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تسرهف
5تسرهف

( لامالا یهتنم  هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  6یناگدنز 

باتک 6تاصخشم 

7همدقم

ناشیا زا  هفوک  لها  توعد  هکم و  هب  هنیدم  زا  نیسح  ماما  12ترجه 

ماما تکرح  همادا  زا  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپس  25يریگولج 

البرک نیمزرس  هب  نیسح  ماما  ناوراک  28دورو 

31اعوسات

اروشاع زور  رهظ  43زامن 

ربکا یلع  44تداهش 

نسحلا نب  مساق  ترضح  46تداهش 

ترضح نآ  تداهش  تیفیک  یلع و  نب  نیسح  نادیهش ، رورس  50دربن 

هفوک فرط  هب  ارسا  ناوراک  57تکرح 

ماش هب  ارسا  ناوراک  62دورو 

هیواعم نب  دیزی  روتسد  هب  هنیدم  مدرم  ماع  لتق  هرح و  73هعقاو 

زکرم 76هرابرد 
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( لامالا یهتنم  هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  - ، 1316 اضر ، يداتسا ،   : هسانشرس

ثدحم لامالا  یهتنم  زا  يا  هدیزگ  اروشاع : البرک و  ناتـساد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  یناگدنز   : روآدیدپ مان  ناونع و 
يداتسا اضر  ششوک  هب  هر /)   ) یمق

.1380 هدیزگرب ،  رشن  رتفد  مق :  رشن :  تاصخشم 

ص 272  : يرهاظ تاصخشم 

-70-5971-964 لایر ؛  11000 5-70-5971-964 لایر ؛  11000 5-70-5971-964 لایر ؛  11000 5-70-5971-964 کباش : 
لایر 11000 5

یلبق یسیونتسرهف   : یسیون تسرهف  تیعضو 

دشاب یم  یمق  سابع  فیلات  لالا "  یبنلا و  خیراوت  یف  لامالا  یهتنم   " باتک هدش  هداس  نتم  هدیزگرب و  باتک  نیا   : تشاددای

 . Reza ostadi. Chosen montakhag alanvar  : یسیلگنا هب  دلج  تشپ   : تشاددای

لایر  1382  : ناتسبات 11000 مود :  پاچ   : تشاددای

 . لامالا یهتنم  زا  يا  هدیزگ  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز  رگید : ناونع   : تشاددای

 . لامالا یهتنم  زا  يا  هدیزگ  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز   : رگید ناونع 

 ( هر  ) یمق ثدحم  لامالا  یهتنم  زا  يا  هدیزگ   : رگید ناونع 

هدیزگرب لالا .  یبنلا و  خیراوت  یف  لامالا  یهتنم   : رگید ناونع 

لامالا یهتنم  زا  يا  هدیزگ  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز   : رگید ناونع 

همانتشذگرس 4ق -- .   - 61 موس ،  ماما  ع ،)   ) یلع نب  نیسح   : عوضوم

ق 61 البرک ، هعقاو   : عوضوم

هدیزگرب لالا .  یبنلا و  خیراوت  یف  لامالا  یهتنم  . 1254  - 1319 سابع ،  یمق ،   : هدوزفا هسانش 
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ز9  516 فلا  / BP41/4  : هرگنک يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 

م 3254-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

همدقم

ار اه  هدید  رورـسم و  ار  اهبلق  شتدالو  هک  دش  دـلوتم  يدازون  تراهط  تمـصع و  تیب  رد  يرجه ، مراهچ  لاس  نابعـش  موس  زور  - 
.تخاس نایرگ 

.دندروآ ص )  ) ادخ لوسر  دزن  ار  كدوک 

.دیمان نیسح  ار  وا  تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتسار  شوگ  رد  یمارگ  ربمایپ 

یم کیربت  ار  دازون  نیا  دلوت  دندش و  یم  لزان  ص )  ) ادخ لوسر  رضحم  هب  شاب  داش  تینهت و  يارب  اهنامـسآ  ناگتـشرف  لیئربج و 
شناگدید زا  کشا  درک و  رثأتم  تدشب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  يربخ  دندوب ، زین  يرگید  مایپ  لماح  نانآ  یلو  دنتفگ ؛
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مالـسا مرکم  یبن  رب  يرایـسب  ناگتـشرف  هک  دوب  هلاس  کی  ع )  ) نیـسح ماما  دنناسر ! یم  لتق  هب  وت  تما  ار  كدوک  نیا  دـش : يراج 
نامه دوش و  یم  دراو  نیـسح )  ) تدنزرف رب  دش ، دراو  لیباه  رب  لیباق  زا  هک  یمتـس  نامه  دمحم ! ای  دـندرک : ضرع  دـندش و  لزان 
لوسر ور ، نیا  زا  دوب ! دهاوخ  لیباق  باذـع  نوچمه  شناگدـننک  باذـع  دوش و  یم  هداد  نیـسح  هب  دـش ، هداد  لیباه  هب  هک  يرجا 

هب ار  وا  دـشک ، یم  ار  منیـسح  هک  ره  نک و  شلیلذ  راوخ و  دـنک ، یم  لیلذ  ارم  نیـسح  سک  ره  ادـنوادخ ! دومرف : یم  ص )  ) ادـخ
ار مالسلا - هیلع  نیـسح - دوخ ، دنزرف  تلزنم  تلیـضف و  بتارم  فلتخم ، قرط  ءاحنا و  هب  ص )  ) ادخ لوسر  امرفم ! لئان  شدوصقم 

.دندومرف یم  دزشوگ  تما  هب 

یم نایب  ینانخـس  مالـسلا - امهیلع  نیـسح - ماما  نسح و  ماما  هرابرد  هاـگ  دوتـس و  یم  ار  تیب  لـها  یماـمت  ریگارف ، یناـبز  هب  هاـگ 
دوش مامت  ناگمه  رب  تجح  ات  دندش  یم  روآدای  ار  شماقم  هدومن ، هراشا  مالـسلا - هیلع  نیـسح - ماما  صوصخ  رد  هاگ  دندومرف و 

رد هک  ینامز  ای  دندیـسوب و  یم  ار  وا  ناهد  كدوک و  يولگ  مدرم ، نامـشچ  لباقم  رد  زین  یهاگ  ددرگ ، صخـشم  لـطاب  زا  قح  و 
هک ییاج  ات  دنداد  یم  لوط  ار  هدجـس  شمارتحا  هب  دـندرک ، یم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  كدوک  ینیگنـس  دـندوب و  زامن  هدـجس 

.تسا هدش  لزان  یهلا  یحو  دندرک  یم  نامگ  نارازگزامن 

اسب هچ  ترضح ، نآ  تیلوفط  نامز  رد  دنتفرگ ، ندرگ  هب  ار  ع )  ) نیـسح نوخ  يرجه ، لاس 61  رد  نیا ، زا  سپ  هک  یناـسک  يرآ ،
ناشدای زا  دوب  نکمم  دندرک و  یم  شوگ  یتیمها  یب  اب  ای  دندینش و  یمن  ار  ص )  ) ربمایپ نانخس  هک  دندوب  یناناوج  ای  ناکدوک و 
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.دنام یم  اهلد  رد  دوش ، یم  هدید  مشچ  اب  هچنآ  یلو  دوش ؛ وحم 

ار ردپ  نآ ، زا  سپ  دیـسر و  ارف  ص )  ) یفطـصم دمحم  ادخ ، لوسر  شیمارگ ، دج  تلحر  نامز  ات  درک  یم  دـشر  نانچمه  كدوک 
ات تفرگ  شود  رب  ار  تماما  راب  یهلا ، رما  هب  انب  لاح ، نیا  رد  دـید  مومـسم  ار  شزیزع  ردارب  هتفر و  تسد  زا  ار  ردام  نیـشن و  هناخ 

.دشاب تیاده  ریسم  رد  یمچرپ  تلاهج و  ياهیکیرات  رد  یغارچ 

.دوب نایفس  یبا  نب  هیواعم  تفالخ  مایا  هدنامیقاب  اب  نراقم  ترضح ، نآ  تماما 

.دیسر تکاله  هب  يرجه  لاس 60  بجر  هام  رد  هیواعم  هکنآ  ات  دزن  رس  ناشیا  زا  ینلع  تکرح  چیه  تدم ، نیا  رد 

رـسارس هتـشاداو ، وت  تعاطا  هب  ار  ناشکندرگ  نم  مرـسپ ! تفگ : نینچ  وا  هب  دیبلط و  ار  دیزی  شدنزرف  گرم ، زا  شیپ  یتاظحل  يو 
لوا دننک : تفلاخم  وت  اب  مسرت  یم  مکانمیب و  وت  رب  رفن  هس  زا  یلو  متفرگ ؛ تعیب  تیارب  همه  زا  مدروآرد و  وت  نامرف  ریز  ار  روشک 

.یلع نب  نیسح  موس  ریبز و  نب  هللادبع  مود  مود ،) هفیلخ  باطخ ، نبرمع  دنزرف   ) رمع نب  هللادبع 

.تسوت اب  شلد  یلو  تسا ، هدرکن  تعیب  وت  اب  هچرگ  رمع : نب  هللادبع  اما 

.امن لخاد  تنارای  فص  رد  نک و  بذج  دوخ  فرط  هب  ار  وا 

یـششوک چیه  زا  تیدوبان  يارب  تسا و  رگ  هلیح  راکم و  یهابور  وا  هک  ارچ  نک ؛ هعطق  هعطق  یتسناوت  رگا  ار  ریبز  نب  هللادـبع  اما  و 
.تسا ترضح  نآ  راگدای  اهنت  ربمغیپ و  نت  هراپ  وا  یسانش ؛ یم  بوخ  ار  وا  وت  یلع ؛ نب  نیسح  اما  و  درک ! دهاوخن  راذگورف 

شیاهنت سپس  دنناشک و  یم  وت  اب  گنج  هب  ار  وا  قارع  لها  هک  مناد  یم  نم 
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.دنراذگ یم 

یگتـسب يدنواشیوخ و  زین  ام  اب  وا  هک  نکن  يراتفر  دب  وا  هب  تبـسن  نک و  تیاعر  وا  هرابرد  ار  ربمایپ  مارتحا  يدرک ، هبلغ  وا  رب  رگا 
.دراد یلیماف 

.دروخ یم  قرو  خیرات  زا  نینوخ  یگرب  دوش و  یم  يدیدج  هلحرم  دراو  مالسا  خیرات  هیواعم ، تکاله  اب 

دیاب ای  دنامب ؛ هدنز  شنیفلاخم  زا  یسک  دراذگن  تشاد  انب  ادتبا  زا  دوب ، تسایس  یب  راوخبارـش و  شایع ، یناوج  هک  هیواعم  نب  دیزی 
دریگب و تعیب  شیارب  همه  زا  داد  روتسد  وا  هب  تشون و  هنیدم  مکاح  هبتع ، نب  دیلو  هب  يا  همان  وا  دنوش ! هتشک  ای  دننک و  تعیب  همه 

نب دیلو  تسرفب ! نم  يارب  نک و  ادج  شنت  زا  رس  درک ، عانتما  تعیب  زا  نیـسح  رگا  تفگ : درک و  دیکأت  ع )  ) نیـسح ماما  دروم  رد 
.دش ایوج  ار  وا  رظن  تخادرپ و  تروشم  هب  مکح  ناورم  اب  همان ، ندناوخ  زا  سپ  هبتع 

وا گنرد  یب  درک ، عانتما  رگا  ریگب ، تعیب  وا  زا  نک و  راضحا  ار  نیسح  دوش ، رـشتنم  هیواعم  گرم  ربخ  هکنآ  زا  لبق  تفگ : ناورم 
مادـقا یلمع  نینچ  هب  ات  مدـمآ  یمن  ایند  هب  نم  شاک  يا  تفگ : دـیلو  مدرک ! یم  ار  راک  نیمه  مدوب ، وت  ياج  نم  رگا  هک  شکب  ار 

هارمه هب  دـندرک ، یم  ساـسحا  ار  رطخ  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  درک ، راـضحا  ار  ماـما  سپـس  مریگب ! ندرگ  هب  ار  نیـسح  نوخ  منک و 
.دنشاب دوخ  زا  عافد  هب  رداق  موزل ، تروص  رد  ات  دنتفر  دیلو  دزن  حلسم  ناناوج 

.درک تعیب  ياضاقت  دیناسر و  ترضح  عالطا  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو ،

داد و ماجنا  ناوت  یمن  یناهنپ  افخ و  رد  هک  تسا  یمهم  عوضوم  تعیب ، دندرک : يراددوخ  تعیب  زا  تاملک  نیا  اب  ع )  ) ماما
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.یهاوخ یم  راکشآ  تعیب  درک و  یهاوخن  افتکا  نم  يرس  تعیب  هب  وت  امتح 

هک ناورم  نک ! ربص  درک  یهاوخ  توعد  راک  نیا  يارب  ار  مدرم  هک  حبـص  ادرف  ات  سپ  دـندومرف : رگید  راب  ماـما  يرآ  تفگ : دـیلو 
ار وا  درکن ، تعیب  رگا  ریذـپن ؛ ار  شرذـع  نکن و  شوگ  نیـسح  ياهفرح  هب  تفگ : دـیلو  يا  دـیلو  هب  باطخ  دوب ، رـضاح  اـجنآ  رد 
هب باطخ  هاگنآ  یهدـب - ؟ ارم  لتق  روتـسد  یهاوخ  یم  وت  هراکدـب ! نز  رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دـندومرف : رگید  راب  ماما  راذـگن ! هدـنز 
هب دـنوادخ  تمحر  دـننک و  یم  دـمآ  تفر و  ام  هناخ  هب  ناگتـشرف  میتلاسر ، ندـعم  توبن و  تیب  لها  اـم  ریما ! يا  دـندومرف : دـیلو ،

قـسف هب  رهاجتم  زیرنوخ و  راوخبارـش و  قساف و  يدرم  دیزی ، یلو  تسا ، ام  مان  هب  زین  نآ  نایاپ  دوش و  یم  هدوشگ  مدرم  رب  ام  رطاخ 
لمأت دوخ  راک  رد  دینک و  ربص  حبـص  ادرف  ات  لاح ، نیا  اب  درک ! دهاوخن  تعیب  زگره  دـیزی  لثم  یـصخش  اب  نم  لثم  یـسک  تسا و 

.درک مهاوخ  لمأت  زین  نم  دییامن ؛

.دندش جراخ  دیلو  لزنم  زا  راتفگ  نیا  زا  سپ  ماما 

.دندرک تاقالم  ناورم  اب  هار  رد  دندمآ و  نوریب  لزنم  زا  مالسلا - هیلع  ماما - ناهاگحبص ،

تتحیـصن دـنداد : خـساپ  ماـما  يوش ! دنمتداعـس  اـت  نک  شوگ  ارم  تحیـصن  متـسه ؛ وت  هاوخریخ  نم  هللادـبع ! اـبا  اـی  تفگ : ناورم 
ماما تسوت ! ترخآ  ایند و  حالـص  هب  نوچ  ینک ؛ تعیب  دـیزی  اـب  مهد  یم  روتـسد  وت  هب  نم  تفگ : ناورم  مونـشب ! اـت  وگب  تسیچ ؟

نم دناوخ ! ار  مالـسا  هحتاف  دیاب  هدش ، دیزی  نوچ  يا  هفیلخ  راتفرگ  ربمغیپ ، تما  هک  نآلا  نوعجار ! هیلإ  انإ  انإ هللا و  دـندومرف : نینچ 
لوسر مدج  زا 
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( لامالا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 79ناهفصا   هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مارح  نایفسوبا  نادناخ  رب  تفالخ  دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ

.دنداد همادا  دوخ  هار  هب  دش و  ادج  ماما  زا  تینابصع  اب  ناورم  ماگنه ، نیا  رد 

تاشیامرف نیمه  زین  ناشیا  يدعب  تاکرح  يانبم  دندرک و  نایب  دـیزی  اب  ار  دوخ  ینلع  تفلاخم  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نانخـس ، نیا  اب 
.یمالسا تکلمم  نؤوش  رب  دیزی  نوچ  يا  هفیلخ  هطلس  زا  يریگولج  مالسا و  ظفح  يارب  ششوک  ینعی  دوب ؛

ناشیا زا  هفوک  لها  توعد  هکم و  هب  هنیدم  زا  نیسح  ماما  ترجه 

ناشیا زا  هفوک  لها  توعد  هکم و  هب  هنیدم  زا  نیسح  ماما  ترجه 

! ناج ردارب  درک : ضرع  دمآ و  ترضح  لزنم  هب  ع )  ) نیسح ماما  ردارب  هیفنح ، دمحم  يرجه ، لاس 60  نابعش  موس  دعب ، زور  حبص 
.یتسه نم  نادناخ  گرزب  نم و  مشچ  رون  نم ، حور  نم ، ناج  وت ، متسه ! وت  هاوخریخ  نم  يرتزیزع و  نم  دزن  مدرم  همه  زا  وت 

.تسا هداد  يرترب  ار  وت  هتخاس و  بجاو  نم  رب  ار  وت  تعاطا  دنوادخ 

هب ار  نانآ  یتسرفب و  مدرم  فرط  هب  ار  یناگدنیامن  ینک و  يرود  دیزی  تردق  زکارم  اهرهـش و  زا  یناوت  یم  هچ  ره  دیاب  نم  رظن  هب 
.یناوخب تدوخ  تعیب 

ماما یـشاب ! وت  ینابرق ، نیتسخن  دـشکب و  گـنج  هب  راـک  دـنوش و  هتـسد  ود  مدرم  يورب و  اهرهـش  نیا  زا  یکی  هب  هک  مسرت  یم  نم 
قطاـنم هب  دوـبن ، دارم  قـفو  رب  عاـضوا  رگا  ورب و  هکم  هب  درک : ضرع  هـیفنح  دـمحم  مورب ؟ هـطقن  مادـک  هـب  ناـج ! ردارب  دندیـسرپ :

یهاوخریخ ناج ! ردارب  دندومرف : ع )  ) نیـسح ماما  دـماجنا ! یم  اجک  هب  مدرم  راک  نیبب  ورب و  يرهـش  هب  يرهـش  زا  ورب ؛ یناتـسهوک 
رای مباین و  یهاگهانپ  چیه  رگا  مسق ، ادخ  هب  ناج ، ردارب  یلو  دشاب ؛ زاسراک  تداهنشیپ  بئاص و  ترظن  مراودیما  يدرک و 
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.دنداتفا هیرگ  هب  وا  اب  زین  ماما  تسیرگ و  هیفنح  دمحم  درک ! مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  زگره  مشاب ، هتشادن  يروای  و 

متسه هکم  مزاع  دوخ  نایعیـش  ناگدازردارب و  ناردارب و  اب  نونکا  نم  دهد ! ریخ  يازج  وت  هب  ادخ  ناج ؛ ردارب  دندومرف : ماما  سپس 
نیا دندیبلط و  تاود  ذغاک و  سپـس  یهدـب ! عالطا  نم  هب  ار  اجنیا  ياهدادـیور  لئاسم و  ینامب و  هنیدـم  رد  وت  هک  درادـن  یعنام  و 

هب بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  فرط  زا  تسا  یتیـصو  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دنتـشاگن : هیفنح  دمحم  يارب  ار  همان  تیـصو 
.هیفنح نبا  هب  فورعم  دمحم ، شردارب 

.تسین دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  دهد  یم  یهاوگ  یلع  نب  نیسح 

مایپ یلاعت  قح  بناج  زا  هک  تسوا  لوسر  هدنب و  هلآو - هیلع  هللا  یلص  دمحم - ، هک  دهد  یم  یهاوگ  تسا و  کیرش  یب  اتکی و  وا 
هک ره  دنوادخ  دیـسر و  دـهاوخ  ارف  نیقی  هب  تمایق  تعاس  تسا و  قح  منهج  تشهب و  هک  دـهد  یم  یهاوگ  تسا و  هدروآ  ار  قح 

.درک دهاوخ  هتخیگنارب  دشاب ، ربق  رد  هک  ار 

؛ مدرکن جورخ  يراکمتـس  نیمز و  رد  داسف  ینیب ، گرزب  دوخ  رابکتـسا ، تهج  هب  ای  و  جرفت ، حـیرفت و  رطاـخ  هب  نم  هجو  چـیه  هب 
.منک حالصا  تسا  هدمآ  دیدپ  هلآو - هیلع  هللا  یلص  دمحم - مدج  تما  رد  هک  ار  ییاهیبارخ  هک  تسا  نیا  مفده  اهنت  هکلب 

.میامن یهن  يدب  رکنم و  زا  منک و  فورعم  هب  رما  مهاوخ  یم  نم 

.میامن لمع  مالسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  مردپ  و  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  شور  هریس و  هب 

( تسوا اب  ششاداپ  و   ) تسا قح  هب  رتراوازس  دنوادخ  دنک ، لوبق  قح  لوبق  هب  دریذپب و  ارم  فرح  سک  ره  سپ 
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.تسا نیمکاحلا  مکحا  وا  هک  دنک  مکح  قح  هب  وا  نم و  نیب  دنوادخ  ات  منک  یم  ربص  نم  دنک ، تفلاخم  نم  اب  هک  ره  و 

هب طـقف  منک و  یم  لـکوت  وا  هب  اـهنت  تفاـی ؛ مهاوخن  قـیفوت  دـنوادخ  يورین  هب  زج  ردارب  يا  تسوـت  هب  نم  شرافـس  نیا  ردارب  يا 
.میظعلا یلعلا  هللااب  الإ  هوق  لوح و ال  يدهلا و ال  عبتا  نم  یلع  کیلع و  مالسلاو  میامن ، یم  هبانا  وا  هاگرد 

زا یـسوم  بقرتی : افئاخ  اهنم  جرخف  دـش : جراخ  هنیدـم  زا  دومرف ، یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  بش و  لد  رد  ربمایپ ، دـنزرف 
هک تسا  يا  هلمج  هیآ  نـیا  هیآ 21 ) صـصق ، هروس   ) دـننک بیقعت  ار  وا  تشاد  راظتنا  دیـسرت و  یم  هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  رهش 

.دنار نابز  رب  ناینوعرف  گنچ  زا  رارف  رهش و  زا  جورخ  ماگنه  ع )  ) یسوم ترضح 

.دندنام هکم  رد  ار  هدعق  يذ  لاوش و  ناضمر و  هام  نابعش و  هام  هیقب  ع )  ) نیسحلا هللادبع  ابا 

اب هنیدـم  رد  ای  هار  نیب  رد  هک  نانآ  هچ  دـندرک و  یم  تاقالم  ترـضح  اب  هکم  رد  هک  یناسک  هچ  ، ) نوگانوگ ياهتیـصخش  دارفا و 
يزکرم تموکح  اب  باـنج  نآ  دـندوب  لـیام  یـضعب  دـننامب و  هکم  رد  ناـشیا  دـندرک  یم  داهنـشیپ  دـندومن ) یم  وگ  تفگ  ناـشیا 

ماجنا دـیاب  هک  مراد  یتیرومأم  ص )  ) ادـخ لوسر  فرط  زا  نم  دوب : نیا  شخـساپ  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  یلو  دـیامن ؛ هحلاـصم 
نیا نیبم  دندوب ، هدرک  نایب  يو  تموکح  زا  تئارب  مالعا  دیزی و  اب  تعیب  مدـع  هنیدـم ، رد  ماما  هک  ینانخـس  نانخـس و  نیا  مهدـب !

نیا رد  دنزادرپب و  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  ار  ییاهب  ره  دندوب  رضاح  ع )  ) هللادبع ابا  هک  تسا  بلطم 
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.دوب هدش  یحارط  شیپ  زا  هشقن  کی  قبط  رب  ناشیا  تاکرح  هکلب  دنتشادن و  میب  يا  هثداح  چیه  زا  هار 

ناسانـشرس زا  یکی  لزنم  رد  دـندش و  ربخاب  قساف  دـیزی  اب  تعیب  زا  ترـضح  عانتما  هکم و  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دورو  زا  هفوک  لـها 
.دندرک عامتجا  ع ))  ) یلع نینمؤملاریما ، نارای   ) زا یعازخ  درص  نب  نامیلس  مان  هب  هفوک 

زین تسشن و  وا  ياج  هب  دیزی  شرسپ  درم و  هیواعم  هک  دیا  هدینش  همه  نایعیش ! يا  درک : نایب  حرش  نیدب  ینانخـس  لزنم  رد  نامیلس 
.تسا هدروآ  هانپ  ادخ  هناخ  هب  هتخیرگ و  نانآ  تسد  زا  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  ع )  ) یلع نب  نیسح  هک  دیناد  یم 

.دراد زاین  امش  تدعاسم  يرای و  هب  زورما  ع )  ) نیسح دیتسه و  وا  ردپ  هعیش  امش 

دیـسرت یم  رگا  دیناسرب و  وا  عالطا  هب  ابتک  ار  دوخ  یگدامآ  دیگنج ، یم  وا  نانمـشد  اب  دینک و  یم  يرای  ار  وا  هک  دیراد  نیقی  رگا 
؛ تسناد یم  ار  هفوک  مدرم  هیحور  یبوخب  نامیلـس  دیهدن ! شبیرف  دیراذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دینکن ، شیرای  دینک و  یتسـس  هک 

تداهش لحم  هک  يرهـش  دندرک و  اهر  هیواعم  رکـشل  لباقم  رد  ار  وا  دنتـشادرب و  تسد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  يرای  زا  هک  یمدرم 
.تسا ع )  ) یلع

یهاگآ بلطم  نیا  رب  زین  هنیدـم  هکم و  مدرم  زا  يرایـسب  هکلب  وا ، اهنت  هن  تسین و  دامتعا  لباق  ناـنآ  يراـی  هدـعو  هک  دوب  هاـگآ  وا 
.دنتشاد لماک 

اه همان  نآ  رد  دنتـشون و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  دوب ، يددعتم  ياهاضما  يواح  کی  ره  هک  ییاه  همان  هلحرم ، دـنچ  یط  رد  هفوک  لها 
، هدمآ هفوک  هب  دنتساوخ  ع )  ) یلع نب  نیسح  زا  دندرک و  راجزنا  زاربا  دیزی  تموکح  زا 
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.دریگ تسد  رد  ار  روما  مامز 

.دندرکن یمادقا  چیه  ناشیا  یلو  دوب ، هدیسر  ترضح  نآ  تسد  هب  همان  دودح 150  هکنیا  دوجو  اب 

.دیسر ماما  هب  همان  رازه  دودح 12  اهلقن ، یضعب  هب  انب  هکنآ  ات  دوب  ریزارس  اه  همان  لیس 

.وا ناملسم  نمؤم و  نایعیش  زا  ع )  ) یلع نب  نیسح  هب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  - 1 دوب : نینچ  اه  همان  زا  یضعب  ياوتحم 

.دنرادن رظن  يرگید  صخش  هب  دنتسه و  وت  رظتنم  مدرم  هک  باتشب  باتشب ! دعب ؛ اما 

.هدیسر اه  هویم  تسا و  زبسرس  اهناتسب  دعب ؛ اما  - 2 کیلع ! مالسلاو  باتشب ! باتشب !

! يا هدش  دراو  يا  هدامآ  رکشل  رب  تروص  نیا  رد  هک  وش  هفوک  دراو  یهاوخ ، یم  رگا 

-. 3

..

یلـصم هب  وا  اب  دـیع  ياهزور  میوش و  یمن  رـضاح  وا  تعامج  هعمج و  زامن  هب  ام  یلو  تسا ، رـصق  رد  هفوک  یلاو  ریـشب ، نب  نامعن 
.میور یمن 

.درک میهاوخ  ماش  هناور  مینک و  یم  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  ییآ ، یم  ام  يوس  هب  هک  میونشب  رگا 

ترـضح نآ  تکرح  دعب ، هب  نیا  زا  دنهد و  تبثم  خساپ  هفوک  مدرم  یمومع  توعد  هب  ع )  ) هللادبع ابا  هک  دش  ببـس  اه  همان  ترثک 
.دریگ یم  دوخ  هب  يرگید  لکش  دیزی  دساف  تموکح  هیلع 

.دنک داجیا  يزکرم  تموکح  يارب  ار  یناوارف  تالکشم  تسناوت  یم  یمدرم  ریگارف  تکرح  کی  یمومع ، توعد  نیا  زا  سپ 

بـسح هب  اذـل  دـشاب ؛ ترـضح  نآ  يارب  نئمطم  یهاگهانپ  دـناوت  یم  هفوک  هک  تسا  نیا  شدافم  ع )  ) ماـما زا  یمومع  توعد  نیا 
.تفر هفوک  هب  نانآ ، ياعدا  دییأت  تروص  رد  درک و  یسررب  ار  عاضوا  دیاب  رهاظ 

تیاعر نمـض  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنداتـسرف و  هفوک  هب  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ع ،)  ) نیـسح ماـما  روظنم ، نیدـب 
دوصقم ندومن  ناهنپ  يراک و  یفخم  لوصا  يوقت و 
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هب هتـشون ، هفوک  مدرم  هب  باطخ  يا  همان  دنک و  علطم  ار  ترـضح  دید ، بسانم  ار  عاضوا  هک  یتروص  رد  هفوک ، هب  تکرح  زا  دوخ 
.دنداد لیوحت  وا 

.دش یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  لزنم  دراو  هنایفخم  دیسر و  هفوک  هب  لاوش  مجنپ  زور  درک و  تکرح  هکم  زا  لیقع  هب  ملسم 

.دناوخ یم  نانآ  يارب  ار  ماما  همان  زین  ملسم  دندرک و  یم  تعیب  وا  اب  دندمآ و  یم  وا  رادید  هب  یناهنپ  روطب  نایفوک 

.دیسر رفن  رازه  هب 18  ناگدننک  تعیب  تیعمج 

.تسا ناشیا  زا  ییاریذپ  هدامآ  هفوک  هک  داد  شرازگ  ماما  هب  يا  همان  یط  زین  ملسم 

.دربب یپ  ملسم  يافتخا  لحم  هب  ریشب  نب  نامعن  هفوک ، یلاو  دش  ببس  راتخم ، لزنم  هب  مدرم  دمآ  تفر و  ترثک 

یلو مرادن ؛ يراک  دشاب ، هدماین  نم  گنج  هب  هک  یـسک  اب  نم  تفگ : تشاد و  رذحرب  دـیزی  اب  تفلاخم  زا  ار  مدرم  هتفر ، ربنم  هب  وا 
امـش اب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  هتـسد  هک  ینامز  ات  دینک ، یچیپرـس  دـیزی ) ، ) دوخ هفیلخ  نامرف  زا  دـیتسیاب و  نم  لباقم  رد  رگا 
دریگ تسد  هب  حالس  هدنفوت ، جوم  نیا  لباقم  رد  رتدوز  هچ  ره  هک  دنتساوخ  يو  زا  نامعن  نایفارطا  زا  يا  هدع  درک ! مهاوخ  گنج 

.تفریذپن ار  يأر  نیا  ریشب  نب  نامعن  یلو  دوش ؛ هفخ  هفطن  رد  نانآ  تکرح  ات  دنک  بوکرس  تدشب  ار  نایفوک  و 

اب هلباقم  زا  ریـشب  نب  نامعن  هک  دندرک  ناشنرطاخ  دنتخاس و  علطم  وا  اب  مدرم  تعیب  هفوک و  هب  ملـسم  دورو  زا  ار  دـیزی  زین  هدـع  نیا 
.دور یم  هرفط  مدرم 

، دوب هرصب  رهش  یلاو  نامز  نآ  رد  هک  ار  دایز  نب  هللادیبع  درک و  لزع  ار  نامعن  ارجام ، زا  عالطا  زا  سپ  دیزی 
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.درک بوصنم  هفوک  تیالو  هب  تمس ، ظفح  اب 

.دیامن بوکرس  ار  مایق  دنک و  ریگتسد  ار  ملسم  تشاد  تیرومأم  كافس  نشخ و  درم  نیا 

.دنتسج دادمتسا  زین  نانآ  زا  هرصب  نارس  هب  ییاه  همان  یط  هکلب  دوبن ، هفوک  مدرم  هب  رصحنم  مالسلا - هیلع  نیسح - ماما  توعد 

دوخ کمک  ياضاقت  ماما  هک  درب  هرصب  هب  دوراج  نب  رذنم  یلشهن و  دوعسم  نب  دیزی  يارب  ار  همان  ود  نامیلـس ، ترـضح ، نآ  مالغ 
.دندوب هدرک  حرطم  اه  همان  نآ  رد  هرصب  گرزب  ود  نیا  زا  ار 

.دومن ماما  يرای  هدامآ  ار  نانآ  درک و  جییهت  دوخ  زیگناروش  نانخس  اب  ار  میمت  ینب  هلیبق  دوعسم ، نب  دیزی 

.دومن مالعا  ار  شدارفا  دوخ و  يرادافو  تشون و  يا  همان  ناشیا  هب  سپس 

نمیا تمایق  روآ  تشحو  كانلوه و  زور  رد  ار  وت  دنوادخ  دـندومرف : دـندش و  لاحـشوخ  رایـسب  وا  همان  ندـناوخ  زا  سپ  ترـضح 
زا شیپ  دوعـسم  نب  دیزی  هنافـسأتم  دزاس ! باریـس  ار  وت  تسا ، دیدش  رایـسب  یگنـشت  راشف  هک  يزور  رد  دـنک و  زیزع  ار  وت  دراد و 

هللادیبع رسمه  شرتخد  هک  دوراج  نب  رذنم  اما  دش ، رثأتم  رایـسب  دینـش و  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  ع ،)  ) ماما تمـس  هب  تکرح 
.درک دایز  نبا  میلست  همان  هارمه  هب  ار  مالغ  دوب ، دایز 

.دش هفوک  یهار  تشاد و  رذحرب  یتفلاخم  عون  ره  زا  ار  مدرم  ینانخس  یط  دناسر و  لتق  هب  ار  مالغ  زین  وا 

.دوش کیرات  اوه  ات  درک  فقوت  دش ، کیدزن  هفوک  هب  هکنآ  زا  سپ  هللادیبع 

.دش هفوک  دراو  یکیرات  رد  تشاد ، ششوپ  هرهچ  رب  رس و  رب  یهایس  همامع  هک  یلاح  رد  بش ، لوا 

ع)  ) یلع نب  نیسح  وا  دندرک  نامگ  دنتشاد ، ار  ع )  ) نیسح ماما  دورو  راظتنا  هک  مدرم 
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.دندش داش  رایسب  اذل  تسا ؛

.دنتخانش ار  وا  دندش ، کیدزن  وا  هب  هکنیا  زا  دعب  یلو 

.دش حبص  رظتنم  دنام و  خاک  رد  ار  بش  دایز  نبا 

ملـسم زا  ات  تساوخ  نانآ  زا  تسا و  هدـش  بوصنم  هفوک  ریما  ناونع  هب  هک  داد  عالطا  مدرم  هب  تفر و  ربنم  هب  هللادـیبع  ناـهاگحبص 
.دندنویپب وا  هب  دننک و  يرود 

.دش دراو  هورع  نب  یناه  لزنم  هب  دش و  جراخ  راتخم  لزنم  زا  هفوک ، هب  هللادیبع  دورو  ربخ  ندینش  زا  سپ  زین  لیقع  نب  ملسم 

شناـنامیپ مه  ریاـس  دوخ و  هلیبق  دارفا  نیب  رد  یناوارف  ذوفن  زا  دوب و  هفوک  فارـشا  ناـیعا و  زا  دارم و  هلیبـق  سیئر  هورع ، نب  یناـه 
.دوب رادروخرب 

.داتسرف فارطا  هب  ملسم  يافتخا  لحم  نتفای  يارب  ار  یصاخشا  هللادیبع 

رازه هس  دایز  نبا  روظنم ، نیدـب  دـنک و  تعیب  ملـسم  اب  رهاظب  ات  تفای  تیرومأم  هللادـیبع  فرط  زا  لقعم  ماـن  هب  وا  ناـمالغ  زا  یکی 
.دیامن بلج  الماک  ار  وا  دامتعا  دزادرپب و  ملسم  هب  ار  غلبم  نیا  ات  داد  وا  هب  مهرد 

.تفای هار  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  قیرط ، نیا  زا  دش و  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  دامتعا  بلج  هب  قفوم  ادتبا  يو 

.دوب هدش  المرب  هللادیبع  يارب  ملسم  يافتخا  لحم  نیاربانب ،

.دید یمن  ار  هورع  نب  یناه  نانآ  نایم  رد  یلو  دننک ؛ تیامح  وا  زا  هفوک  فارشا  نایعا و  همه  تشاد  راظتنا  دایز  نبا 

.دوب هدماین  هللادیبع  رادید  هب  هک  دوب  یتدم  وا 

.تسا هدماین  امش  رادید  هب  تهج  نیدب  تسا و  ضیرم  یناه  میا  هدینش  دنتفگ : وا  هب  هفوک  ریما  نایفارطا 

.دنیشن یم  هناخ  رد  ولج  زور  ره  هدش و  بوخ  شلاح  ما  هدینش  نم  یلو  تفگ : هللادیبع  .

تسا و ضیرم  رگا  دییوگب  دیورب و  وا  دزن 
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.تفر میهاوخ  وا  رادید  هب  ام  دیآ ، یمن  ام  رادید  هب 

چیه دایز  نبا  بناج  زا  هک  دنداد  نانیمطا  يو  هب  سپـس  دندناسر ، وا  هب  ار  هللادیبع  مایپ  دنتفر و  یناه  لزنم  هب  دایز  نبا  ناگداتـسرف 
.دندروآ دایز  نبا  خاک  هب  ار  وا  دش و  دهاوخن  يو  هجوتم  يرطخ 

یم ارم  گرم  وا  یلو  متـساوخ ؛ یم  ار  وا  یگدـنز  نم  دـمآ ! شدوخ  ياپ  اب  نئاـخ  تفگ : داـتفا ، یناـه  هب  هللادـیبع  مشچ  هک  نیمه 
.دهد لیوحت  ار  لیقع  نب  ملسم  تساوخ  وا  زا  درک و  خیبوت  تدشب  ار  وا  سپس  دیبلط !

.تسا هدش  شاف  وا  زار  هک  تسناد  دایز ، نبا  سوساج  لقعم ، ندمآ  اب  اما  درک ؛ یم  راکنا  تدشب  ار  بلطم  یناه 

.دراپسب نمشد  هب  هدروآ ، هانپ  وا  هب  هک  ار  ینامهیم  دشن  رضاح  وا  یلو  دهد ؛ لیوحت  ار  ملسم  هک  تساوخ  یناه  زا  اددجم  هللادیبع 

.دومن سبح  خاک  ياهقاتا  زا  یکی  رد  درک و  بورضم  تدشب  ار  یناه  هللادیبع ،

.دنک یم  دیدهت  ار  وا  ناج  رطخ ، دندز  سدح  دیسر و  شنایفارطا  شوگ  هب  خاک ، هب  یناه  دورو  ربخ 

.دنک وگزاب  ار  تیعقاو  ات  دنتساوخ  هللادیبع  زا  دندروآ و  موجه  خاک  هب  اذل 

ار مدرم  دنک ، نایب  ار  هعقاو  لیصفت  هکنآ  نودب  تسا و  هدنز  یناه  هک  داد  عالطا  مدرم  هب  تفر و  هرامالاراد  ماب  هب  زین  یضاق  حیرش 
درک جورخ  شنارای  اب  دیسر ، ملسم  هب  هورع  نب  یناه  ندش  ریگتسد  ربخ  نوچ  لیقع -  نب  ملسم  مایق  .درک  قرفتم  ار  نانآ  تفیرف و 

.دش گنج  ریگرد  هفوک  نآ ، لابند  هب  و 

.دز هسیسد  هب  تسد  دید ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  هک  هللادیبع 

فرط زا  یمیظع  رکشل  دنتفگ : مدرم  هب  هدومن ، ینکارپ  هعیاش  مدرم  نیب  وا  روتسد  هب  هفوک  فارشا  نایعا و 
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.دندرک اهر  ار  ملسم  رصنع ، تسس  نایفوک  هلیح ، بیرف و  نیا  اب  دنک ! بوکرس  ار  امش  تکرح  ات  دیآ  یم  ماش 

.دندوب هتفر  زین  رفن  هد  نآ  درک ، هماقا  دجسم  رد  ار  زامن  نوچ  دندوب و  هدنام  وا  اب  رفن  هد  اهنت  هک  دناسر  بش  هب  ار  زور  یلاح  رد  وا 

.داد شهانپ  دید و  ار  وا  ینزریپ  هکنآ  ات  تشگ  یم  رهش  ياه  هچوک  رد  سک  یب  اهنت و  نآ ، زا  سپ 

.درک هاگآ  وا  يافتخا  لحم  زا  ار  هللادیبع  نارومأم  نز  نآ  رسپ  یلو 

.دنک میلست  ار  دوخ  دنتساوخ  ملسم  زا  دندرک و  هرصاحم  ار  نزریپ  هناخ  گنرد  یب  یتموکح  نازابرس 

.دش راوس  دوخ  بسا  رب  دیشوپ و  هرز  زین  وا 

.دش ریگتسد  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  تحارج ، یگتسخ و  رثارب  تشک ، ار  يا  هدع  هکنآ  زا  سپ  دیگنج و  نازابرس  اب 

.دندناسر لتق  هب  ار  وا  دندرب و  هرامالاراد  ماب  هب  ار  ملسم  دایز ، نبا  روتسد  هب 

.دنا هدرک  رکذ  يرمق  يرجه  لاس 60  هجح  يذ  مهن  ار  يو  تداهش  خیرات 

.دیناسر تداهش  هب  زین  ار  هورع  نب  یناه  هللادیبع  نآ ، زا  سپ 

تـساوخ نانآ  زا  داتـسرف و  هکم  هب  ار  دوخ  نارومأم  زا  يا  هدع  هیواعم  نب  دیزی  قارع -  تمـس  هب  هکم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  تکرح 
.دنگنجب ماما  اب  دیشک  گنج  هب  راک  رگا  دننک و  رورت  ار  ع )  ) ماما هک 

هب زا  شیپ  زور  کـی  ینعی  ، ) هجح يذ  متـشه  زور  روهـشم ، لوـق  هب  اـنب  دـندوب ، هتفاـی  یهاـگآ  هئطوـت  نیا  زا  هک  ع )  ) نیـسح ماـما 
.دندرک كرت  ار  هکم  لیقع ،) هب  ملسم  ندیسر  تداهش 

.دنتسناد یم  دامتعا  لباق  ریغ  یمدرم  ار  نانآ  دندرک و  یم  عنم  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  ترضح  مدرم ، زا  يرایسب 

، هلمج نآ  زا 
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یم امـش  ناج ! ردارب  درک - : ضرع  نینچ  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  ماگنه  بش  مالـسلا - هیلع  نیـسح - ماما  ردارب  هیفنح  نبدـمحم 
اریز نامب ؛ هکم  رد  یناد  یم  حالـص  رگا  دننک ؛ نینچ  زین  وت  اب  مسرت  یم  نم  دندرک و  رکم  تردارب  ردپ و  اب  هفوک  مدرم  هک  دـیناد 

هب دـناسرب و  لـتق  هب  دـنوادخ  مرح  رد  ارم  یناـهگان  روطب  هیواـعم  نب  دـیزی  مسرت  یم  یتسه - ! دارفا  نیرت  دـنمجرا  نیرتزیزع و  وت 
یمن مه  دیزی  دوب و  یهاوخ  مرتحم  اجنآ  رد  اریز  ورب  نمی  هب  یـسرت ، یم  نیا  زا  رگا  دوش - ! تمرح  کته  ادخ  هناخ  هب  نم  هلیـسو 

.درک مهاوخ  لمأت  وت  داهنشیپ  رد  نامب - ! اجنآ  رد  ورب و  اهنابایب  هب  هکنیا  ای  دبای ، تسد  وت  هب  دناوت 

.دننک كرت  هفوک  دصقم  هب  ار  هکم  دنتفرگ  میمصت  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  دوجو ، نیا  اب 

.دوب بش  رخآ  تاعاس 

.دیسر هیفنح  نب  دمحم  هب  ماما  تکرح  ربخ 

: دیسرپ تفرگ و  تسد  هب  ار  ترضح  هقان  راهم  دیناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  وا 

؟ درک یهاوخ  لمأت  نم  داهنشیپ  رد  هک  يدادن  هدعو  رگم  ناج ! ردارب  - 

یلب - 

؟ ینک یم  باتش  ارچ  سپ  - 

هتـشک ار  وت  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  نک  تکرح  قارع  تمـس  هب  نیـسح ! يا  دندومرف : نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  وت  نتفر  زا  سپ  - 
؟ يرب یم  تدوخ  اب  هچ  يارب  ار  اهنز  نیا  سپ  يور ، یم  ندش  هتشک  يارب  هک  نونکا  نوعجار ! هیلإ  انإ  انإ هللا و  دنیبب - !

درک و عادو  ماما  اب  هیفنح  دمحم  وگ ، تفگ  نیا  زا  سپ  دنیبب ! ریـسا  ار  نانز  نیا  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  دومرف : نم  هب  ادـخ  لوسر  - 
.دندرک كرت  ار  هکم  ماما 

ار هبطخ  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  تکرح ، زا  شیپ  یتاظحل 
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هللااب الإ  هوق  هللا و ال  ءاش  ام  دمحلا هللا ؛ دندومرف : داریا  تیعمج  هب  باطخ  تسا ، نآ  زا  لابقتسا  دوخ و  تداهـش  هب  ملع  زا  یکاح  هک 
.مدآ دلو  یلع  توملا  طخ  هلوسر ؛ یلع  هللا  یلص  و 

.ددنب یم  شقن  ناوج  نارتخد  ندرگ  رب  هک  يدنبندرگ  طخ  نوچمه  تسا  هدش  هدیشک  مدآ  نادنزرف  رب  گرم ، طخ  خلا :) .)

هک تسا  هدش  نیعم  یهاگلتق  نم  يارب  دوب ! فسوی  قاتشم  بوقعی  هک  روط  نامه  متسه ؛ دوخ  ناگتشذگ  رادید  قاتـشم  ردقچ  نم 
.دیسر مهاوخ  نآ  هب 

ياهمکـش دنا و  هدرک  هکت  هکت  ارم  هدیرد ، مه  زا  البرک  سیواون و  نیمزرـس  نیب  ار  منت  دنب  دـنب  نابایب  ناگرگ  هک  منیب  یم  ییوگ 
.دنزاس یم  رپ  ار  دوخ  یهت  ياهنابنا  دننک و  یم  ریس  نم  زا  ار  دوخ  هنسرگ 

.تسین يزیرگ  تسا ، هدومرف  نیعم  یهلا  ریدقت  بلق  هک  يزور  زا 

.تسه زین  تیب  لها  ام  تیاضر  دنوادخ ، تیاضر 

.داد دهاوخ  ام  هب  ار  نارباص  شاداپ  وا  مینک و  یم  ربص  وا  ناحتما  رب  ام 

دنهاوخ رگیدکی  اب  تشهب  رد  همه  دنام و  دنهاوخن  ادـج  يو  زا  وا  ياه  هشوگ  رگج  و  ص )  ) ادـخ لوسر  نت  ياه  هراپ  تقو  چـیه 
.درک دهاوخ  افو  نانآ  هلیسو  هب  شا  هدعو  هب  دوش و  یم  داش  نانآ  رادید  هب  ص )  ) ادخ لوسر  مشچ  دوب ؛

چوک ام  اب  تسا ، هدرک  ادخ  رادید  هدامآ  ار  دوخ  دزیرب و  ار  دوخ  نوخ  دنک و  ادف  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسا  رضاح  هک  سک  ره 
.هللاءاشنا درک ؛ مهاوخ  تکرح  نادادماب  نم  هک  دنک 

امــش و اـب  ناـشیاهلد  قارع  لـها  دـنداد : یم  ترــضح  هـب  ار  يا  هدـع  هار  نـیب  رد  مالــسلا - هـیلع  نیــسح - ماـما  تـکرح  زا  سپ 
.تسا امش  هیلع  ناشیاهریشمش 

نانچمه ییافو ، یب  نیا  هب  ماما  ملع  دوجو  اب 
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.دنورب هفوک  هب  هک  دندوب  ممصم 

.دوبر باوخ  ار  ع )  ) نیسح ماما  هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد 

! درب یم  تشهب  يوس  هب  باتـش  اب  ار  امـش  گرم  دیور و  یم  باتـش  اب  امـش  داد : ادن  یفتاه  دـندومرف : دـندش ، رادـیب  هکنآ  زا  سپ 
ربکا یلع  میقح ! رب  ام  مسق ، ادخ  هب  يرآ ؛ دومرف : میتسین ؟ قح  رب  ام  ایآ  ناج ! ردپ  درک : ضرع  ع )  ) ربکا یلع  ترـضح  ماما ، دنزرف 

، هار نیب  رد  دـهد ! ریخ  يازج  وـت  هب  ادـخ  مناـج ؛ رـسپ  دـندومرف : ماـما  میرادـن ! یکاـب  گرم  زا  تروـص  نـیا  رد  درک : ضرع  (ع )
رهـصم نب  سیق  دیـسر و  دنهاوخ  هفوک  هب  يدوزب  هک  دندرک  دزـشوگ  مدرم  هب  دنتـشاگن و  هفوک  مدرم  هب  باطخ  يا  همان  ترـضح 

.دندومن یبتک  مایپ  ندناسر  رومأم  ار  يوادیص 

هراپ هراپ  ار  نآ  دوش  شاف  همان  ياوتحم  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دش ؛ ریگتسد  یتموکح  نارومأم  هلیسو  هب  هفوک  کیدزن  رهصم  نی  سیق 
.درک

هب دور و  ربنم  يالاب  ای  دـنک و  شاف  ار  همان  ياوتحم  ای  تساوخ  وا  زا  دایز  نبا  دـندرب ، هفوک  یلاو  دایز  هللادـیبع  دزن  ار  وا  نارومأـم ،
.دیوگب ازسان  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ع ،)  ) یلع

.درک مهاوخ  نعل  ار  شنادنزرف  یلع و  ربنم  يالاب  یلو  درک ، مهاوخن  شاف  ار  همان  ياوتحم  نم  تفگ : سیق 

شردـپ و دایز و  نبا  داتـسرف و  تاولـص  مهع )  ) تیب لها  ادـخ و  لوسر  رب  یهلا ، يانث  دـمح و  زا  سپ  یلو  تفر ؛ ربنم  يالاب  سیق 
.تسا هطقن  نالف  رد  وا  متسه و  امش  يوس  هب  ع )  ) نیسح هداتسرف  نم  مدرم ! يا  تفگ : سپس  درک ؛ تنعل  ار  هیما  ینب  ناراکمتس 

!. دینک يرای  ار  وا  دیورب و  وا  فرط  هب 

ار وا  دایز  نب  هللادیبع  روتسد  هب 
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.دندناسر تداهش  هب  ار  هتشذگ  ناج  زا  هدنیامن  نیا  دنتخادنا و  ریز  هب  رصق  يالاب  زا 

.تشاد مان  هیبا  نب  دایز  دایز ، نب  هللادیبع  ردپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  )

رسپ دایز  ینعی  هیبا  نب  دایز  وا  هب  ور ، نیا  زا  تسیک ؛ شردپ  دوبن  مولعم  یتسردب  دوب و  هدمآ  ایند  هب  هراکدب  هرجاف و  يردام  زا  يو 
.دنتفگ یم  شردپ 

نآ تداهـش  زا  سپ  یلو  تشاد ؛ روضح  زین  ناشیا  ياـهگنج  رد  دوب و  ترـضح  نآ  باحـصا  ءزج  ع )  ) یلع تاـیح  ناـمز  اـت  يو 
.دناوخ دوخ  ردارب  ار  يو  درک و  بستنم  نایفسوبا  هب  ار  وا  ینز ، تداهش  هب  نایفسوبا ، نب  هیواعم  ترضح ،

هب دش و  قحلم  هیواعم  هب  دـبای ، ییاهر  تسا ) وا  هداوناخ  هقباس  ءوس  زا  یکاح  هک   ) تشز ناونع  نیا  زا  تساوخ  یم  دـیاش  هک  دایز 
( مالـسلا مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  اب  يو  ینمـشد  سپ ، نآ  زا  دـمآ و  رد  يو  ناکیدزن  نیرت  دـمآراک  زا  یکی  تروص 

.دیدرگ نوزفازور 

تروص هب  زین  وا  دنزرف  کنیا  دمآ و  یم  رامش  هب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هیلع  مایق  رد  يوما  تموکح  یساسا  ياه  هرهم  زا  یکی  وا 
(. .دوب ع )  ) نیسح ماما  ندناسر  تداهش  هب  ددص  رد  دیزی ، تموکح  هرهم  نیرت  یلصا 

ماما تکرح  همادا  زا  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپس  يریگولج 

ماما تکرح  همادا  زا  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپس  يریگولج 

ياج رهاـظ  بسحب  رگید  دیـسر و  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  هر ) ) رهـصم هب  سیق  و  هر )  ) لـیقع نب  ملـسم  تداهـش  ربخ  هفوک  هار  نیب  رد 
.دنتفرگ تکرح  همادا  هب  میمصت  ع )  ) ماما دوجو ، نیا  اب  دوب ؛ هدنامن  هفوک  لها  رکم  ردغ و  رد  یکش 

.دیآ یم  نانآ  تمس  هب  رود  زا  یهاپس  هک  دندش  هجوتم  دیسر ، هفوک  یکیدزن  هب  ینیسح  ناوراک  هکنآ  زا  سپ 

هاپس هاپس ، نیا 
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.دوب هفوک - گرزب  رادرس  یحایر - دیزی  نب  رح 

.دنک تعنامم  هنیدم  هب  ناشیا  تشگزاب  زا  نینچمه  دوش و  هفوک  هب  ترضح  تکرح  عنام  تشاد  تیرومأم  وا 

.دندوب هنشت  رایسب  رح  هاپس 

عالطا هب  ار  دوخ  تیرومأم  رح  هاگنآ  دنداد ؛ بآ  نانآ  ياهبسا  یتح  هاپـس و  دارفا  هب  ترـضح  نآ  نارای  ع ،)  ) نیـسح ماما  نامرف  هب 
.دناسر ماما 

.میایب هفوک  هب  دیتساوخ  نم  زا  دیتشون و  همان  ناتدوخ  امش  دندومرف : ع )  ) نیسح ماما 

هب معالطا ! یب  اه  همان  نیا  زا  نم  مسق  ادخ  هب  داد : خـساپ  رح  مدرگرب ! دـیراذگب  دـیا ، هدـش  فرـصنم  دوخ  هتـساوخ  زا  رگا  نونکا 
.دنداد رارق  رح  لباقم  رد  همان  زا  رپ  ینیجروخ  ماما ، روتسد 

.مربب دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  ار  وت  مراد  روتسد  ما و  هتشونن  يا  همان  نم  تفگ : رح 

.دش ترضح  تشگزاب  عنام  رح  یلو  دنداد ؛ تشگزاب  روتسد  دوخ  نارای  هب  دندرک و  يراد  دوخ  ندش  میلست  زا  ماما 

هب ار  نخس  نیا  يرگید  یسک  رگا  تفگ : دیزی  نبرح  یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  دیرگب ! تیازع  هب  تردام  دندومرف : ع )  ) نیـسح ماما 
سپـس مربب ! مارتـحا  یکین و  هب  زج  ار  وا  ماـن  مناوت  یمن  هک  تسا  یـسک  وت  رداـم  یلو  مداد ؛ یم  خـساپ  وا  هب  اـمتح  تفگ ، یم  نم 

.دننک باختنا  ار  يرگید  هار  دنورب و  هنیدم  هب  هن  دیایب و  هفوک  هب  هن  ماما  درک  داهنشیپ 

.دنداد رییغت  ار  تکرح  ریسم  زین  ماما 

امش مدرم ! يا  تسا : نینچ  نآ  نتم  هک  دندناوخ  يا  هبطخ  رح ، اب  تاقالم  زا  سپ  ع )  ) نیسح ماما  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  بتک  رد 
.تسا هدش  عقاو  ام  رب  يدماشیپ  هچ  هک  دینیب  یم 

.تسا هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  ياهیدیلپ  هدرک و  رییغت  ایند 

.دنک یم  تکرح  ناسنا  هتساوخ  فالخ  رب  هراومه  هدرک و  تشپ  نآ  ياهیکین 

زا اما 
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.دنام یم  نآ  رد  یفرظ  ندش  یلاخ  زا  سپ  هک  یبآ  تارطق  رادقم  هب  يا  هدنام  هت  رگم  هدنامن  يزیچ  ایند 

رادـید قاتـشم ، نمؤم  دـیاب  ینامز  نینچ  رد  یتسارب  ددرگ ؟ یمن  يراددوخ  لـطاب  زا  دوش و  یمن  لـمع  قح  هب  هک  دـینیب  یمن  رگم 
.مناد یمن  تلالم  تلاسک و  زج  ار  ناملاظ  اب  یگدنز  یتخبشوخ و  زج  ار  گرم  نم  دشاب ! دنوادخ 

یم نید  درگ  دشاب ، هافر  رد  نانآ  یگدنز  هک  ییاج  ات  تسا و  يراج  ناشنابز  رب  ناهد  بآ  نوچ  نید ، دنتـسه و  ایند  بلاط  مدرم ،
.دوب دنهاوخ  كدنا  رایسب  نارادنید  نامز ، نآ  رد  دنوش ، راتفرگ  اهیتخس  تالکشم و  هب  نوچ  اما  دنخرچ ،

ره دومرف : هلآو -  هیلع  یلص  ادخ -  لوسر  مدرم ! يا  تسا : نینچ  نآ  همجرت  هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  يرگید  هبطخ 
تسا ادخ  لوسر  تنس  فلاخم  دنک ، یم  ضقن  ار  یهلا  نامیپ  درمش و  یم  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلـس  سک 

، دنکن یتفلاخم  يو  هب  تبـسن  راتفگ  اب  هن  لمع و  اب  هن  لاح ، نیا  اب  تسا و  دنوادخ  ناگدنب  نیب  وا  لمع  كالم  ینمـشد ، هانگ و  و 
هدرک رایتخا  ار  ناطیش  تعاطا  هورگ  نیا  هک  دینادب  تسا ! وا  راوازـس  هک  دنک  دراو  یهاگیاج  هب  ار  وا  هک  تسا  راوازـس  دنوادخ  رب 

ار مئانغ  دنا و  هدرک  لیطعت  ار  یهلا  دودح  دنا ؛ هدومن  جیار  ار  یهابت  داسف و  دنا ، هتـشاذگ  رانک  ار  نامحر  يادـخ  زا  تیعبت  دـنا و 
.دنا هداد  صاصتخا  ناشدوخ  هب  دراد ، قلعت  ناناملسم  همه  هب  هک 

نم هب  امش  ياه  همان  مریگب ) ار  داسف  نیا  ولج  هک   ) مرتراوازـس مدوخ  ریغ  زا  نم  دنا و  هدرک  مارح  ار  وا  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح 
نم دزن  امش  ياه  هداتسرف  هدیسر و 
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.دنا هدمآ 

باوص هار  هب  هک  دیتسه  یقاب  دوخ  تعیب  رـس  رب  زونه  رگا  دیراذگن ، میاهنت  دـینکن و  نمـشد  میلـست  ارم  هک  دـیا  هدرک  تعیب  نم  اب 
.دیا هداهن  مدق 

هداوناخ اب  نم  هداوناخ  امش و  ياهناج  اب  نم  ناج  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  رتخد  همطاف ، رسپ  متسه ، یلع  نب  نیسح  نم ،
.دنتسه امش 

اب اریز  تسین ؛ بجعت  ياج  دینک ، زاب  دوخ  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  دینک و  ینکـش  دهع  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دینک ! ادتقا  نم  هب 
.دروخب ار  امش  بیرف  هک  تسا  یسک  هدروخ  بیرف  دیا ! هدرک  ار  نیمه  زین  لیقع ) نب  ملسم   ) میومع رسپ  ردارب و  ردپ و 

تسا و هدرک  مادقا  شدوخ  ررـض  هب  دـنک ، ینکـش  نامیپ  سک  ره  دـیا و  هتخاس  هابت  ار  دوخ  بیـصن  نوگژاو و  ار  دوخ  تخب  امش 
.تخاس دهاوخ  زاین  یب  امش  زا  ارم  دنوادخ 

.هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

البرک نیمزرس  هب  نیسح  ماما  ناوراک  دورو 

البرک نیمزرس  هب  نیسح  ماما  ناوراک  دورو 

نیمزرس هب  دندرک ، یم  یهارمه  ار  نانآ  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپـس  هک  یلاح  رد  يرجه ، لاس 61  مرحم  مود  زور  ینیسح ، ناوراک 
.دندش دراو  البرک 

.البرک دنتفگ : تسیچ ؟ نیمزرس  نیا  مان  دندیسرپ : ع )  ) نیسحلا هللادبع  ابا 

.تسا تبیصم  هودنا و  لحم  اجنیا  مرب ! یم  هانپ  وت  هب  اهالب  اهمغ و  زا  ادنوادخ ! دندومرف :

.تسا ام  ياهربق  لحم  ام و  نوخ  نتخیر  لحم  ام و  ندش  هدایپ  لحم  اجنیا  دیوش ! هدایپ 

.تسا هداد  نم  هب  ادخ  لوسر  مدج  ار  ربخ  نیا 

.دومن فقوت  زین  رح  هاپس  دندش و  هدایپ  باحصا 

.تخاس ربخاب  ارجام  زا  ار  دایز  نب  هللادیبع  يا  همان  یط  یحایر  نب  رح  سپس 

! نیسح يا  تشون : نومضم  نیا  هب  يا  همان  مالسلا - هیلع  نیسح - ماما  هب  زین  دایز  نب  هللادیبع 
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.يا هدرک  فقوت  البرک  رد  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 

.مالسلاو يوش ! نم  مکح  ملست  ای  مشکب و  ار  وت  ات  منکن  ریس  اذغ  زا  ار  دوخ  مکش  مباوخن و  هک  تسا  هتشون  نم  هب  دیزی 

.دندادن ار  نآ  باوج  یتح  دنتخادنا و  رود  هب  ار  نآ  همان ، تئارق  زا  سپ  ع )  ) نیسح ماما 

هدعو وا  هب  دگنجب و  ماما  اب  داد  روتـسد  وا  هب  درک و  بصن  هاپـس  هدـنامرف  ناونع  هب  ار  دعـس  رمع  ربخ ، نیا  ندینـش  زا  سپ  دایز  نبا 
.درک دهاوخ  راذگاو  وا  هب  ار  ير  تموکح  دنک ، لمع  روتسد  نیا  هب  رگا  داد 

وا تموکح ، ایند و  هب  طرفم  هقالع  قشع و  یلو  دریگب ، ندرگ  هب  ار  ماما  نوخ  تساوخ  یمن  تفریذپ و  یمن  ادتبا  دعس  رمع  هچرگ 
.دش ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  اب  گنج  هب  رضاح  تشاداو و  تعاطا  هب  ار 

.دوش یم  البرک  نیمزرس  دراو  ماظن  هراوس  رازه  راهچ  اب  دعس  رمع  دعب ، زور 

.دوش یم  ایوج  ار  ترضح  تکرح  فده  دتسرف و  یم  ع )  ) نیسح ماما  دزن  ار  يا  هدنیامن  دعس  رمع  البرک ، هب  دورو  زا  سپ 

.میایب هفوک  هب  دیتساوخ  دیتشون و  همان  نم  هب  ناتدوخ  امش  دندومرف : خساپ  رد  ترضح 

.دومن مهاوخ  كرت  ار  اجنیا  تشگ و  مهاوخرب  زین  نم  دیا ، هتشگرب  دوخ  نخس  زا  رگا  نونکا 

.تشون دایز  نب  هللادیبع  هب  ار  ماما  خساپ  دماجنایب ، هحلاصم  هب  راک  رودقم  هک  اجنآ  ات  تساوخ  یم  هک  دعس  رمع 

هب سپس  درک ! مهاوخن  شیاهر  زگره  تسا ، هدش  راتفرگ  ام  لاگنچ  رد  وا  هک  نونکا  تفگ : نینچ  دعس  رمع  همان  خساپ  رد  هللادیبع 
.داد هزیاج  شاداپ و  هدعو  نانآ  هب  درک و  قیوشت  ص )  ) ادخ لوسر  رسپ  اب  دربن  هب  ار  مدرم  تفر و  ربنم 

، نآ زا  سپ 
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یط دایز  نبا  دزیرب ! ار  وا  نوخ  ات  تفر  یم  هک  دنتـسویپ  يرکـشل  هب  ص ،)  ) ادخ لوسر  رـسپ  ناگدـننک  توعد  ناراگن و  همان  لیس 
.دیسر رفن  رازه  هب 20  وا  نایهاپس  ددع  هکنآ  ات  داتسرف  دعس  رمع  يارب  ار  ینایهاپس  هلحرم ، دنچ 

.دیسر ارف  يرجه  لاس 61  مرحم  متفه  زور 

.درک میلست  دعس  رمع  هب  ار  يا  همان  دایز  نبا  هداتسرف 

بآ هرطق  کی  یتح  دراذگن  دوش و  لئاح  تارف  بآ  ماما و  نارای  نیب  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  هدش  هتساوخ  دعـس  رمع  زا  همان  نآ  رد 
.دسرب نانآ  هب 

.تشامگ تارف  هعیرش  زا  تظفاحم  هب  ار  يا  هدع  زین  دعس  رمع 

.دومن هبلغ  ناکدوک  نانز و  رب  يدیدش  یگنشت  دش و  هتسب  ینیسح  ناوراک  يور  هب  بآ  مرحم ، متفه  زور  بیترت ، نیدب 

هدیشوپ دایز  نب  هللادیبع  رب  دعـس  رمع  ياه  يراک  هحماسم  البرک  نامهم  تمرح  دنتـشاد  شوخ  نایفوک  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 
ار نادیم  درک ، يریگ  هجیتن  دیاب  هک  ینامز  رد  دنک و  یچیپرس  ع )  ) نیـسح ماما  اب  گنج  روتـسد  زا  وا  هک  تفر  یم  نآ  میب  دوبن و 

.دیامن كرت 

دعـس نب  رمع  دزن  البرک ، هب  يا  همان  اب  هارمه  دوب ، بلقلا  یـسق  نشخ و  يدرم  هک  ار  نشوجلا  يذ  نبرمـش  داـیز ، نب  هللا  دـیبع  اذـل 
.داتسرف

نیا نتفریذپن  تروص  رد  دنوش و  میلـست  طرـش  دـیق و  نودـب  همه  دـنک  داهنـشیپ  ماما  هب  ات  تساوخ  دعـس  رمع  زا  اددـجم  دایز  نبا 
.دگنجب نانآ  اب  ای  دتسرفب و  هفوک  هب  هدنز  ار  اهنآ  داهنشیپ ،

نم دزن  ار  شرـس  نزب و  ندرگ  ار  وا  یتسه ؛ هاپـس  هدـنامرف  وت  تفریذـپن ، ار  نامرف  دعـس  رمع  رگا  تفگ : رمـش  هب  اهافـش  داـیز  نبا 
رمش دناوخ و  ار  هللادیبع  همان  دعس  رمع  تسرفب !
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.داد دهاوخ  تسد  زا  ار  یهدنامرف  نامرف ، نتفریذپن  تروص  رد  هک  درک  دزشوگ  وا  هب 

ماظن هدایپ  یهدنامرف  هب  ار  رمـش  درک و  مالعا  روتـسد  يارجا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دشن و  تمـس  نیا  نداد  تسد  زا  هب  رـضاح  وا 
.دومن بوصنم  رکشل 

اعوسات

اعوسات

.دیسر یم  رظن  هب  یعطق  گنج  عوقو 

راشرـس نامیا  تسا و  يراج  نانآ  ياهگر  رد  ع )  ) یلع نوخ  هک  ینادرم  لباقم ، فرط  رد  تشاد و  رارق  رفک  هاپـس  فرط  کـی  رد 
یم ندـش  هتـشک  زا  ار  نانآ  رتشیب  هچ  ره  هک  یناراوگرزب  دـهد ، یم  هولج  ریقح  و  کـچوک ، ناـنآ  رظن  رد  ار  يا  هثداـح  ره  ناـنآ ،

مکل اوعمج  دـق  سانلا  نإ  سانلا  مهل  لاق  نیذـلا  رتنوزفا : لاعتم  راگدرورپ  رب  ناشلکوت  دوش و  یم  رتشیب  نانآ  ناـشنامیا  دـندناسرت ،
، دنا هدش  عمج  امـش  هیلع  یگمه  دـنیوگ  یم  اهنآ  هب  مدرم  نوچ  هک  نانآ  لیکولا : معن  هللا و  انبـسح  اولاق  انامیإ و  مهدازف  مهوشخاف 

یم وا  هب  ار  دوخ  راک  ام  تسا و  سب  ار  ام  دـنوادخ  اهنت  دـنیوگ : یم  دوش و  یم  رتشیب  ناـشنامیا  ضوع ، رد  دیـسرتب ، ناـنآ  زا  سپ 
ربکا یلع  ع ،)  ) سابعلا لضفلاوبا  ع ،)  ) یلع نب  نیـسح  نوچ  ینادرم  هیآ 173 ) نارمع ، لآ  هروس   ) تسا یبوخ  لـیکو  وا  میرپـس و 

.رهاظم نب  بیبح  و  (ع )

نوچ يدیـشر  نارادرـس  ات  تسناد  یم  کین  اما  تشاد ، عالطا  یبوخب  ع )  ) ماما ناراـی  یمک  دوب و  رکـشل  ترثک  زا  هچرگ  نمـشد 
دیاب سپ  تشاد ؛ دهاوخن  ناکما  ترـضح  نآ  هب  یـسرتسد  دنا ، هتفرگ  ار  ع )  ) نیـسح ماما  درگ  شناردارب  و  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا 

.دیشیدنا يا  هراچ 

ترـضح وا  روظنم  دنتـسه ؟ اجک  ام  ناگدازرهاوخ  دز : داـیرف  داتـسیا و  دـناسر ، ینیـسح  ناوراـک  هب  ار  دوخ  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
هک دوب  ناشیا  ناردارب  و  ع )  ) لضفلاوبا
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.دندمآ یم  رامش  هب  رگیدکی  نادنواشیوخ  زا  اذل  دوب ؛ هلیبق  نیمه  زا  زین  رمش  دندوب ، بالک  ینب  هلیبق  زا  یگمه 

امـش اب  یلو  تسا ، قساف  يدرم  وا  هچرگ  دیهدب ؛ ار  وا  باوج  دـندومرف : دوخ  ناردارب  هب  دندینـش و  ار  رمـش  دایرف  ع )  ) نیـسح ماما 
.دراد يدنواشیوخ 

: داد خساپ  وا  يراد ؟ راک  هچ  دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  وا  دزن  ع -)  ) یلع نادـنزرف  نامثع - ، هللادـبع و  رفعج و  و  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا 
وت رب  ادخ  تنعل  دومرف : ع )  ) سابع ترضح  دیدنویپب ! ام  هب  دینک و  يریگ  هرانک  نیـسح  زا  دیتسه ؛ ناما  رد  نم  ناگدازرهاوخ  امش 
هب دـش و  نیگمـشخ  خـساپ  نیا  زا  رمـش  تسین ؟ ناـما  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  یلو  یهد ، یم  ناـما  ار  اـم  داـب ! وـت  ناـما  رب  و 

.تسویپ هاگرکشل 

! داب تراشب  امش  رب  تشهب  دیوش ! راوس  ادخ ، رکشل  يا  داد : هلمح  روتسد  دوخ  هاپس  هب  هلمج  نیا  اب  دعس  رمع  نمشد ، هاپس  هدنامرف 
.دندرب موجه  ینیسح  مرح  فرط  هب  رفک  رکشل  اروشاع ، زور  رصع 

.دیود ردارب  دزن  س )  ) بنیز ترضح  دندش ، کیدزن  اه  همیخ  هب  نوچ 

.دوب هتفر  ورف  باوخ  هب  دوب ، هداد  هیکت  ریشمش  هب  هک  یلاح  رد  دوب و  هتسشن  همیخ  لباقم  ماما 

.درک رادیب  ار  ردارب  س )  ) بنیز

.دوب یهاوخ  ام  دزن  ادرف  وت  دندومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  نم  دندومرف : ع )  ) ماما

.تسیرگ دنلب  يادص  اب  دز و  یلیس  دوخ  تروص  هب  س )  ) بنیز

! وت نابرق  هب  مناج  سابع ؛ يا  دندومرف : ع )  ) لضفلاوبا هب  سپـس  ! دـننک شنزرـس  ار  ام  مدرم  نیا  ادابم  شاب ؛ شوماخ  دـندومرف : ماما 
.دنیآ یم  يروظنم  هچ  هب  وگب  نک و  تاقالم  ار  نانآ  وش و  راوس 

ماما مایپ  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاه ، ینب  رمق 
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.دناسر نانآ  هب  ار 

.دیگنج میهاوخ  امش  اب  ای  دیوش و  میلست  ای  تسا  هداد  روتسد  ریما  دنتفگ : نانآ 

.دنتشگرب مناسرب و  هللادبع  یبا  هب  ار  امش  مایپ  ات  دینک  ربص  دندومرف : ع )  ) سابع

.مینک رافغتسا  میراذگب و  زامن  ات  دنهد  تلهم  ام  هب  ار  بشما  هاوخب  نانآ  زا  درگرب و  اهنآ  دزن  دندومرف : ع )  ) نیسح ماما 

کی دنتـشگزاب و  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مراد ! تسود  رایـسب  ار  رافغتـسا  اعد و  ترثک  نآرق و  توالت  زامن و  نم  هک  دناد  یم  ادخ 
.تفریذپ زین  دعس  رمع  دنتساوخ و  تلهم  بش 

.دیسر ارف  بش  اروشاع -  بش 

چیه امـش و  زا  رتحلاص  ار  یباحـصا  چیه  نم  دعب ؛ اما  دندومرف : نینچ  یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  دـندرک و  عمج  ار  دوخ  نارای  ماما 
.متفاین دوخ  تیب  لها  زا  رترب  رتراکوکین و  ار  یتیب  لها 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  امش  هک  تسا  بش  نونکا  دهد ! وکین  شاداپ  امش  هب  نم  بناج  زا  دنوادخ 

.دربب دوخ  اب  دریگب و  ارم  تیب  لها  زا  یکی  تسد  امش  زا  کی  ره  دیهد ! رارق  دوخ  بکرم  ار  نآ 

تیب لها  يرگید ! یـسک  اب  هن  دنراد ؛ راک  نم  اب  نانآ  هک  ارچ  دیراذگب ؛ اهنت  تیعمج  نیا  اب  ارم  دیوش و  هدـنکارپ  بش  یکیرات  رد 
.دندومن يرادافو  زاربا  ینابز  اب  کی  ره  ماما ، يافواب  نارای  و 

ام هک  درواین  ار  زور  نآ  ادـخ  مینامب ؟ هدـنز  وت  زا  سپ  هکنیا  يارب  مینک ؟ كرت  ار  وت  هچ  يارب  درک : ضرع  ع )  ) سابعلا لـضفلاوبا 
.دنتفگ ار  نخس  نیمه  زین  تیب  لها  ریاس  وا و  ناردارب  یشابن ! وت  میشاب و 

.تسا یفاک  امش  يارب  امش ) ردارب   ) ملسم تداهش  دندومرف : هدرک ، لیقع  نادنزرف  هب  ور  ماما  سپس 

هک مهد  یم  هزاجا  امش  هب 
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دندرک اهر  ار  دوخ  ناگدازومع  رورس و  دنیوگ  یم  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ  مدرم  تقو  نآ  هللا ! ناحبـس  دندرک : ضرع  نانآ  دیدرگرب !
.دندرک تشپ  نانآ  هب  يدربن  نیرتکچوک  نودب  و 

.مینک یمن  ار  راک  نیا  ادخ  هب 

.درک میهاوخ  وت  يادف  ار  دوخ  هداوناخ  لام و  ناج و  ضوع  رد 

.میوش هتشک  وت  لثم  ات  میگنج  یم  وت  اب  هارمه 

.دندرک مالعا  ار  دوخ  يرادافو  ماما  باحصا  نآ ، زا  سپ  داب ! تشز  وت  زا  سپ  یگدنز 

میزوس و یم  هدنز  هدنز  نآ  زا  سپ  میوش و  یم  هدنز  هرابود  میوش و  یم  هتشک  وت  هار  رد  مینادب  رگا  هک  دوب  نیا  همه  نخـس  ناج 
: دـنداد هدژم  نینچ  نانآ  هب  ع )  ) ماما دـندرک ، يرادافو  مالعا  همه  هکنآ  زا  سپ  دـش ! میهاوخن  رود  وت  زا  دوش  نینچ  راب  داـتفه  رگا 

! دنام دهاوخن  هدنز  ام  زا  کی  چیه  دش و  میهاوخ  هتشک  یگمه  امش  نم و  ادرف  هک  دینادب 

ومع هارمه  هب  هک  هداد  تسد  زا  ردپ  یناوجون  تسا ؛ نسحلا  نب  مساق  يادص  ادص ، نیا  دش ؟ مهاوخ  هتشک  زین  نم  ایآ  ناجومع ! - 
.تسا رضاح  البرک  رد 

.دنز یم  جوم  تداهش  هب  قشع  وا  يامیس  رد 

! رتنیریش لسع  زا  تسا - ؟ هنوگچ  وت  دزن  گرم  مناج ! رسپ  - 

، مساق و  يوش ! التبم  یتخس  يراتفرگ  هب  هکنآ  زا  سپ  يوش  یم  هتشک  نم  اب  ادرف  زین  وت  مسق ، ادخ  هب  وت ! نابرق  هب  تیومع  يرآ ، - 
.دش رطاخ  هدوسآ 

.دندیزگرب منهج  رب  ار  تشهب  شیوخ ، رمع  بش  نیرخآ  رد  دندش و  قحلم  ماما  هب  دعس  رمع  رکشل  زا  رفن  بشما 32 

.دنا هداتسیا  تدابع  هب  رگید  یهورگ  دوجس و  رد  يا  هدع  عوکر ، رد  یعمج  فرط  نآ  رد  تسا ؛ تاجانم  همزمز و  بش  بشما ،

.تسا ندیتلغ  نوخ  هب  بش  بشما ،

ریضخ نب  ریرب  نیا ،
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هدنخ تقو  هک  نآلا  ریرب ! يا  دیوگ : یم  وا  هب  نمحرلادبع  دنک ! یم  یخوش  ددنخ و  یم  دجنگ ؛ یمن  تسوپ  رد  يداش  زا  هک  تسا 
؛ يریپ رد  هن  مدیدنسپ و  یم  یناوج  رد  هن  ار  ییوگ  هدوهیب  نم  هک  دنناد  یم  نم  هفیاط  دهد : یم  خساپ  نینچ  ریرب  و  تسین ! حازم  و 
اب میوش و  وربور  تیعمج  نیا  اب  میرب و  ریشمش  هب  تسد  هکنیا  زج  تسا  هدشن  لئاح  يزیچ  نیعلاروح  ام و  نیب  منیب  یم  نونکا  یلو 

راعشا نیا  دندرک ، یم  هدامآ  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یلاح  رد  اجنآ  دنتفر و  دوخ  همیخ  هب  بش  لد  رد  ع )  ) نیـسح ماما  میگنجب ! نانآ 
.لیصألا قارشإلاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فأ  رهد  ای  دندناوخ : یم  ار 

.دیسر یم  ماشم  هب  گرم  يوب  راعشا  نیا  زا  خلا ) .)

ضرع ناـنک  هلاـن  دـیود و  ردارب  فرط  هب  راـیتخا  یب  دریگب ، ار  شدوخ  يولج  تسناوتن  تفاـیرد ، ار  ردارب  دوصقم  هک  س )  ) بنیز
يا ناگتـشذگ و  نیـشناج  يا  دنتفر ! ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  ارهز و  مردام  زورما  مدوب ! هدرم  نیا  زا  شیپ  شاک  يا  درک :

مدرم نیا  رگا  دریگن ! وت  زا  ار  تملح  ناطیش ، مرهاوخ ! دندومرف : دنداد و  يرادلد  ار  س )  ) بنیز ع )  ) نیـسح ماما  ناگدنامزاب ! هانپ 
زا يا و  هتفاـی  روهقم  راـتفرگ و  ار  تدوخ  اـیآ  ردارب ؛ ياو ! يا  درک : ضرع  س )  ) بنیز مدوـب ! دوـخ  لاـح  هب  دـندرک ، یم  اـهر  ارم 
هک دش  بات  یب  نانچ  سپس  تسا ! تخـس  رایـسب  نم  رب  شلمحت  دنازوس و  یم  ارم  لد  رتشیب  فرح  نیا  يا ؟ هدش  سویأم  یگدنز 

.داتفا نیمز  رب  تفر و  لاح  زا 

شردارب تداهش  تبیصم  رد  ات  دومرف  شرافس  دریگ و  مارآ  ات  داد  يرادلد  ار  وا  دروآ و  شوه  هب  ار  رهاوخ  ع )  ) ماما
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.دشارخن هرهچ  دردن و  نابیرگ  دنک و  ربص 

هیهت بآ  کشم  دـنچ  رایـسب  تالکـشم  اـب  دـندش و  راپـسهر  تارف  هعیرـش  فرط  هب  هراوس  یـس  اـب  ع )  ) ربکا یلع  ترـضح  بشما 
.دندرک

هماج دینک و  لسغ  دیریگب و  وضو  تسا ! امـش  هشوت  نیرخآ  هک  دـیماشایب  بآ  نیا  زا  دـندومرف : دوخ  باحـصا  تیب و  لها  هب  ماما 
.تسا شیپ  رد  هسامح  رپ  يزور  درذگ و  یم  تعرسب  بش ، دوب ! دهاوخ  امش  ياهنفک  اه ، هماج  نیا  هک  دییوشب  ار  دوخ 

.دومرف هماقا  دوخ  باحصا  اب  ار  زامن  ع )  ) ماما مرحم ، مهد  زور  دادماب  اروشاع  زور 

.میوش هتشک  امش  نم و  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زورما  داد : رارق  بطاخم  نانخس  نیا  اب  ار  نانآ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  هاگنآ 

(. ع  ) سابعلا لضفلاوبا  هاپس ، رادمچرپ  هدایپ و  رفن   40 هراوس ، رفن   32 یگمه ، سپس  دیشاب ! ابیکش  دیاب  سپ 

دوب و هدش  رفح  شیپ  زا  هک   ) اه همیخ  فارطا  ياهقدنخ  رد  هک  ار  ییاهمزیه  ماما ، روتسد  هب 

.دباین تسد  اه  همیخ  هب  دنک و  هلمح  لباقم  زا  دوش  روبجم  نمشد  ات  دندز  شتآ  دوب ،) هدش  رپ  مزیه  اب 

رذـحرب گنج  زاغآ  زا  ار  نانآ  درک و  هظعوم  ار  نمـشد  هاپـس  ینانخـس  اـب  شیـالوم  ناـمرف  هب  ریـضخ  نب  ریرب  دربن ، زاـغآ  زا  شیپ 
.دندرکن یهجوت  يو  نانخس  هب  نانآ  یلو  تشاد ؛

هب ار  یهلا  يانث  دمح و  هاگنآ  دـندناوخ ؛ ارف  توکـس  هب  ار  دعـس  رمع  رکـشل  دـنتفرگ و  رارق  هاپـس  لباقم  ع )  ) ماما دوخ  نآ  زا  سپ 
لاـح رد  هک  داـب  امـش  رب  یتـسین  گرم و  دـندومرف : ع )  ) ءاـیبنا ناگتـشرف و  و  ص )  ) ادـخ لوـسر  رب  تاولـص  زا  سپ  هدروآ ، ياـج 

؛ میدمآ امش  کمک  هب  باتش  اب  ام  دیتساوخ و  کمک  ام  زا  ینادرگرس 
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نآ اب  میتساوخ  یم  هک  ار  یـشتآ  دیدمآ و  ام  گنج  هب  دـیرب ، راکب  ام  يرای  رد  دـیدوب  هدروخ  دـنگوس  هک  يریـشمش  اب  امـش  یلو 
زا ار  ناتناتسود  ات  دیدش  تسدمه  دوخ  نانمشد  اب  امش  دیدرک ! نشور  ام  ندنازوس  يارب  مینازوسب ، ار  امش  نمـشد  دوخ و  نمـشد 

.تسین يریخ  دیما  زین  نانآ  يرای  رد  دندادن و  جاور  امش  نیب  ار  داد  لدع و  اهنآ  هکنیا  اب  دیروآرد  ياپ 

امش دیدیـشک ؟ ام  يرای  زا  تسد  دوب ، هدش  مکحم  اهیأر  نئمطم و  اهلد  دوب و  فالغ  رد  اهریـشمش  هک  یلاح  رد  ارچ  امـش ! رب  ياو 
.دیدنکفا شتآ  هب  هناورپ  دننام  ار  دوخ  راو  هناوید  دیدرک و  باتش  اهخلم  دننام  هنتف  شتآ  نتخورفا  رد 

سواسو ناوریپ  راکهانگ و  تیعمج  يا  تاملک ، ناگدننک  فیرحت  نآرق و  ناگدننک  كرت  يا  ناناملسمان ، يا  قح و  نیفلاخم  يا 
زا دینک و  یم  يرای  ار  ناکاپان  نیا  ایآ  داب ! رود  امـش  زا  دنوادخ  تمحر  ربمغیپ ! تنـس  تعیرـش و  ناگدننک  شوماخ  يا  ناطیش و 

ریوزت و بآ  اب  امش  عرف  لصا و  هتشاد و  دوجو  امـش  نایم  رد  میدق  نامز  زا  هلیح  رکم و  مسق ، ادخ  هب  دیراد ؟ یم  رب  تسد  ام  يرای 
نآ رظان  هک  ره  يولگ  رد  هک  دـیتسه  تخرد  نیا  هویم  نیرتدـیلپ  امـش  تسا ! هدـش  تیوقت  نآ  اـب  امـش  رکف  هتخیمآ و  مه  هب  بیرف 
هداز انز  دنزرف  هداز  انز  درم  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دـیتسه ! ییاراوگ  همقل  نابـصاغ ، ماک  رد  دـیهد و  یم  شرازآ  دـیا و  هدـنام  تسا 

رودـب ام  زا  تلذ  هک  دـینادب  یلو  نداد  تلذ  هب  نت  ای  تداهـش و  ریـشمش و  ای  تسا : هدرک  ریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  دایز ) نب  هللادـیبع  )
دنوادخ و تسا !

یهتنم هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
( لامالا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 79ناهفصا   هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن يدـعت  ملظ و  راب  ریز  هاگ  چـیه  هک  ییاهناج  تیمحرپ و  ياهرـس  دـنا و  هدرورپ  ار  ام  هک  یکاپ  ياهنماد  ناـنمؤم و  شلوسر و 
! میهد حیجرت  تداهش  رب  ار  تلذ  میوش و  میلست  هک  دندنسپ  یمن  ام  رب  زگره  دنور ،

رب هدایپ  صخش  ندش  راوس  تدم  زا  شیب  امـش  یگدنز  درک ! دیهاوخن  یگدنز  يدایز  تدم  نم  نتـشک  زا  سپ  امـش  مسق ، ادخ  هب 
.دوب دهاوخن  شبکرم 

.دنکفا دهاوخ  شیوشت  بارطضا و  هب  ار  امش  ددرگ ، یم  تعرسب  دوخ  روحم  رب  هک  ایسآ  گنس  نوچمه  راگزور ،

هدیشوپ امش  رب  رما  ات  دینک  رکف  دینیشنب و  مه  اب  ناتناتـسدمه  دوخ و  لاح ، تسا ؛ هدناسر  نم  هب  مدج  زا  ع )  ) یلع مردپ  ار  ربخ  نیا 
.دیهدن متلهم  دینک و  هلمح  لمأت  اب  یگدزباتش و  نودب  هاگنآ  دیوشن ؛ ترسح  راچد  دشاب و  هدنامن 

.تسامش نم و  راگدرورپ  وا  هک  ما  هدومن  لکوت  دنوادخ  رب  نم 

.تسا باوص  تسار و  هار  رد  وا  تسا و  دنوادخ  تسد  هب  وا  تاردقم  هکنآ  رگم  دبنج  یمن  نیمز  يور  رد  يا  هدنبنج  چیه 

نانآ رب  ار  یفقث  ناوج  امرف و  ردـقم  نانآ  يارب  ار  فسوی  ناـمز  یطحق  ياـهلاس  نک و  عطق  ناـشیا  زا  ار  تتمحر  ناراـب  ادـنوادخ !
.دنداد بیرف  دندرک و  بیذکت  ار  ام  نانآ  اریز  دناشونب ؛ نانآ  هب  ار  گرم  خلت  ماج  هک  نک  طلسم 

نب جاـجح  تسا  نکمم  یفقث  ناوج  زا  روظنم  ! ) مییاـمن یم  هباـنا  وت  يوس  هب  مینک و  یم  لـکوت  وـت  رب  یتـسه و  اـم  راـگدرورپ  وـت 
یفقث هدـیبع  یبا  نب  راتخم  ماما  دارم  تسا  نکمم  دوب و  هیما  ینب  ياـفلخ  ناگدـناشن  تسد  نیرتزیرنوخ  زا  هک  دـشاب  یفقث  فسوی 

هک ار  یناسک  یمامت  درک و  مایق  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  یهاوخنوخ  هب  هک  دشاب 
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.تشک دنتشاد ، شقن  البرک  هثداح  رد 

.تسا هدش  داریا  تاظحل  نیمه  رد  ارهاظ  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  يرگید  هبطخ  ( 

تیاکش وا  هب  دندرک و  اعد  یهلا  هاگرد  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف  درک ، زاغآ  ار  دوخ  موجه  رفک ، هاپـس  هکنآ  زا  سپ  ناهاگحبص 
راوازس هک  هچنآ  اب  ار  امش  ات  دینکن  هلجع  منتشک  رد  دیونشب و  ار  منخس  مدرم ، يا  دندومرف : نینچ  تیعمج  هب  باطخ  هاگنآ  دندرب ،

یفاک ارم  رذع  رگا  دش و  دیهاوخ  دنمتداعـس  دیدرک ، راتفر  هنافـصنم  نم  اب  رگا  سپ  میامن ! نایب  ار  دوخ  رذـع  منک و  هظعوم  تسا 
سپس دنامن ، هبتشم  امـش  رب  رما  ات  دینک  رکفت  مه  اب  دیزیرب و  مه  يور  ار  دوخ  راکفا  تقو  نآ  دیدماینرب ، فاصنا  رد  زا  دیتسنادن و 

.دینک هرسکی  ار  دوخ  راک  يریخأت  چیه  نودب 

.تسا ناحلاص  تسرپرس  وا  تسا و  هداتسرف  ار  نآرق  هک  تسا  دنوادخ  نم  یلو  رایتخا و  بحاص  هک  دینادب 

دیریگب و رظن  رد  ارم  بسن  ادتبا  دندومرف : دنداتـسرف و  دورد  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  دـندروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  هاگنآ 
ارم تسا  راوازـس  ایآ  دینیبب  دیهد ، رارق  تساوخزاب  لاؤس و  دروم  ار  نآ  دـینک و  هعجارم  دوخ  راکفا  هب  سپـس  متـسیک و  نم  دـینیبب 

يومع رسپ  ربمایپ و  یصو  رسپ  نم  رگم  متسین ؟ امش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  رگم  تسا ؟ زیاج  امـش  رب  نم  تمرح  کته  ایآ  دیـشکب ؟
.ادهشلادیس هزمح  رگم  متسین ؟ تسا  هدش  لزان  وا  هب  هچنآ  هدننکدییأت  نیلوا  ادخ و  لوسر  هدننک  قیدصت  نمؤم و  نیلوا  هک  وا 

هرابرد ار  ص )  ) ادخ لوسر  نخس  رگم  تسین ؟ نم  يومع  رایط  رفعج  رگم  تسین ؟ نم  ردپ  يومع 
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؟ دنتسه تشهب  ناناوج  ياقآ  رورس و  ود  نیسح  نسح و  هنجلا : لهأ  بابش  ادیس  ناذه  دیامرف : یم  هک  دیا  هدینشن  مردارب  نم و 

هتسناد هک  یتقو  زا  ادخ ، هب  دنگوس  دینک ! رظن  فرـص  نم  نتـشک  زا  سپ  میوگ ، یم  تسار  هک  دیناد  یم  دینک و  یم  دییأت  ارم  رگا 
یم مبیذکت  دیرادن و  رواب  ارم  راتفگ  رگا  و  ما ! هدرواین  نابز  رب  یغورد  نخس  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نمـشد  ار  وگغورد  دنوادخ  ما 

.دنک دییأت  ارم  نانخس  قدص  دهد و  ربخ  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  دینک ،

.دینک لاؤس  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  دعس  نب  لهس  يردخ و  دیعس  وبا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  زا  دیورب 

.تسا هدومرف  ار  ینخس  نینچ  مردارب  نم و  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  داد  دنهاوخ  ربخ  امش  هب  نانآ 

متـسرپ و یم  ینابز  ار  ادخ  نم  :: تفگ نشوجلا  يذ  نب  رمـش  اجنیا  رد  تسین ؟ یفاک  منوخ  نتخیر  زا  امـش  يریگولج  يارب  نیا  ایآ 
هک مهد  یم  یهاوگ  نم  یتـسرپ و  یم  ناـبز  داـتفه  هب  ار  ادـخ  وت  تفگ : خـساپ  رد  رهاـظم  نب  بیبـح  ییوگ ! یم  هچ  وت  مناد  یمن 

.دیوگ یم  هچ  نیسح  هک  یناد  یمن  ییوگ و  یم  تسار 

متسه امـش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  زین  نیا  رد  ایآ  دیراد ، کش  رما  نیا  رد  رگا  دندومرف : ماما  تسا ! هدرک  هایـس  ار  تلد  دنوادخ 
سک نایم  رد  هن  امـش و  نایم  رد  هن  نم ، زا  ریغ  يربمایپ  رتخد  رـسپ  ملاع ، برغم  قرـشم و  نایم  رد  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیراد ؟ کش 

ما هدرک  بحاصت  امش  زا  ار  یلام  ایآ  دیا ؟ هدمآ  صاصق  بلط  هب  هک  ما  هتشک  ار  امش  زا  یسک  نم  ایآ  امش ! رب  ياو  تسین ! يرگید 
دیهاوخ یم  هک  ما  هدرک  دراو  امش  رب  یمخز  ایآ  و 
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.دادن یخساپ  نانآ  زا  کی  چیه  دینک ؟ یفالت 

.يا دندومرف : ماما  اددجم 

ياه هویم  دـیتشون : همان  رد  هک  دـیدوبن  امـش  رگم  ثراـح ! نب  دـیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا ، نب  راـجح  يا  یعبر ، نب  ثبش 
نامرف تحت  وت و  هب  کمک  هدامآ  هک  يا  هدمآ  يرکشل  يوس  هب  ییایب ، ام  يوس  هب  رگا  هدش ، زبسرس  نیمز  تسا و  هدیسر  ناتخرد 

.ییوگ یم  هچ  وت  میناد  یمن  ام  تفگ : ثعشا  نب  سیق  تسا ؟ وت 

هچنآ رگم  دنهاوخ  یمن  يزیچ  وت  يارب  نانآ  دنک و  راتفر  وت  اب  تساوخ  روط  ره  وا  ات  يوش  دیزی )  ) تیومع رـسپ  مکح  میلـست  دیاب 
داد و مهاوخن  امـش  هب  تعیب  تسد  نالیلذ  دـننام  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن ، دـندومرف : نخـس  نیا  لباقم  رد  ع )  ) ماما يدنـسپب ! وت  هک  ار 
مدوـخ و راـگدرورپ  هب  نـم  ادـخ ! ناگدـنب  يا  درک ! مهاوـخن  نـیکمت  تسـشن و  مهاوـخن  مارآ  امـش  لـباقم  رد  ناـگدرب  نوـچمه 

دعـس رمع  یحایر  دـیزی  نب  رح  هبوت  دربن و  زاغآ  مرب ! یم  هانپ  دروآ  یمن  ناـمیا  باـسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  ناـتراگدرورپ ،
.درک باترپ  ار  ریت  و  مدز ! ار  ریت  نیلوا  نم  هک  دیشاب  هاوگ  تفگ : تشاذگ و  نامک  رد  يریت  هفوک ) هاپس  هدنامرف  )

.دش زاغآ  امسر  گنج 

هب دومن ، يریگولج  ترـضح  نآ  هب  بآ  ندیـسر  زا  تسب و  ماما  رب  ار  هار  راب  نیتسخن  يارب  هک  یـسک  نامه  یحایر ، دـیزی  نب  رح 
نیرتناسآ هک  مگنج  یم  نانچ  وا  اب  مسق ، ادخ  هب  يرآ ؛ داد : خساپ  دعس  رمع  دیگنج !؟ یهاوخ  نیسح  اب  اعقاو  ایآ  تفگ : دعس  رمع 

.تفر يا  هشوگ  هب  دش و  ادج  وا  زا  رح  ددرگ ! عطق  اهرکیپ  زا  اهتسد  دوش و  ادج  اهندب  زا  اهرس  هک  دشاب  نیا  شا  هنحص 

شندب
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.دوب هتفرگ  ارف  ار  وا  دوجو  رسارس  یبیجع  بارطضا  دیزرل ؛ یم  تدشب 

نیرتعاجش هک  دنسرپب  نم  زا  رگا  منک ! یم  بجعت  وت  تلاح  زا  نم  رح ! يا  تفگ : وا  هب  هفوک ، رکـشل  نازابرـس  زا  سوا ، نب  رجاهم 
خزود تشهب و  نایم  ار  دوخ  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : رح  يزرل ! یم  هک  منیب  یم  نآلا  یلو  مرب ، یم  مان  ار  وت  اـمتح  تسیک ، هفوک  درم 

هار رح  دننازوسب ! ارم  دوش و  هراپ  هراپ  مندب  هچرگا  داد ، مهاوخن  حـیجرت  تشهب  رب  ار  يزیچ  دـنگوس ، ادـخ  هب  یلو  منیب ! یم  ریخم 
؛ منک یم  هبانا  وت  يوس  هب  ادـنوادخ ! تفگ : یم  تشاذـگ و  رـس  رب  ار  اهتـسد  درک ؛ جـک  ینیـسح  مرح  ياه  همیخ  فرط  هب  ار  دوخ 

ضرع هاگنآ  دـناسر و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  دوخ  و  مدـناسرت ! ار  تربمایپ  رتخد  نادـنزرف  وت و  ناتـسود  نم  اریز  ریذـپب ! ار  ما  هبوت 
هب راک  مدرک  یمن  رکف  يدرگزاب ؛ هنیدم  هب  تشاذـگن  تفرگ و  تخـس  وت  رب  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  داب ! وت  يادـف  مناج  درک :

.دشکب اجنیا 

لوبق ار  وت  هبوت  دـنوادخ  يرآ ؛ دومرف : یهلا - تمحر  فـطل و  رهظم  نآ  ماـما - تسا ؟ هتفریذـپ  نم  هبوـت  اـیآ  ما ؛ هدرک  هبوـت  نـآلا 
.درک دهاوخ 

يوربور هاگنآ  دـش ! مهاوخ  نوگنرـس  بسا  زا  هرخألاب  اریز  تسا ؛ رتهب  مگنجب  وت  هار  رد  هراوس  درک : ضرع  رح  وش ! هداـیپ  نونکا 
.داد رارق  دوخ  ياهریت  فده  ار  وا  نمشد  یلو  درک ؛ هظعوم  ار  نانآ  داتسیا و  رفک  هاپس 

.داتسیا ماما  لباقم  تشگزاب و  رح 

.دیسر تداهش  هب  هناعاجش  يدربن  زا  سپ  تفر و  نادیم  هب  اددجم 

.دندرب ماما  دزن  ار  وا  رهطم  ندب 

وت تردام  هک  هنوگ  نامه  يا ، هدازآ  ترخآ  ایند و  رد  وت  دومرف : دودز ، یم  وا  هرهچ  زا  كاخ  هک  یلاح  رد  ترضح 
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یم تیب  لها  يادف  ار  دوخ  ناج  یکی  یکی  دندوب و  هتخاس  ترضح  نآ  يالب  رپس  ار  دوخ  ع ،)  ) ماما رادافو  باحـصا  دیمان ! رح  ار 
.دیایب نادیم  هب  ربمایپ  نادناخ  زا  یسک  دنتسه  هدنز  ات  دندوبن  رضاح  دندرک و 

یم تداهش  هب  نانآ  زا  یکی  رگا  دندوب و  رضاح  ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  رد  دوخ  هداوناخ  اب  هک  دندوب  یناسک  نادرم ، نیا  نایم  رد 
.تفاتش یم  نادیم  هب  ردپ  ياج  هب  وا  دنزرف  دیسر ،

.دیسر تداهش  هب  تفر و  نادیم  هب  شردام  روتسد  هب  بعک ، نب  هدانج  شردپ ، تداهش  زا  سپ  هک  هدانج  نب  ورمع  نوچمه 

ریضخ نب  ریرب  نوچمه  ینادرم  دندمآ ؛ لئان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هاپـس  زا  يدایز  هدع  دوش ، رهظ  هکنآ  زا  شیپ 
.لاله نب  عفان  هجسوع و  نب  ملسم  دوب ،) نآرق  ءارق  زا  دهاز و  دباع و  يدرم  هک  )

اروشاع زور  رهظ  زامن 

اروشاع زور  رهظ  زامن 

ابا ای  درک : ضرع  دش و  بایفرش  ع )  ) ماما تمدخ  دوب  همامثوبا  شا  هینک  هک  هللادبع  نب  ورمع  مان  هب  ع )  ) نیـسح ماما  نارای  زا  یکی 
هتـشک وت  هکنآ  زا  شیپ  هک  مسق  ادخ  هب  یلو  دنیایب ؛ وت  گنج  هب  رکـشل  نیا  تسا  کیدزن  هک  منیب  یم  داب ! وت  يادف  مناج  هللادـبع !
سپـس مناوخب ، وت  اب  ار  رهظ  زاـمن  نیا  مراد  تسود  یلو  دـیتلغ ؛ مهاوخ  دوخ  نوخ  رد  دـش و  مهاوخ  هتـشک  تباـکر  رد  نم  يوش ،

رارق نارکاذ  نارازگزامن و  زا  ار  وت  دـنوادخ  ار ؛ زامن  يدرک  دای  دـندومرف : ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  اـبا  منک ! تاـقالم  ار  دوخ  يادـخ 
.تسا زامن  تقو  لوا  نونکا  یلب ؛ دهد !

دنداد رارق  ماما  رپس  ار  دوخ  ياهندب  دندیشک و  فص  ع )  ) نیسح ناشرورس  لباقم  رد  باحصا ، هدنامیقاب  زا  یمین 
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.دندناوخ فوخ  زامن  باحصا ، هیقب  اب  ص )  ) ربمایپ دنزرف  و 

میلـست نیرفآ  ناج  هب  ناج  يا  هدـع  نآ ، زا  سپ  دـندوب و  اجرباپ  زامن  ياهتنا  ات  ناـنآ  یلو  تسـشن ؛ یم  ماـما  ناراـی  ندـب  رب  اـهریت 
.دندومن

بیبح و  يرافغ -  رذوبا  هدش  دازآ  نوج -  نیق ، نب  ریهز  نوچمه  یناگرزب  دنتفر ؛ نادیم  هب  باحـصا  هدـنامیقاب  زامن ، هماقا  زا  سپ 
.رهاظم نب 

.دسر یم  تیب  لها  هب  تبون  نانآ  تداهش  اب 

ربکا یلع  تداهش 

ربکا یلع  تداهش 

.دوب ع )  ) ربکا یلع  شدنزرف  تفرگ ، نتفر  نادیم  هب  هزاجا  هدمآ ، ترضح  تمدخ  هک  یسک  نیتسخن  ع )  ) نیسح ماما  نادناخ  زا 

دنزرف تماق  هب  يا  هناسویأم  هاگن  نادیهـش  رورـس  دش ، هناور  نادیم  يوس  هب  ربکا  یلع  نوچ  داد و  داهج  نذا  وا  هب  گنرد  یب  ردپ ،
هبـشأ مالغ  مهیلا  زرب  دقف  دهـشا ! مهللا  درک : ضرع  یهلا  هاگرد  هب  دـش و  ناور  شکرابم  هرهچ  رب  کشا  تارطق  رایتخا  یب  درک و 

نیا يوس  هب  یناوج  هک  شاـب  هاوگ  اراـگدرورپ ! هیلإ : اـنرظن  کـیبن  یلإ  انقتـشا  اذإ  اـنک  کـلوسرب و  اـقطنم  اـقلخ و  اـقلخ و  ساـنلا 
یم تربمایپ  رادید  قاتـشم  ام  هاگره  تسا و  وت  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  راتفگ ، قالخا و  تقلخ و  تهج  زا  هک  دور  یم  تیعمج 

! یتفرگ نم  زا  ار  مدنزرف  هک  روط  نامه  دنک  عطقنم  ار  تلسن  دنوادخ  دعس ! رسپ  يا  دندز : دایرف  سپس  میتسیرگن ! یم  وا  هب  میدش ،
.دنکفا كاخ  هب  ار  يا  هدع  هناعاجش  يدربن  رد  تفاتش و  نادیم  هب  ع )  ) ربکا یلع 

ارم هرز ، ینیگنس  هدروآرد و  ياپ  زا  ارم  یگنشت  ناج ! ردپ  درک : ضرع  تشگزاب و  ردپ  دزن  هنشت  هتسخ و  ینالوط ، یگنج  زا  سپ 
دنزرف دومرف : تسیرگ و  ع )  ) ماما مشونب ؟ بآ  يا  هعرج  تسا  نکمم  ایآ  تسا ؛ هدنکفا  یتخس  هب 
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ماج وا  تسد  زا  ینک و  تاقالم  ار  ص )  ) دمحم تدج  هک  تسا  هدـش  کیدزن  نآ  تقو  اریز  نک ؛ گنج  یکدـنا  درگرب و  مزیزع !
.درک زاغآ  اددجم  ار  دربن  داهن و  نادیم  هب  اپ  تداهش  مزع  هب  ربکا  یلع  دش ! یهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  یشونب و  يراشرس 

.داد رارق  ریت  فده  ار  ماما  دنزرف  هیلع -  هللا  هنعل  يدبع -  هرم  نب  ذقنم  مان  هب  يدرم  هاتوک ، یتدم  زا  سپ 

.داتفا نیمز  رب  ع )  ) ربکا یلع 

وت هب  هک  تسا  ادـخ  لوسر  مدـج  نیا ، داب ! وت  رب  نم  مالـس  ناج ! ردـپ  درک : ضرع  دز و  ادـص  ار  ردـپ  تایح ، تاظحل  نیرخآ  رد 
شتروص رب  ار  دوخ  تروص  دـناسر ، دـنزرف  نیلاب  هب  ار  دوخ  ع )  ) نیـسح ماما  ایب ! ام  دزن  دوز  دـیوگ : یم  وت  هب  دـناسر و  یم  مالس 

رد و  دندرک ! کته  ار  ادخ  لوسر  تمرح  دندومن و  یخاتسگ  ادخ  رب  ردقچ  دنتشک ! ار  وت  هک  ار  یمدرم  دشکب  ادخ  دومرف : داهن و 
ایند نیا  رب  كاخ  وت  زا  سپ  ناج ! یلع  افعلا : كدـعب  ایندـلا  یلع  دومرف : دوب ، ناور  شکرابم  ياه  هنوگ  رب  کشا  لیـس  هک  یلاـح 

.دش وربور  ربکا  یلع  هراپ  هراپ  رکیپ  اب  یلو  دناسر ؛ وا  هب  ار  دوخ  دینش ، ار  ردارب  هیرگ  يادص  هک  س )  ) بنیز داب !

.درک يراز  هلان و  هب  عورش  دنکفا و  ندب  يور  رب  ار  دوخ 

.دننک لقتنم  ادهش  همیخ  هب  ار  ربکا  یلع  رکیپ  داد  روتسد  تیب  لها  ناناوج  هب  دنادرگزاب و  نانز  همیخ  هب  ار  رهاوخ  ع )  ) نیسح ماما 

.دندرک یم  ناشیالوم  يادف  ار  دوخ  ناج  دندمآ و  یم  نادیم  هب  یکی  یکی  تیب  لها  ناناوج  ع ،)  ) ربکا یلع  تداهش  زا  سپ 

تیب لها  ع )  ) ادهشلادیس
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يور زگره  زورما  زا  سپ  مسق ، ادخ  هب  دیـشاب ! ابیکـش  نم ! تیب  لها  يا  اهومع و  رـسپ  يا  دندومرف : دنداد و  رارق  بطاخم  ار  دوخ 
! دید دیهاوخن  ار  تلذ  يراوخ و 

نسحلا نب  مساق  ترضح  تداهش 

نسحلا نب  مساق  ترضح  تداهش 

ومع دزن  دوب ، هدرک  تفایرد  شزیزع  يومع  زا  ار  شیوخ  تداهـش  هدژم  شیپ  بش  هک  نسحلا ، نب  مساـق  ع ،)  ) یبتجم ماـما  دـنزرف 
.تساوخ نادیم  هزاجا  دمآ و 

تسد و هب  تداهش ، قشاع  لگون  نیا  یلو  دندومن ؛ یم  ابا  دنتسرفب ، گرم  ماک  هب  ار  ردارب  راگدای  هکنیا  زا  دنتسیرگ و  تدشب  ماما 
نادـیم هب  دوب ، يراج  شتروص  رب  کشا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  نادـیم  نذا  هک  تسیرگ  دیـسوب و  ار  وا  ردـق  نآ  داتفا و  ومع  ياـپ 
نزملا بوص  اوقـس  سانأ ال  نیب  نهترملا  ریـسألاک  نیـسح  اذه  نمتؤملا  یفطـصملا  یبنلا  طبـس  نسحلا  نبا  انأف  ینورکنت  نإ  دـمآ :

.متسه ادخ  لوسر  هداون  یبتجم ، نسح  دنزرف  نم ، هک  دینادب  دیسانش ، یمن  ارم  رگا  ینعی 

.تسا هدش  ریسا  مدرم  امش  تسد  هب  هک  تسا  نیسح  نیا 

.دومن یفرعم  ار  دوخ  نسحلا  نب  مساق  زجر ، نیا  اب  دنک ! غیرد  امش  زا  ار  شتمحر  ناراب  دنوادخ  مراودیما 

.تشاد اپ  رب  یشفک  نت و  رب  يدنلب  نهاریپ  هک  دوب  هدمآ  نادیم  هب  یلاح  رد  وا 

.داهن نادیم  هب  اپ  هک  دوب  هتسبن  ار  دوخ  پچ  ياپ  شفک  دنب  زونه  وا 

.دناسر تکاله  هب  ار  نانآ  زا  رفن  درب و 35  شروی  نمشد  هب  مساق 

.تفاکش ار  شکرابم  رس  داد و  رارق  ریشمش  هبرض  فده  ار  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  هیلع - هللا  هنعل  يدزا - لیضف  نبا 

ار وا  ات  دمآ  مساق  فرط  هب  ع )  ) نیسح ماما  گنرد  یب  سرب ! مدایرف  هب  ناجومع  هامع : ای  دز : دایرف  مساق 
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.دروآ دورف  لیضف  نبا  رب  ار  دوخ  ریشمش  دناهرب و 

.دیبلط کمک  رکشل  زا  دیشک و  يدایرف  دش و  عطق  شتسد  داد و  رارق  رپس  ار  دوخ  تسد  وا 

.دیسر تکاله  هب  داتفا و  اهبسا  ياپ  تسد و  ریز  وا  یلو  دنهد ؛ تاجن  ار  وا  ات  دندرک  هلمح  لیضف  نبا  نارای 

.دش یمن  هدید  يزیچ  دوب و  هدرک  رپ  ار  نادیم  ياضف  يدایز  رابغ  درگ و 

.تسا هداتسیا  روالد  ناوجون  رس  يالاب  ع )  ) نیسح ماما  هک  دندرک  هدهاشم  یتدم  زا  سپ 

.دیاس یم  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  تسا و  نداد  ناج  لاح  رد  مساق 

تدـج تخادرپ ، دـهاوخ  همـصاخم  هب  نانآ  اب  هک  یـسک  تمایق  زور  دـنک ! رود  شتمحر  زا  ار  وت  نالتاق  دـنوادخ  دـندومرف : ماـما 
.تسا یبتجم  نسح  تردپ  ادخ و  لوسر 

؛ دهد یم  خساپ  هکنیا  ای  دهدب و  ار  تخساپ  دناوت  یمن  وا  ینز و  یم  ادص  ار  وا  وت  دنیبب  تسا  نارگ  رایسب  تیومع  رب  مسق ، ادخ  هب 
هنیـس هب  ار  مساـق  و  دـنکدنا ! شناراـی  داـیز و  تیومع  نانمـشد  هک  تسا  يزور  زورما  مسق ، ادـخ  هب  درادـن ! يدوـس  وـت  يارب  یلو 

.داهن تیب  لها  ناگتشک  نایم  رد  دینابسچ و 

، دوخ ناردارب  هب  تسا ، تیب  لها  زا  يرایسب  ندش  هتشک  دهاش  هک  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ع - )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  تداهش 
شیادف ار  دوخ  ناج  دسرب ، وا  هب  یبیـسآ  هکنآ  زا  لبق  دینک و  ناتیاقآ  گرمـشیپ  ار  دوخ  ناردارب ! دومرف : نامثع  رفعج و  هللادـبع و 

.دندیسر تداهش  هب  دنتفر و  نادیم  هب  یگمه  نانآ  دینک !

.دور نادیم  هب  ات  تساوخ  هزاجا  ردارب  زا  دوب ، يراج  شیاهگر  رد  ردپ  نوخ  هک  ع )  ) یلع نب  سابع  هاگنآ 

وت رگا  یتسه ، نم  ياول  بحاص  وت  ردارب ! دومرف : تسیرگ و  یتخسب  ماما 
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یم ما و  هدـش  ریـس  ایند  یگدـنز  زا  هدـش و  گنت  ما  هنیـس  درک : ضرع  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  دـنام ! دـهاوخن  نم  اب  یـسک  یناـمن ،
یمک ناکدوک  نیا  يارب  يا ، هدـش  ترخآ  رفـس  مزاع  هک  نونکا  دومرف : ع )  ) نیـسح ماما  منک ! یهاوخنوخ  نیقفاـنم  نیا  زا  مهاوخ 

.دش راپسهر  تارف  هعیرش  فرط  هب  هتشادرب ، یکشم  هزین و  مشاه ، ینب  رمق  روایب ! بآ 

.دیناسر بآ  هب  ار  دوخ  تفاکش و  ار  تارف  ناظفاحم  فص 

دـشن رـضاح  تخیر و  بآ  يور  رب  ار  بآ  هن ! اما  دشونب ، دهاوخ  یم  ایوگ  دروآ ، ناهد  کیدزن  ات  تفرگ و  رب  بآ  زا  یفک  هاگنآ 
.دنیبب هنشت  ار  شتیب  لها  ردارب و  باریس و  ار  دوخ 

رب ار  هار  دعـس ، رمع  هاپـس  دسرب ! هنـشت  ناکدوک  هب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  بآ  کشم  نیا  دش : همیخ  هناور  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کشم 
.دیسر یم  تیب  لها  هب  یتسیاب  یمن  زین  بآ  هرطق  کی  یتح  هک  ارچ  دنتسب ، بآ  رب  ار  هار  تقیقح  رد  دنتسب و  وا 

.درک یم  عافد  بآ  کشم  زا  یتخسب  درب و  یم  هلمح  تیعمج  نآ  رب  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  تفرگرد و  تخس  يدربن 

دراو مشاـه  ینب  رمق  تسار  تسد  هب  يا  هبرـض  دروآ و  موجه  ناـهگان  دوب ، هدرک  نیمک  یتخرد  تشپ  رد  هک  لـفون  ماـن  هب  يدرم 
نع ادبأ  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  تفرگ : پچ  تسد  هب  ار  نآ  البرک  تشد  ياقس  دتفیب ، کشم  هکنآ  زا  شیپ  اما  دروآ ؛
منید زا  دبا  ات  نم  یلو  دیا ، هدرک  عطق  ار  متسار  تسد  هچ  رگا  مسق  ادخ  هب  نیمألا  رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  ینید و 

لضفلاوبا پچ  تسد  رگید  یتبرض  درک ! مهاوخ  عافد  نیما  كاپ  ربمایپ  هداون  دوخ ، ياوشیپ  زا  و 
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.تفرگ هناشن  ار  (ع )

.دناسرب همیخ  هب  ار  بآ  رتدوز  هچ  ره  هک  دیما  نادب  تفرگ ، نادند  هب  ار  کشم  گنرد  یب 

.درک نارابریت  ار  سابع  نمشد ،

.درک خاروس  ار  نآ  دروخ و  کشم  هب  يریت 

.داد رارق  فده  ار  دیشر  رادرس  نیا  هنیس  رگید  يریت  و  دزیر ! یم  نوریب  کشم  دبلاک  زا  هک  تسا  سابع  ناج  نیا  ییوگ 

تـسد زا  ار  شدیما  نیرخآ  یلو  دیناسر ، ردارب  هب  ار  دوخ  نیـسح  بایرد ! ارم  ردارب ! دز : دایرف  دش و  نوگنرـس  بسا  زا  ع )  ) سابع
مارتحا و دروم  هراومه  هک  تسا  فصو  لباق  ریغ  زیگنارب و  نیـسحت  نانچنآ  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  راثیا  يراکادـف و  دـید ! یم  هتفر 

.تسا هتفرگ  یم  رارق  مالسلا ) مهیلع   ) همئا میرکت 

ناحتما وکین  درک و  يزابناج  بوخ  وا  دنک ! تمحر  ار  سابع  دـنوادخ  تسا : هدرک  تیاور  ع )  ) داجـس ماما  زا  هر )  ) قودـص خـیش 
.دش ادج  شتسد  ود  ره  ات  درک  شردارب  يادف  ار  دوخ  ناج  داد و 

یبا نب  رفعج  هب  هک  روط  نامه  دـنک ، زاورپ  ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  ات  دومرف  اطع  وا  هب  لاب  ود  تسد ، ود  ياج  هب  لج  زع و  يادـخ 
.درک اطع  لاب  ود  بلاط 

زا سپ  ع )  ) رغـصا یلع  ترـضح  تداهـش  دـنرب ! یم  کشر  وا  هب  ادهـش  یماـمت  تماـیق  زور  هک  دراد  یماـقم  دـنوادخ  دزن  ساـبع 
زا شیپ  یلو  درک ؛ نادـیم  هب  نتفر  هدامآ  ار  دوخ  ع )  ) نیـسح ماما  ع - )  ) سابعلا لضفلاوبا  ینیـسح -  هاپـس  رـسفا  نیرخآ  تداـهش 
رد ار  ع )  ) رغصا یلع  منک ! عادو  وا  اب  ات  هدب  ار  ملاسدرخ  دنزرف  دومرف : س )  ) بنیز هب  دمآ و  همیخ  هب  دراذگب ، نادیم  هب  مدق  هکنآ 

.دنداهن ردپ  شوغآ 

ار كدوک  موقلح  يریت  یلو  دسوبب ؛ ات  تفرگ  تسد  هب  ار  لفط  ردپ 

یهتنم هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
( لامالا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 79ناهفصا   هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش يراج  هدیرب  ياهگر  زا  نوخ  درک و  هراپ 

نامـسآ تمـس  هب  ار  اهنوخ  هاگنآ  دـش ، نوخ  زا  رپ  تفرگ  لفط  هدـیرب  يولگ  ریز  ار  دوخ  تسد  اـت  هدز ، تبیـصم  رادـغاد و  ردـپ 
! تسا بئاصم  نیا  رب  رظان  دنوادخ  تسادخ و  هار  رد  اریز  تسا ؛ لهس  نم  رب  اهتبیصم  نیا  دومرف : دیشاپ و 

ترضح نآ  تداهش  تیفیک  یلع و  نب  نیسح  نادیهش ، رورس  دربن 

ترضح نآ  تداهش  تیفیک  یلع و  نب  نیسح  نادیهش ، رورس  دربن 

.تخات دربن  نادیم  هب  درک و  عادو  تیب  لها  اب  هتسش  ناج  زا  تسد  ع ،)  ) نیسح

راـعلا بوکر  نم  یلوأ  توملا  دوب : نیا  ماـما  نخـس  تاـظحل ، نیا  رد  دـش و  یم  هتـشک  دـمآ ، یم  ع )  ) یلع هداز  ربارب  رد  سک  ره 
راب ریز  زا  رتهب  گرم  یبنلا  نید  یلع  یضمأ  یبأ  تالایع  یمحأ  ینثنأ  نأ ال  تیلآ  یلع  نب  نیسحلا  انأ  رانلا  لوخد  نم  یلوأ  راعلاو 

نمشد هب  زگره  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  متسه ؛ یلع  نب  نیـسح  نم ، تسا ! رتهب  منهج  شتآ  رد  لوخد  زا  گنن  تسا و  نتفر  گنن 
.متسه راوتسا  ربمایپ  نید  رب  منک و  یم  عافد  مردپ  هداوناخ  زا  منکن ؛ تشپ 

هاپـس هک  ار  یـسک  مدوب  هدیدن  مسق ، ادـخ  هب  تسا : هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  نادیهـش  رورـس  تیعـضو  البرک ، دربن  نایوار  زا  یکی 
نیمه دشاب ! رت  لد  يوق  نیسح  زا  لاح ، نیا  اب  دنشاب و  هدش  هتـشک  شنارای  تیب و  لها  نادنزرف  دشاب و  هدرک  هطاحا  ار  وا  نمـشد ،

! دندش یم  هدنکارپ  هدز  گرگ  هلگ  دننام  نانآ  درک و  یم  هلمح  اهنآ  هب  دیشک و  یم  ریشمش  دندرک ، یم  هلمح  وا  هب  رکـشل  نآ  هک 
صاخشا ندید  زا  هک  ییاهخلم  نوچمه  نانآ  درب و  یم  موجه  دیسر  یم  رفن  رازه  یس  هب  نانآ  هرامش  هک  تعامج  نآ  رب  ترـضح 

زا دننک ، یم  رارف 
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تـسد هب  نمـشد  زا  يرامـشیب  هدع  هللااب ! الإ  هوق  الو  لوح  ال  دومرف : یم  تشگ و  یم  زاب  دوخ  زکرم  هب  وا  دنتخیرگ و  یم  وا  لباقم 
هدنشک یلع ، دنزرف  نیا ، دیگنج ؟ یم  یسک  هچ  اب  دیناد  یم  ایآ  امـش ! رب  ياو  دز : دایرف  دعـس  رمع  هکنآ  ات  دندش ، هتـشک  ع )  ) ماما

؛ دـندرک عطق  اه  همیخ  اب  ار  ترـضح  نآ  طاـبترا  دـنتفرگ و  ار  ماـما  فارطا  نازادـناریت  دـینک ! هلمح  وا  هب  فرط  ره  زا  تسا ! برع 
.دندروآ موجه  اه  همیخ  فرط  هب  سپس 

دوخ يایند  رد  لقاال  دیسرت ، یمن  ترخآ  ناهج  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس ! یبا  لآ  ناوریپ  يا  امش  رب  ياو  دز : دایرف  ادهـشلادیس 
رـسپ يا  تفگ : رمـش  تسا ! نیا  امـش  هدـیقع  هچنانچ  دـیتسه -  برع  رگا  دـینک -  عوجر  دوخ  بسح  لصا و  هب  دیـشاب و  درمدازآ 

نم میرح  هب  متـسه ، هدنز  نم  ات  سپ  دنرادن ! یهانگ  هک  اهنز  نم ؛ اب  امـش  مراد و  گنج  امـش  اب  نم  دومرف : ییوگ ؟ یم  هچ  همطاف 
.دوشن اه  همیخ  ضرتعم  یسک  دنتسه ، هدنز  ماما  ات  داد  روتسد  سپس  میراد ! لوبق  ار  فرح  نیا  داد : خساپ  رمش  و  دینکن ! زواجت 

دینک و نت  رب  ار  اهشوپور  دنیامرف : یم  دننک و  یم  عادو  تیب  لها  اب  هرابود  دندرگ و  یم  زاب  اه  همیخ  هب  رگید  راب  ع )  ) نیـسح ماما 
ریخ هب  ار  امش  تبقاع  داد ، دهاوخ  تاجن  نانمشد  رش  زا  ار  امش  تسامـش و  یماح  رادهگن و  دنوادخ  هک  دینادب  دیـشاب و  الب  هدامآ 

دهاوخ اطع  امـش  هب  ناوارف  تمارک  تمعن و  اهتبیـصم ، نیا  ربارب  رد  دزاس و  یم  التبم  اهباذـع  عاونا  هب  ار  امـش  نانمـشد  دـنک و  یم 
.دومرف

! دهاکب امش  تلزنم  ردق و  زا  هک  دیروایب  نابز  رب  ینخس  ادابم  دینکن ! تیاکش 
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.تفاتش نادیم  هب  رگید  راب  و 

یناـشیپ هب  یگنـس  لاـح  ناـمه  رد  یلو  دـنارذگ ؛ تحارتـسا  هب  ار  یتاـظحل  دوب ، هداتـسیا  هک  یلاـح  رد  ماـما  دربـن ، یتدـم  زا  سپ 
.دش يراج  نوخ  درک و  تباصا  شسدقم 

هس يریت  اب  يرگید  درم  هک  دنک  كاپ  تروص  زا  ار  نوخ  دوخ  سابل  اب  تساوخ  ربمایپ  دنزرف 

.داد رارق  فده  ار  ترضح  هبعش ،

یم ار  يدرم  تیعمج ، نیا  هک  یناد  یم  وت  نم ! دوبعم  هللا ؛ لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  درک : ضرع  یهلا  هاگرد  هب  ادهشلادیس 
تدشب نوخ  ناهگان  دـندرک ؛ جراخ  دوخ  تشپ  زا  ار  ریت  تسد ، اب  سپـس  تسین ! وا  زج  يربمایپ  رـسپ  چـیه  نیمز  يور  هک  دنـشک 

.دز ناروف 

.دش نوخ  زا  رپ  ماما  ياهتسد 

تاقالم ار  ص )  ) ادـخ لوسر  مدـج  ادـخ و  ات  دوب  مهاوخ  یقاب  لاـح  نیمه  هب  دومرف : دیـشک و  دوخ  نساـحم  هرهچ و  رب  ار  اـهنوخ 
.دوب هدش  بلس  س )  ) ارهز هداز  زا  یلکب  دربن  تردق  منک !

.دریگ ندرگ  هب  ار  شنوخ  ادابم  تفر ؛ یم  بقع  دش ، یم  کیدزن  وا  هب  سک  ره 

.دز يا  هبرض  ترضح  رس  هب  ریشمش  اب  دوشگ و  مانشد  هب  نابز  دمآ و  ماما  دزن  رسی  نب  کلام  مان  هب  یصخش 

.دش نوخ  زا  رپ  تفاکش و  ماما  همامع 

.دنتسب ار  دوخ  رس  یلامتسد  اب  هتشادرب ، ار  نوخ  رپ  همامع  ع )  ) نیسح

.دنتفرگ ار  ماما  فارطا  هتشگرب ، هاتوک  یگنرد  زا  سپ  دایز  نبا  هاپس 

.دمآ نوریب  همیخ  زا  ع - )  ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  هللادبع -  مان  هب  ع )  ) نیسح ماما  تیب  لها  زا  غلابان  یکدوک 

رحبا ماگنه  نیا  رد  موش ! یمن  رود  میومع  زا  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : درک و  عانتما  هللادـبع  یلو  دراد ، هگن  ار  وا  تساوخ  س )  ) بنیز
بعک و نب 
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ار ریشمش  ولج  ات  دروآ  ولج  ار  دوخ  تسد  نسح  نب  هللادبع  دنک ؛ دراو  ماما  رب  یتبرض  ریشمش  اب  تساوخ  لهاک  نب  هلمرح  یلوق  هب 
.درک عطق  ار  شتسد  دش و  دراو  وا  تسد  هب  ریشمش  هبرض  یلو  دریگب ؛

.دیبلط کمک  هب  ار  ردام  دش و  دنلب  كدوک  دایرف 

؛ امن ریخ  بلط  دنوادخ  زا  نک و  ربص  الب  نیا  رب  هدازردارب ! دومرف : دنابسچ و  دوخ  هنیس  هب  دیشک ، شوغآ  رد  ار  وا  ع )  ) نیـسح ماما 
كدوک داد و  رارق  فده  يریت  اب  ار  وا  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  سپس  درک ! دهاوخ  قحلم  تراکوکین  ناردپ  هب  ار  وت  دنوادخ  اریز 

.داد ناج  ومع  شوغآ  رد 

ع)  ) ماما منازوسب ! تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  اه  همیخ  ات  دـیروایب  شتآ  تفگ : درب و  هلمح  همیخ  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  رگید  راب 
یعبر نب  ثبـش  دـنازوسب ! منهج  شتآ  هب  ار  وت  ادـخ  ینازوسب ! ارم  تیب  لـها  هک  یبـلط  یم  شتآ  وت  نشوجلا ! يذ  رـسپ  يا  دومرف :

.دش فرصنم  راک  نیا  زا  زین  وا  تشادزاب ؛ لمع  نیا  زا  ار  وا  درک و  شنزرس  ار  رمش 

هنهرب ار  ترـضح  نآ  ندـب  دـنکن و  تبغر  نآ  هب  یـسک  تداهـش ، زا  سپ  ات  دـندیبلط  شزرا  یب  هنهک و  يا  هماج  ع )  ) نیـسح ماما 
.دزاسن

هراپ ادمع  ارنآ  هک  دندرک  نت  هب  ینامی  درب  زا  يرگید  سابل  زین  سابل  نآ  يور  دندیشوپ و  ار  نآ  ترضح  دندروآ ، يا  هنهک  سابل 
.دنک هولج  شزرا  یب  زین  نآ  ات  دندوب  هدرک 

دنزرف نتـشک  يارب  نمـشد  ییاهن  موجه  دـندوبن ، دربن  همادا  هب  رداق  دـندوب و  بسا  راوس  یمخز ، حورجم و  ع )  ) ماما هک  یلاـح  رد 
.دش زاغآ  ص )  ) ربمایپ

اب ار  ماما  يولهپ  ینزم  بهو  نب  حلاص 
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.درک نوگنرس  بسا  زا  ار  ترضح  داد و  رارق  فده  هزین 

لوسر هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دومرف : دوب ، كاخ  يور  شسدقم  تروص  هک  یلاح  رد  داتفا و  نیمز  رب  ندب  تسار  تمس  زا  ماما 
.دنداتسیا هدرک ، دنلب  نیمز  زا  ار  دوخ  اددجم  هللا و 

.تفای تدش  دارفا  موجه  دینک ؟ یمن  مامت  ار  نیسح  راک  ارچ  دیتسه ؟ هچ  راظتنا  رد  دروآرب : دایرف  رمش 

.دنداتفا نیمز  هب  زاب  ماما  تفاکش ؛ ار  ترضح  هناش  ریشمش ، اب  یصخش 

.دنداتفا یم  نیمز  هب  زاب  یلو  دنداتسیا ؛ یم  یهاگ 

دیشک نوریب  ار  هزین  سپس  درک ؛ خاروس  ار  نآ  داد و  رارق  فده  ار  س )  ) ارهز دنزرف  سدقم  يولگ  يا  هزین  اب  یعخن  سنا  نب  نانس 
.درب ورف  شا  هنیس  ياهناوختسا  رد  و 

.تفرگ هناشن  ار  ماما  يولگ  يریت  اب  سپس 

.دیلام شیوخ  نساحم  هب  درک و  هدولآ  نوخ  هب  ار  دوخ  ياهتسد  تخاس و  جراخ  ولگ  زا  ار  ریت  ع )  ) ادهشلا دیس 

دیزی نب  یلوخ  نک ! تحار  ار  نیسح  وش و  هدایپ  وت ! رب  ياو  تفگ : دوب  شتسار  فرط  رد  هک  يدرم  هب  هیلع -  هللا  هنعل  دعس -  رمع 
.تسشن بقع  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  یلو  دنک ؛ ادج  ندب  زا  ار  ماما  رس  هک  درک  یتسد  شیپ  یحبصا 

.منک یم  ادج  ندب  زا  ار  وت  رس  مسق ، ادخ  هب  تفگ : دز و  ماما  يولگ  هب  يریشمش  یعخن  سنا  نب  نانس 

هب ع )  ) یلع نب  نیـسح  نخـس  تایح ، رخآ  تاظحل  نآ  رد  یتسه ! مدرم  نیرتهب  ردپ ، ردام و  تهج  زا  يربمغیپ و  رـسپ  وت  مناد  یم 
یم ربص  راگدرورپ - يا  وت -  مکح  ربارب  رد  نیثیغتـسملا : ثایغ  ای  كاوس  هلإ  ال  برای ؛ کـئاضق  یلع  اربص  دوب : نیا  یهلا  هاـگرد 

تسین وت  زا  ریغ  يدوبعم  منک ؛
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، ادـخ لوسر  هداون  سدـقم  رـس  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  يرگید  تیاور  هب  یعخن و  سنا  نب  نانـس  سپـس  نایوج ! هانپ  سردایرف  يا 
.درک ادج  نت  زا  ار  تشهب  ناناوج  رورس  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  دنزرف 

یم ناج  نیـسح  مدوب و  هداتـسیا  دعـس  رمع  هاپـس  اب  نم  دـنک : یم  فیـصوت  نینچ  ار  مولظم  نآ  تایح  قیاقد  نیرخآ  عفان  نب  لاله 
.داد

شتروص نیـسح  نوچ  دشاب و  هدولآ  نوخ  هب  شرکیپ  مامت  هک  مدـیدن  ار  يا  هتـشک  چـیه  مرمع  مامت  رد  نم  هک  ادـخ ، هب  دـنگوس 
نینچمه تشاد ! یم  زاـب  شندـش  هتـشک  رد  رکفت  زا  ارم  شا  هرهچ  رون  شـشخرد  مسق ، ادـخ  هب  دـشاب ! یناروـن  شا  هرهچ  وـکین و 

یناشیپ اب  ترـضح  نآ  بسا  داتفا ، نیمز  رب  بسا  زا  ع )  ) ماـما نوچ  دـنا : هدروآ  هنوگ  نیدـب  ار  ادهـشلادیس  تداهـش  هظحل  نیرخآ 
.دیشک یم  ههیش  دیناسر و  اه  همیخ  هب  ار  دوخ  نینوخ ،

.تسا هداد  خر  یمیظع  هثداح  هچ  هک  دنتسناد  دندید ، ار  راوس  یب  نینوخ  بسا  هک  تیب  لها 

نیمز رب  دیشاپ و  یم  مه  زا  اههوک  داتفا و  یم  ورف  نیمز  رب  نامسآ  شاک  يا  هاتیب ! لها  او  هادیـس ! او  هاخا ! او  دز : دایرف  س )  ) بنیز
.دنا هدرک  هطاحا  ار  ناشیا  يا  هدع  اب  دعس  رمع  تسا و  نداد  ناج  لاح  رد  ردارب  هک  دید  دمآ و  ماما  دزن  و  تخیر ! یم 

تروص تسیرگ ، یم  دوب و  هدـش  بلقنم  هک  دعـس  رمع  ینک ! یم  هاگن  وت  دنـشک و  یم  ار  هللادـبع  ابا  ایآ  دعـس ! رمع  يا  دز : دایرف 
.دنادرگرب ار  دوخ 

.دینشن یخساپ  و  تسین ؟ ناملسم  رفن  کی  امش  نایم  رد  ایآ  دز : دایرف  س )  ) بنیز

ترضح نآ  هب  شیاپ  اب  درک و  راک  نیا  هب  تردابم  رمش  دینک ! تحار  ار  نیسح  دیوش و  هدایپ  دز : دایرف  دعس  رمع 
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.تخاس ادج  رکیپ  زا  ار  شرس  تفرگ و  ار  شفیرش  نساحم  تسشن و  ماما  هنیس  يور  دز و  هبرض 

ار شتشگنا  ترضح ، رتشگنا  تراغ  يارب  یتح  دنتشذگن و  زین  هنهک  ياهـسابل  نآ  زا  دندرک و  هنهرب  ار  ماما  ندب  تداهـش ، زا  سپ 
.دندومن عطق 

.دندز شتآ  ار  اهنآ  دندرک و  تراغ  ار  اه  همیخ  هاپس ، ناگدرکرس  روتسد  هب 

.تخیرگ یم  ییوس  هب  کی  ره  دندیود ، یم  نوریب  اه  همیخ  زا  نانک  نویش  ناساره و  همیسارس و  نارتخد ، نانز و 

مه ار  درم  نیا  ایآ  دنتفگ : رمش  ناهارمه  دندیسر ، دندوب ، هداتفا  رتسب  رد  يرامیب  تلاح  اب  هک  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  همیخ  هب  نوچ 
تیعمج و  دیشکب ! ار  وا  تسین  مزال  دروآ ؛ دهاوخ  رد  ياپ  زا  ار  وا  يرامیب  نیمه  تسا و  ضیرم  وا  تفگ : ملسم  نبدیمح  میشکب ؟

.درک فرصنم  میمصت  نیا  زا  ار 

نیـسح نیا  دنداتـسرف ! یم  دورد  وت  رب  ناگتـشرف  هک  راوگرزب  دج  يا  هادمحم ! ای  درک : ضرع  داتـسیا و  ردارب  نیلاب  رب  س )  ) بنیز
زا دنا ! هدش - ریـسا  هک  دنتـسه  وت  نارتخد  اهنیا  هدش و  ادج  رگیدکی  زا  شندب  ياضعا  تسا و  هدـیتلغ  شیوخ  نوخ  رد  هک  تسوت 
یم تیاکش  ادهـشلادیس  هزمح  هب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ارهز همطاف  هب  یـضترم و  یلع  یفطـصم و  دمحم  هب  دنوادخ و  هب  اهمتـس  نیا 

وت نیـسح  نیا  دشاپ ! یم  وا  رب  ار  اهکاخ  ابـص  داب  هداتفا و  نایرع  هنهرب و  البرک  نیمز  رد  هک  تسا  وت  نیـسح  نیا  هادـمحم ! ای  منک !
ادـخ لوسر  مدـج  هک  تسا  يزور  زورما  یهاکناج ! تبیـصم  هچ  یگرزب و  هودـنا  هچ  هدـش ! هتـشک  ناگداز  اـنز  متـس  زا  هک  تسا 

هب ار  نانآ  هک  دنتسه  امش  ربمایپ  نادنزرف  اهنیا  دمحم ! باحصا  يا  تفر ! ایند  زا  (ص )
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بتک رد  اهنآ  مان  هک   ) دندش راک  نیا  بلطواد  رفن  هد  دزاتب ؟ بسا  نیسح  ندب  رب  هک  تسیک  دز : دایرف  دعس  رمع  دنرب ! یم  يریـسا 
(. تسا طوبضم  یخیرات 

.دنتسکش ار  شیاهناوختسا  دندرک و  اهبسا  مس  لامیاپ  ار  ماما  سدقم  ندب  نانآ 

نب هللادیبع  دزن  يدزا  ملسم  نب  دیمح  دیزی و  نب  یلوخ  طسوت  ع )  ) نیسح ماما  سدقم  رس  دعس ، رمع  روتسد  هب  اروشاع ، زور  رـصع 
.دش هداتسرف  هفوک  هب  دایز 

.دنداتسرف هفوک  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  طسوت  دندرک و  ادج  اهندب  زا  زین  ار  نادیهش  هیقب  ياهرس 

هفوک فرط  هب  ارسا  ناوراک  تکرح 

هفوک فرط  هب  ارسا  ناوراک  تکرح 

هنهرب و ياهرتش  رب  زاب  ياهتروص  اب  دندوب ، نارتخد  نانز و  بلغا  هک  ار  ناگدنامزاب  دعس  رمع  يرجه ، لاس 61  مرحم  مهدزای  زور 
.دش راپسهر  هفوک  فرط  هب  درک و  راوس  زاهج  نودب 

نفد لحم  نامه  رد  ار  اـهنآ  دـندناوخ و  زاـمن  اهندـب  رب  دـندمآ و  دـسا  ینب  هفیاـط  زا  یعمج  درک ، كرت  ار  ـالبرک  وا  هکنآ  زا  سپ 
.دندرک

.دوش یم  هفوک  دراو  ینیسح  ناوراک 

رب نونکا  دندیشک و  ریشمش  ناشیور  هب  سپس  دندناوخارف ، رهـش  هب  ار  نانآ  دوخ ، هک  دندید  یم  هجاوم  یناریـسا  اب  ار  دوخ  نایفوک 
.دنیرگ یم  نانآ 

.تسا هدرک  رپ  ار  رهش  دولآرفک  ياضف  يراز  نویش و 

هراشا نایرگ  مدرم  هب  س )  ) بنیز تسیک ؟ ام  لتاق  رگم  دـینک ؟ یم  ییارـس  هحون  دـییرگ و  یم  ام  يارب  دـندومرف : ع )  ) داجـس ماما 
دنداتـسرف و دورد  ص )  ) مرکا لوسر  رب  دندروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  سپـس  دندناوخ ، ارف  توکـس  هب  ار  نانآ  دندرک و 

.دندومرف نایب  یطوسبم  نانخس 

ام ياهمشچ  زونه  دینک ؟ یم  هیرگ  ام  رب  ایآ  هعدخ ! رکم و  لها  يا  هفوک ! لها  يا  هفوک -  رد  س )  ) يربک بنیز  هبطخ 
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.دنک یم  زاب  مه  زا  سپس  دفاب و  یم  ار  دوخ  ياه  هتشر  هک  تسا  ینز  نآ  لثم  امش  لثم  هدشن ! شوماخ  ام  ياه  هلان  تسا و  نایرگ 

.دیدرک زاب  هرابود  دیتسب و  ار  نامیا  هتشر  دیتخاس و  دوخ  نایم  رد  تنایخ  رکم و  هیام  ار  دوخ  نامیا  امش 

لثم امش  تسین ! یتلصخ  نانمشد  اب  يزامغ  نازینک و  قلمت  یسولپاچ و  هنیکرپ و  ياه  هنیس  داسف و  ییاتسدوخ و  زج  امـش  نایم  رد 
هک هو  دشاب ! یمن  هدافتـسا  دروم  هدش و  اهربق  تنیز  هک  دـیتسه  هیبش  يا  هرقن  هب  تسین و  ندروخ  لباق  هک  دـیتسه  اه  هلبزم  ناهایگ 

هدـیدرگ هدامآ  امـش  يارب  نادـیواج  باذـع  هدـش و  ادـخ  بضغ  بجوم  هک  دـیدرک  هریخذ  دوخ  ترخآ  يارب  يا  هشوت  داز و  هچ 
مک دینک و  هیرگ  دایز  دیاب  مسق ، ادـخ  هب  يرآ ، دـییامن ؟ یم  شنزرـس  ار  دوخ  دـینک و  یم  هیرگ  ام  رب  ام  نتـشک  زا  سپ  ایآ  تسا !
لتق دوش ، هتسش  هنوگچ  تسش ! ار  نآ  ناوت  یمن  یبآ  چیه  اب  هک  دیتخادنا  دوخ  ناماد  هب  ار  راگزور  راع  کنن و  هکل  امش  دیدنخب !

، نمـشد اب  جاجتحا  ماقم  رد  امـش و  هاـگهانپ  اـه  يراـتفرگ  اـهگنج و  رد  هک  یـسک  نآ  تشهب و  لـها  ناـناوج  دیـس  ربمغیپ و  رـسپ 
.دوب امش  يامنهار 

رود دیدروآ ! ياج  هب  ار  یگرزب  لابو  رزو و  هک  دـینادب  دـیتخومآ ! یم  وا  زا  ار  تعیرـش  نید و  دـیدرب و  یم  هانپ  وا  هب  اهیتخـس  رد 
بجوم امش  هلماعم  دیدرگ و  راکنایز  امش  ياهتسد  دش و  رجنم  يدیماان  هب  امش  ياهششوک  امش ! رب  گرم  ادخ و  تمحر  زا  دیـشاب 

.دش امش  ررض  نارسخ و 

ایآ هفوک ! لها  يا  امش  رب  ياو  درک ! هطاحا  ار  امش  یگراچیب  تلذ و  دیدرک و  ور  ادخ  بضغ  هب 
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نیمز رب  ار  ینوخ  هچ  دیدنکفا ؟ نوریب  هدرپ  زا  ار  یتمصع  نانیشن  هدرپ  هچ  دیتفاکش و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  يرگج  هچ  دیناد  یم 
متـس هچ  دـیداد و  ماجنا  یهانگ  هچ  دـیدش و  بکترم  ار  یتشز  لـمع  هچ  دـیناد  یم  اـیآ  دـیدرک ؟ کـته  ار  یتمرح  هچ  دـیتخیر و 

رت و تخـس  ترخآ  باذـع  نیقی  هب  دراـبب ؟ نوـخ  نامـسآ  هک  دـینک  یم  بجعت  اـیآ  دـیدومن ؟ نامـسآ  نیمز و  یگرزب  هب  یمیظع 
.تشاد دیهاوخن  يروای  رای و  امش  زور  نآ  رد  تسا و  رت  هدننکراوخ 

دـسرت یمن  دنک و  یمن  لیجعت  ماقتنا  رد  دنوادخ  اریز  دنکن ؛ جراخ  دوخ  دح  زا  دهدن و  بیرف  ار  امـش  يدـنوادخ ، تلهم  نیا  سپ 
، مراهچ ماـما  هفوک --  رد  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  هبطخ  تسا ! امـش  نیمک  رد  امـش  راـگدرورپ  دوش ، توف  شیهاوخنوخ  هکنیا  زا 

تاولص یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  داتسیا و  هاگنآ  دومرف ؛ توعد  توکس  هب  دنتسیرگ  یم  هک  ار  هفوک  مدرم  ع )  ) داجس ترـضح 
هب ار  مدوخ  دسانش ، یمن  هک  ره  درادن و  یفرعم  هب  یجایتحا  دسانـش ، یم  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  دومرف : نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  رب 

.متسه مالسلا - هیلع  بلاط - یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نم ، منک : یم  یفرعم  وا 

.دندرک تمرح  کته  وا  هب  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم 

.دندرک ریسا  ار  شا  هداوناخ  دندرب و  تراغ  هب  ار  شلاوما 

.دنتشک دنشاب ، هتشاد  بلط  ینوخ  وا  زا  هکنآ  یب  تارف ، رانک  رد  ار  وا  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم 

امش رگم  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  مدرم ! يا  تسا ! یفاک  ام  يارب  راختفا  نیمه  دش و  هتشک  یتخسب  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم 
ار وا  دیتشون و  همان  مردپ  هب  هک  دیدوبن 
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هک يا  هشوت  نیا  اب  داب ، امـش  رب  گرم  دیتشک ؟ ار  وا  دعب  دیدرک و  تعیب  وا  اب  درک ، دیهاوخ  شیرای  هک  دیتسب  دهع  دـیداد و  بیرف 
: دـیوگب امـش  هب  رگا  تسیرگن ، دـیهاوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  یمـشچ  هچ  اب  تمایق  زور  دـیراد ! يدـب  راکفا  هچ  دیداتـسرف ! شیپ 

.دش دنلب  مدرم  هیرگ  يادص  ماگنه  نیا  رد  دیتسین ! نم  تما  زا  امش  سپ  دیدرک ؛ کته  ارم  تمرح  دیتشک و  ار  منادناخ 

شتیب لها  شلوسر و  ادخ و  هار  رد  ارم  شرافس  دریذپب و  ارم  تحیـصن  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرف : ع )  ) داجـس ماما 
نامرف هب  شوگ  همه  ام  ربمایپ ! رـسپ  يا  دنتفگ : مدرم  تسا ! يا  هنومن  يوگلا  هوسا و  ام  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ارچ  دنک ، ظفح 

وت اب  هک  ره  اب  میگنج و  یم  دگنجب ، وت  اب  هک  ره  اب  مینادرگ  یمن  يور  وت  زا  تشاد و  میهاوخ  هاگن  ار  وت  نامیپ  دهع و  میتسه و  وت 
! مییوج یم  يرازیب  دندرک  متس  وت  هب  هک  یناسک  زا  مینک و  یم  یهاوخنوخ  دیزی  زا  میتسه ؛ یتشآ  حلـص و  رد  دیآرب ، یتشآ  رد  زا 

مناردـپ اب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  يراک  نامه  دـیهاوخ  یم  اـیآ  رگ ! هلیح  ناراـکبیرف  يا  تاـهیه ! تاـهیه ! دـندومرف : ع )  ) داجـس ماـما 
دوبهب هدش ، دراو  نم  لد  رب  مردپ  تیب  لها  زا  هک  یتاحارج  زونه  تسین ! نکمم  يزیچ  نینچ  مسق ، ادخ  هب  دـینکب ؟ نم  اب  دـیدرک ،

.تسه نم  ماک  رد  نآ  یخلت  زونه  ما  هدرکن  شومارف  ار  مناردارب  مردپ و  ص ،)  ) ادخ لوسر  مدج  تبیصم  زونه  هتفاین و 

ام اب  هن  دینک و  يرای  ار  ام  هن  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  دراد ! نایرج  ما  هنیس  رد  نآ  هصغ  هتفرگ و  ار  میولگ 

یهتنم هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
( لامالا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 79ناهفصا   هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنوش دراو  مدرم  هک  داد  نذا  دش و  دوخ  خاک  دراو  دایز  نبا  نآ ، زا  سپ  دیگنجب !

.دندرک دراو  ار  ماما  نادنزرف  تیب و  لها  سپس  دنتشاذگ و  شلباقم  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  سدقم  رس 

اوسر ار  امـش  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دمح و  تفگ : مامت  تحاقو  اب  داد و  رارق  بطاخم  ار  س )  ) بنیز ترـضح  دایز ، نب  هللادیبع 
یم غورد  هکنآ  تسا و  قساف  دوش ، یم  اوسر  حـضتفم و  هک  یـسک  نآ  دومرف : س )  ) بنیز تخاس ! راکـشآ  ار  ناتیاهغورد  درک و 

.دنتسه ام  زا  ریغ  اهنآ  تسا و  رجاف  صخش  دیوگ ،

بناج زا  يزیچ  ییوکین  ییابیز و  زجب  نم  داد : خـساپ  س )  ) بنیز دوب ؟ روطچ  درک ؟ هچ  تردارب  اب  ادـخ  يدـید  اـیآ  تفگ : دـیبع 
.دنتفر دوخ  ياههاگلتق  هب  دوب و  هدرک  ردقم  ناشیارب  ار  تداهش  دنوادخ  هک  دندوب  یناسک  نانآ  اریز  مدیدن ! ادخ 

یهاوخ تقو  نآ  درک ، دـنهاوخ  جاجتحا  وت  اب  نانآ  دـنک و  یم  عمج  باسح  يارب  مه  اب  ار  نانآ  وت و  دـنوادخ  يدوز  نیمه  هب  اـما 
.تسیک راگتسر  هک  دید 

وا شنایفارطا  یلو  دناسرب ؛ لتق  هب  ار  يربک  بنیز  تساوخ  دش و  نیگمـشخ  تدشب  دایز  نبا  هناجرم ! رـسپ  يا  دیرگب  وت  رب  تردام 
.دندرک فرصنم  راک  نیا  زا  ار 

.تسا نیسحلا  نب  یلع  وا  دنتفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  دیسرپ : دش و  ع )  ) داجس ماما  هجوتم  سپس 

.دوب یلع  زین  وا  مان  هک  متشاد  يردارب  نم  دندومرف : ع )  ) ماما تشکن ؟ ار  نیسحلا  نب  یلع  دنوادخ  رگم  تفگ : دایز  نبا 

.دنتشک ار  وا  مدرم 

.تشک ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  نبا 

.اهتوم نیح  سفنألا  یّفوتی  هللا  داد : خساپ  ع )  ) ماما

باوخ ماگنه  روط  نیمه  دریگ و  یم  گرم  ماگنه  ار  سک  ره  ناج  هک  تسا  دنوادخ  .
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نیا رد  دـینزب ! ندرگ  ار  وا  دـیربب  یهدـب ؟ باوـج  نم  هب  هک  ینک  یم  تأرج  وـت  تفگ : رگید  راـب  داـیز  نبا  هیآ 42 ) رمز ، هروـس  )
ار ناوج  نیا  یهاوخ  یم  رگا  یتشک ؛ ار  همه  یتشاذگن و  یقاب  ار  ام  زا  ار  یسک  وت  دایز ! رسپ  يا  دمآ : نخس  هب  س )  ) بنیز ماگنه 
اب ایآ  دومرف - : دایز  نبا  هب  سپس  مراد -  ینخـس  هک  شاب  شوماخ  ناج  همع  تفگ : ع )  ) ماما شکب ! وا  اب  مه  ارم  سپ  یـشکب ، زین 

هلیسو هب  دایز  نب  هللادیبع  تسام ؟ يزارفرس  هیام  تداهش  ام و  تداع  ندش  هتشک  هک  یناد  یمن  رگم  ینک ؟ یم  دیدهت  ارم  نتـشک ،
.دناسر دیزی  عالطا  هب  ار  تیب  لها  تراسا  و  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  ربخ  همان ،

.دتسرفب ماش  هب  تیب  لها  اب  هارمه  ار  شنارای  ماما و  ياهرس  تساوخ  وا  زا  دیزی 

ماش هب  ارسا  ناوراک  دورو 

ماش هب  ارسا  ناوراک  دورو 

.دوش یم  کیدزن  قشمد  هب  ارسا  ناوراک  يرجه ، لاس 61  رفص  لوا  زور 

یلو دـتفیب ؛ نانآ  هب  رتمک  مدرم  مشچ  اـت  دـننک  رهـش  دراو  دراد  رتمک  تیعمج  هک  یلحم  زا  ار  ناـنآ  هک  تساوخ  رمـش  زا  موثلک  ما 
.دننک رهش  دراو  تیعمجرپ  لحم  زا  ار  نانآ  داد  روتسد  رمش 

.دندش رهش  دراو  قشمد  هزاورد  زا  همه  دندرک و  هزین  هب  ار  ادهش  سدقم  ياهرس 

ریز اهتدم  هک  ماش  مدرم  دنراد ! شیپ  رد  یگرزب  دیع  ییوگ  دندز ؛ یم  فد  هدنناوخ  نانز  دوب و  هدش  يدـنب  نیذآ  رهـش  ياهراوید 
.دنربخ یب  هعجاف  قمع  زا  زونه  دندوب ، دیزی  هیواعم و  مومسم  تاغیلبت  ناراب 

ار نینمؤملاریما  درک و  هدوسآ  امش  تسد  زا  ار  مدرم  تشک ، ار  امش  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  ادخ  تفگ : دمآ و  ارـسا  دزن  يدرمریپ 
ع)  ) داجس ماما  دومن ! طلسم  امش  رب 
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.يرآ تفگ  وا  يا ؟ هدناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ ! يا  دومرف : وا  هب 

امـش زا  متلاسر  لباقم  رد  نم  وگب  ربمایپ ! يا  یبرقلا : یف  هدوملا  الإ  ارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  يا : هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : ماما 
.ما هدناوخ  يرآ  تفگ : هیآ 23 ؟) يروش ، هروس   ) دیشاب هتشاد  تسود  ار  منادنواشیوخ  هکنیا  رگم  مهاوخ  یمن  يدزم 

.میتسه ام  ربمایپ  ناشیوخ  دومرف : ماما 

.ما هدناوخ  تفگ : هیآ 23 ؟،) ! ) هدب ار  شقح  دنواشیوخ  هب  هقح : یبرقلا  اذ  تآ  و  يا : هدناوخ  ار  هیآ  نیا  لیئارسا  ینب  هروس  رد  ایآ 

.میتسه ام  ادخ  لوسر  دنواشیوخ  یبرقلا و  اذ  دومرف 

.ء یش  نم  متمنغ  امنأ  اوملعا  و  يا : هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ 

؟) هیآ 41 لافنا ، هروس   ) دراد قلعت  دنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  هب  نآ  سمخ  دیروآ ، یم  تسد  هب  هک  یتمینغ  ره  هک  دینادب 

.ما هدناوخ  يرآ  تفگ :

.میتسه ام  ربمایپ ، دنواشیوخ  یبرقلا و  اذ  دومرف : ماما 

هتفرگ قلعت  دـنوادخ  یمتح  هدارا  اریهطت : مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنإ  يا : هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـیآ 
هیآ 33) بازحا ، هروس   ) دنک كاپ  الماک  ار  امش  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  هک  تسا 

.ما هدناوخ  يرآ  تفگ : درمریپ 

.تسا هدینادرگ  ناشصوصخم  ریهطت  هیآ  هب  دنوادخ  هک  یتیب  لها  نآ  میتسه  ام  دومرف : ماما 

: تفگ درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  دز و  نیمز  رب  ار  دوخ  همامع  تسیرگ ، دـیدرگ و  نامیـشپ  دوخ  نخـس  زا  دـش و  تکاس  درمریپ 
نم هبوت  اـیآ  درک : ضرع  ماـما  هب  نآ  زا  سپ  ص )  ) دـمحم لآ  یـسنا  ینج و  نانمـشد  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  نم  ایادـخ !

؟ دوش یم  هتفریذپ 

.یتسه ام  اب  وت  دریذپ و  یم  دنوادخ  ینک ، هبوت  رگا  دندومرف : ماما 

.مدرک هبوت  نم  تفگ : وا 

درمریپ نیا  ناتساد  نوچ 
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.دنتشک ار  وا  داد  روتسد  دیسر ، دیزی  شوگ  هب 

، دـیزی تموکح  يارب  اریز  دوش ؛ شوماخ  هفطن  رد  تسیاب  یم  دـیبات و  یم  مدرم  بلق  رب  هک  دوب  یهاـگآ  هقراـب  نیتسخن  نیا  دـیاش 
سلجم هب  دندوب ، هدش  هتـسب  مه  هب  نامـسیر  اب  هک  یلاح  رد  تیب  لها  ناگدـنامزاب  نانز و  تسین ! مدرم  یهاگآ  زا  رتدـب  زیچ  چـیه 

.دندش هدروآ  دیزی 

یم رکف  دنیبب ، عضو  نیا  اب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر  رگا  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  دندومرف : دیزی  هب  دورو ، ماگنه  ع )  ) داجـس ماما 
.دندیرب ار  اهنامسیر  داد  روتسد  دیزی  درک ؟ دهاوخ  هچ  ینک 

.دنداهن شلباقم  ار  ع )  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  هاگنآ  دنداد و  ياج  شرس  تشپ  ار  اهنز  سپس 

يا ادـخ ! لوسر  بوبحم  يا  مزیزع ! نیـسح  دومرف : درک و  هراپ  ار  شیوخ  ناـبیرگ  داـتفا ، ردارب  رـس  هب  شمـشچ  س )  ) بنیز نوچ 
.داتفا هیرگ  هب  سلجم  مامت  و  یفطصم ! رتخد  دنزرف  يا  ناهج -  ناوناب  يوناب  ارهز -  همطاف  رسپ  يا  انم ! هکم و  دنزرف 

هک نم  هفیاط  ناگرزب  شاک  يا  درک : یم  زاربا  نومـضم  ندب  يراعـشا  اب  ار  دوخ  هنیک  دز و  یم  ماما  نادند  بل و  هب  بوچ  اب  دـیزی 
یم دنا و  هدمآ  عزج  هب  ام  ندز  ریـشمش  زا  هنوگچ  جرزخ  هفیاط  هک  دندید  یم  دندوب و  رـضاح  دندوب ، هدـش  هتـشک  ردـب  گنج  رد 

مـشاه ینب  ناگرزب  ام  دنکن ! درد  تتـسد  وترب ! نیرفآ  دیزی ! يا  دنیوگب : دوش و  دنلب  نانآ  يداش  دایرف  هرظنم ، نیا  ندید  زا  ات  دنلان 
.میتشاذگ ردب  گنج  باسح  هب  ار  نآ  میتشک و  ار 

هک درک  زاـغآ  ار  دوخ  یخیراـت  هبطخ  تساـخرب و  س )  ) بنیز دـش ، هدینـش  دـیزی  زا  نانخـس  نیا  نوـچ  زور ! نآ  لـباقم  رد  زورما 
نینچ نآ  هصالخ 

یهتنم هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
( لامالا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 79ناهفصا   هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


.نیعمجأ هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  ماش  رد  س )  ) يربک بنیز  هبطخ  تسا :

.يآوسلا اؤاسأ  نیذلا  هبقاع  ناک  مث  دیامرف : یم  دنوادخ 

هرخـسم هب  دندرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  تسا  نیا  دـندش ، یم  بکترم  یعـضو  نیرتدـب  اب  ار  تشز  لامعا  هک  نانآ  تبقاع 
(. هیآ 10 مور ، هروس   ) دنتفرگ

.دیوگ یم  تسار  دنوادخ 

یب رطاخ  هب  ینک  یم  نامگ  يدناشک ، راید  رهش و  ره  هب  ناریسا  دننام  ار  ام  يدرک و  گنت  ام  رب  ار  نامسآ  نیمز و  هکنیا  دیزی ! يا 
تیایند هک  ینامداش  ینک و  یم  زان  یلاب و  یم  دوخ  رب  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تسا ؟ وا  دزن  وت  مارتحا  ادـخ و  دزن  ام  ندوب  شزرا 

شومارف ار  ادـخ  نخـس  رگم  شاب ! هتـسهآ  ورم ! دـنت  تسا ؟ یقاب  وت  يارب  هراومه  تنطلـس  تسا و  دارم  قفو  رب  اهراک  هدـش و  دابآ 
همدـقم میداد ، نانآ  هب  هک  يا  هزور  دـنچ  تلهم  نیا  هک  دـینکن  نامگ  دنتـشگزاب ، رفک  هار  هب  هک  ناـنآ  دـیامرف ،: یم  هک  يا  هدرک 

شیپ رد  هدـننکراوخ  یباذـع  نانآ  يارب  دـنیازفیب و  دوخ  ناـهانگ  رب  هک  تسا  نآ  يارب  تلهم  نیا  هکلب  زگره ! تساـهنآ ؛ تداـعس 
هدرپ سپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادـع  زا  نیا  ایآ  هدـشدازآ ! ناـگدرب  رـسپ  يا  هیآ 178 ،) نارمع ، لآ  هروـس   ) تسا

ار نانآ  لزانم ، یلاها  ینادرگب و  اهرهش  رد  ناشنانمشد  هارمه  هب  ششوپ  نودب  زاب و و  ياهتروص  اب  ار  ربمایپ  نارتخد  یهد و  ياج 
یـسک زا  دور  یم  ینابرهم  دیما  هنوگچ  يرآ ، دنرگنب ؟ دنرادن ، يروای  چیه  هک  نانآ  رب  فیرـش ، تسپ و  کیدزن و  رود و  دننیبب و 

زا شتشوگ  دزادنا و  یم  نوریب  دکم و  یم  ناهد  رد  ار  نادرمدازآ  رگج  هک 
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ياهنادند هب  بوچ  اب  يا ؛ هدـشن  بکترم  یهانگ  ینک  یم  لایخ  يا و  هدـش  رورغم  تسم و  نونکا  )1 )؟ تسا هدییور  نادیهش  نوخ 
دـننک و یـشوخ  ردـب  زور  رد  نم  ناگتـشذگرد  ییوگ ،: یم  یناوخ و  یم  رعـش  ینز و  یم  تشهب - ناـناوج  رورـس  هللادـبع - ، اـبا 

.یناوخن ار  اهرعش  نیا  ینزن و  ار  اهفرح  نیا  هنوگچ  يرآ ؛ وت ،! رب  نیرفآ  دنکن ! درد  تتسد  دیزی ! يا  دنیوگب :

دندوب بلطملادبع  نامدود  هک  ار  نیمز  ناشخرد  ناگراتس  يا و  هدرب  ورف  ص )  ) دمحم نادنزرف  نوخ  رد  ار  تتسد  هک  یتروص  رد 
نانآ هب  زین  وت  يدوز  نیمه  هب  یلو  دنونـش ؛ یم  اهنآ  ینک  یم  لایخ  ینز و  یم  ادـص  ار  دوخ  هفیاط  ناریپ  الاح  يا ! هدرک  شوماـخ 

بکترم متفگ و  یمن  ار  نانخـس  نیا  دوب و  یم  لال  منابز  لش و  میاهتـسد  شاـک  يا  ینک  یم  وزرآ  اـجنآ  رد  دـش و  یهاوخ  قحلم 
شتآ رد  ار  ناشیا  ناتـسب و  نانآ  زا  ار  ام  قح  ریگب و  دندرک  ملظ  ام  هب  هک  یناسک  زا  ار  ام  ماقتنا  ادنوادخ ! مدـش ! یمن  تایانج  نیا 

.يدرک هراپ  ار  تدوخ  تشوگ  یتفاکش و  ار  دوخ  تسوپ  طقف  وت  دیزی ! يا  نازوسب ! دوخ  بضغ 

نادـنزرف دـنوادخ  هک  يزور  نآ  رد  يوش ، دراو  ادـخ  لوسر  رب  يا ، هتفرگ  ندرگ  هب  هک  ینیگنـس  راب  نیا  اـب  هک  دـشک  یمن  یلوط 
.دریگ یم  ار  نانآ  قح  دنک و  یم  عمج  ار  ربمایپ 

هروس  ) دنروخ یم  يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  دنا ؛ هدرم  دنا ، هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  نکم  نامگ  زگره 
(. هیآ 169 نارمع ، لآ 

گرزب ار  تشنزرس  کچوک و  ار  وت  شزرا  ردق و  نم  یلو  تسا ، هدرک  راداو  وت  اب  نتفگ  نخس  هب  ارم  راگزور ، ياهراشف  هچ  رگا 
.مناد یم  هدوتس  يراک  ار  وت  ندومن  خیبوت  مرامش و  یم 

کشا اهمشچ  اما 
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نوخ دنوش ! هتشک  ناطیش  هاپس  تسد  هب  دنوادخ  هاپس  هک  تسا  روآ  تفگـش  هچ  هآ ! دزوس ! یم  اهمغ  شتآ  زا  اه  هنیـس  دزیر و  یم
هدنام و نیمز  يور  رد  رهاط  بیط و  ياهندب  نآ  دوش و  یم  هدیکم  هدیوج و  اهناهد  نیا  رد  ام  تشوگ  دزیر و  یم  اهتـسد  نیا  زا  ام 
، يدرک هبلغ  ام  رب  زورما  رگا  دیزی ! يا  دنلام ! یم  كاخ  رب  ار  اهنآ  ناگدنرد ، دننک و  یم  ترایز  ار  نانآ  تبون  هب  نابایب ، ياهگرگ 

.يا هداتسرف  شیپ  هچنآ  رگم  يرادن  يزیچ  ماگنه  نآ  رد  دش و  یهاوخ  هذخاؤم  يدوزب 

.مینک یم  تیاکش  وا  هب  ام  دنک و  یمن  متس  شناگدنب  هب  دنوادخ 

.تسا ام  هانپ  وا 

ینک وحم  ار  ام  مان  یناوت  یمن  دنگوس ، ادخ  هب  یلو  امن ، ششوک  نک و  هلیح  رکم و  یناوت  یم  ات  شاب و  لوغشم  تدوخ  راک  هب  وت 
كدـنا و تیناگدـنز  مایا  تسا و  لیلع  وت  لـقع  اریز  ییوشب ؛ دوخ  نماد  زا  ار  راـع  گـنن و  نیا  ینادرگ و  شوماـخ  ار  اـم  یحو  و 

راک يادتبا  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تسا ! هدنکارپ  وت  عامتجا  زور  نآ  رد  ناراکمتـس ،! رب  ادخ  تنعل  دـنز : دایرف  يدانم  هک  يزور 
ار شیوخ  تمعن  هک  مینک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  ام  دومن ! متخ  تمحر  تداهش و  هب  ار  نآ  نایاپ  ترفغم و  تداعس و  هب  ار  ام 

نابرهم هدنـشخب و  يدنوادخ  وا  دـهد ؛ رارق  ییوکین  نانیـشناج  ام  يارب  دـیازفیب و  نانآ  دزم  رجا و  هب  دـنک و  لیمکت  ام  نادیهـش  رب 
.تسا سب  ار  ام  ییاهنت  هب  وا  تسا و 

ردـپ نیـسح و  ماما  هب  تبـسن  دور و  ربنم  يالاب  داد  روتـسد  يراـبرد  ياـبطخ  زا  یکی  هب  دـیزی  تساـم ! رازگراـک  لـیکو و  وا  اـهنت 
ییوگدب مالسلا ) مهیلع   ) شیمارگ
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.دنک

.دومن شیاتس  حدم و  ار  دیزی  درک و  نینچ  زین  وا 

هاگیاج سپ  يدـیرخ ! قلاخ  بضغ  مشخ و  ياهب  هب  ار  قولخم  يدونـشخ  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  دـندز : دایرف  ع )  ) داجـس ترـضح 
، دنور ربنم  هب  دهد  هزاجا  دنتساوخ  دیزی  زا  ع )  ) داجس ماما  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  تایاور  یضعب  رد  نیبب ! منهج  شتآ  رد  ار  دوخ 

.دادن هزاجا  دیزی 

نادناخ ارم و  هکنیا  رگم  دیآ  یمن  نییاپ  دور ، ربنم  يالاب  رگا  وا  تفگ : دیزی  دیوگ ! نخـس  ناوج  نیا  هدب  هزاجا  دنتفگ : وا  هب  مدرم 
.دنک اوسر  ار  نایفسوبا 

اب ار  شناد  هک  تسا  یتیب  لها  زا  وا  دیـسانش ؛ یمن  ار  وا  امـش  تفگ : دیزی  دنکب ! دـناوت  یمن  يراک  هک  ناوج  نیا  دـنتفگ : نایفارطا 
ار دوخ  مامت ، ییاویـش  تحاصف و  اب  دـنتفر و  ربنم  هب  ماما  دـش و  عقاو  رثؤم  ناـیفارطا  رارـصا  لاـح ، نیا  اـب  تسا ! هتخیمآ  دوخ  رکیپ 

یمومع وج  دش و  دنلب  هیرگ  هلان و  دایرف  هک  ییاج  ات  دندش  روآدای  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  ار  دوخ  باستنا  دندرک و  یفرعم 
.دیدرگ نوگرگد  متس  ملظ و  خاک 

داد روتسد  نذؤم  هب  دنوش ، رما  تقیقح  هجوتم  مدرم  دراذگن  دریگب و  ار  نانخـس  نیا  ولج  نکمم  قیرط  ره  هب  تساوخ  یم  هک  دیزی 
.دیوگب ناذا 

، میوـگ یم  ریبـکت  ربـکأ :-  هللا  دـش - : هجاوـم  ماـما  فرط  زا  یخـساپ  اـب  وا  ناذا  هلمج  ره  یلو  درک ؛ نتفگ  ناذا  هـب  عورـش  نذؤـم 
وم و هللا -  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  تسین - ! دـنوادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  دوشن ؛ كرد  یناـسنا  ساوح  هب  هک  يریبکت  ساـیق ؛ یب  يریبکت 

هب ور   - ) هللا لوسر  ادمحم  نأ  دهشأ  دهد - ! یم  یهاوگ  دنوادخ  یگناگی  هب  نم  نوخ  تشوگ و  تسوپ و 
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ار وا  رگا  يا و  هتفگ  غورد  ینادب ، تدوخ  دج  ار  وا  رگا  وت ؟ دج  ای  تسا  نم  دج  دمحم ، نیا  دیزی ! يا  دندومرف ): دـندرک و  دـیزی 
یم نامگ  هدروخ  بیرف  نادان و  مدرم  ماش ، هب  تیب  لها  ناوراـک  دورو  ماـگنه  یتشک ؟ ار  شنادـنزرف  ارچ  سپ  یناد ، یم  نم  دـج 

.دنتسه وربور  یجراخ  يارسا  اب  دندرک 

هک دنتـسناد  مدرم  درک و  هاگآ  ار  نانآ  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نانآ  يدنواشیوخ  مالعا  دوخ و  زا  تیب  لها  ناگدنامزاب و  یفرعم  یلو 
.دنتسه یهلا  یحو  نادناخ  نادنزرف  تقیقح  رد  هدش ، هدیشک  ریجنز  هب  يارسا  نیا  دنتسه و  وربور  یناسک  هچ  اب 

.دش دنلب  نانآ  زا  یضعب  ضارتعا  يادص  دنتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  زین  نایرابرد  یتح 

يو هب  يزینک  هب  ار  وا  ات  تساوخ  دـیزی  زا  درک ، یم  هراشا  ع )  ) نیـسح ماـما  رتخد  همطاـف ، فرط  هب  هک  یلاـح  رد  ناـیماش  زا  یکی 
.دشخبب

یمن قساف  نیا  دومرف : س )  ) بنیز دنربب ! زین  يزینک  هب  ار  ام  دنهاوخ  یم  الاح  میدش و  میتی  ناج ! همع  تفگ : س )  ) بنیز هب  همطاف 
رتخد بنیز ، مه  نز  نآ  تسا و  نیـسح  رتخد  همطاف ، تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رتخد  نیا  دیـسرپ : یماش  درم  دـنکب ! ار  راک  نیا  دـناوت 

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع 

نانآ هب  مه  ار  وت  ادخ  هب  تفگ : دزی  دنتـسه ! مور  ناریـسا  اهنیا  مدرک  یم  رکف  نم  ادخ  هب  دنک ! تنعل  ار  وت  ادـخ  تفگ : یماش  درم 
.دنناسرب لتق  هب  ار  درم  نآ  داد  روتسد  سپس  منک ! یم  قحلم 

دید ار  يرس  وا  لباقم  رد  دمآ و  دیزی  سلجم  هب  دیزی  رابرد  رد  يزور  مور  ریفس  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) داجـس ماما  زا  نینچمه 
.دوب هدش  هدیرب  هک 

ناناملسم ربمایپ  دنزرف  رس  رس ، نآ  هک  دیمهف  نوچ 

یهتنم هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
( لامالا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 79ناهفصا   هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


وا ام و  نیب  هک  نیا  اب  مییوج ، یم  كربت  نآ  هب  دنامب ، ياج  رب  نامربمایپ  یـسیع ، زا  هچ  ره  ام  تفگ : درک و  خـیبوت  ار  دـیزی  تسا ،
درم نیا  تفگ : دیزی  دـیتشک ! دیـسر  یم  وا  هب  هطـساو  کی  هب  طقف  هک  ار  ادـخ  لوسر  رـسپ  امـش  یلو  تسا ؛ هلـصاف  تشپ  نیدـنچ 
ماما هدیرب  رـس  هک  یلاح  رد  دش و  ناملـسم  دروآ و  نابز  رب  ار  نیتداهـش  اروف  زین  وا  درک ! دهاوخ  اوسر  ارم  هک  دیـشکب  ار  یحیـسم 

.دیسر لتق  هب  تسیرگ ، یم  دوب و  هدنابسچ  هنیس  هب  ار  ع )  ) نیسح

.دندنادرگزاب قارع  هب  ار  ارسا  یتدم  زا  سپ  هنیدم  هب  ارسا  تشگزاب 

.داد روبع  البرک  زا  ار  نانآ  هلفاق ، يامنهار  تیب ، لها  تساوخرد  هب  انب 

دندنام البرک  رد  همه  دندرک و  تاقالم  دندوب ، هدمآ  البرک  هب  ماما  ربق  ترایز  يارب  هک  ار  تلاسر  نادناخ  نادرم  زا  يا  هدع  ارـسا ،
.دندرک تکرح  هنیدم  فرط  هب  سپس  دندش ، لوغشم  يرادازع  هب  زور  دنچ 

رهش مدرم  هب  یکانزوس  راعـشا  هلیـسوب  ار  نانآ  دورو  ربخ  ع )  ) تیب لها  نارادتـسود  زا  يرعاش  هنیدم ، هب  ناوراک  ندیـسر  زا  شیپ 
.داد

.دنتفاتش ناوراک  لابقتسا  هب  دندش و  جراخ  رهش  زا  هالیواو  دایرف  اب  هنیدم  نانز 

.دندرک هاگآ  اهارجام  زا  ار  مدرم  دندناوخ و  يا  هبطخ  هنیدم  کیدزن  ع )  ) داجس ماما 

.دش هتشاک  نانآ  لد  رد  دیزی  تموکح  زا  یتیاضران  رذب  دوب و  هدش  هودنا  متام و  قرغ  هنیدم 

.دش هنیدم  مدرم  ماع  لتق  هب  رجنم  هک  داد  يور  دیزی  هاپس  نانآ و  نیب  هرح  هب  فورعم  دربن  دندرک و  مایق  دیزی  هیلع  یتدم  زا  سپ 

، دندوبن نانآ  رگا  دوب و  بصاغ  تموکح  نارادمدرس  دیزی و  ییاوسر  لماع  نیرترثؤم  ماش ، هفوک و  رد  ارسا  روضح  نیقیب 

یهتنم هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
( لامالا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 79ناهفصا   هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


زا جراخ  رفاک و  یمدرم  ار  تیب  لها  دوب و  هدش  نیجع  مدرم  نوخ  تشوگ و  اب  هک  نایفسوبا  نادناخ  هلاس  نیدنچ  مومـسم  تاغیلبت 
یقاب نید  زا  یمـسا  تشذگ ، یم  لاونم  نیمه  هب  لسن  دـنچ  رگا  دـش و  یم  رتقیمع  دـیناود و  یم  هشیر  نانچمه  دنتـسناد ، یم  نید 

.دنام یمن 

یتح هک  ار  یهاگآان  مدرم  تشادرب و  متـس  روج و  لامع  تشز  لامعا  زا  هدرپ  نانآ ، نانخـس  ماـش و  هفوک و  رد  ارـسا  روضح  یلو 
زا سپ  هک  یمیظع  فارحنا  زا  ار  نانآ  درک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  دـشاب ، هدـناوخ  زامن  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دـندرک  یمن  رواب 

.تخاس هاگآ  دوب  هدمآ  دوجو  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر 

اب دوب و  نیباوـت  ماـیق  اـهنآ  نیلوا  هک  تفرگ  ارف  نینوـخ  ياـهمایق  ار  یمالـسا  تکلمم  رـسارس  ع ،)  ) نیـسح ماـما  تداهـش  لاـبند  هب 
سپ و  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  مایق  خف ، يادهـش  مایق  یفقث ، هدیبع  یبأ  نب  راتخم  مایق  نوچمه  يرگید  تاکرح 

.تفای همادا  دیز  نب  ییحی  شدنزرف  وا  زا 

.دنا هدش  هتخانش  یهابت  داسف و  ملظ و  هیلع  هزرابم  لبمس  ناونع  هب  هراومه  خیرات ، لوط  رد  ع )  ) نیسح ماما 

دندرک و یم  هجنکش  ار  شنارئاز  دندرک و  ناسکی  كاخ  اب  بیرخت و  ار  ترضح  نآ  رهطم  دقرم  اهراب  سابع ، ینب  نارود  لوط  رد 
.دندناسر یم  لتق  هب  ای 

زا ار  تلاسر  نادناخ  مالـسا و  هب  قشع  دننک و  نوریب  اهلد  زا  ار  ع )  ) نیـسح نامرآ  دنناوت  یم  لامعا  نیا  اب  دـندرک  یم  نامگ  نانآ 
مههاوفأب هللا  رون  اؤفطیل  نودیری  دش : دهاوخن  شوماخ  زگره  ادخ  رون  تسا و  دـنوادخ  رون  رون ، نیا  هکنآ  زا  لفاغ  دـنیادزب ؛ اهناج 

ناشیاهناهد اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  رافک  نورفاکلا : هرک  ولو  هرون  متم  هللا  و 
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هیآ فص ، هروس   ) دندنـسپن ار  بلطم  نیا  نارفاک  هچ  رگا  تشاد ، دهاوخ  هاگن  لماک  مامت و  ار  دوخ  رون  ادـخ  یلو  دـننک ؛ شوماخ 
، يدرک ام  يزور  ار  ناشنانمشد  زا  يرازیب  تئارب و  یتشاد و  یمارگ  تلاسر  نادناخ  تفرعم  اب  ار  ام  هک  هنوگ  نامه  اراگدرورپ ! ( 8

ماما مولظم ، دیهـش  نآ  دنزرف  باکر  رد  روضح  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  رادب و  مدق  تباث  نانآ  هار  رد  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام 
دمحم و یناگدنز  نوچمه  ار  ام  یناگدنز  ادنوادخ ! دنریگ ! یم  ار  شنوخ  ماقتنا  هادف - انحاورا  يرکسعلا - نسحلا  نب  هجح  نامز ،

دیس موحرم  فیلأت  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  ذخآم : نیمآ ! هد ! رارق  دمحم  لآ  دمحم و  گرم  نوچمه  ار  ام  گرم  دمحم و  لآ 
.یفحص دمحم  دیس  همجرت  سوواط ، نب 

.يا هرمک  رقاب  دمحم  هللا  تیآ  همجرت  یمق ، سابع  خیش  جاح  موحرم  فیلأت  رودصملا ، هثفن  مومهملا و  سفن 

.ینارهت ینیسح  نیسحدمحم  دیس  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت  نیسحلا ، تاعمل 

هیلع ار  يریگارف  مایق  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  يرمق ، يرجه  لاس 66  لوالا  عیبر  مهدزاود  رد  یفقث -  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  مایق 
تکرـش يوحن  هب  البرک  هئطوت  رد  هک  ار  يدارفا  هناحلـسم ، یمادـقا  اب  درک و  زاغآ  ع ،)  ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  ءادهـشلادیس ، نـالتاق 

دنیـشنب و ص )  ) ربمایپ لآ  مشاه و  ینب  نابل  رب  يدـنخبل  هملوم ، هعجاف  نآ  زا  لاس  جـنپ  تشذـگ  زا  سپ  ات  دـناسر ، لتق  هب  دنتـشاد ،
.دوش رورسم  یکدنا  نانآ  تنحم  درد و  زا  رپ  بلق 

.دش دلوتم  هبیط  هنیدم  رد  يرجه ، لوا  لاس  رد  راتخم 

.دوب همود  مان  هب  ریبدت  اب  رونخس و  ینز  شردام  دیبعوبا و  هب  ینکم  یفقث  دوعسم  شردپ 

رد هک  دوب  هلاس  هدزیس  راتخم 
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ناریا و ياهزرم  فرط  هب  وا  روتـسد  هب  و  مود -  هفیلخ  باطخلا -  نب  رمع  تفالخ  زاغآ  زا  سپ  زور  راـهچ  اـهنت  هک  میظع  یهاـپس 
.درک تکرش  دوب ، هدش  جیسب  قارع 

.داد تسد  زا  ار  شردپ  گنج ، نیمه  رد 

دنمتواخـس و تمهدـنلب ، تسارفاـب و  رایـسب  شیدـنارود ، باوـج و  رــضاح  یلقاـع  ریــشمش ، درم  وا  دنــسیون : یم  راـتخم  هراـبرد 
.دنا هدوتس  زین  تدابع  دهز و  هب  ار  وا  دوب و  كریز  يرادمتسایس 

تنعل هنوگچ  تفگ : خساپ  رد  دنک ، تنعل  ار  راتخم  دنتـساوخ  وا  زا  دش و  ریـسا  راتخم  نانمـشد  تسد  هب  یتقو  شنارـسمه  زا  یکی 
رد ار  دوخ  ناج  دنارذگ و  یم  زامن  تدابع و  هب  ار  اهبـش  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  تشاد ، اکتا  ادـخ  هب  طقف  هک  ار  یـسک  منک 

دوخ تفالخ  زکرم  ع )  ) نینمؤملاریما هکنآ  زا  سپ  درک ! ادـف  ربمایپ  تیب  لها  یهاوخنوخ  يراداـفو و  تبحم و  لوسر و  ادـخ و  هار 
نب دـیزی  تموکح  هیلع  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  لابند  هب  دـنام و  هفوک  رد  ترـضح  نآ  اب  راتخم  دـندرک ، لـقتنم  هفوک  هب  هنیدـم  زا  ار 

وا هناخ  دش و  تقو  تموکح  هیلع  رب  هزرابم  هگرج  دراو  راتخم  هفوک ، هب  ناشدوخ  یگدنیامن  هب  لیقع  نب  ملسم  نداتـسرف  هیواعم و 
.درک ناکم  لقن  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  لیقع  نب  ملسم  یتدم  زا  سپ  اما  دیدرگ ؛ لیقع  نب  ملسم  هاگهانپ  نیتسخن 

ماما تداهـش  البرک و  هعقاو  نایاپ  ات  وا  درک و  ریگتـسد  ملـسم  اب  يراکمه  مرج  هب  ار  راتخم  هفوک ، مکاح  داـیز ، نب  هللادـیبع  سپس 
.دوب نادنز  رد  شیمارگ  تیب  لها  و  ع )  ) نیسح

هیواعم نب  دیزی  روتسد  هب  هنیدم  مدرم  ماع  لتق  هرح و  هعقاو 

هیواعم نب  دیزی  روتسد  هب  هنیدم  مدرم  ماع  لتق  هرح و  هعقاو 

لاس هجحیذ  زور 28  رد 
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.دش تراغ  رهش  دندش و  ماع  لتق  هیواعم  نب  دیزی  روتسد  هب  هنیدم  مدرم  يرجه ،  63

.تشگ موسوم  هرح  هعقاو  هب  هعقاو  نیا 

.تفرگ تدش  هیواعم  نب  دیزی  توادع  ملظ و  مالسلا ،- هیلع  نیسح - ماما  ندیسر  تداهش  هب  زا  سپ 

نوـچ تسا و  ینارذگـشوخ  برط و  یـشایع و  لوغـشم  هراوـمه  وا  هک  دـندرک  هدـهاشم  دـندوب ، هتفر  ماـش  هب  هک  مدرم  زا  یهورگ 
.دنتخاس علطم  دیزی  تالاح  زا  ار  هنیدم  مدرم  دنتشگرب ،

مکح و ناورم  نینچمه  هنیدم و  مکاح  نایفـس  یبا  نب  دـمحم  نب  نامثع  تشذـگ ، یم  ماش  رد  هک  ییایاضق  زا  عالطا  زا  سپ  مدرم 
( دحا دربن  فورعم  دیهش  ربمایپ و  باحصا  زا   ) هکئالملا لیسغ  هلظنح  رـسپ  هللادبع  اب  سپـس  دندرک ؛ نوریب  هنیدم  زا  ار  نییوما  ریاس 

.دنتخاس راکشآ  يو  زا  ار  دوخ  يرازیب  تئارب و  دنداد و  مانشد  ار  دیزی  راکشآ  دندرک و  تعیب 

يارب دوب ، بقلم  فرسم  مرجم و  هب  شتثابخ  يدیلپ و  هطساو  هب  هک  ار  هبقع  نب  ملسم  مان  هب  یصخش  ربخ ، نیا  ندینـش  زا  سپ  دیزی 
.داتسرف رهش  نآ  هب  هنیدم  مدرم  یبوکرس 

.دندرک فقوت  هرح  مان  هب  یلحم  رد  هنیدم ، یکیدزن  رد  يو  هاپس 

.دریگرد تخس  یگنج  هاپس  ود  نیب  هک  دش  ببس  نیا  دننک و  رود  ار  نانآ  ات  دندمآ  نوریب  رهش  زا  هنیدم  مدرم  نآ ، لابند  هب 

تسدزا ار  دوخ  ناج  دربن  نیا  رد  رهش  مدرم  زا  يرایسب  هکنآ  ات  درک  یم  بیغرت  مدرم  نتشک  هب  ار  ملسم  هاپس  هتـسویپ  مکح  ناورم 
.دندش هدنهانپ  هلآو - هیلع  هللا  تاولص  ربمایپ - دجسم  هب  دنتشگرب و  هنیدم  هب  دنتشادن ، تمواقم  بات  هک  زین  هیقب  دنداد و 

، دننک ار  ص )  ) ربمایپ تمرح  تیاعر  هکنآ  نودب  شنایهاپس  دش و  هنیدم  دراو  ملسم  رکشل 
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.دندز تسد  هنایشحو  يراتشک  هب  دندش و  دجسم  دراو  بسا  اب 

.دیسر ص )  ) ربمایپ ربق  ات  دش و  يراج  نوخ  دجسم ، رد  هک  دنتشک  ار  نیفلاخم  زا  يردقب  اهنآ 

یلاوم نیرجاـهم و  راـصنا و  شیرق و  ناـگرزب  زا  ناـنآ  رفن  دـصتفه  هک  رفن  رازه  هد  زا  شیب  هعقاو  نیا  رد  اـهلقن ، زا  یخرب  قـبط  رب 
.دندش هتشک  دندوب 

ریغ دارفا  ددع  دنا  هتفگ  یضعب  دنا و  هدرک  رکذ  رفن  رازه  راهچ  ار  هعقاو  نیا  ناگدش  هتشک  زا  نیروهـشم  دادعت  نیخروم  زا  یـضعب 
.دیسر رفن  رازه  هد  هب  ناکدوک ) نانز و  زجب  ، ) دندش هتشک  هعقاو  نیا  رد  هک  فورعم 

دش تراغ  رهش  تدم  نیا  رد  دومن و  حابم  دوخ  رکشل  رب  ار  مدرم  سیماون  لاوما و  زور  هس  دیزی ، رکشل  ریما  هبقع ، نب  ملسم  سپس 
.دیدرگ کته  يرایسب  يوربا  و 

ملسم هکنیا  تلع  دندرک و  تعیب  دیزی  اب  اددجم  سرت  زا  سابع ، نب  هللادبع  نب  یلع  و  مالـسلا - هیلع  داجـس - ماما  زجب  مدرم  یمامت 
ملسم رکشل  نیب  رد  نانآ  نادنواشیوخ  زا  یضعب  هک  دوب  نیا  دشن ، هللادبع  نب  یلع  و  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ضرعتم  هبقع  نب 

.درذگب نانآ  زا  يو  هک  دش  ببس  اهنآ  تطاسو  دندوب و  هبقع  نب 

هک ییرامیب  تدش  يریپ و  هطـساو  هب  یلو  داتفا ؛ هار  هب  هکم  فرط  هب  ریبز ، نب  هللادبع  اب  هلباقم  روظنم  هب  هعقاو ، نیا  زا  سپ  فرـسم 
.تشذگرد هار  نیب  رد  دوب ، هدش  هریچ  وا  رب  لبق  زا 

.یمق سابع  خیش  جاح  موحرم  فیلأت  لامآلا ، یهتنم  باتک  زا  هتفرگرب 
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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 
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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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