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تسرهف
5تسرهف

لحاس 7حبص 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

؟ دناوخ یم  ارم  هار  8مادک 

دوش یم  رارکت  خیرات  19یتقو 

ما هدماین  ایند  رطاخ  هب  33زگره 

؟ يزرو یم  تداسح  مرسپ  هب  47ارچ 

؟ ینیب یمن  ار  رتسکاخ  ریز  53شتآ 

منازوس یم  ار  وت  همان  هک  64یتقو 

! دوش یم  راکشآ  اه  غورد  76یتقو 

؟ يدرک نت  هب  ازع  سابل  84ارچ 

؟ یهد یم  ضرق  نم  هب  ار  تسابل  98ایآ 

! دیورب نمشد  گنج  هب  بوچ  114اب 

 ! دینزب شتآ  ار  دیشروخ  125هناخ 

دوش یمن  شوماخ  زگره  ادخ  139رون 

اه هشیدنا  اب  153ییانشآ 

153هراشا

درادن ییالط  شفک  هک  154ادخ 

؟ دشن ازع  یسورع  نیا  159ارچ 

؟ ینک یم  بارخ  ار  غاب  راوید  167ارچ 

؟ ینک یمن  اعد  تدوخ  يارب  180ارچ 

دنک یم  راختفا  نم  هب  ادخ  195یتقو 

قیقحت 205عبانم 
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رشان بتک ، 226هدنسیون ،

هدنسیون اب  226طابترا 

226هراشا

هاتوک 30004569 مایپ  227هناماس 

www.hasbi.ir 227تیاس

khodamian@yahoo.com 227لیمیا

هدنسیون 227هرابرد 

هدنسیون 228بتک 

یسراف 228بتک 

228هراشا

یبهذم 228نامر 

ینید ياه  229هزومآ 

یبرع 230بتک 

قوثو 231رشن 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  232دیرخ 

0253-77 35 700 232سکفلت :

0912 252 58 39 232هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : 232دیرخ 

قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  232هناماس 

زکرم 309هرابرد 
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لحاس حبص 

باتک تاصخشم 

 - 1353 يدهم ، ینارآ ، نایمادخ  هسانشرس : 

.ینارآ نایمادخ  يدهم  مالسلا / هیلع  قداص  ماما  رصع  ثداوح  لحاس :  حبص  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 ترتعرطع ، مق : رشن :  تاصخشم 

.م 14/5×21/5س  .ص ؛ 176 يرهاظ :  تاصخشم 

1-059-243-600-978 لایر : : 40000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.171 .ص همانباتک : تشاددای : 

همانتشذگرس .ق --  148  - 83 مشش ، ماما  ع ،) ، ) دمحم نبرفعج  عوضوم : 

ناتساد هعیش --  عوضوم : 

.ق 2 نرق 1 - خیرات -- هعیش --  عوضوم : 

.ق 2 نرق 1 -  خیرات --  مالسا -- عوضوم : 

خ4ص2 1391  / BP45 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9553 ییوید :  يدنب  هدر 

2859604 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

.دش یناراب  ملد  ياوه  .مدوب  هداتسیا  عیقب  ياه  هرجنپ  تشپ  مدوب و  هنیدم  رد  نم  دیبات ، یم  باتهم  دوب ، بش 

یم سرد  هّیملع  هزوح  رد  هک  یناسک  هب  مدرم  یناد  یم  ًامتح  دـنناوخ ، یم  (ع ) قداـص ماـما  درگاـش  ارم  نارگید  هک  مدروآ  داـی  هب 
ماما یفّرعم  يارب  نم  یتسار  هب  مدوب ، هّیملع  هزوح  رد  نم  هک  دـش  یم  لاـس  تسیب  .دـنیوگ  یم  (ع ») قداـص ماـما  درگاـش   » دـنناوخ
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.مدیسرپ دوخ  زا  بش  نآ  هک  دوب  یل�وس  نیا  .ما  هدرک  هچ  (ع ) قداص

.مسیونب یباتک  (ع ) قداص ماما  یگدنز  دروم  رد  منک و  زاغآ  ار  قیقحت  ِراک  متشگزاب ، دوخ  نطو  هب  یتقو  متفرگ  میمصت  بش  نآ 

نم هب  ار  راک  نیا  قیفوت  ات  متـساوخ  نابرهم  يادخ  زا  نیمه  يارب  دنزب ، ملق  (ع ) تیب لها  يارب  درادـن  قیفوت  یـسک  ره  متـسناد  یم 
.دنک تیانع 

.تسامش نابرهم  ِتسد  نامهم  باتک  نیا  ما و  هدیسر  دوخ  يوزرآ  هب  هک  منک  یم  رکش  ار  ادخ  نونکا 

 . ددرگ ام  همه  بیصن  شتعافش  تمایق ، زور  رد  هک  دیما  نآ  هب  منک ،  یم  ادها  (ع ) قداص ماما  هب  ار  مباتک 

ینارآ نایماّدُخ  يدهم 

دادرخ 1391

؟ دناوخ یم  ارم  هار  مادک 

نم مینک ، روبع  رازاب  نیا  زا  دیاب  هفوک  ِدجسم  هب  نتفر  يارب  تسین ، يا  هراچ  يا ، هدش  هتسخ  رازاب  یغولش  زا  ینک ، یم  هاگن  نم  هب 
.مربب هفوک  دجسم  هب  ار  وت  مهاوخ  یم 

؟ هچ يارب  ییوگ  یم 

نم دنتفگ ، یم  نخـس  مه  اب  دجـسم  رد  رفن  ود  زورید  منک ، ادیپ  ار  تقیقح  ات  ما  هدـمآ  هفوک  هب  نم  هزات ! ياه  فرح  ندینـش  يارب 
.مهد شوگ  نانآ  ياه  فرح  هب  مه  زاب  مراد  تسود  مدینش ، ار  نانآ  نانخس 

اه نآ  ات  مینک  ربص  دیاب  مدید  ار  رفن  ود  نآ  نم  اج  نیمه  زورید  میورب ، هشوگ  نآ  هب  دیاب  تسا ، تولخ  ردـقچ  دجـسم  نک ، هاگن 
ییابیز هب  وت  منک ، یم  وت  هب  یهاگن  .دنیایب 
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! يا هدش  هریخ  دجسم  نیا 

ام رس  رب  وا  فطل  هیاس  دنک و  ظفح  ار  هفیلخ  ترـضح  ادخ  تسا ! هدش  دابآ  ردق  نیا  دجـسم  نیا  هک  تسا  تموکح  نیا  تکرب  هب 
! دشاب

؟ ییوگ یم  نخس  یسک  هچ  زا  وت  هفیلخ ؟ مادک  ییوگ : یم  ینک و  یم  نم  هب  یهاگن  وت 

.يرمق يرجه  لاس 114  ما ، هدروآ  یخیرات  رفس  کی  هب  ار  وت  نم  هک  میوگب  تفر  مدای  .تسوت  اب  قح  .دیشخبب 

ادـخ و هیاس  هفیلخ  دـنناد ، یم  نیمز  يور  رب  ادـخ  نیـشناج  ار  وا  ناناملـسم  .تسا  هّیُما  ینب  نادـناخ  زا  هفیلخ  نیمهد  ماشه ، زورما 
.تسا رتالاب  هبعک  زا  هفیلخ  تمرح  تسا ، بجاو  همه  رب  وا  تعاطا  تیالو و  تسادخ ، نیما 

* * *

؟ تسا هتفگ  وت  هب  یسک  هچ  ار  اه  فرح  نیا  ییوگ : یم  ینک و  یم  ور  نم  هب 

رادنامرف ًالعف  هک  نامه  میوگ ، یم  ار  يرـسَقدلاخ  .دنز  یم  ار  اه  فرح  نیا  دـنک ، یم  ینارنخـس  ام  يارب  یتقو  رهـش  نیا  رادـنامرف 
.تسا هدرک  طلسم  رهش  نیا  رب  ار  وا  هک  تساه  لاس  ماشه  .تسا  هفوک 

دای زا  ار  (ع ) یلع مدرم  هک  دـنک  يراک  دـهاوخ  یم  وا  .تسا  هّیُما  ینب  رادـفرط  تّدـش  هب  دراد و  لد  هب  ار  (ع ) یلع هنیک  ضغب و  وا 
.دنربب

خیرات هک  تفگ  وا  هب  درک و  توعد  ار  ناگدنسیون  زا  یکی  يرسَقدلاخ  اهزور  زا  يزور  میوگب ؟ تیارب  يا  هرطاخ  یهاوخ  یم  ایآ 
.دسیونب ار  ربمایپ  یگدنز 

تـسا هتـشون  هک  ار  یبلاطم  ات  تساوخ  هدنـسیون  نآ  زا  يرـسقدلاخ  یتّدم  زا  دعب  درک ، دوخ  باتک  نتـشون  هب  عورـش  هدنـسیون  نآ 
.دناوخب وا  يارب 

(ع) یلع ياه  تداشر  اه و  تعاجـش  اب  ربمایپ  یگدـنز  خـیرات  هک  یناد  یم  وت  دومن ، دوخ  باـتک  ندـناوخ  هب  عورـش  هدنـسیون  نآ 
یبلاطم ربیخ  دحا و  ردب و  گنج  رد  یلع  ياه  تعاجش  زا  هدنسیون  نآ  .تسا  هارمه 
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یناد یمن  رگم  دیایب ، یلع  مان  باتک ، نیا  رد  دـیابن  هن ! : » تفگ یم  دینـش  یم  ار  (ع ) یلع مان  يرـسقدلاخ  هک  راب  ره  .دوب  هتـشون  ار 
1 .»؟ تسا مّنهج  رعق  رد  یلع 

.تسا هدرک  هفوک  رادنامرف  ار  يرسَقدلاخ  ماشه  ارچ  يدیمهف  رگید  منک  یم  رکف 

* * *

(! (ع یلع ّتیمولضم  هب  ینک ؟ یم  رکف  هچ  هب  تساجک ؟ تساوح 

يرگید تسا ، هرارُز  وا  مسانـش ، یم  ار  نانآ  زا  یکی  نم  دنیوگ ، یم  هچ  رگیدکی  هب  اهنآ  مینیبب  دیاب  دـندمآ ، رفن  ود  نآ  نک ! هاگن 
.تسا هدمآ  يرگید  رهش  زا  تسا و  بیرغ 

: دیوگ یم  ناوج  نآ  هب  هرارُز  نک ، شوگ 

.دومن نّیعم  نیشناج  دوخ ، زا  دعب  يارب  وا  درکن ، اهر  ربهر  نودب  ار  هعماج  وا  دوب ، ناناملسم  لّوا  هفیلخ  رکبوبا 

.دش دهاوخ  جرم  جره و  راچد  هعماج  دنکن ، باختنا  يربهر  مدرم  يارب  رگا  تسناد  یم  رکبوبا 

؟ دراد ربهر  هب  زاین  هعماج  هک  دیسرن  نیا  هب  ربمایپ  لقع  ایآ  درکن ، باختنا  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  سک  چیه  ربمایپ  اّما 

.دور یم  ورف  رکف  هب  ناوج  نآ  .دنک  یم  توکس  دسر ، یم  هک  اجنیا  هب  هرارُز  نخس 

؟ دهد خساپ  ل�وس  نیا  هب  دناوت  یم  یسک  هچ  یتسار  هب  مونشب ، مه  ار  خساپ  مراد  تسود  نم 

هکلب درکن ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم  ربمایپ  هک  میراد  رواب  نایعیـش  ام  : » دهد یم  همادا  دوخ  نانخـس  هب  هرارُز  درذـگ ، یم  یتاظحل 
2 «. درک باختنا  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع ریدغ ، زور  رد 

دزیخ یمرب  ناوج  تسین ، حالص  هب  اجنیا  رد  وا  نتسشن  رگید  دزیخرب ، هک  دنک  یم  هراشا  ناوج  هب  دسر و  یم  نایاپ  هب  هرارُز  نخس 
.تسا ندینش  هنشت  زونه  هک  یلاح  رد 

مییوگب دیاب  مینکن ، لوبق  ربمایپ  نیشناج  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع رگا  تسا ، هرارُز  اب  قح  ایوگ  منک ، یم  رکف  دوخ  اب  نونکا 
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هعماج يارب  دزوس و  یم  هعماج  لاح  هب  شلد  رکبوبا  هک  دوش  یم  هنوگچ  رخآ  .تسا  هدرک  اهر  دوخ  لاـح  هب  ار  هعماـج  ربماـیپ  هک 
؟ دنک یمن  باختنا  ینیشناج  چیه  ربمایپ  اّما  دنک ، نّیعم  ربهر 

* * *

.مریگب هرهب  وا  نانخس  زا  مورب و  هرارُز  شیپ  هک  مریگ  یم  میمصت  منک ، یم  رکف  یلیخ  نم  درذگ ، یم  زور  دنچ 

هّجوتم نم  دیوگ ، یم  عّیشت  زا  وا  .دهد  یم  خساپ  نم  ياه  ل�وس  هب  زاب  يور  اب  هرارُز  مسرپب ، وا  زا  دیاب  هک  مراد  يدایز  تال�وس  نم 
هدرک باختنا  ماما  هدزاود  مدرم ، يارب  دنوادخ  دنناد ، یم  ینامسآ » يدهع   » ار نآ  دنراد و  داقتعا  تماما »  » هب نایعیـش  هک  موش  یم 

.دنراد هدهع  هب  ار  هعماج  يربهر  هفیظو  ربمایپ  زا  دعب  هک  تسا 

(« (ع قداص ماما   » ار وا  نایعیش  دشاب و  یم  اه  نآ  ماما  نیمشش  (ص ،») دّمحم نبرفعج   » نونکا مه  تسا و  نایعیـش  لّوا  ماما  (ع ) یلع
نبرفعج ییوگتـسار  دنتـسین ،) هعیـش  هک  نـیا  اـب   ) ثیدـح ِياـملع  زا  يرایـسب  .دـشاب  یم  وگتـسار »  » ینعم هـب  قداـص »  » .دـنمان یم 

.دنا هداد  قداص »  » بقل وا  هب  نیمه  يارب  دنراد ، لوبق  ار  ثیدح  لقن  رد  (ص ) دّمحم

.دنا هدرک  فارتعا  نانخس  نیا  یتسرد  هب  نادنمشناد  تسا و  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  يدایز  ثیداحا  (ع ،) قداص ماما  يرآ ،

* * *

: دیوگ یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  وا  متسه ، هرارُز  شیپ  نونکا  نم 

.دننک هلمح  وت  هب  اسب  هچ  دننک و  یم  تفلاخم  وت  اب  نانآ  دینک ،» تعاطا  ادخ  زا  : » ییوگب مدرم  هب  يورب و  قشمد  هب  رگا 

؟  تسا مرج  ادخ  زا  تعاطا  ایآ  هچ ؟ يارب  رخآ 

دننک یم  لایخ  اه  نآ  ینز ، یم  ادـخ  تعاطا  زا  مد  وت  یتقو  .تسادـخ  زا  تعاطا  هفیلخ ، زا  تعاطا  هک  دـنا  هدرک  رواب  اـجنآ  مدرم 
وت اب  هک  تسا  نیمه  يارب  یهد ، ناشن  گنرمک  ار  هفیلخ  زا  تعاطا  یهاوخ  یم  هک 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 11 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


3 .دننک یم  تفلاخم 

؟ تسین بجاو  هفیلخ  زا  تعاطا  ارچ  امش  رظن  هب 

نکمم هک  ار  یناسنا  تعاطا  زگره  ادخ  دـشاب ؟ هدومن  بجاو  تسوت ، نم و  دـننام  هک  ار  یـسک  تعاطا  ادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ 
.دنک یمن  بجاو  دنک ، اطخ  تسا 

وت نخـس  نایم  یقرف  هچ  سپ  تسا ، بجاو  همه  رب  وا  تیالو  ییوگ  یم  یناوخ و  یم  (ع ) قداص ماما  زا  تعاطا  هب  ارم  هک  مه  امش 
؟ تسا مدرم  نیا  نخس  و 

.میراد داقتعا  ماما  تمصع  هب  نایعیش  ام 

؟ هچ ینعی  تمصع 

ام زا  ادـعب  تسا ، هداد  ار  تمـصع  ماقم  ماما  هب  لّوا  ادـخ  تسا ، هدرک  رود  ناـهانگ  اـه و  یتشز  همه  زا  ار  ماـما  ادـخ  هک  نیا  ینعی 
4 .درک یمن  بجاو  ام  رب  ار  وا  تعاطا  زگره  ادخ  دوبن ، موصعم  ماما  رگا  مینک ، تعاطا  ماما  زا  تسا  هتساوخ 

* * *

نویدم نم  دوب ، قیقحت  يور  زا  نم  ندش  هعیش  ما ، هدش  هعیش  رگید  نم  نونکا  تسا ، هتـشذگ  هام  کی  هرارُز  اب  نم  رادید  نیلّوا  زا 
! دهدب ریخ  يازج  وا  هب  ادخ  .دش  نم  تیاده  ثعاب  هک  دوب  وا  متسه ، هرارُز 

یم مه  وت  هک  مناد  یم  مینک ، رادـید  (ع ) قداص ماما  اب  هنیدـم  رد  میورب و  ّجـح  هب  میا  هتفرگ  میمـصت  ام  تسا ، کـیدزن  ّجـح  ماـّیا 
! ییایب ام  هارمه  یهاوخ 

...درذگ یم  اه  بش  اهزور و  میراد ، شیپ  رد  يدایز  هار  دنک ، یم  تکرح  هفوک  زا  نایجاح  ناوراک 

.تسا هنیدم  ینیب ، یم  هک  اه  ناتسلخن  نآ 

« هّیقَت  » دـیاب ام  .مینک  تکرـش  مدرم  نیا  زاـمن  رد  اـم  دراد  تسود  (ع ) قداـص ماـما  تسا ، هعمج  زورما  میور ، یم  ربماـیپ  دجـسم  هب 
.دنتسه تموکح  نیا  رادفرط  رهاظ ) رد   ) مدرم رتشیب  زورما  دوشن ، ربخاب  ام  هدیقع  زا  یسک  هک  مینک  يراک  ینعی  هّیقت  مینک ،

هب ادتبا  تسا ، غولش  یلیخ  دجسم  میوش ، یم  ربمایپ  دجسم  دراو 
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.میهد یم  مالس  ترضح  نآ  هب  میور و  یم  ربمایپ  ربق  ترایز 

یم ربمایپ  ربنم  يالاب  هعمج  ماما  نونکا  دوش ، یم  لیکـشت  زامن  ياه  فص  دـنیوگ ، یم  ار  رهظ  ناذا  دوش ، یم  مامت  هک  اـم  تراـیز 
.دناوخ یم  ار  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  دور و 

لاس نایلاس  وا  .تسا  یگرزب  دنمـشناد  وا  دیا ، هدینـش  ار  يرْهُز  ياقآ  مان  امـش  همه  مدرم ! يا  : » دـیوگ یم  نخـس  نینچ  هعمج  ماما 
! مدرم يا  .تسا  نوعلم  دـنک ، نیگنر  هایـس ، گنر  اـب  ار  دوخ  شیر  سک  ره  هک  تسا  هدـناوخ  تاروت  رد  وا  .درک  هدـنز  ار  مالـسا 
! مدرم يا  .داـب  وا  رب  ادـخ  تنعل  تسا ، نوعلم  یلع  مدرم ! يا  درک ، یم  باـضخ  هایـس  گـنر  اـب  ار  دوخ  شیر  هک  دوـب  یـسک  یلع 
هب ربمایپ  .دندمآ  ربمایپ  رادید  هب  ربمایپ  يومع  ساّبع ، یلع و  .دوب  ربمایپ  دزن  ربمایپ  رسمه  هشیاع  يزور  هک  درک  لقن  ام  يارب  يرْهُز 

5 «. نک هاگن  رفن  ود  نیا  هب  ینیبب  ار  مّنهج  لها  زا  رفن  ود  يراد  تسود  رگا  هشیاع ! يا  : » تفگ درک و  ور  هشیاع 

یم منک ، یم  شوگ  طقف  نم  دنیوگ و  یم  ازـسان  هنوگ  نیا  نم  مولظم  يالوم  هب  میوگ ، یمن  يزیچ  ارچ  ما ، هدرک  توکـس  ارچ  نم 
.یناشن یم  ارم  يریگ و  یم  ارم  تسد  وت  هک  منزب  دایرف  مزیخرب و  اج  زا  مهاوخ 

.دندرب یم  نادنز  هب  دندوب و  هتفرگ  ارم  نارومأم  يدوبن ، وت  رگا 

یماگ ادـخ  ياضر  زج  دوب و  ربماـیپ  ردارب  هک  (ع ) یلع .دـننک  نعل  اـه  هعمج  زور  ار  اـم  مولظم  يـالوم  هک  تسا  مسر  رهـش  نیا  رد 
.دوش یم  یفّرعم  هنوگ  نیا  تشادنرب ،

یندش شوماخ  ادخ  رون  رگم  اّما  دـنک ، شوماخ  ار  ادـخ  رون  ات  دـنک  یم  شالت  دراد و  هنیـس  هب  (ع ) یلع ضغب  تموکح  نیا  يرآ !
؟6 تسا

؟ دنرب یم  اهربنم  رس  رب  هنوگ  نیا  ار  وا  مان  زورما  هک  تسیک  يرْهُز  نیا  یتسار  هب 
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؟ دهدب تبسن  ربمایپ  هب  ار  ییاه  غورد  نینچ  تسا  هدرک  ادیپ  تأرج  هنوگچ  وا 

گرزب ناونع  هب  ار  وا  دـندرب و  ربنم  يالاب  ار  شمان  هک  نیمه  مسانـش ، یم  ار  يرْهُز  ياقآ  نیا  نم  .تسا  هدـنهد  بیرف  ردـقچ  ایند 
.دندرک یفّرعم  ناهج  دنمشناد  نیرت 

يداـیز ضرق  دوب و  ریقف  وا  درک ، یم  یگدـنز  هنیدـم  رهـش  نیمه  رد  وا  دوـب ؟ (ع ) داجـس ماـما  نادرگاـش  زا  یکی  وا  یناد  یم  اـیآ 
.تشاد

هفیلخ نارـسپ  یـصوصخ  مّلعم  تفر و  ماش  هب  وا  درک و  يراکمه  هب  توعد  وا  زا  تسا ، دادعتـسا  اب  یناوج  وا  هک  دـیمهف  تموکح 
! دیرخ ار  وا  ّيوُما ، ِماشه  يرآ ! دش ،

یم تموکح  شاب ، تدوخ  نید  بظاوم  هک  تفگ  وا  هب  تفگ ، نخس  وا  اب  (ع ) داجس ماما  دورب  هنیدم  زا  تساوخ  یم  وا  هک  يزور 
اجنیا هب  وا  مک  مک  درک و  شومارف  ار  ماـما  نانخـس  يرْهُز  هک  سوسفا  اـّما  دـهدب ، رارق  مدرم  بیرف  يارب  يا  هلیـسو  ار  وـت  دـهاوخ 

7 .دنک لقن  ار  یغورد  نانخس  نینچ  ام  مولظم  يالوم  يارب  هک  دیسر 

مالسا ناهج  رساترس  رد  يرْهُز  نانخس  تسا ، هدرک  یفّرعم  تموکح  نیا  دنمشناد  نیرت  گرزب  ناونع  هب  ار  يرْهُز  تموکح  زورما 
8 .تسا هدش  وربور  لابقتسا  اب  ردقچ  هک  ینیب  یم  ار  وا  بتک  يورب ، مه  نیطسلف  هب  زورما  رگا  تسا ، هدش  شخپ 

! دنهد هولج  قحان  ار  قح  هنوگ  نیا  دنتسناوت  یمن  نانآ  زگره  دندمآ ، یمن  تموکح  نیا  يرای  هب  يرْهُز  دننام  يدارفا  رگا 

* * *

، دزو یم  میـسن...میسر  یم  (ع ) قداص ماما  هناخ  هب  مینک  روبع  هک  چیپ  نیا  زا  تسا ، کیرات  هنیدـم  ياه  هچوک  تسا و  هدـش  بش 
يالوم اقآ و  رب  مالس  منک : یم  مالس  مزیر و  یم  قوش  کشا  متـسه ، دوخ  نابرهم  ماما  روضح  رد  دسر ، یم  مماشم  هب  تشهب  يوب 

...نیمز يور  رد  ادخ  رون  رب  مالس  نم !

* *
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*

! وگب نخس  میارب  نم ! ياقآ 

! مونشب ار  وت  مالک  مهاوخ  یم  مراد ، ندینش  شطع  نم 

ار دوخ  ناتـسود  همه  امـش  ما  هدینـش  .ما  هتفرگ  مارآ  ما و  هدروآ  هانپ  اجنیا  هب  مدوب ، رارق  یب  مدوب ، هتـشگمگ  ما ، هدـمآ  وت  يوس  هب 
! نک هدنز  دوخ  مالک  اب  ارم  ناج  وگب ، نخس  میارب  .يراد  تسود 

* * *

! نم يالوم 

مدرم رب  نید  مسا  هب  دنناوت  یم  نانآ  هک  تسا  ینادان  لهج و  اب  طقف  دننامب ، ینادان  رد  مدرم  دـهاوخ  یم  تموکح  هک  یناد  یم  وت 
.دننک تموکح 

زا ار  وا  ماقم  دنناد ، یم  نیمز  يور  رد  ادـخ  نیما  ادـخ و  نیـشناج  ار  ماشه  مدرم  دـنا ، هتخاس  تسادـق  دوخ  يارب  هّیُما  ینب  نادـناخ 
.دناد یم  مدرم  نیا  لهج  رد  ار  شیوخ  ياقب  تموکح  تسا ، رتدب  يزیچ  ره  زا  ینادان  لهج و  يالب  دنناد ، یم  رتالاب  هبعک 

.دشاب تفرعم  رکف و  لها  دشاب ، رادیب  وت  هعیش  یهاوخ  یم  ییوگ ، یم  نخس  یهاگآ  لقع و  ملع و  زا  میارب  وت  نونکا 

9 «. تسا تدابع  لاس  کی  زا  رتهب  ندرک  رکف  تعاس  کی  : » ییوگ یم  یناوخ و  یم  ارف  رکفت  هب  ارم  وت 

ماقم نیا  هب  ارچ  نامقل  هک  منادـب  نم  یهاوخ  یم  وت  تشاد ، ینازرا  تمکح  وا  هب  ادـخ  هک  نیا  ییوگ و  یم  نخـس  نامقل  زا  میارب 
، دیـسرن تمکح  ماقم  هب  ینامـسج  تردـق  ییابیز و  ایند و  تورث  لام و  رطاخ  هب  ناـمقل  : » ییوگ یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  دیـسر ،

10 «. دیسر ماقم  نیا  هب  ندرک  رکف  دایز  يوقت و  ّتلع  هب  وا  هکلب 

11 .دوب نتفرگ  دنپ  رّکفت و  رذوبا ، تدابع  نیرتشیب  هک  ییوگ  یم  میارب 

نامثع هب  رذوبا  زور  نآ  دندوب ، هدش  تلفغ  راچد  مدرم  دوب ، هفیلخ  نامثع  هک  يراگزور  مسانـشب ، رتشیب  ار  رذوبا  نم  يراد  تسود 
هتفرگ شیپ  رد  نامثع  هک  ار  یهار  تسناد  یم  وا  .درک  ضارتعا 
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.درک دهاوخ  هابت  ار  هعماج  تسا ،

رکف رذوبا  اّما  دـندید ، یمن  ار  یتلادـع  یب  ییارگ و  لّمجت  ِتفآ  دوب و  شوخ  دوخ  ياـه  هزور  زاـمن و  هب  ناـشلد  يرایـسب  زور  نآ 
.درک دیعبت  هذبر »  » نابایب هب  ار  وا  نامثع ، هک  اجنآ  ات  درک  مایق  اه  یتلادع  یب  اه و  هنتف  جوم  لباقم  رد  درک و 

! مراد شوخ  ما  هزور  زامن و  هب  لد  هکنآ  هن  دشاب ، ندرک  رکف  نم  تدابع  رتشیب  مشاب و  رذوبا  دننام  یهاوخ  یم  نم  زا  وت 

* * *

نهذ رد  نانآ  تاروتـسد  نانخـس و  دنا ، هتـشاد  تسادق  نم  يارب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  ما ، هدوب  بهذم  یّنـس  شیپ ، يدنچ  ات  نم 
.دوب هتسب  شقن  نم 

رکف لاح  رد  حبـص  ات  مردـپ  بش  کی  دـیوگ  یم  رکبوبا  رتخد  هشیاع ، .دز  شتآ  ار  ربمایپ  ثیدـح  هک  دوب  رکبوبا  ناـمه  نم  ربهر 
زور نآ  مروایب ، وا  يارب  ار  اه  هتشون  نآ  همه  ات  تفگ  نم  هب  دیسر  ارف  هک  حبص  دوب ، هتـشون  ربمایپ  زا  ثیدح  دصناپ  وا  دوب ، ندرک 

12 .دنازوس شتآ  رد  ار  ثیداحا  نآ  همه  وا 

ار اه  هتشون  نآ  همه  داد  روتـسد  دنروایب و  وا  دزن  ار  دنا  هتـشون  ثیدح  هچ  ره  مدرم  ات  داد  روتـسد  هک  نامه  ما ، هدوب  رمع  وریپ  نم 
13 .دومن یهن  شسرپ  ل�وس و  زا  ار  مدرم  درک و  مالعا  مارح  ار  ثیدح  نتشون  هک  تسا  يا  هفیلخ  نامه  رمع  يرآ ! دننزب ، شتآ 

نارگید زا  وا  دمهفب ، ار  نآرق  تساوخ  یم  وا  دوب ، هدمآ  شیپ  ل�وس  وا  يارب  دوب و  هدناوخ  ار  نآرق  هیردنکـسا  رد  یناوج  ما  هدینش 
.درک یم  ل�وس  نآرق  مهف  دروم  رد 

ات دز  وا  رـس  هب  ردق  نآ  بوچ  اب  رمع  دیـسر ، هنیدم  هب  ناوج  نآ  یتقو  دنتـسرفب ، هنیدـم  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  دیـسر ، رمع  هب  ربخ 
اجنآ
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نآ درک ، اـهر  ار  وا  رمع  هک  دوب  اـجنیا  متـشادرب .» تسد  رکف  نیا  زا  نزن ! رگید ! تسا  سب  ریما ! يا  : » دروآرب داـیرف  ناوـج  نآ  هک 
ل�وس و وا  هک  دیـسر  ربخ  رمع  هب  زاب  زور  دـنچ  زا  دـعب  .دـیکچ  یم  وا  تروص  رـس و  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تساـخرب  اـج  زا  ناوج 
! ریما يا  : » تفگ رمع  هب  ناوج  نآ  دز ، وا  هب  هنایزات  دص  رمع  دنناباوخب و  نیمز  هب  ار  وا  داد  روتـسد  رمع  راب  نیا  دـنک ، یم  شـسرپ 

14 «. هدم رازآ  رجز و  ارم  ردق  نیا  یلو  شکب  یشکب ، ارم  یهاوخ  یم  رگا 

: مونش یم  يرگید  نانخس  وت  زا  نونکا  اّما  متسناد ، یم  ربمایپ  هفیلخ  ار  نانآ  اریز  متشادنپ ، یم  تسرد  ار  نانآ  راک  نیا  نم 

.تسا شناد  يوجتسج  رد  هک  دنهد  یم  رارق  یسک  ياپ  ریز  رد  ار  دوخ  ياه  لاب  هک  ییوگ  یم  نخس  میارب  ناگتشرف  زا 

یم شـشخب  بلط  وا  يارب  ادـخ  زا  دـننک و  یم  اـعد  دـشاب ، ملع  بلط  رد  هـک  یـسک  يارب  تادوـجوم  هـمه  هـک  ییوـگ  یم  مـیارب 
15 .دننک

.تسا رتالاب  دباع  رازه  داتفه  تدابع  زا  دنربب  هرهب  وا  شناد  زا  نارگید  هک  يدنمشناد  ماقم  ییوگ : یم  نم  هب 

16 .داد دهاوخ  يرترب  دیهش  نوخ  رب  ار  ملق  یهایس  ادخ  زور  نآ  هک  ییوگ  یم  نخس  تمایق  زور  زا 

؟ یناوخ یم  یهار  هچ  هب  ارم  وت 

رمع رکبوبا و  ارچ  سپ  تسا ، لئاق  ار  شزرا  نیا  هتشون  يارب  دناد و  یم  دیهش  نوخ  زا  رتهب  ار  ملق  یهایس  هک  تسا  نیا  مالـسا  رگا 
؟ تسا هدوب  نایم  نیا  رد  يزار  هچ  دندز ؟ شتآ  ار  اه  هتشون  نیا 

ار دوخ  نایعیش  ات  متشاد  تسود  هک  ییوگ  یم  يراد و  یمرب  هدرپ  دوخ  يوزرآ  زا  یناوخ و  یم  ارف  ندرک  ل�وس  نتشون و  هب  ارم  وت 
مدز یم  هنایزات  اب 
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17 .دنورب نید  مهف  لابند  هب  دنوش  روبجم  ات 

هک ینزب  هنایزات  نانآ  هب  يراد  تسود  هک  ییوگ  یم  وت  دیمهفب ، دیهاوخ  یم  ارچ  هک  دنا  هدز  هنایزات  ناناملـسم  رـس  رب  تساه  لاس 
نم هب  هنوگچ  ینابز و  هچ  اب  اّما  يوش ، یمن  یضار  یسک  رازآ  هب  زگره  وت  یتسه ، ینابرهم  ِياقآ  وت  دیتسین ! نید  مهف  لابند  هب  ارچ 

! داد مهاوخ  يراوس  نارگید  هب  هدوهیب  قحان و  هب  دروخ و  مهاوخ  ار  تموکح  بیرف  هنرگو  مشاب  مهف  لها  دیاب  هک  ینامهفب 

هب مهاوخب  نم  رگا  يرآ ! دننک ، یم  دای  یگرزب  هب  ارم  اه  نامـسآ  توکلم  رد  مشاب  شناد  يوجتـسج  رد  رگا  هک  ییوگ  یم  نم  هب 
18 .دننک یم  دای  تمظع  اب  ارم  ناگتشرف  هک  ارچ  تسین ، مهم  اّما  دنک ، یم  تیّذا  رازآ و  ارم  تموکح  مشاب ، یعقاو  ملع  لابند 

هدنبوک هک  تسا  ملق  نیا  دوش ، یم  مدرم  يرادیب  ثعاب  هک  تسا  هتشون  نیا  اریز  دنشاب ، نتشون  لها  تنایعیـش  هک  يراد  تسود  وت 
.تسا يریشمش  حالس و  ره  زا  رت  هدنرب  رت و 

باتک اب  طقف  مدرم  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يراگزور  دینک ، شخپ  دوخ  ناتـسود  نایم  رد  دیـسیونب و  ار  شناد  هک  يا  هتفگ  اهراب  وت 
...يراد ربخ  هدنیآ  زا  وت  يرآ ! درک ، دنهاوخ  ادیپ  سنا 

* * *

عیقب ناتسربق  هب  ات  دوش  یم  یتصرف  زامن  زا  دعب  میناوخ ، یم  تعامج  هب  ار  زامن  میور ، یم  ربمایپ  دجسم  هب  رهظ  زامن  ندناوخ  يارب 
، دیسر تداهش  هب  ّيوُما  ماشه  تسد  هب  لاس 114  رد  رقاب  ماما  .مینک  ترایز  ار  (ع ) رقاب ماما  داجـس و  ماما  نسح و  ماما  ربق  میورب و 

.تسا هدرپس  رطاخ  هب  زیزع  ماما  نآ  زا  ار  یناوارف  دنمشزرا  نانخس  وا  .دنک  یم  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  يدایز  ياه  هرطاخ  میارب  هرارُز 

رتدوز دیاب  هک  دیوگ  یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  هرارُز  نونکا 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 18 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


.مینک تکرح  هّکم  يوس  هب  دیاب  ام  دوش ، یم  لرتنک  اهدمآ  تفر و  همه  ماشه  روتسد  هب  اریز  میورب ، هنیدم  زا 

* * *

! نم ياقآ 

، مورب رهش  نیا  زا  دیاب  تسین ، يا  هراچ  اّما  مریگرب ، يا  هرهب  وت  ملع  يایرد  زا  نیا  زا  شیب  منامب و  رهـش  نیا  رد  متـسناوت  یم  شاک 
.دننامب رهش  نیا  رد  نایعیش  هک  دراذگ  یمن  ّيوُما  تموکح 

.میدرگ زاب  وت  دزن  تصرف  نیلّوا  رد  هک  میدنب  یم  دهع  یلو  میور ، یم  رهش  نیا  زا  ام 

.درب میهاوخ  هرهب  وت  ملع  زا  دش و  میهاوخ  وت  نادرگاش  ام  همه  دمآ ، میهاوخ  يرامشیب  ناناوج  اب  دمآ ، میهاوخن  اهنت  ام 

.يا هداد  ام  هب  وت  هک  تسا  يا  هدعو  نیا  دوشب ، وت  شناد  ناقاتشم  زا  رپ  هنیدم  هک  يزور  تسا ، کیدزن  زور  نآ 

...دسرب ارف  بسانم  نامز  نآ  ات  مینک  یم  ربص  ام 

دوش یم  رارکت  خیرات  یتقو 

(ع) قداص ماما  يومع  وا  .تسا  (ع ) داجـس ماما  ِرـسپ  دیز  دور ، یم  هنیدـم  يوس  هب  هفوک  زا  دـْیِز » ، » دـسر یم  هفوک  رهـش  هب  يربخ 
.تسا

هفوک هب  ار  وا  ییارجاـم ، دروم  رد  خـساپ  شـسرپ و  يارب  سپـس  دـیبلط و  قـشمد  هب  ار  وا  ماـشه  درک ، یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  دـیز 
هفوک رادنامرف  .دورب  هفوک  زا  عیرس  دیاب  دنک و  بش  هفوک  رد  ار  زور  دیز  دهدن  هزاجا  هک  تساوخ  هفوک  رادنامرف  زا  ماشه  .داتسرف 

.درک جراخ  هفوک  زا  دوز  یلیخ  ار  دیز  مه 

اب ات  دـنا  هتفرگ  میمـصت  نانآ  دـننادرگزاب ، رهـش  هب  ار  وا  دـنورب و  دـیز  لابند  ات  دـنریگ  یم  میمـصت  رهـش  ناگرزب  زا  یعمج  زورما 
هک نآلا  ایآ  دش ؟ دنهاوخ  ّقفوم  نانآ  ایآ  هک  منک  یم  رکف  دوخ  اب  نم  دنزاس ، نوگنرـس  ار  ّيوُما  تموکح  دننک و  مایق  دیز  کمک 

ناقفخ تسایس  اب  ماشه  دشاب ؟ یم  مایق  يارب  یبسانم  نامز  تسا ، يرجه  لاس 120 
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.تسا هداد  رارق  انگنت  رد  ار  نایعیش  هک  تساه  لاس  ماشه  دهدب ، همادا  دوخ  تموکح  هب  تسا  هتسناوت 

رد ماجنارـس  دنتـسه ، دـیز  يوجتـسج  رد  نانآ  دـننادرگزاب ، رهـش  هب  ار  دـیز  ات  دـنا  هتفرگ  میمـصت  رهـش  ناگرزب  زورما  لاـح ، رهب 
.دورب هنیدم  يوس  هب  دنراذگ  یمن  ددنب و  یم  وا  رب  ار  هار  دنسر و  یم  دیز  هب  هیسداق » »

ات يراد  زابرس  رازه  لهچ  هفوک  رد  يور ؟ یم  اجک  هب  هدرک و  اهر  ار  ام  رهش  ربمایپ ! رـسپ  يا  : » دنیوگ یم  دیز  هب  نانآ  نک ! شوگ 
«. يزاس نوگنرس  ار  هفیلخ  یگنجب و  تموکح  اب 

.درک دهاوخ  نوگنرس  ار  تموکح  نیا  وا  درک و  دهاوخ  يرای  ار  دیز  ادخ  هک  دنراد  دیما  نانآ 

.دنراذگن اهنت  ار  وا  زگره  هک  دننک  یم  دای  مسق  همه  مدرم  دنک ؟ لوبق  ار  مدرم  نیا  توعد  ایآ  دور ، یم  ورف  رکف  هب  دیز 

«. دیدومن (ع ) نیسح مدج  اب  هک  دینکب  ار  يراک  نامه  نم  اب  مسرت  یم  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ور  نانآ  هب  دیز 

يوس هب  (ع ) نیـسح ماما  یتقو  یلو  دندز  ار  اه  فرح  نیمه  مه  (ع ) نیـسح ماما  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  هفوک  مدرم  نیا  يرآ !
.دندیشک ریشمش  شیور  هب  دنتفر و  وا  گنج  هب  دمآ  نانآ 

مهم هظحل  رد  دیز  .داتـسیا  دنهاوخ  وا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  دروخ و  دنهاوخن  بیرف  زگره  راب  نیا  هک  دـننک  یم  دای  مسق  هفوک  مدرم 
.ددرگ زاب  هفوک  يوس  هب  دریگ  یم  میمصت  وا  دنیب ، یم  ار  نانآ  روش  دنک ، یم  مدرم  نیا  هب  یهاگن  تسا ، هداتسیا  خیرات 

هک نکن  شومارف  دنهدب ، بیرف  ار  وت  دنهاوخ  یم  نانیا  دیز ! يا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ور  دیز  هب  وا  .تسوا  هارمه  دیز  ِيومعرسپ 
گنج ماگنه  یلو  دندرک  تعیب  (ع ) نسح اب  دندادن ، شوگ  شنخس  هب  دنتشاذگ و  اهنت  ار  (ع ) یلع مدرم  نیا 
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توعد دوخ  رهـش  هب  ار  (ع ) نیـسح نانیا  .دندز  مقر  ار  شتبرغ  دـندرک و  یمخز  ار  وا  دـندروآ و  موجه  (ع ) نسح رـس  رب  هیواعم  اب 
«. دندیشک ریشمش  وا  يور  هب  سپس  دندرک و 

ار وت  ماقم  دناوت  یمن  تسا و  دوسح  وت  ِيومعرـسپ  دیز ! يا  : » دیوگ یم  دیز  هب  وا  دونـش ، یم  ار  نخـس  نیا  هفوک  ناگرزب  زا  یکی 
«. دراد ار  مایق  نیا  يربهر  يارب  یگتسیاش  شدوخ  هک  دنک  یم  لایخ  وا  دنیبب ،

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  دوخ  يومعرسپ  هب  دیز 

یماـگنه .دـندرک  یم  تیاـمح  هیواـعم  زا  ماـش  مدرم  هک  دوـب  نـیا  يارب  دنتـشاذگ ، اـهنت  ار  (ع ) یلع مدرم  نـیا  رگا  وـمع ! رـسپ  يا 
تسکش ار  هّیُما  ینب  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  طیارش  زورما  اّما  دندوب ، تردق  جوا  رد  هّیُما  ینب  هک  داتفا  رد  دیزی  اب  (ع ) نیـسح

.داد

نانآ دزن  سک  چیه  يرادنپ  یم  هچنآ  فالخ  رب  رازراک  عقوم  رد  يدرگزاب ، هفوک  هب  يوش و  هارمه  مدرم  نیا  اب  رگا  مسرت  یم  نم 
.دشابن وت  زا  رت  تسپ 

.ما هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  نم 

.دنناد ناورسخ  شیوخ ، تکلمم  حالص 

.دور یم  هنیدم  يوس  هب  دیز  ِيومعرسپ  ددرگ و  یمزاب  هفوک  يوس  هب  شرسپ  اب  هارمه  دیز  هک  تساجنیا 

دیز تسد  هب  ماشه  يدادبتسا  تموکح  يدوز  هب  هک  دنراد  دیما  مدرم  دوش ، یم  بالقنا  هدامآ  رهـش  نیا  هفوک ، هب  دیز  تشگزاب  اب 
19 .دش دهاوخ  نوگنرس 

* * *

.دناوخ یم  ارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  دسیون و  یم  همان  فلتخم  ياه  هلیبق  هب  وا  دنک ، یم  زاغآ  ار  دوخ  تکرح  دیز 

ادیپ ار  وا  دـناوتن  تموکح  ات  درب  یم  رـس  هب  شنارای  زا  یکی  هناخ  رد  تقو  دـنچ  ره  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  يا  هنایفخم  یگدـنز  وا 
.دنک

یگرزب ماگ  دوش ، طلسم  هفوک  رب  دناوتب  دیز  رگا  هک  یناد  یم  ًامتح 
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! تسا ناریا  هزاورد  هفوک  تسا ، هتشادرب 

؟ هن ای  منک  تعیب  وا  اب  مورب و  دیز  دزن  ایآ  هک  متسه  رکف  رد  نم 

ایآ دنک ، دوبان  ار  دساف  تموکح  نیا  دنک و  بالقنا  دهاوخ  یم  تسا ، (ع ) قداص ماما  ِيومع  وا  تسا ، (ع ) داجـس ماما  دـنزرف  دـیز 
؟ منک يرای  ار  وا  دیاب 

؟ ییآ یم  نم  هارمه  مه  وت  ایآ  .منک  تروشم  وا  اب  مورب و  هرارُز  هناخ  هب  مریگ  یم  میمصت  دسر ، یم  منهذ  هب  يرکف 

هب مناتـسود  زا  يا  هّدـع  اـب  نم  تسا  رارق  بشما  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  نم  هب  یهاـگن  هرارُز  مسرپ ، یم  هرارُز  زا  ار  دوخ  ل�وس  نم 
! ییایب ام  هارمه  یناوت  یم  مه  وت  مییوگب ، نخس  وا  اب  میورب و  دیز  رادید 

* * *

اجنیا رد  يدایز  ناگرزب  .منیـشن  یم  يا  هشوگ  رد  منک و  یم  مالـس  مور ، یم  دـیز  ناراـی  زا  یکی  هناـخ  يوس  هب  بش  یکیراـت  رد 
ار وا  همه  .دراد  هفوک  رازاب  رد  یفارص  هزاغم  وا  .تسا  نامُعن  وا  مسا  تسا ، هتـسشن  اجنآ  رد  هک  ینیب  یم  ار  درم  نآ  دنا ، هدش  عمج 

.دنسانش یم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  نامُعن  هب  ور  دیز  نونکا 

؟ ینک تعیب  نم  اب  یهاوخ  یمن  ایآ  تسادج ، نم  هار  زا  وت  هار  ایوگ  نامعن ! يا 

؟ يا هتفرگ  یمیمصت  هچ  وت 

.ینک يرای  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  .مزاس  نوگنرس  ار  تموکح  نیا  منک و  مایق  مهاوخ  یم  نم 

.منک یمن  ار  راک  نیا  نم  راوگرزب ! يا 

؟ يراد یم  غیرد  ار  دوخ  ناج  وت  ایآ 

؟20 منک تعیب  وت  اب  هچ  يارب  سپ  یشابن ، ادخ  تّجح  وت  رگا  .منک  يوریپ  ادخ  تّجح  زا  نامز ، نیا  رد  دیاب  نم  دیز ! يا 

(ع) قداص ماما  زا  دوخ  مایق  نیا  يارب  دیز  ایآ  یتسار  هب  مشاب ، دوخ  ماما  عیطم  دیاب  نم  يرآ ! درب ، یم  ورف  رکف  هب  ارم  نامُعن  باوج 
هزاجا
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؟ دراد نامیا  ترضح  نآ  تماما  هب  وا  ًالصا  تسا ؟ هتفرگ 

یسک تسین ! ماما  دنکن ، مایق  دنیشنب و  دوخ  هناخ  رد  هک  یسک  .میتسه  ربمایپ  نادناخ  زا  ام  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ام  هب  یهاگن  دیز 
«. دنک داهج  ناراکمتس  اب  دشکب و  ریشمش  هک  تسا  ماما 

؟ تسا ماما  دربب ، ریشمش  هب  تسد  دشاب و  ربمایپ  نادناخ  زا  سک  ره  ایآ  درب ، یم  ورف  رکف  هب  ارم  دیز  نخس  نیا 

زا ربمایپ  یتقو  .تسا  نایعیش  ام  لّوا  ماما  (ع ) یلع دیز ! يا  : » دیوگ یم  دنک  یم  دیز  هب  ور  تسا  هتـسشن  عمج  نایم  رد  هک  يدرمریپ 
جنپ تسیب و  نآ  رد  منادب  وگب  درکن ، مایق  تسـشن و  هناخ  رد  لاس  جنپ  تسیب و  (ع ) یلع .دندرک  بصغ  ار  وا  قح  مدرم  تفر ، ایند 

.»؟ هن ای  دوب  ماما  وا  ایآ  لاس 

هناخ رد  (ع ) یلع هک  ینامز  ییوگب  رگا  دیز ! يا  : » دهد یم  همادا  دوخ  نخـس  هب  درمریپ  دهد ، یمن  یباوج  دنک و  یم  توکـس  دیز 
رگا تسا ، هدرکن  مایق  هتفرگن و  تسد  رد  ریـشمش  هچ  رگا  دـشاب ، ماما  مه  (ع ) قداص ماما  هک  دوش  یم  سپ  دوب ، ماـما  دوب ، هتـسشن 

21 .»؟ يا هدمآ  اجنیا  هچ  يارب  وت  سپ  تسا ، هدوبن  ماما  (ع ) یلع مه 

یفرط زا  درادن ، دوخ  مایق  دروم  رد  (ع ) قداص ماما  زا  یحیرـص  روتـسد  دیز  يرآ ! دنک ، یم  توکـس  وا  دیوگب ، هچ  خساپ  رد  دیز 
هب ار  تموکح  ّتیقفوم ، تروص  رد  دراد  میمـصت  وا  ایوگ  دراد ، نامیا  دوخ  ّتیقفوم  هب  تسا و  هدید  ار  هفوک  مدرم  قایتشا  روش و 

.دنناد یم  دوخ  ماما  ار  وا  نونکا  وا  نارای  لاح ، نیااب  دیامن ، راذگاو  (ع ) قداص ماما 

دومن و میهاوخ  يرای  ار  وا  دوجو  مامت  اب  دهدب  ار  دیز  يرای  روتسد  ام  هب  ترضح  نآ  رگا  میشاب ، دوخ  ماما  روتسد  رظتنم  دیاب  ام 
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.دومن میهاوخ  وا  يادف  ار  شیوخ  ناج 

: دیوگ یم  دزیخ و  یمرب  اج  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  تسا ، نتفر  عقوم  رگید  دیماجنا ، لوط  هب  هسلج 

؟ تسیچ رمع  رکبوبا و  دروم  رد  وت  رظن  دیز ! يا 

.میوگ یمن  يزیچ  نانآ  دروم  رد  یبوخ  ریخ و  زج  هب  نم  دنک ، تمحر  ار  ود  نآ  ادخ 

؟ ینک مایق  یهاوخ  یم  ارچ  سپ  تسا  نینچ  نیا  رگا 

؟ رگم روطچ 

بـصغ ار  ربمایپ  نادـناخ  قح  هک  دـندوبن  رفن  ود  نآ  رگم  .بوخ  يریگب ، ار  ربماـیپ  نادـناخ  نوخ  ماـقتنا  یهاوخ  یم  ییوگ  یم  وت 
؟ دندرک

لمع ربمایپ  نخـس  نآرق و  هب  دندرک و  راتفر  تلادع  هب  مدرم  نایم  رد  ود  نآ  دندشن ، رفاک  یلو  دـنتفرگ  یـشیپ  ام  رب  رمع  رکبوبا و 
.دندرک

یم ارچ  سپ  .تسا  هدرکن  یملظ  امـش  رب  مه  تموکح  نیا  سپ  دـنا ، هدرکن  یملظ  نادـناخ  امـش  رب  رمع  رکبوـبا و  ییوـگ  یم  وـت 
نامه هب  امش  قح  نتفرگ  رد  هّیُما  ینب  تسا ؟ هدرکن  یملظ  هک  یناوخ  یم  یتموکح  هیلع  رب  شروش  هب  ار  ام  ارچ  ینک ؟ مایق  یهاوخ 

22 .دنا هدرک  لمع  رمع  رکبوبا و  شور  هویش و 

؟ تفگ نخس  نینچ  رمع  رکبوبا و  دروم  رد  دیز  ارچ  یتسار  هب  دنور ، یم  ورف  رکف  هب  همه  نانخس ، نیا  ندینش  اب 

؟ تسا هدرک  شومارف  ار  داد  يور  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هک  ییاه  ملظ  اه و  متس  يارجام  وا  ایآ 

23 .دندرک بصغ  ار  (ع ) یلع قح  دندرک و  یلمع  ار  دوخ  هشقن  دندش و  عمج  هفیقَس »  » رد هک  دندوب  رمع  رکبوبا و  نیا 

همه دهاوخ  یم  وا  ایوگ  دهد ، یم  رظن  هنوگ  نیا  نیمه ، يارب  دنک و  عمج  دوخ  مایق  يارب  ار  يرتدایز  نارای  دهاوخ  یم  دیز  دـیاش 
رمع زا  اراکشآ  رگا  دناد  یم  وا  دنک ، جیسب  تموکح  دض  رب  ار  اهورین 
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.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  نارای  زا  يدایز  هّدع  دیوج ، يرازیب  رکبوبا  و 

* * *

یم وا  زا  دـسیون و  یم  هفوک  رادـنامرف  هب  يا  هماـن  ماـشه  .دـنرب  یم  ماـشه  يارب  ار  هفوک  هب  دـیز  ندـمآ  ربخ  یتـموکح  ناـسوساج 
.دشاب لماک  یگدامآ  رد  دیز  مایق  اب  هلباقم  يارب  ات  دهاوخ 

رگید ياهرهـش  هب  وا  نارای  ای  دیز  فرط  زا  يا  همان  ات  دوش  لرتنک  هفوک  یجورخ  ياه  هار  همه  ات  دهد  یم  روتـسد  هفوک  رادـنامرف 
.دوشن لاسرا  قارع 

.دنا هدرک  مالعا  دیز  هب  ار  دوخ  يرادافو  طساو »  » و نئادم » «، » هرصب  » ياهرهش مدرم  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  اهربخ 

* * *

: دیوگ یم  يزوسلد  يور  زا  وا  نک ، شوگ  تسا ، لیهُک  نبا  وا  دیوگ ؟ یم  نخس  دیز  اب  هک  تسیک  درمریپ  نآ 

.دنا هدرک  تعیب  وت  اب  رفن  دنچ  منادب  وگب  .يراد  ام  رب  یگرزب  ّقح  یتسه و  ربمایپ  نادناخ  زا  وت  دیز ! يا 

.رفن رازه  لهچ 

؟ دندرک تعیب  (ع ) نیسح تدج  اب  رفن  دنچ  منادب  وگب 

.رفن رازه  داتشه 

؟) (ع نیسح تدج  ماقم  ای  تسا  رتالاب  وت  ماقم  منادب  وگب  دندنام ؟ رادافو  وا  هب  رفن  دنچ  رفن  رازه  داتشه  نآ  زا  یناد  یم  ایآ 

(. (ع نیسح مدج  ماقم 

؟) (ع نیسح راگزور  مدرم  ای  دنرتهب  راگزور  نیا  مدرم 

.راگزور نآ  مدرم 

؟ يا هتشاد  شوخ  لد  مدرم  نیا  يافو  هب  وت  هک  تسا  هدش  هنوگچ  نونکا  .دندرک  تنایخ  (ع ) نیسح هب  نانآ  .بوخ 

؟24 مورب منک و  اهر  ار  اه  نآ  هک  تسا  تسرد  ایآ  .دننکشن  نامیپ  زگره  هک  دنا  هتسب  دهع  نانآ  دنا ، هدرک  تعیب  نم  اب  مدرم  نیا 

نشور و وا  فده  نخس و  دنوش ، هدامآ  مایق  يارب  ات  دتسرف  یم  ناسارخ  يوس  هب  ار  يدارفا  وا  تسا ، مّمـصم  دوخ  میمـصت  رد  دیز 
شفده هک  تسا  هتفگ  مدرم  هب  تسا ، حضاو 
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25 .دهدب تاجن  ینید  دادبتسا  متس  ملظ و  زا  ار  مدرم  دهاوخ  یم  وا  تسین ، نامولظم  زا  عافد  تلادع و  مالسا ، زج  يزیچ 

* * *

مایق يارب  هنایفخم  تروص  هب  دنا ، هدمآ  هوتـس  هب  هّیُما  ینب  متـس  ملظ و  زا  هک  یناناوج  دـنا ، هدرک  تعیب  دـیز  اب  يدایز  هورگ  نونکا 
! يرآ دنیب ، یمن  حالـص  ار  مایق  طیارـش  نیا  رد  ماما  ایوگ  دیآ ، یمن  مشچ  هب  (ع ) قداص ماما  نارای  نانآ  نایم  رد  دـننک ، یم  شالت 
، درک تیبرت  ار  یعقاو  ناناملسم  دیاب  ادتبا  یمالسا  تموکح  کی  لیکشت  يارب  هک  دناد  یم  دسانش ، یم  یبوخ  هب  ار  مدرم  نیا  ماما 

.دنشیدنا یم  يرگید  ياهزیچ  هب  دنا ، هدش  عمج  دیز  رود  هک  یمدرم 

.دنا هتفریذپ  دوخ  ماما »  » ناونع هب  ار  وا  مه  یضعب  دنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  دنتسه و  دیز  رادفرط  ینعی  دنا ، هدش  يدیز  مدرم  رتشیب 

ماما دنیوگ  یم  نانآ  دنتـسه .) روهـشم  مه  هّیدیز  هقرف  هب  هک   ) دنتـسه يدـیز »  » نانآ دـسرب ، مه  رفن  رازه  دـص  هب  نانآ  رامآ  دـیاش 
.تسا ماما  دشاب ، هتشاد  ار  طرش  ود  نیا  هک  سک  ره  دنک ، مایق  دشاب و  (س ) همطاف لسن  زا  هک  تسا  یسک 

هدزاود میناد ، یم  ینامـسآ  يدـهع  ار  تماما  میتسه و  (ع ) قداص ماما  هعیـش  ام  دـنا ، هدرک  گنت  ام  رب  ار  هصرع  يردـق  اـه  يدـیز 
دنک یمن  یقرف  تسا ، ماما  ماما ، تسا ، هتفگ  نخس  نانآ  دروم  رد  مه  ربمایپ  تسا و  هدرک  باختنا  ام  يارب  ار  اه  نآ  ادخ  هک  یماما 

26 .دشاب هدرب  ریشمش  هب  تسد  ای  دشاب  هتسشن  هناخ  رد  هک 

« يرفعج  » هب ام  لیلد  نیمه  هب  تسا ، رفعج » (، » (ع قداص ماما  یلصا  ِمان  هک  یناد  یم  ًامتح  .میتسه  روهشم  يرفعَج » هعیـش   » مان هب  ام 
.دسرب ام  هب  هنیدم  زا  يربخ  ات  میتسه  رظتنم  هظحل  ره  میتسه ، (ع ) قداص ماما  روتسد  رظتنم  ام  همه  .میا  هدش  روهشم 

سک ره 
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دیز رگا  دـنک ، هزرابم  روج  ملظ و  اب  دـهاوخ  یم  دـیز  تسیچ ، (ع ) قداص ماما  رظن  مینادـب  اـت  میور  یم  وا  دزن  دـیآ ، یم  هنیدـم  زا 
وا ایآ  تسا  نیا  رد  نخـس  همه  اّما  دنک ، راذگاو  (ع ) قداص ماما  هب  ار  تموکح  وا  هک  تشاد  دیما  ناوت  یم  دوش ، نادـیم  نیا  زوریپ 

؟ دش دهاوخ  ّقفوم  طیارش  نیا  رد 

یگدامآ ربمایپ  نادناخ  تموکح  يارب  ردقچ  مدرم  تسا ؟ نشور  ردقچ  هدنیآ  دوش ؟ یم  لح  تموکح  نیا  طوقس  اب  زیچ  همه  ایآ 
؟ دنا هدش  تیبرت  دّهعتم  ن�وم و  ياهورین  ایآ  دنراد ؟

اهزیچ یلیخ  هب  دیاب  تموکح  نیا  ینوگنرـس  زا  لبق  هک  دناد  یم  (ع ) قداص ماما  یلو  تسا ، تموکح  ینوگنرـس  رکف  هب  طقف  دیز 
دیهـش دنک ، مایق  متـس  اب  هزرابم  هار  رد  هک  یـسک  تسا ، هدرک  باختنا  ار  دوخ  هار  تسا ، تداهـش  بلاط  دوخ  دیز  هّتبلا  درک ، رکف 

.تسوا راظتنا  رد  تشهب  تسا و 

* * *

دورب و دیز  نارای  شیپ  ات  دهد  یم  يرومأم  هب  يدایز  لوپ  وا  دنک ، ادیپ  ار  دیز  هاگ  یفخم  هدش  روطره  دهاوخ  یم  هفوک  رادـنامرف 
اب .دنک  ریگتـسد  ار  دیز  يراک  بیرف  نیا  اب  دهاوخ  یم  وا  .ما  هدروآ  لوپ  دـیز  يارب  ما و  هدـمآ  ناسارخ  زا  نم  هک  دـیوگب  نانآ  هب 

.دنک ادیپ  ار  دیز  دناوت  یمن  رادنامرف  اه  شالت  نیا  همه 

زا وا  ِناراـی  اـت  تسا  هدـش  رارق  .دـش  دـهاوخ  زاـغآ  ماـیق  هک  تسا  یبش  رفـص ،»  » هاـم لّوا  بش  هک  تسا  هدرک  مـالعا  همه  هب  دـیز 
هفوک هب  ار  دوخ  دـنوش و  جراـخ  هراـبکی  هب  اـهورین  همه  هک  تسا  نیا  هماـنرب  .دـنناسرب  هفوک  هب  ار  دوـخ  بش  نآ  رگید ، ياـهرهش 

.دننک تکرح  قشمد  يوس  هب  هفوک  فّرصت  زا  دعب  دنناسرب و 

وت : » دسیون یم  هفوک  رادنامرف  يارب  ار  همان  نیا  دوش و  یم  ربخاب  ارجام  زا  یسوساج 
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.»؟ یتسه باوخ  رد  نانچمه  وت  دناوخ و  یم  ارف  تعیب  هب  ار  مدرم  دیز  یتسه ؟ اجک 

هک ار  یناسک  ات  دهد  یم  روتسد  رادنامرف  .دندنب  یم  ار  اه  هار  همه  یتموکح  ياهورین  تسا ، هدنام  دوعوم  نامز  ات  هتفه  کی  زونه 
.دنوش یم  ریگتسد  دیز  نارای  زا  یهورگ  .دنوش  نادنز  هناور  ریگتسد و  دنا  هتشاد  يراکمه  دیز  اب  دنهد  یم  لامتحا 

یم ًامتح  .دش  دهاوخ  مادعا  دوش ، هدید  اه  هچوک  رد  یـسک  رگا  دنوش ، عمج  دجـسم  رد  دیاب  مدرم  همه  هک  دنهد  یم  ادن  نارومأم 
.دهد یم  ياج  دوخ  رد  يدایز  ّتیعمج  هفوک ، دجسم  هک  یناد 

ات دندنب  یم  ار  دجسم  ياهرد  نارومأم  دوش ، یم  رپ  ّتیعمج  زا  هفوک  دجـسم  یتقو  دنرب ، یم  موجه  دجـسم  يوس  هب  سرت  زا  مدرم 
.دورب دیز  يرای  هب  دناوتن  یسک 

* * *

جراخ دجسم  زا  یسک  دنهد  یمن  هزاجا  نارومأم  دنتسه ، دجسم  رد  مدرم  زونه  تسا ، درس  یلیخ  اوه  تسا ، هبنشراهچ  بش  بشما 
يوس هب  وا  دوش ، یم  جراخ  دوخ  هاگ  یفخم  زا  دندوب  وا  هارمه  هک  يرفن  هدجیه  اب  دوش  یم  ربخاب  عوضوم  نیا  زا  دـیز  یتقو  دوش ،

هناخ زا  يا  هّدع  دسر ، یم  شوگ  هب  دجسم  زا  مدرم  ربکا » هّللا   » يادص دنک ، یم  نشور  یکیدزن  نآ  رد  ار  یشتآ  دیآ ، یم  دجـسم 
هک یمدرم  دور  یم  راظتنا  دننک ، یم  هلمح  دجـسم  يوس  هب  نانآ  .دوش  یم  رفن  نانآ 218  دادعت  دـنیآ ، یم  نوریب  وا  يرای  يارب  اه 

.دنیایب دجسم  نوریب  هب  دننک و  شروش  زین  دنتسه  دجسم  رد 

ربص هچ  ره  دیز  دننک ، يرای  ار  وا  ناج  ياپ  ات  هک  دنا  هتـسب  نامیپ  اه  نآ  دراد ، زاین  دنا  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  هب  دـیز  بشما 
رد يوس  هب  رگا  دننیب  یم  یتقو  اّما  دنهد ، یم  رـس  ربکا » هّللا   » دایرف نانآ  دنراعـش ، لها  طقف  هفوک  مدرم  دوش ، یمن  يربخ  دنک ، یم 

، دنوش یم  هتشک  دنورب ، دجسم 
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.دنروخ یمن  ناکت  دوخ  ياج  زا 

يراوخ ّتلذ و  زا  دیا ، هدنام  دجسم  رد  هک  یناسک  يا  : » دنروآرب دایرف  دنوش و  دجسم  کیدزن  ات  دهد  یم  روتسد  دوخ  نارای  هب  وا 
!«. دییایب تّزع  يوس  هب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  دوخ  نارای  هب  دیز 

؟ دنیآ یمن  ام  يرای  هب  مدرم  نیا  ارچ 

.دنا هدرک  هرصاحم  ار  نانآ  یتموکح ، نارومأم 

! تسین نامیپ  نتسکش  يارب  يا  هناهب  زگره  نیا 

هب ارچ  دنتـسه  اه  هناخ  رد  هک  ینانآ  : » دیوگ یم  وا  دنا ، هتفرگ  هانپ  دوخ  ياه  هناخ  رد  مدرم  زا  يدایز  هّدع  زونه  هک  دناد  یم  دـیز 
«. دنیآ یمن  ام  يرای 

: دیوگ یم  دتفا و  یم  (ع ) نیسح دای  هب  وا  دمهف ، یم  ار  زیچ  همه  هنحص  نیا  ندید  اب  دیز  دهد ، یمن  ار  ل�وس  نیا  باوج  سک  چیه 
«. دندرک (ع ) نیسح اب  هک  دندرک  ار  يراک  نامه  نم  اب  مدرم  نیا  »

.دنا هدرک  تعیب  وا  اب  اه  هناخ  نآ  بحاص  دناد  یم  هک  دسر  یم  ییاه  هناخ  رد  هب  دوش ، یم  رود  دجسم  زا  دیز 

.دهد یمن  یباوج  سک  چیه  اّما  دنز ، یم  ادص  مسا  هب  ار  نانآ  وا 

ناماس رـس و  نآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  هک  دنهاوخ  یم  اجنآ  ات  ار  نید  دنیایند ، هدنب  مدرم  : » تسابیز ردـقچ  (ع ) نیـسح ماما  هلمج  نیا 
27 «. دوب دنهاوخ  مک  نارادنید  دیآ ، شیپ  شیامزآ  یتقو  دنهدب ،

یم وا  يرای  زا  مد  هک  یمدرم  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  ادرف  یتسار  هب  اّما  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  یتموکح  نارومأم  دناوت  یم  دـیز  بشما 
؟28 دمآ دنهاوخ  وا  کمک  هب  دندز 

* * *

دهاوخ زوریپ  تموکح  زابرـس  رازه  هدزاود  لباقم  رد  هنوگچ  دوخ  كدنا  نارای  اب  دیز  دوش ، یم  زاغآ  گنج  دـسر ، یم  ارف  حـبص 
رازه دروایب ، ار  دیز  ِرـس  هک  یـسک  يارب  رادنامرف  .دیـسر  دنهاوخ  هفوک  هب  ماشه  فرط  زا  مه  رگید  رفن  رازه  تشه  يدوز  هب  دش ؟

.تسا هداد  رارق  هزیاج  الط  هّکس 

گنج
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زا یکی  ناـیم  نیا  رد  دوـش ، یم  رتـمک  مک و  دـیز  ناراـی  هظحل  هب  هظحل  دـنگنج ، یم  دوـجو  ماـمت  اـب  شناراـی  دـیز و  دراد ، همادا 
.دزیر یم  کشا  دنز و  یم  هقلح  دیز  نامشچ  رد  کشا  دیوگ ، یم  ازسان  (س ) همطاف هب  تموکح  نایهاپس 

لباقم زا  همه  دمزر ، یم  (ع ) نیـسح شدج  دننام  وا  تسا ، یندز  لاثم  وا  تعاجـش  دیایب ، دـیز  گنج  هب  درادـن  تأرج  سک  چـیه 
هداد روتـسد  رادنامرف  دنتـسه ، هرـصاحم  دجـسم  رد  زونه  مدرم  دنک ، تمواقم  دناوت  یم  ار  لّوا  زور  دیز  دننک ، یم  رارف  وا  ریـشمش 

.دوش جراخ  دجسم  زا  درادن  قح  یسک  دیز  ندش  هتشک  ات  تسا 

* * *

ياهورین زا  يدایز  دادـعت  دـهد  یم  ناشن  دوخ  زا  هک  یتداشر  اب  دـیز  .تسا  هدرک  ماـیق  دـیز  هک  تسا  يزور  نیمود  هعمج ، زورما 
.درادن دجسم  رد  اب  يدایز  هلصاف  شنارای  وا و  دشک ، یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  یتموکح 

ار شنرای  دیز و  ات  دهد  یم  روتـسد  وا  هک  تساجنیا  .دوش  زوریپ  دیز  تعاجـش  لباقم  رد  دناوت  یمن  زگره  هک  دـناد  یم  رادـنامرف 
.دیآ یم  دورف  شنارای  دیز و  رب  اه  ناتسلخن  ات  هتفرگ  اه  ماب  تشپ  زا  وس ، ره  زا  ریت  ناراب  .دننک  نارابریت 

.دـنک یم  تباصا  وا  یناشیپ  هب  دـیآ و  یم  ریت  دریگ ، یم  فدـه  ار  دـیز  یناشیپ  رود  زا  دـهن و  یم  نامک  هب  يریت  يرهام  زادـناریت 
.دوش یم  فّقوتم  گنج  دسر و  یم  ارف  بش  دنرب ، یم  يا  هناخ  هب  ار  وا  دنریگ و  یم  ار  شفارطا  دیز  نارای  زا  رفن  دنچ 

* * *

هچ : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  یهاگن  دوخ  فارطا  هب  وا  .تسا  هتفر  ورف  وا  یناـشیپ  ناوختـسا  رد  ریت  دـچیپ ، یم  دوخ  هب  درد  زا  دـیز 
رکبوبا و نیا  هک  دییوگب  وا  هب  درک ، یم  ل�وس  نم  زا  رمع  رکبوبا و  دروم  رد  هک  دوب  یسک 
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«. دنتخادنا زور  نیا  هب  ارم  هک  دندوب  رمع 

هب یهاگن  دیز  دروآ ، نوریب  یناشیپ  زا  ار  ریت  دیاب  تسین  يا  هراچ  دنک ، یم  ریت  هب  یهاگن  وا  دنروآ ، یم  یکشزپ  دیز ، يارب  نونکا 
«. نک هزرابم  ناراکمتس  اب  هدب و  همادا  ارم  هار  نم  زا  دعب  مدنزرف ! : » دیوگ یم  دنک و  یم  ییحی  شدنزرف 

.دوش یم  دیهش  دیز  یتاظحل  زا  دعب  دوش و  یم  دایز  يزیرنوخ  دشک ، یم  نوریب  ار  ریت  درب و  یم  تسد  کشزپ 

هب يرهن  رتسب  رد  ار  ندب  ماجنارس  دننک ، هچ  شرکیپ  اب  دنناد  یمن  اه  نآ  دنیوگ ، یم  تیلست  ییحی  شرـسپ  هب  ار  وا  تداهـش  نارای 
رفن هد  اب  دیز  رسپ  ییحی ، نونکا  .دنک  ادیپ  ار  وا  دسج  دناوتن  یسک  ات  دننک  یم  يراج  نآ  يور  ار  بآ  هرابود  دنراپس و  یم  كاخ 

.دوش یم  جراخ  هفوک  زا  دنک و  یم  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  ردپ  نارای  زا 

* * *

هب دندید  ار  یحورجم  ره  دنزادرپب ، رهـش  هناخ  هب  هناخ  يوجتـسج  هب  نارومأم  ات  دهد  یم  روتـسد  رادنامرف  دسر ، یم  ارف  هک  حـبص 
.دهد یم  ار  دیز  نارای  ماع  لتق  روتسد  وا  .درادن  يربخ  وا  تشونرس  زا  ددرگ و  یم  دیز  لابند  هب  وا  .دنناسرب  لتق 

یم وا  هب  ار  بشید  يارجام  دور و  یم  رادنامرف  دزن  وا  نیمه  يارب  دنک ، یم  هسوسو  ار  وا  الط  هّکـس  رازه  تسا ، دیز  مالغ  يدنس ،
.دیوگ یم  وا  هب  ار  دیز  نفد  لحم  دیوگ و 

یم ماش  هب  رـس  یتقو  دوش  هداتـسرف  هفیلخ  يارب  ات  دننک  ادج  ندب  زا  ار  رـس  دنروآ ، نوریب  ار  وا  رکیپ  ات  دـهد  یم  روتـسد  رادـنامرف 
زا دعب  دشاب ، همه  يارب  یتربع  سرد  ات  دننک  نازیوآ  رهـش  هزاورد  رانک  ماع و  ألم  رد  ار  دیز  رـس  ات  دـهد  یم  روتـسد  ماشه  دـسر ،

هنیدم و هب  ار  دیز  ِرس  ماشه ، یتّدم 
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.دوش هدناخرچ  اهرهش  نیا  رد  ات  دتسرف  یم  مه  رصم 

ندب یـسک  ادابم  ات  دنک  یم  ینابهگن  رومأم  ار  رفن  دصراهچ  دزیوآ و  یم  راد  رب  هفوک  هسانک  هلحم  رد  ار  دیز  ندب  هفوک ، رادـنامرف 
یـسک رگید  ات  دشاب  راد  رب  ندب  نیا  اه  تّدـم  دـهاوخ  یم  رادـنامرف  دـننک ، یم  تبظاوم  دـسج  زا  رفن  دـص  بش  ره  دـنک ، نفد  ار 

29 .دنکن ادیپ  ار  تموکح  نیا  دض  رب  شروش  مایق و  تأرج 

* * *

.تسا هدش  رکذ  دیز  تداهش  ربخ  همان  نآ  رد  .دوش  یم  هداتسرف  (ع ) قداص ماما  يارب  هنیدم  هب  هفوک  زا  يا  همان 

اهدای زا  هاگ  چـیه  وا  ّتیمولظم  ییاهنت و  دروآ ، یم  درد  هب  ار  ماما  بلق  ربخ  نیا  .دزیر  یم  کشا  دـناوخ  یم  ار  همان  نیا  ماما  یتقو 
افو دوخ  هدعو  هب  دش  یم  زوریپ  رگا  وا  دوب ، راکتـسرد  يدرم  دیز  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  دوخ  نایفارطا  هب  ور  ماما  .تفر  دـهاوخن 

30 «. درک یم 

میسقت دندش ، هتشک  دیز  مایق  رد  هک  یناسک  هداوناخ  نایم  رد  ات  دتسرف  یم  هفوک  رد  دوخ  نایعیـش  زا  یکی  يارب  ار  يدایز  لوپ  ماما 
31 .دنک یم  نیرفن  وا  ّقح  رد  دوش و  یم  تحاران  ماما  دیوگ ، یم  ازسان  ار  دیز  یکی  دنهد  یم  ربخ  (ع ) قداص ماما  هب  .دنک 

: تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  یتاکن  هچ  دیز  مایق  رد  (ع ) قداص ماما  هک  میناد  یم  نونکا  ام 

.دش دیهش  هار  نیا  رد  درک و  مایق  ادخ  رطاخ  هب  دیز  لّوا :

.درک یم  راذگاو  (ع ) قداص ماما  هب  ار  تموکح  ّتیقفوم ، تروص  رد  هک  دوب  راوگرزب  ردق  نآ  دیز  مود :

بسانم مایق  يارب  نامز  نیا  اریز  دروخ  دهاوخ  تسکش  دیز  هک  تسناد  یم  تخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  دوخ  نامز  مدرم  ماما  موس :
.دوبن

ادخ تسا و  ینامسآ  يدهع  تماما  دنتسه ، هابتشا  رد  دنا ، هدرک  باختنا  ادخ  تّجح  ماما و  ناونع  هب  ار  دیز  هک  یناسک  مراهچ :
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.تسا هدرک  باختنا  هعماج  تیاده  يارب  ار  ماما  هدزاود 

نانآ دروخ ، یم  تسکش  مایق  نیا  مه  زاب  دنتفر ، یم  دیز  يرای  هب  نانآ  رگا  داد ، تاجن  يدوبان  رطخ  زا  ار  دوخ  نایعیـش  ماما  مجنپ :
؟ دننک تمواقم  تموکح  زابرس  رازه  لباقم 20  رد  دنتسناوت  یم  هنوگچ 

دـندش و یم  هتـشک  اه  نآ  همه  دـندرک ، یم  تکرـش  دـیز  مایق  رد  وا  نارای  همه  رگا  دـنک ، ظفح  ار  هعیـش  تساوخ  یم  ماما  يرآ !
.دنام یمن  یقاب  عّیشت  زا  يدای  مان و  رگید 

یبوخ هناهب  درک و  یم  دیهش  ار  (ع ) قداص ماما  تسا ، هداد  نامرف  دیز  يراکمه  هب  ار  دوخ  نارای  ماما  هک  دیمهف  یم  تموکح  رگا 
.درک یم  ادیپ  نایعیش  نتشُک  يارب  مه 

.دنامب هدنز  لاس  نارازه  ات  هک  دزاسب  یبتکم  دهاوخ  یم  وا  دشیدنا ، یم  هدنیآ  هب  وا  دشیدنا ، یم  يرگید  زیچ  هب  ماما  يرآ !

* * *

هک دناد  یم  وا  دتسرفب ، الط  ياه  هّکس  هفوک  مدرم  يارب  ات  دریگ  یم  میمصت  ماجنارس  تسا ، نیگمشخ  رایسب  دیز  مایق  زا  هک  ماشه 
! دننک شومارف  ار  وا  مایق  دیز و  مدرم  هک  درک  يراک  دوش  یم  لوپ  اب  تسا ، يدرد  ره  نامرد  لوپ ، .دیرخ  ار  مدرم  دیاب  هنوگچ 

رایـسب قارع  رد  تاداس  ندـنام  دـناد  یم  وا  دـنیامن ، یلاـخ  یلع ) نادـنزرف   ) تاداـس زا  ار  قارع  هک  دـهد  یم  ناـمرف  ماـشه  سپس 
32 .دنربب هنیدم  هب  ریسا  دننام  ار  نانآ  ات  دهد  یم  روتسد  ماشه  تسا ، كانرطخ 

هب هتفه  ره  دیاب  تاداس  .دنوش  جراخ  هنیدم  زا  نانآ  هک  دراذـگن  دـشاب و  تاداس  بظاوم  هک  دـسیون  یم  هنیدـم  رادـنامرف  هب  ماشه 
.دیآ یم  رامـش  هب  مرُج  يا  هناهب  ره  هب  هنیدم  زا  تاداس  جورخ  دنیامن ، مالعا  هنیدم  رد  ار  دوخ  روضح  دـنیایب و  هنیدـم  يرادـنامرف 

.تسا هتفرگ  رارق  یتخس  طیارش  رد  تسا ، تاداس  ناگرزب  زا  هک  مه  (ع ) قداص ماما 

ما هدماین  ایند  رطاخ  هب  زگره 

ارف يرجه  لاس 125 
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رد دیماجنا ، لوط  هب  لاس  هدزون  وا  يدادبتسا  تموکح  تسا ، هدرم  راکتیانج  هفیلخ  نآ  ماشه  دسر ، یم  ام  هب  یبوخ  ربخ  دسر ، یم 
.دندرک لّمحت  ار  يدایز  ياه  یتخس  نایعیش  تّدم ، نیا 

33 .تسین قشمد  رد  نونکا  تسا و  هتفر  اهرهش  زا  یکی  هب  حیرفت  يارب  تسوا و  دهع  ّیلو  دیلو ،

هدیـسر تسا ، تفالخ  نامه  هک  دوخ  يوزرآ  هب  وا  اریز  دوش ، یم  لاحـشوخ  رایـسب  دـنهد ، یم  دـیلو  هب  ار  ماـشه  گرم  ربخ  یتقو 
.تسا

.دننک یم  مالس  وا  رب  هفیلخ  ناونع  هب  دنهد و  یم  لیوحت  وا  هب  دنرب و  یم  دیلو  يارب  ار  تفالخ  رتشگنا  تموکح ، ناگرزب 

.دنناوخب رعش  وا  يارب  ناگدنناوخ  دنروایب و  زاوآ  زاس و  بابسا  ات  دهد  یم  روتسد  وا  تسا ، هفیلخ  نونکا  دیلو 

ربخ هک  ادـخ  رکـش  مشونب ، هداـب  دـیاب  هک  تسا  يزور  تسا ، نم  یـشوخ  زور  زورما  : » میوگ یم  امـش  يارب  ار  وا  رعـش  همجرت  نم 
یم يربلد  هک  یکرتخد  اب  ار  زور  میـشونب و  بان  بارـش  دیاب  سپ  دندروآ ، نم  يارب  ار  تفالخ  رتشگنا  تسا و  هدمآ  ماشه  گرم 

34 ...زین وا  نایفارطا  همه  دشون و  یم  ار  بارش  دیلو  میروآ .» رس  هب  دنک ،

.تسا قشمد  تموکح  تختیاپ  اریز  دورب ، قشمد  هب  ات  دریگ  یم  میمصت  دیلو  یتّدم ، زا  دعب 

هب ار  دوخ  تقو  رتشیب  هک  يا  هفیلخ  دنناد ، یم  ادخ  هفیلخ  ار  وا  ناناملـسم  دـننک ، یم  تعیب  وا  اب  مدرم  دـسر ، یم  قشمد  هب  وا  یتقو 
...دنارذگ یم  بعل  وهل و  هب  یگراب و  نز  بارش ، ندیشون 

.دنسرت یم  هفیلخ  دادبتسا  زا  همه  دنک ، یمن  یهن  اهراک  نیا  زا  ار  هفیلخ  سک  چیه 

، دـنک توعد  ادـخ  زا  سرت  اوقت و  هب  ار  وا  دریگب و  هدـیدان  ار  تیالو  تفالخ و  ماقم  درادـن  قح  سک  چـیه  تسا ، نوناق  کی  نیا 
هب ار  هفیلخ  هعمج ، ِماما  هعمج ، زامن  رد  نیا  زا  شیپ  ایوگ 
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ارم یسک  رگید  رگا  مسق  ادخ  هب  : » تفگ نینچ  دیـسر ، تفالخ  هب  کلملادبع )  ) ّيوُما هفیلخ  نیمجنپ  یتقو  .درک  یم  شرافـس  اوقت 
«. منز یم  ار  شندرگ  دناوخ ، ارف  اوقت  هب 

35 .دناسرتب ادخ  زا  ار  هفیلخ  درادن  تأرج  سک  چیه  رگید  دعب  هب  زور  نآ  زا 

* * *

یم بان  ِبارش  یهاگ  ام  : » تسوا راعشا  زا  یکی  همجرت  نیا  دیوگ ، یم  رعش  یهاگ  مه  دیلو  دوخ  دراد ، يدایز  هقالع  رعش  هب  دیلو 
36 «. مرگ مین  یهاگ  میشون و  یم  مرگ  ار  نآ  یهاگ  میشون ، یم  میزیمآ و  یم  بآ  اب  ار  نآ  هاگ  میشون و 

هّکـس رازه  وا ، رعـش  تیب  ره  هب  دیوگب  يرعـش  وا  يارب  یـسک  رگا  دهد ، یم  يدایز  لوپ  نارعاش  هب  هک  تسا  يا  هفیلخ  نیلّوا  دیلو 
.دنهد یم  هزیاج  هرقن 

هفیلخ دزن  هّبنُم » نبا   » وا مسا  هک  نارعاش  زا  یکی  يزور  دوش ، یم  تیب  هد  دودـح  ناشراعـشا  دـنیآ ، یم  وا  دزن  هک  ینارعاش  ًالومعم 
رکف دوخ  اب  لوپ  تخادرپ  رومأم  دش ، یم  هداد  يدایز  لوپ  وا  هب  دیاب  تشاد ، تیب  هاجنپ  وا  رعـش  دناوخ ، يرعـش  وا  حدم  رد  دمآ و 

37 .دنهدب هّبنُم  نبا  هب  هّکس  رازه  هاجنپ  داد  روتسد  دیلو  .دهدب  هِّبَنُم  نبا  هب  ار  لوپ  همه  نیا  ایآ  هک  درک 

؟ دهد یم  لوپ  ردق  نیا  نانآ  هب  دناوخ و  یم  دوخ  دزن  ار  نارعاش  تبسانم ، ره  هب  دیلو  ارچ  یتسار  هب 

نانآ خر  هب  يرعاش ، رعـش و  رد  ار  دوخ  ییاناوت  دـنک و  یفخم  ار  دوخ  ياه  یتشز  اه و  يراکمتـس  ماـمت  هنوگ  نیا  دـهاوخ  یم  وا 
.دشکب

؟ دنک یم  یفخم  ایر  غورد و  زا  يا  هدرپ  سپ  رد  ار  تقیقح  یتموکح ، ِنارعاش  رعش  زا  رتهب  يزیچ  هچ  یتسار  هب 

؟ دنک تیوقت  ار  یبرع  رعش  دهاوخ  یم  دیلو  ایآ  دنراد ؟ مارتحا  دیلو  دزن  نارعاش  همه  ایآ 

! زگره

وا هناملاظ  تموکح  هب  دوخ  رنه  اب  هک  ینارعاش  هب  دیلو 
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.دنک راکشآ  ار  تقیقح  دروآرب و  دایرف  متس  ملظ و  زا  هک  تسا  يرعاش  نمشد  دیلو  .دهد  یم  هزیاج  دنناسر ، یم  يرای 

.دیسر تداهش  هب  دیلو  راگزور  نیمه  رد  هک  يرعاش  نامه  يا ؟ هدینش  ار  تیمُک  مان  لاح  هب  ات  مناد  یمن 

...وا يابیز  نامرآ  زا  وا ، ماجنارس  زا  (ع ،) قداص ماما  اب  وا  رادید  زا  میوگب ، نخس  تیارب  تیمُک  زا  هک  يراد  تسود  امتح 

* * *

هب تیمُک  .دـننک  یم  داـی  یگرزب  هب  وا  رعـش  زا  ناداتـسا  همه  هزورما  دـیوگ ، یم  رعـش  یبرع  ناـبز  هب  وا  تسا ، هفوـک  لـها  تـیمُک 
.دنز یم  مد  ربمایپ  نادناخ  هب  ّتبحم  قشع و  زا  وا  تسا ، مرج  نادناخ  نیا  هب  ّتبحم  هک  ینامز  رد  دراد ، هقالع  ربمایپ  نادناخ 

.دزاس یم  يراج  اه  هدید  رب  ار  اه  کشا  دوخ ، راعشا  اب  دیوگ ، یم  نخس  (ع ) نیسح تداهش  البرک و  زا  و  (ع ) یلع ّتیمولظم  زا  وا 

: تفگ ماما  هب  وا  درک ، رادید  (ع ) قداص ماما  اب  انِم »  » نیمزرس رد  تفر و  ّجح  رفس  هب  وا  یتقو 

.مناوخب ار  دوخ  رعش  ات  یهد  یم  هزاجا  ایآ 

.دوب تدابع  لوغشم  دیاب  تسین و  رعش  ندناوخ  تقو  گرزب  ياهزور  نیا 

.تسا ربمایپ  نادناخ  امش  دروم  رد  نم  رعش 

«. ناوخب ار  دوخ  رعش  نونکا  : » دومرف تیمُک  هب  ماما  دندمآ ، همه  یتقو  .دنوش  عمج  وا  ناکیدزن  ات  داد  روتسد  ماما  هک  دوب  اجنیا 

یم ار  وا  نارای  نیسح و  ایوگ  ...َُهلوَح  ُلیلاهَبلاَو  ًانیَسُح  َناک  : » دوب (ع ) نیـسح ّتیمولظم  رد  وا  رعـش  درک ، ندناوخ  هب  عورـش  تیمُک 
بیرغ هنوگ  نیا  (ع ) نیسح دننام  هک  مدیدن  ار  یـسک  نم  دنناسرب ، تداهـش  هب  ار  نانآ  ات  دنا  هدز  هقلح  نانآ  رود  نانمـشد  هک  منیب 

«. ...دوبن يرای  راوازس  (ع ) نیسح دننام  سک  چیه  دشاب ، هدنام 

.تفگ (ع ) نیسح تبرغ  زا  تیمُک  دش ، دنلب  هیرگ  يادص 

هک یتقو  اروشاع ، رصع  تبرغ ؟ مادک 
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...دوبن اهریت  اهریشمش و  زج  یباوج  ار  وا  دایرف  هک  سوسفا  دنک .»؟ يرای  ارم  تسه  یسک  ایآ   » دروآرب دایرف  (ع ) نیسح

رب ار  دوخ  شـشخب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ ! راب  : » درک اـعد  نینچ  تفرگ و  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياـه  تسد  (ع ) قداـص ماـما 
«. دوش دونشخ  وا  ات  نک  فطل  ردق  نآ  تیمُک  هب  ایادخ ! یشخبب ، ار  شناهانگ  همه  يراد و  ینازرا  تیمُک 

؟ دزاس لاحشوخ  ار  تیمُک  دناوت  یم  ایند  تورث  همه  ایآ  دوش ؟ یم  دونشخ  هنوگچ  تیمُک  یتسار  هب 

نیا زار  .دـیوگب  تموکح  يارب  رعـش  کـی  دوب  یفاـک  دوبن ، نیا  شزور  لاـح و  هک  دوب  تورث  لوپ و  لاـبند  هب  تیمُک  رگا  زگره ،
.دش دهاوخ  نشور  اهدعب  ماما  ياعد 

.دنداد تیمُک  هب  دوخ  نهاریپ  اب  هارمه  ار  اه  هّکس  نآ  ماما  دنروایب ، هّکس  رازه  ات  داد  روتسد  ماما  نآ  زا  دعب 

لها دزن  متساوخ ، یم  ار  ایند  نم  رگا  ما ، هتشادن  تسود  لوپ  يارب  ار  امـش  نم  نم ! ياقآ  تفگ : درک و  اه  هّکـس  هب  یهاگن  تیمُک 
لوپ اّما  تسا ، كّربت  نم  يارب  نهاریپ  نیا  اریز  منک  یم  لوبق  ار  امش  نهاریپ  نم  مراد ، تسود  ادخ  يارب  ار  امش  نم  متفر ، یم  ایند 

38 «. منک یمن  لوبق  ار 

.دراد تسود  ادخ  يارب  ار  (ع ) تیب لها  هک  تسا  یسک  یعقاو  هعیش  يرآ ! تسشن ، ماما  لد  هب  تیمُک  نخس  دز ، يدنخبل  ماما 

تیانع وا  هب  يا  هناخ  تشهب  رد  ادخ  دیوگب ، رعش  تیب  کی  تیب  لها  ام  دروم  رد  سک  ره  : » يا هدینش  ار  ماما  نخس  نیا  مناد  یمن 
39 ؟» دنک یم 

عافد يارب  دنا و  هتفرگ  فک  رب  شیوخ  ناج  هک  دشاب  یم  تیمُک  دننام  یناسک  نخس ، نیا  زا  ماما  روظنم  هک  یناد  یم  رگید  نونکا 
.دنیارس یم  رعش  تقیقح  ّقح و  زا 

نوچمه دوش و  یم  هدیبوک  تموکح  زغم  رب  هک  تسا  یمکحم  کُتپ  دننام  تیمُک  رعش 
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.دنک یم  ناریو  ار  دادبتسا  خاک  دزاس و  یم  نشور  ار  اه  لد  هک  تسا  يرون 

تموکح هک  تسا  نیمه  يارب  دنک ، یم  نایب  ار  تموکح  ياه  متـس  اه و  ملظ  دیوگ و  یم  رعـش  ربمایپ  نادناخ  زا  حدـم  رد  تیمُک 
يالاب رب  ار  وا  دینک و  بارخ  ار  شا  هناخ  دینک و  عطق  ار  شیاپ  تسد و  دینک و  ریگتـسد  ار  تیمُک  : » درک رداص  ار  نامرف  نیا  ّيوُما 

«. دیزیوآ راد  هب  شا  هناخ  ياه  هبارخ 

نیا رطاـخ  هب  هک  یناـسک  يا  ما ، هدـش  اـمن  تشگنا  (ص ) دّـمحم لآ  هب  قشع  رد  : » تفگ نینچ  دینـش ، ار  ناـمرف  نیا  تیمُک  یتـقو 
«. تسا شزرا  یب  نم  دزن  امش  نخس  نیا  هک  دینادب  دیناوخ ، یم  رفاک  ارم  یتسود ،

دنتـسه و تیمُک  يوجتـسج  رد  وا  ِتموکح  نارومأم  اّما  دـنز ، یم  رعـش  زا  مد  وا  دـهد ، یم  يدایز  هزیاـج  نارعاـش  هب  دـیلو  نونکا 
.دطلغ یم  دوخ  نوخ  رد  هنامولظم  تیمُک  دننک و  یم  حورجم  ار  وا  دننک و  یم  هلمح  وا  هب  ریشمش  اب  دنبای و  یم  ار  وا  ماجنارس 

دیآ یم  شوه  هب  تیمُک  یتّدم  زا  دعب  تسا ، هتفر  شوه  زا  تیمُک  تسا ، ردپ  رـس  يالاب  ردپ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  تیمُک  رـسپ 
40 .دنک یم  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  و  دّمحم » لآ  ایادخ ! : » دیوگ یم  راب  هس  و 

ینامز نونکا  دیسر ، شیوخ  گرزب  يوزرآ  هب  وا  دناد ، یمن  سک  چیه  تفگ ، نینچ  هک  دید  هچ  تاظحل  نآ  رد  تیمُک  یتسار  هب 
ایوگ يرآ ، دوش ،» دونـشخ  وا  اـت  نک  فطل  ردـق  نآ  تیمُک  هب  ایادـخ ! راـب  : » دوش یم  باجتـسم  (ع ) قداـص ماـما  ياـعد  هک  تسا 

ار تداعـس  نیا  یـسک  ره  یتسار  هب  درپس و  ناج  دـید و  (ع ) یلع شیالوم  شوغآ  رد  ار  دوخ  شرمع ، تاـظحل  نیرخآ  رد  تیمُک 
.دوش دیهش  (ع ) تیب لها  هار  رد  هک  درادن 

* * *

وا میوگ ، یم  ار  دیز  رسپ  یسانش ؟ یم  ار  ییحی 
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دهد یم  لامتحا  هک  ییحی  .دـنک  یم  مایق  سخرـس »  » رد نونکا  وا  .دوب  البرک  رد  یتّدـم  تخیرگ و  هفوک  زا  ردـپ  تداهـش  زا  دـعب 
.دنک یم  یفّرعم  دوخ  زا  دعب  ماما  ناونع  هب  ار  دّمحمدّیس  دوش ، هتشک 

دشاب و یم  (ع ) نسح ماما  لسن  زا  وا  تفگ ، مهاوخ  نخس  تیصخش  نیا  زا  اهراب  نم  تسیک ؟ دّمحمدّیس  هک  ینادب  یهاوخ  یم  وت 
نایاپ متـس  ملظ و  تموکح  هب  هک  تسا  دوعوم » يدهم   » نامه وا  هک  دننک  یم  لایخ  مدرم  زا  يا  هدع  .دنک  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد 

، يرآ تسا ،» نم  مانمه  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  يدهم  : » دـندومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  یثیدـح  ربمایپ  زا  .دـهد  یم 
41 .تسا يدهم  نامه  وا  هک  دنا  هدرک  رواب  اه  یلیخ 

زا ییحی  .درک  باـختنا  دوـخ  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  دّمحمدّیـس  ییحی ، هک  یتـسناد  نوـنکا  دوـب ، دـیز  رـسپ  ییحی  دروـم  رد  نـخس 
دنهاوخ دوخ  ماـما  ار  دّمحمدّیـس  ییحی ، زا  دـعب  اـه  يدـیز  عقاو  رد  دـننک ، تعاـطا  دّمحمدّیـس  زا  وا  زا  دـعب  دـهاوخ  یم  شناوریپ 

.تسناد

شنارای همه  ییحی و  گنج  نیا  رد  دـنور و  یم  وا  گنج  هب  یتموکح  يورین  رازه  هد  دـنک ، یم  مایق  شنارای  زا  رفن  داتفه  اب  ییحی 
.دنوش یم  هتشک 

رکیپ ات  هدش  هتـساوخ  هفوک  رادنامرف  زا  همان  نیا  رد  .دتـسرف  یم  هفوک  رادنامرف  هب  يا  همان  دـسر ، یم  دـیلو  هب  ییحی  مایق  ربخ  یتقو 
.دنزب شتآ  تسا ) هدش  هتخیوآ  راد  هب  تسا  لاس  راهچ  دودح  هک   ) ار دیز 

دهاوخ یم  دیلو  اّما  تسا ، هدش  هتشک  ییحی  هک  نیا  اب  تسا ، هدش  كانمشخ  دیلو  ییحی  مایق  اب  دسرت ، یم  دیز  زا  زونه  دیلو  يرآ !
! دریگب ماقتنا  وا  ردپ  رکیپ  زا 

شتآ هب  ار  نآ  دروآ و  یم  نییاپ  هب  راد  زا  ار  دیز  رکیپ  دنک ، یم  اپرب  یشتآ  دیآ ، یم  هسانک  هلحم  هب  هفوک  رادنامرف 
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42 .دور یم  ایرد  يوس  هب  تارف  دور  رد  دیز  رکیپ  رتسکاخ  دعب  یتعاس  دشک ، یم 

* * *

، تسا هتفرگ  مکحم  ار  نآ  دراد و  يا  هتـسب  دوخ  تسد  رد  وا  دور ، یم  (ع ) قداص ماما  هناخ  يوس  هب  يدرمریپ  تسا ، هنیدـم  اـجنیا 
؟ تسا هداد  رارق  ار  يزیچ  هچ  هتسب  نیا  رد  وا  یتسار  هب 

یم هزاجا  دیوگب ، ماما  هب  ار  یّمهم  بلطم  دـهاوخ  یم  وا  .دـنک  یم  مالـس  دوش ، یم  ماما  هناخ  دراو  نونکا  تسا و  یخَلب  لّکوتم  وا 
تسناد یتقو  وا  .مدش  انشآ  دیز  رـسپ  ییحی  اب  هار  رد  متفر ، یم  ناسارخ  يوس  هب  قارع  زا  نم  نم ! ياقآ  : » دیوگ یم  نینچ  دریگ و 

زا دـندروآ ، ار  يا  هچقودنـص  ات  داد  روتـسد  دوخ  ناهارمه  هب  وا  .درک  ییاضاقت  نم  زا  مراد ، هقالع  ربماـیپ  نادـناخ  امـش  هب  نم  هک 
، باـتک نیا  : » تفگ نم  هب  وا  .درک  هیرگ  دراذـگ و  مشچ  هـب  دیـسوب و  ار  نآ  دروآ و  نوریب  ار  باـتک  نـیا  هچقودنـص ، نآ  لـخاد 

تسد هب  باتک  نیا  هک  مسرت  یم  نم  .تسا  هتـشون  ار  اه  نآ  دیز  مردپ ، هک  تسا  داّجـس  ماما  ياهاعد  نیا  .تسا  هیداجـس  هفیحص 
دّمحمدّیـس تسد  هب  ار  نآ  ات  مراپـس  یم  وت  هب  ار  نآ  نونکا  ما ، هدیـشک  يدایز  تمحز  باتک  نیا  ظـفح  يارب  نم  دـتفیب ، هّیُما  ینب 

«. یناسرب

.تسا دوعوم  يدهم  وا  هک  دنراد  رواب  يا  هّدع  تسا و  (ع ) نسح ماما  لسن  زا  یناوج  وا  تسیک ؟ دّمحمدّیس  زا  روظنم  یتسار  هب 

«. دنک تمحر  ار  ییحی  میومع  رسپ  ادخ  : » دیوگ یم  دوش و  یم  يراج  شناگدید  زا  کشا  دتفا ، یم  ییحی  دای  هب  (ع ) قداص ماما 

مـسق ادخ  هب  : » دیوگ یم  سپـس  دناوخ و  یم  دنک و  یم  زاب  ار  نآ  ماما  دهد ، یم  ماما  هب  ار  هیداجـس  هفیحـص  یخَلب  لّکوتم  نونکا 
«. تسا (ع ) داجس ماما  مّدج ، ياهاعد  نیا  تسا و  دیز  میومع  طخ  تسد  نیا 

هب ور  ماما 
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.روایب میارب  مداد  وت  هب  هک  ار  يا  هفیحص  نآ  زیخرب و  لیعامسا ! يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  لیعامسا  شدنزرف 

یم دهن و  یم  شنامـشچ  رب  دسوب و  یم  دریگ و  یم  ار  نآ  (ع ) قداص ماما  .دروآ  یم  ار  يا  هفیحـص  دزیخ و  یمرب  اج  زا  لیعامـسا 
«. تسا (ع ) داجس ماما  مّدج ، ياهاعد  و  (ع ) رقاب ماما  مردپ ، طخ  نیا  : » دیوگ

رفن ود  ار  هفیحص  نیا  دوش  یم  هّجوتم  وا  نآلا  تسا ، (ع ) داجس ماما  ياهاعد  هعومجم  هیداجس » هفیحص   » هک دناد  یم  یخَلب  لّکوتم 
هخسن نآ  .دنا  هتشون  ار  (ع ) داجـس ماما  ياهاعد  ود  ره  دیز - و  (ع ) رقاب ماما   - ردارب ود  نیا  عقاو  رد  (ع .) رقاب ماما  دیز و  دنا ، هتـشون 

(ع) قداص ماما  نونکا  تسا ، هتـشون  دـیز  هک  تسا  يا  هخـسن  تسا  هتفرگ  دـیز  رـسپ  ییحی  زا  ناسارخ  هار  رد  یخَلب  لّکوتم  هک  يا 
.تسا (ع ) رقاب ماما  طخ  هب  هک  دراد  ار  يا  هخسن 

اه نآ  نیب  ایآ  دـنک ، هسیاـقم  مه  اـب  ار  هیداجـس  هفیحـص  زا  هخـسن  ود  نیا  دـهاوخ  یم  وا  دـسر ، یم  یخَلب  لّـکوتم  نهذ  هب  يرکف 
ماـما هب  ور  یخَلب  لّـکوتم  نـیمه  يارب  دـشابن ، رگید  هخـسن  رد  هـک  دـشاب  ییاـعد  اـه  نآ  زا  یکی  رد  دـیاش  تـسه ، مـه  یفـالتخا 

: دیوگ یم  دنک و  یم  (ع ) قداص

؟ منک هسیاقم  تسا ، نم  شیپ  ییحی  زا  هک  يا  هفیحص  اب  تسامش  شیپ  هک  ار  يا  هفیحص  ات  دیهد  یم  هزاجا  نم  هب  ایآ  نم ! ياقآ 

.درادن یلاکشا 

یم هّجوتم  یتعاس  زا  دعب  .دناوخ  یم  ار  اه  نآ  ّتقد  اب  دراذگ و  یم  مه  رانک  ار  هخسن  ود  دوش ، یم  لاحـشوخ  یلیخ  یخَلب  لّکوتم 
.تسین دایز  مک و  اه  نآ  رد  مه  فرح  کی  یّتح  دنرادن ، مه  اب  یفالتخا  چیه  هیداجس  هفیحص  زا  هخسن  ود  نیا  هک  دوش 

: دیوگ یم  ماما  هب  یخَلب  لّکوتم  نونکا 

.مربب دّمحمدّیس  يارب  مراد  هارمه  هک  ار  يا  هفیحص  مهاوخ  یم  نونکا 

.یناسرب شبحاص  تسد  هب  دنا  هدرپس  وت  هب  هک  ار  یتناما  دیاب  يرآ !

هب ماما  دورب ، هک  دزیخ  یمرب  اج  زا  یخَلب  لّکوتم 
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.دنیایب اجنیا  هب  ات  متسرفب  شردارب  دّمحمدّیس و  لابند  هب  نم  هک  تسا  رتهب  نک ، ربص  دیوگ : یم  وا 

ناشن اه  نآ  هب  ار  هفیحص  دیوگ و  یم  نانآ  يارب  ار  ارجام  ماما  .دنیآ  یم  ماما  هناخ  هب  شردارب  اب  هارمه  دّمحمدّیـس  یتاظحل  زا  دعب 
: دیوگ یم  نینچ  نانآ  هب  دهد و  یم 

.مریگب امش  زا  یلوق  کی  مهاوخ  یم  نآ  زا  لبق  اّما  تسا ، هداتسرف  امش  يارب  ییحی  هک  تسا  یتناما  نیا 

.مینک یم  لوبق  ییوگب  هچ  ره 

.دیربن نوریب  هنیدم  زا  ار  هفیحص  نیا  زگره  مهاوخ  یم  امش  زا 

؟ هچ يارب 

.دوب نارگن  نآ  زا  ییحی  هک  متسه  نارگن  يزیچ  نامه  زا  نم 

ار ینارگن  نیمه  مه  (ع ) قداص ماما  دتفیب ، (ع ) تیب لها  نانمشد  تسد  هب  هفیحص  نیا  دوش ، هتشک  رگا  هک  دوب  نارگن  ییحی  يرآ !
دنامب لاس  نارازه  دیاب  هفیحص  نیا  .دنربن  نوریب  هنیدم  زا  ار  هفیحص  نیا  هک  دهاوخ  یم  شردارب  دّمحمدّیس و  زا  نیمه  يارب  دراد ،

43 .دننک هدافتسا  نآ  زا  نایعیش  ات 

* * *

یمن محر  مه  دوخ  ِيومعرـسپ  هب  یّتح  دیلو  .دوش  یم  هتخیر  نیمز  يور  رب  يدایز  ناهانگ  یب  نوخ  دنک ، یم  دادیب  دـیلو  دادبتـسا 
.دنک

یم روتـسد  دنک و  یم  ریگتـسد  ار  وا  نیمه  يارب  دراد ، رطخ  وا  تموکح  يارب  نامیلـس )  ) شیومعرـسپ هک  دنک  یم  ساسحا  دـیلو 
همه يارب  یتربع  سرد  ات  دنهد  ياج  نادنز  هشوگ  رد  دنربب و  ندرا  هب  ار  وا  دنـشارتب و  ار  شرـس  دننزب و  وا  هب  هنایزات  دص  ات  دـهد 

44 .دشاب

* * *

، دناوخ یم  رعش  دروخ و  یم  بارـش  رتشیب  هک  يا  هفیلخ  دننک ، یم  بّجعت  همه  دریگ ، یم  تسد  رد  ار  نآرق  دیلو  زورما  نک ! هاگن 
.تسا هدرک  ور  نآرق  هب  هک  تسا  هدش  روطچ 

اب دهاوخ  یم  وا  دریگب ، دنپ  نآ  زا  دناوخب و  نآرق  دهاوخ  یمن  دیلو 
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! دریگب لاف  نآرق 

نم بوخ  ناگدنب  ٍدِینَع :  ٍراَّبَج  ُّلُک  َباَخ  اوُحَتْفَتْسا َو  َو  : » دوش یم  نایامن  وا  مشچ  يولج  دوه ، هروس  هیآ 59  دنک ، یم  زاب  ار  نآرق 
«. دش دوبان  يراکمتس  شک  ندرگ  ره  ماجنارس  دندومن و  يرای  بلط  نم  زا 

ریت اب  ار  نآرق  درب و  یم  نامک  ریت و  هب  تسد  دـنک ، یم  باترپ  يا  هشوگ  هب  ار  نآرق  دوش ، یم  ینابـصع  هیآ  نیا  ندـناوخ  اب  دـیلو 
ارم نآرق ! يا...ٍدینَع  ٍراّبَِجب  ینُدِّدَُهت  : » دناوخ یم  رعش  نینچ  دیلو  دوش ، یم  هراپ  هراپ  نآرق  ات  دنز  یم  نآرق  هب  ریت  ردق  نآ  دنز ، یم 
دیلو هک  وگب  وا  هب  یتفر ، دوخ  يادخ  دزن  تمایق  زور  یتقو  .مراکمتس  شک  ندرگ  نامه  نم  يرآ ! .يدناوخ  راکمتس  شک  ندرگ 

«. درک هراپ  هراپ  ارم 

يا تسا ؟ هدـش  هنوگ  نیا  هفیلخ  ارچ  تسا ، هدیـسر  اجک  هب  هفیلخ  راک  یتسار  هب  دـننک ، یم  هاگن  هفیلخ  هب  بّجعت  اب  همه  ناـیفارطا 
45 .دوش یم  شخپ  اج  همه  رد  ربخ  نیا  نونکا  درک ، یم  یتولخ  ياج  رد  ار  راک  نیا  هفیلخ  شاک 

* * *

: دیوگ یم  نم  هب  نایم  نیا  رد  یکی  متسه ، رکف  رد  نم 

؟ ینک یم  رکف  هچ  هب  یتسه ؟ یلایخ  هچ  رد 

.درک دنهاوخ  شروش  مدرم  نیا  يدوز  هب 

.دوب دهاوخن  راک  رد  یشروش  .ینک  یم  رکف  هابتشا  وت 

دوبان ار  دوخ  تموکح  داد ، ماجنا  زورما  هفیلخ  هک  يراک  نیا  اب  دنک ؟ لّمحت  دناوت  یم  ار  نآرق  هب  یتمرح  یب  ناملـسم  مادـک  رخآ 
.درک

؟ يرادن ربخ  ینید  دنمشناد  لهچ  ياوتف  يارجام  زا  وت  رگم 

؟ ییوگ یم  ار  ارجام  مادک 

چیه تسین ! افلخ  يارب  یباتک  باسح و  چیه  هک  دنداد  تداهش  دنتفر و  وا  دزن  دنمشناد  لهچ  دیسر ، تفالخ  هب  هفیلخ  نیمهن  یتقو 
.تسین افلخ  يارب  یباذع 

؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  روطچ  دوش ؟ یم  رگم 

نیا تردق  نیا 
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.تسا هدرک  ار  اج  همه  رکف  هّیُما  ینب  هک  متفگ  تسا ، تموکح 

؟ دوش یمن  باذع  تمایق  زور  دنکب ، يراک  ره  هفیلخ  هک  دنداد  تداهش  دنمشناد  لهچ  ینعی 

.يرآ

ءزج بلطم  نیا  زورما  دننک و  يراج  نابز  رب  ار  نخـس  نیا  ات  دندوب  هتفرگ  لوپ  ردـقچ  دنمـشناد  لهچ  نآ  زور  نآ  دـناد  یم  ادـخ 
.تسا هدش  هراچیب  مدرم  نیا  دیاقع 

46 .درک دنهاوخن  شروش  مدرم  نیا  زگره  دهد ، ماجنا  مه  هانگ  نارازه  هفیلخ  رگا  يدیمهف ، ار  مدرم  نیا  توکس  زار  منک  یم  رکف 

مدرم دندوب ، شناد  ملع و  لها  نانآ  دندوبن ، یلومعم  ياه  ناسنا  دـنداد ، ییاوتف  نینچ  هک  يرفن  لهچ  نآ  مور ، یم  ورف  رکف  هب  نم 
.دهدب يوتف  دناوت  یمن  هک  دشابن  هیقف  یسک  ات  دنتشاد ، لوبق  ینید  نادنمشناد  ناونع  هب  ار  نانآ 

زج يزیچ  ناشنخـس  هک  دنتـسناد  یم  مه  ناشدوخ  نانآ  دوب ، ایند  هب  قشع  هجیتن  راک  نیا  دـنتفگ ؟ ار  نخـس  نیا  ناـنآ  هک  دـش  هچ 
الط ياـه  هّکـس  ِقرب  دنتـشاد و  یم  تسود  دوخ ، ناـج  قمع  زا  ار  تورث  لوـپ و  اـهنآ  دـننکب ؟ دنتـسناوت  یم  هچ  اـّما  تسین ، غورد 

.دوب هداد  ناشبیرف 

نید زگره  تشاد ، هقالع  ایند  هب  يدنمـشناد  هک  دـیدید  تقو  ره  : » دومرف هک  ممهف  یم  ار  (ع ) قداص ماما  نخـس  ياـنعم  نونکا  نم 
47 .دروخ دهاوخن  بیرف  مدرم  نیا  دننام  زگره  دنک ، لمع  نخس  نیا  هب  هک  یسک  دیریگن ،» وا  زا  ار  دوخ 

* * *

.دسیون یم  ود  نآ  تفالخ  يارب  هماندهع  دنک و  یم  یفّرعم  دوخ  دهع  ّیلو  ناونع  هب  ار  اه  نآ  دراد و  رسپ  ود  دیلو 

، هفیلخ زا  تعاطا  اریز  دنـشاب ، هفیلخ  عیطم  هراومه  هک  دهاوخ  یم  مدرم  زا  دـیلو  دوش ، یم  هراشا  یّمهم  تاکن  هب  هماندـهع  نیا  رد 
اب سکره  تسا و  هدش  تیاده  دریذپب ، ار  هفیلخ  تیالو  هک  یسک  تسادخ ، زا  تعاطا 
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.دنک یم  دوبان  ار  وا  دنوادخ  تسا و  هارمگ  دنک ، تفلاخم  نآ 

يا هثداح  وا  يارب  هک  یتروص  رد  دنشابن و  تسرپرـس  نودب  مدرم  دهاوخ  یم  وا  دروآ ، یم  نایم  هب  نخـس  مه  دوخ  فده  زا  دیلو 
هدرک و بجاو  مدرم  رب  ادخ  هک  دناد  یم  یتمعن  ار  شرـسپ  ود  ِيدـهع  ّیلو  وا  .دـنک  دوبان  ار  مالـسا  نید  دـناوتن  ناطیـش  دـهد  خر 

48 .تسا هدرک  لماک  نآ  اب  ار  مالسا 

* * *

دیلو دنور ، یم  نوریب  رهـش  زا  ابو  سرت  زا  مدرم  تسا ، هدمآ  رهـش  نیا  هب  ابو  ایوگ  دوش ، یم  ناهد  هب  ناهد  يربخ  قشمد  رهـش  رد 
.دور یم  ندرا  يوس  هب  دنک و  یم  كرت  ار  قشمد  دوخ  يارسمرح  اب  مه 

49 .دنسانش یم  مّوسدیزی "  " مان هب  ار  وا  مدرم  .تسا  دیزی »  » وا مسا  تسا ، هداتفا  اتدوک  رکف  هب  هفیلخ  ياه  يومعرسپ  زا  یکی 

اـشع زامن  زا  دـعب  هعمج  بش  رد  تسا و  هدرک  هارمه  دوخ  اب  ار  ناگرزب  زا  يا  هّدـع  تسا و  هدرک  مهارف  ار  اـتدوک  تامّدـقم  دـیزی 
.دنک یم  تکرح  رصق  يوس  هب  دوخ  نارای  اب  هارمه 

هب ار  رد  تسا ، تسم  هدیـشون و  بارـش  مه  نانابهگن  سیئر  میا ، هدـمآ  هفیلخ  فرط  زا  ام  هک  دـنیوگ  یم  رـصق  ناـنابهگن  هب  ناـنآ 
.دنبای یم  تسد  اهریشمش  اه و  هّکس  هب  دننک و  یم  هلمح  رصق  لخاد  هب  نانآ  دنک و  یم  زاب  نانآ  يور 

هب دیزی  .دنک  دوخ  رادفرط  ار  نازابرـس  همه  الط  ياه  هّکـس  اب  دناوت  یم  دناد  یم  نوچ  دنک ، یم  ادـیپ  نیقی  دوخ  ّتیقفوم  هب  دـیزی 
.دناوخ یم  هفیلخ  ار  دوخ  دوش و  یم  طلسم  رهش  رب  يدوز 

ار یهورگ  دیزی  .دنک  یم  لزنم  اجنآ  دسر و  یم  ارَخب »  » هقطنم هب  دنک ، یم  تکرح  قشمد  يوس  هب  دسر  یم  دیلو  هب  ربخ  نیا  یتقو 
.دنوش یم  وربور  دیلو  اب  اجنآ  رد  اه  نآ  تسا ، هدرک  هناور  دیلو  نتشک  يارب 
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، دنک یمن  لوبق  هدنامرف  اّما  دنک ، فرـصنم  گنج  زا  ار  وا  ات  دتـسرف  یم  دیزی  هاپـس  هدنامرف  يارب  الط  هّکـس  رازه  هاجنپ  ادـتبا  دـیلو 
.تفرگ دهاوخ  يرتشیب  رایسب  هزیاج  دربب  دیزی  يارب  ار  دیلو  رس  رگا  هک  دناد  یم  وا  ایوگ 

يدایرف ناهگان  هک  دوش  یم  دربن  هدامآ  دنتـسه  وا  اب  زونه  هک  یناسک  اب  هارمه  دوش و  یم  بسا  رب  راوس  دنک و  یم  نت  هب  هرز  دیلو 
«. دیشکب ار  ادخ  نمشد  مدرم ! يا  : » دوش یم  دنلب  دیزی  هاپس  يوس  زا 

رگید هک  دمهف  یم  تسا ، یشوهاب  مدآ  وا  .ددنب  یم  ار  رد  ددرگ و  یمزاب  خاک  لخاد  هب  عیرس  دونش ، یم  ار  نخـس  نیا  دیلو  یتقو 
الاـح اـّما  تشاد ، يزوریپ  هب  دـیما  نیمه  يارب  دـنناد و  یم  ادـخ  هفیلخ  ار  وا  زونه  مدرم  هک  درک  یم  لاـیخ  وا  تسا ، ماـمت  شراـک 

.دننک دوبان  ار  ادخ  نمشد  ات  دنا  هدمآ  مدرم  نیا  تسا و  هدرک  یفّرعم  ادخ » نمشد   » ناونع هب  اروا  شیومعرسپ  هک  تسناد 

دیاش دنک  یم  لایخ  دنک ، یم  نآ  ندناوخ  هب  عورـش  دنک و  یم  زاب  ار  نآرق  وا  دنروایب ، شیارب  ار  ینآرق  ات  دـهد  یم  روتـسد  دـیلو 
؟ دوب هدرکن  هراپ  هراپ  ریت  اب  ار  نآرق  شدوخ  دیلو  نیا  رگم  اّما  دنشکب ، تسد  وا  زا  نآرق  تمرح  هب  مدرم 

شرس رب  زرگ  اب  دننز و  یم  شتروص  رب  یمکحم  دگل  دنور و  یم  دیلو  يوس  هب  زرگ  اب  نانآ  دنیآ ، یم  الاب  خاک  راوید  زا  نایهاپس 
.دننک یم  تکرح  قشمد  يوس  هب  عیرس  دننک و  یم  ادج  شندب  زا  رس  دنبوک و  یم 

* * *

رکش هدجس  دوش و  یم  دنلب  هرفس  رس  زا  مدرم  بیرف  يارب  وا  دنراذگ ، یم  وا  دزن  ار  دیلو  رـس  هک  تسا  راهن  ندروخ  لوغـشم  دیزی 
ات دهد  یم  روتسد  دیزی  .دناوخ  یم  رکش  زامن  دروآ و  یم  اج  هب 
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.دنناخرچب رهش  رد  دننک و  هزین  رس  رب  ار  دیلو  رس 

.تسا هدش  جراخ  نید  زا  صخش  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  دنناخرچ ، یم  رهش  نیا  رد  ار  یسک  رس  یتقو  دنا ، بجعت  رد  قشمد  مدرم 

؟ دور نوریب  ادخ  نید  زا  ادخ  هفیلخ  یسک  دوش  یم  هنوگچ  رخآ 

؟ دش ادخ  نمـشد  وا  ارچ  دش ؟ راکهانگ  هفیلخ ، نیا  هک  دش  روطچ  سپ  درادن ، یباتک  باسح و  چیه  هفیلخ  دـنتفگ  یمن  ام  هب  رگم 
؟ دشاب مه  ادخ  نمشد  لاح ، ِنیع  دشاب و  ناناملسم  هفیلخ  یسک  دوش  یم  ایآ 

.دنز یم  تموکح  نیا  هب  يا  هبرض  هچ  دوخ  راک  نیا  اب  هک  دناد  یمن  اّما  تسا ، تموکح  تسمرس  زورما  دیزی 

.درب یم  ار  هخاش  دنیشن و  یم  یتخرد  هخاش  يور  رب  هک  تسا  یسک  دننام  وا 

ّقفوم تسادق ، نیا  هناوتشپ  هب  نانآ  .دننک  تموکح  مدرم  نیا  رب  اه  لاس  دنتـسناوت  دندوب ، هتخاس  تفالخ  زا  هک  یتسادق  اب  هّیُما  ینب 
.دننک بوکرس  ار  اه  شروش  همه  دندش 

ياه تعیب  نآ  رگید  تعیب  نیا  اّما  دـندرک ، تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  دـیزی  اب  مدرم  تسا  تسرد  تسکـش ، ار  تسادـق  نیا  دـیزی  یلو 
! تسین یلبق 

تمرح هک  اریز  دـنراد ، اه  هشقن  دوخ  رکف  رد  نانآ  زا  مادـکره  دنتـسه ، تخت  جاـت و  رکف  هب  هّیُما  ینب  ناـگرزب  زا  مادـک  ره  زورما 
هب نانآ  ِيدنبیاپ  نیمه  دندوب و  دـنبیاپ  دنتـشاد ، هفیلخ  اب  هک  یتعیب  هب  همه  دـیلو ، ندـش  هتـشک  زا  لبق  ات  تسا ، هتفر  نیب  زا  تفالخ 

.تسا هتفر  نیب  زا  ادخ  هفیلخ  زا  تعاطا  تعیب و  ِهوکش  تبیه و  نآ  نونکا  .دوب  هفیلخ  تردق  لماع  تموکح ،

50 ...نیطسلف ندرا ، صمح ، دننک ، یم  شروش  فلتخم  ياهرهش  دوش ، یم  اپرب  اه  بوشآ  هک  درذگ  یمن  یتّدم 

؟ يزرو یم  تداسح  مرسپ  هب  ارچ 

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  دنتسه ، روهشم  تاداس »  » هب هک  ربمایپ  نادناخ  زورما 

دنتسه (ع ) نسح ماما  لسن  زا  هک  ینسح  تاداس  لّوا :
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ماما نونکا ، دـنناوخ و  یم  دوعوم  يدـهم  ار  وا  اه  یلیخ  هک  دّمحمدّیـس  نامه  .تسا  هدـش  اـه  نآ  دـیما  هیاـم  دّمحمدّیـس  نونکا  و 
.دشاب یم  اه  يدیز 

.دشاب یم  (ع ) قداص ماما  نانآ ، گرزب  دنشاب و  یم  (ع ) نیسح ماما  لسن  زا  هک  ینیسح  تاداس  مود :

ینب ناناوج  زا  یـضعب  .دوب  ربمایپ  يومع  ساّبع ، دنـشاب ، یم  ساّبع  لسن  زا  ساّبع  ینب  .میامنب  يدای  مه  ساّبع  ینب  زا  دیاب  اجنیا  رد 
.دنراد طابترا  وا  اب  دنتسه و  دّمحمدّیس  رادفرط  ساّبع 

.درک دهاوخ  دوبان  ار  هّیُما  ینب  درک و  دهاوخ  مایق  يدوز  هب  دّمحمدّیس  هک  دننک  یم  لایخ  اه  نآ 

بوشآ تسا ، هداتفا  فالتخا  نانآ  نایم  رد  دنتـسه ، تردق  گنج  لاح  رد  هّیُما  ینب  ناگرزب  تسا ، هدش  فیعـض  يزکرم  تموکح 
يزیر همانرب  هدنیآ  يارب  اه  نآ  .دنا  هداتفا  مایق  رکف  هب  ینسح  تاداس  ساّبع و  ینب  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه 

.دننک یم 

* * *

ینب .دـنا  هدـش  عمج  اـجنیا  رد  تموکح  ناـفلاخم  زا  یهورگ  زورما  تسا ، هّکم  هنیدـم و  هار  نیب  رد  ییاتـسور  اوـبَا ،»  » هقطنم اـجنیا 
.دننک تعیب  دوخ  ربهر  اب  دنهاوخ  یم  اه  نآ  ایوگ  .ینسح  تاداس  ساّبع ،

دنک یم  دیکأت  مدرم  مایق  موزل  هب  وا  دنهد ، یم  ارف  شوگ  وا  نانخس  هب  همه  دیوگ ، یم  نخس  مدرم  يارب  دّمحمدّیس  ِردپ  نک ! هاگن 
.دنوش مایق  هدامآ  ات  دهاوخ  یم  همه  زا  و 

دهاوخ سلجم  نیا  هب  رگید  یتاظحل  ات  ماما  تسا و  هتفر  وا  لابند  هب  رفن  کی  اـّما  تسا ، هدـماین  عمج  نیا  هب  (ع ) قداـص ماـما  زونه 
.دمآ

هک تسا  هدوب  ادخ  تساوخ  نیا  دـنا ، هتخود  امـش  میمـصت  امـش و  هب  مشچ  مدرم  همه  : » دـیوگ یم  دزیخ و  یمرب  نایم  زا  يدرمریپ 
دیاب امش  دینک ، تعیب  وا  اب  دینک و  باختنا  دوخ  ماما  ربهر و  ناونع  هب  دوخ  نایم  زا  ار  یکی  .دیشاب  هتـشاد  روضح  عمج  نیا  رد  امش 

رادیاپ دوخ  نامیپ  تعیب و  رب 
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«. دزاس نوگنرس  ار  ملظ  تموکح  نیا  دنوادخ  ات  دینامب 

یم دوخ  رانک  سلجم  يالاب  ار  ماما  دزیخ و  یم  رب  اج  زا  دّمحمدّیـس  ردـپ  دوش ، یم  دراو  (ع ) قداـص ماـما  نک ! هاـگن  ار  فرط  نآ 
.دناشن

ندمآ هدعو  ربمایپ  هک  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  دّمحمدّیس ، نم ، رسپ  هک  دیناد  یم  امش  : » دیوگ یم  دّمحمدّیسِردپ  ماگنه  نیا  رد 
«. مینک تعیب  وا  اب  دییایب  تسا ، هداد  ار  وا 

روهظ نامز  نامز ، نیا  هن  تسا و  دوعوم  يدـهم  وت  رـسپ  هن  دـینکن ، ار  راک  نیا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  دّمحمدّیـسِردپ  هب  ور  ماـما 
اّما یتسه ، ام  گرزب  وت  مینک ، یم  تعیب  وت  دوخ  اـب  اـم  ینک ، ماـیق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  یهاوخ  یم  وت  رگا  .يدـهم 

«. ترسپ زا  ات  دننک  یم  تعاطا  رتشیب  وت  زا  مدرم  .تسا  ناوج  زونه  دّمحمدّیس  ترسپ 

ملع ییوگ  هک  ییوگ  یم  نخس  نانچ  : » دیوگ یم  ماما  هب  دوش و  یم  تحاران  درادن ، ار  یفرح  نینچ  ندینـش  راظتنا  دّمحمدّیـسِردپ 
!«. ینک یم  يدوسح  مرسپ  هب  ایوگ  ییوگ ؟ یم  نینچ  اجک  زا  تسین ، دوعوم  يدهم  دّمحمدّیس  مرسپ  ییوگ  یم  وت  يراد ! بیغ 

نتشک هب  ار  دوخ  رسپ  راک  نیا  اب  وت  متفگ ، ار  تقیقح  نم  .تسین  دسح  يور  زا  نم  نخس  مسق ، ادخ  هب  : » دیوگ یم  باوج  رد  ماما 
«. ...یهد یم 

* * *

مـشچ دّمحمدّیـس  هب  همه  دیهد ؟ بیرف  ار  دوخ  دیهاوخ  یم  ارچ  مدرم ! يا  : » دـیوگ یم  دزیخ و  یمرب  نایم  زا  یناوج  هظحل  نیا  رد 
دوعوم يدهم  ار  وا  اریز  دننک ، یم  تباجا  ار  دّمحمدّیـس  توعد  طقف  مدرم  .تسا  هدیدمتـس  مدرم  دیما  هیام  زورما  وا  دـنا و  هتخود 

«. دنناد یم 

رد هک  یناسک  زا  یلیخ  ماجنارـس  .دنریگب  ار  دوخ  گرزب  میمـصت  دـیاب  اه  نآ  دـننک ، یم  هاگن  مه  هب  دنتـسه ، اجنآ  رد  هک  یمدرم 
تسا هنوگ  نیا  دننک و  یم  تعیب  دّمحمدّیس  اب  دنتسه  اجنیا 
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51 .دوش یم  باختنا  مایق  ربهر  ناونع  هب  دّمحمدّیس  هک 

اب تسا و  یـساّبع  میهاربا  وا  مان  دـسر ، یم  رظن  هب  یبـالقنا  رایـسب  هک  دـیآ  یم  نم  مشچ  هب  ساـّبع  ینب  ناـگرزب  زا  یکی  اـجنیا  رد 
.تسین دوعوم  يدهم  دّمحمدّیـس  هک  دناد  یم  ماما  .دنک  یمن  تعیب  دّمحمدّیـس  اب  (ع ) قداص ماما  یلو  دـنک ، یم  تعیب  دّـمحمدّیس 

.دریذپ یمن  ار  وا  نخس  یسک  اّما  دنک ، یم  نایب  ار  تقیقح  ماما 

هب زورما  مدرم  نیا  شاک  دیـسر ، دهاوخن  تموکح  هب  زگره  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  دّمحمدّیـس  راک ، نیا  اب  هک  درک  ینیب  شیپ  ماما 
! سوسفا دنداد ، یم  ارف  شوگ  ماما  نخس 

زا ماما  ، مدید دوخ  مشچ  اب  ار  ماما  ّتیمولظم  نم  .تساهنت  مه ، دوخ  ناگتـسب  نایم  رد  یّتح  ماما  هک  مدـیمهف  زورما  نم  لاح ، ره  هب 
وا اّما  دـش ، دـهاوخ  دّمحمدّیـس  ندـش  هتـشک  ثعاب  راک  نیا  اریز  دـنکن ، يراک  نینچ  هک  داد  ربخ  دّمحمدّیـس  ردـپ  هب  يزوسلد  رس 

.دنز یم  ار  فرح  نیا  تداسح  يور  زا  ماما  هک  درک  یم  رّوصت 

؟ دزروب تداسح  دناوت  یم  هنوگچ  تسادخ ، تّجح  هدیزگرب و  هک  ماما  رخآ ،

دندز و یمن  ار  اه  فرح  نیا  ًالصا  هک  دنتشاد  لوبق  ار  ماما  تماما  مدرم  نیا  رگا  تسا ! ترپ  مساوح  ردقچ  نم  مدیمهف ! نک ، ربص 
؟ دننک نییعت  ماما  دوخ  يارب  ات  دنتسشن  یمن  مه  رود 

؟ تسا هدرکن  باختنا  ام  يربهر  تیاده و  يارب  ار  ماما  ادخ  رگم  تسین ؟ ینامسآ  دهع  تماما  رگم 

دنا هدرک  توعد  اجنیا  هب  ار  ماما  طقف  نانآ  ایوگ  سب ! دنراد و  لوبق  ینیسح  تاداس  گرزب  ناونع  هب  ار  (ع ) قداص ماما  نانآ  يرآ !
! تسا نانآ  فده  نیا  .دنک  تعیب  دّمحمدیس  اب  ات 

هک دـنا  هتفر  یماما  لاـبند  هب  هدرک و  اـهر  ار  دوخ  ناـمز  ماـما  دـنا ، هدرک  مگ  ار  هار  ساـّبع  ینب  ینـسح و  تاداـس  نیا  هک  سوسفا 
.دنا هتخاس  دوخ  يارب  ناشدوخ 

* * *

مهاوخ یم  نونکا 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 50 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


؟ درک تعیب  دّمحمدّیس  اب  هنوگچ  هک  يدید  ار  وا  میوگب ، نخس  یساّبع  میهاربا  دروم  رد  تیارب 

رس رد  ییاه  همانرب  اه و  هشقن  وا  یناد  یم  ایآ  دنناد ؟ یم  دوخ  ماما  ار  وا  يا  هّدع  هک  یناد  یم  ایآ  ینادب ! رتشیب  وا  دروم  رد  دیاب  وت 
؟ دراد

ات دنتسه  نیمزرـس  نآ  مدرم  اب  وگتفگ  لاح  رد  وا  نارای  مه  هظحل  نیمه  دراد و  يدایز  نارادفرط  ناسارخ  نایم  رد  یـساّبع  میهاربا 
.دننک هدامآ  مایق  يارب  ار  هنیمز 

داجیا ناسارخ  مدرم  وا و  نیب  طابترا  نیا  هنوگچ  تسا ؟ هدیـسر  ناـسارخ  هب  یـساّبع  میهاربا  راـک  هک  تسا  هدـش  هنوگچ  یتسار  هب 
.تسا هتفرن  ناسارخ  هب  لاح  هب  ات  هک  وا  تسا ؟ هدش 

تیارب ار  رـسپ  نیا  زار  مناوت  یمن  منکن ، یفّرعم  وت  يارب  ار  وا  ردـپ  اـت  اـّما  میوگب ، نخـس  تیارب  یـساّبع  میهاربا  زا  مهاوـخ  یم  نم 
(. تسا یساّبعدّمحم  ِرسپ  یساّبع ، میهاربا  ، ) یسانشب یبوخ  هب  نامز  مه  ار  رسپ  ردپ و  نیا  دیاب  وت  منک ، راکشآ 

: میوگب تیارب  ار  یساّبعدّمحم ) ینعی   ) ردپ تشذگرس  مهاوخ  یم  نونکا 

.درک یم  یگدنز  تسا ، عقاو  ندرا  رد  هک  هَمیمُح  هقطنم  رد  دوب و  ساّبع  ینب  ناگرزب  زا  یکی  یساّبعدّمحم 

نیا .تفرگ  دوخ  هب  یـسایس  گنر  وا  یگدـنز  دـمآ و  شیارب  ینامهم  زور  کی  هک  نیا  اـت  تشاد ، ار  شدوخ  یلومعم  یگدـنز  وا 
.دوب اه  یناْسیِکِربهر  نامهم ،

؟ دندوب یهورگ  هچ  رگید  هّیناسیک ، هقرف  ای  اه  یناسیک 

.تسا هـّیفنح  شرداـم  ماـن  تـسا و  (ع ) یلع رـسپ  هّیفنحدـمحم  .دنتـشاد  لوـبق  دوـخ  مراـهچ  ماـما  ناوـنع  هـب  ار  هّیفنحدّـمحم  ناـنآ 
.تفر ایند  زا  لاس 81  رد  هّیفنحدّمحم 

52 .دندومن باختنا  دوخ  ربهر  مجنپ و  ماما  ناونع  هب  ار  هیفنحدّمحم  ِرسپ  اه ، یناسیک 

وا دوب ، ورین  ندرک  عمج  لوغشم  یناهنپ  تروص  هب  تشاد و  رس  رد  ناّیوُما  تموکح  دض  رب  مایق  يارب  ییاه  همانرب  اه  یناسیکِربهر 
هب ار  دوخ  نارای 
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.دننک يزاس  هنیمز  مایق  يارب  ات  داتسرف  یم  ناسارخ 

.تفرگ يدایز  مارتحا  وا  زا  رهاظ  هب  درک و  توعد  قشمد  هب  ار  اه  یناسیکِربهر  دـش ، ربخاب  ارجام  زا  هّیُما  ینب  تموکح  لاس 99  رد 
نیا زا  وا  اّما  دنروآرد ، ياپ  زا  ار  وا  دنهدب و  يدولآرهز  ریش  اه  یناسیکِربهر  هب  ات  درک  رومأم  ار  یـسک  تشگزاب  هار  رد  تموکح 
دزن اه  یناسیکِربهر  ندـمآ  يارجاـم  نیا  .دـش  وا  ناـمهم  تفر و  یـساّبعدّمحم  دزن  اـه  یناـسیکِربهر  .درب  رد  هب  ملاـس  ناـج  هئطوت 

.دوب یساّبعدّمحم 

.تفرگ دوخ  هب  يا  هزات  گنر  یساّبعدّمحم ، یگدنز  نامهم ، نیا  ندمآ  اب  هک  متفگ  تیارب 

یم وا  زا  ار  اه  همان  دـندمآ و  یم  دوخ  ربهر  دزن  اه  یناسیک  تّدـم  نیا  رد  .دوب  یـساّبعدّمحم  دزن  گرم  هظحل  ات  اـه  یناـسیکِربهر 
.دندرب یم  ناسارخ  هب  دنتفرگ و 

تعاطا هب  دیاب  دشاب و  یم  وا  نیـشناج  یـساّبعدّمحم  وا  زا  دعب  هک  تفگ  دوخ  نارای  هب  وا  دش ، رامیب  اه  یناسیکِربهر  یتّدم  زا  دعب 
.دننادب دوخ  ماما  ار  وا  دنیآرد و  وا 

وا عقاو  رد  .دنک  عورـش  ناسارخ  زا  ار  مایق  دیاب  هک  تفگ  وا  هب  درک و  نایب  یـساّبعدّمحم  يارب  ار  دوخ  رارـسا  همه  اه  یناسیکِربهر 
.داد ناج  درپس و  یساّبعدّمحم  هب  ار  دوخ  تمحز  لاس  نیدنچ  هجیتن 

هب وا  درک ، یم  يزاس  هنیمز  مایق  يارب  دوب و  طابترا  رد  نانآ  اـب  هناـیفخم  دـش و  اـه  یناـسیک  ماـما  یـساّبعدّمحم  هک  دـش  نینچ  نیا 
! دنرواین نابز  هبار  یسک  مان  زگره  دنناوخ و  ارف  دّمحم » لآ  نم  اضرلا   » هب ار  مدرم  دنورب و  ناسارخ  هب  ات  درک  هیصوت  دوخ  نارای 

؟ هچ ینعی  هلمج  نیا  دّمحم ! لآ  نم  اضرلا 

.دنریذپب ار  وا  تفالخ  مدرم  هک  دّمحم  لآ  زا  ییاورنامرف 

ار مایق  ربهر  مسا  ارچ  داد ؟ ار  روتسد  نیا  دوخ  نارای  هب  یساّبعدّمحم  ارچ  تسا ، نیا  مهم  ل�وس 
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؟ تشادرس رد  یلایخ  هچ  وا  درک ؟ یفخم 

یفّرعم دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  یـساّبع  میهاربا  شرـسپ ، دوخ ، گرم  زا  لبق  وا  تفر ، ایند  زا  يرجه  لاس 125  رد  یساّبعدّمحم 
.درک

.یتخانش یبوخ  هب  ار  وا  ردپ  وت  .دوب  یساّبع  میهاربا  ردپ  تشذگرس  نیا 

همانرب نامه  وا  تسا ، ردـپ  هار  همادا  رکف  هب  یـساّبع  میهاربا  يرآ ! تسا ، هتفرگ  ار  وا  ياج  رـسپ  تسا ، هتفر  ایند  زا  ردـپ  هک  نونکا 
! تسا هدید  ندش  هفیلخ  يارب  ییاه  باوخ  دهد و  یم  همادا  ار  ردپ  ياه 

« دّـمحم لآ   » ماـن زا  دـیاب  سپ  دـش ، دـهاوخن  ّقفوم  زگره  دربـب ، ار  شدوخ  ماـن  نونکا  رگا  هک  دـناد  یم  یبوـخ  هب  یـساّبع  میهاربا 
.دور شیپ  شیوخ  فده  يوس  هب  همانرب  اب  دنک و  هدافتسا 

نتفرگ تـسد  يارب  شدوـخ  تـسا ، هدـنیآ  رکف  هـب  وا  درک ، تـعیب  دّمحمدّیـس  اـب  زورما  وا  تـسا ، یکریز  ناـسنا  یــساّبع  مـیهاربا 
اب زورما  وا  دوـب ، دـنهاوخ  نادـیم  نیا  ِزوریپ  هورگ  مادـک  تـسین  موـلعم  تـسین ، صّخـشم  هدـنیآ  اـّما  دراد ، ییاـه  هـشقن  تموـکح 

.دشاب هتشاد  يا  هرهب  هدنیآ  تموکح  رد  شدوخ ، ياه  همانرب  تسکش  تروص  رد  ات  دنک  یم  تعیب  دّمحمدّیس 

زا يدنخبل  وا  دنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  ناگرزب  هک  تسا  لاحـشوخ  یلیخ  زورما  تسا ، دوعوم  يدهم  تسا  هدرک  رواب  هک  دّـمحمدّیس 
یـساّبع میهاربا  دجنگ ، یمن  دوخ  تسوپ  رد  دشاب ، وا  ياج  مه  سک  ره  دنیب ، یم  تفالخ  ِسابل  رد  ار  دوخ  دراد و  بل  رب  تیاضر 

.دنا هدرک  تعیب  وا  اب  همه  ینسح  تاداس  ساّبع و  ینب  ناگرزب  رگید  و 

53 .دراد رس  رد  ییاه  هشقن  هچ  یساّبع  میهاربا  هک  درادن  ربخ  دّمحمدیس 

هب اهنت  هن  راک  نیا  اب  وا  هک  دناد  یم  ماما  دوش ، یم  يراج  شنامشچ  زا  کشا  دنک ، یم  هاگن  دّمحمدّیس  هب  تقو  ره  (ع ) قداص ماما 
! دش دهاوخ  هتشک  ساّبع  ینب  تسد  هب  هکلب  دسر ، یمن  تفالخ  تموکح و 

؟ ینیب یمن  ار  رتسکاخ  ریز  شتآ 

، دنک یم  تفالخ  قشمد  رد  هفیلخ  نیمهدزاود  دیزی ،
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.دنسانش یم  مّوسدیزی "  " مسا هب  ار  وا  مدرم  هک  متفگ  تیارب 

نایم زا  رتشیب  اه  شروش  نیا  تسا ، هدـش  وربور  يدایز  ياه  شروش  بوشآ و  اب  تموکح  اـهزور  نیا  رد  تسا ، يرجه  لاس 126 
.دشاب یم  هّیُما  ینب  دوخ 

تکرح قشمد  يوس  هب  دـنک و  یم  هدامآ  یهاپـس  وا  .تسا  روهـشم  رامِح " ناورم   " مان هب  تسا و  هّیُما  ینب  ناـگرزب  زا  یکی  ناورم 
.دزاس نوگنرس  تفالخ  زا  ار  دیزی  دنک و  فّرصت  ار  قشمد  دهاوخ  یم  وا  دنک ، یم 

همان نیمه  يارب  دنک ، یضار  ار  ناورم  تسه  روطره  دریگ  یم  میمـصت  وا  دوش ، گنج  دراو  ناورم  اب  دناوت  یمن  هک  دناد  یم  دیزی 
.دهد یم  ار  ناجیابرذآ  ناتسنمرا و  تموکح  داهنشیپ  وا  هب  دسیون و  یم  ناورم  هب  يا 

نخس هب  مه  دیزی  .دوش  یم  فرـصنم  گنج  زا  دنک و  یم  لوبق  ار  دیزی  داهنـشیپ  تسا ، یمرن  برچ و  همقل  نیا  هک  دنیب  یم  ناورم 
54 .دهد یم  ناورم  هب  ار  ناجیابرذآ  ناتسنمرا و  تموکح  دنک و  یم  لمع  دوخ 

* * *

وا تسا ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  دیزی  دـنوش ، یم  دـیماان  وا  هجلاعم  زا  ناکـشزپ  دوش ، یم  رامیب  دـیزی  دـسر ، یم  ارف  هّجحلا  يذ  هام 
.دنیب یم  دوخ  مشچ  يولج  رد  ار  گرم 

همه نیا  شزرا  ههام  دنچ  تموکح  ایآ  هک  دشیدنا  یم  دوخ  اب  نونکا  وا  دـیاش  تسا ، هدرکن  تفالخ  رتشیب  هام  شـش  دودـح  دـیزی 
یم ایند  زا  نآ  زا  دـعب  و  سوسفا »! : » تسا نیا  وا  نخـس  نیرخآ  دـسر ، یم  ارف  هّجحلا  يذ  متـسیب  زور  تشاد ؟ ار  يزیرنوخ  نوخ و 

55 .دور

! یتفالخ هچ  اّما  دسر ، یم  تفالخ  هب  يوما ) میهاربا   ) شردارب دیزی ، گرم  زا  دعب 

.تسا هدنامن  یقاب  یتمظع  هوکش و  چیه  تفالخ  نآ  زا  رگید 

هب ناورم  .تسا  هدرک  ادـیپ  يرتـشیب  تردـق  دـنک ، یم  تموکح  ناـجیابرذآ  ناتـسنمرا و  رد  هک  وا  دراد ، رـس  رد  ییاـهرکف  ناورم 
زا دسیون و  یم  همان  قشمد  ناگرزب 
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.دننک يراکمه  يو  اب  دهاوخ  یم  نانآ 

یم تسکـش  ناورم  هاپـس  زا  گـنج  نیا  رد  اـّما  دـنیآ ، یم  وا  گـنج  هب  قشمد  نایهاپـس  دـنک ، یم  تکرح  قـشمد  يوـس  هب  ناورم 
هب مدرم  دوش و  یم  قشمد  دراو  ناورم  .دـنک  یم  رارف  قـشمد  زا  هفیلخ  دوـش ، یم  رت  کـیدزن  کـیدزن و  قـشمد  هب  ناورم  دـنروخ ،

.دننک یم  تعیب  وا  اب  دیدج  هفیلخ  ناونع 

عازن گنج و  دهد ؟ همتاخ  اه  شروش  هب  تسناوت  دهاوخ  ناورم  ایآ  .دشاب  هّیُما  ینب  ناگرزب  ياه  شروش  رظتنم  دـیاب  ناورم  نونکا 
56! درادن ینایاپ  هّیُما  ینب  نایم  رد 

* * *

.دننک یم  شروش  مه  قارع  رد  جراوخ  رگید  فرط  زا  دنک ، یم  مایق  صمح  رهش  رد  ناورم  يومعرسپ  دسر ، یم  ارف  لاس 127 

؟ یسانش یم  ار  جراوخ  ًامتح 

نآرق دوب ، هدرک  ادیپ  نیقی  دوخ  تسکش  هب  هیواعم  یتقو  دندوب  (ع ) یلع هاپس  رد  نیفـص  گنج  رد  هک  دندوب  یناسک  نامه  جراوخ 
.دندرک گنج  نایاپ  هب  روبجم  ار  (ع ) یلع دندروخ و  بیرف  جراوخ  درک ، هزین  رس  رب  ار  اه 

فّرـصت ار  هفوک  دـنک و  یم  مایق  دوخ  نارای  یهارمه  اب  دـنیب و  یم  بسانم  ار  تصرف  تسا  قارع  رد  هک  كاّحـض )  ) جراوخ ربهر 
57 .دنک یم 

.تسا وربور  يدایز  تالکشم  اب  هّیُما  ینب  تموکح  زورما  هک  نآ  هصالخ 

* * *

؟ يراد دای  هب  ار  یساّبع  میهاربا  زونه  ایآ 

ياه همانرب  مه  دروآ و  اج  هب  ّجح  مه  ات  دور  یم  هّکم  هب  تسا  کیدزن  ّجح  ماّیا  دـنیب  یم  یتقو  وا  .میوگ  یم  ار  ساّبع  ینب  گرزب 
.دزاس یلمع  ار  دوخ 

یم رادـید  وا  اب  دـنیآ و  یم  ناسارخ  زا  يا  هّدـع  اهزور  زا  یکی  رد  تسا ، هدـش  رت  تحار  وا  ناراـی  دـمآ  تفر و  یلعف ، طیارـش  رد 
میهاربا يارب  مایق  هب  کمک  يارب  ناـسارخ  مدرم  هک  تسا  یلوپ  نیا  دـنا ، هدروآ  دوخ  هارمه  ـالط  هّکـس  رازه  تسیود  ناـنآ  .دـننک 

.دنا هداتسرف  یساّبع 

رازه تسیود  نیا  هب  یساّبع  میهاربا  مشچ 
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زمر نانآ  .تسا  رتشیب  اه  هّکـس  نیا  همه  زا  وا  شزرا  هک  دنا  هدروآ  ار  یـسک  وا  يارب  شنارای  هک  درادن  ربخ  وا  دتفا ، یم  الط  هّکس 
.دنا هدروآ  هّکم  هب  دنا و  هدرک  ادیپ  ار  مایق  نیا  ّتیقفوم 

؟ تسا هتسشن  بدا  لامک  اب  یساّبع  میهاربا  يوربور  هک  ینیب  یم  ار  هلاس  هدجیه  ناوج  نآ  نک ! هاگن  ار  اج  نآ 

! یناسارخ ملسموبا  تسا ، ملسموبا  وا 

ملـسموبا .دش  دهاوخ  هتخانـش  دّمحم » لآ  ریما   » ناونع هب  وا  هدنیآ  رد  تشاد ، دهاوخ  مایق  نیا  رد  یگرزب  شقن  هدـنیآ  رد  ملـسموبا 
.تسا هتفر  ناسارخ  هب  یناوجون  رد  تسا و  هدمآ  ایند  هب  هفوک  فارطا  رد 

یم تعیب  وا  اب  دـسوب و  یم  ار  یـساّبع  میهاربا  تسد  ملـسموبا  تسوت .» يالوم  نیا  : » دـنیوگ یم  ملـسموبا  هب  یـساّبع  میهاربا  نارای 
.دنک

وا ددنسپ ، یم  ار  ملسموبا  یکریز  تسایس و  یساّبع ، میهاربا  تّدم  نیا  رد  دنام ، یم  یساّبع  میهاربا  دزن  لاس  کی  زا  شیب  ملسموبا 
.دتسرفب ناسارخ  هب  دوخ  دیدج  هدینامن  ناونع  هب  ار  ملسموبا  ات  دریگ  یم  میمصت  ماجنارس 

ات دـهاوخ  یم  نانآ  زا  دتـسرف و  یم  دوخ  ناراـی  هب  يا  هماـن  یـساّبع  میهاربا  دـنک و  یم  تکرح  ناـسارخ  يوس  هب  ملـسموبا  نونکا 
.دننک لوبق  ار  ملسموبا  يربهر 

وا یهدنامرف  تعاطا و  ماجنارس  یلو  دنبای  یم  لاس  نس و  مک  یناوج  ار  وا  اریز  دننز ، یم  زابرـس  ملـسموبا  تعاطا  زا  نانآ  ادتبا  رد 
58 .دننک یم  لوبق  ار 

* * *

لدب در و  یّمهم  نانخس  رادید  نیا  رد  دنک ، رادید  یساّبع  میهاربا  اب  رگید  راب  ات  دیآ  یم  هّکم  هب  ناسارخ  زا  ملسموبا  لاس 128  رد 
.دنک یم  تکرح  ناسارخ  يوس  هب  ملسموبا  سپس  دوش و  یم 

هدامآ هناحلسم  مایق  يارب  ار  هنیمز  دتـسرف و  یم  ناسارخ  ياج  همه  هب  مایق  هب  مدرم  توعد  يارب  رجات  لکـش  هب  ار  يدارفا  ملـسموبا 
.دنک یم 

تخت رب  قشمد  رد  ناورم  رگید  فرط  زا 
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تردق نآ  زا  رگید  دهد ، یم  هجیتن  رتمک  وا  ياه  شالت  اّما  دهد ، ناماس  رس و  ار  عاضوا  ات  دنک  یم  شالت  وا  تسا ، هتسشن  تفالخ 
ماود هب  ناوت  یم  هنوگچ  رگید  دـنراد ، فالتخا  تفالخ  رـس  رب  هّیُما  ینب  ناـگرزب  یتقو  تسین ، يربخ  هّیُما  ینب  تموکح  توربج  و 

؟ تشاد دیما  تموکح  نیا 

.دنا هدید  يدایز  ياه  متس  اه و  ملظ  هّیُما  ینب  زا  نانآ  اریز  دسر ، یم  شوگ  هب  ییاهربخ  مه  ناسارخ  زا 

دننام هفیلخ  تسا ، دوخ  نادناخ  دوخ و  رکف  هب  طقف  هک  هاوخدوخ  يراکمتس  تسا ؟ هدش  هفیلخ  یـسک  هچ  دیناد  یم  ایآ  مدرم ! يا 
دیاب ام  .تسا  هدناسر  تداهـش  هب  ار  ربمایپ  نادنزرف  زا  يدایز  دادـعت  تموکح  نیا  .دـنک  یم  یگدـنز  ناریا  ناهاش  مور و  روتارپما 

59 .مینک مایق  نانآ  نوخ  یهاوخنوخ  يارب 

* * *

: دننک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  مدرم  نانآ  .دنداد  یّصاخ  تازایتما  برع  داژن  هب  هّیُما  ینب  اّما  دناد ، یم  ربارب  ار  ناناملسم  همه  نآرق 
: دوش یم  ارجا  اج  همه  رد  تساه  لاس  هک  تسا  هیواعم  ياه  نوناق  زا  یضعب  نیا  .برعریغ  برع و 

.دنک جاودزا  برع  نز  اب  درادن  قح  تسین  برع  هک  یسک   - 1

.دشاب برع  امتح  دیاب  رادنامرف  یضاق و   - 2

زامن لّوا  فص  رد  درادن  قح  برع  ریغ  دشاب ، برع  ییاج  رگا  نینچمه  .دوشب  تعامج  ماما  برع ، ریغ  دـیابن  برع ، دوجو  اب   - 3
60 .دتسیاب تعامج 

هقالع زا  ملـسموبا  .دندرگ  یم  تلادع  لابند  هب  نانآ  دنا ، هدش  هتـسخ  اه  یتلادع  یب  نیا  زا  نیمز  ناریا  مدرم  هک  دناد  یم  ملـسموبا 
یم لوق  مدرم  هب  وا  دنک ، یم  زاغآ  ار  دوخ  ياه  همانرب  دّـمحم » لآ   » مسا هب  نیمه  يارب  دراد ، یهاگآ  دّـمحم  لآ  هب  ناسارخ  مدرم 

ملـسموبا هب  ناسارخ  مدرم  دنـشاب ، هتـشادن  یتوافت  چیه  برعریغ  اب  برع  هک  يروط  هب  دـنک ، رارقرب  ار  يربارب  تلادـع و  هک  دـهد 
ادیپ هقالع 
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.دنناد یم  دوخ  هدنهد  تاجنار  وا  دننک و  یم 

.دراد يدایز  ياه  همانرب  هدنیآ  يارب  وا  تسا ، ریگ  تخس  رایسب  ریبدت و  اب  عاجش ، نادراک ، يدرم  ملسموبا 

: دراد یگژیو  ود  نیمزرس  نیا  اریز  دنک ، زکرمت  ناسارخ  رب  دیاب  يزوریپ  يارب  هک  دناد  یم  ملسموبا 

.دهد شیازفا  ار  دوخ  ّتیلاعف  ات  دهد  یم  هزاجا  وا  هب  تفاسم  يرود  نیا  تسا و  رود  تموکح  زکرم  زا  ناسارخ  لّوا :

.دنتسه ربمایپ  نادناخ  زا  زین  ساّبع  ینب  هک  دننک  یم  لایخ  نانآ  دنراد ، هقالع  ربمایپ  نادناخ  هب  هقطنم  نیا  مدرم  مود :

هتفگ یناسک  هب  ربمایپ  نادناخ  هک  دنناد  یمن  اهنآ  .دنـشاب  یم  ربمایپ  يومع  سابع  لسن  زا  سابع  ینب  هک  دـنناد  یمن  ناسارخ  مدرم 
.دنتسه (س ) همطاف نادنزرف  ربمایپ و  لسن  زا  هک  دوش  یم 

، ادن نیا  بحاص  هک  دنرادن  راک  رگید  دنیآ و  یم  دوش  دنلب  هک  ییادن  ره  لابند  هب  دنا ، هدش  هتسخ  اه  متس  نیا  زا  هک  ناسارخ  لها 
(. (س همطاف نادنزرف  زا  ای  دشاب  سابع  ینب  زا 

* * *

نیا هارمه  یساّبع  میهاربا  .تسا  یساّبع  میهاربا  فرط  زا  همان  نیا  .دسر  یم  ملسموبا  تسد  هب  مهم  يا  همان  دسر ، یم  ارف  لاس 130 
هب تسد  دـنک و  زاغآ  ار  مایق  ات  تسا  هدـش  هتـساوخ  ملـسموبا  زا  هماـن  نیا  رد  .دتـسرف  یم  ملـسموبا  يارب  زین  ار  یگرزب  مچرپ  هماـن 

.دربب ریشمش 

.دش دهاوخ  زاغآ  مایق  نابعش ، زور 25  هک  دهد  یم  ربخ  دوخ  نارای  هب  ملسموبا 

؟ دنک یم  زاغآ  اجک  زا  ار  مایق  ملسموبا  هک  ینادب  يراد  تسود  ًامتح 

هقطنم نیا  رد  ناریا  قرش  لامش  ناتسنمکرت و  ناتسکیجات ، ناتسکبزا ، تسا ، یگرزب  نیمزرس  ناسارخ  زورما  تسا ، ناسارخ  رد  وا 
؟ دنک یم  زاغآ  ار  مایق  ناسارخ  ياجک  زا  ملسموبا  یتسار  هب  .دراد  ياج 

.ناتسنمکرت رد  ورَم »  » رهش فارطا 

دابآ ییاتسور  تسا ، هدرک  باختنا  مایق  زاغآ  يارب  ار  نآ  ملسموبا  هک  ییاج  تسا ، جندیفس »  » ياتسور اجنیا 
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.دراد رارق  اتسور  تصش  نآ  فارطا  رد  هک 

نیا .دـننک  یم  نشور  يدایز  شتآ  ناـنآ  دـنیآ ، یم  وا  يوس  هب  ملـسموبا  ناراـی  اتـسور  نآ 60  زا  دـسر ، یم  ارف  نابعــش  بش 25 
.دشاب یم  اه  نآ  مایق  تمالع 

نآرق زا  ّجح  هروس  هیآ 39  دنک و  یم  بصن  دراد ، عافترا  رتم  هک 6  يا  هزین  رب  ار  باحس »  » مچرپ ملـسموبا  دسر ، یم  ارف  هک  حبص 
«. تسا هدش  هداد  داهج  هزاجا  تسا ، هدش  ملظ  هک  یناسک  هب  ...اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتَُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  : » دناوخ یم  ار 

ربا ینعم  هب  باحـس  میا ؟ هداهن  مان  باحـس "  " ار مچرپ  نیا  ارچ  دیناد  یم  ایآ  مدرم ! يا  : » دـیوگ یم  نخـس  دوخ  نارای  اب  ملـسموبا 
ات تسا و  نادواج  ام  مایق  هک  دینادب  درک ، میهاوخ  حتف  ار  نیمز  رـساترس  ام  تفر و  دهاوخ  اج  همه  هب  ربا  دننام  هب  مچرپ  نیا  .تسا 

«. دنام دهاوخ  یقاب  (ع ) یسیع ترضح  روهظ 

: دنهد یم  راعش  همه  دور ، یم  نامسآ  هب  ربکا  هّللا  يادص 

.دّمحم لآ  نم  اضرلا 

.تسام ماما  دّمحم ، لآ  زا  ییاورنامرف 

؟ تسیک اورنامرف  نیا  زا  روظنم  هک  دناد  یم  یسک  ایآ 

.تسا مایق  نیا  هناشن  هایس ، سابل  دننک ، نت  هب  هایس  سابل  شنارای  همه  ات  دهد  یم  روتسد  ملسموبا 

.دزادنا یم  نمشد  لد  رد  ار  سرت  تسا و  رتشیب  اه  گنر  همه  زا  هایس  گنر  تبیه  هک  تسا  دقتعم  ملسموبا 

.تسا ازع  سابل  هایس ، سابل  .دننک  یسایس  يرادرب  هرهب  هایس  سابل  نیا  زا  دنناوت  یم  وا  نارای 

! میریگب هّیُما  ینب  زا  ار  اه  نآ  نوخ  ماقتنا  میهاوخ  یم  ام  میا !! هدرک  نت  هب  هایس  دیز ، و  (ع ) نیسح يازع  رد  ام 

61 .دنادرگ دازآ  هّیُما  ینب  تموکح  تسد  زا  ار  رهش  نآ  دنک و  هلمح  ورم »  » رهش هب  ات  دوش  یم  هدامآ  ملسموبا 

* * *

يا همان  وا  دبلط ، یم  روضح  هب  ار  وا  ناورم  .تسا  هدیسر  ورم »  » رادنامرف فرط  زا  يا  هداتسرف  هک  دنهد  یم  ربخ  ناورم  هب 
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.دناوخ یم  ار  همان  نآ  ناورم  .دهد  یم  ناورم  هب 

مسرت یم  منیب و  یم  رتسکاخ  ریز  یشتآ  اجنیا  رد  : » تسا نیا  راعشا  نآ  همجرت  .تسا  هدش  هتـشون  رعـش  تیب  دنچ  طقف  همان  نیا  رد 
!«. باوخ ای  دنرادیب  هّیُما  ینب  متسناد  یم  شاک  دشک ، هنابز  يدوز  هب 

يریگیپ ار  ارجام  ات  دهد  یم  روتسد  ناورم  تسا ، يریگ  لکـش  لاح  رد  یـشروش  هک  دمهف  یم  ناورم  .تسا  رادشه  کی  همان  نیا 
؟ دراد هشیر  اجک  رد  شروش  هک  دنمهفب  دننک و 

فرط زا  ار  يا  همان  ات  تشاد  تیرومأم  وا  دـننک ، ریگتـسد  ار  یـساّبع  میهاربا  نارای  زا  یکی  هک  دـنوش  یم  ّقفوم  یتموکح  نارومأم 
ناسارخ هنتف  هک  دنمهف  یم  همان  نآ  ندـناوخ  اب  دـنریگ و  یم  وا  زا  ار  همان  نارومأم  .دربب  ناسارخ  هب  ملـسموبا  يارب  یـساّبع  میهاربا 

.تسا یساّبع  میهاربا  رس  ریز 

هب دنروایب و  قشمد  هب  دننک و  ریگتـسد  ار  یـساّبع  میهاربا  رت  عیرـس  هچ  ره  ات  دهد  یم  روتـسد  دوش  یم  ربخاب  ارجام  زا  ناورم  یتقو 
62 .دنزادنا نادنز 

ار مایق  نیا  ییاهنت  هب  ملـسموبا  هک  دـناد  یمن  وا  تسا ، مامت  راک  رگید  یـساّبع  میهاربا  ندـش  ینادـنز  اب  هک  دـنک  یم  لاـیخ  ناورم 
.درک دهاوخ  يربهر 

نارگن ناورم  .تسین  مزال  ورم »  » هب ورین  نداتسرف  رگید  تسا ، هدش  ریگتـسد  یـساّبع  میهاربا  هک  نونکا  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  ناورم 
.تسا رگید  ياهرهش  رد  شروش 

رادـنامرف هب  يا  همان  وا  دوش ، یمن  يربخ  یکمک  يورین  زا  دـنک  یم  ربص  هچ  ره  وا  تسا ، یکمک  يورین  راظتنا  رد  ورم »  » رادـنامرف
.مرادن یهاپس  نم  هک  دسیون  یم  وا  هب  مه  قارع  رادنامرف  .دهاوخ  یم  کمک  وا  زا  دسیون و  یم  قارع 

یم فّرـصت  ار  اجنآ  دنک و  یم  هلمح  ورم »  » هب دوخ  هاپـس  یهد  ناماس  زا  دعب  دنک و  یم  ادـیپ  يرتدایز  نارای  زور  هب  زور  ملـسموبا 
.دنک

.دننک یم  ادیپ  يرتشیب  نامیا  دوخ  ّتیقفوم  هب  شنارای  ملسموبا و  ورم ، فّرصت  اب 

روتسد ملسموبا 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 60 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


زا ییاورنامرف  تیالو  هک  دندنب  یم  نامیپ  دهع و  مدرم  همه  دوش ، یم  رازگرب  تعیب  مسارم  .دنریگب  تعیب  رهش  مدرم  زا  ات  دنهد  یم 
.دننک تعاطا  وا  زا  دنریذپب و  ار  دّمحم  لآ 

ادیپ يرتشیب  هقالع  وا  هب  مدرم  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمه  دنک و  یم  یگدنز  هداس  رایـسب  وا  .ینابرد  هن  دراد و  يرادساپ  هن  ملـسموبا 
.دننک یم 

.دنک یم  وگزاب  ار  هّیُما  ینب  ياه  متس  اه و  ملظ  دیوگ و  یم  (ص ) دّمحم لآ  لئاضف  زا  مدرم  يارب  نارنخس  کی  رهش ، رد  نونکا 

یلیخ زونه  مدرم  هک  تسا  نیا  تسایـس  دـناد ، یمن  سک  چـیه  زوـنه  تسیک ؟ تسا ، دّـمحم  لآ  زا  هک  ییاورناـمرف  نیا  یتـسار  هب 
.دننادن ار  اهزیچ 

63 .تسا روباشین  رهش  يدعب ، فده  .دنربب  هلمح  ناسارخ  مهم  ياهرهش  رگید  هب  ات  دننک  یم  هدامآ  ار  دوخ  ملسموبا  نارای  نونکا 

* * *

دنک و فّرـصت  ار  ناهفـصا  ير ، ناگرگ ، روباشین ، بیترت  هب  دهاوخ  یم  وا  تسا ، هدومن  یقیقد  يزیر  همانرب  هدـنیآ  يارب  ملـسموبا 
يزیر همانرب  لاس  ود  يارب  وا  دراد ، نامز  هب  زاین  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  دناد  یم  وا  دـنک ، هلمح  قارع  يوس  هب  نآ  زا  دـعب 

.تسا هدرک 

طوقـس يارب  يدایز  هار  رگید  هفوک  حتف  اب  دنک ، حتف  ار  هفوک  دـناوتب  لاس 132  رد  ناسارخ  هاپس  هک  تسا  راودیما  ملـسموبا  يرآ !
.دنام دهاوخن  قشمد 

، دنک یم  رداص  ار  هلمح  روتسد  دنک و  یم  باختنا  ناسارخ  هاپس  يارب  يا  هدنامرف  وا  تسا ، ناسارخ  نیمزرـس  ریما  ملـسموبا  نونکا 
64 .دنک یم  تکرح  روباشین  يوس  هب  ملسموبا  هاپس 

* * *

نم هارمه  یناوتب  اـت  یـشاب  علّطم  هورگ  شـش  زا  دـیاب  وت  میوگب ، نخـس  تیارب  فلتخم  ياـه  هورگ  دروم  رد  مهاوـخ  یم  اـجنیا  رد 
: ینک يریگ  یپ  ار  ثداوح 

هّیُما ینب  لّوا : هورگ 

ناگرزب نایم  تافالتخا  هک  نیا  زا  دعب  .تسا  هتسشن  تفالخ  تخت  رب  ناورم  دنشاب ، یم  هفیلخ  وریپ  نانآ 
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.تسا هدش  وربور  يدایز  تالکشم  اب  تموکح  نیا  داد ، يور  هّیُما  ینب 

ینسح تاداس  مود : هورگ 

تاداس زا  هک  دّمحمدّیـس  نامه  دـنا ، هدرک  تعیب  دّمحمدیـس  اب  دنتـسه و  مایق  رکف  هب  دنـشاب ، یم  (ع ) نسح ماما  لـسن  زا  هک  ناـنآ 
.دنناد یم  دوعوم  يدهم  وا  يا  هدع  تسا و  ینسح 

اه يدیز  موس : هورگ 

ناسارخ رد  دیز  رسپ  ییحی ، هک  متفگ  دشاب  تدای  رگا  تسا ، ماما  دنک ، مایق  دشاب و  (س ) همطاف لسن  زا  سک  ره  دنیوگ  یم  اه  نآ 
تسا ینسح  تاداس  زا  هک  دّمحم  دّیس  نامه  ، ) دومن یفّرعم  دوخ  زا  دعب  ماما  ناونع  هب  ار  دّمحمدّیـس  شتداهـش ، زا  لبق  درک و  مایق 

هفوک رد  اه  يدیز  زا  يدایز  هورگ  .دنراد  لوبق  دوخ  ماما  ناونع  هب  ار  وا  اه  يدـیز  نونکا  دـنناد .) یم  دوعوم  يدـهم  ار  وا  مدرم  و 
.دننک یم  یگدنز 

ساّبع ینب  مراهچ : هورگ 

یساّبع میهاربا  رضاح  لاح  رد  یلو  درک ، تعیب  دّمحمدّیس  اب  یساّبع  میهاربا  هک  متفگ  تیارب  ًالبق  .تسا  یـساّبع  میهاربا  نانآ  ربهر 
میهاربا .درک  عورش  اجنآ  زا  ار  مایق  دیاب  دنتسه  دقتعم  تسا و  هداتسرف  ناسارخ  هب  ار  ملسموبا  وا  .دهد  یم  همادا  ار  دوخ  ياه  همانرب 

.درب یم  رس  هب  ندرا )  ) هَمیمُح هقطنم  نامه  رد  یساّبع 

ناونع هب  ار  یـساّبع  میهاربا  نونکا  دوخ ، ربهر  گرم  زا  دـعب  دنتـسه و  هیفنحدّـمحم  ناوریپ  نانآ  .يراد  دای  هب  ار  اه  یناسیک  ًاـمتح 
.دنا هدش  ساّبع  ینب  وریپ  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا  اه  یناسیک  عقاو  رد  .دنراد  لوبق  دوخ  ماما 

جراوخ مجنپ : هورگ 

یلو دـننک  فّرـصت  ار  هفوک  دـندش  ّقفوم  ناـنآ  شیپ ، یتّدـم  .دـنرب  یم  ریـشمش  هب  تسد  مالـسا  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  اـه  نآ 
.دنتسه رقتسم  ناریا  ناتسیس  رد  رتشیب  نونکا  نانآ  .دنتفگ  كرت  ار  رهش  نآ  دندروخ و  تسکش  ماجنارس 

، ربهر کی  زا  نانآ  دنشاب ؟ قفوم  دوخ  راک  رد  دنا  هتسناوتن  نونکات  جراوخ  ارچ  یناد  یم  ایآ 
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.دنرب یم  ریشمش  هب  تسد  یقیقد  يزیر  همانرب  نودب  نانآ  دراد ، يربهر  شدوخ ، يارب  یهورگ  ره  .دننک  یمن  تعاطا 

( يرفعج هعیش   ) نایعیش مشش : هورگ 

رد نایعیش  رتشیب  زورما  یناد  یم  ًامتح  .دننک  یم  تعاطا  ترـضح  نآ  روتـسد  زا  دنـشاب و  یم  (ع ) قداص ماما  ناوریپ  نامه  نایعیش 
.تسا نایعیش  دهم  هفوک ، زورما  عقاو  رد  دننک ، یم  یگدنز  هفوک 

؟ تسیچ طیارش  نیا  رد  (ع ) قداص ماما  همانرب  تسا : نیا  مینک  ادیپ  ار  نآ  باوج  دیاب  هک  یّمهم  ل�وس 

؟ دنک یم  رکف  هچ  هب  ترضح  نآ  یتسار  هب 

* * *

! دییایب نم  يوس  هب  نم ! نایعیش 

! منک دنم  هرهب  شیوخ  شناد  سونایقا  زا  ار  امش  ات  دییایب  دینک ! رفس  هنیدم  هب 

.دش دهاوخن  رارکت  زگره  تسا و  هدمآ  شیپ  نایعیش  يارب  هک  ییالط  تسا  یتصرف  نیا 

هعیـش بتکم  دـشر  عنام  دنتـسشن ، تموکح  تخت  رب  هک  یناسک  تسا ، هدـید  يدایز  ياـه  ملظ  هعیـش  ربماـیپ ، تاـفو  زا  دـعب  يرآ !
ات دنداد و  رارق  تارییغت  شوختـسد  ار  ادخ  نید  نانآ  دوب ، مرج  دـشاب ، نانآ  نادـنزرف  و  (ع ) یلع ماقم  رد  هک  یثیدـح  لقن  دـندش ،

.دندرک داجیا  تعدب  نید  رد  دنتسناوت 

شنانمـشد اب  ییاه  گنج  راتفرگ  (ع ) یلع لاس  جـنپ  نیا  رد  اّما  دیـسر ، تموکح  هب  لاـس  جـنپ  تّدـم  هب  (ع ) یلع هک  تسا  تسرد 
.دودز اه  هرطاخ  زا  ار  (ع ) یلع مان  نخس و  تسناوت  هک  اجنآ  ات  هیواعم  تموکح  مه  (ع ) یلع زا  دعب  دوب ،

.درمش تمنغ  ار  زورما  دیاب  تسا ، هدش  مامت  اهراشف  اه و  ناقفخ  نآ  دشاب ، یم  اه  مایق  اه و  شروش  مرگرس  هّیُما  ینب  نونکا ،

.هن ای  دهدب  ار  دوخ  فراعم  رشن  هزاجا  هعیش  هب  ایآ  دیآ و  راک  يور  یتموکح  هچ  هّیُما  ینب  زا  دعب  هک  تسین  مولعم 

زگره تسا ، هدمآ  شیپ  هک  یتصرف  نیا  .دنورب  هنیدم  هب  (ع ) قداص ماما  شناد  ملع و  زا  ندرب  هرهب  يارب  دیاب  نایعیش 
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.دش دهاوخن  رارکت 

.تسا هدیسر  ارف  هعیش  يارب  ییالط  ياه  لاس 

راگدای لاس  نارازه  يارب  دنـسیون و  یم  باتک  دنونـش ، یم  خساپ  دننک ، یم  ل�وس  دنور ، یم  دوخ  ماما  دزن  لماک  يدازآ  اب  نایعیش 
65 .دنزومآ یم  شناد  ملع و  (ع ) قداص ماما  زا  رفن ، دصتشه  هفوک ، رهش  زا  طقف  .دراذگ  یم 

ماـقم هک  تفگ  دروآ و  ناـیم  هب  نخـس  ملع  شزرا  دروم  رد  ردـقچ  ماـما  متفر ، ماـما  تمدـخ  لّوا  راـب  يارب  یتقو  دـیآ  یم  تداـی 
نوخ رب  ار  ملق  یهایس  ادخ  تمایق  زور  رد  تسا و  رتالاب  دباع  رازه  داتفه  تدابع  زا  دنربب  هرهب  وا  شناد  زا  نارگید  هک  يدنمـشناد 

66 .دهد یم  يرترب  دیهش 

.دنتسه تکرح  رد  هنیدم  يوس  هب  نیمه  يارب  دنا و  هدینش  هفوک  ناناوج  ار  نانخس  نیا 

تموکح رگا  هک  دـنناد  یمن  اـه  نآ  دنتـسه ، تموکح  رکف  هب  ساـّبع  ینب  .تسا  عّیـشت  بتکم  ناـیب  رکف  هب  (ع ) قداـص ماـما  زورما 
رکف بتکم و  دنام ، یم  یقاب  هچنآ  دنور ، یم  دنیآ و  یم  مه  اه  تموکح  درذگ ، یم  ایند  دیـسر ، یمن  نانآ  هب  زگره  دوب ، یندـنام 

ناگمه يراگتـسر  تداعـس و  هیام  دنام و  دهاوخ  لاس  نارازه  هک  يزیچ  تسا ، هعیـش  بتکم  نتخاس  رکف  هب  ماما  .تسا  هشیدـنا  و 
.دش دهاوخ 

...دناوخ یم  ارف  گرزب  يراک  هب  ار  هعیش  ناناوج  ماما 

...میوگب امش  يارب  دیحوت  زا  میوگب ، امش  يارب  ار  هقف  منک ، ریسفت  ار  نآرق  منک ، نایب  ار  یعقاو  نید  امش  يارب  ات  دییایب  نم  دزن 

...دییایب نم  دزن 

منازوس یم  ار  وت  همان  هک  یتقو 

، دنواهن ناهفصا ، ير ، ناگرگ ، روباشین ، ورم ، ياهرهـش  تسا و  هدرک  بسک  ار  یبوخ  ياه  ّتیقفوم  ات 132  لاس 130  زا  ملسموبا 
.تسا هدرک  فّرصت  ار  هاشنامرک 

.دزات یم  شیپ  هفوک  يوس  هب  هاشنامرک  زا  وا  هاپس  تسا و  هدنام  ناسارخ  رد  شدوخ  ملسموبا  تسا و  لاس 132  نونکا 

ار ناورم  نآ  زا  دعب  دنک و  حتف  ار  هفوک  دهاوخ  یم  ملسموبا 
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! دوب دهاوخ  ّيوُما  هفیلخ  نیرخآ  رامح ، ناورم  ایوگ  دناسرب ، لتق  هب 

يوزرآ وا  تسا ، ساـّبع  ینب  نادـناخ  ناـگرزب  زا  یـساّبع  میهاربا  دریگ ، یم  روتـسد  یـساّبع  میهاربا  زا  ملـسموبا  هک  متفگ  تـیارب 
.تسا مایق  نیا  ربهر  یساّبع  میهاربا  ًالعف  دنک ، یم  شالت  دوخ  يوزرآ  نیا  هب  ندیسر  يارب  تساه  لاس  دراد و  تموکح 

تـسد هب  داد  لامتحا  یـساّبع  میهاربا  .تخادنا  نادنز  هب  ار  یـساّبع  میهاربا  دـش  ربخاب  یـساّبع  میهاربا  ياه  ّتیلاعف  زا  ناورم  یتقو 
.درک یفّرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  حاّفس  شردارب ، نیمه ، يارب  دوش ، هتشک  ناورم 

میهاربا ات  دهد  یم  نامرف  دوش و  یم  ینابصع  رایسب  ناورم  .دیآ  یم  هفوک  يوس  هب  ملسموبا  هاپس  هک  دسر  یم  ربخ  ناورم  هب  نونکا 
یمن راک  نیا  هب  قفوم  نانآ  اّما  دـننک  ریگتـسد  ار  حافـس  ات  دـنک  یم  رومأم  ار  يا  هّدـع  ناورم  نینچمه  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  یـساّبع 

.دنوش

67 .دورب لّالَخ »  » مان هب  یصخش  دزن  ات  دنک  یم  تکرح  هفوک  يوس  هب  هنایفخم  دوخ ، نادناخ  ناگرزب  زا  يا  هّدع  اب  حاّفس 

؟ دورب وا  دزن  دهاوخ  یم  حاّفس  ارچ  تسیک ؟ لّالَخ  ینادب  یهاوخ  یم  وت 

رد مایق  يربهر  ملـسموبا ، هک  نیا  زا  لبق  .تسا  هتـشاد  یفارـص  هزاغم  نیدنچ  هفوک  رد  تسا و  هفوک  نادنمتورث  ناگرزب و  زا  لّالخ 
کمک لّالخ  ناسارخ ، هب  ملـسموبا  ندمآ  زا  دـعب  .درک  یم  يربهر  ار  ناسارخ  مایق  هک  دوب  لّالخ  نیا  دریگب ، هدـهع  هب  ار  ناسارخ 

.دنک مهارف  ار  هفوک  فرصت  تامّدقم  ات  تسا  هتشگ  زاب  هفوک  هب  نونکا  وا  دومن ، ملسموبا  هب  یگرزب 

«. دّمحم لآ  ریزو  : » دنا هداد  ار  بقل  نیا  لّالخ  هب  نایناسارخ 

! دّمحم لآ  ریزو  لّالخ ، تسا و  دّمحم  لآ  ریما  ملسموبا ، يرآ !

یم لّالخ  هناخ  هب  دـنوش  یم  هفوک  دراو  یتقو  اه  نآ  .دـنیآ  یم  هفوک  هب  سانـشان  تروص  هب  یـساّبع  نادـناخ  زا  يا  هّدـع  اب  حاّفس 
.دنور

ربخاب نانآ  ندمآ  زا  یسک  دراذگ  یمن  دنک و  یم  یفخم  دوخ  هناخ  رد  ار  نانآ  لّالخ 
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68 .تسا ناسارخ  هاپس  ندیسر  رظتنم  لّالخ  .دوش 

* * *

.درب یم  يا  همان  (ع ) قداص ماما  يارب  تسا و  لّالخ  هداتسرف  وا  دور ، یم  هنیدم  يوس  هب  هلجع  اب  يراوس  بسا 

: دیوگ یم  دنک و  یم  مالس  دوش ، یم  هناخ  دراو  دریگ و  یم  هزاجا  دنز ، یم  ار  ماما  هناخ  رد  ناسر  همان  تسا ، هدش  کیرات  اوه 

.تسا هتشون  امش  يارب  ار  نآ  هک  تسا  لّالخ  همان  نیا  ربمایپ ! رسپ  يا 

؟ راک هچ  وا  اب  ارم  تسا ، نارگید  وریپ  هک  وا  تسا ؟ هتشون  همان  نم  هب  لّالخ  هک  تسا  هدش  هچ 

.دیناوخب ار  وا  همان 

ار همان  غارچ  رون  ریز  دهاوخ  یم  ماما  ایوگ  دروایب ، کیدزن  ار  غارچ  ات  دـهاوخ  یم  وا  زا  دـنک و  یم  ور  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  ماما 
.دناوخب

.دوش یم  رتسکاخ  دزوس و  یم  همان  دزادنا ، یم  غارچ  شتآ  رد  ار  همان  ماما  نک ، هاگن 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  وا  دنک ، یم  هاگن  هرظنم  نیا  هب  بّجعت  اب  ناسر  همان 

؟ دیهد یمن  ار  همان  باوج  ایآ 

.يدید دوخ  مشچ  اب  هک  دوب  نیا  همان  باوج 

.دور یم  دنک و  یم  یظفاحادخ  ماما  اب  دزیخ و  یمرب  اج  زا  ناسر  همان 

تـصرف کی  نیا  ایآ  دنک ، راذگاو  ماما  هب  ار  تموکح  دهاوخ  یم  لّالخ  دیاش  دناوخ ! یم  ار  همان  ماما  شاک  میوگ  یم  دوخ  اب  نم 
.درک دهاوخ  مولعم  ار  زیچ  همه  نامز  تشذگ  يدوز  هب  تسین ؟ هعیش  يارب  یلاع 

* * *

ار وا  مورب  دیاب  تسا ، بیرغ  رهش  نیا  رد  وا  دشاب ، هتـسکش  شلد  دنکن  تخوس ، ناسر  همان  نآ  لاح  هب  ملد  مزیخ ، یمرب  اج  زا  نم 
.مدرگ یم  ناسر  همان  لابند  هب  هنیدم  ياه  هچوک  رد  .منک  ادیپ 

اجنآ .دوش  یم  يا  هناخ  دراو  وا  میور ، یم  وس  نآ  هب  .تساجنآ  ناسر  همان  تسا ، شدوخ  نک ، هاگن  ار  اـجنآ  ییوگ ، یم  نم  هب  وت 
، تسا دّمحمدّیسِردپ  هناخ 
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اب ینـسح  تاداس  ساّبع و  ینب  لبق ، لاس  دنچ  تسا و  دوعوم  يدهم  وا  دـنیوگ  یم  مدرم  هک  نامه  يراد ، دای  هب  هک  ار  دّـمحمدّیس 
.تسوا ردپ  هناخ  اجنیا  .دندرک  تعیب  وا 

مدرم نم  : » تسا هدش  هتشون  نینچ  همان  نیا  رد  .تسا  لّالخ  فرط  زا  همان  دهد ، یم  دّمحمدیـسردپ  هب  ار  يا  همان  ناسر  همان  نونکا 
«. مینک یم  تعیب  هفیلخ  نونع  هب  امش  اب  دیشاب ، قفاوم  امش  رگا  منک ، یم  توعد  (ع ) تیب لها  ّتبحم  یتسود و  هب  ار 

اّما ما ، هدـش  ریپ  مدوخ  نم  : » دـیوگ یم  نینچ  دـجنگ و  یمن  دوـخ  تسوـپ  رد  یلاحـشوخ  زا  وا  دـسوب ، یم  ار  هماـن  دّمحمدیـسردپ 
«. تسا تّما  نیا  يدهم  دّمحمدیس ، مرسپ ،

.دور یم  نوریب  هناخ  زا  عیرس  دزیخ و  یمرب  اج  زا  دّمحمدیسِردپ  نونکا 

* * *

.مییایب وت  اب  مه  ام  نک ! ربص  يور ؟ یم  اجک  هلجع  نیا  اب 

.دهدب ربخ  ماما  هب  ار  ارجام  دهاوخ  یم  وا  دور ، یم  (ع ) قداص ماما  هناخ  يوس  هب  دّمحمدّیسردپ 

: دیوگ یم  دنک و  یم  مالس  ماما  هب  وا  نونکا 

دوخ هفیلخ  ارم  دنهاوخ  یم  نانآ  دنا ، هدرک  توعد  تفالخ  هب  ارم  نایناسارخ  دـنا ، هتـشون  نم  يارب  نم  نارای  ار  همان  نیا  نک ! هاگن 
.دننک

ار وت  نانآ  ایآ  یـسانش ؟ یم  ار  نانآ  الـصا  وت  ایآ  يداتـسرف ؟ نانآ  دزن  ار  ملـسموبا  وت  ایآ  دنا ؟ هدش  وت  نارای  ناسارخ  مدرم  یک  زا 
.دنتسه وت  نارای  ییوگ  یم  هک  دنا  هدید  لاح  هب  ات  ار  وت  نانآ  الصا  ایآ  دنسانش ؟ یم 

! یشاب هفیلخ  تدوخ  یهاوخ  یم  ییوگ  هک  ینز  یم  فرح  يا  هنوگ  هب 

ار همان  نیمه  دننام  هک  نادب  .میوگب  وت  هب  ار  وت  حالـص  ریخ و  مناد  یم  دوخ  هفیظو  نم  میوگ ، یم  نخـس  وت  اب  يزوسلدرـس  زا  نم 
.دنا هداتسرف  زین  نم  يارب 

.ما هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  نم 

.تسا هدیسرن  ارف  ام  تموکح  نامز  زونه  نکن ! ار  راک  نیا 

تحاران دّمحمدیسردپ 
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ار هّیُما  ینب  تموـکح  هک  تسوا  تسا و  دوـعوم  يدـهم  شرـسپ ، هک  دـنک  یم  لاـیخ  وا  دور ، یم  دزیخ و  یمرب  اـج  زا  دوـش و  یم 
.درک دهاوخ  نوگنرس 

همان (ع ) یلع نادـنزرف  زا  رفن  هس  هب  لّالخ  .تسا  هدرب  ماما  ِيومع  يارب  مه  ار  يرگید  همان  لّالخ  هداتـسرف  دـسر ، یم  نم  هب  يربخ 
.تسا هدرک  توعد  تفالخ  يارب  ار  نانآ  تسا و  هتشون 

؟ تسا هدوب  هچ  وا  فده  .تسا  هدرک  ار  راک  نیا  لّالخ  ارچ  یتسار  هب 

؟69 تسا هداتسرف  ار  رگید  همان  ود  ارچ  تسناد ، یم  وا  هعیش  ار  دوخ  تشاد و  لوبق  ماما  ناونع  هب  ار  (ع ) قداص ماما  اعقاو  وا  رگا 

* * *

همان نآ  رد  تسا ، هدروآ  (ع ) قداص ماما  يارب  يا  همان  مه  وا  دیآ ، یم  هنیدم  هب  ملـسموبا  فرط  زا  يا  هداتـسرف  درذـگ ، یم  یتّدـم 
.دهد یم  تفالخ  داهنشیپ  ماما  هب  ملسموبا 

«. ورب نوریب  ام  دزن  زا  درادن ، یباوج  همان  نیا  : » دیوگ یم  ملسموبا  هداتسرف  هب  دهد و  یمن  یباوج  مه  همان  نیا  هب  ماما 

مایق نیا  اب  يراکمه  زا  ات  دهاوخ  یم  نانآ  زا  ماما  دنهاوخ ، یم  ییامنهار  مایق  دروم  رد  وا  زا  دنور و  یم  ماما  دزن  نایعیش  زا  یضعب 
دوخ ياه  هناخ  رد  طیارش  نیا  رد  دهاوخ  یم  نانآ  زا  دنتـسرف و  یم  مایپ  دنتـسه  هفوک  رد  هک  ینایعیـش  يارب  ماما  .دننک  يراددوخ 

70 .دننامب

* * *

ماما اب  وا  نک ، شوگ  تسا ، (ع ) قداص ماما  هناـخ  رد  نونکا  تسا ، هدـمآ  هنیدـم  هب  ناـسارخ  زا  تسا ، یناـسارخ  لهَـس  ناوج ، نیا 
امش رانک  رد  دنا  هدامآ  هک  دیراد  هعیـش  رازهدص  امـش  دینک ؟ یمن  مایق  ارچ  دیا ؟ هتـسشن  هناخ  رد  ارچ  نم ! ياقآ  : » دیوگ یم  نخس 

«. دننزب ریشمش 

.دنک نشور  تسا ، هناخ  رد  هک  ار  يرونت  ات  دهاوخ  یم  دوخ  راک  تمدخ  زا  دعب  دنک ، یم  یهاگن  وا  هب  ماما 

ار نآ  دراذگ و  یم  رونت  لخاد  ار  اه  مزیه  راکتمدخ 
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نیمه رد  وا  دوـب ، روـنت  ندرک  نـشور  تـقو  هـچ  ـالاح  هـک  دـنک  یم  رکف  دوـخ  اـب  لهــس  دـشک ، یم  هناـبز  شتآ  دـنز ، یم  شتآ 
«. نیشنب رونت  نیا  رد  ورب  یناسارخ ! لهس  يا  : » دیوگ یم  وا  هب  ماما  هک  تساهرکف 

ایآ نم ! ياقآ  دیوگ : یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  دیامن و  یم  دشک ، یم  هنابز  رونت  زا  هک  یـشتآ  هب  یهاگن  وا  دنک ، یم  بّجعت  لهس 
! نک فاعم  راک  نیا  زا  ارم  ینک ؟ باذع  شتآ  اب  ارم  یهاوخ  یم 

يا : » دـیوگ یم  وا  هب  ماما  تسا ، ماما  ناراـی  زا  یکی  وا  دـسر ، یم  هار  زا  یّکم  نوراـه  راد ، ریگ و  نیا  رد  دـنز ، یم  يدـنخبل  ماـما 
«. نیشنب رونت  نیا  نورد  ورب  نوراه !

.دنیشن یم  اه  شتآ  لد  رد  دور و  یم  رونت  يوس  هب  هلجع  اب  نوراه 

رونت هب  شهّجوت  همه  اّما  دـهد ، یم  باوج  لهـس  دـسرپ ، یم  ناسارخ  عاـضوا  زا  دوش و  یم  وگتفگ  لوغـشم  لهـس  اـب  ماـما  نونکا 
.»؟ دنک یم  هچ  شتآ  رونت  رد  نوراه  هک  نیبب  زیخرب و  : » دیوگ یم  لهس  هب  ماما  درذگ ، یم  یتاظحل  .تسا  شتآ 

تـشگنا وا  تسا ، هدـناسرن  یبیـسآ  چـیه  وا  هب  شتآ  تسا و  هتـسشن  شتآ  نایم  رد  نوراه  هک  دـنیب  یم  دـیآ ، یم  رونت  رانک  لهس 
: دنز یم  ادص  ار  وا  ماما  دریگ ، یم  ناهد  هب  بّجعت 

؟ تسه نوراه  دننام  رفن  دنچ  ناسارخ  رد  منادب  وگب  یناسارخ ! لهس  يا 

.دوش یمن  ادیپ  وا  دننام  مه  رفن  کی  مسق  ادخ  هب 

يا مشاب ! هتـشاد  ار  نوراه  لثم  رفن  جـنپ  هک  منک  یم  مایق  یتقو  نم  نادـب  نونکا  .دوش  یمن  ادـیپ  نوراـه  لـثم  مه  رفن  کـی  يرآ ،
.منیشنب هناخ  رد  دیاب  تقو  هچ  منک و  مایق  دیاب  تقو  هچ  هک  مناد  یم  متسه ، رت  هاگآ  دوخ  هفیظو  هب  نم  لهس !

نامرف هب  شوگ  نوراه  دننام  هک  دشاب  هتشاد  ییاهورین  دیاب  دنک ، مایق  ماما  رگا  يرآ !
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هتـشاد لماک  تعاطا  وا  زا  هک  دشاب  هتـشاد  ینارای  دـیاب  هعماج  هرادا  يارب  دـهد ، لیکـشت  تموکح  دـنک و  مایق  ماما  رگا  دنـشاب ، وا 
.دنشاب

ياه ناسنا  رتشیب  يارب  تردق  درک ، دنهاوخ  لمع  هنوگچ  دنـسرب ، تردق  هب  یتقو  یناسارخ  لهـس  دـننام  یناسک  هک  دـناد  یم  ماما 
همه دسرب ، یماقم  تسپ و  هب  شدوخ  رگا  اّما  دنز ، یم  (ع ) تیب لها  زا  مد  لهـس  زورما  هک  تسا  تسرد  تسا ، روآداسف  یلومعم ،

.داد دهاوخ  ماجنا  دهاوخب  شلد  هک  يراک  ره  داد و  دهاوخن  شوگ  ماما  نخس  هب  رگید  وا  دنک ، یم  شومارف  ار  زیچ 

؟ تفرن رونت  لخاد  هب  ارچ  تسناد ، یم  بجاو  دوخ  رب  ار  ماما  زا  تعاطا  دوب و  ماما  رما  میلست  لهس  اعقاو  رگا 

رگا لهـس  لثم  يدارفا  هک  دناد  یم  ماما  .درک  دهاوخن  شوگ  ماما  نامرف  هب  زگره  دسرب ، ماقم  تسپ و  هب  یتقو  مدآ  نیا  دـش  مولعم 
، دشابن بآ  ات  نیمه  يارب  دننک ، یمن  ادیپ  بآ  طقف  دارفا  نیا  دنتسه ، يرهام  نارگانـش  دننک ، ادیپ  یبآ  یبلط ، تردق  ایند و  رما  رد 

.دنتسه یبوخ  ياه  مدآ 

71 .درک دهاوخ  مایق  ًامتح  ماما  دنوش ، ادیپ  رفن  جنپ  نیا  رگا  تسا ، یّکم  نوراه  دننام  رفن  جنپ  لابند  هب  ماما 

* * *

تسا هبَطحَق »  » مان هب  يدرف  هایس  نیا  هدنامرف  دیآ ، یم  هفوک  يوس  هب  هایس  ياه  مچرپ  اب  ناسارخ  هاپـس  تسا و  روباشین  رد  ملـسموبا 
.دهد روبع  تارف  دور  زا  ار  هاپس  دوش  یم  ّقفوم  وا  و 

هاپس ناگرزب  لد  رد  یساره  دوش ، یم  یمخز  هبَطحَق  گنج ، نیا  رد  دریگ ، یم  رد  ناسارخ  هاپس  ّيوُما و  هاپـس  نایم  یتخـس  گنج 
راک .دشاب  یم  امـش  راظتنا  رد  لّالخ  هفوک ، رد  دیورب ، هفوک  يوس  هب  دیـشابن ! نارگن  : » دیوگ یم  نانآ  هب  هبَطحَق  دـتفا ، یم  ناسارخ 

«. تسا دّمحم  لآ  ریزو  وا  .دیراپسب  وا  هب  ار  هاپس 

هب هبَطحَق 
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«. دنوشن ربخاب  نم  ندش  هتشک  زا  یسک  ات  زادنایب  تارف  رد  ارم  دنبب و  ارم  ياه  تسد  : » دیوگ یم  دوخ  رسپ 

.دنهدن تسد  زا  ار  دوخ  هّیحور  ناسارخ  نازابرس  دهاوخ  یم  راک  نیا  اب  هبَطحَق  يرآ ،

یم هدهع  هب  ار  هاپس  یهدنامرف  وا  دنور و  یم  لّالخ  دزن  اه  نآ  دنک ، فّرـصت  ار  هفوک  دناوت  یم  ّتیقفوم  اب  ناسارخ  هاپـس  ماجنارس 
.تسا یگرزب  رایسب  ّتیقفوم  هفوک  رهش  حتف  دریگ ،

* * *

طساو هب  هلمح  هدامآ  ار  هاپس  دهاوخ  یم  وا  دنزب ، ودرا  نیعا » مامح   » مان هب  يا  هقطنم  رد  ات  دهد  یم  روتسد  ناسارخ  هاپـس  هب  لّالخ 
.دنک هلمح  ماش  يوس  هب  نآ  زا  دعب  دنک و 

یمن اه  نآ  .دنرادن  يربخ  یـساّبع  میهاربا  ندش  هتـشک  زا  اه  نآ  تسا ، یـساّبع  میهاربا  مایق  نیا  ربهر  هک  دنا  هدینـش  هاپـس  ناگرزب 
.تسا هدومن  باختنا  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  حاّفس  شردارب  دوخ  گرم  زا  لبق  یساّبع  میهاربا  هک  دنناد 

تعاطا هب  ام  هک  تسین  رارق  رگم  .مینک  تعیب  وا  اب  میهاوخ  یم  ام  تساجک ؟ ام  ربهر  ماما و  هک  دـنیوگ  یم  لّالخ  هب  ناسارخ  هاـپس 
؟ دیآ یمن  ام  دزن  وا  ارچ  .مینک  تعیب  وا  اب  مییآرد و  تسا ، ربمایپ  نادناخ  زا  هک  يا  هفیلخ 

هلجع دینک ! حتف  ار  طساو »  » دیاب امـش  دوش ، رهاظ  امـش  ماما  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  دینک ، ربص  دیوگ ، یم  نانآ  هب  لّالخ 
.دینکن

* * *

.تسا هنیدم  زا  ناسر  همان  ندمآ  رظتنم  وا  تسا ، هدش  مایق  هراک  همه  هک  تسا  لّالخ  نیا  العف  تسا ، روباشین  رد  ملسموبا 

.درک یفّرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  حاّفس  شردارب  گرم ،  زا  لبق  یساّبع  میهاربا  هک  متفگ  تیارب 

.دومن یفخم  ار  وا  لّالخ  دمآ و  هفوک  هب  ناسارخ  هاپس  ندیسر  زا  لبق  حاّفس 

دیوگ یم  حاّفس  هب  نیمه  يارب  دراد ، رس  رد  ییاهرکف  لّالخ 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 71 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


.دیآ یمن  نوریب  دوخ  هاگ  یفخم  زا  دراد ، لماک  نانیمطا  وا  هب  هک  مه  حاّفس  .دوش  راکشآ  تسین  حالص  ًالعف  هک 

.تسا هنیدم  زا  يربخ  راظتنا  رد  تسا  هاپس  هدنامرف  هک  لّالخ  دنتسه ، یساّبع  میهاربا  راظتنا  رد  ناسارخ  هاپس  ناگرزب 

* * *

.دـنیب یم  ار  میهربا  رکون  دـنک  یم  روبع  اه  هچوک  زا  یکی  زا  وا  یتقو  دور ، یم  هفوک  لخاد  هب  هاـگودرا  زا  هاپـس  ناـگرزب  زا  یکی 
وا تسا ، هدید  تسرد  هک  دوش  یم  هّجوتم  دـنک ، یم  ّتقد  یتقو  اّما  تسا ، هدرک  هابتـشا  هک  دـنک  یم  لایخ  دـنک و  یم  بّجعت  لّوا 

: تسا یساّبع  میهاربا  رکون 

؟ ینک یم  هچ  اجنیا 

.میا هدمآ  هفوک  هب  هک  تسا  یتّدم  ام 

؟ ربخ هچ  یساّبع  میهاربا  ام ، ربهر  زا 

.تشک ار  وا  ناورم  هک  يرادن  ربخ  رگم 

.دنک تمحر  ار  وا  ادخ 

؟ تسیک ام  ياقآ  ربهر و  نونکا  منادب  وگب 

.تسا رهش  نیا  رد  هک  تسا  زور  لهچ  دودح  وا  یساّبع ، حاّفس 

.دنورب حاّفس  دزن  ناسارخ  هاپس  ناگرزب  زا  يدنچ  ادرف  هک  دوش  یم  رارق 

یم تعیب  وا  اب  هفیلخ  ناونع  هب  دنسوب و  یم  ار  حاّفس  ياپ  تسد و  نانآ  دنور ، یم  حاّفس  دزن  هاپـس  ناگرزب  دسر و  یم  ارف  دعب  زور 
.دنیشن یم  تفالخ  تخت  هب  یساّبع  هفیلخ  نیلّوا  هک  تسا  هنوگ  نیا  میتسه .» وت  تعاطا  رد  همه  ام  : » دنیوگ یم  وا  هب  دننک و 

* * *

؟ تسا هدش  بارخ  وا  ياه  هشقن  هک  دراد  ربخ  وا  ایآ  دوب ؟ هچ  ریخأت  همه  نیا  زا  لّالخ  روظنم  یتسار  هب 

، تفرگ تبثم  باوج  درک ، تاقالم  دّمحمدّیس  ِردپ  اب  وا  هداتـسرف  یتقو  داتـسرف و  هنیدم  هب  همان  هس  اب  ار  یـسک  لّالخ  يراد  دای  ایآ 
.دنک تعیب  دّمحمدّیس  اب  هتساوخ  یم  تسا و  هدوب  دوخ  ياه  همان  باوج  ندیسر  راظتنا  رد  لّالخ  دیاش 

وا ایآ 
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؟ داد ماجنا  ادخ  يارب  ار  راک  نیا 

! زگره

.دنزب ملسموبا  تسد  يور  هنوگ  نیا  هتساوخ  یم  تسا و  هدید  یم  دوخ  بیقر  ار  ملسموبا  وا  هک  مهد  یم  لامتحا  نم 

.دنا هدرک  تعیب  حاّفس  اب  هاپس  ناگرزب  رگید  تسا ، هدش  هدیاف  یب  رگید  لّالخ  ياه  هشقن  لاح  ره  هب 

* * *

ام هک  دنیوگ  یم  نانآ  .دیدوب  اجک  هک  دنک  یم  ل�وس  نانآ  زا  دنیب ، یم  ار  اه  نآ  لّالخ  دندرگ ، یم  زاب  هفوک  زا  هاپس  ناگرزب  یتقو 
.میدرک تعیب  وا  اب  میدوب و  هفیلخ  ماما و  دزن 

وا .دنک  تعیب  هفیلخ  اب  ات  دور  یم  هفوک  هب  دوش و  یم  دوخ  بسا  رب  راوس  عیرس  دش ، بارخ  وا  ياه  هشقن  همه  هک  دمهف  یم  لّالخ 
.دنک کش  وا  هب  حاّفس  ادابم  هک  دنک  يراک  دهاوخ  یم 

«! وت مشچ  يروک  هب  : » دیوگ یم  لّالخ  هب  نایفارطا  زا  یکی  .دنک  یم  تعیب  وا  اب  هفیلخ  ناونع  هب  دیآ و  یم  هفیلخ  دزن  لّالخ 

ار هاپس  ددرگرب و  هاگودرا  هب  هک  دهاوخ  یم  لّالخ  دعب  دشاب ، مارآ  دهاوخ  یم  وا  زا  دنک و  یم  يدنت  یهاگن  صخش  نآ  هب  حاّفس 
72 .دیامن هلمح  هدامآ 

* * *

ار دیدج  هفیلخ  ات  دندنب  یم  فص  دـنوش و  یم  جراخ  دوخ  ياه  هناخ  زا  همه  مدرم  دـسر ، یم  ارف  لوالا  عیبر  مهدزاود  هعمج  زور 
.دورب هفوک  يرادنامرف  يوس  هب  تسا  رارق  حاّفس  يرآ ! .دننیبب 

زا اه  لاس  زا  دعب  هک  دنتـسه  لاحـشوخ  مدرم  .يداش  تسا و  روش  اج  همه  دنرب ، یم  يرادـنامرف  هب  یهوکـش  تمظع و  اب  ار  حاّفس 
.دنا هدرک  ادیپ  تاجن  متس  ملظ و 

دور یم  ربنم  يالاب  حاّفـس  زامن ، زا  دعب  .دوش  رازگرب  هعمج  زامن  ات  دنیآ  یم  هفوک  دجـسم  هب  مدرم  دوش ، یم  هک  رهظ  ناذا  کیدزن 
.دننک تعیب  وا  اب  مدرم  وا  نانخس  زا  دعب  تسا  رارق  .دنک  ینارنخس  ات 

نانخس زا  یتمسق  يراد  تسود  ایآ 
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.دیرادب تسود  ار  وا  نادناخ  ات  تساوخ  امش  زا  هکلب  تساوخ ، یمن  تلاسر  دزم  امـش  زا  ربمایپ  مدرم ! يا  : » منک رکذ  وت  يارب  ار  وا 
ام هـب  ار  قـح  نآ  ادـخ  زورما  .دـنتفرگ  اـم  زا  ار  نآ  ناراکمتــس  هـک  دوـب  اـم  قـح  تفـالخ  تـسا ، هداد  يرترب  مدرم  رب  ار  اـم  ادـخ 

«. میتسه ربمایپ  نادناخ  زا  ام  هک  تسا  هدنادرگزاب 

نادناخ هک  دینادب  دمآ ، نشور  زور  تفر و  کیرات  بش  مدرم ! يا  : » دیوگ یم  نینچ  دزیخ و  یمرب  اج  زا  حاّفـس  ِيومع  نآ  زا  دعب 
.دوب دنهاوخ  نابرهم  امش  اب  امش  ربمایپ 

متس ملظ و  راتفرگ  امش  هک  میدید  یم  ام  میدرک ، مایق  امـش  تاجن  يارب  ام  میدرک ، مایق  ایند  تورث  لوپ و  يارب  ام  دینک  لایخ  ادابم 
يازـس هب  ار  ناورم  يدوز  هب  ام  .دومن  میهاوخ  لمع  ربمایپ  شور  هویـش و  هب  ام  .میدرک  مایق  امـش  تاـجن  يارب  اـم  دـیتسه ، هّیُما  ینب 

روهظ نامز  ات  ام  تموکح  هک  دـینادب  دـیروخب ، ار  نمـشد  بیرف  ادابم  دـینک ، تعاـطا  هفیلخ  زا  مدرم ! يا  .دـناسر  میهاوخ  شلمع 
73 «. درک دهاوخ  ادیپ  همادا  (ع ) یسیع

هک دنراد  رواب  ساّبع  ینب  دروآ ، دهاوخ  ایند  هب  رگید  راب  نامّزلارخآ  رد  ار  وا  درب و  اه  نامسآ  هب  ار  (ع ) یسیع ترـضح  ادخ  يرآ ،
.درک دهاوخ  ادیپ  همادا  نامّزلا  رخآ  ات  اهنآ  تموکح 

.دوش یم  اپرب  دجسم  رد  يروش  هچ  .دننک  تعیب  دیدج  هفیلخ  اب  مدرم  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا 

.دهد یم  ار  هّیمشاه »  » مان هب  يدیدج  رهش  تخاس  روتسد  وا  .دربب  يرگید  ياج  هب  ار  تموکح  تختیاپ  ات  دریگ  یم  میمصت  حاّفس 

.تسا هلصاف  رتمولیک  دودح 50  هفوک  ات  هیمشاه  زا  دنوش ، یم  لقتنم  اجنآ  هب  ساّبع  ینب  حاّفس و  دوش  یم  هتخاس  رهش  یتقو 

* * *

حاّفس دزن  يرعاش  درذگ ، یم  یتدم 
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اورُکذاَو : » دـناوخ یم  ار  دوخ  رعـش  دریگ و  یم  هزاجا  رعاش  دنتـسه ، حاّفـس  دزن  يدایز  نانامهم  دـناوخب ، ار  دوخ  رعـش  ات  دـیآ  یم 
ادهش نآ  دینکن ، شومارف  ار  دش  دیهش  دُحا  گنج  رد  هک  هزمح  دیربن ! دای  زا  ار  دیز  نیسح و  ندش  هتشک...ٍدیَزَو  ِنیَـسُحلا  َعَرـصَم 

«. ...دندش هدرپس  كاخ  هب  تبرغ  لاح  رد  هک  دیروآ  دای  هب  ار 

ره ات  دهد  یم  روتـسد  وا  مریگب ، ماقتنا  هّیُما  ینب  زا  نم  هک  تسا  نآ  تقو  نآلا  هک  دیوگ  یم  دوخ  اب  وا  دور ، یم  ورف  رکف  هب  حاّفس 
74 .دنناسرب لتق  هب  دننیبب  ار  هّیُما  ینب  اجک 

رگید رهـش  هب  يرهـش  زا  وا  دوش ، یم  گنت  ناورم  رب  هصرع  دنک ، یم  حتف  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اهرهـش  نایناسارخ )  ) هفیلخ هاپس 
.دنک یم  رارف 

اجنآ رد  درب و  یم  هانپ  رـصم  هب  وا  .دور  یم  وا  لاـبند  هب  ناـسارخ  هاپـس  .درب  یم  هاـنپ  نیطـسلف  هب  ناورم  دوش و  یم  حـتف  مه  قشمد 
.دوش یم  هتشک 

سپس دروآ و  یم  اج  هب  رکش  زامن  درب و  یم  هدجس  هب  رس  دنیب ، یم  ار  وا  رـس  یتقو  حاّفـس  دنتـسرف ، یم  حاّفـس  يارب  ار  ناورم  رس 
75 «. مشاب هتفرگ  ار  (ع ) نیسح ماقتنا  ات  متشک  ار  هّیُما  ینب  زا  رفن  رازه  رکش  ار  ادخ  : » دیوگ یم 

، دنک یم  تموکح  مالسا  ناهج  رساترس  رب  هک  تسا  حاّفـس  نیا  تسا و  هتفر  نیب  زا  هّیُما  ینب  تموکح  رگید  ناورم  ندش  هتـشک  اب 
.ناسارخ ات  هنیدم  هّکم و  زا  .هیروس  ات  رصم  زا 

دنور و یم  قشمد  هب  نارومأم  .دنشکب  شتآ  هب  ار  اه  نآ  ياهدسج  دنفاکشب و  ار  هّیُما  ینب  ياهربق  ات  دهد  یم  روتسد  حاّفـس  نونکا 
رد دنفاکش ، یم  ار  نیسح ) ماما  لتاق  ّيوُما و  هفیلخ  نیمود   ) دیزی ربق  سپس  دنبای ، یمن  وا  ربق  رد  يزیچ  دنفاکـش ، یم  ار  هیواعم  ربق 

.دننک یم  ادیپ  رتسکاخ  يا  هدوت  طقف  وا  ربق 

ربق
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یم راد  رب  دنروآ و  یم  نوریب  كاخ  زا  ار  ماشه  دسج  .دوب  هداد  ار  دیز  تداهش  روتسد  هک  يا  هفیلخ  نامه  دنفاکـش ، یم  ار  ماشه 
.دنهد یم  داب  رب  ار  شرتسکاخ  دشک و  یم  شتآ  هب  سپس  دننز و 

.دنزیرب ار  ناشنوخ  دنریگب و  ار  اه  نآ  ییاراد  دننک و  ریگتسد  دنتسه  اجک  ره  رد  هّیُما  ینب  ات  دهد  یم  روتسد  حاّفس 

رب هنوگچ  مناد  یمن  یلو  متشک ، ار  امـش  زا  يدایز  هورگ  نم  هّیُما ! ینب  يا  : » دیوگ یم  ار  رعـش  نیا  حاّفـس  هّیُما ، ینب  راتـشک  زا  دعب 
76 «. منک ادیپ  تسد  امش  ناگتشذگ 

ندروخ لوغشم  دزادنا و  یم  یمرچ  ياه  هرفـس  نانآ  رکیپ  يور  سپـس  دننزب و  زرگ  اب  ار  هّیُما  ینب  زا  يا  هّدع  ات  داد  روتـسد  حاّفس 
هرفـس ریز  رد  اه  نآ  همه  .ددنخ  یم  نانآ  هلان  يادـص  هب  حاّفـس  دـسر ، یم  شوگ  هب  نانآ  زا  یـضعب  يادـص  زونه  دوش ، یم  راهان 

77 .دنهد یم  ناج  حاّفس 

ایوگ تسا ؟ (ع ) تیب لها  نانمـشد  زا  ماقتنا  رکف  هب  اعقاو  وا  ایآ  تسیچ ؟ وا  فدـه  دـنک ؟ یم  هچ  يارب  ار  اهراک  نیا  تموکح  نیا 
لاح هب  هّیُما  ینب  رگا  دنک ، دوبان  ار  هّیُما  ینب  دیاب  دریگباپ  تموکح  نیا  دهاوخب  رگا  هک  دناد  یم  حاّفـس  تسا ، يرگید  زیچ  فدـه 

رادفرط لاس  ياه  لاس  ماش  مدرم  .دننک  تسرد  رس  درد  تموکح  يارب  دننک و  شروش  هک  تسا  نکمم  هظحل  ره  دنوش ، اهر  دوخ 
، تشادرب ناـیم  زا  ار  هّیُما  ینب  دـیاب  سپ  .درب  نیب  زا  ار  هّیُما  ینب  هب  ماـش  مدرم  هقـالع  ناوت  یمن  یگداـس  نیا  هب  دـنا ، هدوـب  هّیُما  ینب 

.دنک تیبثت  ار  دوخ  تموکح  ات  دناسر  یم  لتق  هب  ار  هّیُما  ینب  (ع ) تیب لها  نانمشد  زا  ماقتنا  مسا  هب  حاّفس 

.دهدب ماجنا  ار  هّیُما  ینب  ياهراک  نامه  دش ، تباث  تموکح  نیا  ياه  هیاپ  یتقو  هک  متسه  نیا  نارگن  نم 

! دوش یم  راکشآ  اه  غورد  یتقو 

، دیوش یم  ار  شرس  یمطخ  لگ  اب  نز  نآ  .تسا  لصوم  رهش  اجنیا 
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: میوگ یم  وت  هب  نم 

؟ دیوش یم  ار  دوخ  رس  دراد  اجنآ  رد  تسا و  هتفر  ماب  تشپ  يالاب  نز  نآ  ارچ  رخآ 

.تسا مرحمان  وا  ریگب ! نییاپ  ار  ترس  يراد ، وا  هب  راک  هچ  وت 

تروص رس و  .دنز  یم  دایرف  هک  تسا  ناسارخ  هاپس  نازابرس  زا  یکی  دوش ، یم  دنلب  ییادص  رس و  ناهگان  مریگ ، یم  نییاپ  ار  مرس 
نز نآ  ایوگ  دریگ ، یم  دوخ  هب  یگدنبـسچ  تلاـح  یناـسیخب ، بآ  رد  ار  یمطخ  لـگ  یتقو  .تسا  هدـش  سیخ  یمطخ  لـگ  زا  وا 

.تسا هداتفا  یناسارخ  نیا  تروص  هب  تسا و  هدرک  ترپ  نابایخ  هب  ار  یفاضا  یمطخ  لگ  تسا ، هتسش  ار  شرس  یتقو 

.دبوک یم  رد  هب  مکحم  دگل  اب  دور ، یم  هناخ  رد  يوس  هب  دشک و  یم  ار  دوخ  ریشمش  وا  .تسا  ینابصع  ردقچ  یناسارخ  نیا 

! نک محر  تدوخ  ایادخ !

تشپ زا  نز  نویـش  ِيادص  دشک ، یم  ریـشمش  هبرـض  کی  اب  ار  وا  یناسارخ  دیآ ، یم  ولج  هناخ  بحاص  دور ، یم  هناخ  لخاد  هب  وا 
یم لـتق  هب  مه  ار  هناـخ  نآ  ياـه  هّچب  همه  دـشک ، یم  مه  ار  نز  نآ  دور و  یم  ماـب  تشپ  يوـس  هب  یناـسارخ  دوـش ، یم  دـنلب  ماـب 

.دناسر

وا نوـنکا  تـسا ، هدرک  باـترپ  وا  تروـص  هـب  ار  یمطخ  لـگ  نآ  دــمع  يور  زا  برع  ِنز  نآ  تـسا  هدرک  لاـیخ  یناــسارخ  نـیا 
.تسا هتفرگ  نز  نآ  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هک  تسا  لاحشوخ 

یشروش .دنـشک  یم  ار  وا  دنور و  یم  یناسارخ  نآ  يوس  هب  دنریگ و  یم  تسد  هب  ریـشمش  دننیب ، یم  ار  هنحـص  نیا  هک  اه  هیاسمه 
78 .دوش یم  اپرب 

ار شروش  نیا  رگا  هک  دـنک  یم  رکف  دوـخ  اـب  وا  .تسا  لـصوم  رادـنامرف  هفیلخ ، ردارب  ییحی  دـسر ، یم  لـصوم  رادـنامرف  هب  ربـخ 
دیاب درک ، دنهاوخ  شروش  مدرم  اهرهش  زا  يرهش  رد  زور  ره  دنکن ، شوماخ 
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.دناسرب لتق  هب  ار  تموکح  نیا  زابرس  دنکن  تأرج  یسک  رگید  هک  دوش  هتفرگ  مدرم  زا  یمشچرهز 

نایهاپس يرای  هب  يرتشیب  ياهورین  دننک ، یم  تمواقم  مدرم  دنزیر ، یم  رهش  هب  یساّبع  نایهاپس  دهد ، یم  ار  مدرم  راتشک  روتسد  وا 
یم هتـشک  مدرم  زا  رفن  رازه  هدزای  دننارذگ ، یم  ریـشمش  مد  زا  ار  همه  نایهاپـس  تسا ، هدش  رداص  مدرم  نتـشک  روتـسد  دـیآ ، یم 

! دنوش

یم وا  هب  دسر ؟ یم  شوگ  هب  هک  تسا  ییادص  هچ  نیا  دیوگ : یم  رادنامرف  دـسر ، یم  شوگ  هب  هیرگ  يادـص  دـسر ، یم  ارف  بش 
.دننک یم  هیرگ  دوخ  نازیزع  غاد  رد  ناکدوک  نانز و  دنیوگ :

نانز و دنزیر و  یم  اه  هناخ  هب  نایهاپس  دوش  یم  هک  حبص  ادرف  .دیشکب  ار  اه  نآ  همه  دوز  حبص  ادرف  هک  دهد  یم  روتسد  رادنامرف 
.دراد مرش  اه  نآ  نایب  زا  ملق  هک  دهد  یم  يور  يدایز  ياه  تیانج  نایم  نیا  رد  .دنناسر  یم  لتق  هب  ار  ناکدوک 

.تسا هدرک  رداص  ار  رهش  رد  تیانج  راتشک و  روتسد  زور  هس  ات  رهش  رادنامرف 

لاحشوخ وا  دوش ، یم  دوخ  بسا  رب  راوس  وا  .دنک  یشدرگ  رهش  رد  ات  دریگ  یم  میمـصت  رادنامرف  مراهچ  زور  درذگ ، یم  زور  هس 
زا هزین  اهریـشمش و  نایم  رد  وا  دـنا ، هدرک  هقلح  ار  وا  نایهاپـس  .دـنک  مارآ  یبوخ  هب  ار  مدرم  شروش  نیلّوا  تسا  هتـسناوت  هک  تسا 

.تسا هدش  مارآ  رهش  يزیرنوخ  راتشک و  زور  هس  زا  دعب  دنک ، یم  رادید  رهش 

دنود یم  وا  يوس  هب  نایهاپس  دیوگب ، نخـس  رادنامرف  اب  دهاوخ  یم  هک  تسا  ینز  يادص  نیا  دسر ، یم  شوگ  هب  ییادص  ناهگان 
رب راوس  رادنامرف  دـیآ ، یم  ولج  نز  نآ  دـیوگب ، ار  دوخ  نخـس  وا  دـیراذگب  هک  دـنک  یم  هراشا  رادـنامرف  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  وا  ات 

؟ یتسه ربمایپ  نادناخ  زا  وت  ایآ  : » دیوگ یم  دریگ و  یم  الاب  ار  شرس  نز  نآ  تسا ، بسا 
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79 «. ...رهش نیا  رد  ناملسم  نانز  هک  دیآ  یمن  مرش 

* * *

تسا و هتشذگن  تموکح  نیا  زا  لاس  کی  زونه  مسیونب ، هچ  میوگب و  هچ  مناد  یمن  متسه ، لصوم  رهش  رد  زونه  نم  تسا و  بش 
!! تیانج همه  نیا 

؟ دوب هداد  مدرم  هب  تموکح  نیا  هک  ییاه  هدعو  دوب  نیا  ایآ 

امش اب  ربمایپ  شور  هویـش و  هب  دوب و  میهاوخ  نابرهم  امـش  اب  ام  هک  دنتفگن  مدرم  هب  حاّفـس  اب  مدرم  تعیب  ماگنه  رد  ساّبع  ینب  رگم 
؟ دوب مالسا  يانعم  نیا  ایآ  درک ؟ میهاوخ  راتفر 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  نم  هب  وا  .مسرت  یم  یمک  نم  .دیآ  یم  نم  دزن  ناسارخ  هاپس  دارفا  زا  یکی  هک  متسه  اهرکف  نیمه  رد 

؟  يدید ار  ام  رادتقا  ایآ  يدید ؟ ار  ام  تعاجش  ایآ 

؟ تعاجش مادک 

.میدناسر لتق  هب  زور  کی  رد  ار  رفن  رازه  هدزای  میدیسرتن و  مدرم  زا  هنوگچ  هفیلخ  نازابرس  ام  هک  يدیدن  رگم 

؟ دیدرک ار  راک  نیا  ارچ  رخآ 

.دنامب یقاب  (ع ) یسیع روهظ  نامز  ات  دیاب  تسا و  دّمحم  لآ  تموکح  تموکح ، نیا  یناد  یمن  رگم 

(ع) یـسیع روهظ  نامز  اـت  اـم  تموکح  : » تفگ ار  نخـس  نیا  حاّفـس  يومع  هک  یتقو  متفا ، یم  هفوک  دجـسم  ینارنخـس  داـی  هب  نم 
«. دوب دهاوخ  اجرباپ 

: میوگ یم  وا  هب  دسر ، یم  منهذ  هب  يرکف  نونکا 

؟ دیدرک ار  راک  نیا  هنوگچ  امش  .تسین  یمک  ددع  رفن  رازه  هدزای 

.میدناسر لتق  هب  ار  رفن  رازه  یس  میدرک ، هلمح  ناگرگ  هب  یتقو  تسین ، يزیچ  هک  نیا 

؟ دیدرک هلمح  ناگرگ  هب  یک  امش 

رهـش نآ  مدرم  میتفر ، ناگرگ  هب  ام  .دـنا  هدرک  شروش  ملـسموبا  دـض  رب  ناگرگ  مدرم  هک  دیـسر  اـم  هب  ربخ  .يرجه  لاس 130  رد 
میدرب ریشمش  هب  تسد  مه  ام  دندرک ، تمواقم 
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80 .میتشک ار  رفن  رازه  یس  زا  شیب  و 

اّما دـنا ، هدـش  ساّبع  ینب  وریپ  هقالع  يور  زا  فلتخم  ياهرهـش  مدرم  مدرک  یم  لاـیخ  نم  تسا ، تخـس  نم  يارب  نخـس  نیا  رواـب 
.مونش یم  يرگید  ياهزیچ  زورما 

! رهش کی  رد  رفن  رازه  یس 

؟ دنا هدوب  نید  یب  نانآ  همه  ایآ  دوب ؟ هچ  نانآ  مرج  یتسار  هب 

؟ دیدرک يزیرنوخ  ردق  نیا  ارچ  دیداد ، یم  رس  دّمحم » لآ  نم  اضرلا   » راعش هک  امش  رخآ 

؟ تفرگ تروص  يزوجم  هچ  اب  یلومعم  مدرم  راتشک  اّما  دینک ، گنج  هّیُما  ینب  تموکح  نارومأم  اب  دیتشاد  قح  امش 

: دیوگ یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  دنیب  یم  ارم  بّجعت  یتقو  یناسارخ  نآ 

؟ يا هدینشن  ار  ملسموبا  نخس  رگم  يا ؟ هدرک  بّجعت  ردق  نیا  ارچ 

؟ نخس مادک 

81 «. میا هدناسر  لتق  هب  ار  رفن  رازهدصشش  یساّبع ، تموکح  ندمآ  راک  يور  يارب  ام  : » تسا هتفگ  ملسموبا 

؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  رخآ 

.دوب مایق  نیا  ربهر  روتسد  نیا 

.مرادن ربخ  نآ  زا  نم  روتسد ؟ مادک 

ام نانمـشد  اب  : » تفگ وا  هب  داتـسرف و  ناسارخ  هب  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  ملـسموبا  وا  دوب ، ام  ربهر  یـساّبع ، میهاربا  لاس 127  رد 
یم بجو  جنپ  وا  دق  هک  يدـید  يا  هّچب  اجک  ره  ناسرب ، لتق  هب  ار  وا  تسین ، رادافو  ام  هب  هک  يدرک  کش  یـسک  هب  رگا  نک ، زیتس 

82 «. ...ناسرب لتق  هب  ار  وا  تسین ، ام  رادفرط  دشاب و 

* * *

همان باوج  ماما  ارچ  هک  موش  یم  هّجوتم  مینکن ، یهارمه  ماـیق  نیا  اـب  هک  تساوخ  اـم  زا  (ع ) قداـص ماـما  ارچ  هک  ممهف  یم  نونکا 
.دنازوس شتآ  رد  ار  نآ  دادن و  ار  لّالخ 

اهزیچ یلیخ  زور  نآ  .دیآ  یم  شیپ  هعیـش  يارب  یبسانم  تصرف  دنک ، لوبق  ار  وا  توعد  ماما  رگا  هک  میدرک  یم  رکف  ام  اهزور  نآ 
میتشادن ربخ  اه  يزیر  نوخ  نیا  زا  میتسناد و  یمن  ار 
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.درک مولعم  ار  زیچ  همه  نامز  تشذگ  اّما  میدوب ، هدروخ  ار  دّمحم » لآ  نم  اضرلا   » راعش بیرف  و 

؟ درک یم  یتواضق  هچ  خیرات  تقو  نآ  دوب ، هدرک  دییأت  ار  اه  تیانج  نیا  همه  عقاو  رد  درک ، یم  لوبق  ار  وا  توعد  ماما  رگا 

دنتفگ یم  اه  نآ  .دنتخیر  نوخ  دنتـسناوت  ات  دـندرک و  هناهب  ار  دّـمحم » لآ   » مان ساّبع  ینب  تسین ، یفاک  ابیز  راعـش  طقف  مایق  يارب 
تشاد داقتعا  ماما  دنتسناد ، یم  زیاج  ار  متس  ملظ و  فده ، نیا  هب  ندیسر  هار  رد  یلو  تسا  لدع  تموکح  ندرک  اپرب  ناشفده  هک 

اور متـس  ملظ و  لدع ، تموکح  يرارقرب  مسا  هب  ناوت  یمن  .درک  زیهرپ  یمتـس  ملظ و  ره  زا  دیاب  لدع ، تموکح  يرارقرب  يارب  هک 
.تشاد

* * *

يارب دـنزب ، مایق  هب  تسد  ماما  ادابم  هک  دـسرت  یم  وا  دراد ، يدایز  يونعم  ذوفن  مدرم  نایم  رد  (ع ) قداص ماـما  هک  دـناد  یم  حاّـفس 
.دنروایب قارع  هب  ار  ماما  ات  دتسرف  یم  هنیدم  هب  ار  دوخ  نارومأم  نیمه 

رایـسب عوضوم  نیا  زا  حاّفـس  دنا ، هتـشون  همان  ماما  هب  ملـسموبا  لّالخ و  مایق ، زاغآ  رد  هک  دـنا  هداد  ربخ  حاّفـس  هب  ناسوساج  يرآ !
دنهاوخب دنـسیونب و  همان  وا  هب  تموکح  ناگرزب  زا  يرگید  هّدع  مه  زاب  دنامب ، هنیدم  رد  ماما  رگا  هک  دـسرت  یم  اریز  تسا ، نارگن 

.دنک يریگولج  یلامتحا  تارطخ  زا  قارع  هب  ماما  ندروآ  اب  دهاوخ  یم  حاّفس  .دننک  تعیب  وا  اب 

قارع يوس  هب  نارومأم  اـب  ماـما  .دـیایب  قارع  هب  ناـنآ  هارمه  اـت  دـننک  یم  روبجم  ار  ماـما  دـنور و  یم  هنیدـم  هب  یتموکح  نارومأـم 
.دنک یم  تکرح 

يدایز تالکـشم  اب  وا  تموکح  ًالعف  دیامنب ، هزادـنا  زا  شیب  يریگ  تخـس  ماما  هب  دـناوت  یمن  طیارـش  نیا  رد  هک  دـناد  یم  حاّفس 
رد قارع و  رد  ماما  هک  رادقم  نیمه  هب  حاّفس  تسا ، وربور 
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تموکح يارب  هک  يدمآ  تفر و  ره  دنک ، لرتنک  ار  اهدمآ  تفر و  همه  دناوت  یم  وا  هلیسو  نیا  هب  تسا ، یـضار  دشاب ، وا  سرتسد 
.دوش یم  شرازگ  وا  هب  دشاب ، هتشاد  ررض 

هرابرد طقف  نونکات  نانآ  دننک ، رادید  دوخ  ماما  اب  نانآ  ات  تسا  یتصرف  نیا  دنوش ، یم  لاحشوخ  رایسب  ربخ  نیا  ندینـش  اب  نایعیش 
! ندید دننام  دوب  یک  ندینش  اّما  دنا ، هدینش  اه  نخس  ماما 

وت هک  یتقو  ره  دننک ، یم  ار  هدافتـسا  لامک  تصرف  نیا  زا  دنرب و  یم  هرهب  ترـضح  نآ  شناد  ملع و  زا  دنور و  یم  ماما  دزن  نانآ 
83 .دنونش یم  باوج  دننک و  یم  ل�وس  وا  زا  دنتسه و  وا  فارطا  يا  هّدع  ینیب  یم  يورب ، ماما  دزن 

* * *

جراخ هفوک  زا  ار  (ع ) یلع رکیپ  هنابـش  (ع ،) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هک  دنناد  یم  مدرم  تسا ، یفخم  (ع ) یلع ربق  هک  تساه  لاس 
.درادن ربخ  (ع ) یلع ربق  زا  سک  چیه  اّما  دندرک ، نفد  هفوک  فارطا  رد  دندرک و 

.دنک راکشآ  نایعیش  يارب  ار  (ع ) یلع ربق  اه  لاس  زا  دعب  دهاوخ  یم  ماما  نونکا 

مه وت  ایآ  دـنورب ، (ع ) یلع ربق  ترایز  هب  بشما  دـنهاوخ  یم  نانآ  دنتـسه ، ماما  رظتنم  راوس  بسا  دـنچ  یباـتهم ، تسا  یبش  بشما 
؟ يور یم  نانآ  هارمه 

یم جراخ  رهـش  زا  .دنور  یم  رهـش  جراخ  تمـس  هب  همه  .دوش  یم  اه  بسا  زا  یکی  راوس  دـیآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  ماما  نک ! هاگن 
.دنسر یم  يرازنش  هب  ات  دنیامیپ  یم  هار  یتعاس  دنور ، یم  نابایب  يوس  هب  دنوش و 

يراج ماما  کشا  دور ، یم  وس  نآ  هب  دعب  دـناوخ ، یم  زامن  تعکر  ود  ادـتبا  دوش ، یم  هدایپ  بسا  زا  ماما  تسا ، يرازین  وس  نآ  رد 
«. تسا (ع ) یلع نان�ومریما  ربق  اجنیا  : » دوش یم 

دنا و هتشاد  ار  (ع ) یلع ربق  ترایز  يوزرآ  لاس  نایلاس  نانآ  دنهد ، یم  مالس  ایند  مولظم  نیلّوا  هب  دنریگ و  یم  هنیـس  هب  تسد  همه 
نونکا
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.دنا هدیسر  دوخ  يوزرآ  هب 

هب جراوخ  هک  دندیسرت  یم  نانآ  اریز  دندرک ، یفخم  ار  (ع ) یلع ربق  (ع ،) نیسح ماما  نسح و  ماما  دیسر ، تداهـش  هب  (ع ) یلع یتقو 
نونکا دش ، راگزور  مسر  (ع ) یلع اب  ینمـشد  ضغب و  دندمآ و  راک  يور  هّیُما  ینب  مه  نآ  زا  دعب  دـننک ، تراسج  ترـضح  نآ  ربق 

84 .دوش راکشآ  نایعیش  يارب  (ع ) یلع ربق  هک  نیا  يارب  تسا  یتصرف  دنا ، هدش  دوبان  هّیُما  ینب  هک 

رد یمدق  ره  هب  دنک ، ترایز  ار  (ع ) یلع مّدـج  سک  ره  : » دـنک یم  نایب  دوخ  نایعیـش  يارب  ار  (ع ) یلع ترایز  تلیـضف  ماما  زورما 
85 «. دهد یم  وا  هب  هرمع  جح و  کی  باوث  ادخ  دراد  یمرب  هار  نیا 

* * *

: دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  یکی  دنا ، هتسشن  ترضح  نآ  رود  ماما ، نارای  زا  یعمج 

؟ میوگب هچ  عقوم  نآ  رد  نم  هک  دیراد  تسود  امش  منک ، یم  دای  دایز  ار  (ع ) نیسح ماما  نم 

، دسر یم  (ع ) نیسح هب  وت  مالس  نیا  هک  نادب  هّللا ِ»  ِدبَع  ابَأ  ای  َکیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  وگب « : راب  هس  يداتفا ، (ع ) نیـسح ماما  دای  هب  یتقو 
86 .یشاب رود  اجنآ  زا  ای  یشاب  البرک  کیدزن  وت  هک  دنک  یمن  یقرف  رگید 

ار اروشاع » ترایز   » ناوفَص مان  هب  شنارای  زا  یکی  هب  وا  دنامب ، هدنز  نایعیـش  لد  رد  هراومه  (ع ) نیـسح دای  دهاوخ  یم  ماما  يرآ ،
87 .دوش یم  هعیش  بتکم  يارب  يراگدای  ترایز  نیا  دنهد و  یم  دای 

* * *

ات تسا  هداد  روتـسد  حاّفـس  دریگ ، یم  هزور  ار  هاـم  نیا  ماـما  دـسر ، یم  ارف  ناـضمر  هاـم  تسا ، قارع  رد  ماـما  هـک  یتّدـم  نـیا  رد 
.دنشاب هتشاد  رظن  تحت  تدش  هب  ار  ماما  نارومأم 

رطف دیع  زور  نآ  دناد  یم  هک  نیا  اب  ماما  دـنک ، یم  مالعا  رطف  دـیع  ار  زور  نیا  حاّفـس  دـسر ، یم  ارف  ناضمر  هام  مهن  تسیب و  زور 
، تسین
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.دنک یم  راطفا  اّما 

؟ تسیچ ماما  راک  نیا  ّتلع  ینادب  یهاوخ  یم  ًامتح 

لتق هب  ار  ماما  دشاب ، هزور  ماما  رگا  تسا  هتفرگ  میمـصت  حاّفـس  هن ، ای  تسه  هزور  وا  ایآ  دنیبب  ات  دـبلط  یم  روضح  هب  ار  ماما  حاّفس 
! دناسرب

یـسک تسا ، رطف  دیع  زورما  هک  تسا  هتفگ  وا  یتقو  دننک ، تعاطا  هفیلخ  مکح  زا  دیاب  همه  تسا ، مرُج  زورما ، نتفرگ  هزور  يرآ ،
.دنک لمع  نآ  فالخ  درادن  قح 

.دنک یم  اضق  ار  زورما  هزور  ًادعب  دنک و  یم  زاب  ار  دوخ  هزور  زورما  دنک ، یم  هّیقت  دوخ  ناج  ظفح  يارب  ماما 

* * *

حاّفس ددرگزاب ، هنیدم  هب  ماما  ات  دهد  یم  هزاجا  وا  تسین ، وا  تموکح  حالص  هب  قارع  رد  ماما  روضح  هک  دمهف  یم  حاّفـس  نونکا 
ات تسا  هدرک  بسانم  یتصرف  هب  لیدـبت  ار  قارع  رد  روضح  ماما  یلو  دـشاب ، هتـشاد  رظن  ریز  ار  وا  دـناوتب  اـت  دروآ  قارع  هب  ار  ماـما 

.دنربب هرهب  وا  شناد  ملع و  زا  نایعیش 

زور ره  تسا ، عّیـشت  بتکم  نتخاس  رکف  هب  وا  دـهد ، یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  درادـن و  حاّفـس  تموکح  راک  هب  يراک  رهاظ  رد  ماـما 
.ددرگزاب هنیدم  هب  ماما  ات  دهد  یم  روتسد  حاّفـس  هک  تساجنیا  دننک ، یم  هدافتـسا  ماما  هشیدنا  زا  دنوش و  یم  عمج  وا  رود  نایعیش 

.دوش یم  ریخ  ببس  نمشد  دهاوخب ، ادخ  رگا  يرآ !

؟ يدرک نت  هب  ازع  سابل  ارچ 

اب ملـسموبا  هک  نیا  زا  لبق  .تسا  هدیـشک  يدایز  تمحز  تموکح  نیا  يرارقرب  يارب  وا  تسا ، روهـشم  دّـمحم » لآ  ریزو   » هب لّالخ 
.درک یم  تیریدم  ار  ناسارخ  روما  هک  دوب  لّالخ  نیا  دوش ، انشآ  ساّبع  ینب 

یمادقا وا  هک  تسا  نکمم  هظحل  ره  تسا ، ساره  رد  لّالخ  زا  وا  تسا ، هدیسر  حاّفس  هب  داتسرف  هنیدم  هب  لّالخ  هک  ییاه  همان  ِربخ 
هب هک  دهدب  ماجنا 
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.دشاب تموکح  ررض 

يدایز ذوفن  نانآ  نایم  رد  دشاب و  یم  اهورین  نیا  هدنامرف  مه  لّالخ  دنـشاب ، یم  ناسارخ  ياهورین  نامه  تموکح  نیا  گرزب  هاپس 
.دنک نوگنرس  ار  تموکح  دناوت  یم  دنزب ، اتدوک  هب  تسد  لّالخ  رگا  .دراد 

ادتبا دمآ ، دهاوخ  رانک  روطچ  ارجام  نیا  اب  ملسموبا  هک  تسا  نارگن  وا  دنک ، یم  رکف  لّالخ  نتشک  هرابرد  هک  تساه  تّدم  حاّفس 
نتشک دنک ، تفلاخم  میمصت  نیا  اب  ملـسموبا  رگا  دناد  یم  حاّفـس  .دهد  یم  رارق  نایرج  رد  ار  وا  دسیون و  یم  ملـسموبا  هب  يا  همان 

.تسین حالص  هب  لّالخ 

.تسا هداد  تیاضر  لّالخ  نتشک  هب  ملسموبا  نآ  رد  هک  دیآ  یم  حاّفس  يارب  ملسموبا  فرط  زا  يا  همان  یتّدم ، زا  دعب 

زا زورما  وا  درک ، یم  رکف  یمک  ملـسموبا  شاک  تسا ، هدیـشک  تمحز  مایق  نیا  يارب  ردقچ  لّالخ  هک  دـنک  یم  شومارف  ملـسموبا 
؟ دوشن وا  دوخ  تبون  ادرف  هک  مولعم  اجک  زا  درک ، تیامح  لّالخ  نتشک 

* * *

: دنک یم  تروشم  دوخ  يومع  اب  زیچ  ره  زا  لبق  وا  دنک ، ارجا  ار  لّالخ  نتشک  حرط  تسا  هدامآ  حاّفس  نونکا 

تـساوخ یم  تشون و  (ع ) یلع نادـنزرف  هب  يا  هماـن  هک  يراد  داـی  هب  اـمتح  مناـسرب ، شتناـیخ  يازـس  هب  ار  لّـالخ  مهاوخ  یم  نم 
.دنک راذگاو  نانآ  هب  ار  تفالخ 

.دریگب تروص  وت  روتسد  هب  دیابن  راک  نیا  حاّفس ! يا 

؟ هچ يارب 

دنهاوخ شروش  نانآ  یشکب ، ار  لّالخ  وت  رگا  دراد ، يدایز  ذوفن  نانآ  نایم  رد  لّالخ  .دنهد  یم  لیکشت  ناسارخ  نادرم  ار  ام  هاپس 
.درک

؟ منک هچ  دیاب  نم  سپ 

.دناسرب لتق  هب  ار  لّالخ  وا  ات  تسرفب  ملسموبا  هب  يا  همان 

نوچ دیآ ، یمن  شیپ  یلکشم  چیه  دسرب ، لتق  هب  ملسموبا  نامرف  هب  لّالخ  یتقو  ددنسپ ، یم  ار  رکف  نیا  دور ، یم  ورف  رکف  هب  حاّفس 
زا شیب  ناسارخ  هاپس 
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.دنا هتسبلد  ملسموبا  هب  سک  همه 

.دناسرب لتق  هب  ار  لّالخ  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دتسرف و  یم  ملسموبا  هب  يا  همان  ددنسپ ، یم  ار  نخس  نیا  حاّفس 

.دننک یم  مالعا  ّتیرومأم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دنیآ و  یم  حاّفس  دزن  اه  نآ  دتسرف ، یم  قارع  هب  ار  یهورگ  ملسموبا 

يوس هب  لّالخ  ینامهم  زا  دـعب  دـشک ، یم  لوط  بش  زا  یـساپ  ات  ینامهم  دـنک ، یم  توعد  ینامهم  هب  ار  لّـالخ  حاّفـس  بش  کـی 
.دنناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دننک و  یم  هلمح  وا  هب  ملسموبا  نارومأم  دنک ، یم  تکرح  دوخ  هناخ 

یهوکـشاب هزانج  عییـشت  .تسا  هدش  دیهـش  جراوخ  تسد  هب  دّمحم  لآ  ریزو  لّالخ ، هک  دوش  یم  مالعا  اج  همه  رد  زور  نآ  يادرف 
.دنراپس یم  كاخ  هب  ار  وا  ندب  یّصاخ  مسارم  اب  دناوخ و  یم  زامن  وا  رکیپ  رب  هفیلخ  ردارب  دوش ، یم  رازگرب 

!! تسا هدرک  نت  هب  ازع  سابل  لّالخ  يازع  رد  شدوخ  حاّفس  نک ! هاگن 

راک نیا  هک  دنناد  یم  ناسارخ  هاپـس  ناگرزب  طقف  دناسر ، لتق  هب  ار  لّالخ  هک  دوب  تموکح  دوخ  نیا  هک  دنک  یمن  رواب  سک  چیه 
.تسا هدوب  ملسموبا  روتسد  هب 

، دوش یم  تحاران  ربخ  نیا  ندینش  زا  تسا ) هدش  روهشم  دوعوم  يدهم  هب   ) دّمحمدّیـس دسر ، یم  هنیدم  هب  لّالخ  ندش  هتـشک  ربخ 
88 .دنسرب دوخ  ياهوزرآ  هب  دنناوتب  لّالخ  يرای  اب  هک  دندوب  هتسب  لد  نیا  هب  شنارای  وا و 

* * *

نانآ دنا ، هدرب  هانپ  هنیدم  هّکم و  هب  هّیُما  ینب  زا  يا  هّدع  دناسرب ، لتق  هب  ار  هّیُما  ینب  هدنامیقاب  دریگ  یم  میمـصت  حاّفـس  لاس 133  رد 
89 .دنناسرب لتق  هب  ار  نانآ  همه  دهد  یم  روتسد  حاّفس  .دوب  دهاوخ  ناما  رد  ناشناج  اجنآ  رد  هک  دنا  هدرک  لایخ 

درب یم  اراخب  يوس  هب  ار  دوخ  هاپس  ملسموبا  دنا ، هدز  شروش  هب  تسد  اراخب  مدرم  هک  دسر  یم  ربخ  ناسارخ  زا  رگید  فرط  زا 
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.دنک هلباقم  خیش  نب  کیرَش  اب  ات 

ملظ یتقو  یلو  دوب  ملسموبا  هاپس  رد  ینامز  دشاب و  یم  (ع ) یلع نایعیش  زا  وا  .تسیک  خیش  نب  کیرَـش  هک  ینادب  یهاوخ  یم  امتح 
.درک يریگ  هرانک  وا  زا  دید  ار  ملسموبا  ياه  متس  و 

«. مینک متس  ملظ و  میزیرب و  اه  نوخ  هک  میا  هدرکن  تعیب  دّمحم  لآ  اب  ام  : » تسا نیا  وا  نخس  تسا ، هدز  مایق  هب  تسد  وا  نونکا 

نیا هک  دـندید  ناـنآ  اـّما  دـهدب ، ناـیاپ  متـس  ملظ و  هب  دـشاب و  تلادـع  لاـبند  هب  ساـّبع  ینب  تموکح  دنتـشاد  راـظتنا  مدرم  يرآ !
یس هب  خیش  نب  کیرَش  نارای  دادعت  .دندرک  یهارمه  خیـش  نب  کیرـش  اب  نیمه  يارب  دور ، یم  ار  هّیُما  ینب  هار  نامه  مه  تموکح 

.دیسر رفن  رازه 

زا يدایز  هورگ  خیش و  نب  کیرَش  دننک و  یم  بوکرس  ار  یعیش  مایق  نیا  نانآ  دتسرف و  یم  اراخب  يوس  هب  ار  دوخ  هاپـس  ملـسموبا 
90 .دتسرف یم  حاّفس  يارب  ار  وا  رس  زین  ملسموبا  دنرب ، یم  ملسموبا  يارب  ار  خیش  نب  کیرَش  رس  اه  نآ  .دنشک  یم  ار  وا  نارای 

* * *

يدایز تایانج  وا  هاپس  .دتسرف  یم  نانآ  گنج  هب  ار  دوخ  هاپس  حاّفس  دننک ، یم  مایق  نامُع  يایرد  بونج  رد  جراوخ  لاس 134  رد 
.دنناسر یم  لتق  هب  ار  جراوخ  زا  رفن  رازه  هد  دنهد و  یم  ماجنا 

هاگن همه  مدرم  دوش ، یم  دراو  یساّبع  تموکح  تختیاپ  هب  هدیرب  رس  رازه  هد  دوش ، یم  هداتسرف  حاّفس  يارب  اه  هتشک  همه  ياهرس 
! دز یم  مد  نآ  زا  تموکح  نیا  هک  دوب  یتلادع  نامه  نیا  دننک ، یم 

دزادرپ یم  اه  مایق  نیا  اب  هلباقم  هب  ملسموبا  .دننک  یم  شروش  مدرم  همه  دوش و  یم  زاغآ  ناقلاط  ناسارخ و  رد  یمایق  لاس 135  رد 
91 .دنک مارآ  ار  عاضوا  هک  دوش  یم  ّقفوم  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  يدایز  هدع  و 

* * *

اه شروش  همه  رب  تسا  هتسناوت  یساّبع  تموکح  رگید  نونکا  دسر ، یم  ارف  لاس 136 
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.دوش یم  وربور  ییاه  تفلاخم  اب  دوخ ، رارقتسا  لّوا  ياه  لاس  رد  یتموکح  ره  دوش ، زوریپ  اه  تفلاخم  و 

رگید هک  اجنآ  ات  دـناسر  لتق  هب  ار  هّیُما  ینب  نادـناخ  ادـتبا  وا  تسا ، هدرک  شوماخ  ار  اه  شروش  نیا  همه  مامت  یمحر  یب  اب  حاّفس 
زا يا  هّدع  هّتبلا  دنک ، مایق  دنک و  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  دهاوخب  هک  دنامن  یقاب  هنیدـم  هّکم و  قارع و  هیروس و  رد  نانآ  زا  یـسک 

.دنا هدش  رقتسم  اجنآ  رد  دنا و  هدرک  رارف  سلدنا  هب  هّیُما  ینب 

هب ار  نانآ  تخادـنا و  هار  هب  جراوخ  زا  يدایز  راتـشک  وا  درک ، بوکرـس  ار  رگید  ياـه  شروش  هّیُما ، ینب  بوکرـس  زا  دـعب  حاّـفس 
ار عاضوا  همه  يزیرنوخ  اب  داد و  باوج  ریشمش  اب  ار  اه  شروش  همه  ناسارخ  رد  تردق  اب  هک  مه  ملسموبا  درک ، بوکرـس  تّدش ،

.دومن مارآ 

دعب یتسار  هب  .دنک  يزیر  همانرب  یساّبع  تموکح  همادا  يارب  دیاب  وا  دشاب ، دهع  ّیلو  رکف  هب  حاّفس  هک  تسا  نآ  تقو  رگید  نونکا 
؟ دوب دهاوخ  هفیلخ  یسک  هچ  حاّفس  زا 

؟ دومن دنهاوخ  باختنا  ار  دعب  هفیلخ  مدرم ، ایآ 

مدرم زا  دـنک و  یم  باختنا  دـهع  ّیلو  ناونع  هب  ار  وا  حاّفـس  تسا ، رت  گرزب  وا  زا  لاس  هد  دراد و  روصنم »  » مان هب  يردارب  حاّـفس ،
92 .دننک تعیب  وا  اب  دهاوخ  یم 

: دندوب ردارب  مه  اب  رفن  هس  نیا  هک  منک  رکذ  ار  هتکن  نیا 

دـش و هتـشک  ناورم  نادـنز  رد  ماجنارـس  تشاد و  هدـهع  هب  ار  ماـیق  يربـهر  ساـّبع ، ینب  يزوریپ  زا  لـبق  وا  .یـساّبع  میهاربا  .فلا 
.درب روگ  هب  ار  تموکح  ترسح 

.حاّفس .ب 

روصنم  . ج

هب روصنم  .دننک  تعیب  دهع  ّیلو  ناونع  هب  وا  اب  ناسارخ  مدرم  ملـسموبا و  ات  دورب  ناسارخ  هب  ات  دهاوخ  یم  روصنم  زا  حاّفـس  نونکا 
دور و یم  ناسارخ  يوس 
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.ددرگ یم  رازگرب  تعیب  مسارم  اجنآ  رد 

* * *

هک دهاوخ  یم  هزاجا  وا  زا  دسیون و  یم  حاّفـس  هب  يا  همان  وا  .دیایب  ّجح  رفـس  هب  هک  دراد  تسود  ملـسموبا  تسا ، کیدزن  جّح  ماّیا 
.دیایب ّجح  رفس  يارب  دنک و  كرت  ار  ناسارخ 

هتشاد يرادید  حاّفس  اب  ات  دیآ  یم  قارع  هب  ادتبا  دنک ، یم  تکرح  ملسموبا  یتّدم  زا  دعب  دنک ، یم  تقفاوم  وا  داهنشیپ  نیا  اب  حاّفس 
.دورب ّجح  رفس  هب  نآ  زا  دعب  دشاب و 

تسا هدش  مارآ  ناسارخ  عاضوا  نونکا  تسا ، هدرکن  اهر  ار  ناسارخ  زونه  لاح  هب  ات  تسا  هدرک  زاغآ  ار  مایق  ملسموبا  هک  ینامز  زا 
تشحو رد  ناسارخ  دروخ ، یمن  ناکت  بآ  زا  بآ  ّجح ، هب  وا  نتفر  اب  هک  دناد  یم  ملـسموبا  .تسا  هدش  هفخ  یفلاخم  ره  يادص  و 

.درادن مایق  تأرج  یسک  تسا ، هتسشن  مدرم  همه  لد  رد  سرت  دشاب ، یم  وا  نارومأم  ملسموبا و  مان  زا 

93 .دنک یم  تکرح  قارع  يوس  هب  دوخ  هاپس  زا  رفن  رازه  اب  ملسموبا  نونکا 

* * *

هب روصنم  .دـننک  تکرح  هّکم  يوس  هب  روصنم  اب  هارمه  ملـسموبا  رگید  زور  دـنچ  تسا  رارق  تسا ، حاّفـس  ناـمهم  ملـسموبا  نونکا 
تفالخ هتساوخ  یم  تسا و  هتشون  (ع ) قداص ماما  هب  يا  همان  زین  ملـسموبا  هک  دراد  ربخ  وا  ایوگ  تسا ، هداتفا  ملـسموبا  نتـشک  رکف 

.دنک راذگاو  وا  هب  ار 

.دنا هداد  وا  هب  ار  ملسموبا  همان  نایرج  وا  ياه  سوساج  دراد ، ار  ملسموبا  ياهربخ  همه  روصنم 

: دیوگ یم  نخس  نینچ  وا  اب  تسا و  هدمآ  حاّفس  رادید  هب  روصنم  بشما 

.دیناسرب لتق  هب  ار  ملسموبا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  امش  هفیلخ ! ترضح 

.تسا هدیشک  تمحز  ام  تموکح  يارب  ردقچ  وا  یناد  یم  ایآ  .ینز  یم  وت  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا 

رطخ ام  تموکح  هدنیآ  يارب  وا 
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.تسا هدرک  تنایخ  ام  هب  وا  دراد ،

؟ تشک دیاب  ار  وا  هنوگچ 

.مشک یم  ار  وا  منک و  یم  هلمح  وا  هب  بسانم  تصرف  رد  نم  .وش  وگتفگ  لوغشم  وا  اب  ناوخب و  دوخ  دزن  ار  وا 

؟ مینک هچ  وا  نارای  اب 

.دش دنهاوخ  هدنکارپ  مه  وا  نارای  دوش ، هتشک  وا  دوخ  یتقو 

حاّفـس ایوگ  دراد ، هگن  تسد  هک  دهاوخ  یم  روصنم  زا  دوش و  یم  نامیـشپ  ماجنارـس  اّما  دنک ، یم  تقفاوم  حرط  نیا  اب  ادتبا  حاّفس 
.تسا هتفر  تسد  زا  تموکح  نیا  دننک ، شروش  نانآ  رگا  دسرت ، یم  نایناسارخ  شروش  زا 

.دنروآ اج  هب  ار  ّجح  مسارم  ات  دننک  یم  تکرح  هّکم  يوس  هب  ملسموبا  روصنم و  یتّدم ، زا  دعب 

یم رارف  نانیشنارحص  دیآ ، یم  ملسموبا  هک  دنمهف  یم  مدرم  یتقو  هار  ریسم  رد  .دشاب  یم  ّجح » تسرپرـس   » ناونع هب  لاسما  روصنم 
.دزادنا یم  اه  لد  رب  هزرل  ملسموبا  مان  يرآ ! دنا ، هدینش  اه  نخس  ملسموبا  يزیرنوخ  زا  اریز  دننک ،

94 .دوش یم  هدامآ  ّجح  مسارم  ماجنا  يارب  دسر و  یم  هّکم  هب  ملسموبا  روصنم و 

* * *

وا لاح  زور  هب  زور  تسا ، هدش  راتفرگ  هلبآ  هب  وا  تسا ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  دوخ  رصق  رد  قارع  رد  حاّفس  تسا ، هّجحلا  يذ  هام 
.تسین وا  يدوبهب  هب  يدیما  رگید  دوش ، یم  رتدب 

رتشیب لاـس  راـهچ  وا  دـنیب ، یم  دوخ  لـباقم  رد  ار  گرم  نونکا  تسا ، هتـشذگن  رتشیب  وا  رمع  زا  لاـس  هس  یـس و  دودـح  هک  هفیلخ 
؟ تشاد ار  يزیرنوخ  همه  نیا  شزرا  تفالخ  نیا  ایآ  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  وا  تسا ، هدرکن  تفالخ 

.دور یم  ایند  زا  حاّفس  هّجحلا  يذ  مهدزاود  زور 

* * *

ار وا  مدرم  هک  دّمحمدّیـس  ناـمه  دوب ، دـهاوخ  وا  تموـکح  يارب  یگرزب  رطخ  دّمحمدّیـس  هک  دـناد  یم  وا  تسا ، هّکم  رد  روـصنم 
يدهم
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تفالخ هتـسیاش  ار  دوخ  دّمحمدّیـس  اریز  درک ، دهاوخن  تعیب  وا  اب  زگره  دّمحمدّیـس  هک  دراد  ربخ  روصنم  ایوگ  دـنناد ، یم  دوعوم 
.تسا هدرک  تعیب  وا  اب  روصنم  هک  دراد  دای  هب  وا  .دناد  یم 

عمج اوبا »  » هقطنم رد  ینـسح  تاداس  ناساّبع و  نادناخ  ناگرزب  یتقو  شیپ  لاس  هد  میوگ ، یم  نخـس  زور  مادک  زا  یناد  یم  امتح 
.درک تعیب  دّمحمدّیس  اب  مه  روصنم  زور  نآ  .دندرک  تعیب  ماما  ربهر و  ناونع  هب  دّمحمدّیس  اب  دندش و 

وا دـناد  یمن  سک  چـیه  دـنبایب ، دّمحمدّیـس  زا  يربـخ  دـنناوت  یمن  وا  ناـسوساج  یلو  تـسا  دّمحمدّیــس  لاـبند  هـب  روـصنم  زورما 
.تساجک

* * *

وا دـسر ، یم  وا  تسد  هب  يا  همان  نونکا  ددرگزاـب ، قارع  هب  هک  دوش  یم  هداـمآ  رگید  وا  تسا ، هداد  ماـجنا  ار  جـح  مسارم  روصنم 
: دیوگ یم  دنک و  یم  هاگن  وا  هب  ملسموبا  .دنیشن  یم  شلد  رب  یگرزب  سرت  دوش ، یم  درز  وا  گنر  دناوخ ، یم  ار  همان 

؟ يا هدیسرت  ارچ  تسا ؟ هدش  هچ  روصنم  يا 

.تفر ایند  زا  هفیلخ 

.یتسه نارگن  هچ  زا  .یتسه  ام  هفیلخ  وت  میا ، هدرک  تعیب  دهع  ّیلو  ناونع  هب  وت  اب  ام  .دنک  تمحر  ار  وا  ادخ 

زا نم  .دـنک  تناـیخ  نم  هب  دـنزب و  شروـش  هب  تسد  وا  مسرت  یم  تسا ، قارع  رد  میوـمع  .متـسه  رود  تموـکح  تختیاـپ  زا  نـم 
.دننزب شروش  هب  تسد  نانآ  دیاش  مسرت ! یم  مه  (ع ) یلع نایعیش 

.دنتسه نم  نامرف  هب  شوگ  ناسارخ  هاپس  همه  .متسه  وت  اب  نم  شابن ! نارگن  روصنم ! يا 

.دوش یم  مارآ  روصنم  بلق  هک  تساجنیا 

* * *

رگا .دـننک  یم  تعیب  روصنم  اب  مدرم  دنـسر ، یم  هفوک  هب  ناـنآ  یتقو  .دـننک  یم  تکرح  قارع  يوس  هب  ملـسموبا  اـب  هارمه  روصنم 
هیکت تفالخ  تخت  رب  تسناوت  یمن  یناسآ  نیا  هب  زگره  روصنم  دوبن ، ملسموبا  يراکمه  یهارمه و 
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.دنزب

وا رود  يدایز  �دع  تسا و  هدز  شروش  هب  تسد  هیکرت )  ) ناّرح رد  یـساّبع ) هّللادبع   ) روصنم ِيومع  هک  دسر  یم  ربخ  یتّدم  زا  دعب 
.دیسرت یم  نآ  زا  روصنم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنا ، هدش  عمج 

.دنک یم  تکرح  ساّبع  ینب  هاپس  اب  ملسموبا  دنک ، یم  دوخ  يومع  اب  گنج  هناور  ار  ملسموبا  روصنم  نونکا 

نیا رد  ملسموبا  .دهد  یم  تسکش  ار  وا  ماجنارـس  دنک و  یم  بیقعت  ار  وا  ملـسموبا  دور ، یم  هیروس )  ) ماش يوس  هب  روصنم  يومع 
95 .دناسر یم  لتق  هب  ار  يدایز  هّدع  گنج ،

* * *

يا هناهب  هب  دـهاوخ  یم  وا  .تسا  هدـش  مامت  نارگ  یلیخ  روصنم  يارب  نیا  تسا ، هدرکن  دـییأت  ار  روصنم  تموکح  (ع ) قداص ماـما 
.دسر یم  وا  نهذ  هب  يرکف  دنک ، ریگتسد  ار  ماما 

نیا ورب و  هنیدم  هب  : » دـیوگ یم  وا  هب  دـهد و  یم  وا  هب  يدایز  يالط  ياه  هّکـس  دـبلط و  یم  روضح  هب  ار  دوخ  نارومأم  زا  یکی  وا 
امش ناتـسود  زا  یکی  ار  لوپ  نیا  .ما  هدمآ  ناسارخ  زا  نم  هک  وگب  نانآ  هب  هدب و  لیوحت  تاداس  رگید  دّمحم و  نبرفعج  هب  ار  لوپ 

دّمحم نبرفعج  زا  یتقو  منک ، تفاـیرد  دیـسر  كردـم و  امـش  زا  مداد  امـش  هب  ار  لوپ  یتقو  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  تسا و  هداتـسرف 
«. روایب نم  شیپ  عیرس  ار  نآ  يدروآ ، تسد  هب  یکردم 

مدرم هک  نیا  مرج  هب  ار  (ع ) قداـص ماـما  دـهاوخ  یم  وا  دـنک ، تسرد  دوخ  يارب  يا  هناـهب  راـک  نیا  اـب  دـهاوخ  یم  روـصنم  يرآ !
(ع) قداص ماما  زا  دیسر  كردم و  کی  یتقو  دنک ، ینادنز  ریگتـسد و  دنک ، يرادیرخ  هحلـسا  ات  دنتـسرف  یم  لوپ  وا  يارب  ناسارخ 

دنک یم  رکف  روصنم  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  یتاغیلبت  راک  دهدب و  مدرم  ناشن  ار  كردم  نآ  دناوت  یم  روصنم  دشاب ، روصنم  تسد  رد 
ار وا  مدرم  رگید  هنوگ  نیا  هک 
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.درک دنهاوخن  شنزرس  ماما  ندرک  ینادنز  رطاخ  هب 

نآ دهد ، یم  تاداس  هب  ار  اه  لوپ  زا  يرادقم  وا  تسا ، هدرک  نت  هب  ار  ناسارخ  مدرم  سابل  وا  دـیآ ، یم  هنیدـم  هب  روصنم  هداتـسرف 
.دنهد یم  دیسر  وا  هب  دننک و  یم  تفایرد  وا  زا  ار  لوپ  اه 

دور و یم  ربمایپ  دجـسم  هب  روصنم  هداتـسرف  دـیآ ، تسد  هب  یکردـم  (ع ) قداص ماما  زا  هک  تسا  نیا  همانرب ، نیا  رد  یلـصا  فدـه 
روصنم هداتسرف  .دوش  یم  زامن  ندناوخ  لوغشم  دوش و  یم  دجسم  دراو  ماما  یتاظحل  زا  دعب  دیایب ، دجسم  هب  ماما  ات  دوش  یم  رظتنم 

: دیوگ یم  وا  هب  دهد و  یم  ار  وا  باوج  ماما  دنک ، یم  مالس  دور ، یم  ولج  دوش ، یم  مامت  ماما  زامن  یتقو  دنک ، یم  ربص 

! هدن بیرف  ار  ربمایپ  نادناخ  سرتب و  ادخ  زا  درم ! يا 

؟ تسیچ امش  روظنم 

مه نونکا  يریگب ، كردـم  نانآ  زا  یهدـب و  تاداس  هب  لوپ  ات  هداد  روتـسد  وت  هب  روصنم  .یتسه  روصنم  هداتـسرف  هک  مناد  یم  نم 
! يربب روصنم  يارب  يریگب و  كردم  یهدب و  نم  هب  لوپ  يا  هدمآ 

یتّدم زا  دعب  ات  دوش  یم  ثعاب  ماما  نخس  نیمه  دور ، یم  ورف  رکف  هب  دریگ و  یم  نییاپ  ار  دوخ  رس  يراسمرـش  زا  روصنم  هداتـسرف 
96 .ددرگ ماما  ناوریپ  زا  دوش و  هعیش  وا 

* * *

تفلاـخم وا  تفـالخ  اـب  یـسک  رگید  هک  دـناد  یم  تسا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  اـه  ینارگن  همه  روصنم  دـسر ، یم  ارف  لاس 137 
ملـسموبا رگا  هک  دسرت  یم  روصنم  .دنک  مک  ار  وا  ذوفن  تردق و  دهاوخ  یم  وا  .دنک  یم  رکف  ملـسموبا  هب  نونکا  وا  درک ، دـهاوخن 

.دنک ادیپ  یسرتسد  وا  هب  دناوتن  رگید  ددرگرب ، ناسارخ  هب 

وت نم  ملسم ! وبا  يا  : » دسیون یم  ملسموبا  يارب  ار  همان  نیا  روصنم  تسا ، هیروس )  ) ماش رد  ملسموبا  زونه 
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رـصم هب  يراد  تسود  هک  ار  سک  ره  وت  تسا ، ناـسارخ  زا  رتـهب  وـت  يارب  هیروـس  رـصم و  مداد ، رارق  هیروـس  رـصم و  رادـنامرف  ار 
«. نامب هیروس  رد  تدوخ  تسرفب و 

هب ار  ماش  رصم و  دراد و  یم  غیرد  نم  زا  ار  ناسارخ  هفیلخ  هک  تسا  هدش  هنوگچ  دیوگ : یم  دناوخ  یم  ار  همان  نیا  ملـسموبا  یتقو 
؟ دهد یم  نم 

.تسا هدیشک  يدایز  تمحز  ناسارخ  تموکح  يارب  وا  ددرگزاب ، ناسارخ  هب  دهاوخ  یم  ملسموبا  ارچ  هک  یناد  یم  ًامتح 

رد دروآ و  ير »  » هب ار  اه  هکـس  نآ  تشادرب و  دوخ  هارمه  يدایز  يالط  ياـه  هکـس  دـیایب ، هّکم  رفـس  هب  تساوخ  یم  وا  هک  یتقو 
.تشامگ ير  رد  ار  دوخ  نارای  زا  يدادعت  وا  نینچمه  .درک  ناهنپ  ير »  » فارطا ياه  هوک 

نیا اریز  درادن ، یتّیباذج  ماش  ای  رصم  تموکح  وا  يارب  .تساجنآ  رد  وا  زیچ  همه  ددرگزاب ، ناسارخ  يوس  هب  دهاوخ  یم  ملـسموبا 
زا ار  ناـسارخ  ملـسموبا  دریگب ، وا  زا  ار  نآ  دـناوت  یم  روصنم  رگید  زور  دـنچ  تسا و  هداد  وا  هب  روصنم  هک  تسا  يزیچ  تموکح 

؟ دریگب وا  زا  ار  ناسارخ  دناوت  یم  یسک  هچ  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  وا  دناد ، یم  دوخ 

* * *

اب وا  دـسر ، یم  روصنم  هب  ربخ  .دـنک  یم  تکرح  ناسارخ  يوس  هب  هفیلخ  اب  یگنهامه  نودـب  دـیآ ، یمن  هفیلخ  رادـید  هب  ملـسموبا 
تردارب : » دـسیون یم  روصنم  يارب  يا  همان  دـنک و  یمن  لوبق  ملـسموبا  اـّما  دـناوخ ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  ملـسموبا  يا  هماـن  نتـشون 

نیمز رب  ار  يدایز  ياه  نوخ  نم  مریذپن ، ار  يرذـع  چـیه  مشکب و  ار  وا  مدـش ، نامگدـب  یـسک  هب  رگا  ات  داد  روتـسد  نم  هب  حاّفس 
«. منک امش  ِنآ  زا  ار  تموکح  نیا  متسناوت  ات  متخیر 

شالت تموکح  نیا  يارب  ملسموبا  هک  دناد  یم  وا  دناوخ ، یم  ار  ملسموبا  همان  روصنم 
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.دوش فذح  تسایس  هنحص  زا  ملسموبا  ِدوخ  هک  تسا  نآ  عقوم  نونکا  درادن ، ردام  ردپ و  تسایس  اّما  تسا ، هدومن  يدایز 

.دسیون یم  ملسموبا  نیشناج  هب  يا  همان  نیمه  يارب  دنادرگرب  ار  ملسموبا  تسه  روط  ره  هک  تسا  نآ  رکف  هب  روصنم 

؟ تسیک ملسموبا  نیشناج 

رارق ناسارخ  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  دووادوبا  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  درک ، تکرح  ّجـح  يارب  ناسارخ  زا  ملـسموبا  یتقو 
، دوب یهاوخ  ناسارخ  مکاح  وت  مشاب ، هدـنز  نم  هک  ینامز  ات  دووادوبا ! يا  : » دتـسرف یم  ار  همان  نیا  دووادوبا  هب  روصنم  نونکا  .داد 

«. دیایب ناسارخ  هب  ملسموبا  يوش  عنام  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 

ملسموبا نیشناج  دسر ، یم  وا  تسد  هب  ناسارخ  زا  يا  همان  هک  تسا  ناریا ) برغ  رد  باهذ  لپرس  رهش   ) ناولح هقطنم  رد  ملـسموبا 
«. ییایب ام  يوس  هب  يرادن  قح  هفیلخ  هزاجا  نودب  وت  .تسا  هدیرفاین  هفیلخ  زا  ینامرفان  يارب  ار  ام  ادخ  : » تسا هتشون  نینچ  وا  يارب 

زا ناسارخ  هب  تشگزاب  رد  ار  دوخ  دـیما  رگید  وا  .تسا  هدرک  تنایخ  وا  هب  دووادوبا  هک  دـمهف  یم  هماـن  نیا  ندـناوخ  اـب  ملـسموبا 
.دهد یم  تسد 

همه دیآ ، یم  قارع  هب  ملسموبا  هداتسرف  یتقو  .دنک  یسررب  ار  طیارـش  ات  دتـسرف  یم  قارع  يوس  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  ملـسموبا 
سپـس داد .» مهاوخ  وت  هب  ار  ناسارخ  تموکح  ینادرگرب  اجنیا  هب  ار  ملـسموبا  رگا  : » دیوگ یم  وا  هب  روصنم  دننک ، یم  مارتحا  ار  وا 

.دهد یم  يدایز  يالط  ياه  هّکس  وا  هب 

اریز دـیوگ ، یم  غورد  روصنم  هک  دـناد  یمن  وا  دروخ ، یم  ار  روصنم  بیرف  یتحار ، هب  وا  يرآ ! درخ ، یم  ار  وا  راک  نیا  اب  روصنم 
! تسا هداد  ناسارخ ) رد  ملسموبا  نیشناج   ) دووادوبا هب  ًالبق  ار  ناسارخ  تموکح  هدعو  روصنم 

، ددرگ یمرب  ملسموبا  يوس  هب  مامت  یلاحشوخ  اب  ملسموبا  هداتسرف 
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.دنک یمن  دیدهت  ار  وا  يرطخ  چیه  دورب و  روصنم  دزن  تسا  رتهب  هک  دیوگ  یم  ملسموبا  هب  وا  دنک  یم  تروشم  وا  اب  ملسموبا  یتقو 

هب ملسموبا  اّما  دننک ، یم  یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  ملـسموبا  نارای  زا  یـضعب  .ددرگرب  روصنم  دزن  دریگ  یم  میمـصت  ملـسموبا  ماجنارس 
.دورب هفیلخ  دزن  ات  دنک  یم  تکرح  قارع  يوس  هب  دنتسه  وجگنج  رازه  هک  دوخ  هاپس  اب  دهد و  یمن  شوگ  نانآ  نخس 

* * *

ملسموبا .دنورب  وا  لابقتسا  هب  مدرم  هک  تسا  روصنم  روتسد  نیا  تسا ، ملسموبا  زا  لابقتسا  مسارم  دنا ، هدمآ  اه  هچوک  هب  همه  مدرم 
.دنوش یم  رهش  دراو  شنارای  اب 

رارق وا  رایتخا  رد  يا  هناخ  دهد  یم  روتـسد  روصنم  دـسوب ، یم  ار  وا  تسدو  دور  یم  روصنم  دزن  ملـسموبا  لابقتـسا ، مسارم  زا  دـعب 
...و دورب  مامح  دریگب ، نت  زا  رفس  یگتسخ  ات  دنهد 

.دنک یم  تکرح  رصق  يوس  هب  شنارای  اب  ملسموبا  تسا ، هدرک  توعد  راهن  يارب  ار  ملسموبا  روصنم  درذگ ، یم  زور  هس 

، دنوش یفخم  رصق  ياه  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  هداد  روتـسد  نانآ  هب  تسا و  هدروآ  رـصق  هب  ار  دوخ  نایهاپـس  زا  رفن  راهچ  روصنم 
.دیزیرب ار  ملسموبا  نوخ  دییآ و  نوریب  دوخ  هاگ  یفخم  زا  مدز ، مه  رب  ار  دوخ  تسد  ود  نم  تقو  ره  هک  دیوگ  یم  نانآ  هب  وا 

* * *

یم رصق  دراو  ملسموبا  دننک ، یم  یهارمه  ار  وا  رصق ، ِرد  تشپ  ات  وا  نایهاپس  دیآ ، یم  رصق  فرط  هب  دوخ  هاپـس  اب  هارمه  ملـسموبا 
: دیوگ یم  وا  هب  يدنت  اب  روصنم  .دور  یم  روصنم  دزن  دوش و 

؟ يدرک هچ  دش ، عمج  ناسارخ  رد  هک  ییاه  تورث  لوپ و  نآ  اب 

.مدرک هاپس  جرخ  ار  اه  لوپ  نآ 

؟ يدناسر لتق  هب  ار  رفن  رازه  دصشش  ارچ 

، مدرک یمن  ار  راک  نیا  رگا 
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.دوب مزال  تموکح  نیا  رارقتسا  يارب  اهراک  نیا  همه  .تفرگ  یم  ناماس  رس و  امش  تموکح  ایآ 

؟ یتفر ناسارخ  هب  نم  هزاجا  نودب  ارچ 

.منک یهاوخرذع  وت  زا  همان  اب  مورب و  اجنآ  هب  متفگ  دوخ  اب  یشاب ، هدش  تحاران  نم  زا  وت  هک  مدیسرت  نم 

؟ ینک یم  يراگتساوخ  نم  همع  زا  وت  هک  دسر  یم  اجنآ  هب  وت  راک 

.مسرت یم  ادخ  زا  طقف  نم  هک  نادب  رذگ و  رد  اه  نیا  زا  روصنم ! يا 

، دنا هداتسیا  ریشمش  اب  رصق  نوریب  رد  یناسارخ  يوجنگنج  رازه  اریز  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  دناوتب  روصنم  هک  دنک  یمن  رواب  ملسموبا 
.دنشک یم  ار  روصنم  دننک و  یم  هرصاحم  ار  رصق  وجگنج  رازه  نآ  دشکب  ار  وا  روصنم  رگا 

یم هلمح  ملـسموبا  يوس  هب  دـنرپ و  یم  نوریب  رفن  راهچ  دـنز ، یم  مه  هب  ار  شتـسد  ناـهگان  تسا ، هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  روصنم 
.دنناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دنرب و 

* * *

دـص وا  هب  روصنم  دور ، یم  رـصق  لخاد  هب  وا  دنز ، یم  ادص  ار  نانآ  گرزب  روصنم  دنتـسه ، ملـسموبا  ندمآ  رظتنم  ملـسموبا  نارای 
.دهد یم  ناشن  وا  هب  ار  ملسموبا  هزانج  نآ  زا  دعب  دهد و  یم  الط  هّکس  رازه 

!! دروآ یم  اج  هب  رکش  زامن  دنک و  یم  رکش  ار  ادخ  درب و  یم  هدجس  هب  رس  دنیب ، یم  ار  ملسموبا  نوخ  هب  قرغ  هزانج  یتقو  وا 

ياه بسا  رب  راوس  دنراد و  تسد  رد  ریشمش  اه  نآ  تسا ، هدرک  رید  ملسموبا  دنتـسه ، ملـسموبا  ندمآ  راظتنا  مشچ  ملـسموبا  نارای 
.دنشک یم  ههیش  اه  بسا  .دنتسه  دوخ 

، دوش یم  هدامآ  الط  هّکـس  زا  رپ  هسیک  رازه  دنهدب ، رارق  الط  ياه  هّکـس  نآ  رد  و  دنروایب ، هسیک  رازه  ات  دـهد  یم  روتـسد  روصنم 
ار ملسموبا  رس  دننک ، ادج  نت  زا  ار  ملسموبا  رس  ات  دهد  یم  روتسد  روصنم  نونکا 
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.دنزادنیب اه  نآ  ياپ  شیپ  الط  هسیک  رازه  نآ  اب  هارمه 

...دنرب یم  موجه  اه  هسیک  يوس  هب  دنوش و  یم  هدایپ  بسا  زا  نانآ 

97 ...تسا هداتفا  اجنآ  ملسموبا  رس  اّما  تسین ، يربخ  چیه  الط  ياه  هسیک  زا  دنا ، هتفر  نانآ  همه  دعب ، یتاظحل 

.دندربن دوخ  اب  مه  ار  ملسموبا  رس  یّتح  دندش و  اه  هّکس  ییادف  نانآ  دندوب ، ملسموبا  نایئادف  همه  نانیا  تسافو ، یب  ردقچ  ایند 

؟ یهد یم  ضرق  نم  هب  ار  تسابل  ایآ 

ّقفوم دنز و  یم  شروش  هب  تسد  ملسموبا  یهاوخنوخ  هب  دابنـس »  » مان هب  یـصخش  دسر ، یم  ناسارخ  هب  ملـسموبا  ندش  هتـشک  ربخ 
.دنک حتف  ار  روباشین  نیوزق و  ير و  دوش  یم 

زا رفن  رازه  تصـش  دزادـنا و  یم  هار  هب  دابنـس  نارای  زا  یبیجع  راتـشک  روصنم  هاپـس  .دتـسرف  یم  وا  گنج  هب  ار  دوخ  هاپـس  روصنم 
98 .دوش یم  بوکرس  شروش  نیا  هک  تسا  هنوگ  نیا  .دشک  یم  ار  نانآ 

هک نیا  يارب  تسا و  یکریز  ناسنا  روصنم  .دنک  یم  يزیر  همانرب  دوخ  تموکح  يارب  نونکا  وا  .دوش  یم  طلـسم  عاضوا  رب  روصنم 
: دنک یم  ارجا  ار  اه  تسایس  نیا  دنامب ، یقاب  شتموکح 

يداصتقا راشف  تسایس  لوا :

99 «. دیایب تلابند  هب  اذغ  همقل  کی  يارب  ات  راد  هاگن  هنسرگ  ار  دوخ  گس  : » دنک لمع  نخس  نیا  هب  دهاوخ  یم  روصنم 

وا دنک ، یمن  هنیزه  مدرم  هافر  يارب  ار  اه  هّکس  نیا  زگره  روصنم  اّما  تسا ، هدش  عمج  هنازخ  رد  يدایز  يالط  ياه  هّکس  هک  نیا  اب 
.دنک رکف  تموکح  اب  تفلاخم  هب  دهاوخب  دشاب  هتشادن  تصرف  یسک  رگید  ات  دریگب  تخس  مدرم  رب  دیاب  تسا  دقتعم 

لمع دوخ  ياه  هدعو  هب  تموکح  نیا  ارچ  تسا ؟ یتلادع  یب  هعماج  رد  ارچ  هک  دنتفا  یم  رکف  نیا  هب  دشاب ، ریس  مدرم  مکـش  یتقو 
؟ دنتسه اجک  دّمحم » لآ   » سپ دمآ ، راک  يور  دّمحم » لآ   » مسا هب  تموکح  نیا  درکن ؟

دهاوخ یم  وا  دنراد ، هقالع  دّمحم  لآ  هب  مدرم  هک  دناد  یم  روصنم 
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مکش دنروایب و  تسد  هب  ینان  همقل  هنوگچ  هک  دنشاب  نیا  ناشرکف  همه  دنوش  یم  رادیب  باوخ  زا  حبص  یتقو  مدرم  هک  دنک  يراک 
.دننک ریس  ار  دوخ  هّچب  نز و 

.درادن رگید  ياهزیچ  هب  ندرک  رکف  يارب  یتصرف  رگید  دنک  یم  رکف  دوخ  بش  نان  هب  هک  یسک 

ناقفخ تسایس  مود :

دناد یم  وا  .دنریگ  یم  هرهب  (ع ) قداص ماما  شناد  ملع و  زا  دنا و  هدش  عمج  هنیدم  رد  نایعیـش  زا  يدایز  هدع  هک  دـناد  یم  روصنم 
.دبای یم  ار  دوخ  باوج  دنک و  یم  هعجارم  وا  هب  دراد  یل�وس  سک  ره  دشخرد ، یم  مالسا  ناهج  رد  دیشروخ  دننام  ماما  هک 

؟ دنبایب ار  دوخ  ياه  ل�وس  باوج  ات  دنیآ  یمن  وا  دزن  مدرم  ارچ  اّما  دناد ، یم  ربمایپ  هفیلخ  ار  دوخ  روصنم 

ربمایپ نادناخ  شناد  اجک و  وا  تسین ، اه  فرح  نیا  لها  هک  روصنم  دشاب ، هتـشاد  يا  هرهب  ربمایپ  شناد  ملع و  زا  دیاب  ربمایپ  هفیلخ 
؟ اجک

روط نیا  رگا  دـننکب ، ل�وس  (ع ) قداص ماما  زا  دـنناوتن  مدرم  رگید  هک  دـنک  يراک  دـیاب  وا  دـنیبب ، ار  توافت  نیا  دـناوت  یمن  روصنم 
.تسا هتفر  هفیلخ  يوربآ  دورب ، شیپ 

، دشاب هتشاد  دمآو  تفر  (ع ) قداص ماما  اب  یـسک  رگا  دنوش ، یم  شخپ  مدرم  نایم  رد  نانآ  دتـسرف ، یم  هنیدم  هب  ار  یناسوساج  وا 
100 .دنک یم  مادعا  ار  وا  رادنامرف  دنهد و  یم  هنیدم  رادنامرف  هب  ار  وا  مسا 

! تسا مادعا  نآ  تازاجم  تسا و  یگرزب  مرج  (ع ) قداص ماما  زا  ل�وس  رگید  نونکا  يرآ !

یم يراک  ره  نآ  ظفح  يارب  تسا ، هتـسب  لد  تموکح  نیا  هب  روصنم  یـسانش ، یمن  ار  تموکح  نیا  وت  اّما  تسا ، تخـس  شرواـب 
.دنک

وفع و هملک  ایوگ  ینک ، یم  دروخرب  مدرم  اب  تنوشخ  اب  ردق  نیا  ارچ  روصنم ! يا  دیوگ : یم  دـنک و  یم  ور  وا  هب  ناکیدزن  زا  یکی 
! تسا هدروخن  وت  شوگ  هب  ششخب 

دنک یم  وا  هب  یهاگن  روصنم 
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لد رد  ام  تبیه  هک  مینک  يراک  دـیاب  دریگب  اپ  تموکح  نیا  میهاوخب  رگا  میدوب ، مدرم  همه  لثم  اـم  لـبق  يدـنچ  اـت  دـیوگ : یم  و 
.دیآ یم  تسد  هب  ششخب  ندرک  شومارف  اب  طقف  مه  راک  نیا  دریگب ، اج  مدرم 

101 .دناشفیب مدرم  لد  رد  ار  سرت  رذب  دیاب  تموکح ، نیا  ياقب  يارب  هک  دناد  یم  روصنم  يرآ !

.دننک یم  ار  هّیُما  ینب  تموکح  تشگزاب  يوزرآ  اه  یلیخ  هک  دریگ  یم  تخس  مدرم  رب  ردق  نآ  روصنم 

شتآ تموکح  نیا  تلادع  شاک  يا  درک ، یم  ادیپ  همادا  نانچمه  هّیُما  ینب  متـس  ملظ و  شاک  يا  : » دیوگ یم  ابیز  ردقچ  رعاش  نآ 
102 !«. تفر یم  نیب  زا  تفرگ و  یم 

* * *

ادیپ مه  ار  ماما  اب  یظفاحادخ  تصرف  نانآ  زا  یضعب  دنراد ، مشچ  رد  کشا  نانآ  دننک ، یم  كرت  ار  هنیدم  (ع ) قداص ماما  نایعیش 
.دندرگ زاب  دوخ  ياهرهش  هب  دیاب  نانآ  دنا ، هدرکن 

.دشاب هتشاد  دمآ  تفر و  وا  اب  درادن  قح  یسک  رگید  دوش ، یم  اهنت  ماما  دوش ، یم  تولخ  هنیدم  رهش 

.دوش یمن  شوماخ  زگره  تسادخ و  رون  ماما ، دنک ، شوماخ  ار  ادخ  رون  دناوت  یم  يروط  نیا  هک  دنک  یم  لایخ  روصنم 

! روصنم يا 

(ع) قداص ماما  اب  یسک  ادابم  هک  دنتـسه  اج  همه  وت  ناسوساج  يا ، هدرک  لیدبت  یتّینما  هقطنم  کی  هب  ار  هنیدم  وت  هک  تسا  تسرد 
! يا هدروخ  تسکش  وت  اّما  دریگب ، سامت 

؟ ارچ یناد  یم 

! يا هدرک  رید  لاس  هد  وت  يا ! هداتفا  رکف  هب  رید  لاس  هد  وت 

یم ارجا  ار  دوخ  تسایـس  نیا  يدـمآ و  یم  هنیدـم  هب  لـبق  لاـس  هد  دـیاب  يوشب  ّقفوم  یتساوخ  یم  رگا  وت  تسا ، لاس 138  نونکا 
ینب تموکح  درک ، زاغآ  ار  دوخ  راک  (ع ) قداص ماما  دـیدوب ، هّیُما  ینب  اب  گـنج  رکف  هب  ساـّبع  ینب  همه  وت و  هک  یتقو  نآ  يدرک !

ناناوج زور  نآ  .دوب  هعیش  يارب  یلاع  تصرف  کی  نیا  دوب ، هدش  فیعض  هّیُما 
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.دنتفرگ هرهب  (ع ) قداص ماما  شناد  ملع و  زا  لاس  هد  دندمآ و  هنیدم  هب  هعیش 

ندرک شوماخ  رکف  هب  مه  نآ  زا  دـعب  دـیدیگنج ، یم  هّیُما  ینب  اب  هک  لّوا  لاس  دـنچ  دـیدوب ، تموکح  رکف  هب  امـش  اـهزور ، نآ  رد 
وا زا  رفن  دصتشه  هفوک  رهش  زا  طقف  درک ، تیبرت  يدایز  نادرگاش  وا  دوب ، هعیش  بتکم  نتخاس  رکف  هب  ماما  یلو  دیدوب ، اه  شروش 

.دندرک لقن  ثیدح  وا  زا  رفن  رازه  راهچ  دنتخومآ ، شناد  ملع و 

ياه باتک  هب  امش  هک  دیآ  یم  ینامز  هک  دوب  هداد  ربخ  نانآ  هب  ماما  دنسیونب ، ار  وا  ياه  ثیدح  ات  داد  روتسد  دوخ  نایعیـش  هب  ماما 
دوخ اب  اّما  دنور ، یم  هنیدم  زا  نانآ  .دنا  هتـشون  باتک  تسیب  زا  شیب  ییاهنت  هب  ماما  نادرگاش  زا  یـضعب  .دش  دیهاوخ  سونام  دوخ 

.دنرب یم  ار  دوخ  ياه  باتک 

.دننک یم  تیاده  ار  مدرم  دنوش و  یم  یغارچ  اجنآ  رد  دنور و  یم  دوخ  رهش  هب  ماما  نادرگاش 

ماما یناد  یمن  وت  يوش ! یمن  هّجوتم  ار  (ع ) قداص ماما  راک  قمع  الـصا  وت  ینک ؟ هلباقم  نانآ  اب  یهاوخ  یم  هنوگچ  وت  روصنم ! يا 
.درک یگرزب  راک  هچ 

دراد ریسفت  دراد ، ثیدح  دراد ، ینیب  ناهج  دراد ، هقف  دوخ  يارب  هعیش  نآلا  دومن ، يزیر  یپ  ار  هعیش  يرکف  تایح  لاس ، هد  نیا  رد 
...و

هچنآ اّما  تفر ، یهاوخ  مه  وت  يدوز  هب  دنور ، یم  دنیآ و  یم  اه  تموکح  اّما  درادن ، تموکح  هعیـش  هک  تسا  تسرد  روصنم ! يا 
.درب دنهاوخ  هرهب  نآ  زا  همه  دنام و  دهاوخ  یقاب  بتکم  نیا  لاس  نارازه  تسا ، هعیش  بتکم  دنام ، یم 

* * *

(. تسا اه  یکلام  ِماما  هک  نامه  ، ) تسا هدیبلط  روضح  هب  ار  سنا  نب  کلام  روصنم ، هک  دسر  یم  نم  هب  ربخ 

.ینک رکذ  ار  ربمایپ  ياه  ثیدح  نآ  رد  یسیونب و  یباتک  دیاب  وت  هک  دیوگ  یم  سنا  نب  کلام  هب  روصنم 

لوبق لّوا  سنا ، نب  کلام 
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رتاناد وت  زا  سک  چـیه  زورما  اریز  یـسیونب ، ار  باتک  نیا  دـیاب  وت  کـلام ! يا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  ور  وا  هب  روصنم  دـنک ، یمن 
«. تسین

: دیوگ یم  وا  هب  روصنم  .دـسیونب  أّطوم »  » مان هب  ار  یباتک  هک  دـنک  یم  لوبق  سنا  نب  کلام  دـیوگ ، یم  ار  نخـس  نیا  روصنم  یتقو 
باتک دـننک و  لمع  باتک  نیا  رد  وت  ياه  هتفگ  هب  ات  تساوخ  مهاوخ  مدرم  زا  داتـسرف و  مهاوخ  اهرهـش  مامت  هب  ار  باتک  نیا  نم  »

103 «. دنناوخن ار  يرگید 

نب کلام  طقف  رهـش  نیا  رد  : » دنک مالعا  هنیدم  رهـش  رد  ات  دهد  یم  روتـسد  روصنم  ددرگ ، یم  زاب  هنیدم  هب  سنا  نب  کلام  نونکا 
104 «. دهدب اوتف  دیابن  وا  ریغ  سک  چیه  .دهدب  رظن  یمالسا  لئاسم  دروم  رد  دراد  قح  سنا 

؟ دـنک تمدـخ  شناد  ملع و  هب  هک  تسا  نیا  روصنم  فدـه  ایآ  دـنک ؟ یم  تیامح  سنا  نب  کلام  زا  هنوگ  نیا  تموکح  نیا  ارچ 
؟ دزوس یم  ربمایپ  ثیدح  لاح  هب  شلد  وا  ایآ 

؟ دوش مادعا  دشاب ، هتشاد  دمآ  تفر و  (ع ) قداص ماما  اب  یسک  رگا  هک  تسا  هداد  روتسد  وا  ارچ  تسا  روط  نیا  رگا 

سنا نب  کلام  ملع  زا  ندرب  هرهب  اّما  تسا ، مادـعا  شتازاجم  تسا و  مرج  (ع ) قداص ماما  ملع  زا  ندرب  هرهب  هک  تسا  هدـش  روطچ 
؟ دتسرفب اهرهش  همه  هب  ار  وا  باتک  دهاوخ  یم  روصنم  ارچ  تسا ؟ دازآ 

لامک تفرعم و  يوجتـسج  رد  نانآ  دـنا ، هدـش  رادـیب  ناناوج  زورما  دـنراد ، زاـین  شناد  ملع و  هب  مدرم  هک  دـناد  یم  روصنم  يرآ !
ار (ع ) قداص ماما  هناخ  ِرد  وا  هک  تسا  تسرد  درب ، دـهاوخن  ییاـج  هب  هار  ناـقفخ  تسایـس  اـب  طـقف  هک  دـناد  یم  روصنم  دنتـسه ،

.دننک ل�وس  وا  زا  دنورب و  وا  دزن  مدرم  ات  درک  تسرد  ار  يدنمشناد  کی  نانآ  يارب  دیاب  داد ، بیرف  ار  مدرم  دیاب  اّما  تسب ،

کی هب  لیدبت  ار  سنا  نب  کلام  روصنم ، يرآ !
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گرزب وا  هاگیاج  هچ  ره  درادن ، تموکح  يارب  يرطخ  چیه  تسا ، تموکح  هب  هتسباو  هک  يدنمشناد  .دنک  یم  یتموکح  دنمشناد 
هب ار  سنا  نب  کـلام  مدرم  اهرهـش  همه  رد  هک  دـنک  يراـک  دـهاوخ  یم  روصنم  دوش ، یم  دـییأت  رتـشیب  تموکح  عقاو  رد  دوش ، رت 

روصنم فده  نیا  .دـننک  شومارف  ار  (ع ) قداص ماما  مک  مک  مدرم  راک ، نیا  اب  دـهاوخ  یم  وا  .دنـسانشب  گرزب  يدنمـشناد  ناونع 
.تسا

رد هک  ییاه  باتک  دروایب ، نانوی  دنه و  زا  ییاه  باتک  ات  درک  دهاوخ  شالت  هدنیآ  رد  وا  دراد ، مه  يرگید  رکف  کی  روصنم  هّتبلا 
هلـصاف (ع ) تیب لها  شناد  ملع و  زا  دش و  دـهاوخ  ثحابم  نآ  لوغـشم  يا  هّدـع  نهذ  اه  باتک  نآ  همجرت  اب  دنـشاب ، هفـسلف  هنیمز 

.تفرگ دنهاوخ 

یم ام  دزن  ار  نآ  طقف  دـیهاوخ ، یم  یعقاو  شناد  رگا  : » دومرف ماما  هک  زور  نآ  موش ، یم  (ع ) قداص ماـما  نخـس  هّجوتم  نم  نونکا 
105 «. دیبایب دیناوت 

ملع نیا  ماما  تسا ، هداد  نانآ  هب  ادخ  ار  ملع  نیا  اریز  درادن ، دوجو  هابتشا  نآ  رد  هک  تسا  یملع  (ع ) تیب لها  شناد  ملع و  يرآ !
هب ار  دوخ  ملع  تسا و  هداد  رارق  ماما  ار  وا  ادخ  تسا ، ینامـسآ  یملع  ملع ، نیا  هکلب  تسا ، هتفرگن  ارف  يداتـسا  دزن  يدرگاش  اب  ار 

.دنک یم  ینارون  ار  یمدآ  ناج  بلق و  دوش و  یم  تیاده  ثعاب  ماما  نانخس  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا ، هدرک  تیانع  وا 

* * *

یگرزب ّتیقفوم  هب  روصنم  دـیایب ، روصنم  رادـید  هب  ماما  رگا  دـنک ، دـییأت  ار  وا  تموکح  (ع ) قداـص ماـما  هک  دراد  تسود  روصنم 
ار مدرم  هار  نیا  زا  دراد و  لوبق  ار  وا  تموکح  ماما  هک  دیوگب  مدرم  هب  دهد و  ماجنا  يدایز  تاغیلبت  دناوت  یم  وا  تسا ، هتفای  تسد 

.دهدب بیرف 

نینچ همان  رد  وا  دسیونب ، ماما  هب  يا  همان  ات  دریگ  یم  میمصت  روصنم 
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.»؟ ییآ یمن  ام  رادید  هب  مدرم  هّیقب  دننام  وت  ارچ  : » دسیون یم 

يارب دـیآ ، یم  وت  دزن  هک  یـسک  میایب ؟ وت  دزن  هچ  يارب  روصنم ! يا  : » دـسیون یم  نینچ  باوج  رد  دـسر و  یم  ماـما  تسد  هب  هماـن 
مسرتب و وت  زا  هک  ما  هدادـن  ماجنا  یفالخ  راک  نم  .نتفگ  تیلـست  نتفگ ، کیربت  ندرب ، هرهب  سرت ، تسا : هنیزگ  راهچ  نیا  زا  یکی 
ار وت  تموکح  نم  .میایب  وت  دزن  مهاوخب  نآ  رطاـخ  هب  نم  اـت  يرادـن  يا  هرهب  مه  تیونعم  نید و  زا  وت  .میاـیب  وت  دزن  نآ  رطاـخ  هب 

مهاوخب نم  ات  یناد  یمن  تبیصم  ار  تموکح  نیا  وت  .میوگب  کیربت  وت  هب  مهاوخب  نآ  رطاخ  هب  هک  مناد  یمن  ادخ  بناج  زا  یتمعن 
وت هب  مناوت  یم  هن  مربب ، يا  هرهب  وت  زا  مناوت  یم  هن  مسرت ، یم  وت  زا  هن  میاـیب ؟ وت  دزن  هچ  يارب  نم  سپ  .میوگب  تیلـست  وت  هب  ار  نآ 

!«. تیلست هن  میوگب ، کیربت 

«. دییایب ام  دزن  ندرک  تحیصن  يارب  : » دسیون یم  باوج  رد  دناوخ ، یم  ار  (ع ) قداص ماما  باوج  روصنم  یتقو 

یسک دنک ، یمن  تحیـصن  ار  وت  دشاب ، ایند  لها  هک  یـسک  : » دسیون یم  نینچ  نیا  باوج  رد  دسر  یم  ماما  تسد  هب  همان  نیا  یتقو 
«. دیآ یمن  وت  دزن  دشاب ، ترخآ  لها  هک  مه 

106 .دمآ دهاوخن  وا  رادید  هب  هاگ  چیه  ماما  دمهف  یم  روصنم  هک  تسا  هنوگ  نیا 

* * *

: دهد یم  مهم  روتسد  هس  دوخ  نایعیش  هب  (ع ) قداص ماما  راگزور  نیا  رد 

هّیقت لوا : روتسد 

ناهنپ نامه  هّیقت  تسا ، هعیش  بتکم  ظفح  يارب  کیتکات  کی  هّیقت  دننک ، هّیقت  راگزور  نیا  رد  هک  دهاوخ  یم  دوخ  نایعیش  زا  ماما 
.دنک یم  دیدهت  ار  ناسنا  يرطخ  هک  ییاج  رد  تسا  هدیقع  ندرک 

درک ظفح  ار  نآ  دوجو  همه  اب  دیاب  هک  دنمشزرا  تسا  يرهوگ  ینامسآ و  تسا  یتبهوم  هعیش  بتکم  يرآ !
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نیا اب  داد و  تاجن  هّیقت  اب  ار  نآ  دیاب  دنک  دوبان  ار  بتکم  نیا  دـهاوخ  یم  تموکح  هک  نونکا  .داد  تاجن  يدوبان  رطخ  زا  ار  نآ  و 
.درک تنامض  ار  نآ  يراگدنام  راک 

.دنام یمن  یقاب  عّیشت  زا  يرثا  رگید  درب و  یم  نیب  زا  ار  نانآ  تموکح  دننک ، راکشآ  ار  دوخ  یعقاو  هدیقع  دنهاوخب  نایعیش  رگا 

107 «. درادن نید  درادن ، هّیقت  سک  ره  دینادب  دینک ، هّیقت  دوخ  نید  ظفح  يارب  : » تسا ماما  نخس  نیا 

.اهورین ظفح  يارب  هدش  باسح  کیتکات  کی  ینعی  راگزور  نیا  رد  هّیقت  دیمهف ، بوخ  دیاب  ار  هّیقت 

نمـشد يوـس  زا  اـت  دـننک  یفّرعم  ار  دوـخ  تسا ، ّتیلقا  رد  هک  یهورگ  طیارـش ، نیا  رد  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  یلقاـع  ناـسنا  چـیه 
.دنوش دوبان  هدش و  ییاسانش 

ادیپ روضح  اه  نآ  هزانج  عییشت  رد  دننک ، تکرش  ّتنس  لها  تعامج  زامن  رد  دنتسه  اجک  ره  رد  ات  دهد  یم  روتسد  نایعیش  هب  ماما 
108 ...و دنورب  نانآ  نارامیب  تدایع  هب  دننک ،

.دهدب همادا  دوخ  تایح  هب  هنوگ  نیا  دشاب و  هعماج  نتم  رد  هعیش  دهاوخ  یم  ماما 

يرکف لالقتسا  مود : روتسد 

یتموکح ياملع  هب  زگره  دـنهاوخب و  ییامنهار  هعیـش  ياملع  زا  دـندرک ، دروخرب  یلکـشم  هب  رگا  اـت  دـهاوخ  یم  نایعیـش  زا  ماـما 
.دننکن هعجارم 

رگید دیوش و  نامگدب  نانآ  هب  دش ، راکمه  نانآ  اب  دروآ و  ور  ناطلس  هب  يدنمشناد  هیقف و  دیدید  رگا  : » دومرف دوخ  نایعیـش  هب  وا 
«. دینکن نانیمطا  نانآ  هب 

هعیـش ياملع  دزن  هکلب  دنورن ، تموکح  نایـضاق  دزن  زگره  دندرک ، ادیپ  یفالتخا  رگیدکی  اب  رگا  ات  دهاوخ  یم  دوخ  ناوریپ  زا  ماما 
.دننک تواضق  نانآ  دروم  رد  هعیش  بهذم  قبط  ات  دنورب 

ار نایعیش  دنک و  یم  یفّرعم  توغاط  هب  هعجارم  ار  تموکح  نیا  نایضاق  هب  ندرک  هعجارم  ماما  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا 
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.دنک یم  یهن  نانآ  هب  هعجارم  زا 

.دنک ظفح  ار  هعیش  يرکف  لالقتسا  هنوگ  نیا  دهاوخ  یم  دشیدنا و  یم  هعیش  هعماج  تیوه  هب  طیارش  نیا  رد  ماما 

دنشیدنا یم  مایق  هب  طقف  طقف و  نانآ  اریز  داد ، دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا  اه  يدیز  لثم  رگید  ياه  هورگ  هک  دناد  یم  ماما 
دوش و یم  ّتنـس  لها  بتکم  دـننام  ناـنآ ، يرکف  بتکم  هک  تسا  نیمه  يارب  دـننک ، یم  هّجوت  هشیدـنا  شناد و  ملع و  هب  رتمک  و 

يرکف لالقتـسا  داد و  دهاوخ  همادا  دوخ  يرکف  تایح  هب  لاس  نارازه  هعیـش  اّما  داد ، دـنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  يرکف  تیّوه  نانآ 
.درک دهاوخ  ظفح  ار  دوخ 

تموکح ندرکن  دییأت  موس : روتسد 

.دنوشن نآ  تیوقت  ثعاب  دننکن و  يراکمه  تموکح  نیا  اب  زگره  ات  دهاوخ  یم  دوخ  نایعیش  زا  ماما 

: دسرپ یم  ار  ل�وس  نیا  وا  زا  ماما  نارای  زا  یکی 

یم یبوخ  لوپ  ام  هب  راک  نیا  لباقم  رد  میزاسب و  يا  هناـخ  ناـنآ  يارب  اـت  دـهاوخ  یم  اـم  زا  تموکح  میتسه ، يدـیدش  رقف  رد  اـم 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  دهد ،

هب سک  ره  اریز  دـنهدب ، نم  هب  دایز  رایـسب  لوپ  دـنچ  ره  مهدـب  ماجنا  یکچوک  رایـسب  راـک  تموکح  نیا  يارب  مرادـن  تسود  نم 
109 .دهد یم  رارق  شتآ  زا  يا  هدرپارس  رد  ار  وا  ادخ  تمایق  زور  رد  دنک  کمک  نارگمتس 

هعماج نیا  رد  مناوتب  ات  منک  زیهرپ  دوخ  هدیقع  ندرک  رهاظ  زا  منک و  هّیقت  دیاب  نم  دنک ، یم  نشور  ار  بلاطم  یلیخ  ماما  نخس  نیا 
! موشب ملظ  تموکح  تیوقت  ثعاب  دیابن  زگره  اّما  منک ، ّتیلاعف  هعیش  بتکم  يارب  منک و  یگدنز 

* * *

هب ار  ماما  وا  هک  تسا  یمود  راب  نیا  دروایب ، قارع  هب  ار  (ع ) قداص ماما  هک  دریگ  یم  میمصت  روصنم 
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.دتسرفب قارع  هب  ار  ماما  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دسیون و  یم  همان  هنیدم  رادنامرف  هب  وا  دنک ، یم  بلَج  قارع 

هفوک رد  هفینَحوبا  .دـنناد  یم  دوخ  ماما  ار  وا  اـه  یفنح  هک  تسا  یـسک  ناـمه  هفینَحوبا ، هن ؟ اـی  یـسانش  یم  ار  هفینَحوبا  مناد  یمن 
110 .دناد یم  یگرزب  دنمشناد  ار  وا  تموکح  نیا  دنک ، یم  یگدنز 

: دیوگ یم  وا  هب  روصنم  دیآ ، یم  روصنم  خاک  هب  هفینَحوبا  یتقو  دتسرف ، یم  هفینَحوبا  لابند  هب  روصنم  نونکا 

.یهدب ماجنا  ام  يارب  یّمهم  يراک  هک  مهاوخ  یم 

.متسه امش  تمدخ  رد  نم  هفیلخ ! يا 

ماقم هک  مینک  يراک  دیاب  ام  .دنا  هدش  وا  هتفیش  مدرم  هک  یناد  یم  وت  دنروایب ، رهش  نیا  هب  ار  دّمحم  نبرفعج  هک  ما  هداد  روتسد  نم 
.دوشب مک  مدرم  دزن  رد  وا 

؟ منکب دیاب  راک  هچ  نم 

وا هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  وت  ياه  هلأسم  .نک  ل�وس  دّـمحم  نبرفعج  زا  ار  نانآ  نک و  باـختنا  راوشد  تخـس و  هلأـسم  نیدـنچ 
.دهدب باوج  دناوتن 

* * *

یمرب هعلاطم  زا  تسد  یهاگ  وا  دـیآ ، یم  مشچ  هب  وا  فارطا  رد  باتک  دـنچ  تسا ، هعلاطم  لوغـشم  وا  تسا ، هفینَحوبا  هناـخ  اـجنیا 
: میوگب نخس  وا  اب  مهاوخ  یم  نم  نونکا  دسیون ، یم  ار  یبلاطم  دراد و 

؟ ینک یم  هچ  هفینَحوبا ! ياقآ 

.منک یم  باختنا  ار  مهم  ل�وس  لهچ  مراد 

؟ یهاوخ یم  هچ  يارب  ار  ل�وس  لهچ  نیا 

.مسرپب ماما  زا  ار  اه  ل�وس  نیا  روصنم ، روضح  رد  تسا  رارق 

نیا دوخ  داتـسا  اب  درگاش  کی  اـیآ  يا ؟ هدرک  شومارف  ار  لاـس  ود  نآ  اـیآ  يدوبن ؟ (ع ) قداـص ماـما  درگاـش  وت  رگم  هفینَحوبا ! يا 
؟ دنک یم  راتفر  هنوگ 

یم دای  هب  ار  ماما  ياه  ینابرهم  وا  .تسا  هدوب  ماـما  درگاـش  لاـس  ود  وا  دـتفا ، یم  هتـشذگ  داـی  هب  وا  دور ، یم  ورف  رکف  هب  هفینَحوبا 
.دروآ
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هب ایآ  درک ؟ دهاوخ  هچ  هفینَحوبا  یتسار  هب 
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111 .مینک ربص  دیاب  مناد ، یمن  درک ؟ دهاوخ  شوگ  روصنم  نخس 

* * *

روصنم ناـمهم  مه  ناـگرزب  زا  یهورگ  تسا ، هدـمآ  اـجنیا  هب  (ع ) قداـص ماـما  تسا ، هتـسشن  سلجم  يـالاب  رد  روصنم  نک ، هاـگن 
.دنتسه

.دور یم  نانامهم  دزن  دنک و  یم  مالس  روصنم  هب  دوش ، یم  دراو  هفینَحوبا  نونکا 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  روصنم 

.تسا هفینَحوبا  نیا 

.مسانش یم  ار  وا 

.دنادب ار  اه  نآ  باوج  دراد  تسود  دراد و  ل�وس  دنچ  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  وا 

.دسرپب ار  دوخ  ياه  ل�وس  دناوت  یم  وا 

هنیدم لها  تسا ، نیا  هفوک  لها  رظن  هلأسم  نیا  رد  هک  دنک  یم  خـساپ  هب  عورـش  ماما  دـسرپ ، یم  ار  دوخ  لّوا  ل�وس  هفینَحوبا  نونکا 
.تسا نیا  نم  رظن  دنیوگ ، یم  نینچ  نیا 

تال�وس همه  هفینَحوبا  .دنک  یم  نایب  ار  فلتخم  ياملع  رظن  دهد و  یم  باوج  اه  ل�وس  هب  مامت  ّتقد  اب  ماما  دـننک ، یم  بّجعت  همه 
.دونش یم  ار  اه  نآ  یملع  باوج  دسرپ و  یم  ار  دوخ 

رظن نآ  زا  دـعب  دـنک و  یم  نایب  ار  رگید  ناـهیقف  رظن  ادـتبا  ترـضح  نآ  تسا ، هزادـنا  هچ  اـت  ماـما  ملع  هک  دـنمهف  یم  همه  نونکا 
.دوش یم  همه  بّجعت  ثعاب  ناهیقف  رگید  لاوقا  هب  ماما  یهاگآ  ملع و  دیوگ ، یم  ار  شدوخ 

هب همه  نونکا  اّما  دزیرب ، ار  ماما  يوربآ  دوخ  لایخ  هب  ات  دوب  هداد  بیترت  ار  هسلج  نیا  وا  دریگ ، یم  نییاپ  ار  دوخ  رس  روصنم  نونکا 
112 .دنا هدرک  ادیپ  يرتشیب  یهاگآ  ماما ، شناد  ملع و 

* * *

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  (ع ) قداص ماما  هب  روصنم 

؟ دیتسه ربمایپ  رتخد  نادنزرف  هک  یلاح  رد  دیناد  یم  ربمایپ  نارسپ  ار  دوخ  امش  ارچ 

؟ يداد یم  تبثم  باوج  وا  هب  وت  ایآ  درک ، یم  يراگتساوخ  وت  رتخد  زا  دش و  یم  هدنز  ربمایپ  نونکا  رگا  روصنم ! يا 
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.ما هدیسر  یگرزب  راختفا  هب  نم  تروص  نیا  رد  .هلب 
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.مروآ یم  رد  وا  دقع  هب  ار  مرتخد  نم  هن  دنک و  یم  يراگتساوخ  نم  رتخد  زا  ربمایپ  هن  الاب  ضرف  رد  اّما 

؟ هچ يارب 

.تسا مارح  جاودزا  نیا  تسا و  نم  رتخد  ِّدج  ربمایپ ، اریز 

هب مدرم  نیمه  يارب  دنتسه ، ربمایپ  لسن  زا  نادناخ ، نیا  يرآ ! تسا ، هداد  روصنم  هب  یمکحم  خساپ  ماما  دنک ، یم  توکـس  روصنم 
113 .دنراد هقالع  ردق  نیا  نانآ 

* * *

: دیوگ یم  دیآ و  یم  نم  يوس  هب  یناوج  تسا ، هفوک  دجسم  اجنیا 

؟ منک جاودزا  وا  اب  هرابود  مناوت  یم  ایآ  منک ، هقالط  هس  ار  دوخ  نز  نم  رگا 

نز اب  يرگید  درم  دـیاب  دراد ، دوجو  هار  کی  طقف  .ینک  جاودزا  وا  اب  یناوت  یمن  رگید  يداد ، قـالط  راـب  هس  ار  تنز  وت  رگا  .ریخ 
جاودزا وا  اـب  هراـبود  یناوت  یم  ـالاح  داد ، قـالط  ار  یلبق  نز  مود ، رهوش  یتقو  .دـهدب  قـالط  ار  وا  سپـس  دـنک و  جاودزا  وت  یلبق 

.ینک

؟ منک هچ  مناد  یمن  الاح  مدرک .» هقالط  هس  ار  وت   » متفگ مدش و  ینابصع  منز  تسد  زا  زورما  نم  دش ! مرس  هب  یکاخ  بجع 

.دوش یم  مارح  درم  رب  هشیمه  يارب  نز  نآ  دهدب ، قالط  هنوگ  نیا  ار  شنز  یسک  رگا  هک  دنیوگ  یم  ّتنس  لها  ناوج ! يا 

.دیوگ یم  هچ  هعیش  هقف  منادب  مهاوخ  یم  نم  مراد ، ّتنس  لها  هب  راک  هچ  نم 

ار دوخ  نز  دهاوخ  یم  هک  يدرم  .دوش  هدـناوخ  یّـصاخ  هغیـص  دـیاب ، قالط  يارب  اریز  تسا ، لطاب  قالط  نیا  هعیـش ، بهذـم  قبط 
«. مداد قالط  ار  منز  : » دیوگب دیاب  دهدب ، قالط 

؟ دتفا یم  قافتا  هنوگچ  قالط  هس  هعیش  بهذم  قبط  منادب  وگب 

قالط ار  تنز  هرابود  يدرگرب و  وا  اب  ییوشانز  یگدنز  هب  یتّدم  زا  دعب  یهدب و  قالط  ار  دوخ  نز  وت  رگا  ناوج ! يا 
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دوش و یم  باسح  موس  قالط  نیا  یهدـب ، قالط  ار  تنز  مّوس  راب  يارب  دـعب  يدرگرب ، وا  اـب  ییوشاـنز  یگدـنز  هب  سپـس  یهدـب ،
.ینک جاودزا  تنز  اب  یناوت  یمن  رگید 

! دنک هقالط  هس  ار  شنز  هظحل ، کی  رد  درم  دوش  یمن  زگره  دوش ، عقاو  فلتخم  نامز  هس  رد  دیاب  قالط  هس  ینعی 

یمن باـسح  مه  قـالط  کـی  یّتـح  تسا و  لـطاب  قـالط  نیا  مدرک ،» هقـالط  هس  ار  وت  : » يا هتفگ  تنز  هب  وت  رگا  ناوج ! يا  .يرآ 
.دوش

؟ ییوگب نخس  مرسمه  اب  ات  ییآ  یم  نم  هارمه  ایآ  دهدب ، ریخ  امش  هب  ادخ 

هب ور  ناوج  .تسا  هدوب  لطاب  قالط  نیا  هک  مهد  یم  حیـضوت  نآ  يارب  اجنآ  رد  میور ، یم  وا  نزردـپ  هناخ  هب  ناوج  نآ  هارمه  نم 
: دیوگ یم  دنک و  یم  دوخ  رسمه 

.مراد تسود  ار  وت  نم  ادخ  هب  .هناخ  میورب  وش  دنلب  یتسه ، نم  رسمه  نآلا  وت 

وت هناـخ  هب  نم  هک  ییوگ  یم  وت  ـالاح  متـسه ، مرحماـن  وـت  هب  هشیمه  يارب  نم  هک  دـنیوگ  یم  نم  هب  مدرم  ینز ، یم  اـه  فرح  هچ 
! میایب

؟ تفگ هچ  اقآ  نیا  يدینشن  رگم 

ماما هک  يرادن  ربخ  رگم  .ینک  ل�وس  ار  هلأسم  نیا  ترـضح  نآ  زا  يورب  دیاب  .مراد  نانیمطا  (ع ) قداص ماما  نخـس  هب  طقف  نم  نیبب 
.تسا هدمآ  ام  رهش  هب 

؟ دننک مادعا  دنریگب و  ارم  یهاوخ  یم  ایآ  تسا ، هدرک  عونمم  ار  ماما  اب  رادید  تموکح  یناد  یمن  رگم 

.تسا تدوخ  لکشم  رگید  نیا 

تفر و ره  نارومأم  دتـسیا ، یم  رت  فرط  نآ  هچوک  دـنچ  وا  دـنک ، یم  تکرح  دـشاب ، یم  اـجنآ  رد  ماـما  هک  یّلحم  يوس  هب  ناوج 
ندرک ل�وس  هزاجا  هک  دنک  نوگنرـس  ار  تموکح  نیا  ادخ  دیوگ : یم  دوخ  اب  وا  دنک ، هچ  دناد  یمن  وا  .دننک  یم  لرتنک  ار  يدـمآ 

زا ار  ماما  زا 
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! تسا هتفرگ  ام 

! رایخ يآ  رایخ ! يآ 

! تسا هدشن  مامت  ات  ودب  رخب ! تمیق  فصن  ودب ! ودب !

.دشورف یم  رایخ  دخرچ و  یم  اه  هچوک  رد  هداهن و  رس  رب  رایخ  زا  یقبط  وا  .تسا  هدمآ  اجنیا  هب  اتسور  زا  يدرمریپ 

: دیوگ یم  دور و  یم  ییاتسور  درم  دزن  وا  دسر ، یم  ناوج  نهذ  هب  يرکف 

؟ یشورف یم  اج  کی  ار  اهرایخ  همه  ایآ 

! ناوج يرآ !

.یهدب ضرق  نم  هب  تعاس  مین  ار  دوخ  قبط  دوخ و  سابل  وت  هک  مرخ  یم  ار  اهرایخ  نیا  همه  یطرش  هب  نم 

.دشاب

ات دـخرچب  اه  هچوک  نیا  رد  بش  ات  دـیاب  وا  دوش ، یم  لاحـشوخ  یلیخ  درمریپ  دـهد ، یم  درمریپ  نآ  هب  ار  اـهرایخ  همه  لوپ  ناوج 
.تسا هدیرخ  وا  زا  ار  اهرایخ  همه  ناوج  نیا  الاح  دشورفب ، ار  اه  نآ  دناوتب 

.تسا هدـش  درگ  هرود  هدنـشورف  کی  هیبش  وا  نونکا  دراذـگ ، یم  رـس  يور  ار  اهرایخ  قبط  دـنک ، یم  نت  هب  ار  درمریپ  سابل  ناوج 
يآ دـنز : یم  دایرف  دـنک و  یم  تکرح  تساج  نآ  رد  (ع ) قداص ماما  هک  يا  هناخ  يوس  هب  وا  دـنک ، یمن  کش  وا  هب  یـسک  رگید 

! مدرک شجارح  ودب  رایخ ، يآ  رایخ !

، دـسر یم  ماما  هناخ  کیدزن  یتقو  دوش ، یم  هچوک  دراو  وا  دـنک ، یمن  کش  وا  هب  سک  چـیه  دـنک ، یم  روبع  نارومأم  رانک  زا  وا 
«. ایب اجنیا  شورفرایخ ! يا  : » دیوگ یم  دیآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  رفن  کی 

ماما هب  دوش  یم  هناخ  دراو  وا  نونکا  .دـنک  ییامنهار  ار  وا  ات  تسا  هداتـسرف  وا  لابند  هب  ار  یـسک  تسا و  هدوب  وا  رظتنم  ماـما  اـیوگ 
: دیوگ یم  وا  هب  ماما  دنک ، یم  مالس 

؟ تسیچ وت  ل�وس  منادب  وگب  الاح  يدیشک ! يا  هشقن  بوخ  نیرفآ !

ای تسه  مرحم  نم  هب  مرسمه  ایآ  هک  مناد  یمن  مدرک ، هقالط  هس  تبون ، کی  رد  ار  دوخ  رسمه  نم ! ياقآ 
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.مسرپب امش  زا  ار  هلأسم  دیاب  نم  هک  تسا  هدرک  دیکأت  مرسمه  .هن 

114 .دیتسه رگیدکی  یعرش  ینوناق و  رهوش  نز و  امش  تسا ، هدوب  لطاب  قالط  نیا  هک  شاب  نئمطم  ورب  ناوج ! يا 

* * *

دننک و ادیپ  هقالع  ترـضح  نآ  هب  نایهاپـس  هک  تسا  نارگن  وا  دنامب ، قارع  رد  (ع ) قداص ماما  هک  دنیب  یمن  حالـص  رگید  روصنم 
.دننادرگزاب هنیدم  هب  ار  (ع ) قداص ماما  ات  دهد  یم  روتسد  نیمه  يارب  دوش ، داجیا  لکشم  وا  تموکح  يارب 

! دیورب نمشد  گنج  هب  بوچ  اب 

یم مالـس  هنوگ  نیا  دنا و  هتفرگ  هنیـس  هب  تسد  دـنا ، هداتـسیا  ربق  نیا  رانک  ناناوج  نیا  تسا ، هفوک  اجنیا  دـسر ، یم  ارف  لاس 138 
: دننک

! ادخ ربمایپ  رتخد  يا  وت  رب  مالس 

: میوگ یم  منک و  یم  ور  نانآ  زا  یکی  هب  نم 

؟ دراد دوجو  ربمایپ  زا  يرتخد  ربق  رگم  هفوک  رد  تسا ، هفوک  اجنیا 

.تسوا رتخد  ربق  اجنیا  .تسا  هدش  ثوعبم  يربمایپ  هب  باّطَخلاوبا  ام ، ربهر  هک  يرادن  ربخ  رگم 

؟ ینز یم  وت  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  تسا ! هدش  ربمایپ  باّطَخلاوبا 

هداتـسرف يربمایپ  هب  ار  باّطَخلاوبا  دـشاب و  یم  ام  يادـخ  وا  زورما  تسا ، هدـش  لزان  اـم  رب  دّـمحم  نبرفعج  هرهچ  لاـثمت و  هب  ادـخ 
115 .تسا

؟ مونش یم  نم  هک  تسا  يزیمآرفک  نخس  هچ  نیا  دشاب ، یم  (ع ) قداص ماما  دّمحم ،» نبرفعج   » زا وا  روظنم  ایوگ 

باّطَخلاوبا وریپ  دنتـسه و  اـه » یباّـطَخ   » هورگ ناـنیا  هک  دـنیوگ  یم  نم  هب  .منک  یم  وجو  سرپ  ناـناوج  نیا  دروم  رد  مناتـسود  زا 
رد یگزات  هب  وا  .دینـش  یم  ثیدـح  (ع ) قداص ماما  زا  تفر و  یم  هنیدـم  هب  یتّدـم  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  باّـطَخلاوبا  .دنتـسه 

.دشاب یم  دوخ  نید  غیلبت  لوغشم  هفوک  دجسم  رد  تسا و  هدروآ  ار  يا  هزات  نییآ  هفوک 

یتقو .تسیچ  وا  باسح  فرح  منیبب  مراد  تسود  منیبب ، ار  وا  ات  مورب  دجسم  هب  نم  تسا  بوخ 
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هک دـینادب  نم ! نارای  يا  : » دـننک یم  شوگ  ار  وا  نانخـس  دـنا و  هدـش  عمج  اجنیا  رد  يدایز  هّدـع  هک  منیب  یم  مسر  یم  دجـسم  هب 
امـش رب  ار  نید  ات  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  ام  يادـخ  .متـسه  امـش  ربمایپ  وا  فرط  زا  نم  تسا و  دّـمحم  نبرفعج  نامه  اـم  يادـخ 
هزور دـیناوخب و  زاـمن  هک  تسین  مزـال  رگید  .تسا  هتـشادرب  امـش  شود  زا  ار  نیگنـس  ياـهریجنز  نارگ و  ياـهراب  وا  .منک  ناـسآ 
ماجنا دیناوت  یم  دیهاوخب  هک  يراک  ره  رگید  دیسانشب ، ار  وا  رگا  تسا ، دّمحم  نبرفعج  نتخانش  نامه  یعقاو  هزور  زامن و  دیریگب !

رَمُع رکبوبا و  زا  امش  رگا  دنشاب ، یم  تیالو  نانمـشد  ناهانگ ، زا  روظنم  اریز  تسا ، هدش  دازآ  مه  اشحف  انز و  لثم  یناهانگ  .دیهد 
دایرف مه  اب  یگمه  ات  مهاوخ  یم  امـش  زا  نونکا  .دـیهدب  ماجنا  ...و  يدزد  اشحف و  انز و  دـیناوت  یم  تسا و  یفاک  دـییوجب ، يرازیب 

116 «. رفعج ای  کّیبل  دینزب :

«. رفعج ای  کّیبل  رفعج ، ای  کّیبل  : » دننز یم  دایرف  ادص  کی  همه 

دنک تنعل  ار  باّطَخلاوبا  نیا  ادخ  دنا ، هدروخ  ار  باّطَخلاوبا  ِنانخـس  بیرف  هک  دنتـسه  یناناوج  نانآ  منک ، یم  نانآ  هب  یهاگن  نم 
.دنک یم  فرحنم  ار  ناناوج  هنوگ  نیا  هک 

ییادخ تبسن  یسک  رگا  .داقتعا  رد  ندرک  يور  هدایز  ینعی  وُّلُغ ، دنا ، هدرک  یهن  نآ  زا  ار  ام  (ع ) تیب لها  هک  تسا  ُّولُغ  نامه  نیا 
.تسا هدرک  ُّولُغ  نانآ  ّقح  رد  دهدب ، (ع ) تیب لها  هب 

* * *

.دنک یم  فیرعت  ماما  يارب  ار  ارجام  دسر  یم  هنیدم  هب  یتقو  دنک ، یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  وا  تسا ، نایعیش  زا  یکی  فداصم » »
لیلذ فیعـض و  هدنب  نم  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هیرگ  هب  عورـش  دراذگ و  یم  هدجـس  هب  رـس  ادـخ  یگرزب  تمظع و  لباقم  رد  ماما 

«. متسه ادخ 

یتّدم زا  دعب 
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ماما هب  ار  ارجام  نیا  ارچ  هک  دوش  یم  نامیـشپ  فداصم  تسا ، هدـش  يراـج  وا  تروص  زا  کـشا  دراد ، یم  رب  هدجـس  زا  رـس  ماـما 
: دیوگ یم  ماما  هب  وا  تسا ، هتفگ 

؟ دینک یم  هیرگ  هنوگ  نیا  ارچ  دیتسین ، رّصقم  امش  ارجام  نیا  رد  نم ! ياقآ 

یم باذع  ار  وا  ادـخ  درک  یم  توکـس  اه  نآ  لباقم  رد  (ع ) یـسیع رگا  دـندرک ، ّولُغ  وا  ّقح  رد  مه  (ع ) یـسیع ناوریپ  زا  يا  هّدـع 
117 .درک

ادـخ : » تسا ماما  نانخـس  هصالخ  نیا  نک ، شوگ  دـیوگب ، نخـس  باّطَخلاوبا  دروم  رد  دوخ  نایعیـش  يارب  دـهاوخ  یم  ماما  نونکا 
ارم مایپ  .دنک  تنعل  ار  وا  ادخ  دنک ، ینابرهم  نانآ  هب  سک  ره  دـنک ، تنعل  ار  تسوا  وریپ  سک  ره  ادـخ  دـنک ، تنعل  ار  باّطَخلاوبا 

يزور دنک ، یم  باذع  ارم  منکب ، ار  وا  تیـصعم  رگا  تسا ، هدیرفآ  ارم  وا  متـسه ، ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  دیناسرب ، نارگید  هب 
دهاوخ ل�وس  نم  زا  درک و  دهاوخ  هدنز  تمایق  رد  ارم  هک  تسادخ  نیا  .تشاذگ  دنهاوخ  ربق  لخاد  ارم  مریم و  یم  نم  هک  دیآ  یم 

«. دنتفرگ نم  زا  ارم  شمارآ  هک  دریگب  نانآ  زا  ار  شمارآ  ادخ  .دومن 

تمظع نانآ  دنتسه ، رتدب  ناکرشم  زا  نانآ.متـسه  رازیب  نانآ  زا  نم  هک  یهاوگ  دوخ  وت  ایادخ ! راب  : » دنک یم  ادیپ  همادا  ماما  نخس 
هک تسا  ییوگغورد  باّطَخلاوبا  .دنک  یم  باذع  ارم  ادخ  منک ، توکـس  نانآ  نخـس  لباقم  رد  نم  رگا  دندرک ، کچوک  ار  ادـخ 

118 «. دناسرب ار  وا  گرم  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  نم  دهد ، یم  تبسن  نم  هب  غورد  نانخس 

ّولُغ نایرج  نیا  رگا  دنک ، یم  دیدهت  ار  هعیـش  یگرزب  رطخ  زورما  دهدب ، ماجنا  ار  دوخ  مهم  تلاسر  دهاوخ  یم  نانخـس  نیا  اب  ماما 
دهاوخ نورد  زا  بتکم  نیا  يدوبان  ثعاب  دناودب ، هشیر  نایعیش  نایم  رد 
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.دش

فرط زا  دوش و  یم  نایعیـش  نیب  فـالتخا  ثعاـب  اریز  تسه ، مه  تموکح  عـفن  هب  ّوـلُغ  يرکف  طـخ  نیا  هک  مهد  یم  لاـمتحا  نم 
.درب یم  ناناملسم  ریغ  یّتح  ناناملسم و  رگید  دزن  ار  هعیش  يوربآ  رگید 

ار ّولُغ  ّطخ  هنوگ  نیا  نیمه  يارب  دنزب ، هبرض  هعیش  هب  اجک  زا  دهاوخ  یم  نمشد  هک  دناد  یم  دشاب و  یم  انـشآ  دوخ  هفیظو  هب  ماما 
.دنناسرب همه  شوگ  هب  ار  نخس  نیا  ات  دهاوخ  یم  نایعیش  زا  دنک و  یم  نیرفن  نعل و 

رکف تسا ، هتسج  يرازیب  وا  زا  تسا و  هدرک  نعل  ار  باّطَخلاوبا  تدش ، يدنت و  اب  ماما  هک  دمهفب  تموکح  یتقو  هک  مراد  رواب  نم 
.دنکب يرگید 

دتـسرف و یم  ياهرهـش  رگید  هفوک و  هب  يددعتم  ياه  همان  دنک و  یم  نعل  ار  وا  دیوج و  یم  يرازیب  باّطَخلاوبا  زا  ماما  لاح  ره  هب 
تسا و هدش  رفاک  باّطَخلاوبا  دنناسرب  همه  هب  ار  وا  مایپ  ات  دهاوخ  یم  دوخ  نارای  زا  ماما  .دنک  یم  هاگآ  گرزب  هنتف  نیا  زا  ار  نانآ 

119 .تسا هتفر  نوریب  ادخ  نید  زا 

* * *

تسا هدش  عمج  دوخ  نارای  اب  هفوک  دجسم  رد  تسا و  هدرک  رتدایز  ار  دوخ  ّتیلاعف  باّطَخلاوبا  هک  دسر  یم  هفوک  رادنامرف  هب  ربخ 
.دراد شروش  هب  میمصت  و 

هارمه یحالـس  چـیه  هک  دـنیب  یم  باّطَخلاوبا  .دـنک  یم  ریگلفاغ  ار  نانآ  دتـسرف و  یم  دجـسم  يوس  هب  ار  دوخ  نازابرـس  رادـنامرف 
یم شنارای  هب  باّطَخلاوبا  دـننام ، یم  وا  رانک  وا  نارادـفرط  زا  رفن  داتفه  دـننک ، تمواقم  شناراـی  اـت  دـهد  یم  روتـسد  وا  دـنرادن ،

حالـس درک و  دهاوخ  رثا  امـش  نمـشد  ندب  رد  هزین  دننام  اه  بوچ  نیا  دیرادرب ، تسا  دجـسم  فقـس  رد  هک  ییاه  بوچ  : » دـیوگ
«. دوب دهاوخن  رگراک  امش  رد  اه  نآ  ياه 

یس دننک ، یم  هلمح  نمشد  يوس  هب  رّوصت  نیا  اب  باّطَخلاوبا  نارای 
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: دنیوگ یم  دنیآ و  یم  باّطَخلاوبا  دزن  اه  نآ  هدنامیقاب  .دنوش  یم  هتشک  اه  نآ  زا  رفن 

یمن رثا  نانآ  رد  ام  ياه  بوچ  میوش و  یم  هتـشک  ام  همه  هک  تسا  هنوگچ  دـنک ، یمن  رثا  ام  رد  نمـشد  حالـس  هک  یتفگ  ام  هب  وت 
؟ دنک

، تسا هدـیزگرب  امـش  يارب  ار  تداهـش  وا  دـش ، ضوع  ادـخ  میمـصت  ادـعب  اـّما  دوـب ، هدرک  هدارا  ار  يزوریپ  امـش  يارب  ادـخ  يرآ !
.تسا هدش  امش  بیصن  هک  تسا  یگرزب  راختفا  تداهش ،

رفن کی  دوش ، یم  هتـشک  نانآ  همه  دـننک و  یم  هلمح  نمـشد  يوس  هب  دـنروخ و  یم  ار  باّطَخلاوبا  بیرف  رگید  راـب  نـالهاج  نیا 
.دتفا یم  نیمز  يور  رب  شوه  یب  دوش و  یم  حورجم  مه  هدنامیقاب 

یم روتـسد  رادنامرف  دنرب ، یم  هفوک  رادنامرف  دزن  ار  وا  دننک و  یم  ریگتـسد  ار  وا  دـنور و  یم  باّطَخلاوبا  يوس  هب  نازابرـس  نونکا 
نیا دوش ، یم  راتفرگ  (ع ) قداص ماما  نیرفن  هب  باطَخلاوبا  يرآ ! .دنـشکب  شتآ  هب  ار  شندـب  دـننزب و  راد  تارف  رانک  ار  وا  ات  دـهد 

120 .ددنبب غورد  (ع ) تیب لها  هب  هک  تسا  یسک  يازس 

* * *

يارجام زا  دعب  مهدب ، صیخـشت  ار  ّولُغ  متـسناوت  یم  نآ  اب  متـشاد و  یم  یکالم  هطباض و  نم  شاک  تسیچ ؟ ّولُغ  يانعم  یتسار  هب 
! ینکن ّولُغ  شاب  بظاوم  دنیوگ : یم  نم  هب  يا  هّدع  منک ، یم  لقن  ار  (ع ) تیب لها  زا  یتلیضف  نم  یتقو  باّطَخلاوبا 

! تسا ّولُغ  ریدغ ، ثیدح  دیوگ : یم  وا  ارچ ؟ دیناد  یم  ایآ  دنک ! یمن  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  رگید  هفینَحوبا  هک  ما  هدینش  نم 

نایم هب  نخـس  تسا ، هداد  (ع ) تیب لها  هب  ادـخ  هک  یماقم  زا  یهاوخ  یم  یتقو  هک  دـنا  هدـش  روط  نیا  اـه  یـضعب  هنافـسأتم  يرآ !
.ینک ّولُغ  یهاوخ  یم  هک  دننک  یم  لایخ  يروآ ،

ام : » دیوگ یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  ماما  نونکا  .دنزب  فرح  هنیمز  نیا  رد  میارب  وا  مراد  تسود  مور ، یم  (ع ) قداص ماما  دزن  زورما 
ار
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ار تاکن  نیا  رگا  میدرگ ، یم  زاـب  وا  يوس  هب  اـم  هک  دـیهدب  رارق  ییادـخ  اـم  يارب  .دـینادب  ادـخ  قولخم  ار  اـم  دـینادب ، ادـخ  هدـنب 
امـش هک  يزیچ  نآ  زا  شیب  ام  هب  ادخ  هک  دینادب  دییوگب ، دـیتساوخ ، هچ  ره  ام  ِلامک  یبوخ و  رد  دـیناوت  یم  رگید  دـینک ، تاعارم 

121 «. تسا هداد  لامک  یبوخ و  دینک ، روصت 

ام رگا  اّما  دنادب ، ادخ  ار  (ع ) تیب لها  دوش و  ادـیپ  باّطَخلاوبا  دـننام  یـسک  هک  تسا  نیا  ّولُغ  منک ، یم  رکف  ماما  نخـس  نیا  هب  نم 
نآ طرـش  هب  هّتبلا  مینک ، رواب  اه  نآ  ماقم  دروم  رد  ار  اه  نخـس  ریاس  میناوت  یم  رگید  میتسناد ، ادخ  قولخم  ادـخ و  هدـنب  ار  اه  نآ 

.دنشاب كردم  لیلد و  اب  حیحص و  اه  نخس  نآ  هک 

، تسا هداد  اه  نآ  هب  ار  ملع  نیا  ادـخ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دـنراد ، يدایز  شناد  ملع و  (ع ) تیب لها  مییوگ  یم  ام  یتقو  يرآ !
.دنشاب یم  اه  نآ  رازگتمدخ  ناگتشرف  همه  مییوگ  یم  رگا 

اه یبوخ  نیا  همه  یلو  تسه ، (ع ) تیب لها  يارب  ینک ، رّوصت  یناوت  یم  یتسه  ناهج  رد  هک  ییاـبیز  یبوخ و  ره  هک  نآ  هصـالخ 
یماقم ادخ  يرآ ! .دنتـسه  جاتحم  ادخ  تیانع  فطل و  هب  هظحل  ره  دنراد ، ادخ  زا  دنراد  هچ  ره  اه  نآ  تسا ، هداد  اه  نآ  هب  ادخ  ار 

.دنتسه ادخ  هدیزگرب  ناگدنب  نانآ  .دسرب  نانآ  ماقم  هب  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا  هداد  نانآ  هب  گرزب  سب 

* * *

ماما هناخ  يوس  هب  ربخ  نیا  ندینـش  اـب  همه  تسا ، هتفر  اـیند  زا  (ع ) قداـص ماـما  رـسپ  لیعامـسا ، دـسر ، یم  اـم  هب  كاـندرد  يربخ 
یم لاـیخ  يا  هّدـع  نیمه  يارب  تشاد ، یم  تسود  رایـسب  ار  لیعامـسا  ماـما  .مییوگب  تیلـست  ترـضح  نآ  هب  اـت  مینک  یم  تکرح 

.دوب ماما  گرزبرسپ  لیعامسا ، دوب ، دهاوخ  لیعامسا  نیمه  متفه ، ماما  هک  دندرک 

اجنیا يدایز  ّتیعمج 
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زا رس  ماما  یتّدم  زا  دعب  دوش ، یم  ینالوط  وا  هدجس  تسا ، هدراذگ  هدجـس  هب  رـس  ماما  .دنتـسه  ماما  رظتنم  اه  نآ  تسا ، هدش  عمج 
هدرم وا  ایآ  دینک ، هاگن  بوخ  دیوگ : یم  دنز و  یم  رانک  وا  تروص  زا  هفالم  دـیآ و  یم  لیعامـسا  رکیپ  رانک  دراد و  یمرب  هدـجس 

؟ هدنز ای  تسا 

«. شاب دهاش  تدوخ  ایادخ ! : » دیوگ یم  دنک و  یم  نامسآ  هب  ور  ماما  .تسا  هدرم  وا  دنیوگ : یم  باوج  رد  همه 

يوس هب  ار  لیعامـسا  ندب  ات  دنا  هدامآ  مدرم  درذگ ، یم  یتعاس  .دنیامن  نفک  لسغ و  ار  لیعامـسا  هک  دهد  یم  روتـسد  ماما  نونکا 
لیعامـسا ایآ  دینک ! هاگن  دیوگ : یم  دنک و  یم  زاب  ار  وا  نفک  دیآ ، یم  لیعامـسا  رکیپ  رانک  هب  رگید  راب  ماما  .دـنربب  عیقب  ناتـسربق 

! شاب دهاش  وت  ایادخ ! دیوگ : یم  ماما  .يرآ  دنیوگ : یم  باوج  رد  دننک و  یم  بّجعت  همه  تسا ؟ هدرم 

هزانج لابند  هب  ابع  نودـب  هنهرب و  ياپ  اب  (ع ) قداص ماما  دـنرب ، یم  ناتـسربق  يوس  هب  ار  هزانج  مدرم  دوش ، یم  زاـغآ  هزاـنج  عییـشت 
.دنک یم  تکرح  لیعامسا 

كاـخ هب  ار  وا  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  تسیک  ندـب  نیا  دـیوگ : یم  ماـما  دـنراذگب ، ربق  لـخاد  ار  لیعامـسا  دـنهاوخ  یم  هک  یتـقو 
! شاب دهاش  وت  ایادخ ! دیوگ : یم  ماما  .تسامش  دنزرف  لیعامسا  ندب  نیا  دنیوگ : یم  همه  دیراپسب ؟

شومارف : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  دوخ  نارای  هب  ور  دنیـشن و  یم  لیعامـسا  ربق  رانک  ماـما  دنراپـس ، یم  كاـخ  هب  ار  لیعامـسا  یتقو 
لاح هب  اشوخ  اّما  تسا ، تخـس  ناریزع  تبیـصم  میورب ، ایند  نیا  زا  دیاب  دوز  ای  رید  ام  تسین و  ام  یگـشیمه  لزنم  ایند ، هک  دـینکن 

«. دنک هشیپ  ربص  هک  یسک 

ادخ رون  دنریگ  یم  میمصت  دنوش و  یم  دیدرت  راچد  دنیارگ و  یم  لطاب  هب  اه  یـضعب  هک  دینادب  : » دیوگ یم  (ع ) قداص ماما  نونکا 
«. دننک شوماخ  ار 

(ع) قداص ماما  تسا ، هداتسیا  (ع ) مظاک یسوم  شدنزرف  (ع ،) قداص ماما  رانک 
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«. تسوا هارمه  قح  تسا و  قح  رب  وا  دینادب  تسا ، یسوم  مرسپ  نیا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  وا  هب  تسد  اب 

ماما لّوا  رـسپ   ) .تسوا زا  دـعب  ماما  (ع ،) مظاک یـسوم  ینعی  وا  موس  رـسپ  هک  تسا  هتفگ  دوخ  نایعیـش  يارب  اهراب  (ع ) قداـص ماـما 
(. تسا (ع ) مظاک یسوم  وا  موس  رسپ  تسا ، هّللادبع  وا  مود  رسپ  دوب ، لیعامسا  قداص ،

هک دوب  وا  گرزب  ردارب  لیعامـسا  .دراد  لاس  هد  نآلا  وا  دوب ، دـهاوخ  نایعیـش  ام  متفه  ماما  (ع ،) مظاک یـسوم  هک  میناد  یم  ام  همه 
.تفر ایند  زا  زورما  درک و  یگدنز  ایند  نیا  رد  لاس  یس  زا  شیب 

هک دش  دـنهاوخ  ادـیپ  يا  هّدـع  ایوگ  دـنک ، تابثا  ار  لیعامـسا  گرم  هک  تشاد  رارـصا  همه  نیا  ماما  ارچ  هک  ممهف  یم  نونکا  نم 
.درک دنهاوخن  رواب  ار  لیعامسا  گرم 

هک تفگ  دنهاوخ  دوخ  ناوریپ  هب  نانآ  .تسناد  دنهاوخ  دوخ  متفه  ماما  ار  لیعامـسا  دش و  دـنهاوخ  ادـیپ  يا  هّدـع  يدوز  هب  يرآ !
! تسا هدش  بئاغ  وا  هکلب  تسا ، هتفرن  ایند  زا  لیعامسا 

.درک دنهاوخ  راکنا  ار  (ع ) مظاک ماما  تماما  داد و  دنهاوخ  لیکشت  ار  هّیلیعامسا »  » هقرف ای  اه » یلیعامسا   » هورگ نانآ 

همه هدـنیآ  رد  ات  تسا  هدرم  لیعامـسا  هک  تفرگ  فارتعا  مدرم  زا  راـب  نیدـنچ  نیمه  يارب  دراد و  ربخ  هدـنیآ  زا  (ع ) قداـص ماـما 
122 .دنهدب صیخشت  لطاب  زا  ار  ّقح  دنناوتب  دنتسه ، تقیقح  لابند  هب  هک  یمدرم 

* * *

روصنم دنیآ ، یم  هّکم  هب  مالسا  ناهج  رـساترس  زا  يدایز  ناناملـسم  .تسا  لاس 140  دورب ، ّجح  رفـس  هب  دریگ  یم  میمـصت  روصنم 
123 .دشاب هتشاد  روضح  هّکم  رد  ّجح » تسرپرس   » ناونع هب  شدوخ  دهاوخ  یم 

.دوش یم  رقتسم  اجنآ  رد  دور و  یم  هنیدم  يرادنامرف  هب  وا  دنامب ، رهش  نآ  رد  یتّدم  دهاوخ  یم  وا  دور ، یم  هنیدم  هب  ادتبا  روصنم 

هب هنیدم  مدرم  زا  يرایسب 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 121 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


یمن ماما  ندمآ  زا  يربخ  دنک  یم  ربص  هچ  ره  اّما  دورب ، وا  رادید  هب  مه  (ع ) قداص ماما  هک  تسا  رظتنم  وا  دنور ، یم  روصنم  رادید 
.دوش

ملع مدرم  تسا و  ملع  زا  ییایرد  دننامه  وا  اریز  تسا  هدش  لیامتم  وا  هب  مدرم  بلق  دـناد  یم  وا  دراد ، يدایز  ساره  ماما  زا  روصنم 
.تسا هدش  عمج  وا  رد  اه  ییابیز  اه و  یبوخ  همه  دنبای ، یم  وا  دزن  ار  یعقاو 

زا اـی  لوپ  عمط  هب  دـنیآ ، یم  وا  دزن  هک  یناـسک  همه  اـّما  تسا ، هدرک  یفّرعم  ربماـیپ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  دوـخ  روـصنم  تسا  تسرد 
رب تسا و  هتسشن  دوخ  هناخ  رد  (ع ) قداص ماما  یلو  دنک ، یمن  تموکح  اه  بلق  رب  زگره  روصنم  دننک ، یم  ار  راک  نیا  سرت  يور 

.دنک یم  تموکح  اه  بلق 

ماـما هناـخ  هب  رتدوز  هچ  ره  : » دـیوگ یم  تسا  عـیبر »  » شماـن هک  دوـخ  ناـیفارطا  زا  یکی  هب  وا  دور ، یمن  روـصنم  مشچ  هب  باوـخ 
«. روایب نم  شیپ  ار  وا  ورب و  (ع ) قداص

عیبر .دوش  وا  هناخ  دراو  دریگب ، هزاجا  ماما  زا  هک  نآ  نودـب  هک  دراد  روتـسد  وا  دـنک ، یم  تکرح  ماما  هناخ  يوس  هب  هلجع  اب  عیبر 
.تسا هداهن  كاخ  رب  ار  شتروص  تسا و  شیوخ  يادخ  اب  زاین  زار و  لوغشم  ماما  دوش ، یم  ماما  هناخ  دراو 

دنک و یم  مالـس  رومأم  دراد ، یمرب  هدجـس  زا  رـس  ماما  نآ  زا  دعب  .دهد  یم  همادا  دوخ  ياعد  هب  ماما  دنک ، یم  ربص  يا  هظحل  عیبر 
.»؟ یتشاد راک  هچ  ردارب ! يا  : » دیوگ یم  دهد و  یم  ار  وا  مالس  باوج  ماما 

یم ادص  ردارب »  » ار وا  ماما  یلو  تسا ، هدناسرت  ار  ماما  هداوناخ  تسا و  هدـش  ماما  هناخ  دراو  هزاجا  نودـب  وا  دـنک ، یم  بّجعت  عیبر 
«. مربب يرادنامرف  هب  ار  امش  ات  تسا  هتساوخ  نم  زا  روصنم  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  عیبر  .دنز 

نونکا
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: دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  ور  ماما 

.ییوگب وا  هب  ارم  مایپ  يورب و  روصنم  دزن  مهاوخ  یم  وت  زا 

؟ تسیچ امش  مایپ 

رب ام  رـس  زا  تسد  رگا  يدرک ، هدز  تشحو  ار  نانآ  يدـناسرت و  ارم  هداوناخ  دوخ  راـک  نیا  اـب  وت  : » ناـسرب روصنم  هب  ارم  ماـیپ  نیا 
«. دنک یمن  در  ار  مولظم  هدنب  نیرفن  ادخ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  درک و  مهاوخ  نیرفن  ار  وت  زامن  ره  زا  دعب  يرادن ،

ار مایپ  نیا  ات  دیوگ  یم  عیبر  هب  دنک ، یم  رکف  يا  هظحل  روصنم  .دیوگ  یم  وا  هب  ار  (ع ) قداص ماما  مایپ  دور و  یم  روصنم  دزن  عیبر 
هدوسآ هک  دـییوگب  نانآ  هب  دـیناسرب و  دوخ  هداوناخ  هب  ارم  مالـس  دـیئاین و  ای  دـییایب  ام  دزن  هک  دـیراد  رایتخا  امـش  : » دربب ماما  يارب 

124 «. دنک یمن  دیدهت  ار  امش  يرطخ  چیه  هک  دنشاب  رطاخ 

* * *

وا نونکا  دیایب ، (ع ) قداص ماما  هناخ  هب  تسا  هدش  ّقفوم  يدایز  تمحز  اب  زورما  تسا و  لاّمجدوواد  وا  یـسانش ؟ یم  ار  ناوج  نیا 
: دسرپ یم  ماما  زا 

؟ تسش ناوت  یم  راب  دنچ  ار  تروص  تسد و  نتفرگ ، وضو  ماگنه  رد 

نیا راب  هس  رگا  اّما  درادن ، یلاکـشا  دیوشب ، ار  شتروص  تسد و  راب  ود  یـسک  رگا  تسا ، بجاو  تروص  تسد و  راب  کی  نتـسش 
.تسا لطاب  شیوضو  دنکب ، ار  راک 

رد هک  دنیوگ  یم  ّتنـس  لها  يرآ ! تسا ، لطاب  شیوضو  دریگب ، وضو  ّتنـس  لها  دننام  سک  ره  هک  دناد  یم  لاّمجدوواد  نونکا 
.تسش ار  تروص  تسد و  راب  هس  امتح  دیاب  وضو  ماگنه 

زا ار  ل�وس  نیمه  مه  وا  ًاقافتا  دونش ، یم  باوج  دنک و  یم  مالس  دیآ ، یم  ماما  دزن  تسا ، نایعیش  زا  یکی  هک  رادُنب »  » ماگنه نیا  رد 
دیاب نتفرگ  وضو  ماگنه  رد  : » دیوگ یم  وا  هب  ماما  دسرپ ، یم  ماما 
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«. تسا لطاب  شیوضو  دیوشب ، ار  شتروص  تسد و  راب  هس  زا  رتمک  سک  ره  تسش ، ار  تروص  تسد و  راب  هس 

هک داد  روتـسد  وا  هب  رادـُنب  باوج  رد  ارچ  درک ؟ ضوع  ار  ل�وس  باوج  ماما  هک  دـش  هنوگچ  دـنک ، یم  بّجعت  رایـسب  لاّـمجدوواد 
؟ دریگب وضو  ّتنس  لها  دننام 

.درک دهاوخ  نشرو  ار  زیچ  همه  نامز  تشذگ  دشاب ، مارآ  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  دوش ، یم  لاّمجدوواد  بّجعت  هّجوتم  ماما 

.تسا روصنم  غاب  رانک  رد  وا  هناخ  .ددرگ  یم  زاب  قارع  هب  رادُنب 

وـضو ماگنه  رد  ماما  روتـسد  هب  وا  نونکا  دنک ، یم  هّیقت  هراومه  وا  اریز  تسا ، (ع ) قداص ماما  هعیـش  رادُنب  هک  دناد  یمن  سک  چیه 
.دیوش یم  راب  هس  مه  ار  دوخ  ناتسد  سپس  دیوش و  یم  ار  دوخ  تروص  راب  هس  نتفرگ 

یم وضو  ّتنـس  لها  دننام  رادُنب  هک  دید  روصنم  .تشاد  رظن  ریز  ار  رادـُنب  هناّیفخم  دوب ، هدـمآ  دوخ  غاب  هب  روصنم  اهزور  زا  يزور 
اّما یتسه ، هعیـش  وت  هک  دندوب  هتفگ  نم  هب  ناسوساج  : » تفگ وا  هب  داتـسرف و  وا  لابند  هب  روصنم  دـش ، مامت  وا  يوضو  یتقو  دریگ ،

«. مدوب نامگدب  وت  هب  هک  نک  لالح  ارم  یتسین ، هعیش  وت  هک  مدیمهف  وت  نتفرگ  وضو  زا  زورما  نم 

.دنهدب رادُنب  هب  هرقن  هّکس  رازهدص  ات  دهد  یم  روتسد  روصنم  دعب 

یم دنک و  یم  ماما  هب  ور  رادُنب  .تسا  ماما  دزن  لاّمجدوواد  مه  راب  نیا  ًاقافتا  دیآ ، یم  هنیدم  هب  رگید  راب  رادُنب  درذگ ، یم  هام  دنچ 
«. دیداد تاجن  ارم  ناج  امش  موش ! تیادف  : » دیوگ

«. دوش مارآ  شلد  ات  نک  نایب  دوخ  تسود  يارب  ار  دوخ  يارجام  : » دیوگ یم  وا  هب  دنز و  یم  يدنخبل  ماما 

زا ماما  داد ، هنوگ  نآ  ار  رادُنب  ل�وس  باوج  زور  نآ  ماما  ارچ  هک  دمهف  یم  وا  دنک ، یم  نایب  لاّمجدوواد  يارب  ار  ارجام  رادُنب 
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.دهد تاجن  ار  وا  ناج  تساوخ  یم  تشاد و  ربخ  هدنیآ 

125 «. نک يراددوخ  تروص  تسد و  نتسش  راب  هس  زا  وضو  ماگنه  رد  دعب ، هب  زورما  زا  : » دیوگ یم  رادُنب  هب  ماما  نونکا 

 ! دینزب شتآ  ار  دیشروخ  هناخ 

هنیدم هب  دّمحمدّیس  راب  کی  هک  تسا  هدیسر  ربخ  وا  هب  تسا ، دّمحمدّیس  لابند  هب  هک  تساه  تّدم  روصنم  دسر ، یم  ارف  لاس 144 
.دنا هدرک  باطخ  يدهم »  » ار وا  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  رود  مدرم  دوب و  هدمآ 

مه زاب  اّما  دنک ، یم  هنیزه  دّمحمدّیس  ندرک  ادیپ  يارب  الط  هّکس  رازه  داتشه  هنیدم  رادنامرف  دسرت ، یم  رایسب  دّمحمدّیس  زا  روصنم 
.دنک ریگتسد  ار  وا  دناوت  یمن 

هنیدم رادنامرف  .دنک  ادـیپ  ار  دّمحمدّیـس  تسا  هدـش  روط  ره  دـهاوخ  یم  وا  زا  دتـسرف و  یم  هنیدـم  هب  ار  يرگید  رادـنامرف  روصنم 
(ع) نیـسح ماما  لسن  زا  هک   ) ینیـسح تاداس  ات  دـهد  یم  روتـسد  ادـتبا  .دـنناوخب  ارف  وا  روضح  هب  ار  تاداس  همه  دـهد  یم  روتـسد 

.دنروایب يرادنامرف  هب  ار  دنتسه )

نانآ اب  رادنامرف  دشاب ، یم  زین  (ع ) قداص ماما  نانآ  نایم  رد  دنیایب ، يرادنامرف  هب  ینیـسح  تاداس  همه  هک  دننک  یم  مالعا  نارومأم 
.دننک دازآ  ار  نانآ  هک  دهد  یم  روتسد  سپس  دیوگ ، یم  نخس 

ریجنز دنب و  نانآ  همه  ياپ  هب  دـناوخ و  یم  ارف  ار  هنیدـم  نارگنهآ  رادـنامرف  دـنروآ ، یم  وا  دزن  ار  ینـسح  تاداس  همه  نآ  زا  دـعب 
نایم هب  ینخـس  سک  چیه  زاب  اّما  دنیوگب ، وا  هب  ار  دّمحمدّیـس  ناکم  نانآ  دیاش  ات  دنک  یم  نادـنز  هناور  ار  نانآ  ددـنب و  یم  ینهآ 

126 .دروآ یمن 

* * *

127 .دیآ یم  هنیدم  هب  هکم  هب  نتفر  زا  لبق  دیایب ، ّجح  هب  ات  دریگ  یم  میمصت  روصنم 

: دیوگ یم  دیآ و  یم  وا  دزن  رفن  کی  تسا ، هنیدم  رد  روصنم  یتقو 

وا .دناد  یمن  هفیلخ  ار  وت  وا  دناد ، یمن  زئاج  ار  وت  رس  تشپ  ندناوخ  زامن  دّمحم  نبرفعج  روصنم ! يا 
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.دنک شروش  وت  تموکح  رب  دهاوخ  یم 

؟ دییوگ یم  تسار  امش  منادب  اجک  زا 

.تسا هدماین  وت  رادید  هب  وا  یتسه ، هنیدم  رد  وت  هک  تسا  زور  هس 

.دنک یم  يرود  وا  زا  (ع ) قداص ماما  یلو  دنا ، هدمآ  وا  ندید  هب  هنیدم  مدرم  رتشیب  يرآ ! دور ، یم  ورف  رکف  هب  روصنم 

یم روصنم  دزن  ار  ماما  دـنور و  یم  نارومأم  .دـنروایب  وا  دزن  ار  (ع ) قداص ماما  اـت  دـهد  یم  روتـسد  روصنم  درذـگ ، یم  زور  کـی 
: دیوگ یم  ماما  هب  روصنم  .دنروآ 

هب تسد  یهاوخ  یم  یتسه و  هنتف  لابند  هب  وت  دنتسرف ، یم  لوپ  وت  يارب  دنرامش و  یم  دوخ  ماما  ار  وت  قارع  مدرم  ادخ ! نمـشد  يا 
! مشکن ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  ینزب ، شروش 

.تسا غورد  نخس  نیا  .مرادن  يدصق  نینچ  نم 

.تسا هداد  یشرازگ  نینچ  نم  هب  هنیدم  مدرم  زا  یکی 

.تسیچ وا  نخس  منیبب  ات  روایب  اجنیا  ار  وا 

ماـما تسا ، روـصنم  روـضح  رد  درم  نآ  نوـنکا  درذـگ ، یم  یتاـظحل  .دـننک  رـضاح  ار  نیچربـخ  نآ  اـت  دـهد  یم  روتـسد  روـصنم 
: دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  ور  (ع ) قداص

.ینک دای  دنگوس  یتفگ  هچنآ  يارب  يرضاح  ایآ 

.ما هتفگ  تسار  نم  هک  تسا  نابرهم  هدنشخب و  هک  ییادخ  هب  دنگوس  يرآ ؟

.نک دای  دنگوس  میوگ  یم  نم  هک  هنوگ  نآ  نکن ، باتش  ندروخ  دنگوس  رد 

: دیوگ یم  ماما  هب  روصنم  نونکا 

؟ تشاد يداریا  هچ  وا  دنگوس  رگم 

نم هک  هنوگ  نآ  دیاب  درم  نیا  .دنک  یمن  هلجع  زگره  وا  باذع  رد  ادخ  دنک ، دای  ینابرهم  تفـص  اب  ار  ادخ  دنگوس  رد  یـسک  رگا 
.دنک دای  دنگوس  میوگ  یم 

؟ دیوگب هچ  دیاب  وا 
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هتفگ غورد  رگا  مدرگ  هدـنهانپ  دوـخ  تردـق  هب  مشاـب و  رازیب  ادـخ  تردـق  زا  نم  : » دـیوگب ار  هلمج  نیا  دـیوگ  یم  تسار  وا  رگا 
«. مشاب

روصنم
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هب همه  دـتفا ، یم  نیمز  يور  رب  وا  ناـهگان  دروـخ ، یم  دـنگوس  درم  نآ  دـنک ، داـی  دـنگوس  هنوـگ  نیا  هک  دـهاوخ  یم  درم  نآ  زا 
یم نخـس  نآلا  دوب و  ملاس  درم  نیا  تسا ، هدیـسرت  مه  روصنم  دریگ ، یم  ارف  ار  همه  سرت  دنبای ! یم  هدرم  ار  وا  دنور ، یم  شیوس 

.دور یم  ورف  رکف  هب  روصنم  .تفگ 

128 .دننادرگزاب شا  هناخ  هب  مارتحا  اب  ار  ماما  ات  دهد  یم  روتسد  روصنم  درذگ ، یم  یتاظحل 

* * *

، دـسر یم  شـشوگ  هب  ییادـص  فاوط  ماگنه  رد  اـه ، بش  زا  یبش  دـهد ، ماـجنا  ار  جـح  لاـمعا  اـت  دور  یم  هکم  يوس  هب  روصنم 
«. منک یم  تیاکش  وت  هب  متس  ملظ و  همه  نیا  زا  ایادخراب ! : » دنک یم  اعد  هنوگ  نیا  يدرمریپ 

وا دزن  ار  درمریپ  نآ  دـننک و  ربص  هک  دـنک  یم  هراشا  روصنم  دـننک ، شوماـخ  ار  وا  يادـص  اـت  دـنور  یم  درمریپ  يوس  هب  ناـیهاپس 
: دیوگ یم  نخس  وا  اب  روصنم  نونکا  .دنروایب 

؟ ییوگ یم  نخس  متس  ملظ و  مادک  زا  وت  منادب  وگب  يدرک ، یم  تیاکش  ادخ  هب  متس  ملظ و  زا  هک  مدینش  درمریپ ! يا 

؟ درک یهاوخن  تساوخزاب  منانخس  رطاخ  هب  ارم  ایآ  میوگب ؟ مهاوخب  هچ  ره  هک  متسه  ناما  رد  نم  ایآ  هفیلخ ! يا 

.یتسه ناما  رد  وت 

هدرامگ حالس  اب  ار  نانابهگن  .يا  هدراذگ  نهآ  زا  ییاهرد  يا و  هدیشک  گنـس  رجآ و  زا  يا  هدرپ  مدرم  دوخ و  نایم  وت  هفیلخ ! يا 
.يرادن ربخ  وت  دننک و  یم  ملظ  مدرم  هب  دنریگ و  یم  تایلام  مدرم  زا  روز  هب  وت  نارومأم  .يا  هدرک  ینادـنز  رـصق  رد  ار  دوخ  يا و 

نخـس وت  اب  دهاوخب  یـسک  رگا  دننک ، یم  لرتنک  ار  اه  همان  نانآ  دـسرب ، وت  هب  اهربخ  دـنراذگن  هک  دـنا  هدرک  دـهع  مه  اب  نایهاپس 
تسود نایهاپس  هک  يونش  یم  ار  ییاهزیچ  طقف  وت  دنوش ، یم  عنام  دیوگب ،
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دننزب ار  وا  نانآ  درک ، دنلب  ار  شیادص  یسک  رگا  ات  دنتسه  بظاوم  نایهاپس  ییآ ، یم  مدرم  نایم  رد  یتقو  .يونـشبار  نآ  وت  دنراد 
؟ يدوب نیچ  هاشداپ  دننام  مه  وت  شاک  .دوش  نارگید  تربع  هیام  ات 

؟ دنک یم  هچ  نیچ  هاشداپ  رگم 

.درک یم  هیرگ  نانآ  هاشداپ  زور  کی  هک  مدید  مدوخ  نم  ما ، هدرک  رفس  نیچ  روشک  هب  نم 

؟ ارچ

ات داد  روتسد  وا  .دونـشن  هدمآ  وا  دزن  هک  ار  يا  هدیدمتـس  يادص  رگید  ادابم  هک  درک  یم  هیرگ  وا  دوب ، هدش  نیگنـس  هاشداپ  شوگ 
هاش دعب  هب  زور  نآ  زا  .دهد  صیخشت  نارگید  زا  ار  وا  هنوگ  نیا  دناوتب  هاش  ات  دشوپب  زمرق  سابل  دراد ، یـضارتعا  نخـس و  سک  ره 

.دش یم  يدنلب  لیف  رب  راوس  تفر  یم  مدرم  نایم  رد  یتقو 

؟ هچ يارب 

يا .دونشب  ار  وا  نخس  دبلطب و  روضح  هب  ار  وا  ات  تسا  هدرک  نت  هب  زمرق  سابل  یسک  هچ  دنیبب  دناوتب  لیف  نآ  يالاب  زا  هک  نیا  يارب 
یم ملظ  همه  نیا  یناد و  یم  ربمایپ  هفیلخ  ار  دوخ  یتسه و  ناملسم  وت  اّما  درادن ، لوبق  ار  ادخ  هک  تسا  رفاک  کی  راتفر  نیا  هفیلخ !

ار دوخ  تموکح  اه  لوپ  اب  یهاوخ  یم  ایآ  ینک ؟ یم  عمج  ـالط  ياـه  هّکـس  يریگ و  یم  تخـس  مدرم  رب  همه  نیا  هچ  يارب  .ینک 
.دروخن نانآ  درد  هب  اه  لوپ  نآ  دنتشاد و  يرتدایز  ياه  لوپ  هّیُما  ینب  هک  نکن  شومارف  يزاس ، يوق 

؟ منکب دیاب  هچ  نم  نونکا 

.دننک تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  ات  نک  تروشم  نیتسار  ياملع  اب 

.دنتخیرگ نم  زا  نانآ  یلو  مداتسرف  نانآ  لابند  هب  نم 

زاب ار  دوخ  رصق  ِرد  وت  دننک ، لمع  وت  شور  هار و  هب  یهاوخب  نانآ  زا  وت  هک  دندیسرت  نانآ 
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ماجنا ار  اهراک  نیا  رگا  نک ، تازاجم  ار  ناراکمتـس  نک ، يرای  ار  ناگدیدمتـس  نک ، باختنا  دوخ  يارب  نابرهم  نانابهگن  راذگب ،
.ینک رارقرب  ار  تلادع  ات  دننک  يرای  ار  وت  دنیایب و  وت  دزن  نیتسار  ياملع  هک  مهد  یم  لوق  نم  یهدب ،

یم زاب  دوش ، یم  مامت  زامن  یتقو  دورب ، زامن  ندـناوخ  يارب  دـیاب  روصنم  تسا ، زامن  تقو  رگید  دـسر ، یم  شوگ  هب  ناذا  يادـص 
.دننک ادیپ  ار  وا  دنناوت  یمن  رگید  دندرگ ، یم  هچ  ره  اّما  دنیبب ، ار  درمریپ  نآ  دهاوخ 

129 .درک دهاوخ  شومارف  ار  نانخس  نیا  همه  دوز  يدوز  هب  روصنم  هک  سوسفا 

* * *

، قارع هار  نیب  رد  دور ، یم  قارع  يوس  هب  وا  دیآ ، یمن  هنیدـم  هب  رگید  قارع  هب  تشگزاب  رد  وا  دـنک ، یم  تکرح  هّکم  زا  روصنم 
.دراد هلصاف  رتمولیک  هنیدم 200  ات  ًابیرقت  هذبر  .دنک  یم  فقوت  هذبر »  » رد

اب ریـسا  دننام  ار  ینـسح  تاداس  همه  رادـنامرف  .دروایب  هذـبر  هب  ار  ینـسح  تاداس  ات  تسا  هتـساوخ  هنیدـم  رادـنامرف  زا  ًالبق  روصنم 
.درب یم  هذبر  يوس  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  رتش  رب  راوس  ینهآ  ياهریجنز  دنب و  نامه 

دنا و هدیـشک  دـنب  هب  ار  ینـسح  تاداس  همه  هنوگچ  دوش ، یم  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  دـنیب ، یم  ار  هنحـص  نیا  (ع ) قداص ماما 
؟ تسیچ نانآ  هانگ  دنتسین ؟ ربمایپ  نادنزرف  نانیا  رگم  .دنرب  یم  يریسا  هب  نارفاک  دننام 

؟130 دزیر یم  کشا  نینچ  هک  درادن  نانآ  تشگزاب  هب  دیما  ماما  رگم 

، دش دهاوخ  راکـشآ  دّمحمدّیـس  رگید  الاح  هک  دنک  یم  رکف  وا  دزادنایب ، ماد  هب  ار  دّمحمدّیـس  راک  نیا  اب  تسا  نیا  روصنم  فده 
.درک دهاوخ  مادقا  نانآ  تاجن  يارب  دّمحمدیس  دنا ، هدرب  هذبر  هب  هنیدم  زا  ار  وا  لیماف  همه  ردپ و  هک  دسر  یم  ربخ  وا  هب  اریز 

مه زاب  اّما  تسا ، ریجنز  دنب و  رد  تسا و  هدنز  دمحمدیسردپ  زونه 
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.دوش یمن  يربخ  دّمحمدیس  زا 

.دـنک یم  ینادـنز  هّیمـشاه »  » نادـنز رد  درب و  یم  قارع  هب  دوخ  هارمه  ار  نانآ  روصنم  دـسر ، یم  هذـبر  هب  ینـسح  تاداس  ناوراک 
.دوش یمن  هداد  صیخشت  بش  زا  زور  اجنآ ، رد  تسا  یکانسرت  لاچهایس  نانآ  نادنز 

تسا هداد  روتسد  روصنم  .دنورب  ایند  زا  دنوش و  رامیب  اهنآ  ات  تسا  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  یتاناکما  چیه  لاچهایـس  نآ  رد 
يور رب  ار  لاچهایـس  نیا  هدنیآ  رد  دهاوخ  یم  روصنم  دنرواین ، نوریب  لاچهایـس  نآ  زا  ار  وا  رکیپ  دندرم ، هک  نانآ  زا  مادک  ره  هک 

131 .دنک بارخ  اهنآ  رس 

* * *

عورـش ار  دوخ  تاغیلبت  ناسارخ  رد  دّمحمدّیـس  نارای  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هّجوتم  وا  دـسر ، یم  روصنم  هب  ناسارخ  زا  ییاـهربخ 
تموکح يارب  گرزب  يرطخ  ددنویپب ، دّمحمدّیـس  هب  ناسارخ  رگا  هک  دناد  یم  روصنم  .دنناوخ  یم  ارف  مایق  هب  ار  مدرم  دنا و  هدرک 

.دوب دهاوخ  وا 

؟ دنک هچ  هک  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  روصنم 

دننک ریگتسد  ار  دنک ) یم  یگدنز  هنیدم  رد  تسا و  دّمحم  وا  مان  هک   ) یـصخش ات  دهد  یم  روتـسد  وا  دسر ، یم  وا  نهذ  هب  يرکف 
هک یسک  نامه  تسا ، دّمحمدّیس  ِرس  نیا  : » دنیوگب دنناخرچب و  اهرهش  رد  دنتسرفب و  ناسارخ  هب  ار  وا  رس  دنناسرب و  لتق  هب  ار  وا  و 

«. تسا دوعوم  يدهم  دیتفگ  یم  امش 

مدرم زا  يدایز  هّدع  .تسا  هدش  هتـشک  وا  تسا ، دّمحمدیـس  ِرـس  نیا  هک  دـنروخ  یم  مسق  دـنور و  یم  رـس  نآ  هارمه  مه  يا  هدـع 
132 .دوش یم  دیماان  ناشدیما  دننک و  یم  رواب  ار  نخس  نیا  ناسارخ 

* * *

دهد یم  روتـسد  وا  دروایب ، نوریب  شهاگ  یفخم  زا  ار  دّمحمدیـس  هدش  هک  روط  ره  دهاوخ  یم  وا  درادن ، رارق  مارآ و  چیه  روصنم 
هب روصنم  دنروایب ، ار  تاداس  نآ  زا  یکی  ات 
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نیمز يور  وا  دهد  یم  روتسد  روصنم  دنشاب .» هتشکن  هنوگ  نیا  ار  یـسک  لاح  هب  ات  هک  مشکب  يا  هنوگ  هب  ار  وت  نم  : » دیوگ یم  وا 
133 .دهد یم  ناج  نوتس  نآ  ریز  رد  دّیس  نآ  دنزاسب ، ینوتس  شیور  رب  دنناباوخب و 

همه دنور  یم  نادنز  هب  نارومأم  .دهد  یم  ار  دنتـسه  نادنز  رد  هک  ینـسح  تاداس  همه  لتق  روتـسد  روصنم  درذگ ، یم  زور  دـنچ 
134 .دوش یم  دیهش  زین  دّمحمدیسردپ  دنشک ، یم  ار  نانآ 

؟ دنتسین دّمحم  لآ  ینسح ، تاداس  نیا  ایآ  دوب ، دّمحم » لآ  نم  اضرلا   » تموکح نیا  راعش 

.دناسر یم  لتق  هب  ار  تاداس  هنوگ  نیا  نونکا  اّما  دمآ ، راک  يور  دّمحم » لآ   » مسا هب  تموکح  نیا 

* * *

هب درب و  یم  هنیدـم  هب  ار  همان  ناسر  همان  تسا ، هنامرحم  ًـالماک  هماـن  نیا  دتـسرف ، یم  هنیدـم  رد  دوخ  رادـنامرف  هب  يا  هماـن  روصنم 
.دهد یم  لیوحت  هنیدم  رادنامرف 

روصنم هک  دنک  یمن  رواب  وا  دـنک ، یم  بّجعت  رایـسب  همان  ندـناوخ  اب  وا  دـناوخ ، یم  ار  نآ  دـنک و  یم  زاب  ار  همان  هنیدـم  رادـنامرف 
! درک تعاطا  ار  هفیلخ  روتسد  دیاب  تسین  يا  هراچ  اّما  دشاب ، هداد  يروتسد  نینچ 

هناـخ دیـسر ، وـت  تسد  هب  نم  هماـن  یتـقو  : » تسا هماـن  نتم  نیا  .تسا  هدـش  هتـشون  هچ  هماـن  نیا  رد  ینادـب  يراد  تسود  مناد  یم 
«. نزب شتآ  ار  دّمحم  نبرفعج 

.دنهد ماجنا  ار  هفیلخ  نامرف  نیا  رتدوز  هچ  ره  ات  دهد  یم  روتسد  نانآ  هب  دنز و  یم  ادص  ار  دوخ  نارومأم  زا  يا  هّدع  رادنامرف 

رد شتآ  هلعـش  مه  نانآ  زا  یکی  دـنراد ، هارمه  مزیه  نانآ  زا  يا  هّدـع  دـننک ، یم  تکرح  (ع ) قداص ماـما  هناـخ  يوس  هب  نارومأـم 
.دزوس یم  شتآ  رد  ماما  هناخ  دعب  یتاظحل  دراد ، تسد 

یم دنک و  یم  نانآ  هب  ور  ماما  دننک ، یم  بّجعت  همه  دیآ ، یم  نوریب  شتآ  نایم  زا  ماما  تسا ، هدش  شتآ  زا  رپ  ماما  هناخ  ِيورهار 
(ع) میهاربا ترضح  لسن  زا  نم  : » دیوگ
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135 «. متسه

.دنازوسن ار  ماما  شتآ  هک  دنک  يراک  دناوت  یم  دومن  درس  (ع ) میهاربا ترضح  رب  ار  شتآ  هک  ییادخ  نامه  يرآ !

، هناخ نیا  تسیچ ؟ ماما  هانگ  رگم  دـننازوس ؟ یم  ار  هناخ  نیا  ارچ  یتسار  هب  دزوس ، یم  شتآ  رد  ماما  هناخ  دـشک ، یم  هناـبز  شتآ 
.دنک هزرابم  نیتسار  ملع  اب  دهاوخ  یم  روصنم  تسا ، یهاگآ  ملع و  هناخ 

...مروآ یم  دای  هب  ار  رود  ياه  هتشذگ  نم  تسا ، مشاه  ینب  هچوک  اجنیا  منک ، یم  هاگن  شتآ  هب  ما ، هداتسیا  اجنیا  نم 

یـصخش هورگ  نآ  ربهر  .دندش  رو  هلمح  (ع ) یلع میالوم  هناخ  يوس  هب  یهورگ  هک  دوب ، هتـشذگ  ربمایپ  تلحر  زا  زور  تفه  طقف 
ِرد عیرـس  وا  دـید ، ار  نانآ  (س ) همطاف دیـسر ، (ع ) یلع هناخ  کیدزن  یتقو  داتفا ، هار  هب  (ع ) یلع هناخ  يوس  هب  رَمُع  .دوب  رَمُع  مان  هب 
 ، نک تعیب  ربمایپ  هفیلخ  اب  وش و  جراخ  هناخ  زا  نک و  زاب  ار  رد  یلع !  يا  : » تفگ دز و  ار  هناخ  ِرد  دـمآ ، ولج  رَمُع  .تسب  ار  هناـخ 

136 « . میشک یم  شتآ  هب  ار  تا  هناخ  میزیر و  یم  ار  وت  ِنوخ  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  مسق ،  ادخ  هب 

 ، منک یم  ار  راک  نیا  مسق ،  ادخ  هب  : » داد خساپ  رمع  ینزب .»؟  شتآ  ار  هناخ  نیا  یهاوخ  یم  ایآ  رَمُع ! يا  : » تفگ وا  هب  (س ) همطاف
137 «. تسا رتهب  مالسا  ظفح  يارب  راک  نیا  اریز 

138 « . دیروایب مزیه  دیورب  مدرم ! يا  : » دز دایرف  رَمُع  سپس 

نآ لها  اب  ار  هناخ  نیا  : » دز دایرف  دز و  شتآ  ار  اه  مزیه  رَمُع  دوخ  دش و  عمج  هناخ  فارطا  رد  يدایز  مزیه  هک  تشذگن  يا  هظحل 
139 « . دیشکب شتآ  هب 

یمکحم دگل  دمآ و  ولج  وا  تسا ، هداتسیا  رد  تشپ  (س ) همطاف هک  تسناد  یم  رَمُع  دش ، هتخوس  مین  هناخ  ِرد  دیشک ، هلعش  شتآ 
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140  . دز رد  هب 

141  «. دننک یم  هچ  ترتخد  اب  نیبب  هّللا !  لوسر  ای  اباب !  : » دش دنلب  يا  هلان  يادص 

همطاف : » دندرک شومارف  ار  ربمایپ  نخـس  نیا  دوز  ردـقچ  مدرم  نآ  دـسر ، یم  شوگ  هب  (س ) همطاف هنامولظم  هلان  نآ  يادـص  زونه 
142 «. تسا نم  نت  هراپ 

شتآ ار  (ع ) قداص ماما  هناخ  هک  تسا  هدرک  تأرج  يراکمتـس  زورما  هک  دندز  شتآ  ار  (س ) همطاف هناخ  زور ، نآ  رد  نانآ  يرآ !
! دنزب

* * *

یناریا رامعم  دنچ  زا  وا  .دنک  لقتنم  اجنآ  هب  ار  تختیاپ  ات  دریگ  یم  دادغب  رهش  نتخاس  هب  میمـصت  روصنم  دسر و  یم  ارف  لاس 145 
هتخاس دنلب  ياهراوید  نآ  رود  دشاب و  رهـش  طسو  رد  روصنم  رـصق  دوش  یم  رارق  .دنـشکب  ار  دادـغب  رهـش  هشقن  ات  دـنک  یم  توعد 

.دوش

زا يدایز  نارگراک  .ددرگ  یم  زاغآ  رهش  نتخاس  راک  دراذگ و  یم  راک  شدوخ  ار  لّوا  رجآ  وا  ددنسپ و  یم  ار  رهـش  هشقن  روصنم 
دوش هتخاس  وا  زبس  خاک  ادتبا  تسا  هداد  روتسد  روصنم  .دوش  هتخاس  رهش  رتدوز  هچ  ره  ات  دندش  هدروآ  دادغب  هب  فلتخم  ياهرهش 

143 .دوش لقتنم  رهش  نیا  هب  رتدوز  شدوخ  ات 

* * *

روتـسد رادنامرف  .دنک  زاغآ  ار  دوخ  مایق  بشما  تسا  رارق  تسا و  هدمآ  هنیدم  هب  دّمحمدّیـس  هک  دـسر  یم  هنیدـم  رادـنامرف  هب  ربخ 
همه نآ  زا  دعب  دنروایب و  يرادنامرف  هب  دننک و  ریگتسد  ار  ترضح  نآ  دنورب و  (ع ) قداص ماما  هناخ  هب  عیرـس  نارومأم  ات  دهد  یم 

.دننک ریگتسد  مه  ار  تاداس 

دوخ نارای  اب  دّمحمدّیس  دریگ ، یم  ارف  ار  اج  همه  ربکا » هّللا   » يادص دنیآ ، یم  هنیدم  رهش  هب  هنیدم  فارطا  زا  شنارای  اب  دّمحمدیس 
.دننک یم  ریگتسد  ار  رادنامرف  دننک و  یم  فّرصت  ار  اجنآ  دنور ، یم  يرادنامرف  يوس  هب 

هب دّمحمدّیس  نآ  زا  دعب 
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رگمتس روصنم  زا  دیناد  یم  امش  همه  : » دیوگ یم  نخـس  نینچ  مدرم  يارب  وا  دنیآ  یم  دجـسم  هب  مدرم  همه  دور ، یم  ربمایپدجـسم 
يرای هب  نوچ  ما  هدمآ  امـش  دزن  نم  هنیدم !  مدرم  يا...دراد  گنج  رـس  ادخ  اب  تسادخ و  نمـشد  وا  تسا ، هدز  رـس  ییاه  ملظ  هچ 

«. ...مراد نامیا  امش 

144 .دننک شالت  مایق  نیا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هک  دندنب  یم  نامیپ  وا  اب  دننک و  یم  تعیب  وا  اب  مدرم 

* * *

یم ار  شیادـص  نابهگن  دـینک .» زاـب  ار  رد  : » دـنز یم  داـیرف  تسا و  هداتـسیا  تختیاـپ  هزاورد  نوریب  يراوس  بسا  تسا ، بش  همین 
.مراد مهم  يربخ  وا  يارب  نم  منیبب ، ار  هفیلخ  دیاب  ما و  هدمآ  هنیدم  زا  هک  دیوگ  یم  نانآ  هب  وا  دنونش ،

هب درگنابایب  دبلط ، یم  روضح  هب  ار  وا  .دنیبب  ار  وت  دهاوخ  یم  تسا  هدمآ  هنیدم  زا  يدرگ  نابایب  برع  هک  دنهد  یم  ربخ  روصنم  هب 
: دیوگ یم  روصنم 

رد رهـش  تسا و  هدرک  شروش  هنیدـم  رد  دّمحمدّیـس  هک  مهد  ربخ  وت  هب  ات  ما  هدـمآ  زور  هنابـش  هن  رد  ار  اجنیا  ات  هنیدـم  هلـصاف  نم 
.تسوا فّرصت 

؟ يا هدید  ار  وا  دوخ  وت 

.تفگ یم  نخس  مدرم  يارب  وا  هک  مدوب  دجسم  رد  نم  يرآ !

! يا هتشک  ار  وا  وت  هک  نادب  یشاب ، هتفگ  تسار  رگا 

.درامـش یم  روصنم  يارب  ار  دّمحمدّیـس  نارای  همه  وا  دـنا ، هدرک  يرای  ار  دّمحمدّیـس  یناـسک  هچ  هک  دـنک  یم  ل�وس  وا  زا  روصنم 
.دننک ییاریذپ  وا  زا  ات  دهد  یم  روتسد  .دور  یم  ورف  رکف  هب  روصنم 

، دنک یم  نانیمطا  ربخ  هب  نونکا  روصنم  .دروآ  یم  وا  يارب  ار  هنیدم  مایق  ربخ  دیآ و  یم  هنیدم  زا  يا  هداتـسرف  دوز  حبـص  دعب ، زور 
نم يدوز  هب  : » دیوگ یم  وا  هب  دهد و  یم  هّکس  رازه  هن  وا  هب  دنز و  یم  ادص  ار  درگنابایب  برع  نآ 
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145 «. مروآ یم  رد  وت  نامرف  هب  ار  منازابرس 

* * *

شیپ دنیبب و  یلاف  وا  يارب  دیوگ  یم  وا  هب  دنز و  یم  ادص  ار  دوخ  نیب  لاف  ادتبا  دنک ، هچ  دناد  یمن  وا  تسا ، هدیـسرت  یلیخ  روصنم 
.دوش یم  لاحشوخ  روصنم  دهد ، یم  ار  روصنم  يزوریپ  دیون  نیب  لاف  .دنک  ییوگ 

؟ دوش یم  لح  زیچ  همه  ییوگ  شیپ  نیا  اب  ایآ  درک ؟ هدنسب  لاف  کی  هب  ناوت  یم  ایآ 

؟ دتسرفب هنیدم  هب  ار  دوخ  ياهورین  ایآ  دنک ؟ عورش  اجک  زا  دنک ؟ هلباقم  دّمحمدّیس  اب  دیاب  هنوگچ  .دنک  یم  رکف  دوخ  اب  روصنم 

.دنک تروشم  یساّبع ) هّللادبع   ) دوخ يومع  اب  دریگ  یم  میمصت  ماجنارس  .دسر  یمن  يا  هجیتن  هب  دنک  یم  رکف  هچ  ره  وا 

ناّرح ردروصنم  يوـمع  روـصنم ، تفـالخ  زاـغآ  رد  دـشاب  تداـی  رگا  تسا ، نادـنز  رد  وا  تساـجک ؟ وا  يوـمع  یناد  یم  وـت  اـیآ 
نآ زا  دهدب و  تسکش  ار  روصنم  يومع  تسناوت  ملـسموبا  .داتـسرف  وا  گنج  هب  ار  ملـسموبا  روصنم  دز ، شروش  هب  تسد  هیکرت ) )

.تسا نادنز  رد  روصنم  ِيومع  نونکات ، نامز 

.دنک هدافتسا  وا  ییامنهار  زا  ات  دتسرف  یم  دوخ  يومع  دزن  ار  رفن  کی  روصنم  نونکا 

«. تسا هتفرگ  نم  زا  ار  لح  هار  رکف و  نادنز  : » دیوگ یم  باوج  رد  روصنم  يومع 

وا درک ، دهاوخن  محر  مه  وت  هب  دوش ، زوریپ  دّمحمدّیس  رگا  ومع ! يا  : » دتسرف یم  مایپ  وا  يارب  دونش  یم  ار  نخس  نیا  روصنم  یتقو 
«. متسه دّمحمدّیس  زا  رتهب  وت  يارب  نم  تشک ، دهاوخ  مه  اب  ار  وت  نم و 

ار مایپ  نیا  نیمه  يارب  .دنک  کمک  روصنم  هب  دریگ  یم  میمصت  دور و  یم  ورف  رکف  هب  دونش  یم  ار  نخس  نیا  یتقو  روصنم  يومع 
دنک دمآ  تفر و  رهش  رد  دهاوخب  سک  ره  ینک ، رارقرب  یماظن  تموکح  هفوک  رد  دیاب  وت  روصنم ! يا  : » دتسرف یم  وا  يارب 
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ياپ هب  يدایز  يالط  اه  هّکـس  دیایب ، یکمک  يورین  وت  يارب  ير  ماش و  زا  هک  هدب  روتـسد  نزب ! ار  وا  ندرگ  دورب ، نوریب  رهـش  زا  ای 
تسکش ینکن و  جرخ  ار  اه  هّکس  رگا  اّما  يروآ ، تسد  هب  یناوت  یم  ار  اه  هّکـس  رگید  راب  يوش  زوریپ  وت  رگا  زیرب ، دوخ  نازابرس 

146 .»؟ دمآ دهاوخ  يراک  هچ  هب  اه  هّکس  نآ  يروخب ،

وا دـبلط ، یم  یکمک  يورین  دتـسرف و  یم  ماـش  ير و  هب  يا  هماـن  دوش ، یم  راـک  هب  تسد  دونـش ، یم  ار  نخـس  نیا  روـصنم  یتـقو 
.دوش عونمم  رهش  رد  دمآو  تفر  هنوگ  ره  دوش و  رارقرب  یماظن  تموکح  هفوک  رهش  رد  ات  دهد  یم  روتسد 

هدیـسرن هفوک  مدرم  هب  ماـیق  ربخ  زونه  تسین ، يربخ  چـیه  هفوک  رد  تسا ، هدـش  ماـیق  هنیدـم  رد  یتـسه ، بّجعت  رد  وت  هک  منیب  یم 
؟ دوش یم  یماظن  تموکح  اجنیا  رد  تقو  نآ  تسا ،

هفوک مایق  هک  دوب  تقو  نآ  داتسرف ، یم  هنیدم  يوس  هب  ار  دوخ  ياهورین  روصنم  دوب ، هتفگن  ار  نخس  نیا  روصنم  يومع  رگا  يرآ !
.دوب مامت  رگید  روصنم  راک  تسا ، تختیاپ  هک  هفوک  شروش  اب  دندز ، یم  شروش  هب  تسد  هفوک  مدرم  دش ، یم  زاغآ 

* * *

يوس هب  ار  دوخ  نارای  دّمحمدّیـس  رگید  فرط  زا  .تسا  لماک  لرتنک  رد  هفوک  رهـش  دـنک ، یم  ربص  اـهورین  ندیـسر  ارف  اـت  روصنم 
.دننک فّرصت  ار  هّکم  دنوش  یم  ّقفوم  نانآ  دتسرف و  یم  هّکم 

ناما رد  درک و  دهاوخ  وفع  ار  وا  دشکب ، تمواقم  زا  تسد  رگا  هک  دـیوگ  یم  وا  هب  دتـسرف و  یم  دّمحمدّیـس  يارب  يا  همان  روصنم 
يّوفع هچ  نیا  منکب ، یل�وس  يا ، هدرک  اطع  نم  هب  هک  يّوفع  رد  مناوت  یم  ایآ  : » دسیون یم  وا  هب  باوج  رد  دّمحمدیـس  .دوب  دهاوخ 

ملسموبا و هب  هک  تسا  يّوفع  دننام  ایآ  تسا ؟
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.»؟ يا هداد  نارگید 

یم دوخ  هاپـس  هدنامرف  دراد  مان  یـساّبع  یـسیع  هک  دوخ  رداربرـسپ  دنک و  یم  هنیدم  هناور  ار  دوخ  هاپـس  روصنم  درذگ ، یم  یتّدم 
.دنک تکرح  هنیدم  يوس  هب  دهاوخ  یم  وا  زا  دنک و 

یـسیع هاپـس  اب  هلباقم  هدامآ  ار  دوخ  نارای  وا  دـسر ، یم  دّمحمدیـس  هب  ربخ  دور ، یم  شیپ  هنیدـم  يوس  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  یـسیع 
.دنک یم  یساّبع 

ناما رد  دورب ، دجسم  هب  سک  ره  هنیدم ! مدرم  يا  : » دنروآرب دایرف  نینچ  ات  دهد  یم  روتسد  یساّبع  یـسیع  دسر ، یم  هنیدم  هب  هاپس 
«. دیراذگ اهنت  دّمحمدّیس  اب  ار  ام  تسا ، ناما  رد  دورب  شا  هناخ  نورد  هب  سک  ره  تسا ،

اهنت ار  وا  هنیدم  مدرم  درذگ ، یم  یتّدم  دـننک ، یم  عافد  دوخ  زا  یتخـس  هب  وا  نارای  زا  یعمج  دّمحمدّیـس و  دوش ، یم  زاغآ  گنج 
دّمحمدّیس .دنور  یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  دننکش و  یم  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  همه  هّیقب  دننام ، یم  وا  اب  رفن  دصیـس  طقف  دنراذگ ، یم 

دوب هدش  هتشون  وا  هب  فارطا  زا  هک  ییاه  همان  همه  نینچمه  درب ، یم  نیب  زا  دوب  هتـشون  نآ  رد  ناگدننک  تعیب  مسا  هک  ار  يراموط 
.دتفین نمشد  تسد  هب  ات  دنز  یم  شتآ  ار 

زا یعمج  درادـن ، رارف  میمـصت  وا  دـشک ، یم  ار  دوخ  بسا  دوش و  یم  هداـیپ  بسا  زا  دـنک ، یم  ادـیپ  نیقی  تسکـش  هب  دّـمحمدیس 
.دنوش یم  هتشک  يرگید  زا  دعب  یکی  شیافواب  نارای  دگنج ، یم  تعاجش  اب  دّمحمدّیس  دنگنج ، یم  وا  رانک  شنارای 

هب يا  هزین  يرگید  دـیآ ، یم  رد  وناز  هب  وا  دـنز و  یم  وا  تروص  هب  يریـشمش  بسانم  یتصرف  رد  دـیآ ، یم  کیدزن  يدرم  ناهگان 
عیرس ات  دهد  یم  روتسد  مه  یساّبع  یسیع  .درب  یم  یساّبع  یسیع  يارب  ار  وا  رس  دناسر و  یم  تداهـش  هب  ار  وا  دنز و  یم  شا  هنیس 

.دنتسرفب روصنم  يارب  ار  دّمحمدّیس  رس 

وا هاپس  ات  دهد  یم  نامرف  یساّبع  یسیع  تسا ، هدیسر  نایاپ  هب  گنج  نونکا 
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زا ار  اه  نآ  همه  .دنتفر  دوخ  ياه  هناخ  هب  دنتشاذگ و  اهنت  ار  دّمحمدیس  هک  یناسک  نامه  دنزادرپب ، دّمحمدّیس  نارای  يوجتسج  هب 
، دـننزب راد  هب  فیدر  ود  رد  ار  نانآ  همه  ات  دـهد  یم  روتـسد  وا  .دـنروآ  یم  یـساّبع  یـسیع  دزن  دـنروآ و  یم  نوریب  ناشیاه  هناخ 

غورد کی  نیا  اّما  تسا ، ناما  رد  دورب  دوخ  هناخ  هب  سک  ره  هک  دوب  هداد  لوق  یـساّبع  یـسیع  دـندروخ ، یمن  بیرف  ناـنآ  شاـک 
.دنتشاذگ اهنت  ار  دّمحمدّیس  دندرک و  رواب  ار  غورد  نیا  نانآ  هک  سوسفا  دوب ، گرزب 

.دننک دازآ  دّمحمدّیس  نارای  تسد  زا  ار  اجنآ  ات  دنتسرف  یم  هّکم  هب  ار  یهورگ  یساّبع  یسیع  نونکا 

هفوک رد  سپـس  دنناخرچب و  فلتخم  ياهرهـش  رد  ار  رـس  نآ  ات  دهد  یم  روتـسد  دـسر  یم  روصنم  تسد  هب  دّمحمدیـس  رـس  یتقو 
147 .دننک نازیوآ 

دوش یمن  شوماخ  زگره  ادخ  رون 

؟ یناد یم  ار  وا  مان  ایآ  تسا ، هدرک  مایق  دّمحمدیس  ردارب  هرصب  رد  ییایب ، هرصب  هب  نم  اب  مهاوخ  یم  وت  زا  نونکا 

نینچمه .دنا  هدرک  تعیب  وا  اب  هرـصب  مدرم  .تسا  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  هرـصب  تسا و  هدرک  مایق  لبق  یتدـم  وا  تسا ، میهاربادّیـس  وا 
.تسا هدمآ  رفن  رازهدص  مان  تسا ، هدش  تبث  وا  نارای  مان  هک  يرتفد  رد  .دنا  هتشون  همان  وا  هب  هفوک  مدرم  زا  يدایز  هّدع 

هفوـک رهـش  رد  هک  تسا  تسرد  دـنک ، هلمح  هفوـک  رهـش  هب  میهاربادّیـس  هک  دـسرت  یم  هـظحل  ره  وا  تـسا ، نارگن  رایـسب  روـصنم 
.دننکب يراک  دنناوت  یمن  اهورین  نیا  دننک ، شروش  مدرم  رگا  اّما  تسا ، یماظن  تموکح 

هک دوخ  هاپس  هدنامرف  یساّبع ، یسیع  هب  يا  همان  روصنم  دنراد ، يدایز  دیما  وا  يزوریپ  هب  مدرم  دنوش ، یم  رتدایز  میهاربادّیس  نارای 
يوس هب  یساّبع  یسیع  هاپس  .دنک  هلمح  هرصب  يوس  هب  رت  عیرس  هچ  ره  دهاوخ  یم  وا  زا  دتسرف و  یم  تسا ، هتفر  هنیدم  هب 
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.دورب وا  اب  هلباقم  هب  دریگ  یم  میمصت  میهاربادّیس  .دنک  یم  تکرح  هرصب 

مینک و هلمح  هفوک  هب  نآ  ياج  هب  مینک و  يرادوخ  یـساّبع  یـسیع  هاپـس  اب  هلباقم  زا  تسا  رتهب  دنیوگ  یم  میهاربادّیـس  هب  يا  هدـع 
.دش دنهاوخ  قرفتم  یساّبع  یسیع  هاپس  تسا و  مامت  راک  دوش ، هتشک  روصنم  یتقو  میناسرب ، لتق  هب  ار  روصنم 

یم مینک ، هلمح  هفوک  هب  ام  رگا  : » دـیوگ یم  نینچ  وا  نارای  زا  یکی  دـنک ، تروشم  دوخ  نارای  اب  ات  دریگ  یم  میمـصت  میهاربادـّیس 
«. دنک راتشک  ار  مدرم  دهدب و  ار  ناکدوک  نانز و  راتشک  روتسد  روصنم  هک  مسرت 

روصنم نانآ ، ندیـسر  زا  لبق  ات  دننک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  نانآ  رگا  درادن ، نید  روصنم  يرآ ! دور ، یم  ورف  رکف  هب  میهاربادّیس 
.درک دهاوخ  ماع  لتق  ار  هفوک  مدرم  دز و  دهاوخ  تسد  یگرزب  راتشک  هب 

؟ يا هنیزه  هچ  اب  هفوک  حتف  اّما  دنهدب ، تسکش  ار  روصنم  دنناوت  یم  هفوک  هب  هلمح  اب  نانآ  هک  تسا  تسرد 

نانز و دنتسه ، یماظن  ریغ  دنتسه ، ناملـسم  هفوک  مدرم  دنک ؟ یم  باختنا  ار  مادک  وا  .تسا  هداتـسیا  خیرات  فطع  هطقن  رد  میهاربا 
.دنا هدرک  یهانگ  هچ  ناکدوک 

نوـخ همه  نآ  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  هک  درادـن  شزرا  ردـق  نیا  تموـکح  يا ، هدرک  باـختنا  تسرد  وـت  میهاربا ! يا  وـت  رب  نیرفآ 
.دوش هتخیر 

وت نمـشد  رگا  ینک ، یمن  لوبق  ار  نانآ  نخـس  وت  اّما  يرادن ، یهانگ  هک  وت  دنک و  یم  تیانج  روصنم  هک  دنیوگ  یم  وت  هب  تنارای 
148! یتسه درمناوج  هک  وت  اّما  تسا ، درمان 

* * *

رازه هد  طقف  دنا ، هتسب  نامیپ  وا  اب  هک  يرفن  رازه  دص  نآ  زا  دنک ، یم  تکرح  نمشد  اب  هلباقم  يارب  هک  دنک  یم  مالعا  میهاربادّیس 
ارمخاب هقطنم  رد  نانآ  دننک ، یم  تکرح  یساّبع  یسیع  هاپس  يوس  هب  نانآ  دنیآ ، یم  وا  يرای  يارب  رفن 
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.دنوش یم  وربور  نمشد  هاپس  اب  تسا ) هفوک  فارطا  رد  هک  )

نمـشد هب  زگره  نم  هک  دیوگ  یم  میهاربادّیـس  میوش ، یم  زوریپ  امتح  مینک ، هلمح  نآلا  رگا  دـنیوگ  یم  وا  هب  وا  نارای  ماگنه  بش 
.دیگنج نمشد  اب  هنادرم  دیاب  .منز  یمن  نوخیبش 

نمشد فرط  زا  يا  هلمح  تشادن ، يدایز  هلصاف  يزوریپ  ات  وا  هک  ییاه  هظحل  رد  دریگ ، یم  رد  یتخـس  گنج  دسر ، یم  ارف  حبص 
، دنیب یم  ار  وا  نارای  رارف  یساّبع  یـسیع  یتقو  .دننام  یم  یقاب  وا  اب  رفن  دصراهچ  طقف  دننک و  یم  رارف  وا  نارای  دریگ ، یم  تروص 

.درب یم  موجه  میهاربادّیس  يوس  هب  اوق  مامت  اب  دراد و  یم  يوق  لد 

شیافواب نارای  همه  دعب  یتعاس  دوش و  یم  دیهش  دتفا و  یم  نیمز  رب  وا  دنک و  یم  تباصا  میهاربادّیـس  يولگ  هب  يریت  نایم  نیا  رد 
149 .دنوش یم  دیهش 

* * *

دزن تسا  وگ  شیپ  نیب و  لاف  هک  تخبون  مان  هب  يدرم  دش ، دهاوخ  هچ  هجیتن  هک  تسا  نارگن  تسا و  هتسشن  دوخ  رـصق  رد  روصنم 
رـصق زا  ار  وا  ات  دـهد  یم  روتـسد  روصنم  دوش .» یم  دوباـن  وت  نمـشد  تسوت ، نآ  زا  يزوریپ  هفیلخ ! يا  : » دـیوگ یم  دـیآ و  یم  وا 

.دننک نوریب 

یم لاحشوخ  روصنم  دهد ، یم  ار  میهاربادّیس  ندش  هتـشک  ربخ  دیآ و  یم  روصنم  دزن  یـساّبع  یـسیع  هداتـسرف  درذگ ، یم  یتعاس 
هچ ینیب  لاف  هک  ًاعقاو  دهد ، یم  هزیاج  اه  نیمز  نیرتهب  زا  بیرج  رازه  وا  هب  دننک و  رضاح  ار  نیب  لاف  نآ  ات  دهد  یم  روتـسد  دوش ،

؟150 دنروایب يور  ینیب  لاف  وداج و  هب  مدرم  دش  دهاوخن  ثعاب  راک  نیا  ایآ  تسا ! يدمآردرپ  لغش 

* * *

هب دـنناوت  یم  همه  تسا ، هتفرگ  نشج  زورما  روصنم  دـنا ، هدروآ  روصنم  يارب  ار  میهاربادّیـس  رـس  دـچیپ : یم  اـج  همه  رد  ربخ  نیا 
.دنریگب هزیاج  دنیایب و  وا  ندید 

کیربت روصنم  هب  ات  دنور  یم  خاک  يوس  هب  هورگ  هورگ  مدرم 
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.دنهد یم  مانشد  نآ  هب  دنیآ و  یم  ولج  مدرم  تسا ، روصنم  يوربور  میهاربادّیس  ِرس  دنیوگب ،

زا روصنم  ناهگان  دزادنا ، یم  هدـیرب  رـس  نآ  رب  ار  دوخ  ناهد  بآ  وا  دریگب ، يرتشیب  هزیاج  دـهاوخ  یم  وا  دـیآ ، یم  ولج  رفن  کی 
شوه یب  هک  دننز  یم  ار  وا  ردق  نآ  دننزب ، وا  تروص  رـس و  هب  بوچ  اب  دنریگب و  ار  درم  نآ  دهد  یم  روتـسد  دوش و  یم  دـنلب  اج 

.دنزادنایب نوریب  رصق  زا  دنریگب و  ار  وا  ياپ  دیوگ  یم  روصنم  .دوش  یم 

؟ مینک هچ  ار  نشج  سلجم  دش ؟ يروط  نیا  روصنم  ارچ  دیوگب ، يزیچ  درادن  تأرج  سک  چیه  دننک ، یم  توکس  همه 

، ساّبع لـسن  زا  روصنم  تسوا ! ِيومعرـسپ  میهاربا ، دّیـس  نیا  تسا ، هدـمآ  شورخ  هب  روصنم  یبرع  ِتریغ  هظحل  کـی  يارب  اـیوگ 
.دندوب ردارب  مه  اب  یلع ) ِترضحردپ   ) بلاطوبا ساّبع و  تسا ، ربمایپ  يومع 

ياه هلیبق  دزن  وا  دوب ، مرج  (ع ) یلع دای  دوب ، راک  يور  هّیُما  ینب  تموکح  دوب ، ناوج  وا  هک  ینامز  داتفا ، اـه  هتـشذگ  داـی  هب  روصنم 
.دنداد یم  لوپ  وا  هب  مدرم  تفگ و  یم  مدرم  يارب  وا  اه  یبوخ  و  (ع ) یلع زا  تفر و  یم  برع 

.تخادنا یم  وا  ّتیمولظم  دای  هب  ار  مدرم  تخیر و  یم  کشا  (ع ) نیسح يارب  وا  هک  ییاهزور  نآ 

ربمایپ نادـناخ  زا  مد  نانآ  هک  دوب  نیا  ساـّبع  ینب  ّتیقفوم  زمر  تسا ، هدروآ  تسد  هب  دّـمحم » لآ   » ماـن هب  ار  تموکح  نیا  روصنم 
؟ دزادنایب میهاربادّیس  تروص  رب  ناهد  بآ  دیایب و  رفن  کی  هک  دنیبب  هنوگچ  نونکا  دندز ،

.دیوگ یمن  چیه  تسا و  هدش  هریخ  میهاربادّیس  تروص  هب  روصنم  دیوگ ، یمن  يزیچ  سک  چیه  .توکس  تسا و  توکـس  سلجم 
یم تیلـست  وت  هب  ار  تیومعرـسپ  تبیـصم  هفیلخ ! يا  : » دـیوگ یم  دـیآ و  یم  ولج  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یکی  درذـگ ، یم  یتاـظحل 

دهدب و ربص  وت  هب  تبیصم  نیا  رد  ادخ  میوگ ،
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«. دشخبب ار  تیومعرسپ  هانگ 

نخس نیا  دنیآ و  یم  ولج  همه  نونکا  تسا ، هتسشن  روصنم  لد  هب  نخس  نیا  ایوگ  دوش ، یم  لاحشوخ  نخس  نیا  ندینش  اب  روصنم 
151 .دنیوگ یم  روصنم  هب  ار 

* * *

یم هنیدم  هب  دیدج  رادنامرف  یتقو  .تسا  هدرک  باختنا  هنیدم  يارب  ار  يدیدج  رادـنامرف  روصنم  هک  دـسر  یم  ربخ  هنیدـم  مدرم  هب 
.دنوش عمج  دجسم  رد  مدرم  همه  ات  دهد  یم  روتسد  دیآ 

هعماـج رد  یلع  هک  دـینادب  مدرم ! يا  : » دـیوگ یم  نخـس  نینچ  دور و  یم  ربـنم  يـالاب  هب  وا  دـنیآ  یم  دجـسم  هب  مدرم  هـمه  یتـقو 
دـنراد و تموکح  سوه  نانآ  دـنا ، هنوگ  نیا  وا  نادـنزرف  زین  نونکا  .دوب  تموکح  لابند  هب  تخادـنا و  يداـیز  فـالتخا  یمالـسا 

هدیسر تداهش  هب  هنامولظم  هک  دنتسه  ینسح  تاداس  رادنامرف  روظنم  هک  دنمهف  یم  همه  ...دنوش .» یم  هتشک  هک  تسا  نیمه  يارب 
...و میهاربادّیس  دّمحمدّیس ، دنا ،

مدرم دیوگب ، (ع ) یلع دروم  رد  ار  نانخس  نیا  ربنم  يالاب  رب  هک  دیـسر  اجنآ  هب  شراک  تموکح  نیا  دنا ، هدرک  توکـس  مدرم  همه 
یم لوـپ  تفگ و  یم  ناـنآ  يارب  (ع ) یلع لـیاضف  زا  تفر و  یم  برع  ياـه  هلیبـق  ناـیم  هب  روـصنم  هک  ار  ییاـهزور  دـنراد  داـی  هب 
یم نخـس  (ع ) یلع ّتیمولظم  زا  هراومه  درک و  یم  شالت  مایق  يارب  روصنم  دوب ، راـک  يور  هّیُما  ینب  تموکح  اـهزور  نآ  تفرگ ،

؟ دیوگ یم  (ع ) یلع دروم  رد  ار  نانخس  نیا  هنیدم  رادنامرف  هک  تسا  هدش  هچ  نونکا  تفگ ،

رهـش نیا  هب  ار  وت  هک  یـسک  نآ  وت و  هک  نادب  : » دیوگ یم  دنک و  یم  رادـنامرف  هب  ور  دزیخ و  یمرب  ياج  زا  (ع ) قداص ماما  نونکا 
152 «. دیتسه رتراوازس  یتفگ  هچنآ  هب  تسا  هداتسرف 

* * *

يارب يدایز  رایـسب  لوپ  روصنم  دنا ، هتخاس  عیرـس  ار  روصنم  هوکـشاب  رـصق  تسا ، هدامآ  دادغب  رهـش  يزکرم  تمـسق  رگید  نونکا 
رهش نیا  تخاس 
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.دوش یم  رقتسم  اجنآ  رد  دور و  یم  دادغب  هب  دوخ  نایهاپس  اب  هارمه  روصنم  .تسا  هدرک  هنیزه 

ثعاب دـنناوت  یم  دـنلب  ياهراوید  نیا  دـنک  یم  لایخ  وا  ، دـنک یم  ادـیپ  رطاـخ  شمارآ  دـنک ، یم  لزنم  دوخ  رـصق  رد  روصنم  یتقو 
زگره رومأم  همه  نیا  اهراوید و  نیا  يا ، هدرک  هنیزه  هچ  يارب  ار  لوپ  همه  نیا  هک  دیوگب  روصنم  هب  تسین  یسک  دنوشب ، وا  تاجن 

.دوشب گرم  ندمآ  عنام  دناوت  یمن 

؟ درک یم  متس  ملظ و  همه  نیا  تشاد  رواب  ار  گرم  روصنم  رگا  یتسار  هب 

؟ تسا هتفرگ  تایلام  مدرم  زا  ردقچ  وا  یناد  یم  ایآ  تسا ، هدش  هتشابنا  يدایز  رایسب  لوپ  روصنم  هنازخ  رد 

153 .هّکس نویلیم  دصتشه  زا  شیب 

رد وا  نایهاپـس  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  .دـننک  نوریب  دوخ  رـس  زا  ار  مایق  شروش و  رکف  مدرم  اـت  دـهد  یم  رارق  یتخـس  رد  ار  مدرم  وا 
.دننامب یقاب  وا  عفادم  هراومه  ات  دهد  یم  يدایز  لوپ  نانآ  هب  وا  دنتسه ، یبوخ  عضو 

* * *

روتـسد نیا  دـنک ، یم  تکرح  دادـغب  يوس  هب  یتموکح  نارومأم  هارمه  دـنک و  یم  یظفاحادـخ  دوخ  هداوناـخ  اـب  (ع ) قداـص ماـما 
.دنروایب قارع  هب  ار  ماما  دیاب  هک  تسا  روصنم 

تسین حالص  هک  دناد  یم  روصنم  اّما  دنیایب ، ترضح  نآ  لابقتسا  هب  دنناوت  یمن  نانآ  هچ  رگا  دنوش ، یم  ربخاب  ماما  ندمآ  زا  مدرم 
.دنک لزنم  يا  هناخ  رد  ماما  ات  دهد  یم  روتسد  وا  .دنک  يریگ  تخس  ماما  هب  العف 

رواشم ات  دهد  یم  روتسد  وا  .تسا  هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  رگید  وا  تسا ، زبس » خاک   » رد روصنم  بشما  .تسا  هتـشذگ  همین  زا  بش 
.دناسرب روصنم  دزن  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  هک  دنهد  یم  ربخ  روصنم  رواشم  هب  نارومأم  دیایب ، وا 

: دیوگ یم  رواشم  هب  روصنم  .تسا  هتفشآ  یلیخ  روصنم  بشما  هک  دنیب  یم  وا  دیآ ، یم  هلجع  اب  رواشم 

نم
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.تسا هدنز  نانآ  ربهر  زونه  اّما  ما ، هتشک  ار  تاداس  زا  رفن  دص  زا  شیب 

؟ تسیک امش  روظنم 

رد دّـمحم  نبرفعج  هک  يورب  يا  هناـخ  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نونکا  .مشکب  ار  وا  هک  ما  هدروـخ  مسق  بشما  نم  دّـمحم ! نبرفعج 
! يروایب نم  دزن  یتفای  هک  یعضو  ره  رد  ار  وا  تساجنآ و 

.مشچ

اجنیا هب  وا  یتقو  دنروآ ، یم  اجنیا  هب  ار  دّمحم  نبرفعج  يدوز  هب  : » دیوگ یم  وا  هب  دنز و  یم  ادص  ار  دوخ  دّالج  روصنم  نآ  زا  دعب 
ندرگ شکب و  ریشمش  وت  مدز ، مه  هب  ار  دوخ  تسد  ود  نم  هک  تقو  ره  دشاب ، نم  هب  وت  هاگن  تفگ ، مهاوخ  نخس  وا  اب  نم  دیسر 

دوخ راک  دیاب  وت  درک و  مهاوخ  هراشا  وت  هب  طقف  نم  میوگب ، ینخـس  وت  هب  نم  هک  یـشاب  رظتنم  دیابن  وت  دـشاب ، تساوح  .نزب  ار  وا 
«. یهد ماجنا  ار 

مزال دیروایب ! اجنیا  هب  ار  دـمحم  نبرفعج  دـینک و  تکرح  رت  عیرـس  هچ  ره  : » دـیوگ یم  نینچ  یتموکح  نارومأم  هب  روصنم  رواشم 
«. تسا هفیلخ  روتسد  نیا  دیوش ، دراو  وا  رب  یناهگان  تروص  هب  دیورب ، الاب  هناخ  راوید  زا  دیروآرد ، ادص  هب  ار  هناخ  رد  هک  تسین 

تسا رحس  تقو  .دنوش  یم  هناخ  دراو  دنور و  یم  الاب  راوید  زا  نابدرن  اب  دنـسر ، یم  ماما  هناخ  هب  یتقو  دننک ، یم  تکرح  نارومأم 
هفیلخ روتـسد  هب  : » دنیوگ یم  ماما  هب  نانآ  دوش ، یم  مامت  ماما  زامن  ات  دـننک  یم  ربص  يا  هظحل  نارومأم  تسا ، زامن  لوغـشم  ماما  و 

: دیوگ یم  نانآ  هب  ماما  دییایب .» ام  اب  دیاب 

.منک ضوع  ار  مسابل  دیهدب  هزاجا 

.درادن ناکما  .هن 

.دنک یم  تکرح  نانآ  هارمه  ماما  دنهدب ، تکرح  شفک  نودب  هنهرب و  ياپ  اب  ار  ماما  هک  دنراد  روتسد  نانآ 

، تسا روصنم  رصق  کیدزن  ماما  نونکا 
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هب ار  ماما  هک  دـنیب  یم  رود  زا  دوش و  یم  جراـخ  رـصق  زا  وا  تسا ، هتفرگ  یمیمـصت  هچ  روصنم  هک  دـناد  یم  هک  نارومأـم  زا  یکی 
مرادن تسود  نم  دراد ، یمیمصت  امـش  دروم  رد  روصنم  ربمایپ ! رـسپ  يا  : » دیوگ یم  دور و  یم  ماما  دزن  وا  .دنروآ  یم  رـصق  يوس 

«. دییوگب نم  هب  دیراد  یتّیصو  رگا  .منیبب  لاح  نآ  رد  ار  امش 

یم رصق  دراو  سپس  دنک و  یم  همزمز  بل  ریز  مارآ  ار  ییاعد  ماما  هاگ  نآ  شابن ،» نارگن  : » دیوگ یم  دنک و  یم  یهاگن  وا  هب  ماما 
.دوش

دوش و یم  دنلب  اج  زا  روصنم  دور ، یم  روصنم  دزن  ماما  .تسین  يربخ  ّتینابصع  نآ  زا  رگید  تسا ، هتسشن  دوخ  تخت  يور  روصنم 
«. مداد تمحز  همه  نیا  ار  امش  هک  دیشخبب  : » دیوگ یم  دناشن و  یم  دوخ  رانک  ار  ماما 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  روصنم  نونکا 

.دینک وگزاب  میارب  ار  ثیدح  نآ  مدوب ، هدینش  محر ) هلص   ) نادنواشیوخ اب  دنویپ  دروم  رد  یثیدح  امش  زا  ًالبق  نم 

شیوخ ناشیوخ  اب  دـنک و  محر  هلـص  دوش ، رود  وا  زا  يرامیب  دـتفا و  ریخات  هب  شگرم  دـهاوخ  یم  سک  ره  : » تسا هدومرف  ربماـیپ 
«. دیامن یکین 

.دوب يرگید  ثیدح  نم  روظنم 

یم محر  هلـص  صخـش  نآ  .دوب  نداد  ناج  لاح  رد  دوب و  هدیـسر  ارف  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  گرم  هک  دومرف  ربمایپ  .بوخ  رایـسب 
دننک و هفاضا  لاس  یـس  وا  رمع  هب  هک  درک  یحو  دوخ  ناگتـشرف  هب  ادخ  نیمه  يارب  .درک  یم  یکین  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  دومن و 

.دنام هدنز  رگید  لاس  یس  وا  هنوگ  نیا 

هزاجا سپس  دنک و  یم  وبشوخ  ار  ترضح  نآ  دنز و  یم  ماما  هب  رطع  يرادقم  سپـس  دیایب ، ولج  دهاوخ  یم  ماما  زا  روصنم  نونکا 
.دوش یم  جراخ  رصق  زا  ماما  دهد و  یم  تصخر 

یناد یم  امتح 
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ِياهومعرـسپ عقاو  رد  یـساّبع  نادـناخ  .دوب  ربمایپ  يومع  سابع ، دوب ، ساّبع  نانآ ، ّدـج  تسا ، لیماف  (ع ) قداص ماما  اب  روصنم  هک 
وا رمع  اـت  تسا  هدرک  یکین  ماـما  هب  نونکا ، شدوخ  باـسح  هب  هک  دوب  نیا  محر  هلـص  زا  روصنم  روظنم  .دـنوش  یم  باـسح  ماـما 

.دوش ینالوط 

: دیوگ یم  دیآ و  یم  ماما  دزن  وا  دنک ، یم  بّجعت  روصنم  رومأم 

نم .دوب  روصنم  هراشا  کی  هدامآ  دّالج  .دوب  هدناوخ  ارف  ار  دّالج  وا  دناسرب ، لتق  هب  ار  امـش  تشاد  میمـصت  روصنم  ربمایپ ! رـسپ  يا 
؟ دوب هچ  اعد  نآ  دیدناوخ ، ار  ییاعد  دیوش ، رصق  نیا  دراو  دیتساوخ  یتقو  امش  هک  مدید 

! تسین اه  فرح  نیا  تقو  الاح 

یم وا  يارب  ماما  نونکا  دـنک ، یم  ل�وس  اـعد  نآ  دروم  رد  وا  زا  دور و  یم  ماـما  دزن  وا  دـسر ، یم  ارف  بش  اـت  دـنک  یم  ربص  رومأـم 
دید ار  (ع ) یلع ربمایپ  اه  بش  زا  یبش  .دندرک  هرـصاحم  ار  هنیدم  رهـش  نانمـشد ، قدنخ ، گنج  رد  يرجه  متفه  لاس  رد  : » دـیوگ

نآ دناوخ ، وا  يارب  ار  ییاعد  دش و  لزان  ربمایپ  هب  لیئربج  بش  نآ  .دنک  یناهگان  هلمح  نمـشد  ادابم  ات  تسا  ینابهگن  لوغـشم  هک 
155 «. دهد یم  تاجن  اهالب  زا  ناسنا  اعد  نیا   154 .مدناوخ ار  اعد  نامه  نآ  زورما  نم  .دوب  (ع ) یلع يارب  دنوادخ  هیده  اعد 

.دنک یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ماما  .ددرگزاب  هنیدم  هب  ماما  ات  دهد  یم  هزاجا  روصنم  درذگ ، یم  ارجام  نیا  زا  یتدم 

* * *

وا يارب  مدرم  زا  دنک و  یفّرعم  دهع  ّیلو  ناونع  هب  ار  یـساّبع  يدهم  شرـسپ ، هک  تسا  نآ  رکف  هب  روصنم  دـسر ، یم  ارف  لاس 147 
ناونع هب  رتـشیب  ار  وا  مدرم  تسا و  هداد  يدـهم »  » بقل وا  هب  روصنم  اـّما  تسا ، دّـمحم  روصنم ، رـسپ  یلـصا  مسا  هّتبلا  دریگب ، تعیب 

.دنسانش یم  یساّبع » يدهم  »

دهاوخ یم  روصنم  يرآ !
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یم وا  دـهد ، رارق  تموکح  نیا  تیوقت  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  تموکح  عفن  هب  ّتیودـهم »  » هب مدرم  نامیا  زا 
.تسا دوعوم » يدهم   » وا رسپ  هک  دننک  رواب  مدرم  هک  دنک  يراک  دهاوخ 

تسا نیا  لکشم  نآ  .تسا  روصنم  هار  رس  یگرزب  لکشم  دنک ؟ یفّرعم  دهع  ّیلو  ناونع  هب  ار  شرسپ  دش  دهاوخ  ّقفوم  روصنم  ایآ 
.داد رارق  مه  يدهع  ّیلو  روصنم ، يارب  دومن ، باختنا  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  روصنم  یتقو  حاّفس )  ) یلبق هفیلخ  هک 

اب هک  يا  هدنامرف  نامه  تسا ، یـساّبع  یـسیع  وا  مسا  هک  تسا  روصنم  رداربِرـسپ  نامه  دهع  ّیلو  یـسانش ؟ یم  ار  دهع  ّیلو  وت  ایآ 
دهاوخ یم  روصنم  نونکا  دناسر ، تداهش  هب  مه  ار  میهاربادّیس  نآ  زا  دعب  دناسر و  تداهش  هب  ار  دّمحمدّیس  تفر و  هنیدم  هب  هاپس 

دوخ ناکیدزن  زا  نت  لهچ  وا  دنک ، یم  رکف  يا  هشقن  هب  روصنم  نیمه  يارب  دـهدب ، ار  وا  یتمدـخ  شوخ  همه  نیا  شاداپ  هنوگ  نیا 
نخس نیا  یساّبع  یسیع  دنک ، يریگ  هرانک  يدهع  یلو  زا  هک  دنهاوخ  یم  یساّبع  یسیع  زا  نانآ  دتسرف ، یم  یساّبع  یـسیع  دزن  ار 

.دنک یمن  لوبق  ار 

دیاب نونکا  درک و  يریگ  هرانک  يدهع  ّیلو  زا  یـساّبع  یـسیع  هک  میدینـش  ام  هک  دـنهد  یم  تداهـش  دـنیآ و  یم  روصنم  دزن  نانآ 
هب ار  یـساّبع ) يدهم   ) ار دوخ  رـسپ  روصنم ، نونکا  دـشاب ، دـهع  ّیلو  نودـب  دـناوت  یمن  تموکح  دوش ، باختنا  دـیدج  دـهع  ّیلو 

.دننک یم  تعیب  وا  اب  همه  دنک و  یم  باختنا  دوخ  دهع  ّیلو  ناونع 

هدرکن يریگ  هرانک  دوخ  ماقم  زا  زگره  نم  دیوگ : یم  دیآ و  یم  روصنم  دزن  همیسارس  دسر ، یم  یساّبع  یـسیع  شوگ  هب  ربخ  نیا 
! ما

یم ایآ  يا ، هدرک  يریگ  هرانک  دوخ  ماقم  زا  وت  هک  دنا  هداد  تداهش  نادیفس  شیر  ناگرزب و  زا  رفن  لهچ  دیوگ : یم  وا  هب  روصنم 
؟ دنیوگب غورد  نانآ  دوش 

تسا هتشذگ  راک  زا  راک  هک  دمهف  یم  یساّبع  یسیع  هک  تسا  هنوگ  نیا  و 
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156 .دربب روگ  هب  ار  تفالخ  يوزرآ  دیاب  رگید  و 

* * *

ار هعماج  وت  : » نک شوگ  دهد ، یم  دای  وا  هب  ار  تموکح  شور  هار و  دیوگ و  یم  نخـس  یـساّبع  يدهم  شرـسپ ، اب  روصنم  نونکا 
ار يا  هّدع  دشاب ، وت  يوس  هب  اهنآ  زاین  تسد  هشیمه  ات  يرادـب  هاگن  یگراچیب  رقف و  رد  ار  یهورگ  ینک : تیریدـم  هنوگ  نیا  دـیاب 
! یهدب رارق  نادنز  هشوگ  رد  ار  دـیاب  مه  ار  هّیقب  دنـشاب ، ساره  رد  دوخ  ناج  زا  هشیمه  دـننک و  رارف  دوخ  رهـش  زا  ات  یناسرتب  دـیاب 

نانآ رب  اه  لاس  یناوت  یم  وت  هک  تسا  یهار  نیا  دنـشاب ، شیاـسآ  هاـفر و  رد  مدرم  هک  راذـگن  يدیـسر ، تموکح  هب  یتقو  مرـسپ !
157 «. ینک تموکح 

متس ملظ و  تسد  زا  ار  امش  میهاوخ  یم  ام  هک  دنتفگ  مدرم  هب  ساّبع  ینب  دمآ ، راک  يور  يزیتس  ملظ  راعـش  اب  تموکح  نیا  يرآ !
هّیُما ینب  رگید  راب  شاک  دـننک  یم  وزرآ  مدرم  هک  دـندرک  يراک  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  یتقو  اّما  میهدـب ، تاـجن  هّیُما  ینب 

.دنیایب راک  يور 

* * *

ار یسک  نم  : » دیوگ یم  دنک و  یم  دوخ  نانامهم  هب  ور  روصنم  دنتسه ، وا  نامهم  هاپس  ناگرزب  تسا ، هتسشن  دوخ  خاک  رد  روصنم 
دومن و نانآ  هب  يدایز  تامدخ  دندومن ، هفوک  رادنامرف  ار  وا  هّیُما  ینب  هک  یتقو  .دشاب  رادافو  دوخ  ربهر  هب  هک  مدیدن  جاّجَح  دـننام 

«. دش هّیُما  ینب  تموکح  ياقب  ثعاب 

رازه دص  زا  شیب  وا  .دش  قارع  رادنامرف  هّیُما ، ینب  تموکح  فرط  زا  يرجه  لاس 75  رد  جاّجَح  يا ، هدینش  ار  جاّجَح  مان  وت  امتح 
.دنک ظفح  هّیُما  ینب  تموکح  يارب  ار  قارع  تسناوت  دنکفا و  نادنز  رد  ار  دادعت  نیمه  دناسر و  لتق  هب  ار  قارع  مدرم  زا  رفن 

دنک و یم  دای  جاّجح  زا  روصنم  نونکا 
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.دیوگ یم  نخس  هّیُما  ینب  هب  وا  يافو  زا 

هتفرگ یـشیپ  ام  رب  رما  مادـک  رد  جاّجح  منادـب  وگب  روصنم ! يا  : » دـیوگ یم  دزیخ و  یمرب  اـج  زا  نایهاپـس  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد 
میناسرب و لتق  هب  ار  دوخ  ربمایپ  نادنزرف  ات  يداد  روتـسد  ام  هب  وت  دراد ، تسود  رایـسب  ار  دوخ  ربمایپ  ادخ  هک  میناد  یم  همه  تسا ؟

.»؟ جاّجح ای  میتسه  افواب  ام  ایآ  منادب  وگب  .میدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  نانآ  میدرب و  نامرف  ام 

تایانج جاّجح  دنور ، یم  ورف  رکف  هب  نانخس  نیا  ندینش  اب  همه  نیـشنب .»! تیاجرـس  : » دیوگ یم  وا  هب  دوش و  یم  ینابـصع  روصنم 
هب دـنا ، هدـناسر  لتق  هب  ار  ربمایپ  نادـنزرف  زا  نت  اه  هد  روصنم  نایهاپـس  اّما  دـناسر ، لتق  هب  ار  هفوک  مدرم  وا  اّما  داد ، ماـجنا  يداـیز 

؟158 دنا هدوب  رترادافو  دوخ  ربهر  هب  مادک  یتسار 

* * *

هدش اهنت  بیرغ و  (ع ) قداص ماما  اهزور  نیا  دنورب ، هنیدم  هب  دنناوت  یم  یتخس  هب  نایعیش  دوش ، یم  رتشیب  روصنم  تموکح  ِناقفخ 
159 .تسا

عونمم ار  ماما  اب  رادید  روصنم  نونکا  اّما  دـش ، یم  لاحـشوخ  دـندمآ ، یم  رگید  ياهرهـش  زا  هک  شنایعیـش  رادـید  اب  ترـضح  نآ 
هتفر (ع ) قداص ماما  رادـید  هب  یـسک  دـنوشب  هّجوتم  اه  نآ  رگا  تسا ، هداتـسرف  هنیدـم  هب  ار  یناسوساج  روصنم  تسا ، هدرک  مـالعا 

.دننک یم  شرازگ  هنیدم  رادنامرف  هب  ار  نآ  تسا ،

شخپ اج  همه  رد  ماما  ملع  اّما  تسا ، هتـسب  ار  ماما  هناخ  ِرد  وا  تسا  تسرد  دنک ، یم  تموکح  اه  بلق  رب  ماما  هک  دناد  یم  روصنم 
زورما تشاک ، ار  نآ  (ع ) قداص ماما  هک  یلاهن  نآ  دنزادرپ ، یم  عّیشت  بتکم  رشن  هب  فلتخم  ياهرهـش  رد  وا  نادرگاش  تسا ، هدش 

.دنک نوگنرس  ار  نآ  دناوت  یمن  ینافوط  چیه  هک  تسا  هدش  لیدبت  يدنمونت  تخرد  هب 

، تسا دوخ  تموکح  تسایر و  قشاع  روصنم 
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ار ینـسح  تاداس  همه  وا  دوب ، وا  يارب  ّتیقفوم  کی  نیا  دـیاش  تشادرب ، نایم  زا  ار  میهاربادّیـس  دّمحمدیـس و  وا  هک  تسا  تسرد 
.تسا (ع ) قداص ماما  هب  ناشدیما  هّجوت و  همه  مدرم  هک  دنیب  یم  دیآ ، یم  شوه  هب  روصنم  زورما  اّما  درک ، ینادنز  لاچهایس  رد 

شوخ لد  وا  هب  مدرم  هک  تسا  هدـنامن  یقاب  (ع ) قداـص ماـما  زا  ریغ  هب  یـسک  رگید  دـنریگب ، غارـس  دّـمحم  لآ  زا  مدرم  زورما  رگا 
.دنشاب هتشاد 

یناسک هچ  دّمحم  لآ  نیا  دنیوگ : یم  دوخ  اب  نانآ  هک  تسا  یعیبط  دنتسرف ، یم  تاولـص  دورد و  دّمحم  لآ  رب  دوخ  زامن  رد  مدرم 
.تسا دّمحم  لآ  نامه  (ع ) قداص ماما  دنتسه ؟

روصنم يارب  نیا  .تسا  هدرکن  دییأت  ار  تموکح  نیا  زگره  دناد و  یم  توغاط  تموکح  ار  روصنم  تموکح  وا  هک  دنناد  یم  مدرم 
نیا زا  روصنم  دش ؟ دهاوخ  هچ  دهدب ، مایق  روتسد  (ع ) قداص ماما  رگا  تسا ، تموکح  تردق و  هتفیش  روصنم  تسا ، تخس  رایـسب 

.دناسرب تداهش  هب  ار  ماما  ات  دریگ  یم  میمصت  ماجنارس  دنک و  یم  رکف  دوخ  اب  وا  .دسرت  یم 

.دنک مومسم  ار  (ع ) قداص ماما  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دسیون و  یم  هنیدم  رد  دوخ  رادنامرف  هب  هنامرحم  يا  همان  وا 

نآ زا  یـسک  هک  دنک  مومـسم  ار  ماما  يا  هنوگ  هب  دیاب  وا  دور ، یم  ورف  رکف  هب  دـسر ، یم  هنیدـم  رادـنامرف  تسد  هب  همان  نیا  یتقو 
.دوشن ربخاب 

* * *

.تسیچ ارجام  دنناد  یمن  اه  یلیخ  تسا ، يرامیب  رتسب  رد  (ع ) قداص ماما  دوش ، یم  لدب  در و  هنیدم  مدرم  نایم  رد  يربخ 

عورش دنیب  یم  ار  تلاح  نیا  وا  یتقو  .تسا  هدش  رغال  فیعض و  رایـسب  ماما  هک  دنیب  یم  وا  دور ، یم  ماما  رادید  هب  نایعیـش  زا  یکی 
: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  وا  هب  ماما  دنک ، یم  هیرگ  هب 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ 

.منیب یم  تلاح  نیا  رد  ار  امش  یتقو  منکن ، هیرگ  هنوگچ 

هیرگ
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160 .تسا ریخ  وا  يارب  دیآ ، یم  شیپ  ن�وم  يارب  هچنآ  نادب  نکن ،

.دنا هدرک  مومسم  ار  ماما  هک  تسا  نآ  هناشن  تلاح ، نیا  دور ، یم  شوه  زا  ماما  نونکا 

سطفا نسح  يارب  ـالط  هّکـس  داـتفه  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  دوخ  راکتمدـخ  هب  ور  دـیآ ، یم  شوـه  هب  ماـما  درذـگ ، یم  یتعاـس 
«. دیتسرفب

دصق درک و  دیدهت  ار  (ع ) قداص ماما  لبق ، اه  تّدم  هک  تسا  یـسک  وا  دسانـش ، یم  ار  سطفا  نسح  وا  دنک ، یم  بّجعت  راکتمدخ 
161 .دنربب الط  هّکس  داتفه  وا  يارب  ات  تسا  هداد  روتسد  ماما  نونکا  تشاد ، ار  وا  ناج 

هدرک مومـسم  ار  ماما  هنوگچ  اـجک و  هنیدـم  رادـنامرف  میناد  یمن  دور ، یم  شوه  زا  تسوا ، ندـب  رد  هک  یّمـس  رثا  رد  ماـما  نونکا 
162 .دنا هدرک  مومسم  ار  ماما  مس ، هب  هتشغآ  روگنا  اب  ایوگ  تسا ،

دهاوخ زاورپ  تشهب  يوس  هب  يدوز  هب  ماما  اـیوگ  دـیآ ، یمنرب  مه  کـشزپ  تسد  زا  يراـک  رگید  دوش ، یم  رت  تخـس  ماـما  لاـح 
.درک

* * *

( تسا هتشذگ  ناضمر  هام  زا  بش  عقاو 25  رد  ، ) تسا لاّوَش »  » هام مجنپ  تسیب و 

! نم يالوم  زیخرب !

! يا هدیمرآ  رتسب  رد  وت  تسا ، بش  هعمج  بشما ،

.دنتسه تنانخس  ندینش  رظتنم  زونه  وت  نایعیش  وگب ! نخس  ام  يارب  زیخرب و 

؟ يدوبن نابرهم  يردپ  نوچمه  ام  يارب  وت  رگم 

.مینادب رتشیب  ام  هک  یتشاد  تسود  یتفگ و  یم  نخس  ام  يارب  میدمآ ، یم  وت  يوس  هب  ام  هک  تقو  ره 

! ینک زاورپ  يریگرب و  هیاس  ام  ِرس  زا  یهاوخ  یم  ارچ  میراد ، زاین  وت  نخس  هب  زونه  ام  نم ! يالوم  زیخرب !

.میا هدش  رارق  یب  وت  يارب  هنوگچ  هک  نیبب  ار  ام  کشا  نک و  زاب  مشچ 

؟ یتسه نتفر  رکف  هب  دنکن  يزیخ ؟ یمنرب  ارچ 

دنکن یتشادن ؟ ار  ام  مغ  وت  رگم  يا ! هداهن  مه  رب  مشچ  وت  ارچ  سپ  وگب ! نخس  نامیارب  رگید  راب  کی  زیخرب و 
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؟ يورب يراذگب و  نامیاهنت  یهاوخ  یم 

* * *

زاب ار  دوخ  نامـشچ  (ع ) قداص ماما  درذگ ، یم  یتاظحل  دزیر ، یم  کشا  مارآ  مارآ  تسا و  هتـسشن  ردـپ  رتسب  رانک  (ع ) مظاک ماما 
«. دنیایب اجنیا  هب  دییوگب  مناگتسب  همه  هب  : » دیوگ یم  دنک و  یم 

: دـیوگ یم  دـنک و  یم  یهاگن  نانآ  هب  ماما  دـنیآ ، یم  همه  یتقو  دـنناسرب ، ماـما  هناـخ  هب  ار  دوخ  عیرـس  هک  دـنهد  یم  ربخ  همه  هب 
163 «. دسر یمن  درامشب ، کبس  ار  زامن  هک  یسک  هب  ام  تعافش  »

ادا ار  زامن  قح  دنتـسه ، وا  وریپ  هک  یناـسک  همه  هک  دراد  تسود  ماـما  تسا ، نید  نوتـس  زاـمن ، يرآ ! دـنور ، یم  ورف  رکف  هب  همه 
.دنناوخب تقو  لّوا  ار  نآ  دننک و 

هب اج  همه  زا  ناناملسم  ّجح ، ماّیا  رد  .دینک  يراوگوس  میارب  ّجح  مسارم  رد  لاس  تفه  نم ، زا  دعب  هک  دنک  یم  ّتیـصو  ماما  نونکا 
دای هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  دننک و  یم  تکرـش  مسارم  نیا  رد  مدرم  دوش ، رازگرب  يراوگوس  مسارم  اجنآ  رد  یتقو  دـنیآ ، یم  هّکم 

.دوش نایب  قیاقح  دنامب و  هدنز  (ع ) قداص ماما 

ایند ِنادنز  رد  هک  تسا  لاس  وا 65  حور  تسا ، هدش  اه  نامـسآ  يوس  هب  زاورپ  هدامآ  ماما  رگید  هک  دنمهف  یم  همه  تیـصو  نیا  اب 
164! تسا زاورپ  عقوم  نونکا  تسا ، هدوب  ریسا 

زا دعب  دنک و  یم  قرع  وا  یناشیپ  دوش ، یم  کیدزن  ن�وم  گرم  یتقو  هک  تسا  ربمایپ  ثیدح  نیا  دنیـشن ، یم  ماما  یناشیپ  رب  یقرع 
165 .دنک یم  هبرجت  ار  ییابیز  شمارآ  وا  نآ ،

.دنک یم  زاورپ  نامسآ  يوس  هب  وا  حور  دنک و  یم  يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  ماما  دعب ، یتاظحل 

اه هشیدنا  اب  ییانشآ 

هراشا

شطع تشاد ، شطع  زونه  نم ، ملق  مدرک ، یم  دیاب  هچ  اّما  منک ، مامت  ار  باتک  رگید  دسرب ، اجنیا  هب  ملق  یتقو  مدوب  هتفرگ  میمصت 
! نتشون

ماما رابرهگ  نانخس  متسناد  یم  متفگ ، یم  نخس  رتشیب  (ع ) قداص ماما  ياه  هشیدنا  زا  دیاب 
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؟ مدرک یم  باختنا  دیاب  ار  مادک  نم  تسا ، دایز  رایسب 

: مداتفا نخس  نیا  دای  هب  ماجنارس 

«. دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک / ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  »

هب یتقو  یناسک  (ع !) قداص ماما  نارای  لاح  هب  اشوخ  متـشون ، مه  زاب  مدرک و  هعجارم  ثیداحا  بتک  هب  نم  دش و  مهار  قیفر  قیفوت 
دندینـش ماما  زا  هک  ار  ینانخـس  نانآ  دنک ، تمحر  ار  نانآ  ادخ  .دندرک  یم  ساسحا  تشهب  رد  رد  ار  دوخ  دـنتفر ، یم  ماما  روضح 

.مسیون یم  نانآ  ِنابز  زا  نونکا  نم  .دندرک  لقن  ناگدنیآ  يارب 

...شاب هارمه  نم  اب 

درادن ییالط  شفک  هک  ادخ 

زا ار  دوخ  تال�وس  ات  دـهد  یم  هزاجا  ام  هب  نیمه  يارب  میا ، هدینـش  نید  مسا  هب  ار  يرگید  ياهزیچ  ام  هک  دـناد  یم  (ع ) قداص ماما 
.دهد یم  خساپ  تال�وس  همه  هب  زاب  يور  اب  وا  میسرپب و  وا 

نانآ دراد ، تسد  هرهچ و  اه ، ناسنا  دننام  ادـخ  هک  دـنیوگ  یم  يا  هّدـع  نم ! ياقآ  میوگ : یم  مریگ و  یم  هزاجا  ماما  زا  نم  نونکا 
تسد اب  ار  وا  نم  هک  مدآ  رب  ارچ  سیلبا ! يا  : » دیوگ یم  ادخ  هک  اجنآ  دننک ، یم  لالدتسا  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  دوخ  نخس  نیا  يارب 

.»؟ يدرکن هدجس  مدوب ، هدرک  قلخ  دوخ 

«. مبلط یم  ار  وت  ششخب  ایادخ ! راب  : » دیوگ یم  دریگ و  یم  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رس  ماما 

داقتعا سک  ره  تسا ، هدش  رفاک  دراد ، تروص  هرهچ و  ادخ  هک  دشاب  هتـشاد  داقتعا  سک  ره  : » دیوگ یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  دعب 
«. تسا رتالاو  رتالاب و  دنیوگ ، یم  نانیا  هچنآ  زا  ادخ  تسا ، رفاک  دراد ، اپ  تسد و  اضعا و  ادخ  هک  دشاب  هتشاد 

: دیوگ یم  نآرق  رد  ادخ  هک  اجنآ  دوش ، یم  هچ  هیآ  نیا  يانعم  سپ  درادن ، تسد  ادخ  رگا  اّما  تسا ، نشور  یلیخ  ماما  نخـس  نیا 
رب ارچ  سیلبا ! يا  »
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166 .»؟ يدرکن هدجس  مدوب ، هدرک  قلخ  دوخ  تسد  ود  اب  ار  وا  نم  هک  مدآ 

هک مدآ  رب  ارچ  هک  دیوگ  یم  ناطیـش  هب  ادخ  .تسادخ  تردق  هیآ ، نیا  رد  ادخ  تسد  زا  روظنم  : » دیوگ یم  باوج  رد  ماما  نونکا 
«. يدرکن هدجس  مدیرفآ ، دوخ  تردق  اب  ار  وا  نم 

ینعی دشاب ،» یم  اه  تسد  همه  يالاب  ادخ  تسد  (: » ْمِهیِدـْیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی  : ) تسیچ هیآ  نیا  يانعم  هک  میدـش  هّجوتم  ام  همه  نونکا 
! تساه تردق  همه  زا  رتالاب  ادخ  تردق 

؟ تسیچ ادخ  هرهچ  زا  روظنم  یتسار  هب  دسر ، یم  منهذ  هب  يرگید  ل�وس 

«. دنشاب یم  وا  يایلوا  ناربمایپ و  ادخ ، تروص  زا  روظنم  : » دیوگ یم  خساپ  رد  ماما 

167 .تسا هدرک  یفّرعم  هّللا » هجو   » دوخ هرهچ  ناونع  هب  ار  دوخ  بوخ  ِناتسود  ادخ  يرآ !

.تسا هدرک  یفّرعم  هّللا » هجو   » دوخ هرهچ  ناونع  هب  ار  دوخ  بوخ  ِناتسود  ادخ  يرآ !

یم هک  دنتـسه  اه  نآ  طقف  دورب ، ادخ  ناگدـنیامن  ناربمایپ و  دزن  دـیاب  دـهاوخ ، یم  ار  وا  تخانـش  تفرعم و  ادـخ و  نید  سک  ره 
.دننک نایب  مدرم  يارب  ار  یعقاو  تخانش  تفرعم و  دنناوت 

دوخ بوخ  ناتـسود  هب  ادخ  هک  تسا  یبقل  ادخ ،» هرهچ  هّللا : هجو   » هک ممهف  یم  نونکا  منک ، یم  رکف  ماما  باوج  نیا  هب  رگید  راب 
.تسا هداد 

هب مور  یمن  تقو  چیه  منک ، یم  مالس  متسیا و  یم  صخش  نآ  هرهچ  يوربور  مارتحا  لامک  اب  مور ، یم  یگرزب  رادید  هب  نم  یتقو 
.میامنب مالس  منک و  تشپ  وا  هرهچ 

دهاوخ یم  یسک  رگا  دنشاب ، یم  كاپ  ماما  هدزاود  ربمایپ و  نامه  ادخ  تّجح  تسا ، هدرک  یفّرعم  دوخ  هرهچ  ار ، دوخ  تّجح  ادخ 
.دورب نانآ  هار  زا  دیاب  دورب  ادخ  يوس  هب 

* * *

ار ادخ  نم  : » تفگ ناناملسم  هب  ربمایپ  يزور  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  مناتسود  زا  یکی 
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وا شوگ  فرط  ود  زا  شرـس  ياهوم  دوب و  ییابیز  جات  وا  رـس  رب  دوبن ، ییوم  چـیه  ادـخ  تروص  رد  مدـید ،  اـبیز  یناوج  لکـش  هب 
168 «. دوب هداتسیا  الط  زا  یشرف  رب  دوب و  هدرک  اپ  الط  سنج  زا  یشفک  ادخ  .دوب  نازیوآ 

.دنراد لوبق  ار  نآ  ربمایپ  ثیدح  ناونع  هب  مدرم  هک  تسا  يزیچ  نیا 

؟ دراد وم  اپ و  رس و  ادخ  ایآ  دید ؟ مشچ  اب  ناوت  یم  ار  ادخ  ایآ  منک ، یم  رکف  دوخ  اب  نم 

ربمایپ : » دـیوگ یم  دونـش  یم  ارم  نخـس  ماما  یتقو  .مونـشب  ار  حیحـص  باوج  وا  زا  میوگب و  (ع ) قداص ماـما  هب  ار  بلطم  نیا  دـیاب 
رفاک دید ، رـس  مشچ  اب  ناوت  یم  ار  ادخ  هک  دنک  لایخ  سک  ره  دید ، ار  ادـخ  شیوخ  بلق  اب  وا  دـیدن ، رـس  مشچ  اب  ار  ادـخ  زگره 

.تسا قولخم  دوش ، هدید  مشچ  اب  هچ  ره  دوب ، هدیرفآ  کی  هکلب  دوبن ، ادخ  وا  رگید  دید ، مشچ  اب  دش  یم  ار  ادخ  رگا  تسا ، هدـش 
.دور یمن  نیب  زا  زگره  ادخ  هک  یناد  یم  وت  دور و  یم  نیب  زا  زور  کی  دوش ، هدید  مشچ  اب  هک  يزیچ  ره 

وا رگید  اّما  دید ، مشچ  اب  ار  وا  دش  یم  تشاد ، یم  ار  تافـص  نیا  زا  یکی  وا  رگا  درادن ، ار  تاقولخم  ياه  یگژیو  تافـص و  ادخ 
.درک یم  نوگرگد  مه  ار  وا  نامز  رذگ  دشاب ، یگشیمه  تسناوت  یمن 

ایند رد  .دید  ار  وا  ای  درک و  سح  ار  وا  ناوت  یمن  زگره  نیمه  يارب  درادن ، ار  دوخ  تاقولخم  تافـص  زا  یتفـص  چیه  هناگی  يادخ 
169 .دنیبب رس  مشچ  اب  ار  ادخ  دناوت  یمن  سک  چیه  ترخآ  و 

ماما هب  ار  دوخ  ياه  هدینـش  دـیاب  ام  يرآ ! .تسا  هدوب  غورد  دـنا ، هداد  تبـسن  ربماـیپ  هب  هک  ینخـس  نآ  موش  یم  هّجوتم  نم  نونکا 
، مینک هضرع 
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.میسانشب ون  زا  ار  نید  دیاب  ام  درادن ، یساسا  ام  ياه  هدینش  زا  یلیخ 

دیدینش هک  یثیدح  ره  : » دیوگ یم  دنک و  یم  نایب  غورد  ثیدح  زا  حیحـص  ثیدح  تخانـش  يارب  یکالم  ام  يارب  (ع ) قداص ماما 
«. دینک در  ار  نآ  دیتفای ، نآرق  فلاخم  ار  نآ  رگا  اّما  دینک ، لوبق  ار  نآ  دیتفای ، نآرق  قباطم  ار  نآ  رگا 

: دیوگ یم  هیآ 103  ماعنا ، هروس  رد  نآرق 

«. دننیبب ار  ادخ  دنناوت  یمن  اه  مشچ  (: » ...ُرَْصبَْألا ُهُکِرُْدت  َّال  )

.مینک در  ار  نآ  دیاب  ام  دشاب ، فلاخم  هیآ  نیا  اب  هک  ینخس  ره 

* * *

: دسرپ یم  دنک و  یم  ور  دوخ  نادرگاش  هب  (ع ) قداص ماما  زورما 

؟ ینک انعم  ار  ربکا » هّللا   » هلمج نم  يارب  یناوت  یم  ایآ 

یم اه  هدیرفآ  همه  زا  رت  گرزب  ادخ  دنتـسه ، ادخ  ياه  هدیرفآ  همه ، منیب ، یم  ناهج  رد  هچ  ره  تسا ، زیچ  همه  زا  رت  گرزب  ادخ 
.دشاب

.تسین تسرد  وت  نخس  نیا  يا ! هدرک  ضرف  دودحم  ار  ادخ  وت  ییوگب ، نینچ  نیا  رگا 

؟ تسیچ ربکا » هّللا   » زا روظنم  سپ 

170 .دیایب فصو  هب  هک  تسا  نیا  زا  رت  گرزب  ادخ 

.دیایب فصو  هب  هک  تسا  نیا  زا  رت  گرزب  ادخ  مور ، یم  ورف  رکف  هب  مونش ، یم  ار  نخس  نیا  نم  یتقو 

مه ار  ادـخ  مناوت  یم  اـیآ  اـّما  منک ، كرد  ار  یتسه  همه  مناوتب  نم  دـیاش  تسا ،» رت  گرزب  یتـسه ، همه  زا  ادـخ  : » میوگب نم  رگا 
؟ منک رّوصت  دوخ  نهذ  رد  ار  ادخ  تقیقح  مناوت  یم  ایآ  منک ؟ ساسحا  ار  وا  یگرزب  مناوت  یم  ایآ  منیبب ؟

؟ تسا رت  گرزب  یتسه  همه  زا  ادخ  میوگب  مهاوخ  یم  هنوگچ  منیبب ، منک و  سح  ار  ادخ  تقیقح  مناوت  یمن  نم  یتقو 

؟ درک هسیاقم  يزیچ  اب  ار  ادخ  تقیقح  ناوت  یم  ایآ 

مهف رد  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  رتالاب و  ادخ  .تسا  قیقد  ردقچ  ماما  نخس  هک  یتسار  هب 
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.دنک كرد  ار  وا  یگنوگچ  ادخ و  تقیقح  دناوت  یمن  سک  چیه  .دجنگب  نم  كرد  و 

ادخ هچنآ  هب  ندرک  رکف  اب  مناوت  یم  طقف  نم  دشاب ، یم  نآ  زا  ریغ  ادخ  هک  منادب  دـیاب  منک ، رّوصت  مدوخ  نهذ  رد  ادـخ  زا  هچ  ره 
.مسانشب ار  وا  تقیقح  مناوت  یمن  اّما  مربب ، یپ  وا  تمظع  هب  تسا ، هدیرفآ 

دوخ ساوح  اب  ار  نآ  هک  دنک  فصو  ار  يزیچ  دناوت  یم  طقف  رـشب  نهذ  هک  ارچ  دنک ، فصو  ار  ادخ  دناوت  یمن  سک  چـیه  يرآ !
.درک كرد  يرشب  ساوح  اب  ناوت  یمن  زگره  ار  ادخ  دشاب ، هدرک  كرد 

.دیآرد كرد  فصو و  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  ادخ 

* * *

هتفرگ ارف  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  همه  ادخ  تخت  (: » َضْرَْألاَو َوَمَّسلا ِت  ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  : ) مدـناوخ یم  ار  هیآ  نیا  مدوب ، هفوک  رد  یتقو 
171 ؟» تسا

يور رب  دراد و  یگرزب  تخت  ادخ  دنتفگ : نم  هب  اه  نآ  مدرک ، ل�وس  اه  یـضعب  زا  .تسیچ  ادخ » تخت   » يانعم منادـب  متـساوخ  یم 
یم دوخ  یهاشداپ  تخت  رب  ادـخ  دـسر  یم  ارف  تماـیق  زور  یتقو  هک  دـنا  هتفگ  نم  هب  اـه  نآ  .دـهد  یم  ناـمرف  تسا و  هتـسشن  نآ 

.دنتفا یم  هدجس  هب  تخت  نآ  ياپ  رد  مه  یهورگ  دننک و  یم  هاگن  وا  هب  مدرم  دنیشن و 

ملع و ادـخ ، تخت  زا  روظنم  : » دـیوگ یم  نینچ  خـساپ  رد  ماما  .مسرپب  ار  هیآ  نیا  يانعم  (ع ) قداص ماما  زا  هک  تسا  نآ  تقو  الاح 
172 «. تسین هدیشوپ  ادخ  ملع  زا  زیچ  چیه  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  اه  نامسآ  نیمز و  همه  ادخ  شناد  ملع و  تسادخ ، شناد 

.دهد یم  ناشن  دوخ  تموکح  هب  ار  دوخ  هطاحا  تردق و  وا  عقاو  رد  دنیشن ، یم  دوخ  تخت  يور  رب  یهاشداپ  یتقو  يرآ !

شدوخ ملع  اب  مه  ادخ  .تسا  شروشک  رب  وا  تردق  هناشن  هاشداپ ، تخت 
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.دراد یهاگآ  نآ  زا  ادخ  دتفا  یم  ناتخرد  زا  هک  یتخرد  گرب  ره  .تسین  هدیشوپ  ادخ  رب  زیچ  چیه  دراد ، هطاحا  یتسه  همه  هب 

رد دـهاوخب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  رتالاب و  ادـخ  دـهدب ، نامرف  دوخ  ياـه  هدـیرفآ  رب  دنیـشنب و  نآ  يور  رب  هک  درادـن  یتخت  ادـخ 
.تسا هّزنم  كاپ و  دنراد ، اه  هدیرفآ  هک  یتافص  همه  زا  ادخ  .دریگ  رارق  یناکم 

درک نّیعم  ام  تیاده  يارب  ار  (ع ) تیب لها  ادخ  يرآ ! ممهفب ، هویش  نیرت  نئمطم  هب  ار  نآرق  دیاب  هنوگچ  هک  مناد  یم  رگید  نونکا 
.میزومایب نانآ  زا  ار  نآرق  ات  تساوخ  ام  همه  زا  و 

؟ دشن ازع  یسورع  نیا  ارچ 

، دشاب یم  ارگربج  وا  .تسا  هدـمآ  هنیدـم  هب  هفوک  رهـش  زا  مه  وا  .ینامی  سوواط  .تسا  سوواط  وا  مسا  ینیب ، یم  ار  ناوج  نآ  ایآ 
.درادن دوخ  زا  يرایتخا  ناسنا  تسا و  روبجم  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  ناسنا  هک  دراد  داقتعا  ینعی 

: دیوگ یم  نخس  وا  اب  ماما  نک ! شوگ 

؟ تسیچ ناسنا  دروم  رد  وت  هدیقع 

.درادن دوخ  زا  يرایتخا  تسا و  روبجم  ناسنا  هک  میوگ  یم  نم 

زا يرایتخا  چیه  نم  منک ، هانگ  مدوب  روبجم  نم  ایادخ   » دیوگب ادـخ  هب  دـناوت  یم  تمایق  زور  رد  راکهنگ  ناسنا  ایآ  وت  هدـیقع  قبط 
«. متشادن دوخ 

.دیوگب ینخس  نینچ  دناوت  یم  وا  .يرآ 

؟ دنک یم  باذع  ار  نانآ  ارچ  دتسرف ؟ یم  مّنهج  هب  ار  ناراکهنگ  ادخ  ارچ  سپ  تسا ، روط  نیا  رگا 

.تسا هتفگن  نخس  وا  اب  هنوگ  نیا  یسک  لاح  هب  ات  دیوگب ، هچ  دناد  یمن  وا  دور ، یم  ورف  رکف  هب  دنک و  یم  توکس  سوواط  اجنیا 
: مرادن رتشیب  هار  دنچ  نم  دیوگ  یم  دوخ  اب  وا 

نآرق اب  هک  نخس  نیا  .درب  دهاوخن  مّنهج  هب  ار  سک  چیه  ادخ  تسا و  غورد  مّنهج  باذع  میوگب  هک  نیا  لوا :
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.تسا فلاخم 

تسا و راکـشآ  یملظ  نیا  درب و  یم  مّنهج  هب  ار  نانآ  دـنا ، هدوب  روبجم  ناراـکهنگ  دـناد  یم  هک  نیا  اـب  ادـخ  میوگب  هک  نیا  مود :
.دنک یمن  ملظ  شناگدنب  هب  زگره  ادخ 

.تسا هداد  رایتخا  ناسنا  هب  ادخ  هک  منک  رواب  مرادرب و  ییارگربج  زا  تسد  هک  نیا  موس :

وت نخس  نم  مرادن ، ینمشد  تقیقح  قح و  اب  زگره  نم  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  نونکا  وا  تسا ، سوواط  هب  اه  هاگن  همه 
173 «. منک یم  هبوت  دوخ  لطاب  هدیقع  زا  منک و  یم  لوبق  ار 

.تشادرب تسد  ییارگربج  زا  سوواط  هک  ادخ  رکش 

مدرم رب  دنا  هتسناوت  داقتعا  نیا  جیورت  اب  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  هّیُما  ینب  تسا ؟ هّیُما  ینب  تموکح  ثاریم  ییارگربج  یناد  یم  ایآ 
.دننک تموکح 

شنزرـس (ع ) نیـسح نتـشک  رطاخ  هب  ار  دـیزی  زگره  رگید  سپ  درادـن ، دوخ  زا  يرایتخا  چـیه  ناـسنا  هک  دـندرک  رواـب  مدرم  یتقو 
هدوب ادخ  هدارا  نیا  دنکب ، ار  راک  نیا  دوب  روبجم  وا  تسا ، هتـشادن  دوخ  زا  يرایتخا  چیه  دیزی  ییارگربج ، قبط  اریز  درک ، دنهاوخن 

! دوش هتشک  (ع ) نیسح هک  تسا 

یم لـتق  هب  اـی  هتخادـنا  نادـنز  هب  ار  هدـیقع  نیا  نارادـفرط  دنتـسناد و  یم  نید  رد  تعدـب  ار  ناـسنا  ندوب  دازآ  هب  داـقتعا  هّیُما  ینب 
.دندناسر

.میدش هّجوتم  ار  ییارگربج  ندوب  لطاب  ام  همه  زورما 

.دوش یمن  ارگربج  زگره  وا  نیمه  يارب  دراد ، داقتعا  ادخ » تلادع   » هب هک  تسا  یسک  یعقاو  هعیش 

هب ار  وا  ادـخ  مه  زاب  اّما  دـنک ، كرت  ار  هانگ  هتـسناوت  یمن  تسا و  هدوب  هاـنگ  هب  روبجم  راـکهنگ  : » دراد رواـب  نینچ  ارگربج  ناـسنا 
«. دزادنا یم  مّنهج 

.دنک یمن  ملظ  شناگدنب  هب  زگره  ادخ  تسا و  راکشآ  یملظ  نیا  تسا  مولعم  و 

* * *

.مشاب هتشاد  نامیا  ردق  اضق و  هب  دیاب  ما  هدینش  نم 

ینیب شیپ  ار  يا  هدنیآ  اه ، ناسنا  همه  يارب  دنوادخ 
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.دوش یم  هتفگ  مه  ردق » اضق و   » نآ هب  هک  تسا  ناسنا  ره  تشونرس  نامه  ریدقت  دنیوگ ، یم  ریدقت »  » نآ هب  هک  تسا  هدرک 

174 «. دنک یمن  تمحر  رظن  وا  هب  تمایق  زور  رد  ادخ  دشاب ، هتشادن  نامیا  ادخ  ریدقت  هب  سک  ره  : » تسا هدومرف  ربمایپ 

؟ تسیچ ردق ) اضق و   ) تشونرس نیا  زا  روظنم  ددنب ، یم  شقن  نم  نهذ  رد  یل�وس  نونکا 

؟ دراد ییانعم  هچ  ردق ) اضق و   ) تشونرس رگید  سپ  مراد ، رایتخا  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  نم  تسا و  هداد  رایتخا  نم  هب  ادخ  رگا 

؟ مشاب هتشاد  رایتخا  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  نم  هک  دوش  یم  هنوگچ  سپ  تسا ، هدرک  يزیر  همانرب  ًالبق  ارم  یگدنز  ادخ  رگا 

: دیوگ یم  نم  هب  ماما  .مسرپب  (ع ) قداص ماما  زا  ار  ل�وس  نیا  دیاب  نم 

؟ منک نایب  تیارب  هلمج  کی  رد  ار  ردق  اضق و  ای  تشونرس  یهاوخ  یم  ایآ 

! نم يالوم  .يرآ 

زا هکلب  دنک ، یمن  ل�وس  اه  نآ  ِتشونرـس  ای  ردق  اضق و  زا  دنک ، عمج  یـسرباسح  يارب  ار  مدرم  ادـخ  دـسرب و  ارف  تمایق  زور  یتقو 
.دنک یم  ل�وس  نانآ  لامعا 

؟ تسیچ نخس  نیا  زا  روظنم  .منک  رکف  هلمج  نیا  رد  دیاب 

؟ يدرک يدزد  ارچ  يدروخ ؟ بارش  ارچ  یتفگ ؟ غورد  ارچ  دنک : یم  ل�وس  ناسنا  زا  یسرباسح  ماگنه  تمایق  زور  رد  مه  ادخ 

ارچ يدـش ؟ ضیرم  ارچ  دـیوگ : یمن  زگره  ادـخ  تسا ، ناسنا  لامعا  هرابرد  اه  ل�وس  نیا  اریز  تسا ، یتسرد  تال�وس  اـه  ل�وس  نیا 
( ردق اضق و   ) تشونرـس هب  هک  تسا  ییاهزیچ  اه  نیا  اریز  يدش ؟ تسوپ  هایـس  ارچ  ای  يدـش  تسوپدیفـس  ارچ  دوب ؟ هاتوک  وت  رمع 

.ددرگ یمرب 

ياهراک هب  هک  هچ  ره  ددرگ ، یمرب  ردـق  اـضق و  هب  دـنک ، یمن  ل�وس  نآ  زا  ادـخ  هچ  ره  : » نک شوگ  رگید  راـب  ار  ماـما  نخـس  نیا 
ردق اضق و  زا  ددرگ ، یمرب  ناسنا 
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«. تسین

رمع تّدم  رد  نم  هک  نیا  اّما  ددرگ ، یمرب  ردق  اضق و  هب  نیا  لاس ، داتفه  ای  منک  یگدنز  لاس  هاجنپ  دشاب ، ردـقچ  نم  رمع  هک  نیا 
.تسین ردق  اضق و  ءزج  دوش و  یم  طوبرم  نم  رادرک » لمع و   » دوخ هب  ما ، هداد  ماجنا  ییاهراک  هچ  دوخ 

: دراد هناگادج  هدودحم  ود  نم  یگدنز 

هزور نارگید ، هب  کمک  ندـناوخ ، زامن   ) دریگ یم  ياج  نم  راتفر  رادرک و  همه  هدودـحم  نیا  رد  .لـمع  هدودـحم  لوا : هدودـحم 
(. ...و ندرک  تبیغ  نتفگ ، غورد  نتفرگ ،

، اهالب نم ، یتمالـس  يرامیب و  نم ، رمع  تّدم   ) دریگ یم  ياج  نم  تشونرـس  هدودحم  نیا  رد  .ردق  اضق و  هدودحم  مود : هدودحم 
(. ...و اه  یتخس 

175 .دوش یمن  طولخم  مه  اب  زگره  هدودحم  ود  نیا 

زگره ادخ  يرآ ! .متسه  دوخ  راتفر  رادرک و  لوئـسم  نم  اریز  دنک  یم  ل�وس  نم  زا  لّوا  هدودحم  دروم  رد  تمایق  زور  رد  طقف  ادخ 
.مهد یم  لکـش  ار  دوخ  رادرک  لمع و  دوخ ، رایتخا  اب  هک  متـسه  نم  دوخ  نیا  دنک ، یمن  ریدـقت  يزیر و  همانرب  ارم  رادرک  لمع و 

هّدع دنتسه و  یتخس  يرامیب و  رد  يا  هّدع  دهد ، یم  رارق  دایز  ار  يا  هّدع  يزور  مک و  ار  يا  هّدع  يزور  شیوخ ، تمکح  هب  ادخ 
.يریپ رد  رگید  هّدع  دنور و  یم  ایند  زا  یناوج  رد  يا  هّدع  .یتمالس  رد  مه  يا 

یطیارـش ره  رد  نم  .دراد  طابترا  نم  رایتخا  هب  نم  لامعا  درادـن ، ردـق  اضق و  هب  یطبر  نم ، لامعا  اّما  تسا ، ردـق  اضق و  زا  اه  نیا 
176 .منک باختنا  ار  دب  هار  ای  بوخ  هار  مناوت  یم  مراد و  رایتخا  مشاب ، هک 

* * *

: دنک یم  لقن  (ع ) یسیع ترضح  زا  ییارجام  ام  يارب  ماما  نونکا 

دوب و اپرب  ییاغوغ  هلحم  نآ  رد  دندرک ، یم  روبع  يرهش  زا  دوخ  نارای  زا  يا  هّدع  اب  (ع ) یسیع

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 162 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ درک و  دوخ  نارای  هب  ور  (ع ) یسیع .دندرک  یم  يداش  همه 

؟ دننک یم  يداش  هنوگ  نیا  نانیا  ارچ  تسا ؟ ربخ  هچ 

.دور یم  تخب  هناخ  هب  هلحم  نیا  لها  زا  یکی  رتخد  بشما  .تسا  یسورع  مسارم 

! تسشن دنهاوخ  ازع  هب  ادرف  دننک و  یم  يداش  بشما  اه  نآ 

؟ هچ يارب 

.تفر دهاوخ  ایند  زا  سورع  بشما 

زا يا  هناشن  چیه  یـسیع  نارای  داتفا ، هلحم  نآ  هب  اه  نآ  رذگ  رگید  راب  دـعب  زور  .دنتـشذگ  اجنآ  زا  شنارای  و  (ع ) یـسیع ترـضح 
: تفگ درک و  ور  وا  هب  یسیع  نارای  زا  یکی  .دندوب  يداش  لوغشم  زونه  مدرم  .دندیدن  ازع 

؟ تسا هدنز  زونه  وا  اّما  درم ، دهاوخ  سورع  ماگنه ، بش  هک  یتفگ  ام  هب  زورید  یسیع ! يا 

.میورب هداوناخ  نیا  دزن  مه  اب  .دوش  یم  نامه  تساوخ ، ادخ  هچ  ره 

: دیوگ یم  سورع  هب  یسیع  .دنوش  یم  هناخ  دراو  شنارای  یسیع و  هزاجا ، بسک  زا  دعب  دیآ ، یم  رد  ادص  هب  هناخ  رد 

؟ يداد ماجنا  يریخ  راک  هچ  وگب  میارب  سورع ! يا 

مه نم  دندوب ، یسورع  نشج  ياهراک  لوغشم  همه  .دوب  هدمآ  اذغ  نتفرگ  يارب  دوب و  هنسرگ  وا  .دمآ  ام  هناخ  رد  هب  يریقف  بشید 
.مداد وا  هب  ار  ییاذغ  متساوخرب و  اج  زا  نم  دز ، ادص  رگید  راب  کی  وا  مدرک ، یم  یگدیسر  نانامهم  هب  دیاب 

! وش دنلب  دوخ  ياج  زا 

نآ رطاخ  هب  ادـخ  : » دـیوگ یم  سورع  هب  (ع ) یـسیع .دـتفا  یم  نیمز  رب  وا  سابل  ریز  زا  رام  کی  دزیخ ، یمرب  دوخ  ياـج  زا  سورع 
177 «. درک عفد  وت  زا  ار  الب  نیا  بوخ ، راک 

نیا دورب ، اـیند  زا  بش  نآ  سورع  نآ  هک  دوـب  رارق  دـنروآ ، یم  موـجه  مـنهذ  هـب  اـه  ل�وـس  زاـب  مور ، یم  ورف  رکف  هـب  نـم  نوـنکا 
دش روطچ  دوب ، وا  تشونرس 
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؟ درک رییغت  ردق ) اضق و   ) تشونرس هک 

یم ناشن  ار  ادخ  یگرزب  تمظع و  نآ ، هب  داقتعا  هک  دنک  یم  هراشا  دیوگ و  یم  نخـس  میارب  ادـَب »  » هب داقتعا  زا  ماما  هک  تساجنیا 
178 .دهد

«! اَدب : » مونش یم  ار  هملک  نیا  هک  تسا  یلّوا  راب  نم 

179 (. ردق اضق و  رد  رییغت   ) تشونرس رد  رییغت  ینعی : اَدب 

يرگید تشونرس  ادخ  داد ، هقدص  وا  هک  نیا  رطاخ  هب  اّما  دورب ، ایند  زا  سورع  هک  دوب  نیا  لّوا  تشونرـس  سورع ، نآ  يارجام  رد 
.دز مقر  وا  يارب 

: دوب هدز  مقر  تشونرس  ود  سورع  نآ  دروم  رد  ادخ  هک  نآ  هصالخ 

.دشاب هاتوک  شرمع  دنکشب ، ار  ریقف  نآ  لد  سورع  نآ  رگا  لوا : تشونرس 

.دشاب ینالوط  شرمع  دنک  کمک  ریقف  هب  رگا  مود : تشونرس 

.دومن ینالوط  ار  وا  رمع  دز و  مقر  وا  يارب  ار  مود  تشونرس  ادخ  درک ، کمک  ریقف  هب  سورع  نآ  هک  یتقو 

.تفر یم  ایند  زا  سورع  ًامتح  درک ، یمن  کمک  ریقف  هب  سورع  رگا  دوب ، هدش  ربخاب  لّوا  تشونرس  زا  (ع ) یسیع ترضح  عقاو  رد 

! داد دهاوخ  ماجنا  يراک  هچ  سورع  نآ  هک  تسناد  یمن  ادخ  هک  ینک  رکف  ادابم  شاب ! بظاوم 

.تسین هدیشوپ  ادخ  ملع  زا  زیچ  چیه  دنک ، یم  کمک  ریقف  نآ  هب  سورع  نآ  هک  تسناد  یم  مه  لّوا  زا  ادخ 

؟ تسیچ اَدب  هب  داقتعا  هدیاف  یناد  یم  ایآ 

هک دوش  یم  ثعاب  نیا  .مهدب  یتارییغت  دوخ ، تشونرـس  رد  ریخ  راک  اب  مناوت  یم  هک  مناد  یم  مشاب ، هتـشاد  داقتعا  اَدب  هب  نم  یتقو 
.منک ّتقد  دوخ  یگدنز  ریسم  رد  نم 

نم تسین و  تخاونکی  یعطق و  تسخن ، زور  زا  ردق ) اضق و   ) تشونرـس مهدب ، رییغت  ار  دوخ  تشونرـس  ادـخ  نذا  هب  مناوت  یم  نم 
نیزگیاج ار  یتشونرس  مناوت  یم  نم  متسین ، ردق  اضق و  ریسا 
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.منک رگید  تشونرس 

وا هچ  ره  تسا و  هارمه  وا  اب  تشونرـس  نآ  رمع  نایاپ  ات  درک  نّیعم  یـسک  يارب  ار  یتشونرـس  ادخ  یتقو  هک  دنراد  داقتعا  نایدوهی 
دناوت یمن  مه  ادخ  دوخ  یّتح  تسا و  ناسنا  مود  ِيادخ  تشونرس ، هک  ایوگ  دنک ، یمن  رییغت  تشونرـس  نآ  دنک ، شالت  دهاوخب و 

!! دهدب رییغت  ار  نآ  دراذگب و  رثا  نآ  يور  رب 

نذا هب   ) میناوت یم  ام  دراد و  ام  لمع  هب  یگتـسب  تسا ، هدرک  صّخـشم  ام  يارب  ادـخ  هک  یتشونرـس  دـیوگب : ام  هب  دـهاوخ  یم  ماما 
! میهد رییغت  ار  نآ  دوخ  لامعا  اب  ادخ )

یگدنز رد  نانآ  هک  نآ  رگم  دهد ، یمن  رییغت  ار  یهورگ  چیه  تشونرـس  ادخ  : » تسا هتفگ  نآرق  رد  دعر »  » هروس هیآ 12  رد  ادخ 
«. دنهدب يرییغت  دوخ 

باذـع تمایق  زور  رد  مهدـب ، ماجنا  ار  یهانگ  رگا  متـسه ، دازآ  دـب  ای  ریخ  راک  ماجنا  رد  نم  دـیرفآ ، رایتخا  اب  يدوجوم  ارم  ادـخ 
، تسین تمایق  زور  يارب  طقف  نم  هانگ  رثا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اّما  مداد ، ماـجنا  دوخ  راـیتخا  هب  ار  راـک  نیا  هک  ارچ  دـش  مهاوخ 
، دـنک ینالوط  ارم  رمع  دـناوت  یم  نم  بوخ  راک  هک  روطنامه  دوشب  هاتوک  نم  رمع  هک  دوش  یم  ثعاب  نم  ناهانگ  زا  یـضعب  هکلب 

.دنادرگ رود  نم  زا  ار  گرزب  يرامیب  کی  بوخ ، راک  کی  تسا  نکمم 

.درک نایب  ام  يارب  ار  نآ  ماما  هک  دشاب  یم  ادب »  » هب داقتعا  هجیتن  اه ، نیا  همه 

* * *

هب ادخ  دتفا ، یم  یتخرد  زا  هک  یگرب  ره  تسا ، ربخاب  تسا  نامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ  زا  ادـخ  : » مناوخ یم  ار  هیآ  نیا  نآرق  رد  نم 
180 «. تسا هاگآ  نآ 

لوغشم نم  نآلا  هک  دناد  یم  وا  دراد ، ملع  زیچ  همه  هب  ادخ  هک  مناد  یم 
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.دراد لماک  یهاگآ  دوخ  ناگدنب  رادرک  راتفر و  هب  وا  درذگ ، یم  هچ  ...و  اه  هوک  اهایرد ، رد  هک  دناد  یم  وا  متسه ، يراک  هچ 

ملع اـهزیچ  نیا  هب  مه  یتسه  ناـهج  ندرک  قلخ  زا  لـبق  ادـخ  اـیآ  تسا : ل�وس  نم  يارب  بلطم  کـی  طـقف  مناد ، یم  ار  اـه  نیا  نم 
؟ تشاد

یهاگآ ناهج  نیا  تایئزج  هب  تسناد و  یم  ار  یلک  ياهزیچ  طقف  ناهج ، تقلخ  زا  لبق  ادـخ  دـنیوگ  یم  اـه  یـضعب  هک  ما  هدـینش 
.تشادن

؟ هن ای  تسا  تسرد  نخس  نیا  منادب  مهاوخ  یم  نم 

: منک یم  ل�وس  وا  زا  مور و  یم  (ع ) قداص ماما  دزن  نونکا 

.مسرپب امش  زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  مراد و  یل�وس  نم ! ياقآ 

! سرپب ار  دوخ  ل�وس 

؟ تشاد یهاگآ  نآ  زا  ادخ  دراد ، دوجو  ناهج  نیا  رد  نآلا  هچنآ  ایآ 

181 .تشاد یهاگآ  زیچ  همه  هب  دنیرفایب ، ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  نیا  زا  لبق  ادخ  .يرآ 

هزادنا دح و  ادخ  ملع  تسا ، هنوگچ  ادخ  ملع  هک  مناد  یم  نونکا  مدینش ، دوخ  ماما  زا  ار  حیحص  باوج  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادخ 
.تشاد یهاگآ  ملع و  زیچ  همه  هب  زین  تقلخ  زا  لبق  هک  روطنامه  دراد  ملع  زیچ  همه  هب  نآلا  ادخ  درادن ، يا 

؟ دناسر یم  تداهش  هب  ار  (ع ) نیسح دیزی  يرجه  لاس 61  رد  تسناد  یم  ناهج  تقلخ  زا  لبق  ادخ  ایآ 

.تسا هتشاد  یهاگآ  ملع و  زیچ  همه  هب  نیمز  اه و  نامسآ  تقلخ  زا  لبق  ادخ  ماما  نخس  قبط 

؟ درب یم  مّنهج  هب  ار  دیزی  ادـخ  ارچ  سپ  دـشک ، یم  ار  (ع ) نیـسح ماما  دـیزی ، هک  تسناد  یم  ادـخ  رگا  : » میوگ یم  دوخ  اب  نونکا 
.»؟ تسا هتشادن  يریصقت  هک  دیزی 

؟ درک عمج  ناسنا  رایتخا  اب  ار  ادخ  ملع  ناوت  یم  هنوگچ  یتسار  هب  منک ، رکف  دوخ  ل�وس  نیا  باوج  يارب  دیاب 

هسردم هب  مه  اب  ام  هک  نک  ضرف 
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سرد ًالـصا  منک و  یم  یلبنت  نم  اّما  یناوخ ، یم  بوخ  ار  تسرد  تدوخ  رایتخا  اـب  وت  .یتسه  یناوخ  سرد  درگاـش  وت  .میور  یم 
.مناوخ یمن 

وت هک  دـناد  یم  وا  دـناد ، یم  ار  زیچ  همه  مّلعم  اّما  تسا ، هتـشذگ  یـسرد  لاس  زا  هام  کی  طقف  تسا ، هدـشن  تاناحتما  لصف  زونه 
.دش مهاوخ  دودرم  نم  هک  دناد  یم  وا  نینچمه  دش ، یهاوخ  لوبق  لاس  رخآ 

! دودرم نم  يا و  هدش  لوبق  وت  دوش ، یم  مولعم  لاس  کی  هجیتن  دوش ، یم  لاس  رخآ 

وت نتـسناد  ملع و  نیا  موش ، یم  دودرم  نم  هک  یتـسناد  یم  وت  مّلعم ! ياـقآ  يا  هک  مریگب  ار  مّلعم  هقی  منزب و  داد  مناوت  یم  نم  اـیآ 
! موش دودرم  نم  هک  دش  ثعاب 

یم نم  مدناوخن ! سرد  مدوخ ، رایتخا  هب  نم  دشن ، نم  ندش  دودرم  ثعاب  وا  ملع  نیا  اّما  موش ، یم  دودرم  نم  هک  تسناد  یم  مّلعم 
.منیب یم  ار  نآ  هجیتن  مه  نآلا  مدرک و  باختنا  ار  یلبنت  مدوخ  متساوخن ، اّما  مناوخب ، سرد  متسناوت 

ادخ ملع  نیا  اّما  دـناسر ، یم  تداهـش  هب  ار  (ع ) نیـسح يرجه  لاس 61  رد  دـیزی  هک  تسناد  یم  ناهج  تقلخ  زا  لـبق  ادـخ  يرآ !
زور دـنچ  يارب  درک و  باـختنا  ار  اـیند  تموکح  اـیند و  شدوخ  دـیزی  .دـهدب  تسد  زا  ار  دوـخ  راـیتخا  دـیزی  هک  دـشن  نیا  ثعاـب 

شتآ رد  تماـیق  زور  رد  نیمه  يارب  داد و  ماـجنا  دوخ  راـیتخا  هب  ار  راـک  نیا  وا  دـناسر ، تداهـش  هب  ار  (ع ) نیـسح رتشیب  تموکح 
.دنک یمن  ملظ  سک  چیه  هب  تسا و  لداع  ادخ  .تسین  ملظ  زگره  نیا  تخوس و  دهاوخ  مّنهج 

؟ ینک یم  بارخ  ار  غاب  راوید  ارچ 

، دنک رادید  ترـضح  نآ  اب  دهاوخ  یم  دریگ و  یم  ار  (ع ) قداص ماما  هناخ  غارـس  وا  تسا ، هدمآ  هنیدم  هب  قشمد  زا  يرفاسم  زورما 
هرظانم ددص  رد  تسا و  دنمشناد  دنک  یم  اعّدا  دوخ  وا  ایوگ 
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.تسا ماما  اب 

یم دنک و  یم  ماما  هب  ور  رفاسم  .دنتـسه  اجنیا  نادرگاش  زا  يا  هّدع  .دونـش  یم  باوج  دنک ، یم  مالـس  دیآ ، یم  ماما  هناخ  هب  ناوج 
: دیوگ

.منک هرظانم  ثحب و  امش  اب  مهاوخ  یم  دیهد ، یم  خساپ  مدرم  تال�وس  هب  امش  ما  هدینش 

؟ يراد ل�وس  يا  هنیمز  هچ  رد 

.نآرق تئارق  یگنوگچ  هنیمز  رد 

«. تسوت اب  درم  نیا  باوج  نارمُح ! يا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  دراد  مان  نارمُح  هک  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  هب  ور  ماما 

: دیوگ یم  ماما  هب  رفاسم 

.امش درگاش  اب  هن  منک ، وگتفگ  امش  اب  ات  ما  هدمآ  اجنیا  هب  نم 

.يا هداد  تسکش  ارم  یهدب ، تسکش  ارم  درگاش  نیا  یتسناوت  رگا 

ياه لالدتـسا  لباقم  رد  ماجنارـس  دـشک و  یم  ازارد  هب  نانآ  نخـس  دوش ، یم  وگتفگ  دراو  نارمُح  اـب  دـنیب ، یمن  يا  هراـچ  رفاـسم 
.دنام یمرد  نارمُح 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  رفاسم  نآ  هب  ماما  نونکا 

؟ یتفای هنوگچ  ار  نارمُح 

ل�وس برع  تایبدا  دروم  رد  امش  زا  مهاوخ  یم  نونکا  تسا ، تسدربز  رایسب  وا  داد ، يا  هتـسیاش  باوج  مدیـسرپ ، وا  زا  هچ  ره  نم 
.منک

«. تسوت تبون  نونکا  نابا ! يا  : » دیوگ یم  وا  هب  دنک و  یم  نابا  هب  ور  ماما 

یم ماما  هب  ور  رگید  راب  وا  .دروخ  یم  تسکش  مه  هرظانم  نیا  رد  رفاسم  درذگ ، یم  یتعاس  دنک ، یم  نخس  هب  عورش  نابا  اب  رفاسم 
«. منک وگتفگ  امش  اب  هقف  رد  مهاوخ  یم  : » دیوگ یم  دنک و 

یم تسکش  هقف  رد  ار  رفاسم  نآ  زین  هرارُز  نک .» هرظانم  درم  نیا  اب  تسا ، هدیـسر  ارف  وت  تبون  هرارُز ، يا  : » دیوگ یم  هرارُز  هب  ماما 
.دهد

یم تسکـش  دنک و  یم  هرظانم  ماما  رگید  نادرگاش  اب  تماما  یـسانشادخ ، تاداقتعا ، رد  رفاسم  نآ  دنک ، یم  ادیپ  همادا  ارجام  نیا 
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.دروخ

تیاضر زا  يدنخبل  دنک و  یم  یهاگن  دوخ  نادرگاش  هب  ماما  دیوگ ، یمن  يزیچ  تسا و  هدرک  توکس  رگید  رفاسم 
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نیرتهب نیا  تسا ، هدومن  تیبرت  یّـصاخ  هنیمز  رد  نانآ  دادعتـسا  هب  هّجوت  اب  ار  دوخ  نادرگاش  زا  مادـک  ره  ماـما  يرآ ! .دراد  بل  رب 
182 .دشاب یم  یناسنا  ياهورین  تیبرت  يارب  هار 

* * *

، دنک تحیـصن  ار  نانآ  دهاوخ  یم  مه  زورما  دـنک ، یم  هدافتـسا  دوخ  نادرگاش  ندومن  هظعوم  يارب  یتصرف  ره  زا  (ع ) قداص ماما 
یم تسود  ار  امش  مدرم  دینک ، راتفر  ییوکین  اب  مدرم  اب  دیشاب و  راکتسرد  وگتسار و  امش  یتقو  : » تسا ماما  نخـس  نیا  نک ، شوگ 
رگا یلو  .موش  یم  لاحشوخ  نخس  نیا  ندینش  اب  نم  تسا .» يرفعج  وا  : » دنیوگ یم  دنهد و  یم  ناشن  رگیدکی  هب  ار  امـش  دنراد و 

تیبرت ار  وا  رفعج  هک  تسا  یسک  نیا  دینک ، هاگن  دنیوگ : یم  مدرم  دسر و  یم  نم  هب  امـش  راع  گنن و  دشابن ، هتـسیاش  امـش  راتفر 
«. تسا هدرک 

.دننک یم  باطخ  يرفعج »  » ار ام  دننیب ، یم  ار  ام  یتقو  مدرم  تسا ، رفعج » (، » (ع قداص ماما  یلصا  مان  هک  متفگ  تیارب  يرآ !

هن میشاب ، دوخ  ماما  تنیز  ثعاب  دیاب  میشاب ، دوخ  رادرک  راتفر و  بظاوم  دیاب  ام  .میتسه  رفعج  هعیـش  ام  هک  تسا  نیا  اه  نآ  روظنم 
183 .ترضح نآ  يراسمرش  هیام 

* * *

، دنک رادـید  ماما  اب  ات  تسا  هدـمآ  اجنیا  هب  یلاُمث »  » اب هارمه  وا  تسا ، هدـمآ  هنیدـم  هب  هک  تسا  راب  نیلّوا  وا  نک ، هاگن  ار  ناوج  نآ 
: دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  ناوج 

.مراد يدایز  تورث  نآلا  نم  دنا و  هداد  يدایز  قوقح  نم  هب  نانآ  مدوب و  هّیُما  ینب  تموکح  دنمراک  نم  نم ! ياقآ 

؟ دننک بصغ  روط  نیا  ار  ام  قح  دنتسناوت  یم  اه  نآ  ایآ  درک ، یمن  کمک  هّیُما  ینب  هب  سک  چیه  رگا 

؟ دراد دوجو  نم  تاجن  يارب  یهار  نونکا 

؟ ینک یم  لوبق  مهدب  وت  هب  يداهنشیپ  رگا 

.يرآ

هک ییاه  لوپ 
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.منک یم  تنامض  وت  يارب  ار  تشهب  نم  ینکب  ار  راک  نیا  رگا  هدب ، هقدص  ادخ  هار  رد  يا  هتفرگ  تموکح  نیا  زا 

.دنک یـشوپ  مشچ  تسا ، هدروآ  تسد  هب  اه  لاس  نیا  رد  هک  یتورث  همه  زا  دـیاب  وا  تسا ، یتخـس  راک  دور ، یم  ورف  رکف  هب  ناوج 
«. منک یم  ار  راک  نیا  نم  امش ! يادف  هب  مناج  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  ماجنارس  درذگ ، یم  یتاظحل 

ار یسابل  یّتح  وا  دهد ، یم  هقدص  ار  دوخ  تورث  همه  دسر  یم  هفوک  هب  ناوج  یتقو  .دندرگ  یم  زاب  هفوک  هب  یلامث  اب  هارمه  ناوج 
دـننک و یم  عمج  لوپ  يرادـقم  دـیوگ و  یم  نخـس  نایعیـش  اب  دوش ، یم  ربخاب  ارجام  زا  یلامث  .دـهد  یم  ناریقف  هب  دراد  نت  هب  هک 

.درب یم  ناوج  نآ  يارب  درخ و  یم  اذغ  يرادقم  سابل و  دنچ 

یم دـیدش  ناوج  نآ  يرامیب  یتّدـم  زا  دـعب  .دور  یم  وا  تدایع  هب  زور  ره  یلامث  دوش ، یم  رامیب  ناوج  نآ  درذـگ ، یم  هاـم  دـنچ 
فیعـض ییادـص  اب  دـنک و  یم  زاب  ار  دوخ  مشچ  وا  ناهگان  تسا ، شوه  یب  ناوج  تسا ، هتـسشن  ناوج  نآ  رتسب  رانک  یلامث  دوش ،

، دروخ یم  هطبغ  وا  لاح  هب  یلامث  .دهد  یم  ناج  دیوگ و  یم  ار  هلمج  نیا  وا  دومن ،» افو  دوخ  هدعو  هب  (ع ) قداص ماما  : » دیوگ یم 
.درک زاورپ  تشهب  يوس  هب  وا  حور  نونکا  داد ، تشهب  هدعو  وا  هب  زور  نآ  رد  ماما 

وت تسود  هب  هک  يا  هدعو  هب  ام  : » دیوگ یم  وا  هب  دنیب  یم  ار  وا  ماما  یتقو  دیآ  یم  هنیدـم  هب  رگید  راب  یلامث  درذـگ ، یم  هام  دـنچ 
184 «. میدرک افو  میدوب ، هداد 

* * *

نم : » دیوگ یم  هک  تسا  هدش  ادیپ  یصخش  هفوک  رد  .دنک  یم  فیرعت  ار  ییارجام  وا  .تسا  هدمآ  اجنیا  هب  هفوک  زا  رفن  کی  زورما 
يا هّدع  و  متسه » قلاخ  ادخ ، لثم  مه 
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.دنا هدش  وا  رادفرط  لهاج  مدرم  زا 

هب ور  وا  هاگنآ  دنوش ، یم  راکـشآ  هشیـش  رد  یتارـشح  زور ، دنچ  زا  دـعب  دزیر و  یم  يا  هشیـش  لخاد  ار  بآ  كاخ و  يرادـقم  وا 
.متسه اه  نآ  راگدیرفآ  نم  سپ  متسه ، اه  نآ  شیادیپ  ببس  نم  مدیرفآ ، نم  ار  تارشح  نیا  دیوگ : یم  دنک و  یم  مدرم 

.دهدب ار  وا  باوج  تسا  هتسناوتن  هفوک  رد  سک  چیه 

نآ دادـعت  مینادـب  وگب  یتسه ، تارـشح  نآ  هدـننیرفآ  وت  رگا  دـییوگب ، درم  نآ  هب  دـیوگ : یم  دونـش  یم  ار  نخـس  نیا  یتـقو  ماـما 
نیا قلاخ  هک  یـسک  اریز  روایبرد ، يرگید  لکـش  هب  ار  نانآ  وگب ! ار  اه  نآ  هدام  رن و  دادـعت  تسا ؟ ردـقچ  اه  نآ  نزو  تارـشح و 

.دروآرد مه  يرگید  لکش  هب  ار  اه  نآ  دناوتب  دشاب و  هتشاد  ملع  اه  نآ  هب  دیاب  تسا  هدوب  تارشح 

شنارادفرط همه  دهدب و  باوج  تسناوتن  دنام و  خساپ  رد  دندرک ، وا  زا  ار  اه  ل�وس  نیا  یتقو  هک  دسر  یم  ام  هب  ربخ  یتّدم  زا  دعب 
185 .دندرک اهر  ار  وا 

* * *

زورما مدوب ، دوخ  ماما  دننام  مه  نم  شاک  مهدب ، ار  وا  باوج  دـیاش  موش ، یم  ینابـصع  نم  دـهد  یم  یمانـشد  نم  هب  یـسک  یتقو 
.تفگ ازسان  ماما  هب  رفن  کی 

کشا تشادرب و  اعد  هب  تسد  زامن  زا  دعب  داتسیا ، زامن  هب  تفرگ و  وضو  وا  درک ، توکس  دینـش ، ار  لهاج  نآ  يازـسان  یتقو  ماما 
186 .دشخبب ار  صخش  نآ  هانگ  ات  تساوخ  دنوادخ  زا  تخیر و 

؟ میتسه دوخ  ماما  وریپ  ردقچ  ام  یتسار  هب 

* * *

.دنیوگ یم  قیدنز  نانآ  هب  مدرم  دننک ، یم  راکنا  ار  ادخ  دوجو  الصا  دنتسه و  ارگ  هدام  هک  دنا  هدش  ادیپ  يا  هّدع  راگزور  نیا  رد 

یکی لّضفم  دزادرپ ، یم  وگتفگ  ثحب و  هب  لَّضفُم  اب  اه  نآ  زا  یکی  زورما 
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هک دروآ  یم  نابز  هب  ادخ  راکنا  رد  ینانخـس  قیدنز  نآ  .دـشک  یم  ازارد  هب  نانآ  يوگتفگ  ثحب و  .تسا  (ع ) قداص ماما  نارای  زا 
: دیوگ یم  يدنت  اب  دوش  یم  ینابصع  نانخس  نآ  ندینش  اب  لّضفُم 

! ینک يراج  نابز  رب  ار  نانخس  نیا  ینک  یم  تأرج  هنوگچ  ادخ ! نمشد  يا 

.یشاب قداص  ماما  نادرگاش  زا  وت  منک  یمن  رکف  لّضفُم ! يا 

.ما هدرک  هدافتسا  ترضح  نآ  ملع  زا  اه  لاس  نم  ینز ؟ یم  تسا  یفرح  هچ  نیا 

متفگ و نخـس  قداص  ماما  اب  اـهراب  نم  ییوگ ؟ یم  نخـس  مشخ  اـب  هنوگ  نیا  ارچ  سپ  یتسه ، قداـص  ماـما  درگاـش  وت  اـعقاو  رگا 
داد هزاجا  يرابدرب  اب  وا  دشن ، ینابصع  نم  نانخس  ندینـش  زا  زگره  وا  اّما  مدرک ، يراج  نابز  رب  يدینـش  هچنآ  زا  رتدب  ییاه  فرح 

نخس هک  ایوگ  داد ، ارف  شوگ  منانخس  هب  ّتقد  اب  وا  مدیسرپ ، وا  زا  متـشاد  ل�وس  لاکـشا و  هچ  ره  نم  میوگب ، ار  دوخ  نخـس  نم  ات 
قداص ماما  درگاش  وت  رگا  .داد  باوج  نم  ياه  ل�وس  همه  هب  یّـصاخ ، ینابرهم  اب  وا  دـش  ماـمت  نم  نخـس  یتقو  تسا ، هتفریذـپ  ارم 

187! شاب وا  دننام  یتسه ،

* * *

الط ياه  هّکـس  زا  رپ  هک  دراد  دوخ  هارمه  ار  يا  هچراـپ  نک ، هاـگن  ار  ناوج  نآ  دـیآ ! یم  ـالط  ياـه  هّکـس  ندروخ  مه  هب  يادـص 
.تسا

: مینک ل�وس  شدوخ  زا  ایب  درب ؟ یم  اجک  ار  لوپ  همه  نیا  وا  یتسار  هب 

؟ دیرب یم  اجک  ار  لوپ  همه  نیا  امش  دیشخبب ،

میـسقت تاداس  نایم  ار  اه  لوپ  نیا  نم  ات  تسا  هتـساوخ  نم  زا  تسا و  هتخورف  ار  دوخ  ناتـسلخن  يامرخ  یگزات  هب  (ع ) قداص ماما 
.منک

.دهد یم  وا  لیوحت  ار  اه  هّکـس  نآ  زا  يرادقم  دنز ، یم  رد  دور ، یم  تاداس  زا  یکی  هناخ  رد  هب  وا  مور ، یم  راکتمدخ  هارمه  نم 
یهاگن هناخ  بحاص 
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اب (ع ) قداص ماما  یلو  ینک ، یم  یکین  ربمایپ  نادناخ  هب  هک  دـهدب  ریخ  وت  هب  ادـخ  ناوج ! يا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  ناوج  نآ  هب 
«. دنک یمن  یکمک  چیه  ام  هب  دراد  يدایز  لوپ  هک  نیا 

: میوگ یم  وا  هب  نم  دور ، یم  يدعب  هناخ  يوس  هب  دنک و  یم  یظفاحادخ  وا  اب  ناوج 

؟ تسا (ع ) قداص ماما  زا  اه  لوپ  نیا  هک  یتفگن  وا  هب  ارچ 

188 .تسوا فرط  زا  اه  لوپ  نیا  دنمهفب  اه  نآ  هک  دهاوخ  یمن  (ع ) قداص ماما 

! مداد یمن  ربخ  همه  هب  ار  نآ  مداد ، یم  ماجنا  یبوخ  راک  یتقو  مه  نم  شاک  مور ، یم  ورف  رکف  هب  نم  هک  تساجنیا 

* * *

ریز هک  میدرک  دروخرب  يدرم  هب  هار  نیب  رد  میهد ، ماـجنا  ادـخ  هناـخ  ّجـح  اـت  مینک  یم  تکرح  هّکم  يوـس  هب  (ع ) قداـص ماـما  اـب 
«. دشاب هتشادن  یبآ  دشاب و  هنشت  وا  دیاش  میورب ، درم  نآ  دزن  : » تفگ درک و  ور  ام  هب  ماما  .دوب  هتسشن  یتخرد 

: تفگ درک و  وا  هب  ور  ماما  تسا ، یحیسم  هک  مدیمهف  وا  رهاظ  زا  مدرک ، هاگن  وا  هب  نم  یتقو  میتفر ، درم  نآ  يوس  هب  ام 

؟ یتسه هنشت  ایآ 

.يرآ

.مداد بآ  وا  هب  مدش و  هدایپ  نم  نک .» باریس  ار  وا  میراد ، هارمه  هک  یبآ  زا  وش و  هدایپ  بسا  زا  : » تفگ نم  هب  ماما 

189 .مشاب نابرهم  اه  ناسنا  همه  اب  مریگب و  ارف  دوخ  ماما  زا  ار  ینابرهم  نم  شاک  مدرک ، رکف  یلیخ  زور  نآ  نم 

* * *

! يونش یمن  رگم  متسه ! وت  اب  ینک ! یم  بارخ  ار  غاب  راوید  ارچ 

.تسا هداد  روتسد  غاب  بحاص  دوخ 

بارخ ار  غاب  راوید  تسا  هداد  روتـسد  غاب ، نیا  بحاص  ارچ  دـندنب ، یم  ار  دوخ  غاب  ِرد  همه  دـشاب ، یم  امرخ  ندیـسر  لـصف  نـآلا 
؟ دننک

زا غاب  نیا  یناد  یمن  وت  رگم 
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؟ تسا (ع ) قداص ماما 

؟ تسیچ ماما  روتسد  نیا  ّتلع  بجع !

غاب راوید  زا  یتمسق  ات  دهد  یم  روتسد  ماما  دسر ، یم  ارف  امرخ  ندیچ  لصف  یتقو  .دنروخب  غاب  يامرخ  زا  ناگیاسمه  هک  نیا  يارب 
لاسنهک هک  يدارفا  يارب  امرخ  يرادقم  دـهد  یم  روتـسد  ماما  نینچمه  .دـنیایب  غاب  لخاد  دـنناوتب  یتحار  هب  مدرم  ات  منک  بارخ  ار 

.مربب دنتسه 

؟ تسیچ تسا  غاب  رانک  هک  ییاه  فرظ  نآ 

190 .دننک هدافتسا  نآ  زا  نارذگهر  ات  مراذگب  غاب  رانک  منیچب و  امرخ  يرادقم  زور  ره  هک  هداد  روتسد  ماما 

* * *

دنک و یگدنز  هناریقف  دیاب  ناسنا  تسا و  دب  ایند  لام  دنراد  داقتعا  نانآ  .دـنیآ  یم  (ع ) قداص ماما  دزن  اه  یفوص  زا  يا  هّدـع  زورما 
دنک و یم  نانآ  هب  ور  ماما  نونکا  .دنناد  یم  ایند  لام  كرت  رد  ار  دهز  نانآ  .دـشخبب  نارگید  هب  دـیاب  دراد  ییاراد  تورث و  هچ  ره 

: دیوگ یم 

؟ دیراد دوخ  نخس  نیا  يارب  یلیلد  هچ  امش 

نارگید هب  دنتـسه  دنمزاین  دوخ  هک  نیا  اب  دننک و  یم  راثیا  هک  تسا  هدرک  حدم  ار  یناسک  هیآ 9  رشح  هروس  رد  نآرق  رد  دنوادخ 
.دننک یم  کمک 

رد هیآ 67  ناقرف  هروس  رد  ادـخ  هک  اـجنآ  دـیا ؟ هدـناوخن  ار  نآرق  هیآ  نیا  امـش  .درک  یـسررب  مه  اـب  ار  نآرق  ياـه  هیآ  همه  دـیاب 
؟ تسیچ هیآ  نیا  زا  ادخ  روظنم  یتسار  هب  دننک .» یمن  فارسا  دننک ، یم  قافنا  یتقو  دنتسه  یناسک  نانآ  : » دیوگ یم  نان�وم  یفّرعم 

هدرک یهن  نآ  زا  ادخ  هک  تسا  يور  هدایز  نامه  نیا  دنـشخبب ، نارگید  هب  ار  دوخ  ییاراد  همه  دیاب  ناناملـسم  هک  دییوگ  یم  امش 
.تسا

لزان نامز  هب  هّجوت  اب  ار  نآرق  تایآ  دیاب  هک  ممهف  یم  ار  بلطم  نیا  ماما  نانخس  زا  نم  دهد ، یم  همادا  نانآ  اب  دوخ  نخـس  هب  ماما 
ندش
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.مهدب رارق  یسررب  دروم  نآ ،

.ییاذغ هن  دنتشاد ، نکسم  هن  دندوب ، یتخس  طیارش  رد  همه  دندرک ، ترجه  هنیدم  هب  ناناملسم  هک  ینامز 

.دننک يرتشیب  کمک  رگیدکی  هب  طیارش  نآ  رد  ناناملسم  ات  درک  فیرعت  راثیا  زا  هیآ 9  رشح  هروس  رد  نآرق  رد  ادخ  تقو  نآ  رد 

ور هنایم  نارگید  هب  کمک  قافنا و  رد  ات  تساوخ  ناناملـسم  زا  ادخ  هک  دوب  عقوم  نآ  دش و  بوخ  ناناملـسم  عضو  یتّدم ، زا  دـعب 
.مینک لمع  ادخ  روتسد  نیا  هب  دیاب  نآلا  ام  .دنشاب 

: دهد یم  همادا  تعامج  نآ  اب  ار  دوخ  نخس  ماما  نونکا 

؟ دیا هدینش  ، دیشخب ار  دوخ  ییاراد  همه  هک  یصخش  دروم  رد  ار  ربمایپ  نخس  ایآ 

.هن

ناتـسربق رد  ار  وا  مدرم  تفر ، ایند  زا  یتقو  دیـشخب ، ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  همه  وا  دوب ، راضتحا  لاـح  رد  یـصخش  هنیدـم  رد 
یمن متـسناد  یم  ار  ارجام  نم  رگا  : » دومرف دش  ربخاب  ارجام  زا  ربمایپ  یتقو  .تشاد  کچوک  هّچب  نیدنچ  درم  نآ  .دـندرک  نفد  عیقب 

«. درک اهر  رقف  رد  ار  دوخ  ياه  هّچب  داد و  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  هیامرس  همه  وا  دینک ، نفد  ناناملسم  ناتسربق  رد  ار  وا  متشاذگ 

؟ دیا هدینش  ار  یسراف  ناملس  يارجام  ایآ 

.هن

.درک یم  يرادیرخ  تشاد ، زاین  مدنگ  لاس  کی  هک  يا  هزادنا  هب  دیـسر  یم  ارف  هک  مدـنگ  تشادرب  تقو  لاس ، ره  یـسراف  ناملس 
؟ یشاب هدنز  ادرف  هک  مولعم  اجک  زا  یشخب ؟ یمن  ارقف  هب  ار  اه  مدنگ  نیا  ارچ  دنتفگ  وا  هب  يا  هّدع 

؟ دوب هچ  ناملس  باوج 

مدوخ منک ، قافنا  ار  اه  مدنگ  نیا  رگا  منامب ، هدنز  نم  دـیاش  دـینک ؟ یمن  رکف  نم  ندوب  هدـنز  هب  امـش  ارچ  تفگ : نانآ  هب  ناملس 
نیمأت ششاعم  هک  یتروص  رد  ناسنا  .موش  یم  نارگید  دنمزاین 
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.دوش یم  برطضم  دشابن ،

زا هیآ  کی  هک  دـشابن  روط  نیا  دـنزادرپب ، نآرق  هب  قیقد  مهف  اب  ات  دـهاوخ  یم  نانآ  زا  ماما  دـشک ، یم  ازارد  هب  نانآ  اـب  ماـما  نخس 
.دنشاب هّجوت  یب  رگید  تایآ  هب  دنریگب و  ار  نآرق 

یهاشداپ وا  هب  ات  تساوخ  ادخ  زا  (ع ) نامیلـس تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  دـیوگ  یم  ار  (ع ) نامیلـس ترـضح  نایرج  نانآ  يارب  ماما 
(ع) نامیلس ارچ  تسا ، يدب  زیچ  ایند  رگا  داد ، نامیلس  هب  یتمظع  اب  یهاشداپ  دومن و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  مه  ادخ  دهدب ، یگرزب 

؟191 درک باجتسم  ار  وا  ياعد  مه  ادخ  تساوخ و  ادخ  زا  ار  نآ 

یعقاو دهز  یشاب ، هتشادن  يزیچ  ایند  تورث  زا  وت  هک  تسین  نیا  دهز  تسا ، دب  نآ  هب  یگتسبلد  تسین ، دب  ایند  تورث  لام و  يرآ !
.يدنبن لد  ایند  هب  هک  تسا  نیا 

.دنک یم  تخادرپ  تاکز  لثم  ار  شیوخ  لام  تابجاو  دنک و  یم  مادقا  تورث  بسک  يارب  لالح  هار  زا  هک  تسا  یسک  ناملسم 

* * *

دوخ غاب  دراد و  تسد  رد  یلیب  وا  تسا ، ندرک  راک  لوغشم  دوخ  غاب  رد  ماما  دبات ، یم  هنیدم  نازوس  باتفآ  تسا ، مرگ  ردقچ  اوه 
.دزیر یم  وا  تروص  رس و  زا  قرع  دنک و  یم  يرایبآ  ار 

رد یناسک  هک  نیا  اب  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  وا  دـنیب ، یم  تلاح  نآ  رد  ار  ماما  دـیآ ، یم  وا  رادـید  هب  ماما  نارای  زا  یکی 
ادـخ مهاوخ  یم  هک  نیا  يارب  منک ، یم  راک  دوخ  غاب  زا  ییاه  تمـسق  رد  مدوخ  نم  یلو  دـنهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  ات  دنتـسه  اجنیا 

192 «. متسه لالح  يزور  لابند  هب  نم  هک  دنیبب 

«. تسا لالح  يزور  بسک  نآ  نیرتالاب  نیرتهب و  دراد ، ءزج  داـتفه  تداـبع  : » تسیچ ثیدـح  نیا  ياـنعم  هک  ممهف  یم  زورما  نم 
ماما
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هب ار  تدابع  نیرتهب  مشاب ، لالح  يزور  لابند  هب  نم  رگا  تسین ، هزور  زامن و  طقف  تدابع ، هک  دزومایب  اـم  هب  دـهاوخ  یم  عقاو  رد 
193 .ما هدروآ  اج 

* * *

یناوج ماگنه  نیا  رد  دیوگ ، یم  نخـس  نانآ  يارب  ماما  دنا و  هتـسشن  (ع ) قداص ماما  تمدخ  نادیفـس  شیر  ناگرزب و  زا  يا  هدـع 
.دیایب سلجم  يالاب  هب  دهاوخ  یم  وا  زا  ماما  دوش ، یم  دراو 

نادیفـس شیر  همه  رب  ار  وا  دریگ و  یم  مارتحا  هنوگ  نیا  ناوج  نیا  زا  ماما  ارچ  دـنیوگ  یم  دوخ  اـب  اـه  نآ  دـننک ، یم  بّجعت  همه 
.دراد یم  مّدقم 

.تسا مکح » نب  ماشه   » وا مسا  تسا ! هدییور  شتروص  رب  وم  هزات  ناوج  نیا  نک ! هاگن 

یم نانآ  هب  ور  ماما  نیمه  يارب  تسا ، هدـمآ  نارگ  نارگید  يارب  تسا  هتفرگ  ناوج  نیا  زا  وا  هک  یمارتحا  هک  دوش  یم  هّجوتم  ماما 
«. تسام روای  رای و  دوخ  بلق  نابز و  تسد و  اب  ناوج  نیا   » دیوگ یم  دنک و 

ملع زا  مکح  نب  ماشه  .تسوا  شناد  ملع و  هب  هکلب  تسین ، وا  لاس  نس و  هب  سک  ره  شزرا  هک  دنمهف  یم  همه  ماما ، نخـس  نیا  اب 
194 .دنک یم  عافد  (ع ) تیب لها  قح  زا  هراومه  تسا و  هدرب  اه  هرهب  ماما  شناد  و 

* * *

دوخ ناراکتمدخ  زا  یکی  هب  لوپ  يرادقم  وا  دـنزب ، تراجت  هب  تسد  دوخ  جراخم  نیمات  يارب  تسا  هتفرگ  میمـصت  (ع ) قداص ماما 
.دربب رصم  هب  دنک و  يرادیرخ  ار  ییالاک  ات  دهد  یم  تسا  فداصم »  » وا مان  هک 

هک دوش  یم  رادربخ  دنـسر ، یم  رـصم  ياه  یکیدزن  یتقو  اه  نآ  دـنک ، یم  تکرح  رـصم  يوس  هب  راـجت  زا  يا  هّدـع  اـب  فداـصم 
رصم هب  نانآ  یتقو  .دنشورفب  رت  نارگ  ار  دوخ  يالاک  هک  دنوش  یم  مسق  مه  نانآ  .تسا  بایمک  رـصم  رد  دنراد  هارمه  هک  ییالاک 

.دنروآ یم  تسد  هب  يدایز  رایسب  دوس  دنسر  یم 

تمدخ ددرگ و  یمزاب  هنیدم  هب  فداصم  نونکا 
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نیا دوس  هک  دوش  یم  هّجوتم  ماما  .دـهد  یم  لیوحت  ماما  هب  ار  تراجت  نیا  دوس  اب  هارمه  هیامرـس  لصا  دـسر و  یم  (ع ) قداص ماما 
امـش : » دـیوگ یم  وا  هب  ماما  دـنک ، یم  فیرعت  ار  ارجام  فداصم  .دـسرپ  یم  فداصم  زا  ار  ارجام  تسا ، هدـش  دایز  یلیخ  تراـجت 
همه مراد و  یمرب  ار  دوخ  هیامرس  طقف  و  مرادن ،» دوس  نیا  هب  يزاین  نم  دینک ؟ یشورفنارگ  ناناملـسم  رازاب  رد  هک  دیدرک  دای  مسق 

195 .دنادرگ یمرب  فداصم  هب  ار  دوس  نآ 

* * *

رد دـیا  هداد  رارق  هفوک  رد  دوخ  هدـنیامن  ار  لّضفُم  امـش  دـنیوگ : یم  نینچ  دـنا و  هدـمآ  (ع ) قداص ماما  هناخ  هب  هفوک  زا  رفن  دـنچ 
! دنتسه زابرتوبک  هک  دراد  دمآو  تفر  یناناوج  اب  وا  هک  یلاح 

یم اهدرمریپ  نآ  هب  ار  همان  نآ  دسیون و  یم  لّضفُم  يارب  يا  همان  دبلط ، یم  ار  يذـغاک  ملق و  دـعب  دـنک و  یم  یهاگن  نانآ  هب  ماما 
.دنهد لیوحت  لّضفُم  هب  ار  نآ  ات  دهد 

ار نآ  دنک و  یم  زاب  ار  همان  لّضفُم  .دـنهد  یم  لیوحت  وا  هب  ار  ماما  همان  دـنور و  یم  لّضفُم  هناخ  هب  دنـسر  یم  هفوک  هب  نانآ  یتقو 
دنک و يرادیرخ  ار  یلیاسو  ات  تسا  هتـساوخ  لّضفُم  زا  همان  نیا  رد  ماما  .دـنناوخب  ات  دـهد  یم  همه  هب  ار  همان  نآ  دـعب  دـناوخ ، یم 

.دتسرفب هنیدم  هب  وا  يارب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  همه  هب  ور  لّضفُم 

.میهد ماجنا  ار  ماما  روتسد  میراذگب و  مه  يور  لوپ  همه  دیاب 

.مینک رکف  يرادقم  دیاب  دراد ، يدایز  لوپ  هب  زاین  راک  نیا 

ناـناوج هب  اـت  دتـسرف  یم  ار  رفن  کـی  لّـضفُم  هک  تساـجنیا  .دـننکب  اـیند  تورث  لاـم و  زا  لد  هک  تـسا  تخـس  ناـنآ  يارب  يرآ !
.دنیایب اجنیا  هب  هک  دهدب  ربخ  زابرتوبک 

ار ماما  همان  لّضفُم  دنیآ ، یم  لّضفُم  دزن  نانآ  همه  یتاظحل  زا  دعب 
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«. میتسه ماما  نامرف  عیطم  ام  مشچ ، : » دنیوگ یم  دنناوخ  یم  ار  همان  نانآ  یتقو  دهد ، یم  نانآ  هب 

دوخ اب  هک  یلاح  رد  دندرگ  یمرب  یتاظحل  زا  دعب  دنور و  یم  نوریب  هناخ  زا  نانآ  .دنک  ربص  يرادقم  دنهاوخ  یم  لّضفُم  زا  اه  نآ 
امش دیوگ : یم  دنک و  یم  هّیقب  هب  ور  لضفم  نونکا  .دنهد  یم  لّضفُم  لیوحت  ار  اه  هّکس  نانآ  .دنا  هدروآ  يدایز  يالط  ياه  هّکس 

؟ تسا جاتحم  امش  ياه  هزور  زامن و  هب  ادخ  هک  دینک  یم  رکف  امش  منارب ، دوخ  زا  ار  ناناوج  نیا  دییوگ  یم  نم  هب 

ارچ دنک ، ناحتما  ار  اه  نآ  تسا  هتـساوخ  هنوگ  نیا  (ع ) قداص ماما  هک  دـنمهف  یم  اه  نآ  دـنریگ ، یم  نییاپ  ار  دوخ  ياهرـس  همه ،
196! دندرک تعاطا  دوخ  ماما  نامرف  زا  هنوگچ  ناناوج  نیا  اّما  دنرذگب ، ایند  لام  زا  دندشن  رضاح  اهنآ  هک 

؟ ینک یمن  اعد  تدوخ  يارب  ارچ 

یلع و تیالو  زیچ  همه  زا  شیب  ربمایپ  هب  ادـخ  .تفر  جارعم  هب  راب  ربمایپ 120  هک  نیا  ییوگ و  یم  نخـس  ربمایپ  جارعم  يارب  زورما 
197 .دوب ...و  هزور  زامن و  هب  هیصوت  زا  شیب  اه  نآ  تیالو  دروم  رد  ربمایپ  هب  ادخ  هیصوت  درک ، یم  هیصوت  ار  وا  زا  دعب  ماما  هدزای 

198 .تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دسرب  ارف  وا  گرم  دسانشن و  ار  دوخ  ماما  سک  ره  يرآ !

یم لزان  امـش  دوجو  هب  ار  نآ  ادتبا  دهدب ، یتمحر  ریخ و  دوخ  ناگدنب  هب  دـهاوخ  یم  ادـخ  یتقو  دـیتسه ، ادـخ  ضیف  هطـساو  امش 
199 .دسر یم  نارگید  هب  ریخ  نآ  امش  هطساو  هب  دعب  دنک و 

ببـس امـش  .دومن  زاغآ  امـش  اب  ار  تالامک  همه  اه ، ییابیز  همه  اه ، یبوخ  همه  ادـخ  دومن ، زاغآ  امـش  اـب  ار  شنیرفآ  تقلخ  ادـخ 
.درک یمن  قلخ  ار  یتسه  ناهج  ناگتشرف و  اه و  نامسآ  نیمز و  ادخ  دیدوبن ، امش  رگا  دیتسه ، یتسه  ناهج  نیا  تقلخ 

تمحر ادخ  امش  هطساو  هب 
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نیمز و دیـشابن ، امـش  رگا  دیتسه ، یتسه  ناهج  نوتـس  امـش  دنک ، یم  رود  نانآ  زا  ار  اهالب  دـنک و  یم  لزان  شناگدـنب  رب  ار  دوخ 
.دچیپ یم  مه  رد  نامز 

یفاک دنک ، اپرب  ار  تمایق  زور  دهاوخب  ادخ  هک  یتقو  دـش ، دـهاوخ  دوبان  ناهج  دـشابن ، ادـخ » تّجح  ، » هظحل کی  يارب  رگا  يرآ !
200 .دش دهاوخ  هدیچیپ  مه  رد  یتسه  همه  تقو  نآ  درادرب ، نایم  زا  ار  دوخ  تّجح  هک  تسا 

* * *

زاب رـس  نآ  نتفریذپ  زا  نانآ  میدرک و  هضرع  اه  نامـسآ  نیمز و  رب  ار  تناما  ام  : » ما هدـناوخ  اهراب  ار  بازحا  هروس  هیآ 72  نیا  نم 
«. دوب لهاج  رگمتس و  رایسب  ناسنا  تفریذپ و  ار  نآ  ناسنا  یلو  دندیساره ، نآ  زا  دندز و 

ار نآ  اه  نامـسآ  نیمز و  هک  دوب  یتناما  نامه  ادـخ  هب  قشع  دـنتفگ : نم  هب  اه  نآ  دوب ، هچ  تناما  نیا  هک  مدرک  ل�وس  اـه  یلیخ  زا 
.دوشب ادخ  قشاع  هک  تشاد  ار  لامک  نیا  دادعتسا  طقف  ناسنا  تفریذپ ، ار  نآ  ناسنا  دنتفریذپن و 

ادـخ ارچ  سپ  تسادـخ ، هب  قشع  دـیوگ ، یم  نخـس  نآ  زا  نآرق  هک  یتناما  نیا  رگا  ددـنب : یم  شقن  نم  نهذ  رد  ل�وس  کـی  یلو 
ار وا  هک  نیا  هن  دنک ، قیوشت  تفریذپ ، ار  قشع  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  ناسنا  ادخ  دیاب  دنک ؟ یم  یفّرعم  لهاج  رگمتـس و  ار  ناسنا 

.دناوخب لهاج  رگمتس و 

، منکن هّجوت  نآ  هّیقب  هب  مریگب و  ار  نآرق  هیآ  زا  یتمسق  طقف  هک  متسین  مدرم  هّیقب  لثم  نم 

هک دوب  ناسنا  طقف  مدرک ، هضرع  نیمز  اه و  نامـسآ  هب  ار  یتناما  نم  هک  دـیوگ  یم  ادـخ  ناوخب ، ار  هیآ  نیا  رگید  راب  کـی  مه  وت 
.دوب لهاج  رگمتس و  ناسنا  تفریذپ و  ار  نآ 

یتسار هب 
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؟ تسیچ نخس  نیا  زا  ادخ  روظنم 

.مورب (ع ) قداص ماما  دزن  هیآ  نیا  مهف  يارب  دیاب  نم 

یم ام  نانمـشد  مه  ناسنا  زا  روظنم  تسا و  تیب  لها  ام  تیالو  هیآ ، نیا  رد  تناما  زا  روظنم  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  نم  هب  ور  ماما 
201 «. دشاب

اه نآ  میدرک ، هضرع  نیمز  اه و  نامسآ  رب  ار  تیالو  ام  : » منک یم  ریسفت  نخس  نیا  اب  ار  هیآ  منک ، یم  رکف  ماما  نخـس  نیا  رد  نم 
.دراد لکشم  مه  زاب  ریسفت  نیا  اّما  دوب ،» لهاج  ملاظ و  رایسب  وا  تفریذپ و  ار  نآ  ام  نمشد  اّما  دندز ، زابرس  نآ  لوبق  زا 

نیا هیآ  يانعم  ارچ  سپ  دـنا ، هدرک  بصغ  ار  نانآ  قح  دـنا و  هدوب  (ع ) تیب لها  نمـشد  هک  دنتـسه  یناسک  ناـسنا »  » زا روظنم  رگا 
؟ دشاب هتفریذپ  ار  تیالو  (ع ،) تیب لها  نمشد  دوش  یم  هنوگچ  تسا ؟ هدش  يروط 

! ما هدش  لکشم  راچد  نم  هیآ  همجرت  رد  منک  یم  رکف 

نَأ َْنَیبَأَـف  ِلاَـبِْجلا  ِضْرَأـْلا َو  َوَـمَّسلا ِت َو  یَلَع  َهَناَـمَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  : » میاـمن رکف  نآ  يور  منک و  رکذ  ار  هیآ  یبرع  نتم  تسا  بوـخ 
«. ًالوُهَج اًمُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ُنَسنِءْالا  اَهَلَمَح  اَْهنِم َو  َنْقَفْشَأ  اَهَْنلِمْحَی َو 

! مناد یمن  بوخ  ار  هیآ  ياه  هژاو  يانعم  نم  دنکن  تساجک ؟ رد  لکشم  یتسار  هب 

.هَنامألا َلَمَح 

.منک قیقحت  هلمج  نیا  رد  دیاب  منک  یم  رکف 

اّما دـنا ، هدرک  ار  راک  نیا  نآرق  همجرت  رد  اه  یلیخ  ما ، هدرک  انعم  نتفریذـپ  يانعم  هب  ار  لـمح »  » هژاو نم  .درک  لـمح  ار  تناـما  وا 
.منک قیقحت  دیاب  .درادن  تقباطم  (ع) قداص ماما  نخس  اب  همجرت  نیا 

«. اهَناخ َهَنامألا : َلَمَح  »

«. درک تنایخ  تناما  رد  ینعی : درک ، لمح  ار  تناما  »

اب لمح »  » هژاو رگا  دیوگ : یم  وا  .تسا  هدروآ  ار  هلمج  نیا  دوخ  باتک  رد  تسا  سانـش  تغل  هک  ییاملع  زا  یکی  .مدرک  شیادـیپ 
202 .تسا تناما  رد  تنایخ  نآ  يانعم  دیایب ، مه  رانک  تناما »  » هژاو

هک یناد  یم  ًامتح 
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.دوش یم  ضوع  ًالماک  نآ  يانعم  دریگ ، رارق  مه  رانک  رد  يرگید  هملک  اب  هملک  کی  یتقو  دراد ، ییایند  دوخ  يارب  یبرع  نابز 

.بوخ

: مینک یم  ریسفت  مه  اب  ار  هیآ  رگید  راب  کی  الاح 

تناـیخ نآ  رد  زگره  اـه  نامـسآ  نیمز و  میدرک و  هضرع  اـه  نامـسآ  نیمز و  رب  ار  دوب  (ع ) تیب لـها  تیـالو  هک  دوخ  تناـما  اـم 
.دوب لهاج  رگمتس و  رایسب  وا  درک  تنایخ  ام  تناما  نیا  رد  (ع ) تیب لها  نمشد  یلو  دندرکن ،

دورف تیالو  نیا  لباقم  رد  میلـست  رـس  مه  ناگتـشرف  تسا ، ادخ  هب  ندیـسر  ریـسم  هار و  وا ، كاپ  نادنزرف  و  (ع ) یلع تیالو  يرآ !
رد باطخ  نبرمُع  يربهر  هب  يا  هّدـع  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  یتقو  هک  سوسفا  اـّما  دـندوب ، تیـالو  نیا  میلـست  مه  ناربماـیپ  دـندروآ ،
هب ندیـسر  يارب  دشن و  تیالو  نیا  میلـست  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  رمُع  .دننک  باختنا  هفیلخ  دوخ  يارب  ات  دـندش  عمج  مه  رود  هفیقس 

درک و یمن  هلمح  وا  هناخ  هب  رگید  درک و  یم  نیشن  هناخ  ار  (ع ) یلع طقف  شاک  يا  درک ، نیشن  هناخ  ار  (ع ) یلع هزور  دنچ  تسایر 
! يرآ ...شاک  يا  دز ، یمن  هنایزات  اب  دوب ، هتساوخرب  تیالو  زا  عافد  هب  هک  ار  (س ) همطاف شاک  يا  دیشک ، یمن  شتآ  هب  ار  وا  هناخ 

.دوب لهاج  رگمتس و  هک  تسا  یناسنا  نامه  رمُع 

نامه دـنک ، یم  ینمـشد  (ع ) تیب لها  تیالو  اب  هک  روصنم  زورما  دـشاب ، یم  اه  نامز  همه  يارب  نآ  ياه  هیآ  تسا و  هدـنز  نآرق ،
.تسا هتفگ  نخس  وا  زا  ادخ  هک  تسا  یلهاج  رگمتس و 

* * *

(ع) قداص ماما  اب  ات  تسا  هدـمآ  هنیدـم  هب  تسا و  هدـش  یجاح  نونکا  وا  تسا ، هتفر  هّکم  هب  ّجـح  لامعا  ماجنا  يارب  یفوک  لاّـمج 
.دشاب هتشاد  يرادید 

امش راتفر  زا  نم  : » دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  ور  ماما  نونکا 
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هک مدید  مدرک ، هاگن  ار  وت  هدنورپ  نم  .دننک  یم  هضرع  نم  هب  هبنش  جنپ  ره  ار  امـش  راتفر  لامعا و  هدنورپ  ناگتـشرف  متـسه ، ربخاب 
«. مدش لاحشوخ  یلیخ  وت  راک  نیا  زا  نم  يدومن ، یکین  ینابرهم و  تیومعرسپ  هب  وت 

.دنک یم  رکش  ار  ادخ  تسا ، هدش  دوخ  ماما  یلاحشوخ  ثعاب  هک  نیا  زا  وا  دنز ، یم  يدنخبل  یفوک  لاّمج 

نم هب  ربخ  تسا ، (ع ) تیب لـها  نانمـشد  زا  نم  يومعرـسپ  : » دـیوگ یم  وا  دـیوگب ، میارب  ار  ارجاـم  اـت  مهاوخ  یم  وا  زا  نم  نونکا 
يرادقم میایب ، ّجح  هب  هک  نیا  زا  لبق  نم  .دنتـسه  یتخـس  طیارـش  رد  وا  هّچب  نز و  تسا و  هدش  بارخ  وا  یگدنز  عضو  هک  دیـسر 

«. مداتسرف وا  يارب  لوپ 

203 .دنشابن هدیقع  مه  وا  اب  هچ  رگا  دشاب  نابرهم  دوخ  ناگتسب  لیماف و  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  هعیش  يرآ !

* * *

، دوش یم  ماما  نانخـس  بوذجم  سب  زا  وا  دیـشک ، ازارد  هب  نخـس  دیآ ، یم  ماما  هناخ  هب  بشما  وا  تسا ، ماما  نارای  زا  یکی  يدَسَا 
هدش نارگن  شردام  امتح  تسا و  هتـشذگ  بش  زا  یلیخ  هک  دمهف  یم  دـمآ ، دوخ  هب  وا  یتقو  دـنک ، یم  شومارف  ار  نامز  تشذـگ 

.تسا

، دبای یم  نارگن  ار  شردام  دسر ، یم  هناخ  هب  وا  یتقو  .دناسر  یم  هناخ  هب  ار  دوخ  تعرـس  اب  دنک و  یم  یظفاحادخ  ماما  اب  يدَـسَا 
«. دنشاب هدرک  ریگتسد  ار  وت  یتموکح  نارومأم  دنکن  متفگ  تفر ، اج  رازه  ملد  يدرک ؟ رید  ردق  نیا  ارچ  : » دیوگ یم  وا  هب  ردام 

.دنک تحاران  ار  وا  دنز و  یم  دایرف  ردام  رس  رب  تینابصع  اب  يدَسَا 

وا هب  ماما  .دونش  یم  باوج  دنک و  یم  مالس  دوش ، یم  ماما  هناخ  دراو  یتقو  دنک ، یم  تکرح  ماما  هناخ  يوس  هب  يدَسَا  حبص ، ادرف 
يادص اب  دوخ  ردام  اب  بشید  ارچ  : » دیوگ یم 
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.»؟ تسا هدیشک  تمحز  ردقچ  وت  ندرک  گرزب  يارب  وا  هک  يدرک  شومارف  ایآ  یتسکش ؟ ار  وا  لد  ارچ  یتفگ ؟ نخس  دنلب 

ار وا  ییوگن و  نخـس  تردام  اب  دنلب ، يادص  اب  رگید  هک  نک  یعـس  : » دیوگ یم  وا  هب  ماما  دـشک ، یم  تلاجخ  دوخ  ماما  زا  يدـسا 
204 «. ینکن تحاران 

.تسا ربخاب  درذگ ، یم  یتسه  ناهج  رد  هچنآ  زا  ادخ  نذا  هب  ماما  تسا ، هداد  رارق  ام  رادرک  رب  رظان  دهاش و  ار  ماما  ادخ  يرآ !

، دـیهد ماجنا  دـیهاوخ  یم  هچنآ  ره  وگب  (: » ...َنُونِمْؤُْملا ُُهلوُسَر و َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  ْاُولَمْعا  ُِلق  َو  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  ادـخ 
205 «. دننیب یم  ار  امش  لمع  نان�وم ، ادخ و  لوسر  ادخ و  هک  دینادب  یلو 

206 .دنتسه هاگآ  دنهد ، یم  ماجنا  ناگدنب  هچنآ  رب  نانآ  دنشاب ، یم  ناماما  هیآ  رد  نان�وم »  » زا روظنم 

* * *

بـش دـیآ ، یم  وس  نیا  هب  ناراب  نیا  ریز  رد  هک  تسیک  نآ  نک ، هاگن  ار  اجنآ  .مورب  هناـخ  هب  دوز  دـیاب  دـیآ ، یم  يدـنت  ناراـب  هچ 
.دوش رت  کیدزن  منک  ربص  دیاب  تسا ، کیرات  اوه  تسا و 

.تسا ماما  وا  نم ! يادخ  تسانشآ ، وا  يادص  ردقچ  مونش ، یم  باوج  منک ، یم  مالس 

؟ دیور یم  اجک  ناراب  نیا  ریز  بش ، تقو  نیا  رد  نم ! ياقآ 

.مرب یم  اذغ  ناریقف  يارب 

.منک کمک  ار  امش  دیهدب  هزاجا 

.مهدب ماجنا  ار  راک  نیا  مهاوخ  یم  مدوخ  نم  هن ،

.منک یهارمه  ار  امش  دیهدب  هزاجا  سپ 

ینابیاس اجنیا  رد  میور ، یم  هار  يرادقم  دـنا ، هتفرگ  شود  رب  تسامرخ  نان و  زا  رپ  هک  يا  هسیک  ماما  منک ، یم  تکرح  ماما  هارمه 
.دراذگ یم  امرخ  نان و  نانآ  زا  مادک  ره  رانک  ماما  دنتسه ، باوخ  اه  نآ  همه  دنباوخ ، یم  اجنیا  اه  بش  هنیدم  يارقف  هک  تسا 

: میوگ یم  نم  مییآ ، یم  نوریب  ناب  هیاس  نآ  ریز  زا  یتقو 

ایآ نم ! ياقآ 
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؟ دنتسه نایعیش  زا  دیدرک  کمک  اه  نآ  هب  امش  هک  یناسک  نیا 

207! مدرک یم  کیرش  دوخ  تورث  ییاراد و  همه  رد  ار  اه  نآ  نم  هک  دندوب  هعیش  نانآ  رگا 

هعیـش ار  دوخ  ام  زا  یـضعب  ارچ  سپ  درب ، یم  اذغ  نانآ  يارب  ناراب  ریز  رد  هنوگ  نیا  ماما  دـندوب و  ّتنـس  لها  زا  همه  نانیا  بجع !
؟ ارچ میراد ؟ هتسیاشان  ياهراتفر  ّتنس  لها  اب  میناد و  یم  ماما  نیا 

* * *

«. دیتسه نم  نامهم  امش  همه  راهان  زورما  »

.دنوش یم  اذغ  ندروخ  لوغشم  همه  دوش ، یم  هتخادنا  هرفس  یتاظحل  زا  دعب  تسا ، ماما  نخس  نیا 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ریدس  هب  ور  ماما  اذغ ، زا  دعب 

؟ دوب هنوگچ  اذغ  ریدس ! يا 

! دوب هزمشوخ  رایسب  اذغ  نیا  موش ! امش  يادف 

: دیوگ یم  وا  هب  ماما  دوش ، یم  عمج  ریدس  نامشچ  رد  کشا  یتاظحل ، زا  دعب 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ 

.مداتفا نآرق  زا  يا  هیآ  دای  هب  نم ! ياقآ 

؟ هیآ مادک 

ل�وس امش  زا  میداد ، امـش  هب  هک  یتمعن  زا  تمایق  زور  رد   (، » ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلـ�ُْسَتل  : ) دیوگ یم  ادخ  هک  اجنآ  هیآ 8  رثاکت  هروس 
؟ داد مهاوخ  یباوج  هچ  زور  نآ  نم  دنک ، ل�وس  میدروخ  هک  ییاذغ  نیا  زا  ادخ  تمایق  زور  هک  مسرت  یم  درک ،» میهاوخ 

: دیوگ یم  دنز و  یم  دنخبل  ماما 

زا تمایق  زور  رد  ادخ  دنک ، ل�وس  ام  زا  نآ  دروم  رد  تمایق  زور  دـهدب و  ییاذـغ  ام  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  ادـخ  ریدـس ! يا 
.دنک یمن  ل�وس  اذغ 

؟ درک دهاوخ  ل�وس  ادخ  یتمعن  هچ  زا  سپ 

ل�وس ام  تیالو  زا  تمایق  زور  رد  ادـخ  دـنرب ، یم  هرهب  ام  شناد  ملع و  زا  دـننک و  یم  ادـیپ  تاـجن  یهارمگ  زا  اـم  هطـساو  هب  مدرم 
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تمعن نآ  ام ، تیالو  .درک  دهاوخ 
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208 .تسادخ گرزب 

* * *

.میا هدرک  اطع  یناوارف  ریخ  میا ، هداد  تمکح »  » هک سک  ره  هب  ام 

209 .دشاب یم  هرقب  هروس  هیآ 269  رد  ادخ  نخس  نیا 

؟ دناد یم  دنمشزرا  ردق  نیا  ار  نآ  ادخ  هک  تسیچ  تمکح  نیا  یتسار  هب 

هفـسلف اب  ناناملـسم  ربمایپ ، تافو  زا  دـعب  لاس  اه  هد  هک  مناد  یم  نم  اّما  تسا ، نانوی  هفـسلف  ناـمه  تمکح ، نیا  هک  ما  هدینـش  نم 
.دندش انشآ  نانوی 

یب تمکح  زا  نانآ  همه  سپ  تسا ، نانوی  هفسلف  نامه  تمکح  رگا  دنا ، هدزن  یفرح  چیه  هفسلف  زا  مالسا  ردص  ناناملـسم  ربمایپ و 
.دنا هدوب  هرهب 

ادـخ و تعاـطا  تمکح ، : » مونـش یم  نینچ  مسرپ  یم  ار  دوخ  ل�وس  یتـقو  منک ، ل�وـس  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  مورب و  ماـما  دزن  دـیاب  نم 
«. تسا ماما  تخانش 

همه يوس  هب  ارم  هک  تسا  ماـما  زا  يوریپ  ما ، هدیـسر  یناوارف  ریخ  هب  مسانـشب ، ار  دوخ  ماـما  منک و  تعاـطا  ادـخ  زا  نم  رگا  يرآ !
210 .دنیرفآ یم  نم  لد  رد  ار  اه  ییابیز  همه  هب  قشع  دنک و  یم  توعد  اه  یبوخ 

* * *

نم درک ، تیانع  مه  ار  تماما  ماـقم  وا  هب  ادـخ  هک  يربماـیپ  ناـمه  دـیوگ ، یم  نخـس  (ع ) میهاربا ترـضح  زا  اـم  يارب  ماـما  زورما 
: میوگ یم  تیارب  ما  هدیمهف  ماما  نخس  زا  ار  هچنآ  نونکا 

هک دوب  تقو  نآ  .دـمآ  نوریب  دنلبرـس  ّقفوم و  اه  ناحتما  همه  رد  وا  داد و  رارق  تخـس  ياه  ناحتما  ضرعم  رد  ار  (ع ) میهاربا ادـخ 
.داد رارق  ماما  ار  وا  ادخ 

؟ دوب هچ  (ع ) میهاربا ناحتما  یتسار  هب 

اّما دوش ، هتخادـنا  شتآ  رد  دـش  رـضاح  درک و  دوبان  ار  اه  تب  همه  تفر و  لباب  رهـش  هدـکتب  هب  درک ، مایق  یتسرپ  تب  لباقم  رد  وا 
زین وا  دـنک و  نکاس  هّکم  بآ  یب  کشخ و  نیمزرـس  رد  ار  شدـنزرف  نز و  اـت  تساوخ  وا  زا  ادـخ  .درادـنرب  یتسرپاـتکی  زا  تسد 

نینچ
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ادف ادخ  يارب  ار  وا  ات  دش  هدامآ  درب و  هاگنابرق  هب  ار  شدنزرف  وا  دـنک و  ینابرق  ار  لیعامـسا  شدـنزرف  ات  تساوخ  وا  زا  ادـخ  .درک 
.دنک

شدنزرف ياج  هب  ار  دنفـسوگ  نآ  ات  داتـسرف  شیارب  يدنفـسوگ  ادـخ  درکن ، یهاتوک  چـیه  ادـخ ، تاروتـسد  ماجنا  رد  (ع ) میهاربا
تماما ماقم  تسا ، يربمایپ  ماقم  زا  رتالاو  تماما  ماقم  درک ، تیانع  میهاربا  هب  ار  تماما  ماقم  ادـخ  هک  دوب  نآ  زا  دـعب  .دـنک  ینابرق 

.دوب (ع ) میهاربا یلماکت  ریس  نیرخآ 

، دنک يوریپ  وا  زا  دیاب  دسرب  يراگتـسر  تداعـس و  هب  دهاوخب  هک  سکره  تسا و  اه  شزرا  همه  هوسا  هک  تسا  یلماک  ناسنا  ماما 
211 .دوش یم  ناگمه  تیاده  هیام  دوخ  رون  اب  هک  تسا  يدیشروخ  دننام  ماما 

مه شنادنزرف  هب  ار  تماما  ماقم  ات  تساوخ  ادخ  زا  دش و  لاحـشوخ  یلیخ  (ع ) میهاربا داد ، (ع ) میهاربا هب  ار  تماما  ماقم  ادخ  یتقو 
هب زگره  ناـمیپ  دـهع و  نیا  تسا ، ینامـسآ  ناـمیپ  دـهع و  تماـما ، هک  تـفگ  (ع ) مـیهاربا هـب  ادـخ  هـک  دوـب  اـجنیا  دـنک ، تیاـنع 

.دیسر دهاوخن  ناراکمتس ،

هک یسک  طقف  .دیسر  دهاوخن  تماما  هب  زگره  دراد ، متـس  ملظ و  هقباس  سکره  هک  دنامهفب  (ع ) میهاربا هب  تساوخ  یم  ادخ  يرآ !
.دراد ار  ماقم  نیا  یگتسیاش  تسا ، هانگ  یب  موصعم و 

تسا رگمتس  وا  تسا و  هدرک  ملظ  دوخ  هب  دشاب ، یتسرپ  تب  لوغشم  ار  دوخ  یگدنز  زا  یتّدم  یـسک  رگا  هک  ممهف  یم  نم  نونکا 
.درادن ار  تماما  ماقم  یگتسیاش  زگره  و 

ماـما هدزاود  نم ، زا  سپ  هک  داد  ربخ  ناناملـسم  هب  ربماـیپ  دـش ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  (ص ) دّـمحم تشذـگ و  ناـمز  نآ  زا  اـه  لاـس 
وا دیتسرپن ، تب  مه  هظحل  کی  يارب  یّتح  (ع ) یلع درک ، یفّرعم  ماما  نیلّوا  نیشناج و  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع وا  دمآ ، دنهاوخ 
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.دوب تسرپاتکی  هراومه 

رکبوبا و تماما  سک  ره  : » يا هدینـش  ار  نانآ  نخـس  نیا  ًامتح  .میوگب  هچ  موش  وربور  ّتنـس  لـها  زا  یکی  اـب  رگا  مناد  یم  نونکا 
212 «. تسا رفاک  دنک ، راکنا  ار  رَمُع 

: میوگ یم  نخس  نینچ  دراد  لوبق  ار  رمع  رکبوبا و  تماما  هک  یسک  اب  نم  نونکا 

؟ دسر یمن  ناملاظ  هب  زگره  تسادخ و  دهع  تماما ، هک  دیوگ  یمن  نآرق  رگم 

.تسادخ نخس  نیا  يرآ !

؟ دندیسر تماما  ماقم  هب  رفن  ود  نیا  دییوگ  یم  هنوگچ  امش 

.دندش ماما  نانآ  دندرک و  تعیب  نانآ  اب  ناناملسم 

؟ دندوب تسرپ  تب  مالسا ، روهظ  زا  لبق  رفن  هس  نیا  هک  دیراد  لوبق  ایآ 

.دندوب تسرپ  تب  همه  نامز  نآ  .دندوب  مدرم  هّیقب  لثم  اه  نآ  يرآ !

تسا (ع ) یلع نم ، يالوم  نیا  .دسرب  تماما  هب  دناوت  یمن  تسا و  هدرک  ملظ  شدوخ  هب  تسا و  راکمتس  دشاب ، تسرپ  تب  سکره 
213 .تسا ماقم  نیا  هتسیاش  دیتسرپن و  تب  زگره  هک 

* * *

؟ يونشب ار  ارجام  نیا  يراد  تسود  مه  وت  ایآ  دنک ، یم  هراشا  وا  نیشناج  و  (ع ) نامیلس يارجام  هب  دوخ  نانخس  رد  ماما  زورما 

(ع) نامیلـس دوبن ، يربخ  دنیوگ ) یم  رـس  هب  هناش  ار  نآ  هک  يا  هدنرپ   ) دـهده زا  اّما  دوب ، هتـسشن  دوخ  تخت  رب  (ع ) نامیلـس يزور 
هکلم دننک ، یم  شتـسرپ  ار  دیـشروخ  همه  مدرم  ابـس »  » روشک رد  هک  داد  ربخ  وا  هب  دمآ و  دهده  یتّدم  زا  دعب  تفرگ ، ار  وا  غارس 

نآ يور  رب  هک  دراد  هوکـشاب  یتخت  هکلم ، نآ  هک  داد  ربخ  وا  هب  دـهده  .دتـسرپ  یم  ار  دیـشروخ  مه  وا  تسا ، سیقلب  شمان  اجنآ 
.دنک یم  سولج 

وا تشون و  هکلم  هب  يا  همان  ادتبا  دزاس ، مهارف  ار  روشک  نآ  مدرم  هکلم و  تیاده  هنیمز  ات  تفرگ  میمصت  (ع ) نامیلس هک  دوب  اجنیا 
همان رد  درک ، توعد  یتسرپادخ  هب  ار 
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.دورب (ع ) نامیلس دزن  ات  تفرگ  میمصت  هکلم  ماجنارس  .دیایب  وا  دزن  ات  تساوخ  هکلم  زا 

هچ تفگ : درک و  ور  دوخ  ناـیفارطا  هب  (ع ) نامیلـس هک  دوب  اـجنیا  .تسا  نیطـسلف  یکیدزن  رد  هکلم  هک  دـنداد  ربـخ  (ع ) نامیلـس هب 
؟ دنک رضاح  میارب  ار  ابس  هکلم  تخت  دناوت  یم  یسک 

، تسا هلـصاف  رتمولیک  اهدـص  دوب ،) هدـش  عقاو  نمی  رد  هک   ) ابـس روشک  و  درک ) یم  تموکح  اـجنآ  رد  نامیلـس  هک   ) نیطـسلف نیب 
.دنک رضاح  وا  يارب  ار  ابس  هکلم  تخت  یسک  دهاوخ  یم  (ع ) نامیلس نونکا 

وت يارب  ار  تخت  نآ  ندز ، مه  رب  مشچ  کـی  زا  رتـمک  رد  نم  تفگ : (ع ) نامیلـس هب  دوب ) نامیلـس  نیـشناج  هک   ) اـیخرب نب  فصآ 
.منک یم  رضاح 

.تسا هتفرگ  رارق  وا  يولج  رد  هظحل  کی  زا  رتمک  رد  هکلم  تخت  هک  دید  درک ، هاگن  (ع ) نامیلس هک  دوب  هنوگ  نیا  و 

.دیامنب ار  راک  نیا  تسناوت  هنوگچ  وا  رخآ  دندرک ، بّجعت  درک ، ایخرب  نب  فصآ  هک  يراک  زا  همه 

ملع تشاد ،» ار  باتک  ملع  زا  یتمـسق  وا  : » دـیوگ یم  نآرق  دراد ، یمرب  هدرپ  اـیخرب  نب  فصآ  تردـق  زار  زا  لـمن  هروس  رد  نآرق 
.دهد یم  دوخ  بوخ  ناگدنب  زا  یضعب  هب  ادخ  هک  تسا  یبیغ  ملع  نامه  باتک 

نانچ ماجنا  هب  رداق  دوب و  وا  دزن  ملع  نآ  زا  یتمـسق  طقف  ایخرب  نب  فصآ  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  ور  ام  هب  (ع ) قداص ماـما  نونکا 
ار ملع  نآ  همه  ام  هب  ادـخ  اّما  تسا ، هدرک  تیانع  ار  ملع  نآ  زا  یتمـسق  وا  هب  ادـخ  .تشاداو  بّجعت  هب  ار  همه  دـش و  یگرزب  راـک 

214 «. تسام دزن  باتک  ملع  همه  .تسا  هداد 

هداد يرترب  دوخ  ناگدـنب  رگید  رب  ار  نانآ  تسا و  هداد  ار  گرزب  ماقم  نیا  ناـنآ  هب  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  (ع ) تیب لـها  يرآ !
.تسا

* *
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*

؟ تسا هدش  رت  لماک  منامیا  هک  ممهفب  اجک  زا  نم  تسیچ ؟ نامیا  ندش  دایز  هناشن  نیرتمهم  یناد  یم  وت  ایآ 

.مسرپب ار  ل�وس  نیا  وا  زا  مورب و  ماما  دزن  مهاوخ  یم  زورما 

215 «. دوش یم  رتشیب  ترسمه  هب  تتّبحم  دوش ، رتشیب  وت  نامیا  هچ  ره  : » دیوگ یم  نم  هب  باوج  رد  ماما 

، دش رتشیب  متدابع  زامن و  متفر و  ادخ  يوس  هب  نم  رگا  دراد ، مایپ  یلیخ  ماما  نخـس  نیا  مور ، یم  ورف  رکف  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اب 
تیونعم رد  هک  اریز  ملاح !  هب  اشوخ  سپ  دوب  تبثم  نم  باوج  رگا  هن ؟ ای  مراد  تسود  لبق  زا  رتشیب  ار  دوخ  رـسمه  اـیآ  منیبب  دـیاب 

، مدش توافت  یب  وا  هب  تبـسن  هکلب  دشن ، رتهب  مرـسمه  هب  تبـسن  نم  قالخا  دـش و  رتشیب  نم  ندـناوخ  زامن  رگا  اّما  ما ، هدرک  دـشر 
! تسا هدوبن  شیب  یبارس  ما  هتفر  شلابند  هک  ینافرع  نآ  هک  منادب  دیاب 

رتشیب مرـسمه  هب  نم  ّتبحم  هک  ما  هتفر  شیپ  نافرع  حیحـص  ریـسم  رد  هک  منک  نیقی  منزب و  ادـخ  هب  ّتبحم  زا  مد  مناوت  یم  یناـمز 
نیا زا  ردقچ  ام  هک  سوسفا  دـنک ،  یم  رارقرب  هطبار  هنوگ  نیا  رـسمه  هب  ّتبحم  ادـخ و  هب  ّتبحم  نیب  تسا  هعیـش  بتکم  نیا  .دوش 

! سوسفا میدوب ! لفاغ  قیاقح 

* * *

نداد ناج  هظحل  نایعیـش  : » دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  یهاگن  ماما  دنیبب ، ار  ماما  ات  تسا  هدـمآ  اجنیا  هب  هفوک  زا  تسا ، هبْقُع  وا  مسا 
«. دنک یم  لاحشوخ  رایسب  ار  اه  نآ  هک  دنوش  یم  وربور  يا  هرظنم  اب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  هبْقُع  .دنک  یم  توکس  ماما  نونکا 

؟ دنوش یم  لاحشوخ  هک  دننیب  یم  هچ  نداد  ناج  هظحل  رد  نایعیش  هک  وگب  میارب  نم ! ياقآ 

ار (ع ) یلع ربمایپ و  رخآ ، ياه  هظحل  نآ  رد  نایعیش 
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.دننیب یم 

؟ دنیوگ یم  مه  ینخس  نمؤم  اب  (ع ) یلع ربمایپ و  ایآ 

« . متسه ایند  همه  زا  رتهب  وت  يارب  نم  هک  شاب  هاگآ  متسه ، ادخ  لوسر  نم  هک  داب  تراشب  ار  وت  : » دیامرف یم  وا  هب  ربمایپ  يرآ !

؟ دیوگ یم  نخس  وا  اب  مه  (ع ) یلع ایآ 

نم  ، یتشاد یم  تسود  ارم  هک  متـسه  یلع  نامه  نم  هک  روخم  مغ  شاب و  داش  ادخ ، تسود  يا  : » دـیامرف یم  وا  هب  (ع ) یلع يرآ !
216 «. منک يرای  ار  وت  ات  ما  هدمآ 

ارف وا  گرم  هظحل  عقوم  هچ  هک  تسا  رکف  نیا  رد  وا  دـنز ، یم  هقلح  هبْقُع  مشچ  رد  قوش  کشا  دـسر  یم  هک  اـجنیا  هب  ماـما  نخس 
.دوش نشور  (ع ) یلع ربمایپ و  رادید  هب  شمشچ  ات  دسر  یم 

* * *

ناـنآ هب  وا  دـندمآ و  یم  وا  لزنم  هب  یهاـگ  دـندرک  یم  یگدـنز  هفوـک  رد  هک  يریقف  نایعیـش  .تسا  هفوـک  نادـنمتورث  زا  قاحـسا 
.درک یم  کمک 

نیمه يارب  تشادن ، تسود  ار  ترهش  وا  دوشب ، روهـشم  مدرم  نایم  هک  دیـسرت  قاحـسا  دش ، دایز  وا  هناخ  هب  مدرم  هعجارم  مک  مک 
.دادن هار  شا  هناخ  هب  ار  یسک  رگید  تسب و  ار  دوخ  هناخ  ِرد 

هک دمهف  یم  قاحسا  دهد ، یم  يدرس  اب  ار  وا  باوج  ماما  دنک ، یم  مالـس  دیآ ، یم  ماما  هناخ  هب  وا  تسا ، هدمآ  هنیدم  هب  وا  نونکا 
: دیوگ یم  نیمه  يارب  تسا ، تحاران  وا  زا  ماما 

؟ دیشاب تحاران  نم  زا  امش  هک  تسا  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  نم ، ياقآ 

؟ يدادن هار  تا  هناخ  هب  ار  اه  نآ  رگید  یتسب و  نم  نایعیش  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  ِرد  ارچ 

.موش یتموکح  نارومأم  راتفرگ  هک  مدیسرت  یم  متشاد ، ساره  ندش  روهشم  زا  نم 

دنوادخ 100 دنهدب ، تسد  رگیدکی  اب  هدومن و  رادید  مه  اب  ن�وم  ود  هک  یماگنه  یناد  یمن  رگم 
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217 .دراد يرگید  هب  يرتشیب  ّتبحم  هک  تسا  یسک  يارب  تمحر  نآ 100  زا  تمحر   99 دنک ، یم  لزان  نانآ  يارب  تمحر 

هفوک هب  یتقو  تفرگ  میمـصت  دش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  وا  هک  تفگ  نخـس  قاحـسا  يارب  ن�وم  ماقم  تمظع و  رد  ردـق  نآ  ماما 
.دراذگب زاب  نایعیش  همه  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  ِرد  ددرگزاب 

* * *

مان دـنک ، یمن  اعد  دوخ  يارب  ًالـصا  وا  هک  مدـید  متفر ، وا  کـیدزن  نم  دوب ، ندرک  اـعد  لوغـشم  هک  مدـید  ار  ماـما  ناراـی  زا  یکی 
يارب طقف  ارچ  متفگ : مدرک و  مالـس  متفر و  ولج  .دنک  یم  بلط  ار  ادخ  شـشخب  تمحر و  اه  نآ  يارب  درب و  یم  ار  دوخ  ناتـسود 

؟  يدرکن اعد  دوخ  يارب  يدومن و  اعد  دوخ  ناتسود 

: دومرف نم  هب  ترضح  نآ  مدوب ، ماما  دزن  يزور  تفگ : درک و  ور  نم  هب  وا 

هک شاب  هاگآ  يدرک ، اعد  شیوخ  ردارب  يارب  وت  : » دیوگ یم  لّوا  نامـسآ  رد  يا  هتـشرف  دنک  اعد  دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  سک  ره 
«. دهد یم  وت  هب  يا  هتساوخ  وا  يارب  هچنآ  ربارب  دص  ادخ 

ردارب يارب  هچنآ  ربارب  تسیود  وت  يارب  : » دـیوگ یم  دـنز و  یم  ادـص  يا  هتـشرف  دـسر  یم  مود  نامـسآ  هب  وا  ياعد  هک  یماگنه  و 
«. دوب دهاوخ  يدرک ، تساوخرد  دوخ 

«. دوب دهاوخ  یتساوخ ، دوخ  ردارب  يارب  هچنآ  ربارب  دصیس  وت  يارب  : » دیوگ یم  موس  نامسآ  رد  يا  هتشرف 

دصـشش و دصناپ ، دصراهچ ، وت  يارب  هک  دهد  یم  هدعو  وا  هب  يا  هتـشرف  متفه ، مشـش و  مجنپ و  مراهچ و  نامـسآ  زا  مادک  ره  رد 
.دوب دهاوخ  یتساوخ ، دوخ  ردارب  يارب  هچنآ  ربارب  دصتفه 

يارب هچنآ  ربارب  نویلیم  کـی  وت  يارب  نم ! هدـنب  يا  موـش ، یمن  ریقف  زگره  هک  متـسه  يدـنمتورث  نآ  نم  : » دـیوگ یم  ادـخ  سپس 
دوخ نمؤم  ردارب 
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«. مهد یم  رارق  يدرک ، تساوخرد 

.دسر یم  نایاپ  هب  ماما  نخس 

218 .منک اعد  دوخ  ناتسود  يارب  دوخ ، يارب  ندرک  اعد  ياج  هب  مه  نم  هک  مریگ  یم  میمصت  مونش ، یم  ار  نخس  نیا  نم  یتقو 

دنک یم  راختفا  نم  هب  ادخ  یتقو 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  وا  نونکا  تسا ، ریصبوبا  وا  تسا ، هتسشن  اجنآ  هک  ینیب  یم  ار  درمریپ  نآ 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نم  ترخآ  هک  مناد  یمن  تسا ، کیدزن  نم  گرم  ما و  هدش  ریپ  رگید  نم 

زا هک  یتسین  لاحـشوخ  اـیآ  تسا ، هدرک  باـختنا  یماـما  ربـهر و  دوخ  يارب  یـسک  ره  ییوگ ؟ یم  نخـس  نینچ  ارچ  ریـصبوبا ! يا 
.دراد ینابرهم  رظن  ام  نایعیش  هب  ادخ  هک  نادب  شاب و  دونشخ  يا ؟ هدرک  يوریپ  ربمایپ  نادناخ 

! وگب نخس  میارب  نم ! ياقآ 

.دننک یم  رافغتسا  امش  يارب  ناگتشرف  دشخبب ، ار  ام  نایعیش  هانگ  ات  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  ناگتشرف 

! وگب نخس  میارب 

ار امـش  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیا  هدرک  متـس  شیوخ  رب  هک  یناسک  يا  : » دیوگ یم  نآرق  رد  دنوادخ 
.دشخب یم  ار  اه  نآ  ناهانگ  دنوادخ  هک  دنشاب  یم  ام  نایعیش  هیآ ، نیا  زا  روظنم  دشخب ،» یم 

219 .مرادن لد  هب  یساره  گرم  زا  رگید  نم  نم ! ياقآ 

* * *

متـساوخ نم  دوش ؟ یم  ادخ  يدونـشخ  ثعاب  اهراک ، همه  زا  رتدوز  بوخ ، ياهراک  زا  کی  مادک  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دوب  یتّدم 
.دهد رارق  دنوادخ  ینابرهم  شوغآ  رد  ارم  دناوت  یم  بوخ  راک  مادک  منادب 

هب مارتحا  زا  رت  عیرس  رتدوز و  یتدابع  چیه  : » دومرف نم  باوج  رد  ترضح  نآ  مسرپب ، ماما  زا  ار  ل�وس  نیا  متفرگ  میمـصت  ماجنارس 
220 «. دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  دنوادخ  يدونشخ  دناوت  یمن  ردام ، ردپ و 

دوخ ردام  ردپ و  هب  رتشیب  ات  متفرگ  میمصت  مدینش ، ار  نخس  نیا  یتقو 
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.تسین یهار  ادخ ، تیاضر  ات  ردام  ردپ و  بلق  زا  اریز  منادب  ار  نانآ  ردق  منک و  یکین 

* * *

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  وا  هب  ماما  تسا ، هدمآ  ّجح  رفس  زا  ماما  نارای  یکی  زورما 

؟ تسا هداد  رارق  یباوث  هچ  یجاح  يارب  دنوادخ  هک  یناد  یم  ایآ 

.مناد یمن  .هن 

وا يارب  دنوادخ  دنک ، یعـس  هورم  افـص و  نیب  دناوخب و  ار  فاوط  زامن  تعکر  ود  دـنک و  فاوط  ادـخ  هناخ  رود  هب  يا  هدـنب  یتقو 
.درب یم  الاب  هبترم  رازه  شش  ار  وا  ماقم  دشخب و  یم  ار  وا  هانگ  رازه  شش  دسیون و  یم  باوث  رازه  شش 

! تسا يدایز  رایسب  باوث  نیا  نم ! ياقآ 

؟ دشاب رتشیب  مه  فاوط  زا  نآ  باوث  هک  مهد  دای  وت  هبار  يراک  یهاوخ  یم  ایآ 

.يرآ

.دشاب یم  ّجح  هد  زا  رتالاب  ادخ  دزن  وا ، تجاح  ندرک  هدروآرب  نمؤم و  ردارب  هب  ندومن  کمک 

هداد ّتیمها  نارگید  هب  ندرک  کـمک  هب  ردـقچ  مالـسا  هک  میمهف  یم  نونکا  میور ، یم  ورف  رکف  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  اـم  همه 
221 .تسا

* * *

لوط هب  تسا  رادـنید  ردـقچ  منیبـب  هکنیا  يارب  منک ، یم  هاـگن  وا  رهاـظ  هب  منک  فیرعت  یـسک  زا  مهاوخب  رگا  هک  مراد  تداـع  نم 
يدایز هب  زگره  ادـخ  اریز  منک ، هّجوت  وا  تفرعم  لقع و  نازیم  هب  ات  یهد  یم  داـی  نم  هب  وت  اـّما  منک ، یم  هاـگن  وا  دوجـس  عوکر و 

.دنک یم  رظن  اه  نآ  لقع  هب  هکلب  دنک  یمن  هاگن  ناگدنب  تدابع 

زبسرـس يا  هریزج  رد  شیپ  اه  لاس  هک  يدرم  نآ  يارجام  مریگب ، سرد  نآ  زا  نم  ات  دنک  یم  فیرعت  ار  ییارجام  میارب  ماما  زورما 
هک درک  یم  رکف  هک  ناگتشرف  زا  یکی  .دوب  تدابع  لوغشم  هراومه  درک و  یم  یگدنز  مرخ  و 
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.دهدب ناشن  وا  هب  ار  درف  نآ  ماقم  ات  تساوخ  ادخ  زا  دراد ، ادخ  دزن  یگرزب  ماقم  درف  نیا 

نآ اب  یتّدم  دورب و  هریزج  نآ  هب  ات  داد  روتسد  هتـشرف  نآ  هب  ادخ  هک  دوب  اجنیا  .درک  بّجعت  دید ، ار  درف  نآ  ماقم  هتـشرف  نآ  یتقو 
.دنک یگدنز  درف 

تدابع ار  ادخ  وت  لثم  مشاب و  وت  نامهم  یتّدـم  مهاوخ  یم  نم  هک  تفگ  وا  هب  تفر و  وا  دزن  دـمآرد و  ناسنا  لکـش  هب  هتـشرف  نآ 
.منک

يارب هک  اعقاو  يراد ، ییافصاب  ياج  بجع  تفگ : تخادنا و  درم  نآ  هناخ  فارطا  هب  یهاگن  هتـشرف  نآ  زور  کی  تشذگ ، یتّدم 
.دراد گرزب  بیع  کی  اج  نیا  یلو  يرآ ! تفگ : درم  .تسا  بوخ  رایسب  ندرک  تدابع 

ام يادـخ  شاک  تسا ، هدـییور  اج  نیا  رد  زبس  ياـه  فلع  ردـقچ  نیبب  نک ، هاـگن  تفگ : درم  یبیع ؟ هچ  تفگ : بّجعت  اـب  هتـشرف 
! دورن رده  اه  فلع  نیا  ات  میدنارچ  یم  رازفلع  نیا  رد  ار  شوگزارد  نآ  ام  تشاد و  یم  یشوگزارد 

هب زاین  تسا و  ناسنا  دننام  هک  ییادخ  تخانش ، یم  هنوگچ  ار  ادخ  درف  نیا  رخآ  درک ، یمن  رواب  دوب  هدینش  هک  ار  يزیچ  هتشرف  نآ 
! دراد بکرم  کی 

222 «. مهد یم  وا  لقع  رادقم  هب  ار  سک  ره  شاداپ  ماقم و  نم  : » درک یحو  هتشرف  نآ  هب  ادخ  هک  دوب  اجنیا 

* * *

؟ دور یم  اجک  هب  ترضح  نآ  زور ، تقو  نیا  رد  یتسار  هب  دوش ، یم  جراخ  دوخ  هناخ  زا  ماما  نک ، هاگن 

؟ میورب ترضح  نآ  هارمه  دیقفاوم  ایآ 

.دندنویپ یم  ام  هب  زین  ناتسود  رگید  زا  رفن  دنچ  میوش ، یم  هارمه  ترضح  نآ  اب  بدا ، مالس و  ضرع  زا  دعب 

نآ زا  ار  دوخ  ياه  لاؤس  میوش و  یم  تبحص  لوغشم  ماما  اب  هار  نیب  رد 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 197 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


دور و یم  هدجس  هب  دتـسیا و  یم  هلبق  هب  ور  ماما  ناهگان  دهد ، یم  خساپ  ام  ياه  لاؤس  هب  زاب  يور  اب  ناشیا  میـسرپ و  یم  ترـضح 
.دوش یم  اعد  لوغشم 

: میوگ یم  منک و  یم  ماما  هب  ور  نم 

؟ دیتفر هدجس  هب  اجنیا  رد  امش  ارچ  نم ! ياقآ 

هب ار  نآ  رکش  مورب و  هدجس  هب  شیوخ  يادخ  لباقم  رد  متـشاد  تسود  تسا ، هداد  نم  هب  ادخ  هک  مداتفا  ییاه  تمعن  زا  یکی  دای 
دوخ هدنب  هب  ار  یتمعن  دنوادخ  هاگ  ره  مرذگب ، نآ  زا  یهّجوت  یب  اب  مدرک  دای  ار  ادـخ  تمعن  نیا  هک  یماگنه  متـساوخن  مروآ ، اج 

هدـنب نآ  هب  يرتداـیز  ياـه  تـمعن  اـت  دـهد  یم  روتـسد  ناگتـشرف  هـب  دـنوادخ  دروآ  اـجب  ار  نآ  رکـش  هدجـس  هدـنب ، نآ  دـهدب و 
223 .دنهدب

ار وا  رکش  مورب و  هدجس  هب  مداتفا  ادخ  ياه  تمعن  زا  یتمعن  دای  هب  تقو  ره  ات  مریگ  یم  میمصت  مونش ، یم  ار  ماما  نخس  نیا  یتقو 
.مروآ اجب 

* * *

بلق هب  هن ، ای  دراد  تسود  ار  ام  اعقاو  ایآ  هک  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک  ره  : » منک لقن  اجنیا  رد  مهاوخ  یم  هک  تسا  ماما  نخـس  نیا 
دیوگ یم  غورد  متـسین ، وا  زا  مه  ام  تسین و  ام  زا  هک  دنادب  تفای ، مه  ار  ام  نانمـشد  ّتبحم  دوخ  بلق  رد  رگا  دنک ، هعجارم  دوخ 

224 «. تسین رازیب  ام  نمشد  زا  دراد و  تسود  ار  ام  دنک  یم  اعّدا  هک  یسک 

.مشاب رازیب  (ع ) تیب لها  نانمشد  زا  دیاب  هک  ممهف  یم  منک ، یم  رکف  نخس  نیا  رد  یتقو 

.مشاب نمشد  امش ، نانمشد  اب  مه  مشاب و  هتشاد  ار  امش  ّتبحم  مه  دیاب  مشاب ، امش  نیتسار  ناوریپ  ءزج  مهاوخب  رگا 

ار وا  نسحم  دندز ، شتآ  ار  (س ) همطاف ناتردام  هناخ  دندومن ، يدایز  ملظ  امش  ّقح  رد  امش  نانمشد 
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.دشاب نم  بلق  رد  نانآ  ّتبحم  هک  دوش  یم  هنوگچ  لاح  دنتشک ،

! زگره

.متسه رازیب  دندرک ، ملظ  امش  ّقح  رد  هک  یناسک  همه  زا  نم 

.ناطیش بزح  هب  ای  مدنویپب  ادخ  بزح  هب  دیاب  ای  مرادن ، رتشیب  هار  ود  ایند  نیا  رد  یگدنز  يارب  نم 

.ما هدش  رازیب  شناتسود  وا و  بزح  ناطیش و  زا  میوج ، یم  يرازیب  ربمایپ  نادناخ  نانمشد  زا  نم  یتقو 

! ندوب تسود  ادخ  ناتسود  اب  ینعی  ّالوت ، .تسا  نید  عورف  زا  اّربت »  » و ّالوت »  » .عورف مه  دراد و  لوصا  مه  نید ، هک  مناد  یم  نم 

! ندوب نمشد  ادخ  نانمشد  اب  ینعی  اّربت ،

اب مرادـب و  تسود  ار  ادـخ  ناتـسود  نم  هک  نیا  ینعی  نید  دـشاب ، یم  نتـشاد  نمـشد  نتـشاد و  تسود  زا  ریغ  هب  يزیچ  نـید  رگم 
225 .مشاب نمشد  ادخ  نانمشد 

! يزیرگ ناطیش  يزیتس و  ناطیش  ینعی  اّربت ،

هب نتسویپ  اه و  يدیلپ  همه  زا  ندیرب  هشیمه ، يارب  اّربت ، نم ! یگدنز  رد  یناطیـش  ياه  هولج  اه و  هبذاج  مامت  یگنر  یب  ینعی  اّربت ،
! تساه یبوخ  همه 

* * *

: دیوگ یم  نخس  ماما  اب  وا  نک  شوگ  تسا ، رِسّیُم  وا  مسا 

، دناوخ یم  نآرق  یهاگ  وا  .موش  یم  رادیب  بش  زامن  يارب  وا ، ندناوخ  نآرق  يادـص  اب  نم  اه  بش  هک  مراد  يا  هیاسمه  نم ! ياقآ 
.تسین مه  تیصعم  هانگ و  لها  تسا و  یبوخ  مدآ  وا  .دناوخ  یم  ار  ادخ  دنک و  یم  هیرگ  یهاگ 

؟ دراد لوبق  ار  (ع ) تیب لها  ام  تیالو  وا  ایآ  رّسیم ! يا 

.هن

؟ تساجک تدابع  يارب  نیمز  هطقن  نیرتهب  یناد  یم  ایآ 

.مناد یمن  .هن 

ربنم نیب  هنیدـم ، رد  ربمایپ  دجـسم  مود : .میهاربا  ماقم  دوسألارجح و  نیب  هبعک ، رانک  لوا : دنتـسه ، اه  ناکم  نیرتهب  نیمز ، هطقن  ود 
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.ربمایپ ربق  ربمایپ و 

.دیداد دای  نم  هب  ار  نیا  هک  منونمم 

يا
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لوبق ار  ام  تیالو  رگا  دوش ، هتـشک  هنامولظم  ادخ  هار  رد  ًادعب  دنک و  تدابعار  ادخ  ناکم ، ود  نیا  رد  لاس  رازه  یـسک  رگا  رِـسّیُم !
226 .تخاس دهاوخ  راتفرگ  دوخ  باذع  هب  ار  وا  تمایق  زور  رد  ادخ  دشاب ، هتشادن 

؟ میوگب ار  تیاکح  نآ  وت  يارب  يراد  تسود  ایآ  متفا ، یم  (ع ) یسوم ترضح  تیاکح  دای  هب  مونش  یم  ار  ماما  نخس  نیا  یتقو 

، درک یم  اعد  دوب و  هدرک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  هک  داتفا  يدرم  هب  شهاگن  درک ، یم  روبع  یناکم  زا  (ع ) یسوم
.تفر اجنآ  زا  (ع ) یسوم

کشا تسا و  نامسآ  هب  ور  شیاه  تسد  دنک و  یم  اعد  زونه  درم  نآ  هک  دید  داتفا ، اجنآ  هب  شرذگ  (ع ) یسوم زاب  یتّدم ، زا  دعب 
.تسا هدشن  اور  وا  تجاح  زونه  ایوگ  دراد ، دوخ  نامشچ  رد 

یمن باجتسم  ار  شیاعد  نم  دنک ، اعد  دناوخب و  ارم  ردقچره  وا  یسوم ! يا  تفگ : نخـس  نینچ  (ع ) یـسوم هب  ادخ  ماگنه  نیا  رد 
ناگدنب ات  ما  هداد  روتسد  نم  دنک ، لمع  نم  روتـسد  هب  دیاب  منک  اور  ار  شتجاح  مونـشب و  ار  شیادص  نم  دهاوخ  یم  وا  رگا  منک ،

هار زا  دـیامیپب و  ار  يرگید  هار  هک  نیا  هن  دـیایب ، نم  يوس  هب  نامیا  هار  زا  دـیاب  مه  درم  نیا  .دـنناوخب  ارم  ما  هتفگ  هک  یهار  زا  نم 
227 .دنادرگرب يور  نامیا 

.دنیایب وا  يوس  هب  نامیا  هار  زا  شناگدنب  هک  دراد  تسود  ادخ  دنک ، یم  نشور  ام  يارب  ار  اهزیچ  یلیخ  ادخ  نخس  نیا 

هار نانآ  اریز  دشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  (ع ) تیب لها  تیالو  دیاب  دهدب  ارم  تجاح  دونـشب و  ار  میادـص  ادـخ  هک  مراد  تسود  نم  رگا 
تباجا ار  میاعد  دونش و  یم  ار  میادص  ادخ  مورب ، ادخ  يوس  هب  هار  نیا  زا  رگا  دنتسه ، نامیا 
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.دنک یم 

* * *

یم مالـس  میوش ، یم  ماما  هناخ  دراو  یتقو  دیآ ، یم  ام  هارمه  تسا  هدمآ  هفوک  زا  هک  ریدَس  میورب ، ماما  هناخ  هب  میهاوخ  یم  زورما 
، تسا هیرگ  لوغـشم  تسا و  هتـسشن  نیمز  يور  ماما  دوش : یم  اـم  بّجعت  ثعاـب  هک  مینیب  یم  يا  هرظنم  میونـش ، یم  باوج  مینک ،

.دطلغ یم  ورف  ماما  تروص  زا  کشا  تارطق 

رد نم  .تسا  هدرک  زیربل  ار  مربص  هساـک  تسا ، هدوبر  نم  مشچ  زا  ار  باوخ  وت  يرود  تبیغ و  نم ! ياـقآ  : » دـیوگ یم  نینچ  ماـما 
«. ...تسا هدروآ  نم  لد  هب  ار  اه  مغ  وت  تبیغ  نم ! يالوم  .مرادن  رارق  مارآ و  رگید  وت ، يرود 

: دسرپ یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  وا  تسا ؟ هدش  دراو  ماما  رب  یتبیصم  هچ  دوش ، یم  نارگن  نانخس  نیا  ندینش  زا  ریدَس 

؟ دینک یم  هیرگ  هنوگ  نیا  ارچ  تسا ؟ هدش  هچ  نم ! ياقآ 

رد تمایق  زور  ات  هک  یثداوح  باتک ، نآ  رد  .تسا  هدیسر  نم  تسد  هب  (ع ) یلع ترضح  زا  هک  مدناوخ  یم  ار  یباتک  حبـص  زورما 
.تسا هدمآ  داد ، دهاوخ  يور  ایند 

؟ دیدش نارگن  نینچ  هک  دیدناوخ  هچ  باتک  نآ  رد 

راگزور نآ  رد  .دش  دهاوخ  ناهنپ  اه  هدید  زا  ینالوط  یتّدم  وا  هک  مدناوخ  باتک  نآ  رد  .تسا  (ع ) يدهم هعیـش ، ماما  نیمهدزاود 
نم یتقو  دنـشک  یم  تسد  دوخ  نید  زا  دننک و  یم  کش  (ع ) يدهم تماما  رد  اه  نآ  زا  یهورگ  دش و  دنهاوخ  ناحتما  ام  نایعیش 

.دش يراج  مکشا  دمآ و  ملد  هب  هّصغ  مغ و  مدناوخ ، ار  ثداوح  نیا 

؟ دییوگب نخس  (ع ) يدهم دروم  رد  ام  يارب  دوش  یم  ایآ  نم ! ياقآ 

.دراد تهابش  ربمایپ  راهچ  هب  (ع ) يدهم هک  دینادب 

؟ دنمادک ناربمایپ  نآ 

.رضخ حون و  یسیع و  یسوم و 

؟ تسا هنوگچ  (ع ) یسوم هب  (ع ) يدهم تهابش 

نوعرف
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دهاوخ ایند  هب  هداوناخ  مادک  رد  (ع ) یـسوم هک  تسناد  یمن  اّما  دش  دـهاوخ  دوبان  (ع ) یـسوم تسد  هب  وا  تموکح  هک  تسناد  یم 
دنوادـخ اّما  دـنک ، دوبان  ار  (ع ) یـسوم دـناوتب  دـیاش  اـت  دنتـشک  ار  لیئارـسا  ینب  زا  دازون  رازه  تسیب  داد  روتـسد  نیمه  يارب  دـمآ ،

ّقفوم زگره  نانآ  اّما  دنناسرب ، لتق  هب  ار  (ع ) يدـهم ات  درک  دـنهاوخ  شالت  مه  ام  نانمـشد  .داد  تاجن  نوعرف  ّرـش  زا  ار  (ع ) یـسوم
.دش دنهاوخن 

؟ تسیچ (ع ) یسیع هب  (ع ) يدهم تهابش  نم ! ياقآ 

زگره تسا و  هدنز  وا  هک  دیوگ  یم  نآرق  یلو  تسا ، هدش  هتشک  هدش و  هتخیوآ  راد  هب  (ع ) یسیع هک  دنتسه  رواب  نیا  رب  نایحیـسم 
زا (ع ) يدهم روط  نیمه  .دشاب  یم  ناهنپ  اه  هدید  زا  نآلا  یلو  تسا  هدنز  (ع ) یسیع يرآ ! .دنناسرب  لتق  هب  ار  وا  دنتسناوتن  نانمـشد 

تفگ دنهاوخ  رگید  هورگ  تسا ، هدماین  ایند  هب  ًالـصا  وا  هک  تفگ  دنهاوخ  یهورگ  راگزور ، نآ  رد  .دـش  دـهاوخ  ناهنپ  اه  هدـید 
! تسا هدرم  وا  هک 

؟ تسا هنوگچ  (ع ) حون هب  (ع ) يدهم تهابش  نم ! ياقآ 

نامز نآ  ات  دـندرک ، یمن  لوبق  اه  نآ  درک و  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  اه  نآ  دوب و  شدوخ  موق  نایم  رد  (ع ) حون يدایز  تّدـم 
هب امرخ  تخرد  هتـسه  تفه  دـش و  لزان  (ع ) حون رب  لیئربج  ماگنه  نآ  رد  .دـنک  لزان  نانآ  رب  ار  باذـع  تفرگ  میمـصت  ادـخ  هک 

.داد (ع ) حون

؟ دندوب هچ  يارب  اه  هتسه  نآ 

باذع دـندش ، يدـنمونت  ناتخرد  هب  لیدـبت  اه  هتـسه  نیا  هک  یتقو  دراکب ، نیمز  رد  ار  اه  هتـسه  نیا  هک  تفگ  (ع ) حون هب  لیئربج 
اه هتـسه  نآ  ات  دندرک  ربص  اه  لاس  اه  نآ  دندش ، لاحـشوخ  همه  داد و  دوخ  نارای  هب  ار  ربخ  نیا  (ع ) حون .دیـسر  دهاوخ  ارف  راّفک 

.دندش لیدبت  يدنمونت  ناتخرد  هب 
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؟ دش لزان  راّفک  رب  باذع  تقو  نآ  ایآ 

، دراکب نیمز  رد  ار  نآ  دریگب و  ار  اه  تخرد  نآ  هتسه  ات  داد  روتسد  حون  هب  دش و  لزان  لیئربج  دندوب  ادخ  هدعو  رظتنم  همه  یتقو 
نارای هب  ار  نخـس  نیا  (ع ) حون یتقو  .دش  دـهاوخ  لزان  راّفک  باذـع  دـندش  تخرد  هب  لیدـبت  دـیدج  ياه  هتـسه  نیا  هک  تقو  ره 

.دش یمن  نینچ  زگره  دوب ، قح  رب  حون  رگا  دنتفگ  دوخ  اب  دنتشگرب و  نید  زا  نانآ  زا  يدایز  هّدع  تفگ  دوخ 

؟ دش هچ  ماجنارس 

دیدج ياه  هتـسه  ات  داد  روتـسد  (ع ) حون هب  راب  تفه  ادخ  دندنام ، یقاب  یمک  هّدع  ات  درک  ناحتما  ار  (ع ) حون نارای  ردـق  نآ  ادـخ 
.دندنام یقاب  رفن  ود  داتفه و  طقف  دنتشادرب و  تسد  نید  زا  اه  یلیخ  .دراکب 

؟ دش هچ  نآ  زا  دعب 

تبیغ .درک  دوباـن  ار  راّـفک  همه  ناـفوط ، یتّدـم  زا  دـعب  دوش و  یتـشک  نتخاـس  لوغـشم  اـت  داد  روتـسد  (ع ) حوـن هب  تقو  نآ  ادـخ 
.دنوش ادج  ام  نایعیش  نان�وم و  فص  زا  دنتسه  دیدرت  ّکش و  لها  هک  یناسک  ات  دشک  یم  لوط  ردق  نآ  مه  (ع ) يدهم

؟ تسیچ (ع ) رضخ هب  (ع ) يدهم تهابش  نم ! ياقآ 

يرمع مه  رـضخ  هب  نیمه  يارب  .دـش  دـهاوخ  ینـالوط  وا  تبیغ  تشاد و  دـهاوخ  ینـالوط  يرمع  (ع ) يدـهم هک  تسناد  یم  ادـخ 
228 .دشاب ام  مئاق  ینالوط  رمع  يارب  يدهاش  ات  درک  تیانع  ینالوط 

* * *

هب ار  مایپ  نیا  ناسرب و  نایعیش  هب  ارم  مالس  : » دیوگ یم  وا  هب  (ع ) قداص ماما  ددرگزاب ، دوخ  رهش  هب  دهاوخ  یم  ام  ناتـسود  زا  یکی 
«. وگب نانآ 

ار ام  دوخ  سلاجم  رد  یتقو  دـینادب  نایعیـش ! يا  : » دـیوگ یم  ار  دوخ  مایپ  ماما  نونکا  .تسیچ  ماما  مایپ  منادـب  ات  منک  یم  ّتقد  نم 
دای

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 204 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  تاهابم  راختفا و  امش  هب  دنوادخ  دینک ، یم 

.دنامب هدنز  ام  نید  ام و  دای  ات  دوش  یم  ثعاب  امش  راک  نیا  اریز  دینک ، دای  تیب  لها  ام  زا  دیتسه  مه  اب  یتقو  مهاوخ  یم  امش  زا 

229 «. دنراد هگن  هدنز  مدرم  لد  رد  ار  ام  دای  دننک و  دای  ار  ام  هراومه  هک  یناسک  دنتسه ؟ یناسک  هچ  مدرم  نیرتهب  دیناد  یم  ایآ 

.دراد شزرا  ردقچ  تیب  لها  دای  نتشاد  هاگن  هدنز  هک  موش  یم  هّجوتم  مونش ، یم  ار  نخس  نیا  یتقو  نم 

قیقحت عبانم 

، هبیداه دّـمحمو  يرداـهبلا  میهاربإ  قیقحت : ت 620 ه ،)   ) یـسربطلا یلع  نب  دـمحأ  روصنم  وبأ  جاـجللا ،  لـهأ  یلع  جاـجتحالا   . 1
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هوسُالا ،  راد  نارهط : 

نیدلا باهش  دّیـسلا  تاقیلعت  عم  ت 1019 ه ، )   ) يرتشوشلا فیرش  دّیـسلا  نب  هّللا  رون  یـضاقلا  لطابلا ،  قاهزإو  ّقحلا  قاقحإ   . 2
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یشعرملا ،  هّللا  هیآ  هبتکم  ّمق :  یشعرملا ، 

ت 413 ه  ) دیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  یبأ  یلإ  بوسنملا  صاصتخالا ،   . 3
 . 1414 ه هعبارلا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ( ، 

دّیـسلا قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یّـشکلا ، ) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا   . 4
 . 1404 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  ّمق :  یئاجرلا ،  يدهم 

دیفملا خیشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  دابعلا ،  یلع  هّللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا   . 5
ّمق تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  (ت 413 ه ،) 
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 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  : 

دّمحم یلع  قـیقحت :  ت 630 ه ، )  ( ) يرَزَجلا ریثألا  نبا   ) ینابیـشلا دّـمحم  مرکلا  یبأ  نب  یلع  هباحـصلا ،  هفرعم  یف  هباغلا  دـُسا   . 6
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  دوجوملا ،  دبع  دمحأ  لداعو  ضّوعم 

 ، دوجوملا دبع  دمحأ  لداع  قیقحت : ت 852 ه ، )   ) ینالقسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  هباحـصلا ،  زییمت  یف  هباصإلا   . 7
 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ضّوعم ،  دّمحم  یلعو 

لآ هسّـسؤم  ّمق :  تیبـلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 711 ه ، )   ) یملیدلا دّـمحم  نب  نسحلا  نینمؤملا ،  تافـص  یف  نیدـلا  مالعأ   . 8
 . تیبلا

 . 1990 م نییالملل ،  ملعلا  راد  توریب :  ت 1990 ه ، )  ) یلکرزلا نیدلا  ریخ  مالعألا ،   . 9

 : توریب نیمألا ،  نسح  دّیسلا  دادعإ : ت 1371 ه ، )   ) یئارقشلا یلماعلا  ینیسحلا  نیمألا  میرکلا  دبع  نب  نسحم  هعیشلا ،  نایعأ   . 10
 . 1403 ه هسماخلا ، هعبطلا  فراعتلاراد ، 

 . هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  رباج ،  ریمسو  اّنهم ،  یلع  دبع  قیقحت :  یناهفصإلا ،  جرفلا  وبأ  یناغألا ،   . 11

ت  ) سوواط نباب  فورعملا  ینـسحلا  یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  مساقلا  وبأ  هنـسلا ،  یف  هّرم  لمُعی  امیف  هنـسحلا  لاـمعألاب  لاـبقإلا   . 12
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  مالعإلا  بتکم  ّمق :  یمّویقلا ،  داوج  قیقحت : 664 ه ، ) 

: قیقحت ت 413 ه ، )   ) دیفملا خیشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  دیفملا ،  یلامأ   . 13
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 . 1404 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلعو  یلو  داتُسا  نیسح 

 ، هفاـقثلا راد  ّمق :  هـثعبلا ،  هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یلاـمألا ،  . 14
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا 

هعبطلا هثعبلا ،  هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ت 381 ه ، )  ( ) قودصلا خیشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  یلامألا ،   . 15
 . 1417 ه یلوُالا ، 

: مق يریـش ،  یلع  قیقحت :  ت 276 ه ، )   ) يرونیدلا هبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  ءافلخلا ، ) خیرات   ) هسایـسلاو همامإلا   . 16
 . 1413 ه یلوُالا ، هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  هبتکم 

دیمحلا دبع  دّمحم  قیقحت : ت 845 ه ،)   ) يزیرقملا دّمحم  نب  دمحأ  نیدلا  یقت  عاتملاو ، هدفحلا  نم  یبنلل  امیف  عامسألا  عاتمإ   . 17
 . 1420 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : یسیمنلا ،

 ، رکفلا راد  توریب :  یلکرز ،  ضاـیرو  راّـکز  لیهـس  قـیقحت :  ت 279 ه ، )   ) يرذالبلا ییحی  نب  دـمحأ  فارـشألا ،  باـسنأ   . 18
.ه  1417 یلوُالا ،  هعبطلا 

هعبطلا رشنلل ، هباحصلا  راد  اطنط : يزاغ ، رمع  دعاس  قیقحت : ت 43 ه ،)  ) یناهبصألا هّللا  دبع  نب  دمحأ  میعن  وبأ  ظفاحلا ، یلامأ   . 19
.ه 1410 یلوُالا ،

بتکلا راد  نارهط :  ه ، )  ت 1110  یـسلجملا (  یقت  دّـمحم  نب  دّـمحم  راهطألا ،  هّمئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونـألا  راـحب   . 20
 . 1386 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ، 

بتکلا راد  توریب : تاریمع ، ایرکز  قیقحت : ت 970 ه ،)  يرصملا (  میجن  نبا  قئاقدلا ، زنک  حرش  قئارلا  رحبلا   . 21
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 . 1418 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ،

هبتکم توریب :  فراـعملا ،  هبتکم  قـیقحت :  ت 774 ه ، )   ) یقـشمدلا ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسإ  ءادـفلا  وبأ  هیاهنلاو ،  هیادـبلا   . 22
 . فراعملا

هعبطلا هثعبلا ،  هسّـسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا نامیلـس  نب  مشاه  نآرقلا ،  ریـسفت  یف  ناهربلا   . 23
 . 1415 ه یلوُالا ،

هعبطملا فرـشألا :  فـجنلا  ت 525 ه ، )   ) يربطلا یلع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یـضترملا ،  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب   . 24
 . 1383 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هّیردیحلا ، 

هّللا هـیآ  هـبتکم  ّمــق :  ت 290 ه ، )   ) خورف نباـب  فورعملا  یّمقلا  راّفـصلا  نـسحلا  نـب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  تاجردـلا ،  رئاـصب   . 25
 . 1404 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یشعرملا ، 

 (. ت 660 ه میدعلا ( ) نبا   ) یبلحلا یلیقعلا  دمحأ  نب  رمع  بلح ، خیرات  یف  بلطلا  هیغب   . 26

، همکحلا راد  ّمـق : ت 1359 ه ،)  یّمقلا (  ساّبع  خیـشلا  ءارهزلا ، همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدّیـس  تـالاوحأ  رکذ  یف  نازحـألا  تیب   . 27
 . 1412 ه یلوُالا ، هعبطلا 

 ، يریـشلا یلع  قـیقحت :  ت 1205 ه ، )  يدـیبزلا (  ینیـسحلا  یـضترم  دّـمحم  نب  دّـمحم  سوماقلا ،  رهاوج  نم  سورعلا  جات   . 28
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  1414 ه ، 

(. رصاعم  ) یحطبألا دّحوملا  دّمحم  هرارز ، لآ  خیرات   . 29

 ، هیناــثلا هـعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  ت 808 ه ، )  ( ) نودلخ نبا   ) یمرـضحلا دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نودـلخ ،  نبا  خـیرات   . 30
 . 1408 ه

ت 748  ) یبهذلا دمحأ  نب  دّمحم  مالعألاو ،  ریهاشملا  تایفوو  مالسإلا  خیرات   . 31
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 . 1409 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب :  يرمدت ،  مالسلا  دبع  رمع  قیقحت :  ه ، ) 

لضفلا وبأ  دّمحم  قیقحت :  ت 310 ه ، )   ) یمامإلا يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  كولملاو ، ) ممُالا  خیرات   ) ّيربطلا خیرات   . 32
 . فراعملا راد  توریب :  میهاربإ ، 

 . رداص راد  توریب :  ت 284 ه ، )  ( ) یبوقعیلا حضاو  نبا   ) بوقعی یبأ  نبا  دمحأ  یبوقعیلا ،  خیرات   . 33

 ، ءاطع رداقلا  دبع  یفطصم  قیقحت :  ت 463 ه ، )  يدادغبلا (  بیطخلا  یلع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  مالسلا ،  هنیدم  وأ  دادغب  خیرات   . 34
 . یلوُالا هعبطلا  هیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب : 

رکفلا راد  توریب :   ، 1415 يریش ،  یلع  قیقحت :  ت 571 ه ، )  یقـشمدلا (  رکاسع  نب  نسحلا  نب  یلع  قشمد ،  هنیدم  خیرات   . 35
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل 

 (. ت 421 ه هیوکسم (  نب  دّمحم  نب  دمحأ  یلع  وبأ  ممهلا ، بقاعتو  ممُألا  براجت   . 36

ربـکأ یلع  قیقحت : ت 381 ه ،)   ) هبعُـش نباـب  فورعملا  یناّرحلا  یلع  نب  نسحلا  دّـمحم  وبأ  لوسرلا ،  لآ  نع  لوـقعلا  فـحت   . 37
 . 1404 ه هیناثلا ، هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،

 . 1410 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  ت 1282 ه ،)   ) يروفکرابملا يذوحألا ، هفحت   . 38

 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 748 ه ، )   ) یبهذلا دمحأ  نب  دّمحم  ظاّفحلا ،  هرکذت   . 39

 . 1996 م رداص ، راد  توریب : ساّبع ، ناسحإ  قیقحت : ت 562 ه ،)  نودمح (  نب  نسحلا  نب  دّمحم  هینودمحلا ، هرکذتلا   . 40

هرکذتلا  . 41
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هباحـصلا راد  اـطنط :  دّیـسلا ،  یحتف  يدـجم  قیقحت :  ت 671 ه ، )   ) یبطرقلا دـمحأ  نب  دّـمحم  هرخـآلا ،  روُماو  یتوملا  لاوحأ  یف 
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  ثارتلل ، 

دبع قیقحت :  ت 774 ه ، )   ) یقشمدلا يورصبلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسإ  ءادفلا  وبأ  میظعلا ، ) نآرقلا  ریسفت   ) ریثک نبا  ریسفت   . 42
 . بعشلا راد  هرهاقلا :  اّنبلا ،  میهاربإ  دّمحمو  روشاع ،  دمحأ  دّمحمو  میغ ،  میظعلا 

دّمحم یلع  قـیقحت : ت 786 ه ،)  ) یکلاملا یبلاـعثلا  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نآرقلا ،) ریـسفت  یف  ناـسحلا  یبلاـعثلا (  ریـسفت   . 43
 . 1418 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : ضوعم ،

1422 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  روشاع ، نب  دّمحم  وبأ  قیقحت : ت 427 ه ،) ، ) یبلعثلا یبلعثلا ،  ریسفت   . 44
.

مـشاه دّیـسلا  قیقحت :  ت 320 ه ،)   ) یشاّیعلاب فورعملا  يدنقرمـسلا  یملـسلا  دوعـسم  نب  دّمحم  رـضنلا  وبأ  یـشاّیعلا ، ریـسفت   . 45
 . 1380 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  هبتکملا  نارهط :  یتّالحملا ،  یلوسرلا 

دّمحم قـیقحت :  ت 671 ه ، )   ) یبطرقلا يراصنألا  دـمحأ  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  نآرقلا ، ) ماکحأل  عماجلا   ) یبطرقلا ریـسفت   . 46
 . 1405 ه هیناثلا ، هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  یلشعرملا ،  نمحرلا  دبع 

، يدـهلا هبتکم  تاروشنم  ّمق :  يرئازجلا ، يوسوملا  ّبیط  دّیـسلا  قیقحت : ت 329 ه ،)  ، ) یّمقلا میهاربإ  نب  یلع  یّمقلا ، ریـسفت   . 47
 . 1404 ه هثلاثلا ، هعبطلا 

 ( ت 604 ه  ) يزارلا نیدلا  رخفب  فورعملا  رمع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يزارلا ، ) رخفلا  ریسفت   ) بیغلا حیتافمو  ریبکلا  ریـسفتلا   . 48
رکفلا راد  توریب :  ، 
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 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ، 

 : نارهط يدومحملا ،  مظاک  دّمحم  قیقحت :  ق 4 ه ، )   ) یفوکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساقلا  وبأ  یفوکلا ،  تارف  ریـسفت   . 49
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازو 

 : ّمق یتّالحملا ،  یلوسرلا  مشاـه  دّیـسلا  قیقحت :  ت 1112 ه ، )   ) يزیوحلا یـسورعلا  هعمج  نب  ّیلع  دبع  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت   . 50
 . 1412 ه هعبارلا ، هعبطلا  نایلیعامسإ ،  هسّسؤم 

یفطـصم قیقحت :  ت 463 ه ، )  ( ) ّربلا دبع  نبا   ) یبطرقلا هّللا  دـبع  نب  فسوی  دـیناسألاو ،  یناعملا  نم  أّطوملا  یف  امل  دـیهمتلا   . 51
 . 1387 ه يداوسلا ،  هبتکم  هّدج :  يرکبلا ،  ریبکلا  دبع  دّمحمو  يولعلا 

مـشاه قیقحت :  ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  دـیحوتلا ،   . 52
 . 1398 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ینارهطلا ،  ینیسحلا 

راد نارهط :  يوسوملا ،  نسح  دّیسلا  قیقحت :  ت 460 ه ، )  یسوطلا (  نسحلا  نب  دّمحم  هعنقملا ،  حرـش  یف  ماکحألا  بیذهت   . 53
 . 1364 ش هثلاثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا 

 : توریب اطع ،  رداقلا  دبع  یفطـصم  قیقحت : ت 852 ه ، )   ) ینالقـسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  بیذهتلا ،  بیذهت   . 54
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد 

 ، فورعم داّوع  راّـشب  روتکدـلا  قیقحت :  ت 742 ه ، )  يّزملا (  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  لاجرلا ،  ءامـسأ  یف  لاـمکلا  بیذـهت   . 55
 ، هلاسرلا هسّسؤم  توریب : 
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 . 1406 ه هعبارلا ،  هعبطلا 

نایراصنأ هسّسؤم  ّمق :  ناولع ،  اضر  قیقحت :  ت 560 ه ، )   ) یسوطلا هزمح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  بقانملا ،  یف  بقاثلا   . 56
 . 1412 ه هیناثلا ،  هعبطلا  ، 

ت 381 ه  ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  لامعألا ،  باقعو  لامعألا  باوث   . 57
 . قودصلا هبتکم  نارهط :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ( ، 

 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  ت 1383 ه ، )  يدرجوربلا (  دّیسلا  هعیشلا ،  ثیداحأ  عماج   . 58

 . 1403 ه ءاوضألا ،  راد  توریب :  ت 1101 ه ، )  یلیبدرألا (  يورغلا  یلع  نب  دّمحم  هاورلا ،  عماج   . 59

رکفلا راد  توریب :  ت 911 ه ، )  یطویسلا (  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ریذنلا ،  ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغصلا  عماجلا   . 60
 . 1401 ه یلوُالا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل 

 . هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  ت 463 ه ، )   ) یبطرقلا يرمنلا  ّربلا  دبع  نب  فسوی  رمع  وبأ  هلضفو ،  ملعلا  نایب  عماج   . 61

 : ّمق یمّویقلا ،  داوـج  قـیقحت :  ت 664 ه ، )  ( ) سوواط نبا   ) یّلحلا یـسوم  نب  یلع  عورـشملا ،  لمعلا  لامکب  عوبـسُالا  لامج   . 62
 . 1371 ش یلوُالا ، هعبطلا  قافآلا ،  هسّسؤم 

 . هیملاعلا یضترملا  هسّسؤم  توریب :  ت 1266 ه ، )   ) یفجنلا نسح  دّمحم  مالسإلا ،  عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج   . 63

دّمحم فارشإو :  قیقحت :  ت 1186 ه ، )  ینارحبلا (  دمحأ  نب  فسوی  هرهاطلا ،  هرتعلا  ماکحأ  یف  هرضانلا  قئادحلا   . 64
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 . نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  یناوریإلا ،  یقت 

، ثارتلا ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّـسؤم  قیقحت : ت 1320 ه ،)  یسربطلا (  يرونلا  نیسح  خیـشلا  ازریملا  لئاسولا ، كردتـسم  همتاخ   . 65
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :

هسّسؤم قیقحت :  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس  نیسحلا  وبأ  حئارجلاو ،  جئارخلا   . 66
 . 1409 ه یلوُالا ،  هعبطلا  جع ، )  ) يدهملا مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ، )  ) يدهملا مامإلا 

 . 1998 م یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : یفیرط ، لیبن  دّمحم  قیقحت : ت 1093 ه ،)  ) يدادغبلا بدألا ، هنازخ   . 67

یلع قـیقحت :  ت 381 ه ، )  قودـصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  لاـصخلا ،   . 68
 . هیملعلا هزوحلا  یف  نیسّردملا  هعامج  تاروشنم  ّمق :  يرافغلا ،  ربکأ 

یمالـسإلا رـشنلا  هسّـسؤم  ّمق : نیقّقحملا ، نم  هعامج  قیقحت : ت 460 ه ،)  یـسوطلا (  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  فـالخلا ،  . 69
 . 1407 ه هسّدقملا ، ّمقب  نیسّردملا  هعامجل  هعباتلا 

هعبطلا رکفلا ،  راد  توریب :  ت 911 ه ، )   ) یطویسلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  روثأملا ،  ریـسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا   . 70
 . 1414 ه یلوُالا ، 

نّویح نب  دـمحأ  نب  روصنم  نب  دّـمحم  نب  ناـمعنلا  هفینح  وـبأ  ماـکحألاو ،  اـیاضقلاو  مارحلاو  لـالحلا  رکذو  مالـسإلا  مئاـعد   . 71
 . 1389 ه هثلاثلا ،  هعبطلا  فراعملاراد ،  رصم :  یضیف ،  رغصأ  یلع  نب  فصآ  قیقحت :  ت 363 ه ، )   ) یبرغملا یمیمتلا 

نب نسحلا  نیدلا  یقت  دوواد ،  نبا  لاجر   . 72
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 . 1392 ه یضرلا ،  فیرشلا  تاروشنم  ّمق :  مولعلا ،  رحب  لآ  قداص  دّمحم  دّیسلا  قیقحت :  ت 707 ه ، )   ) یّلحلا دواد  نب  یلع 

 ، ءاوضـألا راد  توریب :  ت 450 ه ، )   ) یشاجنلا یلع  نب  دمحأ  ساّبعلا  وبأ  هعیشلا ، ) یفّنـصم  ءامـسأ  سرهف   ) یـشاجنلا لاجر   . 73
 . 1408 ه یلوُالا ، هعبطلا 

ثارتلا ءاـیحإ  راد  توریب :  ت 1270 ه ، )   ) یسولآلا هّللا  دبع  نب  دومحم  یـسولآلا ، ) ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  یناعملا  حور   . 74
 . یبرعلا

، ضّوعم دّـمحم  یلعو  دوجوملا  دـبع  دـمحأ  لداـع  قیقحت : ت 676 ه ،)  یقـشمدلا (  يووـنلا  نیدـلا  ییحم  نیبلاـطلا ، هضور   . 75
.هیملعلا بتکلا  راد  توریب :

هـسّسؤم توریب :  یملعألا ،  نیـسح  قیقحت :  ت 508 ه ، )   ) يروباـسینلا لاـّتفلا  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نیظعاولا ،  هضور   . 76
 . 1406 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یملعألا ، 

 ، یلوُالا هعبطلا  یـضرلا ،  هبتکم  مق :  ت 664 ه ، )   ) سوواط نباب  فورعملا  یّلحلا  یسوم  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  دوعـسلا ،  دعـس   . 77
 . ش 1363 ه . 

راد توریب :  یقابلا ،  دبع  د�وف  دّـمحم  قیقحت :  ت 275 ه ، )  ینیوزقلا (  هجام  نب  دیزی  نب  دّمحم  هّللادبع  وبأ  هجام ،  نبا  ننـس   . 78
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا 

نمحرلا دـبع  قـیقحت :  ت 279 ه ، )  يذمرتلا (  هروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  وبأ  حیحـصلا ، )  عماجلا  يذـمرتلا (  ننـس   . 79
 . 1403 ه هیناثلا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  نامثع ،  دّمحم 

نب هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  یمرادلا ،  ننس   . 80
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 . ملعلا راد  توریب :  اغبلا ،  بید  یفطصم  قیقحت :  ت 255 ه ، )   ) یمرادلا نمحرلا  دبع 

 ، هلاسرلا هسّسؤم  توریب :  طوؤنرألا ،  بیعُش  قیقحت :  ت 748 ه ، )   ) یبهذلا دمحأ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ءالبنلا ،  مالعأ  ریس   . 81
 . 1414 ه هرشاعلا ، هعبطلا 

 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 11 ه ، )  یعفاشلا (  یبلحلا  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هّیبلحلا ،  هریسلا   . 82

راد توریب :  دحاولا ،  دبع  یفطـصم  قیقحت :  ت 747 ه ، )  ( ) ریثک نبا   ) یقشمدلا يورصبلا  رمع  نب  لیعامسإ  هّیوبنلا ،  هریـسلا   . 83
 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ 

دّمحم دّیسلا  قیقحت :  ت 363 ه ، )   ) يرصملا دّمحم  نب  نامعنلا  یضاقلا  هفینح  وبأ  راهطألا ،  هّمئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرـش   . 84
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  یلالجلا ،  ینیسحلا 

 ، میهاربإ لـضفلا  وبأ  دّـمحم  قیقحت :  ت 656 ه ، )  ( ) دیدحلا یبأ  نبا   ) یلزتعملا دّمحم  نب  دیمحلا  دـبع  هغالبلا ،  جـهن  حرـش   . 85
 . 1387 ه هیناثلا ، هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ  راد  توریب : 

 (. ت 1370 ه يرونیدلا (  هبیتق  نبا  ءارعشلاو ، رعشلا   . 86

 ( ، ه ق 5   ) یناکـسحلا مکاحلاب  فورعملا  يروباسینلا  هّللا  دـبع  نب  هّللادـیبع  مساـقلا  وبأ  لیـضفتلا ،  دـعاوقل  لـیزنتلا  دـهاوش   . 87
 . 1411 ه یلوُالا ، هعبطلا  ّیمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازول  هعباتلا  رشنلاو  عبطلا  هسّسؤم  نارهط :  يدومحملا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :

 : نارهط ه ، )  ت 1091  ( ) یناشاکلا ضیفلا   ) یـضترم هاش  نب  نسحم  دّـمحم  یفاـصلا ، ) ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  یفاـصلا   . 88
ردصلا هبتکم 
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.ه  1415 یلوُالا ، هعبطلا  ، 

هـسّسؤم توریب :  طوؤنرألا ،  بیعـش  قیقحت :  ت 739 ه ، )   ) نابلب نباب  فورعملا  یـسرافلا  نابلب  نب  ّیلع  ناّبح ،  نبا  حیحـص   . 89
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هلاسرلا ، 

نبا راد  توریب :  اـغبلا ،  بید  یفطـصم  قیقحت :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامـسإ  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  وبأ  يراخبلا ،  حیحـص   . 90
 . 1410 ه هعبارلا ، هعبطلا  ریثک ، 

هلباقمو هحّحصم  هعبط  رکفلا ،  راد  توریب :  ت 261 ه ، )  يروباسینلا (  يریشقلا  جاّجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  وبأ  ملسم ،  حیحص   . 91
 . هدمتعم خسنو  تاطوطخم  هّدع  یلع 

هیفاـقثلا هیراشتـسملا  قـشمد :  ناـیراصنأ ،  یلع  حیحــصت :  نیــسحلا ،  نـب  یلع  ماـمإلا  یلإ  هبوـسنملا  هّیداّجــسلا ،  هفیحــصلا   . 92
 . 1405 ه هّیناریإلا ،  هّیمالسإلا  هّیروهمجلل 

دّیسلا میدقت :  ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  عئارشلا ،  للع   . 93
 . هیردیحلا هبتکملا  تاروشنم  فرشألا :  فجنلا  1385 ه ،  مولعلا ،  رحب  قداص  دّمحم 

 . هیرینملا هعابطلا  راد  رصم :  ت 855 ه ، )   ) یفنحلا ینیعلا  دمحأ  نیدلا  ردب  دّمحم  وبأ  يراخبلا ،  حرش  يراقلا  هدمع   . 94

 : قیقحت ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  اضرلا ،  رابخأ  نویع   . 95
 . تاعوبطملل یملعألا  هسّ�وم  توریب :  1404 ه ،  یملعألا ،  نیسح  خیشلا 

بتکلا راد  هرهاقلا :  ت 276 ه ، )   ) يرونیدلا هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  رابخألا ،  نویع   . 96
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 . 1343 ه هّیرصملا ، 

 : ّمق يدنجریبلا ،  ینسحلا  نیـسح  قیقحت :  ق 6 ه ، )  یطـساولا (  یثیللا  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  ظعاوملاو ،  مکحلا  نویع   . 97
 . 1376 ش یلوُالا ،  هعبطلا  ثیدحلا ،  راد 

نیدـلا لالج  دّیـسلا  قیقحت :  ت 283 ه ،)   ) یفقثلا لاله  نباـب  فورعملا  دیعـس  نب  دّـمحم  نب  میهاربإ  قاحـسإ  وبأ  تاراـغلا ،   . 98
 . 1395 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یّلم ،  راثآ  نمجنأ  نارهط :  يومرألا ،  ثّدحملا 

 ، روشاـع یلع  دّیـسلا  قـیقحت :  ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا لیعامـسإ  نب  مشاـه  ماـمإلا ،  نییعت  یف  ماـصخلا  هّجحو  مارملا  هیاـغ   . 99
 . 1422 ه یبرعلا ،  خیراتلا  هسّسؤم  توریب : 

 ، هثلاثلا هعبطلا  یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب :  ت 1390 ه ، )   ) ینیمألا دمحأ  نیسحلا  دبع  بدألاو ،  هّنسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا   . 100
 . 1387 ه

بتکم دهـشم : نایزیربت ، ساّبع  قیقحت : ت 1221 ه ،)  یّمقلا (  مساقلا  وبأ  ازریملا  مارحلاو ، لالحلا  لـئاسم  یف  ماـّیألا  مئاـنغ   . 101
 . 1417 ه یلوُالا ، هعبطلا  یمالسإلا ، مالعإلا 

دمحأ یلعو  ینارهطلا ،  هّللا  داـبع  قـیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  هبیغلا ،   . 102
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  فراعملا  هسّسؤم  ّمق :  حصان ، 

 (. ت 756 ه یکبسلا (  یفاکلا  دع  نب  یلع  نیدلا  یقت  یکبسلا ، يواتف   . 103

نب زیزعلا  دـبع  قیقحت :  ت 852 ه ، )   ) ینالقـسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  يراخبلا ،  حیحـص  حرـش  يرابلا  حتف   . 104
راد توریب :  زاب ،  نب  هّللا  دبع 
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 . 1379 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ، 

(. ت 1250 ه  ) یناکوشلا دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  ریسفتلا ، ملع  نم  هیاردلاو  هیاورلا  یّنف  نیب  عماجلا  ریدقلا  حتف   . 105

1411 یلوُالا ، هعبطلا  ءاوضألا ،  راد  توریب :  يریـش ، یلع  قیقحت :  ت 314 ه ،)   ) یفوکلا مثعأ  نب  دمحأ  دّـمحم  وبأ  حوتفلا ،  . 106
 . ه

 : ّمـق ت 693 ه ، )   ) ّيولعلا یـسوواطلا  دـمحأ  نب  میرکلا  دـبع  نیدـلا  ثایغ  ّیلع ،  نینمؤملا  ریمأ  ربق  نییعت  یف  يرغلا  هحرف   . 107
 . یضرلا فیرشلا  تاروشنم 

 . هیوضترملا هبتکملا  ت 317 ه ، )  یتخبونلا (  یسوم  نب  نسح  هعیشلا ،  قرف   . 108

 ( ، ت 855 ه  ) غاّبـص نباب  فورعملا  یّکملا  یکلاـملا  دـمحأ  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  هّمئـألا ،  لاوحأ  هفرعم  یف  هّمهملا  لوصفلا   . 109
 . یملعألا هسّسؤم  توریب : 

 : قـیقحت ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  هعیـشلا ،  لئاضف   . 110
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  جع ، )  ) يدهملا مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم 

، یمالـسإلا مـالعإلا  بتکم  ّمـق :  ت 664 ه ، )   ) سوواط نباـب  فورعملا  یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  مساـقلا  وبأ  لـئاسلا ،  حـالف   . 111
 . 1419 ه یلوُالا ، هعبطلا 

بتکلا راد  توریب : دـمحأ ، لداـعو  دّـمحم  یلع  قـیقحت : ت 764 ه ،)  ) یبـتکلا دـمحأ  نب  رکاـش  نب  دّـمحم  تاـیفولا ، تاوف   . 112
.م  2000 یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ،

، هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  مالـسلا ، دبع  دمحأ  قیقحت : يوانملا ، فوؤرلا  دبع  دّمحم  ریغـصلا ، عماجلا  حرـش  ریدـقلا ، ضیف   . 113
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا 

مهیثّدحمو هعیشلا  هاور  قیقحت  یف  لاجرلا  سوماق   . 114
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 . 1410 ه هیناثلا ، هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ت 1320 ه ، )   ) يرتستلا مظاک  نب  یقت  دّمحم  ، 

 ، یلوُالا هعبطلا  رکفلاراد ،  توریب :  ت 817 ه ، )   ) يدابآزوریفلا بوقعی  نب  دّمحم  نیدلادجم  رهاط  وبأ  طیحملا ،  سوماقلا   . 115
 . 1403 ه

لآ هسّسؤم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  دعب 304 ه ، )  ت   ) یّمقلا يرَیمِحلا  رفعج  نب  هّللا  دبع  ساّبعلا  وبأ  دانسإلا ، برق   . 116
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ، 

 ، يراـفغلا ربکأ  یلع  قیقحت :  ت 329 ه ، )  يزارلا (  ینیلکلا  قاحـسإ  نب  بوقعی  نب  دّمحم  مالـسإلا  هقث  رفعج  وبأ  یفاکلا ،   . 117
 . 1389 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا  راد  نارهط : 

فجنلا يزیربتلا ،  ینیمـألا  نیـسحلا  دـبع  قیقحت :  ت 367 ه ، )   ) هیولوق نب  دّـمحم  نب  رفعج  مساـقلا  وبأ  تاراـیزلا ،  لـماک   . 118
 . 1356 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیوضترملا ،  هعبطملا  فرشألا : 

هعبطلا عیزوتلاو ، رـشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  يواّزغ ، راتخم  ییحی  قیقحت : ت 365 ه ،)  ، ) يدع نب  هّللا  دـبع  لماکلا ،  . 119
 . 1409 ه هثلاثلا ، 

 ، يریش یلع  قیقحت : ت 630 ه ، )   ) ریثألا نباب  فورعملا  یلصوملا  ینابیشلا  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  خیراتلا ،  یف  لماکلا   . 120
 . 1408 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : 

هبتکم نارهط :  يراـفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ت 342 ه ، )   ) ینامعنلا میهاربإ  نب  دّمحم  بنیز  یبأ  نبا  خیـشلا  هبیغلا ،  باتک   . 121
 . 1399 ه قودصلا ، 

سیق نب  میلس  باتک   . 122
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 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  يداهلا ،  رشن  ّمق :  يراصنألا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :  یلاوح 90 ه ، )  ت   ) يرماعلا یلالهلا  سیق  نب  میلس  ، 

 ( ت 381 ه  ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  باتک   . 123
 . یمالسإلا رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ، 

( ، ت 1162 ه  ) یحاّرجلا ینولجعلا  دّمحم  نب  لیعامسإ  سانلا ،  هنسلأ  یلع  ثیداحألا  نم  رهتشا  اّمع  سابلإلاو  ءافخلا  فشک   . 124
 . 1408 ه هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : 

 : توریب یتّالحملا ،  یلوسرلا  مشاه  دّیـسلا  قیقحت :  ت 687 ه ، )  یلبرإلا (  یـسیع  نب  یلع  هّمئـألا ،  هفرعم  یف  هّمغلا  فشک   . 125
 . 1401 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  باتکلا  راد 

دّیسلا قیقحت : ق 4 ه ، )   ) یّمقلا زاّزخلا  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  مساقلا  وبأ  رـشع ،  ینثالا  هّمئألا  یلع  ّصنلا  یف  رثألا  هیاـفک   . 126
 . 1401 ه یلوُالا ، هعبطلا  رادیب ، رشن  نارهط : يرمک ،  هوکلا  ینیسحلا  فیطللا  دبع 

 ( ، ت 381 ه قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  همعنلا ،  مامتو  نیدلا  لامک   . 127
 . 1405 ه یلوُالا ،  هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت : 

 : ریسفتو طبـض  ت 975 ه ، )  يدـنهلا (  نیدـلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  نیدـلا  ءالع  لاعفألاو ،  لاوقألا  ننـس  یف  لاّـمعلا  زنک   . 128
 : توریب اقسلا ،  هوفص  خیشلا  هسرهفو :  حیحصت  یناّیح ،  يرکب  خیشلا 
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 . 1397 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّ�وم 

 : ّمق همعن ،  هّللا  دبع  دادـعإ :  ت 449 ه ، )   ) یـسلبارطلا یکجارکلا  نامثع  نب  ّیلع  نب  دّمحم  خیـشلا  حتفلا  وبأ  دئاوفلا ،  زنک   . 129
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رئاخذلا ،  راد 

هعبطلا رداـــص ،  راد  توریب :  ت 711 ه ، )   ) يرـصملا روظنم  نب  مرکم  نب  دّـمحم  نیدـلا  لامج  لـضفلا  وبأ  برعلا ،  ناـسل   . 130
 . 1410 ه یلوُالا ، 

یلوـسرلا مشاـه  دّیـسلا  قـیقحت : ت 548 ه ، ).   ) یـسربطلا نـسحلا  نـب  لـضفلا  یلع  وـبأ  نآرقلا ،  ریــسفت  یف  ناـیبلا  عـمجم   . 131
 . 1408 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هفرعملا ،  راد  توریب :  یئابطابطلا ،  يدزیلا  هّللا  لضف  دیسلاو  یتّالحملا 

هعبطلا هـیملعلا ،  بــتکلا  راد  توریب :  ت 807 ه ، )  یمثیهلا (  رکب  یبأ  نب  یلع  نیدـلا  رون  دـئاوفلا ،  عـبنمو  دـئاوزلا  عـمجم   . 132
 . 1408 ه یلوُالا ، 

 . رکفلا راد  توریب :  ت676 ه ، )  يوونلا (  فرش  نب  نیدلا  یحم  ایرکز  وبأ  مامإلا  بّذهملا ، ) حرش   ) عومجملا  . 133

یملاعلا عمجملا  ّمق :  یئاجرلا ، يدهم  دّیـسلا  قیقحت :  ت 280 ه ، )   ) یقربلا دلاخ  نب  دّمحم  نب  دـمحأ  رفعج  وبأ  نساحملا ،   . 134
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لهأل 

هبتکملا ّمق : فرـشأ ، یلع  دّیـس  قـیقحت : ق 8 ه ،)  ) یّلحلا دّـمحم  نب  نامیلـس  نب  نـسحلا  دّـمحم  وـبأ  نیدـلا  ّزع  رـضتحملا ،  . 135
 . 1424 ه هیردیحلا ،

: قیقحت ت 1091 ه ،)   ) یناشاکلا ضیفلا  نسحم  ّالملاب  وعدملا  یـضترملا  نب  دّـمحم  ءایحألا ،  بیذـهت  یف  ءاضیبلا  هّجحملا   . 136
رشنلا هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ، ربکأ  یلع 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 221 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


 . 1415 ه هثلاثلا ، هعبطلا  یمالسإلا ، 

راد توریب : يداهلا ، فسوی  قیقحت : ت 334 ه ،)  هیقفلا ( ) نبا   ) ینادمهلا دّمحم  نب  دمحأ  رکب  وبأ  نادـلبلا ، باتک  رـصتخم   . 137
.یبرعلا ثارتلا 

، یلوُالا هعبطلا  هیمالسإلا ، فراعملا  هسّـسؤم  مق : ت 1107 ه ،)  ینارحبلا (  ینیسحلا  نامیلس  نب  مشاه  دّیـسلا  زجاعملا ، هنیدم   . 138
 . 1413 ه

یلوسرلا مشاه  دّیسلا  قیقحت : ت 1111 ه ،)   ) یسلجملا یقت  دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  لوسرلا ،  لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم   . 139
 . 1404 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیمالسإلا ،  بتکلاراد  نارهط :  یتّالحملا ، 

دبع نیدـلا  ییحم  دّـمحم  قیقحت :  ت 346 ه ، )   ) يدوعـسملا نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبأ  رهوجلا ،  نداعمو  بهذـلا  جورم   . 140
 . 1384 ه هعبارلا ، هعبطلا  هداعسلا ،  هعبطم  هرهاقلا :  دیمحلا ، 

 ، مّویق رـشن  ّمق :  یناهفـصإلا ،  یمّویقلا  داوـج  قـیقحت :  ق 6 ه ، )   ) يدهـشملا رفعج  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  ریبـکلا ،  رازملا   . 141
 . 1419 ه یلوُالا ،  هعبطلا 

لآ هسّ�وم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1320 ه ، )  يرونلا (  نیسح  ازریملا  لئاسملا ،  طبنتسمو  لئاسولا  كردتـسم   . 142
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ، 

دبع یفطـصم  قـیقحت :  ت 405 ه ،)   ) يروباسینلا مکاـحلا  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  نیحیحـصلا ،  یلع  كردتـسملا   . 143
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  اطع ،  رداقلا 

لآ هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 1245 ه ، )   ) یقارنلا يدهم  دّـمحم  نب  دـمحأ  یلوملا  همّالعلا  هعیرـشلا ،  ماکحأ  یف  هعیـشلا  دنتـسم   . 144
 : دهشم ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا 
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 . 1415 ه ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم 

ّقحلا داـشرإ  قـیقحت :  ت 307 ه ، )   ) یلـصوملا یمیمتلا  یّنثملا  نب  ّیلع  نـب  دـمحأ  یلعی  وـبأ  یلـصوملا ،  یلعی  یبأ  دنـسم   . 145
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هلبقلا ،  راد  هّدج :  يرثألا ، 

 ، رکفلا راد  توریب :  شیوردلا ،  دّمحم  هّللا  دـبع  قیقحت :  ت 241 ه ، )   ) ینابیشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دمحأ ،  دنـسم   . 146
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا 

1385 یلوُالا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلاراد  نارهط :  ق 7 ه ، )  یسربطلا (  یلع  لضفلا  وبأ  رابخألا ،  ررغ  یف  راونألا  هاکشم   . 147
 . ه

.ردصلا هبتکم  تاروشنم  نارهط : ت 1322 ه ،)  ینادمهلا (  اضر  اقآ  هیقفلا ، حابصم   . 148

 ، دیراورم رغـصأ  ّیلع  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا نسحلا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  دّـجهتملا ،  حابـصم   . 149
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هعیشلا ،  هقف  هسّسؤم  توریب : 

 : قیقحت ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  رابخألا ،  یناعم   . 150
 . 1361 ه یلوُالا ، هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  1379 ه ،  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع 

 . 1408 ه يرقلا ،  ُّما  هعماج  هّکم :  ت 338 ه ، )  ( ) ساّحنلا نبا   ) يدارملا دّمحم  نب  دمحأ  نآرقلا ،  یناعم   . 151

 ، نیمرحلا رادـب  قـیقحتلا  مسق  قـیقحت :  ت 360 ه ، )  یناربطلا (  یمخللا  دـمحأ  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبأ  طـسوألا ،  مجعملا   . 152
1415 ه
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 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  نیمرحلا  راد  هرهاقلا :  ، 

توریب یفلسلا ،  دیجملا  دبع  يدمح  قیقحت :  ت 360 ه ، )   ) یناربطلا یمخللا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  ریبکلا ،  مجعملا   . 153
 . 1404 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  : 

1403 هثلاثلا ،  هعبطلا  ملعلا ،  هنیدم  تاروشنم  ّمق :  ت 1413 ه ، )   ) یئوخلا ربکأ  یلع  نب  مساقلا  وبأ  ثیدحلا ،  لاجر  مجعم   . 154
 . ه

 : ّمـق رقـص ،  دـمحأ  دّیـسلا  قـیقحت :  ت 356 ه ، )   ) یناهبـصإلا دّـمحم  نب  نیـسحلا  نـب  یلع  جرفلا  وـبأ  نیّیبلاـطلا ،  لـتاقم   . 155
 . 1405 ه یلوُالا ، هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  تاروشنم 

 . 1409 ه هیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ت 281 ه ، ) ( ) ایندلا یبأ  نبا   ) یشرقلا دّمحم  نب  هّللا  دبع  قالخألا ،  مراکم   . 156

هـسّسؤم توریب : روشاع ، یلع  دّیـسلا  قیقحت : یناهفـصإلا ، يوسوملا  دّـمحم  ازریم  مئاقلل ، ءاعدـلا  دـئاوف  یف  مراکملا  لاـیکم   . 157
 . 1421 ه یلوُالا ، هعبطلا  تاعوبطملل ، یملعألا 

 . 1406 ه هفرعملا ،  راد  توریب :  ت 548 ه ، )   ) یناتسرهشلا میرکلا  دبع  نب  دّمحم  حتفلا  وبأ  لحنلاو ،  للملا   . 158

ت یناردنزاملا (  بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدلا  دیـشر  رفعج  وبأ  بوشآ ، )  رهـش  نبا  بقانم   ) بلاط یبأ  لآ  بقانم   . 159
 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  588 ه ، ) 

کلاـم قیقحت :  568 ه ،)   ) یمزراوخلا یفنحلا  یّکملا  يرکبلا  دـمحأ  نب  ّقفوملا  ظـفاحلل  یمزراوخلل ، ) بقاـنملا   ) بقاـنملا  . 160
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يدومحملا ، 

نمحرلا دبع  كولملاو ،  ممُالا  خیرات  یف  مظتنملا   . 161
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 . 1412 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  اطع ،  رداقلا  دبع  دّمحم  قیقحت :  ت 597 ه ، )   ) يزوجلا نب  یلع  نب 

 ( ، ه ت 965   ) یناـثلا دیهـشلاب  فورعملا  یلماـعلا  یعبجلا  یلع  نب  نیدـلا  نیز  دیفتـسملاو ،  دـیفملا  بادآ  یف  دـیرملا  هـینم   . 162
 . 1409 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  مالعإلا  بتکم  ّمق :  يراتخملا ،  اضر  قیقحت : 

 ، رئاخذلاراد ّمق :  ت 664 ه ، )   ) سوواط نباب  فورعملا  یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  مساقلا  وبأ  تادابعلا ،  جهنمو  تاوعدلا  جهم   . 163
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا 

رکفلا راد  توریب :  يواجبلا ،  دّمحم  یلع  قیقحت :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  دمحأ  نب  دّمحم  لاجرلا ،  دقن  یف  لادتعالا  نازیم   . 164
.

ّمق جع ، )  ) يدهملا مامإلا  هسّسؤم  قیقحت :  ق 5 ه ، )   ) یناولحلا دّمحم  نب  نیـسحلا  هّللا  دبع  وبأ  رطاوخلا ،  هیبنتو  رظانلا  ههزن   . 165
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  جع ، )  ) يدهملا مامإلا  هسّسؤم  : 

 . 1415 ش ثیدحلا ،  راد  هرهاقلا :  ت 762 ه ، )  ) یعلیزلا یفنحلا  فسوی  نب  هّللا  دبع  هیارلا ،  بصن   . 166

 . 1377 ش نینمؤملا ،  ریمأ  مامإلا  هبتکم  ناهفصإ :  ت 750 ه ، )  ) يدنرزلا فسوی  نب  دّمحم  نیطمسلا ،  ررد  مظن   . 167

 ، یلوُالا هعبطلا  هیردیحلا ،  هعبطملا  فرشألا :  فجنلا  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا ینیسحلا  یلع  نب  هّللا  لضف  يدنوارلا ،  رداون   . 168
 . 1370 ه

 : قیقحت ت 310 ه ، )   ) یمامإلا يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  هادهلا ، هّمئألا  بقانم  یف  تازجعملا  رداون   . 169
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 . 1410 ه یلوُالا ، هعبطلا  يداهلا ، مامإلا  هسّسؤم  ّمق : يداهلا ، مامإلا  هسّسؤم 

ماـمإلا هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 598 ه ، )   ) یّلحلا سیردإ  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وـبأ  رئارـسلا ، ) تافرطتـسم   ) رداوـنلا  . 170
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ،  يدهملا 

.هفاقثلا هرازو  رصم :  ت 733 ه ، )   ) يریونلا باّهولا  دبع  نب  دمحأ  بدألا ،  نونف  یف  برألا  هیاهن   . 171

 . 1381 ه هیناثلا ، هعبطلا  رْنیاتْشْزنارف ،  ناملآ :)  ) ندابسیو ت 749 ه ، )   ) يدَفَّصلا کبیأ  نب  لیلخ  تایفولاب ،  یفاولا   . 172

ّمق تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  ت 1104 ه ، )  یلماعلا (  ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  هعیرشلا ،  لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیشلا  لئاسو   . 173
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّ�وم  : 

 . رداص راد  توریب :  ساّبع ،  ناسحإ  قیقحت :  ت 681 ه ، )  ( ) ناکِّلَخ نبا   ) یکمربلا دّمحم  نب  دمحأ  نایعألا ،  تایفو   . 174

 . 1999 م ءارهزلا ، راد  توریب : يدهم ، ءارهزلا  دبع  همطاف ، تیب  یلع  موجهلا   . 175

هعبطلا رـشنلاو ، هعابطلل  غـالبلا  هسّـسؤم  توریب : ت 334 ه ،)   ) یبیـصخلا نادمح  نب  نیـسحلا  هّللا  دـبع  وبأ  يربکلا ، هیادـهلا   . 176
 . 1411 ه هعبارلا ،

 ، ینیسحلا فرـشأ  لامج  یلع  قیقحت :  ت 1294 ه ، )   ) یفنحلا يزودنقلا  میهاربإ  نب  نامیلـس  یبرقلا ،  يوذـل  هّدوملا  عیبانی   . 177
 . 1416 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هوسُالا ،  راد  نارهط : 

رشان بتک ، هدنسیون ،

هدنسیون اب  طابترا 

هراشا

.تسا نم  هیامرس  امش ، رظن  منادب ، باتک  نیا  هرابرد  ار  امش  رظن  مراد  تسود  مبوخ ! ناتسود 

هرامش 30004569 هب  نم  هاتوک  مایپ  هناماس  هب  ار  دوخ  کمایپ 
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.دیتسرفب

.مسیون یم  امش  قشع  هب  طقف  مراد و  تسود  ار  امش 

هاتوک 30004569 مایپ  هناماس 

www.hasbi.ir تیاس

khodamian@yahoo.com لیمیا

هدنسیون هرابرد 

دراو لاس 1368  رد  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ناهفـصا  لگدیب  نارآ و  ناتـسرهش  رد  لاس 1353  هب  ینارآ  نایماّدُخ  يدـهم  رتکد 
.دیدرگ لیصحت  هب  لوغشم  برع  تایبدا  هتشر  رد  نارهت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  لاس 1372  رد  دش و  ناشاک  هّیملع  هزوح 

راـهچ حطـس  كردـم  داد و  همادا  لوصا  هقف و  جراـخ  عطقم  اـت  ار  هزوح  سورد  دومن و  ترجه  ّمق  رهـش  هب  لاس 1376  رد  ناـشیا 
.دومن ذخأ  ار  لوصا ) هقف و  يارتکد   ) مق هّیملع  هزوح 

دیدرگ و شنانطومه  یلاحـشوخ  هیام  خـیرات 88/8/8  رد  توریب  يوضر  باتک  یناـهج  هقباـسم  لّوا  ماـقم  بسک  رد  يو  ّتیقفوم 
.دیامن بسک  ار  لّوا  ماقم  تاقباسم ، نیا  رد  تسناوت  یناریا  کی  هک  دوب  راب  نیلّوا 

، دراد مان  هعیشلا  سراهف  هک  تسا  داتسا  نیا  یـشهوژپ  ياه  ّتیلاعف  رگید  زا  هعیـش  ّیلاجر  بتک  زا  باتک  تشه  هعومجم  يزاسزاب 
هبتر هب  یّطخ  خسن  نایماح  شیامه  نیمهدزای  لصف و  باتک  هرود  نیمهدراهچ  باهش ، هزیاج  هرود  نیلّوا  رد  دنمـشزرا  باتک  نیا 

.دش باختنا  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمهدزیس  هدیزگرب  رثا  ناونع  هب  لاس 1390  رد  تسا و  هتفای  تسد  رترب 

شیب نونکات  وا  .دز  ملق  زین  اهنآ  يارب  یملع ، ياه  ّتیلاعف  رانک  رد  درکن و  شومارف  ار  موب  زرم و  نیا  ناناوج  زگره  نایماّدخ  رتکد 
باذج نایب  ناور ، ملق  .تسا  هدومن  بسک  فلتخم  ياه  هراونشج  رد  یّمهم  زیاوج  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتشون  یسراف  باتک  زا 50 

.دشاب یم  راثآ  نیا  یگژیو  نیرتمهم  زا  یثیدح  یخیرات -  تادنتسم  اب  ندوب  هارمه  و 

ار ناناوج  ات  دنک  یم  شالت  دزادرپ و  یم  هعیش  بتکم  ياه  ییابیز  نایب  هب  زبس » هشیدنا  هعومجم   » ناونع اب  ناشیا  یسراف  راثآ 
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.تسا هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  قوثو  تاراشنا  تّمه  اب  هعومجم  نیا  .دیامن  انشآ  رتشیب  ینید  ياه  هزومآ  اب 

هدنسیون بتک 

یسراف بتک 

هراشا

.دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان 

.دشاب یم  لاس 1392  ات  هدش  پاچ  ياه  باتک  تسرهف  نیا 

یبهذم نامر 

ربمایپ یگدنز  ینایاپ  ياهزور  ثداوح  تشهب : رجاهم   - 1

ربمایپ جارعم  ياه  یتفگش  ثداوح و  جارعم :  هصق   - 2

(س) هجیدخ ترضح  یگدنز  همشچ : يوناب   - 3

(س) ارهز ترضح  یگدنز  باتهم : دایرف   - 4

تیالو تقیقح و  زا  عافد  تیباهو -  تاهبش  هب  خساپ  باتهم : ینشور   - 5

(س) همطاف هب  كدف  ششخب  يارجام  سای : نیمزرس   - 6

ریدغ دیع  نامسآ : تسد  يور   - 7

نین�وملا ریما  ترضح  تداهش  باتفآ : توکس   - 8

قدنخ گنج  يارجام  موس : يوزرآ   - 9

هریون نب  کلام  تداهش  يارجام  لوا : سوناف   - 10

.مخ ریدغ  تماما ، ههد  یتسه : ساملا   - 11

(ع) نسح ماما  حلص  يارجام  ییاهنت : رصق  رد   - 12

دعب هب  مود  پاچ  رد  دش ، پاچ  باتک  تفه  رد  لوا  پاچ  رد  باتک  نیا   ) اروشاع هسامح  هب  ون  یهاگن  قشع : رهـش  تفه  : 19-13
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(. دش پاچ  دلج  کی  رد 

لیقع نب  ملسم  تداهش  يارجام  تبرغ : جوا  رد   - 20

(. اروشاع ترایز  حرش   ) دشاب یم  (ع ) نیسح ماما  عوضوم  رد  دیشروخ » رب  مالس   » باتک

(ع) قداص ماما  یگدنز  ثداوح  لحاس : حبص   - 21

(ع) اضر ماما  ترایز  باوث  هام : رادید  تذل   - 22

(ع) نامز ماما  روهظ  ياه  ییابیز  روهظ : ناتساد   - 23

(ع) نامز ماما  تدالو  تابثا  مهدزاود : تقیقح   - 24

(ع) نامز ماما  دالیم  ناتساد  سورع : نیرخآ   - 25

ود نیا  .تسا  هدش  هتشون  روهظ  راظتنا  تلیضف  رد  لد » هتشگمگ   » باتک دشاب و  یم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد » هب  یهار   » باتک
.دشاب یم  (ع ) نامز ماما  عوضوم  رد  زین  باتک 

ینید ياه  هزومآ 

بان دیحوت  یسانشادخ ، اه : یبوخ  يادخ   - 26

ندرک اعد  شور  هار و  دیریگب : سامت  نم  اب   - 27

ادخ اب  تاجانم  شاب : نابرهم  نم  اب   - 28

ادخ اب  تاجانم  نم : بلق  يادخ   - 29

ناربمایپ اب  ادخ  نانخس  تسین : یهار  ادخ  ات   - 30

نموم گرم  ياه  ییابیز  ادخ : شوغآ  رد   - 31

دبس کی   - 32
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نآرق هیآ  لهچ  هب  یهاگن  نامسآ :

(ع) نامز ماما  تفرعم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد : هب  یهار   - 33

اروشاع ترایز  حرش  دیشروخ : رب  مالس   - 34

یسانش ماما  هعماج ، ترایز  حرش  یبآ : نابدرن   - 35

روهظ راظتنا  تلیضف  لد : هتشگمگ   - 36

(ع) تیب لها  هب  تبحم  تیلضف  قشع : نیرت  ینامسآ   - 37

رتهب ییوشانز  یگدنز  ینتشاد : تسود  رسمه   - 38

ردام ردپ و  هب  مارتحا  هدش : شومارف  تشهب   - 39

شناد ملع  شزرا  هدیپس : تمس   - 40

هشیدنا رکف و  شزرا  مینک : رکف  دیاب  ارچ   - 41

ینامداش دنخبل و  شزرا  دینزب : دنخبل  افطل   - 42

مدرم هب  ندرک  کمک  راثآ  ادخ : يدونشخ  زار   - 43

دجسم رد  روضح  تلیضف  میورب : ادخ  غاب  هب   - 44

ادخ ياه  تمعن  رکش  يرازگرکش : زار   - 45

لمع رد  صالخا  راثآ  وت : رطاخ  هب  طقف   - 46

یعامتجا طابترا  نداد ، تسد  راثآ  نداد :  تسد  هزجعم   - 47

یبرع بتک 

 « . دعس تسرهف  قیقحت «   - 49

 « . يریمحلا تسرهف  قیقحت «   - 50

 «. دیمح تسرهف  قیقحت «   - 51
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 «. هّطب نبا  تسرهف  قیقحت «   - 52

 « . دیلولا نبا  تسرهف  قیقحت «   - 53

 « . هیولوق نبا  تسرهف  قیقحت «   - 54

 « . قودصلا تسرهف  قیقحت «   - 55

 « . نودبع نبا  تسرهف  قیقحت «   - 56

« . نینمؤملا ریمأ  بادآ  قیقحت «   - 57

 . هیوضرلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 58

 . ینیسحلا ءاکبلا  یف  حیحصلا   - 59

 . هینیسحلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 60

(. (س همطاف تیب  فشک  یف  حیحصلا   - 61

.رونلا هخرص   - 62

.یلعألا قیفرلا  یلإ   - 63

قوثو رشن 

(. دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان  )

دنچ ره  یمدـق  هک  تسا  دنـسرخ  رایـسب  زورما  درک و  زاـغآ  باـتک  رـشن  هزوحرد  ار  دوخ  تیلاـعف  لاس 1376  زا  قوثو  تاراـشتنا 
نیاو هتشادرب  ناریا  نامزیزعروشک  ناوج  لسن  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  مالـسا و  میلاعت  جیورت  تهج  رد  کچوک 

.دنک شون  هعرج  تریصبو  تفرعم  يایرد  نیا  زا  نانچمه  ار  بدا  ملع و  ناروشیدناو  ناققحم  هک  هدوب  شهار  نیرق  یهلا  قیفوت 

یـصصخت یمومع و  تروص  هب  مالکو  هفـسلف  یعامتجا ،  یقالخا ،  یبهذـم ،  تاعوضوم  رد  رثا  ناونع  زا 350  شیب  رـشن  پاچ و 
.تسا تاراشتنا  نیا  ياه  ششوک  لصاح 

نیا هک  دـشاب  یم  زبس  هشیدـنا  ناونع  تحت  ییاهباتک  هعومجم  دادرارق  قوثو  تاراـشتنا  دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ياـهراک  هلمج  زا 
.مییامن رازاب  هناور  زبس  هشیدنا  ناوع  تحت  باتک  ناونع  متسناوت 48  نوتکات  تسا و  هدش  عورش  لاس 1386  يادتبا  زا  دادرارق 

هراشا نامر  ناتساد و  درکیور  اب  یبهذم  بلاطم  یناور  یگداس و  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  مهم  ياه  یگژیو  زا 
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بذج ار  زیزع  ناناوج  اویش  رایسب  یملق  اب  ینس  هعیش و  بتک  لوا  تسد  عبانم  زا  هدافتسا  بلاطم و  ندوب  دنتسم  هب  هجوت  اب  هک  درک 
.مییامن جیورت  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  بان  مالک  هدرک و 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  دیرخ 

0253-77 35 700 سکفلت :

0912 252 58 39 هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : دیرخ 

قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  هناماس 

رئاصب  . 2 یناغألا ج 22 ص 281 . میحجلا : رعق  یف  هارت  نأ  ّالإ  ال ، لاقف : هرکذأـف ، بلاـط  یبأ  نب  یلع  ریـس  نم  ءیـشلا  یب  ّرمی   . 1
نیدـلا ص 276، لامک  لاـصخلا ص 211 ، دـیحوتلا ص 212 ، ص 294 ، یفاـکلا ج 1  دانـسإلا ص 57 ، برق  ص 97 ، تاجردلا 

باتک ماکحألا ج 3 ص 144 ، بیذهت  لوقعلا ص 459 ، فحت  هیقفلا ج 1 ص 229 ، هرضحی  نم ال  باتک  رابخألا ص 65 ، یناعم 
 ، دمحأ ج 1 ص 84 دنسم  لامعألاب ج 1 ص 506 ، لابقإلا  دئاوفلا ص 232 ، زنک  داشرإلا ج 1 ص 351 ، ینامعنلل ص 75 ، هبیغلا 

دئاوزلا ج 7 عمجم  مکاحلل ج 3 ص 110 ، نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  يذمرتلا ج 5 ص 297 ، ننس  هجام ج 1 ص 45 ، نبا  ننس 
ریبکلا ج 3 ص مجعملا  طسوألا ج 1 ص 112 ، مجعملا  یلعی ج 11 ص 307 ، یبأ  دنسم  يذوحألا ج 3 ص 137 ، هفحت  ص 17 ،

ریسفت ، 608 جو 11 ص 332 ، لاّمعلا ج 1 ص 187  زنک  هیارلا ج 1 ص 484 ، بصن  ّربلا ج 22 ص 132 ، دبع  نبال  دیهمتلا  ، 179
کلملا دبع  اخأ  هیّمُأ  نب  ورمع  نب  رفعج  ناک   . 3 روثنملا ج 2 ص 259 . ّردلا  لیزنتلا ج 1 ص 200 ، دهاوش  یبلعثلا ج 4 ص 92 ،

سلجف هتفالخ ، یف  ناورم  نب  کلملا  دبع  یلع  دفوف  هعاضرلا ، نم  ناورم  نب 
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ّالإ هعاط  ال  رفعج : لاقف  هعاطلا ! هعاطلا  نولوقی : هلوح  هینامیلا  کلتو  لاق : مهناوید ، یلع  نوضرعی  ماـشلا  لـهأو  قشمد ، دجـسم  یف 
بیذهت ص 68 ، لاـمکلا ج 5  بیذـهت  ...هیلع : ناوطـسُألا  اوبکر  یّتـح  نین�وملا ! ریمأ  هعاـط  هعاـطلا  نهوی ، اولاـقو : هیلع  اوبثوف  هّلل ،

: هثالث مکنید  یلع  اورذحا  لوقی : مالسلا  هیلع  ًاّیلع  نین�وملا  ریمأ  تعمس  لاق : یلالهلا  سیق  نب  میلـس  نع   . 4 لامکلا ج 5 ص 247 .
؟ كرشلاب یلوأ  امهّیأ  نین�وملا  ریمأ  ای  تلقف : .كرشلاب  هامرو  هراج  یلع  هفیـس  طرتخا  هتجهب  هیلع  تیأر  اذإ  یّتح  نآرقلا  أرق  ًالجر 

ّنأ معزف  ًاناطلس  ّلجو  ّزع  هّللا  هاتآ  ًالجرو  اهنم ، لوطأب  اهّدم  بذک  هثودحُأ  تثدحأ  امّلک  ثیداحألا ، هتّفختسا  ًالجرو  یمارلا ، لاق :
هیصعمل هّبح  نوکی  نأ  قولخملل  یغبنی  ال  قلاخلا ، هیصعم  یف  ٍقولخمل  هعاط  ّهنأل ال  بذکو ؛ هّللا ، هیصعم  هتیـصعمو  هّللا  هعاط  هتعاط 
لوسرلا هعاطب  ّلجو  ّزع  هّللا  رمأ  اّمنإو  رمألا ، هالولو  هلوسرلو  هّلل  هعاطلا  اّمنإ  هّللا ، یـصع  نمل  هعاط  الو  هتیـصعم  یف  هعاـط  ـالف  هّللا ،

لاصخلا ص هتیـصعمب : نورمأی  نورّهطم ال  نوموصعم  مّهنأل  رمألا ؛ یلوُأ  هعاـطب  رمأ  اـّمنإو  هتیـصعمب ، رمأـی  ـال  رّهطم ، موصعم  ّهنـأل 
یفاصلا ج 1 ریسفتلا  هعیشلا ج 1 ص 178 و ج 15 ص 158 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 72 ص 338 و ج 89 ص 179 ، راحب  ، 139

نع لجر ، نع  ینامحلا  دّمحم  وبأ  دشار  انربخأ  لاق : ءاطع  نب  باّهولا  دـبع  انربخأ   . 5 نیلقثلا ج 1 ص 501 . رون  ریسفت  ص 464 ،
یلإ يرظنت  نأ  كّرـس  نإ  هشئاع ، اـی  ص 441 ، لامکلا ج 1  بیذـهت  داوسلاب : اـهّریغ  نم  نوعلم  هاروتلا : یف  بوتکم  لاـق : يرهزلا 

نب یلعو  ساّبعلا  اذإف  ترظنف  .اعلط  دق  نیذه  یلإ  يرظناف  رانلا ، نم  نیلجر 
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همّظعملا هّکم  نیمرحلا  ربانم  برغلاو ، قرـشلا  رباـنم  یلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نعل   . 6 هغالبلا ج 4 ص 64 . جهن  حرـش  بلاط :! یبأ 
یلإ کیلع  نوربعی  ًارسج  كولعج  ملاظلا ، هشحو  تسنآ  نأ  تمتک  ام  یندأ  ّنأ  ملعاو   . 7 ریدغلا ج 2 ص 102 . هرونملا : هنیدملاو 

: ...کنم اوذـخأ  ام  ردـق  یف  كوطعأ  ام  ّلقأ  امف  .مهیلإ  لاّهجلا  بولق  کب  نوداتقیو  ءاملعلا ، یلع  ّکشلا  کب  نولخدـی  مهاـیالب ،
هدـلو ضعب  یلع  یلمی  نأ  يرهزلا  يأ : هنم  بلط  کلملا  دـبع  نب  ماشه  ّنإ  راونألا ج 75 ص 132 ؛ راحب  لوقعلا ص 275 ، فحت 

انیلع مدـق   . 8 ص 234 . قشمد ج 23  هنیدـم  خـیرات  نم  رـصتخملا  ثیدـح : هئمعبرأ  هیلع  یلمأو  بتاکب  اعدـف  ثیدـحلا ، نم  ًائیش 
ًاباتک تدجوف  سدقملا  تیبب  تررم  هقلأ ، مل  لاق : باهش ؟ نبا  تیقل  نیأ  هل : تلقف  يرهزلا ، انثّدح  لوقی : لعجف  دشار ، نب  قاحسإ 
رّکفت مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع   . 9 ص 202 . رجح ج 1  نبال  بیذهتلا  بیذـهت  ص 212 ، قشمد ج 8  هنیدـم  خـیرات  ّمث : هل 
راحب نیلقثلا ج 2 ص 483 ، رون  ریسفت  نایبلا ج 10 ص 14 ، عمجم  ریسفت  یشاّیعلا ج 2 ص 208 ، ریسفت  هنس : هدابع  نم  ریخ  هعاس 

ناک هّنکلو  ...لام  الو  بسحب  همکحلا  نامقل  یتوأ  ام  هّللاو  امأ   . 10 هعیشلا ج 14 ص 309 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 68 ص 327 ،
رّکفتلا رذ  یبأ  هدابع  رثکأ  ناک   . 11 راونألا ج 13 ص 409 . راحب  یّمقلا ج 2 ص 162 ، ریـسفت  رکفلا : لیوط  هّللا  یف  ًاعّروتم  ًالجر 

لوسر نع  ثیدحلا  یبأ  عمج  هشئاع : تلاق   . 12 هعیشلا ج 4 ص 230 . نایعأ  لاصخلا ص 42 ، رابتعالاو :
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لاّمعلا ج 10 زنک  اهقرحأف : رانب  اعدف  اهب ، هتئجف  كدنع ، یتلا  ثیداحألا  یّمله  هینب  يأ  لاق : حبصأ  اّملف  ...ثیدح  هئمـسمخ  تناکف 
ّنإ لاـقف : ثیداـحأ ، َّیلع  یلمی  نأ  مساـقلا  تلأـس   . 13 ص 9 . لئاسولا ج 1  كردتـسم  ص 5 ، ظاّـفحلا ج 1  هرکذـت  ص 285 ،

لامکلا ج 5 ص بیذـهت  اهقیرحتب : رمأ  اهب  هوتأ  اّملف  اهب ، هوتأـی  نأ  ساـنلا  دـشنأف  باّـطخلا ، نب  رمع  دـهع  یلع  ترثک  ثیداـحألا 
لأسی لعجف  هنیدملا ، مدق  غیبص  هل  لاقی  ًالجر  ّنإ   . 14 یبهذلل ج 7 ص 220 . مالسإلا  خیرات  ءالبنلا ج 5 ص 59 ، مالعأ  ریس  ، 188

نم ًانوجرع  رمع  ذـخأف  غیبص ، هّللا  دـبع  انأ  لاق : تنأ ؟ نم  لاقف : لخنلا ، نیجارع  هل  ّدـعأ  دـقو  رمع  هیلإ  لسرأف  نآرقلا ، هباـشتم  نع 
يذـلا بهذ  دـق  کبـسح  نین�وملا ، ریمأ  ای  لاقف : هسأر ، یمد  یّتح  ًابرـض  هل  لعجف  رمع ، هّللا  دـبع  انأ  لاقو : هبرـضف  نیجارعلا  کـلت 

روثنملا ج 2 ص، ّردلا  لاّمعلا ج 2 ص 334 ، زنک  هیارلا ج 4 ص 118 ، بصن  یمرادلا ج 1 ص 54 ، ننس  یـسأر : یف  دجأ  تنک 
کلس ًاملع ، هیف  بلطی  ًاقیرط  کلس  نم   . 15 ریدغلا ج 6 ص 290 . قشمد ج 23 ص 411 ، هنیدم  خیرات  ریدقلا ج 1 ص 319 ، حتف 

یف نمو  ءامـسلا  یف  نم  ملعلا  بلاـطل  رفغتـسی  ّهنإو  هب ، ًاـضر  ملعلا  بلاـطل  اـهتحنجأ  عـضتل  هکئـالملا  ّنإو  هّنجلا ، یلإ  ًاـقیرط  هب  هّللا 
هیقفلا ج 4 ص 387، هرـضحی  نم ال  باـتک  لاـمعألا ص 131 ، باوث  قودـصلل ص 116 ، یلامألا  ص 34 ، یفاکلا ج 1  ضرـألا :

لضفأو ریخ  هملعب  عفتنی  ملاعلاو   . 16 . 177 راونألا ج 1 ص 164 ، راحب  نیظعاولا ص 8 ، هضور 
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راونألا ج 2 ص 19؛ راحب  لامعألا ص 131 ، باوث  لوقعلا ص 364 ، فحت  تاجردلا ص 28 ، رئاصب  دباع : فلأ  نیعبس  هدابع  نم 
حجریف ءاملعلا ، دادم  عم  ءادهـشلا  ءامد  نزوتف  نیزاوملا ، تعـضوو  دحاو ، دیعـص  یف  سانلا  لجو  ّزع  هّللا  عمج  همایقلا  موی  ناک  اذإ 

نیظعاولا ص 9، هضور  هیقفلا ج 4 ص 399 ، هرـضحی  نم ال  باتک  قودصلل ص 233 ، یلامألا  ءادهـشلا : ءامد  یلع  ءاملعلا  دادـم 
یف ناهربلا  ص 148 ، یفاصلا ج 5  ریـسفتلا  ص 14 ، راونألا ج 2  راـحب  رئارسلا ص 622 ، تافرطتـسم  یـسوطلل ص 521 ، یلامألا 

تددول لاق : مالـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  بلغت ، نب  نابأ  نع   . 17 نیلقثلا ج 3 ص 398 . رون  ریسفت  نآرقلا ج 1 ص 10 ، ریسفت 
نیلقثلا ج رون  ریسفت  هعیشلا ج 1 ص 93 ، ثیداحأ  عماج  یفاکلا ج 1 ص 31 ، اوهّقفتی : یّتح  طایسلاب  مهس�ور  تبرض  یباحصأ  ّنأ 

مّلعت لیقف : ًامیظع  تاوامسلا  توکلم  یف  یعُد  هّلل ، مّلعو  هب  لمعو  ملعلا  مّلعت  نم   . 18 تایفولاب ج 1 ص 129 . یفاولا  2 ص 285 ،
لوصفلا راونألا ص 235 ، هاکـشم  دوعسلا ص 88 ، دعـس  یـسوطلل ص 47 ، یلامألا  یفاـکلا ج 1 ص 35 ، هّلل : مّلعو  هّلل  لـمعو  هّلل 

نآرقلا ج 4 ص 289. ریـسفت  یف  ناهربلا  یّمقلا ج 2 ص 146 ، ریسفت  راونألا ص 75 ، راحب  یلماعلا ج 1 ص 468 ، ّرحلل  هّمهملا 
ّالإ ماشلا  لهأ  نم  انه  اه  سیلو  انفایـسأب ، کنع  برـضن  دحأ ، کنع  فّلختی  مل  ًافلأ  نوعبرأ  نحن  هل : اولاقو  هفوکلا  لهأ  هعبتف   . 19

ینومّلـستو ینولذخت  نأ  فاخأ  ّینإ  لوقی : لعجف  هظلغملا ، نامیألاب  هل  اوفلحو  .یلاعت  هّللا  نذإب  مهکیفکی  انلئابق  ضعب  هریـسی  هّدـع 
یبأب مکلعفک 
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کنم مهیلع  ّزعأ  ناک  نم  اولذـخ  دـق  سیلأ  کسفن ، نم  کنوّرغی  ءا�وه  ّنإ  ِّمع ، نب  ای  یلع : نب  دواد  هل  لاـقف  .هل  نوفلحیف  يّدـجو !
كّدج اوجرخأ  دق  سیل  وأ  هوحرجو ، هءادر  اوعزتناف  هیلع  اوبثو  ّمث  هوعیاب  هدعب  نم  نسحلاو  لُتق ؟ یّتح  بلاط  یبأ  نب  یلع  كّدـج 

ریثألا ج 5 ص نبال  لماکلا  ...مهعم : عجرت  الف  هولتق ؟ یّتح  کلذب  اوضری  ملو  هوملسأو  هولذخو  نامیألا  دکوأب  هل  اوفلحو  نیسحلا 
هعیشلا نایعأ  كولملاو ج 7 ص 209 ، ممُألا  خیرات  یف  مظتنملا  ممُألا ج 3 ص 134 ، براجت  يربطلا ج 5 ص 488 ، خیرات  ، 234

یلو لعفأ  نأ  یلف  هعاطلا ، ضورفم  ناک  نإ  تلق : لاق : كرـصنتسا ؟ دّـمحم  لآ  نم  لجر  یف  لوقت  ام  یتف ، ای   . 20 ج 7 ص 118 .
هرارز ص لآ  خیرات  راونألا ج 46 ص 193 ، راحب  بلاط ج 1 ص 223 ، یبأ  لآ  بقاـنم  جاجتحالا ج 2 ص 137 ، ...لعفأ : ـال  نأ 
، یلع نب  دـیز  یلع  همقلعو  رکب  وبأ  لخد  لاق : یمرـضحلا ، رکب  یبأ  نب  راـکب  نع   . 21 ثیدـحلا ج 8 ص 237 . لاجر  مجعم  ، 52

هیلع یخرأ  نم  اّنم  مامالا  سیل  لاـق : ّهنأ  اـمهغلب  ناـکو  هراـسی ، نع  رخـآلاو  هنیمی  نع  امهدـحأ  سلجف  یبأ ، نم  ربکأ  همقلع  ناـکو 
ناکأ مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  ینربخأ  نیسحلا ، ابأ  ای  امهأرجأ : ناکو  رکب  وبأ  هل  لاقف  .هفیس  رهش  نم  مامإلا  اّمنإ  هرتس ،

راونألا ج 46 راحب  لاجرلا ج 2 ص 714 ، هفرعم  رایتخا  هفیـس :...؟ رهـشو  جرخ  یّتح  امامإ  نکی  مل  وأ  هرتس ؟ هیلع  خرم  وهو  ًاـمامإ 
هعیشلا ج 7 ص نایعأ  جو 12 ص 200 ، ثیدحلا ج 8 ص 362  لاجر  مجعم  ص 197 ،
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، امهل رفغو  هّللا  امهمحر  دیز : لاق  رمعو ؟ رکب  یبأ  یف  کلوق  ام  هّللا ، کمحر  اولاقف : مهـس�ور  نم  هعامج  هیلإ  تعمتجا   . 22 . 111
یلع ابثو  نأ  ّالإ  تیبلا  اذـه  لهأ  مدـب  ًاذإ  بلطت  َِملف  اولاق : ًاریخ ، ّـالإ  اـمهیف  لوقی  ـالو  اـمهنم  أّربتی  یتیب  لـهأ  نم  ًادـحأ  تعمـس  اـم 

طغّللا رثکف   . 23 كولملاو ج 7 ص 210 . ممُألا  خیرات  یف  مظتنملا  يربطلا ج 5 ص 498 ، خیرات  ...مکیدـیأ : نم  هاعزنف  مکناطلس 
يراخبلا ج 6 ص حیحـص  ...هتعیابف : هدـی  طسبف  رکب ،  ابأ  ای  كدـی  طسبا  تلقف :  فالتخالا ،  نم  ُتقرف  یّتح  تاوصألا ،  تعفتراو 

هّیوبنلا هریسلا  يربطلا ج 3 ص 205 ،  خـیرات  ناّبح ج 2 ص 148 و ص 155 ،  نبا  حیحـص  دمحأ ج 1 ص123 ،  دنـسم   ، 2505
هغالبلا جهن  حرش  خیراتلا ج 2 ص 11 ،  یف  لماکلا  قشمد ج 30 ص 281 و ص 284 ،  هنیدم  خیرات  ماشه ج 4 ص 308 ،  نبال 

، لیهک نب  هملس  هاتأ  دیز  عجر  اّملف   . 24 ریثک ج 4 ص 487 .  نبال  هّیوبنلا  هریسلا  فارشألا ج 2 ص 265 ،  باسنأ  ج 2 ص 23 ، 
: لاق ًافلأ ، نوعبرأ  لاق  كوعیاب ؟ مک  هّللا ، كدـشنن  هل : لاق  ّمث  نسحأف  هّقحو ، مّلـسو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  هتبارق  هل  رکذـف 
: ...يّدج لاق : كّدـج ؟ مأ  ریخ  تنأ  هّللا ، کتدـشن  لاق : هئامثالث ! لاق : هعم ؟ لصح  مکف  لاق : ًافلأ ، نونامث  لاق : كّدـج ؟ عیاب  مکف 

هیاهن هعیشلا ج 7 ص 118 ، نایعأ  ریثألا ج 5 ص 235 ، نبال  لماکلا  ممُألا ج 3 ص 135 ، براجت  يربطلا ج 5 ص 489 ، خیرات 
برألا ج 24
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نع عفدـلاو  نیملاـظلا  داـهجو  هّیبـن  هّنــسو  هـّللا  باـتک  یلإ  مکوعدـن  اـّنإ  ساـنلا : اـهیلع  عیاـبی  یتـلا  هـتعیب  تناـکو   . 25 ص 399 .
مهدنع ًالاح  أوسأ  دحأ  سیلف  هباحـصأو  دیز  رفظ  نإ   . 26 ریثألا ج 5 ص 233 . نبال  لماکلا  ...نیمورحملا : ءاطعإو  نیفعـضتسملا 
دیفملل یلامألا  یلوُأ : نم  الو  یلوُأ  نم  سأب  کیلع  سیل  فرصنا  یل : لاقف  لاق : .هلزنملا  کلتب  مهدنع  نحنف  هیّمُأ  ونب  رفظ  نإو  اّنم ،

اذإف مهـشیاعم ، هب  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلأ ، یلع  وغل  نیدـلاو  لاملا ، دـیبع  ساـنلا   . 27 ص 348 . راونألا ج 47  راـحب  ص 33 ،
اهیف يدارهلا  اوعفرو  ًالیل ، اهنم  جرخف   . 28 هعیشلا ج 1 ص 598 . نایعأ  راونألا ج 44 ص 195 ، راحب  نوناّیدلا : ّلق  ءالتبالل  اوصُّحم 

ناـیدانی هباحـصأ  نم  رخآو  یمرـضحلا  ّمث  یعبتلا ، مساـقلا  دـیز  ثعب  اوحبـصأ  اّـملف  رجفلا ، علط  یّتـح  روـصنم ، اـی  اوداـنو : نارینلا ،
مـساقلا عم  ناک  يذلا  لتُقف  هباحـصأ ، یلعو  هیلع  المحف  يدنکلا ، ساّبعلا  نب  رفعج  امهیقل  سیقلا  دبع  ءارحـصب  اناک  اّملف  مهراعش ،
باوبأو قوسلا  بورد  مکحلا  قلغأو  دـیز ، باحـصأ  نم  لُتق  نم  لّوأ  اناکف  هقنع ، برـضف  مکحلا ، هب  یتُأو  مساقلا  ّثتراو  یعبتلا ،

لمحف هسانکلا ، یلإ  دـیز  یهتنا  ّمث   . 29 برألا ج 24 ص 403 . هیاهن  ریثألا ج 5 ص 243 ، نبال  لماکلا  ...ساـنلا : یلع  دجـسملا 
باوبألا قوف  نم  مهتایار  نولخدـی  هباحـصأ  لعجف  دجـسملا ، باب  یلإ  یهتنا  یّتح  دـیز  ءاج  ...مهمزهف  ماشلا  لهأ  نم  اهب  نم  یلع 

ماشلا لهأ  مهامرف  ایند ، الو  نید  یف  متسل  مّکنإف  ایندلاو ، نیدلا  یلإ  اوجرخا  ّزعلا ، یلإ  ّلذلا  نم  اوجرخا  دجسملا ، لهأ  ای  نولوقیو :
عزتناف ًابیبط  هباحصأ  رضحأو  ...هغامد  یف  تبثف  يرسیلا  هتهبج  بناج  باصأف  مهسب  یمرف  ...دجسملا  قوف  نم  هراجحلاب 
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هونفدو ءاملا  هباحـصأ  رکـس  بوقعی ، رهنب  نفُد  لیقو : .ءاملا  هیلع  اورجأ  هونفد  اّملف  ...دیز  تام  لصنلا  عزن  اّملف  دـیز ، ّجـضف  لصنلا ،
لزنف ءالبرک ، وحن  ییحی  هنبا  راسو  هنع ، سانلا  قّرفتو  هیلع ، ّلدف  راسف  مهآر ، لیقو  يدنـس ، دـیزل  یلوم  مهعم  ناکو  ءاملا ، اورجأو 
مّلکتف  . 30 برألا ج 24 ص 405 . هیاهن  ریثألا ج 5 ص 244 ، نبال  لماکلا  ...رشب : نب  کلملا  دبع  نب  رشب  یلوم  قباس  یلع  يونینب 

بلاط ج 3 ص 352، یبأ  لآ  بقانم  ...یفول : رفظ  ولف  یّمع ، هّللا  محر  ًاریخ ، ّالإ  دـیز  یّمعل  اولوقت  ال  هم ، لاـقف : کـلذ ، یف  ساـنلا 
مکاعد اّمنإ  هسفن ، یلإ  مکعدی  ملو  ًاقودص ، ناکو  ًاملاع ، ناک  ًادـیز  ّنإف  دـیز ، جرخ  اولوقت : ال   . 31 راونألا ج 47 ص 128 . راحب 

راونألا ج 52 راحب  هعیشلا ج 15 ص 50 ، لئاسو  یفاکلا ج 8 ص 264 ، هیلإ : مکاعد  امب  یفول  رهظ  ولو  دّـمحم ، لآ  نم  اضرلا  یلإ 
نأ هرمأو  رانید ، فلأ  هبایـس  نب  نمحرلا  دبع  یلإ  عفد  دـقو  ریدغلا ج 3 ص 70 ؛ هعیـشلا ج 13 ص 69 ، ثیداحأ  عماج  ص 302 ،

ص 123، كردتـسملا ج 8  همتاخ  صنیظعاوـلا 270 ، هضور  قودـصلل ص 416 ، یلامألا  دـیز : عم  بیـصُأ  نم  لایع  یف  اهمـسقی 
هّمغلا ج 2 ص 342. فشک  ثیدـحلا ج 8 ص 358 ، لاجر  مجعم  راونألا ج 46 ص 170 ، راـحب  ص 173 ، دـیفملل ج 2  داشرإلا 

یلإ مشاه  ینب  نم  قارعلاب  نم  ّلک  صخـشی  نأ  یفقثلا  دّـمحم  نب  مساقلا  وهو  هرـصبلاب  هلماـع  یلإ  بتک  ًاـماشه  ّنأ  کـلذو   . 323
عوبسُأ ّلک  یف  مهضرعی  نأو  مهنم ، ًاموق  سبحی  نأ  هنیدملا  لماع  یلإ  بتکو  مهجورخ ، نم  ًافوخ  هنیدملا ؛
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نب دـیلو  ، » باـتک نیا  رد  دـیلو  زا  روظنم   . 33 ص 165 . هغالبلا ج 7  جـهن  حرـش  اهنم : اوجرخی  ّـالأ  یلع  ءـالفکلا  مهل  میقیو  هّرم ،
عم اّنک  .تسا 34 .  کلملا » دـبع  نب  دـیلو  ، » ّيوما هفیلخ  نیمـشش  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـشاب ، یم  ّيوُما  هفیلخ  نیمهدزای  دـیزی »

لاقف هفالخلا ، نیعب  هیلإ  انرظنو  هعاس ، انکـسمأف  لاق : ّمث  .متاخلاو  بیـضقلا  هاتأو  هفالخلا ، هیالوب  ئّنُهو  ماشه  توم  ربخ  هاتأو  دیلولا 
: ینّونغ

...هفاصرلاب نم  یعن  اناتأو  هفالسلا  برش  ّذلو  یموی  باط 

ریثألا ج 4 ص نبال  لماکلا  هقنع : تبرـض  ّالإ  اذه  یماقم  دـعب  هّللا  يوقتب  دـحأ  ینرمأی  ال   . 35 ریثألا ج 5 ص 269 . نبال  لـماکلا 
 . 36 ءافلخلا ص 239 . خیرات  تایفولا ج 2 ص 26 ، تاوف  تایفولاب ج 19 ص 141 ، یفاولا  فارشألا ج 7 ص 392 ، باسنأ  ، 522

فارـشألا ج 8 ص باسنأ  رتافلابو : ًانایحأ  نخـسلاب  هجوزممو / ًافرـص  اهبرـشن  رکاش / یبأ  نید  یلع  نحن  / اننید نع  لـئاسلا  اـهّیأ  اـی 
حوتفلا ج هیاهنلاو ج 10 ص 4 ، هیادبلا  ریثألا ج 5 ص 265 ، نبال  لماکلا  یناغألا ج 7 ص 6 ، يربطلا ج 5 ص 521 ، خیرات  ، 388
، مهرد فلأ  تیب  ّلکب  یطُعیو  تایبألا  ّدـُعت  نأ  رمأف  هفالخلاب ، هأـّنهو  دـیلولا  حدـم  فیقث  یلوم  هّبنم  نب  دـیزی  ّنإ   . 37 ص 303 .  8

نبال لماکلا  ...مهرد : فلأ  تیب  ّلکب  یطعأو  رعـشلا  ّدع  هفیلخ  لّوأ  وهو  مهرد ، فلأ  نیـسمخ  یطعُأف  ًاتیب  نیـسمخ  تناکف  تّدُعف 
، كدشنأ الأ  كادف ، تلعُج  لاقف : قیرشتلا ، ماّیأ  یف  مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  یلع  تیمکلا  عم  تلخد   . 38 ریثألا ج 5 ص 290 .

هّللا یضر  قداصلا  رفعج  عفرف  ...هتدیصق  هدشنأف  .تاه  لاق : مکیف ، اّهنإ  لاق : ماظع ، ماّیأ  اّهنإ  لاق :

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 241 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغلا بدألا ج 1 ص 155 ، هنازخ  ...یضری : یّتح  هطعأو  نلعأ ، امو  ّرـسأ  امو  رّخأ  امو  مّدق  ام  تیمکلل  رفغا  ّمهّللا  لاقو : هیدی  هنع 
هراشب ص 3 ، ریدـغلا ج 2  ص 231 ، راونـألا ج 26  راـحب  هّنجلا : یف  ًاـتیب  هل  هّللا  ینب  رعـش  تیب  اـنیف  لاـق  نم   . 39 ص 193 . ج 2 

تیمکلا نطب  یف  مهفویس  لاعن  اوعضوف   . 40 ءاضیبلا ج 5 ص 229 . هّجحملا  مراکملا ج 2 ص 157 ، لایکم  یفطصملا ص 324 ،
قافأ ّمث  هیلع ، یمغُأو  هسفنب  دوجی  وهو  توملا  دنع  یبأ  ترـضح  لاق : تیمکلا  نب  لهتـسملا  ثّدحو  .فزنی  لزی  ملف  ...اهب  ه�وجوف 

هعیشلا ج 9 ص 35، نایعأ  یناغألا ج 17 ص 30 ، ًاثالث : دّمحم ، لآ  ّمهّللا  دّـمحم  لآ  ّمهّللا  دّـمحم ، لآ  ّمهّللا  لاق : ّمث  هینیع  حـتفف 
« هّیکز سفن   » هب وا  مالسلا .» هیلع  نسح  نب  نسح  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  : » تسا نینچ  دّمحم  دّیـس  بسن   . 41 ریدغلا ج 2 ص 211 .

ییحی مهمزهف  ًالجر ، نیعبـس  یف  ییحیو  فالآ  هرـشع  یف  وهو  ورمع  هلتاقف  هتبراـحمب ، هرمأـی  رـصن  بتکف  .تسا 42 .  روهـشم  مه 
یف زوحأ  نب  ملاس  راّیـس  نب  رـصن  حّرـسو  .اهنع  راسو  اهب  نمل  ضرعی  ملف  هارهب ، ّرم  یّتح  راسو  هریثک ، ّباود  باـصأو  ًارمع ، لـتقو 
یلإ بتک  ییحی  لـتق  دـیلولا  غـلب  اّـملف  ...هتهبج  باـصأف  مهـسب  ییحی  یمُرف  ًادـیدش ، ًـالاتق  هلتاـقف  ناـجزوجلاب ، هقحلف  ییحی ، بلط 

لماکلا ج 5 ص 272. ...ًافـسن : میلاب  هفـسنأ  ّمث  رانلاب ، هقرحأو  ًادیز  ینعی  هعذج  نم  هلزنأف  قارعلا  لهأ  لیجع  ذخ  رمع : نب  فسوی 
: یل لاقف  هیلع ، تمّلسف  هیبأ ، لتق  دعب  ناسارخ  یلإ  هّجوتم  وهو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  نب  ییحی  تیقل   . 43
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حتفو هّضف  ّمث  یکبو ، هّلبقو  متاخلا  یلإ  رظنف  هموتخم ، هلفقم  هفیحص  اهنم  جرختـساف  هبیعب  اعد  ّمث  ...ّجحلا  نم  تلق : تلبقأ ؟ نیأ  نم 
، ییحی نع  ثیدحلا  هتثّدحف  ...مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابأ  تیقلف  ...ههجو  یلع  اهّرمأو  هنیع ، یلع  اهعـضوو  هفیحـصلا  رـشن  ّمث  لفقلا ،

نبای تلقف : یّنم ، دهـشمب  يّدج  ءالمإو  یبأ  ّطخ  اذه  ...هدادـجأو  هئابآب  هقحلأو  یّمع  نبا  هّللا  محر  لاقو : هب ، هدـجو  ّدتـشاو  یکبف 
نبا ّنإ  لاق : كاذ ؟ ملو  الاق : هنیدملا ، نم  هفیحـصلا  هذهب  اجرخت  ال  ییحیو ...؟ دـیز  هفیحـص  عم  اهـضرعأ  نأ  تیأر  نإ  هّللا ، لوسر 

قلحو طوس ، هئم  هبرضف  ماشه  نب  نامیلس  ذخأ  ّهنإف   . 44 هیداّجسلا ص 14 . هفیحـصلا  ...امکیلع : انأ  هفاخأ  ًارمأ  اهیلع  فاخ  امکّمع 
ص 463، برـألا ج 21  هیاـهن  ...دـیلولا : لـُتق  یّتح  ًاـسوبحم  لزی  ملف  اـهب ، هسبحف  ماـشلا  ضرأ  نم  ناـمع  یلإ  هبّرغو  هتیحلو  هسأر 
: لاقو ماهـسلاب ، هامرو  هاقلأف  ٍدِینَع ،» ٍراَّبَج  ُّلُک  َباَخ  اوُحَتْفَتْـسا َو  َو  : » جرخف فحـصملا  حتف   . 45 ریثألا ج 5 ص 280 . نبال  لماکلا 
نودلخ ج 3 ص نبا  خـیرات  ص 290 ، ریثألا ج 5  نبال  لماکلا  لُتق : یّتح  ًاریـسی  ّالإ  کلذ  دـعب  ثبلی  ملف  ...دـینع  ٍراـّبجب  یندّدـهت 

یلع ام  هل  اودهشف  ًاخیش  نیعبرأب  یتُأف  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  هریسب  اوریـس  لاق : دیزی  یلو  اّمل   . 46 بدألا ج 2 ص 200 . هنازخ  ، 106
یطویسلل ءافلخلا  خیرات  یبهذلل ج 7 ص 280 ، مالـسإلا  خیرات  ص 304 ، قشمد ج 65  هنیدم  خـیرات  باذـع : الو  باسح  ءافلخلا 

متیأر اذإ  لاـق : مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع   . 47 ص 185 . یلکرزلل ج 8  مـالعألا  ص 151 ، ءالبنلا ج 5  مالعأ  ریـس  ص 278 ،
ّلک ّنإف  مکنید ، یلع  هومهّتاف  هایندل  ًاّبحم  ملاعلا 
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راونألا ج 2 ص 107، راحب  دیرملا ص 138 ، هینم  عئارشلا ج 2 ص 394 ، للع  یفاکلا ج 1 ص 46 ، ّبحأ : ام  طوحی  ءیشل  ّبحم 
نین�وملا ریمأ  نبا  مکحلاو  نین�وملا  ریمأ  دیلولا  هّللا  دبعل  عیابت  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب   . 48 هلضفو ج 1 ص 193 . ملعلا  نایب  عماج 
نین�وملا ریمأف  ثدح  امهنم  دحاوب  ثدح  نإو  هعاطلاو ، عمسلا  یلع  مکحلا ، دعب  ناک  نإ  نین�وملا  ریمأ  نبا  نامثعو  هدعب  نم  ناک  نإ 

هّللا مهثروأ  ام  یلع  هّللا  ءافلخ  عباتتف  ...هقاثیمو  هّللا  دـهع  کلذـب  کیلع  ّبحأ ، نم  رّ�ویو  ّبحأ  نم  مّدـقی  هتیعرو ، هدـلو  یف  کـلمأ 
الو هّللا ، هکلهأ  ّالإ  دـحأ  مهتعامج  قرافی  ـالو  هّللا ، هعرـص  ّـالإ  دـحأ  مهّقحل  ضّرعتی  ـال  هنم ، هیلع  مهفلختـساو  هئاـیبنأ  رمأ  نم  هیلع 
هّللا عنـص  کلذـکو  هریغل ، ًهظعومو  ًالاکن  هلعجو  هیلع  مهطّلـسو  هنم  هّللا  مهنکمأ  ّالإ  دـحأ  مهیف  هّللا  ءاضق  مهّتیو  مهتیالوب  ّفختـسی 
یف یقبأ  نم  هّللا  یقبأ  هفالخلابف  ضرألاو ....  تاوامسلا  اهب  تماق  یتلاو  اهل ، هرثإلاو  اهب  ذخألاو  اهموزلب  رمأ  یتلا  هعاطلا  قراف  نّمم 

« کلملا دبع  نب  دیلو  نب  دـیزی   . » 49 يربطلا ج 5 ص 523 . خیرات  ...دعـس : اهاّیإ  هّالو  نم  هعاطبو  هّریـص  اهیلإو  هدابع ، نم  ضرألا 
امأ لاقو : بابلا  نم  دـیلولا  اندـف  زیزعلا ، دـبع  هب  طاحأ  بابلا ، قلغأو  رـصقلا  لخد  اّملف  .دـشاب 50 .  یم  هّیما  نب  هفیلخ  نـیمهدزاود 

، نامثع مویک  موی  لاـقو : هیف ، أرقی  هرـشنف  ًافحـصم  ذـخأو  سلجو  رادـلا  یلإ  عجرو  ...همّلکُأ  ءاـیحو  بسح  هل  فیرـش  لـجر  مکیف 
نم لزنف  هیف ، هرم�ویو  هسبحی  نأ  دـیری  وـهو  هدـیب  هذـخأف  هیلع ، لزنف  هسبنع ، نب  دـیزی  هـالع  نم  لّوأ  ناـکو  طـئاحلا ، یلع  اودعـصف 

هبرضف یمخللا ، مالسلا  دبعو  روهمج  نب  روصنم  مهنم  هرشع ، طئاحلا 
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رمأف ...سأرلا  هاتأف  دـیزی ، یلإ  هوّریـسو  هسأر ، اوزتحاو  ههجو ، یف  هشبک  یبأ  نب  دایز  نب  يدنـسلا  هبرـضو  هسأر ، یلع  مالـسلا  دـبع 
هیادبلا ریثألا ج 5 ص 228 ، نبال  لماکلا  ...جراوخلا : س�ور  بصُنت  اّمنإ  هّرم : ینب  یلوم  هورف  نب  دـیزی  هل  لاـقف  هسأر ، بصنب  دـیزی 

، دّـمحم نب  رفعج  ءاجو  ...ءاوبألاب  اوعمتجا  مشاـه  ینب  نم  هعاـمج  ّنإ   . 51 ص 189 . ممُألا ج 3  براـجت  ص 12 ، ج 10  هیاهنلاو 
ینعی يرت  تنک  نإ  دعب  تأی  مل  رمألا  اذـه  ّنإف  اولعفت ، ال  رفعج : لاقف  همالک ، لثمب  مّلکتف  هبنج ، یلإ  نسحلا  نب  هّللا  دـبع  هل  عسوأف 

نع یهنیو  فورعملاب  رمأیلو  هّلل ، ًابضغ  هجرخت  نأ  دیرت  اّمنإ  تنک  نإو  هناوأ ، اذه  الو  هب  سیلف  يدهملا ، وه  اذه  کنبا  ّنأ  هّللا  دبع 
راونألا ج 47 ص راحب  داشرإلا ج 2 ص 191 ، نیّیبلاطلا ص 141 ، لتاقم  ...کنبا : عیابنو  انخیش  تنأو  کعدن  هّللاو ال  ّانإف  رکنملا ،

نم هارـشلا  ضرأ  لزنی  ناک  ًادّمحم  ّنإ  .دوب 53 .  روهشم  مشاهوبا »  » هب هیفنح  دّمحم  ِرـسپ   . 52 هّمغلا ج 2 ص 386 . فشک  ، 277
نب دّمحم  هب  عمتجاف  کلملا ، دـبع  نب  نامیلـس  یلإ  ماشلا  یلإ  هیفنحلا  نب  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع  مشاه  وبأ  راسف  ماشلاب ، ءاقلبلا  لامعأ 

مشاه وبأ  ّسحأ  اّملف  نبل ، یف  هّمسف  هقیرط ، یلع  فقو  نم  هیلع  یضقو  همرکأف ، نامیلـسب  مشاه  وبأ  عمتجاو  هتبحـص ، نسحأف  یلع ،
وبأ ناکو  لمعی ، ام  هفّرعو  هدـلو ، یلإ  رئاص  رمـألا  اذـه  ّنأ  هملعأو  هیلع  لزنف  دّـمحم ، اـهبو  هارـشلا  ضرأ  نم  همیمحلا  دـصق  ّرـشلاب 

، هدعب هدصقب  مهرمأو  یلع ، نب  دّمحم  دلو  یلإ  رئاص  رمألا  ّنأ  هیلإ  مهدّدرت  دنع  قارعلاو  ناسارخ  لهأ  نم  هتعیش  ملعأ  دق  مشاه 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 245 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ضرعف  . 54 ریثألا ج 5 ص 53 . نبال  لماکلا  ...مهوباجأف : هیلإ  سانلا  اوعدـف  اوداعو  هوعیابو ، ًادّـمحم  اودـصق  مشاه  وبأ  تام  اّملف 
نم ناورم  نب  دّمحم  هابأ  ّیلو  ناورم  نب  کلملا  دـبع  ناک  ام  هّیلویو  هل  عیابیل  هبتاکو  دـیزی ، یلإ  ریـسملل  زّهجتو  ًافلأ ، نیرـشعو  ًافین 

خیرات فارـشألا ج 8 ص 227 ، باسنأ  ...هل : رکذ  ام  هیالو  دـیزی  هاطعأو  ناورم ، هل  عیابف  ناـجیبرذأو ، لـصوملاو  هینیمرأو  هریزجلا 
بلطلا هیغب  ریثألا ج 5 ص 310 ، نبال  لماکلا  ممُألا ج 3 ص 220 ، براجت  بهذلا ج 3 ص 226 ، جورم  يربطلا ج 5 ص 595 ،

لیقو نیتلیلو ، رهـشأ  هّتـس  هتفالخ  ناکو  هّجحلا ، يذ  نم  نیقب  رـشعل  دـیلولا  نب  دـیزی  یّفوت   . 55 ص 2888 . بلح ج 6  خـیرات  یف 
برألا ج هیاهن  ریثألا ج 5 ص 310 ، نبال  لماکلا  هافسأ : او  هاترسح ، او  هب : مّلکت  ام  رخآ  ناکو  ...ًاموی  رشع  ینثاو  رهشأ  هّتس  تناک 
، ریمن نب  نیـصح  نب  دـیزی  نب  هیواعم  هعیاب  نم  لّوأ  ناکو  ناورم ، عم  نم  هعمـسو  کعیابُأ ، کیدـی  طسبا  لاـق :  . 56 ص 504 .  21

براجت يربطلا ج 5 ص 607 ، خیرات  قشمد ج 15 ص 82 ، هنیدم  خیرات  ...رمألا : هل  ّرقتـسا  اّملف  هدعب ، سانلاو  صمح  لهأ  س�ورو 
ببس ناکو  هفوکلا ، لخدو  ًامّکحم ، ینابیـشلا  سیق  نب  كاّحـضلا  جرخ   . 57 برألا ج 21 ص 509 . هیاـهن  ص 226 ، ج 3  ممُألا 

، كاّحـضلا مهیف  هریزجلا  لهأ  نم  نیتئم  یف  ینابیـشلا  لدـهب  نب  دیعـس  هل  لاقی  يرورح  هریزجلاب  جرخ  لُتق  نیح  دـیلولا  ّنأ  کـلذ 
برألا ج 21 ص 516. هیاهن  ریثألا ج 5 ص 334 ، نبال  لماکلا  ...اثوترفک : ضرأب  جرخف  ماشلاب ، ناورم  لاغتشاو  دیلولا  لتق  منتغاف 

 . 58
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فلأ نیرـشع  هل  ًیلوم  یلإ  اولـصوأو  اهب ، مامإلا  دّـمحم  نب  میهاربإ  اوقلف  هّکم ، یلإ  هبطحقو  ظیرق  نب  زهالو  ریثک  نب  نامیلـس  هّجوت 
ریثألا ج نبال  لماکلا  ...كالوم : اذه  میهاربإل : نامیلس  لاقف  ملـسم ، وبأ  مهعم  ناکو  ًاریثک ، ًاعاتمو  ًاکـسمو  ٍمهرد  فلأ  یتئمو  ٍرانید 

فلتخی ناکو  مامإلا ، میهاربإ  یلإ  ناسارخ  نم  یناسارخلا  ملـسم  وبأ  صخـش   . 59 نودلخ ج 3 ص 103 . نبا  خـیرات  ص 339 ،  5
یف هوحن  راسف  سانلا ، رابخأ  نع  هلأسیل  هیعدتـسی  ملـسم  یبأ  یلإ  میهاربإ  بتک  هنـسلا  هذه  تناک  اّملف  هیلإ ، دوعیو  ناسارخ  یلإ  هنم 
نع هلأسف  لماک  هل  ضرع  ناسارخ ، ضرأ  نم  ناقنادـندلاب  اوراـص  اّـملف  ءاـبقنلا ، نم  ًاـسفن  نیعبـس  عم  هرخـآلا  يداـمج  نم  فصنلا 
نب رمع  هّنسب  مهذخف  مجاعألا ، نم  ملـسأ  نمو  یلاوملا  یلإ  رظناو   . 60 ریثألا ج 5 ص 356 . نبال  لماکلا  ...ّجحلا : لاقف : هدـصقم ،
یف مهب  رـصقت  نأو  مهوثری ، الو  برعلا  مهثرت  نأو  مهوحکنی ، الو  مهیف  برعلا  حـکنت  نأ  مّهلذو ، مهیزخ  کلذ  یف  ّنإف  باّـطخلا ،
دحأ مّدقتی  الو  هالص ، یف  برعلا  مهنم  دحأ  ّ�وی  الو  رجشلا ، نوعطقیو  قیرطلا  نوحلصی  يزاغملا  یف  اومّدُقی  نأو  مهقازرأو ، مهئاطع 

 . 61 سیق ص 282 . نب  میلـس  باتک  تاراغلا ج 2 ص 824 ، ...ّفصلا : اوّمتی  نأ  ّـالإ  برعلا  ترـضح  اذإ  لّوـألا  ّفصلا  یف  مهنم 
ناضمر نم  نیقب  سمخل  سیمخلا  هلیل  ناک  اّملف  هیرق ، نیّتس  لهأ  هدحاو  هلیل  یف  هاتأف  هرمأ ، رهظأو  سانلا  یف  هتاعد  ملـسم  وبأ  ّثبف 

هیلإ اهب  ثعب  یتلا  هیارلا  دقعو  ًاعارذ ، رـشع  هعبرأ  هلوط  حـمر  یلع  ّلظلا ، یعدـُی  يذـلا  مامإلا  هب  ثعب  يذـلا  ءاوللا  دـقع  هنـسلا ، نم 
َنیِذَِّلل َنِذُأ  : » ولتی وهو  ًاعارذ ، هرشع  ثالث  هلوط  حمر  یلع  باحسلا ، یعُدت  یتلا  یهو 
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برألا ج 22 ص 20. هیاهن  ریثألا ج 5 ص 358 ، نبال  لماکلا  ...داوسلا : اوسبلو  ٌریِدََقل ،» ْمِهِرْـصَن  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتَُقی 
هعمو میهاربإ  دـنع  نم  داع  دـقو  میهاربإ ، یلإ  ملـسم  یبأل  لوسر  لوصو  هباتک  لوصو  فداـصت  رـصن ، باـتک  ناورم  أرق  اّـملف   . 62

ًامّلکتم ناسارخب  عدـی  نأ ال  هرمأیو  هانکمأ ، ذإ  یناـمرکلاو  رـصن  نم  هصرفلا  زهتنی  مل  ثیح  هّبـسیو  میهاربإ  هنعلی  ملـسم  یبأ  باوج 
، هیلإ هب  ثعبیو  ًاقاثو  هّدشیف  دّمحم  نب  میهاربإ  ذخأیلو  همیمحلا ، یلإ  ریسیل  ءاقلبلاب  هلماع  یلإ  بتک  باتکلا  أرق  اّملف  هلتق ، ّالإ  هیبرعلاب 

دعب صصقلا  ّصقیف  ملـسم  یبأب  یّلـصی  مساقلا  ناکو   . 63 ریثألا ج 5 ص 366 . نبال  لماکلا  هسبحو : ناورم  هذـخأف  کلذ ، لـعفف 
ریثألا نبال  لماکلا  ممُألا ج 3 ص 274 ، براجت  يربطلا ج 6 ص 34 ، خیرات  ...هیمُأ : ینب  بیاعمو  مشاه  ینب  لضف  رکذیف  رـصعلا ،

یلإ عشاجم  نب  مساـقلا  ملـسم  وبأ  هّجوو   . 64 ص 34 . هیاهنلاو ج 10  هیادـبلا  ص 120 ، نودلخ ج 3  نبا  خـیرات  ص 369 ، ج 5 
نبال لماکلا  ص 53 ، يربطلا ج 6  خـیرات  ...راّیـس : نب  رـصن  نب  میمت  لاتقب  هرمأـی  هبطحق  یلإ  بتکو  هّجحملا ، قیرط  یلع  روباـسین 

هل نوکی  ثیدحلا  اذه  ّنأ  تملع  ول  لاقف :  . 65 برألا ج 22 ص 27 . هیاهن  نودلخ ج 3 ص 125 ، نبا  خیرات  ریثألا ج 5 ص 386 ،
یشاجنلا ج 1 لاجر  دّمحم : نب  رفعج  ینثّدح  لوقی : ّلک  خیش  هئمعست  دجـسملا  اذه  یف  تکردأ  ّینإف  هنم ، ترثکتـسال  بلطلا  اذه 

ملاعلاو  . 66 هعیشلا ج 5 ص 194 . نایعأ  ثیدحلا ج 6 ص 38 ، لاجر  مجعم  لاجرلا ج 2 ص 43 ، دقن  ص 40 ،
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لامعألا ص 131، باوث  لوقعلا ص 364 ، فحت  تاجردلا ص 28 ، رئاصب  دـباع : فلأ  نیعبـس  هدابع  نم  لضفأو  ریخ  هملعب  عفتنی 
ءادهشلا ءامد  نزوتف  نیزاوملا ، تعضُوو  دحاو ، دیعص  یف  سانلا  ّلجو  ّزع  هّللا  عمج  همایقلا  موی  ناک  اذإ  راونألا ج 2 ص 19 ؛ راحب 

هیقفلا ج 4 ص 399، هرـضحی  نم ال  باتک  قودصلل ص 233 ، یلامألا  ءادهـشلا : ءامد  یلع  ءاملعلا  دادم  حجریف  ءاملعلا ، دادـم  عم 
یفاصلا ج 5 ریسفتلا  راونألا ج 2 ص 14 ، راحب  رئارسلا ص 622 ، تافرطتسم  یسوطلل ص 521 ، یلامألا  نیظعاولا ص 9 ، هضور 

نامیلـس نب  صفح  لّالَخ  هملـس  وبأ   . 67 ص 398 . نیلقثلا ج 3  روـن  ریـسفت  ص 10 ، نآرقلا ج 1  ریـسفت  یف  ناـهربلا  ص 148 ،
ناکو .هوری  ملف  ساّبعلا  یبأ  بلط  یف  لسرلا  داـعأو  سبُحف ، هب  رمأـف  .دوش 68 .  یم  رکذ  لّالَخ »  » ناونع اب  باتک  نیا  رد  .ینادْـمه 

هفوکلا اومدق  یّتح  ...هفوکلا  یلإ  ریـسملاب  مهرمأو  هتیب ، لهأ  یلإ  هسفن  یعن  لوسرلا  هذخأ  اّمل  میهاربإ  ّنأ  همیمحلا  نم  هریـسم  ببس 
نم هلیل  نیعبرأ  نم  وحن  مهرمأ  متکو  ...لّالخلا  هملس  وبأ  مهلزنأف  نیعأ ، ماّمحب  هفوکلا  رهاظب  ناسارخ  لهأ  نم  مهتعیـشو  رفـص  یف 
یلإ زاجحلا  یلإ  هبتکب  هّجو  مامإلا ، میهاربإ  توم  ملـسم  ابأ  غلب  اّـمل   . 69 ریثألا ج 5 ص 409 . نبال  لماکلا  هعیـشلاو : داّوقلا  عیمج 
أرق اّملف  رفعجب ، أدـبف  هفـالخلا ، یلإ  مهنم  دـحاو  ّلـک  وعدـی  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دّـمحمو  نسحلا  نب  هّللا  دـبعو  دّـمحم  نب  رفعج 

، هّمُألا هذـه  يدـهم  ًادّـمحم  ینبا  نکلو  خیـش ، انأ  لاق : باتکلا  أرق  اّملف  نسحلا ، هّللا  دـبع  یتأف  باوجلا ، اذـه  لاقو : هقرحأ  باـتکلا 
بلاط ج 3 ص یبأ  لآ  بقانم  ...ًارفعج : یتأو  بکرف 
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تنک لاق : بتاکلا ، لضفلا  نع   . 70 هعیشلا ج 6 ص 203 . نایعأ  بهذلا ج 3 ص 254 ، جورم  راونألا ج 47 ص 132 ، راحب  ، 355
ءیـش يأ  لاقف : ًاضعب ، انـضعب  ّراسی  اـنلعجف  .اـّنع  جرخا  باوج ، کـباتکل  سیل  لاـقف : ملـسم ، یبأ  باـتک  هاـتأف  هّللا ، دـبع  یبأ  دـنع 

ّمث .هلجأ  صقنی  مل  کلم  لاوز  نم  رسیأ  هعـضوم  نع  لبج  هلازإلو  دابعلا ، هلجعل  لجعی  هرکذ ال  ّلجو  ّزع  هّللا  ّنإ  لضف ؟ ای  نوّراست 
ای ضرألا  حربت  ال  لاق : كادـف ؟ تلعُج  کنیبو  اننیب  امیف  همالعلا  امف  تلق : .نالف  دـلو  نم  عباـسلا  غلب  یّتح  نـالف  نب  نـالف  ّنإ  لاـق :

هعیشلا لئاسو  یفاکلا ج 8 ص 274 ، موتحملا : نم  وهو  ًاثالث  اهلوقی  انیلإ  اوبیجأف  ینایفـسلا  جرخ  اذإف  ینایفـسلا ، جرخی  یّتح  لـضف 
یلإ هلودلا  بحاص  يزورملا  ملسم  وبأ  لسرأو  هعیشلا ج 13 ص 70 ؛ ثیداحأ  عماج  راونألا ج 47 ص 297 ، راحب  ج 15 ص 52 ،

، یلاجر نم  تنأ  ام  هباجأف : کعیابُأ ، انأف  هیف  تبغر  نإف  تیبلا ، لهأ  هالاوم  یلإ  سانلا  توعد  ّینإ  لاقو : مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج 
لخد ذإ  مالسلا ، هیلع  قداصلا  يدّیس  دنع  تنک   . 71 لحنلاو ج 1 ص 154 . للملا  هّدوملا ج 3 ص 161 ، عیبانی  ینامز : نامزلا  الو 

يذـلا ام  همامإلا ، تیب  لهأ  متنأو  همحرلاو  هفأرلا  مکل  هّللا ، لوسر  نبای  هل : لاقف  سلج ، ّمث  هیلع  مّلـسف  یناـسارخلا ، نسح  نب  لـهس 
سلجا مالسلا : هیلع  هل  لاقف  فیسلاب ؟ کیدی  نیب  نوبرضی  فلأ  هئم  کتعیـش  نم  دجت  تنأو  هنع  دعقت  ّقح  کل  نوکی  نأ  کعنمی 

مق یناسارخ  ای  لاق : هولع ، ّضیباو  رمجلاک ، راص  یّتح  هترجـسف  رّونتلا ! يرجـسا  هیفنح ، ای  لاـق : ّمث  کّـقح ، هّللا  یعر  یناـسارخ  اـی 
لاقف رّونتلا ، یف  سلجاف 
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نوراه لبقأ  ذإ  کلذـک  نحن  امنیبف  کتلقأ ، دـق  لاق : هّللا ، کلاقأ  ینلقأ  راـنلاب ، ینبّذـعتال  هّللا ! لوسر  نباـی  يدّیـس  اـی  یناـسارخلا :
رفـص یف  هفوکلا  اومدق  یّتح   . 72 راونألا ج 47 ص 123 . راحب  بلاط ج 3 ص 363 ، یبأ  لآ  بقاـنم  ...هتبابـس : یف  هلعنو  یّکملا 

، دواد ینب  یف  مشاه  ینب  یلوم  دعس  نب  دیلولا  راد  لّالخلا  هملس  وبأ  مهلزنأف  نیعأ ، ماّمحب  هفوکلا  رهاظب  ناسارخ  لهأ  نم  مهتعیـشو 
نع ربخلا  هغلب  امل  بلاط  یبأ  لآ  یلإ  رمـألا  لّوحی  نأ  رکذ  اـمیف  دارأو  .هعیـشلاو  داّوقلا  عیمج  نم  هلیل  نیعبرأ  نم  وحن  مهرمأ  متکو 

حتُفت مل  ًاطـساو  ّنأل  هجورخ  تقو  اذه  سیل  لاقف : هیلع ، ّحلأف  مدقی ، مل  لاق  مامإلا ؟ لعف  ام  مهجلا : وبأ  هل  لاقف  مامإلا ، میهاربإ  توم 
يریمحلا میهاربإ  نب  دّمحم  دیمح  وبأ  لخد  یّتح  هرمأ  نم  کلذ  لزی  ملف  .اولجعت  ال  لوقی : مامإلا  نع  لئُس  اذإ  هملس  وبأ  ناکو  .دعب 
هفالخلاب هیلع  مّلـسف  ساّبعلا ، یبأ  یلإ  راشأو  مکتفیلخو ، مکمامأ  اذـه  ...مامإلا  میهاربإل  ًامداخ  یقلف  هسانکلا ، دـیری  نیعأ  ماّمح  نم 

: لاقف ساّبعلا  اـبأ  موقلا  یتأو  .مهل  هجاـح  یف  هفوکلا  اولخد  مّهنإ  لـیقف  مهنع ، لأـسف  هملـس ، اـبأ  کـلذ  غلبو  ...هیلجرو  هیدـی  لـّبقو 
هیاهن ریثألا ج 5 ص 411-409 ، نبال  لماکلا  ...هوّزعو : هفالخلاب  هیلع  اومّلـسف  اذه ، اولاقف : هیثراحلا ؟ نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  مکّیأو 

، انل هراتخاو  همّظعو  هفّرشو  همّرکو  هسفنل ، مالسإلا  یفطصا  يذلا  هّلل  دمحلا  لاقف : ساّبعلا  وبأ  مّلکتف   . 73 برألا ج 22 ص 37 36 .
انلـضف �وانث  ّلج  مهملعأف  َیبْرُْقلا ...» ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلـ�ْسَأ  َّال  ُلق  : » یلاعت لاـقو  ...هنـصحو  هفهکو  هلهأ  اـنلعجو  اـنب  هدـّیأف 

ًهمرکت انبیصن ، همینغلاو  ءیفلا  نم  لزجأو  انتّدومو ، انّقح  مهیلع  بجوأو 
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هریرـس یلع  هسلجم  یف  ًاسلاج  ساّبعلا  وبأ  ناک   . 74 ریثألا ج 5 ص 411 . نبال  لماکلا  ...میظعلا : لضفلا  وذ  هّللاو  انیلع ، ًالـضفو  اـنل 
لجر یلإ  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  دلو  ضعب  تفتلاف  هدعرو ، عمز  هذخأو  ساّبعلا  یبأ  نول  ّریغتف  ...ّیـسارکلا  یلع  هنود  مشاه  ونبو 

عجارو ص 492 ، یناـغألا ج 4  ...هّیمُأ : ینب  لـتقب  یحاونلا  یف  هلاّـمع  یلإ  بتکو  ...دـبعلا  هّللاو  اـنلتق  لاـقف : هبنج ، یلإ  ناـکو  مهنم 
عفر ّمث  لاطأف ، دجـس  ناورم ، سأرب  ساـّبعلا  وبأ  یتأ  اّـملو   . 75 ص 162 . فارـشألا ج 4  باسنأ  ص 359 ، یبوقعیلا ج 2  خـیرات 

ینقرط یتم  یلابُأ  ام  کیلع ، انرهظأو  کب ، انرفظأ  يذلا  هّلل  دمحلا  کطهر ، لبقو  کلبق  انرأث  قبی  مل  يذلا  هّلل  دـمحلا  لاقو : هسأر 
 . 76 بهذلا ج 3 ص 257 . جورم  هغالبلا ج 7 ص 130 ، جهن  حرش  ...هّیمُأ : ینب  نم  ًافلأ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاب  تلتق  دقو  توملا 

هانجرختـساف کلملا ، دبع  نب  ماشه  ربق  یلإ  انیهتناف  حاّفـسلا ، ساّبعلا  یبأ  ماّیأ  یف  هّیمُأ  ینب  روبق  شبنل  یلع  نب  هّللا  دبع  عم  تجرخ 
نم کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  انجرختـساو  هقرحأ ، ّمث  ًاطوس ، نینامث  یلع  نب  هّللا  دـبع  هبرـضف  هفنأ ، نینرع  ّالإ  هنم  اندـقف  ام  ًاـحیحص 

، ًادحاو ًامظع  ّالإ  هنم  دجن  ملف  هیواعم  نب  دیزی  نع  انرفتحا  ّمث  ...هانقرحأف  هعالضأو ، هسأرو  هبلص  ّالإ  ًائیـش  هنم  دجن  ملف  قباد ، ضرأ 
انقرحأف نادلبلا ، عیمج  یف  مهروبق  انعبتتو  هدحل ، لوط  یف  دامرلاب  ّطخ  اّمنأک  دوسأ ، ًادحاو  ًاّطخ  همدق  یلإ  هرحن  عضوم  نم  اندـجوو 

ینب یلوم  هّللا  دبع  نبا  لبـش  لخدو   . 77 بهذـلا ج 3 ص 257 . جورم  هغالبلا ج 7 ص 130 ، جهن  حرـش  ...مهنم : اهیف  اندـجو  ام 
دبع یلع  مشاه 
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: لاقف لبش  هیلع  لبقأف  ماعطلا ، یلع  ًالجر  نیعست  وحن  هّیمُأ  ینب  نم  هدنعو  یلع  نب  هّللا 

...ساّبعلا ینب  نم  لیلاهبلاب  ساسألا  تباث  کلملا  حبصأ 

: ًاعیمج اوتام  یّتح  مهضعب ، نینأ  عمـسی  وهو  اهیلع  ماعطلا  لکأف  عاطنألا ، مهیلع  طسبو  اولُتق ، یّتح  دمعلاب  اوبرُـضف  هّللا  دبع  مهب  رمأف 
هعیشلا ج 7 ص 190. نایعأ  نودلخ ج 3 ص 132 ، نبا  خیرات  ریثألا ج 5 ص 430 ، نبال  لماکلا  هغالبلا ج 2 ص 122 ، جهن  حرش 

رادلا مجهف  ًادّمعت ، کلذ  تلعف  اهّنظف  هیناسارخلا ، ضعب  سأر  یلع  قوف  حطـسلا  نم  یمطخلا  تقلأو  اهـسأر  تلـسغ  هأرما  ّنإ   . 78
رفنف ًالجر ، رشع  ینثا  مهنم  لتقف  مهاعد   . 79 ریثألا ج 5 ص 444 . نبال  لماکلا  هنتفلا : تراثو  هولتقو ، دـلبلا  لهأ  راثف  اهلهأ ، لتقو 

لاجرلا ییحی  ماقأف  هیلإ ، نوعرهی  سانلا  هاتأف  نمآ ، وهف  عماجلا  لخد  نم  يدونف : رمأو  نامألا ، مهاطعأف  حالـسلا ، اولمحو  دلبلا  لهأ 
اقلخ متاخ  هل  سیل  نّممو  متاخ  هل  نّمم  ًافلأ  رـشع  دـحأ  هیف  لتق  ّهنإ  لیقف : هیف ، اوفرـسأ  ًاعیرذ  ًالتق  سانلا  اولتقف  عماـجلا ، باوبأ  یلع 

اولتقاف دغلا  ناک  اذإ  لاقف : هب ، ربخُأف  توصلا ، کلذ  نع  لأسف  ّنهلاجر ، لُتق  یتّاللا  ءاسنلا  خارص  ییحی  عمـس  لیللا  ناک  اّملف  ًاریثک ،
عبارلا مویلا  بکر  ثلاثلا ، مویلا  یف  لصوملا  لهأ  لتق  نم  ییحی  غرف  اّملف  ...ماّیأ  هثالث  مهنم  لـتقو  کـلذ ، اولعفف  ناـیبصلاو ! ءاـسنلا 

ریثألا ج 5 ص نبال  لماکلا  ...اهلتق : هباحـصأ  دارأف  هّتباد ، نانعب  تذخأو  هأرما  هتـضرتعاف  هلولـسملا ، فویـسلاو  بارحلا  هیدی  نیبو 
لتق دعب  مهنع  هغلب  ّهنأ  کلذ  ببـسو  ًافلأ ، نیثالث  یلع  دـیزی  ام  ناجرج  لهأ  نم  بیبش  نب  هبطحق  لتق  هنـسلا  هذـه  یفو   . 80 . 444

هغلب اّملف  هیلع ، جورخلا  نودیری  مّهنأ  هلظنح  نب  هتابن 
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 . 81 نودلخ ج 3 ص 125 . نبا  خیرات  ریثألا ج 5 ص 392 ، نبال  لماکلا  ...انرکذ : نم  مهنم  لتقف  مهـضرعتساو ، مهیلإ  لخد  کلذ 
ممُألا براجت  يربطلا ج 6 ص 137 ، خیرات  ریثألا ج 5 ص 476 ، نبال  لماکلا  ًاربص : فلأ  هئمتس  هتلود  یف  لُتق  دق  ملسم  وبأ  ناکو 
تیبلا لهأ  اّنم  لجر  کـّنإ  هل : لاـق  ّمث   . 82 یبهذلل ج 8 ص 359 . مالـسإلا  خیرات  نایعألا ج 3 ص 148 ، تاـیفو  ج 3 ص 366 ،

، مهرمأ یف  هعیبر  مهّتاو  مهب ، ّالإ  رمألا  اذه  ّمتی  هّللا ال  ّنإف  مهرهظأ ، نیب  نکـساو  مهمزلاف  نمیلا  نم  یحلا  اذه  رظنا  یتیـصو ، ظفحا 
، ریثک نب  نامیلس  ینعی  خیشلا ، اذه  فلاخت  عدت  نأ ال  تعطتسا  نإو  هیف ، تککـش  نم  لتقاو  رادلا ، بیرقلا  ّودعلا  مّهنإف  رـضم  اّمأو 

هیاهن ص 103 ، نودلخ ج 2  نبا  خـیرات  ص 348 ، ریثألا ج 5  نبال  لماکلا  : ...یّنم هب  فتکاـف  رمأ  کـیلع  لکـشأ  اذإو  صعت  ـالو 
ّینإ لاق : هّللا ، دبع  یبأ  نع  تسا : هدـش  حیرـصت  روصنم  نامز  رد  هفوک  هب  ماما  رفـس  هب  تیاور  نیا  رد   . 83 برألا ج 22 ص 19 .

راونألا ج 97 راحب  يرغلا ص 100 ، هحرف  تاراغلا ج 2 ص 853 ، تارایزلا ص 88 ، لماک  ...ساّبعلا : یبأ  دـنع  هریحلاب  تنک  اّمل 
، ًایلم هّمشف  بارت  نم  ًاّفک  اهنم  جرخأف  ضرألا  یلإ  هدیب  برض  ّمث  فقو ، هرخآ  یلإ  یهتنا  اذإ  یّتح  ءاشرلا  کلذ  ّدم   . 84 ص 244 .

هقهش قهش  ّمث  اهّمـش ، ّمث  هضبق ، اهنم  ضبقف  هبرتلا  یلإ  هکرابملا  هدیب  برـض  ّمث  نآلا ، ربقلا  عضوم  یلع  فقو  یّتح  یـشمی  لبقأ  ّمث 
نین�وملا ریمأ  دهشم  هّللاو  انهاه  لاق : قافأ  اّملف  ایندلا ، قراف  ّهنأ  تننظ  یّتح 
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: لاق هدهـشم ؟ راهظإ  نم  تیبلا  لهأ  نم  راربألا  عنم  ام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نبای  تلقف : ًاطیطخت ، ّطـخ  ّمث  مالـسلا ، هیلع 
راونألا ج راحب  عجارو  راونألا ج 97 ص 235 ، راحب  يرغلا ص 119 ، هحرف  ...هاذأ : یف  لاـتحت  نأ  جراوخلاو  ناورم  ینب  نم  ًارذـح 

ریمأ رکذ  دقو  قداصلا  دـنع  تنک   . 85 صو 244 ح 27 . صو 243 ح 26  صو 241 ح 18  صو 240 ح 16  97 ص 237 ح 5 
بتکا درام ، نب  ای  ...هروربم  هرمعو  هلوبقم  هّجح  هوطخ  ّلکب  هل  هّللا  بتک  هّقحب ، ًاـفراع  يّدـج  راز  نم  دراـم ، نب  اـی  لاـقف : نین�وملا ،
راونألا راحب  يرغلا ص 103 ، هحرف  هعیشلا ج 14 ص 377 ، لئاسو  تایفولاب ج 14 ص 1405 ، یفاولا  بهذلا : ءامب  ثیدحلا  اذـه 

دیعت هّللا ، دبع  ابأ  ای  کیلع  هّللا  یّلص  لق : لاقف : لوقأ ؟ ءیش  ّيأف  نیسحلا ، رکذأ  ام  ًاریثک  ّینإ  كادف ، تلعُج   . 86 ج 97 ص 260 .
ماکحألا ج 6 بیذهت  تارایزلا ص 363 ، لماک  یفاکلا ج 4 ص 575 ، ...دیعب : نمو  بیرق  نم  هیلإ  لصی  مالـسلا  ّنإف  ًاثالث ، کلذ 

نارهم نب  ناوفص  عم  تجرخ   . 87 راونألا ج 98 ص 151 . راحب  دیفملل ص 214 ، رازملا  هعیشلا ج 14 ص 493 ، لئاسو  ص 103 ،
نم انغرف  اّملف  هنیدملا ، یلإ  هریحلا  نم  انرـسف  مالـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  وبأ  جرخ  امدعب  يرغلا  یلإ  انباحـصأ  نم  هعامج  اندنعو  لاّمجلا 

ناکملا اذه  نم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نوروزت  انل : لاقف  مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبأ  هیحان  یلإ  ههجو  ناوفـص  فرـص  هرایزلا 
دّـجهتملا ص حابـصم  ....هعم : انأو  مالـسلا  هیلع  قداصلا  هّللا  دـبع  وبأ  هیلإ  أموأ  انهاه  نم  مالـسلا ، هیلع  نین�وملا  ریمأ  سأر  دـنع  نم 

هعیشلا ج 14 لئاسو  ، 777
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وهو هـیلع  حاّفـسلا  ّریغتو   . 88 ص 310 . راونـألا ج 9  راـحب  يرغلا ص 123 ، هــحرف  يدهـشملا ص 214 ، نبـال  رازملا  ص 401 ،
ملـسم یبأ  یلإ  بتکو  هملـس ، یبأل  رّکنتم  وهو  اهب  هرامإلا  رـصق  لزنف  هیمـشاهلا ، هنیدـملا  یلإ  هنع  لّوحت  ّمث  نیعأ ، ماّمحب  هرکـسعی 
ًایدانم حاّفـسلا  رمأف  ...هلتقیلف  کلذ  یلع  علّطا  نین�وملا  ریمأ  ناک  نإ  ملـسم  وبأ  هیلإ  بتکو  ّشغلا ، نم  هب  مه  ناک  امو  هیف  هیأر  هملعی 

، لیللا هّماع  بهذ  یّتح  هدنع  لزی  ملف  هلیل ، کلذ  دعب  هیلع  لخد  ّمث  هاسکف ، هاعدو  هملـس  یبأ  نع  یـضر  دق  نین�وملا  ریمأ  ّنأ  يدانف 
ریثألا ج 5 نبال  لماکلا  ...جراوخلا : هلتق  اولاقو : هولتقف ، هناوعأ  نم  هعم  نمو  سنأ  نب  رارم  هل  ضرعف  هدـحو ، هلزنم  یلإ  فرـصنا  ّمث 
هل لاق  مهلتق  دارأ  اّملو  هنیدملاو ، هّکمب  هّیمُأ  ینب  نم  هب  رفظ  نم  یلع  نب  دواد  لتق  اهیفو   . 89 برألا ج 22 ص 54 . هیاهن  ص 436 ،

مّهلذـی اـمیف  ًاـحئارو  ًاـیداغ  كوری  نأ  کـیفکی  اـمأ  هکلمب ؟ یهاـبت  نمف  ءا�وـه  تلتق  اذإ  یخأ ، اـی  نسحلا : نب  نسحلا  نب  هّللا  دـبع 
یبأ یلع  يراخبب  يرهملا  خیش  نب  کیرش  جرخ  اهیفو   . 90 ریثألا ج 5 ص 447 . نبال  لماکلا  ...مهلتقو : هنم  لـبقی  ملف  مهءوسیو ؟

، ًافلأ نیثالث  نم  رثکأ  هیأر  یلع  هعبتو  ّقحلا ! ریغب  لمُعی  نأو  ءامدلا  کفست  نأ  دّمحم  لآ  انعبّتا  اذه  یلع  ام  لاقو : هیلع  مقنو  ملسم ،
يربطلا ج 6 ص 112، خیرات  ریثألا ج 5 ص 448 ، نبال  لماکلا  دایز : هلتقو  هلتاقف ، یعازخلا  حـلاص  نب  داـیز  ملـسم  وبأ  هیلإ  هّجوف 

اوراسو نفسلا  هباحصأو  نابیش  بکرف   . 91 برألا ج 22 ص 60 . هیاهن  ممُألا ج 3 ص 434 ، براجت 
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نمیف يدنلجلا  اولتقو  ...مهنم  لاتقلا  ّدتشاو  هیضابإ ، مهو  هباحـصأو  يدنلجلا  مهلتاق  نامع  یلإ  اوراص  اّملف  هیرفـص ، مهو  نامع  یلإ 
ریثألا ج 5 ص 452، نبال  لماکلا  ...حاّفسلا : یلإ  نامیلس  اهلسرأف  هرصبلا ، یلإ  مهس�ورب  ثعبو  فالآ ، هرـشع  یلتقلا  هّدع  غلبو  لتق ،

رفعج یبأ  هیخأل  ساّبع  نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  هّللا  دبع  حاّفسلا  دقع  هنـسلا  هذه  یفو   . 92 يربطلا ج 6 ص 115 . خیرات 
نب دّمحم  نب  یـسوم  نب  یـسیع  هیخأ  دلو  رفعج  یبأ  دعب  نمو  نیملـسملا ، دهع  ّیلو  هلعجو  هدعب ، نم  هفالخلاب  دّمحم  نب  هّللا  دـبع 

ناسارخ کلم  ذم  ّهنأو  ّجحلاو  هیلع  مودقلا  یف  هنذأتسی  حاّفسلا  یلإ  ملسم  وبأ  بتک   . 93 ریثألا ج 5 ص 461 . نبال  لماکلا  ...یلع :
 . 94 ریثألا ج 5 ص 458 . نبال  لماکلا  دنجلا : نم  هئمـسمخ  یف  هیلع  مودقلاب  هرمأی  حاّفـسلا  یلإ  بتکف  هنـسلا ، هذه  یلإ  اهقرافی  مل 
وبأ لاقف  هنم ، ناک  امو  هءالب  تفرع  دـق  یخأ ، ای  لاقف : هردـغل ، هسأر  یف  ّنأ  هّللاوف  ملـسم ، ابأ  لتقاو  ینعطأ  حاّفـسلل : رفعج  وبأ  لاـق 

هتبرـض هتثداحو  کیلع  لخد  اذإ  لاق : هلتقن ؟ فیک  لاقف : غلب ، ام  غلبو  هماـقم  ماـقل  ًارونـس  تثعب  ول  هّللاو  انتلودـب ، ناـک  اـّمنإ  رفعج :
ریثألا ج 5 ص نبال  لماکلا  ...هلتقب : هرمأف  .اّولذو  اوقّرفتل  لُتق  ول  رفعج : وبأ  لاق  هباحـصأب ؟ فیکف  لاق : اهب ، هتلتق  هبرـض  هفلخ  ساـنأ 

کتتأ دقو  عزجلا  اذه  ام  لاق : ًادیدش ، ًاعزج  عزج  دـقو  رفعج  یبأ  یلإ  رظنو  ...هّکمب  رفعج  وبأ  ناک  حاّفـسلا ، یّفوت  اّملف   . 95 . 459
هعم نمو  هدنج  هّماع  اّمنإ  هّللا ، ءاش  نإ  هیفکأ  انأف  هفخت ، ال  لاق : یلع ، هعیشو  یلع  نب  هّللا  دبع  یّمع  ّرش  فّوختأ  لاق : هفالخلا ؟
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یلإ قیناودـلا  وبأ  ینثعب   . 96 برألا ج 22 ص 66 . هیاـهن  ص 461 ، ریثألا ج 5  نبال  لماکلا  ...یننوصعی : مهو ال  ناـسارخ ، لـهأ 
ملف هلبقلا ، یلی  اّمم  یتلا  هیوازلا  تمزلف  لاق : .مهتلاقم  ظّفحتأو  تیبلا ، اذه  لهأل  عّرضتأ  نأ  ینرمأو  ریثک ، لامب  یعم  ثعبو  هنیدملا ،

کنم اذـه  ریغ  یلإ  کتیب  لهأ  ناک  رفعج : کل  لوقی  کبحاصل : لق  ...راـهن  ـالو  لـیل  یف  ـالو  هالـصلا  تقو  یف  اـهنم  یّحنتأ  نکأ 
راونألا ج 47 ص راـحب  حئارجلاو ج 2 ص 647 ، جئارخلا  ..مهیلإ : ّسدـتف  نیجاتحم  بابـش  موق  یلإ  ءیجت  اذـه ، یلإ  مهنم  جوحأ 

ناسارخ هرمأ  کل  ّنإ  ملـسم : ابأ  مهّتا  نیح  ناسارخب  ملـسم  یبأ  هفیلخ  دواد  یبأ  یلإ  بتک  دق  روصنملا  رفعج  وبأ  ناکو   . 97 . 172
ّالإ ّنعجرت  الو  کمامإ  ّنفلاـخت  ـالف  هّیبن ، تیب  لـهأو  هّللا  ءاـفلخ  هیـصعمل  جرخن  مل  اـّنأ  ملـسم : یبأ  یلإ  دواد  وبأ  بتکف  تیقب ، اـم 
نأ هرمأو  هدی  لّبقف  روصنملا ، یلع  لخدف  مدق  ّمث  سانلاو ، مشاه  ونب  هاّقلتف  هیّقلتب ، سانلا  رمأ  روصنملا  نم  ملسم  وبأ  اند  اّملف  ...هنذإب 

مهرمأف ...سرحلا  نم  هعبرأو  کیهن  نب  نامثع  روصنملا  اعد  دغلا  ناک  اّملف  فرصناف ، ماّمحلا ، لخدیو  هثالثل  هسفن  حّوریو  فرصنی 
لاقف هفیـس ، لئامح  عطقف  کیه  نب  ناـمثع  هبرـضف  سرحلا  هیلع  جرخف  ...قاورلا  فلخ  مهکرتو  هیدـیب ، قّفـص  اذإ  ملـسم  نبا  لـتقب 
ناکو ...هولتق  یّتح  مهفویسب  سرحلا  هذخأو  کنم ؟ یل  يدعأ  ّودع  ّيأو  ًاذإ ، هّللا  یناقبأ  ال  لاقف : نین�وملا ، ریمأ  ای  كّودعل  ینقبتسا 

، ملسم یبأ  مدب  بلطی  ناسارخب  دابنس  جرخ   . 98 ریثألا ج 5 ص 476 . نبال  لماکلا  ًاربص : فلأ  هئمتس  هتلود  یف  لُتق  دق  ملـسم  وبأ 
، هناورهأ اهل  لاقی  روباسین  يرق  نم  هیرق  نم  ًایسوجم  ناکو 
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سموقو روباسین  یلع  بلغو  لابجلا ، لهأ  نم  مهتّماع  ناکو  هعابتأ ، رثکو  هعئانص ، نم  ناک  ّهنأل  ملسم ؛ یبأ  لتقل  ًابضغ  هروهظ  ناک 
یبأ یلإ  صّخُـش  نیح  يرلاب  اـهفّلخ  ملـسم  وبأ  ناـکو  ملـسم ، یبأ  نئازخ  ذـخأ  يرلاـب  راـص  اّـملف  ذبهبـصا ، زوریف  یّمـستو  يرلاو ،

روصنملا لوق  هوحنو   . 99 برألا ج 22 ص 77 . هیاهن  ریثألا ج 5 ص 481 ، نبال  لماکلا  يربطلا ج 6 ص 140 ، خیرات  ...ساّبعلا :
ًالجر تیأر   . 100 هبیتق ج 1 ص 64 . نبال  رابخألا  نویع  ...کعبتی : کـبلک  عجأ  لوقی : ثیح  یبارعـألا  قدـص  هداّوقل : هسلجم  یف 

نورظنی سیـساوج  هنیدملاب  هل  ناک  ّهنأ  كاذو  روصنملا ، رفعج  یبأ  نویع  نم  ًانیع  نوکی  نأ  تفخف  هدیب ، َّیلإ  یموی  هفرعأ  ًاخیش ال 
 . 101 راونألا ج 47 ص 262 . راـحب  ص 221 ، داـشرإلا ج 2  مهنم : نوکی  نأ  تفخف  هقنع ، نوبرـضیف  رفعج  هعیـشب  قـفّتا  نم  یلع 

لبت مل  ناورم  ینب  ّنأل  لاق : وفعلاب ، عمست  مل  ّکنأک  یّتح  هبوقعلاب  تمجه  دقل  روصنملل : لاق  ّهنأ  یلع  نب  دمـصلا  دبع  نع  جرخأو 
ّالإ مهوردص  یف  انتبیه  دّـهمتت  سیلف  ءافلخ ، مویلا  هقوس  سمأ  انوأر  دـق  موق  نیب  نحنو  مهفویـس ، دـمغت  مل  بلاط  یبأ  لآو  مهممر 

ساّبعلا ینب  لدع  تیل  ای  انیلإ  داع  ناورم  ینب  روج  تیل  ای   . 102 یطویسلل ص 291 . ءافلخلا  خیرات  هبوقعلا : لامعتساو  وفعلا  نایسنب 
...رانلا یف 

سنأ نب  کلام  تعمس   . 103 هبیتق ج 2 ص 758 . نبال  ارعشلاو  رعـشلا  یناغألا ج 17 ص 212 ، فارشألا ج 4 ص 165 ، باسنأ 
دق یتلا  هذـه  کبتکب  رمآ  نأ  تمزع  ّینإ  لاقف : هتبجأف ، ینلأسو  هتثداحف  هیلع ، تلخدـف  یناعد  روصنملا ، رفعج  وبأ  ّجـح  اّمل  لوقی :

خسنتف أّطوملا  ینعی  اهتعضو 
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کلذ يوس  ام  اوعدیو  هریغ ، یلإ  هنوّدعتی  اهیف ال  امب  اولمعی  نأ  مهرمآو  هخسن  اهنم  نیملسملا  راصمأ  نم  رصم  یلإ  ثعبأ  ّمث  ًاخسن ،
ًایدانم تعمس  بهو : نبا  لاقو   . 104 هلضفو ج 1 ص 132 . ملعلا  نایب  عماج  ءالبنلا ج 8 ص 78 ، مالعأ  ریس  ...ثّدحملا : ملعلا  نم 

ردـص یلع  سلجو  أّضوت  ثّدـحی  نأ  دارأ  اذإ  کلام  ناکو  بئذ ، یبأ  نباو  سنأ  نب  کلام  ّالإ  سانلا  یتفی  الأ ال  هنیدـملاب : يداـنی 
بیذهت ددادغب ج 10 ص 436 ، خیرات  عجارو  نایعألا ج 4 ص 135 ، تایفو  ..هبیهو : راقوب  هسولج  یف  نّکمتو  هتیحل  حّرسو  هشارف 

دّمحم نب  رفعج  قداصلا  یلع  تلخد  لاق : ناـیبظ ، نب  سنوی  نع   . 105 ءالبنلا ج 8 ص 108 . مالعأ  ریس  لامکلا ج 18 ص 157 ،
حیحصلا ملعلا  تدرأ  اذإ  سنوی  ای  ...هّللا  یف  نومّلکتی  هعامج  هدنعو  کلام  یلع  تلخد  ّینإ  هّللا ، لوسر  نب  ای  تلقف : مالسلاامهیلع 

راونألا ج 36 راحب  هعیشلا ج 276 ص 72 ، لئاسو  تاجردلا ص 122 ، رئاصب  رصتخم  رثألا ص 258 ، هیافک  ...تیبلا : لهأ  اندـنعف 
مل ال مالـسلاامهیلع : مالـسلا  اـمهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  یلإ  روصنملا  بتک   . 106 ص 168 . هعیـشلا ج 1  ثیداحأ  عماـج  ص 404 ،

همعن یف  تنأ  الو  هل ، كوجرن  ام  هرخآلا  رمأ  نم  كدـنع  الو  هلجأ ، نم  کفاخن  ام  انل  سیل  هباجأف : سانلا ؟ رئاس  اناشغی  امک  اـناشغت 
، کحـصنی ایندلا ال  دارأ  نم  هباجأف : انحـصنتل ، انبحـصت  هیلإ : بتکف  لاق : كدنع ؟ عنـصن  امف  اهب ، کیّزعنف  همقن  اهارت  الو  کئّنهنف ،

هیلع هّللا  دـبع  یبأ  نع   . 107 هعیـشلا ج 14 ص 430 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 47 ص 184 ، راحب  کبحـصی : هرخآلا ال  دارأ  نمو 
یلع اوقّتا  لاق : مالسلا 
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مکاّیإ  . 108 هعیشلا ج 14 ص 505 . ثیداحأ  عماج  یفاکلا ج 2 ص 218 ، ...هل : هیقت  نمل ال  نامیإ  ّهنإف ال  هیقتلاب ، هوبجحاف  مکنید 
یف اولـص  ًانیـش ، هیلع  اونوکت  ـالو  ًاـنیز ، هیلإ  متعطقنا  نمل  اونوکو  هلمعب ، هدـلاو  ّریعی  ءوـسلا  دـلو  ّنإـف  هب ، اـنوّریعی  ًـالمع  اوـلمعت  نأ 

ءیـشب هّللا  دـبُع  ام  هّللاو  مهنم ، هب  یلوأ  متنأف  ریخلا ، نم  ءیـش  یلإ  مکنوقبـسی  الو  مهزئانج ، اودهـشاو  مهاـضرم  اودوعو  مهرئاـشع 
راونألا ج 22 راحب  هعیشلا ج 16 ص 219 ، لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 219 ، هیقتلا : لاـق : بخلا ء ؟ اـمو  تلق : بخلا ء  نم  هیلإ  ّبحأ 

باصأ اّمبر  ّهنإ  كادـف ، تلعُج  هل : لاقف  انباحـصأ  نم  لجر  هیلع  لـخد  ذإ  مالـسلا ، هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  دـنع  تنک   . 109 ص 431 .
هیلع هّللا  دبع  وبأ  لاقف  کلذ ؟ یف  لوقت  امف  اهحلصی ، هاّنسملا  وأ  هیرکی ، رهنلا  وأ  هینبی ، ءانبلا  یلإ  یعُدیف  هّدشلا  وأ  قیضلا  اّنم  لجرلا 

همایقلا موی  هملظلا  ناوعأ  ّنإ  ملقب ، هّدَم  الو  ال  اهیتبال ، نیب  ام  یل  نإو  ءاکو  مهل  تیکو  وأ  هدقع ، مهل  تدـقع  ّینأ  ّبحأ  ام  مالـسلا :
راونألا ج 72 ص راـحب  ص 219 ، هعیـشلا ج 16  لئاسو  ص 219 ، یفاکلا ج 2  : ...داـبعلا نیب  هّللا  مکحی  یّتح  راـن  نم  قدارـس  یف 
دادغب ج 13 خیرات  ...مویلا : ایندلا  ملاع  اذه  روصنملل : لاقف  یـسوم ، نب  یـسیع  هدـنع  ناکو  روصنملا  یلع  ًاموی  لخدو   . 110 . 431

کلهل ناتنـسلا  ـالول  : » هتفحت یف  یـسولآلا  اـهلقن  اـمک  هفینح  وـبأ  لـقی  مل  وأ   . 111 ص 37 . یناعمـسلل ج 3  باـسنألا  ص 335 ،
ابأ تعمس   . 112 ص 33 . یـسوطلل ج 1  فالخلا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  مامإلا  ثحب  امهیف  رـضح  نیتللا  نیتنـسلل  هراشإ  نامعنلا ؟»

نَم لئُس : دقو  هفینح 
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ئّیهف دّمحم ، نب  رفعجب  اونتف  دق  سانلا  ّنإ  هفینح ، ابأ  ای  لاقف : َّیلإ  ثعب  روصنملا  همدـقأ  اّمل  دّـمحم ، نب  رفعج  لاق : تیأر ؟ نم  هقفأ 
، ینبیجیف هیلع  یقلأ  تلعجف  کلئاسم ، نم  هّللا  دـبع  یبأ  یلع  قلأ  هفینح  ابأ  ای  ...هلأـسم  نیعبرأ  هل  تأـّیهف  دادـشلا ، کـلئاسم  نم  هل 
بلاط ج 3 یبأ  لآ  بقانم  ...نیعبرألا : یلع  تیتأ  یّتح  ...اذـک  لوقن  نحنو  اذـک ، نولوقی  هنیدـملا  لهأو  اذـک  نولوقت  متنأ  لوقیف :

جّوزتو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مکیلإ  بطخ  وـل  مالـسلا : هیلع  همـالک  نمو   . 113 راونألا ج 47 ص 217 . راـحب  ص 379 ،
هّللا لوسر  یف  متنأو  نحن  روصنملا : هل  لاق  نیح  هل  لاق  .اّنم  وهو  هنم  ّانأ  یلع  لـیلد  اذـهف  اـّنم ، جّوزتی  نأ  زوجی  ـالو  هل ، زاـجل  مکنم 

: لاق هّلک ؟ اذـه  كرایخ  مکب  هل : تلقف  ًارایخ ، عیبی  فوص  هّبج  هیلع  يداوس  اذإـف   . 114 ّقحلا ج 12 ص 274 . قاقحإ  حرـش  ءاوس :
نم مالغ  اذإف  هنم ، توندو  ًارایخ ؟ يرتشی  نم  تیدانو : اهتـسبلو  اهتذـخأف  هذـه ، کتّبج  ینطعأ  هل : تلقو  ًامهرد ، هتیطعأـف  .مهردـب 

تیُلتبا ّینإ  تلق : کتجاح ؟ ءیـش  ّيأ  تلتحا ! ام  دوجأ  ام  هنم :  توند  اّمل  یل  مالـسلا  هیلع  لاقف  رایخلا ، بحاـص  اـی  يداـنی : هیحاـن 
، مالسلا هیلع  هّللا  دبع  ابأ  لأست  یّتح  یضرأ  ال  تلاق : هأرملا  ّنإو  ءیـشب ، سیل  اولاقف : انباحـصأ  تلأسف  هعفد ، یف  ًاثالث  یلهأ  تقّلطف 

نب بلاغ  نع   . 115 راونألا ج 47 ص 171 . راحب  حئارجلاو ج 2 ص 642 ، جـئارخلا  ءیـش : کیلع  سیلف  کلهأ  یلإ  عجرا  لاقف :
هفرعم رایتخا  هّللا : لوسر  تنب  ای  ِکیلع  مالـسلا  لاقف : ...اهنفد  اّملف  باّطخلا ، یبأل  تنب  تکله  لاق : هبتع ، یبأ  نب  راّمع  نع  ناـمثع ،

راونألا ج راحب  لاجرلا ج 2 ص 658 ،
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نب رفعج  رـصع  یف  باّـطخلا  وبأ  ناـک   . 116 ص 205 . ثیدـحلا ج 21  لاـجر  مجعم  ص 355 ، هاورلا ج 2  عماـج  ص 263 ،  25
نع هّللا  یلاعت  هلإ ، مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  ّنأ  معزو  هّوبنلا ، ًاـضیأ  یعّداو  رفکف  ...هتاـعد  لـجأ  نم  هیلع  هّللا  تاولـص  دّـمحم 

! انیلع فّفخ  باّطخلا ، ابأ  ای  اولاقو : هوتأ  هضیرف ، ءادأ  مهیلع  لقث  امّلک  هباحـصأ  ناکو  اهیف ، صّخرو  اهّلک  مراـحملا  ّلحتـساو  هلوق ،
ضعبل مهضعب  دهشی  نأ  مهل  حابأو  تاروظحملا ، اوبکتراو  مراحملا ، عیمج  اّولحتـساو  ضئارفلا ، عیمج  اوکرت  یّتح  اهکرتب ، مهرمأیف 

كردتسملا ج 1 ص همتاخ  مالـسإلا ج 1 ص 49 ، مئاعد  ...هیلع : مرح  ناک  ءیـش  ّلک  هل  ّلح  دـقف  مامإلا  فرع  نم  لاقو : روزلاب ،
يدوع تعجرف  کیّبل ، دّـمحم  نب  رفعج  ای  کیّبل  یب : فتهف  هنیدـملا ، نادوس  ضعب  یل  ضّرعتف  هجاح ، یف  ًافنآ  تجرخ  ّینإ  137 ؛

هّللا دبع  یبأ  یلع  تلخد  هفوکلاب ، اّوبل  نیذلا  موقلا  یّبل  اّمل   . 117 راونألا ج 47 ص 43 . راحب  یفاکلا ج 8 ص 225 ، ...یئدب : یلع 
ًارارم رخاد ! ّنق  هّلل  دـبع  لـب  لوقیو : هعبـصإب  ذولی  لـبقأو  یکبو ، ضرـألاب  �و�وج  قزلأو  ًادـجاس  ّرخف  کلذـب ، هتربخأـف  مالـسلا  هیلع 

ای لاقف : اذ ؟ نم  تنأ  کیلع  امو  كادف ، تلعُج  تلقف : هاّیإ ، يرابخإ  یلع  تمدـنف  هتیحل ، یلع  لیـست  هعومدو  هسأر  عفر  ّمث  هریثک ،
وبأ لاق  اّمع  ّتکس  ولو  هرـصب ، یمعیو  هعمـس  ّمصی  نأ  هّللا  یلع  ًاّقح  ناکل  هیف ، يراصنلا  تلاق  اّمع  تکـس  ول  یـسیع  ّنإ  فداصم ،

راونألا ج 25 ص 293، راحب  لاجرلا ج 2 ص 588 ، هفرعم  رایتخا  يرـصب : یمعیو  یعمـس  ّمصی  نأ  هّللا  یلع  ًاّقح  ناکل  باّـطخلا ،
: لوقی مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تعمس   . 118 كردتسملا ج 5 ص 268 . همتاخ 
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مجعم دواد ص 276 ، نبا  لاجر  لاجرلا ج 2 ص 584 ، هفرعم  رایتخا  مهل : همحر  هبلق  لـخد  نم  هّللا  نعلو  ...باّـطخلا  اـبأ  هّللا  نعل 
دوهیلا نم  ّرـش  مه  ًادـبأ ، تیب  فقـس  هاّیإو  ینیوأی  ـال  هّللاو ، ـال  مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  لاـقف  ص 260 ؛ ثیدـحلا ج 15  لاجر 
دوهیلا تلاق  ام  هردـص  یف  لاج  ًاریزع  نإو  ّطق ، ءیـش  مهریغـصت  هّللا  همظع  رّغـص  ام  هّللاو  اوکرـشأ ، نیذـلاو  سوجملاو  يراـصنلاو 

ّانإ لاجرلا ج 9 ص 599 ؛ سوماق  ثیدحلا ج 15 ص 261 ، لاجر  مجعم  راونألا ج 25 ص 294 ، راحب  ...هّوبنلا : نم  همـسا  یحُمف 
ًاعیزبو دیعـس  نب  هریغملا  رکذ  ّمث  ...سانلا  دـنع  انیلع  هبذـکب  انقدـص  طقـسیف  انیلع ، بذـکی  باّذـک  نم  ولخن  ال  نوقداص ، تیب  لهأ 

مهقاذأو باّذک ، ّلک  هن�وم  هّللا  انافک  يأرلا ، زجاع  وأ  انیلع ، بذکی  باّذـک  نم  ولخن  ّانإ ال  هّللا ، مهنعل  لاقف : باّطخلا ، ابأو  يرـسلاو 
119 لئاسولا ج 9 ص 90 . كردتسم  هعیشلا ج 13 ص 580 ، ثیداحأ  عماج  لاجرلا ج 2 ص 593 ، هفرعم  رایتخا  دیدحلا : ّرح  هّللا 

هءاربلاب نادلبلا  یلإ  بتکو  کلذ ، مهفّرعف  هباحـصأ  عمجو  هنم ، أّربتو  هنعل  نأ  نم  رثکأب  هیلع  ردقی  ملف  دّـمحم ، نب  رفعج  هرمأ  غلبف  . 
هغلب اّمل   . 120 كردتسملا ج 1 ص 137 . همتاخ  مالـسإلا ج 1 ص 49 ، مئاعد  ...هیف : هنکمأ  ام  رثکأ  کلذ  ناکو  هیلع ، هنعللابو  هنم 
مّهنأ سانلا  نوری  نیطاسألا ، اومزلو  دجـسملا  یف  نوعمتجی  مّهنأو  باّطخلا ، یبأ  هّوبن  یلإ  ساـنلا  اوعدو  تاـحابإلا  اورهظأ  دـق  مّهنأ 
عماج ...یلتقلا : نیب  طقـسف  تاحارج  هتباصأ  دـحاو  لجر  ّالإ  مهنم  تلفی  ملو  ًاعیمج ، مهلتقف  ًالجر  مهیلإ  ثعبو  هدابعلل ، اهومزل  دـق 

ثیدحلا ج 9 لاجر  مجعم  هاورلا ج 1 ص 349 ،
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هراجحلاو بصقلاـب  هدـیدش  برح  مهنیب  تناـک  ...ًاـعیمج  مهلتقف  ًـالجر ، نیعبـس  اوناـک  ص 610 ؛ لاـجرلا ج 9  سوماـق  ص 26 ،
مهیف لمعی  مکبـصق  ّنإف  مهولتاق ، مهل : لاق  باطخلا  وبأ  ناک  دـقو  حامرلا ، ناکم  بصقلا  اولعجو  مهـضعب ، عم  تناـک  نیکاکـسلاو 

: مهل لاقف  ...لعجف  مکنادبأ ، یف  کتحی  الو  مکیف  لمعی  الو  مکّرضیال  مهحالسو  مهفویسو  مهحامرو  حالـسلا ، رئاسو  حامرلا  لمع 
هقنع تبرُضف  هلتقب ، رمأف  یـسوم ، نب  یـسیع  هب  یتُأف  باّطخلا ، وبأ  رـسُأو  ...مکتداهـشو  مکلتق  یف  نذُأو  متنُحتماو ، متیُلب  دق  موق ، ای 

هعیـشلا قرف  نع  ًالقن  ص 226 ، راونألا ج 25  راـحب  شماـه  ...هباحـصأ : بلـصو  هبلـصب ، رمأو  تارفلا ، ئطاـش  یلع  قزرلا  راد  یف 
دبع یبأ  دنع  تنک  لاق : راّمتلا ، لماک  نع   . 121 هعیشلا چ 7 ص 180 . نایعأ  كردتسملا ج 1 ص 129 ، همتاخ  عجارو  یتخبونلل ،
هیلإ نوب�وت  ًّابر  مکل  لعجن  تلق : لاق : متئـش  ام  انیف  اولوقو  هیلإ ، ب�ون  ًّابر  اـنل  لـعجا  لـماک ، اـی  یل : لاـقف  موی ، تاذ  مالـسلا  هیلع  هّللا 

راونألا ج راحب  : هفوطعم ریغ  ًافلأ  ّالإ  انملع  نم  مکیلإ  جرخ  ام  لوقن : نأ  یـسعو  لاق : ّمث  ًاسلاج  يوتـساف  لاق : انئـش !؟ ام  مکیف  لوقنو 
مکحلا نوـیع  لوقعلا ص 104 ، فـحت  عـجارو ، لاصخلا ص 614 ، متئـش : اـم  انلـضف  یف  اولوقو  نوبوبرم  دـیبع  اـّنإ  ص 283 ؛  25

یف انرص  یّتح  دحاو ، رثإ  ًادحاو  نولخدی  سانلا  لزی  ملو   . 122 جو 25 ص 270 . راونألا ج 10 ص 92  راحب  ظعاوملاو ص 101 ،
هیلع هّللا  دبع  وبأ  لاقف  ههجو ، نع  تفـشکف  لیعامـسإ ، هجو  نع  یل  فشکا  دواد ، ای  لاق : سلجملا  دـشح  اّملف  ًالجر ، نیثالث  تیبلا 

لجر لجر  یلع  کلذ  ضرعی  لعجف  ّتیم ، وه  يالوم  ای  دواد : لاق  ّتیم ؟ مأ  وه  ّیحأ  دواد ، ای  مالسلا :
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هلـسغب رمأ  ّمث  دهـشا ، ّمهّللا  لاـقف : يـالوم ، اـی  ّتیم  وه  لوقی : ّلـک  مهرـسأب ، مهیلع  یهتناو  سلجملا ، یف  نم  رخآ  یلع  یتأ  یّتـح 
یـسوم یلإ  أموأ  ّمث  مههاوفأب  هّللا  رون  ءافطإ  نودیری  نولطبملا ، باتریـس  ّهنإف  اودهـشاو  دهـشا  ّمهّللا  ...هباوثأ  یف  هجاردإو  هطونحو 

ّجح اهیفو   . 123 راونألا ج 48 ص 21 . راحب  ینامعنلل ص 347 ، هبیغلا  ...انوثح : ّمث  .نوکرشملا  هرک  ولو  هرون  ّمتم  هّللاو  مالسلا  هیلع 
لماکلا يربطلا ج 6 ص 146 ، خیرات  ...هّقرلا : یلإ  هنم  راسو  سدقملا ، تیب  یلإ  هّجوت  هّجح  یضق  اّملف  هریحلا ، نم  مرحأف  روصنملا ،

اذه هل : لقف  دّمحم ، نب  رفعج  هّللا  دبع  ابأ  یتأت  یّتح  لعفاف  كدـحو  نوکت  نأ  تعطتـسا  نإف   . 124 ریثألا ج 5 ص ص 500 . نبال 
لامـشب نیمی  نم  سمأ  محر  یلإ  عجرن  ّانإف  تفلتخا  نإو  لاحلاو ، تاب  نإو  رادـلا  ّنإ  کل : لوقیو  مالـسلا  کیلع  أرقی  کّـمع  نبا 

، ناذئتسا ریغ  نم  هیلع  تلخدف  هتولخ ، راد  یف  هتدـجوف  هباب ، یلإ  ترـصف  ...اذـه  کتقو  یف  هیلإ  ریـصملا  کلأسی  وهو  لابقب ، لعنو 
: ...هئاعدو هتالـص  نم  غرف  یّتح  ًائیـش  لوقأ  نأ  تربکأف  هیّدخو ، ههجو  یف  بارتلا  ّرثأ  دق  هیدـی ، رهظی  ًالهتبم  هیّدـخ  ًارّفعم  هتدـجوف 

یلع تلخد  لاق : یفوکلا ، لاّـمجلا  یقرلا  دواد  نع   . 125 جو 91 ص 270 . راونألا ج 47 ص 188  راحب  تاوعدلا ص 175 ، جهم 
هّللا لوسر  اهیلإ  فاضأو  هدـحاوف ، هّللا  هبجوأ  ام  اّمأ  لاقف : هراهطلا ؟ هّدـع  مک  كادـف ، تلعُج  هل : تلقف  مالـسلا ، هیلع  هّللا  دـبع  یبأ 
هّدـع نع  هلأسف  رادـنب ،)  ) یبرز نب  دواد  ءاـج  یّتح  اذ  یف  هعم  اـنأ  ...هل  هالـص  ـالف  ًاـثالث  ًاـثالث  أّـضوت  نمو  ساـنلا ، فعـضل  هدـحاو 

الف هنع  صقن  نم  ًاثالث  ًاثالث  هل : لاقف  هراهطلا ،
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یبرز نبا  ناکو  ...ینول  ّریغت  دقو  َّیلإ  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  رصبأف  ناطیشلا ، ینلخدی  نأ  داکو  یصئارف ، تدعتراف  لاق : .هل  هالص 
ماّیألا ج مئانغ  هرضانلا ج 2 ص 326 ، قئادحلا  لاجرلا ج 2 ص 600 ، هفرعم  رایتخا  ...روصنملا : رفعج  یبأ  ناتـسب  راوج  یلإ  رادنب 
هعیشلا ج 1 ص 443، لئاسو  هیقفلا ج 3 ص 41 ، حابصم  مالکلا ج 2 ص 267 ، رهاوج  هعیشلا ج 2 ص 186 ، دنتسم  1 ص 192 ،

لاقف هروصقملا ، یف  حایر  باـب  انرـضح  یلع : نب  ورمع  نب  دّـمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  یلع  لاـق   . 126 ص 152 . راونألا ج 47  راـحب 
ینب نم  انهاه  نم  لاق : ّمث  ناورم ، باب  نم  اوجرخو  هروصقملا  باب  نم  اولخدـف  لخدـیلف ، نیـسحلا  ینب  نم  انهاه  ناـک  نم  نذـآلا :

نیّیبلاطلا لتاقم  ...مهـسبحو : مهدّیقف  دویقلاب  اعدف  ناورم ، ینب  نم  نوداّدحلا  لخدو  هروصقملا ، باب  نم  اولخدف  لخدـیلف ، نسحلا 
، هئمو نیعبرأو  عبرأ  هنـس  روصنملا  ّجـح  اّملو   . 127 ص 521 . ریثألا ج 5  نبـال  لـماکلا  ص 172 ، يربطلا ج 6  خـیرات  ص 148 ،
 . 128 برألا ج 25 ص 19 . هیاهن  ریثألا ج 5 ص 523 ، نبال  لماکلا  ...هحلط : نب  دّـمحم  نب  میهاربإ  نب  نارمع  نب  دّـمحم  لسرأ 

، کیلع میلـستلا  يری  الو  کصقتنیو  کفلخ ، هالـصلا  يری  ّهنإ ال  اولاقو : دّمحم ، نب  رفعجب  اوشوف  موق  هاتأف  هنیدـملا ، روصنملا  مدـق 
.لیلدـل کلذ  یف  ناک  نإ  لاق : ًامّلـسم ، کیلإ  ریـصی  الف  لایل  ثالث  یـضمت  اولاق : نولوقت ؟ ام  قدـص  یلع  فقأ  فیکو  مهل : لاـقف 

، ثدـح امو  مدـق  ام  ینذـخأف  عیبرلا : لاـق  .هلتقأ  مل  نإ  هّللا  ینلتقف  دّـمحم ، نب  رفعجب  ینتئا  عیبر ، اـی  لاـق : عبارلا  مویلا  یف  ناـک  اّـملف 
اّملف کلذ ، یموی  هراضحإب  تعفادف 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 267 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


مل نإ  هّللا  ینلتقو  هلتقأ ، مل  نإ  هّللا  ینلتقف  هب ، ینتئا  کلذ ، نع  تیروف  دّـمحم  نب  رفعج  راضحإب  کترمأ  عیبر ، ای  لاق : دـغ  نم  ناک 
هرضحأ هل : لاقف  ترکذ ، امب  کنع  ینربخأ  نالف  نب  نالف  ّنإ  ّقحلا ج 12 ص 251 ؛ قاقحإ  حرش  ...هب : ینتأت  مل  تنأ  نإ  کب  أدبأ 

لاقف معن ، لاق : رفعج ؟ نع  تیکح  ام  تعمس  تنأ  روصنملا : هل  لاقف  روکذملا ، لجرلارـضحأف  .کلذ  یلع  ینقفاویل  نین�وملا  ریمأ  ای 
هّللا دبع  وبأ  لاق  نیمیلا ، أدتباو  معن ، لاق : فلحتأ ؟ روصنملا : هل  لاقف  کلذ ، یلع  هفلحتساف  معن ، لاق : تعمس ؟ تنأ  هّللا : دبع  وبأ  هل 

: ...عنتماف رفعج ، اذـکو  اذـک  لاقو  رفعج  اذـکو  اذـک  لعف  دـقل  یتّوقو  یلوح  یلإ  تأجتلاو  هتّوقو  هّللا  لوح  نم  تئرب  لـق  یعاـسلل :
.175 راونألا ج 47 ص 173 ، راحب  بلاط ج 3 ص 367 ، یبأ  لآ  بقانم  هعیشلا ج 23 ص 271 ، لئاسو  نیظعاولا ص 208 ، هضور 

نیب لوحی  امو  ضرألا ، یف  داسفلاو  یغبلا  روهظ  کـیلإ  وکـشأ  ّینإ  ّمهّللا  لوقی : ًـالئاق  عمـس  ذإ  ًـالیل ، فوطی  روصنملا  اـمنیب   . 129
ملتـساو نیتـعکر  لـجرلا  یَّلـصف  هوعدـی ، لـجرلا  یلإ  لـسرأو  دجـسملا ، نم  هیحاـن  سلجف  روصنملا  جرخف  .عمطلا  نم  هلهأو  ّقحلا 

امو ضرألا  یف  داسفلاو  یغبلا  روهظ  نم  رکذـت  کتعمـس  يذـلا  ام  روصنملا : لاقف  هفـالخلاب ، هیلع  مَّلـسف  لوسرلا ، عم  لـبقأو  نکرلا 
کتأبنأ یـسفن  یلع  ینتنّمأ  نإ  نین�وملا ، ریمأ  ای  لاق : ینـضمرأ ، اـم  یعماـسم  توشح  دـقل  هّللاوف  عمطلا ؟ نم  هلهأو  ّقحلا  نیب  لوحی 

نم کیلإ  لصی  ّالأب  اورمتأف  ...نمآ  تنأ  لاقف : لغاش ، یل  اهیفف  یـسفن  یلع  ترـصتقاو  کنم  تزجتحا  ّـالإو  اـهلوصُأ ، نم  رومُـألاب 
...هوبصق ّالإ  مهرمأ  فلاخیف  لماع  کل  جرخی  الو  اودارأ ، ام  ّالإ  ءیش  سانلا  رابخأ  ملع 
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هغالبلا جهن  حرش  ...ًادیدش : ًءاکب  ًاموی  یکبف  هعمـسب ، اهکلم  بیـصُأ  دقو  هّرم  اهتمدقف  نیـصلا ، یلإ  رفاسأ  نین�وملا  ریمأ  ای  تنک  دقو 
ّجح اّملف   . 130 رطاوخلا ج 2 ص 596 . هیبـنت  هینودمحلا ج 3 ص 212 ، هرکذـتلا  ص 360 ، راـبخألا ج 2  نویع  ص 144 ، ج 18 
ینب صاخـشإب  هرمأو  هنیدـملا ، یلإ  هّدرف  هذـبرلا ، یلإ  حاـیر  هیلإ  جرخف  هذـبرلا ، یلإ  یـضمو  هنیدـملا ، لخدـی  مل  عجرو ، روـصنملا 

، هذـبرلا یلإ  مهب  راسو  مهذـخأف  حایر ، عجرف  مهّمُأل ، نسحلا  ینب  وخأ  ناـمثع  نب  ورمع  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  مهعمو  هیلإ  نسحلا 
نب رفعج  فقو  هنیدملا ، نم  حایر  مهب  جرخ  اّملو  ءاطو ، ریغب  لماحم  یف  مهلعجو  مهقانعأو ، مهلجرأ  یف  لسالـسلاو  دویقلا  تلعُجو 
دعب هیمرح  هّللا  ظفحی  هّللاو ال  لاق : ّمث  هّللا ، وعدی  وهو  هتیحل ، یلع  يرجت  هعومدو  یکبی  وهو  هنوری  الو  مهاری  رتس  ءارو  نم  دّـمحم 

نـسح ینب  سبحف  رهزألا ، ابأ  روصنملا  رفعج  وبأ  رمأ   . 131 برألا ج 25 ص 20 . هیاهن  ریثألا ج 5 ص 524 ، نبال  لـماکلا  ءا�وه :
ریخ هّمُأ  رظب  لجرلا  ضعی  مالسإلا ج 9 ص 19 ؛ خیرات  جیربطلا 6 ص 179 ، خیرات  ...نسحلا : نب  دّمحم  ینثّدحو  لاق : .هیمـشاهلاب 

نیدـّیقم قارعلاـب  هیمـشاهلا  یلإ  هنیدـملا  نم  مهلمحف  لـیعافألا ، طبـسلا  نسحلا  ینبب  روـصنملا  لـعفو  هبطحق ! نبا  هذـخأی  نأ  نم  هل 
هعیشلا نایعأ  مهیلع : نجـسلا  مدهو  مهعم ، كُرت  دحاو  مهنم  تام  اذإو  راهنلا ، نم  لیللا  هیف  نوفرعی  نجـس ال  یف  مهـسبحو  نیّللغم ،

نب دّـمحم  ّنأ  نوفلحی  موقب  هعم  ثعبو  ناسارخ ، یلإ  هسأرب  ثعب  ّمث  ینامثعلا ، قنع  روصنملا  رفعج  وبأ  برـض   . 132 ج 1 ص 28 .
نیّیبلاطلا ص 153. لتاقم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  نبا  هّللا  دبع 
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امأ لاق : معن ، لاـق : رفـصألا ؟ جابیدـلا  تنأ  لاـقف : نسح ، نب  میهاربإ  نب  دّـمحم  یلإ  رظنف  روصنملا ، رفعج  وبأ  مهب  یتأ  لاـق :  . 133
جیربطلا خیرات  ّیح : وهو  هیلع  ینبف  اهیف ، لخدُأ  ّمث  تقّرفف ، هینبم  هناوطسُأب  رمأ  ّمث  کتیب ، لهأ  نم  ًادحأ  اهتلتق  ام  هلتق  کّنلتقأل  هّللاو 
روصنملا عضو  لیقو : ّمسلا ، اوقُـسف  مهب  رمأ  لب  لیقو : اولتُقف ، مهب  رمأ  روصنملا  ّنإ   . 134 مالسإلا ج 9 ص 19 . خیرات  6 ص 179 ،

برألا ج 25 هیاهن  ریثألا ج 5 ص 527 ، نبال  لماکلا  ...تامف : هبلق  عدصناف  لتُقف ، جرخ  دق  ًادّمحم  هنبا  ّنإ  هل  لاق  نم  هّللا  دبع  یلع 
یقلأـف هراد ، دّـمحم  نب  رفعج  یلع  قرحأ  نأ  نیمرحلا  یلع  هیلاو  وهو  دـیز  نب  نسحلا  یلإ  روصنملا  رفعج  وبأ  هّجو   . 135 ص 22 .

: لوقیو اهیف  یـشمیو  رانلا  یّطختی  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  جرخف  زیلهدلاو ، بابلا  یف  رانلا  تذخأف  هّللا ، هّللا  دـبع  یبأ  راد  یف  رانلا 
یبأ لآ  بقاـنم  تازجعملا ص 153 ، رداوـن  ص 473 ، یفاـکلا ج 1  مالـسلا : هیلع  هّللا  لـیلخ  میهاربإ  نبا  اـنأ  يرثلا ، قارعأ  نبا  اـنأ 
ّیلع ای  جرخا   . 136 لوقعلا ج 6 ص 28 . هآرم  راونألا ج 47 ص 136 ، راحب  زجاعملا ج 5 ص 295 ، هنیدم  بلاط ج 3 ص 362 ،

راونألا ج 53 ص راحب  يربکلا ص 406 ،  هیادهلا  تاجردلا ص 192 ،  رئاصب  رصتخم  كانلتق : ّالإو  نوملـسملا ، هیلع  عمجأ  ام  یلإ 
ّنجرختل هّللاو  همطاف ص 115 ؛  تیب  یلع  موجهلا  هیف : نمب  تیبلا  ّنقرحأل  ساـنلا  عم  لخدـتو  بلاـط  یبأ  نباـی  جرخت  مل  نإ  18 ؛ 

سیق ص نب  میلس  باتک  ...رانلا : کیلع  تمرضأ  ّالإو  هّللا ، لوسر  هفیلخ  ّنعیابتلو  هعیبلا  یلإ 
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كارت أ  باّطَخلا ! ابأ  ای  همطاف :  تلاقف  بابلا ،  یلع  همطاف  هتّقلتف  سبق ،  هعمو  رمع  ءاجف   . 137 راونألا ج 28 ص 269 . راحب   ، 150
 . راونألا ج 28 ص 389 راحب  فارـشألا ج 2 ص 268 ،  باسنأ  كوبأ : هب  ءاج  امیف  يوقأ  کلذو  معن !  لاق :  یباب ! ؟  َّیلع  اـقّرحم 

نازحـألا ص 120. تیب  راونألا ج 28 ص 293 ،  راـحب  ...بطحلا : عمج  یف  اوّمله  کـلاجرو  تنأ  دـیلولا : نب  دـلاخل  ُتلقو   . 138
لاق یباب ! ؟  َّیلع  اقّرحم  كارتأ  باّطخلا ! ابأ  ای  همطاف :  تلاقف  بابلا ،  یلع  مالسلااهیلع  همطاف  هتّقلتف  سبق ،  هعمو  رمع  ءاجف   . 139

دیفملل ص یلامألا  ...ًاران : تیبلا  مهیلع  اومرضأ  رمع : لاقف  راونألا ج 28 ص 389 ؛  راحب  فارشألا ج 2 ص 268 ،  باسنأ  معن : !  : 
للملا نیـسحلاو : نسحلاو  ّیلع  ریغ  رادـلا  یف  ناک  امو  .اهیف  نمب  اهَراد  اوقِرحأ  حیـصی : ناـکو  راونألا ج 28 ص 231 ؛  راـحب   ، 49
ریسفت ...ًایّبلم : مالسلا  هیلع  ًاّیلع  اوجرخأف  اولخد  ّمث  فعس ، نِم  ناکو  هرسکف ، هلجرب  بابلا  رمع  برضف   . 140 لحنلاو ج 1 ص 57 .
همطاف کـتنبا  هّللا !  لوسر  اـی  هاـتبأ  اـی  لوقت : ءاـکبلاب ، زهجت  یهو   . 141 ص 227 .  راونـألا ج 28  راـحب  ص 67 ،  یـشاّیعلا ج 2 

راونألا ج 30 راحب  کتنباو :...!؟ کتبیبحب  لعُفی  ناک  اذـکه  هّللا ! لوسر  ای  هاتبأ  ای  تلاـقو : يربکلا ص 407 ؛  هیادهلا  برُضت :...!؟
يذمرتلا ج ننس  ملسم ج 7 ص 141 ،  حیحص  دمحأ ج 4 ص 5 ،  دنسم  اهاذآ : ام  ینی�وی  یّنم ، ٌهعضب  ٌهمطاف   . 142 ص 294 . 
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هغالبلا ج 16 ص 272 جهن  حرش  یناهفصإلا ص 47 ،  ظفاحلل  یلامألا  نیحیحصلا ج 3 ص 159 ،  یلع  كردتسملا  5 ص 360 ، 
: اهاذآ ام  ینی�ویو  اـهبار ، اـم  ینبیری  یّنم ، ٌهعـضب  ٌهمطاـف  ص 250 ؛  لاـمکلا ج 35  بیذـهت  ص 156 ،  قشمد ج 3  هنیدـم  خـیرات  ، 
يراخبلا ج 4 ص حیحـص  عجارو : لاّـمعلا ج 12 ص 107 ،  زنک  نیطمـسلا ص 176 ،  ررد  مظن  ریبـکلا ج 22 ص 404 ،  مجعملا 
یلعی ج 13 یبأ  دنسم  يرابلا ج 7 ص 63 ،  حتف  دئاوزلا ج 4 ص 255 ،  عمجم  يذمرتلا ج 5 ص 360 ،  ننس   ، 219  ، 212  ، 210
ریدقلا ج 3 ص ضیف  جریغصلا 2 ص 208 ،  عماجلا  ریبکلا ج 20 ص 20 ،  مجعملا  ناّبح ج 15 ص 408 ،  نبا  حیحص  ص 134 ، 
 ، بیذهتلا ج 12 ص 392 بیذـهت  هباصإلا ج 8 ص 265 ،  ءاـفخلا ج 2 ص 86 ،  فشک  ص 215 و ج 6 ص 24 ،  ج 4  و   20

یبلعثلا ج 10 ص ریسفت  يوونلل ج 20 ص 244 ،  عومجملا  هیاهنلاو ج 6 ص 366 ،  هیادبلا  یبهذلل ج 3 ص 44 ،  مالسإلا  خیرات 
ریسفت ص 141 ،  ج 38  و  ص 126  ج 30  و  ص 166  ج 27  و  ص 180  ج 20  و  ص 160  يزارلل ج 9  ریبـکلا  ریـسفتلا   ، 316

 ، یسولآلا ج 26 ص 164 ریسفت  یبلاعثلا ج 5 ص 316 ،  ریسفت  ریثک ج 3 ص 267 ،  نبا  ریسفت  یبطرقلا ج 20 ص 227 ، 
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ظاّفحلا ج 4 ص هرکذت  لامکلا ج 35 ص 250 ،  بیذهت  هباغلا ج 4 ص 366 ،  دسُأ  دعـس ج 8 ص 262 ،  نبال  لامکلا  بیذهت 
بقانملا عامـسألا ج 10 ص 273 و 283 ،  عاتمإ  ص 488 ،  ص 393 و ج 19  ص 119 و ج 3  ءالبنلا ج 2  مـالعأ  ریـس   ، 1266

 ، قودصلل ص 165 یلامألا  هیبلحلا ج 3 ص 488 ،  هریـسلا  هّدوملا ج 2 ص 52 و 53 و 58 و 73 ،  عیباـنی  یمزراوخلل ص 353 ، 
 ، يدـنوارلا ص 119 رداون  یـسوطلل ص 24 ،  یلامألا  هیقفلا ج 4 ص 125 ،  هرـضحی  نم ال  باـتک  ص 186 ،  عئارـشلا ج 1  للع 

عمجم ریسفت  لامعألاب ج 3 ص 164 ،  لاـبقإلا  یفوکلا ص 20 ،  تارف  ریـسفت  رابخألا ج 3 ص 30 ،  حرـش  رثألا ص 65 ،  هیاـفک 
راونألا ج 29 ص 337 و ج 30 ص 347 و 353 و ج 36 ص 308 و ج 37 راحب  یفطصملا ص 119  هراشب  نایبلا ج 2 ص 311 ، 

دّمحم جورخ  هغلب  اّملف  هنیدملا ، ءانب  یف  ذخأو  ...هئمو  نیعبرأو  سمخ  هنـس  روصنملا  رفعج  وبأ  اهانب  دادـغب  هنیدـمو   . 143 ص 67 .
اّملف اهیلإ ، نئازخلاو  لاومألا  تویب  لّوحو  هفوکلا  یلإ  داعو  ءانبلا  كرت  مالسلا ، مهیلع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللا  دبع  ینبا  میهاربإو 
عاتباو هارصلا ، یلع  هدیدجلا  هرطنقلا  ینبو  مالسلا ، هنیدم  يدجسم  روصنملا  ینبو  ...اهءانب  ّمتتساف  عجر  میهاربإو  دّمحم  رمأ  یضقنا 

هتباحـصو هدـنجو  هداّوـقو  هتیب  لـهأ  یلإ  اـهعطقأو  نـیبرهنو ، قوـب  رهنو  لـبرطقو  اـیوردابب  يرقلا  باـبرأ  نـم  مالـسلا  هنیدـم  ضرأ 
ینادمهلا هیقفلا  نبال  نادلبلا  ...هباّتکو :
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راد یف  مهـسبحف  يرملا ، هبقع  نب  ملـسم  نباو  ًاـساّبع  هاـخأو  ًاریـسأ  ًاـحایر  اوذـخأو  هروصقملا ، باـب  نم  اولخدـف   . 144 ص 279 .
هذـه رمأ  نم  ناک  دـق  ّهنإف  دـعب ، اـّمأ  لاـق : ّمث  هیلع ، ینثأو  هّللا  دـمحف  ساـنلا  بطخف  ربنملا  دعـصف  دجـسملا  یلإ  جرخ  ّمث  هراـمإلا ،

: ...هبعکلل ًاریغصتو  هکلم  یف  هّلل  ًهدناعم  اهانب  یتلا  ءارـضخلا  هّبقلا  هئانب  نم  مکیلع  فخی  مل  ام  روصنملا ، رفعج  یبأ  هّللا  ّودع  هیغاطلا 
نب �ول رماع  يرماعلا  حرـس  یبأ  نب  سیوأ  لآ  نم  لجر  ناک   . 145 برألا ج 25 ص 25 . هیاهن  ریثألا ج 5 ص 531 ، نبال  لماکلا 

باوبأ یلع  ماقف  ًالیل ، مدقف  ماسأ ، هعـست  یف  هغلبف  روصنملا ، یلإ  هتعاس  نم  راس  دّمحم  رهظ  اّمل  هنیدملاب ، رخـص  نب  نیـسحلا  همـسا 
لخدـف .هنم  یل  ّدـب  ال  لاق : مئان ؟ نین�وملا  ریمأو  هعاسلا  هذـه  یف  کتجاح  ام  عیبرلا : لاقف  هولخدأو ، هب  اوملع  یّتح  حاـصف  هنیدـملا ،

هّللا دـبع  نب  دّـمحم  جرخ  نین�وملا ، ریمأ  ای  لاقف : هیلع  لخدـف  هل ، نذأف  هتهفاـشم ، بلط  دـق  ّهنأو  هربخ ، هربخأـف  روصنملا  یلع  عیبرلا 
روصنملا لسرأف   . 146 برألا ح 25 ص 28 . هیاهن  ریثألا ج 5 ص 533 ، نبال  لماکلا  ....ًاقداص : تنک  نإ  هّللاو  هتلتق  لاق : هنیدملاب ،

، مهدـنع يأر  اذ  ناکو  انیلع ، هب  رـشأف  يأر  كدـنع  ناک  نإف  جرخ ، دـق  لـجرلا  اذـه  ّنإ  سوبحم : وهو  یلع  نب  هّللا  دـبع  هّمع  یلإ 
کلم وهو  هنم ، کل  ریخ  انأو  کتجرخأ ، ام  یباب  برضی  یّتح  ینءاج  ول  روصنملا ، هیلإ  لسرأف  يأرلا ، سوبحم  سوبحملا  ّنإ  لاقف :

: ...هراصنأو تیبلا  اذـه  لهأ  هعیـش  مّهنإف  مهفانکأ ، یلع  مثجاف  هفوکلا  یتأت  یّتح  هعاسلا  لـحترا  هّللا  دـبع  هیلع  داـعأف  کـتیب ، لـهأ 
براجت يربطلا ج 6 ص 194 ، خیرات 
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وأ هرصبلا  یلإ  تبهذ  ّالأ  هدشانی  وهو  ریضخ  نب  یسیع  هعم  ناک   . 147 ریثألا ج 5 ص ص 534 . نبال  لماکلا  ممُألا ج 3 ص 393 ،
یـضم ّمث  کنع ؟ بهذملا  نیأو  ریـضخ : نبا  لاقف  تئـش ، ثیح  تنأ  بهذا  نکلو  نیتّرم ، یب  نولتبت  هّللاو ال  لوقی : دّمحمو  اهریغ 
بقرع علـس  لیـسم  رظنی  راص  اّملف  دّمحم ، مّدقت  ...هیدی  نیب  لتاقف  دّـمحم  یلإ  عجرو  ...هعیاب  نم  ءامـسأ  هیف  يذـلا  ناویدـلا  قرحأف 

یّتح ًاحراب  تسلو  ینومتعیاب  دق  دّمحم : مهل  لاقف  هفیس ، نفج  رسک  الغ  دحأ  قبی  ملو  مّهباود ، نویسیمخلا  عاجش  ونب  بقرعو  هسرف 
، هرصبلا مدق  میهاربإ  نا  ّمث   . 148 ریثألا ج 5 ص 547 . نبال  لماکلا  ...لاتقلا : ّدتـشاو  هل ، تنذأ  دقف  فرـصنی  نأ  ّبحأ  نمف  لتقُأ ،

یف اهغلبف  زاوهألا ، یلإ  هریغملا  لسرأ  هرـصبلا  هل  تّرقتـسا  اّملف  ...هنیدملاب  دّمحم  هیخأ  روهظ  دعب  نیعبرأو  سمخ  هنـس  اهمدق  لیقف :
نم لاقف  ...ماّیأ  هثالثب  رطفلا  دـیع  لبق  دّـمحم  هیخأ  یعن  هاتأ  یّتح  شویجلاو ، لاـمعلا  قّرفی  هرـصبلاب  میهاربإ  لزی  ملف  ...لـجر  یتئم 
یلإ هرـصبلا  نع  راسف  یّتش ، بابـسأ  مهب  تدـعق  كوری  مل  نإو  کنود ، اوتام  كوأر  ول  ًاماوقأ  هفوکلاب  ّنإ  هفوکلا : لهأ  نم  هدـنع 

يذلاب انقثو  ول  لاقف :  . 149 برألا ج 25 ص 57 . هیاهن  هعیشلا ج 2 ص 178 ، نایعأ  ریثألا ج 5 ص 565 ، نبال  لماکلا  ...هفوکلا :
کلذ نوکیف  هأرملاو ، ریغـصلاو  ءيربلا  ذخأیف  لیخلا  روصنملا  مهیلإ  لسریف  هفئاط  مهنم  کئیجت  نأ  نمأن  اّنکلو ال  ًایأر ، ناکل  لوقت 

هّللا لوسر  نکی  مل  وأ  ریغـصلاو ، هأرملاو  فیعـضلا  لتق  نوقوتت  متنأو  روصنملا  لاتقل  متجرخ  مّکنأک  یفوکلا : لاقف  .مثأـملل  ًاـضّرعت 
.نوملسم ءا�وهو  راّفک  کئلوُأ  ریشب : لاقف  اذه ؟ وحن  نوکیو  لتاقیل  هایارس  ثعبی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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ریثألا نبال  لماکلا  ...یسوم : نب  یسیع  لباقم  ًاخسرف  رشع  هّتـس  یلع  هفوکلا  نم  یهو  يرمخاب ، لزن  یّتح  راسو  هیأر ، میهاربإ  عبّتاو 
تخبون هاتأف  يرلا ، نایتإ  یلع  مزعف  ًـالّوأ ، هباحـصأ  همیزهب  ربخلا  روصنملا  غلبو   . 150 برألا ج 25 ص 60 . هیاهن  ج 5 ص 568 ،

عطقأف ....میهاربإ  لتقب  ربخلا  هءاج  ذإ  کلذـک  وه  امنیبف  هنم ، لبقی  ملف  میهاربإ ، لتُقیـسو  کل ، رفظلا  نین�وملا ، ریمأ  ای  لاقو : مّجنملا 
یف میهاربإ  تبث   . 151 هعیشلا ج 2 ص 179 . نایعأ  ریثألا ج 5 ص 571 ، نبال  لـماکلا  هزیوح : رهنب  بیرج  یفلأ  تخبون  روصنملا 
یف عقوف  رئاع  مهس  میهاربإ  ءاجو  یسیع ، یلإ  س�ورلاب  لسری  لعجو  دیمح ، مهلتاقو  هئمعبرأ ، لیقو  هئمتـس ، نوغلبی  هباحـصأ  نم  رفن 

فقوف ...هیدـی  نیب  عضوف  روصنملا  یلإ  میهاربإ  سأر  لـمُحو  ...هبکرم  نع  هولزنأـف  ینولزنأ ، لاـقو : هفقوـم  نم  یّحنتف  هرحنف ، هقلح 
لبقأو روصنملا  نوـل  ّرفـصاف  کّـقح ، نم  هیف  طّرف  اـم  هل  رفُغو  کّـمع ، نبا  یف  نین�وـملا  ریمأ  اـی  كرجأ  هّللا  مظعأ  لاـق : ّمث  مّلـسف ،

یّتح برُـضو  ههجوو ، هفنأ  تمّـشهف  دـمعلاب  برُـضف  روصنملا  هب  رمأف  سرحلا ، نم  لـجر  ههجو  یف  قصب  سأرلا  عضو  اّـمل  ...هیلع 
لُتق اّمل   . 152 ص 179 . هعیـشلا ج 2  نایعأ  ص 571 ، ریثألا ج 5  نبال  لماکلا  باـبلا : جراـخ  هوقلأـف  هلجر  اوّرجف  هب  رمأو  دـمخ ،
یلع روصنملا  هّالو  لافغ ، نب  هبیش  هل  لاقی  لجر  هنیدملا  یلإ  راص  مالـسلا ، هیلع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللا  دبع  انبا  میهاربإو  دّمحم 

اّمأ لاق : ّمث  هیلع ، ینثأو  هّللا  دمحو  ربنملا  یقرف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  یلإ  راص  هعمجلا ، ترـضحو  اهمدـق  اّملف  اهلهأ ،
همرحف هلهأ ، هعنمو  هسفنل  رمألا  دارأو  نین�وملا ، براحو  نیملسملا ، اصع  ّقش  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنإف  دعب ،

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 276 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


روصنملا تام  لاق : ّهنأ  عیبرلا  نع  انل  یکح   . 153 راونألا ج 47 ص 165 . راحب  ...هرثأ : نوعبتی  هدلو  ءا�وهو  هتّـصغب ، هتامأو  هیلع  هّللا 
خیرات دادغب ج 3 ص 11 ، خـیرات  مهرد : فلأ  فلأ  نّوتـسو  مهرد  فلأ  فلأ  هئم  هلبق ؛ ّطق  هفیلخ  هعمجی  مل  ءیـش  لاملا  تیب  یفو 

يذلا ال کناطلـسب  انّزعأو  ماری ، يذـلا ال  کنکرب  انفنکاو  مانت ، یتلا ال  کنیعب  انـسرحا  ّمهّللا   . 154 قشمد ج 53 ص 421 . هنیدم 
هیلب مکو  يرکـش ، اهدـنع  کل  ّلق  َّیلع  اهب  تمعنأ  همعن  نم  مک  ّبر  ءاجرلا ، تنأف  اـنکلهت ، ـالو  اـنیلع  کتردـقب  اـنمحراو  ماـضی ،

اذ ای  .ینلذـخی  ملف  يربص  هتیلب  دـنع  ّلق  نم  ایو  ینمرحی ، ملف  يرکـش  هتمعن  دـنع  ّلق  نم  اـیف  يربص ، اهدـنع  کـل  ّلـق  اـهب  ینتیلتبا 
أردأو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  یّلـصت  نأ  کلأسأ  ًاددع ، یـصُحت  یتلا ال  ءامعنلا  اذ  ایو  ًادبأ ، یـضقنی  يذلا ال  مئادـلا  فورعملا 

یلإ ینلکت  الو  هنع ، تبغ  امیف  ینظفحاو  ياوقتب ، یترخآ  یلعو  يایندـب  ینید  یلع  یّنعأ  ّمهّللا  .نیراّبجلاو  ءادـعألا  روحن  یف  کـب 
نم هیفاعلاو  ًاعـساو ، ًاقزرو  ًالیمج  ًاربصو  ًالجاع ، ًاجرف  کلأسأ  هیـصعملا ، هّرـضت  الو  هرفغملا ، هصقنت  نم ال  ای  هترـضح ، اـمیف  یـسفن 
ریمأ ای  تلق :  . 155 راونألا ج 91 ص 287 . راحب  تاوعدلا ص 192 ، جـهم  نیمحارلا : محرأ  ای  هیفاعلا ، یلع  رکـشلاو  ءالبلا ، عیمج 
كاذ نمو  تلقف : مهمامإو ، مهالومو  مهدّیـس  تکرتو  نودیزی ، وأ  دّیـس  فلأ  همطاف  هیّرذ  نم  تلتق  لاق : هرکفلا ؟ هذه  ام  نین�وملا ،
نآلا نکلو  ًاعیمج ، قلخلا  اذـه  مامإو  کمامإو  یمامإ  ّهنأو  هتمامإب ، لوقت  ّکنأ  تملع  دـقو  دّـمحم ، نب  رفعج  لاق : نین�وملا ؟ ریمأ  ای 

دعق زجاعملا ج 5 ص 248 ؛ هنیدم  بقانملا ص 2018 ، یف  بقاثلا  ...هنم : غرفأ 
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موی هل  ناکو  ءارمحلا ، یّمـُست  نسحلا  نب  هّللا  دـبع  ینبا  میهاربإو  دّـمحم  لتق  لـبق  تناـکو  ءارـضخلا ، هّبقلا  یف  هرـصق  یف  روصنملا 
یتلا لاحلا  یلع  دّمحم  نب  رفعجب  ینتئا  لاقو : ًالیل  عیبرلا  اعدف  هنیدملا ، نم  دّمحم  نب  رفعج  صخـشأ  دـق  ناکو  حـبذلا ، موی  یّمـُسی 

هعیشلا ج نایعأ  ...هبـضغ : نم  هارأ  ام  یلع  هب  تیتأ  نإ  بطعلا ، وه  هّللاو  اذه  نوعجار ، هیلإ  ّانإو  هّلل  ّانإ  تلقف : عیبرلا : لاق  .اهیف  هدجت 
ًافیـس هیلإ  عفدف  ریهز  نب  ّبیـسملا  اعد  دقو  لیلق ، ّلک  فیـسلا  یلع  ینـضرعی  راّبجلا  اذه  نإ  هّللا ، لوسر  نبای  هل : تلقف  6 ص 461 ؛

هل لاقف  ...هعـضوم  اذه  سیل  لاقف : کنع ، همهفأ  مل  ءیـشب  تلخد  نیح  کیتّفـش  كّرحت  کتیأر  ّینإو  کقنع ، برـضی  نأ  هرمأو 
تجرخو هلوسرلو ، هّلل  یـسفن  تبهو  ّینإ  لاـق : نیع ؟ کـیلع  عقت  نأ  تیـشخ  اـمأ  نسحلا ، اـبأ  اـی  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

لوقیو مالسلا  کئرقی  هّللا  ّنإ  دّمحم ، ای  لاقو : مالسلا  هیلع  لیئربج  لزن  یّتح  امهمالک  یضقنا  امف  .هلیللا  هذه  یف  نیملـسملل  ًاسراح 
راونألا ج 91 ص 287. راحب  ...هلیللا : ذنم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  فقوم  تیأر  دق  کل :

، ماضی يذـلا ال  کناطلـسب  انّزعأو  ماری ، يذـلا ال  کنکرب  انفنکاو  مانت ، یتلا ال  کـنیعب  انـسرحا  ّمهّللا  : » لوقی نأ  وهو  ءاعدـلا  اـّمأو 
اهب ینتیلتبا  هیلب  مکو  يرکـش ، اهدنع  کل  ّلق  َّیلع  اهب  تمعنأ  همعن  نم  مک  ّبر  .ءاجرلا  تنأف  انکلهت  الو  انیلع ، کتردـقب  انمحراو 

مئادلا فورعملا  اذ  ای  ینلذخی ، ملف  يربص  هتیلب  دنع  ّلق  نم  ایو  ینمرحی ، ملف  يرکـش  هتمعن  دنع  ّلق  نم  ایف  يربص ، اهدـنع  کل  ّلق 
یف کب  أردأو  نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  یّلصت  نأ  کلأسأ  ًاددع ، یصُحت  یتلا ال  ءامعنلا  اذ  ایو  ًادبأ ، یضقنی  يذلا ال 
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یـسفن یلإ  ینلکت  الو  هنع ، تبغ  اـمیف  ینظفحاو  ياوقتب ، یترخآ  یلعو  يایندـب ، ینید  یلع  یّنعأ  ّمهّللا  نیراـّبجلاو ، ءادـعألا  روحن 
عیمج نم  هیفاعلاو  ًاعـساو ، ًاقزرو  ًالیمج  ًاربصو  ًالجاع  ًاجرف  کلأسأ  هیـصعملا ، هّرـضت  الو  هرفغملا ، هصقنت  ـال  نم  اـی  هترـضح ، اـمیف 

، یسوم نب  یـسیع  علخو  يدهملل  هعیبلا  رکذ   . 156 راونألا ج 91 ص 287 . راحب  نیمحارلا :» محرأ  ای  هیفاعلا ، یلع  رکـشلاو  ءالبلا ،
يذلا ببسلا  یف  فُلتخا  دقو  روصنملا ، نب  دّمحم  يدهملل  عیوبو  دهعلا ، هیالو  نم  یلع  نب  دّمحم  نب  یـسوم  نب  یـسیع  علخ  اهیفو 
مزعو يدـهملا  ربک  اّملف  نـآلا ، یلإ  حاّفـسلا  ماـّیأ  نم  هفوکلا  هراـمأو  دـهعلا  هیـالو  یلع  لزی  مل  یـسیع  ّنإ  لـیقف  هسفن ، هلجـأل  علخ 

لماکلا ....هراسی : نع  يدـهملا  سلجیو  هنیمی  نع  هسلجیو  همرکی  ناکو  کلذ ، یف  یـسوم  نب  یـسیع  ّلک  هل ، هعیبلا  یلع  روصنملا 
: فانصأ هثالث  سانلا  تکرت  ّینإ  هّکم : یلإ  هجورخ  دنع  هعّدو  اّمل  يدهملل  لوقی  روصنملا  تعمس   . 157 ریثألا ج 5 ص 577 . نبال 

ددـمت ال  هیهافرلا ، معط  مهقذأف  تّیلو  اذإف  کنم ، ّالإ  جرفلا  وجری  ًانوجـسمو ال  کنمأ ، ّالإ  وجری  ًافئاخو ال  كانغ ، ّالإ  وجری  ًاریقف ال 
ًالجر تیأر  ام  هّللات  میهاربإو : دّمحم  لتق  دـعب  هئاسلجل  ًاموی  لاق  روصنملا  ّنإ   . 158 یبوقعیلا ج 2 ص 395 . خیرات  ّدـملا : ّلک  مهل 

ام هّللاو  هنع ، انفّلخت  ٍرمأب  جاّجحلا  انقبـس  ام  نین�وملا ، ریمأ  ای  لاـقف : یّبضلا  ریهز  نب  ّبیـسملا  ماـقف  .ناورم  ینبل  جاّـجحلا  نم  حـصنأ 
هل لاقف  مأ ال ؟ انحـصن  لهف  کلذ ، انلعفو  كانعطأف  هدالوأ  لتقب  انترمأ  دـقو  انّیبن ، نم  انیلع  ّزعأ  ًاـقلخ  ضرـألا  دـیدج  یلع  هّللا  قلخ 

دبع ابأ  تعمس   . 159 بهذلا ج 3 ص 298 . جورم  تسلج : سلجا ال  روصنملا :
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یفاکلا ج ...مکب : سنآو  مکارأو  اومدقت  یّتح  هنیدملا  لهأ  نیب  یلقلقتو  یتدحو  ّلجو  ّزع  هّللا  یلإ  وکـشأ  لوقی : مالـسلا  هیلع  هّللا 
یّفوت يذلا  هضرم  یف  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  باحـصأ  ضعب  لخدو   . 160 ثیدـحلا ج 14 ص 177 . لاجر  مجعم  8 ص 215 ،

ّنإف لعفت ، ال  لاق : لاحلا ؟ هذه  یلع  كارأ  انأو  یکبأ  ال  لاقف : یکبت ؟ ءیش  ّيأل  لاقف : یکبف ، هسأر ، ّالإ  قبی  ملف  لبذ  دقو  هیلإ ، هیف 
راونألا ص 75، هاکـشم  هل : ًاریخ  ناک  برغملاو  قرـشملا  نیب  ام  کلم  نإو  هل ، ًاریخ  ناـک  �واـضعأ  عّطق  نإ  ریخ ، ّلـک  ضرعت  ن�وملا 

نیح مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  دـنع  تنک  لاق : مالـسلا ، هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  یلوم  هملاـس  نع   . 161 ص 159 . راونألا ج 68  راـحب 
، اذکو اذک  ًانالف  طعأو  ًارانید ، نیعبس  سطفألا  وهو  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  اوطعأ  لاق : قافأ  اّملف  هیلع ، یمغُأف  هافولا ، هترـضح 
یفاکلا ج 7 ص 55، ...یلب : تلق  نآرقلا ؟ أرقت  ام  کحیو ، لاقف : هرفـشلاب ؟ کیلع  لمح  ًالجر  یطعتأ  تلقف : اذـکو ، اذـک  ًاـنالفو 
راونألا ج 46 ص 182 راحب  لئاسولا ج 14 ص 137 ، كردتسم  هعیشلا ج 19 ص 417 ، لئاسو  ماکحألا ج 9 ص 246 ، بیذهت 

راحب بنع : یف  ًامومـسم  هئمو ، نیعبرأو  نامث  هنـس  بجر  نم  فصنلا  یف  نینثـالا  موی  مالـسلا  هیلع  یّفوتو   . 162 جو 47 ص 276 .
مالـسلا هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تیأر  ول   . 163 راونألا ج 47 ص 1 . راحب  روصنملا : ماّیأ  یف  ّمسلاب  تام  ّهنإ  لاـقیو : راونألا ج 47 ص 2 ؛

رظنف تلاق : هانعمج ، ّالإ  ًادـحأ  كرتن  ملف  تلاق : .هبارق  هنیبو  ینیب  نم  ّلک  یل  اوعمجأ  لاق : ّمث  هینیع  حـتف  ًاـبجع ، تیأرل  توملا  دـنع 
ّمث مهیلإ 
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هضور لاـمعألا ص 228 ، باوث  قودـصلل ص 572 ، یلامألا  ص 80 ، نساحملا ج 1  هالـصلاب : ًاّفختـسم  لانت  انتعافـش ال  ّنإ  لاق :
، نینامثو ثالث  هنس  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  دلو   . 164 راونألا ج 47 ص 2 . راحب  هعیشلا ج 4 ص 27 ، لئاسو  نیظعاولا ص 318 ،

نب مساقلا  تنب  هورف  ّمُأ  هّمُأو  عیقبلاب ، نفُدو  هنـس ، نّوتـسو  سمخ  هلو  هئمو ، نیعبرأو  ناـمث  هنـس  نم  لاوش  یف  مالـسلا  هیلع  یـضمو 
هب لزن  اذإ  ن�وملا  ّنإ   . 165 راونألا ج 47 ص 1 . راحب  یفاکلا ج 1 ص 472 ، رکب : یبأ  نب  نمحرلا  دبع  تنب  ءامـسأ  اهّمُأو  دّمحم ،
 . 167 هیآ 74 . داص ، هروس   . 166 راونألا ج 42 ص 291 . راحب  هنینأ : نکسو  بطرلا�و�وللاک ، راصو  هنیبج  قرع  هتافو  تندو  توملا 

کلاـم یلع  تلخد  ّینإ  هّللا ، لوـسر  نباـی  تلقف : مالـسلا ، هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  یلع  ُتلخد  لاـق : ناـیبظ  نب  سنوـی  نع 
: یلاعتو كرابت  هّللا  لوقب  کلذـل  اوّجتحاو  نادـی ! هل  لوقی : مهـضعبو  هوجولاک ، ًاـهجو  هّلل  ّنإ  لوقی : مهـضعب  تعمـسف  هباحـصأو ،

ًائکّتم ناکو  لاق  هّللا ؟ لوسر  نبای  اذـه  یف  كدـنع  اـمف  هنـس ! نیثـالث  ءاـنبأ  نم  باـشلاک  وه  لوقی : مهـضعبو  َتْرَبْکَتْـسَأ ،» َّيَدَِـیب  »
هّلل ّنأ  معز  نمو  كرـشأ ، دـقف  هوجولاک  ًاهجو  هّلل  ّنأ  معز  نم  سنوی ، اـی  لاـق : ّمث  .كوفع  كوفع  ّمهّللا  لاـقو :  ًاـسلاج  يوتـساف 

، نیقولخملا هفصب  نوهّبشملا  هفصی  اّمع  هّللا  یلاعت  هتحیبذ ، اولکأت  الو  هتداهش  اولبقت  الف  هّللاب ، رفاک  وهف  نیقولخملا  حراوجک  حراوج 
عماج راونألا ج 3 ص 287 ، راحب  یلماـعلا ج 1 ص 244 ، ّرحلل  هّمهملا  لوصفلا  رثألا ص 255 ، هیافک  ...�وایلوأو : �واـیبنأ  هّللا  هجوف 

باش هروص  یف  ّیبر  تیأر   . 168 هعیشلا ج 1 ص 167 . ثیداحأ 
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ءافخلا ج 1 ص 436. فشک  لاّمعلا ج 1 ص 228 ، زنک  حیحص : ثیدح  وه  لاق : ّهنأ  هعرز  یبأ  نع  لقنو  ساّبع ، نبا  نع  .هرفو  هل 

طیحملا ج 2 ص سوماقلا  برعلا ج 5 ص 288 ، ناسل  رعـشلا : نم  نینذُألا  یلع  لاس  ام  لیقو : سأرلا ، یلع  عمتجملا  رعـشلا  هَرفولا :
ههجو یلعو  بهذ ، نم  نـالعن  هیلع  رـضخلا ، یف  رفوم  باـش  هروـص  یف  ماـنملا  یف  ّیبر  تیأر  ص 595 ؛ سورعلا ج 7  جاـت  ، 155

، نایعلا هدـهاشمب  یلاعتو  كرابت  ّبرلا  َری  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادّـمحم  ّنإ   . 169 لاّـمعلا ج 1 ص 228 . زنک  بهذ : نم  شارف 
؛ هتایآبو هّللاب  رفک  دـقف  رـصبلا  ه�ورب  ینع  نمو  بیـصم ، وهف  بلقلا  ه�ورب  ینع  نمف  رـصبلا ، ه�ورو  بلقلا ، ه�ور  نیهجو : یلع  ه�ورلا  ّنإو 

ثیداحأ عماج  راونألا ج 4 ص 54 ، راحب  ...رفک : دقف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لوقل 
لجر لاق  : » لاق مالـسلا ، هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  هرکذ ، نّمع  بوبحم ، نبا  نع   . 170 ریدغلا ج 3 ص 223 . هعیشلا ج 26 ص 30 ،
فیک لجرلا : لاقف  هتدّدح ! مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  لاقف  ءیـش ، ّلک  نم  لاقف : ءیـش !؟ ّيأ  نم  ربکأ  هّللا  لاقف : ربکأ ، هّللا  هدـنع :
لئاسو رابخألا ص 11 ، یناـعم  قودصلل ص 312 ، دـیحوتلا  ص 117 ، یفاـکلا ج 1  فصوی :» نأ  نم  ربکأ  هّللا  لـق : لاـقف : لوقأ ؟

هعیشلا ج ثیداحأ  عماج  راونألا ج 81 ص 366 و ج 90 ص 218 ، راحب  لئاسولا ج 5 ص 327 ، كردتسم  هعیشلا ج 7 ص 191 ،
هّللا تلقف : ربکأ !؟ هّللا  ءیش  ّيأ  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  یل  لاق  لاق : ورمع ، نب  عیمج  نع  لئاسلا ص 99 ؛ حالف  15 ص 432 ،
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نساحملا ج 1 ص فصوی : نأ  نم  ربکأ  هّللا  لاق : وه ؟ اـمف  تلقف : هنم !؟ ربکأ  نوکیف  ءیـش  ّمث  ناـکو  لاـقف : ءیـش ، ّلـک  نم  ربکأ 
راونألا ج 90 راحب  هعیشلا ج 7 ص 191 ، لئاسو  رابخألا ص 11 ، یناعم  قودصلل ص 313 ، دیحوتلا  یفاکلا ج 1 ص 117 ، ، 241

نب صفح  نع   . 172 . 255 هرقب : هروس   . 171 نیلقثلا ج 3 ص 239 . رون  ریسفت  هعیـشلا ج 15 ص 431 ، ثیداحأ  عماج  ص 218 ،
دیحوتلا هملع :» لاـق : َضْرَأـْلاَو ،» َوَمَّسلا ِت  ُهُّیِـسْرُک  َعِـسَو  : » ّلـجو ّزع  هّللا  لوـق  نع  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  اـبأ  ُتلأـس  : » لاـق ثاـیغ ،

یبأ نع  نانس ، نب  هّللا  دبع  نیلقثلا ج 1 ص 259 ؛ رون  ریسفت  راونألا ج 4 ص 89 ، راحب  رابخألا ص 30 ، یناعم  قودصلل ص 327 ،
، یسرکلا یف  امهنیب  امو  ضرألاو  تاوامـسلا  لاقف : َضْرَْألاَو ،» َوَمَّسلا ِت  ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  : » ّلجو ّزع  هّللا  لوق  یف  مالـسلا ، هیلع  هّللا  دبع 
نیلقثلا ج 1 ص رون  ریـسفت  راونألا ج 4 ص 89 ، راـحب  قودصلل ص 327 ، دیحوتلا  هردق :» دحأ  رّدـقی  يذـلا ال  ملعلا  وه  شرعلاو 

رذـعلل لبقأ  نَم  سوواط ، ای  هل : لاقف  ردـقلاب ، لوقی  ّهنأ  ملعی  ناکو  مالـسلاامهیلع  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  یلع  لخد   . 173 . 260
؟ ردقی وهو ال  ردقأ  ال  لاق : نّمم  قدصأ  نَم  هل : لاقف  هنم ، رذعلل  لبقأ  دحأ  ال  هل : لاقف  هراذتعا ؟ یف  قداص  وهو  رذتعا  نّمم  هّللا  نم 
ال لاق : نم  رذـع  لبقی  رذـعلل ال  لبقأ  وه  نم  لاب  امف  سوواط  ای  هل : مالـسلا  هیلع  قداصلا  لاقف  هنم ، قدـصأ  دـحأ  ال  سوواط : لاقف 

راحب یملیدلل ص 317 ، نیدلا  مالعأ  ...هوادع : ّقحلا  نیبو  ینیب  سیل  لوقی : وهو  سوواط  ماقف  ردقی ؟ وهو ال  ردقأ 
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بّذـکمو ناـّنمو ، ّقاـع ، هماـیقلا : موـی  مهیلإ  هّللا  رظنی  ـال  هعبرأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لاـق   . 174 ص 58 . راونـألا ج 5 
هداج رد  یتقو  دینک : هّجوت  لاثم  نیا  هب   . 175 هعیشلا ج 25 ص 335 . لئاسو  راونألا ج ص 87 ، راحب  لاصخلا ص 203 ، ...ردقلاب :

دنک ل�وس  درادن  قح  اّما  يدرک ؟ یگدننار  دایز  تعرـس  اب  ارچ  دیوگبو : دریگب  ار  وت  ولج  دـناوت  یم  هار  سیلپ  ینک ، یم  یگدـننار 
ایآ هک  وت  نیـشام  عون  زا  هن  دـنک  ل�وس  وت  یگدـننار  یگنوگچ  زا  دراد  قح  طـقف  هار  سیلپ  تسین ، یجراـخ  وـت ، نیـشام  ًـالثم  ارچ 
نآ زا  دـناوت  یم  هار  سیلپو  تسوت  راـتفرو  لـمع  زا  ل�وس  یگدـننار ، یگنوگچ  دروـم  رد  ل�وـس  .تمیق  نازرا  اـی  تسا  تمیقنارگ 
هیلع دـبعلا  مولت  نأ  تعطتـسا  ام  لاقف : ردـقلاو ، ءاضقلا  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  لأس  ًالجر  ّنإ  .دنک 176 .  ل�وس 

مل رمخلا ؟ تبرش  مل  تقـسف ؟ مل  تیـصع ؟ مل  دبعلل : یلاعت  هّللا  لوقی  هّللا ، لعف  نم  وهف  هیلع  دبعلا  مولت  نأ  عطتـست  مل  امو  هنم ، وهف 
راونألا راحب  ...یلاعت : هّللا  لعف  نم  ّهنأل  تددوسا ؟ مل  تضضیبا ؟ مل  ترـصق ؟ مل  تضرم ؟ مل  هل : لوقی  الو  دبعلا ، لعف  اذهف  تینز ؟

: لاق كادف ، تلعُج  معن  لاق : ردقلاو ؟ ءاضقلا  یف  هلمج  کیطعأ  هرارز ، ای  نیعأ : نب  هرارزل  مالـسلا  هیلع  قداصلا  لاق  ج 5 ص 59 ؛
دئاوفلا زنک  داشرإلا ج 2 ص 204 ، مهیلع : یـضق  اّمع  مهلأسی  ملو  مهیلإ  دـهع  اّمع  مهلأس  قئالخلا  هّللا  عمجو  همایقلا  موی  ناـک  اذإ 

؟ ءا�وهل ام  لاقف : نیبلجم  موقب  ّرم  هّللا  حور  یـسیع  ّنإ   . 177 راونألا ج 5 ص 60 . راحب  نیلقثلا ج 3 ص 420 ، رون  ریسفت  ص 171 ،
هنالف ّنإ  هّللا ، حور  ای  لیق :
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ًائیش عنـصأ  مل  تلاق : هذه ؟ کتلیل  تعنـص  ام  ...دغ  نوکبیو  مویلا  نوبلجی  لاق : هذه ، اهتلیل  یف  نالف  نب  نالف  یلإ  يدُهت  نالف  تنب 
انأو هذه  یتلیل  یف  ینءاج  ّهنإو  اهلثم ، یلإ  هتوقی  ام  هلیننف  هعمج  هلیل  ّلک  یف  لئاس  انیرتعی  ناک  ّهنإ  یضم ، امیف  هعنـصأ  تنک  دقو  ّالإ 

هرّکنتم تمق  هتلاقم  تعمـس  اّملف  ًارارم ، فته  یّتح  بجی ، ملف  فته  ّمث  دـحأ ، هبجی  ملف  فتهف  لغاشم ، یف  یلهأو  يرمأـب  هلوغـشم 
قودصلل ص یلامألا  ...هبنذ : یلع  ّضاع  هعذـج  لثم  یعفأ  اهبایث  تحت  اذإف  کسلجم ، نع  یّحنت  اهل : لاقف  هلینن ، اّنک  امک  هتلن  یّتح 

لثم ءیـشب  هّللا  دبُع  ام   . 178 هعیـشلا ج 8 ص 358 . ثیداحأ  عماج  ص 94 ، راونألا ج 4  راـحب  نیظعاوـلا ص 358 ، هضور  ، 590
راکـشآ  » يانعم هب  تغل  رد  ادـَب »  . » 179 ص 107 . راونألا ج 4  راـحب  قودصلل ص 332 ، دـیحوتلا  ص 146 ، یفاکلا ج 1  ءادـبلا :

ریدـقت وا  ياربو  دـهد  یم  رییغت  ار  یناسنا  ریدـقت  ادـخ  یهاگ  دـشاب ، یم  تشونرـس  رد  رییغت  يانعم  هب  حالطـصا  ردو  تسا  ندـش »
ِیف اَم  ُمَْلعَی   . »َ .دنک 180 یم  راکـشآ  ار  مّود  ریدقت  هنوگ  نیا  ادخ  نوچ  دنیوگ ، یم  ادـب » ، » رییغت نیا  هب  دـهد ، یم  رارق  ار  يرگید 

: هل تلق  لاـق : مالـسلا ، هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  مزاـح ، نب  روصنم  نع   . 181 . 59 ماعنا : اَهُمَْلعَی » َّالِإ  ٍهَقَرَو  نِم  ُطُقْـسَت  اَـمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا 
دیحوتلا ضرألاو : تاوامـسلا  قلخی  نأ  لبق  یلب ، لاقف : لاق : هّللا ؟ ملع  یف  ناک  سیلأ  همایقلا ، موی  یلإ  نئاک  وه  امو  ناک  اـم  تیأرأ 

هّللا دبع  وبأ  هرمأف  مّلس ، لخد  اّملف  هل ، نذأف  نذأتساف  ماشلا  لهأ  نم  لجر  درو   . 182 راونألا ج 4 ص 84 . راحب  قودصلل ص 135 ،
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کنود نارمح ، ای  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاقف  هعفرو ، هبصنو  هضفخو  هناکـسإو  هعطقو  نآرقلا  یف  لاق : ...سولجلاب  مالـسلا  هیلع 
نأ دـیرُأ  لاق : ...ینتبلغ  دـقف  نارمح  تبلغ  نإ  مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  لاقف  نارمح ، تنأ ال  كدـیرُأ  اّمنإ  لجرلا : لاقف  لـجرلا ،

رایتخا راونألا ج 47 ص 407 ، راحب  هرارز ص 48 ، لآ  خیرات  ...هرظان : هرارز  ای  مالـسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاقف  هقفلا ، یف  كرظانُأ 
يّدأو ثیدـحلا  قدـصو  هنید  یف  عرو  اذإ  مکنم  لجرلا  ّنإف   . 183 لاجرلا ج 10 ص 533 . سوماـق  لاـجرلا ج 2 ص 555 ، هفرعم 

یلع ناک  اذإو  رفعج ، بدأ  اذه  لیقو  رورـسلا ، هنم  َّیلع  لخدـیو  کلذ  ینّرـسیف  ّيرفعج ، اذـه  لیق  سانلا ، عم  هقلخ  نسحو  هنامألا 
هعیشلا ثیداحأ  عماج  هعیشلا ج 12 ص 6 ، لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 631 ، رفعج : بدأ  اذـه  لیقو  هراعو ، �والب  َّیلع  لخد  کلذ  ریغ 

هیلع هل  تنذأتساف  مالـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  یل  نذأتـسا  یل : لاقف  هّیمُأ ، ینب  باّتک  نم  قیدص  یل  ناک   . 184 ج 15 ص 506 .
، ًاریثـک ًـالام  مهاـیند  نم  تبـصأف  موقلا ، ءا�وه  ناوید  یف  تنک  ّینإ  كادـف ، تلعُج  لاـق : ّمث  سلجو ، مّلـس  لـخد  نأ  اّـملف  هل ، نذأـف 
، مهتعامج دهـشیو  مهنع  لتاقیوئفلا  مهل  یبجیو  مهل  بتکی  نم  اودـجو  هّیمُأ  ینب  ّنأ  الول  هّللا : دـبع  وبأ  لاقف  هبلاطم ! یف  تضمغأو 

یل لهف  كادف ، تلعُج  یتفلا : لاقف  لاق : .مهیدیأ  یف  عقو  ام  ّالإ  ًائیـش  اودجو  ام  مهیدیأ  یف  امو  سانلا  مهکرت  ولو  انّقح ، انوبلـس  امل 
بقانم هعیشلا ج 17 ص 20 ، لئاسو  ماکحألا ج ص 332 ، بیذهت  یفاکلا ج 5 ص 106 ، لعفت :...؟ کل  تلق  نإ  لاق : هنم ؟ جرخم 

راحب بلاط ج 3 ص 365 ، یبأ  لآ 
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تقلخ انأ  هباحـصأل : لاقف  ًاماوهو ، ًادود  لاحتـساف  ًابارتو  ءام  هروراق  یف  لـعج  مهرد  نب  دـعجلا  ّنإ   . 185 ص 138 . ج 47  راونألا 
ناک نإ  ثانإلاو  هنم  نارکذلا  مکو  یه ؟ مک  لقیل  لاقف : مالسلاامهیلع ، دّمحم  نب  رفعج  کلذ  غلبف  هنوک ، ببـس  تنک  ّینأل  کلذ ؛

راونألا ج 10 ص راحب  برهو : عطقناف  هریغ ، یلإ  عجری  نأ  هجولا  اذه  یلإ  یعـس  يذـلا  رمأیلو  ّنهنم ؟ دـحاو  ّلک  نزو  مکو  هقلخ ؟
هلاق ّالإ  همیتشلاو  هعیقولا  نم  ًائیـش  كرت  امف  كرکذ ، کّمع  نبا  ًاـنالف  ّنإ  لاـقف : مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  اـبأ  لـجر  یتأ   . 186 . 201

ای لاقف : نیتعکر ، یّلـصف  هیلع ، وعدی  یـسفن  یف  تلقف  لخدو ، أّضوتف  .ءوضوب  ینیتئا  هیراجلل : مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاقف  کیف ،
، وعدـی لزی  ملف  ّقر  ّمث  هسیاقت ، الو  یب  هذـخ�وت  الو  یب ، هذـخ�وت  الو  یل  هبهف  مرکأو ، یّنم  دوجأ  تنأو  هل ، هتبهو  دـق  یّقح  وه  ّبر ،

ًابـضغ یـسفن  کلمأ  ملف  لضفملا : لاق   . 187 ص 385 . راونألا ج 88  راـحب  ص 396 ، لـئاسولا ج 6  كردتـسم  بّجعتأ : تلعجف 
هّجح کل  تتبث  نإف  كانمّلک ، مالکلا  لهأ  نم  تنک  نإ  اذـه ، ای  لاقف : ...هّللا  نید  یف  تدـحلأ  هّللا ، ّودـع  ای  تلقف : ًاقنحو ، ًاـظیغو 

کلیلد لثمب  الو  انبطاخت ، اذکه  امف  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  باحـصأ  نم  تنک  نإو  کل ، مالک  الف  مهنم  نکت  مل  نإو  كانعبت ،
ررـص هیفو  هءادر  طسبی  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  ناک   . 188 ص 58 . راونألا ج 3  راـحب  قودـصلل ص 7 ، دـیحوتلا  ...انیف : لداجت 

اهب بهذـیف  لاـق : .قارعلا  نم  مکیلإ  اـهب  ثعب  هذـه  مهل : لـقو  هتیب  لـهأ  نم  نـالفو  نـالف  یلإ  اـهب  بهذا  لوسرلل : لوقیف  ریناندـلا ،
: نولوقیف لاق ، ام  لوقیف  مهیلإ  لوسرلا 
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راونألا ج 47 راحب  ...هنیبو : اـننیب  هّللا  مکحف  رفعج  اـّمأو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هبارق  کتلـصب  ًاریخ  هّللا  كازجف  تنأ  اـّمأ 
لم لاقف : هسفنب ، یقلأ  دقو  هرجش  لصأ  یف  لجر  یلع  انررمف  هنیدملاو ، هّکم  نیب  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  عم  تنک   . 189 ص 60 .

؟ تنأ ناشطعأ  هلأسف : رعـشلا ، لیوط  نیـساّرفلا  نم  لجر  اذإف  انلمف ، .شطع  هباصأ  دـق  نوکی  نأ  فاخأ  ّینإف  لـجرلا ، اذـه  یلإ  اـنب 
: لاقف ینارصن ؟ یلع  قّدصتتف  ینارصن  اذه  تلقف : انرـسو ، تبکر  ّمث  هتیقـسو ، تلزنف  هقـساف ، فداصم  ای  لزنا  یل : لاقف  معن ، لاقف :
 . 190 هعیشلا ج 8 ص 508 . ثیداحأ  عماج  هعیشلا ج 9 ص 409 ، لئاسو  یفاکلا ج 4 ص 47 ، لاحلا : اذـه  لثم  یف  اوناک  اذإ  معن ،

تاینب رـشع  عضوی  نأ  موی  ّلک  یف  رمآ  تنکو  اولکأیو ، سانلا  لخدـیل  ملثلا  اهناطیح  یف  ملُثی  نأ  هرمثلا  تکردأ  اذإ  رمآ  تنک  معن ،
هعیـضلا ناریجل  رمآ  تنکو  بطر ، نم  ّدـم  مهنم  سفن  ّلکل  یقُلی  يرخُأ ، هرـشع  ءاج  هرـشع  لکأ  امّلک  هرـشع ، هینب  ّلک  یلع  دـعقی 
ذاذـجلا ناک  اذإف  ّدـم ، مهنم  ناـسنإ  ّلـکل  اـهنم ، لـکأیف  ءیجی  نأ  ردـقی  ـال  نمو  هأرملاو  ضیرملاو  یبصلاو  زوجعلاو  خیـشلا  مهّلک 

راحب هعیشلا ج 9 ص 205 ، لئاسو  یفاکلا ج 3 ص 569 ، ...هنیدملا : یلإ  یقابلا  لمحأو  مهترجُأ ، لاجرلاو  ءالکولاو  ماوقلا  تیفوأ 
، فّشقتلا نم  هیلع  مه  يذلا  لثم  یلع  مهعم  اونوکی  نأ  سانلا  نوعدیو  دـهزلا  نورهظی  نّمم  موق  هاتأف   . 191 راونألا ج 47 ص 51 .

...هّللا باتک  نم  انججح  ّنإ  هل : اولاقف  مکججح ، اوتاهف  مهل : لاقف  هججح ، هرـضحت  ملو  کمالک  نع  رـصح  اـنبحاص  ّنإ  هل : اولاـقف 
ینوربخأ هب ، نوعفتنت  ام ال  مکنع  اوعد  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاقف 
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وأ هسمخ  هتوم  دنع  قتعأ  نیح  يراصنألل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقو  ...هخوسنم  نم  نآرقلا  خـسانب  ملع  مکلأ  رفنلا ، اهّیأ 
ًاراغص هیبص  كرتی  نیملـسملا ، عم  هونفدت  مکتکرت  ام  هرمأ  ینومتملعأ  ول  راغـص : دالوأ  هلو  مهریغ  کلمی  نکی  ملو  قیقرلا  نم  هّتس 

: لاق ینابیشلا  ورمع  یبأ  نع   . 192 راونألا ج 47 ص 233 . راحب  لوقعلا ص 349 ، فحت  یفاکلا ج 5 ص 65 ، ...سانلا : نوفّفکتی 
، كادف تلعُج  تلقف : هرهظ ، نع  ّباصتی  قرعلاو  هل  طئاح  یف  لمعی  ظیلغ  رازإ  هیلعو  هاحـسم  هدیبو  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تیأر 
هعیشلا ج 17 لئاسو  یفاکلا ج 5 ص 76 ، هشیعملا : بلط  یف  سمـشلا  ّرحب  لجرلا  يّذأتی  نأ  ّبحُأ  ّینإ  یل : لاـقف  کـِفکأ ، ینطعأ 

هنیدملا قرط  ضعب  یف  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلبقتـسا  لاق : ماس ، لآ  یلوم  یلعألا  دبع  نع  راونألا ج 47 ص 57 ؛ راحب  ص 39 ،
ماکحألا ج 6 ص بیذهت  ...هّللا : لوسر  نم  کتبارقو  ّلجو  ّزع  هّللا  دنع  کلاح  كادف ، تلعُج  تلقف : ّرحلا ، دیدش  فئاص  موی  یف 
، ًاءزج نوعبـس  هدابعلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق   . 193 راونألا ج 47 ص 55 . راحب  هعیشلا ج 17 ص 20 ، لئاسو  ، 325
ص 324، ماکحألا ج 6  بیذـهت  رابخألا ص 367 ، یناـعم  لاـمعألا ص 180 ، باوث  ص 78 ، یفاکلا ج 5  لالحلا : بلط  اهلـضفأ 
هل لاـقف  هنم ، ًاّنـس  ربـکأ  وه  نم  ّـالإ  مهیف  سیلو  هتیحل  تّطتخا  اـم  لّوأ  وـهو  ماـشه  درو  اّـملف   . 194 ص 21 . هعیـشلا ج 17  لئاسو 

داشرإلا ج 2 ص 195، كردتسملا ج 2 ص 246 ، همتاخ  یفاکلا ج 1 ص 172 ، هناسلو : هدیو  هبلقب  انرصان  مالـسلا : هیلع  قداصلا 
راونألا ج 4 راحب  جاجتحالا ج 2 ص 123 ،
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یلایع ّنإف  رصم ، یلإ  جرخت  یّتح  زّهجت  هل : لاقو  رانید  فلأ  هاطعأف  فداصم ، هل  ًیلوم  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  اعد   . 195 ص 11 .
ام مهعم  يذلا  عاتملا  نع  اولأسف  رصم ، نم  هجراخ  هلفاق  مهلبقتسا  رصم  نم  اوند  اّملف  راّجتلا ، عم  جرخو  عاتمب  هزّهجف  لاق : .اورثک  دق 

حبر نم  مهعاتم  اوصقنی  نأ ال  یلع  اودـقاعتو  اوفلاحتف  ءیـش ، هنم  رـصمب  سیل  ّهنأ  مهربخأف  هّماعلا ، عاـتم  ناـکو  هنیدـملا ، یف  هلاـح 
هعیـشلا ج 17 ص لئاسو  ص 14 ، ماکحألا ج 7  بیذـهت  ...عاتملاب : متعنـص  ام  نکلو  ریثک ، حـبرلا  اذـه  ّنإ  لاقف : ...ًارانید  رانیدـلا 

بتکت نأ  یغبنیف  بارشلا ، نوبرشی  ًاموقو  مامحلا  باحـصأو  راّطـشلا  سلاجی  لضفملا  ّنإ   . 196 راونألا ج 47 ص 59 . راحب  ، 422
...لّضفملا دی  یلإ  مهیدـیأ  نم  باتکلا  اوعفدـی  نأ  مهرمأو  مهیلإ ، عفدو  متخو  ًاباتک  لّضفملا  یلإ  بتکف  .مهـسلاجی  ّالأ  هرمأتو  هیلإ 

ًاریثک الو  ًالیلق  رکذی  ملو  اذک ، رتشاو  اذکو  اذک  رتشا  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  هیف  اذإف  هأرقو ، هّکفف  لّضفملا ، یلإ  باتکلا ، اوعفدو 
لاجرلا ج 2 ص 619، هفرعم  رایتخا  ..رثکأو : ّلقأو  نیفلأو  ًافلأ  هتوق  ردـق  یلع  مهنم  دـحاو  ّلک  لمحو  نایتفلا  عجرف  ...هیف  اولاق  اّمم 

هیلع هّللا  دـبع  یبأ  نع  ینزملا ، حابـص  نع  سنوی   . 197 لاجرلا ج 10 ص 209 . سوماـق  ص 325 ، ثیدـحلا ج 19  لاجر  مجعم 
هیلع و هللا  یلص  یبنلا  هّللا  یـصوأ  دقو  ّالإ  هّرم  نم  ام  هّرم ، نیرـشعو  هئم  ءامـسلا  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاب  جرُع  لاق : مالـسلا ،
راونألا ج 23 ص راحب  لاصخلا ص 601 ، تاجردـلا ص 99 ، رئاصب  ضئارفلاب : هاصوأ  اّمم  رثکأ  هدـعب  نم  هّمئألاو  یلع  هیالوب  هلآ 

تام نمو  مامإلاب ، ّالإ  حلصت  ضرألا ال  ّنإ  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاق   . 198 . 69
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دقل لوقی : هردـص  یلإ  هدـیب  يوهأو  هذـه  هسفن  تغلب  اذإ  هتفرعم  یلإ  مکدـحأ  نوکی  ام  جوحأو  هیلهاج ، هتیم  تام  همامإ  فرعی  ـال 
هّللا دبع  ابأ  عمس  ّهنأ  يدزألا  یّنثملا  نب  دّمحم  نع   . 199 راونألا ج 23 ص 76 . راحب  نساحملا ج 1 ص 92 ، نسح : رمأ  یلع  تنک 

راونألا راحب  بلاط ج 3 ص 504 ، یبأ  لآ  بقانم  یسوطلل ص 157 ، یلامألا  هّللا : نیبو  مکنیب  ببـسلا  نحن  لوقی : دّمحم  نب  رفعج 
ضرألا تیقب  ول  لاق : مامإ ؟ ریغب  ضرألا  یقبت  مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  یبأل  تلق  لاق : یلامثلا  هزمح  یبأ  نع   . 200 ج 23 ص 101 .

: لاق ریصب ، یبأ  نع   . 201 راونألا ج 23 ص 28 . راحب  عئارشلا ج 1 ص 198 ، للع  تاجردـلا ص 508 ، رئاصب  تخاسل : مامإ  ریغب 
اَهَْنلِمْحَی َو نَأ  َْنَیبَأَف  ِلاَبِْجلا  ِضْرَْألا َو  َوَمَّسلا ِت َو  یَلَع  َهَناَـمَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  : » لـجو ّزع  هّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  اـبأ  تلأـس 

راحب رابخألا ص 110 ، یناعم  رورـشلا : وبأ  ناسنإلاو : هیالولا ، هنامألا : لاق : ًالوُهَج ،» اًمُولَظ  َناَک  ُهَّنِإ  ُنَسنِءْالا  اَـهَلَمَح  اَْـهنِم َو  َنْقَفْـشَأ 
هیلع دّـمحم  نب  رفعج  نع  ص 500 ؛ نآرقلا ج 4  ریـسفت  یف  ناـهربلا  ص 312 ، نیلقثلا ج 4  روـن  ریـسفت  ص 279 ، ج 23  راونألا 

ُنَسنِءْالا اَهَلَمَح  اَْهنِم َو  َنْقَفْـشَأ  اَهَْنلِمْحَی َو  نَأ  َْنَیبَأَف  ِلاَبِْجلا  ِضْرَْألا َو  َوَمَّسلا ِت َو  یَلَع  َهَناَمَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ   » لوقی هّللا  ّنإ  لاق : مالـسلا ،
راحب ص 413 ، یفاـکلا ج 1  تاجردـلا ص 96 ، رئاصب  مالـسلا : هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیالو  یه  لاق : ًـالوُهَج ،» اًـمُولَظ  َناَـک  ُهَّنِإ 

ساّحنلل نآرقلا  یناعم  اهمثإ : لمحو  اهناخ  يأ  اهلمتحاو : هنامألا  لمح  لاقی :  . 202 راونألا ج 23 ص 280 .
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نم ًائدتبم  لاق  ذإ  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  دـنع  ًاسلاج  تنک  لاق : یفوکلا ، لاّمجلا  یقرلا  ریثک  نب  دواد  نع   . 203 ج 5 ص 387 .
، نالف کّـمع  نبـال  کتلـص  کـلمع  نم  َّیلع  ضرُع  اـمیف  تیأرف  سیمخلا ، موی  مکلاـمعأ  َّیلع  تضرُع  دـقل  دواد ، اـی  هسفن : لـبق 
بلاط ج 3 ص یبأ  لآ  بقاـنم  یسوطلل ص 413 ، یلامألا  ...هلجأ : عطقو  هرمع  ءانفل  عرـسأ  هل  کتلـص  تملع  ّینإ  کلذ ، ینّرـسف 

تناکو هنیدملاب ،  یلزنم  تیتأف  ًایـسمم ،  ًهلیل  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دنع  نم  ُتجرخ   . 204 راونألا ج 23 ص 339 . راحب  ، 354
تلخد اّملف  مالـسلا ،  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تیتأو  هادـغلا  تیّلـص  دـغلا  نم  ناک  نأ  اّملف  اهل ، تظلغأف  مالک ، اهنیبو  ینیب  عقوف  یعم ، یّمُأ 
اهرجح ّنأو  هتنکـس ، دق  ٌلزنم  اهنطب  ّنأ  تملع  امأ  هحرابلا ؟ اهمالک  یف  تظلغأ  هدـلاخلو  کلام  مزهم ،  ابأ  ای  ًاءدـتبم : یل  لاقف  هیلع 

لئاسولا ج 15 كردتسم  تاجردلا ص 263 ، رئاصب  اهل : ظلغت  الف  لاق : یلب ،  تلق : لاق : هتبرـش ؟ دق  ٌءاعو  اهیدثو  هتزمغ ، دـق  ٌدـهم 
، مالـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  ریثک ، نب  نمحرلا  دـبع  نع   . 206 . 105 هبوت :  . 205 ص 729 . حئارجلاو ج 2  جـئارخلا  ص 190 ،
: همایقلا موی  یلإ  موی  ّلک  دابعلا  لامعأ  مهیلع  ضرُعت  هّمئألا  مه  لاق : َنُونِمْؤُْملا ،» ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ِلـُق  َو  : » هلوق

نع هتلأسف  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دـنع  تنک  لاق : یلجعلا ، دـیرب  نع  راونألا ج 23 ص 345 ؛ راـحب  تاجردـلا ص 447 ، رئاصب 
، مالسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  سینُخ ، نب  یّلعم  نع  ینع ؛ اناّیإ  لاق : َنُونِمْؤُْملا ،» ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  : » یلاعت هلوق 

كرابت هّللا  لوق  یف 
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ضرُعت مالـسلا  مهیلع  هّمئألاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  وه  لاق : َنُونِمْؤُْملا ،» ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  : » یلاـعتو
ْمُکَلَمَع َو ُهَّللا  يَرَیَـسَف  : » یلاعت هّللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابأ  ُتلأـس  لاـق : یمثیملا ، نع  سیمخ ؛ ّلـک  داـبعلا  لاـمعأ  مهیلع 

مئاعد رابخألا ص 392 ، یناـعم  ص 219 ، یفاـکلا ج 1  عجارو  تاجردـلا ص 447 ، رئاصب  هّمئـألا : مه  لاـق : َنُونِمْؤُْملا ،» ُُهلوُسَر َو 
یشاّیعلا ریسفت  یلماعلا ج 1 ص 390 ، ّرحلل  هّمهملا  لوصفلا  دوعسلا ص 98 ، دعس  عوبسُالا ص 116 ، لامج  مالسإلا ج 1 ص 21 ،

راونألا ج 23 راحب  لئاسولا ج 12 ص 164 ، كردتسم  هعیشلا ج 16 ص 107 ، لئاسو  یّمقلا ج 1 ص 304 ، ریسفت  ج 2 ص 109 ،
تشر دق  هلیل  یف  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  جرخ  لاق : سینُخ ، نب  یّلعم  نع   . 207 هعیشلا ج 13 ص 307 . ثیداحأ  عماج  ص 346 ،

: لاقف هیلع ، تمّلـسف  هتیتأف  لاق : .انیلع  ّدر  ّمهّللا  هّللا ، مسب  لاقف : ءیـش ، هنم  طقـس  دـق  وه  اذإـف  هتعبّتاـف ، هدـعاس ، ینب  هّلظ  دـیری  وهو 
عفدأ تلعجف  ریثک ، رشتنم  زبخب  انأ  اذإف  َّیلإ ، هعفداف  ءیـش  نم  تدجو  امف  كدیب  سمتلا  یل : لاقف  كادف ، تلعُج  معن  تلق : یّلعم ؟

، کنم هب  یلوأ  انأ  ال ، لاقف : یـسأر ، یلع  هلمحأ  كادـف ، تلعُج  تلقف : زبخ ، نم  هلمح  نع  زجعأ  بارجب  انأ  اذإـف  هتدـجو ، اـم  هیلإ 
، ًاماعط انیلإ  مّدقف  مالـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  دنع  تنک   . 208 لامعألا ص 144 . باوث  یفاکلا ج 4 ص 8 ، ...یعم : ِضما  نکلو 
ام هّللا ، لوسر  نب  ای  یّمُأو  تنأ  یبأب  تلق : اذـه ؟ انماعط  تیأر  فیک  ریدـس ، ای  یل : لاقف  ّطـق ، هلثم  ًاـماعط  تلکأ  اـم  ًاـماعط  تلکأـف 

لکآ ّینأ  ّنظأ  الو  ّطق ، هلثم  تلکأ 
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امو لاق : هّللا ، باتک  یف  هیآ  ترکذ  هّللا  لوسر  نب  ای  تلق : کیکبی ؟ اـم  ریدـس ، اـی  لاـقف : تیکبف ، ترغرغت  ینیع  ّنإ  ّمث  .هلثم  ًادـبأ 
تدب یّتح  کحضف  هنع ، هّللا  انلأسی  يذلا  ماعطلا  اذه  نوکی  نأ  تفخف  ِمیِعَّنلا ،» ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنل�ُْسَتل  َُّمث  : » هباتک یف  هّللا  لوق  تلق : یه ؟

ینربخأ هفینح : وبأ  لاق  لئاسولا ج 16 ص 248 ؛ كردتسم  راونألا ج 24 ص 58 ، راحب  یفوکلا ض 606 ، تارف  ریسفت  ...هذجاون :
، هلالـضلا نم  اـنب  ساـنلا  هّللا  ذـقنأ  نیذـلا  نحن  میعنلا  لاـق : ِمیِعَّنلا ...» ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلـ�ُْسَتل  َُّمث  : » لـجو ّزع  هّللا  لوق  نع  كادـف  تلعُج 
 . 209 ص 748 . نآرقلا ج 5  ریـسفت  یف  ناـهربلا  ص 57 ، راونألا ج 24  راحب  ...لـهجلا : نم  اـنب  مهمّلعو  یمعلا ، نم  اـنب  مهرّـصبو 

دبع یبأ  نع  ریصب ، یبأ  نع   . 210 ِبَْبلَْألا .»  اُولوُأ  َّالِإ  ُرَّکَّذَی  اَمَو  اًرِیثَک  اًْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  نَمَو  ُءآَشَی  نَم  َهَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  »
یفاکلا ج 1 ص مامإلا : هفرعمو  هّللا  هعاط  لاقف : اًرِیثَک ،» اًْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  نَمَو  : » لجو ّزع  هّللا  لوق  یف  مالسلا ، هیلع  هّللا 
راونألا ج 23 ص راحب  راونألا ج 24 ص 86 ، راحب  نامعنلا ج 3 ص 578 ، یضاقلل  رابخألا  حرـش  نساحملا ج 1 ص 148 ، ، 185

ماقمو هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هفالخو  هّللا  هفالخ  همامإلا  ّنإ  ءایـصوألا ، ثرإو  ءایبنألا ، هلزنم  یه  هماـمإلا  ّنإ   . 211 86 ح 2 .
ّزعو ایندلا  حالـصو  نیملـسملا ، ماظنو  نیدلا ، مامز  همامإلا  ّنإ  مالـسلاامهیلع ، نیـسحلاو  نسحلا  ثاریمو  مالـسلا ، هیلع  نین�وملا  ریمأ 

ءیفلا ریفوتو  داهجلاو ، ّجـحلاو  مایـصلاو  هاـکزلاو  هالـصلا  ماـمت  ماـمإلاب  یماـسلا ، هعرفو  یماـنلا ، مالـسإلا  ّسُأ  هماـمإلا  ّنإ  نین�وملا ،
، هّللا مارح  مّرحیو  هّللا ، لالح  ّلحی  مامإلا  .فارطألاو  روغثلا  عنمو  ماکحألاو ، دودحلا  ءاضمإو  تاقدصلاو ،
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هعلاطلا سمشلاک  مامإلا  هغلابلا ، هّجحلاو  هنـسحلا ، هظعوملاو  همکحلاب  ّهبر  لیبس  یلإ  وعدیو  هّللا ، نید  نع  ّبذیو  هّللا ، دودح  میقیو 
مجنلاو عطاسلا ، رونلاو  رهازلا ، جارـسلاو  رینملا ، ردبلا  مامإلا  .راصبألاو  يدیألا  اهلانت  ثیحب ال  قفُألا  یف  یهو  ملاعلل ، اهرونب  هّللجملا 

یجنملاو يدهلا ، یلع  ّلادلاو  أمظلا ، یلع  بذـعلا  ءاملا  مامإلا  .راحبلا  جـجلو  رافقلاو ، نادـلبلا  زاوجأو  یجدـلا ، بهایغ  یف  يداهلا 
فحت رابخألا ص 98 ، یناعم  اضرلا ج 2 ص 197 ، رابخأ  نویع  قودصلل ص 775 ، یلامألا  یفاکلا ج 1 ص 200 ، ...يدرلا : نم 

یکبسلا ج 2 يواتف  رفکی : ّهنأ  حیحصلا  ّنأ  رمعو  رکب  یبأ  همامإ  رکنأ  نمیفو   . 212 راونألا ج 25 ص 123 . راحب  لوقعلا ص 439 ،
ریدغلا عجار  هعیبلاب : رکب  یبأ  همامإ  توبث  انل  قئارلا ج 5 ص 204 ؛ رحبلا  يوونلل ج 8 ص 215 ، نیبلاطلا  هضور  عجارو  ص 576 ،

ثیدحلا يرجف  هّکمب ، اّنک  لاق : لاّمجلا ، ناوفـص  نع   . 213 يراقلا ج 6 ص 2 . هدمع  يرابلا ج 11 ص 51 ، حتف  ج 7 ص 141 ،
لوق یف  مهیلع ، هّللا  یّلـص  یلع  دـلو  نم  هّمئألاو  یلعو  دّـمحمب  ّنهمتأ  لاق : َنُهَّمَتَأَف ،» ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإَو  : » هّللا لوق  یف 

«، َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع  ُلانَی  َلاَق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِمَو  َلاَق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  : » لاـق ّمث  ٌمِیلَع .» ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  : » هّللا
ینتدـعو ام  یلعو  دّـمحمل  لعجاف  ّبر ، ای  لاق : .مهعبّتا  نمو  نالفو  نالفو  نالف  معن ، لاق : ملاـظ ؟ یتیّرذ  نم  نوکیو  ّبر ، اـی  لاـق :

یلِإ ُهُّرَطْـضَأ  َُّمث  ًالِیلَق  ُهُعِّتَمُأَف  َرَفَک  ْنَمَو  : » هّللا لاق  اّملف  َنیِِملاَّظلا .» يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِمَو  َلاَق   » ...امهل كرـصن  لّجعو  امهیف ،
نیذلا لاق : مهتعّتم ؟ يذلا  نمو  ّبر ، ای  لاق : ُریِصَْملا ،» َْسِئب  ِراَّنلا َو  ِباذَع 

لحاس www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 295 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


نآرقلا ج 1 ص ریـسفت  یف  ناهربلا  راونألا ج 25 ص 201 ، راحب  یشاّیعلا ج 1 ص 57 ، ریـسفت  نالفو : نالفو  نالف  یتایآب ، اورفک 
.251

ریـسفت ًاـملاظ : ًاـمامإ  نوـکی  ـال  يأ  َنیِِملاَّظلا ؛» يِدـْهَع  ُلاـنَی  ـال  : » هّللا لوـق  یف  مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  نع  هرکذ ، نّمع  زیرح ، نع 
راونألا ج 25 ص 191. راحب  یشاّیعلا ج 1 ص 58 ،

ای اـنلق : .میهاربإ  یبأ  هوعد  اـنأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  لاـق : دوعـسم ، نب  هّللا  دـبع  نع  فوع ، نب  نمحرلا  دـبع  یلوم 
ّفختـساف ًاـمامِإ » ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  : » میهاربإ یلإ  ّلـجو  ّزع  هّللا  یحوأ  لاـق : میهاربإ ؟ کـیبأ  هوعد  ترـص  فـیکو  هّللا ، لوـسر 

کل یفأ  ًادـهع ال  کیطعُأ  يَّإ ال  میهاربإ ؛ ای  نأ  هیلإ : ّلجو  ّزع  هّللا  یحوأـف  یلثم ؟ هّمئأ  یتیّرذ  نمو  ّبر ، اـی  لاـقف : حرفلا ، میهاربإ 
يذلا يدلو  نم  ملاظلا  نمو  ّبر ، ای  لاق : کتیّرذ ، نم  ملاظل  ًادهع  کیطعُأ  ال  لاق : هب ؟ یل  یفت  يذـلا ال  دـهعلا  ام  ّبر ، ای  لاق : هب ،

ْنَأ َِّیَنبَو  ِیْنُبنْجاَو  : » میهاربإ لاق  ًامامإ ، نوکی  نأ  حلـصی  الو  ًادـبأ ، ًامامإ  هلعجأ  ینود ال  نم  منـصل  دجـس  نم  لاق : كدـهع ؟ لانی  ال 
دجـسی مل  یلع ، یخأ  یلإو  َّیلإ  هوعدـلا  تهتناف  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  ِساَّنلا .» َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْـضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  َمانْـصَْألا  َدـُبْعَن 
دهشأو  . 214 نیلقثلا ج 2 ص 546 . رون  ریـسفت  راونألا ج 25 ص 200 ، راحب  ًاّیـصو : ًاّیلعو  ًاّیبن  هّللا  ینذّختاف  ّطق ، منـصل  اّنم  دـحأ 

نوماّوقلا هّلل ، نوعیطملا  نوفطـصملا ، نوقداـصلا  نوقّتملا  نوبّرقملا ، نوـمّرکملا  نوـموصعملا ، نویدـهملا  نودـشارلا ، هّمئـألا  مّکنأ 
اضرلا ج 1 ص 305، رابخأ  نویع  هّرـسل : مکراتخاو  هبیغل ، مکاضتراو  هملعب ، مکافطـصا  هتمارکب ، نوزئافلا  هتدارإب ، نولماعلا  هرمأب ،

ماکحألا ج بیذهت  هیقفلا ج 2 ص 609 ، هرضحی  نم ال  باتک 
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هعیشلا ج ثیداحأ  عماج  راونألا ج 99 ص 127 ، راحب  يدهشملا ص 523 ، نبال  رازملا  هعیشلا ج 14 ص 309 ، لئاسو  6 ص 95 ،
12 ص 298.

، بضغم وهو  انیلإ  جرخ  ذإ  مالـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  سلجم  یف  ریثک  نب  دوادو  زاّزبلا  ییحیو  ریـصب  وبأو  انأ  تنک  لاق : ریدس  نع 
، هنالف یتیراج  برـضب  ُتممه  دـقل  ّلجو ، ّزع  هّللا  ّالإ  بیغلا  ملعی  ام  بیغلا ! ملعن  ّانأ  نومعزی  ٍماوقأل  ًابجع  ای  لاق : هسلجم  ذـخأ  اّملف 

رـسیمو ریـصب  وبأو  انأ  تلخد  هلزنم ، یف  راصو  هسلجم  نم  ماق  نأ  اّملف  ریدـس : لاق  .یه  رادـلا  تویب  ّيأ  یف  تملع  اـمف  یّنم  تبرهف 
ملع یلإ  کبـسنن  الو  ًاریثک  ًاملع  ملعت  ّکنأ  ملعن  نحنو  کتیراج ، رمأ  یف  اذکو  اذک  لوقت  تنأو  كانعمـس  كادف ، انلعُج  هل : انلقو 

ُهَدـنِع يِذَّلا  َلاَق  : » ّلجو ّزع  هّللا  باتک  نم  تأرق  امیف  تدـجو  لهف  لاق : یلب ، تلق : نآرقلا ؟ أرقت  ملأ  ریدـس : اـی  لاـقف : لاـق : .بیغلا 
لهو لجرلا ؟ تفرع  لهف  لاق : هتأرق ، دـق  كادـف  تلعُج  تلق : لاق : َُکفْرَط ؟» َْکَیلِإ  َّدَـتْرَی  نَأ  َلـْبَق  ِِهب  َکـِیتاَء  اـَنَأ  ِباَـتِْکلا  ِم  َنّ ٌْملِع 

ملع نم  کلذ  نوکی  امف  رـضخألا ، رحبلا  یف  ءاملا  نم  هرطق  ردق  لاق : هب ؟ ینربخأ  تلق : لاق : باتکلا ؟ ملع  نم  هدنع  ناک  ام  تملع 
ای هب  كربخأ  يذلا  ملعلا  یلإ  ّلجو  ّزع  هّللا  هبـسنی  نأ  اذه ، رثکأ  ام  ریدس ، ای  لاقف : اذه ! ّلقأ  ام  كادـف  تلعُج  تلق : لاق : باتکلا !؟

: لاق ِباَتِْکلا ؟» ُْملِع  ُهَدنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًاَدیِهَـش  ِهَّللِاب  یَفَک  ُْلق  : » ًاضیأ ّلجو  ّزع  هّللا  باتک  نم  تأرق  امیف  تدـجو  لهف  ریدـس ،
: تلق هضعب ؟ باتکلا  ملع  هدنع  نم  مأ  مهفأ ، هّلک  باتکلا  ملع  هدنع  نمفأ  لاق : كادف ، تلعُج  هتأرق  دق  تلق :
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: اندـنع هّلک  هّللاو  باتکلا  ملع  اندـنع ، هّلک  هّللاو  باتکلا  ملع  لاقو : هردـص  یلإ  هدـیب  أموأف  لاق : هّلک ، باتکلا  ملع  هدـنع  نم  لب  ـال ،
هیاغ ص 523 ، نیلقثلا ج 2  رون  ریـسفت  ص 197 ، راونألا ج 26  راـحب  تاجردـلا ص 233 ، رئاصب  عجارو  ص 257 ، ج 1  یفاکلا 

یفاکلا ج 5 ص ءاسنلل : ًاّبح  دادزا  ّالإ  ًاریخ  نامیإلا  یف  دادزی  ًالجر  ّنظأ  ام  مالـسلا : هیلع  قداصلا  مامإلا   . 215 مارملا ج 4 ص 57 .
یلع انلخد  لاـق : هیبأ  نع  هبقع ، نب  یلع  نع   . 216 هعیشلا ج 20 ص 22 . لئاسو  هیقفلا ج 3 ص 384 ،  هرـضحی  نم ال  باتک   ، 32
نیب امو  هیلع ، متنأ  يذلا  اذه  ّالإ  همایقلا  موی  دابعلا  نم  هّللا  لبقی  ال  هبقع ،  ای  لاقف : سینُخ ،  نب  یّلعملاو  انأ  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ 

: تلقف هلـس ،  نأ  یّلعملا  َّیلإ  زمغو  أکّتا  ّمث  لاق : دیرولا .  یلإ  هدیب  أموأو  اذه  هسفن  غلبت  نأ  ّالإ  هنیع  هب  ّرقت  ام  يری  نأ  نیبو  مکدحأ 
دیزی ال  يری ، اهّلک : یف  لاقف  يری ؟  ءیـش  ّيأ  هّرم : رـشع  هعـضب  هیلع  ّدرف  يری ؟  ءیـش  ّيأف  هذـه  هسفن  تغلب  اذإ  هّللا ،  لوسر  نب  ای 

اّمنإ هّللا ، لوسر  نب  ای  معن  تلقف :  ملعت ؟  نأ  ّالإ  تیبأ  لاقف : کیدعـسو ، کیّبل  تلق : هبقع !  اـی  لاـقف : اـهرخآ  یف  سلج  ّمث  اـهیلع ،
: تلق هّللاو ، امهاری  لاقف : یل  ِّقرف  تیکبو ، هعاس ؟ ّلک  هّللا  لوسر  نب  ای  کب  فیکو  کـلذ ، ناـک  یمد  بهذ  اذإـف  یمد ،  عم  ینید 

هن�وم سفن  تومت  نل  هبقع  ای  مالسلا ، هیلع  یلعو  مالسلا  هیلع  هّللا  لوسر  كاذ  لاقف : امه ؟  نم  یّمُأو  تنأ  یبأب 
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؟  كادف تلعُج  ًائیـش  نالوقی  هل : تلقف  همامأ ، یـضمی  لب  ال  لاق : ایندلا ؟  یلإ  عجریأ  ن�وملا  امهیلإ  رظن  اذإف  تلق : امهارت ، یّتح  ًادبأ 
هیلع هّللا  لوسر  هیلع  ّبکیف  هیلجر ، دنع  یلعو  هسأر ، دـنع  مالـسلا  هیلع  هّللا  لوسر  سلجیف  ن�وملا  یلع  ًاعیمج  نالخدـی  معن ،  لاقف :

تاولص ّیلع  هیلع  موقیف  هّللا  لوسر  ضهنی  ّمث  ایندلا ، نم  كرتت  اّمم  کل  ریخ  ّینإ  هّللا ، لوسر  انأ  رشبأ ،  هّللا  ّیلو  ای  لوقیف : مالـسلا 
.کعفنأل اّمأ  ینّبحت  تنک  يذلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  انأ  رشبا  هّللا  ّیلو  ای  لوقیف : هیلع  ّبکی  یّتح  امهیلع  هّللا 

هروس یف  لاق : هّللا ؟  باتک  نم  كادف  تلعُج  اذه  نیأ  تلق : ّلجو ، ّزع  هّللا  باتک  یف  اذه  ّنإ  امأ  مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  لاق  ّمث 
ِتاَِملَِکل َلیِْدبَت  ِهَرِخَْألا َال  ِیف  اَْینُّدلا َو  ِهوَیَْحلا  ِیف  يَرُْشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی *  ْاُوناَک  ْاُونَماَء َو  َنیِذَّلا  : » انه اه  یلاعتو  كرابت  هّللا  لوق  سنوی ،

عم ص 129  یفاـکلا ج 3  یف  ینیلکلا  خیـشلا  هاورو  ص 18 ، راونألا ج 6  راـحب  نساـحملا ج 171 ، ُمیِظَْعلا :» ُزْوَْفلا  َوُه  َکـِل  ِهَّللا َذ 
.ریسی فالتخا  عم  هریسفت ج 2 ص 12  یف  یشاّیعلا  هاور  کلذکو  ریسی ، فالتخا 

كرتأ يأ  هایحلا ؛  مدـلاب  دارملا  یمد : » عم  ینید  اّمنإ  : » ربخلا اذـه  حرـش  یف  راونألا ج 6 ص186  راحب  یف  یـسلجملا  همّالعلا  لاـق 
ام نیدـلا  لیـصحت  یننکمی  اّمنإ  ّهنأ  ینعملا : وأ  بلطلا ،  كرت  يأ  کلذ  ناک  ّتم  يأ  یمد  بهذ  اذإـف  ًاـّیح ، تمد  اـم  نیدـلا  بلط 
عم ینید  اّمنإ  یفاـکلا : یفو  نیدـلا ؟ بلط  یننکمی  فیک  توملا  دـعب  يأ  يراـکنإ ،  ماهفتـسا  یمد » بهذ  اذإـف  : » هلوقف ًاـّیح ، تمد 

يأ کلذ ؛ ناک  ینید  بهذ  اذإف  کنید ،
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باذعلاو كالهلاو  نارسخلا  يأ  کلذ  ناک  هدقتعت  امب  یملع  مدعل  ینید  بهذ  اذإف  کنیدل ،  ًاقفاوم  ناک  اذإ  میقتسی  اّمنإ  ینید  ّنإ 
، توملا دنع  نوکی  امب  ایندلا  هایحلا  یف  يرشبلا  رّسف  ّهنأ  رهاظلاف  هیآلابمالسلا ،  هیلع  هداهشتسا  اّمأو  همیخفتل  ًامهبم  هیلإ  راشأ  يدبألا ،

هایحلا یف  يرـشبلاف  هرخآلا ، هأشنلا  تامّدقم  نم  هلاحلا  کلت  ّنأل  کلذب ؛  هرخآلا  یف  يرـشبلا  رّـسف  مالـسلا  هیلع  نوکی  نأ  لمتحیو 
نب قاحسإ  نع   . 217 رهظأ .» لّوألاو  هئایبنأ ، ناسل  یلعو  هبتک  یف  هّللا  رّشب  امب  وأ  رخُأ ، رابخأ  یف  درو  امک  هنسحلا ، تامانملاب  ایندلا 
دبع یبأ  یلع  تلخدف  هنـسلا ، کلت  یف  هّکم  یلإ  تجرخف  هعیـشلا ، ءارقف  یّنع  ّدری  ًاباّوب  یباب  یلع  تسلجأ  یلام  رثک  اّمل  لاق : راّمع ،

يذلا لاق : كدنع ؟ یلاح  یل  كّریغ  يذلا  ام  كادف ، تلعُج  هل : تلقف  روزم ، بطاق  هجوب  ّیلع  ّدرف  هیلع  تمّلسف  مالسلا ،  هیلع  هّللا 
 ، قاحـسإ ای  لاق : یـسفن ، یلع  هرهـشلا  تیـشخ  نکلو  هّللا ،  نید  یلع  مّهنأ  ملعأل  ّینإ  هّللاو  كادف ، تلعُج  تلق : نینمؤملل ، كّریغ 

راونألا ج 5 راحب  لئاسولا ج 9 ص 67 ، كردتـسم  همحر :؟ هئم  امهنیب  ّلجو  ّزع  هّللا  لزنأ  احفاصتف  ایقتلا  اذإ  نینمؤملا  ّنأ  تملع  امأ 
 . 218 ص 213 . لئاسولا ج 3  كردتـسم  ص 709 ، لئاسولا ج 2  كردتـسم  ص 581 ، هعیـشلا ج 15  ثیداحأ  عماـج  ص 323 ،

ّدعی هتعمـسو  دـحاو ، فرحب  هسفنل  وعدـی  هتیأر  امف  هءاعد ، تدّـقفتف  وعدـی ، مئاق  وهو  فقوملا  یف  یلجبلا  بهو  نب  هیواـعم  تیأر 
نب ای  لاقف : ًابجع ، کنم  تیأر  دقل  هّللا ، کحلـصأ  مساقلا  ابأ  ای  هل : تلقف  سانلا ، رفن  یّتح  مهل ، وعدـیو  مهیّمـسی  قافآلا  نم  ًالاجر 

کسفنل وعدت  کتیأر ال  لاقف : یّنم ؟ تیأر  اّمم  کبجعأ  يذلا  امف  یخأ 
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فقوملا اذـه  لـثم  یف  کـسفنل  ءاعدـلا  یف  کّـظح  نم  تأـطخأ  اـم  بجعأ  نیرمـألا  ّيأ  يردأ  ـالف  هعاـسلا ، یّتـح  کـقمرأ  اـنأو 
راونألا ج 93 ص راـحب  لئاسولا ج 10 ص 28 ،  كردتـسم  ...قافآلا : یف  مهل  وعدـت  یّتح  کسفن  یلع  کناوخإ  راثیإو  کتیانعو 
ذإ مالسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  دنع  تنک  لاق : هیبأ ، نع  نامیلـس ، نب  دّمحم  نع   . 219 هعیشلا ج 11 ص 490 . ثیداحأ  عماج   ، 390

: لاقف یلاعلا ؟ سفنلا  اذه  ام  دّمحم ، ابأ  ای  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  هل  لاق  هسلجم  ذخأ  اّملف  سفنلا ، هرَفَخ  دقو  ریـصب  وبأ  هیلع  لخد 
لاقف یترخآ ؟ رمأ  نم  هیلع  درأ  اـم  يردأ  تسل  یّننأ  عم  یلجأ ، برتقاو  یمظع  ّقدو  یّنـس  تربک  هّللا ، لوسر  نباـی  كادـف  تلعُج 

ّنأ تلمع  امأ  دّمحم ، ابأ  ای  لاقف : لوقأ ؟ فیکف ال  كادف  تلعُج  لاق : اذـه ؟ لوقتل  ّکنإو  دّـمحم ، ابأ  ای  مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  وبأ 
؟ لوهکلا نم  ییحتـسیو  بابـشلا  مرکی  فیکف  كادـف ، تلعُج  تلق : لاـق : لوهکلا ؟ نم  ییحتـسیو  مکنم  بابـشلا  مرکی  یلاـعت  هّللا 
؟ دیحوتلا لهأل  مأ  هّصاخ  انل  اذه  كادف ، تلعُج  تلق : لاق : .مهبـساحی  نأ  لوهکلا  نم  ییحتـسیو  مهبّذـعی ، نأ  بابـشلا  مرکی  لاقف :
هیلع و هللا  یلص  مکّیبن  تیب  عم  متبعشناف  هبعش ، ّلک  اوبّعشتو  هقرف ، ّلک  سانلا  قرتفا  ...ملاعلا  نود  هّصاخ  مکل  ّالإ  هّللاو  ال  لاقف : لاق :

لّبقتملا نوموحرملا ، هّللاو  متنأـف  اورـشبأ ، ّمث  اورـشبأف  هّللا ، دارأ  نم  متدرأو  مکل ، هّللا  راـتخا  نم  مترتـخاو  اوبهذ ، ثیح  متبهذو  هلآ 
نع هل  زواجتی  ملو  هنـسح ، هنم  لّبقتی  مل  همایقلا  موی  هیلع  متنأ  امب  ّلجو  ّزع  هّللا  تأی  مل  نم  مکئیـسم ، نع  زواجتملاو  مکنـسحم ، نم 

ّنإ دّمحم ، ابأ  ای  لاقف : لاق : .یندز  كادف  تلعُج  تلق : لاق : کتررس ؟ لهف  دّمحم ، ابأ  ای  هئّیس ،
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لئاضف یفاکلا ج 8 ص 33 ، ...هطوقس : ناوأ  یف  قرولا  حیرلا  طقسی  امک  انتعیش ، روهظ  نع  بونذلا  نوطقـسی  هکئالم  ّلجو  ّزع  هّلل 
هیلع قداصلا  لاق   . 220 هعیشلا ج 1 ص 457 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 7 ص 179 ، راحب  صاصتخالا ص 104 ، هعیشلا ص 20 ،

نیملـسملا نیدـلاولا  همرح  نم  هّللا  یـضر  یلإ  اهبحاصب  ًاغولب  عرـسأ  هدابع  ذإ ال  هّللاب ،  دـبعلا  هفرعم  نسح  نم  نیدـلاولا  ّرب  مالـسلا :
یفاصلا ج 4 ص 144، ریـسفتلا  ...هّنـسلاو : نیدلا  جاهنم  یلع  اناک  اذإ  یلاعت  هّللا  ّقح  نم  ّقتـشم  نیدلاولا  ّقح  ّنأل  یلاعت ؛  هّللا  هجول 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لئاسولا ج 15 ص 198 ؛ كردتسم  راونألا ج 71 ص 77 ، راحب  نیلقثلا ج 4 ص 202 ، رون  ریسفت 

هّنجلا حـیر  ّنإف  نیدـلاولا ، قوقعو  محرلا  هلـص  نم  عرـسأ  باوث  نم  سیل  ّهنإف  مکماحرأ ، اولـصو  هّللا  اوقّتا  نمـسلملا ،  رـشعم  ای  ... 
مجعملا ص 149 ، جو 8  ص 125  دـئاوزلا ج 5  عمجم  ناز : خیـش  الو  محر  عطاـق  اهدـجی  ـال  هّللاو  ماـع ،  فلأ  هریـسم  نم  دـجوی 

نع  . 221 ص 81 . قشمد ج 18  هنیدم  خـیرات  يدـع ج 1386 ، نبال  لماکلا  ص 96 ، لاّـمعلا ج 16  زنک  ص 18 ، ج 6  طسوألا 
نم لاقف : مالـسلاامهیلع ، دّمحم  نب  رفعج  قداصلا  هّللا  دبع  یبأ  یلإ  تفرـصناف  ًاّجاح ، هنـس  تاذ  تجرخ  لاق : يدـسألا ، ّلِعَمـشُملا 

، ینملعت یّتح  يردأ  ام  تلقف : باوثلا ؟ نم  ّجاحلل  اـم  يردـت  َوأ  لاـقف : ًاّـجاح ، تنک  كادـف ، تلعُج  تلقف : لعمـشم ؟ اـی  کـب  نیأ 
هنع ّطحو  هنسح ، فالآ  هّتـس  هل  هّللا  بتک  هورملاو ، افـصلا  نیب  یعـسو  هیتعکر  یّلـصو  ًاعوبـسُأ  تیبلا  اذهب  فاط  اذإ  دبعلا  ّنإ  لاقف :

فالآ هّتس  هل  عفرو  هئّیس ، فالآ  هّتس 
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كربخأ الفأ  لاقف : ریثکل ، اذه  ّنإ  كادف ، تلعُج  هل : تلقف  اذک ، هرخآلل  هل  رخدأو  اذک ، ایندلل  هجاح  فالآ  هّتس  هل  یـضقو  هجرد ،
رـشع ّدـع  یّتح  .هّجحو  هّجحو  هّجح  نم  لضفأ  ٍن�وم  ٍئرما  هجاح  ءاضَقل  مالـسلا : هیلع  لاقف  یلب ، تلق : لاق : کلذ ؟ نم  رثکأ  وه  امب 

هّللا دبعی  ناک  لیئارـسإ  ینب  نم  ًالجر  ّنإ   . 222 و ج 96 ص 3 . راونألا ج 71 ص 284 ، راحب  قودصلل ص 581 ،  یلامألا  ججح :
هنوحاطلا هرامحک  ملع  ریغب  دّبعتملا  قودصلل ص 504 ؛ یلامألا  یفاکلا ج 1 ص 12 ، ...هرضن : ءارـضخ  رحبلا  رئازج  نم  هریزج  یف 

ریسلا هعرس  هدیزی  ال  قیرط ، ریغ  یلع  رئاسلاک  هریصب  ریغ  یلع  لماعلا  ظعاوملاو ص 663 ؛ مکحلا  نویع  اهناکم : نم  حربت  الو  رودت 
هلبقلا لبقتسا  ّمث  هسفن ، ثّدحی  وهو  هّللا  دبع  یبأ  عم  تجرخ  لاق : راّمع ، نب  قاحـسإ  نع   . 223 نساحملا ج 1 ص 198 . ًادعب : ّالإ 

هتیأر ام  ًائیش  تعنص  دقل  یّمُأو ، تنأ  یبأب  هل : تلقف  بکر ، ّمث  ههجو ، حسم  ّمث  ًالیوط ، بارتلاب  نمیألا  هّدخ  قزلأ  ّمث  ًالیوط ، دجسف 
ًانالف ّنإ  مالـسلا : هیلع  قداـصلل  لـیقو   . 224 قـالخألا ص 265 . مراـکم  ...هّللا : معن  نم  همعن  ترکذ  ّینإ  قاحـسإ ، اـی  لاـق : ّطـق ؟

رئارسلا ص تافرطتسم  انّودع : نم  أّربتی  ملو  انتّبحم  یعّدا  نم  بذک  تاهیه ، لاق : مکّودع ، نم  هءاربلا  نع  فعضی  ّهنأ  ّالإ  مکیلاوی ،
مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  یلع  انلخد  الاق : يرمحألا ، میهاربإو  یلجعلا  هیواـعم  نب  دـیرب  نع   . 225 راونألا ج 27 ص 58 . راـحب  ، 640
یلوضن یلع  تئج  كادـف ، تلعُج  لاق : نیفّلغتم ؟ کیلجر  يرأ  یل  ام  دایز ، ای  مالـسلا : هیلع  رفعج  وبأ  لاقف  مـالحألا ، داـیز  هدـنعو 

مکل ّبح  ّالإ  کلذ  یلع  ینلمح  امو  قیرطلا ، هّماع 
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بونذـلا نم  فلـس  ام  ینرّکذـیف  ناطیـشلا  یناتأف  تولخ  اّمبر  ّینإ  ءادـفلا ، کل  تلعُج  لاق : ّمث  ًایلم ، داـیز  قرطأ  ّمث  .مکیلإ  قوشو 
هذـه الت  ّمث  ضغبلاو ؟ ّبحلا  ّالإ  نیدـلا  له  دایز ، ای  لاق : ًائکّتم ، ناـکو  .یعاـطقناو  مکل  یّبح  رکذأ  ّمث  سیآ ، ّینأـکف  یـصاعملاو ،

ریـسفت َهَّللا : » َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  نِإ  : » لاقو ْمِْهَیلِإ ،» َرَجاَه  ْنَم  َنوُّبُِحی  : » لاقو هیآلا ، َناَمیِءْالا » ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  : » هّفک یف  اّهنأک  ثـالثلا  تاـیآلا 
هعیـشلا ج 16 ص 210. ثیداحأ  عماج  راونألا ج 65 ص 63 ، راحب  لئاسولا ج 12 ص 226 ، كردتسم  یفوکلا ص 430 ، تارف 

همتخی ًاباتک  ًایلات  اّمإ  هتوص ، یلع  ّالإ  هبتنأ  تسل  ًاراج  یل  ّنإ  كادف ، تلعُج  هل : تلقف  مالـسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  یلع  تلخد   . 226
: لاق همرح ؟ مظعأ  عاقبلا  ّيأ  هرسیم ، ای  لاق : ال ، تلق : هیلع ؟ تنأ  اّمم  ًائیش  فرعی  ...ًایبصان  نوکی  نأ  ّالإ  لاق : لجو ، ّزع  هّلل  حّبـسی  وأ 

امیف هّللا  هرّمع  ًادبع  ّنأ  ول  هّللاو  هّنجلا ، ضایر  نم  هضور  ماقملاو  نکرلا  نیب  ام  هرـسیم ، ای  لاق : ملعأ ، هلوسر  نباو  هلوسرو  هّللا  تلق :
راـن یف  هیرخنم  یلع  هّبکی  نأ  لـجو  ّزع  هّللا  یلع  ًاـقیقح  ناـکل  اـنتیالو ، ریغب  لـجو  ّزع  هّللا  یقل  ّمث  ...ماـع  فلأ  ماـقملاو  نکرلا  نیب 

، نیسحلا نب  یلع  نع   . 227 هعیـشلا ج 1 ص 439 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 27 ص 179 ، راحب  لامعألا ص 210 ، باوث  مّنهج :
باغف هتجاح  یف  یسوم  قلطناف  هّللا ، وعدی  ءامسلا  یلإ  هدی  عفار  وهو  ٍلجرب  مالـسلا  هیلعو  هلآو  انّیبن  یلع  نارمع  نب  یـسوم  ّرم  لاق :

هرفغملا کلأسیو  هتجاح  کلأسی  کیلإ  هیدی  عفار  كدـبع  اذـه  ّبر ، ای  لاقف : ءامـسلا ، یلإ  هدـی  عفار  وهو  هیلإ  عجر  ّمث  ماّیأ ، هعبس 
ذنم
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هل تبجتسا  ام  هناسل ، عطقنی  وأ  هادی  عطقنت  وأ  هادی  طقست  یّتح  یناعد  ول  یسوم ، ای  هیلإ : هّللا  یحوأف  لاق : هل ! بیجتـست  ماّیأ ال  هعبس 
راحب هینـسلا ص 70 ، رهاوجلا  ص 157 ، لئاسولا ج 1  كردتـسم  ص 224 ، نساحملا ج 1  هترمأ : يذـلا  باـبلا  نم  ینیتأـی  یّتح 

هّللا دـبع  یبأ  انالوم  یلع  بلغت  نب  نابأو  ریـصب  وبأو  رمع  نب  لّضفملاو  انأ  ُتلخد   . 228 راونألا ج 2 ص 263 و ج 13 ص 355 .
یلکثلا هلاولا  ءاکب  یکبی  وهو  نیّمُکلا ، رّصَقُم  ٍبیج ، الب  قّوطُم  ّيربیخ  ٌحسم  هیلعو  بارتلا  یلع  ًاسلاج  هانیأرف  مالسلا ، هیلع  قداصلا 

تَفَن َُکتبیغ  يدّیـس ، لوقی : وهو  هیرجحم ، عومدلا  یلبأو  هیـضراع ، یف  رییغتلا  عاشو  هیتنجو ، نم  نزحلا  لان  دق  يّرحلا ، دبکلا  تاذ 
دحاولا دعب  دحاولا  دقفو  دبألا ، عئاجفب  یباصم  تلـصوأ  َُکتبیغ  يدّیـس ، يد�وف ، هحار  یّنم  تّزتباو  يداهم ، َّیلع  تقّیـضو  يداقر ،

نع ینیعب  لثم  ّالإ  ایالبلا ، فل�وسو  ایازرلا  جراود  نع  يردص ، نم  رتفی  نینأو  ینیع  نم  یقرت  هعمدب  ّسحأ  امف  ددعلاو ، عمجلا  ینفی 
.کطخسب هنوجعم  لزاونو  کبضغب ، هطولخم  بئاونو  اهرکنأو ، اهّدشأ  یقاوبو  اهعظفأو ، اهمظعأ  رباوغ 

ههورکمل تمـس  ّهنأ  اننظو  لئاغلا ، ثداحلاو  لئاهلا ، بطخلا  کلذ  نم  ًاعزج  انبولق  تعّدصتو  ًاهلو ، انلوقع  تراطتـساف  ریدـس : لاق 
رطمتـستو کـتعمد  فزنتـست  هثداـح  هّیأ  نِم  کـینیع ، يروـلا  ریخ  نب  اـی  هّللا  یکبأ  ـال  اـنلقف : هقئاـب ، رهدـلا  نم  هب  ّتلح  وأ  هعراـق ،

: لاقو هفوخ ، اهنع  ّدتـشاو  هفوج ، اهنم  خـفتنا  هرفز  مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفزف  لاق : متأملا ؟ اذـه  کیلع  تمتح  هلاـح  هّیأو  کـتربع ؟
نوکی امو  ناک  ام  ملعو  ایازرلاو ، ایالبلاو  ایانملا  ملع  یلع  لمتـشملا  باتکلا  وهو  مویلا ، اذه  هحیبص  رفجلا  باتک  یف  ترظن  مکلیو !

هدعب نم  هّمئألاو  ًادّمحم  هب  هّللا  ّصخ  يذلا  همایقلا ، موی  یلإ 
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مهبولق یف  كوکـشلا  دـّلوتو  نامزلا ، کلذ  یف  نین�وملا  يولبو  هرمع  لوطو  هءاطبإو  هتبیغو  انبئاغ  دـلوم  هنم  تلّمأتو  مالـسلا ، مهیلع 
ُهاَْنمَْزلَأ ٍناَسنِإ  َّلُک  َو  : » هرکذ سّدـقت  هّللا  لاق  یتلا  مهقاـنعأ  نم  مالـسإلا  هقبر  مهعلخو  مهنید ، نع  مهرثکأ  دادـتراو  هتبیغ ، لوط  نم 

.نازحألا َّیلع  تلوتساو  هّقرلا ، ینتذخأف  هیالولا ، ینعی  ِهُِقنُع ،» ِیف  ُهَِرئاَط 

رادأ یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  لاق : کلذ ، ملع  نم  هملعت  تنأ  اـم  ضعب  یف  اـناّیإ  ککارـشإب  انلّـضفو  اـنمّرک  هّللا ، لوسر  نب  اـی  اـنلقف :
هبیغ ریدقت  هتبیغ  رّدـقو  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  دـلوم  ریدـقت  هدـلوم  رّدـق  مالـسلا : مهیلع  لسرلا  نم  هثالث  یف  اهرادأ  هثالث ، اّنم  مئاقلل 
هیلع رـضخلا  ینعأ  حـلاصلا  دـبعلا  رمع  کلذ  دـعب  نم  هل  لعجو  مالـسلا ، هیلع  حون  ءاطبإ  ریدـقت  هءاطبإ  ردـقو  مالـسلا ، هیلع  یـسیع 

.هرمع یلع  ًالیلد  مالسلا 

فقو اّمل  نوعرف  ّنإف  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  دلوم  اّمأ  مالـسلا : هیلع  لاق  .یناعملا  هذه  هوجو  نع  هّللا  لوسر  نب  ای  انل  فشکا  هل : انلقف 
نوطب ّقشب  هباحصأ  رمأی  لزی  ملو  لیئارـسإ ، ینب  نم  نوکی  ّهنأو  هبـسن  یلع  هّولدف  هنهکلا ، راضحإب  رمأ  هدی  یلع  هکلم  لاوز  ّنأ  یلع 

مالـسلا هیلع  یـسوم  لتق  یلإ  لوصولا  هیلع  رّذـعتو  دولوم ، فلأ  نیرـشعو  ًافّین  هبلط  یف  لـتق  یّتح  لیئارـسإ  ینب  ءاـسن  نم  لـماوحلا 
یلع مهنم  هربابجلاو  ءارمُألا  کلمو  مهکلم  لاوز  ّنأ  یلع  اوفقو  اّمل  ساّبعلا  ونبو  هّیمُأ  ونب  کلذـکو  هاّیإ ، یلاعتو  كرابت  هّللا  ظـفحب 
یلإ لوصولا  یف  مهنم  ًاعمط  هلسن ؛ هدابإو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  لتق  یف  مهفویس  اوعضوو  هوادعلا ، انوبـصان  اّنم ، مئاقلا  دی 
هیلع یـسیع  هبیغ  اّمأو  .نوکرـشملا  هرک  ولو  هرون  ّمتی  نأ  ّـالإ  هملظلا  نم  ٍدـحاول  هرمأ  فشکی  نأ  ّلـجو  ّزع  هّللا  یبأـیو  مئاـقلا ، لـتق 

ُهُولَتَق اَمَو  : » هلوقب هرکذ  ّلج  هّللا  مهبّذکف  لُتق ، ّهنأ  یلع  تقفّتا  يراصنلاو  دوهیلا  ّنإف  مالسلا ،
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يّدعتی ّهنإ  لوقی : لئاقو  دلوی ، مل  ّهنأب  يذهی  لئاق  نمف  اهلوطل ، اهرکنتس  هّمُألا  ّنإف  مئاقلا ، هبیغ  کلذک  ْمَُهل ،» ِبُش  َهّ نَِکلَو  ُهُوبَلَص  اَمَو 
.هریغ لکیه  یف  قطنی  مئاقلا  حور  ّنإ  هلوقب : ّلجو  ّزع  هّللا  یصعی  لئاقو  ًادعاصو ، رشع  هثالث  یلإ 

عبـسب مالـسلا  هیلع  نیمألا  حورلا  ّلجو  ّزع  هّللا  ثعب  ءامـسلا ، نم  هموق  یلع  هبوقعلا  تلزنتـسا  اّمل  ّهنإف  مالـسلا ، هیلع  حون  ءاطبإ  اـّمأو 
ّالإ یقعاوص  نم  ٍهقعاصب  مهدـیبأ  تسلو  يدابعو ، یقئالخ  ءا�وه  ّنإ  کل : لوقی  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  هّللا ، ّیبن  اـی  لاـقف : تاـیون ،

اهتابن یف  کل  ّنإف  يونلا ، هذه  سرغاو  هیلع ، کبیثم  ّینإف  کموقل ، هوعدلا  یف  كداهتجا  دواعف  هّجحلا ، مازلإو  هوعدلا  دـیکأت  دـعب 
تقّوـستو ترّزأـتو  راجـشألا  تتبن  اّـملف  .نین�وـملا  نم  کـعبت  نـم  کلذـب  رِّشبف  صـالخلاو ، جرفلا  ترمثأ  اذإ  اـهکاردإو  اـهغولبو 

نم سرغی  نأ  یلاعتو  كرابت  هّللا  هرمأف  هدعلا ، یلاعتو  هناحبس  هّللا  نم  زجنتسا  لیوط ، ٍنامز  دعب  اهیلع  ُرمتلا  اهَزو  ترمثأو  تنّصغتو 
هئمثالث مهنم  ّدـتراف  هب ، تنمآ  یتلا  فئاوطلا  کلذـب  ربخأف  هموق ، یلع  هّجحلا  دّ�ویو  داهتجالاو ، ربصلا  دواـعیو  راجـشألا  کـلت  يون 

نأب هّرم  ّلک  دـنع  هرمأی  لزی  مل  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  ّمث  .فلخ  ّهبر  دـعو  یف  عقو  امل  ًاّـقح  حون  هیعّدـی  اـم  ناـک  ول  اولاـقو : لـجر 
داع نأ  یلإ  هفئاط ، دعب  هفئاط  هنم  ّدترت  نین�وملا  نم  فئاوطلا  کلت  تلاز  امف  تاّرم ، عبـس  اهـسرغ  نأ  یلإ  يرخُأ ، دـعب  هّرم  اهـسرغی 
حرص نیح  کنیعل  لیللا  نع  حبصلا  رفـسأ  نآلا  حون ، ای  لاقو : هیلإ  کلذ  دنع  یلاعتو  كرابت  هّللا  یحوأف  ًالجر ، نیعبـسو  فّین  یلإ 

هـبیغلا ص 168، نیدـلا ص 353 ، لامک  هثیبخ : هتنیط  تناک  نم  ّلک  دادـتراب  ردـکلا  نم  ناـمیإلاو  رمـألا  یفـصو  هضحم  نع  ّقحلا 
229 راونألا ج 51 ص 219 . راحب 
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: لوقأ ّینأو  مالـسلا ، یّنع  َّیلاوَم  غلبأ  دواد ، ای  ناحرـس : نب  دوادـل  لوقی  هتعمـس  لاق : مالـسلا ، هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  یلوم  بِّتعُم  نع  . 
امهب یلاعت  هّللا  یهاب  ّالإ  انرکذ  یلع  نانثا  عمتجا  امو  امهل ، رفغتـسی  ٌکَلَم  امهثلاث  ّنإف  انرمأ ، ارکاذتف  رخآ  عم  عمتجا  ًادـبع  هّللا  محر 

یلإ اعدو  انرمأب  رکاذ  نم  اندعب  نم  سانلا  ریخو  انءایحإ ، مکترکاذمو  مکعامتجا  یف  ّنإف  رکذـلاب ، اولغتـشاف  متعمتجا  اذإف  هکئالملا ،
هعیـشلا ج 16 ص لئاسو  ص 354 ، ص 200 و ج 71  راونألا ج 1  راـحب  رـضتحملا ص 289 ، یـسوطلل ص 224 ، یلامألا  انرکذ :

. --------------- یفطصملا ص 175 هراشب  هعیشلا ج 12 ص 632 ، ثیداحأ  عماج  لئاسولا ج 8 ص 325 ، كردتسم  ، 348
------------------------------------------------------------ --------------- ------------

1 ------------------------------------------------ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 312زکرم  هحفص 310 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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