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یتیبرت تیاکح  دص 

باتک تاصخشم 

هیملع هزوح  مق  رشن :  تاصخشم  ناشفارذب  یـضترم  یتیبرت  تیاکح  دص  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یضترم 1342 -  ناشفارذب  هسانشرس : 
هزوح یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  تسورف :  112 ص . يرهاظ :  تاصخشم  تاراشتنا 1378 . زکرم  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  مق 

هدشینیتال دـلج  تشپ  تشاددای :   x-852-424-964 مود پاچ  لایر  4800 لایر 964-424-568-7 ؛  4500 کباش :  مق 714 . هیملع 
[109  ] همانباتک ص تشاددای :  مود 1379 . پاچ  تشاددای :   . Mortaza Bazr - afshan. Sad hekayat-e tarbiayati

هزوح هدوزفا :  هسانش  اههعومجم  یقالخا --  ياهناتساد  عوضوم :  ناتـساد  مالـسا --  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  نینچمه  112 ؛ - 
هرامش  297/68 ییوــید :  يدــنب  هدر  BP 249/5/ب4ص4  هرگنک :  يدـنب  هدر  تاراـشتنا  زکرم  یمالــسا . تاـغیلبت  رتـفد  مـق . هـیملع 

م8018-78 یلم :  یسانشباتک 

ناشفارذب یضترم 

همدقم

لکشم هن  دریگ , ماجنا  ملاس  ترطف  ریثاث  تحت  یعیبط و  لاور  هب  رگا  نوچ  تسا  لهس  تسا .  عنتمم  لهـس و  يا  هلوقم  دنزر , ـیـت فـ بر تـ
يراجم زا  يرایسب  ندش  هزیلاناک  يژولونکت ,  تاطابترا ,  ینیشنر ,  یگدنز شـهـ هعسوت  اب  اریز  تسا  عنتمم  يدوبمک .  هن  دراد و  یـصاخ 

هدش ثداح  ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک و  تیبرت  ریسم  رد  هزات  عوضومو  لضعم  نارازه  یسای و . . .  سـ يداصتقا ,  یشزومآ ,  یتیبرت , 
هیجوت نیدلاو  ندوب  داوس  ـگـر بـی  ید دنا .  هتشگ  لیدبت  یفطاع  یتیبرت و  یقالخا و  نارحب  ياه  نوناک  هب  اه  هداوناخ  زا  يرایـسبو  تسا 

 . دـنبایب حالـصا  يارب  یهار  دـننک و  لیلحت  هیزجت و  ار  ناشناد  ـ نزر یفطاع فـ یقالخا و  تالکـشم  دـنناوت  یمن  زگره  اهنآ  تسین .  ریذـپ 
اب دـیاب  ناکما  تروص  رد  دنـشاب .  انـشآ  ناوج  ناوجون و  كدوک و  یـسا  ـنـ ـش ناور  ـیـتـی و  بر ياه تـ هلوقم  اب  دـیاب  ردام  ردـپ و  کـنیا 

يردام ردپ و  ره  هک  يراک  لقادـح  دـنیامن .  میظنت  اهنآ  رظن  ریز  ار  نادـنزرف  اب  طابترا  یگنوگچ  دـننک و  وگتفگ  رظن  بحاص  نارواشم 
زاار دوخ  دریگارف و  شیوخ  نادنزرف  اب  دروخرب  ـیـت و  بر هرا تـ ـ برد ار  یلک  لوصولا و  لهـسو  هداس  لئاسم  هک  تسا  نآ  دهد  ماجنا  دیاب 

 , ناکدوکاب هژیو  هب  مدرم ,  اب  طابترا  تیبرت و  رد  (ع )  راهطا همئا  و  ص )   ) مالـسا ربمایپ  هو  ـیـ ـش دـنادن .  زاین  یب  اهنآ  لاـمعا  يریگارف و 
ندوب لصو  رطاخ  هب  اهنآ  ام  هدیقع  هب  دزومآ .  یم  ام  هبار  میلس  لقع  ترطف و  اب  قباطم  لاح  نیع  رد  یلک و  لوصولا و  ـهـل  ـس روما  نیا 

ملاس دننک  یم  هیصوت  ناکدوک  تیبرت  رد  هک  ار  يا  هویش  اذل  دنتسه و  ناما  رد  شزغل  اطخ و  زا  تمـصعرهوگ ,  نتـشاد  یحو و  عبنم  هب 
تایاکحو تایاور  تسا  ناکدوک  اـب  نیدـلاو  طاـبترا  هویـش  نآ ,  روحم  هک  هعومجم  نیا  رد  تساـه .  شور  نیرت  ینتفاـی  تسد  نیرت و 

يروآ جـمـع  ناگرزب و . . .  یکدوک  نارود  زا  ییاه  هتکنو  ناشیا  هار  ناکلاس  و  (ع )  راهطا همئا  و  ص )   ) مرکا رب  ـ ما زا پـیـ يا  هدـیزگرب 
 . دوش عقاو  دیفم  هک  تسا  دیما  دنک .  یم  ریوصت  ار  ناکدوک  يایند  اب  یگنهامه  ههجاوم و  هقیرط  يدح  ات  هک  تسا  هدش 

كدوک هب  هجوت   - 1

يو ـد و بـه سـ ند يزا کـشـیـ زا بـ تسد  تفر ,  یم  دجسم  هب  هک   ( (ص ربمایپ ندید  اب  ناهگان  دندوب .  يزاب  لوغـشم  ناکدوک  زا  یهورگ 
اب دریگ و  یم  دوخ  شود  هب  ار  ع )   ) نیسح و  ع )   ) نسح  (, ص  ) مر ـ کا ربمایپ  دندوب  هدید  اهنآ  دنتفرگ .  ار  شفارطا  دندیود و  تر  ـ ـض حـ
ار دوخ  رتدوز  هچ  ره  تساوخ  یم  ربمای  پـ شاب !  نم  رتش  دنتفگ :  یم  هتفرگ ,  ار  ربمایپ  نماد  کی  ره  دـیما , نیا  هب  دـنک .  یم  يزاب  اهنآ 
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نوریب دجـسم  زا  ربمایپ  يوجتـسجرد  لالب  دناج .  ـ نر ار بـ نا  ـ کدو كا کـ لد پـ تشادن  تسود  اما  دناسرب , دجـسم  هب  تعامج  زامن  يارب 
دومرف وا  هب  دش , لالبروظنم  هجوتم  یتقو  ترضح  نآ  دننک .  اهر  ار  ربمایپ  ات  دنک  هیبنت  ار  اه  هچ  ـت بـ ساو دیمهف خـ ار  نایرج  یتقو  دمآ ,

يارب يزیچ  لزنم  زا  دورب و  تساوخ  لالب  زا  ربمایپ  تسا .  رتهب  مناجنرب  ار  اـه  هچب  مهاوخب  هک  نیازا  نم  يارب  زاـمن  تقو  ندـش  گـنت  : 
یـضار و اهنآ  درک و  میـسقت  اه  هچب  نیب  ار  ـا  هودر گـ ـبـر(ص )  ما پـیـ ـت .  ـش ـ گر ودرگ بـ هناد  تشه  اب  تفر و  لـالب  درواـیب .  ناـکدوک 

نیرت ناسآ  تسا .  تیبرت  هیلوا  لوصا  زا  كدوک  ياه  هتـساوخ  زاین و  هب  هجوت  نایب :  (( 1  . )) دندش لوغشم  ناشدوخ  يزاب  هب  لاحشوخ 
یعون اهنآ  هب  كدوک ,  زاین  نیمات  رب  هوالع  هک  تسا  ربمایپ  هناعـضاوتم  شور  ناـمه  ناـکدوک و  ندر  ـی کـ ـضار هار ,  نیرت  هدیدنـسپ  و 

 . دشخب یم  زین  تیصخش 

ناردپ تیلوؤسم   - 2

رایـسب شقن  تساوخ  داتفا و  اهنآ  هب  شمـشچ  روبع , نیح  رد   ( (ص ربمایپ دـندوب .  يزاب  لوغـشم  هچوک  رد  ناـکدوک  زا  يا  هدـع  يزور 
تـسد زا  نامزلارخآ  نادنزرف  رب  ياو  دومرف :  دنکدزـشوگ .  ناشناهارمه  هب  كدوک  دشر  رد  ار  اهنآ  نیگنـس  تیلوؤسم  ناردپ و  گرزب 

هک تسا  ناکرشم  نادنزرف  ربمایپ , روظنم  دیاش  دندرکرکف  يا  هظحل  دنتفر .  ورف  رکف  هب  هلمج  نیا  ندینش  اب  ربمایپ  نا  ـیـ فار ـ طا ناشناردپ . 
ار یناملسم  ناردپ  هکلب  نـه ,  تسا - ؟  نیکرشم  ناتروظنم  ایآ  هّللا ,  لوسر  ای  دندرک :  ضرع  دننک .  یم  یهاتوک  ناشنادنزرف  تیبرت  رد 

ناردـپ دـنریگارفار , ینید  لئاسم  زا  يا  هراپ  ناشناد  ـ نزر ـر فـ گا دـنزومآ و  یمن  دوخ  نادـنزرف  هبار  ینید  ضیارف  زا  يزیچ  هک  میوگ  یم 
یتیلوؤسم یب  ناردپ  نینچ  ایآ  هک  دندرک  بجعت  نخـس ,  نیا  ندینـش  اب  ربمایپ  نایفارطا  دنراد .  یم  زاب  هفیظو  نیا  يادا  زا  ار  ناشیا  , اهنآ

هب ار  يزیچ  ایند  لام  زا  ناشنادنزرف  هک  دنتسه  عناق  نیا  هباهنت  داد :  همادا  دوب  هدناوخ  ناش  هرهچ  زا  ار  اهنآ  بجعت  هک  ربمای  پـ دنتسه .  زین 
رود لیلد  رضاح , ـر  ـص رد عـ نا :  بـیـ (( 2  . )) دـنرازیب نم  زا  زین  نانآ  رازیب و  ناردـپ  لـیبق  نیا  زا  نم  دومرف :  هاـگنآ  دـنروآ . . . .  تسد 

 . تسا مهم  هلاسم  نیا  هب  ناشنیدلاو  یهجوت  یب  یبهذم ,  لئاسم  زا  ناناوجون  ناکدوکزا و  یمیظع  رشق  یهاگآان  ندوب و 

اوران ضیعبت   - 3

نآ برع ,  يدرم  تشاد .  دو  ـ جو نادنزرف  نیب  ضیعبت  تیلهاج و  نارود  راکفا  زونه  دوب .  هتـشذگ  ص )   ) مرکا ربمایپ  تثعب  زا  لا هـا  سـ
زا یکی  دوب , هتـسشن  هک  یماگنه  دش .  ص )   ) مرکا لوسررـضحم  بایفرـش  تفرگ و  ار  شدـنزرف  ود  تسد  يراک  نداد  ماجنا  ياربزور 

زیگنارثات هنحـص  نیا  هک  ربمغیپ  درکن .  یهجوت  شرگید  دنزرف  هب  دیـسوب و  ار  وا  درک و  تبحم  وا  هب  تفرگ ,  شوغآردار  دوخ  نادنزرف 
زج یباوج  برع  درم  نآ  ینک ؟  یمنراتفر  هنالداع  روط  هب  دوخ  نادـنزرف  اـب  ارچ  دومرف :  سپ  درواـیب , تقاـط  تسناوتن  درک  هدـهاشم  ار 

تسا و هدوب  هابتـشا  شراک  هک  تفا  ـ یرد زور  نآ  رد  وا  تسـشن .  شا  یناشیپ  رب  مرـش  قرعو  تخادنا  نییاپ  ار  شرـس  تشادـن .  توکس 
(( 3  . )) تشاذگ یقرف  نادنزرف  نیب  دیابن  زین  ندرک  هاگنرد  هک  دیمهف 

دلوت زا  لبق  تیبرت   - 4

تقد لالح ,  مارح و  هب  تشاد و نـسـبـت  ناوارف  مامتها  شدنزرف  تیبرت  رد  يو  تسا .  مالسا  گرزب  ياملع  زا  یـسلجم  یقتدمحمال  مـ
 . دوب شوگیزاب  یمک  یقتدمحمالم ,  دنزرف  رقابدمح , مـ دنکدشر .  مارح  لام  اب  شدنزرف  تسوپ  تشوگ و  ادابم  ات  داد  یم  ناشن  ناوارف 
هب دنام و  دجسم  طایح  رد  رقابدمحم  دوب .  ردپ  هارمه  كدو نـیـز  نآ کـ ـت .  فر نا  ـفـهـ صا عماج  دجسم  هب  تدابع  زامن و  ياربردپ  یبش 
نی ـ مز ار بـه  نآ  بآ  درک و  خاروـس  نزوـس  اـب  تشاد  رارق  دجـسمطایح  هشوـگ  رد  هک  ار  یبآ  زا  رپ  کـشم  يو  تخادرپ .  یـشوگیزاب 

لزنم يوس  هبو  تفرگ  ار  دنزرف  تسد  دش .  تحاران  هنحـص ,  نیا  ندید  اب  دمآ , نوریبدجـسم  زا  ردپ  یتقو  زامن , ندش  مامت  اب  تخیر . 
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هبارم هک  مدید  وا  زا  یلمع  زورما  ما .  هتشاد  رایسب  تقد  مدنزرف  تیبرت  رد  هک مـن  دیناد  یم  تفگ :  درک و  شرسمه  هب  ور  دش .  راپسهر 
لمع نیا  هب  تسد  لـیلد  هچ  هب  مناد  یمن  دـیایب , تسد  هب  لـالح  هار  زا  هک  ما  هدرک  تقد  شیاذـغ  دروـم  رد  هک  نـیا  اـب  تـشاداو .  رکف 

 : تفگ تبقاـع  درک و  رکف  یمک  نز  تسا .  هدـش  بکترم  ار  يراـک  نینچ  نامدـنزرف  هـک  يا  هدرک  هـچ  وـگب  لاـح  تـسا .  هدز  تـشز 
ارم هجوت  دوب , ناش  هناخرد  هک  يرانا  تخرد  متفر ,  هیاسمه  هناخ  هب  یتقو  راب  کی  متـشاد ,  محر  ردار  رقابدمحم  هک  یماگنه  شتـسار 

شرـسمه نخـس  ندینـش  اب  یـسلجم  یقتدمحمالم  مدیـشچ .  ار  نآ  بآ  زا  يرادقم  مدربورف و  اهرانا  زا  یکی  رد  ار  ینزوس  درک .  بلج 
ریثات هفطن  رد  كدناولو  مارح  ياذغ  ندروخ  هک  هدش  دیکات  یمالـسا  تایاور  رد  رگا  نای :  بـ (( 4  . )) درب یپ  بلطمزار  هب  دیشک و  یهآ 

 . دوش یم  عورش  دلوت  زا  لبق  تیبرت  دنا :  هتفگ  تیبرت  ملع  ناگرزب  اذل  تسا .  تهج  نیمه  هب  دراد  ءوس 

اعد هجیتن  دنزرف ,  - 5

همئا تیب و  لها  هب  يرفاو  هقالع  قشع و  هک  وا  دوبن .  يدـنزرف  بحاص  زونه  یگلاس ,  هاجنپ  رد  یهلا ,  گرزب  درم  نآ  هیوبا  عـلـی بـن بـ
وا يارب  دـهاوخب  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  رـضحم  زا  هک  تساوخوا  زا  ع )   ) نامز ماما  صاخ  نابیان  زا  یکی  هب  يا  همان  یط  تشاد ,   ( (ع راـهطا
نآ دیسر .  ع )   ) ماما رـضحم  هب  سانـشادخ  فراعدرم و  نآ  ياضاقت  ـد .  یا ـ مر ـت فـ یا وا عـنـ هب  هیقف  حلاص و  يدنزرف  دنوادخاتدنک  اعد 
يو زا  هک  دیدرگ  دهاوخ  يو  بیـصن  يرـسمه  يدوز  هب  اما  دش , دهاوخن  دنزرف  بحاص  دوخ  رـسمه  زا  وا  دومرف :  باو  رد جـ ترـضح 

رـسپ دنزرف  هس  وا  هب  دنوادخودش  يرپس  يدنزرف  یب  نارود  ع ,)   ) نامز ماما  ترـضح  هدـعو  قباطم  تشگدـهاوخ .  هیقف  رـسپ  ود  ياراد 
 . دندیـسر تهاـقف  بتارم  نیرتـالاب  هب  ناـش  هداـعلا  قوـف  هظفاـح  شوـه و  تـکرب  هـب  نیـسحودمحم  يا  ما هـ شر بـه نـ ـ ـس ود پـ داد کـه 

یماو یتفگـش  هب  ار  دوخ  دـیتاسا  دوب و  يراشرـس  شوه  غوبن و  بحاـص  تیلوـفط  نارود  ناـمه  رد  قودـص  خیـش  هب  فورع  مـحـمـد مـ
(( 5  . )) تشاد

طیحم تاریثات  كدوک و   - 6

نآ هک  نیا  اب  درک .  ادـیپ  جایتحا  زغم  یحارج  هب  يوسنارف  ینز  دوب .  هتـشذگ  یناهج  مود  گنج  راب  تبیـصم  هثداح  زا  لاـس  يا  لا هـ سـ
يدورس ندناوخ  هب  عورـش  یـشوه  یب  لاح  رد  نز  , درک تباصا  يو  زغم  زا  یگر  هب  یحارج  يوقاچ  یتقو  اما  تسناد ,  یمن  یناملآ  نز 

 . تشاد یپ  رد  ار  ناکـشزپ  بجعت  لمع  نیا  رارکت  دش .  عطق  زین  دورـس  ندـناوخ  دنتـشادرب , گر  زا  هک  ار  وقاچ  دومن .  یناملآ  نابز  هب 
یلاسدرخ كدوک  ماگنه  نآ  رد  هک  نز  نیا  هسنارف ,  هب  ناملآ  موجه  ماگنه  دـش :  هتـشادرب  زار  نیا  زا  هدرپ  ناوارف ,  تاـقیقحت  زا  پـس 

رد ماگنه  نآ  زا  اهدورـس  نیا  ـد .  نا هد  ـ ناو ـی مـی خـ نا ـمـ لآ رگلاغـشا  نازابرـس  هک  تسا  هدوب  ییاهدورـس  دـهاش  نابایخرد   , هدوبن شیب 
دروم يرایـسب  تایاور  رد  یکدوک ,  نینـس  رد  يریذـپ  ریثات  عوضو  مـ نا :  بـیـ (( 6  . )) تسا هدوب  هدـنام  ظوفحم  يو  هاـگآدوخان  ریمض 

 . دشاب تهج  نیمه  دلوت , زا  دعب  كدوک  پچ  تسار و  شوگرد  هماقا  ناذا و  ندناوخ  تمکح  دیاش  تسا و  هتفرگ  رارق  دیکات 

كدوک ندیسوب   - 7

رد ار  ود  نآ  يزور  دیسوب .  یم  تفرگ و  یم  شوغآ  ردار  ع )   ) نیسح و  ع )   ) نسح ص )   ) مالسا ربما  هد مـی شـد کـه پـیـ ـ ید را  ـیـ ـس بـ
 : تفگ دوخ  شیپ  تفر و  ورف  رکف  هب  دید  لافطاا  ـ بار يو  را  ـتـ فر ربمایپ و  هقالع  یتقو  تشاد ,  روضح  هک  یصخش  دیسوبو .  تفرگ  لغب 

رایـسب هلاسم  نیا  رد  نم  سپ  تسا  روط  نیا  رگا  تسا ؟  نیا  دـنزرف  تی  ـ بر رد تـ مـال  ـ ـسا شور  اـیآ  ما ؟  هدوب  هابتـشا  رد  لاـح  هب  اـت  اـیآ 
هد ياراد  نم  هّللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  , دـیوگب نخـس  دیـشک  یم  تلاجخ  هک  یلاح  رد  دـش و  کـیدزن  ربما  بـه پـیـ ما .  هدرک  یهاـتوک 

هرهچ گنر  هک  دش  تحاران  يردق  هب  وا  هتفگ  زا  رب  ـ ما پـیـ ما .  هدیـسوبن  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  نونکاتاما   , متـسه گرزب  کچوک و  دنزرف 

یتیبرت تیاکح  زا 45دص  هحفص 12 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


محر اـم  ناـکدوک  هب  هک  سک  نآ  تسا .  هدرک  نوریبوت  بلق  زا  ار  تبحم  رهم و  دـنواد  خـ دوـمرف :  وا  هب  ناـشیا  درک .  رییغت  ناـشکرابم 
(( 7  . )) تسین ام  زا  دراذگ , یمن  مارتحاام  گرزب  هب  دنک و  یمن 

راکتنایخ ردپ   - 8

هارمه هب  يداع ,  ریغ  يا  هره  دنمونت بـا چـ يدرم  دندوب .  هداتسیا  نیشامراظتنا  هب  سوبوتا  هاگتسیا  رد  نارفاسم  یناتـسمز ,  بش  نآ  رخاوا 
یمن تحار  ار  هراچ  یب  لفط  نآ  عوهت ,  هج و  ـیـ گر ـت سـ لا حـ دو .  سوبوتا بـ ندمآ  رظتنم  نارفاسم  رگید  رانک  رد  شا  هلاس  شـش  لفط 

ار كدوک  هدولآ  ییاذغ  دـندرک  یم  رکف  همه  درک .  غارفتـسا  نابایخ  رانک  رد  دـش و  رتدـب  موصع  لفط مـ نآ  لاح  هک  نیاات  تشاذـگ . 
یمک زا  در پـس  نآ مـ دراد .  یـضرم  هچ  شدـنزرفدسرپب  لفط  ردـپ  زا  تشاداو  ار  نارفاسم  زا  یکی  يواـکجنک ,  تسا .  هدرک  مومـسم 

لیم مغر  یلعو  مدرب  مناتـسود  زا  یکی  شون  شیع و  سلجم  هب  ار  وا  بشما  تسین .  ضیرم  مدـنزرف  تفگ :  یتشرد  يادـص  اـب  توکس 
دهاوخ لابند  هب  يا  هجیتن  هچ   , يا هداوناخ  نینچ  رد  كدوک  نیا  شرورپ  دـینک  یم  رکف  ناـیب :  (( 8  ! )) مدناروخ بارـش  وا  هب  كدوک , 

هدش هفالک  ناشرورـش  دنزرف  ـت  ـسد زا  يا  هداو  ـ نا كدوک خـ هیبنت  رد  لوا  ماگ   - 9 دوش ؟  یمروصت  نیا  زا  رتالاب  یتناـیخ  اـیآ  تشاد . 
 . تشادن شیاسآ  وا  تیذا  رازآ و  زا  یـسکزین  لزنم  زا  نوریب  داد .  یم  جنر  ار  لزنم  لها  همه  ردپ و  لاسدرخ ,  دنزرف  یبدا  یب  دـندوب . 

يزور تشادن .  يا  هدیافاما  درادرب , تشز  ياهراک  زا  تسد  هیبنت ,  رثا  رب  هک  نیا  دیما  هب  تفرگ ,  یم  کتک  داب  هب  ار  وا  راب  ره  زین  ردـپ 
نآ ـی بـه  ها تر نـگـ ـ ـض حـ در .  تیاکـش کـ يو  زا  دروآ و  ع )   ) نسحلاوبا ترـضحدزن  ناـنز ,  سفن  تفرگ و  ار  دو  ـد خـ نزر ـت فـ ـسد

هنوـگچ سپ  دیـسرپ :  شدوـخ  زا  درم  نزن .  ار  تدـنزرف  دوـمرف :  دزوماـیب .  وا  هـب  ار  ندرک  تـیبرت  شور  هار و  ـت  ـساو در و خـ در کـ مـ
ایو در گـ مـ نک .  رهق  يرود و  وازا  شندرک  بدا  يارب  داد :  همادا  ماما  دونـشب .  ار  ماـما  مـالک  همادا  اـتدوبرظتنم  منک .  تیبرت  ار  مدـنزرف 

دوـخ هـشیپ  ار  يرود  رهق و  هو  ـیـ ــش تـفرگ  میمــصت  هـظحل  ناــمهرد  دــش .  هدوــشگ  شیور  هـب  دــنزرف  تـیبرت  رد  يدــیدج  ياــیند 
ترهق شاب  بظاوم  یلو  دومرف :  ما  ـ ما در .  ها تـر کـ ـ گآار وا  ما ,  ـ ما مالک  همادا  هک  دوب  رکف  نیمه  رد  دیوگن .  ینخـس  شدـنزرفابودزاس 
هجیتن هکلب  درادن , يریثات  چیه  كدوک  تیبرت  رد  یندب  هیبنت  هویـش  نایب :  (( 9  . )) نک یتشآ  تدنزرف  اب  رتدوز  هچرهو  دـشکن  لوط  دایز 
يارب هار  دـنک و  یم  راد  هشدـخ  كدوک  دزن  ار  ملعم  ای  رداـمو و  ردـپ  تهبا  تمظع و  هیب ,  تدا بـه تـنـ رب عـ هوـالع  نوچ  دراد .  سکع 

 . دوش یم  هتسب  زین  يدعب  تیبرت 

ادرف ناگرزب  زورما  ناکدوک   - 10

ناد ـ نزر يزور فـ دو .  تحیـصن مـی نـمـ ار  نانآ  درک و  یم  عمجدوخ  رود  ار  نادـنزرف  یهاـگ  زا  ره  ع )   ) یبتجم نسح  ماـما  تر  ـ ـض حـ
توعد ار  اهنآ  يدصق  هچ  هب  ناشیا  دنتسناد  یمن  ماماروضح ,  ندش بـه  بایفرش  زا  لبق  ناکدوک  دناوخ .  ارف  ار  شردارب  نادنزرفو  دو  خـ

درگ ع )   ) ماما رود  هک  ناـکدوک  همه  دـندرگ .  یمزاـبرپ  تسد  اـب  دـنور , یم  ماـما  دزن  تقو  ره  هک  دـندوب  لاحـشوخ  یلو   , تسا هدرک 
دیزومایب و شناد  سپ  , دیـشاب زین  ادرف  عامتجا  ناگرز  دور کـه بـ دیما مـی  دیتسه و  زورما  ناکدوک  , امـش همه  دومرف :  ع )   ) ماما دـندمآ ,

(( 10  . )) دینک ششوک  ملع  بسک  رد 

دینکن بلس  ار  ناکدوک  كرحت  لاجم   - 11

راـنک زیم , يور  مدرک :  ضرع  دـیراذگ ؟  یم  اـجک  ار  ویدار  درک :  بلج  دوخ  هب  ارم  هجوـت  ماـما  يادـص  وـیدار , ریمعت  زا  سپ  زور  نآ 
 . متفایرد ار  ماما  دوصقم  لمات  یمک  بـا  دیراذگب .  هچقات  يور  تسا  رتهب  دـسرن و  نآ  هب  هچب  تسد  هک  دـیراذگب  ییاج  هن ,  ناتتـسد - . 

رما اب  ار  وا  دیامن و  بلسو  دودحم  ار  كدوک  كرحت  لا  ـد مـجـ ـشا روبجم نـبـ مه  دشاب و  ظوفحم  ویدار  مه  هک  نآ  يارب  ماما  ترـضح 
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(( 11  . )) دومرفار روتسد  نیا  دزاس , رطاخ  هدرزآ  یهن  و 

كاپ يدنزرف  ردام و   - 12

ار نادنفـسوگ  ریـش  تساو  شرتخد مـی خـ زا  هک  دینـش  ار  ینز  يادص  یبش  تفر .  یم  نوریب  لزنم  زا  اه  ـب  ـش ـی  ها گـ مود ,  خـلـیـفـه 
یمن ار  ام  هفیلخ  تفگ :  رخـسمت  يور  زا  ردام  هک  یتقو  درک .  یم  عانتما  راک  نیا  زا  رتخد  اما  دـنک , طولخم  بآ  اـب  رتشیب , شورف  يارب 

دعب مینک .  يراگتساوخ  تیارب  ار  وا  ات  نک  قیقحت  تفگ :  مصاع  شرـسپ  هب  هفیلخ  دنیب .  یم  ار  ام  هک  هفیلخ  يادخ  تفگ :  رتخد  دنیب . 
, دش هدا  ما نـهـ ـم نـ ـصا ما عـ داد کـه  اهنآ  هب  يرتخد  دـنوادخ  تفرگ ,  تروص  هک  جاودزا  دـندش .  رتخد  ندوب  كاپ  هجوتم  قیقحت ,  زا 
هب یتقو  زیزعلادـبع  ـن  بر عـمـ درک .  اطع  اهنآ  هب  زیزعلادـبع  نبرمع  مان  هب  يرـسپ  دـنوادخ  درک .  جاودزا  ناورم  نبزیزعلادـبع  ابرتخد  نیا 
یم ضارتعا  وا  راک  نیا  هب  هک  یتقو  دنادر و  ـ گر ار بـ ـ هز تر  نادنزرف حـضـ هب  ار  كدف  درک , عونممار  نینمؤملاریما  بس  دیسر , تفالخ 

(( 12  . )) تسا  ( س  ) همطاف ترضح  اب  قح  تفگ :  یم  دندرک 

دیزومایب نآرق  ار  ناکدوک   - 13

نیا درک :  لاؤـس  شردــپ  زا  ماـما  دیــسر , ع )   ) یلع ماـماروضح  هـب  شردــپ  هارمه  یکدوـک ,  نارود  رد  (( 13  )) قدزرف کـه  ـی  نا ـ مز
هب نانچ  نآ  ار  برع  مالک  رعش و  تفگ :  شنخس  همادا  رد  قدزر  رد فـ پـ دراد .  مان  مامه  تسا و  نم  دنزرف  وا  داد :  باوج  تسیکرسپ ؟ 
هک ع )   ) ماما یلو  , دریگب رارق  ع )   ) ماما قیوشت  دروم  شدنزرف  هک  تشاد  راظتنا  در  نآ مـ دراد .  نف  نیا  رد  لماک  تراهم  هک  متخومآ  وا 

نیا یتقو  قدزر  فـ دوب .  رتـهب  شیارب  يداد  یم  داـی  وا  هب  ار  نآرق  رگا  دومرف :  تسناد  یم  نآرق  يریگارف  رد  ار  ناملـسم  كدوک  راـختفا 
ار شدوخ  هظحل  نآ  زا  دـنام .  شرطاخ  رد  هشیمه  نخـس  نیا  تسـشن و  شبلق  رد   ( ع  ) ماما مالک  تفر .  ورف  رکف  هب  دینـش  ار  ماما  نخس 

(( 14  . )) دومن ظفح  الماک  ار  نآرق  درکزین و  نینچ  دنیشنن .  مارآ  دنکن  ظفح  ار  نآرق  یتقو  ات  درک  دیقم 

لمع ات  فرح  زا   - 14

هدیاف دراد , ررض  امرخ  ندروخ  دایز  هک  دندرک  یم  تحیصن  اروا  هچ  ره  دروخ .  یم  امرخ  رایـسب  یلفط  ص ,)   ) مرکا ربمغ  نا پـیـ ـ مز رد 
ربمغیپ زا  دروآ , ربمغیپ  روضح  هب  ار  وا  یتقو  دنک .  تح  ار نـصـیـ وا  ات  دروایب  (ص )  ربمغیپ دزن  هب  ار  وا  تفرگ  میمـصت  شردام  تشادن . 

هارمه هب  نز  رگ  ـ ید زور  دیروایب .  هرابود  ادرفار  وا  دیورب و  زورما  دومرف :  ترـضح  نآ  اما  دروخن , امرخ  هک  دیامرفب  لفط  هب  ات  تساوخ 
يواکجنک و تسناوتن  هک  نز ,  ماگنه  نیا  رد  دروخ .  امرخ نـ هک  دومرف  كدوک  هب  ترضح  دش .  رـضاح  (ص )  ربمغیپ تمدخ  شدنزرف 

زور ـ ید دو :  ـ مر تر فـ ـ ـض حـ دروخن ؟  امرخ  دـیدومرفن  وا  هب  زورید  ارچ  هّللا ,  لوسرای  درک :  لاؤس  ناشیا  زا  دـنک , یفخم  ار  دوخ  بجعت 
 ( ع  ) قدا ـ ـص ما  ـ ما تشادـن .  يریثاـت  مدرک ,  یم  تحیـصن  ار  وا  رگا  مدوب و  هدروخ  اـمرخ  مدوخ  دـیدرک , رـضاح  ار  كدوک  نیا  یتـقو 

يور زا  ناراب  هک  روط  نامه  دـنک , یمن  رثا  مدرم  ياـه  لد  رد  وا  هظعوم  درکن , لـمعدوخ  ملع  هب  ملاـع  هک  یماـگنه  یتسار  هب  دومر :  فـ
(( 15  . )) دنک یمن  ذوفن  نآ  رد  دزغل و  یم  فاص  گنس 

كدوک رد  وزرآ  شرورپ  تارثا   - 15

زور ره  نز  نیا  دیـشخ .  يا نـبـ هدـیاف  دـندرک  راک  ره  شا  هجلاعم  يارب  دـندرب .  نیناـجملاراد  هب  ار  وا  دـش و  هناوید  ینز  دـن :  ـ یو مـی گـ
نیـشام مراد .  لگـشوخ  رتخد  کی  رـسپ و  کی  مرادابیز .  رهوش  کی  نم  تفگ :  یم  درک و  یم  عمج  شدوخ  رود  ار  اه  هناوید   , حـبص

نیشام بقع  مه  اه  هچب  نم و  دنیشن و  یم  نیشام  نامرف  تش  پـ ـد , یآ را مـی  زا سـر کـ مرهوش  هک  رصع  هب  رصع  میراد .  یگنشق  يراوس 
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هرابرد تاقیقحت  زا  دع  بـ مینک . . . .  یم  حیرفت  اجنآ  رد  میراد و  هک  ییالیو  هب  میور  یم  تسا  ناریمـشرد  هک  نامرـصق  زا  مینیـشن .  یم 
رهوش هک  تسا  هتشادوزرآ  الثم  تسا ,  هتـشاد  یبی  ياهوزرآ عـجـ لامآ و  ندناوخ  سرد  نامز  رد  يو  هک  دش  مولعم  نز ,  نیا  یکدوک 

اباه لاس  دـشاب .  نانچ  نینچ و  نیـشام و . . .  ناشیالیو ,  رـصق و  اهنآ , ياه  هچب  , دـشا هفایق بـ شوخ  هبتر و  یلاع  يرادا  کی  شا  هدـنیآ 
یگدــنز دــیآ .  یم  رد  تورث  ییاـبیز و  دــقاف   , يداــع يدرم  يرــسمه  هـب  ـا  ــض زا قـ ـن کـه  یا یگدــنز مـی کـنـد تـا  اــهوزرآ  نـیا 

ندـش عـمـلـی نـ ـد .  نو ـ ـش زی نـمـی  ـد نـ نزر ـب فـ حا ـ ــص زا مـی کـنـنـد و  ـ غآ يا  هرا  ـ جا ـک و  چو يا کـ ـه  نا رد خـ ار  نا  ـ ــش ـ کر ـتـ ــش مـ
رب رتشیب  كدوک ,  ندمآراب  ـی  یا ـ یؤر نا :  بـیـ (( 16  . )) دنک یم  شا  هناوید  ماجنارـس  ات  دهد  یم  رازآ  ار  هراچیب  نز  ناور  نانچ  اهوزرآ ,

ناوت هک  دنهدن  ییاه  هدعودوخ  دـنزرف  هب  ردام , ردـپ و  اصو  ـ ـص خـ دو .  ـ ـش قیرزت مـی  وا  نهذ  هب  نایفارطا  فرط  زا  هک  تسا  ینیقلت  رثا 
هب یـسرتسد  تقو  چیه  دـنک و  زاورپ  دوخ  یلایخ  ياهایؤر  رد  رمع  کی  وا  هک  دوشب  نیا  شا  هجیتن  ات  دنـشا  هتـشادن بـ ار  نآ  نداد  ماجنا 

 . دشاب هتشادن  نآ 

دنزرفرب ردام  ياوقت  ریثات   - 16

ور دمآ و  شیپ  تشاد  تسد  رد  ار  ع )   ) نیـسح و  ع )   ) نسح تسد  هک  یلاح  رد  (س )  ارهز همطاف  دـید :  باوخ  رد  هر )  ) دـیف شـیـخ مـ
هب (س )  ارهز همطاف  هک  نیا  زا  درک  بجعت  دش .  رادیب  باوخ  زا  دیفم  خیش  هدب .  میلعت  ار  هقف  كدوک ,  ود  نیا  هب  خیشای ,  دومرف :  وا  هب 
رد ار  شرسپ  ود  تسد  هک  دید  ار  ینز  ناهگان  دوب .  هتسشن  سرد  هسلج  رد  خیش  يزور  هدب .  میلعت  اهنآ  هب  دیوگب  دیایب و  نینسح  هارمه 

ار هقف   (, یـضترم دیـس  یـضر و  دیـس   ) كدوک ود  نیا  هب  خیـش  ای  تفگ :  دیفم  خیـش  هب  نز  دوب .  هداتـس  ـ یا شر  ـ بار رد بـ تشاد و  تسد 
دیـس یـضر و  دیـس  هک  ییاج  ات  داد  شرورپ  هجو  نیرتهب  هب  ار  كدوک  ود  نآ  دوب , هتفایرد  ار  شباوخ  ریبعت  هک  دیفم  خی  ـ ـش هدب .  میلعت 
اهنآ ردام  دنهدب .  ناشردام  هب  هک  داد  كدوک  ود  نیا  هب  ماما  مهس  يرادقم  دیفم  يزور شـیـخ  دندیدرگ .  عیشت  ناهج  رخافمزا  یضترم 
لام نا ,  ـ مردا مـ ـت .  ـسا هتـشاذگ  ثرا  هب  يا  هزاغم  نامردپ  دییوگب  دـیناسرب و  دـیفم  خیـش  هب  ارم  مالـس  تفگ :  درک و  لو نـ ار قـبـ لوپ 

(( 17  . )) مینک یم  یگدنز  تعانق  اب  میرادن و  يدایز  جایتحا  اذل  دنک , یم  جرخ  دریگ و  یم  ار  هزاغم  نیا  هراجالا 

مان نیرتهب   - 17

میم تـصـ مدر :  ضر کـ نا عـ ـ ـش ـ یا هب  دنک .  باختنا  شیارب  یمانات  مدرب  ماما  ترـضح  تمدخ  ار  وا  دمآ , ایند  هب  هک  مدنزرف  ـیـن  مرا چـهـ
یلع زا  دومرف :  دروآ و  بل  هب  ینیریـش  دنخبل  ماما  دییامرف .  باختنا  وا  يارب  یمان  امـش  مداد  حیجرت  یلو  مراذگب ,  یلعار  شمان  متـشاد 

(( 18 (( ؟  تسیچرتهب

دازون نتفگ  کیربت  هویش   - 18

وت رب  دوـب , دـهاوخ  دارم  بکرم  رب  راوـس  هک  دازوـن  نیا  دـلوت  تفگ :  وا  هب  شناتـسود ,  زا  یکی  دـنزرف  دـلوت  کـیربت  ماـگنه  هب  يدرم 
ار هد  ـنـ ـش يادـخ بـخـ وگب :  نینچ  دازون  شابداشو  کـیربت  ماـگنه  هب  دومرف :  وا  هب  تشاد  روضح  هک  (ع )  ریما ترـض  حـ داـب .  كراـبم 
 . يوش دـنم  هرهب  شا  يراکوکینزا  دـسرب و  ییاناوت  لامک  هب  تدـنزرف  هک  دـیما  داب .  كرابم  وت  رب  وا , شـشخب  نیا  شاـب و  راذـگرکش 

نیا تسا .  لامک  ندیـسر بـه  دـیحوت و  ریـسم  رد  ناسنا  ندز  ماگ  نآ  روحم  هک  دراد  یلماـک  روتـسد  دروم  ره  رد  مالـسا  ناـیب :  (( 19 ))
 . تسا هدش  داهنشیپ  ع )   ) همئا فرط  زا  دازون  شابداش  ياوتحم  رد  یتح  سدقم  فده 

تسا بوخ  یلیخ  رتخد ,  - 19
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اه تسد  گنرد  یب  دازون , ندید  اب  ناشیا  مدرب .  ماما  ترـضح  تمدخ  هباروا  دومرف .  اطع  يرتخد  نم  هب  دنوادخ  نا 1363 , ـسـتـ مز رد 
ار دازون  فرح ,  نیا  ندی  نا بـا شـنـ ـشـ یا تسا .  رتخد  متفگ :  رتخد . ؟  ای  تسا  رـسپ  دیـسرپ :  تفرگ .  ار  كدوک  قادنق  دروآ و  شیپار 
هاگ نآ  تسا .  بوخ  یلیخ  , رتخد دومرف :  راب  هس  دیسوب و  ار  شا  یناشیپ  تشاذگ ,  كدوک  تروص  هبار  ناشتروص  درـشف .  شوغآ  رد 

 , همطاف دومرف :  راب  هس  لمات  نودب  ماما  ترـضح  دـییامرفب .  باختنا  شیارب  یمان  امـش  دـهاوخ  یم  ناملد  متفگ :  درک .  لاؤس  شمان  زا 
(( 20  . )) تسا بوخ  یلیخ 

رتخد يارب  مان  نیرتهب   - 20

 : دومرف درک و  نم  هب  ور  ناشیا  مدوب .  نیگمغ  هتـسخ و  هک  یلاحرد   , مدش دراو  ع )   ) قداص ماما  رب  هک  تسا  هدش  تیاور  ـی  نو ـکـ ـس زا 
ینوکس يا  دندومرف :  تسارتخد .  هک  تسا  هداد  يدنزرف  نم  هب  دنوادخ  مدرک :  ضرع  تسیچ ؟  وت  یتحاران  مغ و  تلع  ینوکـس ,  يا 

زا هدافتـسا  نودبزین  دنک و  یم  یگدنز  دشاب , هتـشاد  زاین  وت  هب  هک  نیا  نودب  وا  دنوادخابوا .  يزور  تسا و  نیمز  يور  رب  وا  ینیگنـس  , 
ندینش اب  ترـضح  نآ  ما .  هتـشاذگ  همطاف  ار  شمان  متفگ :  يا ؟  هتـشاذگ  هچ  ار  وا  مسا  دندیـسرپ :  هاگ  نآ  دروخ .  یم  اذغ  وت , يزور 
شحف وا  هب  يا  هتشاذگ  همطاف  ار  وا  مسا  رگا  اما  دومرف :  تشاذگ و  یناشیپ  رب  تسد  سپ  سـ دیـشک .  هآ  راب  هس  س )   ) همطاف سدقم  مان 

(( 21  . )) نکن تنعل  ار  وا  هدن و 

كدوک دادعتسا  هقالع و  رد  تیقفوم   - 21

سرد مـی دو  نـه خـ دو .  غولـش بـ بترمان و  رایـسب  تفر ,  یم  هسردـم  هب  هک  یماگنه  یکدوک ,  رد  راـگزور , گرزب  ناـشاقن  زا  یـکـی 
دهد و شدنپ  تولخ  رد  ات  دیبلط  روضح  هب  ار  واداتـسا  يزور  دنهد .  ارف  شوگ  داتـسا  سرد  هب  اهدرگاش  ریاس  تشاذگ  یم  هن  دناو و  خـ

هعطق اب  يو  هک  دومن  هدهاشم  درک , یم  تحیصن  ار  لبنت  درگاش  هک  ینیح  رد  دیامن .  دزشوگ  وا  هب  ار  يراگنا  لهسو  یشوگیزاب  تبقاع 
هدش هدیرفآ  ـی  شا يارب نـقـ كدوک  نآ  هک  تفایرد  تسارف  هب  هبرجت  اب  داتسا  دنز .  یم  شقن  ار  ییابیزریوا  تـصـ ـیـن ,  مز يور  یلاغز , 

 , كدوـک نآ  هک  اهدـعب  دوـمن .  ـیـب  غر شد تـ ـ نزر یلیـصحت فـ هتـشر  نداد  رییغت  هبار  وا  درک و  تبحـص  شردـپ  اـب  نیمه  يارب  تسا . 
ياه هلق  هب  ناناوج  رثکا  ارچ  هک  دندیـسرپ  نوسیدا  زا  دـیدرگ .  رادـیدپ  , دنمـشوه راـگزومآ  نآ  ینیب  شیپ  تحـص  دـش , یگرزب  شاـقن 

(( 22  . )) دننز یمن  ماگدنراد  ار  شدادعتسا  هک  يریسم  رد  نوچ  داد :  باوج  يو  دننک ؟  یمن  ادیپ  تسد  تیقفوم 

كدوک یشاقن  يارب  هزیاج   - 22

نآ زا  سپ  وا  دندش .  لئان  ماما  ترضح  یسوبتسد  هب  شا  هداوناخ  اب  هارمه  نا ,  ـتـ ـسود زا  یـکـی  دنک :  یم  لقن  نایمیحر  مالـسالا  ۀجح 
هک دو  هدروآ بـ ما  ـ ما هب  میدـقت  يارب  ار  شا  یـشاقن  رتـفد  تسا ,  ناتـسبد  مجنپ  سـالک  هک  مرـسپ  نیا  تـفگ :  درک و  ـعـه  جار نـم مـ هـب 

دعب زور  رد  متفرگ و  ار  یـشاقن  رتـفد  مـن  تسا .  هدـش  تحاراـن  یلیخ  نیمه  يارب  دـندش , ماـما  تمدـخ  هـب  نآ  ندروآ  عناـم  ناـظفاحم 
نآ ياه  خرچ  هک  کنات  کی  زا  يریوصت  ندید  اب  دومرف و  هظحالم  ار  نآ  قاروا  مامت  تقد  اب  ماما  ترضح  مدرک .  میدقت  ماما  تمدخ 
نآ هب  هکدومرف  دوب , هداد  لیکشت  زومآ  شناد  لفط  کی  ار  نآ  ـشـیـن  نر داد و سـ ـک مـ یار نآ  ـه  لو لـ باتک ,  ار  نآ  هنت  شارت ,  دادم  ار 

(( 23  . )) دش میدقت  وا  هب  ماما  رتفد  يوس  زا  يا  همان  اب  هارمه  هزیاج  هک  دوش , تخادرپ  بسانم  يا  هزیاج  لاسدرخ  زومآ  ـش  ناد

كدوک ياه  تقایل  تخانش   - 23
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ياه لاس  رد  یلو  تشادن ,  یناشخرد  هرهچ  ییادتبا  ياه  سالکرد  , رضاح رصع  نادکیزیف  گرزب و  دنمشناد  نیت  ـیـشـ نا ـنـد :  یو مـی گـ
 . تسا دادغبریخست  ددص  رد  مور ,  رصیق  هک  دیسر  ربخ  یقوجلس  هاش  بـه مـلـکـ داد .  زورب  ار  دوخ  هدنام  یفخم  فرگـش و  دادعتـسا  , دعب

هفاـیق هاـگا  هک نـ دـید  یم  ناـس  شترا  زا  يزور  کـلملا  ماـظن  هجاوخ  درک .  تکرح  ناریا  زرم  يوس  هب  دوخ  شترا مـنـظـم  اـب  هاـشکلم 
زابرـس نآ  زا  دو کـه  هدر بـ رو کـ ـ ـص وا تـ دـننک .  نوریب  فصزاار  وا  هک  داد  روتـسد  درک .  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  دـق , هاتوک  يزابرس 

نیا رد  ناناملسم  اقافتا  دنک .  ریسا  ار  رصیق  زابرـس  نیمه  دیاش  یناد ؟  یم  هچ  تفگ :  هجاوخ  هب  هاشکلم  تسین .  هتخاس  يراک  , دق هاتوک 
زا هک  دنتـسه  ییاهنآ  قفوم ,  ردام  ردـپ و  اـی  یبرم  ناـی :  بـ (( 24  . )) دیدرگ ریـسا  زابرـس  نیمه  تسد  هب  مور  رـصیق  دـندش و  زوریپ  دربن 

دنوادخ نوچ  دننک .  مهارف  ار  نآ  ییافوکش  هنیمزو  دنبایب  ار  اهنآ  ياهدادعت  ـ سا ـنـد , شا هتشاد بـ یبوخ  تخانش  دوخ  كدوکای  درگاش و 
 . تفای دهاوخ  تسد  قیفوت  هب  دادعتسا  نآ  ییافوکش  اب  صخش  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یصاخدادعتسا  سک  ره  رد 

كدوک رد  یتمه  دنلب  شرورپ   - 24

يارب دوش .  هاگآ  دوخ , دـنزرف  تمه  هزادـنا  زا  تساوخ  يزور  تسا .  مالـسا  ملاع  رد  تغالب  نف  ناراذـگ  هیاپ  زا  ینازاتفت  نیدـلادع  سـ
 . مسربامش هیاپ  هب  تامولعم  رظن  زا  هک  تسا  نیا  نم  تمه  مامت  تفگ :  رـسپ  تسیچ ؟  لیـصحت  زا  وت  فده  مرـسپ !  تفگوا :  هب  نیمه 

, دیسر یهاوخن  نم  یملع  بتار  زا مـ یمین  هب  زگره  تسا ,  نیمهوت  تمه  رگا  تفگ :  فسات  اب  دش و  رثاتم  دنزرف , رکف  یهاتوک  زا  ردپ 
هاگآ وا  شناد  بتارم  زا  هدینش و  ار  ع )   ) قداص ماما  یم  هزاوآ عـلـ متسه  وت  ردپ  هک  نیدلادعس  نم  تسا .  هاتوک  رایسب  وت  رکف  قفا  اریز 

زا هجرد  نیا  هب  دنلب , تمه  همه  نیااب  نم  مسرب .  اتمه  یب  تیصخش  نیا  یملع  هیاپ  هب  هک  دوب  نیا  نم  مه  مامت  لیـصحت  زاغآ  رد  مدوب . 
نینچ نونکا  هک  وت  تسین .  گرزب  ياوشیپ  نآ  یملع  ماقم  اب  سایق  روخ  رد  زگره  هک  ینیب  یم  ینک و  یم  هدـهاشم  هک  ما  هدـی  ـ ـسر ملع 

(( 25 (( ؟  دیسر یهاوخ  اجک  هب  يراد  یهاتوک  تمه 

رکذت کی  رثا   - 25

ـه نو دو و گـ لو بـ زا حـد مـعـمـ شیب  منزو  یفرط  زا  مدوب .  یتلاـجخو  ساـسح  رایـسب  یکدوک ,  نارود  رد  دـسیون :  یم  یناوـج  يوـنا  بـ
رد یتـح  هسردـم  رد  متـشادن .  یحیرفت  متفر و  یمن  یناـمهیم  سلاـجم  هب  زگره  داد .  یم  ناـشن  قاـچ  مدوـب ,  هـچنآ  زا  شیبارم  ـم  یا هـ
هک يدرم  اب  مدش ,  گرزب  یتقو  متـسه .  دیازو  بولطمان  يدوجوم  مراد و  قرف  نارگید  اب  مدرک  یم  سح  مدرک .  یمن  تکرـش  شزرو 

ياراد راقو و  اـب  يدارفا  مرهوش  ناگتـسب  مدـنام .  یقاـب  یحور  عضو  ناـمه  هب  زاـب  مدرک و  جاودزا  دوبر  گرز تـ مدو بـ زا خـ لاـس  دـنچ 
هب ارم  داد و  مه  تسد  هب  تسد  لئاسم  نیا  مامت  متـسناوت .  یمن  موش  اهنآ  دننام  مدرک  یم  شـشوک  هچ  ره  نم  دـندوب و  سفن  هب  دامتعا 

مرهوش ردام  يزور  داد .  تاجن  تخاس و  نوگرگد  ارم  رکذت , کی  ـا  ما مداتفا .  یـشکدوخرکف  هب  هک  ییاج  ات  دـناشک  يدـیماان  سای و 
نآ يارب  دنتـسه و  هک  هنوگ  نآ  میاـه  هچب  مراد  رارـصا  هشیمه  نم  تفگ :  یم  ودرک  یم  تبحـص  دوخ  ياـه  هچب  شرورپ  زرط  هراـبرد 

تسا نیمه  يارب  میاه  یتخبدب  همه  ما و  هتخانشنار  دوخ  زونه  هک  متسناد  درک و  رثا  یتخس  هب  نم  رد  نخس  نیا  دنشاب .  دنا  هدش  هدیرفآ 
يارب اه  تیـصخش  زا  بساـنم  يوگلا  نتخاـس  بـا  نا :  بـیـ (( 26  . )) ما هدـشن  هتخاـس  نآ  يارب  هک  مزیرب  یبلاـق  ردار  دوخ  مهاوـخ  یم  هک 

 . دنتفین یشکدوخ  رکف  هب  يرهاظ ,  عضو  ندوبن  یضار  زا  مناخ  نیا  لاثما  ات  داد  تهج  ار  اهنآ  رکف  زرط  ناوت  یم  ناکدوک 

ملعم یقالخا  دب  هجیتن   - 26

تلع نیمه  هب  اه  هچب  درک .  یم  تیذا  ار  اه  هچب  دوب و  وخدـنت  يدرف  یقالخا  رظن  زا  يو  اما  تشاد ,  يدایز  نادرگاـش  هک  دوب  یمل  مـعـ
دنتسشن و مه  اب  اذل  دننک .  لیط  ار تـعـ سردو  ـد  نو صال شـ يو خـ تسد  زا  هدش  هک  مه  زور  کی  يارب  ولو  هک  دوب  نیا  ناش  یـشوخلد 
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 , ملعم بانج  تفگ :  ودرک  مالس  ملعم  هب  اه  هچب  زا  یکی  دش , دراو  ملعم  هک  یماگنه  ـد , ند ـ مآ سالک  هب  هک  دعب  زور  دندیـشک .  هشقن 
بانج تف :  ـد و گـ مآ ـگـر  ید يدر  ـ گا شـ نیـشنب .  ورب  متـسین .  لسک  هن  داد :  باوج  ملعم  دیراد ؟  یتلاسک  هک  نیا  لثم  دهدن .  دب  ادخ 

 . تیاجرـس نیـشنب  ورب  تفگ :  هتـسهآ  دروخ و  هکی  ملعم  هعفد  نیا  دـیراد ؟  یتلاسک  هدرکن  يادـخ  هدـیرپزورما ,  ناتیور  گنر و  ملعم 
دنچ یتقو  ماجنارس  مت .  ضیرم هـسـ نم  دیاش  هک  درک  دیدرت  ملعم  درک .  رارکت  ار  اه  فرح  نامه  دمآ و  اهدرگاش  زا  رگید  یکی  بـعـد 

 . تسین شوخ  ملاح  زورما  ایوگ  هلب ,  تفگو :  دـش  هبتـشم  ملعم  رب  رما  دـندرک , رارکت  فسات  رثاث و  اب  ار  اـه  فرح  ناـمهرگید  درگاـش 
زا مینک و  هـیهت  ناـتیارب  ییاـبروش  زورما  اـت  دـیهدب  هزاـجا   , مـلعم اـقآ  دـنتفگ :  تـسا  شوخاـن  وا  هـک  دـنتفرگ  رارقا  هـک  یتـقو  اـه  هـچب 

دیزیخرب و تفگ :  اه  هچب  هب  ندرک و  هلان  هب  درک  عورش  دیشک و  زارد  تفر  دش , ضیرم  ـعـا  قاو کـم کـم مـعـلـم  مییامن .  يراتـسرپامش 
لابند هب  دندرک و  اهر  ار  بتکم  دن , ـتـ ـساو ار مـی خـ بـچـه هـا کـه هـمـیـن  مهدب .  مناوت د  یمن  متـسه و  شوخانزورما  دیورب .  لزنم  هب 

(( 27  . )) دنتفر ناشدوخ  يزاب  حیرفت و 

ریش ریثات   - 27

هطورـشم هیلع  یبـالقنا ,  لداـع  دـهتجم  نیا  دـندز .  راد  هب  هطورـشم  ناـمز  رد  ار  يروـن  هّللا  لـضف  خیـش  جاـح  هـّللا  ۀـیآ  دیهـش  موـحرم 
 . درک تفلاخم  نآ  اب  دوبن , مالسا  ته  رد جـ ـه  طور نوچاما مـشـ دوب , هاوخ  هطورـشم  لوا  هک  نیا  اب  درک .  ملع  دق  نامز  نآ  هعورـشمریغ 
زا یکی  دننک .  مادعا  ار  شردپ  هک  تشاد  رارـصا  هیقب  زا  شیب  رـسپ , نیا  تشاد .  يرـس  خیـش پـ دندرک .  ینادـنز  دـنتفرگار و  وا  تبقاع 

متشاد ار  شراظتنا  مه  نم  دوخ  دومرف :  ناشیا  مدرک .  لاؤس  يرون  هّللا  لضف  خیـش  زا  ار  تلع  متفر و  نادنز  مـن بـه  دو , هتفگ بـ ناگرزب 
رد دش .  دلوتم  فجن  رد  هچب  نیا  درک :  هفاضا  دید , درم  نآ  هرهچ  رد  ار  بجعت  رثا  دیهش , خی  نو شـ چـ دیآرد .  راک  زا  نینچ  مرـسپ  هک 
ریش مرسپ  هب  نز  نآ  هک  یتد  زا مـ سپ  میریگب .  وا  يارب  هدریـش  هیاد  کی  میدش  روبجم  تشادنریـش .  اذل  دوب , رامیب  شردام  ماگن  نآ هـ

هب ـر  ـس ـن پـ یا را  کـ دوب . . . .  زین  ع )   ) نینموملاریما نانمـشد  زا  نآ  رب  هوالع  تسا ,  يا  هدولآ  نز  يو  هک  میدش  هجوتم  ناهگان  داد , یم 
هدوت بزح  سیئر  هک  يرونایک  مان  هب  داد  هعماج  لیوحت  رگید  يرسپ  دساف , رسپ  نآ  دز .  فک  شردپ  مادعا  ماگنه  رد  هک  دیـسر  ییاج 

زا يادج  زین  دنزرف  تایحور  تسا ,  ردام  هتفای  شرورپ  شناوختـسا  تشوگ و  تسوپ و  نوخ و  هک  یت  ـ قو كدو  کـ نا :  بـیـ (( 28  . )) دش
 . دوب دهاوخنردام  تایحور 

ردپ هب  تراسج  اشنم   - 28

هن رگ  مـ ـخ گـفـت :  سا رد پـ رسپ  درک .  ضارتعا  وا  هب  دنز .  یم  کتکار  دوخ  ردپ  هک  دید  ار  يرـسپ  درک .  یم  روبع  ییاج  زا  یـصخش 
نآرق وا  هب  دـیامن و  تیبرت  ار  وا  دـنک و  باـختنا  شیارب  کـین  ماـن  هک  نیا  هلمج  زا  دراد , یقوـقح  ردـپ  ندرگ  رب  دـنزرف  هک  تـسا  نـیا 

یششوک نیرت  کچوک  متیبرت  رد  هتشاذگ و  کک )   ) ثوغرب ارم  مان  مردپ  تفگ :  رس  پـ يرآ .  تفگ :  خساپ  رد  صخـش  نآ  دزومایب ؟ 
تیبرت رد  هک  ینیدـلاو  نایب :  (( 29  . )) مناد یمن  ار  نآرق  زا  هملک  کـی  غوـلب  نس  هب  ندیـسر  دوـجو  اـب  هک  يا  هنوـگ  هب  تـسا ,  هدرکن 

هب هک  دنـشاب  هتـشاد  راظتنااهنآ  زا  دیابن  دـنیآ , یم  راب  وردوخ  زره و  یناهایگ  تروص  هب  ناشنادـنزرفو  دـنزرو  یمن  مامتها  ناشنادـنزرف 
 . دننک تمدخ  مارتحا و  ناشیا 

كدوک هب  مارتحا   - 29

س  ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  فارطا  نابایخ  رد  تعامج ,  زامنزا  تشگزاب  لاح  رد  يراسناوخ  یقت  دـمحم  هّللا  ۀـیآ  موحرم  یب  شـ
نان نتفرگ  يارب  هک  ار  یلوپ  دـهد :  یم  باوج  كدوک  , دـسرپ یم  ار  شا  هیرگ  تلع  یتقو  دـنیب .  یم  ندرک  هیرگ  لاح  رد  ار  یکدوک  (
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لایر ود  نآ  هک  نیا  ات  دوش  یموجتـسج  لوغـشم  هتـسشن ,  همین  تلاح  هب  گرزب  ـع  جر نآ مـ ـگ  نرد بـی  ما .  هدرک  مگ  متـشاد  هارمه  هب 
هک نیا  يارباما  , دنهدب كدوک  هب  ار  لوپ  نآ  ربارب  دنچ  دنتـسناوت  یم  یتحار  هب  ناشیا  دهد .  یم  كدوک  هب  دنک و  یم  ادیپ  ار  هدـشم  گـ

(( 30  . )) دندرک کمکوا  هب  لکش  نیا  هب  دنکن , یگدنمرش  ساسحا  وا 

تدابع لیمحت  هجیتن   - 30

یـصخش دوبن .  دنب  ياپ  یبهذم  عورف  لوصا و  زا  کی  چیه  هبودرک  یم  راکنا  ار  داعم  ادخ و  دوب , نانمؤ  زا مـ شرد  نآ کـه پـ يدر بـا  مـ
مردپا ـ قا ـفـ تا داد :  باو  در جـ مـ يدـمآ ؟  رد  بآ  زا  نینچوت  ییاوقت ,  اب  نمؤم و  ردـپ  نینچ  نتـشاد  اب  هک  تسا  هدـش  هچ  دیـسرپ :  وا  زا 

یم رادیب  باوخ  زاارم  روز  اب  مردپ  رحـس , ره  مدو ,  ـی بـ یا ـ پو كدوک نـ زونه  هک  ینامز  دیآ  یم  مدای  مشاب .  نینچ  هک  تسا  هدش  ثعاب 
تدابع و زا  مک  مک  هک  دـمآ  یم  اسرف  تفاط  نیگنـس و  رد بـر مـن  نآ قـ وارا  ـن کـ یا مو .  ـ ـش اعد  زامن و  لوغـشم  مریگب و  وضو  ات  درک 
 . مرادن يا  هقالع  یبهذم ,  تادقتعم  تاسدـقمزا و  کی  چـیه  هب  زونه  درذـگ , یم  ارجام  نآ  زا  اه  لاس  هک  نآ  اب  مدـیدرگ و  رفنتمزامن 

(( 31 ))

ناوجون درگاش  هب  مارتحا   - 31

زا يزور یـکـی  ـت .  ـشاذ مارتحا مـی گـ رتشیب  یناوجون  هب  شنادرگاش  نایم  زا  تشاد و  یـسرد  سـالک  ـتـه ,  ـسراو يا  زا عـلـمـ یـکـی 
نآ دـندروآ .  غرم  دـنچ  داد  روتـسد  ملاع  نآ  دـینک ؟  یم  مارتحا  همه  نآ  ار  ناوجون  نیا  لیلد ,  یب  ارچ  دیـسرپ :  ملاع  نآ  زا  نادرگاـش 
دنک حبذ  دنیبن  یسک  هک  ییاج  ردار  دوخ  غرم  امش  زا  کیره  تفگ :  داد و  يدراک  مادک  ره  هب  دومن و  میـسقت  نادرگاش  نیب  ار  اه  غرم 
غرم ناوجون  اما  دروآ , داتسا  دزن  ار  دوخ  هدرک  حبذ  غرم  , اهنآ زا  کی  ره  یتعاس  زا  سپ  دنداتفا و  هار  هب  تعرـس  هب  نادرگاش  دروایب .  و 
یسک هک  دینک  حبذ  ییاج  رد  ار  غرم  دیدومرف  امش  تفگ :  خسا  رد پـ وا  يا ؟  هدرکن  حبذ  ار  غرم  ارچ  تفگ :  وا  هب  ملاع  دروآ .  هدنز  ار 

نیـسحت اروا  , دـندرب یپ  هدـیزگرب  درگاش  نآ  قیمع  هجوت  يرگنزیت و  هب  نادرگاش  دـنیب .  یم  ارم  دـنوادخ  مدـید  متفر  اج  ره  نم  دـنیبن ,
(( 32  . )) دراذگ یم  مارتحاوا  هب  ردق  نآ  ارچ  هتسراو  ملاع  نآ  هک  دنتفایرد  دندرک و 

نادان اب  یتسود  هجیتن   - 32

تـسود وا  اب  زی  سر نـ خـ داد .  تاجن  ار  سرخ  ناولهپ  دوب .  هدـشراتفرگ  يا  هلت  رد  هک  دـید  ار  یـسرخ  تشذـگ .  یم  ینابایب  زا  یناولهپ 
اور زین  نالهاان  اب  یتسود  تسا .  لـهاان  ناویح  کـی  سرخ  تفگ :  ناولهپ  هب  یمیکح  يزور  دوب .  وا  هارمه  اـج  همه  نآزا ,  سپو  دـش 

هدـیباوخ يا  هشوگ  رد  ناوـلهپ  سرخ و  يزور  هک  نآ  اـت  درکن .  شوـگ  ار  میکح  نخـس  ناوـله  پـ دـنبم .  لد  سرخ  یتـسود  هب  تسین . 
رازآارواو مـی دمآ  یم  سگم  زاب  درک , یم  در  ار  سگم  نآ  شتـسد  اب  هچ  ره  سرخ  دمآ .  سرخ  غارـس  هب  یـسگ  ـا مـ ـض زا قـ دـندوب . 

ناولهپ تروـص  يور  سگم  نآ  ـد  ید نوـچ  دروآ .  تشادرب و  گرزب  یگنـس   , هوـک راـنک  زا  تفر  تساـخرب و  سرخ  ماـجنار  ـ ـس داد . 
گرزب گنـس  نآ  ریز  ناولهپ ,  رـس  هجی  رد نـتـ ـد , ـش ـکـ بارواا تخادـنا تـ سگم  نآ  يور  مشخ  اـب  ار  گرزب  گنـس  نآ  تسا ,  هتـسشن 

(( 33  . )) تسا فورعم  هسرخ  هلاخ  یتسود  هب  هک  سرخ  اب  یتسود  هجیتن  دوب  نیا  داد .  ناج  وا  دش و  هتفوک 

سرد تیمها   - 33

هــسلج رد  زورید  ارچ  دیــسرپ :  شنادرگاـش  زا  یکی  زا  تـسا ,  هعیــش  ياـهقف  دـیتاسا و  نـیرت  گرزب  زا  هـک  يراـصنا  یــضترم  خــیش 
(( 34  . )) مراددوگب راک  هب  مراد ,  راک  وگم  هب د  نیا  زا  دعب  دومرف :  خیش  متشاد .  راک  تفگدرگاش :  يدوبنرضاحد ؟ 
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دوش یمن  ناوخ  سرد  هک  یصخش   - 34

هب لصحم  ناونع  هب  ار  یصخ  شـ يو ,  نا  ـکـ یدز زا نـ یکی  دوب , هسردم  لوؤسمو  داد  یم  رالاسهپس د  هسردم  رد  دم  نس  ـتـی سـیـد حـ قو
ناشیا تفگ :  درک و  بلطواد  هب  یهاگن  دم  دـناوخب .  امـش د  تمدـخرددهاوخ  یم  ناشیا  تفگ :  دومن و  یفرعم  يو  هب  دروآ , هسردـم 

همکد دـهاوخب  ات  نک .  هاـگن  شنهاریپ  یناـطیق  ياـه  همکد  هب  داد :  همادا  دـید , ار  درم  نآ  بجعت  یتقو  دـم  موحر  مـ دوش .  یمن  ناوخد 
یمن ادیپ  تیارد  دناوخن  سرد  یتقو  دناوخب .  سرد  زومآ  شناد  دراذـگ  یمن  یناطیق  ياه  همکد  هدـش .  مامت  شتقو  دزادـنیب , ار  شیاه 

(( 35  . )) دهد یم  تسد  زا  زین  ار  یگدازآ  تعاجش و  هیحور  دوش و  یم  هتشغآ  یبلط  هافر  هب  شا  یگدنز  دنک ,

يزوریپ طرش  يراودیما ,   - 35

زا ار  تماقتسا  نم د  دیوگ :  يو مـی  دشاب .  یم  دزنابز  تماقتساو  تابث  رد  هک  تسا  مالـسا  گرزب  ياملع  نادنمـشناد و  زا  هنارع  ـ جو ـ با
يور زا  دراد  دـصق  هرـشح ,  نیا  هک  مدـید  مدوب .  هتـسشن  ینوتـس  رانک  قشمد ,  عماج  دجـسم  رد  متفرگ .  ارف  هنارعج  مان  هب  هرـشح  کـی 

شالت مدوب و  هتسشن  نوتس  رانک  رد  حبص ,  ياه  یکیدزن  ات  بش  رس  زا  نم  دنیشنب .  یغار  را چـ نوتس کـنـ يالاب  دوربالاب و  فاص  گنس 
زا ـی کـه  لا ـ حرد در .  طوقـس کـ دـیزغل و  راـب  ره  تـفر و  ـالاب  نوتـس  هناـیم  اـت  راـب  دـصت  مد هـفـ ـ ید ـتـم .  ـشاد ـر نـظـر  یز ار  رو  ـ نا نآ جـ

مدرک هرشح  نآ  هب  یهاگن  دعب  مدناوخ .  زامن  ـتـم و  خا وضو سـ متساخرب ,  مدوب  هدرک  بجعت  رایسب  هرشح ,  نیا  نینهآ  هدارا  میم و  تـصـ
هار رد  ناـکدوک ,  رگا  نا :  بـیـ (( 36  . )) تسا هتـسشن  غارچ  نآرانک   , نوتـس يالاب  هتفای و  تسد  دوخ  يوزرآ  هب  تماقتـسا  رثا  رب  مدیدو 

 . دنبای تسد  يزوریپ  هب  ات  دنهدن  تسد  زا  ار  دوخ  دیما  دیاب  دنوش , یم  هجاوم  ییاه  تسکش  اب  فادها ,  هب  ندیسر 

اهدادعتسا توافت   - 36

نیا رد  وا  دناوخب .  در کـه طـب  شراداو کـ وا , لیم  فالخ  رب  شردپ  تشاد .  هقالع  هداس  تالآ  نیشام  نتخاس  هب  یگچب  رد  هلیلاگ   . 1
وا دادعتسا  کبرقع  هک  ییاهزیچ  موجن و  رد  ار  دوخ  غوبن  هجیت  رد نـ تخادرپ .  کیزیف  تایـضایر و  نتخومآ  هب  سپـس  درکن .  یقرت  هار 

دوب یسک  نیتسخن  ددرگ و  یم  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  درک  تابثا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هلیلاگ  دومن .  زاربا  دروآ , یمرد  تکرح  هب  ار 
رد وا  دناوخ .  ار  يدایز  یفـسلف  ياه  باتکو  درک  ادیپ  هقالع  هعلاطم  هب  هک  دوب  هچب  زونه  يوتـس  ـ لو تـ  . 2 تخاسار .  تعاس  لودناپ  هک 
جر جـ  . 3 تشاد .  نایرج  وا  رکفورملق  رد  لئاسم  نیا  رمع , نایاپ  ات  دزاس و  حرطم  ار  یگدنز  مهم  لئاسمدر  سـعـی مـی کـ نارود ,  ـن  یا

دورد ار بـ ـی  گد ـ نز ـگـی  لا ـن 41 سـ ـس رد  هک  نیا  اب  وا  داد .  زورب  یـشاقن  هبار  دوخ  هقالع  یگلاس ,  شـش  زا  تاناویح ,  شاقن  دنلرو  مـ
(( 37  . )) دراذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یشاقن  رد  ییاه  ـبـ نار را گـ ـ ثآ  , گـفـت

ادهش نادنزرف  اب  دروخرب   - 37

ار بآ  ـک  ـش ـت و مـ فر کمک پـیـش  يارب  درب .  یم  هناخ  هبودوب  هتفرگ  شود  رب  یبآ  کشم  هک  دید  ار  ینز  رذگ , ـ هر رد  ع )   ) عـلـی
داتـسرف یتیرومام  هب  ار  مرهوش  بلاط ,  یبا  نب  یل  عـ نز گـفـت :  درک .  لاؤس  وا  عضو  زا  نمـض  رد  دناسر .  شا  هناخ  هبو  تفر  وا گـ زا 

هدش ثعاب  رقف  مرادن .  ار  اهنآ  یگدنز  هرادا  تردق  تسا و  هدـنام  نم  يار  كدو یـتـیـم بـ دـنچ کـ کنیا  دـش .  هتـشکوا  نآ  یط  رد  هک 
هب تشادرب و  ار  ییاذغ  فرظ  , دعب زور  حبـص  دنارذگ .  یتحاران  اب  ار  بش  نآ  تشگزا و  بـ ع )   ) عـلـی منک . . . .  يراکتمدخ  هک  تسا 
هچ تمایقزور  دومرف :  یم  ترـضح  راب  ره  اما  دـننک , لـمح  ار  اذـغ  فرظ  هک  دنتـساوخ  يا  هدـع  هار  نیب  رد  تفر .  نز  نآ  هناـخ  يوس 
تر ـ ـض حـ دیتسه ؟  یـسک  هچ  دیـسرپ :  دـمآ و  رد  تشپ  نز  دز .  رد  دیـسر , هک  نز  نآ  هناخ  هب  دـشک ؟  یم  شود  هب  ارم  لامعا  یـسک 
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تر ـ ـض حـ دیتسه ؟  یـسک  هچ  دیـسرپ :  دـمآ و  رد  تشپ  نز  دز .  رد  دیـسر , هک  نز  نآ  هناخ  هب  دـشک ؟  یم  شود  هب  ارم  لامعا  یـسک 
دوشگ ار  رد  نز  ما .  هدروآ  یکاروخ  تناکدوک  يارب  کنیا  دروآ .  تیارب  ار  بآ  کشم  درک و  کمک  ار  وت  هک  ـی  ـس کـ داد :  باو  جـ

یم نان  دومرف :  نز  هب  دش و  دراو  ترضح  دنک .  مکح  بلاط  یبا  نب  یلع  نم و  نیب  تمایق  زور  دشاب و  یـضار  وت  زا  دنوادخ  تفگ :  و 
در و ار خـمـیـر کـ درآ  نز  دیراد .  هاگن  ارم  ناکدوک  امـش  مرتاناوت .  نان  نتخپ  رد  نم  تفگ :  نز  يراد ؟  یم  هاگنار  تناکدوک  ای  يزپ 

تفوطعاب یناـبرهم و  لاـمک  رد  یکدوک  ره  هب  ـد .  نارو لاـفطا خـ هب  اـمرخ  اـب  درک و  باـبک  دوب  هدروآ  هارمه  هک  ار  یتشوگ  ع )   ) یل عـ
هک ینز  اـقافتا  درک .  نشور  ار  رونت  ع )   ) یلع دـش .  رـضاح  ریمخ  نک .  لـالح  ار  یلع  مدـنزرف ,  دومرف :  یم  داد و  یم  يا  همقل  يردـپ 
 : تفگ دناسر و  هناخبحاص  نز  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  دیدار  ترضح  هک  نآ  ضح  بـه مـ ـد .  ـش دراو  لزنم  نآ  هب  تخانـش  یم  ار  ع )   ) یلع

هدـش نامیـشپ  هدنمرـش و  تخـس  دوـخ  زیمآ  هلگ  تاـمل  زا کـ نز کـه  تـسا .  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ناناملـسم  ياوـشیپ  نـیا  وـت !  رب  ياو 
راک رد  هک  نیا  زا  دومرف :  ترضح  دینک .  وفع  ارم  مشک ,  یم  تلاجخامش  زا  نینمؤملاریما ,  ای  تفگ :  ترضح  نآ  هب  یگدنمرـشاب  , دوب

(( 38  . )) مشک یم  تلاجخ  نم   , تسا هدش  یهاتوک  تناکدوک  وت و 
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 , تشاد لاس  تفه  هک  یماگنه  وا  تسا .  ریذپان  نامرد  يوگغورد  کی  نونکا  هک  مسانش  یم  ار  یناوج  رتخد  دیوگ :  یم  چیب  دنوم  ـ یر
یم هسردم  هب  ار  وا  زور  ره  يراتسرپ  دندرک .  یم  ـیـل  ـص اه تـحـ هچب  زا  رفن  جنپ  تسیب و  نآ  رد  هک  تفر  یم  یـسرد  سالک  هبزور  ره 
دنک تـبقارم  كرتـخد  زا  هـک  تـشاد  هـف  ـیـ ظو ـمـن ,  ــض رد  را  ـتـ ــسر ـن پـ یا دـنادرگ .  یم  زاـب  هناـخ  هـب  ار  وازین  سرد  ناـیاپ  رد  درب و 

شور بسح  رب  نامز ,  نآ  رد  دوب .  كدوک  نیا  تیبرت  لوؤسم  نز  نیا  هصالخ  دزومایب .  ار  شیا  سرد هـ دـهد و  ماجنا  ار  شفیلاـکتات 
تاناحتما ياه  هرمن  بسح  رب  زور  ره  سـالک  نادرگاـش  دـناد , یم  فرـصم  یب  یلک  هب  ار  نآ  زورما  شرورپ  شزومآ و  هک  یمو  ـ ـسر مـ

هناصیرح تخاونکی و  شـسرپاب  , دـش یم  جراـخ  سـالک  زا  تسد  هب  فیک  هک  نیمه  زور  ره  كرتخد  دـندش .  یم  يدـنب  هقبط  یبتک , 
هـس اما  دوب .  تسرد  راک  مود ,  ای  لوا  دـیوگب :  تسناوت  یم  وا  هاگ  هـر  ـد .  ـش ور مـی  هبور  يدـش ؟  مدـنچ  تفگ :  یم  هک  شراتـسرپ 

 , نیا دوجو  اـب  تسا ,  نیـسحت  ناـیاش  زوـمآون , ناـیم 25  هبتر  نیا  هتبلا  هک  دـش  موـس  درگاـش  هاـنگ  یب  ـتـر  خد نـیا  یپ ,  رد  یپ  تبوـن 
دـنک و يراددوخ  تسناوتن  رگید  موس  راب  اما  , درک يرابدرب  لوا  تبون  ود  وا  دـنک .  كرد  ار  تقیقح  نیا  هک  دوبن  یناـسکزا  شراتـسرپ 
هک رخآ  گنز  دروآ .  تسد  هب  ار  موس  هبتر  زاب  درک , هک  یـشالت  ماـمت  اـب  دـعب  زور  كرت  ـ خد يوش !  لوادرگاـش  دـیاب  ادرف  دز :  داـیرف 
نت تار گـفـ كر کـه جـ ـتـ خد ربخ ؟  هچ  دز :  دایرف  داتفا  وا  هب  شمشچ  هک  نیمه  دوب .  هداتسیا  نیمک  رد  سالک  رد  ولج  راتسرپ  دروخ ,

اهردام ردپ و  زا  يرایسب  نایب :  (( . 39  )) دش زاغآ  وا  ییوگغورد  نینچ  نیا  و  مدش .  لوا  داد :  خـساپ  دـید , یمن  شدوخ  رد  ار  تقیقح 
 . دنریگ یم  شود  هب  ار  شیوخ  نادنزرف  ییوگغورد  تیلوؤسم  يراکهانگ و  نیگنس  راب  بیترت ,  نیا  هبو  دننک  یم  راتفر  هنوگ  نیمه  هب 
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 ( ع  ) نیـسح تفر ,  هدجـس  ترـضح بـه  نآ  هک  یعقوم  درازگ .  یمزامن  يا  هطقن  رد  ناناملـسم ,  زا  یعمج  اب  ص )   ) مرکا ربمای  يزور پـ
ربـمغیپ یتـقو  درک .  یه  یه  داد و  تکرحدوـخ  ياـهاپ  هب  دـش و  راوـس  (ص )  ربـمغیپ تشپ  رد  دوـب , یلاـسدرخ  كدوـک  عـقوم  نآ  هک 

هب زامن  هک  نیا  ات  دش  رارکتراک  نیا  رگید  ياه  هدجس  رد  زاب  دراذگ .  نیمز  دو بـه  رانک خـ تفرگ و  اروا  درادرب  هدجس  زا  رـس  تساوخ 
یم راتفر  يروط  دوخ  ناکدوک  اب  امش  درک :  ضرع  ترضح  هب  زامن  زا  سپ  دو , ـحـنـه بـ ـص ـن  یا ـر  ظا يدو کـه نـ کی یـهـ دیـسر .  نایاپ 

اب دـیتشاد , یم  ناـمیاوا  لوـسر  ادـخ و  هب  امـش  رگا  دـندومرف :  باوـج  رد  ص )   ) مرکا ربـم  پـیـغـ مینک .  یمن  نینچ  زگره  اـم  هـک  دـینک 
درم نآ  نانچ  كدوک ,  کی  اب  مالـسا  ناشلا  میظع  ربمغیپ  تبحم  رهم و  يرآ  دـیدرک .  یمراـتفر  یناـبرهم  تفوطع و  هب  دوخ  ناـکدوک 

(( 40  . )) تفریذپ ار  مالسا  سدقم  نییآ  بلق ,  میمص  زا  هک  داد  رارق  ریثات  تحت  ار  يدوهی 
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 . دـندوب هتـسشن  ترـضح  نآ  فرط  ود  رد  دـندوب , لاسدرخ  نامز  نآ  هک  بنیز ,  ساـبع و  شنادـنزرف  دوب و  لزنم  رد  ع )   ) یل يزور عـ
 . میوگبود ما ,  هتفگ  کی  هک  ینابز  اـب  منک  یم  اـیح  درک :  ضرع  ساـبع  ود .  وگب  کـی - .  کـی - .  وگب  دومرف :  ساـبع  هب  ع )   ) یلع
 . دومرف هجوت  دوب , هتـسشن  پچ  فرط  رد  هک  بنیز  هب  ترـضح  سپـس  دیـسوب .  ار  شیاه  مشچ  يو ,  نیـسحت  قیوشت و  يارب  ع )   ) یلع
 : ـنـب گـفـت یز دنتـسه .  ام  رگج  ياه  هراپ  ام  نادنزرف  یلب ,  دومرف :  ترـضح  يراد ؟  تسود  ار  ام  ایآ  ناج ,  ردپ  درک :  ضرع  بنیز 

تبحمو تسا  ینابرهم  تقفـش و  ام  هب  بح  تفگ :  دیاب  راچان  دالوا .  بح  وادخ  بح  دـجنگ :  یمن  نامیا  اب  نادرم  لد  رد  تب  ود مـحـ
نیسحت ار  نانآ  دومرف و  یم  يرتشیب  تفوطع  رهم و  ود , نآ  هب  فرح  نیا  ندینش  اب  ترضح  تسا .  یهلا  لازیال  تاذ  صوصخم  صلاخ 

رجا وا  هب  دنوادخ  دنک , یم  رورـسم  ار  شیوخدنزرف  دوخ  زیمآ  تبحم  هاگناب  هک  يردپ  دومرف :  ص )   ) مرکا لوسر  درک .  یم  دـیجمت  و 
(( 41  . )) دیامرف یم  تیانع  ار  يا  هدنب  ندرک  دازآ 

دیهش دنزرف  میرکت   - 41

, دوـب هد  ـنـ کآ وا  هار  ما و  ـ ما هب  هقـالع  تبحم و  زاربا  زا  هک  ار  يا  هماـن  , دوـب حیـسم  ترـضح  نییآ  هب  هک  اـیلاتیا , روـشک  زا  یملعم  منا  خـ
ار نآ  تسه و  مجاودزا  زاغآ  راگدای  هک  ار  ندر بـنـد  ـن گـ یا هک :  دوب  هدش  رکذتم  هداتـسرف و  ناشیا  يارب  الط  دـنب  ندرگ  کیاب  هارمه 
 , هن ای  دریذپ  یم  ار  نآ  ماما  هک  نیا  زادیدرت  اب  رخآ  رد  میتشاد .  هگن  ار  نآ  یتدـم  میامن .  یم  امـش  رـضحم  میدـقت   , مراد تسود  یلیخ 

تــشادرارق ناـشرانک  هـک  يزیم  يور  تـفرگ و  ار  ندر بـنـد  ـه و گـ ما نا نـ ـ ــش ـ یا ـم .  یدر ـت مـعـظـم لـه بـ مد خـ ـه ,  ما هـمجرت نـ هارمه 
هجوتم یتقو  ماما  دوب .  هدـش  رثالادوقفم  ههبج  رد  شردـپ  هک  دـندروآ  ار  يا  هلاس  هس  ای  ود  هچب  رتخد  اقافتا  دـعب  زور  هس  ود  تشاذـگ . 

رب تسد  دنابسچ و  كدوک  تروص  هب  ار  دوخ  كرابم  تروص  دناش و  ـو نـ ناز يور  ار  وا  سـپـس  دیروایب .  لخاد  ار  وا  نلا  دومرف :  دش ,
ياه فرح  , دوب رتم  زا 5/1  رتمک  ناشیا  اب  ام  هلصاف  هک  نآ  اب  تفگ .  یم  نخـس  وا  اب  هتـسهآ  تلاح ,  نیمه  هب  یتدم  ـت .  ـشاذ وا گـ رس 

ساسحا مه  ماما  نآ ,  لابند  هب  دیدنخ و  ماما  شوغآ  رد  دوب , هدرسفازاغآ  رد  هک  كدوک ,  نآ  ماجنارـس  دوبن .  صخـشم  ام  يارب  ناشیا 
هچب رتـخد  ندرگ  هب  دوـخ  كراـبم  تـسد  ـت و بـا  ـشادر ار بـ ـنـد  بدر نا گـ هـل هـمـ مـظعم  هـک  میدـید  هاـگ  نآ  درک .  طاـسبنا  یکبس و 

(( 42  . )) تفر نوریب  ماما  تمدخ  زا  دیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  هک  یلاحرد  هچب  رتخد  نآ  تخادنا و 

دب مان  هجیتن   - 42

ییاهزور زا  یک  رد یـ ـت .  شاد يدب  لکـش  درک , یم  یگدنز  هیواعم  نامز  رد  دوب و  دوخ  موق  گرزب  هک  روعا  نب  کیرـش  مان  هب  يدرم 
لکش زا  زین  شردپ و  يو و  عوبطمان  مسا  زا  ـه  یوا مـعـ ـد .  مآ وا  سلجم  هب  روعا  نب  کیرـش  دوب , شا  یلاشوپ  تردق  جوا  رد  هیواعم  هک 

يروعا رسپ  وت  تسین .  یکیرش  ادخ  ياربو  تسا  کیرش  وت  مان  تفگ :  هیواعم  تفرگ .  تناها  ریقحت و  داب  هب  ار  واو  درک  هدافتسا  شدب 
صقن همه  نیا  دوجواب  ار  وت  تا  هلیبقارچ  تسا .  لگدب  زا  رتهب  لگـشوخ  يراد و  یلگدب  تروص  تسار .  بـهـتـ (( 43  )) رو ـ عا زا  ملاس  و 

هک تسا  یگـس   , هیواعم یتسه و  هیواعم  وت  مسق  ادخ  هب  تفگ :  باو  رد جـ ـک  یر ـ ـش دـنا ؟  هدـیزگربدوخ  ییاقآ  تدایـس و  هب  یتشز  و 
وت تـسا .  رتــهب  (( 44  )) برح زا  حلــص  یبرح و  دــنزرف  وـت  دــندراذگ .  هیواــعم  ار  تماــن  سپ  يدرک ,  ـو  عو وـت عـ دــنک  یم  وـعوع 
نب کیرش  نانخس  يدمآ ؟  لئان  ناناملسم  يرادمامز  ماقم  هب  هنوگچ  همه  نیا  اب  تسا .  رتهب  خالگنـس  زا  راومه  نیمز  يرخـصدنزر و  فـ
ماـن رگا  تسا .  کـین  ماـن  باـختنا  ردـپ , رب  دـنزرف  قوقح  زا  یکی  هک  تس  تا هـ ـ یاور رد  (( 45  . )) تخاس نیگمـشخ  ار  هیواـعم  روعا ,

 . دهد قیبطت  ار  دوخ   , مسا نآ  يانعم  اب  دنک  یم  یعس  كدوک  دشاب  بوخ 
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ردام محر  رد  تداعس   - 43

ناشیا مراهچ  دـنزرف  هک  يرهطم  دیهـش  دروم  رد  تسام ,  راگزوررونخـس  داوس و  اـب  هدـیمهف و  ناـنز  زا  هک  يرهطم  دیهـش  داتـسا  رداـم 
دنا هتسشن  اتسور  نانز  مامت  نامیرف ,  دجسم  رد  هک  مدید  باوخ  رد  مدوب ,  هلماح  ههام  تفه  ار  يرهطم  داتسا  هک  ینامز  رد  دومرف :  , دوب

هارمه رگید  مناخ  ود  هک  یلاح  رد  دـشدراو , تشاد  هعنقم  هک  راوگرزب  مرتحم و  یم  ـ نا مد کـه خـ ـ ید هعفد  کی  متـسهاج .  نآ  زین  نم  و 
رـس يور  ـهـا  نآ ـد و  یز ـ یر بالگ بـ تفگ :  دوخ  هارمه  نز  ود  هب  مناخ  نآ  دنتـشاد .  تسد  رد  ار  یـشاپ  بالگ  کی  ره  دـندوب .  ناـشیا 

ینید و رومارد  دـنکن  هک  تفرگ  ارم  سرت  دـنتخیر .  بالگ  مرـس  يور  هعفد  هس  دندیـسر , نم  هب  یتقو  دندیـشاپ .  بالگ  اه  مناخ  ماـمت 
 : باو گـفـت رد جـ نا  ـ ـش ـ یا دندیـشاپ ؟  بالگ  هعفد  هس  نم  يور  ارچ  مدیـسرپ :  مناخ  نآ  زا  ریزگان  مشاب .  هدرک  یهاـتوک  ما  یبهذـم 

هچب اب  دمآ , ایند  هب  یـضترم  یت  ـ قو اذ  لـ درک .  دهاوخ  یگرزب  ياه  تمدـخ  مالـسا  هب  هچب  نیا  تسامـش .  محر  رد  هک  ینین  نآ جـ يار  بـ
هک یلاـح  رد  تفر و  یم  هتـسبرد  یقاـتا  هب  ـت و  خاد ـ نا شود مـی  رب  ارم  تک  یگلاـس ,  هس  رد  هک  يروـط  هب  تشاد ,  قرف  رگید  ياـه 

تـسا یـسک  تخب  شوخ  دیامرف :  یم  ص )   ) مرکا لوسر  (( 46  . )) تخادرپ یم  ندـناوخزامن  هب  دیـسر , یم  نیمز  هب  تک  ياه  نیتسآ 
 . دشاب دنمتداعس  ردام  مکش  رد  هک 

كدوک رد  تیبرت  رثا   - 44

مدوب هلا  ـه سـ ـس مـن  ـد :  یو وا مـی گـ تفر .  ایند  زا  ق  لاس 283ه .  هب   , یگلاس داتشه  نس  رد  هک  تسافرع  ناگرزب  زا  يرتشو  ـ ـش سـهـل 
ایآ مرسپ ,  تفگ :  نم  هب  راب  کی  تسا .  بش  زامن  لوغـشم  هتـساخرب و  باوخ  رتسب  زا  راوس  نبدمحم  ما  ییاد  مدید  یبش  ياه  همین  هک 
یم ترتسب  رد  باوخ  يارب  هک  یماگنه  بش ,  تفگ :  منک ؟  دای  ار  وا  هنوگچ  متفگ :  ینک ؟  یمن  داـی  هدـیرفآار  وت  هک  يدـنوادخ  نآ 

 . متفگ لد  هت  زا  ار  راتفگ  نیمه  بش  دنچ  متسهوا .  رضحم  رد  نم  درگن و  یم  ار  تسا و مـ نم  اب  ادخ  وگب :  لد  میمصزاراب  هس  یمرآ , 
کی زا  سپ  تفرگ .  ياج  ملد  ردرکذ  نیا  ینیریـش  مدرک .  نینچ  نم  وگب .  راب  تفه  بش  ره  ار  اـه  ـن جـمـلـه  یا نم گـفـت :  هب  سپس 

وت تسد  شتیونعمو  رکذ  نیمه  هک  وگب , لد  ناج و  زا  دـنهن  روگ  رد  ار  وت  هک  هاگ  نآ  ات  رمع  ماـمت  رد  متفگ  هچنآ  تفگ :  نم  هب  لاـس 
مبلق رـسارس  رب  تفای و  هار  ملد  رد  یکدوک  نارود  رد  دـیحوت , هب  نام  ـ یا رو  ـیـب نـ تر ـن تـ یا بـه  دـشخب .  تاجن  دریگب و  ناهج  ود  رد  ار 

(( 47  . )) دش هریچ 

كدوک هب  نداد  تیصخش   - 45

لو ـهـا مـحـ نآ ار بـه  مدر  ياه مـ لاؤس  باوج  یهاگ  درک و  یم  یملع  ياـه  شـسرپ  دوخ  نادـنزرف  زا  مدرم  روضح  رد  ررکم  ع )   ) یلع
زا ع )   ) يزور عـلـی دوـب .  ناـنآ  تیـصخش  تشادـگرزب  ناـکدوک و  هب  مارتـحا  لـمع ,  نـیا  ناـشخرد  جـیا  زا نـتـ یـکـی  دو .  ـ مر مـی فـ
 . دـنداد هنامیکح  ییاه  باوج  هاتوک ,  ـی  تارا اب عـبـ کـی  ره  درک و  ییاـه  لاؤس  عوضوم  دـنچ  رد   ( ع  ) نیـسح نسح و  دو  ناد خـ ـ نزر فـ

, دـیزومایب ناتدوخ  نادـنزرف  هب  ار  هنامیکح  نانخـس  نیا  دومرفودـیدرگ :  دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  روعا  اـح  هجوتم  ترـضح  هاـگ  نآ 
(( 48  . )) ددرگ یم  نانآ  يرظن  بحاص  یشیدنا و  لم  لقع و  تیوقت  بجوماریز 

شنزرس زا  یهن   - 46

بکترم یبلط ,  هاج  تی و  ـ نءو تلع سـ هب  وا  دوب .  مالسا  تفرشیپ  عنام  و  ص )   ) مرکا لوسر  محازم  هراومه  لهجو  ـ با مال ,  ـ سا رد  ـ ـص رد 
بایفرـش يو ,  گرم  زا  سپ  يدنچ  همرکع ,  شدنزرف  ـد .  یدر فورعم گـ تنایخ  یکاپان و  هب  ناناملـسم  نیب  رد  دـش و  یمیظع  تایانج 
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مدرم تفگ .  نیرفآ  وا  هب  تفرگ و  ششوغآ  رد  تفریذپار ,  وا  ص )   ) مرکا ربمغیپ  درک .  رایتخا  مالسا  دش و  ص )   ) مرکا لوسررضحم 
ناشیا درب .  تیاکش  ص )   ) مرکا لوسر  هب  مدرم ,  شنزرـس  تمالم و  زا  همرکع  تسا .  دنوادخ  نمـشد  دنزرف  نیا  دنتفگ :  یموا  هرابرد 

(( 49  . )) داد وا  هب  یلغش  تاکز ,  يروآ  عمج  هنیمز  رد  دومرف و  یهن  يو  تمالم  زا  ار  مدرم 

تسا تدابع  كدوک ,  یگدنز  شاعم  نیمات   - 47

دصق هب  گرم ,  زا  لبق  ـت ,  شاد هک  ار  يا  هیامرس  كدنا  يو  دوب .  ریغص  لفط  دنچ  ياراد  هک  یلاح  رد  در , تو کـ را فـ ـ ـص ـ نا زا  يدر  مـ
ربمغیپ عالطا  هب  ربخ  نیا  دـنداتفا .  ییادـگ  هبوا  گرم  زا  شنادـنزرف پـس  نیمه  يارب  دوب .  هدرک  جرخ  دـنوادخ  ياضر  بلج  تدابع و 

ار وا  متشاذگ  یمن  متسناد ,  یم  البق  رگا  دندومر :  فـ میدومن .  شنفد  دنتفگ :  دیدرک ؟  هچ  درم  نیا  هزانجاب  دیسرپ :  ناشیا  دیسر .  مرکا 
هدومن اهر  مدرم  نیب  نایادگ ,  نوچ  ار  اهنآ  هداد و  تسد  زا  شنادنزرف  هب  هجوت  نودب  ار  دوخ  لام  وا  دینک .  نفد  ناناملسم  ناتـسربق  رد 

زین نانآ  یحور  شرورپ  رکف  هب  دـیاب  هکلب   , تسین نادـنزرف  يداـم  یگدـنز  هرادا  اـهنت  ناردـپ ,  تیلوؤسم  هت  ـبـ لا نا :  بـیـ (( 50  . )) تسا
(( 51  . )) تسین هدیدنسپ  تیبرت  بدا و  هیطع  زا  رتهب  يردپ  چیه  لضفت  ششخب و  دیامرف :  یم  ع )   ) یلع دنشاب . 

كدوک تیبرت  رد  هتسیاش  ياهداژن  ریثات   - 48

هب ار  اـهنآ  موش و  یم  کـیدزن  یـضعب  هب  نم  یهاـگآ .  نم  شورزاوت  تفگ :  دوخ  مراـحم  صاوـخ و  زا  یکی  هب  دیـشرلا  نوماـم  يزور 
يافص رهم و  ياج  هب  مراظتنا ,  فالخربا  ـ ما مرا ,  ساسح مـی گـمـ مهم و  ياه  لغـش  هب  منک و  یم  یفرعم  دوخ  ناگتـسبزا  یکی  ناونع 

یگداوناخ و هشیر  زا  ادـتبا  ناسر ,  همان  ياهرتوبک  نایبرم  تف :  باو گـ رد جـ يو  تسیچ ؟  شتلع  منیب .  یم  ییافو  یب  اهنآ  زا  لباقتم , 
هج دـنزادرپ و نـتـیـ یم  شتیبرت  هب  تسا ,  هتـسیاش  يداژن  زا  رظن , دروـمرتوبک  هـک  دـندش  نـئمطم  یتـقو  دـننک .  یم  قـیقحت  رتوـبک  داژن 

ماقم هب  ار  اهنآ  دـنا .  هدومیپ  ار نـ لا  جرادـم کـمـ دـنرادن و  یگداوناخ  هشیر  هک  ینک  یم  باختنا  ار  یمدرم  وت  اـما  دـنریگ .  یم  بولطم 
زا ـم  یر نآر کـ قـ (( 52  . )) یشاب هتـشاد  يراظتنا  یمدرم  نینچ  زا  دیابن  سپ  دنرادن .  ار  نآ  تیحالـص  هک  یلاح  رد  یناسر  یم  مهم  ياه 

يراذگاودوخ لاح  هب  ار  اهنآ  رگا  هک  ارچ  زاد , ـ نار نیمز بـ هحفص  زا  ار  هارمگورفاک  مدرم  نیا  اراگدرورپ , دیامرف :  یم  ع )   ) حو نا نـ ـ بز
 . دوب دنهاوخ  دیلپ  هدولآ و  دنروآ  یم  هک  ینادنزرف  , رگید فرط  زا  دنوش و  یم  نارگید  یهارمگ  هیام  یفرط  زا  , 

كدوک اب  تمیالم   - 49

ار کـه ع )   ) حـسـیـن ص )   ) مر ـ کا لوسر  يزور  دیوگ :  یم  ع )   ) نیـسح ترـضح  هیاد  بلطملادبع ,  نب  سابع  رـس  هـمـ ـل ,  ـض ـفـ لا ما 
نانچ اب  ار  لفط  نم  درک .  سیخ  ار  ناـشیا  ساـبل  كدو  کـ ـیـد .  ـش شوغآ کـ رد  تفرگ و  نم  زا  دوب , يراوخری  ـ ـش ـع طـفـل  قو نآرد مـ
یلو دنک , یم  ریهطت  ارم  سابل  بآ ,  شاب !  مارآ  لضفلا  ما  دومرف :  نم  هب  ترـضح  دش .  نایرگ  هک  مدرک  ادـج  ترـضح  نآ  زا  یتدـش 

(( 53  . )) دیامن فرطرب  نیسح ,  مدنزرف  بلق  زا  ار  شجنر  ترودکرابغدناوت و  یم  يزیچ  هچ 

كدوک زا  لابقتسا   - 50

 . داتسیا راظتنا  ـت و بـه  سا ـ خر ياج بـ زا  اهنآ  مارتحا  هب  ترضح  دندش .  دراو  ع )   ) نیسح نسح و  هک  دوب  هت  نـشـسـ ص )   ) مر ـ کا لو  ـ سر
مرکا لوسر  ماجنارـس  دوب .  هداتـسیا  رظتنم  نانچمه   ( (ص ربمایپ دندمآ و  یم  شیپ  مارآ  دـندوب , فیعـض  نتفر  هار  رد  زونه  هک  ناکدوک 

 , مزیزع نادـنزرف  دومرف :  یم  هک  یلاحرد  , داـتفا هار  هب  دومن و  راوس  دوخ  شود  رب  ار  ود  ره  درک , زاـب  لـغب  تفراـهنآ ,  فرط  هب  (ص ) 
لا ـفـ طا ـت بـا  سا مزال  ـد :  یا ـ مر مـی فـ ـا(ع )  ـضر ما  ـ ما (( 54  ! )) دیتسه یبوخ  ناراوس  هچ  اهامش  تسا و  یبکرم  بوخ  هچ  امـش  بکرم 
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(( 55  . )) ینک ترشاعم  هنامرتحمو  بدؤم  نالاسگرزب ,  و 

كدوک ندومن  لاحشوخ   - 51

, ربمایپ لزنم  رانک  دنک .  ـت  کر تشاد شـ توعد  هک  یـسلجمرد  ات  دش  جراخ  ص )   ) مرکا لوسر  رـضحم  زا  يرماع  یلعی  ما  يدر بـه نـ مـ
یتقو دش .  جراخ  لزنم  زا  دوخ  باحـصااب   ( ص  ) مر ـ کا لو  ـ ـسر دیـشکن  یلوط  تسا .  يزاب  لوغـشم  ناکدوک  اب  هکدـید  ار  ع )   ) نیـسح
هدـنخ كدوک  دریگب .  ارواات  تفر  شدـنزرف  فرط  هب  تفرگ .  هلـصاف  باحـصا  زا  درک و  زاب  ار  دوخ  ياـه  تسد  دـید , ار  ع )   ) نیـسح
تـسد  , تفرگ ار  وا  یتقو  درک .  یم  تکرح  وا  یپ  زا  نادـنخ  نـیـز  ص )   ) مر ـ کا لو  ـ ـسرو ـخـت  یر فر مـی گـ نآ طـ فرط و  نیا  نانک 

هچب رتخد  هک  یسک  دیامرف :  یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  (( 56  . )) دیـسوبار شنابل  داهن و  وا  ندرگ  تشپ  هناچ و  ریز  ار  دوخ  تبحم  رپ  ياه 
هچب رـسپ  هک  سک  نآ  دشاب و  هدرک  دازآار  ع )   ) هّللا حیبذ  لیعام  ـ ـسا ناد  ـ نزر زا فـ يا  هدنب  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنک , نامداش  ار  دوخ 

(( 57  . )) دشاب هتسیرگ  دنوادخ  فوخ  زا  شا  هدید  هک  تسا  یسک  دننام  دزاس , نشورار  وا  هدید  دنک و  رورسم  ار  دوخ 

وضو لاح  رد  كدوک  نداد  ریش  ریثات   - 52

دوب و مهدزیـس  نرق  هتـسجرب  عجارم  اـملع و  زا  تسا ,  نوفدـم  فرـشا  فجن  رد  هک  ق ) .  یفوتم 1281 ه .   ) يراص ـ نا ـی  ـض ـ تر شـیـخ مـ
يدباع دهاز و  يو  دشاب .  یم  ناش  ـ یا تا  ـیـفـ لا ـ تزا دو , ـ ـش سیردـت مـی  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  لئاسر  بساکم و  یـسرد  ياه  باتک 

یلاع تاجرد  هب  تدنزرف  دـنتفگ :  شردام  هب  یت  ـ قو دـمآ .  یم  باسح  هب  رـصع  هناگی  يونعم ,  ياه  هبنجو  ملع  رظن  زا  دوب و  دـننام  یب 
مدادن ریـش  وا  هب  نم  اریز  دـشاب , هتـشاد  يرتشیب  یقرت  مدـنزرف  هک  مدوب  نآ  راظتنا  رد  نم  تفگ :  خـساپ  رد  يو  تسا  هدیـسراوقت  ملع و 

(( 58  . )) مداد یمنریش  ار  وا  وضو  نودب  مه  ناتسمز  درس  ياه  بش  رد  یتحو  مدوب  وضو  اب  هک  نیا  رگم 

كدوک تیبرت  رد  یگداوناخ  طیحم  ریثات   - 53

 : دیوگ یم  دناد  یم  ص )   ) مالسا یمارگ  یبن  ياه  تیبرت  نویدم  ار  نآ  هک  شیوخ  یه  ـ لا گرز و  ـخـصـیـت بـ ـش درو  رد مـ  ( ع  ) عـلـی
هک مدوـب  یلاـسدرخ  لـفط  دـیناد .  یم  یبوـخ  ـتـم بـه  ـشاد ترــضح  نآ  دزن  هـک  یــصوصخم  تـلزنم  و   ( (ص ربمغیپاـبارم تـبارق  اـمش 
یم دوخ  باوخ  رتسبرد  ارم  یهاگ  دنابـسچ .  یم  دوخ  هنیـس  هب  تفر و  ـم مـی گـ ـشو ـ غآ رد  دـناشن , یمدوخ  ناـماد  رد  ارم  (ص )  ربمغیپ

زا زورر  يارب مـن هـ تشاد .  یم  او  دوخ  فیطل  يوـب  مامـشتسا  هب  ارم  دـییاس و  ترو مـن مـی  ـ ـص ترو بـه  ـ ـص تدو ,  زا مـ دـیناباوخ و 
رد ع )   ) نی ما حـسـ ـ ما تر  ـ ـض حـ (( 59  . )) منک يوریپ  يو  راـتفر  زااـتدومرف  یم  رما  تشارفا و  یم  یمچرپ  دوـخ , ـی  قـال ـ خا يا  ـ یا سـجـ

دنراد ابا  تلذ  شریذپ  زا  دنا , هدرک  تیبرت  ارم  هک  یکاپ  ياه  نماد  دومرف :  دوب  هدرک  شزاس  هب  توعدار  وا  هک  دایز  نب  هّللادیبع  باوج 
(( 60 . ))

كدوک تیبرت  رد  ردام  شقن   - 54

 . دوب رکـشل  رادـمل  عـ گنج جـمـل ,  رد  يو  تسین .  س )   ) همطاف يو  ردام  هتبلا  تسا .  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  دـنزرف  هیفنح  دـمح  مـ
زا دمحم  هجیتن  رد  تفرگ .  ار  رادملع  ولج  ریتو  هزین  تا  ـ بر اب ضـ نمشد  یلو  درک , هلمح  هیفنح  دمحم  داد .  هلمح  نامرف  وا  هب  ع )   ) یلع

یلو درک , يورشیپ  هرابود  يردق  يو  نک .  هلمح  سرتم ,  نمشد  تابرـض  زا  دومرف :  دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ترـضح  دنامزاب .  يورـشیپ 
دیبوک و ششود  هب  ری  ـد و بـا قـبـضـه شـمـشـ مآ وا  ـک  یدز نـ ـد .  ـش رطاخ  هدرزآ  تخـس  شدنزرف  فعـضزا  ع )   ) یلع دش .  فقوتم  زاب 
رد ص )   ) مرکا لو  ـ ـسر (( 61  . )) مرادـن یـسرت  متـسه  وت  ردـپ  هک  نم  ینعی  يا .  هدرب  ثرا  هب  تردام  زا  ار  سرت  فعـض و  نیا  دومرف : 
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رد ص )   ) مرکا لو  ـ ـسر (( 61  . )) مرادـن یـسرت  متـسه  وت  ردـپ  هک  نم  ینعی  يا .  هدرب  ثرا  هب  تردام  زا  ار  سرت  فعـض و  نیا  دومرف : 
هچ محر  رد  ار  تدـنزرف  هک  نک  تقد  رـسمه  باختنا  عقوم  دـیامرف :  یم  دراد  دـنزرف  تیبرترد  یـساسا  شقن  هک  رـسمه , باختنا  دروم 

(( 62  . )) یهد رارق  یهاوخ  یم  یصخش 

كدوک يارب  ابیز  مان   - 55

ینعی هلیمج  ار  وا  داد و  رییغت  ار  مسا  نآ  ص )   ) مرکا لوـسر  راـک .  هاـنگ  ینعی  هیـصاع  دوـب .  هیـصاع  شماـن  هـک  تـشاد  يرت  ـ خد عـمـر 
دـش و یم  مام  ـ ـش ـتـ ـسا يدنـسپدوخ  ییاتـسدوخ و  هملک  نیا  زا  راکوکین .  ینعی  هرب  تشاد .  ماـن  هرب  هملـس ,  ما  رتخد  بن  ـ یز دـیمانابیز . 

عقاو مدرم  یمارتحا  یب  ریقحتدروم و  هک  ـن  یا يار  بـ دـیامن .  یکاپ  ياعدا  دـهاوخ  یم  مسا  نیا  اب  هک  دـنتفگ  یم  نز  نآ  هرابرد  یناـسک 
نادنزرف بارعا  ارچ  درک :  لاؤس  (ع )  اضرلا یـسوم  نب  یلع  زا  مثیم  نبدمحا  دـنداد .  رییغت  بنیز  هبار  وا  مسا  ص )   ) مرکا لوسر  دوشن ,

گنج و نادرم  اه , برع  دو :  ـ مر باو فـ رد جـ تر  ـ ـض حـ دـندرک ؟  یم  يراذـگمان  اهنآ  ریاظن  گنلپزوی و  گس و  ياـه  ماـن  هب  ار  دوخ 
(( 63  . )) دنیامن ساره  لوه و  داجیا  نمشد  لدرد  ندز ,  ادص  تقو  ات  دندراذگ  یم  دوخ  نادنزرف  يور  ار  اه  مسا  نیا  دندوب .  دربن 

نابرهم يردپ   - 56

داد روتـسد  نامی  رد یـتـ پـ دـندروآ .  نیملـسم  لاملا  تیب  هب  لسع  يرادـقم  ع )   ) یلع ترـضح  لدـع  رـسارس  تموکح  هاتوک  نارود  رد 
لاـب ییوگ  یلاحـشوخ  زا  اـهنآ  دیـسر .  سک  یب  لاـفطا  شوگ  هب  ربخ  نیا  دـننک .  رـضاح  راـنک  هشوگ و  زا  ار  تسرپرـس  یب  ناـکدوک 

هب ار  نآ  دوخ  تسد  اب  دومرف , یم  میسقت  ناکدوک  نیب  ار  لسع  هک  یع  ـ قو تر مـ ـ ـض حـ دنتفاتـش .  دوخ  نابرهمردپ  يوس  هب  دندروآرد و 
ناکدوکاب نینچ  نیملـسم  هفیلخ  ماما و  هک  نیا  زا  دـندرک , هدـهاشم  ار  ترـضح  لمع  نیا  یتقو  نایفارطا  تشاذـگ .  ناـمیتی مـی  ناـهد 

ناهد هب  لسع  تسا .  نامیتی  ردپ  ماما  دومرف :  ترـض  حـ تسین .  امـش  ناشرد  لمع  نیا  تفگ :  یکی  دـندومن .  بجعت  درک  یم  دروخرب 
هناردـپ میالم و  دروخرب  نیا  زا  مدرم  زور , نآ  منک ! . . .  یم  ینابرهم  اهنآ  هب  ناش ,  هتفر  تسد  زا  ناردـپ  ياج  هب  مراذـگ و  یم  نامیتی 

(( 64  . )) دنتفرگ یگرزب  سرد  ماما 

كدوک رد  نامیا  رثا   - 57

ترض نآ حـ ـه  نا ـ مو ـ ـص كاپ و مـعـ هرهچ  ندید  اب  يدرم  دنداد , رارق  شورف  ضرعم  رد  رـصم  رازاب  رد  ار  فسوی  ترـضح  هک  یماگنه 
وا اب  دـینک و  محر  هاـنگ  یب  بیرغ و  كدوک  نیا  هب  تفگ :  دـندوب  هدـش  عمج  هدرب  شورف  دـیرخ و  يارب  هک  یمدرم  هب  ور  ودـش  رثاـتم 
 : تفگ درک و  ور  درم  نآ  هب  دوب , رادروخرب  یلماک  سفن  هب  دامتعا  نامیا و  زا  مک ,  نس  دوجو  اب  هک  فسوی  تر  حـضـ دیـشاب .  نابرهم 

(( 65  . )) دوش یمن  ییاهنت  تبرغ و  راتفرگ  , دراد ار  ادخ  هک  سک  نآ 

كدوک رد  تیبرت  رثا   - 58

یسلجم رد  يزور  دوبن , شی  یکدوک بـ هک  هاگ  نآ  دوب .  هدش  بایفرش  ع )   ) نامز ماما  رضحم  هب  راب  نید  چـنـ (( , 66  )) گرز در بـ نآ مـ
تقاط تسناوتن  سرتادخ  كدو  نآ کـ دش .  هدیشکدارفا  یـضعب  زا  تبیغ  هب  هک  نیا  ات  دمآ  نایم  هب  ینخـس  یعوضوم  رهزا  دوب .  هتـسشن 

دنهاوـخن وا  زا  نس ,  یمک  تهج  هـب  دراد , زاـب  تـبی  زا غـ ار  ـهـا  نآ وا  رگا  تـسناد  یم  دراپـسب .  تـبیغ  هـب  شوـگ  اـج  نآ  رد  درواـیب و 
دندرکرکف دنتخانـش , یمن  ار  وا  هک  یناـسک  تشاداو .  بجعت  هب  ار  همه  وا  هیرگ  دـمآ .  نور  هاـنگ بـیـ سلجم  زا  ناـنک  هیرگ  تفریذـپ . 

درک اه  ـ نآ يرادا بـه  هاگن مـعـنـ كدوک  دندیـسرپ , ار  هیرگ  تلعوا  زا  یتقو  تسا .  جنر  دوز  ناکدوک  ـگـر  ید ـه  یر نو گـ وا هـمـچـ هیرگ 
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(( 67  . )) دوش یمادخ  ینامرفان  هانگ و  اراکشآ  نآ  رد  هک  منیشنب  یسلجم  رد  هنوگچ  تفگ :  و 

كدوک رد  ادخ  هب  لکوت  رثا   - 59

اهنآ مزیزع  دـنور ؟  یم  اـجک  مناردارب  اـهزور  رداـم !  تفگ :  هـمیلح  شا  هـیاد  هـب  يزور  دوـب , هلاـس  هـس  (ص )  دـمحم ترـضح  یتـقو 
ار (ص )  دـمحم دـعب  زور  همیلح  ردام .  هلب  يورب ؟  یلیاـم  اـیآ  دـنرب ؟  یمن  دوخ  اـب  ارم  ارچ  رداـم , دـنرب .  یم  ارحـص  هب  ار  نادنفـسوگ 

شندرگ هب  وا  تظفاحم  يارب  دوب , هدیشک  خن  هب  هک  ینامی  هره  کی مـ دیشک و  همرس  شنامشچ  هب  ودز  نغور  ار  شیاهوم  داد و  وشتسش 
نیرتهبادـخ ردام , تفگ :  دروآرد و  ندرگ  زا  یگدرزآ  اـب  ار  هرهم  تسناد ,  یم  یفارخ  ار  لـمع  نیا  هک  هلاـس  هس  لـفط  نآ  تخیوآ . 

(( 68  . )) تسا نم  يارب  ظفاح 

ییاط متاح  یگرزب  زمر  یکدوک ,   - 60

ره زا  سک  ره  تشاد .  رد  داتفه  هک  دوب  هتخاس  یناکم  متاح  دریگبار .  وا  ياج  تساوخ  شردارب  تفر ,  ایند  زا  ییاـط  متاـح  هک  ـتـی  قو
دنیـشنب و ناکم  نآ  رد  تساوخ  شردارب  درک .  یما  ـطـ عوا متاح بـه  درک و  یم  بلط  يزیچ  وا  زا  دـش و  یم  دراو  تساوخ  یم  هک  يرد 
 . درکن هجوت  متاح  ردارب  زادنیم .  تمحز  هبار  دوخ  هدوهیب  يریگب ,  ار  تردارب  ياج  یناوت  یمن  وت  تفگ :  شردام  دنک .  یـشخب  متاح 

ير ـگـ ید رد  زا  ـت  فر یتقو گـ تساوخ .  يزیچ  دمآ و  شرسپ  دزن  سانشان  روط  هب  دیـشوپ و  يا  هنهک  سابل   , شفرح تابثا  يارب  شردام 
, درک بلط  يزیچ  دـمآزاب و  موس  رد  زا  راب  نیا  شردام  نوچ  داد .  يزیچ  وا  هب  هارکا  اب  متاـح  ردارب  تساوخ .  يزیچ  زاـب  درک و  عوجر 
دو هر خـ شردا چـهـ مـ یتسه !  ییوررپ  يادـگ  بجع  یهاوخ ! ؟  یم  مه  زاب  یتفرگ و  رابودوت  تفگ :  دایرف  تینابـصع و  اب  متاح  ردارب 
ارم راب  چیهوا  متساوخ .  يزیچ  لکش  نیمه  هب  تردار  زا بـ راب  داتفه  زور  کی  یتسینراک .  نیا  قیال  وت  متفگن  تفگ :  درک و  راکـشآ  ار 

رگید ناتسپ  يور  ار  رگید  تسد  یتفرگ و  یم  ناهد  رد  ناتسپ  کی  وت  يدروخ .  یمریش  هک  متسناد  یتقو  وا  اب  ار  وت  قرف  نم  درکن .  در 
(( 69  . )) تشاذگ یم  وا  رایتخا  رد  درک و  یم  اهر  ار  ناتسپ  ـگـر , ید ند طـفـلـی  ـ ید وا بـا  ـا  ما درو , نآ نـخـ زا  ير  ـگـ ید یتشاذگ تـا  یم 

كدوک رد  يرطف  یسانشادخ   - 61

لاسما هک  دنداد  عالطا  ار  دورمن  نامجنم  دنک , عولط  تداعـس  قرـشم  زا  ع )   ) لیلخ میهاربا  تلود  باتفآ  هک  دیـسر  نآ  ما  نو هـنـگـ چـ
هصرع رد  هک  يرـسپ  ره  داد :  روتـسد  يریگـشیپ  ياربدور  نـمـ دوش .  یم  لیاز  وا  تسد  هب  وت  تموکح  هک  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  يرـسپ 

دوخ دنزرف  دورمن , ناگتشامگ  میب  زا  میهارباردام  دیدرگ .  دلوتم  دیسر و  ارف  میهار  ـ با تدالو  عقوم  دنـشکب .  ار  وادیآ  دوجو  هب  وا  کلم 
رـس شکدوک  هب  ـتـی  ـصر رد فـ دعبزور  تشگزاب .  درک و  مکحم  ار  راغ  رد  شداهن و  اج  نآ  رد  درب , يراغ  هبو  يز پـیـچـیـد  رد چـیـ ار 

تسا هتشاذگ  ناهدرد  لاف  ـ طا تدا  ار بـه عـ دو  ـه خـ با تشگنا سـبـ شکدوک  هک  دید  بجعت  اب  ردام  تفای .  ملاس  حیحـص و  ار  يو  دز و 
تفر و یمراغ  هب  تفای  یم  تصرف  تقو  ره  دعب  هب  نآ  زا  تشگزاب .  داد و  ریش  اروا  يرادق  ردام مـ دوش .  یم  هیذغت  نآ  اب  دکم و  یم  و 

یناشیپ زا  تسارف  لقع و  راثآ  تقو ,  نامهزا  تسیز .  یم  هنایفخم  نانچمه  میهاربا  ـت و  ـشذ لا گـ ـ ـس هـفـت  داد .  یم  ریـش  ار  میهاربا 
؟  تسیک دورمن  راگدـیرفآ  دورمن - .  داد :  باوج  ردام  تسیک ؟  نم  راگدـیرفآ  درک :  لاؤس  دوخ  ردامزا  يزور  دوب .  ادـیوه  شکرابم 

(( 70  . )) درک دهاوخ  بارخ  ار  دورمن  کلم  يانب  هک  تسا  نامه  رسپ  نیا  تس  ـ ناد ـد و  نا ور مـ وا فـ باو  زا جـ ردا  مـ

كدوک لمح  لقادح   - 62

تسا و هدرک  انز  جاودزا ,  زا  لبق  هام  هس  نز ,  نیا  دـبال  تفگ :  مود  هفیلخ  دروآ .  ایند  هب  یکدوک  جاودزا ,  زا  سپ  هام  شـش  اهنت  ینز 
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مود هفیلخ  دزن  هب  دـش , رادربخ  ارجام  نیا  زا  هک  ع )   ) یل عـ دوش .  يراج  اـنز  دـح  نز ,  نیا  رب  دـیاب  سپ  تسا .  نآ  دولوم   , كدوک نیا 
لیلد هچ  هب  نسحلاابا ,  ای  دیسرپ :  يروابان  اب  رمع  دراد .  قلعت  نز  یعرش  ینوناق و  رهوش  هب  تسا و  هداز  لالح  دازون  نیا  دومرف :  دمآ و 

ـی ـس ینعی  مین  لاس و  ود  ار  كدوک  یگراوخریـش  نارود  لمح و  تدم  شباتک ,  رد  دنوادخ  دومرف :  ترـضح  دینز ؟  یمار  فرح  نیا 
یم مولعم  سپ  دنهدب , ریش  نیلماک )  نیلوح   ) لماک لاس  ود  ناشناکدوک  هب  ناردام  ـد :  یا ـ مر ـی مـی فـ فر ـ طزاو ـت  سا هدر  ها مـعـیـن کـ مـ

نتفگ يارب  یفرح  نیدـالوپ ,  مکحم و  لالدتـسا  نیا  ربارب  رد  رگید  هک  مود  هفیلخ  دـشاب .  هاـم  شـشدناوت  یم  لـمح  لقادـح  هـک  دوـش 
 . تشگ یم  كاله  رمع  دوبن , ع )   ) یلع رگا  تفگ :  راـب  نیمدـنچ  يارب  ها  نآ گـ دازآ کـنـنـد .  ار  ها  نز بـی گـنـ داد  روتـسد  تشادـن , 

(( 71 ))

نامیتی شزاون   - 63

دوخ ار پـیـش  ـتـر مـسـلـم  خد دراو شـد و  دوخ  صوصخم  همیخ  هب  , دیسر (ع )  ءادهشلادیس هب  لیقع  نب  ملسم  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه 
تمدـخ هب  یتقو  تشاد .  تفلا  سنا و  اـهنآ  اـبودرک  یم  تب  ـ حا ـ ـص ترـضح مـ نآ  نارتخد  اـب  هک  دوب  هلاـس  هدزیـس  يرتخدوا  دـناوخ . 

تسا نکمم  هک  تفایرد  ملسمرتخد  درک .  راتفر  ینابرهم  هب  وا  اب  هشیمه  زا  شی  دو و بـ ـ مر ناوار فـ يرادلدار فـ وا  ناشیا  دیـسر , ترـضح 
دیهـش ار  مردـپرگم  ینک !  یم  نامیتی  اب  هک  ینک  یم  تفطالم  نانچ  نم  اب  هّللا ,  لوسر  نبای  دیـسرپ :  سپ  دـشا , هد بـ ـ ـش يد  ـ مآ پـیـش 

 ! شاب ـگـیـن مـ هود ـ نا نم ,  كرتخد  يا  دومرف :  هاگ  نآ  تسیرگ .  یتخـس  هب  دروایب و  تقاـط  تس  ـ ناو نـتـ ع )   ) هّللاد ـبـ عا ـ با دـنا ؟  هدرک 
(( 72  . )) وت نارهاوخ  ناردارب و   , منارسپ نارتخد و  تسا و  وت  ردام  مرهاوخ ,  منک .  یم  ییاریذپ  وت  زاراوردپ  نم  دشابن , ملسم  رگا 

میتی زا  یتسرپرس  تیمها   - 64

دزن يا  هـچب  رـسپ  ـد  ند ـ ید ناـهگان  دـنداد .  یم  شوـگ  شنانخـس  هـب  دـندوب و  هـتفرگ  ار  ص )   ) مالـسا ربماـیپ  درگ  ناراـی ,  باحــصا و 
هچنآ زا  دنتـسرپرس .  یب  زین  مرهاوخ  وردام  تسا ,  هتفر  اـیند  زا  مردـپ  هک  متـسه  يرـسپ  نم  ادـخربمایپ , يا  تفگ :  ودـمآ  (ص )  ربماـیپ

 . روایب ار  نآ  یتفای  هک  ییاذغ  ره  ورب و  نم  هناخ  هب  دومرف :  لالب  هب  (ص )  ربمایپ نک .  کمک  ام  هب  تسا  هدومرف  تیانع  امش  هب  دنوادخ 
 . دروآ ناـش  ـ یا ـت  مد هـب خـ درک و  ادـیپ  اـمرخ  هـناد  وجتـسجزا 21  سپو  تفر  دوـب  (ص )  ربماـیپ هب  طوـبرم  هک  ییاـه  هرجح  هـب  لـال  بـ

تفه و  ترهاوخ ,  لام  رگید  هناد  تفه  تدوخ ,  لام  نآ  هناد  تفه  ریذپب .  نم  زا  ار  اهامرخ  نیا  ایب  دومرف :  كرسپ  نآ  هب  (ص )  ربمایپ
وت دنوادخ  تفگ :  دیشک و  میتی  نآ  رـس  رب  شزاون  تسد  ذاعم , مان  هب  باحـصا  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دشاب .  تردام  لام  هدنامیقاب  هناد 

یمیتی سکره  هک  نادب  مدید .  میتی  نیا  هب  ار  وت  تبحم  دومرف :  ذاعم  هب  (ص )  ربمایپ دزاس .  تردـپ  نیـشناج  دروآ و  نوریب  یمیتی  زا  ار 
شاداـپ , درذ وا مـی گـ ـت  ـسد ـر  یز زا  ـی کـه  یو داد هـر مـ ـد بـه تـعـ نواد ـد,خـ ـش وا بـکـ ـر  ـس شزاو بـر  ـت نـ ـسد دـنک و  یتسرپرــس  ار 

(( 73  . )) درب یم  الاب  ار  وا  ماقمو  دزاس  یم  وحم  ار  وا  ناهانگ  زا  یهانگ  دهد , یم  وا  هب  يا  هتسیاش 

رسپ ردپ و  نیب  مارتحا  رد  نتشاذگ  قرف   - 65

ـد و نا ـ ـش رد مـجـلـس نـ ـ ـص رد  ار  اـهنآ  رایـسب  مارتحا  مارکااـب و  ع )   ) یلع دـش .  دراو  ع )   ) یلع رب  ناـمهیم  ناونع  هب  شرـسپ  يدر بـا  مـ
هلوح ع )   ) یلع فورعم  مالغ  ربنق  اذغ , زا  دعب  دش .  فرص  دندروآ و  اذغ  دیسر .  اذغ  فرص  عقوم  تسـشن .  اه  ـ نآ يور  ـه  بور شدو  خـ

ناـمهیم دـیوشبار .  ناـمهیم  تسد  اـت  تفر  ولج  تفرگ و  ربنق  تسد  زا  ار  اـهنآ  ع )   ) عـلـی دروآ .  تسد  نتـسش  يارب  یقیربا  تشت و  و 
 : دومرف ع )   ) یلع دـییوشب .  ار  اـهنآ  امـش  مریگب و  ار  میاـه  تسد  نم  هک  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  تفگ :  دیـشک و  بقع  ار  دوخ 

دوخ دنمورب  رـسپ  هب  هاگ  نآ  تسـش .  ار  نامهیم  تسد  دایز  رارـصا  اب  ترـضح  هصالخ  دوشوت .  تمدخراد  هدهع  دـهاوخ  یم  وت  ردارب 
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ردپ رگا  يوشبار .  رسپ  تسد  وت  متسش و  ار  ردپ  تسد  متسه  وت  ردپ  هک  نم  يوشبار .  رسپ  ـت  سد ـنـک تـو  یا هیفنح گـفـت :  نبدمحم 
هک اج  نآدراد  تسود  دنوادخ  اما  ار مـی شـسـتـم .  شتسد  مدوخ  نم  دوب , ام  نامهیم  , رسپ نیا  دوخ  اهنت  دوب و  یمن  اج  نیا  رد  رسپ  نیا 

(( 74  . )) دوش هتشاذگ  قرف  نتشاذگ  مارتحا  رد  اهنآ  نیب  دنرضاح , ود  ره  يرسپ  ردپ و 

ناکدوک غوبن  هراوهگ  رقف ,  - 66

رد هک  رگیدزغن  ياه  باتک  هساـمح و  باـتک  فلؤم  ءارعـشلا , متاـخ  ماـقمو  ـ با تسا .  غوبن  هراوهگ  صاـخ ,  طیارـش  رد  رقف  دـنا :  هتفگ 
مجعم باتک  هدنـسیون  يو  تو حـمـ ـ قا یـ درک .  یم  ییاقـس  یگدنز ,  نارذـگ  يارب  اه  تدـم  دوب , هدوشگ  ایند  هب  مشچ  ریقف  يا  هداوناخ 

مه تسا و  هدیسر  پاچ  هب  گرزبدلج  هد  رد  هدش و  هتشاگن  يرجه  ـم  ـش ـ ـش نرق  رد  هک  مالـسا  ییایفارغج  باتک  نیرت  گرزب  نادلبلا , 
يار ار بـ يو  يومح  میهاربا  هک  دوبن  شیب  يا  هدرب  دـشاب , یم  هتـشذگ  راودا  رد  اهرهـش  عاضوا  نتخانـش  يار  عبنم بـ نیرت  گرزب  نونکا 

یمرب اهرهـش  یعی  ـی و طـبـ یا ـیـ فار عاضوا جـغـ زا  ییاه  تشاددای  دوخ  ياه  ترفاسم  رد  هکوا  داتـسرف .  یم  اهرهـش  هب  تراجت  بس و  کـ
ییاه هدوت  نایم  زا  وا  دوب .  هداززپشآ  ریبکریما , نامز ,  ـغـه  با نـ دروآرد .  یباتک  تروص  هب  دومن و  نیودت  ار  اهنآ  همه  ماجنارـس  تشاد , 

ار وا  هک  دوب  خلت  تادهاشم  براجت و  نیا  دندوب .  هدیشچ  یبوخ  هب  ار  دوخ  نامز  ماکح  دادبتسا  راشف  تنحم و  جنر و  هک  دوب  هتـساخرب 
يارب یتخـسورقف  اـسب  هچ  هک  دـننک  لوـبق  اـهنآ  نیدـلاو  ناـکدو و  ـر کـ گا نا :  بـیـ (( 75  . )) دروآ راـب  سفن  هـب  یکتم  ودــنمورین  يدرم 

تفرشیپ لیصحت و  طیارش  هک  نآ  طرـش  هب  دننک , یم  لابقتـسا  اه  یتخـسو  اه  جنر  زا  تساهنآ ,  يا  ـ هداد ـتـعـ ـسا زورب  هنیمز  ناکدوک , 
 . دوش مهارفدنراد  تلاخد  تیبرت  میلعت و  رما  رد  هک  یناسک  هیحان  زا  دارفا ,

ریبک ریما  یقیقح  دالوا   - 67

ششوک یعـس و  هک  تسا  هد  ـ ـش ادیپ  هلبآ  هب  التبم  رامیب  دنچ   , تختیاپرد هک  دنداد  عالطا  ریبک  ریما  هب  ق .  لاس 1267 ه .  رفص  ها  رد مـ
رد هک  داد  روتـسد  گنرد  یب  دـش و  نارگن  تدـش  هب  ربخ  ـن  یا ندینـش  زا  ریما  دـنا .  هدرم  اهنآ  تسا و  هدـشن  عقاو  رثؤماهنآ  دوبهب  يارب 

هلبآ و نسکاو  قیرزت  اهزور  نآ  رد  دـنکنادیپ .  شرتسگ  يرامیب  ات  دوش  ارجا  یبوک  ـلـه  بآ همانرب  کیدزن ,  تاـیالو  نارهت و  رهـش  ماـمت 
زا نت  دنچ  یفرطزا  دوش .  قیرزت  اهنآ  هب  يرامیب  نیا  يریگـشیپ  نسکاو  هک  دندوبن  یـضار  مدر  دو و مـ مو نـبـ ـ ـسر ـگـر مـ ید ياه  يرامیب 

نونج هب  صخـش  تسا  نکمم  دوش و  یم  نوخ  رد  هنجا  ذوفن  بجوم  نسکاو ,  قیرزت  هک  دـندوب  هدرک  عیاش  اه  سیون  اعد  اـهریگرام و 
 . دـنوش هنی  ـ ـس ـ کاو هک  دنتـسین  رـضاح  لـهج  تلع  هب  مدرم  هک  دـندادربخ  ریبکریما  هب  یبوک  هل  ـ بآ زا  ـ غآ زا  زور پـس  چـنـد  دوش .  ـالتبم 
هک ار  يزود  هراپ  يزور  دزادرپب .  تلود  قودنـص  هب  همیرج  ناموت  جنپ  دیاب  دبوکب , هلبآ  دوشن  رـضاح  سکره  هک  داد  روتـسد  ریبکریما 
هلبآ ناتیاه  هچب  تاجن  يارب  هک  ام  دز :  دایرف  تس  ـ یر ار نـگـ لفط  دسج  هک  ریما  دـندروآوا .  دزن  هب  دوب , هدرم  هلبآ  يرامیب  رثا  رب  شلفط 

نایفارطازا نتدـنچ  تسیرگ .  قه  قه  دادـن و  لاجم  هیرگ  ار  ریبکریما  نآ  زا  سپ  مدرم !  امـش  یناداـن  لـهج و  زا  ياو  میداتـسرف ,  بوک 
اهنآ ینادا  لوؤسم نـ دنتـسه .  نم  یقیقح  نادـنزرف  اهنیا  میتسه .  مدرم  نیا  گرم  لوؤسم  اـم  تفگ :  وا  اـما  دـنن , مارآ کـ ار  وا  دنتـساوخ 
یم اه  سیوناعد  اهریگرام و  دوش و  یم  نک  هشیر  ینادانو  لهج  , دوش ریاد  هناخباتک  هسردـم و  نزرب ,  يوک و  ره  رد  رگا  میتسهاـمزین . 

(( 76  . )) ناشراک لابند  دنور 

تسا لامک  هب  ندیسر  طرش  یکاپ ,   - 68

 : تفگ دمآ و  رم  دز عـ یسلجم شـخـصـی نـ رد  میدومن .  تکرش  جح  مسارم  رد  میتفر و  هکم  هب  باطخ  نبرمع  هارمه  دیوگ :  هملـسوبا 
رب هرافک  ناونع  هب  زیچ  هچ  لاح  مدروخ ,  متخپ و  متسکشو و  متـشادرب  ار  نآ  مدید ,  ار  یغرمرتش  مخت  مدمآ و  نوریب  مارحا  لاحرد  نم 

یتیبرت تیاکح  زا 45دص  هحفص 29 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا یـضعب  هلیـسو  هب  ار  وت  لکـشم  دـنوادخدیاش  نیـشنب  اج  نیا  دـسر .  یمن  مرظن  هب  يزیچ  هراـب  نیا  رد  تفگ :  رمع  تسا ؟  بجاو  نم 
نآ هب  رمع  دمآ .  اج  نآ  هب  دوبن , شیب  یکدوک  هک  ع )   ) نیسح هارمه  ع )   ) یلع ناهگان  ماگن  ـن هـ یا رد  دنک .  لح  ادخ  لوسر  باحصا 

 ( ع  ) یلع درک .  وگزاب  ار  دوخ  نایرج  تساـخرب و  وا  سرپب .  وا  زا  ار  تلاؤس  زیخرب و  تسا ,  بلاـطوبا  دـنزرف  یلع  نیا  تفگ :  صخش 
هک یمدرم  دهد !  یم  هلاوح  يرگید  هب  ارم  امش , زا  مادک  ره  تفگ :  درم  سرپب .  نیـسح -  هب  هراشا  رـسپ - نیا  زا  ار  دوخ  لاؤس  دومرف : 
زا رگید  راب  ار  دوخ  لاؤس  صخـش  نآ  تسادخ .  لوسر  دنزرف  ع )   ) نیـسح نیا  شاب !  تکاس  دـندرک :  هراشا  دـندوب  رـضاح  اج  نآ  رد 
هک یغرمرتـش  مخت  دادـعت  هب  دومرف :  يرآ .  درک :  ضرع  وا  يراد ؟  رتـش  اـیآ  دوـمرف :  وا  هب  ع )   ) نیـسح ماـما  درک .  ناـیب  رخآ  اـت  لوا 

يارب هبعک  يوس  هب  هرافک  ناونع  هب  ار  نآ  تفاـی ,  دـلوت  هداـم  رتش  زا  هچنآ  هدـب ,  شزیمآ  هداـم  رتش  اـبار  رن  رتش  يا ,  هدروخ  یتشادرب و 
یهاگ زین  غرمرتش  مخت  دومرف :  ع )   ) نیـسح ماما  دـنک .  یم  نینج  طقـس  یهاگ  هداـم  رتش  نیـسح ,  يا  تفگ :  رمع  نک .  هناور  یناـبرق 

تساـخرب و ع )   ) عـلـی يداد .  باوج  وکین  یتـفگ و  تسار  تفگ :  رمع  داد .  ار  رمع  خـساپ  هسیاـقم  نیا  اـب  ترـضح  دوـش .  یمدـساف 
دندوب و هدـش  هتفرگ  رگید  یـضعب  زا  یـضعب  لامک ,  یکاپ و  رظن  زا  هک  دـندوب  ینادـنزرفاهنآ  دومرف :  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شنیـسح 

(( 77  . )) تسا هاگآ  اونش و  دنوادخ 

یتیبرت قطنم   - 69

هقالع دروم  رسپ , نیا  داهن .  ـیـم  هار ـ با ار  وا  مان  ص )   ) ربمایپ هک  دروآایند  هب  يدنزرف  هیطبق  هیرام  مان  هب  ادخ  لوسر  نار  زا هـمـسـ یـکـی 
تبحم هفطاع و  نوناک  هک  ربمغیپ  تفر .  ایند  زا  هک  دوب  هتـشذگن  شرم  زا عـ هام  هدجیه  زونه  اما  تفرگ ,  رارق  ص )   ) مرکا لوسردیدش 

, وت رطاخ  هب  مینوزحم  ام  دزیر و  یم  کشاودزوس  یم  لد  میهاربا ,  يا  دومرف :  تخیر و  کشا  دش , رثات  تدش مـ هب  تبیصم  نیا  زا  دوب ,
زا يرابغ  هک  دندید  یم  اهنآ  اریز  دندوب , رثاتم  تبیصم  نیا  زا  نانام  ـلـ ـس ما مـ تـمـ مییوگ .  یمن  يزیچ  ادخ  ياضر  فالخ  رب  زگره  یلو 

یگمه ناناملـسم  عـضو ,  نیا  هدـهاشم  اـب  دوـب .  هتفرگ  مه  دیـشروخافداصت  زور  نآ  تـسا .  هتـسشن  (ص )  ربـمغیپ لد  رب  هودـنا  نزح و 
(ص ربمغیپ دنزرف  توف  يارب  زج  قافتا  نیا  تسادخ و  لوسرو  نییاپ  ملاع  اب  الاب  ملاع  یگنهامه  هناشن  دیشروخ , نتفرگ  هک  دنتـشادزاربا 
, دوش وروریز  مه  ایند  تسا  نکمم  ص )   ) مرکا لوسر  يارب  هکلب  درادن , یعنام  بلطم  نیا  هتب  ـ لا دشاب .  هتشاد  دناوت  یمن  يرگید  لیلد  ( 
ـن کـه یا يا  بـه جـ ـیـد .  سر ص )   ) مرکا ربمغیپ  شوگ  هب  ناناملـسم  تشادرب  دوب .  هداد  يور  یعیبط  لاور  هب  قافتا  نیا  عقو  نآ مـ رد  اما 

فطاوعزا یتح  درمش و  تمینغ  تاغیلبت  يار  ار بـ ـعـیـت  قو اهزاب مـ تسایس  زا  يرایسب  لثم  دوش و  لاحشوخ  ریبعت  نیا  زا  ترض ,  نآ حـ
تفرربنم هب  دمآ و  دجسم  هب  تسنادن .  زیاج  مه  ار  توکس  هکلب  درکن  نینچاهنت  هن  دنک , هدا  ـتـفـ ـسا شدوخ  یتیبرت  فادها  عفن  هب  مدرم 

(( 78  . )) تسا هدوبن  نم  دنزرف  تشذگرد  تلع  هب  زگره  اما  تسا ,  هتفرگدیشروخ  هک  تشاد  مالعا  احیرص  دومن و  هاگآ  ار  مدر  و مـ

رسپ رتخد و  نیب  ضیعبت  تیانج   - 70

هب ير  ـنـیـن پـیـ ـس رد  يزور  دروآ .  نامیا  مالـسا ,  روهظ  زا  سپ  , دوب لیابق  ياسؤر  فارـشا و  زا  تیلهاج  ماـیا  رد  هک  مصاـع  نب  سی  قـ
 , هتشذگ رد  تفگ :  دیدرگ و  ص )   ) مرکا لوسر  رـضحم  بایفرـش  دوخ , هتـشذگ  ياهاطخ  ناربج  یهلا و  ترفغم  هار  يوجتـسجروظنم 
زین نم  دـنزاس .  روگ  هب  هدـنز  ار  دوخ  هانگ  یب  نارتخد  شیوخ ,  ـت  ـسد ـت کـه بـا  ـشاد نآ  ار بـر  ناردـپ  زا  يرایـسب   , یناداـن لـهج و 

داد و چـنـیـن ـیـر  ـشو دـییاز  نم  زا  ناـهنپ  ار  مرتـخد  نیمهدزیـس  مرـسمه  ما .  هدرک  روـگ  هب  هدـنز  كد  ـ نا تد  رد مـ ار  مر  ـتـ خد هدزاود 
هک یماگنه  يزور  اـت  دـش .  گرزب  مرـسمه  ناـشیوخ  دزن  مرتخد  تشذـگاه و  لاـس  تسا .  هدـمآ  اـیند  هب  هدرم  دازون  هک  درک  دوم  ـ ناو
هب شا  هراـبرد  تشاد ,  منادـنزرف  هب  لـماک  یتهابـش  نوچ  مدـید .  دو  يار خـ ـ ـس رد  ار  لاـسدرخ  يرتخد  متـشگزاب ,  يرفـس  زا  ناـهگان 

هلان هب  مدرب و  يرود  هطقن  هب  ناشک  ناشک  تسیرگ ,  یمرازراز  هک  ار  رتخد  گنرد  یب  تسا .  نم  رتخد  متـسناد  هرخالاب  مداتفادـیدرت و 
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توکـس باوج ,  راظتنا  هب  دوخ , يارجا  زا نـقـل مـ قـیـس پـس  مدومن .  شروگ  هب  هدـنز  مدرکن و  انتعا  شـشارخلد  ياه  ساـمتلا  اـه و 
دنکن محر  هک  نآ  دومرف :  یم  همزمز  دوخاب  ودیک  ور مـی چـ ـک فـ ـشا يا  هر هـ قـطـ ص )   ) مر ـ کا لوسر  ياه  هدید  زا  هک  یلاحرد  , درک
کنیا دیـسرپ :  سیق  سیق !  يا  تشاد  یهاوخ  شیپ  رد  يدـب  زور  دومرف :  درک و  باطخ  سیق  هب  سپـس  (ص )  ربمایپ دوشن .  محر  وا  رب 

رتخد نیب  ضیعبت  نایب :  (( 79  . )) نکدازآ زینک  يا ,  هتشک  هک  ینارتخد  ددع  هب  داد :  خساپ  ترضح  منک ؟  هچ  مهانگ  راب  فیفخت  يارب 
ضیعبت هچرگا  , دریذـپ یمن  هیجو  ـیـتـی تـ بر زا جـهـت تـ دـشاب , هک  یلیلد  ره  هب  نادـنزرف ,  نیب  نتـشاذگ  قرف  هداوناخ و  کی  رد  رـسپ  و 

 . دیآ یمراب  يا  هدقع  كدوک  هک  ارچ  دشاب , ندرک  هاگن  رد  طقف 

دنیرفآ یم  یگرزب  كدوک ,  رد  یتمه  دنلب   - 71

 , ناوراک رانک  رد  مد کـه  ـ ید ار  هلاـس  تشه  اـی  تفه  یکدوک  , رفـس نآ  رد  متفر .  هکم  هب  جـح  يارب  یلاـس  دـیوگ :  كراـب  هّللاد مـ عـبـ
يادـخ اب  تفگ :  ییامیپ ؟  یم  ار  ینـالوط  هار  ناـبایب و  نیا  يزیچ  هچ  اـب  متفگ :  متفر و  وا  دزن  درک .  یم  تکرح  بکرمو  هشوت  نودـب 

هشوت داز و  دومرف :  تساجک ؟  وت  بکرم  هشوت و  داز و  مرسپ ,  متفگ :  دمآ .  گرزب  ممـشچ  رد  سانـشان ,  كدوک  نیا  هدنهد .  شاداپ 
گرزب رایسب  مرظن  هب  مدینش ,  كدوک  نآ  زا  ار  زغن  نانخس  ـن  یا ـتـی  قو دشاب .  یم  ادخ  مدصق  تسه و  میاپ  ود  مبکرم ,  تساوقت و  ما , 

مادـک زا  متفگ :  یمـشاه .  دومرف :  یتسه ؟  یـسک  هچ  رـسپ  متفگ :  بلطم .  هفیاط  زا  دومرف :  یتسه ؟  هفیاط  مادـک  زا  مدیـسرپ :  دـمآ . 
جح کسانم  نداد  ماجنازا  دعب  مدیسر و  هکم  هب  هک  نیا  مد تـا  ـ ید ار نـ وا  ـگـر  ید نآ  زا  پـس  یمطاف .  يولع  زا  تفگ :  یمشاه ؟  هخاش 
نا مد هـمـ ـ ید متفر .  شیپ  هب  دـنا .  هدز  هقلح  یـصخش  رود  هک  مدـید  ار  يا  هدـع  ناـهگان  مـتفر .  هـکم )  کـیدزن  مـحـلـی   ) حـطبا هـب  , 

(( 80  . )) تسا داجس  ماما  نیدباعلا ,  نیز  صخش  نیا  دنتفگ :  مدش .  ایوج  ار  شمان  تیعمج  زا  تسا .  كدو  کـ

كدوک تعاجش  هجیتن  قح  فرح   - 72

لوغـشم تفگ :  لولهب  ینک ؟  یم  راک  هچ  لولهب  تفگ :  درک .  یم  يزاب  هک  دـید  ار  لولهب  یـسابع ,  هف  ـیـد خـلـیـ ـشر ـ لا نورا  يزور هـ
تفگ لولهب  یتسه !  يدرم  بجع  تفگ :  نوراه  درک .  یم  يزاب  اه  هچب  اب  تخاس و  یم  یلگ  هناخ  یهاگ  لولهب  متـسه .  نتخاس  هناخ 

 ! یتسه يدرم  بجع  وت  هن ,  تفگ :  تساخرب و  لولهب  تسایند .  رد  هچنآ  ایند و  هب  يا  هدز  اپ  تشپ  تفگ :  نوراه  ما ؟  هدرک  راک  هچ  : 
چیه وت , راک  لباقم  رد  نم  راکو  تنادواج  یگدنز  ترخآ و  هب  يا  هدز  اپ  تشپ  وت  نوچ  تفگ :  لوله  بـ هچ ؟  يارب  نم  دیـسرپ :  نوراه 

ـت یا ـ ـضر تسا .  دـنوادخ  تیاـضر  اـنامه  هک  تسا  مهم  حیحـص  قـیرط  زا  فدـه  هـب  ندـی  ـ ـسر نا  ـ ـس ـ نا يار  بـ نا :  بـیـ (( 81  . )) تـسا
يارب تسا  ع )   ) قداص ماما  نادرگاشزا  لولهب کـه  نوچمه  ناسنا  هک  نیا  هلمج  زا  دشاب , هتشاد  دناوت  یم  یفلتخم  ياه  لکش  ـد  نواد خـ
يارب هک  تسا  نآ  قفوم ,  ردامو  ردپ  یبرم و  نآ ,  زا  يادج  دـنک .  یم  رات  ـ فر اه  هچب  نوچمه  ملظ ,  هاگتـسدرد  تیلوؤسم  لوبق  زا  رارف 

اقلا اهنآ  هب  ار  شرکف  تیمیمـص  یتسود و  هار  زا  ات  دـهد  رارق  ناـکدوک  فیدر  رد  يا ,  هظح  يار لـ ـو بـ لو ار  شدوخ  ناـکدوک ,  تیبرت 
 . دنک

یکدوک نارود  رد  تماما  ماقم   - 73

لاس هدـفه  زا  سپ  دیـسر و  تماما  هب  یگلاـس  هن  رد  يرمق ,   204 لاسردردپ تداهـش  زا  سپ  (ع ,)  اضر ترـضح  دنزرف  (ع )  داوج ماما 
ماما نارای  زا  یکی  هک  طابسا  نب  عـلـی  ـد .  نا ـ سر تدا  ـهـ ـش هب  یگلاس  26 رد ار  وا  شراک  افج  رسمه  یـسابع  مصتعم  کیرحت  هب  تماما 
نهذ هب  ـالماک  ار  وا  هک  نیا  يارب  مدـش ,  هریخ  وا  تماـق  هب  یبوخ  مد و بـه  ـیـ ـسر (ع )  داو ماـما جـ روضح  هب  دـیوگ :  یم  دوب  (ع )  داوـج
نینچ هک  ماگن  نیمه هـ رد  منک .  لقن  مناتسود  يارب  ار  ترضح  نآ  ترایز  یگنوگچ  مدرگ ,  یم  زاب  رـصم  هب  هک  یتقوا  مراپـسب تـ دوخ 
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هدارا طابـسا , نب  یلع  يا  دومرفو :  درک  نم  يوس  هب  ور  دوب , هدناوخ  ارم  رکف  مامت  ییوگ  هک  ترـضح  نآ   , تشذگ یم  منهذ  زا  يرکف 
یفاک لقع  توبن و  نامرف  یکدوک ,  رد  ییحی  هب  ام  دیامرف :  یم  نآرق  رد  تسا و  توبن  هرابردوا  هدارا  دننام  تماما ,  دروم  رد  دـنوادخ 

نیا زا  ناوتب  دـیاش  هک  يا  هتکن  دـنا , هدرک  زارحاار  تاماقم  نیا  یناکدوک  هک  توبن  تماـما و  هلاـسم  زا  ياد  جـ نا :  بـیـ (( 82  . )) میداد
تـسد رد  يدایز  ـد  هاو ـ ـش ار کـه  ـد,چـ نراد اه  تیلوؤسم  لوبق  يارب  ار  يدایز  ياه  تیلباق  ناـکدوک  هک  تسا  نیا  درک  هدافتـسا  تیاور 

 . دنا هدش  يرتکد  هجرد  بسک  هب  قفوم  ای  هدیسر  داهتجا  ماقم  هب  یکدوک  نسرد   , يدادعتسا اب  ياه  ناسنا  هک  تسا 

دنمشوه رسپ   - 74

اذغ لومعم  زا  رتمک  ندروخ ,  اذـغ  عقوم  رد  دـش .  یناطلـس  نامهم  يزور  دـش , یم  هتخانـش  مدرم  نایم  رد  دـهاز  ناونع  هب  هک  یـصخش 
دـش هجوتموا  كریز  رـسپ  دروخ .  اذغ  هرابود  هناخ ,  هب  ندمآ  زا  دـعب  سولا ,  ـ ـس ـد  هاز داد .  لوط  لومعم  زا  شیب  ار  شزامن  اما  , دروخ

مدروخن داـیز  هاـش  روضح  رد  داد :  باوج  دـهاز  درک , لاؤس  ار  تلع  یتقو  تسا .  هدروخن  ـی  فا رد کـ ها بـه قـ ـ ـش ياذـغ  زا  شردـپ  هک 
یتسرد زامن  اج  نآ  رد  هک  نک  اـضق  زین  ار  تزاـمن  نیاربا  بـنـ ـر گـفـت :  ـس پـ دـیآ .  راـک  هب  يزور  دوش و  ظـفح  نم  ییاـسراپ  ههجواـت 

(( 83  . )) دیآ راک  هب  ادخ  هاگرد  رد  يزور  ات  يا  هدناوخن 

دنوادخ زا  دنزرف  تساوخرد   - 75

هب دنا , هدرک  ادیپ  ضارقنا  هک  متسه  ینادناخ  زا  نم  هّللادبعاباای ,  مدرک :  ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  هک  دنک  یم  تیاور  يرـضن  ثرا  حـ
زا دومرف :  ثراح  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  ع )   ) قداص ماما  متـسین .  يدـنزرف  ياراد  زین  نم  تسا و  هدـنامن  یقاب  اـم  زا  یـسک  هک  يروط 

ثراو نیرتـهب  وت  هک  ارچ  راذـگن , اـهنت  اـیند  نیا  رد  ارمو  شخبب  يدـنزرف  نم  هب  ایادـخ  وگب :  تیاـعد  رد  نک و  دـنزرف  تساوخردادـخ 
ارم تساوخرد  زین  دـنوادخ  مدومن .  دـنزرف  تساوخردادـخ  زا  مدرک و  لـمع  ار  ع )   ) قداـص ماـما  روتـسد  دـیوگ :  یم  ثراـح  یتسه . 

دنوادخ زا  دشاب , کچوک  ولو  ار , يزیچ  ره  نینمؤم  امـش  هک  میراد  ثیداحا  رد  نایب :  (( 84  . )) مدش دنزرف  بحاص  نمو  دومرف  تباجا 
 . دنک یم  هدروآرب  ار  اه  تجاح  فطل  تردق و  باب  زا  زیناعد  تساوخرد  نودب  دنوادخ  هک  دنچ  ره  دیهاوخب ,

تسا شخب  تاجن  حلاص  دنزرف   - 76

دوب باذع  لاح  رد  شبحاص  هک  يربق  رانک  زا  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  هک  دـنک  یم  نـقـل  ص )   ) مر ـ کا لو  ـ ـسر زا  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما
 . تسین باذـع  لاح  رد  راـب , نیا  ربق , ـب  حا ـ ـص ـد کـه  ید یتفگـش  اـب  تشذـگ ,  ربق  ناـمه  راـنک  زا  دـعب  لاـس  هک  یتقو  اـما  , درک روبع 

روبع هک  لاسما  اما  , دوب باذع  لاح  رد  وا  متـشذگ ,  اج  نیا  زا  لوا کـه  لا  ـ ـس رو  ایادخ چـطـ درک :  ضرع  دـنوادخ  هب  یـسیع  ترـضح 
هانپ ار  یمیتی  هلمج  زا  دنک و  یم  لابندار  ادخ  هار  هک  تسا  یحلاص  دـنزرف  ياراد  وا  هک :  دـش  ـی  حو وا  بـه  دوبن .  باذـع  لاح  رد  مدرک 
هچنآ دومرف :  (ص )  ادخ لوسر  هاگ  نآ  میدیـشخب .  ار  وا  میدرک و  یـشوپ  مشچ  شردپ  هانگ  زا   , حـلاص لمع  نیا  ببـس  هب  تسا ,  هداد 

 : درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دنک .  یم  ادخ  تدابع  ردپ  زا  دـعب  هک  تسا  يدـنزرف  دـنام , یم  یقاب  شگرمزا  سپ  نمؤم  هدـنب  يارب 
هدـیاف هک  نیا  رب  هوالع  حـلاص ,  ـد  نزر فـ نا :  بـیـ (( 85  . )) ایـضر بر  هلعجاو  بوقعی  لآ  نم  ثریو  ینثری  اـیلو  کندـل  نم  یل  به  بر 
دنزرف قالخا  هچنانچ  دـنرب و  یم  ردـپ  قالخا  هب  یپدـنزرف  قالخا  زا  هک  تسا  هداتفا  قاـفتا  رایـسب  دراد .  زین  يویند  هدـیاف  , دراد يورخا 

 . دنزاس یم  ناش  هلاوح  نیرفن  دشاب , رورش  رگا  دننک و  یم  اعد  شردام  ردپ و  قحرد  مدرم  دشاب , بوخ 

باوج رضاح  كدوک   - 77

یتیبرت تیاکح  زا 45دص  هحفص 32 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ریما ربار  رد بـ يزور کـه  تـفر .  نـیب  زا  شتروـص  هرـشب  تفاـطل  , دروآرد هـلبآ  یتـقو  دوـب .  يا  هدـناوخ  رـسپ  ار  یناـماس  لیعامـسا  ریما 
یضاق تسا .  هدیدرگ  لیدبت  یتشز  نیا  هب  هنوگچ  ییابیزو  نسح  نآ  هک  درک  بجعت  رسپ  نآ  هرهچ  رییغت  زا  ریما  دوب , هداتسیا  لیعامـسا 

میدنادرگرب نیلفاسلا  لفسا  هب  ار  وا  سپس  میدیرفآار ,  ناسنا  هجو  نیرتهب  هب  ام  هک :  دناوخ  ار  هیآ  نیا  دوب و  رـضاح  اج  نآردروصنم  نب 
رد رسپ  دو , ـکـلـی بـ شد مدآ بـ زین  یضاق  دوخ  هک  ییاج  نآ  زااما  دشاب , هدز  رسپ  نآ  هب  يا  هنعط  هیآ ,  نیا  ندناوخ  اب  تساوخ  ـی  ضا قـ . 

يرسپ یباوج  رضاح  زا  یضاق  تسا .  هدرک  شومارفار  شدوخ  تقلخ  هک  نآ  لاح  دروآ و  یم  یلاثم  ام  يارب  دناوخ :  ار  هیآ  نیا  باوج 
(( 86  . )) دش هدنمرش  شناهارمهو  ریما  لباقم  رد  لاس  نس و  مک 

سانشادخ شوهاب و  كدوک   - 78

یل خـیـ ـکـی سـن ,  چو دوجو کـ اب  هک  تشاد  یکچوک  رسپ  صخش  نآ  تفر .  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  ندید  هب  گرزب  يامکح  زا  یکی 
باوج بدا  لامک  اب  رسپ  داد .  مهاوخ  وت  هب  لاقترپددع  کی  تساجک ,  ادخ  ییوگب  نم  هب  رگا  دومرف :  لفط  نآ  هب  میکح  دوبرایشوه . 

ار وا  دیدرگ و  بجعتم  یباوج  رضاح  خساپ و  نیا  زا  میکح  تسیناجک .  ادخ  دییوگب  نم  هبرگا  مهد  یم  لاقترپ  هنادود  امش  هب  نم  داد : 
دنوادخ هک  نیا  امک  تسا .  هدش  هتشاذگ  هعیدو  هب  اه  ناسنا  همه  داهن  رد  ادخ , ـش بـه  یار گـ نا :  بـیـ (( 87  . )) داد رارق  دوخ  فطلدروم 

هنرگو , دوش ظفح  هدولآ  ياهطیحم  زا  رود  دیاب  یهلا  كاپ و  ترطف  نیا  دنوش .  یم  هدیرفآ  یسانشادخ  ترطف  رب  دارفا  همه  دیامرف :  یم 
 . دشدهاوخ فرحنم  دوخ  یهلا  ریسم  زا  زین  ترطف  هدولآ ,  طیحم  رد 

نادنمشناد زا  یضعب  یکدوک   - 79

دوجو هیناث  دنچ  رتشیب , ای  لاس  کی  رد  دندیسرپ :  یم  وا  زا  یهاگ  دوب .  رادومن  شا  یـضایر  دادعتـسا  تیلوفط ,  نارود  زا  نربلوک  هراز 
زا راخب , يورین  فشاک  یکیناکیم و  هاگتسد  نیدنچ  عرتخ  تاوز مـ جـیـمـ داد .  یم  ار  حیحص  خساپ  يرـصتخم ,  لمات  زا  سپ  وا  دراد ؟ 

نارود رد  نیوراد  دروآ .  تسد  هب  یعیبـط  موـلع  رد  یناوارف  یباـیماک  هار  نـیا  زا  تـشاد و  يداـیز  هقـالع  شیاـمزآ  هـب  یکدوـک  زاـغآ 
قوس عاونا  لوح  ـ تا تا و یـ هرا ثـبـ ـ برد ـعـه  لا ار بـه مـطـ وا  یعیبط  لیامت  نیا  تشاد .  هقالع  ناروناـج  نویـسکلک  يروآ  عمج  هب  یکدوک 

(( 88  . )) داد راشتنا  عاونا  داینب  باتک  هلیسو  هب  ینالوطرفس  کی  زا  سپ  ار  عاونا  لوحت  قاقتشا و  هیرظن  داد و 

دنزرف قوقح   - 80

یگتسخ راهظا  وا  تیبرت  زا  درک و  تیاکش  نارگید  دزن  یـسلجمرد ,  , دوب هدش  هفالک  دوخ  دنزرف  ياه  ینامرفان  یبدا و  یب  زا  هک  يردپ 
رب یقوقح  دنزرف  ایآ  تفگ :  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  رـسپ  دندرک .  لاؤس  ار  تلع  راضحا و  ار  رـسپ  نآ  سلجم  رد  نارـضاح  دومن .  زجعو 
؟  یقوقح هچ  تفگ :  رـسپ  دراد .  ردـپ  رب  یقوقحدـنزرف  لقع ,  مکح  ربانب  هدراو و  تایاور  قبط  يرآ  دـنداد :  باوج  اـهنآ  دراد ؟  ردـپ 
زا کی  چیه  مردپ  نوچ  مشاب ,  یکاش  دیاب  نم  تروص  نیا  رد  ـر گـفـت :  ـس پـ حیحـص و . . . .  تیبرت  نآرق ,  میلعت  کین ,  مان  دنتفگ : 

کی رـسمه  ـالبق  نم )  رداـم   ) شرـسمه هدرکن و  باـختنا  میارب  کـین  ماـن  هتخوماـین و  نم  هب  يزیچ  تـسا و  هدرکن  تیاـعر  ارم  قوـقح 
(( 89  . )) تسا هدوب  یسوجم 

ردپ هنازوسلد  شرافس   - 81

را ما کـ ـ مز ـد  یا تـو بـ زا مـن ,  سپ  مریم .  یم  دوز  ای  رید  ما ,  هدـش  هدوسرف  ریپ و  نم ,  تفگ :  درک و  تیـصو  شیوخ  دـنزرف  هب  ییاـناد 
 , تسین بسانتم  نآ  یلصا  نامتخاس  اب  هنا  ردر خـ ـ ـس نو  یلو چـ یـشورفب ,  ار  هناخ  تسا  نکمم  نم  زا  دعب  يریگب .  تسدردار  هداوناخ 
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, تسین بسانتم  نآ  یلصا  نامتخاس  اب  هنا  ردر خـ ـ ـس نو  یلو چـ یـشورفب ,  ار  هناخ  تسا  نکمم  نم  زا  دعب  يریگب .  تسدردار  هداوناخ 
هب انب  درک  ار  هناخ  شورف  دصق  هک  یتقو  رـسپ  درم .  ردپ  دعب  يدـن  چـ یـشورفب .  یناوتب  رتهب  ات  زاسب  ون  زا  ار  نآ  شورفو ,  هضرع  زا  لبق 

بجوم نآ ,  يانب  هعومجم  اب  ناـمتخاس  زیچاـن  ءزج  هسیاـقمو  راـک  نآ  تمحز  جرخ و  تخادر .  اـنب پـ ردرـس  يزاـسون  هب  ردـپ , هیـصوت 
فرـصنم هناخ  شورف  زا  نیمه  يارب  دشوکب , هناخ  نآ  تسارح  ظفح و  رد  دنک و  كرد  ار  یگدنزاس  جـنر  یقیقح و  ياهب  هک  دـیدرگ 

(( 90  . )) درب یپ  ردپ  شرافس  هفسلف  هب  دش و 

دنمتداعس هعماج   - 82

کبس هب  يا  هسردم  ناکر ,  ـسـ یو رد تـ يرمق  لاس 1332  رد  درکن .  غیرد  نتخومآ  زا  شیوخ  يدادادخ  هظفاح  اب  ینا  ـ کر ـسـ یو ـل تـ یا مـ
ییاه سرد   , هسردم نیارد  هک  نیا  هناهب  هب  دوب , تسرپدوس  یعمج  عفانمای  قاذم  فلاخم  نوچ  هک  درک  سیسات  يزورما  ياه  ناتسریبد 

 . دندروآ نییاپار  هسردم  ولبات  دنتـسکش و  ار  اه  یلدنـص  زیم و  دـنتخیر و  مهردار  هسردـم  طاس  بـ دوش , یم  سیردـت  نید  سرد  زا  ریغ 
يارب يدارفا  مدید  مدرک و  یم  روبع  اج  نآ  زا  يزور  تشذـگ ,  هسردـم  نتـسبزا  هک  هام  شـش  زا  سپ  درک :  یم  تیاکح  لیام  موحرم 

همشچرس یبهذم  کشخ  تابـصعت  زا  رتشیب  لیام  ـفـت بـا  لا مـخـ دندنارپ .  یم  گنـسدوب  هسردم  ولبات  ياج  هک  يراوید  هب  باوث  بسک 
هک تسا  دنمتداعس  يا  هعماج  نای :  بـ (( 91  . )) دوش راپسهر  كارا  هب  دنک و  نطو  يالج  ناکرسیوت  زا  دش  روبجم  لیام  اذل  تفرگ ,  یم 

 . تسا هدوب  فارحنارد  هراومه  نید ,  نودب  ملع  كریز و  ناقفانم  تسد  هبعلم  ملع ,  نودب  نید  دشاب .  زهجم  نامیا  ملع و  حالس  هب 

دزومآ یم  ردام  زا  ار  تواخس  كدوک   - 83

 , ما هتخومآ  مردام  زا  ار  تواخس  نیا  نم  تسا :  هتفگ  شدوخ  دوب .  یتواخـس  اب  رایـسب  درم  دابع , نب  بحاص  هک  میناوخ  یم  خیرا  رد تـ
وا را  ـن کـ یا هدـب .  هقدـص  ار  لوپ  نیا  تفگ :  یم  وداد  یم  نم  هب  یلوـپ  دـنک , ما  هناور  هسردـم  هب  تساوـخ  یم  هک  زور  ره  مرداـماریز 

دیاب  , مشاب دوخ  رکف  هب  دیاب  هک  روط  نامه  دنامهف  نم  هب  شا  هداس  راک  نیاابوا  موش .  یخـس  مریگب و  وخ  شـشخب  هب  نم  ات  دش  بجوم 
(( 92  . )) مشاب زین  نارگید  رکف  هب 

يدجسم كدوک  ياه  یهاگآ   - 84

نآ زا  ـی  حو درو  رد مـ ـچـه  نآ تسـشن و  یم  (ص )  ادـخ لوسرربنم  ياپ  تفر ,  یم  دجـسم  هب  یگلاس  تفه  رد  ع )   ) یبتجم نسح  ما  ـ ما
دراو ع )   ) یلع ترضح  يزور  درک .  یم  لقن  ینار  ترو سـخـنـ هب صـ (س )  ارهز همطاف  شردام  يارب  ـه  نا رد خـ تر مـی شـنـیـد , ـ ـض حـ

 . دراد عالطا  تسا  هدش  لزان  شردپرب  یگزات  هب   , نآرق تایآ  زا  هچنآ  ناشیا  هک  تفایرد  (س )  ارهز همطافاب  تبحـصزا  دعب  دش و  لزنم 
 ( (س ارهز همطا  فـ دیهاگآ ؟  دنا  هدرک  نایبدجسم  رد  (ص )  ربمایپ هک  هچنآ  هب  هنوگچ  دیتسه , لزنم  رد  امـش  هک  نیا  بـا  ـیـد :  ـسر وا پـ زا 
يا هشوـگ  ع )   ) یلع يزور  تسا .  هدرک  ها  ـ گآ درذـگ  یم  دجـسم  رد  هچنآ  زا  ارم   ( ع  ) نسح تدـنزرف  هک  دـناسر  ضرع  هب  ار  ناـیرج 

ینارنخـس هب  اـت  تسـشن  اـکتمرب  لومعم  قبط  دـش و  لزنمدراو  دوـب , هدـی  ـنـ ـش ار  یهلا  یحو  دجـسم , رد  هک  ع )   ) نسح دـیدرگ .  یفخم 
صخش هک  ارچ  نکم ,  بجعت  درک :  ضرع  ردام  هب  ع )   ) نسح دومن .  بجعت  (س )  ارهز ترـضح  درک .  ادیپ  نابز  تنکل  یلو  دزادرپب ,

شدـنزرف تخاـس و  راکـشآ  ار  دوـخ  ع )   ) یلع ماـگنه  نیا  رد  تسا .  هتـشاد  زاـب  بلطم  ناـیب  زا  ارم  نیا  دونـش و  یمارم  نخـس  یگرزب 
(( 93  . )) دیسوبار

دریگ یم  لکش  یکدوک  رد  یسک  ره  هدنیآ   - 85
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هد ـب عـهـ لا ـ طو ـ با مر  ـ هو ـ ـش تفر ,  ایند  زا  بلطملادـبع  هک  یماـگنه  دـیوگ :  یم  ع )   ) یلع ترـضح  راوگرزب  رداـم  دـسا , تنب  همطا  فـ
هک دوب , امرخ  تخرد  دـنچ  ام  هناخ  غابرد  مدرک .  یم  ـت  مد وا خـ هب  نم  دوب و  ام  هناخ  رد  ربمایپ  دـیدرگ .  (ص )  ربماـیپ يرادـه  ـگـ نراد
زور کی  مدـیچ .  یم  ترـضح  نآ  ياربار  اـهامرخ  نآ  زا  يرادـقم  زور  ره  نم  دـمآ .  تسد مـی  هب  اـهنآ  زا  ینیریـشو  هزاـت  ياـهامرخ 

زا امر  هچ خـ ره  دـندش و  غاب  نآ  دراو  هیاسمه  ناکدوک  دوب .  باوخ  رد  زور  نآ  (ص )  دـمحم منیچبامرخ و  وا  يارب  هک  مدرک  شومارف 
نیتسآ اب  ار  متروصو  مدیباوخ  يا  ـه  ـشو یگدنمرـش گـ یتحاران و  اب  نم  دـنتفر .  دـندرک و  عمجدوخ  يارب  دوب  هداتفا  نیمز  هب  اه  تخرد 

یتقو مدرک .  لابند  ار  وا  ادص  یب  دور .  یم  غاب  يوس  هب  تسا و  هدش  رادیب  باوخزا   ( (ص دـمحم هک  متفایرد  ناهگان  مدـناشوپ .  متـسد 
تخرد يا  تفگ :  درک و  هراشا  امرخ  تخرد  هب  تفاین ,  ییاـمرخو  در  ها کـ ـا نـگـ مر يا خـ ـت هـ خرد ریز  فارطا و  هب  دـش و  غاـب  دراو 

 ( (ص دـم سرتسد مـحـ رد  تشاد  هزات  يامرخ  هک  ار  ییاه  هخاش  نآ  دـش و  مخ  نیمز  فرط  هب  تخرد  مدـید  ناـهگان  ما .  هنـسرگ  نم 
يدنزرف تسادـخ و  ربمایپ  وا  هک  نادـب  تفگ :  مدرک ,  فیرعت  بلاطوبا  يارب  ار  نایرج  یتقو  مدرک .  بجعت  هرظنم  نیا  زا  نم  داد .  رارق 

زا تسا  هتـشاد  ییاه  توافت  دارفا  ریاس  یکدوک  اب  ص )   ) مرکا ربمایپ  یکدوک  (( 94  . )) دوب دهاوخوا  ریزو  هک  دش  دهاوخ  دـلوتم  وت  زا 
 . تسا هدش  هدید  ناشیا  زا  یکدوک  رد  هک  تسا  یتازجعم  هلمج  نآ 

درب یم  ثرا  ار  تعاجش  لفط ,   - 86

ع  ) تیب لها  ناریسا  ناوراک  هارم  سپس هـ تشاد و  روضح  البرک  هثداحرد  هک  دوبن  شیب  یکدوک  ع ,)   ) یبتجم نسح  ماما  رـس  ور پـ عـمـ
 : تفگ خـساپ  رد  ورمع  يریگب ؟  یتشک  نم  رـسپ  اب  یناوت  یم  تفگ :  كدوک  نآ  هب  دـیزی  ماش ,  سلاجم  زا  یکی  رد  دـش .  ماش  دراو  (
رد ات   , يریـشمش مه  نم  هب  هدـب و  ير  ـیـ ـش ـمـ ـش وا  بـه  ینادـب ,  ار  ترـسپ  يوزاـب  روز  یهاوخ  یم  رگا  مرادـن .  نتفرگ  یتشک  لاـح  نم 
هب وا  مشک و  یم  ار  وا  نم  ای  مدنویپ  یم  ع )   ) یلع و  (ص )  ربما مد پـیـ ترو بـه جـ ـ ـص نیا  رد  هک  دـشک  یم  ارم  وا  ای  میگنجب  وت  روضح 

نیا تسا :  نیا  شیانعم  هک  دناوخ  يرعـش  درک و  بجعت  ورمع  بلق  توق  ایوگ و  نابز  زا  دیز  یـ ددنویپ .  یم  هیواعم  نایفـسوبا و  شدـج 
(( 95  . )) تسا تارجرپ  عاجش و  نینچ  هک  تسا  توبن  تخرد  هخاش  نآ  زا  گرب 

نیب تقیقح  كدوک   - 87

نـس هب  زونه  زور  نآ  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  (ص )  ربمای پـ دـناوخبدوخ .  نییآ  هب  ار  شنادـنواشیوخ  ات  دومن  رومام  ار  ربمغیپ  دـنوادخ 
زا ییاریذپ  نمض  رد  ات  دومن  توعد  ار  مشاه  ینب  نارسزا  رفن  جنپو  لهچ  سـپـس  هدا کـنـد , ـ مآ ییاذغ  هک  داد  روتسد  دوب , هدیسرن  غولب 

نا سـبـک و بهلوبا بـا سـخـنـ دیوگب , ینخـس  هک  نآ  زا  شیپ  اذغ , فرـص  زا  سپ  هنافـساتم  یلو  دزاس , راکـشآ  ار  شا  هتفهنزار  اهنآ ,
ار عوضوم  حرط  هک  دـید  نآ  رد  ار  تحلـصم  (ص )  ربمایپ درب .  نیب  زا  تلاسر  عوضوم  حرط  يارب  ار  سلجم  یگدامآ  دوخ , ساـسا  بـی 
مو نارس قـ هب  ور  اذغ , فرص  زا  سپ  رگید , یتفایض  نداد  بیترت  اب  درک و  رارکت  ار  دوخ  همانرب  زین  دع  زور بـ دزاس .  لوکوم  دعب  زور  هب 
زا رتهب  يزیچ  دوخ  ناسک  يار  چیه کـس بـ دومرف :  درک و  زاغآ  يو  تینادحو  هب  فارتعا  ادـخ و  شیات  ـ ـسا ار بـ دو  ـخـن خـ ـس دو و  نـمـ
ات دوب  دهاوخ  نم  نابیتشپ  امـش  زا  کی  مادک  ما .  هدروآ  ترخآ  ایند و  ریخ  امـش  يارب  نم  تسا .  هدرواین  ما  هدروآ  امـش  يارب  نم  هچنآ 
 , تسکش مه  ردار  توکس  ع )   ) یلع هبترم  کی  تفرگارف .  ار  سلجم  نیگنـس  ـی  تو ـکـ ـس دشاب .  امـش  نایم  منیـشناج  یـصو و  ردارب و 

سپـس دنیـشنب و  يو  ات  داد  روتـسد  ـبـر  ما پـیـ متـسه .  امـش  زا  ینابیتشپ  هدامآ  نم  , ادـخ ربمایپ  يا  درک :  ضرع  عطاق  ینحل  اب  تساـخرب و 
دومن دوخ  نادنواشیوخ  هب  ور   ( (ص ربمایپ هاگ  نآ  تفگن .  خـسا  پـ ع )   ) زج عـلـی یـسک  راب  ره  هک  دومن  رارکتراب  هس  ات  ار  دوخ  راتفگ 

(( 96  . )) امش نایم  تسا  نم  نیشناج  یصووردارب و  ناوج ,  نیا  مدرم ,  يا  تفگ :  و 
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نیب رد  درک , تکر  را حـ دصق شـکـ هب  وا  يزور  دمآ .  دادغب  هب  تقو  هفیلخ  نومام  (ع )  اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
نیب دوب , لاس  هدزای  دودح  رد  شکراب  ـن مـ ـس ـع  قو نآرد مـ هک  (ع )  داوج ماما  ترـضح  دندرک .  یم  يزاب  كدوک  دنچ  يا  هطقنرد  هار 

ناـنچمه (ع )  داوج ماـما  یلو  دـندرک , رارف  ناـکدوک  دـش , ـک  یدز نآ نـقـطـه نـ نو بـه  ـ ما بکرم مـ هک  یعقوم  دوب .  هداتـسیا  ناـکدوک 
وا كدوـک ,  باذـج  هرهچ  دـش .  هریخ  ترـضح  نآ  هب  دـش , کـیدزن  هـفیلخ  یتـقو  داتـسیا .  دو  يا خـ رد جـ Y Ș درـسنوخ و بـی ت

باوج (ع )  داوج ما  ـ ما یتفرن ؟  اج  نیا  زا  ناکدوک  ریاـساب  هک  دـش  ثعاـب  زیچ  هچ  دیـسرپ :  درک و  فقوت  نیمه  يارب  دومن , بوذـجمار 
رارف تازاجم  سرت  زا  هک  ما  هدشن  مه  یهانگ  بکترم  مشاب .  هداد  تعسو  وت  روبع  ياربار  نآ  دوخ , نتفر  اب  نم  هک  دوبن  گنت  هار  داد : 

نیتم و نانخـس  زا  نومام  مدرکن .  رارف  مدـنام و  دوخ  ياج  رد  نیمه  يارب   , یناسر بیـسآ  ار  ناهانگ  یب  هک  منکن  نامگ  یفرط  زا  منک . 
دنزرف دوـمرف :  یتـسیک ؟  رـسپ  تفگ :  دـمحم .  داد :  باوـج  ترـضح  تسیچ ؟  امـش  مسا  دیـسرپ :  دـمآ و  بجعت  هـب  كدوـک  یقطنم 

(( 97  . )) تفرگ شیپ  رد  ار  دوخ  هار  درک و  تمحر  بلط  دنوادخ  زا  ترضح ,  نآ  ردپ  يارب  نومام  متسه .  (ع )  اضر ترضح 

یگدنز تکرب  میتی و  هب  هجوت   - 89

ریغ لافطا  هک  دندوب  نآ  بلاط  رتشیب  اریز  دـهد , ریـش  (ص )  دـمحم هبدوب  رـضاح  يا  هیاد  رتمک  دـنیوگ :  یم  ناسیون  ـخ  یرا زا تـ ـی  خر بـ
رثا رب  نوچ  یلو  دز , زابرـس  ترـضح  نآ  لوبق  زازین  همی  یتح حـلـ دـنوش .  دـنم  هرهب  اهنآ  ناردـپ  ياه  کمک  زا  ات  دـننک  باختناار  میتی 

میورب تفگ :  نینچ  دوخ  رهوش  هب  يو  دریذـپب .  ار  بلطملادـبع  هون  هک  دـش  راچان  داد , وا نـ هب  ار  دوخ  لـفط  سک  چـیه  مادـنا ,  فعض 
همیلح هک  هظحل  نآ  زا  دـش و  نینچ  اض  زا قـ ددرگ .  ام  لاح  لماش  یهلا  فطل  دـیاش  میدرگنرب ,  یلاخ  تسداـبات  میریگب  ار  لـفط  نیمه 

(( 98  . )) تفرگارفار وا  یگدنز  رسارس  یهلا ,  فاطلا  دریگ , هدهع  هب  ار  (ص )  دمحم تمدخ  دش  هدامآ 

میهد ارف  شوگ  كدوک  راتفگ  هب   - 90

يو راـبرد  هب  تینه  ـک و تـ یر ضرع تـبـ يارب  روشک , فارطازا  ییاـه  تاـیه  دـش , لـقتنم  زیزعلادـبع  نب  رمع  هب  تفـال  ـعـی کـه خـ قو مـ
 . دـیوگب نخـس  ات  تساخ  اپ  هب  هفیلخ  سلجمرد  هک  دوب  تایه  نآ  رد  یلاسدرخ  كدوک  زاجح .  زا  دوب  یتایه  هلمج ,  نآزا  هک  دـندمآ 

نـس هـب  یگتـسیاش  نازیم  رگا  نیملـسم ,  هـفیل  يا خـ كدو گـفـت :  کـ دـنزب .  فرح  تـسا  رتـشیب  شنـس  هـک  سک  نآ  تـفگ :  هـفیلخ 
ار وا  فرح  دـمآ , بجع  هب  لفط  نخـس  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  دـنرت .  هتـسیاش  تفـالخ  يارب  هک  دنتـسه  یناـسک  امـش  سلجم  رد  , دـشاب

تلع هب  هن  تسا و  عمط  يارب  هن  ام  ندـمآ  میا .  هدـمآاج  نیا  هب  يرود  نا  زا مـکـ كدوک گـفـت :  دـنزب .  فرح  داد  هزاجا  درکدـییات و 
 , ـم یراد سر نـ تـ مینک .  یم  یگدـنز  تینماو  نانیمطا  اـب  شیوخ  لزاـنم  رد  میرادروخرب و  وت  لدـع  زا  هک  نآ  يارب  میرادـن  عمط  سرت . 

زیزعلادبع نب  رمع  تسا .  ینادردـقو  يرازگرکـش  روظنم  هب  طقف  اج , نیا  هب  ام  ندـمآ  میناد .  یم  ناماردوت  متـس  زا  ار  نت  ـ ـش ـ یو ار خـ ـ یز
بظاوم دندش .  رورغ  راچد  مدرمدیجمتزا ,  دنوادخ و  ملح  زا  مدرم  زا  یـضعب  هفی ,  يا خـلـ كدو گـفـت :  کـ نک .  هظعوم  ارم  تفگ : 

رایـسب كدوک  راتفگ  زا  زیز  ـعـ لاد عـمـر بـن عـبـ يوشن .  شزغل  راـتفرگ  يرادـمامز ,  رد  دـنکن و  رورغداـجیا  وت  رد  لـماع  ود  نیا  شاـب 
(( 99  . )) تسا لاس  هدزاود  دنتفگ :  درک , لاؤس  يو  نسزا  نوچ  دش و  رورسم 

گرزب هعقاو  رد  ناکدوک  تکرش   - 91

زا نیفرط  ات  دش  هلهابم  داهنـش  پـیـ دایز , ياه  ثحب  زا  سپ  درک , مالـسا  نید  هب  توعد  ار  نارجن  نانکاس  (ص )  ربما ـن کـه پـیـ یا زا  بـعـد 
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رهـش زا  جراخ  يا  هطقن  رد  هلهاـبم  مسارم  هک  دـندرک  لوبق  فرط  ود  ره  دزاـس .  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  ناـیوگغورد  دـنهاوخبدنوادخ 
همطاف بلاط و  یبا  نب  یلع  زا :  دندوب  ترابع  هک  دیزگرب  ار  رفن  راهچ  اهنت  شتما  نایم  زا  رب  ـ ما پـیـ دریگ .  ماجناارحـص  هنماد  رد  هنیدـم , 

ـت ـسد ـت و  ـشاد شو  ـ غآرد ار  ع )   ) نیـسح هک  یلاح  رد  (ص )  ربماـیپ دـندوبن .  شیب  ـی  کدو ـ کزو کـه هـنـ ع )   ) ـیـن ـس ـن و حـ ـس و حـ
ناهارمه هب  داهن و  هلهابم  نادیم  هب  ماگ  دندرک , یم  ـت  کر ترـضح حـ نآ  لابند  هب  همطافو  یلع  دوب و  هتفرگ  تسد  رد  ار  ع )   ) ـن ـس حـ

ور هبور  ربمایپ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  نارجن ,  یگدنیامن  تا  نار هـیـ سـ دییوگب .  نیمآ  ارم  ياعد  امش  مدرک ,  اعد  تقو  ره  نم  تفگ :  دوخ 
تروص نیا  رد  يو  هک  دینادب  دروآ , هلهابم  نادیم  هبار  دوخ  نازابرـس  نارـسفا و  دمحم  هک  دیدید  هاگ  ره  دنتفگ :  یم  رگیدکی  هبدنوش 
ینارون هرهچ  یتقو  اهنآ  تسا .  قداص  دوش  یم  مولعم  دمآ , نادیم  هب  شیاه  هشوگرگج  نادنزرف و  اب  رگا  یلو  تسا ,  قداص  ریغ  يدرف 

فرـصنم هلهابم  زادوش  باجتـسم  اهنآ  نیرفن  هک  نیا  سرت  زا  دـندش و  ریحتم  دـندرک , هدـهاشمار  شنازیزع  زا  نتراـهچ  و  (ص )  ربماـیپ
(( 100  . )) دندش
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ـن یا ـلـت  حر داد .  ـت  ـسد زا  ار  هجیدـخ  بلاطوبا و  ینعی  دوخ , يافواب  یماح  راـی و  ود  (ص )  ربماـیپ ترجه ,  زا  لـبق  لاـس  هس  دودـح 
یلع شدنزرف  بلاطوبا ,  ياج  هب  اما  دـیمان .  (( 101  )) نز ـحـ لا ما  ار عـ لاس  نآ  (ص )  ربماـی دو کـه پـ ـخـت بـ ـس يرد  راو بـه قـ ـ گرز ـ بود

تشاد لاس  هدزون  تقو  نآ  رد  ع )   ) یلع دننک .  ناربجار  اهنآ  تلحر  هعیاض  هک  دندوب  س )   ) هم ـ طا شرتخد فـ هجیدخ ,  ياج  هب  و  (ع ) 
عاجـش نا و  ـ بر را و مـهـ ـ کاد یـسنوم فـ  , هلاس جنپ  رتخد  نیمه  اما  تشادن .  لاس  جنپ  زا  شیب  فورعم -  ثیداحا  قبط  س - )   ) هم ـ طا و فـ

دمآ یم  هناخ  هب  (ص )  ربمایپ نوچ  دندیشاپ , یم  ـبـر(ص )  ما رس پـیـ رب  رتسکاخ  ای  كاخ  لدگنس ,  نانمـشد  هاگ  دوب .  (ص )  ربمایپ يارب 
یم (ص )  ربمایپ دوب .  هدز  هقلح  شمشچ  رد  کشا  هک  ـی  لا رد حـ در , كا مـی کـ رد پـ يورو پـ رس  زا  ار  رتسکاخ  كاخ و  س )   ) همطاف

دـندرک و عاـمتجا  لیعامــسا  رجح  رد  مالــسا  ناـنم  ـ ــشد يزور  تساوـت .  ردــپ  ظـفاح  دــنوادخ , شاـبم !  نـیگمغ  مرتـخد ,  دوـمرف : 
ترضح نآ  ات  دناسر  ردپ  عالطا  هب  دینش و  ارربخ  نیا  س )   ) همطاف دنـشکب .  ار  وا  ـتـنـد  فا ار یـ (ص )  دمحم اجک  ره  هک  دندروخدنگوس 

رد ـبـر(ص )  ما یتـقو پـیـ اـت  درکروماـمار  تسپ  دارفا  زا  يا  هدـع  لـهجوبا  اـه , لاـس  ناـمه  رد  زاـب  دو کـنـد .  ـ خزا ير  ـتـ ـش تـبقارم بـیـ
ماجنا هنادرمناوجان  تشز و  لمع  نیا  یتقو  دنن .  ناشیا بـیـفـکـ رس  رب  ار  يدنفسوگ  هبمکش  تفر ,  هدجس  هب  زامن  لاح  رد  مارحلادجس  مـ
درکن تارج  یـسک  یلو  دندید , ار  هرظنم  نیا  ربمایپ  نارای  زا  یـضعب  دند .  ـ ید نا خـنـ ـ ـش ـ یا هب  دنلب  يادص  اب  شنارودزم  لهجوبا و  دـش ,

ـت و بـا شادر ـ بار نآ  تفر و  مارحلادجسم  هب  باتش  اب  دیـسر , س )   ) همطاف ترـضح  شوگ  هب  ربخ  نیا  درادرب .  ار  هبمکـش  دورب و  شیپ 
(( 102  . )) دومرف نیرفن  شنزرس و  نایب ,  ریشمشاب  ار  شنارای  لهجوبا و  شدوخ ,  صوصخم  تعاجش 

هیبنت هار  کی   - 93

هب تکرح ,  لاح  رد  ـی ,  ـضار دوخ  زا  رـسپ  یلو  دنتفر , یم  مه  اب  هک  دید  ار  يرـسپ  ردپ و  رذگهر , رد  مردـپ  دو :  ـ مر فـ ـر(ع )  قا ما بـ ـ ما
نآ اب  یگدنز  نایاپ  ات  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  نآ  رـسپ , دنـسپان  لمع  نیا  زا  ع )   ) نیدباعلا نیز  مردپ ,  دوب .  هدرک  هیکت  شردپ  يوزاب 

تسا یمدآ  بیاصم  اه و  یتشز  ندشراکشآ  هلیسو  ندوب ,  یضار  دوخ  زا  دنسپان  تفص  دیامر :  عـلـی مـی فـ (( 103  . )) دزن فرح  رسپ 
(( 104 . ))

كدوک رد  دب  لاف  رثا   - 94

 . دش دلوتم  ها  ـم مـ هدز زور سـیـ رد  يرتخد  دنتشاد , یتباث  هدیقع  هدزیـس  ددع  تسوحن  هب  هک  ییاپورا ,  گرزب  ياه  هداوناخ  زا  یکی  رد 
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هدوزفا شا  ینارگن  دـش  یم  رت  گرزب  ردـق  رهوا  تش .  ـر گـ طا هدرزآ خـ تحاران و  درب  یپ  بلطم  نیا  هب  دـش و  گرزب  رتخد  هک  ینامز 
ردپ دش .  دهاوخ  يو  یتخبدب  ثعاب   , شتدالو زور  تسوحن  هک  تشاد  هدیقع  وا  دیـسر .  یم  رظ  هب نـ هدرـسفاورثاتم  هشیمه  تشگ و  یم 

یب ياه  شالت  جال کـنـد .  ار عـ يو  یگدرسفا  ینارگن و  ات  ـد  ند ـ ـش ـل  ـسو سا مـتـ ـنـ ـش ناور  ير  ـتـ کد ـتـر بـه  خد نا  ـ مرد يار  ردام بـ و 
 . تفگ یم  نخس  نارگید  اب  دوخ  یتخبدب  زا  تسناد و  یم  زور  هریت  تخبدب و  نانچمه  ار  دوخ  وا  دنام و  هجیتن  یب  سانـش ,  ناور  هفقو 

كدو يزور بـا هـمـسـر و کـ تخوس .  یم  ینارگن  شتآ  رد  هشیمه  یلو  دروآ , دنزرف  درک و  رهوش  لیصحت ,  زا  تغارف  زا  سپ  ـتـر  خد
اهنآ هب  نیشام ,  فقوت  زا  سپ  دید , ار  اهنآ  سا  ـنـ ـش ناورر  ـتـ کد درک .  یم  روبع  نابایخ  زا  دوب و  هتـسشن  ـی  ـص ـخـ ـش ـیـن  ـشا ـ مرددو خـ

هک ینیب  یم  يدرک ,  خـلت  دوخرب  ار  یگدـنز  تهج  یب  وت  يدـش ؟  نم  ياه  هتف  ـه گـ جو ـالاح مـتـ تفگ :  ناوج  نز  هب  دـش و  کـیدزن 
تانیقلت رثا  زونه  هک  ناوج  نز  یتسه .  یتخبشوخ  مناخ  ینک و  یم  یگدنز  تزیزع  كدوکو  نابرهم  رسمه  اب  تمالس  لامک  رد  نونکا 

نم ریگنماد  هدزیـس  ددـع  ـت  ـسو نـحـ ـبـت ,  قا مراد کـه عـ نم یـقـیـن  رتکد  ياقآ  تفگ :  یتحارانو  هیرگ  اب  دوب  هدـشن  وحم  شدوجو  زا 
ینارگن داجیا  مهم  لماوع  زا  یکی  دنراد  هدیقع  نآ  هب  هک  یناسک  يارب  دب  لا  فـ نا :  بـیـ (( 105  . )) درک دهاوخ  تخبدب  ارم  دش و  دهاوخ 

 . تسا دودرم  درادن و  یساسا  اشنم و  مالسا  رظن  زا  دب  لاف  تسا .  یحور  هدقع  و 

كدوک نامیا  رد  داتسا  ریثات   - 95

مل ير عـ ـیـ گار نآ جـا بـه فـ رد  نایعیـش  نادـنزرف  اـت  تخاـس  يا  هسردـم  قـشمد  رد  هعیـش  گرزب  ياـملع  زا  یلماـع  لـبج  نسحم  دـیس 
دوخ تالیصحت  یهاتوک  تدم  رد  دوب  هتسناوتو  دو  رادرو بـ ـ خر يراشرـس بـ نهذ  زا  هک  هّللادبع  مان  هب  تشاد  يدرگاش  ناشیا  دنزادرپب . 

اکیرما ياه  هاگـشناد  زا  یکی  رد  لبق  تد هـا  زا مـ وا  دـنک .  رفـس  اکیرما  هب  مولع  یـضعب  يریگارف  يارب  دـناسر و  نایاپ  هب  قشمد  رد  ار 
هجوتم دوب  هداتسیا  هسلج  هب  دورو  فصرد  یتقو  اما  دنک .  تکرش  يدورو  نا  ـتـحـ ما رد  ات  دوب  هدومیپ  ار  يزارد  هارو  هدرک  یـسیون  مسا 

 : دندروآرب دایرف  دندوب  شرس  تشپ  هک  يدارفا  درک .  تکرح  زامن  هماقا  تهج  باتـش  اب  اذل  درذگ , یم  زامن  تقو  دنکن  هلجع  رگا  دش 
ینید فیلکت  کی  نم  داد :  باوج  هّللادبع  ددرگ .  یمنرازگرب  يرگید  هسلج  یسرب  رید  رگا  تسا و  کیدزن  امش  تبون   , يور یم  اجک 
یتقو اضق  زا  دش .  ندناوخ  زامن  لوغـشم  ادخ  هب  لکوت  ـت و بـا  ـسا مد  ناحتما مـقـ رب  نآ  درذگ و  یم  نآ  تقو  مهدن  ماجنا  رگا  مراد و 
تفگ ـ ـش هب  هّللادبع  نامیا  زا  دندیدرگ , هیـضق  نیا  هجوتم  یتقو  ناحتما  ناگدـننک  رازگرب  دو .  ـتـه بـ ـشذ زین گـ شتبون  دـش  مامت  شزامن 
سرد نم  دوب :  هتـشون  لما ,  رد جـبـل عـ شداتـسا  هب  باطخ  يا  همان  رد  هّللادبع  دـندروآ .  لمع  هب  ناحتما  هرابود  وا  زا  دـندوب و  هدـمآ 

شرورپ يدرگاش  نینچ  دوب  هتسناوت  هک  نیا  زا  دیدرگ و  لاح  ـ شو رایسب خـ نسحم  دیـس  ما .  هتخومآ  امـش  زا  ار  فیلاکت  هب  لمع  نامیا و 
(( 106  . )) دوب رکاش  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دهد 

راوخریش كدوک  تلزنم   - 96

زا ناذا  ياد  ـ ـص يزور  دنتــشاد .  مالــسا  ماـکحا  هـب  یــصاخدیقت  ناناملــسم  دوـب و  هدرک  عوـلط  هنیدـم  زا  هزا  مـال تـ ـ ــسا ـیـد  ــشرو خـ
هاگان دنداتسیا .  زامن  هب  مرکا  لوسر  رس  ـی پـشـت  ند ـ شا فصو نـ یماحدزا  هدرشف و  فوفـص  اب  تیعمج  تسا و  ـ خر ـنـبـی بـ لاد ـجـ ـس مـ
ندروآ اج  هب  رد  كدوک  شارخلد  هیرگ  يادص  ندی  ـنـ ـش مر بـا  ـ کا لو  ـ ـسر دش .  دنلب  دجـسم  هشوگ  زا  يراوخریـش  لفط  هیرگ  يادـص 

رد هد  ـ نز هدنز  ار  شیوخ  دازون  نارتخد  لبق  یتدم  ات  تشادن و  یتیمها  ناشیارب  كدوک  هیرگ  هک  نارازگزامن  درک .  لیجعت  زامن  لامعا 
دنتـشادنپ دندرک و  بجعت  ادخ  لوسر  تلاح  نیازا  , دندوب هدرکن  ادیپ  ییانـشآ  زین  مالـسا  ماکحا  قمع  اب  زونه  دـندرک و  یم  كاخ  ـر  یز

اب نینچ  هکدمآ  شیپ  یـصاخ  هلاسم  ایآ  دندیـسرپ :  ترـضح  زا  دـش , مامت  هک  زام  نـ تسا .  هدـمآ  شیپ  ادـخ  لوسر  يارب  يا  هثداح  هک 
ار هلمج  نیا  اد  لو خـ ـ ـسر ـتـی  قو دیدینـشن ؟  ار  كدوک  هیرگ  يادـص  امـش  ایآ  دومرف :  مرکا  لوسر  دـیدناسر ؟  نایاپ  هب  ار  زاـمن  هلجع 

یتیبرت تیاکح  زا 45دص  هحفص 38 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رارق شزاون  تفطالمدروم و  كدوک  ات  تسا  هدناسر  نایاپ  هب  عیرـس  ار  زامن  كدوک ,  هیرگ  ياربادخ  لوسر  دـندیمهف  اهنآ  هزات  دومرف ,
(( 107  . )) دریگ

دینک مارتحا  کچوک  گرزب و  هب   - 97

سابل راد و  هشعر  هدـیک و  ـ ـش یناتـسد خـ كورچرپ و  یتروص  اب  , دوب هتفرگ  زاب  وا  زا  ار  یناوج  توق  ورین و  نامز  تشذـگ  هک  يدرمریپ 
هانپ ص )   ) مرکا لوسر  هب  ایند  تبیصم  زا  دو , ـت مـی نـمـ یا وا حـکـ يرادان  یسک و  یب  زا  هک  درس  یتوکس  هدیمخ و  يدقو  هنهک  ییاه 
ییاه كالم  زا  کی  چیه  نوچ  دندید , ار  وا  ات  باحصا  زا  يا  هد  عـ دشخب .  شمارآ  ار  شا  هتسخ  ناج  شترضحراوج  رد  ات  دوب  هدروآ 
لفحم هب  ناـشیا  نداد  هار  زا  فورعم و ) . . .  هلیبق  هن   , ماـقم هن  لوپ ,  هن   ) تشاد ـد نـ نراذ مارتحا مـی گـ مه  هب  نآ  يارب  اـیند  لـها  هک  ار 
یـسک دومرف :  دید  ار  هنحـص  نیا  اتدوب  لئاق  يدایز  مارتحا  شیوخ  تما  ناکدوک  ناریپ و  يارب  هک  مرکا  لوسر  دـندرک .  عانتما  شیوخ 

ار هلمج  نیا  ات  باحـصا  درادـن .  یگتـسویپ  ام  اب  تسین و  ام  زا  دـهدن  رارق  میرکت  دروم  ار  ام  ناریپو  دـنکن  مارتحا  اـم  نـالاسدرخ  هب  هک 
(( 108  . )) دنداد ياج  دوخ  نیب  رد  مارتحا  اب  ار  وا  دندرک و  زاب  درمریپ  يارب  ار  ياج  تعرس  هب  دندش و  هبنتم  دندینش 

دیناروخب نادنزرف  هب  لالح  لام  زا   - 98

فجن نا  ـ گرز زا بـ يا  هد  يزور عـ شیوخ  تکرب  اب  رمع  رخاوارد   , عیشت ملاع  گرزب  عجرم  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  یمظ  ـعـ لا هّللا  ـۀ  یآ
هک ار  هیعرش  تاهوجو  زا  يرادقم  شگرم  زا  سپ  ات  دومن  نیعم  دوخ  يارب  یـصو  ناونع  هب  ار  رفن  راهچ  دروآ و  مه  درگ  يا  هسلجردار 

ناریا مزب  باتک  بحاص  اضر  اقآ  جاح  مان  هب  ناشیا  ناگداون  زا  یکی  لاح  نی  رد هـمـ دنهد .  لیوحت  يو  زا  دعب  دهتجم  هبدوب  ناشیا  دزن 
لاوما نیا  زا  يزیچ  تسا  بوخ  دنا , هدوب  امش  یتسرپرس  تحت  لاح  هب  ات  ودنتسه  میتی  امـش  ناگداون  زا  ـی  ـض بـعـ در :  ضرع کـ دیـس  هب 

یم ار  اهنآ  يزور  ادـخ  دنتـسه  نیدـتم  رگا  نم  ناگداون  دومرف :  تشاد  هک  یتلاس  لا کـ نآ حـ ـیـد بـا  ـس دـینک .  نییعت  اهنآ  يارب  مه  ار 
هدافتـسا لاـملا  تیب  لاوـما  زا  دـشن  رـضاح  بیترت  نید  بـ منک .  کـمک  اـهنآ  هب  تسین  نم  نآ  زا  هک  یلاـم  زا  هنوـگچ  هـن  رگا  دـناسر و 

زا هشیدنا و  ملع و  ناگراتـس  وزج  ناشیا  ناگداونو  نادنزرف  هدنیآ  رد  هک  دـش  ثعا  نیمه بـ دـناروخب و  شنادـنزرف  هب  ودـیامن  یـصخش 
(( 109  . )) دندرگ مالسا  ملاع  لوا  زارط  نارظن  بحاص  اهقف و 

ادهش نادنزرف  شزاون   - 99

 , هشبح هب  ناناملس  تر مـ رد هـجـ يو  تسا .  ع )   ) یلع ترضحردارب  مرکا و  لوسر  نارای  نیرت  گرزب  زا  یکی  بلا  ـی طـ با ـن  بر جـعـفـ
گنج رد  یتقو  دوب .  ادخ  لوسر  يارب  هوتـسن  يراوخ  مغو  نامرهق  يروای  هنیدم  هب  تشگزاب  زا  دعب  تشاد و  هدهع  رب  ار  اهنآ  یتسرپرس 

رفعج هب  لاب  ود  تسد  ود  نیا  ضوع  دنوادخ  دومرف :  شا  هرابرد  مرکا  لوسر  دی , ـ سر تدا  دیدرگ و بـه شـهـ عطق  شتسدود  نیکرشم  اب 
ینب اصوصخ  هنیدـم و  رفعج  تداهـش  ربخ  دـیدرگ .  فورعم  رایط  رفعج  هب  اذـل  دـنک , یم  زاورپ  اهنآ  اـب  تشهبرد  رفعج  دومن و  تیاـنع 

رـسمه سیمع ,  تنب  ءامـسا  هبودـمآ  شلزن  ناد جـعـفـر بـه مـ ـ نزر زا فـ ییوـجلد  يارب  ص )   ) مرکا لوـسر  درک .  ازع  رد  قرغ  ار  مشاـه 
بایفرش ترـضحروضح  هب  ناباتـش  هدمآ ,  ناشلزنم  هب  ادخ  لوسر  دندش  هجوتم  هک  ناکدو  کـ روا !  ار بـیـ رفعج  نادنزرف  دومرف :  رفعج ,

, رفع هّللاد بـن جـ هک عـبـ يروط  هب  درک , ینابرهم  رایـسباهنآ  اب  دـییوب و  ار  اهنآ  تفرگ و  شوغآ  هب  ار  اهنآ  ص )   ) مرکا لو  ـ ـسر دـندش . 
ربخ دمآ و  ام  هناخ  هب  ص )   ) مرکا لو  ـ ـسر يزور کـه  مراد  دای  هب  بوخ  تفگ :  یم  دوب و  هدـنام  شنهذ  رد  هرطاخ  نآ  اه , لاس  زا  سپ 

(( 110  . )) دیشک مردارب  نم و  رس  رب  تسدو  داد  مردام  هب  ار  مردپ  تداهش 
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ملعم ماقم   - 100

يو هسردم  هب  ع )   ) نیسح ماما  نادنزرف  زا  یکی  يزور  دوب .  لوغشم  ناکدوک  شزومآ  هب  درک و  سیسات  يا  هسردم  هنیدم  رد  یـصخش 
زا يا  هسردم  رد  ار  نآ  دش  مولعم  درک و  توالت  ار  هیآ   , تشگرب لزنم  هب  یتقو  تخومآ .  ار  نیملاعلا  بر  هّللدمحلا  هفیرـش  هیآ  تفر و 

ترـضح نآ  نارای  زا  يا  هدع  یتفگـش  بجوم  هک  يروط  هب  داتـسرف  ملعم  يارب  يدایز  يایادـه  ع )   ) نیـسح ما  ـ ما تسا .  هتخومآ  ملعم 
هیده همه  نیا  هیآ ,  کی  شزومآ  ربارب  رد  امش  هک  تساور  ملعم  هب  شاداپ  همه  نآ  ایآ  دندرک :  ضرع  دندمآ و  ماما  دزن  اه  ـ نآ دیدرگ . 
ناشیا تسا .  هتخومآ  مرسپ  هب  وا  هک  هچنآ  شزرا  اب  دنک  یم  يربارب  هنوگچ  مداد  هک  هچنآ  دومرف :  ترـضح  يا ! ؟  هداتـسرف  ملعم  يارب 

(( 111  . )) دومن دزشوگدوخ  ناوریپ  نارای و  یمامت  هب  ار  ملعم  يالاو  شزرا  راک  نیا  اب 

اهتشون یپ 
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یفـسلف راتفگ  - 105 ص 338 . مــکحلاررغ ,  - 104 ص 208 . ج 2 , مارو ,  هعوــمجم  - 103 ص 71 . ج 1 , بقاــنم ,  - 102 هودـنا . 

-108 ص 48 . ج 6 , یفاک ,  عورف  - 107 ص 184 . ج 2 , خیرات ,  ياهینتسناد  يدباع ,  نیـسحمالغ  - 106 ص 499 . ج 2 , كدوک ,)  )
-111 ص 92 . ج 82 , راونالاراحب , - 110 ص 140 . شیدنارود ,  هیقف  يدزی  مظاک  دمحم  دیـس  - 109 ص 80 .  ج 1 , مارو ,  هعومجم 

ص 71. ج 1 , ناتسود ,  ناتساد  ص 43 ,  ج 1 , ناهرب ,  ریسفت 

همانباتک

 : مارو سارف ,  یبا  نـبا   . 2 ج 10 .  توریب 1386ق ,  یبرعلا ,  ثارتلا  ءایحاراد  مود ,  پاچ  هغـالبلا ,  جـهن  حرـش  دـیدحلا :  یبا  نبا   . 1
تاراشتنا بقانم ,  بوشآرهـش :  نبا   . 3 ج1 و2 .  هیمالـسالا ,  بتکلاراد   , ج1 1365 ش ,  یمالـسا ,  ياهـشهوژپ  داینب  مارو ,  هعومجم 

یبا دمحا  نبدمحم  نیدلا  باهش  یلحملا ,  یهـشی  ـ بالا  . 5 ج 1 .  یفطـصملا ,  ۀبتکملا  روشنم  هریـس ,  ماشه :  نبا   . 4 ج 1و4 .  همالع , 
متـشه پاچ  اهیدـیماان , اهینارگن و  رب  هبلغ  هار  نیرتهب  رفعجدـمحم :  ـی ,  ما ـ ما  . 6 ج 1و2 .  یفنح ,  دیمحلادبعرـشان   , فرطتـسم حتفلا : 

 , هغالبلا جهنرب  يا  هدرـشف  حرـش  ایوگ و  همجرت  اضردمحم :  ینایتشآ ,  رفعجدمحم و  ـی ,  ما ـ ما  . 7 1368 ش .  ناوج ,  لسن  تاراشتنا  ,
ناش ـ فارذ بـ  . 9 1380 ق .  يراصنا ,  خیش  تیصخش  یناگدنز و  یضترم :  يراصنا ,   . 8 ج 3 .  فده ,  تاعوبطم  تاراشتنا  لوا ,  پاچ 
لالج یخلب ,   . 10 1376 ش .  مق ,  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبترتفد   , لوا پاچ  شیدنارود ,  هیقف  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  یـضترم :  , 

لوا پاچ  كدوک ,  تیبرت  مالسا و  دمحا :  یتش ,  بـهـ  . 11 مود .  رتفد   , باتک نمجنا  تاراشتنا  انالوم , يونثم  ياهناتساد  دمحم :  نیدلا 
يورم تاراشتنا  لیثمتلا ,  عماج  تیاکح  نیریش  تایلک  دمحم :  يدور ,  هلبح   . 12 1370 ش .  یمالسا ,  تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  , 

یگدـنز زا  ییاهناتـساد  دومحم :  یمیکح ,   . 14 نایلیعامسا .  یتاعوبطم  هسـسوم  ناهرب ,  ریـسفت  مشاه :  دیـس  ینارحب ,  ینیـسح   . 13 . 
 , نایمیحر  . 16 هثیدـحلا .  يونینلا  ۀـبتکم  دانـسالا , برق  رفعج :  نب  هّللادـبع  یمق ,  يریمح   . 15 یمالسا .  گنهرف  رـشن  رتفد  ریبکریما ,

مظاک دیس  يدمحم ,  دمحم و  یتشد ,   . 18 ریبکریما .  یتاعوبطم  هسسوم  ام , نادنزرف  ام و  چیب :  دنومیر   . 17 باتفآ .  هیاس  رد  نسح : 
پاچ لوا ,  پاچ  گرزب ,  نادرم  يزوریپ  زمر  رفعج :  یناحبس ,   . 19 1375 ش .  نینمؤملاریما ,  تاراشتنا  مشش ,  پاچ  هغالبلا ,  جهن  : 
داتسا یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذ  ـ گر سـ  . 21 يونین .  تاراشتنا  ۀبیغلا ,  نسح :  نبدمحم  یسوطلا ,   . 20 1348 ش .  زیربت , هیملع  يدمحم 

 , مهدـجیه پاچ  يدعـس ,  ناتـسلگ  نیدـلا :  حلـصم  يدعـس ,   . 22 رکذ .  تاـقیقحتو  رـشن  هســسؤم  تاراـشتنا  مود ,  پاـچ  يرهطم , 
 : يدهم دیـس  نیدلا ,  سمـش   . 24 ش .   1370 افـص , لوکـشک  اشگلد , غاب  یلع :  يدزی ,  یفیرـش   . 23 1376ش .   , ینایدق تاراشتنا 

مشش پاچ  قالخالا ,  مراکم  لضف :  نبرصن  یبا  نیدلا  یضر  خیـش  ـی ,  ـسر ـطـبـ لا  . 25 1373 ش .  قفش ,  تاراشتنا  یمالـسا ,  قالخا 
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ۀفرعملاراد لوا ,  پاـچ  نآرقلا ,  ریـسفت  یف  ناـیبلا  عمجم  نسح :  نب  لـضف  یـسربط ,   . 26 ق .   1392 تاعوبطملل ,  یملعالا  ۀسـسؤم  ,
 : نیـسحمالغ يدـباع ,   . 28 ج2 .  تاـعوبطملل ,  یملعـالا  ۀسـسؤم  يربـط ,  خـیرات  ریرج :  نبدـمحم  يربـط ,   . 27 ج1 .  ,1365ش , 

تارثلاراد مراهچ ,  پاچ  هعیشلا ,  لئاسو  رح :  خیـش  یلماع ,   . 29 ج2 .  1411ق ,   , مق هیملع  هناخپاچ  مهد ,  پاچ  خیرات ,  ياهینتـسناد 
 , قاروالا تارمث  يومحلا :  ۀجح  نبدـمحم  نب  یلع   . 31 ج5 .  نیلقثلارون ,  ریسفت  يزیوحلا :  یـسورعلا   . 30 ج15 .   , 1391ق یبرعلا , 

مود پاـچ  تاـیاورلا ,  عـماول  تاـیاکحلا و  عـماوج  دـمحم :  نیدـلادیدس  ـی ,  فو عـ  . 32 رـصم 1971م .   , یجناخلا ۀـبتکم  لوا ,  پاـچ 
 . 34 ج2 .  1342 ش ,  یمالسا ,  فراعم  رشن  تئیه  كدوک ,)   ) یفسلف راتفگ  یفسلف :   . 33 1340 ش .  باتک ,  شخپ  پاچ و  نامزاس  ,
 , ةوسالاراد رشن  راحبلا , ۀنیفـس  سابع :  خیـش  یمق ,   . 35 1369 ش .  رکفلاراد , موس ,  پاچ  عومدـلا ,  جاهنم  یلع :  یناـگیاپلگ ,  ینرق 

تاراشتنا نوناک  مود ,  پاچ  لامالا ,  یهتنم   . 37 1327ق .  يرواد ,  یـشورفباتک  تاراشتنا  مود ,  پاچ  یهتنملا ,  ۀمتت   . 36 1414 ق . 
تاراـشتنا مود ,  پاـچ  باــبحالا ,  ۀــیده   . 39 ینیـسح .  یتاـعوبطم  هســسؤم  پاـچ  ـالبرک , عیاـقو   . 38 ج1 .  ش ,   1363  , یملع
یتاعوبطم هسـسؤم  سردم ,  ياهناتـساد  اضرمالغ :  هراوز ,  یلگ   . 41 ج6 .  یفاـک ,  عورف  بوـقعی :  ینیلک ,   . 40 ,1363 ش .  ریبکریما
تاراشتنا فیاـطل ,  هنیجنگ  دازرف :  م ,   . 43 1368 ش .  مق ,  باتک  هاگـشیامن  هدیزگرب ,  تایاکح  یلعنابعـش :  یعمال ,   . 42 ریبکریما . 

 : دمحم يدراهت ,  ـ ـشا يد  مـحـمـ  . 45 1403 ق .  ءافولا , ۀسـسؤم  مود ,  پاچ  راونالاراحب , رقابدمحم :  یـسلجم ,   . 44 1347ش .  داینب ,
ج3 يدازآ ,  مایپ  تاراشتنا  يونثم ,  ياهناتساد   . 46 ج1 و5 .  1370 ش ,  یمالسا ,  تاغیلبترتفد  تاراشتنا  لوا ,  پاچ  ناتسود ,  ناتساد 

یضترم يرهطم ,   . 48 ج1 .  1362 ش ,  رسای , تاراشتنا  مود ,  پاچ  ادخ , تخانش  هار  نیرتهب  يدمحم :  يرهش ,  ير  يدمح  مـ  . 47 . 
دنزرف تیبرت  نیسح :  يرهاظم ,   . 50 یمالسا .  تاراشتنا  يوبن ,  هریس   . 49 1362 ش .  ءارهزلا , تاراشتنا  مالـسا ,  رد  تیبرت  میلعت و  : 

 . 52 1372 ش .   , قفش تاراشتنا  مجنپ ,  پاچ  مالـسا ,  رد  هداوناخ   . 51 1370 ش .   , یمالسا تاغیلبت  نامزاس  لوا ,  پاچ  مالـسا ,  رد 
ۀبتکملا تاراشتنا  لئاسولا ,  كردتسم  نیـسح :  یـسربط ,  يرون   . 53 ج7 .  هیمالـسالا ,  بتکلاراد  ریدغلا , نیـسحلادبع :  ینیما ,  یفجن 

ینب یشورفباتک  تاراشتنا  مراهچ ,  پاچ  رابخالا , سیافن  مساقلاوبا :  یناهفـصالا ,  یهد  ـ ـس ـ لا ـظـ عاو ـ لا  . 54 ج2 .  1382ق ,   , هیمالسالا
 , يدازآ مایپ  تاراشتنا  مود ,  پاچ  ینیمخ ,  ماما  ترضح  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یفطـصم :  یناد ,  ـ جو  . 55 1382 ق .  مشاه , 

 . 1362 ش
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