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نایحیسم بتکم  رد  تافارخ 

باتک تاصخشم 

( هر ) يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  فلوم : 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگنهرف  هسسوم  رشان : 

همّدقم

مارتحا ناشـسّدقم  تحاـس  هب  هتـسناد ، مزعلاولوا  ناربماـیپ  زا  ار ، مالـسلاامهیلع )  ) یـسیع ترـضح  یـسوم و  ترـضح  ناناملـسم ، همّدـقم 
هخـسن هک : دندقتعم  یلو  دننادیم ، ینامـسآ  سّدقم و  باتک  هدش  لزان  راوگرزب  ود  نآ  هب  هک  ار  یلـصا  لیجنا  تاروت و  و  دـنراذگیم .
هناسفا ارثکا  دـننکیم  رـشتنم  سّدـقم  باتک  مان  هب  هک  ياهباتک  نیا  و  تسین . يراصن  دوهی و  سرتسد  رد  سّدـقم ) باتک   ) زا یحیحص 

. دناهتشون مالسلاامهیلع ) ) یسیع ترـضح  یـسوم و  ترـضح  تاروتـسد  راتفر و  هرابرد  دوخ  تسد  هب  رگید  یخرب  نادرگاش و  هک  تسا 
یسیع یسوم و  ترـضح  سّدقم  تحاس  هک : دنکیم  كرد  یبوخ  هب  درگنیم ، اهباتک  نیا  هجردنم  نیماضم  هب  یتقو  دنمـشیدنا  ناسنا 
رتشیب اهنآ  اریز  دوشیمن ... تفای  يزیچ  ینید  لوصا  زا  یحیـسم  بتک  رد  دسیونیم : بکوک   ) تافارخ تأارتفا و  نیا  زا  مالـسلاامهیلع ) )
نامزاس باتک  زا  دشابیم  رثایب  لوقعمان و  امومع  هک  تسا  یبّصعت  و  یبدا ! نیماضم  يدـّبعت ، روما  تافارخ ، اههناسفا ، یتشم  زا  هتـشابنا 

، قالخا سرد  دیاب  هک  ادخ  هداتسرف  هب  تبـسن  تاضقانت  تّفع و  یفانم  ياهتبـسن  نیدهع  رد  اریز  تسا ، هّزنم  مالـسا ) يروطارپما  نّدمت 
یحیسم نادنمشناد  زا  یتافارتعا  اب  ار  نیدهع )  ) تشذگرس زا  یلامجا  کنیا  تسا . رّوصت  ّدح  زا  شیب  دزومایب ، مدرم  هب  ّتیناسنا  تّفع و 

: مینکیم نایب  امش  يارب  راصتخا  روط  هب  هنیمز  نیا  رد 

قیتع دهع  تشذگرس 

لزان (ع ) یسوم ترضح  رب  بیغ  ملاع  زا  ءانیس  روط  بریوح و  رد  هک  دوب  یگرزب  حاولا  لمتـشم  قیتع  دهع  باتک  قیتع  دهع  تشذگرس 
نوریب دیع  زور  رد  راب ، کی  لاس  تفه  ره  دـنادرگ و  ناهنپ  دـهع  قودنـص  رد  ار  نآ  هک : دیـسر  روتـسد  راگدرورپ  بناج  زا  دـیدرگ و 

ات 11)  9 هیآ  31 باب - هینثت  ثاروت  . ) دوب یظوفحم  نما و  ناکم  سّدـقملاتیب  قودنـص  نآ  ّلحم  دـنک و  تئارق  لیئارـسا  ینب  رب  هدروآ ،
اب هنافسأتم  هن ؟ ای  دناهدراذگ ، دهع  قودنـص  رد  هک  تسا  یباتک  نامه  تسا ، نایحیـسم  ینامـسآ  باتک  هزورما  هک  یلعف  ةاروت  ایآ  لاؤس 

رتکد ) لاحلالوهجم مدرم  زا  یضعب  تسد  هتشون  هکلب  هدوبن ، یلصا  باتک  نامه  باتک  نیا  یحیسم  گرزب  ءاملع  تافارتعا  تاحیرصت و 
نامز و زا  تسا و  مزعلاولوا  ریغ  ناربمغیپ  هدزاود  زا  یک  دیوگیم : قوقبح  هرابرد   312 هحفص سدقم  سوماق  رد  یئاکیرمآ  تسپجروج 

رفس هک  تسا  نایحیسم  ینامسآ  و  سّدقم ! باتک  ناگدنـسیون  زا  یکی  لاحلالوهجم ، ربمایپ  نینچمه  و  میرادن ... یعالطا  شدلوت  ناکم 
یپ رد  یپ  تـالمح  تاـبالقنا و  رد  هدوب ، سدـقملاتیب  رد  هک  نآ  یلـصا  هخـسن  اریز  تسا . .( تسوا هب  بوسنم  قیتع  دـهع  زا  جـنپویس 

. تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  يراثآ  هتفر و  نیب  زا  لیئارسا ، ینب  نانمشد  نیطالس و 

رصّنلا تخب  هلمح  1 ـ 

رهش درک  بارخ  ار  سّدقملاتیب  هدومن  نیطسلف  تاماش و  هب  يدیدش  هلمح  دوخ  تموکح  يادتبا  رد  رصنلاتخب  رـصّنلا  تخب  هلمح  1 ـ 
یناریو تلاح  هب  سّدقملاتیب  لاس  داتفه  ات  دز و  شتآ  دوب  هدنام  یقاب  تاروت  ياههخسنزا  هچ  نآ  دومن ، لیدبت  ياهناریو  هب  ار  نیطـسلف 
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بلاغ لباب  رب  سراف  ناهاشداپ  اهتّدم  زا  سپ  قافتا ) ملع  لها  دـسیونیم : دوخ  باتک  زا   115 هحفص رد  کلتاکرن  لمناج  و  . ) دوب یقاب 
اهدرمریپ نابز  زا  ار  یـسوم  تعیرـش  ماکحا و  وا  روتـسد  هب  دـش و  اـنب  ون  زا  دـیدرگ و  رومعم  سّدـقملاتیب  شروک  روتـسد  هب  دـندش و 

تنطلـس نامز  رد  هک  نیا  ات  دش  ادیپ  اهنآ  نایم  رد  ماکحا  هب  لمع  رد  رایـسب  فالتخا  دنتـشادن  تسد  رد  یباتک  نوچ  دندرک و  سیردـت 
رد هچ  نآ  مه  ءارذع  دنک ، سیردت  لیئارسا  ینب  هب  ار  تاروت  ات  داد  روتسد  ءارذع  و  فالتخا ، شاشتغا و  زا  يریگولج  يارب  هاشرایاشخ 

یباتک تروص  هب  مکمک  اههتـشون  نیا  دوش ). هعجارم  1و2و3 )  ) ياهباب یبن : ءارذع  باتک  هب   ) دنتـشونیم مدرم  تفگ و  تشاد  هظفاح 
یناطلس هلاقم  دص  باتک  زا   ) دندرک يرادهگن  سادقألا  سدق  دجسم  رد  ار  نآ  دنامب  نوصم  نانمشد  دربتسد  زا  هک  نیا  يارب  دمآ و  رد 

ّدـض تالمح  رد  دوب  هدـش  هتـشون  مدرم  تسد  هب  هک  مه  هطولغم  ياههخـسن  نیا  هنافـسأتم  زاب  یلو  سّدـقم ص689 ).  باتک  سوماق  و 
. دش قیرح  همعط  لیئارسا  ینب  نانمشد  یسایس  ینید و 

( سکویتنا  ) هلمح 2 ـ 

شتآ ار  ءایبنا  هسّدقم  بتک  تاروت و  ياههخـسن  یمامت  سّدقملا  تیب  حـتف  زا  سپ  هیروس  ماش و  هاشداپ  سکویتنا  سکویتنا )  ) هلمح 2 ـ 
، دش دهاوخ  مادعا  دوش ، یسوم  عرش  تاروتسد  هب  لمع  ای  دوش  ادیپ  یـسک  دزن  دوهی  هسّدقم  بتک  زا  هخـسن  کی  رگا  درک : نالعا  دز و 
هب هب  قیتـع  دـهع  بتک  ریاـس  تاروت و  ینعی  اـهنآ ، تـالوقنم  نوچ  دـسیونیم : رن  لـمناج  زین  و  . ) تفر نیب  زا  مه  ءارزع  ياـهباتک  اذـل 

.( دش عیاض  اضیأ  سکویتنا  هثداح  رد  دش ، رهاظ  ءارزع  هطساو 

دیدج دهع  تشذگرس 

لامعا ياهباتک  لیجانا ، زا  دـعب  تسا . انحوی  سقرم و  اـقول ، یتم ، هناـگراهچ : لـیجانا  لمتـشم  دـیدج  دـهع  دـیدج  دـهع  تشذـگرس 
زا سپ  سّدقملاتیب  رد  دهع  قودنـص  رد  یحیـسم ، نادنمـشناد  تافارتعا  هب  زین  باتک  نیا  تسا . هدش  هفاضا  انحوی  هفـشاکم  نالوسر و 
زا یتمـسق  دوخ  تسد  هب  حیـسم  نادرگاش  زا  یـضعب  اهتّدـم  زا  سپ  دـنامن . اـج  هب  نآ  زا  يرثا  هتفر ، نیب  زا  سّدـقملاتیب  ياـهیناریو 
هب . ) دنداد تبسن  (ع ) حیسم هب  ار  نآ  هدروآ  رد  یلعف  ياهلیجنا  تروص  هب  یسایس  ياهضرغ  فیرحت و  اب  ار  حیسم  تاروتسد  ماکحا و 
هب ( 384  ) لاس رد  تالّوحت  نیا  زا  هتـشذگ  دیئامرف ). هعجارم  تسپ  رتکد  یحیـسم  دنمـشناد  فیلأت  سّدـقم  سوماق  باتک  زا   967 هحفص

يارب دش و  هتـشون  ادّدجم  دش  هتخانـش  لطاب  دیدج  دـهع  مجنپ  سوتـسیس )  ) روتـسد هب  يدالیم  ( 1590  ) لاس رد  و  سویساماد )  ) روتـسد
دوجوم اهکیلوتاک  نیب  رد  العف  هک  دـش  هتـشون  يرگید  هخـسن  هدـیدرگ و  لطاب  دـیدج  دـهع  متـشه  سوضنمیلک )  ) تسد هب  راـب  نیمّوس 

.( دینک هعجارم  مّوس  دلج  يواطنط ص104  ریسفت  هب  . ) تسا

نایحیسم تافارتعا 

یـسک هچ   ) ناونع تحت  هک  تسا ، یئاکیرمآ  لاسرکنیا ) لنلک   ) دیدج دهع  فیرحت  هب  ناگدـننک  تافارتعا  زا  یکی  نایحیـسم  تافارتعا 
دنا هتـشون  ار  انحوی  و  اقول ، كرام ، یتم ، هناگراهچ )  ) لیجانا رگا  هک  دنراد  قیدصت  يراصن  ياملع  دسیونیم : تشون )؟ ار  دـیدج  دـهع 

يوتـسلوت تسا . نیانوی  نابز  هب  اهنآ  یمامت  هدـشن و  تفای  يربع  نابز  هب  اهنآ  زا  هخـسن  کی  یلو  دنـشاب ... هتـشون  يربع  ناـبز  هب  دـیاب 
، حیـسم تامیلت  رد  متانایب  نمـض  رد  هک  مزاـسیم  هّجوتم  بلطم  نیا  هب  ار  ناگدـنناوخ  رظن  نم  دـیوگیم : زین  یـسور  فورعم  هدنـسیون 

زاب تسا . نشور  یهارمگ  مّهوت و  بلطم  نیا  اریز  منادیم ، رابتع  دامتعا و  لـحم  سدـقم ، بتک  ار  هناـگراهچ  ياـهلیجنا  دـنربن  ناـمگ 
نیا هدش ، هتـشون  تارقف  نیا  اما  تسا ، بوخ  سّدقم و  حیـسم ، یقیقح  میلعت  لصا  دننادب  مباتک  ناگدـنناوخ  دـیوگیم : دنمـشناد  نیمه 

یحیـسم هدنـسیون  نتاگ ) تنگ   ) و دنتـسین . مینادـب ، سّدـقم  ناـمدرم  هتفگ  درجم  هب  ار  اـهنآ  اـم  هک  یـسّدقم  لـیجانا  فورح ، اـهرفس و 
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نیا داد . رارق  دوخ  هچیزاـب  ار  ماـکحا  دـیاقع و  دـمآ و  دوجوب  اـسیلک  ناوریپ  نیب  رد  هک  دوشیم ، هتفگ  یبتکم  هب   ) مسیلاربـیل دـسیونیم :
تاحالـصا خـیرات   ) دـناهدوب و ... سوه ) نام  ( ) فلکی  ) و رتول )  ) نآ روهـشم  ناربهر  هدومن و  راـک  هب  عورـش  يدـالیم   12 نرق زا  بـتکم 

اب ار  ینونک  ّتیحیـسم  لاربیل ، ناقّقحم  هدرک ، فیرحت  ار  ّتیحیـسم  ینابم  زا  ياهراپ  ارابجا  تیحیـسم  نایب  يارب  دوخ  شالت  رد  اـسیلک ))
ای مالسا  يوس  هب  باتک  زا  لقن  هب  ملاع  رون   14 لاس 6 و7  هرامش  .) تسین ادخ  مهلم  رسارس  سّدقم ، باتک  هک : دنتخاس  انشآ  تقیقح  نیا 

یبوخ هب  باتک  نیا  تسا . نایحیـسم  سّدـقم )! باـتک   ) زا تاـموهوم  تاـفارخ و  زا  يا  هعومجم  دـیناوخیم :  هک  یباـتک  اـسیلک )؟ نیئآ 
. دزاسیم البمرب  ار  اسیلک  يرامعتسا  نیغّلبم  چوپ  ياهاعدا  و  دهدیم ، ناشن  امش  هب  ار  هدش ) فیرحت  نید   ) ّتیحیسم ّتیهام 

باتک فّلؤم 

هللایلعا يزاریـش  يدهم  دّیـس  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  دـنمورب  دـنزرف  يزاریـش ، دّـمحم  دّیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  باتک  ّفلؤم 
ءاملع فص  رد  هشیمه  هداد و  ماجنا  نآرق  سّدـقم  میرح  زا  عاـفد  مالـسا ، یلاـعت  هار  رد  ياهتـسجرب  تامدـخ  هک  تسا  فیرـشلا  هماـقم 
هزوح هرادا  زا  هتـشذگ  هل  مّظعم  تسا . هدرک  هزرابم  اهتلود  ینید  ّدض  تازواجت  اهيروتاتکید و  اب  فرـشا ، فجن  هّیملع  هزوح  دهاجم 

هتشاد و يرایسب  تاّیرشن  یمالـسا ، فراعم  رـشن  نیملـسم و  راکفا  ریوت  رد  هیملع  تئیه  يراکمه  اب  لوصا ، هقف و  سیردت  البرک ، هّیملع 
نمحّرلا هللامسب  تسا . ناشیا  يرکف  تاحـشرت  زا  رگید ، رایـسب  ياههلاسر  و  نیغّلبملا ) توص  ( ) بادآلاو قالخالا   ) يداقتنا ینید و  هلجم 

. نیّدـلا موی  یلا  مهئادـعا  یلع  ۀـنعللاو  نیرهاّطلا  هلآ  دّـمحم و  نیلـسرملا  فرـشا  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاعلاّبر  دـمحلا هللا  میحّرلا 
برغ زا  هک  يرگ ، یحیـسم  يرگ و  يدوهی  تروص  هب  رفک  جوم  دـنکیم  راـکیپ  یمالـسا  قرـش  اـب  داـحلا  رفک و  جاوما  فـّلؤم  همدـقم 

یمالـسا ياهنیمزرـس  زا  یبجو  ره  رد  دـنزاس ، ناریو  ار  مالـسا  ناـینب  اـت  هدروآ ، ار  ناـنیا  نارگرامعتـسا  تسا . هدـش  راکـشآ  دـناهدمآ 
مّلـسم دیاقع  زا  اریز  حیـسم  هب  تراشب   ) دوب نیمه  ناشراک  شاک  يا  دهدیم  تراشب  (ع ) حیـسم هب  هک  دـناهدرک  زاب  يریـشبت  ياهسردـم 

نیا رد  ار  نیدهع )  ) ات دـیماجنا  لوط  هب  یبیلـص  گنج  دـنراد . نامیا  نایحیـسم  هک  روط  نآ  هن  یلو  تسا ، (ع ) حیـسم هب  نامیا  ناناملـسم 
. دنزاس دراو  نادیم 

؟  تسیچ دهع 

باتک نیا  اب  دوب . دهاوخ  رتهب  نآ  زا  بتارم  هب  دسیونب  یلومعم  خیرات  کی  یـسک  رگا  دید  دـیهاوخ  روآهدـنخ و  یباتک  تسیچ ؟  دـهع 
روشک زا  یعیـسو  تمـسق  برغ ، هک  يروط  نامه  دنزاس ! نکهشیر  ناناملـسم  نایم  زا  ار ، شمکحم  نیناوق  نآرق و  مالـسا ، دنهاوخیم :

اهيدوهی ات  دنوش  نوریب  دوخ  مالسا  نهیم  زا  نیطسلف ، ناناملسم  دیاب  راعش : دوش و  دوهی  يارب  اراوگ  ياهمقل  ات  درک ، ادج  ار  ام  یمالسا 
ره هک  يدوهی  اب  دوش  رـضاح  هک  دسر  یئاج  هب  ناناملـسم  اب  یحیـسم  هنیک  تسا : روآتریح  یتسار  نداد . رـس  ار  دننیـشنب  نانآ  ياج  هب 

هدوب نینچ  نایحیـسم  تداع  میدق  زا  اریز  درادن ، یتفگـش  یلو  دبوکب !! ار  ناناملـسم  ات  ددنویپب  دـهدیم ، تبـسن  (ع ) یـسیع هب  ار  یتشز 
يدهأ ءالؤه  اورفک  نیذلل  نولوقی  توغاطلاو و  تبجلاب  نونمؤی  باتکلانم ، ابیصن  اوتوا  نیذلا  یلا  رتملا  : ) دیامرفیم میکح  نآرق  تسا ،

ینامسآ باتک  زا  ياهرهب  هک  نانآ  لاح  زا  ایآ  همجرت : اریـصن .) هل  دجت  نلف  هللا  نعلی  نم  هللا و  مهنعل  نیّذلا  کئلوا  الیبس  اونمآ  نیّذلانم 
نارفاک هب  دـندش و  قفتم  دـهع و  مه  نیکرـشم  اب  دـندیورگ و  توغاـط  تبج و  ياـهتب  هب  هراـبود  هنوگچ  هک  يدرکن  بجعت  دنتـشاد ،

دنوادـخ ار  هکره  هدرک  تنعل  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـنهورگ  نیا  تسا ؟ رتکیدزن  باوص  هب  ناـمیا  لـها  هار  زا  امـش  هار  هک  دـنیوگیم 
زا رتهب  ار  رفاک  هار  باتک : لها  زا  یـسک  هاگره   .( 51  - 52 هیآ ءاسن ، هروس  .) درک دناوتن  وا  يرای  ددم و  یـسک  زگره  رگید  دیامن  تنعل 

تسا يزیچ  رتبیجع  اّما  دنادب ؟... رتهب  ناناملسم  زا  ار  اهيدوهی  هار  یبلیص  هک  تسا  یبّجعت  ياج  هچ  رگید  دنادب ، ناگدروآ  نامیا  هار 
هب سرادـم  ياههمانرب  نتفرگ  دـناهدرک . رپ  ار  يداشرا  گنهرف  ياهتسپ  یمالـسا  کلامم  رد  نایحیـسم  1 ـ  میاهدـید : مشچ  نیا  اب  هک 
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رهاظ هب  ياـهتموکح  یخرب  هزاـجا  2 ـ  یحیـسم . يرواـشم  اـی  یحیـسم و  یهدـنامرف  یحیـسم ، یّلک  ریبد  هشقن  يور  زا  هدرتـسگ ، روط 
رد ناناملسم  زا  یضعب  موجه  3 ـ  یمالسا !! تّالجم  تایرشن و  یگشیمه  فیقوت  یحیسم و  همانزور  هّلجم و  هیرشن  ره  پاچ  رد  ناملـسم 

! دنهدیم روتسد  تفاظن  هب  دنزومآیم و  قالخا  نایحیسم  ناونع : تحت  نایحیسم ، يریشبت  سرادم  هب  دوخ  نارسپ  نارتخد و  ندرک  دراو 
یف هللا  نم  سیلف  کلذ  لعفی  نم  نینمؤملانود و  نم  ءایلوأ  نیرفاکلا  نونمؤملا  ذـختیال  : ) دـناهدرک شومارف  ار  ادـخ  هتفگ  ناناملـسم  ایآ 

ال : ) ای و  (. 28 هیآ نارمع  لآ  هروس   ) درادن يراک  رـس و  ادـخ  اب  دـنک  نینچ  هکره  دـنرادنپن ، تسود  ار  نارفاک  نانمؤم  همجرت : ءیش .)...
زا یضعب  اریز  دیرادنپن ، دوخ  ناتسود  ار  يراصن  دوهی و  ناناملسم ، امش  همجرت : ضعب )... ءایلوأ  مهضعب  ءایلوأ  يراصّنلاو  دوهیلا  اوذختت 

یمامت هشیر  دـهاوخیم  هدـمآ و  قرـش  برغ و  زا  هک  تسا  ینوجعم  داحلا : جوم  ای ... و  ( 51 هیآ هدئام ، هروس  . ) دـننارگید تسود  ناشیا 
زیچ یبّلقت  یگتخاس و  نایدا  زج  هب  اهنیا  دـهد ... داب  رب  ار  همه  همه و  دـنه و  یئادوب و  ناملـسم ، یحیـسم ، يدوهی ، یـسوجم ، زا  نایدا 

اب تسناوت  دهاوخ  هنوگچ  تسا  بیرغ  شناوریپ  نایم  رد  هک  یمالـسا  دنرفاک و  تسا  ملاع  رد  هک  ینید  ره  هب  اذل  دنـسانشیمن ، يرگید 
نآ ربارب  نیدنچ  و  بلاطم ... هنوگنیا  دنک . تمواقم  دنسانشیمن ، ار  يّدام  نایدا  زا  ینوجعم  هدام و  ّتیحیـسم ، زج  هب  هک  یقرـش  برغ و 

( نوراد مالسالا و  نیب   ) يرس نیازا  و  تشاد . او  بتاکم ) نایدا و  مالسا و  هنراقم  ( ) يدابملاو نایدألاو  مالسالانیب   ) يرـس نتـشون  هب  ارم 
يرس نیازا  هّیرـشن  نیمّود  ( نایحیـسم بتک  رد  تافارخ  ( ) يراصنلا بتکیف  اذام   ) باتک کنیا  دمآ و  نوریب  پاچ  زا  نیوراد ) مالـسا و  )

شسّدقم باتک  رد  دنادب  یحیسم  و  دوشیم ... وربور  هچ  اب  دنادب  ناملسم  ات  مدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ّتلع  نادبا  یلعف و  باتک  تسا .
نیا میوزرآ  مامت  تسا ؟! هتـساوخرب  راکیپ  هب  نّیدتم  ّتلم  اب  یگرزب  تافارخ  هچ  هک  دـننادب  باتک  نیا  هب  شرگن  اب  ناهج  للم  تسیچ و 

یماظن رطخ  زا  هک  ینانآ  ناملـسم ، ناگدنناوخ  تسا  دیما  درگنب  باتک  نیا  هب  بّصعت  زا  رود  هب  هنافـصنم و  باتک  نیا  هدـنناوخ  ات  تسا 
راکیپ لّوا  هزات  هک  دننادب  دنشاب و  نوگانوگ  ياهشور  اهلکش و  اهگنر و  هب  ّتیحیـسم  ریـشبت  زا  هاگآ  رادیب و  دناهدش ، اهر  رامعتـسا 

تشوگ و هدوسرف  ار  مسج  امئاد  هک  تسا  یناطرـس  نوچ  رامعتـسا  اریز  دنراد . رارق  یگنهرف  رامعتـسا  يدـج  تارطخ  ضرعم  رد  تسا .
ندرب نیب  زا  يارب  تسا  بجاو  دنمتریغ  تسودنهیم  رادیب و  ناناملـسم  رب  اذل  دـشکیم . يدوبان  یهابت و  هب  ار  یگدـنز  دـساف و  ار  نوخ 
ریشبت رامعتسا و  بتک   ) دننک مایق  نآ  اب  هلباقم  رد  رطخ  تخانش  اب  و  دنزادناراک .. هب  ار  ششوک  يوزاب  یمالسا  دالب  رد  زومرم ، رامعتـسا 

خر مالسا  کلامم  یخرب  زا  یماظن ، رامعتـسا  دنـشاب .). ام  ياههتفگ  يارب  یبوخ  دنـس  دنناوتیم  دوهی  رطخ  برغ و  زا  یکیرات  یحیـسم ،
راک یمالسا  دالب  رد  هشیمه  زومرم . ریشبت  3 ـ  یگدنز . یمومع  مظن  2 ـ  تموکح . ياههمانرب  1 ـ  تروص : هب  يرکف  رامعتسا  یلو  هتسبرب 

رد یـصوصخ  یمومع و  مکاحم  هب  مالـسا  یتقو  اـت  دـنوشن و  كاـپ  ـالماک  روما  نیا  زا  اـم  ياهنیمزرـس  اـت  نیا  رب  اـنب  دـنکیم . ار  دوخ 
زا دـنیامنن .. يرود  هناروکروک  ياهدـیلقت  یتادراو و  نوناـق  ره  يرامعتـسا و  ياـههمانرب  زا  ناناملـسم  ددرگن و  رب  نآ  عباوت  تموکح و 

ار یماظن  رامعتسا  زا  ییاهر  هب  يدیما  هدش  لاغشا  ياهروشک  زورما  هک  يروط  نامه  دوب ، میهاوخن  ناما  رد  یماظن  رامعتسا  هرابود  رطخ 
يزاریش ینیسح  يدهم  نب  دّمحم  البرک  دنرادن .

باتک نیا  رد 

تافص زا  یخرب  اب  هارمه  هدش  روهطوغ  هنیمز  نیا  رد  رفک  تافارخ و  رد  هداد و  تبسن  ادخ  هب  سّدقم )! باتک   ) هچ نآ  باتک 1 ـ  نیا  رد 
راوازس هک  ییاهتبسن  هداد ، تبسن  ناحبس  يادخ  ناربمایپ  هب  نیدهع  هچ  نآ  2 ـ  مینکیم . نایب  ار  شناد  لقع و  بذم  رد  ناحبس  يادخ 

هب رفـس   ) رفـس یلو  زگره ! هن  تسا ؟ ناسنا  تروص  هب  ادـخ  ایآ  ادـخ 1 ـ  هراب  رد  1 ـ  درک . میهاوخ  لقن  تسین ، يداع  ناـسنا  کـی  یتح 
قفاوم دوخ ، تروص  هب  ار  ناسنا  تفگ : ادخ  و  : ) دیوگیم  26 هیآ زا  لّوا ، باب  شیادیپ ، تسا ). باتک  ینعم  هب  ءاف ، نوکس  نیس و  رسک 

ادـخ يارب  ایآ  2 ـ  نز .) درم و  هدـیرفآ ، ار  ناشیا  ادـخ  تروص  هب  دـیرفآ ، دوخ  تروص  هب  ار  مدآ  ادـخ  سپـس  میزاـسب ... دوخ  تهاـبش 
ماّیالامیدق دش و  رارقرب  اهیـسرک  : ) دیوگیم  9 هیآ زا  متفه ، باب  لاـیناد ، رفـس  یلو  زگره ! هن  دراد ؟ ساـبل  ادـخ  اـیآ  و  تسا ؟ ناوسیگ 
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جورخ رفـس  یلو  زگره ! هن  دراد ؟... اپ  ود  ادـخ  اـیآ  3 ـ  دوب .) هزیکاپ  مشپ  دننام  شرس  يوم  فرب و  لثم  دیفـس  شـسابل  تسـشن ، ادخ ) )
دندروخ و هدید  ار  ادخ  هاگ  نآ  دوب ... قیقع  زا  گنـس  راک  لثم  شیاپ  ود  ریز  دندید و  ار  لیئارـسا  يادـخ  و  : ) دـیوگیم  10 هیآ  24 باب
، لّوا هیآ  زا   16 باب شیادیپ  رفس  رد  تسا . هدش  طلخ  نیا  نیدهع )  ) رد یلو  زگره ! هن  تسادخ ؟ هتشرف  هتشرف و  ادخ  ایآ  4 ـ  دندیشون .)

همـشچ دزن  ار  وا  دـنوادخ  هتـشرف  و  رجاه ... مان  هب  دوب ، يرـصم  كزینک  وا  و  دـیئازیمن ، دالوا  شیارب  زا  ماربا  نز  هراس  یلو  : ) دـیوگیم
: تفگ وا  هب  دنوادخ  هتـشرف  دوشن و  هدرمـش  يرایـسب  زا  هک  منک ، رایـسب  نانچ  ار  وت  هیرذ  هک  تفگ : وا  هب  دنوادخ  هتـشرف  و  دـید ... یبآ 

تنا يادخ  درک ، ملکت  وا  اب  هک  ار  يدـنوادخ  رجاه )  ) و داهن ... یهاوخ  لیعمـسا  ار  شمـسا  دروآ و  یهاوخ  يرـسپ  ینتـسبآ و  وت  کنیا 
ـ  5 دناوخیم . ادخ  رگیدراب  هتـشرف و  دنزیم  فرح  رجاه  اب  هک  ار  یـسک  راب  کی  تیاکح ، کی  رد  نیدـهع )  ) سپ داهن .) مان  یئد  لیا 
رد یتخت  مدید  هاگان ... و  : ) دیوگیم  2 هیآ زا  مراهچ  باب  انحوی  هفشاکم  یلو  زگره ! هن  دوش ؟ هدید  هک  تسا  یلکش  هب  لاعتم  يادخ  ایآ 

و تسادج ). ربز  دننام  یگنرزبس  یتمیق  گنس   ) مشی گنس  دننام  تروص  رد  هتـسشن ، نآ  ياهدننیـشن و  تخت ، نآ  رب  تساپرب و  نامـسآ 
( اوح مدآ و  : ) دـیوگیم  8 هیآ زا  مّوس ، باـب  شیادـیپ : رفـس  یلو  زگره ! هن  دوریم ؟ هار  ادـخ  اـیآ  6 ـ  یحزق .)... سوـق و  تسا و  قـیقع 
، غاب ناتخرد  نایم  رد  دـنوادخ ، روضح  زا  ار  دوخ  شنز  مدآ و  دندینـش ، دـیمارخیم  غاـب  رد  زور ، میـسن  ماـگنه  هب  هک  ار ، ادـخ  يادـص 

هّلق رب  ءانیـس ، هوک  رب  ادخ  و  : ) دیوگیم  20 هیآ  19 باب جورخ  رفـس  یلو  زگره ! هن  دیآیم ؟ دورف  یناکم  رد  ادـخ  ایآ  7 ـ  دندرک .) ناهنپ 
یسک يور  ولج  دیآیم و  دورف  اهربا  نایم  هب  ادخ  ایآ  8 ـ  تفر .)... الاب  یسوم  سپس  دناوخ ، هّلق  هب  ار  یسوم  دنوادخ  دمآ و  دورف  هوک ،

رد ادن  ادخ  مان  هب  داتسیا و  وا  شیپ  اج  نآ  رد  دش ، لزان  ربا  رد  ادخ  و  دیوگیم :  5 هیآ زا   34 باب جورخ ، رفس  یلو  زگره ! هن  دمارخیم ؟
13 هیآ  132 رومزم ریمازم ، یلو  زگره ! هن  دنیزگیم ؟ نکسم  شیوخ  يارب  ار  یئاج  ادخ  ایآ  و  9 ـ  درک .)... روبع  شیور  شیپ  ادخ  داد و 

برد هناشن  نودـب  تسا و  ناداـن  ادـخ  اـیآ  و  10 ـ  دـیامن .) شنکـسم  ار  نآ  دراد  لیم  هدـیزگرب و  ار  نویهـص  ادـخ  هک  اریز  : ) دـیوگیم
روبع رصم  نیمز  زا  بش ، نآ  رد  و  : ) دیوگیم  12 هیآ  12 باب جورخ ، رفس  یلو  زگره ! هن  دهدیمن ؟ زیمت  نیرفاک  زا  ار  نینمؤم  ياههناخ 

مراگدرورپ و نم  درک ، مهاوخ  يرواد  رـصم ، نایادـخ  یمامت  رب  دز و  مهاوخ  مئاهب  ناسنا و  زا  ار  رـصم  ناـگداز  تسخن  همه  منکیم و 
نیمز هک  یماگنه  و  مرذگیم ، امـش  زا  مدید ، ار  نوخ  نوچ  دـیتسه و  نآ  رد  هک  ییاههناخ  رب  دوب  دـهاوخ  یتمالع  امـش  يارب  نوخ  نآ 

ای دنادیمن ؟ تسا  هدش  ناهنپ  یتخرد  نایم  هک  ار  یـسک  ياج  ادـخ  ایآ  و  11 ـ  دوب .) دهاوخن  امـش  كاله  يارب  الب  نآ  منزیم  ار  رـصم 
رد ادن  ار  مدآ  دنوادخ ، راگدرورپ : و  : ) دیوگیم  9 هیآ مّوس  باب  شیادیپ ، رفس  یلو  زگره ! هن  هدرک ؟ میلعت  ار  ناسنا  یسک  هچ  دنادیمن 
هک دـینامهف  ار  وت  یـسک  هچ  تفگ : دـنوادخ )  ) ماهنهرب هک  اریز  مدیـسرت ، مدینـش  غاب  رد  ار  وت  يادـص  نوچ  تفگ : یئاجک ؟ تفگ : هاد 
زا رتنادان  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، نادان  هاگ  چـیه  ادـخ  زگره ! هن  تسا ؟ مدرم  ینادان  زا  رتتخـس  ادـخ  ینادان  ایآ  12 ـ  ینایرع )؟
ایآ و  13 ـ  تسا .) مدرم  ینادان  زا  رتتخـس  ادـخ  ینادان  هک  اریز  : ) دـیوگیم  25 هیآ لوا ، باب  نایتنرقب ، سلوپ  هلاـسر  یلو  دـشاب ! مدرم 
نیا يارب  : ) دـیوگیم  30 هیآ زا  مّود ، باـب  لّوا  لیئومـس  یلو  تسا ، تشز  ینکـش  ناـمیپ  اریز  زگره ! هن  تـسا ؟ نکـش  ناـمیپ  دـنوادخ 

: دیوگیم ادخ  نآلا  یلو  دنتـسه ، دبا  ات  مروضح  رد  تردپ ، نادناخ  وت و  نادناخ  هک : متفگ  هتبلا  دـیوگیم : لیئارـسا  يادـخ  راگدرورپ 
هچ نآ  زا  تسا  هّزنم  لاعتم  يادخ  منکیم .) عطق  ار  تردپ  نادـناخ  تسد  ار و  وت  تسد  نآ  رد  هک  دـیایب  يراگزور  کنیا  نم . زا  اشاح 
زین و  14 ـ  درک . عطق  ناشیا  زا  ار  تناهک  و  دومن . ینکش  نامیپ  سپس  وا  لسن  رد  هشیمه  تناهک  ندنام  یقاب  هب  داد  هدعو  نهاک ، یلاع ) )

رگید نآلا  یلو  تشادیم ، رارقرب  لیئارسا  رب  ار  وت  یهاشداپ  دنوادخ  تفگ ): لواشب  لیئومس  : ) دیوگیم  13 هیآ زا   13 باب لوا ، لیئومس 
لواش یهاشداپ  هب  دـنیوگیم : هچ  نآ  زا  تسا  هّزنم  دـنوادخ  درک .) باختنا  ار  یـصخش  دوخ  يارب  ادـخ  دـنامیمن و  راوتـسا  وت  تنطلس 

هن دش ؟ دهاوخ  نامیشپ  شاهدرک  زا  ادخ  ایآ  15 ـ  داد . لاقتنا  يرگید  هب  ار  تنطلـس  هدرک  هدعو  فلخ  هاگ  نآ  داد و  هدعو  هشیمه  يارب 
(. متخاس هاشداپ  ار  لواش  هک  مدش  نامیشپ  تفگ : هدش  لزان  لیئومس  هب  ادخ  راتفگ  : ) دیوگیم  10 هیآ  15 باب لّوا ، لیئومس  یلو  زگره !

: دیوگیم  6 هیآ  6 باب شیادـیپ ، رفـس  یلو  زگره ! هن  دوشیم ؟ نیگهودـنا  دروخیم و  فسأت  هداد  ماجنا  هک  يراـکرب  ادـخ  اـیآ  و  16 ـ 

نایحیسم بتکم  رد  www.Ghaemiyeh.comتافارخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 24زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز يور  هک  ار  یناسنا  تفگ : راـگدرورپ  سپ  دـیدرگ ، كانفـسا  لد  رد  تخاـس و  نیمز  رد  ار  ناـسنا  هک  دـش  كانهودـنا  دـنوادخ  )
و دیوگیم :  24 هیآ زا   32 باب شیادـیپ ، رفـس  یلو  زگره ! هن  دریگیم ؟ یتشک  نارگید  اب  ادـخ  اـیآ  و  17 ـ  درک .) مهاوخ  دوبان  متخاـس 
هب  ) لیئارـسا هکلب  دوشن ، هدـناوخ  بوقعی  وت  مان  دـعب  هب  نیا  زا  تفگ  سپـس  تفرگیم  یتشک  وا  اب  حبـص  اـت  يدرم  دـنام و  اـهنت  بوقعی 

يدومن و هدهاجم  ادـخ  اب  اریز  بوقعی ، )!! بقل  تشگ ) رفظم  ادـخ  رب  هک  یـسک   ) لیئارـسا سّدـقم ص52  باتک  سوماق  هبلغ ) : ) ینعم
نیا هن  زگره ! هن  دنوش ؟ ادخ  هتـشرف  هتـشرف و  ادـخ  ات  تسا  نکمم  ایآ  و  هس ؟ ود  دوش و  ود  کی ، تسا ، نکمم  ایآ  18 ـ  یتفای .) ترصن 

رد دـنوادخ  و  : ) دـیوگیم  1 هیآ زا   18 باـب شیادـیپ ، رفـس  رد  تسا ، دوـجوم  بیجع  طـلخ  نـیا  نیدـهع )  ) رد یلو  نآ . هـن  دوـشیم و 
هس دید : درک و  دنلب  ار  دوخ  نامشچ  ناهگان  دوب و  هتسشن  همیخ  برد  رب  زور  يامرگ  تقو  رد  وا  دش و  رهاظ  میهاربا )  ) يورب ناتـسطولب 
هچ يارب  هراس  تفگ : میهاربا  هب  دنوادخ  سپ  رذگم .. تاهدنب  زا  سپ  ماهدش  ترظن  روظنم  رگا  اقآ  يا  تفگ : و  دناهداتـسیا ... شدزن  رفن 

رصع ماگنه  : ) دیوگیم  1 هیآ زا   19 باب شیادیپ ، رفـس  نآ  زا  سپ  دنتفر . مودس  فرط  هب  هتـساوخرب  اج  نآ  زا  مدرم  نآ  یـسپ  دیدنخ ؟
وا سپ  تساوخرب .) نانآ  لابقتسا  يارب  دیدب ، ار  ناشیا  طول  نوچ  دوب و  هتسشن  مودس  هزاورد  هب  طول  دندش و  مودس  دراو  هتشرف  ود  نآ 

غورد ادـخ  ایآ  19 ـ  هدـش . رارکت  باـب  ود  نیارد  نیدـهع  رد  اـهراب  روـما  نیا  دـنوادخ ! هتـشرف و  رفن و  هـس  رفن و  ود  تـسا و  رفن  کـی 
ادخ تسا  غاب  طسو  رد  هک  یتخرد  هویم  زا  نکل  دیوگیم : هیآ  زا   3 باب شیادیپ  رفس  یلو  زگره ! هن  دیوگیم ؟ تسار  رام  و  دیوگیم ؟

زا هک  يزور  دنادیم : ادخ  هکلب  درم ، دیهاوخن  تفگ : نز  هب  رام  سپ  دیریمن ، هک  نیا  يارب  دینکن  سمل  ار  نآ  دیروخم و  نآ  زا  تفگ 
زا سپ  اوح  مدآ و  هک : دوشیم  روآ  دای  سپس  دش .) دیهاوخ  رش  ریخ و  فراع  ادخ  لثم  مه  امش  دوشیم و  زاب  امش  نامشچ  دیروخب  نآ 

نامسآ زا  ادخ  ایآ  20 ـ  تسین . ناحبـس  يادخ  نأش  لالج  راوازـس  هک  دسریم  یمالک  هب  هک  اج  نآ  ات  دندوب ... اج  نآ  رد  هویم  ندروخ 
1 هیآ زا   11 باب شیادیپ ، رفـس  یلو  هن ! راب  رازه  زگره ! هن  دسرتیم ؟ ناشمالک  تدحو  زا  اریز  دزادنا  هقرفت  مدرم  نایم  ات  دـیآیم ، دورف 
رد دنتفای و  راعنـش  رد  ياهراومه  نیمز  قرـشم ، زا  ندرک  چوک  رد  دش  عقاو  دوب و  تغل  کی  نابز و  کی  ياراد  نیمز  مامت  و  دـیوگیم :

رهش و ات  دمآ ، دورف  ادخ  و  مینک ... انب  یجرب  يرهـش و  دوخ  يارب  میزاسب و  رجآ  دیئایب  دنتفگ : نارگید  هب  یـضعب  دندش و  نکاس  اج  نآ 
رگید تسا و  ناـشراک  لّوا  دـننابز و  کـی  ياراد  همه  دـنتّلم و  کـی  تفگ : ادـخ  و  دـنک ، هدـهاشم  دـننکیم  اـنب  مدآ  ینب  هـک  ار  یجرب 

ار رگیدـکی  نخـس  ات  میزاس ، شوشم  اج  نآ  رد  ار  ناشیا  ناـبز  میوش  لزاـن  نونکا  دنـشابیمن ! لاـحم  ناـشیا  رب  دـنهاوخب  هک  يراـکره 
ایآ 21 ـ  دش .) هدیمان  لباب  اج  نآ  اذل  دندنامزاب  رهـش  يانب  زا  دومن و  هدنکارپ  نیمز  مامت  يورب  اج  نآ  زاار  ناشیا  دنوادخ  سپ  دـنمهفن ،

رفـس رد  دنهدیم : تبـسن  ادخ  هب  ار  نیا  نیدهع  یلو  زگره ! هن  دـهدیم ؟ رییغت  يرگید  زرط  هب  ار  نآ  دـعب  دـیوگیم  هک  ار  يزیچ  ادـخ 
تـسیب دص و  شرمع  تسا و  رـشب  زین  وا  اریز  دـنکیمن ، يرواد  امئاد  ناسنارد  نم  حور  تفگ : ادـخ  و  : ) دـیوگیم  3 هیآ  6 باب شیادیپ 

. تسا هتـشگرب  دوخ  مالک  زا  یلاعت  يادخ  هک  دننکیم  لایخ  سپـس  تسا ، ادخ  مالک  نیا  هک  دننکیم  نامگ  نیدهع  دوب .) دهاوخ  لاس 
هاجنپ دصهن و  حون  ماّیا  هلمج  سپ  درک ، یگدـنز  لاس  هاجنپ  دصیـس و  نافوط  زا  سپ  حون  و  : ) دـیوگیم  28 هیآ  9 باب شیادیپ  رفس  رد 

(. درم هک  دوب  لاس 

(ع) حیسم یسیع 

لیجنا : ) دـینک هجوت  دـنهدیم  غورد  تبـسن  شترـضح  هب  نیدـهع  کنیا  زگره ! هن ، دـیوگیم ؟ غورد  (ع ) یـسیع ایآ  (ع ) حیـسم یـسیع 
ات ورب  هیدوهی  هب  رـش و  لقتنم  اج  نیا  زا  دنتفگ : وا  هب  شناردارب  هاگ  نآ  دوب ، کیدزن  دوهی  نادـنب  همیخ  دـیعو   ) 2 هیآ متفه ، باب  انحوی )

رگا دوش ، رادومن  دهاوخیم  هک  یلاح  رد  دـهدیمن  ماجنا  ناهنپ  يراک  سک  چـیه  هک  اریز  دـننیبب ، ینکیم  هک  یئاهراک  زین  تنادرگاش 
: تفگ اهنآ  هب  حیـسم  سپـس  دندوب ، هدیورگن  وا  هب  زین  شناردارب  هک  نیا  يارب  زاس ، رادومن  نایملاع  هب  ار  دوخ  ینکیم  ار  اهراک  نیا  وت 

هرابرد نم  اریز  دزرویم  هنیک  نم  اب  اّما  دزروب ، هنیک  امش  اب  دناوتیمن  ناهج  تسا  رضاح  هشیمه  امش  تقو  یلو  هدیـسرن ، نم  تقو  زونه 
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هدشن مامت  زونه  متقو  هک  ارز  موریمن  دیع  نیا  هب  الاح  نم  دیورب ، دیع  نیا  يارب  امش  تسا ، تشز  ناشراتفر  هک  مهدیم  تداهش  ناشیا 
يارب یناهنپ  ایوگ  هکلب  اراکـشآ  هن  شدوخ  هاگ  نآ  دـندوب  هتفر  شناردارب  نوچ  دـنام و  لیلج  رد  تفگ و  اـهنآ  هب  ار  نانخـس  نیا  تسا ،

وا هب  ار  تبـسن  نیا  نیدـهع  یلو  زگره ! هن  زگره ! هن  دـناشونیم ؟ بارـش  شباحـصا  هب  و  دزاـسیم ؟ بارـش  (ع ) یـسیع اـیآ  تـفر . دـیع 
، هدوب لالح  حیـسم  بهذم  رد  بارـش  دیاش  دیئوگن  دنهدیم ! رارق  وا  يایند  عادو  رخآ  يربمیپ و  دـیلک  لوا  ار  لمع  نیا  هکلب  دـنهدیم ،

لقن ار  میرحت  حیرـصت  ًالّوا : ام  دـنکیم . حیرـصت  بارـش  تمرح  هب  نیدـهع  کنیا  کـلذ .) نم  هللااـب  ذاـیعلا  ! ) مـالک نیا  زا  ادـخ  هب  هاـنپ 
، دش دنهاوخن  ریس  دنروخیم و  سپ  10 و11 :) هیا ( ) مراهچ باب  ( ) عشوه ( ـ  1 هداد : تبسن  (ع ) حیسم هب  نیدهع  ار  هچ  نآ  ًایناث : مینکیم ،
( ایعشا (. ) دنریگیم ار  بلق  روگنا  هریـش  و  بارـش ، انز و  دناهدرک ، كرت  ار ، ادخ  یگدنب  هک  نیا  يارب  دش ، دنهاوخن  دایز  دننکیم و  انز 
هک دنیامنیم  گنرد  ماش  هب  ات  دـنور ، تارکـسم  یپ  رد  هک  نآ  ات  دـنزیخیم ، رب  ناهاگرحـس  هک  نانآ  رب  ياو  (. ) 11 و12 هیآ  ) 5  ( باب )
هب دننکیمن و  رظن  راگدرورپ  عیانص  هب  دشابیم و  بارش  يان و  روتنـس و  طبرب و  ناشیا ، سلاجم  هرفـس  رد  دیامن و  مرگ  ار  ناشیا  بارش 

يارب رگا  : ) ات 21  18 هیآ  ) 21  ( باب ( ) هینثت رفـس  (. ) تفرعم مدع  يارب  نم  موق  دناهدش  ریـسا  اذـل  دـنرگنیمن  شتردـق  تسد  ياههتخاس 
ردپ و سپ  دهدن ، نانآ  هب  شوگ  دننک  هیبنت  ار  وا  دنچره  دهدن و  شوگ  ردام  ردـپ و  فرح  هب  هک  دـشاب  شکرـس  ملاظ و  يرـسپ  یـسک 
وا دهدیمن و  ارف  شوگ  ام  فرح  هب  تسا و  شکرس  ملاظ و  ام  رسپ  نیا  دنیوگب  دنرب و  هزاورد  هب  شرهـش  ناگرزب  دزن  هتفرگ  ار  وا  ردام 

دیئامرف هّجوت  کنیا  دیدینـش ؟ ار  تاحیرـصت  نیا  ایآ  دریمب .) ات  دـننک  راسگنـس  ار  وا  شرهـش  مدرم  همه  سپ  تسا ، روخرپ  هراوخ و  یم 
رفس ، 1 هیآ  28 باب ایعشا   1 هیآ باب 20  نامیلس  لاثما   9 هیآ ( 10  ) باب نایوال  رفس  : يراوخ بارش  تمرح  رب  نیدهع  زا  رگید  تاحیرصت  )

، دمآ هدنهد  لسغ  ییحی  هک  اریز  ات 34 :  33 هیآ متفه ، باب  ( ) اقول لیجنا  ( ـ  2 ( : 18 هیآ  5 باب نایسفاب  سلوپ  هلاسر   10 هیآ  30 باب نایوال 
، دیماشآیم دروخ و  یم  دمآ  حیـسم )  ) ناسنا رـسپ  و  تسا ، وا  رد  ناطیـش  دیئوگیم : امـش  سپ  دیماشآیم ، بارـش  هن  دروخیم و  نان  هن 

يروس لیلج  ياناق  رد  مّوس  زور  رد  و  ...(: ) لّوا و تایآ  مّود  باب  ( ) انحوی لیجنا  (. ) راـسیگم روخرپ و  تسیناـسنا  وا  شدـیئوگیم : سپ 
دنرادن بارش  هک  تفگ  وا  هب  یسیع  ردام  دمآ  مک  بارش  نوچ  دنتشاد و  توعد  شیع  نآ  رد  مه  شنادرگاش  یـسیع و  ردام  دش و  اپرب 

اج نا  رد  دیهد و  ماجنا  دومرف  امش  هب  هچره  تفگ : نامداخ  هب  شردام  تسا  هدیـسرن  نم  تقو  زونه  راک !؟ هچ  وت  اب  ارم  تفگ ) یـسیع  )
زیربت نم  هن  لداعم  ینانوی ، هنامیپ  ) لیک هساـی  ود  اـهنآ  زا  کـیره  دـندوب و  هدراذـگ  ناـیدوهی  تراـهط  يارب  هک  دوب  یگنـس  حدـق  شش 
نآلا تفگ : ناشیدب  دندرک و  زیررس  ار  اهنآ  سپ  دینک ، بآ  زا  رپ  ار  اهحدق  تفگ : ناشیا  هب  یسیع  تفرگیم ، سدقم )) باتک  سوماق  )

اجک زا  تسنادـن  دیـشچب و  دوب  هدـیدرگ  بارـش  هک  ار  بآ  نآ  سلجم  سیئر  نوچ  دـندرب و  سپ  دـیربب ، سلجم  سیئر  دزن  دـیرادرب و 
بوخ بارش  سکره  تفگ : وا  هب  هتخاس  بطاخم  ار  داماد  سلجم  سیئر  دنتسنادیم ، دندوب  هتـشادرب  ار  بآ  هک  ینارکون  نکل  دشابیم 

زا هک  یتازجعم  يادـتبا  دوب  نیا  یتـشاد  هاـگن  لاـح  هب  اـت  ار  بوخ  بارـش  وت  نکیل  نآ ، زا  رتدـب  دـندش ، تسم  نوچ  دروآیم و  لّوا  ار 
( اقول لیجنا  . ) دـندروآ نامیا  ود  هب  شنادرگاش  ببـس )! نید  هب  و   ) تخاس رهاظ  ار  دوخ  لالج  و  تشگ ، رداـص  لـیلج  ياـناق  رد  حیـسم 

نیا مندید  تمحز  زا  شیپ  هک  متشاد  لیم  یلیخ  تفگ  ناشیا  هب  تسشنب و  لوسر  هدزاود  اب  دیسر  تقو  نوچ  و  (: ) ات 18  14 هیآ  22 باب )
دومن و رکـش  هتفرگ  هلایپ  سپـس  دوش  مامت  ادـخ  توکلم  رد  ات  مروخیمن  رگید  نیا  زا  میوگیم : امـش  هب  اریز  مروخب ، امـش  اب  ار  حـصف 

(. *** دیشون مهاوخن  رگید  وم  هویم  زا  دیاین  ادخ  توکلم  ات  هک  میوگیم : امش  هب  اریز  دینک ، میـسقت  دوخ  نایم  دیریگب و  ار  نیا  تفگ :
راک نیا  ینعم  درادیم ؟ تسود  ار  وا  حیسم  دهدیم و  هیکت  وا  هنیس  هب  كرسپ  و  دناشنیم ؟ دوخ  هنیس  يور  ار  ياهچب  رسپ  (ع ) حیسم ایآ 

تبـسن (ع ) حیـسم هب  ار  راک  نیا  نیدـهع  یلو  ادـخ ؟ هداتـسرف  هب  دـسرب  هچ  تسا ؟ يداع  درف  کی  نأـش  راوازـس  لـمع  نیا  اـیآ  تسیچ ؟
هب ار  رـسپ  نیا  هکره  تفگ : ناشیا  هب  تشاد و  اـپرب  دوخ  دزن  ار  وا  تفرگب و  یلفط  یـسیع  و  47 و 48 :) هیا باب 9  اقول  لیجنا  : ) دنهدیم

نامه دشاب ، رتکچوک  امـش  همه  زا  هکره  اریز  دشاب ، هتفریذپ  ارم  هدنتـسرف  دریذـپب  ارم  هکره  دـشاب و  هدرک  لوبق  ارم  دـنک  لوبق  نم  مان 
ار وا  یـسیع  دزیم و  هیکت  یـسیع  هنیـس  هب  هک  دوب  وا  نادرگاـش  زا  یکی  و  (: ) ات 26  23 هیآ باب 13  انحوی  لیجنا  (. ) دوب دـهاوخ  گرزب 

نایحیسم بتکم  رد  www.Ghaemiyeh.comتافارخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 24زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


درک و یسیع  هنیس  هب  هیکت  كرـسپ  نآ  سپـس  تفگ ؟ یـسک  هچ  هراب  رد  دیـسرپب  هک  درک : هراشا  وا  هب  سرطپ  نوعمـش  دومنیم ، تبحم 
!!! تسا نوعلم  (ع ) یـسیع دـنیوگیم : نیدـهع  یلو  زگره ! هن ، تسا ؟ نوعلم  ربمایپ  ایآ  تسا ؟ نوعلم  حیـسم  ایآ  وا .)؟ تسیک  اقآ ، تفگ 

بوتکم نوچ  دش ، تنعل  ام  هار  رد  اریز  درک ، ادف  تعیرـش  تنعل  زا  ار  ام  حیـسم  : ) دیوگیم ( 13 هیآ موس  باب  ( ) نایطالغب سلوپ  هلاسر  )
هن دوشیم ؟ وا  يادـخ  ناسنا  هون  ایآ  و  تسا ؟ نتـشیوخ  ّدـج  راگدرورپ  (ع ) حیـسم ایآ  تسا .) نولعم  دوش  هتخیوآ  راد  هب  سکره  تسا :

( یتم لیجنا  ! ) تسا دواد  يادخ  حیـسم  دیوگیم : کلذ  عم  تسا ، ربمیپ  دواد  هداون  زا  حیـسم  هک : دیوگیم  نیدـهع  یلو  تسین ! لوقعم 
عمج نایسیرف  نوچ  و  (: ) ات 46  41 هیآ  22 باب یتم  لیجنا  ( ) میهاربا رسپ  دواد ، رسپ  حیسم  یسیع  همان  تبـسن  باتک  لّوا :) هیآ  لّوا ، باب  )

هنوگچ سپ  تفگ : ناشیدب  دواد ، رسپ  دنتفگ : تسیک ؟ رسپ  وا  دیربیم ؟ نامگ  هچ  حیسم  هراب  رد  تفگ : هدیسرپ  ناشیا  زا  یـسیع  دندوب 
ار وت  نانمـشد  ات  نیـشنب  نم  تسار  تسد  هب  تفگ : نم  دنوادخ  هب  دنوادخ ، دیوگیم : هک  نانچ  دناوخیم ، دنوادخ  حور  رد  ار  وا  دواد 
هن تشادن و  زگره  يو  باوج  تردق  سک  چیه  و  دشابیم ؟ شرـسپ  هنوگچ  دناوخیم ، ادخ  ار  وا  دواد  هاگره ، سپ  مزاس  وت  زادنا  ياپ 

دنیوگیم هنوگچ  ناشیا : هب  تفگ  و  (: ) ات 43  41 هیآ ( ) متسیب باب  اقول  لیجنا  (. ) دومن وا  زا  ندرک  لاؤس  تأرج  رگید  زور  نآ  زا  یـسک 
ار تنانمـشد  ات  نیـشنب  نم  تسار  تسد  هب  تفگ : نم  دنوادخ  هب  دنوادخ ، دـیوگیم : روبز  رد  دواد  دوخ  و  تسا ، دواد  رـسپ  حیـسم  هک 

ایند هب  انز  زا  ربمایپ  ایآ  تسا ؟ هداز  انز  حیـسم  ایآ  دشابیم .)؟ شرـسپ  هنوگچ  دناوخیم  دنوادخ  ار  وا  دواد  هک  کنیا  منک ؟ تزادنا  ياپ 
لیجنا : ) دناسریم تسا  هداز  انز  هک  صراف )  ) هب نایاپ  رد  ار  (ع ) حیـسم تبـسن  نیدـهع  یلو  دوب ، دـهاوخن  روط  نیا  زگره ! هن  دـیآیم ؟!
بوقعی دروآ و  ار  بوقعی  قاحسا  دروآ و  ار  قاحسا  میهاربا ، نبا  دواد  نبا  حیسم  عوسی  همانبسن  باتک  (: ) ات 31  1 هیآ لّوا ، باب  ( ) یتم

ار میرم  رهوش  فسوی  بوـقعی  و  دروآ ... ار  نورـصح  صراـف  دروآ و  راـماث  زا  ار  حرازو  صراـف )  ) دوـهی دروآ و  ار  شناردارب  ادوـهی و 
هنوگچ دینک ، هّجوت  کنای  تسا ؟ (ع ) حیـسم ّدج  صراف ) : ) هک دیدینـش  ایآ  دش .) هدیمان  حیـسم  هک  هدـمآ  ایند  هب  وا  زا  یـسیع  هک  دروآ ،

هلگ مشپ  ندیچ  يارب  ترهوش  ردپ  کنیا  دنتفگ  دنداد  ربخ  راماثب  : ) هدنکارپ تایآ   38( باب ( ) شیادیپ ( !؟ دروآ انز  زا  ار  صراف )  ) ادوهی
هک اریز  دشابیم ، هشحاف  هک  درک  نامگ  دید و  ار  وا  ادوهی  سپ  تسشن ... تسا  هنمت  هار  رد  هک  میانیع  هزاورد  هب  دیآیم و  هنمتب  شیوخ 
هام هس  زا  سپ  و  دش ... هلماح  وا  زا  راماث  تخیمآرد و  وا  اب  دـشابیم ... شدوخ  سورع  تسنادیمن  هک  اریز  دوب ... هدیـشوپ  ار  دوخ  يور 
رد ولقود  هاگان  شندـیئاز  ماـگنه  و  تسا ... نتـسبآ  اـنز  زا  کـنیا  تسا و  هدرک  اـنز  راـماث  تسورع  دـنتفگ : وا  هب  دـنداد و  ربخ  ار  ادوهی 

(. دندیمان حارز  ار  وا  و  دمآ ... نوریب  شردارب  نآ  زا  دعب  دندراذگ و  صراف  ار  وا  مان  سپ  دوب ... شمکش 

ع)  ) دواد

بارـش یـسک  هب  ربماـیپ  اـیآ  دـهدیم . اـنز  تبـسن  (ع ) ربماـیپ دواد  هب  نیدـهع  یلو  هن !! راـب  رازه  هـن ! دـنکیم ؟ اـنز  ربماـیپ  اـیآ  ع )  ) دواد
تبـسن (ع ) دواد هب  ار  اهنیا  همه  نیدـهع ، یلو  زگره ! هن  دـشکب ؟ ار  وا  ات  دـهدیم ، بیرف  ار  یـسک  ربمایپ  اـیآ  و  زگره ! هن  دـناروخیم ؟

هک درکیم ، شدرگ  هاشداپ  ماب  تشپ  رب  هتساوخرب  شرتسب  زا  دواد  هک  دوب  رصع  ماگنه  . ) 2( هیآ زا   ) 11  ( باب ( ) مود لیئومس  !! ) دهدیم
رتخد عبشتب  ایآ  تفگ : رفن  کی  درک ؟ شسرپ  نز  هراب  رد  هداتـسرف  دواد  دوب ، ابیز  رایـسب  نز  نآ  دنکیم و  وشتـسش  ار  دوخ  دید : ار  ینز 

هب هدرک  هزیکاپ  تساجن  زا  ار  دوخ  وا  دـیدرگ و  هباوخمه  وا  اب  تفرگ و  ار  وا  هداتـسرف  ینادـصاق  دواد  و  تسین ؟ یّتح  يایروا  نز  ماـعیلا 
دواد هک  داتـسرف  باوـی  دزن  هـب  دواد  سپ  متـسه  هلماـح  نـم  هـک  درک : ربـخ  ار  وا  داتـسرف و  یـسک  دـش  هلماـح  نز  نآ  تـشگرب و  هناـخ 

هب دواد  تفرن ... دوخ  هناخ  هب  و  يوشب ... ار  تیاهاپ  تاهناخ و  هب  ورب  تفگ : ایروا  هب  دواد  تسرفب و  نم  دزن  ار  یّتح  ياـیروا  دـیوگیم :
هب نم  ایآ  دناهمیخ ... رد  ادوهی ، لیئارسا و  توبات و  تفگ : دواد  هب  ایروا  یتفرن !؟ دوخ  هناخ  هب  ارچ  سپ  ياهدمان ؟ رفس  زا  رگم  تفگ : وا 

تـسم ار  وا  دـشونب و  دروخب و  شروضح  رد  هک  درک  توعد  ار  اـیروا  دواد  و  موش ...!؟ رتـسبمه  منز  اـب  مشونب و  مروخب و  مورب و  هناـخ 
يولج ار  اـیروا  هک  تشون :... ياهماـن  نادادـماب  دواد  تفرن و  دوخ  هناـخ  هب  دـباوخب و  شیوـخ  رتـسب  رد  اـت  تفر ، نوریب  هاـگماش  درک و 
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، هدرم ایروا  شرهوش  هک  دینـش  ایروا  نز  نوچ  و  درم ... یّتح  يایروا  و  دوش ... هتـشک  ات  دـیدرگرب  وا  لابند  زا  دـیراذگب و  تخـس  گنج 
تـشز ادخ  رظن  رد  درک  دواد  هک  يراک  اّما  دش ... يو  نز  داتـسرف و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  دواد  متام  ماّیا  زا  سپ  تفرگ و  متام  رهوش  يارب 

هک يراک  ات  دـباوخب ، شنز  اب  دومن ، تسم  ار  وا  سپـس  درک ، انز  ایروا  نز  اب  دواد  هک : يدینـش !؟ ار  یگتخاـس  تیاـکح  نیا  اـیآ  دـمآ .)
نآ زا  سپ  دوش ، هتـشک  ات  دننک  هلیح  وا  اب  گنج  رد  هک  داد  نامرف  دواد  درکن ، لمع ) ار  وا  روتـسد   ) ایروا نوچ  دوشن و  مولعم  دوب  هدرک 

یـسک هچ  هدرک  هنـصحم  يانز  وا  اب  دواد  هک  ینز  زا  حلاص ! هجیتن  دیئامرفب : ّجوت  کنیا  دـش ؟ هتـشک  ات  دـندرک  ار  راک  نامه  شاهراب  رد 
(: هیآ 9  12 باب مّود  لیئومس  (. ) ایروا نز  زا  ار  نامیلس  هاشداپ  دواد  دروآ و  ار  هاشداپ  دواد  اّسیو  هیآ 6 :) لّوا ، باب  ( ) یتم لیجنا  ( ؟ تسا
ار اهنیا  همه  ایآ  یتفرگ *** .)!؟ دوخ  يارب  ار  وا  نز  یتشک و  ریـشمش  اب  ار  یتح  يایروا  دیوگیم ...: نینچ  لیئارـسا  راگدرورپ  ادخ  و 
! دـندرک انز  شنانز  اب  ات  تشاداو  ار  شنارـسپ  درک  تازاـجم  ار  دواد  ادـخ  دـیوگیم : نیدـهع  دیونـشب  زین  ار  نیا  زا  رتبیجع  دـیدینش ؟

مشچ شیپ  ار  وت  نانز  مزاسیم و  دراو  وترب  اریرش  تدوخ  هناخ  زا  نم  کنیا  تفگ : نینچ  دنوادخ  11 و 12 :) هیآ باب 12  مّود  لیئومس  )
ار راک  نیا  نم  اّما  يدرک  یناـهنپ  ار  راـک  نیا  وت  اریز  دـباوخیم  وت  ناـنز  اـب  دیـشروخ  نیا  ولج  وا  داد و  مهاوخ  تاهیاـسمه  هب  هتفرگ  وت 

ولج وا  دندومن و  اپرب  مولاشبا  ماب  تشپ  رد  همیخ  سپ  (: 22 هیآ باب 16  مّود  لیئومس  (. ) دومن مهاوخ  باتفآ  يولج  لیئارسا و  مامت  شیپ 
(. دمآ رد  شردپ  ياههعتم  دزن  نایلیئارسا  یمامت  مشچ 

ع)  ) طول

نیدهع یلو  هن !!! راب  رازه  زگره ! هن  دـشونیم ؟ بارـش  ربمایپ  ایآ  و  هن !!! راب  رازه  زگره ! هن  دـنکیم ؟ انز  شنارتخد  اب  ربمایپ  ایآ  ع )  ) طول
زا سپ  هک  تسا  يرهـش  مسا  رغوص  ) رغوـص زا  طوـل  و  (: ) 30 هیآ  19 باب شیادـیپ  ! ) دـنهدیم تبـسن  (ع ) ربمغیپ طول  هب  ار  راـک  ود  نیا 

نکاس هوک  رد  شنارتخد  اب  دمآ و  الاب   .( 570( هحفص سدقم  باتک  سوماق   ) دندش هدنهانپ  اج  نآ  هب  شنارتخد  وا و  طول  رهـش  یناریو 
هدش و ریپ  ام  ردپ  تفگ : کچوک  هب  گرزب  رتخد  دـیزگ ، ینکـس  يراغ  رد  شرتخد  ود  اب  سپ  دـنامب ، رغوص  رد  هک  دیـسرت  اریز  دـش ،
زا یلسن  ات  میوش  رـسبمه  وا  اب  میناشونب و  بارـش  ار  دوخ  ردپ  ات  ایب  دزیمآ ، رد  ام  اب  ناهج ، لها  تداع  هب  هک  تسین  نیمز  يور  رب  يدرم 
زا وا  دـش و  رـسبمه  شیوخ  ردـپ  اـب  هدـمآ  گرزب  رتخد  دـندیناشون و  بارـش  ار  دوخ  ردـپ  بش  ناـمه  رد  سپ  میراد ، هاـگن  دوخ  ردـپ 

ار وا  زین  بشما  مدـش ، باوخمه  مردـپ  اـب  بشید  نم  تفگ : کـچوک  هب  گرزب  رگید  زور  و  دـشن . هاـگآ  رتخد  نتـساخرب  ندـیباوخ و 
کچوک رتخد  دندناشون و  بارـش  ار  دوخ  ردپ  زین  بش  نآ  میراد ، هاگن  دوخ  ردپ  زا  یلـسن  ات  وش  باوخمه  يو  اب  وت  میناشونب و  بارش 

رسپ گرزب  رتخد  نآ  دندش و  نتسبآ  شیوخ  ردپ  زا  طول  رتخد  ودره  سپ  دشن  هاگآ  نتـساخرب  ندیباوخ و  زا  وا  دش و  باوخمه  يو  اب 
هب ات  وا  داهن و  مان  یّمع ) ینب   ) ار وا  دیئاز و  يرسپ  زین  کچوک  رتخد  . تسا نایباوم  ردپ  زورما ، هب  ات  وا  دراذگ و  مان  بأوم )  ) ار وا  هدیئاز 

(. تسا نوّمع  ینب  ردپ  لاح 

(ع) بوقعی

مـسج ادـخ  اریز  زگره !! هن  دریگیم ؟ یتشک  ربمایپ  اب  لاعتم  يادـخ  اـیآ  و  زگره ! هن  دـسوبیم ؟ ار  ياهناـگیب  نز  ربماـیپ  اـیآ  (ع ) بوقعی
: دنهدیم تبسن  (ع ) بوقعی هب  ار  اهنیا  نیدهع  یلو  زگره ! هن  دهدیم ؟ بیرف  ار  یـسک  ربمایپ  ایآ  و  دریگب . یتشک  وا  اب  یـسک  ات  تسین 

بوقعی اهدعب  هک  تسا  ینز  نامه  لیحار  و  دش ) نایرگ  دز و  دایرف  سپ  دیـسوب  ار  لیحار  بوقعی  و  (. ) هیآ 11 باب 29  ( ) شیادیپ ( ـ  1
بوقعی رب  دید  نوچ  و  یتشک ، وا  اب  حبص  ات  یناسنا  دنام و  اهنت  بوقعی  سپ  (. ) هیآ 24 زا  باب 32  ( ) شیادیپ ( ـ  2 دنکیم .) جاودزا  وا  اب 

مد هدیپس  هک  اریز  نک  اهر  ارم  تفگ : سپ  دش ، هدرشف  وا  اب  یتشک  رد  بوقعی  نار  فک  درک و  سمل  ار  بوقعی  نار  فک  درادن  تردق 
مان سپ  نیا  زا  تفگ  بوقعی ، تفگ : تسیچ ؟ وت  مان  درک : لاؤس  منکیمن ؟ اهر  ار  وت  یهدن  تکرب  ارم  ات  تفگ : بوقعی  تسا . کیدزن 
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ادخ و اب  وت  نوچ  دوش ،). عوجر   52 هحفص سّدقم ، باتک  سوماق  هب  تسا ، رفظ  ینعم  هب  لیئارسا  ) لیئارسا هکلب  دوشن  هدناوخ  بوقعی  وت 
وا و  یسرپیم ؟ ممان  زا  ارچ  تفگ : ادخ  یئوگب  ار  دوخ  مان  هک  مراد  اّنمت  تفگ : هدیـسرپ  بوقعی  یتشاد  تردق  يدرک و  هدهاجم  مدرم ،
ـ  3 تسا .) هتفای  اهر  مناج  مدید و  وربور  ار  ادخ  تفگیم  هک  اریز  دناوخ ، لیئونپ  ار  ناکم  نآ  مسا  بوقعی  داد و  تکرب  ناکم  نا  رد  ار 

هتفر ارحص  هب  مرـسپ ... يا  تفگ : وا  هب  دز و  ادص  اروسیع  رتگرزب  رـسپ  دش ... ریپ  قاحـسا  نوچ  و  (: ) هقرفتم تایآ  باب 27  ( ) شیادیپ )
( هقفر  ) میامن و تکرب  ار  وت  مگرم  زا  شیپ  ات  مروخب  روایب  میارب  نک و  تسرد  مهاوخیم  هک  یئاذـغ  نآ  نک و  دیـص  نم  يارب  يراکش 

بوـقعی شکچوـک  رـسپ  هب  هتفرگ  ار  رتگرزب  رـسپ  وـسیع  ساـبل  هقفر  سپ  دینـش ... دوـب  هتفگ  وـسیع  هب  قاحـسا  هـچ  نآ  قاحـسا ) نز  )
منم تفگ : شردپ  هب  بوقعی  یسیک ؟ وت  مرسپ  يا  مرـضاح  کنیا  تفگ  قاحـسا  سپ  ردپ  يا  تفگ : دش و  دراو  ردپ  رب  سپ  دیناشوپ ...

رـضاح بارـش  نآ  زا  سپ  دروخ  دروآ و  شیارب  دـهد ، تکرب  ار  وت  مناج  مروخب و  مدـنزرف  راکـش  زا  ات  میارب  روایب  تفگ : سپ  وسیع ...
وا دیئوب و  ار  وا  سابل  قاحسا )  ) دیسوب و ار  وا  هدمآ  کیدزن  سوبب  ارم  وش و  کیدزن  تفگ  ار  وا  شردپ  قاحسا  سپس  دیشون  سپ  دومن 
... تشگرب راکش  زا  شردارب  وسیع  ناهگان  بوقعی  نتفر  نوریب  تقو  بوقعی و  نداد  تکرب  زا  قاحسا  تغارف  ماگنه  و  هداد ... تکرب  ار 

تدشب قاحسا  میوسیع  تاهداز  تسخن  رسپ  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  تفگ : وا  هب  شردپ  قاحسا  امرف ، اطع  تکرب  ارم  تفگ : شردپ  هب  و 
يرگید ربمایپ  دزرویم و  هلیح  دسوبیم و  ار  مدرم  نز  هک  يربمایپ  دوبر .)!! ار  وت  تکرب  دمآ و  يزاب  هلیح  هار  زا  تردارب  تفگ : هدیزرل 
فیرحت سّدقم )!  ) باتک ای  تسا ؟! تسرد  اهنیا  ایآ  دریگیم !!! هّقح  روز  هب  ار  يربمایپ  دریگیم و  یتشک  ادخ  اب  دشونیم و  بارـش  هک 

دشاب تسرد  تبسن  نیا  ضرف  رب  دیناوخب  ار  دهدیم  یئاهتبـسن  ناربمایپ  دالوا  هب  هک  ار  سّدقم  باتک  نیا  ناتدوخ  تسا ؟! طلغ  هدش و 
هک همیل  رتخد  هنیدو  (: ) هیآ 1 و 2 باب 34  شیادیپ  : ) دیوگیم (ع ) بوقعی رتخد  هب  تبسن  تسین . راوزس  شنتفگ  دشاب  هتـشاد  تیعقاو  و 

ار يو  دید ، ار  وا  نیمزرس  نآ  سیئر  يّوح  رومح  رسپ  میکـش  تفر ، نوریب  ناماس  نآ  نارتخد  ندید  يارب  ، دوب هدیئاز  بوقعی  يارب  ار  وا 
(. دومن تمصعیب  ار  وا  دش و  رتسبمه  وا  اب  هتفرگ 

ع)  ) نامیلس

و زگره ! هن  دوشیم ؟ لیام  اهتب  بناج  هب  ربمایپ  بلق  ایآ  و  زگره ! هن  دروآیم ؟ اج  هب  هدرک  یهن  ادـخ  ار  هچ  نآ  ربمایپ  ایآ  ع )  ) نامیلس
همه اهنیا  نیدهع  یلو  زگره ! هن  ددرگیم ؟ رب  ادـخ  زا  شبلق  اثآ  و  زگره ! هن  دزاسیم ؟ هناخ  نانآ  شتـسرپ  اهتب و  تیارب  يربمایپ  ایآ 

تـسود يرایـسب  بیرغ  ناـنز  نوعرف  رتـخد  اـب  هاـشداپ  نامیلـس  و  : ) لوا هیآ  باب 11  ناـهاشداپ  لّوا  دـهدیم : تبـسن  (ع ) نامیلـس هب  ار 
بلق ادابم  دنیاین  رد  امش  هب  ناشیا  دیئاین و  رد  ناشیا  اب  امـش  هک  دوب  هدومرف  لیئارـسا  ینب  هب  نانآ  هراب  رد  ادخ  هک  یئاهتما  زا  تشادیم 

دوب و هعتم  نز  دصیـس  وناب و  نز  دـصتفه  ار  وا  درک و  تلـصو  ّتبحم  هب  اهنیا  اب  نامیلـس  دـننادرگرب و  دوخ  نایادـخ  يوریپ  هب  ار  اـمش 
شردپ لد  دننام  ار  وا  لد  دندینادرگرب و  رگید  نایادخ  يوریپ  هب  ار  وا  لد  شنانز  نامیلـس  يریپ  ماگنه  دـندینادرگرب و  ار  وا  لد  شنانز 
نامیلس و  تفر ، ناینومع  سجر  موکلم  لابندهب  ناینودیص و  يادخ  تروتـشع  لابند  هب  نامیلـس  سپ  دوبن ) لماک   ) شراگدرورپ اب  دواد 

دنلب یناکم  تسا  میلشروا  لباقم  یهوک  رد  نامیلس  هاگنآ  درکن  ادخ  زا  لماک  يوریپ  شردپ  دواد  دننامه  دیزرو و  ترارش  ادخ  رظن  رد 
يارب هک  دوـخ  بیرغ  ناـنز  یماـمت  يارب  روـط  نیمه  درک و  اـنب  ناـینومع  سجر  کـلم  يارب  تسا و  ناـیبآوم  سجر  هک  شوـمک  يارب 
شبلق هک  اریز  دـیدرگ ، هتخورفا  نامیلـس  رب  ادـخ  مشخ  سپ  دوـمن  لـمع  دـندنارذگیم  اـهینابرق  دـنتخورفایم و  روـخب  دوـخ  نایادـخ 

هچ نآ  اّما  دـیامنن ، ار  ریغ  يوریپ  هک  دوب  هدومرف  رما  باب  نیمه  رد  ار  وا  هتـشگرب ، دوب ، هدـش  رهاظ  وا  رب  هبترم  ود  هک  لیئارـسا  يادـخزا 
(. درواین اجب  دوب  هدومرف  رما  وا  هب  دنوادخ 

(ع) یسوم
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تـساوخ دیوگیم : نیدهع  یلو  زگره ! دناسرب ؟ لتق  هب  ار  شربمایپ  دهاوخب  ادخ  ات  تسا ؟ ینمـشد  شربمایپ  ادخ و  نایم  ایآ  (ع ) یـسوم
: تفگ یسوم  هب  دنوادخ  و   ) تایآ 21 و:24 مراهچ  باب  جورخ  دیشخب !! تاجن  نتشک  زا  ار  وا  یسوم  نز  هوفـص  یلو  دشکب ، ار  یـسوم 
، دومن يو  نتـشک  دصق  دروخرب و  ودب  لزنم  رد  دـنوادخ  هار  نیب  رد  و  ار ... تازجعم  همه  رگنب  يدرگرب  رـصم  هب  هک  يدـش  هناور  نوچ 

ایآ هنتخ .) يارب  یتسه  نوخ  رهوش  ارم  وت  تفگ : هتخادنا  يو  ياپ  شیپ  درک و  هنتخ  ار  دوخ  رـسپ  تفرگرب و  يزیت  گنـس  هروّفـص  سپ 
هب ار  نیا  نیدهع  یلو  زگره ! دنکیم ؟ رما  اههناخ  ندز  شتآ  هب  و  دهدیم ؟ نامرف  ناگداتفا  ناکدوک و  راتشک  هب  تسا و  راکمتس  ربمایپ 

مئاهب و همه  دندرب و  تراسا  هب  ار  ناشیا  لافطا  نایدـم و  نانز  لیئارـسا  ینب  و  ...(: ) 9 و تایآ  31 باب دادعا  : ) دنهدیم تبسن  (ع ) یسوم
یمامت تمینغ و  همه  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  ناشیا  ياـههعلق  لزاـم و  اهرهـش و  همه  و  دـندرک ، تراـغ  ار  ناـشیا  كـالما  ناـیاپراهچ و 

اب یسوم  و  دندمآ ... ناشیا  لابقتـسا  هب  هاگرکـشل  زا  نوریب  اههتـسدرس  یمامت  رازاعلاو و  یـسوم  و  دنتفرگ ... مئاهب  یناسنا و  زا  ار  تراغ 
درم هک  ینز  ره  دیـشکب و  ار  نارـسپ  همه  آلا  سپ  دـیتشاذگ !؟ هدـنز  ار  اهنز  مامت  اـیآ  تفگ : ناـشیا  هب  و  دـش ... ینابـصع  رکـشل  نارس 

و دـیراد ... هاگن  دوخ  يارب  هدـشن  رتسبمه  وا  اب  هتخانـشن و  درم  هک  يرتخد  ره  نانز  زا  نکیل  دیـشکب ، دـشاب  هدـش  رتسبمه  وااب  هتخانش و 
قح امش  دندوب !!) رفن  رازه  ودویس  دندوب  هتخانـشن  ار  درم  هک  ینانز  ناسنا  زا  و  دندوب ... هتفرگ  یگنج  نادرم  هک  یتمینغ  زا  ریغ  تمینغ 

ربارب نیدنچ  متح ، روط  هب  نانآ  دوب ؟ ردقچ  ناکدوک  نانز و  زا  دنتفر  ینابرق  هب  هلمح  نیا  رد  هک  یناسک  دادعت  نیا  رب  انب  دیـسرپب : دیراد 
هینثت : ) دنهدیم تبـسن  (ع ) یـسوم هب  مه  ار  هرکاب  نارتخد  یتح  مدرم  همه  راتـشک  نیدهع  باتک  رگید : تیاکح  رد  دـناهدوب !! ناگدـنز 

فرصت هب  عورش  سپ  مدرک ، عورـش  وت  تسد  هب  وا  نیمز  نوحیـس و  ندومن  میلـست  هب  هکنیا  تفگ : ارم  دنوادخ  و  هیآ 31 :) زا  مّود  باب 
هب ار  وا  ام  يادـخ  دـندمآ و  نوریب  صهای  رد  ام  اب  گنج  يارب  شمدرم  یمامت  اب  نوحیـس  هاگ  نآ  يدرگ ، کلام  ار  وا  نیمز  ات  اـمنب  نآ 
ره لافطا  نانز و  نادرم و  هتفرگ  تقو  نآ  رد  ار  نآ  ياهرهـش  یماـمت  میدز و  شمدرم  یماـمت  نارـسپ و  اـب  ار  وا  درک ، میلـست  اـم  تسد 

دراد قح  نیدـهع  باتک  یلو  میدومن .) تراغ  نامدوخ  يارب  ار  مئاهب  نکیل  میتشاذـگن ، یقاب  مه  رفن  کـی  میتخاـس و  كـاله  ار  يرهش 
هب دینیبیمن  رگم  اریز  درادن ، بجعت  ماهداد ؟ كدوک  نزو و  درم  زا  رـشب  راتـشک  تبـسن  (ع ) یـسوم هب  هک  دینکیم ؟ متمالم  ارچ  دیوگب :

راـگدرورپ نوچ  و  (: ) هیآ 13 زا  متـسیب  باـب  هینثت  ( !؟ ناـناویح یتـح  حور  يد  هچره  یتـسین  ناـمرف  مهدیم : یتبـسن  هچ  لاـعتم  يادـخ 
تمینغ یمامت  دنام  رهش  رد  هچ  نآ  مئاهب و  لافطا و  نانز و  یلو  نزب ، ریشمش  مد  زا  ار  نآ  نادرم  درک  میلست  وت  تسد  هب  ار  نآ  تیادخ 

زا هک  دـنرود ، وت  زا  هک  یئاهرهـش  همه  هب  روخب  هداد  وت  هب  تیادـخ  راگدرورپ  هک  ار  دوخ  نانمـشد  مئاـنغ  درب و  جاراـت  هب  دوخ  يارب  ار 
چیه دـهدیم  وـت  هب  ّتیکلم  هب  تیادـخ  راـگدرورپ  هک  یئاـهتّما  نیا  ياهرهـش  زا  اـّما  نک ، راـتفر  نینچ  دنـشابن  اـهتما  نـیا  ياـهرهش 

ربمایپ ایآ  و  زاس .) كاله  یگمه  ار  نایـسؤبی  نایّوح  نایّزرف ، نایناعنک ، نایروما ، نایّنج ، ینعی : ار  ناشیا  هکلب  راذگم ، هدنز  ار  يرادناج 
31 هیآ زا   32 باـب جورخ ، رفـس  یلو  زگره ! هن  دـنک ؟ شوـحم  يربـمغیپ  زا  هک : دـهاوخیم  وا  زا  دـنکیم و  یتـشرد  ادـخ  اـب  راـتفگ  رد 
، دناهتخاس دوخ  يارب  الط  زا  ینایادخ  دناهدرک و  گرزب  هانگ  موق  نیا  هآ  تفگ : تشگرب و  دـنوادخ  روضح  هب  یـسوم  سپ  : ) دـیوگیم

(. زاس وحم  ياهتشون  هک  ترتفد  زا  ارم  هنرگو  بوخ  ، ) يزرمآیم ار  ناشیا  هانگ  رگا  کنیا 

(ع) ایعشا

يراک يارب  ارچ ؟ روتـسد  نیا  و  دورب ؟ هار  هنهرب  اپ  تخل و  مدرم  نیب  يدامتم  ياهلاس  ات  دهدیم  روتـسد  شربمایپ  هب  ادخ  ایآ  (ع ) ایعـشا
ماگنه رد  یلو  : ) دیوگیم  2 هیآ زا  متسیب ، باب  ایعـشا  رفـس  یلو  ریخ !! هن  راب  رازه  ریخ ! هن  نداد ؟ رارق  لثملابرـض  هدوهیب و  کچوک و 

ياپ درک و  نینکچ  وا  روآ و  ردـب  ياپ  زا  نیلعن  اشگب و  دوخ  رمک  زا  سـالپ  ورب و  تفگ : هدومن  ملکت  سومآ  نبا  ایعـشا  هطـساو  هب  ادـخ 
زا ارـشوک  ءالج  رـصم و  ناریـسا  روشآ  هاشداپ  روط  نامه  هب  دـشاب  شوک  رـصم و  هراب  رد  یتیآ  تمالع و  ات  تفریم  هار  نایرع  هنهرب و 

(. ددرگ رصم  يارب  یئاوسر  ات  درب  دهاوخ  هنهرب ) نالف   ) هنهرباپ و نایرع و  ناریپ ، ناناوج و 
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(ع) ایمرا

.( دنزادنایم تفج  ياهواگ  ندرگ  هب  هک  یصوصخم  هتخت  زا : تسا  ترابع  غوی  ) غوی دنب و  ات  دهدیم  روتسد  ربمایپ  هب  ادخ  ایآ  (ع ) ایمرا
ایمرا رفـس  یلو  ریخ ! هن  راب  رازه  و  ریخ ! هن  هداس ...؟! لثملابرـض  هدوهیب و  راک  يارب  تسیچ ؟ يارب  روتـسد  نیاو  دهن ؟ ندرگ  رد  هتخاس 

ییاهغوی دـنب و  دوخ  يارب  تفگ : نینچ  نم  هب  ادـخ  دـیدرگ و  لزان  ایمرا  رب  دـنوادخ  بناج  زا  مالک  نیا  : ) دـیوگیم هیآ 1  زا  باب 27 
ادخ دهنن  لباب  هاشداپ  غوی  ریز  ندرگ  و  دنکن ، تمدخ  ار  لباب  هاشداپ  رّـصن ) دکوبن   ) هک یتکلمم  یتّما و  ره  و  نکفیب ... ندرگ  هب  زاسب و 

(. داد مهاوخ  ازس  اب  طحق و  ریشمش و  هب  ار  نانآ  دیوگیم :

(ع) لیقزح

يارب تسیچ ؟ يارب  لـمعلاروسد  نیا  و  دروـخب ؟ ار  یناـسنا  تساـجن  هـب  هدوـلآ  ناـن  هـک : دـیامرفیم  رما  ار  ربماـیپ  ادـخ  اـیآ  (ع ) لـیقزح
يروخیم هک  وج  نان  ياهصرق  و  : ) دـیوگیم  12 هیآ زا  مراهچ  باب  لایقزح ، رفـس  یلو  زگره ! راب  رازه  زگره ! هن  هداـس ؟ یلثملابرض 

نیب سجن  ناـن  لیئارـسا  ینب  لاونم  نیمه  هب  دومرف : دـنوادخ  تخپ و  یهاوخ  ناـشیا  رظن  رد  ناـسنا  نیگرـس  رب  ربمغیپ ) لاـیق  زج  ینعی : )
تـساجن هب  هدولآ  نان  هچ  يارب  دوب ... لقاع  ربمغیپ ، لایق  زح  یلو  دروخ .) دـنهاوخ  مزاسیم  هدـنکارپ  اهنآ  نایم  هب  ار  ناشیا  هک  اـهتّما 

نیگرس هب  ار  نآ  هتـشادرب ، نآ  زا  ار  دوخ  نامرف  تشذگرد و  نآ  زا  مه  ادخ  تساوخ و  رذع  روآهدنخ  لمع  نیا  زا  وا  دروخیم ؟ ناسنا 
زا هدشن و  سجن  مناج  کنیا  هب  ات  اراگ ، دـنوادخ  ياهآ  متفگ : سپ  : ) دـیوگیم  41 هیآ باب  نیمه  رفـس و  نیمه  رد  و  درک : لیدـبت  واگ 

نیگرـس هک  نادـب  تفگ : نم  هب  دـنوادخ  سپ  تسا ، هتفرن  ورف  مناهد  هب  سجن  تشوگو  ماهدروخن  نیگرـس  ای  رادرم  لاح  هب  ات  یکدوک 
رس و هک : دهدیم  روتـسد  شربمایپ  هب  ادخ  ایآ  و  يزپیم *** .) نآ  اب  ار  دوخ  نان  کنیا  مداهن ، ناسنا  نیگرـس  ياج  هب  وت  يارب  ار  واگ 

بیجع روما  نیا  هاـگدورف  اریز  تسا  هدـش  راوخ  ربـمغیپ ، لاـیقزح  نکلو  وـغل ! رایـسب  يراـک  يارب  هچ ؟ يارب  دـشارتب ؟ ار  دوـخ  تروـص 
شیر رس و  ندیشارت  اب  يزور  و  دروخب . ناسنا  نیگرس  تسیابیم  هرگو  وا  رب  محرت  زا  سپ  هتبلا  دروخیم ، واگ  نیگرس  يزور  هدیدرگ :

يریگیم دوخ  يارب  ناتسب ، یناملس  غیت  دننام  يزیت  غیت  دوخ  يارب  سپ  : ) دیوگیم  1 هیآ زا   5 باب لایقزح ، رفس  دزاسیم ؟ تشز  ار  دوخ 
هب ار  هرـصاحم  ياهزور  نوچ  ینکیم و  تمـسق  ار  اهيوم  هتفرگ  یئوزارت  يریگهزادنا ، يارب  دوخ  يارب  ینارذـگیم و  تشیر  رـس و  و 
هب ار  رگید  مّوس  کی  نزب و  ریـشمش  اب  ار  شفارطا  هتفرگ  ار  رگید  مّوس  کی  نازوسب و  شتآ  نایم  رد  ار  نآ  مّوس  کـی  يدـناسر ، ناـیاپ 

ءابو و هب  میلشروا  لها  مّوس  کی  دیوگب : دناسرب و  هک : هدوب  نیا  يارب  لاثم  نیا  هک : نیا  شلصاح  ار ، يزیچ  دنکیم  نایب  سپس  هد .) داب 
رد يریـشمش  دـش و  دـنهاوخ  هدـنکارپ  اهداب  رد  رگید  مّوس  کی  دـنیآیم و  رد  اپ  زا  ریـشمش  هب  ناشیا  مّوس  کی  دـنریمیم و  یگنـسرگ 
هب تسا  فلاخم  تاروت  حیرص  اب  روتسد  نیا  اهنیا  زا  هتـشذگ  دینیبب ! ار  نآ  زا  روظنم  لاثم و  دینک : هاگن  دوشیم  هداتـسرف  ناشیا  بیقعت 
ایآ مجرتم ) (.) دنیچیم ار  شیر  ياههشوگ  هدیـشارت و  ار  دوخرـس  ياههشوگ  : ) دیوگیم هک  دیئامرف  هعجارم   27 هیآ  19 باب نایوال  رفس 

نیدهع راتفرگ  ربمغیپ  لایقزح  هتبلا  هلب ... دـناریمیم ؟ ار  يربمغیپ  نز  دوش  ءادا  یظفل  ره  هب  تسا  نکمم  هک  یـشزرایب  یلاثم  يارب  ادـخ 
زا  24 باب لایقزح ، رفس  رد  دینک : هّجوت  کنیا  دنرانکرب . اهتبسن  نیا  زا  شناربمغیپ  ادخ و  تسا ! هتفرگ  رارق  شتافارخ  لزنم  رـس  هدش و 
وت زا  ناهگان  ار ) تنز  ینعی   ) ار وت  نامـشچ  يوزرآ  نم  کنیا  ناسنا  رـسپ  يا  تفگ : هدـش  لزان  نم  رب  ادـخ  مالک  و  : ) دـیوگیم  15 هیآ
رـس ار  تاهمامع  ریگم ، متام  هدرم  يارب  یـشوماخ و  اب  شکب  هآ  دوشن  يراج  تنامـشچ  زا  کـشا  نکم و  هیرگ  متاـم و  تفرگ ، مهاوخ 

درم و منز  يرـصع  مدومن و  تبحـص  موق  اب  نادادماب  سپ  روخم ، مدرم  نان  زا  ناشوپم و  ار  تنابراش  و  نک ، تیاپ  هب  شفک  چیپب و  دوخ 
تبـسن هچ  ام  هب  ینکیم  هک  اهراک  نیا  یهدیمن : ربخ  ام  هب  ایآ  دنتفگ : نم  هب  موق  سپـس  مدرک . راتفر  مدوب  رومأم  هک  يروط  نامه  ادرف 

: دیامرفیم نینچ  دنوادخ  راگدرورپ  وگب : لیئارـسا  نادناخ  هب  تفگ : هدش  لزان  نم  رب  دـنوادخ  مالک  هک : مداد  باوج  ناشیا  هب  دراد )؟(
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نارـسپ و منکیم و  كاپان  تسا ، امـش  ياهناج  تّذـل  امـش و  نامـشچ  يوزرآ  امـش و  لالج  رخف و  هک  ار  دوخ  سدـقم  نم  کنیا  ناه 
: دوـمن دـیهاوخ  لـمع  امـش  مدرک  راـتفر  نم  هک  يروـط  ناـمه  داـتفا و  دـنهاوخ  ریـشمش  هب  دـیراذگیم  اـج  ار  ناـشیا  هک  امـش  نارتـخد 

هیرگ متاـم و  هدوب ، ناـتیاهاپ  رد  امـش  ياـهشفک  رـس و  رب  ناـتیاههمامع  دـیروخیمن ، مدرم  ناـن  زا  دـیناشوپیمن و  ار  دوخ  ياـهبراش 
روط نامه  تسا  یتمالع  امش  يارب  لایقزح  و  دیشک ، دیهاوخ  هآ  يرگید  يوس  هب  یـضعب  ار و  ناتناهانگ  دیربیم  نیب  زا  درک و  دیهاوخن 

. دینک راتفر  مه  امش  دنکیم  وا  هک 

(ع) عشوه

ایآ مینک : لاؤس  دـیراذگب  کنیا  دـننکیم . باترپ  عشوه )  ) فرط هب  ار  دوخ  یتافارخ  لاثما  ياهریت  لایقزح  زا  دـعب  نیدـهع ) ( ) (ع عشوه
ار ادـخ  نیمز ، لها  هکنیا : يارب  تسیچ ؟ يارب  روتـسد  نیا  و  دریگب ؟ راکانز  دـنزرف  هدـنهد و  انز  نز  ات : دـیامرفیم  رما  ار  شربمایپ  ادـخ 

رفـس یلو  دنک ! نز  نیا  يانز  يروآ  دای  و  دهد !! دنپ  دـیازیم ، ار  نز  نیا  هک  یناسک  مان  هب  لیئارـسا  ینب  هب  دـناهداد و  انز  هتفگ و  كرت 
يدنزرف هیناز و  ینز  نتـشیوخ  يارب  ورب و  تفگ : عشوه  هب  دنوادخ  عشوه : هب  ادـخ  مالک  يادـتبا  : ) دـیوگیم  2 هیآ زا  لّوا  باـب  عشوه ،

دـش و نتـسبآ  تفرگ ، ار  میالید  رتخد  رموج  تفر و  سپ  دناهتـشگرب ، ادـخ  زا  هدـش و  راکانز  نیمزرـس  نیا  مدرم  هک  اریز  ریگب  راـکانز 
وهای نادناخ  زا  ار  لیعرزی  نوخ  ماقتنا  ینامز  كدنا  زا  سپ  نم  اریز  هنب ، لیعرزی  ار  شمان  تفگ : يو  هب  دنوادخ  دیئاز و  شیارب  يرـسپ 

، دیئامن هزیتس  : ) دیوگیم هّصق  همتت  رد   2 هیآ زا  مّود ، باب  رد  عشوه ، رفس  رد  و  منکیم .)... دوبان  ار  لیئارسا  ینب  روشک  تفرگ و  مهاوخ 
زا ار  شیگهشحاف  شیور و  شیپ  زا  ار  وا  يانز  هک  نیا  يارب  متسین  وا  رهوش  نم  تسین و  نم  نز  وا  هک  اریز  دینک ، هزیتس  شیوخ  ردام  اب 

بآیب نابایب  نوچ  ار  وا  مراذگب و  ار  وا  دازردام ) تخل   ) مزاس هنهرب  ار  يو  هدنک ، ار  وا  سابل  ادابم  ات  دینک ، فرطرب  شیاه  ناتـسپ  نایم 
ناشردام نوچ  دناهدازانز . اریز  منکیمن ، محر  شنادنزرف  هب  مشکب و  ار  وا  یگنـشت  زا  هدینادرگ  کشخ  نیمز  دننام  مهد و  رارق  فلع  و 

رگید راب  تفگ : نم  هب  دنوادخ  و  : ) دـیوگیم  1 هیآ زا  مّوس  باب  رد  عشوه ، رفـس  رد  و  دومن .) یئاوسر  هداد  انز  دش  نتـسبآ  ناشیا  هب  هک 
هب ناشیا  هک  نیا  اب  درادیم ، تسود  ار  لیئارـسا  ینب  دنوادخ  هچ  نانچ  رادـب  تسود  دـشابیم  هیناز  دوخ و  رهوش  تسود  هک  ار  ینز  ورب 
نم رموح 60 ( کی  هرقن و  لاقثم  هدزناپ  هب  دوخ  يارب  ار  وا  سپ  دـنرادیم . تسود  ار  شمـشک  ياـهصرق  دـنراد و  لـیم  رگید  نایادـخ 
ینب اریز  ماوت ، نآ  زا  زین  نم  شابم و  مه  رگید  درم  يارب  نکم و  انز  ینیـشنیم ، رایـسب  ياـهزور  متفگ : وا  هب  مدـیرخ و  وج  مین  و  زیربت )
باتک رد  تسین ، مه  روآنایز  ياهباتک  راوازـس  هک  یتیاکح  نیا  دنام .) دنهاوخ  سیئر  نودب  هاشداپ و  نودب  رایـسب  ياهزور  لیئارـسا 
اعلوم فّدـلاب  تیبلا  بر  ناک  اذا  هلب ... دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  مدرم  هیقب  لاح  سپ  دـشاب ، روط  نیا  ربمغیپ  هاگره  دوشیم و  لقن  سّدـقم !

نیا هنوگچ  سپـس ... تسا ) صقر  یگمه  هناخ  لها  تداع  سپ  دوب  صیرح  فد  هب  هناخ  گرزب  هاگره   ) صقر مهّلک  تیبلالها  همیـشف 
؟! دینکیم هیبشت  لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  ار  تسپ  لاثم 

ع)  ) نوراه

هک يّرـش  زا  ادخ  ایآ  سپـس  زگره ! رابرازه  زگره ، هن  دنکیم ؟ راداو  نانآ  یگدنب  هب  ار  مدرم  دزاسیم و  ار  اهتب  ربمایپ  ایآ  ع )  ) نوراه
1 هیآ زا   32 باب جورخ ، رفـس  یلو  دـش ... دـهاوخن  نامیـشپ  ادـخ  زگره ! راـبرازه  زگره ! هن  دوشیم ؟ نامیـشپ  هتـشاد  ریدـقت  مدرم  يارب 

ینایادخ ام  يارب  زیخرب و  دنتفگ  وا  هب  دندش و  عمج  نوراه  دزن  دومن  ریخأت  هوک  زا  ندمآ  دورف  رد  یسوم  دندید  موق  نوچ  و  : ) دیوگیم
ناشیا هب  نوراه  هدـش ، هچ  ار  وا  منادیمن  دروآ ، نوریب  رـصم  نیمزرـس  زا  ار  اـم  هک  یـسوم  درم : نیا  اریز  دـنمارخب ، اـم  يولج  هک  زاـسب 

ياههراو شوگ  موق  یمامت  سپ  دـیروآ . نم  دزن  دـیراد  نارتخد  نارـسپ و  اهنز ، شوگ  رد  هک  ار  یئـالط  ياـههراوشوگ  دـیورب  تفگ :
هلاـسوگ نآ  زا  دومن و  یـشاقن  ملق  اـب  هتفرگ  ناشتـسد  زا  ار  اـهنآ  دـندروآ و  نوراـه  دزن  هب  هدرک  نوریب  دنتـشاد  شوگ  رد  هک  ار  نیرز 
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نیا نوراه  نوچ  دندروآ ، نوریب  رصم  نیمز  زا  ار  امش  هک  تسامش ، نایادخ  نیا  لیئارـسا  ینب  يا  دنتفگ : ناشیا  سپ  تخاس ، یگهتخیر 
دندرب الاب  ینتخوس  ياهنابرق  هتـساخرب ، نادادماب  تسادخ و  دیع  ادرف  تفگ : هداد  رد  ادن  و  تخاس ، ناشیا  شیپ  یهاگ  نابرق  دـیدب ، ار 

ادخ بضغ  تفرگ ، رد  شکمـشک  ادخ  یـسوم و  نیب  هک : دوشیم  روآدای  سدقم ! باتک  سپـس  دنتـشاد .)... میدقت  یتمالـس  يایاده  و 
هب دب  دصق  زا  درگرب و  دوخ  بضغ  تّدش  زا  تفگ : ادخ  اب  هدش  هطساو  یـسوم  دزاس ، كاله  ار  لیئارـسا  ینب  تساوخ  دش و  هتخورفارب 

دناسرب دوب ، هتفگ  دوخ  موق  هب  تبـسن  هک  يدـب  نآ  زا  راگدرورپ  سپ  : ) دـیوگیم  14 هیآ باب  نیمه  رد  هک  نآ  اـت  وش .) نامیـشپ  تموق 
(. دش نامیشپ 

؟  ناگداز انز 

دوشن و هتفریذـپ  شراتفگ  ات  دوشیم  ببـس  هک  تسا  ناسنا  رب  ياهلـصو  انز  اریز  زگره ! هن  دوشیم ؟ هداز  اـنز  ربمغیپ  اـیآ  ناـگداز ؟  اـنز 
لخاد ادخ  هتسد  رد  هداز  انز  : 2 هیآ  23 باب هینثت  رفس  رد  دنکیم : حیرصت  نآ  هب  زین  نیدهع )  ) نیا رب  هوالع  دننک . ترفن  وا  زا  اعبط  مدرم 

هب ار  تبـسن  نیا  سّدـقم )! باـتک   ) هنافـسأتم یلو  دوشیمن .) لـخاد  ادـخ  هتـسد  رد  ناـنآ  زا  یـسک  چـیه  مهد ، تشپ  رد  یّتح  دوشیمن 
سپس دوب . ياهشحاف  نز  دنزرف  دوب و  ریلد  دنمروز و  يراعلج  حاتفی  و  دیوگیم :  1 هیآ رد   11 باب نارواد ، رفس  رد  1 ـ  دهدیم . ناربمایپ 

:24 هیآ  12 باب مّود ، لیئومس  رفس  رد  2 ـ  دش !... ربمغیپ  وا  ینعی  دمآ  حاتفی  رب  ادخ  حور  سپ  دیوگیم :  29 هیآ رد   11 باب نارواد ، رفس 
شتسود ادخ  دیمان و  نامیلس  ار  وا  دییاز و  يرـسپ  سپـس  دش ، هباوخ  مه  وا  اب  هدمآ  رد  يو  دزن  داد و  یّلـست  ار  عیـشتب  دوخ  نز  دواد  (و 

ماگنه : ) دیوگیم  2 هیآ زا   11 باب مود ، لیئومس  رفس  رد  و  تسا . عیـشتب  دنزرف  رفـس ، نیا  حیرـصت  هب  ربمغیپ  نامیلـس  نیا  رب  انب  تشاد .)
دنکیم وشتسش  ار  دوخ  هک : دید  ار  ینز  ماب  تشپ  زا  درکیم و  شدرگ  هاشداپ  هناخ  ماب  تشپ  رب  هتساخرب  شرتسب  زا  دواد  دش  هک  رـصع 

یّتح يایروا  نز  ماعیلا ، رتخد  عیـشتب  نز  نیا  اـیآ  تفگ : یـسک  دـش  اـیوج  نز  نآ  هراـب  رد  داتـسرف  دواد  سپ  دوب ، اـبیز  رایـسب  نز  نآ  و 
تشگرب دوخ  هناخ  هب  دش  هزیکاپ  تساجن  زا  نز  نآ  دیباوخ و  وا  اب  سپس  دمآ ، يو  دزن  تفرگ و  ار  وا  هداتـسرف  دصاق  دواد  سپ  تسین ؟

روآدای : 6 هیآ زا   38 باب شیادیپ ، رفـس  3 ـ  متـسه .)... هلماح  نم  هک : تفگ  تخاـس و  ربخ  اـب  ار  دواد  هداتـسرف  دـش و  هلماـح  نز  نآ  و 
و : ) دـیوگیم رفـس  نیا  رد  دروآ و  انز  زا  وا  يارب  ار  حراز  و  صراف )  ) درک و انز  رامات )  ) دوخ سورع  اب  بوقعی  رـسپ  ادوهی  هک : دوشیم 

وت اب  ات  ایب  تفگ : هدش  جـک  وا  يوس  هب  هار  زا  سپ  دوب ، هدـناشوپ  ار  دوخ  يور  هک  اریز  تشادـنپ ، هشحاف  ار  وا  دـیدب  ار  يو  ادوهی  نوچ 
دیـسر هک  شندـیئاز  ماگنه  و  دـش ... نتـسبآ  وا  زا  راـمات )  ) هدـمآ رد  وا  اـب  و  دـشابیم ... شـسورع  نز  نیا  هک : تسنادیمن  اریز  میآرد ،

نیدـهع هچ  نآ  هب  انب  صراـف )  ) نیمه دـناوخ و  حراز )  ) ار وا  مسا  دـناوخ ... صراـف )  ) ار شمـسا  دوب ... شمکـش  رد  یئولق  ود  ناـهگان 
رسپ اّسی ، رسپ  دواد ، : ) هک نیا  شلصاح   15( ات هیآ 5( زا  مّود )  ) باب لوا ) مایا  رابخا   ) رفـس رد  کنیا  تسا .) دواد )  ) ّدج دنوشیم  روآدای 

(. صراف رسپ  نورصح ، رسپ  مار ، رسپ  باد ، رسپ  بادانیّمع ، رسپ  نوشحن ، رسپ  املس ، رسپ  رغوب ، رسپ  دیبوع ،

ع)  ) حون

هب ار  نیا  نیدـهع  یلو  زگره ! هن  ددرگ ؟ نایرع  سابل  زا  هدـش و  تسم  یتخـس  هب  هک  اـج  نآ  اـت  دـشونیم ؟ بارـش  ربمغیپ  اـیآ  ع )  ) حون
دومن و سرغ  یناتـسکات  هدرک  حورـش  تحالف  هب  حون  : ) دـیوگیم  20 هیآ زا  مهن ،)  ) باب شیادیپ ، رفـس  رد  و  دـنهدیم : تبـسن  (ع ) حون

همیخ نوریب  رد  ار  دوخ  ردارب  ود  دید و  ار  دوخ  ردپ  یگنهرب  ناعنک  ردپ  ماح  دش و  تخل  شاهمیخ  رد  دش و  تسم  سپ  دیـشون ، بارش 
(. درک ربخ 

هدروخلاس ربمایپ 
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، ناهاشداپ لوا  رد  دنهدیم : غورد  تبـسن  ياهدروخلاس  ربمغیپ  هب  نیدهع )  ) یلو زگره ! هن  دـیوگیم ؟ غورد  ربمایپ  ایآ  هدروخلاس  ربمایپ 
سپ دید  هتـسشن  طولب  تخرد  ریز  ار  وا  هتفر ، ادخ  درم  بقع  زا  و  دوب .. لیا  تیب  نکاس  هدروخلاس  ربمایپ  و  : ) دـیوگیم  11 هیا زا   13 باب
سپ روخب ، ناـن  اـیب و  لزنم  هب  نم  هارمه  هب  تفگ : وا  هب  سپ  متـسه ، نم  تفگ : ياهدـمآ ؟ ادوهی  زا  هک  یئادـخ  درم  وت  اـیآ  تفگ : وا  هب 

نم هب  دـنوادخ  نامرف  هب  اریز  مشونیم ، بآ  هن  مروخیم و  نان  هن  وتاب ، اج  نیا  رد  موش و  لخاد  وت  اب  و  مدرگرب ، وت  اـب  مناوتیمن  تفگ :
متـسه يربمغیپ  وت  نوچ  زین  نم  تفگ : وا  هب  سپ  درگم ، رب  ياهتفر  هک  یهار  زا  شونم و  بآ  روخم و  نان  اجنآ  رد  هک : تسا  هدش  هتفگ 

غورد ار  يو  اّما  دـشونب ، بآ  دروخب و  نان  ات  نادرگرب ، تاهناخ  هب  دوخ  اب  ار  وا  تسا : هتفگ  هدومن  مّلکت  نم  اب  ادـخ  ناـمرف  هب  هتـشرف  و 
...(. دیشون بآ  دروخ و  نان  هتشگرب  وا  هارمه  هب  سپ  تفگ :

ع)  ) ربمغیپ عشی 

، متشه باب  ناهاشداپ ، مّود  رفـس  یلو  زگره ! هن  دهدیم ؟ ربخ  دنادیم  ار  شفالخ  دوخ  هک  يزیچ  زا  غورد  هب  ربمایپ  ایآ  ع )  ) ربمغیپ عشی 
هدمآ اج  نیا  هب  ادخ  درم  هک : وا  يارب  دنتفگ  دش و  هداد  ربخ  وا  هب  دوب  رامیب  مارآ  هاشداپ  دـهنب  دـمآ و  قشمد  هب  عشی  و  : ) دـیوگیم  7 هیآ

: وگب نک و  تساوخرد  دنوادخ  زا  وا  هطـساو  هب  ورب و  ادخ  درم  لابقتـسا  هب  هتفرگ  تسد  هب  ياهیده  تفگ : لیئازح  هب  هاشداپ  سپ  تسا ،
وا لابقتـسا  هب  قشمد و  سیافن  یمامت  زا  رتش  راب  لهچ  ینعی : تفرگ  تسد  هب  ياهیده  لیئازح  سپ  مباییم ؟ افـش  میرامیب  نیا  زا  نم  ایآ 

افـش میرامیب  نیازا  ایآ  دیوگیم : هداتـسرف  وت  دزن  ارم  مارآ ، هاشداپ  ددـهنب  تدـنزرف  هک : تفگ  داتـسیا و  يو  روضح  رد  هدـمآ  تفاتش و 
دراو شیاقآ  رب  و  درم ...!! دهاوخ  هتبلا  وا  هک : هداد  ناشن  نم  هب  دنوادخ  یلو  یباییم ، افـش  هتبلا  وگب  وا  هب  ورب  تفگ : وا  هب  عشی  مباییم ؟

رد هتفرگ  ار  فاـحل  زور  نآ  يادرف  رد  یناـمیم و  هدـنز  وت  تفگ : نم  هب  تفگ : تفگ ؟ هچ  وت  هب  عـشی  تفگ : وا  هب  هاـشداپ )  ) سپ دـش 
(. دومن تنطلس  وا  ياج  هب  لیئازح  درم و  درک و  نهپ  دوخ  يور  هب  درب و  ورف  بآ 

ع)  ) میهاربا

ار نیا  نیدهع  یلو  زگره ! هن  دهاوخیم ؟ ار  شاهتفگ  یتسار  لیلد  ادخ  زا  دنکیم و  کش  ادـخ  راتفگ  قدـص  رد  ربمغیپ  ایآ  ع )  ) میهاربا
وا هب  هدیـسر ... مارب  اب  دـنوادخ  مالک  عیاقو  نیا  زا  سپ  : ) دـیوگیم  1 هیآ زا   15 باب شیادیپ ، رفـس  رد  و  دنهدیم . تبـسن  (ع ) میهاربا هب 

ایادـخ مراگدرورپ  يا  تفگ  سپ  مشخب  وت  هب  ّتیثرا  هب  ار  نیمزرـس  نیا  ات  مدروآ ، نوریب  نیینادـلک  روا  زا  ار  وت  هک  یئادـخ  منم  تفگ :
يرمق و لاس و  هس  یچوق  هلاس و  هس  هدام  زب  هلاس و  هس  ياهدام  هلاسوگ  تفگ : وا  هب  سپ  میربیم ؟ ثرا  هب  ار  نآ  نم  هک : منادب  هنوگچ 

هراپ ار  ناغرم  یلو  دراذـگ ، دوخ  تفج  لباقم  ار  ياهراـپ  ره  درک و  مین  ود  طـسو  زا  تفرگب و  ار  همه  نیا  سپ  ریگب ، نم  يارب  يرتوبک 
( نیدهع ... ) يرآ نآ ؟ نیا و  نیب  تسا  یطابترا  هجو  هچ  سپـس  دناریم .) ار  اهنآ  ماربا  دـندمآ  نانآ  هّثج  رب  ناراوخ  شال  نوچ  و  درکن ،

!!! دنکیم لقن  يدنویپ  هنوگ  چیه  نودب  هدیرب و  روط  نیمه  ار  تیاکح 

نیدهع هرابرد 

نیا زا  نیدهع )  ) رد هنرگو ، دهدیمن ... هزاجا  نما  هب  نیا  زا  شیب  تقو  دوب : نیدهع )  ) هراب رد  رصتخم  رایـسب  یبلاطم  نیا  نیدهع  هرابرد 
هب دشاب ، هتساوخ  لیـصفت  سکره  تسا . مک  مه  یمرف  هاجنپ  باتک  کی  نآ  يارب  هک  تسه  ردق  نآ  تسا ، دایز  رایـسب  روآتریح  روما 

... *** هریغ و  مالکلا ) ۀصالخ   ) و مالعالا ) سینا   ) و یفطـصملا ) نید  یلا  يدـهلا   ) و راّیـس ) هسردـم  (: ) ۀّیـسردملا ۀـلحرلا  : ) ياهباتک
: هدـش هتـشون  ترابع  نیا  نآ  لّوا  هحفـص  تشپ  رب  هک  تسا  نیدـهع )  ) دوخ نتم  زا  میدومن  لقن  هک  ار  یتایآ  میوش : روآدای  تسا  مزـال 

ّتیعمج هلیـسو  هب  هدش و  همجرت  ینانوی  ینادلک و  یناربع و  یلـصا  ياهنابز  زا  دـیدج  دـهع  قیتع و  دـهع  بتک  ینعی :)  ) سّدـقم باتک 
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تاجن ام و  دنوادخ  دیدج  دهع  باتک  هدـش : هتـشون  ترابع  نیا  مّود  دـلج  هحفـص  تشپ  رب  هدـش و  رـشتنم  یجراخ  یئایناطیرب و  تاروت 
هب یجراخ  یئایناطیرب و  تاروت  ّتیعمج  جرخ  هب  ( 1921  ) لاس رد  حوبماک  رد  هدش و  همجرت  ینانوی  نابز  زا  هک  حیسم ، یسیع  ام  هدنهد 
هلآ دّمحم و  یلع  هللایلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلاو  نیلـسرملایلع  مالـس  نوفـصی و  اّمع  ةزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبـس  . ) تسا هدیـسر  پاچ 

ق  .ـ ه يزاریش 1382 . ینیسح  يدهم  نب  دمحم  سّدقم  يالبرک  نیرهاطلا .)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 24زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com
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