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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تکربرپ  تایح  زا  ياهشوگ 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

هزوح هلجم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تکربرپ  تایح  زا  6ياهشوگ 

باتک 6تاصخشم 

ع)  ) نسح ماما  یناگدنز  هرابرد  6يرصتخم 

هیواعم اب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  همانحلص  12نتم 

16یقرواپ
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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تکربرپ  تایح  زا  ياهشوگ 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون  زا  یعمج  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

ع)  ) نسح ماما  یناگدنز  هرابرد  يرصتخم 

ناضمر كرابم  هام  همین  هبنـشهس ، بش  رد  روهـشم  لوق  رب  انب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ربکا ، طبـس  ناـهج ، نایعیـش  ياوشیپ  ماـما و  نیمود 
. دندوشگ ناهج  هب  هدید  يرجه  مود  لاس  رد  رگید ، یتیاور  هب  انب  يرجه و  موس  لاس 

رد دـندومرف : خـساپ  رد  ع )  ) یلع نک ! باختنا  یماـن  كدوک  يارب  دومرف : ع ،)  ) یلع نیمؤملاریما ، هب  س )  ) ارهز همطاـف  تدـالو ، زا  سپ 
مالـسا یمارگ  لوسر  دزن  دندیچیپ و  گنر  درز  ياهچراپ  رد  ار  كدوک  اذل  تفرگ ! مهاوخن  تقبـس  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  وا  يراذـگمان 

. دندروآ (ص )
دندرک ادج  وا  زا  ار  گنر  درز  هماج  سپس  مدوب ؟ هدرکن  یهن  دیچیپب  درز  هماج  رد  ار  وا  هکنیا  زا  ار  امش  نم  رگم  دندومرف : ترضح  نآ 

رد دنداد : خساپ  ترـضح  ياهدرک ؟ باختنا  یمان  هچ  وا  يارب  دندومرف : ع )  ) نینمؤملاریما هب  هاگنآ  دـندیچیپ ؛ يدیفـس  هچراپ  رد  ار  وا  و 
، ماگنه نیا  رد  تفرگ ! مهاوخن  تقبـس  مراـگدرورپ  رب  زین  نم  دـندومرف : زین  ادـخ  لوسر  تفرگ ! مهاوخن  تقبـس  امـش  رب  وا  يراذـگمان 

نیا يارب  ار  نوراه  رـسپ  مان  دیامرفیم : راگدرورپ  درک : ضرع  تفگ و  کیربت  ترـضح  نآ  هب  دش و  لزان  ص )  ) ادخ لوسر  رب  لیئربج 
. ربش درک : ضرع  لیئربج  دوب ؟ هچ  نوراه  رسپ  مان  دومرف : ادخ  لوسر  نک ! باختنا  دولوم 

. متسه نابز  برع  نم  دومرف : ادخ  لوسر 
. دنتشاذگ نسح  ار  كرابم  دولوم  نیا  مان  زین  ادخ  لوسر  و  مانب ! نسح  ار  وا  درک : ضرع  لیئربج 

لوسر هک  دندوب  دهاش  مدرم  كدوک ، نیا  تدالو  زا  سپ  ص - )  ) یمارگ لوسر  دنتـسه -  دنوادخ  شرع  هراوشوگ  ود  نیـسح  نسح و 
. دننکیم شرافس  رایسب  وا  هب  تبسن  ار  یمالسا  تما  دنیامنیم و  دای  رایسب  دنزرف  نیا  زا  ص )  ) ادخ

ناناوج رورس  ود  نیسح  نسح و  دندومرف : و  دشاب ! هتشاد  تسود  زین  ار  نسح  دیاب  درادیم ، تسود  ارم  سک  ره  دندومرف : ترـضح  نآ 
. دنتشهب لها 

. دنتسه دنوادخ  شرع  هراوشوگ  ود  نیسح  نسح و  دندومرف : ادخ  لوسر  هک  سب  نیمه  راوگرزب  ماما  نآ  یهلا  يونعم و  ماقم  رد  و 
. دندوب دوخ  یمارگ  ردپ  ياتمه  تدابع ، دهز و  رد  و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  ع )  ) یبتجم ماما 

هفیرش هلمج  هب  دومرفیم و  توالت  نآرق  هاگره  دیزرلیم ؛ شندب  دنب  دنب  داتسیایم ، زامن  هب  نوچ  تسیرگیم ؛ دنوادخ  فوخ  زا  رایـسب 
دیـسریم و دجـسم  رد  هب  هاـگره  کـیبل ! مهللا  کـیبل ؛ دوـمرفیم : دیـسریم ، دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  اوـنمآ : نیذـلا  اـهیأ  اـی 

دق نسحم  ای  کبابب ! کفیض  یهلإ  تشادیم : هضرع  یهلا  هاگرد  هب  درکیم و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  دوش ، دجسم  لخاد  تساوخیم 
دنوادـخ يا  تسا ! هداتـسیا  تاهناخ  رد  رب  وت  نامهم  ادوبعم ! میرک : ای  كدـنع  اـم  لـیمجب  يدـنع  اـم  حـیبق  نع  زواـجتف  ءیـسملا  كاـتأ 

دنوادخ يا  تسا ، وت  رد  هک  ییاهیابیز  قحب  رذگرد ، شیاهیتشز  زا  وت  سپ  تسا ؛ هدروآ  يور  وت  هب  يراکهانگ  مرک ! ناسحا و  بحاص 
دندرک و میـسقت  يواسم  روطب  ارقف  اب  ار  دوخ  لاوما  یمامت  راب  هس  ای  ود  دـنتفر و  جـح  هب  هدایپ  راب  ترـضح 25  نآ  یتیاور ، هب  انب  میرک !

یقاب ناشدوخ  جراخم  يارب  يرانید  مهرد و  چـیه  هک  يروطب  دیـشخبیم ، لئاس  هب  ار  هناخ  رد  دوجوم  دـقن و  لاوما  یمامت  یهاـگ  یتح 
. دنامیمن
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اما دنـشابیم ، تالامک  یمامت  دجاو  يدنوادخ و  تافـص  یلجت  لحم  یهلا و  يانـسح  ءامـسا  مامت  رهظم  راوگرزب ، ناماما  یمامت  هچرگ 
. دنک هولج  رتشیب  نانآ  ياهیگژیو  ریاس  زا  تافص ، نآ  زا  یکی  هک  دوشیم  ببس  نامز  طیارش 

. دنتفای یگتسجرب  تدابع  دهز و  هب  ع )  ) داجس ماما  تماهش و  تعاجش و  رد  ع )  ) نیسح ماما  هک  مینیبیم  ور ، نیا  زا 
زا تماهش و  تهج  زا  همئا  ریاس  ای  دوبن ، نیدباعلانیز  ماما  شدنزرف  تدابع  نوچمه  ع )  ) نیسح ماما  تدابع  هک  دوب  تهج  نآ  زا  هن  نیا 

راـتفر یناـمز  طیارـش  قباـطم  ناـماما ، هک  دوـب  ور  نـیا  زا  هـکلب  دـندوبن ؛ ع )  ) نیـسح ماـما  نوـچمه  يراکادـف  راـثیا و  یگتـشذگدوخ و 
یتیعقوم رد  رگا  دندرکیم و  حلص  دنتفرگیم ، رارق  ع )  ) یبتجم ماما  تیعقوم  نوچمه  یتیعقوم  رد  همئا  ریاس  رگا  هک  يروطب  دندومنیم ؛

. دندیگنجیم دنتفرگیم ، رارق  ع )  ) نیسح ماما  تیعقوم  نوچمه 
. دنشابیم روهشم  تفص  نیا  هب  ع )  ) نسح ماما  تسا و  ترضح  نآ  وفع  يرابدرب و  ملح و  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  زراب  تافص  زا 

هنیک تشاد و  رارق  هیواعم  مومـسم  تاغیلبت  ریثأت  تحت  یعیبط  روطب  دوب و  هدمآ  هنیدـم  هب  دوب و  ماش  لها  هک  ترـضح  نانمـشد  زا  یکی 
. تفگ ازسان  درک و  یبدایب  رایسب  ترضح  هب  تبسن  دومن و  تاقالم  ع )  ) نسح ماما  اب  دناورپیم ، لد  رد  ار  تیب  لها 

وت رب  لئاسم  ایوگ  یشاب و  یبیرغ  درم  وت  منکیم  نامگ  درمریپ ! يا  دندومرف : دش ، مامت  درم  نآ  نخس  نوچ  دندرک و  توکـس  ترـضح 
(. يراد يداقتعا  نینچ  ام  هب  تبسن  هک   ) تسا هدش  هبتشم 

سابل هب  رگا  مینکیم و  ریس  ار  وت  ، یشاب هنسرگ  رگا  میهدیم ؛ وت  هب  یهاوخب  يزیچ  رگا  میشخبیم و  ار  وت  ینک ، تیاضر  بلط  ام  زا  رگا 
. میناشوپیم ار  وت  يراد ، جایتحا 

دش ببس  راتفر  نیا  یشاب ! ام  نامهم  ییایب و  ام  لزنم  هب  یناوتیم  یهاوخب ، هک  یتروص  رد  درک و  میهاوخ  تزاین  یب  یـشاب ، جاتحم  رگا 
. دبای تسد  هزات  یتقیقح  هب  یماش  درم  دوش و  هدودز  هرابکی  دوب ، هدرک  هشیر  وا  لد  ناج و  رد  هک  مومسم  تاغیلبت  نآ  یمامت 

هک دنادیم  رتهب  ادخ  یتسه و  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  وت  هک  مهدیم  تداهـش  درک : ضرع  تسیرگیم ، دوب و  هدش  هبنتم  هک  یلاح  رد  اذـل 
دزن امـش  نآلا  یلو  مدوب ؛ رفنتم  تردـپ  وت و  زا  مدرم  همه  زا  شیب  منک ، تاقالم  ار  وت  نم  هکنآ  زا  شیپ  دـهد ! رارق  اجک  ار  دوخ  تلاسر 

زا دوب و  ع )  ) یبتجم ماما  نامهم  دوب ، هنیدم  رد  هک  ینامز  ات  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  هناخ  هب  سپـس  دـیتسه ! ادـخ  قلخ  نیرتوبحم  نم ،
. دمآ رامش  هب  تیب  لها  ناتسود 

. دننک هیبنت  ار  وا  دنتساوخ  ماما  درک و  یفلخت  ترضح  ناراکتمدخ  زا  یکی  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچمه 
. دنروخیم ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یناسک  ظیغلا : نیمظاکلا  و  دناوخ : ار  نارمع  لآ  هروس  هیآ 134  زا  تمسق  نیا  گنرد  نودب  وا 

هک یناسک  و  سانلا : نع  نیفاعلا  و  دناوخ : ار  هیآ  يدعب  تمسق  راکتمدخ  مدروخ ! ورف  ار  دوخ  مشخ  دندومرف : هیآ  ندینش  ضحم  هب  ماما 
. دنرذگیم رد  مدرم  ياطخ  زا 

تسود ار  ناگدننکناسحا  دنوادخ  و  نینسحملا : بحی  هللا  و  دناوخ : ار  هیآ  رخآ  تمسق  سپس  متـشذگرد و  وت  ریـصقت  زا  دندومرف : ماما 
ترضح نآ  لیاضف  نایب  رد  يرآ ؛ داد ! مهاوخ  وت  هب  یتفرگیم  نم  زا  هچنآ  ربارب  ود  سپ ، نیا  زا  مدرک و  دازآ  ار  وت  دندومرف : ماما  دراد 
نیرتهب میاهدرکن و  كرد  ار  ماما  تـالامک  لـیاضف و  قمع  زونه  اریز  میاهتفگ ، نخـس  دوخ  مهف  دـح  رد  تسا و  مک  دوش ، هتفگ  هچ  ره 

ریخلا و مکلعف  يوقتلا و  مکتیـصو  دـشر و  مکرمأ  رون و  مکمـالک  دـناهدومرف : دوخ  قـح  رد  تیب  لـها  دوـخ  هک  تسا  ناـمه  فیـصوت ،
ریخلا رکذ  نإ  مزح ؛ ملح و  ملع و  مکیأر  متح و  مکح و  مکلوق  قفرلا و  قدصلا و  قحلا و  مکنأش  مرکلا و  مکتیجس  ناسحإلا و  مکتداع 
يوقت امش  شرافس  تیصو و  تسا ؛ تیاده  أشنم  دشر و  امش  رما  رون و  امش  نخـس  هاهتنم : هیوأم و  هندعم و  هعرف و  هلـصأ و  هلوأ و  متنک 
ارادم تقادص و  قح و  زج  دشابیم و  يراوگرزب  مرک و  امش  هدیدنسپ  شور  ناسحا و  امش  تداع  تسا ؛ یکین  ریخ و  امـش  لعف  تسا و 

یشیدنارود ملح و  ملع و  قباطم  امـش  رظن  يأر و  تسارجالا و  مزال  یمتح و  هنامیکح و  مکح  امـش  نخـس  تسین ؛ امـش  نأش  رد  يزیچ 
تراـیز ، ) دـیتسه امـش  یکین ، نآ  رخآ  یهتنم و  هاـگیاج و  ندـعم و  هخاـش و  هشیر و  أشنمرـس و  دوش ، داـی  يریخ  یکین و  زا  رگا  تسا ؛
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(. هریبک هعماج 
یناف راد  هیلع -  هللا  ۀنعل  مجلم -  نبا  هبرض  رثارب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما ، يرجه ، لاس 40  ناضمر  كرابم  هام  خیرات 21  رد 

. دندیسر تداهش  هب  دندرک و  عادو  ار 
ار مدرم  مامت ، تغالب  تحاـصف و  اـب  دـنتفر و  ربنم  هب  ع ،)  ) یبتجم نسح  ماـما  ترـضح  ناـشیا ، نیـشناج  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  سپ 
: دیامرفیم هک  ار  نآرق  رد  میکح  راگدرورپ  شیامرف  دندش ؛ روآدای  ار  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  یهلا  ماقم  نأش و  دـنداد ؛ رارق  بطاخم 
هیآ 56) ءاسن ، هروس   ) دـییامن يوریپ  ناترمالا  یلوا  لوسر و  زا  دـینک و  تعاطا  ار  ادـخ  مکنم : رمـألا  یلوأ  لوسرلا و  اوعیطأ  هللا و  اوعیطأ 
هک دـندش  روآداـی  ار  مالـسلامهیلع )  ) تیب لـها  هب  تبـسن  ص )  ) ادـخ لوسر  شرافـس  دـندومن و  قیبـطت  دوخ  رب  ار  نآ  هدومرف ، توـالت 

ادـخ و باتک  یکی  مراذـگیم ، یقاب  امـش  نایم  رد  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  خـلا : یترتع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینإ  دومرفیم :
. ار مترتع  يرگید 

وا ياپ  هب  زین  ناگدنیآ  دنتفرگن و  تقبـس  وا  رب  ریخ  لمع  رد  ناینیـشیپ ، زا  کی  چیه  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بشما  دندومرف : نینچ  هاگنآ 
تیار و اب  ار  وا  ادخ  لوسر  دومنیم ؛ عافد  ترضح  نآ  زا  دوخ  ناج  اب  درکیم و  داهج  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  یسک  دیسر ؛ دنهاوخن 

يزوریپ حــتف و  اــب  زج  دــندوب و  وا  پـچ  فرط  رد  لــیئاکیم  وا و  تـسار  فرط  رد  لــیئربج  داتــسرفیم ، فرط  ره  هــب  دوــخ  مــچرپ 
. تشگیمنزاب

عشوی دومن و  عوجر  نامسآ  هب  بش  نآ  رد  مالسلا -  هیلع  میرم -  نب  یسیع  هک  درک  تلحر  یبش  رد  داب - ! وا  رب  دنوادخ  مالس  هک  وا - 
لوپ نآ  اب  تساوخیم  هک  دـنامن  یقاـب  وا  زا  يزیچ  مهرد  دـصتفه  زج  هرقن ، ـالط و  زا  درک و  تلحر  بش  نآ  رد  یـسوم  یـصو  نون  نب 

. درخب يراکتمدخ  شا  هداوناخ  يارب 
. دنتسیرگ ترضح  نآ  اب  زین  مدرم  تسیرگ و  تفرگ و  ار  ترضح  يولگ  ضغب ، سپس 

رود ار  يدـیلپ  سجر و  هنوگ  ره  تیب  لـها  زا  دـنوادخ  هک  تخاـس  ناـشنرطاخ  ناـنآ  هب  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوـخ  یتدـم  زا  سپ 
لها امـش  زا  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هدارا  : اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنإ  تسا : هدومن 

. دنادرگ رهطم  كاپ و  الماک  ار  امش  دنک و  رود  ار  يدیلپ  سجر و  تیب ،
یف ةدوملا  الإ  ارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  تسا : هداد  رارق  تیب  لها  تدوم  ار  شربمایپ  تلاـسر  دزم  شباـتک  رد  و  هیآ 33 ) بازحا ، هروس  )
(. هیآ 23 يروش ، هروس   ) ار منادنواشیوخ  هب  تبسن  تدوم  رگم  مبلطیمن  ار  يدزم  رجا و  متلاسر  لباقم  رد  نم  وگب  ربمایپ ! يا  یبرقلا :

: تفگ تساخرب و  دوب ، ع )  ) یلع نانمؤمریما ، باحصا  زا  هک  ص )  ) ربمایپ يومع  رسپ  سابع ، نب  هللادبع  دیسر ، اجنیا  هب  ماما  نخس  نوچ 
رد دنتفاتـش و  ماما  بناج  هب  توعد ، نیا  لابند  هب  مدرم  دینک ! تعیب  وا  اب  تسامـش ؛ ماما  نیـشناج  امـش و  ربمایپ  رـسپ  درم ، نیا  مدرم ! يا 

. دندومن تعیب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  اب  يرجه  لاس 40  ناضمر   21 هعمج ،
. دندیدرگ روما  قتف  قتر و  لاوحا و  عاضوا و  یسررب  لوغشم  هدرک ، بوصنم  هرصب  تیالو  هب  ار  سابع  نبا  زین  ماما 

ماـکحا ینآرق و  قیاـقح  هب  لـمع  نید و  ءاـیحا  هار  ینعی  ، ) دـندوب هدومیپ  ع )  ) یلع هک  ار  یماـمت  همین  هار  تسناوتیم  سدـقم  تعیب  نیا 
. دوب هتسشنن  مارآ  نمشد  یلو  دناسرب ؛ ییاهن  فده  هب  ار  هعماج  دشخب و  رارمتسا  یهلا )

، دوب هدومن  نشور  ار  نیفـص  گـنج  شتآ  دوـب و  هدرک  يراددوـخ  ع )  ) یلع اـب  تعیب  زا  ماـش  رب  طلـست  يارب  هک  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم 
. دتفیب قیمع  یفاکش  ناناملسم  نیب  دش  بجوم 

لیسگ هرصب  هفوک و  ياهرهـش  هب  ار  سوساج  ود  گنردیب  دینـش ، ار  ع )  ) یبتجم ماما  اب  مدرم  تعیب  و  ع )  ) یلع تافو  ربخ  هکنآ  زا  سپ 
. درک

ماما داینبون  تفالخ  ياههیاپ  ات  دوب  رهـش  رد  بوشآ  لالتخا و  داجیا  هیواعم و  هب  رابخا  ندـناسر  رهـش و  عاضوا  یـسررب  نانآ  تیرومأـم 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تکربرپ  تایح  زا  www.Ghaemiyeh.comياهشوگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 19زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنک تسس  ار  ع )  ) یبتجم
. دندیسر لتق  هب  ع )  ) نسح ماما  روتسد  هب  دندش و  ریگتسد  ییاسانش و  هناتخبشوخ  سوساج  ود  نیا 

اپ هب  بوشآ  ات  یتسرفیم  ار  دوخ  ناـسوساج  وت  دـنتخاس : بطاـخم  نینچ  ار  وا  نآ ، رد  دنتـشون و  هیواـعم  هب  ياهماـن  ترـضح  نآ  سپس 
در و همان  هیواعم  و  ع )  ) نسح ماما  نیب  هراومه  نآ ، زا  سپ  متـسه ! دربن  هدامآ  زین  نم  تسا ، نینچ  رگا  یتسه ! گنج  بلاط  ایوگ  دـننک ؛

. تخاس یلمع  ار  دوخ  میمصت  هیواعم  هکنآ  ات  دشیم ، رتشیب  هظحل  ره  یماظن  يریگرد  لامتحا  دشیم و  لدب 
درک یعـس  رگید  یفرط  زا  دـهد و  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  رهـش  نآ  ات  داتـسرف  هفوک  فرط  هب  ار  نآ  درک و  اـیهم  ار  ییمظع  هاپـس  يو 

. دش قفوم  رایسب  هار ، نیا  رد  دنک و  بذج  دوخ  فرط  هب  عمطت  اب  دبیرفب و  دندوب  هدش  جیسب  وا  اب  گنج  هب  هک  ار  ماما  هاپس  نارس 
. دندرک اهر  ار  ص )  ) ربمایپ دنزرف  دندیورگ و  هیواعم  هب  ترضح ، نآ  هاپس  زا  يرامشیب  دادعت 

. دوبن ماما  يرای  رب  مکحم  یمیمصت  دحاو و  یتین  اب  هچراپکی ، یشترا  ترضح ، هاپس  هک  دوب  نآ  رما  نیا  تلع 
راهظا رهاظب  دندوب و  تکاس  دوخ  ناج  سرت  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نامز  رد  هک  دندادیم  لیکشت  ینیقفانم  ار  رکشل  دارفا  زا  يرایـسب 

. دندرکیم تقفاوم 
زین ياهدع  دوب و  هدشن  لح  یتسردب  نانآ  يارب  زونه  تیالو  هلأسم  دنتشاد و  دیدرت  کش و  ترضح  نآ  یگتسیاش  هب  تبسن  زین  یهورگ 

(، دندوب هدیـسر  دوخ  دوصقم  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  اب  هک  ( ) ع  ) بلاطیبا نب  یلع  دندوب : رفن  هس  رفک  هب  دـقتعم  هک  دـندوب  جراوخ  زا 
دننک جراخ  هنحـص  زا  ار  هیواعم  ات  دنتـسویپ  نآ  هب  تسا ، هدش  هدوشگ  ياههبج  هیواعم ، ربارب  رد  دندیدیم  نوچ  هیواعم و  صاع و  ورمع 

. دندوب دوخ  دوصقم  يارجا  یپ  رد  هکلب  دوبن ؛ ص )  ) ادخ لوسر  فرط  زا  بوصنم  رما  یلو  يرای  ماما و  زا  يوریپ  ناشیعقاو  تین  و 
نادیم هب  اپ  يزوریپ  میانغ و  بسک  عمط  هب  زین  یهورگ  تیاهن ، رد  و  فده ، هن  دوب  هلیـسو  نانآ  يارب  ع )  ) یبتجم ماما  هب  يرادافو  راهظا 

. دندرکیم ور  فرط  نآ  هب  دشیم ، حرطم  رتالاب  يداهنشیپ  نمشد ، فرط  زا  رگا  هک  دوب  یعیبط  دندوب و  هتشاذگ  گنج 
ياهلیبق یموق و  بصعت  نآ ، تشاد و  ییازسب  ریثأت  یماظن  هلباقم  نیا  تشونرـس  رد  زین  يرگید  مهم  لماع  دش ، رکذ  هک  یتاکن  رب  هوالع 

. دوب بارعا 
. دندوب بصعتم  رایسب  هلیبق  سیئر  ياهشیارگ  تاروتسد و  هب  تبسن  هلیبق  کی  مدرم 

. دندرکیم حلص  زین  نانآ  درکیم ، حلص  رگا  دندیگنجیم و  دادیم ، گنج  نالعا  ياهلیبق  سیئر  رگا 
؛ لطاب زا  قح  يزاسادـج  رد  هشیدـنا  لقعت و  يور  زا  يروضح  هن  دوب  دوخ  ياسؤر  زا  يوریپ  هب  ع )  ) یبتجم ماـما  هاپـس  رد  ناـنآ  روضح 

هـشیدنا ینعی  هشیدـنا ، نیا  ددرگیم ! هلیبق  سیئر  روحم  رب  قح  يرادـنپ ، ادـخ و  باتک  هن  تسا ؛ موق  گرزب  نانآ ، دزن  قح  رایعم  ییوگ 
ایبنا نیفلاخم  هب  ار  نآ  نآرق ، هک  تسا  یشور  نامه  نداد ، رارق  روحم  ار  یموق  تابصعت  قطنمیب و  هنالهاج و  يوریپ  هناروکروک ، دیلقت 

، دـنکیم خـیبوت  كاپ  ترطف  قح و  نخـس  زا  يرود  ناشدادـجا و  ءابآ و  زا  هناروکروک  يوریپ  لیلد  هب  ار  نانآ  یتقو  دـهدیم و  تبـسن 
زا اهنت  میتفای و  یـشور  هریـس و  رب  ار  نامناردپ  نودتقمل : مهراثآ  یلع  انإ  ۀما و  یلع  انءابآ  اندجو  انإ  دیامنیم : لقن  نینچ  ار  نانآ  خساپ 
هب هک  یماگنه  و  انءابآ : هیلع  انیفلأ  ام  عبتن  لب  اولاق  هللا  لزنأ  ام  اوعبتا  مهل  لـیق  اذإ  و  اـی : و  هیآ 23 ) فرخز ، هروس   ) مینکیم يوریپ  نانآ 

نانآ رب  ار  نامناردپ  هک  یشور  زا  اهنت  ام  هکلب  دنیوگیم : خساپ  رد  دینک ، يوریپ  تسا  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  زا  دوشیم  هتفگ  نانآ 
: نودتهی الو  ائیـش  نولقعی  مهؤابآ ال  ناک  ولوأ  دهدیم : خـساپ  نینچ  قطنم ، زا  رود  نادان  هورگ  نیا  هب  دـنوادخ  مینکیم و  يوریپ  میتفای 
، هرقب هروس  ( ؟ درک يوریپ  نانآ  زا  دیاب  مه  زاب  دنـشاب ، هدشن  تیاده  یهار  هب  دننکن و  هشیدنا  لقعت و  يزیچ  رد  ناشناردـپ  رگا  یتح  ایآ 

لوپ اب  ار  لیابق  ياسؤر  ماما و  رکشل  نارس  اذل  دوب ؛ هدرب  یپ  نانآ  یبلطایند  هب  دوب و  هتخانش  یبوخب  ار  دوخ  نامز  مدرم  هیواعم  هیآ 170 )
. داد بیرف  اهرهش  رب  تموکح  هدعو  و 

داد هدـعو  درک و  نییعت  هزیاـج  مهرد  رازه   200 ترـضح ، نآ  لتاق  يارب  دـنناسرب و  لـتق  هب  ار  ع )  ) یبتجم ماـما  تساوخ  ناـنآ  زا  یتح 
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. دروآرد وا  جاودزا  هب  ار  شرتخد 
. دنتفرگ رارق  لباقم  فص  رد  دندرک و  تشپ  ع )  ) نسح ماما  هب  مدرم ، زا  يرامشیب  هورگ  نانآ ، عبت  هب  لیابق و  ياسؤر  رکشل و  نارس 

هب دندیشوپیم و  هرز  دوخ  سابل  ریز  هک  يروطب  دندیدیم ، رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  ع )  ) یبتجم ماما  هک  دوب  هتفشآ  نانچ  یلخاد  تیعـضو 
. دننیبن یبیسآ  موجه  رثا  رب  هناریگلفاغ  ات  دنداتسیایم  زامن 

دـندوب و هدیـشچ  ار  لوپ  عمط  هک  مدرم  یلو  دـندناوخارف ؛ داهج  هب  ار  مدرم  دـنتفر و  ربنم  هب  ع )  ) یبتجم ماما  نمـشد ، اب  هلباـقم  روظنم  هب 
. دندادن ماما  توعد  هب  تبثم  خساپ  دندوب ، هدرک  تیامح  مالعا  وا  زا  دندوب و  هتشون  همان  هیواعم  هب  ناشدوخ 
. دندرک مالعا  ار  دوخ  يرادافو  دنتساخرب و  تیامح  هب  متاح  نب  يدع  نوچمه  ناشیا ، نارای  زا  یهورگ  اهنت 

اجنآ هب  زین  دوخ  دوش و  راپـسهر  هاگرکـشل  فرط  هب  تسا ، داهج  هب  لیام  سک  ره  هک  دنتـساوخ  مدرم  زا  ع )  ) یبتجم ماـما  لاـح ، نیا  اـب 
، دندومن فسأت  راهظا  مدرم  ییافویب  زا  دندناوخ و  هبطخ  اددجم  اذل  دندش ؛ مدرم  رثکا  تبیغ  هجوتم  دندیسر ، اجنآ  هب  نوچ  یلو  دنتفر ؛

. دناهتسکش ار  دوخ  تعیب  زین  نونکا  دندرک ، اهر  ار  ترضح  نآ  دندوب و  هدرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  نیا  زا  شیپ  هک  یمدرم 
فقوت رابنا  مان  هب  یلحم  رد  دنداد  روتـسد  وا  هب  دنداتـسرف و  هیواعم  فرط  هب  يرفن  رازه  هاپس 4  سأر  رد  ار  مکح  مان  هب  یـصخش  هاگنآ 

. دشاب يدعب  روتسد  رظتنم  ددنبب و  وا  رب  ار  هار  دنک و 
. درک قحلم  دوخ  هب  ار  وا  تفیرف و  ماش  تالایا  زا  یکی  يرادنامرف  هدعو  مهرد و  رازه  اب 500  ار  مکح  يرومأم ، طسوت  هیواعم 

. دیسر ع )  ) نسح ماما  هب  ینکشنامیپ  نیا  ربخ 
. دیتسه ایند  هدنب  امش  تسین و  دامتعا  لباق  امش  دهع  هک  مدوب  هتفگ  اهراب  نم  دندومرف : دندرک و  ینارخس  مدرم  يارب  رگیدراب  ترضح 

. درک دهاوخ  ضقن  ار  دوخ  دهع  زین  وا  هک  منادیم  متسرفیم و  ار  رگید  یصخش  نونکا 
. دنکشن ار  دوخ  تعیب  دنکن و  یتشآ  حلص و  هیواعم  اب  هک  دنتفرگ  نامیپ  وا  زا  مدرم  روضح  رد  دندیبلط و  ار  يرگید  درف  سپس 

. درک تکرح  رابنا  فرط  هب  درک و  دای  دنگوس  بلطم  نیا  رب  زین  وا 
. دش هدیرخ  زین  وا  اما 

دنتفرگ میمـصت  ماما  دوب ! تالایا  زا  رگید  یکی  يرادـنامرف  مهرد و  رازه  اهنت 5  ص ،)  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  ندرک  اهر  لابق  رد  وا  تمیق 
نادیم فرط  هب  هاگرکـشل  زا  ناشدوخ  دـندرک و  بوصنم  هفوک  تیالو  هب  اتقوم  ار  لفون  نب  ةریغم  اذـل  دـندنبب ؛ هیواعم  رب  ار  هار  ناشدوخ 

. دتسرفب یکمک  يورین  ترضح  نآ  يارب  دنک و  توعد  گنج  هب  ار  هفوک  مدرم  دنتساوخ  هریغم  زا  نینچمه  دندرک  تکرح  دربن 
. تسویپ ماما  هب  دش و  ناور  هفوک  زا  یمیظع  هاپس 

هیواـعم فرط  هب  هار  نیب  زا  ار  وا  دـندومرف و  بوصنم  رفن  رازه  زا 12  بکرم  یهاپـس  یهدنامرف  هب  ار  سابع  نب  هللادـیبع  ع ،)  ) نسح ماما 
وا رگا  دشاب و  رکشل  ریما  دعـس  نب  سیق  هللادیبع ، يارب  يدماشیپ  عوقو  تروص  رد  دنداد  روتـسد  ددنبب و  وا  رب  ار  هار  رتدوز  ات  دنداتـسرف 

. دریگ هدهع  هب  ار  یهدنامرف  سیق  نب  دیعس  داد ، خر  شیارب  ياهثداح  ای  تسناوتن  زین 
. دندرک تکرح  طاباس  فرط  هب  هاپس  هیقب  اب  ناشدوخ  سپس 

نینچ هب  دامتعا  نانآ ، ینکشدهع  هقباس  اریز  دننک ؛ شیامزآ  ار  نایرکشل  تعاطا  نازیم  دنتفرگ  میمـصت  ع )  ) یبتجم ماما  دعب ، زور  حبص 
. تخاسیم لکشم  ار  یهاپس 

چیه هنیک  مشاب و  مدرم  يارب  ادـخ  قلخ  نیرتهاوخریخ  مراودـیما  نم  مسق ، ادـخ  هب  دـندومرف : نآ  رد  دـندناوخ و  ياهبطخ  روظنم ، نیدـب 
داحتا عامتجا و  یلو  دیدنسپیم ؛ ار  هقرفت  دیرازیب و  تعامج  زا  امـش  هک  دینادب  مهاوخیمن ! ار  یـسک  يدب  مرادن و  لد  رد  ار  یناملـسم 

. تسا رتهب  امش  يارب 
دنوادخ دیراذگن ! اپ  ریز  ار  میأر  دینکن و  تفلاخم  نم  رما  اب  سپ  تسا ؛ رتهب  امـش  رظن  يأر و  زا  هک  ماهدیـشیدنا  يریبدت  امـش  يارب  نم 
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روطب نانخس ، نیا  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دیامرف ! تیاده  تسا  نآ  رد  دنوادخ  تیاضر  یتسود و  هک  یهار  هب  دشخبب و  ار  امش  ارم و 
ناـیب ار  دوـخ  يأر  تحارـص  هب  یلو  دوـب ؛ دـنهاوخن  يرایـسب  شریذـپ  دروـم  هک  تفرگ  دـنهاوخ  یمیمـصت  هک  دـندرک  مـالعا  هتـسبرس 

. دندومرفن
تفالخ دنک و  حلص  هیواعم  اب  دهاوخیم  وا  دنداد : خساپ  هنوگ  نیا  رگیدمه  هب  و  تسیچ ؟ شدوصقم  دنتفگ : دندرک و  هاگن  مه  هب  مدرم 

. دنک راذگاو  وا  هب  ار 
رفاک درم ، نیا  دـنتفگ : دـندرک و  مهتم  رفک  هب  ار  ناشیا  دـندرک و  تفلاخم  ماما  يأر  اب  دـندوب ، هیواعم  رفک  هب  دـقتعم  لبق  زا  هک  جراوخ 

زا ار  شکرابم  يادر  دندیشک و  شیاپ  ریز  زا  ار  ماما  هداجس  یتح  دندومن ؛ تراغ  ار  نآ  دندرک و  هلمح  ماما  همیخ  هب  سپـس  تسا ! هدش 
. دنتشادرب ششود 

فرط هب  طاباس  زا  دندرکیم ، رود  ترـضح  نآ  زا  ار  نانمـشد  هک  یلاح  رد  نایعیـش ، زا  یمک  هدـع  دوخ و  تیب  لها  اب  ع )  ) یبتجم ماما 
. دندرک تکرح  نئادم 

، نیا زا  لـبق  هک  روط  ناـمه  نسح ! يا  ربـکا ! هللا  تفگ : تفرگ و  ار  ماـما  بکرم  ماـجل  نانـس  نب  حارج  ماـن  هب  يدرم  بش ، یکیراـت  رد 
نآ نار  ناوختسا  ات  تحارج  هک  يروطب  داد ؛ رارق  هبرض  فده  ار  ناشیا  نار  يرجنخ  اب  سپس  يدش ! رفاک  زین  وت  دوب ، هدش  رفاک  تردپ 

. دیسر ترضح 
. دنتخادنا نیمز  هب  زین  ار  درم  نآ  دنداتفا و  بکرم  زا  درد  تدش  زا  ع )  ) یبتجم ماما 

يور رب  ار  ماما  سپـس  دنتـشک ؛ ار  اهنآ  دندروآ و  موجه  دوب  شهارمه  هک  يرگید  درم  براض و  فرط  هب  ترـضح ، نآ  نایفارطا  هاگنآ 
. دندرب نئادم  هب  دنداد و  رارق  یتخت 

. دنریگب شاداپ  دنهدب و  هیواعم  لیوحت  ار  ترضح  دنتساوخیم  ياهدع  اریز  دوبن ؛ هدوسآ  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  زین  اجنآ  رد  یتح 
فرط هب  دوب  دش  هتساوخ  يو  زا  هک  درک  تفایرد  ییاههمان  لیابق ، ياسؤر  هاپـس و  نارـس  فرط  زا  هیواعم ، هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  راک 

. دریگب لیوحت  ار  ماما  دیایب و  اهنآ 
. تسویپ هیواعم  هب  زین  سابع  نب  هللادیبع  ینعی  يرفن ، رازه  هدزاود  هاپس  هدنامرف  فرط  نآ  زا 

. تخاس قحلم  دوخ  هب  دیرخ و  ار  وا  دوب ، هتخادرپ  دقن  تروص  هب  ار  نآ  زا  یمین  هک  مهرد  نویلیم  کی  لباقم  رد  هیواعم 
. تسویپ هیواعم  هب  درک و  كرت  ار  هاپس  هنابش  زین  هللادیبع 

راذگاو وا  هب  ار  تفالخ  ترضح  نآ  درک  تساوخرد  دش و  هحلاصم  راتـساوخ  ماما  زا  نآ  رد  تشون و  ع )  ) یبتجم ماما  هب  ياهمان  هیواعم 
نم هب  هک  ییاـههمان  مه  نـیا  درک ؛ دـنهاوخن  یهارمه  زین  وـت  اـب  دـندرکن و  یهارمه  وا  اـب  تردـپ  ناراـی  تشوـن : نـینچ  نآ  رد  دـننک و 

. درک همیمض  نآ  هب  ار  لیابق  نارس  ياههمان  و  دناهتشون !
میمصت دوب ، هدنامن  یقاب  ناشیا  يرای  يارب  یسک  زین  المع  درک و  دنهاوخن  يرای  ار  ناشیا  مدرم  دندوب  هدرک  نیقی  هک  زین  ع )  ) نسح ماما 

رـضاح اجنآ  رد  ادرف  ات  دنتـساوخ  مدرم  زا  دندرک و  صخـشم  ار  یناکم  رتشیب ، تجح  مامتا  يارب  زاب  یلو  دننک ؛ حلـص  هیواعم  اب  دنتفرگ 
. دنتشاد رذحرب  ینکشدهع  تفلاخم و  تعیب و  ضقن  زا  ار  نانآ  دنوش و 

. دندش عمج  اجنآ  رد  رفن  رازه  راهچ  طقف  یلو  دندومن ، فقوت  هاگهدعو  رد  زور  هد  ترضح  نآ 
كدـنا رایـسب  دـندوب ، هدرک  ضقن  ار  دوخ  تعیب  دـندوب و  هدرک  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هک  یمدرم  یمامت  لباقم  رد  هک   ) هدـع نیا  ایآ  اما 

. تسا نشور  رایسب  لاؤس  نیا  خساپ  ارهاظ  دندوب ؟ دامتعا  لباق  دندوب )
! منکیم بجعت  نید ، هن  دـنراد و  ایح  هن  هک  یمدرم  زا  نم  دـندومرف : نینچ  دـنتفر و  ربنم  هب  مهد  زور  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  لاح ، ره  هب 
اپ هب  ار  قح  نید  متساوخیم  نم  درک ! دهاوخن  افو  تسا  هداد  امش  هب  نم  نتشک  لباقم  رد  هک  یلوق  هب  هیواعم  مسق ، ادخ  هب  امـش ! رب  ياو 
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(. مدوبن یضار  نیا  هب  طقف  یلو   ) منک تدابع  ار  ادخ  مناوتیم  زین  ییاهنتب  نم  دیدرکن ، يرای  ارم  امش  یلو  مراد ؛
ار امش  دید و  دیهاوخن  ار  يداش  يور  زگره  هیماینب  تموکح  رد  امـش  منک ، راذگاو  هیواعم  هب  ار  تفالخ  رگا  مروخیم  دنگوس  ادخ  هب 

یلو دنبلط ؛ ياذغ  بآ و  دناهداتسیا و  ناشیا  نادنزرف  ياههناخ  رد  رب  امش  نادنزرف  منیبیم  ایوگ  درک ! دنهاوخ  هجنکـش  باذع و  تخس 
. دنهدیمن نانآ  هب  اذغ  بآ و  نانآ 

شلوسر ادخ و  هب  بلطم ، نیا  رد  تسا و  مارح  هیما  ینب  رب  تفالخ  اریز  مدرکیمن ؛ حلـص  هیواعم  اب  متـشاد ، يروای  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 
ایند رد  يراوخ  تبکن و  هب  یموق  چیه  يرآ ، دید ! دیهاوخ  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  يدوزب  ایند ! ناگدنب  يا  امش  رب  فا  منکیم ! دای  دنگوس 

یتیعمج رگا  هک  تسا  یهلا  تنـس  نیا ، دناهداد و  ماجنا  هک  يدنـسپان  تشز و  لامعا  هطـساوهب  رگم  دـنوشیمن  هدـشن و  راچد  ترخآ  و 
ود ره  يرورس  ياجب  ار  ترخآ  باذع  ایند و  تلذ  معط  دنوش و  ناقـساف  تموکح  راچد  دننک ، اهر  ار  یهلا  تیالو  قح و  يربهر  تمعن 

عوجلا و سابل  هللا  اهقاذأف  هللا  معنأب  ترفکف  ناکم  لک  نم  ادغر  اهقزر  اهیتأی  ۀـنئمطم  ۀـنمآ  تناک  ۀـیرق  الثم  هللا  برـض  و  دنـشچب : ناهج 
هب سپ  دیـسریم ؛ فرط  ره  زا  روفوب  نآ ، يزور  دوب و  مارآ  هدوسآ و  هک  ار  ییدابآ  دنزیم  لثم  دنوادخ  و  نوعنـصی : اوناک  امب  فوخلا 

دیناشوپ و نانآ  هب  ار  سرت  یگنـسرگ و  سابل  دندادیم ، ماجنا  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  دـنوادخ  هجیتن  رد  دـیزرو ؛ رفک  دـنوادخ  ياهتمعن 
قح متساوخیم  نم  دنتشون : هیواعم  هب  نومـضم  نیدب  ياهمان  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هیآ 112 ) لحن ، هروس   ) دـیناشچ نانآ  هب  ار  شیخلت 

. دندرکن یهارمه  ارم  مدرم  یلو  مزاس ؛ يراج  ار  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  مرادرب و  نایم  زا  ار  لطاب  منک و  ایحا  ار 
. درک یهاوخن  لمع  طیارش  نآ  هب  هک  منادیم  منکیم و  حلص  وت  اب  یطیارش  اب  نونکا 

نامیشپ تفالخ  یلبق  نابصاغ  هک  روطنامه  دش ، یهاوخ  نامیشپ  يدوزب  اریز  شابم ؛ داش  تسا  هدش  مهارف  وت  يارب  هک  یتموکح  نیا  هب 
. درادن يدوس  نانآ  يارب  ینامیشپ  دندش و 

. دزاس دقعنم  ار  ياهمانحلص  ات  دنداتسرف  هیواعم  دزن  ار  ثراح  نب  هللادبع  دوخ ، يومع  رسپ  سپس 

هیواعم اب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  همانحلص  نتم 

: دنکیم حلص  ریز  طیارش  قبط  رب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  اب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب 
. دنک لمع  هتسیاش  يافلخ  شور  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  قبط  رب  مدرم ، نایم  رد  دیاب  هیواعم  - 1

. دنک یفرعم  دوخ  زا  سپ  يارب  ینیشناج  دیابن  هیواعم  - 2
یبیسآ دیابن  وا  دنشاب و  ناما  رد  هیواعم  رـش  زا  دیاب  نمی )، زاجح و  رد  هچ  قارع و  رد  هچ  ماش و  رد  هچ  ، ) دنـشاب هک  اج  ره  رد  مدرم  - 3

. دناسرب نانآ  هب 
نانز و لام و  ناج و  دـیاب  دـننیبب و  یتیذا  بیـسآ و  هیواعم  فرط  زا  دـیابن  وا  نایعیـش  و  مالـسلا - هیلع  بلاطیبا -  نب  یلع  باحـصا  - 4

. دشاب ناما  رد  نانآ  دالوا 
رکم و هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  ناشیوخ  تیب و  لـها  ریاـس  نیـسح و  شردارب  یلع و  نب  نسح  هب  تبـسن  دـیابن  هیواـعم  - 5

. دنسرتب هیواعم  زا  دیابن  دنشاب ، نیمز  ياج  ره  رد  نانآ  دزاس و  نانآ  هجوتم  يررض  اراکشآ  ای  یناهنپ  دیابن  دشیدنیب و  ياهلیح 
. دوش هتفگ  ازسان  شباحصا  ترضح و  نآ  هب  زامن  تونق  رد  دیابن  زین  دوش و  نعل  دیابن  ع )  ) نینمؤملاریما هب  تبسن  - 6

ولج زین  ددرگن و  نایعیـش  هجوتم  یبیـسآ  ررـض و  نیرتمک  هک  تسا  هدـش  میظنت  ياهنوگب  همانعطق  ياهدـنب  تسا ، نشور  هک  روط  ناـمه 
نییعت ینیـشناج  شدوخ  زا  سپ  يارب  تشادن  هزاجا  وا  اریز  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  شدوخ  زا  سپ  هیواعم ، طسوت  موش  تکرح  نیا  رارمتـسا 

. تسا هدش  هداد  زایتما  هیواعم  هب  ترورض  دح  رد  هصالخ ، روطب  دنک و 
. دوب ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هاگرکشل  نآ ، زا  شیپ  هک  تفر  یلحم  هب  هیواعم  همانحلص ، داقعنا  زا  سپ 
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هب زاـمن  هکنآ  يارب  مدرکن  گـنج  امـش  اـب  نم  تفگ : نینچ  هبطخ  رخآ  رد  دـناوخ و  ياهبطخ  هعمج  زاـمن  هماـقا  زا  سپ  هعمج ، زور  يو 
، دناسر مدوصقم  هب  ارم  مه  ادخ  منک و  تموکح  امـش  رب  هک  مدرک  گنج  نبا  رطاخ  هب  هکلب  دیهدب ؛ تاکز  ای  دـیریگب ، هزور  ای  ، دـیراداپ
رد درک ! مهاوخن  لمع  اهنآ  زا  مادک  چیه  هب  تسا و  نم  ياپ  ریز  ماهتسب ، یلع  نب  نسح  اب  هک  یطورش  مامت  دیدوبن و  لیام  امـش  هچ  رگا 

نارای نایعیش و  يارب  یتنامض  چیه  درک و  دهاوخن  لمع  یهلا  ماکحا  ادخ و  لوسر  تنس  هب  هک  تسا  هدرک  حیرصت  هیواعم  نانخـس ، نیا 
. تسا هتشاذگ  اپ  ریز  ار  همانعطق  داوم  مامت ، تحارص  اب  وا  هک  دندرکن  یضارتعا  چیه  زین  مدرم  یتح  درادن ، دوجو  شتیب  لها  و  ع )  ) یلع
دندرکن و یضارتعا  چیه  دوب ،) اهدنب  نیرتمهم  هک   ) دادرارق دنب  نیتسخن  وغل  ربارب  رد  یلو  دنتسنادیم ؛ نآرق  وریپ  ناملسم و  ار  دوخ  نانآ 

. دننزیم ار  نید  فرح  طقف  نانآ  هک  دوب  هاگآ  یبوخب  تسنادیم و  ار  مدرم  نامیا  فعض  هیحور و  نیا  نوچ  مه  هیواعم 
بـصغ هب  قـفوم  هکلب  تفگیمن ، نینچ  اـهنت  هن  تروـص ، نیا  ریغ  رد  دـنک ؛ يراـج  ناـبز  رب  ار  نانخـس  نـیا  هـک  دوـب  هدرک  تأرج  اذـل 

. دشیمن زین  تموکح 
دنتسه ایند  هدنب  مدرم ، نوناّیدلا : لق  ءالبلاب  اوصّحم  اذإف  مهتـشیعم  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلأ  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  يرآ ؛
اهیتخـس هب  رگا  اما  دشاب ؛ نیمأت  نانآ  یناگدنز  هک  ییاج  ات  دـندرگیم  نید  درگ  تسا و  يراج  نانآ  نابز  رب  ناهد  بآ  نوچمه  نید ، و 

((. ع  ) نیسح ماما  تاملک  زا  لوقعلا ، فحت   ) دوب دنهاوخ  مک  یعقاو  نارادنید  هظحل  نآ  رد  دنوش ، راچد 
. تسا وا  قح  تفالخ  هک  دنیامن  مالعا  اراکشآ  ات  تساوخ  ع )  ) یبتجم ماما  زا  هکلب  درکن ؛ افتکا  حلص  دادرارق  داقعنا  هب  هیواعم 

نیرتدـب تسا و  يوقت  اـهیکریز ، نیرتهب  هک  دـینادب  مدرم ! يا  دـندومرف : یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دـنتفر و  ربنم  هب  زین  ع )  ) نسح ماـما 
. تسا یهلا  تیصعم  روجف و  اهتقامح ،

. تفای دیهاوخن  ار  یسک  نیسح )  ) مردارب نم و  زجب  دشاب ، ادخ  لوسر  شدج  هک  دیدرگب  يدرم  لابند  هب  ار  اج  همه  رگا  مدرم ! يا 
گنج هب  درک و  هعزانم  يرما  رد  نم  اب  هیواعم  دیدرک ! اهر  ار  شتیب  لها  امش  یلو  درک ؛ تیاده  ص )  ) دمحم هلیـسو  هب  ار  امـش  دنوادخ 

. متشادرب دوخ  قح  زا  تسد  مالسا ، تما  ناج  ظفح  يارب  متشادن ، يروای  نوچ  نم  دوب و  نم  ملسم  قح  هک  تخادرپ 
. دیگنجب مگنجب ، هک  ره  اب  دینک و  حلص  منک ، حلص  هک  ره  اب  ات  دیدوب  هدرک  تعیب  نم  اب  امش 

. منادیم اهنوخ  نتخیر  زا  رتهب  ار  اهنوخ  ظفح  منیبیم و  وا  اب  حلص  رد  ار  تما  حالص  نم 
. تسا تجح  دنک ، نینچ  سک  ره  يارب  نم  لمع  دوب و  امش  حالص  یهاوخریخ و  نم  ضرغ 

رـسیم ار  نآ  بابـسا  دـهاوخب و  ار  قح  هبلغ  یلاعت  قح  یتقو  ات  ناقفانم  يارب  كدـنا  لـیلق و  ياهرهب  ناناملـسم و  يارب  تسا  ياهنتف  نیا ،
. دیامرف

. داد مانشد  ع )  ) نینمؤملاریما هب  اراکشآ  نآ  رد  دناوخ و  هبطخ  تساخرب و  هیواعم  هاگنآ 
دنوادخ دندرک : اعد  نینچ  دندومرف و  رکذ  ار  ناشدوخ  فیرـش  بسن  هیواعم و  تسپ  بسن  باوج ، ماقم  رد  تساخرب و  ع )  ) یبتجم ماما 

نیملـسم مالـسا و  رب  وا  قح  تسا و  رترادهشیر  شقاـفن  رتشیب و  شرفک  هقباـس  رتشزرامک و  رتماـنمگ و  هک  ار  یـسک  وت ، نم و  ناـیم  زا 
. دومن هدافتسا  دوخ  عفن  هب  ع )  ) یبتجم ماما  اب  جراوخ  ینمشد  زا  هیواعم  نیمآ ! دنتفگ : یگمه  زین  سلجم  لها  دنک ! تنعل  تسا ، رتمک 

، شرسپ دقع  هب  ار  وا  دنک ، مومسم  ار  ترضح  نآ  هک  یتروص  رد  داد  هدعو  وا  هب  داتـسرف و  ماما  رـسمه  هدعج ، يارب  ار  يوق  يرهز  يو 
. داد دهاوخ  شاداپ  مهرد  رازه  دص  وا  هب  دروآ و  دهاوخ  رد  دیزی 

یعیبط تفریم و  رامش  هب  مالسلاامهیلع )  ) یبتجم ماما  نینمؤملاریما و  نانمشد  زا  جراوخ و  نارس  زا  هک  دوب  سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج 
. دشاب هدرک  ومن  دشر و  رکفت  زرط  نیا  اب  زین  شرتخد  هک  دوب 

. دومن مومسم  دوب ، هداد  ترضح  نآ  هب  راطفا  ماگنه  دوب و  هدش  هتخیر  مس  نآ  رد  هک  یتبرش  اب  ار  ع )  ) یبتجم ماما  زین  هدعج 
. دندیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  رفص )  28 یتیاور ، هب  و   ) يرجه لاس 50  رفص  متفه  خیرات  رد  زور ، ود  زا  سپ 
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زین دیزی  هب  دنک ، تنایخ  یبتجم  نسح  هب  هک  یـسک  تفگ : درواین و  رد  شدنزرف  دقع  هب  ار  وا  یلو  داد ؛ هدعج  هب  ار  روکذـم  غلبم  هیواعم 
نبا دنزرف  یلع  رفعج و  نب  هللادبع  سابع و  نبا  دندومن ، نفک  دنداد و  لسغ  ار  ردارب  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما  درک ! دهاوخ  تنایخ 

. دننک نفد  ص )  ) ادخ لوسر  هرونم  هضور  رد  ار  دوخ  ردارب  دنتفرگ  میمصت  دندیبلط و  ار  سابع 
مولظم دیهـش  نآ  دـنتفگ : دـنداد و  رارق  هناهب  ار  نامثع  هدـش  هتخیر  نوخ  رگید  راب  ناـمثع ، نادـنزرف  نایفـس و  یبا  لآ  مکح ، نب  ناورم 

نامیارب يریت  تسا و  ملاس  نامیاهریـشمش  ات  مسق  ادـخ  هب  ادـخ ؟ لوسر  اب  نسح ، دوش و  نفد  عیقب  رد  اهناکم  نیرتدـب  رد  نامثع ) ینعی  )
، نسح هداد ، رارق  نما  مرح  ار  هکم  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  دـندومرف : ع )  ) نیـسح ماما  ینک ! نفد  اجنیا  ار  وا  میراذـگیمن  هدـنام ، یقاب 

نامثع زا  وا  دنگوس ، ادخ  هب  دندش ! هناخ  نآ  دراو  هزاجا  نودب  هک  اهنآ  زا  تسا  رتراوازـس  وا  هناخ  ادخ و  لوسر  هب  همطاف ، یلع و  دنزرف 
رتراوازـس داد ، هانپ  ار  ادخ  لوسر  [ 1  ] ناگدـشهدنار داد و  ماجنا  ار  لامعا  نآ  دوعـسم  نبا  رامع و  اب  درک و  دـیعبت  ار  رذوبا  هک  راـکاطخ 

. داد ربخ  وا  هب  ار  ارجام  تفر و  هشیاع  دزن  دش و  راوس  دوخ  رتسا  رب  ناورم  تسا !
. دروآ ادخ  لوسر  هضور  هب  درک و  راوس  شیوخ  رتسا  رب  ار  وا 

. دنوش ادخ  لوسر  مرح  رد  ماما  نفد  عنام  ات  درکیم  کیرحت  ار  هیما  ینب  زین  هشیاع 
وا نم  هک  دینک  ماهناخ  لخاد  ار  یسک  دیهاوخیم  دیهدیم ! رازآ  ارم  زور  ره  هک  دیاهدرک  تأرج  ردق  نآ  امـش  تفگ : سابع  نبا  هب  يو 
هار هب  ار  لـمج  گـنج  و   ) يوشیم رتش  راوس  زور  کـی  وت  داد : خـساپ  ساـبع  نبا  دوش ؟ ماهناـخ  لـخاد  مهاوخیمن  مرادـن و  تسود  ار 

بیبح ادخ و  لوسر  نیب  یگنجب و  ادخ  ناتسود  اب  ینک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  یهاوخیم  يوشیم و  رتسا  راوس  زور  کی  و  يزادنایم )
اجنیا رد  ار  نسح  مراذگیمن  تسا ، یقاب  نم  رـس  رد  وم  کی  ات  مسق ، ادخ  هب  دز : دایرف  دـمآ و  نییاپ  رتسا  زا  هشیاع  يزادـنیب ! هلـصاف  وا 

. دندومن نارابریت  ار  ع )  ) یبتجم ماما  رهطم  هزانج  یتیاور ، هب  انب  و  دینک ! نفد 
. دندش راک  نیا  عنام  ع )  ) نیسح ماما  یلو  دنریگب ؛ ار  نانآ  ولج  دنشکب و  ریشمش  دنتساوخ  مشاه  ینب 

كاخ هب  ار  امـش  ینیب  مدرکیم و  نفد  ربمغیپ  دزن  ار  وا  هنوگچ  هک  دـیدیدیم  دوبن ، مردارب  شرافـس  رگا  مسق ، ادـخ  هب  دـندومرف : هاگنآ 
. دندرپس كاخ  هب  عیقب  رد  ار  نآ  دنتشادرب و  ار  هزانج  سپس  مدیلامیم !

رادروخرب یبسن  يدازآ  زا  نانآ  درکن و  نایعیش  هیلع  یمادقا  رهاظ ، بسح  هب  ع )  ) یبتجم ماما  تایح  نامز  ات  هیواعم  هیما - )!(  ینب  مالسا 
. دندوب

ترضح نآ  لیاضف  بقانم و  دنک و  حدم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  درادن  قح  سک  چیه  داد  روتسد  راوگرزب ، ماما  نآ  تداهـش  زا  سپ  یلو 
. دنیوگب ازسان  دننک و  نعل  ار  ترضح  نآ  ربانم ، رب  نانارنخس ، نابیطخ و  درک  رما  یتح  دنک  وگزاب  ار 

لیاضف شرتسگ  زا  ات  داد  روتسد  دوب ، زین  ع )  ) یلع ناتسود  باحصا و  زا  هک  ص )  ) ادخ لوسر  يومع  رسپ  سابع  نبا  هب  تهج  نیمه  هب 
. دنک يراددوخ  ترضح  نآ 

، مدرم هک  ماهداد  روتسد  ماهتشون و  اهرهش  همه  هب  نم  تفگ : هیواعم  تسا - : یندینش  هک  دش  لدب  در و  ینانخس  سابع  نبا  هیواعم و  نیب 
یهن هن ؛ ینکیم - ؟ یهن  نآرق  تئارق  زا  ار  ام  ایآ  خـساپ : ساـبع  نبا  راد - ! هگن  ار  دوخ  ناـبز  زین  وت  دـندنبب ؛ یلع  بقاـنم  ناـیب  زا  ناـبز 

. منکیمن
! نکن ینعم  ار  نآ  یلو  ناوخب ؛ ار  نآرق  يرآ ؛ ینکیم - ؟ یهن  نآرق  لیوأت  زا  ایآ  - 

. تسا رتبجاو  لمع  نآ - ؟ ماکحا  هب  لمع  ای  نآرق  ندناوخ  تسا : بجاو  لمع  مادک  - 
نآ هک  نک  لاؤس  یسک  زا  ار  نآرق  يانعم  دنک - ؟ لمع  هنوگچ  تسا ، هتشاد  يروظنم  هچ  نآرق  تاملک  زا  دنوادخ  دمهفن  یسک  رگا  - 
وت تسا ؛ هدـش  لزان  نم  تیب  لها  رب  نآرق  هیواعم ! يا  دـینکیم - ! لیوأت  وت  تیب  لها  وت و  هک  یتروص  نآ  هب  هن  یلو  دـنکیم ؛ لیوأت  ار 

، یلب ینادیم - ؟ ربارب  فیاوط  نیا  اـب  ارم  منک - ؟ لاؤس  سوجم  يراـصن و  دوهی و  طـیعم و  یبا  لآ  نایفـسیبا و  لآ  زا  ار  نآ  ییوگیم 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تکربرپ  تایح  زا  www.Ghaemiyeh.comياهشوگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 19زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


. ینکیم یهن  نآرق  هب  لمع  زا  ار  مدرم  وت  نوچ 
، ییامنیم يریگولج  شمارح  شلالح و  هب  لمع  زا  مینک و  تعاطا  نآرق  مکح  قبط  رب  ار  دـنوادخ  هک  نیا  زا  ینکیم  یهن  ار  ام  وت  اـیآ 
؛ دینک لیوأت  دـیناوخب و  ار  نآرق  دنـسریم - ؟ كاله  هب  ناشنید  رد  دـننکن  لاؤس  دـنوادخ  دارم  نآرق و  يانعم  زا  تما  رگا  هک  یلاح  رد 

هللا یبأی  مههاوفأب و  هللا  رون  اؤفطیل  نودیری  تسا : هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  دـییوگن - ! مدرم  هب  هدومرف  لزان  امـش  قح  رد  ادـخ  هچنآ  اما 
يزیچ دراد و  ابا  راک  نیا  زا  دنوادخ  دننک و  شوماخ  ناشیاهناهد  اب  ار  ادخ  رون  دـنهاوخیم  نارفاک  نورفاکلا : هرک  ول  هرون و  متی  نأ  الإ 

نیا شاب و  دوخ  لاح  هب  هیآ 32 - ) هبوت ، هروس   ) دندنسپن ار  بلطم  نیا  نارفاک  هچ  رگا  دنک ، لماک  ار  شرون  هک  نیا  زج  ددنـسپیمن  ار 
، تسا ع )  ) یلع ناتسود  نایعیش و  زا  دندرک  نیقی  هک  ار  سک  ره  هیمهس  ات  داتسرف  یبتک  روتـسد  اهرهـش  یمامت  هب  هیواعم  نزن ! ار  اهفرح 

. دننک عطق  لاملا  تیب  زا 
. تسا یلع  رادتسود  یسک  دینک  نیقی  تسین  مزال  داد : روتسد  نینچ  درک و  ضوع  ار  دوخ  روتسد  یتدم  زا  سپ  وا 

ناهانگیب روتـسد ، نیا  رودـص  اـب  تسین ! مزـال  قیقحت  دـینک و  ادـج  ار  شرـس  دیـشکب و  ار  وا  دـندرک ، مهتم  رما  نیا  هب  ار  وا  هک  نیمه 
زا دندرکیم و  هیقت  تدشب  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  مدرم  دـشیم و  بیرخت  ع )  ) یلع لآ  ناتـسود  ياههناخ  دندیـسر و  لتق  هب  يرایـسب 

. دندومنیم يراددوخ  ینلع  روطب  قح  راهظا 
. دز تسد  زین  يرگید  عینش  مادقا  هب  هیواعم  تیالو ، ینعی  نید ، نکر  مده  ادخ و  رون  وحم  ياتسار  رد 

ات دـننک  لعج  هیواعم  حدـم  تیب و  لها  تمذـم  رد  ار  يرامـشیب  تایاور  داد  روتـسد  وگغورد  نیثدـحم  راکایر و  ياهقف  تاضق ، هب  يو 
. دنیامن یفرعم  نید  زا  فرحنم  ار  ادخ  لوسر  نادناخ 

. تفرگ دوخ  هب  ياهزات  لکش  ثیدح  لعج  دنور  هیواعم ، روتسد  هب  یلو  دوب ؛ جیار  زین  نآ  زا  شیپ  ثیدح ، لعج  هتبلا 
. دوشن هتفریذپ  ییاضق  مکاحم  رد  ع )  ) یلع ناتسود  تداهش  داد  روتسد  يو  نینچمه 

هیواعم یغورد  ردارب  هیبا  نب  دایز  هفوک ، رادنامرف  لماع و  اریز  دوب ؛ هدش  رتتخـس  بتارمب  هفوک  مدرم  راک  یمالـسا ، ياهرهـش  نایم  رد 
. دوب

هب ع )  ) یلع باحـصا  هرمز  زا  دـنک ، قحلم  دوخ  هب  رجاـف  ینز  تداهـش  هب  ار  بسنلا -  لوهجم  ماـنمگ  نآ  هیواـعم -  هکنآ  زا  شیپ  داـیز 
. تخانشیم بوخ  ار  نانآ  لزانم  هفوک و  نایعیش  اذل  دوب ، ترضح  نآ  نارازگراک  زا  یتح  تفریم و  رامش 

ياپ تسد و  درک ، روک  ار  نانآ  نامشچ  ای  دز و  راد  هب  ار  هفوک  نایعیـش  یمامت  دش ، بوصنم  هرـصب  هفوک و  تراما  هب  دایز  هکنآ  زا  سپ 
. دوب هدنامن  یقاب  ياهعیش  هفوک  رد  هک  دناسر  ییاج  هب  ار  راک  دیرب و  ار  نانآ  زا  يرایسب 

تیعـضو دوب و  ندـش  وحم  فرـش  رد  تیب  لها  دای  مان و  دوب ؛ هدـش  عقاو  رثؤم  هیواعم  دادـیب  لـتق و  مومـسم و  تاـغیلبت  ناـقفخ ، ياـضف 
. دوب هدشن  یمومسم  وج  نینچ  راتفرگ  مالسا  نونکات  دوب و  كانرطخ  رایسب  هدمآشیپ ،

. دوبن زیاج  هجو  چیه  هب  توکس  طیارش ، نیا  رد 
ینمشد هلیسو  هب  مدرم  هک  تسا  هدیسر  اجنآ  هب  راک  دندومرف  هدهاشم  هک  ع )  ) نیـسح ماما  هیواعم ، ندیـسر  كاله  هب  زا  شیپ  لاس  کی 

مادقا هب  تسد  دنیامن ، ایحا  ار  قح  هملک  دننک و  هاگآ  اددجم  ار  مدرم  هکنآ  يارب  دننکیم )!(  ار  ادـخ  يوس  هب  برقت  دـصق  تیب ، لها  اب 
. دندز

راصنا مشاه و  ینب  [ ، 2  ] نیعبات هباحص ، مدرم ، ینم ، نیمزرس  رد  دندوب ، هدش  فرـشم  هکم  هب  جح  لامعا  يارب  هک  ینامز  ترـضح ، نآ 
هبطخ ناـنآ  يارب  دـندرک و  عـمج  رگیدـکی  درگ  ار  ناـنآ  دـندومن و  توـعد  ار  يراـکوکین  حالـص و  هب  فورعم  دارفا  نـینچمه  هنیدـم ،

. دندناوخ
، دوـب هدــش  لزاـن  ترــضح  نآ  نأـش  رد  هـک  ار  نآرق  زا  یتاـیآ  دــندرک و  رکذ  یکی  یکی  ار  ع )  ) نینمؤـملاریما لـیاضف  هـبطخ ، نآ  رد 
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. دندرمشرب
. دندرکیم دییأت  ار  ترضح  نآ  نانخس  زین  مدرم 

هتفگ غورد  دشاب ، یلع  نمـشد  تسا و  نم  رادتـسود  دنک  نامگ  سک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دیاهدینـش  امـش  دـندومرف : سپس 
. تسا

یلع نمشد  دشاب و  هتشاد  ار  امـش  تبحم  یـسک  هک  دراد  یبیع  هچ  هللا ! لوسر  ای  تفگ : يدرم  دشاب ! نم  تسود  دناوتیمن  یلع  نمـشد 
. متسه یلع  نم ، تسا و  نم  یلع  میتسه ؛ نت  کی  یلع  نم و  دومرف : ربمایپ  دراد ؟ شیارب  يررض  هچ  راک  نیا  دشاب ؟

یسک ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  دراد ، تسود  ار  یلع  یسک  ره  سپ  دشاب ؟ رفن  کی  نمشد  مه  تسود و  مه  یـسک  دوشیم  هنوگچ 
. تسا ادخ  نمشد  نم و  نمشد  تسا ، یلع  نمشد 

. دندرک دییأت  ار  ع )  ) نیسح ماما  نخس  رگید  راب  نارضاح ،
تقو ره  هک  مهاوخیم  امش  زا  مهدیم و  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دندومرف : نینچ  نیرضاح  هب  باطخ  دوخ  نخس  ياهتنا  رد  ترضح ، نآ 
ماما ، ییامهدرگ نیا  اب  دییوگب ! تسامـش  دامتعا  دروم  هک  سک  ره  هب  متفگ ، امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  دیدرک ، تعجارم  دوخ  ياهرهـش  هب 

یـسک دسریمن ، یـسک  شوگ  هب  قح  نخـس  تسا و  هدـش  ریگنماد  هنتف  یهارمگ و  هک  یعقاوم  رد  هک  دـنتخومآ  نایعیـش  هب  ع )  ) نیـسح
. دوش دوجوم  طیارش  میلست  دنک و  نامتک  ار  دوخ  ملع  دیابن 

. دنشوکب قح  هملک  يایحا  هار  رد  دنریگب و  ار  رفک  تاغیلبت  ولج  ناکما ، دح  ات  دنفظوم  همه 
دیهـش رهز  اب  ار  نسح  مدـنزرف  نوچ  دـندومرف : ع )  ) یبتجم ماما  نأـش  رد  تسا ، هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  هچنآ  رباـنب  ص ،)  ) مرکا لوسر 

وا يارب  سک  ره  تسیرگ و  دـنهاوخ  وا  رب  ایرد  نایهام  اوه و  ناگدـنرپ  یتح  زیچ ، همه  دـنیرگیم و  وا  رب  نامـسآ  تفه  هکئالم  دـننک ،
هک يزور  رد  وا  لد  دوش ، كانهودنا  وا  تبیـصم  رب  سک  ره  دش و  دهاوخن  روک  دوشیم ، روک  اهمـشچ  هک  يزور  رد  وا  هدـید  دـیرگب ،

دیزرل دـهاوخ  طارـص  رب  اهمدـق  هک  يزور  رد  دـنک ، ترایز  عیقب  رد  ار  وا  سک  ره  دـش و  دـهاوخن  نیگهودـنا  دـنوش ، نیگهودـنا  اهلد 
. ددرگیم تباث  شمدق ،

ای مییامنیم : رکذ  دناهدومرف ، هیما  یبا  نب  ةدانج  هب  باطخ  شتکربرپ ، رمع  تاعاس  نیرخآ  رد  ع )  ) یبتجم ماما  هک  ار  ینخـس  همتاخ ، رد 
ارف تلجا  هکنآ  زا  شیپ  ار  تاهشوت  وش و  هدامآ  تترفاسم  يارب  هدانج ! يا  کلجأ : لولح  لبق  كداز  لّـصح  كرفـسل و  ّدعتـسا  ةداـنج !

! نک هدامآ  دسر ،

یقرواپ

. دنتسه مکح  نب  ناورم  شرسپ  صاع و  نب  مکح  ادخ ، لوسر  ناگدش  هدنار  زا  روظنم  [ 1]
. دنوشن دراو  هنیدم  هب  دندوب  هداد  روتسد  دندوب و  هدرک  تنعل  ار  رفن  ود  نآ  ص )  ) ادخ لوسر 

. دنیایب هنیدم  هب  نانآ  دنتشاذگن  دندوب ، هدنز  هک  ینامز  ات  زین  رمع  رکبوبا و 
ناورم هب  ار  اقیرفآ  مئانغ  زا  رانید  رازه  دـص  زور ، کی  رد  داد و  رارق  دوخ  ریزو  ار  ناورم  تفریذـپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  ناـنآ  ناـمثع ، اـما 

. داد صاع  نب  مکح  هب  رانید  رازه  دص  رگید  يزور  دیشخب و 
ص)  ) ادخ لوسر  رضحم  ترایز  هب  قفوم  هدروآ و  مالسا  هک  دوشیم  قالطا  یسک  هب  تسا ) باحـصا  نآ  عمج  هک   ) یباحـص ناونع  [ 2]

.... رسای و رامع  دادقم ، رذوبا ، ناملس ، نوچمه  دشاب ؛ هدش 
هدشن و ترـضح  نآ  ترایز  هب  قفوم  یلو  دـندوب ، هدروآ  مالـسا  هک  دوشیم  قالطا  یناسک  هب  تسا ) نیعبات  نآ  عمج  هک   ) عبات ناونع  و 
ار ترـضح  نآ  یلو  دروآ ، ص )  ) ادـخ لوسر  تاـیح  ناـمز  رد  هک  ینرق  سیوا  نوـچمه  دـندوب ؛ هدـید  ار  ترـضح  نآ  باحـصا  طـقف 
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. دیسر تداهش  هب  ع ،)  ) یلع نینمؤملاریما ، باکر  رد  درکن و  تاقالم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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