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لداع ياشگناهج 

باتک تاصخشم 

 : رـشن تاصخـشم  رورپنید  نیدلالامج  فیلات  همجرت و   ] لداع ياشگناهج  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  نیدـلالامج  رورپنید ، هسانـشرس : 
هرامش يدهملا  مامالا  هسـسوم   : ) تسورف ص 102  يرهاظ :  تاصخـشم  یمالسا 1357 . گرزب  هناخباتک  يدهملا  مامالا  هسـسوم  نارهت 

زا ياهدـش  همجرت  هدـش و  باختنا  ثیداحا  باتک  نیا  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر  50 کـباش :  ( 2
 : هرگنک يدـــنب  هدر  مهدزاود 255ق . -  ماـما  جـع ،  نسح  نبدـمحم  عوـضوم :  تسا  یناـگیاپلگ  یفاـص  فیلاـت  رثـالا  بختنم  باـتک 

م181-64 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/959 ییوید :  يدنب  هدر  BP51/د9ج9 

میدقت

لابود نیااب  یهاگآ و  ینشور و  ياهقفا  هب  زاورپ  هدامآ  تا  هشیدنا  نیتسار  قشع  هاگیاج  تلد  هک  ناوجون !  يا  زومآ و  شناد  يا  وت :  هب 
شیناهج تلادع  نازاس  هنیمز  و  ع )   ) يدهم نارای  رامش  رد  ییآ و  یم  زارف  فرـش  تزع و  ياه  هلقرب  هنادنمزوریپو  ینار  یم  ار  اهیهایس 

 . هللا ءاشنا  ییآ ،  یم  رد 

شیپ زا  يراتفگ 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  ترـضح  فیلات  رثالا  بختنم  هیامنارگ  باـتک  هب  ع )   ) مئاـق ماـما  دـالیم  دـیع  ینارنخـس  يارب  لاس 1343  رد 
درگ ینس  هعیـش و  باتک  زا 160  هک  بئاغ  ماما  هراـبرد  موصعم ،  ناـیاوشیپو  یمارگ  ربماـیپ  راـتفگ  زا  متفاـی  يا  هعومجم  مدرک .  هجارم 
لوط رد  اهنآ ،  رگشواک  دنمشناد و  ناگدنـسیون  و  تسا ،  دنتـسمو  كردم  دوخ  هبون  کی  ره  هک  یلیـصا  باتک  هتبلا 160  تسا .  هدمآ 

منادرگ رب  یسراف  هبو  باختنا  روبزم ،  باتک  زا  ییاه  ثیدح  هک  مدش  نیارب  دنا .  هدیزای  تسد  اهنآ  هب  اسرف  تقاط  تامحز  اب  نرق  دنچ 
رب رابنایز  تسردان و  ياه  شزومآ  زا  زین  و  دـنریگارف ؛ یلـصا  عبانم  زا  ار  هلاسم  نیا  ات  مراذـگب ؛  ناناوجون  نازومآ و  شناد  رایتخارد  و  ، 

دیدجت هام ،  هس  زا  سپ  رشان  و  دیدرگ ،  وربور  لابقتسا  اب  دش و  رشتنم  پاچ و  همجرت ،  ثیدح   48 هاتوکرایسب ،  یتصرفرد  دننام .  رانک 
موس پاچ  يارب  دـیدرگ .  رـشتنم  لاـس 1348  رد  یتاریغت  تاـفاضااب و  مود  پاـچ  تشگن .  مـهارف  یللع  هـب  هـک  تساوـخ  ار  نآ  پاـچ 

دـنبایرد و رتهب  ار  بلاطم  زیزع ،  ناناوجون  نازومآ و  شناد  ات  تفرگ ،  ماـجنا  دوب -  یـسیون  هداـس  هار  رد  رتشیب  هک  ییاـه -  ینوگرگد 
 . ددرگیم میدـقت  مهدزای  پاچ  زین  کنیا  مه  تفر و  راک  هب  ناوارف  یـششوک  نایاوشیپ ،  راتفگ  شینزگ  رد  زین  و  دـشاب ،  بلاج  ناشیارب 

 . درادهگن هدنز  اه  هرطاخ  رد  هتسویپ  ار  مئاق  ماما  دای  دزورفیب و  اهبلق  رد  تیالو  ناوزرف  لعشم  زا  يا  هلعش  راتشون ،  نیا  مراد  زورآ 

 ( ع  ) رصع ماما  هچخیرات ي 

 ( ع  ) رصع ماما  هچخیرات ي 

 ، تسا جع )   ) يدهم هب  قشع  زا  زیربل  ناشلد  هک  ام  ناناوج  دیوج .  هر  وا ،  ياهتیاده  هبو  دسانشب  ار  شیوخ  نامز  ماما  یتسیاب  یسک  ره 
 . دننیشنب اشامت  هب  نیتسار  یشناد  هیاس  رد  ار  وا  يدوجو  داعباو  دننز  هرگ  یهاگآو  تخانش  اب  ار  دوخ  تبحم  یتسود و  هک  رتهب  هچ 

سجرن ترضح  نامز  ماما  ماقمالاو  ردام 
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نییزت يزیمآ و  گنر  راوید ،  رد و  دـنک .  یم  هریخ  ار  مشچ  اه ،  يراک  هنییآ  تسا . . .  مور  هاشداپ  رـصیق  يا  هناسفا  ابیز و  خاـک  اـجنیا 
رپ دننامه  اهبنارگ  ياه  شرف  دوش .  یم  هدید  اهرالات ،  گرزب و  ياه  قاتا  رد  يراکالط  يرب و  چگ  يرامعم و  رنه  نیرخآ  تسا و  هدش 
هک تسا  يا  هرجنپ  ایوگ  هتخیوآ .  اه  قاـتا  رد  اـبیز  ياـهولبات  تسا .  هدـش  هدرتسگ  هشقن  شوخ  گنرـشوخ و  فیرظ ،  مرن و  سواـط ، 

غارچلچ ناشنرهاوج ،  ياهنادعمش  تفبرز ،  ياه  هدرپ  میزادنا :  یم  رصق  هب  رگید  یهاگن  دهد .  یم  ناشنار  ناتسلگ  يابیزو  زبس  ياضف 
يا هقباس  یب  ناجیه  یئابیز و  بشما  یلو  هدوب ،  نینچ  نیا  هشیمه  رـصق  دنزاس .  یم  هریخ  ار  مشچ  همه  همه و  يروفاک  ياه  عمـش  اه ، 
بش بشما ،  يرآ  دننآ !  راظتنا  رد  ناناوج ،  همه  هک  دنک  یم  تیاکح  یمهم  هزات و  ربخ  زا  ناجیه ،  روش و  نیا  دوش .  یم  هدید  نآ  رد 

ناشیشک و هدش ؛  لیکـشت  دقع  سلجم  دروآرد .  شردارب  رـسپ  دقع  هب  ار  ( 1  ) هکیلم شرتخد  دهاوخ  یم  مور  رصیق  تسا . . .  یـسورع 
رگید فانـصا و  ناـگرزب  ناـیاورنامرف و  روـشک ،  فورعم  زاـتمم و  ياـه  تیـصخش  لاـجر و  بیترت ،  هب  و  شیپ ،  رد  هدـیزگرب  ناـبهار 

زا سپ  تسا .  هدیسر  ارف  دقع  مسارم  يارجا  هماگنه  تسا .  هتسشن  بلاج  رایسب  یتمیق و  یتخت  يور  مه ،  داماد  دنراد و  روضح  نامدرم 
نآ رد  دـندوشگ و  ار  (4  ) لیجنا باتک  دنداتـسیا و  مارتحا  تلاـح  هب  (3) اپیلچ راـنک  رد  ( 2) اه شیـشک  اه و  فقـسا  توکـس ،  يا  هظحل 
نآ هتخود و  اه  فقـسا  ناهد  هب  ار  اه  مشچ  نانامهم  دـندش .  دـقع  هبطخ  ندـناوخ  لوغـشم  صوصخم ،  یگنهآ  اب  هدز  توکـس  ياضف 
رب ار  سلجم  داد ،  یمن  هار  دوخ  هشیدنا  هب  ار  نآ  یـسک  چـیه  هک  يا  هثداح  ناهگان  دوب .  يداش  یـشوخ و  رد  قرغ  يا ،  هناسفا  سلجم 

نوگژاو زین ،  داماد  ناشن و  رهاوج  تختو  هتخیرورف ،  مهرد  دندوب -  ییاریذـپرالات  شخب  تنیز  يا  هژیو  مارتحا  اب  هک  - اهبیلـص دز !  مه 
 . دـندمآ رد  هزرل  هب  دـنتخاب و  ار  دوـخ  گـنر  كانتـشحو ،  هرظنم  نـیا  ندـید  زا  اهفقـسا ،  دـش .  شوـهیب  نـیمز و  رب  شقن  وا  دـیدرگ . 

دقع مسارم  يرازگرب  زا  ار  ام  تفگ :  رـصیق  هب  گرزب  شیـشک  دـندوب .  هداتـسیا  ریحتم  هدز ،  تشحو  ناـشیرپ و  تخـس  زین ،  ناـنامهیم 
ار سلجم  داد  روتـسد  دریگن .  تروص  جاودزا  نیا  هک  دشن  یـضار  رـصیق  تسا .  حیـسم  نید  يدوبان  ثعاب  نآ ،  ماجنا  اریز  رادروذعم ، 
زا شیب  سرت  تشحو و  راب  نیا  دش .  رارکت  نیـشیپ  هثداح  ناهگان  دندش .  دـقع  مسارم  يارجا  هدامآ  اه  شیـشک  دـندرک و  مظنم  هرابود 
 ، ناشیرپ يرطاخ  اب  رصیق  و  دندش ،  هدنکارپ  نانامهم  ریزگان  دوب .  هدنکفا  هیاس  رـصیق  رب  سرت  هودنا و  داد .  ناشن  ار  دوخ  هرهچ  تسخن 
هب ار  وا  هشیدنا  دقع ،  سلجم  كانلوه  هثداح  دیمرآ .  رتسب  رد  تفر و  دوخ  خاک  هب  مغ ،  زا  يا  هلاه  اب  زین  سورع  تشگرب .  ارـسمرح  هب 
 ، ایور ياـیند  رد  هکیلم  دوبر .  ار  شنامـشچ  باوخ  و  دروآ ،  رد  ياـپ  زا  ار  وا  ماـجرفان  سلجم  نآ  یگتـسخ  ماجنارـس  و  تفرگ ،  يزاـب 

ربمایپ دـمحم ،  ترـضح  هک  تشذـگن  يا  هظحل  دراد .  رارق  يرگید  تخت  نیـشیپ ،  نآ  نارای  زا  یهورگ  اب  ار  نوعمـش  حیـسم و  ياسیع 
نانآ لابقتـسا  هب  اسیع ،  دندش  رـصق  دراو   - نانآ رب  ادخ  دورد  هارمه  هک  شناگداز  دنزرف  زا  يا  هدع  یلع و  نانمومریما  اب  مالـسا  یمارگ 

هب ار  وا  ات  ما  هدمآ  نوعمش  امـش  نیـشناج  هدنیامنرتخد و  يراگتـساوخ  هب  نم  دومرف :  وا  هب  مالـسا  ربمایپ  مارتحا ،  يادا  زا  سپ  تفاتش و 
تفگ درک و  نوعمش  هب  یهاگن  اسیع  دومن ) .  دوب ،  رضاح  سلجم  رد  هک  يرکسع  نسح  ماما  هب  هراشا  و   . ) مروآرد شیوخ  دنزرف  دقع 

 ( ص  ) مالـسا ربمایپ  هاگنآ  تفریذـپ .  ینامداش  اب  مه  نوعمـش  نک .  تقفاوم  هدـنخرف  جاودزا  نیا  اـب  تسا .  هدروآ  يور  وت  هب  یتخبکین 
خاک رد  ار  دوخ  دش .  رادیب  ناوارف  يداش  زا  هکیلم  ناهگان  درک .  دـقع  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  يارب  ار  هکیلم  يراج و  ار  دـقع  هبطخ 
يارب ار  ایور  يارجام  دز .  یم  جوم  دوب -  هدـیدن  ار  وا  ایور  ملاع  رد  زج  هک  مهدزای -  ماما  كاپ  قشع  شبلق ،  رد  و  تفای .  اهنت  شیوخ 

يو یناوتان ،  فعض و  ماجنارس  دنامزاب .  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  دوب  هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  نانچ  هرظنم  نآ  یلو  تفگن ،  یسک 
وا شـشوک  یلو  دیـشوک .  تخـس  هکیلم ،  نامرد  يارب  و  تساوخ .  ار  ناکـشزپ  نیرتفورعم  نیرتهب و  رـصیق  دـنکفا .  يراـمیب  رتسب  هب  ار 

داتفا رکف  هب  دید  یم  ار  شرتخد  یگدنز  ياه  هظحل  نیرخآ  هک  هاشداپ  تسین .  یندش  بوخ  وا  هک  دنتفگ  ناگمه  و  دیشخبن ،  يا  هجیتن 
ناج ردپ  تفگ :  هکیلم  تسیچ ؟  وت  يوزرآ  نیرخآ  مزیزع !  تفگ :  هکیلم  هب  دروآ .  رب   - دشاب نارگ  مه  هچ  ره  ار -  يو  ياه  هتساوخ 
ردپ دنهد !  افش  ارم  میرم  حیسم و  دشاب و  ناناملسم  ناریسا  يدازآ  نآ  و  دروآ ،  يور  نم  هب  هرابود  میتمالس  ات  مراد  وزرآ  کی  اهنت  اهنت 

تفگـش يایور  نیلوا  زا  سپ  بش  هدراهچ  هکیلم ؛  درک .  دازآ  ار  ناریـسا  رـصیق  هک  دوب  نینچ  و  زاس .  دازآ  ار  نانآ  رتدوز  هچ  ره  ناـج 

لداع زا 31ياشگناهج  هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب هراـشا  زا  سپ  میرم  ترـضح  دـنا .  هدـمآ  وا  تداـیع  هب  هک  دـید  ار  ع )   ) میرم و  ع )   ) همطاـف ترـضح  باوخ ،  رد  هراـبود  شزیگنا ، 
تسیرگ و تفرگ و  ار  ع )   ) همطاف ناماد  هکیلم  تسا .  وت  رهوش  رداـم  ناـهج و  ناوناـب  يوناـب  نیا  تفگ :  هکیلم  هب  ع )   ) ارهز ترـضح 

نیا یتسین و  مالسا  قح  نییآ  وریپ  وت  اریز  دیایب ،  وت  ندید  هب  دناوت  یمن  يو  دومرف :  همطاف  ترـضح  درک .  هلگ  يرکـسع  ماما  ندماینزا 
مدنزرف رادید  قایتشا  رد  و  دـنوش ،  دونـشوخ  وت  زا  میرم  اسیع و  ادـخ و  یهاوخ  یم  رگا  ددنـسپ .  یمن  ار  وت  ینونک  نید  هک  تسا  میرم 

رد ار  يو  همطاف  ترـضح  تفریذـپ و  ار  مالـسا  نییآ  ایور ،  ياـیند  رد  هکیلم  ریذـپب .  ار  مالـسا  نید  یتسه ،  ع )   ) يرکـسع نسح  ماـما 
رد ینامداش ،  زا  دـبای .  یم  زاب  ار  يدوبهب  دوش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  هکیلم  شاب  مدـنزرف  رظتنم  کـنیا  دومرف :  وا  هب  و  تفرگ ،  شوغآ 

بـش دنک .  یم  يرامـش  هقیقد  ایور ،  رد  مهدزای  ماما  كاپ  ینامـسآ و  رادید  و  بش ،  ندیـسر  ارف  دـیما  هب  و  دـجنگ ،  یمن  دوخ  تسوپ 
يرکسع ماما  ( 5  ، ) درک تاقالم  ایور  رد  ار  مهدزای  ماما  داهن و  ماگ  ینـشور  يایند  هب  هکیلم  تفرگ ،  ار  ایند  یکیرات  دیـسر ،  ارف  ماگنه 

هب ناریـسا  اب  ار  دوخ  زین  وت  دمآ ،  دنهاوخ  امـش  روشک  هب  مالـسا  هاپـس  زور  نالف  رد  دومرف :  هکیلم  هب  اه ،  ییوجلد  اه و  ینابرهم  زا  سپ 
زا سپ  دندمآ ،  مور  هب  ناملـسم  هاپـس  دوب .  هداد  ربخ  وا  هب  ماما  هک  خیرات  نامه  رد  تسرد  دیـسر .  یهاوخ  ام  هب  هک  ناسرب  دادـغب  رهش 
هب ناریسا  هارمه  دروآ و  رد  ناراکتمدخ  سابل  رد  ار  دوخ  زین  هکیلم  دندش .  دادغب  راپسهر  مور  زا  ینارـسا  اب  نایمور  اب  يریگرد  راکیپ و 

دندوب هدـیدن  هک  ینیمزرـس  هب  ناریـسا  تخیگنا ،  رب  بارطـضا  همهمه و  یجوم  تسـشن  لـحاس  هب  ناریـسا  لـماح  یتـشک  تفر .  دادـغب 
نایوجگنج رگید  زا  ریغ  ناملسم  دندوب  هدینش  هتخیرگ  هتسج و  ردق  نیمه  یلو  دنور ،  یم  یتشون  رس  هچ  يوس  هب  دنتسناد  یمن  دندیسر 

زا هک  ینامهم  نوچ  دز و  یم  قرب  يداش  دـیما و  غورف  ناشمـشچ  هت  رد  یلو  دوب ،  هتـسخ  تحاراـن و  هچ  رگ  اـه  هفاـیق  دـننارگراکیپ .  و 
نونکا هدوب و  یحیـسم  شیپ  زور  دنچ  ات  هک  یمناخ  هدازهاش  هکیلم ؛  دندرک .  یم  اشامت  ار  دیدج  روشک  هرظنم  دشاب .  هدـمآ  رود  یهار 

 ، دقع سلجم  نآ  زیگنا  تفگش  یناهگان و  ندروخ  مه  هب  درگن :  یم  ار  دوخ  هدنیآ  هتشذگ و  هداتسیا و  يرانک  رد  تسا ،  هدش  ناملسم 
همه هک  دوب  یتـقیقح  و  تساوخ ،  یم  رب  شناـج  قـمع  زا  هک  دوـب  یـساسح  هکلب  دوـبن ؛ لاـیخ  باوـخ و  عـقاو  رد  هک  ییـالط  ياـهایور 

تـسد زیچ  همه  زا  نآ ،  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  هک  یقح  تسج  یم  ار  قح  تقیقح و  هنـشت  دوب ؛ هنـشت  وا  داد .  یم  یهاوگ  نادب  شدوجو 
 . تفای تسد  نیتسار  لیـصا و  يراوگرزب  دـجم و  هب  هارماسرد  درک ،  یم  تنطلـس  مور  رد  رگا  دیـسر .  زیچ  همه  هب  ماجنارـس  اـت  دیـشک 

 . میور یم  هرماس  اب  دشاب و  شراکفا  مرگ  رس  ات  هتخاس  اهر  هلجد ،  رانک  رد  ار  هکیلم  نونکا 

هرماس

 ، ترـضح نآ  یگیاسمه  رد  دنک .  یم  تسیز  يداه ع  ترـضح  مهد  ماما  رهـش  نیا  رد  دادغب .  يرتمولیک  رد 100  تسا  يرهش  هرماس 
اب 220 دـسیون و  یم  یجراخ  طخ  هب  يا  همان  دـبلط و  یم  ار  وا  مهد  ماما  تسا .  ربماـیپ  لآ  نارادتـسود  زا  يدرم  نامیلـس  نب  رـشب  هناـخ 
ود هدناوخن ،  ار  شرخآ  لوا و  دوشگ .  ار  همان  هکیلم ،  هدب .  زینک  نالف  هب  ار  همان  و  ورب ،  دادغب  هب  دـیامرف :  یم  دـهد و  یم  وا  هب  یفرـشا 
 . تفریذپ زین  وا  راذگب و  همان  نیا  بحاص  رایتخا  رد  ارم  تفگ :  شورف ،  هدرب  دیزی  نب  رمع  هاگنآ  دالفا .  قه  قه  هب  درک و  رورم  راب  هس 
 - يداه ماما  روضح  هرماس  هب  هکیلم  رشب ،  دش .  یضار  یفرشا  هب 220  ماجنارس  درک و  وگتفگ  دهدب  ورمع  هب  دیاب  هک  یلوپ  هرابرد  رشب 

تداعـس یگرزب و  ای  يریذـپ  یم  ار  یفرـشا  رازه  هد  ایآ  مراد ،  یمارگ  ارت  مهاوخ  یم  دومرف :  هکیلم  هب  ماـما  درب  وا -  رب  ادـخ  مالـس  هک 
قرش يدنزرف  هب  مهد  یم  تراشب  ارت  دومرف :  ماما  تسا .  نم  يوزرآ  امش  راهب  ینامهم  امـش و  رادید  لالز  تفگ :  هکیلم  ار ؟  ینادواج 
 . - دـشاب هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دـهاوخ  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  تفر و  دـنهاوخ  شتلادـع  مچرپ  ریز  هب  ناهج  برغ  و 

ارت حیسم  ترضح  و  درک ،  يراگتساوخ  یسک  هچ  يارب  ارت  مالسا  ربمایپ  ماما :  دمآ - ؟  دهاوخ  دوجو  هب  یسک  هچ  زا  دنزرف  نیا  هکیلم : 
تـسد هب  هک  بش  نآ  زا  هکیلم :  یـسانش -  یم  ار  وا  ماما :  يرکـسع -  نسح  ماما  امـش  دنزرف  دقع  هب  هکیلم :  دروآ - ؟  رد  هک  دـقع  هب 

هب ار  وا  ادخ !  لوسر  رتخد  يا  دومرف :  همیکح  شرهاوخ  هب  ماما  دیآ .  یم  مندید  هب  بش  ره  مدش ،  ناملـسم  ارهز  همطاف  نانز -  نیرتهب 
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هناخ رد  لاس  کی  هکیلم ،  تسا .  رمالا  بحاص  ردام  و  مهدزای -  ماما  نسح -  رـسمه  هک  زومایب  وا  هب  ار  مالـسا  تاروتـسد  ربب  تا  هناخ 
دـمآ و مهدزای  ماما  هناخ  هب  هکیلم  دـش .  رازگرب  یـسورع  مسارم  هاگنآ ،  تخادرپ و  مالـسا  تاروتـسد  اه و  همانرب  نتفرگ  ارف  هب  همیکح 
ار تداعس  ياههار  درک و  یم  لح  ار  ناشتالکـشم  دوب .  نایعیـش  ربهر  مدرم و  درد  هاگهانپ  ردپ ،  سپ  مهدزای  ماما  دش .  هدیمان  سجرن 

هماگنه اـت  دـمآ و   ( ع  ) يرکـسع ترـضح  هناـخ  هب  همیکح  زور ،  نآ  درکیم .  ناـشتیبرت  یمالـسا  یناـسنا -  نییآ  هب  دومن و  یم  اـهنآ  هب 
ار نیمز  هک  داد ،  دهاوخ  يدنزرف  ام  هبادخ  نامب .  ام  دزن  بشما  دومرف :  وا  هب  ماما  ددرگرب ،  تساوخ  یم  هک  هاگنآ  دوب و  اجنآ  بورغ ، 
هک زا  كدوـک  نیا  دیـسرپ :  همیکح  و  دـشاب .  هدرم  یهارمگو  رفک  يریگرد  هـب  هـکنآ  زا  سپ  دـنک  هدـنز  يربـهر  ناـمیا و  شناد و  هـب 

تفگش هب  تخس  تفاین و  وا  رد  يرادراب  زا  يا  هناشن  تخادنا و  هاگن  سجرن  هب  همیکح  سجرن .  زا  دومرف :  باوج  ماما  و  دوب ؟  دهاوخ 
ار نتـسبآ  ياه  نز  مکـش  نوعرف  اریز  تسا ،  رادراب  تسناد  یمن  سک  چیه  هک  تسا  یـسوم  ردام  ناسب  وا  دومرف :  ماما  هاگنآ  سپ  دمآ 

دایز وا  بجعتو  تریح  دوبن ،  يربخ  نداز  زا  یلو  دـیباوخ ؛ سجرن  يولهپ  درب و  رـس  هب  هداز  ردارب  هناـخ  رد  ار  بش  همیکح  دـیرد .  یم 
یم هاتوک  شیاین  دهج  یم  باوخ  زا  سجرن  رحس ،  ياهیکیدزن  تخادرپ .  شیاین  زامن و  هب  رگید ،  ياه  بش  زا  شیب  بش  نآ  رد  دش . 

 : دنز یم  گناب  شقاطا  زا  ماما  دش ؟  هچدنزرف  سپ  دیوگ :  یم  دوخ  شیپ  همیکح  تسین .  وا  رد  ندـییاز  زا  يا  هناشن  زاب  یلو  دراذـگ ، 
ناـبز رب  ار  ادـخ  ماـن  دریگ ،  یم  شوغآ  رد  ار  واـهمیکح  دـهد ،  یم  تسد  یبارطـضا  ار  سجرن  ماـگنه  نیا  رد  تسا  کـیدزن  همیکح ! 

 ، درک تقد  دـناوخ ،  یم  ار  هانلزنا  انا  هروس  مه  يرگید  وا ،  يادـص  هارمه  درک  ساسحا  همیکح  دـناوخ .  یم  ار  هانلزناانا  هروس  يراج و 
هب همیکح  تسا .  هداتفا  اهنآ  نایم  يا  هدرپ  ایوگ  دوش ،  یم  ناهنپ  همیکح  هاگدید  زا  سجرن  دینـش .  سجرن  مکـش  زا  ار  كدوک  يادص 

هدرپ ددرگ ،  یم  رب  وا  و  دید .  یهاوخ  ار  وا  درگ ،  زاب  همع  دـیامرف :  یم  وا  عب  ماما  دزاس .  هاگآ  نایرج  زا  ار  يو  ات  دور ،  یم  ماما  يوس 
كاخ هب  هک  دـید  ار  رمـالا -  بحاـص  دازون -  تخاـس .  یم  هریخ  ار  همیکح  هدـید  هک  دوب  هتفرگ  ارف  دـنت  يرون  ار  سجرن  هتفر و  راـنک 

 - نانآ رب  ادـخ  دورد  هک  ناماما -  رگید  نانموم و  ریما  شردـپ ،  تیالو  تماما و  ربمایپ و  شدـج ،  تلاـسر  ادـخ و  ییاـتکی  هب  هداـتفا و 
حبـص هب  دلوت  هتـسجخ  نیا  و  دـهاوخ .  یم  تلادـع -  قح و  مچرپ  ریز  ار -  اه  ناسنا  زوریپ  راک و  شیاشگ  ادـخ  زا  دـهد و  یم  یهاوگ 

زا زور  لـهچ  نوـنکا  دـش .  یمن  رود  همیکح  هاگدـید  زا  اـه  هرظنم  نیا  اـه و  هظحل  نـیا  دوـب .  يرجه  لاس 255  نابعـش  هام  زا  مهدزناـپ 
 ، دوریم هار  هناخ  نحـص  رد  هک  دـید  ار  هلاس  ود  یلفط  تسا .  هدـمآ  ع )   ) يرکـسع ماما  هناخ  هب  همیکح ،  هک  درذـگ  یم  دازون  تدـالو 

هزادنا هب  هام  کی  رد  ینعی  دننک ،  یم  ومن  دشر و  دوز  دنـشاب  ماما  رگا  ربمایپ  نادـنزرف  دومرف :  ودـب  ماما  تسیک ؟  كدوک  نیا  دیـسرپ : 
یم همادا  دوخ  دشر  هب  نانچمه  دوب ،   ( ص  ) ربمایپ لآ  هلـسلس  زا  هقلح  نیرخآ  هک  رـسپ  نیا  دـش و  یم  يرپس  اهزور  نارگید .  لاس  کی 

 . دسانش یمن  دنیب و  یم  ار  لماک  یناوجون  و  دور ؟  یم  هدازردارب  هناخ  هب  همیکح  هک  دوب  هدنام  يرکـسع  ماما  تلحر  هب  زور  دنچ  داد . 
امـش نیب  زا  اه  يدوز  نیا  رد  تسا .  نم  نیـشناج  سجرن و  دـنزرف  دومرف :  منیـشنب ؟  وا  دزن  ییاـمرف  یم  هک  تسیک  نیا  تفگ :  ماـما  هب 
رهش رد  شناتسود  هب  يا  همان  نتشذگ ،  رد  زا  شیپ  زور  دنچ  مهدزای  ماما  ینک .  يوریپ  وا  زا  يریذپب و  ار  وا  نخـس  دیاب  تفر ،  مهاوخ 

نایدالاوبا تفای .  یهاوخن  ارم  یتشگرب ،  هارماس  هب  هک  رگید  زور  هدزناپ  زا  دـعب  دومرف :  داد و  نایدالاوبا  شراکـشیپ  هب  تشون و  نیادـم 
لوپ هسیک  نایمه (  نورد  زا  دراذگب و  زامن  نم  رب  دـهاوخب و  وت  زا  ار  ما  همان  باوج  هک  سکنآ  ماما :  تسیک ؟  نم  ماما  هاگنآ  دیـسرپ : 
هناخ هب  دید .  شوپ  هایـس  ار  رهـش  دیـسر ،  هارماس  هب  هک  هاگنآ  دیماجنا و  لوط  هب  تسرد  وا  ياهراک  نیادم و  هب  نایدالا  وبا  دهد .  ربخ  (

هب تیلست و  ردارب ،  گرم  رد  ار  وا  مدرم  تسا و  ازع  بحاص  راد و  سلجم  هک  دید  ار  ترضح  نآ  ردارب  باذک  رفعج  دمآ  مهدزای  ماما 
 . درادن ار  ماقم  نیا  یگتـسیاش  تسرابودـنب و  یب  هشیپ و  هانگ  يدرم  هک  تخانـش  یم  ار  رفعج  نایدالا ،  وبا  دـنیوگ .  یم  کیربت  تماما 
هب ات  دنداتفا  هار  نآ  لابند  هب  یهورگ  تساخرب و  وا  راذگب  زامن  ماما  دسج  رب  ایب  دنتفگ  رفعج  هب  يا  هظحل  زا  سپ  تفر .  ورف  هشیدـنا  رد 

دز و رانک  ار  وا  دـمآ و  شیپ  يور  ابیز  نوگ و  مدـنگ  یناوجون  دـناوخب ،  زاـمن  دتـسیاب و  ولج  تساوخ  هک  نیمه  دندیـسر  هناـخ  نحص 
هکنیا نودـب  دـشاب ،  هتفرگ  رارق  یناـمرهق  ربارب  رد  هک  یکدوـک  دـننام  رفعج  مرازگب .  زاـمن  ردـپ  ندـب  رب  هک  مراوازـس  نم  وـمع  تفگ : 

لداع زا 31ياشگناهج  هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


درک و نایدالاوبا  هب  ور  هاگنآ  درپس .  شکاخ  هب  درازگ و  زامن  ردـپ  دـسج  رب  مهدزاود  ماما  تفر .  راـنک  دـهد  یناـشن  دوخ  زا  یـشنکاو 
يرکسع ماما  هک  رگید  هناشن  راظتنا  هب  درک و  میلست  ار  نآ  گنرد  یب  دوب ،  ینامرف  نینچ  رظتنم  هک  وا  هدب .  ار  مردپ  همان  باوج  دومرف : 

هدـمآ هرماس  هب  مق ،  مدرم  زا  یهرگ  تخاس .  نشور  زین  ار  هناـشن  نیمود  درک -  ادـص  رهـش  رد  هک  یمهم -  دادـیور  تسـشن .  دوب  هداد 
ترضح گرم  تیلـست  زا  سپ  دندش و  دراو  وا  رب  اهنآ  درک .  یفرعم  ار  باذک  رفعج  دنتفرگ .  یم  ربخ  مهدزای  ماما  نیـشناج  زا  ندوب و 

نآ میهدب ،  یشرازگ  هکنآ  زا  شیپ  میروآ و  یم  ماما -  مهس  ییاه -  لوپ  نامیاوشیپ  يارب  ام  دنتفگ :  وا  هب  تماما ،  کیربت  يرکـسع و 
رارـصا تسا  بیغ  ملع  نیا  دـیوگ ،  یم  غورد  تفگ :  رفعج  داد .  یم  ربخ  اهدادـیور  تایئزج  نآ و  نابحاص  اـه و  لوپ  زا  كاـپ ،  ماـما 

هناشن  ( ع  ) يرکسع ماما  دننام  وت  رگا  میناسرب ،  ماما  تسد  هب  ار  اه  لوپ  میرومام  ام  دنتفگ :  اهنآ  دننک .  میلـست  نآ  هب  ار  اه  لوپ  هک  درک 
نوریب رهـش  زا  دنتـشادرب و  ار  اه  لوپ  مینادرگ .  یم  رب  شنابحاص  هب  هنرگ  درک و  میهاوخ  میدـقت  ار  اه  لوپ  یهد ،  یم  میتفگ  هک  ییاـه 
روضح یبایفرـش  يارب  ار  نانآ  دندز و  یم  ادص  ردپ  مان  مان و  هب  ار  ناشیا  دـیآ و  یم  ناشیوس  هب  هک  دـندید  ار  يور  ابیز  يرـسپ  دـنتفر . 

 . دنتفر يرکـسع  ماما  هناخ  هب  وا  اب  متـسه  امـش  ماما  هدنب  نم  زگره ،  تفگ :  ام ؟  ماما  الوم و  ییوت  دنتفگ :  اهنآ  دـنک .  یم  توعد  ماما 
لوپ تایئزج  زا  ماما  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  وا  يا ،  هژیو  ییابیز  هوکـش و  هتـسشن و  یتخت  رب   ( ع  ) مئاق ترـضح  مهدزای ،  ماما  دنزرف  دندید 

ار دوخ  لیاسم  دندش .  اریذـپ  ار  يو  يربهار  تماما و  ناج  میمـص  زا  نانآ  هک  تشادرب ،  هدرپ  نانچ  نآ  اهدادـیور  اهنآ و  نابحاص  اه و 
دندوب هدروآ  هک  ییاه  لوپ  ناتساد  و  تفر ،  تقو  هفیلخ  دمتعم ،  دزن  باذک  رفعج  دنتشگرب .  داش  یلد  اب  دنداد و  ار  اه  لوپ  دندیسرپ و 

ناشن ار  ترضح  نآ  دنزرف  هک  دنتساوخ  وا  زا  دنتفرگ و  ار  يرکسع  ترضح  زینک  لقیـص  داتـسرف ،  ار  دوخ  نارومام  دمتعم ،  داد .  حرش 
زا دنناسرب .  لتق  هب  دننک و  ادیپ  ار   ( ع  ) نامز ماما  هک  دندوب  ددص  رد  هتـسویپ  سابع ،  ینب  يافلخ  درک .  یعالطا  یب  راهظا  مه  وا  دـهد و 
 ، مدرم دندوب و  نامز  ماما  هدنیامن  هعیش ،  نادنمشناد  ناگرزب و  زا  رفن  راهچ  لاس ،  دودح 74  رد  یلو  دش ،  ناهنپ  اه  هدید  زا  نآ  ور  نیا 
 - 1 دندوب :  صوصخم  تباین  راد  هدهع  بیترت  هب  رفن  راهچ  نیا  دندیـسرپ .  یم  ماما  زا  نانآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  يراتفرگ و 

هدنیامن نیمراهچ  هک  یماگنه  يرمـس .  دـمحم  نب  یلع   - 4 حور .  نب  نیـسح   - 3 دیعـس .  نب  نامثع  نب  دـمحم   - 2 دیعـس .  نب  نامثع 
ادـخ يرمـس !  نب  یلع  داد :  ناشن  دوب  هدـش  رداص   ( ع  ) مئاق ماما  فرط  زا  هک  ار  طختـسد  نیا  دوربایند .  زا  تساوخ  یم  ماما  صوصخم 

نیـشناج ار  یـسک  شاب و  ترخآ  رفـس  هدامآ  تفر .  یهاوخ  ایند  زا  رگید  زور  شـش  ات  وت  دنادرگ ،  دایز  تگرم  ردار  تناردارب  شاداپ 
رد  ( ع  ) نامز ماما  دوب .  يرجه  لاس 329  هب  هثداح  نیا  و  تسا .  هدیـسر  ارف  گرزب -  یناهنپ  يربک -  تبیغ  نارود  اریز  هدـم  رارق  دوخ 
هک ربمایپ  لآ  ياه  شناد  و  نید ،  ملع  ناثراو  دنک :  یم  یفرعم  نینچ  نیا  تبیغ ،  ناراگزور  رد  ار  مدرم  هاگهانپ  شیاه ،  هتشبن  زا  یکی 

 . دنمدرم هاگهانپ  عجرم  دنشاب ،  یتوکلم  كاپ و  یحور  ياراد  ادخ و  رادربنامرف  هتشک و  ار  سوه  وید 

یخیرات قیقحت 

لکـش هب  نایمور  اب  ناناملـسم  ياهراکیپ  زا  یکی  رد  وناب  نآ  میتشاگن :   ( ع  ) نامز ماـما  ماـقمالاو  رداـم  سجرن -  ترـضح  هچخیراـت  رد 
رد قودص  خیـش  موحرم  هعیـش ،  راوگرزب  ققحم  دنمـشناد و  ار  عوضوم  نیا  تفای .  هار   ( ع  ) مهد ماما  هناخ  هب  و  هدمآ ،  دادغب  هب  ناریـسا 
هب هک  رتهب  هچ  یلو  دزاس ،  یم  زاین  یب  هنیمز ،  نیا  رد  یخیرات  قیقحت  هنوگ  ره  زا  ار  ام  و  تسا ،  هتـشاگن  نیدلا  لامک  دوخ  ربتعم  باتک 
ات لاس 240  زا  خـیرات ،  تسا ؟  هدرک  تشاددای  دراد و  رطاخ  هب  ار  گـنج  نآ  خـیرات ،  اـیآ  مینیبب  مینک و  هعجارم  زین  یخیراـت  ياـهباتک 
زا یخرب  یتح  نایمور  زا  یهورگ  اهنآ ،  رد  هک  تسا  هدرک  دای  سنازیب -  یقرـش -  مور  اـب  ناناملـسم  ناـیم  ار  ییاـهراکیپ  يرجه ،   253

ریـسا یمور  ناگدازهاش  زا  یخرب  هک  دـهاش ،  نیا  اب  هژیو  هب  داتفا -  قافتا  يرجه  لاس 253  رد  هک  (6  ) یگنج دندش .  ریـسا  ناگدازهاش 
هناخ هب  سجرن   ( ع  ) نامز ماما  تدالو  زا  شیپ  لاس  ود  بیترت :  نیدب  دیآ ،  یم  تسرد  سجرن ،  ترضح  ناتساد  اب  ینـشور  هب  دندش - 

هتـشون هب  و  درک .  جاودزا  يرکـسع  ترـضح  اب  رگید  لاس  دـنارذگ و  یمالـسا  تاروتـسد  نتفرگ  ارف  هبار  لاسکی  دـمآ و   ( ع  ) مهد ماما 

لداع زا 31ياشگناهج  هحفص 12 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . دراد یئازسب  ترهش  هعیش  نایم  هک  تسا  هدوب  يرجه  لاس 255  هب   ( ع  ) مهدزاود ماما  دلوت  یمالسا ،  دنمشناد  گرزب  ینیلک  موحرم 

 ( ع  ) نامز ماما  هرابرد  مالسا  نایاوشیپ  زا  راتفگ  تسیب 

 ( ع  ) نامز ماما  هرابرد  مالسا  نایاوشیپ  زا  راتفگ  تسیب 

ناشرکف بلق و  رد  مالـسا  نایاوشیپ  تاملک  دـنهاوخ  یم  هکنانآ  يارب  اـت  میا  هدروآ  ار  هاـتوک  ياهثیدـح  اـهتیاور و  نتم  لـصف ،  نیا  رد 
 . میا هدرک  هدنسب  یحیضوت  هاگ  هداس و  همجرت  هب  زین  و  دشاب .  ناسآ  دیامن ،  ظفح  دشخردب و 

تسا یمتح   ( ع  ) يدهم تلود  روهظ 

زور کی  طقف  ایند  رمع  زا  رگا  اروج .  تئلم  امک  الدع  اهءالمی  یتیب  لها  نم  الجر  هللا  ثعبل  موی  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ص )   ) مالساربمایپ
رپ متـس ،  دادیب و  زا  هک  هنوگنامه  دنارتسگ ،  هب  داد  لدع و  هب  ار  نیمز  هنهپ  هک  دزیگنارب  ارم  نادناخ  زا  زور  نامه  رد  ادخ  دـنامب ،  یقاب 

یعطق و يا  هزادنا  هب  ینامیا ،  لدع و  ساسا  رب  یناهج  دحاو  تموکح  لیکـشت  نامز و  رخآ  رد   ( ع  ) مئاق ماما  ندـش  رهاظ  دـشاب .  هدـش 
ینیریش زور ،  یکی  رشب ،  لقادح  و  دریذپ ،  ققحت  ییوگـشیپ  نیا  دیاب  دشاب ،  هدنام  یقاب  زور  کی  ایند  رمع  زا  الثم  رگا  هک  تسا  یمتح 

فده دنکفا و  نینط  دیحوت  گناب  و  دزادنا ،  هیاس  ایند  رب  تیناسنا  یتسرپ و  اتکی  مچرپ  دشچب و  ار  یمومع  شیاسآ  تینما و  يرگداد و 
هب و  ریگ ،  ملاع  تلادـع  راذـگ  ناینب  ور  نیا  زا  دـبای .  ماجنا  زور  نآ  رد  تسا ،  اـه  هدوت  ناـیم  رد  تلادـع  شرتسگ  هک  ناربماـیپ  یلـصا 

و درک ،  دهاوخ  مایق  ادخ ،  ینابیتشپ  هب  نانآرب -  ادخ  دورد  هک  تسا -  مالسا  ربمایپ  كاپ  دنزرف  یناهج ،  دحاو  تموکح  هدنروآ  دوجو 
 . تخاس دهاوخ  نک  هشیر  ار  اه  یمدرم  دض  همه 

يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ 

قداص ماما  هموق .  نم  هتبیغ  هدلوم و  ءافخ  لاق  نارمع ؟  نب  یسوم  هنس  ام  و  تلقف :  نارمع ،  یسوم  نم  هنس  مئاقلا  یف  ع : )   ) قداص ماما 
تدالو دومرف :  ترـضح  تسیچ ؟  یـسوم  هناشن  مدرک  ضرع  دـیوگ :  يوار  تسا .  ربمایپ  ياسوم  زا  يا  هناشن   ( ع  ) مئاـق ماـما  رد  (ع : ) 

زا يا  هناـشن  مئاـق  ماـما  رد  رمعلا :  لوط  وه  حون و  نم  هنـس  مئاـقلا  یف  ع : )   ) داجـس ماـما  لیئارـسا .  ینب  زا  شندـش  دـیدپان  وا و  یناـهنپ 
 . تسا رمع  لوط  نآ  و  دشاب ،  یم  حون  ترضح 

 ( ع  ) نامز ماما  تموکح  همانرب 

هلبق ناک  ام  مدهی  ص )   ) هللا لوسر  عنص  امک  عنصی  لاقف :  هتریس ؟  فیک   ( ع  ) يدهملا هریـس  نع  ع )   ) هللادبعوبا لئـس  ع : )   ) قداص ماما 
مهدزاود ماـما  هماـنرب  شور و  دندیـسرپ ،   ( ع  ) قداـص رفعج  ماـما  زا  ادـیدج :  مالـسالا  فناتـسی  و  هیلهاـجلا ،  رما  هللا  لوسر  مدـه  اـمک 

درک و هزرابم  تیلهاج  نامز  ياه  یتساران  تافارخ و  اب  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  دومرف :  ترـضح  نآ  تسیچ ؟  ع )   ) يدـهم ترـضح 
نک هشیر  هتفرگ ،  ار  نآ  ناج  هدش و  هتسب  مالسا  هب  نارگمتـس  تسد  هب  هک  ییاهفیرحت  اه و  هیاریپ  مه  نامز  ماما  تخاس ،  ناریو  ار  اهنآ 

داجیا ساسا  رب  ار  تیادـه  یتیبرت و  ياـهتکرح  روحم  هراومه  ینید  ناربهر  ناـماما و  تخاـس .  دـهاوخ  ون  زا  ار  نیتسار  مالـسا  هدومن و 
تیبرت تیاده و  نآ  رد  هک  تسا  یمالـسا  ملاس و  هعماج  ریز  دنداد  یم  رارق  طوقـس  فارحنا و  زا  نآ  ظفح  يرادـهگن و  ملاس و  هعماج 

هعماج و يزاس  ملاس  هرابرد  دوش  يراذگ  هیامرـس  دـیاب  دارفا  يزاس  دوخ  بیذـهت و  رد  هک  روطنامه  نیاربانب  دریگ .  یم  لکـش  یمومع 
رهاظم اب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  اذـل  درک .  شـالت  دـیاب  مه  یمومع  تیادـه  دـشر و  ياـه  هنیم  ندروآ  دوجوب 
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 . دزاس نیزگیاج  ار  يوقت  تلادع و  رهاظم  نآ  ياجب  دربب و  نیب  زا  ار  اهنآ  ات  دوش  یم  ریگرد  تخس  تیلهاج 

اهناسنا ياوشیپ 

نآ ياذـغ  سابل و  دومرف :  نینچ  ع )   ) نامز ماما  هرابرد  مشـش ،  ماـما  بشجلاـالا :  هماـعط  اـم  و  ظـیلغلاالا ،  هساـبل  اـم  ع )   ) قداـص ماـما 
رد نانآ -  رب  ادخ  دورد  هک  مالسا -  نیتسار  نایاوشیپ  رگید  زیزع و  ربمغیپ  هک  هنوگنامه  تسین .  ناگدرورپزان  ياذغ  سابل و  ترضح ، 
یم هدنـسب  تافیرـشت  یب  هداس و  یگدـنز  هب  و  راکیپ ،  یمالـسا  یناسنا -  لیـصا  ناظن  کی  نلخاس  یتاقبط و  تافالتخا  ندرب  نیب  زا  هار 

یناهج و تموکح  هک  روهظ ،  هماگنه  رد  و  تسیز ،  دـهاوخ  شور  شور  نادـب  شراوگرزب  ناـکینزا  يوریپ  هب  زین  مئاـق  ماـما  دـندرک ، 
 ، یفارـشا یگدـنز  نتخاس  هار  رد  دـنک و  یمن  هدافتـسا  ءوس  تورث  تردـق و  نیا  زا  اهنت  هن  تفرگ ،  دـهاوخ  تسد  هب  ار  اهتورث  اهتردـق 
نآ ناوریپ  ور  نیا  زا  درک .  دـهاوخ  یگدـنز  یگداس  هب  و  هدرک ،  افتکا  رادـقم  نیرتمک  هب  هکلب  دـیامن ،  یمن  لاـمیاپ  ار  نارگید  قوقح 
ياه هتساوخ  فرص  ار ،  دوخ  ياهبنارگ  تقو  هشیدناو و  لوپ  و  دنشاب ،  تالمجت  تافیرشت و  سابل و  ریـسا  یگدنز ،  رد  دیابن  ترـضح 
هتبلا دنشوکب .  اهناسنا  رگید  شیوخ و  تداعس  دشر و  يارب  اه ،  يرابودنب  یب  اه و  یجرخلو  ياج  هب  هکلب  دنیامن .  یتسرپدم  یناویح و 

راگزاس یگدـنز ،  ندوب  هداس  اب  ـالماک  و  تشاد ،  رود  رظن  زا  دـیابن  هک  دراد  يا  هژیو  تیمها  مالـسا ،  رد  ساـبل  نت و  یکاـپ  تفاـظن و 
 . تسا

 ( ع  ) يدهم روهظ  وت  رپ  رد  يرکف  غولب 

روهظ ام  مئاق  هک  هاگنآ  مهمالحا .  تلمک  مهل و  وقع  اهب  عمجف  دابعلا  سوور  یلع  هدـی  عضو  ع )   ) انمئاق ماق  اذا  مالـسلا :  هیلع  رقاـب  ماـما 
دهاوخ یقطنم  لامک  يرکف و  غولب  هب  تیرـشب  هدش و  افوکـش  نانآ  ياه  هشیدنا  سپ  دهن ،  یم  مدرم  رـس  رب  ار  شتکرب  رپ  تسد  دـنک ، 
دـسرن دـشر  لامک و  جوا  هب  مدرم  گنهرف  هشیدـنا و  ات  تسا  ناـنآ  هشیدـنا  گـنهرف و  حالـصا  هب  طونم  درف  هعماـج و  حالـصا  دیـسر . 

یمالسا هعماج  ناسنا و  دیاب  ع )   ) رصع ماماروهظ  نارود  رد  نوچ  و  تسا .  رثا  مک  رایسب  دشابن  رثا  یب  رگا  نایامنهار  نایبرم و  ياهشالت 
ادخ یلو  شخب  طایح  تسد  دسرب .  غولب  هب  دبای و  دشر  اهرکف  تسا  مزال  دبای  قیقحت  یناسنا  لآ  هدیا  هعماج  دـسرب و  بولطم  لامک  هب 

شریذپ یمالسا و  هشیدنا  گنهرف و  شرتسگ  زا  هیانک  تسد  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  دیـشخب .  دهاوخ  یلامک  تایح و  نینچ  ار  اه  هشیدنا 
 . دوب دهاوخ  یناسنا  هعماج  دشر  لباقتم  شالت  نیا  هرمث  هک  دشاب  نآ  هب  تبسن  مدرم 

زوریپ مالسا 

مالسا ادخ  دنک ،  روهظ   ( ع  ) دمحم لآ  مئاق  هک  هاگنآ  ع : )   ) مئاقلا مایق  دنع  نایدالا  عیمج  یلع  هللا  هرهظی  دق  مالسالا  نا  ع : )   ) رقاب ماما 
یلو دوب .  دهاوخ  نامز  ماما  روهظ  هماگنه  نآرق ،  تموکح  ناهج و  رس  ات  رس  رد  مالسا ،  لماک  يزوریپ  دنادرگ .  زوریپ  اه  نید  مامت  رب 

دنکیم مایق   ( ع  ) مئاق ماما  نوچ  دنیوگب  دراد و  زاب  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شیوخ ؛  مهم  هفیظو  زا  ار  ناناملـسم  دیابن  دـیون ،  نیا 
 ، هتفگ نیا  دـهد .  یم  ناماس  دوخ  ار  اه  یناماسبان  شترـضح  تسا و  هدـنامن  یقاـب  يا  هفیظو  اـم  يارب  رگید  دوش  یم  زوریپپ  مالـسا  و  ، 

ؤوسم راب  ریز  زا  دنهد و  بیرف  ار  شیوخ  یبهذم  نادجو  هلیـسو ،  نیدب  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یمدرم  بلط  تحار  تسـس و  حور  ناشن 
 . دنک راکیپ  هانگ  ملظ و  اب  دشوکب و  مالسا  شرتسگ  رطاخ  هب  دیاب  لاح ،  ره  رد  ناناملسم  دننک .  یلاخ  هناش  یمالسا ،  دهعت  تیل 

تسین مولعم  مایق ،  هماگنه 

دندیسرپ مجنپ  ماما  زا  نوتاقولا :  بذک  نوتاقولا  بذک  نوتاقولا ،  بذک  لاقف  تقو ؟  رمالا  اذهل  له  ع )   ) رفعج وبا  لئس  ع : )   ) رقاب ماما 
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دنیوگ یم  غورد  دننک ،  یم  نییعت  ار  روهظ  نامز  هک  اهنآ  دندومرف :  راب  هس  خساپ  رد  ترضح  دنک ؟  یم  مایق  نامز  نیمادک  هب  مئاق  ماما 
هب قشع  دنربب ،  یـصخش  دوس  مدرم  تاداقتعا  زا  ات  دنا .  هدوب  اه  تعقوم  زا  هدافتـسا  ءوس  ددـص  رد  ییاهدایـش  هراومه  خـیرات  لوط  رد  . 

هنیمز تسا  نکمم  نیا  و  دنترـضح ،  نآ  اـب  طاـبترا  راوـگرزب و  نآ  تراـیز  قاتـشم  هک  تسا  هزادـنا  هـب  ناـنموم  ياـهلد  رد  ناـمز  ماـما 
یـسک رگا  درادن و  ربخ  ادـخ  زج  یـسک  روهظ  نامز  زا  هک  دـنا  هداد  رادـشه  ار  مدرم  راهطا  همئا  اذـل  دزاس  مهارف  ار  نالهاان  يرادربرهب 

 . درک بیذکت  ار  وا  دیاب  دیامن  ییاعدا  نینچ 

نارظتنم تلیضف 

كرابت و هللا  نال  نامز  لک  لها  نم  لـضفا  هروهظل  نیرظتنملا  هتماـماب و  نیلئاـقلا  هتبیغ  ناـمز  لـها  نا  مالـسلا :  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
ره مدرم  زا  نامز  ماما  نارظتنم  نایعیـش و  اعطق  هدـهاشملا . . . .  هلزنمب  هبیغلا  هب  تراص  ام  هفرعملا  ماهفالا و  لوقعلا و  نم  مهاـطعا  یلاـعت 

نانوچ ماما ،  تبیغ  تسا .  هدیـشخی  نادـب  هک  یتخانـش  كرد و  هشیدـنا و  تکربب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  اریز  دـنرترب ،  يرگید  ناـمز 
رد هک  يا  هزادنا  هب  دنتسه .  الاب  رایسب  حطـس  یلقع و  لامک  يرکف و  دشر  تخانـش و  رظن  زا  يدهم  ترـضح  نارای  دشاب .  یم  وا  روهظ 

مدع تبیغ و  هناهب  هب  دننک و  یمن  یهاتوک  روصق و  دایز  فئاظو  ماجنا  رد  دنراد و  لماک  داقتعا  نامیا و  ترضح  نآ  هب  مه  تبیغ  نامز 
ههبـش و هنوگچیه  هکیروطب  هتخانـش  نشور  ياهلیلد  اب  ار  تماما  ماـما و  ماـقم  اریز  دـننک  یمن  یلاـخ  هناـش  اـهتیل  ؤسم  راـب  ریز  زا  روضح 

 . دننک یم  شالت  ادخ  هار  رد  ماما  روظح  دننام  هتشادن و  دوجو  نانآ  رظن  رد  یماهبا 

دیحوت دایرف 

مئاق ماما  هک  هاگنآ  هللا .  لوسر  ادـمحم  نا  هللا و  الا  نا ال  هداهـش  اهیف  يدونالا  ضرا  یقبیـال  يدـهملا ،  مئاـقلا  ماـق  اذا  ع )   ) قداـص ماـما 
شنیرفآ ماظن  رد  دنوادخ  دنکفا .  نینط  ناهج  رسارس  رد  مالسا  زیزع  ربمایپ  تلاسر  یتسرپ و  اتکی  گناب  دنک ،  مایق   ( ع  ) يدهم ترـضح 
بولطم لامک  هبب  يرشب  هعماج  دیآ و  رد  تبترم  یمتخ  ترضح  تلاسر  مالسا و  مچرپ  ریز  رد  یتیگ  رـسارس  ماجنارـس  هک  هدومرف  ررقم 

یگتـسیاش یئاناوت و  هک  تسا  موصعم  لداع  ربهار  اهنآ  همه  سار  رد  هک  هدرک  مهارف  زین  ارنآ  ياه  هنیمز  فده  نیا  ققحت  يارب  دسرب و 
يوزرآ نیا  دشاب .  رادروخ  رب  ناهج  حطس  رد  لداع  ربهار  نآ  زا  دناوتب  هک  یقیقد  طیارـش  ینعی  دناد  یم  دوخ  مه  ارنآ  نامز  دراد ،  ارنآ 

نامز ماما  رظتنم  يدـهم  تیافک  اب  تسد  هب  نیا  دـنوش و  ناملـسم  تسرپادـخ و  ملاع  رـسارس  هک  دـشوپ  یم  لمع  هعماج  هاگنآ  تیرـشب 
 . دوب دهاوخ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

تبیغ نامز  رد  نید  رد  تباث  رادشه 

رد هک  سک  نآ  دحا .  ردب و  ادهـش  نم  دیهـش  فلا  رجا  لجوزع  هللا  هاطعا  انمئاق  هبیغ  یف  انتالوم  یلع  تبث  نم  ع : )   ) نیدباعلا نیز  ماما 
لباقم رد  هراومه  دیشخب .  ودب  دحا  ردب و  يادهش  زا  دیهش  رازه  رجا  دنوادخ  دشاب  مدق  تباث  ام  تیالو  رب   ( ع  ) نامز ماما  تبیغ  هماگنه 

 . تسا قح  نارادـفرط  يدوبان  قح و  اب  هزرابم  ددـص  رد  بذاک  ياه  يریگولج  اب  هدرک و  یئارآ  فص  لافطاب  قح ،  لـها  قح و  بتکم 
لها تیالو  دبایرد ،  ارنآ  دسانشب و  ار  تباث  ياهروحم  دیاب  ناسنا  دریگ .  یم  رارق  مدرم  هار  رس  يدایز  عناوم  اه و  هئطوت  تبیغ  نامز  رد 
يارب دیـسر .  دصقم  هب  هدرک و  روبع  تماتـس  هب  اهزارف  بیـشن و  زا  ات  دـیزای  تسد  نادـب  دـیاب  تسا  قح  ياه  هناوتـسا  نیرتمهم  زا  تیب 

هداد ناشن  ار  تسرد  هار  هدرک و  نایب  ار  قیاقح  همه  هک  تسا  همئا  بتکم  تیالو و  هب  هجوت  هلیـسو  نیرتمهم  یفارحنا  ياـههار  تخاـنش 
 . دنا
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 ( ع  ) نامز ماما  تلود  تالیکشت 

نم هدعلا  هذه  هل  تعمتجا  اذاف  ضرالا . . .  یـصاقا  نم  الجر  رـشع  هثالث  هامثالث و  ردب  لها  هدع  هباحـصا  نم  هیلا  عمجی  ع )   ) داوج ماما 
هب رفن -  دوعوم 313  يدهم  توعد  دایرف  لجوزع .  هللا  نذاب  جرخ  لجر  فالا  هرـشع  وه  دقعلا و  هل  لمک  اذاف  هرما  هللا  رهظا  ضرالا  لها 

رارق ترـضحنآ  باکر  رد  صلخم  هورگ  نیا  هک  هاگنآ  دروآ .  یم  درگ  وا  دزن  هر  نیمر  رانک  هشوگ و  زا  ار  شنارای  زا  ردب -  لها  دادعت 
هک تسا  یتـقد  یناـهج  دـحاو  تموـکح  قـقحت  تاـیلمع  عورـش  ماـما و  جورخ  یلو  دوـش ،  یم  مـالعا  مالـسا ،  یناـهج  تلود  دـنتفرگ 

عرش تاروتسد  زا  تاعالطا  اب  میناوت  یم  ام  دیآ .  دوجوب  تسا  رفن  رازه  هد  زا  بکرم  هک  یناهج  تلود  نیا  يزکرم  یلصا و  تالیکـشت 
زا روهظ  هماگنه ي  رد  میریگ و  رارق  نامز  ماما  نارای  وزج  هدـش  نایب  ام  يارب  ع )   ) راهطا همئا  طسوت  هک  یهار  رد  نداهن  ماگ  سدـقم و 
رب دایز  دندروآ  فیرشت  ماما  تقو  ره  هک  مینک  میظنت  يروط  ار  دوخ  یگدنز  میشاب .  ترضح  یناهج  تموکح  نارازگتمدخ  نازابرس و 

رامـش رد  ار  ام  راهطا  همئا  هار  يوریپو  لمع  نودی  راظتنا ،  ياعدا  دریذپب  دوخ  هعیـش  ناونع  هب  ار  ام  دـتراذگب و  هحـص  ام  راتفر  لامعا و 
 . دهد یمن  رارق  همئا  نارای  نایعیش و 

ما هدید  ار  نامز  ماما  يرآ 

مارحلا هللا  تیب  دنع  هب  يدهع  رخآ  معن و  لاقف :  رمالا ؟  اذه  بحاص  تیارا  هل :  تلقف  يرمعلا  نامثع  نب  دمحم  تلاس  رفعج :  نب  هللادبع 
دوب ع )   ) نامز ماما  هژیو ي  نابیان  زا  یکی  هک  نامثع  نب  دمحم  زا  دیوگ :  یم  رفعج  نب  هللادـبع  ینتدـعو .  ام  یلزجنا  مهللا  لوقی :  وه  و 

درک و یم  شیاین  هک  دوب  هبعک )   ) ادـخ هناخ ي  رانک  رد  مرادـید  نیرخآ  يرآ و  تفگ :  يا ؟  هدـید  ار  نامز  ماما  نونک  ات  اـیآ  مدیـسرپ 
رد هچ  البق  یلو  دـندش  بیاغ  تیلوفط  نارود  رد  نامز  ماما  هکنیا  اـب  ناـسر .  ماـجنا  هب  يا  هداد  هدـعو  نم  هب  هچنآ  ایادـخ !  دومرف :  یم 

ترایز ار  وا  دنتـسه  هجوت  دروم  هدمآ و  خـیرات  رد  ناشمان  هک  نایعیـش  زا  یهورگ  ترـضحنآ  لاحترا  زا  سپ  هچ  يرکـسع و  ماما  نامز 
درک یم  یفرعم  دوخ  زا  سپ  ماما  ناونعب  داد و  یم  ناشن  نارای  باحصا و  هب  ار  دوخ  دنزرف  اصخش  يرکسع  ماما  دراوم  یـضعب  دندرک و 

.

ینامسآ يادن 

نم هیبءا  همسا  همساب و  دانم  يدانی  مئاقلا و  یف   4 ءارعش -  هروس  هیآ  ءامسلا  نم  مهیلع  لزنن  (7) اشن نا  هیالا و  هذه  تلزن  ع : )   ) رقاب ماما 
ترضح هرابرد ي  هیآ  نیا  دومرف :  یی  هناشن  نامسآ  زا  میتسرف  یم  ورف  میهاوخب  رگا  و  هیآ ي :  ریسفت  رد  ع )   ) رقاب دمحم  ماما  ءامـسلا . 
تیاده يارب  هچنآ  ادنوادخ  دناسر .  یم  مدرم  شوگ  هب  ار  شردپ  وا و  مان  نامـسآ  زا  یبیغ  يدانم  وا  روهظ  تقو  هک  تسا  ع )   ) يدـهم

هناشن زا  یکی  دشابن .  قح  شریذپ  يارب  هناهب  رذع و  دنامن و  یفخم  قح  هار  دوش و  مامت  همه  رب  تجح  ات  دنک  یم  نایب  دشاب  مزال  مدرم 
تقیقح نیا  هجوتم  ار  همه  دسر و  یم  مدرم  شوگ  هب  نامسآ  زا  ترـضح  نآ  مایق  ربخ  هک  تسا  ینامـسآ  هحیـص  جع )   ) نامز ماما  ياه 

 . دزاس یم  مهم 

 ( ع  ) يدهم تلود  رد  يدابآ  نارمع و 

ع  ) نامز ماما  تموکح  هرمعیالا .  بارخ  ضرالا  یف  یقبیال  زونکلا و  هل  روهظت  برغملا و  قرشملا و  هناطلـس  غلبی  ص : )   ) یمارگ ربمایپ 
یهلا ینید و  تموـکح  دزاـس .  داـبآ  ار  نیمز  ياـه  یناریو  وا  دـتفا و  يو  تسد  هب  اـه  هنیجنگ  دریگ و  یم  ارف  ار  ناـهج  برغ  قرـش و  ( 
لامک لزنم  رس  هب  ار  نانآ  هافر  یگدنز و  دایز ،  یناسنا  يونعم و  ياه  هبنج  شرورپ  دشر و  مدرم و  تیاده  تیبرت و  تیلوئـسم  رب  هوالع 
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فعـضتسم شود  زا  راشف  لقادح  ای  و  هدیدرگ .  نیمات  یمومع  هافر  دوش  میـسقت  تلادع  اب  تاناکما  عبنم و  رگا  یلک  روطب  دـناسر و  یم 
 . دش دهاوخ  جرخ  عقومب  اج و  هب  مه  هدش و  يرادرب  هرهب  اه  هنیجنگ  مه  جع )   ) نامز ماما  تلود  رد  دش  دهاوخ  هتشادرب 

برغ قرش و  طابترا 

یف يذلا  هاخا  يری  برغملا  یف  يذـلااذک  برغملا و  یف  يذـلا  هاخا  يریل  قرـشملاب  وه  مئاقلا و  نامز  یف  نم  ؤملا  نا  ع : )   ) قداص ماما 
 . ار قرـشم  برغم  زا  نـینچمه  دـنیبب و  برغم  رد  ار  شردارب  ناـهج ،  قرـشم  زا  دـناوت  یم   ( ع  ) مئاـق ماـما  ناـمز  رد  نـم  ؤـم  قرــشملا . 

رتشیب یلو  تسا  هدرک  يدایز  تفرـشیپ  مهم  نیا  هزورما  دنک  یم  افیا  روما  تفرـشیپ  یگدـنز و  رد  یمهم  شقن  اهنامز  همه  رد  تاطابترا 
هکلب تاطابترا  تعنـص  اهنت  هن  تفرگ و  دهاوخ  رارق  نانموم  رایتخا  رد  تاطابترا   ( جـع  ) يدـهم تلود  رد  اما  تسا  ناربکتـسم  تسد  رد 

 . داد دهاوخ  يرای  ار  ناما  نارای  دوب  دهاوخ  زجاع  نآ  زا  تعنص  يایند  هک  یتاطابترا 

میراد نامیا  هک  شاب ،  دهاش  ایادخ 

هدرک راکنا  هتفریذپن و  ارم  دریذپن ،  ار  دـمحم  لآ  مئاق  مدـنزرف  هک  سکنآ  ینرکنا .  دـقف  يدـلو  نم  مئاقلا  رکنا  نم  ص : )   ) مرکا ربمایپ 
نونکا دیناوخب .  سرد  وا  دزن  تسا ،  لامک  دراو و  تهج  ره  زا  هک  تفگ  درک و  فیرعت  رایسب  يداتسا ،  زا  يا  هغبان  دنمشاد  رگا  تسا . 

میا هدرمشن  زیچان  ار  شنخس  میا و  هدرکن  ییانتعا  یب  دنمشناد  نآ  هب  میناوخب ،  داوس  یبار  وا  مینکن و  هدافتسا  داتسا  نآ  شناد  زا  ام  رگا 
رد ار  وا  نخـس  هنرگ  و  درادن ،  لوبق  مه  ار  ربمایپ  ثیدح  همه  نیا  زا  هک  دشاب  هدیقع  تسـس  نامگدب و  ردـق  نآ  یـسک  رگا  نیا  ربانب   ؟

 . تفریذپ یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هراب 

 ! دننارگ راکیپ  دننامه  نارظتنم 

لوسر يدـی  نیب  براضلاک  ناک  لب  ال ،  هطاطـسف ،  یف  مئاقلا  عم  ناک  نمک  ناک  رمالا ،  اذـهل  ارظتنم  تام  نم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
نآ اب  هک  تسا  یـسک  دـننام  ددـنب ،  ورف  ناهج  زا  هدـید  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  ندیـسر  ارف  راظتنا  اب  هک  سکنآ  فیـسلاب .  هللا 

دشاب يزیزع  نامهم  رظتنم  اعقاو  هکنآ  دنک .  داهج   ( ص  ) ادخ لوسر  شیپ  رد  هکتسا  یسک  دننام  هکلب  هن ،  دشاب .  شا  همیخ  رد  ترضح 
یضار وا  هک  دنک  یم  راتفر  يروط  و  دروآ .  رب  ار  نامهم  ياه  هتساوخ  دناوتب ،  هک  اجنآ  ات  و  دنک .  یم  وا  ییاریذپ  هدامآ  ار  دوخ  امتح  . 

دوش یم  مولعم  دـنکن .  مهارف  وا  يارب  نان  همقل  کـی  یتح  یلو  مناـمهم ،  رظتنم  نم  دـیوگب :  دـنک و  داـیرف  رگا  یلو  دـشاب ،  ناـمداش  و 
نینچ هتبلا  و  دوب ،  دـهاوخ  هنومن  كاپ و  مظنم و  الماک  ناسنا  کی  دـشاب ،   ( ع  ) نامز ماما  راظتنا  هب  اعقاو  هک  مه  یـسک  دـیوگیم .  غورد 

 ، مالسا زیزع  ربمایپ  باکر  رد  هک  تسا  يزابرـس  دننامه  دنک ،  يراکادف  راکیپ و  تیناسنا  ادخ و  هار  رد  دیاب  مدص  هق  مدق  هک  یـصخش 
 . دنک یم  يرادبناج  تیامح و  مالسا  زاو  هداهن  فک  رب  ار  شناج 

نیتسار نامیا 

وفصلا یقبی  ردکلا و  یلاعت  هللا  بهذی  یتح  اثالث  اهلوقی  اولبرغت .  مثاولبرغت  یتح  انجرف  نوکی  ال  تاهیه .  تاهیه  مالـسلا :  هیلع  رقاب  ماما 
ارف هاگنآ  ام  تمکح  تسا .  رود  هچ  هو !  دومرف :  ماما  تسا ؟  تقو  هچ   ( ص  ) دـمحم لآ  امـش  تموکح  دندیـسرپ :   ( ع  ) مجنپ ماـما  زا  . 

بویعم فیعـض و  ناشنامیا  هک  اهنآ  دومرف :  سپـس  درک و  رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  دیوش و  شیامزآ  دیوش  لابرغ  امـش  هک  دـسر  یم 
تمواقم يرابدرب و  هب  زاین  تداعـس  قح و  هب  ندیـسر  تیاده و  هار  دنام .  دنهاوخ  ياج  رب  نیتسار  ناراد  نامیا  اهنت  دـنور و  یم  تسا ، 

هب همه  دننک  یم  تکرح  تداعسو  قح  هب  ندیـسر  يارب  هک  یعمج  یناطیـش .  ياه  هبذاج  ناهانگ و  تاوهـش و  ربارب  رد  تمواقم  دراد ، 
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رب ارایند  ياه  هولج  اه و  ییابیز  ماجنا  رس  دراد و  یم  زاب  هار  زا  ار  اهنآ  ناطیش  سفن و  ياه  هسوسو  اه و  فعض  هکلب  دنـسر  یمن  دصقم 
قح هار  رد  هدرک و  ظفح  ناطیش  ياه  ماد  رد  طوقس  زا  ار  دوخ  هک  تسامرب  دننام .  یم  زاب  قح  لها  یهارمه  زا  دننیزگ و  یم  رب  ترخآ 

 . مینامب مدق  تباث 

دوش یم  هدنز  تلادع  هب  نیمز 

دعب لدـعلاب  ضرالا  ییحیف  اهیف  لدـعیف  مئاقلاب  اهییحی  لاق :  اهتوم  دـعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  یلاعت  هلوق  ریـسفت  یف  ع : )   ) رقاب ماما 
هلیسو هب  ار  نیمز  ادخ  دومرف :  درک ،  دهاوخ  هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  ادخ  دیشاب  هاگآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مجنپ  ماما  ملظلاب .  اهتوم 

هولج و دنک .  یم  ادیپ  هزات  حور  مئاق  ماما  ییامرفداد  هب  تسا  هدرم  يرگدادیب  هب  هک  ناهج  ینعی :  دنک ،  یم  هدـنز  ع )   ) دـمحم لآ  مئاق 
دنـسرب و تداعـس  هب  گرزب  تمعن  نیا  وترپ  رد  اهناسنا  همه  ات  یناهج ،  یناـگمه و  تلادـع  مه  نآ  تسا ،  تلادـع  هب  یگدـنز  ییاـبیز 

قرش رد  مدرم  دش و  دهاوخ  هدروآرب  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  ادخ  تجح  تسد  هب  اهنت  وزرآ  نیا  دبای .  ققحت  یناسنا  لآ  هدیا  هعماج 
نامولظم و هدیـسر و  دوخ  نیگنن  لامعا  يازـس  هب  نارگتراغ  ناراکمتـس و  درک و  دـنهاوخ  یگدـنز  تلادـع  مچرپ  ریز  رد  ملاع  برغ  و 

 . تفای دنهاوخ  تسد  دوخ  قح  هب  نافعضتسم 

 . . . دسانشن ار  وا  سک  ره 

دننامه دـنریمب ،  ات  دنـسانشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  هکنانآ  هیلهاج  هتیم  تام  هنامز ،  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  ع : )   ) يرکـسع نسح  ماما 
فدـه تیـصخش و  تیعقوم ،  نتخانـش  هکلب  تسین ،  وا  تشذـگرد  دـلوت و  زور  نتـسناد  ماما ،  نتخانـش  دـنا .  تیلهاج  نارود  ناگدرم 

عقاو قباطم  تسرد و  تسار و  وا  نانخس  اهراک و  مامت  تسا و  ربمایپ  شناد  زا  وا  شناد  و  ربمایپ ،  نیـشناج  ماما  هک  مینادب  ینعی  تسوا . 
هار هدـنهد  ناشن  یگدـنز و  حیحـص  همانرب  دـیوگب ،  هچ  ره  دوش .  یمن  تسیاـشان  ياـهراک  اـطخ و  هاـنگ و  هب  هدولآ  الـصا  دـشاب و  یم 

 ، مینک یمن  ارجا  ار  وا  ياهروتـسد  اهنت  هن  میـسانشن ،  ار  ماما  روط  نیا  رگا  یلو  تسادـخ .  اب  تفلاخم  وا  اـب  تفلاـخم  و  تسا .  تداـعس 
مالـسا زا  شیپ  دارفا  هک  روطنامه  دـش ،  میهاوخ  هارمگ  مینام و  یم  زاب  تسار  هار  زا  هجیتن ،  رد  درک و  میهاوخ  مه  تفلاـخم  وا  اـب  هکلب 

 . دندوب هدش  یهارمگ  رفک و  راتفرگ 

 . . . هک دیآ  یم  يراگزور 

دیـسر دهاوخ  يراگزور  نامزلا .  کلذ  یف  انرما  یلع  نیتباثلل  یبوط  مهماما ،  مهنع  بیغی  نامز ،  سانلا  یلع  یتای  ع : )   ) رقاب دمحم  ماما 
راوتسا  ( ندوب نیتسار  هعیش  ) ام شور  هار و  رد  ناراگزور ،  نآ  رد  هک  نانآ  اشوخ  دوش .  ناهنپ  ناشهاگدید  زا  مدرم  ياوشیپ  ربهار و  هک 

اه هاگدید  زا   ( ع  ) نامز ماما  نونکا  مه  تسا .  هدومرف  ار  نآ  ماما ،  نیمجنپ  هک  تسا  يربهار  یناهنپ  هماگنه  ام ،  یگدنز  نارود  دنشاب . 
همانرب زا  ازگرم ،  کیرات و  نارود  نیا  رد  دـیاب  هک  مییام  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  ناـهج  وس  ره  زا  یمدرم  دـض  یتسرپ و  توهـش  و  ناـهنپ ، 
نانوچ ینید ،  یب  داسف و  ناینب  لیـس  ربارب  رد  نیتسار ،  رادنامیا  هکنانآ  هچ  میـشاب ،  راوتـسا  نامهار  رد  میریگ و  هرهب   ( ع  ) مئاق ماما  ياه 

 . تسا رت  تخس  هوک  زا  نم  ؤم  هک :  تسا  ام  ياوشیپ  تسخن  هتفگ  نیا  تسا و  اجرباپ  هوک 

وا ياه  هناشن 

وا ياه  هناشن 
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 . میدیشوپ مشچ  شیگدرتسگ  رطاخ  هب  اه  نتم  زا  و  تسا .  هدش  هدروآ  هاتوک  ياه  ناتساد  هنوگ  هب  دنلب ،  ياه  ثیدح  لصف ،  نیا  رد 

نآرق ياوآ 

راک بسک و  زا  تسد  مدرم  دیچیپ .  رهش  رد  دجسم  هرانم  زا  ناذا ،  يادص  دیسر .  ارف  ماگنه  بش  و  دش ،  یهایس  رد  دیشروخ ،  همـشچ 
شوج و رپ  اه  بلق  هتسویپ و  مالـسا  دهاجم  نازابرـس  فص  نانوچ  نارازگزامن ،  ياه  فص  دنتفاتـش .  دجـسم  هب  زامن  يارب  و  دنتـسش ، 
هب نارگـشیاین  ياعد  جاوما  نایم  رد  ینامـسآ ،  ساسحا  روش و  اب  تعامج ،  زامن  دوب .  رپ  هوکـش  ناجیه و  زا  دجـسم  ياضف  و  ناـبرهم ، 
رود نازومآون ،  دوش .  یم  زاغآ  سرد  همانرب  و  مامت ،  یعمج  هتـسد  شیاین  دوب . . .  هدنز  شپت و  رپ  نانچمه  دجـسم  یلو  دیـسر ،  نایاپ 

ار اـه  شوگ  دوب و  هدـنکفا  نینط  دجـسم  ياـضف  رد  نآرق ،  نیـشنلد  يادـص  دـنتفرگ .  یم  ارف  نآرق  دـندوب و  هدز  هقلح  دوخ  راـگزومآ 
ربمایپ کیدزن  نارای  زا  هک  نآرق ،  شزومآ  فورعم  داتـسا  دوعـسم  هللاذبع  تسا .  ازفا  حور  ابیز و  هچ  ادخ  مالک  یتسار  داد .  یم  شزاون 

زا یکی  قورـسم  تخومآ .  یم  نآرق  ناـبرهم ،  يردـپ  نوچمه  هدیدنـسپ  یـشور  وـکین و  یقـالخا  اـب  ار  نادرگاـش  دوـب ،   ( ص  ) مالـسا
ربمایپ زا  چیه  ایآ  دیـسرپ :  داتـسا  زا  يدرم  میدوب .  هتـسشن  دوعـسم  نبا  دزن  نآرق ،  شزومآ  هب  برغم  زامن  زا  دعب  دـیوگ :  یم  نازومآون 

یسک نونک  ات  ما ،  هدمآ  قارع  هب  تقو ك ه  نآ  زا  تفگ :  داتـسا  دنریگ ؟  یم  هدهع  رب  ار  مدرم  تیاده  موصعم  ياوشیپ  دنچ  يدیـسرپ 
هب دنرفن  هدزاود  امش  رگتیاده  ناربهر  دومرف :  ترـضح  نآ  مدیـسرپ و   ( ص  ) ادخ لوسر  زا  يرآ  تسا . . .  هدرکن  نم  زا  یـشسرپ  نینچ 

سپ ناماما  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  ام ،  زیزع  ربمایپ  زا  یسراف  ناملس  هک  تسا  یثیدح  دننام  تسرد  نیا  و  لیئارـسا .  ینب  يابقن  هرامش 
 . لاس ياه  هام  دادعت  هب  دنرفن  هدزاود  نم  زا 

حون یتشک 

شا هرخـسم  هب  هکلب  دـندرواین ،  نامیا  وا  هب  اهنت  هن  مدرم  یلو  دـناوخ ،  تیناسنا  یتسرپ و  ادـخ  هب  ار  مدرم  لاـس ،   950 ع )   ) ربـمغیپ حون 
لاس زا 50  سپ   ( ع  ) حون دندش .  اریذپ  ار  وا  نید  و  دندیورگ ،  يو  هب  هرامش  اهنت  تیعمج ،  همه  نآ  زا  دندرزآ .  تخس  ار  وا  دنتفرگ و 

هب تفریذپ و  ار  وا  ياعد  دنوادخ  تساخرب  ناشنیرفن  هب  ماجنارـس  دش و  دیماان  نانآ  زا  مدرم ،  تیاده  هار  رد  يریگیپ  يابیکـش و  ربص و 
 . دـندش راوس  یتشک  هب  دـندوب  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دیـسر  رد  باذـع  يا  هناشن  هک  یماگنه  دزاسب .  یگرزب  یتشک  داد  روتـسد  يو 

زارف و اه و  نابایب  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  كانتشحو  یلیس  دیشوج .  تدش  هب  نیمز  ياه  همشچ  و  دش ،  ریزارس  نامسآ  زا  ناراب  بالیس 
زا دندیدن و  یبیسآ  زگره  نانیـشنرس  یلو  دنادرگ ،  یم  هراوهگ  نوچ  درب و  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  یتشک  بآ ،  درک .  رپ  ار  اهدورف 
ام ربمایپ  کنیا  دنتفر .  نیب  زا  دندش و  ناشورخ  جاوما  همعط  دنتفرگ .  یم  هرخسم  هب  ار  نارادنامیا  رگید  حون و  هک  نارفاک  دنتسر .  رطخ 
مه یناسک  تسرب .  يدوبان  زا  تسـشن  یتشک  هب  سک  ره  دنحون ،  یتشک  نانچ  نم ،  كاپ  نادـنزرف  منارای !  دـیوگ :  یم  نخـس  حون  زا 

 ! هللا لوسر  ای  دیـسرپ :  يدرم  ماگنه  نیا  درک . . .  دـنهاوخ  ادـیپ  تاجن  تکـاله  یهارمگ و  زا  دـنهد  رارق  اوشیپ  ارم  كاـپ  نادـنزرف  هک 
 . دننم نامدود  زا  ناگمه  هک  رفن  هدزاود  دومرف :  ترضح  دنرفن ؟  دنچ  امش  زا  دعب  نایاوشیپ 

دبوک یم  مه  رد  ار  نارگمتس  خاک  وا 

هدومنن يرای  هیواعم  اب  دربن  رد  ار  ماما  هدرک و  یمدرمان  هم  نانآ  تسا .  هتـسشن  هناخ  هب  یبتجم  ماما  و  هتفرگ ،  ارف  ار  ناراـگزور  یگریت ، 
ماجنا هچنآ  هرهب  دیناد .  یمن  ارم  راک  زار  امـش  هک  اسوسف !  دومرف :  ناشخـساپ  رد  یبتجم  ماما  دنتفرگ .  یم  هدرخ  يو  حلـص  هب  دـندوب ، 

امـش رب  نم  تعاطا  متـسه و  امـش  ياوشیپ  نم  دیناد  یمن  رگم  دـبات . . .  یم  نآ  رب  دیـشروخ  هک  تسا  ییاهزیچ  همه  زا  رتنوزف  ما ،  هداد 
دیناد یمن  رگم  ماما :  يرآ  مدرم :  دومرفن ؟  یفرعم  تشهب  ناناوج  رورـس  ود  زا  یکی  ارم  ص )   ) یمالـسا زیزع  ربمایپ  رگم  تسا ؟  مزـال 

لداع زا 31ياشگناهج  هحفص 19 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تمکح و دوب و  ربخ  یب  اـهنآ  زار  زا  نوچ  یـسوم  ترـضح  تخاـس و . . .  ار  هبارخ  راوید  درک و  خاروس  ار  یت  نآ ؟  رـضخ  هک  هاـکنآ 
دیناد یمن  رگم  ( دنریگ یم  هدرخ  دنناد ،  یمن  ارم  يریگ  هرانک  حلـص و  تمکح  نوچ  مه  نانیا   . ) دمآ مشخ  هب  تسناد  یمن  ار  نآ  لیلد 

ار يو  تدالو  دنوادخ  درازگ .  یم  زامن  وارس  تشپ  اسیع  هکنآ   ( ع  ) مئاق ماما  زج  هب  میتسه ،  دوخ  نامز  نارگدادیب  راتفرگ  ناماما  ام  هک 
مردارب دنزرف  نیمهن  وا  دشابن ،  يراکمتس  تعیب  راتفرگ  شتـضهن  جورخ و  هماگنه  رد  ات  تشاد ،  دهاوخ  رود  اه  هدید  زا  ار  وا  و  ناهنپ ، 

ات دزاس ،  یم  رهاظ  هلاس  لهچ  یناوج  تروص  هب  ار  يو  هاگنآ  دنک و  یم  زارد  تبیغ  راگزور  رد  ار  وا  رمع  دـنوادخ  تسا .   ( ع  ) نیـسح
 . تسا اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دننادب  مدرم 

؟  تسیک نیشناج 

رد تسا  يزارد  تدم  هک  یلیاسم  زا  دمحم !  يا  دیوگ ،  یم  دوشیم و  بایفرش  ص )   ) یمالـسا ربمایپ  تمدخ  لثعن  مان  هب  يدوهی  يدرم 
درم سرپب .  دومرف :  ربمایپ  موش .  یم  ناملـسم  یتفگ ،  ار  اهنآ  باوج  هچنانچ  مسرپ .  یم  تسا ،  هتخادنا  تمحز  هب  ارم  هدـنام و  ما  هنیس 

يربمایپ چیه  اریز  تسیک ؟  تنیـشناج  دـمحم !  يا  هک :  دیـسر  اجنیدـب  ات  تفایرد  هدـننک  عناق  ياه  باوج  درک و  ییاه  شـسرپ  يدوهی 
نیشناج یصو و  دومرف :  ص )   ) ربمایپ داد .  رارق  دوخ  نیشناج  ار  نون  نب  عشوی  مه  یسوم  ترضح  امربمایپ  تسا .  هدوبن  نیـشناج  نودب 
ياهمان دیـسرپ :  راب  رگد  نیـسح  نامدود  زا  ماما ،  هن  اهنآ  زا  سپ  نیـسح و  نسح و  ما  هداون  ود  وا  زا  سپ  و  تسا ،  بلاطیبا  نب  یلع  نم 

زا سپ  رفعج و  شرسپ  وا  زا  سپ  دمحم ،  شدنزرف  وا  زا  سپ  یلع ، ،  شدنزرف  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  دومرف :  ربمایپ  نک  دای  ار  ناشیا 
زا نسح  هک  هاگنآ  نسح و  وا  زا  سپ  یلع و  شرـسپ  وا  زا  سپ  دمحم و  شرـسپ  وا  زا  سپ  یلع ،  شرـسپ  وا  زا  سپ  یـسوم ،  شرـسپ  وا 

روطنامه هناگ -  هدزاود  ناماما  مان  ندینش  سپ  لثعن ،  دنشاب .  یم  نانآ -  رب  ادخ  دورد  هتسویپ  هک  تجح -  ترضح  شرسپ  تفر ،  ایند 
 . دش ناملسم  دوب -  هدید  تاروت  رد  هک 

دش هتشک  رادنامرف 

زا میهاربا  درک .  رداص  ار  دمحم  نب  میهاربا  لتق  مکح  دوب ،   ( ع  ) یلع ناوریپ  نوخ  هنشت  راکبان و  ناراکمتس  زا  هک  هرماس  رهـش  رادنامرف 
يرکسع نسح  ماما  هناخ  هب  اه  هظحل  نیرخآ  رد  درک .  یظفاحادخ  دنزرف ،  نز و  زا  دزیرگب .  رهش  زا  تفرگ  میمـصت  شیوخ  ناج  سرت 

دوب و هتسشن  وا  يولهپ  یکدوک  مدش .  دراو  ماما  رب  دیونشب :  میهاربا  دوخ  نابز  زا  ار  ناتـساد  هیقب  دنک .  عادو  زین  شماما  اب  ات  تفر  (ع ) 
درک و نم  هب  ور  كدوک  مدـش .  وا  ياـشامت  قرغ  مدرک و  شوـمارف  ار  دوـخ  مغ  نم  هک  يا  هنوـگ  هب  دیـشخرد ؛ یم  وا  ياـبیز  تروـص 

يرکسع ماما  هب  تشاداو .  یتفگش  هب  ارم  رتشیب  لفط ،  نخـس  درک .  دهاوخ  ظفح  ادنامرف  رـش  زا  ارت  ادخ  نکن  رارف  میهاربا !  يا  دومرف : 
نم نیـشناج  دنزرف و  نیا ،  دومرف :  ماما  دهد ؟  یم  شرازگ  هدماین  ادـیپان و  زا  هک  تسیک  كدوک  نیا  موش  تیادـف  مدرک ،  ضرع  (ع ) 

 . راد هدیشوپ  يدینـش ،  يدید و  ام  زا  زورما  هچنآ  میهاربا !  يا  دش . . .  دهاوخ  ناهنپ  مدرم  ناگدید  زا  زارد  ینامز  هک  تسومه  تسا و 
زا دز -  یم  جوم  نآ  رد  ادخ  تمحر  زا  يداش  هک   - شمارآ رپ  یلد  هدوسآ و  يرطاخ  اب  و  مداتسرف ،  دورد  ربمایپ  لآ  رب  ناتسود  زا  رگم 
هک تشذگن  ینامز  درک .  مارآ  ار  مطالت  رپ  هتخوس و  رگج  هک  دوب  يدرـس  بآ  ع )   ) مئاق ماما  نخـس  ییوگ  وت  مدمآ .  نوریب  ماما  هناخ 

 . دش هتشک  رادنامرف  یسابع ،  هفیلخ  دمتعم  روتسد  هب 

تسین يزاین  وا  هیده  هب  ار  ام 

 ، یتسار ناناملـسم ،  رازاب  هناشن  دوبن .  هداس  ياه  ناکد  يدـبنگ و  ياه  قاـط  زارد ،  رود و  ياـه  هدیـشوپ  رـس  ناناملـسم ،  رازاـب  هناـشن 
زا وگتفگ  اهناکد ،  اه و  هرجح  لخاد  تسین .  ناناملـسم  رازاب  اجنیا  دـنتفگ :  یم  دوب ،  اهنیا  زا  ریغ  اج  ره  دوب .  فاصنا  محر و  یتسرد ، 
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 . دز یم  رود  مالـسا  یتراجت  ياهروتـسد  ساسا  رب  هک  دوب ،  اهنآ  شیاسآ  ینمءات  مدرم و  زاین  دروم  ياهالاک  شخپ  هیهت و  دتـس ،  داد و 
رثکادـح دوخ ،  ياهبنارگ  رمع  زا  دوب ،  هچ  ره  دـندوب  ادـخ  باتک  مرگ  رـس  ای  و  نایاونیب ،  يرای  کمک و  تروشم  رکف و  رد  زین  یهاـگ 

ماما نارادتـسود  نایعیـش و  زا  يزازب -  يدرم  مق  رهـش  رد  دندوب .  ع )   ) نامز ماما  ناشزیزع  دای  هب  رتالاب  همه  زا  دـندرب و  یم  ار  هدافتـسا 
شکیرـش هب  هعیـش  درم  داتفا .  اهنآ  تسد  هب  یبلاج  اهبنارگ و  هچراپ  اضق  زا  دوبن .  یماما  هدزاود  هعیـش  وا  هک  تشاد  یکیرـش  ع )   ) مئاـق

وا و  هدـب .  یهاوخ  یم  هک  ره  هب  ار  نآ  یلو  مسانـش ،  یمن  ار  تیالوم  نم  تفگ  شکیرـش  دراد .  ار  میالوم  تیلباـق  هچراـپ  نیا  تفگ : 
داتـسرف و سپ  ار  نآ  زا  یمین  درک و  مین  ود  ار  نآ  دیـسر ،  ع )   ) ماما تسد  هب  هچراپ  هک  هاگنآ  داتـسرف .  ع )   ) نامز ماما  يارب  ار  هچراـپ 

 . میرادن يزاین  هعیش  ریغ  فلاخم و  لام  هب  دومرف : 

دوش یم  هدوشگ  وا  تسد  هب  برغ  هزاورد 

ربمایپ ياه  هناشن  رگید  و  ص )   ) ادخ لوسر  ریشمش  مچرپ و  و  دزاغآ ،  یم  هکم  زا  ار  شیوخ  تضهن  ام  مئاق  دومرف :  ع )   ) رقاب ترـضح 
نامرف ریز  ادخ و  هاگدید  رد  هک  امش  مدرم !  يا  دروآ :  یم  رب  دایرف  هاگماش  زامن  زا  سپ  تسوا .  اب  ص )   ) يدمحم راتفگ  شـشخرد  و 

ادخ تسا  هداتسرف  نشور ،  ياه  ناهرب  نوناق و  باتک و  لعشم  اب  ار  ناربمایپ  هک  دیرآ  نامیا  ادخ  هب  دیشاب .  شوه  هب  دیتسه ،  وا  هدارا  و 
 . تسا هدرک  هدنز  نآرق  هچنآ  دیرادب  هدنز  دیشاب .  ربمایپ  راتفگ  نید و  رادساپ  دیهدن و  رارق  کیرـش  وا  يارب  هک  دهد  یم  نامرف  ار  امش 

یم ربمایپ  ادـخ و  يوس  هب  ار  امـش  نم  دـپتب .  ناهارمگ  تاجن  تیادـه و  رطاخ  هب  ناـتبلق  تسا .  هدرب  نیب  زا  نآرق  هچنآ  دـیزاس  دوباـن  و 
هک 313 شنارای  راتفگ ،  نیا  زا  سپ  دـیراد .  اپ  هب  ار  ربمایپ  شور  هار و  دـیبوکب و  ار  لطاب  دـینک .  ارجا  ار  نآرق  ياه  همانرب  هک  مناوخ ، 
رد دنا و  هدنز  ادخ  اب  زاین  زار و  هب  بش  رد  هک  دنتـسه  ینادرم  اهنآ  دندنویپ .  یم  مه  هب  زییاپ ،  هدـنکارپ  ياهناراب  دـننام  دنـشاب ،  یم  رفن 
هایس ياه  مچرپ  دزاس ،  یم  دازآ  ار  مشاه  ینب  ناینادنز  وا  دیاشگ و  یم  وا  يارب  ار  زاجح  تسخن  دنوادخ  دنتعاجش .  هشیب  ناریـش  زور ، 

قرـش و هب  ار  هاپـس  ماما  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دوش .  یم  هداتـسرف  مئاق  ماـما  يوس  هب  تعیب ،  هناـشن  ناونع  هب  و  دـیآ ،  یم  ریز  هب  هفوک 
هزاورد  ) لوبناتسا وا  تسد  هب  ددرگ و  یم  هدوشگ  وا  يارب  اهروشک  و  دنزاس ،  نک  هشیر  ار  نارگدادیب  دادیب و  ات  دتسرف  یم  ناهج  برغ 

 . دوش یم  حتف  برغ ) 

هناگجنپ ياه  هناشن 

ماما هک  دسر  یم  شوگ  هب  نامسآ  زا  يدایرف  نامسآ :  هحیص   - 1 تسا .  ام  مئاق  روهظ  ياه  هناشن  زا  زیچ  جنپ  دومرف :  ع )   ) قداص ماما 
یم هسبنع  نب  نامثع  وا  مان  و  تسا ؛  هیواعم  ردپ  نایفـسوبا  نامدود  زا  يدرم  نایفـس ،  ینایفـس :  جورخ   - 2 دنقحرب .  وا  نایعیـش  نامز و 

هکم و نایم  یلحم  هک  ءادیب  نیمزرس  رد  ینایفس  رگـشل  ءادیب :  فسخ   - 3 دـنک .  یم  تموکح  هام  هن  ای  تشه  جورخ و  ماش  زا  دـشاب و 
مایق نمی  زا  دـناوخ و  یم  نامز  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يدرم  ینامی  ینامی :  جورخ   - 4 دور .  یم  ورف  نیمز  لد  رد  تسا  هنیدم 

یم دیهش  هکم  رد  تسا و  نسح  نب  دمحم  شمان  هک  ربمایپ  نامدود  زا  تسا  یناوج  هیکز  سفن  هیکز -  سفن  ندش  هتشک   - 5 دنک .  یم 
رد تسا  نکمم  یمتح :  ریغ  ياه  هناشن  یمتح .  ریغ  یمتح و  تسا .  هنوگ  ود  ع )   ) مئاق ماما  ماـیق  روهظ و  ياـه  هناـشن  حیـضوت :  دوش . 

ار ماما  مایق  ندش  کیدزن  یمتح ،  ياه  هناشن  یلو  دشاب ،  هتشاد  يدایز  يا  هلصاف  ترـضح ،  نآ  مایق  ات  دیآ و  دیدپ  زین  رگید  ياه  نامز 
 . تسا یمتح  ياه  تمالع  زا  الاب ،  ياه  هناشن  تسین .  يا  هلصاف  رگید  هک  دهد  یم  ربخ 

درک دهاوخ  داد  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسوا  و 

نخس هکنآ  زا  شیپ  مسرپب  شنیشناج  زا  متـساوخ  یم  مدش .  بایفرـش  ع )   ) يرکـسع ماما  تمدخ  دیوگ :  یم  يرعـشا  قحـسا  نب  دمحا 
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یلاخ یهلا .  يامنهار  تجح و  زا  زیخاتـسر -  زور  ات  دیرفآ  ار  مدآ  هک  يراگزور  زا  ار -  نیمز  دنوادخ  دـمحا !  يا  دومرف :  ماما  میوگب 
لخاد هب  تساخ و  رب  اج  زا  گنرد  یب  ترضح  تسیک ؟  امش  سپ  ماما  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  مدیـسرپ :  تشاذگ .  دهاوخن  هدراذگن و 

رطاخ هب  دـمحا !  يا  دومرف :  هاگنآ  دـمآ .  نوریب  تشاد ،  شود  هب  ار  يا  هلاس  هس  كدوک  هک  یلاح  رد  يا ،  هظحل  زا  سپ  تفر و  هناخ 
لدع و زا  ار  نیمز  هک  تسوا  و  تسا .  ربمایپ  هینک  مان و  وا ،  هینک  مان و  مدنایامن .  وت  هب  ار  مدـنزرف  یتسه ،  یمارگ  ام  ادـخ و  شیپ  هکنآ 

شبلق ات  تساوخ  ماـما  زا  يا  هناـشن  قحـسا  نب  دـمحا  ماـگنه  نیا  رد  دـشاب .  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  درک ،  دـهاوخ  رپ  داد 
 . . . متسه ناملاظ  زا  هدنریگ  ماقتنا  هللا و  هیقب  نم ،  تفگ :  حیصف  یبرع  هب  هلاس  هس  كدوک  دنک .  ادیپ  يرتشیب  نانیمطا 

تسا ام  مئاق  تسد  هب  ناراکمتس  يدوبان 

یتسرپرـس دنتـسناد  یم  تسخن :  تهج :  ود  هب  دنا ،  هداد  رارق  دوخ  ياهریـشمش  فدـه  ار  ام  سابع  ینب  هیما و  ینب  دومرف :  مهدزای  ماما 
 - میزاس اپ  رب  ار  قح  تموکح  میریگب و  نانآ  زا  ار  نامقح  مینک و  مایق  ام  هکنیا  زا  دـنرادن و  يا  هرهب  نآ  زا  تسین و  اـهنآ  قح  ناـمدرم 
هب نایوگروز  نارگمتـس و  تموکح  يدوبان  هک  دنا  هتفایرد  ملـسم  نشور و  ياه  ثیدـح  زا  رگید :  ود  دـندوب .  بارطـضا  تشحو و  رد 

دنراذگن ات  دنا  هدیشوک  تخس  ربمایپ ،  نامدود  نتشک  رد  اهنیا  دنتسه .  وگروز  رگمتس و  هک  دناد  یم  وکین  دوخ ،  تسا و  ام  مئاق  تسد 
هچ رگا  دوش ،  رهاظ  وا  تموکح  تلود و  هک  هاگنآ  اـت  دـننادب  ار  وا  ياـج  اـهنآ  تساوخن  دـنوادخ  یلو  دـیآ ،  اـیند  هب  دـمحم  لآ  مئاـق 

دیاین شوخ  ار  نارگمتس 

لسع زا  رت  نیریش  فرب و  زا  رتدرس  یبآ 

مره و  هدنزوس ،  يرونت  نوچ  ناتـسبرع  يارحـص  دنک :  یم  شرازگ  نینچ  نیا  ار  شیوخ  رفـس  و  هتفر ،  ادـخ  هناخ  جـح  هب  اسراپ  يدرم 
 . تخاس نیمز  رب  شقن  دروآ و  رد  ياپ  زا  ارم  یگنشت  متفای .  اهنت  ار  دوخ  مدرک و  مگ  ار  هار  مدنام .  بقع  هلفاق  زا  دوب .  هدنفوت  باتفآ ، 
 . مدینـش ییادـص  ناهگان  مدیـسر .  گرم  هناتـسآ  هب  هک  تفای  تدـش  نانچ  نآ  میگنـشت  دـنازوس .  یم  ارم  يا  هبات  نوچ  غاد ،  ياهگیر 

دناشون و لسع  زا  رت  نیریش  فرب و  زا  رتدرس  یبآ  ارم  نابرهم ،  يا  هرهچ  اب  و  دیسر ،  هار  درگ  زا  يور  ابیز  یناوج  مدرک .  زاب  ار  ممشچ 
نیمز هک  یـسک  نامه  منیمز .  رد  هللا  هیقب  تجح و  نم  دومرف :  یتسیک ؟  مدیـسرپ  متفرگ  یقمر  هک  هاـگنآ  داد .  متاـجن  یمتح  گرم  زا 

نب یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دنزرف  نم  درک .  دهاوخ  هدـنز  داد  لدـع و  هب  ار ،  هدز  ملظ 
رد ار  دوخ  مدرک  زاب  هدـید  مداهن و  مه  رب  مشچ  نوچ  و  متـسه .  داـب -  ناـنآ  یماـمت  رب  ادـخ  دورد  هک  بلاـطیبا -  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

 . دوب هدش  دیدپان  مرظن  زا  وا  مدید و  ناوراک  شیپاشیپ 

دنمشناد دنزرف  ود 

یم شجاودزا  زا  اهلاس  هک  وا  تسا .  يرغـص  تبیغ  نارود  يرجه -  موس  نرق  رد  مالـسا  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  قودص  خیـش  ردپ 
وا هب  ادخ  دنک .  اعد  ماما  هک  دسیون  یم  نامز  ماما  صوصخم  نابیان  زا  یکی  حور  نب  نیسح  هب  یی  همان  دوب .  هدشن  ردپ  زونه  تشذگ - 
ود رگید ،  نز  زا  يدوز  هب  یلو  دش ،  یهاوخن  دنزرف  ياراد  رسمه ،  نیا  زا  وت  نیسح !  نب  یلع  دوب :  نینچ  همان ،  باوج  دشخبب .  يرسپ 

ياهمان هب  دنمشناد  هیقف و  دنزرف  ود  ار  وا  ادخ  دنک و  یم  رایتخا  يرگید  رـسمه  نیـسح ،  نب  یلع  تفای .  یهاوخ  دنمـشناد  هیقف و  دنزرف 
شردپ هاگمارآ  ير و  رهش  رد  قودص  خیـش  هاگمارآ  دندوب .  ماقم  یلاع  (8  ) یثدحم رهام و  یهیقف  ود  ره  هک  دهد  یم  نیـسح  دمحم و 

 . تسا مق  رد 
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؟  تسیک تنیشناج 

تـسا يزارد  تدم  هک  یلیاسم  زا  دمحم !  يا  دیوگ :  یم  دوش و  یم  بایفرـش  ص )   ) یمالـسا ربمایپ  تمدخ  لثعن  مان  هب  يدوهی  يدرم 
 . سرپب دومرف :  ربمایپ  موش .  یم  ناملـسم  یتفگ ،  ار  اهنآ  باوج  هچنانچ  مسرپ .  یم  تسا ،  هتخادـنا  تمحز  هب  ارم  هدـنام و  ما  هنیـس  رد 

يربمایپ چیه  اریز  تسیک ؟  تنیشناج  دمحم !  يا  هک :  دیسر  اجنیدب  ات  تفایرد  هدننک  عناق  ياه  باوج  درک و  ییاه  شسرپ  يدوهی  درم 
نیشناج یصو و  دومرف :  ص )   ) ربمایپ داد .  رارق  دوخ  نیشناج  ار  نون  نب  عشوی  مه  یسوم  ترضح  ام  ربمایپ  تسا .  هدوبن  نیشناج  نودب 

اهمان دیـسرپ :  راب  رگد  نیـسح  نامدود  زا  ماـما ،  هن  اـهنآ  زا  سپ  نیـسح و  نسح و  ما  هداون  ود  وا  زا  سپ  و  تسا ،  بلاـطیبا  نب  یلع  نم 
زا سپ  رفعج و  شرسپ  وا  زا  سپ  دمحم ،  شدنزرف  وا  زا  سپ  یلع ، ،  شدنزرف  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  دومرف :  ربمایپ  نک  دای  ار  ناشیا 
زا نسح  هک  هاگنآ  نسح و  وا  زا  سپ  یلع و  شرـسپ  وا  زا  سپ  دمحم و  شرـسپ  وا  زا  سپ  یلع ،  شرـسپ  وا  زا  سپ  یـسوم ،  شرـسپ  وا 
 - هناگ هدزاود  ناماما  ماـن  ندینـش  زا  سپ  لـثعن ،  دنـشاب .  یم  ناـنآ -  رب  ادـخ  دورد  هتـسویپ  هک  تجح -  ترـضح  شرـسپ  تفر ،  اـیند 

 . دش ناملسم  دوب -  هدید  تاروت  رد  هک  روطنامه 

دشاب امش  عمج  رد  ماما  دیاش 

و دـنا ،  هدرک  زیچان  ار  وا  ناشخرد  هدـنیآ  هک  دنتـشادنپ  دـنتخورف .  يزیچان  ياهب  هب  ار  يو  و  دـندرب ،  کشر  وا  هب  ع )   ) فسوی ناردارب 
رـصم گرزب  روشک  زیزع  تسر و  ناردارب  یـشیدنادب  هاچ  دسح و  گرگ  تسد  زا  فسوی  تشذگ و  اه  لاس  دنا .  هدـش  زیزع  ناشدوخ 

ناشردارب رصم  زیزع  هک  دنتسناد  یمن  دندش .  رصم  دراو  مدنگ  دیرخ  يارب  اهنآ  دش و  یلاسکشخ  فسوی ،  ناردارب  رهش  ناعنک  تشگ . 
يزور تخانش .  ار  اهنآ  فسوی  یلو  دشاب ،  هدیسر  تنطلس  یسرک  زارف  هب  هاچ ،  هت  ياه  كاخ  يور  زا  دندرک  یمن  رکف  تسا .  فسوی 

هچ دومرف :  ع )   ) قداص ماما  یفـسوی ! ؟  وت  ایآ  دـنتفگ  و  دـنتفایرد ،  اهنآ  دـیدرک ؟  هچ  ناتفـسوی  اب  دـیناد ،  یم  تفگ :  اـهنآ  هب  فسوی 
ناشلفاحم رد  و  دور ،  هار  ناناملـسم  رازاب  رد  درادـهگن .  سانـشان  فسوی ،  دـننام  ار  وا  دـنک و  نینچ  شتجح  هراـبرد  ادـخ  دراد  یعناـم 

 . دناسانشب ار  دوخ  ادخ ،  نامرف  هب  هک  هاگنآ  ات  دنسانشن  ار  وا  مدرم  یلو  دنیشنب ، 

تسا تمایق  زور  ات  وا  تموکح 

تسا هدرک  بجاو  ناگمه  رب  ربمایپ  زا  سپ  ار  وا  تعاطا  ادخ  هکنآ  دومرف :  ماما  تسیک ؟  رگداد  ياوشیپ  دندیسرپ :  ع )   ) قداص ماما  زا 
ترـضح نآ  نارای  زا  يدرم  دیـسر .  دـهاوخ  مهدزاود  ياوشیپ  هب  تبون  ماجنارـس  ات  دـنیآ  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  رگداد ،  نایاوشیپ  . 

ربمایپ و ادخ و  زا  دنک :  یم  یفرعم  ار  نانآ  میرک ،  نآرق  زا  تیآ  نیا  دومرف :  ماما  امرف .  نایب  رت  نشور  ادخ !  لوسر  دـنزرف  يا  دیـسرپ : 
یم ار  لاجد  وا  درازگ .  زامن  وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  ناشنیرخآ  هک  ( 9  . ) دینک تعاطا  موصعم -  نایاوشیپ  ناتنایاورنامرف - 

 . دوب دهاوخ  رادیاپ  ناهج  ماجنا  ات  وا  تموکح  و  دیاشگ ،  یم  ار  ایند  رس  ات  رس  دنوادخ ،  يرای  هب  دشک و 

تسا مئاق  ناشنیرخآ  و 

هک ییامیس  شـشخرد  رت ،  هوکـشاب  همه  زا  و  نیگآرطع ،  زیمت و  یندب  سابل و  ناشخرد ،  ياهنادند  هدرک ،  هناش  ياهوم  ابیز ،  یتروص 
زیزع ربمایپ  يرآ  دـیوگ .  یم  نخـس  مدرم  يارب  هتـسشن و  دجـسم  رد  هک  تسا  يربمایپ  هرهچ  دـنایامن ؛ یم  ار  لامک  تسناسنا و  تیمامت 
هداد ارف  شوگ  ترضح  زغم  رپ  باذج و  نانخس  هب  دنشوگ و  اپارس  زین  ناگدنونش  دهد .  یم  یگدنز  سرد  ناناملسم  هب  هک  تسا  مالسا 

ربمایپ دنک :  یم  وگزاب  نینچ  ام  يارب  ار  هللا  لوسر  نانخـس  دوب و  نارـضاح  عمج  رد  یناریا  ریمـض  نشور  درم  ریپ  یـسراپ :  ناملـس  دنا . 
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ات منک  یم  شرافـس   ( ترتـع  ) منادـنزرف هراـبرد  مدرم  يا  ار  امـش  تفگ .  مهاوخ  عادو  ار  امـش  اـه  يدوز  نیا  رد  نم  مدرم !  يا  دومرف : 
یتعدـب هنوـگ  ره  اریز  دـینک ،  يرود   ( تسین نید  زا  هـک  ییاـه  يژک  ندروآ  دـیدپ   ) تعدـب زا  دـیراد  ناـشگرزب  دـینک و  یکین  اهنادـب 

رون زا  دیاب  دنیب ،  یمن  ار  هام  هکنآ  دریگ و  هرهب  هام  زا  دیاب  تسا  مورحم  دیشروخ  رادید  زا  هکنآ  دنشتآ .  رد  ناهارمگ  تسا و  یهارمگ 
ربمایپ دیوگ :  یم  ناملس  نازورف . . .  ناگراتس  رگید  زا  دنوبن ،  مه  ود  نآ  رگا  دریگ و  ینشور  لامش )  بطق  کیدزن  هراتس  ود   ) نادقرف

زا تروظنم  تیادف .  مردام  ردپ و  هللا !  لوسر  ای  مدیسرپ  مدوب ،  هارمه  ار  ترضح  نآ  زین  نم  تفر .  هناخ  هب  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  (ص ) 
ناـسب نم  دوـمرف :  یمارگ  نآ  دـیرب ؟  هاـنپ  يرگید  هب  دـیداد ،  تـسد  زا  ار  مادـک  ره  دـیدومرف  هـک  تـسیچ  نادـقرف  هاـم و  دیـشروخ و 
دنتسه نیسح  نسح و  نادقرف  اما  و  دیهد .  رارق  اوشیپ  ار  یلع  دیداد ،  تسد  زا  ارم  هک  ماگنه  نآ  رد  هام .  نانوچ  ع )   ) یلع مدیشروخ و 

یم دیدپ  ع )   ) نیسح لسن  زا  هک  دنتسه  يا  هناگ  هن  نایاوشیپ  نشور  ناگراتس  رگید  اما  دوب .  دنهاوخ  امش  ياوشیپ  ع )   ) یلع زا  سپ  هک 
سپ بلاطیبا ،  نب  یلع  ناشنیتسخن  دومرف :  نینچ  ترضح  نآ  دیسرپ و  ار  ناماما  مان  ناملس  تسا . . .  ع )   ) يدهم اهنآ ،  نیرخآ  دنیآ و 

دمحم و نبرفعج  قداص  رقاب و  یلع  نب  دمحم  دعب ،  نیـسحلا و  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نانآ  زا  سپ  و  ما ،  هداون  ود  نیـسح  نسح و  وا  زا 
نسح و یلع و  رگید  يوگتسار  ود  دمحم و  شدنزرف  سپس  دشون ،  یم  ار  تداهش  ماج  ناسارخ  رد  هک  یلع  وا  دنزرف  مظاک و  شدنزرف 

نامرف نانآ ،  نامرف  نم و  شناد  نانآ ،  شناد  دنتسه ،  نم  زا  نم و  نامدود  نانیا  داب  نانآ  یمامت  رب  ادخ  دورد  هک  ناشنیرخآ  مئاق  هجح 
 . دش دهاوخن  دنم  هرهب  نم  تعافش  زا  هدرزآ و  ارم  درازایب  ار  نانآ  هکنآ  تسا  نم 

نیتسار نید  تسنیا 

لاب نانوچ  ماما ،  تیونعم  دندرب و  یم  هرهب  ترضح  نآ  راتفگ  زا  دندوب و  هتسشن  ع )   ) رقاب ماما  تمدخ  مدرم  زا  یهورگ  دوب و  یـسلجم 
هار ندناسانش  تالکشم و  لح  زا  نخـس  دشاب ،  هتـشاد  روضح  ماما  هک  یـسلجم  رد  تسا  نشور  دوب .  هدنکفا  هیاس  سلجم  رب  ناگتـشرف 
اهنت یلو  دندش ،  هدنکارپ  ناگمه  دیسر .  نایاپ  هب  سلجم  تسا .  یناسنا  يونعم و  لماکت  هرابرد  ییاه  ینتـسناد  یگدنز و  حیحـص  ياه 

درادن هار  دیدرت  کش و  ام  مئاق  مایق  رد  هزمح !  وبا  يا  دیوگ :  یم  دهد ،  یم  همادا  ار  وگتفگ  يو  اب  ماما  دنام .  ياج  رب  یلامث  هزمح  وبا 
هژیو ساسحا  ماگنه  نیا  رد  درادن .  ادخ  هب  نامیا  دریذپن ،  ار  راتفگ  نیا  هک  سک  نآ  تسا .  یعطق  داد و  دهاوخن  ریغت  ار  نآ  دـنوادخ  و 
دنک یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  تسا و  نیمتفه  نم  زا  سپ  هک  سکنآ  يادـف  مرداـم  ردـپ و  دوـمرف :  نینچ  داد و  تسد  ماـما  هـب  یی 

دمآ و دورف  یتخل  ناجیه ،  ساسحا و  نیا  زا  سپ  ع )   ) رقاب ماما  دـیوگ :  یم  هزمحوبا  دـشاب . . .  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه 
نیمز و شنیرفآ  زاـغآ  زا  دوـمرف :  یم  هک  تسادـخ  مـالک  نخـس ،  نیا  زا  رت  نشور  تـفگ :  درک و  هراـشا  نآرق  زا  یتـیآ  هـب  هـنارکفتم 
اجرباپ و نید  تسنیا  تسا .  مارح  ياه  هام  اهنآ ،  زا  راهچ  تسا ؛  هدوب  هدزاود  ادـخ  باتک  رد  ادـخ و  دزن  اـه  هاـم  هرامـش  اـه ،  نامـسآ 

نآ ياهمارح  و  عیبر . . .  رفص ،  مرحم ،  ياه  هام  نتخانـش  داد :  همادا  هیآ  نیا  رد  ماما  دینکن .  متـس  دوخ  هب  اه  نیا  هرابرد  ادخ .  نیتسار 
رگید سوـجم و  نایحیـسم و  دوـهی و  اریز  تسین ،  ادـخ  نیتـسار  اـجرباپ و  نید  دـشاب .  یم  مرحم  هجحلاوذ و  هدـعقلاوذ ،  بجر ،  هـک : 

دراد یم  اپ  رب  ار  ادخ  نید  هک  دنتسه ،  هناگ  هدزاود  ناماما  اهنآ ،  زا  دوصقم  دنناد  یم  ار  اهنآ  مان  دنسانش و  یم  ار  اه  هام  نیا  زین  نامدرم 
.

تسامش هاگهانپ  ع )   ) یلع هناخ 

هناشن دننادب  دنتـساوخ  یم  دندرک .  یم  ییاه  شـسرپ  دـندمآ و  یم  هنیدـم  هب  نایدوهی  زا  یخرب  ص )   ) ادـخ لوسر  تشذـگ  رد  زا  سپ 
دمآ وا  دزن  يدوهی  رفن  کی  رمع ،  نامز  رد  دیآ .  یم  تسار  یسک  هچ  رب  تسا ،  هداد  نانیشناج  مالـسا و  ربمایپ  هرابرد  تاروت  هک  ییاه 

 . داتسرف مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  وا  تسیک ،  دزن  شسرپ  خساپ  تسناد  یم  نوچ  یلو  دیوگ ،  خساپ  تسناوتن  رمع  درک .  ياه  شـسرپ  و 
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دنچ ناناملسم  نایاوشیپ  هک :  دوب  نیا  شیاه  شسرپ  زا  یکی  دیسرپ .  ار  شتالا  ؤس  دش و  بایفرش  نانم  ؤم  ناوشیپ  ناتسآ  هب  يدوهی  درم 
دنناـمه تسرد  وت ،  هتفگ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  یتفگ .  تسار  تفگ :  يدوهی  درم  رفن .  هدزاود  دومرف :  ع )   ) یلع ناـنم  ؤمریما  دـنرفن ؟ 

 . دشاب یم  تاروت  هتشون 

راصعا نورق و  یط  رمع  لوط  هلءاسم  مئاق و  ماما 

راصعا نورق و  یط  رمع  لوط  هلءاسم  مئاق و  ماما 

 ، هتـشاد ار  مدرم  مغ  یتسیاـب  مدرم ،  رگتیادـه  ندروـخ و  مدرم  مغ  تیادـه و  تسا و  نـیرفآ  تیلوئـسم  زاـس و  هـفیظو  تماـما ،  ماـما و 
اـشگهار ماما ،  كرابم  دوجو  يامرگ  روضح ،  نامز  نانوچ  ددرگ .  یم  راوتـسا  تبیغ  دیاپ و  یماهنرق  هک  هاگنآ  و  دشاب .  نانآ  راوخمغ 

یم ترـضح  نآ  رمع  زا  يدنا  رازه و  ور  نیا  زا  تسا .  هدوب  يرجه  لاس 255  رد  ربمایپ  لآ  مئاق  دلوت  هک  میتسناد  تسا .  نیرفآ  دـیما  و 
هداس رایـسب  ناتـسرپ ،  ادخ  ام  رظن  زا  هلءاسم  نیا  دـنک ؟  یم  رمع  يزارد ،  نیدـب  ناسنا  کی  هنوگچ  هک  تسا ،  یـشسرپ  نیا  و  درذـگ . 

لـصا دراد ،  هگن  هدنز  زارد ،  یتدم  ار ،  یماما  تجح و  دـناوت  یم  وا  و  درادـن ،  تسب  نب  هزادـنا و  ادـخ ،  شناد  تردـق و  اریز  تسا ، 
نامتخاس و رظن  زا  ام  ندـب  وضع  نیرت  هداس  تسا .  رمع  لوط  زا  رتروآ  تفگـش  یـسب  تقد ،  اهیراک و  هزیر  اهدـص  اب  ناـسنا ،  شنیرفآ 

ندروخ اذغ  دـیا  هدرک  رکف  نونک  ات  ایآ  دـسر .  یمن  رمع  لوط  يا  هلءاسم  هب  تبون  هک  تسا  زیمآرارـسا  مهم و  يا  هزادـنا  هب  راک ،  زرط 
ایآ میباوخ ،  یم  هک  هاگنآ  تسیچ ؟  ندیباوخ  دنهد ؟  یم  ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  يرم  قلعم  لپ  ای  قازب  همـشچ  دوش ؟  یم  ماجنا  هنوگچ 
یم نادـند  ناهد و  ياه  نکـش  نیچ و  هب  یتشوگ  هراپ  میوگ ؟  یم  نخـس  هنوگچ  میوش ! ؟  یم  هدـنز  هراـبود  دـعب ،  میریم و  یم  اـعقاو 
نیا ایآ  دروآ .  یم  دوجو  هب  ار  اه  ندمت  اهنامز  یط  رد  و  ددرگ ،  یم  ام  تارظن  ياه و  هتـساوخ  نامجرت  دیآ و  یم  دـیدپ  ادـص  دروخ ، 

؟  تسین زیگنا  تفگش 

؟  دیآ یم  دیدپ  زارد  رمع  هنوگچ 

وا هب  زین  مزال  ملاس و  ییاذغ  داوم  و  دشاب ،  ملاس  ناسنا ،  يرهاظ  اهدبلاک  اضعا و  زغم ،  بلق ،  شراوگ ،  باصعا ،  سفنت ،  هاگتسد  رگا 
رتـشیب ار  تشادـهب  هک  یمدرم  تشگ .  دـهاوخ  ینـالوط  رمع ،  دـشاب  رادروـخرب  مه  تمالـس  زیمت و  ياوـه  بآ و  زا  هوـالع  هب  دـسرب ، 

داوم دوبمک  رثا  رد  مدرم  رتشیب  درک .  دنهاوخ  رت  ینالوط  رمع  دندنب  یم  راک  هب  دنناد و  یم  ار  تمالـس  زا  ییاهزار  دـننک و  یم  تاعارم 
يرایسب و  دنوش .  یم  رامیب  اوه  بآ و  یگدولآ  تشادهب ،  لوصا  ندرکن  تاعارم  نتسنادن و  یبلقت ،  دساف و  ياهاذغ  فرـصم  ییاذغ ، 

نمزیاو هیرظن  واشدرانرب  لاس   72000 دنریم .  یم  تاناکما  نتسنادن  ناکشزپ و  ياه  هابتـشا  ای  یکـشزپ  شناد  ییاسران  رثا  رد  نارامیب  زا 
يا هظحل  کی  رمع  ات  نادواج  رمع  زا  تعیبط ،  ملع  رد  و  تسین .  یعیبط  نیناوق  همزال  گرم  دهد :  یم  حرـش  نینچ  ار  یناملآ  دنمـشناد 

زا یخرب  دـنا  هدرک  تباث  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  ( 10  . ) تسا یگـشیمه  ینادواـج و  رمع  تسا ،  يرطف  یعیبـط و  هچنآ  دراد .  دوـجو 
 . دراد يرتشیب  ییاناوت  دادعتـسا و  هار  نیا  رد  ناسنا  دیدرت  نودب  دـننک .  یگدـنز  دوخ ،  یعیبط  رمع  ربارب  دـصهن  دـنناوت  یم  تاناویح ، 
 : دیوگ یم  فوندروف  رتکد  ( 11  . ) دنک رمع  لاس  هک 72000  تسا  نکمم  مینک ،  ضرف  لاس  داتـشه  ار  ناسنا  یعیبط  رمع  رگا  نیاربانب 

دـشر هرود  ربارب  شـش  زا  شیب  یمدآ  ندب  دنیوگ :  یم  هکنیا  ( 12  ) دوش یم  زوریپ  يریپ  رب  رـشب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  ماـمت  متـسیب  نرق 
یـشحو و ماوقا  اه و  تلم  نایم  رد  اریز  تسین ،  تسرد  تسا ،  لاس  تسیب  دص و  ناسنا  رمع  تیاهن  ینعی  دنامب ،  هدنز  دـناوت  یمن  دوخ 

یمن ناسنا  هک  دندقتعم  یکـشزپ  نادنمـشناد  رتشیب  دـنروخ .  یم  مشچ  هب  ناوارف  دـنراد ،  رتشیب  لاس  هاجنپ  دـص و  زا  هکیدارفا  ندـمتم ، 
(13  . ) دشک یم  ار  دوخ  هکلب  دریم ، 
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ینالوط رمع  و  لیجنا ،  تاروت و 

حلاشوتم (3 ( 15  . ) لاس  950 حون ،  (2 ( 14  . ) لاس  930 مدآ ،  (1 تسا :  هدرک  تبث  هنوگ  نیدب  ار  ناربمایپ  زا  یخرب  رمع  لیجنا  تاروت و 
همه زا  رتـالاب  دـنوادخ  ییاـناوت  تردـق و  تسخن  هک  میریگ  یم  هجیتـن  همدـقم ،  نیا  اـب  ( 17  . ) لاـس  912 ثیش ،  (4 ( 16  ) لاـس  969 ، 
زارد سب  یتدم  هدنز ،  دوجوم  کی  دراد  ناکما  دنیوگ :  یم  مه  نادنمـشناد  میدید  هکنآ  رگید  تسا .  یگدـنز  هار  عناوم  تالکـشم و 
ملاس ياه  هار  تسا و  دـنم  هرهب  یهلا  شناد  زا  زین  دوخ  هدـنام ،  هدـنز  ادـخ  هدارا  هب  هک  مه  ع )   ) نامز ماـما  رگید ،  هس  دـنک .  یگدـنز 

رد هتبلا  درادن .  هار  يدیدرت  کش و  مئاق ،  ترـضح  زارد  رمع  ندوب و  هدنز  رد  هک  تسا  رذـگهر  نیا  زا  دـناد .  یم  یکین  هب  ار  نتـسیز 
 . میدرک هدنسب  مک  نیا  هب  يراگن  هتوک  رطاخ  هب  ام  یلو  دنا ،  هتفگ  نخس  رایسب  تسا و  رایسب  نخس  هلءاسم  نیا  يا  هنیمز 

 ( ع  ) مئاق ماما  تبیغ  نارود  رد  ام ،  هفیظو 

 ( ع  ) مئاق ماما  تبیغ  نارود  رد  ام ،  هفیظو 

نآ رد  هک  يا  هرود  دوخ و  دـشر  بسانت  هب  سک  ره  هک  دـنک  یم  اضقا  نینچ  شتـشونرس ،  رد  ناسنا  شقن  شینرفآ و  ماظن  یلماکت  ریس 
هک تسا  ناسنیدبو  دـناسر . . .  يرای  زین  هعماج  تداعـس  هب  دـبای و  لماکت  دوخ  ات  دـشک  شود  رب  یتیل  ؤسم  هفیظو و  اب  دـنک  یم  تسیز 

امیقتسم یطارص  اذه  نا  دراد و  رتگرتس  ياهتیلوئسم  رتنیگنس و  یفیاظو  دوش ؛ یم  یهتنم  قلطم  يرـسارس و  تلادع  ققحت  هب  هک  ینارود 
دینک يوریپ  نآ  زا  تسا .  نم  نیتسار  هار  نیا  ( 18  : ) نوقتت مکلعل  هب  مکیصو  مکلذ  هلیبس .  نع  مکب  قرفتف  لبـسلااوعبتت ،  و ال  هوعبتاف ، 

سانلا اهیا  ای  دـیوش .  راگزیهرپ  هک  دـشاب  تسادـخ .  شرافـس  نیا  دـنکفا .  یم  ههاریب  هب  هار  زا  ار  امـش  هک  دـیورم ،  اـه  هار  رگید  هب  و  ، 
نامیا وا  هب  تسا ،  هدمآ  ناتیادـخ  يوس  زا  مالـسا  قح  رب  ربمایپ  مدرم !  يا  ( 19  : ) مکل اریخ  اونماف  مکبر ،  نم  قحلاب  لوسرلا  مکءاجدـق 

ادخ يادن  هب  ناگدیورگ !  يا  ( 20  : ) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلا ،  هللاوبیجتـسا و  اونمآ ،  نیذلا  اهیا  ای  تسامـش .  دوس  هب  هک  دیرآ ، 
 : اوهتناف هنع  مکاهن  ام  و  هوذخف ،  لوسرلا  مکاتآ  ام  دـیهد .  تبثم  خـساپ  دـنناوخ  یم  ندوب  هدـنز  تایح و  يوس  هب  ار  امـش  هک  ربمایپ ،  و 

یلا لالح  دمحم  لالح  دـینک .  يراددوخ  يرود و  هتـشاد ،  ناتزاب  هچنآ  زا  دـیدنب و  راک  هب  دـیریذپب و  تسا ،  هدروآ  ربمایپ  هچنآ  ( 21)
ؤمل ناک  ام  و  تسا .  رییغت  یب  زیختـسر  زور  ات  تسا  هدروآ  ربمایپ  هک  یمارح  لالح و  ( 22  : ) همایقلا موی  یلا  مارح  همارح  و  همایقلا ،  موی 

دندرک رداص  ینامرف  مکح و  ربمایپ ،  ادخ و  هک  هاگنآ  ( 23  : ) مهرما نم  هریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یضق  اذا  هنم ،  ؤمال  نم و 
نایاوشیپ ربمایپ و  ادـخ و  زا  ( 24  : ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  وعیطا  هللاوعیطا و  دـنک .  یمن  دـیدرت  نآ  رد  ناملـسم ،  نز  درم و  چـیه  ، 

لـصف نیا  يادـتبا  رد  نآ  زا  یهاتوک  شخب  هک  نید ،  نایاوشیپ  راتفگ  نآرق و  رامـشیب  تایآ  زا  دـینک .  يوریپ  تعاـطا و  ناـتموصعم )  )
ناراگزور یمامت  رد  اه  ناسنا  همه  يارب  هکلب  تسین ،  یـصوصخم  ناکم  نامز و  هژیو  مالـسا ،  میلاعت  هک  میبای  یم  رد  ینـشور  هب  هدمآ 

يریزگ ار  قح  هار  رگـشواک  هک  تسا ،  یتـسرد  تسار و  هار  رگـشیامن  دـهد ،  یم  ناـشن  نآرق  هک  یهار  تسا .  تلاـسر  ماـیپ و  لـماح 
كاپ نییآ  يا  هلیـسو  هب  ار  مدرم  ات  دمآ  مالـسا  ربمایپ  اریز  دشاب .  اریذپ  ناکم  نامز و  تیدودحم  نودب  و  دیوپب .  ار  نآ  هکنیا  زج  تسین 

زا زاس  یگدنز  هدننک و  هدنز  تیـصاخ  دـنک .  هدـنز  ار  نانآ  یناسنا  حور  دـناهرب و  اه  یتساران  يژک و  زا  دـناسرب و  تداعـس  هب  نآرق ، 
مالسا نیناوق  وترپ  رد  یناسنا  ندوب  هدنز  مه ،  ع )   ) مئاق ماما  تبیغ  نارود  یتح  اه  نامز  همه  رد  دش و  دهاوخن  هدودز  مالسا  تاروتـسد 

هداد رییغت  ار  ربمایپ  ادـخ و  مکح  ناوتیمن  القع  تسا و  هدرک  نیمـضت  ار  نآ  یگنادواج  هک  تسا  ربماـیپ  ادـخ و  مکح  نیا  دوب .  دـهاوخ 
هجیتن الاب ،  هدرمش  رب  قیاقح  زا  میشوکب .  نارگید  دوخ و  حالصا  هار  رد  دیابن  میرادن و  هفیظو  ام  ماما  تبیغ  نارود  رد  دوش  هتفگ  الثمو 

رگید یعامتجا  مهم  هفیظو  کی  هب  اـجنیا  رد  تسا .  یکی  ماـما  روضح  تبیغ و  ناـمز  رد  ناناملـسم  تیل  ؤوسم  هفیظو و  هک :  میریگ  یم 
 . دوش یم  هراشا  زین 
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یمومع تاراظن 

نیا تسا .  یمالسا  هعماج  مظن  تمالـس و  مدرم و  قوقح  ظفح  و  نید ،  يرادساپ  ناملـسم ،  درف  ره  ینید  تاروتـسد  فیاظو و  زا  یکی 
تیرومءام دنمـشناد -  زا  ناناملـسم  همه  هب  ادخ ،  عقاو  رد  تسا .  هدـش  دای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مان  هب  ینید  نوتم  رد  عوضوم 

یمالـسا تایح  ات  دنـشاب ،  یم  یمالـسا  دودـح  ماکحا و  يارجا  بقارم  نابهگن و  فاکـشوم ،  نیبزیت و  ینابدـید  ناـنوچ  هک  تسا  هداد 
هک تسا  یتیل  ؤوسم  دـهعت و  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـشاب .  يراج  یمالـسا  هعماج  ياضعا  رگید  بلق و  رد  نوخ  نوچ  هشیمه 

یتساران يژک و  هزره  ياه  فلع  و  دوش ،  رواب  و  دریگ ،  هشیر  اه  یتسار  اه و  یبوخ  لاهن  اـت  دراذـگ ،  یم  دوخ  ناوریپ  شود  هب  مالـسا 
 . دنامب ظوفحم  نالهاان  دربتسد  ثداوح و  دنزگ  زا  ات  دوب ،  دهاوخ  نید  نیناوق  رب  ییارجا  تنامض  گرزب ،  تلاسر  نیا  ماجنا  دکشخب . 
رد دیابن  دناد ،  یم  تسار  ار  وا  ياه  هدعو  و  دراد ،  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  یـسک  تسا .  مالـسا  تفرـشیپ  شرتسگ و  زمر  نیمه  و 

توافت یب  اهنآ  ربارب  رد  دزاسب و  ملظ  هانگ و  اب  يدام -  ياه  تذل  زا  رتشیب -  هدافتـسا  رطاخ  هب  و  دـنک ،  یتسـس  ینید  فیاظو  ماجنا  هار 
دینک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دیتسه ،  اه  تیعمج  اه و  تلم  نیرتهب  امـش  ناناملـسم !  يا  تسا :  هدمآ  میرک  نآرق  رد  دنامب . 

اه ناـسنا  اریز  دروآ .  یم  داـی  هب  ار ،  نـید  هدـش  شوـمارف  ياهروتـسد  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ( 25  . ) دـیروآ ادـخ  هب  نامیا  و 
عامتجا ریـس  هجیتن  رد  دشخب  یم  یهاگآ  دهد و  یم  تهج  دنتـسین ،  دنبیاپ  نید ،  نامرف  هب  هک  ار  اهنآ  و  دنا ،  يروآدای  رکذت و  دـنمزاین 

اه يدـب  هب  و  دـننک ،  یم  شومارف  ار  اه  یبوخ  مدرم  دوش ،  لیطعت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دوش .  یمن  فقوتم  لامک  يوس  هب 
دهاوخ طوقس  یناسنا  عامتجا  هک  تسا  اجنیا  زا  دنوش .  یم  یفرعم  بوخ  اه  يدب  دب و  اه ،  یبوخ  رتدب ،  نآ  زا  دنیارگ ،  یم  اه  یتسپ  و 

هزور زامن و  لثم  اه ،  بجاو  رگید  فیدر  رد  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنام .  دـهاوخن  يزیچ  اـبیز ،  ساـبل  زج  تیمدآ  زا  درک و 
یم هلمح  ملاظ  ءراکهانگ  هب  وس  ره  زا  دـش ،  ادـیپ  ملظ  هانگ و  يا  هعماج  رد  رگا  هکنآ  هچ  تسا .  اـهنآ  رادـساپ  ناـبهگن و  هکلب  تسین ، 

تاساسحا دـنهناپ و  ریز  ار  نآ  ياه  همانرب  و  دننکـشب ،  ار  مالـسا  ياهزرم  دودـح و  یمالـسا ،  طیحم  وج و  رد  دـنناوت  یمن  اـهنآ  دوش و 
رگا اـی  و  دنـسر ،  تقیقح  هب  هک  ییاـج  اـت  درک  دـهاوخ  تیبرت  ار  اـهنآ  هتفر  هتفر  تیدودـحم ،  نـیا  دـننک ،  راد  هـحیرج  ار  مدرم  كاـپ 

یقرت و محازم  لقاال  دوشن ،  رگراک  اهنآ  رد  مالـسا  رورپ  ناسنا  لیـصا و  تیبرت  هک  دـشاب  يوق  يا  هزادـنا  هب  اـهنآ  یهارمگ  یلدـگنس و 
 . تسا قیفوت  هدئاف و  نیرتگرزب  دوخ ،  نیا  و  دش .  ناوت  یمن  نارگید  تفرشیپ 

هلحرم ود  رد  فورعم  هب  رما 

نتفرگ رظن  رد  اـب  یلو  درادـن .  يا  هژیو  هورگ  هب  صاـصتخا  و  تسا ،  ناملـسم  درف  ره  هـفیظو  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  میتـسناد 
ییادتبا هلحرم  یلاع :  هلحرم  ییادتبا  هلحرم  دوش :  ارجا  دیاب  هلحرم  ود  رد  گرزب  هضیرف  ود  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  نآرق ،  تایآ  رگید 

زامن و ندناوخ  هک  روطنامه  دننک .  مادقا  هفیظو  نیا  هب  دیاب  نآ :  هداس  طیارـش  نتـسناد  زا  سپ  همه  درادن . ،  رحبت  صـصخت و  هب  زاین  : 
هک میناد  یم  ـالثم  تسا .  يرورـض  دنـشاب :  هک  یماـقم  هجرد و  ره  رد  همه  يارب  و  تسا .  نینچ  فیءاـظو ،  اـه و  تداـبع  ریاـس  ماـجنا 

راتفر زا  داد و  رکذت  وا  هب  هناتـسود  دیاب  دش ،  هانگ  ود  نیا  هب  هدولآ  یـسک  رگا  تسا .  مارح  عونمم و  تدـش  هب  مالـسا  رد  رامق  بارش و 
و دـیآ ،  یم  رب  همه  هدـهع  زا  راک  نیا  دومن .  یتسود  ترـشاعم و  كرت  موزل ،  تروص  رد  و  درک .  رفنت  یتحاران و  راـهظا  وا  تسیاـشان 

ياه ثحب  و  رامق ،  یناور  یعامتجا ،  يداصتقا ،  ياهررض  نآ و  یکشزپ  حیرـشت  و  ندب ،  ءاضعا  يور  رب  لکلا  ياهنایز  نتـسناد  هب  زاین 
هزور ناـضمر ،  هاـم  رد  رگا  اـی  و  دـهاوخ .  یمن  زین  هرظاـنم  ثحب و  نف  يرونخـس و  نینچمه  و  تـسین .  اـه  هـنیمز  نـیا  رد  یملع  ینف و 
ؤوسم چیه  میرذگب  میراذـگب و  هک  تسین  نینچ  مینک .  رکنم  زا  یهن  یـسرت ،  هنوگ  چـیه  نودـب  يزوسلد و  اب  دـیاب  میدـید ،  ار  ياروخ 

حالـصا و  دـمآ ،  دـهاوخ  ماما  هتبلا  دـنک !  یم  تسرد  ار  اهراک  دروآ و  یم  فیرـشت  نامز  ماـما  هللاءاـشنا  مییوگب  میـشاب و  هتـشادن  یتیل 
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؟  دوـب هدرکن  موـلعم  هفیظو  وـت  يارب  نآرق  رگم  يدرکن ،  رکنم  زا  یهن  ارچ  دـنک :  یم  تساوخزاـب  مـه  اـم  زا  یلو  درک  دـهاوخ  یناـهج 
حالـس 9 هب  دزورف ،  یم  ناشاه  هنیـس  رد  ادخ  هب  قشع  نامیا و  نازورف  هلعـش  هک  ناناملـسم  زا  يا  هدع  دیاب  هلحرم  نیا  رد  یلاع :  هلحرم 

نیا تسا  یهیدب  دنیوگ .  خساپ  ار  اهنآ  ياه  هطلاغم  اه و  لاکشا  و  دنتسیاب ،  نیفلاخم  ربارب  رد  دنناوتب  ات  دنوش  زهجم  نامز  شناد  نید و 
ياه ینتسناد  یسانش و  هعماج  یسانشناور و  زا  دنوش و  رظن  بحاص  نید  نوتم  رد  دنسانشب و  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  مالـسا  دیاب  هورگ ، 

توعد تیناسنا  یکین و  هب  ار  مدرم  دـنناوتب  ات  دنـشاب  روش  رپ  نیریـش و  يراتفگ  ياراد  دنـشاب و  هتـشاد  هرهب  یفاـک  روط  هب  رگید ،  مزـال 
نیا دـنیآ .  رب  نمـشد  تفلاخم و  اب  ثحب  هدـهع  زا  و  دـننارتسگب ،  یملعو  یناهج  ساـیقم  رد  ار ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننک . 

هب ار  نانآ  دنـشاب ؛ اـه  یبوخ  يوس  هب  مدرم  توعد  راـک  رد  یهورگ  امـش ،  زا  دـیاب  درک :  هدافتـسا  نآرق  رگید  هیآ  زا  ناوت  یم  ار  ینعم 
ؤم نیرتهب و  دیاب  هورگ  نیمه  ( 26  . ) دنراگتسر نانیا  دنرادزاب  دنسپان  تشز و  ياهراک  زا  و  دنهد ،  نامرف  هدش  هتخانش  کین و  ياهراک 

ياه حرط  تالکـشم ،  اهزاین و  ناکم ،  نامز و  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنبایب و  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ار  اه  هار  نیرترث 
فورعم هب  رما  مود  هلحرم  هک  درک  هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد  و  دوشب .  هدافتسا  رثکادح  رتمک ،  يورین  زا  ات  دنزیرب  قیقد  یـساسا و 

کی اج ،  همه  رد  هوالع  و  دننادب ،  ار  دوخ  هفیظو  ماگ  هب  ماگ  دارفا  هک  دراد  هدـش  ینیب  شیپ  دـحاو  همانرب  کی  هب  زاین  رکنم ،  زا  یهن  و 
ناوت یمن  ار  راظتنا  هژاو  هک  میتفایرد  کنیا  دنـسرب .  هجیتن  هب  رتدوز  دـننکن و  یثنخ  ار  رگیدـکی  اهـششوک  ات  دور  راـک  هب  ماـظن  شور و 

 . درک یلاخ  هناش  نید  هار  رد  راکیپ  ششوک و  زا  و  مارآ ،  نآ  مان  اب  ار  دوخ  یبهذم  نادجو  و  داد ،  رارق  شیوخ  يدومخ  یتسس و  هناهب 
نآ تسا ،  یهیدب  دـشاب .  رو  هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  هک  دـناد  یم  ادـخ  هار  رد  هدـننک  راکیپ  نوچمه  ار  نیتسار  رظتنم  ع )   ) قداص ماما 

راکیپ نآ ،  ياه  همانرب  اه و  فده  ندناسر  رمث  هب  مالسا و  تفرـشیپ  هار  رد  زور  ره  هک  درک  دناوت  راکیپ  ع )   ) مئاق ماما  باکر  رد  سک 
انلبس مهنیدهنلانیف  اودهاج  نیذلاو  دشاب .  هدرک  تدهاجم  و 

اهتشون یپ 

 - نوعمـش ناـمدود  زا  هکلب  تسین .  هدازهاـش  اـهنت  وا  زین  و  دوش . یم  هتفگ  رتـخد  مه  هون  هب  هتبلا   . تسا هدوب  مور  رـصیق  هوـن  هکیلم :  - 1
 . تسا رتالاب  شیشک  زا  وا  ماقم  هک  نایحیسم  ياوشیپو  ظعاو  فقسا :  - 2 دشاب . یم  حیسم -  يا  هتسجرب  نانیشناج  ناگدنیامن و  زا  یکی 

یکی ار  باوخ  نیا  نایحیسم 5 - ینید  باتک  لیجنا :  - 4 دنا . هتخیوآ  نآ  هب  ار  یسیع  ترضح  نایحیـسم ،  هدیقع  هب  هک  يراد  اپیلچ : - 3
هب رتشیب  یهاـگآ  يارب  - 6 قودـص ص 429 . نیدـلا  لامک  . دـنکیم وگزاب  هکیلم  نابز  زا  نامیلـس ،  نب  رـشب  مان  هب  مهد ،  ماـما  ناوریپ  زا 

4 ارعش - هروس ي  -7 دوش . هعجارم  هریعش  رتکد  همجرت  فیلیزاف  هتشون  مورلا  برعلا و  ریثا ، نبا  لماک  يدوعسم ،  بهذلا  جورم  ياهباتک 
-10 . 59 ءاسن ، هروس  - 9 دنیوگ . یم  ثدـحم  ار  ثیدـح  دنمـشناد  هیقف و  ار  هقف  دنمـشناد  تسا .  یمالـسا  شناد  ود  ثیدـح  هقف و  - 8

همجرت هلجم  زا  سابتقا  لـقن و  - 13 دلج 17 ص 224 . يواطنط  ریسفت  - 12 تمسق 5 . لاس 38  لـالهلا  هلجم  - 11 سدق .  ناتـسآ  هلجم 
لصف 5، نیوکت  رفـس  - 16 هرامش 29 . لصف 9 ، نیوکت  رفـس  - 15 هرامش 5 . لصف 5 ، نیوکت  رفـس  - 14 هرامـش 161 . راکتبا  يا  هلجم 
رشح 7. هروس  - 21 لافنا 24 . هروس  - 20 . 17 ءاسن هروس  - 19 ماعنا 153 . هروس  - 18 هرامش 8 . لصف 5 ، نیوکت  رفـس  - 17 هرامش 27 .
-26 نارمع 110 . لآ  هروس  -25 . 59 ءاسن هروس  - 24 بازحا 36 . هروس  - 23 یناپمک ج 11 ص 114 . پاچ  راحب  ع -   - قداص ماما  - 22

هیآ 100 نارمع -  لآ  هروس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
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