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یلع نابز  زا  یلع 

باتک تاصخشم 

اشنم رفعج  يدیهش  یلع  نابز  زا  یلع  روآدیدپ :  مان  ناونع و  رفعج  يدیهش  هسانشرس :  ناریا 16657-84  یلم :  یسانشباتک  هرامش 
مالسا خیرات  رگفیصوت :  لوا  ماما  ع ،   ) بلاطیبا نب  یلع  رگفیصوت :  همیمض  ص 7  دادرم 1384 :)  27  ) تاعالطا هلاقم ، : 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  و 

راب ره  مراگنب .  (ع) یلع نانمؤم  ریما  یناگدـنز  نوماریپ  ییاه  هحفـص  مرادرب و  ملق  مهاوخ  یم  تساهلاس  تفگ :  ناوت  یم  اههام و 
ییآرد و روانهپ  نادیم  نیا  رد  یهاوخ  یم  یخاتسگ !  هچ  شاب !  هتسهآ   : » مونـش یم  منورد  زا  ییادن  منک ،  یم  هدامآ  ار  دوخ  هک 

غرمیس هصرع  هک  ایم !  رد  ندومن .  یهت  تشم  اب  ار  ایرد  تسا و  ندومیپ  زگ  هب  باتهم  یناد  یمن  ییامنب ؟  ار  دوخ  كدنا  تعاضب 
یم نانع  قوش ،  راب  رگید  هک  درذـگ  یمن  يرید  مهن .  یم  وس  کی  هب  ار  ملق  مهاوخ و  یم  شزوپ  دوخ  زا   . « تسا وت  هگنـالوج  هن 

هناتـسآ رد  یناد  یمن  رگم  ریگداـی .  نامیلـس  هاگـشیپ  خـلم و  نار  هچروم و  زا  رخآ  هک  دـنار ،  یم  ارم  نم  تساوخ  یب  دنالـسگ و 
هک تسا  تسرد  متفگ  دوـخ  هـب  ماجنارـس  » ؟  درک دـیاب  هـچ  ایادـخ !  « ؟  دـنراد یم  مـشچ  وا  ناوـت  هزادـنا  هـب  سک  ره  زا  ناـگرزب 

ریگتـسد وا  تسیک .  هراـبرد  نخـس  هک  رگنب  تسیچ ،  تتعاـضب  هک  رگنم  دوخ  هب  اـما  تسین ،  وت  ناوـت  رد  راـک  نینچ  هب  نتخادرپ 
 ! هاوخ ددم  ایلوا  هاش  نخس  ادخ و  فطل  زا  ناگدنامرد .  روای  تسا و  ناناوتان 

همجرت رد  دوب و  شتیانع  دوخ  هتفگ  هب  هغالبلا  جهن  رد  هک  ناس  نآ  دیاش 
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زا یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  شوکب  ینک و  میدقت  شناتـسود  هب  يا  هیده  ات  دنادرگ ،  تقفوم  درادن و  غیرد  وت  زا  فطل  دومن ،  تیرای 
هب ار  باتک  متشون و  ار  اه  هحفص  نیا  متشگ و  هدامآ  راب  نیا  یناسانـشب .  یلع  نابز  زا  یلع  ینادرگرب و  یـسراپ  هب  وا  ياه  هدومرف 
ره هب  دـنروآ و  رظن  رد  ار  یلع  ماقم  تمظع  دـنرگنن ،  نم  هتـشون  یئاسران  هب  نآ  ندـناوخ  رد  منک .  یم  میدـقت  (ع) یلع ناـگتفیش 

 . دننکن شومارف  ریخ  ياعد  زا  ار  فیعض  نیا  لاح 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

شخب 1

ترهـش دمحلا  هبیـش  دوب و  رماع  بلطملا  دـبع  مان  تسا .  مشاه  رـسپ  بلطملا  دـبع  وا  دـج  بلاط و  وبا  دـنزرف  (ع) یلع نانمؤم  ریما 
زا سپ  وا  يومع  بلطم  نوچ  و  دنداد .  بقل  هبیـش  ار  وا  سپ  دوب ،  هتـسر  وا  رـس  رب  دـیپس  ییاهوم  دـش  هداز  نوچ  دـنیوگ  تشاد . 

و  . « تسا نم  هدنب   : » تفگ » ؟  تسیک كدوک  نیا   : » دندیـسرپ وا  زا  دروآ ،  هکم  هب  دوخ  اب  ار  هبیـش  تفر و  هنیدـم  هب  مشاه  گرم 
دیدرگ روهشم  بلطملا  دبع  هب  رماع  ور  نیا  زا  تسا .  هدروآ  دوخ  اب  يا  هدنب  رفس  نیا  رد  بلطم  هک  دنتشادنپ  نانچ  مدرم  دنا  هتفگ 

دبع ینب  نآ  رگید  هخاش  دنا و  فانم  دبع  زا  يا  هخاش  مشاه  نادناخ  فانم .  دـبع  رـسپ  مشاه  تسا و  مشاه  دـنزرف  بلطملا  دـبع  . 
 ، دندوب هتخانـش  یتسد  هداشگ  يراوگرزب و  هب  شیرق  رد  مشاه  نادناخ  دنا .  شیرق  زا  نادناخ  ود  ره  و  تسا .  نایوما  ياین  سمش 

 . دنتشادن سمش  دبع  نادناخ  نوچ  یتنکم  دنچ  ره 

نب دسا  رتخد  همطاف ،  شردام 
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هلمج زا  وا  دوـمن .  یم  رداـم  نوـچ  وا  يارب  دوـب و  راد  هدـهع  ار  ادـخ  لوـسر  تیبرت  يدـنچ  همطاـف  تسا .  فاـنم  دـبع  نب  مشاـه 
رد ار  وا  تشذـگرد  نوـچ  تشاد و  یم  یمارگ  ار  وا  هتـسویپ  ادـخ  لوـسر  درک .  ترجه  هنیدـم  هب  هک  تسا  لوا  ردـص  ناناملـسم 

(1  . ) درک نفک  دوخ  نهاریپ 

 . تسا ردیح  هللا و  دسا  دراد  ترهش  نایناریا  نایم  هچنآ  اه  بقل  نآ  زا  تسا .  ناوارف  شیاه  بقل  نسحلا و  وبا  وا  روهشم  هینک 

 : هدمآ تسا  بوسنم  شترضح  هب  هک  یتیب  رد  هکنانچ  دناوخ  ردیح  ار  يو  شردام  و  ( 2  ) داد ودب  (ص) ادخ لوسر  ار  هللا  دسا  بقل 

(3  ) هرظنملا هیرک  تاباغ  ثیلک  هردیح  یما  ینتمس  يذلا  انأ 

 . تسا ریش ،  ینعم  هب  یبرع  تغل  رد  ردیح  و 

تسیب و ای  لاس  یس  یلاس ؟  هچ  دنا .  هتشون  نابعش  همین  یضعب  هام و  نآ  موس  تسیب و  ای  بجر ،  مهدزیس  هعمج  زور  ار  وا  تدالو 
هکم ندرک  ناریو  يارب  دوخ  ياهلیپ  اب  یـشبح  رادرـس  ههربأ  هک  یلاس  تسا ؟  هدوب  یلاس  هچ  لیفلا  ماع  لیفلا .  ماع  زا  سپ  لاس  هن 

ندناوخ مدرم  نیرتشیب  هک  ارچ  دنتسناوت ،  یمن  ار  لاس  یتح  هام و  زور و  قیقد  طبـض  راگزور  نآ  رد  دوب ؟  یلاس  هچ  نآ  اما  دمآ . 
أدبم ار  نآ  دمآ  یم  دیدپ  گرزب  يا  هثداح  نوچ  و  ذغاک .  هحفص  رد  هن  دوب  نآ  نیا و  نهذ  رد  اه  هثداح  دنتسناد .  یمن  نتشون  و 

گرزب يا  هعقاو  دندنکفا ،  یم  ناگدنرپ  هک  ییاه  هزیر  گنـس  هب  اهنآ  ندش  هتـشک  هکم و  هب  نالیپ  ندمآ  دنداد .  یم  رارق  خـیرات 
هظفاح رد  هعقاو  نآ  لاس  اب  ار  خیرات  ور  نیدب  دوب ، 
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 . دنتشاد یم  هاگن 

يدالیم ات 570  نیب 569  ار  وا  تدـالو  دوب ،  لاـس  تلحر 63  ماگنه  وا  نس  تسا و  هدـمآ  ایند  هب  لیفلا  ماـع  رد  ادـخ  لوسر  نوچ 
هتفای دلوت  يدالیم  ای 600  رد 599  (ع) یلع یتسیاب  دنا  هتشون  (ص) لوسر یگلاس  یـس  رد  ار  یلع  تدالو  نوچ  و  دنا .  هدرک  طبض 

 . دشاب

ای ناینس  زا  یضعب  اما  دمآ .  ایند  هب  هبعک  هناخ  رد  (ع) یلع دنا  هتشون  تعامج  تنس و  نادنمشناد  زا  یهورگ  امومع و  هعیـش  ناملاع 
شیپ  : » تسا هتشون  دیفم  ( 4  . « ) دش هداز  هبعک  رد   : » دسیون يدوعسم  دنا .  هتفریذپن  ار  نآ  ای  دنا و  هتـشونن  وا  يارب  ار  تمرکم  نیا 

(5  . « ) دماین ایند  هب  هبعک  هناخ  رد  یسک  وا  زا  دعب  وا و  زا 

اب هک  يریمح  دیس  ناوید  رد  ( 6  . « ) دش دلوتم  هبعک  رد  (ص) لوسر یگلاس  یس  نس  رد  (ع) یلع  : » تسا هتشون  هیبلحلا  هریس  فلؤم 
 : تسا نیا  نآ  علطم  هک  دوش  یم  هدید  يا  هعطق  هدش  پاچ  توریب  رد  رکش  يداه  رکاش  قیقحت 

(7  ) دجسملا هؤانف و  ثیح  تیبلا  هنمأ و  هلإلا و  مرح  یف  هتدلو 

ياـه تیب  زین  اـه و  تیب  نیا  بقاـنم  رد  تسا .  هدروآ  قودـص  لـئالد  بوـشآ و  رهـش  نبا  بقاـنم  زا  ار  هعطق  نـیا  ناوـید  ححـصم 
تسا و هدوب  ملـسم  مراهچ  هدس  زاغآ  رد  هعقاو  ترهـش  سپ  ( 8  . ) تسا هدمآ  یـسخرس  روصنم  نب  دـمحم  زا  هراب  نیا  رد  يرگید 

ییاهباتک تلیضف  نیا  تابثا  رد  تسا .  هتشاد  ترهـش  زین  يرجه  مود  هدس  زاغآ  رد  ناتـساد  نیا  دشاب  يریمح  دیـس  زا  اه  تیب  رگا 
یتسود وا  اب  ار  هدنراگن  هک  درب  مان  ناوت  یم  ار  يدابودرا  یلع  دمحم  خیش  موحرم  نارخأتم  زا  هک  دنا  هتشون 
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 . دوب

 . داد خر  میارب  شیپ  لاس  دنچ  هاجنپ و  هک  مروآ  یم  ار  یناتساد  تبسانم ،  هب  اجنیا  رد 

مان هب  یکـشزپ  بطم  هب  راب  هس  ود  داد .  یم  مرازآ  رایـسب  مدش  مشچ  درد  هب  التبم  مدرب ،  یم  رـس  هب  فرـشا  فجن  رد  هک  ینایلاس 
هب يزلف  هعطق  مداد .  یم  وا  هب  ار  ما  هنایهام  مراهچ  کی  زا  رتمک  یکدـنا  ینعی  رانید ،  عبر  کـی  راـب  ره  متفر و  دـیعلا  دـمحم  رتکد 
دش یمن  رتشیب  مشچ  درد  رگا  مناد .  یمن  تفگ ؟  یم  نینچ  ارچ   . « يراد ار  ناناوج  تمه   : » تفگ یم  دیـشک و  یم  ممـشچ  کلپ 

مـشچ جنر  زا  هدرـسفا و  مدوب  هتـسشن  رهطم  دبنگ  يوربور  سدقم  نحـص  ياه  ناویا  زا  یکی  رد  يزور  نیـسپ  دیدرگ .  یمن  رتمک 
 . « تسا مشچ  متلیسو  اهنت  ما و  هدمآ  وت  رهش  هب  ندناوخ  سرد  يارب  نم  یلع  ای   : » متفگ مدرک و  دبنگ  هب  يور  هدرزآ ، 

 : مدرک همزمز  لاح  نآ  رد  دمآ و  منهذ  هب  یعابر  ود  تفرگ ،  ما  هیرگ 

زاین لها  هگ  هلبق  تهگراب  يا 

زار هگتولخ  وت  ترضح  هضور  يو 

زامن ماگنهب  نیملسم  هلبق  دش  تهگداز  يداز و  هبعک  هناخ  رد 

بح یلع  سانلا  عمتجا  ول  خزود  يدوبن  هک  سب  نیا  وت  حدم  رد  یلزا  رس  فشاک  نیبم  رون  يو  یلج  تآرم  وت  ار  يادخ  تاذ  يا 
یلع

زا  : » متفگ دیسرپ .  ار  ملاح  دید و  ارم  دمآرد .  نحـص  هب  ما  هدرک  شومارف  ار  شمان  هک  نایانـشآ  زا  یکی  هک  مدوب  لاح  نیمه  رد 
 . « دنیبب ار  تمشچ  یعیبر  دمحا  دیس  میورب  هفوک  هب  مه  اب  ایب  ادرف   : » تفگ  . « مرب یم  جنر  درد  مشچ 

دیس هناخ  هب  متفر  هفوک  هب  وا  یهارمه  هب  ادرف 
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ار ممـشچ  تشرد  ینیب  هرذ  اب  دیـسر  نم  هب  تبون  وا .  درگ  دنچ  ینت  هتـسشن ،  هناخ  نیمز  ریز  رد  ینارون  دوب  يدرمریپ  میدـمآرد . 
رد راب  هس  يزور   : » تفگ لدـجرآ .  دوب  هتـشون  داد ،  متـسدب  نوچ  تشون و  نآ  رب  يزیچ  تشادرب و  ذـغاک  يا  هراـپ  درک .  هاـگن 

 . تفرگ مارآ  مشچ  درد  زور  نامه  هن ،  ای  داتفا  يزاین  موس  تبون  هب  مناد  یمن  متخیر و  راب  ود   . « زیرب مشچ 

یم ار  شمـسا  هچ  ره  فداصت ؟  ای  زاسراک ، ؟  يالوم  هاـگرد  هب  زاـین  نم و  هدرـسفا  تلاـح  اـی  تشاد ، ؟  يریثأـت  ناـنچ  لدـجرآ 
هرابرد دادن .  يدوس  لدجرآ  تفرگ  درد  ون  زا  ممـشچ  هک  دعب  اهلاس  اما  تفای .  دوبهب  ممـشچ  هن  ای  دـیریذپب  دـیراذگب .  دـیراذگ 

قـشع هقراب  نوچ  هک  دیناد  یم  دوخ  دیهدم .  تبـسن  ندرک  یعرـش  بدا  كرت  ای  ولغ و  هب  ارم  دـیریگم و  نم  رب  ما ،  هدورـس  هچنآ 
 : تسا هدورسن  وا  دنزرف  هرابرد  یلح  رفعج  دیس  موحرم  تیب  لها  رعاش  رگم  هتشذگ  نیا  زا  دزادگ .  یم  لقع  دشخردب ، 

اهنبا وه  هکم و  نم  یلجنا  دق  و 

مزمز میطحلا و  تفرشت  هب  و 

شخب 2

هدهع رب  ار  (ص) دمحم یتسرپرس  یکدوک  رد  هک  بلاطوبا  دندوبن .  رادروخرب  ینادنچ  تنکم  زا  مشاه  نادناخ  دش  هتـشون  هکنانچ 
تردارب  : » تفگ ار  سابع  دوخ  يومع  (ص) دـمحم دـمآ .  دـیدپ  تخـس  یلاس  ار  شیرق  تشاد .  رایـسب  لایع  نادـنزرف و  تفرگ ، 

زا نم  میهاکب .  ناـنآ  زا  میورب و  وا  دزن  اـیب  دـنرب ،  یم  رـس  هب  یتخـس  رد  مدرم  ینیب  یم  هک  نینچ  دراد و  ناوارف  روخناـن  بلاـطوبا 
مه وت  مراد  یمرب  ار  یکی  وا  نارسپ 
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 : تفگ بلاطوبا  دنداهن .  نایم  رد  وا  اب  ار  ناتـساد  دـنتفر و  بلاطوبا  دزن  تفریذـپ .  سابع   . « میوش یم  اهنآ  تسرپرـس  و  ار ،  یکی 
هناـخ رد  یلع  ور  نیا  زا  ( 9  . ) تفرگ ار  رفعج  سابع  ار و  یلع  (ص) دـمحم  . « دـینکب دـیهاوخ  هچ  ره  دـیراذگب و  میارب  ار  لـیقع  »

 : دیوگ نینچ  هراب  نیا  رد  دوخ  دش و  هدرورپ  وا  ناماد  رد  (ص)و  دمحم

یم نآ  يوریپ  هب  ارم  تشاد و  یم  اپ  رب  يا  هناشن  دوخ  قـالخا  زا  نم  يارب  زور  ره  رداـم ،  یپ  رد  هچبرتش  هکناـنچ  مدوب  وا  یپ  رد  »
(10  . « ) تشامگ

 : دومرف نینچ  هراب  نیا  رد  وا  دوزفا و  یم  وا  تیبرت  وا و  هب  رتشیب  ادخ  لوسر  دیلاب  یم  رتشیب  هچ  ره 

نت هب  ار  منت  هکنانچ  دـیناباوخ .  یم  دوخ  رتسب  ردارم  و  داد .  اج  مشیوخ  هنیـس  رب  داهن و  دوخ  رانک  رد  ارم  مدوب  كدوک  هک  هاگنآ  »
(11  . « ) دینایوب یم  نم  هب  ار  دوخ  شوخ  يوب  دوس و  یم  شیوخ 

رـسپ دیز  یلع و  هجیدـخ ،  وا  هناخ  رد  تشگزاب  هناخ  هب  دـیدرگ و  فرـشم  يربمیپ  تبتر  هب  ارح  هوک  رد  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 
هس نیا  هب  دیوگب  نارگید  هب  هکنآ  زا  شیب  ار  دوخ  تلاسر  تلاح و  وا  ما  هتشون  یلیلحت  خیرات  رد  هکنانچ  دندرب .  یم  رس  هب  هثراح 

دشاب مالسا  نید  نتفریذپ  رد  درم  نیتسخن  (ع) یلع هک  تسا  ینتشاد  رواب  ارچ ،  نوچ و  چیه  یب  دندیورگ .  ودب  هس  ره  تفگ و  نت 
 : دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  وا  . 

يا هناخ  زج  ماگنه  نآ  دید .  یمن  ار  يو  یسک  نم  زج  مدید و  یم  ار  وا  نم  دیزگ  یم  تولخ  ارح  رد  لاس  ره  »
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ار يربمایپ  یحو و  ییانشور  مدوب  نانآ  نیموس  نم  دوب .  هتفاین  هار  یناملسم  يا  هناخ  چیه  رد  دوب  نآ  رد  هجیدخ  ادخ و  لوسر  هک 
 : دیوگ یم  رگید  ياج  رد  و  ( 12  . « ) مدونش یم  ار  توبن  يوب  مدید و  یم 

(13  . « ) تفاین مرک  ششخب و  رد  ندوزفا  محر و  هلص  نم  نوچ  و  تفاتشن ،  قح  توعد  نتفریذپ  هب  نم  زا  شیپ  سک  چیه  »

 : تسا هدروآ  قاحسا  نبا  زا  ماشه  نبا 

نآ رد  دوب .  بلاـط  یبا  نب  یلع  داد ،  یهاوگ  دوب  هدروآ  ادـخ  بناـج  زا  هچنادـب  ار  وا  دـیورگ و  ادـخ  لوسر  هب  هک  درم  نیتسخن  »
رـس هب  ادخ  لوسر  رانک  رد  مالـسا  زا  شیپ  هک  دوب  نآ  یلع  رب  ادخ  ياه  تمعن  هلمج  زا  تشذـگ و  یم  يو  رمع  زا  لاس  هد  ماگنه 

(14  . « ) درب یم 

نیبرقألا کتریـشع  رذنأ  هیآ و  نوچ  دنا و  هتـشون  لاس  هس  ار  تدم  نیا  دوب .  یناهنپ  یناملـسم  هب  مدرم  ندـناوخ  مالـسا ،  زاغآ  رد 
شکب و يدنفـسوگ  مناوخب .  وا  شتـسرپ  هب  ار  مکیدزن  نادنواشیوخ  تسا  هدومرف  ارم  ادخ   : » تفگ یلع  هب  ربمغیپ  دـش  لزان  ( 15)

 . « نک مهارف  ریش  یحدق  نان و  یعاص 

یندروخ نآ  زا  یگمه  و  دـندمآ ،  مهارف  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  زا  نت  لهچ  هب  کیدزن  ای  نت  لهچ  زور  نآ  رد  درک .  ناـنچ  یلع 
سلجم و   . « درک وداج  ار  امـش  وا   : » تفگ بهل  وبا  دنک ،  زاغآ  ار  دوخ  نانخـس  تساوخ  (ص) ادخ لوسر  هکنیمه  اما  دـندش .  ریس 

 : تفگ دناوخ و  ار  نانآ  (ص) ربمغیپ رگید  يزور  دروخ .  مهب 

دوخ مدرم  يارب  برع  زا  یسک  مرادن  نامگ  بلطملا  دبع  نادنزرف  يا  »
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(16  . « ) ما هدروآ  امش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  دشاب .  هدروآ  ما  هدروآ  امش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب 

نم و یـصو  ردارب و  ات  دـنک  یم  يرای  راک  نیا  رد  ارم  امـش  زا  کی  مادـک  تفگ  دـناسر و  نادـنواشیوخ  هب  ار  دوخ  تلاسر  هاگنآ 
 : تفگ یلع  دندنام .  شوماخ  همه  دشاب ؟  امش  نایم  رد  نم  هفیلخ 

 . « منم نآ  ادخ  هداتسرف  يا  »

 : دومرف ربمغیپ 

(17  . « ) دیرب نامرف  وا  زا  دیونشب و  ار  وا  نخس  تسامش .  نایم  رد  نم  هفیلخ  نم و  یصو  نیا  »

لاس هجحلا  وذ  مهدجیه  زور  رد  تشون  میهاوخ  هکنانچ  دـش و  هتـشامگ  (ص) ادـخ لوسر  تیاصو  ینیـشناج و  هب  یلع  زور  نیا  زا 
 . دیدرگ مالعا  ناناملسم  همه  رب  وا  تفالخ  تسا  فورعم  ریدغ  هعقاو  هب  هک  ترجه  مهد 

 : تسا هدروآ  بیبح  نب  دمحم  یلاما  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دومن  یم  وا  ینابهگن  دوب و  ربمغیپ  رانک  رد  هتسویپ  یلع 

 . « دناباوخ یم  يو  ياجب  ار  یلع  دنازیخ و  یمربار  وا  تفر و  یم  وا  رتسب  دزن  ماگنه  بش  اسب  دیسرت .  یم  ربمغیپ  ناج  رب  بلاطوبا  »

 : تفگ نینچ  ودب  تیب  دنچ  رد  بلاطوبا   . « دش مهاوخ  هتشک  نم   : » تفگ یلع  یبش 

یتسود تسا  هتـساوخ  ادخ  اما  راوشد  تسا  ییالب  دریم .  یم  يا  هدنز  ره  تسا و  رت  هنادنمدرخ  ییابیکـش  هک  شاب  ابیکـش  مرـسپ !  »
 . « دریم یم  يا  هدنز  ره  تسین ،  وت  يارب  اهنت  دیسر  یگرم  رگا  بیجن .  میرک و  رهگ ،  الاو  یتسود  دوش .  یتسود  يادف 

 : دهد یم  خساپ  نینچ  یلع 

نم ینادـب .  ینیبـب و  ارم  يراـی  مراد  یم  تسود  نم  دوبن .  میب  زا  متفگ  هچنآ  ادـخب  ییاـمرف ؟  یم  ییابیکـش  دـمحا  يراـی  رد  ارم  »
هتسویپ
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(18  . « ) منک یم  يرای  ادخ  ياضر  يارب  تسا  هدوتس  یناوج  یکدوک و  رد  هک  ار  دمحا  نم  متسه ،  وت  رادرب  نامرف 

دمحم ینابهگن  هب  ار  یلع  وا  دوب .  نانآ  هلمج  رد  بلاطوبا  دندرک ،  نادنب  رد  بلاط  وبا  بعـش  رد  ار  مشاه  ینب  شیرق  هک  یماگنه 
 . دشاب هداد  خر  اهزور  نیا  رد  هدروآ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  ار  یناتساد  تسین  رود  دومن .  یم  شرافس 

اهتشون یپ 

2 ص .  ج 1 ،  داشرا ،   . 1

 . رگید ياهباتک  یضعب  يربط ص 92 و  نیدلا  بحم  یبقعلا ،  رئاخذ   . 2

« . هروسق ثیل  ماجآ و  ماغرض   : » تسا نینچ  مود  تیب  مین  اهذخأم  ضعب  رد  و  ص 81 .  شخب 1 ،  ج 2 ،  تاقبط ،   . 3

2 ص .  ج 2 ،  بهذلا ،  جورم   . 4

2 ص .  ج 1 ،  داشرا ،   . 5

139 ص .  ج 1 ،  هیبلحلا ،  هریسلا   . 6

155 ص .  ناوید ،   . 7

174 ص 175 .  ج 2 ،  بقانم ،   . 8

 . رگید دانسا  زین  ص 1164 1163 و  ج 3 ،  يربط ،   . 9

( هعصاق هبطخ 192(  . 10

 . هبطخ نامه   . 11

 . هبطخ نامه   . 12

139 هبطخ .   . 13

264 ص .  ج 1 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 14

214 ارعش . ،  ناسرتب .  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ   . 15

127 ص .  قاحسا ،  نبا  هریس   . 16
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1171 ص 1172 .  ج 3 ،  كولملا ،  لسرلا و  خیرات  يربط ،   . 17

64 ص .  ج 14 ،  هغالبلا ،  جهن  حرش   . 18

شخب 3

تینما هک  دوب  ینوناـق  هن  هکم  رد  مییوـگ ،  یم  نخـس  نآ  زا  هک  يراـگزور  رد  دـنناد ،  یم  دنیانـشآ  مالـسا  خـیرات  اـب  هک  یناـسک 
نانآ و  دندرک ،  یم  یگدنز  دوخ  یتنس  نیئآ  هب  اه  هلیبق  دراد .  زاب  تشز  راک  زا  ار  مدرم  هک  ینید  هن  و  دشاب ،  نابهگن  ار  یعامتجا 

و دتفینرد .  رگید  هلیبق  اب  يا  هلیبق  چیه  هکنآ  هلمج  زا  دنتشاد .  ییاه  نامیپ  رگیدکی  اب  دنتسیز  یم  هکم  رد  هک 
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لکـشم اهنامیپ  نیا  يرادیاپ  یناملـسم ،  هب  هکم  مدرم  یجیردت  ندیورگ  اب  دننک .  تیامح  رگیدـکی  زا  دـیاب  تسا ،  مزال  هک  اجنآ 
 . دید کیدزن  ار  رطخ  شیرق  تشگ و 

 ، دش یم  ناملسم  يا  هریت  زا  ینز  دندوب ،  كرـش  رب  ناشناردپ  هکیلاح  رد  دندش ،  یم  ناملـسم  نوگانوگ  ياه  نادناخ  زا  یناناوج 
 . درک یم  ینمـشد  ربمغیپ  اب  شردارب  دوب و  هداتـسیا  ربمغیپ  رانک  رد  يردارب  درب .  یم  رـس  هب  رفک  رد  دوب  رگید  هریت  زا  هک  وا  يوش 

 . دوزفا یم  اه  هلیبق  نارس  ینارگن  رب  دیدرگ و  یم  رت  تسس  زور  ره  اهدنویپ  هکنآ  هجیتن 

تسیز و یم  هکم  نوماریپ  هک  شیرق  تفاـی .  یم  يرتـشیب  یخارف  فاکـش  نیا  تفر ،  یم  رتـشیپ  اـه  نادـناخ  رد  یناملـسم  هچ  ره 
راب ود  یلاس  نانآ  ناوراک  دوب .  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  هکم  یناگرزاب  دروآ  هکم  رهش  نورد  هب  ار  ناشیا  ( نانآ دج  بالک  رسپ  ) یـصق
اما دـهاوخ ،  یم  نما  ياـج  لوپ  هک  تسا  فورعم  تشگ .  یم  ناشبیـصن  يراشرـس  دوس  تفر و  یم  ناتـسبرع  لامـش  بونج و  هب 

 . دندیـسرت یم  رتشیب  شیوخ  تورث  لاوز  رب  نادنمتورث  تشذـگ  یم  هچ  ره  داد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تینما  كدـنا  كدـنا  هکم 
زا ار  ناتب  هک  ارچ  تشادن ،  یمیب  دناوخ  یم  هناگی  يادخ  هب  ار  مدرم  (ص) دمحم هکنیا  زا  شیرق  ما  هتـشون  اهباتک  رگید  رد  هکنانچ 
 ، دندیـسرت یم  نآ  زا  هک  دوب  ییاه  هیآ  دناوخ  یم  مدرم  رب  یحو  نابز  زا  ربمغیپ  هچنآ  نایم  رد  اما  داهن .  یمن  یـشزرا  داقتعا  يور 

لاح تیاعر  لام و  نتخودنا  زا  زیهرپ  ناگدرب ،  رب  نتفرگن  تخس  نامیتی ،  شرافـس  ؛ دندید یم  يدیدهت  دوخ  تورث  يارب  ار  نآ  و 
مدرم شوگب  و  دنتخاس ،  تلیسو  ار  ناتب  رطخ  نیا  ندودز  يارب  راچان  لایع . 
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دندوزفا يریگ  تخس  رب  دنتفرگ و  تخس  ناناملسم  ون  رب  زور  ره  ور  نیدب  دهد .  یم  مانشد  ار  نایادخ  (ص) دمحم هک  دنتخادنارد 
دنتـساوخ وا  زا  دنداتـسرف و  هشبح  هاشداپ  دزن  ار  دنچ  ینت  شیرق  نارـس  داد .  ار  هشبح  هب  نتفر  تصخر  ناناملـسم  هب  ادـخ  لوسر  . 

سپ وا  تخاس و  هاگآ  (ص) دمحم توعد  زا  ار  يو  هاشداپ  سلجم  رد  بلاطوبا  رسپ  رفعج  اما  دراپـسب .  ناگداتـسرف  نیا  هب  ار  نانآ 
نادنب رد  دندنام .  یـشاجن  دزن  نانچمه  نارجاهم  دیـسرن و  هجیتن  هب  شیرق  هئطوت  دوتـس و  ار  مالـسا  نآرق ،  زا  یئاه  هیآ  ندینـش  زا 

يارب دمآ  شیپ  نیا  اب  ندش  وربور  دش .  یناملـسم  هریذپ  برثی  هکنآ  رتراوشد  تشادـن .  يدوس  مه  بلاطوبا  بعـش  رد  مشاه  ینب 
نارتش نادنوادخ  يا  هتـسد  زرواشک و  یتشم  دنریگب و  نایلامـش  زا  ار  يرورـس  دنهاوخ  یم  نایبونج  نونکا  دوبن .  ناسآ  هکم  مدرم 

دهاوخن شوماخ  هلعـش  نیا  دوشن  هتـشک  دمحم  ات  درک ؟  دـیاب  هچ  تسین .  ینتفریذـپ  يراک  نینچ  دـنک .  تسایر  شیرق  رب  شکبآ 
شیرق نایم  يریگرد  دراد ،  دـنویپ  ییاه  هداوناخ  اب  اهنآ  زا  هداوناخ  ره  دـنیوا و  هاوخ  نوخ  مشاه  ینب  دنـشکب  ار  وا  رگا  اـما  دـش . 

نیا رد  دیاب  دنیاشگب ،  ار  هرگ  نیا  دـنناوت  یمن  نت  ود  کی  تسج .  دـیاب  رگید  یهار  دروخ .  یم  مه  هب  شمارآ  دـیآ و  یم  دـیدپ 
هک رایسب  يوگتفگ  زا  سپ  دندمآ .  درگ  دوب  نانآ  ياروش  سلجم  هک  ( هودنلا راد  ) رد اه  هداوناخ  نارـس  تخادرپ .  تروشم  هب  هراب 

هلیبق ره  زا  هک  دندش  نخـس  کی  مادقا  نیا  رب  ناگمه  تسا ،  هدـمآ  ( 1  ) ماشه نبا  هریس  هلمج  زا  هریـس  ياه  باتک  رد  نآ  لیـصفت 
دننیزگب کباچ  یناوج 
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صاخ ینت  ات  دننز  وا  رب  دوخ  ریشمش  رابکی  هب  دنیآرد و  دمحم  رب  ماگنه  بش  دریگ ،  تسد  رد  هدنرب  يریـشمش  نانآ  زا  کی  ره  و 
 . دنهن یم  ندرگ  اهب  نوخ  هب  راچان  دنتفارد ،  اه  هلیبق  همه  اب  دنناوت  یمن  مشاه  ینب  دننک  نینچ  نوچ  دشابن .  وا  هدنشک 

هب باوخب و  نم  ياج  رد   : » تفگ ار  یلع  ادخ  لوسر  یباوخن .  دوخ  رتسب  رد  بش  نیا  دـیاب  هک  داد  یهگآ  ار  ادـخ  لوسر  لیئربج 
 . « دیسر دهاوخن  یبیسآ  وت 

 : دیسرپ یلع 

 . « دنام یهاوخ  ناما  رد  وت  مباوخب  وت  ياج  نم  رگا  »

 . « یلب  : » تفگ

لزان هثداح  نیا  رد  یلع  هرابرد  ( 2  ) هللا هاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  هیآ و  دراذگ .  هدجس  دروآ و  بل  رب  يدنخبل  یلع 
درک و ترجه  یفطـصم  هک  هگنآ  دمآ .  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  تیآ  نیا  هک  دنا  هتفگ  و   : » دسیون يدبیم  دـش . 

 . دنا هتشون  نارگید  هرابرد  ار  هیآ  لوزن  ینس  نارسفم  رتشیب  اما  ( 3 « ) دیناباوخ یم  دوخ  باوخ  ياج  رب  ار  یلع 

هن ات  تسخن  ياه  هیآ  دیـشاپ و  هورگ  نآ  رـس  رب  تشادرب و  كاخ  یتشم  دـمآ و  نوریب  (ص) ادـخ لوسر   : » تسا هتـشون  ماـشه  نبا 
دندوب هداهن  ربمغیپ  دزن  هک  ار  نامدرم  تناما  ات  دنام  هکم  رد  (ع) یلع دندشن .  هاگآ  يو  نتفر  نوریب  زا  نانآ  دـناوخ و  ار  سی  هروس 

(4  . « ) داهن یم  وا  دزن  دوشن  عیاض  یتساوخ  دوب و  یتناما  ار  سک  ره  هک  ارچ  دنادرگرب ،  نآ  نادنوادخ  هب 

یلع زا  داتسرف و  هکم  هب  يا  همان  اب  ار  یثیل  دقاو  وبا  دیسر  هنیدم  هب  هکنآ  زا  سپ  یکدنا  (ص) ادخ لوسر 
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 . دیآ برثی  هب  تساوخ 

 ، دـننک یم  ریبعت  مطاوف  هب  نانآ  زا  ناخروم  هک  بلطملا  دـبع  نب  ریبز  رتخد  همطاف  دوخ و  ردام  همطاف  ربمغیپ و  رتخد  همطاف  اب  یلع 
حانج هک  ار  نانآ  زا  یکی  داتفارد و  نانآ  اـب  (ع) یلع دـنتفرگ .  وا  رب  ار  هار  هکم  ناکرـشم  زا  یهورگ  هار  ناـیم  رد  دـش .  هکم  هناور 

 . دمآرد برثی  هب  ملاس  ناهارمه  اب  یلع  دندش و  هدنکارپ  نانآ  هدنام  دروآرد و  اپ  زا  دوب  هیما  نب  برح  يالوم 

ور مه  ناناملـسم  تفر و  رهـش  نادـب  تسب  برثی  ناگدـنیامن  اب  هبقع  رد  هک  موس  نامیپ  زا  سپ  (ص) ادـخ لوسر  میناد  یم  هکنانچ 
زا بونج و  زا  برثی  مدرم  دندوب و  یناندع  هریت  زا  ناتسبرع و  لامـش  مدرم  زا  دنتفر  برثی  هب  هکم  زا  هک  ینارجاهم  دنداهن .  اجنادب 

لیصا و برع  ار  دوخ  درک .  یم  ریقحت  ار  يرگید  کی  ره  دنتشاد و  یمـشچ  مه  رگیدکی  اب  نامز  رید  زا  هریت  ود  نیا  و  نایناطحق . 
زا هک  ار  یترودـک  دـنوش و  لدـکی  مه  اب  دـیاب  دـنا  هتفریذـپ  یناملـسم  ناگمه  هک  نونکا  دـناوخ .  یم  هتـسویپ  برع  ار  رگید  هریت 

ار (ع) بلاط یبا  نب  یلع  تخاس و  ردارب  راصنا  زا  يدرم  اب  ار  نارجاهم  زا  کی  ره  (ص) ادخ لوسر  دنیادزب .  لد  زا  دنراد  رگیدـکی 
زا دوب .  نایملاع  راگدرورپ  هداتـسرف  ناراگزیهرپ و  ماـما  ناربمغیپ و  دیـس  هللا  لوسر   : » تسا هتـشون  ماـشه  نبا  دـناوخ .  دوخ  ردارب 

(5  . « ) دوب وا  ردارب  بلاط  یبا  نب  یلع  تشادن و  يدننامه  ادخ  ناگدنب 

شخب 4

دنمان یم  هوزغ  ار  نآ  ناسیون  خیرات  هک  ییاه  گنج  رد  درب و  یم  رس  هب  ادخ  لوسر  رانک  رد  هتسویپ  یلع  سپ  نیا  زا 
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دندش و گنهامه  هنیدم  مدرم  یبوکرـس  دصق  هب  شیرق  ناگرزب  داد ،  خر  ترجه  مود  لاس  رد  هک  ردـب  هوزغ  رد  تشاد .  تکرش 
زا شیب  دوب ،  هنیدـم  يورین  ربارب  هس  نانآ  يورین  هکنآ  اب  دـندروخ و  تسکـش  تخـس  هکم  ناکرـشم  تفرگرد .  نانآ  نایم  گنج 
 . دروآرد اپ  زا  ار  ناکرشم  نارس  زا  نت  دنچ  گنج  نیا  رد  (ع) یلع دیدرگ .  ریسا  مه  هزادنا  نیمه  و  دش ،  هتـشک  نانآ  زا  نت  داتفه 

 : دیوگ یم  نینچ  زور  نیا  يروآدای  رد  وا 

لوسر دزن  ارم  دـیناد  یم  امـش  متخاس .  كاله  ار  رـضم  هعیبر و  ناگدرکرـس  متخادـنا و  كاخ  هب  ار  برع  ناگرزب  يدرخ  رد  نم  »
(6  . « ) تسا تبسن  هچ  رد  وا  اب  میدنواشیوخ  تسا و  تبتر  هچ  ادخ 

ردپ هناخ  رد  ربمغیپ  رتخد  (س) ارهز دمآ .  دیدپ  هنیدم  رد  یشمارآ  تفای و  نایاپ  ناناملـسم  يزوریپ  هب  دش  هتـشون  هکنانچ  ردب  دربن 
زین ود و  نآ  تفریذـپن .  (ص) ادـخ لوـسر  اـما  دـندمآ  وا  يراگتـساوخ  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  رمع  رکبوـبا و  درب .  یم  رـس  هـب 

بلاطوبا رسپ   : » دیسرپ ربمغیپ  تفر .  (ص) ادخ لوسر  هناخ  هب  یلع   . « نک يراگتـساوخ  ار  همطاف   : » دنتفگ ار  یلع  راصنا  زا  یمدرم 
 . « همطاف يراگتساوخ  يارب  « » ؟  تسا هدمآ  هچ  يارب 

هدوب ادـخ  نذا  هب  راک  نیا  متفگ  اهنادـب  نم  ما .  هدادـن  نانآ  هب  ار  مرتخد  ارچ  هک  دـندیجنر  نم  زا  شیرق  زا  ینادرم  الها !  ابحرم و  »
 . مزادرپ یمن  نآ  رارکت  هب  اج  نیا  رد  ما و  هتشون  ارهز  همطاف  یناگدنز  باتک  رد  همطاف  اب  ار  (ع) یلع ییوشانز  ناتساد   . « تسا

 . داد خر  ترجه  موس  لاس  رد  دحا  گنج 
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 . دروآ هنیدـم  هب  يور  رتش  رازه  بسا و  تسیود  درم و  رازه  هس  اب  دـنک .  ناربج  ار  ردـب  گـنج  تسکـش  تساوخ  یم  نایفـس  وبا 
هب میمـصت  دنتـشاد و  تیرثکا  روشرپ  ناناوج  یگنج ،  ياروش  رد  اما  دریگب ،  دوخ  هب  یعافد  تلاـح  رهـش  تساوخ  یم  (ص) لوسر

تشگزاب دوخ  مدرم  زا  نت  دصیس  اب  درب  یم  رس  هب  قافن  تلاح  هب  ربمغیپ  اب  هک  یبا  نب  هللا  دبع  گنج  زاغآ  زا  شیپ  دنتفرگ .  هلمح 
رومأـم هک  مه  زادـنا  ریت  هتـسد  دـندوشگ .  تمینغ  يروآدرگ  هب  تسد  هنیدـم  مدرم  تسـشن و  بقع  هـکم  هاپـس  دربـن ،  زاـغآ  رد  . 

دروآ و هلمح  دوب  تصرف  یپ  رد  هک  دیلو  رـسپ  دـلاخ  تفگ .  كرت  ار  دوخ  عضوم  تمینغ  ندروآ  تسدـب  يارب  دوب  هرد  ینابهگن 
 . دش هتشک  (ص) دمحم دنتشادرب  گناب  یـضعب  دندش .  هدنکارپ  ربمغیپ  درگ  زا  ناناملـسم  دنام .  هرـصاحم  رد  وس  ود  زا  هنیدم  هاپس 

ندوب هدـنز  زا  نوچ  نایرکـشل  تخاس .  رود  وا  زا  ار  نامجاهم  تشادرب و  نیمز  زا  ار  وا  دوب  ربمغیپ  رانک  رد  (ع) یلع تقو  نینچ  رد 
 . تشگزاب دحا  زا  رگید  لاس  راکیپ  هدعو  اب  دیشک و  گنج  زا  تسد  نایفسوبا  وس  نآ  زا  دنتشگزاب .  دندش  نئمطم  (ص) لوسر

 : تفگ ار  یلع  (ص) ادخ لوسر 

دندش راوس  اه  بسا  رب  رگا  و  دنور ،  یم  هکم  هب  دندرک  كدـی  ار  اه  بسا  دـندش و  راوس  ار  دوخ  نارتش  رگا  نیبب  ورب و  نانیا  یپ  »
 : تفگ تشگزاب و  (ع) یلع  . « دنراد هنیدم  گنهآ  دندنار ،  شیپ  ار  اهرتش  و 

 . « دنتفرگ شیپ  ار  هکم  هار  دندرک و  كدی  ار  اه  بسا  دندش و  راوس  اهرتش  رب  »

ردب و گنج  رد  تساوخ  یم  ار  هچنآ  نایفسوبا 
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 ، اـه تسکـش  ناربج  يارب  راـچان  داد .  تسد  زا  تشاد  شیرق  ناـگرزب  هدـید  رد  هک  ار  یتیمها  هجیتـن  رد  درواـین ،  تسد  هب  دـحا 
 . تفرگ مان  بازحا  دش  مهارف  نوگانوگ  ياه  هلیبق  زا  هاپس  نآ  نوچ  دید و  هیهت  گرزب  یهاپس 

نایم ار  هکم  نایهاپـس  رامـش  دـندش .  دـحتم  شیرق  اب  زین  هظیرق  ینب  نایدوهی  نینچمه  دـندوب  هتفر  ربیخ  هب  هک  ریـضن  ینب  ناـیدوهی 
ار رهش  درگادرگ  یسراف  ناملـس  داهنـشیپ  هب  تفرگ و  دوخ  هب  یعافد  تلاح  هنیدم  گنج  نیا  رد  دنا .  هتـشون  نت  رازه  هد  ات  تفه 

دودبع نب  ورمع  دندنار .  یم  ار  نانآ  نازادناریت  دندمآ  یم  شیپ  رگا  دنیآرد و  رهـش  هب  دنناوتن  مجاهم  نایهاپـس  ات  دندرک .  قدنخ 
دربـن مه  هنیدـم  هاپـس  زا  ورمع  دـننک .  روبع  قدـنخ  زا  هک  دـندش  نآ  رب  لـهجوبا  رـسپ  همرکع  یهارمه  هب  دوب ،  رادـمان  يریلد  هک 

 . دزن یتبرـض  ار  وا  دش ،  وربور  يو  اب  نوچ  تفر .  وا  گنج  هب  (ع) یلع تشادن .  ار  وا  اب  نداتفا  رد  تأرج  سک  چیه  اما  تساوخ ، 
ناسک نیا  زا  عافد  هب  هفیذـح  ( تسا هدیـسرت  یلع  دنتـشادنپ  ) دـنتفرگ هدرخ  دنتـسیرگن ،  یم  رود  زا  دـندوب و  ربمغیپ  دزن  هک  یناسک 

 : دومرف ربمغیپ  تساخرب ، 

 . « تفگ دهاوخ  ار  نآ  ببس  دوخ  یلع  نک  سب  هفیذح !  »

 : دیسرپ (ص) ربمغیپ دمآ .  ادخ  لوسر  دزن  دروآرد و  اپ  زا  ار  ورمع  یلع 

 : تفگ » ؟  یتشکن ار  وا  يدش ،  وربور  وا  اب  هک  یماگنه  ارچ  »

ات متـشاذگاو  ار  وا  دـشاب .  مدوـخ  مشخ  يارب  مشکب  ار  وا  رگا  مدیـسرت  تخادـنا .  ناـهد  بآ  ما  هرهچ  رب  داد و  مانـشد  ار  مرداـم  »
وا سپس  تسشن  ورف  ممشخ 
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(7  . « ) متشک ار 

و تـسا .  هدروآ  ( 10  ) يرخفلا خـیرات  فلؤم  و  ( 9  ) فراـعم رد  يذـمرت  ققحم  و  ( 8  ) تداعـس يایمیک  رد  یلازغ  ار  ناتـساد  نیا 
باتک نیا  رد  ار  نآ  دـمآ  مغیرد  تسا  هدروآ  مظن  هب  تسوا  صاخ  هک  فیطل  ییاهریبعت  اـب  يونثم  رد  ار  نآ  نیدـلا  لـالج  اـنالوم 

 . مرواین

ودخ وا  تفاتش  دروآرب و  يریشمش  دوز  تفای  تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد  لغد  زا  رهطم  ناد  ار  قح  ریـش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا 
یلو ره  یبن و  ره  راختفا  یلع  يور  رب  تخادنا 

شیازغ ردـنا  وا  درک  یلع  نآ  ریـشمش  تخادـنا  نامز  رد  هاگ  هدجـس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجـس  هاـم  يور  هک  یخر  رب  دز  ودـخ  نآ 
ارم يدـنکفا  هچ  زا  یتـشارفا  زیت  غیت  نم  رب  تفگ  لـحم  یب  تمحر  وـفع و  ندوـمن  زو  لـمع  نیز  زراـبم  نآ  ناریح  تشگ  یلهاـک 

یقرب نانچ  ات  تسشن  تمشخ  نینچ  هک  يدید  هچ  نآ  نم  راکـشا  رد  تسـس  یتسدش  ات  نم  راکیپ  زا  رتهب  يدید  هچ  نآ  یتشاذگب 
دید سکع  رد  ارم  هک  يدید  هچ  نآ  تسج  زاب  دومن و 

دیدپ دمآ  يا  هلعش  ناج  لد و  رد 

یتسیک دناد  هک  دوخ  تورم  رد  یتسینابر  ریش  تعاجش  رد  ناج  میدیشخب  دوب و  ناج  زا  هب  هک  ناکم  نوک و  زا  رترب  يدید  هچ  نآ 
. . .

درک كاچ  ار  ام  ناج  تملح  غیت  يا  هدید  هچنآ  زا  وگاو  يا  همش  يا  هدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا 

درک كاپ  ار  ام  كاخ  تملع  بآ 

هحبار ياه  هیده  نیا  بهاو  هحراج  یب  تلآ و  یب  عناص  تسوا  راک  نتـشک  ریـشمش  یب  هکنآز  تسوه  رارـسا  نیا  هک  مناد  وگزاب 
ار شوه  دناشچ  یم  نارازه  دص 

مشچ و ود  دوبن  ربخ  هک 
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ار شوگ 

راکش شوخ  شرع  زاب  يا  وگزاب 

راگدرک زا  نامز  نیا  يدید  هچ  ات 

 . . . هتخود رب  نارضاح  ياهمشچ  هتخومآ  بیغ  كاردا  وت  مشچ 

 . . . ءاضقلا نسح  اضقلا  ءوس  سپ  يا  یضترم  یلع  يا  اشگب  زار 

اوه ریش  متسین  مقح  ریش  منت  رومأم  هن  مقح  هدنب  منز  یم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 

اوگ دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف 

يا هیاس  متشاگنا  مدع  نم  ار  قح  ریغ  متشادرب  هرز  نم  ار  دوخ  تخر  باتفآ  هدننز  نآ  مغیت و  وچ  نم  بارح  رد  متیمر  ذا  تیمر  ام 
دشوپن نوخ  لاتق  رد  هتـشک  هن  منادرگ  هدنز  لاصو  ياهرهگ  رپ  مغیت  نوچ  نم  باجح  ار  وا  متـسین  نم  مبجاح  باتفآ  میادخدک  ما 

ارم غیت  رهوگ 

ارم غیم  درب  یک  اج  زا  داب 

داد ربص و  ملح و  مهوک ز  مین  هک 

دابدنت دیابر  رد  یک  ار  هوک 

زآ داب  توهش  داب  مشخ و  داب  تسا  یسب  دوخ  قفاومان  داب  هکناز  تسا  یسخ  اج  زا  دور  يداب  زا  هکنآ 

زامن لها  دوبن  هک  ار  وا  درب 

نم لیخ  رـس  دـحا  قشع  زج  تسین  نم  لیم  دـبنجن  وا  داب  هب  زج  تسوا  دای  مداب  هاک  نوچ  موش  رو  تسوا  داـینب  نم  یتسه  مهوک و 
تمحر وچ  نم  رب  قح  مشخ  تسا  هدز  ممـشخ  ندرگ  مملح  غیت  ماگل  ریز  ما  هتـسب  مه  ار  مشخ  مـالغ  ار  اـم  هش و  ناـهاش  رب  مشخ 

ادخ ریغ  نایم  رد  دمآرد  نوچ  بارتوب  متسه  هچرگ  متشگ  هضور  بارخ  دش  مفقس  هچرگ  مرون  قرغ  تسا  هدمآ 

ازس ندرک  نایم  ردنا  ار  غیت 

دیآ کسما هللا  هک  ات  نم  دوج  دیآ  یطعأ هللا  هک  ات  نم  ماک  دیآ  ضغبأ هللا  هک  ات  نم  مان  دیآ  هللا  بحا  ات 
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دید زج  ناـمگ  لـییخت و  تسین  تسین  دـیلقت  منک  یم  هچنآ هللا  سک و  نآ  نم  مین  ما  هلمج هللا  سب  اـطع هللا و  نم هللا  لـخب  نم  دوـب 
راطم منیب  یمه  مرپ  یمه  رگ  ما  هتسب  قح  نماد  رب  نیتسآ  ما  هتسر  يرحت  زا  داهتجا و  تسین ز 

رادم منیب  یمه  مدرگ  یمه  رو 

اجک ات  منادب  يراب  مشک  رو 

اوشیپ مشیپ  دیشروخ  مهام و 

(11  ) تسین يوج  ردنا  یناجنگ  ار  رحب  تسین  يور  نتفگ  قلخ  اب  نیا  زا  شیب 

 . مروآ یم  ار  نآ  همجرت  هصالخ  دنا .  هتشون  گنج  نیا  هرابرد  تیب  دنچ  (ع) یلع زا 

يور رب  امرخ  تخرد  خاش  نوچمه  ار  وا  ار .  دـمحم  راـگدرورپ  ییار  تسرد  زا  نم  درک و  يراـی  ( تب ) ار گنـس  يدرخ  یب  زا  وا  »
بازحا هورگ  يا  دروآ .  یم  نوریب  ارم  ياه  هماج  دوب  هتـشک  ارم  وا  رگا  اـما  متـسیرگنن ،  وا  ياـه  هماـج  هب  مدراذـگاو .  اـه  كاـخ 

(12  . « ) دنک یم  راوخ  ار  دوخ  ربمغیپ  دوخ و  نید  ادخ  دیرادنپم 

 : تسا هدروآ  ار  لیذ  ثیدح  یمزراوخ  بقانم  زا  همغلا  فشک  فلؤم  زور  نیا  هرابرد 

(13  . « ) زیخاتسر زور  ات  تسا  نم  تما  لمع  زا  رترب  قدنخ  زور  رد  دودبع  رسپ  ورمع  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  راکیپ  »

اهتشون یپ 

 . دعب هب  ص 92  ج 2 ،   . 1

207 هرقب . :   . 2

554 ص .  ج 1 ،  رارسالا ،  فشک   . 3

98 ص .  ج 2 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 4

124 ص .  ج 2 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 5

192 هبطخ .   . 6

50 ص 51 .  ج 41 ،  راحب ،  ص 115 ،  ج 2 ،  بقانم ،   . 7

ص ج 1 ،   . 8
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571 . 

2 ص .   . 9

44 ص .   . 10

3721  . 3810 لوا :  رتفد  يونثم   . 11

242 ص .  ج 3 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 12

91 ص .  ج 41 ،  راحب ،  تسا ،  هدمآ  زین  رگید  ياه  قیرط  زا  تیاور  نیا  و  ص 150 ،  ج 1 ،  همغلا ،  فشک   . 13

شخب 5

تمـشح دروآ و  ياج  هب  هرمع  ات  درک  هکم  دصق  دوخ  نارای  اب  ادخ  لوسر  بازحا ،  دربن  زا  سپ  ترجه  مشـش  لاس  هدعقلا  وذ  رد 
زاغآ هب  هک  نیمه  دنا .  هتشون  نت  دصناپ  رازه و  دندوب  وا  هارمه  هک  ار  یمدرم  رامـش  دنایامنب .  هکم  مدرم  هب  ار  ناناملـسم  مالـسا و 

ترایز يارب  ام   : » تفگ ربمغیپ  دنتفرگ .  وا  رب  هار  رس  هکم  ناکرـشم  دراد ،  مان  هیبیدح  هک  ییاج  رد  دندیـسر ،  مرح  ياه  نیمزرس 
 . دنـسیونب لاسهد  تدـم  يارب  يا  همان  نامیپ  دـش  ررقم  دـندرک و  قفاوت  ماجنارـس  دـنتفریذپن .  نانآ  اما   . « گنج يارب  هن  میا  هدـمآ 

دننک یلاخ  نانآ  يارب  ار  رهش  زور  هس  هکم ،  مدرم  دیایب و  ترایز  يارب  تقو  نیمه  رد  رگید  لاس  ددرگ و  زاب  اجنیا  زا  (ص) دمحم
.

لیهس هللا .  لوسر  دمحم  ار  نامیپ  فرط  تشون و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ار  همان  زاغآ  دش .  همان  نامیپ  نیا  نتـشون  رومأم  (ع) یلع
 : دومرف ار  یلع  (ص) ادخ لوسر  مهللا .  کمساب  سیونب  مسانش  یمن  میحر  نامحر و  نم   : » تفگ ورمع  رسپ 

 . « ورمع رسپ  لیهس  ادخ و  لوسر  دمحم  نایم  تسا  يا  همان  یتشآ  نیا  سیونب .  نینچ  »

مان مدرک ،  یمن  گنج  وت  اب  متسناد  یم  ادخ  ربمایپ  ار  وت  رگا   : » تفگ لیهس 
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(ع)و یلع يارب  هثداح  نیا  هباشم  يا  هثداح  تشون ،  میهاوخ  هکنانچ  ( 1  . « ) نک نینچ   : » تفگ ربمغیپ  سیونب » .  ار  تردپ  دوخ و 
 . دمآ دیدپ  ماش  مدرم  هیواعم و 

هتشون هکنانچ  دنتـشاد و  یمولعمان  عضو  دندرب  یم  رـس  هب  ربیخ  هعلق  رد  هک  ینایدوهی  داد .  يور  ترجه  متفه  لاس  رد  ربیخ  گنج 
ناشتقو رس  هب  ادخ  لوسر  تفر .  یم  هنیدم  هب  نانآ  هلمح  لامتحا  دندرک .  يرای  ار  نایفس  وبا  قدنخ  گنج  رد  نانآ  زا  یـضعب  دش 

 . دنام هرصاحم  رد  زور  تسیب  صومق  هعلق  دندرک .  یم  یگداتسیا  نایدوهی  اما  تفر ، 

 : دومرف ربمغیپ  ماجنارس 

زاب يزوریپ  اب  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  دراد و  یم  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  مهد  یم  یسک  تسدب  ار  مچرپ  ادرف  »
 . « ددرگ یم 

 : دیسرپ (ص) ادخ لوسر  دعب  زور  دندرکیم .  تیرومأم  نیا  دزمان  ار  دوخ  راصنا  رجاهم و  نارس 

» ؟  تساجک یلع  »

 ! « دراد تخس  یمشچ  درد  »

 ! « دیناوخب ار  وا  »

يو مشچ  تخادـنا  وا  مشچ  رد  ناهد  بآ  ادـخ  لوسر  دـندروآ .  ربمغیپ  شیپ  دوب  هتـسب  ار  دوخ  ياـه  مشچ  هک  یلاـح  رد  ار  یلع 
 : تسا هدورس  هراب  نیا  رد  تباث  نب  ناسح  دش .  بوخ 

ایوادم سحی  مل  املف  ءاود  یغتبی  نیعلا  دمرا  یلع  ناک  و 

هلفتب هنم  هللا  لوسر  هافش 

ایقار كروب  ایقرم و  كروبف 

زا يرایسب  اه و  تیب  نیا  هنافـسأتم  اما  تسا .  هدمآ  رگید  ياهباتک  یخرب  و  ( 2  ) دـیفم داشرا  رد  نآ  زا  سپ  تیب  هس  تیب و  ود  نیا 
 . دنا هدنکفا  يو  ناوید  زا  تسا  (ع) یلع حدم  رد  هک  ار  وا  رگید  ياه  تیب 

تسدب دوب  دوهی  ناگدنمزر  نیرتریلد  هک  بحرم  گنج  نیا  رد 
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 . دندیدرگ زوریپ  ناناملسم  دش و  هتشک  (ع) یلع

شخب 6

اه تب  ندنکفا  يارب  تخادنارب و  دندوب ،  هداهن  هبعک  هناخ  رد  هک  ار  ییاه  تب  (ع) یلع دش .  هدوشگ  هکم  ترجه  زا  متشه  لاس  رد 
تمواقم زا  تسد  زین  فیقث  نینح  دربن  زا  سپ  دـندش .  میلـست  هاوخاـن  هاوخ و  شیرق  هکم  حـتف  اـب  تفر .  ـالاب  (ص) ربمغیپ شود  رب 

 . دندید هجیتن  یب  ار  یگداتسیا  اه  هلیبق  رگید  برع ،  گرزب  نادناخ  ود  نیا  نتفریذپ  یناملسم  اب  دیشک . 

مالسا هب  توعد  يارب  يا  هتسد  اب  ار  دیلو  رسپ  دلاخ  درب ،  یم  رس  هب  رهـش  نآ  رد  (ص) ادخ لوسر  هک  هکم  حتف  زا  سپ  ياهزور  رد 
حالس  : » تفگ نانآ  هب  تفر و  همیذج  ینب  تقورس  هب  دوخ  مدرم  اب  دلاخ  دادن .  گنج  تصخر  نانآ  هب  اما  داتسرف ،  هکم  نوریب  هب 

درک دنهاوخ  ریسا  ار  ام  میراذگب  نیمز  هب  ار  حالس  ام  رگا   : » تفگ همیذج  مدرم  زا  یکی   . « دنا هدش  میلست  مدرم  هک  دننکفیب  ار  اه 
دنداهن ار  حالـس  نوچ  دنکفیب .  ار  دوخ  حالـس  ات  دندیـشوک  دـنتفرگ و  ار  يو  وا  هلیبق  زا  یناسک  اما   . « دز دـنهاوخ  ندرگ  سپـس  ، 

 : تفگ دیسر ،  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نوچ  تشک .  ار  يرایسب  دنتسب و  ار  نانآ  ياه  تسد  داد  نامرف  دلاخ 

 : دومرف دناوخ و  ار  یلع  هاگنآ   . « مرازیب درک  دیلو  رسپ  دلاخ  هچنآ  زا  ایادخ  »

 . « ربب نایم  زا  هداد  خر  تیلهاج  شور  هب  هک  ار  ییاهراک  رگنب و  نانآ  راک  رد  و  ور !  مدرم  نآ  تقو  رس  هب  »

داد ار  ناگتشک  ياهب  نوخ  تفر .  نانآ  دزن  دوب  هداهن  وا  رایتخا  رد  ادخ  لوسر  هک  لام  يرادقم  اب  یلع 
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 : دیسرپ نانآ  زا  ماجنارس  تخادرپ و  ار  اه  لام  تمارغ  و 

 ! « هن  : » دنتفگ » ؟  دیراد هدشن  ادا  یلام  هتخادرپن و  ییاهبنوخ  ایآ  »

 : دومرف تشگزاب .  (ص) لوسر دزن  یلع 

 : تفگ راب  هس  دوشگ و  ار  اه  تسد  هلبق  هب  ور  تساخرب و  سپس   . « يدرک قح  هب  يراک  يدرک و  وکین  »

(3  . « ) مرازیب درک  دیلو  رسپ  دلاخ  هچنآ  زا  ایادخ  »

توعد ياریذپ  دنهد  ناشن  ات  دندمآ  هنیدم  هب  اه  هلیبق  زا  يرایـسب  ناگدنیامن  دـنا  هداهن  مان  ( 4  ) دوفولا هنـس  ار  نآ  هک  مهن  لاس  رد 
یتسرفب ام  تقو  رـس  هب  ار  یـسک  هکنآ  زا  شیپ  دنتفگ  یم  یـضعب  تسا .  هجوت  بلاج  ربمغیپ  رب  ناگدنیامن  نیا  ندـمآ  دـنربمغیپ . 

 : دش لزان  مدرم  نیا  هرابرد  هیآ  نیا  دنا  هتشون  و  تسا .  ترخافم  یعون  راتفگ  نیا  رد  مینیب  یم  هکنانچ  میا و  هدمآ  وت  دزن 

(5 « ) نامیالل مکیده  نأ  مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالسا  یلع  اونمت  لق ال  اوملسأ  نأ  کیلع  نونمی  »

دمحم ای  داـیرف  اـه  هرجح  سپ  زا  ناـنیا  دـنتفارد .  لوسر  نارعاـش  ناـبیطخ و  اـب  اـت  دـندوب  هدروآ  رعاـش  بیطخ و  دوخ  اـب  یـضعب 
 : تسا هتسد  نیا  شنزرس  رد  لیذ  هیآ  و  دندروآرب . 

(6  . ) نولقعی مهرثکأ ال  تارجحلا  ءارو  نم  کنودانی  نیذلا  نا 

مدرم نآ  همه  مالسا  هک  تسادیپ  اما  دمآرد ،  مالسا  نامرف  هب  هریزج  هبش  رـسارس  ناگدنیامن  نیا  ندمآ  اب  تفگ  ناوت  یم  لاح  رهب 
ناشنوخ و  دننام ،  ناما  رد  مالسا  نتفریذپ  اب  ات  مینک  یمن  گنج  وت  اب  ینعی  میناملـسم  دنتفگ  نانآ  دوبن .  هملک  نیا  تسرد  ینعم  هب 

نابز هب  ای  دوب  لد  هب  دنتفریذپ  رگا  دنتفریذپ ؟  مه  ار  مالسا  ماکحا  اما  دشاب .  ظوفحم 
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 : دیوگ یم  مدرم  نینچ  هرابرد  نآرق  تسا .  دیدرت  ياج   ؟

(7 « ) انملسأ اولوق  نکل  اونمؤت و  مل  لق  انمآ  بارعألا  تلاق  »

چیه هک  طورـش  هنوگ  نیا  زا  و  میهدن .  تاکز  هک  طرـش  نادب  میوش  یم  ناملـسم  دنتفگ  یم  ناگدـنیامن  زا  یـضعب  هک  صوصخب 
 . دوبن ینتفریذپ  مادک 

 . تشاد هدهع  هب  ار  ( 8  ) هیرس دنچ  یهدنامرف  دوب ،  رضاح  اهنآ  رد  دوخ  (ص) ادخ لوسر  هک  اه  هوزغ  رد  تکرش  رب  هوالع  (ع) یلع
دعس ینب  دنداد ،  ربخ  ادخ  لوسر  هب  دش .  هناور  كدف  هب  دعس  ینب  يوس  هب  يرجه  مشـش  لاس  رد  هک  تسا  يا  هیرـس  هلمج  نآ  زا 

یم هار  اهبـش  دوخ  مدرم  اب  یلع  داتـسرف .  نانآ  تقو  رـس  هب  نت  دص  اب  ار  (ع) یلع ربمغیپ  دنهد .  يرای  ار  ربیخ  نایدوهی  دنهاوخ  یم 
ینب لاح  وا  زا  دـید و  ار  يدرم  دیـسر  دوب  كدـف  ربیخ و  نایم  تشاد و  ماـن  « جـمه » هک یبآ  هب  نوچ  درک  یم  نیمک  ار  زور  تفر و 
دعـس ینب  رـس  رب  ار  نانآ  يو  دنداد  شناما  نوچ   . « مرب یم  نانآ  تقو  رـس  هب  ار  امـش  دیهد  ناما  ارم  رگا   : » تفگ دیـسرپ .  ار  دعس 

(9  . ) داتفا ناناملسم  تسد  هب  يا  هظحالم  لباق  تمینغ  هیرس  نیا  رد  درب و 

ناـنآ ندرک  ناملـسم  يارب  ار  دـیلو  رـسپ  دـلاخ  نآ  زا  شیپ  داتـسرف .  نمی  هب  ار  یلع  (ص ، ) ادـخ لوـسر  ترجه  زا  مهد  لاـس  رد 
هلیبق دـناوخ .  نیمزرـس  نآ  مدرم  رب  ار  همان  تفر و  اجنادـب  ادـخ  لوسر  همان  اب  (ع) یلع دـندوب .  هتفریذـپن  اما  دوب .  هداتـسرف  اجنادـب 

رب مالس   : » دومرف راب  هس  ربمغیپ  تشون و  (ص) ادخ لوسر  يارب  ار  ناتساد  یلع  دندروآ .  مالسا  زور  کی  رد  یگمه  نادمه 
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اج هب  ار  يادخ  رکش  هللا  لوسر  تشون و  همان  ربمغیپ  هب  یلع  دندروآ و  مالسا  هب  ور  یپ  رد  یپ  نمی  مدرم  سپس   . « داب نادمه  مدرم 
 : تفگ دوخ  فورعم  هبطخ  رد  دومرف و  میلعت  مدرم  هب  ار  نآ  ماکحا  تفر و  جح  هب  ادخ  لوسر  مهد  لاس  رد  ( 10  . ) دروآ

ار ادخ  هکنآ  ات  تسا  مارح  رگیدکی  رب  امش  لام  نوخ و  زورما  زا  هن .  ای  منیبب  اجنیا  رد  ار  امـش  رگید  یلاس  دیاش  مناد  یمن  مدرم !  »
 . « دینک رادید 

نآ رد  دناداتـسیا و  ار  نامدرم  ادخ  رما  هب  ( دنوش یم  ادج  رگیدکی  زا  اه  ناوراک  هک  اجنآ  ) هفحج لزنم  رد  هکم  زا  تشگزاب  ماگنه 
 : دومرف دناسانش و  نانآ  هب  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یلع  عمجم 

 . « تسوا يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  »

نآ زا  اهلاس  و  دوب ،  مشاه  نادناخ  عمج  هکم و  رد  عمجم  نآ  اما  دوب ،  هتفرگ  ماجنا  شیپ  اهلاس  یلع  ینیـشناج  دـش  هتـشون  هکنانچ 
نآ یخروم  رتمک  هک  دراد  ترهـش  نانچنآ  ریدغ  ثیدح  دیـسر .  ناناملـسم  مومع  عالطا  هب  بلطم  نآ  مخ  ریدغ  رد  تشذگ .  یم 
ياه لیوأت  هب  تسد  دـنا  هتـسناوت  هک  اجنآ  ات  دـنا .  هدـید  دـش  ماجنا  هفیقـس  رد  هک  يراک  ربارب  ار  دوخ  نوچ  اـما  تسا  هدرواـین  ار 

 . دنا هدز  تسردان 

شخب 7

مغ تفگ  ناوت  یم  تفر .  ادـخ  راوج  هب  جـح  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  هاـم  ود  ادـخ  لوسر  دـنناد  یم  مالـسا  خـیرات  هب  نایانـشآ 
درپس كاخ  هب  ار  (ع) ارهز هک  يزور  درک و  تلحر  هللا  لوسر  هک  يزور  تسا .  هدوب  زور  ود  (ع) یلع یناگدنز  ياهزور  نیرتزیگنا 

.

 . درپس نیرفآ  ناج  هب  ناج  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  ادخ  لوسر 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


 : دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  وا  دوب .  وا  رتسب  رانک  رد  (ع) یلع ماگنه  نیا  رد 

زا دندوب و  نم  روای  ناگتـشرف  و  مدیدرگ ،  راد  هدـهع  ار  وا  نتـسش  دوب و  نم  هنیـس  رب  وا  رـس  هک  یلاح  رد  درپس  ناج  ادـخ  لوسر  »
(11  . « ) ندرم زا  سپ  هچ  یگدنز و  رد  هچ  نم  زا  ودب  تسا  رتراوازس  یسک  هچ  سپ  دندومن .  یم  دایرف  نآ  نوماریپ  هناخ و 

هار اه  خیرات  هب  اهناهد  اه و  هنیـس  زا  سپـس  دنا و  هدنکفا  مدرم  ناهد  هب  دنا و  هتخاس  دـنا  هتـساوخ  هچ  ره  هورگ  ره  زور  نآ  هرابرد 
 : تسا هدروآ  سابع  نبا  زا  یتیاور  مه  يربط  داد .  ناج  نم  هنیس  رب  ربمغیپ  دنا  هدروآ  هشیاع  هتفگ  زا  تسا .  هتفای 

 : دندیسرپ وا  زا  مدرم  دمآ .  نوریب  وا  دزن  زا  یلع  دوب  رامیب  ربمغیپ  هک  زور  نآ  رد  »

 : تفگ » ؟  تسا هنوگچ  ادخ  لوسر  »

میانشآ گرم  ماگنه  هب  بلطملا  دبع  نادنزرف  هرهچ  اب  نم  تفگ  تفرگ و  ار  وا  تسد  سابع   . « تسا لاح  وکین  هک  ار  ادخ  ساپس  »
تـسام نآ  زا  رگا  دوب  دـهاوخ  یـسک  هچ  اب  ( تفالخ ) راک نیا  سرپب  وا  زا  ورب و  ادـخ  لوسر  دزن  درم .  دـهاوخ  يرامیب  نیا  رد  وا  ، 

ادخ هب  داد  دنهاوخن  ام  هب  ار  نآ  مدرم  تشاد  زاب  نآ  زا  ار  ام  میدیـسرپ و  رگا   : » تفگ یلع  زین .  تسا  نارگید  نآ  زا  رگا  مینادب و 
رگید اب  گرم  ماگنه  هب  بلطملا  دبع  نادنزرف  هرهچ  تسناد ؟  یم  یکشزپ  سابع  ایآ  دیـسرپ  دیاب  ( 12  . « ) مسرپ یمن  وا  زا  زگره 

اهلاس ار  نآ  دننام  تیاور و  نیا  يوق  لامتحا  هب  تسا ؟  هتشاد  یتوافت  هچ  اه  هرهچ 
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ینیـشناج ربمغیپ  هک  دنیامناو  مدرم  هب  و  دـنزاس ،  هدامآ  ار  شیوخ  تموکح  هنیمز  ات  دـنا  هتخاس  دوخ  دـج  نابز  زا  سابع  ینب  دـعب 
 . تشاد یمن  رود  رظن  زا  مه  ار  یلع  هکنآ  تیاهن  دید .  یم  راوازس  راک  نیا  يدصت  يارب  ار  دوخ  يو  يومع  دوب و  هدرکن  نیعم 

رسپ دابع  زا  هشیاع و  زا  ریبز  رسپ  هورع  زا  ریبعت  ود  اب  هک  تسا  یناتـساد  درپس ،  ناج  هشیاع  هنیـس  يور  رب  ربمغیپ  دنا  هتـشون  هک  نیا 
(13  . ) تسا هدش  تیاور  ریبز  هللا  دبع 

 . دناد یم  ادخ  دربب ؟  الاب  ار  دوخ  نأش  هتفگ  نیا  اب  تسا  هتساوخ  هشیاع  ای  تسا ؟  نت  ود  نآ  هتخاس  رب  دنا  هتفگ  هچنآ  ایآ 

زا راصنا  رجاهم و  زا  یمدرم  دـنتخیر ،  یم  کشا  وا  قارف  زا  دـندوب و  هدـمآ  درگ  ربمغیپ  هناـخ  رد  مشاـه  ینب  یلع و  هک  یلاـح  رد 
 . دننک نشور  ار  تموکح  فیلکت  ات  دندمآ  مهارف  دوب  فورعم  هدـعاس  ینب  هفیقـس  هب  هک  ییاج  رد  دـنداتفا و  هار  هب  رانک  هشوگ و 

كاخ هب  و  ندناوخ ،  زامن  نتسش ،  رد  هک  تسا  یمالسا  تنس  دناد ،  یم  ناملسم  ره  هکنانچ  ما و  هتشون  یلیلحت  خیرات  رد  هکنانچ 
رگید یتلیـضف  (ص) ادـخ لوسر  هرابرد  مسارم  نینچ  ماجنا  تسا و  ناناملـسم  مومع  هراـبرد  تنـس  نیا  دـننک .  باتـش  هدرم  ندرپس 

تیلست ار  وا  ناگدنامزاب  دنتفرن و  ربمغیپ  هناخ  هب  ارچ  دندماین ؟  درگ  تلیـضف  نیا  كرد  يارب  تسخن  نانآ  ارچ  دیـسرپ  دیاب  دراد . 
 . تشاد رذح  رب  نآ  زا  ار  ناناملسم  نآرق  هک  رطخ  نامه  يرآ !  دوب ؟  هدمآ  شیپ  يرطخ  دنتفگن ؟ 

؟  دیدرگ یم  زاب  دوخ  هتشذگ  هب  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب  دمحم  رگا  »

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


(14 « )

یبونج یمشچمه  هک  دندوب  هدرپسن  كاخب  ار  وا  ندب  زونه  اما  هن .  دنـشاب  هتفگ  دیاش  دناوخ ،  نانآ  رب  ار  هیآ  نیا  لوسر  هک  زورنآ 
 . دش زاغآ  یلامش  و 

 . « تسام قح  تموکح  سپ  تشذگرد ،  درک و  یگدنز  ام  نایم  میداد و  هانپ  ار  وا  میدناوخ .  ار  ربمغیپ  ام   : » دنتفگ اه  یبونج 

 . « دسر یم  ام  هب  وا  قح  سپ  شیرق  زا  ام  تسا و  شیرق  زا  وا  میربمغیپ  ناشیوخ  ام   : » دنتفگ نایلامش 

دش و هتفگ  سلجم  نآ  رد  هچنآ  تفگ .  هچ  هراب  نیا  رد  دوخ  ادخ  لوسر  هک  دیشیدنین  نیدب  سکچیه  دندوب و  دوخ  رکف  رد  همه 
رهب تسا .  نایم  رد  شـسرپ  نیا  مه  زونه  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  و  تنـس .  يارجا  هن  دوب  تموکح  دندرک  لادج  نآ  رـس  رب 

مه راصنا  درک .  رد  هب  نادـیم  زا  ار  راصنا  تسا ، » .  شیرق  صاخ  تماما  » هک یتیاور  ندـناوخ  اب  رکبوبا  تفرگ ،  الاب  لادـج  لاـح 
مه شیرق  اب  دـنیبب ،  ار  بیقر  هلیبق  يزوریپ  تسناوت  یمن  تشاد و  هنیرید  تباقر  جرزخ  اب  هک  سوأ  دـندوبن .  نخـس  کی  لدـکی و 

سلجم نآ  رد  هکنآ  هجیتن  دندنکفا .  شیپ  ار  رکبوبا  ماجنارـس  درک و  فراعت  رگید  هب  کی  ره  رـضاح  نارجاهم  یـضعب  دش .  زاوآ 
 . دنتخاس مورحم  دوب  هدرامگ  ینیشناج  هب  ربمغیپ  شیپ  هام  ود  هک  ار  یلع 

هداهن سلجم  نآ  رد  مالـسا  زا  سپ  يا  هلیبق  يرترب  گنـس  تسخن  تفگ  ناوت  یم  تفای و  يزایتما  اـه  هریت  رگید  ناـیم  زا  میت  هریت 
هیما نادنزرف  دندید .  دنزگ  زا  رود  ار  یشوماخ  مه  رگید  ياه  هریت  دش . 
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 . دننیشنب هدنیآ  راظتنا  هب  دیاب  دندش .  نوریب  هنحص  زا  نانآ  ياه  هداز  ومع  هک  دندش  دنسرخ  نیمه  هب 

اهتشون یپ 

1546 ص .  ج 3 ،  يربط ،   . 1

114 ص .   . 2

53 ص 55 .  ج 4 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 3

 . تسا یسک  دزن  ندمآ  یلوسر  هب  دفو  تسا .  دفو  عمج   . 4

هب ار  امـش  هک  دهن  یم  تنم  امـش  رب  ادخ  دیهنم ،  تنم  نم  رب  ناتندش  ناملـسم  هب  وگب  دندش ،  ناملـسم  هک  دنهن  یم  تنم  وت  رب   . 5
( . هیآ 17 تارجح :   . ) دومن هار  نامیا 

هیآ 4) تارجح :   . ) دنناد یمن  نانآ  رتشیب  دنناوخ  یم  اه  هرجح  سپ  زا  ار  وت  هک  نانآ   . 6

هدماین رد  امـش  ياهلد  رد  نامیا  زونه  میداهن و  ندرگ  دییوگب  دیدرواین ،  نامیا  وگب  میدروآ ،  نامیا  دنتفگ  ( ینابایب ) ياه برع   . 7
( . هیآ 14 تارجح :   . ) تسا

 . تشادن تکرش  نآ  رد  دوخ  دش و  یم  هداتسرف  ادخ  لوسر  يوس  زا  هک  تسا  یمازعا  هتسد  هیرس   . 8

65 ص .  شخب 1 ،  ج 2 ،  تاقبط ،   . 9

122 ص .  شخب 1 ،  ج 2 ،  دعس ،  نبا  تاقبط  هب  دینک  هاگن  و  ص 300 ،  ج 2 ،  ریثا ،  نبا  لماک   . 10

197 هبطخ .   . 11

334 ص .  ج 4 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 12

 . نامه  . 13

144 نارمع . :  لآ   . 14

شخب 8

دننک هجوت  هکنآ  یب  هورگ  نارـس  دنادن .  تشذگ  هفیقـس  رد  ار  هچنآ  دشاب و  هدناوخ  ار  مالـسا  ردص  خیرات  هک  تسا  یـسک  رتمک 
نانیا تسناد .  یم  يرگید  زا  رت  هتـسیاش  ناناملـسم  يربهر  يارب  ار  دوخ  موق  کی  ره  تفگ ،  هچ  نانآ  هب  ادخ  لوسر  شیپ  هام  ود 

یناملسم مغ  دنتساوخ ؟  یم  هچ 
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دنا هتفر  راگدرورپ  دزن  ناگمه  نانآ  تعدب ؟  سیسأت  ای  دندوب  تنس  يارجا  یپ  رد  دندرک ؟  یم  وزرآ  ار  هاج  تبتر و  ای  دنتـشاد ، 
شـشوک لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  ما  هتـشون  هکنانچ  اما  میراذگاو .  ادخ  هب  ار  ناشیرواد  مییوگن و  ینخـس  ناش  هرابرد  تسا  رتهب  . 

عمج نآ  دـناوخ ،  یم  تیلهاـج  هـب  تشگزاـب  زا  زیهرپ  يوـقت و  نتخاـس  هـشیپ  هـب  ار  مدرم  هـک  نآرق  هـیآ  اـه  هد  زا  سپ  ربـمغیپ و 
هک ار  سک  نآ  وا  هتفگ  قبط  رب  سپـس  دنزادرپب  ادخ  لوسر  زیهجت  هب  تسخن  دـیاب  هنرگ  و  دـنداهن .  جرا  نید  زا  شیب  ار  تموکح 

شوپ يور  مالسا  تسا و  هدنز  نانچمه  ییارگ  هلیبق  داد  ناشن  هفیقس  رد  نارـضاح  زور  نآ  راک  دننیزگب .  يربهر  هب  تسا  هتـسیاش 
 . دش هدیشک  نآ  يور  رب  هک  دوب  یتقوم 

هتخورفا نانچمه  هدش  نشور  مشاه  نادـناخ  رد  هک  یغارچ  دنتـساوخ  یمن  شیرق  زا  ییاه  هریت  ای  يا  هریت  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
زا اهرطاخ  دیاب  تفای و  نایاپ  هفیلخ  نییعت  راک  مزادرپ .  یمن  زیگنا  مغ  ناتساد  نآ  رارکت  هب  اجنیا  رد  دندرک و  هچنآ  دندرک  دنامب . 
نآ رایـسب  زا  یکدنا  ودناد  یم  ادخ  ار  تقیقح  تشذـگ . . . ؟  هچ  یلع  رب  زور  نآ  رد  دوش .  هدوسآ  ربمغیپ  نادـناخ  یلع و  بناج 

نوچ ما .  هتشون  (س) ارهز همطاف  یناگدنز  باتک  رد  هراب  نیا  رد  یلصف  زین  دید .  ناوت  یم  مالک  هریـس و  خیرات ،  ياه  باتک  رد  ار 
هیواعم همان  هب  وا  خساپ  هک  ار  يا  همان  زا  دـنچ  يرطـس  مسیونب ،  (ع) یلع نابز  زا  مناوتب  ات  هک  تسا  نیا  نم  شـشوک  هتـشون  نیا  رد 

هک یخساپ  زا  هیواعم و  همان  زا  مروآ .  یم  تسا 
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 . دنا هتفرگ  تعیب  وا  زا  هنوگچ  تسناد  ناوت  یم  تسا  هداد  ودب  (ع) یلع

يزاس و اوسر  و  يدوتـس ،  ینک  شهوکن  یتساوخ  هک  ادـخ  هب  منک ،  تعیب  ات  دـندنار  یم  هدرک  راهم  ینیب  يرتش  نوچ  ارم  یتفگ  »
نیا رانک .  هب  یلدود  زا  راوتسا و  شنیقی  نامگ  یب  دوخ  نید  رد  و  دشاب ،  مولظم  هک  ناصقن  هچ  ار  ناملـسم  يدومن .  اوسر  ار  دوخ 

(1  . « ) مدنار نابز  رب  دیسر  رطاخ  هب  هچنآ  نآ  زا  نکیل  مدناوخ .  وت  زج  يارب  مدروآ  هک  تجح 

تشوـن و یمن  دوـخ  هماـن  رد  هیواـعم  دــندوب  هدرکن  رگا  دــنا ؟  هدرک  هناخاتــسگ  يراــتفر  یلع  اــب  ناــیوجایند  زور  نآ  رد  اــیآ 
(2  . « ) دوب دنهاوخ  كدنا  ناراد  نید  دیآ  نایم  هب  شیامزآ  هک  زور  نآ  » يرآ داد .  یمن  ار  وا  خساپ  (ع) یلع

ناشک ناشک  ار  وت  هک  هدمآ  هیواعم  همان  رد  تسا .  گنهامهان  يدح  ات  تایاور  دنداد .  نایاپ  ار  دوخ  راک  هفیقس  رد  ناگدمآدرگ 
هناخ رد  نانچمه  ربمغیپ  هزاـنج  اـیآ  تشاد .  هدـهعب  ار  ربمغیپ  نتـسش  (ع) یلع میدـید  دانـسا  رد  رگید  يوس  زا  دـندرب .  تعیب  يارب 

ات دنتشادن  یمزر  یگدامآ  مشاه  ینب  یلع و  ارچ ؟  رگید  باتش  نیا  دنتفرگ ؟  تعیب  وا  زا  دندرب و  دجسم  هب  روز  هب  ار  یلع  هدنام و 
 ، رت تفگـش  نآ  زا  و  دنوش ؟  غراف  ربمغیپ  ندرپس  كاخ  هب  راک  زا  ات  دندادن  تصرف  نانآ  هب  ارچ  دـنتفارد .  هزات  هفیلخ  اب  دـنهاوخب 

دوب نایم  رد  يروز  رز و  ایآ  دنتفرگن ؟  ار  وا  درگ  ارچ  دنربب ؟  دجسم  هب  تلاح  نانچ  اب  ار  یلع  ات  دنداتسیا  شوماخ  ارچ  ناناملـسم 
يورین روز  دوب  كدنا  رز  رگا  يرآ و   ؟
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رگاو داد  یمن  ناشن  قفاوم  يور  یلع  اب  یسک  دنچ ،  ینت  مشاه و  نادناخ  زج  متشون  هکنانچ  نت .  ود  کی  روز  هن  تشاد ،  یناوارف 
 : دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  (ع) یلع دومن .  یم  نآ  فالخ  راتفر  هب  دوب  قفاوم  نابز  هب 

گرم ماک  هب  ادابم  دنیاشگ ،  میرای  هب  تسد  نانآ  مدمآ  غیرد  تسین .  يراکددم  مناسک  زج  تسین و  يرای  ارم  مدـید  متـسیرگن و  »
 . مدیشون ییابیکش  خلت  تبرش  مدیشوپ و  مشچ  دوخ  قح  زا  هتسب  ولگ  هنیـس و  رد  سفن  هتـسکش ،  هدید  رد  مغ  راخ  راچان  دنیآرد . 

(3 « )

 . دنداد نایاپ  ار  وا  ندرک  نفک  نتسش و  راک  ماجنارس  دندوب  ربمغیپ  هزانج  درگ  هک  مشاه  نادنزرف  زا  نت  دنچ  (ع)و  یلع

هدهع ار  وا  ندرک  نفک  نتسش و  لوسر  نامداخ  نارقـش  هماسا و  وا و  نارـسپ  مثق  لضف و  سابع و  یلع و   : » تسا هتـشون  ماشه  نبا 
رکیپ نتـسش  ماگنه  (ع) یلع دندرک .  یم  يرای  ار  يو  نت  دنچ  نآ  دوب و  راد  هدـهع  (ع) یلع ار  نتـسش  راک  ایوگ  ( 4  . « ) دندش راد 

 : تفگ نینچ  (ص) ادخ لوسر  كاپ 

ندیرب ناربمغیپ و  توعد  نتفای  نایاپ  دیدن .  نانچ  سک  وت  زج  گرم  رد  هک  دیرب  يا  هتـشر  وت  گرم  اب  داب ،  تیادف  مردام  ردپ و  »
تسا نیا  هن  رگا  و  تشاذگ .  ناسکی  یگوس  رد  ار  ناگمه  و  تشاداو ،  ییابیکش  هب  ار  ناگدز  تبیصم  تگرم  نامـسآ .  ياهربخ 

یب نانچمه  درد  میدـناسر و  یم  نایاپ  هب  وت  رب  نتـسیرگ  اب  ار  هدـید  کشا  يدومن ،  یهن  یباـتیب  زا  يدومرف و  رما  ییابیکـش  هب  هک 
يرارقیب يراز و  نیا  و  ناج .  دنگوس  مه  هودنا  جنر و  دنام و  یم  نامرد 
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رد ار  ام  تیادـف ،  مرداـم  ردـپ و  دـناهر  ناوت  نآ  زا  ار  سک  هن  و  دـنادرگ ،  ناوتن  زاـب  ار  گرم  نکیل  تسا ،  كدـنا  وت  نادـقف  رد 
(5  . « ) رادهاگن دوخ  رطاخ  رد  رآ و  دای  هب  تراگدرورپ  هاگشیپ 

تسناوت یم  هک  یسک  اهنت  زور  نآ  رد  دندش .  هدنکارپ  وا  درگ  زا  و  دندراذگاو ،  ار  یلع  نابلطایند  دش .  هدیزگ  تفالخ  هب  رکبوبا 
 . ناناملسم دجسم  دش  یم  حرطم  اجنآ  رد  تساوخداد  هک  ییاج  اهنتو  دوب  ربمغیپ  رتخد  دزیخرب ،  لوسر  تنس  زا  عافد  هب 

يور زا  ار  هبطخ  نیا  همجرت  نتم و  دناوخ .  مدرم  نآ  رب  داشرا  یبلط و  قح  تظعوم ،  رسارس  يا  هبطخ  دمآ  دجسم  هب  ربمغیپ  رتخد 
یم تسا  ماقم  بسانم  هک  ار  نآ  زا  دنچ  يرطـس  اجنیا  رد  ( 6  . ) ما هدروآ  راوگرزب  يوناب  نآ  یناگدنز  باتک  رد  لوا  تسد  دانـسا 

 : مسیون

ره رادـیرخ .  یب  نید  يـالاک  دـش و  راکـشآ  ییورود  دـیزگ ،  شیوخ  لوـسر  يارب  ار  ناربـمیپ  یگیاـسمه  یلاـعت  يادـخ  نوـچ  »
رـس دوخ  هاگنیمک  زا  ناطیـش  رازاب .  یمرگ  یپ  رد  نزرب  يوک و  رد  ییوگ  هوای  ره  و  رـالاس ،  یماـنمگ  ره  و  رادـیوعد ،  یهارمگ 

دیدیزخ شبیرف  ماد  رد  و  دیدیود .  وا  یپ  رد  کبس  دیدینش و  ار  شنخس  دوز  هچ  دید  و  درک ،  توعد  دوخ  هب  ار  امش  و  دروآرب ، 
دیدرک و تسیابن ،  هچنآ  هتشگن ،  شوماخ  ام  هنیـس  زوس  هتـشذگن و  ناتربمغیپ  گرم  زا  يزور  ود  زونه  دیدیـصقر .  وا  زاوآ  هب  و  ، 

دزیخنرب و هنتف  دیتساوخ  دوخ  نامگ  هب  دیدروآ .  دیدپ  گرزب  یتعدب  دیدرب و  دوبن ،  ناتنآ  زا  هچنآ 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


 . « دیداد داب  هب  دیتشک  هچنآ  دیداتفا و  هنتف  شتآ  رد  اما  دزیرن  ینوخ 

یمرب تسود  تنس  بلط و  قح  رادغاد ،  یلد  زا  هک  نیشتآ  نانخس  نیا  دندوب ،  بوعرم  یمین  بوذجم و  یمین  هک  سلجم  نآ  رد 
 . دناد یم  ادخ  داهن ؟  يرثا  هچ  تساخ 

هب ار  نخـس  هتفرگ ،  هدـیدان  ار  وا  هتفگ  ساـسا  هک  تسا  نشور  هزادـنا  نآ  مینیب .  یمن  مهبم  تاراـشا  زج  لوا  تـسد  ياهدنـس  رد 
دوخ يولگ  زا  هک  ینادناخ  دناوخن .  مدـنگ  نم  دـنچ  امرخ و  هلـصا  دـنچ  نتفرگ  يارب  ار  هبطخ  نآ  وا  هک  یلاح  دـندناشک .  ثاریم 
تنس نتشادهاگن  هدنز  تساوخ  یم  وا  هچنآ  دنزیر .  یمن  کشا  ناشنادنزرف  مکش  يارب  دننک ،  یم  ریـس  ار  ناگنـسرگ  دنرب و  یم 

زا يا  هلیبق  ياه  ترخافم  دروآربرس و  تسا  هتفخ  مالـسا  تاواسم  شـشوپ  ریز  هک  تیلهاج  دیـسرت  یم  تلادع .  ندوب  اپ  رب  دوب و 
ورین اـت  هک  نایفـسوبا  هیما و  نادـناخ  هب  سپ  نآ  زا  دـسرب و  يدـع  ینب  هب  تبون  ادرف  داـتفا ،  شیپ  میت  ینب  زورما  ددرگ .  هدـنز  وـن 

 . دندش ناملسم  نابز  هب  هک  هن ،  لد  هب  دندیدن  دوخ  ياپ  شیپ  رگید  یهار  نوچ  دندیگنج و  مالسا  اب  دنتشاد 

زا داد و  یم  ربخ  کیدزن  هدـنیآ  زا  هک  ینانخـس  تفگ .  دـندوب  هدـمآ  یـسرپرامیب  هب  هک  ینانز  اـب  زین  رگید  ینانخـس  ربمغیپ  رتخد 
 : دیآ یم  راک  يور  هک  نیرید  تیلهاج  زا  دوش و  یم  شومارف  هک  مالسا  زا  ددرگ و  یم  دیدپ  نید  رد  هک  اه  تعدب 

لیئربج هاگن  دمآ  دورف  هک  اجنآ  دنام .  راوتـسا  توبن  هیاپ  رب  تفالخ  دبای و  رارق  دوخ  زکرم  رد  قح  دنتـشاذگن  ارچ  نانآ ،  رب  ياو  »
رب تسا و  نیما 
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هب ربمغیپ  هک  يراک  رب  ار  یلع  و  دـنداهن ،  یم  نایم  رد  ياپ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ؟  نید  اـیند و  روما  رب  ملاـع  هک  یلع  هدـهع 
ینایز یـسک  هکنانچ  درپس .  یم  ودـب  ار  کی  ره  قح  و  درب ،  یم  تسار  هار  هب  ار  نانآ  ناسآ  ناسآ  دـندراذگ ،  یم  داهن  وا  هدـهع 

یم ریلد  وا  تلوص  هانپ  رد  نانوبز  ریـس و  وا  تلدعم  همـشچ  زا  تلادـع  ناگنـشت  دـنیچب .  تسا  هتـشک  هچنآ  هویم  سک  ره  دـنیبن و 
(7  . « ) دنتشگ

باتک تفاتـش .  قح  راوج  هب  داتفا و  يراـمیب  رتسب  رد  رهطا  يارهز  یلع ،  رـسمه  هک  تشذـگن  زارد  یناـمز  ادـخ  لوسر  تلحر  زا 
لد رب  هک  دوب  رگید  یمغ  ارهز  گرم  دـنا .  هتـشون  هام  تشه  ار  نیرتزارد  بش و  لهچ  ار  تدـم  نیرتهاتوک  هریـس  خـیرات و  ياـه 

اجنیا رد  ما .  هتـشون  (س) ارهز همطاف  یناگدنز  باتک  رد  ار  زوس  ناج  هثداح  نیا  رایـسب  زا  یکدنا  هنامولظم .  یگرم  تسـشن .  یلع 
 : تسوا یگدرزآ  جنر و  نازیم  هدنراد  نایب  هک  ینانخس  مروآ .  یم  تسا  هتفگ  وا  ندرپس  كاخ  هب  ماگنه  ع)  ) یلع هک  ار  ینانخس 

گرم ادـخ  هداتـسرف  يا  دیـسر .  وت  هب  نارگید  زا  رتدوز  هدـیمرآ و  ترانک  رد  هک  ترتخد  نم و  زا  ادـخ  هداتـسرف  يا  وت  رب  دورد  »
هدـید و ار  وت  ییادـج  یتخـس  هک  نم  يارب  اما  هدـنامن .  میراد  نتـشیوخ  ناوت  هدنالـسگ و  مفک  زا  ییابیکـش  ناـنع  تیمارگ  رتخد 

مندرگ هنیس و  نایم  تیمارگ  ناج  دوب و  وت  ربق  هک  متخاس  نیلاب  اجنآ  رد  ار  وت  تسا .  تیزعت  ياج  ما  هدیشک  ار  تتبیـصم  ینیگنس 
هب مییادخ و  زا  ام  همه  دومن .  تقرافم  نت  زا 
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میاهبـش و  يراوخ ،  رامیتو  تسا  هودنا  ما  یگـشیمه  راک  دیـسر .  شبحاص  هب  ناگورگ  دـیدرگ و  زاب  تناما  میدرگ .  یمزاب  ادـخ 
ناسچ هک  دهد ،  ربخ  ار  وت  ترتخد  ادوز  دنیزگ .  میارب  يرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  وت  هک  ار  يا  هناخ  ادـخ  هکنآ  ات  يراد .  هدـنز  بش 

وت دای  هتـشذگن و  يرید  هک  دیاب ،  هچنآ  زا  ریگ  ربخ  و  دیاش ،  هکنانچ  سرپب  وا  زا  دندیزرو .  متـس  وا  رب  و  دـندیدرگ ،  مهارف  تتما 
هتـسخ زا  هن  مدرگ  زاب  رگا  دـیوج .  يرود  هار  تسا و  هدـیجنر  هک  هن  دـیوگ  دوردـب  هکنآ  دورد  امـش !  رب  دورد  هتـشگن .  شومارف 

(8  . « ) تسا هداد  هدعو  ار  نایابیکش  ادخ  هچنادب  مراودیما  تسا ،  ینامگدب  زا  هن  منامب  رگا  تسا و  یناج 

شخب 9

 . دنتشگزاب نیرید  تیلهاج  نیئآ  هب  ناناملـسم  ون  اه و  هلیبق  رتشیب  دیدرگ ،  هدنکارپ  ناتـسبرع  نیمزرـس  رد  ربمغیپ  تلحر  ربخ  نوچ 
دندرمش یم  یگتسکشرس  هناشن  ار  نآ  هک  تاکز  تخادرپ  نآ  زا  رتراوشد  دوب و  راوشد  نانآ  يارب  ناردپ  نیئآ  ندرک  اهر  هک  ارچ 

.

راک دنتسنادیم  دندوب  رگن  هدنیآ  هک  دنچ  ینت  اما  تشاذگ .  رثا  اه  كرهش  اهرهش و  رد  دیسر و  هنیدم  هب  مدرم  نیا  ندش  دترم  ربخ 
دوب دهاوخ  نانآ  دوس  هب  و  دش ،  دهاوخن  هتسب  هدوشگ  نیمزرـس  نیا  مدرم  يور  هب  مالـسا  هک  يرد  هتفای و  نایاپ  يا  هلیبق  تموکح 

نیرخآ امـش  ادابم  هکم ،  مدرم   : » درک دایرف  داتـسیا و  هبعک  هناـخ  رد  رب  ورمع  رـسپ  لیهـس  هکناـنچ  دـننک .  یناـبیتشپ  مالـسا  زا  هک 
 . دش دهاوخ  تسرد  مالسا  راک  ادخ  هب  دیشاب .  ناگتشگرب  نید  زا  نیتسخن  ناناملسم و 
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«

ات هک  نایفس  وبا  اما  درک .  تعنامم  همان  یتشآ  رد  هللا ،  لوسر  دمحم  هللا و  مسب  نتشون  زا  هیبیدح  نامیپ  رد  هک  تسنامه  لیهس  نیا 
نمشد لد  رد  دش و  ناملـسم  نابز  هب  ربمغیپ  يومع  سابع  شرافـس  هب  ندش  هتـشک  میب  زا  هکم  حتف  رد  دیگنج و  ربمغیپ  اب  تسناوت 

زا نادناخ  نیرت  تسپ  دـیاب  ار  تموکح  راک  هک  تسا  هدـش  هچ   : » تفگ دـمآ و  یلع  دزن  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دوب ،  مالـسا 
نمـشد زابرید  زا  نایفـسوبا   : » تفگ (ع) یلع  . « منک یم  هداـیپو  راوس  زا  رپ  ار  هنیدـم  یهاوخب  رگا  ادـخ  هب  دوش .  راد  هدـهع  شیرق 

(9  . « ) يا هدوب  مالسا 

ار دوخ  هتفر  تسد  زا  تسایر  دربب و  نایم  زا  ار  مالسا  دناوتب  دیاش  دزاس .  بوشآ  راچد  مه  ار  هنیدم  نورد  تساوخ  یم  نایفـسوبا 
دیاب یناملـسم  ماـن  ندـنام  یقاـب  يارب  تسناد  دوب و  هاـگآ  تشذـگ  یم  نوریب  رد  هچنآ  زا  دوب و  وا  لد  رد  هچنآ  زا  (ع) یلع دـبایب . 

 : دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  وا  دنک .  ارادم  تموکح  ناگدنریگ  تسد  رد  اب  دنیشنب و  شوماخ 

اهنت تسد  اب  دیاش ؟  مادک  ود  نیا  زا  و  درک ؟  دـیاب  هچ  هک  مدیـشیدنیب  فرژ  و  مدـیچیپ ،  نآ  زا  ولهپ  مدـیچرد و  تفالخ  زا  نماد  »
دنوش هدوسرف  نآ  رد  ناریپ  هک  ییالب  هریچ .  ناگمه  رب  الب  تسا و  هریت  یناـهج  هک  مزیهرپب ؟  زیتس  زا  مریگ و  شیپ  ربص  اـی  مزیتسب 

(10  . « ) مدید رت  هنادنمدرخ  ار  ییابیکش  مدیجنس  کین  نوچ  ریسا .  جنر  لاگنچ  رد  راگدرورپ  رادید  ات  رادنید  ریپ و  نالاسدرخ  و 

ایند يوس  هب  دندرک و  اهر  ار  وا  مدرم  دید  نوچ 
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هچنانچ تفگن ،  يزیچ  تسب و  ورف  بل  دناتـس ،  زاب  تسوا  نآ  زا  هک  ار  یقح  دـتفارد و  نانآ  اب  تسناوت  یم  هکنآ  اـب  دـندروآور ، 
 : دیوگ دوخ 

(11 « ) نارگن نادب  نم  نآ و  نیا و  هدوبر  مثاریم  هتسکش  ولگ  رد  اوآ  دوب و  هتسخ  مغ  راخ  زا  هدید  هک  یلاح  مدییارگ  ربص  هب  »

دیدوب رتراوازس  نادب  هک  یلاح  دنتشاد ،  زاب  تفالخ  زا  ار  امش  مدرم  ارچ   : » دیسرپ وا  زا  دسا  ینب  زا  يدرم  دعب  اهلاس  دیاش  اههام و 
 : دومرف » ؟

راد هدهع  ار  تفالخ  هنارـسدوخ  نادـب !  ( 12  . ) تسا يدـنواشیوخ  قح  ار  وت  اما  راتفگ .  هدیجنـسان  يراوتـسا و  اـن  يدـسا ،  ردارب  »
هب هنالیخب  یهورگ  دوب .  یهاوخدوخ  ندرواین ،  باسح  هب  رتراوتـسا ،  ادـخ  لوسر  اب  دـنویپ  تسا و  رترب  تبـسن  هک  ار  اـم  ندـش و 

(13  . « ) تسازج زور  هاگتشگزاب  تسا و  ادخ  رواد  دندیشوپ .  مشچ  نآ  زا  هنادنمتواخس  یهورگ  دندیبسچ و  تفالخ  یسرک 

تموکح هب  لد  هکنآ  هن  درامگب .  ار  تلادـع  دراد و  ياپ  رب  ار  ادـخ  لوسر  تنـس  هک  دوب  نآ  يارب  تساوخ  یم  ار  تفالخ  رگا  وا 
بناج زا  هک  فینح  رـسپ  نامثع  هب  دوخ  يرهاظ  تفالخ  ماگنه  هک  يا  همان  رد  يو  دراذگاو .  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم  دـنک و  شوخ 

 ، نادنمتـسم هن  دنا  هدوب  نآ  رد  نارگناوت  هک  هتفر  یینامهم  هب  ارچ  هک  درک  شنزرـس  ار  وا  و  تشون ،  تشاد  تموکح  هرـصب  رد  وا 
 : دیوگ

ناشیارب یگدنز  یتخس  رد  ای  مشابن ،  مدرم  کیرش  راگزور  ياه  يدنیاشوخان  رد  دنیوگ و  نانمؤم  ریما  ارم  هک  منک  هدنـسب  نیدب  »
(14  . « ) موشن يا  هنومن 

 : دیوگ یم  زین 

بش رگا  »
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ادخ رب  زیخاتـسر  زور  ات  مراد  رتشوخ  دنـشک ،  میوس  نآ  وس و  نیا  زا  راتفرگ ،  نینهآ  ياه  قوط  رد  منام و  رادیب  راخ  رتشا  يور  ار 
یـشیورد زا  شناکدوک  شیورد ،  تخـس  ناشیرپ و  مدید  ار  لیقع  ادـخب  مشاب .  هدرک  متـس  يا  هدـنب  رب  هک  یلاح  میآرد  لوسر  و 

 . درک رارکت  ار  دوخ  هتفگ  دمآ و  یپ  رد  یپ  مهد .  ودب  مدنگ  ینم  تساوخ  نم  زا  هدیدرگ .  هریت  ناشگنر  هدـیلوژ و  يوم  شیرپ . 
هحون متفگ  دروآرب .  دایرف  متخاس  کیدزن  شنت  هب  ار  هتخادگ  ینهآ  مداد .  ودب  ار  دوخ  نید  تشادـنپ  مداهن ،  وا  نخـس  هب  شوگ 

(15  . « ) یناشکب خزود  شتآ  هب  ارم  یهاوخ  یم  یلان و  یم  هدرک  مرگ  ار  نآ  هچیزاب  هب  یناسنا  هک  ینهآ  زا  دنیرگب  وت  رب  نارگ 

 : تفگ یم  دید و  یم  نآ  زا  رترب  ار  ناناملسم  تدحو  نید و  تمرح  اما  تسناد ،  یم  دوخ  قح  ار  تفالخ  یلع 

نمیا ناناملـسم  ياهزرم  هک  دنچ  مهن ،  یم  ندرگ  دیدرک  هچنادب  دنگوس  ادـخ  هب  منم  تفالخ  هب  نارگید  زا  رتراوازـس  دـیناد  یم  »
رز و هب  مراد و  یم  مشچ  ار  شتلیـضف  تشذگ و  نیا  رجا  مراتفرذپ و  ار  متـس  نیا  دوخ  نم  دـسرن .  یمتـس  نم  زج  ار  یـسک  دوب و 

(16  . « ) مرامگ یمن  هدید  دیا  هتخود  مشچ  نادب  هک  يرویز 

املع ادخ  دندومن و  یمن  مامت  نم  رب  تجح  نارای  دندوبن و  ناگدننک  تعیب  نیا  رگا  دیرفآ ،  ار  ناج  دیفک و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  »
متشاذگ و یم  تسد  زا  ار  راک  نیا  هتشر  دنباتشب ،  هدیدمتس  ناگنسرگ  يرای  هب  و  دنباتنرب ،  ار  هرابمکش  راکمتس  ات  دوب  هدومرفن  ار 

شزاغآ نوچ  ار  شنایاپ 
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ار تموکح  مرامش و  یمن  يزیچ  هب  ار  امش  يایند  هک  دیدید  یم  و  متـشاد ،  یم  يرانک  هب  ار  دوخ  هتـشذگ  نوچ  و  متـشاگنا ،  یم 
(17  . « ) مراذگ یمن  شزرا  يزیشپ 

 ، دش یم  رداص  اطخ  هب  یمکح  رگا  و  دوشگ ،  یم  دمآ  یم  شیپ  یلکشم  رگا  دومرف .  یم  ییامنهار  دوب  مزال  هک  اجنآ  همه  نیا  اب 
 : دومرف وا  هرابرد  ادخ  لوسر  دش .  دهاوخ  اهباتک  مراگنب  يرصتخم  هراب  نیا  رد  مهاوخب  رگا  دومن .  یم  نانآ  هب  ار  تسرد 

« . تسا رهش  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  »

 . « یلع مکاضقأ   : » دومرف درمش و  رترب  نایباحص  همه  زا  تواضق  رد  ار  یلع  لوسر ،  ترضح 

هتشون یبرع  یسراف و  هب  اهباتک  دندرب  یمن  نادب  هار  هک  یمکح  ای  دندوب  هدنام  نآ  رد  ناگمه  هک  ییاه  شسرپ  هب  وا  خساپ  هرابرد 
هلمج زا  دنا .  هدینـش  ار  نآ  بلاطم  زا  يا  هراپ  ای  هدـناوخ و  ار  اهباتک  نآ  زا  یخرب  ای  همه  نیقی  هب  باتک  نیا  ناگدـنناوخ  و  هدـش . 

مهارف يا  هعومجم  رد  ار  نآ  هللا  همحر  يرتشوش  موحرم  شیپ  لاس  دـنا  هاـجنپ و  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياـهیرواد  زا  يا  هعومجم 
 . دیدرگ همجرت  مه  یسراف  هب  و  داهن .  مان  (ع) نینمؤملا ریما  ءاضق  دروآ و 

ار تحلصم  تسیاب  هک  اجنآ  و  دومرف .  یمن  غیرد  دنداد ،  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تفالخ  دنسم  يو  زا  شیپ  هک  یناسک  ییامنهار  زا 
یم ناریا  هب  هک  ینایهاپـس  هارمه  دوخ  تساوخ  یم  رمع  میدـش .  یم  هابت  ام  يدوبن  وت  رگا  هک  دـنتفگ  اهراب  مه  ناـنآ  و  دومن .  یم 

 : تفگ ودب  یلع  دتفا .  هارب  دنتفر 

نادرگب و دوخ  درگ  گنس  ایسآ  نوچ  ار  برع  نامب و  ياج  رب  بطق  دننامه  وت  »
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 ، دنکشب ار  هتـسب  نامیپ  دنک و  اهر  ار  وت  وس  ره  زا  برع  يوش  نورب  نیمزرـس  نیا  زا  وت  رگا  هک  نازورفارب  ار  گنج  شتآ  نانآ  هب 
(18  . « ) يراد يور  شیپ  هچنآ  زا  دشاب  رتمهم  وت  يارب  يراذگ  یم  رس  تشپ  هک  اهزرم  يرادهاگن  هک  دوش  نانچ  و 

 : تفگ نینچ  ودب  نایمور  اب  گنج  رد  و 

يرای ار  نانآ  هک  نآ  دنام ،  نوصم  ناش  تمرح  ات  دزاس ،  دنمورین  ار  یناملـسم  هزوح  تسا ،  هدش  راد  هدهع  ناناملـسم  يارب  ادخ  »
دوب و مک  ناشرامـش  هک  یلاح  تشادزاب  نانآ  زا  ار  نانمـشد  و  دـنک ،  ناش  يرای  هک  دوبن  یـسک  و  دـندوب ،  كدـنا  هک  یلاح  درک 
 ، یبای یجنر  يوش و  وربور  نانآ  اب  و  يور ،  نمـشد  نیا  يوس  هب  دوخ  هاگ  ره  دریمن .  تسا و  هدنز  دراد ،  ناشزاب  هک  دوبن  یـسک 

يوس هب  ار  ریلد  يدرم  دنرآ .  ور  ودب  ات  تسین  یـسک  وت  زا  سپ  و  دنرادن ،  یهاگهانپ  رگید  دوخ  ياهرهـش  نیرترود  ات  ناناملـسم 
وت هک  تـسا  ناـنچ  داد  يزوریپ  ادـخ  رگا  نازیگنارب ،  وا  اـب  ار  ناناملـسم  ناـهاوخریخ  ناـگدومزآ و  گـنج  نادرگ و  هـناور  ناـنآ 

(19  . « ) يراد یم  شیوخ  ياج  وت  يراب  دمآ  شیپ  رگید  يراک  رگا  يراد و  تسود 

رد (ع) یلع دروآ .  مهارف  دوب  هدـش  لزان  (ص) لوسر رب  هکناـنچ  ار  نآ  تخادرپ و  نآرق ،  يروآدرگ  هب  ینیـشن  هشوگ  ياـهلاس  رد 
نآرق و ندـناوخ  هب  ار  ناناملـسم  هتـسویپ  دوب و  هناـگی  نآ  ياـه  لکـشم  ندوشگ  نآرق و  تخانـش  رد  ناـمگیب  ربمغیپ  ناراـی  ناـیم 

 : دیامرف نینچ  هراب  نیا  رد  دومرف .  یم  داشرا  نآ  ینعم  نتسناد 

تسا و راتفگ  نیرتوکین  هک  دیزومایب  نآرق  »
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وکین ار  نآ  تسا و  رامیب  ياه  هنیس  يافش  هک  دیهاوخ  يدوبهب  نآ  ییانشور  هب  تسا و  راهب  نیرتهب  ار  اهلد  هک  دیمهفب  کین  ار  نآ 
(20  . « ) تساراکذت نایب و  نیرتدنمدوس  هک  دینک  توالت 

هدـنناشن ورف  ار  یگنـشت  هدـنهد و  دوس  تسا  ینامرد  تسا و  راکـشآ  رون  تسا و  راوتـسا  نامـسیر  هک  ادـخ  باتک  هب  داب  امـش  رب  »
نآ ات  دیارگ  لطاب  هب  هن  دننادرگ ،  شتسار  ات  دوش  جک  هن  هدنـشخب .  تاجن  ار  هدنزیوآ  رد  و  هدنرادهگن ،  ار  نادب  هدننز  رد  گنچ 

(21  . « ) دننادرگرب ار 

ثیدح تسا و  هدنیآ  ملع  نآرق  رد  مهد .  یم  ربخ  نآ  زا  ار  امش  نم  اما  دیوگن ،  نخس  زگره  دیوگ و  نخـس  ات  دیهاوخب  نآرق  زا  »
(22  . « ) تسا نآ  رد  ناتراک  نداد  نامزاس  هار  تسا و  نامرد  ار  امش  درد  هتشذگ . 

اب ار  اه  متس  دوشگ .  ار  اه  لکشم  نآ  وا  دندناوخ و  ار  یلع  سپـس  دندنامرد ،  نآ  رد  هباحـص  افلخ و  دمآ و  شیپ  هک  لکـشم  اسب 
 : هک داد  یم  رادشه  ار  مدرم  هاگ  دومرف و  لمحت  ییابیکش 

ناترـس زا  تسرد  هشیدنا  سپ  دیدید .  نمیا  ار  دوخ  دندناسرت  نات  هچنآ  زا  و  دـیدرپس ،  یـشومارف  هب  دـندروآ  ناتدای  ارف  ار  هچنآ  »
(23  . « ) هتفشآ امش  رب  اهراک  و  تسا ،  هتفر 

اهتشون یپ 

28 همان .  هغالبلا ،  جهن   . 1

( . (ع یلع نب  نیسح   . 2

26 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 3

342 ص .  ج 4 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 4

235 راتفگ .  هغالبلا ،  جهن   . 5

126 ص 135 .  (س ، ) ارهز همطاف  یناگدنز   . 6

 ، نامه  . 7
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151 ص . 

202 راتفگ .  هغالبلا ،  جهن   . 8

1827 ص .  ج 4 ،  يربط ،   . 9

3 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 10

 . هبطخ نامه   . 11

 . دوب دسا  ینب  زا  ادخ  لوسر  نز  شحج  رتخد  بنیز   . 12

162 هبطخ .   . 13

45 همان .   . 14

224 هبطخ .   . 15

74 هبطخ .   . 16

3 هبطخ .   . 17

146 راتفگ .   . 18

134 هبطخ .   . 19

110 هبطخ .   . 20

156 هبطخ .   . 21

158 هبطخ .   . 22

116 هبطخ .   . 23

شخب 10

یگدنز زور  نیرخآ  رد  دنا  هتـشون  هکنانچ  تشذگرد و  يرجه  لاس 13  رخالا  يدامج  رد  يو  دیـشکن .  ازارد  هب  رکب  وبا  تفالخ 
 : دیامرف هراب  نیا  رد  (ع) یلع درک  نیعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  رمع 
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 . « درآرد يرگید  دقع  هب  ار  نآ  ات  دیشوک  دیسر  شلجا  نوچ  دراذگ ،  او  ار  تفالخ  تساوخ  یم  یگدنز  رد  هک  یسک  اتفگـش !  »
(1)

مور يروتارپما  تافرصتم  هب  لامش  يوس  زا  ناریا و  نیمزرس  هب  قرش  يوس  زا  ناملسم  نایهاپـس  هک  تفر  ناهج  زا  یماگنه  رکبوبا 
هکنانچ دیدرگ ،  دـیدپ  اه  لکـشم  اه ،  نیمزرـس  ندوشگ  لابند  هب  تفای و  همادا  رمع  هرود  رد  یئاشگروشک  نیا  دـندوب .  هدـمآرد 

 . دش نوگرگد  مه  اه  تنس  یخرب 

یم رس  هب  یتسدگنت  رد  هکلب  دنتشادن  يا  هرهب  اهنت  هن  ایند  لام  زا  دنتفریذپ  ار  یناملسم  مالسا ،  روهظ  زاغآ  رد  هک  یمدرم  نیرتشیب 
هب ای  ادخ و  لوسر  اب  نانآ  دندرک .  هنیزه  مالـسا  هار  رد  ار  نآ  همه  ای  مین  دندوب  رادروخرب  یتنکم  كدنا  زا  هک  دنچ  ینت  و  دندرب ، 

دندرک داهج  رتهب  ریبعت  هب  دندیگنج و  ناکرشم  اب  وا  نامرف 
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رـسرب هزیتس  یمدرم  نینچ  نایم  رد  هک  تسا  یعیبط  دنتـسج .  یم  ار  ادـخ  ياضر  دنتـساوخ و  یم  ار  یناملـسم  غیلبت  دوخ  داهج  زا  . 
 . دیاین شیپ  بصنم  ای  لام 

ناملسم لد  هب  همه  اما  دنداهن  یم  ندرگ  نادب  مدرم  تفر و  یم  شیپ  ناتسبرع  نیمزرـس  رد  یناملـسم  هکم ،  ندش  هدوشگ  زا  سپ 
 : دنهد یم  ربخ  نینچ  نانیا  زا  نآرق  دنتشادن .  یهار  مالسا  نتفریذپ  زج  هک  دندوب  یناسک  ناگدش  ناملسم  نایم  دندش .  یمن 

(2  . « ) انملسأ اولوق  نکل  اونمؤت و  مل  لق  انمآ  بارعألا  تلاق  «و 

يو تیبرت  زا  رگید  لاسهد  ای  لاس  تسیب  دوب و  مدرم  نیا  رـس  رب  ادـخ  لوسر  هیاس  نانچمه  دـنچ  ینایلاس  رگا  دـش  هتـشون  هکنانچ 
ربمغیپ تلحر  زا  سپ  هک  تالکشم  زا  يرایسب  دنتشگ و  یم  نیتسار  ناملـسم  نانآ  زا  يرایـسب  هورگ  ای  همه  دندش ،  یم  رادروخرب 

 . دشن نینچ  اما  دمآ .  یمن  دیدپ  تفرگ  ارف  ار  یناملسم  هزوح 

هب مالسا  نایهاپس  هک  تشذگن  دنچ  یهام  تفر و  راگدرورپ  راوج  هب  ربمغیپ  هک  دوب  هتـشذگن  يدنا  لاس و  ود  زا  شیب  هکم  حتف  زا 
 ، دندوب مرگرـس  اه  ههبج  رد  نانآ  ناهدنامرف  نازابرـس و  رکبوبا  تفالخ  هاتوک  نارود  رد  دنتخادرپ .  یبرع  ریغ  ياه  نیمزرـس  حتف 
هب دمآرد  لیـس  وس  کی  زا  رمع  تفالخ  نارود  رد  اما  دـیدرگن .  دـیدپ  مدرم  یعامتجا  عضو  رد  يریگ  مشچ  ینوگرگد  ور  نیدـب 

یعمج هک  تسا  یعیبط  تفای و  ناوارف  ناهاوخ  اه  تلایا  اهرهش و  تموکح  بصنم  رگید  يوس  زا  و  دیدرگ ،  ریزارس  تلود  هنازخ 
ناسآ هدش و  باسح  يراک  زاغآ  رد  هک  زین  تلود  ناریگب  قوقح  ناوید  دـنتفیب .  هاج  ندروآ  تسد  هب  ای  لام و  يروآدرگ  رکف  هب 

 ، دومن یم 
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هکنآ هجیتن  دیدرگ .  نییعت  یناملـسم  رد  تقبـس  ساسا  رب  مدرم  رتشیب  يررقم  تخادرپ  رتفد  نیا  رد  دروآ .  دـیدپ  گرزب  یلکـشم 
(3  . ) دنتفرگ یم  نارگید  زا  رتشیب  لاملا  تیب  زا  ندش  ناملسم  رتدوز  مان  هب  اهنت  يا ،  هتسد 

یلصا نوتس  هک  هکم  هنیدم و  ناناملـسم  زا  یهورگ  كدنا  كدنا  (ص) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  لاس  هدزاود  لوط  رد  تفگ  ناوت  یم 
دوخ ياج  ( تسا مالسا  رد  یلصا  نکر  ود  هک  ) يوقت تلادع و  دنتـسیرگن .  ترخآزا  رتشیب  ایند  هب  دندمآ ،  یم  باسح  هب  نید  نیا 

دنداهن و حتاف  نارس  رایتخا  رد  ار  دوخ  برع  ریغ  داژن  زا  ینامدرم  رگید  يوس  زا  داد .  هاج  هب  ندیـسر  لام و  هب  يزادنا  تسد  هب  ار 
ار نانآ  لمجت  تسیز ،  یم  هداس  هک  یبرع  دـندید .  دوخ  يور  شیپ  يا  هزات  يایند  نانآ ،  نیمزرـس  هب  ندیـسر  اب  مالـسا  ناـیهاپس 

 . تفرگ وخ  نادب  دروآ و  ور  قرب  قرز و  رپ  یناگدنز  هب  دید و 

 . تشذگرد زور  دـنچ  زا  سپ  داتفا و  رتسب  رد  دـندز ،  وا  يولهپ  هب  هک  يرجنخ  اب  ترجه  زا  موس  تسیب و  لاس  هجحلا  وذ  رد  رمع 
ار هحلط  فوع و  رـسپ  نامحرلا  دبع  صاقو ،  وبا  رـسپ  دعـس  ریبز ،  نامثع ،  یلع ،  ینعی  ربمغیپ ،  نارای  زا  نت  شـش  ندرم ،  زا  شیپ 

 . دننک نییعت  ار  ناناملسم  هفیلخ  زور  هس  تدم  رد  دنزادرپب و  تروشم  هب  ات  درک  دزمان  دوبن  هنیدم  رد  زور  نآ  رد  هک 

 : تسا هتشون  ریثا  نبا 

رگا دننیـشنب .  تروشم  هب  ات  روآرد  يا  هناخ  رد  ار  نت  شـش  نیا  ریگ و  هدـهع  هب  زور  هس  نیا  رد  ار  زامن  تماما  تفگ  ار  بیهـص  »
جنپ
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ار ود  نآ  دندوب  فلاخم  نت  ود  یکی و  رادـفرط  نت  راهچ  رگا  و  شکب .  ار  وا  تفریذـپن ،  یکی  دـندوب و  نت  کی  رادـفرط  نانآ  نت 
هنرگ بوخ و  دندش  یـضار  رواد  مکح  هب  رگا  دـیهد .  رارق  رواد  ار  ( رمع نب  ) هللا دـبع  دـندوب  رفن  کی  اب  نت  هس  رگا  و  نز ،  ندرگ 

(4  . « ) شکب ار  وا  دوب  فلاخم  سک  ره  و  دنریذپب .  تسنآ  رد  فوع  نب  نامحرلا  دبع  هک  ار  یفرط  نآ 

نینچ اب  ( 5  . ) درامگ نارواشم  تأیه  رب  ار  يراصنا  هحلط  وبا  درک و  ندـناوخ  زامن  رومأـم  ار  بیهـص  هک  تساـه  تیاور  یخرب  رد 
دیسر دهاوخن  تفالخ  هب  یلع  تسا  هدوب  مولعم  زاغآ  زا  نانآ ،  يأر  نتفریذپ  هرابرد  یشرافس  نانچ  ادخ و  لوسر  نارای  زا  یبیکرت 
تفگ تفر و  یلع  دزن  نامحرلا  دبع  زور  هس  نایاپ  رد  درک .  یمن  اهر  ار  نامثع  فرط  يدنواشیوخ ،  رطاخ  هب  نمحرلا  دـبع  اریز  ، 

رد مراودیما   : » تفگ (ع) یلع » ؟  درک یهاوخ  راتفر  وا  زا  سپ  هفیلخ  ود  تریـس  لوسر و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  يوش  هفیلخ  رگا  : »
(6  . « ) يرآ  : » تفگ دیسرپ  نامثع  زا  نوچ  و   . « منک راتفر  دوخ  ملع  ناوت و  دح 

 . تفای نایاپ  هفیلخ  باختنا  راک  بیترت  نیدب  درک و  تعیب  نامثع  اب  نمحرلا  دبع 

تسین و (ع) یلع صاـخ  ادـخ  لوسر  زا  سپ  تفـالخ  رگا  هک  تسا  نیا  تفرگ  ناوت  یم  اروش  نیا  بیکرت  رب  هک  يا  هدرخ  نیتسخن 
دیاب اروش  نیا  ياضعا  ارچ  تسا ،  اروش  هدهع  هب  تما  ماما  باختنا  رگا  درامگن و  شیوخ  ینیـشناج  هب  مخ  ریدغ  رد  ار  يو  ربمغیپ 

دنشاب نارجاهم  زا  یگمه 
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زا دـیاب  ماما  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  « شیرق نم  همئـالا  » دـشاب هتفگ  ادـخ  لوسر  رگا  دـنبای ؟  هار  سلجم  نیا  رد  دـیابن  راـصنا  ارچ   ؟
 . دننیزگب ار  ماما  دنناوت  یم  شیرق  اهنت  هکنآ  هن  دشاب  شیرق 

رگا هکنیا  موس  دـندوب ؟  نت  شـش  نیا  اهنت  دـقع  لح و  باحـصا  زور  نآ  رگم  دننیـشن ؟  تروشم  هب  نت  شـش  اهنت  ارچ  هکنیا  مود 
؟  دننزب ار  نانآ  ندرگ  دیاب  ارچ  دوب  فلاخم  نت  ود  ای  نت  کی 

اروش ياضعا  ندناسرت  يریگتخـس و  همه  نیا  دنـشکب .  ار  همه  ارچ  دننیزگب  ار  یـسک  دنتـسناوتن  زور  هس  زا  سپ  رگا  هکنیا  مراهچ 
ای هدنام  خـساپ  یب  نرق  لوط 14  رد  هک  تساـهارچ  نیا  دـشاب ؟  يوق  فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبع  فرط  دـیاب  ارچ  و  دوـب ؟  هچ  يارب 

 : میناوخب هراب  نیا  رد  ار  (ع) یلع نخس  تسا  رتهب  تسین .  هدننک  عناق  دنا  هداد  نادب  هک  یخساپ 

مک هچ  نیتسخن  زا  نم  یئاروش !  هچ  ار .  ادخ  دروآرد .  نانآ  هلمج  رد  ارم  درک و  دزمان  ار  یهورگ  دمآ  رـس  هب  وا  یناگدنز  نوچ  »
هنیک زا  یکی  اما  متشگ .  زاسمد  ناشوگتفگ  اب  زابنا و  نانآ  اب  راچان  دنتشاذگ ؟  نانیا  فص  رد  دنتشادنپن و  وا  هیاپ  رد  ارم  هک  متشاد 

(7  . « ) دیسر دوصقم  هب  نیموس  ات  دیرب  نآ  تخود و  نیا  ودید  رتهب  ار  دوخ  داماد  يرگید  دیزگ و  یهار 

 . دنک هدرزآ  ارم  ناردارب  ضعب  دـیاش  هک  میآرد  یثحب  رد  مهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  منیـشنب و  يرواد  هب  مهاوخ  یمن  باتک  نیا  رد 
نینچ مزادرپ .  یم  داد  خر  اهزور  نآ  رد  هچنآ  ناتساد و  نانچ  لیلحت  هب  هک  متسین  نم  اهنت  اما 
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 . داد خساپ  نادب  هنافصنم  دیاب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دمآ و  دهاوخ  شیپ  هدنناوخ  ره  يارب  اه  شسرپ 

شخب 11

دون ات  هن  داتفه و  زا  وا  گرم  ماگنه  ار  نامثع  رمع  ياهلاس  دش .  هدیزگ  ناناملـسم  تفالخ  هب  نامثع  يروش  نآ  رد  میدید  هکنانچ 
 ، تسا هدوب  شهاک  هب  ور  تفالخ  ياهلاس  رد  وا  ینامسج  يورین  دهد  یم  ناشن  میریگب  ار  نآ  نیرتمک  رگا  یتح  دنا .  هتشون  لاس 

یلاسنهک دیزگ ،  یم  یفاصنا  اب  هاگآ و  نارواشم  نامثع  رگا  تشاد .  زاین  ناوج  يورین  هب  هدمآ  شیپ  ياه  لکشم  ندوشگ  هکیلاح 
 . دشن نینچ  دید  میهاوخ  هکنانچ  اما  دوبن  یلکشم  وا 

رتخد نازمره و  رـس  رب  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع  دـمآ .  دـیدپ  گرزب  يا  هثداح  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  يو  باختنا  زور  نیتسخن  زونه 
مالـسا هاـنپ  رد  نت  ود  نآ  ناملـسم و  نازمره  دروآرد .  اـپ  زا  ار  ناـنآ  و  تفر ،  دوب  هریح  مدرم  زا  اـسرت  يدرم  هک  هنیفج  ؤلؤلوبا و 

اب هک  تسا  هدـید  يا  هشوگ  رد  ار  هنیفج  نازمره و  ؤلؤلوبا و  دوب ،  هتفگ  رکب  وبا  رـسپ  نامحرلا  دـبع  هک  دوب  نیا  ناشمرج  دـندوب . 
 . دوب نانآ  تسد  رد  دش  هتشک  نادب  رمع  هک  يرجنخ  دنتفگ و  یم  نخس  رگیدکی 

مرج هب  دیاب  هللا  دیبع   : » دنتفگ دندوب  انشآ  مالـسا  هقف  اب  هک  ربمغیپ  نارای  زا  یناسک  دندرب .  نادنز  هب  دندرک و  ریگتـسد  ار  هللا  دیبع 
وا رسپ  زورما  دش ،  هتشک  رمع  زورید   : » دنتفگ یضعب  اما  دوب .  نانآ  هلمج  زا  یلع   . « دوش صاصق  هدوب  ناملسم  هک  نازمره  نتـشک 

هید مراد و  تیالو  وا  رب  نم   : » تفگ نامثع  » ؟  دوش هتشک 
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هب نوـچ  یلع  هک  ارچ  بجاو ،  وا  رب  صاـصق  تسا و  هدوـب  لـتاق  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع  هـکنیا  تـسا  ملـسم  هـچنآ   . « مزادرپ یم  ار  وا 
(8  . ) تخیرگ هیواعم  دزن  ماش  هب  يو  دهد  رفیک  ار  وا  تساوخ  دیسر  تفالخ 

ود دوب .  اه  یمـشچمه  ندش  هدنز  ون  زا  دنام  یقاب  يرجه  موس  هدس  ات  ینعی  لاس  اههد  ات  نآ  رثا  دمآ و  دـیدپ  هک  يرگید  لکـشم 
نمـشد هکلب  دنتـشاد ،  اه  یمـشچمه  مه  اب  دندرک و  یم  ریقحت  ار  رگیدکی  شیپ  لاس  اهدـص  زا  یبونج  یلامـش و  ياه  برع  هریت 

رد دـش  هتـشون  هکنانچ  اما  تفر .  نایم  زا  رهاظ  هب  يزوت  هنیک  نآ  تسب  نانآ  ناـیم  هنیدـم  رد  ربمغیپ  هک  يردارب  ناـمیپ  اـب  دـندوب . 
 . دنداتفا شیپ  دنتسه  نانآ  زا  شیرق  هک  نایلامش  يریما و  ام  زا  يریما و  امش  زا  دنتفگ  نایبونج  تشگ .  رادیدپ  نآ  رثا  هفیقس 

هب ار  نایرـضم  زا  یکی  رگا  درادـهاگن ،  ار  شیرق  ياـه  هلیبق  هتـسد و  ود  نیا  ناـیم  هنزاوم  اـت  دیـشوک  دوخ  تفـالخ  هرود  رد  رمع 
هتـشذگن شتفالخ  زا  لاس  کی  زونه  نامثع ،  اما  دـیزگ .  یم  ناینامی  زا  یمکاح  رگید  يرهـش  يارب  داتـسرف  یم  يرهـش  تموکح 

تفگ و غورد  ربمغیپ  هب  هک  ار  هبقع  رـسپ  دـیلو  تشادرب و  هفوک  زا  ار  صاقو  رـسپ  دعـس  درک .  رانکرب  راک  زا  ار  رمع  نالماع  دوب ، 
بصن تموکح  هب  ار  صاع  رسپ  دیعس  دوب ،  نارگ  ناگمه  رب  وا  راک  داسف  نوچ  داتسرف و  وا  ياج  هب  دیدرگ  لزان  وا  هرابرد  أبن  هیآ 

حتف زا  سپ  دش و  رفاک  یناملسم  زا  سپ  هک  ار  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  نب  دعس  دومن . 
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 . داد رصم  تیالو  تفرگ  یناملسم  رابرگد  هکم 

هدیمان گرزب  بالقنا  هدروآرد و  یسراف  هب  ار  نآ  شیپ  لاس  لهچ  هدنسیون  هتشون و  يربکلا  هنتفلا  مان  هب  هک  یباتک  رد  نیـسح  هط 
 . دروایب باسح  هب  هناسفا  دنا  هداد  تبسن  دیلو  هب  هک  ار  ییاهراک  ات  تسا  هدیشوک  تسا ، 

 : دیوگ یم  هلمج  زا 

دندوب نانآ  نایم  رد  ناحلاص  ءارق و  ربمغیپ و  باحصا  هک  هفوک  ناناملـسم  دوب ،  هدوزفا  زامن  ياه  تعکر  رب  تعامج  رد  دیلو  رگا  »
هب رتشیب  و  دندوب ،  هتفرگ  رایسب  يا  هلصاف  ربمغیپ  نامز  اب  اهلاس  نیا  رد  زین  ءارق  ربمغیپ و  باحصا  تفگ  دیاب   . « دندرک یمن  تعباتم 
هک دوبن  دـیلو  اهنت  دوش .  یم  شوماخ  اهنابز  رتشیب  دـتفا  راک  هب  تردـق  هک  اـجنآ  نید .  مکح  يارجا  اـت  دـندوب  دوخ  شیاـسآ  رکف 

مشخ هب  ار  ادخ  دونـشخ و  ار  دوخ  مکاح  راتفگ ،  رادرک و  اب  ایند ،  يارب  مینیب ،  یم  دعب  ياهلاس  رد  ار  دنچ  ینت  درک .  يراک  نانچ 
 . دنا هدروآ 

دوخ و ردارب  ار  دایز  ( شارفلل دلولا  ) لوسر هدومرف  فالخ  رب  هیواعم  دـندید  دـندوب و  هدـنز  زونه  نایراق  ناحلاص و  نیا  زا  یهورگ 
ینوگرگد دنداتـسیان .  نآ  ياپ  دنتفرگ  هدرخ  نت  ود  کی  رگا  دندرواین و  رب  مد  ناحلاص  نایراق و  نیا  و  دناوخ ،  نایفـسوبا  دـنزرف 

 . دیدرگ دیدپ  رایسب  هیواعم  نامثع و  دهع  رد  رتدیدش  ای  تسد  نیا  زا  ییاه 

كدنا نارادـنید  دـیآ  نایم  هب  شیامزآ  ياپ  نوچ  دـننک و  تسرد  نآ  اب  ار  دوخ  يایند  راک  هک  دـنهاوخ  یم  اجنآ  ات  ار  نید  مدرم  »
(9  . « ) دوب دنهاوخ 

 ، تخاس مکاح  هرصب  رب  ار  وا  رمع  دوب و  ناینامی  زا  هک  ار  يرعشا  یسوم  وبا  نامثع 
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 ، دیلو تسد  رد  هفوک  دنراد ،  تسد  رد  ار  گرزب  تیالو  هس  هتـشررس  دندش  هجوتم  نایرـضم  شیرق و  نکیل  تشاد .  هاگن  يدنچ 
ار رهش  نآ  تموکح  یـسوموبا  تسین و  نانآ  تسد  رد  هرـصب  اما  تسا .  صاع  رـسپ  ورمع  تسد  رد  رـصم  هیواعم ،  تسد  رد  ماش 
 : تفگ تفر و  نامثع  دزن  هیما  ینب  زا  يرضم  يدرم  دنا  هتشون  تسا .  ینامی  هکلب  یشیرق  هن  تسا  يرضم  هن  وا  و  تسا .  راد  هدهع 

» ؟  دشاب مکاح  رهش  نیا  رد  دهاوخ  یم  یک  ات  ریپ  نیا  دیهدب ؟  هفوک  تموکح  ار  وا  ات  تسین  امش  نایم  یکدوک  رگم  »

 . دیشخب دوخ  نادنواشیوخ  زا  یکی  هب  لاملا  تیب  زا  یناوارف  لام  دنا  هتشون  دناسر .  فارسا  هب  ار  راک  اه  شـشخب  لذب و  رد  نامثع 
تفگ ودب  نامثع  تفریذپن .  وا  یلو  تفرگ  تخس  وا  رب  نامثع  تخادرپن .  تسناد  یم  رایسب  ار  غلبم  نیا  هک  لاملا  تیب  لوئـسم  اما 

:

وت نامداخ  زا  یکی  وت  راد  هنازخ   : » تفگ يو   . « یتسه ام  راد  هنازخ  وت  هدیـسرن ،  وت  هب  اه  یلوضف  نیا  دیـسر .  مهاوخ  تباسح  هب  »
(10  . ) دش هناخ  هب  تخیوآ و  ربمغیپ  ربنم  رب  دروآ و  ار  لاملا  تیب  ياهدیلک  هاگنآ   . « مناناملسم راد  هنازخ  نم  تسا 

زا نت  دـنچ  دوب .  هاگآ  نانآ  راتفر  زا  وا  هن  و  دنتـشاد ،  یم  هاگن  هزادـنا  نامثع  ناینوماریپ  هن  دـیدرگ .  رتراوشد  راک  كدـنا  كدـنا 
زا راک  هک  دنتخادرپ  نامثع  زا  ییوگدب  هب  سپس  تساجنیا .  داهج  هک  دییایب  هنیدم  هب  دنتشون  همان  رگیدکی  هب  ادخ  لوسر  باحصا 

رسپ دیز  تسا :  هداتفا  نت  دنچ  نیا  تسد  هب  هتفر و  نوریب  هباحص  عمج  تسد 
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 . دنک وگتفگ  نامثع  اب  دنتـساوخ  یلع  زا  دندمآ و  مهارف  مدرم  تباث .  رـسپ  ناسح  کلام و  رـسپ  بعک  يدعاس ،  دیـسا  وبا  تباث ، 
 : تفگ تفر و  نامثع  دزن  یلع 

وت هک  مناد  یمن  يزیچ  میوگب .  هچ  وت  هب  مناد  یمن  ادخ  هب  دـنا .  هدرک  یجنایم  ناشدوخ  وت و  نایم  ارم  دـنا و  نم  رـس  تشپ  مدرم  »
هتسجن تقبـس  يزیچ  هب  وت  رب  ام  میناد .  یم  ام  هچنآ  یناد  یم  وت  یـسانشن .  ار  نآ  هک  میامن  یمن  هار  يزیچ  هب  ار  وت  ینادن .  ار  نآ 
هکنانچ يدینش  میدید .  ام  هکنانچ  يدید  میناسرب .  وت  هب  ار  نآ  ربخ  ات  میا  هدینشن  يزیچ  وت  زا  ادج  مینک .  هاگآ  نآ  زا  ار  وت  ات  میا 

نانآ زا  وت  دندوبن .  رتراوازس  وت  زا  قح  راک  رد  باطخ  رسپ  و  هفاحق ،  وبا  رـسپ  میدوب .  ام  هکنانچ  يدوب  ادخ  لوسر  اب  میدینـش .  ام 
 . دندشن نانآ  يدش و  وا  داماد  يربمایپ .  دنواشیوخ  هک  يرت  کیدزن  ادخ  لوسر  هب 

و تسادیوه ،  اههار  دـنهد .  تمیلعت  ات  یتسین  نادان  دـننک ،  تیانیب  ات  یتسین  روک  وت  ادـخ  هب  ياپب ،  ار  شیوخ  ار !  ادـخ  ار !  ادـخ 
ار هتخانـش  تنـس  هک  ربهار ،  هدش  تیاده  رگداد ،  تسا  یماما  وا  دزن  ادخ  ناگدنب  نیرتلـضاف  هک  نادـب  تساپرب .  نید  ياه  هناشن 

هناشن تسا و  راکشآ  اهتعدب  تسادیوه و  شیاه  هناشن  تسا و  نشور  اه  تنـس  دناریمب .  تسا  هتخانـشان  هک  ار  یتعدب  دراد و  اپرب 
دناریمب و ار  هتفریذپ  تنس  هک  رگید  یهارمگ  بجوم  هارمگ و  دوخ  رگمتـس ،  تسا  یماما  ادخ  دزن  مدرم  نیرتدب  و  تساپرب .  ياه 

هدراذگاو تعدب 
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زا هک  یسک  هن  دوب ،  يرای  هن  ار  وا  دنروایب و  ار  رگمتس  ماما  زیخاتسر  زور  تفگ :  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  و  دنادرگ .  هدنز  ار 
راوتسا خزود  هت  رد  ار  وا  سپس  ددرگ .  ایـسآ  گنـس  هک  ددرگ  نانچ  نآ  رد  دننکفا و  خزود  رد  ار  وا  سپ  دهاوخ  شزوپ  وا  يوس 

 . دندنب

هتـشک اب  و  ددرگ ،  هتـشک  یماما  تما  نیا  رد  هک  دش  یم  هتفگ  هچ  یـشابن !  تما  نیا  هدـش  هتـشک  ماما  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  نم 
ار قح  هکنانچ  دنکارپب ،  نانآ  نایم  هنتف  دنامب و  هبتشم  اهنادب  تما  ياهراک  دوش و  زاب  زیخاتسر  زور  ات  راتـشک  تشک و  رد  وا  ندش 

 . دنزیمآ مهرد  دنزیتسب و  رگیدکی  اب  هنتف  نآ  رد  دنسانشن و  لطاب  زا 

 ، هتفر وت  رب  هک  ینایلاس  زا  سپ  مه  نآ  دـنارب ،  تساوخ  اج  ره  هب  ار  وت  هک  شابم ،  هتفرگ  تراغ  هب  ییاـپراچ  نوچمه  ناورم  يارب 
 . « هتشذگ وت  زا  هک  يرمع  و 

 . « میآرب هتفر  نانآ  رب  هک  یمتس  هدهع  زا  ات  دنهد  تلهم  ارم  ات  يوگ  نخس  مدرم  اب   : » تفگ نامثع 

(11  . « ) دسر اجنادب  وت  نامرف  هکنادنچ  هنیدم ،  نوریب  تلهم  دهاوخن و  تلهم  تسا  هنیدم  رد  هچنآ  »

اب رگا  مـتفرگ و  یمن  بـیع  وـت  رب  و  مدرک ،  یمن  تشنزرــس  يدوـب  نـم  ياـج  وـت  رگا  اــما  دــنیوگ ،  یم  یتـفگ  وـت  هـچنآ  مدرم  »
وت رب  یتشامگ  یم  ییاج  هانپ  رد  ار  ینامناخ  یب  ای  یتشاد  یم  رب  یتسدـگنت  شود  زا  ار  هنیزه  راب  ای  یتشاد  يدـنویپ  تدـنواشیوخ 

هبعش رسپ  هریغم  رمع ،  یناد  یم  ادخ  هب  ار  وت  متفرگ .  یمن  هدرخ 
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» ؟  داد تموکح  ار 

« يرآ »

» ؟  ینک یم  ضارتعا  ما  هتشامگ  تموکح  هب  یکیدزن  يدنواشیوخ و  رطاخ  هب  ار  رماع  رسپ  هک  نم  رب  ارچ  سپ  »

یم شرفیک  نیرتدب  و  دز .  یم  مکاح  نآ  شوگ  هب  تخـس  دش ،  یم  یتیاکـش  وا  زا  درامگ و  یم  تموکح  هب  ار  یـسک  رمع  رگا  »
 . « نادنواشیوخ تسد  هچیزاب  يا و  هدش  ناوتان  ینک  یمن  نینچ  وت  درک و 

 . « دنتسه مه  وت  نادنواشیوخ  نانآ  »

 . « دنرتراوازس نانآ  زا  راک  يدصت  يارب  نارگید  یلو  مراد  کیدزن  دنویپ  نانآ  اب  نم  هلب ،  »

 . « مداد تموکح  ار  وا  زین  نم  داد ؟  تموکح  ار  هیواعم  رمع  یناد  یم  »

» ؟  رمع زا  افری  ات  دیسرت  یم  رتشیب  رمع  مالغ  افری  زا  هیواعم  یناد  یم  ادخ  هب  ار  وت  »

 ! « هلب »

ضارتعا وا  رب  یناد و  یم  وت  و  تسا ،  نامثع  روتـسد  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  دـهاوخ  یم  هچ  ره  وت  تصخر  نودـب  هیواـعم  نونکا  »
 ! « ینک یمن 

 : تفگ تسشن و  ربنم  رب  دش ،  دجسم  هب  وا  یپ  رد  نامثع  تفر و  نوریب  نامثع  دزن  زا  اه  تحیصن  نیا  زا  سپ  یلع 

 . ناگدـننز هنعط  دـننایوگبیع و  تمعن  نیا  یهاـبت  تما و  نیا  لاـبو  لاـبو .  یپ  رد  ار  يراـک  ره  تسا و  لاـبند  هب  یتفآ  ار  زیچ  ره  »
هچنادب امـش  دنیوگ .  یم  دنیوگ و  یم  دنناشوپ .  یم  امـش  زا  دـنراد  یم  شوخان  هچنآ  دـننایامن و  یم  امـش  هب  دـنراد  تسود  هچنآ 

هاوخ ات  تخاس  ناتروهقم  نابز  اب  تفوک و  ناتتـسد  اب  درک و  ناتلامیاپ  وا  اما  دیتفرگ  یم  بیع  دیتفریذپ ،  وا  زا  درک و  باطخ  رـسپ 
متخاس امش  مار  ار  دوخ  مدرک و  راتفر  یمرن  اب  امش  اب  نم  دیداهن .  ندرگ  هاوخان  و 
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رگا رتشیب .  رت و  ناوارف  ام  نارای  نیرتدنمورین و  امـش  زا  ام  ادخب  دیدش  خاتـسگ  نم  رب  امـش  متـشادزاب .  امـش  زا  ار  منابز  تسد و  و 
نخس امـش  اب  رگا  هک  ار  نآ  نم  دیریگم ،  بیع  دوخ  نایلاو  رب  دیرب و  ورف  ماک  رد  ار  ناتاه  نابز  دنیآ .  یم  نم  دزن  مناوخب  ار  نانآ 

هراب نیا  رد  نم  ادخب  دیا ؟  هدیسرن  نادب  هک  دیا  هتشاد  یقح  هچ  متشادزاب .  امش  زا  ( تنوشخ يریگتخـس و  ) دیتفریذپ یم  تفگ  یم 
 . « مدرکن یهاتوک 

 . « میرامگب يرواد  هب  نامنایم  ار  ریشمش  دیهاوخ  یم  رگا   : » تفگ تساخرب و  ناورم 

دـش و شوماخ  ناورم   ! « وگم نخـس  متفگنوت  هب  تسا .  نانخـس  نیا  ياج  هچ  راذـگب !  منارای  اب  ارم  شاب  شوماخ   : » تفگ ناـمثع 
 . تخیگنارب رتشیب  ار  مدرم  وا  ياه  هتفگ  اما  ( 12  . ) تفر هناخ  هب  نامثع 

اهتشون یپ 

3 هبطخ .   . 1

14 تارجح . :   . 2

49 ص .  لاس ،  هاجنپ  زا  سپ  هب  دوش  عوجر  و  ص 126 130 ،  یلیلحت ،  خیرات  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب   . 3

2779 ص 80 .  ج 5 ،  يربط ،  ص 67 ،  ج 3 ،  لماک ،   . 4

2724 ص .  ج 5 ،  يربط ،   . 5

2786 ص .  ج 5 ،  يربط ،   . 6

3 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 7

76 ص .  ج 3 ،  ریثا ،  نبا  خیرات   . 8

( . (ع یلع نب  نیسح   . 9

98 ص .  گرزب ،  بالقنا   . 10

2937 ص .  ج 6 ،  يربط ،  ص 151 ،  ج 3 ،  لماک ،  هبطخ 164 ،   . 11

يربط  . 12
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152 ص 153 .  ج 3 ،  لماک ،  ص 2940 2939 ،  ج 6 ،  ، 

شخب 12

يدرم تسا .  راـفغ  ینب  زا  هداـنج و  رـسپ  تسا ،  بدـنج  رذوـبا  ماـن  دوـب .  رذوـبا  تفرگ  یم  هدرخ  ناـمثع  رب  هک  یناـسک  هلمج  زا 
 : تفگ ودب  داتسرف و  هکم  هب  ار  دوخ  ردارب  دش  هاگآ  ربمغیپ  تثعب  زا  نوچ  دوب .  نیشنارحص 

 . « نک هاگآ  ارم  هاگنآ  تسیک .  دسر  یم  ربخ  ودب  نامسآ  زا  دیوگ  یم  هک  درم  نیا  نیبب  و  ورب !  »

یم شرافـس  وکین  قـالخا  هب  ار  مدرم  هک  مدـید  ار  يدرم   : » تفگ تشگزاـب و  رذوبا  دزن  دـید و  ار  ربمغیپ  دـمآ و  هکم  هب  شردارب 
نوچ دش .  هکم  هناور  تشادرب و  یبآ  فرظ  يا و  هشوت   . « یتفگن متساوخ  یم  هچنآ   : » تفگ رذوبا   . « تسین رعـش  وا  راتفگ  دنک و 

یم هناخ  هب  هک  یلع  دش .  باوخ  هدامآ  هبعک  هناخ  کیدزن  ماگنه  بش  و  دـمآرد .  دجـسم  هب  داتفا و  هار  هب  شوماخ  دیـسر  هکم  هب 
» ؟  یبیرغ  : » دیسرپ دید و  ار  وا  تفر 

 ! « يرآ »

زین رگید  بش  تـفر .  نوریب  هناـخ  زا  دادـماب  دـیباوخ و  وا  هناـخ  رد  ار  بـش  و  تـفر .  یلع  هارمه  رذوـبا   ! « مـیورب هناـخ  هـب  مهاـب  »
» ؟  يا هدمآ  رهش  نیا  هب  ارچ  ییوگ  یمن   : » دیسرپ وا  زا  یلع  موس  بش  نینچمه 

 . « منک یم  تیرای  مناوتب  رگا  منک و  یم  ناهنپ  ار  وت  زار  شاب  هدوسآ   . « » میوگ یم  يراذگب  میاپ  شیپ  یهار  رگا  »

بوخ ياهراک  نداد  ماجنا  هب  ار  مدرم  دنک .  یم  يربمغیپ  يوعد  يدرم  رهش  نیا  رد  میا  هدینش  ام  »
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يربخ نم  يارب  وا  دـنک .  هاـگآ  وا  راـک  وا و  زا  ارم  دـیایب و  رهـش  نیا  هب  متفگ  مردارب  هب  دراد .  یم  او  دـب  ياـهراک  ندرک  كرت  و 
یلع دناسانش و  یلع  هب  ار  دوخ  سپـس   . « موش هاگآ  وا  يوعد  راک و  زا  ات  ما  هدمآ  مدوخ  الاح  دوبن .  متـساوخ  یم  هچنآ  اما  دروآ ، 

 : تفگ

 . « يا هدرک  ادیپ  ار  هار  وت  تسا و  ربمغیپ  وا  هبعک  يادخ  هب  »

دـش و دوخ  هلیبق  هب  تشگزاب  هدامآ  رذوبا  يدـنچ  زا  سپ  تفای .  تسج  یم  ار  هچنآ  رذوبا  درب و  ربمغیپ  دزن  ار  وا  ماگنه  بش  یلع 
 : تفگ ودب  ادخ  لوسر  دمآ .  ربمغیپ  دزن  عادو  يارب 

ار وت  هکم  مدرم  ادابم  وگم  يزیچ  يدینش  يدید و  هچنآ  زا  اما  ایب .  دش  راکـشآ  ام  توعد  یتقو  درگزاب .  تنادنواشیوخ  دزن  رذوبا  »
 . « دنناسرب یبیسآ 

 : تفگ رذوبا 

شیرق عمج  هب  تفر  نوریب  ربمغیپ  هناخ  زا  نوچ   . « دز مهاوخ  دایرف  نانآ  نایم  دنلب  گناب  اب  داتسرف ،  یتسار  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  »
 : تفگ دنکفا و  يو  يور  ار  دوخ  سابع  دندز .  تخس  ار  وا  دندرب و  هلمح  ودب  نارضاح  یلو  دناوخ .  مالـسا  هب  ار  نانآ  دروخرب و 

هلیبق هب  رذوبا   . « درذگ یم  هلیبق  نآ  زا  لامـش  هب  امـش  یناگرزاب  هار  تسا و  رافغ  هلیبق  زا  درم  نیا  دیناد  یمن  رگم  دـینک ؟  یم  هچ  »
اهنت نوچ  دـناسر و  هنیدـم  هب  ار  دوخ  دـحا  ردـب و  ياه  گنج  زا  سپ  رذوبا  داد .  هدژم  هزات  نید  روهظ  هب  ار  مدرم  تشگرب و  دوخ 

نز نوچ  دیباوخ و  یم  دجسم  رد  هفص  باحصا  هارمه  دوب ، 
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 . درب یم  رس  هب  نآ  رد  درک و  اپرب  يا  هتشپ  زارف  رب  يا  همیخ  تفرگ ، 

هار هب  تسرد  گرب  زاس و  نتشادن  اب  دندوب و  یتخس  رد  ناملسم  نایهاپس  هک  كوبت  گنج  رد  دوب .  ربمغیپ  رانک  رد  هتـسویپ  رذوبا 
 : دومرف یم  دنتفگ  یم  ربمغیپ  هب  نوچ  دنام  یم  هار  رد  یسک  هاگ  دنداتفا ، 

 . « دیوش یم  هدوسآوا  تسد  زا  هن  رگا  دناسر و  یم  امش  هب  ار  وا  ادخ  دشاب  يریخ  وا  رد  رگا  »

اب هک  نانآ  زا  یکی  داتفا .  هار  هب  داهن و  دوخ  شود  رب  دوب  رتش  تشپ  رب  هچنآ  يو  دـنامزاب .  نتفر  زا  رتش  دوب .  راوس  يرتش  رب  رذوبا 
 . « منیب یم  هار  رد  ار  يا  هدایپ   : » تفگ دید و  ار  وا  دوب  ادخ  لوسر 

 . تسا رذوبا  دندید  دیسر  کیدزن  نوچ  و   . « دشاب رذوبا  دیاب   : » دومرف لوسر 

 : دومرف ربمغیپ 

 . « دوش یم  روشحم  اهنت  زیخاتسر  زور  دریم .  یم  اهنت  دیآ .  یم  اهنت  دنک  تمحر  ار  رذوبا  ادخ  »

 : تسا هدومرف  وا  هرابرد  زین  و 

(1  . « ) رذوبا زا  ار  يرتوگتسار  هدنفکین  هیاس  نامسآ  هتشادنرب و  نیمز  »

رب ار و  ربمغیپ  هباحص  زا  یضعب  ناناملسم و  ییارگ  لمجت  رگید  يوس  زا  و  دید ،  یم  ار  نامثع  ياه  ششخب  لذب و  وسکی  زا  رذوبا 
ای درک  ماش  هب  يرفـس  دـیاین .  شوخ  ار  ناـمثع  ناراـی  هک  تسا  یعیبط  و  درک .  زاـغآ  ار  يریگ  هدرخ  نیارباـنب  دـمآ .  یم  نارگ  وا 

مدرم رب  ادـخ  لوسر  هفیلخ  بناج  زا  هک  یمکاح  دـید .  يا  هزات  ياـه  ینوگرگد  زین  اـجنآ  رد  دـندرک ،  دـیعبت  ماـش  هب  ار  وا  هکنآ 
ار وا  درگ  یعمج  دوب .  هتفرگ  شیپ  ار  مور  ياهرصیق  شور  درک ،  یم  تموکح 
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هفیلخ ود  ادخ و  لوسر  تریس  مدرم  رب  تسشن و  یم  دجسم  رد  رذوبا  تسدیهت .  مدرم  رتشیب  دنرادروخرب و  وا  شـشخب  زا  هتفرگ و 
 . دناوخ یم  ار  وا  زا  سپ 

 . دـناروشب ار  مدرم  هک  دور  یم  نآ  میب  تسین و  حالـص  هب  اجنیا  رد  رذوبا  ندـنام   : » دـنتفگ ودـب  هیواعم  ناینوماریپ  كدـنا  كدـنا 
ماجنارـس درک و  يدنت  ودب  دیـسر  هنیدم  هب  نوچ  دـینک .  هنیدـم  هناور  ار  رذوبا  داد  مایپ  نامثع  تشون و  نامثع  هب  ار  ارجام  هیواعم  «

 : دومرف نینچ  يو  هب  وا  و  دید .  ار  یلع  تفر  یم  هذبر  هب  هک  یماگنه  دومن .  دیعبت  هذبر  هب  ار  يو 

دندیسرت وت  زا  دوخ  يایند  رب  مدرم  نیا  یتفرگ ،  مشخ  وا  رطاخ  هب  هک  دنب  یـسک  هب  دیما  سپ  يدمآ ،  مشخ  هب  ادخ  يارب  وت  رذوبا  »
نآ رب  ناـنآ  زا  هچنآ  اـب  راذـگاو و  ناشیدـب  دندیـسرت  وـت  زا  شرطاـخ  هب  هک  ار  نآ  سپ  يدیـسرت .  ناـنآ  زا  شیوـخ  نید  رب  وـت  و 

دنراد یم  زاب  وت  زا  هچنادب  وت  يزاین  یب  هچ  دنراد و  زاین  رایسب  هچ  یتشادزاب  نآ  زا  ار  نانآ  هچنادب  رآ .  زیرگ  هب  ور  ( نید ) يدیـسرت
(2  . « ) تسا یسک  هچ  دنرب  دسح  وا  رب  رتشیب  هکنآ  تسیک و  هدنرب  دوس  ادرف  یناد  یم  يدوزب  . 

 . دندرب ربمغیپ  نز  هملـس  ما  هناخ  هب  دنتفرگ و  شود  هب  ار  وا  تفر .  شوه  زا  هک  دندز  نادـنچ  ار  رامع  نامثع ،  روتـسد  هب  نینچمه 
(3  . ) دش توف  وا  رصع  رهظ و  زامن  دوب و  شوهیب  نانچمه  ار  زور  یقاب  رامع 

هک درک  فارسا  ناقحتسم  زا  نآ  عنم  نادنواشیوخ و  هب  لاملا  تیب  ششخب  رد  نانچ  نامثع 
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 : دیوگ یم  نینچ  وا  هرابرد  (ع) یلع تسوا .  ردپ  لام  ییوگ 

تسد هب  راک  درچ .  ناراهب  هایگ  درب و  راهم  هک  رتش  نوچ  دنداد .  داب  رب  دندروخ و  ار  لاملا  تیب  دنداتـسیا و  وا  اب  شنادنواشیوخ  »
(4  . « ) دیشک يراسنوگن  هب  يراوخ  يراوخ و  هب  يروخرپ  دیچیپ و  شیاپ  و 

اب نایرصم  رابکی  تسا .  هتـشاد  دمآ  تفر و  هدوب و  یجنایم  نامثع  نایـشروش و  نایم  (ع) یلع راب  دنچ  راد  ریگرپ و  ياهزور  نیا  رد 
 : تفگ تفر و  نامثع  دزن  یلع  دنتشگزاب  نوچ  دندرک ،  وگتفگ  وا 

نآ میب  نم  دنا ،  هتساخرب  وت  نایز  هب  اهرهش  مدرم  هک  ارچ  دنـشاب ،  وت  یبلط  قح  هاوگ  مدرم  ادخ و  دنونـشب و  مدرم  ات  وگب  ینخـس  »
ارم يدرواین و  اج  هب  ار  يدنواشیوخ  قح  ییوگ  مورن  رگا  ورب و  نانآ  دزن  یلع  ییوگب  وت  دنـسرب و  هرـصب  هفوک و  زا  یناراوس  مراد 

 : تفگ تساوخ و  شزرمآ  ادخ  زا  دناوخ و  يا  هبطخ  تفر  دجسم  هب  نامثع   . « یتشاد راوخ 

ناگرزب میآ  دورف  ربنم  زا  نوچ  دنک .  هبوت  دیاب  یـسک  نم  نوچ  منک و  یم  هبوت  ادخب  مریگ .  یم  دـنپ  هک  متـسه  سک  تسخن  نم  »
هب مریگ .  یم  شیپ  ار  هدنب  شور  موش  يا  هدنب  هک  دنک  اضتقا  نانچ  قح  رگا  ادـخ  هب  مونـشب .  ار  نانآ  نخـس  ات  دـنیایب  نم  دزن  امش 

 . « مزاس یم  دونشخ  ار  امش  ادخ 

تفگ هچنآ  رب  ار  وا  دنتفرگ و  ار  يو  درگ  نانآ  دید ،  ار  نایوما  زا  دـنچ  ینت  صاع و  نب  دیعـس  ناورم و  دیـسر و  هناخ  هب  نوچ  اما 
(5  . ) دندرک شنزرس 

 . دیدرگ راوشد  نامثع  رب  راک  كدنا  كدنا 
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راوشد شروش و  یساسا  تلع  هکلب  اه  تلع  زا  یکی  دنا  هدیـشوک  رگید  ناخروم  نانآ  زا  لقن  هب  ریثا و  نبا  وا  زا  يوریپ  هب  يربط و 
دیدرگ و یم  یمالسا  مهم  ياهرهـش  رد  هک  دوب  يدوهی  وا   : » دنا هتـشون  دنناسانـشب .  ءادوس  نبا  ایابـس  نبا  نامثع ،  رب  ار  راک  ندش 

 . « دروآرد مالسا  تعیرش  رد  ار  يدوهی  ياه  تدیقع  زا  يا  هراپ  دیشوک  تخیگنا و  یمرب  ار  مدرم 

شروش ناوت  یمن  هجوچیهب  اما  تسا ،  یقاب  نتشون  ياج  وا  هرابرد  مه  زونه  یقیقح  صخـش  ای  دشاب  يا  هناسفا  تیـصخش  ابـس  نبا 
دید میهاوخ  مینک  لـیلحت  تسرد  ار  نآ  میرگنب و  شیپ  ياـهلاس  لاـس و  نآ  ياـه  هثداـح  هب  رگا  داد .  تبـسن  وا  هب  ار  ناـمثع  هیلع 

نآ زا  هک  لاملا  تیب  رب  نانآ  دوب .  هایـس  رـسارس  ناشرادرک  همان  هک  یناسک  دـندوب .  هتفرگ  ناوارف  ياهادوس  نبا  ار  نامثع  نوماریپ 
نانیا نانآ  دننام  و  ناورم ،  حرس ،  یبا  نب  دعس  رسپ  هللا  دبع  صاع ،  رـسپ  دیعـس  نوچ  یناسک  دنتخادنا .  تسد  دوب  ناناملـسم  همه 

 . دندرک غیرد  وا  يرای  زا  دوخ  دندناروش و  نامثع  هیلع  ار  مدرم  هک  دندوب 

خاک رد  هک  يزور   . « متخیگنا یم  نامثع  دض  رب  ار  وا  مدـید  یم  ار  ینابـش  رگا  ادـخب   : » تسا هتـشون  صاع  ورمع  هتفگ  زا  ریثا  نبا 
وا زا  دیآ .  یم  هنیدم  زا  دید  ار  يراوس  دندوب  وا  اب  حور  رسپ  همالس  هللا و  دبع  دمحم و  شنارسپ  درب و  یم  رس  هب  نیطـسلف  رد  دوخ 

هراـچ زا  راـک   : » تسا نیا  نآ  ینعم  هـک  تـفگ :  ار  یلثم  ورمع   . « درب یم  رـس  هـب  هرـصاحم  رد   : » تـفگ دیـسرپ .  ار  ناـمثع  لاـح 
 . تشذگ
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وبا ارم   : » تفگ ورمع   . « دش هتـشک  نامثع   : » تفگ دیـسرپ ،  وا  زا  دیـسر و  رگید  يراوس  سپـس   . « دمآ دیآ ،  شرـس  هب  دیاب  هچنآ 
(6  . « ) مناسر یم  رخآ  هب  مریگ  شیپ  ار  يراک  یتقو  دنیوگ  یم  هللا  دبع 

ایآ ناسچ ؟  قارع  رد  تخیگنارب ،  نامثع  هیلع  ار  مدرم  رـصم  رد  ادوس  نبا  مییوگب  میوش و  قفاوم  وا  نارکفمه  يربط و  اب  ضرف  رب 
وا نامثع  نارازگراک  زا  یسک  درک و  یم  نمـشد  وا  اب  ار  مدرم  تفگ و  یم  دب  هفیلخ  زا  تفر و  یم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ادوس  نبا 
رد دنتـشاذگ .  یم  دازآ  ار  يو  نابز  تسد و  دـندوب و  قفاوم  وا  اب  مه  ناـمثع  نارازگراـک  مییوگب  هکنیا  رگم  تشاد ؟  یمن  زاـب  ار 

ناسک دوخ و  صاخ  ار  نآ  دـنتخادنا و  تسد  لاملا  تیب  رب  هکنانآ  ادوس ،  نبا  هن  دـنا  نارازگراک  نآ  ناـمثع  هدنـشک  تروص  نیا 
هب دندوب  هاوخریخ  هک  ار  ربمغیپ  صوصخم  نارای  دندناسرن .  اهنادب  دندیگنج  یم  مدقم  طخ  رد  هک  ار  ینازابرس  هرهب  دندرک .  دوخ 

 . دنتساخرب تشذگ  دح  زا  ییابیکش  نوچ  دندرک و  لمحت  دنتسناوت  ات  مدرم  دندنار .  ار  نانآ  هکلب  دندادن  ار  دوخ 

رگید يوس  زا  و  درگنب ،  دیاب  هکنانچ  مدرم  راک  رد  داد  یمن  تصرف  ار  يو  وسکی  زا  نایوما ،  صوصخب  نامثع  نایفارطا  ياه  عقوت 
هنیدم زا  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  یلع  دزن  ار  سابع  رسپ  هللا  دبع  راب  نیرخآ  دنداتـسیا .  یمن  زاب  مدرم  لام  هب  يزادنا  تسد  زا  نانآ 

 : دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  (ع) یلع دور .  عبنی  هب  دوش و  نورب 

شکبآ يرتش  نوچ  نم  هک  دهاوخ  یمن  نیا  زج  نامثع  سابع !  رسپ  »
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نوریب ات  تسا  هداتسرف  نونکا  مدرگزاب و  ات  داتسرف  سپس  مور ،  نورب  ات  داتـسرف  نم  هب  مور  سپ  میآ و  شیپ  گرزب  يولد  اب  مشاب 
(7  . « ) موش

يا  : » تفگ تفر و  ربـنم  رب  يزور  ناـمثع  دـنا  هتـشون  دـندمآ .  مهارف  هنیدـم  رد  دنتـسبن  یفرط  دوخ  ياـه  تیاکـش  زا  نوـچ  مدرم 
دییایب تسا .  هدـناوخ  نوعلم  ار  امـش  ربمغیپ ،  دـنناد  یم  هنیدـم  مدرم  دـیا ،  هدـمآ  مهارف  رهـش  نیا  رد  رانک  هشوگ و  زا  هک  یمدرم 
تشاد مان  دیعس  نب  هاجهج  هک  رذوبا  هلیبق  زا  یکی  تفرگ و  رد  وگتفگ  سلجم  نآ  رد   . « دیربب نایم  زا  باوص  هب  ار  دوخ  ياهاطخ 

 . درک درخ  نامثع  يوناز  رب  ار  نآ  تفرگ و  وا  زا  تشاد  تسد  رد  نامثع  هک  ار  یئاصع  تسجرب و  دوب  رـضاح  ناوضر  تعیب  رد  و 
ار وا  دوب و  رصم  نایشروش  ياوشیپ  هک  ار  يدرم  دنتشادزاب و  مدرم  اب  زامن  زا  ار  وا  دنتفرگ .  تخس  نامثع  هب  نایـشروش  زور  نیا  زا 

(8  . ) دنتفرگزاب نامثع  زا  ار  بآ  سپس  دندرامگ  تماما  هب  دنتفگ  یم  یقفاغ 

 ، هثداـح بش  رد  تسا  هتـشون  يربـط  درک .  یم  تیاـمح  ناـمثع  زا  تاـظحل  نیرخآ  اـت  (ع) یلع مینیب  یم  لوا  تـسد  ياهدنـس  رد 
ریبز هحلط و  هب  ار  ماغیپ  نیا  دیناسرب  ام  هب  یبآ  دیناوت  رگا  دنا ،  هتشادزاب  ام  زا  ار  بآ  نانیا  هک  داتـسرف  (ع) یلع دزن  ار  یـسک  نامثع 

 . داتسرف ربمغیپ  نانز  زین  هشیاع و  و 

 : تفگ تفر و  نایشروش  دزن  یکیرات  رد  یلع  دوب .  هبیبح  ما  (ع)و  یلع دمآ  وا  يرای  هب  هک  یسک  نیتسخن 

بآ نارفاک .  راک  هب  هن  دنام و  نانمؤم م راک  هب  هن  دینک  یم  هچنآ  مدرم  »
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هنوگچ تسا  هداتفینرد  امـش  اب  درم  نیا  دـنهد .  یم  بآ  نان و  ار  دوخ  ریـسا  نایـسراپ  نایمور و  دـیرادم !  زاب  درم  نیا  زا  ار  ناـن  و 
» ؟  دیرامش یم  لالح  ار  وا  نتشک  نادنبرد و 

مدرک و یتـساوخ  هچنآ  هکنآ  ناـشن  هب  دـنکفا  ناـمثع  هناـخ  رد  ار  دوخ  هماـمع  یلع   . « دـماشایب دروـخب و  میراذـگ  یمن   : » دـنتفگ
(9  . ) تشگزاب

دوخ تساوخ  زا  نایـشروش  هک  تسا  نشور  دادن .  ار  نامثع  خساپ  یـسک  دندرک  تناها  ودـب  نایـشروش  هک  هبیبح  ما  (ع)و  یلع زج 
رـسپ هللا  دـبع  هک  رجاهم  ناناوج  زا  يا  هتـسد  راد  ریگ و  نآ  رد  دـنداد .  یمن  هناهاوخ  یتشآ  نانخـس  هب  شوگ  دنداتـسیا و  یمن  زاب 

نایـشروش زا  دـندمآرد و  نامثع  هناخ  هب  دـندوب ،  ناـنآ  ناـیم  رد  هحلط  رـسپ  دـمحم  نیـسح و  نسح و  ریبز و  رـسپ  هللا  دـبع  رمع و 
 . دنیآ یم  نامثع  يرای  هب  ماش  قارع و  زا  ینایهاپـس  هک  تشگ  ناهد  هب  ناهد  يربخ  مدنامه  اما  دنرادب .  هزیتس  زا  تسد  دنتـساوخ 

 . دندرک ار  دوخ  راک  دندمآ و  شبنج  هب  نایشروش  دیدرگ ،  راوشد  راک  هک  دوب  اجنیا  رد 

یم هک  دوبن  یناهنپ  ییاـه  تسد  اـیآ  دـندرک ؟  یمن  کـیرحت  ار  نایـشروش  ناـهن  رد  هنیدـم  مدرم  زا  یناـگرزب  اـهزور  نآ  رد  اـیآ 
دبای و نایاپ  هفیلخ  راک  هک  دندرب  یمن  تصرف  دندوب و  هتخودن  تفالخ  هب  هدید  یناسک  ایآ  دـسرب ؟  تیاهن  هب  نامثع  راک  تساوخ 

دوش یم  مولعم  تشون  میهاوخ  هکنانچ  نآ  يالبال  زا  اما  منیب ،  یمن  يزیچ  تحارـص  هب  یخیراـت  دانـسا  رد  دنـسرب ؟  ییاون  هب  دوخ 
 ، دنداهنن نایم  رد  اپ  اهنت  هن  نکیل  دنراد ،  زاب  ار  مدرم  دنتسناوت  یم  دندوب  هنیدم  رد  هک  ربمغیپ  نارای 
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راک نیا  لماع  ار  مشاه  ینب  دننک ،  شهوکن  ار  يو  ناگدنـشک  هکنآ  ياج  هب  وا  ناشیوخ  دنتـشک و  ار  نامثع  دـنتفگن .  مه  ینخس 
 : تسا هدورس  نینچ  وا  كوس  رد  نامثع  يردام  ردارب  هبقع  رسپ  دیلو  دندناسانش . 

هدازرهاوخ رازفا  گنج  مشاه  نارـسپ  تسامـش .  دزن  وا  ثاریم  رگید  نامثع و  ریـشمش  دیهاوخ ؟  یم  هچ  ام  ناج  زا  مشاه  نارـسپ  »
هرز و هک  یلاح  میـشاب  وخ  مرن  امـش  اب  میناوت  هنوگچ  مشاه  نارـسپ  تسین .  اور  امـش  هب  هک  دینکم  تراغ  ار  نآ  دینادرگرب  ار  دوخ 
ار وا  ندـش  هتـشک  ناـمثع و  نم  دـنک  شومارف  دیـشون  هک  ار  یبآ  یگدـنز  رـسارس  رد  یـسک  رگا  تسا .  یلع  دزن  ناـمثع  ياهبـسا 

 . « منک یم  شومارف 

ار نامثع  هدنشک  دهاوخ  یمن  اه  تیب  نیا  رد  وا  دوب .  راد  هدهع  ار  هفوک  تموکح  نامثع  يوس  زا  هک  هدورس  يدرم  ار  اهرعـش  نیا 
ندش هتشک  یلصا  ببس  هک  ار  یناسک  مان  یتسیاب  هنرگ  و  دریگب .  مشاه  نادنزرف  زا  ار  هیما  نادنزرف  هنیک  دهاوخ  یم  وا  دناسانشب . 

 . « دوب هحلط  داد  نتشک  هب  ار  نامثع  هکنآ   : » تفگ یم  مکح  ناورم  نوچ  یتسیاب  تفگ .  یم  دنا  هدوب  نامثع 

اهتشون یپ 

 . هدنراگن همجرت  يرافغ  رذوبا  زین  هباحصلا ،  زییمت  یف  هباصالا   . 1

130 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 2

 . دعب هب  ص 177  هدنراگن ،  همجرت  گرزب  بالقنا  باتک  هب  دینک  عوجر   . 3

3 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 4

164 ص .  ج 3 ،  لماکلا ،   . 5

163 ص .  ج 3 ،  لماکلا ،   . 6

240 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 7

 . ص 212 يربکلا ،  هنتفلا   . 8
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211

3010 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 9

شخب 13

دیاب دوب و  زاین  یمکاح  هب  ار  ناناملسم  تسا  یهیدب  دنداتفا .  تموکح  هرادا  رکف  هب  دنداد  نایاپ  ار  نامثع  راک  نایشروش  هک  نیمه 
هحلط ) دنتشاد مالسا  رد  يا  هنیشیپ  هک  ناناملسم  زا  دنچ  ینت  اما  تسا ؟  تفالخ  راوازس  یلع  زج  یـسک  هچ  ددرگ .  نیعم  يا  هفیلخ 

لدـکی يو  اب  ماش  مدرم  دوب و  هتفاـی  یتردـق  لاـس  تسیب  تدـم  رد  هک  هیواـعم  زین  دـندوب .  هتخود  تفـالخ  هب  مشچ   . . . ( ریبز و و 
 . تشاد رس  رد  یئادوس  دندوب ، 

جنپ تسیب و  نیا  رد  و  دوبن .  دعاسم  نامز  هک  سوسفا  اما  يریذـپب .  ار  تفالخ  دـیاب  هک  دـندمآ  درگ  یلع  رب  وس  ره  زا  مدرم  يراب 
نوگرگد اه  تنـس  یخرب  دومن .  یمن  یلع  تفالخ  يارب  لاس  نیا  زا  رت  بسانمان  یلاس  چیه  تشذگ  یم  ربمغیپ  تلحر  زا  هک  لاس 

مالـسا و يارب  یجنر  نادنچ  تدم  نیا  رد  هک  هدش  هتخیر  یناسک  هسیک  رد  تلود  دـمآرد  هدـنام و  لطعم  اه  مکح  یخرب  هدـش و 
 ، داهن مالسا  رد  تقبس  ساسا  رب  ار  يررقم  درک و  سیـسأت  ار  ناریگب  قوقح  رتفد  رمع  هک  يزور  دندوب .  هداهنن  دوخ  رب  ناناملـسم 

تمینغ دنگنج و  یم  اه  ههبج  رد  نانآ  دندید ،  نازابرـس  هک  تشذـگن  يرید  اما  دـسر .  یم  اجک  هب  نآ  تبقاع  تسناد  یمن  دـیاش 
هکنیا رطاخب  اهنت  دـنا و  هتـسشن  هناخ  رد  یمدرم  و  دـسر ،  یم  تلود  قودنـص  هب  تاقدـص  دنتـسرف و  یم  هنیدـم  هب  ار  یگنج  ياه 

نیا زا  دنریگ .  یم  هرهب  دنا  هدرب  جنر  اهلام  نیا  ندروآ  مهارف  رد  هک  یناسک  زا  رتشیب  دنا ،  هدش  ناملـسم  نانآ  زا  رتدوز  دنچ  یلاس 
نارس یضعبراک  رتراوشد 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  ار  ناناملسم  يرادمامز  ( 1  ) دـناوخ مدرم  رب  رکبوبا  هک  یتیاور  اب  هفیقـس  رد  هک  بلط  هاـج  هاوخدوخ و  هریت  نیا  دوب .  شیرق 
شیرق زا  يا  هریت  هک  يوما  نادناخ  تخورف .  یم  یگرزب  دـندوبن  برع  هک  ناناملـسم  همه  رب  اه و  هریت  رگید  رب  دوب ،  هتخاس  دوخ 

اپ زا  ار  نانآ  ناگرزب  زا  دنچ  ینت  ردب  گنج  رد  هک  (ع) یلع اب  صوصخب  دنتـشادن .  یبوخ  هنایم  مشاه  نادـناخ  اب  نامز  رید  زا  دـنا 
 . دوب هدروآرد 

داد یمن  ناشیا  هب  ار  هنیدم  زا  نتفر  نوریب  تصخر  تخاس و  دودحم  ار  نانیا  تسناوت  یم  هک  اجنآ  ات  دوخ  تفالخ  نارود  رد  رمع 
 . تسا یفاک  وت  يارب  يدرک  ادـخ  لوسر  راگزور  رد  هک  یگنج   : » تفگ یم  دـندمآ  یم  وا  دزن  داهج  رد  تکرـش  هناـهب  هب  نوچ  . 
هک اجنآ  ات  دیـسر و  تساوخ  یم  هچنادـب  شیرق  نامثع  تموکح  رد   . « ار وت  نورب  يایند  هن  ینیبب و  ار  نورب  يایند  وت  هن  تسا  رتهب 
زا مه  رگا  هک  یمدرم  تسوربور .  یمدرم  نینچ  اب  هنیدـم  لخاد  رد  (ع) یلع لاح  درک .  يزادـنا  تسد  لانم  لاـم و  رب  تسناوت  یم 

یتنکم لام و  نوچ  مالـسا  زا  شیپ  هک  یمدرم  دـندرکن .  اـهر  ار  دوخ  نادـناخ  هب  یگتـسبلد  دـندیئارگ ،  یناملـسم  هب  یتسار  يور 
نآ زا  رت  تخس  لکشم  اههد  اهلکشم و  نیا  زا  (ع) یلع دنتسیرگن .  یم  تراقح  هدید  هب  دندوب  تسد  یهت  هک  مشاه  ینب  هب  دنتـشاد 

 : تفگ یم  دوب و  هاگآ  ، 

اهلد تساهگنر ،  نوگ  هنوگ  تساـه و  هیور  ار  نآ  هک  میور  یم  يراـک  شیپاـشیپ  هک  دـیرآ  تسد  هب  ار  يرگید  دـیراذگب و  ارم  »
ربا ار  نارک  ات  نارک  انامه  ياپ .  رب  اهدرخ  دنام و  یمن  ياج  رب  نآ  ربارب 
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هک منک  یم  راک  نانچ  امـش  اب  متفریذپ  ار  امـش  تساوخرد  نم  رگا  هک  دـینادب  هدـیدرگ و  اسانـشان  تسار  هار  تسا و  هدیـشوپ  هنتف 
يارب میامـش و  زا  یکی  نوچمه  دیراذگاو  ارم  رگا  و  مراد .  یمن  شوگ  هدننک  شنزرـس  تمالم  هدنیوگ و  هتفگ  هب  منادـیم و  دوخ 
مشاب امش  ریما  ات  تسا  رتهب  مشاب  امش  ریزو  رگا  نم  میاونش .  رادربنامرف و  نارگید  زا  رتهب  دنراپس ،  یم  ودب  ار  دوخ  راک  هک  یـسک 

زور هس  ود  وگتفگ  دنا  هتشون  یضعب  یلو  دندرک  تعیب  (ع) یلع اب  دش  هتشک  نامثع  هک  زور  نامه  دنا  هتشون  ناخروم  ضعب  ( 2 . « )
 . مینک تعیب  وت  اب  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت  دنتفگ  نارـضاح  دشاب .  نینچ  دـیاب  دـنا و  هتـشون  زور  تشه  اه  یـضعب  دیـشک و  ازارد  هب 

 . « دریگ ماجنا  دجسم  رد  دیاب  تعیب  تسا  نینچ  رگا   : » تفگ

مان بیؤذ  رـسپ  بیبح  هک  نارـضاح  زا  يدرم  درک .  تعیب  لش  تسد  اب  هک  دوب  هحلط  درک  تعیب  وا  اب  هک  سک  تسخن  دـنا  هتـشون 
 . دیسر دهاوخن  نایاپ  هب  راک  نیا  دوب .  لش  درک  تعیب  وا  اب  هک  سک  تسخن  تفگ  تفرگ و  دب  لاف  هب  ار  هحلط  تعیب  تشاد 

 : دیامرف نینچ  وا  دوب و  مدرم  هوبنا  تعیب  یلع  اب  مدرم  تعیب 

 . دنراشفب ار  رگیدـکی  درادرب و  ار  اهنآ  دـنب  ياپ  هدـننارچ  دـنرآ و  يور  روخـشبآ  هب  هنـشت  نارتش  هک  دـندروآ  موجه  نم  رب  نانچ  »
(3  . « ) دنراد ار  رگید  ضعب  نتشک  لایخ  یضعب  نم  رضحم  رد  ای  دننارورپ  یم  رس  رد  ارم  نتشک  لایخ  متشادنپ  هکنادنچ 

 : دیامرف رگید  ياج  رد  و 

نوچ دنداهن و  نم  هب  يور  يوس  ره  زا  مدرم  مدید  ناهگان  »
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نوچ مهارف و  نم  درگ  هب  هدرزآ .  میولهپ  ود  تشگ و  هدرشف  میاپ  تسـش  ناتـشگنا  هکنادنچ  دنداتـسیا  مه  شیپ  سپ و  راتفک  لای 
(4  . « ) مه هب  هداهن  رس  دنفسوگ  هلگ 

 : دیوگ نینچ  رگید  ياج  رد  و 

زور هک  هنشت  نارتش  نوچمه  دندروآ ،  موجه  نم  رب  سپس  متشاد .  شهاگن  دندیـشک  ار  نآ  و  متـشاد ،  شزاب  دندوشگ  ار  متـسد  »
رد مدرم  يدونـشخ  و  دیدرگ .  لامیاپ  ناوتان  داتفا و  ادر  دیرب و  رازفا  ياپ  دـنب  هکنادـنچ  دـنیآرد ،  دوخ  ياهریگبآ  هب  ندروخ  بآ 
زور رد  تسا  هتـشون  یبوقعی  ( 5  . « ) ناود اجنادـب  نازرل  نازرل و  هدروخلاس  دـش و  نامداش  لاـسدرخ  هک  دیـسر  اجنادـب  نم  تعیب 
نانآ يوگنخس  هک  دیلو  هبقع .  رسپ  دیلو  صاع ،  رسپ  دیعـس  مکح .  رـسپ  ناورم  دندرک .  تعیب  شیرق  زا  نت  هس  زج  ناگمه  تعیب 

 : تفگ دوب 

وا رب  دروآرد ،  دوخ  هاگتـسد  رد  ار  ناورم  نامثع  نوچ  یتشک و  ار  دیعـس  ردپ  نم و  ردپ  ردب  زور  يراد ،  ندرگ  هب  ار  ام  نوخ  وت  »
يراذـگاو و ام  هب  میراد  هچنآ  یـشخبب و  اـم  رب  هک  منک  یم  تعیب  وت  اـب  یطرـش  هب  نونکا  يداد .  مانـشد  ار  ناورم  نتفرگ و  هدرخ 

 . « یهد رفیک  ار  نامثع  ناگدنشک 

 : تفگ دش و  مشخ  رد  (ع) یلع

هچنآ تسامش ،  تسد  رد  هچنآ  اما  مراذگاو .  ار  هللا  قح  مناوت  یمن  نم  امش ،  ندیـشخب  اما  تخیر .  ادخ  ( مکح ) ار امـش  نوخ  اما  »
گنج ادرف  دشاب ،  مزال  نم  رب  نانآ  نتشک  زورما  رگا  نامثع  ناگدنـشک  اما  تسا .  نآ  لماش  تلادع  تسا  ناناملـسم  ادخ و  نآ  زا 

اب
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(6  . « ) دش دهاوخ  مزال  نم  رب  نانآ 

 : دناوخ ار  هبطخ  نیا  دندرک  تعیب  یلع  اب  مدرم  نوچ  هک  درآ  نیسحلا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  يربط 

دیوش و تیاده  ات  دیریگب  ار  ریخ  هار  سپ  دومن .  راکشآ  ار  دب  کین و  نآ  رد  و  دومرف ،  لزان  ار  امنهار  یباتک  یلاعت  يادخ  انامه  »
 . دناسر یم  تشهب  هب  ار  امـش  هک  دـیرآ  اجب  ادـخ  يارب  ار  نآ  اه !  بجاو  اه !  بجاو  دـیور .  تسار  هار  هب  دـیدرگرب و  رـش  هار  زا 

رگید زا  ار  ناناملـسم  تمرح  تسا و  یهت  بیع  زا  هک  هدرک  لـالح  ار  یلـالح  تـسین و  هتخانـشان  هـک  هدرک  مارح  ار  یمارح  ادـخ 
 . داد دنویپ  یتسرپ  هناگی  صالخا و  اب  ار  ناناملسم  قوقح  و  داهن ،  رترب  اه  تمرح 

زج تسین  اور  ناملسم  دنزگ  و  دوب ،  قح  يارب  هکنیا  زج  دننیبن ،  يرازآ  وا  نابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  سپ 
انامه تسا .  ریزگان  نآ  زا  امـش  کی  کی  هک  گرم  تسا  ریگارف  ار  ناتناگمه  هک  دـیریگ  یـشیپ  يزیچ  رب  دوش .  بجاو  هچنآ  رد 

ناگدنام سپ  دنیاپرب و  ناگتفر  شیپ  هک  دیسرب .  ات  دیشاب  رابکبس  دناوخ .  یم  ار  امـش  سپ  زا  گرم  و  دنیامـش ،  يور  شیپ  مدرم 
دیدید يریخ  رگا  نایاپراهچ .  اهنیمزرس و  زا  یتح  دیلوئسم  امش  هک  وا  ناگدنب  وا و  ياهرهـش  قح  رد  دییاپاو  ار  ادخ  دنیاپ .  یم  ار 

(7  . « ) دیباتب نآ  زا  يور  دیدید  يرش  رگا  دیبایرد و  ار  نآ 

تحیصن تعاط و  قح  نم  رب  ار  وت   : » تفگ دمآرد و  یلع  رب  هبعش  رسپ  هریغم  تسا  هتشون  يربط 
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هاگنآ دـنریگ ،  تعیب  وت  يارب  مدرم  زا  هکنادـنچ  راذـگب  راک  رـس  رب  ار  نامثع  نـالماع  رگید  رماـع و  نب  هللا  دـبع  هیواـعم و  تسا . 
 : تفگ دش و  وا  دزن  زور  نآ  يادرف   . « مشیدنیب راک  نیا  رد  ات   : » تفگ  . « رادرب یهاوخ  راذگب و  ار  نانآ  یهاوخ 

تساورنامرف و یـسک  هچ  دوش  راکـشآ  ات  ینک  رانکرب  راک  زا  روفرب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نآ  تسرد  يار  اـما  مدز  ییار  وت  اـب  زورید  »
 : دیسرپ تفر  یلع  دزن  نوچ  دید و  ار  وا  سابع  رسپ  يارس  نوریب  رد  دش  نورب  یلع  دزن  زا  نوچ  و   . « نامرفان یسک  هچ 

 . « نینچ زورما  تفگ و  نانچ  زورید  « » ؟  دوب هدمآ  راک  هچ  يارب  هریغم  »

 ! « تنایخ زورما  درک و  وت  یهاوخریخ  زورید  »

یلع تنـس .  يرارقرب  و  تلادـع ،  يارجا  تساوـخ  یم  (ع) یلع هـچنآ  دوـب و  تموـکح  دـندید  یم  ساـبع  رـسپ  هریغم و  هـچنآ  اـما 
 ، تسا زارد  يا  هلـصاف  ود  نیا  نایم  دنتـسیرگن و  یم  نادـب  تساـیر  هدـید  هب  ناـنآ  تساوخ و  یم  ادـخ  ياـضر  يارب  ار  تموکح 

 : تفگ سابع  رسپ  هب  هک  تسا  نیمه  يارب  ایوگ  و  دنیبب .  ار  راک  يوس  نآ  دناوت  سک  رتمک  هکنادنچ 

(8  . « ) ینک تعاطا  نم  زا  متفریذپن  رگا  یهد و  رظن  نم  هب  هک  تسار  وت  »

نامه رد  دیاش  تسوا و  تلادـع  يوقت و  هجرد  هدـنیامن  لاملا و  تیب  راک  رد  يو  يریگتخـس  هدـنهد  ناشن  هک  وا  نانخـس  زا  یکی 
ياهب ای  نانز  رهم  هب  منیبب  رگا  ادـخ  هب   : » تسا لاملا  تیب  زا  ناـمثع  ياـه  شـشخب  هب  يو  ضارتعا  دـشاب ،  هتفگ  تسخن  ياـهزور 

دشاب هتفر  ناکزینک 
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(9  . « ) دبای رت  تخس  ار  متس  دباتن  رب  ار  تلادع  هکنآ  تسا و  شیاشگ  تلادع  رد  هک  منادرگ  یم  زاب  ار  نآ 

زین و  تفاترب .  ناوتن  قح  هار  زا  ار  یلع  تفای و  دنهاوخن  تسد  دننآ  یپ  رد  هچنادب  دنتسناد  ناتسودایند  هک  دوب  نانخـس  نیا  زا  سپ 
زورنآ ات  هک  یناسک  رگید  رب  تسا و  هدوب  هچ  يوما  نادـناخ  نامثع و  نادـنواشیوخ  رد  راتفگ  نیا  لمعلا  سکع  هک  تسا  راکـشآ 

 . تخاس هدامآ  يو  اب  ییورایور  يارب  ار  نانآ  هنوگچ  تشاذگ و  يرثا  هچ  دنتفرگ  یم  هرهب  لاملا  تیب  زا  اوران  هب 

یهاـگیاپ هکم  زور  نآ  زا  و  ( 10  . « ) دنتخیرگ هنیدـم  زا  نایوما  زا  یهورگ  دـندرک  تعیب  یلع  اب  مدرم  نوچ   : » تسا هتـشون  يربط 
 . دیدرگ یلع  نافلاخم  يارب 

دیدـپ یمالـسا  هزوح  رد  یناوارف  يرادا  یـسایس و  ياه  لکـشم  هک  دـندرک  تعیب  تفالخ  هب  (ع) یلع اب  یلاح  رد  مدرم  لاـح  ره  هب 
وا اب  هک  دندوبن  نانآ  اهنت  يو  رصع  مدرم  اریز  دعاسمان  رایسب  ینامز  دیسر .  تفالخ  هب  ینامز  طیارش  نیرتراوشد  رد  وا  دوب .  هدمآ 

رتشیب اما  درذگ .  یم  هچ  ناشلد  رد  تسناد  یم  ادـخ  هک  دـش  یم  تفای  یناسک  مه  ناگدـننک  تعیب  نایم  دـنچ  ره  دـندرک ،  تعیب 
 . تشاد تریاغم  لوسر  نامز  تنس  اب  نرق  عبر  کی  هک  دندوب  هدش  هدرورپ  یتنس  اب  اه  تلایا  رگید  هرصب و  هفوک و  هکم ،  رد  مدرم 
ایآ دنادرگرب .  دندوب  تنـس  نادـب  لوسر  صاخ  نارای  تفر و  یم  دوب و  هتفر  نادـب  وا  دوخ  هک  یتنـس  هب  ار  نانآ  تساوخ  یم  یلع 

؟  دوبن راوشد  تخس و  لقاال  ای  لاحم و  راک  نینچ 

تسیاب وا  دندوب و  راک  رس  رب  راکمتس  ینامکاح 
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مارآ نانآ  ایآ  دوب  هتـسب  يا  هلیبق  هب  هداوناخ  ره  و  تشاد ،  قلعت  يا  هداوناخ  هب  کی  ره  نامکاح  نیا  دـنک .  رانکرب  راک  زا  ار  ناـنآ 
؟  دنتسشن یم 

شخب 14

هرامع هرـصب ،  هب  ار  فینح  رـسپ  نامثع  تخاس .  یمالـسا  ياه  تلایا  هناور  ار  دوخ  نالماع  تعیب ،  راـک  زا  تغارف  زا  سپ  (ع) یلع
 . داتسرف ماش  هب  ار  فینح  رسپ  لهس  رصم و  هب  ار  هدابع  نب  دعس  رسپ  سیق  نمی ،  هب  ار  سابع  رسپ  هللا  دیبع  هفوک ،  هب  ار  باهش  رسپ 

یم رگید  یمکاح  رگا  و  دندرب .  یم  نامرف  دوب  مکاح  اهنآ  رب  هک  یـسک  زا  مدرم  هک  ارچ  دنتفاین  یقیفوت  دوخ  راک  رد  نامکاح  نیا 
ای دـننک ،  تیامح  يو  زا  دیـسر  يریگرد  هب  راک  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ناوارف  ییورین  دـیاب  دریگب ،  ار  وا  ياـج  تساوخ 

هرانک راک  زا  دریذپب و  نامرف  هدـش  لوزعم  هک  یمکاح  ای  دـنرب ،  باسح  نآ  زا  اه  تلایا  رـسارس  هک  دـشاب  نانچنآ  يزکرم  تردـق 
رد اهطرـش  نیا  زا  کی  چیه  دننارب .  ار  وا  درک  یگداتـسیا  مکاح  رگا  هک  دنـشاب  هدیـسر  يرادربنامرف  زا  هجرد  نآ  هب  مدرم  ای  دریگ 

 . دوبن دوجوم  دنتفر  یم  اجنآ  هب  نامکاح  نیا  هک  ییاهرهش 

تموکح زا  لد  هک  دوب  ییاوقت  ار  لوزعم  نامکاح  هن  دنتشاد و  رایتخا  رد  ییورین  نانچ  دندش  هناور  یلع  بناج  زا  هک  ینامکاح  هن 
 . دوب نانآ  لد  رد  هزات  هفیلخ  بناج  زا  یمیب  هن  دنسانشب و  لطاب  زا  ار  قح  هک  یتریصب  نانچ  ار  مدرم  هن  دنرادرب ، 

دندیسرپوا زا  دندید و  ار  وا  یناراوس  اجنآ  رد  دیسر .  ( 11  ) كوبت هب  ماش  هار  رد  فینح  رسپ  لهس 
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» ؟  یتسه هک  : »

 ! « ریما »

 ! « اجک ریما  »

 ! « ماش »

 . « درگزاب يا  هدمآ  يرگید  روتسد  هب  رگا  يدمآ و  شوخ  تسا  هداتسرف  ار  وت  نامثع  رگا  »

 . « تسا هداد  خر  هچ  هنیدم  رد  دیا  هدینشن  »

 . تشگزاب یلع  دزن  راچان  لهس  و   . « میا هدینش  ارچ  »

 . دندیسرپ وا  زا  دش .  وربور  یمدرم  اب  دیسر  ( 12  ) هلیأ هب  نوچ  دعس  رسپ  سیق 

» ؟  یتسه هک  »

 ! « دعس رسپ  سیق  »

 ! « ورب »

اب ام  دنا  هتشک  ار  نامثع  ناگدنـشک  رگا  دنتفگ  يا  هتـسد  دندش و  وا  اب  يا  هتـسد  دندش .  هتـسد  هس  مدرم  دیـسر .  رـصم  هب  نوچ  و 
 . دنتفرگ شیپ  راظتنا  تلاح  يا  هتسد  میتسه و  وت  يوربور  هنرگ  میاوت و 

اب دیدرگ و  نمیا  نانآ  بناج  زا  درک و  ییوجلد  ار  ناینامثع  دوب .  ریبدت  اب  يدرم  سیق  تشون .  یلع  هب  دوب  هداد  خر  ار  هچنآ  سیق 
تسد رد  رصم و  هب  سیق  ندمآ  زا  ار  هیواعم  نیمزرـس ،  نآ  ناینامثع  زا  یناسک  رگید  يوس  زا  تفرگ .  شیپ  وکین  يراتفر  نارگید 

 . دننک نیبدب  سیق  هب  دندوب  یلع  دزن  هک  ار  نانآ  یضعب  ات  هک  دیشیدنا  يریبدت  وا  دندرک و  هاگآ  تموکح  نتفرگ 

تـسا رـصم  نایـضاق  نایلاو و  لاح  حرـش  رد  هتـشون و  هاضقلا  باتک  هالولا و  باتک  مان  هب  هک  یباتک  رد  يدـنک  فسوی  نب  دـمحم 
زا ار  وا  دنتـساوخ  یم  صاع  رـسپ  ورمع  هیواعم و  دنارذگ .  یم  یبوخ  هب  ار  رـصم  راک  دوب و  ریلد  دنمدرخ و  يدرم  سیق   : » دـسیون

نیدب دنزاس .  مهتم  یلع  دزن  ار  وا  هک  دندش  نآ  رب  سپ  دننارب .  اجنآ 
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یم دسر .  یم  نم  هب  وا  ياهزردنا  اه و  همان  تسام ،  ناتـسود  زا  وا  هک  دـیهد  مانـشد  ار  سیق  ادابم  تفگ  یم  نایماش  هب  هیواعم  ور 
یلع هب  وا  دندناسر و  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  نایقارع  ار  اهربخ  نیا  مسیونب .  دـنا  قارع  رد  هک  مناتـسود  هب  يا  همان  وا  هرابرد  مهاوخ 

(13  . « ) دیدرگ سیق  لزع  بجوم  تفگ و 

دیابن دـنا  هدرک  تماقا  رـصم  رد  هک  ار  یناینامثع  تسناد  یم  يو  دوش  یم  مولعم  دـشاب ،  نینچ  رـصم  هب  سیق  ندیـسر  ناتـساد  رگا 
یتریـصب نانچ  اه  هثداح  لـیلحت  رد  دـندوب  هتفرگ  ار  ع)  ) یلع درگ  دنتـسیز و  یم  هفوک  رد  هک  ناـسک  یـضعب  اـما  تفرگ .  هدـیدان 

نانآ دننام  نانیا و  مه  هکنانچ  دش  لزع  رـصم  تموکح  زا  سیق  و  دـندرب ،  شیپ  ار  دوخ  تساوخ  هک  دـندوب  اه  نیمه  و  دنتـشادن . 
دزاس قرغ  ار  شنارای  یلع و  دنکشب و  ار  تارف  دنب  هیواعم  دندیسرت  تشون  میهاوخ  هکنانچ  دندروخ و  ار  هیواعم  بیرف  نیفـص  رد 

دنتـسناوت ات  دـش  هتخیر  نوخ  یـسب  دز و  دورا  اجنآ  رد  هیواعم  تفر و  نورب  دوب  هدز  ودرا  هک  ییاج  زا  ات  دـندرک  روبجم  ار  ماـما  و 
 . دننادرگزاب نیتسخن  ياج  هب  ار  هیواعم 

دوب لاملا  تیب  رد  هچ  ره  تشاد  ار  نمی  تموکح  نامثع  بناج  زا  هک  هینم  رسپ  یلعی  دیسر ،  نمی  هب  نوچ  سابع  رـسپ  هللا  دیبع  اما 
 . تفر هکم  هب  تشادرب و 

 ، مدرم ارچ  دوش .  یم  هدید  فالتخا  كدنا  اب  زین  رگید  ياه  باتک  رد  هدرک و  لقن  وا  زا  ریثا  نبا  هتشون و  يربط  ار  اه  شرازگ  نیا 
دوب هیواعم  تسد  رد  ماش  دندوب .  ناینامثع  تشون  میهاوخ  هکنانچ  هرصب  تیرثکا  دنتفریذپن ؟  ار  هزات  نامکاح 
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 . دندوب هتفرگ  وخ  وا  اب  لاس  تسیب  کیدزن  مدرم  و 

هرـصب هب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  نوچ  دوب و  لوغـشم  راک  هب  يدـنچ  تفر  هرـصب  هب  [ دـش دـهاوخ  هتـشون  هکنانچ  فینح  رـسپ  نامثع 
ار دلیوخ  رسپ  هحیلط  مان  هب  يدرم  دیسر ،  ( 14  ) هلابز هب  نوچ  باهش  رسپ  هرامع  اما  دندنار .  نوریب  ار  وا  دنداتفارد و  وا  اب  دندیسر 

 : تفگ تسا  هدمآ  هفوک  تموکح  يارب  تسناد  دیسر و  هرامع  هب  نوچ  دوب .  هداتفا  هار  هب  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  هک  دید 

تشگزاــب و وا   . « دز مهاوــخ  ار  تـندرگ  يریذــپ  یمن  رگا  دــنهاوخ .  یمن  ار  یــسک  دــنراد  هــک  يریما  زج  مدرم  درگ .  زاــب  »
خیرات زج  دوب و  نینچ  نامکاح  نیا  ماجنارـس  تشاد .  یقاب  هفوک  تموکح  رد  ار  یـسوموبا  رتشا ،  شرافـس  هب  دعب  يدـنچ  (ع) یلع

 . دید ناوت  یم  لیصفت  هب  لامجا و  هب  ار  نآ  زین  اه  خیرات  زا  رگید  یخرب  رد  ریثا  نبا  يربط 

 . تخانش ار  اه  تلایا  نآ  مدرم  دیاب  ارچ ؟  تسا ،  هزات  مکاح  اب  اه  تلایا  مدرم  ییورایور  زا  نخس  اه  تلایا  نیا  زا  یخرب  رد 

دوب هدروآ  دوخ  نامرف  رد  ار  نانآ  نارس  درک .  یم  تموکح  هقطنم  نآ  مدرم  رب  لاس  تسیب  کیدزن  وا  دوب و  هیواعم  تسد  رد  ماش 
 : دیوگیم دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  (ع) یلع دندوب .  نارس  نامرف  رد  نارگید  و 

(15  . « ) دنور یم  وا  یپ  نانآ  دناوخ و  یم  ار  تسپ  ياهاپ  رس و  یب  هیواعم  »

نزاوت يدنچ  تسناوت  دوخ  تیارد  اب  سیق  دوب و  یگتـسد  ود  رـصم  رد  دـندوب .  لیام  ودـب  هفوک  مدرم  دوب و  ناینامی  زا  یـسوم  وبا 
ناینامثع زا  نمی  مدرم  دراد .  رارقرب  ار  نانآ  نایم 
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مینیب یم  هکنانچ  دیدن .  حالص  ار  ندنام  دوب و  هدیـسرت  نامثع  ندش  هتـشک  زا  تلایا ،  نآ  مکاح  هتـشذگ  نآ  زا  دندوبن .  لدشوخ 
دوخ هب  ار  نانآ  تسناوت  وا  دـندوب و  كدـنا  اجنآ  رد  ناـینامثع  اریز  تشاد .  یقیفوت  كدـنا  دوخ  راـک  رد  سیق  نت  جـنپ  نیا  ناـیم 

 . دنک بلج 

نامثع ناهاوخاوه  نایرضم و  زا  يرایسب  هورگ  يوما و  نادناخ  زا  تفر .  یمن  شیپ  ماما  يأر  قفاوم  تهج  ره  زا  راک  زین  هنیدم  رد 
 . دندرک زاغآ  تفلاخم  همزمز  زین  ناگدننک  تعیب  ضعب  میرذگب ،  دندوبن  قفاوم  وا  تفالخ  اب  زاغآ  زا  هک 

دهعت روخ  رد  ار  نانآ  (ع) یلع اما  دندرب .  یم  ینارمکح  راظتنا  دندیـسرن  نادب  نوچ  دـندوب و  هتخود  تفالخ  هب  مشچ  ریبز  هحلط و 
تلاخد راک  رد  ار  اـم  ارچ  هک  دـندرک  هوکـش  وا  زا  دـندیدن  یلع  زا  شوخ  يور  نوچ  دـندییاپ و  يدـنچ  دـید .  یمن  يراـک  نینچ 

 : دیامرف یم  نانآ  خساپ  رد  ماما  و  یهدیمن . 

 . « دیتشاذگ ما  هدهع  هب  ار  هفیظو  نآ  دیتشاداو و  نادـب  ارم  امـش  هن .  یتجاح  تموکح  هب  دوبن و  یتبغر  تفالخ  هب  ارم  هک  ادـخ  هب  »
(16)

 : تفگ دنتسشنن  ياپ  زا  نوچ  و 

دوخ يارب  ارم  امش  مهاوخ و  یم  ادخ  يارب  ار  امش  نم  تسین .  ناسکی  امش  نم و  راک  دوبن و  ریبدت  هشیدنا و  یب  نم  اب  امـش  تعیب  »
(17 . « )

 : دومرف نانآ  هب  زین  و 

یقح ناتزیچ  هچ  رد  دییوگ  یمن  نم  هب  دیداهن .  ریخأت  هدـهع  هب  ار  يرایـسب  ياهراک  دـیداد و  ناشن  يدونـشخان  يزیچ  كدـنا  هب  »
ای ما ؟  هتشاد  مدقم  امش  رب  ار  دوخ  راک  هچ  رد  و  ما ؟  هتشادزاب  امش  زا  هک  تسا  هدوب 
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» ؟  مدومیپ اـطخ  هار  نآ  مکح  رد  اـی  مدوب  ناوتاـن  نآ  رد  اـی  متـسناوتن  ار  نآ  ندرازگ  هک  دروآ  نم  دزن  یناملـسم  ار  يوعد  مادـک 
(18)

 : تفگ داد و  ناشتصخر  یلع  و  میورب .  هرمع  هب  میهاوخ  یم  هک  دندمآ  وا  دزن  ماجنارس 

 . « دنراد هعدخ  دصق  هکلب  دنور  یمن  هرمع  هب  نانآ  »

زا هک  دوب  هدرک  يراک  ای  هتفگ و  ینخـس  (ع) یلع دـندز .  تسد  يراک  نینچ  هب  ارچ  مالـسا  رد  قباس  یباحـص  ود  نیا  دیـسرپ  دـیاب 
؟  تسیاش یمن  هفیلخ 

 ، دنتسناد یم  دنور ؟  نورب  دنناوت  یمن  نآ  زا  تسا و  نانآ  ندرگرب  وا  تعاط  دندرک ،  تعیب  یماما  اب  نوچ  دنتسناد  یمن  نانآ  رگم 
دیوگ یم  نینچ  تعیب  هرابرد  هتشون  هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  (ع) یلع دنام .  یمرادیاپ  یسک  رتمک  دیآ  شیپ  شیامزآ  هک  اجنآ  اما 

:

تعیب زا  هک  نآ  تسین .  نآ  نتفرگرـس  زا  رایتخا  یـسک  يارب  تسیرگن و  ناوتن  نآ  رد  هرابود  تسا و  ندرک  تعیب  رابکی  تفـالخ  »
( « 19  . ) یئورود دشاب  لد  ود  هک  نآ  تسا و  یئوجبیع  دور ،  نوریب  ناناملسم  عمج 

تسناد و یم  ار  ناـشیا  یلـصا  دوصقم  زین  ماـما  دوب ،  هناـهب  نانخـس  نآ  دنتـساوخ و  یم  رگید  زیچ  نت  ود  نآ  میتشون  هکناـنچ  اـما 
 : دومرف

 ، دنراد ادخ  اب  يدنویپ  هن  درآ .  یمن  باسح  هب  ار  شقیفر  هتخود و  نادب  هدید  درادیم ،  دـیما  دوخ  يارب  ار  راک  نت  ود  زا  کی  ره  »
(20  . « ) درادرب نآ  زا  هدرپ  هک  ادوز  دراد و  لد  رد  ار  يرگید  هنیک  کی  ره  دنرآ ،  یم  ودب  يور  یتلیسو  اب  هن  و 

 . دنداهن وا  رب  ار  نامثع  ندش  هتشک  تمهت  نایوما  زا  یعمج  ود و  نآ  كدنا  كدنا 
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 : تفگ وا  و 

دوخ هک  دنهاوخ  یم  ار  یقح  نانآ  دنتسبن و  راک  ار  فاصنا  دوخ  نم و  نایم  دنتسناوتن و  نداد  تبـسن  نم  هب  ار  یهانگ  هک  ادخ  هب  »
دوخ رگا  دنراد و  يا  هرهب  نآ  زا  زین  نانآ  مدوب  زابنا  نانآ  اب  راک  نیا  رد  رگا  دنتخیر .  دوخ  هک  دـنیوج  یم  ار  ینوخ  دـندرک و  اهر 

(21  . « ) دنراتفرگ نادب  دوخ  هک  دنهاوخ  یم  هچ  نم  زا  دنتخادرپ  نادب  یئاهنت  هب 

اهتشون یپ 

 . شیرق نم  همئالا   . 1

3076 ص .  ج 6 ،  يربط ،  هبطخ 92 ،  هغالبلا ،  جهن   . 2

54 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 3

 . هیقشقش هبطخ 3  هغالبلا ،  جهن   . 4

229 هبطخ .   . 5

154 ص .  ج 2 ،  یبوقعی ،  خیرات   . 6

167 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن  ص 3079 3078 ،  ج 6 ،  يربط ،   . 7

321 هاتوک .  نانخس   . 8

15 هبطخ .   . 9

192 ص .  ج 3 ،  ریثا ،  نبا  خیرات   . 10

 . يدوعس ناتسبرع  روشک  رد  تسا  يرهش  نونکا  قشمد .  هب  هنیدم  هار  رس  زاجح  لامش  رد  ینیمزرس   . 11

 . ماش رصم و  نایم  يارحص  هنارک  رب  مزلق .  يایرد  رانک  رب  تسا  یکرهش   . 12

20 ص 21 .   . 13

 . هفوک هنیدم و  نایم  تسا  یلزنم   . 14

180 هبطخ .   . 15

205 هبطخ .   . 16
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136 هبطخ .   . 17

113 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و  هبطخ 205 ،   . 18

7 همان .   . 19

148 هبطخ .   . 20

22 هبطخ .  هب  دینک  هاگن  زین  و  هبطخ 137 ،   . 21

شخب 15

هجیدخ ردپ  ) دلیوخ رسپ  ماوع  رسپ  ریبز ،  میناسانشب :  رتهب  ار  مالسا  رد  قباس  یباحص  ود  نیا  ریبز ،  هحلط و  هک  تسنآ  ياج  نونکا 
تسا یناسک  زا  وا  دوب ،  ادخ  لوسر  هارمه  ردب  گنج  رد  ریبز  تسا .  ربمغیپ  همع  بلطملا و  دبع  رتخد  هیفـص  وا  ردام  )و  ربمغیپ نز 

(1  . ) تسا هتشون  رازه  دصشش  تاقبط  رد  دعس  نبا  ار  لام  نیا  غلبم  دیشخب .  ودب  ناوارف  لام  نامثع  هک 

هللا دیبع  رسپ  هحلط ، 
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ربمغیپ رانک  دـحا  گنج  رد  تشاد .  یتسود  نامثع  اب  درک و  یم  یناگرزاب  مالـسا  زا  شیپ  تسا .  هریت  کی  زا  رکبوبا  اب  و  میت ،  زا 
هدنکفا ربمغیپ  يوس  هب  هک  يریت  رب  ار  دوخ  تسد  دربن  نآ  رد  تسا .  هدشن  هتـشک  دـنایامنب  مدرم  هب  ات  تشادرب  نیمز  زا  ار  وا  دوب . 

اروش باحـصا  ءزج  ار  وا  رمع  هک  یتقو  دش  هتـشون  هکنانچ  دش .  لش  شتـسد  سپـس  دیدرگ ،  ادج  يو  زا  یتشگنا  تفرگ ،  دندوب 
رسپ نامحرلا  دبع  تسـشن  هناخ  رد  هحلط  دوب .  هتفای  نایاپ  نامثع  اب  تعیب  راک  تشگزاب ،  نوچ  دوب ،  هنیدم  نوریب  يو  درک ،  نیعم 

 . دومن تعیب  وا  اب  هحلط  درک و  یضار  ار  وا  تفر و  وا  دزن  دوخ  نامثع  دنا  هتـشون  و  دناسرت .  تفلاخم  زا  ار  وا  تفر و  وا  دزن  فوع 
يدـنچ زا  سپ  تفرگ ،  ماو  رازه  هاجنپ  يو  زا  یتقو  هحلط  هکنانچ  دیـشخب .  یم  هحلط  هب  ناوارف  ياهلام  شتفالخ  هرود  رد  ناـمثع 

زج  . « تسا وت  يدرمناوج  دزم  غلبم  نآ   : » تفگ نامثع   . « مهد لیوحت  ات  تسرفب  ار  یـسک  تسا  رـضاح  وت  لام   : » تفگ نامثع  هب 
نامثع نتـشک  رد  هک  دوب  یناسک  زا  هحلط  دـنا ،  هتـشون  ناورم  هتفگ  زا  هکنانچ  همه  نیا  اـب  داد .  ودـب  زین  يرگید  ياـهلام  غلبم  نیا 

زا یکی  زورما   : » تفگ نامثع  رـسپ  نابأ  هب  تشک و  ار  وا  دنکفا و  هحلط  هب  يریت  مکح  رـسپ  ناورم  لمج  گنج  رد  تشاد .  تسد 
 : دیوگ نامثع  نوخ  نتخاس  هناهب  وا و  یئادج  هرابرد  (ع) یلع  . « متشک ار  تردپ  ناگدنشک 

هحلط هک  ادخ  هب  »
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یم مهتم  هراب  نیا  رد  هک  دنهاوخ  وا  زا  ار  نامثع  نوخ  هکنآ  میب  زا  زج  تخاسن ،  هناهب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  تخادرپن و  راک  نیدب 
(2  . « ) دوبن نامثع  نتشک  هب  وا  زا  رتدنمزآ  مدرم  نایم  رد  دومن و 

 : دیامرف یم  دندوب  هداد  تبسن  ودب  ار  نامثع  نتشک  هداهن و  وا  رب  هک  یتمهت  هرابرد  و 

زج نکیل  مدوب  هدرک  وا  يرای  ما ،  هتـشاد  زاب  يو  لتق  زا  ار  نامدرم  رگا  و  مدوب ،  نم  لتاق  مدوب  هداد  ناـمرف  ار  ناـمثع  نتـشک  رگا  »
تفگ دـناوتن  دراذـگ  راوخ  ار  وا  هکنآ  و  مرتهب ،  دراذـگ  راوخ  ار  وا  هک  نآ  زا  نم  تفگ  دـناوتن  درک  يرای  ار  وا  هکنآ  تسین :  نیا 

(3  . « ) تسا رتهب  نم  زا  درک  يرای  ار  وا  هکنآ 

يراتفگ خیرات ،  ياهباتک  هغالبلا و  جهن  رد  دنوش .  صاصق  نامثع  ناگدنشک  دنتساوخ  یم  وا  زا  ناگدننک  تعیب  زا  رگید  یهورگ 
یمدرم دندرک  تعیب  یلع  اب  ریبز  هحلط و  نوچ  تسا  هتشون  يربط  تسا .  هورگ  نیا  ياه  هتـساوخ  خساپ  رد  هک  مینیب  یم  ماما  زا  ار 

 : دنتفگ دنتفر و  (ع) یلع دزن  هباحص  زا 

 : تفگ نانآ  خساپ  رد  یلع  و  ( 4  . « ) دنا کیرش  ( نامثع ) درم نیا  نوخ  رد  مدرم  نیا  تساهدح و  هماقا  ام  طرش  »

هب ورین  گرب و  زاس و  اب  مدرم  نیا  مناوت .  ندروآ  مهارف  یئورین  هنوگچ  نکیل  منادـن .  دـیناد  یم  ار  هچنآ  هک  تسین  نینچ  ناردارب  »
دنا و هتساخ  اپ  هب  نانآ  یهاوخاوه  هب  امش  ناگدرب  هک  دنیاهنیا  دنا .  هدیدرگ  طلسم  ام  رب  نانآ  مرادن و  یتردق  نانآ  رب  دنداتفا .  هار 

(5  . « ) دنا هتسویپ  نانآ  هب  امش  نانیشن  هیداب 

ای یسک  هچ  ار  تساوخرد  نیا 
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ترابع زا  و  درب .  یم  رـس  هب  هنیدـم  رد  ماـما  هک  یماـگنه  تسا  ملـسم  هدوب ؟  تقو  هچ  اـجک و  رد  دـنا و  هدرک  (ع) یلع زا  یناـسک 
هباحـص تسا  هتـشون  يربط  دـنا ؟  هدوب  هک  ناگدـنهاوخ  اما  تسا .  هدوب  تفالخ  تسخن  ياه  هتفه  نامهرد  هک  دـیآ  یم  رب  يربط 

رـس رد  تموکح  يادوس  زاغآ  زا  هک  یناسک  دیاش  دنداتفا .  هار  هب  اهرهـش  رگید  رـصم و  زا  هکنانآ  هن  هنیدم ،  مدرم  زا  ینعی  دـندوب 
فالخ رب  دهد  یم  ناشن  تسا  هدوب  هچ  ره  دندیرب .  وا  زا  ماجنارس  دندرک و  زاغآ  هناهب  دندیدن ،  ایند  درم  ار  یلع  نوچ  و  دنتشاد ، 
میهاوخ هکنانچ  ناناملـسم و  نارگن  ات  دـندوب  دوخ  نارگن  رتشیب  یمدرم  دـندرک .  تعیب  وا  اب  دـندروآ و  موجه  (ع) یلع رب  هک  ناـنآ 

 . تسا هدوبن  اج  یب  ینارگن  نیا  دید 

نانآ دندومن .  يدونـشخان  دنچ  يزور  زا  سپ  دش  هتـشون  هکنانچ  اما  دندرک ،  تعیب  (ع) یلع اب  هک  دندوب  یناسک  ءزج  ریبز  هحلط و 
یم ناـنآ  دراد .  نداد  رظن  قح  یمومع  ياـهراک  رد  یناملـسم  ره  هچ  دننیـشن ،  تروشم  هب  یلع  اـب  اـهراک  رد  دنتـساوخ  یمن  اـهنت 

نآرق و ساسا  رب  تموکح  راک  هک  ارچ  دش .  یمن  هدروآرب  هاگچیه  یعقوت  نینچ  دنشاب و  کیرش  وا  اب  تموکح  راک  رد  دنتـساوخ 
لوسر و تنـس  ادخ و  باتک  هب  انـشآ  دوب و  ادخ  لوسر  هدرورپ  (ع) یلع دیـسر .  یمن  یلع  هب  ود  نیا  مهف  رد  سکچیه  دوب و  تنس 

 : دیوگ هکنانچ  نآ  خوسنم ،  خسان و 

(6  . « ) مدرپس رطاخ  هب  مدیسرپ و  وا  زا  ارنآ  ینعم  هکنآ  زج  تشذگن  نم  رب  يزیچ  ( نآ يانعم  ثیدح و  ) هنوگ نیا  زا  «و 

نت ود  نیا  لاح ،  رهب 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


يدنواشیوخ و (ع) یلع اب  وت   : » دندوب هدیسرپ  ریبز  زا  دنداهن .  هکم  هب  يور  دندیرب و  عمج  زا  دوب  نانآ  ندرگ  رد  (ع) یلع تعیب  هک 
اب متــسد  مدوـبن .  یــضار  دـنتفرگ  تـعیب  هارکا  هـب  نـم  زا   : » دوـب هـتفگ  » ؟  یتساـخرب يو  اـب  تفلاـخم  هـب  ارچ  يدرک  تـعیب  وا  اـب 

 : دیامرف وا  خساپ  رد  (ع) یلع و   . « ملد هن  درک  تعیب  (ع) یلع

رب اعدا .  هدوب  شلد  هب  هچنآ  هب  دـنک و  یم  فارتعا  هدرک  شتـسدب  هچنادـب  سپ  شلد ،  اب  هن  تسا  هدرک  تعیب  شتـسد  اب  درادـنپ  »
(7  . « ) دیآرد ناناملسم  عمج  تفر  نوریب  نآ  زا  دوب و  هچنآ  رد  ای  دیاب ،  نشور  یلیلد  دنک  اعدا  هچنآ 

شخب 16

تیـصخش تقو  رـس  هب  میرذگیم و  دندوب ،  رادروخرب  تنکم  لام و  زا  زین  دنتـشاد و  یجرا  ناناملـسم  هدید  رد  هک  ریبز  هحلط و  زا 
هدومرف ار  وا  ادـخ  هکنانچ  تساخ و  یمن  رب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  داـهن و  یمن  ناـیم  رد  اـپ  رگا  هک  یتیـصخش  میور .  یم  يرگید 

سپ ار  یشک  ناملسم  نیتسخن  و  دنتفارد ،  یلع  اب  دنروآ و  مهارف  یئورین  دنتسناوت  یمن  نت  ود  نآ  تسشن ،  یم  هناخ  رد  ( 8  ) تسا
هشیاع نینمؤملا  ما  تیصخش  نآ  دراذگ .  ياج  رب  رکشل  ود  زا  هتشک  هزادنا  نآ  دنروآ و  دیدپ  یمالـسا  هزوح  رد  ربمغیپ  تلحر  زا 

 . تسا رکبوبا  رتخد  (ص) ربمغیپ نز 

هک يا  هیرهم  اب  یگلاس  تفه  ای  شـش  رد  دش .  دلوتم  هکم  رد  ربمغیپ  ترجه  زا  شیپ  لاس  تشه  دودح  هشیاع  دنا  هتـشون  هکنانچ 
نیتسخن لاوش  رد  تفر ،  هنیدم  هب  هکم  زا  (ص) ادخ لوسر  نوچ  دمآرد .  ربمغیپ  دقع  هب  دنا  هتـشون  مهرد  دصراهچ  ارنآ  مقر  رتشیب 

یلاح ترجه ،  زا  لاس 
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 . تشاد لاس  هدزون  ای  هدجیه  تفر  قح  راوج  هب  (ص) ادخ لوسر  هک  یماگنه  درک و  یسورع  ربمغیپ  اب  دوب  هلاس  هد  ای  هلاس  هن  هک 

هقف و رد   : » دسیون ربلا  دبع  نبا  هک  اجنآات  دنا  هتـشون  ناوارف  ياه  ناتـساد  اه و  ثیدـح  هشیاع  تلیـضف  لضف و  رد  ناسیون  هرکذـت 
دناد و یم  ادخ  تخومآ ؟  هنوگچ  هاتوک  تدم  نیا  رد  ار  یکشزپ  صوصخ  هب  اهـشناد و  نیا  ( 9 « ) دوب رصع  هناگی  یکشزپ  رعش و 

 . منک یتشقانم  هراب  نیا  رد  دسر  یمن  ارم 

 . تسا هداد  صاصتخا  ودب  ار  دوخ  باتک  زا  هحفص  تسیب  دصکی و  هتشون  ءاسنلا  مالعا  مان  هب  هک  یباتک  رد  هلاحک  اضر  رمع 

شرتخد هب  ربمغیپ  ناوارف  تبحم  زا  نیتسخن  زور  نامه  زا  دید و  شردـپ  رانک  رد  ار  ارهز  دـمآ ،  ربمغیپ  هناخ  هب  هک  یماگنه  هشیاع 
ادخ تفر و  یلع  هناخ  هب  ارهز  هک  تشذگن  يرید  دنیـشنب .  وا  رطاخ  رب  کشر  درگ  هک  تسا  یعیبط  دـش .  هاگآ  وا  هدـنیآ  رهوش  و 

اب وا  دیوگب  هشیاع  همانیگدنز  ندناوخ  اب  یـسک  رگا  دازن .  يدنزرف  ادخ  لوسر  يارب  هشیاع  هکیلاح  دومرف ،  تمارک  ینادنزرف  ار  وا 
هک ربمغیپ  رتـخد  صوصخب  و  زین .  وا  نادـنزرف  نز و  اـب  هک  یلع  اـب  اـهنت  هن  تسا .  هدرکن  یهاـنگ  تشادـن ،  یبوخ  هناـیم  ع)  ) یلع
زا وا  يدونـشخان  رب  هک  دـمآ  شیپ  زین  يرگید  هثداح  دوب  هدـنز  (ص) ادـخ لوسر  هک  یماگنه  دوب .  نوزفا  زور  وا  اب  لوسر  یتسود 

 : تفگ وا  درک و  تروشم  (ع) یلع اب  هلمج  زا  نایفارطا ،  اب  ربمغیپ  دنداهن ،  تمهت  هشیاع  رب  ناقفانم  هک  يزور  دوزفا .  یلع 

همداخ زا  هراب  نیا  رد  دنرایسب  نانز  »

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشادن شوـخ  یلد  یلع  زا  هشیاـع  هک  تسا  سب  هلمج  نیمه  دـشاب  نینچ  رگا  و  ( 10  . « ) دـیوگب وت  هب  هداد  خر  هچنآ  اـت  سرپـب ، 
 : تفگ دیدرگ .  هنیدم  هناور  هرصب  زا  هک  دوب  یماگنه  نآ  دروآ و  نابز  رب  ار  يدونشخان  نیا  رابکی  وا  دوخ  دشاب . 

(11  . « ) دهد یم  يور  شرهوش  نادنواشیوخ  نز و  نایم  هک  تسا  یئاه  هلگ  زاب  رید  زا  وا  نم و  نایم  »

هب يو  گرم  زا  سپ  ار  ربمغیپ  نانز  تشادن  تصخر  یسک  نآرق  صن  هب  هک  ارچ  دنام ،  هناخ  رد  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هشیاع 
ربمغیپ هباحـص  هدـید  رد  دـندیلاب و  یم  یلع  نادـنزرف  هکیلاح  رد  درب ،  یم  رـس  هب  دـنزرف  یب  اـهنت و  وا  ( 12  . ) دروآرد دوخ  دـقع 

 . هن ای  هدوب ؟  ناـیم  رد  مه  يرگید  ياـهزیچ  دـناد  یم  ادـخ  تسا و  یفاـک  يدونـشخان  نتخیگنارب  يارب  اـه  نیمه  دـندوب .  یمارگ 
 : تفگ دیسر  ودب  یلع  لتق  ربخ  نوچ  دسیون  یم  يربط 

(13  ) رفاسملا بایالاب  انیع  رق  امک  يونلا  اهب  رقتسا  اهاصع و  تقلأف 

هبر دـبع  زا  دـسیون  يرب  نبا  زا  ( یـصع ) لیذ )و  يون لیذ  برعلا ،  ناسل  ) تسا هداد  تبـسن  راـمح  نب  رقعم  هب  روظنم  نبا  ار  تیب  نیا 
سپـس داتـسرف .  هفوک  هب  هماـمی  زا  ار  دوـخ  نز  هک  تفگ  یماـگنه  ارنآ  تسا ،  یفنح  هماـمث  نب  میلـس  زا  دـنا  هتفگ  تسا و  یملس 

 : دیسرپ دوب  هداد  ودب  ار  یلع  ندش  هتشک  ربخ  هک  یسک  زا  هشیاع 

 : دنتفگ » ؟  تشک هک  ار  وا  »

 : تفگ  . « دارم ینب  زا  يدرم  »

ار وا  گرم  ربخ  یناوج  تسا ،  رود  رگا   » بارتلا هیف  یف  سیل  مالغ  هاعن  دقلف  ایئان  کی  نإف 
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 . « دانام ( ملاس شناهد  ) دابم شناهد  رد  كاخ  هک  داد 

 : تفگ هملس  وبا  رتخد  بنیز 

 : تفگ » ؟  یئوگ یم  نینچ  یلع  هرابرد  »

(14  . « ) دیرآ دای  ارم  منک  شومارف  نوچ  مراکشومارف و  نم  »

هـشیاع دزن  دنتفگ  لوسر  نارای  دیـسر ،  (ع) یلع ندش  هتـشک  ربخ  نوچ   : » دـسیون هدروآ  ار  ناتـساد  نیا  هک  یلاح  رد  اضر  رمع  اما 
یمن زاب  هلان  هیرگ و  زا  هدش و  ربخ  شیپ  زا  وا  دنتسناد  دنتفر ،  وا  هناخ  هب  نوچ  میوش .  هاگآ  ربمغیپ  مع  رـسپ  رب  وا  هودنا  زا  میورب و 
لوسر هک  ینز  هب  تبسن  مهاوخب  هک  تسین  نآ  دح  ارم  دناد .  یم  ادخ  تسا ؟  تسار  ناتساد  ود  نیا  زا  کی  مادک  ( 15  . « ) دتسیا

اب نادـنچ  هبر  دـبع  نبا  زا  اضر  رمع  هتفگ  دـهد  یم  ناشن  درک ،  (ع) یلع اب  هچنآ  اما  منکب .  یتراسج  هتـشاد  هقـالع  ودـب  (ص) ادـخ
 ، دریذپ یم  ینوگرگد  هظحل  ره  هکلب  زور و  ره  هک  تسا  یئاه  تلاح  ار  یمدآ  نوچ  میئوگب  هکنآ  رگم  دـهد ،  یمن  قفو  تقیقح 

 . نیا يزور  نآ و  يزور  تسا .  هداد  خر  هثداح  ود  ره 

نامثع هکیلاح  رد  تفریذپن و  دورب  وا  يرای  هب  دنتـساوخ  وا  زا  نوچ  يو  نادنبرد  زور  تشادـن و  یـشوخ  یلد  مه  نامثع  زا  هشیاع 
(16  . ) تفر هکم  هب  دوب  هرطاخم  رد 

 . دـمآرد ودـب  دـنتفگ  یم  رـضخأ  ار  وا  هک  يدرم  هکم  رد  و  تفر .  هکم  هب  دوب  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یلاح  تسا :  هتـشون  يربط 
 : دیسرپ وا  زا  هشیاع 

 : تفگ » ؟  دندرک هچ  مدرم  »

 : تفگ هشیاع   . « تشک ار  رصم  مدرم  نامثع  »

قح بلط  هب  هک  ار  یمدرم  ایآ  انا هللا ،  »
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 : دیسرپ وا  زا  هشیاع  دمآرد .  يو  رب  يرگید  سپس   . « میتسین یضار  نیدب  ام  ادخ  هب  دنشک ؟  یم  دنا  متس  رکنم  دنا و  هدمآ 

 : تفگ » ؟  دندرک هچ  مدرم  »

 : تفگ هشیاع   . « دنتشک ار  نامثع  نایرصم  »

(17 « ) رضخأ نم  بذکأ  » هک دش  لثم  هتفگ  نیا  و   . « درب نامگ  لتاق  ار  لوتقم  رضخأ  هک  اتفگش  »

» ؟  يراد ربخ  هچ   : » دیسرپ وا  زا  دید  ار  وا  شنادنواشیوخ  زا  يدرم  تشگزاب  هار  رد  داتفا .  هار  هب  هکم  زا  سپس 

 : تفگ هشیاع   . « دندرک تعیب  یلع  اب  مدرم  دنتشک و  ار  نامثع   : » تفگ

 : دیسرپ دوب  هکم  مکاح  نامثع  بناج  زا  هک  یمرضح  رماع  نب  هللا  دبع  دیسر  هکم  هب  نوچ   . « دینادرگزاب هکم  هب  ارم  »

 : تفگ » ؟  یتشگزاب ارچ  »

هارمه وا  اب  هک  یـسک  تسخن  و   . « دیهاوخب ار  نامثع  نوخ  دسر .  یمن  نایاپ  هب  ناس  نیدب  راک  دـش و  هتـشک  متـس  هب  نامثع  نوچ  »
(18  . « ) دوب هللا  دبع  نیمه  » دش

ربخ هچ   : » دیسرپ وا  زا  دید  ار  بالک  ما  نب  دبع  تشگ  یم  زاب  هنیدم  هب  هکم  زا  هشیاع  هک  یماگنه  تسا  هدروآ  رگید  تیاور  رد  و 
» ؟

 . « دندرک ربص  زور  تشه  دنتشک و  ار  نامثع  »

» ؟  دندرک هچ  سپس  »

 : تفگ هشیاع   . « دندمآ درگ  یلع  رب  دندناسر و  نایاپ  هب  تروص  نیرتهب  هب  ار  راک  نیرتهب  »

 . « دینادرگزاب ارم  دش .  یمن  تسرد  یلع  رب  راک  نیا  دمآ و  یم  نیمز  هب  نامسآ  شاک  »

 : تفگ بالک  ما  تساوخ .  مهاوخ  ار  وا  نوخ  ادخ  هب  دنتشک  متس  هب  ار  نامثع  تفگ  یم  دیسر  هکم  هب  نوچ 

وت »
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 : تفگ » ؟  دش رفاک  هک  دیشکب  ار  ( 19  ) لثعن یتفگ  یمن  رگم  ینادرگ  یمرب  ار  تنخس  هک  یتسه  یسک  نیتسخن 

 . دندمآ درگ  وا  رب  هیما  ینب  رگید  هبقع و  رسپ  دیلو  صاع ،  رسپ  دیعس  دندرک .  دنلب  رس  نایوما  هکم  هب  وا  ندیسر  اب   . « درک هبوت  وا  »
مدرم  : » تفگ هشیاع  دندش .  مهارف  دندوب  هدمآ  هنیدـم  زا  هک  ریبز  هحلط و  نمی و  زا  هیما  رـسپ  یلعی  هرـصب و  زا  رماع  رـسپ  هللا  دـبع 

نوخ ادخ  دـیاش  دنـسب  امـش  يرای  يارب  نایماش  دـیورب  هرـصب  هب  دوخ  ناردارب  دزن  دـمآ ،  دـیدپ  دنـسپان  يا  هثداح  گرزب و  يراک 
 . « دهاوخب ار  نامثع 

 : تفگ اهنادب  دندش .  مهارف  وا  دزن  مدرم  تفر .  دجسم  هب  تشگزاب  هکم  هب  نوچ  دنا  هتشون  و 

ار هنیدم  تمرح  دنتخیر و  دوب  مارح  هک  ار  ینوخ  دندمآ و  درگ  هنیدم  مدرم  ناگدرب  اهنابایب و  اهرهش و  زا  رگبوشآ  یعمج  مدرم ،  »
 . « دشاب نانیا  دننام  زا  رپ  هک  ینیمز  زا  تسا  رتهب  نامثع  زا  یتشگنا  ادخ  هب  دندرب .  دوب  مارح  اهنادـب  هک  ار  یلام  دنتـسکش .  مه  رد 

(20)

؟  درک نینچ  نانمؤم  ردام  ارچ  یتسار  اما  دـنا .  هتـشون  ار  بلطم  نیا  شیب  مک و  مه  اهدنـس  رگید  تسا و  نینچ  يربط  ياه  تیاور 
هک دوبن  هبیبح  ما  نوچ  وا  دـیوگب .  نخـس  مدرم  اـب  تسناوت  یم  هک  یلاـح  دـش ،  هکم  هناور  تشاذـگ و  هرـصاحم  رد  ار  ناـمثع  وا 
زا سپ  ارچ  دوب .  هداد  ماجنا  ار  شیوخ  هفیظو  هشیاع  دـندرک  یم  يراتفر  نینچ  مه  رگا  و  دـننک .  راتفر  هناخاتـسگ  وا  اب  نایـشروش 

یلع اب  مدرم  دینش  هکنآ 
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ار هیواعم  راتفگ  نیا  اب  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دروآ ؟  یم  ناـیم  هب  ماـش  زا  نخـس  ارچ  دـینادرگزاب و  هکم  هب  ارم  تفگ  دـندرک  تعیب 
ندـش هتـشک  زا  سپ  هک  ینارجاهم  هشیاع و  ریبز و  هحلط ،  ندـمآ  مهارف  اب  دـتفارد ؟  (ع) یلع اب  دزیخرب و  دـیاب  هک  دـنک  یم  هاـگآ 

لام و ندروآ  مهارف  یپ  رد  نابلط  یئادج  دـیدرگ و  تفالخ  زکرم  ربارب  یتمواقم  هاگیاپ  رهـش  نیا  دـنتفر ،  هکم  هب  هنیدـم  زا  نامثع 
 . دنداتفا حالس 

اهتشون یپ 

75 ص .  شخب 1 ،  ج 3 ،  يربکلا ،  تاقبطلا   . 1

174 هبطخ .   . 2

30 هبطخ .   . 3

3080 ص .  ج 6 ،  يربط ،  خیرات   . 4

168 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 5

210 هبطخ .   . 6

8 هبطخ .   . 7

33 هیآ .  بازحا ،   . 8

 . باعیتسالا  . 9

1523 ص .  ج 3 ،  يربط ،   . 10

3231 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 1

53 هیآ .  بازحا ،   . 12

هتـشون دعـس  نبا   . « درک نشور  ار  هدـید  تشگزاب  اب  هدرک  رفـس  هکنانچ  تفرگ  مارآ  دوخ  ياج  رد  دـنکفا و  ار  دوخ  ياصع   . » 13
( . ص 27 ج 3 ،  تاقبط ،  ) دناوخ ار  تیب  نیا  وا  داد و  هشیاع  هب  ار  یلع  تداهش  ربخ  نایفسوبا  نب  هیما  رسپ  نایفس  تسا 

3466 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 14

103 ص .  ج 3 ،  ءاسنلا ،  مالعا   . 15

3098 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 16
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 . نامه  . 17

 . نامه  . 18

ودب ار  نامثع  هشیاع  تشاد و  دنلب  یشیر  هک  دوب  يرصم  درم  لثعن   . 19
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 . درک یم  هیبشت 

126 ص .  ج 1 ،  برعلا ،  بطخ  هرهمج  ص 3097 ،  ج 6 ،  يربط ،   . 20

شخب 17

عمج رایتخا  رد  ) ؟  رانید ای  مهرد   ) رازه دصـشش  رتش و  دصـشش  ( دندناوخ یم  ردام  هب  هاگ  ردـپ و  هب  هاگ  ار  یلعی  ) هینم ای  هیما  رـسپ 
تسا و یناگدرورپ  اجنآ  رد  ارم  میور ،  یم  هرـصب  هب   : » تفگ رماع  هللا  دـبع  دـنورب ؟  اـجک  هک  دنتـسشن  تروشم  هب  سپـس  داـهن . 
 . دنور یم  هرـصب  هب  ریبز  هحلط و  نینمؤملا و  ما   : » دنتفگ ار  هکم  مدرم  دندرک .  هرـصب  گنهآ  ماجنارـس  و   . « یناهاوخاوه ار  هحلط 

 . « تسا رضاح  دهاوخ  یم  لوپ  شکراب و  رگا  دتفیب .  هار  هب  دهاوخ  یم  ار  نامثع  نوخ  مالسا و  تزع  سک  ره 

 . تسا هورگ  نیا  اب  (ع) یلع نانخس  زا  هرقف  نیا  يور  ایوگ 

يراکمتس اب  رگید  یهورگ  دنتسج و  نوریب  نارادنید  عمج  زا  یهورگ  دنتـسکش و  ار  هتـسب  نامیپ  یهورگ  متـساخرب  راک  هب  نوچ  »
یناسک نآ  زا  ناهج  نآ  يارس  دیامرف :  هک  دنتسبن  راک  هب  دندینش و  ای  و  دندینشن ،  ار  راگدرورپ  مالک  زگره  ایوگ  دنتسخ .  ار  ملد 

(1  . « ) تسا ناراکزیهرپ  هژیو  راک  نایاپ  دنیوپ و  یمن  يراکهبت  هار  دنیوج و  یمن  يرترب  هک  تسا 

رازه هس  هب  ناشیا  رامـش  تسویپ و  عمج  نآ  هب  یمدرم  هار  رد  دنداتفا و  هار  هب  نانآ ،  اب  هنیدم  مدرم  زا  نت  دصتفه  نابلط و  یئادـج 
 . دیسر نت 

دید و ار  وا  نارای  مکح و  ناورم  صاع ،  نبدیعـس  دندیـسر ،  تسا  نایقارع  ياج  مارحا  هماهت و  دجن و  نایم  هک  قرع  تاذ  هب  نوچ 
دوخ دیور ؟  یم  اجک   : » دیسرپ نانآ  زا 
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زاب دوخ  ياه  هناخ  هب  یگمه  سپـس  دیـشکب  ار  نانآ  دننارتش ،  تشپ  رب  دیراد  ناشندرگ  هب  نوخ  هک  نانآ  دیهد .  یم  نتـشک  هب  ار 
 : تفگ  . ( دندرک اهر  نامجاهم  گنچ  رد  ار  نامثع  هک  دوب  ریبز  هحلط و  هشیاع و  شدصق  اه  ندرگ  هب  نوخ  زا   . «) دیدرگ

 . « میشکب ار  نامثع  ناگدنشک  همه  دیاش  میور  یم  »

 : تفگ تفر و  ریبز  هحلط و  دزن  سپس 

 : دنتفگ » ؟  دیراپس یم  هک  هب  ار  تموکح  راک  دیدش  زوریپ  رگا  دیئوگب  تسار  »

 : تفگ  . « دنریذپب مدرم  هک  ام  زا  مادک  ره  »

 . « دیا هدش  نوریب  وا  یهاوخنوخ  يارب  امش  هچ  دیهدب .  نامثع  نادنزرف  هب  ار  راک  هن  »

» ؟  میراپسب نامیتی  هب  ار  راک  میراذگب و  ار  رجاهم  ناریپ   : » دنتفگ

مه دیـسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  تشگزاب .  وا   . « دور نوریب  فانم  دـبع  ینب  زا  تفالخ  ات  مشوک  یم  نم  دـینیب .  یمن   : » تفگ دـیعس 
 : تفگ هبعش  نب  هریغم  تشگزاب . 

(2  . ) دندیدرگ هرصب  هناور  هیقب  دندش و  ادج  نانآ  زا  نایفیقث   . « ددرگ زاب  تساجنیا  فیقث  زا  سک  ره  دیوگ  یم  تسرد  دیعس  »

نآ رطاخ  هب  گنج  نیا  و  دنام ،  رادیاپ  مالـسا  خیرات  رد  هشیمه  يارب  نآ  دای  هک  يرتش  دـندیرخ .  ار  يرتش  يدرم  زا  هرـصب  هار  رد 
 : تفگ دیسر  نم  هب  يراوس  متفر .  یم  دوخ  رتش  رب  نم  دیوگ :  يو  دنا .  هتشون  ینرع  ار  درم  نآ  مان  تفرگ .  مان  لمج  گنج  رتش 

» ؟  یشورف یم  ار  ترتش  »

 ! « يرآ »

» ؟  دنچ »

 ! « مهرد رازه  »

» ؟  دنرخ یم  مهرد  رازه  هب  ار  يرتش  يا ،  هناوید  وت  »
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دوب نم  لابند  هب  یـسک  رگا  مسر و  یم  ودب  مشاب  هک  سک  ره  یپ  رد  موش  راوس  وا  رب  نوچ  دزرا ،  یم  تمیق  نیدـب  نم  رتش  يرآ  »
 . « دسر یمن  نم  هب 

 . « یئوگ یمن  نخس  مهاوخ  یم  یسک  هچ  يارب  ار  نآ  ینادب  رگا  »

» ؟  دیهاوخ یم  هک  يارب  »

 . « میهاوخ یم  هشیاع  نانمؤم  ردام  يارب  ار  نآ  ام  »

 . « مهد یم  امش  هب  اهب  یب  ار  نآ  تسا  نینچ  هک  لاح  »

 . « مهد یم  لوپ  یغلبم  يرتش و  هدام  وت  هب  نم  هن !  »

 : متفگ » ؟  یناد یم  ار  هار   : » دندیـسرپ سپـس  داد .  نم  هب  مهرد  دصـشش  ای  دـص  راهچ  اب  ار  يرتش  هدام  متفر .  اـهنآ  اـب  متفریذـپ و 
هب نوچ  دندیسرپ ،  یم  ار  نآ  مان  دندیسر  یم  اج  ره  هب  مداتفا ،  هار  هب  نانآ  اب   ! « شاب ام  اب  سپ   : » دنتفگ  . « رتهب سک  همه  زا  يرآ  »

 : دندیسرپ دنتشادرب .  گناب  ناگس  مدیسر  تسا  یبآ  مان  هک  بئوح 

» ؟  تسیچ بآ  نیا  مان  »

 : تفگ دروآرب و  دنلب  يدایرف  هشیاع   ! « بئوح »

گناب امـش  زا  کی  مادـک  رب  بئوح  ناگـس  متـسناد  یم  شاک  تفگ  مدوب .  ادـخ  لوسر  نانز  عمج  رد   . « نوعجار هیلإ  انإ  انإ هللا و  »
(3  . « ) دینادرگ زاب  ارم  دننک .  یم 

تفریذپ یمن  هشیاع  دیوگ .  یم  غورد  درم  نیا  تفگ  دیسر و  ریبز  رسپ  هللا  دبع  دنتشاد .  هاگن  هتفخ  ار  وا  رتش  نانچمه  یبش  زور و 
مدش ادج  نانآ  زا  نم  دنداد .  مانشد  ارم  و  دنداهن .  هرصب  هب  ور  سپ   . « دسر یم  ام  رس  رب  یلع  نونکا  مه   : » تفگ هللا  دبع  هکنآ  ات 
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(4  . ) مدید نت  دصیس  دودح  رد  یناراوس  اب  ار  یلع  هک  متفر  هار  یکدنا  . 

 : دیامرف یم  نینچ  نانآ  هرابرد  یلع  و 

اب ار  وا  دنناشک .  ندیرخ  ماگنه  هب  ار  یکزینک  هکنانچ  دندناشک ،  وس  نآ  وس و  نیا  هب  دوخ  اب  ار  ادخ  لوسر  مرح  دـندش و  نوریب  »
نانآ زج  نانآ و  زا  دوب و  هتـشادهاگن  هناخ  رد  ادخ  لوسر  هک  ار  نآ  و  دندناشن .  هناخ  رد  ار  شیوخ  نانزو  دـندرب ،  هرـصب  هب  دوخ 

 . « دشابن نم  تعیب  شندرگ  رد  هاوخلد  هب  دشابن و  نم  تعاطا  رد  هک  دوبن  نانآ  زا  نت  کی  هک  يرکـشل  اب  دـندنایامن .  هتـشاد ،  زاب 
(5)

نز دـیا و  هدـناشن  هناخ  رد  ار  دوخ  نانز  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  ریبز  هحلط و  رب  دعـس  ینب  زا  یناوج  دندیـسر  هرـصب  هب  هک  یماـگنه 
اپ زا  ار  نانآ  هشیاع  نایفارطا  اما  دـندرک ،  ضارتعا  هشیاع  رب  زین  رگید  یمدرم  تسویپن .  نانآ  هب  دـیا و  هدروآ  هارمه  ار  ادـخ  لوسر 

 . دندروآرد

ررقم دنداد و  نت  حلص  هب  سپس  دندش .  هتـشک  وس  ود  زا  یهورگ  تفرگرد و  گنج  هرـصب  یلاو  نامثع  نارای  نانآ و  نایم  يراب ، 
دنا هدرک  تعیب  اضر  اب  رگا  يدونشخان .  اب  ای  دندرک  تعیب  یلع  اب  اضر  هب  ریبز  هحلط و  ایآ  دنسرپب  دنـسیونب و  هنیدم  هب  يا  همان  دش 

 . دراذگاو ار  هرصب  نامثع  دنا  هدرک  تعیب  هارکا  اب  رگا  دنور و  نورب  هرصب  زا  نانآ 

اب  : » تفگ دیز  نب  هماسا  دندنام .  شوماخ  همه  درک .  شـسرپ  هنیدم  مدرم  عمج  زا  تفر و  هنیدـم  هب  نانآ  بناج  زا  روس  نب  بعک 
اما  . « دندرک تعیب  يدونشخان 
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رب یهاگنابـش  نابلط ،  یئادج  داد .  ربخ  تشذگ  هنیدم  رد  هچنآ  زا  ار  نانآ  تشگزاب و  هرـصب  هب  بعک  دـندیروش .  وا  رب  نارـضاح 
 : تفگ تسخن  دنتساوخ .  يار  هشیاع  زا  وا  راک  رد  دنا  هتفگ  دندنک .  ار  ششیر  يوم  دنتفوک و  ار  وا  دنتخات .  هرصب  مکاح  نامثع 

 : تفگ ینز   . « دیشکب ار  وا  »

 : تفگ  . « تسا لوسر  هباحص  زا  وا  ادخ  هب  ار  وت  »

 : تفگ دوعسم  نب  عشاجم   . « دینک ینادنز  ار  وا  سپ  »

(6  . ) دروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  لاملا  تیب  دندرک و  نینچ   . « دینکب ار  وا  يوربا  شیر و  يوم  دینزب و  ار  وا  »

 : دیوگ یم  نینچ  نانآ  هرابرد  یلع 

دندمآرد دندومن  یم  متعیب  تعاط و  هک  رهش  مدرمرب  دندوب و  نم  نامرف  رد  هک  ناناملسم  لاملا  تیب  ناراد  هنازخ  نارازگراک و  رب  »
گرم همعط  ار  ناـنآ  زا  یهورگ  دـنتخات و  نم  نایعیـش  رب  دـندنکفا و  فـالتخا  ناـشنایم  نم  ناـیز  هب  دـندنکارپ و  مه  زا  ار  ناـنآ  . 

(7  . « ) دنتخاس

 : دنا هتشون  زین 

 : تفگ دمآ و  نانآ  دزن  یبرع  دندوب  هرصب  دجسم  رد  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه 

ار نیمه  ریبز  زا  يو  دادن .  خساپ  ار  وا  تساخرب و  هحلط  » ؟  هداد يروتسد  امش  هب  رفـس  نیا  هرابرد  ادخ  لوسر  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  »
 : تفگ ریبز  دیسرپ . 

(8  . « ) میشاب امش  کیرش  ات  میدمآ  دیراد  یئاه  لوپ  امش  میدینش  نکیل  هن  »

هقف هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دناد .  یم  ادخ  دنا ؟  هتخاس  ار  نآ  ریبز  هحلط و  نافلاخم  ای  تسا ؟  هداد  خر  ییاهناتـساد  نینچ  یتسار 
یشکرکشل نیدب  ار  ریبز  هحلط و  اهنت  هن  مالسا 
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 . دنهد يرای  ار  وا  دـننامب و  هنیدـم  رد  یتسیاب  و  دـندوب ،  تقو  هفیلخ  تعیب  رد  نانآ  دوب .  هدرک  عنم  ار  نانآ  هکلب  دوب  هدادـن  نامرف 
 ، دنتفر اطخ  هب  هک  دـندوب  ینادـهتجم  نانآ  تفگ  و  دراذـگ ،  یـصخش  داهتجا  يأر و  باسح  هب  ناوت  یمن  ار  اه  ینامرفان  نیا  همه 

 . دنام یمن  هقف  ماکحا  يارجا  يارب  یئاج  تروص  نیا  رد  هک  اریز 

شخب 18

زین یلخاد  ناشکرـس  یبوکرـس  دندرک .  یم  دیدهت  ار  یمومع  مظن  يزکرم و  تموکح  هکنانچ  تفرگ  الاب  نانآ  راک  كدنا  كدنا 
دهاوخ فیعـض  تموکح  تردـق  تسب و  دـهاوخ  تخر  روشک  زا  تینما  هنرگ  تسا و  بجاو  یجراخ  نانمـشد  اب  داـهج  نوچمه 

 . تشگ

 : دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نآرق 

ات دیگنجب  وا  اب  دیزرو  نایغط  هتسد  ود  زا  یکی  رگا  دیزاس و  رارقرب  یتشآ  نانآ  نایم  دنتـساخرب  گنج  هب  نانمؤم  زا  هتـسد  ود  رگا  »
(9  . « ) ددرگ زاب  ادخ  مکح  هب 

دندینش اما  دنتـشادن ،  روضح  تعیب  سلجم  رد  دنچ  ره  فلخ  رـسپ  هللا  دبع  هیما و  رـسپ  یلعی  دندوب ،  یلع  اب  تعیب  رد  ریبز  هحلط و 
نینچ اما  دـنهن  نایم  رد  وا  اب  دـنراد  یلع  زا  يا  هیالگ  رگا  دـندرگزاب و  هنیدـم  هب  دـیاب  زین  ناـنآ  دـندرک .  تعیب  یلع  اـب  مدرم  هوبنا 

 . دندرکن

دوخ لاح  هب  ار  نانآ  دناوت  یم  یلع  لاح  درکن .  نینچ  زین  وا  اما  تسـشن ،  یم  هناخ  رد  ای  دمآ و  یم  یلع  دزن  دیاب  زین  نانمؤم  ردام 
؟  تشاد دهاوخ  یتجح  ادخ  دزن  دنرآ ،  دیدپ  یهابت  یمالسا  تما  نایم  رد  ات  دراذگ  زاب  ار  نانآ  تسد  رگا  و  دنک ؟  اهر 

ینت دوش .  قارع  هناور  هنیدم  زا  دش  راچان  (ع) یلع
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 : دومرف وا  دزیخنرب و  نانآ  گنج  هب  دنکن و  لابندار  ریبز  هحلط و  دنتساوخ  ماما  زا  دنچ 

اب قح  هدنیوج  يرای  هب  ما  هدنز  ات  نم  دننک .  شراکـش  دـنهد و  شبیرف  دـننک ،  شباوخ  هب  زاوآ  هب  هک  مشابن  راتفک  نوچ  ادـخ  هب  »
(10  . « ) مناشن یم  ياج  رس  ار  لد  دب  نامرفان  لدکی ،  رادربنامرف  اب  منکیم و  راکیپ  قح  زا  نادرگیور 

 : تفگ دروآ و  مهارف  ار  رهش  ناسانشرس  هنیدم  زا  نتفر  نوریب  زا  شیپ 

 . دهد ناماس  ار  امش  راک  دنک و  يرای  ناتادخ  ات  دینک  يرای  ار  ادخ  دریذپ  یمن  يراوزاس  دوب  نآ  زاغآ  هچنادب  زج  راک  نیا  نایاپ  »
(11 « )

 : دشاب هدناوخ  اهزور  نیمه  رد  ار  هبطخ  نیا  تسین  رود  و 

دریگ و دنپ  نآ  زا  دوش و  راکشآ  ار  وا  اه  تربع  هکنآ  ( 12  . ) منادنیاپ ار  نآ  دوخ ،  مناد و  یم  شیوخ  هدهع  رد  میوگ  یم  هچنآ  »
رد ار  امـش  راگزور  هراب  رگد  دینادب  دراذگن .  تاهبـش  رد  شندش  نوگنرـس  هب  درادهگن و  ار  يو  يوقت  دریذپ ،  تربع  اهرفیک  زا 

دیهاوخ مه  هب  دومرف  ثوعبم  یتسار  هب  ار  وا  هک  یئادخ  هب  تخیگنارب .  ار  ناتربمغیپ  ادـخ  هک  يزور  دـننام  تخیر ،  شیامزآ  هتوب 
تسا ریز  رد  هکنآ  ات  تخیر .  دیهاوخ  مه  يور  دنزیر ،  گید  رد  هک  رازفا  گید  ای  دنزیب ،  لابرغ  رد  هک  هناد  نوچ  و  تخیمآرد ، 

هب دننام .  سپاو  دنا  هداتفا  شیپ  هک  نانآ  دننارب و  شیپ  دـنا  هدـنام  سپاو  هک  نانآ  و  دوش .  رد  ریز  هب  تسا  ربز  رب  هکنآ  دوش و  ربز 
 ، مدنارن نابز  رب  یغورد  مدناشوپن و  ار  قح  زا  يا  هملک  دنگوس  ادخ 
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(13  . « ) دنا هدرک  مهاگآ  راگزور  نینچ  لاح و  نینچ  زا 

رد متسه و  نم  دنتسین .  وت  يرای  هدامآ  نانیا  رگا   : » تفگ دید  نانچ  نوچ  هلظنح  رـسپ  دایز  دنداد .  ناشن  ینارگ  دوخ  زا  نارـضاح 
هب ریبز  هحلط و  ندیـسر  زا  شیپ  هکنآ  دـیما  هب  یلع  دـنتفگ و  ینانخـس  داـیز  نوچمه  زین  راـصنا  زا  نت  ود   . « مگنج یم  وـت  باـکر 

هنیدم زا  يرجه  مشش  یس و  لاس  رخآلا  عیبر  هام  رخآ  زور  دنا ،  هتشون  نت  دصهن  ار  ناشرامـش  هک  یعمج  اب  دسرب ،  نانآ  هب  هرـصب 
(14  . ) تفر نوریب 

يدش نوریب  رگا  هک  ورم !  نوریب  هنیدـم  زا  نانمؤم  ریما  يا   : » تفگ دـمآ و  يو  دزن  دوب  مالـس  نب  هللا  دـبع  وا  مان  هک  يدرم  هار  رد 
لوسر نارای  زا  وا  هک  شدیراذگب  دومرف  ماما  دـنداد ،  مانـشد  ار  وا  نارـضاح   . « تشگ دـهاوخن  زاب  رهـش  نیدـب  ناناملـسم  تردـق 

 : تشون هفوک  مدرم  هب  يا  همان  قارع ،  هب  نتفر  هار  رد  تسادخ . 

زا یکی  نم  دـنتفرگ .  هدرخ  ناـمثع  رب  مدرم  دوـب .  ندـید  نوـچمه  وا  ندینـش  هکناـنچ  منک  یم  هاـگآ  ناـمثع  راـک  زا  ار  امـش  نم  »
رب هک  دوب  نآ  ناشراک  نیرتناسآ  ریبز  هحلط و  و  مدومن .  یم  شنزرـس  رتمک  متـساوخ و  یم  ار  يو  يدونـشخ  رتشیب  مدوب  نارجاهم 

تـصرف یمدرم  درک و  راکـشآ  تشاد  وا  زا  هک  ار  یمـشخ  دروآرب و  رـس  زین  هشیاع  دنزاس .  شناوتان  شدـنناجنرب و  و  دـنزاتب ،  وا 
 ! دینادب و  رایتخا ،  هب  هنارادربنامرف و  هکلب  رابجا ،  يور  زا  هن  هاوخلد ،  هب  دندرک  تعیب  نم  اب  مدرم  سپ  دنتخاس .  ار  وا  راک  دنتفای و 

هنیدم
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ریما يوس  هب  سپ  ناشورخ .  ياپ و  رب  هنتف  تشگ و  ناشوج  بوشآ  گید  دـنامن .  رهـش  رد  نآ  مدرم  و  دـنار ،  دوخ  زا  ار  شمدرم 
(15  . « ) هللا ءاش  نا  دییوج .  یشیپ  رگیدکی  رب  نانمشد  اب  داهج  رد  دییوپب و  ناباتش  دوخ 

دنا هدمآ  مه  یـضعب  دنـشاب و  وت  هارمه  ات  دنا  هدمآ  مدرم  نیا  ضعب  دش  هتفگ  ماما  هب  دندمآ .  يو  دزن  یط  هلیبق  زا  یمدرم  هذبر  رد 
 . « امیظع ارجأ  نیدعاقلا  یلع  نیدهاجملا  هللا  لضف  دهد .  کین  شاداپ  ار  همه  ادخ   : » تفگ دناوت  میلست  دنهد  ناشن  ات 

اب اج  ره  رد  نم  تسا  یکی  منابز  اب  نم  لد   : » تفگ تساخرب و  دوب  نانآ  زا  یکی  هک  یئاط  دیبع  رـسپ  دیعـس  دندمآ  رد  وا  رب  نوچ 
(16  . « ) داد ربخ  تلد  زا  تنابز  دزرمایب  تیادخ   : » دومرف ماما   . « يرترب نامز  مدرم  همه  زا  وت  مگنج .  یم  وت  نمشد 

رد مدیزگب و  اهرهش  رگید  رب  ار  امش  نم  هک  داتسرف  هفوک  هب  يا  همان  اب  ار  رفعج  رسپ  دمحم  رکبوبا و  رـسپ  دمحم  اجنآ  زا  نینچمه 
میهاوخ یم  ام  هک  دیئایب  ام  يوس  هب  دیهد و  يرای  ار  ام  دیشاب و  ادخ  نید  نارای  مدروآ .  يور  امش  هب  تسا  هداد  خر  هک  يا  هثداح 

(17  . ) تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ار  راک  نیا  هک  یسک  دندرگ .  زاب  يردارب  هب  ناملسم  تما 

اپراهچ و ات  درک  هنیدم  هناور  ار  یسک  داتسرف  هفوک  هب  هذبر  زا  ار  رفعج  رـسپ  دمحم  رکبوبا و  رـسپ  دمحم  نوچ  تسا  هتـشون  يربط 
دیسر تساوخ  یم  هچنآ  نوچ  دنک و  هدامآ  تسیاب  هک  ار  یحالس 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


 : دناوخ مدرم  رب  ار  هبطخ  نیا  ، 

مه زا  ندیزرو و  هنیک  رگیدکی  اب  يراوخ و  سپ  زا  و  دومرف .  نامدنلبرـس  نادب  تشاد و  یمارگ  مالـسا  هب  ار  ام  لج  زع و  يادـخ  »
و دوب ،  نانآ  نایم  رد  قح  دندوب و  مالـسا  نید  رب  مدرم  تساوخ  ادـخ  هکنادـنچ  دومن .  نامردارب  مه  اب  يرادـقم ،  یب  ندوب و  رود 

یناـمرفان هب  ار  ناـنآ  ناطیـش  دـش .  هتـشک  مدرم  نیا  تسد  هب  ( ناـمثع ) درم نیا  هکنآ  اـت  دـندومن .  شیوخ  ياوـشیپ  ار  ادـخ  باـتک 
يرـش زا  دیدرگ .  دهاوخ  هقرف  هقرف  هتـشذگ  ياه  تما  نوچمه  تما  نیا  هک  دینادب  تخیوآرد .  رگیدـکی  هب  ار  تما  تخیگنارب و 
تما نیا  و  دمآ .  دهاوخ  تسا  یندمآ  دیدپ  هچنآ  ( تفگ رگید  راب  ار  هلمج  نیا  و   . ) مرب یم  هانپ  ادخ  هب  دیآ  دیدپ  دـهاوخ  یم  هک 
دیدید دیدینـش و  دنکن .  راتفر  نم  نوچ  ددنبب و  نم  هب  ار  دوخ  هک  تسا  يا  هقرف  نانآ  نیرتدب  دمآرد .  دهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  هب 

دینک هضرع  نآرق  هب  دوب  راوشد  امش  رب  هچنآ  دیورب و  وا  تنـس  هب  دیریگ و  شیپ  ار  ناتربمیپ  هار  دینام و  رادیاپ  دوخ  نید  رب  سپ  . 
ار نآرق  ربمیپ و  ار  دمحم  نید ،  ار  مالـسا  و  راگدرورپ ،  ار  ادخ  دـینز .  وسکی  هب  دـنک  راکنا  هچنآ  دـیریگب و  دسانـش  نآرق  هچنآ  . 

یط دسا و  مدرم  دیسر  اجنادب  نوچ  دش و  هناور  تسا  هکم  هب  هفوک  هار  نایم  یکرهش  هک  دیف  هب  هذبر  زا  ( 18  . « ) دیناد رواد  ماما و 
رب تفگ  تفریذپن و  دنشاب .  وا  باکر  رد  دنتساوخ  دندمآ و  وا  دزن 
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 : تفگ دیسرپ ،  یسوموبا  زا  وا  زا  یلع  دیسر و  هفوک  زا  يدرم  سپس  دیشاب .  دوخ  ياج 

 : تفگ یلع   . « هن یهاوخ  یم  گنج  رگا  تسنآ و  درم  یسوموبا  ییوج  یم  یتشآ  رگا  »

نیدـب يا  همان  (ع) یلع تسا  هتـشون  یفاکـسا  دـش .  راقوذ  هناور  هذـبر  زا  سپـس   . « دـنریذپن هکنآ  رگم  مهاوخ  یمن  یتشآ  زج  نم  »
 : تشون هرصب  یلاو  فینح  رسپ  نامثع  هب  نومضم 

هک دنهاوخ  یم  ار  يزیچ  تسا و  هتخیگنارب  ار  نانآ  ناطیـش  دـنیآ .  یم  وت  يوس  هب  دـندز  زاب  رـس  سپـس  دـندرک ،  تعیب  هک  نانآ  »
قح و هب  ار  نانآ  دندمآرد  وت  رهش  هب  رگا  هدننک .  تبوقع  رت  تخس  تسا و  هدنهد  رفیک  رت  تخـس  ادخ  تسین و  دنیاشوخ  ار  ادخ 

هدمآ نآ  زا  هک  یئاج  هب  ات  يامرفب  شاب و  هتـشاد  وکین  يراتفر  نانآ  اب  دنتفریذپ  رگا  ناوخب .  دنا  هتـسب  هک  ینامیپ  دـهع و  هب  يافو 
(19  . « ) دنک يرواد  ناشیا  وت و  نایم  ادخ  ات  گنجب  نانآ  اب  دندنام  رادیاپ  یبلط  یئادج  رب  دندز و  زابرس  رگا  و  دندرگزاب .  دنا 

هکنانچ ) تشادـن هرهچ  رب  يوم  دـمآ و  يو  دزن  تشاد  ار  هرـصب  تموکح  وا  بناج  زا  هک  فینح  رـسپ  نامثع  دیـسر  راقوذ  هب  نوچ 
 : تفگ ار  یلع  دندنک . ) هرصب  رد  ار  وا  يوربا  شیر و  يوم  دش  هتشون 

 : دومرف  . « میآ یم  وت  دزن  وم  یب  يداتسرف و  شیر  اب  ارم  »

نم زا  شیپ  هک  یناسک  زا  نم  دنناد  یم  نانآ  ادخ  هب  دنتـسکش .  ار  تعیب  دندرک و  تعیب  نم  اب  ریبز  هحلط و  داهد .  دزم  ار  وت  ادخ  »
یتشز اشگب و  دنتخاس  مکحم  هچنآ  ایادخ  متسین .  رتمک  دندش  راد  هدهع  ار  تفالخ 
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(20  . « ) امن هب  ناشیا  هب  ار  نانآ  راک 

نابیش ینب  نایم  زور  نآ  رد  تسا .  تیلهاج  رد  برع  گنج  ياهزور  زا  یکی  « راق يذ  موی  طساو و« هفوک و  نایم  تسا  یئاج  راقوذ 
اه هسامح  نآ  زا  دوب و  هقباـس  یب  ناـنآ  يارب  يزوریپ  نیا  دـندش .  زوریپ  ناینابیـش  تفرگرد و  یگنج  زیورپ  ورـسخ  ناگداتـسرف  و 

 . دید ناوت  یم  خیرات  ياهباتک  رد  ار  نآ  زا  یخرب  هک  دنا ،  هتخاس 

یم سابع  رـسپ  هللا  دـبع  تسا .  هدومرف  راکـشآ  تفالخ  يدـصت  زا  ار  دوخ  دـصق  نآ  رد  تسا و  هدـناوخ  يا  هبطخ  راقوذ  رد  یلع 
 : دیسرپ دز .  یم  هنیپ  ار  دوخ  نیلعن  هک  یلاح  مدمآرد  نانمؤم  ریما  رب  راقوذ  رد  دیوگ 

 : متفگ » ؟  تسا دنچ  نیلعن  نیا  ياهب  »

 : تفگ  . « درادن یئاهب  »

(21  . « ) مزادنارب ار  یلطاب  ای  مزاس  اپ  رب  ار  یقح  هکنآ  رگم  مراد  یم  رت  تسود  امش  تموکح  زا  ار  نیا  ادخ  هب  »

اهتشون یپ 

3 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   ، 83 صصق ،   . 1

209 ص .  ج 3 ،  لماکلا ،  ص 3104 3103 ،  ج 6 ،  يربط ،   . 2

55 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و   . 3

210 ص .  ج 3 ،  لماکلا ،  ص 3109 3108 ،  ج 6 ،  يربط ،   . 4

172 هبطخ .   . 5

213 ص .  ج 3 ،  لماکلا ،   . 6

218 هبطخ .   . 7

3136 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 8

9 هیآ .  تارجح ،   . 9

3108 ص .  ج 6 ،  يربط ،  هب  دوش  عوجر  و  راتفگ 6 ،  هغالبلا ،  جهن   . 10

ص ج 3 ،  لماک ،   . 11
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211 . 

 . نماض  . 12

16 هبطخ .   . 13

221 ص 222 .  ج 3 ،  لماک ،   . 14

1 همان .  هغالبلا ،  جهن   . 15

225 ص .  ج 3 ،  لماک ،  ص 3140 ،  ج 6 ،  يربط ،   . 16

3140 ص 3141 .  ج 6 ،  يربط ،   . 17

3141 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 18

60 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و   . 19

3143 ص 3144 .  ج 6 ،  يربط ،   . 20

33 هبطخ .   . 21

شخب 19

لوا تمسق 

دنداد ناشن  تشاد  ار  هفوک  تموکح  نامثع  يوس  زا  هک  يرعشا  یسوموبا  هب  ار  ماما  همان  دندیسر و  هفوک  هب  یلع  ناگداتسرف  نوچ 
 ، دنرتاناد دندوبن ،  وا  اب  هک  نانآ  زا  دندوب  وا  اب  هک  ربمغیپ  باحـصا  مدرم !   : » تفگ تشادزاب و  یلع  يرای  زا  ار  مدرم  یـسوم  وبا  ، 

دینکن یخاتسگ  ادخ  رب  دیرامشن و  راوخ  ار  ادخ  مکح  هک  تسا  نیا  قح  منک ،  یم  یتحیصن  ار  امش  نم  تسا و  یقح  ام  رب  ار  امش 
یـسک هچ  دنناد  یم  رتهب  نانآ  هچ  دنوش .  هملک  کی  دمحم  نارای  ات  دینادرگ ،  زاب  رهـش  نادب  هدـمآ  امـش  دزن  هنیدـم  زا  هک  ارنآ  و 

هداتسیا هداتسیا و  زا  هب  هتسشن  تسا و  رادیب  زا  هب  نآ  رد  هتفخ  هک  تسا  مگ  رد  رـس  يا  هنتف  هدمآ  شیپ  هچنآ  تسا  تماما  هتـسیاش 
 . « هدنور هار  زا  هب 

 : تفگ ودب  دیبلط و  ار  رتشا  دیسر  یلع  هب  یسوموبا  ینامرفان  ربخ  نوچ 

ناماس ار  راک  نیا  هک  تسا  وت  رب  متشادهگن .  هفوک  تموکح  رد  ار  یسوموبا  وت  شرافس  هب  نم  »
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 . « یهد

( ، (ع یلع يراـی  هب  مدرم  ندـناوخ  هفوک و  هب  نسح  ماـما  رتـشا و  کـلام  ندیـسر  اـب  دـندش .  هفوک  هناور  (ع) یلع نب  نسح  رتـشا و 
دندرب تراغ  هب  ار  وا  ساسا  دنا  هتشون  هکنانچ  دندنار و  یتموکح  رصق  زا  ار  وا  دندش و  هدنکارپ  یسوموبا  درگ  زا  نایفوک  ماجنارس 

 : تفگ درک و  یسوموبا  هب  ور  عمج  رد  رامع  دنا  هتشون  . 

 . « مدینش نینچ  ادخ  لوسر  زا  هک  مریگ  یم  ندرگ  هب  نم  يرآ ،  « » ؟  دوب دهاوخ  هنتف  نم  زا  سپ  هک  يدینش  ربمغیپ  زا  وت  »

یئاینرد يراک  هب  ینیشنب و  هناخ  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  اهنت  وت  زا  وا  تسا و  هدوب  اهنت  وت  اب  لوسر  نخس  يور  یئوگ  یم  تسار  رگا  »
(1 . « )

هدمآ درگ  هفوک  رد  هک  نانیا  دید  دیاب  نونکا  دنداد .  يرای  هدعو  ودب  دـنداهن و  هفیلخ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هفوک  مدرم  بیترت  نیدـب 
 : دندوب یمدرم  هچ  دندوب 

یهاگیاج ات  درک ،  انب  ار  نآ  رمع  نامرف  هب  صاقو  یبا  دعس  دنا  هتـشون  دش .  هتخاس  رمع  روتـسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 17  هب  هفوک 
ياه برع  دنتفرگ  ياج  رهـش  نآ  رد  هک  يا  هتـسد  نیرتشیب  دنور .  یم  ناریا  نیمزرـس  هب  برعلا  هریزج  زا  هک  دشاب  نایهاپـس  يارب 

هرـصب زا  رتشیب  هکلب  هرـصب  دـننام  زین  هفوک  اما  نایرـضم .  ای  یلامـش  ياه  برع  هرـصب  مدرم  نیرتشیب  دـندوب و  نایناطحق  اـی  بونج 
رد تفگ  ناوت  یم  دنتـشاد .  رـس  رد  ییاوه  کـی  ره  دـندمآ و  درگ  رهـش  نآ  رد  هشیپ  ره  وس و  ره  زا  یناـمدرم  تفاـی .  شرتـسگ 

ناراکبساک ناناگرزاب و  هک  تسنام  یم  ار  يرازاب  هفوک  مینک  یم  وگتفگ  نآ  زا  هک  یئاهلاس 
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سک ره  هتفشآ  رازاب  نینچ  رد  دنریگرب .  دوس  دنرآ و  تسد  هب  ینایرتشم  دننک و  هضرع  ار  دوخ  يالاک  ات  دندوب  هدمآ  درگ  نآ  رد 
یم عمج  زا  دونـشب  نایز  يوب  نوچ  دـنیبن و  ینایز  درآ و  تسدـب  تسوا  ناهاوخ  ار  هچ  ره  هک  تسا  گنهآ  مه  يرگید  اب  اجنآ  ات 

 . درب

یمـشچمه ماش  اب  مالـسا  زا  شیپ  لاس  اهدـص  زا  قارع  میرذـگب ،  دوب  راصنا  نارجاـهم و  ناـیم  هک  یموق  ياـه  هقیلـس  فـالتخا  زا 
هبـش لامـش  رد  هک  نایناسغ  دـندوب و  یناریا  ناهاشنهاش  رانک  رد  دـندرکیم ،  تموکح  هریح  رد  هک  رذـنم ،  لآ  ای  نایمخل  تشاد . 

 . دندرک یم  تیامح  یقرش  مور  ناروتارپما  زا  دندرب  یم  رس  هب  ( ماش ) هریزج

دیدـپ رتسکاخ  ریز  زا  نآ  غورف  ماشرد ،  هیواعم  تموکح  هاگتـسد  شرتسگ  اـب  اـما  دـیباوخ ،  ورف  تباـقر  نیا  هلعـش  مالـسا  زا  سپ 
نایلاوم هب  میریگب  هدیدان  ار  نآ  میرذگب و  هک  تباقر  نیا  زا  دنـشاب .  رتمک  نایماش  زا  دندرک  یمن  راومه  دوخ  رب  نایقارع  دیدرگ و 

رد مه  یلاوم  درب .  یم  رـس  هب  نآ  تیامح  رد  و  دوب ،  هتـسب  يا  هلیبق  هب  ار  دوخ  کی  ره  هک  برع  ریغ  یمدرم  ناـیلاوم  میـسر .  یم 
دندوب ینامدرم  یلاوم  رتشیب  دندش .  یم  راک  هب  تسد  ناهن  رد  دندوبن ،  لکشتم  یتردق  رهاظب  رگا  دندوب و  هتسشنن  راکیب  رهـش  نیا 
هدـمآ درگ  هفوک  رد  هاـج  اـی  لاـم  دـیما  هب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هشیپ  راـک و  ناریا  رد  یناـساس  یهاـشنهاش  نتخیر  ورف  رثا  رد  هک 

نایم ییاهوگتفگ  هاگ  راگزور  نآ  رد  مینیب ،  یم  اه  باتک  یخرب  رد  بلط .  هاـج  رکفنـشور و  زورما  حالطـصاب  یناـمدرم  دـندوب . 
هک تسا  هتفر  یم  مدرم 
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یئاه ثحب  دـنبایرد .  ار  نانخـس  نیا  هک  دوبن  هیاپ  نادـب  نانآ  رکفت  میئوگب  رتهب  اـی  دـندوب ،  هرهب  یب  اـه  ثحب  ناـنچ  زا  ناـیزاجح 
نیمزرـس نادـب  يوناـم  یتـشترز و  یحیـسم و  مـالک  هب  نایانـشآ  ار  تاـغوس  نیا  تفرگ .  ماـن  مـالک  ملع  دـعب  اـهلاس  هک  ینـالقع 

یمدرم داد  یمن  تزاجا  اه  یگدنکارپ  نیا  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیدـب  میئازفیب  زین  ار  قارع  نایموب  مدرم ،  نیا  رب  رگا  دـندروآرد و 
 . دیآ مهارف  قارع  رد  لدکی  دحتم و 

هتسد هتسد  سپس  دنوش  یم  قفتم  يراک  رد  مه  اب  نانآ   . » تسا تسرد  هتفگ  هیواعم  هب  زور  نآ  نایقارع  هرابرد  اوک  نبا  هک  ینخس 
دندـید یم  دوخ  رـس  رب  ار  راکمتـس  تردـق و  اب  یمکاح  ات  ناـیقارع  هک  تسا  نیمه  يارب  ( 2  . « ) دنـشک یم  نوریب  نآ  زا  ار  دوـخ 

یم شروش  هب  تسد  سپس  دندرک  یم  ینامرفان  هدرک  زاغآ  اه  يدنب  هتسد  دوبن ،  نانآ  نایم  رد  مکاح  نیا  نوچ  دندرب و  یم  نامرف 
اطخ يورین  ینعی  دننک  یمن  اطخ  اپ  زا  تسد  یفقث  فسوی  رـسپ  جاجح  هللا و  دیبع  دایز ،  تموکح  رد  هفوک  مدرم  مینیب  یم  دندز . 

دنزادرپ یم  يرگ  هئطوت  هب  ای  دنرب  یمن  ار  وا  نامرف  ای  دیآ ،  یم  نانآ  رـس  رب  لدتعم  ینامکاح  نوچ  دننیب و  یمن  دوخ  رد  ار  ندرک 
.

زا ار  وا  دندش و  زوریپ  یـسوم ،  وبا  رب  ناوارف  ياهوگتفگ  زا  سپ  دندوب ،  هتفر  هفوک  هب  هک  (ع) یلع ناگداتـسرف  دش  هتـشون  هکنانچ 
دنداتفا و هار  هب  دنا  هتشون  نت  رازه  هدزاود  ار  نانآ  رامش  هک  يرکشل  یسوم ،  وبا  هنتف  ندش  شوماخ  اب  دندنار .  هفوک  تراما  رـصق 

ناشندید هب  دوب  نانآ  نایم  رد  سابع  نبا  هک  یعمج  اب  ماما  دندیسر .  نانمؤم  ریما  هب  راقوذ  رد 
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 : دومرف تفگ و  دماشوخ  نانآ  هب  تفر و 

ام هک  تسا  نامه  دندرگ ،  زاب  دنراد  رـس  رد  هچنآ  زا  رگا  میورب .  دنا  هرـصب  رد  هک  دوخ  ناردارب  دزن  ام  اب  ات  مدـناوخ  ار  امـش  نم  »
رب دشاب  حالص  نآ  رد  هچ  ره  ام  دنیاشگب .  متـس  تسد  هک  هاگنآ  ات  مینک  یم  راک  اهنآ  اب  ارادم  اب  دندنام  رادیاپ  رگا  میهاوخ و  یم 

 . « میراد یم  مدقم  تسا  داسف  نآ  رد  هچنآ 

 . دوب هتفایرد  ار  (ص) لوسر تبحـص  هک  دوب  نانآ  زا  عاقعق  تساوخ .  تشاد  مان  ورمع  نب  عاقعق  هک  ار  هفوک  نارتهم  زا  يدرم  ماـما 
 : تفگ وا  هب  ماما 

نانآ رگا  نازیهرپب .  یبلط  یئادج  زا  ناوخب و  مدرم  عمج  هب  تشگزاب  هب  ار  نانآ  نیبب و  ( ریبز هحلط و  ) ار نت  ود  نآ  ور و  هرـصب  هب  »
و منک .  یم  راتفر  نانآ  اب  يا  هدومرف  وت  هچنادب  « » ؟  ینکیم هچ  یشاب  هتشادن  نم  زا  يروتـسد  نآ  هرابرد  هک  دنتـساوخ  وت  زا  يزیچ 

 . « درک مهاوخ  تسا  هتسیاش  یضتقم و  هچنآ  دوخ  يأر  هب  مشاب  هتشادن  يروتسد  هک  دنهاوخ  يزیچ  رگا 

 : تفگ درک و  مالس  وا  رب  تفر و  هشیاع  دزن  دیسر ،  هرصب  هب  نوچ  عاقعق 

» ؟  يا هدمآ  رهش  نیدب  ارچ  ردام  »

 : تفگ عاقعق  دندمآ  ود  نآ  نوچ   . « مینک وگتفگ  مه  اب  ات  دنیایب  ریبز  هحلط و  تسرفب   ! « » مدرم نایم  حالصا  »

» ؟  فلاخم ای  دیقفاوم  دیئوگ  هچ  امش  مدرم  نایم  حالصا  يارب  تفگ  يا  هدمآ  هرصب  هب  هچ  يارب  مدیسرپ  نینمؤملا  ما  زا  نم  »

 ! « میقفاوم »

 . « میریذپ یم  دشاب  تسرد  رگا  ادخب  تسیچ ؟  حالصا  هار  دییوگب  »
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 . « دنا هدراذگاو  ار  نآرق  دنراذگاو ،  ار  نانآ  رگا  نامثع ،  ناگدنشک  »

دنراد و گنج  رس  امش  اب  رایسب  یمدرم  نونکادیا  هدرک  نیگمشخ  ار  نت  رازه  شش  دیا و  هتشک  ار  هرصب  مدرم  زا  نت  دصشش  امش  »
 : دیسرپ هشیاع   . « دش دهاوخ  رتشیب  يریگرد 

» ؟  درک دیاب  هچ  سپ  »

نایم رد  دینآ  ناهاوخ  ار  هچنآ  دـیناوت  یم  دریگ  مارآ  هتـساخرب  هک  یبوشآ  نیا  دـینک و  تعیب  رگا  تسا .  شمارآ  درد  نیا  نامرد  »
 : دنتفگ  . « تفرگ دهاوخ  ارف  ار  اه  هلیبق  همه  دشک و  یم  راتشک  هب  راک  دینک  یگداتسیا  دیهاوخب  رگا  دیهن و 

 . « دش دهاوخ  تسرد  راک  تشاد  ار  وت  رظن  مه  وا  رگا  و  ورب .  یلع  دزن  یتفگ .  تسار  »

 . دیدرگ هرصب  هناور  دیدنسپ و  ار  نآ  یلع  تفگ  دوب  هتفر  هچنآ  تشگزاب و  یلع  دزن  عاقعق  نوچ 

و دبای .  نایاپ  شزاس  اب  راک  دنتساوخ  یمن  هک  دنا  هدوب  يا  هتـسد  ماما  هاپـس  رد  دوش  یم  مولعم  هدمآ  اه  خیرات  رد  هچنآ  یـسررب  اب 
 . دنتخورفا ار  گنج  شتآ  هک  دندوب  هتسد  نیمه 

 : تسا نینچ  دنا  هدروآ  ریثا  نبا  يربط و  هک  یتیاور 

نامثع رب  هک  نانآ  اما  دندوب .  نامداش  دنا ،  هدش  کیدزن  حلـص  هب  هکنیا  زا  هتـسد  ود  ره  تفرگرد  گنج  نآ  دادـماب  هک  یبش  رد  »
ود دندوشگ و  ار  گنج  رد  حبـص  نشور  یکیرات و  رد  نادادماب و  دندنارذگ و  هشیدنا  رد  ار  بش  دنتـشک  ار  وا  دـندروآ و  موجه 

(3  . « ) تساوخ یمن  هک  تفرگ  رارق  يراک  لباقم  رد  هاپس 

 : دسیون یم  يو  دشک .  گنج  هب  راک  دنتساوخ  یم  هک  دنا  هدوب  یناسک  زین  هرصب  هاپس  رد  هک  درب  یپ  ناوتیم  مثعا  نبا  هتشون  زا  اما 
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 : تفگ تساخ و  اپ  رب  ریبز  هللا  دبع 

زا ار  راک  ات  هدروآ  امـش  رـس  رب  هدرک و  عمج  رکـشل  تعاس  نیا  تسا و  هتـشک  دوب  قح  رب  هفیلخ  هک  ار  نامثع  یلع ،  نامدرم .  يا  »
(4  . « ) دیهاوخ زاب  ار  هفیلخ  نوخ  دیشاب و  هنادرم  دریگ .  ارف  ار  امش  تیالو  رهش و  دیابرب و  امش  تسد 

هتـساوخ یمن  یهورگ  هاپـس  ود  ره  زا  هک  تسین  رود  اما  دناد .  یم  ادخ  تسا ؟  رت  کیدزن  تقیقح  هب  اه  تیاور  نیا  زا  کی  مادک 
راک رگا  دنتسناد  یم  دندوب و  تموکح  لقاال  ای  تفالخ و  یپ  رد  هکنانآ  نابلط ،  یئادج  یئوس  زا  دسرب :  نایاپ  هب  یتشآ  اب  راک  دنا 

دنتـشاد میب  هک  دـندوب  یمدرم  هفوک  هاپـس  رد  یئوس  زا  و  دراـمگ ،  يراـک  رـس  رب  ار  ناـنآ  هک  تسین  یـسک  یلع  دـشک ،  یتشآ  هب 
 . دش دربن  هدامآ  هرصب  هاپس  دوب  هچ  ره  دوش  هتخانش  نامثع  هدنشک 

 : دشاب هتفگ  اهزور  نیا  رد  ار  نانخس  نیا  (ع) یلع دیاش  و 

اب زیتس  يارب  دندینادرگ و  نوگژاو  نم  رب  ار  راک  دندیرب و  ار  میدنواشیوخ  دنویپ  هک  مهاوخ  یم  يرای  شیرق  رب  وت  زا  ایادـخ ،  راب  »
درک عنم  نآ  زا  ار  وت  دنناوت  روآ و  تسدب  یناوت  ار  قح  دنتفگ  نارگید و  زا  مدوب  رتراوازـس  نادب  هک  یقح  رد  دندیدرگ  مهارف  نم 

(5 . « )

زاغآ ار  گنج  دنتـساوخ  یم  یلع  نایرکـشل  زا  دنچ  ینت  دندییاپ .  دهد  خر  یگنج  نانآ  نایم  هکنآ  یب  زور  هس  دنا  هتـشون  هکنانچ 
 : دومرف يا  هبطخ  رد  وا  اما  دننک . 

هکنآ هچ  دیریگم  یشیپ  نانآ  اب  گنج  رد  دیراد و  زاب  مدرم  نیا  زا  ار  دوخ  نابز  تسد و  »
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(6  . « ) دزادرپ تمارغ  دیاب  ( تمایق ) ادرف دزاغآ ،  گنج  زورما 

نت نارازه  مدق .  دب  سوحنم و  يرتش  دندیمان .  رگـسع  ار  رتش  نیا  میتشون .  ار  نآ  ندـیرخ  فصو  هک  دـندناشن  يرتش  رب  ار  هشیاع 
 . تخاب ار  ناج  سپس  اپ و  تسد و  تسخن  دنا ،  هتشون  هکنانچ  مه  رتش  دنتخیر و  نآ  ياپ  رد  ار  دوخ  ناج 

 : دومرف ودب  داتسرف و  بلط  یئادج  نارس  دزن  ار  سابع  نبا  یلع ،  دریگرد  گنج  هکنآ  زا  شیپ 

ریبز تقو  رـس  هب  درادنپ .  ناسآ  ار  نآ  دراذـگ و  اپ  راوشد  راک  هب  هدرک ،  تسار  اه  خاش  دـنام  ار  يواگ  هک  نکم  رادـید  هحلط  اب  »
رب هک  دش  هچ  یتخاب .  یگناگیب  درن  قارع  رد  یتخانـش و  ارم  زاجح  رد  دـیوگ  تا  هداز  هلاخ  وگب  ودـب  دراد و  رتمرن  یئوخ  هک  ورب 

(7 ( » ؟  یتخات نم 

وا دای  هب  ار  یناتـساد  یلع  دـمآ و  وا  شیپ  ریبز  تساوخ .  ار  ریبز  تفر و  رکـشل  شیپاشیپ  یلع  دـندش ،  مزر  هدامآ  رکـشل  ود  نوچ 
» ؟  يراد تسود  ار  وا   : » دیسرپ دراد .  یلع  تسد  رد  تسد  دید  ار  ریبز  يزور  (ص) لوسر هکنیا  ناتساد  هصالخ  دروآ . 

 . « مشاب هتشادن  تسود  هنوگچ  »

 . « يزیخرب وا  گنج  هب  هک  ادوز  »

رکشل زا  و   . « منک یمن  گنج  وت  اب  نونکا  مدوب  یمن  هاپـس  نیا  اب  يدروآ  یم  نم  دای  نیا  زا  شیپ  ار  ناتـساد  نیا  رگا   : » تفگ ریبز 
تـسدب تسا  هرـصب  تلایا  ءزج  هتخانـش و  « ریبز » ماـن هب  تساـجنآ و  رد  وا  ربق  زورما  هک  یئاـج  رد  هرـصب  نوریب  رد  تفرگ و  هراـنک 

 . دش هتشک  زومرج  رسپ  ورمع 

مود تمسق 

نارای تشادرب و  ار  ینآرق  (ع) یلع سپس 
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 : تفگ ار  دوخ 

 . « دش دهاوخ  هتشک  دربب  ارنآ  هک  یسک  دهد ؟  یم  دنگوس  نادب  ار  هرصب  نایرکشل  درب و  یم  ار  نآرق  نیا  یسک  هچ  »

هس ات  تفریذپن و  یلع   . « مرب یم  نم   : » تفگ تساخرب و  دوب  عشاجم  ینب  زا  دوب و  هدیشوپ  دیفـس  یئابق  هک  یناوج  هفوک ،  مدرم  زا 
هکناـنچ تـفر و  رکـشل  شیپاـشیپ  تـفرگ و  ار  نآرق  ماجنارـس  و  داد .  خـساپ  ناوـج  راـب  هـس  ره  درک  رارکت  ار  دوـخ  شـسرپ  راـب 

 . دنتشک ار  وا  دوب  هتفگ  (ع) یلع

درپس و دوخ  دـنزرف  هیفنح  دـمحم  هب  ار  مچرپ  (ع) یلع ( 8  . « ) تساور ام  رب  ناـنآ  اـب  گـنج  نونکا   : » تفگ (ع) یلع هک  دوب  اـجنیا 
 : تفگ

نیمز رد  ياپ  راپـس !  تیراع  ادـخ  هب  ار  رـس  هساک  راشف و  مه  رب  ار  اهنادـند  رادـب !  شیوخ  ياج  دوش  هدـنک  ياج  زا  اـههوک  رگا  »
(9  . « ) تسادخ يوس  زا  يزوریپ  نادب  هدم و  هار  دوخ  رب  میب  هن و  هاپس  هنارکرب  شیوخ  مشچ  بوک و 

گنج هک  دـسر  یم  هجیتن  نیدـب  دـناوخب ،  ار  هشیاع  رگـشل  ناگدـنمزر  ياهزجر  اصوصخم  گنج  نیا  خـیرات  تایئزج  هک  یـسک 
دننامه مالسا  زا  شیپ  يا  هلیبق  ياه  گنج  هب  هکلب  درادن ،  یتهابش  هنوگ  چیه  یمالسا  هلاس  دنچ  یـس و  هرود  ياه  گنج  اب  لمج 

 : دهد یم  خساپ  ار  وا  ثیل  ینب  زا  يدرم  میتسه .  یلع  نید  رب  ام  دناوخ  یم  یلع  هاپس  زا  يا  هدنمزر  تسا . 

تـسد چـم  رگج و  هک  يزور  تخات ،  یم  ام  گنراگنر  ياه  بسا  هک  يزور  سرپب !  میدرک  رادـید  دزا  هلیبق  اـب  اـم  هک  يزور  زا  »
 : دیوگیم يدرم   . « نانآ رب  گرم  میدیرب .  ارنانآ 

مدومزآ نادرم  رد  ار  دوخ  ریشمش  »
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 : دیوگیم نینچ  هشیاع  هب  دنایامنب  ار  دوخ  يزوت  هنیک  يروالد و  هکنآ  يارب  يدرم  و   . « متشک ار  نانآ  نارسپ  ناناوج و  . 

 . « تسا هدنکفا  ناشاهتسد  هتفاکش و  نانآ  رس  هدمآرد .  اپ  زا  روالد  دنچ  رگنب  »

هک تسا  هتـشذگن  نرق  عبر  زا  شیب  متـشاذگ ،  اپ  ریز  ار  تیلهاـج  ياـه  هنیک  دومرف  عادولا  هجح  رد  (ص) ادـخ لوسر  هک  يزور  زا 
زا سپ  » باتک رد  ارنآ  زا  یکدنا  دمآ ،  دیدپ  یمالسا  هعماج  رد  ینوگرگد  نینچ  ارچ  هدیدرگ .  هدنز  تیلهاج  ياهراعـش  مینیب  یم 
ارنآ ادـخ  لوسر  هک  يرجه  مهد  لاس  هعماـج  اـب  يرجه  جـنپ  یـس و  لاـس  هعماـج  دـنا .  هتـشون  زین  نارگید  ما  هتـشون  « لاـس هاـجنپ 
نیا لماع  نیرتشیب  تشاد .  رایـسب  توافت  ینید  یتح  یملع و  یگنهرف ،  يداصتقا ،  ياه  هنیمز  رد  تفر ،  قح  راوج  هب  دراذـگاو و 

 . درک وجتسج  دندروآ ،  ور  نادب  هک  نآ  فارطا  ياهروشک  مدرم  اب  هریزج  هبش  مدرم  شزیمآ  رد  ناوتیم  ار  ینوگرگد 

رتش ياپ  تسد و  دندیطلغ .  نوخ  كاخ و  هب  يوما  نادناخ  شیرق و  زا  دـنچ  ینت  هحلط و  دـندش .  زوریپ  دربن  نیا  رد  یلع  ناهاپس 
 ، دومن یم  گنج  مچرپ  نوچمه  هک  رتش  نداتفا  اب  درکن .  یتمرح  یب  ودـب  یـسک  اما  داـتفا .  نیمز  رب  هشیاـع  هواـجک  دـش و  هدـیرب 
یم مالسا  خیرات  هب  نایانـشآ  دوبن .  دنیاشوخ  نادنچ  نآ  ياهدمآ  یپ  اما  دندروخ .  تسکـش  نابلط  یئادج  تفای و  نایاپ  يریگرد 

و دنالوبقب .  ناکرـشم  رب  ار  یتسرپادخ  تساوخ  یم  و  دـیگنج ،  یم  تسرپ  تب  برع  اب  ناملـسم  برع  هکم  حـتف  زا  شیپ  ات  دـنناد 
نانآ نایم  زا  يریگرد  دندش و  ردارب  رگیدکی  اب  همه  تفریذپ ،  ار  یناملسم  ناتسبرع  رسارس  نوچ 
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 . دش ریگرد  ناملسم  اب  ناملسم  لمج  گنج  رد  اما  دندیگنج .  یم  برع  ریغ  ناناملسمان  اب  سپ  نآ  زا  تساخرب و 

ار نآ  فیـصوت  ای  هدرک و  تکرـش  نآ  رد  هک  ییاه  گـنج  نوچمه  گـنج  شتآ  نتـسشن .  ورف  زا  سپ  دنتـشاد  دـیما  ناگدـنمزر 
 : دنتفگ يا  هتسد  هک  دوب  اجنیا  دیرادنرب .  يزیچ  ناگتشک  ياهلام  زا  دومرف  (ع) یلع اما  دنرب .  هرهب  نآ  ياه  تمینغ  زا  دندوب  هدینش 

» ؟  مارح ناشلام  تسا و  لالح  ام  رب  نانیا  نوخ  هنوگچ  »

رد جراوخ  هدیقع  هیاپ  دنا  هتشون  هکنانچ  و  یبرح .  رفاک  هن  دندوب  یغاط  ناملسم  نانیا  دننادب  دنتساوخ  یمن  ای  دنتسناد و  یمن  نانآ 
 . تفرگ تعیب  هرصب  مدرم  زا  ماما  گنج  نایاپ  زا  سپ  دش  هداهن  گنج  نیا 

یم ناورم   : » دـنتفگ ع)  ) یلع هب  ناـنآ  دوـب .  هدرک  دوـخ  یجناـیم  ار  (ع) نیـسح نسح و  وا  دـندروآ .  يو  دزن  ار  مـکح  رـسپ  ناورم 
 : تفگ (ع) یلع  . « دنک تعیب  وت  اب  دهاوخ 

نوچ یتسد  اب  رادـغ  تسا و  نکـش  تعیب  وا  هچ  تسین  يزاین  وا  تعیب  هب  ارم  درکن  تعیب  نم  اـب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  رگم  »
فرط ود  ناگتشک  رامش  ( 10  . « ) دنکـشب ار  نآ  ناهن  رد  دنادرگ و  ور  دنک ،  تعیب  دوخ  تسد  اب  اراکـشآ  رگا  راکم  دوهج  تسد 

ناناوج و دندوب .  هدناوخ  نآرق  هک  دوب  هدش  هتشک  نت  داتفه  يدع  ینب  خویش  زا  اهنت  و  دنا .  هتشون  رازه  هدزناپ  ات  رازه  شش  نیب  ار 
(11  . ) دوزفا نانآ  رب  دیاب  مه  ار  هلیبق  نیا  ناگدناوخان  نآرق 

 : دومرف دیسر  هحلط  هتشک  هب  (ع) یلع نوچ 

نیک دنشاب .  هداتفا  ناگراتس  شبات  ریز  شیرق  متشادن  شوخ  ادخ  هب  تسا ،  هدنام  بیرغ  اج  نیا  رد  دمحم  وبا  »
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ندرگ دـندوبن  نآ  روخ  رد  هک  يراک  يارب  نانآ  دـنتخیرگ .  متـسد  زا  حـمج  ینب  ناگدرکرـسو  متفرگ  فاـنم  دـبع  ینب  زا  ار  دوخ 
(12  . « ) دنتشاد زاب  تسد  هتسکش  ناشاهندرگ  راچان  دنتشارفا . 

گنج رد  هک  ترتش  ياج  هب  ار  رتش  نیا  داد  ماـیپ  ودـب  داتـسرف و  هشیاـع  دزن  ارنآ  دـیرخ و  مهرد  دـصتفه  هب  ار  يرتش  رتشا  کـلام 
هچنآ ما  هداز  رهاوخ  اب  تشک و  ار  ( هحلط رسپ  ) برع گرزب  ادابم ،  يو  رب  ادخ  دورد   : » تفگ خساپ  رد  هشیاع  مداتسرف .  دش  هتشک 
(13  . « ) متشادن هراچ  مدرک  هچنآ  زج  دنشکب  ارم  دنتساوخ  تفگ  دز و  الاب  نیتسآ  دیسر  رتشا  هب  مایپ  نیا  نوچ  درک .  تساوخ 

نز دنیرگ .  یم  هللا  دبع  رسپ  ود  رب  هک  دید  ار  نانز  دیسر ،  اجنادب  نوچ  تفر .  فلخ  رـسپ  هللا  دبع  هناخ  هب  هشیاع  ندید  يارب  یلع 
 ، دنک میتی  ار  تنادنزرف  ادخ  نامدرم ،  تیعمج  هدننز  مه  رب  ناتسود و  هدنـشک  يا  یلع !  يا   : » تفگ دمآ و  وا  يور  شیپ  هللا  دبع 

 . يدرک میتی  ار  هللا  دبع  نادنزرف  هکنانچ 

نآ تفرگ و  وا  رب  هار  هللا  دـبع  نز  راب  رگید  دـش  نوریب  نوچ  تسـشن و  هشیاـع  دزن  دـمآرد و  هناـخ  هب  تفگن و  ینخـس  وا  هب  یلع 
 : تفگ تشاد و  هاگن  ار  دوخ  رتسا  یلع  دروآ .  نابز  رب  ار  نانخس 

« متشک یم  دوب  نآ  رد  ار  سک  ره  دنیاشگب و  ار  هناخ  نآ  هناخ و  نیا  رد  متفگ  یم  مدوب  شک  دنواشیوخ  رگا  »

نارـسپ دنامهفب  نز  نادب  تساوخ  یم  (ع) یلع ( 14  . ) دـندوب هدـش  هدـنهانپ  هشیاع  هب  هک  دوب  گنج  ياه  یمخز  اه  هناخ  نآ  رد  و 
هللا و دبع 
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زا تسد  هک  نانیا  اب  اما  دـناشن ،  ناشیاج  رـس  دـیاب  دـندز و  مهب  ار  تینما  دـندرک و  زاغآ  ار  گنج  هک  دـندوب  نابلط  یئادـج  رگید 
 . دـندش مهارف  زین  رگید  یعمج  تفر .  هشیاع  دزن  (ع) یلع دیـسر ،  تکرح  زور  نوچ  تسین .  يراک  ار  یـسک  دـنا  هدیـشک  گـنج 

نایم هک  دوب  یئاه  هلگ  نامز  رید  زا  یلع  نم و  نایم  مینکن .  تمـالم  ار  رگیدـکی  منادـنزرف ،   : » تفگ درک و  عادو  ار  ناـنآ  هشیاـع 
 . « تسه شرهوش  نادنواشیوخ  نز و 

زا يدرم  دمآ  نوریب  هشیاع  دزن  زا  یلع  نوچ  دیسر .  نایاپ  هب  ناملسم  رازه  هد  ای  رازه  شش  ندش  هتـشک  گنج و  راک  ناس  نیدب  و 
 : تفگ دش و  مشخ  رد  یلع   . « دوش صالخ  ام  گنچ  زا  نز  نیا  دیابن  ادخ  هب   : » تفگ دزا  هلیبق 

رب دـناوخ  درخ  یب  ار  ناتناریما  دـیوگ و  مانـشد  ار  امـش  دـنچ  ره  ار  ینز  دـیئاین و  رد  يا  هناـخ  هب  دـیردم و  ار  يا  هدرپ  شوماـخ .  »
(15  . « ) میئاشگن تسد  نانز  يورب  میدوب  رومأم  تیلهاج  رد  ام  دنرادن .  يراددوخ  تقاط  نانآ  هک  دیزیگنایم 

دنتشاد الاو  یتیصخش  هک  ار  هرـصب  نانز  زا  نز  لهچ  داد و  ودب  دوب  رفـس  مزال  هچنآ  درک و  هنیدم  هناور  هرـصب  زا  ار  هشیاع  (ع) یلع
(16  . ) درک وا  هارمه 

ار نادرم  یلع  هک  درک  هلگ  هشیاع  دـندش  رود  هرـصب  زا  نوچ  دنـشوپب .  هنادرم  سابل  دومرف  ار  نانز  نآ  هک  تساهدنـس  ضعب  رد  و 
 : تفگ دوشگ و  ار  دوخ  يور  نانز  زا  یکی  تسا .  هداتسرف  نم  هارمه 

درگنن ام  هب  دب  مشچ  هب  یسک  رفس  نیا  رد  تساوخ  (ع) یلع نادرم .  ششوپ  رد  مینانز  ام  »
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(17 . « )

 : دومرف وا  هرابرد  یلع  داتفا .  هار  هب  هنیدم  يوس  هب  هشیاع 

نم هب  هچنآ  دنتـساوخ  یم  وا  زا  رگا  تفاتب .  يرگنهآ  هوک  نوچ  شا  هنیـس  رد  هنیک  تفای و  تسد  وا  رب  هنانز  هشیدـنا  نز .  نآ  اما  »
(18  . « ) تسادخ اب  وا  باسح  تساجرب و  تشاد  هک  ار  یتمرح  لاح  رهب  تفاتـش .  یمن  نینچ  درک و  یمن  دـنکب ،  يرگید  هب  درک 

دوخ نارسپ  درک و  تعیاشم  ار  وا  لیم  دنچ  (ع) یلع دش .  نوریب  هرصب  زا  لاس 36  بجر  لوا  هبنش  زور  هشیاع   : » تسا هتشون  يربط 
 . « دنشاب وا  اب  هار  زور  کی  رادقم  دومرف  ار 

 . درک تمسق  دندوب  وا  باکر  رد  هک  یناسک  هب  لاح  رد  ار  لام  نآ  دوب .  رتشیب  ای  رازه  دصـشش  نآ  رد  تفر و  لاملا  تیب  هب  سپس 
 : تفگ تسا .  هتشاد  ناسکی  اطع  رد  ار  ناگمه  ارچ  دنتفرگ  هدرخ  ودب  هک  دوب  میسقت  نیا  رد  ایوگ  و  دیسر .  دصناپ  کی  ره  هب  و 

ار ناگمه  دوب  نم  نآ  زا  لام  رگا  میوا .  یلاو  هک  یـسک  هرابرد  مه  نآ  میوجب .  ندرک  متـس  اـب  ار  يزوریپ  دـنهدیم  ناـمرف  نم  هب  »
یکی فارـسا  ریذبت و  اب  تسین  نآ  قحتـسم  هک  یـسک  هب  لام  ندیـشخب  دینادب  تسادخ .  لام  لام ،  هک  دسر  هچ  ات  متـشادیم  ربارب 

 . دـنادرگ راوخ  ادـخ  دزن  دـنک و  یمارگ  ناـمدرم  هدـید  رد  ار  وا  درآ  دورف  ترخآ  رد  درب و  ـالاب  اـیند  رد  ار  هدنـشخب  ردـق  تسا . 
نانآ ساپس  زا  ار  وا  ادخ  هکنآ  زج  دوشخبن  قحتسمان  هب  دادن و  دیابن  هک  اجنآ  ار  دوخ  لام  سکچیه 
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(19  . « ) دومرف مورحم 

 : تفگ تساخرب و  درکن  تکرش  لمج  گنج  رد  دوب و  روهشم  هدرب  وبا  هب  هک  يدرم  گنج  نایاپ  زا  سپ 

 : دومرف یلع  » ؟  دنتشک ار  نانآ  ارچ  يدید ،  ار  ریبز  هحلط و  هشیاع و  نوماریپ  ناگتشک  نانمؤم !  ریما  »

میدرگ و یمن  زاب  یلع  تعیب  زا  ام  دـنتفگ  هک  دوب  نیا  نانآ  هانگ  دنتـشک .  ار  ناناملـسم  زا  یعمج  ارم و  نانکراک  نایعیـش و  نوچ  »
نم و نایم  نآرق  متساوخ  منک و  صاصق  ات  دنهدب  نم  هب  ار  ام  ناردارب  ناگدنشک  متساوخ  نانآ  زا  میزرو .  یمن  تنایخ  امـش  دننام 

هعیش ناناملسم و  زا  سک  رازه  نوخ  دنتساخرب و  گنج  هب  نم  اب  دوب  ناشندرگ  رد  نم  تعیب  هک  یلاح  دنتفریذپن و  دشاب  رواد  نانآ 
راک اطخ  هب  نانآ  متسناد  نونکا  اما  متشاد .  کش  « » ؟  يراد کش  متفگ  هچنآ  رد  ایآ  مدرک .  گنج  نانآ  اب  ور  نیدب  دنتخیر .  ارم 

(20  . « ) يدوب تسار  هار  رب  وت  دندرک و 

 : تشون رهش  نآ  مدرم  هب  هرصب  زا  تشگزاب  ماگنه  ماما  ار  همان  نیا  و 

ور هکنآ  زا  مدوـشخب و  ار  امـش  ناـهانگ  نم  دـیدرک .  زاـغآ  ار  ینمـشد  زاـب و  ار  تعاـط  هتـشر  هنوـگچ  دـینادن  هک  تـسین  نـینچ  »
هار هک  دراد  او  ار  امـش  هنادرخبان  ياه  هشیدـنا  رگا  نکیل  مدومن .  لوبق  هدروآ  نم  هب  ور  هک  ار  نآ  متـشادرب و  ریـشمش  هدـنادرگرب 

 . دوب هچیزاب  نآ  ربارب  لمج  گنج  هک  منک  یگنج  نانچ  میآ و  یم  امـش  تقو  رـس  هب  دیریذپن ،  ارم  تعاط  دـیریگ و  شیپ  یئادـج 
ناتناهاوخ ریخ  تمرح  ساپ  مراذگ و  یم  جرا  ار  امش  نارادربنامرف  نم 
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(21  . « ) مراد ار 

اهتشون یپ 

114 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و   . 1

64 ص .  ج 4 ،  نادیز ،  یجرج  یمالسا ،  ندمت  خیرات   . 2

242 ص .  ج 3 ،  لماک ،  ص 3183 ،  ج 6 ،  يربط ،   . 3

422 ص .  حوتفلا ،  همجرت   . 4

217 هبطخ .   . 5

238 ص .  ج 3 ،  لماک ،   . 6

31 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 7

3189 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 8

11 راتفگ .  هغالبلا ،  جهن   . 9

73 هبطخ .   . 10

3224 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 11

219 هبطخ .   . 12

3227 ص 28 .  ج 6 ،  يربط ،   . 13

3225 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 3

3224 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 14

258 ص .  ج 3 ،  لماک ،  ص 36 ،  ج 3 ،  دیرفلا ،  دقع  ص 3231 ،  ج 6 ،  يربط ،   . 15

440 ص .  حوتفلا ،  همجرت   . 16

156 راتفگ .  هغالبلا ،  جهن   . 17
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3231 ص .  ج 6 ،  يربط ،  خیرات   . 18

126 هبطخ .   . 19

102 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و   . 20

 . هرصب مدرم  هب  همان 29  زا   . 21

شخب 20

ریما ياه  همان  نایم  رد  ددرگ .  هدوسآ  ماـش  بناـج  زا  اـهرطاخ  تسیاـب  یم  دیـسر و  ناـیاپ  هب  تفـالخ  زکرم  دوس  هب  هرـصب  گـنج 
زا تسا .  هدروآ  يدقاو  لمج  باتک  زا  هک  تسا  يا  همان  هدروآ ،  درگ  هغالبلا  جهن  رد  ار  نآ  یـضر  فیرـش  هک  هیواعم  هب  نانمؤم 

ماما ياه  همان  رگید  رب  تسناد  ناوت  یم  همان  نیا  نومضم 
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 : دشاب هدش  هتشون  هنیدم  رد  تعیب  ماجنا  زا  سپ  دیاش  و  تسا .  مدقم 

یمن نکمم  نآ  نتـشاد  زاب  دوب و  دـیاب  هچنآ  دـش  ات  رود .  هب  نادرگیور و  داد  خر  هچنآ  زا  مروذـعم و  امـش  هراـبرد  نم  یناد  یم  »
دناوت دزن  هک  نانآ  زا  سپ  راچان .  هب  دمآ  دومن ،  يور  هچنآ  تشذگ و  تشذگ ،  هچنآ  رایسب .  نخـس  تسا و  زارد  ناتـساد  دومن . 

(1  . « ) ایب نم  دزن  تنارای  زا  یمدرم  اب  ریگب و  تعیب 

مزال دوخ  رب  ار  هنیدـم  تعیب  زا  يوریپ  درک و  یمن  تعیب  (ع) یلع اب  وا  تسیچ .  همان  نیا  ربارب  هیواعم  لمعلا  سکع  هک  تسا  نشور 
 : میناسانشب ار  وا  راصتخا  هب  دیاب  تساوخ  یم  هچ  وا  مینادب !  هکنآ  يارب  درمش .  یمن 

اب وا  بسن  فانم  دبع  رد  تسا و  فانم  دبعرسپ  سمش ،  دبع  رسپ  هیما ،  رسپ  برح ،  رسپ  دوب ، ) رخص  وا  مان  ) نایفسوبا رـسپ  هیواعم 
ناملـسم هکم  حتف  رد  دنا  هتـشون  تسین .  تسد  رد  ینادنچ  عالطا  مالـسا  زا  شیپ  وا  یناگدنز  زا  دبای .  یم  دـنویپ  مشاه  ینب  بسن 

هچنآ رد  تقد  تسا .  سمـش  دبع  نب  هعیبر  نب  هبتع  رتخد  دـنه  وا  ردام  دـنا .  هدروآ  ادـخ  لوسر  نابتاک  رامـش  رد  ار  وا  زین  دـش و 
زج هک  دندش  ناملـسم  یماگنه  رـسپ  ردپ و  دهد ،  یم  ناشن  دنا  هتـشون  نایفـس  وبا  شردپ  يو و  هرابرد  ناخرؤم  ناسیون و  هرکذـت 

 . دنتشادن ياپ  شیپ  یهار  نآ 

يایرد رانک  رب  هیربط و  لامعا  زا  هک  هیراسیق  نتفرگ  يارب  ار  دیزی  وا  نارـسپ  زا  یکی  تشاد .  یتیانع  وا  نارـسپ  نایفـسوبا و  هب  رمع 
رهش نآ  دیزی  نوچ  داتسرف و  تسا  ماش 
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هیواـعم هب  ار  ماـش  تموکح  رمع  درم  دـیزی  نوچ  دراـمگ .  شیوخ  ياـج  هب  ار  هیواـعم  شردارب  تفر و  قشمد  هب  دوخ  دوـشگ ،  ار 
 . درپس

یم دوخ  هکنآ  هن  دـهاوخ  یم  وا  هک  ینک  نآ  اـت  شوکب  تسا .  هداد  يراـک  ار  وت  [ رمع ] درم نیا   : » تفگ ودـب  شرداـم  دـنا  هتـشون 
 : تفگ وا  هب  تفر  نایفسوبا  دزن  نوچ  و  یهاوخ ، »

 . دـنریگ یم  ار  دوخ  دزم  الاح  نانآ  میدـنام ،  سپ  میدـمآرد و  نید  نیا  هب  نانآ  زا  سپ  ام  دـندش و  ناملـسم  ام  زا  شیپ  نارجاهم  »
(2  . « ) یناد یمن  ار  راک  نایاپ  هچ  ینکن  نانآ  فلاخم  يراک  شاب  بظاوم  دنا ،  هداد  یمهم  راک  وت  هب  عبات .  ام  دنا و  سیئر  نانآ 

زا دـیلقت  هب  دوخ  تموکح  رد  هیواعم  تفایرد .  ناوت  یم  یمالـسا  تموکح  یناملـسم و  هراـبرد  ار  رـسپ  ردـپ و  رظن  وگتفگ  نیا  زا 
هب رمع  هک  یماگنه  تفرگ .  راک  هب  یهوبنا  مشح  مدـخ و  درک و  مهارف  لـصفم  یهاگتـسد  یقرـش  مور  يروتارپما  ياـه  تموکح 

ار رمع  تشذـگ و  وا  زا  دروخرب و  ودـب  للجم  يا  هبکوک  اـب  هیواـعم  دـندوب .  راوس  رخ  رب  فوع  رـسپ  ناـمحرلا  دـبع  اـب  تفر  ماـش 
هب يو  باکر  رد  هدایپ  هیواعم  تسیرگنن و  وا  هب  رمع  دـش .  هدایپ  تشگرب و  دوب  هفیلخ  راوس  رخ  نیا  دـنتفگ  ودـب  نوچ  تخانـشن . 

 : تفگ ار  رمع  نمحرلا  دبع  داتفا .  هار 

 : تفگ درک و  هیواعم  هب  ور  رمع   . « يدرک هتسخ  ار  هیواعم  »

» ؟  یهدب ندمآرد  تصخراهنآ  هب  ات  دننام  یم  وت  هناخ  رد  مدرم  ما  هدینش  يوریم !  هار  مشح  مدخ و  نیا  اب  هیواعم !  »

تسا نینچ  نینمؤملا  ریما  يرآ  »
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! «

» ؟  ارچ »

یم رگا  دنـسرتب .  ام  زا  هک  مینک  راتفر  نانچ  دـیاب  دـننک .  یم  یگدـنز  نآ  رد  نمـشد  ياه  سوساـج  هک  میتسه  ینیمزرـس  رد  اـم  »
 . « منک یم  كرت  ار  شور  نیا  یئوگ 

(3  . « ) تسا يا  هعدخ  هنادنمدرخ  تسا  غورد  رگا  تسا و  یخساپ  هنادنمدرخ  تسا  تسار  تنخس  رگا  »

يرای ار  يو  تسناوت  یم  هکنآ  اب  نامثع  نادنبرد  ماگنه  وا  دـش .  رت  کیدزن  دوخ  دوصقم  هب  هیواعم  دیـسر  تفالخ  هب  نامثع  نوچ 
 . دریگ تسد  هب  ار  اهراک  دوخ  اجنآ  رد  ات  دربب ،  قشمد  هب  ار  وا  تساوخ  یم  دادن و  ماجنا  يراک  دنک ، 

راک زاغآ  رد  (ع) یلع دش  هتشون  هکنانچ  دناسانشب .  نامثع  هدنشک  ار  ( یلع ) نایماش هدید  رد  ات  دیشوک  نامثع ،  ندش  هتـشک  زا  سپ 
نم هب  دنرب  یم  رـس  هب  وت  دزن  هک  ار  نامثع  ناگدنـشک  دیاب  تسخن  هک  دروآ  هناهب  وا  اما  تساوخ .  تعیب  يو  زا  تشون و  همان  ودب 

نکیل دـنک  هرـسکی  ار  وا  راک  تساوخ  یم  (ع) یلع درک .  مهاوخ  تعیب  وت  اب  ینک  نینچ  رگا  و  منک ،  صاـصق  ار  ناـنآ  اـت  يراپـسب 
 . دمآ شیپ  هرصب  گنج 

دبع رسپ  ریرج  هب  سپ  دورب .  وا  تقو  رس  هب  تفریذپن  رگا  دهاوخب و  تعیب  وا  زا  دتسرفب و  يو  دزن  ار  یـسک  دید  تحلـصم  (ع) یلع
زا ات  تشون ،  دوب  ناجیابرذآ  یلاو  هک  سیق  رـسپ  ثعـشا  هب  درک و  یم  تموکح  نادـمه  رب  نامثع  بناج  زا  دوب و  هلیجب  زا  هک  هللا 

 . دندمآ وا  دزن  دوخ  مدرم  زا  تعیب  نتفرگ  زا  سپ  نانآ  دنیآ .  وا  دزن  سپس  دنریگ ،  تعیب  مدرم 

ریرج دتسرفب .  هیواعم  دزن  ار  یسک  هچ  هک  تخادرپ  تروشم  هب  (ع) یلع
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 . « تسا یتسود  هیواعم  نم و  نایم  هک  تسرفب  ارم   : » تفگ

نیدب يا  همان  اب  ار  ریرج  ماما   . « دنک هچ  ات  متـسرف  یم  ار  وا   : » دومرف ماما   . « تسا هیواعم  اب  يو  لد  هک  تسرفم  ار  وا   : » تفگ رتشا 
 : داتسرف هیواعم  دزن  نومضم 

ار يرگید  صخـش  دـناوتن  دوب  رـضاح  هک  یـسک  دـندرک .  تعیب  مه  نم  اـب  دـندرک ،  تعیب  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  اـب  هک  یمدرم  »
تماما هب  ار  يدرم  رگا  تسا  راـصنا  نارجاـهم و  نآ  زا  اروش  هچ  دریذـپن ،  ار  نارـضاح  هدرک  دـناوتن  هدوب  بیاـغ  هکنآ  و  دـنیزگ ، 

نورب نآ  زا  هک  یعمج  هب  ار  وا  دیاب  درآ  دیدپ  یتعدب  ای  دهن  بیع  نانآ  راک  رب  یـسک  رگا  تسا و  نآ  رد  ادخ  يدونـشخ  دـندیزگ 
يرب رد  هب  رس  زا  ار  اوه  يرگنب و  درخ  هدید  هب  رگا  دنگوس  مناج  هب  هیواعم  دننار .  راکیپ  يو  اب  دز  زابرـس  رگا  دننادرگ و  زاب  هدش 
يزیچ ینادرگ و  مهتم  ارم  هکنآ  زج  مدومن ،  يریگ  هشوگ  هک  ینادـیم  مدوب و  رترازیب  نامثع  نوخ  زا  نامدرم  رگید  زا  نم  هک  ینیب 

(4  . « ) مالسلا و  یناشوپب .  تسا  راکشآ  تیارب  هک  ار 

یم هدامآ  گنج  يارب  ار  مدرم  ناهن  رد  تشاد و  هاگن  قشمد  رد  ار  ریرج  نوگاـنوگ  ياـه  هناـهب  هب  هیواـعم  دـش .  ماـش  هناور  ریرج 
 . درک

 . دـندرب دوخ  اب  هلئان ،  وا ،  نز  هدـیرب  ناتـشگنا  اب  ار  نامثع  دولآ  نوخ  نهاریپ  دـنتفر  ماش  هب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  ناـنآ 
دندش و یم  مهارف  نآ  درگ  نایماش   . « دنزیوایب قشمد  ربنم  رب  ار  ناتشگنا  نهاریپ و   : » تفگ هیواعم 
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(5  . ) دنیوشن ار  دوخ  نت  دنورن و  دوخ  نانز  دزن  دنشکن  ار  نامثع  ناگدنشک  ات  دندروخ  دنگوس  ماش  ناگرزب  دنتخیر و  یم  کشا 

رد نامثع  ندش  هتشک  ماگنه  دش  هتشون  هکنانچ  ورمع  تسویپ .  ودب  تفر و  هیواعم  دزن  صاع  رسپ  ورمع  نیفص ،  يریگرد  زا  شیپ 
زا سپ  دورب .  هیواـعم  اـی  یلع  دزن  هک  دـنام  لد  ود  تسا  هدرک  يراددوـخ  (ع) یلع اـب  تعیب  زا  هیواـعم  دینـش  نوـچ  دوـب .  نیطـسلف 
نب صاع  رـسپ  ورمع  تسیک ؟  صاع  ورمع  دید  دیاب  نونکا  دش .  هناور  ماش  هب  دیزگ و  ار  هیواعم  یهارمه  دوخ  نارـسپ  اب  تروشم 

صاع نیمه  هدـمآ ،  رثوک  هروس  رد  هک  رتبا  زا  دوب و  لوسر  نانمـشد  زا  صاع  يو  ردـپ  تسا .  شیرق  زا  مهـس و  ینب  هریت  زا  لئاو 
دایز هبعـش و  رـسپ  هریغم  هیواعم ،  رگید  نت  هس  دـنا .  هدرمـش  راگزور  نآ  هتخانـش  ناـکریز  نت  راـهچ  زا  یکی  ار  وا  تسا .  دوصقم 

 . دناوخ ردارب  ار  وا  هیواعم  هک  تسا 

ترجه هشبح  هب  هکم  ناکرـشم  رازآ  رثا  رب  ناناملـسم  زا  تسخن ،  هتـسد  نوچ  دوب .  مالـسا  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  زاغآ  رد  ورمع 
( ، (ص ربمغیپ تثعب  مشـش  لاس  رد  نوچ  دنداتـسرف .  یـشاجن  دزن  نانآ  ندروآ  يارب  ار  دـیلو  رـسپ  هراـمع  ورمع و  شیرق  دـندرک ، 

ورمع دیـسر ،  ءاضما  هب  (ص) دـمحم نانآ و  نایم  هیبیدـح  فورعم  همان  نامیپ  دوش و  هکم  لـخاد  ادـخ  لوسر  دنتـشاذگن  ناکرـشم 
لوسر زا  سپ  دش .  ناملسم  تفر و  هنیدم  هب  هبعـش  رـسپ  هریغم  هارمه  هکم  حتف  زا  شیپ  تسا .  نایاپ  هب  کیدزن  شیرق  راک  تسناد 

تفای ار  نیطسلف  تیالو  رمع  بناج  زا  ادخ 
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وا نامثع  تفای .  ار  نآ  تموکح  و  دوشگ .  ار  رـصم  [ وا هزاجا  نودـب  ای  ] رمع زا  نتفرگ  تصخر  اب  يرجه  مهدزون  لاس  رد  سپـس  . 
 . دنام وا  رانک  رد  تفر و  هیواعم  دزن  ماجنارس  دیدرگ  يو  یگدیجنر  ببس  درک و  رانک  رب  لغش  نآ  زا  ار 

وا زا  یلع  نایهاپـس  درب ،  یم  رـس  هب  ماش  رد  هک  یتدـم  رد  تفر .  قشمد  هب  هیواعم  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  ریرج  دـش  هتـشون  هکنانچ 
 : تفگ نانآ  خساپ  رد  (ع) یلع اما  دورب  هیواعم  تقو  رس  هب  دنتساوخ 

هار رگا  ] ریخ زا  نایماش  نتـشادزاب  تسا و  یتشآ  رد  نتـسب  تساهنآ ،  دزن  ریرج  هک  یلاح  ماش  مدرم  اب  دربن  يارب  نم  ندـش  هداـمآ  »
نیا نم  يأر  نامرفان .  ای  تسا  هدروخ  بیرف  دـنامب  نآ  زا  شیب  رگا  نامب .  ماـش  رد  تدـم  هچ  اـت  ما  هتفگ  ار  ریرج  نم  [ دـنیوج نآ 

(6  . « ) دیوش راکیپ  هدامآ  هک  مراد  یمن  شوخان  دیوش و  راک  هب  تسد  ارادم  یمرن و  اب  سپ  ناباتش .  هن  میشاب  رابدرب  هک  تسا 

 : تشون ودب  ماما  و  دیشک .  ازارد  هب  ماش  رد  ریرج  ندنام 

ار گنج  رگا  یتشآ .  ای  گنج  ای  زاس :  ریخم  ود  نیا  نایم  ار  وا  دنک .  هرـسکی  ار  راک  ات  راداو  ار  هیواعم  دـسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  »
 . « ریگب تعیب  وا  زا  درک  لوبق  ار  یتشآ  رگا  ریذپم و  ار  وا  دزن  ندنام  ایب و  تفریذپ 

مرج هب  دـندوب  هداتـسرف  ار  وت  رگا   : » تفگ ریرج   . « دوب رتهب  يدوب  هداتـسرف  ارم  رگا   : » تفگ رتشا  تشگزاب و  ماما  دزن  ماکان  ریرج 
دزن زا  ماجنارس  ریرج   . « تدنتشک یم  ینامثع  ناگدنشک  زا  هکنیا 
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(7  . ) تفر هیواعم  دزن  اجنآ  زا  اسیقرق و  هب  ماما 

شخب 21

نیمز نآ  كاخ  زا  داد  زامن  مالـس  نوچ  درازگ .  زامن  مدرم  اب  اجنآ  رد  دیـسر .  البرک  هب  هار  رد  داتفا و  هار  هب  ماش  يوس  هب  (ع) یلع
 : تفگ دیئوب و  تشادرب و 

(8  . « ) دنیآ یمرد  تشهب  هب  باسح  یب  هک  دنوش  یم  هتخیگنارب  وت  زا  یمدرم  كاخ !  يا  وت  اشوخ  »

 : تفگ درک و  تراشا  نادب  هک  تسا  هدروآ  يرگید  تیاور  رد  و 

(9  . « ) ناشیاهنوخ نتخیر  ياج  اجنیا  تسا و  نانآ  زادناراب  اجنیا  »

 . داتسرف هیواعم  شیپ  نت  رازه  هدزاود  اب  ار  رضن  نب  دایز  یناه و  نب  حیرش  تشذگ  تارف  زا  نوچ  دش .  هقر  هناور  اجنآ  زا 

هعومجم رد  همان  نیا  تسا .  هتشون  رـضن  رـسپ  دایز  هب  ار  نآ  دسیون  یم  و  ( 10  ) هدروآ (ع) یلع زا  يا  همان  دوخ  باتک  رد  یفاکـسا 
 : تسا هدمآ  ناونع  رد  هدش و  تبث  هرامش 11  هب  هغالبلا  جهن  یضر  فیرش 

 ، ما هتشون  محازم  نب  رصن  نیفص  هعقاو  باتک  زا  همان  نیا  تاقیلعت  رد  هکنانچ   . « داتسرف نمشد  تقو  رـس  هب  ار  نآ  هک  يرکـشل  هب  »
دهاوخ ار  لیـصفت  هکنآ  و  مروآ ،  یم  هغالبلا  جـهن  زا  ارنآ  همجرت  اجنیا  رد  تسا .  لصفم  همان  تسا .  حیرـش  داـیز و  نآ  بطاـخم 

 . دنک هعجارم  یکباتا ص 172  ياقآ  زا  نآ  همجرت  ای  »ص 123 و  نیفص هعقاو  » هب

اه هناخدور  نیب  ای  اههوک ،  هنماد  ای  اهیدنلب ،  زارفرب  ار  ناتهاگرکشل  دمآ ،  امش  رس  رب  نمشد  ای  دیتفر ،  نمـشد  تقو  رـس  هب  نوچ  »
کی زا  ناتگنج  و  دوب .  هار  رس  رب  یعنام  ار  نمشد  هانپ و  ار  امش  ات  دیهد  رارق 
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ای دیـسرت ،  یم  هک  دـیآ  یئاج  زا  نمـشد  ادابم  دـیرامگب ،  اهناب  هدـید  اه ،  هتـشپ  زارف  اههوک و  غیتس  رد  دوش و  زاغآ  وس  ود  اـی  وس 
دیوش هدنکارپ  ادابم  دنناسوساج .  ناورشیپ  ياه  هدید  دننانآ و  ياه  هدید  رکشل  ناورشیپ  هک  دینادب  و  دیرادن .  میب  نآ  زا  هک  یئاج 

ار اـه  هزین  تفرگ ،  ارف  ار  امـش  بش  نوچ  دـینک و  چوک  مه  اـب  دـیدرک  چوـک  نوـچ  دـییآ و  دورف  مه  اـب  دـییآ  یم  دورف  نوـچ  و  ! 
(11  . « ) دینام رادیب  یتخل  دیباوخب و  یتخل  ای  كدنا  زج  دیباوخم  دیراد و  اپ  رب  دوخ  درگادرگ 

دنتـشون و همان  ماما  هب  و  دـندروخرب ،  دوب  ناش  هدـنامرف  یملـس  روعـالا  وبا  هک  هیواـعم  نایرکـشل  زا  يا  هتـسد  هب  دوخ  هار  رد  ناـنآ 
نانآ دزن  همان  نیا  اب  ار  وا  تفگ و  ودـب  دـندوب  هتـشون  دایز  حیرـش و  هچنآ  تساوخ و  ار  رتشا  کـلام  ماـما  دـندرک .  فیلکت  بسک 

 : داتسرف

وا دیرب .  نامرف  يو  زا  دیونشب و  ار  وا  هتفگ  مدرک .  ریما  تسامش  نامرف  رد  هک  ینایهاپس  امـش و  رب  ار  ثراح  رـسپ  رتشا  کلام  نم  »
باتـش هن  دیاب ،  باتـش  هک  اجنآ  دـنک  يدـنک  هن  شزغل .  هن  تسا و  یتسـس  هن  ار  کلام  هک  دـینک  دوخ  نابهگن  رپس  هرز و  نوچ  ار 

(12  . « ) دیاش يدنک  هک  اجنآ  دریگ 

برغم رد  تارف  رانک  تسا  ینیمزرس  نیفص  دنتفرگ .  ياج  دوب  نیفـص  کیدزن  فورعم و  « نیرـصانق » هب هک  یئاج  رد  رکـشل  ود  ره 
دورف اجنادب  هیواعم  تشادرب .  بآ  نآ  زا  ناوتب  هک  دوبن  رتشیب  ياج  کی  دندوب ،  هدمآ  دورف  تارف  رانک  رب  نایرکشل  هک  اجنآ  هقر . 

دمآ و
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تسد رگا  تسامش و  اب  تجح  دنیاشگ .  تسد  گنج  هب  نانآ  رگم  دیگنجم  نانآ  اب   : » درک شرافـس  نینچ  دوخ  نایرکـشل  هب  ماما 
دـشاب ناوتان  عافد  رد  هک  ار  یـسک  دیـشکم .  ار  ناگتخیرگ  دـندروخ ،  تسکـش  رگا  تسامـش .  يارب  رگید  یتجح  دـننز  راکیپ  هب 
مانـشد ار  ناتناریما  ای  دـنزیرب  ار  امـش  يوربآ  دـنچ  ره  دـیهدن ،  رازآ  ار  نانز  دـیروایمرد .  اـپ  زا  ار  هدروخ  مخز  دـیناسرم .  بیـسآ 

نانآ زا  تسد  میدوب  رومأم  دندرب  یم  رـس  هب  كرـش  رد  نانز  هک  هاگنآ  ناوتان . . .  ناشناج  تسا و  كدنا  نانز  ناوت  هک  دـنیوگ . 
یم شنزرـس  راک  نیدـب  ار  يو  نادـنزرف  وا و  درب ،  یم  هلمح  ینز  رب  یتسدـبوچ  ای  گنـس  اب  يدرم  رگا  تیلهاـج  رد  میراد و  زاـب 

(13  . « ) دندرک

ار وا  زین  صاع  ورمع  میگنجب .  بآ  رس  رب  میا  هدماین  ام  داد  مایپ  وا  هب  ماما  دنرادرب .  بآ  (ع) یلع رکشل  دنراذگن  داد  روتسد  هیواعم 
 : دومرف نینچ  دوخ  رکشل  هب  هراب  نیا  رد  ماما  دیشک  يریگرد  هب  راک  تفریذپن .  وا  یلو  دوشن  بآ  نتشادرب  عنام  هک  داد  زردنا 

راوخ دینک .  رد  هب  نانآ  فک  زا  ار  بآ  دینک و  رت  نوخ  زا  ار  اهریـشمش  ای  دـیئآ  دورف  دوخ  هبتر  زا  دـییاپب و  ياج  رب  يراوخ  هب  ای  »
دناشک یم  دوخ  لابند  هب  ار  نادان  یهورگ  هیواعم  ندوب .  هدنز  ندیدرگ  زوریپ  ندش و  هتشک  تسا و  ندرم  ناتدنام  هدنز  نتـشگ و 

 . « دناشوپ یم  نانآ  زا  ار  تقیقح  و 

زا ار  نایماش  دومرف  ماما  دنتفای .  تسد  بآ  رب  دندنار و  ار  هیواعم  نایهاپس  (ع) یلع رکشل  دیشک .  يریگرد  هب  راک 
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 . دیوشم عنام  بآ  نتشادرب 

ات درامگ  دوب  یلع  رکـشل  کیدزن  هک  يدـنب  رـس  رب  ار  نت  تسیود  درب .  راـک  هب  یتلیح  راـب  رگید  هیواـعم   : » تسا هتـشون  مثعا  نبا 
هب دنچ  ره  وا  دندمآ .  ماما  دزن  دندیـسرت و  یلع  هاپـس  دنیامن .  بآ  قرغ  ار  ماما  رکـشل  دنیاشگب و  ار  دـنب  دـنهاوخ  یم  دـهد  ناشن 

هیواعم دنتفگ .  كرت  ار  دوخ  ياج  دنتفریذپن و  دنارب ،  بآ  زا  ار  امش  راب  رگید  دهاوخ  یم  هیواعم  هک  تسا  یتلیح  نیا  تفگ  نانآ 
نبا يربط و  رد  هچنآ  اب  هتشون  نیا  ( 14  . « ) دندنار اجنآ  زا  ار  هیواعم  هاپس  ات  تفرگ  رد  رگید  یگنج  تفرگ و  ار  اجنآ  دوخ  هاپس  اب 

هدومرف دندنار  بآ  رـس  زا  ار  نایماش  يو  نایهاپـس  هکنآ  زا  سپ  ار  نانخـس  نیا  هک  تسین  رود  و  تسا .  توافتم  یکدنا  هدمآ  ریثا 
 : دشاب

 ، دننار یم  سپ  ار  امش  ماش ،  مدرم  زا  نانیشن  نابایب  مانمگ و  ناگیامورف  مدید .  اهفص  رد  ار  امـش  تشگزاب  ندش و  هدنک  ياج  زا  »
زوس ماجنارـس  دیتسه .  يرادید  هبترم و  دنلب  يراوگرزب و  رد  مدق  شیپ  فرـش و  ياه  هناد  ناج  برع و  ناگدیزگ  امـش  هک  یلاح 

ناتیاج زا  هکنانچ  دـیدنک  ناشیاج  زا  دـندنار و  ار  امـش  هکنانچ  دـیدنار ،  ار  ناـنآ  مدـید  مد ،  نیـسپاو  رد  هک  تسـشن  ورف  ما  هنیس 
(15  . « ) دیدروآرد ناشیاپ  زا  اه  هزین  اب  دیتشک و  ناشاهریت  اب  دندنک ، 

یم درک و  یم  هناهب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  هیواعم  دـش .  زاغآ  اه  يراگن  همان  اهدـمآ و  تفر و  دیـسر و  نایاپ  هب  بآ  رـس  رب  گنج 
وا اب  ات  دراپسب  نم  هب  ار  نامثع  ناگدنشک  یلع  تفگ 
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وت هک  تسین  هدیـشوپ  اـم  رب  هیواـعم   : » تفگ دوب  رومأـم  ماـما  بناـج  زا  هک  یعبر  نب  ثبـش  اـهوگتفگ  نیا  زا  یکی  رد  منک .  تعیب 
هتشک یتشاد  تسود  يدرکن و  يرای  ار  وا  یتشاذگاو و  ار  نامثع  وت  یبیرفب .  نادب  ار  مدرم  ات  يا  هدرک  هناهب  ار  نامثع  یهاوخنوخ 

(16  . « ) تسین ریشمش  زج  امش  نم و  نایم  تفگ  داد و  مانشد  ار  وا  خساپ  رد  هیواعم  دوش . 

 . درک هیواعم  اب  وگتفگ  رومأم  یعمج  اب  ار  یعبر  نب  ثبش  راب  رگید  دشکن ،  گنج  هب  راک  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دیشوک  (ع) یلع
 : تفگ ثبش 

 : دومرف ماما   . « دیامرف شزارفارس  یتبتر  هب  ای  دهد  یتموکح  ار  وا  دنک  تعیب  رگا  هک  دهد  مایپ  ودب  نینمؤملا  ریما  تسا  رتهب  »

» ؟  دهاوخ یم  هچ  نیبب  ورب  وا  دزن  »

تموکح هیواعم  دشاب .  هدش  هتـشون  هیواعم  خساپ  رد  اهزور  نیمه  تسین  رود  هک  مینیب  یم  يا  همان  (ع) یـضر فیرـش  هعومجم  رد 
 : دیوگ یم  وا  دهاوخ .  یم  یلع  زا  ار  ماش 

دوباـن ار  برع  گـنج  یئوـگ  یم  هکنیا  و  متـشادزاب ،  وـت  زا  زورید  هک  مشخب  یمن  وـت  هب  ار  يزیچ  زورما  نم  ماـش !  نتـساوخ  اـما  »
( تشهب 17) « . هب  ار  دوخ  هار  دیآرد  اپ  زا  قح  هار  رد  هکنآ  شاب  هاگآ  دنامن ،  نانآ  يارب  یسفن  مین  زج  دنادرگ و 

هنرگ و  ار ،  تموکح  ندروآ  تسد  هب  هن  تساوخ  یم  ار  تلادـع  یئاـپرب  تفـالخ ،  زا  وا  دوـبن  شزاـس  لـها  یلع  هک  تسا  نشور 
 . تفرگ یمن  رد  اه  گنج  نآ  داد و  یم  تموکح  ار  ریبز  هحلط و  هیواعم و  تفگ  هریغم  هکنانچ  تفالخ  زور  نیتسخن 

 . دش زاغآ  رکشل  ود  یئورایور  يراب 
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مرحم هام  و  دیسر .  نایاپ  هب  شـش  یـس و  لاس  هجحلا  وذ  نوچ  هدنمزر .  اب  هدنمزر  گنج  هاگ  هدنکارپ و  ياه  گنج  تروصب  هاگ 
 . دندیمرآ هام  نآ  رد  حلص  هب  یبای  تسد  دیما  هب  دندیشک و  گنج  زا  تسد  رکشل  ود  دمآ  شیپ 

ناسیون خـیرات  دـش .  زاغآ  گرزب  گنج  متفه  یـس و  لاس  رفـص  هام  زاغآ  رد  دـنتفاین .  تسد  یتشآ  هب  اما  تفای  ناـیاپ  مرحم  هاـم 
ماش قارع و  نایهاپس  رامـش  محازم  نب  رـصن  باتک  رد  دنا .  هدرک  تبث  نوگ  هنوگ  دربن  نیا  رد  ار  هیواعم  (ع)و  یلع نایهاپـس  رامش 

(18  . ) تسا هدمآ  نت  رازه  هاجنپ  دصکی و  کی  ره 

هاپس هکنیا  تسا  قافتا  دروم  هچنآ  دنا .  هتشون  كدنا  یضعب  رایسب و  یـضعب  تسا .  فالتخا  نایهاپـس  رامـش  رد  دسیون  يدوعـسم 
زا نت و  رازه  جنپ  تسیب و  یلع  هاپس  زا  ار  ناگدش  هتـشک  رامـش  ( 19  . ) تسا هدوب  رازه  جنپ  داتـشه و  ماش  هاپـس  رازه و  دون  قارع 

(20  . ) دنا هتشون  نت  رازه  جنپ  لهچ و  هیواعم  هاپس 

هد تسیود و  ای  رازه  دصیـس  ندروآ  درگ  تسا .  زیما  هغلابم  يدح  ات  هدش  تبث  میدق  ياه  خیرات  رد  هک  یئاه  مقر  تفگ  ناوت  یم 
زا تسا ؟  هتشاد  ار  گرزب  يورین  نیا  دربن  روخ  رد  یتعسو  ارحص  نآ  ایآ  تسین .  ناسآ  نیفص  يارحـص  رد  هدایپ  راوس و  نت  رازه 

هدروآ مهارف  هنوگچ  هام  هس  زا  رتشیب  تدم  رد  ار  نابـسا  هفولع  ناگدنمزر و  كاروخ  هاپـس  ود  ناهدنامرف  دید  دیاب  میرذگب  هکنیا 
؟  دنا هتشاد  رارقرب  هنوگچ  یهدنامرف  زکرم  اب  ار  دوخ  طابترا  تدم  نیا  یط  رکشل  ود  دنا ؟ 

گنج گرزب ،  يریگرد  زاغآ  رد  مینیب  یم  لوا  تسد  ياهدنس  رد  هکنانچ  لاح  رهب 
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اب هیواعم  دـش ،  یم  ملـسم  یلع  هاپـس  يزوریپ  تفاـی  یم  همادا  رگا  هک  يا  هلمح  نیرخآ  رد  تفر .  یم  شیپ  یلع  نایهاپـس  دوس  هب 
یلع هاپس  شیپاشیپ  دننک و  هزین  رس  رب  دنراد  هاگودرا  رد  هک  نآرق  نادنچ  داد  روتسد  درب و  راکب  يا  هلیح  صاع  رسپ  ورمع  ینزیار 

دـنتفر و وا  دزن  دـندوب  نآرق  نایراق  زا  هک  یلع  هاپـس  زا  یهورگ  دـش و  رگراک  هلیح  نیا  دـنناوخب .  نآرق  مکح  هب  ار  نانآ  دـنور و 
یم هک  تسا  يرکم  نیا  تفگ  یلع  دـنچ  ره  میریذـپب .  دـنیوگ  یم  ار  هـچنآ  دـیاب  مـیگنجب  مدرم  نـیا  اـب  دـسر  یمن  ار  اـم  دـنتفگ 

(21  . ) دادن دوس  دنهرب  گنج  زا  نآ  ندرب  راکب  اب  دنهاوخ 

هک نانآ  زا  یهورگ  دید ،  یم  مشچ  شیپ  ار  يزوریپ  ياه  هناشن  دوب و  گنج  مرگرـس  رتشا  کلام  هک  یماگنه  تسا  هتـشون  يربط 
ار وت  میتشک  ار  نامثع  هکنانچ  هنرگ  و  نادرگ !  زاب  ار  کلام   : » دنتفگ یم  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  درگ  دندیروش ،  یلع  رب  دعب  يدنچ 

 : تفگ هدنروآ  مایپ  هب  کلام  ددرگزاب .  ات  داتسرف  وا  دزن  ار  یسک  یلع  هک  دندرک  رارصا  نادنچ  و   . « میشک یم 

 : داد خساپ  وا  و   . « میتسه يزوریپ  هناتسآ  رد  ینیب  یم  »

» ؟  ینیبب ریسا  ای  هتشک  ار  نینمؤملا  ریما  يدرگزاب و  يوش و  زوریپ  يراد  تسود  »

 : تفگ دیسر  نانآ  دزن  نوچ  تشگزاب .  و   ! « هن ادخ  هب  »

ارم یتخل  دـیزوریپ .  امـش  دنتـسناد  هک  دنتـشادرب  ار  اهنآرق  یماگنه  ناـنآ  دـیا ،  هداد  يراوخ  هب  نت  هک  یمدرم  يا  قارع  مدرم  يا  »
تسادخ يارب  اه  هنیپ  نیا  متشادنپ  یم  اه  هتسب  هنیپ  یناشیپ  يا  دینیبب .  ار  يزوریپ  هاگنآ  دیهد  تلهم 
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 . « تسایند يارب  منیب  یم  نونکا 

 . دش فقوتم  گنج  ( 22  . ) دینک سب  دادزاوآ  یلع  دندز .  وا  بکرم  هرهچ  رب  دنتشارفارب و  اه  هنایزات  دنتـشادرب و  گناب  وا  رب  نانآ 
 . دندوب هدش  دیهش  دربن  نآ  رد  ناعبات  هباحص و  زا  رایسب  یهورگ  هک  یلاح 

 : دوب هدومرف  وا  هرابرد  ادخ  لوسر  هک  رسای  رامع  نیتداهشلا و  وذ  تباث  نب  همیزخ  ناهیت ،  مثیهلا  وبا  نوچ  ینایباحص 

 . « تشک دهاوخ  راکهبت  هقرف  ار  وت  »

اهتشون یپ 

75 همان .   . 1

107 ص .  ج 5 ،  دیرفلا ،  دقع   . 2

108 ص .  ج 5 ،  دیرفلا ،  دقع   . 3

 . دوش ص 462 461  حوتفلا ،  همجرت  هب  عوجر  زین  مشش و  همان   . 4

3255 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 5

43 راتفگ .   . 6

277 ص .  ج 3 ،  لماکلا ،   . 7

140 ص .  نیفص ،  هعقاو   . 8

142 ص .  باتک ،  نامه   . 9

142 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و   . 10

11 همان .   . 11

رد هک  تسا  هدرک  طبض  ار  يراتفگ  هشیاع  هناخ  زا  ندمآ  نورب  ماگنه  رد  (ع) یلع زا  يربط  نیفص ص 154 .  باتک  همان 13 ،   . 12
 . تسا همان  نآ  دننامه  ظافلا  زا  یخرب 

14 همان .   . 13

190 ص .  نیفص ،  هعقاو  ات 525 ،  هحفص 553  مثعا ،  نبا  خیرات  همجرت   . 14
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149 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و  تسا .  هدروآ  دوخ  باتک  رد  فالتخا  كدنا  اب  ار  راتفگ  نیا  یفاکسا  ص 107 ،  راتفگ ،   . 15

3271 ص 72 .  ج 6 ،  يربط ،   . 16

همان  . 17
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17 . 

156 ص .  نیفص ،  هعقاو   . 18

17 ص .  ج 2 ،  بهذلا ،  جورم   . 19

558 ص .  نیفص ،  هعقاو   . 20

162 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و   . 21

164 ص 165 .  هنزاوملا ،  رایعملا  ص 3332 3330 ،  ج 6 ،  يربط ،   . 22

شخب 22

لوا تمسق 

هدـیزگ يرواد  هب  نایقارع  يوس  زا  یـسک  هچ  اما  تسا .  صاع  رـسپ  ورمع  ناـیماش  رواد  دوب  مولعم  دیـسر .  رواد  ندـیزگ  هب  تبون 
يارب ار  يرعـشا  یـسوم  وبا  دنتفریذپن و  وا  هاپـس  ناهدنامرف  ضعب  اما  دـنیزگب ،  ار  سابع  رـسپ  هللا  دـبع  تساوخ  یم  (ع) یلع دوش ؟ 

 : تسا هتشون  يربط  دوش .  هدیزگ  يرواد  هب  یلع  هاپس  بناج  زا  یـسوموبا  ات  دیـشوک  ثعـشا  همه  زا  رتشیب  دندناسانـش .  راک  نینچ 
 : دنتفگ ( دنتسویپ جراوخ  هب  ود  ره  هک  ) رگید نت  ود  ثعشا و 

 : تفگ یلع   . « میریذپ یمن  ار  یسک  یسوموبا  زج  ام  »

 . « دندرشف ياپ  وا  ندیزگ  رب  دنتفریذپن و  نانآ  یلو  تشادزاب .  نم  يرای  زا  ار  مدرم  وا  درک .  نانیمطا  ناوت  یمن  وا  هب  »

هناخ رد  تساوخ  مدرم  زا  دوب  هرـصب  گنج  مزاع  یلع  هک  یماگنه  وا  تسا .  ملـسم  وا  یحول  هداس  مینادن  قفانم  رگا  ار  یـسوم  وبا 
هرابرد دهاوخ  یم  سک  نینچ  لاح  دش .  هدنار  هموکحلا  راد  زا  رتشا  کلام  يریگتخس  اب  ماجنارـس  دنزادرپن و  گنج  هب  دننیـشنب و 

؟  تسیچ دنشیدنیب  نآ  هرابرد  نارواد  نیا  دیاب  هچنآ  اما  دنک .  يرواد  وا  راک  یلع و 

 : تسا نینچ  همان  یتشآ  نتم  اه  خیرات  رگید  يربط و  خیرات  رد 

باتک هب  ات  دندیزگ  ار  نارواد  نیا  ماش  مدرم  هیواعم و  هفوک و  مدرم  (ع)و  یلع »
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ار هچنآ  ادخ  باتک  رد  رگا  دنناریمب و  دناریمب ،  هچنآ  دننک و  هدنز  دنک ،  هدنز  نآرق  هچنآ  دنرگنب و  نآ  ماجنا  ات  نآ  زاغآ  زا  ادـخ 
رد نکیل  دوش ،  یم  هدید  يرتشیب  ياهریبعت  كدنا  اب  محازم  نب  رـصن  باتک  رد  نتم  نیا   . « دننک هعجارم  تنـس  هب  دنتفاین  دنهاوخ ، 

(1  . ) درادن هدروآ  يربط  هچنآ  زا  رت  نوزفا  يزیچ  لوصا 

هدـید یمن  یترورـض  ایوگ  دننیـشنب .  يرواد  هب  یعوضوم  هچ  هرابرد  نارواد  هک  تسا  هدـشن  تراشا  نتم  نیا  رد  مینیب  یم  هکنانچ 
هچ دنتشادن  یهاگآ  هتـشذگ  نانآ  نایم  هچنآ  زا  دندوبن و  سلجم  نآ  رد  هک  نانآ  يارب  اما  تسا .  هدوب  نشور  نانآ  دزن  نوچ  دنا ، 

؟

يو زا  تشون  هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  (ع) یلع میناد  یم  دننک .  هچ  دیاب  نارواد  و  تسا ،  هدوب  هچ  رـس  رب  گنج  دـید  دـیاب  نونکا 
 : دهن ندرگ  دنا  هدرک  نیعم  تفالخ  هب  ار  وا  هک  راصنا  نارجاهم و  ياروش  يأر  هب  تساوخ 

 . دندیرخ ار  ادخ  يدونشخ  دندیمان  دوخ  ماما  ار  وا  دندیدرگ و  مهارف  یـسک  درگ  رگا  سپ  تسا .  راصنا  نارجاهم و  صاخ  اروش  »
(2  . « ) دننادرگرب عمج  هب  ار  وا  دیاب  درآ  دیدپ  یتعدب  ای  دراذگ  بیع  نانآ  راک  رب  یسک  رگا 

 : دسیون یم  نینچ  هدروآ  نیفص  باتک  رد  ار  نآ  محازم  نب  رصن  هک  (ع) یلع هب  يا  همان  رد  هیواعم  و 

دوخ وت  دننک و  یم  يرای  ار  وت  دنتسه و  وت  درگ  نونکا  يا و  هداد  هانپ  ار  وا  ناگدنشک  هک  ارچ  دننامگدب ،  وت  رب  نامثع  نارادفرط  »
يوس هب  تعیب  يارب  هاگنآ  مینک  ناشصاصق  ات  راذگب  ام  رایتخا  رد  ار  نانآ  یئوگ  یم  تسار  رگا  یناد  یم  يرب  نامثع  نوخ  زا  ار 
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(3  . « ) دمآ مهاوخ  وت 

هب دوخ  راک  رد  نامثع  ناگدنشک  دننیبب  هک  تسا  نیا  دندراذگاو  نارواد  هب  هچنآ  دوش ،  یم  نشور  هیواعم  ياه  همان  زا  راتفگ و  زا 
دش هتشون  هکنانچ  هیواعم .  ای  تسا  تفالخ  راوازس  یلع  ایآ  هک  دنـشیدنیب  دننیـشنب و  تسا  هدوبن  نارواد  هفیظو  هن .  ای  دنا  هدوب  قح 

تفگ یم  رهاظب  هیواعم  دـید .  یمن  بسانم  ار  عقوم  نوچ  دروآ .  یمن  نابز  رب  تخپ ،  یم  رـس  رد  تفالخ  يادوس  هکنآ  اب  هیواـعم 
 : دیوگ هک  تسا  هداد  ار  قح  نیا  نم  هب  نآرق  متسه .  وا  مد  یلو  دنواشیوخ و  نم  دنا  هتشک  قحان  هب  ار  نامثع 

(4 « ) اناطلس هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  «و 

هیواعم تسا  نینچ  رگا  تسا ؟  هدوب  ندش  هتـشک  راوازـس  نامثع  دـننیبب  دـنرگنب و  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  دـیاب  نارواد  نیا 
 . دراپسب هیواعم  هب  ار  وا  ناگدنشک  دیاب  یلع  هنرگ  و  دراد ،  یم  زاب  تسد 

ماگنه دیاش  دشاب .  هداد  نآ  رد  یلک  رییغت  دـعب  لسن  دـسر  یمن  رظن  هب  دـش ؟  هتـشون  هک  تسا  هدوب  نامه  همان  یتشآ  نومـضم  ایآ 
یتشآ نتم  رگا  یتسار  یلو  تسا .  یعیبط  نیا  هتفای و  لیدـبت  رگید  ياـه  هژاو  هب  اـه  هژاو  یخرب  يرگید  هب  یکی  هظفاـح  زا  لاـقتنا 

هک یلکـشم  نآ  ات  تسیچ ؟  نانآ  تارایتخا  دودح  و  دننک ؟  هچ  دیاب  نارواد  دـندرکن  حیرـصت  نآ  رد  ارچ  تسا ،  هدوب  نیمه  همان 
 . دیاین شیپ  دمآ ،  دیدپ  نانآ  يأر  ندش  رداص  زا  دعب 

نیا اب  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یگنرین  نایماش  نتـشارفا  هزین  رب  نآرق  دننادب  دنتـساوخن  ای  دنتـسنادن  یلع  نایهاپـس  ارچ  دید  دـیاب  لاح 
نخس ارچ  دنراد و  زاب  گنج  زا  ار  نانآ  گنرین 
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 . دندینادرگ روبجم  رواد  نتفریذپ  هب  ار  وا  دندینشن و  ار  دوخ  ماما 

 : تسا هدوب  هتسد  هس  زا  گنج  ياهزور  نیرخآ  رد  یلع  هاپس  بیکرت  دسر  یم  رظن  هب 

هفوک هاپس  دوس  هب  گنج  دنتـساوخ  یم  لقاال  ای  دنتفریذپ  یم  تفگ  یم  وا  هچ  ره  دنتـشاد و  دوخ  ماما  نامرف  هب  شوگ  هک  یتیلقا   1
 . دبای نایاپ 

هب ار  دوخ  مدرم  دوب .  دـهاوخ  هرـصب  گنج  دـننام  زین  گنج  نیا  نایاپ  دـندید  یم  دـندوب و  هدـش  هتـسخ  گنج  زا  هک  يا  هتـسد   2
 . دوش یمن  ناشبیصن  یتمینغ  هرصب  گنج  دننام  دنناطلغ و  یم  نوخ  كاخ و 

ناقفانم نیا  هتـسدرس  دوب .  شوخ  هیواعم  ياه  هدعو  هب  مه  ناش  یـضعب  لد  دـندرک و  یم  راک  قافن  هب  دوخ ،  ماما  اب  هک  یناسک   3
زا دنچ  ینت  اب  ترجه  مهد  لاس  رد  تسا .  ناتـسبرع  بونج  مدرم  زا  هدـنک  هلیبق  زا  ثعـشا  دوب .  سیق  رـسپ  ثعـشا  یلع  رکـشل  رد 

ریسا ثعشا  داتسرف .  وا  رس  رب  یهاپس  رکبوبا  تشگرب .  مالـسا  زا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دش .  ناملـسم  دمآ و  ربمغیپ  دزن  دوخ  مدرم 
رامش رد  ثعشا  نامثع ،  ندش  هتشک  زا  سپ  داد .  ودب  ار  دوخ  رهاوخ  دیـشخب و  ار  يو  رکبوبا  دندروآ .  هنیدم  هب  هتـسب  ار  وا  دش و 

زاب هدـنک  هلیبق  رب  تسایر  زا  المع  دوخ ،  دزن  ندـناوخ  اـب  ار  وا  ماـما  هک  ارچ  دوبن .  لدـکی  یلع  اـب  وا  دوب  یلع  اـب  ناگدـننک  تعیب 
قفانم ار  وا  ماما  دریگ و  یم  هدرخ  هدروآ ،  دوخ  نانخـس  رد  یلع  هک  يا  هلمج  رب  وا  هک  مینیب  یم  هغالبلا  جـهن  رد  نینچمه  تشاد . 

(5  . ) دنک یم  باطخ  رفاک  دنزرف 

همان یتشآ  نتشون  ماگنه 
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 . دنا قفتم  نآ  رب  هیواعم  یلع و  نانمؤم  ریما  هک  تسا  يا  همان  یتشآ  نیا  تشون  هدنسیون  ، 

 : تفگ ار  هدنسیون  صاع  رسپ  ورمع 

رـسپ فنحا  دنک ،  وحم  ار  نانمؤم  ریما  بقل  تساوخ  هدنـسیون  نوچ   . « تسین ام  ریما  تسامـش  ریما  وا  سیونب .  ار  شردپ  وا و  مان  »
 : تفگ سیق 

وگتفگ هراـب  نیا  رد  يدـنچ   . « ددرگن زاـب  وت  هب  دـننک  وحم  ار  بقل  نیا  رگا  مراد  نآ  میب  هچ  نکم  وحم  ار  ناـنمؤم  ریما  یلع ،  اـی  »
 : تفگ سیق  رسپ  ثعشا  ماجنارس  دندرک 

 : تفگ یلع   . « نک وحم  ار  بقل  نآ  »

 : دنتفگ مرواین و  همان  رد  ار  هللا  لوسر  هملک  دنتـساوخ  نم  زا  متـشون  یم  ار  هیبیدح  همان  یتشآ  هک  يزور  ربکا ،  هللا  هللا و  الا  هلا  «ال 
 . « میراد ار  ارجام  نآ  دننامه  نانآ  نادنزرف  اب  زورما  و  میدرک ،  یمن  گنج  وا  اب  میتسناد  یم  ادخ  لوسر  ار  وا  ام  رگا 

 : دومرف یلع   . « میناملسم ام  ینک  یم  هیبشت  نارفاک  هب  ار  ام  هللا  ناحبس   : » تفگ ورمع 

 : داد خساپ  ورمع  » ؟  يا هدوبن  ناناملسم  نمشد  نارفاک و  روای  تقو  هچ  هغبان  رسپ  »

 . دوش زوریپ  تنارای  وت و  رب  ادخ  هک  مراودیما  نم   : » دومرف یلع  و   . « تسـشن مهاوخن  سلجم  کی  رد  وت  اب  سپ  نیا  زا  هک  ادخ  هب  »
(6 « )

میمت ینب  زا  يا  هتسد  هب  هکنآ  ات  دندومن ،  مالعا  ار  دوخ  يدونشخ  ناگمه  دناوخ و  مدرم  رب  ار  نآ  ثعشا  دش و  هتـشون  همان  یتشآ 
 : تفگ نانآ  نایم  زا  هیدا  نب  هورع  دیسر . 

 . تفشآرب الا هللا»و  مکح  ال  دیرامگ ؟  یم  رب  مکح  ادخ  راک  رد  »

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


تسناد ار  نامه  همان  یتشآ  نومضم  زا  هورع  تسین  مولعم  دنتساوخ .  رذع  ثعـشا  زا  دندمآرد  جراوخ  هرمز  رد  ادعب  هک  یعمج  اما 
یس و لاس  رفص  مهدزیس  هبنـشراهچ  زور  همان  یتشآ  نیا  هن .  ای  ( هفیلخ تیحالـص  رد  ثحب  ) دندیمهف جراوخ  نآ  زا  سپ  اهتدم  هک 

 : تفگ دوخ  مدرم  هب  (ع) یلع تسا  هتشون  دوخ  دنس  هب  يربط  ( 7  . ) هدش هتشون  يرجه  تفه 

زا نمـشد  دـیدوب و  رترب  امـش  دروآ ،  ناتیارب  تلذ  يراوخ و  و  درک .  ناتناوتان  تخیر و  مه  رد  ار  امـش  يورین  هک  دـیدرک  يراک  »
سپ نیا  زا  دندناوخ .  نآ  مکح  هب  ار  امـش  دندرب و  الاب  ار  اه  نآرق  دندیزرل .  دوخ  رب  دندید و  ار  امـش  تسد  برـض  دیـسرت .  امش 

(8  . « ) درک دیهاوخن  تیاعر  ار  یشیدنا  رود  طایتحا و  دش و  دیهاوخن  نخس  کی  راک  چیه  رد 

هـشقن هب  یهاـگن  ناتـسبرع .  هریزج  هبـش  یلامـش  زرم  رد  ( فوـج ) رد يا  هحاو  دـیدرگ ،  نییعت  « لدـنجلا همود  » نارواد تماـقا  ياـج 
تموکح نآ  رب  هیواعم  هک  تسا  ماـش  نیمزرـس  هب  کـیدزن  یلع و  تموکح  رقم  زا  رود  نارواد  هاـگتماقا  دـهد  یم  ناـشن  اـیفارغج 

دنشابن رود  وا  دید  زا  نارواد  تسا  هتـساوخ  یم  ماش  مکاح  ایوگ  تسین .  نشور  دندیزگ ؟  نارواد  يارب  ار  هیحان  نیا  ارچ  تشاد . 
زا یسوموبا  دندرب .  رس  هب  دوخ  رقم  رد  يدنچ  ورمع  یسوم و  وبا  لاح  رهب  دوش .  هاگآ  درذگیم  اجنآ  رد  هچنآ  زا  دناوتب  هتـسویپ  ات 

دیاب وا  ناگدنـشک  تسا ،  هدـش  هتـشک  قحان  هب  نامثع  نوچ  تسا و  هدـش  هتـشک  قحان  هب  نامثع  تشاد  رواب  هک  دوب  یناسک  هلمج 
ارف ار  یلع  درگادرگ  نونکا  مه  ناگدنشک  نیا  دنوش .  صاصق 
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رد هنیدم  نایشروش  زا  هچنآ  دندوبن .  يا  هتخانش  نیعم و  صاخـشا  ناگدنـشک  اما  دراپـسب .  هیواعم  هب  ار  نانآ  دیاب  یلع  دنا .  هتفرگ 
 . دندمآ یم  رامش  هب  نامثع  لتاق  ( یلع نایفارطا  نیرتشیب  ) دندرک تکرش  نیفص  هرصب و  گنج  ود 

ارنآ تلع  دوب ؟  هداتسیا  تخس  یسوموبا  ندیزگ  رد  ارچ  سیق  رسپ  ثعشا  دندیزگ ؟  دوخ  يارب  ار  يرواد  نینچ  (ع) یلع نارای  ارچ 
 . دیسر ارف  يأر  ندش  رداص  زور  ماجنارس  تفای .  يا  هلیبق  يوخ  تنس و  ندش  هدنز  رد  دیاب  (ع) یلع زا  ثعشا  يدونشخان  رب  هوالع 

یـسررب هب  نانآ  اما  دنتـشک ؟  اوران  هب  ار  وا  ای  دوب  نتـشک  راوازـس  نامثع  ایآ  دننک .  مالعا  ار  دوخ  رظن  دـیاب  رواد  ود  ره  هک  يزور 
 . دندوب هتفر  رتارف  هکلب  دندرکن  هدنسب  نامثع  ندش  هتشک 

راوازـس هتخادنا  هار  هب  ار  گنج  هداد و  هانپ  ار  نامثع  ناگدنـشک  نوچ  یلع  هک  دنالوبق  یـسوموبا  هب  صاخ  یکریز  اب  صاع  ورمع 
علخ تفالخ  زا  ار  یلع  یسوموبا  دنتشاد  ررقم  دیدن و  تفالخ  قیال  ار  وا  تفرگ و  هدرخ  هیواعم  رب  زین  یـسوموبا  تسین .  تموکح 
قح نیا  و  دوب ؟  هداد  يرایتخا  نینچ  نانآ  هب  یـسک  هچ  دوش .  راذگاو  اروش  هب  هفیلخ  نییعت  راک  و  ار ،  هیواعم  صاع  ورمع  دـنک و 
يأر نارواد  تسیاب  هک  یماگنه  دـندرک .  یقفاوت  نینچ  رگیدـکی  اب  نانآ  اما  مینیب .  یمن  يزیچ  همان  یتشآ  رد  دـنتفای ؟  اـجک  زا  ار 

 : تفگ تخادنا و  شیپ  ار  یسوم  وبا  درب .  راک  هب  يرگید  گنرین  صاع  ورمع  دننک  مالعا  ار  دوخ 

 . « ینک مالعا  ار  دوخ  يأر  دیاب  وت  تسخن  تسا و  بجاو  وت  تمرح  »

تفرگ و شیر  هب  حول  هداس  نیا 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


 : تفگ دمآ و  عمج  نایم  تفریذپن ،  دهدب ،  ار  دوخ  يأر  ورمع  تسخن  راذگب  تفگ  ودب  تشاد و  رذحرب  ار  وا  سابع  نبا  دنچ  ره 

 : تفگ تفر و  ربنم  هب  ورمع  وا  زا  سپ   . « مروآ یم  نورب  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  نیا  هکنانچ  منک  یم  علخ  تفالخ  زا  ار  یلع  نم  »

رد ار  رتشگنا  نیا  هکنانچ  مراـمگ  یم  تفـالخ  هب  ار  هیواـعم  منک و  یم  علخ  ار  وا  زین  نم  درک  علخ  تفـالخ  زا  ار  یلع  وا  هکناـنچ  »
 . « مهن یم  دوخ  تشگنا 

خلسناف انتایآ  هانیتآ  يذلا  أبن  مهیلع  لتا  و  دومرف :  ناش  هرابرد  ادخ  هک  تسا  یناسک  لثم  ورمع  لثم   : » تفگ تفشآرب و  یـسوموبا 
 : تفگ زین  ورمع  ( 9  . « ) اهنم

(10  . « ) ارافسا لمحی  رامحلا  لثمک  کلثم  »

مود تمسق 

نایقارع دمآ .  دیدپ  داد  یم  میب  نآ  زا  ار  نایفوک  یلع  هچنآ  دندش و  ناور  ییوس  هب  کی  ره  دندرک و  شنزرـس  ار  رگیدـکی  یتخل 
الا مکح  «ال  گناب دـنتفرگ  ماـن  جراوخ  سپ  نآ  زا  هک  یهورگ  دوب .  هدـش  رید  اـما  دنتفـشآرب ،  دـندش  هاـگآ  نارواد  يأر  زا  نوچ 

مدرم دنتفریذپ  ار  رواد  هکنانآ  دوبن .  یـضار  راک  نیدب  وا  هک  یلاح  یتشامگ ؟  رواد  ارچ  هک  دنتفرگ  هدرخ  ماما  رب  دـندروآرب و  « هللا
 : دیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  (ع) یلع و  دوب .  نانآ  يوخ  يریذپ  گنر  هک  دندوب  قارع  نامدرمان  رتهب  ریبعت  هب  ای 

يادخ مینادرگرب .  يور  ادخ  باتک  زا  هک  میدوبن  یهورگ  ام  مینادرگ ،  رواد  شیوخ  نایم  ار  نآرق  ات  دندناوخ  ار  مدرم  نیا  نوچ  »
و ( 11  . ) دینادرگزاب لوسر  ادخ و  هب  ارنآ  دیدرک  تموصخ  يزیچ  رد  رگا  تسا  هتفگ  ناحبس 
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ار وا  تنـس  هک  تسا  نیا  لوسر  تنـس  هب  ندـنادرگ  زاـب  میریذـپب و  يرواد  هب  ار  وا  باـتک  هک  تسا  نیا  ادـخ  هب  نآ  ندـینادرگزاب 
(12  . « ) میرتراوازس نادب  نامدرم  رگید  زا  ام  دننک  يرواد  ادخ  باتک  هب  یتسار  يور  زا  رگا  میریگب . 

 : تفگ دنوش ؟  مکاح  ادخ  نید  رد  هک  تسا  یتیحالص  هچ  ار  نامدرم  دنتفگ  یم  هک  نانآ  خساپ  رد  و 

 . تسا هتـشه  دـلج  ود  نایم  هک  تسا  هتـشبن  یطخ  نآرق  نیا  میداد .  رارق  رواد  ار  نآرق  هکلب  میدرامگن  تموکح  هب  ار  نامدرم  ام  »
نارس يأر  ( » 13  . « ) دنناد ار  نآ  ینعم  هک  دـننادرم  نآ  شنامجرت  دـیاب ،  ینامجرت  ار  نآ  راچان  هب  دـیآ ،  نخـس  هب  ات  درادـن  نابز 

 . دـننیزگن نآ  مکح  زا  رتارف  دـنریگ و  مزال  ار  نآرق  هک  میتفرگ  نامیپ  ود  نآ  زا  دـنریذپ و  يرواد  هب  ار  درم  ود  هک  دـش  یکی  امش 
ار نآ  هک  یلاح  دـندراذگاو .  ار  قح  دندیچیپرـس و  نآرق  مکح  زا  ود  نآ  اما  نآ .  مکح  وریپ  ناشلد  دـشاب و  نآرق  اب  ناشیا  ناـبز 

(14  . « ) تسادخ ياضر  هچنآ  اب  تفلاخم  يورجک و  ناشیا  يوخ  دوب و  تسار  هار  زا  ندش  نوریب  نانآ  ياوه  دندید ،  یم 

ات همان  نامیپ  بجوم  هب  هک  ارچ  دوبن .  نکمم  گنج  نتفرگرـس  زا  اما   . « میریگ رـس  زا  ار  گنج  دیاب  تسا  نینچ  هک  لاح   : » دنتفگ
ندرامگ هک  [ دـناد یم  ادـخ  داقتعا ،  يور  زا  ای  رهاظ  هب  ] دـنتفریذپ هکنآ  زا  سپ  دـننزب .  گنج  هب  تسد  دنتـسناوت  یمن  ناضمر  هام 

تفگ یلع  « يداهن تدم  نایماش  اب  ارچ   : » دنتفگ تسا ،  هدوب  نانآ  رارصا  اب  رواد 
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:

دنادب و راکشآ  ار  دوخ  ياطخ  نادان  ات  مدرک  ار  راک  نیا  نم  يداهن ،  تدم  يرواد  يارب  نانآ  دوخ و  نایم  ارچ  هک  امش  نخس  اما  »
 . « دـهد يراوزاس  ار  تما  نیا  راک  ادـخ  تسا  رارقرب  یتشآ  هک  تدـم  نیا  رد  دـیاش  هکنیا  دـنام و  راوتـسا  شیوخ  تدـیقع  رب  اناد 

(15)

 : دنتفگ دنتفر و  رتارف  تیاکش  هلگ و  زا  رگید  یهورگ 

رتشیب دنتـشاد  هک  يا  هشیدنا  رد  زور  ره  و   . « تسار ادـخ  اهنت  يرواد  تسین .  ناگدـنب  تیحالـص  رد  ادـخ  نید  رد  ندرک  يرواد  »
 : دنتفگ یلع  هب  ماجنارس  ات  دنتفر  شیپ 

 . « يدش رفاک  ادخ  نید  رد  رواد  ندرامگ  اب  وت  »

يا هبطخ  ار  نانآ  هللا  دـبع  دـندمآ .  مهارف  یبسار  بهو  رـسپ  هللا  دـبع  هناخ  رد  ارورح  هد  رد  دـنتفرگ و  هراـنک  یلع  هاپـس  زا  هاـگنآ 
 : تفگ سپس  درک .  ناشتوعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یئاسراپ و  هب  دناوخ و 

ار تعدـب  نیا  دـیرب و  هاـنپ  تسا  ناتـسهوک  رد  هک  یئاـهاج  اهرهـش و  هب  دـیوش و  نوریب  دنراکمتـس  نآ  مدرم  هک  يرهـش  نـیا  زا  »
 : تفگ میمت  مدرم  زا  ریهزرسپ  صوقرح  مانب  نانآ  زا  رگید  یکی   . « دیریذپن

زاب متـس  راکنا  قح و  بلط  زا  دبیرفیم و  نآ  رد  ندنام  هب  ار  امـش  ایند  رویز  کیدزن ،  نآ  زا  یئادـج  تسا و  كدـنا  ایند  نیا  عاتم  »
(16  . « ) نونسحم مه  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  هللا  نا  دراد  یم 

وت نک ،  تلادع  هب  راک   : » تفگ تفرگ و  هدرخ  ادخ  لوسر  رب  نینح  گنج  ياه  تمینغ  میـسقت  ماگنه  هک  تسنامه  صوقرح  نیا 
 . « يدرکن راتفر  هنالداع 

 : دنتفگ سپ 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نتـسویپ  هب  ار  مدرم  دـنتفر و  ناورهن  هب  اجنآ  زا  دـندرک .  تعیب  بهو  رـسپ  هللا  دـبع  اب  سلجم  نآ  رد  دـیاب .  يرتهم  ار  عمج  نیا  »
 : هک تشون  يا  همان  نانآ  هب  یلع   . « دندناوخ دوخ  عمج 

 . « دیئایب ام  دزن  دسرب  امش  هب  نم  همان  نوچ  دنتفرن  تنس  نآرق و  مکح  هب  رواد  ود  نیا  »

يداد و یهاوگ  دوخ  رفک  رب  رگا  ینیگمـشخ .  نانآ  رب  دوخ  يارب  هک  يا  هدـماین  مشخ  هب  ادـخ  يارب  وت   : » دنتـشون خـساپ  رد  ناـنآ 
 . « درادن تسود  ار  ناراک  تنایخ  ادخ  هک  نادب  هنرگ  میرگن و  یم  وت  راک  رد  يدرک  هبوت 

ار وا  هلماح  نز  مکـش  دنتـشک و  دوب  ادخ  لوسر  یباحـص  شردپ  هک  ار  بابخ  نب  هللا  دبع  دـندوشگ .  مدرم  نتـشک  هب  تسد  سپس 
 . میرآ ور  ماش  هب  میراذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  نانیا  میناوت  یم  هنوگچ   : » دنتفگ هفوک  مدرم  دیـسر ،  یلع  هب  ربخ  نوچ  دندرک .  هراپ 

نانآ رامش  هک  هرـصب  جراوخ  رگید  يوس  زا   . « میزات ماش  بناج  هب  هاگنآ  میزاس  هدوسآ  جراوخ  بناج  زا  ار  دوخ  لایخ  تسا  رتهب 
دناوخ يا  هبطخ  (ع) یلع تشگ .  رت  يدج  ناشرطخ  رتشیب و  نانآ  رامش  دنتسویپ و  ناورهن  ياه  یجراخ  هب  دنا  هتـشون  نت  دصناپ  ار 

 : تفگ نآ  نمض  و 

ار شیوخ  يأر  يرواد  نیا  هراـبرد  دراد .  لاـبند  هب  ینامیـشپ  درآ و  ندروخ  غیرد  نادراـک ،  ياـناد  ناـبرهم ،  هاوخریخ  یناـمرفان  »
شیپ ینامرفان  دیدز و  زابرس  راو  فلاخم  اما  دیتفریذپ .  یم  رگا  دوب  نآ  تسرد  يأر  متفهنن .  امش  زا  متشاد  لد  رد  هچنآ  و  متفگ ، 

ات دیتفر .  نایصع  هار  هب  دیدیزرو و  افج  دیتفرگ ، 
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 : هک تسا  نانچ  امش  نم و  ناتساد  ناهد و  جنر  اولح  دش و  نامگدب  دوخ  هرابرد  وگ  تحیصن  هکنآ 

(17  ) لابرغ رد  بآ  وچ  نادان  مدرم  شوگ  هب  تسا  سفق  رد  داب  وچ  ملاع  همه  تحیصن 

یلیلد یب  کـی  ره  دـندرک و  هدـنز  دوـب  هدـناریم  نآرق  ار  هچنآ  دـندش  نوریب  نآرق  مکح  زا  دـیدیزگ  يرواد  هـب  هـک  درم  ود  نـیا  »
(18  . « ) دنرازیب ود  نیا  زا  راکتسرد  نانمؤم  لوسر و  ادخ و  تفر .  دوخ  ياوه  هب  رادیاپ  یتنس  راکشآ و 

هللا دـبع  دریگرد .  گنج  هکنآ  زا  شیپ  دوب  وا  ینابرهم  یئامنهار و  ياضتقم  هکنانچ  اما  تفر  ناـیجراخ  یپ  دوخ  نایهاپـس  اـب  یلع 
 : تفگ ودب  داتسرف و  نانآ  دزن  ار  سابع  رسپ 

تنـس هب  نکیل  يزیچ .  وت  مصخ  یئوگ و  یم  يزیچ  وت  دراد .  نوگانوگ  ياه  ینعم  بات  نآرق  هک  روایم  تجح  ناـنآ  رب  نآرق  هب  »
(19  . « ) نآ نتفریذپ  زج  دوبن  یهار  ار  ناشیا  هک  نک  وگتفگ  نانآ  اب 

دریگرد یگنج  هکنآ  زا  شیپ  دـندوب .  مزر  هدامآ  نایجراخ  هک  ارچ  دادـن  يدوس  نانآ  اب  وگتفگ  اـما  تفر ،  ناـنآ  دزن  ساـبع  رـسپ 
 : تفگ تفر و  نانآ  يودرا  هب  دوخ  یلع 

 : دنتفگ » ؟  دیدوب ام  اب  نیفص  رد  امش  همه  »

 : دومرف  . « دندوبن یضعب  دندوب و  ام  زا  یضعب  »

تسا نانآ  روخ  رد  هکنانچ  هتسد  ره  اب  ات  رگید ،  يا  هتسد  دندوبن  هک  نانآ  و  يا ،  هتسد  دندوب  نیفص  رد  هک  نانآ  دیوش  ادج  سپ  »
 . « میوگ نخس 

 : هک داد  زاوآ  ار  مدرم  ماما 

مهاوخ یهاوگ  هک  سکنآ  دیرآ و  ور  نم  هب  دوخ  لد  اب  دیهد و  شوگ  نم  هتفگ  هب  دیئوگم و  نخس 
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دیتفگن دنتـشارفارب  ار  اه  نآرق  گنرین  بیرف و  گنر و  تلیح و  يور  زا  هک  یماگنه  ایآ   : » دیوگ نخـس  نآ  باب  رد  دـناد  هکنانچ 
اهنادب و  تسا ،  نتفریذپ  نانآ  زا  يأر  دـندیئارگ ،  ادـخ  باتک  هب  دـندیبلط و  اطخ  زا  تشذـگ  ام  زا  دـنیام ؟  نانید  مه  ام و  ناردارب 

؟  نامیا ادخ و  اب  ینمشد  نآ  ناهن  و  تسا ،  نآرق  يرواد  نتفریذپ  نآ  راکشآ  هک  تسا  يراک  نیا  متفگ  امش  هب  ندیـشخب .  یئاهر 
(20 « )

 : تفگ تشارفارب و  یمچرپ  ات  دومرف  ار  يراصنا  بویا  وبا  (ع) یلع دنتفریذپ .  یعمج 

هب دندش و  ادج  جراوخ  زا  یعجـشا  لفون  نب  هورف  یگدرکرـس  هب  نانآ  زا  نت  دصناپ   . « تسا ناما  رد  دـیآ  مچرپ  نیا  ریز  سک  ره  »
تـسار  : » دنتفگ دندنام و  ياج  رب  نیرتشیب  اما  ( 21  . ) دندمآ یلع  دزن  مه  نت  دص  دندش و  هفوک  هب  مه  يا  هتـسد  دـنتفر .  هرکـسد 

ینک هبوت  شیوخ  رفک  زا  زین  وت  رگا  میا  هتـشگزاب  ادخ  هب  نونکا  میدـش .  رفاک  نآ  نتفریذـپ  اب  میتفریذـپ و  ار  يرواد  ام  یئوگ  یم 
 : تفگ یلع   . « دوب میهاوخ  وت  رانک  رد 

دوخ رفک  رب  (ص) یفطصم دمحم  اب  داهج  ادخ و  هب  نامیا  زا  سپ  دراذگن .  یقاب  امش  زا  یناشن  هکنانچ  درابب  ناترـس  رب  الب  گنـس  »
شیپ ار  هتـشذگ  هار  شیوـخ و  ياـمنهار  ار  یهارمگ  نوـنک  هار .  یب  يراگتـسر  رد  مشاـب و  هارمگ  منک  نـینچ  رگا  مشاـب ؟  هاوـگ 

(22  . « ) راکمتس مدرم  هدنرب  ریشمش  همعط  دیراوخ و  نات  یگمه  نم  زا  سپ  هک  انامه  دیریگ . 

ود دنتفرن  نوریب  جراوخ  سیئر  بهو  نب  هللا  دبع  نامرف  زا  هک  ار  نانآ  رامش  يربط 
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 . تسا هتشون  نت  دصتشه  رازه و 

شیپ یلع  دندنام .  یقاب  نت  هن  جراوخ  زا  دندش و  هتشک  نت  هن  ای  تفه و  یلع  باحصا  زا  تفرگرد  جراوخ  هدنام  اب  هک  یگنج  رد 
 : دومرف گنج  زاغآ  زا 

اما تفای .  نایاپ  تفالخ  زکرم  دوس  هب  جراوخ  اب  گـنج  ( 23  . « ) دوشن هتـشک  نت  هد  امـش  زا  دهرن و  نانآ  زا  سک  هد  هک  ادخ  هب  »
گنج ادخ  لوسر  نامز  ياه  گنج  دش  هتشون  هکنانچ  دوب .  نیشیپ  گنج  زا  رتدب  داهن  قارع  مدرم  زا  يرایـسب  هیحور  رد  هک  يرثا 
گنج اما  مالسا .  رطاخب  برع  ریغ  اب  برع  گنج  يو  زا  سپ  هفیلخ  هس  نامز  ياه  گنج  دوب و  رفاک  برع  ناملـسم و  برع  نایم 

 . دوبن نانچ  نیفص  هرصب و  ياه 

اب یمین  يا  هلیبق  مدرم  زا  هاگ  نیفـص  گنج  رد  دـیگنج و  یم  یلامـش  ناملـسم  برع  اـب  یبونج  ناملـسم  برع  هرـصب ،  گـنج  رد 
 . هیواعم اب  یمین  دوب و  (ع) یلع

رب زا  ار  نآ  رتشیب  ای  نآرق  همه  نانآ  رتشیب  تشاد  هدجـس  غاد  نانآ  یناشیپ  هک  دنداتفارد  یناناملـسم  اب  ناناملـسم  گنج  نیا  رد  اما 
 . دنتشاد

 . تشهب يوس  هب  دندز  یم  دایرف  ار  رگیدکی  دننک  زاغآ  ار  گنج  دنتساوخ  یم  هک  یماگنه 

 : تفگ دمآ و  ماما  دزن  يو  دسیون  یم  یلع  نایهاپس  زا  یکی  هتفگ  زا  وا  فنخم و  وبا  زا  دوخ  تیاور  هب  يربط 

 : دیسرپ ماما   . « متشک ار  نیصح  نب  دیز  »

 : متفگ ودب  داد .  خساپ   . « تفگ هچ  وت  هب  وا  یتفگ و  هچ  ودب  »

 . « خزود شتآ  هب  ار  وت  داب  هدژم  ادخ !  نمشد  »

» ؟  تفگ هچ  وت  هب  وا  »

انیأ ملعتس   : » تفگ
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(24  . « ) ایلص اهب  یلوأ 

 : دومرف » ؟  دندش هتشک  نانآ  همه   : » دندیسرپ (ع) یلع زا  گنج  نایاپ  زا  سپ 

هکنادنچ دنزادنارب  ار  وا  دروآربرـس  نانآ  زا  يرتهم  هاگره  ناردام .  ياهنادهز  نادرم و  ياه  تشپ  رد  دـنیاه  هفطن  هک  ادـخ  هب  هن  »
(25  . « ) دنزای يدزد  هب  تسد  دنیابر و  مدرم  لام  راک ،  رخآ 

تموکح اب  ناریا  یبونج  ياهرهش  زاوها و  هرصب ،  رد  نایسابع  نایناورم و  هرود  رـسارس  رد  جراوخ  دوب .  هدومرف  ماما  هک  دش  نانچ 
هقرازا و اه  بهذم  نآ  نیرت  یطارفا  دندش .  مسقنم  اه  بهذم  هب  دوخ  دنتـسکش و  مهرد  ار  هفیلخ  هوبنا  ياهرکـشل  دـنداتفارد و  اه 

هیـضابا هدنام ،  یقاب  هک  نانآ  مانب  هقرف  اهنت  دنداتفارب .  نامز  تشذگ  اب  جراوخ  ياه  هقرف  ماجنارـس  دنا .  هیـضابا  ناش  نیرت  لدـتعم 
 . تسا

ناریا زا  دیمان  روپاش  نب  مارهب  نب  متـسر  رـسپ  ار  دوخ  هک  نمحرلا  دبع  مانب  ناشیا  زا  يدرم  يرجه  مود  هدس  تسخن  همین  نایاپ  رد 
 . تسا فورعم  نایمتـسر  تلود  ماـن  هب  خـیرات  رد  هک  داد  لیکـشت  یتـلود  ( ریازجلا ياهرهـش  زا  یکی  ) ترهاـت رد  تفر و  اـقیرفا  هب 

 . تفای ماود  شش  دون و  تسیود و  لاس  ات  يرجه  راهچ  لهچ و  دص و  لاس  زا  نانآ  تموکح 

ناخروم ناهیقف و  نانآ  نایم  زا  دـننک .  یم  یگدـنز  هیادرغ  ترهاـت و  ياهرهـش  رد  رتشیب  ریازجلا  رد  یـضابا  ناـیجراخ  نونکا  مه 
مدرم نیرتشیب  بهذـم  هکنانچ  دـنراد ،  روضح  زین  سراف  جـیلخ  هیـشاح  ياـه  نیـشن  تراـما  رد  نایـضابا  تسا .  هتـساخرب  یلـضاف 

 . تسا یضابا  نامع  نیشن  تنطلس 

اهتشون یپ 

 . دعب هب  ص 504  نیفص ،  هعقاو   . 1

6 همان .   . 2

187 ص .  نیفص ،  هعقاو   . 3

23 هیآ .  ءارسا ،   . 4

هبطخ  . 5
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19 . 

3336 ص .  ج 6 ،  يربط ،  ص 508 ،  محازم ،  نب  رصن  نیفص ،  هعقاو   . 6

3340 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 7

 . نامه  . 8

175 هیآ .  فارعا ،   . 9

25 هیآ .  هعمج ،  هروس  زا  هتفرگ   . 10

59 هیآ .  ءاسن ،   . 11

125 هبطخ .   . 12

125 راتفگ . ،   . 13

177 هبطخ .   . 14

125 هبطخ .   . 15

128 هیآ .  لحن :  تسا .  ناراکوکین  نایاسراپ و  اب  ادخ   . 16

35 هبطخ .   . 17

338 ص .  ج 3 ،  لماک ،   . 18

77 همان .   . 19

122 هبطخ .   . 20

3380 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 21

58 هبطخ .   . 22

59 هبطخ .   . 23

 . تسا نآرق  زا  هلمج  « میخزود شتآ  روخ  رد  ام  زا  کی  مادک  تسناد  یهاوخ  هک  ادوز   ، » ص 3382 ج 6 ،  يربط ،   . 24
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60 راتفگ .  هغالبلا ،  جهن   . 25

شخب 23

تـسردان نامگ  هب  نانآ  دـنتخادرپ .  (ع) یلع اـب  گـنج  هب  هک  دـنتفایرد  هچ  نارواد  مکح  زا  دـنتفگ و  یم  هچ  جراوخ  مینیبب  نونکا 
مولظم رد  هیواعم  ياعدا  ایآ  دوب ؟  هچ  نآ  دنداتـسیا .  ناج  ياپ  ات  نآ  ندودز  يارب  دـندوب و  هدـید  ادـخ  مکح  فالخ  يزیچ  دوخ 

تسا نآرق  قفاوم  هکلب  تسین  ادخ  مکح  فالخ  اهنت  هن  عوضوم  نینچ  رد  رواد  ندرامگ  تسا  نینچ  رگا  دوب ؟  نامثع  ندش  هتشک 
 : دیوگ یم  اه  يرواد  نیا  هرابرد  نآرق  . 

(1 « . ) اهلهأ نم  امکح  هلهأ و  نم  امکح  اوثعباف  امهنیب  قاقش  متفخ  نا  «و 

(2 « ، ) مهنیب مکحاف  كؤاج  نإف  »

(3 « ) هللا لزنأ  امب  مهنیب  مکحا  نأ  »

و
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یلع بناج  زا  سابع  رسپ  نوچ  مینیب  یم  دنتشادن .  یضارتعا  يرواد  هنوگ  نیا  رب  جراوخ  هک  تسا  نشور  و  لیبق .  نیا  زا  یئاه  هیآ 
 : تسا هتفگ  ادخ  هک  یلاح  دیریگ ؟  یم  هدرخ  رواد  ندرامگ  رب  ارچ   : » تفگ تفر ،  نانآ  دزن 

 : دنتفگ جراوخ  ( 4 « ) امهنیب هللا  قفوی  احالصإ  ادیری  نا  »

ءاضما دوخ  هک  ار  یمکح  اما  هدراذگاو ،  مدرم  هب  ار  نآ  مکح  ادخ  دنک و  يرواد  نآ  رد  دناوت  یم  هدنب  هک  تسا  لئاسم  يا  هراپ  »
هدرک و نیعم  تسد  ندـیرب  ار  دزد  مکح  ندز و  هنایزات  ار  راکانز  مکح  هکناـنچ  دـننک  يرواد  نآ  رد  هک  دـسرن  ار  ناگدـنب  هدرک 

 . « دننک تلاخد  نآ  رد  دنناوت  یمن  مدرم 

دنا هتفر  نآ  فـالخ  رب  صاـع  رـسپ  یـسوموبا و  تسین و  ریذـپ  ینوگرگد  هدرک و  اـضما  ار  نآ  ادـخ  هک  یمکح  دـید  دـیاب  نونکا 
؟  تسیچ

هکنانچ مینیب و  یم  لوا  تسد  ياـه  خـیرات  رد  هکناـنچ  تسا .  هدروآ  دـیدپ  هماـن  یتشآ  نتم  ار  لکـشم  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
نـشور ار  یعوضوم  هچ  ات  دـنرگنب  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  نارواد  تسناد  ناوت  یمن  همان ،  یتشآ  ترابع  زا  دـش ،  تراشا 

 : تفگ هیدا  نب  هورع  دناوخ  یم  مدرم  رب  ار  همان  یتشآ  ثعشا  نوچ  دش  هتشون  نیا  زا  شیپ  دننک . 

دنتفگ الا هللا» مکح  )و«ال  دنتـسناد نانچ  زین  جراوخ  رگید  ادعب  هکنانچ  ) وا نامگ  هب  سپ  » ؟  دیرامگب رواد  ادخ  نید  رد  دیهاوخ  یم  »
جراوخ تفاـیرد  ساـسا  رب  هک  يزیچ  تسا .  هدوب  متـس  هب  اـی  قح و  هب  وا  ندـش  هتـشک  ناـمثع و  زا  رتارف  يزیچ  يرواد  عوـضوم  ، 

نوچ مینیب  یم  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  تسادخ .  مکح  فلاخم  یمالسا و  تدیقع  فالخ  نآ  نتفریذپ 
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 : دنتفگ نانآ   . « دیتفریذپن نایماش ،  زا  تسا  یگنرین  نیا  متفگ  مدرک و  هاگآ  راک  نیا  تبقاع  زا  ار  امش  نم   : » تفگ جراوخ  هب  یلع 
زا جراوخ  ات  تسین  رفک  نامثع  ندش  هتـشک  هرابرد  يرواد  نتفریذپ  هک  تسا  نشور   . « مینک یم  هبوت  نونکا  میدـش  رفاک  ام  يرآ  »

تفگ ناوت  یمن  دـندوب  هاگآ  شیب  مک و  نآرق  ینعم  زا  هکنآ  اب  دنتـشاد و  مارح  لالح و  هب  جراوخ  هک  یئانـشآ  اب  دـننک .  هبوت  نآ 
هتفگ هب  هک  ارچ  دنتـسناد ،  یم  رفک  هب  ندیئارگ  دـننام  اقلطم ،  ار  ندرامگ  رواد  و  دـندوب ،  فلاخم  نارواد  ندرامگ  اب  الوصا  نانآ 

 ، تسا هدش  هتشک  اوران  هب  ای  دوب  ندش  هتشک  راوازس  نامثع  هکنیا  رد  نتسیرگن  درامگ و  رواد  ناوت  یم  لئاسم  یخرب  رد  ناشدوخ 
رتارف يرگید  زیچ  نارواد  ندرامگزا  جراوخ  تفاـیرد  يرآ  داد .  يأر  درک و  هشیدـنا  نآ  رد  ناوتن  هک  تسین  یلئاـسم  هنوگ  نآ  زا 

هب ار  دوخ  تفالخ  رد  يرواد  ورمع ،  یسوموبا و  تموکح  نتفریذپ  اب  یلع  دندیشیدنا  یم  نانآ  تسا .  هدوب  هیواعم  یهاوخنوخ  زا 
هن و نارگید  اـما  دـش .  نارگن  تفرگ و  هدرخ  تشادـنپ و  ار  نیمه  هماـن  یتشآ  زا  هیدا  رـسپ  مه  زور  نآ  تسا .  هدرپس  ناـنآ  تسد 
ورمع و يرواد  عوـضوم  هک  دـمآ  شیپ  مهوـت  نیا  ناـنآ  هـمه  يارب  دـنداد  يأر  تفـالخ  زا  هیواـعم  یلع و  عـلخ  هـب  نارواد  نوـچ 

 . دنتساخرب ضارتعا  هب  تسا و  هدوب  تفالخ  یسوموبا 

نآ قح  ار  وت  دنا و  هدیزگ  ار  وت  مدرم  هدراذگاو و  مدرم  هب  ار  هفیلخ  ندـیزگ  ادـخ  تسادـخ و  نآ  زا  تموکح   : » دـنتفگ یم  نانآ 
نیا رد  ار  مدرم  هک  تسین 
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ققحتم مدرم  عامجا  اب  ادخ  تساوخ  دریگب و  وا  زا  ای  دهدب  یـسک  هب  ار  تموکح  دناوت  یم  هک  تسادـخ  يرامگب .  يرواد  هب  هراب 
 . « دوش یم 

هتساوخن نارواد  زا  و  دوبن ،  نایم  رد  یعوضوم  نینچ  زاغآ  زا  دش  هتشون  هکنانچ  دنتفگ و  یم  دنتشادنپ و  یم  جراوخ  هچنآ  دوب  نیا 
 : دنک یم  دییأت  یبوقعی  هتشون  ار  رظن  نیا  دننیشن  وگتفگ  هب  هراب  نیا  رد  دندوب 

باتک رد  هچنآ  فالخ  رب  رواد  ود  دنگوس  ادخ  هب  هک  دندروآرب  گناب  دندینش  ار  صاع  رسپ  ورمع  یسوموبا و  نخـس  نوچ  مدرم  »
هچ يرواد  هلأـسم  رب  جراوخ  هتـسد  نیتسخن  يریگ  هدرخ  هک  دزاـس  یم  نشور  یبوخ  هب  حیرـصت  نیا  ( 5  . « ) دنداد يأر  تسادـخ 

 : دنتفگ یلع  هب  جراوخ  تسا .  هدوب 

یگتسیاش رد  رگا  و  يدیزگرب ؟  ار  نارواد  ارچ  یتفالخ  هتسیاش  رگا  يا .  هدش  دیدرت  راچد  دوخ  تفالخ  رد  رواد ،  ندرامگ  اب  وت  »
(6  . « ) دنشاب نامگدب  هراب  نیا  رد  وت  زا  شیب  یتسیاب  نارگید  يراد ،  کش  دوخ 

تردپ دوخ و  مان  همان  یتشآ  رد  ارچ   : » دنتفگ یلع  هب  جراوخ  تسا  هتشون  یفاکـسا  هک ،  تسا  نیا  دنک  یم  دییأت  ار  رظن  نیا  هچنآ 
(7 ( » ؟  یتخادنا هداد  وت  هب  ادخ  هک  ار  نینمؤملا  ریما  بقل  یتشون و  ار 

هن دوب  تماما  هلأـسم  رد  يرواد  رـس  رب  ناـنآ  يریگ  هدرخ  و  دـندش ،  ادـج  یلع  زا  ارچ  جراوخ  تسا  نشور  ـالماک  ضارتعا  نیا  زا 
 . رواد ندرامگ 

بناج زا  یگنرین  ار  داهنشیپ  نیا   : » تفگ تحارـص  هب  راب  دنچ  هکنانچ  دوبن و  قفاوم  رواد  ندرامگ  اب  زاغآ  زا  (ع) یلع هک  یلاح  رد 
دننادب ات  دندرامگن  ار  نارواد  هکنیا  رگید  تسناد .  یم  نایماش 
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 . « دنتخادنا رد  دوبن  ناش  هدهع  رد  هک  يراک  هب  ار  دوخ  نانآ  هن .  یسک  هچ  تسا و  تفالخ  هتسیاش  یسک  هچ 

هبوت دوش و  رفاک  یناملـسم  رگا   : » دـندمآرد ییاه  ثحب  رد  دـنتفر و  رتشیپ  نآ  زا  سپ  اما  دوب .  نیا  جراوخ  يریگ  هدرخ  زاـغآ  رد 
؟  یبلق داقتعا  ای  تسا  نابز  هب  رارقا  تسیچ ؟  مالـسا  هن ؟  ای  دنام  یم  خزود  رد  هنادواج  دوب ؟  دهاوخ  هنوگچ  وا  لاح  دریمب  هدرکان 

هقرف رظن  ره  ندمآ  دیدپ  یپ  رد  و  » ؟  درک باختنا  ار  هفیلخ  ناوت  یم  زین  رگید  ياه  هلیبق  زا  ای  دشاب  شیرق  زا  دیاب  ناناملـسم  هفیلخ 
رد اه  هفیلخ  اب  اهلاس  جراوخ  دش  هتـشون  هکنانچ  دوب و  دعاسم  وگتفگ  نینچ  يارب  مه  رـصع  نآ  طیارـش  دیدرگ .  ادـج  عمج  زا  يا 

 . تفر نایم  زا  مه  اه  هقرف  رتشیب  نامز  تشذگ  اب  دنداتفا و 

ریبز هحلط و  تسا .  هداد  خر  (ع) یلع تفالخ  نارود  رد  هک  تسا  يا  هثداح  نیرت  كاـندرد  نیرتزیگنا و  تفگـش  جراوخ  ناتـساد 
جراوخ دـندوب .  هتـسبن  لد  زایتما  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هب  جراوخ  اما  دوب ،  هتخود  تفالخ  هب  هدـید  هیواـعم  دنتـساوخ  یم  تموکح 

رگید يوس  زا  تشاد .  هدجـس  رثا  نانآ  ياه  یناشیپ  رتشا  کلام  هتفگ  هب  دندوب و  نآرق  يراق  راد و  هدنز  بش  دـش  هتـشون  هکنانچ 
هداس و یناگدنز  دـندوب .  هاگآ  دوب  هدومرف  وا  هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  ییاه  ثیدـح  زا  دنتخانـش .  یم  یبوخ  هب  ار  یلع  نانآ  رتشیب 

یـضار رواد  ندرامگ  هب  وا  دنتـسناد  یم  کین  دـندید .  یم  یهلا  ماـکحا  يارجا  رد  ار  وا  تقد  دنتـشاد .  مشچ  شیپ  ار  وا  هنادـهاز 
نیا اب  دندرک ،  روبجم  راک  نیدب  ار  وا  نایهاپس  رگید  نانآ و  دوبن . 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ .  دندرک نینچ  ارچ  دنداتسیا .  ناج  ياپ  ات  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  يو  اب  همه 

 : دشاب شسرپ  نیا  يارب  یخساپ  نانمؤم  ریما  نخس  نیا  دیاش 

(8  . « ) دبایب دبلط و  ار  لطاب  هک  تسین  نآ  دننامه  دیامیپب ،  اطخ  هار  دیآرد و  قح  بلط  هب  هکنآ  »

اه و هلیح  ار  ناطیـش  دـندیدرگ .  هار  زا  اما  دـندرک ،  یم  وجتـسج  ار  قح  جراوخ  دـندیبلط و  یم  ار  لطاب  ناـبلط  یئادـج  هیواـعم و 
 . تسر ناوت  یمن  اهدنب  نآ  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  اب  زج  هک  تساهدنب 

نینچ هتخاس ،  ناشبطاخم  هانگ  یب  مدرم  راتشک  هب  نانآ  ندوشگ  تسد  زا  سپ  ایوگ  هک  جراوخ ،  هب  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  یلع 
 : دیامرف

دیرادنپ یم  هارمگ  نم  یهارمگ  هب  ار  دمحم  تما  همه  ارچ  متشگ  هارمگ  مدرک و  اطخ  نم  هک  دیریذپن  نیا  زج  دوخ  نامگ  هب  رگا  »
 ، ندرگرب ناتاهریـشمش  دیرامـش  یم  رفاک  ار  ناشیا  ما  هدرک  نم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  دـیراذگ و  یم  نانآ  باسح  هب  ارم  ياـطخ  و 

تسد تلآ  دیمدرم و  نیرتدب  امش  دیراگنا . . .  یم  ناش  یکی  دیزیمآ و  یم  هانگ  یب  اب  ار  راکهانگ  و  دیرآ ،  یم  دورف  اجبان  اجب و 
 . تشگ نمیا  نانآ  يزیگنا  هنتف  زا  اهرطاخ  تفای و  نایاپ  جراوخ  اب  گنج  ( 9  . « ) نآ نیا و  یهارمگ  بجوم  ناطیش و 

شخب 24

ام ياهریشمش  هدیسر ،  نایاپ  هب  ام  ياهریت   : » دنتفگ نانآ  اما  دنوش ،  هدامآ  نایماش  اب  داهج  يارب  تساوخ  نایرکـشل  زا  نانمؤم  ریما 
تـسا نکمم  هفوک  رد  زین  میهد .  یناماس  رـس و  ار  دوخ  اجنآ  رد  ات  نادرگزاب  هفوک  هب  ار  ام  هداتفا ،  راک  زا  ناماه  هزین  هدش ،  دـنک 

رت نوزفا  ام  رامش 
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 . « میگنجب نمشد  اب  میناوتب  رتهب  دوش و 

هکناـنچ ثعـشا  هک  ارچ  تسین ،  تـقیقح  زا  رود  وا  هتـشون  ( 10  . ) دوب سیق  رـسپ  ثعـشا  نانخـس  نیا  هدنیوگ  تسا  هتـشون  يربط 
رـس و هیواعم  اب  وا  دور  یم  نامگ  ارچ ؟  دـتفا ،  ریخأت  هب  ماش  هب  یلع  نتفر  تساوخ  یم  و  درک .  یم  راـتفر  قاـفن  هب  دـش ،  تراـشا 

 . تفرگ ماجنا  يو  هئطوت  اب  یلع  تداهش  تشون ،  میهاوخ  هکنانچ  تشاد و  يرس 

 : دومرف یم  دش و  یم  هدرزآ  گنج  راک  رد  نانآ  یهاتوک  زا  (ع) یلع

ار اـم  یـشکدنواشیوخ  نیا  میدولآ ،  یم  نوخ  رد  میتـشک و  یم  ار  دوخ  ياـهومع  ناردارب و  ناردـپ ،  میدوب .  ادـخ  لوسر  اـب  اـم  »
 . اشوک نمـشد  اب  داهج  رد  ابیکـش و  اهیتخـس  رد  میدوب و  اجرباپ  تسار  هار  رد  هک  دوزفا  یم  نامنامیا  رب  هکلب  دومن ،  یمن  شوخان 

نیا اما  ( 11  . « ) امن شوخ  باداش و  نامیا  تخرد  هن  دوب و  اج  رب  نید  نوتـس  هن  دوب  امـش  دـننامه  ام  راـتفر  رگا  دـنگوس  مناـج  هب 
تـسا هدـناوخ  قارع  مدرم  يارب  هک  نانمؤم  ریما  ياه  هبطخ  رد  یـسک  رگا  تفر .  یمن  ورف  مدرم  نآ  شوگ  هب  نآ  دـننام  نانخس و 

دوش یم  زاغآ  نایقارع  ندوتس  اب  اه  هبطخ  دنیب  یم  دنک ،  يدنب  هقبط  نامز  طیارش  اب  قابطنا  نومـضم و  ساسا  رب  ار  اهنآ  و  درگنب ، 
زا شیپ  نآ  بجوم  تسا ؟  نینچ  ارچ  ددرگ .  یم  یهتنم  ادخ  زا  گرم  تساوخرد  هب  ماجنارس  نیرفن و  تیاکش ،  هلگ ،  هب  سپس  ، 

نامرف جاجح  دایز و  نوچ  یمکاح  زا  نایفوک  نانآ .  اب  یلع  نتفرگن  تخـس  رگیدکی و  اب  هفوک  مدرم  یگنهامهان  دش .  هتـشون  نیا 
رب هک  دندرب  یم 
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 . دنکن محر  نانآ 

هزوح زا  جراخ  ياه  گنج  رد  هک  دندوب  یناسک  دنتسج ،  تکرش  نیفص  لمج و  گنج  ود  رد  هک  یمدرم  دش  تراشا  هکنانچ  زین 
یم اهنآ  هب  یلع  هک  ارچ  دنتفاین ،  یبیـصن  گنج  ود  نیا  رد  و  دندرب ،  یم  هرهب  یگنج  ياه  تمینغ  زا  دنتـشاد .  تکرـش  یناملـسم 

 : تفگ

دنتسین رفاک  دنا ،  هدرب  هناخ  هب  نید  نیئآ  هب  ار  دوخ  نانز  دنا و  هدروآ  تسد  هب  مالسا  نوناق  هب  ار  دوخ  ياهلام  نایماش  ای  نایرـصب  »
 . « دشاب یقح  نانآ  نانز  لام و  رد  ار  امش  هک 

هک تسا  یعیبط  دوبن و  ناسآ  نادـنچ  نانآ  زا  یهورگ  يارب  لـقاال  اـی  ناـنآ  يارب  یمالـسا  هقف  رظن  زا  رما  نیا  تقیقح  نتـسناد  اـما 
 . دنوش ریس  گنج  زا  كدنا  كدنا 

نداد ای  لام  هدعو  هب  ار  اه  هداوناخ  نارس  ضعب  نتفیرف  تشاد .  رود  رظن  زا  دیابن  زین  ار  هیواعم  ياه  هسیسد  اه  بجوم  نیا  رانک  رد 
رد هکنانچمه  نایاپ  ات  هک  دـندوب  مه  یهورگ  اما  دوب .  یفاک  (ع) یلع زا  نایقارع  زا  يرایـسب  ندرک  درـسلد  يارب  اه  نیمه  و  ماـقم . 

 . دوب كدنا  ناشرامش  نکیل  دنتفریذپ ،  یم  تفگ  یم  هچنآ  دنداهن و  ماما  نامرف  رد  ار  دوخ  دندوب  زاغآ 

 : دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ماما  دندیچیپ .  یمن  رس  وا  روتسد  زا  دندوب و  لدکی  هیواعم  زا  يرادربنامرف  رد  ماش  مدرم  وس  نآ  زا 

هب ار  دوخ  مدرم  زا  نت  کی  دریگب و  ار  امـش  زا  نت  هد  دنک .  ادوس  نم  اب  مهرد  رانید و  نوچ  ار  امـش  هیواعم  متـشاد  تسود  ادـخب  »
 ، اونش ياهشوگ  اب  دینارک  دیرادن .  زیچ  ود  دیراد و  زیچ  هس  هک  ما  هدش  امش  راتفرگ  هفوک !  مدرم  دهد !  نم 
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(12  . « ) گنرکی ناردارب  الب  ماگنه  هب  هن  گنج و  زور  رد  دیناگدازآ  هن  انیب ،  ياهمشچ  اب  دیناروک  ایوگ ،  ياهنابز  اب  دیناگنگ 

 : دیامرف یم  هیواعم  ناوریپ  اب  دوخ  باحصا  هسیاقم  رد  زاب  و 

لطاب رد  نانآ  دینک و  یم  ینامرفان  قح  رد  ار  دوخ  ماما  امـش  شیرپ ،  هدنکارپ و  دوخ  قح  رد  امـش  دـنمهارف و  دوخ  لطاب  رب  نانآ  »
امـش دنراکتـسرد و  دوخ  ياهرهـش  رد  نانآ  تنایخ .  هب  راک  امـش  دننک و  یم  تناما  هب  راک  دوخ  مکاح  اب  نانآ  شیوخ .  ماما  وریپ 

(13  . « ) رادرکدب دساف و 

تـسناد هیواعم  تخاس ،  نیعم  تفالخ  يارب  ار  هیواعم  درک و  علخ  تفـالخ  زا  ار  (ع) یلع اـت  داد ،  بیرف  ار  یـسوموبا  ورمع ،  نوچ 
ندـناسرت يارب  دـنکفیب .  تلایا  نآ  مدرم  لد  رد  ار  دوخ  میب  دـیاب  تسخن  اما  تسا .  هدـش  کیدزن  قارع  هب  يزادـنا  تسد  ماـگنه 

 . دنناسرتب ار  تیعر  دـنیاشگب و  مدرم  نتـشک  تراغ و  هب  تسد  ات  داتـسرف  نیمزرـس  نآ  يزرم  ياه  تیحان  هب  یناهدـنامرف  نایقارع 
اب رازراک  رد  ار  نانآ  گنرد  هک  ماما  دـندروآ و  یم  يا  هناهب  زور  ره  ناـنآ  اـما  دـناوخ  یم  داـهج  هب  ار  دوخ  مدرم  هتـسویپ  (ع) یلع

 : دومرف یم  درک و  یم  ناششنزرس  دید  یم  ماش  مدرم 

هب دـننک و  یم  راکیپ  امـش  اب  دـیرادن .  یگنن  دـنرب و  یم  تراغ  امـش  رب  دـییالب .  جامآ  هک  دـییاین  نوریب  هودـنا  زا  و  دـیوب !  تشز  »
تخس اوه  دییوگ  مناوخب  ار  امش  ناتـسبات  رد  رگا  دییامن .  یم  يدونـشخ  دننک و  یم  ینامرفان  ار  ادخ  دنیاشگ .  یمن  تسد  یگنج 

هد یتصرف  تسا  درس  تخس  دییوگ  مهد  نامرف  ناتسمز  رد  رگا  و  دوش ،  رتمک  امرگ  ات  هد  یتلهم  تسا  مرگ 
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(14  . « ) دیزیتس یم  اجک  هتخآ  ریشمش  اب  دیزیرگ  یم  نینچ  امرس  امرگ و  زا  هک  امش  دوش .  رد  هب  نامدالب  زا  امرس  ات 

رد تلایا  نیا  مدرم  نیرتشیب   : » تفگ ودـبو  داتـسرف  هرـصب  هب  ار  یمرـضح  ورمع  نب  هللا  دـبع  يرجه  متـشه  یـس و  لاس  رد  هیواعم 
هک ار  هعیبر  مدرم  دـناوت و  اب  ناگمه  نانآ  هک  نک  یتسود  نایدزأ  اب  ایب و  دورف  نایرـضم  نایم  وت  دـنرای .  ام  اـب  ناـمثع  یهاوخنوخ 

 . « ناسرتب ناوخب و  دنتسه  یلع  هاوخاوه  یگمه 

هدرامگ و دوخ  ياج  هب  ار  هیبا  نب  دایز  دوب ،  هرصب  مکاح  (ع) یلع بناج  زا  هک  سابع  رسپ  هللا  دبع  دیـسر .  هرـصب  هب  یمرـضح  نبا 
نآ رد  دناوخ و  يا  هبطخ  يو  دندمآ .  مهارف  وا  درگ  ناینامثع  تفر .  میمت  ینب  دزن  یمرضح  نبا  دوب .  هتفر  یلع  دزن  هفوک  هب  دوخ 
زا هک  یلاله  سیق  رـسپ  كاحـض  دـنزیخرب .  يو  یهاوخنوخ  هب  تساوخ  نانآ  زا  دناسانـش و  وا  هدنـشک  ار  یلع  مولظم و  ار  نامثع 
ام زا  ریبز  هحلط و  هچنآ  يا  هدمآ  مه  وت  يدب !  تساوخرد  هچ   : » تفگ دوب  ( هطرش ) رهش ظفاحم  يورین  سیئر  سابع  هللا  دبع  بناج 
هب دـندرک و  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ام  دوب .  تسار  ناماهراک  میدوب و  یلع  تعیب  رد  ام  دـندمآ ،  اجنیا  نانآ  یهاوخ ؟  یم  دنتـساوخ 

ریما هیواعم  ات  میتفیب  مه  ناج  هب  زاب  یهاوخ  یم  تشذـگرد .  ام  هانگ  زا  وا  میا و  هدرک  تعیب  یلع  اب  ام  نونکا  دـندنکفا .  مه  ناـج 
(15  . « ) تسوا نادناخ  هیواعم و  زا  رتهب  یلع  تموکح  زور  کی  ادخ  هب  دوش ؟ 

دبع دش .  زاغآ  فلاخم  قفاوم و  يوگتفگ 
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رد هک  ار  لئاو  نب  رکب  مدرم  دید  نینچ  نوچ  دایز  دـناوخ .  ناشیارب  دوب  هداد  اطع  راب  ود  یلاس  هدـعو  نآ  رد  هک  ار  هیواعم  همان  هللا 
دوب هعلق  رد  هک  ره  ار و  وا  دایز  هاپـس  درب .  هانپ  يا  هعلق  رد  تسخن  یمرـضح  نبا  تفرگرد .  گنج  دناوخ و  ارف  دندوب  یلع  تعاط 

 : دورس نینچ  نانآ  رعاش  دندیدرگ و  زوریپ  نایمیمت  رب  نایدزا  دندز .  شتآ 

 ، دندرک بابک  ار  دوخ  هدنهانپ  هک  یمدرم  داب  تشز  تفر ،  اوه  هب  دش و  دود  نایمیمت  هدنهانپ  میدنادرگرب و  وا  هناخ  هب  ار  دایز  ام 
وا دندرک ،  یم  بابک  شتآ  هرارش  هب  ار  وا  رس  هک  هاگنآ  درک ،  بابک  دنک و  تسوپ  ار  يدنفسوگ  ناوت  یم  مهرد  ود  اب  هک  یلاح 
 ، دسر یبیـسآ  ودـب  ادابم  مینک  یم  يرای  ار  دوخ  هدـنهانپ  ام  یلو  دـنهد ،  تاجن  ار  وا  ات  دـناوخ  دوخ  يرای  هب  ار  هیامورف  مدرم  نآ 
رد نایمیمت  دننک ،  یمن  تیاعر  ار  دوخ  هدنهانپ  تمرح  نایمیمت  دنک ،  یم  تیامح  ار  يا  هدنهانپ  هک  تسا  یگداوناخ  تفارش  اهنت 

 . دنتشک ار  وا  یهاگماش  دندرک ،  نینچ  ریبز  اب  زین  هتشذگ 

تسا و هتـشذگن  لاس  یـس  دنا  هدورـس  ار  هعطق  نیا  هک  يزور  ات  تفر  ناهج  زا  ادخ  لوسر  هک  يزور  زا  دـیرگنب .  اه  تیب  نیا  رد 
هلیبق يداژن و  بصعت  دوش  یم  هدـید  نآ  رد  هچنآ  ناناملـسم و  ماما  زا  تعاطا  تسا و  مالـسا  تسین  اه  تیب  نیا  رد  هچنآ  مینیب  یم 

 . دنتشگزاب دناسرت  یم  نآ  زا  ار  نانآ  نآرق  هچنادب  ناناملسم  دوز  هچ  تسا و  يا 

یلع متبلقنا  لتق  وا  تام  نءافأ  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الإ  دمحم  ام  «و 
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(16  . « ) نیرکاشلا هللا  يزجیس  ائیش و  هللا  رضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعأ و 

 . دشاب هتشاد  تراشا  يا  هثداح  نینچ  هب  تسا  هعصاق  هبطخ  زا  یتمسق  هک  هرقف  نیا  تسین  رود  و 

 ، ار ادخ  ار ،  ادخ  دـیدناشک .  یهابت  رد  ار  نیمز  نانمؤم  ربارب  یئارآ  فص  ادـخ و  یئورایور  اب  دـیدنارذگ و  دـح  زا  ار  یـشکرس  »
نارتهم يوریپ  زا  دیسرتب  تسا .  هنیک  هاگداز  تیمح  هک  تیلهاج  شور  هب  ندیزان  تیمح و  يور  زا  نتخورف ،  یگرزب  زا  دیزیهرپب 
راـکنا ادـخ  تمعن  رب  دندیدنـسپ و  دوخ  رب  ار  بیع  نآ  دـندید و  رترب  ار  شیوخ  داژن  و  دـندیزان ،  دوخ  رهوـگ  هب  هک  ناـتناگرزب  و 

(17  . « ) دندیزرو

راوس نت  یس  اب  دوب  (ع) یلع باکر  رد  نیفصو  لمج  دربن  رد  هک  هیجان  ینب  مدرم  زا  دشار  رسپ  تیرخ  ( متشه یس و  ) لاس نیمه  رد 
 : تفگ دمآ و  یلع  دزن 

 : دومرف ماما   . « موش یم  ادج  وت  زا  ادرف  مناوخ و  یم  زامن  وت  یپ  رد  هن  مرب و  یم  ار  وت  نامرف  هن  »

؟  يربب نم  زا  یهاوخ  یم  ارچ  یناسر  یمن  ینایز  دوخ  هب  زج  يا .  هدز  مه  رب  ار  تنامیپ  يا و  هدرک  ینامرفان  ار  ادـخ  لاح  نیا  رد  »
«

 . « يدرک هیکت  راکمتس  مدرم  هب  يدش و  ناوتان  قح  يارجا  رد  يداد و  رارق  مکاح  ادخ  نید  رد  وت  نوچ  »

يرکنم نونکا  ار  هچنآ  دیاش  مرتاناد .  وت  زا  نم  هک  مهن  نایم  رد  وت  اب  ار  یئاهزیچ  میرگنب .  ار  ربمغیپ  تنـس  نآرق و  مه  اب  ایب  سپ  »
 ! « يریذپب

 . « تشگرب مهاوخ  وت  دزن  نم  »

دبیرفب و ار  وت  ناطیش  ادابم  »
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دزن دش و  ادـج  (ع) یلع زا  تیرخ   . « مهد یم  ناشن  وت  هب  یهاوخ  ار  تسار  هار  نم  زا  رگا  ادـخب  دـنراد ؟  زاب  تباوص  هار  زا  نانادان 
وا یپ  رد  یهاپس  اب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  یلع  دنتشک .  ار  یناملـسم  ناقهد  درم  هار  رد  و  دنتفر .  نوریب  هفوک  زا  تفر و  دوخ  مدرم 

لماع فینح  رسپ  لهس  دنتسویپ و  ودب  یعمج  تفر و  زاوها  هب  تخیرگ و  تیرخ  ماگنه  بش  دندش .  ریگرد  يو  اب  نانآ  داتـسرف و 
زا تیرخ  اما  داد ،  ناشتسکش  درک و  گنج  نانآ  اب  تفر و  وا  تقو  رـس  هب  سیق  رـسپ  لقعم  یلع ،  يوس  زا  دندرک .  نوریب  ار  یلع 

 . دناوخ یلع  گنج  هب  ار  مدرم  اجنآ  رد  تفر و  نیرحب  هب  تخیرگ و  هاگمزر 

اهتشون یپ 

35 هیآ .  ءاسن ،   . 1

42 هیآ .  هدئام ،   . 2

49 هیآ .  هدئام ،   . 3

35 هیآ .  ءاسن ،   . 4

166 ص .  ج 2 ،  یبوقعی ،  خیرات   . 5

73 ص .  قرفلا ،  نیب  قرفلا  همجرت   . 6

200 ص .  هنزاوملا ،  رایعملا و   . 7

61 راتفگ .   . 8

127 هبطخ .   . 9

3385 ص .  ج 6 ،  يربط ،   . 10

56 هبطخ .   . 11

97 هبطخ .   . 12

25 هبطخ . ،   . 13

27 هبطخ .   . 14

360 ص .  ج 3 ،  لماکلا ،   . 15

144 هیآ .  نارمع ،  لآ   . 16
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192 هبطخ .   . 17

شخب 25

لوا تمسق 

قارع و مدرم  ندناسرت  دربتـسد و  يارب  ار  یئاه  هورگ  هیواعم  دوب ،  جـنر  رپ  ییاهلاس  (ع) یلع يارب  يرجه  ملهچ  مهن و  یـس و  لاس 
 . داتسرف قارع  ياهزرم  هب  یلع  زا  نانآ  لد  ندنامر 

اب اهنت  ماگنه  نآ  رد  هک  بعک  نب  کلام  درک .  هناور  دوب  هفوک  برغ  رد  یکرهش  هک  رمتلا  نیع  هب  نت  رازه  اب  ار  ریـشب  رـسپ  نامعن 
دنورب وا  يرای  هب  تساوخ  هفوک  مدرم  زا  یلع  و  دیبلط .  ددم  یلع  زا  نامعن  اب  یئورایور  يارب  درب ،  یم  رس  هب  رهـش  نآ  رد  نت  دص 

 : دومرف تفر و  ربنم  هب  دید  ار  نانآ  یتسس  نوچ  (ع) یلع دندرک .  یهاتوک  نتفر  رد  نانآ  یلو  ، 

دیدـنب یم  شیوخ  يور  هب  رد  دـیزخ و  یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  دـنا  هدـمآ  امـش  تقو  رـس  هب  نایماش  زا  يا  هتـسد  دیونـشب  هاـگ  ره  »
بیصن یب  دروخ و  ار  امش  بیرف  هک  تسا  یسک  هتفیرف  دمرآ .  هنال  رد  راتفک  دزخ و  دوخ  خاروس  رد  رامسوس  هکنانچ 
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(1 « ) نوعجار هیلا  انإ  انإ هللا و  درب .  امش  زا  يرای  راظتنا  هکنآ 

هرجش نب  دیزی  مانب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  هیواعم  لاس  نیا  رد  مه  هن !  درک ؟  رثا  مدرم  نآ  تخس  لد  رد  نآ  دننام  راتفگ و  نیا  ایآ 
ار یهورگ  نینچمه  دنک .  نوریب  رهش  نآ  زا  ار  یلع  لماع  دریگ و  تعیب  يو  يارب  نانآ  زا  درازگ و  جح  مدرم  اب  ات  داتـسرف  هکم  هب 
 . درب تراغ  ( 2  ) تیه مدرم  رب  ات  داتسرف  نت  رازه  شش  اب  ار  فوع  نب  نایفس  لاس  نیا  رد  مه  تشاد .  ناور  هریزج  هب  تراغ  يارب 

 : دومرف يا  هبطخ  رد  دیسر  یلع  هب  ربخ  نوچ  درک .  نانآ  ياهلام  ندرب  مدرم و  راتشک  هب  تسد  نایفس 

امـش رب  هکنآ  زا  شیپ  دـیزیتسب  نانآ  اب  متفگ  مدـناوخ و  ناور  هریت  مدرم  نیا  مزر  هب  ار  امـش  ناهن  اراکـشآ و  نازور ،  نابـش و  نم  »
ات تخادنا .  يرگید  ندرگ  هب  ار  راک  کی  ره  تخاسن و  هدامآ  داهج  يارب  ار  دوخ  امـش  زا  کی  چـیه  اما  دـیزیرگب .  دـنرب و  هلمح 

 . دندرک نورب  ناتتسد  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهرهش  دندروآ و  تخات  امش  رب  وس  ره  زا  هکنآ 

دوخ هاگیاج  زا  ار  نانابزرم  دنا و  هتـشک  ار  ( 4  ) يرکب ناسح  رـسپ  ناسح  هدمآرد ،  رابنا  هب  ( 3  ) يدماغ مدرم  نیا  نازابرـس  نونکا 
 . دنا هدمآ  رد  دنمالسا  هانپ  رد  هک  یناسک  ناناملسم و  ياه  هناخ  هب  نامجاهم  ما  هدینش  دنا .  هدنار 

نآ ربارب  ناگدیدمتـس  نآ  هک  یلاـح  دـنا .  هدروآرد  ناـنز  ياـپ  تسد و  ندرگ و  زا  لاـخلخ  هراوـشوگ و  دنبتـسد و  دـنب و  ندرگ 
يراز و زج  نازواجتم 
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هب هتسخ ،  هن  هداهن و  اج  رب  هتشک  هن  هتسب ،  ناناملسم  لام  زا  اه  هراوتشپ  نارگتراغ  سپس  دنا .  هتـشادن  یحالـس  نتـساوخ ،  تمحر 
هتـسیاش نم  هدید  رد  هک  تسا  تمالم  ياج  هچ  دریمب  هثداح  نینچ  مغ  زا  یناملـسم  درم  سپ  نیا  زا  رگا  دنا .  هتـشگ  زاب  دوخ  رهش 

(5  . « ) تسا تمارک  نینچ 

ام نانمؤم  ریما   : » دنتفگ دـنتفر و  وا  یپ  رد  دـنچ  ینت  تفر .  هلیخن  هب  داتفا و  هار  هب  هدایپ  دوخ  دـنداد ،  ناشن  يدـنک  مه  زاب  نوچ  و 
 : دومرف  . « مینک یم  تیافک  ار  راک  نیا 

نایاورنامرف متس  زا  تیعر  نم  زا  شیپ  رگا  دیئامن ؟  یم  تیافک  میارب  ار  يرگید  راک  هنوگچ  دیئآ  یمنرب  دوخ  راک  هدهع  زا  امـش  »
(6  . « ) اورنامرف نانآو  مموکحم  نم  اوشیپ ،  نانآ  موریپ و  نم  یئوگ  ملان ،  یم  دوخ  تیعر  متس  زا  نم  زورما  دیلان ،  یم 

زا ار  سک  ره  ریگب و  هقدص  وا  زا  يدیسر  نانیشنارحص  زا  سک  ره  هب   : » تفگ ار  وا  داتسرف و  ( 7  ) ءامیت هب  ار  رگد  يرادرس  هیواعم 
 . « شکب دنک  يراددوخ  هقدص  تخادرپ 

وا اب  هلباقم  يارب  ار  مدرم  یهاتوک  نوچ  (ع) یلع داتـسرف .  نتـشک  تراغ و  يارب  ار  سیق  رـسپ  كاحـض  هیواعم  مهن  یـس و  لاـس  هب 
 : دناوخ ار  هبطخ  نیا  دید 

 ، دنک ناترادرک  دزادگ و  ار  هراخ  گنـس  هکنانچ  زیت ،  ناتنانخـس  دـیمه .  فلاخم  اهـشهاوخ  رد  دـیمهارف و  نت  هب  هک  یمدرم  يا  »
دهاوخ يرای  امش  زا  هکنآ  زیرگ .  هار  هدنیوپ  مزر  رد  دیزیتس و  درم  هدنیوج  مزب  رد  دزادنا .  عمط  هب  امش  هرابرد  ار  نمـشد  هکنانچ 

ناتراوخ رامیت  لد  تسا و  راوخ 
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هتفیرف دنگوس  ادخ  هب  دینک ؟  یم  رازراک  ماما  مادک  رانک  رد  نم  زا  سپ  و  دینک ؟  یم  راکیپ  هناخ  مادک  يارب  رانک .  هب  شیاسآ  زا 
(8  . « ) درب امش  زا  يزوریپ  راظتنا  هک  تسا  یسک  بیصن  یب  دروخ و  ار  امش  بیرف  هک  تسا  یسک 

 : دومرف یم  ماما  تشادن و  یهار  نآ  رد  تظعوم  هک  دوب  هدرک  رپ  نانچ  ار  مدرم  نآ  لد  ناطیش  اما 

ییانـشآ نیا  نایاپ  ادخ  هب  هک  متخانـش  یمن  مدوب و  هدیدن  ار  امـش  شاک  درورپ .  زان  نادرخ  مک  يا  درم .  تروص  هب  نادرم  هن  يا  »
امش مشخ  لامالام  ما  هنیـس  تسا و  نوخ  رپ  امـش  تسد  زا  ملد  هک  داناریمب  ناتیادخ  ترـسح .  هودنا و  نآ  درواتـسد  دوب و  تمادن 
(9  . « ) دیزیمآ یم  رد  مه  هب  ار  راک  نم ،  بناج  يراذگورف  ینامرفان و  اب  دیزیر و  یم  مماک  هب  هودنا  هعرج  یپایپ  هک  نود  مدرم 

 : هک داهن  یم  نایم  رد  ادخ  اب  ار  دوخ  لد  درد  و 

سنوم ار  نانآ  زا  رتهب  سپ  هتسکش .  لد  نانآ  زا  نم  دنا و  هوتس  هب  نم  زا  نانآ  هتسخ ،  نانآ  زا  نم  دنا و  هتـسخ  نم  زا  نانیا  ایادخ  »
(10  . « ) رامگب نانآرب  ارم  زا  رتدب  راد و  نم 

 . تخیرگ كاحض  تفرگ و  رد  كاحض  رجح و  هاپس  نایم  گنج  داتسرف .  وا  هلباقم  يارب  ار  يدع  نب  رجح  سپس 

فرـصت ارنآ  تسیاب  یم  هک  دوب  هدنام  مه  رگید  یتلایا  تسین .  نکمم  وا  يارب  قارع  نتفرگ  تسا  هدـنز  یلع  ات  تسناد  یم  هیواعم 
هلمح ماش  رب  یلع  يرای  اب  هک  دوب  نآ  میب  دندوبن و  شوخلد  نامثع  اب  نایرصم  دوب .  رصم  نیمزرس  نآ  دنک و 
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هب راشرـس  یعبنم  تموکح  هاگتـسد  يارب  تشاد و  ناوارف  هنیدـقن  هلغ و  دوب .  يدـنمتورث  نیمزرـس  رـصم  هتـشذگ  نیا  زا  و  دـنرب . 
روعالا وبا  سیق ،  رـسپ  كاحـض  صاع ،  رـسپ  ورمع  نآ  رد  داد و  بیترت  یـسلجم  داد .  تسد  زا  ار  نآ  دـیابن  و  دـمآ ،  یم  باسح 

تشاد رس  رد  ار  رـصم  تموکح  ياوه  هک  ورمع  تساوخ .  يأر  نانآ  زا  و  دروآ .  مهارف  ار  ناسانـشرس  رگید  زا  دنچ  ینت  یملس و 
 : تفگ دوب ،  هدمآ  وا  دزن  هداهن و  نامیپ  هیواعم  اب  راک  نیا  رس  رب  و 

هیواعم  . « دور یم  شیپ  وت  راک  دندنویپ و  یم  ودب  ام  ناقفاوم  دسر  رـصم  هب  نوچ  تسرفب .  اجنادب  قیال  يا  هدنامرف  اب  ار  يرکـشل  »
 : تفگ

و رتهب ،  هچ  دیآرد  ام  نامرف  هب  گنج  نودب  رصم  رگا  مسیونب .  همان  دنرادن  یبوخ  هنایم  یلع  اب  هک  نامدوخ  ناتسود  هب  تسا  رتهب  »
تفگ ورمع   . « دور شیپ  ارادم  یمرن و  هب  راک  مهاوخ  یم  نم  يراک و  باتش  ریگتخس و  وت  ورمع  میتسرف .  یم  رکـشل  هاگنآ  هنرگ 

:

 . « تفر دهاوخن  شیپ  گنج  اب  زج  ام  راک  اما  یهاوخ ،  هک  نک  نانچ  »

تفلاخم نیدب  ارنانآ  هیواعم  دندوب .  یلع  نافلاخم  زا  نت  ود  نیا  تشون .  جیدخ  رسپ  هیواعم  دلخم و  رسپ  هملـسم  هب  يا  همان  هیواعم 
همان نوچ  دزاس .  ناشکیرـش  دوخ  تموکح  رد  هک  داد  هدعو  نانآ  هب  و  دـنزیخرب ،  نامثع  یهاوخنوخ  هب  تساوخ  ناشیا  زا  دوتس و 

 : دنتشون نومضم  نیدب  یخساپ  دیسر  نانآ  هب  هیواعم 

مشچ وا  زا  میا و  هتفریذپ  ار  وا  نامرف  هتخاب و  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ام  »
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ره میا  هتخودن  وت  تموکح  هب  هدید  ام  دناسر .  رفیک  ار  نامماما  هدنروآرد  اپ  زا  دـنادرگ و  زوریپ  نافلاخم  رب  ار  ام  ات  میراد  شاداپ 
ورمع داتـسرف .  رـصم  هب  نت  رازهـشش  اب  ار  ورمع  دیـسر  هیواعم  هب  همان  نیا  نوچ   . « تسرفب اـم  دزن  ار  دوخ  هداـیپ  راوس و  رتدوز  هچ 

 . دندروآ يور  ودب  وس  ره  زا  دندوب  رـصم  رد  هک  ناینامثع  تخاس .  دوخ  رقم  ار  رـصم  نیدورف  ياه  نیمزرـس  دیـسر  اجنادـب  نوچ 
ار وت  نیمزرس  نیا  مدرم  تشون  نآ  رد  داتـسرف و  دوب  راد  هدهع  ار  تموکح  یلع  بناج  زا  هک  رکبوبا  رـسپ  دمحم  هب  يا  همان  ورمع 

 . تشون ماما  هب  ار  ارجام  دمحم  ورب !  اجنیا  زا  ونشب و  ارم  دنپ  هدب .  تاجن  ار  دوخ  ناج  رتدوز  هچ  ره  دنهاوخ .  یمن 

 : داد خساپ  ودب  ماما 

 . « متسرف یم  وت  يرای  هب  يرکشل  نم  شاب  ابیکش  زاس و  مهارف  ار  دوخ  نارای  »

 . دوب نشور  نانآ  خساپ  دناوخ و  دمحم  يرای  رصم و  نتفر  هب  ار  مدرم  سپس 

نادب دندوب و  ماش  رب  قارع  يزوریپ  يوزرآ  رد  هک  يا  هتسد  هتسخ و  گنج  زا  يا  هتسد  هتسب و  هیواعم  ياه  هدعو  هب  لد  يا  هتـسد 
 : دیامرف یم  نینچ  ار  نانآ  یلع  دنتفریذپن .  ار  وا  هدومرف  هتسسگ ،  دوخ  ماما  زا  دندیسرن 

راچان هب  رگا  دیناوتان .  تسس و  دنزیتسب  امـش  اب  رگا  دیهد  یمن  خساپ  ناتمناوخب  رگا  دیرب و  یمن  نامرف  منک  رما  رگا  هک  مدرم  يا  »
يارب و  دـیزیخ ؟  یمن  يزوریپ  يارب  ارچ  دـیرب ؟  یم  هچ  راـظتنا  مدرم  تیمح  یب  دـیهن .  یم  سپ  ياـپ  دـیوشرد  راوـشد  يراـک  هـب 

اتفگش داب .  امش  رب  يراوخ  داسر .  ناتگرم  دیزیتس .  یمن  ناتقح  نتفرگ 
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مزادرپ و یم  ار  امش  ياطع  نم  دناسر و  یکمک  ناشیدب  هکنآ  یب  دنور  یم  وا  یپ  نانآ  دناوخ و  یم  ار  شیاهاپ  رـس و  یب  هیواعم  ! 
(11  . « ) دیوش یم  هدنکارپ  نم  درگ  زا 

مود تمسق 

 . دـش هداـمآ  رـصم  نتفر  يارب  نت  رازه  ود  دـندرک ،  ماـما  نیتـسار  ناوریپ  زا  نت  دـنچ  هک  یـششوک  زوس و  ناـج  هبطخ  نیا  زا  سپ 
 : تفگ دتسرفب و  رصم  هب  رت  هدومزآراک  یمکاح  هک  دش  نآ  رب  (ع) یلع

 . « رتشا ای  متشادرب  اجنآ  تموکح  زا  ار  وا  هک  سیق  دهد .  ناماس  دیاب  نت  ود  زا  یکی  ار  رصم  »

رس و ار  رـصم  راک  دناوت  یمن  یـسک  وت  زج  دومرف  ودب  تساوخ و  ار  وا  یلع  درب .  یم  رـس  هب  ( 12  ) نیبیـصن رد  اهزور  نآ  رد  رتشا 
 . دهد تروص 

وا ناراداوه  رب  راک  دسرب  رـصم  هب  رتشا  رگا  تسناد  دش و  نارگن  هیواعم  دنداد .  ربخ  ودب  هیواعم  ناسوساج  دش و  رـصم  هناور  رتشا 
يرب یم  رـس  هب  مزلق  رد  هکنادـنچ  ینک  مامت  ار  رتشا  راک  رگا   : » هک تشون  ( 13  ) مزلق جارخ  رومأم  هب  يا  همان  دش .  دـهاوخ  راوشد 

هب هدولآ  یکاروخ  دروآ و  دورف  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  تفر و  وا  زابـشیپ  يو  دیـسر  مزلق  هب  رتشا  نوچ   . « تساوخ مهاوخن  جارخ  وت  زا 
 . میناسانشب رتهب  ار  کلام  دیاب  نونکا  درک .  دیهش  ار  وا  دناروخ و  ودب  رهز 

نوچ دشاب .  هدیدرگ  وا  مشچ  کلپ  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  رتشا  تسا .  رتشا  وا  بقل  عخن و  هلیبق  زا  ثوغی  دـبع  نب  ثراح  نب  کلام 
هدید مالسا  روهظ  زا  شیپ  کلام  دنتفگ .  رتشا  ار  وا  دیسر  بیسآ  وا  مشچ  هب  كومری  گنج  رد 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدرمش  هفوک  ناعبات  زا  ار  وا  دعس  نبا  دوشگ .  ناهج  هب 

هک تسا  نیا  نآ  ینعم  كاردا . » هل   : » دـسیون هباصالا  رد  و  درک ، » .  كرد  ار  تیلهاج   : » دـسیون بیذـهتلا  بیذـهت  رد  رجح  نبا 
نیفـص لمج و  رد  تسا .  (ع) نانمؤم ریما  راکادف  رادافو و  نارای  زا  وا  تسا .  هتفایرد  ار  وا  رـصع  ای  تسا  هدید  ار  (ص) ادـخ لوسر 

تفاکش ار  وا  رس  رتشا  دناسر و  ودب  کبس  یبیسآ  هللا  دبع  داتفا .  رد  ریبز  رـسپ  هللا  دبع  اب  لمج  دربن  رد  دوب .  ترـضح  نآ  رانک  رد 
ار کلام  ارم و   : » تفگ یم  هرـصب  نایهاپـس  هب  هللا  دبع  دندمآود .  نآ  يرای  هب  وس  ود  زا  یهورگ  دندش .  نابیرگ  هب  تسد  مه  اب  و 

 . دش یم  هتشک  رتشا   . « دیشکب ار  رتشا  ارم و   : » تفگ یم  رگا  دنتخانش و  یمن  مان  هب  ار  رتشا  نانآ  و   . « دیشکب

لمعلا روتـسد  هک  ار  رتشا  کلام  هماندـهع  دـیدرگ .  بوصنم  رـصم  تیالو  هب  سپـس  تفای .  ار  هریزج  تیالو  ماما  بناج  زا  کلام 
ارنآ همجرت  رتشیب ،  يریگ  هرهب  يارب  دنا .  هدناوخ  دنیانشآ ،  (ع) یلع یناگدنز  مالسا و  خیرات  اب  هک  نانآ  رتشیب  تسا ،  يرادروشک 

نیفـص رد  یکی  دوـب  تـسد  ود  ار  یلع   : » تـفگ کـلام ،  ندـش  هتـشک  ربـخ  ندینــش  زا  سپ  هیواـعم  ما .  هدروآ  باـتک  ناـیاپ  رد 
 . « رصم هب  ندیسر  رد  يرگید  )و  رامع ) داتفا

 : تفگ دنداد  یلع  هب  ار  وا  تداهش  ربخ  نوچ  و 

مس هک  اراخ ،  دوب  یگنس  دوب ،  گنس  رگا  اههوک و  رگید  زا  ادج  دوب  یهوک  دوب ،  هوک  رگا  ادخ  هب  دوب ؟  هچ  کلام  »
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(14  . « ) درپن نآ  زارفرب  هدنرپ  چیه  و  دسرن .  نآ  غیتس  هب  روتس  چیه 

 : دومرف هک  تساه  تیاور  یضعب  رد  و 

 . « ادخ لوسر  يارب  دوب  نم  نوچمه  نم  يارب  کلام  »

نورد ار  شدسج  و  دندرک .  دیهش  ار  وا  دنتشگ و  زوریپ  يو  رب  نانآ  تفرگرد و  گنج  ناینامثع  دمحم و  نایم  رصم  رد  وس  نآ  زا 
هیواعم و زامن  سپ  رد  تسیرگ و  تخـس  دینـش  هشیاع  نوچ  هک  دوب  هنامحر  یب  نانچ  نانآ  راـک  دـندز .  شتآ  دـنداهن و  هدرم  رخ 

 . درک نیرفن  ار  ورمع 

 : تشون نینچ  سابع  هللا  دبع  هب  دوتس و  ار  وا  دش ،  هاگآ  دمحم  ندش  هتشک  زا  یلع  نوچ 

اـشوک يراذگراک  هاوخریخ و  يدنزرف  مهاوخ .  یم  ادخ  زا  ار  وا  تبیـصم  شاداپ  دیـسر .  تداهـش  هب  دمحم  دندوشگ و  ار  رـصم  »
دندروآ و هناهب  غورد  هب  یـضعب  و  دندمآ .  يدونـشخان  اب  یـضعب  دنور .  وا  يرای  هب  ات  مدناوخ  رابکی ،  هن  ناوارف  ار  مدرم  نم  دوب . 

ییورایور ماگنه  هب  متداهـش  يوزرآ  رگا  ادخب  دناهرب .  نانیا  تسد  زا  دوز  ارم  مهاوخ  یم  ادخ  زا  دنتـسشن .  دوخ  ياج  رب  یـضعب 
 . « منکن ناشرادید  زگره  مربن و  رـس  هب  نانیا  اب  زور  کی  متـشاد  تسود  دومن ،  یمن  شوخ  گرم  رب  منداهن  لد  و  دوبن ،  نمـشداب 

(15)

تبون نونکا  تخادنا ،  تسد  زین  رـصم  رب  تشاد  نامرف  رد  ار  ماش  دش .  کیدزن  دوخ  يوزرآ  هب  رگید  یماگ  هیواعم  بیترت  نیدـب 
 . تسا قارع 

اب يدرم  نانآ  هدید  رد  هیواعم  دـنامن .  رثا  یب  یلع  هاپـس  رد  ناینامثع ،  يزوریپ  هیواعم و  نانامیپ  مه  تسد  هب  دـمحم  ندـش  هتـشک 
ریبدت
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دنتشادنپ ربدم  یمکاح  نیبزیت و  يرادمتسایس  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دندش  وا  هجوتم  شیپ  زا  رتشیب  ناتسرپایند  درک .  هولج  اشگروشک  و 
 : دومرف هراب  نیارد  (ع) یلع دنتشاد .  یمن  غیرد  تسردان  رواب  نیا  نتفگ  زا  و 

یمن دنیاشوخان  ینکش  نامیپ  رگا  تسا .  يراکهنگ  ینکش و  نامیپ  وا  هویـش  نکیل  تسین  نم  زا  رت  كریز  هیواعم  دنگوس  ادخ  هب  »
 . « دـنادرگ کیرات  ار  لد  دـنازیگنارب  هانگ  هب  هچ  ره  و  دـنازیگنارب ،  هانگ  هب  ینکـش  ناـمیپ  ره  اـما  دوبن .  سک  نم  زا  رتکریز  دومن 

(16)

وبا تفر .  هنیدـم  هب  تسخن  وا  داتـسرف .  نمی  هب  یبای  تسد  يارب  نت  رازه  هس  اب  ار  هاطرا  رـسپ  رـسب  هیواـعم  يرجه  ملهچ  لاـس  رد 
رهـش هب  رـسب  دمآ .  یلع  دزن  هفوک  هب  تخیرگ و  يو  دیـسر ،  اجنادب  رـسب  نوچ  دوب .  رهـش  نآ  لماع  یلع  بناج  زا  يراصنا  بویا 

 : تفگ هاگنآ  دناوخ .  ار  راصنا  زا  یئاه  هفیاط  تفر و  ربنم  هب  دمآرد و 

غولب نس  هب  هک  ار  یـسک  دوبن  هیواعم  نامرف  رگا  ادـخ  هب  ( تفگ یم  ار  نامثع  ) دوب اجنیا  زورید  تساـجک ؟  نم !  خیـش  نم !  خیـش  »
 . « متشاذگ یمن  هدنز  دشاب  هدیسر 

دیدرگ هاگآ  وا  راک  زا  یلع  نوچ  ( 17  . ) دش نمی  هناور  سپـس  تفر  هکم  هب  اجنآ  زا  هنیدم و  هب  درک و  ناریو  ار  یئاه  هناخ  سپس 
 : تفگ تفر و  ربنم  هب 

دنمهارف دوخ  لطاب  رب  نانآ  هچ  دنوش ،  یم  هریچ  امش  رب  يدوز  هب  مدرم  نیا  منیب  یم  ادخ  هب  تسا .  هدمآرد  نمی  هب  رسب  ما  هدینش  »
وریپ لطاب  رد  نانآ  دینامرفان و  قح  راک  رد  ار  دوخ  ماما  امش  شیرپ .  هدنکارپدوخ و  قح  رد  امش  و 
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دساف و امش  دنراکتسرد و  دوخ  ياهرهش  رد  نانآ  تنایخ .  هب  راک  امش  دننک و  یم  تناما  هب  راک  دوخ  مکاح  اب  نانآ  شیوخ .  ماما 
 . هتسخ نانآ  زا  نم  دنا و  هتـسخ  نم  زا  نانیا  ایادخ  دیربب .  ارنآ  کگنچ  مسرت  یم  مراپـسب  امـش  هب  ار  ینیبوچ  هساک  رگا  رادرکدب . 

ایادـخ رامگب .  نانآ  رب  ارم  زا  رتدـب  و  راد ،  نم  سنوم  ار  ناـنآ  زا  رتهب  سپ  هتـسکش .  لد  ناـنآ  زا  نم  دـنا و  هوتـس  هب  نم  زا  ناـنآ 
(18  . « ) دزادگ بآ  رد  کمن  هکنانچ  زادگب  ار  نانآ  ياهلد 

نوخ ار  وا  ياپ  هکنانچ  دندوب  هدمآ  درگ  وا  رب  مدرم  مدـید  ار  یلع  هک  تسا  هدروآ  ( ماما بتاک  ) عفار یبا  رـسپ  هللا  دـیبع  زا  يرذالب 
 : تفگ یم  وا  و  دندومن ،  دولآ 

 . « دـش دیهـش  زور  نآ  يادرف  نادرگ و  هدوسآ  نم  زا  ار  نانآ  نانآ و  زا  ارم  ار .  ناـنیا  نم  دـنراد و  یم  شوخاـن  ارم  ناـنیا  ایادـخ  »
(19)

لوسر رصع  ناناملـسم  سپـس  دید .  یم  ار  دوخ  مدرم  يدرـسلد  یتسـس و  رگید  يوس  زا  و  هیواعم ،  یخاتـسگ  وس  کی  زا  (ع) یلع
دنتـسیرگن و یمن  شیوخ  رابت  شیوخ و  هب  هک  نانآ  دوب ،  یکی  ربمغیپ  ادـخ و  اب  ناشنابز  لد و  هک  نانآ  دروآ ،  یم  دای  هب  ار  ادـخ 

 : دومرف یم  تسا و  هدش  هدنز  نیرید  تیلهاج  ون  زا  دنیب  یم  لاح  دنتسج .  یم  ار  ادخ  ياضر  دنتسیرگن  یم  رگا 

دنریگ و یم  ار  يربمایپ  یپ  هن  نید ،  رد  ناشاه  تجح  هنوگ  هنوگ  اب  نینچ ،  ياه  هقرف  ياطخ  زا  منکن  یتفگش  ارچ  متفگـش و  رد  »
 ، دنراذگ یماو  ار  بیع  هن  دنراد و  رواب  ار  بیغ  هن  دنا .  نیشناج  رادرک  ياریذپ  هن 
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تسا نآ  رکنم  و  دندنسرخ ،  نادب  دنسانش و  هک  تسا  يزیچ  ناشدزن  فورعم  دنور .  یم  توهش  هار  هب  دننک و  یم  راک  تهبـش  هب 
نانآ زا  کی  ره  یئوگ  دنراد .  هیکت  شیوخ  يار  هب  تامهم  ندوشگ  رد  و  دنرامش ،  ياج  هانپ  ار  دوخ  تالکشم  رد  دندنسپن .  هک 

(20  . « ) تسا شیوخ  ماما 

بـش هب  دولآدرگ  وم ،  هدیلوژ  ار  زور  دشاب .  نانآ  دننامه  هک  منیب  یمن  ار  یـسک  مدـید .  ار  ربمایپ  نارای  انامه   : » نانخـس نیا  زین  و 
 . دندوب كاخ  رب  هنوگ  هاگ  دندوس و  یم  نیمز  رب  یناشیپ  هاگ  دندرب .  یم  رس  هب  مایق  ای  هدجـس  رد  تبون  هب  ار  بش  دندناسر و  یم 

(21  . « ) دندوب هداتسیا  شتآ  هراپ  رب  یئوگ  هک  دندومن  یم  مارآان  نانچ  داعم  دای  زا 

هب دیونـش ،  یم  ارم  نخـس  نوچ  و  دراینرد .  نات  ینادرگرـس  هب  نم  ینامرفان  درادـناو و  هانگ  هب  ار  امـش  نم ،  اب  تفلاخم  مدرم  يا  »
ربخ نآ  زا  ار  امش  هچنآ  دیرفآ ،  ار  رادناج  دیفک و  ار  هناد  هک  یئادخ  هب  دیرمـشم .  تسردان  ارنآ  دیرگنم و  رگیدکیب  مشچ  هشوگ 

(22  . « ) هدوبن نادان  هدنونش  هتفگن و  غورد  ربخ  هدنناسر  تسا .  یما  لوسر  زا  مهد  یم 

 . درک یم  لد  درد  وا  اب  دید  یم  زار  لها  زا  ار  یسک  رگا  و  درب ،  یم  ادخ  هب  تیاکش  دروخ و  یم  نوخ  مدرم  نیا  تسد  زا  (ع) یلع
 : تسا هداهن  نایم  رد  دایز  رسپ  لیمک  اب  هک  تسا  یلد  درد  هلمج  نآ  زا 

 ، دوب زیت  یتفایرد  ياراد  متفای !  يرآ  متفای !  یم  نآ  يارب  یناریگارف  رگا  هتشابنا .  تسا  یشناد  ( درک دوخ  هنیـس  هب  هراشا  ) اجنیا رد  »
نیما اما 
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یگرزب ادـخ  ناتـسود  رب  ملع  تجح  هب  و  تسج ،  یم  يرترب  شناگدـنب  رب  ادـخ  تمعن  هب  تخودـنا و  یم  ایند  نید ،  اب  دومن  یمن 
ندوشگ رد  مرجال  دـناهرب  کش  زا  ار  يو  هک  تسین  یتریـصب  ار  وا  اـما  تسا ،  شناد  نادـنوادخ  وریپ  هک  یـسک  اـی  تخورف .  یم 

دـنناوت و یمن  نید  ساپ  نانیا  زا  کیچیه  ندـنار .  توهـش  تسا و  ندرب  تذـل  یپ  رد  تخـس  هکنآ  ای  دـنام  یمرد  ههبـش  نیتسخن 
(23  . « ) دننام یم  هدنرچ  ياپراچ  هب  رتشیب 

 : اه هرود  رتشیب  رد  و  تسا ،  مطالترپ  هرود  نآ  رد  وا  ناوریپ  رتشیب  لاح  دومرف ،  مدرم  هنوگ  نیا  فصو  رد  یلع  هچنآ 

 . « دنزیخ یئوس  هب  داب  ره  اب  دنریگ و  ار  یگناب  یپ  دنزیمآ و  مهرد  هک  تسار  پچ و  هب  هدنور  یناگیامورف  »
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 . خرس يایرد  رانک  رد  يردنب   . 13

 . ظفل رد  فالتخا  كدنا  اب  هاتوک 4435 و  نانخس  ص 253 252 ،  ج 3 ،  لماک ،   . 14
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35 همان .  . 

200 هبطخ .   . 16

383 ص .  ج 3 ،  لماک ،   . 17

25 هبطخ .  هغالبلا ،  جهن   . 18

488 ص .  فارشالا ،  باسنا   . 19

88 هبطخ .   . 20

97 هبطخ .   . 21

101 هبطخ .   . 22

141 هرامش .  هاتوک ،  نانخس  هغالبلا ،  جهن   . 23

شخب 26

شیوخ ياهباتک  رد  ار  نآ  تنس  لها  هعیش و  و  دنا ،  هدروآ  نانمؤم  ریما  تداهش  هرابرد  نیتسخن  ناخروم  هک  یئاه  تیاور  عومجم 
 . دیسر تداهش  هب  جراوخ  هئطوت  اب  (ع) یلع هک  دهد  یم  ناشن  دنا  هدرک  لقن 

هتـشون دعـس ،  نبا  تاقبط  دیفم ،  داشرا  یبوقعی ،  خیرات  يربط ،  خـیرات  نوچ  ییاه  باتک  رد  فالتخا  كدـنا  اب  ار  اه  تیاور  نیا 
جراوخ زا  يا  هتـسد  ناورهن ،  گنج  نتفای  نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  اـه  هتفگ  نآ  لـصاح  و  تفاـی .  ناوت  یم  يدـقاو  يرذـالب و 

هک اه  هنتف  نیا  دنتفگ  هاگنآ  دـندرک .  یم  فصو  تدابع  یئاسراپ و  هب  ارنانآ  و  دنتـسیرگ ،  یم  دوخ  ياه  هتـشک  رب  دـندمآ و  درگ 
 . دش دهاوخن  تسار  ناناملسم  راک  دنا  هدنز  نت  هس  نیا  ات  هیواعم .  صاع و  رسپ  ورمع  یلع ،  تسا :  هتـساخرب  نت  هس  زا  دمآ  دیدپ 

 . دنتفرگ هدهع  هب  ار  نت  هس  نیا  نتشک  عمج  نآ  زا  نت  هس  و 

نب ورمع  و  ار ،  هیواعم  نتشک  میمت  ینب  زا  هللا  دبع  رسپ  كرب  تفرگ .  هدهع  هب  ار  یلع  نتشک  دارم  ینب  زا  مجلم  رـسپ  نمحرلا  دبع 
دنیآ و یم  دجسم  هب  نانیا  ناضمر  هام  رد  دنتفگ  دنهد ؟  ماجنا  ار  راک  نیا  تقو  هچ  ار .  صاع  رـسپ  ورمع  نتـشک  میمت  ینب  زا  رکب 

راک هب  هام  نآ  رد  دیاب 
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نیعم ار  هام  نآ  مهدزون  بش  تسا  روهـشم  هعیـش  نایم  هکنانچ  ای  ناضمر و  هاـم  مهدـفه  اـی  مهدزیـس  اـی  مهدزاـی  بش  تخادرپ و 
بش نآ  هک  ار  يرگید  دوب  صاع  ورمع  نتشک  رومام  هکنآ  دنراچان .  دجسم  هب  ندمآ  زا  نت  هس  نیا  بش  نیا  رد  هک  ارچ  دندرک ، 

گرم زا  وراد  ندروخ  اب  ودش  یمخز  دیسر و  وا  نار  هب  شریـشمش  دز  تبرـض  هیواعم  رب  هکنآ  و  تشک .  دوب  هتفر  زامن  هب  وا  ياج 
زا تسا و  دـیدرت  ياج  تفگ  دـیاب  تسا ؟  هدوب  نینچ  ناتـساد  یتسار  هب  ایآ  درک .  یلمع  ار  دوخ  دـیلپ  تین  مجلم  رـسپ  اما  دـیهر . 
هب نت  هس  ره  نیا  ناضمر  هام  رد  تسا .  هتشون  ارنآ  رهام  یسیون  ناتساد  يرادنپ  تسا .  راکشآ  نآ  رد  ندوب  یگتخاس  ناشن  زاغآ ، 

 . تسا یمتح  دجسم  هب  نانآ  ندمآ  مهدزون  بش  دنیآ و  یم  دجسم 

ارچ تفر  صاـع  ورمع  نتـشک  يارب  هکنآ  اـما  تسین .  يدـیدرت  دروخ  تبرـض  مجلم  رـسپ  تسد  هب  بش  نیا  رد  (ع) یلع هکنیا  رد 
هب ورمع  بش  نآ  ارچ  دهد ؟  صیخـشت  ار  وا  تسناوتن  دوب و  سانـشان  يو  يارب  ورمع  ایآ  تشک ؟  وا  ياج  هب  ار  مان  هجراخ  يدرم 

؟  دوب هدرک  هاگآ  هئطوت  زا  ار  وا  یسک  ایآ  دماین ؟  دجسم 

هکنانچ درک .  وجتـسج  قشمد  رد  سپـس  هفوک ،  رد  تسخن  دیاب  ار  هئطوت  نیا  هشیر  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رت  تسرد  رظن  هب  هچنآ 
تراشا هکنانچ  زین  سیق  رسپ  ثعـشا  تسین .  نکمم  وا  يارب  تفالخ  هب  یبای  تسد  تسا  هدنز  یلع  ات  تسنادیم  هیواعم  دش  هتـشون 

ایندلا یبا  نبا  دوبن .  لدکی  (ع) یلع اب  دش 
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نبا یلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  لتقم  باتک  رد  تسا  یبوقعی  يربط و  زا  شیپ  وا  هتـشون  هتـشذگرد و  يرمق  يرجه  لاس 281  رد  هک 
 : تس هدروآ  نینچ  يراصنا  مساق  رسپ  رافغلا  دبع  زا  دوخ  دانسا  هب  بلاط  یبا 

اب نت  هس  نآ  رگا  ( 1  . « ) دش راکشآ  حبص  تفگ  ودب  دش  هاگرحـس  نوچ  دوب و  ثعـشا  دزن  ار  بش  مجلم  نبا  مدینـش  يرایـسب  زا  »
ناوتیم ایآ  دنک .  وگتفگ  وا  اب  درب و  رـسب  دجـسم  رد  ار  بش  ثعـشا  اب  مجلم  رـسپ  دیاب  ارچ  دندوب ،  هتـشاذگ  يرارق  نانچ  رگیدکی 
باسنا باتک  رد  يرذالب  دهن .  نایم  رد  ( ثعـشا اب  مهنآ  ) يرگید اب  ار  دوخ  زار  دشکب ،  ار  یلع  هنایفخم  دهاوخ  یم  هکنآ  تفریذـپ 

 : تسا هدروآ  فارشالا 

دادماب هک  زیخرب   : » تفگ ار  وا  ثعشا  هکنآ  ات  تفگیم  نخس  هتسهآ  يو  اب  دوب و  سیق  نب  ثعـشا  دزن  ار  بش  مجلم  رـسپ  دنا  هتفگ 
 : تفگ دینش  ار  وا  هتفگ  نوچ  يدع  نب  رجح  ( 2  . « ) دناسانش ار  وت 

( « . 3  ) یتشک ار  وا  مشچ  کی  يا  »

هچ رد  رگنب  تفگ  داتسرف و  یلع  هناخ  هب  ار  دوخ  رسپ  ثعشا  دز ،  تبرـض  ار  یلع  مجلم ،  رـسپ  هک  زور  نآ  دادماب  دنا ،  هتـشون  زین 
 : تفگ ثعشا  هتفر .  ورف  شرس  هب  شیاهمشچ  تفگ  تشگزاب و  تفر و  وا  تسا .  یلاح 

(4  . « ) هدیسر وا  زغم  هب  بیسآ  هک  تسا  یسک  نامشچ  ادخ  هب  »

رد و  دـندوب ،  یلع  نارای  جراوخ  میوگب  دواد ،  نب  فسوی  نامیلـس  خیـش  یـضابا ،  رـصاعم  سیون  خـیرات  دـننامه  مهاوخ  یمن  نم 
دارم ینب  هلیبق  دنتشادن و  تکرش  وا  نتشک 
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ات تسا  هیواعم  نازادرپ  هصق  هتخاسرب  رگید  نت  ود  نآ  مجلم و  رسپ  ناتـساد  و  تسین ،  جراوخ  رامـش  رد  دوب  نانآ  زا  مجلم  نبا  هک 
 . دنزاس ناهن  مدرم  رب  ار  تقیقح 

هئطوت دـیوگب  یـسک  رگا  اـما  متـشون .  ودـب  هماـن  رد  مه  متفرگ و  هدرخ  هریزجلا  رد  يو  روـضح  رد  مه  وا ،  باـتک  ياـج  دـنچ  رب 
نیا ياج  میوگ  یم  مه  زاب  مناد .  یمن  تقیقح  زا  رود  نادـنچ  ار  شا  هتفگ  تسین ،  تسا  هداتفا  اهنابز  رب  هکنانچ  (ع) یلع تداـهش 

زا شیپ  میـسرب .  قشمد  هب  اجنآ  زا  هفوک و  رد  ثعـشا  هب  میورب ،  شیپ  میریگب و  ار  خن  نیا  رـس  رگا  حالطـصا  هب  هک  تسه  لامتحا 
ربنم رد  زین  دوب ،  هتـشاد  زاب  هدـنک  مدرم  رب  تموکح  زا  ار  وا  تسد  (ع) یلع نوچ  تشادـن .  شوخ  یلد  یلع  اـب  ثعـشا  میتشون  نیا 

زا دوب و  رت  تخـس  دندیروش  یلع  رب  هک  نانآ  همه  زا  ثعـشا   : » دسیون لحن  للم و  رد  یناتـسرهش  دناوخ .  رفاک  رـسپ  قفانم  ار  يو 
کی دید  ار  وا  نوچ  مجلم  نبا  هک  تسا  ماطق  مان  هب  ینز  یناهگان  ندش  ادیپ  ناتساد  لصا  زا  رت  تفگـش  ( 5  . « ) رت هتفر  نورب  نید 

یم دناسانـش و  یم  هسیدق  ینز  ار  وا  يربط  هک  یلاح  رد  ماطق .  دوخ  ماطق  ناتـساد  زا  رت  تفگـش  و  دش .  يو  قشاع  لد  دص  هن  لد 
دحتم یلع  نتشک  رب  ام  دنتفگ :  دندمآ و  دجسم  هب  يو  دزن  هب  رگید  نت  ود  مجلم و  نبا  هک  دوب  فکتعم  مظعا  دجـسم  رد   : » دیوگ

نینچ دنک و  یم  یفرعم  یپسور  همین  سوهلا و  وب  ینز  ار  وا  مثعا ،  نبا   . « میا هدش 
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 : دسیون یم 

داد یم  هدژم  جراوخ  ندش  هتشک  هب  ار  نامدرم  دیسر و  هفوک  هب  وا  زا  شیپ  مجلم  نبا  دمآ .  هفوک  هب  ور  جراوخ  گنج  زا  سپ  یلع 
يو  . « تسا یسورع  ینامهم  هناخ  نیا  رد   : » دنتفگ دیدنـسپن .  ار  نآ  دینـش ،  نآ  زا  لبط  روبنط و  گناب  دیـسر و  يا  هناخ  هب  سپ  . 

 . دوب ابیز  ینز  یمیمت .  غبصا  رتخد  مان ،  ماطق  دوب  ینز  نانز  نایم  دندمآ .  نوریب  هناخ  زا  نانز  درک .  یهن  لبط  روبنط و  زا  ار  مدرم 
 : تفگ دش و  هناور  وا  یپ  رد  دمآ و  شوخ  ار  يو  وا  نتفر  هار  مادنا و  دید و  ار  وا  نمحرلا  دبع 

» ؟  يا هدرکن  يوش  ای  يراد  رهوش  رتخد  »

 . « ما هدرکن  يوش  »

» ؟  دشاب وت  لیم  هب  تهج  ره  زا  هک  یهاوخ  یمن  يرهوش  »

 ! « ایب نم  رس  تشپ  منک .  تروشم  نانآ  اب  دیاب  هک  تسا  یناگرزب  ارم  اما  مدنمزاین .  يرهوش  نینچ  هب  نم  »

دوب شهارمه  هک  یسک  هب  دیشوپ و  دمآ  یم  وا  مادنا  هب  هک  ییاهسابل  ماطق  دیسر .  يا  هناخ  هب  ات  داتفا  هار  هب  وا  رس  تشپ  مجلم  نبا 
 : تفگ

ار هدرپ  دید و  ار  ماطق  دمآرد و  هناخ  هب  مجلم  نبا   . « دینکفیب ار  هدرپ  دـید  ارم  دـمآرد و  نوچ  و  دـیآرد .  هناخ  هب  وگب  درم  نیا  هب  »
 : دیسرپ دندنکفا . 

» ؟  هن ای  دش  تسرد  ام  راک  »

 ! « یهدب نم  هب  يزینک  يا و  هدنب  مهرد و  رازه  هس  هک  دنقفاوم  یطرش  هب  ام  ییوشانز  هب  نم  ناگرزب  »

 . « مقفاوم »

تسه مه  يرگید  طرش  »
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 : تفگ مجلم  نبا   ! « یشکب ار  بلاطیبا  نب  یلع  « » ؟  یطرش هچ  . « »

 . « دشکب تسا  نکفا  هزین  نکشدروامه و  راوس  هناگی  هک  ار  (ع) یلع دناوت  یم  یسک  هچ  نوعجار .  هیلا  انا  انا هللا و  »

 . « تسا هتشک  ارم  ردپ  وا  هک  یشکب  دیاب  ار  یلع  اما  مهاوخ .  یمن  لام  نم  ریگن  تخس  »

 . « مقفاوم یتسه  یضار  تبرض  کی  هب  رگا  »

 . تفر هناخ  هب  تشاذگ و  وا  دزن  ار  ریشمش  مجلم  نبا   ! « يراذگب ورگ  نم  شیپ  ار  تریشمش  دیاب  اما  متفریذپ ،  »

ود دمآرد و  گرزب  دجـسم  هب  یلع  دنتفگ .  یم  شابداش  جراوخ  رب  يزوریپ  هب  ار  وا  دنتفر و  وا  زابـشیپ  مدرم  دـمآ و  هفوک  هب  یلع 
زا زور  دنچ  هللا !  دبع  ابا   : » تفگ درک و  نسح  شرـسپ  هب  ور  سپـس  دـناوخ ،  وکین  يا  هبطخ  تفر و  ربنم  هب  دـناوخ و  زامن  تعکر 

» ؟  هدنام ناضمر  هام 

 ! « زور هدفه  »

 : تفگ درب و  دوب  هدش  دیپس  هک  دوخ  شیر  هب  تسد  سپ 

يدارم درم  تسد  هب  شندش  هتـشک  زا  هک  تفرگ  ندناوخ  ار  يرعـش  و   . « دـنک یم  نیگنر  نوخ  هب  ارنآ  مدرم  نیرت  یقـش  ادـخ  هب  »
 . داد یم  ربخ 

شکب ارم  ای  ربب  ار  نآ  تسا  نم  پچ  تسار و  تسد  نیا  ادخ  هب  هانپ  نانمؤم !  ریما   : » تفگ دمآ و  وا  يور  شیپ  دینش و  مجلم  نبا 
 : تفگ یلع  . «

هدنـشک هک  داد  ربخ  ارم  ربمغیپ  نکیل  يدوبن .  وت  مدصق  مدناوخ  لثم  هب  هک  رعـش  نیا  اب  يا .  هدرکن  یهانگ  وت  مشکب  ار  وت  هنوگچ  »
 . تسا دارم  ینب  زا  يدرم  نم 
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(6  . « ) متشک یم  ار  وت  ینم  هدنشک  وت  متسناد  یم  رگا 

ياـهباتک یخرب  رد  هچنآ  دـسر  یم  رظن  هب  دوش .  یمن  هدـید  لوا  تسد  هرکذـت  خـیرات و  ياـهباتک  زا  کـیچیه  رد  یلیـصفت  نینچ 
 . دید ناوت  یم  نآ  رد  یبوخ  هب  ار  ناتساد  ندوب  یگتخاس  ياه  هناشن  هکلب  هناشن  دنا .  هتشادرب  باتک  نیا  زا  هدش  هتشون  يدعب 

رگشل اب  ای  دوب  جراوخ  نایم  دوب ؟  اجک  مجلم  نبا  داد  هدژم  جراوخ  ندش  هتشک  هب  ار  مدرم  دیسر و  هفوک  هب  یلع  زا  شیپ  مجلم  نبا 
ایآ دز ؟  یلع  نتشک  هب  تسد  ارچ  دوب  یلع  رگـشل  نایم  رگا  دشاب و  هدرک  رارف  ای  هدش  هتـشک  دیاب  دوب  جراوخ  نایم  رگا  (ع ؟ ) یلع

 ، دـندوب نینچ  رگا  اریز  دور  یم  رتمک  جراوخ  هرابرد  قافن  غورد و  نامگ  دوب .  هدروآرد  یلع  نایهاپـس  رامـش  رد  ار  دوخ  قافن  هب 
؟  داد یم  هدژم  نایجراخ  ندش  هتشک  هب  ار  مدرم  ارچ  دوب  نایجراخ  ءزج  هک  وا  دنداد .  یمن  نتشک  هب  ار  دوخ 

 . داتفا وا  یپ  رد  دمآ و  ششوخ  ماطق  ییابیز  زا  مجلم  نبا 

هدرخ دراد و  ار  نتفرگ  نز  ندـش و  قشاع  تصرف  اجک  تسا ،  گرزب  يا  هئطوت  یپ  رد  هتـشذگ و  ناـج  زا  هک  يدرم  دیـسرپ  دـیاب 
 . میشوپ یم  مشچ  نآ  زا  هک  رگید  ياه 

 . « متشکیم ار  وت  ینم  هدنشک  متسنادیم  رگا   : » تفگ یلع 

؟  دشکیم هدشن  لتق  بکترم  هک  ار  یسک  هنوگچ  یلع 

 : تفگ درک و  رادیب  ار  يو  ماطق  دوب .  هتفخ  ماطق  هناخ  رد  تسم  هثداح  بش  مجلم  نبا  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد 

(7  . « ) درگزاب مرخ  نامداش و  هدب و  ماجنا  ار  ام  تساوخ  ورب و  تسا  ناذا  تقو  »
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 . « زادرپب ترـشع  هب  درگزاب و  نک و  اور  ار  ام  تجاح  زیخرب و  زین  وت  میدرک  اور  ار  وت  تجاح  ام   : » تسا هدوزفا  یـسراف  مجرتم  و 
(8)

ایآ و  دندوب .  هداد  یتصخر  نینچ  وا  هب  شناگرزب  ایآ  دناباوخ ؟  دوخ  هناخ  رد  ار  هناگیب  مجلم  رسپ  ارچ  بش  نآ  ماطق  دیسرپ ،  دیاب 
 : تسا هتشون  دوخ  ياهتیاور  زا  یکی  رد  يرذالب  اما  دباوخب ؟  تسم  تشاد ،  ار  یگرزب  راک  دصق  هک  مجلم  نبا  تسا  یندرک  رواب 

 . درب رـس  هب  وا  دزن  بش  هس  تفرگ و  ینز  هب  ار  همقلع  رتخد  ماطق  سپ  تشاد .  یم  ناهنپ  ار  دوخ  راک  دمآرد و  هفوک  هب  مجلم  نبا 
 : تفگ ودب  ماطق  موس  بش  رد 

 : تفگ  . « يور یمن  يا  هدمآ  نآ  يارب  هک  يراک  یپ  يا و  هتسب  دوخ  نز  هناخ و  هب  لد  بوخ  هچ  »

(9  . « ) مدرگ یمن  رب  نآ  زا  ما و  هتشاذگ  يرارق  منارای  اب  نم  »

هداد دنویپ  نت  هس  نآ  راک  هب  هتخاس و  ار  ماطق  ناتساد  ایوگ  دنک .  یم  دییأت  ار  ناتساد  لصا  ندوب  یگتخاس  اه  ضقانت  نیا  عومجم 
 . دریگ ياج  اهنهذ  رد  رتشیب  ات  دنا 

زا و  تسا ،  ساسا  یب  اپ  ات  رـس  هدش  هتـشون  هک  نانچ  ناتـساد  نیا  مهد  ناشن  وس  کی  زا  هک  مروآ  یم  نآ  يارب  ار  اه  لیـصفت  نیا 
شیب هک  یناتساد  مناد  یم  نم  دنا .  هتخادرپ  یمن  نآ  دقن  هب  دنا و  هدرک  یم  هدنسب  ناتـساد  لقن  هب  اهنت  ناینیـشیپ  هکنیا  رگید  يوس 

تـسین نیا  مه  نم  راظتنا  دوش .  یمن  وحم  نآ ،  دننام  هتـشون و  نیا  اب  هتفرگ  ياج  هدنونـش  هدنناوخ و  نهذ  رد  تسا  نرق  هدزیـس  زا 
ار رواب  نآ  هک 
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اهنت هن  و  ناینیشیپ ،  ياه  هتشون  همه  رد  تسا  رتهب  هتفای  يرگید  شور  یسیون  خیرات  هک  نونکا  اما  دنشاب .  داقتعا  نیدب  دننک و  اهر 
 . میرگنب يرگید  هدید  اب  ناتساد  نیا  رد 

دزن یبش  نیسح و  دزن  یبش  نسح و  شرسپ  دزن  یبش  دوب .  هدرک  تمـسق  ار  اهراطفا  تفر  یلاعت  قح  رادید  هب  هک  یهام  رد  (ع) یلع
یم ینک  یم  هدنـسب  كدـنا  كاروخ  نیا  هب  ارچ  دندیـسرپ  دروخ .  یمن  همقل  هس  ای  ود  زا  شیب  و  داـشگ ،  یم  هزور  رفعج  هللا  دـبع 

 : دومرف

(10  . « ) مشاب مکش  یهت  مهاوخیم  دسرب  یهلا  ياضق  هک  تسا  هدنام  یکدنا  »

اهتشون یپ 

36 ص .   . 1

 . درک اراکشآ  ار  وا  انالف ،  حبصلا  حضف   . 2

493 ص .  فارشالا ،  باسنا   . 3

37 ص .  ج 3 ،  دعس ،  نبا  تاقبط ،  ص 37 ،  نینمؤملا ،  ریما  مامالا  لتقم   . 4

170 ص .  ج 1 ،  لحنلا ،  للملا و   . 5

133 ص 136 .  ج 4 ،  مثعا ،  نبا  خیرات   . 6

139 باتک ص .  نامه   . 7

751 ص .  حوتفلا ،  همجرت   . 8

488 ص .  فارشالا ،  باسنا   . 9

190 ص .  ج 13 ،  بلاطیبا ،  نب  رفعج  زا  لامعلا  زنک   . 10

شخب 27

دعـس و نبا  يربط و  هک  یلاـح  رد  تسین .  ناـسکی  نیـشیپ  ناـسیون  خـیرات  هتـشون  رد  مه  ترـضح  نآ  ندروخ  تبرـض  یگنوگچ 
شیپ وا  خیرات  هک  یبوقعی   ، « دز تبرض  ار  وا  مجلم  نبا  دش ،  نوریب  دسر ،  یم  دجسم  هب  هک  ینابیاس  زا  نوچ   : » دنا هتشون  نارگید 

مه هک  مثعا  نبا  هتشون  اما   . « دز وا  رـس  رب  ریـشمش  دوب ،  دجـسم  راوید  رد  هک  یخاروس  زا  مجلم  رـسپ   : » دیوگ هدش  هتـشون  نانیا  زا 
 : دسیون یم  نینچ  يو  دشاب .  یم  قباطم  تسا  روهشم  نایعیش  نایم  هچنآ  اب  تسا و  فلاخم  نانآ  هتشون  اب  تسا ،  يربط  رصع 
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ار ناگتفخ  دش و  دجسم  لخاد  تفگ و  ناذا  (ع) یلع داتفا .  ناگتفخ  نایم  دمآ و  دجسم  هب  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  مجلم  رـسپ  »
هدجـس زا  رـس  نوچ  تفر .  هدجـس  هب  سپـس  و  عوکر ،  هب  درک ،  زاغآ  ار  زامن  داتـسیا و  تفر و  بارحم  هب  سپـس  درک ،  یم  رادیب 

مجلم نبا  تشادرب ،  تسخن 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع تخیرگ و  مجلم  نبا  دمآ .  دوب  هدز  ودب  قدنخ  گنج  رد  دودبع  رسپ  ورمع  هک  یتبرض  ياج  رب  وا  تبرض  دز و  تبرـض  ار  وا 
رسپ نوچ   : » درآ عیزب  نب  نسح  زا  دوخ  تیاور  هب  يرذالب  ( 1  . « ) دش هتشک  نانمؤم  ریما  دندروآرب  گناب  مدرم  داتفا و  بارحم  رد 

لمعی نم  هری و  اریخ  هرذ  لاـقثم  لـمعی  نم  و   . » دوب هیآ  نیا  وا  نخـس  نیرخآ  هبعکلا و  بر  تزف و  تفگ :  دز  تبرـض  ار  وا  مجلم 
(2 « . ) هری ارش  هرذ  لاقثم 

 . دراد تقباطم  هتشون  مثعا  نبا  هچنآ  اب  زین  تنس  لها  ياهتیاور  زا  یخرب  یعیش و  ياهتیاور 

 : دومرف ودب  دندروآ .  وا  دزن  هدرک و  ریگتسد  ار  لتاق  هک  تشذگن  يرید  دندرب .  هناخ  هب  دجسم  زا  ار  ماما 

» ؟  یمجلم رسپ  »

 ! « يرآ »

یم ای  مدنام  هدنز  رگا  منک و  یمصخ  وا  اب  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  تسرفب  نم  دزن  ار  وا  مدرم  رگا  دنبب !  راوتسا  نک و  ریـس  ار  وا  نسح  »
 . « منک یم  صاصق  ای  مشخب 

 : دومرف تسا  هتشون  دعس  نبا 

نبا دناوخ  یم  تعیب  يارب  ار  مدرم  یلع  هک  يزور  تسا  هتـشون  وا  مه  و   . « دـینامرایب شمرن  ياج  رد  دـیهد و  وکین  كاروخ  ودـب  »
 . درک دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  زا  ارم  شیر  وا  مدینـش  ربمغیپ  زا  دومرف  سپـس  دنار  ار  وا  یلع  دمآ و  شیپ  تعیب  يارب  رابود  مجلم 

 : درک تیصو  نینچ  اهنآ  هب  تساوخ و  ار  دوخ  نادنزرف  یگدنز  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  ماما 

یپ ایند  دنچ  ره  دیهاوخم  ار  ایند  هکنیا  و  ادخ ،  زا  ندیسرت  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  »
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راکمتس اب  دینک و  راک  ناهج  نآ  شاداپ  يارب  و  دییوگب ،  ار  قح  دیاین و  ناتتسد  هب  هک  نآ  زا  يزیچ  رب  دیروخم  غیرد  و  دیآ .  امش 
ادخ زا  سرت  هب  منکیم  شرافس  دسر  ودب  نم  همان  هک  ار  نآ  مناسک و  منادنزرف و  همه  امش و  و  رای .  ار  هدیدمتس  دیشاب و  راکیپ  رد 

زامن و زا  تسا  رتهب  مدرم  نایم  نداد  یتشآ  تفگیم :  مدینـش ،  (ص) امـش دـج  زا  نم  هک  رگیدـکی ،  اـب  یتشآ  اـهراک و  نتـسارآ  و 
 . دیراذگم ناشعیاض  دوخ  دزن  دیرادم و  ریس  هاگ  هنسرگ و  هاگ  ار  نانآ  نامیتی ،  هرابرد  ار  ادخ  ار ،  ادخ   . « نایلاس هزور 

نامگ هکنادنچ  دومرف  یم  شرافـس  نانآ  هرابرد  هتـسویپ  دنیامـش ،  ربمایپ  هدش  شرافـس  هک  دییاپب  ار  ناگیاسمه  ار .  ادخ  ار ،  ادخ 
 . دومن دهاوخ  نیعم  یثرا  نانآ  يارب  میدرب 

 . نآ مکح  هب  راتفر  رد  دریگ  یشیپ  امش  رب  يرگید  ادابم  نآرق ،  هرابرد  ار ،  ادخ  ار ،  ادخ 

 ، دـیراذگم یلاخ  ار  نآ  ناتراگدرورپ !  هناخ  قح  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  تسامـش .  نید  نوتـس  هک  زامن  هراـبرد  ار ،  ادـخ  ار ،  ادـخ 
 . دیراتفرگ ادخ  باذع  هب  دیرادن  هاگن  ارنآ  تمرح  ] رگا هک  دیراگدنام  ناهج  نیا  رد  هکنادنچ 

ندیشخب مه  هب  نتسویپ و  رگیدکی  هب  داب  امـش  رب  ناتاهنابز ،  ناتاهناج و  هب  ناتاهلام و  هب  ادخ  هار  رد  داهج  هرابرد  ار ،  ادخ  ار  ادخ 
 . دینالسگب ار  مه  دنویپ  دینادرگب و  يور  مه  زا  ادابم  . 

 ، دنریگ تسد  رب  ار  امش  ینارمکح  امش  نیرتدب  ات  دیراذگماو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
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دییوگ و  هدولآ ،  نادب  ار  اهتسد  دیا و  هتفر  ورف  ناناملسم  نوخ  رد  منیبن  بلطملا !  دبع  نارـسپ  دنریذپن .  امـش  زا  دینک و  اعد  هاگنآ 
 . دوش هتشک  نم  نوخ  هب  یسک  دیابن  نم  هدنشک  زج  دینادب  دنا .  هتشک  ار  نانمؤم  ریما 

لوسر زا  نم  هک  دـیربم  ار  وا  مادـنا  رگید  اپ و  تسد و  دـینزب و  تبرـض  کی  اهنت  ار  وا  مدرم ،  وا  تبرـض  نیا  زا  نم  رگا  دـیرگنب ! 
(3 « ) دشاب هناوید  گس  دنچ  ره  هدرم  مادنا  ندیرب  زا  دیزیهرپب   : » دومرف یم  مدینش  (ص) ادخ

تفگ یم  دوب و  تداهـش  ناهاوخ  زابرید ،  زا  وا  دش .  یم  کیدزن  تساوخ  یم  هچنادب  تفای و  یم  ققحت  وا  يوزرآ  كدنا  كدنا 
:

 ! « رامگب نانیا  رب  ارم  زا  رتدب  راد و  نم  بیصن  ار  نانیا  زا  رتهب  ایادخ  »

زا ناگرابمتـس  دنام .  روای  یب  و  داد ،  تسد  زا  ار  دوخ  دهاجم  هدنراد  اپ  رب  نیما و  نابهاگن  تلادـع ،  دیـسر و  قح  ءاقل  هب  (ع) یلع
 . دنامن ياج  رب  نآ  زا  يزیچ  هکنادنچ  دـندوبر ،  نآ  زا  كدـنا  كدـنا  دوخ  ناوت  هزادـنا  هب  دـندوشگ و  نآ  میرح  هب  تسد  وس  ره 

سپ نآ  زا  دوش ،  داد  لدعزا و  رپ  نیمز  هک  دهاوخ  یک  ادخ  ات  درادـیم  ار  دوخ  ياج  نانچمه  دـندناشن و  شیاجرب  ار  متـس  هاگنآ 
 . تسا هدش  روج  متس و  زا  رپ  هک 

 : تفگ تفر و  ربنم  هب  نسح  ماما  دندرپس .  كاخ  هب  ار  یلع  نوچ 

هب دادیم و  ودب  ار  مچرپ  هللا  لوسر  دیسر .  دهاوخن  وا  تبتر  هب  یـسک  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  زا  هک  تفر  امـش  نایم  زا  يدرم  مدرم !  »
يزوریپ اب  زج  داتسرفیم و  شهاگمزر 
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تـساوخ یم  داهنن و  ياج  هب  يزیچ  مهرد  دصتفه  زج  شپچ .  يوس  زا  لیئاکیم  دوب و  وا  تسار  يوس  زا  لیئربج  تشگ .  یمن  زاب 
(4  . « ) درخب مداخ  نآ  اب 

زا شیپ  ار  اهنآ  زا  یخرب  دوش .  یم  هدید  یمیدق  ياهدنس  رد  زین  يرگید  ياه  تیصو  ماما  زا  دش ،  هتشون  هک  یهاتوک  تیصو  زج 
 . دیدرگ ادخ  رادید  هجوتم  هکنآ  زا  سپ  ار  یخرب  هدومرف و  ندروخ  تبرض 

مکحلا ملاـعم  روتـسد  ار  نآ  هک  یلع  نانخـس  زا  يا  هعومجم  رد  يرجه  يافوتم 405  یعاضق  هب  فورعم  همالـس  نب  دمحم  یـضاق 
 : دیسرپ دمآرد .  وا  رب  نایرگ  نسح  ماما  دز ،  تبرض  ار  وا  مجلم  رسپ  نوچ  تسا .  هدروآ  ماما  زا  ار  تیصو  نیا  هدیمان ، 

» ؟  ینکیم هیرگ  ارچ  مرسپ  »

 . « یناهج نیا  زور  نیرخآ  ناهج و  نآ  زور  نیتسخن  رد  وت  هک  میرگن  ارچ  »

وت هب  ینایز  كدنا  ینکن  راک  نادـب  رگا  هک  ار  زیچ  راهچ  و  راد ،  راک  هب  راپـسب و  رطاخ  هب  میوگیم  وت  هب  هک  ار  زیچ  راهچ  مرـسپ !  »
 . « دناسریمن

» ؟  تسیچ مراد  راک  هب  دیاب  هک  زیچ  راهچ  نآ  ردپ  »

نیرت یمارگ  یئوخـشوخ  تشحو و  نیرت  كانتـشحو  ینیبدوخ  تسا و  یناداـن  یتسدـیهت  نیرتدـب  تسا و  يرگناوـت  نیرترب  درخ  »
 . « بسح

تناـیز هب  نکیل  دـناسر  دوس  ار  وت  دـهاوخ  وا  هک  زیهرپـب  قمحا  یتـسود  زا   ! « » وـگب مه  ار  رگید  راـهچ  نآ  تلـصخ ،  راـهچ  نیا  »
نادب هک  ار  يزیچ  هک  لیخب  یتسود  زا  و  دیامن .  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  هب  ار  رود  هک  وگغورد  اب  یتسود  زا  دناشک . 
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(5  . « ) دشورفیم دوخ  دوس  ماگنه  هب  ار  وت  هک  راکهبت  یتسود  و  درادیم .  غیرد  وت  زا  يدنمزاین  تخس 

 : تسا هدروآ  دوخ  هعومجم  رد  ار  تیصو  نیا  مه  و 

 : دومرف ماما  دندمآ .  مهارف  يو  درگ  وا  صاخ  نارای  زا  یهورگ  وا و  ناسک  دروخ  تبرض  نانمؤم  ریما  نوچ 

باتک رد  هدراذگ و  يدح  زیچ  ره  يارب  و  هتـشاد ،  ردقم  ار  ناگدـنب  يزور  تسا و  هداهن  تدـم  ار  اه  لجا  هک  ار  يادـخ  ساپـس  »
 : دیوگ هک  هدومرفن .  یهاتوک  يزیچ  زا  دوخ 

(6  . ) دیشاب هتشارفارب  راوتسا  ياهجرب  رد  دنچ  ره  دبای  یمرد  ار  امش  گرم  دیشاب  اج  ره 

 : تفگ لج  زع و  يادخ  و 

(7  . ) دنور یم  دوخ  هاگنتشک  هب  تسا  ندش  هتشک  ناشتشونرس  هک  نانآ  دینام ،  دوخ  ياه  هناخ  رد  رگا 

 : تفگ ار  دوخ  ربمیپ  و 

تسا هتسیاب  خسار  مزع  نآ  رد  هک  تساهراک  زا  نیا  هک  شاب  ابیکـش  دسر  یم  وت  هب  هچنادب  رادزاب و  رکنم  زا  نک و  رما  فورعم  هب 
(8 . )

درک و شرافـس  و  داد ،  ربخ  زور  نیا  زا  ارم  تسا  هدش  یهاوگ  وا  ییوگتـسار  تسا و  وگتـسار  هک  وا  هدیرفآ  نیرتهب  ادخ و  بیبح 
تیرای یهدیم ،  زردنا  دـنهدیمن ،  تخـساپ  یناوخ و  یم  تسین .  ریخ  نانآ  رد  هک  ینامب  یمدرم  نایم  رگا  يا  هنوگچ  یلع !  تفگ 

وت رب  تنمـشد  زادـنامیم  وت  اب  هک  نآ  دـننایامن و  یم  سانـشان  ار  دوخ  تناهاوخریخ  دـنوش و  یم  وسکی  هب  وت  زا  تنارای  دـننکیمن . 
نوچ دـننکیم .  تشپ  نازیرگ  يراشفب ،  ياپ  رگا  دـننادرگیم و  رب  يور  دـنزیخرب  ( تیرای هب  ) یهاوخ نانآ  زا  نوچ  تسا .  رت  تخس 

اپ رب  ار  ادخ  نامرف  هک  دنیبب  ار  وت 
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وا زا  دوب  هتـسب  عمط  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  دـننکیم .  ار  تندرم  يوزرآ  ینادرگیم  زاـب  اـیند  زا  ارناـنآ  يرادـیم و 
درب یم  راظتنا  ار  وت  گرم  تسا و  وت  هاوخ  هنیک  وا  يا و  هتشک  ار  وا  ناشیوخ  هک  یسک  دروخ و  یم  ار  دوخ  مشخ  وا  و  يا ،  هدیرب 

رس هب  نینچ  نانآ  نایم  هتسویپ  و  هتخورفا .  ناشمـشخ  شتآ  تسا و  هنیک  رپ  ناش  همه  هنیـس  دروآ .  ترـس  رب  راگزور  هک  اهالب  و  ، 
رگوداج دنیوگ  تسا و  نهاک  دنیوگ  و  دنمانب ،  دندیمان  ارم  هک  اه  مان  نادب  دنناسر و  وت  هب  يدنزگ  ای  دنـشکب  ار  وت  ات  درب  یهاوخ 

تسا هدومرف  نینچ  ادخ  ینک و  ادتقا  نم  هب  دیاب  وت  هک  شاب  ابیکـش  سپ  هدننز .  ارتفا  هدندنب  غورد  تسا و  وگغورد  دنیوگ  تسا و 
 : دیوگ هک 

(9  . ) تسا یبوخ  قشمرس  امش  يارب  ادخ  لوسر  انامه 

رب مدنویپب و  وت  اب  مراذگناو و  مزومایب و  ار  وت  منادرگن .  رود  مرآ و  شیوخ  کیدزن  ار  وت  تسا  هدومرف  ارم  لج  زع و  يادخ  یلع ! 
 . منارن متس  وت 

یم يرادـساپ  ار  وا  نید  دـیئاپرب و  ادـخ  ناـمرف  هب  هک  یهورگ  يا  نم ،  سپ  نم ،  اـب  تسوا  دـهع  تسادـخ و  لوـسر  تیـصو  نیا 
رویز رز و  هب  ندش  هتفیرف  زا  منکیم و  تیصو  يوقت  هب  دوخ  زا  سپ  ار  امش  دییاجرباپ ،  ناشیورد  نامیتی و  قح  نتفرگ  رد  دیئامن و 

 . تسا بیرف  يالاک  ایند  هک  منازیهرپ  یم  نآ 

نامگ هک  ارنآ  هکنآ  ات  تسا  هدنکفا  هدرپ  ناشاهلد  رب  تلفغ  هک  نانآ  دیوش ،  وسکی  هب  ایند  هب  ناگتسب  لد  هار  زا 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دندش راتفرگ  دندوبن  هاگآ  هک  یلاح  دمآ ،  ناشیوس  هب  ( یهلا باذع  ) دندرب یمن 

دیهاوخن هارمگ  دینک  ناشیا  هب  ادتقا  دـیریگ و  ار  نانآ  یپ  رگا  دـندومن ،  يوریپ  ار  شیوخ  ناربمیپ  هک  دـندوب  یمدرم  امـش  زا  شیب 
دزن دـیزیهرپ  یم  نآ  زا  ای  دـینک و  یم  هچنآ  ملع  تسا .  هداهن  امـش  نایم  ار  شیوخ  ترتع  ادـخ و  باتک  ادـخ ،  ربمیپ  انامه  دـش . 
یپ رد  دنیوج و  ینـشور  نانآ  رون  زا  لدع .  ناگدنراد  اپ  رب  نیمز و  ياه  هیاپو  دـنیادیوه ،  یئانـشور  ادـیپ و  هار  نانآ  تسا .  نانآ 

هتسر راوگشوخ  نآ  هویم  و  نامسآ .  هب  هتفر  شا  هخاش  رادیاپ و  شا  هشیر  تسا و  راب  هب  نآ  هاگنتسر  هک  یتخرد  زا  دنیوپ  هار  نانآ 
زا ناـمدرم ،  هداز  نیرتکاـپ  زا  هدـیزگ  كاـپان .  ياـهزیچ  كاـشاخ و  سخ و  زا  هدولاـپ  مرک .  بآ  زا  باریـس  مرح و  نیمزرـس  رد 

 . دیوشن هدنکارپ  ات  دیوشم  وسکی  هب  نانآ  زا  دیربن و  مه  زا  ات  دیربم  نانآ  زا  نایمدآ .  ياهنادناخ  نیرتهب 

هک ارچ  دینک .  تیاعر  نانآ  هرابرد  رتوکین  هچ  ره  ار  ادخ  لوسر  ینیشناج  ساپ  و  دیوش .  راگتـسر  دیبایب و  ار  هار  ات  دیـشاب  نانآ  اب 
 . « دنیآرد ( رثوک ) ضوح رد  نم  رب  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  تیب  لها  ادخ و  باتک   : » دومرف وا 

زا هچنآ  زا  دناسرب و  دینآ  يوزرآ  رد  هچنادب  ار  امـش  ادخ  درک .  دـهاوخن  عیاض  ار  دوخ  ياهتناما  هک  مراپـس  یم  ییادـخ  هب  ار  امش 
 . دیناسرب مالس  نم  نانیشناج  ناتسود و  هب  دراد  هگن  دیراد  میب  نآ 

مالسلا و  دیامرف .  ظفح  امش  نایم  رد  ار  ناتربمیپ  تمرح  درادهگن و  ار  امش  ادخ 
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(10 . « )

قح راوج  رد  تسر و  اـمن  تسود  نانمـشد  جـنر  زا  تفر و  ادـخ  راوج  هب  دیـسر .  شیوزرآ  هب  تساوخ  یم  دوخ  هکناـنچ  (ع) یلع
سپـس دراشفب ،  نادند  نآ  رب  يدـنچ  دـیاب  تفرگ .  رارق  يو  ماک  رد  قارع  دروآ .  تسد  هب  تساوخ  یم  هچنآ  زین  هیواعم  دـیمرآ . 
دیادزب ار  لایخ  نیا  دیاب  دیسرت .  یم  شناتسود  لد  رد  یلع  لایخ  زا  ییوگ  درکن .  سب  نیدب  وا  اما  درآرد .  نورد  هب  دنک و  مضه 

حدق نامثع و  حدم  رد  دیناوت  یم  هکنادنچ  تفگ  نانآ  هب  دروآ و  مهارف  دزم  هب  هماخ  ینارودزم  دـیامن .  وحم  ارنآ  تسادـق  رثا  ای  ، 
یلع زا  ار  نئمطماـن  ياـهلد  نـیغورد  ياـه  ثیدـح  اـب  دـندرک و  ناـنچ  ناـنآ  دـینک و  شخپ  مدرم  ناـیم  دــیزاسب و  ثیدــح  یلع 
غیلبت نآ  رثا  دوش ،  قیقد  کـین  قشمد  مدرم  هرمزور  يوگتفگ  رد  نرق ،  هدزیـس  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  یـسک  رگا  دـندنادرگرب . 

 . دینش دهاوخ  هدنام  یقاب  لثم  تروص  هب  هک  ار  هنانمشد  ياه 

تشون داتسرف و  حافس  دزن  ار  ماش  خیاشم  زا  یهورگ  سابع  هللا  دبع  نب  یلع  نب  هللا  دبع  ما ،  هتشون  ( 11  ) دوخ ياهباتک  زا  یکی  رد 
يدنواشیوخ هیما  ینب  زج  (ص) هللا لوسر  میتسناد  یمن  ام  دنروخ :  یم  دنگوس  همه  دنا و  نیمزرس  نیا  نایاناد  نادنمدرخ و  زا  نانیا 

 . دیدش ریما  امش  هکنآ  ات  دنرب ،  ثاریم  وا  زا  هک  تسا  هتشاد 

رب هک  مینیب  یم  ار  یناسک  خیرات  رد  میروایب ،  باسح  هب  اه  هفیطل  ءزج  هدروآ ،  دوخ  باتک  رد  همعنلا  سرغ  هک  ار  ناتساد  نیا  رگا 
دنا هدرک  یم  ینمشد  وا  اب  دنا ،  هتشادن  یتسرد  تخانش  (ع) یلع نینمؤملا  ریما  زا  زاغآ  رد  هیواعم  نارودزم  ياه  غیلبت  رثا 
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 . دنا هتشگ  وا  ناتسود  زا  دندش  هاگآ  وا  ياه  تلیضف  زا  نوچ  ماجنارس  اما  . 

هناخباتک زا  اجنآ  رد  دناشک ،  یم  ورم  هب  ار  وا  ریدقت  اما  دوب .  (ع) یلع نانمـشد  زا  وا  میناوخ  یم  يومح  توقای  یناگدنز  حرـش  رد 
 : دسیون یم  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ددرگ و  یم  انشآ  (ع) یلع ياه  تلیضف  هب  دریگ و  یم  هرهب  نیمزرس  نآ 

نیا زا  میزادرپ  یباتک  نآ  هدـیزگ  زا  میزاس و  مهارف  ارنآ  همه  میهاوخب  رگا  تسا .  راکـشآ  وا  ياه  تلیـضف  رایـسب و  وا  ياـهریخ  »
 . « دش دهاوخ  رتشیب  ءابدالا  مجعم  هعومجم 

ناـمز تشذـگ  اـب  دوش .  رت  نوزفا  نآ  غورف  زور  ره  ددرگن و  شوماـخ  نآ  نیا و  درـس  مد  اـب  تخورفارب  ادـخ  هک  ار  یغارچ  يرآ 
هاگماش نیـشیپ و  دادماب و  رد  ار  يو  ناگتـسبلد  نایعیـش و  شوگ  زور  هنابـش  وا  تیالو  گناب  دـبای و  یم  هار  اهلد  رد  یلع  یتسود 

 . دهد یم  شزاون 

اهتشون یپ 

139 ص 140 .  ج 4 ،  مثعا ،  نبا  خیرات   . 1

499 ص .  فارشالا ،  باسنا   . 2

47 همان .   . 3

26 ص .  ج 3 ،  تاقبط ،   . 4

89 ص 90 .   . 5

78 ءاسن . ،   . 6

154 نارمع . ،  لآ   . 7

17 نامقلا . ،   . 8

21 بازحا . ،   . 9

85 ص 89 .  باتک ،  نامه   . 10

65 ص .  نیسحلا ،  نب  یلع  ماما  یناگدنز   . 11

شخب 28

لوا تمسق 
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همجرت رد  دنچ  ره  میازفیب ،  نآ  رب  ار  رگید  دنـس  ود  مدید  رتهب  دسریم ،  نایاپ  هب  ناراگزیهرپ  يایاوشیپ  یناگدنز  حرـش  هک  نونکا 
نیرخآ رد  هک  (ع) یبتجم ماما  شدنزرف  هب  ترضح  نآ  همانزردنا  یکی  تسا :  هدیسر  پاچ  هب  اهراب  رگید  ياهدنـس  هغالبلا و  جهن 

 . رتشا کلام  هب  وا  فورعم  همان  تیصو  يرگید  تسا ،  هدومرف  یناگدنز  ياهلاس 

 . تسا هتشون  نیرضاح  رد  نیفص ،  زا  تشگزاب  ماگنه  ار  نآ  هک  (ع) یلع نب  نسح  هب  تسوا  شرافس  زا  و 

 ، هداد ندرگ  راگزور  شدرگ  هب  هداهن ،  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  تساریذـپ ،  ار  ناـمز  یگریچ  تساـنف و  هناتـسآ  رد  هک :  يردـپ  زا 
 . نآ زا  هدنچوک  ادرف  و  ناگدرم ،  يارس  هدنمرآ  و  تسا .  ناهج  نیا  هدنهوکن 

ار اهیرامیب  هک  يدنزرف  دیآرد .  یتسین  ناهج  هب  هک  تسا  یهار  هدنور  دیاین ،  تسد  هب  هک  تسا  يزیچ  دنموزرآ  هک :  يدـنزرف  هب 
انف تسا و  بیرف  رگادوس  نامرف .  هب  شوگ  هدنب  ار  ایند  دوخ  و  تسا ،  نارپ  ودب  اهتبیصم  ریت  هنامز .  تشذگ  ورگ  رد  تسا و  هناشن 

ندرم يدنب  و  رادماو ،  ار 
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نیـشناج تساهتوهـش و  هدـنکفا  كاـخ  هب  و  ناـشن ،  ار  اهبیـسآ  تسا و  نیـشنمه  ار  اـهمغ  ]و  رازآ ناـج  ياههودـنا  دـنگوس  مه  و 
شیوخ رب  ترخآ  ندروآ  يور  راگزور و  یـشکرس  زا  و  مدـید ،  دوخ  رب  اـیند  ندرک  تشپ  زا  راکـشآ  هچنآ  دـعب ،  اـما  ناـگدرم . 

ار نامدرم  دنچ  ره  نم ،  هک  زج  دراذگ  یمن  مراد  رس  تشپ  هچنادب  منتـسیرگن  هب  و  دراد ،  یم  زاب  شیوخ  زج  دای  زا  ارم  مدیجنس ، 
میارب ار  راک  تقیقح  و  دیناچیپب .  مسفن  شهاوخ  يوریپ  زا  و  دـینادرگزاب ،  ارم  يار  يراوخمغ  نیا  مراد .  دوخ  مغ  رتشیب  مراوخمغ 

و دولاین .  ار  نآ  یغورد  هک  تخاس  وربور  تقیقح  اب  و  دوبن ،  نآ  رد  يا  هچیزاب  هک  تشاداو  تسار  يراک  هب  ارم  و  دومن ،  راکشآ 
گرم رگا  و  هدیسر ،  نم  هب  دسر  وت  هب  یبیسآ  رگا  هکنانچ  ینت .  ناج و  همه  ارم  هک  متسناد  هکلب  ینم ،  زا  يا  هراپ  هک  مدید  ار  وت 

ینابیتشپ ار  وت  ات  مدنار  وت  هب  ار  اهزردنا  نیا  و  مدرمش ،  دوخ  راک  نوچ  ار  وت  راک  سپ  هدیرب .  ارم  یگدنز  هتشر  دیآ ،  تتقورس  هب 
 . رارقلا راد  نیزگیاج  هدرم و  ای  رانک ،  رد  ار  وت  منام و  هدنز  نم  هاوخ  دوب . 

شتعاطا نامـسیر  هب  و  ندومن ،  نادابآ  وا  دای  هب  ار  تلد  و  ندوب ،  وا  نامرف  رد  هتـسویپ  و  ادخ ،  زا  سرت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت 
؟  يرآرد تسد  نادب  شیریگب و  رگا  يراد ،  وا  دوخ و  نایم  ادخ  تعاط  زا  رتراوتسا  هتشر  مادک  و  ندز ،  رد  گنچ 

هب ار  تلد 
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هب رارقا  هب  و  زاسراوخ ،  شگرم  دای  اب  و  نادرگ ،  نشور  تمکح  هب  شخبورین و  نیقی  هب  و  ناریمب ،  ییاسراپ  هب  راد و  هدنز  زردـنا 
و ناسرتب ،  شراهن  لیل و  راکـشآ  ینوگرگد  راگزور و  تلوص  زا  نادرگ و  انیب  شیایند  ياهیتخـس  هب  و  زاس .  راداو  شندش  تسین 

ياه هدنامزاب  اه و  هناخ  رد  و  رآ ،  شدای  هب  دیسر  دندوب  وت  زا  شیپ  هک  نانآ  هب  ار  هچنآ  و  راد ،  هضرع  ودب  ار  ناگتشذگ  ياهربخ 
هک دید  یهاوخ  ار  نانآ  دندمآ .  دورف  اجک  رد  دندوشگ و  راب  اجک  دـندش و  اجک  هب  اجک  زا  و  دـندرک ،  هچ  هک  رگنب  درگب و  نانآ 

 . دوب یهاوخ  نانآ  زا  یکی  وت  هک  دومن  دهاوخن  رود  نادنچ  و  دنتسشن ،  تبرغ  ياه  هناخ  رد  دنتسب و  تخر  ناتسود  رانک  زا 

رب ار  هچنآ  راذـگاو و  ار  نخـس  یناد  یمن  هچنآ  رد  شورفم .  ایند  هب  ار  ترخآ  و  شوکب ،  شیوخ  هاـگتماقا  نتخاـس  وکین  رد  سپ 
رتهب نداتـسیا  زاب  یهارمگ ،  ینادرگرـس  ماگنه  هک  راپـسم ،  یـسرت  یهارمگ  زا  نآ  رد  هک  ار  یهار  و  رایم .  نابز  رب  يرادن  هدـهع 

ار دنسپان  راک  نابز  تسد و  هب  و  رآرد .  ناراکوکین  رامش  رد  ار  دوخ  نک و  رما  کین  راک  هب  نداتفا .  كانمیب  ياهراک  رد  ات  تسا 
شنزرـس زا  و  دـیاش ،  هکنانچ  شوکب ،  ادـخ  هار  رد  رادـب .  رود  ار  دوخ  شـشوک  اب  دـنک  دنـسپان  راـک  هک  نآ  زا  و  رامـش .  تشز 

نید نتخومآ  یپ  رد  و  وش .  رد  دوب  اج  ره  يراوشد ،  ره  هب  قح  يارب  دیابن .  یمیب  تنارگتمالم 
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همه رد  تسا .  دنمجرا  هدیدنـسپ و  یتداع  ندیزرو  ییابیکـش  هک  تسا ،  دنیاشوخان  هچنآ  رد  هد  تداع  ییابیکـش  هب  ار  دوخ  ور . 
زا هـچنآ  رادــیاپ و  یناـبهاگن  و  راوتــسا ،  يا  هدروآرد  شیهاـگهانپ  هـب  هـک  رآرد ،  تراـگدرورپ  هاـنپ  هـب  ار  دوـخ  سفن  اــهراک 

اهراک رد  کین  نک و  ریخ  بلط  ناوارف  و  ندومن ،  مورحم  ندیـشخب و  تسوا  تسد  هب  هک  هاوخ ،  وا  زا  اـهنت  یهاوخ  تراـگدرورپ 
نادب دهد و  دوس  هک  تسا  ینخس  هتفگ  نیرتهب  هک  باتم ،  نآ  زا  يور  بایرد و  ارم  تیـصو  نیزگب و  تسا  رتهب  هک  ار  نآ  نیبب و 

 . دوبن راوازس  نآ  نتسناد  هک  یملع  نتفرگ  ارف  رد  هن  و  دشخبن ،  یتدیاف  هک  یشناد  رد  تسین  يدوس  هک 

ار ییاهتلصخ  و  مدرک ،  یتسدشیپ  وت  يارب  تیصو  نیدب  هداتفارد ،  یتسس  هب  ما و  هداهن  رـس  تشپ  ار  ینایلاس  مدید  نوچ  مکرـسپ ! 
 ، زین ما  هشیدـنا  اـی  دـنام ،  هتفگاـن  وـت  هب  مراد  هشیدـنا  رد  هچنآ  و  دـبایرد .  ارم  دباتـشب و  گرم  هک  شیپ  نآ  زا  مدرمـشرب ،  نآ  رد 
ایند ياهیگدنبیرف  ای  ددرگ ،  بلاغ  وت  رب  یناسفن  ياهـشهاوخ  يا  هراپ  نم  تحیـصن  ] زا شیپ  ای  دناسر ،  مه  هب  یناصقن  منت  نوچمه 
نآ رد  هچ  ره  تسا ،  هتشکان  نیمز  نوچمه  ناوج  لد  نامرف و  هب  ان  تخسرس و  نازیرگ و  یشاب  يرتش  نوچمه  سپ  دبیرفب .  ار  وت 

عطاق يأر  اب  ات  دریگ ،  رگید  ییاوه  تدرخ  دوش و  تخـس  تلد  هکنآ  زا  شیپ  متخادرپ ،  تنتخومآ  بدا  هب  سپ  دریذـپب ،  دـننکفا 
رد تبرجت  نادنوادخ  هچنآ  زا  و  يرآ ،  راک  هب  يور 

یلع نابز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 254زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ] ام هک  دسر  نآ  وت  هب  سپ  دتفین .  ندومزآ  هب  تزاین  دوش و  هتـشادرب  وت  زا  بلط  جنر  و  يرادرب ،  هرهب  دندومزآ  دـندوب و  نآ  یپ 
 . میدید یم  شکیرات  یهاگ  هچنآ  دوش  نشور  وت  يارب  و  میدیسر ،  نادب  تبرجت 

ناشاهتشذگرس رد  ما و  هتـسیرگن  ناشاهراک  رد  اما  ما ،  هتـسیزن  دنا  هدوب  نم  زا  شیپ  هک  نانآ  همه  هزادنا  هب  نم  دنچ  ره  مکرـسپ ! 
هب ناشاهراک  زا  هک  یهاگآ  اـب  هکلب  ما ،  هدـیدرگ  ناـشیا  زا  یکی  نوچ  اـت  ما  هدـید  هتفر و  هدـنام ،  ناـنآزا  هچنآ  رد  و  هدیـشیدنا ، 
زا ار  دنمدوس  رات و  زا  ار  نشور  مدید ،  هچنآ  زا  سپ  ما .  هدرب  رس  هب  ناشنیـسپ  ات  نیتسخن  اب  هک  تسا  نانچ  ییوگ  ما  هدروآ  تسد 

دوبن هتخانش  هک  ار  نآ  و  مدرک ،  وجتـسج  تیارب  ار  نآ  ییوکین  متخاس و  ادج  ار  نآ  هدبز  زیچ  ره  زا  وت  يارب  متخانـشزاب و  رابنایز 
نانچ متـشامگ ،  تمه  تنتخومآ  بدا  رب  متـشاد و  تیانع  نابرهم  يردپ  نانوچ  وت  راک  هب  نوچ  و  متخادنا ،  رود  هب  وت  سرتسد  زا 
هکنیا و  كآ ،  یب  يداـهن  يراد و  كاـپ  یتـین  هک  یناگدـنز ،  راـهب  رد  دور و  راـک  هب  تیناوـج  ناوـفنع  رد  تیاـنع  نیا  هک  مدـید 

وت رب  مارح  لـالح و  زا  ار  نآ  ماـکحا  مالـسا و  تعیرـش  و  مهد ،  میلعت  وت  هب  ار  نآ  لـیوأت  و  مزوماـیب ،  ادـخ  باـتک  ار  وـت  تسخن 
رب راک  ات  دینادرگ  فالتخا  راچد  ار  مدرم  هک  ییاوه  يأر و  ادابم  هک  مدیسرت  نآ  زا  سپـس  مزادرپن .  زیچ  رگید  هب  مزاس و  راکـشآ 

وت رب  دزاتب و  دیدرگ ،  هبتشم  نانآ 
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ار وت  هکنآ  ات  متشاد  رت  هدیدنسپ  ار  شنتشاد  راوتـسا  متـشادن  شوخ  نآ  زا  ار  تنتخاس  هاگآ  دنچ  ره  سپ  دزاس .  هبتـشم  ار  راک  زین 
 ، دیامرف اطع  تیراگتسر  قیفوت  ادخ  هک  متسب  دیما  و  مراپـسب ،  تسا  نآ  رد  تکاله  هک  يزیچ  تسد  هب  و  مراذگاو ،  دوخ  لاح  هب 

 . مراپس یم  ادخ  هب  ار  وت  مراذگیم و  تا  هدهع  رد  ار  تیصو  نیا  سپ  دیامنب .  وت  هب  ار  تسار  هار  و 

هدنـسب هتـشاد ،  بجاو  وت  رب  هچنآ  رب  تسا و  ندیـسرت  ادخ  زا  يدنب ،  راک  هب  متیـصو  زا  مراد  تسود  رتشیب  هچنآ  مکرـسپ  نادـب  و 
زاب شیوخ  راک  رد  نتـسیرگن  زا  نانآ  هچ  دندوب ،  هار  نآ  رب  تنادـناخ  نایاسراپ  دـندومیپ و  تناردـپ  هک  یهار  هب  نتفر  و  ندرک ، 

هب دنتخانـش  ار  هچنآ  هک  درک  ناشنانچ  راک  ماجنا  و  یـشیدنا ،  یم  وت  هکنانچ  ندیـشیدنا  زا  هن  و  يرگن ،  یم  وت  هکناـنچ  دنداتـسیان 
دنادب دنتسناد  نانآ  هکنانچ  دهاوخ  و  دناوتن ،  نینچ  نتفریذپ  وت  سفن  رگا  و  دنتسر ،  دوبن  ناش  هدهع  رب  هچنآ  دنب  زا  و  دنتسب ،  راک 
هکنیا زا  شیپ  و  ندرب ،  الاب  ار  لادج  نداتفا و  رد  اه  ههبـش  هب  هن  دـشاب ،  نتـسناد  نتفایرد و  يور  زا  وت  يوجتـسج  ات  شوکب  سپ  ، 

هب ای  دزاس  راچد  يا  ههبـش  هب  ار  وت  هچنآ  يرآ و  ودب  يور  دوخ  قیفوت  يارب  و  ییوج .  يرای  دوخ  يادـخ  زا  دـیاب  ییوپب  ار  هار  نیا 
 . يراذگاو دزادنارد ،  تا  یهارمگ 

رب وت  مه  و  دیسر ،  لامک  هب  دش و  مهارف  تا  هشیدنا  و  دیسرت ،  دش و  نشور  تلد  يدرک  نیقی  نوچ  و 
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ار وت  يراد  تسود  هچنآ  رگا  و  ربـب . ] راـک  هب  یتـسیرگن  نوچ  [و  رگنب متخاـس  نشور  تیارب  هچنآ  رد  دـیدرگ ،  روصقم  زیچ  کـی 
یم ماگ  یکیرات  رد  و  يراپـس ،  یم  ینیب  یمن  تسرد  هک  ار  یهار  نادب !  داتفین ،  رـسیم  تا  هشیدنا  رکف و  یگدوسآ  دادن و  تسد 

 . تسا نیرتهب  شیوخ  نتشادزاب  لاح  نینچ  رد  و  تسا ،  نیا  هن  تسا و  نآ  هن  تسا  نید  بلط  رد  هک  نآ  و  يراذگ ، 

نامه درآ ،  یم  یمدآ  رـس  رب  ار  گرم  هک  نآ  نادـب !  باتم و  يور  نآ  نتـسب  راک  هب  زا  بایرد و  کین  ارم  تیـصو  مکرـسپ  سپ 
زاب هک  تسا  نآ  دزاس  یم  دوبان  هک  نآ  و  دـناریم ،  یم  هک  تسا  نامه  دـنیرفآ  یم  هک  نآ  و  دراد ،  تسد  رد  ار  یگدـنز  هک  تسا 
راک ادخ  هک  یتنـس  رب  زج  هدنامن  ياپ  رب  ناهج  هک  نادـب  دـیامرف و  یم  اطع  تیفاع  وا  مه  دـیامزآ  یم  الب  هب  هک  نآ  دـنادرگ و  یم 
رگا سپ  تسادیپان .  ام  رب  تساوخ و  هک  يزیچ  رگید  ای  ازج ،  زور  شاداپ  ماجنارس  و  التبا ،  ای  تسا و  تمعن  ای  هدنار  نآ  رب  ار  نآ 

يدـش هدـیرفآ  هک  تسخن  وت  هچ ،  رآ !  باسح  هب  دوخ  ینادان  زا  ار  يراوشد  نآ  ددرگ ،  راوشد  وت  رب  هلمج  نیا  زا  يزیچ  نتـسناد 
 ، دبای یمن  هار  نآ  رد  تشنیب  و  ینادرگرس ،  نآ  مکح  رد  یناد و  یمن  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  و  يدیدرگ ،  اناد  سپـس  يدوب  نادان 

هدرک تمادنا  هب  و  هدیرفآ ،  ار  وت  هک  نز  یسک  یگدنب  هتشر  ] رد گنچ  سپ  یناد .  یم  ینیب و  یم  کین  ار  نآ  سپس 
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 ! راد میب  وا  زا  اهنت  رآ و  وا  يوس  هب  يور  شاب و  یم  وا  هدنب  اهنت  سپ  هدیشخب .  تیزور  و 

يارب يریگ و  تربهار  ار  وا  هک  شاب  دنـسرخ  سپ  تسا ،  هدادن  یهاگآ  ادخ  زا  (ص) لوسر نوچ  سک  چیه  هک  مکرـسپ  نادـب !  و 
هیاپ هب  یـشیدنیب ،  دوخ  هرابرد  یـشوکب و  دـنچ  ره  وت  و  مدرکن ،  یهاتوک  وت  تحیـصن  رد  نم  يریذـپب .  ار  شا  ییاوشیپ  تاـجن ، 

 ! دیسر یهاوخن  مراد  وت  قح  رد  نم  هک  يا  هشیدنا 

 ، يدید یم  ار  وا  تردق  یهاشداپ و  ياه  هناشن  دندمآ و  یم  وت  دزن  وا  ناربمایپ  تشاد  یکیرش  تراگدرورپ  رگا  مکرـسپ ،  نادب  و 
رد یـسک  تسا .  هدرک  فصو  ار  شیوخ  دوخ  هکنانچ  تساتکی .  يادـخ  وا  نکیل  يدـیدرگ .  یم  هاگآ  وا  ياهتفـصو  رادرک  زا  و 

رخآ و  تسین ،  يزاغآ  ار  وا  تساـهزیچ و  همه  زاـغآ  تسا .  یگـشیمه  هنادواـج و  وا  کـلم  و  تسین ،  وا  فلاـخم  يو  ینارمکح 
و دریذـپ ،  ياج  يا  هدـید  رد  ای  دریگ و  ارف  یلد  ار  وا  تیبوبر  هک  تسا  نآ  زا  رترب  تسین .  تیاهن  ار  وا  ءایـشا و  همه  زا  سپ  تسا 

رایسب شیناوتان  مک و  شا  ییاناوت  و  رادقمیب ،  تسا و  تلزنم  درخ  هک  دیاب ،  ییوت  نوچ  زا  هک  نک  نانچ  راک  یتسناد  ار  نیا  نوچ 
يراکتـشز زا  زج  هدومرفن و  يراکوکین  زج  ار  وت  ادـخ  هک  ناساره  وا  مشخ  زا  و  ناسرت ،  شتبوقع  زا  ناهاوخ و  ار  ادـخ  تعاـط  و 

 . هدومنن یهن 

تسد هب  تسد  نتفر و  نایم  زا  شندش و  نوگرگد  زا  و  مدرک ،  هاگآ  ایند  زا  ار  وت  نم  مکرسپ ! 
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ات مدنار  اهلثم  ود  ره  هرابرد  وت  يارب  و  نآ ،  مدرم  يارب  تسا  هدامآ  اجنآ  رد  هچنآ  و  ناهج ،  نآ  زا  مداد  ربخ  ار  وت  و  شندـیدرگ ، 
هب هک  دنرفاسم ،  یهورگ  نوچمه  دنتخانش  دندومزآ و  ار  ایند  هک  نانآ  ناتساد  يریگ .  ششیوخ  راک  روتـسد  يریذپ و  دنپ  اهنآ  زا 
 . هایگ بآ و  رپ  يا  هشوگ  و  هاوخلد ،  تمعن و  رپ  دـننک  ییاج  گنهآ  و  رانک .  هب  ینادابآ  بآ و  زا  راوزاسان ،  دـننک ،  لزنم  ییاج 

خارف هناخ  هب  هک  دـنهن .  لد  كاروخ  يراوگان  و  رفـس ،  یتخـس  تسود و  زا  ییادـج  رب  و  دـننک ،  راومه  دوخ  رب  ار  هار  جـنر  سپ 
يا هنیزه  و  دنرامشن ،  رازآ  دندرک  راومه  دوخ  رب  هار  نیا  رد  هک  ار  یجنر  سپ  دنمرایب .  شیوخ  شیاسآ  لزنم  رد  و  دنـسر ،  دوخ 

ناشلزنم هب  هدرک و  کیدزن  ناش  هناخ  هب  هک  تسین  نآ  زا  رتدنیاشوخ  ناشدزن  زیچ  چیه  و  دنراین ،  باسح  هب  ناوات  دنتفریذپ  هک  ار 
 . هدروآرد

مود تمسق 

کشخ یلزنم  رد  دنتفر و  اجنآ  زا  و  دندوب ،  تمعن  رپ  یلزنم  رد  هک  تسا  یهورگ  نوچ  دندیدرگ  هتفیرف  ایند  هب  هک  نانآ  ناتساد  و 
یم رـس  هب  نآ  رد  هک  تسین  یلزنم  ییادـج  زا  رت  تخـس  رتدـنیاشوخان و  نانآ  دزن  يزیچ  سپ  دـندوشگ .  تخر  هایگ  بآ و  یب  و 

 . دندروآ يور  نادب  هک  یئاج  هب  ندیسر  دندرب و 

رادب تسود  دوخ  زج  يارب  يراد  یم  تسود  دوخ  يارب  هچنآ  سپ  رآ .  باسح  هب  ینازیم  يرگید  شیوخ و  نایم  ار  دوخ  مکرسپ ! 
شوخان وا  يارب  دیاین  شوخ  ار  وت  هچنآ  و  . 
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زا هچنآ  و  دننک .  یکین  وت  هب  يراد  یم  تسود  هکنانچ  نک  یکین  و  دور ،  متس  وت  رب  يرادن  تسود  هکنانچ  نکم  متـس  و  رامـشب . 
و ناـنآ ،  قح  رد  يدنـسپ  یم  دوـخ  زا  هک  دنـسپب  ار  نآ  دوـخ  يارب  مدرم  زا  و  نادـب ،  تشز  دوـخ  يارب  يراد  یم  تشز  دوـخ  زج 
ار هچنآ  وگم  و  یناد ،  یم  هچنآ  دوب  كدنا  دـنچ  ره  ینادـن ،  ار  هچنآ  وگم  و  نآ ،  ندینـش  يرادـن  شوخ  هچنآ  نارگید  هب  يوگم 

 . دنیوگ وت  هب  يرادن  تسود 

و وشم ،  يرگید  روجنگ  شوکب و  تخس  سپ  دناسر .  نایز  ار  اهدرخ  و  دنادرگب ،  تسار  هار  زا  ار  یمدآ  يدنـسپدوخ  هک  نادب  و 
[ . ور وا  تعاطا  هار  هب  شاب و  نتورف  ار  تراگدرورپ  یناوت  هکنادنچ  یتفای  شیوخ  هار  نوچ 

وکین يزرط  هب  ندرک  وجتـسج  زا  وپاکت  نیا  رد  یتسین  زاین  یب  وت  و  زادگناج ،  یجنر  و  زارد ،  تسا  یهار  وت  شیپاشیپ  هک  نادب  و 
هک هنم  دوخ  تشپ  رب  يراد  ناوـت  هچنآ  زا  شیب  و  دـنام ،  کبـس  تتـشپ  و  دـناسر ،  ار  وـت  هکناـنچ  ریگ  هزادـنا  هب  ار  دوـخ  هشوـت  . 

لامک هب  ار  وت  يدنمزاین  نادـب  هک  ادرف  و  درب ،  تمایق  هب  ات  ار  تا  هشوت  هک  یتفای  يدنمتـسم  رگا  و  دـیآ .  نارگ  وت  رب  نآ  ینیگنس 
یئوجب ار  وا  هک  دوب  هچ  یناوت .  هکنانچ  نک  نیگنس  ار  وا  هشوت  و  راذگ .  وا  تشپ  رب  ار  دوخ  راب  رامـش و  تمینغ  ار  وا  دهد ،  سپ 

وت زا  تیزاین  یب  لاح  رد  هک  ار  نآ  ناد  تمینغ  و  ینادن ،  يو  زا  یناشن  و 
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رت هدوسآ  نادب  ندش  رب  رد  رابکبـس  تسا ،  راوشد  يا  هندرگ  وت  شیپاشیپ  هک  نادب  و  دزادرپب ،  تیتسدـگنت  زور  رد  ات  دـهاوخ  ماو 
دوب خزود  ای  تشهب  رب  ریـسم  نآ  رد  وت  ندمآ  دورف  و  هدنباتـش ،  زا  رتلاح  تشز  نآ  ندومیپ  رد  هدنوردنک  و  تسا ،  راب  نیگنـس  زا 
ياج گرم  زا  سپ  هک  زادرپب ،  ار  هناخ  تندیسر  زا  شیپ  زاس و  هناور  يورـشیپ  شیوخ  يارب  تندمآ  دورف  زا  شیپ  سپ ،  ریزگان . 

 . نتشگزاب ایند  هب  هار  هن  و  تسین ،  نتساوخ  رذع 

 ، هداهن هدهع  رب  ار  تیاعد  نتفریذپ  هداد و  تصخر  اعد  رد  ار  وت  تسوا  تسد  رد  نیمز  نامسآ و  ياه  هنیجنگ  هک  یسک  نادب !  و 
يو زا  ار  وت  ات  هدراـمگن  ار  یـسک  دوخ  وت و  ناـیم  و  دزرماـیب .  ار  وت  اـت  یبلط  وا  زا  و  دـهد ،  وت  هب  اـت  یهاوخ  وا  زا  هدومرف  ار  وت  و 

ترفیک رد  هدومنن و  عـنم  تا  هبوـت  زا  يدرک  هاـنگ  رگا  و  درآ ،  یجناـیم  تیارب  وا  دزن  هک  هدرکن  تریزگاـن  یـسک  زا  و  درادزاـب ، 
هبوت نتفریذپ  رد  و  دردن ،  ار  تا  هدرپ  تسازس  تندش  اوسر  هک  اجنآ  و  دنکن ،  تشنزرـس  يدرگ  زاب  [ ودب نوچ  و  هدومرفن ،  باتش 

هدرمش و کین  هانگ  زا  ار  تتشگزاب  هکلب  هدینادرگن .  تدیمون  شیاشخب  زا  و  هدیـشکن ،  ار  تهانگ  باسح  هتفرگن و  تخـس  وت  رب 
شیناوخب نوچ  هدراذـگ و  زاـب  تیارب  ار  تشگزاـب  رد  و  هدروآ ،  باـسح  هب  هد  ار  تیوـکین  راـک  ره  هتفرگ و  یکی  ار  تهاـنگ  ره 

یهن نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  زار  نوچ  و  دونش ،  ار  تیاوآ 
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یهاوخ ینک و  تیاکـش  ودب  شیوخ  هودنا  زا  و  ییاشگب ،  وا  شیپ  يراد  لد  رد  هچنآ  ییامن و  ودب  دوخ  تجاح  سپ  دناد .  ار  نآ 
نوزفا زا  دیاین  وا  زج  زا  شندیـشخب  هک  یهاوخ  ار  نآ  وا  تمحر  ياه  هنیجنگ  زا  و  دیامن ،  تیرای  اهراک  رد  دـیاشگ و  ار  وت  مغ  ات 

 . یناوارف اهیزور  رد  اهیتسردنت و  یناگدنز و  تدم  ندرک 

اب ار  وا  تمعن  ياهرد  یتساوخ  هاگ  ره  ات  هداد  ار  دوخ  زا  لاؤس  تصخر  وت  هب  هک  هداهن  تتـسد  ود  رد  ار  دوخ  ياهجنگ  دیلک  سپ 
دوب تین  رادقم  هب  هتسب  ششخب  هک  دنکن  دیمون  ار  وت  وا  نتفریذپ  رید  سپ  ییامن .  بلط  ار  شتمحر  ناراب  ندیراب  و  ییاشگب ،  اعد 

و رتلماک .  دنموزرآ  يازج  دوش و  رتگرزب  هدنهاوخ  شاداپ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  دـتفا ،  گنرد  تیاعد  نتفریذـپ  رد  هک  اسب  و  ، 
وت زا  هک  هدوب  رتـهب  اـی  دـنا ،  هداد  تناـهج  نآ  اـی  ناـهج  نیا  رد  نآ  زا  رتـهب  و  دـنا ،  هدادـن  ار  وـت  يا و  هتـساوخ  ار  يزیچ  هک  دوـب 

هراـبرد تشـسرپ  سپ  يدـید .  یم  نآ  رد  ار  تنید  یهاـبت  دـنداد ،  یم  وت  هب  رگا  هک  يدـیبلط  ار  يزیچ  اـسب  هچ  و  دـنا .  هتـشادزاب 
لام يارب  وت  هن  تسا و  رادـیاپ  وت  يارب  لام  هن  هک  راـنک ،  هب  نآ  جـنر  یتخـس و  و  دـنام ،  رادـیاپ  تیارب  نآ  یکین  هک  دـشاب  يزیچ 

ندرم يارب  و  نادواج ،  یگدنز  يارب  هن  یتسین  يارب  و  ناهج ،  نیا  يارب  هن  يا  هدش  هدیرفآ  ناهج  نآ  يارب  وت  هک  نادـب  و  رارقرب . 
و ندوب .  هدنز  هن 
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یهار رد  و  تسـشن ،  یناوتن  نآ  رد  دـنچ  يزور  زا  شیب  هک  يا  هناـخ  و  تسب ،  یهاوخ  تخر  نآ  زا  هک  یتسه  یلزنم  رد  وت  نادـب 
و دهدن ،  تسد  زا  دـسر و  ودـب  دـیوج  هک  ار  نآ  و  دـهرن ،  نآ  زا  هدـنزیرگ  هک  یگرم  راکـش  و  تسا ،  ترخآ  شنایاپ  هک  یتسه 

نایم هب  نخـس  هبوت  زا  دوخ  اب  دـنیاشوخان .  یـشاب  یتلاح  رد  دـیایب و  ار  وت  هک  نآ  زا  سرتب  سپ  دـنکفا ،  دـهاوخ  وت  رب  هجنپ  راچان 
 . یشاب هدرک  هابت  ار  نتشیوخ  دراد و  زاب  نآ  زا  ار  وت  وا  و  یشاب ،  هدروآ 

زاس دیآرد  وت  رب  نوچ  ات  ییامن ،  نادب  يور  ندرم  زا  سپ  هچنآ  ییآ و  یمرب  نآ  اب  هچنآ  دای  شاب و  ندرم  دای  هب  ناوارف  مکرـسپ ! 
ایند هب  ناراد  ایند  ینیب  هک  يوش  هتفیرف  ادابم  دیامن .  بولغم  ار  وت  دیاین و  ناهگان  و  هتسب ،  ار  دوخ  رمک  یشاب و  هتـسارآ  ار  شیوخ 

هداهن و نایم  رد  وت  اب  ار  شیوخ  فصو  ایند  هداد و  ربخ  ایند  زا  ار  وت  ادخ  هچ  دنهج .  یم  رگیدـکی  رب  ایند  رـس  رب  و  دـنهن ،  یم  لد 
دیآ دب  یخرب  ار  یخرب  ناود .  دیص  یپ  رد  دنناگدنرد  و  نانکوعوع ،  دنناگس  ناتسرپایند  انامه  هداشگ .  تیارب  شیاهیتشز  زا  هدرپ 

هتـسد و  هداهن ،  دنبیاپ  نارتشا  يا  هتـسد  دیاشگ .  یگریچ  تسد  درخ  رب  ناشگرزب  و  دیامن ،  شیوخ  همعط  ار  ناوتان  شدنمورین  و  ، 
رذگ راوشد  ینابایب  رد  نایز ،  هاگارچ  رد  نادرگرس ،  شیوخ  راک  رد  هداد .  تسد  زا  ار  دوخ  درخ  اهر و  رگید  يا 
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غارچ زا  ار  ناشاه  هدید  دنار و  ناش  يروک  هار  هب  ایند  درب ،  ناشارچ  هب  هک  يا  هدننارچ  هن  دـسر ،  ناشراک  هب  هک  ینابـش  هن  ناور ، 
هب نانآ  اب  ایند  دـنا و  هتفرگ  دوخ  راـگدرورپ  ار  اـیند  نآ .  تمعن  رد  هدـش  ورف  و  نادرگرـس ،  شتریح  ههاریب  رد  دـناشوپب .  تیادـه 

 . هتخاس شومارف  تسا  نآ  سپ  ار  هچنآ  ایند و  يزاب  مرگرس  نانآ  هتخادرپ و  يزاب 

ار ناوراک  هک  دوب  دباتـشب ،  هک  نآ  و  هدیـسر ،  لزنم  هب  ناوراک  تسا و  هدـیرب  رفـس  هار  ییوگ  هک  دـیاشگب  یکیرات  هدرپ  اـت  شاـب 
رب هک  دنچ  ره  دیامیپب ،  ار  هار  و  دـنام ،  هداتـسیا  يو  دـنچ  ره  دـنارب  ار  وا  تسا  بش  زور و  شبکرم  هک  یـسک  نادـب !  و  دـبایرد ، 
هب و  تفاترب ،  یناوتن  يور  لجا  زا  و  تفاـی ،  یهاوخن  تسد  تیوزرآ  هب  زگره  وت  هک  نادـب  نیقی  هب  و  دـیامن .  تحار  دوب و  ياـج 

ار کـین  قیرط  ینک  یم  تسد  هب  هچنآ  رد  ریگ و  ناـسآ  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  سپ  تفاتـش .  یم  وـت  زا  شیپ  هک  یتـسه  یـسک  هار 
ار دوخ  سفن  دنامن .  مورحم  ور  هتسهآ  ره  دباین و  يزور  هدنیوج  ره  »و  دناشک هیام  ندش  تسد  زا  هب  هک  وجتـسج  اسب  هچ   . » ریذپب
وت هب  زگره  یهن ،  یم  راـک  نیا  رـس  رب  دوـخ  زا  ار  هچنآ  هـچ  دـناسر ،  یناـهاوخ  هچنادـب  ار  وـت  دـنچ  ره  راد ،  یمارگ  یتـسپ  ره  زا 
هک يرگناوت  نآ  دیاین و  تسد  هب  يدـب  اب  زج  هک  یکین  نآ  رد  هدـیرفآ ،  دازآ  تیادـخ  هک  یلاح  شابم  يرگید  هدـنب  دـنادرگنرب . 

یتخس و اب  زج 
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؟  هدید یبوخ  هچ  یسک  دنسرن ،  نادب  يراوخ 

دنوادـخ ادـخ ،  دوخ و  نایم  یناوت  رگا  و  دـنناسر ،  تکاله  ياهروخـشبآ  هب  و  دـننارب ،  ار  وت  عمط  ياـه  بکرم  هکنیا  زا  زیهرپب  و 
و یناـمن ،  مورحم  يریگب و  ار  شیوخ  هصح  یباـیب و  ار  دوخ  ياـه  هرهب  وت  هچ  یناد ،  هک  نک  ناـنچ  ینادرگن ،  باـجح  ار  یتمعن 

 . ناوارف ای  كدنا  تسوا  زا  همه  دنچ  ره  ناگدیرفآ ،  رایسب  زا  تسا  رتیمارگ  رتگرزب و  ناحبس  يادخ  بناج  زا  تمعن  كدنا 

رد هچنآ  يرادـهاگن  هک  يا ،  هداد  تسد  زا  نتفگ  هب  هچنآ  كرادـت  اـت  دوب  رتناـسآ  يا  هدرواـین  تسد  هب  نتفگن  هب  هچنآ  ناربج  و 
تسد رد  هچنآ  نتفرگ  هب  ات  مراد  رت  تسود  يراد  تیاهتسد  هب  هچنآ  نتشاد  هاگن  و  تسا ،  دنب  هب  نآ  نتسب  راوتـسا  هب  تسا ،  دنوآ 

هانگ هب  يزاین و  یب  ات  رتهب  ییاسراپ  اب  ندیزرو  و  ندـیبلط ،  نآ  نیا و  زا  ات  رتهب  يدـیمون  یخلت  و  يرآ .  شیپ  تسد  تسا  يرگید 
 . تسا شیپ  رد  ار  وا  هک  دشوک  ینایز  يارب  هک  هدنـشوک  اسب  تسا و  شیوخ  زار  نابهگن  سک  ره  زا  رتهب  درم  و  ندیدرگ .  هدولآ 

رامش رد  ات  زیهرپب  نادب  زا  ییآ و  باسح  هب  نانآ  زا  ات  نیشنب  ناکین  اب  تسانیب .  دشیدنیب  هک  نآ  و  تسارس ،  هوای  دیوگ  رپ  هک  نآ 
هب یتشرد  ارادم  هک  ییاج  دوب .  متس  نیرت  تشز  ناوتان  رب  متـس  و  دوش ،  تسد  هب  مارح  زا  هک  تسا  یکاروخ  دب  ییاین .  رد  ناشیا 

نامرد درد  دوش و  يرامیب  وراد  هک  اسب  دیاب ،  یتشرد  ارادم  ياج  هب  دیآ  باسح 
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رب تندرک  هیکت  زا  زیهرپـب  و  دـنیآ ،  وا  دزن  زردـنا  یپ  هکنآ  دـنک  تناـیخ  و  دـنیاپن ،  زردـنا  وا  زا  هـک  نآ  دـهد  زردـنا  اـسب  ددرگ . 
نآ رد  وت  دـنپ  هک  دوب  نآ  يدومزآ  هک  زیچ  رتهب  تساه و  هبرجت  ندرپس  رطاـخ  هب  درخ  و  تسا ،  ناـقمحا  يـالاک  نآ  هک  اـهوزرآ 
زاـب هتفر  ره  دـسرن و  دوصقم  هب  هدـنهاوخ  ره  دوش .  ریگولگ  یهودـنا  دور و  تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  ناد  تمینغ  ار  تصرف  تسا . 

ردـقم تیارب  هچنآ  دوب و  ینایاپ  ار  يراک  ره  ندرک .  هابت  ار  ترخآ  تسا و  ندرواین  مهارف  نتفر  هشوت  اـه  ناـیز  هلمج  زا  ددرگن . 
رادقمیب روای  رد  هن  تسا .  شیب  زا  رت  هدنلاب  هک  كدنا  اسب  و  تسا ،  شیوخ  هدـننکفا  رطخ  هب  رگادوس  دـسر .  وت  هب  هک  ادوز  هدـش 

 . راتفرگ تمهت  هب  تسود  رد  هن  دوب و  يدوس 

بـسا نوچ  ییوج  هزیتس  هکنآ  زا  زیهرپب  و  ریذـپم ،  دوخرب  ار  رطخ  رتشیب ،  دـیما  هب  ریگ و  ناسآ  ار  نآ  تسوت  مار  هناـمز  هکنادـنچ 
دنادرگب يور  نوچ  و  راداو ،  وا  اب  دـنویپ  هب  ار  دوخ  دربب  وت  زا  تردارب  نوچ  درآرد . ] تکاله  بادرگ  هب  [و  درادرب ار  وت  شکرس 

يریگتخـس تقو  هب  و  ندش ،  کیدزن  زا  شندرک  يرود  ماگنه  و  رادم ،  غیرد  شـشخب  زا  دزرو  لخب  نوچ  و  رآ ،  شیپ  ینابرهم  ، 
هداد و تمعن  ار  وت  وا  هک  ناـنوچ  و  ییوا ،  هدـنب  وت  ییوگ  هکناـنچ  نتـساوخ .  رذـع  زا  شهاـنگ  ماـگنه  هب  و  ندرک ،  یمرن  زا  شا 

اجنآ ار  یکین  نیا  ادابم  و  هداهن ،  تندرگرب  یقح 
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هب هک  يدنپ  رد  و  یـشابن ،  نمـشد  ار  تتـسود  ات  ریگم  تسود  ار  تتـسود  نمـشد  دیاشن .  هک  سک  نآ  هرابرد  ای  دـیابن ،  هک  ینک 
نآ زا  رت  نیریش  يا  هعرج  نم  هک  ماشایب  كدنا  كدنا  ار  دوخ  مشخ  یـشاب .  صالخا  اب  دیاب  تشز  ای  دوب  کین  یهد  یم  تردارب 
هب شیوخ  نمشد  اب  دوش .  مرن  يدوز  هب  هک  دشاب  دنک ،  یتشرد  وت  اب  هک  نادب  نک  یمرن  مدیدن .  نآ  زا  رتاراوگ  ینایاپ  مدیـشون و 
 ، يربب تردارب  زا  یتساوخ  رگا  ندیـشخب .  يورب  ای  ندیـشک  وا  زا  ماقتنا  تسا  يزوریپ  ود  نیرت  نیریـش  نآ  هک  نک  راتفر  شـشخب 

 . دیسر دناوت  نادب  تلیسو  نادب  دیدرگ ،  راکشآ  يو  رب  يزور  رگا  هک  راذگ  یقاب  دوخ  دزن  وا  یتسود  يارب  ییاج 

عیاض يراد  وا  اب  هک  یتسود  دامتعا  هب  ار  تردارب  قح  و  نک .  تسار  ار  شنامگ  کین  هدرک  اـب  ] درب کـین  ناـمگ  وت  هب  هک  یـسک 
تخبدـب هک  ینک  يراتفر  تناسک  اب  اداـبم  و  دـمآ .  یمن  باـسح  هب  تردارب  يا  هدرک  عیاـض  ار  وا  قح  هک  سک  نآ  هچ  نادرگم ، 

زا رتیوق  دوب  يرذع  نتسسگ  وت  اب  دنویپ  رد  ار  تردارب  ادابم  و  دنبم ،  لد  دهاوخن  ار  وت  هک  نآ  رد  دنـشاب .  وت  هب  تبـسن  مدرم  نیرت 
دنک متس  وت  رب  هک  نآ  متس  و  ندرک .  ییوکین  رد  وت  زا  رتیوق  دشاب  شا  يا  هناهب  ندناسر  يدب  رد  ادابم  و  نتـسب ،  وا  اب  دنویپ  رد  وت 

نآ دنک  داش  ار  وت  هک  نآ  شاداپ  و  دیامن ،  ششوک  وت  دوس  دوخ و  نایز  رد  وا  هچ  دیاین ،  گرزب  تا  هدید  رد 
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 . ینک يدب  يو  اب  هک  تسین 

 . دیوپ وت  يوس  هب  ار  هار  يورن  نآ  دزن  رگا  و  دـیوج .  ار  وت  هکنآ ،  و  ییوجب ،  ار  نآ  هک  نآ  تسات ،  ود  يزور  هک  مکرـسپ  نادـب 
نادب تترخآ  هناخ  ینادابآ  هک  تسا  نامه  ایند  زا  وت  هرهب  يزاین .  یب  تقو  هب  یتشرد  و  يدنمزاین ،  ماگنه  ینتورف  تسا  تشز  هچ 
هدوب هچنآ  رب  تسا  هدوـبن  هچنآ  زا  يرادـن .  تسد  رد  هچنآ  همه  هب  نک  يراز  سپ  يراز ،  یم  هتفر  تتـسد  زا  هچنادـب  رگا  تسا . 

هب دنپ  دنمدرخ  هک  ندرزآ ،  رایسب  اب  زج  دهدن  ناشدوس  دنپ  هک  شابم  نانآ  زا  ریظن .  ار  رگیدکی  دندننامه و  اهراک  هک  ریگ ،  لیلد 
 . ندروخ هنایزات  اب  اپراچ  دریگ و  بدا 

هب دـیدرگب  تلادـع  زا  هک  نآ  نامگ .  یب  داقتعا  ییابیکـش و  رب  نداهن  لد  اب  نادرگ ،  رود  دوخ  زا  درآ  يور  وت  هب  هک  ار  اه  هودـنا 
ار سفن  ياوه  و  تسا ،  دنب  ياپ  یتسود  نییآ  هب  ناهن  رد  هک  تسا  یـسک  تسود  و  تسا ،  دنواشیوخ  تلزنم  هب  رای  دییارگ .  متس 
ار وا  هک  تسا  یـسک  هناـگیب  و  رتکیدزن .  کـیدزن  زا  هک  رود  اـسب  و  تسا ،  رترود  رود  زا  هک  کـیدزن  اـسب  تسا .  دـنویپ  جـنر  اـب 

هتشر نیرتراوتسا  دنام .  یقاب  شتمرح  دنادب  دوخ  هزادنا  هک  ره  دوش .  گنت  وا  رب  هار  دهن  نورب  قح  زا  ياپ  هک  نآ  تسین .  یتسود 
تکاله هب  عمط  هک  اجنآ  دیآ .  باسح  هب  تنمشد  دیاپن ،  وت  راک  رد  هک  نآ  تسادخ .  وت و  نایم  هک  تسا  يا  هتشر  هک  يا 
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ناوت یتصرف  ره  رب  هن  دید و  ناوت  راکشآ  ار  يا  هنخر  ره  هن  دنام .  نادب  ندیسر  نوچ  دوصقم  هب  ندیـسرن  زا  ندنام  دیمون  دناشک ، 
نادـب و  تفاتـش ،  یناوت  یهاوخ  هاگ  ره  هچ  نکفا  سپاو  ار  يدـب  دـسر .  دوخ  دـصقم  هب  روک  دـتفا و  اطخ  هب  اـنیب  هک  دوب  دیـسر . 

نآ و  دنیب .  نآ  تنایخ  دنیـشن ،  نمیا  هنامز  زا  هک  نآ  و  نتـسویپ ،  اناد  هب  هک  تسا  نانچ  نتـسسگ  نادان  زا  و  تفای .  یهاوخ  تسد 
نوگرگد هنامز  ددرگب  ناطلـس  هشیدنا  نوچ  دناسر .  هناشن  هب  دـنارپ  ریت  هک  ره  هن  دـنادرگ .  راوخ  ار  يو  دـناد  گرزب  ار  هنامز  هک 

 . تسیز یهاوخ  هیاسمه  مادک  اب  هک  نیبب  هناخ  نتفرگ  ] زا شیپ  و  تسیک ،  تهارمه  هک  سرپب  یتفا  هار  هب  هکنیا  زا  شیپ  دوش . 

هک نانز  اب  ندز  يار  زا  زیهرپب  يرآرد .  راتفگ  هب  دوخ  زج  زا  ار  نآ  دنچ  ره  يرآ ،  روآ  هدنخ  يزیچ  تنخـس  رد  هکنآ  زا  زیهرپ  هب 
هدرپ رد  تخس  هک  دراین .  نتسیرگن  نامرحمان  هب  ناش  هدید  ات  راد  هاگن  ناش  هدرپ  رد  و  ناوتان ،  نتفرگ  میمصت  رد  و  دنیار ،  تسس 
نانآ دزن  ار  واو  يرادن  نانیمطا  ودب  هک  هناگیب  زا  تسین  رتدب  هناخ  زا  ناشنتفر  نورب  و  دراد ،  هاگن  رتهب  [ دنزگ ره  ] زا ار  نانآ  ندوب ، 

هک راپـسم ،  شتـسد  هب  تسا  نز  ییاناوت  زا  نورب  هک  يراک  و  راد ،  اور  دنـسانشن ،  ار  وت  زج  هک  ینک  نانچ  یناوت  رگا  و  يرآرد . 
راک ره  رد  امرفراک و  تسا  یناولهپ  هن  ریذپ ،  بیسآ  فیطل و  تسا  يراهب  لگ  نز 
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 . ینادرگ راداو  يرگید  یجنایم  هب  ینکفا و  عمط  هب  ار  وا  ای  ینارذگب  دح  زا  [ ار دوخ  وا  تشاد  یمارگ  رد  ادابم  و  ریلد ، 

ار تناراکتمدخ  زا  کی  ره  و  دناوخ ،  ینامگدب  هب  ار  نمادکاپ  دناشک و  یتسردان  هب  ار  راکتـسرد  نآ  هک  اجبان  کشر  زا  زیهرپب  و 
و دراذـگن ،  يرگید  هدـهع  هب  ار  راک  دراذـگب و  شیوخ  هفیظو  کی  ره  ات  رامگب  راـک  نادـب  ار  ناـنآ  دراذـگب و  هدـهع  هب  يراـک 

تسد و  يدرگ ،  یم  زاب  نآ  هب  هک  دناوت  هشیر  و  ینک ،  یم  زاورپ  نادب  هک  دناوت  لاب  نوچ  نانآ  هک  رادب  یمارگ  ار  تنادنواشیوخ 
زورما مراد .  تساوخرد  وت  يارب  يو  زا  ار  يرواد  نیرتهب  و  مراپـس ،  یم  ادخ  هب  ار  وت  يایند  نید و  يروآ .  یم  هلمح  نادب  هک  وت 

 . مالسلا و  ناهج .  نآ  رد  مه  و  ناهج ،  نیا  رد  مه  نامز  ره  و 

تسا ترضح  نآ  هماندهع  زا 

لوا تمسق 

دمحم ) تیالو نآ  ریما  راک  هک  یماگنه  تشاـمگ .  نآ  عباـت  ياهرهـش  رـصم و  تیـالو  هب  ار  وا  نوچ  تشون ،  یعخن  رتشا  يارب  هک 
 . دراد يرتشیب  ياهییابیز  ماما  ياه  همان  همه  زا  و  تسا ،  هماندهع  نیرتزارد  نآ  دیدرگ و  هتفشآ  ( رکبوبا رسپ 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

تموکح هب  ار  يو  هک  یماگنه  دراذگ ،  یم  وا  اب  هک  يدهع  رد  ثراح ،  رـسپ  رتشا  کلام  هب  نانمؤم  ریما  یلع  زا  تسا  ینامرف  نیا 
نانآ ياهرهش  ندرک  دابآ  رصم و  مدرم  راک  نداد  ناماس  نانمشد و  اب  ندرک  راکیپ  و  درآ ،  مهارف  ارنآ  جارخ  ات  درامگ ،  یم  رـصم 

.

اهراک رگید  رب  ادخ  تعاط  نتشاد  مدقم  ادخ و  زا  سرت  هب  دهد  یم  نامرف  ار  وا 
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نتخانشن اب  زج  و  دومیپن .  ار  یتخب  کین  هار  نآ  يوریپ  اب  زج  یسک  هک  اهتنـس  بجاو و  زا  دومرف ،  دوخ  باتک  رد  هچنآ  يوریپ  و  ، 
وا هک  ره  يرای  ( همـسا لج  ) وا هچ  نابز ،  تسد و  لد و  هب  دنک  يرای  ار  ناحبـس  يادخ  هکنیا  و  دوبن .  تخبدـب  نآ  نتخاس  عیاض  و 

 . هتفرگ هدهع  هب  دزاس ،  دنمجرا  ار  وا  نید  هک  سک  نآ  يدنمجرا  تسا و  هتفریذپ  دشاب  رای  ار 

یماو يدـب  هب  سفن  انامه  » هک درآ  شنامرف  هب  اهیـشکرس  ماگنه  و  درادزاب ،  اهوزرآ  يوریپ  زا  ار  دوخ  سفن  اـت  دـیامرف  یم  ار  وا  و 
« . درآ تمحر  ادخ  هک  زج  دراد ، 

رد مدرم  و  هدید ،  متس  یهاگ  داد و  هاگ  هدیدرگ ،  اهینوگرگد  شوختسد  هک  متسرف  یم  ییاهرهش  هب  ار  وت  نم  هک  نادب  کلام !  و 
یم نانآ  هرابرد  هک  دـنیوگ  یم  نآ  وت  هرابرد  و  يرگن ،  یم  دوخ  زا  شیپ  نایلاو  ياهراک  رد  وت  هک  دـنرگن  یم  نانچ  وت  ياـهراک 

نیرتوکین سپ  تخاـس .  يراـج  شناگدـنب  ياـهنابز  رب  ناـشیا  زا  ادـخ  هک  تخانـش  ناوـت  یکین  ماـن  هب  ار  ناراـکوکین  و  ییوـگ ، 
تیارب هچنآ  رد  ار  نآ  مامز  و  شاب ،  لیخب  دوخ  سفن  رب  و  ریگ ،  رایتخا  رد  ار  شیوخ  ياوه  نادب و  کین  رادرک  ار  دوخ  هتخودـنا 

و دراـگنا ،  یم  شوخاـن  اـی  دراد ،  تسود  هچنآ  رد  تسا  نداد  ار  نآ  داد  سفن ،  رب  ندـیزرو  لـخب  هک  نادرگم ،  اـهر  تـسین  اور 
نوچمه شابم  و  ناگمه .  اب  ندرک  ینابرهم  ناـنآ و  اـب  ندـیزرو  یتسود  و  نادرگ ،  یـششوپ  دوخ  لد  يارب  ار  تیعر  رب  یناـبرهم 

ناشندروخ هک  يراکش  يروناج 
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زا یهانگ  دـننامه .  وت  اـب  شنیرفآ  رد  رگید  هتـسد  و  دـناوت ،  ینید  ردارب  يا  هتـسد  دـنا :  هتـسد  ود  تیعر  هچ  يرامـش !  تمینغ  ار 
 ، رگنم ناشاطخ  هب  دور .  یم  ناشتسد  رب  ییاطخ  هتساوخان  هتساوخ و  ای  دوش ،  یم  ضراع  نانآ  رب  ییاهتلع  ای  دنز ،  یم  رـس  ناشیا 
وت رب  هک  نآ  و  ینانآ ،  رترب  وت  هچ  دیامرف ،  وفع  ار  تهانگ  و  دیاشخبب ،  وت  رب  ادـخ  يراد  تسود  هکنانچ  رذـگرد ،  ناشهانگ  زا  و 

تلیـسو ار  نانآ  تساوخ و  وت  زا  ار  ناشراک  نتخاس  وا  و  رتالاب ،  داد  تیالو  ار  وت  هک  نآ  زا  ادـخ  و  تسا ،  رترب  وت  زا  دراد  تیالو 
يزاین یب  وا  زا  شزرمآ  شـشخب و  رد  تفاترب و  یناوتن  ار  وا  رفیک  هک  نکم  ادـخ  اب  گنج  هدامآ  ار  دوخ  و  تخاـس ،  وت  شیاـمزآ 

وگم و  باتشم ،  یناهرب  نآ  زا  ار  دوخ  یناوت  هک  یمشخ  هب  و  نکم ،  يداش  رفیک  رب  وشم و  نامیـشپ  شـشخب  رب  و  تفای ،  یهاوخن 
لاوز بجوم  هابت و  هدرمژپ و  ار  نید  دـنک و  هایـس  ار  لد  راک  نیا  هچ  میاپ .  یم  ار  رما  تعاطا  و  میامرف ،  یم  نم  دـنا و  هدومرف  ارم 

 ، يرامـشب گرزب  ار  دوخ  درآ و  دـیدپ  وت  رد  یتوخن  يرادروخرب ،  نآ  زا  هک  یتردـق  رگا  و  تفآ ،  ـالب و  یکیدزن  تسا و  تمعن 
تردـق نآ  دوخ ،  رب  ار  وت  و  دراد ،  وت  رب  هک  ار  یتردـق  و  تسیچ ،  هک  رگنب ،  تسوـت  زا  رترب  هک  ار  راـگدرورپ  تموـکح  یگرزب 

دناباوخ و یم  ار  وت  یشکرس  نتسیرگن  نینچ  هک  تسین . 
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 . دنادرگ یم  زاب  ياج  هب  ار  تا  هتفر  درخ  دناشن و  یم  ورف  ار  وت  مشخ  يزیت 

ار یـشکرس  ره  ادـخ  هک  یناد ،  وا  دـننامه  ار  دوخ  تمظع  اـیربک و  رد  یناوخ و  دربن  مه  ار  ادـخ  نتخورف ،  یگرزب  رد  هک  زیهرپب 
 . رادقم یب  ار  ینیبدوخ  ره  دزاس و  یم  راوخ 

داد رگا  هک  يراد ،  یم  تسود  شیوـخ  تیعر  زا  هـک  ار  سک  نآ  و  هدـب ،  دوـخ  زا  ار  تـکیدزن  نادـنواشیوخ  مدرم و  ادـخ و  داد 
نمـشد ادخ  هک  ار  نآ  و  دوب ،  وا  نمـشد  شناگدنب  ياج  هب  ادخ  دنک  متـس  ادخ  ناگدـنب  رب  هک  نآ  و  يراکمتـس ،  یهدـن  ار  نانآ 

 ، نداهن متس  داینب  نوچ  زیچ  چیه  و  درآ ،  هبوت  ددرگ و  زاب  هک  هاگنآ  ات  دراد ،  گنج  رس  ادخ  اب  ار  وا  دریذپن و  ار  يو  لیلد  دریگ ، 
 . ناراکمتس نیمک  رد  تسناگدیدمتس و  ياعد  ياونش  ادخ  هک  دراین ،  کیدزن  ار  وا  رفیک  و  درادن ،  نوگرگد  ار  ادخ  تمعن 

 ، رتریذپلد ار  تیعر  دوب و  رتریگارف  ار  تلادع  و  دنام ،  ورف  هن  و  درذگب ،  قح  زا  هن  هک  يرادب  تسود  رتشیب  ار  نآ  اهراک  زا  دیاب  و 
ماگنه هب  و  دناسرن .  ینایز  ار  ناگمه  يدونـشخ  ناکیدزن  مشخ  و  دـنادرگ ،  رثا  یب  ار  ناکیدزن  يدونـشخ  ناگمه  يدونـشخان  هک 

و رتمک ،  همه  زا  نانآ  يرای  يراتفرگ  زور  رد  و  تسا ،  رتشیب  تیعر  دارفا  همه  زا  یلاو  رب  ناکیدزن  راب  ینیگنـس  یناگدنز ،  یخارف 
زا ساپس  اطع ،  ماگنه  هب  و  دنهتس ،  نارگید  زا  رتنوزف  دننک  تساوخرد  نوچ  و  دنراد .  رتشوخان  همه  زا  ار  فاصنا 
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 . دنریگ هشیپ  رتمک  همه  زا  ار  ییابیکش  راگزور  یتخس  رد  دنریذپ و  رذع  همه  زا  رترید  دنهدن  نانآ  هب  نوچ  و  دنرازگ ،  رتمک  همه 
شیارگ دیاب  سپ  دننامدرم .  هماع  و  نانمـشد ،  اب  راکیپ  هدامآ  و  ناناملـسم ،  یهوبنا  بجوم  و  دـننابیتشپ ،  ار  نید  هک  نانآ  انامه  و 

 ، دـیوج رتشیب  ار  مدرم  بیع  هک  شاب  نمـشد  وا  اب  راد و  رترود  دوخ  زا  ار  نآ  تیعر  زا  و  ناشیا .  يوس  هب  تلیم  دوب و  ناـنآ  هب  وت 
ینادرگ راکشآ  تسا  ناهن  وت  رب  ار  هچنآ  ادابم  سپ  تساهنآ .  ندیشوپ  هب  رتراوازس  سک  ره  زا  یلاو  تساهبیع و  ار  مدرم  همه  هک 

یناوت هک  نادـنچ  سپ  تسا .  ناهج  يادـخ  اب  تسا  ناـهن  وت  زا  هچنآ  رد  يرواد  و  یناـشوپب ،  تسادـیپ  تیارب  هک  ار  نآ  دـیاب ،  و 
يراد مدرم  زا  هک  ] ار هنیک  ره  هرگ  دـناشوپب .  وـت  رب  ادـخ  دـنام ،  هدیـشوپ  تیعر  رب  يراد  تسود  هک  ار  نآ  اـت  ناـشوپب ،  ار  یتـشز 

 ، ریذپم ار  نیچ  نخس  هتفگ  ناباتش  ریگ و  هاگآان  تسین  راکشآ  تیارب  هچنآ  زا  ار  دوخ  يامن .  هراپ  ار  ینمـشد  ره  هتـشر  ياشگب و 
 . دزاس ناهاوخریخ  دننامه  ار  دوخ  دنچ  ره  دزاب  تنایخ  درن  نیچ  نخس  هک 

اهراک رد  ات  ار ،  وسرت  هن  و  دـناسرتب .  یـشیورد  زا  و  دـنادرگزاب ،  يراـکوکین  زا  ار  وت  هک  رواـیم  رد  دوخ  ینز  يار  رد  ار  لـیخب  و 
هدنرآ مهارف  هک  تسادج  ادج  ییاهتـشرس  زآ  سرت و  لخب و  هک  دیارایب ،  تیارب  ار  متـس  صرح  ات  ار  دنمزآ  هن  و  دـیامن ،  تتـسس 

ینامگدب اهنآ 
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سپ هدومن .  تکرـش  نانآ  ناهانگ  رد  هک  نآ  هدوب و  ناراکدب  ریزو  وت  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  وت ،  ناریزو  نیرتدب  تسادـخ .  هب 
ناشیا زا  رتهب  ینیـشناج  وت  و  راـک ،  کـمک  ار  ناراکمتـس  و  دـنناراکهانگ ،  نارواـی  ناـنآ  هک  دنـشاب  وت  مرحم  ناـسک  نینچ  اداـبم 

رد ار  يراکمتس  هک  نآ  درادن .  هدهع  رب  ار  نانآ  دب  رادرک  ناهانگ و  و  دوب ،  نانآ  نوچ  راک  ندراذگ  يار و  رد  هک  تفای  یهاوخ 
رتشیب و ناش  ینابرهم  و  رتهب ،  ناشیا  يرای  و  تسا ،  رتکبـس  وت  رب  نانیا  راب  راکددـم .  شهانگ  رد  ار  يراکهانگ  و  هدوبن ،  رای  متس 
هک نیزگب  نارگید  رب  ار  سک  نآ  و  ریذـپب ،  تیاهـسلجم  رد  ریگ و  دوخ  تولخ  صاخ  ار  نانیا  سپ  رتمک .  وت  زج  اب  ناـش  یتسود 
هب و  دنک .  تا  يرای  رتمک  [ دراد دنسپان  شناتـسود  زا  ار  نآ  ادخ  ییوگ و  ای  ینک  هچنآ  رد  و  دیوگ ،  رتشیب  وت  هب  ار  قح  خلت  نخس 

ترطاخ يا  هدرکن  هک  يا  هدوهیب  راک  ندوتس  اب  و  دنیاتسن ،  ناوارف  ار  وت  هک  رورپب  نانچ  ار  نانآ  و  دنویپب ،  نایوگتسار  نایاسراپ و 
 . دراداو یشکرس  هب  و  درآ ،  يدنسپدوخ  ناوارف  ندوتس  هک  دنیامنن ،  داش  ار 

راداو يدـب  هب  ار  رادرکدـب  و  دـنک ،  مک  یکین  رد  ار  راکوکن  تبغر  نآ  هک  دـیآ ،  ربارب  تا  هدـید  رد  رادرکدـب  راکوکن و  اداـبم  و 
تیعر هب  ار  یلاو  نامگ  زیچ  چیه  هک  نادب  و  تفرگ ،  دوخ  هدهع  رب  وا  هک  شاب  راد  هدهع  ار  نآ  نانآ  زا  کی  ره  هرابرد  و  دیامن . 

ییکین نوچ  دراین ،  کین 
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راتفر سپ  نانآ .  رب  درادن  نآ  رد  یقح  هک  ار  هچنآ  ناشیا ،  زا  ندرمشن  شوخان  و  دراد .  کبـس  ار  ناشراب  دنک و  نانآ  قح  رد  هک 
سک نآ  وت  ینامگ  شوخ  هب  و  دیادز ،  یم  وت  زا  ار  زارد  جنر  نیا ،  هک  دیآ  مهارف  تیارب  تیعر  ینامگ  شوخ  هک  دیاب ،  نانچ  وت 

 . هدید يدب  وت  زا  هک  دیاب  رتشیب  نادب  تینامگدب  هدیسر و  یکین  ودب  وت  زا  هک  رتراوازس 

اب تیعر  و  دنا ،  هتسویپ  مه  هب  تلیـسو  نادب  مدرم  دنا و  هدومن  راتفر  نادب  تما  نیا  ناگرزب  هک  زیرم  مهرب  ار  يا  هدیدنـسپ  نییآ  و 
دشاب تنس  هدنهن  نآ  زا  شاداپ  ات  دناسر ،  نایز  ار  هتـشذگ  کین  ياهتنـس  زا  يزیچ  هک  هنم  ار  ینییآ  و  دنا ،  هدرک  شزاس  رگیدکی 

 . دنام وت  رب  نآ  نتسکش  هانگ  و 

هک ار  یمظن  دراد و  راوتسا  ار  تیاهرهش  راک  هچنآ  رد  هن ،  نایم  رد  نخس  ناوارف  نامیکح  اب  نک و  وگتفگ  ناوارف  نادنمـشناد  اب  و 
 . رارقرب دنا  هدوب  نآ  رب  وت  زا  شیپ  مدرم 

زا دیاشن .  يزاین  یب  رگید  یخرب  زا  یخرب  هب  و  دیاین ،  تسار  رگید  یخرب  هب  زج  یخرب  راک  هک  تساهفنـص  ار  تیاعر  هک  نادـب  و 
هب راک  هک  نارواد  اهنآ  زا  و  دـنیامن .  هفیظو  ماجنا  هنامرحم  ای  یمومع و  ياه  همان  نتـشون  رد  هک  ناریبد  دـنیادخ و  نایهاپـس  ناـنآ 

و ناناملـسم .  نایمذ و  زا  دـنا ،  جارخ  هیزج و  لهأ  نانآ  زا  و  دـننار ،  ارادـم  فاصنا و  هب  دوخ  راک  هک  دـننالماع  دـنراد و  تلادـع 
هتسد ره  بیصن  ادخ  و  ناشیورد .  نادنمتجاح و  زا  نیدورف  هقبط  نارگتعنص و  دنناگرزاب و 
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يرادـهگن تسادـخ و  بناج  زا  ینامیپ  هک  هتـشاگن ،  (ص) شربمایپ تنـس  ای  دوخ  باـتک  رد  ار  نآ  بجاو  نازیم  هتـشاد و  نیعم  ار 
 . تسام دزن  هدش 

 ، دنزگ یب  اه  هار  و  تسدنمجرا ،  نانآ  هب  نید  راقو .  تنیز و  ار  نایلاو  و  دنراوتسا ،  ياهژد  ار  تیعر  [ ادخ نامرف  هب  نایهاپـس  سپ 
نادب ات  دریذـپن  یتسرد  هدومرف  نیعم  نانآ  يارب  ادـخ  هک  یجارخ  اب  زج  نایهاپـس  راک  و  دریگن ،  رارق  نایهاپـس  هب  زج  تیعر  راک  و 

ار ناشیدنمزاین  هک  دیاب  هزادنا  نآ  جارخ  زا  ار  نانآ  و  دـنهد .  ناماس  نادـب  ار  دوخ  راک  دـنوش و  دـنمورین  دوخ  نمـشد  اب  داهج  رد 
ناگدنسیون نالماع و  دننایضاق و  هک  نامدرم  زا  هتسد  نیموس  اب  زج  دنامن  ياپ  رب  نایهاپس  تیعر و  هتـسد  ود  نیا  و  دیامن .  تیافک 

یمومع یـصوصخ و  ياهراک  رد  و  دنروآ ،  یم  مهارف  تسا  ناناملـسم  دوس  هچنآ  دـننک و  یم  راوتـسا  ار  اهدـقع  راک  هک  ناوید ، 
 . دندامتعا دروم 

رب ار  اهرازاب  دنرآ ،  یم  تسد  هب  هک  يدوس  اب  دنوش و  یم  مهارف  هک  نارگتعنـص  ناناگرزاب و  اب  زج  دوشن  راوتـسا  هلمج  نیا  راک  و 
نادـنمزاین و زا  دـننید  ورف  هـقبط  سپـس  دـنناوتن .  نآ  دـننام  نارگید  هـچنآ  رد  دـننک ،  یم  تیاـفک  ار  مدرم  راـک  و  دـنراد .  یم  اـپ 

 . ناشیا ندرک  يرای  و  نانآ ،  هب  ندیشخب  تسا  راوازس  هک  ناشیورد 

و دـهد .  ناماس  ار  ناشراک  هکنادـنچ  یقح ،  یلاو  رب  ار  کی  ره  و  تسا ،  یـشیاشگ  تمینغ  زا  ] ادـخ دزن  نانآ  زا  کـی  ره  يارب  و 
ششوک و اب  زج  دیاین ،  رب  هدرک  بجاو  وا  رب  ادخ  هچنآ  هدهع  زا  دیاب  هکنانچ  یلاو 
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زا سپ  راوشد .  ای  دـشاب  ناسآ  وا  رب  راک ،  ماجنا  رد  ییابیکـش  و  ندومن ،  هداـمآ  قح  يارجا  يارب  ار  دوخ  نتـسج و  يراـی  ادـخ  زا 
رت و كاـپ  ار  وا  نماد  یناد و  رتـشیب  دوـخ  ماـما  وا و  لوـسر  ادـخ و  يارب  ار  يو  یهاوـخریخ  هـک  راـمگب  ار  یـسک  دوـخ  ناـیهاپس 

نآ و  دیآرب ،  ناتسد  يوق  اب  و  درآ ،  تمحر  ناناوتان  رب  و  دیارگ ،  شزوپ  نتفریذپ  هب  دوز  دیآ و  مشخ  هب  رید  هک  رترب ،  شیرابدرب 
 ، دنیاسراپ ینادناخ  زا  دنراد و  کین  يرهوگ  هک  نانآ  زا  و  دناشنن ،  ياج  رب  ار  يو  یناوتان  و  دنازیگناینرب ،  ار  وا  یتشرد  هک  سک 

هدرک مهارف  دوخ  رد  ار  يراوگرزب  نانیا  هک  نادرمناوج ،  ناگدنـشخب و  ناروآ و  مزر  ناریلد و  سپ  رادروخرب .  وکین  یتقباس  زا  و 
ار نانآ  هچنآ  ادابم  و  شیوخ ،  دنزرف  هرابرد  ردام  ردپ و  هک  شیدـنیب  نانچ  نانآ  ياهراک  رد  سپ  هدروآ .  درگ  ار  اهییوکین  دـنا و 

یکین نآ  هک  دیاین ،  درخ  [ دشاب كدنا  دـنچ  ره  ناشیا  هرابرد  تا  ییوکین  و  دـیامن ،  گرزب  تا  هدـید  رد  ینک  یم  دـنمورین  نادـب 
یـسراو دامتعا  هب  ار  نانآ  درخ  ياهراک  هب  یگدیـسر  و  دنادرگ ،  وکین  تا  هرابرد  ار  ناشنامگ  دـناوخ و  وت  یهاوخریخ  هب  ار  نانآ 

زاین یب  نآ  زا  هک  ییاـج  ار  نآ  رایـسب  و  دـنریگرب ،  دوس  نآ  زا  تسا و  ییاـج  ار  وت  فطل  كدـنا  هک  راذـگماو ،  گرزب  ياـهراک 
 . دنوبن

دیاشخبب نانآ  رب  دراد  هچنآ  زا  و  راک ،  کمک  ار  نانآ  دشاب و  رای  نایهاپـس  اب  هک  دوب  نآ  وت  دزن  هاپـس  نارـس  نیرت  هدـیزگ  دـیاب  و 
دوخ و هکنادنچ 
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ار ناشاهلد  نانآ  هب  وت  ینابرهم  هچ  دیآ .  مهارف  نمـشد  اب  داهج  رد  ناش  یگمه  مزع  ات  دـیاش ،  دـنا  هداهن  ياج  هب  هک  ار  ناشناسک 
ندش دیدپ  یتسود  تیعر  نایم  اهرهـش و  رد  تلادع  يرارقرب  تسا ،  نشور  نادب  نایلاو  هدـید  رتشیب  هچنآ  و  دـیامن .  نابرهم  وت  رب 

رب هک  هاگنآ  زج  دـیاین  تسار  ناش  یهاوخریخ  و  دوش ،  دـنزگ  یب  ناشیا  لد  هک  هاگنآ  زج  ددرگن  اراکـشآ  ناـنآ  یتسود  و  تسا ، 
سپ دـنراذگاو .  راک ،  رـس  رب  ار  ناـنآ  ندـنام  رید  زا  وگتفگ  و  دنرامـشن ،  نیگنـس  ار  ناـنآ  تموکح  ماود  دنـشاب و  ناـبرهم  یلاو 

راک ناوارف  هک  رآ ،  نابز  رب  دـنا  هدرک  یـششوک  هک  ار  یناـسک  جـنر  و  راد ،  هتـسویپ  یکین  هب  ار  ناشندوتـس  و  رآرب ،  ار  ناشدـیما 
کی ره  جنر  رادقم  زین  هللا .  ءاش  نا  دنادرگ ،  لیام  شـشوک  هب  ار  لد  دب  ناسرت  و  دـنازیگنارب ،  ار  ریلد  ندرک ،  دای  ار  نانآ  يوکین 

ریـصقت هدیـشک  هک  یتمحز  هدید و  هک  یجنر  هزادـنا  هب  وا  شاداپ  رد  و  راذـگم ،  يرگید  باسح  هب  ار  یکی  جـنر  راد و  رظن  رد  ار 
گرتس ششوک  دوش ،  ببس  يدرم  هبتر  يدورف  يرامـش و  گرزب  ار  وا  كدنا  جنر  هک  دوش  بجوم  یـسک  یگرزب  ادابم  و  رایم ، 

 . يرآ باسح  هب  راوخ  ار  يو 

هک ار  یمدرم  یلاعت  يادـخ  هچ  رآ ،  زاب  شلوسر  ادـخب و  راکـشآان ،  اهراک  تقیقح  راوشد و  دوش و  نارگ  وت  رب  راـک  هک  اـجنآ  و 
 : تسا هتفگ  هدوب  ناش  یئامنهار  رادتسود 

دیرب نامرف  ار  شیوخ  رما  نادنوادخ  لوسر و  ادخ و  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
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« دینادرگزاب لوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدیزرو ،  تموصخ  رگیدکی  اب  يزیچ  رد  رگا  سپ 

هتفریذـپ هک  تسوا  عماـج  تنـس  نـتفرگ  لوـسر  هـب  ندـنادرگزاب  و  تـسنآرق .  وا  باـتک  مـکحم  نـتفرگ  ادـخ  هـب  ندـنادرگزاب  و 
 . تسناگمه

يو نامصخ  زیتس  ددرگن و  راوشد  وا  رب  اهراک  هکنآ  تسا .  نیرترب  وت  دزن  هک  نیزگ  ارنآ  دوخ  تیعر  زا  مدرم  نایم  يرواد  يارب  و 
و درگنن ،  عمط  هب  وا  سفن  و  دنامن .  رد  نادب  تشگزاب  رد  تخانـش  ار  قح  نوچ  و  دوبن ،  رادیاپ  اطخ  رد  و  دناشکن ،  تجاجل  هب  ار 

راک هب  همه  زا  شیب  ار  تجح  دشاب و  شیب  همه  زا  شگنرد  اه  تهبـش  رد  و  دنکن ،  هدنـسب  تخانـش  كدنا  هب  قح ،  هب  ندیـسر  ات 
رد دـشاب  نشور  مکح  نوچ  دوب و  رتابیکـش  اهراک  نتـشگ  راکـشآ  رد  دـیآ و  هوتـس  هب  رتمک  يوعد  نابحاص  دـش  دـمآ  زا  و  درب ، 

كدنا نانیا  و  دـنازیگناینرب ،  ار  وا  یئوگدـمآ  شوخ  دـناشکن و  ینیبدوخ  هب  ار  يو  ناوارف  شیاتـس  هک  سک  نآ  رت .  عطاق  يرواد 
مک نامدرم  هب  يو  زاین  هکنادـنچ  رآ  راک  هب  یتسد  هداشگ  ودـب  شـشخب  رد  و  راد ،  راـمیت  ناوارف  ار  سک  نینچ  يرواد  سپ  دـنا . 

 . دنام نمیا  وت  دزن  نامدرم  دنزگ  زا  و  دنکن ،  عمط  يو  هرابرد  یـسک  تناکیدزن  زا  هک  رب  الاب  نادنچ  دوخ  دزن  ار  وا  تبتر  و  دـتفا ، 
ار ایند  نید  مان  هب  دـندنار و  یم  سوه  يور  زا  راک  نآ ،  رد  دوب ،  راتفرگ  ناراکدـب  تسد  رد  نید  نیا  هک  رگنب  کین  هراـب  نیا  رد 

 . دندروخ یم 

 ، شیدنیب دوخ  نالماع  راک  رد  سپس 
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نتفر دوخ  ياوه  هب  هک  رادم ،  ناشصوصخم  يراک  هب  نارگید  تروشم  یب  دوخ و  لیم  هب  و  رامگب ،  ناشراک  هب  ندومزآ  زا  سپ  و 
زا ایح ،  دنراد و  تبرجت  هک  وج  یناسک  نایم  رد  ار  نینچ  نیا  ینالماع  و  تنایخ ،  دوب و  يرگمتـس  نتـسیرگنن ،  نارگید  يأر  هب  و 

رتظوفحم و ناشوربآ  تسا و  رت  یمارگ  نانآ  قالخا  [ رتشیب یگتـسبلد  و   ، ] دـنراد رتشیپ  یمدـق  یناملـسم  رد  هک  اـسراپ  ياهنادـناخ 
حالـصا یپ  رد  ات  دـهد  ناشورین  يزور ،  یخارف  هک  راد !  خارف  ار  نانیا  يزور  سپ  رتنوزف .  ناش  يرگن  تبقاع  و  رتمک ،  ناـشعمط 
دنتفریذپن ار  تنامرف  رگا  نانآ  رب  دوب  یتجح  و  دنیاشگن ،  دنراد  رایتخا  رد  هک  یلام  هب  تسد  ات  دوب ،  ناشیزاین  یب  و  دـنیآرب ،  دوخ 

تبقارم هک  رامگب  ناشیا  رب  هشیپ  افو  وگتـسار و  یـسوساج  و  راد ،  تبقارم  نانآ  ياهراک  رب  سپ  دـندیزرو .  تنایخ  تناما  رد  اـی  ، 
رگا ياپاو !  تنانکراک  زا  ار  دوخ  و  تیعر ،  رب  تسا  ینابرهم  و  تناما ،  تیاعر  هب  تساهنآ  هدننک  راداو  ناشاهراک ،  رد  وت  یناهن 

وا رفیک  و  نک ،  هدنـسب  هاوگ  نیدب  دوب ،  ناتـسادمه  تنایخ  نآ  رب  وت  ناسوساج  شرازگ  و  دوشگ ،  یتنایخ  هب  تسد  نانآ  زا  یکی 
شندرگ رد  ار  یماندب  قوط  رامش و  راکتنایخ  رادب و  راوخ  ار  وا  سپـس  ناتـسب .  هدروآ  تسدب  هچنآ  ناسرب و  ودب  یندب  هیبنت  اب  ار 

 . رآرد

مود تمسق 

نارگید حالـص  هب  ناگدـنهد  جارخ  جارخ و  حالـص  هچ  تسا ،  نآ  رد  ناگدـنهد  جارخ  حالـصا  هک  رگنب  ناـنچ  جارخ  راـک  رد  و 
راک ات  دریگن  ناماس  نارگید  راک  و  تسا ، 
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نیمز ینادابآ  هب  تنتسیرگن  دیاب  و  ناگدنهد .  جارخ  دنجارخ و  راوخ  هنیزه  ناگمه ،  نامدرم  هک  دریذپن ،  ناماس  ناگدنهد  جارخ 
ار اهرهش  دزادرپن ،  ینادابآ  هب  دهاوخ و  جارخ  هک  نآ  و  دوشن ،  رسیم  ینادابآ  اب  زج  جارخ  ندناتس  هک  دوب ،  جارخ  ندتـس  زا  رتشیب 

یتفآ زا  ای  دندرک ،  تیاکـش  تایلام  ینیگنـس  زا  رگا  و  دیاین ،  تسار  یکدنا  زج  شراک  و  دزاس ،  كاله  ار  ناگدنب  دنک و  ناریو 
هابت یبآ  یب  ای  ندـش  قرغ  رثا  رب  نیمز  رذـب  ] ای هدـیرابن  اهنادـب  ناراـب  اـی  هدـیرب ،  ناشاهتـشک  زا  هک  یبآ  اـی  هدیـسر ،  تشک  هب  هک 

رب ینادرگ  کبـس  ار  نانآ  راب  نادب  هچنآ  و  نادب .  دریذپ  ناماس  ناشراک  یناد  یم  هکنادنچ  نادرگ ،  کبـس  ار  نانآ  راب  هدیدرگ ، 
زین دنهد .  اهتیالو  هب  هک  یشیارآ  دننک و  تیاهرهـش  رد  هک  ینادابآ  اب  دنهد ،  شزاب  وت  هب  هک  دوب  هتخودنا  نآ  هچ  دیاین ،  نارگ  وت 

یهاوخ نانآ  توق  ینوزف  رب  هیکت  هک  یلاح  يا ،  هدنارتسگ  ناشنایم  ار  تلادع  هک  ینامداش  يا و  هدـناشک  دوخ  هب  ار  نانآ  شیاتس 
هب دنا و  هتفرگ  وخ  وت  تلادع  هب  هک  نانیمطا ،  ندروآ  تسد  هب  نانآ و  رطاخ  نتخاس  هدوسآ  زا  يا  هتخودنا  ناشدزن  هچنادب  تشاد 

[و دنریذپب شوخ  رطاخ  اب  يراذگ  نانآ  هدهع  هب  ار  نآ  نوچ  هک  دـیآ  دـیدپ  يراک  هدـنیآ  رد  هک  اسب  هدـیدرگ و  انـشآ  وت  يارادـم 
ناریو نآ  ناـنکاس  یتسدـگنت  اـب  زج  نیمز  و  درب ،  یهن  نآ  مدرم  هدـهع  رب  هچ  ره  دوب ،  ناداـبآ  [ اهرهـش نوچ  هک  دـنریگن ، ] هدرخ 

يور نایلاو  هک  دندرگ  تسدگنت  یماگنه  اهرهش  مدرم  و  دوشن . 
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 . دنرادرب دوس  رتمک  تسا  تربع  هیام  هچنآ  زا  و  دنرادن ،  نانیمطا  راک  رس  رب  دوخ  ندنام  زا  دنرآ و  لام  ندروآ  درگ  هب 

زا تسا ،  ناهن  تیاهزار  اهریبدـت و  نآ  رد  هک  ار  ییاه  همان  و  روایب ،  راک  رـس  رب  ار  ناـشنیرتهب  و  رگنب ،  دوخ  ناـبتاک  هراـبرد  سپ 
دناشکن و نایغط  هب  ار  وا  يو  قح  رد  تمرکم  هک  یسک  تسا .  نارگید  زا  رتحلاص  هک  دراد  صوصخم  یسک  هب  نابتاک  عمج  نایم 
وت و هب  تنالماع  ياه  همان  ندناسر  رد  هک  دوشن  ببـس  شتلفغ  و  دناوت ،  تتفلاخم  نارـضاح  عمج  رد  هکناسنآ  دنادرگن  ریلد  وت  رب 

دهد یم  وـت  بناـج  زا  هچنآ  دریگ و  یم  وـت  يارب  هچنآ  رد  و  دـنک ،  يراـگنا  لهـس  ناـنآ ،  هـب  وـت  زا  اـهنآ  تـسرد  خـساپ  نتـشون 
دوخ ردق  و  دنامن ،  رد  تسوت  نایز  هب  هک  ینامیپ  ندز  مه  هب  رد  و  دنادرگن ،  تسس  هتـسب  وت  [ دوس هب  هک  ار  ینامیپ  و  يراذگورف . 
اهنت نابتاک  نیا  ندیزگ  رد  و  دنام .  رد  دوب و  رتنادان  دوخ  زج  ردق  نتخانـش  رد  دنادن  ار  دوخ  ردق  هک  نآ  هچ  دـنادب ،  اهراک  رد  ار 

و دـنزادرپ ،  یم  رهاـظ  نتـسارآ  هب  ناـیلاو  رظن  بلج  يارب  مدرم  هک  نکم ،  داـمتعا  دوـخ  یناـمگ  شوـخ  و  ناـنیمطا ،  تسارف و  هب 
یتمدـخ هب  يامزایب  ار  نانآ  نکیل  ناشن .  تناما  زا  هن  تسا و  یهاوخریخ  هن  نآ ،  سپ  رد  اـما  دـنزاس .  یم  هشیپ  ار  یتمدـخ  شوخ 

هب و  هداهن ،  وکین  يرثا  ناگمه  نایم  هک  نک  دامتعا  سک  نآ  رب  دنا و  هدوب  راد  هدهع  وت  زا  شیپ  راکوکین  نایلاو  يارب  هک 
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رب وا  راک  هک  یـسک  يارب  تسادخ و  نید  يارب  وت  یهاوخریخ  هناشن  نیا  هک  هداد  ار  دوخ  ناحتما  تسا و  رت  هتخانـش  همه  زا  تناما 
ار يو  نآ  يرایسب  هن  و  دزاس ،  ناوتان  ار  وا  راک  یگرزب  هن  هک  رامگب  نانآ  زا  يرتهم  تیاهراک  زا  کی  ره  رس  رب  تسامـش و  هدهع 

 . دنام وت  هدهع  هب  يوش  لفاغ  نآ  زا  وت  تسوت و  نابتاک  رد  هک  بیع  ره  و  ناشیرپ . 

هچ ریگ ،  هدـهع  هب  ار  نانآ  هراـبرد  ییوکین  هب  ندرک  شرافـس  و  ریذـپب ،  دوخ  رب  ار  نارگتعنـص  ناـناگرزاب و  هب  یکین  هکنیا  رگید 
ياه هیام  نانآ  هک  دـنک .  بسک  دوخ  جـنرتسد  اـب  و  دور ،  وس  نادـب  وس  نیا  زا  دوخ  لاـم  اـب  هک  نآ  هچ  دوب و  ياـج  رب  هک  یـسک 

تـشد ایرد و  نابایب و  رد  راوشد ،  تسد و  رود  ياهاج  زا  نآ  هدنروآ  و  تحار .  شیاسآ و  ياهتلیـسو  ناگدنروآ  دیدپ  دنتعفنم و 
یمن دـنمارآ و  یمدرم  ناناگرزاب  نیا  دـنیامنن .  يریلد  اج  نادـب  نتفر  رد  دـنیاین و  درگ  اـجنآ  رد  ناـمدرم  هک  ییاـج  راـسهوک .  و 

ياهرهش رد  ای  يرب و  یم  رس  هب  دوخ  هک  دنـشاب  اجنآ  رد  هچ  رگنب ،  نانآ  راک  هب  دنزیگنا .  یمن  يا  هنتف  دنیوج و  یتشآ  و  دنزیتس ، 
یم ار  دوخ  دوس  دنراکتحا .  یپ  رد  دنلیخب و  دنراد ،  دب  یتلماعم  هک  دنناسک  رایـسب  ناناگرزاب  نایم  هک  نادـب  همه  نیا  اب  و  رگید . 

رب تسا  بیع  و  ناگمه ،  يارب  تسا  ینایز  یشورفنارگ  ییوجدوس و  نیا  و  دنـشورف ،  یم  دنهاوخ  هک  اهب  ره  هب  ار  الاک  دنـشوک و 
تدیاب سپ  نایلاو . 
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ماجنا لدـع  نازیم  اب  دریذـپ و  تروص  ناـسآ  شورف  دـیرخ و  دـیاب  و  دومرف .  عنم  نآ  زا  (ص) ادـخ لوسر  هک  دومن  عنم  راـکتحا  زا 
هدرفیک و ار  وا  دـنز  راکتحا  هب  تسد  وت  عنم  زا  سپ  هک  نآ  و  رادـیرخ .  هن  هدنـشورف و  نایز  هب  هن  رازاـب  جـیار  ياـهخرن  اـب  دریگ . 

 . نکم فارسا  وا  رفیک  رد  و  نادرگ ،  نارگید  تربع 

رب يرامیب  زا  نایاونیب و  نادنمزاین و  ناشیورد و  زا  دننادن و  هراچ  هار  هک  نانآ  مدرم ،  زا  نیدورف  هقبط  رد  ار !  ادخ  ار !  ادـخ  سپس 
زا یقح  ادخ  يارب  و  هدنرواین .  دوخ  يور  هب  تسا  ییاطع  قحتسم  و  هدنهاوخ ،  تسا  يدنمتسم  هقبط  نیا  رد  هک  دنناگدنام ،  ياج 

ياه هلغ  زا  یشخب  تلاملا و  تیب  زا  یـشخب  و  راد ،  ساپ  هداهن  تا  هدهع  هب  ار  نآ  ینابهگن  و  هداد ،  صاصتخا  نانآ  هب  هک  ار  دوخ 
هدهع رب  هچنآ  و  تسا ،  ناکیدزن  يارب  هک  دیاب  نامه  ار  نانآ  نیرت  تسدرود  هک  راذگاو ،  نانآ  هب  رهش  ره  رد  ار  هصلاخ  ياهنیمز 

تندراذـگ عیاض  هک  دراد  تزاـب  ناـنآ  هب  نتخادرپ  زا  تمعن ،  رد  نتفر  ورف  اداـبم  سپ  تسا .  ناـشیا  قح  تیاـعر  دـنا ،  هداـهن  وت 
رادـم و غیرد  ناشراک  هب  یگدیـسر  زا  سپ ،  دراین .  تیارب  يرذـع  مهم ،  گرزب و  يراک  ندرک  راوتـسا  رطاخ  هب  ار ،  درخ  يراک 

یم ناشدرخ  مدرم  دنراوخ و  اه  هدید  رد  هک  نانآ  رگنب .  درادـن  یـسرتسد  وت  هب  هک  یـسک  ياهراک  هب  و  رایم ،  نانادـب  شرت  يور 
يارب يراد  دامتعا  ودب  هک  ار  یسک  و  دنرامش ، 
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 . دناسر وت  هب  ار  نانآ  ياهتساوخرد  ات  نانتورف ،  زا  دشاب و  ناسرتادخ  زا  هک  راذگب  تعامج  نآ  لاح  دقفت 

زا دـنرتدنمزاین  فاصنا  هب  نامدرم  نایم  زا  هورگ  نیا  هک  دـنامب ،  ترذـع  ياج  يدـید  ار  ادـخ  نوچ  هک  نک  راتفر  نانچ  نانآ  اـب  و 
شاـب و راد  هدـهع  ار  ناـمیتی  دـیآ .  هتفریذـپ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ترذـع  هـک  دـیاب  ناـنچ  ار  وـت  ناـگمه  قـح  درازگ  رد  و  نارگید ، 
اج همه  قح  ندرازگ  تسا و  راـبنارگ  ناـیلاو  رب  راـک  نیا  و  دـنرآ ،  یمن  شیپ  لاؤس  تسد  دـنرادن و  يا  هراـچ  هک  ار  ینـالاسنهک 

تـسار هدعو  هب  و  دنراد ،  یماو  ییابیکـش  هب  ار  دوخ  دنیوج و  تیفاع  هک  یمدرم  رب  دنادرگ  کبـس  ار  نآ  ادـخ  هک  دوب  و  راوشد ، 
 . دنراد نانیمطا  شیوخ  هرابرد  ادخ 

نیـشنب یمومع  یـسلجم  رد  راد و  غراف  نانآ  راک  يارب  ار  دوخ  دـنراد .  زاین  وت  هب  هک  نک  یناسک  صاخ  ار  دوخ  تقو  زا  یـشخب  و 
رادزاب نانآ  زا  نانابساپ ،  ار  وت  ای  دننانابهگن  هک  ار  تنارای  نایهاپس و  و  هدیرفآ .  ار  وت  هک  ییادخ  ربارب  ار  وت  تسا  یعضاوت  نآ  هک 

 : دومرف یم  هک  مدینـش  اهراب  (ص) ادـخ لوسر  زا  نم  هک  راـتفگ ،  رد  یگدـنامرد  یب  دـنک  وگتفگ  وت  اـب  مدرم  نآ  يوگنخـس  اـت  ، 
و  . «[ دنناتـسن اناوت  زا  ار  ناوتان  قح   ، ] دننامرد راتفگ  رد  ]و  دنـسرتب هکنآ  یب  تما  نآ  رد  هک  دـنناوخن  هانگ  زا  كاپ  ار  یتما  زگره  »

ادخ ات  نارب ،  دوخ  زا  ار  ینیب  گرزب  دوخ  نانآ و  رب  ییوخگنت  نک و  راومه  دوخ  رب  ار  نانآ  نتفگن  نخس  تسرد  ندرک و  یتشرد 
ار دوخ  تمحر  ياهرد  راک  نیدب 
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يراد یمزاب  هچنآ  دتفا و  اراوگ  وت  رب  هک  شخب  نانچ  یـشخب  یم  هچنآ  دیامرف و  اطع  يربنامرف  شاداپ  ار  وت  دـیاشگب و  وت  يور  رب 
نتفگ خـساپ  هلمج  نآ  زا  یهد ،  ماجنا  ار  نآ  دـیاب  دوخ  هک  تساـهراک  وت  هدـهع  رب  زین  دوب .  هارمه  یهاوخ  شزوپ  یناـبرهم و  اـب 

هب هک  زور  نامه  رد  ندروآرب  ار  مدرم  زاین  رگید  دـنناوتن .  همان  رد  ار  نآ  ندـناسر  و  دـننامرد ،  تنابتاک  هک  اجنآ  تسوت ،  نالماع 
زور ره  هک  نارب ،  زور  نامه  رد  ار  زور  ره  راک  و  دنرآ .  يرذع  دننک و  ینارگ  نانآ  ياضاقت  ماجنا  رد  تنارای  دـنراد و  هضرع  وت 
همه دـنچ  ره  راذـگب ،  ار  تاعاس  نیرتهب  تاقوا و  نیرتوکین  تسادـخ  وت و  ناـیم  هچنآ  يارب  و  نادـب ،  صوصخم  تسا  يراـک  ار 

 . دوب شیاسآ  نآ  زا  ار  تیعر  دشاب و  تسرد  تین  رگا  تسادخ ،  يارب  تقو  همه  رد  اهراک 

سپ ینادرگ .  یم  صلاخ  نآ  يارب  ار  تنید  هک  دوب ،  هلمج  نآ  زا  ینآ  يادا  یپ  رد  تسادـخ و  صاخ  هک  یتابجاو  درازگ  دـیاب  و 
یب ناسر ،  ماجنا  هب  یتسرد  هب  دنک  تکیدزن  ادخ  هب  ار  هچنآ  نادرگ و  ادـخ  شتـسرپ  صاخ  ار  دوخ  نت  زور  بش و  زا  یـشخب  رد 

ار نانآ  هن  هک  رازگ  نانچ  يرازگزامن  ناـمدرم  اـب  نوچ  و  دـیاسرفب . ] تنت  دـیآ و  راوشد  ار  وت  ] دـنچ ره  ناـصقن ،  شهاـک و  چـیه 
لوـسر زا  نم  تسراـتفرگ .  دراد و  یتجاـح  اـی  تسا  راـمیب  هک  دوـب  یـسک  مدرم  ناـیم  هچ  ینادرگ ،  عیاـض  ار  زاـمن  هـن  یناـمرب و 

مدیسرپ داتسرف  نمی  هب  ارم  هک  هاگنآ  (ص) ادخ
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 . « رآ تمحر  نانمؤم  رب  رازگب و  نانآ  ناناوتان  ییاناوت  دح  رد   : » دومرف مرازگ ؟  زامن  هنوگچ  مدرم  اب 

یئوخگنت و زا  تسا  يا  هنومن  تیعر  زا  ناـیلاو  ندـش  ناـهنپ  هک  نکم  ناـهنپ  شیوخ  تیعر  زا  ار  دوخ  ناوارف  همه ،  نیا  زا  سپ  و 
دزن گرزب  راک  سپ  دراد ،  زاب  تسا  هدیـشوپ  نانآ  رب  هچنآ  نتـسناد  زا  ار  نایلاو  تیعر ،  زا  ندـش  ناهن  و  اهراک ،  رد  یعالطا  مک 
یلاو انامه  و  دـیآرد .  قح  سابل  هب  لطاب  و  ابیز ،  تشز  دوش و  تشزاـبیز  دـیامن ،  گرزب  درخ  راـک  و  دـیآ ،  رامـش  هب  درخ  ناـنآ 

هب وت  و  دوش ،  هتخانش  غورد  زا  تسار  نادب  ات  دوبن ،  يا  هناشن  ار  قح  و  دنادن ،  دنراد  هدیـشوپ  وا  زا  مدرم  ار  هچنآ  هک  تسا  یناسنا 
قح یناـشوپب و  ار  دوخ  ارچ  سپ  تسا ،  دنمتواخـس  قح  يارجا  رد  وا  سفن  هک  يدرم  اـی  دوب :  یهاوخ  سک  ود  زا  یکی  لاـح  ره 
نیا رد  يراـتفرگ ،  قـح  نتـشادزاب  هب  اـی  یناوـت ؟  نآ  ندرک  هک  ینکن  ار  یکین  راـک  اـی  یناـسرن ،  تسوـت  هدـهع  رب  هک  ار  یبـجاو 

يدنمزاین رتشیب  هکنیا  اب  [ دنرادن هراچ  [و  دندیمون وت  ششخب  زا  هچ  دنراد  زاب  وت  زا  تساوخرد  زا  ار  دوخ  يدوز  هب  نامدرم  تروص 
 . نتسج فاصنا  یتلماعم  رد  ای  نتساوخ  تلادع  تسا و  متس  زا  تیاکش  هک  ارچ  درادن ،  یجنر  وت  رب  نامدرم 

رتمک ار  فاصنا  تلماعم  رد  و  ندرک ،  يزارف  ندرگ  دنراد و  نتـسج  يرترب  يوخ  هک  نادـنواشیوخ ،  تسا و  ناکیدزن  ار  یلاو  زین 
ار نانیا  متس  هشیر  نتسب .  راک  هب 
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اب دننک  عمط  وت  رد  ادابم  و  راذگماو ،  شـشخب  هب  ار  ینیمز  تنادنواشیوخ  نایفارطا و  زا  کی  چـیه  هب  رآرب و  نآ  بابـسا  ندـیرب  اب 
ار نآ  جنر  دنناسر و  ماجنا  هب  مه  اب  دیاب  هک  يراک  ای  دنراد ،  بآ  زا  هک  يا  هرهب  رد  دـناسر  نایز  ار  نانآ  رواجم  هک  ینامیپ  نتـسب 

 . دنام وت  رب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  بیع  دتفا و  اراوگ  اهنت  نانآ  رب  سپ  دنهن ،  نارگید  هدهع  رب 

ره راذگب .  [ ادخ باسح  هب  ار  ییابیکش  نیا  شاب و  ابیکش  هراب  نیا  رد  و  رود ،  ای  کیدزن  راد ،  هدهع  رب  دوب  هک  ره  نآ  زا  ار  قح  و 
تسا هدیدنسپ  نآ  نایاپ  هک  راد ،  مشچ  دراد ،  هک  يراوشد  همه  اب  ار  نآ  تبقاع  دوب و  تنایفارطا  نادنواشیوخ و  اب  راتفر  نیا  دنچ 

زا راک  نیا  اـب  و  راذـگ ،  ناـیم  رد  ناـنآ  اـب  اراکـشآ  ار  دوخ  رذـع  درب ،  متـس  ناـمگ  وت  رب  تیعر  رگا  و   . [ هدـنخرف شماجنارـس  و 
تیعر هدروآرب و  ار  شیوخ  تجاح  هدرک و  ارادم  تیعر  اب  یشاب و  هدروآ  نامرف  هب  ار  دوخ  راتفر  نیدب  هک  رآرد ،  ناش  ینامگدب 

 . هتشاداو تسار  هار  هب  ار 

زا و  دناسر .  شیاسآ  ار  وت  نازابرس  یتشآ ،  هک  باتم  يور  دوب ،  نآ  رد  ادخ  ياضر  و  دناوخ ،  نادب  ار  وت  نمشد  هک  یحلص  زا  و 
یکیدزن هب  نمشد  اسب  هک  زیهرپب !  یتشآ  زا  سپ  دوخ  نمشد  زا  راهنز !  راهنز !  نکیل  دنام .  نمیا  تیاهرهـش  دناهرب و  تیاههودنا 

هار هب  و  وش !  شیدنا  رود  سپ  [ دیاشگب دوخ  نیمک  [و  دبای یتلفغ  ات  دیارگ 
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همذ رب  ار  هچنآ  نک و  افو  شیوخ  دـهع  هب  يداد  ناما  ار  وا  دوخ  همذ  رد  يداـهن و  یناـمیپ  تنمـشد  اـب  رگا  و  ورم ،  یناـمگ  شوخ 
 ، دهع هب  يافو  ندرمـش  گرزب  نوچ  ادـخ  ياهبجاو  زا  زیچ  چـیه  رب  مدرم  هچ  اپرب ،  تنامیپ  ربارب  يرپس  نوچ  ار  دوخ  و  ادا ،  يراد 

 . دنرآ نایم  رد  هک  رگیدکی  فلاخم  ياهیأر  و  دنراد ،  هک  نوگ  هنوگ  ياوه  همه  اب  دنشابن  ناتساد  مه  تخس 

سپ دندرب .  ار  ینکش  نامیپ  راوگان  نایاپ  نایز  هچ  دندرمش ،  یم  مزال  دوخ  نایم  ار  دهع  هب  يافو  ناناملسم  زا  ادج  زین  ناکرـشم  و 
نادان زج  هک  بیرفم  تسوت  نامیپ  رد  هک  ار  تنمشد  نکـشم و  يا  هتـسب  هک  ار  ینامیپ  نکم و  تنایخ  يا  هتفرگ  هدهع  هب  هچنآ  رد 
هدهع رب  ار  نآ  تیاعر  ناگدنب ،  هب  تمحر  رد  زا  و  هداد ،  رارق  یناما  ار  دوخ  راهنیز  نامیپ و  ادخ  و  دنکن .  يریلد  ادخ  رب  تخبدـب 
یتنایخ هن  نامیپ  رد  سپ  دنـشک .  نآ  هانپ  هب  تخر  دنمرایب و  نآ  يراوتـسا  رد  ات  هتخاس  شراوتـسا  یمیرح  نوچ  و  هداهن ،  ناگمه 

[ دروآ دیدپ  نآ  رد  يا  هنخر  ای  ] درک ناوت  یلیوأت  ار  نآ  هک  دـنبم  ینامیپ  و  دروآ ،  شیپ  يرکم  هن  و  دراد ،  یبیرف  هن  و  درک ،  ناوت 
یتخـس ادابم  و  يوجم ،  ار  ظفل  ینعم  فالخ  شندز  مه  هب  يارب  يوپم و  تنایخ  هار  ] رارقرب تدهع  دش و  راوتـسا  تنامیپ  نوچ  و  . 

او نامیپ  نآ  ندز  مه  هب  رب  قحان  هب  ] ار وت  درادرب و  رس  هداهن ،  تندرگ  رب  ار  نآ  ادخ  دهع  هداتف و  تا  هدهع  رب  هک  ینامیپ 
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يرکم زا  رتهب  راظتنا ،  رد  ار  شا  ییوکین  ناـیاپ  و  يراودـیما ،  ار  نآ  شیاـشگ  هک  يراوشد  راـک  رد  تندرک  ییابیکـش  هک  دراد ، 
 . یناوتن تترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ششخب  تساوخرد  هک  دنک  تساوخزاب  نانچ  ار  وت  ادخ  هک  نیا  و  یناسرت ،  نآ  رفیک  زا  هک  تسا 

گرزب ار  هاـنگ  و  دـناسرن ،  رفیک  هب  ار  یمدآ  قحاـن  هب  نوخ  نتخیر  نوـچ  يزیچ  هک  اوراـن ،  هب  نآ  نتخیر  و  اـهنوخ ،  زا  زیهرپـب  و 
رد دـنک  ناگدـنب  ناـیم  هک  يرواد  نیتسخن  زیخاتـسر  زور  ناحبـس  دـنوادخ  و  دربن ،  ار  رمع  هتـشر  و  دربـن ،  ار  تمعن  و  دـنادرگن ، 

نتخیر مارح  هب  نوخ  هک  نکم  دنمورین  مارح  هب  ینوخ  نتخیر  هب  ار  دوخ  تموکح  سپ  دنا .  هتخیر  رگیدکی  زا  هک  دشاب  ییاهنوخ 
ادخ نم و  دزن  ار  وت  قحان  هب  نتشک  هب  و  دنادرگب .  يرگید  هب  نآ  بحاص  زا  ار  تلود  هکلب  دناشک ،  یتسس  یناوتان و  هب  ار  تردق 

رد هچ  دش و[ نورب  نامرف  زا  تتـسد  ای  ریـشمش  ای  هنایزات  یتشگ و  اطخ  راچد  رگا  و  دیاب ،  صاصق  نآ  رد  هچ  دیاین  راک  هب  يرذـع 
شنادـناخ هب  ار  هتـشک  ياهنوخ  یناد و  رترب  ار  دوخ  هک  دراداو  ار  وت  تلود  توخن  ادابم   . [ تسا نتـشک  میب  رتـالاب ،  ندز و  تشم 

 . یناسرن

ياهتـصرف نیرتـهب  زا  همه  اـهنیا  هک  نتـشاد  تسود  ار  شیاتـس  و  ندوب ،  نئمطم  يدنـسپ  دوخ  هب  و  ندیدنـسپ ،  دوـخ  زا  زیهرپـب  و 
 . دزاس دوبان  ار  ناراکوکین  هدرک  و  دزاتب ،  ات  تسا  ناطیش 

ای يراذگ  تنم  تیعر  رب  دوخ  یکین  اب  هک  زیهرپب  و 
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ار راک  دربب و  ار  یکین  جرا  نداهن  تنم  هک  يرآ  فالخ  هدـعو  رد  یهد و  يا  هدـعو  ار  نانآ  ای  يرامـش  گرزب  يا  هدرک  ار  هچنآ 
 : تسا هدومرف  یلاعت  يادـخ  و  دـنازیگنارب .  ار  مدرم  ادـخ و  مشخ  هدـعو  فالخ  و  دـنادرگ ،  شوماخ  ار  قح  رون  ندرمـش  گرزب 

 . « دینکن دییوگب و  هک  ادخ  دزن  تسا  ینمشد  گرزب  »

رد ندیزیتس  ای  هدـیدرگ ،  نکمم  شماجنا  نوچ  نآ ،  رد  یتسـس  ای  هدیـسرن ،  نآ  ماجنا  ماگنه  هک  ییاهراک  رد  باتـش  زا  زیهرپب  و 
ره رادب و  نآ  ياج  رد  ار  زیچ  ره  سپ  تسا .  راکشآ  هک  هاگنآ  ندیزرو  یتسس  ای  تسا ،  رادیدپان  نآ  رد  تسار  هار  هک  ییاهراک 

 . راذگب نآ  ماگنه  هب  ار  يراک 

هجوـت نادـب  هچنآ  رد  تلفغ  زا  و  تسا ،  ناـسکی  نآ  رد  مدرم  همه  هرهب  هک  يراد  صوـصخم  دوـخ  هب  ار  يزیچ  هکنآ  زا  زیهرپـب  و 
هدید شیپ  زا  اهراک  هدرپ  يدوز  هب  و  دنرآرد ،  وت  گنچ  زا  یـشاب  هدتـس  اوران  هب  هک  ار  نآ  هچ  تسا .  نایامن  اه  هدید  رد  و  دیاب ، 

رهق تسد  رایم و  یـشکرس  يدنت و  شاب و  رادنتـشیوخ  مشخ  ماگنه  هب  دنناسر .  هدیدمتـس  هب  دنناتـسب و  وت  زا  داد  و  دـنرادرب ،  تا 
ات ندرک ،  ریخأت  رهق  رد  و  ندرواین ،  نابز  رب  هدیجنـسان  نخـس  اب  نک ،  يراددوخ  هلمج  نیا  زا  و  راذگب ،  نابز  يزیت  رادـم و  شیپ 

يوس هب  تشگزاب  هار  رد  هک  يرآدای  هب  ناوارف  زج  یباین  دوخ  رب  یتردق  نینچ  و  دیآ ،  تتسد  هب  رایتخا  نانع  دوش و  مارآ  تمشخ 
رب و  يراگدرک . 
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هک ییوکین  تنـس  و  دـنا ،  هدرک  هک  یلدـع  تموکح  زا  تسا ،  هتفر  وت  زا  شیپ  ناـیلاو  ] رب هچنآ  نتـشاد  رطاـخ  هب  تسا  بجاو  وـت 
راتفر نادـب  ام  يدـید  هچنادـب  ینک  ادـتقا  سپ  تسادـخ .  باتک  رد  هک  یبجاو  ای  تساجب  (ص) ام ربمایپ  زا  هک  يرثا  ای  دـنا ،  هداهن 

ات متـشاد ،  راوتـسا  وت  رب  ار  دوخ  تجح  نآ  رد  نم  و  میداـهن .  وـت  هدـهع  رب  هماندـهع  نیا  رد  هچنآ  يوریپ  رد  یـشوکب  و  میدرک ، 
 . دوبن يا  هناهب  ار  وت  دور ،  دوخ  ياوه  یپ  رد  دهاوخ  وت  سفن  نوچ 

قیفوت ار  وت  نم و  هک  تساوخرد ،  هنوگ  ره  ماجنا  رب  وا  گرزب  تردق  و  تسار ،  وا  هک  ریگارف  یتمحر  اب  مهاوخ  یم  ادخ  زا  نم  و 
ناـیم وـکین  ماـن  ندراذـگ  و  شناگدـیرفآ ،  وا و  هاگـشیپ  رد  راکـشآ  يرذـع  نتـشاد  زا  دوـب .  نآ  رد  وا  يدونـشخ  هچنآ  رد  دـهد 

و دـناسر ،  نایاپ  هب  تداعـس  هب  ار  وت  نم و  راک  هک  نیا  و  تمارک ،  یناوارف  تمعن و  یمامت  اهرهـش و  رد  کـین  راـثآ  شناگدـنب و 
مالسلا و  ناوارف .  مالس  شا و  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  ادخ و  هداتسرف  رب  دورد  میناهاوخ و  ار  نآ  ام  هک  دنادرگ ،  نامبیـصن  تداهش 

. «
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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