




مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  کناب 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  90کناب 

باتک 90تاصخشم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  90هراتس 

باتک 90تاصخشم 

90راتفگشیپ

خیرات قاروا  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لوا :  92شخب 

خیرات تیعمج و  ایفارغج ،  ماش ؛  مود :  97شخب 

ایفارغج  . 197

تّیعمج  . 298

خیرات  . 398

ماش هیمست  هجو  98فلا - 

ماش تالایا  و  ماس ،  دالوا  98ب - 

ناتساب دهع  رد  ماش  102ج - 

مالسا خیرات  رد  ماش  102د - 

هّیما ینب  ۀنوعلم  ةرجش  موس :  106شخب 

106همدقم

! ؟  دندوب شیرق  زا  هّیُما  ینب  106ایآ 

نایفسوبا 107نادناخ 

! راوخرگج 107دنه 

ص)  ) ربمایپ مالسا و  نمشد  107نایفسوبا ، 

هّیُما ینب  107نادناخ 

 ! هدش نیرفن  108هرجش 
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هیواعم 108هیراج و 

هیواعم روعا و  نب  109کیرش 

داضتم تسایس  109ود 

؟  تساجک هیواعم  109روگ 

هیواعم رب  نعل  110زاوج 

مالسا نید  یماح  هناگی  ع )  ) نیسح 110ماما 

مولظم زا  ع )  ) نیسح ماما  111تیامح 

دیزی هب  هیواعم  111تّیصو 

! راکتیانج 112دیزی 

! زاب سوه  113دیزی 

! راوخبارش 114دیزی 

دینک نعل  دیزی  رب  دیدید  رامق  114تلآ 

! دزاس یم  اوسر  ار  يو  دیزی ،  114دنزرف 

 ( ع  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  اب  دیزی  115راتفر 

! دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  115دیزی 

ع)  ) نیسح ماما  ندرک  116نارابگنس 

! دیسانشب ار  117ناگدازمارح 

 ! خیرات تربع  دیزی ،  117ربق 

تیب قارحا  هّرح و  118ناتساد 

میسانشب رتهب  ار  دایز  نبا  118دیزی و 

! دش هراچیب  اوسر و  120دیزی ، 

! دیزی زا  یلازغ  120عافد 

تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  123ایآ 

ساّسح 123عقاوم 
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دش بآ  رب  شقن  هیواعم  123هسیسد 

دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  124قح و 

هیواعم سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  نیشتآ  124ۀبطخ 

! دنراذگ یمن  قرف  ار ،  لمج  هقان و  نیب  هیواعم  125ناوریپ 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  126لاقتنا 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  127تخس 

هیما ینب  تنطلس  127رارقتسا 

يرجه مود  نرق  رد  128هعیش 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رم  الا  130یلوا 

! دنریگب تربع  132نیملاظ 

هبّیط ةرجش  مراهچ :  133شخب 

هبّیط 134ةرجش 

ۀبیط 134ةرجشک 

ع)  ) نینم ؤملاریما  یلع  هدش :  هتشون  شرع  فارطا  135رد 

تخومآ ع)  ) یلع زا  یتسیاب  ار  136دهز 

تسا ترخآ  ایند و  دّیس  136یلع 

تسادخ زا  ییادج  ع )  ) یلع زا  136ییادج 

دوب یلع  رای  دحا ،  رد  136لیئربج 

تسا لضفا  تّما  مامت  لامعا  زا  یلع  137ةزرابم 

تسادخ هدارا  عبات  یلع  137هدارا 

نک اشامت  ار  یلع  137يرواد 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مجنپ :  142شخب 

ارسا ناوراک  اب  143هارمه 

تارف طش  رانک   . 1143
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تیرکت  . 2143

هلخن يداو   . 3144

داشرم  . 4144

نارح  . 5144

نیبیصن  . 6144

لصوم ای  نامیلس  يرادنامرف  هزوح   . 7145

بلح  . 8145

ینارصن رید   . 9146

نالقسع  . 10147

کبلعب  . 11148

ماش رد  هثیبخ  هرجش  هبّیط و  هرجش  ییورایور  مشش :  150شخب 

دیزی خاک  رد  اروشاع ،  نّیفص و  دربن  150همادا 

دیزی خاک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  151لها 

رفاک دیزی  اب  نسح  نبورمع  هناعاجش  151يوگتفگ 

دیزی رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  151يوگتفگ 

دیزی رتخد  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  152يوگتفگ 

! دناوخ یم  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  152رس 

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داّجس  152ماما 

 ! نزم بوچ  153دیزی 

نارزیخ 154بوچ 

دندز هنایزات  ع )  ) نیسح ماما  رس  155هب 

ماش دجسم  رد  هدیرب  رس  155بصن 

دش هتشک  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  155ینز 

دوش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  156یماح 
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! دیوگ یم  نخس  داّجس  ماما  اب  هدیرب  156رس 

! دنک یم  ربص  هب  رما  ار  رهاوخ  هدیرب ،  156رس 

! ؟  دش زوریپ  یسک  157هچ 

 ! میا هدنز  ناماما  157ام 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  دیزی و  157يوگتفگ 

داد ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لتق  روتسد  158دیزی 

تراسا لاح  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يا  158هزجعم 

يربک بنیز  159هبطخ 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  161ماما 

ادخ ریش  162رتخد 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  163هبطخ 

ماش مدرم  زا  ینز  167هصق 

دوب هدرک  رذن  هک  ینز  167هصق 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  168نز 

دیزی نز  دنه  170باوخ 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما  متفه :  170شخب 

هاگن کی  رد  داّجس  170ماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  171هام 

هیداجس هفیحص  قوقحلا و  171هلاسر 

ترضح 171باقلا 

مالسلا هیلع  نیسحلا  ینب  172مدآ 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  172تساجک 

تمعن رکش  يارب  172هدجس 

قح تمحر  هب  173جاتحم 
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امرخ تخرد  173دصناپ 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) داّجس ماما  174تّیصو 

174تداهش

 ! قح ماقتنا  تسد  متشه :  176شخب 

 ! قح ماقتنا  176تسد 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  تبیصم  177حدم و 

ماش رد  تیب  لها  میتی  ُّرد  مهن :  180شخب 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش  لوا :  180لصف 

یگداوناخ 180هرجش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  180نادنزرف 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  180یقیقحت 

لا ؤس  کی  هب  181خساپ 

هّیقر ترضح  182ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  182ردام 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  182نس 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر  مود :  182لصف 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  182هیقر 

ع)  ) هیقر ترضح  اب  ع )  ) نیسح ماما  رادید  182نیرخآ 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  183هب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  184هرانک 

متروص هب  نزم  184یلیس 

نابیرغ ماش  بش  رد  ردپ ،  نینوخ  رکیپ  185رانک 

تلحر موس :  185لصف 

185تلحر
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دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  188هراتس 

يربک بنیز  لاح  190نابز 

سانشان زا  190رعش 

يریسا 191مچرپ 

میتی 192لفط 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  نتفگ  192نخس 

دیوگ یم  نخس  هیقر  شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  192رس 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  نادنز  ماش ،  195هبارخ 

هیقر تبرت  رب  196یکشا 

مالسلا هیلع  يربک  بنیز  اب  هلاسغ  نز  196يوگتفگ 

ما هدروآ  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  197يارب 

؟  هن ای  تسا  هدش  بوخ  تیاپ  ياهمخز  ایآ  منیبب  198مدمآ 

هنایزات برض  199ریز 

ناشیا ندناوخ  هضور  ماش و  رد  بنیز  ترضح  يازع  201سلجم 

نارعاش هدورس  رد  ع )  ) هیقر ترضح  زوسناج  تلحر  مهد :  202شخب 

202همدقم

دنمهرف يربخم  هللادبع  هدنیارس :   . 1202

سانشان هدنیارس :   . 2213

يوریپ ربکا  یلع  هدنیارس :   . 3215

یناهفصا ریغص  هدنیارس :   . 4217

ناسح هدنیارس :   . 5219

ناسح هدنیارس :   . 6220

ع)  ) هیقر ترضح  همانترایز  ع ، )  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح  مهدزای :  221شخب 

ع)  ) هیقر ترضح  رهطم  221مرح 
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مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  222همانترایز 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  مهدزاود :  222شخب 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب 222لها 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  هیقر  دای  224هب 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تامارک  مهدزیس :  224شخب 

224همدقم

دناوخب ار  هیقر )   ) مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  224وگب 

ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  226ترضح 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ربق  رانک  رد  يوسنارف  227نز 

دش ناملسم  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  تمارک  ندید  اب  یحیسم  229ردام 

هرابود 230يافش 

مدرک نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  مالسلا  هیلع  هیقر  231زا 

دوبن رودقم  نآ  232غلبم 

کچوک 233هراوهگ 

تسا هیقر  ما  هلاس  هس  رتخد  234نیا 

منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  235يرادقم 

دراذگب نیسح  ار  شمان  236وگب 

مدید باوخ  رد  ار  رتخد  237نامه 

 . درک هراچ  ار  مکشم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  238لسوت 

تفرگ جح  يازیو  نامیارب  مالسلا  هیلع  هیقر  239ترضح 

دش تسرد  مه  امش  243يالبرک 

دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد ،  کچوک  245ياهتسد 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  لاح  247نابز 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مهراهچ :  249شخب 
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تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ماش  نیمزرس  لوا :  249لصف 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مود :  251لصف 

251همدقم

ص)  ) ناربمایپ دهع  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  251فلا - 

مالسا نارود  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  252ب - 

ماش رد  قشمد  عماج  دجسم   . 1252

قشمد عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ایبنا  ماقم   . 2253

ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم   . 3254

اهتشون 277یپ 

اهتشون 1 278یپ 

اهتشون 2 283یپ 

مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  تنب  ۀیقر  293ةدیسلا 

293ةراشا

293نافارتعا

فّلؤملا 294ۀمّدقم 

باتکلا 294ناکو 

ایاصَوو 295ایازَم ..

ماف هرقن  296بسا 

باتک 296تاصخشم 

296ناتساد

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  300کناب 

باتک 300تاصخشم 

هیقر ای  هیقر  تترایز  هشاب  لوبق  - 1300

300تاصخشم
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رعش 300نتم 

تمارک يایرد  ُرد  نم  متسیک  - 2301

301تاصخشم

رعش 301نتم 

يابیز هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج  - 3303

303تاصخشم

رعش 303نتم 

يرارقیب لد  هملاع  هی  اجک و  رتخد  هلاس  هس  - 4304

304تاصخشم

رعش 304نتم 

ییانشآ ممشچ  هب  ینوخ  رپ  هک  رس  يا  - 5305

305تاصخشم

رعش 305نتم 

باوخب یمک  ایرد  هراتس ي  نیرتکچوک  - 6307

307تاصخشم

رعش 308نتم 

ادخ دش ، رحس  مبش  دش ، رس  هب  مغ  - 7308

308تاصخشم

رعش 308نتم 

دراد هلال  رطع  ماش  هبارخ ي  رد  - 8310

310تاصخشم

رعش 310نتم 

مدش ادیپ  وت  اب  مدوب  هدشمگ  - 9311

311تاصخشم
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رعش 311نتم 

هبارخ وت  زا  بش  همین  هدنلب  هیرگ  يادص  - 10312

312تاصخشم

رعش 312نتم 

منیسح هتسکش ي  لخن  نم  - 11312

312تاصخشم

رعش 313نتم 

دش زاب  میوس  قشع  باب  زاب  - 12314

315تاصخشم

رعش 315نتم 

؟ تسیک تسیک  هیقر  متفگ  مدوخ  اب  - 13317

317تاصخشم

رعش 317نتم 

هنووریو نیا  هب  يدز  رپ  هنوخ  يافص  بجع  هچ  - 14319

319تاصخشم

رعش 320نتم 

تسا لاب  لاب  مرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ، - 15320

320تاصخشم

رعش 320نتم 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اجنیا  - 16321

321تاصخشم

رعش 321نتم 

مناشفا هلال  مرگج  ياه  هراپ  زا  - 17323

323تاصخشم
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رعش 323نتم 

هتسشن اباب  رس  یبیرغ  هزین  يور  - 18324

324تاصخشم

رعش 324نتم 

ینک هزات  ارم  گنت  لد  غاد  يدمآ  - 19325

325تاصخشم

رعش 325نتم 

دنرب یم  اه  هلال  رب  زا  ارم  - 20325

325تاصخشم

رعش 326نتم 

دسوب نامسآ  تناتسآ  هک  نینوخ  هام  يا  الا  - 21326

326تاصخشم

رعش 327نتم 

تسا ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد  - 22327

327تاصخشم

رعش 327نتم 

دراد هناریو  رد  هک  یجنگ  مغ  ماش  - 23328

328تاصخشم

رعش 328نتم 

هریس یباسح  شدوخ  رمع  زا  وت  هلاس ي  هس  - 24329

329تاصخشم

رعش 329نتم 

دش ررش  مهآ  زا  هنیس  رد  سفن  - 25330

330تاصخشم
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رعش 330نتم 

همع میاشگ  هدقع  دوب  تفر و  مردپ  - 26331

331تاصخشم

رعش 331نتم 

یناغارچ دش  ما  هبارخ  بشما  - 27332

332تاصخشم

رعش 332نتم 

نیبب مزادگ  زوس و  مزان ، همع ي  - 28334

334تاصخشم

رعش 334نتم 

مررش لد  رب  هدز  تمشچ  کشا  نکن ، هیرگ  مرتخد  - 29335

335تاصخشم

رعش 335نتم 

تسا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هدرک کـه  رفس  يا  - 30336

336تاصخشم

رعش 336نتم 

نم هبارخ و  دیشروخ و  تسا و  بش  - 31337

337تاصخشم

رعش 337نتم 

وت رای  ادخ  تسد  ماهمولظم ، همع ي  - 32339

339تاصخشم

رعش 339نتم 

هناریو كاخ  زا  بشما  دیآ  یم  وت  يوب  - 33340

340تاصخشم
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رعش 340نتم 

درب یمن  یتقو  وت  ياهبل  ندیسوب  - 34341

341تاصخشم

رعش 341نتم 

دنک یم  یناوخ  همغن  ناریو  هب  بشما  یلبلب  - 35341

342تاصخشم

رعش 342نتم 

تمان هدش  کح  مبل  يور  رب  هک  تسا  يرمع  - 36342

342تاصخشم

رعش 343نتم 

نکرس نیشن  ناریو  نم  اب  ناریو  هب  رس  يا  ایب  - 37343

343تاصخشم

رعش 343نتم 

موش یم  ریگنیمز  هبارخ  نیا  رد  مراد  - 38344

344تاصخشم

رعش 344نتم 

هدرسفا نم  کچوک  رتخد  - 39344

344تاصخشم

رعش 345نتم 

هدمآ رمق  بشما  همع  ایب  - 40345

345تاصخشم

رعش 345نتم 

بشما هناریو  هدش  ییاشامت  - 41346

346تاصخشم
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رعش 346نتم 

شا هدیدرگ  سردنم  سابل  زا  يدوپ  رات و  - 42347

347تاصخشم

رعش 347نتم 

هدیسر رس  هب  هیقر  رمع  - 43347

347تاصخشم

رعش 348نتم 

تس هنایشآ  یب  یکغرم  رازم  نیا  - 44348

348تاصخشم

رعش 348نتم 

دش نشلگ  لثم  وت  خر  زا  هبارخ  بشما  - 45349

349تاصخشم

رعش 349نتم 

دشن التبم  تمغ  ریغ  هب  ملد  وت  یب  - 46350

350تاصخشم

رعش 350نتم 

تسین كاخب  تقشع  هدنامن ز  يرس  رس  يا  - 47351

351تاصخشم

رعش 351نتم 

رات بش  نیا  رد  تمشچ  دشاب  هتسب  هک  رتهب  - 48352

352تاصخشم

رعش 352نتم 

هار هروک  نیا  رد  درم  ما  هدش  مگ  - 49352

352تاصخشم
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رعش 352نتم 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  همع  ایب  - 50353

353تاصخشم

رعش 353نتم 

دنز یم  هنابز  شتآ  ملد  رد  وت  زا  سپ  اباب  - 51354

354تاصخشم

رعش 355نتم 

هبارخ نیا  هشوگ ي  ییایب  مرظتنم  - 52355

355تاصخشم

رعش 355نتم 

دنرخ یم  میتی و  زان  اهام  وت  او ... هب  مسر  - 53356

356تاصخشم

رعش 356نتم 

هنک یم  نوماگن  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع  - 54356

356تاصخشم

رعش 356نتم 

ماش رهش  ياه  هچب  هب  مدب  نوشن  مرب  ماوخ  یم  - 55357

357تاصخشم

رعش 357نتم 

یئوت ملاع  يوناب  هلاس  هس  رگ  - 56357

357تاصخشم

رعش 358نتم 

مدید یمن  وت  يور  لگ  ات  - 57359

359تاصخشم
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رعش 359نتم 

ناغارچ مدرک  ار  هناریو  ( 2  ) دوخ کشا  ز  - 58359

359تاصخشم

رعش 360نتم 

هلال گنر  هب  مخر  هلاس ،  هس  يرتخد  نم  - 59360

360تاصخشم

رعش 360نتم 

مدیچیپ دوخ  هب  درد  زا  نم  کیرات و  تشد  - 60361

361تاصخشم

رعش 361نتم 

مینزب هنوخ  هب  يرس  هگیدمه  اب  ایب  اباب  - 61362

362تاصخشم

رعش 362نتم 

هریگ یم  هنوب  نم  لد  نیا  ناج  هیقر  - 62363

363تاصخشم

رعش 363نتم 

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان  - 63364

364تاصخشم

رعش 364نتم 

هتدای میدوب  هنیدم  هک  یتقو  - 64365

365تاصخشم

رعش 365نتم 

زونه مرادید  قاتشم  نیبب  اباب  يدمآ  - 65366

366تاصخشم
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رعش 366نتم 

هبات چیپ و  هب  هلاس ،  هس  لد  - 66367

367تاصخشم

رعش 367نتم 

هدرک هنوخیم  سوه  بشما  هرابود  نم  لد  - 67368

368تاصخشم

رعش 368نتم 

مناماد رب  سأر  يا  مناناج  يا  ونشب  - 68369

369تاصخشم

رعش 370نتم 

متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت  - 69370

370تاصخشم

رعش 371نتم 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم  - 70371

371تاصخشم

رعش 372نتم 

هدیرب نت  زا  سأر  اب  وت  يدمآ  ام  مزب  رد  - 71373

373تاصخشم

رعش 373نتم 

مینک اعد  مه  اب  دیایب  اقشاع  - 72374

374تاصخشم

رعش 374نتم 

ساسحا رپ  هش  یم  مدوجو  هیقر  یب  یب  مگیم  ات  - 73375

375تاصخشم
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رعش 375نتم 

باوخ عقوم  هنیدم  يراد  دای  - 74375

375تاصخشم

رعش 376نتم 

مریسا تقشع  هب  نم  مریما ،  هیقر  یب  یب  - 75376

376تاصخشم

رعش 377نتم 

دینزن منیا  زا  شیب  مدش  ریگ  اپ  تسد و  - 76377

377تاصخشم

رعش 377نتم 

هتفرگ ملد  هرابود  وت  یب  - 77378

378تاصخشم

رعش 378نتم 

منید رالاس  رتخد  هیقر  نم  - 78378

378تاصخشم

رعش 379نتم 

 ... اهلد یب  یب  ینیملاع ،  رادلد  لد و  وت  - 79380

380تاصخشم

رعش 380نتم 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اجنیا  - 80381

381تاصخشم

رعش 381نتم 

نیک هیس ز  منت  هدش  ما  هیقر  نم  - 81382

382تاصخشم
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رعش 382نتم 

هتفرگ نوج  يراگنا  هبارخ  هشوگ ي  هب  - 82383

383تاصخشم

رعش 383نتم 

هنم باتهم  مه  رهم و  ( 2  ) هیقر - 83384

384تاصخشم

رعش 384نتم 

یبش ربکا  یلع  هدازهش  تفگ  - 84385

385تاصخشم

رعش 385نتم 

ما هدش  لد  یب  هداد و  مغ  هب  لد  - 85387

387تاصخشم

رعش 387نتم 

ردپ يا  لزنم  لهچ  دوبن  اور  زگره  - 86388

388تاصخشم

رعش 388نتم 

هیقر يادوس  هب  نم  ایند  يور  مراذیم  اپ  - 87389

389تاصخشم

رعش 389نتم 

هندب کی  هزانج ي  عییشت  دییایب  - 88390

390تاصخشم

رعش 390نتم 

هیقر هنوخیم ي  یم  تسم  - 89391

391تاصخشم
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رعش 391نتم 

بل درادن  ار  نتفگ  يان  اما  تسا  يدرد  ارم  - 90392

392تاصخشم

رعش 392نتم 

قشع غاب  يوب  گنر و  شوخ  لگ  يا  - 91392

393تاصخشم

رعش 393نتم 

سب تسا و  هیقر  طقف  نیسح  هرفس ي  کمن  - 92393

394تاصخشم

رعش 394نتم 

البرک زاوج  رداص  دنک  يربک  بنیز  - 93394

394تاصخشم

رعش 395نتم 

دیرگب دراد  لیم  نامسآ  لد  - 94395

395تاصخشم

رعش 395نتم 

لد هنز  یم  رپ  قشمد  هب  هیقر  قشع  زا  بشما  - 95395

395تاصخشم

رعش 396نتم 

 ... ما هناریو  رد  يدمآ  شوخ  - 96396

396تاصخشم

رعش 397نتم 

دراب یم  هرابود  يداش  لگ  نامسآ  ز  - 97397

397تاصخشم
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رعش 398نتم 

ریجنز دنب  رد  نم  تسد  - 98399

399تاصخشم

رعش 399نتم 

مراد هراتس  بش  ره  ممشچ  نامسآ  رد  - 99399

399تاصخشم

رعش 400نتم 

هنیا يدرمناوج  مسر  هگم  انوملسمان  - 100400

400تاصخشم

رعش 400نتم 

هلال يوب  هدش  رپ  هرابود  ما  هنیس  وت  - 101400

401تاصخشم

رعش 401نتم 

ناج هیقر  ناهج  ناج  وت  ناج  يادفب  يا  - 102402

402تاصخشم

رعش 402نتم 

هلان ِرُپ  هدش  هبارخ  رگنب ،  - 103403

403تاصخشم

رعش 403نتم 

نک هیقر  مان  هب  ماع  يالص  یقاس  - 104405

405تاصخشم

رعش 405نتم 

هتسشن هنووریو  جنک  هنیدم ،  هاش  رتخد  - 105405

405تاصخشم
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رعش 405نتم 

منک یم  ییافص  بشما  دوش  رگ  - 106407

407تاصخشم

رعش 407نتم 

قیاقش قرغ  يرحس  قشاع ،  نشور و  يرحس  - 107409

409تاصخشم

رعش 409نتم 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  - 108410

410تاصخشم

رعش 410نتم 

رحس دش  مقارف  ماش  - 109411

411تاصخشم

رعش 411نتم 

مبارخ لاح  لد و  زوس  نیبب  همع  - 110412

412تاصخشم

رعش 412نتم 

هتسشن هنوریو  كاخ  ور  يرتخد  هی  - 111413

413تاصخشم

رعش 414نتم 

مریس ناهج  ناج و  زا  هدرک  ترجه  هک  اباب  ایب  - 112414

414تاصخشم

رعش 414نتم 

رهطم سای  کی  دینیبب ،  دیزیخ و  - 113415

415تاصخشم
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رعش 415نتم 

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط  - 114417

417تاصخشم

رعش 417نتم 

هنووید هدش  هگا  هنونجم ،  هگا  ملد  - 115418

418تاصخشم

رعش 418نتم 

 ... میا هتسکش  لد  همه  همه  - 116419

419تاصخشم

رعش 419نتم 

هراب یم  نومسآ  وت  زا  هراتس ،  هام و  دبس  کی  - 117419

419تاصخشم

رعش 420نتم 

دیآ رای  رطع  يوب  بشما ، بشما ، - 118420

420تاصخشم

رعش 421نتم 

تسین رخآ  ار  هدزمغ  نم  ياهغ  ماش  - 119422

422تاصخشم

رعش 422نتم 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو  - 120422

422تاصخشم

رعش 423نتم 

هراتس دبس  هی  لگ  هملاع  هی  - 121423

423تاصخشم
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رعش 424نتم 

اباب هتسشن  اپ  زا  اباب  هتسخ  هنیس  نم  - 122425

425تاصخشم

رعش 425نتم 

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس  - 123426

426تاصخشم

رعش 426نتم 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند  - 124428

428تاصخشم

رعش 428نتم 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب  - 125430

430تاصخشم

رعش 430نتم 

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت  - 126431

431تاصخشم

رعش 431نتم 

ردپ يا  مدیود  تلابند  هب  لزنم  لهچ  نم  - 127432

432تاصخشم

رعش 432نتم 

يا هنایشآ  زا  يدز  رس  بوخ  هچ  بشما  - 128433

433تاصخشم

رعش 433نتم 

دریگب ناج  مقارف  درد  نت  یک ز  ات  - 129434

434تاصخشم
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رعش 434نتم 

تسا هدنام  هراپ  هامو  دنا  هدرب  ار  هم  رهم و  - 130435

435تاصخشم

رعش 435نتم 

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  - 131435

435تاصخشم

رعش 436نتم 

نم تداهش  بش  غارچ  يا  - 132438

438تاصخشم

رعش 438نتم 

نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا  - 133439

439تاصخشم

رعش 440نتم 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم  - 134440

440تاصخشم

رعش 440نتم 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب  - 135441

441تاصخشم

رعش 442نتم 

هناناج يا  وت  يور  زا  - 136442

442تاصخشم

رعش 442نتم 

مدیچ نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز  - 137443

443تاصخشم
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رعش 443نتم 

تیالو هناگی ي  ُّرد  يا  - 138444

444تاصخشم

رعش 444نتم 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا  - 139447

447تاصخشم

رعش 447نتم 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم  - 140448

448تاصخشم

رعش 448نتم 

هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام  - 141448

449تاصخشم

رعش 449نتم 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور  - 142450

450تاصخشم

رعش 450نتم 

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ  - 143451

451تاصخشم

رعش 451نتم 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره  - 144452

452تاصخشم

رعش 452نتم 

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت  - 145454

454تاصخشم
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رعش 454نتم 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام  - 146455

455تاصخشم

رعش 455نتم 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد  - 147455

455تاصخشم

رعش 455نتم 

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب  - 148458

458تاصخشم

رعش 458نتم 

هنیس نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم  - 149459

459تاصخشم

رعش 459نتم 

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش  - 150459

459تاصخشم

رعش 460نتم 

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم  - 151461

461تاصخشم

رعش 461نتم 

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق  - 152462

462تاصخشم

رعش 462نتم 

ملسالس ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ  - 153463

463تاصخشم
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رعش 463نتم 

دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ  - 154464

464تاصخشم

رعش 464نتم 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب  - 155465

465تاصخشم

رعش 465نتم 

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم  - 156466

466تاصخشم

رعش 466نتم 

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم  - 157467

467تاصخشم

رعش 467نتم 

 ... ماهوم هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید  - 158468

468تاصخشم

رعش 468نتم 

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال  - 159469

469تاصخشم

رعش 469نتم 

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک  - 160469

469تاصخشم

رعش 470نتم 

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم  - 161470

470تاصخشم
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رعش 470نتم 

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم  - 162473

473تاصخشم

رعش 473نتم 

درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح  - 163474

474تاصخشم

رعش 474نتم 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ  - 164474

474تاصخشم

رعش 475نتم 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  - 165476

476تاصخشم

رعش 476نتم 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب  - 166478

478تاصخشم

رعش 478نتم 

نالیغم راخ  - 167479

479تاصخشم

رعش 479نتم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم  - 168479

479تاصخشم

رعش 479نتم 

ع)  ) هیقر ترضح  دروم  رد  هناکدوک  زاورپ  رعش  - 169479

480تاصخشم
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رعش 480نتم 

ۀیقر ةدیسلا  480تامارک 

481ةراشا

یضرملا رهاطلا  الا  حیرضلا  لخدی  481ال 

ۀیقر 481ینتعیش 

ۀیحیسم ۀلفط  482ءافش 

کترضحل ۀیده  483یلزنم 

ۀیقر یتنبا  یلع  484ءاثر 

یخیرات ياهباتک  راتفگ  یخیرات :  بتک  رد  هیقر  484ترضح 

باتک 484تاصخشم 

یئاهب 484لماک 

485فوهللا

اهتشون 485یپ 

! تشاذگ هیقر  ار  شمسا  / 486همیخ

باتک 486تاصخشم 

486همدقم

486هدیکچ

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تخد  یناگدنز  هب  یهاگن  مین  دیشروخ :  487تخد 

باتک 487تاصخشم 

هام دیشروخ و  ناماد  487رد 

تلاسر ناتسوب  رد  لگ  کی  488دلوت 

تافص هنیآ  489رد 

یگدنز رتفد  زا  رگید  یگرب  492جاودزا ،

« يردام  » سدقم ناتسآ  493رد 
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رادید هماگنه  تداهش ؛ 493گرم ،

495یقرواپ

ماش رد  ع )  ) تیب لها  میتی  496رد 

باتک 496تاصخشم 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  496هرجش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  496نادنزرف 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  496یقیقحت 

لا ؤس  کی  هب  497خساپ 

هّیقر ترضح  497ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  497ردام 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  498نس 

اه تشون  498یپ 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  498هیقر 

باتک 498تاصخشم 

498همدقم

( مالسلااهیلع ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياههاگدید  رد  499یشهوژپ 

500فوهللا

یحیرُطلل 500بختنملا 

ۀیهبلا 501سوردلا 

501اهتشونیپ

اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  501یگدنز 

باتک 501تاصخشم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  فیرش  502ّنس 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  يراذگ  502مان 
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اهتشون 502یپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  قشمد  502هراتس 

باتک 503تاصخشم 

503هدیکچ

مالسلااهیلع نوتاخ  ـه  یقر ترضح  « 6  » نینوخ ياه  504هراتس 

باتک 504تاصخشم 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  504همانترایز ي 

505همدقم

7 نیسح ماما  نادنزرف  هب  505هراشا 

3 هّیقر مان  اب  هطبار  رد  هاتوک  506یقیقحت 

3 هّیقر ترضح  ردام  506ردپ و 

3 هّیقر ترضح  506ّنس 

اروشاع رصع  رد   7 نیسح ماما  ترضح  506عادو 

اروشاع زور  رد   7 نیسح ماما  507عادو 

دای هب  اروشاع  ماش  رد   3 هّیقر 507ترضح 

ردپ نینوخ  رکیپ  رانک   3 هّیقر 507ترضح 

ماش 508هبارخ ي 

: ءادهّشلادّیس تیب  لها  نادنز  ماش ، 508هبارخ ي 

ماش هبارخ ي  رد   3 هّیقر ترضح  ندید  508باوخ 

یقشمد هللادبع  نب  رهاط  509لوق 

3 يربک بنیز  ترضح  اب  هلاّسغ  نز  512يوگتفگ 

7 نیسح ماما  سّدقم  512رس 

3 موثلک ّما  ترضح  512يرارقیب 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  ربق  513ریمعت 
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نوتاخ 3 ّـه  یقر ترضح  هب  طوبرم  514راعشا 

ماهناشاک لزنم و  وک  ناج ، هّمع  راز  راز  میرگ  راذگب  ناج ، 514هّمع 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هّیقر  نم   3 هّیقر تبرت  رب  515یکشا 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع  هدش  ادیپ  515هدشمگ 

هدش ایرد  وچ  هّمع  کشا ، هرطق ي  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  516هّمع 

تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم ، ربق  نیرئاز   3 هّیقر ترضح  لاح  517نابز 

ماش هبارخ ي  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص   3 هّیقر ترضح  لاح  518نابز 

ارسا رد  یکرتخد  قح  رهظم  زا  دوب   8 ماما هشوگ ي  رگج  تبیصم  ماش و  ثداوح  519رد 

مدوب نادنزب  وت  رجه  مغ  زک  يا  تفگ  نزم  كانمن  هدید ي  زا  ملد  ردنا  520شتآ 

منیسح ناتسب  هتفکشن ي  هچنغ ي  نم  هتفکشن  522هچنغ ي 

يدمآ شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب  نالفط  522ندید 

دوب هریت  ربا  زا  رپ  ماش  ياضف  بش  نآ  ماش  523هبارخ ي 

هدمآ رد  زا  وت  رهب  نامهیم  هک  ایب  هّمع  هبارخ  رد   3 هّیقر 524ترضح 

دینک شوگ  ارم  رات  بش  حرش  نایعیش   3 هّیقر ترضح  لاح  524نابز 

منم هناش  ار  وت  يوم  دنک  هک  نآ  روخم  مغ  تیوسیگ  هدش  هتفشآ  نم  لاوحا  525وچمه 

هتشگ هناوید  ملد  ییاهنت  526هیثرم ز 

تسا هدیمرآ  فیرش  رازم  نیا  رد  هک  نآ  وزرآ  526ناحیر 

منکیم ناج  تخر  عمش  يهناورپ  ردپ  يا  تبرغ  528ثیدح 

ار شوماخ  غرم  اون  رد  رگن   3 ارهز غاب  528لگ 

! قشع 529بوذجم 

529رتخد

گنس دص  هنیآ و  531کی 

دید یباوخ  رارقیب ، يرتخد  باوخ  532ریبعت 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اج  نیا  جئاوحلا  536باب 
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تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  نیا   3 نوتاخ هّیقر  ترضح  538هاگترایز 

دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  دیسر  یترایز  539بش 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم   3 هّیقر ترضح  540تبیصم 

مشوماخ هلان  زک  مشتآ  اپارس  عمش  نآ  نم  مادنا  542دوبک 

تسین لاب  هتسخ  نم  هانپ  یسک  بشما  رادید  543ضیف 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم  هلسلس  543ریسا 

تسین یهانپ  ارم  یبیرغ  ياههچوک  هب  لوات  544نابز 

دوبن مرتسب  نم  هدید ي  کشا  شاک  يا  نازحا  544هبلک ي 

قشع 545ِمغ 

ام تداع  هناهاش  تمدخ  دش  ارجام  549حرش 

ماش 553هبارخ ي 

میظع ياهلبق  وت  کچوک  هاگراب  يا  میظع  554هلبق ي 

تسنم نامهم  همطاف ، رسپ  نم ، ردپ  روط ! 556هلخن ي 

557یعابر

میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  موریم  ماش  557هدکمغ ي 

مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  هّمع  يا  558هنامیتی 

نم لگ  يا  بارت  زا  باوخ  رتسب  تسار  وت  ماش  558هراتس ي 

متفر مدید و  ار  ترس  مه  نم  تبقاع  ناج  ردپ  کچوک  ناسر  559مایپ 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  هّمع  ایب  یطوط  559هنییآ و 

ماهناناج هدمآ  نیبب  هّمع  ماهناریو **  هشوگ ي  یندید  دش   3 هّیقر ترضح  560هحون 

ـت سا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  يا   3 هّیقر ترضح  562هحون 

منیسح يهنادرد  ماهلاس  هس  منیملاع **  دهم  تخد  هّیقر   3 هّیقر 562ترضح 

ارهز نیسح  دنبلد  هلاس  هس   3 هّیقر 563ترضح 

هتسشن نوزحم  یلفط  ناریو  جنک  رد   3 هّیقر 563ترضح 
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هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  ماش  564هبارخ ي 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  565تداهش 

باتک 565تاصخشم 

565همدقم

؟ یتفگ هچ  اباب  ِرس  اب  566وت 

س)  ) بنیز کچوک  مالسلااهیلع  566هیقر 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  569مغ 

باتک 570تاصخشم 

( اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح  مناخ  همان  570مغ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  570نیرخآ 

ما هنشت  نم  رگنب ، نم  هب  ناج ،  570اباب 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  571هب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  571هرانک 

مرادن ندینش  تقاط  574نم 

 : دیوگ یم  نخس  مالسلا -  هیلع  هیقر  شرتخد -  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  575رس 

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  575هراتس 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  577هتشرف 

باتک 577تاصخشم 

577هدیکچ

578هچابید

راتفگ 578شیپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یناگدنز  هب  یهاگن  لّوا : 579شخب 

تبرغ لالز  زا  لّوا : 579لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  579رگید 
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مالسلااهیلع هیقر  يراذگ  580مان 

خیرات رد  هیقر  580مان 

یتیبرت 581هاگتساخ 

اه تبیصم  يداو  هب  رفس  مود : 581لصف 

ناوراک اب  581هارمه 

اروشاع رصع  رد  مالسلااهیلع  هیقر  581اب 

نیسپاو 582رادید 

ناریسا اب  ماگمه  مالسلااهیلع ،  هیقر  اب  هارمه  موس : 582لصف 

اه همیخ  582تراغ 

مرح رد  583شتآ 

ردپ هدیکشخ  ياه  بل  دای  584هب 

مالسلااهیلع هیقر  يدنمدرد  584نابز 

ماش يوس  585هب 

ماش رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تافو  مراهچ : 586لصف 

خیرات رذگرد  586ماش 

هنهک ياه  هدقُع  هاگتساخ  586ماش ؛

ماش هب  587دورو 

! يزوریپ نودب  588یحتف 

ارس نامهم  يا  589هناریو 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نابز  زا  ماش  589هبارخ 

هبارخ لها  رب  نایماش  590محرت 

انشآ 591میسن 

مالسلااهیلع هیقر  یگدنز  بش  592نیسپاو 

یقشمد رهاط  593نخس 
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متس هایس  594ّدر 

مالسلااهیلع هیقر  رب  594يراوگوس 

ملاع کی  هاگن  594زا 

مالسلااهیلع هیقر  گوس  رد  595ماش 

مالسلااهیلع هیقر  اه و  هرطاخ  رهش  اب  596عادو 

مالسلااهیلع هیقر  دای  596هب 

هدرک رفس  رای  یب  596هنیدم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تیصخش  زا  597يریگوگلا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هرابرد  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  هعیش و  ربتعم  ياه  باتک  رد  یشهوژپ  مجنپ : 598لصف 

شسرپ کی  598حرط 

ییاهب 599لماک 

600فوهل

یحیرُط بختنم  هب  فورعم  بطخلا ؛ یثارملا و  عمج  یف  600بختنملا 

ۀیهبلا 600سوردلا 

هللا مهمحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هّللا  تیآ  601هاگدید 

رصاعم سیون  خیرات  ییاوشیپ ؛ يدهم  داتسا  601هاگدید 

ییادز 601ماهبا 

اه تمارک  مشش : 602لصف 

هرجنح 602يافش 

نابرهم 602يرفسمه 

اه تمارک  نیرت  کچوک  603زا 

ناناملسمان قح  رد  ترضح  ياه  603تمارک 

يوسنارف نز  603لسوت 

مالسلااهیلع هیقر  يزاب  604مه 
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مالسلا هیلع  نیسح  مان  604مه 

لسوت 604هجیتن 

دنمرنه کی  605هرطاخ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  رهطم  مرح  متفه : 605لصف 

رهطم مرح  605هچخیرات 

تربع هیام  دیزی ؛ 606روگ 

ماش سدقم  ياه  ناکم  607رگید 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نادنزرف  607هاگمارآ 

نیعبات باحصا و  608هاگمارآ 

ناربمایپ 608هاگمارآ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  608ترایز 

یسراف بدا  هدیزگرب  مود : 609شخب 

راعشا 609هدیزگرب 

609هراشا

هناورپ یب  609عمش 

شود هب  هناخ  610لفط 

نیسح 610رانک 

هناورپ لد  611زوس 

هناریو 612جنگ 

هلفان 612زامن 

لدع 613خاک 

هودنا رپ  613زار 

ماش 613هبارخ 

614هّللاراث
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رپ لاب و  یب  سونقق  614سانشان 

یبدا نوتم  614هدیزگرب 

مغ 614هتشرف 

هبارخ 615تبرغ 

توکس زا  615يدایرف 

نازاس همانرب  اب  هارمه  موس : 617شخب 

یلک 617ياهداهنشیپ 

يا همانرب  619ياهداهنشیپ 

619هراشا

شیامن يارب  بسانم  620نتم 

620هراشا

ماش 620هبیرغ 

يا هقباسم  ياه  624شسرپ 

یمدرم ياه  624شسرپ 

یسانشراک ياه  625شسرپ 

هدنیوگ تیلست  625مایپ 

ینویزیولت 626سیونریز 

همان 626باتک 

خیرات رد  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  627مان 

باتک 627تاصخشم 

خیرات رد  هیقر  628مان 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياههاگدید  رد  628یشهوژپ 

ثحب 628حرط 

اهتشون 629یپ 
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اروشاع هسامح  یگدنلاب  رد  ناکدوک  629شقن 

باتک 630تاصخشم 

630همدقم

نوخ یخرس  زا  630هسامح 

هسامح هدرپ  634رد 

نک فیرعت  637میارب 

اه تشون  637یپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یخیرات  تیوه  رد  638یشهوژپ 

باتک 638تاصخشم 

638همدقم

یناث رثوک  639دالیم 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  640ردام 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  يراذگ  640مان 

خیرات رد  هیقر  641مان 

یتیبرت 641هاگتساخ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارتخد  641رگید 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياه  هاگدید  رد  642یشهوژپ 

ثحب 643حرط 

یئاهب 645لماک 

645فوهللا

یحیرُطلل 646بختنملا 

ۀیهبلا 646سوردلا 

( هر  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  647هاگدید 

یبدا 647هعطق 
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اه تشون  650یپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تامارک  بئاصم و  زا  یئاه  651ناتساد 

باتک 651تاصخشم 

 ( س  ) بنیز رمک  ندش  مخ  يوم و  ندش  651دیفس 

میرادن اباب  رگم  میرادن ،  هناخ  651رگم 

هیقر ترضح  نداد  لسغ  652هراظن 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هلاس :  هس  652همطاف 

باتک 652تاصخشم 

هلاس هس  653يارهز 

هنابیرغ 653هاگلزنم 

ردپ اب  لد  653درد 

یظفاحادخ 653لزغ 

هام يا  بشما  654باتم 

ملاع هصق  654نیرتكانزوس 

مخز هجنکش و  یسوبياپ  654ات 

هلاس هس  میتی  655ناتساد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  658همانترایز 

هدنامزاب 659نیرتهب 

ماف هرقن  659بسا 

باتک 659تاصخشم 

659ناتساد

مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  تنب  ۀیقر  663ةدیسلا 

663ةراشا

663نافارتعا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


فّلؤملا 664ۀمّدقم 

باتکلا 665ناکو 

ایاصَوو 666ایازَم ..

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  666کناب 

باتک 666تاصخشم 

هیقر ای  هیقر  تترایز  هشاب  لوبق  - 1666

666تاصخشم

رعش 667نتم 

تمارک يایرد  ُرد  نم  متسیک  - 2668

668تاصخشم

رعش 668نتم 

يابیز هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج  - 3669

669تاصخشم

رعش 669نتم 

يرارقیب لد  هملاع  هی  اجک و  رتخد  هلاس  هس  - 4670

670تاصخشم

رعش 670نتم 

ییانشآ ممشچ  هب  ینوخ  رپ  هک  رس  يا  - 5671

672تاصخشم

رعش 672نتم 

باوخب یمک  ایرد  هراتس ي  نیرتکچوک  - 6674

674تاصخشم

رعش 674نتم 

ادخ دش ، رحس  مبش  دش ، رس  هب  مغ  - 7674
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674تاصخشم

رعش 675نتم 

دراد هلال  رطع  ماش  هبارخ ي  رد  - 8676

676تاصخشم

رعش 676نتم 

مدش ادیپ  وت  اب  مدوب  هدشمگ  - 9677

677تاصخشم

رعش 678نتم 

هبارخ وت  زا  بش  همین  هدنلب  هیرگ  يادص  - 10678

678تاصخشم

رعش 678نتم 

منیسح هتسکش ي  لخن  نم  - 11679

679تاصخشم

رعش 679نتم 

دش زاب  میوس  قشع  باب  زاب  - 12681

681تاصخشم

رعش 681نتم 

؟ تسیک تسیک  هیقر  متفگ  مدوخ  اب  - 13683

683تاصخشم

رعش 684نتم 

هنووریو نیا  هب  يدز  رپ  هنوخ  يافص  بجع  هچ  - 14686

686تاصخشم

رعش 686نتم 

تسا لاب  لاب  مرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ، - 15687
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687تاصخشم

رعش 687نتم 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اجنیا  - 16687

688تاصخشم

رعش 688نتم 

مناشفا هلال  مرگج  ياه  هراپ  زا  - 17689

689تاصخشم

رعش 689نتم 

هتسشن اباب  رس  یبیرغ  هزین  يور  - 18690

690تاصخشم

رعش 691نتم 

ینک هزات  ارم  گنت  لد  غاد  يدمآ  - 19691

691تاصخشم

رعش 692نتم 

دنرب یم  اه  هلال  رب  زا  ارم  - 20692

692تاصخشم

رعش 692نتم 

دسوب نامسآ  تناتسآ  هک  نینوخ  هام  يا  الا  - 21693

693تاصخشم

رعش 693نتم 

تسا ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد  - 22693

694تاصخشم

رعش 694نتم 

دراد هناریو  رد  هک  یجنگ  مغ  ماش  - 23694
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694تاصخشم

رعش 694نتم 

هریس یباسح  شدوخ  رمع  زا  وت  هلاس ي  هس  - 24695

695تاصخشم

رعش 695نتم 

دش ررش  مهآ  زا  هنیس  رد  سفن  - 25696

697تاصخشم

رعش 697نتم 

همع میاشگ  هدقع  دوب  تفر و  مردپ  - 26697

697تاصخشم

رعش 698نتم 

یناغارچ دش  ما  هبارخ  بشما  - 27698

698تاصخشم

رعش 699نتم 

نیبب مزادگ  زوس و  مزان ، همع ي  - 28700

700تاصخشم

رعش 700نتم 

مررش لد  رب  هدز  تمشچ  کشا  نکن ، هیرگ  مرتخد  - 29701

701تاصخشم

رعش 701نتم 

تسا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هدرک کـه  رفس  يا  - 30702

702تاصخشم

رعش 703نتم 

نم هبارخ و  دیشروخ و  تسا و  بش  - 31703
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704تاصخشم

رعش 704نتم 

وت رای  ادخ  تسد  ماهمولظم ، همع ي  - 32705

705تاصخشم

رعش 705نتم 

هناریو كاخ  زا  بشما  دیآ  یم  وت  يوب  - 33706

706تاصخشم

رعش 706نتم 

درب یمن  یتقو  وت  ياهبل  ندیسوب  - 34707

707تاصخشم

رعش 708نتم 

دنک یم  یناوخ  همغن  ناریو  هب  بشما  یلبلب  - 35708

708تاصخشم

رعش 708نتم 

تمان هدش  کح  مبل  يور  رب  هک  تسا  يرمع  - 36709

709تاصخشم

رعش 709نتم 

نکرس نیشن  ناریو  نم  اب  ناریو  هب  رس  يا  ایب  - 37709

709تاصخشم

رعش 710نتم 

موش یم  ریگنیمز  هبارخ  نیا  رد  مراد  - 38710

710تاصخشم

رعش 710نتم 

هدرسفا نم  کچوک  رتخد  - 39711
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711تاصخشم

رعش 711نتم 

هدمآ رمق  بشما  همع  ایب  - 40711

711تاصخشم

رعش 711نتم 

بشما هناریو  هدش  ییاشامت  - 41712

712تاصخشم

رعش 712نتم 

شا هدیدرگ  سردنم  سابل  زا  يدوپ  رات و  - 42713

713تاصخشم

رعش 713نتم 

هدیسر رس  هب  هیقر  رمع  - 43714

714تاصخشم

رعش 714نتم 

تس هنایشآ  یب  یکغرم  رازم  نیا  - 44714

714تاصخشم

رعش 715نتم 

دش نشلگ  لثم  وت  خر  زا  هبارخ  بشما  - 45715

715تاصخشم

رعش 715نتم 

دشن التبم  تمغ  ریغ  هب  ملد  وت  یب  - 46716

716تاصخشم

رعش 716نتم 

تسین كاخب  تقشع  هدنامن ز  يرس  رس  يا  - 47717
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717تاصخشم

رعش 717نتم 

رات بش  نیا  رد  تمشچ  دشاب  هتسب  هک  رتهب  - 48718

718تاصخشم

رعش 718نتم 

هار هروک  نیا  رد  درم  ما  هدش  مگ  - 49718

718تاصخشم

رعش 719نتم 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  همع  ایب  - 50719

720تاصخشم

رعش 720نتم 

دنز یم  هنابز  شتآ  ملد  رد  وت  زا  سپ  اباب  - 51721

721تاصخشم

رعش 721نتم 

هبارخ نیا  هشوگ ي  ییایب  مرظتنم  - 52721

722تاصخشم

رعش 722نتم 

دنرخ یم  میتی و  زان  اهام  وت  او ... هب  مسر  - 53722

722تاصخشم

رعش 722نتم 

هنک یم  نوماگن  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع  - 54722

722تاصخشم

رعش 723نتم 

ماش رهش  ياه  هچب  هب  مدب  نوشن  مرب  ماوخ  یم  - 55723
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723تاصخشم

رعش 723نتم 

یئوت ملاع  يوناب  هلاس  هس  رگ  - 56723

724تاصخشم

رعش 724نتم 

مدید یمن  وت  يور  لگ  ات  - 57725

725تاصخشم

رعش 725نتم 

ناغارچ مدرک  ار  هناریو  ( 2  ) دوخ کشا  ز  - 58725

726تاصخشم

رعش 726نتم 

هلال گنر  هب  مخر  هلاس ،  هس  يرتخد  نم  - 59726

726تاصخشم

رعش 727نتم 

مدیچیپ دوخ  هب  درد  زا  نم  کیرات و  تشد  - 60727

727تاصخشم

رعش 728نتم 

مینزب هنوخ  هب  يرس  هگیدمه  اب  ایب  اباب  - 61728

728تاصخشم

رعش 728نتم 

هریگ یم  هنوب  نم  لد  نیا  ناج  هیقر  - 62729

729تاصخشم

رعش 729نتم 

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان  - 63730
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730تاصخشم

رعش 730نتم 

هتدای میدوب  هنیدم  هک  یتقو  - 64731

731تاصخشم

رعش 731نتم 

زونه مرادید  قاتشم  نیبب  اباب  يدمآ  - 65732

732تاصخشم

رعش 733نتم 

هبات چیپ و  هب  هلاس ،  هس  لد  - 66733

733تاصخشم

رعش 733نتم 

هدرک هنوخیم  سوه  بشما  هرابود  نم  لد  - 67734

734تاصخشم

رعش 734نتم 

مناماد رب  سأر  يا  مناناج  يا  ونشب  - 68735

736تاصخشم

رعش 736نتم 

متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت  - 69737

737تاصخشم

رعش 737نتم 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم  - 70738

738تاصخشم

رعش 738نتم 

هدیرب نت  زا  سأر  اب  وت  يدمآ  ام  مزب  رد  - 71739
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739تاصخشم

رعش 740نتم 

مینک اعد  مه  اب  دیایب  اقشاع  - 72740

740تاصخشم

رعش 740نتم 

ساسحا رپ  هش  یم  مدوجو  هیقر  یب  یب  مگیم  ات  - 73741

741تاصخشم

رعش 741نتم 

باوخ عقوم  هنیدم  يراد  دای  - 74741

742تاصخشم

رعش 742نتم 

مریسا تقشع  هب  نم  مریما ،  هیقر  یب  یب  - 75742

742تاصخشم

رعش 743نتم 

دینزن منیا  زا  شیب  مدش  ریگ  اپ  تسد و  - 76743

743تاصخشم

رعش 743نتم 

هتفرگ ملد  هرابود  وت  یب  - 77744

744تاصخشم

رعش 744نتم 

منید رالاس  رتخد  هیقر  نم  - 78745

745تاصخشم

رعش 745نتم 

 ... اهلد یب  یب  ینیملاع ،  رادلد  لد و  وت  - 79746
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746تاصخشم

رعش 746نتم 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اجنیا  - 80747

747تاصخشم

رعش 748نتم 

نیک هیس ز  منت  هدش  ما  هیقر  نم  - 81748

748تاصخشم

رعش 748نتم 

هتفرگ نوج  يراگنا  هبارخ  هشوگ ي  هب  - 82749

749تاصخشم

رعش 749نتم 

هنم باتهم  مه  رهم و  ( 2  ) هیقر - 83750

750تاصخشم

رعش 750نتم 

یبش ربکا  یلع  هدازهش  تفگ  - 84751

751تاصخشم

رعش 751نتم 

ما هدش  لد  یب  هداد و  مغ  هب  لد  - 85753

753تاصخشم

رعش 754نتم 

ردپ يا  لزنم  لهچ  دوبن  اور  زگره  - 86754

754تاصخشم

رعش 754نتم 

هیقر يادوس  هب  نم  ایند  يور  مراذیم  اپ  - 87755
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755تاصخشم

رعش 756نتم 

هندب کی  هزانج ي  عییشت  دییایب  - 88756

756تاصخشم

رعش 756نتم 

هیقر هنوخیم ي  یم  تسم  - 89757

757تاصخشم

رعش 757نتم 

بل درادن  ار  نتفگ  يان  اما  تسا  يدرد  ارم  - 90758

758تاصخشم

رعش 758نتم 

قشع غاب  يوب  گنر و  شوخ  لگ  يا  - 91759

759تاصخشم

رعش 759نتم 

سب تسا و  هیقر  طقف  نیسح  هرفس ي  کمن  - 92760

760تاصخشم

رعش 760نتم 

البرک زاوج  رداص  دنک  يربک  بنیز  - 93761

761تاصخشم

رعش 761نتم 

دیرگب دراد  لیم  نامسآ  لد  - 94761

761تاصخشم

رعش 761نتم 

لد هنز  یم  رپ  قشمد  هب  هیقر  قشع  زا  بشما  - 95762
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762تاصخشم

رعش 762نتم 

 ... ما هناریو  رد  يدمآ  شوخ  - 96763

763تاصخشم

رعش 763نتم 

دراب یم  هرابود  يداش  لگ  نامسآ  ز  - 97764

764تاصخشم

رعش 764نتم 

ریجنز دنب  رد  نم  تسد  - 98765

765تاصخشم

رعش 765نتم 

مراد هراتس  بش  ره  ممشچ  نامسآ  رد  - 99766

766تاصخشم

رعش 766نتم 

هنیا يدرمناوج  مسر  هگم  انوملسمان  - 100766

766تاصخشم

رعش 767نتم 

هلال يوب  هدش  رپ  هرابود  ما  هنیس  وت  - 101767

767تاصخشم

رعش 767نتم 

ناج هیقر  ناهج  ناج  وت  ناج  يادفب  يا  - 102768

768تاصخشم

رعش 769نتم 

هلان ِرُپ  هدش  هبارخ  رگنب ،  - 103769
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769تاصخشم

رعش 770نتم 

نک هیقر  مان  هب  ماع  يالص  یقاس  - 104771

771تاصخشم

رعش 771نتم 

هتسشن هنووریو  جنک  هنیدم ،  هاش  رتخد  - 105771

771تاصخشم

رعش 772نتم 

منک یم  ییافص  بشما  دوش  رگ  - 106773

773تاصخشم

رعش 773نتم 

قیاقش قرغ  يرحس  قشاع ،  نشور و  يرحس  - 107775

775تاصخشم

رعش 775نتم 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  - 108776

776تاصخشم

رعش 777نتم 

رحس دش  مقارف  ماش  - 109777

778تاصخشم

رعش 778نتم 

مبارخ لاح  لد و  زوس  نیبب  همع  - 110778

778تاصخشم

رعش 779نتم 

هتسشن هنوریو  كاخ  ور  يرتخد  هی  - 111780
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780تاصخشم

رعش 780نتم 

مریس ناهج  ناج و  زا  هدرک  ترجه  هک  اباب  ایب  - 112780

780تاصخشم

رعش 781نتم 

رهطم سای  کی  دینیبب ،  دیزیخ و  - 113781

781تاصخشم

رعش 781نتم 

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط  - 114783

783تاصخشم

رعش 783نتم 

هنووید هدش  هگا  هنونجم ،  هگا  ملد  - 115784

784تاصخشم

رعش 784نتم 

 ... میا هتسکش  لد  همه  همه  - 116785

785تاصخشم

رعش 785نتم 

هراب یم  نومسآ  وت  زا  هراتس ،  هام و  دبس  کی  - 117786

786تاصخشم

رعش 786نتم 

دیآ رای  رطع  يوب  بشما ، بشما ، - 118787

787تاصخشم

رعش 787نتم 

تسین رخآ  ار  هدزمغ  نم  ياهغ  ماش  - 119788
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788تاصخشم

رعش 788نتم 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو  - 120789

789تاصخشم

رعش 789نتم 

هراتس دبس  هی  لگ  هملاع  هی  - 121790

790تاصخشم

رعش 790نتم 

اباب هتسشن  اپ  زا  اباب  هتسخ  هنیس  نم  - 122791

791تاصخشم

رعش 791نتم 

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس  - 123792

792تاصخشم

رعش 792نتم 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند  - 124794

794تاصخشم

رعش 795نتم 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب  - 125796

796تاصخشم

رعش 796نتم 

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت  - 126797

797تاصخشم

رعش 797نتم 

ردپ يا  مدیود  تلابند  هب  لزنم  لهچ  نم  - 127798
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798تاصخشم

رعش 798نتم 

يا هنایشآ  زا  يدز  رس  بوخ  هچ  بشما  - 128799

799تاصخشم

رعش 799نتم 

دریگب ناج  مقارف  درد  نت  یک ز  ات  - 129800

800تاصخشم

رعش 800نتم 

تسا هدنام  هراپ  هامو  دنا  هدرب  ار  هم  رهم و  - 130801

801تاصخشم

رعش 801نتم 

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  - 131802

802تاصخشم

رعش 802نتم 

نم تداهش  بش  غارچ  يا  - 132804

804تاصخشم

رعش 805نتم 

نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا  - 133806

806تاصخشم

رعش 806نتم 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم  - 134806

806تاصخشم

رعش 807نتم 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب  - 135808
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808تاصخشم

رعش 808نتم 

هناناج يا  وت  يور  زا  - 136808

808تاصخشم

رعش 808نتم 

مدیچ نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز  - 137809

809تاصخشم

رعش 810نتم 

تیالو هناگی ي  ُّرد  يا  - 138810

810تاصخشم

رعش 810نتم 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا  - 139813

813تاصخشم

رعش 814نتم 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم  - 140814

814تاصخشم

رعش 814نتم 

هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام  - 141815

815تاصخشم

رعش 815نتم 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور  - 142816

816تاصخشم

رعش 816نتم 

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ  - 143817
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817تاصخشم

رعش 818نتم 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره  - 144818

818تاصخشم

رعش 819نتم 

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت  - 145820

820تاصخشم

رعش 821نتم 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام  - 146821

821تاصخشم

رعش 821نتم 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد  - 147821

822تاصخشم

رعش 822نتم 

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب  - 148824

824تاصخشم

رعش 824نتم 

هنیس نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم  - 149825

825تاصخشم

رعش 825نتم 

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش  - 150826

826تاصخشم

رعش 826نتم 

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم  - 151827
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827تاصخشم

رعش 827نتم 

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق  - 152828

828تاصخشم

رعش 828نتم 

ملسالس ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ  - 153829

830تاصخشم

رعش 830نتم 

دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ  - 154830

830تاصخشم

رعش 830نتم 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب  - 155831

831تاصخشم

رعش 831نتم 

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم  - 156832

832تاصخشم

رعش 833نتم 

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم  - 157833

833تاصخشم

رعش 833نتم 

 ... ماهوم هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید  - 158834

834تاصخشم

رعش 834نتم 

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال  - 159835
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835تاصخشم

رعش 835نتم 

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک  - 160836

836تاصخشم

رعش 836نتم 

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم  - 161836

836تاصخشم

رعش 837نتم 

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم  - 162839

839تاصخشم

رعش 839نتم 

درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح  - 163840

840تاصخشم

رعش 840نتم 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ  - 164841

841تاصخشم

رعش 841نتم 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  - 165842

842تاصخشم

رعش 843نتم 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب  - 166844

844تاصخشم

رعش 844نتم 

نالیغم راخ  - 167845
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845تاصخشم

رعش 845نتم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم  - 168845

845تاصخشم

رعش 846نتم 

ع)  ) هیقر ترضح  دروم  رد  هناکدوک  زاورپ  رعش  - 169846

846تاصخشم

رعش 846نتم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یخیرات  تیوه  رد  847یشهوژپ 

باتک 847تاصخشم 

847همدقم

یناث رثوک  848دالیم 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  848ردام 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  يراذگ  849مان 

خیرات رد  هیقر  849مان 

یتیبرت 850هاگتساخ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارتخد  850رگید 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياه  هاگدید  رد  851یشهوژپ 

ثحب 851حرط 

یئاهب 853لماک 

854فوهللا

یحیرُطلل 855بختنملا 

ۀیهبلا 855سوردلا 

( هر  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  855هاگدید 
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یبدا 855هعطق 

اه تشون  859یپ 

یخیرات ياهباتک  راتفگ  یخیرات :  بتک  رد  هیقر  859ترضح 

باتک 859تاصخشم 

یئاهب 860لماک 

860فوهللا

اهتشون 861یپ 

! تشاذگ هیقر  ار  شمسا  / 861همیخ

باتک 861تاصخشم 

861همدقم

861هدیکچ

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تامارک  بئاصم و  زا  یئاه  862ناتساد 

باتک 862تاصخشم 

 ( س  ) بنیز رمک  ندش  مخ  يوم و  ندش  862دیفس 

میرادن اباب  رگم  میرادن ،  هناخ  863رگم 

هیقر ترضح  نداد  لسغ  863هراظن 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تخد  یناگدنز  هب  یهاگن  مین  دیشروخ :  864تخد 

باتک 864تاصخشم 

هام دیشروخ و  ناماد  864رد 

تلاسر ناتسوب  رد  لگ  کی  865دلوت 

تافص هنیآ  866رد 

یگدنز رتفد  زا  رگید  یگرب  868جاودزا ،

« يردام  » سدقم ناتسآ  869رد 

رادید هماگنه  تداهش ؛ 870گرم ،
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871یقرواپ

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  872ياهینتسناد 

باتک 872تاصخشم 

872همدقم

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  873بسن 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هینک  باقلا و  873مان و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  873باقلا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  874هینک 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یکدوک  874نارود 

وناب نآ  یگدنز  همادا  رفعج و  نب  هللادبع  اب  874جاودزا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  875رهوش 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  875دالوا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  875نس 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نفدم  876دلوم و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  876تدابع 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نامیا  توق  هیلاع و  876تاماقم 

ماش هفوک و  رد  هبطخ  داریا  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  تغالب  877تحاصف و 

هفوک رد  هبطخ  877نتم 

البرک هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  یخیرات  877رفس 

اروشاع زور  بش و  يارجام  البرک و  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  878دورو 

اروشاع زور  مالسلا  اهیلع  بنیز  879ترضح 

اروشاع رصع  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  881ترضح 

هفوک يوس  هب  ارسا  تکرح  مرحم و  مهدزای  881زور 

هفوک رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  نیشتآ  882هبطخ 
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مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هبیبح  ّمُا  883ناتساد 

ماش ات  هفوک  هار  لزانم  883رکذ 

ماش هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  883دورو 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  تالاح  دیزی و  سلجم  هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ندرک  884دراو 

دیزی سلجم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  884هبطخ 

اروشاع رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  886ترضح 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  886نیرخآ 

هنیدم رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  دای  887هب 

مالسلا اهیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  887يارجام 

هّیقر ترضح  قارف  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  رفس  888تامدقم 

لّسوت 889شرافس و 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  889تمارک 

هناخ 890تربع 

اه 892یقرواپ 

ماش رد  ع )  ) تیب لها  میتی  893رد 

باتک 893تاصخشم 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  894هرجش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  894نادنزرف 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  894یقیقحت 

لا ؤس  کی  هب  895خساپ 

هّیقر ترضح  895ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  895ردام 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  895نس 

اه تشون  896یپ 
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مالسلاهیلع نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  896هیقر 

باتک 896تاصخشم 

896همدقم

( مالسلااهیلع ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياههاگدید  رد  897یشهوژپ 

898فوهللا

یحیرُطلل 898بختنملا 

ۀیهبلا 899سوردلا 

899اهتشونیپ

اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  899یگدنز 

باتک 899تاصخشم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  فیرش  899ّنس 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  يراذگ  900مان 

اهتشون 900یپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  900هراتس 

باتک 900تاصخشم 

901راتفگشیپ

خیرات قاروا  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لوا :  903شخب 

خیرات تیعمج و  ایفارغج ،  ماش ؛  مود :  908شخب 

ایفارغج  . 1908

تّیعمج  . 2908

خیرات  . 3908

ماش هیمست  هجو  909فلا - 

ماش تالایا  و  ماس ،  دالوا  909ب - 

ناتساب دهع  رد  ماش  913ج - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا خیرات  رد  ماش  913د - 

هّیما ینب  ۀنوعلم  ةرجش  موس :  916شخب 

916همدقم

! ؟  دندوب شیرق  زا  هّیُما  ینب  917ایآ 

نایفسوبا 917نادناخ 

! راوخرگج 917دنه 

ص)  ) ربمایپ مالسا و  نمشد  918نایفسوبا ، 

هّیُما ینب  918نادناخ 

 ! هدش نیرفن  919هرجش 

هیواعم 919هیراج و 

هیواعم روعا و  نب  919کیرش 

داضتم تسایس  920ود 

؟  تساجک هیواعم  920روگ 

هیواعم رب  نعل  921زاوج 

مالسا نید  یماح  هناگی  ع )  ) نیسح 921ماما 

مولظم زا  ع )  ) نیسح ماما  922تیامح 

دیزی هب  هیواعم  922تّیصو 

! راکتیانج 923دیزی 

! زاب سوه  923دیزی 

! راوخبارش 924دیزی 

دینک نعل  دیزی  رب  دیدید  رامق  925تلآ 

! دزاس یم  اوسر  ار  يو  دیزی ،  925دنزرف 

 ( ع  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  اب  دیزی  926راتفر 

! دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  926دیزی 
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ع)  ) نیسح ماما  ندرک  927نارابگنس 

! دیسانشب ار  927ناگدازمارح 

 ! خیرات تربع  دیزی ،  928ربق 

تیب قارحا  هّرح و  928ناتساد 

میسانشب رتهب  ار  دایز  نبا  929دیزی و 

! دش هراچیب  اوسر و  930دیزی ، 

! دیزی زا  یلازغ  931عافد 

تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  933ایآ 

ساّسح 933عقاوم 

دش بآ  رب  شقن  هیواعم  934هسیسد 

دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  934قح و 

هیواعم سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  نیشتآ  935ۀبطخ 

! دنراذگ یمن  قرف  ار ،  لمج  هقان و  نیب  هیواعم  935ناوریپ 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  936لاقتنا 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  937تخس 

هیما ینب  تنطلس  938رارقتسا 

يرجه مود  نرق  رد  939هعیش 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رم  الا  941یلوا 

! دنریگب تربع  943نیملاظ 

هبّیط ةرجش  مراهچ :  944شخب 

هبّیط 944ةرجش 

ۀبیط 945ةرجشک 

ع)  ) نینم ؤملاریما  یلع  هدش :  هتشون  شرع  فارطا  945رد 

تخومآ ع)  ) یلع زا  یتسیاب  ار  946دهز 
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تسا ترخآ  ایند و  دّیس  946یلع 

تسادخ زا  ییادج  ع )  ) یلع زا  947ییادج 

دوب یلع  رای  دحا ،  رد  947لیئربج 

تسا لضفا  تّما  مامت  لامعا  زا  یلع  947ةزرابم 

تسادخ هدارا  عبات  یلع  947هدارا 

نک اشامت  ار  یلع  947يرواد 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مجنپ :  953شخب 

ارسا ناوراک  اب  953هارمه 

تارف طش  رانک   . 1953

تیرکت  . 2954

هلخن يداو   . 3954

داشرم  . 4955

نارح  . 5955

نیبیصن  . 6955

لصوم ای  نامیلس  يرادنامرف  هزوح   . 7955

بلح  . 8955

ینارصن رید   . 9956

نالقسع  . 10958

کبلعب  . 11959

ماش رد  هثیبخ  هرجش  هبّیط و  هرجش  ییورایور  مشش :  960شخب 

دیزی خاک  رد  اروشاع ،  نّیفص و  دربن  960همادا 

دیزی خاک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  961لها 

رفاک دیزی  اب  نسح  نبورمع  هناعاجش  961يوگتفگ 

دیزی رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  962يوگتفگ 
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دیزی رتخد  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  962يوگتفگ 

! دناوخ یم  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  962رس 

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داّجس  963ماما 

 ! نزم بوچ  964دیزی 

نارزیخ 964بوچ 

دندز هنایزات  ع )  ) نیسح ماما  رس  965هب 

ماش دجسم  رد  هدیرب  رس  966بصن 

دش هتشک  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  966ینز 

دوش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  967یماح 

! دیوگ یم  نخس  داّجس  ماما  اب  هدیرب  967رس 

! دنک یم  ربص  هب  رما  ار  رهاوخ  هدیرب ،  967رس 

! ؟  دش زوریپ  یسک  967هچ 

 ! میا هدنز  ناماما  967ام 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  دیزی و  968يوگتفگ 

داد ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لتق  روتسد  968دیزی 

تراسا لاح  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يا  969هزجعم 

يربک بنیز  969هبطخ 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  972ماما 

ادخ ریش  973رتخد 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  973هبطخ 

ماش مدرم  زا  ینز  977هصق 

دوب هدرک  رذن  هک  ینز  978هصق 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  978نز 

دیزی نز  دنه  980باوخ 
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هاگن کی  رد  داّجس  ماما  متفه :  981شخب 

هاگن کی  رد  داّجس  981ماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  981هام 

هیداجس هفیحص  قوقحلا و  982هلاسر 

ترضح 982باقلا 

مالسلا هیلع  نیسحلا  ینب  982مدآ 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  983تساجک 

تمعن رکش  يارب  983هدجس 

قح تمحر  هب  983جاتحم 

امرخ تخرد  983دصناپ 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) داّجس ماما  984تّیصو 

985تداهش

 ! قح ماقتنا  تسد  متشه :  987شخب 

 ! قح ماقتنا  987تسد 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  تبیصم  988حدم و 

ماش رد  تیب  لها  میتی  ُّرد  مهن :  990شخب 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش  لوا :  990لصف 

یگداوناخ 990هرجش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  990نادنزرف 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  991یقیقحت 

لا ؤس  کی  هب  992خساپ 

هّیقر ترضح  992ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  992ردام 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  992نس 
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اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر  مود :  993لصف 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  993هیقر 

ع)  ) هیقر ترضح  اب  ع )  ) نیسح ماما  رادید  993نیرخآ 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  994هب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  994هرانک 

متروص هب  نزم  995یلیس 

نابیرغ ماش  بش  رد  ردپ ،  نینوخ  رکیپ  995رانک 

تلحر موس :  996لصف 

996تلحر

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  999هراتس 

يربک بنیز  لاح  1000نابز 

سانشان زا  1001رعش 

يریسا 1002مچرپ 

میتی 1002لفط 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  نتفگ  1003نخس 

دیوگ یم  نخس  هیقر  شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  1003رس 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  نادنز  ماش ،  1006هبارخ 

هیقر تبرت  رب  1006یکشا 

مالسلا هیلع  يربک  بنیز  اب  هلاسغ  نز  1007يوگتفگ 

ما هدروآ  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  1008يارب 

؟  هن ای  تسا  هدش  بوخ  تیاپ  ياهمخز  ایآ  منیبب  1009مدمآ 

هنایزات برض  1010ریز 

ناشیا ندناوخ  هضور  ماش و  رد  بنیز  ترضح  يازع  1011سلجم 

نارعاش هدورس  رد  ع )  ) هیقر ترضح  زوسناج  تلحر  مهد :  1012شخب 
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1013همدقم

دنمهرف يربخم  هللادبع  هدنیارس :   . 11013

سانشان هدنیارس :   . 21024

يوریپ ربکا  یلع  هدنیارس :   . 31026

یناهفصا ریغص  هدنیارس :   . 41027

ناسح هدنیارس :   . 51030

ناسح هدنیارس :   . 61031

ع)  ) هیقر ترضح  همانترایز  ع ، )  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح  مهدزای :  1031شخب 

ع)  ) هیقر ترضح  رهطم  1031مرح 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  1032همانترایز 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  مهدزاود :  1033شخب 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب 1033لها 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  هیقر  دای  1035هب 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تامارک  مهدزیس :  1035شخب 

1035همدقم

دناوخب ار  هیقر )   ) مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  1035وگب 

ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  1037ترضح 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ربق  رانک  رد  يوسنارف  1038نز 

دش ناملسم  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  تمارک  ندید  اب  یحیسم  1040ردام 

هرابود 1041يافش 

مدرک نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  مالسلا  هیلع  هیقر  1042زا 

دوبن رودقم  نآ  1042غلبم 

کچوک 1044هراوهگ 

تسا هیقر  ما  هلاس  هس  رتخد  1044نیا 
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منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  1046يرادقم 

دراذگب نیسح  ار  شمان  1047وگب 

مدید باوخ  رد  ار  رتخد  1047نامه 

 . درک هراچ  ار  مکشم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  1048لسوت 

تفرگ جح  يازیو  نامیارب  مالسلا  هیلع  هیقر  1050ترضح 

دش تسرد  مه  امش  1054يالبرک 

دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد ،  کچوک  1056ياهتسد 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  لاح  1058نابز 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مهراهچ :  1059شخب 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ماش  نیمزرس  لوا :  1059لصف 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مود :  1061لصف 

1061همدقم

ص)  ) ناربمایپ دهع  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  1062فلا - 

مالسا نارود  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  1062ب - 

ماش رد  قشمد  عماج  دجسم   . 11062

قشمد عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ایبنا  ماقم   . 21064

ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم   . 31065

اهتشون 1088یپ 

اهتشون 1 1088یپ 

اهتشون 2 1094یپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  قشمد  1103هراتس 

باتک 1103تاصخشم 

1103هدیکچ

مالسلااهیلع نوتاخ  ـه  یقر ترضح  « 6  » نینوخ ياه  1104هراتس 
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باتک 1104تاصخشم 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  1105همانترایز ي 

1105همدقم

7 نیسح ماما  نادنزرف  هب  1106هراشا 

3 هّیقر مان  اب  هطبار  رد  هاتوک  1106یقیقحت 

3 هّیقر ترضح  ردام  1106ردپ و 

3 هّیقر ترضح  1107ّنس 

اروشاع رصع  رد   7 نیسح ماما  ترضح  1107عادو 

اروشاع زور  رد   7 نیسح ماما  1107عادو 

دای هب  اروشاع  ماش  رد   3 هّیقر 1108ترضح 

ردپ نینوخ  رکیپ  رانک   3 هّیقر 1108ترضح 

ماش 1108هبارخ ي 

: ءادهّشلادّیس تیب  لها  نادنز  ماش ، 1109هبارخ ي 

ماش هبارخ ي  رد   3 هّیقر ترضح  ندید  1109باوخ 

یقشمد هللادبع  نب  رهاط  1109لوق 

3 يربک بنیز  ترضح  اب  هلاّسغ  نز  1112يوگتفگ 

7 نیسح ماما  سّدقم  1112رس 

3 موثلک ّما  ترضح  1113يرارقیب 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  ربق  1114ریمعت 

نوتاخ 3 ّـه  یقر ترضح  هب  طوبرم  1114راعشا 

ماهناشاک لزنم و  وک  ناج ، هّمع  راز  راز  میرگ  راذگب  ناج ، 1114هّمع 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هّیقر  نم   3 هّیقر تبرت  رب  1115یکشا 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع  هدش  ادیپ  1116هدشمگ 

هدش ایرد  وچ  هّمع  کشا ، هرطق ي  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  1117هّمع 
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تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم ، ربق  نیرئاز   3 هّیقر ترضح  لاح  1118نابز 

ماش هبارخ ي  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص   3 هّیقر ترضح  لاح  1119نابز 

ارسا رد  یکرتخد  قح  رهظم  زا  دوب   8 ماما هشوگ ي  رگج  تبیصم  ماش و  ثداوح  1120رد 

مدوب نادنزب  وت  رجه  مغ  زک  يا  تفگ  نزم  كانمن  هدید ي  زا  ملد  ردنا  1121شتآ 

منیسح ناتسب  هتفکشن ي  هچنغ ي  نم  هتفکشن  1122هچنغ ي 

يدمآ شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب  نالفط  1123ندید 

دوب هریت  ربا  زا  رپ  ماش  ياضف  بش  نآ  ماش  1124هبارخ ي 

هدمآ رد  زا  وت  رهب  نامهیم  هک  ایب  هّمع  هبارخ  رد   3 هّیقر 1125ترضح 

دینک شوگ  ارم  رات  بش  حرش  نایعیش   3 هّیقر ترضح  لاح  1125نابز 

منم هناش  ار  وت  يوم  دنک  هک  نآ  روخم  مغ  تیوسیگ  هدش  هتفشآ  نم  لاوحا  1126وچمه 

هتشگ هناوید  ملد  ییاهنت  1126هیثرم ز 

تسا هدیمرآ  فیرش  رازم  نیا  رد  هک  نآ  وزرآ  1127ناحیر 

منکیم ناج  تخر  عمش  يهناورپ  ردپ  يا  تبرغ  1128ثیدح 

ار شوماخ  غرم  اون  رد  رگن   3 ارهز غاب  1129لگ 

! قشع 1130بوذجم 

1130رتخد

گنس دص  هنیآ و  1132کی 

دید یباوخ  رارقیب ، يرتخد  باوخ  1133ریبعت 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اج  نیا  جئاوحلا  1137باب 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  نیا   3 نوتاخ هّیقر  ترضح  1138هاگترایز 

دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  دیسر  یترایز  1139بش 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم   3 هّیقر ترضح  1141تبیصم 

مشوماخ هلان  زک  مشتآ  اپارس  عمش  نآ  نم  مادنا  1143دوبک 

تسین لاب  هتسخ  نم  هانپ  یسک  بشما  رادید  1143ضیف 
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تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم  هلسلس  1144ریسا 

تسین یهانپ  ارم  یبیرغ  ياههچوک  هب  لوات  1144نابز 

دوبن مرتسب  نم  هدید ي  کشا  شاک  يا  نازحا  1145هبلک ي 

قشع 1146ِمغ 

ام تداع  هناهاش  تمدخ  دش  ارجام  1150حرش 

ماش 1154هبارخ ي 

میظع ياهلبق  وت  کچوک  هاگراب  يا  میظع  1155هلبق ي 

تسنم نامهم  همطاف ، رسپ  نم ، ردپ  روط ! 1157هلخن ي 

1157یعابر

میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  موریم  ماش  1157هدکمغ ي 

مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  هّمع  يا  1158هنامیتی 

نم لگ  يا  بارت  زا  باوخ  رتسب  تسار  وت  ماش  1159هراتس ي 

متفر مدید و  ار  ترس  مه  نم  تبقاع  ناج  ردپ  کچوک  ناسر  1160مایپ 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  هّمع  ایب  یطوط  1160هنییآ و 

ماهناناج هدمآ  نیبب  هّمع  ماهناریو **  هشوگ ي  یندید  دش   3 هّیقر ترضح  1161هحون 

ـت سا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  يا   3 هّیقر ترضح  1162هحون 

منیسح يهنادرد  ماهلاس  هس  منیملاع **  دهم  تخد  هّیقر   3 هّیقر 1163ترضح 

ارهز نیسح  دنبلد  هلاس  هس   3 هّیقر 1163ترضح 

هتسشن نوزحم  یلفط  ناریو  جنک  رد   3 هّیقر 1164ترضح 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  ماش  1165هبارخ ي 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  1165تداهش 

باتک 1165تاصخشم 

1165همدقم

؟ یتفگ هچ  اباب  ِرس  اب  1166وت 
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س)  ) بنیز کچوک  مالسلااهیلع  1167هیقر 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  1170مغ 

باتک 1170تاصخشم 

( اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح  مناخ  همان  1170مغ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  1171نیرخآ 

ما هنشت  نم  رگنب ، نم  هب  ناج ،  1171اباب 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  1171هب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  1172هرانک 

مرادن ندینش  تقاط  1175نم 

 : دیوگ یم  نخس  مالسلا -  هیلع  هیقر  شرتخد -  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  1175رس 

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  1176هراتس 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هلاس :  هس  1178همطاف 

باتک 1178تاصخشم 

هلاس هس  1178يارهز 

هنابیرغ 1178هاگلزنم 

ردپ اب  لد  1179درد 

یظفاحادخ 1179لزغ 

هام يا  بشما  1179باتم 

ملاع هصق  1180نیرتكانزوس 

مخز هجنکش و  یسوبياپ  1180ات 

هلاس هس  میتی  1181ناتساد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  1184همانترایز 

هدنامزاب 1184نیرتهب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  1185هتشرف 
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باتک 1185تاصخشم 

1185هدیکچ

1185هچابید

راتفگ 1186شیپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یناگدنز  هب  یهاگن  لّوا : 1187شخب 

تبرغ لالز  زا  لّوا : 1187لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  1187رگید 

مالسلااهیلع هیقر  يراذگ  1188مان 

خیرات رد  هیقر  1188مان 

یتیبرت 1188هاگتساخ 

اه تبیصم  يداو  هب  رفس  مود : 1189لصف 

ناوراک اب  1189هارمه 

اروشاع رصع  رد  مالسلااهیلع  هیقر  1189اب 

نیسپاو 1189رادید 

ناریسا اب  ماگمه  مالسلااهیلع ،  هیقر  اب  هارمه  موس : 1190لصف 

اه همیخ  1190تراغ 

مرح رد  1191شتآ 

ردپ هدیکشخ  ياه  بل  دای  1191هب 

مالسلااهیلع هیقر  يدنمدرد  1192نابز 

ماش يوس  1193هب 

ماش رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تافو  مراهچ : 1193لصف 

خیرات رذگرد  1193ماش 

هنهک ياه  هدقُع  هاگتساخ  1194ماش ؛

ماش هب  1195دورو 
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! يزوریپ نودب  1196یحتف 

ارس نامهم  يا  1196هناریو 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نابز  زا  ماش  1197هبارخ 

هبارخ لها  رب  نایماش  1198محرت 

انشآ 1198میسن 

مالسلااهیلع هیقر  یگدنز  بش  1200نیسپاو 

یقشمد رهاط  1200نخس 

متس هایس  1201ّدر 

مالسلااهیلع هیقر  رب  1202يراوگوس 

ملاع کی  هاگن  1202زا 

مالسلااهیلع هیقر  گوس  رد  1202ماش 

مالسلااهیلع هیقر  اه و  هرطاخ  رهش  اب  1203عادو 

مالسلااهیلع هیقر  دای  1204هب 

هدرک رفس  رای  یب  1204هنیدم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تیصخش  زا  1205يریگوگلا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هرابرد  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  هعیش و  ربتعم  ياه  باتک  رد  یشهوژپ  مجنپ : 1206لصف 

شسرپ کی  1206حرط 

ییاهب 1207لماک 

1207فوهل

یحیرُط بختنم  هب  فورعم  بطخلا ؛ یثارملا و  عمج  یف  1208بختنملا 

ۀیهبلا 1208سوردلا 

هللا مهمحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هّللا  تیآ  1208هاگدید 

رصاعم سیون  خیرات  ییاوشیپ ؛ يدهم  داتسا  1209هاگدید 

ییادز 1209ماهبا 
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اه تمارک  مشش : 1209لصف 

هرجنح 1209يافش 

نابرهم 1210يرفسمه 

اه تمارک  نیرت  کچوک  1210زا 

ناناملسمان قح  رد  ترضح  ياه  1211تمارک 

يوسنارف نز  1211لسوت 

مالسلااهیلع هیقر  يزاب  1211مه 

مالسلا هیلع  نیسح  مان  1212مه 

لسوت 1212هجیتن 

دنمرنه کی  1212هرطاخ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  رهطم  مرح  متفه : 1213لصف 

رهطم مرح  1213هچخیرات 

تربع هیام  دیزی ؛ 1214روگ 

ماش سدقم  ياه  ناکم  1215رگید 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نادنزرف  1215هاگمارآ 

نیعبات باحصا و  1215هاگمارآ 

ناربمایپ 1216هاگمارآ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  1216ترایز 

یسراف بدا  هدیزگرب  مود : 1216شخب 

راعشا 1216هدیزگرب 

1217هراشا

هناورپ یب  1217عمش 

شود هب  هناخ  1218لفط 

نیسح 1218رانک 
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هناورپ لد  1219زوس 

هناریو 1219جنگ 

هلفان 1220زامن 

لدع 1220خاک 

هودنا رپ  1221زار 

ماش 1221هبارخ 

1221هّللاراث

رپ لاب و  یب  سونقق  1222سانشان 

یبدا نوتم  1222هدیزگرب 

مغ 1222هتشرف 

هبارخ 1222تبرغ 

توکس زا  1223يدایرف 

نازاس همانرب  اب  هارمه  موس : 1224شخب 

یلک 1224ياهداهنشیپ 

يا همانرب  1227ياهداهنشیپ 

1227هراشا

شیامن يارب  بسانم  1227نتم 

1227هراشا

ماش 1228هبیرغ 

يا هقباسم  ياه  1232شسرپ 

یمدرم ياه  1232شسرپ 

یسانشراک ياه  1233شسرپ 

هدنیوگ تیلست  1233مایپ 

ینویزیولت 1234سیونریز 
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همان 1234باتک 

ۀیقر ةدیسلا  1235تامارک 

1235ةراشا

یضرملا رهاطلا  الا  حیرضلا  لخدی  1235ال 

ۀیقر 1236ینتعیش 

ۀیحیسم ۀلفط  1236ءافش 

کترضحل ۀیده  1238یلزنم 

ۀیقر یتنبا  یلع  1238ءاثر 

خیرات رد  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  1239مان 

باتک 1239تاصخشم 

خیرات رد  هیقر  1239مان 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياههاگدید  رد  1239یشهوژپ 

ثحب 1239حرط 

اهتشون 1241یپ 

اروشاع هسامح  یگدنلاب  رد  ناکدوک  1241شقن 

باتک 1241تاصخشم 

1241همدقم

نوخ یخرس  زا  1241هسامح 

هسامح هدرپ  1245رد 

نک فیرعت  1248میارب 

اه تشون  1249یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1250هرابرد 
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلااهیلع / هیقر  ترضح  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عوضوم :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  هراتس 

باتک تاصخشم 

1325 یلع - ، یلاخلخ ، ینابر  هسانشرس : 
یلاخلخ ینابر  یلع  فیلات  مالسلاامهیلع / نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش : ناشخرد  هراتس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1377 1418 ه.ق =  (ع ،) نیسحلا بتکم  مق : رشن :  تاصخشم 
روصم 367 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 کــباش : 
لایر 412000

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

همانتشذگرس 61ق -- . (س - ،) نیسح تنبهیقر  عوضوم : 
BP52/2/ر7ر2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/979 ییوید :  يدنب  هدر 
م17845-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
مهبقانم مهلئاضف و  يرکنم  مهقوقح و  یبصاغ  مهئادعءا و  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

نیدلا .  موی  یلا  نیعمجءا  سنالا  ّنجلا و  نم 
( 1 () یتمُال ٌنامءا  یتیب  لهءا  ءامسلا و  له  نامءا ال  موجنلا   : ) مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

متما . )  يارب  دنناما  نم  تیب  لها  نامسآ و  لها  يارب  دنناما  ناگراتس   : ) دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
یتیب لهءا  بهذ  اذ  إف  ضر ،  الا  له  نامءا ال  یتیب  لهءا  و  ءامـسلا ،  له  ـال  ناـمءا  موجنلا   : ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 

( 2  ( . ) ضر الا  لهءا  بهذ 
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لها دندنبرب ،  تخر  نیمز  زا  نم  تیب  لها  هک  ینامز  سپ  نیمز ،  لها  يارب  دـنناما  نم  تیب  لها  و  نامـسآ ،  لها  يارب  دـنناما  ناگراتس 
دش .  دنهاوخ  دوبان  مه  نیمز 

دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  سابع )  نبا   ) قیرط زا  ّتنس ،  لها  روهشم  ملاع  مکاح ، )  )
( 3  ( . ) فالتخالا نم  یتّمُال  نامءا  یتیب  لهءا  و  قرغلا ،  نم  ضر  الا  له  ناما ال  موجنلا  )

دنفالتخا .  زا  نم  تما  ناما  نم  تیب  لها  و  ندش ؛  قرغ  زا  نیمز ،  لها  يارب  دنناما  ناگراتس 
دنا .  هدومن  تیبثت  ار  وا  حیحصت  هدرک و  ذخا  يو  زا  ار  نآ  یعمج  و  هتسناد ،  حیحص  مکاح  ار  تیاور  نیا 

( 4 ( ) ْمِهیف َْتنَءا  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهللا  َناک  ام  َو   ) ۀفیرش ۀیآ  هک  دراد  لامتحا  هدوزفا :  تیاور  نیا  رکذ  زا  دعب  فاعسالا ، )   ) باتک رد  نابص )  )
ۀیآ هچ  رگا  دـشاب .  هتـشاد  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  ( دـنکن لزان  ناشیا  رب  باذـع  ادـخ  یتسه ،  ناشیا  ناـیمرد  وت  هک  یماداـم  ربماـیپ ،  يا  )
اریز دنترضح ،  نآ  ماقم  مئاق  ندوب ،  ناما  رد  مالسلاامهیلع  تیب  لها  نکل  تسا ،  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  عجار  هفیرش 

تسا .  مالسلاامهیلع  تیب  لها  زا  وا  وا و  زا  مالسلاامهیلع  تیب  لها  ثیداحا ،  زا  یضعب  قبط 
دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرعشا )  یسوموبا   ) قیرط زا  مکاح  زین 

 ، یتیب لهءا  بهذ  اذ  ءامـسلا و إ  لهءا  بهذ  موجنلا  تبهذ  اذ  إف  ضر ،  الا  له  ـال  ناـمءا  یتیب  لـهءا  و  ءامـسلا ،  لـه  ـال  ناـمءا  موجنلا  )
ضر : )  الا  لهءا  بهذ 

یماگنه و  دنوش ،  یم  دوبان  مه  نامسآ  لها  دنوش  دوبان  ناگراتس  یتقو  دننیمز ،  لها  ناما  نم  تیب  لها  و  نامـسآ ،  لها  ناما  ناگراتس 
دش .  دنهاوخ  دوبان  مه  نیمز  لها  دندنبرب ،  تخر  نیمز  زا  نم  تیب  لها  هک 

نامسآ زا  هک  دنتسه  یناشخرد  ناگراتـس  دنـشاب ،  هک  نامز  ره  اجک و  ره  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ساسا ،  نیا  رب 
دنزاس .  یم  نشور  ار  قلخ  تیاده  ریسم  دنشاپ و  یم  رون  تلیضف 

 ، دراد رارق  امـش  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ماش ،  ناشخرد  ةراتـس   ) ماـن اـب  هک  رـضاح ،  باـتک 
همادا رد  دوخ ،  ّتیمولظم  اب  هک  یکدوک  دنک ؛ یم  بلقنم  ار  یلدگنس  ره  نآ  ۀعلاطم  هک  تسا  یمولظم  موصعم و  لفط  رابمغ  همانیگدنز 
دیواج دنـس  هللا ، )  امهنعل   ) دـیزی هیواعم و  زبس  خاک  رانک  رد  وا  کچوک  ربق  هتخاس و  اوسر  دـبا  يارب  ار  نیملاـظ  اروشاـع ،  نینوخ  ماـیق 

اهنآ زا  میرک  نآرق  هک  دشاب  یم  يوما  دیلپ  نادناخ  ملاظم  رگاشفا  و  نیعمجا ، )  مهیلع  هللا  مالس   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  ّتیمولظم 
تسا .  هدرک  ( 5  ( ) هنوعلم ةرجش   ) هب ریبعت 

ار ملظ  خاک  ات  هک  هبارخ ،  رد  دیباوخ 
دنک ور  ریز و  دوخ ،  یمیتی  ۀلان  اب 

یثیدح هب  ار  نخس  نادناخ ،  نیا  نانمشد  ناگدید  يروک  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نارادتسود  مشچ  ییانشور  يارب 
میشخب :  یم  تنیز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(6  ( ) باذعلا نم  نامءا  دمحم  ۀیالولاو ال ل  طارصلا ،  یلع  زاوج  دمحم  لآ  ّبح  و  راّنلا ،  نم  ةءارب  دمحم  لآ  ۀفرعم  )
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نتشاد  تسود  و  تسا ،  شتآ  زا  تئارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تخانـش  تفرعم و 

دشاب .  یم  باذع  زا  ناما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  يربنامرف  يوریپ و  و  طارص ،  لپ  زا  روبع )  ) ۀگرب
باتک  فیلءات  ببس 

هدنیآ رد  تفر  یم  دصرددص  لامتحا  هک  يا  هنوگ  هب  دش ،  ضیرم  تّدـش  هب  منادـنزرف  زا  یکی  هک  دوب  یـسمش  ياهلاس 57-56  ابیرقت 
هللادـبعابا ءادهـشلادّیس  ترـضح  هنادزان  هب  لّسوت  يو ،  تاروتـسد  هب  لمع  رتکد و  هب  هعجارم  زا  سپ  دـیآ .  دوجو  هب  شندـب  رد  یـصقن 

نآ رابمغ  یناگدنز  هرابرد  یباتک  مدنزرف ،  يدوبهب  زا  سپ  هک  مدرک  رذن  هدرک و  ادیپ  مالسلا  هیلع  هّیقر  ترضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا 
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مسیونب .  هنادزان 
زا سپ  نآ ،  یپ  رد  تفرگ و  افـش  مدنزرف  ملـس ، )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و   ) ناشخرد ةراتـس  نیا  تایانع  هب  هللادمحلا 

دش .  يروآ  عمج  ثیدح  خیرات و  بتک  يالبال  زا  مزال  ياهتشاددای  دایز و  تاعلاطم 
هکنیا ات  تشذگ ،  اهتـشاددای  يروآ  عمج  خیرات  زا  يدایز  تّدـم  هنوگنیدـب  دـش و  یمن  مهارف  اهتـشاددای  نآ  پاچ  قیفوت  فصولا ،  عم 

هب ترـضح ،  نآ  لماک  یناگدـنز  لماش  مالـسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   ) باتک لّوا  دـلج  پاـچ  زا  سپ 
 ( نایتشدرز نایمیلک و  نایحیسم ،  ّتنُس ،  لها  نایعیش ،  هب  تبسن  تمارک  ۀمیمض 240 

رورـش نتف و  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  ادـخ  هک  مرـسمه -  يزور  باـتک ،  نآ  زا  مالـسلاامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  نارادتـسود 
مّرحم زا  لبق  رّکذت ،  نیا  دینک .  لمع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هرابرد  ناتدوخ  رذـن  هب  امـش  هک  داد  رّکذـت  دـیامرف - ظفح  نامزلارخآ 

زاب راک ،  جراخم  تالکـشم و  ۀشیدنا  یلو  منک .  عورـش  ار  باتک  هک  متفرگ  میمـصت  یبش  تفرگ .  تروص  ق .  لاس 1418 ه . - مارحلا 
ریخءات هب  همه  نیا  راک ،  هکنیا  زا  لاح  نیع  رد  درب .  شیپ  راک  عورـش  زا  ّتقوم  فارـصنا  هب  دّدـجم  میمـصت  ّدحرـس  ات  ارم  هدـش و  عناـم 

هک مدرک  هراختـسا  راک  عورـش  يارب  سپـس  هدومن ،  یلّـسوت  حبـص  زامن  زا  سپ  اذـل  مدوب ،  تحاران  داتفا ،  یم  بقع  هب  مه  زاب  هداـتفا و 
ددرگ .  لیطعت  اتّقوم  ای  دوش  ادا  رذن  هک  تسا  تحلصم 

دودز :  لد  زا  ار  بارطضا  دیدرت و  ّکش و  هنوگ  ره  ّجح ،  ةروس  زا  ۀیآ 31 
( ِقیتَعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفوْیلَو  )

تسا . )  هبعک  ۀناخ  هک  ادخ  یمیدق  ۀناخ  هب  دننک  فاوط  هک  دیاب  و  دوخ ،  ياهرذن  هب  دننک  افو  هک  دیاب  (و 
دش .  یط  یبوخ  یمارآ و  هب  راک  هللادمحلا  مدرک  راک  هب  عورش  زور  نامه 

ّرُد زوسناج  همانیگدـنز  زا  يا  هشوگ  مک ،  تعاضب  اب  هک  داد  قیفوت  نیرتمک ،  نیا  هب  هک  مرازگـساپس  رکاش و  ار  گرزب  يادـخ  کنیا  و 
ّتیمولظم زا  يا  هدرپ  هدرک و  وگزاـب  مالـسلا  هیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ناتـسود  يارب  ار  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  ماـش  میتی 

رکشلا .  هل  دمحلا و  مشک و هللا  ریوصت  هب  ار  نانآ  نانمشد  ملاظم و  مالسلا و  مهیلع  هللا  لآ  زادگناج 
هاش هشوگ  رگج  گرم  زا  تشگ 

هایس ماش ،  بش  يور  دبا  ات 
نادیهـش نوخ  هژیوب  ادخ  هار  رد  هدـش  هتخیر  كاپ  ياهنوخ  مقتنم  اهناسنا و  گرزب  یجنم  لوبق  دروم  کچوک ،  سب  رثا  نیا  تسا  دـیما 

ددرگ .  عقاو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀّجحلا  مظع  الا  هللا  ۀیقب  ترضح  البرک ، 
يرمق يرجه  مّظعملا 1418  نابعش  هدزای 

یسمش هام 1376  رذآ  قباطم 21 
مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دلوت  زورلاس 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مرح  مق - 
یلاخلخ ینّابر  یلع 

خیرات قاروا  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لوا :  شخب 

 ( مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  ةرابرد  یخیرات  ذخءام  نیرتمیدق  )
دسیون :  یم  خیراوتلا  بختنم  رد  يرمق )  يرجه  لاس 1352  ياّفوتم   ) یناسارخ مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم   1

بانج نم ،  هطـساوالب  یّما  ّدج  دومرف :  ریقح  هب  تسا  فرـشا  فجن  نیلّـصحم  املع و  ۀلمج  زا  هک  یماش  یلع  دّمحم  خیـش  لیلج ،  ملاع 
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فیرش و رایسب  هدوب و  نوزفا  دون  زا  شفیرش  نس  يدهلا و  ملع  یـضترم  دّیـس  هب  دوش  یم  یهتنم  شبـسن  هک  یقـشمد ،  میهاربا  دّیـس  اقآ 
دنتشادن .  روکذ  دالوا  دنتشاد و  رتخد  هس  دندوب ،  مرتحم 

ربق و نایم  دیوگب  یلاو  هب  وگب  تردـپ  هب  دومرف  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  تنب  هّیقر  بانج  ناشیا  گرزب  رتخد  یبش 
دنک .  ریمعت  ارم  دحل  ربق و  دیایب و  تسا ؛  ّتیذا  رد  نم  ندب  و  هداتفا ،  بآ  نم  دحل 

نیمه زاب  دّیس  یطسو  رتخد  مّود ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  باوخ  هب  نّنست  لها  تارضح  سرت  زا  دّیـس  و  درک ،  ضرع  دّیـس  هب  شرتخد 
 ، تفگ ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیـس  رتکچوک  رتخد  موس ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  نانچمه  وا  و  تفگ ،  ردپ  هب  دـید .  ار  باوخ 

يدرکن رادربخ  ار  یلاو  ارچ   : ) دندومرف باتع  قیرط  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  هرّدخم  دّیـس ،  دوخ  مراهچ ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  اضیا 
 . )! ؟

دنورب و هعیـش ،  یّنـس و  زا  ماش ،  ياحلـص  املع و  درک  رما  یلاو  درک .  لقن  ماش  یلاو  يارب  ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  دّیـس  حـبص 
سّدقم ربق  دورب و  سک  نامه  ( 7  ) دش زاب  سّدقم  مرح  برد  لفق  سک  ره  تسد  هب  هاگنآ  دننک ،  رب  رد  فیظن  ياهـسابل  دـننک و  لسغ 

دننک .  ریمعت  ار  رّهطم  ربق  ات  دروایب  نوریب  ار  شرّهطم  دسج  دنک و  شبن  ار  وا 
هب رگم  دشن  زاب  کی  چـیه  تسد  هب  لفق  دـندرکرب .  رد  فیظن  سابل  هدومن و  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنـس ،  هعیـش و  ياحلـص  ناگرزب و 

روبزم دّیـس  هکنآ  ات  دـش  یمن  رگراک  دز  یم  ربق  رب  گـنلک  سک  ره  دـندش ،  فّرـشم  مرح  هب  هک  مه  دـعب  میهاربا .  دّیـس  موحرم  تسد 
دحل نایم  هرّدخم  نینزان  ندب  دندید  دنتفاکـش ،  ار  دحل  دندرک و  تولخ  ار  مرح  دـعب  دـش .  هدـنک  ربق  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  گنلک 

تسا .  هدش  عمج  دحل  نایم  يدایز  بآ  نکل  دشاب ،  یم  ملاس  حیحص و  همّرکم  ةرّدخم  نآ  نفک  و  دراد ،  رارق 
تشاد و هگن  دوخ  يوناز  يالاب  مسق  نیمه  زور  هس  داهن و  دوخ  يوناز  يور  رب  هدروآ  نوریب  دحل  نایم  زا  ار  هرّدخم  فیرـش  ندـب  دـّیس 

یفیظن یـش ء  يالاب  رب  ار  هرّدخم  ندب  دّیـس  دش  یم  هک  زامن  تاقوا  دندرک .  ریمعت  داینب  زا  ار  هرّدخم  دحل  هکنآ  ات  درک  یم  هیرگ  لصّتم 
ندـب دّیـس  دـندش .  غراف  دـحل  ربق و  ریمعت  زا  هکنآ  ات  داهن  یم  وناز  رب  تشاد و  یم  رب  زاب  غارف  زا  دـعب  درازگ .  یم  زامن  تشاذـگ و  یم 

 . وضو دیدجت  هب  جاتحم  هن  بآ و  جاتحم  هن  دش و  اذغ  هب  جاتحم  هن  دّیـس  زور  هس  نیا  رد  هرّدـخم  نیا  تمارک  زا  درک و  نفد  ار  هرّدـخم 
یفطصم .  دّیس  هب  یّمسم  دومرف  تمحرم  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  درک  اعد  دّیس  دنک  نفد  ار  هرّدخم  تساوخ  هک  دعب 

ّما فیرـش  دقرم  هّیقر و  فیرـش  دـقرم  هّیبنیز و  تیلوت  مه  وا  و  تشون ،  ینامثع  دـیمحلادبع  ناطلـس  هب  ار  ارجام  لیـصفت  یلاو  نایاپ ،  رد 
قباس میهاربا  دّیس  رسپ  یفطصم  دّیس  اقآ  رـسپ  ساّبع  دّیـس  جاح  ياقآ  مه  العف  دومن و  راذگاو  دّیـس  هب  ار  مالـسلاامهیلع  هنیکـس  موثلک و 

تسا .  هفیرش  نکاما  نیا  تیلوت  يّدصتم  رکذلا 
(8  . ) تسا هداتفا  قاّفتا  داتشه  تسیود و  رازه و  ۀنس  دودح  رد  هّیضق  نیا  ایوگ  دیوگ :  یم  سپس  یناسارخ  مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ 

یم يو  تسا .  قوف  ۀّیـضق  دی  ؤم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ییارجام  تامارک  تازجعم و  باتک  رد  زین  یناسارخ  يداه  دّیـس  هللا  تیآ  موحرم 
دسیون : 

رم الا  رخآ  دیشخبن .  دوس  یلو  درک  اوادم  یتّدم  يو  دیزگ .  ار  ام  ناشیوخ  زا  یکی  تسد  رام  ناهگان  هک  میدوب  هدیباوخ  ماب  تشپ  يور 
 ، داد ناشن  وا  هب  ار  یگدز  رام  لحم  نوچ  تسا ؟  هدـیزگ  رام  ار  وا  تسد  ياـجک  تفگ :  دـمآ و  اـم  دزن  ریمالادـبع  دّیـس  ماـن  هب  یناوج 
زا هک  تسا  یتمارک  طقف  ییاود ؛  هن  مراد و  ییاعد  هن  نم  تفگ  سپـس  دش .  بوخ  درد  لحم  یّلکب  دز و  عضوم  نآ  هب  یتسد  هلـصافالب 
 . دوش یم  بوخ  میراذـگب  نآ  هب  تشگنا  ای  ناهد  بآ  رگا  دـشاب  رام  ای  برقع  ای  روبنز  زا  هک  یّمـس  ره  تسا :  هدیـسر  ام  هب  ام  دادـجا 

زور هس  ار  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  دسج  داتفا  هّیقر  ترـضح  فیرـش  ربق  هب  بآ  هک  یعقوم  ماش  رد  ام ،  ّدج  هک  تسا  نیا  زین  شتهج 
(9  . ) تسا هدنام  لسن  دعب  السن  شدالوا  دوخ و  رد  رثا  نیا  اجنآ  زا  و  دندرک ،  ریمعت  ار  فیرش  ربق  ات  تفرگ  تسد  يور 

خیرات نآ  زا  شیپ  لاس  دنا  دصیـس و  هب  مک  تسد  نآ  يانب  ۀقباس  تسا ،  هداد  خر  نآ  اب  طابترا  رد  قوف  تفگـش  ناتـساد  هک  يدقرم   2
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ددرگ .  یم  زاب  رضاح ) نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  دودح 4  ینعی  )
دنک :  یم  لقن  مهد ،  باب  ننملا ،  باتک  رد  لاس 397 ق ، )  هب  یّفوتم   ) ینارعش هب  روهشم  يرصم ،  یعفاش  دمحا  نب  باّهولادبع 

فورعم مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  دقرم  هب  هک  دراد  دوجو  يدقرم  هعقب و  قشمد ،  عماج  دجـسم  کیدزن 
تسا :  هتشون  نینچ  دقرم ،  نیا  هاگرد  رد  عقاو  یگنس  يور  رب  تسا . 

مالسلااهیلع  ۀَّیَقُر  دیهَّشلا ،  ِْنیَسُحلا  ُْتِنب  َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِّیبّنلا  ِلِآب  ْتَفِّرُش  ٌۀَعُْقب  ُْتیَبلا  اَذه 
مالـسلااهیلع هّیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ملـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ  دورو  هب  هک  تسا  یناکم  هناـخ  نیا  )

(10  ( . ) تسا هتفای  تفارش 
یلب :  دهد ؟  یم  ناشن  مالسلااهیلع  هّیقر  زا  ییاپّدر  زین   ( 397 ق  ) نامز نیا  زا  شیپ  خیرات  ایآ 

لماک جرا  رپ  باتک  رد  یـسوط ،  نیدلاریـصن  هجاوخ  رـصاعم  يربط ،  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدلادامع  ریـصب ،  دقان  ریبخ و  خّروم   3
هک :  دنک  یم  لقن  یئاهب 

ره دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریسا  تلاح  رد  تّوبن  نادناخ  نانز 
هلاسراهچ دوب  یکرتخد  دندروآ .  دیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دیآ ،  یم  زاب  تسا  هتفر  رفس  نالف  هب  وت  ردپ  هک  دنداد  یم  هدعو  ار  یکدوک 

ناکدوک نانز و  دوب .  ناشیرپ  تخس  مدید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  نیـسح  نم  ردپ  تفگ :  دش و  رادیب  باوخ  زا  یبش  ، 
تساخرب .  ناشیا  زا  ناغف  دنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج 

ردپ رس  دنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ  تسا .  نینچ  ارجام  هک  دندرب  ربخ  درک .  لا  ؤس  ارجام  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  دوب ،  هتفخ  دیزی 
دنداهن .  هلاسراهچ  رتخد  نآ  رانک  رد  دندروایب و  ار  سّدقم  رس  نآ  سپ  دنهن .  وا  رانک  رد  دنروایب و  ار 

درک میلست  قح  هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآرب و  دایرف  دیسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رس  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیسرپ 
(11 . )

هدومن هدافتـسا  یناوارف  شزرااب  عبانم  زا  نآ  شراگن  رد  و  هدرک ،  فیلءاـت  لاس 567 ه . -  رد  ار  ریظن  مک  باتک  نیا  يربط  نیدـلا  ءالع 
تیب لها  نانمشد  تسد  هب  رگید  یخرب  و  هتفر ،  نیب  زا  راگزور  شکاشک  رد  یخرب  تسا ؛  هدیسرن  ام  تسد  هب  اهنآ  بلغا  هنافّسءاتم  هک 

تسا .  هدش  قیرح  همعط  مالسلا  مهیلع 
لیلج مّلکتم  ریرحن  بّردتم  ریبخ  رهام  ملاع  خیش  يربط ،  نیدلا  دامع  هتشون  یئاهب ،  لماک  باتک  دسیون :  یم  ( 12  ) یمق ثّدحم  موحرم 
يروآ عمج  رب  فورصم  خیـش  تمه  لاس  هب 21  بیرق  هدـش و  مامت  ۀنـس 675  رد  هک  تسا  هدیافرپ  یباتک  هماّهف ،  لضاف  لیبن و  ثّدـحم 
ِخَُـسن هک  دوش  یم  مولعم  باتک  نآ  عضو  زا  دـیازفا :  یم  سپـس  تسا .  هدرک  فیلءات  رگید  باتک  دـنچ  نآ  يانثا  رد  هچ  رگا  هدوب ،  نآ 
جرارپ باـتک  هتفر ،  تسد  زا  ِعباـنم  نآ  زا  یکی  هک  دـنک  یم  هراـشا  هاـگنآ  تسا .  هدوب  دوجوم  وا  دزن  باحـصا  يامدـق  بتک  لوـصا و 

يربط نیدلا  دامع  و  دـشاب ،  یم  ّتنـس  لها  ياملع  زا  ینومءام ،  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  مساق  فیلءات  هک  تسا  هیواعم  بلاثم  رد  ۀـیواحلا 
تسا .  هدرک  لقن  باتک  نآ  زا  ار  هلاس  هس  رتخد  نیا  تشذگرس 

ددرگ .  یم  زاب  ام  نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  تفه  دودح  هب  خیرات ،  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  يارجام  هب  هراشا  هقباس  هنوگنیدب ، 
؟  تفرگ غارـس  خیرات  قامعا  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هّیقر  زا  یمان  تفر و  رتشیپ  ناوت  یم  مه  زاب  ایآ 

تسا .  تبثم  باوج  مه  زاب 
فوهل روهشم  باتک  هدمآ ،  نایم  هب  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  زا  یمان  اروشاع ،  تانایرج  حرـش  نمـض  نآ ،  رد  هک  يرتنهک  ذخءام   4
یثیدح نوتم  هب  وا  رایـسب  هطاحا  عالطا و  هک  تسا  ق )  ياّفوتم 664 ه . -  ) سوواط نبدیس  هللا  ۀیآ  ردقلا ،  لیلج  خّروم  ثّدحم و  ۀتـشون 

تسا  ریگمشچ  زاتمم و  هعیش ،  مالسا و  یخیرات  و 
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بنیز و دومرف و  داریا  ار  لیلخ ) . . .  نم  کل  ّفُا  رهد  ای   ) فورعم راعشا  هک  ینامز  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترـضح  دسیون :  یم  دیس 
ای ِتنءا  و  موثلک ،  ّما  ای  هاتخا  ای   : ) دومرف هدرکربص و  هب  رما  ار  نانآ  ترـضح  دنتـشادرب ،  هلان  هیرگ و  هب  داـیرف  مالـسلا  ّنهیلع  مرح  لـها 
الو اهجو  ّیلع  نشمخت  اْبیَج و ال  یلع  نققـشت  الف  ُْتِلُتق  انءا  اذ  َنْرُْظنُا إ  بابر ،  اـی  ِتنءا  و  ۀـمطاف ،  اـی  ِتنءا  و  ۀـّیقر ،  اـی  ِتنءا  و  بنیز ، 
هب نم  هک  یناـمز  باـبر ،  يا  وت  و  همطاـف ،  يا  وت  و  هّیقر ،  يا  وت  و  بنیز ،  يا  وت  و  موثلک ،  ما  مرهاوـخ  ینعی  ( 13  . ( ) ارجه یلع  نلقت 
دینارن .  نابز  رب  تسا )  راگزاسان  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  هک   ) اوران یمالک  دیشارخن و  يور  دینزن و  كاچ  نابیرگ  مگرم  رد  مدیسر  لتق 

تسا .  هدش  يراج  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نابز  رب  هّیقر  ترضح  مان  لقن ،  نیا  قباطم 
لقن هب  ةّدوملا ص 335-333  عیبانی  باتک  رد  ياّفوتم 1294ه . - یفنح ،  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلـس  هک  تسا  یبلطم  لقن ،  نیا  دـّی  ؤم 

تسا .  هدروآ  فنخموبا  هب  یّمسم  لتقم  زا 
لفط تداهش  ّتیفیک  حرش  زا  سپ  ( 11/633 قحلا :  قاقحا  ص 346 و  ةّدوملا :  عیبانی   ) يزودـنق لقن  قباطم  فنخموبا  هب  بوسنم  لتقم 

دیوگ :  یم  ههام  شش 
ُمالَّسلا : ) یّنِم  ّنکیلع  یتَیب  َلهءا  ای  بنیز ؛  ایَو  ُۀَِکتاع  ای  َو  ۀیقر ،  ای  و  ُۀنیکَس ،  ای  َو  َموثلُک ،  مُا  ای  يدان :  ُمث 

(14 ( . ) ظفاحادخ متفر ،  زین  نم  نم ،  تیب  لها  يا  بنیز ،  يا  هکتاع ،  يا  هّیقر ،  يا  هنیکس ،  يا  موثلکُّما ،  يا  دروآرب :  دایرف  هاگنآ  )
دای مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀّیقر  زا  نآ  رد  هک  رتیمیدـق  یکردـم  داد و  همادا  ار  خـیرات  رد  رقهقت  ِریـس  هنوگ ،  نیمه  هب  ناوت  یم  ایآ 

تسج ؟  زاب  دشاب ،  هدش 
لوط رد  هک  تسا  یهورگ  تسا ؛  هدز )  تراغ  هدیدمتس و   ) هورگ کی  هعیش ،  هک  تسین  هدیشوپ  عّیشت ،  مالسا و  خیرات  هب  نایانشآ  رب   5

یملع و راثآ  و  هتشگ ،  دیهش  شـصخاش  لاجر  نید و  نایاوشیپ  هتفرگ ،  رارق  هنایـشحو  ياهزواجت  موجه و  فده  اهراب  اهراب و  خیرات ، 
رد لرغط  يزوسباتک  راتـشک و  لاس 423 ق ،  هب  ير  رد  يونزغ  دومحم  روهـشم  يزوسباتک  هب :  دیرگنب   ) تسا هدش  هدـنازوس  شیخیرات 
رد ینامثع  روهشم  مکاح  راّزَج )  ) ياهیزوسباتک اهراتشک و  یسودرف و . . .  يردبرد  ریزو و  کَنَسَح  ناتساد  یسوط ،  خیـش  رـصع  دادغب 

نانبل و . ) . . .  بونج  رد  تاماش ، 
هتـشادن و دیاب -  دیاش و  هکنانچ  ار - یخیرات  ثداوح  زا  يرایـسب  تبث  لاجم  الوا  جنر ،  دردرپ و  خیرات  نیا  يانزارد  زا  رذگ  رد  هعیش ، 

تیمولظم هنیـشیپ  زا  یکاح  هک  یبوتکم )  تاعالطا   ) زا هتـسد  نآ  هژیوب   ) ار شیوخ  یخیرات  ذـخآم  راثآ و  زا  هظحالم  لباق  یـشخب  اـیناث 
راـثآ نآ  زا  یـشخب  اـهنت  هدـنام ،  شیارب  هچنآ  تسا و  هداد  تسد  زا  دـشاب ) یم  روـج  ياـهتموکح  ملاـظم  تواـسق و  هعیـش و  ریظن  مـک 

هن یتاروهشم   ) تروص هب  هعیـش ،  ّتینهذ  رد  نونکا  هدش و  لقن  هنیـس  هب  هنیـس  یهافـش ،  هنوگ  هب  هک  تسا  یتاعالطا  اب  هارمه  بوتکم ، 
تسا .  دوجوم  دنسلا ) لوهجم  ای  دنتسم  نادنچ 

زا هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  نوچ  یتیصخش  تشونرس  هرابرد  ام  دنتسم  بوتکم و  تاعالطا  هک  تسین  تهجیب 
یعضو نینچ  اب  تسا و  رفص  دح  رد  ابیرقت  مک و  رایسب  اروشاع ) تضهن  رد  ترـضح  نآ  مهم  رایـسب  شقن  ردق و  تلالج  دوجو  اب   ) ماش

تسا .  مولعم  رگید  مالسلاامهیلع )  هّیقر  موثلک و  ما  نوچمه   ) نارگید فیلکت 
هب تبـسن  عالطا  دوبمک  ای  یخیرات  عاطقنا  تسـسگ و  یعون  اـب  ار  دوخ  هک   ) هلـصوح خارف  نیبزیت و  ناـققحم  هفیظو  یطیارـش ،  نینچ  رد 

( دننیب یم  وربور  تایئزج ، 
انایحا و  عوضوم ،  هرابرد  هنالوجع  تواضق  دـننیزگ ،  یمرب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناـیامن  قّقحم  اـی  ناـقّقحم  زا  یخرب  هک  یهار  تسیچ ؟ 

تادنتسم رب  روبزم  تاعالطا  يانتبا  مدع   ) ای ثحب )  لباق  ِتاداعبتـسا  تاناسحتـسا و   ) یخرب هناهب  هب  دوجوم  تاروهـشم  تاعالطا و  ِیفن 
 ، درب یمن  يدایز  هنو  ؤم  هدوب و  مه  ناسآ  نآ  یط  هک  هار -  نیا  اـّما  دراد .  هارمه  هب  زین  زا  يرکفنـشور  زا  یتسژ  هاـگ  هک  تسا ،  يوق ) 

نآ .  تالضعم  ّلح  ات  دنام  یم  هلئسم  تروص  ندرک  كاپ  هب  رتشیب 
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تسا نیا  دنراد ،  ار  نآ  ندومیپ  تّمه  ریذپان ،  یگتسخ  هلصوحرپ و  ناقّقحم  اهنت  دنرامش و  كدنا  نآ  ناگدنیوپ  هتبلا  هک ،  يرگید  هار 
میور ورف  خیرات  قامعا  هب  فرژ )  یقیقحت  عیسو و  یعّبتت   ) کمک هب  هتـسب ،  تّمه  رمک  هنالوجع ،  ياهراکنا  ّدر و  ياج  هب  میـشوکب  هک 

لولدم موهفم و  قوطنم و  رد  ّتقد  و  راگزور ،  نآ  يارعـش  نیواوَد  یتح  تغل و  ثیدح و  هریـس و  ریـسفت و  خـیرات و  بتک  رد  روغ  اب  و 
طاقن فارـشا ،  هطاحا و  نیا  ددـم  هب  میبای و  فارـشا )  هطاحا و   ) راگزور نآ  ِيوترازه  تاـیعقاو  رب  اـهنآ ،  تاـیوتحم  یمازتلا  یقباـطت و 

هک :  میشاب  هتشاد  هجوت  مینک و  وفر  ار  خیرات  هدنژ  كاچ و  كاچ  هماج  میزاسرپ و  ار  خیرات  یلاخ 
 ( ندوبن  ) لیلد زگره  نتفاـین )   ) ـالّوا هداد ،  خر  هعیـش  خـیرات  رد  هک  يرّرکم  ياهدـیاقع  شیتفت  اـهروسناس و  اـهیزوسباتک ،  هب  هجوت  اـب 

امّلسم دوب ،  يزیچ  رگا   ) َناَبل َناک  ول  قطنم  هب  اج  همه  ناوت  یمن  ایناث  دوجولا . ) مدع  یلع  ّلدی  نادجولا ال  مدع  حالطـصا :  هب  و   ) تسین
افرـص و  یگداسب -  یتسیابن  اثلاث  درک .  راکنا  هدزباتـش -  هنالوجع و  ار -  دنـسلا  لوهجم  تاروهـشم  تسُج و  کّسمت  دـش ) یم  راکـشآ 

اسب هچ  اریز  تشاگنا .  تاّیلعج  تافارخ و  خنس  زا  درک و  در  ار  دوجوم  تاعالطا  هّجوم -  ارهاظ  تاناسحتـسا  ای  تاداعبتـسا  یخرب  يور 
نآ ندش  نشور  اب  دشاب و  هیـضق  ِموتکم  ِبناوج  تاهج و  یخرب  زا  ام  تلفغ  ای  یعالطا  یب  لوصحم  روبزم ،  ياهناسحتـسا  ای  اهداعبتـسا 
قفا رد  يا  هزات  تشادرب  ای  داد و  دهاوخ  سکعلاب )  ای  و   ) هیضق شریذپ  هب  ار  دوخ  ياج  اهداعبتسا  هدش  ضوع  الوصا  ام  لیلحت  بناوج ، 

دش .  دهاوخ  رهاظ  ام  دید 
غورد و اموزل  دراد ،  دوجو  ربتعم  ریغ  عبانم  هب  یکتم  ای  دـحاو  ربخ  تروص  هب  انایحا  هک  مه  یتاـعالطا  یتح  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اـعبار 

دروم عیـسو ،  قیقحت  شهوژپ و  کی  نایرج  رد  مامت ،  هلـصوح  اب  هنالوجع )  راکنا   ) ياج هب   ) زین ار  اهنامه  دیاب  اذل  تسین و  قح  فالخ 
ضراعت  ) هنودرگ رد  ای  تسج ،  هرهب  اهنآ  زا  قیقحت  خن  رس  تروص  هب  انایحا  دز و  کحم  ار  ناشمقُس  تحص و  داد و  رارق  قیقد  یـسررب 

تفرگ .  راک  هب  حِّجَُرم  دّی و  ؤم  ناونع  هب  ار  اهنآ  ضراعم ، )  لیالد   ) يدنب فص  و  ّهلدا ، ) 
یفن و یّتح  و  تسا )  مناد )  یمن   ) دهاوخ یمن  لیلد  هک  هچنآ  و   ) دهاوخ یم  لیلد  زیچ ،  ره  ِتابثا )  ) نوچمه زین ،  راکنا ) یفن و   ) الوصا
یلقع و ياـهلیلحت  هیزجت و  یخیراـت ،  تاـقیقحت  هصرع  رد  دـنچ  ره  هک  مینکن  شوـمارف  و  تاـبثا .  اـت  درب  یم  يرتـشیب  هنو  ؤـم  راـکنا ، 

نیع رد  اّما  تفریذـپ ،  یلقع  مّلـسم  لوصا  فالخ  رب  ار  يزیچ  یتسیابن  دراد و  ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  ینهذ ،  ياهناسحتـسا  اهداعبتـسا و 
 ( یخیرات میقتسمریغ  میقتسم و  كرادم  دانسا و  رد  هدرتسگ  فرژ و  قیقحت  عّبتت و   ، ) هصرع نیا  رد  ار  رخآ  فرح  هک  تسناد  دیاب  لاح 

(15  . ) دنز یم 
ذخآم زا  يا  هراپ  هب  تسین .  انثتـسا  میتفگ  هچنآ  زا  زین  مالـسلاامهیلع ،  نیـسحلا  تنب  ۀـّیقر  ینعی  رـضاح ،  باـتک  رد  ثحب  دروم  عوضوم 

ناوت یم  مه  زاب  فوهلو ،  یئاهب  لماک  ۀتشون  رب  هوالع  ایآ  مینیبب  میدرک .  هراشا  نیا  زا  شیپ  ترـضح ،  نآ  دوجو  رب  ّلاد  ِیخیرات  ِنهک 
رتشیب قیقحت  عّبتت و  اب  امّلـسم  تسا و  تبثم  خساپ  هناتخبـشوخ  تسج ؟  مالـسلا  هیلع  هّیقر  ترـضح  زا  رتنهک  ییاپّدر  رتشیب ،  عّبتت  ِددـم  هب 
رالاس هدیـشک  متـس  هدیدجنر و  نادنزرف  لیخ  رد  ام - عّبتت  بسح  رب  هک -  يذخءام  نیرتمیدق  دمآ .  دـهاوخ  تسد  هب  يرگید  كرادـم 

هدیـصق دهد ،  یم  ربخ  مالـسلاامهیلع )  هنیکـس  رانک  رد   ) مالـسلاامهیلع هّیقر  هب  موسوم  يرتخد  دوجو  زا  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نادیهش 
تسا .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  گرزب  یباحص  هریمَع ،  نب  فیس  كانزوس 

تسا هعیش  روهشم  هتسجرب و  نایوار  زا  مالسلاامهیلع و  مظاک  ماما  قداص و  ماما  راوگرزب  باحـصا  زا  یفوک ،  یعخن  هریمَع  نب  فیـس   6
رد  ) دواد نبا  لاوق ، )  الا  هصالخ  رد   ) یّلح ۀمالع  لاجر ، )  رد   ) یشاجن تسرهف ، )  رد   ) یـسوط خیـش  نوچ  یگرزب  ناسانـش  لاجر  هک 

خیاشم زا  هتـسد  نآ  زا  ار  يو  شیوخ  تسرهف  رد  میدن  نیا  دـنا .  هدرک  حیرـصت  يو  تقاثو  هب  هزیجو )  رد   ) یـسلجم همالع  و  لاجر ، ) 
هک دناد  یم  یباتک  بحاص  ار  يو  شیوخ ،  لاجر  رد  یسوط  خیـش  دنا .  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ار  هقف  هک  درمـش  یم  هعیش 

هعیـش ریهـش  نایوار  زا  یتسیل  هّیلاجرلا ،  دـئاوفلا  رد  مولعلارحب  دّیـس  موحرم  تسا و  هدرک  تیاور  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  رد 
 ، هریمع نب  فیـس  تسا .  هداد  تسد  هب  دـنا  هدرک  لـقن  تیاور  يو  زا  هک  ار  نمحرلادـبع )  نب  سنوـی  ریمع و  یبا  نب  دـمحم  نوـچمه  )
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جیار ننـس  زا  لاس ،  لوط  رد  نآ  تئارق  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب   ) اروشاـع فورعم  تراـیز  ناـیوار  هلمج  زا  نینچمه 
(16  . ) دشاب یم  نایعیش  نایم 

علطم :  اب  هک  دراد  يزوسرپ  دنلب و  هماکچ  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  ياثر  رد  هریمع ،  نب  فیس  يراب ، 
يرذعاف انبصءا  نمب  بئاصملا  ّلج 

يرصقاف ۀمالملا  نع  و  هذه ،  ای 
تسا .  هدنازوس  هتخوس و  اتقیقح  هک  دوش ،  یم  زاغآ 

تیب اهنت  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  نانبل )  لـضاف  ياـبطخ  زا  ( ) 18  ) ّربش داوج  دیس  دیهـش  يو  عبت  هب  و  ( 17  ) نیما نسحم  دّیـس  هماّلع 
عمجم بحاص  و  هعیـش ،  هتـسجرب  سانـش  تغل  بیدا و  یلاجر ،  هیقف ،  یحیرط  نیدـلارخف  خیـش  اـّما  دـنا .  هدرک  رکذ  ار  هدیـصق  تسخن 

مالـسلا مهیلع  نادیهـش  رالاس  هژیوب  هللا  لآ  يادهـش  ياـثر  رد  موظنم  روثنم و  يا  هماـنگوس  هک  ( ) 19  ( ) بختنملا  ) باـتکرد نیرحبلا - 
هب باـطخ  هک  اـجنآ  دراد ؛ يا  هراـشا  دوخ  ّتیوـه  هب  احیرـص  رعاـش  نآ ،  رخآ  لـبق  اـم  تیب  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  هدیـصق  ّلـک  تسا ) 

دیوگ :  یم  رصع  تاداس 
ةریمَع ُْنبا  یَتَف  ٌفیس  ْمُکُْدیَبًع  و 

ربنق ردیح  دیبع  دبعل  ٌدبع 
تسا هدرک  دای  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  زا  رابود  نآ  رد  هک  دشاب  یم  فیس  هدیـصق  زا  ریز  تایبا  ام ،  ثحب  اب  طبر  رد  هّجوت  لباق  هتکن 

: 
تقراف هنیکسلا  اهنع  هنیکس  و 

ّریغت ۀقرفب و  تیدتبا  امل 
اهفعضل دوسحلا  ّقر  ۀّیقر  و 

رذعی مل  يّذلا  اهرذعیل  ادغ  و 
اهدیدج دجی  موثلک  ّمُال  و 

ررکی مل  اهعومد  بیقع  مثل 
ۀیقر ۀنیکسو و  اهسنءا  مل 

ّرفزت رّسحتب و  هنیکبی 
امطاف ۀلوتبلا  مهُّما  نوعدی 

ّریحتملا هلاولا  نیزحلا  يوعد 
ٌالّدجم نیسحلااذه  انُّما  ای 

رهزم ردب  لثم  اریفع  یقلم 
امخضم ارّفعتم و  اهبرت  یف 

(20  ) رمحءا مد  عیجنب  هنامثج 

خیرات تیعمج و  ایفارغج ،  ماش ؛  مود :  شخب 

ایفارغج  . 1
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دودـحم هدوب و  عبرم  رتمولیک  ربارب 115200  لیام  تعـسو 72000  هب  یتحاـسم  ياراد  دوش ،  یم  هدـیمان  هیروس  زورما  هک  ماـش ،  روشک 
(21  . ) هنارتیدم يایرد  نانبل و  هب  برغ  زا  و  یلاغشا ،  نیطسلف  ندرا و  هب  بونج  زا  قارع ،  هب  قرش  زا  هیکرت ،  هب  لامش  زا  تسا 

 . دشاب یم  ۀیروسلا )  ۀیبرعلا  ۀیروهمجلا   ) روشک نیا  یمسر  مان  تسا و  یبرع  ياهروشک  نیرتباذج  زا  یکی  هیروس 

تّیعمج  . 2

نیمجرتـم یلو  ّتیعمج ؛)  رظن  زا  ناـهج  روشک  نیموس  تصـش و   ) تسا هدوـب  رفن  رب 8350000  غلاـب  لاـس 1979 م  رد  هیروس  ّتیعمج 
دننک .  یم  یفّرعم  رفن  نویلیم  رب 12  غلاب  ار  روشک  نآ  ّتیعمج  اریخا  هیروس  داشرا  ترازو  هب  هتسباو  يروس 

ياراد نآ  مدرم   88 دنتــسه .  سکرچ  و  يروـسآ ،  كرت ،  نآ  نینکاــس  هـیقب  ینمرا و   8/2 درک ،   3/6 برع ،  روــشک  نـیا  مدرم   88
و یمسر ، )  نابز   ) یبرع زا :  دنترابع  روشک  نآ  رد  جیار  ياهنابز  دنتـسه و  یحیـسم  و 12  يزورد )  يولع ،  یّنس ،   ) یمالـسا تادقتعم 

تسا .  جیار  زین  ینمرا  يوسنارف و  نابز  دوش .  یم  هتشون  یبرع  طخ  هب  هک  يدرک 
دشاب .  یم  ّتیعمج )  رفن  اب 1097205   ) قشمد رهش  روشک  نیا  تختیاپ 

 ، سوـطرط ۀـیقذال ،  زا :  دـنترابع  زین  نآ  مهم  رداـنب  ۀـیقذال .  ةاـمح و  صمح ،  بَلَح ،  زا :  دـنترابع  هیروـس  ياهرهـش  نـیرت  تـّیعمجرپ 
(22  . ) تسا هدش  عقاو  هنارتیدم  يایرد  رانک  رد  هک  ساینابو 

خیرات  . 3

ماش هیمست  هجو  فلا - 

دنا هتفگ  نمی  تهج  نیدب  ار  نمی  هچنانچ  دنیوگ .  ار  لامـش  ماش  و  هتفرگ ،  رارق  هلبق  لامـش  فرط  هک  دـنیوگ  ماش  تهج  نیدـب  ار  ماش 
تسا .  هتفرگ  رارق  مود  هلبق  نیمی  فرط  هک 

هتفای ترهش  وا  مسا  هب  هجیتن  رد  و  هداهن ،  وا  ار  رهـش  نآ  يانب  هتـشاد ،  تموکح  حون  نب  ماس  نیمزرـس  نیا  رب  هکنآ ،  رگید  هیمـست  هجو 
تسا .  هدش  هدناوخ  نیش  برع  یناربع و  تغل  نیس و  ینایرس  تغل  رد  و  تسا . 

هک تسا  لاخ  لاخ  دیفـس  هایـس و  زبس و  يا  هقطنم  اجنآ  نیمز  اریز  دش ،  ماش  هب  یمـسم  هک  تسا  طقن  ینعم  هب  هماش  زا  دـنا  هتفگ  یخرب 
تفای :  ترهش  اهنآ  نان  هب  اهرهش  نآ  هتخاس و  يا  هقطنم  کی  ره  هک  تشاد  رسپ  جنپ  وا  تخاس و  حون  نب  ماس  نب  مرا  نب  ماس 

 . قشمد  . 5 تسا ،  سدقملا  تیب  هک  ایلیا ،   . 4 ندرا ،   . 3 صمح ،   . 2 نیطسلف ؛   . 1

ماش تالایا  و  ماس ،  دالوا  ب - 

دش .  ثوعبم  هیحان  نامه  لها  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  دعب  دوب و  مالسلا  هیلع  سیجرج  نیمزرس  نیطسلف :   . 1
دنشاب .  یم  نوفدم  اجنآرد  ربمغیپ  داتفه  هک  تسا  نیطسلف  يوخ  ای  هقر  ای  لصوم  رد  سیجرج  ربق 

رارق ناناملـسم  يراصن و  دوهی و  هّجوت  دروم  زورما  دـنز و  یم  رود  نآ  روحم  رب  تامـس  ياـعد  هک  تسا  سّدـقم  ضرا  هقطنم  جـنپ  نیا 
مهم ياهرهـش  یخیرات  راثآ  هقطنم و  نیا  رد  فلـس  يایبنا  روبق  تسا .  ناهج  گرزب  لاجر  دهـشم  هدوب و  نیملـسم  لوا  ۀـلبق  اریز  دراد . 
تیب اهنآ  همه  زا  رتمهم  هک  دـشاب  یم  دوجوم  نآ  رد  نامیلـس و . . .  لـت  کـبلعب و  رد  هریغ  تیبلا و  لـها  سر ،  دومث ،  داـع ،  هقلاـمع ، 

يراصن دوهی و   ) یهلا نایدا  ناوریپ  مومع  هاگترایز  شیپ و  لاس  رازه  شـش  هدنز  راثآ  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  محللا و  تیب  سّدـقملا و 
دوش .  یم  بوسحم  نیملسم )  و 
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ْقِّرَف قوطنم  هب  للم  نامزاس  رد  يرتشیب  يارآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  رامعتسا  تسایـس  هک  ش ،  قباطم 1330 ه . - ق  لاس 1370 ه . - رد 
تمسق و  دنداد ،  دوهی  هب  ار  یلامـش  تمـسق  دومن .  تمـسق  ود  ار  نیطـسلف  تسا  نایبرغ  هویـش  هک  نک )!  تموکح  زادنیب و  هقرفت   ) ْدُسَت
نیرتابیز زا  نآ  تختیاپ  نامع  رهـش  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  زورما  یمـشاه  ندرا  هک  برع  هب  تسا  نیطـسلف  مظعا  تمـسق  هک  ار  یبونج 

یـصاصتخا دبعم  میلـشروا  طقف  اجنآ  رد  اریز  تسا  دوهی  نیطـسلف  زا  شیب  یخیرات  راثآ  هقطنم  نیا  رد  تسا .  يزورما  یثادحا  ياهرهش 
راثآ نمحرلا و  لیلخ  محللا و  تیب  زین  تسا و  ناهج  هدنز  بهذـم  هس  ره  هّجوت  دروم  هک  سّدـقملا  تیب  هقطنم ،  نیا  رد  یلو  تسا  دوهی 

دراد .  رارق  رگید  یخیرات 
دراد سّدقم  ناکم  کی  روبزم  رهش  تسا .  بلح  قشمد و  نیب  نآ  دومن و  انب  ماس  نب  صمح  ار  یخیرات  تمظع  اب  رهش  نیا  صْمح :   . 4
ناکم نیا  دنتـسه .  نوفدـم  اجنآ  رد  احلـص  زا  يرایـسب  دومرف  دومن و  ترایز  ار  اجنآ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هک 
دادـغب رد  مالغ  ربنق  ربق  هک  تسا  نآ  حـصا  یلو  دـنناد  یم  اجنآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  ربق  یخرب  تسا و  رهـش  نآ  یمومع  رازم 

ربـق تسا .  حوـن  نب  ماـس  نب  صمح  ماـن  هب  بلح و  قـشمد و  یلبق  فرط  رد  تسا  يروهـشم  رهـش  نادـلبلا  لـقن  هب  صمح  ( 23  . ) تسا
هباحـص زا  يرایـسب  روبق  تسا و  دیلو  نبدلاخ  رـصق  اجنآ  کیدزن  تساجنآ و  رد  مثع  نب  صاع  نمحرلادبع و  شرـسپ  دـیلو و  نبدـلاخ 

دشاب .  یم  اجنآ 
تسا .  لاخلخ  رصم و  زین  هیلیبشا و  رد  عقاو  صمح  زا  ریغ  صمح  نیا 

تسا .  خسرف  هاجنپ  صمح  ات  ماش  زا  هک :  تسا  هدمآ  ورسخرصان  همانرفس  رد 
یم ابیز  رظانم  ياراد  فورعم و  اوه  بآ و  تفاطل  هب  هک  تسا  ندرا  تاعطق  زا  یکی  فیاط  دوب و  حون  نب  ماس  رـسپ  مان  ندرا  ندرا :   . 3

دشاب . 
اجنآ رد  هتفر و  دـنیوگ  لـیلخلا  رهـش  نآ  هب  زورما  هک  يرهـش  هب  یهلا  یحو  زا  سپ  هتـسیز و  یم  ندرا  رد  لوا  لـیلخ  مـیهاربا  ترـضح 

تسا .  هتفرگ  نکسم 
ترضح تسا .  هدوب  اهنآ  ياوشیپ  نکسم  هک  هدش  قشمد  هرصان  زا  يراصن  هملک  دوب و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نکـسم  هرـصان  هیرق 

دای مان  هیرق  ناونع  اب  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  دندروخ و  اذغ  هرصان  نیمزرـس  نیا  رد  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  رـضخ 
دیامرف :  یم  هک  اجنآ  تسا ،  هدش 

ِْهیَلَع َتْذَخََّتل  َْتئِش  َْول  َلاق  هماقءاف  ضقنی  ْنَءا  ُدیُری  ارادِج  اهیف  ادَجَوَف  امهوفیضی  ْنَءا  اَْوبَءاَف  اهَلْهَءا  امَعْطَتْـسا  ۀیرق  لهءا  ایتءا  یّتَح  اقَلَْطناَف  )
( 24 ( ) ارْجَءا

نامهم هکنیا  زا  هد  لها  دندرک  ابا  هد  نآ  لها  زا  دـندرک  ماعط  بلط  هیکاطنا )   ) یهد لها  کیدزن  دـندمآ  هک  یتقو  ات  دـنتفر  سپ  ینعی : 
راوید نآ  رضخ  دتفیب ،  تساوخ  یم  هک  ار  يراوید  هد  یحاون  رد  دنتفای  دنداهن و  هار  هب  ور  راچان  ار ؛ مالسلا  مهیلع  رضخ  یـسوم و  دننک 

دزم ارچ  راوید  نآ  ریمعت  رب  یتفرگ  یم  يدزم  یتساوخ  یم  رگا  تفگ :  یسوم  تفر .  ار و  نآ  دومن  مکحم  لگ  گنـس و  اب  تخاس و  ار 
ات دنتفر  یم  مه  اب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یهارمه  تاقالم و  زا  فهک  هروس  رد  یتفرگن ؟ 

دنتساوخ .  اذغ  ماعط و  نآ  مدرم  زا  دندیسر و  هیرق  نیدب 
دنور نوریب  رهـش  زا  دنتـساوخ  یم  هک  یماـگنه  کـلذ  عـم  دـندرکن .  يزاوـن  ناـمهمو  دـنتخورفن  يزیچ  راوـگرزب  ود  نیا  هـب  اـهنآ  یلو 

نیا تفگ  يو  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  دوشن و  بارخ  ات  دومن  راوید  ریمعت  هب  عورـش  رـضخ  دوب .  هدش  جک  هک  داتفا  يراوید  هب  ناشمـشچ 
راوید نیا  تفگ  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ینک ! ؟  یم  تسار  ار  اهنآ  هبارخ  راوید  امـش  تقونآ  دـندرک ،  عانتما  امـش  هب  اذـغ  نتخورف  زا  مدرم 

دـنوش و غلاب  كدوک  ود  نآ  ات  دـنامب  یقاـب  متـساوخ  دـنرب ؛ یم  دوش  بارخ  رگا  هک  تسا  یجنگ  نآ  ریز  تسا و  میتی  رـسپ  ود  هب  ّقلعتم 
دنیامن .  دوخ  قح  يافیتسا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  عقاو  هیربـط  رهـش  رد  دراد ،  دوجو  وا  ماـن  هب  يا  هروس  نآرق  رد  هک  میکح ،  ناـمقل  ربـق  هلمج  زا  تسا .  يرایـسب  روبق  ندرا  رد 
تسا .  هیربط  هریح  هب  فورعم 

تسا .  ماش  ندرا و  نیب  هقطنم  نیا  رد  یشبح  لالب  نرق و  سیوا  يدع ،  نب  رجح  روبق 
تـسا هدمآ  ثیداحا  رد  و  هدش ،  انب  حون  نب  ماس  رـسپ  ایلیا  تسد  هب  دوش  یم  هدناوخ  سدق  مان  هب  زورما  هک  يرهـش  سدـقملا :  تیب   . 4
ناوارف ادخ  ناگدنب  داتوا و  نادنمشناد و  املع و  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  روبق  هقطنم  نیا  رد  دش .  دهاوخ  رـشحم  نیمزرـس  سدق  نیمز  هک 

تسا . 
تساجنآ .  رد  مالسلا  مهیلع  ییحی  ایرکز و  قاحسا و  شرسپ  میهاربا و  ترضح  ربق  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  هقطنم  نآ  نیرتروهشم 

کبـس هب  نآ  دنلب  گرزب و  دجـسم  درذگ .  یم  نآ  يانب  خیرات  زا  لاس  رازه  شـش  زا  شیب  هدـش و  انب  گنـس  زا  همه  یخیرات  يانب  نیا 
رهـش هدـش و  انب  اهنآ  فارطا  یگرزب  دجـسم  دراد .  رایـسب  هقیتع  راثآ  و  هدوب ،  نآ  رد  ناربمغیپ  اـیبنا و  هاـگراب  هبق و  تسا .  یـصوصخم 

تسا .  هدرک  هطاحا  ار  اجنآ  مامح  زبس و  هرظنم  شوخ  یلاع  يابیز 
هـس قافتا  دروم  دبعم  نیرتگرزب  جارعملا و  هلیل  دجـسم  نیملـسم و  لوا  هلبق  تسا ،  ناهج  مظعم  مرتحم و  دجاسم  زا  هک  یـصقا ،  دجـسم 

مالسا يراصن و  دوهی و  ّتلم 
یندینش .  هن  تسا  یندید  تمظعاب  هاگراب  نیا  تسا . 

مالـسلا هیلع  نامیلـس  ترـضح  ياهانب  زا  دجـسم  نیا  دراد .  ار  زامن  رازه  باوث  اجنآ  رد  زامن  تسا .  هقطنم  نیا  رد  اـیبنا  زا  يرایـسب  روبق 
تسا .  هدش  هتخیر  هتخادگ  زلف  گنس و  زا  نآ  ياه  هیاپ  هک  تسا 

دوب و مالسلا  هیلع  لیعامسا  شدنزرف  حبذ  يراکادف و  ساپ  هب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  دالوا  ترثک  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
ار ناراکهانگ  هک  دش  باطخ  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  دنتخادرپ .  یهلا  نیناوق  دّرمت  نایـصع و  هب  یهورگ  دندش  دایز  وا  دالوا  نوچ 

نوعاط .  زور  هس  ای  گنج  هام  هس  ای  یطحق  لاس  هس  مزاس :  یم  التبم  الب  هس  هب 
ریزگان تسا ،  لکـشم  ام  رب  مه  گنج  میرادن ،  یطحق  تقاط  دـنتفگ  درک .  غالبا  دوخ  ّتلم  هب  ار  یهلا  مایپ  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح 

نیدب دنتشگ و  باذع  لوزن  رظتنم  هدیشوپ و  نفک  دندرک و  هبوت  هدومن  لسغ  هدش  نوعاط  هدامآ  یهورگ  میوش .  یم  رضاح  گرم  يارب 
دندنام و رهـش  رد  دنتـسیرگن  یم  ازهتـسا  رخـسمت و  هدید  هب  نانخـس  نیا  هب  هک  زین  یهورگ  دـنتفر .  ارحـص  هب  ناکدوک  نانز و  اب  روظنم 
تسا و سدقملا  تیب  كاخ  هک   ) لت نیمه  رد  دواد  ترضح  دندش .  كاله  دندرم و  یهوبنا  عمج  درب .  نیب  زا  ار  اهنآ  همه  دمآ  نوعاط 

الب دنوادخ  درک ،  اعد  دش ) یم  باجتسم  ناشیاعد  دندرک و  یم  اعد  هبانا و  هبوت و  دندناوخ و  یم  زامن  هتفر  نآ  زارف  رب  ناربمغیپ  هشیمه 
یـسوم ترـضح  هاگ  همیخ  هطقن  نیا  دنزاسب .  يدجـسم  اعد  تباجتـسا  لحم  نیمه  رد  هک  دیـسر  باطخ  دواد  هب  دینادرگرب .  اهنآ  زا  ار 

دوب .  لیئارسا  ینب  ياحلص  مالسلا و  هیلع 
نودب مهد  یمن  هزاجا  تسا و  نم  کلم  اجنیا  تفگ :  لیئارسا  ینب  ياحلـص  زا  يدرم  دنتـشامگ .  تّمه  دجـسم  نامتخاس  رد  مدرم  همه 

هب ار  وا  ياضر  دـیاب  تفگ  دـنداد ،  ربخ  دواد  هب  يوش .  یـضار  ات  میهد  یم  وت  هب  یهاوخ  هچ  ره  دـنتفگ  دـیزاسب .  نامتخاس  نم  ياضر 
يراوید تفگ  هکنآ  ات  دادـن ،  تیاضر  زاب  دیـسر .  رتش  دـص  واگ و  دـص  دنفـسوگ و  دـص  هب  ات  درب  ـالاب  ار  تمیق  مه  وا  دـیروآ .  تسد 

دوش .  ماجنا  هلماعم  نیا  هک  دندش  رضاح  نانچمه  مدرم  موش .  یضار  ات  دیهدب  نم  هب  هرقن  نآ  ربارب  دیشکب و  نآ  فارطا 
يراکمه امـش  اب  مریگ و  یمن  یلوپ  چیه  مرذگ و  یم  دوخ  قح  زا  هللا  یلا  ًۀبرق  ادخ و  ياضر  يارب  نم  تفگ  دنرـضاح ،  همه  دید  نوچ 

منک .  یم  مه 
ياهگنس لیئارسا  ینب  ياحلص  اب  اصخش  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  دندرک .  تکرـش  یـصقا  دجـسم  نامتخاس  رد  ناگمه  بیترت  نیدب 

نیا ترسپ  نامیلس  راذگب  دش ،  مامت  دجسم  نامتخاس  زا  وت  مهس  دش  باطخ  دواد  هب  انثا  نیا  رد  اّما  دندروآ .  درگ  هدرک  دنلب  ار  یگرزب 
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درک .  تافو  یگلاس  نس 140  رد  دومن و  زاغآ  ار  یصقا  دجسم  نامتخاس  راک  هک  دوب  یگلاس  نس 127  رد  دواد  دهد .  ماجنا  ار  هفیظو 
ناهن ياهورین  دومن .  دجسم  نامتخاس  لیمکت  هب  عورش  تسشن و  يو  ياج  هب  یگلاس  نس 13  رد  شردپ  ّتیصو  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس 

ات دندروآ  یم  زبس  دیفـس و  نهپ و  ياهگنـس  کیدزن  رود و  نداعم  زا  سنا  نج و  نانامرهق  دندرک .  یم  کمک  وا  هب  ناهج ،  راکـشآ  و 
يو درک .  انب  هدومن و  میسقت  لیئارسا ،  ینب  طابسا  مان  هب  هّلحم ،  هدزاود  هب  ار  سدق  رهش  تخاس و  ار  دجـسم  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هکنآ 

تفای .  نایاپ  دجسم  يانب  ات  دیشک  لوط  وا  نامز  رد  لاس  لهچ  هنوگنیدب  دوب و  دجسم  لیمکت  لوغشم  یگلاس  ات 53 
هزاجا نودـب  سک  چـیه  دوب  هداد  نامرف  هدز و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هّبق  نآ  رد  يو  دـنتخاس .  نامیلـس  يارب  هشیـش  زا  هبق  کـی  اـجنآ  رد 

َنم َباهءا  َو ال  َءاشرلا  لبقءا  يذلا ال  انءا  داد :  باوج  یتسیک ؟  تفگ  دش .  دراو  هزاجا  یب  يدرم  دید  يزور  دوشن .  وا  نیرولب  ۀّبق  دراو 
ضبق ار  وا  لاح  نامه  هب  و  متسه ؛  توملا  کلم  نم  مساره ،  یمن  ناهاشداپ  زا  مریذپ و  یمن  هوشر  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  كولملا ، 

دومن .  حور 
اه و هویم  یناوارف  توارط و  یتعنص ،  یعیبط و  راثآ  تسا و  مالسا  ناهج  باّذج  بلاج و  رایسب  قطانم  زا  یـصقا  دجـسم  سّدقملا و  تیب 

تسا .  هتفرگ  ارف  ار  تکرباب  ۀقطنم  نآ  رساترس  تمعن ، 
حون نب  ماـس  رـسپ  تسد  هب  نیخروم  زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا ،  ماـش  نآ  زکرم  دـنیوگ و  یم  هیروـس  نآ  هب  زورما  هک  قـشمد  قـشمد :   . 5
ناعنک نب  دورمن  مالغ  هب  رگید  یضعب  مالـسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  مالغ  هب  ار  رهـش  نیا  يانب  زین  یخرب  لاح  نیع  رد  تسا .  هدش  هتخاس 

اب تسا .  نوتیز  تابکرم و  زوم و  اصوصخم  ناوارف  ياه  هویم  بآ و  تفاطل  اوه و  يافـص  ياراد  قشمد  لاـح  ره  رد  دـنهد .  یم  تبـسن 
وا مّرکم  نادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالـسلا  مهیلع  هللا  لآ  تراسا  البرک و  نایرج  رد  نیمزرـس  نآ  مدرم  دوجو ،  نیا 

دیوگ :  یم  رعاش  دندرک .  افج 
مالک نیا  دافتسم  هدش  نآرق  ز 
ماش ضرا  دوب  ینیمز  سّدقم 

دود ّیبن و  ار  شمدرم  یلو 
دومن تّمذم  سب  نلع  ّرس و  هب 
دیزی رصع  هب  ناشیا  هک  انامه 

دیهش هاش  هب  تناها  دندومن 
مانالا ریخ  لآک  نامز  نآ  صوصخ 

مالظ ماش  هب  نوخلد  دندیسر 
ربخ یب  ادخ  زا  مدرم  نامه 

رد هب  ماب و  هب  نیذآ  دنتسبب 
دنتخاونب يوک  رد  گنچ  فد و 
دنتخادرپ هلمج  برط  شیع و  هب 

يرتشم برط  لها  دش  ار  برط 
يرتشم اب  هرهز  لدگنت  یلو 

ملق دوخ  فک  زا  دنکف  دراطع 
ملا رد  دش  دیهان و  دیلانب 

تسا :  نینچ  نآ  لولدم  هک  تسا  یفورعم  ربخ  هب  فوطعم  نیخروم ،  نایب  نیا 
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دوخ یعیبط  لاح  دندش و  ریغتم  دندوب  وا  هقلطم  تیالو  هطیح  رد  هک  تانکمم  همه  دش  دیهش  هادف  یحور  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نوچ 
هدوب ماش  هرصب و  هفوک و  هک  رهش  هس  رگم  دوب -  دوجو  ملاع  لک  ياورنامرف  تداهـش  رب  هیرگ  رثءات و  تلاح  نیا  و  دنداد -  تسد  زا  ار 

(25  . ) تسا
هک دوب  نیا  لثم  دنتـشاد  یمرب  ار  یگنـس  ره  اروشاع  زور  هدش  لقن  ربتعم  لتاقم  رد  هچنانچ  تسا .  تقیقح  نیا  دـّی  ؤم  مه  يرگید  رابخا 

دیوگ :  یم  دوخ  روهشم  دنب  بیکرت  رد  یناشاک  مشتحم  تسا .  هدوب  هزات  نوخ  نآ  ریز 
! ؟  تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

! ؟  تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 
نیمز زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 

! ؟  تسا مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص  خفن  یب 
وزک اجک ،  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 

! ؟  تسا مهرد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک 
باتفآ برغم  زا  دنک  یم  عولط  ایوگ 

تسا ملاع  تاّرذ  یمامت  رد  بوشآک 
تسین دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 

تسا مّرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا 
تسین لالم  ياج  هک  سدقم  هاگراب  رد 

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس 
دننک یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  نج و 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ 
نیقرشم رون  نیمز ،  نامسآ و  دیشروخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ادخ :  لوسر  رانک  هدرورپ 
زکرم مه  ماش  دوب و  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  یلـصا  لتاق  گنج و  هدنامرف  دایز ،  نبا  تموکح  نامرف  ریز  هرـصب  هفوک و  رـصع  نآ  رد 

 ، دنتـشادن رثءات  رهاظ  تروص  هب  عامتجا  هس  نیا  ینعی  رهـش  نیا  اذـل  دـش .  یم  هدرمـش  نید  یب  هدارا و  یب  رومخم  ِتسم  دـیزی  تفالخ 
(26  . ) تسا هّیُماونب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌموَی  اروشاع  زور  هک  دندش ،  نامداش  هکلب 

ناتساب دهع  رد  ماش  ج - 

 ، دش یم  نیطسلف  ندرا و  زا  ییاهتمـسق  نانبل و  هیروس ،  ینونک  ياهروشک  لماش  دیدج  نورق  زا  لبق  ات  یخیرات  ظاحل  زا  ماش )   ) هیروس
تسا .  یناهج  لوا  گنج  رد  هسنارف  سیلگنا و  نکفا  هقرفت  تسایس  لصاح  ینونک ،  تامیسقت  و 

لاس رد  هکنآ  اـت  تفرگ ،  رارق  ناـیمور  ّطلـست  تحت  هیروس  خـیرات  نآ  زا  تفاـی و  تسد  هیروس  رب  مور  يروتارپما  يدـالیم  لاس 63  رد 
یقرش مور  يروتارپما  ورملق  وزج  هیروس  یبرغ ،  یقرش و  مور  شخب  ود  هب  مور  تلود  هیزجت  زا  سپ  يدالیم   395

(27  . ) داتفا مالسا  ياوق  تسد  هب  متفه  نرق  رد  ات  دش ،  فیعض  هیروس  رب  سنازیب  يالیتسا  جیردتب  یلو  دیدرگ .   ( سنازیب )

مالسا خیرات  رد  ماش  د - 
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ماش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رفس   . 1
ياهلاس هب  نآ  ياه  هشیر  هک  دراد  مالسا  خیرات  اب  صاخ  يدنویپ  نیمزرس  نیا  تسا .  اه  هرطاخ  نیمزرس  ناناملـسم  يارب  ماش ،  نیمزرس 

 ، ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نبدمحم  ترـضح  مالـسا  راذگناینب  یناوج  یناوجون و  ياهلاس  هب  ددرگ ؛ یم  زاب  قشمد  حتف  زا  شیپ 
درک .  نیمزرس  نیا  هب  يرفس  دوخ  يومع  هارمه  هک 

يومع یتسرپرس  تحت  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  شیوخ ،  ّدج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  اهلاس  نآ  رد 
بلاطوبا لاس  نآ  دندرک .  یم  رفس  ماش  هب  راب  کی  لاس  ره  لومعم ،  قبط  شیرق  ناناگرزاب  درب .  یم  رـس  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  دوخ 

یلو درامگب .  وا  تظافح  رب  ار  یـسک  هدراذـگ و  یقاـب  هّکم  رد  ار  دوخ  هدازردارب  هک  تفرگ  میمـصت  درک و  رفـس  گـنهآ  ناـنآ  اـب  زین 
هتـشذگن وا  نس  زا  راهب  هدزاود  زا  شیب  زور  نآ  رد  هک  زین  ار  دوخ  ةدازردارب  تفرگ  میمـصت  دـش و  نوگرگد  وا  هماـنرب  تکرح  ماـگنه 

هیلع بلاطوبا  دمآ و  شیپ  يا  هثداح  يرـُصب )   ) مان هب  يا  هطقن  رد  هک  دوب  هدیـسرن  دصقم  هب  ناوراک  زونه  دربب .  ماش  هب  دوخ  هارمه  دوب 
مان هب  یبهار  يرـُصب  نیمزرـس  رد  هک  دوب  نیا  رفـس  همانرب  عطق  ّتلع  تشگزاب .  هّکم  هب  درک و  اهر  هراک  همین  ار  ترفاسم  همانرب  مالـسلا 

غراف اذـغ  فرـص  زا  شیرق  هک  ینامز  درک .  توعد  دوخ  هعموص  رد  ماعطا  يارب  شیرق  ناوراـک  زا  یللع  هب  درک و  یم  یگدـنز  يْریَُحب 
مالـسلا هیلع  بلاطوبا  هدازردارب  وا  دـنتفگ :  یگمه  تسیک ؟  هب  ّقلعتم  دّـمحم ) ترـضح   ) كدوک نیا  تفگ :  درک و  نانآ  هب  ور  دـندش 

مامت تسا و  لـیجنا  تاروت و  دوعوم  ربماـیپ  ناـمه  وا  دراد ،  یناـشخرد  هدـنیآ  امـش  كدوک  تفگ :  درک و  بلاـطوبا  هب  ور  يو  تسا . 
ینادواـج ینییآ  ياراد  وا  تسا .  قبطنم  كدوک  نیا  رب  ما  هدـناوخ  دوخ  ینید  ياـهباتک  رد  حیـسم  زا  سپ  ربماـیپ  يارب  هک  یتاّیـصوصخ 

هطقن نیا  زا  امـش  هک  رتهب  هچ  دنزیر .  یم  ار  وا  لتق  هشقن  دنـسانشب  دننیبب و  ار  وا  دوهی  ّتلم  رگا  زاس ! ناهنپ  نمـشد  مشچ  زا  ار  وا  تسا . 
ناراـگن خـیرات  زا  یخرب  یلو  تشگزاـب .  هّکم  هب  تعرـسب  درک و  عـطق  ار  دوـخ  رفـس  هماـنرب  بلاـطوبا  تهج  نیا  زا  دـیدرگرب .  هّکم  هب 
ياـهراک مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  دـندرک و  تاـقالم  بهار  اـب  هک  دوـب  هطقن  ناـمه  شیرق  ناوراـک  ییاـهن  فدـه  هک  دـنوش  یم  روآداـی 

تظافح و تفرن و  رفـس  هب  زگره  سپ  نآ  زا  تشگزاـب و  هّکم  هب  دوخ  هدازردارب  هارمه  دـیناسر و  ناـیاپ  هب  تعرـسب  ار  دوخ  یناـگرزاب 
(28  . ) تشاد مّدقم  زیچ  همه  رب  ار  هدازردارب  یتسرپرس 

رفس  نیمود   . 2
رد زونه  تشاد و  لاس  ترضح 25  هک  دوب  ینامز  نآ  درک و  رفس  نیمزرـس  نیا  هب  زین  رگید  راب  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
 . دریگب رظن  رد  یبسانم  لغـش  شیوخ  هدازردارب  يارب  هک  دوب  ددصرد  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  درک .  یم  یگدـنز  بلاطوبا  شیومع  رانک 

ورنیزا دوب .  هدش  هدیـشک  هشبح  رـصم و  هب  وا  تراجت  هنماد  دوب و  هشیپ  تراجت  دنمتفارـش و  ینز  دـلیوخ ،  رتخد  هجیدـخ ،  نامز  نآ  رد 
هدـهع هب  ار  وا  تراجت  یتسرپرـس  هک  ددرگ  یم  ینیما  درم  لابند  مالـسلا  هیلع  هجیدـخ  تفگ :  دوخ  هدازردارب  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا 

زا تشاد  هک  يدـنلب  تّمه  عبط و  تعاـنم  رثا  رب  یلو  تفریذـپ  ار  بلاـطوبا  داهنـشیپ  وا  ینک .  یفّرعم  يو  هب  ار  دوخ  هک  رتـهب  هچ  دریگ ؛
ترضح قالخا  مراکم  ییوگتسار و  تناما و  زا  هک  هجیدخ  اقافتا  درک .  يراددوخ  دهد ،  هجیدخ  هب  ار  يداهنـشیپ  نینچ  امیقتـسم  هکنیا 

درک داهنشیپ  داتسرف و  ترـضح  لابند  ار  یـسک  اروف  تفای  عالطا  نانآ  تارکاذم  زا  هک  یماگنه  دوب ،  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
 . دزادرپب ترضح  هب  دهد  یم  نارگید  هب  هچنآ  ربارب  ود  تسا  رضاح  هک  درک  مالعا  دوش و  ماش  راپـسهر  تراجت  يارب  يو  هیامرـس  اب  هک 
 ، درک تکرح  ماش  تمـس  هب  شیرق  یناگرزاب  ناوراک  هک  یماگنه  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اذـل 
ود زین  و  داد ،  رارق  دوخ  لیکو  رایتخا  رد  ار  يراوهار  رتش  رفس  نیا  رد  هجیدخ  دیدرگ .  ماش  راپسهر  هجیدخ  ناوراک  سءار  رد  ترضح 

دنشاب .  يو  رایتسد  اهراک  رد  ات  درک  هناور  وا  هارمه  تشاد  مان  هرسیم )   ) اهنآ زا  یکی  هک  ار  مالغ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  دیدرگ .  دیاع  یبوخ  دوس  دنتخورف و  ار  دوخ  سانجا  ناناگرزاب  دیسر .  ماش  هب  ناوراک  ماجنارس 

(29  . ) تشگزاب هّکم  هب  نایناوراک  هارمه  دیرخ و  هماهت )   ) رازاب زا  شورف  يارب  ییاهالاک  تشگزاب 
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ماش  نیمزرس  رد  مالسا  کیپ   . 3
تاـیآ زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ  درک .  یم  یفّرعم  یناـهج  ینییآ  ار  دوخ  نییآ  تثعب ،  زور  نیتسخن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 

دیامرف :  یم  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدش  حیرصت  مالسا  ندوب  یناهج  هب  نآرق 
(30  . ) متسه امش  یگمه  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  مدرم !  يا  اعیِمَج : ) ْمُْکَیلِإ  ِهللا  ُلوسَر  ّینِإ  ُساّنلا  اَهُّیَءا  ای  ُْلق  )

دزادرپب ناهج  للم  نایم  رد  دوخ  نییآ  رشن  هب  هک  دوب  یتصرف  یپ  رد  هتسویپ  تثعب ،  تسخن  ياهلاس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
داد .  یمن  ار  راک  نیا  ماجنا  تصرف  يو  هب  مالسا  نانمشد  فلتخم  ياه  هئطوت  اّما  ، 

زا ادخ  لوسر  رکف  دش و  هتسب  شیرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نایم  هّیبیدُح  حلـص  نامیپ  يرجه  مشـش  لاس  رد  هکنآ  زا  سپ 
هب ییاه  همان  یط  ار  زور  نآ  فلتخم  ياهروشک  ياس  ؤر  تقو و  نارادـمامز  تفرگ  میمـصت  ربماـیپ  دـیدرگ ،  هدوسآ  شیرق  هلمح  رطخ 

ناهج للم  هب  دوب  هدمآرد  یناهج  نییآ  کی  تروص  هب  هداهن  رتارف  ماگ  هداس  هدیقع  کی  هریاد  زا  هک  ار  دوخ  نییآ  دنک و  توعد  مالسا 
دیامن .  هضرع  زور  نآ 

دوب سکعنم  اهنآ  رد  ترضح  نآ  یناهج  تلاسر  هک  ییاه  همان  یط  ار  دارفا  نیرت  هدیزرو  زا  رفن  شش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
دندش هریح  نیرحب و  همامی ،  رصم ،  هشبح ،  مور ،  ناریا ،  ياهنیمزرس  راپسهر  زور  کیرد  تیاده  ناریفس  درک .  هناور  فلتخم  طاقن  هب 

تموکح رقم  زا  يزوریپ ،  نیا  هنارکـش  هب  ددرگ  زوریپ  ناریا  اب  دربن  رد  هاگره  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  یقرـش ،  مور  هاشداپ  رـصیق ،  . 
سدقملا تیب  راپسهر  هدایپ  دیناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  رذن  هب  يزوریپ  زا  سپ  وا  دور .  سدقملا )  تیب   ) ترایز هب  هدایپ  هینطنطـُسق  دوخ 

دیدرگ . 
طاقن هب  تشاد و  ماش  هب  يددعتم  ياهرفـس  البق  وا  دناسرب .  رـصیق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همان  دش  رومءام  یبلک )  هیحد  )

ریطخ هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  ار  وا  هبناج  همه  یگتـسیاش  يو  يوکین  تریـس  ابیز و  تروص  اریگ ،  هفاـیق  دوب .  انـشآ  ـالماک  ماـش  فلتخم 
تفای عالطا  ( 31  ( ) يرُْـصب  ) ینعی ماش  ياهرهـش  زا  یکی  رد  دنک  كرت  هینطنطـُسق  دـصق  هب  ار  ماش  هکنآ  زا  شیپ  يو  درک .  یم  باجیا 

رپ ریطخ و  ّتیرومءام  تفرگ و  سامت  رمـش ،  یبا  نب  ثراح  مان  هب  يرُْـصب ،  رادناتـسا  اب  اروف  اذـل  تسا .  سدـقملا  تیب  مزاع  رـصیق  هک 
يرُْـصب مکاح  هب  ار  همان  هک  دوب  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   : ) دـسیون یم  ( 32  ) يدـقاو درک .  غـالبا  وا  هب  ار  دوخ  ّتیمها 

 ، تشاد یهاگآ  رصیق )  ) ترفاسم زا  اصخش  ربمایپ  هک  دوب  هدش  رداص  رظن  نیا  زا  روتسد  نیا  دیاش  دناسرب . ) رـصیق  هب  ار  همان  وا  دهدب و 
ریفس تروص ،  ره  رد  تسا .  هدوبن  تّقشم  لاکـشا و  زا  یلاخ  هینطنطـسق  ات  ترفاسم  هدوب و  دودحم  هیحد  تاناکما  طیارـش و  هکنیا  ای  و 
هارمه ات  درک  رومءام  ار  وا  تساوخ و  ار  متاح )  نب  يدع   ، ) رادناتسا تفرگ .  سامت  يرـُصب  مکاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

دنناسرب .  رصیق  تسد  هب  ار  ربمایپ  همان  مایپ و  دنورب و  سدقملا  تیب  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریفس 
هک دنتفگ  وا  هب  ناطلس  نارازگراک  دورب ،  رـصیق  تاقالم  هب  تساوخ  یم  یتقو  تفرگ .  تروص  صمح  رهـش  رد  رـصیق  اب  ریفـس  تاقالم 

ریفـس هیحد ،  تفرگدـهاوخن .  ار  وت  همان  درک و  دـهاوخن  انتعا  وت  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  يراذـگب و  هدجـس  هب  رـس  رـصیق  ربارب  رد  دـیاب 
فرط زا  نم  ما .  هدرک  راوـمه  دوـخ  رب  ار  هار  همه  نیا  جـنر  طـلغ ،  ياهتّنـس  نیا  ندـیبوک  يارب  نم ،   : ) تفگ مالـسا ،  ربماـیپ  دـنمدرخ 
یـسک هناگی  يادخ  زج  و  دورب ،  نایم  زا  دیاب  یتسرپ  رـشب  هک  منک  غالبا  رـصیق  هب  مرومءام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تلاسر  بحاص 

ادـخ ریغ  ربارب  رد  موش و  امـش  هّیرظن  میلـست  مناوت  یم  هنوگچ  داقتعا ،  هدـیقع و  نیا  اب  ّتیرومءام و  نیا  اـب  ددرگن .  عقاو  شتـسرپ  دروم 
منک . ) ؟  هدجس 

هیحد هب  شیدنا  ریخ  نایرابرد  زا  رفن  کی  تفرگ .  رارق  رابرد  نانکراک  باجعا  دروم  ریفـس ،  تماقتـسا  تبالـص و  زین  دـنمورین و  قطنم 
عقوم ره  دنز و  یمن  زیم  يور  ياه  همان  هب  تسد  وا  زج  یـسک  يدرگرب .  يراذگب و  رـصیق  صوصخم  زیم  يور  ار  همان  یناوت  یم  تفگ 

تشگزاب دراذگ و  رصیق  زیم  يور  ار  همان  درک و  رّکشت  درم  نآ  ییامنهار  زا  هیحد  دیبلط .  دهاوخ  روضح  هب  ار  امـش  دناوخب ،  ار  همان  زین 
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دوشگ .  ار  همان  رصیق  . 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

کت ؤی  ملست  ملسءا  مالـس  الا  ۀیاعدب  كوعدءا  ّین  إف  دعب  اّمءا  يدهلا  عّبتا  نم  یلع  مالـس  مورلا ،  میظع  لق  ره  یلا  هللادبع  نب  دّمحم  نم 
هللا و ال ّال  دـبعن إ  ّالا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  ۀـملکیل  اولاعت إ  باتکلا  لهءا  ای  و  نیـسیرالا )   ) مثا کیلع  اّمن  إف  تّیلوت  إـف ن  نیتّرم  كرجءا  هللا 

هللا . )  لوسر  دّمحم   ) نوملسم ّانءاب  اولوقف  اّولوت  إف ن  هللا  نود  نم  ابابرءا  اضعب  انضعب  ذّختی  ائیش و ال  هب  كرشن 
يا همان  نینچ  نونکات  نامیلـس  ریغ  زا  نم  تفگ :  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  رـصیق  هّجوت  دوب ،  هدـش  عورـش  هللا )  مسب   ) اب هک  همان ،  يادـتبا 

ما .  هدیدن 
درک :  همجرت  نینچ  ار  ربمایپ  همان  وا  دنک .  همجرت  دناوخب و  ار  همان  ات  تساوخ  ار  دوخ  یبرع  هژیو  مجرتم  سپس 

 ، منک یم  توعد  مالـسا  نییآ  هب  ار  وـت  نم  تیادـه !  ناوریپ  رب  دورد  مور .  گرزب  لـقره  هب  هللادـبع  دـنزرف  دّـمحم  زا  تسا )  يا  هماـن  )
رگا دنتـسه . ) وت  تسدریز  هک  یناسک  نامیا  شاداپ  دوخ و  نامیا  شاداپ   ) دهد یم  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  یـشاب ،  ناما  رد  ات  روآ  مالـسا 

هکنیا هب  مینک :  یم  توعد  كرتشم  لصا  کی  هب  ار  امش  ام  باتک ،  لها  يا  تسوت .  رب  زین  ناسیرا )   ) هانگ ینادرگ  يور  مالسا  نییآ  زا 
هللا یلـص  دّمحم ) يا   ) هاگره دریذپن .  ییادخ  هب  ار  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  و  میهدـن ،  رارق  وا  زابنا  ار  یـسک  و  میتسرپن ،  ار  ادـخ  ریغ 

میناملسم .  ام  هک  دیشاب  هاوگ  وگب  دنتفاترب  رس  قح  نییآ  زا  نانآ  هلآ  هیلع و 
ماش  هب  مالسا  ذوفن   . 4

تفالخ نامز  رد  هک ،  بیترت  نیدب  دیدرگ .  یمالـسا  ورملق  وزج  ماش  يدالیم )  متفه  نرق  لوا  همین  دودـح  اب  ربارب   ) يرجه لاس 14  رد 
 ( لقره  ) نایهاپـس مالـسا و  ياهورین  نیب  هک  ییاهیریگرد  زا  سپ  درک .  تکرح  ماـش  هقطنم  يوس  هب  يو  ناـمرف  هب  مالـسا  شترا  رکبوبا 

دندرک و ینیشن  بقع  قشمد  تمس  هب  هدروخ  تسکش  مور  ياهورین  داد ،  خر  نیطـسلف  ندرا و  رد  یقرـش )  مور  روتارپما  سویلکاره )  )
تفالخ هب  رمع  و  يرجه )  لاس 13  رخالا  يدامج   22  ) تشذگرد رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ .  هرصاحم  ناناملـسم  طّسوت  قشمد  رهش 

حلص نامیپ  زا  سپ  دیلو  نبدلاخ  یهدنامرف  تحت  نازابرس  درک و  طوقس  قشمد  رهـش  يرجه  لاس 14  بجر  خیرات  رد  ماجنارس  دیسر . 
دندش و رهش  دراو  هیباجلا )  باب   ) مان هب  يا  هزاورد  زا  یماظن  يریگرد  اب  حاّرج  ةدیبعوبا  یهدنامرف  تحت  نازابرـس  و  یقرـش ،  ةزاورد  زا 

دسیون :  یم  هنیمز  نیا  رد  یبوقعی  ( 33  ) درک بیوصت  ار  دلاخ  حلص  نامیپ  زین  هدیبعوبا 
(34  ) ماش ياه  يدنج  همه  رد  ار  نآ  تسا و  هدوب  ماش  زکرم  مالسا  تیلهاج و  نارود  رد  هک  نهک ،  هوکش و  اب  تسا  يرهش  قشمد  رهش 

يرجه لاس 14  رد  قشمد  رهش  تسین .  يریظن  دوش ،  یم  هتفگ  ( 35 ( ) ادََرب  ) هک شمظعا  هناخدور  يدابآ و  اه و  هناخدور  زا  يرایسب  رد 
باب  ) ماـن هب  يا  هزاورد  زا  هرـصاحم  لاـس  کـی  زا  سپ  ار  نآ  حارج )  نب  ةدـیبعوبا   ) دـش و هدوشگ  باـطخ  نبرمع  تفـالخ  دـهع  رد  و 

دنتشون و باطخ  نب  رمع  هب  دمآرد و  حلص  نودب  یقرشلا )  باب   ) مان هب  شرگید  هزاورد  زا  دیلو  نب  دلاخ  دومن و  حتف  حلـص  هب  ۀیباجلا ) 
(36  . ) تشاد اور  ار  هدیبعوبا  لمع  مه  وا 

زا هقطنم  نآ  مدرم  یکیدزن  دننام  یلماوع  دوبن و  ریثءات  یب  مالـسا  شریذـپ  تهج  هقطنم  نآ  مدرم  یگدامآ  ناناملـسم ،  يزوریپ  رد  هتبلا 
 ، دـنتفرگ یم  نانآ  زا  یلبق  ياهتموکح  هک  ینیگنـس  ياهتایلام  مدرم ،  اب  مالـسا  حـتاف  نایهاپـس  هداس  راتفر  برع ،  هب  موسر  بادآ و  رظن 

ناماس نآ  مدرم  دوب ،  هدمآ  دیدپ  هقطنم  نآ  تیحیـسم  رد  هک  نوگانوگ  يرکف  ياهبتکم  یمالک و  ياهلادـج  اهثحب و  زا  مدرم  یگتـسخ 
(37  . ) دوب هتخاس  نادرگیور  نایمور  تموکح  تیحیسم و  زا  ار 

نینم ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  هیواعم  هک  يرجه ،  لاس 40  زا  تسویپ و  یمالـسا  ورملق  هب  ماش  ۀقطنم  دعب ،  هب  خـیرات  نآ  زا  لاحره  رد 
خیرات نیا  رد  دوب .  هیما  ینب  تموکح  تختیاپ  قشمد )   ) يرجه لاس 132  ات  تفرگ ،  تسد  رد  ار  ناناملسم  روما  مامز  مالسلا  هیلع  یلع 

ماش دیدرگ ،  نایسابع  ندیسر  تردق  هب  بجوم  نایناریا  نایعیـش و  ینابیتشپ  اب  هک  نایـسابع ،  بالقنا  اب  هیما  ینب  هلـسلس  طوقـس  لابند  هب 
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(38  . ) دیدرگ باختنا  تختیاپ  ناونع  هب  دادغب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  قباس  رابتعا 
 . تسا رگید  یباتک  دنمزاین  نآ  حرش  هک  تسا ،  هدرک  یط  ار  یفلتخم  راودا  ماش  هیما ،  ینب  طوقس  زا  سپ 

هّیما ینب  ۀنوعلم  ةرجش  موس :  شخب 

همدقم

( 40 () اریبک انایْغُط  ّال  ْمُهُدیزَی إ  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  َو  ِنآْرُْقلا  یف  ( 39  ) َۀَنوُْعلَْملا َةَرَجَّشلاَو  ِساّنلل  ًۀَْنِتف  ّال  َكاْنیَرءا إ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اْنلعَج  ام  َو  )
یم الاب  يو  ربنم  رب  اهنومیم  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک :  دنا  هتشون  قوف  هفیرش  ۀیآ  ریسفت  رد  امومع ،  نیرّسفم ، 

زا دننک و  یم  هبلغ  مشاه  ینب  رب  هّیُما  ینب  دومن :  ریبعت  نینچ  ار  باوخ  دش و  لزان  یهلا ،  کیپ  لیئربج ،  دیدرگ .  ّرثءاتم  تخـس  دـنور و 
یـسک رگید  دعب ،  هب  خـیرات  نیا  زا  هک  هدـش  تیاور  دنتـسه .  هنوعلم  هرجـش  نانآ  دـنور ،  یم  الاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم 

(41  . ) دیدن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  بل  رب  هدنخ 
تلود نارود  لوط  هروس ،  نیارد  رهـش ) فلا   ) زا دوصقم  تسا .  ردـق  هکرابم  هروس  هدـش ،  لزان  هّیُما  ینب  ّمذ  رد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  زین 

رازه يویند  ریخ  زا  ردق ،  بش  کی  يورُخا  ریخ  دندوب و  مورحم  ردقلا  ۀلیل  باوث  تاکرب و  زا  دیـشک و  لوط  هام  رازه  هک  تسا  هّیُما  ینب 
لقن مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترضح  زا  هباغلا ،  ُدُْسا  رد  ریثا  نبا  و  ریبک ،  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هچنانچ  تسا .  رتشیب  هّیُما  ینب  تسایر  هام 
نوـچ یتـیاور :  قـبط  و  دـنراذگ ،  یم  شربـنم  رب  ياـپ  هک  دـید  ار  هّیُما  ینب  باوـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  دـننک  یم 

ار هانلزنءا )  ّان  إ   ) هکراـبم هروس  گرزب ،  يادـخ  سپ  دـش .  تحاراـن  هنحـص  نیا  زا  ترـضح  دـننک .  یم  زیخ  تسج و  نآ  رب  ناـگنیزوب 
هّیُما ینب  تموکح  نارود  میدـید  میدرک ،  باسح  تسا  هتفگ  تسا ،  ثیدـح  يوار  هک  مساق ،  هّیُما .  ینب  کلم  هام  رازه  ینعی  داتـسرف ، 

(42  . ) دیماجنا لوط  هب  هام  رازه 
لقتنم ساّبع  ینب  هب  تفالخ  دـندش و  ضرقنم  هک  ینامز  ات  هّیُما  ینب  تنطلـس  تّدـم  عمج  هک :  تسا  هدروآ  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم 

 . تسا هدوب  لماک  هامرازه  دایز ،  مک و  نودب  دش ، 

! ؟  دندوب شیرق  زا  هّیمُا  ینب  ایآ 

 ، هّیُما هک  تسا  هدش  هتفگ  شیرق  هب  هّیُما  ینب  تبسن  ّدر  رد  تسا .  رایسب  نخس  ناشروهـشم ،  دارفا  زا  يا  هراپ  هّیُما و  ینب  بسن  لصا و  رد 
مالک بلطم ،  نیا  دّی  ؤم  دناوخ .  دوخ  رـسپ  ار  وا  ّتیلهاج  رد  برع  مسر  هب  دیرخ و  ار  وا  سمـشلادبع  دوب ،  یمور  يا  هدنب  نانآ ،  ياین 
برح و ال  مشاهک ،  ۀـّیُما  سیل   : ) دومرف موقرم  هک  تسا  هیواعم  هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما 

قیصّللاک . )  حیرصلا  و ال  قیلطلاک ،  رجاهملا  و ال  بلاط ،  یبءاک  نایفسوبءا  و ال  ّبلطملا ،  دبعک 
قیـصلو دشاب ،  بسنلا  حیحـص  هک  دنیوگ  یـسک  هب  حیرـص  هغالبلا ،  جهن  حرـش  رد  يرـصم  هدبع  دّمحم  دننام  نادنمـشناد ،  حیرـصت  هب 

دنشاب .  هدنابسچ  يو  هلیبق  لیماف و  هب  ار  وا  هدوب و  هناگیب  هک  تسا  یسک 
نطو يالج  لاس  هد  هب  نوچ  هک  تسا  یـسک  نامه  يو  دوب .  فورعم  انز  اـشحف و  هب  دـش و  یم  ناـنز  ضّرعتم  هک  دوب  یماندـب  درم  هّیُما 

درک .  انز  يرادرهوش  يدوهی  نز  اب  دنام و  لاس  هد  اجنآ  رد  تفر و  ماش  هب  هّکم  زا  دش ،  موکحم 
هب یّنکم  ار  وا  داهن و  ناوکذ  مان  يو  رب  دناوخ و  دوخ  دنزرف  ار  وا  هیما  دروآ و  يرسپ  دوب ،  يدوهی  يدرف  هک  شرهوش ،  رتسب  رد  نز  نآ 
 ، هبقع نب  دـیلو  ردـپ  هبقع -  دـجو  طیعموبا  ردـپ  ناوکذ  نیا  و  داد ،  وا  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  شدوخ  نز  سپـس  تخاس .  ورمع  وبا 

(43  . ) تسا نامثع -  يردام  ردارب 
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نایفسوبا نادناخ 

 ، دنداد ناشن  تمواقم  دندرک و  تفلاخم  هناجوجل  هدیزرو و  دانع  یتسرپادـخ  دـیحوت و  هب  مالـسا  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  نایم  رد 
دحا و ردب و  رد  درک و  رایسب  شالت  مالسا  كانبات  راونا  زا  يریگولج  يارب  يو  دوب .  رتشیب  ناگمه  زا  شرارصا  دانع و  داسف و  نایفسوبا 

دوب .  رفک  هاپس  میعز  رگشل و  رادرس  قدنخ  دُحا و  رد  و  نیکرشم ،  نارس  زا  قدنخ ، 
رد دندرک .  ینابیتشپ  رفک  كرش و  زا  دنداد و  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنتـسناوت  هچ  ره  شنادنزرف ،  نز و  نایفـسوبا و 
 ، درک ریسا  ار  ورمع  تشک و  ار  هلظنح  مالسلا  هیلع  یلع  دنتـشاد .  تکرـش  ورمع -  هلظنح و  هیواعم ،  شنادنزرف چ  زا  نت  هس  ردب  گنج 

(44 ! ) دوب هدرک  مرو  شیاهاپ  دیسر  هّکم  هب  یتقو  هک  دوب  نانچ  گنج  زا  يو  رارف  تّدش  تخیرگ و  هیواعم  یلو 

! راوخرگج دنه 

هیلع هللا  یلص  ارادخ  لوسر  راوگرزب  يومع  ادهّـشلادّیس ،  هزمح  رگج  يو  اریز  تسا ،  روهـشم  راوخرگج  دنه  هب  خیرات  رد  هیواعم  ردام 
زین نز  نیا  تخیوآ !  ندرگ  رب  دیشک و  هتشر  هب  ار  رگج  تاعطق  دیوج و  نادند  هب  ترضح  نآ  اب  ینمـشد  ّتلع  هب  دُحا  گنج  رد  هلآ  و 

 . دوب رتدیدش  يو  ینمشد  دیاش  هکلب  دوب ،  نمشد  تخس  مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نایفسوبا ،  شرهوش  دننام  ، 

ص)  ) ربمایپ مالسا و  نمشد  نایفسوبا ، 

زا رتراکـشآ  ترـضح ،  نآ  تلحر  نامز  ات  تثعب  زاغآ  زا  مالـسا  ياوشیپ  هب  تبـسن  وا  ینمـشد  رازآ و  هک  تسا  نایفـسوبا  هیواعم ،  ردپ 
هشیمه تشاد و  هدهعرب  ار  هّکم ،  نیکرشم  شیرق و  راّفک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمـشد  يربهر  يو  تسا .  سیلبا )  رفک  )
تفرگ راک  هب  تلاسر  ماقم  هیلع  ار  يرایسب  ياهگنرین  اهماد و  هّکم  رد  وا  دیشک .  یم  شود  هب  مالسا  ناوج  تضهن  ّدض  رب  ار  رفک  مچرپ 

عافد یقالخا  لیاذر  یتسرپ و  تب  زا  ات  دز  یفلتخم  ياهگنج  داجیا  هب  تسد  ناشیا ،  دض  رب  تفر ،  هنیدـم  هب  ترـضح  هک  مه  ینامز  و  ، 
 ، يرشخمز ( 45  . ) دزاس نک  هشیر  دوب  ترضح  نآ  فده  هک  ار  یی  یقالخا  لیاضف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهلا  تلاسر  دیامن و 

هدوب و نایفسوبا  ریجا  رودزم و  هک   ) ار حابص  دنه ،  دوب و  لکشدب  تماق و  هاتوک  يدرم  نایفسوبا  دیوگ :  ّتنس ،  لها  روهـشم  دنمـشناد 
شیوخ يوس  هب  ار  وا  اذـل  دـنک و  يراددوخ  تسناوتن  زین  تبقاـع  درک و  یم  هاـگن  يرادـیرخ  رظن  هب  دوب ) رادروـخرب  یناوـج  توارط  زا 

رب هوالع  دندقتعم  نیخروم  زا  يا  هراپ  هک  تفرگ  الاب  اجنآ  ات  عورشمان  طباور  نیا  تشگ .  رارقرب  یناهنپ  طابترا  ود  نآ  نایم  رد  دناوخ و 
لزنم رد  لفط  نیا  ندروآ  ایند  هب  زا  دنه  دـنا :  هتفگ  زین  و  تسا !  هدوب  حابـص  زا  تقیقح  رد  مه  نایفـسوبا )  رگید  دـنزرف   ) هبتع هیواعم ، 

 . دروآ ایند  هب  ییاهنت  رد  ار  هبتع ،  دوخ ،  كدوک  داهن و  اهنابایب  هب  رس  اذهل  دوبن ،  دونشخ  نایفسوبا 

هّیمُا ینب  نادناخ 

زا دـیزی  ماـن  هب  يدرم  هک  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  نم  ناوریپ  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  داد ،  لدـع و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(46  . ) ددرگ ناناملسم  رادمامز  نایوما 

راصنا .  زا  هن  دندوب و  نیرجاهم  زا  هن  روفنم ،  هدش و  هدنار  نادناخ  نیا  نایوما ، 
(47  . ) دنتفرگ یگدرب  هب  ار  ناناملسم  و  دندرک ،  يزاس  نید  دندرب ،  تراغ  هب  ار  ناناملسم  تورث  نانآ 
(48  ) تسین يرگید  زیچ  داحلا  رفک و  زا  يوریپ  و  ّتیلهاج ،  رصع  هب  تعجر  زج  هّیُما  ینب  هرود  رسارس 

(49  !) نک هدنز  ار  نایزات  يراتخمدوخ  تموکح و  نادرگزاب و  ام  هب  ار  ّتیلهاج  نارود  رگید  راب  اراگدرورپ ،  تفگ :  نایفسوبا 
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(50  . ) دروآ مهاوخ  نوریب  نایمشاه  تسد  زا  ار  تموکح  منامب  هدنز  رگا  ادخ ،  هب  دنگوس  تفگ :  زین 
اهنت هکلب  مدیگنجن ،  امش  اب  نید  هار  رد  نم  تفگ :  اتحارص  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رب  حلص  لیمحت  زا  سپ  مه ،  هیواعم  شرسپ 

(51  ) منک تموکح  امش  رب  هک  مدرک  زیتس  امش  اب  ّتلع  نیا  هب 
 ، ناخرچب هّیُما  ینب  تسد  رد  يوگ )   ) نوچ ار  تفالخ  تشاد :  راهظا  هدش و  دراو  وا  رب  نایفسوبا  دیـسر ،  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه 

(52  . ) ممهف یمن  یمّنهج  تشهب و  نم  تسین و  يرگید  زیچ  تنطلس  زج  تلاسر  تفالخ و  هک 
لاس هد  و  مالسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  تداهش  زا  دعب  لاس  تسیب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  لاس  هاجنپ  دودح  رد 

هیواعم تفر .  ایند  زا  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ترجه  متصش  لاس  بجر  هام  همین  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 
لاس جنپ  زا  رتمک  دوب ؛ ماش  ریما  موس  هفیلخ  فرط  زا  لاس  جنپ  دودح  دوب :  هدرک  تفالخ  تراما و  قشمد  رد  لاس  ود  لهچ و  دودـح  رد 

مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  تفـالخ  رد  هاـم  شـش  دودـح  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  تفـالخ  ناـمز  رد  مه 
 ، همه نیا  رب  نوزفا  دوب .  زیتس  گنج و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  یلع و  اب  امئاد  تدم  نیا  رد  و  تشاد .  تسد  رد  ار  ماش  تموکح 

تعیب ناملسم  مدرم  زا  شدنزرف  تفالخ  يارب  دوخ  رمع  رخاوا  رد  تشاد و  گنچ  رد  ار  یمالسا  تفالخ  مه  لاس  تسیب  زا  رتمک  يزیچ 
تفرگ . 

هامرازه تدم  يرجه  لاس 132  ات  لاس 41  زا  هک  دنتـسه  هیُما  ینب  یناورم  ینایفـس و  يافلخ  رفن  هدراهچ  هلـسلسرس  هیواـعم ،  ناـمثع و 
(53  . ) دنتشاد تسد  هب  ار  یمالسا  تموکح 

شتادهعت فالخ  رب  هکنانچ  درک .  لمع  نآ  داوم  فالخ  رب  هدرک و  حلص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  يو  تسا :  رامـشیب  هیواعم  تایانج 
ییاج هب  هیواعم  تردق  تشک .  ار  وا  نارای  زا  رفن  يدع و 6  نب  رجح  هلمج  زا  و  داد ،  رارق  يدیدش  راشف  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش 

 . درک یم  تساوخ  یم  هچره  هک  دوب  هدیسر 

 ! هدش نیرفن  هرجش 

دیشکب .  ار  وا  دیدید ،  نم  ربنم  يالاب  ار  هیواعم  یتقو  ینعی ،  ( 54  ( ) هولتقاف يربنم  یلع  ۀیواعم  متیءار  اذ  إ   : ) دومرف ادخ  لوسر 
ندروخ اذغ  لوغـشم  دـید  دـنک ،  راضحا  ار  هیواعم  ات  تفر  ساّبع  نبا  داتـسرف .  هیواعم  راضحا  يارب  ار  ساّبع  نبا  یمارگ ،  ربمایپ  يزور 

ار وا  مکـش  هاگ  چیه  دنوادخ  ینعی ،  ( 55  ( ) هنََطب هللا  عبـشءا  ال   : ) دومرف ترـضح  دروخ .  یم  اذـغ  تشاد :  هضرع  تشگزاـب  رد  تسا . 
! دنکن ریس 

نم ندیـشک  تسد  تفگ :  یم  يو  دش .  یمن  ریـس  ندروخ  اذغ  رد  تقو  چیه  هیواعم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیرفن  ۀجیتن  رد 
درک یم  تموکح  مالسا  مسا  هب  دروخ و  یم  بارش  هیواعم  تسا !  ندروخ  زا  یگتسخ  تهج  زا  هکلب  تسین ،  نآ  زا  يریـس  يارب  اذغ  زا 

(56 . )

هیواعم هیراج و 

یناعم زا  یکی  دـیوگ :  یم  تغل ،  روهـشم  بتک  زا  دراوملا ، ) برقا   ) هک يروط  هب  دوب .  هیراـج )   ، ) برع ریاـشع  ياـس  ؤر  زا  یکی  ماـن 
اب هجهّللا و  حیرـص  يوق ،  يدرم  هیراج  تسا .  یعفا  سنج  زا  راـم  عون  کـی  هیراـج  ینعی ،  تسا .  یعفـالا )  سنج  نم  ۀـّیحلا   ، ) هیراـج
هک هیواعم  دنتـشاد .  ینمـشد  هنیک و  يو  هب  تبـسن  لد  رد  دـندوب و  یـضاران  هیواعم  هناـملاظ  تموکح  زا  شناـسک  وا و  دوب .  ّتیـصخش 
وا ریقحت  رخسمت و  هلیسو  ار  شمان  دنک و  نیهوت  يو  هب  مدرم  ربارب  رد  يزور  تفرگ  میمـصت  دوب  هدرک  ساسحا  ار  شناسک  وا و  ینیبدب 

دش .  وربور  هیواعم  اب  هیراج  دمآ و  شیپ  یتصرف  دهد .  رارق 
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ردقچ وت  تفگ :  لمات  نودب  اروف و  هیراج  دنا .  هدراذـگ  یعفا  ارت  مسا  هک  يزیچان  تسپ و  تا  هلیبق  موق و  دزن  ردـقچ  وت  تفگ :  هیواعم 
باوج نیا  زا  هیواـعم  ( 57  !( ) تسا هداـم  گـس  ینعم  هب  هیواـعم   ) دـنا هدراذـگ  هیواـعم  ارت  مسا  هک  يزیچاـن  تسپ و  تا  هلیبق  موق و  دزن 

 ! شاب تکاس  ردام ،  یب  تفگ :  دش و  تحاران  تخس 
تسام و ياه  هنیـس  رد  درورپ ،  یم  دوخ  رد  ارت  ضغب  هک  ییاهلد  مسق  ادـخ  هب  تسا .  هدـییاز  ارم  هک  مراد  ردام  نم  داد :  خـساپ  هیراـج 

تموکح ام  رب  روز  هب  ینک و  كاله  ار  ام  متـس  هب  یتسین  رداق  وت  تسام ؛  ياهتـسد  رد  درک  میهاوخ  دربن  وت  اب  اهنآ  اـب  هک  ییاهریـشمش 
ام اب  تنامیپ  هب  وت  رگا  مینک ؛  تعاطا  وت  زا  هک  میا  هدـش  دّـهعتم  نآ  قبط  زین  ام  يا و  هتـسب  ینامیپ  دـهع و  ام  اب  تتموکح  رد  وت  ییامن . 

رارق هدـنرب  ياه  هزین  دـنمورین و  نادرم  ام  رـس  تشپ  هک  نادـب  ییامن  فّلخت  رگا  دوب و  میهاوخ  رادـیاپ  وت  زا  تعاطا  رد  مه  ام  ینک  اـفو 
دنراد . 

دایز هعماج  رد  ارت  دننام  دـنوادخ  تفگ :  دـید ،  یم  هدروخ  تسکـش  تخـس  ار  دوخ  هیراج  دازآ  حور  راتفگ و  تحارـص  زا  هک  هیواعم 
! دنکن

هیواعم روعا و  نب  کیرش 

دوب و کیرش  شمسا  تشاد .  يدب  لیامش  لکـش و  يو  تسیز .  یم  هیواعم  نامز  رد  دوب و  دوخ  موق  گرزب  دیـس و  روعا ،  نب  کیرش 
دشاب .  بویعم  شمشچ  کی  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  هک  تشاد  مان  روعا  زین  شردپ 

و شردـپ ،  يو و  عوبطمان  مسا  زا  هیواعم ،  دـمآ .  وا  سلجم  هب  روعا  نب  کیرـش  دوب ،  تردـق  جوا  رد  هیواعم  هک  ییاـهزور  زا  یکی  رد 
تفرگ .  تناها  ریقحت و  داب  هب  ار  وا  هدرک و  هدافتسا  ءوس  وا ،  دنیاشوخان  هفایق  زا  نینچمه 

ییابیزان تروص  زین  تسا ،  رتهب  روعا  زا  ملاـس  يروعا و  رـسپ  وت  و  تسین ،  یکیرـش  ادـخ  يارب  تسا و  کیرـش  وت  ماـن  تفگ :  هیواـعم 
دنا ؟  هدیزگرب  دوخ  ییاقآ  تدایس و  هب  ار  وت  نوچ  یسک  تا  هلیبق  هنوگچ  تسا .  لگدب  زا  رتهب  لگشوخ  يراد و 

هیواعم ار  تمان  يدرک و  وعوع  وت  دنک .  یم  وعوع  هک  تسا  یگـس  هیواعم  یتسه و  هیواعم  وت  مسق ،  ادـخ  هب  تفگ :  باوج  رد  کیرش 
نیملـسم يرادـمامز  ماقم  هب  هنوگچ  همه ،  نیا  اب  تسا .  رتهب  خالگنـس  نیمز  زا  هراومه  نیمز  يرخـص و  برح و  دـنزرف  وت  دـندراذگ . 

يا ؟  هدمآ  لیان 
(58  . ) دوش جراخ  يو  سلجم  زا  هک  داد  مسق  ار  کیرش  هیواعم  داد و  تسکش  ار  هیواعم  روعا ،  نب  کیرش  نانخس 

داضتم تسایس  ود 

هب هیواـعم  روتـسد  دـیزاسن .  يراـج  نیمز  رب  قح ،  اـنب  ار ،  ینوـخ  نیرتـکچوک  شنایرکـشل :  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـمرف 
زا هک  ار  سک  ره  دننک و  شدرگ  یمالـسا  دالب  رد  داد  روتـسد  هیواعم  ( 59  . ) دیرادنرب تسد  زین  ناکدوک  نانز و  نتشک  زا  نایرگـشل : 

راکیپ دگنجن  وت  اب  هک  یسک  اب  دومرف :  یم  شنایلاو  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلو  دنشکب .  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ناهاوخ  اوه 
 . نکم متس  دنا  هتسب  دهع  ناناملسم  اب  هک  ینایدوهی  نایحیسم و  رب  نکم و 

؟  تساجک هیواعم  روگ 

لاس 1335 رد  یلم -  ياروش  سلجم  نیـشیپ  سیئر  و  يولهپ ،  هطورـشم و  رـصع  رد  ناریا  فورعم  لجر  یئابطابط -  قداص  دمحم  دیس 
دراد ؟  یعضو  هچ  تساجک و  هیواعم  روگ  دنیبب  دتفا  یم  رکف  هب  اجنآ  رد  دنک .  یم  هیروس  هب  یترفاسم  یسمش 

يو ییامنهار  زا  دنهد و  یم  یهاتوک  خـساپ  وا  هب  زیمآ  ترفن  دـید  کی  اب  همه  تساجک ؟  هیواعم  روگ  دـسرپ  یم  سک  ره  زا  یئابطابط 
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یچ هکشرد  کی  اهنت  رهش  تشپ  تالحم  زا  یکی  رد  ماجنارـس  دنک و  یم  لابند  ار  وجتـسج  نیا  هنارـصم  يو  یلو  دننک .  یم  يراددوخ 
ار یئابطابط  هک  طرش  نیا  اب  مه  نآ  دوش .  یم  هیواعم  ربق  رـس  یئابطابط  ندرب  هب  رـضاح  فعاضم ،  دزم  تسد  نتفرگ  اب  هک ،  دبای  یم  ار 

دورب .  هدایپ  یئابطابط  دوخ  ار  هار  هیقب  ددرگ و  زاب  هدرک و  هدایپ  ار  وا  اجنآ  دربب و  هیواعم  هاگمارآ  یکیدزن  رهش و  جراخ  هب 
میونشب :  ار  وا  هتفگ  تساک  مک و  يا  هرذ  نودب  هداد و  یئابطابط  دوخ  تسد  هب  ار  مالک  هتشر  دعب  هب  نیا  زا  تسا  رتهب 

 . دروخ یم  هلپ  هس  دوب .  رتـم  دودـح 20  رد  ییاضف  کچوک و  قاطا  ود  رب  لمتـشم  يرقحم  هبارخ  طایح  میدیـسر .  دوبن ،  دایز  تفاسم 
 . تشاد دوجو  دندرک ،  یم  یگدـنز  نآ  رد  یباغرم  هس  هک  هدـیدنگ ،  بآ  اب  يا  هبورخم  کچوک و  ضوح  طایح ،  طسو  میتفر .  نییاپ 

دید ار  ام  هک  نیمه  تشر .  یم  خـن  دوب و  شیولج  رد  مشپ  يرادـقم  و  تشاد )   ) تسد رد  یکود  دوب .  هتـسشن  طایح  هشوگ  رد  ینزریپ 
دیراد ؟  راک  هچ  اجنیا  تفگ : 

تساجک .  منیبب ،  ار  هیواعم  ربق  ما  هدمآ  متفگ : 
یبوچ رد  هک  ار  اهقاطا  زا  یکی  تسد  اب  و  دـیآ ،  یمن  اجنیا  یـسک  ماش  لها  زا  هکنیا  يارب  دـیتسه ،  یقارع  امـش  دوش  یم  مولعم  تفگ : 

زا یکی  يور  دوب :  رهاـظ  نآ  رد  ربق  ود  لـحم  هک  رتـم  هدزاود  هد  تحاـسم  هب  دوب  یقاـطا  مدرک ،  زاـب  ار  رد  داد .  ناـشن  تشاد  يا  هنهک 
هیاریپ یب  هداس و  رگید  ربق  و  دندوب ؛ هدراذگ  شیور  مه  یمیدق  یـسم  نادعمـش  ود  دوب و  هداتفا  سردـنم  هتفر و  گنر  زبس  هچراپ  اهربق 

(60  ! ) مدمآ نوریب  رد  زا  مداتسرف و  هّیُما  ینب  هیواعم و  هب  نعل  يرادقم  دناوخب  هحتاف  هک  یسک  دننام  مداتسیا و  يردق  دوب . 

هیواعم رب  نعل  زاوج 

تساور :  هیواعم  رب  نعل  لیلد ،  هد  هب  هک  دنک  یم  تیاور  هّمئ  الا  نیع 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تعاطا  زا  وا  جورخ   . 1

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يور  رب  وا  ندیشک  ریشمش   . 2
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  ّقح  ندرک  بصغ   . 3

مالسلا هیلع  تیب  لها  راکنا   . 4
نتخانش .  تماما  قحتسم  ار  دوخ   . 5

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لضف  نامتک   . 6
اهربنم .  رس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  تراسج   . 7

نامثع .  نوخ  هب  نداهن  رورس  نآ  رب  ناتهب   . 8
نداد .  رفاک  دیزی  هب  ار  تُّما  رب  تیالو   . 9

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  ندرک  ّتیصو  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  لتق   10
(61  . ) طرش یب  دشاب ،  نعل  قحتسم  هیواعم  سپ 

مالسا نید  یماح  هناگی  ع )  ) نیسح ماما 

موش هرمث  داسف و  هراصع  هک  ار ،  دـیزی  شا  هیامورف  دـنزرف  تموکح  ياه  هیاپ  دوخ  هلاـس  تسیب  تفـالخ  لوط  رد  هیلع  هللا  ۀـنعل  هیواـعم 
تخاس .  راوتسا  مکحم و  دوب ،  يوما  هرجش 

هنیک يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسا و  اب  هکلب  تشادن ،  ینید  تیبرت  اهنت  هن  هک  دمآراک  يور  يدرم  هیواعم ،  تشذگرد  زا  سپ 
نیناوق يرجم  مالسا ،  تلاسر  رادساپ  دیاب  هک  یتموکح  دوب .  فلاخم  ادیدش  بازحا  دُُحا و  ردب و  ياهگنج  ّتیلهاج و  نارود  ياهیزوت 
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تلاسر عوضوم  اراکشآ  هک  داتفا  يدیلپ  درم  تسد  هب  دشاب ،  یمالسا  هعماج  حور  مّسجت  و  ناناملسم ،  يارآ  راکفا و  هدنیامن  دودح ،  و 
رد ایآ  ( 62  . ) تسناد یمن  شیب  يرادـنپ  ار  همه  نایفـسوبا ،  دوخ ،  ّدـج  ناسب  درک و  یم  راـکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یحو  و 

نارود هب  ار  عاضوا  دنتـساوخ  یم  هک  عجترم  رـصانع  ذوفن  و  یمالـسا ،  تموکح  ياه  هزوح  رد  داسف  راشتنا  اب  و  لاوحا ،  عاضوا و  نینچ 
روای نید و  یماح  هناگی  يدازآ و  لبمـس  يراگزیهرپ و  يوقت و  هنومن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  دـننادرگزاب ،  تیلهاج 
هّحـص وا  دـیلپ  تاـّیونم  اهیراکمتـس و  تاـیانج و  رب  دـهدب و  يدرم  نینچ  هب  تعیب  تسد  تسناوـت  یم  دوـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دراذگب ؟ 
تساوخ ترضح  زا  دناوخ و  وا  يارب  ار  دیزی  همان  درک و  توعد  يرادناتـسا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیدم ،  رادناتـسا  دیلو ،  هک  یماگنه 

 . . . ( متخ انب  و  هللا )  حتف  انب  ۀکئالملا ،  فلتخم  ۀلاسرلا و  ندعم  ةّوبنلا و  تیب  لهءا  ّان  إ   : ) تفگ خـساپ  رد  يو  دـنک ،  تعیب  دـیزی  اب  هک 
( 63)

داهن و داینب  نادناخ  ام  زا  يدرم  تسد  هب  ار  نید  ناینب  لاعتم  يادخ  ناگتـشرف .  تفر  دمآ و  زکرم  میتلاسر و  ندـعم  تّوبن و  نادـناخ  ام 
ناهانگ یب  لتاق  راوخبارش ،  راکهزب ،  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  و  دناسر .  دهاوخ  نایاپ  هب  ام  تسد  هب  زین  ار  ناهج  رب  نآ  ّتیمکاح  راک 

دهد .  یمن  تعیب  تسد  زگره  یسک  نینچ  اب  ناشخرد ،  قباوس  نیا  اب  ینم  لثم  قسف ؛  هب  رهاجتم  و 
يور زا  هدرپو  داد  ناشن  ناهج  ناناملـسم  هب  ار  تموکح  نیا  فیثک  تیهام  دوخ ،  هدنزاس  مایق  تضهن و  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگنیدب ، 

هک تشذگن  يزیچ  درک و  جیسب  نایوما  دض  رب  ار  مدرم  تاساسحا  شیوخ ،  خرس  نوخ  اب  زین  ماجنارس  تشادرب .  نآ  كانرطخ  تایونم 
دیدرگ .  نایوما  تموکح  لماک  يدوبان  هب  رجنم  اتیاهن  هک  داد  يور  ییاهمایق  یمالسا  راطقا  مامت  رد 

(64)
تیب و لها  ّتبحم  مرج  هب  ار  يرجه ،  دیَـشُر  يدـع و  نب  رجح  نوچ  نیملـسم ،  زا  یناوارف  یماـن  عاجـش و  نادرم  هیواـعم ،  تموکح  رد 

ینعی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربکا  طبس  نیگنن ،  یتامدقم  دیهمت  اب  هیواعم  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دنتشک .  مالـسلا  هیلع  یلع  يالو 
(65  . ) تخاس دیهش  مومسم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ناهج  نایعیش  مّود  ماما 

مولظم زا  ع )  ) نیسح ماما  تیامح 

نب هللادبع  شرسمه ،  بنیرا و  ناتساد  رد  ناوت  یم  ار  ناگدیدمتس  زا  تیامح  مولظم و  زا  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀقالع  تّدش 
میوش :  یم  رّکذتم  اجنیا  رد  ار  نآ  هدرشف  لامجا و  هک  تفایرد  مالس ، 

 . . . . هصاقر و نازینک  ماقم ،  لوپ ،  لیبق  زا  ییاورماک  ییوجماک و  ینارتوهـش و  لیاسو  عون  همه  هکنیا  اب  يدهع ،  تیالو  نامز  رد  دیزی 
دوب .  هتخود  یفیفع  رادرهوش  يوناب  هب  ار  شا  هزره  كاپان و  مشچ  تشاد ،  رایتخا  رد  ار 

يزادرپغورد و يرگ و  هلیح  اب  دـهد ،  ناشن  يا  هدـنبوک  لمعلا  سکع  نیگنن  تشز و  راتفر  نیا  ربارب  رد  هکنآ  ياج  هب  هیواعم ،  شردـپ 
 . دناشکب دیزی  شرسپ  هدولآ  هانگ  رتسب  هب  هتخاس  ادج  رهوش  هناخ  زا  ار  ناملـسم  نمادکاپ  نز  نآ  ات  تخاس  مهارف  یتامدقم  يراکبیرف ، 

يو تخاس .  بآ  رب  شقن  ار  هیواعم  موش  هشقن  داتسیا و  تشز  میمصت  نیا  ربارب  رد  دش  ربخ  اب  هیضق  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
يا هداوناخ  رس  زا  ار  دیزی  زواجت  يّدعت و  تسد  دنادرگزاب و  مالس ،  نب  هللادبع  شرهوش ،  هب  ار  نز  مالـسا  نیناوق  زا  یکی  زا  هدافتـسا  اب 

هعماج سیماون  ظفح  هب  ار  دوخ  يدـنم  هقالع  تخاـس و  ناـیامن  ار  نییمـشاه  تریغ  تّمه و  راـک  نیا  اـب  درک و  عطق  هزیکاـپ  ناملـسم و 
هب خـیرات  رد  هشیمه  يارب  هّیُما ،  ینب  يرگمتـس  تئاند و  مالـسلا و  هیلع  یلع  لآ  رخافم  هک  دـش  ببـس  راتفر  نیا  تشاد و  زاربا  ناملـسم 

(66  . ) دنام راگدای 

دیزی هب  هیواعم  تّیصو 
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دیزی هب  هیواعم  تّیصو 

درک :  وا  هب  نومضم  نیدب  ییاهتیصو  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  دیزی  شرسپ  شیوخ ،  تافو  ضرم  رد  هیواعم ، 
راوخ ار  نانمـشد  مدومن و  ناسآ  وت  يارب  ار  اهراک  مدرک و  تیافک  وت  زا  ار  يوس  نآ  يوس و  نیدـب  نتفر  نتـسب و  راب  جـنر  نم  مرـسپ ، 
لها سپ  دومنن .  مهارف  شدنزرف  يارب  یسک  هک  مدومن  مهارف  ار  زیچ  نآ  وت  يارب  مدومن و  عضاخ  وت  يارب  ار  برع  ناشکندرگ  مدرک و 
قارع مدرم  سرپب .  ار  وا  لاوحا  دشاب  بیاغ  هکره  راد و  یمارگ  ار  وا  دیآ  وت  دزن  زاجح  زا  هک  ره  دناوت .  لصا  هک  نک  تاعارم  ار  زاجح 

هک تسا  نآ  زا  رتناسآ  وت  يارب  لماع  کی  لزع  هچ ،  نکب .  ینک  لزع  ار  یلماـع  زورره  هک  دـنهاوخب  وت  زا  رگا  یتح  اـمن و  تاـعارم  ار 
زا یتشاد  میب  ینمـشد  زا  رگا  هد ؛  رارق  شیوخ  زار  مرحم  ار  اهنآ  نک و  تیاعر  ار  ماش  لها  دوش .  هدیـشک  وت  يور  هب  ریـشمش  رازه  دص 
 ، دـننامب ماش  دالب  ریغ  رد  رگا  نوچ  نادرگزاب ،  ماش  دالب  هب  ار  اهنآ  يدیـسر ،  شیوخ  دوصقم  هب  هک  ینامز  و  نک ،  کـمک  بلط  ناـنآ 

دش .  دهاوخ  نوگرگد  اهنآ  قالخا 
؛ رمع نب  هللادبع  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  شیرق :  زا  سک  راهچ  رگم  دزیخرب ،  عازن  هب  وت  اب  یسک  تفالخ  رما  رد  هک  مسرت  یمن  نم 

رکب .  یبا  نب  نمحّرلادبع  و  ریبز ؛ نب  هللادبع 
 ، دنامن وا  ریغ  یـسک  دننک و  تعیب  وت  اب  ناگمه  رگا  تسا و  هتخادنا  راک  زا  ار  يو  تدابع ،  هک  تسا  يدرم  وا  رمع ،  نب  هللادـبع  اّما   . 1

؛ درک دهاوخ  تعیب  وت  اب  زین  وا 
جورخ هب  اـت  دـننک  یمن  اـهر  ار  وا  قارع  مدرم  تـسا و  جازم  دـنت  زیخ و  کبـس  يدرم  وا  سپ  مالـسلا ،  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  اـّما  و   . 2

زا دراد و  میظع  یّقح  ام  رب  هدوب و  ام  دنواشیوخ  وا  هک  رذگرد  يو  زا  یتفای ،  رفظ  وا  رب  وت  درک و  جورخ  وت  رب  رگا  سپ  دننک .  شراداو 
؛  تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ 

تسین بعل  وهل و  نانز و  فورصم  زج  شتّمه  رکف و  دنک و  تعباتم  وا  دندنسپب  باحصا  هچ  ره  سپ  رکب ،  یبا  نب  نمحّرلادبع  اّما  و   . 3
. 

رب تفای  یتصرف  رگا  دهد و  یم  يزاب  ارت  هابور  دننام  دشاب و  یم  وت  رب  نتسج  ورف  هدامآ  هتسشن  وناز  رب  ریش  دننام  هک  یـسک  نآ  اّما  و   . 4
یم ات  ار  دوخ  ناسک  نوخ  زاسادـج و  يو  دـنب  زا  دـنب  یتفای ،  رفظ  وا  رب  وت  درک و  نینچ  وت  اب  رگا  تسا .  ریبز  نب  هللادـبع  دـهج ،  یم  وت 

(67  . ) نک ظفح  یناوت 
هیواعم زا  شیپ  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  نوچ  تسین  حیحـص  تسا و  هدمآ  نینچ  نیا  نمحرلادبع  مان  دـیامرف :  یم  یمق  ثّدـحم  موحرم 

(68  . ) تشذگرد

! راکتیانج دیزی 

مشاه و ینب  اب  ینمـشد  هنیک و  دیزی  دوب .  یمور  نوجرـس  شا :  هناخرـس  ملعم  و  نیـشنارحص ،  نوسیم )   : ) شردام هیواعم ،  دیزی :  ردـپ 
ياهرادـنپ و  یطارفا )  يدـیقال  يدازآ و   ) ینیـشنارحص هیحور  ردـپ ؛ زا  ار  روما  هنوـگ  نیا  ریاـظن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ 

تفرگارف .  شیمور  یحیسم و  مّلعم  زا  ار  ناناملسم  مالسا و  اب  ینمشد  يراسگیم و  و  ردام ؛ زا  ار  یلهاج  یفارخ 
لوصا و هب  ییانتعا  ردپ ،  تایح  نامز  رد  یّتح  هک  دوب  یناوج  يو  تشادن .  ینید  قیالع  ّتیصخش و  هنوگچیه  دیزی  خیرات ،  تداهش  هب 
هب یعیاجف  دوخ ،  تموکح  لاس  هس  رد  دیزی  تخانش .  یمن  ینارتوهـش  يراب و  دنب و  یب  یـشاّیع و  زج  يراک  درک و  یمن  مالـسا  نیناوق 

تشادن .  هقباس  دوب ،  هداد  خر  هتشذگ  رد  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  زور ،  نآ  ات  مالسا  خیرات  ردص  زا  هک  تخادنا  هار 
هب شنارای  ناشیوخ و  نادنزرف و  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  طبس  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  لوا ،  لاسرد 
 ، مود لاس  رد  ( 69  ) دینادرگ اهرهش  رد  ادهش  هدیرب  ياهرـس  هارمه  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ناکدوک و  نانز و  تشک و  یعـضو  نیرتعیجف 
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ار هسّدقم  ۀبعک  زین  موس  لاس  رد  ( 70  . ) تخاس حابم  دوخ  نایرکـشل  رب  زور  هس  ار  مدرم  ضرع  لام و  نوخ و  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدـم 
(71  . ) دز شتآ  هدرک و  بارخ 

رد هدـش )  طبـض  خـیراوت  رد  هک  یلیـصفت  هب   ) ار یمالـسا  تموکح  مامز  دـندوب ،  هّیُما  ینب  زا  يرگید  هریت  هک  ناورم  لآ  دـیزی ،  زا  سپ 
مالـسا و يارب  ار  یموش  هریت و  راـگزور  تشاد ،  همادا  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  هک  يرفن ،  هدزاـی  هتـسد ،  نیا  تموکح  دـنتفرگ .  تسد 
 ! یمالسا تفالخ  مان  هک  يدادبتسا ،  یبرع  يروطارپما  کی  زج  نانآ ،  رصع  رد  دراد .  ریظن  رتمک  خیرات  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم 

دیشک ییاج  هب  راک  نانیا  تموکح  هرود  رد  درک و  یمن  تموکح  مالسا  ناهج  رب  دوب ،  هدش  هتشاذگ  نآ  رب 
تفرگ میمصت  اباحم  یب  دش ،  یم  هدرمش  نید  یماح  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیـشناج  حالطـصا  هب  هک  تقو  هفیلخ  هک 

(72 !) دزادرپب ینارذگشوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جح  مسوم  رد  ات  دزاسب  يا  هفرغ  هبعک  هناخ  يالاب 

! زاب سوه  دیزی 

راتفرگ ّتیعقوم  ءوس  زا  ناملـسم ،  نیدهاجم  دوب .  هدنام  فّقوتم  دیزی  راظتنا  هب  مور  هب  هلمح  يارب  هنودـقرف )   ) رد مالـسا  شترا  ینامز ، 
 ، اهنآ یهدنامرفرس !  دیزی ،  یلو  تخیر ،  یم  نیمز  رب  ار  اهنآ  نازخ  گرب  لثم  گرم  دندوب و  هدش  شغ  بت  هب  التبم  هتشگ  الغ  طحق و 

نایرج رد  هیواعم ،  شردـپ ،  اب  ار  عوضوم  هرخ  الاب  ات  داتفین  رث  ؤم  دـنداد  شرازگ  وا  هب  هچره  دوب ! يراسگ  هداب  مرگرـس  نارمرید )   ) رد
رد تخاس .  ربخاب  راـبراوخ  دـقف  ـالغ و  طـحق و  هب  اـهنآ  يراـتفرگ  و  هنودـقرف )   ) رد ودرا  شغ  بت و  هعقاو  زا  ار  وا  هیواـعم  دنتـشاذگ . 
رد هنودقرف  رد  ودرا  هک  كاب  هچ  ارم  دوب :  نیا  رعش  نومضم  دش .  رشتنم  رگشل  رد  نآ  تایبا  هک  داتسرف  رعش  هب  یمایپ  ردپ ،  همان  باوج 

 ! تسا نم  رانک  رد  موثلک  ما  هدز و  هیکت  اهاکتم  رب  نارمرید )   ) رد نم  تسا ! ؟  نابیرگب  تسد  گرم  اب  هتشاد و  رارق  بت  رطخ 
مهعومج تقال  امب  یلابا  نا  ام 

موم نم  یمح و  نم  ۀنودقرفب ، 
اقفترم طامن  الا  یّکتءا  یّنن  و إ 

 ! موثلک ّمُا  يدنع  نارم ،  ریدب 
یم ود  ره  یبارخ  رب  وا  و  ناریو ،  اـه  هبارخ  لـثم  روـشک  تسا و  زیراـپ  یـشوخان  یگنـسرگ و  زا  نازخ  گرب  لـثم  مالـسا  رگـشل  يرآ ، 
یم ار  نایجاح  هلوره  شیامن  بارـش  ياه  بابح  هک  دندرک  یم  ّمنرت  دندوب  روشک ) ردام   ) هک هّکم  هنیدـم و  ياه  هبارخ  يور  رب  ددـنخ !
هلایپ هب  بارـش  نتخیر  لغلغ  تقو  رد  هک  تسا  بابح  نارازه  اجنیا  دـندنام ،  زاب  هلوره  زا  يرفن  دـنچ  هّکم  نارابمب  رد  اجنآ  رگا  دـهد . 

رازهدـص دـیآ ،  یم  ورف  دوخ  ماقم  زا  دزیر و  یم  هلایپ  رد  هشیـش  زا  یتقو  هداب  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنهج ،  یمرو  دـنور و  یم  ـالاب  ریز و 
ار يرادروشک  روشک و  هکلب  درک ،  یم  هرخـسم  ار  نییآ  نید و  اهنت  هن  دوخ ،  لزه  نیا  اب  و  دنهج ! یم  رو  هلوره  هب  هک  دزاس  یم  یجاح 

يارب دور ،  یم  ورف  نم  ناهد  برغم  هب  دـبات و  یم  یقاـس  تسد  قرـشم  زا  هک  يدیـشروخ  تفگ  یم  ییوگ  تفرگ .  یم  هرخـسم  هب  زین 
 ! تسا یفاک  روشک  برغم  قرشم و 

اهند رعق  اهجرب  مرک  ۀسیمش 
یمف اهبرغم  یقاسلا و  اهقرشم  و 

ۀجاجز یف  اهند  نم  تلزن  اذ  إ 
(73  ) مزمز میطحلا و  نیب  ارفن  تکح 

قطنم رعش و  نیا  اب  دبوک و  مهرد  ار  هرّونم )  هنیدم   ) و همّرکم )  هّکم   ) دننام سدق  لزانم  سّدقم و  ياهرهش  تساوخ  یم  دیزی  هک  ینامز 
 . دندرکن لوبق  ار  تیرومءام  نیا  لاحلا  مولعم  دایز  نبا  صاع و  نب  دیعس  نب  ورمع  دننام  مه  هّیُما  ینب  نارس  یتح  دنک ،  یفالت  هنارعاش  ! 
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تفگ درکن و  لوبق  مه  وا  دنک  هناور  ار  دایز  نبا  تساوخ  درکن ،  لوبق  وا  داد و  یهدنامرف  ماقم  ار  دیعس  نب  ورمع  هنیدم ،  اب  گنج  يارب 
قساف نیا  تیاضر  يارب  ار ،  گرزب  گنن  ود  نیا  نیملسم ، )  ۀلبق  اب  گنج   ) و هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رسپ  نتشک   ) زگره نم  هللاو  : 

هبقع نب  ملسم  یتسرپرس  هب  دروآ و  مهارف  ار  ماش  مدرم  زا  ینازابرس  دیزی  يرآ  ( 74  . ) داتسرف ار  هبقع  نب  ملسم  اذل  مرخ ،  یمن  دوخ  هب  ، 
ار نانآ  سیماون  درک و  تراغ  ار  ناشلاوما  دنکفا و  تشحو  هب  تخس  ار  هنیدم  مدرم  ملسم  تشاد .  لیسگ  هنیدم  یبوکرـس  يارب  كاّفس 

دوب هداهن  مان  هزیکاپ )   ) ار نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  دیمان ،  هدیدنگ )   ) ار هنیدم  يو  دومن .  حابم  دوخ  نازابرـس  رب 
(75  . ) دنشاب دیزی  ناگدرب  هک  تفرگ  تعیب  ناونع  نیا  هب  هیقب  زا  تشک و  ار  نآ  نینکاس  زا  رفن  رازهراهچ  زا  شیب  و 

! راوخبارش دیزی 

یقاس هب  يو  تشاد .  رارق  وا  تسار  فرط  زین  دایز  نبا  دوب و  هتسشن  بارـش  سلجم  رد  دیزی  يزور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب 
(76  . ) دراد میدقت  دایز  نبا  هب  ار  ماج  نامه  دننام  هک  داد  نامرف  سپس  دزاس ! هئشن  ار  مناوختسا  زغم  هک  هد  نم  هب  یبارش  ماج  تفگ : 

ار مالسلا  هیلع  ماما  رس  تفرگرب و  بالگ  بآ و  دیزی  نز  تخیر .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  رب  ار  نآ  يدایز  دروخ و  ار  بارـش  دیزی 
هیلع نیسح  ماما  رـس  ات  داد  روتـسد  دیزی  سپ  دنک .  یم  دّقفت  يو  زا  هک  دید  باوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  بش  نامه  تسـشب و  كاپ 

(77  . ) دنتخیوایب دندرب و  رهش  ياه  هزاورد  هب  ار  وا  باحصا  تیب و  لها  مالسلا و 
(78  . ) تسا هدوب  نارتخد  نارهاوخ و  ناردام و  یطو  يان و  روبنط و  هلواحم و  ناگس و  اب  يزاب  ةالص و  كرت  رمخ و  برش  دیزی ،  راک 

تسا دب  شداینب  هکره  دریگن  ناکین  وترپ 
تسادبنگرب ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان  تیبرت ، 

دینک نعل  دیزی  رب  دیدید  رامق  تلآ 

ماش هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  نوچ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ :  ناذاش  نب  لضف 
ندروخ .  بارش  دندرک  عورش  دوخ ) دننام  ناشیکدب  اب  و   ) دندرتسگ بارش  كاروخ و  هرفس  درک  رما  ۀنعللا  هیلع  هیواعم  نبدیزی  دندرب 

نآ يور  رب  دندراذگ و  ریرس  ریز  یتشط  رد  دندروآ و  ار  ارهز  همطاف  ترضح  مشچ  رون  كرابم  رس  درک  رما  دندش  غراف  بارش  زا  نوچ 
دنداهن .  جنرطش  رامق  گرب 

تسا .  دیزی  وریپ  زابرامق  تهج  نیا  زا 
دای هب  درک و  یم  دای  شراوگرزب  دج  ردپ و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسـشن و  رامق  طاسب  رب  دوخ  نامیدن  اب  دـبا  لزا و  نوعلم  نآ 

تـشپ ار  نآ  يدایز  داد و  یم  وا  هب  راب  هس  تشاد و  یمرب  ار  برـش  درک  یم  يدایز  شفیرح  رب  تقوره  سپ  دومن .  یم  ءازهتـسا  ناـشیا 
تخیر .  یم  نیمز  زا  تشط 

مالسلا و هیلع  نیسحلا  رکذیلف  جنرطـشلا  یلا  وا  عاقفلا  یلا  رظن  نم  جنرطـشلاب و  بعللاو  عاقفلا  برـش  نع  عّروتیلف  انتعیـش  نم  ناک  نمف  )
موجنلا . )  ددعب  تناک  ولو  هبونذ  کلذب  ّلجوّزع  هللا  وحمی  ۀنعللا )  هیلع   ) دیزی لآ  دیزی و  نعلیل 

درگنب جنرطـش  هب  ای  بارـش  هب  سکره  دنک و  زیهرپ  جنرطـش  اب  ندرک  يزاب  بارـش و  ندیماشآ  زا  دیاب  دشاب  ام  نایعیـش  زا  سکره  سپ 
دنک .  تنعل  ار  دیزی  لآ  دیزی و  امتح  دیاب  دنک و  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیاب 

(79  . ) دشاب ناگراتس  هرامش  هب  هچ  رگا  درب  یم  نیب  زا  ار  وا  ناهانگ  لمع  نیا  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يازج  وا  لباقم  رد 

! دزاس یم  اوسر  ار  يو  دیزی ،  دنزرف 
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هرانک تموکح  زا  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  هیواعم  شرـسپ  یلو  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  هیواعم  شیوخ ،  رـسپ  يارب  شگرم  زا  لـبق  دـیزی 
داریا يا  هباطخ  تنطلـس  زا  يریگ  هرانک  ماگنه  دـیزی  نب  هیواـعم  تسا ،  هدـمآ  ( 80  ( ) ةرهازلا موجنلا   ) باـتک رد  هکناـنچ  دومن .  يریگ 
ماقم يّدـصت  رد  شیراوازـس  یگتـسیاش و  هک  یـسک  اب  تموکح  و  تفالخ )   ) عوضوم رد  هیواعم  مّدـج  انامه  مدرم ،  يا  تفگ :  درک و 
دیناد یم  دوخ  هک  دولایب  تسد  يروما  هب  تساخرب و  دربن  شکمـشک و  هب  بلاط ،  یبا  نب  یلع  اب  ینعی  دوب ،  شیب  وا  زا  بتارمب  تفالخ 

تسا .  شیوخ  ناهانگ  يوگخساپ  تاهابتشا و  راتفرگ  دوخ  روگ  رد  کنیا  دیسر و  ارف  شگرم  هرخالاب  ات  ، 
يوه و بکرم  رب  يو  تشادن .  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  هنوگ  چـیه  هکیلاح  رد  دـش ،  تموکح  رما  راد  هدـهع  دـیزی ،  مردـپ ،  يو  زا  سپ 

تسا .  شیوخ  تائّیس  راتفرگ  ناهانگ و  نیرق  روگ ،  رد  زین  وا  دادن .  شتلهم  لجا  نوچ  دماین ،  لیان  اهدیما  همه  هب  اّما  تسشن ،  سوه 
رما راد  هدـهع  زگره  نم  تشاد :  راـهظا  دـش و  ریزارـس  شیاـه  هنوگ  رب  کـشا  تارطق  هکنادـنچ  داـتفا ،  هیرگ  هب  تخـس  هیواـعم  سپس 
یتقو دوب ،  هباطخ  نیا  ناعمتـسم  نارـضاح و  هلمج  زا  هک  هیواعم ،  رداـم  مریگ .  یمن  ندرگ  هب  ار  اهامـش  لاـبو  رزو و  هدـشن و  تموکح 
ۀّکل شاک  تفگ :  هیواـعم  ( 81  ! ) يدوب یم  یـضیح  ۀّـکل  وت  شاک  يا  تفگ :  دومن و  باطخ  وا  هب  دینـش  ار  شدـنزرف  تاـملک  نیرخآ 

دنداد .  یمن  دیزی  هب  ارم  تبسن  مدوب و  ضیح 
زا تموکح  هیواعم  گرم  زا  سپ  ماجنارـس  و  تشادـن ؛  یتهابـش  دوبن و  هدـیقعمه  اـهنآ  اـب  وا  اریز  دـنتخاس  مومـسم  ار  دـیزی  نب  هیواـعم 
نب هیواعم  تنطلس  دیوگ :  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  ( 82  . ) دش لقتنم  نایناورم ،  هلـسلسرس  مکح ،  نب  ناورم  هب  نایفـس  ینب  نادـناخ 

(83  . ) تسا هدوب  زور  شردپ 40  زا  دعب  دیزی 

 ( ع  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  اب  دیزی  راتفر 

مالـسالا نکر  هک  تسا  هدمآ  هیواح  هلاسر  رد  میدروآ .  البق  ار  بارـش  هب  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  ندولآ  رب  ینبم  دیزی  مادـقا  يارجام 
! داهن ماما  رس  رب  ياپ  كاپان ،  نآ  دنداهن  نیعل  دیزی  شیپ  ار  ع )   ) نیسح ماما  رس  نوچ  دیوگ :  یمزراوخ 

 ، نکن ار  راک  نیا  دیزی  ینعی ،  مفلا . )  کلذ  لّبقی  هللا  لوسر  تیءار  ّین  إف  دـیزی ،  ای  کلذ  لعفت  ال   : ) تفگ دوب ،  رـضاح  مقرا  نب  دـیز 
ماما نادند  بل و  رب  دوب و  هتفرگ  هنایزات  نیعل  نآ  هک  تسا  نانچ  شیپ  اّما  و  داد ،  یم  هسوب  ار  نهد  نیا  ادـخ  لوسر  مدـید  هک  یتسردـب 
املع و  دیماشایب ،  ار  نآ  درک و  بلط  بارـش  ع )   ) نیـسح ماما  رـس  رانک  رد  نیعل  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هیواح  رد  زین  دز .  یم  ع )   ) نیـسح

تسم شردپ  هکنانچ  دیـسر ،  خزود  هب  تسم  داتفیب و  ماب  زا  درک ،  یم  صقر  ماب  رب  يزور  نآ  زا  دعب  دش ،  تسم  نیعل  نآ  هک  دنا  هتفگ 
وهآ نآ  بقع  هب  دمآ ،  وا  شیپ  ییوهآ  تفر ،  دیص  هب  رگشل  اب  دیزی  هک  دنیوگ  یعمج  و  دوب .  هتخادنا  ندرگ  رد  یمور  بیلـص  درمب و 

(84 ( . ) َضر ْالا  ِهِراِدب  َو  ِِهب  انْفَسَخَف   : ) درب ورف  ار  وا  هک  درک  باطخ  نیمز  هب  یلاعت  قح  تفر ، 

! دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  دیزی 

اب نیعل  دیزی  دندروآ ،  دیزی  سلجم  هب  الط  تشط  رد  ار  ع )   ) نیـسحلا هللادبعابا  رـس  هک  ینامز  دسیون :  یم  هّرـس )  سدق   ) قودص خـیش 
رضاح اج  نامه  رد  هک  یـسک  يراد !  یبوخ  ياهنادند  بل و  بجع  نیـسح ،  تفگ :  یم  هدز و  ترـضح  نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ 

یم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياهبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  مدید  مدوخ  هکیلاح  رد  ینک !  یم  نینچ  هنوگچ  دیزی  يا  تفگ :  دوب 
(85 (! ؟  دسوب

دوب یلگ  نینوخ  رز  تشط  نایم 
دوب یلبلب  هدیدغاد  شرانک 
ینابز نیریش  لبلب  لبلب ،  هچ 
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ینایشآ هن  يا ،  هنال  ار  وا  هن 
هتسکش شلاب  رپ و  نیک  گنس  ز 

هتسشن شراسخر  هب  مغ  رابغ 
تشاد رپ  ریز  رد  ورف  رس  هچ  رگا 
تشاد رز  تشط  نایم  یهاگ  رظن 

رگمتس نیچلگ  دید  هگان  هک 
رپرپ بوچ  زا  دومن  شخرس  لگ 

هدیشک هّمع  بناج  ار  شدوخ 
هدیرد نت  رب  نهریپ  هچنغ  وچ 

ار نارزیخ  بوچ  هّمع  يا  نیبب 
ار نابل  لعل  نیا  هدرک  نینوخ  هک 

بنیز هّصغرپ  لد  اب  اتفگب 
بل نیا  رب  ملاظ  متس ،  بوچ  نزم 

تسا ناهج  هاش  وا  هک  ملاظ  نزم 
تسا نامهیم  تّورم  یب  يا  ارت 
وا رس  رب  ار  متس  بوچ  نزم 
وا رهاوخ  ناگدید  شیپ  هب 

هتشگ هزات  بنیز  غاد  ایادخ 
هتشگ هزادنا  زا  دح  یب  تبیصم 

تسا گنت  راک  بنیز  هب  ادنوادخ ، 
تسا گنس  بر ز  ای  رگم  بنیز  لد 
ار نخس  امنب  رصتخم  ییاضر )  )

ار نهریپ  بنیز  دیردب  نت  هب 

ع)  ) نیسح ماما  ندرک  نارابگنس 

هزین ریشمش و  اب  ار  وا  دندادن .  ماجنا  دارفا  نیرتدب  اب  یتّلم  چیه  رد  دندرک  ع )   ) یلع نب  نیسح  رب  هک  ییاهمتس  دیوگ :  ینوریب  ناحیروبا 
دندنک ار  اهنآ  لعن  مدرم  زا  یهورگ  دندیسر .  رصم  هب  اهبسا  نیا  زا  یضعب  دنتخات .  بسا  شندب  رب  سپس  دندروآرد و  اپ  زا  نارابگنس  و 

دوخ هناخ  رد  سک  همه  نآ ،  زا  دعب  هک  دش  یتّنس  رـصم  مدرم  نایم  رد  لمع  نیا  دندرک و  بصن  دوخ  ياه  هناخ  برد  هب  كّربت  يارب  و 
(86  . ) درک یم  بصن  لعن 

ماما نوخ  ماقتنا  هب  درک و  جورخ  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  هکنیا  ات  داتفین  شـشوج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هک  هدـش  تیاور 
مسق ادخ  هب  متـشک ؛  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نم  تفگ :  راتخم  تشک .  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(87  . ) درک یمن  هدش  هتفرگ  ترضح  نآ  زا  هک  ار  ینخان  نآ  ناربج  متشک  یم  مه  ار  نیمز  لها  عیمج  رگا 
میسانشب  ار  ع )   ) تیب لها  نانمشد 
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دیاب دیـسر .  یم  نّییوما  هب  شبـسن  یبیـشاشن  هک  هتفگ  یناموح  موحرم  هکنانچ  دنا .  هداز  مارح  همه  ادخ  ع )   ) لوسر تیب  لها  نانمـشد 
ای دوش ،  یم  هدید  تراهط  تمصع و  ع )   ) تیب لها  تلاسر و  نادناخ  اب  ینمـشد  توادع و  ناشبلق  قامعا  رد  هک  ییاهنآ  بلغا  تفگ : 

يرادازع هاگتسد  اب  ای  و  ددرگ ،  یم  زئمـشم  مالـسلا  هیلع  هّمئا  تامارک  تازجعم و  تماما و  تیالو و  نوئـش  ندینـش  زا  نانآ  سفن  انایحا 
لها نانمشد  بصاون و  زا  ناشدادجا  ابآ و  هک  دنک  یم  نانیمطا  ناسنا  قیقحت ،  زا  سپ  دنراد ،  يراگزاسان  رس  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس 

(88  . ) دنا هدوب  رانکرب  تیب  لها  هقیرط  زا  هک  هتشاد  دوجو  یصاخشا  ناشفالسا  رد  ای  هدوب و  تیب 
(89 ( ) اهضیح ینعی  اهثمط  یف  هما  هب  تلمح  وا  هتدالو  ثیبخ  نم  الا  انضغبیال   : ) مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

و إ قفانم ،  اّم  إ  ثالث :  يدـح  وهف ال  یترتع  ّبحی  مل  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   : ) لاق مالـسلا  هیلع  یلع  نع  عفار  یبءا  نع 
( . رهُط ِریغ  یف  هُّما  هب  تلح  ؤرما  اّم  و إ  ۀینزلا ،  اّم 

! دیسانشب ار  ناگدازمارح 

تسا .  هدوب  وا  یگدازمارح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  روهشم ،  یبصان  فلد ،  وبا  دنزرف  توادع  ءاشنم 
 ( ، نانجلا ةآرم  ) رد ینمی  دعسا  نب  هللادبع  بهذلا ، )  جورم   ) رد يدوعسم  نیسح  نب  یلع  بولقلا ، )  بوبحم   ) رد يروکشا  نیدلا  بطق 

یـسیع هک  دنا ،  هدومن  قاّفتا  یفالتخا  كدـنا  هب  تیاکح  نیا  لقن  رد  یگمه  رگید - یعمج  و  نایع ، )  الا  تایفو   ) رد یلبرا  ناکّلخ  نبا 
تفگ :  فلد  یبا  نب 

هب هدومن  زارد  تراسج  ناـبز  هاـگهاگ  هکلب  دوب ؛ ریمـض  رد  یتوادـع  تدـیقع و  رد  یفارحنا  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  ار  فلد  مردارب 
تفگ راّضح  زا  یکی  تبحص  يانثا  رد  دوب ،  هتسشن  سلجم  رد  يزور  داد .  یم  دانسا  دنچ  بلاثم  نعاطم و  ترضح ،  نآ  تمـصع  لیذ 

ۀینز دـلو  ٍّیقَـش  ٍقفاـنم  اـّل  کـضغُبی إ  ـال  نم و  ؤم  اـّل  کِّبُحی إ  ـال  یلع  اـی   : ) دومرف ص )   ) هللا لوسر  هک  تسا  دراو  هّیوـبن  ثیداـحا  رد  : 
هفطن هک  قفانم  رگم  درادن  نمشد  ارت  زین  دشاب و  رونم  نامیا  رون  هب  شبلق  هک  یـسک  رگم  درادن  تسود  ارت  یلع ،  ای  ینعی ،  ۀضیحوءا . ) 

دشاب .  ضیح  ای  انز  زا  شا 
سومان ظفح  میرح و  زا  تسارح  رد  ار  ریما  تریغ  هیاپ  یگمه  امش  هچ ،  دشاب .  راوتسا  يدنـس  هیاپ و  دیابن  ار  ثیدح  نیا  تفگ :  فلد 

 ( ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ضغب  زا  لامالام  نم  لد  لاح  نیا  اب  تسین ،  ریما  مرح  هب  تبـسن  تراسج  تءارج  ار  يدرف  چـیه  هک  دـیناد ،  یم 
ما .  هداز  لالح  لاح ،  نیع  رد  تسا و 

ياج چیه  ثیداحا  نیا  رد  مدینش .  ار  امش  ياهتبحـص  تفگ :  دش و  سلجم  دراو  ریما  هاگان  هک  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  دیوگ :  یـسیع  ما 
تسا .  تسرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفگ  ثیدح و  دنس  تسین .  يدیدرت  لمءات و 

رد متـشادن .  ار  یـسک  مدوب و  ضیرم  رـسپ ،  نیا  هفطن  داقعنا  زا  شیپ  نم  انز .  دـلو  مه  تسا و  ضیح  دـلو  مه  فلد ،  نیا  مسق  ادـخ  هب 
ار لزنم  نم  نوچ  تشاد .  هتسارآ  یلامج  هک  ابیز  رایسب  تشاد  يزینک  يو  درک .  یم  ارم  يراتسرپ  مرهاوخ  مدوب و  يرتسب  مرهاوخ  لزنم 
 - مراد عناـم  تفگ  هچ  ره  زینک  مدیـشک .  باوختخر  هب  ار  وا  منک و  ظـفح  ار  دوخ  متـسناوتن  درک ،  هبلغ  نم  رب  توهـش  متفاـی و  توـلخ 
هب ار  وا  مرهاوخ  سپـس  دش ،  رهاظ  يو  رد  لمح  راثآ  يدـنچ  زا  دـعب  مدـش .  رتسبمه  وا  اب  مدرکن و  ییانتعا  نم  مشاب -  یم  ضیح  ینعی 

! دشاب یم  ضیح  هفطن  مه  انزلا و  دلو  مه  هچب ،  نیا  هک  دینادب  سلجم ،  لها  يا  دیشخب .  نم 
(90  . ) دیدرگ نشور  ثیدح  نومضم  تحص  دیرپ و  فلد  هرهچ  زا  گنر 

 ! خیرات تربع  دیزی ،  ربق 

! ؟ )  ۀلبزم ۀیواعم  نبدیزی  ُربق  امّظعم و  امَرَح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  حیرض  نوک  نم  ُمظعَءا  راصبَالا  یلوُال  ةربع  يءا  (و 
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ع  ) نیسح ماما  ترضح  مرح  زا  ناهج ،  رد  یهاگراب  هّبق و  کنیا ،  چ تسا .  تربع  هیام  تریصب  نابحاص  يارب  دیزی ،  روگ  هک  یتسارب 
هناخ هلابز  يو  ربق  هدـنامن و  یقاب  وا  زا  يراـثآ  دوب ،  اراد  ار  يرهاـظ  تنطلـس  زور  نآ  هک  دـیزی ،  یلو  تسین ،  رتلـالج  اـب  رت و  گرزب  ( 

 ! تسا
هزاـنج دـش .  لـصاو  كرد  هب  ناروح  رد  بنجلا  تاذ  ضرم  هب  ق  لاس 64 ه . - لوالا  عیبر  هام  رد  دیزی  هک  تسا  هدـمآ  لودـلارابخا  رد 

هـس شتفالخ  درم و  یگلاس  نس 37  رد  يو  دـشاب .  یم  هلبزم  کنیا  شربق  و  دـندرک ،  نفد  ریغـصلا  باب  رد  دـندروآ و  قشمد  هب  ار  شا 
(91  . ) دیشک لوط  هام  هن  لاس و 

نیسحلا نب  یلع  کی  اهنت  ترضح ،  نارسپ  زا  دنتشذگ و  دوخ  ناج  زا  ادخ ،  ياضر  يارب  همه  شنادنزرف ،  و  ع )   ) نیسح ماما  نینچمه 
(92  . ) دندش شخپ  ایند  رد  داد و  تکرب  راوگرزب  نآ  دالوا  هب  دنوادخ  یلو  دوب .  ضیرم  نامز  نآ  رد  مه  وا  دنامن و  رتشیب  (ع ) 

تیب قارحا  هّرح و  ناتساد 

 ، دندیمان هّرحلادالوا  ار  ناشیا  هک  دیدرگ  ّدلوتم  انز  دنزرف  رهوش  یب  نز  رازه  زا  هّرح ،  هعقاو  زا  دـعب  هک  هدرک  تیاور  ینئادـم  نسحلاوبا 
دندرک .  انز  هرکاب  رتخد  رازه  اب  هنیدم  رد  يوما ،  نیمجاهم  هک  تسا  هدمآ  لودلارابخا  رد  و  نز .  رازه  هد  زا  رگید :  یلوق  هب  و 

رهـش رد  ار  انز  داـسف و  قسف و  دـندوشگ و  ناناملـسم  ضارعا  لاوما و  رب  يّدـعت  تسد  دنتـسناد ،  یمن  دـیزی  نییآ  زج  ینییآ  هک ،  ناـنآ 
دندرک .  انز  زین  (ص )  ادخ لوسر  دجسم  رد  هدش  لقن  هک  يدح  هب  ات  دندرمش ،  حابم  (ص )  ربمایپ

زین البرک و  هعجاف  ربخ  شخپ  زین ،  مدرم  مایق  ّتلع  تفرگ و  تروص  دـیزی  ّدـض  رب  هنیدـم  مدرم  ماـیق  یبوکرـس  زا  سپ  روبزم ،  تاـیانج 
دنداد .  نانآ  هب  ماش  رد  دیزی  راتفر  قالخا و  لیاذر  زا  هنیدم  ناگداتسرف  هک  دوب  یشرازگ 

سیل ٍلجر  دنع  نم  انمدق   : ) دنتفگ دنتـشگزاب ،  نوچ  دننیبب  ار  دیزی  رادرک  راتفر و  ات  دنتفر  ماش  هب  هنیدم  زا  یتعامج  دیوگ :  يزوج  نبا 
 ، دروخ یم  بارـش  درادن ،  نید  ادبا  هک  میدرگ  یم  زاب  يدرم  دزن  زا  ینعی  بالکلاب )  بعلی  ریبانطلاب و  فزعی  رمخلا و  برـشی  ٌنید ،  هل 

تسا .  زاب  گس  دزاون و  یم  روبنط 
(93)

تاسّدقم رئاعـش و  ادخ و  نید  هب  وا  نیهوت  ریقحت و  و  يو ،  ياهیزیرنوخ  يرگمتـس و  یتنیط و  دب  هدیقع و  داسف  و  دـیزی ،  عیجف  تایانج 
 . دنا هدرک  هراشا  نادب  ّتنس  لها  گرزب  نیثّدحم  نیخروم و  زا  يرایسب  هدوب و  خیراوت  روهشم  یمالسا ، 

میسانشب رتهب  ار  دایز  نبا  دیزی و 

يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هک  يدنغاب ،  دّمحم  نیدلا  سمـش  تاکربلاوبا  هتـشون  بلاطملا ، )  رهاوج   ) باتک رد 
میناوخ :  یم  نینچ  شخیرات ،  رد  یطوف  نبا  زا  لقن  هب  تسا ،  دوجوم 

بارـش هساک  يدایز  زا  تشاذـگ و  یم  دوخ  رانک  رد  هشیمه  ار  نومیم  نیا  يو  دوب .  هدـیمان  سیبقوبا )   ) ار نآ  هک  تشاد  ینومیم  دـیزی 
ار نومیم  زین  تسا .  هدـش  خـسم  هانگ  رثا  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  نادرمریپ  زا  یکی  نومیم ،  نیا  تفگ :  یم  دـیناشون و  یم  وا  هب  دوخ 

یم هقباسم  یناود و  بسا  مسارم  هب  اهبـسا  هارمه  درک و  یم  راوس  دوب ،  هدـش  تیبرت  یناود  بسا  هقباـسم  يارب  هک  يا  هداـم  رخ  هدرگرب 
یتقو هک  دوب  نآ  رتروآ  تفگش  دورـس ! ناویح  نآ  قیوشت  رد  يرعـش  دش و  داش  دیزی  داتفا ،  شیپ  هقباسم  رد  نومیم  زور  کی  داتـسرف . 

ماش مدرم  دـننک و  نفد  نفک و  ناـیمدآ ،  مسر  هب  ار  يو  رادرم  داد  روتـسد  دـش و  هدرـسفا  تخـس  يوما  هاـشداپ  رطاـخ  درم ،  نومیم  نآ 
! دنیامن يرادازع  شیارب 

هب دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  ع ، )   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  دیزی  دسیون :  یم  صاوخلا )  ةرکذت   ) باتک رد  يزوج  نبا  طبس 
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مدـمه میدـن و  و  درب ،  ـالاب  ار  شتلزنم  ماـقم و  دـناشن ،  شیوخ  دزن  ار  داـیز  نبا  يو  داد .  رایـسب  ياـه  هیدـه  درک و  ناوارف  شـشخب  وا 
دورس :  ار  رعش  نیا  ههادبلاب  دیزی  دوب .  مرگرس  يرگشمار  هب  ناوخ  هزاوآ  دوب و  هدرتسگ  يراسگیم  طاسب  اهبش  زا  یبش  دومن .  شدوخ 

 ، ناشونب ماج  نامه  زا  ار  دایز ،  نبا  قساف ،  نیا  درگرب و  سپـس  دـنک ،  باریـس  ار  نم  ياهناوختـسا  هک  ناشونب  نم  هب  بارـش  زا  یماـج 
وا تسد  هب  نم  تفالخ  ساسا  نم و  راـک  هک  یـسک  ناـمه  تسا ،  نم  راـک  نیما  هک  یـسک  ناـمه  تسا ،  نم  راد  زار  هک  یـسک  ناـمه 

دوبان و ار  نم  نازرو  دسح  نانمـشد و  و  تشک ،  ار  یلع -  نب  نیـسح  ینعی  نم -  رب  هدننک  جورخ  هک  یـسک  نامه  تسا ،  هدش  راوتـسا 
تخاس .  وحم 

وا هقدـنز  رفک و  هکلب  يو ،  نیرفن  نعل و  موزل  رب  ینـشور  هاوگ  هدیـسر ،  ام  تسد  هب  هک  دـیزی ،  راعـشا  زا  یـضعب  رد  دـیوگ :  لیقع  نبا 
ار دوخ  ياـهرواب  یتساراـن  هداد و  زورب  ار  دوـخ  تشرـس  يدـیلپ  هدز ،  داـحلا  زا  مد  اراکـشآ  شراعـشا  زا  یخرب  رد  دـیزی  دراد .  دوـجو 

تسا :  تایبا  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدومن  راکشآ 
بارـش نآ  زا  ارم  اـیب و  مراد .  یمن  تسود  ار  زاـین  زار و  تاـجانم و  نم  اـنامه  هک  زاونب ،  گـنهآ  ناوخب و  زاوآ  يآ و  شیپ  هیلع )   ) يا

نم زا  دـعب  و  نک ،  جاودزا  مَدُرم  نم  نوچ  نز ،  يا  دـنا .  هدرک  هّیهت  ار  نآ  رهوش  یب  نارتـخد  هک  یبارـش  ناـمه  نک ؛  باریـس  وبـشوخ 
ار میاهناوختسا  هک  گنر ،  درز  یبارش  مباتـش  یم  (ص )  دّمحم رادید  هب  هک  رـشح  زور  رد  مهاوخ  یم  رادن .  هاگن  هّدع  هدرکن و  گنرد 

 ! مشاب هتشاد  تسد  رد  دنک ،  یم  باریس 
 ، يرعم ءالعلاوبا  نوچ  یصخش  هک  تسور  نیمه  زا  دشاب و  امرفمکح  نآ  رب  دیزی  نوچ  یـسک  هک  دوب  گنن  یمالـسا  تّما  يارب  يرآ ، 

تسا :  هدرک  شنزرس  دیزی  اب  تعیب  هب  نداد  نت  ّتلع  هب  ار  ناناملسم 
دوبن شیرق  نیا  اـیآ  ددرگ .  یم  هدوزفا  متریح  یتفگـش و  رب  هتـسویپ  نم  و  دوش ،  یم  بکترم  ار  یی  یتشز  ره  هک  مرگن  یم  ار  راـگزور 

! ؟  داد تیاضر  هیواعم  نب  دیزی  تموکح  هب  و  دیناسر ،  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک 
زا یهورگ  درک .  نعل  ار  دیزی  ناگرزب  نادنمشناد و  روضح  رد  ربنم  زارف  رب  دادغب  رد  جرفلاوبا ،  نم ،  دج  دیوگ :  یم  يزوجلا  نبا  طبس 

لها ( ) 94 ( ) ُدُومَث ْتَدـَعب  اَمَک  َنَیْدَِـمل  ادـَْعب  الءا   : ) درک توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  وا  یلو  دـندرک ،  كرت  ار  سلجم  هتـساخرب  ناراـکافج 
(! دندیسر تکاله  هب  دومث  موق  هک  هنوگ  نامه  دندرگ ،  دوبان  نیدم 

نیتسخن رد  درک و  تموکح  لاس  هس  هک  يدرم  هرابرد  تفگ  ناوت  یم  هچ  تفگ :  دندیسرپ ،  دیزی  هرابرد  نم  ّدج  زا  دسیون :  یم  وا  مه 
ناریو ار  ادخ  هناخ  موس  لاس  رد  و  دیشک ،  بوشآ  هب  ار  هنیدم  مود  لاس  رد  دناسر ،  تداهش  هب  ار  ع )   ) یلع نب  نیـسح  شتموکح  لاس 

! ؟  درک
دیتسرف .  تنعل  يو  رب  دینک و  نعل  ار  وا  یلب  تفگ :  خساپ  مینک ؟  نعل  ار  وا  میناوت  یم  ایآ  دنتفگ :  مدرم 

مدـص کی  هک  یناسک  ام  ثیداحا  رد  تسا :  هتـشون  دـینعلا ، ) بصعتملا  یلع  درلا   ) باتک رد  نم ،  ّدـج  دـیازفا :  یم  يزوجلا  نبا  طـبس 
بتک رد  ملـسم  يراـخب و  هک  تسا  یتاـیاور  هلمج  نآ  زا  دـنا .  هتفرگ  رارق  نیرفن  دروم  دنـشاب ،  هدـش  بکترم  ار  دـیزی  تشز  ياـهراک 

ترضح نآ  هک  میناوخ  یم  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  هک  یثیدح  رد  هنومن  يارب  دنا .  هدروآ  دوخ  حیحص 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  اصخش  ار ،  تیاور  نیا  ریظن  زین  رمع  نبا  دندومرف .  نیرفن  دنبوک ،  یم  راگن  شقن و  دوخ  ندب  رب  هک  ار  یناسک 

دندرک .  تنعل  ار  هدنریگ  ابر  راوخابر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  رباج  تسا .  هدرک  لقن  هلآ 
ثیداحا تسا .  هدیدرگ  رکذ  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  ثیدح  نیا  تسا .  هدش  نیرفن  مارح و  تهج  هد  زا  بارش  هک  دیوگ  یم  رمع  نبا 

تیانج زا  ریغ  مارح  ياهراک  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دنهد .  یم  یهاوگ  دیزی  ندوب  نوعلم  رب  همه  هک  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد 
ناردارب و و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراـپ  ندـناسر  تداهـش  رب  ینبم  دـیزی  كاـنلوه 
رفک و زا  اراکشآ  درک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  یمالسا -  سدقم  رهـش  ود  هّکم -  هنیدم و  دیزی  هوالعب ،  تسوا .  يافو  اب  نارای  ناشیوخ و 
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(95  . ) دز مد  هقدنز 
ْتَعَیاب َو  ْتَعَیاش  َو  َْنیَسُْحلا  ِتَدَهاج  یتلا  َِۀباصِْعلا  ِنَْعلا  مهللا  َِکلذ  یلَع  َُهل  ٍِعبات  َرِخآ  َو  دمحم  لآ  دمحم و  قَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  لوا  نَْعلا  مهللا 

اروشاع ترایز  اعیمَج .  مهنعلا  مهللا  ِِهْلتَق  یلَع  ْتََعبات  َو 

! دش هراچیب  اوسر و  دیزی ، 

تمـصع نادـناخ  باب  رد  هک  هوای  نانخـس  نآ  دـنا و  هدـش  رجزنم  وا  راک  زا  مدرم  هک  تسناد  دوز  یلیخ  اروشاع ،  هعجاف  زا  سپ  دـیزی ، 
رفک و ماهتا  تسناوت  یم  وا  هنوگچ  تسا .  هدربن  ییاج  هب  هر  دزاـس ،  ثول  ار  (ع )  ءادهّـشلادّیس نوخ  دوب  هتـساوخ  هلیـسو  نیدـب  هتفگ و 
زا سلجم  راضح  داد ،  مور  ضرتعم  ریفـس  نتـشک  هب  روتـسد  نوچ  هکیلاح  رد  ددنب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هب  يرگیجراخ 

هللااب . )  الا  ةّوق  لوحال و ال   : ) دومرف یم  هک  دندینش  دنلب  ییادص  سّدقم  رس 
نیا ربارب  رد  تسناوت  یم  نوسیم  هداز  ایآ  دیوگب ! ؟  نخس  حیـصف ،  ینابز  هب  يا  هدیرب  رـس  هک  دوب  هدینـش  ای  هدید  نیا  زا  لبق  یـسک  هچ 

! اشاح الک و  دزاس ! ؟  شوماخ  ار  ادخ  رون  ای  دنک ،  تمواقم  یهلا  زاجعا 
نب هللادبع  رـسمه  البق  هک   ) لیهـس نب  ورمع  رتخد  دیزی و  رـسمه  دـنه ،  هک  تفر  شیپ  اجنادـب  ات  دـیزی  تایانج  زا  یمومع  رّفنت  راجزنا و 

(96 ( ) دوب هدومن  شرـسمه  قالط  هب  راداو  دنه  هب  دـیزی  هقالع  ببـس  هب  ار  وا  هیواعم  دوب و  نافع -  نب  نامثع  ییاد  رـسپ  زیرک -  نبرماع 
وترپ نامـسآ  يوس  هب  نآ  زا  یهلا  راونا  هنوگچ  هک  دومن  هدهاشم  دـید و  شا  هناخ  يالاب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ینارون  رـس  هک  یماگنه 

تسـسگ و مه  زا  شبلق  ناـنع  تشگ و  دوخیب  دوـخ  زا  دـکچ ،  یم  نیمز  رب  نآ  زا  هزاـت  نوـخ  ناـس  هچ  هک  دـش  هّجوـتم  تسا و  ناـشفا 
رد رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  رهطم  رس   : ) دز یم  دایرف  هکیلاح  رد  دش ،  دیزی  سلجم  دراو  باجح  نودب  همیـسارس و 
وا هک  نک  يراز  هیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تفگ :  يو  هب  دناشوپ و  ار  وا  تساخرب و  هنحـص  نیا  هدهاشم  اب  دـیزی  تسام . )!!  هناخ 

(97  . ) داد جرخ  هب  هلجع  وا  لتق  رد  دایز  نبا  و  دوب ،  مشاه  ینب  رگدایرف 
نوچ دندرک .  مالـس  وا  رب  دندیدرگ و  ع )   ) نیـسح رـس  درگ  دندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  ینادرم  هک  درک  هدـهاشم  ای  ؤر  رد  وناب  نیمه  زین 

وا يارب  ار  ارجاـم  اـت  دـمآرب  دـیزی ،  شرهوـش ،  یپ  رد  تسا  ناـشفا  وـترپ  نآ  فارطا  رد  يروـن  هک  دـید  دـمآ و  رـس  دزن  تشگ ،  رادـیب 
دش مولعم  و  دوب ! ؟  راک  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ارم  دیوگ :  یم  دیرگ و  یم  هک  تفای  رـصق  ياهقاتا  زا  یکی  رد  ار  يو  اّما  دیوگزاب ، 

تسا .  هدید  ار  شرسمه  باوخ  نامه  زین  وا  هک 
وا هک  دـنراد  نابز  رب  یمتـس  یلدگنـس و  زا  نخـس  ناگمه  هک  تفاـیرد  تشگ و  هجاوم  مدرم  راـجزنا  زا  یجوم  اـب  يدوزب  دـیزی  يرآ ، 
ات دزادـنایب  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  هانگ  هکنآ  زج  تفاین ،  يا  هراچ  اذـل  تسا .  هتخاس  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخرب 
رد وا  اریز  دزاس ،  ناهنپ  مدرم  دید  زا  ار  تقیقح  دیشروخ  دناوتب  وا  هک  دوبن  نانچ  عضو  اّما  دنتـسیا .  زاب  وا  هب  مانـشد  ییوگدب و  زا  مدرم 
 ، همان نیا  هارمه  دریگب ،  تعیب  يو  يارب  هنیدـم  لها  همه  زا  هک  دوب  هداد  روتـسد  نآ  یط  هداتـسرف و  هنیدـم  مکاح  يارب  هک  یلیوط  هماـن 

تعیب لوبق  زا  رگا  دناتـس و  تعیب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  دوب  هتخاس  مزلم  ار  یلاو  نآ ،  رد  هک  تشاد  رارق  مه  یکچوک  همان 
يو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسناد  یم  يو  هک  دوب  نآ  کچوک ،  همان  نیا  شراگن  زا  دیزی  ضرغ  ( 98  . ) دنزب ار  شندرگ  دز  زابرس 

زاربا مه  یتقفاوم  هیواعم  ناـمز  رد  اـهنآ  هچناـنچ  و  تسین ،  تّما  فارـشا  احلـص و  قاـّفتا  دروم  مه  شتعیب  و  هدادـن ،  رارق  دوخ  هفیلخ  ار 
تسا .  هدوب  هیواعم  هزینرس  روز  دیدهت و  ّتلع  هب  دنا ،  هتشاد 

 ، دنامب ناما  رد  مدرم  مانشد  تمالم و  زا  شیوخ  ماخ  لایخ  هب  ات  داد  تبسن  دایز  نبا  هب  ار  (ص )  ربمایپ طبس  لتق  هانگ  دیزی ،  يور  ره  هب 
 . درک ماع  صاخ و  ياوسر  ار  وا  خیرات ،  دنامن و  ناهنپ  تقیقح ،  باتفآ  یلو 

! دیزی زا  یلازغ  عافد 
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! دیزی زا  یلازغ  عافد 

ینب هب  تبـسن  بصعت  رد  نانچنآ  یلازغ  اجنآ ،  رد  هک  دـینیبب ،  ( 99  ( ) مولعلا ءایحا   ) باتک رد  ار  تفگـش  بیجع و  رما  نیا  دـییایب و  اّما 
مه وا  لیلد  تسا !  هدرمش  عونمم  زین  نیسحلا )  لتاق  یلع  هللا  ۀنعل   ) مهبم لمجم و  تروص  هب  یّتح  ار  نیسح  لتاق  نعل  هک  هتفر  شیپ  هّیُما 

نارابگنـس هنیدـم و  مدرم  ماع  لتق  ریظن   ) رمع نایاپ  ات  دـیزی  لامعا  لاوقا و  هکیلاـح  رد  دـشاب ! هدومن  هبوت  يو  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ 
تسوا .  هریرس  هریس و  ثبخ  ماود  زا  یکاح  یگمه  تسا )  هدورس  هک  يراعشا  هبعک و 

یم هدرک و  سایق  هلآ ، )  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخریـش و   ) هزمح بانج  لتاق  یـشحو ،  اب  ار  دیزی  هک  تسا  نآ  نیا  زا  رت  تفگش 
رد دنکن  هبوت  لتاق  رگا  هک  تسا  هریبک  هانگ  لتق  هکنآ  دوجو  اب  تسین ،  زیاج  وا  نعل  ور  نیا  زا  درک و  هبوت  لتق  رفک و  زا  یشحو  دیوگ : 

تسا .  یمیظع  رطخ  ضرعم 
اب دوب و  رفاک  هک  تشک  ار  هزمح  بانج  ینامز  یشحو ،  دنتسین .  مه  اب  سایق  لباق  یشحو  دیزی و  هک  تفگ  دیاب  زین  اجنیا  رد  هکیلاح  رد 
یم نیب  زا  دـنک و  یم  عطق  ار  هتـشذگ  لاـمعا  مالـسا  اریز  تشگ ،  هدرتس  يو  هدـنورپ  زا  تشاد  ـالبق  هک  یهاـنگ  ره  يو  ندروآ  مالـسا 
رود نم  ربارب  زا  دومرف  يو  هب  ترضح  درک ،  رادید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  ینامز  لاح  نیا  اب  و  هلبق ، )  ام  ّبجی  مالـسالا ،  ) درب

 . دـیمان یم  ربمایپ  هفیلخ !  ار  دوخ  دوب و  ناملـسم  اتروص  هک  تشک  ینامز  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  هک  دـیزی  فـالخ  رب  منیبن .  ار  وت  هک  وش 
زا ماقتنا  ناونع  هب  شیوخ -  راعـشا  حیرـصت  هب  ار - ترـضح  نآ  يو  هک  ارچ  دـیدرگ ،  وا  دادـترا  رفک و  هیام  نامگ ،  یب  دـیزی ،  تیانج 

یخایشا تیل   : ) دیوگ هکنانچ  دیناسر ،  تداهش  هب  ردب ،  گنج  رد  شّدج  ییاد و  ندش  هتشک  هطساو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 (! لزن ٌیحو  ءاج و ال  ٌربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل   : ) زین و  اودهش ) ردبب 

حیرصت نید  زا  وا  جورخ  هب  هدرمش و  زیاج  ار  وا  نعل  تنس ،  لها  گرزب  ياملع  هکنآ  لاح  و  دتسیا ،  یم  زاب  دیزی  نعل  زا  یلازغ  هنوگچ 
هاگرذگ رد  ار  تلاسر  نادـناخ  يارـسا  ناوراک  هک  یماگنه  لثملا ،  یف  تسا .  رما  نیا  دـّی  ؤم  زین  دـیزی  نانخـس  هکنیا  امک  دـنا .  هدومن 

دورس :  ار  رعش  نیا  دینش ،  زین  ار  ناغالک  يادص  اجنامه  دید و  نوریج 
تقرشءا لومحلا و  کلت  تدب  اّمل 
نوریج یبر  یلع  سومشلا  کلت 

لقت الوءا  لق  تلقف  بارغلا ،  بعن 
(100  ) ینوید لوسرلا  نم  تیضتقا  دقف 

يو هب  سپ  دز .  گناب  غالک  دندیـشخرد ،  نوریج  ياه  هپت  يالاب  رب  اهدیـشروخ  نآ  دـش و  رادـیدپ  ناوراـک  نآ  هک  ماـگنه  نآ  ینعی ، 
 ! متفرگ سپزاب  (ص )  ربمایپ زا  ار  دوخ  نوید  نم  هک  نزن ،  یهاوخ  یم  نزب و  گناب  یهاوخ  یم  متفگ : 

یسرهایک و  ( 101  ) يزوج نبا  لبنح و  نب  دمحا  یلعیوبا و  یضاق  ناوت  یم  دنا  هدرک  دیزی  رفک  هب  حیرصت  هک  تنس  لها  ياملع  عمج  زا 
درب .  مان  ار  ( 104  ) يزوجلا نبا  طبس  و  ( 103  ) ینازاتفت دعس  يرکب و  دّمحم  خیش  و  ( 102)

ریـسا هبعک و  ندرک  بارخ  هنیدم و  مدرم  ندناسرت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نتـشک  زا  دش ،  بکترم  دیزی  هک  یناهانگ  دیوگ :  یم  ظحاج 
ییءار و هریت  ینمـشد و  تواسق و  لیلد  اهنیا  ایآ  ع ، )   ) نیـسح نادـند  هب  ندز  بوچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  ندرک 

! ؟  راوگرزب نآ  هریس  تعیرـش و  زا  يرادساپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يو  ۀقالع  صالخا و  رگناشن  ای  تسوا  قافن  دانع و  هنیک و 
نتفگ ازـسان  زا  هک  زین  یـسک  تسا و  نوعلم  قساف  يو  و  هدوب ،  یهارمگ  قسف و  قادصم  وا  ياهراک  نیا  لاحره ،  هب  دـیازفا :  یم  سپس 

(105  . ) دشاب یم  نوعلم  دنک  يریگولج  نوعلم  هب 
مایا یمامت  رد  دراد و  رایـسب  دنـسپان  ياهیگژیو  وا  هک  اریز  هدم ،  هار  دوخ  هب  دـیدرت  دـیزی ،  نعل  رد  هک  دراد  دـیکءات  زین  یـسولآ  همالع 

نتـشک هب  دومن و  تیانج  همه  نآ  هنیدم ،  هّکم و  رد  هک  سب  نیمه  وا  يدیلپ  رد  تسا .  هداتـسیان  زاب  هریبک  ناهانگ  باکترا  زا  شفیلکت 
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نادناخ هب  درک و  يدونـشوخ  راهظا  نآ  زا  داد و  تیاضر  داب -  شدج  وا و  رب  دنوادخ  ياهدورد  نیرترب  هک  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما 
نامیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلاسر  هب  ثیبخ  نیا  هک  تسا  نانچ  نم  نامگرب  بلاغ  و  دومن .  تناها  ترـضح  نآ 
ترتع هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  و  هّکم )   ) یهلا نما  مرح  نانکاس  هرابرد  دـیزی  تایانج  عومجم  لاـح ،  ره  هب  دوب .  هدرواـین 

هک دوبن  نیا  زا  رتمک  وا ،  ياهیراکهبت  رگید  و  ناشیا ،  تامم  زا  دعب  هچ  و  ع )   ) یلع نب  نیسح  تایح  ماگنه  رد  هچ  راوگرزب ،  نآ  كاپ 
تـسه هک  يزیچ  دشاب ،  هدوب  هدیـشوپ  یفخم  ناناملـسم  بلغا  رب  وا  رما  هک  منک  یمن  روصت  نم  دـنکفا .  تفاثک  نایم  رد  ار  نآرق  قاروا 

راک دوخ  دنوادخ  ات  دمآ ،  یمنرب  ناشتسد  زا  يرگید  راک  ییابیکش  زج  دندوب و  روج ) يافلخ   ) روهقم بولغم و  ماگنه  نآ  رد  نیملـسم 
درب .  نایاپ  هب  ار  شیوخ 

ماما نتشک  هب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ   : ) دیوگب نینچ  سپ  دنک ،  نعل  احیرص  ار  دیزی  دسرت  یم  طایتحا ،  رس  زا  مه ،  یسک  رگا 
ار دیزی )  ) زاب بیترت ،  نیا  هب  اریز  درک . ) بصغ  ار  نانآ  قح  درزآ و  تهج  نودب  ار  ربمایپ  ترتع  دـش و  یـضار  شنارای  و  ع )   ) نیـسح

هدرکن تفلاخم  شناوریپ  یکلام و  یبرع  نبا  زج  سک  چیه  نعل  هنوگ  نیا  اب  تسا .  نعل  نیا  لومـشم  صخا  روط  هب  وا  اریز  هدرک ،  نعل 
دنرامش یمن  زیاج  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  یضار  هک  ار  یسک  نعل  ارهاظ  هدش ،  لقن  نانآ  زا  هچنآ  هیاپ  رب  نانآ  اریز  دنا 

(106  ) دبرچب دیزی  دوخ  یهارمگ  رب  تسا  کیدزن  هک  تسا  یگرزب  یهارمگ  نامه  نیا  مسق ،  مناج  هب  و  ، 
یناخریم دـمحا  دیـس  ۀتـشون  مالـسا ، )  رد  ثیدـح  ریـس   ) باتک یقرواـپ  رد  یناود ،  یلع  نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  یمارگ  دنمـشناد 

دسیون :  یم  نینچ  يرجه )  لاس 505  يافوتم   ) یلازغ دّمحم  هرابرد  هحفص 358 ) )
وا نوچ  تسین ،  زیاج  دـیزی  نعل  دـیوگ :  یم  هک  هدرک  یم  طایتحا  سّدـقت و  راهظا  نادـنچ  فّوصت ،  رد  طارفا  هطـساو  هب  ارهاـظ  یلازغ 

یلازغ هب  باطخ  یّنس ،  رعاش  یناغف ،  لوق  هب  دشاب ! هدرک  هبوت  ع )   ) نیسح ماما  لتق  هعقاو  زا  دعب  تسا  نکمم  تسا و  ناملـسم  درف  کی 
: 

اداب تمرش  تنعل و ،  ینکن  سک  نینچ  رب 
دیزی لآ  یلع  دیزی و  هللا  نعل 

دیوگ :  یم  زین  يونزغ  ییانس  میکح 
يدینشن رگم  دنه  رسپ  ناتساد 

! ؟  دیسر هچ  ربمیپ  دالوا  رس  رب  وا  زا  هک 
تسکشب ربمیپ  نادند  بل و  وا  ردپ 

دیکمب ربمیپ  ّمع  رگج  وا  ردام 
تفرگب ربمیپ  داماد  قح  قحانب ،  دوخ ، 

دیربب ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ 
منکن نیرفن  تنعل و  ارچ  موق  نینچ  رب 

دیزی لآ  یلع  ادیزی و  هللا  نعل 
تفگ :  دیاب  ناسک  هنوگ  نیا  هب  يرآ ، 
نکم تنعل  وا  لآ  دیزی و  رب  یتفگ  هک  يا 
شتمحر دشاب  هدرک  یلاعت  قح  دیاش  هکنآز 
يادخ دشخب  رگا  درک  وا  یبن  لآ  اب  هچنآ 

 ! شتنعل یشاب  هدرک  رگ  ارت  دیاشخبب  مه 
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تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  ایآ 

( 107  ) تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  ایآ 
ماما یلع ،  ترـضح  ارهز و  ترـضح  رـسپ  هناخ  زا  یتکرح  بالقنا و  کی  هک  دوب  هاـگآ  یبوخ  هب  هیواـعم  نب  دـیزی  ناطیـش  بزح  ربهر 

دنازوس .  دهاوخ  ار  يوما  سحن  نامدود  دیشک و  دهاوخ  هنابز  يدوزب  هک  تسا  نوکت  لاح  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح 
یلو درب ،  راک  هب  ار  رز  روز و  حالـس  دـمآرد .  يرد  ره  زا  هفطن  رد  نآ  ندرک  هفخ  دـشر و  لاح  رد  بـالقنا  زا  يریگولج  يارب  هیواـعم 

 . دروخ تسکش  مه  اج  نیا  رد  یلو  داد ،  ار  توبن  نادناخ  اب  جاودزا  تلصو و  داهنشیپ  و  دش ،  دراو  ریوزت  رد  زا  تبقاع  تفرگن .  هجیتن 

ساّسح عقاوم 

زاس تشونرس  یهاگ  هکلب  كانرطخ ،  ساسح و  هداعلا  قوف  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  یسایس  ریغ  یسایس و  هورگره  ای  سکره و  يارب 
تیعطاق تیارد و  لـقع و  هناـشن  تسرد  يریگ  میمـصت  عقاوم ،  هنوگ  نیا  رد  دـنک .  ضوع  ار  یتلم  خـیرات  ریـسم  تسا  نکمم  و  تسا ، 

دشاب .  بالقنا  کی  تسکش  نتفر و  نیب  زا  ثعاب  اسب  هچ  هیضق  قمع  ندیدن  و  هحماسم ،  تلفغ و  و  تسا ، 
ار یببس  دنویپ  دمآرد و  یتسود  یتشآ و  رد  زا  رهاظب  يو  اب  دریگب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یبالقنا  تکرح  يولج  هکنیا  يارب  هیواعم 

يربک بنیز  رتخد  يراگتـساوخ  تلـصو و  داهنـشیپ  اب  تشاد  راظتنا  وا  تسناد .  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نایم  فالتخا  عفر  رد  رث  ؤم  لماع 
لقاال ای  دیآ ،  دیدپ  دوب  رتخد  یئاد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشورخ  هیحور  رد  یفاطعنا  شمرن و  دیزی ،  شرـسپ  يارب  مالـسلا  هیلع 

دوش .  هتفرگ  یتدم  ات  بالقنا  يولج 
دیزی يارب  ار  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  زا  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  همان  هنیدـم  رد  ناورم  دوخ  مکاح  هب  هیواعم 

طئارـش هیرهم و  رظن  زا  هک  دراد  مات  رایتخا  روظنم ،  نیا  ققحت  يارب  هک  دوزفا  دروآرد و  وا  دـقع  هب  هدومن و  يراگتـساوخ  دوخ  دـهعیلو 
نایم شزاس  نآ :  دناجنگب و  دقع  نمض  رد  ار  یـساسا  مهم و  طرـش  کی  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دنک و  دهعت  تسناد  بسانم  هچره  رگید 

 . هورگ ود  نایم  يریگرد  یمئاد  هکراتم  و  همصاخم ،  كرت  نالعا  و  ناطیش )  بزح   ) هیما ینب  و  هللا )  بزح   ) مشاه ینب 

دش بآ  رب  شقن  هیواعم  هسیسد 

هک درک  یم  روصت  نینچ  دیاش  دش .  رظن  دروم  رتخد  ردپ  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  یهار  هیواعم ،  همان  تفایرد  زا  سپ  هنیدـم  مکاح  ناورم 
نیا هدـش ،  يداش  رد  قرغ  ناتـسرپ  ایند  رگید  دـننام  و  دـنیوگ ،  یم  مدـقم  ریخ  يو  هب  هدرک و  لابقتـسا  الماک  تصرف  نیا  زا  مشاـه  ینب 
بزح ياضعا  زا  يرایسب  يارب  هک  ار  هیواعم  یناطیش  داهنـشیپ  ناورم  تفای ،  تیمـسر  سلجم  دوب  هچ  ره  دننک ! یمن  شومارف  ار  تمدخ 
توبن نادناخ  تلاسر و  نامدود  زا  نآ  نمـض  رد  دومن و  داریا  غیلب  يا  هبطخ  يو  درک .  حرطم  دمآ  یم  رظن  هب  هداعلا  قوف  مهم و  ناطیش 

ار هیواعم  نب  دیزی  یگداوناخ  یـسایس و  تیعقوم  رتخد ،  ردپ  ياهـضرق  مامت  تخادرپ  طرـش  هیرهم و  نایب  زا  سپ  درک و  ناوارف  دـیجمت 
تبثم خـساپ  راظتنا  هب  داد و  رارق  اهطرـش  همه  سءار  رد  ار  هیما  ینب  مشاه و  ینب  مصاـختم  حاـنج  ود  ناـیم  شزاـس  یتشآ و  هداد و  حرش 

تسشن . 
رد يداش  زا  هبرجت  مک  شیدنا و  هداس  نیب و  رهاظ  دارفا  دوب .  هدش  سبح  اه  هنیس  رد  اهسفن  هتفرگارف و  ار  سلجم  رـسارس  قلطم  توکس 
هار رد  نآ  زا  دـیاب  تسا ،  ییـالط  تصرف  بوخ و  تیعقوم  هچ  دـنتفگ  یم  شیوـخ  لد  رد  یـضعب  و  دـندیجنگ ،  یمن  شیوـخ  تسوـپ 

درک .  هدافتسا  همصاخم  كرت  شزاس و 
ار سلجم  هتـسشن و  مارآ  تکاس و  دوب  هاگآ  نمـشد  زومرم  ياه  هشقن  راک و  زومر  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نادیهـش  رـالاس  اـما 
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ار هللا  بزح  و  دسانشب ،  ار  نانآ  یبالقنا  حور  و  دمهفب ،  ار  نارگید  راکفا  تساوخ  یم  دیاش  تفگ ،  یمن  ینخس  الصا  درک و  یم  اشامت 
هـشقن و  تشگ ،  لیدـبت  سءای  هب  اهدـیما  دـش ،  ضوع  هنحـص  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دـنک ،  یبایزرا  ار  ناـنآ  تماقتـسا  و  دـیامزایب ،  مه 

دیدرگ .  اوسر  رگید  راب  دش و  بآرب  شقن  هیواعم  یناطیش 
ییاد زور  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  رتخد  رما  راـیتخا  هنیدـم و  مکاـح  ناورم  هب  ییوگ  خـساپ  رتخد ،  ردـپ  رفعج  نب  هللادـبع 

درک .  راذگاو  دوب  ماقم  الاو  ياوشیپ  مشاه و  ینب  گرزب  رتخد و  گرزب 
رب هناعطاق  دـناوخ و  شدوخ  ییابیز  نوچ  ییابیز  هبطخ  يرجه  يالبرک 61  ياروشاع  هسامح  نینوخ و  بالقنا  راذگ  ناینب  زیزع  نیـسح 

بزح هللا و  بزح  زا  کی  ره  يرکف  طخ  و  تشادرب ،  نازاب  تسایس  تسایـس  يور  زا  هدرپ  تفگ و  نخـس  سلجم  راضح  راظتنا  فالخ 
رد ناورم  يداهنشیپ  طرش  هس  اب  هرابرد  ترـضح  ددرگ .  یـسگم  ماد  راکـش  هک  تسناد  نآ  زا  رترب  ار  اقنع  و  درک ،  صخـشم  ار  ناطیش 

دومرف :  نینچ  ع )   ) يربک بنیز  رتخد  جاودزا 
هقباـس نینچمه  میهد ،  یمن  رارق  (س )  ارهز ناـمردام  یتّنـس  رهم  زا  رتـشیب  ار  دوخ  نارتـخد  هیرهم  زگره  تّوبن  تلاـسر و  نادـناخ  اـم  - 

 ، نانز هلیسو  هب  هک  دندوب  هیما  ینب  هکنیا  هب  هراشا   ) دنشاب هدرک  تخادرپ  نانز  هلیـسو  هب  ار  نادرم  ياهیهدب  نوید و  مشاه  ینب  هک  درادن 
 . (! دنتخادرپ یم  قیرط  نیا  زا  ار  نادرم  ياهضرق  و  دندرک ،  یم  نیمءات  ار  دوخ  یگدنز 

 . دشاب یمن  رگید  یسک  نانادان  زج  وا  هب  نادنمقالع  هدوزفاین  وا  تیصخش  رب  تیعقوم  نیا  دیزی ،  اما 

دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  قح و 

رایـسب هلمج  لطاب  قح و  نایم  حلـص  و  هیما )  ینب  مشاـه و  ینب  نیب  شزاـس  یتشآ و   ) جاودزا موس  طرـش  اـب  هطبار  رد  ع )   ) نیـسح ماـما 
دشاب :  هتسراو  ناناملسم  هدازآ و  ياهناسنا  همه  رییغت  لباقریغ  همانرب  یگدنز و  قشمرس  تسا  هدنبیز  هک  دومرف  يا  هدنزاس  هدنزرا و 

(108  ( ) ببسلا فیکف  بسنلا  ییعءا  دقلف  ایندلل  مکحلاصن  نکن  مل  هللا و  یف  مکانیداع  موق  ّان  (إ 
ایند و يارب  زگره  میراد ،  راکیپ  گنج و  نید )  نانمـشد   ) امـش اب  ادـخ  يدونـشخ  هار  رد  هک  میتسه  یهورگ  (ص )  دـمحم نادـناخ  اـم 

یببس تبارق  رب  دسر  هچ  دنک ،  لیمحت  ام  رب  ار  حلص  هک  هدنام  زجاع  ناوتان و  یلیماف  تبارق و  درک ،  میهاوخن  شزاس  امـش  اب  نآ  حلاصم 
یئوشانز !  تیعضو  جاودزا و  و 

ربارب رد  ار  شنارادـفرط  هللا و  بزح  یـسایس  یـشم  يرکف و  طخ  و  تخیر ،  ورف  ار  شنارادـفرط  هیواعم و  دـیما  هیاـپ  نیرخآ  نخـس  نیا 
سلجم نامه  رد  هک ،  هنوگنیدب  داد ،  ماجنا  هناگرزب  هنادرمناوج و  رایـسب  یلمع  نیـسح  ماما  نیارب  هوالع  تخاس .  نشور  ناطیـش  بزح 
شزرا هک  ار  یغاـب  دومن و  عطق  ار  دـیلپ  دـیزی  دـیما  هشیمه  يارب  و  درک ،  جـیوزت  مشاـه  ینب  نادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  يربـک  بنیز  رتـخد 

زا هدنمرـش  لجخ و  نارظن  گنت  ناـنیب و  رهاـظ  ماـما ،  لـمع  نیا  اـب  و  درک .  هبه  سورع  داـماد و  هب  دوخ  یـصخش  لاـم  زا  تشاد  یبوخ 
دنتخانش .  مه  ار  اهتیصخش  توافت  و  هدش ،  جراخ  سلجم 

دننک یمن  شزاس  دنراد  یفارحنا  لطاب و  يرکف  طخ  هک  نانآ  اب  یلماع ،  ناونع و  چـیه  اب  هک  هللا ،  بزح  زاتمم  زراب و  یگژیو  تسا  نیا 
هدش هئارا  ياهداهنشیپ  رد  دنشیدنا و  راو  نیـسح  هک  تسا  مزال  یهللا  بزح  درف  ره  رب  و  دنهد ،  یمن  نانآ  هب  یتشآ  یتسود و  تسد  و  ، 

 . تخومآ ار  ام  نادیهش  رالاس  هک  دننک ،  دروخرب  نانچ  لئاسم  اب  و  دنرب ،  راک  هب  ناوارف  تقد  نمشد  فرط  زا 

هیواعم سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  نیشتآ  ۀبطخ 

ار یقیاقح  درک و  داریا  يا  هبطخ  مدرم  ياضاقت  هب  انب  هیواعم  سلجم  رد  يزور  البرک ،  هسامح  بالقنا و  گرزب  ربهر  نازابناج و  رالاس 
نآ دجاو  غوردـب  ار  دوخ  هیواعم  هک  ار  هللا  بزح  يربهر و  طیارـش  زا  یتمـسق  هبطخ ،  نیا  رد  ترـضح  تخاس .  نشور  ناناملـسم  يارب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


تسناد .  نآ  زا  يوریپ  نآرق و  قیاقح  زا  ربهر  یهاگآ  ار  طیارش  زا  یکی  و  دومن ،  نایب  تسناد  یم  طیارش 
رد ناناملسم  نیگنس  هفیظو  دومرف و  توعد  دوخ  يربهر  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  غیلب  حیـصف و  هبطخ  داریا  نمـض  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

درک :  وگزاب  ار  نآ  زا  تعاطا  ربهر و  باختنا 
ِهللا ِباـتِک  یناـث  ِهللا  ُلوسَر  اـنلعج  نیذـللا  ِْنیَلَقَّثلاُدَـحَءا  َو  َنُوبِّیَّطلا ،  ِِهْتَیب  لـهءا  َو  نوبرقـالا ،  هللا  ِلُوسَر  ُةَْرتِع  َو  َنوِبلاـْغلا ،  ِهللا  ُبْزِح  ُنَْحن  )

انیْطُبی َو ال  ِهِریـسفَت ،  یف  اْنیَلَع  ُلَّوَعُْملاَو  ِهِْفلَخ ،  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْءاَی  ـال  ٍءْیَـش ،  ِّلُـک  ُلیـصْفَت  ِهیف  يذَّلا  یلاـعَت ،  َو  َكَراـبَت 
(109 ( . ) ٌۀَنوُرقَم هللا  ِۀَعاِطب  َْتناک  ْنءا  ٌۀَضُوْرفَم ،  انَتَعاط  ناف  انُوعیطءاَف  ُهَقئاقَح  ُِعبَّتَن  َْلب  ُهَلیوْءاَت ، 

هک تمیق  نارگ  نیگنـس و  تناما  ود  زا  یکی  و  ادـخ ،  ربمایپ  كاپ  تیب  لـها  کـیدزن و  ناـشیوخ  راـگدرورپ و  دـنمزوریپ  بزح  مییاـم  )
رد لطاب  نخـس  چیه  و  تسا ،  نآ  رد  زیچ  ره  لیـصفت  نایب و  هک  ینآرق  دادرارق ،  ادخ  باتک  تفج  ار  ام  نیلقث )  ثیدحرد   ) ادخ لوسر 
ام زا  نآ  لیوءات  مهف  و  دوش ،  دامتعا  هیکت و  ام  هب  دیاب  نآ  قیاقح  نایب  ریسفت و  رد  هک  یباتک  درادن ،  دوجو  هدنیآ  هتشذگب و  تبـسن  نآ 

دینک تعاطا  تیـصوصخ )  نینچ  اب   ) ار ام  سپ  میهد ،  یم  رارق  دوخ  راک  همانرب  ار  نآرق  قیاقح  زا  يوریپ  امئاد  هک  مییام  و  تسین ،  رود 
 ( . تسا هداد  رارق  شلوسر  دوخ و  زا  تعاطا  موزل  هب  نورقم  ار  ام  تعاطا  موزل  لاعتم  يادخ  هچ ،  تسا .  بجاو  امش  رب  ام  تعاطا  هک  ، 

(110)

! دنراذگ یمن  قرف  ار ،  لمج  هقان و  نیب  هیواعم  ناوریپ 

يدرم  : ) دسیون یم  بهذلا )  جورم   ) باتک رد  مراهچ ،  نرق  رد  مالسا  گرزب  ناسانش  یفارغج  ناخروم و  زا  يدوعسم ،  نیسح  نب  یلع 
يو رب  هک  هقان  نیا  تفگ :  تخیوآرد و  يو  اب  ماش  مدرم  زا  یکی  دمآ .  قشمد  هب  رتش  رب  راوس  نیّفص  زا  نتشگزاب  عقوم  رد  هفوک  لها  زا 
درم دـنتفر .  هیواعم  دزن  تفرگ و  الاب  ناشعازن  تسا .  هداتفا  وت  تسد  رد  هتفر و  تراـغ  هب  نیفـص  گـنج  رد  هک  تسا  نم  نآ  زا  يراوس 
نیا لام  هدام  رتش  نیا  دـنداد  یهاوگ  ینعی  دـنیوگ ) هدام  رتش  هب  هقان  برع  نابز  رد   ) تسوا لام  هقان  نیا  هک  دروآ  دـهاش  هاجنپ  یقـشمد 

یقارع درف  تسا و  یقشمد  درم  لام  هدامرتش )  ینعی   ) هقان هک  داد  مکح  روبزم ،  رفن  هاجنپ  تداهش  مکح  هب  مه  هیواعم  تسا .  یماش  درم 
رن تسین ،  هدام  ینعی   ) تسا لمج  تسین  هقان  رتش  نیا  دهد ! تریخ  ادخ  تفگ :  یقارع  درم  دـهد .  يو  لیوحت  ار  رتش  هک  درک  روبجم  ار 

ترتـش تفگ :  وا  هب  تساوخ و  ار  یفوک  درم  دـندش  قّرفتم  مدرم  هک  اهدـعب  درادـن ! تشگرب  ما و  هداد  یمکح  تفگ :  هیواـعم  تسا !) 
يو اب  گنج  يارب  نم  هک  ربب  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تفگ :  وا  هب  هتخادرپ و  وا  هب  رتش  تمیق  زا  شیب  هاگنآ  و  تشاد ؟  تمیق  ردقچ 

دننک . ) یمن  ارچ  نوچ و  هقان ،  لمج  هب  میوگب و  لمج  هقان  هب  رگا  ینعی  ! ) دنراذگ یمن  قرف  لمج  زا  ار  هقان  هک  مراد  درم  رازهدص 
گنج هب  نتفر  عقوم  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  يو  مکح  ِذاـفن  هیواـعم و  زا  مدرم  تعاـطا  دـسیون :  یم  ناتـساد  نیا  رکذ  زا  دـعب  يدوعـسم 
هعمج زامن  تسا ،  هبنـشراهچ  زورما  هک  تفگن  یـسک  دـناوخ و  هعمج  زامن  مدرم  اب  داد و  رد  هعمج  زامن  يالـص  هبنـشراهچ  زور  نیفص 

(111 (! ؟  ارچ
دندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هب  دقتعم  هیُما  ینب 

زا زواجتم  ماش  مدرم  و  دـنا ،  هدرک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  دـض  رب  تاـغیلبت  همه  نیا  ماـش ،  رد  هیما  ینب  هاگتـسد 
! ؟  تسمادک لطاب  تسیک و  قح  دنناد  یم  اجک  دنا ؛ هدینش  اهربنم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ّبس  نعل و  لاس  تسیب 

ودب ار  قح  دوش  یم  روطچ  دناد  یمن  ار  مشاه  ینب  راختفا  نارازه  زا  یکی  دیاش  هدینشن و  ع )   ) نینسح زا  یمسا  ادبا  دیاش  هک  یماش  درف 
نب یلع  هیلع  هتـسویپ  نآ  زارف  رب  هک  يربنم  نامه  زا  دیزی  تفالخ  زکرم  رد  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  هکنیا  زج  درک ؟  رادیب  ار  وا  دـیناسر و 

شوگ هب  ار  مشاه  ینب  ریاس  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تاراـختفا  دور و  ـالاب  دوب  هدـش  غیلبت  مشاـه  ینب  ریاـس  و  ع )   ) بلاـط یبا 
 ، البرک رد  ار  وا  ناردارب  ردپ و  ندش  هتـشک  هصق  ات  دـناروشب ،  دـیزی  رب  ار  ماش  لها  دـنک و  اوسر  ار  هیواعم  دـیزی و  دـناسرب و  ماش  مدرم 
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اب نمـشد  دوش و  دوبان  وحم و  یلکب  هیواعم  تاغیلبت  موش  راثآ  هجیتن  رد  دـنیامن و  لفحم  سلجم و  ره  يوگتفگ  زارد  ناـیلاس  ماـش  لـها 
دهد .  ناشن  هنوراو  ار  تقیقح  دناوتن  دراد  هک  یتردق  هطلس و  همه 

 ، دـش هتـشک  بارحم  رد  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  یتقو  هک  تفرگ  هزادـنا  اجنیا  زا  دـیاب  ار  ماش  رد  يوما  ءوس  تاغیلبت  هیاپ 
(112 (! ؟  دنا هتشک  ار  وا  بارحم  رد  هدمآ و  دجسم  هب  هک  هدناوخ  یم  زامن  یلع  رگم  دنتفگ  یم  هدرک و  بّجعت  ماش  لها 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  لاقتنا 

نایعیـش دزن  هک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  اب  مدرم  ترـضح  نآ  تیـصو  بجوم  هب  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
رگشل دوب  تفالخ  ّرقم  هک  قارع  يوس  هب  هتـسشنن  مارآ  هیواعم  یلو  دش ،  تفالخ  يدصتم  ترـضح  دندرک و  تعیب  دشاب ،  یم  مود  ماما 

تخادرپ .  گنج  هب  ع )   ) یلع نب  نسح  ماما  اب  دیشک و 
بناج هب  هدرک  دـساف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نارادرـس  نارای و  اجیردـت  فازگ ،  ياهلوپ  نداد  فلتخم و  ياه  هسیـسد  اب  هیواـعم 
هیواعم زین  ددرگرب و  يو  هب  هیواعم ،  تشذگرد  زا  سپ  هک  طرش  نیا  هب  ار  تفالخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هرخالاب  دیشک و  دوخ 

(113  . ) درکراذگاو وا  هب  دنکن ،  ضرعت  نایعیش  هب 
دومن و راطخا  مدرم  هب  درک  داریا  هک  یی  ینارنخس  رد  هدمآ  قارع  هب  هلصافالب  الیتسا و  یمالـسا  تفالخ  رب  هیواعم  يرجه  لهچ  لاس  رد 

زین ( 114  ( ) مدیسر مه  دوخ  دوصقم  هب  منک و  تموکح  امش  رب  متـساوخ  یم  هکلب  مدیگنج ،  یمن  هزور  زامن و  رـس  امـش  اب  نم   : ) تفگ
زا يو  تسایس  هک  درک  هراشا  نخس  نیا  اب  هیواعم  ( 115  ( ) تسا نم  ياپ  ریز  وغل و  متسب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هک  ینامیپ   : ) تفگ
راک هب  دوخ  تموکح  نتـشاد  هگن  هدـنز  رد  ار  دوخ  يورین  همه  تشاد و  دـهاوخن  يدّـهعت  ینید  تاررقم  هب  تبـسن  تسادـج و  تناـید 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  ینیشناج  تفالخ و  هن  تسا  یهاشداپ  تنطلس و  یتموکح  نینچ  هک  تسا  نشور  هتبلا  و  تسب ،  دهاوخ 
زا یخرب  رد  زین  دوــخ  و  ( 116  ) دـنداد شمالـس  یهاشداپ  ناونع  هب  دـنتفایراب  يو  روضح  هب  هک  یناـسک  زا  یـضعب  هک  دوب  اـج  نیمه  زا 

هتبلا درمـش و  یم  هفیلخ  ار  دوخ  ماع  ـالم  رد  هچ  رگا  ( 117  ) درک یم  ریبعت  یهاشداپ  کلم و  اـب  دوخ  تموکح  زا  یـصوصخ ،  سلاـجم 
دوخ رـسپ  دیناشوپ و  لمع  ۀماج  دوخ  تین  هب  زین  هرخ  الاب  هکنانچ  دراد .  دوخ  لابند  هب  ار  تثارو  دـشاب  راوتـسا  روز  هیاپ  رب  هک  یهاشداپ 

نآ و  ( 118  ) دیزگرب دوخ  ینیـشناج  هب  هداد  رارق  دهع  یلو  تشادن ،  ینید  تیـصخش  نیرتمک  دوب و  راب  دـنب و  یب  یناوج  هک  ار ،  دـیزی 
تخاس .  مهارف  ار  نیگنن  ثداوح  همه 

تفالخ صوصخ  رد  ینعی  دسرب ،  تفالخ  هب  يو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  تشاذگ  دهاوخن  هک  دیناسر  دوخ  هتـشذگ  نایب  اب  هیواعم ، 
 . تخاس راومه  دـیزی  دوخ  دـنزرف  يارب  ار  هار  و  ( 119  ) درک دیهـش  مس  اـب  ار  نسح  هک  دوب  ناـمه  نآ  دراد و  رگید  يرکف  دوخ  زا  دـعب 

یف امک  دـنرب و  رـس  هب  شیاسآ  نما و  طیحم  رد  تیب  لها  نایعیـش  تشاذـگ  دـهاوخن  زگره  هک  دـینامهف  هدربمان  نامیپ  ياغلا  اـب  هیواـعم 
(120  . ) درک هدایپ  المع  زین  ار  ینعم  نیمه  و  دنهد ،  همادا  دوخ  ینید  ياهتیلاعف  هب  قباسلا 

دوخ ضرِع  لام و  ناج و  ثیح  زا  یتّینوصم  هنوگچیه  دـنک  لقن  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  بقاـنم  رد  سکره  هک  درک  مـالعا  يو 
رد و  دنهد .  ناوارف  يا  هزیاج  يو  هب  دروایب  یثیدح  افلخ  هباحص و  ریاس  تبقنم  حدم و  رد  هکره  داد  روتسد  زین  ( 121  . ) تشاد دهاوخن 

یلع هب  ربانم  يور  رد  یمالسا  دالب  همه  رد  داد  روتـسد  نینچمه  ( 122  . ) دش لعج  هباحص  بقانم  رد  يرایسب  رابخا  روتـسد ،  نیا  هجیتن 
لاّمع و يرایتسد  هب  هیواـعم  دـش . ) ارجا  يوما 110-99  هفیلخ  زیزعلادـبع  نبرمع  نامز  ات  روتـسد  نیا  و   ) دوش هتفگ  ازـسان  مالـسلا  هیلع 
رد هدز  هزین  هب  ار  نانآ  زا  یخرب  رـس  تشک و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ّصاوخ  دـندوب  یباحـص  ناشیا  زا  یعمج  هک  دوخ  ناـنادرگراک 
یم يراددوخ  راک  نیا  زا  هکره  درک و  یم  فیلکت  یلع  زا  يرازیب  ازـسان و  هب  دـندوب  اـجره  رد  ار  نایعیـش  مومع  يو  دـینادرگ .  اـهرهش 

(123  . ) دیسر یم  لتق  هب  درک 
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هعیش يارب  راگزور  نیرت  تخس 

یتّینوصم هنوگچیه  هعیـش  هک  تسا  هیواعم  هلاس  تسیب  تموکح  نامز  نامه  عّیـشت ،  خـیرات  رد  هعیـش  يارب  اـهنامز  نیرت  تخـس  زا  یکی 
راوگان عاضوا  ندینادرگرب  يارب  یتردق  نیرتمک  دـندوب  هیواعم  نامز  رد  هک  موس )  ماما  مود و  ماما   ) هعیـش نایاوشیپ  زا  نت  ود  تشادـن . 

رد دش ،  دیهش  دوخ  نادنزرف  نارای و  همه  اب  درک و  مایق  دیزی  تنطلس  لوا  هام  شـش  رد  هک  هعیـش ،  موس  ماما  یّتح  دنتـشادن .  رایتخا  رد 
تشادن .  زین  ار  مادقا  نیا  نّکمت  تسیز  یم  هیواعم  تفالخ  رد  هک  یلاس  هد  تدم 

 ، يو نانادرگراک  هیواعم و  اـصوصخ  هباحـص ،  زا  یخرب  تسد  هب  هک  ار  اـهیراب  دـنب و  یب  قحاـن و  ياهراتـشک  همه  نیا  نّنـست  ّتیرثکا 
هباحص هدیسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  ياضتقم  هب  دندوب و  هباحـص  نانآ  هک  دننک  یم  هیجوت  تسا  هتفای  ماجنا 

یمن ار  رذع  نیا  هعیش  یلو  تسا !  وفعم  دنزب  رس  ناشیا  زا  هک  یتیانج  مرج و  ره  تسا و  یضار  ناشیا  زا  دنوادخ  و  روذعم ،  دندهتجم و 
اریز :  دریذپ 

هتـساخ و اـپ  هب  يدازآ  تلادـع و  قح و  ياـیحا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـننام  یعاـمتجا  ربهر  کـی  تسین  لوقعم  ـالوا ، 
هک یتقو  سپس  دنشخب .  قّقحت  سابل  ار  نآ  هتشاذگ ،  سّدقم  روظنم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  دنادرگ  دوخ  هدیقعمه  ار  یعمج 

يراکهبت و یـشک و  قح  هنوگره  دشخبب و  قلطم  يدازآ  دوخ  ۀـسدقم  نیناوق  مدرم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  نارای  دـش ،  لیان  دوخ  روظنم  هب 
! دنک بارخ  ار  نآ  زین  رازبا  تسد و  نامه  اب  هدرک  اپرب  ار  ییانب  هک  يرازبا  تسد و  اب  ینعی  دناد ،  ّوفعم  ناشیا  زا  ار  يرابودنب  یب 

یفّرعم نوصم  هدیزرمآ و  ار  ناشیا  دنک و  یم  حیحـصت  ار  نانآ  عورـشم  ریغ  اوران و  لامعا  و  سیدقت ،  ار  هباحـص  هک  تایاور  نیا  ایناث ، 
خیرات تداهش  هب  هباحص ،  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا .  ناشیا  راتفگ  هب  دنتسم  هدیسر و  ام  هب  هباحص  دوخ  قیرط  زا  دیامن ،  یم 

اوسر نعل و  ّبس و  راتشک و  هب  تسد  اضعب  هک  دندوب  هباحص  نامه  هچ ،  دندرک ؛ یمن  تیروذعم  تینوصم و  هلماعم  رگیدمه  اب  یعطق ، 
دنتشاد .  یمن  اور  رگیدمه  قح  رد  يا  هحماسم  ضامغا و  نیرتمک  زگره  دندز و  یم  رگیدمه  ندرک 

يرگید يانعم  اهنآ  زا  دوصقم  دنشاب  حیحص  مه  رگا  دنتسین و  حیحص  تایاور  نیا  هباحص ،  دوخ  لمع  تداهـش  هب  تشذگ ،  هچنآ  ربانب 
تسا .  هباحص  ینوناق  سیدقت  ّتینوصم و  زا  ریغ 

ینعم دیامرف  تیاضر  راهظا  دنا  هدرک  وا  نامرف  يارجا  رد  هک  یتمدـخ  ربارب  رد  هباحـص  زا  يزور  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  رگا  اضرف 
هک ینامرفان  هنوگره  دنناوت  یم  هدنیآ  رد  هکنیا  هن  تسا  نانآ  ِخیرات  نآ  زا  شیپ  تامدخ  ای  روبزم  تمدخ  ِصوصخ  زا  ریدقت  ( 124  ) نآ

! دننکب دهاوخ  یم  ناشلد 

هیما ینب  تنطلس  رارقتسا 

یمالسا تموکح  مامز  دوب  هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  روزب  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دیزی  شرـسپ  تشذگ و  رد  هیواعم  يرجه  تصـش  لاس 
تفرگ .  تسد  رد  ار 

هب ییانتعا  ردپ  تایح  نامز  رد  یتح  هک  دوب  یلاباال  یناوج  تشادن .  ینید  تیـصخش  هنوگچیه  خیرات  تداهـش  هب  دیزی  میتفگ ،  هکنانچ 
دوخ تموکح  لاس  هس  رد  يو  دش .  یمن  شرـس  يزیچ  ینار  توهـش  يراب و  دنب و  یب  یـشایع و  زج  تشادـن و  مالـسا  نیناوق  لوصا و 

تشادن .  هقباس  دوب  هتشذگ  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  مالسا  روهظ  خیرات  رد  هک  تخادنا  هار  هب  یعیاجف 
نیا تموکح  دنتفرگ .  تسد  رد  هدش  طبض  خیراوت  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  یمالـسا  تموکح  مامز  هیما  ینب  زا  ناورم  لآ  مه  دیزی  زا  سپ 

هعماج رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یموش  هریت و  راگزور  تشاد  همادا  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  هک  يرفن  هدزاـی  هتـسد 
تموکح هرود  رد  درک .  یمن  تموکح  دوب  هدش  هتـشاذگ  نآ  رب  یمالـسا  تفالخ  مان  هک  يدادبتـسا  یبرع  يروتارپما  کی  زج  یمالـسا 
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یب دش ،  یم  هدرمش  نید !  یماح  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیشناج  هک  تقو ،  ۀفیلخ  هک  دیشک  ییاج  هب  راک  یتح  نانیا 
(125 !) دزادرپب ینارذگ  شوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جح  مسوم  رد  ات  دزاسب  يا  هفرغ  هبعک  هناخ  يالاب  تفرگ  میمصت  اباحم 

دوـخ يادـخ  شیپ  هک  تماـیق  زور  تفگ :  درک  اـشنا  نآرق  هب  باـطخ  هک  يرعـش  رد  داد و  رارق  ریت  جاـمآ  ار  میرک  نآرق  تقو ،  هـفیلخ 
(126 ! ) درک هراپ  هراپ  ارم  هفیلخ  وگب  یبای  یم  روضح 

رد تسه ،  هدوب و  ینید  تیعجرم  یمالسا و  تفالخ  هلئـسم  ود  رـس  رب  تسا  نّنـست  تیرثکا  اب  شا  یـساسا  رظن  فالتخا  هک  هعیـش ،  هتبلا 
تیمولظم و هفایق  تقو و  ياهتموکح  يراب  دنب و  یب  يرگدادیب و  هویش  یلو  دینارذگ ،  یم  ار  راوشد  خلت و  يراگزور  کیرات  هرود  نیا 

شارخلد تداهـش  اـصوصخم  تخاـس و  یم  رتراوتـسا  دوـخ  دـیاقع  رد  زور  هبزور  ار  هورگ  نیا  تیب ،  لـها  ناـیاوشیپ  تراـهط  يوـقت و 
کمک ناریا  نمی و  قارع و  دننام  تفالخ  زکرم  زا  رود  قطانم  رد  هژیوب  عّیـشت  نتفای  هعـسوت  رد  هعیـش ،  موس  ياوشیپ  نیـسح ،  ترـضح 

درک .  ییازسب 
تداهـش زا  رتشیب  لاس  لهچ  هدشن و  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  هک  هعیـش ،  مجنپ  ياوشیپ  تماما  نامز  رد  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  هاوگ 

دننام یمالسا  روشک  فارطا  زا  نایعیش  دوب ،  هدش  ادیپ  يوما  تموکح  ناینب  رد  هک  یفعض  لالتخا و  تبسانم  هب  دوب ،  هتشذگن  موس  ماما 
هدشن مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  زین  دـنتخادرپ .  يو  رـضحم  رد  ینید  فراعم  مّلعت  ثیدـح و  ذـخا  هب  هتخیر  مجنپ  ياوشیپ  رود  هب  لیس 
بـسح هب  هعیـش  لاح  نیع  رد  دـنچ  ره  ( 127  ) دـنتخاس نیـشن  هعیـش  هداهن و  داـینب  ناریا  رد  ار  مق  رهـش  تلود  يارما  زا  رفندـنچ  هک  دوب 

ّدـض رب  راشف  ترثک  رثا  رد  اهراب  يولع  تاداـس  دـندرک .  یم  یگدـنز  بهذـم  هب  رهاـظت  نودـب  هّیقت و  لاـح  رد  دوخ  ناـیاوشیپ  روتـسد 
تقو ياورپ  یب  تموکح  دنداد و  فک  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  هرخ  الاب  دندروخ و  تسکش  یلو  دندرک  مایق  تموکح  ياهیرگدادیب 

 . دنتخیوآ راد  هب  هدروآ  نوریب  ربق  زا  ار  مالسلا ،  هیلع  داّجس  ماما  دنزرف  دیز ،  دسج  درکن .  راذگ  ورف  يراک  چیه  زا  ناشندرک  لامیاپ  رد 
ات هیما  ینب  تایانج  هنماد  ( 128  . ) دنداد داب  هب  ار  شرتسکاخ  دندز و  شتآ  هدروآ  نییاپ  ار  نآ  سپس  دوب ،  راد  رس  رب  يو  دسج  لاس  هس 

هدوب نانآ  تسد  هب  زین  موس  مود و  ماما  تشذگرد  هکنانچ  ( 129  ) دندش مومسم  هیما  ینب  تسد  هب  زین  مجنپ  مراهچ و  ماما  هک  تساجنآ 
 ، دـنناد یم  هعاطلا  ضرتفم  امومع  ار  افلخ  هکنیا  اب  ننـست  لها  تیرثکا  هک  تسا  هدرپ  یب  شاف و  يّدـح  هب  نایوما  لاـمعا  عیاـجف  تسا . 

دننک .  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  نانآ  هک  دنا  هدش  ریزگان 
نامثع و رمع و  رکبوبا و  زا :  تراـبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  اـهنآ  رظن  هب  هک  نیتسخن ،  هناـگراهچ  ياـفلخ   . 1

دنتسه .  ( 130  ) مالسلا هیلع  یلع 
دریگ .  یم  ارف  ار  ناورم  ینب  نایفس و  ینب  دوش و  یم  عورش  هیواعم  زا  هک  بصاغ ،  يافلخ   . 2

زا سپ  هک  دـندوب  هـتخیگنارب  ار  موـمع  ترفن  يا  هزادـنا  هـب  يراـب ،  دـنب و  یب  يرگدادـیب و  رثا  رد  دوـخ ،  تموـکح  نارود  رد  نییوـما 
هداوناخ زا  یعمج  اب  ناورم  رسپ  ود  هک  ینامز  رامح ،  ناورم  نانآ ،  هفیلخ  نیرخآ  ندش  هتـشک  نایـساّبع و  زا  هلـسلس  نآ  یعطق  تسکش 

رد هک  رایـسب  ياهینادرگرـس  زا  سپ  هرخـالاب  اـت  دـندادن ،  ناـشهانپ  دـندروآ  يور  هک  اـج  ره  هب  دـنتخیرگ  ماـش  هفـالخلاراد  زا  تفـالخ 
دندمآ رد  نمی  بونج  هب  دندش ،  فلت  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ناشیا  زا  يرایـسب  و  دنداتفا .  یگراچیب  تنحم و  هب  هشبح  هبون و  ياهنابایب 

(131  . ) دندیدرگ دیدپان  مدرم  نایم  رد  اجنآ  دندش و  هّکم  مزاع  نالاّمح  يز  رد  هدرک  لیصحت  مدرم  زا  یهار  جرخ  یگزویرد ،  هب  و  ، 

يرجه مود  نرق  رد  هعیش 

فلتخم قطاـنم  هیما  ینب  ياهیراتفردـب  يرگدادـیب و  رثا  رد  هک  ینینوـخ  ياـهگنج  تاـبالقنا و  لاـبند  هب  يرجه  مود  نرق  ثلث  رخاوا  رد 
توعد يّدصتم  دش .  ادیپ  ناریا  ناسارخ  هیحان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمغیپ  تیب  لها  مان  هب  زین  یتوعد  دوب ،  هتفرگارف  ار  یمالسا 

(132  . ) تخادنارب ار  يوما  تلود  ات  درک  تفرشیپ  هب  عورـش  دومن و  مایق  يوما  تفالخ  دضرب  هک  دوب  یناریا  رادرـس  يزَورَم  ملـسموبا  ، 
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هیلع تیب  لـها  يادهـش  یهاوخنوخ  ناونع  شیب  مک و  تفرگ و  یم  همـشچرس  هعیـش  قیمع  تاـغیلبت  زا  هچ  رگا  بـالقنا ،  تضهن و  نیا 
هب همه  نیا  اب  دنتفرگ ،  یم  تعیب  هتسبرس )  روط  هب   ) تیب لها  زا  هدیدنسپ  درم  کی  يارب  مدرم  زا  تضهن  نارس  یتح  تشاد و  ار  مالـسلا 

هضرع هنیدم  رد  هّیماما  هعیش  مشـش  ماما  هب  ار  تفالخ  تعیب  ملـسموبا  یتقو  هکنیا  لیلد  هب  دوبن .  هعیـش  نایاوشیپ  هراشا  ای  میقتـسم  روتـسد 
(133  ( . ) تسین نم  هنامز  زین  هنامز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت   : ) دومرف درک و  در  ادج  يو  تشاد ، 

هب یتح  دنداد .  ناشن  شوخ  يور  نییولع  مدرم و  هب  اتّقوم  راک  زاغآ  رد  و  ( 134  ) دندوبر ار  تفالخ  تیب  لها  مان  هب  سابع  ینب  هرخ  الاب 
يرید یلو  ( 135  . ) دندز شتآ  دنتفای  هچ  ره  هتفاکـش  ار  هیما  ینب  يافلخ  روبق  دندرک و  ماع  لتق  ار  هیما  ینب  نییولع ،  يادهـش  ماقتنا  مان 

! دنتسب تشپ  زا  ار  هیما  ینب  تسد  يرابودنب  یب  يرگدادیب و  رد  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  هیما  ینب  ۀناملاظ  ةویش  زین  نانآ  هک  تشذگن 
 . دیـشخب يو  هب  هرقن  مهرد  نویلیم  هس  نیما  و  دروآ ،  فیک  رـس  ار  یـسابع  هفیلخ  نیما  زیگنا ،  توهـش  تیب  ود  ندـناوخ  اـب  یّنغم  کـی 
 : تفگ خساپ  رد  هفیلخ  یـشخب ؟  یم  نم  هب  ار  لوپ  همه  نیا  نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  هتخادنا  هفیلخ  مدـق  هب  ار  دوخ  يداش ،  زا  یّنغم ، 

(136  !) میریگ یم  روشک  هتخانشان  هیحان  کی  زا  ار  لوپ  نیا  ام  درادن ،  یتّیمها 
فرصم هب  دش  یم  ریزارـس  هفالخلاراد  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  ناونع  هب  یمالـسا  ياهروشک  راطقا  زا  هلاس  همه  هک  يروآ  ماسرـس  تورث 

یم نارازه  هب  یسابع  يافلخ  رابرد  رد  ابیز  نارسپ  نارتخد و  شو و  يرپ  نازینک  هرامش  دیـسر .  یم  تقو  هفیلخ  یـشک  قح  ینارـسوه و 
دیسر . 

يو رگدادیب  نانمـشد  اهنت ،  دوب ،  هدرکن  يرییغت  نیرتکچوک  زاب  سابع  ینب  ندمآ  راک  يور  يوما و  تلود  ضارقنا  زا  سپ  هعیـش  عضو 
(137 !) دندوب هداد  مسا  رییغت 

دعب ! . . .  یلو  دش ،  رورسم  ادتبا  دیزی ، 
ابرقا و وزج  ار  یـسک  هّیما  ینب  زا  ریغ  هب  ناماس  نآ  مدرم  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هیلع  ماـش  رد  هیما  ینب  تاـغیلبت 
رد مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ترضح  تانایب  ماش و  هب  تیب  لها  يارـسا  دورو  یلو  دنتـسناد ،  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناشیوخ 
زا لاح  قیقحت  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  ماش  مدرم  نتفرگ  سامت  دیزی و  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  نانخـس  قشمد و  عراوش  ربنم و 

دراد .  هاگن  ماش  رد  ار  ارسا  تسناوتن  زگره  نآ  زا  سپ  اذل  دش و  اوسر  دیزی  تشادرب و  راک  يور  زا  هدرپ  ترضح ،  نآ 
نیا خوسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یعقاو  ياـبرقا  ینعی  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هیلع  دوخ و  هلرب  هیما  ینب  عقاو  فـالخ  تاـغیلبت 

دوب و هدش  ریگاج  فلـسلا )  براجت   ) لقن هب  انب   ) زین قشمد  خیاشم  راکفا  رد  هک  دوب  دـیدش  يا  هزادـنا  هب  ماش ،  مدرم  ناهذا  رد  تاغیلبت 
 ، تسا ربتعم  فلسلا  براجت  لقن  دش .  یمن  هتشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  دوب  هتفاین  عوقو  قشمد  ماش و  هب  تلاسر  نادناخ  يارسا  دورو  رگا 

دوش .  یم  بوسحم  رداصم  ذخآم و  زا  روبزم  خیرات  و 
 ، هدـمآ بلاغ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  یلع  نب  نیـسح  رب  داد  یم  ناشن  مه  لاح  رهاظ  تروص  هچناـنچ  درک  یم  لاـیخ  دـیزی  زاـغآ  رد 

تـسناد یمن  یلو  دـندرگ ! یم  نیطلاو  ءاملا  نامرهق  مما و  باقرلا  کلام  شدافحا  باقعا و  دوخ و  دـبای و  یم  رارقتـسا  شموش  تنطلس 
كدـنا اذـل  تسا .  نآ  لوا  سکع  رب  دـیزی  راک  رخآ  و  ۀـّیبولغملا )  ةروص  یف  ۀـّیبلاغ   ) تسا بلاـغ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  عقاو  رد  هک 

هیواعم شرسپ  يو  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  دش .  اوسر  دبا  يارب  دیدرگ و  نوگنرس  داتفا و  نیمز  هب  تنطلـس  هکیرا  زا  هک  تشذگن  یتدم 
درک .  مالعا  مومع  دزن  ار  ردپ  ییاوسر  قشمد  دجسم  رد  ربنم  يالاب  رد  زین  دیزی  نب 

 . داد هزیاج  ماعنا و  وا  هب  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  هک  دوب  رورسم  داش و  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  نتشک  زا  يا  هزادنا  هب  زاغآ  رد  دیزی 
ترضح رّهطم  رس  نوچ  هک  ددرگ  یم  راکشآ  يو  رب  درگنب  کین  وا  لاوقا  دیزی و  لاعفا  رد  هک  یسک  ( : 138  ) دیوگ هر )   ) یمق ثّدحم 

نب یلع  تفگ و  نانخس  نآ  درک و  رّهطم  رس  اب  اهتراسج  نآ  تشگ و  نامداش  تخـس  دندروآ  ار  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  هللادبع  یبا 
اّما ( 139  . ) تخادنا تسوپ  ناشیا  هرهچ  ات  دندوبن  ظوفحم  امرـس  امرگ و  زا  هک  درک  ینادنز  رد  نادناخ  ریاس  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
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دنتخانش .  ار  اهنآ  مدرم  نوچ 
راک زا  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  زا  نانآ  هک  دیدرگ  مولعم  دندیدب و  ار  اهنآ  یمولظم  دنتسنادب و  ار  ناشیا  يراوگرزب  و 

نتـشیوخ تساوخ  دش ،  هاگآ  نآ  رب  دیزی  دندومن و  يور  تیب  لها  هب  دندرک و  نعل  دنداد و  مانـشد  ار  وا  دندومن و  تهارک  راهظا  دـیزی 
دومن و ینامیـشپ  راهظا  ترـضح  نآ  نتـشک  زا  درک و  نیرفن  ار  وا  داد و  دایز  نبا  هب  ار  لتق  تبـسن  دیامن ،  يرب  ترـضح  نآ  نوخ  زا  ار 
 ، ار یهاشداپ  کلم و  ظفح  دروآ ،  دورف  شیوخ  صاخ  يارس  رد  ار  اهنآ  درک و  وکین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  ار  شیوخ  راتفر 
 . دشاب هدش  نامیشپ  ترضح  نآ  نتشک  زا  دشاب و  هدیدنسپن  ار  دایز  نبا  راک  یتسار  هکنآ  هن  دنک ،  بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  لد  ات 

دناوخب و دوخ  کیدزن  ار  دایز  نبا  دیزی  هک ،  تسا  هدرک  تیاور  هرکذت )   ) رد يزوجلا )  نبا  طبس   ) هک تسا  یناتـساد  رما ،  نیا  رب  لیلد 
درب دوخ  نوردنا  هب  ار  وا  زین  دینادرگ .  دنلب  ار  وا  تلزنم  دیناشن و  دوخ  کیدزن  داد و  گرزب  ياه  هفحت  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  ناوارف  لام 

درک :  اشنا  ههادبلاب  ار  تایبا  نیا  دوخ  ناوخب و  تفگ :  برطم  هب  یتسم  لاح  رد  یبش  درک و  میدن  دوخ و  نانز  دزن 
(140  ) یشاشم يورت  ۀبرش  ینقسا 

دایز نبا  اهلثم  قساف  لم  مث 
يدنع ۀنام  الا  ّرسلا و  بحاص 
يداهج یمنغم و  يدیدستل  و 
انیسح ینعءا  یجراخلا  لتاق 

داّسحلا ءادع و  الا  دیبم  و 
دیزی متشک .  دیزی  رما  هب  ار  نیـسح  نم  تفگ :  ماش  هار  رد  يرکـش  حیرـش  نب  رفاسم  هب  دایز  نبا  هک ،  تسا  هدرک  لقن  لماک  رد  ریثا  نبا 

مدرک .  رایتخا  ار  وا  لتق  نم  و  يوش ؛  هتشک  وت  دیاب  ای  دوش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  دیاب  ای  تفگ :  نم  هب 
راظنا رد  لمع  نیا  تسا  هدـید  نوچ  هدوب ،  تسایـس  ریوزت و  هلیح و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دـیزی  ینامیـشپ  راهظا  سپ 

لتق زا  نطاب  رد  ّالا  دیامن و  بولق  بلج  هّیور ،  نآ  اب  هکلب  دنک ،  هئربت  ار  دوخ  هتساوخ  هدیـشخب  شا  هیلع  دب  هجیتن  یمومع  راکفا  مدرم و 
تسا .  هدوب  رورسم  ترضح  نآ 

لوسر هناحیر  هک  درک  راداو  ارم  رم  الا  یلوا  زا  تعاطا  ایادخ  تسا :  هتفگ  یم  زامن  زا  دـعب  هدـناوخ و  یم  زامن  زین  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
(141  !!) مناسرب لتق  هب  ار  هللا 

 ( . لاس 2139 ق زیربت  نیدحوملا ص 115 ط  سینا  رصم و  یبهذ ج 2 ص 280 ط  لادتعالا  نازیم  هب  دوش  عوجر  )

؟  دنتسه یناسک  هچ  رم  الا  یلوا 

لوسر و ادخ و  نامرف  نامیا  لها  يا  ( : 142 ( ) ْمُْکنِم ِْرم  الا  یلُوا  َو  َلُوسَّرلا  اُوعیطءا  َو  َهللاوعیطءا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیءا  ای   : ) دـیامرف یم  نآرق 
ادـخ و مکح  هب  عوجر   ) راک نیا  و  دـیراد ،  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـینک ،  تعاـطا  ار  لوسر )  ادـخ و  فرط  زا   ) نارادـنامرف

دوب .  دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دینک  رّوصت  هچره  زا  امش  يارب  لوسر ) 
ماما بلاط و  یبا  نب  یلع  نءاش  رد  هیآ  نیا  دومرف :  ترـضح  درک ،  لا  ؤس  هیآ  نیا  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـصب  یبا 

(143  . ) تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و 
دنشاب یم  همطاف  یلع و  لسن  زا  هک  راهطا  هّمئا  ةرابرد  رم  الا  یلوا  ۀفیرـش  هیآ  دومرف :  ماما  هک  تسا  هدمآ  ریـصب  یبا  زا  رگید  ثیدح  رد 

(144  . ) تسا هدیدرگ  لزان 
چیه دماجنا ،  یم  یهلا  تیـصعم  هب  راک  هک  اجنآ  قلاخلا : )  ۀیـصعمیف  قولخمل  ۀعاط  ال   : ) تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب و هعاـطالا  بجاو  قلطم  وحن  هب  هک  دنتـسه  يو  موـصعم  دـنزرف  هدزاـی  بلاـط و  یبا  نب  یلع  اـهنت  درک .  تعاـطا  دـیابن  ار  یقوـلخم 
ار موصعمریغ  صاخـشا  تعاطا  لاعتم  يادـخ  زگره  و  تسا .  هدومرف  بجاو  اـقلطم  هللا  لوسر  تعاـطا  دـننام  ار  ناـنآ  تعاـطا  دـنوادخ 

دهد .  یمن  ناشرارق  ربمایپ  رانک  رد  دنک و  یمن  بجاو 
یبا نب  یلع  نانآ  لّوا  هدومرف :  رم ،  الا  یلوا  ریسفت  رد  مرکا  یبن  اهنآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  ثیداحا  هیآ ،  نیا  ریـسفت  رد 

(146  ) مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  ینعی  رم  الا  یلوا  ( 145  . ) تسا هدرمشرب  ار  مهدزاود  ماما  ات  سپس  دشاب و  یم  بلاط 
تسا .  دایز  نبا  دیزی و  زا  ترابع  رمش ،  رم  الا  یلوا  هک  تسا  مولعم 

تسایس هلیح و  هار  زا  دنیامن ،  اپرب  ازع  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يارب  وا  رابنوخ  رابرد  رد  قشمد  رد  تیب  لها  داد  هزاجا  دیزی  هک  زین  نیا 
دیامن .  هئربت  ماما  لتق  عیجف  تیانج  زا  ار  دوخ  دناوتب  مومع ،  راظنا  رد  هک  دیما  نیا  هب  تسا ،  هدوب  شموش 

تساوخ تصخر  داتسرف و  دیزی  دزن  مالسلا  هیلع  بنیز  دیوگ :  یئاهب  لماک  رد  ( : 147  ) تسا هدروآ  مومهملا )  سفن   ) رد یمق  ثدحم 
زور تفه  دروآ .  دورف  هراجحلاراد  رد  ار  نانآ  داد و  تصخر  هللا  هنعل  دیزی  دراد .  ياپرب  ازع  سلجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  يارب 

 . دنـشکب ار  وا  دنزیر و  دیزی  يارـس  رد  مدرم  دوب  کیدزن  هکنادـنچ  دـندمآ ،  یم  ناشیا  دزن  رایـسب  نانز  زور  ره  دنتـشاد و  متام  اجنآ  هب 
يوس ار  ناشیا  زاسب و  رفس  گرب  يرادهاگن ،  رهش  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیب  لها  تسین  تحلصم  تفگ  دیدرگ و  هاگآ  ناورم 

دوب .  ماش  رد  تقو  نادب  ناورم  تیاور ،  نیاربانب  درک .  هناور  هنیدم  هب  ار  ناشیا  تخاسب و  ناشیا  رفس  گرب  دیزی  تسرف .  زاجح 
ار مدرم  راجزنا  رّفنت و  يولج  ات  دشیدنیب  يا  هلیح  هچ  تسناد  یمن  دوب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دـیلپ  دـیزی  دـش  نایب  هچنآ  ربانب 

هتخاس هاگآ  رما  عقاو  زا  ار  دیزی  هدش و  هاگآ  مدرم  تاّین  زا  ناورم  دنک .  يریگولج  دنشکب  ار  وا  هک  شرابرد  هب  مدرم  شروی  زا  دریگب و 
رایـسب مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  رب  تیب  لها  ندرکاپرب  ازع  زور  تفه  یتح  تسا .  هدرک  تیب  لـها  يارـسا  نداد  تکرح  هب  راداو  ار  وا  و 

رد شیوشت  بارطـضا و  مدرم و  ناجیه  نآ  اـب  تسا .  هدـش  زور  تفه  قشمد  رد  اـهنآ  ندـنام  تّدـم  یلک  هکلب  دـسر ،  یم  رظن  هب  دـیعب 
هتخیوآ عماج  دجـسم  هرانم  رد  ار  رهطم  رـس  زور  لهچ  ات  دراد و  هگن  رتشیب  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یم  روطچ  دیزی  اهنآ ،  ناهذا 

بلج يارب  يو  هلیح  دیزی و  تسایـس  هظحالم  هکلب  دشاب .  هداتـسرف  هنیدـم  هب  تلاسر  نادـناخ  يارـسا  اب  ار  رهطا  راونا  رـس  نآ  ای  دنـشاب 
زا ار  شدوخ  هیلع  مدرم  یمومع  راکفا  کیرحت  هنیمز  ات  دنادرگرب  بیطا  ندب  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  رّهطم  سءار  هک  هدرک  یم  داجیا  بولق 

لوا رد  ار  تیب  لها  دنتـشاد ،  هاگن  ازع  زور  هس  هتفگ  يربط  هک  دنامن  هتفگ  ان  و  دـیامن .  بلج  شیوخ  هب  ار  اهنآ  دـعاسم  رظن  هدرب و  نیب 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تاجردـلا  رئاصب  رد  هکنانچ  دـنا ،  هداد  نکـسم  یناریو  هناخ  رد  قشمد  هب  ناـشدورو 

ار ام  تفگ :  ناشیا  زا  یکی  دنداد .  نکسم  ناریو  هناخ  رد  ار  اهنآ  دندرب و  هیواعم  نب  دیزی  دزن  ناهارمه  اب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  هک  هدرک 
یم هناخ  ندش  بارخ  زا  دیرگنب  ار  اهنیا  دنتفگ :  یم  یمور  نابز  هب  نانابساپ  دشکب .  ار  ام  دتفا و  ورف  فقس  هک  دنداد  لزنم  هناخ  نیا  رد 

یمن وکین  ار  یمور  نابز  ام  زا  سکچیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دنـشک .  یم  دنرب و  یم  نوریب  ار  اهنآ  ادرف  هکنآ  اب  دنـسرت 
نم .  زج  تسناد 

هدرامگ تیب  لها  يارـسا  رب  دیزی  يوس  زا  هک  ییاهنآ  نادـنز و  رد  هّیما  ینب  تلود  نانابـساپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  تیاور  نیا  زا 
طبترم مور  اب  هّیما  ینب  تلود  نوچ  دنا .  هدوب  یمور  الـصا  هک  تسا  نآ  يوق  نظ  و  دـنا ،  هدومن  یم  مّلکت  یمور  نابز  هب  دـنا  هدوب  هدـش 

(148  ) سویژرـس برعم  هک  یمور ،  روصنم  نب  نوج  رـس  هکناـنچ  تشاد .  ذوفن  دـیزی  هیواـعم و  هّیما و  ینب  راـبرد  رد  مور  تلود  دوب و 
تسد هب  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  لتق  ریبدت  دوب و  يوما  رابرد  رد  رواشم  ریزو  بتاک و  ابیرقت  کلملادبع  هرود  ات  هیواعم  نامز  زا  تسا ، 

درک راذگاو  دایز  نبا  هب  اجکی  ار  هفوک  هرصب و  نیقارع  تموکح  دیزی  هک  دوب  داهنـشیپ  نیمه  يور  داد .  داهنـشیپ  دیزی  هب  وا  ار  دایز  نبا 
نبا اب  دیزی  طباور  هک  اجنآ  زا  دوب .  هتـشاد  هگن  هدومن و  ذخا  هیواعم  زا  يدـهع  البق  نوجرـس  دومن .  راداو  ادهـشلادّیس  هبراحم  هب  ار  وا  و 

 ، دتـسرفب ماما  گنج  هب  دـهدب و  دایز  نبا  هب  ار  نیقارع  تیالو  هک  يو  داهنـشیپ  نوجرـس و  اـب  دـیزی  هرواـشم  زا  دـعب  دوبن ،  بوخ  داـیز 
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دنا .  هدرک  هراشا  نارگید  داشرا و  رد  هر )   ) دیفم خیش  بلطم  نیا  هب  درک .  لوبق  زین  وا  داد و  ناشن  دیزی  هب  ار  هماندهع  نآ  نوجرس 
درک و حلـص  مور  اب  نیّفـص  گنج  نامز  رد  هیواعم  تسا .  هدوب  اهنآ  هب  هّیما  ینب  يداژن  لـیامت  ّتلع  هب  هّیما ،  ینب  راـبرد  اـب  مور  طاـبترا 

داژن زا  هّیما  ینب  و  دوشب ) عوجر  هنطلـسلادامتعا  موحرم  نیودتلا )   ) باتک هب  بلطم  لیـصفت  يارب   ) تخادنا اهنآ  رظن  زا  ار  مالـسا  تمظع 
زیربت . ) يوءاملا ص 304 ط  ۀّنج  هب  دوش  عوجر   ) دندوبن یبرع  لیصا 

هب ماما  هک  تسا  نآ  رب  هّیماما  ام  داقتعا  هکنانچ  هتـسناد ،  یم  یبوخب  ار  یمور  نابز  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  زا  زین 
لهاج يزیچ  ای  یتغل  هب  هک  یسک  اریز  دشاب  لهاج  نآ  هب  ماما  هک  دوش  یمن  ادیپ  یتغل  دنک .  یم  مّلکت  اهنآ  هب  هدوب و  انشآ  اهنابز  یمامت 

دشاب .  مدرم  رب  ادخ  تّجح  یهلا و  هفیلخ  ماما و  هک  دیاشن  ار  وا  دشاب ، 
رد قشمد ،  رد  اـهنآ  ندرک  ینادـنز  ماـش و  هب  تیب  لـها  دورو  زا  سپ  رما ،  لوا  رد  دـیزی  هک  دوش  یم  موـلعم  روـبزم  تیاور  زا  نینچمه 
نآ زا  ادـعب  یلو  دوش .  یم  رهاظ  نادـنز  نانابـساپ  يوگتفگ  زا  بلطم  نیا  هکناـنچ  تسا ،  هدوب  اـهنآ  ندرب  نیب  زا  یّلکب  نتـشک و  لاـیخ 

ادهـشلادّیس لتق  ساکعنا  اهنآ و  ناجیه  بالقنا و  مدرم و  ندش  رادـیب  یمومعراکفا و  هّجوت  مه  نآ  تلع  هدـش و  فرـصنم  ثیبخ  لایخ 
دیامن رظن  فرص  تلاسر  نادناخ  دارفا  نتشک  زا  هدش  ثعاب  هک  تسا  هدوب  دیزی  يارب  نآ  نداد  هجیتن  دب  نیملسم و  نایم  رد  مالسلا  هیلع 

هک نک  رومءام  ار  یـسک  تشک  یهاوخ  ارم  رگا  دومرف :  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  دـیزی  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  شیامرف  زا  هکنانچ  . 
 ، دـینادرگرب دـیهاوخ  امـش  دوخ  ار  اهنآ  متـشذگ و  امـش  لتق  زا  هک  تفگ  دـیلپ  دـیزی  دـناسرب و  ناشدوخ  نطو  هب  ار  لافطا  ناـنز و  نیا 
دراد .  هگن  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یمن  رگید  دیزی  هک  دوش  یم  مولعم  اهنیا  یمامت  هظحالم  زا  دنا .  هدرک  لقن  لتاقم  رد  هکنانچ 
رد دیزی  نب  ۀیواعم  شرـسپ  تفر و  نیب  زا  یتدم  كدنا  رد  زین  دوخ  تشادرب و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  لتق  زا  تسد  هدش  اوسر  سب  دیزی 

(149  . ) درک شیاوسر  زاب  ربنم  يالاب 

! دنریگب تربع  نیملاظ 

مدرم دروخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يابرقا  ناشموش  تاغیلبت  اب  ار  ناشدوخ  دیزی  هیواعم و  رگنب ! تربع  رظن  اب  زیزع ،  هدـنناوخ 
رارقا مدرم  زا  هوبنا  ّتیعمج  نایم  رد  ربنم  يالاب  رد  هیواعم  شرـسپ  دیزی  زا  دـعب  اما  تشذـگ ، )  نآ  دـهاوش  هچنانچ   ) دـندوب هداد  تاماش 

وا ناـبز  رب  ار  قیاـقح  دـنوادخ  تسا .  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تبارق  تفـالخ و  هب  قحا  هک  درک 
زا يو  زیهرپ  ییوگ و  قح  ساپ  هب  دیزی  دـنزرف  زا  خـیرات  هک ،  تسا  نآ  تفگـش  دـنام .  راگدای  هب  خـیرات  رد  بلطم  نیا  و  درک ،  يراج 

تاحـضاو و هدـش  رتمرگ  شآ  زا  هساک  زارد  نایلاس  زا  سپ  یبصان  ینارح  ۀـیمیت  نبا  یلو  دـنک ،  یم  دای  یـسفن  کین  هب  یلهاج  بّصعت 
ار وا  يو  یتاذ  تثابخ  هنالهاج و  بّصعت  اریز  دوش ،  یم  دای  یهارمگ  تلالـض و  یماندب و  اب  يو  زا  اذل  دـنک و  یم  راکنا  ار  تاّیرورض 

(150  . ) تسا هدرک  دیلپ  دیزی  زا  يرادفرط  هب  راداو 
راوازـس دنک  رکذ  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  خیرات  دناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  هک  دنک  هدارا  یـسک  رگا  هتفگ :  یناتـسهق 

! دنکن ادیپ  تهابش  اهیضفار  هب  ات  دناوخب  ار  هباحص  لتقم  لّوا  تسا 
نامثع اب  نیسح  ماما  سایق  هکیتروص  رد  دناوخب ،  ار  يوما  ناّفع  نب  نامثع  لتقم  دیاب  لّوا  نیسح  ماما  لتقم  رکاذ  هک  تسا  نآ  شروظنم 

تسین ،  اور 
اهناملسم ناتسربق  رد  یتح  هتشک و  ار  وا  هجیتن  رد  دنتـسناد و  لتقلا  بجاو  ار  وا  هدرک و  ( 151  ) نامثع رفک  رب  عامجا  هباحص  مومع  اریز 

دندرک . .  نفد  بکوک )  شح   ) رد هدرب و  ار  وا  هزانج  رفندنچ  هکلب  دوش  نفد  دنتشاذگن  زین 
نایم هچنآ  و  دناوخب ! ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  لتقم  هک  تسا  مارح  ظعاو  صخش  رب  اهیّنس ،  مالسالا  تجح  یلازغ ،  ياقآ  هدیقع  هب  زین 

زا و  دراد ،  هاگن  روتسم  ار  یخیرات  قیاقح  و  هتشاگنا ،  هدینشن  هدیدن و  ار  اهنآ  یمامت  هداتفا  قاّفتا  تموصخ  ینمـشد و  عازن و  زا  هباحص 
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اریز دنیـشنن ! يرابغ  درگ و  دـنا ،  هدوب  نیقفاـنم  زا  دـیجم  نآرق  ّصن  هب  هک  هباحـص  زا  يا  هّدـع  هدولآ  نماد  هب  اـت  دـشوپب  مشچ  تاـّیعقاو 
مالـسا ناگرزب  نید و  مالعا  زا  دـنا ،  هدوب  هقدانز  زا  هک  نیقفانم ،  نآ  لاثما  اـه و  نایفـسوبا  اـه و  هریغم  اـه و  صاـع  ورمع  اـه و  هیواـعم 

ات تشاگن  ار  حیحص  عیاقو  دروآ و  نابز  هب  ار  یخیرات  قیاقح  اهنآ  هرابرد  دیابن  دنتسه و  نید !  مالعا  زا  اهنیا  لاثما  دنوش .  یم  بوسحم 
(152  . ) دوش راکشآ  زین  لهاج  يافلخ  خیرات  قیاقح  ادابم 

یخیرات و تاعوضوم  رد  يواکجنک  نتـسناد و  ندـیمهف و  زا  دـنناوت  یمن  اهیلازغ  هدیـسوپ  ياـهفرح  نآ  اـب  هک  دـندید  مه  اـم  رـصع  رد 
دنزادرپ یم  یمالسا  تفالخ  تماما و  عوضوم  رد  یفاب  هفسلف  هب  هدز  برغ  یحطـس و  هداس و  راکفا  اب  دنیامن ،  يریگولج  ینید  تاعورف 

تفالخ دنناوتب  تسین ،  رتشیب  یفاب  لایخ  كردم و  یب  ياوتف  لیلد و  نودـب  ياعدا  زج  ابلاغ  هک  ییاه  یـشارت  هفـسلف  اب  هک  دـیما  نیا  هب  . 
دنیوگب و هچره  یلو  دنناسانشب .  رم  الا  یلوا  ار  اهنآ  دنهدب و  رصع  ناناوج  دروخ  هب  هدرک و  هیجوت  ار  قساف  ياهیوما  لهاج و  صاخـشا 

راگزور ناراکمتس  زا  دنا و  هتشاذگن  رانک  هب  مدق  ییوم  رس  هربابج  كولم  هیور  زا  هک  ار  افلخ  هنوگ  نیا  رضاح ،  رصع  ناناوج  دنـسیونب 
درمش .  دنهاوخن  یمارگ  لوسر  نانیشناج  یهلا و  يافلخ  دنبوسحم 

نیعبات و تیب و  لها  بهذم  تاّیرورـض  زا  اریز  تسین .  انتعا  رابتعا و  دروم  هتـشادن و  شزرا  ادبا  ام  دزن  یناتـسهق  یلازغ و  لاثما  ياهاوتف 
یم تابرق  لضفا  زا  تاقوا  ریاس  ای  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاوحا  خـیرات  لـتقم و  ندـناوخ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  ناـیعیش 

ۀعیـش نایم  یعامجا  يرورـض و  هتـشذگ و  رتاوت  دح  زا  هنادنـسپ  ادخ  راک  نیا  هب  تیب  لها  ۀمئا  طسوت  هعیـش  صیرحت  بیغرت و  دـشاب و 
تسا .  هّیماما 

زا نیسح  ماما  ادهشلادّیس  رب  اصوصخ  تیب  لها  ۀّمئا  رب  هدراو  بئاصم  رد  يراز  هیرگ و  يرادازع و  و  تارضح ،  نآ  هکرابم  روبق  ترایز 
تسا مزال  نآ  نتشاد  هاگن  هدنز  و  بجاو ،  نآ  رب  تظفاحم  هعیش  مومع  رب  هک  تسا  يروما  مزلا  زا  تاّبحتـسم و  مظعا  زا  لامعا و  لضفا 

. 
فیلءات نیرتعماج  نیرتربتعم و  نیرتحیحص ،  هب  دوش  عوجر  ترـضح ،  نآ  ترایز  ادهـشلادّیس و  بئاصم  رب  ياکب  هیرگ و  صوصخ  رد 

یّمق هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  لجا  هقث  خیش  ۀتشون  ةرایزلا )  لماک   ) باتک نیموصعم :  تیب  لها  زا  هدراو  هحیحص  ثیداحا  رابخا و  رد 
عبط اب  ادعب  هدش و  رـشن  عبط و  هّرـس  سّدـق  ریدـغلا  بحاص  ینیما  ياقآ  ریبک  ۀـمالع  تّمه  هب  ق  لاس 1356 ه . - رد  هک  هحور  هللا  سّدـق 

تسا .  هدش  رشتنم  زین  تسفا 
صقان و لقع  اب  هک  میراد  تیب  لها  نانمـشد  جراوخ و  بصاون و  ياوتف  هب  ییاـنتعا  هچ  مهیلع ،  هللا  مالـس  يدـه  ۀّـمئا  روتـسد  دوجو  اـب 

راهطا ۀّـمئا  تلاسر  نادـناخ  هک  یتروص  رد  دـنا .  هدرک  رداص  لیلحت  میرحت و  مکح  نید  فالخ  رب  هداد و  اوتف  ناـشدوخ  دـساک  يءار 
نیناوق مارح و  لـالح و  هب  ملعا  عرـش و  ماـکحا  هب  فرعا  اذـل  هدیـسر و  اـهنآ  هب  هللا  لوسر  ناشّدـج  زا  دـننک  لـقن  هچره  هدوب و  موصعم 

دنمالسا . 
البرک يایاضق  تیاکح  نیسح و  ماما  ادهـشلادّیس  لتقم  ندناوخ  هک  دیا  هداد  اوتف  لیلد  مادک  اب  امـش  هک  دوش  لا  ؤس  یلازغ  ياقآ  زا  دیاب 

امـش دـننام  هک  هباحـص  یـضعب  زا  اـی  هدیـسر  ربخ  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  اـیآ  تسا ! ؟  مارح  عرـش  رد  ظاّـعو  طّـسوت 
يءار ای  تسا  عابتا  لباق  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ياوتف  اـیآ  تسا ! ؟  هدـش  لـقن  یتیاور  دـنا  هدوب  موصعمریغ  يداـع و  صاخـشا 
نءاش رد  ریهطت  هیآ  دنموصعم و  میرک  نآرق  صن  هب  هک  تراهط ،  تمصع و  نادناخ  لاوقا  زا  دیاب  نامیااب  ناسنا  الوصا  ! ؟  امـش سوحنم 
نیمز نامـسآ و  قداص ،  ماما  هدومرف  هب  هک  تساهامـش  لاثما  ياوتف  راثآ  زا  امـش ؟  لثم  يدرف  لوق  زا  ای  دـنک  ّتیعبت  هتـشگ ،  لزان  اهنآ 

(153  . ) دنک یم  عطق  ار  دوخ  تاکرب 

هبّیط ةرجش  مراهچ :  شخب 
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هبّیط ةرجش 

اریهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلهءا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری  امَّن  (إ 
ۀیآ 33 بازحا ،  ةروس  میرک :  نآرق 

زا یلاخ  اهدادـضءاب ،  ءایـش  الا  فرُعت  باب  زا  میدـش ،  انـشآ  دـیزی  هیواعم و  نآ :  دـیلپ  صخاش  هرهچ  ود  و  هنوعلم ،  هرجـش  اب  هک  کنیا 
روظنم نیدب  میوش و  انـشآ  زین  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هبّیط  هکرابم  ةرجـش  اب  هک  تسین  تبـسانم  فطل و 

ّمع رسپ  نادناخ :  نیا  كانبات  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ناشخرد  هدنورپ  زا  ییاهگرب  هنومن ،  ناونع  هب  و  راصتخا ،  تیاعر  يارب 
مییاشگب ار  بلاطیبا  نب  یلع  بلاغلا  هللادسا  ینعی  هّمئ  الاوبا  نیبنیزلاوبا و  نینسحلاوبا ،  هّیضرم ،  همطاف  رسمه  مرکاربمایپ  یـصو  داماد و  و 

هرجـش نآ  تایانج  رثا  رد  هک  ار  يریذپان  ناربج  تراسخ  قمع  ات  میناوخب ،  مه  اب  ار  ترـضح  نآ  رامـشیب  بقانم  لیاضف و  زا  يرطـش  و 
رادـساپ هنارایـشه  شیوخ ،  رـصم  رـصع و  رد  میبایرد و  تفر ،  ّتیناـسنا  ناـهج  هکلب  مالـسا  ملاـع  رب  هبّیط ،  نادـناخ  نیا  ّقح  رد  هنوعلم 

میشاب .  كاپ  نادناخ  نیا  تلیضف  تمرح و 
الا ُهللا  ُبِرْضَی  َو  اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیح  َّلُک  اُهلُُکا  یتُْؤت  ِءامَّسلا  یف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصءا  ٍۀَبِّیَطٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  الَثَم  ُهللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْملءا  )

ِِتباّثلا ِلْوَْقلِاب  اوُونَما  َنیذَّلا  ُهللا  ُِتبِّبَُثی  ٍرارَق  ْنِم  اَهلام  ِضْر  الا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثیبَخٍةَرَجَشَک  ٍۀَثیبَخٍۀَِملَک  ُلَثَم  َو  َنُورَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل  ِساّنِلل  َلاْثم 
ُءاشَی . ) ام  ُهللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِملاّظلا  ُهللا  ُّلُِضی  َوِةَرِخ  الا  یف  َو  اْینُّدلاِةایْحلا  یف 

ۀیآ 27-24 میهاربا ،  هروس  میرک :  نآرق 
تخرد لَثَم  تسا  هللا )  ّالا  هل  إال   ) هملک دیحوت و  هملک  هک  هزیکاپ  هبیط  هملک  لثم  دیوگ :  هک  یلثم  ادخ  دز  هنوگچ  دـینیب  یمن  ایآ  ینعی : 

نذا هب  تاـقوا  همه  رد  دوـخ  هوـیم  دـهد  یم  تسا .  نامـسآ  تمـس  رد  نآ  هخاـش  نیمز و  رد  تسا  مکحم  نآ  هـشیر  هـک  تـسا  هزیکاـپ 
دنوش .  تفتلم  ناشیا  دیاش  مدرم ،  يارب  زا  ار  اهلثم  ادخ  دنز  یم  دوخ و  راگدرورپ 

يارب زا  تسین  هک  نیمز  يور  رب  دوش  نهپ  نآ  هشیر  هک  تسا  كاپان  تخرد  لثم  تسا  راجنهان  رفک و  تاملک  هک  كاـپان  هملک  لـثم  و 
باوج رد  ات  ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  تباث  لوق  هدـیقع و  هب  دـندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نآ  ادـخ  دراد  یم  تباث  یتابث .  تخرد  نآ 

 . دنک یم  دهاوخب  هچره  ادخ  یهارمگ و  رد  ار  نیملاظ  ادخ  دراذگ  یم  او  و  دننامن .  رد  ربق  لا  ؤس 

ۀبیط ةرجشک 

هکنانچ هیما ،  ینب  ینعی  اهنآ  يادعا  هب  هثیبخ  هرجـش  و  هدش ،  ریـسفت  نیموصعم  همئا  لوسر و  ترـضح  هب  هبیط  هرجـش  تیب  لها  رابخا  رد 
تسا .  روکذم  یشایع  ریسفت  میهاربا و  نب  یلع  ریسفت  رد 

تسا  دیحوت  ساسا  نکر و  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو 
ِۀَیالِو َو  دّـمحمِةَُّوبِنب  ّال  اِّیبَن إ  ُهللا  َثَْعبَی  َنلَو  َءایْبن ،  الا  ِفُحُـص  ِعیمَج  یفج  بُوتْکَم ج ة  ّیلَع  ُۀَـیالو  َلاـق :  ُهَّنءا  نسحلا  یبءا  نع  َِيُور   . ) 1

(154  ) ِیلَع ِهِّیِصَو 
دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  اقآ  زا 

تـسا هتخاسن  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  يربمغیپ  زگره  دـنوادخ  تسا و  هدـش  هتـشون  ایبنا  ياهباتک  مامت  رد  نانم  ؤمریما  یتسرپرـس  تیالو و 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  وا  یصو  ندوب )  فّرصت  هب  یلْوَا  و   ) یتسرپرس تیالو و  دّمحم و  ترضح  يربمایپ  تّوبن و  هب  رارقا  اب  رگم 

َساّنلاَرَطَف یتَّلا  ِهللا  َةَرِطف   : ) یلاعَت هلوَق  یف  نیسُحلا  نب  ّیلع  ِنبدّمُحم  هیبءا ج  ْنَع ج  ِهِّدَج ،  ْنَع  هیبءا ،  ْنَع  یـسوم ،  ِنب  ّیلَع  ْنَع  َِيُور   . 2
لاق :  ( 155 () اْهیَلَع

( 156  . ) ُدیحوتلاانُهاه یل  إ  هللا ،  ُّیلَو  َنینِمْؤُْملاُریمءا  ّیلَع  ِهللا ،  ُلُوسَر  َدَّمَُحم  ُهللا ،  ّال  َهل إ  إال  َوُه 
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( 156  . ) ُدیحوتلاانُهاه یل  إ  هللا ،  ُّیلَو  َنینِمْؤُْملاُریمءا  ّیلَع  ِهللا ،  ُلُوسَر  َدَّمَُحم  ُهللا ،  ّال  َهل إ  إال  َوُه 
لاعتم دنوادخ  لوق  ینعم  نایب  ریسفت و  رد  رقاب  دّمحم  ّقحب  ماما  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  ّقحب  ماما  زا  هدش  تیاور 

رب ار  مدرم  همه  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نانچ  نآ  ادـخ  ترطف  ینعی  ۀـیآ 30 ) مور ،  هروس  ( ) اْهیَلَع َساـّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهللا  َتَرِطف  : )
دومرف :  هک  تسا ،  هدومن  قلخ  ترطف  نآ 

ینعی  ) تساجنیا ات  دـیحوت  دومرف  دـعب  هللا .  یلَو  نینم  ؤملاُریما  یلَع  هللا ،  ُلُوسَر  دَّمَُحم  هللا ،  اـّل  هل إ  إـال  زا  تسا  تراـبع  ادـخ  ترطف  نیا 
هن دوش  هتـشادرب  تسا ،  دـیحوت  ساسا  هیاپ و  نکر و  هک  تیـالو ،  رگا  تسا و  دـیحوت  نکر  تیـالو  اریز  هللا . )  ّیلو  نینم  ؤملاریما  یلع 

دننام .  یمن  یقاب  مادکچیه  تّوبن  هن  دیحوت و 
هدش  هتشون  تشهب  برد  تشه  رب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو 

نم رب  ار  خزود  تشهب و  هک  دـش  رما  دـندرب  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يراصنا  رباـج 
تـشهب برد  تشه  رب  و  ار ؛ شباذع  ماسقا  شتآ و  مدید  ار و  وا  ياهتمعن  عاونا  تشهب و  مدید  مدید ؛  ار  اهنآ  مامت  سپ  دـنیامن .  هضرع 

(157  . ) هللا یلو  یلع  هللا ،  لوسر  دّمحم  هللا ،  ّال  هل إ  إال  دوب :  هتشون 

ع)  ) نینم ؤملاریما  یلع  هدش :  هتشون  شرع  فارطا  رد 

 : تسا هدش  هتـشون  شرع  فارطا  رد  یلج  طخ  هب  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  ناورم 
(158  . ) نینم ؤملاریما  ّیلع  هللا ،  لوسر  دّمحم  هللا ،  ّال  هل إ  إال 

رفاک  رگم  دنک  یمن  کش  نینم  ؤملاریما  رد  تفگ :  هشیاع 
رفاک درف  رگم  وا  رد  دنک  یمن  کش  تسا ؛  رشب  درف  نیرتهب  وا  تفگ :  مدومن ،  لاوس  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیـشاع  زا  دیوگ :  یم  اطع 

(159 . )
مگنجب  نینم  ؤملاریما  اب  دنتخاس  مراداو  ریبز  هحلط و  تفگ :  هشیاع 

يدرک ؟  گنج  وا  اب  ارچ  سپ  دندیسرپ  هشیاع  زا  روکذم  ربخ  لقن  زا  دعب  تسا :  هدمآ  یثیدح  رد 
(160  . ) دندرک راداو  راک  نیا  هب  ارم  ریبز  هحلط و  تفگ 

تسا  رفاک  درادب  مّدقم  نینم  ؤملاریما  رب  ار  يدحا  سکره 
(161  . ) تسا رفاک  سک  نآ  درادب ،  مدقم  یلع  رب  ار  نم  باحصا  زا  يدحا  سکره  دومرف  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  رمع  نبا 

هک يدارفا  نیاربانب ،  دنرفاک ،  دنتـشاد  مّدقم  وا  رب  ار  نارگید  دـندرک و  يوریپ  یلع  ریغ  زا  هک  یناسک  دراد  تلالد  اتحارـص  ثیدـح  نیا 
تسا .  مولعم  ناشلاح  رگید  دندومن  بصغ  ار  یلوم  ماقم 
دنک  یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لیاضف  رمع 

اههام هّیقب  رب  تسا  ناضمر  هام  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  يرترب  لضف و  دومرف  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  باطخلا  نب  رمع 
اهبش هّیقب  رب  تسا  هعمج  بش  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  یلع  يرترب  و  اهبش ،  هّیقب  رب  تسا  ردق  بش  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  یلع  يرترب  و  ، 

. 
ار و وا  دیامن  راکنا  هک  یـسک  رب  الیواو  دـص  الیواو و  و  دـنک ،  قیدـصت  ار  وا  تیالو  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ 

(162  . ) دزاس مورحم  دّمحم  تعافش  زا  ار  صخش  نآ  تمایق  زور  هک  تسا  متح  ادخ  رب  ار ،  وا  قح  دیامن  راکنا 
تـسا ادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ  يو  هکنیا  رد  دراد  تحارـص  هتـشاد و  تلالد  یلع  يرترب  رب  هک  تسا  یثیداحا  نیرتهب  زا  ثیدح ،  نیا 

مرکا لوسر  تعافش  زا  تمایق  زور  دوش  رکنم  ار  وا  تفالخ  تیالو و  یسک  رگا  هک  دناسر  یم  حضاو  روط  هب  و  دشاب ،  تیالو  نامه  هک 
دوب .  دهاوخ  مورحم 
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زا دعب  دریگ و  یم  ار  وا  ياج  دوخ  سپـس  دـناشن و  یم  تفالخ  یـسرک  رب  ار  رکبوبا  دـنک ،  یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  رمع  دوخ  ابجع !
الا یلوا  ای  اوربتعاف  ددرگ ،  یلوم  بیصن  تفالخ  دوش  یمن  یضار  مه  شگرم  زا  دعب  يارب  یتح  دهد و  یم  يروش  لیکـشت  مه  شدوخ 

 ! بابل

تخومآ ع)  ) یلع زا  یتسیاب  ار  دهز 

نهاریپ کی  لوپ  رگا  نم  درخ ؟  یم  ار  مریـشمش  نم  زا  یـسک  هچ  دومرف :  یم  هک  مدید  ربنم  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیوگ :  یم  يوار 
یم ریخءات  هب  میریگ و  یمن  نالا  ار  نهاریپ  هجو  ام  دومن :  ضرع  تساخرب و  ياـج  زا  يدرم  متخورف .  یمن  ار  دوخ  ریـشمش  متـشاد ،  ار 

(163  . ) دوب یلع  تسد  رد  ماش  زج  هب  مالسا  يایند  مامت  هک  داد  خر  یلاح  رد  نایرج  نیا  دیوگ :  یم  يوار  میزادنا . 
دناوخ  زامن  ادخ  لوسر  اب  هک  دوب  یسک  لوا  یلع 

ادخ لوسر  اب  هک  دوبن  یـسک  لوا  ایآ  دروآ ؟  مالـسا  هک  دوبن  یـسک  لوا  یلع  ایآ  دیوگ :  یم  یلع  ترـضح  هرابرد  صاقو  یبا  نب  دعس 
(164  . ) دوبن ادخ  هب  همه  زا  رتاناد  ملعا و  یلع  ایآ  دوبن ؟  ادخ  قلخ  نیرتدهاز  یلع  ایآ  دناوخ ؟  زامن 

تسا ترخآ  ایند و  دّیس  یلع 

وت تسود  ترخآ .  رد  یتـسه  دّیـس  اـیند و  رد  یتـسه  دّیـس  وت  یلعاـی ،  دومرف :  درک و  رظن  یلع  هب  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  ساـّبع  نبا 
وت هب  نم  زا  دعب  هک  یسک  رب  ياو  تسادخ .  نمشد  نم  نمشد  و  نم ،  نمشد  وت  نمشد  و  تسادخ ؛  تسود  نم  تسود  و  نم ،  تسود 

(165  . ) دزروب ضغب 
ۀناخ برد  و  دـندرک ،  بصغ  ار  وا  قح  و  دـندومن ،  نیـشن  هناخ  ار  نینم  ؤملاریما  هک  یـصاخشا  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  اـجنیا  رد 
یم ادخ  نمشد  ادخ و  لوسر  نمشد  سپ  دنیوا ،  نمشد  اهنیا  کشالب  يو .  نمشد  ای  دندوب  ترضح  تسود  ایآ  دندز ،  شتآ  ار  همطاف 

 . دییامرف يرواد  دوخ  دنشاب ! ؟  ادخ  لوسر  نیشناج  ادخ ،  نانمشد  ادخ و  لوسر  نانمشد  هک  دراد  ناکما  ایآ  دید  دیاب  لاح  دنشاب . 

تسادخ زا  ییادج  ع )  ) یلع زا  ییادج 

هدش ادج  نم  زا  دوش  ادج  وت  زا  هک  یسک  و  هدش ،  ادج  ادخ  زا  دوش  ادج  نم  زا  هک  یـسک  یلع  ای  دومرف :  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  رذوبا 
؟  هن ای  دنا  هدش  ادـج  یلع  زا  دـندش ،  تفالخ  يّدـصتم  دـندومن و  نیـشن  هناخ  ار  یلع  ترـضح  هک  یناسک  دیـسرپ  دـیاب  ( 166  . ) تسا
 ، دشاب ادج  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  هک  یـسک  و  دندش ،  ادـج  زین  شلوسر  ادـخ و  زا  نانآ  سپ  دـندش ،  ادـج  یلع  ترـضح  زا  لاکـشاالب 

دییامن . ) ّتقد   ) درادن ار  ادخ  لوسر  تفالخ  تقایل 
یلع  ّال  یتفال إ 

ّال یتف إ  راقفلاوذ و ال  ّال  فیـس إ  ال   : ) دادرد ادن  نامـسآ  زا  دنیوگ  یم  ناوضر  وا  هب  هک  یکلم  ردب  زور  رد  دیامرف :  یم  رقاب  دـمّحم  ماما 
(167  () یلع

دوب یلع  رای  دحا ،  رد  لیئربج 

لیئربج زج  درکن  دنلب  ار  وا  یسک  و  داتفا ،  نیمز  هب  یتبرض  ره  رد  دروخ و  تبرض  هدزناش  یلع  دحا  زور  رد  دیوگ :  یم  بیسم  نب  دیعس 
(168 . )
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تسا لضفا  تّما  مامت  لامعا  زا  یلع  ةزرابم 

زور ات  نم  تّما  لامعا  زا  تسا  لضفا  قدنخ  زور  رد  دودبع  نبورمع  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  هزرابم  دومرف :  ادخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يوار 
(169  . ) تمایق

تسادخ هدارا  عبات  یلع  هدارا 

هب ترضح  دش .  دنلب  نز  يور  رب  درم  يادص  دندمآ .  یلع  ترضح  تمدخ  همـصاخم  هعفارم و  يارب  يدرم  نز و  هک  تسا  هدش  تیاور 
رد يدرم  دش .  گس  رس  لثم  شرس  اروف  دوب ،  جراوخ  زا  هک  درم  نآ  و  دوش ) یم  باطخ  گس  هب  هک  يا  هملک   ) ءاسخا دومرف :  درم  نآ 

دومرف ینک ؟  یمن  عفد  ار  هیواعم  ارچ  سپ  يدومن ،  گس  رس  لثم  ار  یجراخ  نیا  رس  هحیص  کی  اب  امش  دومن :  ضرع  اقآ  هب  دوب ،  اجنآ 
هکلب هرقن ،  الط و  رب  هن  هتبلا )   ، ) میتسهادـخ ناراد  هنیزخ  اـم  نکلو  مناوت ،  یم  منک  رـضاح  اـجنیا  هب  شتخت  اـب  ار  هیواـعم  مهاوخب  رگا  : 
(170 ( . ) َنُولَمْعَی ِهِْرمءِابْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنُوِقبْسَی  َنُومَرْکُم ال  ٌدابِع  َْلب  ( ) ار هیآ  نیا   ) یناوخ یمن  ایآ  میتسه ،  ادخ  ریبدت  رارسا  راد  هنیزخ 

نک اشامت  ار  یلع  يرواد 

دومرف اقآ  تفرگارف .  ار  هفوک  دجسم  هک  دیسر  شوگ  هب  يدنلب  يادص  هبترمکی  مدوب ،  نینم  ؤملاریما  تمدخ  رد  دیوگ :  یم  رسای  راّمع 
 . مهد شتاجن  راقفلاوذ  اب  نم  دـشن ،  رگا  هد و  تاجن  درم  نیا  ملظ  زا  ار  نز  نیا  ورب  راّـمع  دومرف  مدروآ .  رواـیب .  ار  راـقفلاوذ  راّـمع ،  : 

نیا هب  تبسن  ملظ  زا  ارت  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  متفگ  درم  نآ  هب  دنراد .  همـصاخم  مه  اب  رتش  کی  رـس  رب  يدرم  نز و  مدید  متفر  نم 
دهاوخ یم  وا  دیوشب .  هتخیر  هرصب  رد  هک  ییاهنوخ  زا  ار  دوخ  تسد  دشاب و  لوغشم  شدوخ  راک  هب  یلع  تفگ  درم  دنک .  یم  یهن  نز 

يور رد  بضغ  راثآ  و  تسا ،  هدش  جراخ  اقآ  مدـید  مناسرب ،  اقآ  هب  ار  ربخ  هک  متـشگرب  دـهدب .  وگغورد  نز  نیا  هب  و  دریگب ،  ارم  رتش 
نیعل يا  یتفگ  غورد  دومرف  اقآ  تسا .  نم  لام  رتش  تفگ  درم  نآ  هدب .  وا  هب  ار  نز  نیا  رتش  دومرف :  درم  نآ  هب  تسا .  نایامن  شکرابم 

تداهش هفوکرد  يدحا  هک  يدهاش  دومرف :  اقآ  تسا ؟  نز  نیا  لام  رتش  نیا  هک  دهد  یم  تداهش  یـسک  هچ  یلع ،  ای  تفگ :  درم  نآ  . 
يا دومرف :  رتش  هب  اقآ  مهد .  یم  نز  نیا  هب  ار  رتش  دیوگب ،  تسار  دـهدب و  تداهـش  يدـهاش  رگا  تفگ :  درم  نآ  دـنک .  یمن  در  ار  وا 

هک تسا  لاس  نیدنچ  نم  نییصولاریخ ،  ای  نینم و  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  حیصف  نابز  اب  رتش  یتسه ؟  سک  هچ  لام  وت  نک ،  مّلکت  رتش 
(171  . ) دومرف همین  ود  ار  درم  نآ  ریگب و  ار  دوخ  رتش  دومرف  نز  نآ  هب  اقآ  متسه .  نز  نیا  لام 

رات  بش  یتفخ  یفطصم  ياج  هب 
رادیب تشگ  ملاع  وت  باوخ  زا  هک 

موتکم رارسا  مرحم  يا  یلع 
مورحم هتشگ  ّقح  زا  ِّقح  يا  یلع 

لیزنت جرب  باتفآ  زا  یلع 
لیوءات يایرد  رهوگ  يا  یلع 

شنیرفآ باتکلا  ما  یلع 
شنیب لها  غارچ  مشچ و  یلع 

تسا لاثم  یب  ّیضر  مسا  یلع 
تسا لالجلاوذ  ییضُم ء  هجو  یلع 
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قلطم قح  ّيوقلا  ُبنَج  یلع 
قح ترضح  ّيوَس  هار  یلع 

رارس الا  ُّرس  قلطم ،  بیغ  رد  یلع 
راون الارون  قح ،  دهشم  رد  یلع 

تسا نید  لقع و  نیتملا  لبح  یلع 
تسا نیرخ  الاو  نیلو  الا  ماما 
بیغ هدرپ  راد  هدرپ  يا  یلع 
بیرال رارسا  زا  هدرپ  نکفارب 
هاگآ ْنْوَک  هنُک  ییاناد ز  هب 

هللا دی  ییاناوت  ماگنه  هب 
اب هطقن  وا  بل  لاخ  دَُوب 

یّمسم نطاب  رد  مسا و  رهاظ  هب 
ْنیَنْوَک ناگوچ  وا  يوربَا  مخ 

نیسوق ؟  باق  ات  دسر  دمحا  زج  هک 
سّدقت یلاعت و  زِع ،  جوا  رد 

سدقا ضیف  لّزنت ،  ماگنه  هب 
روجیَد ماش  رسارس  يدوب  ناهج 
رون هیآ  نیا  وا  رد  رگ  يدوبن 

تسا تایح  بآ  نیا  هک  تملظ  نآ  رد 
تسا تام  لقع ،  رضخ  قشع و  ِلیلخ 

تسا باطخلا  لصف  نابز ،  رگ  دیاشگ 
تسا باتکلا  ملع  بل ،  وچ  ددنب  ورف 
تسوا ِنت  ْناج  نیوکت ،  هب  عیرشت و  هب 

تسوا ننسلاب ،  مئاق  ِهللا  ّیلو 
ار ادگ  متاخ  عوکر ،  رد  دشخبب 
ار ادخ  هداد  لد  ناج و  هدجس  هب 
عمج یلع  رد  ّقحلا  ِیلَیو  قلخلا  ِیلَی 

عمش نیا  راسخر  ۀناورپ  کلف ، 
دوبعم هاگتولخ  هب  ارس  بش إ 

دوب نُذُا  دمحا  یلع ،  هللا  ُناسل 
بش نآ  زا  دش  قطان  ِهللا  مالک 
بلطم تفگ  وا  هجهل  اب  قح  هک 

تسا نیرخآ  رد  وا  قدصلا  ناسل 
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تسا نیلّوا  يارب  َهر  لیلد 
تماق دق و  نآز  دوب  رتنوزوم  هچ 

تمایق زور  رد  تسا  نازیم  هک 
ار ناهج  دنازرلب  قح  رهق  وچ 

ار نامسآ  نیمز و  رگنل  دَُوب 
رارسا هتفهنب ز  هچنآ  كاخ  نیا  رد 

رادیدپ ددرگ  اَهل ،  ام  دیوگ  وچ 
ار بل  هتسب  احیسم ،  ات  مدآ  ز 
ار ّبر  رارسا  وا  دیاشگب  رگم 

راسخر هام  نآ  دنک  رگ  یهاگن 
! راتفر دَنام ز  کلف ،  دیشروخ  هب 
تسا ّیلع  یلعءا ،  نآ  دزن  هک  یسک 

تسا ّیلو  رسکی  يوَس  ام  رب  ومه 
سّفنت امنب  لزا ،  حبص  ییوت 

سفنا قافآ و  دوش  نشور  ات  هک 
روط رد  هدیدان  ار  هچنآ  یسوم  هک 

رون یلع  ٌرون  فجن  رد  دنیبب 
یفخم زنک  تلزع  جنک  رد  یئوت 
یتسه جات  یتسه  هک  نوریب  ایب 
یبویغلا بیغ  دهاش  بش ،  ردوت 

یبویعلا راّتس  زور ،  رد  وت 
يدوُمن رد  رونا  هللارون  وت 
يدوجو رد  رهزا  هللاءایض 
یلازی لالُز ال  ّیقاس  وت 

یلاوز یب  ضیف  وت  یناف ،  ناهج 
دوعوم زور  رد  يدراو  لّوا  وت 
دوهشم موی  رد  يدهاش  لّوا  وت 
دیاب وت  تسد  رد  دمح  ياول 

دیاش وت  نوچ  ار ،  ادخ  يرادملع 
مخ کلف  تشپ  وت  شیپ  اهنت  هن 

مچرپ ریز  احیسم  ات  مدآ  هک 
نییآ صقان  يدوبن  وت  یب  رگا 

 ( نید مکل  تلمکءا  مویلا   ) دوبن
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نیدلا ۀمصع  ّیلو  یتسه  نوچ  وت 
نیمضت وت  یب  نییآ  نید و  درادن 

يداهن اپ  نوچ  یفطصم  شود  هب 
يداهن یندءا  وءا  ِقاط  رب  مَدَق 

راذگب وت  ار  اپ  قح  تسد  ياج  هب 
راوازس ار  هللادی  دشاب  نیا  هک 

ار یفطصم  یناث  وت  زج  دشابن 
ار ادخ  ثلاث  اّمنا  رد  ییوت 

دید ادخ  دوخ  رون  وت  يور  رد  وچ 
دیدنسپ دوخ  يارب  دید و  ار  وت 

دز ملق  تروص  نیا  رد  تریس  نآ  نوچ 
دز مقر  نیاک  دوخ  رب  تفگ  كرابت 

رَس یفطصم  دش  يوَسام  رب  رگا 
رسفا جات و  دش  یضترم  رَس  نآ  رب 

وت هیاس  سّدقم  ضیف  دوب 
وت هیاپ  رترب  مهو  لقع و  ز 

تساوخ ادخ  ملاع  هلبق  نوچ  ار  وت 
تخاس ار  هبعک  وت  دلوم  ِنُمی  هب 

دیاب وت  نوچ  يداز  هناخ  ار  ادخ 
دیادز ار  يّزُع  تال و  ثول  هک 

قتشم وت  مان  ادخ  مان  زا  دش 
قلطم وت  حور  يوَسام  دیق  ز 

تنابز دشاب  قح  ملع  دیلک 
تناهد رد  ناهنپ  هللا  ُناسل 

ربمیپ ياج  رد  وت  وگ  ینُولَس 
ربنم ریز  ار  سدقلا  حور  شَِکب 
ار امن  زجعم  بل  ییاشگب  وچ 

ار اشگ  لکشم  فک  ییامنب  نوچ 
شوه رس  ار ز  احیسم  مد  نآ  دَرب 

شومارف اضیب  دی  یسوم  دنک 
رازاب هب  يدروآ  وچ  ناج  عاتم 

رادیرخ دش  تیادخ  يرْشَی  ْنَم  هب 
رات بش  یتفخ  یفطصم  ياج  هب 
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رادیب تشگ  ملاع  وت  باوخزا  هک 
تبرض كرش  رفک و  قرف  رب  يدز 
تقبس يوگ  يدرب  سنا  ّنج و  ز 

تدابع رد  دیآ  وت  لدع  اجک 
تداهش رد  یّقح  نینثا  یناث  هک 
ار یتَفال  جات  وت  رس  رب  ِهِنب 

ار یتا  لَه  يادِر  نکفا  شود  هب 
سی هط و  ةولج  اب  ایب 

نّییبنلا متخ  دنسم  رب  نیشن 
رسکی هلمج  متاخ  هب  ات  مدآ  هک 

ردیح مادنا  زا  ددرگ  نایامن 
نامیلس تخت  رب  هک  مزوس  نآ  زا 
نامرف ریز  فصآ  وید و ،  هتسشن 

راک رس  رب  هتسشن  ینولیقا 
راتفگ هتسب ز  ورف  بل  ینولَس 

يراوس لک ،  لقع  شود  رب  یهگ 
يراهنلا فصن  رد  هک  يدیشروخ  وچ 

راتفرگ ینانود  گنچ  رد  یهگ 
رات برقع  رد  رمق  دننام  هب 

زاس رد  زوس و  ردنا  یّقح  ياون 
زاب یهگ  هتسب ،  یهگ  یهّللادَی 

یباتفآ یباتب ،  را  كالفا  رب 
یبارت وب  یباوخ ،  كاخ  رب  رگا 

زارفارب ار  قح  مچرپ  ایب و 
زارفارس وت  لدع  هب  ددرگ  ّقح  هک 

ناهنپ زار  نآز  یمد  اشگب  هرگ 
نآرق هب  لیجنا و  هب  تاروت و  هب 
لیزنت رارسا  زا  بل  ییاشگب  وچ 

لیربج لاب  تیاپ  هب  دزیر  ورف 
دز مدق  نوچ  تدابع  بارحم  هب 

دز مَِدق  کُلم  هصرع  رد  مدق 
شزاین وحم  ناربمغیپ  همه 

شزامن ردنا  ایبنا  هروس ي  ز 
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مارآ بلق  اب  وا  شرع  دزرل  هک 
ماغدا هرابکی  ّقح  رکذ  رد  هدش 

رادید قوش  زا  وا  هتشگرس  همه 
رادلد هب  هداد  هداد و  فک  زا  لد 

تخیر نیمز  رب  هگان  هللاراث  هک 
تخیسگب دیحوت  هزاریش  ناغف ، 

دییاس ریشمش  نادَقرَف  قرف  وچ 
دیشروخ تفرگب  دش و  ّقتشم  رمق 

بات بت و  ردنا  نامسآ  نیمز و 
باتهم يور  هتشگ  هدولآ  نوخ  هک 

تفس یم  هدید  زا  شمغ  رد  نوخ  کلف 
تفگ یم  هبعکلا  ّبر  ُتزف و  یلع 

رهد هبوجعا  نیا  زا  هللا  َیلاعت 
رهق رد  فطل و  ردنا  رهظم  ار  ادخ 

رک کلف  شوگ  شا  هلان  زا  بش  هب 
ربیخ تشپ  مخ  شا  هجنپ  زا  زور  هب 

ناکما کُلم  تبیه  دنازرلب ز 
 ! نامیتی هآ  زا  دزرل  دوخ  یلو 

لیاضف رحب  نآ  ّدم  رزج و  ز 
لِگ رد  هدناماو  اپ  هتشگرس ،  دوخ 

شلامک فاصوا  نم ز  میوگ  هچ 
شلالج رد  لامج و  رد  قح  نیبب 

شتافص لمکلا  هریح  دشاب  وچ 
شتاذ رارسا  دناد و  یم  ادخ 

ّدتمم لظ  دشاب  هک  قح  قح  هب 
دمرس راهیدز و ز  روهید و  ز 

ریصقت مرج و  رد  رگا  نم  مدیحو 
ریپ وت  يوک  رد  مدش  مدوب  یگس 

هتسشن َملاع  کی  هک  یناوخ  نآ  رب 
هتسکش اپ  شرانک  رد  مه  یگس 

یناوخب دوخ  ناوخ  هب  لتاق  هک  وت 
(172  ) ینارب ار  گس  نیا  هک  مرادنپن 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مجنپ :  شخب 
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ارسا ناوراک  اب  هارمه 

دنداد .  تکرح  هفوک  فرط  هب  مامت  ۀلجع  هب  ار  تیب  لها  يارُسا  راکتیانج  هیُما  ینب  البرک ،  شارخلد  يایاضق  زا  سپ 
ماش رفس  بابسا  ماش ،  يوس  هب  ارسا  نداد  تکرح  رب  ینبم  يو  نامرف  رودص  دیزی و  هب  دایز  نبا  شرازگ  هفوک و  رد  ارـسا  فّقوت  زا  سپ 

دنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  لصوم  هار  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  دندید و  هّیهت  ار 
ماش هب  ار  اهرس  ارـسا و  راوس ،  رازه  جنپ  هارمه  هک  دومن  رومءام  ار  نشوجلا  يذ  نبرمـش  هبلعث و  یبا  نب  ضحم  سیق ،  نب  رجز  دایز  نبا 

 : داد خر  هار  لوط  رد  هک  یتفگش  ثداوح  کنیا  دندش .  دراو  ماش  هب  ارسا  هک  دوب  رفص  هام  لوا  زور  دنرب . 

تارف طش  رانک   . 1

یب ياه  هواجک  يور  يراوخ  تّفخ و  اب  ار  ناکدوک  دنتـسب و  رتش  هب  ریجنز  لغ و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  دوب .  هلفاـق  سیئر  رمش 
اهرس دندرک و  لزنم  تارف  طش  رانک  دنتفر  هار  يرادقم  نوچ  دندومن .  تکرح  هدرک  اه  هزین  رب  ار  هدیرب  ياهرـس  هدناشن و  نانز  شوپور 

كراـبم رـس  يـالاب  زا  یتـسد  دـندید  نیب  نیا  رد  دنتـسشن .  رمخ  برـش  بعل و  وـهل و  راـمق و  هـب  دنتـشاذگ و  يا  هـبارخ  راوـید  ياـپ  ار 
تشون :  راوید  رب  نینوخ  ملق  اب  دش و  رهاظ  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس 

انیسح تلتق  ۀُّما  اوجرتا 
! ؟  باسحلا موی  هّدج  ۀعافش 

! ؟  دنک تعافش  نانآ  زا  تمایق  زور  رد  يو  ّدج  دنراد  عّقوت  دنا ،  هدولآ  نیسح  نوخ  هب  تسد  هک  یمدرم  ایآ 
ار رعش  نیا  دش و  رهاظ  تسد  نآ  هراب  رگید  دندش .  رامق  لوغشم  دنتسشن و  زاب  دنتفاین .  ار  یسک  دنریگب  ار  تسد  نآ  هک  دنتساخرب  اهنآ 

تشون :  نوخ  گنر  هب 
عیفش مهل  سیل  هللاو  الف 

باذعلا یف  ۀمایقلا  موی  مه  و 
دش .  دنهاوخ  باذع  راتفرگ  تمایق  زور  رد  هتشادن و  یهلا  هاگرد  رد  یعیفش  نانآ  مسق ،  ادخ  هب  هن 

دندینش :  یفتاه  زا  ار  تایبا  نیا  زاب  هک  دندش  لوغشم  دوخ  شیع  هب  زاب  دش .  دیدپان  هکدنریگب  ار  تسد  دندیود 
مکل ّیبنلا  لاق  نولوقت إ ذ  اذام 

مم الا  رخآ  متنءا  متلعف و  اذام 
يدقتفم دنع  یلهءاب  یترتعب و 

یمدب اوجرض  مهنم  يراُسا و  مهنم 
دیداد ماجنا  متیب  لها  اب  نم  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  اهتّما ،  نیرخآ  زا  هک  دسرپب  امش  زا  ربمایپ  هک  ینامز  تفگ  دیهاوخ  هچ 

؟  دیدناسر تداهش  هب  ار  یخرب  دیدرک و  ریسا  ار  یخرب  ، 

تیرکت  . 2

رهـش لها  دننک .  لابقتـسا  اهنآ  زا  هک  دـنهد  ربخ  مدرم  هب  اتدنداتـسرف  رهـش  هب  ار  رفندـنچ  لزنم  نیا  یکیدزن  رد  دوب .  تیرکت  مود  لزنم 
دنتفگ دنتسه ؟  یناسک  هچ  اهنیا  تسا و  ربخ  هچ  دنتفگ  دندوب ،  رهش  نآ  رد  يراصن  زا  یعمج  دندمآ .  البرک  يارسا  لابقتسا  هب  تیرکت 

امش رب  فا  دنتفگ  يراصن  نامزلا .  رخآ  ربمغیپ  هدازرتخد  همطاف ،  رسپ  دنتفگ  نیسح ؟  مادک  دندیسرپ  دنروآ .  یم  ارـسا  اب  ار  نیـسح  رس 
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نیا زا  ام  دـندرک  ضرع  دـنتخادرپ و  هیرگ  هب  دـندز و  سوقان  دنتـشگرب و  دوخ  سیانک  هب  سپـس  و  دـیتشک ! ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  داب  مدرم 
 . دندرک شنزرس  ار  اهنآ  و  میرازیب ،  لمع 

هلخن يداو   . 3

یکی دندید و  یمن  ار  شباحصا  هک  دندینـش  ار  يرایـسب  هحون  هّجـض و  يادص  اجنآ  رد  دندیـسر .  هلخن  يداو  هب  هدرک  چوک  تیرکت  زا 
تفگ :  یم 

دودخلا یف  قیری  ول  هنیبج و  یبنلا  حسم 
دودجلا ریخ  هّدج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبا 

تفگ :  یم  يرگید  و 
يّدج قوف  يدوج  نیع  ای  الا 

يدعب ءادهشلا  یلع  یکبی  نمف 
ایانملا مهدوقت  طهر  یلع 

يدبع کلملاب  ّربجتم  یل  إ 

داشرم  . 4

دش و دنلب  اهنآ  ۀلان  هّجض و  يادص  ناریسا  ۀلفاق  ندید  اب  دندمآ و  لابقتـسا  هب  رهـش  نآ  نادرم  نانز و  دندیـسر .  داشرم  هب  هلخن  يداو  زا 
 . دننک هلمح  ادهشلادیس  نالتاق  رب  هک  تفر  نآ  میب 

نارح  . 5

هب و  دمآ .  ناشیا  لابقتسا  هب  يو  تشاد .  رارق  یئازخ  ییحی  مان  هب  يدوهی  کی  لزنم  يدنلب  يالاب  رد  دیسر .  نارح  یکیدزن  هب  ارسا  هلفاق 
نیا داد ،  ارف  شوگ  هتفر  شیپ  دـبنج .  یم  شکرابم  ياهبل  دـید  داتفا .  ادهـشلادّیس  كرابم  رـس  هب  شمـشچ  هک  تخادرپ  اهرـس  ياشامت 

(173 () َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَءا  اُومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   : ) دینش ار  مالک 
؟  تسیک شردام  دیسرپ  تسا .  یلع  نب  نیسح  رس  دنتفگ  تسیک ؟  نآ  زا  رس  نیا  دیسرپ  هتفر  ورف  یتفگش  هب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  ییحی 

هماّمع دروآ و  مالـسا  ییحی  دـش .  یمن  رهاظ  وا  زا  تمارک  نیا  دوبن  قح  رب  وا  نید  رگا  تفگ  يدوهی  ادـخ .  لوسر  رتخد  همطاف  دـنتفگ 
دوب هدیشوپ  هک  يزخ  هماج  داد و  مرتحم  مرح  نیتاوخ  هب  درک و  هعطق  هعطق  ار  نآ  تشادرب و  دوخ  رـس  زا  تشاد  رـس  رد  هک  يرـصم  قد 

دنیامن .  جاتحی  ام  فرص  هک  مهرد  رازه  هارمه  داتسرف ،  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هب 
میهاوخ ار  وت  هنرگ  وش و  رود  ینک ! ؟  یم  تیامح  تناعا و  ار  هفیلخ  نیبوضغم  هک  دندز  گناب  وا  رب  دـندوب  اهرـس  رب  لّکوم  هک  یناسک 

هب نارح  ةزاورد  رد  ییحی  هربقم  دش .  هتـشک  تشک و  ار  اهنآ  زا  نت  جنپ  تفرگرد و  گنج  درک .  عافد  دوخ  زا  ریـشمش  اب  ییحی  تشک ! 
 . تساعد تباجتسا  لحم  و  هدوب ،  فورعم  دیهش  ییحی  هربقم 

نیبیصن  . 6

لآ يارسا  ییاریذپ  يایهم  هدرک  تنیز  ار  رهش  دننک و  ربخ  ار  رهش  ریما  دیوگب  ات  داتسرف  ار  رفن  کی  رمش  دیـسر ،  نیبیـصن  هب  هلفاق  نوچ 
ناهگان دندش ،  رهـش  دراو  ماش  هفوک و  رکـشل  دنتفر و  هلفاق  لابقتـسا  هب  هک  ینامز  دوب .  سایلا  نب  روصنم  رهـش ،  ریما  دـنیامن .  تمـصع 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


زا كانمیب  نیگمرـش و  هلفاق  ریما  دـنتخوس .  دـندوب  هدز  قرب  تمـسق  نآ  رد  هک  یمدرم  هّیلک  دـنازوس و  ار  رهـش  زا  یمین  تسجب و  یقرب 
 . دندرک تکرح  گنردیب  ناراد  هلفاق  دش و  ادخ  بضغ 

لصوم ای  نامیلس  يرادنامرف  هزوح   . 7

رد یکی  تشاد :  ردارب  ود  هک  دوب  فسوی  نب  نامیلس  رهش  نیا  سیئر  دندرب .  تسین  مولعم  ام  رب  شمان  هک  يرگید  رهش  هب  ار  ارـسا  هلفاق 
نامیلس و هب  ّقلعتم  رهـش  ةزاورد  کی  دوب .  رهـش  نیا  تموکح  کیرـش  يرگید  دوب و  هدش  هتـشک  نینم  ؤملاریما  تسد  هب  نیّفـص  گنج 
ود عازن  ببس  رما  نیمه  دننک .  دراو  وا  ییامرفنامرف  هزاورد  زا  ار  هدیرب  ياهرس  داد  روتسد  نامیلس  دوب .  شردارب  هب  ّقلعتم  رگید  هزاورد 

رمـش و شّحوت  بجوم  هک  داد  خر  یبیجع  ياـغوغ  هنتف و  هجیتن  رد  دـش .  هتـشک  گـنج  نآ  رد  نامیلـسو  تفرگرد  گـنج  هدـش  ردارب 
 . دنتفر نوریب  رهش  زا  ناباتش  زین  اجنیا  رد  دیدرگ و  شیاقفر 

بلح  . 8

یم یگدـنز  مکحم  يراـصح  هعلق و  رد  دـندوب و  يدوهی  نآ  ناـنکاس  هک  دوب  يا  هیرق  نآ  ۀـنماد  رد  هک  تسا  یهوک  بلح  یکیدزن  رد 
یلاوتوک هوک  نماد  رد  تشاد .  ترهش  تفاطل  هب  ماش  قارع و  زاجح و  رد  اهنآ  سابل  اهنآ و  عونصم  دوب و  یفابریرح  اهنآ  لغش  دندرک . 

دندروآ .  دورف  تشاد  ناوارف  فلع  بآ و  هک  هوک  نماد  رد  ار  هلفاق  دوب .  دوهی  سیئر  تشاد و  مان  نوراه  نبزیزع  هک  دوب 
مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدرکدازآ  نیریش ، 

تخانش دوب  وا  رازگتمدخ  قباس  رد  هک  ار  ریسا  ياهمناخ  زا  یکیو  دمآ  ارسا  کیدزن  دوب  نیریـش  شمان  هک  یکزینک  دمآرد ،  بش  نوچ 
دشاب .  هدوب  بابر  دیاش  تسا و  هابتشا  ارهاظ  یلو  دوب  ونابرهش  يو  دنا  هتشون  یخرب  . 

 : تفگ دندیـسرپ  هک  ار  وا  هیرگ  ببـس  درک .  نتـسیرگ  هب  عورـش  دید  ار  وا  هنهک  سردنم و  ياهـسابل  داتفا و  مناخ  رب  شمـشچ  هک  زینک 
نیریش دومرف :  ونابرهش  هب  هبیاطم  روط  هب  تسیرگن و  نیریش  تروص  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  منک  یمن  شومارف 

نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  هدرک  یلیم  نیریش  رد  ماما  هک  نآ  نامگ  هب  ونابرهش  دراد .  يا  هتخورفا  يور  بجع 
مدیشخب .  وت  هب  ار  وا 

نیـسح ماما  درک .  صّخرم  ار  وا  دـیناشوپ و  كزینک  هب  یـسیفن  رایـسب  تعلخ  وناب  رهـش  مدرک .  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وا  نم  دومرف :  ماـما 
هدرک دازآ  نیا  دـندوب و  نـم  هدرکدازآ  اـهنآ  درک  ضرع  يا .  هدادـن  تـعلخ  ار  کـیچیه  يا و  هدرک  دازآ  رایـسب  نازینک  وـت  دـندومرف : 

ات دوب  ونابرهـش  تمدخ  رد  مه  نیریـش  دومرف و  اعد  ار  ونابرهـش  ماما  دشاب .  امـش  هدرک  دازآ  نم و  هدرک  دازآ  نیب  یقرف  دـیاب  تسامش ، 
هچنآ زا  اـت  دـش  هد  لـخاد  هتفرگ  هزاـجا  دـشرطاخ ،  ناـشیرپ  دـید ،  ار  ریـسا  ياـهمناخ  هنهک  ياهـسابل  يو  هک  بش  نآ  تلحر .  ماـگنه 

 ، هلیبق سیئر  زیزع ،  درک .  بابلا  قد  دوب .  هتـسب  رد  دیـسر  راصح  هب  نوچ  دروایب .  اهمناخ  يارب  هدرک و  هّیهت  بوخ  ساـبل  دوب  هتخودـنا 
یتسناد ؟  اجک  زا  ارم  مان  دیسرپ  يرآ .  تفگ :  یتسه ؟  نیریش  ایآ  دیسرپ 

مدرک و مالـس  دـندوب .  هدز  تبیـصم  نایرگ  ياه  هدـید  اـب  هنهرب  ياـپ  رـس و  هک  مدـید  ار  نوراـه  یـسوم و  باوخ  رد  نم  تفگ :  زیزع 
لها اب  ار  وا  رس  دنا و  هتـشک  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگ  دیتسه ! ؟  ناشیرپ  نینچ  هک  هدش  هچ  ار  امـش  مدیـسرپ 

دنا .  هدرک  لزنم  هوک  نماد  رد  بشما  دنرب و  یم  ماش  هب  شتیب 
ربمغیپ وا  يرآ  تفگ :  دیراد ؟  هدیقع  شیربمغیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هب  امـش  رگم  مدیـسرپ  یـسوم  زا  تفگ :  زیزع 

نم میرازیب .  وا  زا  ام  دـنک  ضارعا  وا  زا  سکره  میراد و  نامیا  وا  هب  همه  ام  هتفرگ و  قاثیم  وا  هراـبرد  اـم  ۀـمه  زا  دـنوادخ  تسا و  قحب 
نیـسح هدرک  دازآ  وا  دوش ،  یم  دراو  نیریـش  ماـن  هب  یکزینک  هعلق ،  رد  تشپ  ورب  نونکا  دومرف  منک .  نیقی  هک  اـمنب  نم  هب  یناـشن  متفگ 
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نک رایتخا  مالسا  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  ورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  سّدقم  رس  دزن  وا  قاّفتا  هب  نک و  ییاریذپ  وا  زا  تسا ،  مالـسلا  هیلع 
 ! يدز رد  وت  هک  رد ،  تشپ  مدمآ  دش .  بیاغ  ام  رظن  زا  تفگب و  نیا  . 

هب یتمدخ  ات  دـنوشن  نیریـش  ییاریذـپ  عنام  هک  داد  ارـسا  نالّکوم  هب  مهرد  رازه  مه  زیزع  تشادرب و  تاّیرطع  كاروخ و  سابل و  نیریش 
زا دیدرگ و  فّرشم  مالسا  فرـش  هب  ترـضح  نآ  تسد  هب  درب و  نیدجاسلادّیـس  تمدخ  رانید  رازه  ود  زین  دوخ  زیزع  دنیامن .  تیب  لها 
وت دج  هک  مهد  یم  یهاوگ  هللا ،  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  ترـضح  سّدـقم  رـس  دزن  هب  اجنآ 

دنا .  هدیناسر  مالس  امش  هب  یسوم  ترضح  دوب و  ناربمغیپ  متاخ  ادخ و  لوسر 
ياقآ يا  درک :  ضرع  زیزع  داب ! ناشیا  رب  ادـخ  مالـس  هک  داد  زاوآ  هجهل  تحارـص  لاـمک  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  سّدـقم  رس 
نوچ هک  دینش :  خساپ  یشاب .  یضار  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدج  دزن  ینک و  تعافـش  ارم  مهاوخ  یم  دیهـش ،  گرزب 

دندیدرگ یضار  وت  زا  مردام  مردپ و  ّدج و  يدرک  یکین  نم  تیب  لها  قح  رد  نوچ  دندش و  دونـشخ  وت  زا  لوسر  ادخ و  يدش  ناملـسم 
تسب زیزع  هب  ار  نیریش  دقع  نیدجاسلادّیس  ترضح  هاگ  نآ  مدش .  دونشوخ  وت  زا  زین  نم  يدیناسر  ام  هب  ار  ربمغیپ  ود  نآ  مالس  نوچ  و 

 . دندش ناملسم  هعلق  لها  مامت  و 
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رد يزور  هک  دـنک  یم  تیاور  وا  دوب .  قیفر  هلفاق  ناهدـنامرف  اب  یماش  دیعـسوبا  تفر .  شیپ  رید  فرط  هب  درک و  تکرح  اـجنآ  زا  هلفاـق 
دریگب ار  هدیرب  ياهرس  دنز و  نوخیبش  اهنآ  رب  بش  فصن  دهاوخ  یم  هدرک  مهارف  يرکشل  یمازح  رصن  هک  دنداد  ربخ  رمش  هب  ماش  رفس 

رید کیدزن  شنارای  رمـش و  دنربب .  هانپ  رید  هب  ار  بش  دش  رارق  راکفا  لدابت  زا  سپ  داد .  خر  میظع  یبارطـضا  رکـشل  ياس  ؤر  نایم  رد  . 
 . میور یم  ماش  هب  قارع  زا  میدایز و  نبا  رگشل  زا  ام  تفگ  رمـش  دیهاوخ ؟  یم  هچ  تفگ  دمآ و  راوید  زارف  رب  گرزب  شیـشک  دندمآ ، 

دیور ؟  یم  راک  هچ  يارب  دیسرپ  شیشک 
اب ار  وا  باحـصا  وا و  ياهرـس  کنیا  دنتـشک و  ار  وا  هک  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دـیزی  دوب ،  هدرک  جورخ  دـیزی  رب  یـصخش  تفگ :  رمش 
رس رب  شیشک  مشچ  دندرک .  دنلب  راوید  کیدزن  ار  اهرـس  اهراد  هزین  منیبب .  ار  اهرـس  تفگ  شیـشک  میرب .  یم  دیزی  دزن  شمرح  يارـسا 

شیشک لد  رب  یتبیه  نآ ،  راونا  وترپ  زا  تسا .  عمال  نآ  زا  یصوصخم  ینشور  هدوب و  عطاس  نآ  زا  يرون  دید  داتفا ،  ادهشلادّیس  كرابم 
هک دیشکب  کیشک  دینامب و  راوید  تشپ  ناتدوخ  دییامن و  رید  لخاد  ار  ناریسا  اهرـس و  درادن ،  ار  امـش  شیاجنگ  رید  نیا  تفگ  داتفا ، 

دیدنسپ ار  هیرظن  نیا  رمش  دیشابن .  اهرس  ارسا و  نارگن  دینک و  عافد  تغارف  اب  دیناوتب  دندرک  هلمح  رگا  دنک و  هلمح  امش  رب  نمشد  ادابم 
نوریب دوخ  دندرک و  رید  لخاد  رامیب  ماما  ارسا و  هارمه  یصوصخم  قودنص  رد  ار  نیسح  رس  دندرک و  لفق  هداهن  قودنص  رد  ار  اهرس  . 

درک یم  یشکرس  نآ  هب  هک  بش  ماگنه  داهن .  یصوصخم  قاطا  رد  ار  اهرس  داد و  اج  یبسانم  لحم  رد  ار  ارسا  گرزب  شیـشک  دندنام . 
زا یتخت  دش و  هتفاکش  قاطا  فقس  دید  ناهگان  سپس  دور .  یم  الاب  نامسآ  هب  تسا و  نکفاوترپ  ادهـشلادّیس  كرابم  رـس  زا  يرون  دید 
هار اورظنت : ) مکـسو و ال  ؤر  اوقّرط  اوقّرط   ) دـشک یم  دایرف  یـصخش  هتـسشن و  تخت  نآ  طسو  رد  مرتحم  مناخ  کـی  هک  دـمآ  دورف  رون 

دینکفا .  نییاپ  ار  دوخ  رس  دیهد و  هار  دیهد ، 
و یـسوم ،  ردام  زین  فسوی و  ردام  لیحار  لیعامـسا ،  ردام  میهاربا و  نز  رجاه  نایمدآ ،  ردام  اوح  مدید  متـسیرگن  بوخ  نوچ  دـیوگ : 

هدروآ نوریب  قودنص  زا  ار  اهرس  دندمآ و  دورف  نآ  زا  نامزلارخآ  ربمغیپ  نانز  و  یسیع ،  ردام  نارمع و  رتخد  میرم  و  نوعرف ،  نز  هیسآ 
دنتشاذگ .  یم  دوخ  ياج  هب  دندرک و  یم  ترایز  دنتسیرگ و  یم  دندیسوب و  یم  مئاد  دندینابسچ و  هنیس  هب  هتفرگ  رب  رد 

مدیزرل و دوخ  رب  نم  دیآ .  یم  رشحم  هعیفـش  هک  دیهنرب  مشچ  همه  دنتفگ  دمآ .  ینارون  یتخت  دش و  اپ  رب  یـشروش  هلغلغ و  مدید  هاگان 
دیهش يا  ردام ،  مولظم  يا  وت  رب  مالس  دیوگ :  یم  یکی  شورخ  اغوغ و  نایم  رد  هک  مدینش  یم  اّما  مدید ،  یمن  ار  یـسک  مدش .  شوهیب 
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 . تفرگ مهاوخ  تناگدنشک  زا  ار  وت  داد  هک  روخم  مغ  تیادف ،  هب  ردام  نم ،  هنیس  رورـس  زا  نم ،  هدید  رون  يا  ردام ،  بیرغ  يا  ردام ، 
مدیدن .  ار  یسک  مدمآ  شوه  هب  هکنآ  زا  سپ 

روفاک اب  هدروآ و  نوریب  ار  نیسح  رس  تسکش و  ار  قودنص  لفق  هدش  قاطا  لخاد  سپـس  دومن ،  رّطعم  هدرک و  ریهطت  ار  دوخ  بهار  ریپ 
داتـسیا و وا  لباقم  رد  بدا  لامک  اب  دراذـگ و  درک  یم  تدابع  هک  يا  هلبق  فرط  هب  ار  وا  مارتحا  لامک  رد  تسـش و  نارفعز  کـشم و  و 

درک :  ضرع 
ار نانآ  لیجنا  تاروت و  رد  دنوادخ  هک  یتسه  یتعامج  نآ  زا  وت  مناد  یم  ردق  نیمه  مدآ ،  دالوا  نیرتهب  ِرتهم  يا  ملاع و  نارورس  ِرَس  زا 
اب دنیآ ،  یم  وت  ترایز  هب  یبوبر  سدـق  نمجنا  نامَرحَم  هک  هداد  یتلزنم  ردـق و  نانچ  ارت  هک  يدـنوادخ  قح  هب  یلو  تسا  هدرک  فصو 

یتسیک ؟  وگب  ΙȘ نابز  هب  نک و  مّلکت  نم 
دومرف :  دمآ و  نخس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  سّدقم  رس 

افَقلا . ) َنِم  ُحُوبْذَملا  انءا  افَْجلا ،  ِْفیَِسب  ُلُوتْقَْملا  انءا  ُمُومْهَْملا ،  انءا  مومغملا و  انءا  مولظملا و  انءا  )
يادص هب  تحاصف  لامک  اب  هدیرب  رس  وگب .  ار  دوخ  بسن  بسح و  نک ،  نایب  رتنـشور  نیا  زا  تیادف ،  هب  مناج  رـس  يا  تفگ  بهار  ریپ 

دومرف :  دنلب 
هدروخلاس یناحور  ردپ  البرکب . ) مولظملا  دیهشلا  نیسحلا  انءا  ءارهزلا  ۀمطاف  نبا  انءا  یـضترملا  یلع  نبا  انءا  یفطـصملا  دمحم  نبا  انءا  )

ییامرفب ات  مرادنرب  وت  تروص  زا  تروص  درک  ضرع  تشاذگ و  دوخ  تروص  رب  دیسوب و  تشادرب و  ار  رس  هدادرـس  ناغف  دایرف و  اسیلک 
دوب .  مهاوخ  وت  عیفش  تمایق  يادرف  هک 

ادّمحم ّنءا  دهشءا  هللاالا و  هل  إال  نءادهشءا  تفگ :  بهار  منک .  تعافش  ار  وت  ات  يآ  رد  مالـسا  نیدب  دومرف :  هک  دینـش  ییادص  رـس  زا 
هللا .  لوسر 

تفگ داهن و  نایم  رد  نانآ  اب  ار  حبص  ات  بش  رس  زا  دوخ  يارجام  ناتـساد و  درک و  عمج  ار  اسیلک  بتکم  نادرگاش  یناحور ،  ریپ  هاگنآ 
تمدخ ازع  سابل  اب  دنتسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هدیورگ و  مالـسا  هب  همه  رفن  داتفه  نآ  تسا .  هداوناخ  نیا  رد  تداعس 

دندش و ناملـسم  ترـضح  نآ  تسد  هب  همه  دنتـشاذگ و  رانک  ار  اهرانز  دنتـسکش و  ار  اهـسوقان  دنتفر .  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
مقتنم راّبج  دنوادخ  دومرف  دادن و  هزاجا  مالسلا  هیلع  داّجس  ترـضح  دننک .  گنج  اهنآ  اب  دنـشکب و  ار  لاّتق  موق  نآ  هک  دنتـساوخ  هزاجا 

 . دیشک دهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  دوخ  تسا و 
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بوـقعی رهـش  نآ  ریما  دـندرک .  چوـک  نالقـسع  فرط  هب  هتفرگ  ار  ارـسا  اهرـس و  حبـص  دـنتفخ و  راوـید  ياـپ  رد  بش  شیاـقفر  رمش و 
ار رهش  داد  روتسد  يو  دوب .  هدروآ  تسد  هب  ار  رهش  نیا  تراما  تیانج ،  نیا  شاداپ  هب  هدش و  رضاح  البرک  گنج  رد  هک  دوب  ینالقسع 

تسمرس هتسشن  صوصخم  ياه  هفرغ  رد  وا  راکمه  نایعا  دنصقرب .  دننزب و  ات  داتسرف  رهـش  نوریب  هب  برط  وهل و  بابـسا  دنتـسب و  نیذآ 
دنتفگ .  داب  كرابم  مه  هب  نانآ  دندرک و  دراو  ار  هدیرب  ياهرس  هک  دندوب ،  یقاس  رغاس و  ماج و  هداب و 

ربخ هچ  تفگ  دننامداش .  رورـسم و  دنیوگ و  یم  داب  كرابم  مه  هب  مدرم  دید  دوب .  هداتـسیا  رازاب  رد  یعازخ  ریرز  مان  هب  يرجات  افداصت 
دنتـشک و ار  وا  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دایز  نبا  دوب  هدرک  جورخ  دیزی  رب  قارع  رد  یـصخش  دـنتفگ  دـیا ؟  هتـسب  نیذآ  ار  رازاب  هک  تسا 
زا دـنتفگ  رفاک ؟  ای  دوب  ناملـسم  يو  دیـسرپ  یعازخ  ریرز  دـنرب .  ماش  هب  هک  دـننک  یم  رهـش  نیا  دراو  زورما  شیارـسا  اـب  ار  وا  ياـهرس 

تفالخ هب  دیزی  زا  متـسه و  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  هک  دوب  یعّدـم  دـنتفگ  دوب ؟  هچ  شجورخ  ببـس  دیـسرپ  تسا .  مالـسا  لها  ناگرزب 
همطاف شردام  مالـسلا ،  هیلع  نسح  شردارب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شمان  دـنتفگ  دوب ؟  هک  شردام  ردـپ و  دیـسرپ  مشاـب .  یم  رتراوازس 
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دیزرلب دوخ  رب  دینشب  نخس  نیا  نوچ  ریرز  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دّمحم  شّدج  مالسلا و  هیلع  یلع  شردپ  مالسلااهیلع 
داتفا مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  شمشچ  نوچ  دیناسر ،  ارسا  هب  ار  دوخ  ات  دمآ  ناباتـش  سپـس  دش .  رات  هریت و  شمـشچ  رد  ایند  و  ، 

رد همه  رهـش  نیا  لها  ینیب  یمن  رگم  ینک ،  یم  هیرگ  ارچ  درم  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  داتفا .  هیرگ  هب  دنلب  يادـص  اب  تخس 
هدـش و کشخ  نم  ياهمدـق  شاک  مدیـسر .  رهـش  نیا  هب  زورما  متـسه ،  بیرغ  يرجات  نم  نم ،  يالوم  يا  تفگ  ریرز  دنتـسه ؟  يداش 

ارم درک  ضرع  دیآ .  یم  وت  زا  ام  ّتبحم  يوب  هکنیا  لثم  دومرف  ماما  هاگنآ  مدید .  یمن  لاح  نیدب  ار  امش  دوب و  هتشگ  روک  نم  ناگدید 
منک .  یناشفناج  دوخ  ةّوق  ردق  هب  مهد و  ماجنا  هک  امرف  یتمدخ 

ارسا نایم  زا  ار  اهرس  هک  نک  عیمطت  ار  وا  ورب و  دراد  تسد  رد  هزین  رب  ار  مردپ  رس  هک  یصخش  نآ  دزن  یناوت  یم  رگا  دومرف  مراهچ  ماما 
هاجنپ تفر و  راد  هزین  نآ  کیدزن  ریرز  دننکفا .  رظن  رتمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نانز  هب  هدش  اهرـس  هّجوتم  مدرم  ات  دربب  نوریب 

درب .  نوریب  ار  رس  هتفرگ و  ار  لوپ  شیک  دب  نآ  دربب .  هلفاق  شیپ  ار  رس  هک  داد  ودب  یفرشا 
امرف .  رگید  یتمدخ  درک  ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  روضح  زاب  ریرز 

سابل تفر  ناباتـش  ریرز  مناشوپب .  هنهرب  ناکدوک  نانز و  نیا  رب  هک  روایب  يراد  يا  هچراپ  سابل و  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 
تساخرب ییاغوغ  يادص  ناهگان  دروآ .  يا  هماّمع  زین  ماما  يارب  درک و  میدقت  صوصخم  یسابل  ارـسا  زا  کی  ره  يارب  دروآ و  یناوارف 

ناهد بآ  تفر و  رمش  کیدزن  ریرز  دننک .  یم  يراکمه  وا  اب  مه  رهـش  نآ  مدرم  هدرکدنلب و  يداش  هلهله و  هب  ادص  رمـش  دش  مولعم  ، 
هدرک ریسا  ار  وا  مرح  يا و  هدز  هزین  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  رـس  هک  ینک  یمن  مرـش  ادخ  زا  تفگ  تخادنا و  شتروص  هب 

هک دندز  ردق  نآ  هدرک  ریگتـسد  ار  ریرز  دیـشکب .  دیریگب و  ار  وا  تفگ  رمـش  داد .  مانـشد  ار  وا  تخـس  ینک ! ؟  یم  يداش  نینچ  يا و 
دهـشم هک  يدجـسم  هب  ار  دوخ  تساخرب  دـمآ و  شوه  هب  ریرز  بش  همین  دـنتفر .  وا  نیلاـب  زا  تسا  هدرم  هکنآ  ناـمگ  هب  داـتفا .  شوهیب 

یم يرادازع  هدرک  هنهرب  ار  اهرـس  هک  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ناتـسود  زا  یتعامج  اجنآ  دـیناسر و  تسا  ربمغیپ  نامیلس 
 . دننک

کبلعب  . 11

ریپ و دوب ،  هتخاس  هاگآ  ار  مدرم  هلفاق  دورو  زا  لبق  دوهعم ،  مسر  هب  انب  رمش ،  نوچ  دنتفر .  شیپ  کبلعب  فرط  هب  نالقـسع  زا  ارـسا  هلفاق 
دندیـصقر و یم  نآ  هیاس  رد  هدرک  دـنلب  ار  اهمچرپ  نانآ  دـندمآ .  نوریب  لابقتـسا  هب  نانک -  يداش  نانز و  لبط  هراقن -  زاس و  اـب  ناوج 

نوچ مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  ترـضح  دـندرک .  لابقتـسا  هلفاق  زا  خـسرف  شـش  هنوگنیدـب  دـندرک ،  یم  اشامت  ار  تلاسر  نادـناخ  ناریـسا 
امـشرب ار  یـسک  دزادـنا و  هقرفت  هب  ار  امـش  ّتیعمج  دـنوادخ  دومرف :  دـمآ و  درد  هب  شلد  دـید  نازیم  نیدـب  ار  ناشیا  يداش  ّتیعمج و 

(174  . ) دناسرب لتق  هب  ار  امش  همه  هک  دنک  ّطلسم 
دسیون :  یم  ج 2 ص 292 )  ) یئاهب لماک  رد  يربط  نیدلادامع 

دنناتسزاب ناشیا  زا  دننک و  اغوغ  ادابم  هک  دندوب  فئاخ  برع  لیابق  زا  دندروآ  نوریب  هفوک  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  ینیعالم 
ياهرـس دنتفگ  دندرک و  بلط  هفولع  دندیـسر ،  يا  هلیبق  کیدزن  هب  نوچ  دـنتفر .  ههاریب  دـندرک و  كرت  تسا  قارع  هب  هک  یهار  سپ  . 

اب دنتـسب و  نیذآ  ار  رهـش  تفگ :  دوب  اجنآ  یلاو  هک  عیبر  نب  مساق  دندیـسر .  کبلعب  هب  ات  دنتفر  یم  لاونم  نیدب  میراد .  هارمه  یجراخ 
هیلع نیـسح  ماما  رـس  هک  دش  مولعم  ار  مدرم  نوچ  دندرب .  رهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  لبط  گنچ و  يان و  فد و  رازهدنچ 

دمآ .  دیدپ  اه  هنتف  زور  دنچ  دنتخوسب و  اهنیذآ  رثکا  دندرک و  جورخ  رهش  همین  کی  تسا ،  مالسلا 
ياهرهش زا  تسا  يرهش  لوا  نآ  دندیسر و  نیزرم  هب  دنتفر و  نوریب  اجنآ  زا  ناهنپ  دندوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  اب  هک  نیعالم  نآ 

يربا دندوب ،  لوغشم  صقر  هب  بش  همه  تسب و  نیذآ  ار  رهـش  درک و  اهیداش  دوب ،  اجنآ  مکاح  دیزی  فرط  زا  نیعل  هبتع  نب  رـصن  ماش . 
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تخوسب .  هلمج  اهنیذآ  دش و  ادیپ  یقرب  و 
دندرک .  ماش  دراو  ار  ارسا  بیترت  نیدب 

ماش  هب  ارسا  دورو 
يراوید داتفایب ؛ هزین  يالاب  زا  رـس  هاـگان  دـندینادرگ  یم  ماـش  رد  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  رـس  هک  لاـح  نآ  رد  تسا ،  هتـشون  قحلاوبا  خـیش 

تسا دوجوم  لاح  هب  ات  هک  ( 175  ) دش هتخاس  يدجسم  اجنآ  رد  سپ  دتفا .  نیمز  هب  هک  تشاذگن  تشاد و  هاگن  ار  رس  نآ  دش و  هدیمخ 
. 

دندوب و هوجولا  تافـشکم  هکیلاح  رد  دـندید  ار  ناریـسا  دـندمآ و  نوریب  تاعاس  هزاورد  زا  هدومن  ماحدزا  ماش  لها  هک  تسا  هتـشون  زین 
دندیسر .  دیزی  رصق  رد  هب  ات  دندروآ  ار  اهنآ  سپ  مدوب .  هدیدن  اهنآ  زا  رتورشوخ  یناریسا  ادخ  هب  مسق  دوب .  اه  هزین  رب  اهرس 

هاگن دـیزی  هناخ  رد  ار  ناریـسا  سپ  دوب .  هتـسب  اهریجنز  هب  مکحم  هکیلاـح  رد  دـندرک  یم  رظن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هب  مدرم 
دـش دراو  یلوخ  سپ  دنیامن .  دیزی  هناخ  دراو  ار  اهنآ  دـنریگب و  نذا  دـیزی  زا  ات  دـندرک  لّطعم  ار  اهنآ  تعاس  هس  ات  یتیاور  هب  دنتـشاد و 

(176  . ) دندرک دراو  ار  تیب  لها  تفرگ و  نذا 
دسیون :  یم  زین  يربط  نیدلادامع 

ناناوج نانز و  نادرم و  رازه  دنچ  دندمآ و  نوریب  اهلهد  اهقوب و  اهسوک و  اهلبط و  اهفد و  اب  ناشیا  ناریما  نز و  درم و  رازه  دصناپ  بیرق 
هدیـشک و مشچ  رد  همرـس  هدرک و  باضخ  ياپ  تسد و  تیال  لها و  هلمج  دـندرک .  لابقتـسا  نانز  بابر  گنچ و  فد و  نانک و  صقر 

دوب .  زیختسر  هک  ییوگ  قلخ  ترثک  زا  دنتفر  رهش  هب  لو  الا  عیبر  مهدزناش  هبنشراهچ  زور  هدیشوپ ،  اهسابل 
هللا هنعل  دیزی  دندیـسر .  نیعل  دیزی  هناخ  رد  هب  لاوز  تقو  هب  قلخ  ترثک  زا  دـندروآرد .  رهـش  هب  ار  اهرـس  نیعالم  دـمآرب ،  باتفآ  نوچ 

نیعل دـیزی  دزن  هب  نایناج  نآ  هداهن .  پچ  تسار و  رد  نیمیـس  نیّرز و  ياهیـسرک  دوب و  هتـسارآ  ناویا  هناـخ و  دوب ،  هداـهن  عّصرم  تخت 
(177  . ) میدروآرب بارت  وبا  نادناخ  زا  رامد  ریما ،  تلود  هب  ام  دنتفگ :  باوج  رد  نانآ  دیسرپ ،  لاوحا  ناراکتیانج  نآ  زا  وا  دندمآ . 

ماش !  زا  ناما 
ُماّشلا  : ) دومرف خساپ ،  رد  دوب ؟  اجک  البرک  رفـس  رد  امـش  بئاصم  نیرت  تخـس  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  هدمآ  تیاور  رد 

ماش . )  زا  ناما   : ) دومرف راب  هس  ای  ُماّشلا ، ) ُماّشلا 
يریسا زاغآ  زا  هک  دندروآ  دراو  ام  رب  تبیصم  تفه  ماش  رد  دومرف :  ینئادم  رذنم  نب  نامعن  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  رگید ،  تیاور  هب 

دوب :  هدشن  دراو  ام  رب  یتبیصم  نینچ  رخآ ،  ات 
یم ام  هب  هزین  بعک  دـندرک و  یم  هلمح  ام  رب  هدرک  هطاحا  راوتـسا  ياه  هزین  هنهرب و  ياهریـشمش  اب  ار  اـم  فارطا  ماـش  رد  نارگمتـس   . 1

دندز .  یم  لبط  زاس و  دنتشادهگن و  رایسب  ّتیعمج  نایم  رد  ار  ام  نانآ  دندز . 
موثلکّما بنیز و  میاه  همع  مشچ  ربارب  رد  ار  مالسلا  هیلع  ساّبع  میومع  رـس  نداد و  رارق  ام  ياهنز  ياهجدوه  نایم  ار  ادهـش  ياهرـس   . 2

یم مرهاوخ )   ) همطاـف هنیکـس و  مشچ  ربارب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مساـق  میومع  رـسپ  ربـکا و  یلع  مردارب  رـس  و  دنتـشادهگن ،  مالـسلا  هیلع 
تفرگ .  یم  رارق  ناروتس  مس  ریز  داتفا و  یم  نیمز  هب  اهرس  یهاگ  و  دندرک ،  یم  يزاب  اهرس  اب  دندروآ و 

هتـسب مندرگ  هب  ار  میاهتـسد  نوچ  یلو  داتفا ،  ما  هماّمع  هب  شتآ  دـنتخیر .  یم  ام  رـس  رب  شتآ  بآ و  اهماب ،  يالاب  زا  یماـش  ياـهنز   . 3
دینازوس .  زین  ار  مرس  دیسر و  مرس  هب  شتآ  تخوس و  ما  همامع  هجیتن  رد  منک .  شوماخ  ار  نآ  متسناوتن  دندوب ، 

 : دنتفگ یم  دنداد و  شدرگ  رازاب  هچوک و  رد  مدرم  ياشامت  ربارب  رد  زاوآ ،  زاس و  هارمه  ار  ام  بورغ  کیدزن  ات  دیـشروخ  عولط  زا   . 4
دنرادن .  یمارتحا  هنوگچیه  مالسا  رد  هک  ار  اهنیا  دیشکب  مدرم ،  يا 

يدارفا نامه  اهنیا  دنتفگ :  یم  اهنآ  هب  و  دنداد ،  روبع  يراصن  يدوهی و  هناخ  رد  زا  ار  ام  لاح  نیا  اب  دنتـسب و  نامـسیر  کی  هب  ار  ام   . 5
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اهنیا زا  ار  اهنآ  ماقتنا  امـش  زورما  دـندرک ،  ناریو  ار  اهنآ  ياه  هناـخ  دنتـشک و  ربیخ و ) . . .  رد   ) ار امـش  ناردـپ  ناشناردـپ ،  هک  دنتـسه 
دیریگب . 

َدارءا . ) ام  باشخ  الاَو  ِراجح  الاَو  ِباُرتلا  ْنِم  اْنیَلَع  یقلَا  ْدَقَو  الا  مهنم  دحءا  یقب  امَف  ُنامُعن  ای  )
دنکفا . ) ام  يوس  هب  بوچ  گنس و  كاخ و  زا  تساوخ  یم  ردقچره  هکنیا  رگم  دنامن  اهنآ  زا  سک  چیه  نامعن  يا  )

رودـقم اهنآ  يارب  ار  عوضوم  نیا  دـنوادخ  یلو  دنـشورفب  زینک  مالغ و  ياج  هب  ار  ام  دنتـساوخ  دـندرب و  ناشورف  هدرب  رازاـب  هب  ار  اـم   . 6
تخاسن . 

یم رـس  هب  بارطـضا  تشحو و  رد  هراومه  ندـش ،  هتـشک  سرت  امرگ و  زا  اهزور  تشادـن ؛  فقـس  هک  دـنداد  ياج  یناکم  رد  ار  ام   . 7
(178  . ) میدرب

ماش رد  هثیبخ  هرجش  هبّیط و  هرجش  ییورایور  مشش :  شخب 

دیزی خاک  رد  اروشاع ،  نّیفص و  دربن  همادا 

 . دـشن نینچ  یلو  دـبوکب ؛ ار  یحو  نادـناخ  و  دـهد ،  ناشن  ار  دوخ  یباـیماک  دریگب ،  نشج  ار  يزوریپ  اـت  دوب  هتـسارآ  یمزب  نیعل  دـیزی 
! دش رداص  وا  هیلع  رب  مکح  و  دیدرگ ،  شا  همکاحم  هاگداد  يو  مزب  سلجم 

قح يرآ ،  دش .  هدیبوک  دوخ  یحو ،  نادناخ  ندیبوک  ياج  هب  دش .  گنرش  شماک  رد  دهـش  و  دیدرگ ،  لیدبت  تسکـش  هب  وا  يزوریپ 
رتیوق .  ملاظ  تردق  زا  مولظم  هلان  تسا و  زوریپ  اج  همه  رد 

ياـهنایرج رظاـن  دـنه  دوب .  دـنه  شرـسمه  يوس  زا  دـیدرگ ،  رداـص  نیعل  دـیزی  هیلع  رب  یناـهج ،  همکاـحم  نیا  رد  هک  یمکح  نیتسخن 
دوب .  هدینش  دوب  هدش  هتفگ  هچنآ  هدید و  دوب  هداد  خر  هچنآ  دوب .  سلجم 

ادخ لوسر  رتخد  مالسلا  هیلع  همطاف  رسپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  نیا  دیـسرپ :  رهوش  زا  تخادنا و  سلجم  نورد  هب  ار  دوخ  ناهگان  يو 
 . تفر نوریب  رهوش  مزب  سلجم  زا  نانک  هیرگ  دنه  شوپب !  هایس  نک و  نویش  ورب  يرآ ،  تفگ :  نیعل  دیزی  تسا ! ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تکرـش مزب  سلجم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  یکی  دوـب .  مالـسلا  هیلع  بنیز  ياـهراکهاش  زا  يراـکهاش  مه  نـیا 
رد دـمآ ،  دـهاوخ  زین  رـس  نیا  دوب ؛ دـهاوخ  وت  عیفـش  داـیز  نبا  دـمآ و  یهاوخ  زیخاتـسر  زور  وت ،  تفگ :  هدرک  دـیزی  هب  يور  تشاد ، 

 ! تسوا عیفش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیلاح 
دیزی هیلع  رب  مکح  هک  يرگید  تاضق  نارگید !  و  نایفـسوبا ،  شّدج  هیواعم ،  شردـپ  دراد ! زین  رگید  ناعیفـش  دایز ،  نبا  زج  هب  دـیزی ، 
اهنامسآ .  ناگتشرف  و  يرشب ،  ناگدنیآ  دندوبن ،  ناملسم  یگمه  هک  ماش  مدرم  زور ،  نآ  ناناملسم  دندوب :  نانیا  دندرک ،  رداص  نیعل 
هداد ربخ  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  دوب  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  وا  گرزب  همکاحم  و  تسا ،  نیعل  دـیزی  يروف  همکاحم  هزات  نیا 

دیزی و حراوج  اضعا و  نآ  ناهاوگ  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیعل ،  دیزی  مصخ  يادـخ و  نآ  یـضاق  هک  یهاگداد  رد  تسا . 
تسا لاحم  هک  دنهد  یم  لیکشت  يا  هدنورپ  و  دنتسه ،  ناگدنب  رادرک  راتفر و  رظان  يادخ  يوس  زا  هک  یناگتشرف  دنـشاب ؛ یم  ناگتـشرف 
دوب .  دهاوخ  هدوب و  شروضح  رد  هدش  هدرک و  هچ  ره  هک  دشاب  یم  ادخ  دوخ  زین  همه  زا  رتالاب  هاوگ  ددرگ .  شومارف  نآ  رد  يزیچ 

زا ار  شنانکاس  هک  يا  هبارخ  دوبن ؛ يا  هبارخ  زج  اهنآ  نادنز  دندرک .  ینادـنز  دـندرب و  نوریب  خاک  زا  ار  ناریـسا  داد  روتـسد  نیعل  دـیزی 
ناـنآ نورد  شتآ  رب  نوریب  شزوس  هتخادـنا و  تسوپ  ناریـسا  هرهچ  هک  دـییاپن  يرید  تشاد .  یمن  ظوفحم  اـمرگ  زوـس  امرـس و  دـنزگ 

دندوب و نامهیم  هورگ  ود  ره  دیهـش ! نانامهیم  زا  نایفوک  ییاریذپ  مه ،  نآ  دوب و  ریـسا  نانامهم  زا  دیزی  ییاریذپ  نیا ،  دـیدرگ .  هدوزفا 
! ؟  دندش ییاریذپ  هنوگچ  دندش و  ییاریذپ  هورگ  ودره 
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یمن و  دزاس ،  یم  راکـشآ  ار  تداهـش  هفـسلف  تراسا ،  دـنراد ؛ میقتـسم  هطبار  مه  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  بنیز و  تراـسا 
(179  . ) دنامب هتخانشان  دیهش  دراذگ 

دیزی خاک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها 

هحون و دندز و  هسوب  اهنآ  ياهاپ  اهتسد و  رب  دندمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نارتخد  لابقتـسا  هب  یگلمج  نایفـس  یبا  لآ  نانز 
هدروآرد و ار  نتـشیوخ  ياهـسابل  دندید  تفـص  نیدـب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوچ  دـنیوگ  دنتـشاد .  تیزعت  زور  هس  دـندرک و  هیرگ 

(180  . ) دنداد ناشیدب 
رـس ات  درک  رما  دیـسر ،  نایاپ  هب  هک  شـسلجم  یتیاور  هب  اجنآ  رد  دـندومن و  نیعل  دـیزی  رـصق  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یتیاور ،  هب 

داتسرف .  دوخ  ۀناخ  نوردنا  هب  ار  نانز  و  دندومن ،  بصن  شا  هناخ  رد  هب  ار  سّدقم 
 . دندش يرادازع  لوغشم  دنتخادنا و  ار  دوخ  ياهتنیز  دنتسیرگ و  دندومن  هدهاشم  لاوحا  نآ  هب  ار  تیب  لها  نوچ  دیزی  نانز  سپ 

رفاک دیزی  اب  نسح  نبورمع  هناعاجش  يوگتفگ 

لاس هدزای  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دوب  یکدوک  رمع  درک ،  راضحا  نسح  نب  ورمع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوعلم  دـیزی  يزور 
یلو متـسین  رـضاح  وا  اب  نتفرگ  یتشک  هب  هن ،  تفگ  باوج  رد  ورمع  يریگ ؟  یم  یتشک  دلاخ  نم  دنزرف  نیا  اب  تفگ :  رمع  هب  تشاد و 

دناوخ :  يرعش  دیزی  میگنجب  مه  اب  ات  هدب  وا  هب  يرجنخ  هدب و  نم  هب  يرجنخ 
ٍمِزْخَءا ْنِم  اهفرعءا  ۀنشنش 

ۀیحلا ّال  ُۀَّیَْحلاُِدَلت إ  ْلَه 
هیما مراد  يوخ  نیمه  مزخاز 

دیدپ دیان  رام  زج  رام  زا  هک 
(181  . ) ودب دنام  یمه  هچب  ار  ریش  میئوگ  نیسحت  ماقم  رد  نآ  ياج  هب  ام  دوش و  هتفگ  نیسحت  ماقم  رد  یبرع  رد  لثم  ود  نیا  و 

 . مینک گنج  ات  يدراک  مه  ار  وا  هد و  يدراک  ارم  تفگ  ورمع  ینک  یم  گنج  دلاخ  مرسپ  اب  تفگ  هک  دراد  خسن  یضعب  رد 

دیزی رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  يوگتفگ 

زور شیپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رـس  دندرک ،  دیزی  سلجم  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هک  ینامز  یتیاور ،  هب  زین 
تیاور هب  دییامن .  نم  مرح  دراو  ار  اهنز  تفگ  دیزی  دـننیبب .  ار  رـس  نآ  ات  دندیـشک  یم  ندرگ  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  همطاف و  دوب و  دـیزی 

 ، یتیاور هب  زین  دندومرفن .  لوبق  اهنآ  دندروآ و  اهنآ  يارب  رایسب  ياهماج  اهسابل و  دیزی  نانز  دندرب  دیزی  هناخ  هب  ار  ماما  مرح  نوچ  رگید 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ  موثلک  ما  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  دزن  يو  دوب .  هدـنه  هب  موسوم  يرهاوخ  ار  دـیزی 

دومرف :  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دییاهامش ؟  زا  کی  مادک 
مالسلا هیلع  بلاط .  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  یقت  یکز و  ماما  رتخد  منم 

وت ردپ  هک  میا  هدرک  شومارف  ایآ  دش .  دراو  اهامـش  رب  اهتبیـصم  نیا  اذل  دیتشک ،  ار  هبتع  لهجوبا و  هعیبر و  اهامـش  تفگ :  دـیزی  رهاوخ 
روهشم انز  هب  هک  دنتـسین  امـش  نانز  دننام  ام  نانز  راوخ ،  رگج  دنه  رتخد  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تشک ! ؟  ار  ام  نادرم  ردبرد 

اب دروآدرگ و  اهرگـشل  هک  دوبن  نایفـسوبا  وت  دج  ایآ  دندوب .  یتسرپ  تب  لوغـشم  اهلاس  هک  دنتـسین  امـش  نادرم  دننام  ام  نادرم  دنـشاب و 
دروخب ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  هزمح  رگج  درک و  لذب  یـشحو  رب  ار  دوخ  سفن  هک  دوبن  دنه  وت  ردام  ایآ  درک ! ؟  گنج  ادخ  ربمغیپ 
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ردارب ملظ  يور  زا  هک  تسین  دیزی  وت  ردارب  ایآ  دیشک ! ؟  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يور  هب  ریـشمش  هک  دوبن  هیواعم  وت  ردپ  ایآ   ! ؟
نوچ نیعل  دیزی  رهاوخ  تشک ! ؟  دـندوب  وا  مداخ  لیئاربج  لیئاکیم و  تسا و  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  دـنزرف  ّتنج و  لها  بابـش  دّیـس  هک  ارم 

 . دهدب تسناوتن  یباوج  چیه  دینشب  نانخس  نیا 

دیزی رتخد  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  يوگتفگ 

دییامش زا  کی  مادک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  هنیکـس  دیـسرپ  زین  يو  تشاد .  هکتاع  مان  هب  يرتخد  نینچمه  نیعل  دیزی 
یم تتامـش  دـینک و  یم  ازهتـسا  ار  ام  وت  رب  ياو  دـیتشک .  نینح  ردـب و  راّفک  ضوع  رد  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رتخد  منم  دومرف :  هنیکـس   ؟

تفگ :  نیعل  دیزی  رتخد  دییامن . 
ترگمتس ردپ  هک  یتسه  یـسک  وت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  متناید !!  قح و  لها  و  متلود ،  تّزع و  بحاص  مدیزی ،  رتخد  هکتاع  نم 
! داب ادخ  تنعل  وا  رب  وت و  رب  سپ  درک ،  ار  دوخ  مالغ  نیکمت  زین  تردام  دنک و  یم  رخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نتشک  هب 

(182  . ) دیوگب يزیچ  چیه  تسناوتن  دروخ و  شناهد  رب  گنس  ایوگ  خساپ  نیا  زا  نیعل  دیزی  رتخد 

! دناوخ یم  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  مدید  قشمد  رد  مسق  ادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدنوار  بطق 
َباحْصءا نءا  َْتبِسَح  ْمءا   ) دیسر هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ ،  یم  فهک  هروس  یسک  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  دندوب و  هدرک  هزین  رـس  رب 

و فـهک )  باحـصا   ) ناتـساد هک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا  يدرک  ناـمگ  اـیآ  ( : 183 () اـبَجَع اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا 
نابز هب  دمآ و  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  سّدقم  رـس  ادخ  تردق  هب  بیجع ؟  تسا  يزیچ  ام  تردق  لیالد  زا  میقر )  باحـصا  )

 . دوخ نوخ  بلط  يارب  باـنج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراـشا  نیا  و  تسا ؛  رتـبیجع  فهک  باحـصا  هصق  زا  نم  رما  تفگ :  اـیوگ  حیـصف و 
(184)

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

دنتشادزاب .  دوب  ناریسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجسم  رد  ار  ناربمغیپ  دّیس  دالوا  مرح و  لها  رفاک ،  دیزی  ناراوخ  هزیج  نارودزم و 
درک و هدوسآ  امش  نادرم  زا  ار  اهرهـش  تشک و  ار  امـش  ادخ  هک  هللادمحلا  تفگ :  دمآ و  ارـسا  دزن  هب  ماش  لها  زا  يدرمریپ  تقو  نیا  رد 

دینادرگ .  ّطلسم  امش  رب  ار  دیزی 
يا ؟  هدناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ ،  يا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجس  ماما  نیسحلا  نب  یلع 

یلب .  تفگ : 
(185  ( ) یبْرُْقلا یف  ةَّدَوَْملا  ّال  ارْجءا إ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسءا  ُْلق ال   : ) يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : 

منادنواشیوخ .  یتسود  زجب  مهاوخ  یمن  امش  زا  يدزم  تلاسر  جنر )   ) ساپ هب  نم  ربمغیپ  يا  وگب  ینعی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلاـسر  دزم  ار  اـم  یتـسود  دـنوادخ  هک  مییاـم  نادـنواشیوخ ،  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

تسا .  هدینادرگ 
هک اهنآ  مییام  دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  یلب .  درک :  ضرع  ( 186  () هقح یبْرُْقلاَذ  ِتآَو   : ) يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :  زاب  ماما 

دنک .  اطع  ار  ام  قح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  گرزب  دنوادخ 
دینادب ینعی  ( 187  ( ) یبْرُْقلا يِذـِلَو  ِلُوسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  نءاَـف ِهللا  یـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـّمنَءا  اُومَلْعاَو   : ) يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـیآ  دومرف :  زاـب 
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تسا .  لوسر  نادنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  صوصخم  نآ  کی  جنپ  دیرب  دوس  هچره 
هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنواشیوخ  مییام  يرآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

(188 ( ) اریهْطَت مکرهطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهءا  سجرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُری  امَّنِا   ) مالسلا هیلع  يا :  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : 
ار ریهطت  هیآ  دـنوادخ  هک  ینادـناخ  نآ  مییاـم  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داّجـس  ماـما  ما .  هدـناوخ  ار  هیآ  نـیا  تـفگ :  درمریپ 

تسا .  هدومرف  لزان  ام  صوصخم 
 : تفگ درک و  نامسآ  هب  ور  دنکفا و  رس  زا  ار  دوخ  همامع  و  دیدرگ ،  نامیشپ  دوخ  ياه  هتفگ  زا  دش و  تکاس  درمریپ  دیوگ :  یم  يوار 

نیدباعلا نیز  داّجس  ماما  ترضح  هب  سپـس  ( 189  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نانمـشد  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  ادـنوادخ ، 
دریذپ و یم  ارت  ۀبوت  دنوادخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ ،  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟  زاب  نم  يارب  هبوت  هار  ایآ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 

مراک .  هبوت  نم  درک :  ضرع  دوب .  یهاوخ  ام  اب  وت 
(190  . ) دنتشک ار  درم  ریپ  داد  روتسد  دیسر  نیعل  دیزی  هب  درمریپ  نیا  راتفر  شرازگ 

زا ریغ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دندروخ  دنگوس  جح  قاتع و  قالط و  هب  قشمد  خیاشم  زا  سک  داتفه  دـنیوگ :  یم  نینچمه 
 . دومرف وفع  ار  همه  زین  وا  و  دـندرک ،  يراز  دنتـساوخ و  رذـع  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  همه  و  میتـسناد ،  یمن  یـشیوخ  دـیزی 

(191)
اب یماش  درمریپ  نانخـس  نایاپ  رد  هدیناسر ،  ماجنا  هب  ار  نآ  472 ه )  ) لاس رد  هک  فلـسلا  براجت  باتک  رد  یناوجخن  یبحاص  هاش  ودنه 

دیوگ :  یم  نینچ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
تسه .  رگید  يدنواشیوخ  وا  ناشیوخ  دیزی و  زا  ریغ  هب  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ) متسنادن زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب 

(192  . ) تساوخ رذع  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  تسیرگب و  هاگنآ 

 ! نزم بوچ  دیزی 

نوعلم نآ  ام  روضح  رد  اریز  مدیدن ،  دیزی  زا  رت  لد  تخـس  نم  دندومرف :  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  هنیکـس  ترـضح  زا 
دیود دیزی  تخت  يولج  نایرگ  مشچ  اب  دش و  تقاطیب  هنیکس  همرکم  ایلع  اذل  میدرک .  یم  هدهاشم  ام  دز و  یم  مردپ  هدیرب  رـس  رب  بوچ 

درک بّجعت  وا  تئرج  زا  دیزی  نزم !  هدیرب  رس  نیا  رب  بوچ  ام  روضح  رد  نیا  زا  شیب  دیزی ،  دراد ! ؟  هانگ  هچ  هدیرب  رس  رخآ  دومرف :  و 
مشاب .  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  نم  دومرف  یتسیک ؟  وت  تفگ :  و 

تسا نایرگ  وت  هدید  ارچ  تفگ  دیزی 
تسا نامیتی  تلاح  نیا  هک  تفگ  هنیکس 

یلین تخُر  مرگنب  ارچ  تفگ  دیزی 
یلیس هدز  نود  رمش  سبز  تفگ  هنیکس 

شیپ رد  يا  هدنکفرس  ارچ  تفگ  دیزی 
شیرلد مدش  ردپ  غاد  تفگ ز  هنیکس 

رس هنیس و  هب  ینز  یم  ارچ  تفگ  دیزی 
ربکا مردارب  غاد  تفگ ز  هنیکس 

نکم باجح  تخر  نیتسآ  تفگ ز  دیزی 
نکم بابک  مغ  ار ز  ملد  تفگ  هنیکس 
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میور نیتسآ  هب  مشوپ  هعنقم ،  ياج  هب 
(193  ) میور یسک  دنک  اشامت  هکنآ  دابم 

نارزیخ بوچ 

رگا دیزی ،  يا  دومرف :  دیزی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دندرک ،  هداز )  مارح   ) دیزی سلجم  دراو  ار  ارُسا  هک  یتقو 
یتفگ یم  باوج  رد  هچ  يا ،  هدرک  رضاح  سلجم  هب  لاح  نیا  هب  ارچ  ارم  ترتع  هک  دیسرپ  یم  وت  زا  هدید و  تلاح  نیا  هب  ار  ام  ام ،  ّدج 

یناهوس یتیاور ،  هب  و  دننیـشنب ،  نانز  هک  داد  نذا  دنتـشادرب و  وا  رکیپ  زا  ار  اهدـیق  لـغ و  هک  درک  رما  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دـیزی   ! ؟
رگید یسک  هک  مهاوخ  یم  تفگ :  دیرب و  دوب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ندرگ  رب  هک  ار  ینهآ  ناهوس  نآ  اب  شدوخ  تسد  هب  تساوخ و 

دشابن .  یتّنم  وت  رب  ار 
دنتشاذگ .  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رس  و  دندرک ،  رضاح  ییالط  تشط  ات  داد  روتسد  سپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بیبح  اـی  مالـسلا  هیلع  هانیـسح  اـی  داـیرف  درک ،  نینچ  هک  دـید  ار  دـیزی  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  نوچ  سپ 
 . ییامن هدـهاشم  تلاح  نیا  هب  ار  ام  هک  وت  رب  تسا  نارگ  منیبب و  لاح  نیا  هب  ار  وت  هک  ام  رب  تسا  نارگ  هللادـبعابا ،  اـی  تفگ :  دروآرب و 

دنلب نامسآ  هب  دش و  عطاس  رس  نآ  زا  يرون  هاگان  تشادرب ،  ار  رس  شوپور  درک و  زارد  تسد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  نانخـس  زا  سپ 
هفیرش ۀیآ  نیا  ایوگ  و  دومن ،  نآرق  ندناوخ  هب  عورش  هدرک و  تکرح  اهبل  نآ  یتیاور ،  هب  زین  تخاس .  شوهدم  ار  نارـضاح  همه  دش و 

(194  ( ) نوبلقنی ٍبَلَْقنُم  يءا  اُومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسَو   : ) دناوخ ار 
ماـما نادـند  بل و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  ینارزیخ  بوچ  دزاـس  هبتـشم  راّـضح  رب  ار  رما  تساوخ  دوش و  یم  اوـسر  دـید  نوـچ  دـیزی 

دز .  مالسلا  هیلع  نیسح 
! ؟  ینز یم  ارچ  دیزی  تفگ :  دش و  دنلب  یملسا  هزربوبا  هک  دوب  اجنیا 

یمن نوریب  هناخ  زا  تشاد و  لزنم  ماش  رد  هکدوب  اهتّدم  وا  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  زا  یتیاور ،  هب  یملـسا ،  هزربوبا 
هک دینش  نوچ  یلو  درک ،  یمن  لوبق  داتـسرف  رز  شیارب  هیواعم  ردقره  درک ،  یمن  انتعا  وا  دش  یم  وا  رادید  بلاط  هیواعم  ردق  ره  دمآ و 
زا درک  هدهاشم  دیزی  زا  ار  لمع  نیا  نوچ  دیامن .  اهنآ  زا  يّرـش  عفد  ات  تخادنا  سلجم  هب  ار  دوخ  دـنا  هدروآ  دـیزی  سلجم  هب  ار  هللا  لآ 

و ینز ! ؟  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهنادند  هب  دوخ  بوچ  اب  دیزی ،  وت  رب  ياو  تفگ :  داد و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  تساخرب و  ياج 
هللا لتاق  ۀّنجلا ،  لهءا  بابش  ادّیس  اُمتنءا   : ) دومرف یم  دیکم و  یم  دیـسوب و  یم  ار  شردارب  ياهنادند  ار و  اهنادند  نیا  شّدج  هکنآ  لاح 

امکلتاق . )
رب بوـچ  لاـح  نآ  رد  دـندرب و  نوریب  سلجم  زا  ناـشک  ناـشک  ار  وا  اـت  دوـمن  رما  دـیدرگ و  كانبـضغ  نانخـس ،  نـیا  ندینـش  زا  دـیزی 

(195  . ) ندرک ادص  هب  درک  عورش  شرصق  هرگنک  رب  یغالک  هاگان  هک  درک  رتدایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهنادند 
الط تشط  رد  ار  رـس  هک  لاح  نامه  رد  لهـس ،  تیاور  هب  دیدرگ .  ناشیرپ  شلاح  دـیزرل و  دوخ  رب  غالک  يادـص  ندینـش  زا  نوعلم  نآ 

يزیمآ رفُک  رعش  دیزی  دومن و  ندرک  زاوآ  هب  عورش  یغالک  دنتـشاذگ ،  دیزی  يور  شیپ  رد  هدنکفا و  شیور  هب  یقیبد  لیدنم  هتـشاذگ ، 
دناوخ . 

 ، دوب دیزی  بیبط  هک  وا ،  دـیدرگ .  دراو  دوب  نایدوهی  ملاع  هک  تولاجلا  سءار  دوب ،  هدـش  لاح  ناشیرپ  غالک  گناب  زا  هک  لاح  نیا  رد 
وت زا  تفالخ  هب  وا  دیسرپ :  نیسح .  تفگ :  تسیچ ؟  شمان  تفگ :  تسا .  یجراخ  رس  تفگ :  تسیک ؟  نآ  زا  رس  نیا  دیـسرپ  دیزی  زا 

دوجو هب  دنیامن و  یم  میظعت  ارم  هطـساو  نیا  هب  دوهی  تسا و  هطـساو  دج  لهچ  ربمغیپ  دواد  نم و  نایم  هک  یناد  یمن  ایآ  دوب ،  رتراوازس 
ار شمرح  دیتشک و  ار  شدالوا  زورما  دوب و  يراوگرزب  ربمایپ  امـش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زورید  و  دـنیوج ؛ یم  كّربت  نم 
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دیدومن .  ریسا 
رّهطم رس  فرط  هب  يدوهی  نآ  سپ  دسرب .  دیزی  هب  وا  دنتشاذگن  راّضح  دشکب ،  ار  وا  هک  درک  هلمح  دیزی  هب  هتشادرب  ار  شریشمش  سپس 

لوا هک  نم  رب  تسا  نارگ  دشاب .  وا  مصخ  تّدج  و  ار ،  وت  هدنـشک  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ :  دیـسوب و  تشادرب و  ار  رـس  درک ،  تکرح 
مراد .  رارقا  وت  تلاسر  هب  نم  هک  وگب  ناسرب و  مالس  تّدج  هب  نم  بناج  زا  سپ  دوش .  یم  دیهش  وت  هار  رد  هک  مشابن  سک 

متشک .  یم  اهنتشک  نیرتدب  هب  ار  وت  تسا ،  تجاح  وت  هجلاعم  هب  اهیشوخان  رد  ارم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ :  دیزی 
دنک .  نوزفا  ار  وت  ياهضرم  هک  يزیچ  هب  رگم  درک ،  مهاوخن  هجلاعم  ارت  نیا  زا  دعب  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  بیبط 

(196  . ) دندز ندرگ  ار  بیبط  داد  روتسد  دیزی  هک  دوب  اجنیا  رد 

دندز هنایزات  ع )  ) نیسح ماما  رس  هب 

رـس نآ  دومن .  یم  لمح  تشاد و  هارمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سّدقم  رـس  هک  مدید  ار  يدرم  دـیوگ :  یم  هیواعم  نب  لاله 
دزادنیب و ییادج  وت  تشوگ  نیب  ادخ  یتخادنا ،  ییادج  نم  ندب  رس و  نیب  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  درم  نآ  دمآ و  نخس  هب  هدیرب 

(197  . ) دش تکاس  ات  دز  رس  نآ  هب  ردق  نآ  دیشک  ار  دوخ  هنایزات  درم  نآ  مدرم .  يارب  دهد  رارق  یتیآ  ار  وت 
هب رما  دیزی  تخاس و  موکحم  ار  وا  راب  تیانج  لمع  دومن و  شاخرپ  دـیزی  هب  مور  هاشداپ  هداتـسرف  هک  یعقوم  دـسیون :  یم  مّرقم  موحرم 

(198  . ) ِهللاِاب ّال  إَةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  دناوخ :  دمآ و  نخس  هب  دنلب  يادص  هب  سّدقم  رس  داد ،  وا  لتق 
ار هیآ  نیا  تسا و  رهاظ  رـس  نآ  زا  يرون  دندید  دندش  عمج  شرود  مدرم  دندومن .  بصن  تخرد  رب  ار  سّدقم  رـس  نآ  دـسیون :  یم  زین 
هب هک  تسناد  دـنهاوخ  دـندرک  ملظ  هک  ناـنآ  يدوز  هب  ینعی و  ( 200 ( ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  يءا  اُوـمَلَظ  نیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ( ) 199  : ) دـناوخ یم 
ُهللا ُمُهَکیفْکَیَسَف   : ) دنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  سّدقم  رس  هک  دینش  لیهک  نب  هملس  تسا  خزود  نآ  هک  تشگ ،  دنهاوخ  زاب  ناکم  مادک 

اونش .  اناد و  تسوا  ناشیا و  ّرش  زا  ار  وت  دنک  تیافک  يدوز  هب  ادخ  سپ  ینعی  ( 201 ( ) ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  َو 
 . میدرک هراشا  البق  یناّرح  ییحی  ناتساد  ریظن  اهنآ ،  زا  یخرب  هب  هک  هدش  لقن  زین  يرگید  هباشم  يایاضق  هنیمز  نیا  رد 

ماش دجسم  رد  هدیرب  رس  بصن 

هک یّلحم  نامه  رد  دننک ،  بصن  قشمد  عماج  دجـسم  رد  ار  كرابم  رـس  داد  روتـسد  دومن ،  سّدقم  رـس  هب  هک  ییاهتراسج  زا  سپ  دیزی 
(202  . ) دوب ّقلعم  اجنآ  رد  زور  هس  كرابم  رس  دش و  بصن  مالسلا  هیلع  اّیرکز  نب  ییحی  فیرش  رس 

كاخ يور  هب  دزیر  وت  قلح  نوخ  هک  تسا  فیح 
مروایب یتشط  هک  هزاجا  نم ،  يایحی 

دش هتشک  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ینز 

دیـسرپ دیزی و  لباقم  دمآ  مدوب .  هدیدن  نز  نآ  زا  رتوکین  هک  راقو  لامک  رد  دش  دراو  مدید  ار  ینز  مدوب ،  دیزی  دزن  رد  نم  دیوگ  يوار 
نیا هک  شردام  ردپ و  ّدج و  رب  تسا  نارگ  راوشد و  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  نز  نآ  مالسلا .  هیلع  نیسح  رـس  تفگ :  تسیک ؟  رـس  نیا 
دورف هتـشرف  جنپ  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  مدـید  یم  باوخ  رد  لاحلا  هک  ادـخ  هب  مسق  دـنیامن .  هدـهاشم  لاح  نیا  هب  ار  اهرس 

مینازوسب مینز و  شتآ  ار  دیزی  هناخ  هک  میرومءام  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنتفگ  یم  و  دوب ،  شتآ  زا  ییاهبالق  اهنآ  تسد  هب  هک  دـندمآ ، 
نیا يروخ و  یم  نم  تمعن  یشاب و  یم  نم  دیرخ  رز  وت  وترب ،  ياو  تفگ :  وا  هب  تسیرگن و  وا  يوس  هب  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  . 

يرذگب نم  ریصقت  زا  یشکن و  ارم  هک  منکراک  هچ  تفگ :  نز  نآ  مشکب !  ار  وت  اهنتشک  نیرتدب  هب  هک  ادخ  هب  مسق  ییوگ ،  یم  نانخس 
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نآ دندرک و  عمج  ار  مدرم  سپ  منک .  نینچ  تفگ :  هد !  مانـشد  ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ور و  الاب  ربنم  زارف  رب  تفگ :  دـیزی   ؟
مانشد ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدرک  رما  ارم  دیزی  دینادب  نامدرم ،  هورگ  يا  تفگ :  تفر و  ربنم  يالاب  رب  نز 
نایاقآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  تسا و  ربمغیپ  ياول  لماح  رثوک و  یقاس  رـشحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  لاح  مهد و 

دیوگ .  یم  هچ  هک  دننیبب  ات  دنتشاد  ارف  شوگ  مدرم  میوگ .  یم  نم  هک  ار  هچنآ  دینک  شوگ  مدرم ،  يا  سپ  دنتشهب .  لها  ناناوج 
هیلع نیـسح  ماما  لتق  رد  هک  یـسک  ره  رب  نینچمه  داب و  دـیزی  رب  ناگدـننک  تنعل  مامت  تنعل  ادـخ و  تنعل  هک  دیـشاب  هاـگآ  تفگ :  نز 

هب ات  دیرفآ  ار  ایند  ادخ  هک  زور  نآ  زا  داب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  یلع و  رب  تاولـص  تسا و  هدرک  ار  وا  تعیاشم  تعباتم و  مالـسلا 
 : تفگ دیدرگ و  كانمـشخ  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  موش .  یم  هدنز  تمایق  زور  مریم و  یم  ما و  هدنز  تاولـص  نیمه  رب  و  زورما ، 

تشک .  ار  وا  دز و  نز  نآ  هب  يریشمش  تساخرب و  ینوعلم  سپ  دشکب ؟  ار  نز  نیا  هک  تسیک 
هراپ دوب  هدیـشوپ  هک  يرخاف  ياهـسابل  مامت  دز و  یلیـس  دوخ  تروص  رب  دش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  دوب و  دیزی  هجوز  نز  نیا  یتیاور ،  هب 

تفگ :  درک و 
درک تیاکح  ار  دوخ  باوخ  هاگنآ  رادرب و  مالسلا  هیلع  همطاف  دالوا  ملظ  زا  تسد  دیزی ،  يا  تفگ  دمآ و  دیزی  دزن  هب  هنهرب  رس  اب  سپس 

. 
(203  . ) تسا هدرک  رکذ  رگید  یعون  هب  فنخموبا  ار  هّصق  نیا  و 

دوش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یماح 

دراو هک  تساوخ  تشاد  هزین  رـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  نیعل  نآ  دنتـسب .  نیذآ  رازه  زا  شیب  تفگ :  ساـیلا  نب  روصنم 
یلـصوم میهاربا  داتفیب .  هزین  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  درکن .  هدـیاف  دـندروآ  شیارب  بسا  دـنچ  دربن .  نامرف  وا  بسا  دوش ،  رهش 

دیهـش ار  وا  نایماش  درک و  رایـسب  تمالم  ار  قلخ  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  تسناد  درک ،  طایتحا  کـین  ار  رـس  دوب  اـجنآ 
(204  . ) دندرک

! دیوگ یم  نخس  داّجس  ماما  اب  هدیرب  رس 

دهد و ناشن  وا  هب  ار  شردپ  هدیرب  رس  تساوخ  نوعلم  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  یعقوم  تسا :  هدمآ  سارف  یبا  هیفاو  حرـش  رد 
زا لامتسد  ناهگان  دندوب ،  هتخادنا  رس  يور  رب  یلامتسد  دوب و  تشط  رد  سّدقم  رـس  دید ،  یهاوخن  ار  تردپ  رـس  ادبا  داد  باوج  دیزی 

داّجس ماما  سپس  یلع .  يا  وت  رب  مالس  مرـسپ ،  يا  وت  رب  مالـس  دومرف :  دمآ و  نخـس  هب  البرک  دیهـش  سّدقم  رـس  دش و  دنلب  سّدقم  رس 
امـش نم و  نیب  یتفر و  يدرک و  میتی  مک  نس  نیا  رد  ارم  ردـپ ،  يا  ادـخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  داـب  وت  رب  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 

(205  . ) دشاب ترادهگن  ادخ  مراذگ .  یم  هعیدو  دنوادخ  دزن  ار  وت  مور و  یم  مّدج  مرح  هنیدم و  هب  نم  داتفا و  ییادج 

! دنک یم  ربص  هب  رما  ار  رهاوخ  هدیرب ،  رس 

ام دومرف :  نوعلم  رمش  هب  بنیز  هرّدخم  ایلع  دندومن  ماش  دراو  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هک  ینامز  تسا :  هدش  لقن  هّماع  لتاقم  یـضعب  زا 
ار وا  ربب  ورف  دومرف :  رما  نیمز  هب  دش و  تحاران  هرّدخم  ایلع  دز .  یب  یب  هب  هنایزات  دنچ  درکن و  انتعا  نیعل  نآ  دـیهد .  روبع  یتولخ  زا  ار 
هب بنیز  یب  یب  نکربص .  ادخ  ياضر  يارب  رهاوخ ،  دش :  دـنلب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینزان  يادـص  درب .  ورف  ار  وا  رمک  ات  نیمز  و  ، 

(206  . ) درک شیاهر  نیمز  و  نک ،  شیاهر  دومرف :  رما  نیمز 
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! ؟  دش زوریپ  یسک  هچ 

تعرس مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لابقتسا  هب  دنروآ ،  یم  رد  رهش  هب  ار  ارسا  دینش  نوچ  هللادبع  نب  هحلط  نب  میهاربا  هک  تسا  ربخ  رد 
یلمحم رد  ترضح  نآ  تقو  نیا  یتیاور ،  هب  و  دش ! ؟  بلاغ  یسک  هچ  نیـسحلا ،  نب  یلع  يا  تفگ :  تتامـش  تعانـش و  رد  زا  درک و 

دیسر زامن  ماگنه  نوچ  دش ،  بلاغ  کی  مادک  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  دومرف :  دروآرب و  رس  سپ  تشاد ،  یم  ورف  نابیرگ  رد  رـس  دوب و 
رد دـنلب  زاوآ  هب  ار  شکرابم  مان  هلالج  ّلج  یلاـعت  يادـخ  زا  دـعب  هک  ار  سک  نآ  هماـقا  ناذا و  رد  هکنآ  زا  هیاـنک  يوگب !  هماـقا  ناذا و 
نب میهاربا  نیا  دنبلاغ و  رهاق و  داب  الادبا  وا  نادنزرف  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  نم  دج  وا  دننک  تئارق  تعامج  رضحم 

(207  . ) دوب هارمه  ریبز  هحلط و  رگشل  اب  لمج  گنج  رد  هک  تسا  یسک  نآ  هحلط 

 ! میا هدنز  ناماما  ام 

نآرق سّدقم  رـس  نآ  مدینـش  هاگان  دندرک ،  یم  لمح  ار  یلع  نب  نیـسح  ماما  رـس  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  دیوگ :  یم  هدیکو  نب  ثراح 
ایآ هدیکو ،  رسپ  يا  دومرف :  مونش ،  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يادص  نم  هک  مدش  ّریحتم  دناوخ .  یم  فهک  هروس  دناوخ ؛ یم 

 : دومرف اقآ  میابر .  یم  ار  رـس  نیا  نم  متفگ :  دوخ  اب  دـسر ؟  یم  قزر  ام  هب  راگدرورپ  دزن  رد  میا و  هدـنز  ناماما  تعامج  ام  یناد  یمن 
تسا .  نم  رس  ندینادرگ  زا  مظعا  ارم  نوخ  اهنآ  نتخیر  ار ،  اهنآ  راذگب  یسر ،  یمن  دوصقم  نیا  هب  وت 

(208 ( ) َنُوبَحُْسی لسالسلاَو  ْمِِهقانْعَءا  یف  ُلالْغَالا  ذا  َنُومَْلعَی  َفْوَسَف   : ) دناوخ سپس 
ار هیآ  نیا  دش  هدینش  دندومن  بصن  تخرد  رب  ار  البرک  دیهـش  سّدقم  رـس  هک  ینامز  تسا :  هدش  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتکرد 

(210 ( . ) َنوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  يءا  اوُمَلَظ  نیذلا  ُمَْلعَیَس  َو  ( ) 209  : ) دنک یم  توالت 
ار هیآ  نیا  كرابم  رس  نآ  دنتخیوایب ،  هفوک  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدیرب  رـس  دیوگ :  یم  بوشآ  رهـش  نبا 

مرکا لوسر  هب  باطخ  ملاع  دـنوادخ  يدُـه . )  مهاندزو  مهبرب  اونَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّن  قَْحلِاب إ  ْمُهءاَبَن  َکـْیَلَع  صُقَن  ُنَْحن  ( : ) 211  ) درک توالت 
ناـشیا هک  نادـب  تقیقح ؛  هب  ار  ناـشیا  هصق  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا  وـت  يارب  مییوـگ  یم  اـم  دـنک :  یم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

 . ار ناشیا  تیاده  ام  میدرک  دایز  دوخ و  راگدرورپ  هب  دندروآ  نامیا  هک  دندوب  ینادرمناوج 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  دیزی و  يوگتفگ 

نم تنطلـس  رـس  رب  درک و  نم  محر  عطق  وت  ردپ  نیـسح ،  دنزرف  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  سلجم  کی  رد  نیعل  دیزی 
 ، دنه هیواعم و  رسپ  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  درک ! نینچ  وا  اب  زین  ادخ  درکن ؛ نم  قح  تیاعر  دومن و  هعزانم 

لوسر ترـضح  مچرپ  بازحا  دـحا و  ردـب و  زور  رد  يوش  دـّلوتم  وت  هکنآ  زا  شیپ  دوب .  ام  دادـجا  ام و  اب  هتـسویپ  یهاشداپ  يربمغیپ و 
رب ياو  دوب .  وت  دج  ردپ و  تسد  رد  نارفاک  مچرپ  تشاد و  رارق  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دـج  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هنیآ ره  يا ،  هدش  بکترم  ییاهاطخ  هچ  يا و  هدرک  هچ  نم  تیب  لها  اهومع و  ناردپ و  ناردارب و  قح  رد  هک  ینادـب  رگا  دـیزی ،  يا  وت 
همطاف دنزرف  نیسح ،  نم  ردپ  رس  هک  يرادن  مرـش  ایآ  يروآ .  یمرب  الیواو  دایرف  ینیـشن و  یم  رتسکاخ  يور  رب  يزیرگ و  یم  اههوک  هب 

راـگدای وا  هکیلاـح  رد  تسا ،  هتخیوآ  امـش  رهـش  هزاورد  رد  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هشوـگ  رگج  مالـسلا و  هـیلع  یلع  و 
ربب غاب  نیا  هب  ار  وا  هک  درک  مکح  دوخ  نامزالم  زا  یکی  هب  دمآ و  مشخ  هب  ترضح  نآ  نانخـس  زا  نوعلم  دیزی  تسا .  تلاسر  ترـضح 
نوچ تخادرپ .  زامن  هب  زین  ترضح  دش و  ندنکربق  لوغشم  درب ،  غاب  هب  ار  ترـضح  نوعلم  نآ  نوچ  نک !  نفد  اجنآ  رد  نزب و  ندرگ  و 

داتفا و رد  ور  رب  دز و  يا  هرعن  وا  سپ  دروخ .  نیعل  نآ  رب  دش و  ادیپ  اوه  زا  یتسد  درک ،  ترضح  نآ  لتق  هدارا  دش و  غراف  ربق  ندنک  زا 
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درک لقن  يو  يارب  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  تفر و  دوخ  دیلپ  ردپ  دزن  دید  ار  تلاح  نآ  نوچ  دیزی ،  رسپ  دلاخ ،  درپس .  مّنهج  نزاخ  هب  ناج 
(212  . ) دیبلط سلجم  هب  ار  ترضح  دننک و  نفد  تسا  هدنک  ترضح  يارب  هک  يربق  نامه  رد  ار  وا  هک  درک  مکح  نیعل  نآ  . 

داد ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لتق  روتسد  دیزی 

ام نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رتخد  همطاف  زا  فلتخم  قرط  هب  نارگید ،  سوواط و  نب  دّیس  دیفم و  خیش 
هب ار  رتخد  نیا  دیزی ،  يا  تفگ :  تساخرب و  ماش  لها  زا  ییوم  خرـس  درم  سپـس  درک .  تقر  ام  لاح  رب  ادتبا  دـندرب  دـیزی  سلجم  هب  ار 

نیکست ارم  ما  هّمع  مدیبسچ .  مالسلا  هیلع  بنیز  دوخ  هّمع  ياه  هماج  هب  مدیزرل و  دوخ  رب  سرت  زا  نم  درک .  نم  هب  هراشا  و  شخبب ،  نم 
نیا مناوت  یم  مهاوخب  رگا  تفگ  دیزی  دیرادن .  ار  يرما  نینچ  رایتخا  کیچیه  دیزی  وت و  نوعلم ،  يا  هک  درک  باطخ  یماش  نآ  هب  داد و 

ار دوخ  نطاـب  رفک  يور و  ردـب  اـم  نید  زا  هکنآ  رگم  درک ،  یناوـت  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بنیز  منکب .  ار  راـک 
مالـسلا هیلع  بنیز  دنتفر ! ردب  نید  زا  وت  ردارب  ردپ و  ییوگ ! ؟  یم  نخـس  نینچ  نم  اب  تفگ :  دش و  بضغ  رد  نوعلم  نآ  ینک .  راهظا 

یتفگ غورد  تفگ  نیعل  نآ  دیا .  هتفای  تیاده  نم  ردارب  ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب  دیشاب ،  هدش  ناملسم  رگا  وت  دج  ردپ و  وت و  تفگ : 
 . ییوگ یم  یهاوخ  یم  هچنآ  يا و  هدیدرگ  رورغم  دوخ  تنطلـس  هب  یهاشداپ و  نونکا  وت  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بنیز  ادـخ .  نمـشد  يا 

! دهد گرم  ارت  ادخ  وش ،  تکاس  تفگ :  دیزی  درک .  هداعا  ار  نخس  یماش  درف  نآ  رگید  راب  سپ  مهد .  یمن  وت  هب  یباوج  رگید  نم 
تیاه هدید  دنک و  عطق  ار  تنابز  ادخ  تخبدب ،  يا  وش  تکاس  هک  درک  باطخ  یماش  درف  نآ  هب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  رگید ،  یتیاور  هب 

 . دنوش یمن  انز  دالوا  راکتمدخ  ایبنا  دالوا  دنادرگ ،  مّنهج  شتآ  يوس  هب  ارت  تشگزاب  دنادرگ و  کشخ  ار  تیاهتـسد  دنادرگ و  روک  ار 
ياهتسد و  انیبان ،  وا  ياه  هدید  لال ،  یماش  نابز  دینادرگ :  باجتسم  ار  وا  ياعد  یلاعت  قح  هک  دوب  هدشن  مامت  راوگرزب  نآ  نخـس  زونه 

هک یـسک  يازج  تسا  نیا  دـیناسر و  وت  هب  ایند  رد  ار  تتبوقع  زا  يا  هرهب  یلاعت  قح  هک  هللادـمحلا  تفگ  موثلک  ما  سپ  دـش ! کـشخ  وا 
ددرگ .  تلاسر  ترضح  مرح  ضّرعتم 

هیلع نیـسح  رتخد  همطاف  نآ  تفگ :  دـیزی  دنتـسیک ؟  ناشیا  هک  دیـسرپ  دـیزی  زا  یماـش  درف  مود  هبترم  رد  سوواـط ،  نب  دّیـس  تیاور  هب 
تفگ دیزی  بلاط ؟  یبا  نب  یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  تفگ :  یماش  مالسلا  هیلع  بلاط .  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  نز  نآ  تسا و  مالـسلا 

دینک یم  ریسا  ار  وا  هیرذ  دیـشک و  یم  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  دیزی ،  يا  داب  وت  رب  يادخ  تنعل  تفگ :  یماش  یلب .  : 
مکح و  منک ،  یم  قحلم  ناشیا  هب  زین  ارت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دیزی  دنگنرف .  ناریسا  ناشیا  متشادنپ  یم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب   ! ؟

(213  . ) دندرب نادنز  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  درک  رما  سپس  دندز .  ندرگ  ار  وا  هک  درک 

تراسا لاح  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يا  هزجعم 

ياشامت هب  داتـسیا و  داتفا .  لافطا  ناریـسا و  هب  شمـشچ  دنک ،  روبع  هبارخ  رانک  زا  دـمآ  تشاد  لغب  رد  ییوهآ  هچب  هک  يداّیـص  يزور 
یم وهآ  ام  دنتفگ  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  هب  دندرک ،  هدهاشم  ار  هرب  وهآ  هک  نانآ  تخادرپ .  تیب  لها  ناکدوک 

دصق تسابیز  لاخ و  طخ و  شوخ  نوچ  یلو  یلب ،  درک  ضرع  یشورف ؟  یم  ار  وهآ  هچب  نیا  ایآ  دندومرف  دایـص  هب  ترـضح  میهاوخ . 
بّجعت وا  داد .  مهاوخ  وت  هب  هّرب  وهآ  نیا  لـباقم  رد  یهاوخب  هچره  دـندومرف  ترـضح  مریگب .  رایـسب  ماـعنا  اـت  مربب  دـیزی  دزن  ار  وا  مراد 

هب هچنآ  درک  هدهاشم  داّیـص  دنداد .  وا  هب  دنتـشادرب و  ار  هبارخ  يولج  ياهگیر  زا  يدادعت  ترـضح  هک  دوب  هتفگن  يزیچ  زونه  و  دومن ، 
تفر .  دومن و  میدقت  ار  هّرب  وهآ  يدنسرخ  اب  تسا .  یتمیق  شزرا و  رپ  تارهاوج  هدش  هداد  وا 

وا زا  دیبلط و  ار  داّیص  دیزی  دیسر .  نیعل  دیزی  شوگ  هب  دش و  رـشتنم  ماش  رد  هک  يروط  هب  درک ،  وگزاب  نارگید  يارب  ار  هزجعم  نیا  يو 
تمارک کی  تروص  هب  ار  عوضوم  هدیدرگ و  ترضح  بُحم  هعیش و  يو  درک  هدهاشم  نوچ  و  دنک ،  لقن  شیارب  ار  نایرج  هک  تساوخ 
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یلاها نیب  هچنآ  زا  شیب  ربخ  نیا  ات  دننک  نفد  دنشکب و  ار  داّیـص  داد  روتـسد  دنک ،  یم  ترـضح  هّجوتم  ار  مدرم  بولق  دیامن و  یم  نایب 
داّیـص ربق  رـس  هب  ترـضح  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ضرع  هب  عوضوم  هک  دشن  نادنچ  يا  هلـصاف  یلو  ددرگن .  اشفا  هدـش  رـشتنم 

(214  . ) دیدرگ جراخ  ربق  زا  داّیص  دش و  هتفاکش  ربق  هلصافالب  زیخرب ! تیاج  زا  ادخ  نذا  هب  دندومرف ،  هراشا  کی  اب  و  دندمآ ، 

يربک بنیز  هبطخ 

رایـسب ار  سلجم  ياضف  ّوج و  رگید  فرط  زا  و  دـید ،  دـح  نیا  ات  ار  دـیزی  یئایح  یب  تراـسج و  نوچ  مشاـه  ینب  هلیقع  بنیز  ترـضح 
دومرف :  تساخ و  اپب  دید  بسانم 

اوبذَک نا  ؤسلا ي  ؤاسا ا  َنیّذلا  ُۀبقاع  ناک  مث   ) ُلُوقَی َِکلذَک  ُهللا  َقَدَـص  َنیِعَمْجَا ،  ِِهلآ  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهللا  یَّلَـص  َو  َنیَملاعلا  بر  دـمحلا هللا 
(215 ( . ) َنو ؤِزْهَتْسَی  اِهب  اوناک  َو  ِهللا  ِتایآب 

ِهیَلَع َِکب  َو  ٌاناوَه  ِهللا  یَلَع  اِنب  نا  يراس  الا  ُقاُست  امَک  ُقاُسن  انْحَبْـصاَف  ِءامـسلا  َقافآ  ضرالا و  َراْطقَا  اْنیَلَع  َتذَـخَا  ُْثیَح  ُدـیزی  ای  تننظـضا 
ُرُومُالاو ٌۀَقَثْوَتْـسُم  ََکل  ایندلا  َْتیَاَر  ُْثیَح  اروُرْـسَم  َنالْذَج  َکِفْطع  ِیف  َتْرَظَن  َو  َکِْفنَِاب  َتْخمَـشَف  ُهَْدنِع  َكِرَطَخ  ِمظَِعل  َِکلذ  نا  َو  ًۀَـمارَک 
ْمِهِسُْفنال اْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امنا  اُورَفَک  نیذلا  نبَسْحَی  الَو   ) لج زَع و  ِهللا  َلْوَق  َتیِسَنَا  الْهَم  الْهَمَف  اُنناْطلُـس ،  َو  انُْکُلم  ََکل  افَـص  َنیِح  َو  ۀقـستم 

(216  ( . ) ٌنیِهُم ٌباذَع  مهل  امثا و  اُودادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اّمنِا 
ِتاَنب َُکقوَس  کئاماو و  َكَِرئارَح  َكُریدَْخت  ( 217  ) اقلطلا نبای  لدعلا  نما 

ُلْهَا نهف  رشتسی  ٍدََلب  یلا  ٍدََلب  نم  ُءادْعالا  نهب  ُودَْحت  نهَهوجُو ،  َْتیَْدبَا  نه و  رُوتُس  تکته  دق  ایابس  ملَس  َو  ِِهلآ  َوِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  لوسر 
َْفیَک َو  یمح ،  نهتامح  ْنِم  َو ال  یلو  نهلاجر  ْنِم  نهعم  سیل  فیرشلاَو ،  یندلاو  ُدیِعَْبلاَو  بیرقلا  نههوجو  حفصتی  َو  ِِلقانَملاَو  لهانملا 

ُۀَبَقاُرم یَجتُْری 
ِنآَنَشلاَو ِفَنَشلِاب  انیلا  َرَظَن  ْنَم  ِْتیَبلا  لها  انـضغب  یف  اطبتـسی  َْفیَک ال  َو  ادهـشلا ،  امد  نم  ُهُمَْحل  َتَبَن  َو  ِءایکزالا  ( 218  ) دابکا ُهُوف  َظَِفل  ْنَم 

مظعتسم :  َو ال  مثءاتم  َْریَغ  ُلوقَت  مث  ناغضالاو  نحالاو 
احرف اّولَهَتْساَو  اّولَهَال 

ْلَُشت ُدیزَی ال  ای  اولاق  مث 
ُۀَفاّشلا ِتَلَـصْءاَتْساَو  ُۀحْرُقلا  ِتَءاَکَن  ْدَق  َو  َِکلذ  ُلوقَت  َْفیَکَو ال  َِکتَرَـصْخِِمب  اُهتُْکنَت  ۀنجلا  ِلْهَا  ِبابَـش  ِْدیَـس  ِهللاِْدبَع  ِیبَا  ایانَث  یلَع  ٌایِحَْتنُم 

 ، ْمِهیِداُنت َکَّنَا  َتْمَعَز  َکِخایْـشَِاب  ُِفتْهَت  َو  ِبلَّطُملاِْدبَع ،  ِلآ  ْنِم  ِضْرَالا  َمُوُجن  َو  َمَّلَـس  َو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّیِّرُذ  َءامِد  َِکتَقارِِاب 
َْتلَعَف .  ام  َْتلَعَف  َو  َْتُلق  ْنُکَت  َْمل  َو  َتْمََکب ،  َو  َْتللَش  َکَّنَا  َّنَّدَوََتلَو  ْمُهَدِرْوَم  ٌاکیِشَو  َّنَدِرَتَلَف 

َکَمَْحل ّال  َتْزَزَح إ  َو ال  َكَْدلِج  ّال  َتیَرَف إ  ام  ِهللاَوَف  انَتامُح ،  َلَتَق  َو  اَنءامِد  َکَفَس  ْنَِمب  َکَبَـضَغ  ُْللْحاَو  انِِملاظ  ْنِم  ْمِقَْتناَو  انِّقَِحب  ْذُخ  َّمُهللا 
ْمُهَثْعَش َُّملَیَو  ْمُهَلْمَـش  ُهللا  ُعَمْجَی  ُْثیَح  ِِهتَمُْحل  ِِهتَْرتِع و  ِیف  ِِهتَمْرُح  ْنِم  َتْکَهَْتناَو  ِِهتَّیّرُذ  ِءامِد  ِکْفِـس  ْنم  َْتلَّمََحت  اِمب  ِهللا  ِلوسَر  یلَع  َّنَدِرََتل  َو 

ُهللا یّلَـص  ٍدّمَحُِمبَو  ٌامِکاح  ِهللاِاب  یفَک  َو  ( 219 () َنوقَزُْری ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءایْحَا  َْلب  اتاْومَا  ِهللا  ِلیبَس  یف  اوِلُتق  َنیّذلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  ) ْمهِّقَِحب َذُـخْءاَی  َو 
اناکَم ٌّرَش  ْمُکُّیَاَو  الََدب  َنیِملاظلل  َْسِئب   ، ) َنیِِملْسُملا ِباقِر  ْنِم  َکَنَّکَم  َو  ََکل  يّوَس  ْنَم  ُمَْلعَیَس  َو  ٌاریهَظ  َلیئْربَِجب  َو  ٌامیِصَخ  َمّلَس  َو  ِهلآِو  ِْهیَلَع 

(220 ( . ) اْدنُج ُفَعْضَاَو 
يّرَح َروُدُّصلاَو  يْربَع  َنُویُعلا  َّنِکل  َکَخِیبَْوت ،  ُِرثْکَتْسَا  َکَعیِْرقَت و  ُمِظْعَتْسَا  َو  َكَرْدَق  ُرِغْصَتْسَال  ّینِا  َکَتَبَطاُخم  یِهاوَّدلا  َّیَلَع  ْتَّرَج  ِْنَئل  و 

َو انِموُحل  ْنِم  ُبَّلحَتَت  ُهاْوفالاَو  اِنئامِد  ْنِم  ُفِْطنَت  يِدـْی  الا  ِهِذـهَف  ِءاقَلُّطلا ،  ِناْطیّـشلا  ِبْزِِحب  ِءابَجُّنلا  ِهللا  ِبْزِح  ِْلتِقل  ِبَجعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلاَف  الَا  ، 
ُلِعارَفلا .  ُتاهَُّما  اهُرِّفُعت  َو  ُلِساوَعلا  اُهباْتنَت  یِکاوَّزلا  ُرِهاوَّطلا  ُثَثُجلا  َکِلت 

ِْهیَلَع َو  یکَتْشُْملا  ِهللا  َیل  َو إ  ( 221 ( ) ِدِیبَْعِلل ٍماّلَِظب  َکُّبَر  امو   ) َكادَی ْتَمَّدَق  ام  ّالا  ُدَِجت  َْنیِح ال  ٌامَرغَم  ٌاکیِـشَو  اِنب  َدِجََتل  امَنْغَم  انَتْذَخَّتَا  ِِنَئل  َو 
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 ، اهَراع ُْکنَع  ُضَحَْرت  الَو  انَدَمَا  ُكِرُْدت  الَو  انَیْحَو  ُتیُِمت  َو ال  انَرْکِذ  وُحْمَت  ِهللاَوَف ال  َكَدْهُج  ْبِصان  َو  َکَیْعَس  َعْساَو  َكَْدیَک  ْدِکَف  ُلَّوَعُْملا 
َنیِملاّظلا . ) یَلَع  ِهللا  ۀَنَْعل  الَا   : ) يدانُملا يِداُنی  َمْوَی  ٌدََدب ؟  ّال  َکُعْمَج إ  َو  ٌدَدَع ،  ّال  َکُماّیَا إ  َو  ٌدَنَف  ّال  َُکیْءاَر إ  ْلَه  َو 

ُمَُهل َبِجوی  َو  َباوَّثلا  ُمَُهل  َلِمُْکی  ْنَا  َهللا  ُلُءاْسن  َو  ِۀَمْحَّرلاَو ،  َداهَّشلِاب  انِرِخِالَو  ةرفْغَْملاَو  ةداعّـسلاب  انلَّوِال  َمَتَخ  يّذلا  َنیَملاعلا  ِّبَر  ِهللاُدْـمَْحلاَو 
( 222  . ) ُلیِکَولا َمِْعن  َو  ُهللااَُنبْسَح  ٌدُودَو ،  ٌمیِحَر  ُهَّنِا  َۀفالِخلا  اْنیَلَع  َنِسُْحی  َو  َدیزَْملا 

مالسلا :  هیلع  يربک  بنیز  هفیرش  هبطخ  همجرت 
تبقاع دومرف :  هک  تفگ  تسار  یلاعت  يادخ  اداب  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  دزس  ار  ییادخ  ساپس 
شیوخ نامگ  هب  هک  نونکا  دیزی ،  يا  دنتفرگ .  هرخس  هب  ار  نآ  هدومن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دوب  نیا  دندرک ،  تشز  راک  هک  نانآ 
يدروآ رد  شدرگ  هب  ناریسا  دننامه  ار  ام  و  يا ،  هتسب  ام  يور  هب  ار  هراچ  هار  نامسآ و  قافآ  نیمز و  راطقا  هار  يا و  هتفرگ  تخس  ام  رب 

زا سپ  تسادـخ ! ؟  دزن  رد  وت  يوربآ  رطاخ  هب  يزوریپ  نیا  و  تسا ! ؟  هتخاس  لـیلذ  راوخ و  ار  اـم  زیزع و  ار  وت  ادـخ  هک  يرادـنپ  یم  ، 
ار وت  ياهراک  و  هدروآ ،  يور  وت  هب  ایند  هک  ناداش  مّرخ و  یلاـب  یم  دوخ  هب  و  يرگن !  یم  ّربکت  بجع و  رظن  اـب  یمارخ و  یم  ربک  يور 

 ! تسا هداد  صاصتخا  وت  هب  ار  ام  تموکح  هتسارآ و 
نانآ هب  هک  یتلهم  دنتفر  رفک  هار  هب  هک  نانآ  دـننکن  نامگ   : ) دومرف هک  يا  هدرک  شومارف  ار  یلاعت  يادـخ  مالک  ایآ  رت ! هتـسهآ  یکدـنا 
لیلذ راوخ و  تسا  یباذـع  ار  نانآ  دـنیازفیب و  یـشکرس  رب  ات  میهد  یم  ناحتما  يارب  تلهم  هکلب  دوب ،  دـهاوخ  رتهب  ناـنآ  لاـح  هب  میهد 

هدننک . 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایگ  درپ  یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  لدع  زا  ایآ  ام ! گرزب  دج  هدش  دازآ  رـسپ  يا 

اهنادـب مشچ  مدرم  هک  ییاشگب  ار  ناـنآ  تروص  يردـب و  ار  اـهنآ  يوربآ  هدرپ  يربب ! ؟  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  هدرک و  ریـسا  ار  هلآ  و 
هن رواـی و  هـن  تـسین ،  ناـشهارمه  هـب  یـسک  ناـنآ  نادرم  زا  دـنرگنب ،  ار  اـهنآ  هرهچ  فیرـش ،  هیاـمورف و  رود و  کـیدزن و  و  دـنزود ، 

يراکددم .  هن  هدنرادهگن و 
! ؟  هدییور نادیهش  نوخ  زا  شتـشوگ  هدیوج و  ار  ناکاپ  رگج  شردام  هک  یـسک  يراسگمغ  يزوسلد و  هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ 

رب ار  دوخ  و  يرامـشن ،  يزیچ  ار  گرزب  هانگ  نیا  و  دـشابن ،  دـیعب  تسا  هتخود  ام  هب  ینمـشد  مشچ  هتـسویپ  هک  سک  نآ  زا  راتفر  نیا  و 
ار وت  هنامحر  یب  راتـشک  ات  ینک  ار  ناشروضح  ياّنمت  تاهابم و  شیوخ  رفاک  دادجا  هب  و  يرادـنپن ،  راکهزب  تشز  دنـسپان و  رادرک  نیا 

ییوگن ینکن و  نینچ  ارچ  و  ینز !  یم  تشهب  ناناوج  دّیس  هللادبع  یبا  نادند  بل و  رب  بوچ  اب  و  دننک ! رّکشت  وت  زا  دنوش و  داش  دننیبب و 
لآ زا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  نوخ  یتخوس و  یتخاـس و  نک  هشیر  ار  شا  هشیر  يدرک و  روساـن  ار  تحارج  نیا  هک 

یناوخ .  یم  ار  شیوخ  ناگتشذگ  نونکا  یتخیر و  دندوب -  نیمز  يور  ناگراتس  بلطملادبع و 
لال و تنابز  دوب و  هدش  کشخ  تتـسد  شاک  يا  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  نانآ  هب  مه  وت  هکدرذـگن  يرید  هک  درک  دـیاب  ییابیکش 

 !! يداد یمن  ماجنا  ار  تشز  راک  نآ  يدروآ و  یمن  نابز  رب  ار  نخس  نآ 
 ! تسرف ورف  ار  دوخ  باذع  مشخ و  دنا  هتخیر  ام  نوخ  هک  ناراکمتس  نیا  رب  ریگب و  نانیا  زا  ار  ام  ماقتنا  ناتسب و  ار  ام  ّقح  اهلاراب !

اب درک  یهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  و  يدرک ؛  هراپ  هراپ  ار  دوخ  ندب  تشوگ  یتفاکـش و  ار  دوخ  تسوپ  هک  دیزی ! يا  دنگوس  ادخ  هب 
 ، يدرب يریسا  هب  ار  وا  نادنزرف  يدیرد و  ار  وا  تمرح  هدرپ  یتخیر و  ار  ترضح  نآ  نامدود  نوخ  يراد ،  شود  رب  هک  ینیگنس  راب  نآ 

هدرم دنا  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادنپم  و   ، ) دناتسب ار  اهنآ  داد  هدرک و  لّدبم  ّتیعمج  هب  ار  نانآ  یناشیرپ  دنوادخ  هک  ییاج  رد 
نابیتشپ لیئربج  تسوا و  مصخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکاح و  دنوادخ  هک  سب  نیمه  دنروخ ) یم  يزور  ادخ  دزن  هدنز و  هکلب  دنا 

دب هچ  ناراکمتس  شاداپ  هک  تفای  دهاوخ  يدوزب  درک  ّطلسم  نیملـسم  رب  ار  وت  تخاس و  راومه  وت  يارب  ار  هار  هک  سک  نامه  تسوا و 
تسا .  رتناوتان  کی  مادک  هاپس  رتدب و  امش  زا  کی  مادک  هک  تسناد  دهاوخ  و  تسا ،  یشاداپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


رایسب ار  وت  مناد و  یم  گرزب  ار  وت  شنزرـس  زیچان و  ار  وت  شزرا  نم  اّما  میوگ ،  نخـس  وت  اب  هک  درک  نینچ  نم  اب  راگزور  بئاصم  رگا 
ناطیـش بزح  تسد  هب  ادخ  بزح  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یـسب  تسا ،  نازوس  اهلد  نایرگ و  اه  هدـید  منک ! ؟  هچ  منک ،  یم  شهوکن 

ار رّهطم  كاپ و  ياهندب  نآ  دتفیب و  نوریب  امـش  ناهد  زا  ام  ندب  تشوگ  ياه  هراپ  دکچب ،  امـش  ياه  هجنپ  زا  ام  نوخ  و  دـنوش ،  هتـشک 
!! دنریگ رارق  نادد  ماد و  هاگرذگ  دنبایرد و  نابایب  یشحو  ياهگرگ 

اور متـس  ناگدـنب  رب  ادـخ  تفاـی ،  یهاوـخ  يا ،  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  و  تسا ،  تمارغ  وـت  يارب  ادرف  یناد  یم  تمینغ  زورما  هچنآ 
یـششوک ره  امنب و  یناوت  یم  هک  یـشالت  ره  نکب و  يراد  هک  یگنرین  ره  سپ  میوج ،  یم  دامتعا  وا  رب  منک و  یم  هوکـش  وا  هب  درادن ، 

گنن هکل  دیـسر و  یهاوخن  زگره  ام  لالج  هب  و  درک ،  یناوتن  وحم  ار  ام  یحو  اهلد و  زا  ار  ام  دای  دنگوس  ادخ  هب  ریگ ،  راک  هب  يراد  هک 
دهاوخ یناشیرپ  هب  وت  ّتیعمج  كدـنا و  وت  تلود  نامز  رادـیپان و  رابتعا و  یب  وت  رظن  يءار و  تسـش ،  یناوتن  دوخ  نماد  زا  ار  متـس  نیا 

نیملاعلا . )  ّبر  هللادمحلاو  نیملاظلا  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الءا   : ) دنز دایرف  یفتاه  هک  زور  نآ  رد  دیشک ، 
رجا ار  نانآ  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دز و  مقر  تمحر  تداهـش و  هب  ار  ام  رخآ  شزرمآ و  تداعـس و  هب  ار  اـم  لوا  هک  ار  يادـخ  ساـپس 

لّکوت وا  رب  طقف  تسا و  نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  و  تسا ،  يا  هفیلخ  وکین  ام  رب  وا  دوخ  دـییازفیب ،  نانآ  شاداپ  رب  دـنک و  تیانع  لیزج 
مینک .  یم 

مینارذگب ؟  ریشمش  مد  زا  ار  ناشیا  تسیچ ؟  ناریسا  نیا  هرابرد  امش  رظن  تفگ :  درک و  نایماش  هب  ور  دیزی  هاگنآ 
شکب .  ار  ناشیا  تفگ :  وا  نامزالم  زا  یکی 

(224  . ) نک نامه  درک ،  یم  هچ  نانآ  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  نیبب  تفگ :  ( 223  ) ریشب نب  نامعن 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

هارمه هک  ار  تارّدـخم  مامت  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  ترـضح  نیعل  دـیزی  دـندرک ،  ماـش  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هکنآ  زا  سپ 
سلجم لها  هب  دـیدرگ  بکترم  بانج  نآ  سدـق  تحاس  هب  هک  یمارتحا  کته  اذـیا و  زا  سپ  دـیبلط و  دوخ  سلجم  هب  دـندوب  ترـضح 
تراسا نامـسیر  رد  دـینک ،  یم  هظحالم  هک  یناکدوک  نانز و  نیا  نونکا  و  دنتـشک .  امامت  ار  اهنیا  نادرم  مداد  روتـسد  نم  تفگ :  دوخ 

هیلع یلع  لسن  زا  ات  دننزب  ندرگ  ار  اهنآ  یمامت  هدب  روتـسد  دـنتفگ  همه  منک ؟  هچ  نانآ  اب  نم  دـییوگ  یم  امـش  دنـشاب ،  یم  راتفرگ  نم 
(225  . ) دنامن یقاب  رفن  کی  دندوب  هیواعم  تردپ  وت و  هنیرید  نمشد  هک  مالسلا 

جنپ یتیاور  هب  هام و  دنچ  لاس و  ود  وا  رمع  نینـس  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  دنداد ،  ار  اوتف  نیا  دـیزی  سلجم  لها  هکنآ  ضحم  هب 
 : دومرف یهلا  دمح  زا  سپ  تفرگ و  رارق  دـیزی  تخت  لباقم  تساخرب  ( 226  ) دـندوب هدروآ  ماش  هب  ار  ناشیا  ارـُسا  وزج  دوبن و  شیب  لاس 

منک .  تبحص  هملک  دنچ  نم  یهد  هزاجا  رگا  دیزی ، 
دنرتدب مه  نوعرف  نانیشنمه  زا  وت  سلجم  لها  دومرف :  ییوگب ؟  یهاوخ  یم  هچ  وگب  تفگ :  درک و  بّجعت  ترضح  نآ  تئرج  زا  دیزی 

هب ار  اهنآ  دنتفگ  منک ؟  هچ  نانآ  اب  تفگ  درک و  تروشم  نوراه  یسوم و  ترضح  هب  عجار  دوخ  سلجم  لها  اب  هک  ینامز  نوعرف  اریز  . 
مامت دـنتفگ  اهنآ  يدومن ،  تروشم  ام  هب  عجار  شیوخ  سلجم  لها  اب  وت  هک  ینامز  نکل  وشم ،  نانآ  ضّرعتم  راذـگاو و  ناشدوخ  لاـح 

تسا .  هتفهن  يّرس  رما  نیا  رد  و  نزب ،  ندرگ  ار  ام 
نکلو دندوب  هداز  لالح  همه  نوعرف  سلجم  يامدن  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  تسا ؟  هتفهن  يّرـس  هچ  تفگ :  دـیزی 

ار ناربمغیپ  دالوا  ناربمغیپ و  دشک  یمن  ینعی  ءایعد . ) الا  دالوءا  ّال  مهدالوءا إ  ءایبن و  الا  لتقیالَو   . ) دنشاب یم  انزلادلو  همه  وت  نانیشنمه 
(227  . ) انزلادلو دالوا  رگم 

(228  . ) دنرب نوریب  سلجم  زا  ار  نانآ  داد  روتسد  سپ  تخادنا ،  ریز  هب  رس  دیزی 
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هیلع دیشک :  دایرف  همطاف  دنتـشادن ،  لمحت  بات  رگید  دندرک  یم  هاگن  ردپ  رـس  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  هنیکـس  همطاف و 
دنلب نارضاح  هیرگ  هلان و  يادص  راب  رگید  هک  ینک ) ؟  یم  ریسا  ار  ربمایپ  نارتخد  دیزی ! يا  ( )! ؟  ایابَس ِهللا  ِلوسَر  ُتاَنب  دیزی ! ای   ) مالـسلا

دیسر .  یم  شوگ  هب  سلجم  فارطا  زا  ضارتعا  ياه  همزمز  دش و 
تفر درک و  ناریو  هرابکی  ار  ماش  دمآ  بنیز 

تفر درک و  ناریح  شیوخ  راک  زا  ار  ملاع  لها 
الب ماش  هفوک و  ات  البرک  نیمز  زا 

تفر درک و  نایامن  حتف  اپ ،  داهنب  اجکره 
اونین يارجام  زا  یضترم  ناسل  اب 

تفر درک و  ناونع  هفوک  ردنا  زوسناج  يا  هبطخ 
دومن قح  نید  تابثا  ازفناج  مالک  اب 

تفر درک و  نامیا  لها  رادتسود  ار  یملاع 
ریلد يامظع  يوناب  نآ  هک  میوگ  یم  شاف 

تفر درک و  ناساره  ار  نمشد  شیوخ  نایب  زا 
دیدب ار  قطان  نآرق  نآ  وچ  ین  زارف  رب 

تفر درک و  نآرق  ریسفت  نیرق  یب  نآ  لمع  اب 
بالقنا ون  زا  درک  اپرب  ماش  راید  رد 

تفر درک و  ناینب  تسس  ار  متس  لها  رگنس 
دیزی خاک  رد  دومرف  نایب  اّرغ  يا  هبطخ 

تفر درک و  ناریو  هشیر  زا  ار  دادبتسا  خاک 
نالدرفاک رب  درک  تّجح  مامتا  بطخ  نیز 

تفرو درک  نارین  ران و  ّقحتسم  ار  نیبصاغ 
راکشآ تقیقح  دش  شدنسپ  قح  مالک  زا 

تفر درک و  نادزی  فاطلا  لماش  ار  ّقح  لها 
دورو تقو  رد  دوب  ترشع  شیع و  قرغ  ماش 

تفر درک و  نابیرغ  ماش  ار  ماش  نتفر  تقو 
داد ياج  هبارخ  رد  ندرم  دعب  ار  هش  تخد 
تفر درک و  ناهنپ  هناریو  ۀشوگ  رد  ار  جنگ 

نید ناطلس  رتخد  رازم  رب  لد  شتآز 
تفر درک و  نازورف  یعمش  نیرخآ  عادو  رد 

نزحلا تیب  دراو  دش  یم  هکنوچ  لد  مغ  اب 
تفر درک و  نالان  نوزحم و  ار  هتسخلد  يورس )  )

ادخ ریش  رتخد 
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یتساربک بنیز  لامج  زا  نشور  ماش ، 
یتساجنیا ادخ  سومان  هک  نکفاریز  هب  رس 
ار ماش  كانبات  نامسآ  اشامت  نک 

یتسادیپ قفا  زا  تمصع  جرب  باتفاک 
رگم ارحص ،  نیا  رد  ناریش  هرهز  هدرک  بآ 

یتسارحص نیا  رد  هتفخ  ادخریش  رتخد 
نسح ییابیکش  رد  نیسح و  نوچ  تعاجش  رد 

یتسالعا یلاع  یلع  نوچ  تغالب  رد 
شوگ هب  دیآ  ماش  رازلگ  زا  قح  غرم  همغن 

یتسازفا حور  زیگناروش و  همغن  ار  قح  غرم 
ار ماش  نامسآ  شلامج  اب  نشور  درک 

(229  ) یتسارهز هرهز  ییوگ  هرهچ  غورف  زک 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  هبطخ 

دیزی دـناوخب ،  هبطخ  دجـسم  رد  دـهد  هزاـجا  وا  هب  هعمج  زور  رد  هک  دومن  تساوـخرد  دـیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
نیسح یلع و  هب  دناوت  هچره  داد  روتسد  داتـسرف و  ربنم  هب  ار  دوخ  رودزم  يابطخ  زا  یکی  دیزی  دیـسر  ارف  هعمج  زور  نوچ  داد ؛ تصخر 

درک .  نینچ  بیطخ  نآ  و  دنارب ،  نخس  دیزی  نیخیش و  شیاتس  رد  دیامن و  تناها  مالسلا  هیلع 
ماما هب  هک  يا  هدعو  زا  دیزی  دناوخب ،  هبطخ  ات  دهد  تصخر  وا  هب  هدومن و  افو  دوخ  هدعو  هب  ات  تساوخ  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

یم هچره  ات  راذـگب  دراد ؟  يریثءات  هچ  درم  نیا  هبطخ  تفگ :  شردـپ  هب  نیعل  دـیزی  رـسپ  هیواعم  درکن .  لوبق  دـش و  نامیـشپ  دوب  هداد 
دیوگب .  دهاوخ 

ۀبطخ هک  مسرت  یم  نآ  زا  دنرب ،  یم  ثرا  هب  مه  زا  ار  تحاصف  ملع و  نانآ  دیناد ،  یمن  ار  نادناخ  نیا  ياهتّیلباق  امش  تفگ :  نیعل  دیزی 
(230  . ) ددرگ ام  ریگنابیرگ  نآ  لابو  دزیگنارب و  هنتف  رهش  رد  وا 

ربنم هب  زین  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ات  دنتـساوخ  هنارـصم  نیعل  دیزی  زا  مدرم  دز و  زاب  رـس  داهنـشیپ  نیا  لوبق  زا  نیعل  دیزی  تهج  نیمه  هب 
دور . 

! دشاب هدرک  اوسر  ار  نایفسوبا  نادناخ  نم و  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  دورف  دور ،  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ :  نیعل  دیزی 
! ؟  درک دناوت  هچ  ناوجون  نیا  دش :  هتفگ  نیعل  دیزی  هب 

دنا .  هتشادرب  ملع  اب  ار  ناشماک  یکدوک  رد  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  تفگ :  نیعل  دیزی 
دور .  ربنم  هب  ماما  هک  درک  تقفاوم  دیزی  نایماش ،  يراشفاپ  رثا  رد  هرخ  الاب 

دندش رارق  یب  دنتسیرگ و  مدرم  همه  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  هاگنآ 
دومرف :  . 

اّنِم ناب  اِنلُّضف  َو  َنینِمْؤُْملا ،  ِبوُلق  ِیف  َۀَّبَحَملاَو  َۀَعاجُّشلاَو  َۀَحاصَفلاَو  َۀَحامَسلاَو  َْملِْحلاَو  َْملِْعلا  انیِطُْعا  ٍْعبَِسب :  اَِنلُّـضف  َو  اّتِـس  انیِطُْعا  ُساّنلا ! اهُّیَا 
ۀّمُالا .  ِهِذه  اْطبِس  اّنِم  َو  ِِهلوسَر  ُدَسَا  َو  ِهللا  ُدَسَا  اّنِم  َو  ُراّیَّطلا  اَّنِم  َو  ُقیّدِصلا  اّنِم  َو  ادّمَُحم  َراتخُملا  َّیبّنلا 

یبَسَن .  َو  یبَسَِحب  هتءابنا  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ینَفَرَع  ْدَقَف  ِینَفرَع  ْنَم 
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ُْریَخ ُْنبَا  اَنَا  يدَتْراَو ،  رزتئا  ِنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَا  ادِّرلا ،  ِفارطِاب  َنْکُّرلا  َلَمَح  ْنَم  ُْنبَا  اَنَا  افّـصلاَو ،  َمَْزمَز  ُْنبَا  اَنَا  ینِم ،  َو  ۀـکم  ُْنبَا  اَنَا  ُساّنلا ! اهُّیَا 
َلَعَْتنا ِنَم 

ِِهب َيِرُْـسا  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ءاوَهلا ،  ِیف  ِقاُربلا  یَلَع  َلِمُح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبَا  اَنَا  یَّبلَو ،  جـح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَا  یعَـس ،  َو  َفاـط  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اـَنَا  یفَتْخاَو ، 
ینْداْوَا ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلدَتَف  انَد  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  یهَْتنُْملا ،  ةَرْدِس  یِلا  ُلیئْربَج  ِِهب  َغََلب  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  یْصق ،  الا  ِدِجْسَملا  یِلا  ِمارَحلا  ِدِجْسَملا  َنِم 

ْنَم ُْنبا  اَنَا  یضَتْرُملا ،  ٍیلَع  ُْنبا  اَنَا  یفطْصُْملا ،  ٍدّمَُحم  ُْنبا  اَنَا  یحْوَا ،  ام  ُلِیلَجلا  ِْهَیِلا  یحْوَا  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ءامّسلا ،  ِۀَکئالَِمب  یّلَص  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ، 
هللا الا  هلا  ال  اُولاق :  یّتَح  ِقلَخلا  َمیِطارَخ  َبَرَض 

َۀَفْرَط ِهللاِاب  ْرُفْکَی  َْمل  َو  ِْنیَنُح  َو  ٍرْدَِبب  َلَتاق  َو  ِْنیَتَْعیَبلا  َعَیَاب  َو  ِْنیَتَرْجِهلا  َرَجاه  َو  ِْنیَْحمُِرب  َنَعَط  َو  ِْنیْفیَِسب  ِهللا  ِلوُسَر  ْيدَی  َْنَیب  َبَرَض  ْنَم  ُْنبا  اَنَا 
َو َنِیئاّکَبلا  ِجات  َو  َنیِدباعلا  ِْنیَز  َو  َنیِدِهاجُملا  ِرُون  َو  َنیِملْـسُْملا  ِبُوسْعَی  َو  َنیِدِْحلُملا  ِعِماقَو  َنّییبّنلا  ِثِراو  َو  َنینِمْؤُملا  ِحـِلاص  ُْنبا  اَنَا  ٍْنیَع ، 

لِیئاکیِِمب .  ِروْصنَْملا  لیئَْربَِجب ،  ِدّیَؤُملا  ُْنبا  اَنَا  َنیِملاَعلا ،  ِّبَر  ِلوسَر  َنیِسای  ِلآ  ْنِم  َنیِمئاقلا  ِلَْضفَا  َو  َنیِِرباّصلاِرَبْصَا 
ٍشیَُرق ْنِم  یـشَم  ْنَم  ُرَْخفَا  َو  َنِیبِصاّنلا ،  ُه  َءادـْعَا  ِدِـهاجُملاَو  َنیِطِـساقلاَو  َنِیثِکاّنلاَو  َنِیقِراملا  ِِلتاق  َو  َنیِملْـسُْملا  ِمَرَح  ْنع  یِماـحُملا  ُْنبَا  اـَنَا 

ْنِم ٌمْهَـس  َو  َنیکِرْـشَملا ،  ُدـیبُم  َو  َنیدَـتْعُملا  ُمِصاق  َو  َنیِقباّسلا ،  ُلَّوا  َو  َنِینِمْؤُملا ،  َنم  ِِهلوسَِرل  َو  َباجَتْـساَو ِهللا  َباـجَا  ْنَم  ُلَّوَا  َو  َنیِعَمْجَا ، 
 ، ٌّیَِهب ٌّیِخَس ،  ٌحمَس ،  ِهِْملِع ،  ُۀَْبیَع  َو  ِهللا  ِۀَمْکِح  ُناتُْسب  َو  ِهللاِْرمَا  ُّیلَو  َو  ِهللا  ِنیِد  ُرِصان  َو  َنیِدباعلا  ِۀَمْکِح  ُناِسل  َو  َنیِقفانُملا ،  یَلَع  ِهللا  یِمارَم 

ْمُهَتْبثاَو اَنانِع  ْمُهَُطبْرَا  ِبازْحَالا ،  ُقِّرفم  َو  ِبالْصالا  ُعطاق  ٌماّوَق ،  ٌبَّذَهُم ؛ ٌماّوَص ،  ٌِرباص ،  ٌمامُه ،  ٌمادْقِم ،  ٌّیِـضَر ،  ٌّیِحَْطبَا ،  ٌیِکَز ،  ٌلُولَهب ، 
َو یحّرلا ،  َنْحَط  ُۀـّنِعَالا  َِتبُرَق  َو  ُۀّنِـس  الا  ِتفلَدْزلا  اِذِا  ِبورُحلا  ِیف  ْمُُهنَحْطَی  ٌلِساب ،  ٌدَـسا  ًۀَمیِکَـش ،  ْمُهُّدـشَا  َو  ًۀَـمیزَع  ْمُهاـْضمَا  َو  اـنانِج ، 

ِمیِشَهلا ،  ِحیّرلا  َْورَذ  اهِیف  ْمُهُؤَرْذَی 
ٌّيِرِجاهُم .  ٌّيرَجَش  ٌّيِدُُحا  ٌّيِرِْدب  ٌِّیبَقَع  ٌّیْفیخ  ٌّینَدَم  ٌّیّکَم  ِقارِعلا ،  ُْشبَک  َو  ِزاجِحلا  ُْثَیل 

ٍِبلاط .  یبَا  ُنب  ُّیلَع  يّدَج  َكاذ  ِْنیَسُْحلاَو ،  ِنَسَحلا  ِْنیَْطبِّسلاوبَا :  َو  ِْنیَرَعشَملا  ُثِراو  اُهْثَیل ،  یغَولا  َنِم  َو  اهُدّیَس ،  ِبَرَعلا  َنِم 
ِءاسّنلا .  ِةَدّیَس  ُْنبا  اَنَا  ءارْهَّزلا ،  َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَا  َلاق :  ّمث 

 : ُنِّذَؤُملا َلاق  اّمَلَف  َمالَکلا ،  َعَطَقَف  َنِّذَؤُملا  َرَمَءاَف  ًۀَْنِتف  َنوکَی  ْنَا  ُدـیزَی  َیِـشَخ  َو  ِبیِحَّنلاَو ،  ِءاُکبلِاب  ُساّنلا  َّجَـض  یّتَح  انَا ،  انَا  ْلوقَی :  ْلَزَی  ْمَلَف 
َو يِْرعَش  اِهب  َدِهَش  ِْنیَسُحلا :  نب  ِیلَع  َلاق  ُهللا ،  الا  هلاال  نا  ُدَهْشَا  نذ :  ؤملا  لاق  اّمَلَف  ِهللا ،  َنِم  ُرَبْکَا  َء  یَـش  ال  ٌِّیلَع :  لاق :  ُرَبْکَا ،  ُهللا  رَبْکَا  ُهللا 
ْمَا يِّدَـج  اذـه  ٌدّـمَُحم  َلاقَف :  دـیزَی  یِلا  ِرَْبنِملا  ِقْوَف  ْنِم  َتَفَْتِلا  ِهللا ،  ُلوسَر  ادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْـشَا  ُنِّذَؤُملا :  َلاـق  اَـمَلَف  یمَد ،  َو  یمَْحل  َو  يِرََـشب 

ُهَتَْرتِع ؟  َْتلَتَق  َِملَف  يدج  ُّهنَا  َتْمَعَز  ْنِا  َو  َتْرَفَک  َو  َْتبِذَک  دَقَف  َكُّدَج  ُهَّنَا  َتْمَعَز  ْن  إَف  ُدیزَی ؟  ای  َكُّدَج 
مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هفیرش  هبطخ  همجرت 

ملع تشاد  ینازرا  ام  هب  تسا ؛  هدیشخب  تلیضف  نارگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  هدومرف و  اطع  تلـصخ  شـش  ام  هب  دنوادخ  مدرم !  يا 
 ، مالسا گرزب  ربمایپ  هکنیا  هب  داد  يرترب  نارگید  رب  ار  ام  و  ار ؛ نینم  ؤم  بولق  رد  ّتبحم  تعاجـش و  تحاصف ،  تواخـس ،  يرابدرب ،  ، 

ماما نسح و  ماما  و  هزمح ، )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  راّیط ،  رفعج  مالـسلا ، )  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما   ) قیّدص
(231  . ) داد رارق  ام  زا  ار  مالسلا  هیلع  مرکا  لوسر  راوگرزب  دنزرف  ود  نیسح 

یم نانآ  هب  ار  دوخ  منادناخ  ناردپ و  یفرعم  اب  دنتخانشن  ارم  هک  نانآ  يارب  و  تخانـش ،  هک  تخانـش  ارم  سکره  هاتوک )  یفرعم  نیا  اب  )
مناسانش . 

رد لمح و  دوخ  يادر  اب  ار  دوس  الارجح  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  میافـص ،  مزمز و  دـنزرف  نم  میاـنم ،  هّکم و  دـنزرف  نم  مدرم !  يا 
دنزرف نم  متسه ،  نایوگ  هیبلت  ناگدننک و  جح  نیرتهب  دنزرف  نم  مناگدننک ،  یعس  فاوط و  نیرتهب  دنزرف  نم  دومرف ،  بصن  دوخ  ياج 

هک منآ  دنزرف  نم  درک .  ریس  یصقالا  دجـسم  هب  مارحلادجـسم  زا  بش  کی  رد  هک  متـسه  يربمایپ  دنزرف  نم  دش ،  راوس  قارب  رب  هک  منآ 
هکئالم اب  هک  منآ  دـنزرف  نم  دیـسر ،  یلاعت  يراب  ماقم  هاگیاج  نیرتکیدزن  یبوبر و  برق  ماـقم  هب  درب و  یهتنملا  هردـس  هب  ار  وا  لـیئربج 
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نم میاضترم ،  یلع  یفطـصم و  دّـمحم  دـنزرف  نم  درک ،  یحو  وا  هب  گرزب  راگدرورپ  هک  مربماـیپ  نآ  دـنزرف  نم  درازگزاـمن ،  نامـسآ 
دندرک .  رارقا  دیحوت  هملک  هب  ات  دیلام  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  هک  متسه  یسک  دنزرف 

اب نینح  ردب و  رد  و  درک ،  تعیب  رابود  ترجه و  رابود  و  دیمزر ،  یم  هزین  ود  اب  ریشمش و  ود  اب  ربمایپ  ربارب  هک  متسه  یسک  نآ  رـسپ  نم 
ناکرـشم و هدنرب  نیب  زا  ایبنا و  ثراو  نانم و  ؤم  حلاص  دنزرف  نم  دیزرون ،  رفک  ادخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادـنا  هب  و  دـیگنج ،  نارفاک 

لـضفا ناراـبدرب و  نیرتراـبدرب  دـنزرف  نـم  مناگدـننک ،  هـیرگ  راـختفا  ناگدـننک و  تداـبع  تـنیز  نارگداـهج و  غورف  ناناملـسم و  ریما 
مرح زا  هک  منآ  دـنزرف  نم  درک ،  يرای  ار  وا  لیئاکیم  دـییءات و  ار  وا  لـیئربج  هک  منآ  رـسپ  نم  متـسه ،  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  نارازگزاـمن 

نیلوا رسپ  نم  مشیرق ،  نیرتهب  دنزرف  نم  درک ،  هزرابم  شنانمشد  اب  دیگنج و  نیطـساق  نیثکان و  نیقرام و  اب  دومرف و  تیامح  ناناملـسم 
زا نازواجتم و  رمک  هدننکش  نامیا و  رد  يا  هدنریگ  تقبـس  لوا  رـسپ  نم  تفریذپ ،  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  هک  نینم  ؤم  زا  متـسه  یـسک 

نید هدننک  يرای  دنوادخ و  داّبع  تمکح  نابز  ناقفانم و  يارب  ادـخ  ياهریت  زا  يریت  هباثم  هب  هک  منآ  دـنزرف  نم  مناکرـشم ،  هدـنرب  نایم 
دوب .  یهلا  ملع  لماح  ادخ و  تمکح  ناتسوب  وا و  رما  یلو  ادخ و 

ابیکش تالکشم ،  رد  ماگشیپ  ادخ ،  تساوخ  هب  یضار  یحطبا ،  راوگرزب ،  دّیس ،  اهریخ ،  عماج  هرهچ ،  وکین  دنمتواخس ،  درمناوج ،  وا 
دوب .  رازگزامن  رایسب  یگدولآ و  ره  زا  هزیکاپ  راد ،  هزور  امئاد  ، 

دیشاپ .  مه  زا  ار  رفک  بازحا  هزاریش  تخیسگ و  مه  زا  ار  دوخ  نانمشد  بالصا  هتشر  وا 
رد مه  هب  گنج  رد  اه  هزین  یتقو  هک  عاجش  يریـش  دننامه  دوب و  خسار  یمزع  راوتـسا و  مکحم و  يا  هدارا  يوق و  تباث و  یبلق  ياراد  وا 

تخاس .  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  ناسب  مرن و  درخ و  ایسآ  دننامه  ار  اهنآ  تخیمآ  یم 
هک تسا ،  ( 232  ) يرجاهم يرجـش و  يدحا و  يردب و  یبقع و  یفیخ و  یندـم و  یّکم و  هک  تسا  قارع  گرزب  اقآ و  زاجح و  ریـش  وا 

تشاد .  روضح  اه  هنحص  نیا  همه  رد 
مالسلا .  هیلع  نیسح  نسح و  دنزرف :  ود  ردپ  و  ( 233  ) رعشم ود  ثراو  دربن و  نادیم  ریش  تسا و  برع  دّیس  وا 

تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مّدج  تسوا )  صتخم  هدنزرا  ياهیگژیو  تافص و  نیا  هک   ) وا نامه  وا ،  يرآ 
مناهج .  ناوناب  يوناب  ارهز  همطاف  دنزرف  نم  تفگ :  هاگنآ 

تروص یبالقنا  ادابم  هکنآ  يارب  دش و  كانمیب  دیزی  دش ! دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  نویـش  هک  داد  همادا  زیمآ  هرخافم  هسامح  نیا  هب  ردـقنآ  و 
!! دنک تکاس  گنرین  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هکلب  ات  دیوگ  ناذا  ات  داد  روتسد  نذ  ؤم  هب  دریذپ 

درادن .  دوجو  دنوادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  دومرف :  داّجس  ماما  ربکا ،  هللا  تفگ :  هک  نیمه  درک ،  زاغآ  ار  ناذا  تساخرب و  نّذ  ؤم 
دهد .  یم  یهاوگ  ادخ  یئاتکی  هب  منوخ  تشوگ و  تسوپ و  يوم و  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  هللا ،  ّال  هل إ  إال  دهشا إ ن  تفگ :  نوچ  و 

 ، دش هدرب  شمان  هک  دمحم  نیا  دومرف :  درک و  يور  دیزی  بناج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هللا ،  لوسر  ادمحم  ّنادهـشا  تفگ :  هک  یماگنه  و 
ار وا  نادناخ  ارچ  تسا  نم  ّدـج  رگا  و  يدـش ،  رفاک  یتفگ و  غورد  سپ  تسوت  ّدـج  هک  ینک  اعّدا  رگا  وت ! ؟  ّدـج  ای  تسا  نم  ّدـج  ایآ 

! ؟  يدنارذگ ریشمش  مد  زا  ار  نانآ  یتشک و 
(234  . ) درازگ ار  رهظ  زامن  دمآ و  شیپ  دیزی  تفگ و  ار  ناذا  هیقب  نّذ  ؤم  سپس 

تفرگرب رس  زا  شیوخ  همامع  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هللا ،  لوسر  ادمحم  ّنا  دهشا  تفگ :  نّذ  ؤم  نوچ  هک :  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد 
نم ّدج  ربمغیپ ،  نیا  دیزی ! يا  تفگ :  درک و  دـیزی  هب  يور  هاگنآ  نک ،  گنرد  يا  هظحل  هک  دّـمحم  نیا  ّقحب  ار  وت  تفگ :  نّذ  ؤم  هب  و 

یتشک و متـس  يور  زا  ارم  ردپ  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدج  رگا  و  غورد ،  هک  دنناد  یم  همه  تسا ،  نم  ّدج  ییوگ  رگا  وت ! ؟  ّدـج  ای  تسا و 
تسیرگ و دز و  كاـچ  ناـبیرگ  درب و  تسد  تفگ و  ار  تـالمج  نیا  یتـفرگ ! ؟  تراـسا  هب  ار  وا  تیب  لـها  يدرک و  جاراـت  ار  وا  لاـم 

دننام ار  ام  تشک و  ار  مردپ  درم ،  نیا  ارچ  سپ  منم ،  نآ  تسادخ ،  لوسر  شّدج  هک  دشاب  یـسک  ناهج  رد  رگا  دنگوس  ادـخب  تفگ : 
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تسادخ لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ییوگ :  یم  زاب  يدش و  بکترم  ار  تیانج  نیا  دیزی ! يا  دومرف :  هاگنآ  درکریسا ! ؟  نایمور 
دنتسه .  وت  نمشد  زور  نآ  رد  نم  ردپ  ّدج و  تمایق  زور  رد  وت ! رب  ياو  یتسیا ! ؟  یم  هلبق  هب  يور  و   ! ؟

هدنکارپ هدناوخن  زامن  یهورگ  دـندرازگ و  زامن  یـضعب  تساخرب ؛  ییوهایه  مدرم  نایم  رد  دـیوگب ! هماقا  نّذ  ؤم  هک  دز  دایرف  دـیزی  سپ 
(235  . ) دندش

دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  و 
ُْنبا اَنَا  يْربُْکلا ،  َۀجیدَخ  ُْنبا  اَنَا  ِءارْهَّزلا ،  َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَا  یفَطْصُْملا ،  ٍدّمَُحم  ُْنبا  اَنَا  یـضَتْرُملا ،  ٍّیلَع  ُنبا  اَنَا  الَبْرَِکب ،  ِلیتَقلا  ِْنیَـسُحلا  ُْنبا  اَنَا 
ِیف ُرویُّطلا  ِهیَلَع  َحان  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ِءاْملَّظلا ،  ِیف  ُّنِجلا  ِهیَلَع  یَکب  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ِءامّدـلِاب ،  ِلّمَرُملا  ُْنبا  اـَنَا  یبوط  ةَرَجَـش  ُْنبا  اـنءا  یهَْتنُملا ،  ةَرْدِـس 

(236  . ) ِءاوَهلا
نم میاربک ،  هجیدخ  دنزرف  و  میارهز ،  همطاف  رسپ  یفطصم و  دّمحم  دنزرف  یضترم و  یلع  دنزرف  نم  میالبرک ،  دیهش  نیـسح  دنزرف  نم 

دنزرف نم  و  دنتسیرگ ،  وا  متام  رد  نایرپ  هک  منآ  رسپ  و  دش ،  هتشغآ  نوخ  رد  هک  منآ  دنزرف  نم  میابوط ،  هرجش  یهتنملا و  هردس  دنزرف 
دندرک .  نویش  وا  متام  رد  ناگدنرپ  هک  منآ 

مدرم مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلادّیس  ترضح  هبطخ  يربک و  بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  ياّرغ  هبطخ  ( 237  ) زا سپ 
 ، تسا هعماج  روفنم  هک  دیمهف  دید و  هراچیب  ار  دوخ  دیزی  دیزی .  نعط  نعل و  هب  دندرک  عورش  دنتخانـش و  ار  راکمتـس  رفاک  دیزی  ّتیهام 

كاپ تمایق  ات  گنن  نیا  یلو  دـنک  هئربت  ار  دوخ  ات  تخادـنا  رگـشل  يارما  ندرگ  هب  ار  تایانج  نیا  مامت  تمادـن  یمرـش و  یب  لاـمک  اـب 
دوبن .  یندش 

تخادنا !  رگشل  يارما  ندرگ  هب  ار  تیانج  دیزی ، 
نب رمش  هبیهو ،  نب  بئاصم  یعبر ،  نب  ثبش  دومن .  راضحا  ار  اونین  رگشل  يارما  نیعل )   ) دیزی هک  دیـسر  يّدح  هب  البرک  هعجاف  تحاضف 
نب ثبـش  هّجوتم  تسخن  يو  دـندش .  رـضاح  يو  دزن  رگید  نت  دـنچ  عیبر و  نب  سیق  دـیزی ،  نب  یلوخ  سنا ،  نب  نانـس  نشوـجلا ،  يذ 

 ، تشک ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  داد  خساپ  نینچ  يو  ار ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتشک  وت  تفگ :  دش و  یعبر 
متشکن .  ار  وا  نم 

 ، درک رارکت  ار  لا  ؤس  نامه  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  دیزی  بئاصم .  تفگ :  تسیک ! ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  سپ  تفگ :  دیزی 
یلوخ هب  تبون  ات  دندومن ،  راکنا  ادـیدش  همه  و  داد ،  رارق  لا  ؤس  شاخرپ و  دروم  ار  ارما  همه  بیترت  نامه  هب  دینـش .  ار  باوج  نامه  و 
باوج رکف  رد  دندوب و  هتخود  وا  تروص  هب  مشچ  ینارگن  تشحو و  تلاح  اب  ناگنهرس  همه  دوب و  هدنام  ّریحتم  باوج  رد  يو  دیـسر . 

دوب .  عیبر  نب  سیق  نیسح  لتاق  دنتفگ  همه  هبترم  کی  دندوب .  عطاق 
یم بوخ  ار  یلـصا  لتاق  نم  تفگ :  باوج  رد  سیق  ار ! ؟  نیـسح  یتشک  وت  تفگ :  درک و  هلمح  يو  هب  دوخ  تشرد  نانخـس  اب  دـیزی 

تسا یسک  نآ  نیـسح  لتاق  ریما ،  يا  تفگ :  نینچ  سپـس  داد .  ناما  يو  هب  دیزی  تفگ .  مهاوخن  ریما  فرط  زا  ناما  نودب  یلو  مسانش 
تسا ؟  مادک  سک  نآ  تفگ :  دیزی  تخاس .  هناور  وا  گنج  هب  جوف  جوف  ار  هاپس  تشارفارب و  ار  گنج  مچرپ  هک 

الط تشط  هب  ار  نیسح  رس  تفر و  شیوخ  يارس  هب  تساخرب و  ياج  زا  دیزی  ار ! نیسح  یتشک  وت  ریما ،  يا  تفگ :  يو  باوج  رد  سیق 
 : تفگ یم  دز و  یم  همطل  دوخ  تروص  هب  یمه  نآ  زا  سپ  تشاد .  هاگن  دوخ  صوصخم  هرجح  رد  دـیچیپ و  يا  هچراپ  رد  تشاذـگ و 

(238  . ) نیسح نتشک  هب  متشاد  يراک  هچ  نم  نیسحلا : )  لتق  یلام و  )
لیوحت يو  هب  ار  وا  ردپ  لتاق  تساوخ  دیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  هدروآ  نینچ  ءادهـشلا  هضور  رد  یفـشاک  نیـسح  الم 

ار دیزی  مه  وا  و  دیـسر ،  رمـش  هب  تبون  ات  دنتخادنا  یم  يرگید  ندرگ  هب  ار  لمع  نیا  یگمه  ادهـشلادّیس  نالتاق  دیامن .  صاصق  ات  دهد 
(239  . ) دومن مهّتم 
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ماش مدرم  زا  ینز  هصق 

دادماب و ره  و  التبم ،  ماقـسا  مالآ و  هب  هک  دوب  ناریـسا  نایم  رد  هریغـص  ریغـص و  هدجیه  ماش  هبارخ  رد  هک  دننک  یم  لقن  بئاصملارحب  زا 
زا یکی  زور  کی  دـندومن .  یم  تیاکـش  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـندرک و  یم  بلط  نان  بآ و  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  بانج  زا  هاگماش 
ارت ریسا ،  يا  هک  درک  ضرع  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  هردخم  ایلع  هب  دومن و  رـضاح  یبآ  ماج  اروف  ماش  لها  زا  ینز  دومن .  بآ  بلط  لافطا 

جـئاوحلا و ءاـضق  بجوی  ماـتی  ـالا  هیاـعر  نـال  مهد ،  بآ  شیوخ  تسد  هب  ار  لـفط  نیا  نم  ییاـمرف  تصخر  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب 
تسیک ؟  وت  بولطم  تسیچ و  وت  تجاح  دومرف :  هردخم  ایلع  دروآرب .  ارم  تجاح  یلاعت  يادخ  دیاش  مارملا ،  لوصح 

تیب لها  زا  هک  تسا  زارد  یتّدم  دنکفا .  مراید  نیا  هب  راگزور  بالقنا  مدوب ،  هیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ناراکتمدخ  زا  نم  درک  ضرع 
ار نیـسح  ماما  دوخ  يالوم  مسرب و  بنیز  هردـخم  ایلع  دوخ  نوتاخ  تمدـخ  رگید  هبترم  کی  هک  مقاتـشم  رایـسب  مرادـن و  يربخ  راـهطا 

هیقب دـیامرفب و  نشور  ناشیا  لامج  هب  ارم  ةدـید  رگید  راب  دروآرب و  ارم  تجاح  لفط  نیا  ياعد  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـیاش  منک .  تراـیز 
هما يا  تفگ  دیشکرب و  هنیس  زا  درس  هآ  لد و  زا  هلان  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  هیلع  هللا  مالس  بنیز  منک .  يرپس  ناشیا  تمدخ  هب  ار  رمع 

 ، منینم ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  دیزی :  راد  باب  یلع  نیـسحلا  سءار  اذه  نینم و  ؤملاریما  تنب  بنیز  انءا  اه  دش .  هدروآرب  وت  تجاح  هللا 
هریخ یتّدم  هدز  هقعاص  صخـش  دننامه  بلطم  نیا  ندینـش  اب  نز  نآ  تسا .  هتخیوآ  دـیزی  هناخ  برد  رب  هک  تسا  نیـسح  رـس  زین  نیا  و 
هرعن ناـنچ  دـمآ  شوـه  هب  نوـچ  داـتفیب .  نیمز  يور  رب  شوـهیب  دز و  يا  هرعن  ناـهگان  سپـس  درک و  رظن  بـنیز  هرّدـخم  اـیلع  هـب  هریخ 

(240  . ) درک بلقنم  ار  نیمز  نامسآ و  هک  دیشکرب  رگج  زا  یلع  دالوا  لیتقاو  و  هابیرغاو ،  هامامااو ،  هادیساو ،  هانیسحاو ، 

دوب هدرک  رذن  هک  ینز  هصق 

هچ نیا  دومرف  هرّدـخمایلع  نآ  دراذـگ .  هرّدـخم  اـیلع  دزن  رد  دروآ و  ماـعط  زا  یقبط  ینز  زور  کـی  میناوخ :  یم  بئاـصملا  رحب  رد  زین 
رب هک  تسا  يرذن  هکلب  تسین ،  هقدص  مسق  ادـخ  هب  ریـسا ،  نز  يا  درک  ضرع  تسا ؟  مارح  ام  رب  هقدـص  یناد  یمن  رگم  تسا ،  یماعط 
رد یکدوک  ماّیا  رد  نم  درک  ضرع  تسیچ ؟  رذـن  دـهع و  نیا  دومرف  بنیز  ترـضح  مرب .  یم  ریـسا  بیرغ و  ره  يارب  تسا و  مزـال  نم 
زا مردام  ردپ و  نوچ  دندمآ .  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ابطا  هک  مدش  راچد  یضرم  هب  اجنآ  رد  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم 
دندومن .  افش  بلط  ارهز  همطاف  ارذع  لوتب  زا  دندرب و  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يافشلاراد  هب  ارم  افشتسا  يارب  دندوب  تیب  لها  ناتسود 

زا راذگب و  رتخد  نیا  رـس  رب  تسد  دنزرف ،  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دش .  رادومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لاح  نآ  رد 
نونکات نیـسح  میالوم  تکرب  زا  متفای و  افـش  لاح  نامه  رد  نم  تشاذـگ و  نم  رـس  رب  تسد  سپ  هاوخب !  ار  رتخد  نیا  يافـش  دـنوادخ 

دوخ رب  اذـل  تخاس .  مورحم  دوخ  نایلاوم  تاقالم  زا  دـنکفا و  راید  نیا  هب  ارم  راهن  لیل و  شدرگ  نآ ،  زا  سپ  متفاـین .  دوخ  رد  یـضرم 
 ، منک ناسحا  اهنآ  هب  نیسح  میاقآ  یتمالس  يارب  دوش  یم  نکمم  ارم  هکنادنچ  منیبب  ار  یبیرغ  ریسا و  هاگره  هک  مدومن  رذن  مدرک و  مزال 

منک .  ترایز  ار  ناشیا  لامج  موشب و  لیان  ناشیا  ترایز  هب  رگید  هبترم  کی  هک  دشاب 
مامت ترذن  هک  نادب  ردق  نیمه  هللا  هما  ای  دومرف  دیشکرب و  لد  زا  هحیـص  بنیز  هرّدخم  ایلع  دیناسر  اج  نیدب  ار  نخـس  نیا  نوچ  نز  نآ 

دنوادخ لوسر  تیب  لها  ناریـسا ،  نیا  منینم و  ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  انامه  يدـمآ .  نوریب  راظتنا  تلاح  زا  دیـسر و  ماجنا  هب  تراک  و 
هلان دایرف  زوسناج ،  مالک  نیا  ندینـش  زا  هحلاـص  نز  نآ  تسا .  بوصنم  دـیزی  ۀـناخ  رد  رب  هک  تسا  نیـسح  رـس  مه  نیا  دنتـسه و  نیبم 
هلان دیـشورخ و  دیـسوب و  یمه  تخادنا و  ناشیا  ياپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش .  دوخیب  دوخ  زا  یتّدـم  دروآرب و 

سپـس تسا .  هدش  رادومن  البرک  هعقاو  یتفگ  هک  دروآرب  بوشآ  روش و  نانچ  دیناسر و  راّود  دـبنگ  هب  هابیرغاو  و  هاماما ،  او  هادّیـس ،  او 
(241  . ) تسویپ قح  راوج  هب  ات  دیدرگن  تکاس  ادهشلادّیس  ترضح  رب  هیرگ  هلان و  زا  دوخ  رمع  هیقب  رد 
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دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  نز 

هک ار  بنیز  يادص  تسا ،  هدوب  دیزی  هجوز  زیرک ،  هللادبع  رتخد  دنه ،  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا ؛  هدـش  لقن  فالتخا  هب  نخـس  اجنیا  رد 
داد رارق  تعنش  تمالم و  دروم  نانچ  ار  دیزی  وا  تخادنا .  وا  رس  رب  ابع  دیزی  دنکفا و  سلجم  نایم  رد  ار  دوخ  هدرپ  یب  دینـش  سلجم  رد 

هربتعم بتک  رد  هک  یلیـصفت  کی  اـب  دـمآ  هبارخ  هب  يو  دـنیوگ  یم  زین  رگید  یـضعب  نک !  هیرگ  نیـسح  يارب  ورب  تفگ  وا  هب  دـیزی  هک 
نیا دـهاش ،  نآ  و  ملاعلا ،  هللاو  دـشاب  زیرک  هللادـبع  رتخد  ریغ  نز  نآ  تسا  نکمم  هک  مدرک  ادـیپ  يدـهاش  ریقح  یلو  دوش .  یمن  تفاـی 

هک :  تسا 
يارب ناناب  هدید  دیوگ :  سدقلا  یبا  هعلق  حـتف  هعقو  رد  رمع ،  تفالخ  نامز  تاوزغ  نایب  رد  افلخ ،  هب  طوبرم  دـلج  خـیراوتلا ،  خـسان  رد 

هدش هداد  لیکشت  يراصن  زا  یّمهم  رازاب  سدقلا  یبا  هعلق  لباقم  رد  هک  دندروآ  ربخ  دوب ،  مالـسا  رگـشل  رالاسهپـس  هک  حارج ،  هدیبعوبا 
تـسد هب  رایـسب  تمینغ  دزاتب  اهنآ  رـس  رب  يرگـشل  رگا  دراد .  یـسورع  سدـقلا  یبا  ناطلـس  رتخد  نوچ  تسوا ،  رد  يرایـسب  میاـنغ  هک 

نب دلاخ  زین  دعب  داتـسرف .  راوس  دصناپ  اب  دوب  هدیمد  هزات  شـضراع  طخ  هک  ار  راّیط  رفعج  نب  هللادبع  هدیبعوبا ،  داتفا .  دـهاوخ  نیملـسم 
تمینغ نیا  زا  نم  تفگ  رفعج  نب  هللادبع  دنتفرگ .  يریـسا  هب  ار  رتخد  نآ  دندرک و  حتف  ار  هعلق  هرخ  الاب  ات  داتـسرف  اهنآ  ددم  هب  ار  دـیلو 

رفعج نب  هللادبع  هک  دمآ  رمع  زا  تصخر  دـیایب .  رمع  زا  تصخر  دـیاب  یلو  مرادـن  یفرح  نم  تفگ  هدـیبعوبا  مبلاط .  ار  رتخد  نیا  طقف 
تساهنیا .  زا  شیب  وا  قح 

ار يو  هللادبع  زا  دینـش و  ار  وا  نسح  هزاوآ  هیواعم  ات  دوب  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  رد  رتخد  نیا  دنداد .  هللادبع  هب  ار  رتخد  تمینغ  ناونع  هب 
 ، نآ لـباقم  رد  داتـسرف و  هیواـعم  يارب  ار  روبزم  زینک  دوجلارحب  نآ  داد .  رارق  شلباـقم  رد  يداـیز  لوپ  و  درک ،  تساوخرد  دـیزی  يارب 

خسان . )  مالک  هدیزگ  نایاپ   ) درکن لوبق  هیواعم  زا  زین  مهرد  کی 
تـسدریز رفعج  نب  هللادبع  هناخ  رد  اهلاس  رتخد  نیا  اعبط  دشاب  رتخد  نیمه  دیاش  هدمآ  هبارخ  رد  هک  نز  نآ  مییوگب  تسا  نکمم  نونکا 

کی هک  داتفا  اهنابز  رـس  رب  تقو  کی  درادن .  ربخ  ییاج  زا  هتخادنا و  بارخ  ماش  هب  ار  وا  راگزور  هدش ،  تیبرت  الماک  بنیز  هرّدخمایلع 
دورب .  اهنآ  ندید  هب  دیزی  زا  درک  تساوخرد  نز  نیا  دنا .  هدمآ  ماش  هب  یجراخ  ناریسا  زا  تعامج 

نآ راب  ّتقر  لاح  تفرگ و  رارق  یـسرکرب  دـندرک .  بصن  هناخ  رد  ییـسرک  اـت  درک  ناـمرف  دیـسر  ارف  بش  نوچ  ورب .  بش  تفگ  دـیزی 
لها زا  امـش  ریـسا ،  نز  يا  تفگ  دنداد .  ناشن  ار  هرّدـخم  ایلع  تسیک ؟  امـش  گرزب  درک  لا  ؤس  دـینادرگ ،  ّرثءاتم  الماک  ار  وا  ناریـسا 
هنیدم زا  دومرف  دیتسه ؟  هنیدم  مادک  زا  امـش  دـیوگ ؛ هنیدـم  ار  اهرهـش  همه  برع  تفگ  نز  نآ  هنیدـم .  لها  زا  دومرف  دـیراید ؟  مادـک 

ساپ هب  تفگ  درک ،  لا  ؤس  ببس  هرّدخم  ایلع  تسشن .  كاخ  يور  هب  دمآ و  دورف  یـسرک  زا  نز  نآ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دومرف هرّدخمایلع  يا ؟  هتشاد  دش  دمآ و  مشاه  ینب  هلحم  رد  چیه  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  ریـسا ،  نز  يا  ادخ .  لوسر  هنیدم  مارتحا 

رد چیه  ایآ  مهد ،  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  يدرک .  برطـضم  ارم  بلق  ریـسا ،  نز  يا  تفگ  نز  نآ  ما .  هدش  گرزب  مشاه  ینب  هلحم  رد  نم 
رگید هیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  يا ؟  هدرک  تراـیز  ار  بنیز  هرّدـخمایلع  نم  یب  یب  چـیه  هدومن و  روبع  نینم  ؤملاریما  میاـقآ  هناـخ 

 ! مبنیز نم  یسانش ،  یمن  ار  بنیز  يراد  قح  دومرف  دش ،  دنلب  وا  نویش  يادص  دیامنب ،  يراددوخ  تسناوتن 
مناج هب  شتآ  يدز  نز ،  يا  تفگب 

مناوختسا زغم  تخوس  تمالک 
تنیسح وک  سپ  یبنیز ،  وت  رگا 

تنیع رون  وک  یبنیز  وت  رگا 
دندیرب رس  ار  وا  هنشت  اتفگب 

دندیشک نوخ  رد  البرک  تشد  هب 
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ناحیر خاش  لثم  هب  شناناوج 
نآرق قاروا  نوچ  هتشگ  عَّطقم 

روالد ساّبع  نم ز  میوگ  هچ 
رکیپ دندرک ز  ادج  وا  تسد  هک 

ار شرفعج  نوع و  هللادبع و  مه 
ار شربکا  دندیشک  نوخ  كاخ و  هب 

شیادخ دک  ون  ِمساق  زا  غیرد 
شیاپ تسد و  نیگنر  هتشگ  نوخ  زا  هک 

دادش دورمن و ز  نوعرف و ز  ز 
دای یسک  یملظ  نینچ  نیا  درادن 

هراوخ ریش  رب  دنز  نیک  ریت  هک 
هراپ هراپ  ار  وا  موقلح  دنک 

ینیسح هاگرخ  هب  شتآ  دندز 
ینیسح لاوما  تفر  تراغ  هب 
دندیشک رجعم  رس  رخآ ز  ارم 
دندیشک لغ  رد  ار  رامیب  نت 

مراد هفوک  ماش و  رگ ز  تیاکح 
مرامش زور  ات  راتفگ  دسر 

 . تسا نیسح  نآ  زا  تسا  بوصنم  دیزی  هناخ  رد  هک  رس  نیا  ینک ! ؟  یم  شسرپ  نیسح  زا  نز ،  يا  دومرف  هیلع  هللا  مالـس  گرزب  بنیز 
 ، باجح یب  نانز ،  هرعن  هناوید ،  صخـش  دننام  داتفا .  شلد  رد  شتآ  دیدرگ و  رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  نز  نآ 

يراد باب  یلع  بوصنم  هللا  لوسر  تنب  نبا  سءار  هیواعم ،  رسپ  زا  دز  دایرف  دیود .  دیزی  هاگراب  هب  هنهرب  ياپ  رس و  ناشیرپ ،  ناوسیگ  اب 
الا دالوا  لیتقاو  هامولظماو  هابیرغاو  هانیـسحاو  تسادخ ،  لوسر  هعیدو  وا  هکنیا  اب  يا  هدرک  بصن  نم  هناخ  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  رـس  : 

یتـح ناـمالغ و  نادـنزرف و  دـید  درک ،  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هراـبکی  دـیزی  نینم .  ؤملاریما  یلع  هللا و  لوسر  یلع  ّزعی  هللاو  ءاـیعد ، 
هب همطل  کیرات و  هناخ  رد  تفر  یم  هک  داتفا  راوگان  وا  رب  یگدـنز  دـش و  گنت  وا  رب  ایند  نانچ  سپ  نآ  زا  دـندیروش .  وا  رب  وا  تـالایع 
دنک ضوع  تیب  لها  هب  تبسن  ار  دوخ  ریس  طخ  هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ  اذل  یلع . )  نب  نیسحل  یلام و   : ) تفگ یم  دز و  یم  تروص 
ایلع لغب  ریز  دـمآ  نانک  نویـش  نایرگ  مشچ  اب  تعرـس ،  هب  نز  نآ  ربب .  وکین  یلزنم  هب  هبارخ  زا  ار  ناـنآ  ورب  تفگ  دوخ  لاـیع  هب  اذـل  ، 

تشادرب ار  تیب  لها  مدید .  یمن  لاح  نیا  هب  ارت  مدش و  یم  روک  مشچ  ود  ره  زا  شاک  نم ،  هدّیـس  يا  تفگ  تفرگ و  ار  بنیز  هرّدخم 
اهنیا مسق  ادخ  هب  دـینکب ! يداش  رگید  ادابم  دـینک ! هدـنخ  رگید  ادابم  هینایفـس ،  تانب  يا  هیناورم ،  نانز  يا  دیـشک  دایرف  درب و  هناخ  هب  و 

(242  . ) دنشاب یم  هط  سی و  لآ  یضترم و  یلع  ارهز و  همطاف  نادنزرف  ادخ و  لوسر  هّیرذ  ناریسا  تعامج  نیا  دنتسین ،  یجراخ 
( 243  ) قشمد رد  هنیکس  ترضح  باوخ 

 ، يرتـش ره  رب  و  دـندمآ ،  وا  فرط  هب  رون  زا  رتـش  جـنپ  ییوگ  هک  دـید  باوخ  قـشمد  رد  هیلع  هللا  مالـس  هنیکـس  دـیوگ :  اـمن  نبا  خـیش 
نم فرط  هب  مداخ  نآ  دنتشذگب و  نارتش  سپ  دور .  یم  هار  اهنآ  اب  یمداخ  دنا و  هتفرگ  ار  اهنآ  درگ  ناگتـشرف  تسا و  هتـسشن  يدرمریپ 
وت ادخ ،  لوسر  هداتـسرف  يا  داب ،  وا  رب  مالـس  متفگ :  دتـسرف .  یم  مالـس  وت  رب  وت  ّدج  هنیکـس ،  يا  تفگ :  دیـسر و  نم  کیدزن  دمآ و 
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لیلخ میهاربا  یمود  تسا ،  هللا  هوفـص  مدآ  یلّوا  تفگ :  دنتـسیک ؟  راوسرتش  نادرمریپ  نیا  متفگ :  متـشهب .  زا  یمداخ  تفگ :  یتسیک ؟ 
تفگ تسیک ؟  تسا  نازیخ  ناتفا و  دراد و  نساـحم  رب  تسد  هک  نآ  متفگ :  هللا .  حور  یـسیع  یمراـهچ  هللا و  میلک  یـسوم  یموس  هللا ، 
هچنآ اـت  مدـیود  هدرک و  وا  فرط  هب  ور  سپ  نیـسح .  تردـپ  يوس  تفگ :  تفر ؟  دـنهاوخ  اـجک  هب  متفگ :  تسا .  هللا  لوسر  وـت  ّدـج 

 . تسا ینز  هواجک  ره  رد  دـنیآ و  یم  هک  مدـید  ار  رون  زا  هواجک  جـنپ  نایم  نیا  رد  میوگب .  وا  اـب  دـندرک  اـم  اـب  يو  زا  سپ  ناراـکمتس 
هجیدـخ یمراهچ  نارمع ،  تنب  میرم  یموس  محازم ،  تنب  هیـسآ  یمود  تسا ،  رـشبلاّما  اّوح  یلوا  تفگ :  دنتـسیک ؟  ناـنز ،  نیا  متفگ : 

هب متفگ :  دشاب .  یم  تردپ  ردام  دمحم و  تنب  همطاف  وت  هّدج  تسا  نازیخ  ناتفا و  هداهن و  رـس  رب  تسد  هک  زین  یمجنپ  و  دـلیوخ ،  تنب 
راکنا ار  ام  قح  ادخ  هب  ردام ،  يا  متفگ :  مداتسیا و  وا  شیپ  نایرگ  متسویپ و  وا  هب  سپ  دندرک .  هچ  ام  اب  هک  میوگ  یم  وا  هب  مسق ،  ادخ 

ام ردـپ  ادـخ  هب  ردام ،  يا  دندرمـش .  حابم  ار  ام  میرح  ادـخ  هب  ردام ،  يا  دـنتخاس .  ناشیرپ  ار  اـم  ّتیعمج  ادـخ  هب  رداـم ،  يا  دـندرک . 
نیسح نهاریپ  نیا  يدرک .  هراپ  ار  ملد  دنب  يدز و  شتآ  ارم  رگج  هک  هنیکـس  يا  يوگم  رگید  تفگ :  دنتـشک .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مسر .  راگدرورپ  ياقل  هب  ات  دوشن  ادج  نم  زا  تسا و  نم  اب  هک  تسا 
(244  . ) دش عیاش  مدرم  نایم  متفگ و  نامدوخ  ناسک  اب  یلو  مراد ،  هدیشوپ  ار  باوخ  نیا  متساوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپ 

دیزی نز  دنه  باوخ 

دزن هتسد  هتسد  ناگتـشرف  و  دش ،  هدوشگ  مدید  ار  نامـسآ  رد  مدوب ،  هتفخ  رتسب  رد  دیوگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  دیزی ،  هجوز  دنه ،  زا 
نآ رد  هللا .  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللادبعابءا ،  ای  کیلع  مالـسلا  دـنتفگ  یم  و  ( 245  ) دندمآ یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رس 

شیپ دوب ،  اهنآ  نایم  رد  هام  دننام  يور  هدنشخرد  يدرم  دندوب و  ربا  نآ  رب  رایسب  نادرم  دمآ ،  دورف  نامـسآ  زا  هک  مدید  يربا  هراپ  نایم 
ندیشون بآ  زا  دنـشاب ! ؟  هتخانـشن  ارت  دوش  یم  دنتـشک ؛ ارت  دنزرف ،  يا  تفگ  یمه  دیـسوب و  ار  هللادبع  یبا  ياهنادند  دش و  مخ  دمآ و 

 ، لیقع نیا  و  رفعج ،  وت  ّمع  نیا  و  نسح ،  تردارب  نیا  و  یـضترم ،  یلع  تردپ  نیا  و  مربمغیپ ،  وت  ّدج  نم  دنزرف ،  يا  دندرک .  عنم  ارت 
هک مدید  یییانشور  متسجرب ،  باوخ  زا  ناساره  ناسرت و  تفگ :  دنه  درمش .  ار  نادناخ  کی  کی  نینچمه  دنساّبع و  هزمح و  ود  نیا  و 
ارم ْنیَسُْحِلل : )  َو  یلام   : ) تفگ یم  هدرکراوید و  هب  يور  متفای ،  یکیرات  هناخ  رد  ار  وا  مدش و  دیزی  بلط  رد  تفات .  یم  نیـسح  رـس  زا 

دادماب نوچ  دیوگ :  یم  دنه  زین  تخادنا .  ریز  هب  رس  متفگ ،  وا  هب  ار  باوخ  دوب .  نیگهودنا  تخـس  و  راکچ ! ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب 
امش هب  اهبنارگ  يا  هزئاج  و  دیدرگزاب ؟  هنیدم  هب  ای  دینامب  اجنیا  دیراد  تسود  دیسرپ  تساوخب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  دش 

رد ار  اه  هناخ  اه و  هرجح  سپ  دـیهد ،  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ  مینک .  يرادازع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دـیاب  لوا  دـنتفگ  مهد . 
لُِقن .  ام  یلع  زور  تفه  دندرک  يراز  نویش و  نیسح  رب  و  دیشوپ ،  هایس  هماج  هّیمشاه  هّیشرق و  نز  ره  درک و  یلاخ  قشمد 

نآ تبیـصم  و  دـندرک ،  یم  نویـش  يراز  هآ و  اب  دـندوب و  هتفرگ  نابز  هلاـن  زوس و  هب  قشمد  رد  تماـقا  تّدـم  رد  ناـنز  تفگ :  اـمن  نبا 
امرـس و زا  ار  اهنآ  هک  دندوب  هداد  ياج  يا  هناخ  رد  ار  نانآ  دـنام .  ورف  جالع  زا  نارادـغاد  نآ  مخز  حارج  دوب و  هدـش  گرزب  ناراتفرگ 

(246  . ) تخادنا تسوپ  ناشراسخر  يرورپ  هیاس  ینیشن و  هدرپ  زا  سپ  ینعی  درک ،  یمن  ظفح  امرگ 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما  متفه :  شخب 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما 

درگ دزی  رتخد  ( 247  ) نانز هاش  زا  هک  دشاب  یم  نیسح  ماما  دشرا  دنزرف  داّجس ،  نیدباعلا و  نیز  هب  بّقلم  مالسلا  هیلع  نیسحلا ،  نب  یلع 
شرگید ردارب  اریز 3  دنام ،  یقاب  ترضح  نآ  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رسپ  اهنت  ناشیا  تسا .  هدش  دلوتم  ناریا  هاشنهاش 
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نوچ یلو  دمآ ،  البرک  هب  ردپ  هارمه  زین  ترضح  نآ  دندیسر .  تداهـش  هب  البرک  هعقاو  رد  عیـضر )  هللادبع  و  رغـصا ،  یلع  ربکا ،  یلع  )
ناریسا لیخ  رد  هجیتن  رد  دنامزاب .  تداهش  داهج و  زا  تشادن ،  ار  گنج  هحلسا و  لمح  ییاناوت  دوب و  رامیب  تخس  یهلا  تحلصم  يور 

هب تیب  لها  يارـسا  ناوراک  هارمه  یمومع  راکفا  تلامتـسا  يارب  دیزی  رما  هب  يریـسا ،  نارود  ندـینارذگ  زا  سپ  دـیدرگ و  مازعا  ماش  هب 
هب هنیدم  زا  ریجنز  دنب و  اب  يوما ،  كاّفس  هفیلخ  کلملادبع  رما  هب  راب  نیا  و  رگید ،  راب  کی  ار  ترضح  نآ  اهدعب  دیدرگ .  هناور  هنیدم 

تشگزاب .  هنیدم  هب  ادّدجم  دعب  يدنچ  هک  دندرک  بلج  ماش 
راگدرورپ تدابع  لوغـشم  هدرک و  رایتخا  اوزنا  مکاح ،  دـیدش  یـسایس  قانتخا  راـشف و  رثا  رد  هنیدـم ،  هب  تعجارم  زا  سپ  مراـهچ  ماـما 

 ، صاوخ هتبلا  تفرگ .  یمن  سامت  ناـشیا  لاـثما  و  یلباـک )  دـلاخوبا   ) و یلاـمث )  هزمحوبا  ) دـننام هعیـش  صاوخ  زج  یـسک  اـب  دـیدرگ و 
نامز رد  نآ  رثا  هک  تفای  یناوارف  هعسوت  عّیشت  هار  نیا  زا  دنداد و  یم  رشن  هعیش  نایم  رد  دندرک ،  یم  ذخا  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یفراعم 

(248  . ) تسویپ روهظ  هب  مجنپ  ماما  تماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  هام 

نابعش مجنپ  ای  يرمق و  يرجه  هنس 36  یلوالا  يدامج  همین  لاوقا  ّحصا  دیاش  تسا و  رایسب  فالتخا  داّجس  ماما  ترضح  دالیم  خیرات  رد 
میدرک .  رکذ  البق  ار  شا  همّرکم  ردام  مسا  هک  ( 249  ) دوشگ ناهج  هب  هدید  هبّیط  هنیدم  رد  ترضح  نآ  تسا .  هدوب  يرجه  هنس 38 

رد و  دوب .  یلوالا  يدامج  همین  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تداعس  اب  تدالو  دنیامرف  یم  سوواط  نب  دیس  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش 
لوا لوق  حـصا  دوب و  هرخالا  يدامج  همین  هک  تسا  يرولا  مـالعا  بقاـنم و  رد  هدوب  نابعـش  هاـم  مجنپ  هک  تسا  همهملا  لوصف  سورد و 

(250  . ) تسا

هیداجس هفیحص  قوقحلا و  هلاسر 

دروم یقوقح  یملع و  دید  اب  هناگادج و  دراد  ترورض  هک  تسا ،  هدنام  ياج  هب  قوقحلا  هلاسر  ياوتحم  رپ  باتک  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
یناسنا  - یهلا بولطم  لآ و  هدیا  هعماج  و  هلـضاف ،  ۀنیدم  نتخاس  تهج  رد  نآ  رابرپ  قیمع و  تایوتحم  زا  و  دریگرارق ،  یـسررب  ّتقد و 

نیرتبان و زا  یکی  هک  دراد  ماـن  هیداجـس  هفیحـص  هدـنام ،  راـگدای  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  دنمـشزرا  رایـسب  رثا  دوش .  يریگ  هرهب 
تسا .  شیاین  اعد و  بلاق  رد  یمالسا  فراعم  ياه  هنیجنگ  نیرتمهم 

یـسیع و لیجنا  هک  روط  نامه  هچ ،  تسا ،  هدیدرگ  بّقلم  دـمحم ) لآ  روبز   ) و تیب )  لها  لیجنا   ) هب ناگرزب  املع و  نیب  رد  باتک  نیا 
زا ییالاو  قیاقح  مه  هیداجـس  هفیحـص  دنـشاب  یم  ینامـسآ  یهلا و  مَکِح  مولع و  يواح  مالـسلا -  مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  دواد -  روبز 

دناسر .  یم  یتخب  کین  تداعس و  هب  ار  نایناهج  هک  درادرب ،  رد  ار  یمالسا  فراعم 
نآرقلا تُخا   ) ار هیداّجس  هفیحص  هدرک )  نایب  لئاسولا  كردتسم  باتک  رد  يرون  ثدحم  هکنانچ   ) هیماما ياملع  تازاجا  زا  يرایسب  رد 

 ، رما تیاـهن  رد  زین ،  فیرـش  باـتک  ود  نـیا  اریز  دـنا .  هدرک  فـصو  نآرق )  ردارب   ( ) نآرقلا خا   ) ار هغـالبلا  جـهن  و  نآرق )  رهاوـخ  ( )
تاذ يالما  یحو و  هب  میظع ،  نآرق  تسا :  هدش  يراج  راوگرزب  ود  نآ  سدقم  نابز  رب  هدرک و  شوارت  یهلا  ملع  عبنم  زا  نآرق  نوچمه 

 . يوَبَن میلعت  يدنوادخ و  ماهلا  هب  هیداجس ،  هفیحص  هغالبلا و  جهن  و  یهلا ؛  سدقم 

ترضح باقلا 

 ، نیدباعلا نیدجاسلادّیس و  نیدباعلا ،  نیز  زین  ترضح  نآ  روهشم  باقلا  هدوب و  دمحموبا  نسحلاوبا و  ترضح ،  نآ  هینک  نیرتروهـشم 
دشاب .  یم  تانفثلاوذ  و  داّجس ،  نیما ،  یکز ، 
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نیـسحلا لتاق  یقـش   ) و هّزعلا هللا )  ) رقاب دمحم  ماما  تیاور  هب  و  یلعلا )  هللادمحلا   : ) قداص ماما  ترـضح  تیاور  هب  بانج  نآ  نیگن  شقن 
دوب .  یلع )  نب 

هبترم ود  لاس  ره  رد  هک  دوب  تشاد  دوجو  يراکشآ  ياهیگدمآرب  اه و  هنیپ  مردپ ،  هدجس  عضوم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ماما  زین 
یم تانفثلاوذ  ار  ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  دـندیرب .  یم  ار  هدجـس  عضوم  جـنپ  یگدـمآ  رب  هنفث و  هبترم  ره  رد  و  دـندیرب ،  یم  ار  اهنآ 

(251  . ) دندناوخ

مالسلا هیلع  نیسحلا  ینب  مدآ 

هداـبع نم  ّنا هللا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لوـق  هب  رداـم ؛ ردـپ و  راـبتعا  هب  وا ،  رد  ود  ره  مجع  برع و  تباـجن  ندـش  عـمج 
دش .  نیریخلا  نباب  بّقلم  اذهل  سراف ،  مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نم  هتریخف  نیتریخ 

هشوگ هک  تسا  یسک  لوا  وا  و  دنیوگ ،  نیسحلا  ینب  مدآ  ار  وا  اذهل  تسا ،  ترضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دالوا  راشتنا 
همه زا  درک و  تدابع  هدجـس و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كاخ  حـیبست  رهُم و  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  درک و  راـیتخا  ار  تلزع  ینیـشن و 

تسیرگ .  رتشیب  قیالخ 
دنراهچ :  نیئاّکبلا  سیئر  هک  هدش  دراو 

(252  ) مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  فسوی ،  بوقعی ،  مدآ ، 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  تساجک 

نب یلع  مدـنزرف  هک  منیب  یم  ایوگ  سپ  نیدـباعلا .  نیز  تساجک  هک  دـنک  یم  ادـن  يدانم  تماـیق  زور  رد  دومرف :  مالـسا  یمارگ  لوسر 
دیآ .  یم  دفاکش و  یم  ار  رشحم  لها  فوفص  مامت ،  شمارآ  راقو و  اب  ماگنه  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا 

هب تداـبع  بارحم  رد  باـنج  نآ  یبش  هک  تسا  نآ  نیدـباعلا )  نیز   ) هب ترـضح  نآ  ندـش  بّقلم  ببـس  دـسیون :  یم  همغلا  فشک  رد 
یلو دزاـس ،  لوغـشم  دوخ  هب  قح ،  تداـبع  زا  ار  ترـضح  نآ  اـت  دـش  رهاـظ  یمیظع  راـم  تروص  هب  ناطیـش  سپ  دوب ،  هداتـسیا  دّـجهت 

ار ترـضح  نآ  هک  يوحن  هب  دیزگ ،  تفرگ و  ناهد  رد  ار  ترـضح  نآ  ياپ  ماهبا  تشگنا  دـمآ و  سپـس  درکن .  یتافتلا  وا  هب  ترـضح 
 ، تسا ناطیش  محازم ،  رام  هک  تسناد  دوخ  دش  غراف  زامن  زا  ترضح  هک  ینامز  درکن .  ناطیش  هب  یهجوت  ناشیا  زاب  اما  تخاس ،  ّملءاتم 
هب باطخ  هبترم  هس  هک  دش  هدینـش  یفتاه  يادص  هک  دوب  اجنیا  رد  دـش ! تدابع  لوغـشم  زاب  و  نوعلم !  يا  وش  رود  هک :  دومرف  وا  هب  اذـل 

ناگدننک .  تدابع  تنیز  ییوت  نیدباعلا .  نیز  تنءا  داد :  رد  ادن  ترضح 
 . تشگ روهشم  رهاظ و  مدرم  نایم  رد  بقل  نیا  هجیتن  رد 

تمعن رکش  يارب  هدجس 

نآ رکـش  يارب  هکنآ  رگم  درکن  دای  ار  ادخ  زا  یتمعن  زگره  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
یم هدجـس  هکنآ  رگم  دومن  یمن  تئارق  دشاب  هدجـس  تایآ  نآ  رد  هک  ار  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  هکنانچ  درک ،  هدجـس  ار  يادخ  تمعن ، 

دینادرگ یم  رود  وا  زا  ار  يا  هدـننک  رکم  رکم  ای  دوب ،  میب  رد  نآ  زا  هک  درک  یم  عفد  ترـضح  زا  ار  يّرـش  یلاـعت  ّقح  هاـگره  زین  درک . 
يارب دنک ،  حالصا  سک  ود  نایم  هک  تفای  یم  قیفوت  هاگره  و  درک ،  یم  هدجس  دش  یم  غراف  بجاو  زامن  زا  هاگره  و  درک ،  یم  هدجس 

یم داّجس  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  و  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  ترضح  نآ  دوجس  عضاوم ،  عیمج  رد  درک .  یم  هدجـس  تمدخ  نیا  رکش 
(253  . ) دنتفگ
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قح تمحر  هب  جاتحم 

لیعامـسا رجح  لخاد  یبش  همین  دیوگ :  یم  هک  دنک  یم  لقن  ینامی  سوواط  زا  یلیبدرا ،  سدقم  هللا  هیآ  موحرم  هتـشون  هعیـشلا  هقیدـح 
دوب :  اعد  نیا  مدرک ،  شوگ  نوچ  دنک .  یم  رارکت  مادم  ار  یمالک  تسا و  هدجس  لاح  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  مدید  مدش ، 

کئانِفب .  كُریقف  کئانِفب ،  َکنیکسم  َِکئانِفب ،  َكدیَبُع  یهلا 
ارم متفگ ،  ار  تاـملک  نیا  مداـهن و  هدجـس  هب  رـس  هدرازگ  زاـمن  نوـچ  دـمآ ،  شیپ  ارم  یـضرم  یملا و  ـالب و  هـک  ناـمز  ره  نآ  زا  دـعب 

داد .  يور  یجرف  یصالخ و 
وت تمحر  لوزن  رظتنم  وت ،  هاگرد  رب  وت ،  جاـتحم  وت و  نیکـسم  وت و  هدـنب  ایادـخ ،  ینعی  تسا .  هناـخ  رد  ياـضف  ینعم  هب  تغل  رد  ءاـنف 

دراد هک  تجاـح  ره  دـنک و  یم  رثا  هتبلا  دـیوگب  صـالخا  يور  زا  ار  تاـملک  نـیا  سکره  دراد .  ناـسحا  وـفع و  مـشچ  وـت  زا  تـسا و 
(254  . ) دوش یم  هدروآرب 

امرخ تخرد  دصناپ 

رازه زور  هنابـش  ره  رد  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مردـپ  دومرف :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  قودـص  خـیش 
 ، تشاد کّلمت  رد  امرخ  تخرد  دصناپ  ترـضح  نآ  دوب .  نینچ  زین  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هکنانچ  دراذـگ ،  یم  زامن  تعکر 

دراذگ .  یم  زامن  تعکر  ود  یتخرد  ره  دزن  و 
زا شفیرش  ياضعا  دوب .  لیلذ  ناگدنب  دننام  لیلج  دنوادخ  دزن  شتلاح  درک و  یم  رییغت  شکرابم  گنر  داتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه 

ماجنا ناکما  رگید  نآ  زا  دعب  تسا و  وا  رخآ  زامن  نیا  دناد  یم  هکنآ  دننام  ینعی  دوب ،  عدوم  زامن  شزامن  و  دیزرل ،  یم  دـنوادخ  فوخ 
(255  . ) داد دهاوخن  خر  وا  يارب  زامن 

يدازآ !  ادخ  هار  رد  وت 
ترضح داد ،  باوج  موس  هبترم  رد  نوچ  دادن .  یباوج  وا  یلو  دز ،  ادص  رابود  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يزور 

نمیا وت  زا  نوچ  درک  ضرع  يدادن ! ؟  ارم  باوج  هک  دش  هچ  سپ  دومرف  مدینش .  یلب ،  درک :  ضرع  يدینـشن ؟  ارم  يادص  ایآ  دومرف : 
(256  . ) دینادرگ نمیا  نم  زا  ارم  كولمم  هک  ار  يادخ  دمح  یننمءای .  یکولمم  َلعج  يذلا  هللادمحلا  دومرف :  مدوب ! 

هب خیـس  اب  هدروآ  نوریب  رونت  زا  ار  یبابک  ماّدـخ  زا  یکی  دـندوب .  داّجـس  ترـضح  نامهم  یتعامج  یناـمز ،  هک ،  تسا  هدـش  تیاور  زین 
نابدرن ریز  رد  هک  ترضح  نآ  زا  یکدوک  رـس  رب  وا  تسد  زا  بابک  خیـس  مالغ ،  باتـش  هلجع و  تلع  هب  هار  رد  دروآ ،  كرابم  روضح 

درک .  كاله  ار  كدوک  داتفا و  دوب 
 . يدرکن دمع  هب  ار  راک  نیا  وت  يدازآ .  ادخ  هار  رد  وت  رح ،  تنءا  دومرف :  يو  هب  ترضح  اّما  دش ،  ریحتم  برطضم و  تخـس  مالغ  نآ 

(257  . ) دنیامن نفد  هدرک  زیهجت  ار  كدوک  نآ  هک  دومرف  رما  سپ 
ناوعا زا  یکی  هب  دـیزی  درک ،  نایب  ار  شیوخ  رابت  داژن و  مالـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  نوچ  هک :  تسا  هدرک  لقن  ینئادـم  زا  بقانم  بحاص 

ربق ندنک  هب  هدرب و  ناتسوب  هب  ار  ترضح  رومءام  راپسب .  كاخ  هب  ار  وا  اجنامه  زیرب و  ار  شنوخ  هدرب و  ناتـسوب  هب  ار  يو  تفگ :  دوخ 
دش ادیپ  اوه  زا  یتسد  دناسر ،  لتق  هب  ار  ترضح  نآ  تساوخ  هک  ینامز  داتسیا .  زامن  هب  زین  داجس  ترـضح  ربق  رفح  لالخ  رد  تخادرپ 

دش .  شوه  یب  دیشک و  هرعن  داتفارد و  يور  هب  هک  دز  یلیس  وا  راسخر  رب  و 
رما دیزی  درک .  لقن  يو  يارب  ار  ارجام  تفاتـش و  ردپ  يوس  هب  هدیرپ  شراسخر  زا  گنر  دـیدب ،  ار  تامارک  نیا  هک  دـیزی  دـنزرف  دـلاخ 

(258  . ) دنزاس اهر  زین  ار  ماما  دننک و  نفد  لادوگ  نامه  رد  ار  روبزم  صخش  درک 
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ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) داّجس ماما  تّیصو 

اب دومرف  نم  هب  دیامرف .  یتیصو  ارم  مدرک  تساوخرد  يو  زا  دوب ،  رفس  مزاع  مردپ  هک  یتقو  رد  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
نکم :  تسلاجم  یتسود و  نت  جنپ 

دشورف .  یم  ینان  همقل  کی  هب  ارت  هک  نیشنم  هیامورف  راکبان و  قساف و  اب   . 1
دنک .  یمن  وت  يرای  تنحم  تخس و  زور  رد  هک  نکم  ترشاعم  لیخب  مدرم  اب   . 2

دهد .  یم  هولج  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  دبیرف  یم  ارت  تسا و  بارس  هلزنم  هب  وا  هک  نک  زیهرپ  وگغورد  زا   . 3
دنناسر .  یم  نایز  دنناسر  يدوس  وت  هب  دنهاوخ  یم  نوچ  هک  نک  يریگ  هرانک  نادان  قمحا و  مدرم  زا   . 4
تسا .  هدرک  نعل  ار  وا  نآرق  ياج  دنچ  رد  دنوادخ  هک  شاب  نازیرگ  زین  هدرک  محر  عطق  هک  یسک  زا   . 5

دومرف :  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 
نهنم . . .  ةدحاوب  ُربتعی  َبئاصم ال  ُثالث  ٍموی  ّلک  یف  ُهل  َمدآ  نبا  ٌنیکسم 

دریگب تربع  رگا  هک  دریگ ،  یمن  تربع  اهنآ  زا  کی  چـیه  زا  تسا و  تبیـصم  هس  يزور  ره  رد  وا  يارب  هک  مدآ ،  دـنزرف  هراچیب  ینعی ، 
دش .  دهاوخ  ناسآ  لهس و  يو  رب  ایند  رما 

هتفر مهرد  ياج  هکنآ  اب  دوش ،  یم  مومغم  دیآ  دیدپ  یناصقن  وا  لام  رد  رگا  انامه  وا ؛ رمع  زا  تسا  زور  ره  ندش  مک  لوا :  تبیـصم  اّما 
دنادرگ .  یمنرب  يزیچ  ار  رمع  یلو  دیآ ،  یم  رگید  یمهرد 

دننک .  باقع  ار  وا  دشاب  مارح  رگا  هدیشک و  وا  زا  باسح  دشاب  لالح  هاگره  سپ  تسا ،  وا  يزور  يافیتسا  مود :  تبیصم 
رت کیدزن  ترخآ  هب  لزنم  کی  هکنیا  رگم  دنک  یمن  بش  ار  زور  چیه  دومرف :  تسیچ ؟  دندیسرپ  تسا .  رتگرزب  نیا  زا  موس :  تبیـصم 

(259  . ) خزرب هب  ای  دوش  یم  دراو  تشهب  هب  هک  دناد  یمن  نکلو  دوش ،  یم 
مراهچ  ماما  نادنزرف 

ماما دـنرفن :  هدزناپ  ثانا  روکذ و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دالوا  هک  دـنا  هدومرف  هّمهملا  لوصف  بحاـص  دـیفم و  خـیش 
ما زا  رمع  دیز و  و  نیـسح ؛  نسح و  و  هدوب ؛  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  هللادبع ،  ما  شردام  هک  رفعجوبا  هب  یّنکم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 
زین و  هدوب ،  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دالوا  نیرتکچوک  نیا  یلع  و  رگید ؛ دلو  ما  زا  نامیلس  نمحرلادبعو و  رغـصا  نیـسح  و  رگید ؛ دلو 

هدوب .  دلو  ما  ناشردام  موثلک  ما  هیلع و  همطاف و  و  دوب ،  دلو  ما  شردام  هک  رغصا  دمحم  و  هدوب ،  دلو  ما  ود  نآ  ردام  هک  هجیدخ 
دنا هتفگ  دـنا و  هدرک  رکذ  لاجر  بتُک  رد  ار  وا  لاجر  ءاـملع  هک  تسا  هردـخم  ناـمه  هّیلع  هک  دـیامرف :  یم  هر )   ) یمق ثّدـحم  موحرم 

(260  . ) دنک یم  لقن  وا  زا  هرارز  هک  هدومرف  عمج  یباتک 

تداهش

تسا هدوب  زور  هس  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  تلحر  هک  تسا  روهشم  تسا ،  رایسب  فالتخا  املع  نیبام  ترضح  نآ  تداهش  زور  نایب  رد 
یم ءاهقفلا ) هنـس   ) املع اـهقف و  ندرم  ترثک  ار ز  نآ  هک  يرجه ،  ای 95  لاس 94  زا  مجنپ  تسیب و  ای  مهدـجیه ،  اـی  مّرحم ،  مهدزاود  : 

دنتفگ . 
 ، تسا يا  هتیم  بآ  نیا  رد  دومرف :  دندروآ ،  شیارب  بآ  هک  ینامز  دیبلط ،  وضو  بآ  شتلحر  بش  رد  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 

تلحر ربخ  سپـس  دندروآ .  شیارب  رگید  بآ  هتخیر و  ار  نآ  اذـل  دـنتفای .  نآ  رد  يا  هدرم  شوم  دـندرب ،  غارچ  کیدزن  ار  فرظ  نوچ 
داد .  ار  دوخ 
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دومرف :  دناوخ و  ار  انحتف ) انا   ) و هعقاو )   ) هروس دمآ ،  شوه  هب  نوچ  و  دش ،  شوهدم  بش  نآ  رد  زین 
نیلماعلا )  ُرجا  معنف  ءاشن  ثیح  هنجلا  نم  ءّوبتن  ضرالا  انثروءا  هدعو و  انقدص  يذلا  دمحلا هللا  )

یم تماقا  میهاوخب ،  هک  اج  ره  تشهب ،  رد  داد و  رارق  ام  ثاریم  ار  نیمز  درک و  افو  اـم  اـب  دوخ  هدـعو  هب  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  ینعی ، 
(261  . ) تفر ایند  زا  مد  نامه  رد  سپس  لمع ؛  لها  شاداپ  تسا  کین  هچ  مییامن ، 

رد ردپ  هک  ار  تیصو  نیا  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  شیوخ  زیزع  دنزرف  تلحر ،  تقو  رد  ترضح ،  نآ 
! دینکم متس  درادن ،  دنوادخ  زا  ریغ  هب  يروای  هک  یسک  رب  راهنز ،  هک :  دومرف  نایب  دوب  هدرک  وا  هب  تداهش  تقو 

تشذگرد :  ناهج  زا  ات  درک  رارکت  ار  تاملک  نیا  يدنوار  تیاور  هب  سپ 
(262  . ) میحر ّکن  إف  ینمحرلا  مهّللا  میرک ،  َکن  إف  ینمحرا  مهّللا 

یتسه .  نابرهم  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ایادخ  یتسه ،  راوگرزب  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ایادخ 
هدرب و عیقب  هب  ار  ترضح  نآ  دندش و  رضاح  ترضح  نآ  هزانج  رب  بیسملا )  نب  دیعـس   ) زجب مدرم  یمامت  ترـضح ،  نآ  تلحر  زا  دعب 

دندرک .  نفد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  شمولظم  راوگرزب و  مع  دزن  رد 
نآ زا  ناـشیا ،  كراـبم  تشپ  رب  دـنداهن ،  لـستغم  يور  هتخاـس و  هنهرب  لـسغ  يارب  ار  ترـضح  كراـبم  مسج  نوـچ  هک  هدـش  تـیاور 

دوب .  هتسب  هنیپ  رتش  يوناز  دننام  هک  دندید  اهرثا  دوب  هدیشک  شود  هب  ماتیا  لمارا و  ارقف و  يارب  هک  ییاهزیچ  ریاس  ماعط و  ياهنابنا 
هریظح زا  روبزم  هقان  ترـضح ،  نفد  زا  دـعب  دوب .  هدزن  يو  رب  هنایزات  کی  یلو  هتفر  جـح  هب  نآ  اب  راـب  هک 22  دوب  يا  هقان  ار  باـنج  نآ 

هلان دایرف و  تشاذـگ و  ربق  نآ  رب  ار  دوخ  ۀنیـس  و  دـشاب ،  هدـید  ار  ربق  نآ  هکنآ  یب  تفاتـش  باـنج  نآ  ربق  کـیدزن  دـمآ و  نوریب  دوخ 
وش و تکاس  دومرف :  هقاـن  هب  دروآ و  فیرـشت  دـنداد ،  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  هب  ربخ  تخیر .  ورف  دوخ  ناگدـید  زا  کـشا  دادرس و 
هس ات  درک و  بارطضا  هلان و  هب  عورـش  دمآربق و  دزن  هب  زاب  ینامز  كدنا  زا  دعب  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  هقان  دهد .  تکرب  ادخ  درگرب ، 

(263  . ) دش كاله  ات  دوب  نینچ  زور 
نآ داقتعا  ار  یعمج  هیوباب و  نبا  دـندرک .  دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  هدـش  دراو  مومع  هجو  رب  هک  هربتعم  رابخا  زا 

(264  . ) دنا هتفگ  کلملادبع  نب  ماشه  یضعب  هداد و  رهز  ار  ترضح  نآ  کلملادبع  نب  دیلو  هک  تسا 
هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  دـنا .  هتفگ  لاـس  ارثکا 57  تسا و  فـالتخا  زین  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  تدـم  رد 

هدش و عقاو  لاس 95  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  و  تشاد ،  لاس  تداهش 75  تقو  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 
(265  . ) درک یناگدنز  لاس  هیلع 35  هللا  تاولص  نیسح  ماما  زا  دعب 

تسا :  ماش  بئاصم  زوس  رگج  تخس و  رایسب  عضو  رگنایب  دشاب ،  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  بوسنم  هک  لیذ ،  راعشا 
یننءاک قشمد  یف  الیلذ  ُداُقا 

ریصن هنع  باغ  ٌدبع  جنزلا  نم 
ٍنطوم ّلک  یف  هللا  لوسر  يّدجو 

ریزو  نینم  ؤملا  ریمءا  یخیش  و 
تسا .  هدش  بیاغ  وا  زا  شیالوم  هک  متسه  رابگنز  زا  يا  هدرب  نم  ییوگ  هکنادنچ  موش ،  یم  هدیشک  يراوخ  اب  ماش  رهش  رد  ینعی 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ریزو  یلع  نانم  ؤمریما  نم  لیماف  گرزب  و  ناهج ،  قلخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  هکنآ ،  لاح  و 
(266  . ) تسا هلآ  هیلع و 

 ( ناسِح  ) نایچیاچ بیبح  تیب :  لها  رعاش  هدورس 
عیقب 
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نیدباعلا نیزربق  زا  نیمز ،  تریغ  زا  دزرل  یم 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نید ،  نکر  نازرل  هتشگ  نوچ 

تسا روآ  نزح  يا  هبورخم  تسا ،  رد  راوید و  فقس و  یب 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیزح ،  دلان  بش  غرم  بش 

نآ زا  دنناریح  باوخ و  یب  نامسآ ،  موجن  هام و 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیمز ،  دراد  ازع  ایوگ 

تسا هناریو  يا  هنیجنگ  تسا ،  هناشاک  یب  شرف و  یب 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیبب ،  مغ  رابغ  دزیخ 

نازخ رد  یناتسوب  ای  نابغاب ،  یب  یلگ  نوچمه 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیرظان ،  بلق  تسا  نوخ 

نیمغ وراز  دوب  ارهز  نیزح ،  ربمغیپ  حور  دش 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نینم ،  ؤملاریما  نوزحم 

ام مان  هاج و  ّرف و  نآ  ام ،  مالسا  دش  هچ  رخآ 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیملسم ،  لاح  تسادیپ 

! ؟  نوچ کشا  مزیرن  رخآ  نوخ ،  کشا و  راسخر  هب  مزیر 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نینچ ،  یغاد  ناسح )   ) مراد

 ! قح ماقتنا  تسد  متشه :  شخب 

 ! قح ماقتنا  تسد 

تافاکم رید  نیا  رد  میدرک  هبرجت  سب 
داتفا رب  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 

هیزج راّفک  رب  درک و  ریخست  ار  نوگانوگ  عیسو و  کلامم  دوب ،  ردنکـسا  دننام  ییاشگروشک  رد  هک  یناکروگ ،  رومیت  نیدلا  بطق  ریما 
وا تسد  هب  نارادرـس  دـندش و  روهقم  بولغم و  هدرک ،  هلتاقم  وا  اب  ماش  يارما  بلح  دودـح  رد  تفر و  ماـش  هب  لاس 803  رد  يو  داـهن . 

ناطلس رصم  هاشداپ  تخاس و  لوتقم  ار  ماش  يارما  دیشک و  قشمد  هب  رگـشل  اجنآ  زا  سپـس  دش .  حوتفم  بلح  رهـش  دندش و  دّیقم  هداتفا 
زا هک  داتفا  يو  رگـشل  تسد  هب  تمینغ  ردـقنآ  درک و  تراـغ  ار  ماـش  تیـالو  رثکا  دـمآ و  قشمد  هب  رومیت  ریما  تخیرگ .  رـصم  هب  خرف 

دومن .  ماع  لتق  تفلاخم  ببس  هب  زین  ار  دادغب  ماش ،  حتف  لاس  نیمه  رد  دندمآ و  زجاع  نآ  طبض 
دیناوخب :  لماک  ّتقد  اب  ار  نایرج  نیا  مرتحم ،  ةدنناوخ  يا  امش  کنیا 

هدش عیطم  ماش  ناگرزب  دیـشک .  هنابز  شا  هنیـس  نوناک  رد  تریغ  شتآ  دندرکرومیت .  ریما  دزـشوگ  ار  نایماش  متـس  ماش  ریخـست  زا  دـعب 
نآ تسب و  نیذآ  ار  ماش  رهش  تسارآ و  نشج  بابـسا  رومیتریما  دراد .  هدرپ  سپ  رد  يرتخد  ماش  ناطلـس  هکدش  دزـشوگ  وا  هب  دندوب . 

ماّمح هب  ناگطاّشَم  اب  ار  رتخد  نآ  دندادرد و  شیع  يالص  فرط  ره  زا  دش ،  هتسارآ  لیاسو  بابسا و  نوچ  دومن .  يراگتساوخ  ار  رتخد 
دنادرگب .  رهش  رد  نایرع  ار  رتخد  دتسرف و  ماّمحرد  رب  نایرع  ۀقان  داد :  نامرف  يو  هب  دیبلط و  ار  دوخ  راکشیپ  ریما  دندرب و 

اور تسا  ملظ  هچ  نیا  هک  دـندناسر  رومیتریما  ضرع  هب  هدـیرد و  نابیرگ  کچوک  گرزب و  دـندش ،  علّطم  هّصق  نیا  زا  ماـش  مدرم  نوچ 
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دیراد ؟  یم 
نامگ تسین ،  یـسک  هب  ملظ  نم  روظنم  تسا ! ؟  نویـش  ناغف و  اغوغ و  هچ  نیا  دومرف :  دومن و  ناشیا  هب  یهاـگن  ترـسح  هب  رومیت  ریما 

هب ار  یلمع  نینچ  نید  یب  مادک  دـنتفگ :  نایماش  دـینادرگ ! ؟  یم  رازاب  رد  هنهرب  رـس  ار  ناگرزب  رتخد  هک  تسا  نینچ  امـش  نوناق  مدرک 
! ؟  دراد یم  اور  ناملسم  کی  سومان 

زا رتبیجن  هاشداپ  مادک  دالوا  افج ! رپ  ناتسرپ  دیزی  ایح و  یب  ناناملسمان  يا  تفگ :  دیراب و  ورف  هدید  زا  کشا  دیرد و  نابیرگ  رومیتریما 
اهرازاـب رد  هدرک و  راوس  هنهرب  ياـهرتش  رب  ار  ناـشیا  هک  تسارهز ،  همطاـف  رتـخد  زا  رتزیزع  گرزب  مادـک  و  تسادـخ ؟  لوـسر  دـالوا 

دیدنازوس .  ار  نانآ  ياه  همیخ  و  دیدروآرد ،  اپ  زا  دوب  هداد  بآ  لیئربج  هک  ار  ییاهلخن  دیدنادرگ و 
ادخ ربمغیپ  نارتخد  هک  ینامز  دندرک ،  دیهـش  قحانب  ار  راتخم  دمحا  نادنزرف  دـیدید  امـش  هکنآ  اب  ّتیمح !  یب  هفیاط  يا  تفگ :  سپس 

ات مدوبن  ناهج  رد  زور  نآ  هک  سوسفا !  سوسفا !  دـیدمآ .  ربمغیپ  ترتع  ياشامت  هب  دـیتسب و  نیذآ  ار  اهرازاب  دـندروآ ،  راید  نیا  هب  ار 
منک .  لسن  عطق  ار  ناسومان  یب  نآ 

ناریسا دننام  هتسب  نامسیر  کی  هب  ار  ناشیا  رهگ  ِدقِع  نوچ  هک  یماگنه  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  منک  یمن  شومارف  ادخ  هب  نایماش ،  يا 
دادجا ابآ و  رب  ادـخ  تنعل  دـمآ ،  بّصعت  هب  یگنرف  دـیزی  سلجم  رد  زور  نآ  نایماش ،  يا  دـیدرب .  هداز  مارح  دـیزی  شیپ  گنرف  مور و 

دندادن .  یباوج  هدنکفا  ریز  هب  رس  يو  نانخس  زا  نایماش  دیدرکن .  ّتیمح  هک  داب  امش 
تقو نآ  دمآ ،  نارگ  امـش  رب  یماش  رتخد  کی  يریـسا  یگنهرب و  لوسر !  ادخ و  نانمـشد  يا  لوبقمان و  دـترم  هورگ  يا  تفگ :  سپس 

ار مدرم  نآ  هک  درک  هراشا  ناروالد  ناگنهرب و  رـس  هب  سپ  دشاب ! ؟  یمن  نارگ  ربمغیپ  رب  دینادرگب  ماش  رد  ار  همطاف  نارتخد  امـش  هکنیا 
(267  . ) دش دابآ  نیرّخءاتم  نیطالس  دهع  رد  ینونک  ماش  رهش  و  داتسرف ،  نارین  هب  درک و  ناریو  ار  ماش  دننک و  ماع  لتق 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  تبیصم  حدم و 

يرتخد نیسح  زا  ماش  رهش  رد  دوب و 
يرظنم همطاف  یترطف ،  هیسآ 

يرجاه یناث  یمیرم ،  یلات 
يربکا تمصع  راگدرک ،  تّفع 

نمی قیقع  خر  شخدب ،  لعل  وچ  بل 
تشاد هلاسلچ  لقع  یلو  هلاس  هس  وا 

تشاد هلال  نوچ  يور  لقع  هلاس  لهچ  اب 
تشاد هلاژ  لگ  وچ  خر  خر ،  هدرب ز  هلاه 

تشاد هلاه  هم  وچمه  وا  يور  هلال 
نرتسن لگ  رب  تسوکن ،  يرآ  هلاژ 
وا يوجلد  مان  باب  هّیقر ز  دش 
وا يور  شتآ  میلکروط ،  ران 

وا يوخ  تلصخ و  ءاسنلا ،  ریخ  وچمه 
وا يوداج  مشچ  نوچ  تسا و  هدیدن  سک 

نتخ رد  ییوهآ  اتخ ،  رد  یسگرن 
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ریغص دوب و  لفط  رظن  ردنا  هچرگ 
ریش يوب  شبل  زا  يدمآ  یم  هچ  رگ 

ریپ نودرگ  مشچ  دیدن  يو  نوچ  کیل 
ریظن یب  يرتخا  لامک ،  اب  يرتخد 

نخس وکین  بوخ و  مالک ،  نیریش  خوش و 
امس موجن  ات  نیمز  موجن  زا 
يوسام تیبرت  وا  رجه  رد  دید 

اده مشچ  رون  هاش ،  نیعلا  هرق 
اپب شمکح  مه ز  ناور ،  شرما  مه ز 

نهک رهد  مظن  ریپ  نودرگ  مزع 
دوب شود  تنیز  مادم  اهومع  رب 

دوب شوغآ  بیز  مامت  ار  اه  هّمع 
دوب شون  ۀمشچ  شبل  ار  نارهاوخ 

دوب شوگ  رد  هقلح  درخ  ار  شیدرخ 
نتف روفو  زو  اکذ ،  روهظ  زا 

دوب هدرک  ردپ  اب  امن  وشن و  هک  سب 
دوب هدرورپ  زا و  وا ،  ناماد  يور 
دوب هدروآ  هرمه  رفس  ردنا  شباب 
دوب هدرورپ  هدنب  وا ،  راتفگ  شیپ 

نز درم و  دبا  ات  باش  خیش و  لزا  زا 
ناهج مرگ  درس و  یکدوک ،  رد  هدید 

ناسکان یلیس  خر  هام  رب  هدروخ 
نانس نانس  رب  فده ،  هدرک  فتک و 

نایشآ هتخاس  دغج  هچ  هبارخ  رد 
نزحلا تیب  جنک  رد  بوقعی و  هچ  ای 

هتخاس وا  راک  کلف  یمیتی  زا 
هتخاب شطع  زا  ار  هراسخر  گنر و 

هتخاف نوچ  هتشگ  ردپ  قارف  زا 
هتخادنا شروش  وا ،  يوکوک  گناب 

نحم الب و  زا  نامز  نیمز و  رد 
رادیاپ يو  ياپ  ار  هلاخبت  غاد 

راوتسا نسر  زا  شندرگرد  قوط و 
راذع یناوغرا  شَُدب  هچناپط  زو 
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رازه توص  هلان  حون ،  نافوط  هیرگ 
نت هب  شناوت  ین  ناجب ،  شرارق  هن 

برک رد  هتخاس  نوکس  هبارخ  رد 
بش زور و  وا  راک  یبءا ؟  َْنیَا  روش 
بعت رد  اهزور  جنر ،  هب  ناهاگماش 

بجعلا ّمث  وت  زا  رهپس  يا  بجع  يا 
نتشیوخ زا  یمرش  زاون  نود  اجک  ات 

درگ هزره  زا  رخآ  نک  فاصنا و  يردق 
درد غاد و  ردقنیو  یفطصم  ترتع 

درم هتشک  دش  هک  ای  ریسا  ناشنانز  دش 
درک هچ  سکیب  لفط  هانگیب  نیا  رخآ 

نتف رد  ردقنیا  التبم  دش  هک  ات 
دید باوخ  هتفخ و  یبش  هبارخ  رد 

دید باتهم  تفر و  باوخ  هب  یباتفآ 
دید بایان  دوب و  يو  رهب  زا  هچنآ 

دید باب  تعلط  باوخ  هب  ردنا  ینعی 
نمس گرب  هدرک  ورس  خاش  رد  ياج 

تشاد زار  یتّدم  هش  هب  هدازهاش 
تشاد زاسمد  هاررهب  وا  ردپ  اب 

تشاد زاب  دب  تخب  باوخ  شناهگان ز 
تشاد زاسمد  خرچ و  شمغ  اب  نامز  نآ 

نهد رد  شا  هوکش  دنام  رادیب و  تشگ و 
دنمتسم نآ  درک و  ردپ  غارس  رد 

دنلب ناغفا  هآ و  بیلدنع  نوچ  زاب و 
دنکف لزلزت  رد  شرف  هچمه  ار  شرع 

دنب ودنب  زا  هلان  دنلب  ین  نوچ  تخاس 
ندب رد  دز  كاچ و  ون  ناج ز  هماج 

ملع شهآ  قرب  ماش  هب  بش  نآرد  دز 
مرح لها  ناج  شیوخ  لاحرب  تخوس 

مه هب  مغ  زا  تخیر  مرح  لها  زاب 
مغ رهب  وج  هراچ  مه  کیره ز  هتشگ 

نحتمم بنیز  ار  موثلک  ّمُا 
دیزی شوگ  هب  نوچ  دیسر  يو  هلان 
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دیهش هاش  سءار  ناور  شرهب  درک 
دید هاش  رس  نوچ  بیرغ  میتی  نآ 

دیشک یهآ  لد  زو  مغ  تسد  رس  هب  دز 
نت شحور ز  غرم  دیرپ  ( 268  ) تماص وچمه 

ماش رد  تیب  لها  میتی  ّرُد  مهن :  شخب 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش  لوا :  لصف 

یگداوناخ هرجش 

لاسرفص مشش  رد  هک  تسا ،  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  لاسدرخ  رتخد  هّیقر  ترـضح  دقرم  قشمد ،  رد  روهـشم  فورعم و  تاماقم  زا 
 . درپس نیرفآ  ناج  هب  ناج  ردپ ،  قارف  رد  زادگ  زوس و  تّدش  زا  ماش ،  هبارخ  رد  يرجه ،   61

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

يربک و همطاف  هک  تسا ،  رتخد  تشه  هدـش  هداد  تبـسن  مولظم  ماما  نآ  هب  هک  ینادـنزرف  عومجم  نوگانوگ ،  لاوقا  بتک و  هظحـالم  اـب 
ما و  دنا ) هتفگ  هّیقر  یـضعب  هدیبز و  ار  شمان  یـضعب  هک   ) درک تافو  هبارخ  رد  هک  رتخد  نآ  هنیکـس و  بنیز و  هدیبز و  يرغـص و  همطاف 

دنشاب .  هیفص  موثلک و 
متـشه هللادـبع ،  متفه  مساق ،  مشـش  رفعج ،  مجنپ  دّـمحم ،  مراهچ  رغـصا ،  یلع  موس  طسوا ،  یلع  مود  ربکا ،  یلع  لوا  رـسپ :  هدزیـس  و 

مالسلا .  هیلع  نیسحلا  نب  نارمع  مهدزیس  و  دیز ،  مهدزاود  رمع ،  مهدزای  هزمح ،  مهد  میهاربا ،  مهن  نسحم ، 
تسا .  فیعض  رایسب  یلوق  هک  دنا  هداد  تبسن  زین  نیا  رب  هدایز 

تحـص ریدـقت  رب  هک  تسا  نآ  ّفل  ؤم  داقتعا  دـیوگ :  یم  قوف  بلاطم  رکذ  زا  سپ  هر )   ) یناشاک هللا  بیبح  ازریم  جاـح  هللا  هیآ  موحرم 
ای مسا  ود  هک  دوب  دـناوت  سپ  تسا ،  هدوب  فورعم  دـالوا  ّتلق  هب  ترـضح  نآ  هک  اریز  یّمـسم ،  رد  هن  هدوب  مسا  رد  دّدـعت  نیا  ذـخءام ، 

لمتحم هکنانچ  دنـشاب .  راوگرزب  نآ  ياه  هریبن  اهنیا  زا  یـضعب  هک  تسا  لمتحم  زین  دـشاب و  نت  کـی  يارب  روکذـم ،  یماـسا  زا  رتداـیز 
هک يرتخد  نآ  ( 269  ) دوب ناشیا  رما  لّفکتم  نامیتی و  ردـپ  مولظم ،  نآ  هچ ،  دنـشاب .  مشاه  ینب  زا  وا  نابوسنم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا 

هدوب مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  دوخ  يایابص  زا  هدوب و  مالسلا  هیلع  هّیقر  شفیرش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد 
(270  . ) هّیقر تس  رازم  هب  تسا  فورعم  هرّدخم و  نیا  هب  تسا  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  یقیقحت 

تسا .  یّقرت )  الاب و  فرط  هب  دوعص   ) ینعم هب  ءاقترا  زا  لصا  رد  هّیقر ،  ۀملک 
هک تسا ،  هدوب  هّیقر  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مود  ّدج   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  مان  الثم  هتشاد ،  دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  مان  نیا 

(271  . ) دوش یم  هّیقر  ادخ  لوسر  ردپ  ۀمع 
تسا .  هجیدخ  ترضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  یکی  تشاد ،  ار  مان  نیا  مالسا ،  رد  هک  یسک  نیتسخن 

دمآرد .  لیقع  نب  ملسم  ترضح  يرسمه  هب  هک  تشاد ،  مان  هیقر  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارتخد  زا  یکی  نآ ،  زا  سپ 
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نارتـخد زا  رفن  ود  و  ( 272  ) یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ،  ار  مان  نیا  رفندـنچ  زین  رگید  ناـماما  نارتخد  ناـیم  رد 
دندش .  یم  هدناوخ  يرغص  ۀّیقر  هّیقر و  هب  هک  مظاک  یسوم  ماما 

يربط ریرج  نبدّمحم  و  بوشآ ،  رهـش  نبا  هماّلع  اما  دنا ؛ هدرک  رکذ  نیـسح  ماما  يارب  همطاف  هنیکـس و  ياهمان  هب  رتخد  ود  ناثّدحم  رثکا 
دنا .  هدرمشرب  ترضح  نآ  يارب  ار  بنیز  همطاف و  هنیکس ،  ياهمان  هب  رتخد  هس  یعیش ، 

هدرک فیلءات  ق  لاس 687 ه . - رد  ار  باتک  نیا  هک   ) هّمغلا فشک  باتک  بحاص  یلبرا -  یـسیع  نب  یلع  اهنت  میدق ،  ناثّدحم  نایم  رد 
هس اهرتخد ،  شرامـش  ماگنه  زین  وا  یلو  تشاد ؛  رتخد  راهچ  رـسپ و  شـش  نیـسح  ماما  هک  تسا  هتفگ  نیدلا  لامک  زا  لقن  هب  تسا - ) 

دروآ .  یمن  نایم  هب  يرکذ  یمراهچ  زا  درب و  یم  مان  ار  همطاف  هنیکس و  بنیز ،  ياهمان  هب  رفن 
دشاب .  هدوب  هّیقر  نیمه  رتخد ،  نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا 

یم هعیـش  نّنـست و  لها  ياملع  زا  نارگیدو  یعفاش  ۀحلط  نبدّـمحم  دـننام  یـضعب  دـسیون :  یم  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  همالع 
تسا . )  هدوب  رتخد  راهچ  رسپ و  شش  دنزرف ،  هد  ياراد  نیسح  ماما   : ) دنسیون

مالسلا .  نهیلع  هّیقر  و  يربک ،  همطاف  يرغص ،  همطاف  هنیکس ،  زا :  دنترابع  وا  نارتخد  دسیون :  یم  سپس 
درجدزی رتخد  نانز )  هاش   ) شردام درک .  تافو  ماش  رد  تشاد و  لاس  تفه  ای  لاـس  جـنپ  مالـسلا  هیلع  هّیقر  دـیازفا :  یم  همادا  رد  هاـگنآ 

(273 ( . ) دوب داّجس  ماما  ینت  رهاوخ  هّیقر  ترضح  ینعی  ) دوب

لا ؤس  کی  هب  خساپ 

مالعا دیفم ،  داشرا  دننام :  میدق -  نوتم  اهباتک و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  نایم  رد  هّیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  دنـسرپ :  یم 
درادن ؟  تلالد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  رب  يربط -  همامالا  لئالد  هّمغلا و  فشک  يرولا ، 

دوش :  یم  نشور  لا  ؤس  نیا  خساپ  ریز ،  بلاطم  هب  هّجوت  اب  خساپ : 
قانتخا روسناـس و  و  رگید ،  يوس  زا  ناـماما  نادـنزرف  دّدـعت  وس ،  کـی  زا  شراـگن  تاـناکما  ندوب  كدـنا  لـیلد  هب  رـصع ،  نآ  رد   . 1

روما و همه  تبث  طبـض و  هب  ماـمتها  مدـع  هرخ  ـالاب  و  موس ،  يوـس  زا  دنتـشاد  دوـخ  لرتـنک  رد  ار  ناـسیون  هریـس  هک  هّیُما  ینب  تموـکح 
ندرکنرکذ نیاربانب  دنامب ؛ یقاب  افخ  ةدرپ  تشپ  رد  نانآ  یگدنز  ياهارجام  زا  يرایـسب  هک  هدش  بجوم  ناماما  یگدنز  خـیرات  تایئزج 

دش .  دهاوخن  اهنآ  دوبن  رب  لیلد  اهنا 
ناسیون خـیرات  رب  ار  رما  بلطم ،  نیمه  هدـش و  خـیرات  رد  هابتـشا  بجوم  نادـناخ  کی  رد  هّیقر  مان  دوجو  ندوب ،  مانمه  رثا  رب  یهاگ   . 2

تسا .  هدومن  یم  لکشم  دنتشاد ،  هک  يدودحم  تاناکما  اب  رصع ،  نآ  كدنا 
همطاف ار  هّیقر  ترـضح  نیمه  يوق  لاـمتحا  هب  دوش  یم  ناـشنرطاخ  هک  ینئارق  قبط  ـالثم  دنتـشاد ؛ ماـن  ود  نارتخد  زا  یـضعب  یهاـگ   . 3

دشاب .  هدش  وا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ثعاب  عوضوم ،  نیمه  دیاش  و  دندناوخ ،  یم  هریغص 
نیسح ماما  رتخد  ناونع  هب  هّیقر  ترـضح  زا  امدق ،  زا  گرزب  ياملع  زا  یـضعب  دوش ،  یم  نایب  زین  نیا  زا  دعب  دش و  رکذ  البق  هکنانچ   . 4

اهنآ سرتسد  رد  یلیالد  اهباتک و  دیاب  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  سپ  دـنا .  هداد  حرـش  ماش  هبارخ  رد  ار  وا  زوسناج  تداهـش  دـنا و  هدرک  دای 
ام سرتسد  رد  و  تسا ،  هدوبن  نارگید  سرتسد  رد  هک  ییاهباتک  دنا ؛ هدروآ  نایم  هب  نخس  هّیقر  ترضح  زا  نآ ،  ساسا  رب  هک  دشاب  هدوب 

تسین .  زین 
 ، دوب دهاوخن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  لیلد  زگره  میدق  ثیدح  بتک  رد  هّیقر  ترضح  مان  ندشن  رکذ  نیاربانب 

لیلد هطوبرم ،  ياهباتک  رد  ناریـسا ،  دروم  رد  البرک  زا  سپ  البرک و  ثداوح  اروشاع و  يارجام  تایئزج  زا  يرایـسب  تبث  مدـع  هکناـنچ 
(274  . ) تسا هتشادن  دوجو  هدش  هتشون  نآ  تراسا  ثداوح  البرک و  هرابرد  هچنآ  زا  شیب  هک  دوش  یمن  نآ 
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هّیقر ترضح  ردپ 

 . دشاب هتشاد  یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتفورعم  یلع  نب  نیسح  میظع ،  ماما  مالسلا ،  هیلع  هّیقر  ترضح  راوگرزب  ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ردام 

نآ و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رـسمه  البق  هک  تشاد  مان  قاحـسا )  ما   ، ) اهلقن زا  یـضعب  قباـطم  مالـسلا ،  هیلع  هیقر  ترـضح  رداـم 
رب وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لیاضف  جاودزا و  قاحسا  ما  اب  هک  درک  شرافس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  دوخ  تیصو  رد  ترـضح 

(275  . ) درمش
(276  . ) تسین سرتسد  رد  هراب ،  نیا  رد  يدنتسم  لیلد  یلو  تسا  هدوب  هیعاضق )  رفعج  ما   ) مالسلا هیلع  هیقر  ردام  یلقن ،  هب  و 

(277  . ) دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  ردام  ار  هحلط  تنب  قاحسا  ما  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  نس 

یخرب دوب .  لاس  راهچ  رگید  يا  هراپ  قباطم  و  لاس ،  هس  اهتیاور  زا  يا  هراپ  قبط  تداهش ،  ماگنه  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  كرابم  نس 
دنا .  هدرک  لقن  لاس  تفه  لاس و  جنپ  زین 

رفص هام  مجنپ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  کچوک  رتخد  هک ،  تسا  هدمآ  يدنجریب  همالع  هتـشون  مایالا  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد 
 . تسا هدش  لقن  زین  سدقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هکنانچ  درک ،  تافو  لاس 61 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر  مود :  لصف 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر 

هیلع هیقر  نامه  يوق  لامتحا  هب  هک   ) يا هلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترـضح  تسا :  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد 
دوشب . ) هتشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب   : ) تفگ دشاب ) مالسلا 

ات نک  ربص  موش .  یمن  تعنام  اباب !  : ) دز ادص  مالسلا  هیلع  هیقر  هاگنآ  تخیر و  کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هک :  داد  رد  ادن  هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیسوب .  ار  شا  هدیکشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منیبب )  ارت 

وا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنـشت  تدـش  ما ،  هنـشت  رایـسب  اباب  ینقرحا  ادـق  امظلا  ناف  شطعلا ،  شطعلا 
نماد هیقر  مه  زاب  دورب ،  نادـیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  مروایب )  بآ  وت  يارب  ات  نیـشنب  همیخ  راـنک   ) دومرف

انع ؟  یضمت  نیا  هبا  ای  تفگ :  هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردپ 
رپ یلد  اب  سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  يا ؟  هدـیرب  ام  زا  ارچ  يور ؟  یم  اجک  ناج  اباب 

(278  . ) دش ادج  وا  زا  نوخ 

ع)  ) هیقر ترضح  اب  ع )  ) نیسح ماما  رادید  نیرخآ 

شارخلد و هنحـص  نیرخآ  یلو  دوب ،  زوسناج  رایـسب  يا  هنحـص  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


دیناوخ :  یم  الیذ  هک  دوب  هلاس  هس  يرتخد  اب  ناشیا  عادو  زوس ،  رگج 
عادو زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مدید  مدوب .  هداتسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگ :  یم  دوب ،  نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ،  نب  لاله 

 ، نازرل ياهماگ  اب  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دـیآ  یم  نادـیم  يوس  هب  دوخ ،  تیب  لها  اب 
دز :  ادص  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  هاگنآ  دیناسر .  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابند  هب  ناود  ناود 

ناشطع .  یناف  یلا  رظنا  هبا !  ای 
ما هنشت  نم  رگنب ،  نم  هب  ناج ،  اباب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رادغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ،  هنـشت  یکدوک  نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخـس  نیا  ندـینش 
اب دـش .  يراج  شناگدـید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـنچنآ  وا  نخـس  دنـشاب .  هدیـشاپ  کـمن 

دومرف :  رتخد  نآ  هب  رابکشا  یمشچ 
تسا .  نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ،  یم  باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  مناد  یم  مرتخد ،  یلیکو .  هناف  کیقسی  هللا 

) ؟  تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا   ) مدیسرپ دیوگ :  یم  لاله 
(279  . ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  وا  دنداد :  خساپ  نم  هب 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

دنتفای .  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  كدوک  اعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتخیر ،  اه  همیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 
دنتسه .  گرم  رطخ  رد  یگنشت  تدش  رثا  رب  كدوک ،  نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعس  رمع  هب 

ناود تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  هک  یتقو  دنهدب .  بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعـس  رمع 
درک .  تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود 

منک و ادـیپ  ار  وا  مهاوخ  یم  دوب .  هنـشت  میاباب   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟  یم  اـجک  دیـسرپ :  نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی 
 ( مربب بآ  شیارب 

! دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب .  تدوخ  ار  بآ  تفگ :  وا 
(280  ( ) مماشآ یمن  بآ  مه  نم  سپ   : ) دومرف درک ،  یم  هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 

تفرگ شتآ  هلعش  شکاپ  ناماد  یکدوک 
ارم ناماد  شوماخ  نکب  يدرم  اب  تفگ 

برع درم  اب  تفگ  دش ،  نوچ  شوماخ  شنماد 
ارم ناشطع  ماک  نیا  مرک  زا  باریس  وت  نک 
بآ دروخ  مهاوخن  اتفگ  یلو  ار  وا  داد  بآ 

ارم نازیزع  مدرم  نیا  دنتشک  بل  هنشت 
تیب لها  دـندز و  شتآ  ار  اه  همیخ  هک  یعقوم  دـیوگ :  یم  هللادـبع  نب  حـلاص  هک ،  تسا  هدـمآ  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  باتک  رد  زین 

فارطا هب  تسیرگ و  یم  همیـسارس  هتفرگ ،  شتآ  شا  هماج  هشوگ  هک  دـمآ  مرظن  هب  کـچوک  يرتخد  دـنداهن ،  رارف  هب  ور  مالـسلا  هیلع 
بسا مس  يادص  هک  نیمه  مناشن .  ورف  ار  شا  هماج  شتآ  ات  متخات  وا  دزن  هب  دمآ .  محر  وا  تلاح  هب  ارم  تخیر .  یم  کشا  دیود و  یم 

ار شا  هماج  شتآ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  داتسیا .  سرت  اب  راچانب  مرادن .  ترازآ  دصق  رتخد ،  يا  متفگ :  دش .  رتشیب  شبارطضا  دینـش  ارم 
زا هدـب .  نم  هب  بآ  هعرج  کی  هدـش ،  دوبک  شطع  تدـش  زا  میاهبل  درم ،  يا  دومرف :  هبترمکی  مداد .  يرادـلد  ار  وا  مدومن و  شوماـخ 
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 . داـهن هار  هب  ور  هتـسهآ  دیـشک و  یهآ  تفرگ و  ار  بآ  مداد .  وا  هب  بآ  زا  رپ  یفرظ  هداد  تسد  نم  هـب  ماـمت  یتـقر  مـالک  نـیا  ندـینش 
امـش تشذـگ ،  بآ  عنم  ناـمز  سرتـم ،  متفگ  تسا .  رت  هنـشت  نم  زا  هک  مراد  يرتـکچوک  رهاوخ  دومرف :  يراد ؟  اـجک  مزع  مدیـسرپ : 
رخآ مد  ات  هللاو ،  هن  رتخد  يا  متفگ :  هن !  ای  دنداد  شبآ  ایآ  دوب ،  هنشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میاباب  مراد ،  یلاوس  درم  يا  تفگ :  دیـشونب 

دندادن مه  ار  شباوج  هکلب  دادن  شبآ  ار  وا  یسک  یلو  دیهدب ،  نم  هب  بآ  تبرش  کی  دومرف :  یم  املا ) نم  هبرش  ینوقسا   : ) دومرف یم 
. 

مالسلا هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  وا  مسا  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یـضعب  دیماشاین ،  ار  بآ  دینـش ،  نم  زا  ار  نخـس  نیا  رتخد  نآ  هک  یتقو 
(281  . ) تسا هدوب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  هرانک 

رب ترضح  نآ  و  درک ،  یم  نهپ  ار  ردپ  هداجس  زامن ،  ماگنه  راب  ره  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدش  لقن  نینموملا  رورس  باتک  زا 
دید ناهگان  یتدم ،  زا  سپ  یلو  تسشن .  راظتنا  هب  درک و  نهپ  ار  ردپ  هداجس  تداع ،  قبط  زین ،  اروشاع  رهظ  دناوخ .  یم  زامن  نآ  يور 

دش .  همیخ  دراو  رمش 
مالغ هب  دید ،  ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  رانک  رد  ار  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  رمـش  يدیدن ؟  ار  مردپ  ایآ  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر 
شرع هک  دز  هنادزان  نآ  تروص  هب  یلیس  نانچ  دمآ و  شیپ  دوخ  رمش  درکن .  لمع  روتـسد  نیا  هب  مالغ  نزب .  ار  رتخد  نیا  تفگ :  دوخ 

(282  . ) دمآ رد  هزرل  هب  دنوادخ 

متروص هب  نزم  یلیس 

ما هنایزات  نزم  شنمدب ،  مصخ  يا 
مور یمن  اباب  هتشک  رانک  زا  نم 

ما هدمآ  سابع  ربکا و  یلع  اب  نم 
مور یمن  اهنت  سکیب و  راید ،  نیا  زا 

نفک یب  نایب و  رد  نینچ  هداتف  اهنت 
مور یمن  اهرس  هرمه  ماش  يوس  نم 

ایح یب  رمش  يا  متروص  هب  نزم  یلیس 
(283  ) مور یمن  الیل  ربکا و  یلع  یب  نم 
متفرگ اج  تداهش  رحب  رد  هک  مدوب  يا  هرطق 

متفرگ اباب  يزابناج  زا  نم  ار  تماهش  نیا 
مدرک هلان  ناغف و  اباب  يرود  زا  ردق  نآ 

متفرگ اباب  هدیربب  رس  مشوغآ  رد  ات 
يرآ شیوخ ،  یلیس  برض  زا  متروص  ممیتی  نم 

متفرگ مالسلا  هیلع  ارهز  ما  هدج  زا  ار  ثرا  نیا  مرج  ال 
يرآ شیوخ ،  شود  هب  ار  تعافش  راب  مشک  یم 
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(284  . ) متفرگ اروشاع  رهظ  اباب  ار ز  تعاجش  نیا 

نابیرغ ماش  بش  رد  ردپ ،  نینوخ  رکیپ  رانک 

رد دیباوخ .  یکدـنا  هتخوس ،  مین  همیخ  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  نابیرغ ،  ماش  بش  رد  تسا :  هدـمآ  نویعلا  یکبم  باتک  رد 
يراد ؟  ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناج ،  ردام  درک :  ضرع  دید .  ار  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شردام  باوخ  ملاع 

یسک هچ  هب  ار  ما  هوکـش  سپ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرادن .  ندینـش  بات  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
میوگب ؟ 

 . مدوب رضاح  دندرک ،  یم  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  ندب  زا  رـس  هک  یماگنه  دوخ  نم   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
 ( نک ادیپ  ار  مالسلا  هیلع  هیقر  زیخرب و  نونکا 

رد مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  شرهاوخ  اب  تفاـین .  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  دز ،  ادـص  هچ  ره  تساـخرب .  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 
ار وا  يادـص  هاگلتق  کیدزن  هکنیا  ات  دـنتخادرپ ،  وجتـسج  هب  دـندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دـنداد ،  یم  رـس  هلان  دـندرک و  یم  هیرگ  هکیلاح 
هب ار  شیاهتـسد  هکیلاح  رد  هدنکفا ،  ردپ  رهطم  رکیپ  يور  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  هیقر  دـندید  هراپ ،  هراپ  ياهندـب  رانک  دـندمآ  دـندینش . 

دنک .  یم  لد  درد  تسا  هدینابسچ  ردپ  هنیس 
 ، هار ریـسم  رد  دنتـشگزاب .  همیخ  هب  مه  اـب  دـمآ و  زین  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  تقو  نیا  رد  داد .  شزاوـن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 

يادص هاگان  هک  مدرک  ردپ  ردپ  ردق  نآ  داد :  خـساپ  وا  یتسج ؟  ار  ردـپ  رکیپ  هنوگچ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  هیقر  زا  مالـسلا  هیلع  هنیکس 
(285  . ) متسه اجنیا  رد  نم  اجنیا ،  ایب  دومرف :  هک  مدینش  ار  مردپ 

تلحر موس :  لصف 

تلحر

رد توبن  نادناخ  نانز  هک :  دـنک  یم  لقن  ج 2 ص 179 )  ) یئاهب لماک  زا  هرـس )  سدق   ) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  ریبخ ،  ثدـحم 
یم هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا  تلاح 

باوخ زا  یبش  هلاس ،  راهچ  دوب  یکرتخد  دـندروآ .  دـیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دـیآ ،  یم  زاب  تسا  هتفر  رفـس  نالف  هب  وت  ردـپ  هک  دـنداد 
ناکدوک نانز و  دوب .  ناشیرپ  تخـس  مدـید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردـپ  تفگ :  دـش و  رادـیب 

ارجام هک  دـندرب  ربخ  درک .  لاوس  ارجام  زا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  دوب ،  هتفخ  دـیزی  تساخرب .  ناشیا  زا  ناـغف  دـنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج 
رتخد نآ  رانکرد  دندروایب و  ار  سدقم  رس  نآ  سپ  دنهن .  وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردپ  رس  دنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ  تسا .  نینچ 

زور دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآ و  رب  دایرف  دیـسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رـس  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیـسرپ  دـنداهن .  هلاس  راهچ 
درک .  میلست  قح  هب  ناج 

مظن هب  هللا  همحر  مظاعا  زا  یکی  ار  شنومـضم  دنا و  هدرک  لقن  طسبا  هجو  هب  ار  ربخ  نیا  یـضعب  دـیامرف :  یم  هر )   ) یمق ثدـحم  سپس 
(286  . ) منک یم  افتکا  راعشا  نامه  هب  ماقم  نیا  رد  نم  هدروآ و  رد 

هللا :  همحر  لاق 
ارهز غاب  زا  يا  هچنغ  ون  یکی 

اسآ لبلب  نیشون  باوخ  زا  تسجب 
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تخیر یم  بانوخ  هژم  زا  ناغفا  هب 
تخیر یم  بان  نوخ  هک  هبانوخ ،  هن 

تفر ؟  اجک  میاباب  همع  يا  تفگب : 
تفر ؟  ارچ  رگید  مربرد ،  مد  نیا  دب 

شوغآ رد  مد  نیا  دوب  هتفرگب  ارم 
شوگ رس و  رب  متسد  دیلام  یمه 

نم رب  زا  بیاغ  تشگ  هگانب 
نم رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب 

هتسکش لد  ناوناب  يزاجح 
هتسشن كدوک  نآ  درگادرگ  هب 

اهمتس نآ  اب  ناشیاج  هبارخ 
اهمغ رابرس  ناشلفط  هناهب ي 
ناغفا گناب و  زا  هلان و  هآ و  ز 

ناساره دش ،  اپ  رب  باوخ  زا  دیزی 
تسیک زا  هلان  ناغف و  نیاک  اتفگب 

تسیچ ؟  زا  دایرف  هیرگ و  شورخ و 
رگمتس ياک  نامیدن  زا  شتفگب 

ربمیپ لآ  زا  هلان  نیا  دوب 
هدیرب رس  هاش  كدوک ز  یکی 

هدید باوخ  ردپ  تعاس  نیا  رد 
شیوخ همع  زا  ردپ  دهاوخ  نونک 

شیر دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیز  و 
نادزی دودرم  نآ  دینشب  نیا  وچ 

ناسآ تسا  راک  هراچ  اتفگب 
شیوس هب  مد  نیا  دیرب  شباب  رس 

شیوزرآ دیآ  رب  رس  دنیب  وچ 
هارمگ موق  رس ،  نامه  تشط و  نامه 

هآ رگشل  دزن  دنروایب 
رس نآ  يور  رب  دب  شوپ  رس  یکی 

رونا رهم  يور  هب  اسآ  باقن 
دنداهن رس  كدوک ،  يور  شیپ  هب 

دنداهن رگید  مغ  لد ،  رب  ون  ز 
راز كدوک  نآ  ادخ  سومان  هب 
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راگفا شیر  لد  همع  يا  تفگب : 
روتسم لیدنم ،  نیا  ریز  دشاب  هچ 

روظنم چیه  مرادن  اباب  زج  هک 
الاو ناطلس  رتخد  شتفگب 

اجنیا تسه  یهاوخ ،  هک  ار  سک  نآ  هک 
شوپ رس  تشادرب  دوخ  دینشب  نیا  وچ 

شوغآ رد  ار  رس  نآ  تفرگب  ناج  نوچ 
مالسا رالاس  رورس و  يا  تفگب : 

ماش نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتق  ز 
مدیشک اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ ، 

مدیود اهارحص  اهنابایب و 
ماش هفوک و  رد  نام  دنتفگ  یمه 

مالسا نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک 
هناگی هاش  يا  وت  زا  دعب  ارم 

هنایزات زج  دبن  يراتسرپ 
یلیس برض  زا  هزین و  بعک  ز 

یلین تسا  هتشگ  نامسآ  نوچ  منت 
اهمتس روج و  نآ  هلمج  رس ،  نادب 

اهملا درد و  يدرگ و  نابایب 
رشحم هاش  يا  تفگب :  درک و  نایب 
رکیپ رس ز  تدیرب  یک  وگ  رب  وت 

درک ردب  رد  یلاسدرخ  رد  ارم 
درک ردپ  یب  ریگتسد و  ریسا و 

شوغآ رد  شهاش  رس  تفگ و  یمه 
شوماخ راتفگ  زا  تشگ  هگان  هب 

دش نانج  رد  ناهج و  نیا  زا  دیرپ 
دش نایشآ  شلوتب  شوغآ  رد 
لاح نآ  تفایرد  ناوناب  ویدخ 

لاب رپ و  یب  نآ  نایشآ  دز ز  رپ  هک 
هدیسر مغ  نآ  تسشن  شنیلاب  هب 

هدیدغاد نانز  وا  درگ  هب 
گنت لد  زا  يدنتشادرب  ناغف 
گنهامه يدنتشگ  هلان  هآ و  هب 
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راهطا هللا  لآ  هب  دش  مغ  نیا  زا 
رادومن ون  زا  البرک  هرابود 

مالسلا هیلع  موثلک  ما  بانج  مالسلا ،  هیلع  راهطا  تیب  لها  همولظم  رتخد  نآ  نفد  بش  رد  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  دیاش  دنا و  هتفگ  یـضعب 
يرارقیب نیا  تلع  زا  دبای .  یمن  مارآ  دنهد  یم  یلـست  هچ  ره  ددرگ و  یم  هبارخ  رود  هب  هبدن  هلان و  اب  درادن و  مارآ  رارق و  هک  دـندید  ار 

زا دریگ ،  یمن  مارآ  دنک و  یم  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ،  نم  هنیس  رد  همولظم  نیا  هتشذگ  بش  تفگ :  دندیسرپ ، 
ار ام  اهنیا  رگم  ناـج ،  همع  دـشاب ؟  یم  ردـبرد  ریـسا و  میتی و  یـسک  نم  دـننام  رهـش  نیا  رد  اـیآ  ناـج ،  همع  تفگ :  مدیـسرپ ،  شببس 

هیرگ هب  ارم  تبیـصم  نیا  دـنهد ؟  یمن  نامیتی  ام  هب  ماعط  دـنیامن و  یم  هقیاـضم  اـم  زا  ار  ناـن  بآ و  تهج  هچ  هب  دـنناد ،  یمن  ناملـسم 
مرادن .  ندیباوخ  تقاط  هدروآ و 

ماش رهش  هصق  ملق  يا  چیپب 
ماش وچ  هصغ  ملاع ز  حبص  دش  هک 

دیدپ تمایق  يدومن  اخیش  وت 
دیعولا موی  هتشگ  نایع  مدرم  هب 

دیهش نیسح  رب  اکب  طرف  ز 
(287  ) دیفس یقلخ  مشچ  دش  بوقعی  وچ 

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  هراتس 

زا دـید و  ایور  ملاع  رد  ار  ردـپ  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  لـفط  دـسیون :  یم  ( 288  ( ) نیمرحلا حابـصم   ) بحاص
نآ نوچ  دـنیبب .  تسناوتن  هریغـص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عو  نیا  وج ،  هزیتس  کلف  دـیمرآ و  شتمحرم  لظ  رد  دـیدرگ و  داـش  شرادـید 

 . دشن مارآ  دنداد  یلست  ار  وا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هچ  ره  درک .  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  دیدن .  ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ  زا  همرتحم 
ارم ردپ  دیروایب  نم ،  ردپ  تساجک  ینعی  ینیع  هرق  يدلاوب و  ینوتبا  یبا  نیا  تفگ :  باوج  رد  همولظم  نآ  دندیـسرپ ،  وا  زا  هیرگ  ببس 
دوخ دشن .  مارآ  دنداد  یلـست  دـنچ  ره  تسا ،  هدـید  باوخ  رد  ار  ردـپ  میتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ  ارم .  مشچ  رون  و 

يراز و هیرگ و  لوغشم  هدش  زاوامه  هریغص  نآ  اب  همه  تسکش .  ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ،  هیرگ  يارب  هناهب  رظتنم  زین  تیب  لها 
هیرگ يادص  و  دنتخیر ،  یم  دوخ  رس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دندز و  یم  اهتروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  سپ  دندش .  هلان 

دیسر .  رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب  نانچ  ناشیا 
یم لوغـشم  ار  وا  مدرک و  یم  تبحـص  وا  يارب  اهبـش  رثکا  مدوب و  نیعل  نآ  میدن  نم  دیوگ :  یقـشمد  هللادبع  نب  رهاط  رگید ،  یتیاور  هب 

تسا و بلاغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاـط ! يا  تفگ :  نم  هب  سپ  دوب ،  هتـشذگ  بش  زا  مه  يردـق  مدوب و  نوعلم  نآ  دزن  یبش  مدومن . 
ار نم  رس  ایب  مرادن .  ندرک  تبحـص  نتـسشن و  تلاح  هک  مراد  هصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ،  رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد  هداتفا و  شپت  رد  مبلق 

باوخ هب  نیعل  نآ  متفرگ .  نماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نم  دـیوگ :  رهاط  نم و  تبحـص  نم  تشذـگ  هتـسیاشان و  لاعفا  زا  ریگ و  نماد  رد 
درپ ناهگان  هک  مدید  تشذگ  یتعاس  نوچ  دوب .  ام  لباقم  رد  الط  تشط  رد  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ینارون  رـس  و  تفر ، 

هک دوب  متـس  ملظ و  هچ  ایآ  هک  مدوب ،  هودنا  رد  نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دش .  دنلب  هبارخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرتحم  مرح  نایگ 
دومن ؟  بارتوب  دالوا  هب  بامدب  دیزی 

رـس نآ  مدید  سپ  مدرک ،  بجعت  تسا ،  هدش  يراج  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهمـشچ  زا  هک  مدـید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب 
دنلب نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعـض  كانهودـنا و  زاوآ  هدـمآ و  تکرح  هب  شکرابم  ياهبل  دـش و  دـنلب  اـیوگ  عارذ  راـهچ  ردـق  هب  رونا 
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اهنیا دنتـسه و  نم  هشوگ  رگج  دالوا و  ناـنیا  ادـنوادخ ،  ینعی  انباحـصا ) ـالوه  اـندابکا و  اـندالوا و  ـالوه  مهللا   : ) تفگ یم  هک  دـیدرگ 
دننم باحصا 

هب مدرک .  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  درک .  هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  ار  لاـح  نیا  نوـچ  دـیوگ :  رهاـط 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرک  یم  لایخ  دوب ،  ترامع  نآ  تشپ  رد  هبارخ  هک  مدمآ  دیزی  ترامع  يالاب 
لفط مالسلا  هیلع  راهطا  تیب  لها  یمامت  مدید  مدیـسر  رـصق  يالاب  یتقو  تسا .  هدش  هبدنو  هلان  همه  نیا  ثعاب  وا  گرم  هک  هدش ،  توف 

دیوگ :  یم  ناغف  هلان و  اب  دزیر و  یم  رس  رب  كاخ  رتخد ،  نآ  دنا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  يریغص 
نم ؟  ردپ  تساجک  نم ؟  ردپ  تساجک  نم ،  راوگرزب  ردپ  رهاوخ  ياو  همع ،  يا  ینعی :  یبا . )  نیا  یبا  نیا  یبا  تخا  ای  یتمع و  ای  )

ریغـص لفط  درم ،  يا  دـنتفگ :  تسا ؟  هدـش  هیرگ  هلان و  همه  نیا  ثعاب  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  مدز و  ادـص  ار  اـهنآ 
میهد یم  یلست  يو  هب  هچ  ره  دهاوخ ،  یم  ار  دوخ  ردپ  ام  زا  هدش و  رادیب  کنیا  و  هدید ،  باوخ  رد  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

دریگ .  یمن  مارآ 
نب نیسح  رس  رـس ،  نآ  فرط  هب  هدش  رادیب  تخبدب  نآ  مدید  متـشگرب .  دیزی  شیپ  كاندرد ،  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  دعب  دیوگ :  رهاط 
رـس انثا  نآ  رد  دزرل .  یم  دوخ  رب  دیب  گرب  دننام  تیـشخ ،  فوخ و  تشهد و  تشحو و  ترثک  زا  و  دـنک ،  یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع 
ملظ متـس و  نیا  نم  اـب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدـب  هچ  وت  قح  رد  نم  هیواـعم ،  رـسپ  يا  دومرف :  هدـش  هجوتم  دـیزی  فرط  هب  ـالوم  نآ  رهطا 

يداد ؟  اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و 
بلقنم يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   ) یلها ینملظ و  یب و  لماع  امب  هنم  مقتنا  مهللا  لاق :  فیطللا و  ریبخلا  هللا  یلا  فیرـشلا  سارلا  هجوت  مث  )

نوبلقنی ) 
اب هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ،  تفگ :  هدومن و  هجوت  فیطل  ریبخ و  دـنوادخ  يوس  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  كرابم  رـس  ینعی 

ریگب .  ماقتنا  هدومن  ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب  هدرک و  نم 
دلسگب .  رگیدکی  زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دمآ و  رد  هزرل  هب  شندب  دینش  ار  نیا  دیزی  یتقو 

نآ دزن  ار  رس  تفگ :  داتسرف و  هریغـص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترـضح  نآ  رـس  دیـسرپ و  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هیرگ  ببـس  نم  زا  سپ 
 . دندمآ هبارخ  رد  هب  هتشادرب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رس  دیزی  نامزالم  دبای .  یلـست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ،  هریغص 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب  امامت  دنا ،  هدروآ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هک  دنتـسناد  تیب  لها  نوچ 

دیدرگ یم  توبن  لفحم  عمش  نآ  رود  هب  راو  هناورپ  هک  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  هژیوب  دنتفرگ ،  رـس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا  زا 
رـس نیا ،  کیبا )  سارآذـه   : ) دـنتفگ تسیک ؟  رـس  نیا  سارلا ) ؟  اذـه  ام   : ) دیـسرپ داـتفا  كراـبم  رـس  رب  هریغـص  نآ  رظن  نوچ  سپ  . 
ناج ردپ  تفگ :  دومن و  نتسیرگ  هب  عورش  تفرگرب و  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رس  نآ  همولظم  نآ  سپ  تسوت .  ردپ  كرابم 

نساحم مدید  یمن  مدوب و  یم  كاخ  ریز  رد  مدرم و  یم  شاک  و  مدوب ،  انیبان  روک و  زورما  زا  لبق  شاک  مدش ،  یم  وت  يادف  نم  شاک  ، 
هک تسیرگ  ردـق  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  همولظم  نیا  سپ  تسا .  هدـش  باـضخ  نوخ  هب  وت  كراـبم 

دش .  شوهیب 
هرانک رد  سدق  نایشآ  رد  هدرک و  تقرافم  ایند  زا  شـسدقم  حور  هک  دندید  دنداد ،  تکرح  ار  هریغـص  نآ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوچ 

تسا .  هدیمرآ  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شا  هدج 
دندومن دیدجت  ار  يراز  مغ و  يازع  و  دندرک ،  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  دندید ،  ار  عضو  نیا  ناسک  یب  نآ  نوچ 

ادهشلادیس ترضح  دوخ  يایابص  زا  و  هدوب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  شفیرش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرتخد  نآ 
(289  . ) تسا مالسلا  هیلع  هیقر  تسرازم  هب  فورعم  هردخم و  نیا  هب  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب  مالسلا  هیلع 
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نداد لسغ  وا و  تلحر  مالسلا و  هیلع  بنیز  ترـضح  اب  شتاملاکم  ماش و  هبارخ  رد  وا  تافو  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رتخد 
یم بابک  ار  یهام  غرم و  بآ و  ار  گنـس  هک  دنا ،  هتـشون  هریغـص  نآ  زا  هک  رابخا  تاملک و  نآ  ار و  وا  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  بنیز و 

یضعب بنیز و  ار  شمان  یضعب  دوب  هلاس  هس  رتخد  نآ  دنا  هتشون  دوب .  دهاوخ  هچ  مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تلاح  تسا  مولعم  دنک و 
دنا .  هتسناد  مالسلا  هیلع  هنیکس  یضعب  مالسلا و  هیلع  هیقر 

لها دندرک و  شقن  اجنآ  رد  ار  ارسا  يریسا  ادهش و  لاح  اروشاع و  زور  هعقاو  دنتخاس و  یترامع  دیزی ،  روتـسد  هب  دنا  هتـشون  يا  هدع  و 
رد ار  ناشیا  تنحم  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  تلاـح  دـشاب  قدـص  هب  نورقم  ربخ  نیا  رگا  و  دـندرک ،  دراو  اـجنآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب 

(290  . ) تسناد دهاوخن  تیدحا  ترضح  زج  تارامع  نیا  تادهاشم 

يربک بنیز  لاح  نابز 

ار هیقر  هبارخ  هتفرگ  نم  تسد  زا 
مور یمن  نایزیزع  يوس  هیقر  یب  نم 

وا رادج  ات  ردپ  زا  تلاجخ  مراد 
مور یمن  ناوخلزغ  زیزع  یطوط  یب 
ار هیقر  نوخلد  نم  مدشابن  هرمه 

مور یمن  نایرگ  هیقر  رفسمه  یب 
مغ کشا  تخیر  سب  هبارخ ز  رد  داد  ناج 

مور یمن  نادیهش  يوس  یلاخ  تسد  اب 

سانشان زا  رعش 

حابـصلا یلع  دنامب .  گیر  كاخ و  يور  رب  کیرات  بش  رد  غارچ  یب  هبارخ  نآ  رد  راگدرک ،  یلو  هریبن  و  راتخم ،  دیـس  رتخد  نآ  سپ 
دندرک .  نفد  هبارخ  رد  ار  هبیرغ  نآ  هیلع ،  هللا  هنعل  دیزی  نذا  هب 

دنیوگ  هک  ات  ناریو  جنک  رد  رظتنم  نم 
دش  رد  دراو ز  ناهگان  هیقر  باب 

دش رگ  هولج  هبارخ  ردنا  دوجو  عمش 
دش رپ  لاب و  یب  يا  هناورپ  شوترپ  رد 

علاط دیدرگ  یکدوک  دیما  حبص 
دش رحس  تعاس  نآ  رد  شنابیرغ  ماش 

ییاونیب لفط  قشع  زا  تفرگ  شتآ 
دش رظن  لها  همرس  وا  رتسکاخ 

شزیزع نامهم  رهب  زا  تشادن  ناج  زج 
دش ردپ  سار  مدقم  يادف  مه  نآ 

تسا هایس  مزور  ایب ،  اباب  يا  تفگ :  یم 
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دش رفس  نیا  رخآ  ینالوط  ردپ ،  ناج 
دنیوگ هک  ات  ناریو  جنک  رد  رظتنم  نم 

دش رد  دراو ز  ناهگان  هیقر  باب 
دمآ بل  رب  هیقر  ناج  ایب  اباب 

دش ربخیب  دوخ  زا  رگید  یلیس  برض  زا 
دش رس  هبات  اپ  ین  بعک  زا  ایب  اباب 

دش رس  هب  ات  اپ  مرکیپ  مامت  یلین 
ییاذغ ناریو  هشوگ  مرادن  اباب 

دش رگج  نوخ  ترتخد  ياذغ  اباب 
شنابغاب مشچ  شیپ  لگ  نآ  دش  رپرپ 

دش ردب  رکیپ  زا  بنیز  شیپ  هب  شحور 
زگره هدیباوخ  اجک  لگ  رانک  لبلب 

دش ؟  رگد  ياج  ياجک  لگ  رانک  زا  ای 
اباب شیپ  یئاضر )   ) دش هش  هنادرد 

دش ربز  ریز و  یملاع  وا  متام  رد 

يریسا مچرپ 

ما هدیود  نابایب  تشد و  هب  تفص  نونجم 
ما هدیسر  اناج  وت  قشع  يوک  هب  نونکا 

هلبآ رپ  میاپ  هدش  وت  قشع  هار  رد 
ما هدیود  نالیغم  راخ  يور  هک  سب  زا 

دیفس مرس  يوم  وت  غاد  دشن ز  اهنت 
ما هدیمخ  تقشع  مغ  زا  لاله  نوچمه 

مدمآ رگ  تیوک  رس  رب  راو  هناوید 
ما هدید  غاد  يور  غاد  هک  نکم  معنم 

ار وت  مغ  راب  مریسا و ،  مچرپ  نم 
ما هدیشک  مشود  هب  ماش  هب  ات  هفوک  زا 

رفس نیا  رد  مزیزع  هتشگ  مامت  مرمع 
ما هدیرب  منیسح  شیوخ  تایح  زا  تسد 
نانس یلوخ و  زا  نم  هب  دش  هک  اهملظ  سب 

ما هدینش  نادان  مدرم  اه ز  هنعط  سب 
اون رد  وت  قشع  مغ  زا  لبلب  وچ  یهاگ 

ما هدیزخ  ناریو  هشوگ  دغج  وچ  یهاگ 
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وا يافج  زا  دیزی  تخت  ياپ  هب  يدید 
ما هدیرد  دوخ  نت  هب  نهریپ  هچنغ ،  نوچ 

متشاذگ ناریو  هشوگ  هب  ار  وت  جنگ 
ما هدید  هیقر ز  داتف  وا  کشا  نوچ 

لد زوس  ز  ییاضر )   ) تسیرگ یم  تفگ و  یم 
ما هدیکچ  نادیهش  ياپ  كاخ  هب  مکشا 

میتی لفط 

بشما ردپ  زا  دای  دنک  یم  یمیتی  لفط  رگم 
بشما رحس  ات  دیاین  شمشچ  رد  قوش  زا  باوخ  هک 

یسدق ریاط  بشما  هناریو  رد  هدروآ  هانپ 
بشما رپ  ریز  رد  دشک  رس  ینایشآ  یب  زا  هک 

مساق ؟  دش  هچ  ربکا ،  دش  هچ  مشاه ،  ینب  هام  دش  هچ 
بشما رسپ  یب  الیل  دیدرگ و  ردپ  یب  هنیکس 

ینیب نوخ  كاخ و  نایم  رد  هداتف  هار  نادیهش 
بشما رگجنوخ  راز و  همیخ  نایم  ار  نامیتی 

ادیپ دش  لیللا )  و   ) هیآ رگ  هش  لتق  زور  هب 
بشما رگ  هولج  وس  ره  سمشلا )  و   ) هیآ دش  رس  ز 

نک ناریسا  يوس  ناوراک  ریما  يا  یهاگن 
بشما رفس  يوس  دور  یم  ردارب  یب  رهاوخ  هک 
نابوخ ورسخ  يا  نارم  ناسحا  رد  زا  ار  اسر ) )
بشما رت  مشچ  اب  دنک  ناج  تهار  كاخ  راثن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  نتفگ  نخس 

دسیون :  یم  يرمق )  يرجه  یتافوتم 1340   ) یناشاک فیرش  هللا  بیبح  ازریم  یمظعلا  هللا  هیآ 
(291  . ) مولظملاانا دومرف :  هزین  يالاب  زا  ترضح  دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  هب  تشادرب و  یگنس  ماش  نانز  زا  یکی 

دومرف :  يو  هب  ترضح  دومن ،  ردارب  رس  هب  هجوت  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  دنک :  یم  لقن  زین 
(292  . ) تسام اب  ادخ  هک  نک  ربص  ناج ،  رهاوخ  ینعی  انعم .  هللا  ناف  يربصا  هاتخا  ای 

لاهنم هک  تسا  هدمآ  ص 169 )  ) ملاوع باتک  عومدلا ص 385 و  جاهنم  زین  و  ص 306 ، )  ) میرکلادبع خیش  جاح  هتشون  رارسالا  رس  رد 
تفگ : 

(293  ) هللااب الا  هوق  هال  لوحال و  دومرف :  یم  ررکم  هزین  يالاب  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  مدید  راگدورپ ،  هب  دنگوس 

دیوگ یم  نخس  هیقر  شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 
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هس داد  روتسد  دیزی  تفگ :  دوب  دیزی  نایرگـشل  زا  یکی  هک  ثراح  دسیون :  یم  نیماضم  نیا  هب  بیرق  دلج 2 ،  بئارغلا ،  رحب  باتک  رد 
هب نم  لوا  بش  دـیوگ :  یم  ثراح  دوش .  لماک  ماش  رهـش  یناغارچ  ات  دـنرادب  هاـگن  ماـش  هزاورد  مد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  زور 

اروف اما  تسین ،  رادیب  یسک  دنا و  هدیباوخ  هار  یگتـسخ  زا  رگـشل  دید  درک .  یهاگن  دنلب و  کچوک  يرتخد  مدید  مدوب ،  باوخ  لکش 
هزاورد مد  هبارخ  کیدزن  هک  یتخرد  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسـشنزاب و  شـسرت  زا 

هب داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا  رخآ  هبترم .  دنچ  ات  تشگرب ،  سرت  زا  دمآ و  سدقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ،  دوب .  نازیوآ  ماش 
هاتبا و ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد  دـمآ و  نییاپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سدـقم  رس 

کتداهش  دعب  هاتبرغا  کقارف و  دعب  هاتبیصما 
و دش ،  مامت  وت  ندـیود  نالیغم  راخ  يور  هنایزات و  زجر و  وت و  تبیـصم  نم ،  رتخد  يا  دومرف :  حیـصف  نابز  اب  سدـقم  رـس  مدـید  دـعب 
وا دزم  وا  زج  هک  نک  ربـص  هدـش  دراو  امـش  رب  هچنآ  دـمآ  یهاوخ  اـم  دزن  هب  رگید  بش  دـنچ  هدـید ،  رون  يا  دیـسر .  ناـیاپ  هب  تیریـسا 

دمآ یهاوخ  ام  دزن  دوب  هدومرف  وا  هب  ترـضح  هکنیا  زا  دوب ،  ماش  هبارخ  کیدزن  ما  هناخ  نم  دـیوگ :  یم  ثراح  درادرب .  رد  ار  تعاـفش 
 : دـنتفگ تسا ؟  ربخ  هچ  مدیـسرپ  تسا ،  دـنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادـص  مدینـش  یبش  کی  ات  دور ،  یم  اـیند  زا  یک  مدوب  رظتنم 

(294  . ) تسا هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 
مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدروآ  دوخ  دنس  هب  هویحلا ،  تارمث  فیرش  باتک  مود  دلج  رد  ینیوزق  نیدلا  ردص  مالسالا  تجح  زین 

هدید رون  يا  ینعی  راظتنالاب .  کل  اناف  یمله  یلا ،  یلا ،  دومرف :  ترضح  نآ  داهن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  بل  رب  ار  دوخ  بل 
(295  . ) تفر ایند  زا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دندید  هک  دوب  اجنیا  رد  و  مشاب ،  یم  وت  هار  هب  مشچ  نم  هک  نم ،  يوس  هب  ایب  ایب 

هدشاو  لد  هدقع  ایب  همع 
هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

هدمآ رس  هب  همع  قارف  زور 
هدمآرب هب  همع  دیما  لخن 
هدمآ رد  لابقا ز  ریاط 

هدمآ رفس  همع ز  نم  باب 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
رپسهر مدش  باب  رس  تشپ 

رگج نینوخ  نم  هدایپ ،  ياپ 
رس هب  شزاون  تسد  دشکب  ات 
رس هب  کنیا ،  نم  لابند  هدمآ 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
درد هب  اباب  لد  مراین  همع 

درس هآ  مکشم  مزیرن ،  کشا 
درز يور  زا  نم  لاح  رگا  دنیب 
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درک هچ  همع  نم  هب  میوگن  مصخ ، 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
روط هب  هبارخ ،  هنعط  دنز  همع 
رون جوم  رگنب  رس  نیزا  دزیخ 

رود همع  ام  لفحم  زا  دب  مشچ 
روضح مزب  مدش  هبارخ  همع 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

هدش ایرد  وچ  همع  کشا  هرطق 
هدش افوکش  همع  مغ  هچنغ 

هدش ایهم  همع  لاصو  مزب 
هدش ایور  ریبعت ز  هچ  هک  هو 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

ناج همع  يا  دش  هراپ  رگا  مشوگ 
ناشن نم  مهدن  اباب  هب  همع ، 

ناس هچ  رجعم ،  همع ز  رگا  دسرپ 
نایب ؟  دوخ  لد  درد  منکب  وگ 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
نابزیم ما  هدش  اباب  هب  همع ، 

نامهیم نم  رب  اباب  هدمآ 
ناج دقن  زجب  هفحت  فک  هب  تسین 

ناج همع  شا  شکشیپ  منکب  ات 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
هلفاق یپ  مدیود ز  هک  سب 
هلبآ رپ  هدش  همع  نم  ياپ 

هلگ نم  منکن  اباب  هب  همع ، 
هلحار یب  همه  هر  نیا  مدماک 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


وزرآ لد  هب  همع  ارم  دوب 
وم هب  وم  مهد  حرش  لد  مغ  ات 
وبس هتسکش  همع ،  نم  هتخیر 

وج هب  مبآ  رگد  ددرگن  زاب 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
مرح لازغ  وچ  لد  یهت  درک 

مغ ناوخ  لزغ  تسب  نخس  بل ز 
مقر دز  رگد  شقن  اضق  تسد 

مهتم نآ  زا  دش  یموش ،  هب  ماش ، 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
دادب ناناج  هر  رد  وا  دوخ  ناج 

داتف رگید  يوس  رس  ییوس ،  هب  دوخ 
داهن زا  دید -  وچ  همع -  دیشک  هآ 

داهن هبارخ  جنک  وا  دوخ  جنگ 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  نادنز  ماش ،  هبارخ 

دندوب و روصحم  اجنآ  رد  اهنآ  اریز  تسا ،  هدش  هاگتـشادزاب )  نادنز و   ) سبحم هب  ریبعت  هبارخ ،  نآ  زا  هر )   ) قودـص موحرم  تیاور  رد 
دسیون :  یم  يو  دنورب .  رگید  ياج  هب  دنتشادن  هزاجا 

انامه نههوجو  ترـشقت  یتح  رق ،  رح و ال  نم  مهنکیال  سبحم  یف  نیـسحلا  نب  یلع  عم  سبحف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اسنب  رما  دـیزی  نا 
امرگ زا  هن  اجنآ  رد  اهنآ  دندرک .  سبح  یلحم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  هک  داد  روتسد  دیزی 

(296  . ) تخادنا تسوپ  ناشیاهتروص  نآ  رثا  رب  هکنآ  ات  امرس ،  زا  هن  دندوب و  ناما  رد 
تیب لها  فقوت  تدم  دروم  رد  تسا .  هدیسر  تداهش  هب  هاگتشادزاب  ای  هناخ  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هک  تسا  نیا  فورعم 

هب مالسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  هاگره  درک .  تقو  نییعت  نآ  يارب  ناوت  یمن  هک  يروط  هب  هدش ،  لقن  فالتخا  هب  هبارخ ،  رد  مالـسلا  هیلع 
ترضح هک  میریگ  یم  هجیتن  نآ ،  مجنپ  رد  ار  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تداهـش  مینادب و  رفـص  هام  زاغآ  ناخروم ،  هتفگ  قبط  ار  ماش 
بلاطم دش ،  هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  هبارخ ،  عضو  يراوشد  دروم  رد  نینچمه  تسا .  هدرب  رس  هبارخ  نآ  رد  زور  راهچ  دوخ  مالسلا  هیلع  هیقر 

دوب .  ندش  بارخ  لاح  رد  هدش و  جک  هبارخ  نآ  راوید  هکنیا ،  هلمج  زا  تسا .  هدش  لقن  زین  يرگید 
مدید يزور  دنتـشاد .  اور  ام  رب  ار  اهجنر  عاونا  اجنآ  رد  دنداد ،  رارق  ماش  هبارخ  هب  ار  ام  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زین 
هنسرگ ناکدوک  دومرف :  تسیچ ؟  گید  نیا  ناج  همع  متفگ :  تسا ،  هداهن  شتآ  يور  رب  یگید  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ما ،  همع 

مزاس .  شوماخ  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  مزپ و  یم  اذغ  ناشیارب  هک  میامن  دومناو  اهنآ  هب  متساوخ  دنا ، 
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يارب هدرک  محرت  ماش  نانز  زا  یـضعب  یتح  دندرک ،  یم  بلط  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  زا  نان  بآ و  ررکم  اهنآ  تسا :  هدش  لقن  زین 
(297  . ) دندروآ یم  اذغ  بآ  اهنآ 

زین ماجنارـس  تشادن و  ياج  یناکم  نینچ  رد  تراسا ،  جـنر  غاد و  همه  نآ  رب  نوزفا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  منیب  یم  بیترت  نیا  هب 
 . دش وربور  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تداهش  اب  هنابیرغ 

هیقر تبرت  رب  یکشا 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هیقر  نم 
میابع لآ  نشلگ  نابز  نیریش  لبلب 
ملوتب بلق  هراپ  ملوسر ،  غاب  هویم 

میافطصم مشچ  رون  منیسح ،  درورپ  تسد 
مزاین لها  هلبق  منالدبحاص ،  هبعک 

میاود ار  نادنمدرد  مهانپ ،  ار  نادنمتسم 
ملاح هدیروش  یکدوک  مریسا ،  نم  ممیتی ،  نم 

میاپ هدازآ  يورهر  ملاب ،  هتسکشب  يریاط 
تمحر ناتسب  هویم  تمصع ،  ناویا  هرهز 

میادخ رون  علطم  تیانع ،  ضیف و  عبنم 
تلیضف يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگ 
میایح مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک 

منیشتآ هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش 
میاون روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 

ناهنپ جنگ  نوچ  ما  هتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگ 
میاونیب ياپ  هداتفا  مدرم  ریگتسد 

دیآ هکنآ  نم ز  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

مالسلا هیلع  يربک  بنیز  اب  هلاسغ  نز  يوگتفگ 

دیـشک و لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ،  یم  لسغ  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  ندـب  هلاـسغ ،  نز  هک  یماـگنه  تسا :  هدـمآ  رگید  لـقن  رد 
) ؟  تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس   : ) تفگ

یهاوخ ؟  یم  هچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح 
تسا ؟  دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ :  هلاسغ 
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(298  ( ) تسا نانمشد  ياه  هبرض  اه و  هنایزات  راثآ  اهیدوبک  نیا  دوبن ،  رامیب  وا  نز ،  يا   : ) دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح 
دوب :  نینچ  هدنهد  لسغ  نز  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

افو قیرط  زا  هلاسغ  نز  يا  وت  ایب 
ادخ يارب  زا  لسغ  هدب  هریغص  نیا  هب 
دشاب ابرهک  وچ  وا  خر  هچ  زا  هک  رگن 

دشاب البرک  تشد  یگنشت  غاد  ز 
دح زا  دوب  نورب  شیاپ  هب  مخز  هک  رگن 

دح یب  وا  هدیود  نالیغم  راخ  يور  هب 
نهاریپ نامه  اب  ار  وا  و  دنربب ،  ار  لسغ  هتخت  غارچ و  داد  روتـسد  دـیزی  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  تایاور ،  یـضعب  قبط 

دننک .  نفک  شا  هنهک 
هلان و يادص  دندمآ .  نوریب  اه  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هقردب  يارب  دندوب  هدش  شوپ  هایـس  هکیلاح  رد  دندرک و  ماحدزا  ماش  نانز 

ادیپ مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناوراک  اب  و  دندومن ،  عادو  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  یگدنمرش  لامک  اب  دش و  یم  هدینـش  وس  ره  زا  اهنآ  هیرگ 
(299  . ) دندرک یم  هیرگ  ماش  مدرم  دوب ، 

باطخ دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رس  هاگان  عادو ،  ماگنه  هکنیا  هملج  زا  درک .  رایسب  ياه  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 
دومرف :  ماش  مدرم  هب 

بیرغ راید  نیا  رد  وا   ) دـیورب شربق  رانک  هاگره  تناما .  نیا  ناج  امـش و  ناج  تسا ،  هدـنام  یتناما  هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ،  لـها  يا  )
(300 ( ) دینک نشور  شربق  رانک  رد  یغارچ  دیشاپب و  شرازم  رس  رب  یبآ  تسا ) 

ام راگدای  امش  دزن  دنام  میتفر و 
ام راذعلگ  كرتخد  امش و  ناج 

زادگناج تخس  يا  هرطاخ  دنام  میتفر و 
ام رادغاد  لد  هب  الب ،  رپ  رهش  نیا  ز 

میور یم  هک  نونکا  هدمآ  هیقر  اب  ام 
ام رانک  رد  دوبن  يا  هیقر  رگید 

ما هدروآ  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يارب 

دندرک :  لقن  ینامیلس  هللادسا  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  حادم 
هدـش لقن  راگزاس  اضرمالغ  جاح  ياقآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  ینارهت و  حادـم  يراقفلاوذ  نسح  موحرم  زا 

زور کی  مدوب و  هتفر  ماش  هب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ترایز  يارب  هک ،  تسا  هدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  مدینش  یسک  زا  تفگ :  هک  تسا 
دزادنیب حیرض  يور  ار  دیفـس  هچراپ  هکت  کی  دهاوخ  یم  مدید  درک .  دوخ  بوذجم  ندناوخ  ترایز  لوغـشم  هداتـسیا و  رهطم  مرح  رد 
شردام ردپ و  اب  تسا ،  نابز  يرذآ  مدـید  دوشگ ،  ار  شبل  ینکب ؟  یهاوخ  یم  هچ  ناج ،  رتخد  متفگ :  میتفر و  ولج  دـناوت .  یمن  یلو 

يا ؟  هدروآ  هچراپ  ارچ  وت  دنروآ ،  یم  يزاب  بابسا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يارب  همه  متفگ :  تسا .  هدمآ 
ما هدروآ  نفک  وا  يارب  نم  درادن ،  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ  نم  هب  داد -  ناشن  ار  اهنآ  و  مردام -  ردپ و  تفگ : 

زیزع لگ  يا  مسفق  دش  هبارخ  جنک 
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ما هناد  داد  یسک  هن  مدروخ و  بآ  ین 
دش هتسکش  ثداوح  گنس  مرپ ز  لاب و 

ما هنایزات  هدز  موش  رمش  هک  سب  زا 
متروص تسا  رمش  یلیس  برض  یلین ز 

ما هناشن  وزاب  هب  هتسب  بانط  ياج 
متشاذگ هبارخ  ار  هیقر  اباب 

ما هناگی  باب  وت  يور  لجخ ز  مشاب 
ترتخد فقس  یب  هبارخ  رد  داد  ناج 

ما هنادزان  نآ  وت  میتی  كدوک  نآ 
ما هدیود  نالیغم  راوخ  يور  هب  یهاگ 
ما هناش  هب  ار  نانس  بعک  دندز  یهاگ 

ماش هب  ردپ  متفرگ  وت  هناهب  یهاگ 
ما هناهب  نیا  زا  ما  همع  تفرگ  شتآ 
ارم تبقاع  کلف  دناشک  اجک  يدید 

ما هنامز  ناج  ردپ  درکن  اه  هچ  نم  اب 
ردپ مدز  نایفس  هداز  خاک  هب  شتآ 

ما هنابش  هآ  هگ و  رحس  هلان  اب 
لد ناج و  ز  یئاضر )   ) ماش حبص و  تفگ  یم 

ما هناتسآ  نیمه  مالغ  ما  هدنز  ات 

؟  هن ای  تسا  هدش  بوخ  تیاپ  ياهمخز  ایآ  منیبب  مدمآ 

دندرک :  لقن  ( 301  ) ماش هیبنیز  هیملع  هزوح  بالط  زا  يردیح  رکسع  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج 
مدید .  یبیجع  هرظنم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يافص  اب  حیرض  رانک  زامن  زا  دعب  یسمش  لاس 1356  رد 

ار هرظنم  نیا  هک  مه  مدرم  دنک .  یم  هیرگ  دـنز و  یم  دایرف  یه  هدـیبسچ و  رهطم  حیرـض  هب  هک  مدـید  ار  زیربت  یلاها  زا  كرت  يدرم  ریپ 
دوب .  هدمآ  دوجو  هب  ییاغوغ  کی  دندرک .  یم  هیرگ  دندید  یم 

هک یـسک  هب  مدوبن  دـلب  یکرت  نم  نوچ  تخیر .  یم  کشا  درک و  یم  تبحـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  اب  یکرت  نابز  اـب  درمریپ 
وزرآ هک  تسا  لاس  دنچ  ما و  هتشون  مسا  تساهتدم  ناج ،  هیقر  دیوگ :  یم  وا  تفگ  دیوگ ؟  یم  هچ  درم  نیا  متفگ  دوب  دلب  یکرت  نابز 

ار متـسد  تمایق  رد  ای  دوش  بوخ  میداـم  يویند و  عضو  اـی  یهدـب  افـش  ار  ما  هچب  هک  تسین  نیا  نم  ياـضاقت  میاـیب .  ماـش  هب  مدرک  یم 
بوخ تیاهاپ  هلبآ  ایآ  هن ؟  ای  هدش  بوخ  تندب  تسا ؟  روط  هچ  تلاح  منیبب  ما  هدمآ  اهنت  ما .  هدماین  مادک  چـیه  يارب  هن ،  هن ،  يریگب . 

یم ار  اهنیا  منک .  ادـف  امـش  هب  ار  دوخ  ناج  منک ،  الط  ار  امـش  نحـص  اجنآ  اـت  میورب  زیربت  هب  ناریا ،  میورب  هدـش ؟  بوخ  تبلق  هدـش ؟ 
دوب .  لسوتم  درک و  یم  هیرگ  تفگ و 

متشاد .  یم  نم  ار  صالخا  هدیقع و  نیا  شاک  متفگ  مدوخ  هب 
دوب  اونین  ياون  دوب ؟  ادخ  يا  یباوخ  هچ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


متشهب اجک  ارت  متشهب ،  هتشرف 
متشون لد  نوخ  هب  متشون  رس  دوب  هچ 

هیقر ما  هیقر  هنادواج  باوخب 
تناج درگ  هتفرگ  تناکم  منماد  هب 

تناهد هطقن  هب  تناهرمه  مامت 
هیقر ما ،  هیقر  هناشن ،  اههاگن 

دوب انشآ  تدرد  هب  يدوب ؟  اجک  رگم  ردپ 
دوب اونین  ياون  دوب ؟  ادخ  يا  یباوخ  هچ 

هیقر ما ،  هیقر  هناهب ،  يا  هتفرگ 
یتسکش همه  لد  یتسسگ ،  ام  عمج  ز 

یتسشن نمچ  نآ  رب  یتسرب ،  سفق  نیا  زا 
هیقر ما ،  هیقر  هنارت ،  ندناوخ  هب 

مریغص يا  وش  اپب  مریسا ،  هیقر 
مریمب وت  شیپ  هب  مریگب ،  تنماد  هب 

هیقر ما ،  هیقر  هناور  يدش  اجک 
مناغف نامسآ  رب  منامک ،  دق  نیبب 

منامگ نیا  دوبن  مناوختسا ،  تخوسب 
هیقر ما ،  هیقر  هنامز ،  شدرگ  ز 

تسا بابر  همغن  هب  تسا ،  بابک  مرح  لد 
تسا باوخ  هب  ما  هیقر  تسا  باوث  شمیوگب 

هیقر ما ،  هیقر  هن ؟  ای  وت  يوش  اپب 
وت يدش  ردب  رد  هن  وت  يدش  ردپ  یب  وچ 

وت هشیرو ي  هلعش  هک  وت ،  يدش  رگج  نوخ  هن 
هیقر ما ،  هیقر  هنایزات ،  زوس  ز 

هنایزات برض  ریز 

يا هداتفا  اجک  ربمغیپ  رازلگ  لگ  يا 
يا هداتفا  ادج  ناس  نیاک  دش  هچ  تناتسلگ  زا 

البرک رد  يا  هخاش  برثی  رازلگ  زا  دمآ 
يا هداتفا  البرک  راسخاش  زا  قشمد  رد 

اونین ات  ردپ  شود  رس  رب  هنیدم  زا 
يا هداتفا  اه  هقان  زا  ماش  ياهنابایب  رد 

نابراس بیهن  دز  نوخیبش  مد  ره  ترس  رب 
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يا هداتفا  افج  زا  هنایزات  برض  ریز 
وت لابند  نانک  نویش  تا  هموصعم  همع 

يا هداتفا  اپز  تدید  اهراخرب ،  اهراب ، 
نان عنم  رد  نامز  کی  و  بآ ،  طحق  رد  نامز  کی 

يا هداتفا  ارجام  نارازه  رد  يریسا  زو 
ناملاظ يافج  زا  تفر  یمن  تمشچ  رد  باوخ 

يا هداتفا  ارچ  بشما  شوخ  باوخ  رد  بش  همین 
باوخ هب  یتفر  یگدنز  زا  گنتلد  يدش  نوچ 

يا هداتفا  عمج  زا  ادج  اباب  يا  یتفگ 
تشهب غرم  يا  لگ  نارجهز  يدرک  اه  هلان 

يا هداتفا  ازع  ردنا  ماش  رهش  یتفگ  هک  ات 
تسم رابج  نآ  دیزرل  یم  و  دیزرل ،  یم  خاک 

يا هداتفا  اود  رس ،  نآ  ار  لفط  لد  رد  تفگ 
نیمز اهنامسآ و  دوب  اون  مه  تیاون  ای 

يا هداتفا  اون  زا  خوآ -  دندید -  ناهگان 
وت گرم  ردنا  هموصعم  بنیز  ناغف  زا 

(302  ) يا هداتفا  اضف  ره  رد  نیشتآ  ياه  هلان 
ما هناریو  ناکم  دشاب  یم  هک  مقاثیم  جنگ 

ما هناورپ  دوب  اهناج  هلمج  مدهع ،  عمش 
قایتشا جرب  هب  مقشع  رتخا  کین  علاط 

ما هنادکی  رد  لد  رحب  صاوغ  فک  رد 
نایشآ يولع  غرم  نکسم ،  توهال  ریاط 

ما هناشاک  دش  توسان  ملاع  رگ  منم ،  نیا 
شورف یم  فطل  تدحو ز  هناخیم  رد  رب 

ما هنامیپ  نیرتهب  نم  ار  قشع  راوخ  هداب 
متعف فاق ز  غرمیس  رپ  نیرز  دهده 

ما هناخ  دمآ  هردس  زارف  رگنب  نم  برق 
لاصو ماش  رد  هک  مرجه  هداتفا  اپ  نآ ز 
ما هناناج  رس  هب  دمآ  ملد  يالست  رب 

ما هنییآ  نانج  غاب  رد  تسا  سدق  هولج 
ما هناش  نیکشم  يوسیگ  رب  تسا  روح  هجنپ 

لاهن ناتسرکش  نابز  نیریش  یطوط 
ما هناهاش  بنیز  مهاش  زومآ  تسد  زاب 
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ما هیاریپ  يدمرس  نسح  ار ز  نیسای  غاب 
ما هناحیر  نیهب  ار  اهاط  رازلگ  هحود 

ودع زا  یلین  تشگ  یلیس  نوگلگ ز  يور 
ما هناش  فتک و  داتفا  وس  کی  ین  بعک  ات ز 

نم ياهیراشف  اپ  نالیغم  راخ  رس  رب 
ما هناوید  دش  هنازرف  ره  لقع  ات  ببس  دش 

رشحب مدرگ  وا  هاوختعافش  ات  خرف )   ) تفگ
(303  ) ما هناگیب  نم  هن  مقشع ،  رضحم  يانشآ 

ناشیا ندناوخ  هضور  ماش و  رد  بنیز  ترضح  يازع  سلجم 

ندـنام نیب  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يو  نارگید ،  فنخم و  یبا  تیاور  هب  داد .  کلـسم  رییغت  دـیزی  هک  دـش  نایب  نیا  زا  شیپ 
اب باب  نیا  رد  یتسیاب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردـخم  ایلع  میرکت  ساـپ  هب  ترـضح  نآ  دومن .  ریخم  هنیدـم  يوس  هب  تکرح  ماـش و 
نآ نوچ  دیزرل .  دوخ  رب  نخس  نیا  زا  دیزی  تسوا .  ناریسا ،  راسگمغ  نامیتی و  راتسرپ  نوچ  منک ،  تبحـص  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  راوج  رد  تماقا  رب  ار  زیچ  چیه  دومرف :  داهن ،  نایم  رد  نخس  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  اب  ترـضح 

یماگنه زا  اریز  میزادرپب ،  يرادازع  مسارم  هب  میهاوخ  یم  هک  ییامنب  یلاخ  يا  هناخ  ام  يارب  یتسیاب  دیزی  يا  یلو  درک ،  مهاوخن  رایتخا 
دهاوخ یم  هک  نانز  زا  سک  ره  یتسیاب  و  مینک ،  هیرگ  دوخ  ناگتشک  رب  هک  دنا  هتـشاذگن  دندومن  ادج  دوخ  ناگتـشک  دسج  زا  ار  ام  هک 

نآ رد  هردخم  نآ  تسناد  یم  نوچ  دش ،  كانمیب  یسب  و  دیزرل ،  دوخ  رب  نانخـس  نیا  زا  دیزی  دیامنن .  عنم  ار  وا  یـسک  دوشب  دراو  ام  رب 
دمحم لآ  راثآ  درک و  دهاوخ  رقتسم  مدرم  بولق  رد  ار  وا  توادع  ضغب و  هدومن و  ربارب  هایس  كاخ  اب  ار  هیما  ینب  ریاس  دیزی و  سلجم ، 

دوبان ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  راثآ  دـنا  هتـساوخ  یم  هک  ار  شردـپ  وا و  تامحز  و  دومن ،  دـهاوخ  هزات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ینز ره  درک :  ادن  يدانم  دندرک و  هیلخت  اهنآ  يارب  یعیـسو  هناخ  ات  داد  نامرف  دـیدن ،  هراچ  تباجا  زا  یلو  داد .  دـهاوخ  انف  داب  هب  دـننک 
ماش رد  هیمـشاه  زا  ینز  ملاوع ،  تیاور  هب  دش  رـشتنم  ربخ  نیا  نوچ  درادن .  یعنام  دبایب  مالـسلا  هیلع  بنیز  یتمالـس  رـس  هب  دـهاوخ  یم 

دیدرگ .  رضاح  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  سلجم  رد  هکنآ  رگم  دنامن 
ياهرویز هرابکی  دـندرک  هدـهاشم  ار  روآ  تقر  هرظنم  نآ  نوچ  اما  دـندش .  سلجم  دراو  رویز  بنیز و  اب  زین  هیناورم  تانب  هیوما و  ناـنز 

رب رگج  زا  لیوع  هلان و  یمه  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  يریثک  عمج  ماش  نانز  زا  دـندرک و  رب  رد  تبیـصم  هایـس  ساـبل  یگمه  هتخیر و  ار  دوخ 
رشحم بوشآ  هکنادنچ  دندیشارخب ،  اهتروص  هدرک  ناشیرپ  يوم  دنتخیر و  رـس  رب  تبیـصم  كاخ  دندیرد و  نت  رب  اه  هماج  دندیـشک و 

ار ملاع  بلق  دومن و  راعـشا  نیا  داشنا  راحب  تیاور  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تقو  نآ  رد  دیـسر ،  شرع  هب  يارزو  گناب  تساـخرب و 
دش .  اپ  رب  یتمایق  یتفگ  هردخم  نآ  هیثرم  زا  دومن .  بابک 

یفطصم تیب  لها  زور  هب  هچ  دندرک و  هلماعم  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  اب  یقـش ،  یناج  مدرم  نیا  هک  دیرگنب  ماش ،  نانز  يا  دومرف : 
زور زیختـسر  البرک و  هماگنه  زا  اما  دییامن ،  یم  هظحالم  ار  تیفیک  تلاح و  نیا  امـش  ماش ،  نانز  يا  دندروآ ؟  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رـسپ افویب و  نایفوک  متـس  زا  هک  دیناد  یمن  دـیتسه و  ربخ  یب  هاگلتق  تالاح  مردارب و  ادهـش و  تداهـش  لافطا و  شطع  تلاح  اروشاع و 

تشذگ ؟  هچ  مالسلا  هیلع  داجس  دیس  ادخ  تجح  راگفا و  لد  نامیتی  رادغاد و  نانز  نیا  رب  هار ،  یط  تامدص  ایحیب و  دایز 
(304  . ) دندمآ رد  هلولو  هب  یگلمج  لاقم  نیا  عامتسا  لاح و  نیا  هدهاشم  زا  تامیشاه  ماش و  نانز 

دندیناسر .  دوبک  خرچ  هب  ناغفا  دندوب و  يراوگوس  هلان و  لوغشم  زور  تفه  تدم  ات  نانآ 
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یتـفگ هکناـنچ  دومن ،  تئارق  رداـم  هب  باـطخ  ار  راعـشا  نیا  هدروآ و  عیقب  هب  يور  تقو  نآ  رد  هردـخم  نآ  دـیوگ :  بئاـصملا  رحب  رد 
دنا .  هداد  تبسن  هردخم  نآ  هب  هک  تسا  لاح  نابز  مه  راعشا  نیا  ریقح ،  رظن  هب  تخاس .  لزلزتم  ار  نیمز  نامسآ و 

البرکب نیسحلا  لتق  دق  ما  ایا 
الزلزتو يوه  دق  ینکر  ما  ایا 
ارعلاب کبیبح  یقلا  دق  ما  ایا 

السغم امدلاب  احیبذ  احیرط 
انقلا یلع  میرکلاف  یحون  ما  ایا 

الجن اذا  رینملا  ردبلاک  حولی 
یبکسا بیضخلا و  رحنلا  یلع  یحون  و 
المرم  بیرتلا  دخلا  یلع  اعومد 

(305  . ) دنتخادرپ تیب  لها  يرادلد  یلست و  هب  کی  ره  ماش  نانز  تقو  نیا  رد 

نارعاش هدورس  رد  ع )  ) هیقر ترضح  زوسناج  تلحر  مهد :  شخب 

همدقم

رد مظن  هب  دـنب ،  عیجرت  لزغ و  هدیـصق و  يونثم و  بلاق  رد  يرایـسب ،  نارعاش  ار ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زوسناـج  تلحر  يارجاـم 
زا ار ،  هنادزان  نآ  تلحر  يارجام  نارعاش  زا  یخرب  میدروآ .  هتـشذگ  ياهـشخب  لالخ  رد  نیا  زا  شیپ  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  دنا  هدروآ 

میا .  هدروآ  درگ  شخب  نیا  رد  اجکی  ار  اه  نآ  هک  دنا ،  هدرک  شرازگ  لصفم  هنوگ  هب  نایاپ  ات  زاغآ 
نیسحلا هللادبع  ابا  هنادرد  زادگناج  تشذگرد  هصق  حرش  مه  نیا  و  مالسلا ،  هیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ناگتفیـش  امـش  نیا  کنیا 

 : ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع 

دنمهرف يربخم  هللادبع  هدنیارس :   . 1

تخورفا دادیب  شتآ  راگزور 
تخوس  وت  هاگرخ  همیخ و  نیک  تسد 

تسا رفس  رد  ردپ  هک  ار  یکدوک 
تسا رد  هب  ترسح  هدید  بش  زور و 

هار هب  مشچ  دوب  هک  ینامز  ات 
هاوخن هاوخ  دوب  هدرزآ  شلد 

دیآ یم  رد  هک ز  ییادص  ره 
دیآ یم  ردپ  هک  شنامگ  هب 

ریگرب رد  هدید ز  نوچ  زاب 
دریگ ردام  نماد  دیرگ و 

شیوخ هناگیب و  دنشوک ز  همه 
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شیپ زا  شیب  وا  يوجلد  رهب 
شیور دسوب  ددنخ و  یکی  نآ 

شیوم رب  دنز  هناش  رگد  نآ 
شماک رد  دنک  دهش  شردام 

شمارآ دنک  هدعو  اب  هاگ 
تسا هار  رد  تردپ  دیوگ  هاگ 

تسا هاتوک  رفس  رمع  روخم ،  مغ 
رد هب  هناخ  زا  یهگ  شدنرب  یم 

ردپ رکف  زا  فرصنم  دوش  ات 
شیاهنت یمد  دنراذگن 
شیاهشهاوخ دنچیپن ز  رس 

ددرگ یط  رفس  نارود  هک  ات 
ددرگ يو  زا  یگدرسفا  عفر 
شرب هب  دریگ  دیآ و  شردپ 

شرس هب  تبحم  تسد  دشکب 
دوش داش  ردپ  لصو  زا  شلد 
دوش دازآ  مغ  دیق  زا  شناج 
ماش هناریو  هب  سوسفا  کیل 
ماجنا تفریذپن  ناس  نیا  راک 

ارسا نایم  ماش  رد  دوب 
ارس هحون  ردپ  رجه  زا  یلفط 

دنب رد  تراسا  هب  یلاسدرخ 
دنمک هب  اپ  يرپ  هتسکشب  غرم 

جنر تنحم و  شوختسد  یکدوک 
جنگ وچ  هناریو  هب  هدیزگب  ياج 

نید هش  میتی  لافطا  نیب 
نیشن هناریو  رتخد  نآ  ییوگ 

رگد لافطا  هلمج  زا  دوب 
ردپ رادید  قشاع  رتشیب 

تشادن رمش  متس  زا  ربخ  نوچ 
تشادنپ یم  رفس  هب  ار  شردپ 

دوب هتخود  رد  هب  هدید  بش  زور و 
دوب هتخوس  مغ  شتآ  زا  شلد 
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ردپ يرود  هصغ  زا  تشاد 
رد هب  هدید  مغ و  يوناز  هب  رس 

تشادن مارآ  ردپ  یب  يا  هظحل 
تشادن مایا  هنتف  زا  ربخ 

دیسرپ یم  ردپ  لاح  زا  مئاد 
دیسرپ یم  رفس  لوط  تلع 

یک هتفر و  ارچ  تفر و  اجک  هک 
يو ؟  خر  منیب  دیآ و  رفس  زا 

مشاب ناماس  ورس  یب  یک  هب  ات 
مشاب نابیرگ  هب  رس  بش  زور و 

منک هناریو  هشوگ  رد  ياج 
منک ؟  هناخ  ردپ و  يوزرآ 

ردپ رجه  زا  بل  هب  دمآ  مناج 
رفس لوط  نیا  تنحم و  نیا  زا  هآ 

باتیب مغ  نیا  زا  هراومه  دوب 
باوخ هگتولخ  هب  دید  یبش  ات 

دمآ زاب  رد  هدرک ز  رفس  ناک 
دمآ زاورپ  هب  قوش  ریاط 

ناهج تشگ  بش  لد  رد  يا  هظحل 
ناج هتخوس  نآ  لد  دارم  هب 

ردپ يور  لگ  باوخ  رد  دید 
ردپ يوب  زا  شدمآ  دجو  هب  ناج 

قوش زا  دز  ردپ  ياپ  رب  هسوب 
قوط وچ  دنکفا  شندرگ  رب  تسد 

ردپ ناماد  هب  هدیزگب  ياج 
ردپ ناج  اب  هتخیمآ  شناج 
درک اهتیاکح  هتسب  بل  اب 

درک اهتیاکش  تشذگب  هچنآ  ز 
تفهن تشاد  لد  هب  هچنآ  ردپ ز  اب 

تفگ ناج  نابز  هب  اهناتساد 
مخ وت  شیپ  کلف  تشپ  ياک  تفگ 

مک وت  ناوارف  فطل  دوشن 
يدومرف ام  لماش  دوخ  رهم 
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يدومرف اجب  ناسحا  لذب 
يدروآ ام  بناج  ور  زاب 
يدروآ افص  هک  هللا  هللا 

نیا رب  زین  تردپ  مسر  دوب 
نیشن هناریو  هب  فطل  دنک  هک 

قارف مایا  رد  هک  یناد  چیه 
قاتشم یعمج  هب  تسا  هتشذگ  وچ 

میدش هراچیب  هدنام و  رد  وت  یب 
میدش هراوآ  همه  نابایب  رد 
تخورفا دادیب  شتآ  راگزور 

تخوس وت  هاگرخ  همیخ و  نیک  تسد 
دندرب اجکی  همه  ام  یتسه 

دندرب امغی  هب  دندید  هچ  ره 
ریسا راتفرگ و  میتشگ  همه 

ریجنز رد  یهگ  دنب و  رد  هاگ 
زارد رود و  رفس  کی  اب  دعب 
زاغآ ینیون  لصف  مغ  زا  دش 

رفس میدومن  وچ  ام  نیا  زا  شیپ 
رف تکوش و  نآ  هب  میدوب و  وت  اب 

تشاد يرالاس  هلفاق  ناوراک 
تشاد يرادملع  سابع  لثم 

رفس بابسا  هگرخ و  همیخ و 
رز رویز و  زا  رپ  زاتمم و  دوب 
ردپ شوغآ  رد  هلمج  ناکدوک 

رس هب  وت  رهم  هیاس  ار  همه 
رفس میدرک  وچ  راب  نیا  کیل 

رطخ فوخ و  زا  رپ  دوب  يرفس 
دوبن هارمه  هب  تسود  رفن  کی 

دوبن هآ  مغ و  ریغ  یمرحم 
دوب يرالاس  هن  دوب و  ردپ  هن 

دوب يرادملع  هن  ردادرب  هن 
میدوب اهنت  سکیب و  هر  یط 

میدوب ادعا  هنیک  دروم 
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رتنوزفا ام  تقاط  زا  دوب  رفس  تاقشم  هار و  يرود 
مارح باوخ  روخ و  دوب  همه  رب 

ماش هناریو  هب  میدیسر  ات 
رفس راب  نیا  ردپ  يا  ورم  ای 

ربب هارمه  هب  زین  ارم  ای 
راب نیا  منامب  وت  یب  رگا  هک 

راچد زاب  موش  وت  قارف  هب 
درب ناج  مناوتن  مغ  همه  نیز 
درم مهاوخ  رگد  وت  قارف  زا 

رادیب علاط  ردنا و ،  باوخ  هب  دوخ 
رادروخرب ردپ  لصو  زا  دوب 

لاصو دجو  نآ  دش  دوز ،  سب  کیل 
لالم هودنا و  هب  لیدبت  زاب 

دمآ نایاپ  هب  باوخ  نآ  ینعی 
دمآ نارجه  دمآ و  مغ  زاب 

باوخ دازهش ز  وچ  دوشگب  مشچ 
بآ رب  شقن  دش  همه  اهوزرآ 
رظن شیوخ  رب  رود و  رب  درک 

ردپ راسخر  هم  دنیبب  ات 
دیبلط رتنوزف  ردق  ره  کیل 

دیدن شیوخ  هدشمگ  زا  رثا 
دش نوخ  شماک  هب  دیما  دهش 

دش نوزفا  شمغ  دیمون و  تشگ 
بش همین  نآ  رد  زاب  تبقاع 

بنیز وناب  هب  تشگ  یجتلم 
مرس هب  دمآ  هچ  زاب  رگد  هک 

مردپ دش  اجک  هب  رگید  راب 
دوب هدمآ  رفس  ار ز  وا  مدید 

دومرف تمیزع  زاب  اجک  هب 
مردپ دمآ  هک  شیپ  يا  هظحل 
مرس داد  دوخ  هنیس  رب  ياج 

ینم ناج  نوچ  وت  هک  نم  اب  تفگ 
ینم نامهم  وت  دعب  یتعاس 
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دیون فطل و  تمحرم و  نانچ  اب 
دیباترب خر  هک  دید  ام  هچ ز 

يدش ریس  ام  دوز ز  ردپ  يا 
يدش ریگلد  هک  تفر  اطخ  هچ 

ام لفحم  زا  یتفاترب  يور 
ام لد  تقارف  دش ز  نوخ  زاب 

ریگم زاب  دوخ  نماد  مفک  زا 
ریسا رجه  فک  هب  مدنسپم 
منکن تیاکش  هتفر  زا  رگد 

منکن تیاکح  شیوخ  هصق 
يوش هدرسفا  وت  هک  مراذگن 

يوش هدرزآ  ما  هتفگ  نم و  زا 
ام ییاهنت  هب  يامنب  محر 

ایب ياشخبب و  تفر  اطخ  رگ 
رارسا ربص و  نزخم  نآ  بنیز 
راگف لفط  نآ  هصق  زا  تشگ 
دینش وچ  ازفا  مغ  تانایب  بآ 

دیمهف ار  هش  هتفگ  ینعم 
رارق ربص و  یب  كدوک  ناک  دید 
رای هگتوعد  هب  تخر  دشک  یم 

بات بت و  نآ  رثا  زا  تیب  لها 
باوخ تیفیک  هب  دندرب  هار 

بش لد  نآ  رد  هک  دندرک  هچ  ره 
بل ددنب  ورف  مارآ و  دریگ 

ناس نیا  دزیرن  هدید  زا  کشا 
نابز هب  دراین  شیوخ  هصق 

لاح نآ  تفریذپن  نیکست  چیه 
لاحم رما  دش و  هدوهیب  یعس 

دیون انمت و  دنپ و  هدعو و 
دیفم داتفین  دندرک  هچ  ره 

درب همه  زا  ناوت  ربص و  تبقاع 
درپس شیوخ  مغ  تسد  ار  همه 

ردپ هدرک  مگ  كدوک  نآ  لاح 
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رثا درک  رگد  نامیتی  رد 
نوزف درد  دش و  هزات  اهغاد 

نوخ هب  لیدبت  همه  دش  اهکشا 
دنلب هناریو  تشگ ز  يا  هلان 

دنکف كالفا  همه  رد  نینط  هک 
ماب رد و  یب  هگیاج  نهک  نآ 

ماقم تشاد  یلع  لآ  نآ  رد  هک 
متس رفک و  هگ  راب  اب  دوب 

مه یکیدزن  هب  زور ،  بش و  نوچ 
دیزی هلان  نآ  زا  رادیب  تشگ 
دیسرپ بجوم  دش و  بجعتم 
تفاتش هناریو  بناج  یمداخ 

تفای یهاگآ  هعقاو  نیمغ  ناز 
ریسا لیخ  نآز  هک  دروآ  ربخ 

ریغص لافطا  هلمج  زا  یکی 
ردپ لتق  زا  ربخ  درادن  هک 

رد هب  رادید  هتخود  بش  زور و 
دیآ زاب  ردپ  هک  يدیما  هب 

دیآ زاب  رد  هدرک ز  رفس  نآ 
بآ هب  هدرب  یپ  هنشت  نآ  وچمه 

باوخ رد  ار  ردپ  راسخر  هدید 
رس هتشادرب  وچ  باوخ  نآ  زا  دعب 

ردپ نادقف  هب  هتشگ  وربور 
دیوج یم  ردپ  لصو  ایلاح 
دیوگ یم  رت  هدید  اب  هصق 

نوخ هدش  لد  وا  مغ  رد  ار  همه 
نورب هتفر  ناشفک  زا  رایتخا 

تسا هدزمغ  يرگن  یم  ار  هک  ره 
تسا هدکمتام  وچ  هناریو  نحص 

تسین نامرد  شملا  رب  نوچ  کیل 
تسین ناسآ  وا  نداد  تیلست 

راز كدوک  نآ  هک  تسا  نآ  میب 
رایسب دیاپن  درد  نینچ  اب 
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دیزی دینشب  وچ  هصق  نیا  حرش 
دیشیدنا يا  هقباس  یب  رکف 

تسا نامرد  یب  هن  درد  نیاک  تفگ 
تسا ناسآ  نآ  هراچ  سب  هکلب 

رظن دنکفا  رز  تشط  رب  دعب 
رتهب یجالع  هچ  نیا  زا  تفگ 
تسا ردپ  رجه  مغ  رگ  وا  درد 

تسا رز  تشط  نیا  رد  لصو  تبرش 
دنک شون  نآ  زا  هک  شدیهدب 

دنک شومارف  شیوخ  مغ  ات 
قبط هب  هگنآ  يو  روتسد  هب  سپ 

قح تجح  رس  دنداد  ياج 
رهم وچ  يور  نآ  وترپ  زک  دید 
رهپس کشر  قبط  ناماد  هتشگ 

رینم رهم  نیا  هک  شیوخ  اب  تفگ 
ریگملاع دوش  هولج  نینچ  اب 

مامن ردب  نیا  هولج  تبقاع 
ماش ییاوسر  هدرپ  دردب 

رون علطم  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب 
روتسم مدرم  هدید  زا  مزاس 

منکن ادیوه  هدیشوپ  زار 
منکن او  دوخ  ییاوسر  تشم 

ناهنپ ار  ادخ  رون  نوچ  تساوخ 
نآ رب  دنداهن  شوپ  رس  تفگ 

دیشروخ يور  هب  هک  ینامگ  هب 
دیشک هدرپ  ناوت  كاخ  یفک  اب 
شوپرس باجح و  هکنآ  زا  لفاغ 

شوماخ دیامنن  ار  قح  رون 
دوش شوماخ  هک  تسا  یعمش  هن  نیا 

دوش شومارف  هک  یثیدح  ای 
تساپ رس  رب  ناهج  داینب  هک  ات 

تساروشاع دوش  حبص  یبش  ره 
قح هیامنارگ  جنگ  نآ  دعب 
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قبط شوپ و  رس  بنیز  نوچ  تفای 
ار هقباس  یب  هیده  نیاک  تفگ 

ارسا يارب  دیتسرفب 
دیزی هاوخلد  هب  دعب  يا  هظحل 

دیسر هناورپ  هب  عمش  هلعش 
نیمز هب  ار  قبط  دنداهن  نوچ 
نیشن هناریو  كدوک  نآ  دزن 

ماش رواد  يو  هب  هک  ینامگ  هب 
ماعط هداتسرف  شوپ  رس  ریز 

شیر لد  اب  سپس  هدرزآ ،  تشگ 
شیوخ همولظم  همع  اب  تفگ 

مردپ قارف  جنر  ارم  هک 
مربخ یب  دوخ  یتسه  زا  دراد 

تسین ییادوس  شهاوخ و  ملد  رد 
تسین ییانمت  چیه  ردپ  زج 

مرگج نوخ  رت و  مشچ  هدرک 
مرضح ام  بلط  زا  زاین  یب 
یسوه ایند  هب  تسه  ارم  هن 

یسمتلم ردپ  لصو  زجب  هن 
ماعط بآ و  روخ و  باوخ و  نیا  نم  رب 

مارح داب  ردپ  هام  خر  یب 
نیسح راوخمغ  رهاوخ  نآ  بنیز 

نیسح رارسا  مرحم  سنوم و 
الب ریدقت و  ضرعم  رد  هک  نآ 

اضر میلست و  دیچیپن ز  رس 
ناگتخوسلد هد  یلست  نآ 

ناج هتخوس  هدز  تبیصم  نآ 
راز كدوک  نآ  تلاح  نوچ  دید 

راچد دوب  ملا  هودنا و  هب  هک 
نیسح ناتسبش  عمش  ياک  تفگ 

نیسح ناتسلگ  يابیز  لگ 
ردپ رادید  ترسح  رد  هک  يا 

رد هب  دیما  هدید  یتخود 
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زاین زجع و  دص  هب  هک  ار  يرد  نآ 
زاب هدش  تیور  هب  لاح  يدز ،  یم 

رثا دیشخب  وت  کشا  تبقاع 
رمث دروآ  وت  دیما  لخن 

دیدرگ تلاح  لماش  قح  فطل 
دیدرگ تلاصو  يوک  ربهر 

تسا قح  دیشروخ  قرشم  قبط  نیا 
تسا قبط  نیا  رد  همه  ملاع  ناج 

تسادخ رس  رس  هدرپ  نیا  ریز 
تسادهش هاش  ینارون  سار 
دمآ نایاپ  هب  وت  راظتنا 

دمآ نآ  شیتساوخ  یم  هکنآ 
ردپ ناماد  وت و  تسد  لاح 

ردپ ناج  وت  ناج  نیا  زا  دعب 
تفرگ شوگ  رد  وچ  هتکن  نیا  لفط ، 

تفرگ شوپرس  هدرپ و  قبط  زا 
رون نآ  رونم ز  هناریو  تشگ 

روط هب  تفات  یبن  ياسوم  هب  هک 
بات ملاع  رمق  نآ  وترپ 

باجح تفه  هرگنک  زا  دش  رب 
رس هب  داتفا  وچ  هدازهش  مشچ 

ردپ رون  رپ  نت و  یب  رس  هب 
تخورفا شهآ  هلعش  یشتآ 

تخوس ار  شدوجو  ياپارس  هک 
هآ هلعش  لد و  زوس  نآ  زا  دش 

هایس ماش  بش  يور  دبا  ات 
وت رس  يادف  هب  ناج  ياک  تفگ 
وت ؟  رکیپ  زا  رس  هدرک  ادج  هک 

درکن مرش  قح  تشک و ز  ار  وت  هک 
درکن ؟  مرزآ  وت و  نوخ  تخیر 

وت ندرگ  گر  تسدیرب  هک 
وت ؟  نت  ناج ،  ردپ  هدنام  اجک  هب 

دومن راوخ  ردپ و  یب  ارم  هک 
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دومن ؟  راتفرگ  وت  قارف  هب 
تخورفا دادیب  شتآ  نیا  هک  نآ 
تخوس اجکی  ام  یتسه  نمرخ 

داب هب  داد  ارم  ياهوزرآ 
داینب مدیما  خاک  زا  دنک 

ردپ رادید  هک ز  يراک  درک 
رت نوزفا  ممغ  نوخ و  ملد  دش 

وت رس  ياج  هب  شاک  ردپ  يا 
وت رتخد  رس  دندیرب  یم 

ناماس یب  ردپ و  یب  نیا  زا  دعب 
ناهج هب  منامب  دیما  هچ  هب 

یسب دنوادخ  هب  مناج  تخس 
یسفن منامب  هدنز  رگ  وت  یب 

زاسمد مغ  اب  دوخ و  زا  ربخ  یب 
زاین زار و  یمه  درک  ردپ  اب 

دوب هدمآ  بعت  هب  مغ  زا  شلد 
دوب هدمآ  بل  یکیدزن  هب  ناج 

رب هب  رون  رپ  رس  نآ  تفرگ  هگ 
ردپ هام  خر  دیسوب  هاگ 

شرس رود  تفص  هناورپ  تشگ 
شردپ يادف  درک  دوخ  ناج 

تسب ملاع  نیا  زا  دیما  مشچ 
تسویپ ناناج  هب  تفگ و  ناج  كرت 

دش قحلم  ردپ  هب  شکاپ  ناج 
دش قح  هار  ینابرق  تفر و 

كاخ تحاس  زا  يو  ناج  ریاط 
كالفا جوا  هب  دوشگب  لاب 

دوب شناج  زا  قمر  نت  رد  هک  ات 
دوب شناماد  هب  كاپ  رس  نآ 

كاپ رس  نآ  ناج  وچ  هنیس  رب  تشاد 
كاخ هب  داتفا  دوخ  هک  ینامز  ات 

تسب ملاع  نیا  زا  تخر  نوچ  دعب 
تسد زا  زین  هش  رس  ناج ،  اب  داد 
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شیوخ نتفر  اب  ملاع و  نیا  زا  تفر 
شیرپ عمج  نآ  لد  ناج و  تخوس 

راز هتسخ  لد  كدوک  نآ  گرم 
رارق بات و  مرح  لها  زا  درب 

ناشمغ رب  یمغ  دوزفا  زاب 
ناشمتام نهک  دیدرگ  هزات 

قشع نشلگ  نآ  زا  رگید  لگ  کی 
قشمد هب  دش  نازخ  كاخ و  رد  تفر 

ناهج راطقا  رد  تسا  هدینش  هک 
نارجه يالب  ناربج  هب  هک 

رطضم یلفط  هب  دنتسرفب 
ردپ ؟  نینوخ  رس  بش  لد  رد 

مایا دنیبن  تسا و  هدیدن  سک 
ماش بش  نآ  يرتزوسناج ز  بش 
دوب هدنکفا  رس  هچرگ  يربخم )  )

دوب هدنمرش  یصاع و  لجخ و 
هاش هشوگ  رگج  هب  لسوت  اب 

(306  ) هانگ ییاهر ز  دیما  دراد 

سانشان هدنیارس :   . 2

ارچ ؟  یباوخ  یمن  بنیز ،  یتسه 
تسا هدرک  لکشم  هلان  ار  ام  راک 
تسا هدرک  لزنم  ماش  رد  ناوراک 

دنا هدید  رون  هک  ینانینزان 
دنا هدیباوخ  يا  هناریو  لد  رد 

تسین راوخمغ  یلو  نوزفا  یسب  مغ 
تسین رالاسناوراک  ار  ناوراک 

ناشهآ زا  دوخ  هب  نازرل  قح  شرع 
ناشهار شرف  لیربج ،  رپهش 

زاین دص  اب  يرتخد  هنادزان 
زادگ زوس و  زا  هدنکآ  یلد  اب 

دوب هتفخ  كاخ و ،  يور  هداهن  رس 
دوب هتفشآ  دوخ  فلز  نوچمه  کیل 
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تشاد كالول  هش  اب  تبسن  هکنآ 
تشاد كاخ  يور  هب  رس  نماد ،  ياج 

تفرگ ایور  رتسب  زا  رس  هک  نوچ 
تفرگ اج  وا  لد  رد  مغ  ناهج  کی 
زان باوخ  رد  یگلمج  نانینزان ، 
زاس زوس و  مرگ  رادیب ،  یکدوک 

دش باتیب  رادید  رهب 
دش بآ  درک و  هیرگ  اسآ  عمش 

دوب دیما  ترسح و  رس  ات  ياپ 
دوب دیشروخ  یپ  رد  اسآ  هرذ 

تشاد هلاه  مغ  زا  شهام  يور  درگ 
تشاد هلان  ناتسین  کی  شناغف  رد 

تفرگ یم  نودرگ  هار  نوچ  شا  هلان 
تفرگ یم  نوخ  هدرپ  ار  وا  مشچ 

تشادن يداش  مغ ،  تشاد  یهاوخ  هچ  ره 
تشادن يدازآ  هتسب  رپ  ریاط 

دوب لامالام  قشع  زا  شیتسه 
دوب لاح  اپ  ارس  درک و  یم  هیرگ 

دنلب دش  بش  لد  رد  نوچ  شا  هلان 
دنلب دش  بنیز  زوسناج  هلان 

ارچ ؟  یباتیب  هک  كدوک  اب  تفگ 
ارچ ؟  یباوخ  یمن  بنیز  یتسه 
يا ؟  هدرسفا  ارچ  نم ،  بیلدنع 

يا ؟  هدرمژپ  هچ  زا  نم  لگون 
تفگ زار  نآ  هصق  بنیز  رهب 

تفگ زاب  ار  دوخ  باوخ  يارجام 
ما هدید  ار  ردپ  ایور  رد  تفگ : 
ما هدیسوب  وا  يور  اپ و  تسد و 

دوبن نم  باب  رادیب ،  مدش  نوچ 
دوبن نم  باتفآ  دوب و ،  هام 

تسا هتسخ  ردارب  دنزرف  دید 
تسا هتسسگب  ناج  تفلا ز  هتشر 

تشادن ینامرد  دید و  یم  ار  درد 
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تشذگ وا  شود  يور  ترسحز  رس 
دش روط  گشر  هناریو  ناهگان 
دش رون  رپ  ناهج  دمآ ،  باتفآ 

تفات هناریو  رد  قشع  باتفآ 
تفاتش دوخ  رهم  يوس  اسآ  هرذ 

دش هاش  يور  ناریح  يا  هظحل 
دش هللاراث  وحم  رس  ات  ياپ 

دوب هاش  وحم  هک  كدوک  لد  زا 
دوب هآ  دود  تساخ  یم  رب  هچنآ 

درک زاب  بل  هچنغ  دسوبب ،  ات 
درک زاغآ  ون  ار ز  يرارقیب 

دوب هدرک  مطالت  وا  قشع  رحب 
دوب هدرک  مگ  ار  شیوخ  ياپ  تسد و 

دش زوس  زاس و  مرگرس  ناس  هرذ 
دش زورفا  ناهج  دیشروخ  وحم 

تشادن ناناج  هدنبیز  يا  هفحت 
تشادن ناج  دقن  ریغ  ییامن  ور 

روط هب  ار  ینیسح  رون  نوچ  دید 
رون ماج  زا  تفص  یسوم  دش  تسم 
تشذگ یتسه  زک  تسم  دش  نانچ  نآ 

تشذگ یتسم  زا  هراوخ  یم  نیا  راک 
دش دیشروخ  یلد  نشور  زا  هرذ 

دش دیهان  هم و  زورفا  لفحم 
وا تسم  رس  دش  لصو  بارش  زا 

وا تسه  اب  وا  تسه  دش  دحتم 
( دوبن یقاب  ناشن  یقاس  زا  رگید  )

( دوبن یقاس  زج  هراوخ  یم  نآ  هکنآ  (ز 
بانج ؟  یلاع  نآ  فصو  میوگ  هچ  نم 

باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ  )

يوریپ ربکا  یلع  هدنیارس :   . 3

دناد  ادخ  دش ،  مالسلا  هیلع  ارهز  ناتسب  لگون  نآ  اب  هچ 
دراد  يرتسب  اجنآ  نوفدم و  دش  شوه و  زا  تفر  هک 
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دراد يرتخد  ناریو  ماش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
دراد يرتخا  کین  رتخد  ناریو  ماش  جنک  هب 
يراسخر هام  ینابز ،  نیریش  يربلد ،  يزیزع ، 

دراد يرکیپ  هم  یخرلگ ،  ینینزان ،  یفیطل ، 
هناریو کیرات و  هناخ  کی  رد  ماش و  جنک  هب 

دراد يرهوگ  شجنگ  یجنگ و  ارس  ناریو  نیا  رد 
نامولظم ناطلس  همولظم  رتخد  هلاس  هس 

دراد يرضحم  یلاع  هچ  نیب  اجنآ  رد  ور  هیقر )  )
تعسو ارهاظ  درادن  وا  قاور  نحص و  رگا 

دراد يرف  بیز و  رظن  رد  کچوک  ياج  نیا  یلو 
رف نویامه  نآ  مظعم  نیطالس  رابرد  وچ 

دراد يرتفد  باتک و  شنویامه  رابرد  هب 
هراوهگ قادنق و  مه  درگ  دشاب  عمج  وس  کی  ز 

دراد يربنم  شعیفر  خاک  يرگید  تمس  هب 
شیدرخ رب  هراوهگ  هقادنق و  دنهد  یم  تداهش 

دراد يربکا  ماقم  وک  یهاوگ  ربنم  دهد 
ار وا  سدقا  ناتسآ  ینیبب  رگ  تقد  هب 

دراد يرظنم  قاور  اجنآ  هک  یهد  یم  یهاوگ 
الاو رتخد  نآ  یسدق  هاگراب  حیرض و 

دراد يرتالاو  ینعم  ینعم ،  لها  مشچ  هب 
ماجرفدب ماش  رد  مه  همولظم  رتخد  نیا  یلو 

دراد يرگید  تشونرس  ناریو  ماش  روج  ز 
اج نیا  رد  ماش و  دمآ  هفوک  البرک و  تشد  ز 

دراد يروآ  نزح  هصق  وا ،  رس  رب  دمآ  هچ 
هتفر ؟  اجک  میاباب  هک  همع  زا  دسرپ  یم  یبش 

دراد يرخآ  مه  نآ  تسا ،  ینالوط  دنچ  ره  رفس 
رتخد نآ  دینشن  یتبثم  باوج  بنیز  زا  وچ 

دراد يرشحم  هبارخ  بش  نآ  شنویش  هآ و  ز 
رادیب دش  باوخ  زا  ویرغ  نیا  دینشب  وچ  نود  دیزی 

دراد ؟  يرگخا  ناج  رب  هک  اغوغ  نیا  تسیچ  اتفگب : 
تسا ناریسا  زا  وهایه  نیاک  بجاح  داد  شباوج 

دراد يرطضم  لاح  هک  دشاب  يرتخد  زا  اون 
نویش دنک  یم  وا  يرود  زا  دهاوخ و  یم  ردپ 
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دراد يرغال  درز و  مسج  مغ  هصغ و  طرف  ز 
دناد ادخ  دش ،  ارهز  ناتسب  لگون  نآ  اب  هچ 

دراد يرتسب  اجنآ  نوفدم و  دش  شوه و  زا  تفر  هک 
خیب زا  دش  هدیچرب  شتردق  هاگراب  دیزی و 

دراد يرفیک  کش  ههبش و  یب  دوب  دب  نوچ  لمع 
دلان یم  نوخ و  لد  هدرپ  زا  يوریپ )   ) دزیرب

دراد يرذآ  دوخ  لد  رد  هیقر )   ) نادقف ز 

یناهفصا ریغص  هدنیارس :   . 4

مراد نالیغم  راخ  زا  هدش  نوگلگ  ياپ 
مراد  ناودع  یلیس  زا  هدش  یلین  خر 

منک هناخمغ  هرسکی  ناهج  هک  مهاوخ  زاب 
منک هناوید  لد  زا  ناغف  دایرف و  زاس 

منک هناشاک  هناریو ز  هب  يور  شو  دغج 
منک هناریو  همه  ملاع  هک  ردق  نآ  میرگ 

مدای ینیشن  هناریو  تلاح  زا  دمآک 
مداینب شمغ  لیس  دنک  تسا  نآ  تقو 

مراد ناماس  هراوآ ز  يرس  نابیرغ  نوچ 
مراد نالان  هدرزآ و  یلد  نامیتی  نوچ 

مراد نابیرگ  هصغ  فک  هب  نارسا  نوچ 
مراد ناغفا  مغ و  گنچ  هب  هداتفا  ین  نوچ 

ریسا تسا و  نیمغ  تسا و  میتی  هک  یلفط  رهب 
ریصنو رای  یب  هش  نآ  نیسح  درورپ  زان 

مایا روج  هک ز  هیقر ،  لفط ؟  نآ  تسیک 
ماکان ناک  یبش  هصاخ  ناغف  تشاد  مد  همه 

ماش هناریو  هب  داتفا  ردپ  لایخ  هب 
مارآ شمسج  تفر ز  ردپ ،  دمآ ز  شدای 
يدرک ناسحا  يدمآ ،  اج  هب  هچ  مدقم  ریخ 
يدرک ناهنپ  وت  يور  امز  هک  رخآ  دش  هچ 

دنداشگب متس  تسد  ام  هب  وت  یب  ردپ  يا 
دنداد تلایع  هب  قدصت  هب  امرخ  نان و 
مراد ناوارف  وت  اب  ردپ  ناج  لد  درد 

مراد نارجه  هوکش ز  بل  هب  تسا و  لصو  هاگ 
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مراد نالیغم  راخ  زا  هدش  نوگلگ  ياپ 
مراد ناودع  یلیس  زا  هدش  یلین  خر 

مرب ماب و  رهز  دندنکف  هک  گنس  ره  ریغ 
مرس هب  يدیشکن  شزاون  تسد  رگد  سک 

ام لد  زا  ردپ  ناج  يا  ربخ  يراد  چیه 
ام لصاح  متس  قرب  زا  هتخوس  کلف  هک 

ام لزنم  نیک  هناریو ز  هشوگ  رد  هداد 
ام لفحم  بش  هب  تسا  هآ  هلعش  زا  نشور 

باوخ زا  هگان  هک  دوب  ناغف  مرگ  ردپ  اب 
بآ رپ  مشچ  ابا  درک  رظن  رادیب و  تشگ 

بات تقاط و  نت  هب  هن  نیلاب ،  هب  دید  ردپ  هن 
باب خر  رجه  هراب ز  رگد  درک  رس  هلان 

دش نوچ  دمآ  رفس  زا  مردپ  همع  تفگ 
دش نوخ  رپ  ملد  زاب  وا  مغ  زک  وگ  زاب 
نم رب  رد  نونک  دوب  ردپ  همع  ادخ  هب 

نم رت  مشچ  ود  دوب  وا  ضراع  زا  نشور 
نم رس  زا  دیشک  ياپ  رگد  راب  ور  هچ  زا 

نم رورپ  مغ  لد  داد  هب  همع  يا  سرب 
اجک باب  خر  رجه  اجک ،  هدید  مغ  نم 

اجک بات  یب  لد  نیا  اجک ،  درد  همه  نیا 
هام نوچمه  خر  دیشارخ  دیشورخ و  سپ 

هللا لآ  لد  هآ  ناور  تشگ  کلف  هب 
هاکناج یشورخ  هلمج  لد  دندیشک ز  رب 

هآ هلان و  زا  رپ  دندومنب  ار  یملاع 
دیزی هشیپ  افج  لاح ،  نآ  زا  هاگآ  تشگ 

دیهش هاش  رس  هناریو  هب  داتسرفب 
دمآ ناریو  هب  هاش  رس  هک  مد  نآ  زا  هآ 

دمآ ناشیرپ  عمج  نآ  ییوجلد  یپ 
دمآ نامیتی  تقو  رس  هب  فطل  رس  زا 

دمآ نامهم  هدز  رس  نآ  مغ  ناوخ  رس  هب 
دندید ناناج  وچ  تسد ،  ناج  دنتسش ز  همه 

دندید ناشخرد  رهم  نآ  قبط  رهپس  رد 
تسیرگن شرابک  باب  خر  هب  هیقر  نوچ 
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تسیرگب رمحا  لگ  نآ  رب  هژم  باحس  زا 
تسیچ وت ز  يوکن  يوم  نیا  ردپ -  نوخ -  رپ  تفگ 

تسیک هدز  مغ  نم  گرم  وت  لتق  ببس 
تندب زا  رس  هدرک  ادج  هک  اباب ،  ناج 

تنت هدنام  اجک  هب  ایآ  ندب  یب  رس  يا 
وت رس  يادف  هب  نم  يا  متشاد  نامگ  یک 

وت رکیپ  یب  رس  منیبب  لاح  نیدب  هک 
وت رونا  خر  هام  مرگن  نوخ  رد  هقرغ 

وت رورپ  مغ  رتخد  دنک  هچ  اباب  وت  یب 
داهنب یمارگ  باب  بل  هب  دوخ  بل  سپ 
دادن تسد  زا  رس  داتفین  ياپ  زا  دوخ  ات 

لوسر لآ  لد  لاح  دب  هچ  هک  هللا  ملع 
لوهج موق  نآ  هنیک  متس و  زک  نامز  نآ 

لوتب رازلگ  لگ  نآ  ناهج  تلحر ز  درک 
لوجع خرچ  ایا  وت  زا  ریغص )  ) دنام بجع  رد 

يدرک رگمتس  وت  نازیزع  لیخ  اب  هچ  هک 
يدرک زرم  یب  دح و  یب  یلع  لآ  رب  ملظ 

ناسح هدنیارس :   . 5

راز راز  میرگ  راذگب  ناج ،  همع 
ما  هنامیپ  هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
ما هناشاک  لزنم و  وک  ناج ،  همع 

ما هناریو  نیا  رد  نکاس  ارچ  نم 
نم دنتفر و ،  همه  منایانشآ 
ما هناگیب  هرفس  رب  نامهیم 

راز راز  میرگ  راذگب  ناج ،  همع 
ما هنامیپ  هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
نم ياپ  رد  رهگ  دزیر  یم  عمش ، 
ما هنادرد  یکدوک  دناد  هک  نوچ 
ریگ مارآ  نم  هب  دیوگ  یم  لقع ، 

ما هناوید  یقشاع  دنادن  وا 
راسگمغ يا  رادب  مناج  زا  تسد 

ما هناورپ  ار  قشع  غارچ  نم 
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سرپم ملاح  ابص  يا  نم  زا  رذگب 
ما هناناج  مغ  رد  ناج ،  زا  غراف 

مدش یناشیرپ  زا  بات  یب  هک  سب 
ما هناش  رب  دنک  ینیگنس  فلز ، 

وا لاخ  فلز و  هب  راتفرگ  نم 
ما هناد  دنمک و  نآ  ریسا  نم 

ودع يا  داب  رب  هتفر  منامناخ 
ما هنالفط  لد  رازآ  نک  مک 

 ( ناسح  ) شیوک زا  تفر  مناوت  یک 
ما هناخ  نیا  هدرورپ  کمن  نم 

بشما تسا  نم  گرم  بش  ناج  همع 
بشما تسا  نشور  هبارخ  مباب  خر  رون  زا  هک  ياو 

میتسکشب هنامیپ  ام  هک  وگ  رب  نیدباعلا  نیز  هب 
بشما تسا  نم  دزن  رد  نکشب  ار  هنامیپ  مه  وت 

منم هنادرد  رتخد 
منم هناریو  جنک  هب 

مرسب دمآ  هچ  همع 
؟  مردپ دماین  ارچ 

ناسح هدنیارس :   . 6

مدرک بت  ردپ  وت  رجه  شتآ  متخوس ز 
مدرک بش  رگنب  يزور  هچ  هب  ار  دوخ  زور 

دز یم  میور  رس و  رب  ودع  وچ  هنایزات 
مدرک بنیز  هب  يور  سک  همه  زا  دیما  ان 

میتی  کشا 
مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  همع  يا 

مییرگب هناریو  هب  هناخ ،  نطو و  زا  رود 
دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  هدرمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 
مربص هساک  رگد  همع  يا  دش  زیربل 

مییرگب هناریو  لد  نیا  وت و  لاح  رب 
نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 

مییرگب هناشیرپ  مرانک ،  هب  نیشنب 
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قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  نوچ  میدرگ 
مییرگب هناشاک  هشوگ  نیا  رد  عمش  نوچ 

دیاب هک  همع  يا  دشک  یم  ارم  هدقع  نیا 
مییرگب هناگیب  مدرم  رظن  شیپ 

ع)  ) هیقر ترضح  همانترایز  ع ، )  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح  مهدزای :  شخب 

ع)  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح 

دیآ هکنآز  نم  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

رد يرمق ، )  لاس 973  هب  یفوتم   ) ینارعـش هب  روهـشم  يرـصم ،  یعفاش  دمحا  نب  باهولادبع  میدروآ ،  رـضاح  باتک  زاغآ  رد  هکنانچ 
هیلع هیقر  ترـضح  دـقرم  هب  هک  دراد  دوجو  يدـقرم  هعقب و  قشمد ،  عماج  دجـسم  کـیدزن   : ) دـنک یم  لـقن  مهد ،  باـب  ننملا ،  باـتک 

تسا :  هتشون  نینچ  دقرم ،  نیا  هاگرد  رد  عقاو  یگنس  يور  رب  تسا .  فورعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا 
لآ دورو  هب  هک  تسا  یناکم  هناخ  نیا   ) مالسلا هیلع  هیقر  دیهشلا ،  نیسحلا  تنب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لآب  تفرـش  هعقب  تیبلا  اذه 

(307  ( ) تسا هتفای  تفارش  هیقر  ترضح  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تاداـس زا  یکی  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1280  رد  راب  کی  تسا ،  هدـش  ریمعت  اـهراب  ریخا  نورق  رد  همولظم ،  رتخد  نیا  رهطم  دـقرم 

هب زین  ریخا  ياهلاس  زا  لبق  نآ  ریمعت  نیرخآ  و  تسا .  هدیدرگ  رکذ  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  نآ  ناتساد  هک  یـضترم  دیـس  مان  هب  مرتحم 
ریمعت دروـم  رد  تسا ،  هتفرگ  ماـجنا  يرمق  يرجه  لاس 1323  رد  ناریا  مظعاردص  ناطلـسلا  نیما  کباتا  ناخ  رغـصا  یلع  زاریم  هلیـسو 

هیلع هیقر  ترضح  دقرم  برد  يالاب  رب  هک  هدورس  يراعشا  يرمق ،  يرجه  يافوتم 1371  یلماع  نیما  نیسحم  دیس  همالع  موحرم  ریخا ، 
ریمعت خـیرات  هدام  رخآ ،  تیب  دـنک و  یم  لقن  هعیـشلا  نایعا  رد  وا  دوخ  هک  تسا ،  تیب  ود  نیا  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدـش  شقن  مالـسلا 

تسا همولظم  نیا  دقرم 
یلع ایلعلا  هبترلاوذ  هل 

ددج ناریا  یف  ردصلا  ریزو 
انب وهزت  اهتخرا  دق  و 
دمحا لآ  نم  هیقر  ربقب 

شیاجنگ لحم و  یکچوک  هموصعم و  رتخد  نیا  ربق  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  نادـناخ  نادـنمقالع  هجوت  ترثک  تلع  هب  رخاوا ،  نیا  رد 
اب روظنم  نیدب  دهد و  هعسوتار  هردخم  مرح  هک  دمآ  رب  ددص  رد  یلاخلخ  هللا  رصن  خیـش  جاح  روفغم  موحرم  نیریاز ،  يارب  نآ  نتـشادن 

هنالهاج و ياهبـصعت  رطاخ  هب  یلو  درک .  يرادـیرخ  ار  مرح  فارطا  ياه  هناخ  نادـناخ ،  نیا  ناـبحم  ناراـکوکین و  زا  يا  هدـع  کـمک 
روظنم هب  دـیدج  ناـمتخاس  ياـنب  هک  اـجنآ  زا  دـندرک .  يراددوخ  تویب  هیلخت  زا  اـه  هناـخ  ناـبحاص  زا  یعمج  هناـضرغم  ياـهیراکعمط 

هیلخت و اذل  دنتـشاد ،  ار  یقح  نینچ  اعرـش  هکنیا  اب  دنوش ،  روز  هب  لسوتم  دنتـساوخ  یمن  رما  نایدصتم  دوب ،  يدابع  لحم  کی  سیـسات 
هجیتن رد  هللادـمحب  هکنآ  ات  دوب  راظتنا  هب  ناقاتـشم  نادـنمقالع و  مشچ  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  نیدـنچ  فارطا  ياه  هناخ  لماک  بیرخت 
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دندرک تخادرپ  اه  هناخ  نابحاص  هب  ار  یقاقحتسا  تمیق  فعاضم  فاعضا و  هک  نایدصتم ،  نایناب و  غیرد  یب  شـشخب  لذب و  یعاسم و 
نویناحور املع و  زا  یعمج  هیروس و  یتلود  تاماقم  نیلوسم و  زا  یضعب  روضح  اب  يدالیم  ربارب 1984  سمش  يرجه  خیرات 1364  رد  ، 

البق دنچ  ره  دوب  یلعف  يانب  لخاد  رد  هک  ار  يا  هناخدور  ریسم  انب  ماکحتسا  زا  رتشیب  نانیمطا  يارب  انمض  دش .  نامتخاس  هب  عورـش  امـسر 
يانب يزیر  یپ  هب  عورـش  سپـس  دیماجنا .  لوط  هب  هام  جـنپ  رییغت  نیا  و  دـندرب ،  نوریب  مرح  نامتخاس  زا  یلک  روط  هب  دـندوب ،  هداد  رییغت 

دیدرگ .  مرح  دیدج 
رد تسانبریز .  یقاب  و  زاـب ،  ياـضف  تحاـسم  نیا  زا  یبیرقت  عبرم  رتم  هک 600  تسا  عبرم  رتـم  ابیرقت 4500  نامتخاس  تحاـسم  عومجم 

دیدج يانب  رد  شیاهقاور  مرح و  تعـسو  هک  تسا  هدش  هتخاس  ( 20*40  ) عبرم رتم  تعسو 800  هب  يدجسم  نامتخاس ،  یبونج  تمـسق 
 . دیامرف تیانع  ریخ  يازج  شنایناب  هب  دنوادخ  دوب .  دهاوخ  عبرم  رتم  ابیرقت 2600 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  همانترایز 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
مالـسلا بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب  هللا و  همحر  مالـسلا و  هیحت و  کیلع  هیقر  انتدیـس  ای  کـیلع  مالـسلا 

یلو تنب  ای  کیلع  مالسلا  تانموملا  نینموملا و  ما  يربکلا  هجیدخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  نیملاعلاءاسن  هدیس  ارهزلا  همطاف  تنب  ای  کیلع 
هیضرلا اهتیا  کیلع  مالسلا  دیهشلا  هقیدصلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  دیهشلا  نیسحلا  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یلو  تخا  ای  کیلع  مالـسلا  هللا 

یلع کیلع و  هللا  یلص  هیهبلا  همولظملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هلضافلا  هیکزلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیقنلا  هیقتلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیـضرملا 
متربص امب  مکیلع  مالـسلا  نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  كدادجا  کئابآ و  عم  هنجلا  یف  كاوام  کلزنم و  هللا  لعجف  کندب  کحور و 

نیبیطلا هلآ  دـمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  هتاکرب و  هللا و  همحر  فیرـشلا و  کـمرح  لوح  نیفاـحلا  هکئـالملا  یلع  رادـلا و  یبقع  معنف 
نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  نیرهاطلا 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  مهدزاود :  شخب 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها 

هدروآ و ینخـس  باب  نیا  رد  سک  ره  تسین ،  مولعم  قیقحتلا  یلع  دـنا و  هتـشون  فلتخم  ماش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  فقوت  تدـم 
زور لهچ  بئاصملا  ضایر  هیـشاح  رد  ناشیا  هک  هدرک  لقن  هماقم  هللا  یلعا  یئابطابط  دیـس  زا  بهذـملا  زارط  رد  تسا .  هدومن  یتاـبیرقت 

تسا .  هتفگ 
زین نازحالا  جـیهمو  اکبلا  حاتفم  بحاـص  تسا .  هداد  هیوباـب  نبا  هب  تبـسن  ار  نآ  هتفگ و  هاـم  شـش  يو  یفـشاک ،  زا  ینـالیم  تیاور  هب 

مدرم هک  دید  نوعلم  دیزی  نوچ  هلمجلاب ،  هللادنع .  ملعلا  دنا و  هدنامن  ماش  رد  رتشیب  زور  هد  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دنا و  هتفگ  زور  هدـجیه 
هب تکرح  ماش و  رد  تماقا  نیب  دقفت ،  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دوش ،  اپب  هنتف  هک  تسا  کیدزن  دـننک و  یم  راثن  تنعل  وا  رب  ماش 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اندج  هرجاهم  اهناف  هنیدملا  یلا  اندر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  هایلع  تخاس .  ریخم  هنیدـم  يوس 

 ( نادرگ زاب  تسام  دج  هاگترجه  هک  هنیدم  هب  ار  ام  )
دصناپ یتیاور  هب  و  رفن ،  یس  دیبلط و  تفر ،  یم  رامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  هک  ار ،  ریـشب  نب  نامعن  نیعل  دیزی 

 ، دوب مزال  هچنآ  ار ،  اهنآ  رفس  بابسا  نینچمه  ناسرب .  هنیدم  هب  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تفگ :  درک و  وا  هارمه  زین  ار  نایهاپس  زا  رفن ، 
امش يآ و  دورف  دنیآ  دورف  دنهاوخ  یم  هک  اجره  شاب و  راپـسهر  دنیامن  رایتخا  اهنآ  دوخ  هک  ناکم  ره  هب  هک  دومن  شرافـس  درک و  ایهم 
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(308  . ) دشابن راوشد  نانز  رب  هک  دییآ  دورف  رترود  اهنآ  زا 
نیا مالسلا  هیلع  موثلک  ما  يا  بنیز و  يا  تفگ :  تخیر و  اهنآ  يور  رایسب  ياهلام  دندرک و  مهارف  ار  نارتش  داد  نامرف  سپس  نیعل  دیزی 

دشاب .  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  ضوع  ات  دیریگب  ار  لاوما 
دومرف :  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  هردخم  ایلع 

 ، کلذ نوکی  هللاو ال  ال  الام ،  هضوع  اوذـخ  لوقت  یخا و  لتقت  کهج  بلـصا و  کـبلق و  یـسقا  كءاـیح و  لـقا  اـم  کـلی  دـیزی و  يا  )
دیزی ) لجخف 

یهدیم نم  هب  لام  نآ  ضوع  رد  یناسر و  یم  لتق  هب  ارم  ردارب  یمرزآ ،  یب  لد و  گنـس  ایح و  یب  ردقچ  وت  رب  ياو  دـیزی ،  يا  دومرف : 
دیدرگ .  نیگمرش  هدز و  تلجخ  دیزی  دش .  دهاوخن  زگره  نیا  مسق  ادخ  هب  هن 

نیز ماما  هب  هتخاس و  وبـشوخ  روفاـک  کـشم و  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رـس  تقونآ  دـنیوگ :  رگید  یـضعب  فنخم و  وبا 
دندومرف .  رهطم  دسج  هب  قحلم  دندیناسر و  البرک  هب  ار  رهطم  رس  نآ  ناشیا  دندرک و  میلست  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

دندشن نوریب  ماش  زا  تیب  لها  ات  تشگ و  رادومن  هیوامس  راثآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  سپ  میناوخ :  یم  قودص  خیـش  یلاما  رد 
تشگن عفترم  روبزم  هیضرا  هیوامس و  راثآ  نآ  دندینادرگن ،  زاب  البرک  هب  ار  رهطم  رس  نآ  و 

هب البرک  رد  رهطم  رس  دنیوگ  یم  هدرب -  مان  ار  اهنآ  بهذملا  زارط  رد  هکنانچ  زین -  رگید  یعمج  و  نیعلا )  رون   ) رد ینیارفسا  قاحسا  وبا 
تشگ .  قحلم  ندب 

رد تسناوت  هکنادـنچ  ادـتبا  رد  نوعلم  نآ  يرآ ،  دـندرک .  نیزم  رات  رز  يابید  عاونا  هب  ار  اهنآ  ياهلمحم  ات  داد  روتـسد  دـیزی  هلمجلاـب ، 
امرس امرگ و  جنر  زا  هک  داد  فقوت  هناریو  رد  نادنچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ  دیشوک و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تبرک  ترجز و 
مادنا دش و  بآ  ناینب  تشز  مدرم  نآ  تمدص  نادنز و  يراوس و  رتش  تمحز  زا  ناشیا  تشوگ  تخادنا و  تسوپ  ناشکرابم  ياه  هرهچ 

ار دوخ  نیک  رپ  لد  شتآ  اـت  درکن  راذـگ  ورف  نیک  ضغب و  تاودـع و  تایـضتقم  زا  هنوگ  چـیه  تشگ و  رازن  رازآ  ترثک  زا  ناـشفیرش 
نامالغ و نادنزرف و  یتح  دنداد ،  رارق  تعنش  تنعل و  هنوگ  رازه  دروم  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  ایند  مدرم  هتفر  هتفر  هکنیا  ات  داد ،  نیکست 
دیآرد و رهم  رد  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  هکنآ  رگم  دیدن  هراچ  هدیدب  کیرات  راگزور  نیا  نوچ  دندیروش .  وا  رب  يو  دوخ  تیب  لها 

يا هقیقد  هک  داد  روتـسد  يو  هب  داتـسرف و  ناشیا  هارمه  ار  یـصخش  اذل  دهد .  تعجارم  هنیدـم  بناج  هب  تمرح  تزع و  لام و  اب  ار  اهنآ 
دنکن .  یهاتوک  ناشیا  ماشتحا  مارتحا و  رد 

يارب ماش  مدرم  دـندش و  نوریب  راظتنا  هب  هایـس  ياهـسابل  اب  ماش  نارتخد  نانز و  هتخاس  ایهم  هتـسیاش  یبوخ و  روط  هب  ار  رفـس  بابـسا  يو 
نوریب هک  داد  هزاجا  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دش ،  نوریب  دیزی  سلجم  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  دندیدرگ .  ایهم  تعیاشم 

دنیایب . 
هلان هیرگ و  زا  دندیود و  نوریب  ناشیا  تاقلعتم  دیزی و  ياهرتخد  نایفسوبا و  لآ  نانز  دندمآ .  نوریب  دیزی  يارسمرح  زا  تمـصع  ناوناب 

دندیناسر .  دوبک  خرچ  هب  ار  ادص 
نیرز ياهلمحم  اب  ارم  دومرف :  هدیشکرب  لد  زا  هلان  داتفا  راترز  ياهلمحم  نآ  رب  شمشچ  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  هردخم  ایلع  نوچ  دنیوگ : 

مالسلا هیلع  تیب  لها  هک  ینامز  تفرگ .  الاب  مدرم  نویش  يادص  اهنآ  هدهاشم  اب  دندرک و  شوپ  هایـس  ار  اهلمحم  نآ  هجیتن  رد  راک ؟  هچ 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  دندیـشکرب و  لد  زا  اه  هلان  هداـتفا ،  دـندش  نوریب  هنیدـم  زا  هک  يزور  نآ  داـی  هب  دـنوش  لـمحم  راوس  دنتـساوخ 

کیره تشذگ و  راوشد  یسب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هب  زور  نآ  رد  دومرف .  یم  رما  ییابیکش  ربص و  هب  داد و  یم  تیلـست  ار  اهنآ  مالـسلا 
دنتفر .  نوریب  ماش  هزاورد  زا  ات  دندومن  یم  يراوگوس  هلان و  راهظا  ینابز  هب 

تقو نیا  رد  دیدرگ ،  بیاغ  ماش  مدرم  رظن  زا  اهنآ  يرامع  هک  ینامز  ات  دندشن  تکاس  نانآ  داد و  یم  ربخ  تمایق  روش  زا  ماش  مدرم  هلان 
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یم هک  روط  ره  تکرح  ریـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  و  دنتـشگزاب .  رهـش  هب  سوسفا  لاـمک  اـب  ناـیرگ  نـالان و 
مایق يرادازع  مسارم  هب  دندش  یم  دراو  هک  زین  هیرق  رهش و  رد  دندمآ و  یم  دورف  دنتـساوخ  یم  اج  ره  دندومن :  یم  قیرط  یط  دنتـساوخ 

دنتخاس یم  نیجع  نینوخ  کشا  اب  ار  كاخ  دندرک و  یم 
ناشیا زا  رود  دوخ ،  نادرم  اب  دندمآ ،  یم  دورف  اجک  ره  رد  تشاد و  یم  لومعم  ناشیا  هب  تبسن  ار  میرکت  ریقوت و  لامک  ریشب  نب  نامعن 

قارع یلاوح  هب  هک  یماگنه  ات  دوب  نینچ  دنـشاب و  دوخ  لاـح  هب  لاـیخ  تینما  لاـب و  تغارف  اـب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  اـت  درک  یم  لزنم 
دندش .  کیدزن 

 ، درک ربارب  هایـس  كاخ  اب  ار  دـیزی  هنوگچ  هک  دیجنـس  ار  مالـسلا  هیلع  نیموملاریما  دیـشر  رتخد  یهلا  تساـیک  تسایـس و  دـیاب  اـجنیا  زا 
عنم ار  وا  یـسک  دیایب  دهاوخ  یم  ماش  نانز  زا  ینز  ره  هک  داد  نامرف  هنوگچ  درک ،  اپ  رب  دیزی  تختیاپ  همـصاع و  رد  ازع  سلجم  هنوگچ 

هک داد  نامرف  هنوگچ  و  درک ،  اشنا  ار  هیما  ینب  نعاطم  بلاثم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  تیمولظم  يواح  یثارم  هنوگچ  دنکن ، 
قح هملک  يالعا  ار  دوخ  ریـس  طخ  دز و  یم  قح  يادـن  یمه  مالـسلا  هیلع  بنیز  یلزنم  ره  رد  هتبلا  دـننک ؟  هایـس  ار  اهملع  ار و  اهیرامع 
ولع تفارـش و  تلالج و  تمظع و  رگناشن  دوخ  نیا  و  دیـسر ،  فده  هب  ات  درب  راک  هب  ار  دوخ  یعـس  یمامت  هنوگنیدـب  و  دوب ،  هداد  رارق 

 ، ینعم رد  دوب و  هدرک  تمحرم  مالـسلا  هیلع  بنیز  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  یلماک  صاـخ و  شناد  ملع و  ییابیکـش و  ربص و  تمه و 
(309  . ) دوب هدرک  هریخذ  قح  نید  يایحا  يارب  دوخ  هنیزخ  رد  ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  هیقر  دای  هب 

روضح هب  تیلست  ضرع  يارب  هنیدم  ياهنز  تشگزاب ،  هنیدم  هب  ناهارمه  اب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور 
یم اـهنآ  و  درک ،  یم  ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  ماـش  هفوک و  ـالبرک و  زوسناـج  ثداوـح  یماـمت  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  دـندمآ .  ناـشیا 

دومرف :  داتفا و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دای  هب  هکنیا  ات  دنتسیرگ 
 ، دندینـش ار  نخـس  نیا  یتقو  اـهنز  درک .  دیفـس  ار  میوم  مخ و  ار  مرمک  ماـش  هبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تلحر  تبیـصم  اـما 

(310  . ) دنتسیرگ رایسب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زادگناج  ياهجنر  دای  هب  زور  نآ  و  دش ،  دنلب  هیرگ  هلان و  نویش و  هب  ناشیادص 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تامارک  مهدزیس :  شخب 

همدقم

ناشخر رهم  نیا  دبا  ات  دباتب  اما  شوماخ و ،  ایقشا  روج  ناشطع ز  هاش  نآ  نیسحزا  دناماجب  ناریو  ماش  رد  يرتخد  هلاس  هس 
ياهشخب لالخ  رد  البق  هک  تسا  هدرک  زورب  يددعتم  تامارک  خیرات ،  لوط  رد  ترضح ،  نآ  رهطم  دقرم  مالسلااهیلع و  هیقر  ترضح  زا 

 : مینک یم  بلج  رگید  تفگش  تامارک  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  کنیا  و  ( 311  ) میدرک هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هتشذگ ، 

دناوخب ار  هیقر )   ) مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  وگب 

یمق سابع  خیـش  جاح  ماقمیلاع  ثدحم  موحرم  دنزرف  يرمق ، )  يرجه  مرحم 1369  يافوتم   ) هداز ثدـحم  یلع  ازریم  جاح  موحرم   . 1
دومرف :  یم  ناشیا  دندوب .  نارهت  روهشم  يابطخ  ظاعو و  زا  امهیلع ،  یلاعت  هللا  ناوضر  ( 312)

 . دوبن نکمم  نم  يارب  ندرک  ینارنخـسو  نتفر  ربنم  هک  ییاج  ات  مدوب ،  هدش  التبم  ادـص  یگتفرگ  هرجنح و  یتحاران  يرامیب و  هب  لاسکی 
مدرک .  هعجارم  هبرجتاب  صصختم و  یبیبط  هب  زین  نم  دتفا ،  یم  هجلاعم  رکف  هب  یعقوم  نینچ  رد  یضیرم  ره  ملسم ، 
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دـشابن جالع  رگا ال  هدش و  جلف  هداتفا و  راک  زا  یتوص  ياهرات  زا  یـضعب  هک  تسا  دیدش  ردـق  نآ  نم  يرامیب  دـش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ 
تسا .  جالعلا  بعص 

اب یتح  منک و  يراددوخ  نتفر  ربنم  زا  هام  دـنچ  اـت  دـیاب  هک  تفگ  داد و  تحارتسا  روتـسد  تشون  هک  يا  هخـسن  نمـض  رد  جـلاعم  بیط 
موادم و تحارتسا  هجیتن  رد  ات  مسیونب ،  ار  اهنآ  مشاب  هتشاد  راظتنا  ما  هچب  نز و  زا  ار  یبلطم  ای  مهاوخب و  يزیچ  رگا  منزن و  فرح  یسک 

ددرگرب .  نم  هب  اددجم  هتفر  تسد  زا  یتمالس  دیاش  وراد ،  لامعتسا 
زیچ ره  زا  رتشیب  ناسنا  اریز  تساسرفتقاط ،  تخـس و  یلیخ  هچب ،  نز و  اب  یتح  مدرم  اب  ندزن  فرح  يرامیب و  نینچ  لـباقم  رد  ربص  هتبلا 

تسین مولعم  مه  نآ  مشاب ؟  تحارتسا  رد  هتسویپ  منزن و  یفرح  میوگن و  چیه  هام  دنچ  ات  دوش  یم  روطچ  دراد و  دونشو  تفگ  هب  جایتحا 
دشاب .  هچ  هجیتن  هک 

دیدش یتحاران  رارطضا و  دهد .  یم  تسد  رامیب  هب  يرارطضا  لاح  هچ  یکانرطخ ،  يرامیب  نینچ  ندمآ  شیپ  اب  هک  تسا  نشور  همه  رب 
عطق يرـشب  ياه  هراچ  مامت  زا  شدیما  ناسنا  هک  تسا  یناشیرپ  تلاح  نیا  دزادنا ،  یم  هداعلا  قوف  تردق  کی  دای  هب  ار  یمدآ  هک  تسا 

فطل نایاپ  یب  يایرد  زا  هدرک و  تجاح  ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  اهنآ  هلیـسوب  اـت  دـتفا  یم  یهلا  هاـگرد  ناـبرقم  داـی  هب  هدـش و 
دریگب .  يا  هرهب  دنوادخ 

رهظ و زامن  زا  دعب  يزور  متـشادن .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  زج  يا  هراچ  يدـمآ ،  شیپ  نینچ  اب  مه  نم 
ناشیا سدقم  دوجو  هب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  متخیر و  کشا  یلیخ  دمآ و  تسد  هب  لسوت  لاح  رـصع ، 

لها نم  نیا  رب  هوالع  تساسرفتقاط .  نم  يارب  يراـمیب  نینچ  لـباقم  رد  ربص  هللا ،  لوسر  نباـی  متفگ :  هداد  رارق  بطاـخم  مدوب  لـسوتم 
 ، متیب لها  امـش  نارکون  زا  ما و  هتفر  ربنم  ماودـلا  یلع  لاح  هب  ات  رمع  لوا  زا  نم  مورب .  ربنم  ناـشیا  رب  دـنراد  راـظتنا  نم  زا  مدرم  مربنم و 
هچ ار  اهتوعد  تسا ،  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  انمـض  مشاب .  رانک  يرامیب  رثا  رب  ساسح  تسپ  نیا  زا  هرابکی  دـیاب  هک  هدـش  هچ  الاح 

دهد .  میافش  ادخ  ات  امرفب  یتیانع  اقآ  منک ؟ 
نـشور رونم و  نآ  زا  یمین  هک  مدـید  یگرزب  قاطا  رد  ار  مدوخ  باوخ ،  ملاع  رد  مدـیباوخ .  مک  مک  لومعم  قبط  لسوت ،  نیا  لاـبند  هب 

کیرات یمک  نآ  رگید  تمسق  دوب و 
تقوشوخ لاحشوخ و  یلیخ  تسا .  هتـسشن  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینوکلا  یلوم  ترـضح  دوب  نشور  هک  تمـسق  نآ  رد 

رارـصا اصوصخم  و  ندومن ،  تجاح  ضرع  مدرک  انب  مدرک .  ادیپ  زین  ایور  لاح  رد  متـشاد  يرادیب  لاح  رد  هک  ار  یلـسوت  نامه  مدـش و 
مناوت یم  روطچ  هداتفا  راک  زا  هرجنح  نیا  اب  یلو  ما ،  هدش  توعد  ددعتم  دـجاسم  رد  نم  تسا و  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  هک  متـشاد 

منزن .  یفرح  زین  دوخ  ياه  هچب  اب  یتح  هک  هدرک  عنم  رتکد  هکنآ  لاح  میامن و  ینارنخس  هتفر و  ربنم 
زا هلمج  دنچ  وگب  هتسشن  برد  مد  هک  دیـس  اقآ  نآ  هب  دومرف  درک و  نم  هب  هراشا  ترـضح  متـشاد ،  يراز  عرـضت و  حاحلا و  یلیخ  نوچ 

مدید مدرک  هاگن  قاطا  برد  هب  نم  دیوش .  یم  بوخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دیزیرب ،  کشا  سمک  امـش  دناوخب و  ار  هیقر )   ) مرتخد تبیـصم 
هب ار  اقآ  رما  تسا .  هتسشن  دشاب  یم  نارهت  تعامج  همئا  زا  ابطخ و  املع و  زا  هک  یمق  یئابطابط  یفطـصم  اقآ  جاح  ياقآ  مرهاوخ  رهوش 

ار مرتخد  هضور  دومرف  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  دنک ،  يراددوخ  تبیـصم  رکذ  زا  تساوخ  یم  ناشیا  مدناسر .  هدربمان  صخش 
هچب هنافساتم  اما  متخیر ،  یم  کشا  مدرک و  یم  هیرگ  مه  نم  دش و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تبیـصم  رکذ  هب  لوغـشم  ناشیا  ناوخب . 

مورحم ضیف  رپ  سلجم  نآ  زا  ارچ  هک  مدوب  رثاتم  فساتم و  مدش و  رادیب  باوخ  زا  یتحاران  اب  مه  نم  دندرک و  رادیب  باوخ  زا  ارم  میاه 
تشادن .  ناکما  یلاع  هرظنم  نآ  هرابود  ندید  یلو  ما ،  هدنام 

يرامیب یتحاران و  زا  يرثا  الصا  هک  دش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ  هناتخبشوخ  مدومن .  هعجارم  صصختم  نامه  هب  دعب ،  زور  ایو  زور ،  نامه 
دیتفرگ ؟  هجیتن  عیرس  يدوز و  نیا  هب  هک  دیدروخ  هچ  امش  دیسرپ  نم  زا  دوب  بجعت  رد  تخس  هک  وا  تسین .  راک  رد  یلبق 
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لسوت ناتساد  ندینش  زا  دعب  یلو  دوب ،  هداتـسیا  اپ  رـس  تشاد و  تسد  رد  ملق  رتکد  مدرک .  نایب  ار  مدوخ  باوخ  لسوت و  یگنوگچ  نم 
هداد تسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینوکلا  یلوم  مان  رثا  رب  هک  يونعم  تلاح  کی  اب  داتفا و  نیمز  رب  شتـسد  زا  ملق  رایتخا  یب  نم 

زج امش  یتحاران  نیا  اقآ ،  تفگ :  سپس  درک و  هیرگ  یتخل  تخیر .  یم  شراسخر  رب  کشا  هرطق  هرطق  تسـشن و  تبابط  زیم  تشپ  دوب 
(313  . ) تشادن يرگید  جالع  هار  هراچ و  یبیغ  دادما  تیانع و  لسوت و 

تسا  هدیکچ  شیولگ  وا ز  نوخ  هک  رس ،  نآ 
تسا هدیمرآ  كاخ  لد  رد  هک  مغ  جنگ  نیا 

تسا هدیرب  نت  زا  رس  نیسح  رتخد  نیا 
دید باوخ  هب  ار  ردپ  هک  يرتخد  تسا  نیا 

تسا هدیسر  ناریسا  دزن  هب  نوخ  تشد  زک 
تفگ دیدن و  ار  ردپ  باوخ و  دش ز  رادیب 

تسا هدید  هچ  نم  زا  رگم  ردپ  ناج ،  همع  يا 
ام رهب  هدیدنسپ  بارخ  نکسم  نیا 
تسا هدیزگ  ار  ادخ  راوج  دوخ  رهب  زا 

مردارب دشاب  هک  تفگ  هیرگ  هب  بنیز 
تسا هدیمخ  مغ  زا  متماق  هک  رفس  ردنا 

دش دنلب  اهنز  هیقر و  هلان  سپ 
تسا هدینش  رگمتس  دیزی  ار  هلان  نآ  و 

نیسح رس  هبارخ  يوس  دنرب  اتفگ 
تسا هدیکچ  شیولگ  وا ز  نوخ  هک  رس  نآ 

ناج دادب  هیقر  باب ،  سار  دید  نوچ 
تسا هدیرپ  تنج  يوس  وا  ناور  غرم 

ناهجرد هک  یمیتی  هلاس  هس  نآ  تسا  نیا 
تسا هدیدن  ردارب  لتق  باب و  غاد  زج 
تسیچ هناد  زان  نیا  دقرم  بالگ  یناد 

تسا هدید  کشا  البرک  ناقشاع  زا 
زیزع نآ  ربق  دبا  هب  ات  تسه  رومعم 

(314  . ) تسا هدیدن  سک  ناهج  هب  ار  دیزی  ربق  کیل 

ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

تاراشتنا رتفد  هب  يا  همان  یط  مق ،  هیملع  هزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 
دنا :  هتشاد  موقرم  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بتکم 

هللا هیآ  موحرم  تامارک  هرابرد  ( 315  ) ناشفارد نسح  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  نآرق ،  رـسفم  ینابر و  ملاع   . 2
دندرک .  لقن  نینچ  ( 316  ( ) هر  ) یناتسیس یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا 
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 ( ، مدناوخ یم  رطق  حرش  نم  نامز  نآ  رد   ) مدوب هتـسشن  یناتـسیس  یلع  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  تمدخ  رد  زور  کی 
رد دهاوخ .  یم  تاقالم  هدمآ و  ارزولا  دمتعم  دنتفگ  دندز .  ار  هناخ  برد  دندوب .  یباتک  هعلاطم  لوغشم  هدیـشوپ و  يا  هچنیتسوپ  ناشیا 

ینک یمن  ایح  دمتعم ،  دندومرف :  هدرک و  وا  هب  ور  نآ  زا  سپ  دندرکن و  انتعا  وا  هب  هقیقد  دنچ  اقآ  دش .  هناخ  دراو  شفک  اب  وا  دـش و  زاب 
زا ار  يذـغاک  ریت و  تفه  هدـش  قاطا  لـخاد  سپـس  دروآ ،  رد  ار  شـشفک  تفر و  نوریب  وا  يوش .  یم  دراو  شفک  اـب  يوبن  شرف  يور 

دینک ؟  یم  عمج  ار  ناتنابز  ای  منزب  دنا ،  هتشون  زکرم  زا  تسامش ،  لتق  مکح  نیا  اقآ  درک :  ضرع  هدروآ و  رد  لغب 
هدش و يراج  دمتعم  مشچ  کشا  مدـید  مدرک ،  یم  هاگن  نم  نزب .  ترـس ،  رب  رهـش  یتابارخ  کچل  دـندومرف :  دـندرک و  زاب  ار  لغب  اقآ 

ارچ اباب  تشاد :  هضرع  ( 317  ) ومع رسپ  تفر .  درک و  باق  رد  ار  شریت  تفه  هاگنآ  ما .  هداز  لالح  ینعی  مسانش ،  یم  ار  مردام  تفگ : 
دندومرف اقآ  تسشن .  دمآ و  کیدزن  ومع  رسپ  ایب  ولج  دمحم  اباب  دندومرف :  اقآ  دینک ؟  میتی  ار  یملاع  دیهاوخ  یم  ارچ  دینک ؟  یمن  هیقت 

: 
دراو هک  نم  دنتشاد .  فیرـشت  مه  مالـسلا و  هیلع  ارهز  ترـضح  دندوب .  هبارخ  رد  ارـسا  مامت  مدوب .  ماش  هبارخ  رد  ایور  ملاع  رد  بشید 

دیسوب ار  مناهد  تروص و  هتفرگ ،  شوغآ  رد  ارم  ترـضح  متفر .  ولج  نم  ایب .  یلع  ردام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مردام  مدش ، 
نیا نارگید  وا  يارب  دراد ،  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  لثم  ینابهگن  هک  یسک  ناج ،  رسپ  منم .  وت  ظفاح  سرتن ،  وگب و  ردام ،  دومرف :  و 

دنتسه ؟  یناسک  هچ  اههابور 
هیلع  هللا  مالس  نامز  ماما  هب  باطخ  ماقتنا ، 

رخآ كاپ  مسج  نیا  هیس  كاخ  زا  ردارب  ایب 
رخآ كاخ  هب  امنب  نید  هاش  يا  ار  هراپ  دص  نت 

رپرپ دوب  لگ  نوچمه  هک  رگنب  البرک  رد  ایب 
رخآ كاچ  كاچ  نیک  زا  هتشگ  ربمایپ  طبس  نت 

نینوخ نت  نآ  رانک  رد  اتفگ  هچ  يرادربخ 
رخآ كان  زوس  هآ  هب  بنیز  هگلتق  نایم 

ار نالاسدرخ  ناکدوک و  نیب  متس  ریجنز  هب  )
رخآ كاله  دش  ناریو  جنک  رد  یکدوک  هلاس  هس 

دشاب نفک  لسغ و  یب  كاخ  يور  هب  تدج  نت 
رخآ كانبات  هام  وچ  دشاب  ین  يور  رب  شرس 

قح نیتسآ  زا  ایب  نوریب  ادخ  تسد  يا  وت 
رخآ كاپ  ياهنوخ  همه  نآ  ماقتنا  يارب 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ربق  رانک  رد  يوسنارف  نز 

ای تالـسوت  باتک  رد  هریثک ،  تافیلات  بحاص  ظعاو )  ) يدورگنل جات  يدهم  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
دسیون :  یم  نینچ  مجنپ  پاچ  هحفص 161 ،  ناراودیما  هار 

تنب هیقر  ترـضح  ربق  ترایز  يارب  ررکم  تسا و  ریهاشم  زا  یگدـنیوگ  هباطخ و  نف  رد  هدوب و  ربنم  لها  دوخ  هک  مناتـسود  زا  یکی   . 3
درک :  یم  لقن  ربنم  يور  تسا ،  هتفر  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

 . تسا هدروآ  هسدـقم  هناتـسآ  هب  هیدـه  ناونع  هب  تمیق  نارگ  هچیلاق  ود  هک  دـندید  ار  ییوسنارف  نز  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  رد 
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کی هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  هک  دنتفگ  دوخ  اب  دندش و  بجعت  رد  لمع  نیا  ندید  زا  تسا  یحیسم  يوسنارف و  وا  دنتـسناد  یم  هک  مدرم 
يور دوش .  یم  کیرحت  دارفا  رد  يواکجنک  سح  هک  تسا  یعقوم  نینچ  تسا ؟  هدروآ  یتمیق  هیدـه  هدـمآ و  اج  نیا  هب  ناملـسمان  نز 

تفگ :  باوج  رد  وا  دندیسرپ و  ار  رما  نیا  تلع  وا  زا  لصا  نیمه 
نیا رواجم  هک  یلزنم  رد  مدوب  هدمآ  اج  نیا  هب  تیرومام  ناونع  هب  هسنارف  زا  هک  یتقو  یلو  متسین ،  ناملسم  نم  دیناد  یم  هک  هنوگ  نامه 

دش یمن  عطق  تشاد و  همادا  اهادص  نآ  نوچ  مدینش .  هیرگ  يادص  منک  تحارتسا  متساوخ  یم  هک  یبش  لوا  مدرک .  نکسم  دوب  هناتـسآ 
نوفدـم یکیدزن  نیا  رد  هک  تسا  يرتخد  کی  ربق  راوج  زا  اه  هیرگ  نیا  دـنتفگ :  باوج  رد  تساـجک ؟  زا  ادـص  هیرگ و  نیا  مدیـسرپ  . 

یم ییارـس  هحون  يو  ناگدنامزاب  ریاس  ردام و  ردـپ و  هک  تسا  هدـش  نفد  بشما  هدرم و  زورما  رتخد  نآ  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  تسا . 
متفگ دوخ  اب  دش و  هدوزفا  نم  یتفگـشرب  درذـگ .  یم  وا  نفد  گرم و  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  زواجتم  نالا  دـنتفگ  نم  هب  یلو  دـننک . 
رتخد وا  دراد :  قرف  يداع  نارتخد  اب  رتخد  نیا  دش  مولعم  دـعب  دـنهد ؟  یم  جرخ  هب  تدارا  هنوگ  نیا  لاس  اهدـص  زا  دـعب  مدرم  ارچ  هک 

يریـسا هب  هدوب  دیزی  تختیاپ  هک  اج  نیا  هب  ار  شنادنزرف  دنا و  هتـشک  نانمـشد  نیفلاخم و  ار  شردـپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تسا .  هتشگ  نوفدم  هدرپس و  ناج  ردپ  قارف  زا  اج  نیمه  رد  رتخد  نیا  دنا و  هدروآ 

دنوش یم  لسوتم  دنروآ .  یم  هیده  دننک و  یم  رذن  دنیآ و  یم  هناقشاع  وس  ره  زا  مدرم  مدید  مدمآ .  اج  نیا  هب  يزور  ارجام  نیا  زا  دعب 
مدرک .  ادیپ  يو  هب  يدایز  هقالع  هک  درک  اج  ملد  رد  نانچ  وا  تبحم  . 

دیآ یم  ایند  هب  یعیبط  ریغ  امش  كدوک  دنتفگ  نم  هب  هنیاعم  زا  سپ  دندرب .  هاگـشیاز  ناتـسرامیب و  هب  ارم  نامیاز  ناونع  هب  یتدم  زا  سپ 
 ، منک هچ  ایادـخ  ما .  هتفرگ  رارق  گرم  ناهد  رد  هک  متـسناد  مدینـش  ار  یحارج  لمع  مان  هک  نیمه  میتسه .  یحارج  لمع  زا  راچان  اـم  و 

موش . . .  لسوتم  دیاب  و  مرادن ،  لسوت  زجب  يا  هراچ  هک ،  مدیشیدنا  و  تسیچ ؟  هراچ  منک ،  هچ  مراتفرگ  متحاران ،  ایادخ 
هب تسا و  هدروخ  هنایزات  کـتک و  تراـسا  رد  هک  يرتخد  نیا  قح  هب  ایادـخ  متفگ :  هدرک و  زارد  رتخد  نیا  يوس  هب  ار  متـسد  راـچان  هب 

تاجن تکاله  هطرو  نیا  زا  ارم  مهد  یم  مسق  دنا  هتـشک  ملظ  قیرط  زا  ار  وا  تسا و  هدوب  تلوسر  هدـنیامن  قح و  رب  ماما  هک  شردـپ  قح 
هیده تا  هناتسآ  هب  یتمیق  هچیلاق  مبای 2  تاجن  تکاله  هطرو  نیا  زا  نم  رگا  متفگ :  هداد و  رارق  بطاخم  ار  رتخد  نیا  دوخ  هاگنآ  هدب . 

منک .  یم 
روط هب  مدنزرف  ناهگان  نامیاز ،  نایدصتم  ابطا و  راظتنا  فالخرب  دیـشکن  یلوط  ندـش ،  لسوتم  ندرک و  رذـن  زا  سپ  تسا  دـهاش  ادـخ 

منک .  یم  میدقت  ار  اه  هچیلاق  هدرک و  افو  مرذن  دهع و  هب  زین  کنیا  متفای .  تاجن  تکاله  زا  دش و  دلوتم  یعیبط 
دیهش  هاش  رتخد 

ما هدرک  نادرمدار  زا  يوریپ  نم  نیریاز ، 
ما هدرک  نادیهش  هاش  تضهن  زا  يوریپ 

درک هدنز  ار  نید  داد و  ناج  البرک  رد  نم  باب 
ما هدرک  نآرق  رما  يادف  ناج  رخآ  مه  نم 

دیهش هاش  رتخد  تمصع  يایرد  رد  نم 
ما هدرک  ناریو  جنک  رد  اج  هداتفا ،  نینچ  نیاک 

ماش هار  رد  ودع  زا  هنایزات  مدروخ  هچرگ 
ما هدرک  نامیپ  دهع و  نم  قحب  نید  ياقب  رد 
ما هدید  دح  یب  جنر  هلاس  هس  متسه  يرتخد 

ما هدرک  ناسکی  كاخ  اب  ار  روج  ملظ و  خاک 
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مردام ارهز  وچمه  نمشد  یلیس ز  ما  هدروخ 
ما هدرک  نادرم  هاش  مدج  قح  زا  عافد  نوچ 

بارخ ماش  هر  رد  مدید  رایسب  اهجنر 
ما هدرک  ناوارف  جنر  اب  جیورت  قح  نید 

دومن مراوخ  نید  يادعا  یلو  متسه  یلگ  نم 
ما هدرک  ناریو  راوخ و  هلان  هب  ار  نایفس  لآ 

نید غاب  دش  نازخ  هچرگ  البرک  نیمز  رد 
ما هدرک  ناتسلگ  ار  ملاع  هدید  کشا  هب  نم 

بش همین  نالیغم  راخ  رس  رب  مدیود  یم 
ما هدرک  نامیا  رون  يارب  يراکادف  نیا 

دبا ات  یمیتی  درد و  اب  یناشیرپ و  اب 
ما هدرک  ناریو  رفک  رصق  دابآ و  دوخ  ربق 

رادجات باب  رما  رد  ما  هدرک  يرادیاپ 
ما هدرک  نایرگ  لاح  ناشیرپ و  ملاع  ارهاظ 

ناگنشت بل  هش  زا  يزمر  دوب  مداهن  رد 
ما هدرک  ناهنپ  زار  اب  ودع  تخت  نوگژاو 

ناج مارآ  يا  نم  زا  تعافش  نک  رشحم  زور 
(318  ) ما هدرک  نایصع  مرج و  فرص  هدوهیب  دوخ  رمع 

دش ناملسم  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  تمارک  ندید  اب  یحیسم  ردام 

دندرک :  لقن  نینچ  ماش  هیبنیز  هیملع  هزوح  هینید  مولع  بالط  زا  يردیح ،  رکسع  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسلا و  هجح  بانج 
دندوب .  هدرک  باوج  ار  وا  نانبل  ياهرتکد  اریز  دروآ .  یم  هیروس  هب  نانبل  زا  ار  یجلف  رتخد  یحیسم  ینز  يزور   . 4

رتکد هب  شدـنزرف  هجلاعم  يارب  اجنآ  رد  ات  دریگ  یم  لزنم  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تمظع  اـب  مرح  کـیدزن  شـشضیرم  رتخد  اـب  نز 
هیلع هیقر  ترضح  رهطم  مرح  هک  یلحم  فرط  هب  هتسد  هتـسد  مدرم  دنیب  یم  وا  دسر و  یم  ارف  اروشاع  زور  هکنیا  ات  دنک ،  هعجارم  هیروس 

دنور .  یم  تساجنآ  مالسلا 
رد ار  شـضیرم  رتخد  زین  وا  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مرح  اجنیا  دـنیوگ  یم  تسا ؟  ربخ  هچ  اجنیا  دـسرپ  یم  ماـش  مدرم  زا 

دوش و یم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوتم  اجنآ  دور .  یم  مالسلا  هیلع  ترضح  مرح  هب  ددنب و  یم  ار  قاطا  برد  هتشاذگ  اهنت  لزنم 
تساهنت و ترتخد  لزنم  ورب  وش  دنلب  دیوگ  یم  وا  هب  یـسک  لاح  نآ  رد  دتفا .  یم  شوهیب  دنک و  یم  شغ  هک  يدح  هب  دنک ،  یم  هیرگ 

یم يزاب  دراد  شرتخد  دنیب  یم  دنز ،  یم  ار  لزنم  برد  دور  یم  دنک و  یم  تکرح  لزنم  فرط  هب  هتساخرب  تسا .  هداد  افـش  ار  وا  ادخ 
دنک . 

مان هب  يرتخد  دـیتفر  امـش  یتقو  دـیوگ  یم  ردام  باوج  رد  رتخد  دـسرپ ،  یم  ار  وا  لاوحا  دوش و  یم  شرتخد  عضو  يایوج  رداـم  یتقو 
دنلب یناوتب  ات  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  وگب  تفگ :  نم  هب  رتخد  نآ  مینک .  يزاب  مه  اـب  اـت  وش  دـنلب  تفگ  نم  هب  دـش و  قاـطا  دراو  هیقر 

 ، دیدز ار  برد  امش  هک  درک  یم  تبحـص  نم  اب  تشاد  وا  تسا .  ملاس  مندب  مامت  مدید  مدش  دنلب  نم  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  يوش و 
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دش .  ناملسم  نیسح  ماما  رتخد  زا  تمارک  نیا  ندید  اب  یحیسم  ردام  ماجنارس  دمآ .  تردام  تفگ : 
هناخ  تربع 

تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم  ربق  نیرئاز 
تسا هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 

ردپ یب  ریگتسد و  هلاس ،  هس  مدوب  يرتخد 
تسا هناشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  لاب و  یب  غرم 

دیزی تردق  بحاص  رگمتس  یناطلس  دوب 
تسا هنامیپ  نفک  رد  متسم  هک  وا  درک  یم  رخف 

هوکش اب  یهاگتسد  للجم ،  یخاک  وا  تشاد 
تسا هناوید  تنطلس  رورغ  زک  يدرم  هچ  دوخ 
تشخ ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد 

تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب  وک  یغرم  وچمه 
دج ربک و و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دز  یم  هیکت 

تسا هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ربکت  نیا 
دوخ يور  مداهن  یم  هبارخ  راوید  هب  نم 

تسا هناهاش  مترهش  مدیفس ،  ور  دش  ببس  نیز 
نفک نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 

تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ 
نم راثآ  دش  هدنبات  وا ،  راثآ  دش  وحم 
تسا هنادیواج  ود  ره  نم  تزع  وا  تلذ 

وش رادیب  نک ،  زاب  تربع  مشچ  ییومنهک )  )
تسا هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره 

هرابود يافش 

موقرم ربارب 18/2/73  يرمق  هدـعق 1414  يذ  خیرات 27  رد  یبوتکم  یط  ظعاو ،  یمق  ینیـسح  نیدلا  باهـش  دیـس  ياقآ  مالـسالا  هجح 
یب یب  تایانع  زا  هک  ار  دوخ  هرابود  یگدـنز  رد  نتفرگ  افـش  نایرج  ناشیا  يارب  ینارهت ،  حادـم  يربکا ،  دـمحا  ياـقآ  هک :  دـنا  هتـشاد 

تسا :  هدرک  فیرعت  نینچ  دوب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 
نم هب  لمع  زا  لبق  دننک .  لمع  ارم  دش  انب  لیکـشت و  یکـشزپ  نویـسیمک  هصالخ  دندرک .  دـیماان  ابطا  هک  مدوب  هدـش  التبم  يدرد  هب   . 5
هچب نز و  اب  نک و  تیـصو  لصاح  لمع  زا  دعب  تبثم  يا  هجیتن  دندرک و  لمع  دب .  تسا  نکمم  دشاب و  بوخ  لمع  تسا  نکمم  دنتفگ 
متفگ ار  نایرج  هدرک  تیصو  دندمآ .  همه  مداتسرف  مدوب ،  هداتفا  تخت  يور  هتـسب و  میاپ  تسد و  مه  نم  امن .  یظفاحادخ  رادید و  تا 

ناـیرگ و همه  مدیـسوب .  ار  شتروص  نم  دـندرک و  مخ  ار  وا  هک  دوب  یلغب  یکچوـک  لـفط  هلمج  زا  مدرک .  عادو  رادـید و  اـه  هچب  اـب  و 
عـضو نامه  اب  دـنوش .  هدامآ  هلان  نفد و  گرم و  نایرج  نم و  دـسج  نتفرگ  لـیوحت  يارب  اـت  دـنتفر  نوریب  ناتـسرامیب  قاـطا  زا  هدرـسفا 

هراپ هام  لثم  یمناخ  دید  هک  تشذگن  هظحل  دنچ  متشاد .  یلسوت  رکذ  يراعشا و  مالـسلا و  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  مدش  لسوتم  كاندرد 
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زیخرب .  دز :  ادص  ترهش  مسا و  اب  ارم  هدش و  رضاح  نم  تخت  يولج 
یسرپلاوحا يارب  هک  تسا  نم  ياهیقاطا  مه  زا  یکی  رتخد  دبال  متفگ  درب ؟  یم  ار  ممسا  دسانش و  یم  ارم  هک  تسیک  نیا  مدرک .  بجعت 

تسا .  هدمآ 
مرادن تکرح  قح  تسا و  هتسب  میاپ  تسد و  مناوت ،  یمن  متفگ :  وشاپ .  دومرف :  هرابود 

تسا .  زاب  میاپ  تسد و  مدید  مدرک  هاگن  وش .  دنلب  تسا ؟  هتسب  وت  ياپ  تسد و  اجک  دومرف : 
منک .  تکرح  اج  زا  دیابن  ما و  هدرک  لمع  متفگ :  يوش ؟  یمن  دنلب  ارچ  دومرف : 

منیبب .  يا ؟  هدرک  لمع  ار  اجک  تفگ : 
 . مدرک بجعت  تسا .  هدـشن  عقاو  یلمع  هناک  هدوخ ،  شوج  لمع  ياـج  تسین و  نم  ندـب  رد  لـمع  زا  يرثا  الـصا  مدـید  مدرک ،  هاـگن 
زا لماک  تمالـس  اب  دش .  بیاغ  مرظن  زا  و  يدوب ؟  هدشن  لسوتم  نم  هب  و  هدرکن ،  ادص  ارم  رگم  دـندومرف :  دـیتسه ؟  یک  امـش  مدیـسرپ 

رباـنم و زا  یلیخ  رد  مه  نم  متفگ و  همه  هب  ار  یب  یب  تیاـنع  تـمارک و  ناـیرج  مدـمآ و  نوریب  مدیـشوپ و  ار  مساـبل  متـساخرب و  تـخت 
ما هدرک  لقن  ار  هدنهد  ناکت  هزجعم  نیا  سلاجم 

وگب  نخس  نم  اب 
شیوخ رکیپ  یب  هراسخر  رادرب ز  هدرپ 

شیوخ رکش  نوچ  بل  نآ  ياشگب  رگید  راب 
نازخ گرب  قرو  نوچ  نم ،  ترص  دش  وت  یب 

شیوخرب رد  ارم  زاب  ربب  ریگ و  نم  تسد 
نیشن هناریو  مغ و  ریسا  وت  یب  ماهدش 

شیوخ رتخد  زا  ربخ  يریگن  وت  رخآ  هچ  زا 
ناوت هدرب  منت  يریسا ز  جنر  نانچنآ 

شیوخ رس  رب  منزب  مرادن  بات  رگد  هک 
نابل هنشت  وت ،  رس  ناج -  ردپ  تسا -  هدیرب  هک 

شیوخ رگخا  رپ  هنیس  مردن  رگ  منک  هچ 
دهدن ملاجم  هک  مزان  وت  قشع  شتآ 

شیوخ رت  مشچ  ود  مناشفب ز  یبآ  هک  ات 

مدرک نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  مالسلا  هیلع  هیقر  زا 

بنیز ترضح  رهطم  دقرم  ترایز  زا  سپ  ات  متفر ،  ماش  هب  جح  رفـس  زا  سپ  یـسمش ،  لاس 1335  دودـح  تفگ :  یم  املع  زا  یکی   . 6
هب نتفر  يارب  هک  مدوب  لیام  رایسب  هدوب و  اهنت  هیروس  رد  مورب  فرشا  فجن  البرک و  هب  مالسلا و ، . . .  هیلع  هیقر  ترضح  مالـسلا و  هیلع 

متـساوخ ترـضح  نآ  زا  ترایز ،  زا  سپ  مدـش ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  هک  یماگنه  مشاب .  هتـشاد  یبوخ  رفـسمه  قارع 
دوش .  مبیصن  هار  رد  یبوخ  نابرهم و  رفسمه  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دننک و  یفطل 

مدیمهف میدـش و  تبحـصمه  رگیدـکی  اب  هدرک ،  يزیگنا  رهم  تاقالم  نم  اب  نیمظاک  راجت  زا  یکی  هک  مدوب  هدـماین  نوریب  مرح  زا  زونه 
 . میتفر نیمظاک  هب  سپس  و  فرشا ،  فجن  البرک و  هب  مه  اب  دش .  نم  نابرهم  رفسمه  قیفش و  قیفر  وا  يراب ،  تسا  قارع  مزاع  زین  وا  هک 
هب رایـسب  مدرکن و  ییاهنت  ساسحا  رفـس  نیا  رد  هک  نانچنآ  دوب ،  نم  يارب  ینابرهم  ناـبزیم  هار  لوط  رد  و  درک ،  تبحم  نم  هب  رایـسب  وا 
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مدوب هدرک  نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  وا  زا  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  فاطلا  زا  رما  نیا  هک  متفایرد  تشذگ  شوخ  نم 
ننملاوذ ياطع  زک  منیقی  دش 

نم هب  دش  تیانع  نیا  هیقر  زا 
دیما ان  وا  هگرد  زا  تشگن  سک 

(319  ) دیسر هعیش  رب  هراومه  وا  فطل 

دوبن رودقم  نآ  غلبم 

ار يدروجال  ینیسح  يدهم  دیس  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  تمدخ  هب  ندیـسر  قیفوت  يرمق  مارحلا 1418  مرحم  بش 26  رد  دیوگ :  فلوم   . 7
رد ات  دیراد ؟  رطاخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماما  ترـضح  لاسدرخ  دـنزرف  زا  یتمارک  ایآ  مدیـسرپ  ناشیا  زا  مدرک .  ادـیپ 

موقرم ناشیا  منک ؟  جرد  امـش  زا  لقن  هب  مراد  فیلاـت  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زیزع  هنادزاـن  نیا  تاـمارک  هراـبرد  هک  یباـتک 
یطخ باتک  دلج  دنچ  يا  هزاغم  رد  يوما ،  دجسم  یکیدزن  رد  ناتسود  زا  یکی  اب  متـشاد  هیروس  هب  هک  يرفـس  رد  بناج  نیا  دندومرف : 

 ، تفگ الاب  رایسب  یتمیق  مدیسرپ ،  نآ  تیق  زا  مدید .  ( 600  ) هنس دودح  املع  زا  یکی  طخ  هب  هغالبلا  جهن  اهنآ  هلمج  زا  هک  میدق  رایـسب 
مدش .  اهیلع  هللا  مالس  یب  یب  هب  لسوتم  متفر و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  هب  دوبن  نامرودقم  نآ  غلبم  تخادرپ  هیهت و  هک 

تبسانم تمیق  هب  و  كرایتخ .  اب  اهتمیق  بتکلا و  عیبا  نا  دیرا  لاعت  انیس  دز :  ادص  متـشذگ ،  یم  هزاغم  يولج  زا  هک  تعجارم ،  نیح  رد 
زا یکی  نیا  تسا .  دوجوم  یمومع  ياه  هناـخباتک  زا  یکی  رد  مق  رد  هخـسن  نیا  نونکا  دـش .  اـم  بیـصن  اـهباتک  و  مدرک ،  یـضار  ار  وا 

دوب .  ماش  هبارخ  همولظم  نیا  تامارک  نیرتکچوک 
ترتخد  تمغ  دریمب ز  هک  هآ 

رت نامشچ  ود  هب  هیقر  تفگ 
ردپ كاپ  هدیربب  رس  اب 

رس هب  میازع  كاخ  دش  هک  هآ 
هبا ای  یننملاوذ  تجح  وت 

دیهش تدومن  هک  نابوخ  هش  يا 
دیرب تیولگ  هک  يافج  غیت 

دیچ هک  تتخرد  ارهز ز  لگ  يا 
هبا ای  ینسحلاوب  هداز  وت 

يا هدرک  ارسا  زا  دای  هک  بجع 
يا هدرک  ام  هب  وت  ناوارف  فطل 

هبا ای  ینم  ناج  تحار  وت 
ترتخد تمغز  دریمب  هآ 

ترهطا بل  تسا  دوبک  هچ  زا 
ترس نوخ  زا  رهطا  بل  هدرب 

هبا ای  ینمی  قیقع  گنر 
وت نوچیب  قلاخ  زا  متساوخ 
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وت نوگلگ  خر  منیبب  هک  ات 
وت نوخ  رپ  رس  مدید  هک  هآ 

هبا ای  یندب  زا  ادج  هچ  زا 
يدمآ رفس  شوخ ز  ردپ  ناج 
يدمآ رگج  هتسخ  نیا  ندید 
يدمآ رس  هب  هک  تدوبن  ياپ 
هبا ای  ینطو  زا  رود  هش  وت 

رگید یثاثا  شرف و  ارم  تسین 
ردپ يا  تمنک  تفایض  هک  ات 

رب هب  مریگب  گنت  ار  وت  ناج 
هبا ای  ینم  نامهم  هک  نونک 

هدش میارس  هناریو  وت  دعب 
هدش میاذغ  توق  رگج  تخل 
هدش میاون  گرب  افج  گنس 

هبا ای  یند  يادعا  روج  ز 
نیزح راز  هدیدمغ  یفیس )  )

نیعم یب  نم  رهب  زا  رگ  هحون 
نید ایند و  هش  يا  شرس  هب  ات 

کچوک هراوهگ 

مق هیملع  هزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیس  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترـضح  راگزیهرپ  یقتم و  ملاع   . 8
دندرک :  لقن 

مارحلا مرحم  هام  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رابرد  نارازگتمدخ  زا  هک  سدقم ،  دهـشم  رهـش  نکاس  نایقتم ،  قداص  جاح  ياقآ 
درک :  لقن  نینچ  میارب  يرمق  يرجه  لاس 1418 

 ، دایز ياه  هخـسن  هب  لمع  ددعتم و  ياهرتکد  هب  هعجارم  دوب ،  هدشن  دنزرف  ياراد  تدم  نیا  رد  تشذـگ و  مرتخد  جاودزا  زا  لاس  شش 
یکچوک هراوهگ  شردام  نم ،  تکرح  زا  لبق  مدش .  هیروس  مزاع  يرمق  يرجه  لاس 1417  رفص  هام  رد  هکنیا  ات  دوب .  هدیشخبن  يدوس 

میوش و دنم  هرهب  راوگرزب  نآ  زیمآ  فطل  هاگن  زا  ات  دنبب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  رهطم  حیرض  هب  ار  نآ  تفگ :  نم  هب  درک و  تسرد 
دوش .  اور  نامتجاح 

متفر و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  ماش  رد  مدرب .  ماش  هب  دوخ  اب  ار  کچوک  هراوهگ  نم 
دهدیم رارق  ریثات  تحت  ار  ناگدننک  ترایز  همه  هک  تسا  يروط  همولظم  نآ  مرح  مدش .  ترـضح  نآ  زیگنا  مغ  تمظع و  اب  رابرد  دراو 

متسب ترضح  ینارون  حیرض  هب  ار  نآ  دیما ،  هجوت و  اب  و  مدرب ،  حیرض  کیدزن  ار  هراوهگ  . 
هب نم  داقتعا  متفگ :  دیراد ؟  داقتعا  اهراک  هنوگ  نیا  هب  ارچ  رگید  امش  تفگ :  دوب ،  نم  ياهراک  رگ  هراظن  هداتسیا و  اجنآ  هک  یـصخش 
 ، ما هداد  رارق  راوگرزب  نآ  دوخ  هب  هدیقع  داقتعا و  راهظا  هلیسو  ار  هراوهگ  نیا  و  هراوهگ ،  هن  تسا ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  صخش 
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رد نم  تفرعم  دـنک و  یم  راک  دوخ  تفرعم  ردـق  هب  یـسک  ره  منک .  بلج  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هجوت  نآ ،  قیرط  زا  ات 
راوگرزب .  نآ  تمظع  هن  تسا ،  دح  نیا 

دیاب تفگ :  شردام  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دـنچ  زونه  متـشگزاب .  ناریا  هب  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  دـقارم  تراـیز  زا  سپ 
هن ؟  ای  تسا  هتفرگ  یهلا  هاگرد  زا  ار  ام  تجاح  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ایآ  هک  مینک  نیقیات  دورب ،  هاگشیامزآ  هب  نامرتخد 

فطل رظن  هداد و  ناشن  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  داقتعا  دـیما و  کچوک ،  هراوهگ  کی  اب  دـش  مولعم  دوب ،  تبثم  باوج  شیاـمزآ  زا  سپ 
دراد هراوهگ  رد  یکدوک  مرتخد  کنیا ،  میا .  هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ترضح  نآ 

لبلب  لگ و 
ما هنایشآ  دش  هتخوس  هک  ملبلب  نآ 

ما هناخ  هب  شتآ  هدز  لدگنس  دایص 
هدیسر هر  لبلب ز  هک  زیخ  ياج  لگ ز  يا 

ما هنارت  گناب  همغن و  يادص  ونشب 

تسا هیقر  ما  هلاس  هس  رتخد  نیا 

ار یتمارک  یندیرف  یناهرب  یلع  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رکاذ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
دنا :  هتشاد  موقرم  نآ  رد  دنا و  هداتسرف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب 

 ( هتاقیفوت تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیقتملا  هبخن  نیملـسملا و  مالـسالا و  هجح  باطتـسم  باـنج  عاـطم  رما  قبط   . 9
بیطخ ياویـش  نابز  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  يراوگوس  سلاجم  زا  یکی  رد  لبق  لاس  راهچ  یـس و  دودح  هک  ار  یتمارک 

اب صاخـشا  زا  نارهت و  ظاعو  زا  یکی  هک  يوقت ،  بانج  منک .  یم  لقن  ما  هدینـش  اهافـش  يوقت  هللادـبع  دیـس  جاح  ياـقآ  باـنج  مرتحم 
دندومرف :  دندوب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شمولظم  دج  هتخابلد  قشاع  ایر و  یب  نارکون  قالخا و 

 ، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ممولظم ،  دج  يرکون  راختفا  مور و  یم  ربنم  لزانم  لفاحم و  سلاجم و  رد  نارهت  رد  هک  تسا  لاس  نیدنچ  نم 
متشادرب ار  یشوگ  دش .  دنلب  نفلت  گنز  يادص  متشگ  یم  رب  لزنم  هب  ربنم  متخ  زا  سپ  بش  تعاس 9  دودح  هک  اهبش  زا  یکی  مراد .  ار 

سلجم دجـسم ،  نالف  رد  رهظ  زا  دعب  ادرف  هتفر و  ادـخ  تمحر  هب  يرازاب ،  صخـش  نالف  دومرف  هدـنب  هب  تسا  ناتـسود  زا  یکی  مدـید  ، 
اجنآ رهظ  زا  دعب  ای 4 )  ) تعاس 3 رس  ما ،  هدرک  یفرعم  یفوتم  نادنزرف  هب  موحرم  نآ  متخ  رد  نتفر  ربنم  يارب  ار  امش  نم  تسوا .  میحرت 

دیشاب نتفر  ربنم  يایهم  رضاح و 
هـضور تسا  هدـنامن  ریقح  نیا  هظفاح  رد  اهنآ  مان  هک  هچوک . . .  و  ناـبایخ . . .  رد  هتـشذگ  زور  هک  دـمآ  مداـی  هب  هدـنب  لاـح  ناـمه  رد 

نیمه رد  تعاس 4  الثم  ینعی  تعاس  نیمه  رد  رصع  ادرف  هک  دنتفگ  نم  هب  سامتلا  اب  سلجم  نامه  رد  یمناخ  مدناوخ و  یگناخ  هنایهام 
مزادنیب و ار  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترـضح  هرفـس  ما  هدرک  رذن  مراد و  یتجاح  نم  دیروایب .  فیرـشت  ام  لزنم  هب  وربور  هناخ  هچوک ، 

تعاس رـس  هک  مداد  لوق  يو  هب  مه  نم  دیناوخب .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدرک  زیزع  کچوک و  مناخ  نآ  هب  لسوت  هضور  دیاب  امش 
ار مالـسلا  هیلع  نوتاـخ  هیقر  ترـضح  هضور  یلزنم  رد  ما  هداد  یلبق  لوق  ادرف  نم  متفگ  متـسود  هب  نفلت  رد  هصـالخ ،  میآ .  یم  دوـعوم 

دینک یم  رکف  هچ  امش  مشاب .  هدرک  امش  هب  یتمدخ  متساوخ  نم  اقآ ،  يا  تفگ  متسود  مناوخب . 
لوپ ناموت  یس  ات  مناوخب  ار  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هیقر و  ترـضح  هضور  سلجم ،  نیدنچ  دیاب  نم  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ 

نز نآ  لزنم  هب  نتفر  زا  لاح  ره  هب  دـنهد .  یم  نم  هب  يوخ  لوپ  لقاال  هدـش ،  توف  هک  تسا  راد  هیامرـس  رجات  کی  نیا  دـنهدب .  نم  هب 
متفر .  باوخ  هب  مدیباوخ و  باوختخر  رد  متفر  هدش ،  فرصنم 
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تسد هداتسیا و  ینارون  دیس  کی  مدوب ،  هدناوخ  هضور  اجنآ  رد  زورید  هک  يا  هچوک  نامه  شبن  رـس  نابایخ ،  رد  مدید  باوخ  ملاع  رد 
ياجک رد  تسیچ و  ناتفیرـش  مان  مدرک :  لاوس  وا  زا  نم  میدرک و  فراعت  مالـس و  مه  اب  دراد .  تسد  رد  مه  ار  يا  هلاس  هس  رتخد  کی 
تسا هیقر  نم  هلاس  هس  رتخد  مه  رتخد  نیا  موش و  یم  رضاح  مدوخ  يراوگوس  سلاجم  همه  رد  نم  داد :  خساپ  دیراد ؟  تنوکس  نارهت 
راظتنا مشچ  دیناوخب ،  هضور  شلزنم  رد  دیداد  لوق  يو  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  نز  نیا  ارچ  دیشورفن .  ایند  تایدام و  هب  ار  هداوناخ  ام  امـش  . 

؟  ینکب هدعو  فلخ  یهاوخ  یم  دنهد  یم  وت  هب  يرتشیب  لوپ  شثارو  هدش و  توف  هک  يرازاب  یجاح  نآ  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ  دیتشاذگ ؟ 
دنتفر .  دوب  نم  رظتنم  نز  نآ  هک  يا  هناخ  نامه  تمس  هب  رتخد  نآ  اب  ندرک و  هیرگ  تدشب  درک  انب  و 

میحرت سلجم  يارب  ادرف  ینالف ،  متفگ :  وا  هب  هیرگ  اب  دوب .  بش  فصن  زا  دعب  تعاس 2  دودح  مدرک .  نفلت  متسود  هب  مدش و  رادیب  نم 
ترضح تبیـصم  هضور  متفر و  مناخ  نآ  لزنم  هب  تعاس  رـس  زین  ادرف  دمآ .  مهاوخن  یهجو  چیه  هب  هک  دیـشابن ،  نم  رظتنم  یجاح ،  نآ 

يا هقباس  یب  هیرگ  هتشگ و  بلقنم  ادیدش  نیعمتسم ،  مه  مدوخ و  مه  متفگ  ربنم  يور  مه  ار  هیضق  مدناوخ و  ار  نوتاخ  مالسلا  هیلع  هیقر 
ارف ار  هناخ  ياضف  یـشوخ  رطع  يوب  میدرک و  یم  هیرگ  تدـش  هب  ناگمه  زاـب  مه  هضور  متخ  زا  دـعب  هک  يروط  هب  دـش ،  مکاـح  اـم  رب 

مدوب .  هدیدن  دوخ  رد  یلاح  نینچ  لاح  هب  ات  نم  دوب و  هتفرگ 
مکصلخم سانلا  رقحا 

یندیرف یناهرب  یلع  دمحم 
( 320  ) هبا ای  ینکف  یفطل  هیاس 

دنک وزرآ  ماش  هبارخ  ملد  غرم 
دنک وگتفگ  یکرتخد  هلاس  هس  اب  ات 

تسا تجاح  بابرا  هلبق  هک  يرتخد  نآ 
دنک ور  هلبق  نیدب  هک  ره  تساور  تجاح 

رابکشا نامشچ  هب  هبارخ  یکیرات 
دنک ودع  روج  هوکش ز  باب  سار  اب 

تساوخ هیقر  ار  ردپ  سار  دید  هچ  نینوخ 
دنک وشتسش  شخرز  نوخ  شیوخ  کشا  اب 

ار ملظ  خاک  ات  هک  هبارخ  رد  دیباوخ 
دنک ور  ریز و  دوخ  یمیتی  هلان  اب 

منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  يرادقم 

دندرک :  لقن  يزیربت  یفرشا  يداه  خیش  ياقآ  مالسالا  هجح  دنمشناد  لضاف   . 10
 . دـمآ نایم  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هلاس  هس  هدیهـش  زا  نخـس  مدوب ،  نامهم  هریـشمه  لزنم  رد  متـشاد و  زیربت  هب  هک  یترفاسم  رد 

ردام ناهگان  دنا .  هدرک  بیذکت  ار  ربخ  نیا  درادن و  مالـسلا  هیلع  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دندقتعم  یخرب  متفگ 
لـسوتم ناشیا  هب  مدوخ  راب  نیدنچ  نم  اریز  مریذـپ ،  یمن  یکی  نم  دـننک  راکنا  ار  وا  مه  همه  رگا  تفگ  مکحم  ینحل  اب  مرهاوخ  رهوش 

ما .  هتفرگ  هجیتن  هدش و 
مرهوش هک  دوب  رارق  نیا  زا  هیضق  داتفا .  یبیجع  ياهقافتا  دوب  تمدخ  لوغشم  زاوها  رد  یناحیر )  رباص   ) مرسپ هک  شیپ  يدنچ  هلمج ،  زا 

فداصت نآ  رد  اهنآ  همه  هدوب و  ینازابرـس  لماح  هک  سوبوتا  شارخلد  فداصت  کی  زا  هنایم  یکیدزن  رد  تسا ،  نویماـک  هدـننار  هک  ، 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


رباص هک  دنداد  باوج  اهنآ  مدیـسرپ ،  رباص  لاح  زا  میدرک و  نفلت  ناگداپ  هب  دمآ .  لزنم  هب  نارگن  یلیخ  دش و  علطم  دندوب  هدش  هتـشک 
لزنم لاـبند  هک  تشگ  عیاـش  اـم  هلحم  رد  زور  ناـمه  رد  دـش و  ربارب  دـنچ  ناـم  ینارگن  تسین .  ناـگداپ  رد  تسا و  یـصخرم  لاـح  رد 
هکلب يوق ،  نظ  رگید  دنهدب .  عالطا  شا  هداوناخ  هب  ار  شزابرس  رـسپ  توف  ات  دنا  هتـشگ  یم  دشاب ) هللا  تردق  نآ  ردپ  مان   ) هک يزابرس 

دـش و بلج  عع  هیقر  مناخ  هب  مهجوت  اقیقد  مدوب  بلقنم  احور  هک  لاـح  نیمه  رد  نم  تسا .  هدرم  رباـص  هک  دـش  لـصاح  نیقی ،  اـبیرقت 
منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  يرادقم  یلو  دیآ  یمن  رب  متسد  زا  هک  يراک  مونشب ،  ار  مرسپ  یتمالس  ربخ  رگا  مناخ ،  متفگ : 

مدنزرف يادص  متـشادرب ،  ار  یـشوگ  برطـضم  یتلاح  اب  دز .  گنز  نفلت  هک  دوب  هدنـش  مامت  ما  هلمج  زونه  دوزفا :  دولآ  ضغب  یتلاح  اب 
رباص دنک و  یم  تبحص  هتشادرب و  ار  یـشوگ  دشاب ) ام  داماد  هک   ) مرتگرزب رـسپ  متفر .  لاح  زا  مدینـش  ار  رباص  يادص  ات  دوب . . .  رباص 

مدرک .  نفلت  نم  دنتفگ و  ار  امش  ماغیپ  متشگرب  نالا  مدوب ،  یصخرم  رد  نم  دیدوب  هتفرگ  سامت  ناگداپ  اب  امش  هک  یتقو  دیوگ  یم 
هیقر  نابرد  مداخ و  نیما  لیربج 

هیقر ناریح  هلا و  کلف و  دیدرگ 
هیقر نابات  خر  زا  وا  لجخ  هتشگ 

تزع ردصم  زا  دش  هک  ینییج  هرهز  نآ 
هیقر نابرد  مداخ و  نیما  لیربج 

مدآ ملاع و  کلم و  رویط و  شحو و  مه 
هیقر ناوخ  روخ  هزیر  همه  دنتسه 

لح ناهج  ود  ردنا  تلکشم  دوش  هک  یهاوخ 
هیقر ناماد  هب  زادنا  بلط  تسد 

رسکی همه  مدآ  ملاع و  کلم و  نج و 
هیقر ناسحا  هرفس  رس  دنتسه 

شهاج تمشح و  نآ  دش  هچ  دیزی و  کلم  وک 
هیقر ناش  تبترم و  رگنب  اما 

ناشیرپ تشگ  شردپ  قارف  بش ز  کی 
هیقر ناشیرپ  زورما  هدش  ملاع 

ار متس  خاک  نب  دنک ز  ناسچ  هک  يدید 
هیقر نازوس  لد  نآ  بش  همین  رد 

دراذگب نیسح  ار  شمان  وگب 

همان یط  یناسارخ ،  هداز  تعیرش  دومحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  نیملسملا  مالـسالا و  تجح   . 11
موقرم هدومن و  لاـسرا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تراـشتنا  رتفد  هب  تمارک  ود  يرمق  يرجه  هیناثلا 1418  يدامج  مود  خـیرات  رد  يا 

دنا :  هتشاد 
دنشاب یم  يرادازع  ندناوخ و  ترایز  لوغشم  سدقم  حیرض  لباقم  یعمج  مدید  مدش ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  يزور   . 1

تفگ :  یم  هک  مدینش  وا  زا  تسا  یناوخ  هضور  لوغشم  ییوکین  جاح  مان  هب  صالخا  اب  یحادم  و 
رضاح هجوچیهب  دوب ،  ینارـصن  ای  يدوهی  هک  نیکلام  زا  یکی  دندومن .  یم  يرادیرخ  رهطم  مرح  هعـسوت  يارب  ار  مرح  فارطا  ياه  هناخ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


يو یلو  دنرخب ،  وا  زا  ار  هناخ  تمیق  مین  ربارب و  ود  هب  یتح  هک  دندش  رـضاح  نارادیرخ  دـشورفب .  مرح  هعـسوت  يارب  ار  دوخ  هناخ  دوبن 
زا دعب  دندرب ،  یم  جلاعم  کشزپ  دزن  ار  وا  دوش .  یم  يو  لمح  عضو  کیدزن  هدش و  هلماح  هناخ  بحاص  نز  یتدـم  زا  دـعب  تخورفن . 

عورـش نامیاز  درد  ات  دندرک ،  لوبق  دـشاب .  ام  رظن  ریز  دـیاب  مناخ  دنـشاب و  یم  رطخ  ضرعم  رد  ود  ره  ردام ،  هچب و  دـیوگ :  یم  هنیاعم 
ناشیا هب  مالسلا و  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  برد  مدمآ  متشگرب و  مدوخ  مدرب و  ناتـسرامیب  هب  ار  مرـسمه  دیوگ :  یم  هناخ  بحاص  دش . 
منک یم  میدقت  وت  هب  ار  ما  هناخ  یتفرگ  یتساوخ و  ادخ  زا  ار  نانآ  يافش  يداد و  تاجن  ار  مدنزرف  رسمه و  رگا  متفگ  مدش و  لسوتم 

 : تفگ مرـسمه  تسا .  ملاس  شلغب  رد  هچب  هتـسشن و  تخت  يور  مرـسمه  مدید  متفر و  ناتـسرامیب  هب  دعب  مدوب ،  لسوت  لوغـشم  یتدـم 
؟  یناد یم  اجک  زا  متفگ  يدش .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هب  لسوتم  یتفر  هن  تفگ :  متشاد .  يراک  ییاج  متفر  متفگ  یتفر ؟  اجک 

دش و ناتسرامیب  قاطا  دراو  يا  هچب  رتخد  مدید  مدش ،  یم  شوهیب  یهاگ  درد  تدش  زا  هک  نامیاز  لاح  نامه  رد  نم ،  داد :  باوج  نز 
ناسرب و ترهوش  هب  ارم  مالس  تسا ،  رسپ  مه  امـش  دنزرف  میتساوخ ،  ادخ  زا  ار  تا  هچب  وت و  یتمالـس  ام  شابم ،  تحاران  تفگ :  نم  هب 

متسه .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  تفگ :  دیتسه ؟  یک  امش  متفگ :  دراذگب .  نیسح  ار  شمسا  وگب 
مداخ زا  تفگ :  باوج  رد  ینک ؟  یم  لقن  هک  زا  ار  ناتـساد  نیا  مرک  لاوس  ییوکین )  یجاـح   ) روکذـم حادـم  زا  یناوخ  هضور  زا  دـعب 

هیلع نیـسح  ماما  هنادزان  مرح  رد  يرازگتمدـخ  راختفا  دـشاب و  یم  ننـست  لها  زا  دوخ  هک  منکیم ،  لـقن  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح 
 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  نیمداخ  زا  مه  شردپ  دراد و  ار  مالسلا 

مدید باوخ  رد  ار  رتخد  نامه 

یلاعلا هزع  ماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  مداخ  مالسالا  تجح  راوگرزب  ردارب   . 12
رد نآ  رکذ  زا  تسا  غیرد  هک  داد  خر  بناجنیا  يارب  بیجع  یقاـفتا  یلو  مدرک ،  لـقن  مدوب  هدینـش  هک  هنوگ  نآ  ار  روکذـم  ناتـساد   . 2

مرذگب هتشون  نایاپ 
دایرف و اب  هارمه  یمناخ  ندرک  شغ  يادص  نآ  يانثا  رد  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  بیـصم  ندناوخ  لوغـشم  يزور  بناج  نیا 

یمناخ تفگ :  نم  هب  وا  دندروآ و  نم  دزن  ار  يو  دمآ .  شوه  هب  سلجم  زا  دـعب  روکذـم  مناخ  دیـسر .  شوگ  هب  نایفارطا  دـیدش  هیرگ 
مرح هب  ارم  متفگ :  مرهوش  هب  مدش .  دیماان  هک  يروط  هب  دندرک ،  مباوج  اهرتکد  همه  مدـش و  بلق  ضرم  هب  التبم  دـنزرف  ياراد 3  متسه 

داد و نم  هب  ار  يزبس  گرب  يا  هچب  رتخد  مدید  باوخ  بشید  میتسه  اجنیا  ام  هک  تسا  موس  زور  زورما  ربب .  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 
باوخ زا  متـسه .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  تفگ :  دیتسه ؟  یک  امـش  متفگ :  دش .  یهاوخ  بوخ  روخب ،  ار  نیا  تفگ : 

هب ار  زبس  گرب  نامه  هک  مدید  يرادیب  رد  ار  رتخد  نامه  دیدوب ،  هضور  ندناوخ  لوغـشم  امـش  هک  ینیحرد  مرح  هب  مدمآ  مدش ،  رادـیب 
یلیخ ملاح  نالا  هللادمحب  و  مدش ،  شوهیب  رایتخا  یب  منک و  لمحت  متسناوتن  نم  هجیتن  رد  دندید .  ار  هنحـص  نیا  نایفارطا  همه  داد و  نم 

تسا .  بوخ 
دمآ  نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 

مشوگ  دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
مشوماخ درک ،  مبآ  هک  سب  شتآ  هک  معمش  نآ  نم 

مشومارف هناورپ ،  دنچ  زا  ریغ  دندرک  همه 
نم دنرب و  یم  شیارب  لگ  سک  دش  رامیب  رگا 

مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  لگ  هتسد  ياج  هب 
ام رب  دش  دازآ  بآ  هنشت  بل  يا  وت  لتق  زا  سپ 
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مشون یمن  مماک ،  رب  بآ  نیا  تسا  شتآ  رارش 
ددرگ نفک  نم  مسج  دنشوپ و  ایروب  رب  ار  وت 
مشوپ یمن  نت  رب  نفک  زگره  تردام  ناج  هب 
دمآ نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 
مشوگ دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
مدایرف هنیس  سبح  دش ز  یم  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درک  یم  تلتاق  هنایزات ،  برض  هب 
نمشد هدنخ  و  ماش ،  لها  گنس  رای و  قارف 

مشود رب  تسا  نیگنس  هوک  نیا  مکدوک ،  رخآ  نم 
يزاب دنک  بشما  ما  یتسه  اب  تذفان  هاگن 

مشوه درب  یم  رس  زا  هگ  ناج ،  دناتس  یم  نت  زا  هگ 
ار مثیم )   ) تسد مریگن  رگ  تمارک  زا  رود  دوب 

مشورفن تسا ،  راکهنگ  هچ  رگ  ار ،  شیوخ  مالغ 

 . درک هراچ  ار  مکشم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت 

 ، تسا هدش  ناشیا  زا  هک  یتساوخ  رد  وریپ  اضرهش ،  راد  هقباس  یگنهرف  ياهتیـصخش  زا  يا ،  هشمق  یلیعامـسا  نیـسحلادبع  ياقآ  بانج 
لاسرا مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  هب  ار  ریز  همان  دـنا ،  هدـید  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زا  اصخـش  دوخ  هک  یتمارک  باب  رد 

دنا :  هتشاد 
 ، ریقح تسا .  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نارود  لیاوا  ینعی  خیرات ،  نیا  زا  شیپ  لاس  دودح 15  هب  طوبرم  مسیون  یم  هک  یعوضوم   . 13
 ، تکرح زا  شیپ  مدرک  تکرح  هیروس  زا  تیوک  دصق  هب  یسمش  رهم 1361  خیرات 7  رد  مدوب ،  تیوک  رد  تماقا  همان  رذـگ  ياراد  هک 

رهطم دقارم  موش و  لیان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دالوا  ترایز  هب  هک  مدرک  ادیپ  راختفا  متـشاد ،  تماقا  قشمد  رد  هک  يزور  هس  ود  رد 
ترایز ار  ماش  رد  ماظع  ناگدازماما  هکربتم  روبق  ریاس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  نوتاخ  هیقر  ترضح  مالسلا و  هیلع  بنیز  ترضح 

منک . 
یتجاح البق  نوچ  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  رهطم  مرح  هب  فرـشت  ماگنه  هک ،  دوب  نآ  داد  خر  رفـس  نیا  رد  هک  یبلاج  دمآ  شیپ 

مدرک :  ضرع  متخادنا و  حیرض  نییاپ  هکبش  رد  تسد  هتسشن  رهطم  حیرض  ياپ  متشاد ، 
و مراد ،  یتاجاح  هچ  هک  یناد  یم  امـش  دشاب .  یم  امـش  رداچ  نماد  نتفرگ  لثم  هکبـش  نیا  نتفرگ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  يا 

ادخ لوسر  شدج  زا  ات  هاوخب  تراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  تنیرهاط  دادـجا  ردـپ و  دوخ و  قح  هب  ار  وت  درادـن  راهظا  نایب  هب  جایتحا 
دزاس .  هدروآرب  ارم  تجاح  هک  دنک  تلئسم  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  دهاوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ناریا تلود  دوب و  یتخـس  راوشد و  ياـهزور  یلیمحت و  گـنج  ماـیا  ماـیا ،  نوچ  مدـش .  تیوک  راپـسهر  مدـمآ و  نوریب  متفگ و  ار  نیا 
یلوپ هریغ  هیارک و  يارب  لومعم  قبط  تشگزاب ،  يارب  دـیاب  متـشادن ،  نآ  زا  شیب  مه  ریقح  داد و  یمن  ار  ناموت  رازه  ود  زا  شیب  هزاـجا 

مزادرپب .  ناریا  رد  منک و  نادرگتسد 
دنناوت یم  دندنام -  یم  تیوک  رد  هام  هک 6  تیوک -  میقم  نایناریا  هک  هدرک  بیوصت  ناریا  تلود  هک  دـش  مولعم  تیوک  هب  دورو  عقوم 
هقیضم اب  بناج -  نیا  هک  دوب  هدش  لوپ  ندش  راوشد  ثعاب  نیا  دننک و  دراو  زاجم  سانجا  ناریا  زا  زرا  تمیق  هب  ناموت  رازه  دص  لداعم 
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هیلع هیقر  ترـضح  ناماد  هب  اجتلا  تسد  اددـجم  رحـس ،  یلاوح  رد  بش ،  کـی  هکنیا  اـت  مدـنام .  فیلکتـالب  مدوب -  نآ  راـتفرگ  هک  يا 
هک يدرک  روطخ  منهذ  هب  یبلطم  ناهگانهک  دـش ) ؟  هچ  نم  لـسوت  شهاوخ و  هجیتن  سپ  ناـج .  یب  یب   : ) مدرک ضرع  مدز و  مالـسلا 

لغـش هب  لاغتـشا  تیوـک و  یناریا  سرادـم  هب  نم  نتفر  هب  رجنم  يدوزب  رما ،  نـیا  بـیقعت  مـتفر و  بـلطم  نآ  غارـس  هـب  بـش  نآ  يادرف 
يدوز یبوخ و  هب  روـبزم  تجاـح  درک و  لـح  ار  متالکـشم  جـئاوحلا ،  باـب  نآ  هب  لـسوت  دـیدرگ و  سرادـم  نآ  ياـیلوا  دزن  یطاـطخ 

دش .  هدروآرب 
دندرک جارخا  تیوک  زا  ار  ام  ناگناگیب  راشف  یلیمحت و  گنج  رثا  رب  یلو  متفر ،  تیوک  هب  سرادـم  تسرپرـس  توعد  هب  مه  دـعب  لاـس 

هتاکرب .  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و  دبلط .  یم  رگید  یتصرف  نآ  حرش  دوب و  ام  اب  یب  یب  تایانع  زین ،  هثداح  نآ  رد  هک 
( اضرهش  ) يا هشمق  لیعامسا  نیسحلادبع 

تسین .  مزال  هناهب  میتی ،  هک  ارم  نزب 
تسین مزال  هناد  تسا  کشا  هناد  هک  ارم 

تسین مزال  هنارت  متفرگ ،  سنا  هلان  هب 
مشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید  کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  شود ،  هب  هناخ  لفط  هب 
تسا یفاک  ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 

تسین مزال  هناشن  میور  هلال  هب  رگد 
دیسیونب هانگ  یب  نم  ربق  گنس  هب 

تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 
متفگ وا  هب  دز و  تفرگ و  هناهب  ودع 

تسین مزال  هناهب  میتی ،  هک  ارم  نزب 
تسا سب  هبارخ  هشوگ  ناهج  کلم  ارم ز 

تسین مزال  هنال  تسا  ریسا  هک  یلبلب  هب 
رادب تسد  همع  هدرک ،  ملجخ  تتبحم 

تسین مزال  هناش  هتسش ،  نوخ  هب  فلز  يارب 
تسا ردپ  رس  شبش  غارچ  هک  یکدوک  هب 

تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 
 ( مثیم  ) دبا ات  هلعش  نیا  زا  دزوس  دوجو 

تسین مزال  هنادزان  نآ  مغ  ندورس 

تفرگ جح  يازیو  نامیارب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 

هژیوب هریثک  تافیلات  بحاص  رذنم )  ) ینـسحلاوبا یلع  خیـش  ياقآ  بانج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  بتکم  جورم  ققحم و 
دنا .  هتشاد  موقرم  نینچ  يا  هلاقم  رد  مالسلا  هیلع  رون  همئا  گوس  رد  یشوپ  هایس  فیرش  باتک 

زا یتامارک  رگا  هک  دنا  هدومرف  تساوخرد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  یمارگ ،  زیزع و  ردارب   . 14
الیذ مسیونب .  زیزع  ناگدنناوخ  عالطا  يارب  ما ،  هدینش  ای  هدید  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  میتی  رد 
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دوش :  یم  میدقت  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  هنادرد  نآ  زا  تمارک  هس 
فرـشم ردام  تمدخ  ینـسحلاوبا -  دمحم  خیـش  جاح  مالـسالا  هجح  مردپ -  موحرم  لزنم  نارهت ،  رد  یـسمش  نابآ 1376  هبنش 2  بش 

 ، دیا هدرک  ترایز  ار  ماش  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  رهطم  دقارم  هتفر و  هیروس  هب  ررکم  مردپ )   ) اقآ موحرم  اب  امـش  متفگ :  يو  هب  مدوب . 
 . . . ( هیقر ترضح  ماش ،  ناشخرد  هراتس   ) باتک رد  ات  دینک  نایب  دیا  هدید  یتمارک  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زا  تدم  نیا  یط  هچنانچ 
مالـسلا هیلع  تیب  لها  هناد  رد  نیا  تیناقح  تقیقح و  رب  يدهاش  ددرگ و  جرد  یلاخلخ  ینابر  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  هتـشون 

دشاب
درک :  فیرعت  ما و  هدید  دوخ  مشچ  هب  یلب ،  تفگ :  دوب ،  هدمآ  روش  دجو و  هب  هتشذگ  يونعم  تارطاخ  دیدجت  زا  هکیلاح  رد  مردام ، 

سکع تردپ )   ) اقآ موحرم  زور  کی  هک  دوب  یسمش )   1358 يرمق ،  لاس 1399   ) بجر هام  دودح  رد  دوب .  ناگرزاب  تلود  لیاوا   . 1
هب مه  اب  يریگب و  البرک  يازیو  یناوتب  هکلب  ورب  قارع  ترافـس  هب  تفگ  داد و  نم  هب  ار  تکچوک  ردارب  کـی  رهاوخ و  ود  نم و  دوخ و 

میورب .  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  ترایز 
متشگرب هناخ  هب  متشون و  ار  اهمسا  و  تشاد )  رارق  جع )   ) رصع یلو  نادیم  یکیدزن  رد  زور ،  نآ  هک   ) مدرب قارع  ترافس  هب  ار  اهـسکع 

ابا اقآ  ترایز  هب  يدایز  قوش  هک  اجنآ  زا  تدم ،  نیا  یط  تشذگ و  هام  دنچ  دیآ .  رد  البرک  ترایز  يارب  ناماهمـسا  هک  میدوب  رظتنم  . 
هب ازیو  هدمآ و  رد  ناممسا  هکلب  ات  مدز  رس  قارع  ترافس  هب  راب  نیدنچ  ناضمر  هام  رد  اصوصخم  متـشاد ،  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع 

دوبن .  اهنآ  نایم  ردام  مان  دمآ ،  رد  اهمسا  هک  مه  لاوش  هام  رد  دشن .  يربخ  یلو  دشاب ،  هدش  رداص  ناممان 
یفرط نآ  ای  نک و  یفرط  نیا  اـی  ار ،  اـم  ایادـخ  متفگ :  مدرک ،  یم  هیرگ  مدوب و  تحاراـن  نیگمغ و  تخـس  هکیلاـح  رد  ما د و  لزنم  هب 

 ( نک نامبیصن  ار  هکم  رفس  ای  تسرفب و  البرک  هب  ای  ینعی  )
میداتفا .  جح  رفس  رکف  هب  داتفا و  نام  رس  رد  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  قوش  هک  دوب  اجنیا  رد  و 

هب ترفاسم  يارب  یلو  مینک ،  رفـس  ایند  ياج  همه  هب  لومعم ،  يرادا ،  تافیرـشت  ماجنا  زا  سپ  هک ،  داد  یم  هزاجا  ام  یللملا  نیب  هرکذـت 
صوصخم يازیو  جح ،  رفس  دوبن و  زاس  راک  هرکذت  نیا  بجاو )  جح  مایا  ماقم   ) هجح يذ  ات 10  لاوش  لوا  هلصاف  رد  يدوعس  ناتسبرع 

دیبلط .  یم 
نآ ناشیا  دش .  تحاران  زین  ناشیا  و  تسا )  هدماین  رد  ام  ياهمسا  ریخ ،   : ) متفگ دمآ ؟  رد  ام  مسا  دش ،  هچ  دیـسرپ :  دمآ و  هناخ  هب  اقآ 
زا تسا .  تحاران  اقآ  دـنیب  یم  یناجنز  هللا  هیآ  تفر .  یم  ربنم  تشاد )  لزنم  قباس  روپهاش  دودـح  هک   ) یناـجنز هللا  هیآ  سلجم  ناـمز ، 

دیوگ :  یم  یناجنز  هللا  هیآ  دنک و  یم  لقن  ار  هصق  ناشیا  تسا ؟  هدمآ  شیپ  ناتیارب  یلکشم  هچ  دسرپ :  یم  يو 
داد .  دنهاوخ  هکم  يازیو  امش  هب  اهنآ  مسیون ،  یم  نارهت  رد  يدوعس  ترافس  يارب  همان  کی  نالا  نم  دیشابن ،  نارگن 

یلیخ ناـشیا  زا  ترافـس  نادـنمراک  دـیوگ .  یم  نخـس  یبرع  هب  اـهنآ  اـب  درب و  یم  يدوعـس  ترافـس  هب  ار  یناـجنز  هللا  هـیآ  هماـن  اـقآ ، 
رد اقآ  و  دننک ،  یم  رداص  ام  همه -  هن  ناشیا ،  صخش  يارب  یناجم -  يازیو  کی  دننک و  یم  لابقتـسا  یمرگب  يو  زا  هدمآ ،  ناشـشوخ 

دیآ .  یم  نوریب  ترافس  زا  رورسم  لاحشوخ و  هدش ،  رداص  ام  همه  يارب  روبزم  يازیو  هتشادنپ  یم  هکیلاح 
دیوش .  جح  رفس  يایهم  دش ،  تسرد  زیچ  همه  هللادمحلا ،  تفگ :  دمآ و  اقآ  هک  میدوب  هناخ  رد  ام 

دندوب لاحشوخ  یلیخ  دنور  جح  هب  راب  نیلوا  يارب  دوب  رارق  هک  اه  هچب  اصوصخم  میدیجنگ و  یمن  تسوپ  رد  يداش  زا 
هیهت مارحا  سابل  اه  هچب  يارب  نم  داد .  یم  ار  هیروس  هب  رفـس  هزاجا  اـم  یللملا  نیب  هرکذـت  تشذـگ و  یم  هیروس  زا  جـح ،  ینیمز  ریـسم 

رویرهش 1358 يرمق ،   1399  ) لاوش همین  دودح  دناسر و  ماجنا  هب  ار  هیروس  هب  رفـس  يارب  همانرذـگ  ياضما  تافیرـشت  مه  اقآ  مدرک و 
میدرک تکرح  هیروس  تمس  هب  ناریا  زا  یسمش ) 

کی دوب .  هدـش  تسود  اقآ  اب  هک  تشاد  قاتا  ام  راوج  رد  یبرع  درف  میدرک .  هراجا  قاتا  کـی  هدـش و  يا  هناـخرفاسم  دراو  هیروس ،  رد 
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تفگ :  ندید  زا  سپ  تفرگ و  منیبب .  دیهدب  ار  نات  همانرذگ  اقآ  جاح  تفگ :  اقآ  هب  زور 
دنرادن ار  هنیدم  هکم و  هب  دورو  قح  اه ،  هچب  اب  نات  هداوناخ  و  هدش ،  رداص  صخش  يارب  طقف  هکم ،  هب  دورو  يازیو 

دنورب و جح  رفس  هب  دوب  رارق  هک  دوب  يراب  نیلوا  هکنیا  زا  اه  هچب  اصوصخم  و  دش ،  بارخ  نامرس  رب  ایند  ییوگ  نخـس ،  نیا  ندینـش  زا 
نویـش هیرگ و  هب  دـندش و  تحاران  تخـس  تسا ،  هتـسب  ناشیور  هب  هکم  هار  هک  دوب  هدـش  مولعم  ناشدـیدش ،  قایتشا  فالخ  رب  کنیا ، 

دنتخادرپ . 
رب ای  میور  یم  جح  هب  ای  زین  مه  اب  میا و  هدمآ  مه  اب  مراذگ .  یمن  ناتیاهنت  رفس ،  نیا  رد  هاگچیه  نم  دینکن .  هیرگ  ناجاباب ،  تفگ :  اقآ 

میدرگ .  یم 
ترافس هب  ای  يورب و  قشمد  رد  يدودعس  ترافـس  هب  ای  دیاب  جح ،  هب  ناتیاه  هچب  هداوناخ و  ندرب  يارب  امـش  تفگ :  اقآ  هب  روبزم  برع 

یم زین  دعب  هب  اجنیا  زا  تسا و  هدروآ  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تمارک  تیانع و  اجنیا ،  ات  ار  ام  ریخ ،  تفگ :  اقآ  یلو  ینزب .  رـس  ناریا 
یجتلم يو  هب  هتفر و  مناخ  نیا  دوخ  مرح  هب  طقف  میور و  یمن  اجک  چیه  ام  دنک .  تسرد  نامیارب  ار  هکم  هب  دورو  يازیو  شدوخ  دـناوت 

برد میدرک .  تکرح  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  تمـس  هب  هناخ  رفاسم  زا  تعاـس 17  هبنـشراهچ -  زور  حبـص -  ادرف  میوش .  یم 
لسوت ترضح  هب  روطنیمه  اه  هچب  نم و  تسا و  مرح  برد  هب  نامهاگن  لاح ،  میدنام .  رظتنم  هداتسیا و  راوید  رانک  ام  دوب و  هتـسب  مرح 

میزیر .  یم  کشا  هتسج و 
اب نیگنـس و  یلیخ  هک  داتفا و  یکـشم  همامع  نیلعن و  ابع و  اب  هلاس )  ادودح 25   ) ناوج یناحور  دیـس  اقا  کی  هب  ناممـشچ  انثا ،  نیا  رد 
اقآ تشاد .  رارق  يو  رانک  رد  مدیدن )  ار  شتروص  هک   ) هدز هیشوپ  هبجحم و  مناخ  کی  دوب و  مرح  برد  ندش  زاب  رظتنم  هداتسیا و  راقو 
رس و  فجن ،  زا  تفگ :  وا  و  دیا ؟  هدمآ  اجک  زا  امـش  دیـسرپ :  يو  زا  درک .  تبحـص  هب  عورـش  ناشیا  اب  یبرع  نابز  هب  تفر و  دیـس  دزن 

دوب اهنآ  ام و  نایم  هک  يا  هلصاف  رثا  رد  تشاذگ . . .  نایم  رد  ناشیا  اب  ار  ام  يارجام  اقآ  دندرک و  تبحص  مه  اب  یتدم  دش .  زاب  تبحص 
ار همانرذگ  مه  اقآ  و  دیهدب ،  نم  هب  ار  نات  همانرذگ  تفگ :  اقآ  هب  هک  میدش  هجوتم  ردـق  نیمه  میدـیمهف .  مین  ار  ناشتبحـص  تایئزج  ، 
 ، نانآ لابند  هب  ام  زین  سپـس  و  شمناخ ،  اب  دیـس  اـقآ  لوا ،  دوشگ .  راوز  يور  هب  ار  مرح  برد  دـمآ و  مداـخ  دیـشکن  یلوط  داد .  وا  هب 

تسا هتفر  ایند  زا  اجنامه  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ  یم  هک  تشاد  دوجو  ماش  هبارخ  مان  هب  يدجـسم  تسار ،  تسد  مرح  دراو 
هک تشذگن  رتشیب  هقیقد  دنچ  دـندش .  روبزم  دجـسم  دراو  زین  شمناخ  دیـس و  میتفر و  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  حیرـض  تمـس  هب  ام  . 

دنتفگ دندنادرگرب و  اقآ  هب  ار  همانرذگ 
دیورب جح  هب  هداوناخ  هارمه  نونکا  و  میتفرگ ،  ار  امش  تیب  لها  يازیو  ام 

دنا .  هدرک  رداص  یناجم  زین  ار  هداوناخ  يازیو  میدید  میدرک  هاگن  یتقو  دنداتسیان  دنتفر و  و 
هب نتفر  يارب  دوب -  هبنشجنپ  هک  دعب -  زور  حبص  میورب .  هکم  هب  اعیرس  هتفرگ و  نیـشام  تسا  رتهب  میا ،  هتفرگ  ازیو  هک  لاح  تفگ :  اقآ 

دنلب یبوخ  هب  ار  هار  هک  مه  ار  برع  رفن  کی  دـیاب  رفـس ،  نیا  رد  تفگ :  اـقآ  میتفر )  یم  هنیدـم  هب  لوا ،   ) میتفرگ يراوس  کـی  هنیدـم 
دوبن .  بوخ  قارع  هیروس و  طباور  نوچ  تشذگ ،  یم  ندرا  روشک  زا  ناتسبرع ،  هب  هیروس  تکرح  ریسم  میربب .  دوخ  هارمه  دشاب ، 

میدش .  لاحشوخ  دوب .  انشآ  بوخ  مه  هار  اب  تشاد و  ار  هنیدم  هب  نتفر  دصق  ام  نوچمه  هک  دش  ادیپ  یبرع  يدوزب 
هدننار میدـنام .  زاب  نتفر  زا  دـش و  بارخ  نیـشام  هک  میدوب  هدـشن  جراخ  هیروس  روشک  زا  زونه  یلو  میدرک ،  تکرح  ماش  زا  يراوس  اب 

هک هارمه ،  برع  صخش  دشن .  وا  زا  يربخ  یلو  میدش  يو  لطعم  رهظ  زا  دعب  ات 4  حبص  دودح 7  زا  ام  دروایب و  يرگید  نیشام  تفر و 
يوگتفگ متخزا  دـعب  درک .  هلیـسو  کی  تساوخرد  ارجام ،  لقن  اب  دز و  هیروس  تینما  ناـمزاس  هب  ینفلت  دوب ،  یتینما  ماـقم  کـی  ارهاـظ 

هچ مه  نآ  دیسر ،  هار  زا  نیشام  کی  يدوزب  دمآ .  دهاوخ  نیـشام  تعاس 5/4  تسا ،  رهظ  زا  دعب  تعاس 4  نالا  تفگ :  اـم  هب  ینفلت ، 
هک بوخ  رایسب  هدننار  کی  ياراد  و  ریسلا . . .  عیرس  رادرلوک ،  راداج ،  تحار ،  مینک :  روصت  میتسناوت  یم  هک  ینیشام  نیرتهب  ینیـشام 
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ینالوط ریسم  دنتشذگ و  یم  ندرا  لخاد  زا  اهسوبوتا  میتفر ،  یم  هکم  هب  ماش  زا  هک  لبق  ياه  هعفد  دز .  یم  ربنایم  دوب و  دلب  الماک  ار  هار 
هب رهـش  نوریب  يدـنبرمک  هداج  زا  تسارکی  دزاس ،  اهنابایخ  کیفارت  راتفرگ  هدرک و  ندرا  دراو  ار  ام  هکنآ  ياـج  هب  وا  اـما  دـش ،  یم  رت 

درب .  ناتسبرع  زرم  تمس 
اجنیا رد  تعاس  کی  تسا  رتهب  يا ،  هدـش  هتـسخ  امـش  تفگ :  هدـننار  هب  اـقآ  دـش .  ادـیپ  هناـخ  هوهق  کـی  ناتـسبرع ،  زرم  ياـهیکیدزن 

ای 2 تعاس 1  دودـح  رد  میداتفا و  هار  هب  هرابود  تساخرب و  سپـس  دـیباوخ و  یتعاس  هدـننار  میروخب .  ییاوه  مه  ام  و  ینک ،  تحارتسا 
میدیسر .  ناتسبرع  زرم  هب  يرمق )   1399  ) لاوش بش 29  فصن 

ام يارب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  رد  هک  ییازیو  رابتعا  میدوب  نارگن  تباب ،  نیا  زا  میدش و  یم  یـسرزاب  یتسیاب  زرم  زا  روبع  يارب 
 . . . دش مامت  و  ام ،  يازیو  هب  مه  هاگن  کی  دندرک و  ام  هب  هاگن  کی  اه  هطرش  یسرزاب ،  ماگنه  دش :  یم  مولعم  نونکا  دوب ،  هدش  رداص 

میدش .  یسرزاب  هاگتسیا  زا  ناسآ  تحار و  یلیخ 
میدید .  هیهت  تماقا  يارب  یلحم  میدش و  هدایپ  نیشام  زا  عیقب  ناتسربق  يولج  هعمج ،  زور  حبص  تعاس 11  ادرف  میدش و  ناتسبرع  دراو 

جاجح ات  تسا  رتهب  دنوش .  هکم  هب  ام  نتفر  عنام  جح ،  مایا  رد  هک  تسه  لامتحا  نیا  زاب  اما  میدش ،  ناتـسبرع  دراو  هللادمحلا  تفگ :  اقآ 
ترسح دماین ،  شیپ  جاجح  اب  جح  نداد  ماجنا  ناکما  ادعب  رگا  ات  میروآ  اجب  هرمع  جح  کی  میورب و  هکم  هب  تسا  هدشن  غولش  هدماین و 

میشابن .  هدز 
 . میدش هکم  مزاع  هتفرگ و  يراوس  نیـشام  کی  ماش ،  فرـص  اشع و  برغم و  زامن  زا  سپ  دوب .  هدعقلا  يذ  مشـش  ای  مجنپ  دودح  ابیرقت 

درب و یم  ار  ام  مانرذـگ  دوخ ،  هدـننار  میدروخ ،  یم  رب  يدوعـس  نیرومام  هب  اج  ره  هار ،  لوط  رد  دوب .  تسوپ  هایـس  نایعیـش  زا  هدـننار 
 ، هار نیب  هکم ،  هب  هنیدم  ریـسم  رد  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب  یتح  دـنتفرگن .  ار  ام  يولج  اج  چـیه  هصالخ  و  تشگ ،  یم  رب  داد و  یم  ناشن 

یلو دوب ،  هتـشاذگ  لوپ  شبیج  رد  اقآ  تلع  نیمه  هب  و  دـشاب ،  ناتهارمه  لوپ  دـیاب  دـنریگ و  یم  لوپ  يدوعـس  نیرومام  اههاج  یـضعب 
دوب .  هدننار  دزمتسد  نامه  هب  رصحنم  هار ،  جرخ  تساوخن و  یلوپ  ام  زا  یسک  اج  چیه 

ار جـح  لامعا  نآ ،  یپ  رد  میدوب و  هدـش  مرحم  هرجـش  دجـسم  رد  هار ،  نایم  رد  ـالبق  میدیـسر .  همرکم  هکم  هب  بش  تعاس 12  دودح 
میدرک و تحارتسا  يرادقم  هدناوخ  ار  حبـص  زامن  دوب .  هدش  مامت  ام  راک  تساخرب ،  هک  حبـص  ناذا  يادـص  میداد .  ماجنا  هنابـش  نامه 
 . ایادـخ متفگ :  دوخ  اب  تسین .  ینیـشام  چـیه  میدـید  میتفر .  هکم  لانیمرت  هب  هنیدـم ،  هب  تشگزاـب  دـصق  هب  حبـص   9 تعاس 5/8 -  رد 
زنب کی  اب  یـصخش  میدـید  تقو  کی  تسرفب .  نیـشام  تدوخ  مه  ـالاح  يدروآ ،  اـجنیا  هب  يدرک و  توعد  یناـمهم  هب  ار  اـم  تدوخ 
راوس دـیوش .  راوس  تفگ :  اقآ ،  اب  یبرع )  نابز  هب   ) تبحـص یمک  زا  دـعب  درک و  زمرت  ام  ياپ  يولج  کیـش ،  یلیخ  الاب و  لدـم  دـیفس 

رس و هنیدم ،  رد  تماقا  زور  دودح 25  زا  سپ  میدوب .  هنیدم  رد  کنیا ،  تفرگن .  مه  یلوپ  دیناسر و  هنیدم  هب  اعیرـس  ار  ام  وا  میدـش و 
رد تلوهس  يارب   ) ام هک  دنتشاد  رارصا  مادک  ره  دنتخانش ،  یم  ار  اقآ  دندوب و  فلتخم  ياهناوراک  رد  هک  ینایاقآ  دش و  ادیپ  جاجح  هلک 
هک ار  دـمحا  لآ  نسحم  دیـس  جاح  ناوراک  هرخالاب  مه  ام  و  میوش .  قحلم  اهنآ  ناوراـک  هب  اـنم و ) . . .  هب  نتفر  و  جـح ،  لاـمعا  ماـجنا 

میدیزگرب .  درک  یم  رارصا  نارگید  زا  رتشیب 
ترـضح لپ  رـس  زا  ام  دیـسر و  نایاپ  هب  جح  نامز  هکنیا  ات  دـشن ،  ام  محازم  عنام و  سکچیه  زین  ربکا  جـح  لامعا  ندروآ  اجب  ماگنه  رد 

مشچ هب  ام  هک  دوب  یتمارک  نیا  میدش .  نارهت  یهار  اجنآ  زا  هدمآ و  مق  سدقم  رهش  هب  تسارکی  سوبوتا ،  کی  اب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا 
میدید .  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت  زا  دوخ ، 

دوبن  ینآرق  توص  يازس  نتفگ ،  ازسان 
دوبن یناملظ  ماش  زج  ناتماش  رد  ام  زور 

دوبن ینامهم  مسر  نیا  ماش ،  نانز  يا 
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ماب يالاب  زا  رخآ  مهنآ  ناملسم ،  ناراب  گنس 
دوبن ینارصن  قح  رد  اور  هللااب  متس  نیا 

لوسر دنزرف  سار  رانک  رد  یبوکیاپ 
دوبن یناملسم  نییآ  زاس  ياون  اب 

امش رب  نیرفن  ماش  نانز  يا  میتفر  هک  ام 
دوبن ینآرق  توص  يازس  نتفگ  ازسان 

لگ هتسد  هدفه  دندروآ  نم  رب  ناتاهدرم 
دوبن ینارون  ياهرس  نآ  ریغ  لگ  هتسد 

هتخیر ام  رس  رب  شتآ  ماش  نانز  يا 
دوبن یناسنا  يوخ  قلخ و  هرذ  کی  امش  رد 

رادغاد یتشم  فارطا  رد  ماش  نانز  يا 
دوبن یناشفا  تسد  صقر و  یلاحشوخ و  ياج 

ام میدوب  یجراخ  مریگ  ماش  نانز  يا 
دوبن ینادنز  هناریو  هشوگ  مه  یجراخ 

دش نفد  بش  لد  ناریو ،  هشوگ  رد  ام  لفط 
دوبن یناهنپ  رس  نیا  زا  هاگآ  سک  چیه 

لوسر لآ  رب  شاب  دهاش  هعیش  کشرس  يا 
دوبن یناوخ  تیثرم  حدم و  ریغ  مثیم )   ) راک

دش تسرد  مه  امش  يالبرک 

زا لبق  لاس  دـنچ  هک  مراد  دای  رد  يرگید  تمارک  هلب ،  تفگ :  يراد ؟  رطاخ  رد  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تمارک  ایآ  مدیـسرپ :  ردام  زا 
درک :  فیرعت  نینچ  و  تسا ،  هداد  خر  قوف  تمارک 

دش .  تسرد  مه  امش  يالبرک   . 15
قارع يازیو  اجنآ  زا  ات  میتفر  هیروس  هب  یللملا  نیب  همانرذگ  اب  اقآ ،  موحرم  نم و  يولهپ .  تموکح  جوا  رد  لبق ،  لاس  تسیب  دودح   . 2

هتفر نانبل  هب  راب  نیدنچ  تدم ،  نیا  رد  میدرک و  فقوت  زور  دودـح 15  قارع ،  يازیو  نتفرگ  يارب  هیروس ،  رد  میورب .  البرک  هب  هتفرگ 
نتفرگ يارب  هک  دوب  هدرب  نانبل  رد  قارع  ترافـس  هب  ار  همانرذـگ  اـقآ  میدوب .  ناـنبل  رد  لاـس  نآ  نابعـش  زور 15  هـلمج  زا  میتـشگرب .  و 

دنک .  یسیون  مسا  البرک  يازیو 
يارب مه  ملد  تسین .  یناغارچ  نشج و  زا  يربخ  نانبل  رد  اـجنیا  مدـید  دوب  جـع  ناـمز  ماـما  اـقآ  تدـالو  زور  مدوب .  اـهنت  لـته ،  رد  نم 

 . . ینیریـش لقن  یناغارچ و  اج  همه  تسا ؟  ربخ  هچ  ناریا  رد  وت  تدالو  زور  نالا  نامز ،  ماما  يا  متفگ :  دوب .  هدش  گنت  البرک  ترایز 
برع هناش  راهچ  امیـس و  شوخ  ناوج  کی  مدـید  باوخ  رد  درب .  مباوخ  هظحل  کی  نیح  ناـمه  رد  تسا . .  روک  توس و  اـجینا  یلو  . 

مه امـش  يـالبرک  دـیوگ :  یم  دور و  یم  نآ  هب  وس  نیا  زا  دـنلب  ياهمدـق  اـب  نم  تخت  يولج  دـنک ،  شهاـگن  درک  یم  ظـح  ناـسنا  هک 
دش .  تسرد 

زور دنچ  زا  دعب  یلو  میتشگزاب  هیروس  هب  ام  متشون .  ار  اهمسا  تفگ :  تشگرب و  قارع  هناخترافـس  زا  اقآ  موحرم  مدش .  رادیب  باوخ  زا 
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دنهد .  یمن  ازیو  ام  هب  هک  دش  مولعم 
يو دوب .  نک  قاچ  راک  حالطصا  هب  تشاد و  یهاگنب  هک  دوب  رونا  دیـس  مان  هب  رفن  کی  هیروس ،  رد  دیـسرن .  ییاج  هب  هار  نیا  هک  میدید 

داتـسرف و یم  ناریا  هب  تشاد  رایتخا  رد  هک  يدارفا  طسوت  تفرگ و  یم  راوز  زا  ار  اه  همانرذـگ  تشاد ،  تسد  یناریا  ياه  هدـننار  اب  هک 
هکم يازیو  اه ،  همانرذـگ  نابحاص  يارب  یقاچاق  روط  هب  دنتخانـش ،  یم  رگید  ياههاج  يدوعـس و  ترافـس  رد  هک  یلماوع  طسوت  ناـنآ 

دندروآ .  یم  هیروس  هب  دنتفرگ و  یم 
همانرذگ هک  يدرف  دنریگب .  جح  يازیو  ناریا  زا  نامیاربات  داد  روبزم  دارفا  تسد  هتفرگ  ار  راوز  زا  رگید  یعمج  ام و  همانرذگ  رونا  دـیس 

دوب .  یناغفا  کی  دوب ،  هدش  هداد  شتسد  هب  اقآ  نم و 
ناریا هاـگدورف  رد  هیروس ،  هب  تشگزاـب  ماـگنه  رد  روبزم  دارفا  هک  دیـسر  ربخ  يدوزب  میتسـشن .  راـظتنا  هب  اـم  دـندرب و  ار  اـه  همانرذـگ 

دنا .  هداتفا  نادنز  هب  هدش و  ریگتسد 
رب هوـالع  هچ ،  تخاـس .  شحوـتم  ریگلد و  تخـس  ار  ناـنآ  دـش و  راوز  ینارگن  یتحاراـن و  هیاـم  یفـصولا ،  دـیاز  وـحن  هـب  ربـخ ،  نـیا 

همان ناریا -  تقو  يونابهـش  حرف -  يارب  دنتفگ :  راوز  زا  یـضعب  دـنک .  داجیا  اهنآ  يارب  زین  هقباس  ءوس  دوب  نکمم  جـح ،  زا  تیمورحم 
ترـضح هب  لسوتم  دییایب  دینکن ،  ار  راک  نیا  هن ،  تفگ :  اهنآ  هب  اقآ  دـنک . . .  لح  ار  ام  لکـشم  هک  مینک  یم  انمت  يو  زا  میتسرف و  یم 

درک .  دهاوخ  تسرد  ار  نامراک  ترضح  نآ  میوش ،  مالسلا  هیلع  هیقر 
زور تسیب  دودح  دناوخ .  یم  هضور  درک و  یم  تبحـص  ناشیارب  اقآ  دندش و  یم  عمج  ترـضح  نآ  مرح  ره  رد  زور  ره  راوز  زا  یخرب 

هاگدورف هب  ازیو  نتفرگ  زا  سپ  روبزم  یناغفا  درف  هک  ینامز  دش  مولعم  دـمآ .  اهنآ ) همه  هن  و   ) همانرذـگ زا  یـضعب  هکنیا  ات  دیـشک  لوط 
ياه همانرذگ  نیا  دنیوگ :  یم  يو  هب  وا ،  دزن  یناریا  ياه  همانرذگ  هدهاشم  اب  یناریا  نیرومام  ددرگ ،  زاب  هیروس  هب  ات  دوب  هدـمآ  نارهت 

دنیآ .  یم  رب  وا  يریگتسد  ماقم  رد  و  دنک ؟  یم  هچ  یناغفا  وت  تسد  رد  یناریا 
یم بآ  يوج  رد  وا  بیج  ای  تسد  زا  اه  همانرذـگ  زا  یـضعب  نیح ،  نیا  رد  دوش و  صـالخ  نیروماـم  تسد  زا  هک  دود  یم  یناـغفا  درف 

نادنز يریگتـسد و  زا  سپ  هک  تسا  نیا  بیجع  دتفا و  یمن  هدوب و  وا  بیج  لخاد  اقآ  نم و  همانرذگ  یلو  درب .  یم  ار  اهنآ  بآ  دـتفا و 
دنام .  یم  ظوفحم  دنوش و  یمن  اه  نآ  هجوتم  نیرومام  زین 

دیسر .  نامتسد  هب  رگید  یعمج  ام و  همانرذگ  یلو  دوب  هدش  مگ  رفن  دنچ  همانرذگ  لاحره  هب 
ابیرقت 20 ام  يازیو  اریز   ) میرادن تلهم  ناتسبرع  دورو  يارب  رتشیب  زور  کی  یلو  دنا  هداد  ار  ام  يازیو  میدید  دیـسر ،  اه  همانرذگ  یتقو 

هلجع یتسیاب  و  دوب ،  هدنامن  یقاب  نآ  رابتعا  تلهم  زا  رتشیب  زور  کی  کنیا  یناغفا ،  درف  يریگتـسد  تلع  هب  دوب و  هدش  رداص  شیب  زور 
يرازگرب زا  دـعب  میدیـسر و  هنیدـم  هب  ماگنه  بش  تشاد  هک  یتعرـس  اـب  میدرک و  تکرح  هتفرگ  ینیـشام  زور  ناـمه  اذـل  میدرک )  یم 

میتشگزاب .  ناریا  هب  جح ،  لامعا 
هب ام  رفس  لیاسو  رگا  هک  مدوب  هدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تشذگ )  نآ  حرـش  هک   ) هیروس رد  جح  يازیو  نتفرگ  ماگنه 
رد میتـشگرب ،  ناریا  هب  هکم  زا  هک  یناـمز  تفر .  میهاوـخ  ـالبرک  هـب  اـجنآ ،  زا  هدـمآ و  شـسوباپ  هـب  اددـجم  دوـش ،  مـهارف  زین  ـالبرک 
 ، یـشرافس روط  هب  هک  داد  یـسک  هب  ار  همانرذـگ  اقآ  نمـض ،  رد  میدرک و  یـسیون  مسا  البرک  هب  رفـس  يارب  نارهت  رد  قارع  هناخترافس 
ار همانرذگ  میتساوخ  میدش و  سویام  هک  يوحن  هب  دشن .  يربخ  تشذگ و  خیرات  نآ  زا  هتفه   3 دریگب .  ار  قارع  هب  رفس  يازیو  ام  يارب 

تـشذگن یهاتوک  تدم  نکب  مناوت  یم  راکچ  منیبب  دشاب ،  نم  دزن  مه  زاب  دیراذگب  تفگ ،  دادـن و  وا  یلو  میریگب  روکدـم  صخـش  زا 
تفه نم  تفگ  اقآ  دـش .  هدامآ  زین  یـشرافس  يازیو  نآ  اب  نامازمه  دـمآ و  رد  البرک  هب  زور  رفـس 7  کی  يارب  همانزور  رد  ام  مسا  هک 

میدش .  فرشم  البرک  هب  میدرک  هدافتسا  یشرافس  يازیو  زا  اذل  مینامب .  رتشیب  یتدم  دیاب  اجنآ  مور و  یمن  البرک  هب  هزور 
ریـسم تفر ،  میهاوخ  وا  ترایز  هب  اددـجم  دوش  تسرد  البرک  رفـس  رگا  هک  میدوب  هدرک  دـهع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  اب  هک  اجنآ  زا 
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طباور نوچ  دـنتفگ  ام  هب  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دـقارم  ترایز  زا  غارف  زا  سپ  میداد .  رارق  هیروس  قیرط  زا  ار  قارع  هب  تکرح 
یمن اهنیـشام  نیا  راوس  نم  متفگ :  اقا  هب  مدیـسرت و  نم  دـیورب .  دادـغب  هب  ندرا  قیرط  زا  دـیاب  تسین ،  بوخ  قارع  هیروس و  نیتلود  نیب 

موش . 
وا رب  دراو  زین  ام  داد و  یم  هیارک  لزنم  راوز  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  کیدزن  هک  دوب  يزاریـش  دومحم  جاح  کـی  هیروس ،  رد 

يرآ تفگ :  دومحم  جاح  دورب .  نیشام  اب  دسرت  یم  ام  لزنم  درادن ؟  امیپاوه  دادغب ،  هب  نتفر  يارب  اجنیا  ایآ  دیسرپ :  يو  زا  اقآ  میدوب . 
یلدنص ود  نآ  نم  دور .  یم  دادغب  هب  سپـس  دنک و  یم  هدایپ  ار  شنیرفاسم  زا  رفن   2 دـیآ ،  یم  قشمد  هب  هسنارف  زا  امیپاوه  کی  زورما  ، 

تعاس 7 هعمج  بش  ام  تفرگ و  ام  يارب  ار  امیپاوه  طیلب   2 دیورب .  دادغب  هب  دیوش و  نآ  راوس  امش  منک .  یم  ورزر  امـش  يارب  ار  یلاخ 
میدرک .  تکرح  دادغب  تمس  هب  امیپاوه  اب  تعاس 9  اجنآ  زا  میتفر و  قشمد  هاگدورف  هب  رهظ  زا  دعب 

یم مالـسلا  هیلع  نیمظاک  هب  ام  دنتفگ  نانیـشنرس  زا  یعمج  امیپاوه  زا  ندش  هدایپ  زا  سپ  دـش .  دادـغب  هاگدورف  دراو  تعاس 10  امیپاوه 
 ، هناتخبشوخ مشاب .  البرک  دیاب  نم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  اقآ  یترایز  بش  هعمج و  بش  بشما  تفگ :  اقآ  یلو  میور ، 
ات میدیـسر و  البرک  هب  بش  همین  دودـح  میتفر .  البرک  هب  عیرـس  میتفرگ و  يراوس  کی  میدوب .  رابکبـس  زین  رفـس  هیثاثا  بابـسا و  رظن  زا 

میدوب .  ترایز  دمآ و  تفر و  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نیب  حبص 
مهترایز ایندلا  یف  یلاعت  هللا  انقزر  میتشگزاب .  ناریا  هب  دنسروخ  ملاس و  نایاپ ،  رد  دیـشک و  لوط  زور  قارع 40  رد  لاس  نآ  رد  نامرفس 

مهتعافش .  هرخالا  یف  و 
ردپ  يداد  اج  وت  مناماد  هب  بشما  ار  شیوخ 

ردپ يداد  افص  بشما  ارم  نازحالا  تیب 
ردپ يداد  افش  ار  مبلق  شیوخ  لاصو  اب 

متخوس بش  ره  هن  بش  کی  وت  نارجه  شتآ  ز 
ردپ يداد  افو  سرد  یکدوک  رد  نم  هب  شوخ 

نوخ هاگنابرق  هب  ای  یتفر  قشع  يانم  رد 
ردپ ؟  يداد ،  اجک  ناناج  هر  رد  ار  دوخ  ناج 

يدزرس ناریو  هب  بشما  دوخ  نارادازع  رب 
ردپ يداد  ازع  بحاص  نیا  هب  ییوکین  رجا 
ابحرم اج  متشاد  بش  ره  وت  شوغآ  رد  نم 

ردپ يداد  اج  وت  مناماد  هب  بشما  ار  شیوخ 
دنرگنب ملاع  لها  ات  ارم ،  رب  دوخ  هرمه 

ردپ يداد  ادخ  هار  رد  زین  ار  ترتخد 
نایعیش ناتسود و  زا  لد  درب  ( 321  ( ) مثیم  ) مظن

ردپ يداد  ابرلد  عبط  وت  ار  وا  مرک  زک 

دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد ،  کچوک  ياهتسد 

هدنامزاب مان  هب  یلایرس  سدق )  زور  تبسانم  هب   ) ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  يرمق  يرجه  ناضمر 1417  كرابم  هام  رخاوا  رد   . 16
دوب هدش  هداد  شیامن  روشک  ياهامنیس  رد  ناونع  نیمه  اب  زین  نآ  ملیف  البق  هک  داد  ناشن 
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راتـشک تشک و  ناـیرجرد  هک  دـنز  یم  رود  هفیطل )  دیعـس و   ) ینیطـسلف ناملـسم  درم  نز و  کـی  یگدـنز  روحم  رب  هدـنامزاب ،  لاـیرس 
ناحرف مان  هب   ) راوخریش یکدوک  دنسر و  یم  لتق  هب  زادگناج  يوحن  هب  افیح  رهش  رد  لاس 1948  رد  اهیلیئارسا  طسوت  اهینیطسلف  هنایشحو 
فرصت هب  هفیطل )  دیعس و   ) شردام ردپ و  ینوکسم  هناخ  اب  هارمه  یگنشت ،  یگنـسرگ و  زور  هس  ود  زا  سپ  هک  دنام  یم  یقاب  اهنآ  زا  ( 

دیآ .  یم  رد  یقرش )  ياپورا  زا   ) تسینویهص رجاهم  هداوناخ  کی  لاغشا  و 
زا ار  يو  مان  دنریگ و  یم  رایتخا  رد  ار  وا  هدش  لاحشوخ  رایسب  هناخ  رد  هچب  ندید  زا  دنا ،  هدش  یمن  راد  هچب  هک  تسینویهـص ،  هداوناخ 

تسایس و  نیطسلف )   ) لاغـشا زا  زیگنا  مغ  ایوگ و  يدامن  ناحرف ، )   ) تشذگرـس دنهد .  یم  رییغت  یـسوم )  يربع  ظفلت   ) هشوم هب  ناحرف 
تسا .  رگلاغشا  وگ و  روز  ياهتسینویهص  يوس  زا  نآ  ندرک )  يدوهی  )

هب ار  دوخ  كدوک  نیشیپ  هیاد  مسا  هب  هفیطل ، )  دیعس و   ) شسورع رسپ و  لتق  زا  سپ  هیفص )  هب  موسوم   ) ناحرف گرزب  ردام  دعب  يدنچ 
 . دشخب تاجن  اهتـسینویهص  گنچ  زا  ار  ناحرف )   ) شیوخ هون  دعاسم ،  تصرف  نیلوا  رد  هک  دیآ  یم  رب  ددص  رد  هدیناسر و  روبزم  هناخ 

هیلقن هلیـسو  دنربب .  دوخ  هارمه  زین  ار  هیفـص  هچب و  دوش  یم  رارق  دننک  یم  افای  هب  رفـس  مزع  تسینویهـص  هداوناخ  هک  درذـگ  یمن  يرید 
درب .  یم  افای  ياهینیطسلف  راتشک  يارب  یلیئارسا  زابرس  یماظن  تامهم  يدایز  رایسب  ریداقم  هک  دوب  يراطق  رظن ،  دروم 

دوخ زرابم  رـسمه  يوس  زا  هیفـص )   ) گرزب ردام  هک  دوش  یم  یهتنم  اجنیا  هب  ماجنا  رـس  شیوخ ،  جـیهم  ياهزارف  تبیـشن و  اـب  ارجاـم ، 
دزاس و رجفنم  ار  نآ  هار  نایم  رد  دربب و  راطق  لخاد  هب  دوخ  هارمه  ار  هرجفنم  داوم  زا  رپ  نادـمچ  کـی  هک  دـبای  یم  تیروماـم  دیـشر ) )

درپب نوریب  هچب  اب  دوخ 
نماض اجنآ  رد  درب و  یم  یلاخ  هپوک  کی  هب  سابل  ضیوعت  هناهب  هب  ار  ناحرف  هیفـص  ملیف ،  ینایاپ  يازناجیه  بلاـج و  رایـسب  هنحـص  رد 

هیآ تسا ،  دـنب  رد  نیطـسلف  زا  يداـمن  هک  وا ،  ناـج  ظـفح  يارب  هدرـشف و  شوغآ  رد  ار  كدوک  سپـس  دـشک ،  یم  ار  ناوـمچ  راـجفنا 
راطق دریم ؛ یم  اج  رداج  هیفص  درپ :  یم  نوریب  تکرح  لاح  رد  راطق  زا  دراد  لغب  رد  ار  كدوک  هکیلاح  رد  هاگنآ  دناوخ و  یم  یسرکلا 

رد اما  ناینوعرف  گنچ  رد  دراو  یسوم  ناحرف  و  دوش ،  یم  رجفنم  شرابگرم  تاحیلست  تسینویهص و  نارفاسم  هوبنا  اب  هارمه  رتالاب  یمک 
دنام . . .  یم  یقاب  یهلا  فطل  زا  يا  هولج  راظتنا  رد  شیوخ ،  نویشاب  هدنام و  هدنز  تسرپرس  یب  اهنت و  دنوادخ  ظفح  فنک 

مان هب  یناریا  دنمرنه  کی  نآ  نادرگراک  یلو  دنتسه ،  يرصم  يروس و  امامت  نآ  ياه  هشیپ  رنه  و  هدش ،  هتخاس  هیروس  رد  هدنامزاب  ملیف 
ینایاپ  ) لانیف هنحص  لیلد  هب  هصاخ  هدش و  هداد  شیامن  قشمد  ملیف  هراونـشج  رد  راب  نیتسخن  يارب  هدنامزاب ،  تسا .  داد  هللا  فیـس  ياقآ 

ش 8 ناتسین ،  هلجم  اب  هبحاصم  رد   ) ملیف نادرگراک  لوق  هب  تفرگ .  رارق  هقباس  یب  یلابقتسا  دروم  مدرم  فلتخم  تاقبط  يوس  زا  نآ ،  ( 
هب یلو  دوب  يرفن   300 هراونشج ،  يامنیـس  نلاس  دش .  هدیـشک  هفاضا  شیامن  تبون  هب 5  ملیف  ( : ) ص 60 یسمش ،  تشهبیدرا 1375  ، 
رد ار  ملیف  هک  دننیبب  كرادـت  ار  هرفن  نلاس 1500  کی  هک  دـندش  روبجم  اهنیا  دـندوب ،  هدروآ  ملیف  ندـید  يارب  مدرم  هک  یموجه  تلع 

تشاد و ار  دوخ  يداع  شیامن  مود  لوا و  تاسلج  ملیف  هکنیا  زا  دـعب  هریغ . . .  هاگـشناد و  هفاضا  هب  دـنداد  شیامن  اجنآ  رد  تبون  دـنچ 
تارک هب  نم  دمآ .  دوجو  هب  اهموجه  نآ  دننیبب و  ار  ملیف  نیا  هک  ندوب  هدش  قئاش  مدرم  همه  درک ،  ادیپ  یتاعوبطم  دیدش  یلیخ  ساکعنا 

يایاضق رد  هک  یناسک  زا  یلیخ  ضغب  اب  اهدرم  دـندمآ و  یم  نوریب  نایرگ  سیخ و  نامـشچ  اب  اـهنز  هک  مدوب  نیا  دـهاش  ملیف  ناـیاپ  رد 
( دنتفگ یم  ملیف  اب  ار  ناشدوخ  دنیاشوخ  ساسحا  تدش  هب  دندوب  هدرک  درخ  ناوختسا  نیطسلف 

رایسب ابیز و  نایاپ  نینچ  ملیف  يویرانـس  همانملیف و  دوخ  رد  هدنامزاب :  ملیف  نادرگراک  داد ،  هللا  فیـس  ياقآ  هتفگ  هب  هک  تسا  نیا  بلاج 
رد مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  لسوت  نوهرم  ملیف ،  يارب  يزیگنا  لد  همتاخ  نینچ  نتفای  رد  نادرگراک  دوب و  هدشن  ینیب  شیپ  یجیهم 

تسا .  هدوب  قشمد 
دیوگ :  یم  ارجام  حیضوت  رد  ص 67 )  ) هبحاصم نامه  رد  داد ،  ياقآ 

دروخ دنویپ  یسوم  ترـضح  ناتـساد  هب  ییاج  کی  دعب  درک و  رییغت  تدش  هب  لماوع  ریاس  یخیرات و  تاعلاطم  نایرج  رد   ) ملیف عوضوم 
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اب هرابود  تخیر و  یم  مه  هب  شزیچ  همه  رخآ  ات  لوا  زا  دـش و  یـسیونزاب  راب  جـنپ  ای  راـهچ  ویرانـس  لـک  درک و  ادـیپ  يرتاـیوگ  هبنج  و 
نیلوا رد  ینعی  مدوب .  هتـشونن  ویرانـس  رد  الـصا  نم  هک  تسا  یلـصف  مینیب ،  یم  نالا  هک  يزیچ  لانیف  لـصف  متـشون .  یم  ار  نآ  هلـصوح 

يرادربملیف عقوم  ماما  دـش .  یم  مامت  تکرح  لاح  رد  راـطق  رد  ملیف  هخـسن ،  نیمود  رد  دـش .  یم  ماـمت  راـطق  هاگتـسیا  رد  ملیف  هخـسن ، 
نایرج رد  دـعب  تفر .  یم  نیب  زا  راطق  هاگتـسیا  رد  مه  هچب ،  گرزب  ردـپ  ینعی  دیـشر ،  الثم  دراد .  دوجو  ییاهداریا  هک  مدرک  ساسحا 
يارب ملاس  مدآ  کی  ياهگولاید  زا  هک  دوب  بلاج  اه  هچب  مدوخ و  يارب  نیا  مدر و  اج  هباج  اهگولاید ،  نامه  اب  ار  هنحـص  ملیف ،  تخاس 
تسه ناسغ  مریگب ،  ار  نادمچ  متـسناوتن  نم  رگا  هک :  تفگ  یم  يداع  تلاح  رد  وا  ینعی  مدرک .  یم  هدافتـسا  توم  لاح  رد  مدآ  کی 

نیا منک ،  نشور  ار  دیـشر  فیلکت  رتدوز  هک  تسا  رتهب  دوش و  یمن  یبوخ  زیچ  هک  مدید  ارجا  نیح  رد  یلو  تسه .  میرم  دوبن  وا  رگا  و 
ینعی منک ،  راک  هچ  دـیاب  ار  ملیف  نایاپ  مناد  یمن  رگید  مدرک  یم  ساسحا  ناشتاداقتعا .  هب  هجوت  اـب  میوگ ،  یم  مدوخ  ناتـسود  يارب  ار 

دوبن .  یفاک  میارب  یلو  متشاد  ار  ویرانس 
ام داـتفا .  هلـصاف  راـطق  هاگتـسیا  رد  يرادربـملیف  عورـش  ملیف و  یلبق  ياهـشخب  ندـش  ماـمت  نیب  مه  هـتفه  ود  اـی  کـی  مدرک ،  رکف  یلیخ 
راک هچ  دیاب  هک  مدیمهف  یم  بش  هب  بش  طقف  نم  مور و  یمن  شیپ  ویرانس  اب  نم  هک  دندید  یم  مه  اه  هچب  یلو  میدرک  یم  يرادربملیف 
تقو چیه  هتبلا  تشادن .  هیفص  دوخ  لاصیتسا  زا  یمک  تسد  هک  مدش  یلاصیتسا  نانچ  راچد  نم  هک  نآ  هب  تشگ  یم  رب  مه  نیا  منکب و 
ببس اهرذن  لسوت و  نیا  مدش .  لسوتم  هیقر  ترـضح  هب  اتیاهن  منک  راک  هچ  مناد  یمن  نم  هک  دننک  رکف  نارگید  هک  مدرک  یمن  يراتفر 

دوش .  داجیا  ملیف  ياهلانیف  نیرتناشخرد  زا  یکی  مدوخ ،  رظن  هب  هک  دش 
ملیف لانیف  رد  هک  تسادیپ  تشاذـگ و  همه  يور  يریثات  هچ  ملیف  لانیف  هک  مدـید  مدوب ،  هتفر  هراونـشج  هب  رخآ  راب  يارب  یتقو  قشمد  رد 
يارب هیقر  ترـضح  مرح  هب  متفر  مدرک و  یظفاحادـخ  لوا ،  هسلج  رد  هراونـشج  زا  دـعب  تسا .  هدروخ  نآ  هب  اـم  سفن  زا  جراـخ  يزیچ 
دوـش یم  هک  مدـش  هجوـتم  اـجنآ  نم  دـش و  نیا  یلو  درادـن  اـنعم  یلیخ  اهرکفنـشور  امنیـس و  ملاـع  رد  اـهفرح  نیا  هتبلا  ندرک .  رکـشت 

ییاهاج زا  دینک  لکوت  ادخ  رب  رگا  دـیوگ  یم  هک  يا  هیآ  نآ  لثم  دـنهدب .  وت  هب  تسیابن  الـصا  ارهاظ  هک  تفرگ  یناسک  زا  ار  ییاهزیچ 
هک دوب  روآ  بجعت  یلیخ  دـنا  هدـید  ار  ملیف  هک  ییاه  هچب  مامت  رظن  هب  مدوخ و  رظن  هب  دـسر .  یم  يزور  امـش  هب  دـینک  یمن  باسح  هک 
 . داد یم  ناشناکت  درک و  یم  ناشیور  ریز و  ملیف  لانیف  یلو  دنرادن  یبهذم  یگتـسباو  چـیه  دـمآ  یم  رظن  هب  هک  میدـید  یم  ار  ییاهمدآ 

مییوگن .  ییاج  کی  رد  ار  نیا  رگا  تسا  يرکشان  یتفرعم و  یب  تسا و  هیقر  ترضح  لام  سفن  نیا 
فطل هب  ماش ،  رد  امهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  شراوگرزب  همع  هیقر و  ترضح  رهطم  دقرم  دوجو  هک  میا  هدیـشیدنا  نونکات  ایآ  یتسار 

زا يریگولج  ماشآ و  نوخ  ياهتـسینویهص  زواـجت  زین  یطـسو و  نورق  رد  نوییلـص  دربتـسد  زا  هقطنم  ظـفح  ثیح  زا  یتاـکرب  هچ  یهلا ، 
تسد يا  هتخوسلد  ناسنا  دنب ،  رد  سدق )   ) تاجن يارب  نونک  ات  ایآ  و  تسا ؟  هتشاد  رـضاح  رـصع  رد  نانآ  تارف )  ات  لین   ) هشقن يارجا 

تسا ؟  هدز  ماش  ناهنپ  جنگ  ود  نیا  هب  لسوت 
هدید مشچ  هب  يونعم  هبرجت  کی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  هنادزان  فرگـش  تردـق  زا  يا  هشوگ  هک  داد ،  هللا  فیـس  ياقآ 

هیقر يرآ ،  دنهدب ) وت  هب  تسیابن  الـصا  ارهاظ  هک  تفرگ  یناسک  زا  ار  ییاهزیچ  دوش  یم  هک  مدش  هجوتم  اجنآ  نم   : ) دیوگ یم  تسا ، 
 . دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد  کچوک  ییاهتسد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  لاح  نابز 

ماش هبارخ  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص 
مایپ زادگ  رگج  نیا  راز ،  كدوک  ربب ز 

یهاگآ چیه  راز  نم  ردپ ز  يا  هک 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


ماش نشور  حبص  تسا و  رات  بش  نم  زور  هک 
تسار پچ و  زا  دیآ  گنس  ام  یتسرپرس  هب 

مانشد سپ  شیپ و  اهام ز  يزاونلد  هب 
تحار ینت  نانمشد  متس  زا  زور  هن 

مارآ یلد  اهمارآ  لد  غاد  بش ز  هن 
یتیگ ردام  هتشک ،  ردپ  ناکدوک  هب 

ماعط بارش و  دهد  یم  رگج  نوخ  یمه ز 
نانز هویب  هآ  عمش  ام  سلجم  غارچ 

ماتیا لد  هلان  ام  سنوم  سینا و 
فقس یب  هبارخ  نیاک  دوش  بارخ  کلف 

مادنا لگ  ناکدوک  نیا  نتاب  هدرک  هچ 
مداتفا ران  شوغآ  زک  درد  غیرد و 

مائل دنب  ریز  هب  تلذم ،  كاخ  يور  هب 
متس دنب  تسدهب  نالیغم ،  راخ  ياپ  هب 

ماف یلین  هنایزات  زا  مدق  ات  قرف  ز 
مدوب اون  شوخ  یطوط  وت  تسد  يور  هب 
ماد هنایم  ما  هدیروش  يرمق  وچ  نونک 
مدوب نکش  رکش  یطوط  وچ  وت  ماد  هب 

ماک ردنا  مخلت  رهز  نغز  غاز و  تخیرب 
تسا نیا  یکدوک  زاغآ  لاح ز  هک  ارم 
ماجنا مدشاب  هچ  ات  سب  دناد و  يادخ 

دوب متام  ماش  رتدب ز  هبترم  رازه 
ماش مدرم  دیع  حبص  ناگدزمغ  يارب 

زاجح ناوناب  زیگناررش  هلان  هب 
ماشآ نوخ  نایماش  ین  فد و  همغن  هب 

هناورپ وچ  ام  عمش ،  ین  رس  رب  وت  رس 
مایا يراگزاس  انز  زاس  زوس و  هب 
رهش ره  هرهش  وت  نایگدرپ  دندش 

ماع سلجم  صاخ و  سومان  درد ز  غیرد و 
نید رورس  هداتسیا  اپ  هب  هنهرب  رس 

مادم رامق و  هرفس  رز و  تخت  دیزی و 
تسا بل  هب  ناج  هک  مرذگب  تبل  يوگتفگ  ز 

؟  مالک لاجم  ارک  ندینش ،  بات  تسارک 
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ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مهراهچ :  شخب 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ماش  نیمزرس  لوا :  لصف 

هلمج زا  دشاب .  یم  هجوت  نایاش  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  تسد  رد  قشمد  زا  صوصخب  ماش و  زا  دیجمت  فیـصوت و  رد  یتایاور  تایآ و 
(322  . . . ) مکل هللا  بتک  یتلا  هسدقملا  ضرالا  اولخدا  موق  ای  تسا :  هفیرش  هیآ  نیا  روبزم  تایآ 

هب دندوب ) هتفرگن  رارق  یهلا  هاگرد  دورطم  بوضغم و  ربمایپ ،  نامرف  زا  یچیپرـس  مرج  هب  زونه  لیئارـسا  ینب  هک  نامز  نآ   ) یلاعت يادـخ 
دراو هصاخ  هماع و  تایاور  رد  دیوش .  لخاد  تسا  هدرک  تبث  امـش  مان  هب  یلاعت  يادخ  هک  یـسدقم  نیمزرـس  هب  دنک :  یم  باطخ  نانآ 

تسا .  ماش  روشک  سدقم ،  نیمز  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش 
هک دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یشایع  ریسفت  زا  لقن  هب  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  رد  یفاص  فیرـش  ریـسفت  بحاص  لیلج  ثدحم 

دومرف : 
 ، هسدـقم ضرا  زا  دوصقم  هک  دـنک  یم  لقن  نایبلا  عمجم  بحاص  تسا  ماش  سدـقم ،  نیمز  زا  دوصقم  ماشلا )  ینعی  هسدـقملا  ضرـالا  )
هب یگدولآ  زا  هدوب  نینموم  ایبنا و  هاگیاج  نوچ  هک  هدش  هدناوخ  سدقم  ورنآ  زا  ناکم  نیا  و  تسا .  ندرا  زا  یتمسق  نیطـسلف و  قشمد و 

تسا هدوب  هزیکاپ  كاپ و  كرش ، 
دـش دنمقالع  یتدم  زا  سپ  دیزگ ،  تماقا  نانبل  هوک  رد  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میهاربا  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  بتک  زا  یـضعب  رد 

وت زادنا  مشچ  رد  هک  هچ  ره  نک ،  هاگن  وش و  رب  هوک  هلق  زارف  رب  هک  دومرف  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  دنکب .  سدقم  ضرا  زا  يرادید  هک 
تفرگ .  رارق  شترضح  هاگدید  رد  ندرا  نیطسلف و  قشمد و  درک ،  هاگن  ترضح  نآ  تسا .  سدقم  دریگ  رارق 

 ، رظنا لبجلا و  سار  یلع  دعـصا  هیلا :  هللا  یحواف  هسدقملا ،  ضرالا  یلا  قاتـشاف  هدـم ،  هب  ماقا  و  نانبل ،  لبجب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لزن  )
(323  ( ) یبلکلا لتاقم و  هاور  ندرالا .  نیطسلف و  قشمد و  یلا  هرظن  یهتناف  رظنف  سدقم ،  وهف  كرظن  كردا  امف 

تسا :  ارسا  هروس  هفیرش  هیآ  تایآ ،  زا  رگید 
(324  . . . . ( ) هلوح انک  راب  يذلا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس  )

ار شبناوج  فارطا و  هک  یصقا  دجسم  نامه  درب ،  یصقا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ماگنه  بش  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم 
میتخاس كرابم 

تسا .  نیطسلف  قشمد و  هدش ،  كرابم  هک  یصقا  دجسم  فارطا  زا  دوصقم  دنا  هتفگ 
ایند  رد  تشهب  زا  رصق  راهچ 

هلوح انکراب  يذلا  یـصقالا  دجـسملا  یلا  ارـسالا  سدقملا  تیب  لضف  باب  سدق  راحبلا -  هنیفـس  هصاخ  قرط  زا  یمالـسا  ثیداحا  رظن  زا 
لوسرلا دجسم  مارحلا و  دجسم  تسایند :  رد  تشهب  زا  رصق  راهچ  هدومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  یلاما )  )

هفوک دجسم  سدقملا و  تیب  دجسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  هرضحیال )  نم  )

هلیبق دجـسم  رد  يزامن  و  تسا ،  زامن  دـص  لداعم  مظعا  دجـسم  رد  زامن  کی  و  تسا ،  زاـمن  رازه  لداـعم  سدـقملا  تیب  رد  زاـمن  کـی 
تسا زامن  جنپ  تسیب و  لداعم 

تسا زامن  کی  دوخ  هناخ  رد  درم  زامن  و  تسا .  زامن  هدزاود  لداعم  رازاب  دجسم  رد  يزامن  و 
رد  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  تسا و  زامن  رازه  دص  هب  مارحلا  دجـسم  هک  تسا  هریثک  تایاور  هصاخ  قیرط  زا  رابخالا ) یلال  )

تاعامج و هعمج و  يارب  عماج  دجسم  تسا و  زامن  رازه  هب  یصقالا  دجسم  هفوک و  دجـسم  زا  مادک  ره  تسا و  زامن  رازه  هد  هب  هنیدم ) 
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زامن هدزاود  هب  رازاب  دجسم  و  تسا .  زامن  جنپ  تسیب و  دلب ،  رد  هلحم  دجسم  دننام  هلیبق  دجـسم  و  تسا .  زامن  دص  دشاب  ددعتم  هچ  رگا 
تسا .  وا  هناخ  نز  دجسم  تسا و 

نآ رد  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  هک  هدرک  سیدقت  تهج  نآ  زا  ار  نآ  ادخ  تسا  نیطسلف  نامه  سدقم  ضرا  هک  هدمآ  سابع  نبا  زا 
نیمزرـس هب  ناش  هزاـنج  گرم  زا  دـعب  همه  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  قاحـسا و  ترـضح  وا  ردـپ  نکـسم  نآ  دـش و  دـلوتم 

نفد اجنآ  رد  دندروآ و  رصم  زا  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هزانج  تسا و  نمحرلا  لیخ  رهـش  رد  همه  هربقم  تفای .  لاقتنا  نیطـسلف 
دندرک . 

تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دواد و  ترضح  تسد  رب  سدقملا  تیب  يانب  نامتخاس 
سدقملا  تیب  زا  ناروطارپما  لیلجت 

نئادـم هب  ات  یتح   ) تفرگ سپ  ار  سدـقملا  تیب  داد  تسکـش  ار  زیورپ  ورـسخ  روطارپما ) سویلکاره   ) درک هبلغ  سراف  رب  مور  هک  نیمه 
روطارپما هتفرگ  ار  سدقملا  تیب  هکنآ  يرازگ  رکـش  يارب  و  تفرگ )  سپ  نئادم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  بیلـص  دمآ و  ناریا  تختیاپ 

 . دز مدـق  هدایپ  سدـقملا  تیب  ات  نیحایر  لگ و  رب  دـندناشفا  نیحاـیر  لـگ و  وا  ياـپ  ریز  دـمآ  سدـقملا  تیب  هب  ناریا  زرم  زا  هداـیپ  مور 
(325)

ینایرس تغل  رد  ماش  و  تسا ،  ماش  هلوح )  انک  راب   ) زا دارم  تسا :  هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  یلیهس  زا  ینصح )  هتـشون   ) خیراوتلا تابختنم 
ناوارف شتمعن  تسا و  هزیکاپ  ینیمزرس  هک  هدش ،  هتفگ  ماش  تهج  نآ  زا  نآ  هب  و  تسا ،  هزیکاپ  يانعم  هب 

یتلا ضرالا  یلا  اطول  هانیجن و  نیرسخالا و  مهانلعجف  ادیک  هب  اودارا  میهاربا و  یلع  امالس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق   : ) هفیرـش تایآ  رد  زین 
تسا ماش  هیآ  ود  ره  رد  اهیفانک ) راب   ) زا دوصقم  ( 326  . . . ( ) اهیف انک  راب  یتلا  ضرالا  یلا  هرماب  يرجت   : ) هیآ و  نیملاعلل )  اهیف  انکراب 

تسا :  هدروآ  یمزراوخ  رکبوبا  هک  دنک  یم  لقن  تاضور  زا  خیراوتلا  بختنم  رد  یناسارخ  موحرم 
 : تسا راهچ  ایند  یتشهب  ياهغاب  قشمد )  هطوغ  اهلضفاو  هرصبلا .  هلبا  ناوب و  بعش  دنقرمـس و  دفـص  قشمد و  هطوغ  عبرا :  ایندلا  تانج  )

تسا رتهب  همه  زا  قشمد  هطوغ  و  قشمد و . .  هطوطغ 
ظاعو هک  تسا  یتاـیاور  اـهنآ  رتشیب  يوق  لاـمتحا  هب  دـنچ  ره  تسا -  هدـش  قشمد  اـصوصخ  ماـش ،  زا  یغیلب  حدـم  هماـع ،  تاـیاور  رد 

 - هماع تسد  ربز  يوار  هریره -  وبا  اصوصخم  دـنا .  هدرک  لعج  نانآ  تایانج  هیجوت  ای  نادرمتلود و  تیاضر  بلج  روظنم  هب  نیطالـسلا 
ماش سدقملا و  تیب  هنیدم و  هکم و  تسا :  تشهب  ياهرهش  زا  رهش  راهچ  دیوگ :  یم  هلمج  زا  دراد .  هراب  نیا  رد  یبیجع  تایاور 

روتـسد هچ  هللا  لوسر  ای  دش ،  ضرع  داد ،  دهاوخ  يور  ییاه  هنتف  نم  زا  سپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   : ) دـیوگ یم  زین 
ماشلاب )  مکیلع  لاق  انرمات ؟  امف  هللا  لوسر  ای  لیق  نتف  نوکتس   ) دینکن اهر  ار  ماش  دومرف :  دییامرف ؟  یم 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دیدرگ و  يوما  ناگنیزوب  هاگیاج  نرق  کی  دودح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ماش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
درک .  یم  دای  يدب  هب  نآ  مدرم  زا 

دومرف :  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  یفاص  ریسفت  رد  هرس )  سدق   ) یناشاک ضیف  لیلج ،  ثدحم 
هک تسا  یناسک  نادنز  اجنآ  هک  دـینادب  رـصم .  تسا  يدـب  دالب  هچ  و  ماش ،  لها  دنتـسه  يدـب  مدرم  هچ  و  ماش ،  تسا  یبوخ  نیمز  هچ 
اریز ادـخ .  نامرف  زا  اهنآ  یچیپرـس  تلع  هب  رگم  دوبن  رـصم  هب  لیئارـسا  ینب  ندـش  لـخاد  و  تسا ،  هدرک  بضغ  اـهنآ  رب  یلاـعت  يادـخ 
ماش هب  ندـش  لخاد  زا  نانآ  یلو  ماش .  ینعی  تسا  هتـشون  امـش  مان  هب  دـنوادخ  هک  یـسدقم  نیمز  هب  دـیوش  لخاد  دومرف :  یلاعت  يادـخ 

رـصم لخاد  ینادرگرـس  لاس  لهچ  زا  سپ  دندش و  نادرگرـس  رـصم  اهنابایب  رد  لاس  لهچ  یچیپرـس  نیا  يازج  هب  و  دندرک ،  يراددوخ 
دندشن .  ماش  لخاد  هدماین و  رد  رصم  زا  دشن  یضار  نانآ  زا  دنوادخ  دندرکن و  هبوت  ات  دومرف :  و  دندش ، 

الا لیئارـسا  ینب  لوخد  نکی  مل  و  هیلع ،  هللا  طخـس  نم  نجـساهنآ  اما  رـصم ،  دـالبلا  سئب  و  اـهلها ،  موقلا  سئب  و  ماـشلا ،  ضرـالا  معن  )
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ام و  لاق :  هنـس .  نیعبرا  دعب  اهولخدی  نا  اوباف  ماشلا ،  ینعی  مکل ،  هللا  بتک  یتلا  هسدـقملا  ضرالا  اولخدا  لاق  هللا  نال  مهنم هللا .  هتیـصعم 
(327  ( ) مهنع هللا  ءاضر  مهتبوت و  دعب  الا  ماشلا  مهلوخد  رصم و  نم  مهجورخ 

دیسر مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  هیلع  هللا  هنعل  هیواعم  یچیپ  رس  ربخ  یتقو  هک  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد 
لها دییوگب  نکل  ماش و  لها  دییوگن  دومرف :  ماش .  لها  زا  دنتفگ  دنا ؟  هفیاط  مادک  زا  دومرف :  دنتـسه  وا  اب  رفن  رازهدـص  هک  دـش  هتفگ 

تخاس .  كوخ  نومیم و  هب  لدبار  نانآ  زا  یضعب  دنوادخ  و  دندش ،  نعل  دواد  نابز  هب  هک  دنرصم  نادنزرف  زا  نانیا  یموش . 
 ، ماشلا لها  نم  اولوقتال  لاق :  ماشلا .  لها  نم  اولاق  موقلا ؟  يا  نم  لاق :  فلا  هام  یف  هنا  و  هیواعم ،  رما  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  غلب  امل  )

(328 ( ) ریزانخلا هدرقلا و  مهنم  لعجف  دواد ،  ناسل  یلع  اونعل  رصم ،  انبا  نم  مه  موشلا ،  لها  نم  اولوق  نکل  و 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مود :  لصف 

همدقم

دروم هراومه  هقطنم ،  یماظن  یـسایس -  تیـساسح  نآ ،  زا  رتمهم  تمعن و  روفو  اوه و  تفاطل  رطاخ  هب  قشمد ،  اـصوصخم  ماـش ،  هقطنم 
الیذ نآ  زا  يرادـقم  هک  تسا  ییاهرازم  دـهاشم و  مهم و  ياهانب  ياراد  یخیرات  هقباس  تلع  هب  زین  و  هدوب ،  اهتردـق  ربا  اهتوغاط و  هجوت 

 : دوش یم  رکذ 

ص)  ) ناربمایپ دهع  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  فلا - 

لامـش رد  تسا  یهوک  نویـساق  هک  دنک  یم  لقن  هطوطب  نبا  همانرفـس  زا  ینـصحلا ،  نیدلا  یقت  لآ  بیدا  دمحم  رثا  خیراوتلا ،  تابختنم 
رب هوک  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  ایبنا  هشیمه  اریز  تسا ،  یتکرب  اـب  هوک  هک  تسا  روهـشم  و  هدـش ،  عقاو  هوک  نآ  هنماد  رد  هیحلاـص  و  قشمد ، 

گنت و تسا  يراغ  هتفاـی .  دـلوت  راـغ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  يراـغ  هوک ،  نآ  همیرک  هدـهاشم  زا  و  دـنا ،  هدـش 
رد هک  ار  باتفآ  هام و  هراتس و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هدهاشم  ناتـساد  و  تسا ،  هوک  نآ  رب  یلاع  يا  هعموص  گرزب و  يدجـسم 

هدـمآ یم  نوریب  راغ  زا  هک  یماگنه  ترـضح  هک  تسا  راغ  نیا  تشپ  رد  ترـضح  نآ  ماقم  و  تسا ،  هدوب  راغ  نیا  زا  تسا  هدـمآ  نآرق 
تسا یخرـس  گنـس  راغ  نآ  زارف  رب  نوخ  راغ  ینعی  مدلاراغم )   ) مان هب  تسا  يرگید  لحم  راغ  نیا  یکیدزن  رد  تسا .  هتـسشن  یم  اجنآ 
یقاب گنـس  نآ  رب  ار  لیباه  نوخ  رثا  یلاـعت  يادـخ  دروآ ،  راـغ  نیا  اـت  ناـشک  ناـشک  ار  شدـسج  تشک و  ار  لـیباه  لـیباق ،  نوچ  هک 
اجنآ رد  و  دنا ،  هدناوخ  زامن  مالسلا  هیلع  طول  بویا و  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  ترـضح  راغ  نآ  رد  هک  دنیوگ  و  تسا .  هتـشادهاگن 

تساجنآ .  تنوکس  يارب  کقاطا  هناخ و  دنچ  تفر و  الاب  اه  هلپ  زا  نآ  هب  دورو  يارب  دیاب  هک  تسه  يدجسم 
نبا ینیوزق و  تسا .  عوـج )  راـغ   ) نآ زا  رتنییاـپ  دراد و  ییاـنب  تسا و  مالـسلا  هـیلع  مدآ  هـب  بوـسنم  هـک  تـسا  یفهک  هوـک  زارف  رب  زین 
هلمج زا  تسا ،  اهفهک  اهراغ و  ایبنا و  راثآ  نآ  رد  و  تسا ،  قشمد  رب  فرشم  نویـساق  هوک  هصالخ : )  روط  هب   ) هک دنا  هتفگ  مه  يدرولا 
قرف لیباق  گنـس  نآ  اب  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یگنـس  اجنآ  رد  و  تسا ،  هتـشک  راغ  نآ  رد  ار  لیباه  لیباق ،  هک  دـنیوگ  و  نوخ ، )  راـغ  )

دنمان .  یم  ش  عوج )  راغ   ) هک تسا  اجنآ  يرگید  راغ  هتفاکش و  ار  لیباه 
میدق رد  هک  هیحلاص  هب  فورعم  تسا  یکرهش  شا  هنماد  رد  و  تسا ،  قشمد  رب  فرشم  نویـساق  هوک  هک :  دنک  یم  لقن  زین  یننیم  باهش 

تـشذگ اب  هک  دراد ،  دوجو  احلـص  اـیبنا و  زا  يرامـش  یب  ياـهربق  هوک  هنماد  رد  و  دـنتفگ ،  یم  لـبجلا )  هیرق   ) اـی لـخنلا )  هیرق   ) نآ هب 
دای نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  یفهک  رگید ،  یناتساب  رثا  تسا .  هدنام  یقاب  ارهاظ  مالسلا  هیلع  لفکلا  يذ  ربق  اهنت  و  هتفر ،  نیب  زا  راگزور 

زا رفن  لهچ  ماـقم  هوک  نیا  رد  و  تسا ،  رد  و  تسا ،  سوسرط  رد  فهک  نآ  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  نکل  و  یلوق ،  رب  اـنب  تسا  هدـش 
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ماقم نیا  يولهپ  و  دـنروآ ،  یم  نآ  هب  يور  اعد  تباجتـسا  يارب  تسا و  روهـشم  هک  دـنا  هدوب  تدابع  لوغـشم  اـجنآ  رد  هک  دوب ،  لادـبا 
بابرا دـنیوگ و  ثاغتـسم )   ) ار نآ  تسا و  برجم  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  تسا  ییاج  ماقم  نیا  زا  رتالاب  یکدـنا  و  تسا ،  نوخ )  راغ  )

 . دننک اعد  ات  دنور  یم  اجنآ  هب  جئاوح 

مالسا نارود  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  ب - 

ماش رد  قشمد  عماج  دجسم   . 1

هب کلملا  دبع  نب  دیلو  ار  دجـسم  نیا  دـیآ ،  یم  رامـش  هب  رهـش  نآ  بیاجع  زا  هک  تسا ،  قشمد  عماج  دجـسم  ماش ،  یخیرات  ياهانب  زا 
هرابرد زیمآ  قارغا  یبلاطم  نیخروم  و  تسا ،  هدرک  جرخ  دجـسم  نآ  رد  ار  روشک  لاـس  تفه  جارخ  و  هدومن ،  اـنب  ای 88  ای 87  لاس 86 

دیوگ :  هطوطب  نبا  دنا .  هتفگ  نآ 
ثیح زا  ناشنیرت  عیدـب  و  ناـمتخاس ،  رظن  زا  اـهنآ  نیرتمکحم  نآ و  رد  مدرم  عاـمتجا  رظن  زا  تساـیند  دجـسم  نیرتگرزب  قشمد  دجـسم 

رسنلا و هبق  اهبارحم و  اهنوتـس و  انب و  تایـصوصخ  سپـس  درادن .  یهیبش  هدشن و  مولعم  نآ  يارب  يدننام  هک  لامج ،  تجهب و  ییابیز و 
تقد دجسم و  هداعلا  قوف  ییابیز  مییوگب  هک  تسا  نآ  فاصنا  دشاب ،  هچ  ره  ناخروم  راتفگ  دهد .  یم  حرش  ار  نآ  تایـصوصخ  رگید 

هبق مان  هب  تسا  يدـبنگ  دجـسم  طسو  رد  تسا .  زیگنا  باـجعا  راـکنا و  لـباق  ریغ  ربنم  بارحم و  ياـهیراجح  رد  اـصوصخم  نآ  تعنص 
زا کی  ره  يذاحم  ینعی  فیدر  ود  هب  نآ  فرط  ود  رد  و  تسا ،  رادروخرب  یـصاخ  ییابیز  زا  هدوب و  راوتـسا  نوتـس  راـهچ  رب  هک  رـسنلا 
زین دوش .  یم  نوتس  لهچ  اعومجم  هک  نوتس  هد  دادعت  هب  فیدر  ره  دنا ،  هتشاذگ  راک  ییابیز  یگنس  ياهنوتـس  رـسنلا ،  هبق  نوتـس  راهچ 

تسا صخشم  يا  هناوتسا  یگنس  اب  هاچ  هناهد  دنا و  هدرک  رپ  ار  هاچ  هک  یی  یگنس  ضوح  تسا و  یهاچ  نآ  یبرغ  تمسق  رد 
هدرک و انب  یلوق 88  هب  اـی  لاس 87  رد  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  دـیلو  ار  قشمد  عماـج  هک  هدرک  لـقن  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی 

تسا .  هدش  لمحتم  دجسم  ترامع  رد  ار  يدایز  شالت 
باب هلبق  تمـس  رد  دـیربلا ،  باـب  برغ  فرط  رد  نوریج ،  باـب  قرـش  فرط  رد  دـنداد :  رارق  رد  راـهچ  نآ  يارب  توقاـی :  هتفگ  هب  زین 

(329  . ) سیدارفلا باب  هلبق )  هب  تشپ   ) نآ لباقم  رد  و  هرایزلا ، 
قشمد  عماج  دجسم  رد  يزوس  شتآ 

دجسم هرابرد  ص 119 ) هیملاعلا ،  هیبرعلا و  فراـعملا  رئاود  یف  قشمد   ) شباـتک رد  برع ،  ناگدنـسیون  زا  یکی  وتابـس ،  ناـسغ  دـمحا 
هدافتسا قشمد  عماج  دجسم  نییزت  انب و  يارب  لاس ،  جارخ 2  زا  رتشیب  یلوق  ربانب  و  لاس ،  تدم 2  ماش  جارخ  زا  دیوگ :  یم  قشمد  عماج 

تروص نامه  هب  لاس 461  ات  روبزم  دجسم  دمآ .  رد  یمالسا  تفالخ  تختیاپ  رد  دجاسم  نیرتابیز  زا  یکی  تروص  هب  هکنآ  ات  دندرک ، 
شتآ راب  شـش  زین  نآ  زا  دـعب  و  داد ،  خر  دجـسم  رد  یبیهم  يزوس  شتآ  دوب ،  نییمطاف  تموکح  رـصع  هک  لاس ،  نیا  رد  دـنام .  یقاب 
قـشمد عماج  دجـسم  هک  دنک  یم  نایب  نینچمه  يو  دش .  عقاو  يرمق  يرجه  لاس 1310  رد  شنیرخآ  هک  دش  رارکت  دجـسم  رد  يزوس 

(330  . ) دوب هدرک  انب  ار  نآ  لوا )  سویسدویک   ) روطارپما هک  هدوب  اسیلک  ادتبا 
عماج دجـسم  هک :  دنک  یم  لقن  تسا ،  هدرک  فیلات  قشمد  خیرات  دروم  رد  باتک  دـلج  داتـشه  هک  مانب ،  نیخروم  زا  یکی  رکاسع ،  نبا 

رد يراصن  دـندناوخ و  یم  زامن  نآ  تمـسق  کـی  رد  ناناملـسم  دـش  حـتف  قشمد  هک  یماـگنه  دوب .  يراـصن  ياـهاسیلک  زا  یکی  قشمد 
رد دجسم  تروص  هب  امامت  و  دش ،  هتفرگ  يراصن  زا  زین  نآ  رگید  فصن  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دیلو  هلیسو  هب  هکنیا  ات  رگید ،  تمسق 

(331  . ) دمآ
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یم يو  تسا .  نابرقلا )  هرخـص   ) دـنک یم  رکذ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  قشمد  عماج  دجـسم  فیـصوت  رد  ماشلا  تاراـیز  باـتک  بحاـص 
نبا دنتـشاذگ .  یم  ینابرق  نآ  يور  رب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یگرزب  هرخـص  دوش  یم  هدیمان  تاعاسلا )  باب   ) هک يرد  کیدزن  دـیوگ : 

نآ دمآ و  یم  شتآ  دش  یم  عقاو  لوبقم  هچنانچ  دنداد ،  یم  رارق  هرخـص  يور  ار  ینابرق  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  خـیرات  رد  زین  رکاسع 
دوخ لاح  هب  داتفا  یمن  لوبقم  هچنانچ  و  تفرگ ،  یم  رب  رد  ار  نآ  دـمآ و  یم  شتآ  دـش  یم  عقاو  لوبقم  هچنانچ  و  تفرگ ،  یم  رب  رد  ار 

دنک .  یم  نایب  ار  لوق  نیا  ریظن  زین  نادلبلا ،  مجعم  بحاص  يومح ،  توقای  ( 332  . ) دنام یم  یقاب 
لامش تمسق  رد  ترـضح  نآ  و  تسا ،  فورعم  قشمد  عماج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دجـسم  دیوگ :  یم  نینچمه  رکاسع  نبا 

(333  . ) تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  دجسم  یقرش 
دجسم  ناتسبش 

 ، هدش لیکشت  تمسق  هس  زا  ناتسبش  نیا  دشاب .  یم  هقبط  نوتس و 2  ياراد 44  دراد و  تعسو  عبرم  رتم   15132 دجسم ،  ینونک  ناتسبش 
تسا .  باقع )   ) مان هب  یگرزب  دبنگ  ياراد  نآ  طسو  تمسق  هک 

نب دیزی  نامز  رد  ار  دوخ  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماما  ترـضح  تسا  فورعم  هک  دراد  دوجو  دجـسم  لخاد  رد  يربنم 
لخاد زا  يرگید  تمـسق  رد  نینچمه  تسا .  هدرک  داریا  تشاد ،  رارق  نآ  لـحم  رد  زور  نآ  هک  يربـنم  زارف  رب  اـمهیلع  هللا  هـنعل  هیواـعم 

اجنآ رد  ترضح  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  فورعم  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  هب  هک  دراد  رارق  نوتس  راهچ  يور  یکچوک  دبنگ  دجـسم ، 
تسا .  هدرک  یم  تحارتسا 

 . دشاب یم  نایعیش  هاگترایز  هک  تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  ماقم  دجـسم ،  یقرـش  تمـسق  رد  هدش  دای  دجـسم  رانک  رد 
(334)

قشمد عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ایبنا  ماقم   . 2

مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  كرابم  رس  رهطم  دقرم  نفد و  لحم  فلا . 
قبط ترضحنآ  فیرش  ندب  دقرم  ماما  و  تسا .  دحـسم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ییحی  ترـضح  سدقم  رـس  فیرـش  دقرم 

تسا .  ینادبز  مان  هب  قشمد  یحاون  زا  یکی  رد  ملد  دجسم  رد  دسیون  یم  خیراوتلا  تابختنم  خیرات  هچنآ 
ترـضح كرابم  رـس  دننک ،  انب  ار  قشمد  دجـسم  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه  نم  هک  دنک  یم  لقن  دقاو  نب  دیز  زا  قوف ،  خـیرات  بحاص 

رس يوم  یتح  ترضح و  نآ  تروص  تسوپ  دندروآ و  نوریب  دجسم  هبق  ناکرا  زا  یکی  ریز  زا  هک  مدرک ،  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  ییحی 
زا نم  دـنتخاس  یم  ار  قشمد  عماج  دجـسم  هک  یعقوم  دـیوگ :  دـقاو  نب  دـیز  هک  تسا  باتک  نآ  رد  مه  و  دوب .  هدرکن  يرییغت  كراـبم 

دیـسر ارف  بش  نوچ  میداد ،  شرازگ  دیلو  هب  ار  نایرج  تشگ .  نایامن  يراغ  و  دـش ،  زاب  یلادوگ  هاگان  مدوب ،  رگراک  رـس  دـیلو  فرط 
تـسا یکچوک  هناخ  زامن  هسینک و  هک  میدید  تفر ،  راغ  نآ  نوردنا  هب  دمآ و  دندوب  هتفرگ  عمـش  وا  شیپاشیپ  هکیلاح  رد  شدوخ  دیلو 

 ، نآ نایم  رد  هک  دوب  يدبس  قودنص  نآ  نایم  رد  دوشگ ،  ار  قودنص  رد  دیلو  تساجنآ ،  یقودنص  و  عرذ ،  رد 3  عرذ و  تحاسم 3  هب 
هب ار  سدـقم  رـس  هک  داد  روتـسد  دـیلو  اـیرکز ) نب  ییحی  سار  اذـه   : ) دوب هتـشون  دبـس  نآ  رب  و  دوـب ،  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رس 

(335  . ) دشاب هتشاد  يزایتما  اهنوتس  هیقب  اب  دنراذگ  یم  ربق  رب  هکار  ینوتس  و  دننادرگ ،  رب  شهاگیاج 
هچنانچ دومرف  اطع  يو  هب  ایرکز ،  يریپ ،  نس  رد  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  تساـیرکز ،  دـنزرف  ادـخ  حـلاص  هدـنب  نیا  مالـسلا  هیلع  ییحی 

(336  . ) تایالا ایرکز ) . . .  هدبع  کبر  همحر  رکذ  صعیهک *   : ) دنک یم  هراشا  نآ  هب  میرم  هروس  لوا  تایآ 
(337 ( ) ایبص مکحلا  هانیتاو  دمآ . . . (  لئان  توبن  گرزب  ماقم  هب  یکدوک  نارود  رد  راوگرزب  نیا 
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تقو ره  دومرف :  فیرـش  یفاک  تیاور  بسح  رب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هک  تشاد  تلزنم  ماقم و  یلاـعت  يادـخ  دزن  رد  ردـقنآ  و 
دینش .  یم  دنوادخ  زا  ییحی )  ای  کیبل   ) باوج دناوخ ،  یم  ار  یلاعت  يادخ 

دوخ تروص  رب  يدمن  هراپ  تخیر  ورف  شتروص  ياه  هنوگ  تشوگ  هک  تسیرگ  یلاعت  يادخ  فوخ  زا  ردـقنآ  دـنمجرا  ماقم  نیا  اب  وا 
یم ار  مخز  شزوس  تسا و  نیکمن  کشا  هک  دوشن ،  يراج  شکرابم  تروص  رب  دریگب و  دوخ  هب  ار  شیاهمـشچ  کشا  ات  تشاذگ  یم 

(338  . ) دیازفا
بختنم خـیرات  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ایبنا  زا  زین  يرگید  روبق  قشمد  عماج  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  رهطم  دـقرم  زجب 

 ، تسا قشمد  عماج  دجسم  یبونج  راوید  رد  مالسلا  هیلع  دوه  ترـضح  ربق  تسا  هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  مانالا  هضور  بحاص  زا  خیراوتلا 
نیا قشمد  نیخروم  زا  يدایز  رامش  هک  تسا  هتفگ  وا  مه  و  درادن .  يرهاظ  هناشن  یلو  مالـسلا ،  هیلع  ییحی  ترـضح  كرابم  رـس  لباقم 

دنا .  هدرک  رکذ  ار  بلطم 
مالسلا  هیلع  دوه  ربق  ب - 

هدرک لقن  نیخروم  زا  یضعب  تسا و  دجـسم  هلبق  تمـس  راوید  رد  مالـسلا  هیلع  دوه  ترـضح  ربق  هک  تسا  هتفگ  تاراشا  رد  زین  يورهو 
هدش :  هتشون  نآ  رب  هک  تسا  يربق  گنس  مالسلا  هیلع  دوه  ترضح  ربق  دزن  هک  دنا 

مهتئج لاـق :  حون .  نب  ماـس  نب  صوع  نب  داـع  نب  دولجلا  نب  دوـه  اـنا  ( 339 ( ) اناسحا نیدـلاولالو  هایا  الا  اودـبعت  نا ال  کبر  یـضق  (و 
میظعلا )  حیرلاب  هللا  مهذخاف  ینوبذکف  رمع  هدم  مهیف  تیقب  هلاسرلاب و 

دنوادخ فرط  زا  نم  دیوگ  نب . .  دوه  مهنم  دینک ،  یکین  ردام  ردـپ و  هب  دـیتسرپن و  ار  یـسک  وا  زجب  هک  تسا  يدـنوادخ  نامرف  ینعی : 
راتفرگ كانمهس  يداب  هلیسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  دنتـشادنپ ،  میوگغورد  نانآ  یلو  مدوب  مدرم  نایم  رد  ار  مرمع  مامت  مدروآ و  مایپ 

(340  . ) درک
مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ماقم  ج . 

یقرش هرانم  کیدزن  یقرش )  بونج   ) هلبق یقرش  تمس  رد  تشاذگ ،  یم  زامن  دجـسم  نیا  رد  هراومه  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  ترـضح 
هیلع یبنلا  رضخ  ماقم  اذه   ) ناونع هلبق  راوید  رب  مالسلا  هیلع  دوه  ماقم  تازاوم  هب  دجسم و  یلـصا  بارحم  هب  کیدزن  نونکا  تسا ،  هدوب 

 . دوش یم  هدید  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ماقم  هیروس  طاقن  زا  يرایسب  رد  تسا  نتفگ  نایاش  دوش .  یم  هدید  زبس  ییولبات  رب  مالـسلا ) 
زا سپ  دنتـسه ،  هدـنز  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  ترـضح  روهظ  ات  تاـیاور  ساـسا  رب  ترـضح  نآ 

یلاعت هللا  لجع   ) نامز ماما  ترضح  يرای  هب  ار  شنارای  دناوخ و  دهاوخ  زامن  ترضح  رس  تشپ  رد  دمآ و  دهاوخ  مه  وا  ترـضح  روهظ 
درک .  دهاوخ  توعد  فیرشلا )  هجرف 

مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  ناکم  د -
یقرش هرانم  رانک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سوا و  نب  سوا  زا  ملـسم 

دوخ ياصع  اب  روط ) هوک   ) رد مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یگنس  هعطق  رانک  درک و  دهاوخ  لوزن  قشمد  عماج  دجـسم  ینعی  قشمد ، 
(341  . ) دراد دوجو  هدش  يراج  همشچ  هدزاود  دز و  نآ  رب 

ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم   . 3

مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هاگمارآ   . 1
اب هتـسارآ و  رایـسب  عیـسو و  تروص  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  تسا  هدـش  عقاو  يربـق  هیروس ،  روشک  تختیاـپ  قشمد ،  یقرـش  بوـنج  رد 
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هیلع نانموم  ریما  رتخد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  ربق  هک  دهد  یم  یهاوگ  یناوارف  دهاوش  لیالد و  تسا .  هدش  انب  دیدجت  هوکش 
هدرک دای  مالـسلا )  هیلع  بنیز   ) مان هب  یهاگ  و  مالـسلا )  هیلع  موثلک  ما   ) ناونع هب  وا  زا  یهاگ  نادنمـشناد  اهتنم  تسا ،  ربق  نیمه  مالـسلا 

دنا :  هدرک  رکذ  هنوگ  راهچ  ار  ربق  نیا  بحاص  مان  ناخروم  هکنیا  حیضوت  دنا . 
دنا هدرک  دای  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  مان  اب  طقف  وا  زا  يا  هدع   . 1

هیلع ارهز  ترـضح  رتخد  يو  هک  دنا  هدرک  هفاضا  زین  ار  نیا  یهاگ  دنا و  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  ینکم  بنیز  ار  وا  یهورگ   . 2
تسا .  هدوب  مالسلا 

هدوب زینک  شردام  لیقع و  نب  دمحم  رسمه  وا  دنیوگ :  یم  دنناد و  یم  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  ینکم  يرغص  بنیز  ار  وا  موس  هتـسد   . 3
تسا

ریما رتخد  يربک  بنیز  تسا ،  هدش  نفد  هیوار  هیرق  رد  هک  یسک  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ینس  هعیش و  نادنمشناد  زا  یهورگ  هرخالاب  و   . 4
تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  شردام  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانموم 

هیلع يربک  بنیز  هینک  دـنا ،  هدرک  هئارا  ام  نادنمـشناد  هک  يددـعتم  لیالد  هب  اـنب  نوچ  هک  درک  عمج  هنوگ  نیدـب  ار  لاوقا  نیا  ناوت  یم 
نشور لیلد  موس ،  هیرظن  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  درادن .  دوجو  مراهچ  مود و  مکی و  هیرظن  نایم  یفالتخا  اذل  تسا ،  هدوب  موثلک  ما  مالـسلا 

مالـسلا هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  روبزم  ربق  بحاص  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـنا ،  هدرک  در  ار  هیرظن  نیا  ام  نادنمـشناد  درادـن و  یخیرات 
تسا .  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  نانموم  ریما  گرزب  رتخد 

لاس رد  يو  ایآ  هکنیا  زین  و  تسا ؟  هتشذگ  رد  اجنآ  رد  هنوگچ  هدرک و  رفس  ماش  هب  هنوگچ  ارچ و  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هکنیا  ماما 
هدمآ ماش  هب  هنیدم  هب  دیزی  هاپس  هلمح  هرح و  هعجاف  رد  ای  هدرک و  رفس  اجنآ  هب  مالـسلا ،  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  شرـسمه ،  هارمه  یطحق 
يوناب نیا  رفس  نایرج  نیرصاعم  نیرخاتم و  ياهباتک  زا  یضعب  رد  هتبلا  دروخ .  یمن  مشچ  هب  هنیمز  نیا  رد  يزیچ  میدق  عبانم  رد  تسا ؟ 

تسین .  نشور  نآ  تایئزج  تحص و  یلو  تسا ،  هدش  لقن  گرزب 
ترـضح یگدـنز  هرابرد  هک  یباتک  رد  يو  هک  تسا  هدـش  لـقن  يرجه  یفوتم 952  یقـشمد  نولوط  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  ظفاح  زا 

رفـس ماش  هب  يرجه )  لاس 62   ( ) هرح  ) هعجاف نایرج  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  تسا  هتـشون  هدومن  فیلاـت  مالـسلا  هیلع  بنیز 
درک . 

رد ناورم  کلملادـبع  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هک :  دـنک  یم  لقن  روثاملاب  روبقلا  لها  هیحت  باتک  زا  ینیما  همالع  موحرم  اـما 
هیلع بنیز  دـنک .  یگدیـسر  تشاد  هک  یعرازم  ارق و  هب  اجنآ  رد  هللادـبع  ات  تفر  ماش  هب  رفعج  نب  هللادـبع  شرـسمه  هارمه  یطحق  لاـس 

دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  ناسح )  تاریخ   ) باتک رد  زین  هنطلسلا  دامتعا  دش .  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  تشذگ و  رد  تدم  نآ  رد  مالسلا 
: 

اب رفعج  هللادبع  داتفا ،  قافتا  هنیدم  رد  هک  هعاجم  لاس  تسا .  ماش  يارق  زا  یکی  رد  تایاور  حصا  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تبرت  اما  )
هب هدـش و  شوخان  همظعم  يوناب  نآ  تساجنآ ،  يربک  بنیز  رازم  نونکا  هک  يا  هیرق  رد  فقوت  مایا  رد  دـش و  هناور  ماش  تمـس  هب  لایع 

(342  . ) تفر كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  ضرم  نآ 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  مشاه  ینب  هلیقع 

شوگ هب  زیزع ،  دازون  دلوت  ربخ  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترجه  ای 6  لاس 5  لوالا  يدامج  مجنپ  زور  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 
هیلع ارهز  همطاـف  ترـضح  شرتـخد  لزنم  هب  وا  رادـید  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

مالسلا هیلع  همطاف  منیبب )  ار  وا  ات  روایب  میارب  ار  تدازون  ناج ،  همطاف  مرتخد ،   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  همطاف  دوخ  رتخد  هب  دمآ و  مالـسلا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  داد .  شراوگرزب  ردپ  هب  هاگنآ  و  دز ،  هسوب  وا  ینتـشاد  تسود  ياه  هنوگ  رب  درـشف ،  هنیـس  هب  ار  شکچوک  دازون 
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درک .  نتخیر  کشا  هب  عورش  تشاذگ و  وا  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  هدیشک  شوغآ  رد  ار  شزیزع  يارهز  دنبلد  دنزرف  هلآ 
لوسر ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  مردپ ،  دیسرپ :  ردپ  زا  دوب  تحاران  ادیدش  هکیلاح  رد  دش و  هنحـص  نیا  هجوتم  ناهگان  مالـسلا  هیلع  همطاف 

تـشونرس نم  ینتـشاد  تسود  رتـخد  نیا  وـت ،  نم و  گرم  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ما  هیرگ   : ) دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
رطاخ هب  ار  یگرزب  ياهتبیـصم  هچ  دوش و  یم  وربور  یکاندرد  تالکـشم  هچ  اب  وا  هک  تشگ  مسجم  مرظن  رد  تشاد ،  دـهاوخ  يراـبمغ 

زین یهاگ  دیـسوب ،  یم  ار  شزیزع  هداون  تخیر و  یم  کشا  مارآ  هک  یقیاقد  نآ  رد  دـنک ) یم  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اـب  دـنوادخ  ياـضر 
نیمه رد  تسیرگن و  یم  هریخ  هریخ  تشگ  یم  راد  هدـهع  ار  گرزب  یتلاسر  اهدـعب  هک  یموصعم  هرهچ  هب  هتـشادرب  وا  راـسخر  زا  هرهچ 

بنیز و رب  هک  سک  ره  ناج ،  همطاف  منامـشچ ،  ینـشور  نم و  نت  هراپ  يا   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  همطاف  شرتخد  هب  باـطخ  هک  دوب  اـج 
(343 ( ) دنک هیرگ  نیسح  نسح و  وا  ردارب  ود  رب  هک  دنهد  یم  وا  هب  ار  یسک  نتسیرگ  باوث  دیرگب  وا  بئاصم 

مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  يراذگ  مان 
راوگرزب مان  دنتفرگ .  یمن  یـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  نادـنزرف  يراذـگمان  رد  هاگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  همطاف  یلع و 

یلع زا  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  يراذگمان ،  رد  يرآ ،  تشاذگ .  گرزب  يوناب  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زین  ار  بنیز )  )
زین ادـخ  لوسر  دـتفا .  یمن  ولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  دریگ و  یمن  تقبـس  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 

ترضح رتخد  ود  زا  دروآ .  گرزب  يادخ  فرط  زا  نیما  لیئربج  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  كرابم  مسا  دراد .  قح  هتفگ  نامـسآ و  هب  مشچ 
یـضعب رد   ) دومرف ینکم  نسحلا  ما  هب  ار  وا  زین  دنا ،  هدیمان  مالـسلا  هیلع  يرغـص  بنیز  ار  يرگید  يربک و  بنیز  ار  یکی  مالـسلا ،  هیلع 

( دنا هتفگ  مه  موثلک  ار  وا  هک  دراد  تایاور 
رایـسب لیماف  نیب  رد  هک  دـنیوگ  ار  همیرک  نز  نآ  هلیقع ،  نییبلاـطلا .  هلیقع  مشاـه و  ینب  هلیقع  دـنا :  هدرک  هلیقع  هب  بقلم  ار  ترـضح  و 

یلع و لآ  هدباع  هلماک ،  هلضاف ،  هملعم ،  ریغ  هملاع  هفراع ،  هقثوم ،  باقلا  اب  مالـسلا  هیلع  بنیز  دشاب .  دنمجرا  دوخ  نادناخ  رد  زیزع و 
دنا .  هدیمان  زین  البرک  نامرهق  ینعی  البرک  هلطب  ار  يو  هکنانچ  تسا ،  هدش  هتفگ  مه  هثدحم  و  تسا ،  فورعم  هریغ 

همهفم )  ریغ  همیهف  هملعم و  ریغ  هملاع  هللا  دمحب  تنا   : ) تسا هدومرف  شا  هرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  تفگش  يایور 

دنک :  یم  لقن  بتک  ریاس  بئاصملا و  رحب  زا  بهذملا ،  زارط  فلوم 
يدنت داب  مدید  باوخ  هادج ،  ای  درک :  ضرع  دمآ و  شدج  دزن  مالـسلا  هیلع  بنیز  و  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رمع  رخاوا 

رثا رد  میظع  تخرد  نآ  مدید  ناهگان  هک  متفرگ ،  اج  یگرزب  تخرد  هانپ  رد  داب  تدش  زا  نم  دومن و  كرات  ار  ایند  هک  تفرگ  ندـیزو 
 . دنک مه  ار  نآ  تخـس  داب  دـنت  زاب  دوب ،  تخرد  نامه  هخاش  هک  مدـناسر  رگید  تخرد  هب  ار  دوخ  دـش ،  هدـنک  اج  زا  داب  تخـس  راشف 
زا دـعب  یکی  مه  اهنآ  مدرب ،  هانپ  هدـنام  یقاـب  هخاـش  ود  هب  هاـگنآ  تسکـش .  مه  نآ  مدرب ،  هاـنپ  تخرد  نآ  رگید  هخاـش  هب  نآ  زا  سپ 

دش و نایرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدش .  رادیب  باوخ  زا  بارطـضا  تدش  زا  نم  و  دـنتفر ،  نیب  زا  ثداوح  داب  دـنت  رثا  رب  يرگید 
یلع تردـپ  یمود  هخاش  و  تسا ،  همطاف  ترداـم  نآ  لوا  هخاـش  و  مور ،  یم  امـش  ناـیم  زا  هک  متـسه  نم  گرزب ،  تخرد  نآ  دومرف : 

(344  . ) ددرگ یم  رات  هریت و  ناهج  اهنآ  نادقف  اب  هک  دنتسه  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نسح و  تناردارب ،  زین  رگید  هخاش  ود  مالسلا و  هیلع 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تدابع 

امئاد دناسر و  یم  حبـص  هب  دجهت  اب  ار  اهبـش  رثکا  يو  دوب .  ردپ  ردام و  ثراو  یگدـنب  تدابع و  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح 
بنیز هب  دـمآ ،  اه  همیخ  هب  عادو  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یناـمز  تسا :  هدـمآ  تیاور  رد  دومرف .  یم  توـالت  نآرق 

زا یـضعب  هتفگ  هب  نکم ،  شومارف  بش  زاـمن  رد  ارم  مرهاوخ  ینعی ،  لـیللا )  هلفاـن  یف  ینیـسنتال  هاـتخا  اـی   : ) دوـمرف مالـسلا  هیلع  يربـک 
همه نآ  اـب  شترــضح  مرحم  بـش 11  یتـح  دـشن ،  كرت  شرمع  لوـط  رد  مالـسلا  هـیلع  بـنیز  يراد  هدـنز  بـش  دـجهت و  نیخروـم : 
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درکن .  شومارف  ار  هنسح  تنس  نیا  شارخلد ،  ياهتبیصم  نآ  ندید  یگتسخ و  یگدوسرف و 
تسا .  تدابع  لوغشم  هتسشن و  زامن  هماج  رد  ما  همع  مدید  بش  نآ  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح 

هب ماش  ات  البرک  زا  بعت  جنر و  ترثک  نآ  اب  مالسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  دومرف :  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  نینچمه 
 ، مدیسرپ ار  رما  نیا  ببس  تسا .  هلفان  زامن  ندناوخ  لوغـشم  هتـسشن  تلاح  اب  مدید  لزانم  زا  یکی  رد  اما  تشاد ،  مادقا  مایق و  بش  هلفان 
نآ هچ  مرادن ،  نداتسیا  تردق  یگنسرگ ،  تیاهن  زا  بشما  مهد و  یم  لاسدرخ  لافطا  هب  ار  دوخ  ماعط  هصح  هک  تسا  بش  هس  تفگ : 

دنتفرگ .  یم  تخس  تیب  لها  رب  رایسب  تخبدب  مدرم 
اروشاـع تضهن  دوب  هتفرگن  تروص  ماـش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ـالبرک  زا  مالـسلا ،  هیلع  يربـک  بنیز  هردـخم ،  اـیلع  تکرح  رگا  دـیاش 

دوب .  هدش  سردنم  وحم و  تدابع  نید و  هدنام و  ماجرفان 
مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  دهز 

 ، دوب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  دوجلا ،  رحب  شرهوش  هک  ینز  دوب .  زئاح  اراد و  ار  میلست  اضر و  هجرد  العا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 
يارب هتـشاد و  عمجت  فرـشلا  تیب  نآ  رد  هراومه  جـئاوح  باـبرا  دوب و  تمظع  لوا  هجرد  رد  كوـلم  اـفلخ و  لزنم  زا  دـعب  شا  هناـخ  و 

هاج و لام و  زا  درک و  رظن  فرـص  اهنآ  همه  زا  ادـخ  ياضر  بسک  يارب  لاح  نیا  اب  دـندوب -  رادربنامرف  هدامآ و  هتـسب ،  رمک  تمدـخ ، 
شردارب کمک  هب  دیشوپ و  مشچ  مشح  مدخ و  دالوا و  زا  زین  و  وا ) ياضر  اب  هتبلا ،   ) رهوش زا  یتح  دیـشوپ .  مشچ  یلک  هب  يویند  لالج 

لیان هیلاع  تاماقم  هب  هکنآ  ات  داد  تراسا  هب  نت  قح ،  تیاضر  بلج  يارب  دنک و  ترصن  ار  ادخ  نید  ات  تفاتش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(345  . ) دیدرگ

هفوک  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  سرد  سلجم 
دوب دوخ  لزنم  رد  یـسلجم  ار  همرکم  نآ  تشاد ،  فیرـشت  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هک  یمایا  رد  دـسیون :  یم  يرئازج 
هیلع یلع  نینموـملاریما  نیب  نیا  رد  دوـمرف ،  یم  ار  ( 346  ) صعیهک ریـسفت  اهزور  زا  یکی  دومرف .  یم  ناـیب  نآرق  ریـسفت  اـهنز  يارب  هک 

نآ هدـید ،  رون  يا  دومرف :  موش .  تیادـف  هاتبا  ای  یلب  درک :  ضرع  ییامن ؟  یم  ار  صعیهک  ریـسفت  مدینـش  دومرف :  هدـش و  دراو  مالـسلا 
نایب هردخم  نآ  يارب  دش  یم  دراو  اهنآ  رب  هدنیآ  رد  هک  ار  یبئاون  بئاصم و  سپ  ربمغیپ .  ترتع  امـش  رب  هدراو  تبیـصم  رد  تسا  يزمر 

(347  . ) دش دنلب  همولظم  نآ  هیرگ  هلان و  دایرف  اهنآ  ندینش  اب  دومرف و 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تواخس  دوج و 

نامهیم يارب  یماعط  ایآ  همطاف ،  يا  دومرف :  هدـمآ و  هناخ  هب  ترـضح  نآ  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  يارب  ینامهیم  يزور 
رادیب مالـسلا  هیلع  بنیز  دشاب .  یم  بنیز  مرتخد  مهـس  مه  نآ  هک  تسا  دوجوم  ینان  صرق  طقف  درک :  ضرع  دشاب ؟  یم  امـش  تمدخ 
رتشیب لاـس  جـنپ  اـی  راـهچ  هک  تقو ،  نآ  رد  هک  یلفط  منک .  یم  ربـص  نم  دـیربب ،  ناـمهیم  يارب  ارم  ناـن  رداـم ،  يا  درک :  ضرع  دوب ، 

هار رد  ار  دوخ  یتسه  هک  ینز  دربب ؟  یپ  یمظع  يوناب  نآ  تمظع  هب  دـناوت  یم  یـسک  هنوگچ  رگید  دـشاب ،  وا  مرک  دوج و  نیا  هتـشادن 
هدوب دوج  تیاهن  رد  یتسیاب  درذگب  اهنآ  زا  دیامنب و  قافنا  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  رتزیزع  ناج  زا  نادنزرف  و  دـیامنب ،  لذـب  ادـخ 

(348  . ) دشاب
ماش  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  نیرفن  عیرس  رثا 

رهش زین  دندومن .  ماش  لخاد  دوب ،  دیزی  هرامالا  راد  هب  قرط  دعبا  هک  تاعاس ،  هزاورد  زا  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دیوگ :  خسان  رد  رهپس 
لوبط و نتخاون  هب  هدرپ ،  یب  هینغم ،  نانز  دـنتخیوایب و  رازاـب  هچوک و  ياـهراوید  هب  اـبید  راـگنرز و  ياـه  هدرپ  دـندرک و  تنیز  ار  ماـش 

دابکرابم رگیدمه  هب  مدرم  تشارفارب و  ناشیا  زا  لابقتـسا  يارب  مچرپ  تسیب  دـصکی و  دـیزی  دـندوب و  نابوک  ياپ  ناشفا و  تسد  فوفد 
دنداد .  رارق  دیع  ار  زور  نآ  دنتفگ و  یم 
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نز راهچ  اب  اه  هزوجع  نآ  دنداد .  روبع  دنا  هتفگ  یم  ماجحلا  ما  ار  وا  هک  يا  هزوجع  رـصق  ياپ  زا  ار  هللا  لایع  فنخم ،  یبا  تیاور  هب  زین 
هرهچ یگنـس  اـب  دوب ،  عطاـس  وا  نیبـج  زا  روـن  هک  داـتفا  رهطم  رـس  نآ  هب  نوـعلم  نآ  مشچ  نوـچ  دوـب .  هتـسشن  هفرغ  نآ  ناـیم  رد  رگید 

ار دوخ  يور  هیرگ  هلان و  اب  تسنادب ،  نیا  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  هایلع  نوچ  تخیرب .  نوخ  هکنادنچ  تخاس ،  حورجم  ار  شکرابم 
ران لبق  ایندلا  رانب  اهقرحا  اهرـصق و  برخ  مهللا   : ) درک ضرع  تشادرب و  نیرفن  اعد و  هب  تسد  درک و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  دیـشارخب و 

هرخالا ) 
یمه داتفا و  نآ  رد  یـشتآ  دیدرگ و  مدهنم  دش و  ناریو  رـصق  نآ  تعاس  رد  دومرفب ،  اعد  نآ  نوچ  هک  يادخ ،  هب  مسق  دـیوگ :  يوار 

 ، تخاس هدـنکارپ  ار  شرتسکاخ  دـیزوب و  يداب  لاـح  نآ  رد  مه  و  دـیدرگ ،  رتسکاـخ  هرـسکی  هدـنامن و  وا  زا  یناـشن  هکنآ  اـت  تخوسب 
تسا .  هدوبن  یلها  یترامع و  یتمالع و  زگره  ایوگ  دنامن ،  ياج  رب  وا  زا  يرثا  هکنادنچ 

ماش  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  ییارس  هیثرم  هباطخ و 
شیپ رد  ار  ادهـشلادیس  ترـضح  رـس  دیـسر و  ماش  رازاب  هچوک و  رد  مالـسلا  هیلع  نوتاخ  بنیز  بانج  نوچ  دـیوگ :  بئاـصملا  رحب  رد 

هلک هب  مدق  دنچ  ره  رد  كرابم  رس  نآ  دنتخاون و  یم  روبنط  يان و  دندومن و  یم  رورس  يدنسروخ و  راهظا  ماش  مدرم  دیدب و  دوخ  يور 
کنیع ضمغت  انیلع و ال  رظنا  هاخا  ای   : ) دومرف دیـشکرب و  لد  زا  یهآ  هردـخم  نآ  تشگ ،  یم  ملکتم  میظعلا )  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  (ال 
يادص نوچ  هردخم  نآ  انعم . ) یلاعت  هللا  ناف  يربصا ،  هاتخا  ای   : ) دومرف درک و  ملکت  كرابم  رـس  لاح  نیا  رد  يدـعلا )  نیب  نحن  انع و 

یلـص ربمغیپ  دالوا  لتق  هب  انامه  دومحمان ،  هورگ  يا  هک :  درک  باطخ  موق  نآ  هب  هنابات  یب  دـمآ و  شوج  هب  شتریغ  رحب  دینـش  ار  ردارب 
دیتسه و ناداش  دوخ ،  رهش  نییزت  و  ناج ،  سنا و  دیس  مرح  نارتخد و  نداد  شدرگ  و  تشهب ،  لها  ناناوج  دیـس  دوخ و  هلآ  هیلع و  هللا 
رب درگنن و  تمحر  رظن  هب  امـش  رد  زگره  رابج  دنوادخ  هک  مراودیما  دیرامـش ؟  یم  مالـسا  لها  زا  ار  دوخ  اذـه  عم  دـینک و  یم  تاهابم 

دیاشخبن .  امش 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تامارک  زا  یخرب 

هک تسا  هبیط  هرجـش  نآ  زا  یگرب  يو  هکنآ  هچ  تسا ،  تمارک  اپارـس  ـالوصا  مالـسلا  هیلع  يربـک  بنیز  دوـجو  هـک  تـسناد  دـیاب  ـالوا 
 ، همه نیا  اب  تسا .  هدوب  تمارک  اپارس  هک  دهد  یم  تداهـش  دوخ  وا  یناگدنز  تایح و  هدنورپ  ایناث  امـسلا ، ) یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  )

مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  نایعیش  بولق  ریونت  نابحم و  مشچ  ییانشور  يارب 
هیلع تیب  لها  ماـقم  ناـش و  اـت  داد  ناـشن  درم  نآ  هب  ار  بیغ  زا  يا  هولج  بنیز  ترـضح  نآ ،  رد  دـش و  رکذ  اـقوف  هک  هصق  نیمه  لوا : 

دنسانشب .  ار  مالسلا 
داتفا روکذم  نیشیپ  تاحفص  رد  هک  وا ،  رصق  يروف  نتفرگ  شتآ  ندش و  بارخ  ماجحلا و  ما  قح  رد  وا  ياعد  تباجا  مود : 

تسا .  هدش  رکذ  خیرات  رد  هک  تشاد  مان  نسحم  هک  یلفط  طقس  دوب و  سم  ندعم  هک  نشوج  لبج  ناتساد  موس : 
تکاس دومرف  هک  یماگنه  دنا :  هتـشون  هکنانچ  تادامج ،  رد  یتح  هفوک ،  رازاب  رد  هبطخ  تئارق  ماگنه  سوفن ،  رد  وا  فرـصت  مراهچ : 

درواینرب ادص  رگید  نارتش  ياهگنز  دش و  سبح  اه  هنیس  رد  اهسفن  دیوش ، 
 . هملعم ریغ  هملاع  هللادمحب  تنا  همع  ای   : ) دومرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یهاوگ  هب  هردخم ،  نآ  ملع  ندوب  یندل  مجنپ : 

. . (
تساوخ يزینک  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  دیزی ،  سلجم  رد  هک  یسک  قح  رد  وا  نیرفن  تباجا  مشش : 

وا ندش  دلوتم  تیفیک  متفه : 
تسا هریرح  خبط  تیاکح  متشه : 

تئارق دیزی  سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هیما ،  ینب  تنطلـس  لاوز  تعرـس  و  مالـسلا ،  هیلع  توبن  تیب  لها  راثآ  ياقب  زا  نداد  ربخ  مهن : 
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تسا .  یتمارک  دوخ  ییاهنتب  هبطخ ،  نآ  روش  رپ  تالمج  اویش و  ظافلا  هک  درک ، 
روطـسم زین  لـتاقم  بتک  رگید  راـحب و  رد  هدرک و  تیاور  یفاـک  هضور  رد  ار  نآ  ینیلک  مالـسالا  هقث  هک  تسا  هضف  ریـش و  هصق  مهد : 

تسا . 
 . تسا هدمآ  خیراوت  رد  هک  مشچ  دوبک  درم  نا  هب  وا  نیرفن  و  اه ،  همیخ  ندز  شتآ  عقوم  رد  تسا  هردخم  نآ  ياعد  تباجتسا  مهدزای : 
زا راحب  زا  روکدم ،  باتک  رد  يدقن ،  رفعج  خیـش  هاگلتق .  يدوگ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیئربج و  وا  ندید  مهدزاود : 

دید و ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هاگلتق  رد  بنیز ،  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
درب یم  ورف  ار  امش  نیمز  دنک  نیرفن  رگا  امش  رب  ياو  تسا ؟  نایرگ  ادخ  ربمغیپ  دینیب  یمن  رگم  رگـشل ،  يا  دومرف  دیزی  هاپـس  هب  باطخ 

لیئربج هدـهاشم  دـندومن .  نونج  رب  لـمح  ار  نآ  هکلب  هدرکن ،  يو  فرح  هب  ییاـنتعا  نالدگنـس  نآ  هک  اـسوسف  دـیامن .  یم  كـاله  و 
تسا .  هدمآ  خیرات  رد  زین  هردخم  نآ  طسوت 

دنک :  یم  تیاور  حرش و  نیا  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  زا  ار  یتمارک  مالسلا  راد  رد  يرون  همالع  مهدزیس : 
مـشچ درد  ضرم  هب  درجورب  رد  تسا  هدومرف  هدوب ،  ملع  رد  نیخـسار  لیاضف و  بابرا  ناگرزب  زا  هک  يدابآ ،  ناطلـس  رقاب  دـمحم  دـیس 
تدش مشچ  ضرم  دندروآ .  دابآ  ناطلـس  هب  ارم  اجنآ  زا  دندمآ .  زجاع  هجلاعم  زا  بط  ياملع  هک  يدـح  هب  تخـس  رایـسب  مدـش ،  التبم 

ار رهـش  يابطا  یماـمت  تفرب و  نم  زا  مارآ  باوخ و  مشچ ،  درد  تدـش  زا  دوبن .  ناـیامن  مشچ  یهایـس  رگید  دومن و  رایـسب  مرو  درک و 
زور .  لهچ  یخرب  تسا و  هجلاعم  جاتحم  هام  شش  ات  دنتفگ  یم  یضعب  و  هجلاعم ،  زا  دندومن  زجع  راهظا  همه  دندروآ و  نم  يارب 

هب ناتسود  زا  یکی  هکنیا  ات  مدش ،  مومهم  نارگن و  هداعلا  قوف  دش و  گنت  نم  رب  هلـصوح  هدومن  هتـسخ  هدرـسفا و  ارم  حور  تانایب ،  نیا 
یشکب همرس  البرک  كاخ  زا  هچنانچ  و  ایب ،  نم  اب  متسه  رفـس  مزاع  نم  و  يوش ،  فرـشم  ترایز  هب  افـشتسا  يارب  تسا  رتهب  تفگ :  نم 

 ، مدرک عوجر  بیبط  هب  نوچ  دـهدب .  هزاـجا  بیبـط  رگم  منک ؟  تکرح  مناوت  یم  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  شمتفگ :  تفاـی .  یهاوخ  اـفش 
مورحم هدـید  زا  یلکب  هک  دیـسر  یهاوـخن  مود  لزنم  هب  دـش و  یهاوـخ  اـنیبان  هرـسکی  ینک  تکرح  رگا  و  تسین ،  زیاـج  زگره  تـفگ : 

متشگرب .  هناخ  هب  نم  تفر و  نم  قیفر  دش .  یهاوخ 
دوخ انمض  و  دشخبن ،  افش  ادخ  يایلوا  هناخضیرم  ادهش و  لتقم  البرک و  كاخ  زج  ارت ،  ضرم  تفگ :  دمآ و  نم  ناتسود  زا  رگید  یکی 
افـش مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تبرت  زا  اهنت  دـندنام ،  زجاع  ما  هجلاـعم  زا  اـبطا  همه  مدوب و  بلق  شپط  هب  ـالتبم  لاـس  هـک 9 داد  حرش 

نک .  تکرح  هللا  یلع  الکوتم  يراد  لیم  هچنانچ  دش ،  لصاح 
همه دمآ .  درد  هب  پچ  مشچ  درد  راشف  زا  هک  دـمآ  درد  هب  مشچ  نانچ  درک و  تدـش  ضرم  مود  لزنم  رد  مدرک و  تکرح  لکوت  اب  نم 

 ، متفر باوخ  رد  تفرگ ،  مارآ  درد  دش و  رحس  ماگنه  نوچ  ینک .  تعجارم  هک  تسا  رتهب  دنتفگ :  اقفتم  هدرک و  تمالم  ارم  نیبحاصم 
ار وا  هعنقم  هشوگ  مدش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  مدـید .  ایور  ملاع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  يرغـص  هقیدـص  همرکم  ایلع  ترـضح 
ار هعقاو  نآ  تشادن و  یقرف  چیه  مرگید  ملاس  مشچ  رد  يدرد  یملا و  چیه  رگید  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  مدیـشک و  دوخ  مشچ  رب  هتفرگ 

نیا و  تسین ،  امش  مشچ  ود  نیب  یقرف  چیه  و  مینیب ،  یمن  يدرد  راثآ  ام  دنتفگ :  یم  دندرک و  یم  هاگن  نم  مشچ  هب  اهنآ  متفگ ،  اقفر  هب 
(349  . ) مدرک لقن  راوز  ریغ  راوز و  زا  اقفر  همه  يارب  دوب  هتشگ  رهاظ  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  زا  هک  ار  تمارک 

ناراودیما هار  ای  تالسوت  باتک  زا  ار  نآ  همجرت  ام  هتشون و  یبرع  نابز  هب  قداص ،  یقت  دمحم  خیـش  جاح  هک  تسا  يا  همان  مهدراهچ : 
میا :  هتفرگرب 

یم میدقت  هک  دسیون  یم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هعیش  زا  نینموم  مامت  هب  دوخ و  بطاخم  هب  دورد  مالـس و  زا  دعب  هل  مظعم 
يوناب مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  همرکم  ایلع  زا  تمارک  نآ  دشابن و  وا  رد  يا  هبهـش  کش و  هنوگچیه  هک  ار  یتمارک  وت  يوس  هب  مراد 

یقتم و حـلاص و  یمدرم  نادــناخ  زا  ( 350  ) نادـیز هیزوـف  ماـن  هب  ینز  هک  تسا  نیا  هیـضق  نآ  و  تـسا .  تـما  هـتفرگرب  ملاـع و  ناوناـب 
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هب لسوتم  يارج  لمع  ناونع  هب  هک  ییاجب  اـت  دـش  یناـمرد  یب  ياـپ  درد  هب  ـالتبم  هیوج  ماـن  هب  لـماع  لـبج  يارق  زا  یکی  رد  راـکزیهرپ 
هکنیا رگم  دوبن  تکرح  هب  رداق  چیه  دما و  دـیدپ  يو  ياپ  قاس  واهنآر  رد  یتسـس  هک  دـش  يا  هجیتن  یلو  دـیدرگ  ددـعتم  ياهناتـسرامیب 

نیا هب  مادم  درک و  یم  ربص  لاح  نامه  هب  دش و  نیشن  هناخ  مامت  لاس  لصا 25  نیمه  يور  تفر و  یم  هار  تسد  ود  کمک  هب  هتسشن و 
ناردارب و راـچان  هتفر  ردـب  وا  تسد  زا  ربـص  ناـنع  دوب و  هدـمآ  هوتـسب  ضرم  زا  رگید  وا  یلو  دیـسر  ارف  اروشاـع  هکنیا  اـت  دوب  یم  لاـح 
رد مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دنور  یم  رامـش  هب  نینموم  بایطا  زا  هک  ار  دوخ  نارهاوخ 

تیانع لیذ  هب  لسوت  رثا  رد  ات  هدرب  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دـنور  یم  ماـش 
دیآردب .  روبزم  يراتفرگ  زا  هتفای و  افش  مالسلا  هیلع  یلع  ياربک  رتخد 

ترـضح تسانب  رگا  میربب و  ماش  هب  لاـح  نیا  اـب  ار  وت  هک  تسین  نسحتـسم  اعرـش  هک  دـنتفگ  دـنتفریذپن و  ار  يو  داهنـشیپ  ناردارب  یلو 
دراد ناکما  وا  يارب  يراد  رارق  تا  هناخ  رد  هک  اجنیمه  دهد  افش  ار  وت  مالسلا  هیلع  بنیز 

زا یکی  رد  هک  نیا  اـت  درک  هشیپ  يرتـشیب  ربـص  درپـس و  ادـخ  هب  ار  دوخ  يو  راـچان  دوزفا  یم  ناـنآ  راذـتعا  رب  درک  ارـصا  هچ  ره  هیزوـف 
ود کمک  هب  هتـسشن و  لاح  هب  هیزوف  دوب ،  اپ  رب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  تهج  ییازع  سلجم  یگیاسمه  رد  اروشاع  ياهزور 

نایاپ زا  دـعب  هکنیا  ات  هدرک  يرایـسب  هیرگ  تسج و  لـسوت  درک و  اـعد  درک و  عامتـسا  ظاـعو  تاـنایب  زا  تفر ،  هیاـسمه  هناـخ  هب  تسد 
حبـص کیدزن  هکنیا  ات  دیباوخ  هضیرف  يادا  زا  دعب  لسوت  هب  هجوت  هیرگ و  لاح  نامه  هب  دش و  بش  دمآ  هناخ  هب  روبزم  لاح  هب  يرادازع 

هک دش  یتسد  هجوتم  انثا  نیا  رد  درب .  یم  رـس  هب  رجف  عولط  راظتنا  هب  وا  دوب و  هدشن  علاط  رجف  زونه  یلو  دناوخب  حبـص  زامن  ات  دش  رادیب 
هیزوف يا  زیخرب  هیزوف  ای  یموق  دیوگ :  یم  يرفن  کی  هتفرگ و  ار  يو  چم  يالاب 

یب هدش  هتـشادرب  وا  زا  هک  يدنب  ياپ  لاقع و  زا  داتـسیا و  دوخ  مدق  ود  هب  تساخرب و  يروف  تسد  نآ  کمک  نخـس و  نیا  ندینـش  اب  وا 
قاطا نامه  رد  هک  شردام  هب  درک  ور  سپ  دیدن ،  ار  يدحا  درک  پچ  تسار و  هب  یهاگن  تقو  نآ  دیدرگ .  لاحشوخ  رورـسم و  هزادنا 
نوریب شردام  دزن  زا  سپـس  دش ،  توهبم  دید  لاح  نآ  هب  ار  وا  شردام  هک  یتقو  نتفگ  هللا  الا  هلاال  ربکا و  هللا  هب  درک  انب  دوب و  هدیباوخ 

يو يوس  هب  رهاوخ  يادص  ندینش  اب  شناردارب  هکنیا  ات  درک  دنلب  هللاالا  هلاال  ربکا و  هللا  هب  دوخ  يادص  تفر و  هناخ  زا  جراخ  هب  دیود و 
تاولص زین  نانآ  دندش و  رادربخ  ناگیاسمه  هاگنآ  دندرک .  دنلب  تاولص  هب  ادص  دندید  هبقرتم  ریغ  لاح  نآ  هب  ار  يو  نانآ  یتقو  دندمآ 

ره زا  مدرم  دندش و  رادربخ  زین  رواجم  يارقو  دالب  ریاس  هدیسر و  رهش  مامت  هب  مک  مک  ربخ  نیا  دنتشاد .  يراج  نابز  رب  ریبکت  لیلهت و  و 
دورد مالس و  سپ  دوب .  کیدزن  رود و  مدرم  دنر  دنیآ و  زکرم  وا  هناخ  بترم  دنتسج و  یم  كربت  دندمآ و  یم  هعقاو  ندید  يارب  بناج 

داب .  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  یحو  بتکم  هتفای  تیبرت  رب  نایاپ  یب 
يدنه رتخد  يافش  مهدزناپ : 

ماش رد  ار  ترضح  نآ  رهطم  هعقب  نحـص و  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرح  یـشاب  یلوتم  هک  یعقوم  تسا :  روطـسم  بتک  زا  یکی  رد 
زا دـمآ و  يدـنه  درم  کـی  يزور  داد .  یم  ضبق  اـهنآ  هب  وا  دـندروآ  یم  تاروذـن  ترـضح  نآ  يارب  فارطا  زا  مدرم  درک ،  یم  ریمعت 

دوخ تجاح  هب  رگا  هک  منک  یم  دـهع  نالا  نم  تفگ :  درک و  کـمک  تساوخرد  دوخ  لکـشم  لـح  يارب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 
ناتسودنه کناب  رد 24  نم  اریز  دنک ،  زواجت  رانید  نویلیم  کی  زا  نآ  ياهب  هک  میامن  هیهت  ناشن  رهاوج  حیرـض  کی  اصخـش  مدیـسر ، 

روتسد نم  هک ،  دیسر  یشاب  یلوتم  هب  نومـضم  نیا  هب  وا  زا  یفارگلت  هک  دیـشکن  یلوط  تفر .  توریب  رهـش  فرط  هب  سپـس  مراد .  مهس 
اب سلجم  کی  امش  میروآ و  یم  اجنآ  هب  یصاخ  تافیرشت  اب  ار  روبزم  حیرـض  زور  نالف  مدرک ،  رداص  ار  یناشن  رهاوج  حیرـض  تخاس 

دینک .  مهارف  کناب  نالف  زا  نم  هنیزه  هب  يا  هقباس  یب  هوکش 
قطن اصخش  يدنه  صخش  دندروآ .  تیمها  اب  لفحم  نآ  هب  ناتسودنه  زا  یصاخ  مسارم  اب  ار  سدقم  حیرض  دیسر  ارف  دوعوم  زور  نوچ 

دوب :  نینچ  نآ  دافم  هک  دومن ،  يروآ  تفگش 
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تدم نیا  رد  دوشن و  تفای  ناتـسودنه  رد  نم  زا  رتدنمتورث  يدرف  دیاش  هکنآ  اب  دوب ،  جلف  اپ  ود  ره  زا  زارد  نایلاس  هک  مراد  يرتخد  نم 
يو زا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ترایز  هب  هکنآ  ات  درکن ،  يدوس  چـیه  مدرک ،  فرـصم  وراد  مدروآ و  بیبط  متـسناوت  هچ  ره 
اجنآ رد  متفر و  توریب  هب  لسوت  نیا  یپ  رد  مدومن .  رذـن  ناشن  رهاوج  حیرـض  کی  دوخ  هیبص  يافـش  يارب  مدرک و  کـمک  تساوخرد 
هیلع بنیز  ترـضح  صاخ  هجوت  کیدزن ،  زا  مدـناسر و  نطو  هب  ار  دوخ  اذـل  دـش .  هداد  نم  سد  هب  مدـنزرف  یتمالـس  تراشب  فارگلت 

نآ ناگتفیش  تبحم  دایدزا  ثعاب  رامش و  یب  يا  هدع  ندش  هعیش  ببس  نیمه  مدرک و  هدهاشم  دوب ،  هتفای  افش  یلکب  هک  ار  وا  هب  مالـسلا 
(351  . ) دیدرگ ترضح 

دیرگ  یم  نوخ  مالسلا ،  هیلع  بنیز  ترضح  شا ،  همع  تبیصم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
هیلع نامز  ماما  يالاو  رـضحم  هب  فرـشم  باوخ  رد  دـیوگ :  هدوب  داهز  دابع و  هلمج  زا  هک  يزیربت ،  ناوخ  هضور  یلعناطلـس ،  الم  جاح 

ءاسم و ال احابـص و  کنبدـن  الف   : ) دـیامرف یم  هک  تسا  هدـش  رکذ  هسدـقم  هیحان  ترایز  رد  هچنآ  انالوم  مدرک :  ضرع  مدـش ،  مالـسلا 
تسا ؟  حیحص  امد ) عومدلا  لدب  کیلع  نیکب 

یلب دندومرف : 
مالـسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیـصم  ایآ  تسا ؟  مادـک  دـینک  یم  هیرگ  نوخ  کشا ،  ياـج  هب  نآ  گوس  رد  هک  یتبیـصم  نآ  مدرک :  ضرع 

تسا ؟ 
درک .  یم  هیرگ  نوخ  تبیصم ،  نیا  رد  مه  وا  دوب  هدنز  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  رگا  هن .  دندومرف : 

تسا ؟  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ : 
درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  زین  وا  دوب  تایح  رد  مه  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  رگا  هکلب  هن  دندومرف : 

تسا ؟  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  تبیصم  دبال  متفگ : 
درک .  یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  دوب ،  تایح  رد  رگا  مه  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هن  دندومرف : 

تسا ؟  تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدیسرپ : 
(352  ) تسا مالسلا  هیلع  بنیز  يریسا  تبیصم  نآ  دومرف : 

لسوت  شرافس و 
دندرک :  لقن  دندوب ،  قارع  رد  ربنم  لها  يایقتا  زا  هک  ییارماس  نیسح  خیش  ياقآ  زا  نارهت ،  نکاس  هیوبیس ،  دمحا  ازریم  جاح  هللا  تیآ 
ادـیپ یلاح  تسین .  يدـحا  نم  زا  ریغ  مدـید  متفر .  سدـقم  بادرـس  هب  رـصع  فرط  يا  هعمج  زور  مدوب  فرـشم  ارماس  رد  هک  یمایا  رد 

نایعیش و هب  دومرف :  یسراف  هب  هک  مدینش  رس  تشپ  زا  ییادص  لاح  نا  رد  مدش .  هیلع -  هللا  تاولص  رمالا -  بحاص  ماقم  هجوتم  هدرک و 
(353  . ) دنادرگ کیدزن  ارم  جرف  هک  دنهد  مسق  اهیلع -  هللا  مالس  بنیز -  ترضح  ما  همع  قح  هب  ار  ادخ  هک  دییوگب  ناتسود 

دوبن  بنیز  رگا 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناشن  مان و  یب  هبعک 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامالا  راد  ناما  یب 

البرک زا  ناشن  کی  ره  ایبنا  دنداد  هچرگ 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناشن  یب  مه  البرک 

دش زاغآ  ریدغ  زک  عیشت  خرس  بتکم 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نابساپ  یب  دبا  ات 

تفرگ ناج  نادیهش  نوخ  زا  هک  نآرق  بتکم 
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دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نانچمه  كرحت  یب 
اه هنتف  ریسم  رد  تیودهم  ناوراک 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناوراک  ریما  یب 
شیوخ ربص  اب  دوب  وا  نآرق  ماکحا  يرجم 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نارمکح  یب  قح  نید 
ادج ار  يدیزی  زا  ینیسح  مالسا  درک 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناماوت  لطاب  قح و 
اهرکف لطاب  قح و  ریسم  ياسانش  رد 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامگ  ردنا  نامگ  یب 
يدمحا ياه  هلال  زا  البرک  ناتسلگ  دش 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نازخ  رد  ناتسلگ  نیو 
نیسح خرس  تضهن  زورف  ملاع  هلعش 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناهن  رتسکاخ  ریز 
نوخ تشد  ناگنشت  بل  یمولظم  هلان 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامز  هاگولگ  رد 
تشون ارحص  رب  هک  ار  يزمر  هللاراث  نوخ 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناج  هب  یماکان  غاد 
تسوا راثیا  بنیز و  زا  تسه  هچ  ره  ( 354 ( ) دیوم  ) يا

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناوتان  یتسه  ناج 
مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  تافو 

هدیمخ و شدق  هک  تسیرگب  نادنچ  مایا ،  تنحم  ماش و  جنر  البرک و  هعقاو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  دیوگ :  بئاصملا  رحب  رد 
دیشک .  يارس  رگید  هب  تخر  ات  تسیزب  نزحلا  مئاد  دیدرگ ،  دیفس  شناوسیگ 

هب لالم  رپ  يارس  نیا  زا  هبیط ،  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  زا  هام  راهچ  زا  دعب  مالـسلا ،  هیلع  موثلک  ما  هردخم  هایع  دیوگ :  زین 
شردام مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایع  یبش  تشذگب ،  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تافو  زا  زور  داتـشه  یتقو  تسویپ .  لازیال  دنوادخ  تمحر 

ار هردخم  نآ  دندمآ و  هک  ینامز  تفرب .  شوه  زا  ات  درزب  شیوخ  تروص  رس  رب  تسیرگب و  رایـسب  دش  رادیب  نوچ  دید و  باوخ  رد  ار 
هب هردخم  نآ  متام  رد  لوتب ،  هیرذ  لوسر و  لآ  تقو  نیا  تسا .  هدرک  زاورپ  نانج  راسخاش  هب  وا  سدـقم  حور  دـندید  دـنداد ،  تکرح 
 ، بجر مهدراهچای   ) ناضمر مهد  رد  زادگناج ،  هعقاو  نیا  و  دش .  اپرب  تمایق  بوشآ  اروشاع و  هودنا  ییوگ  هکنادنچ  دـندمآ  رد  يراز 

دروم هنس 62  رد  هردخم  نیا  تافو  داد .  يور  يرجه  لاس 62  زا  تایبنیز )  رابخا  باتک  رد  هنس 277  رد  یفوتم  هباسن  یلدیبع  لوق  ربانب 
زین یـضعب  دـش ،  رکذ  هک  یلوق  ود  رب  هتـشذگ  و  دراد ،  دوجو  فالتخا  ناخروم  نیب  يو  تافو  زور  خرات  رد  یلو  تسا ،  ناگمه  قافتا 

رومالا .  قئاقحب  ملعا  هللا  و  دنا ،  هتسناد  بجر  هام  مجنپ  هبنشکی  بش  رد  ار  وا  تافو 
مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  نادنزرف 

دمحم ربکالا و  نوع  یلع و  هلمج ،  نآ  زا  تسا :  هدوب  ددعتم  نادنزرف  ار  رفعج  نب  هللادبع  دیوگ :  صاوخلا  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبس 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  نطب  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  بنیز  ترضح  نانآ  ردام  هک  دنـشاب  یم  موثلک  ما  سابع و  و 
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تسا .  هدوب  هلآ  هیلع و 
درامش .  یم  مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  نطب  زا  ار  ربکالا  رفعج  فراعملا ،  باتکرد  زین  هبیتق  نبا 

هیلع ارهز  همطاـف  شرداـم  زا  هدوب و  نسحلا  ما  وا  تینک  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  رتـخد  يربـک  بنیز  دـیوگ :  بلاـطلا  هدـمع  فـلوم 
مه ریغ  سابع و  نوع و  یلع و  دمآ و  رد  بلاطیبا ،  نب  رفعج  نب  هللادبع  شمع ،  رـسپ  حاکن  هلابح  هب  يو  دـنک .  یم  تیاور  لقن  مالـسلا 

دمآ .  دیدپ  يو  زا 
رفعج و یلع و  تفر و  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  يارـس  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هک :  میناوخ  یم  يرولا  مـالعا  رد 

دنک یم  تیاور  شردام  زا  يو  دیدرگ .  دلوتم  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ربکالا و  نوع 
تسا .  هدوب  رتخد  کی  رسپ و  راهچ  رفعج  هللادبع  زا  ار  مالسلا  هیلع  بنیز  دیوگ :  راصبالا  رون  رد  یجنلبش 

هدمآ خسان  ردو  دنتـسه .  تکرب  فرـش و  بابـسا  دالب ،  راصما و  رد  ترثک  تدع و  لامک  رد  نونکات  هردخم  نآ  هیرذ  دـیوگ :  یم  زین 
تداهـش عیفر  هجرد  هب  البرک  نیمز  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  اهنآ  ردام  هک  دـمحم ،  شردارب  هللادـبع و  نب  نوع  تسا : 

دندیسر . 
مالسلا  هیلع  بنیز  نفد  لحم 

دراد :  دوجو  رظن  هس  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  نفد  لحم  هب  عجار 
عیقب ناتسربق  رد  ینعی  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نادناخ  روبق  رانک  رد  هرونم ،  هنیدم   . 1

رصم هرهاق   . 2
و درادن ،  نیمخت  سدح و  زجب  یکردم  چیه  ارهاظ  لوا ،  لوق  قشمد  هطوغ  هقطنم  رد  عقاو  هیوار )   ) هیرق رد  روهـشم  فورعم و  ماقم   . 3

هچنانچ تسا ،  هدرک  تعجارم  هنیدـم  هب  ـالبرک  هثداـح  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  نوچ  هک  تسا  یلاـمتحا  هیرظن  نیا  رب  ینتبم 
ربمغیپ نادناخ  هاگمارآ  عیقب  رد  یعیبط  روط  هب  زین  هدرک و  تلحر  ایند  زا  هنیدـم  رد  یعیبط  روط  هب  دـشاب ،  هدـماین  شیپ  يا  هزات  دادـیور 

تسا .  هدش  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تسین تسد  رد  یتسرد  كردم  دشاب ،  رصم  هک  زین ،  مود  لوق  دروم  رد 

عقاو ماش ،  هطوغ  هقطنم  زا  هیوار  هیرق  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ربق  هک  دوش  یم  تباث  موس  لوق  رابتعا  قوف ،  لاوقا  فیعـضت  اـب 
رتخد مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مان  هب  یهوکـشاب  رایـسب  دقرم  هاگراب و  اجنآ  رد  دناد .  یم  قشمد ،  یقرـش  بونج  يرتمولیک  تفه  رد 

هب خـیرات  زا  هچنآ  تسا .  هدوب  نایعیـش  ریغ  یتح  نایعیـش و  تیب و  لها  ناتـسود  رازم  هراومه  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
رسمه هسیفن ،  هدیـس  راوگرزب  يوناب  اریز  تسا ،  هدوب  دوجوم  زین  مود  نرق  رد  یتح  هک  تسا  رازم  نیا  يانب  رایـسب  تمدق  دیآ  یم  تسد 

(355  . ) تسا هدمآ  رهطم  دقرم  نیا  ترایز  هب  مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  نمتوم  قاحسا 
دنرادازع  نایکالفا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تلحر  زور 

لقن یلعم  يـالبرک  رد  رمحا  تیربک  فلوم  يارب  هنس 1319  رد  یلعم  يالبرک  رواجم  یناهفـصا  هللا  دسا  دیـس  جاح  لیلج  هقث  ملاع  دیس 
ناش همع  تافو  زور  زا  دومرف  يو  هب  باوخ  ملاع  رد  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) ناـمز ماـما  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  هک  درک 
یم هیرگ  دنناوخ و  یم  تسا  هدناوخ  هفوک  رد  هک  ار  هردخم  نآ  هباطخ  دـنوش و  یم  عمج  اهنامـسآ  لها  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 

(356  . ) دوشن هتسسگ  رگیدکی  زا  ملاع  هزاریش  هک  دننادرگ  تکاس  ار  نانآ  دیاب  ترضح  و  دننک ، 
رادقم نآ  هک  دنک ،  یم  لقنار  ینالوط  یناتـساد  مارحلا  مرحم  همتت  یف  مایالا  عیاقو  باتک  رد  ینابایخ  یلع  الم  موحرم  راوگرزب  ملاع  زین 

میروآ .  یم  اجنیا  رد  دشاب  یم  قوف  نایرج  هب  طوبرم  هک  ار  نآ  زا 
هتفر شیپ  دنتسه .  یلاح  هتفشآ  لامکرد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ایور  ملاع  رد  دیوگ :  یم  يوار 
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رد هلاس  همه  هدرک ،  تافو  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ما  همع  هک  يزور  زا  هک ،  نادـب  دـندومرف  مدومن .  لاوس  ناشیا  لاح  زا  مدرک و  مـالس 
هیرگ دنناوخ و  یم  هدرک  نایب  هفوک  رازاب  رد  هک  ار  هردـخم  نآ  هبطخ  دـنریگ و  یم  سلجم  اهنامـسآ  رد  هکئالم  هردـخم  نآ  تافو  زور 

نم نونکا  دوب و  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  تافو  زور  زورما  میامن .  تکاس  هیرگ  زا  ار  اهنآ  مورب و  دـیاب  نم  هک  يروط  هب  دـنیامن ،  یم 
ما هدومن  تعجارم  سلجم  نآ  زا 

تـسناوت هاتوک  تدـم  نیمه  رد  اما  تسیزن ،  مین  لاسکی و  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز 
دهد .  رییغت  ار  خیرات  ریسم 

هیلع بنیز  راک  هجیتن  هک  تشذگن  زارد  ینامز  تفاین و  یماود  يزوریپ  هدـییاپن  يرید  هیما  ینب  يداش  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  مادـقا  اب 
دش .  یهتنم  نایوما  يدوبان  تسکش و  هب  مالسلا 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  هک  یی  ینامداش  يور  رب  درک  ساسحا  دیزی  هک  دوب  هتفرن  ماش  زا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  زونه  يرآ ، 
لدبم تخـس  ینامیـشپ  هب  هک  اجنآ  ات  ددرگ ،  یم  دیدش  كدنا  كدـنا  نآ  یگریت  دوش و  یم  هدیـشک  يا  هریت  هدرپ  تسا  هداد  تسد  وا 

(357  . ) درکن اهر  ار  وا  نابیرگ  يو ،  رمع  هدنام  یقاب  لاس  هس  رد  دش و 
یتفگ یم  شاف  يدید  هک  ره  ار  شندرک  ملکت 

دراد ناسل  یط  رد  هک  ایوگ  يردیح  ناسل 
بش زامن  کلذ  عم  هدمآ ،  دراو  مالسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  رب  هک  تقشم  تبیصم و  همه  نآ  اب  تسا  هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح 

هب نیرخآ  عادو  رد  هک  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ابع  لآ  سماخ  ترـضح  شیامرف  تفرعم  لها  يارب  تسا  سب  دشن .  كرت  وا  زا 
 ( لیللا هلفان  یف  ینیسنتال  هاتخا  ای   : ) دومرف مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ 

(358  . ) هدش هدباع  هب  بقلم  هدش  لئان  هیهانتم  ریغ  تاماقم  هب  تادابع  زا  نوچ  همرکم  نیا 
تشاذگ  مه  يور  ار  اهمشچ  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  لباقم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ترـضح مظعا ،  هللا  یلو  مان  هب  هک   ) مق نارکمج  سدقم  دجـسم  هب  يدنچ  راکتیانج ،  مادص  طسوت  مق  نارابمب  مایا  رد  دیوگ :  هدنراگن 
فیرش ناکم  نآ  زا  يزور  مدوب .  هدش  هدنهانپ  تسا )  هدش  انب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ،  ماما  يرکـسعلا ،  نسحلا  نب  هجح 

هللا تیآ  كرابم  رـضحم  هب  سپـس  هدـمآ و  مق  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  همیرک  مالـسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  مرح  ترایز  يارب 
یـشعرم هللا  تیآ  ترـضح  هکنیا  ات  دمآ  نایم  هب  نخـس  يرد  ره  زا  مدیـسر .  هرـس )  سدق   ) یـشعرم یفجن  نیدلا  باهـش  دیـس  یمظعلا 

 ، درب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رضحم  هب  ار  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هقادنق  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هک  یتقو  دندومرف : 
ماما لغب  رد  هقادنق  یتقو  اهنت  و  درکن .  زاب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  زا  مادک  چیه  يارب  ار  كرابم  مشچ  مالـسلا  هیلع  همطاف  زیزع  دازون  نیا 

دوشگ .  ار  كرابم  مشچ  تفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  میظع 
لباقم هک  یتقو  یلو  درک ،  هاگن  ارـسا  ماـمت  هب  هزین  زارف  زا  اـقآ  كراـبم  رـس  زین  باذـعلا -  هنعللا و  هیلع  دـیزی -  سلجم  رد  دـندوزفا :  و 

دش .  يراج  کشا  شکرابم  مشچ  ياه  هشوگ  زا  تشاذگ و  مه  يور  ار  اهمشچ  دیسر ،  يربک  بنیز  ترضح 
نیا زا  شیب  و  متـسه ،  امـش  نونمم  دیا ،  هدرک  منامیتی  هب  تبحم  همه  نیا  هکنیا  زا  زیزع ،  رهاوخ  هک :  دـشاب  هدومرف  تساوخ  یم  ییوگ 

نکم .  لجخ  ارم 
مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  مرح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

 ، ینادمه یلعالم  دنوخآ  هللا  هیآ  موحرم  نابز  زا  هیبنیز )  صئاصخ   ) باتک همدقم  رد  هدازاقـس ،  اضر  دمحم  جاح  ریهـش  بیطخ  موحرم 
 ، تسویپ یهلا  تمحر  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  يدنچ  دوب و  نادمه  یناحور  یملع و  تیصخش  نیرتگرزب  رخاوا  نیا  رد  هک 

دندومرف :  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  نفدم  هب  عجار  ریقح  خساپ  رد  يزور  هک :  دنک  یم  لقن 
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ماما همئالا  نماث  ترضح  ترایز  دصق  هب  زاجح  فیطق  رهش  زا  بهذم  هعیش  یصخش  دندومرف :  هیلع  هللا  ناوضر  یقارع  ءایض  اقآ  هللا  هیآ 
 ، هثداح نیا  عوقو  اب  دیامن .  یم  مگ  دوب  هتشادرب  دمآ  تفر و  جراخم  يارب  هک  ار  یلوپ  هار  طسو  رد  دنک .  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  اضر 

انالوم و مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوتم  مرجال  تسا .  هتـشاد  ار  رفـس  همادا  جرخ  هن  و  نطو ،  هب  نتـشگرب  يور  رگید  هن 
ینارون دیـس  دـنک  یم  هظحالم  لاح  نامه  رد  دوش .  یم  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ماـمالا  انادـتقم 

ازریم جاح  ام ،  لیکو  دزن  اجنآ  رد  دناسر .  یم  يار  نم  رـس  هب  ارت  ریگب  ار  هجو  نیا  دیامرف :  یم  دنک ،  یم  یهارمه  وا  اب  يردـقلا  لیلج 
اضرلا یسوم  نب  یلع  مدج  ترایز  هب  ات  دهدب  ردق  نیا  تسا ،  وت  شیپ  رد  ام  زا  یلوپ  دندومرف :  يدهم  دیس  وگب  ورب و  يزاریـش ،  نسح 

هیآ هب  هاگره  مدرک :  ضرع  دمآ ؟  بناج  مادک  زا  تسیک و  راوگرزب  نیا  هک  مدـشن  هجوتم  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  يورب .  مالـسلا  هیلع 
يزاریـش ياقآ  هب  دومرف :  يراد ؟  یتمالع  دنـسو و  هناشن  هچ  تسیک و  دسرپ  یم  نم  زا  دندومرف ) يدهم  دیـس   ) منک ضرع  يزاریـش  هللا 

بنیز  ) ما همع  مرح  رد  ماش  رد  ینارهط  ینک  یلع  الم  جاح  اب  امـش  ناتـسبات  لصف  رد  لاـسما  هک  یناـشن  نیا  هب  دومرف  يدـهم  دیـس  وگب 
زا ار  دوخ  يابع  امـش  دـندوب  هتخیر  هلابز  مرح  حطـس  رد  تیعمج  ماحدزا  راوز و  ترثک  زا  نوچ  دـیدوب و  فرـشم  مالـسلا )  هیلع  يربک 

ینک یلع  الم  جاح  يدروآ و  درگ  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  يدرک و  بوراج  ار  مرح  هلیسو  نآ  هب  هدرک و  عمج  تسد  رد  هتشادرب و  شود 
مدوب .  اجنآ  نم  درب ،  نوریب  هتشادرب و  ار  اهنآ  دوخ  ياهتسد  اب 

تسد دش و  دنلب  اج  زا  رایتخا  یب  مدرک ،  ضرع  ار  بلطم  مدیسر و  يزاریش  هللا  هیآ  تمدخ  هب  يار  نم  رـس  رد  یتقو  دیوگ :  یم  یفیطق 
تفگ کیربت  دیسوب و  ار  میاهمشچ  تخادنا و  مندرگ  رد 

ارچ هک  دـش  تحاران  ابلق  نکیلو  درک  قیدـصت  ار  بلطم  زین  يو  متفگ .  ار  ارجاـمو  مدیـسر  ینک  هللا  هیآ  تمدـخ  نارهت  رد  تفگ :  دـعب 
(359  . ) تسا هدشن  رداص  ترضح  نآ  بناج  زا  ناشیا  هب  ینامرف  هلاوح و 

مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح   . 2
نبا هک  دـشاب ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـخد  نطب  زا  هیقر  ترـضح  رگید  همع  مالـسلا  هیلع  ارهزلا  همطاـف  تنب  موـثلک ،  ما 
نیا هب  ینادنزرف  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  دیوگ :  صاوخلا  هرکذت  رد  زین  يزوج  نب  طبـس  و  هدرب ،  مان  ار  وا  باعیتسا  رد  ربلادـبع 

مالسلا هیلع  موثلک  ما  مالسلا و  هیلع  بنیز  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نسح ،  ماما  ترضح  تسا :  هدوب  بیترت 
نب نوع  حاکن  هلابح  هب  ار  وا  دیوگ :  وا  لاح  حرش  نایاپ  رد  و  هدرب ،  مان  يو  زا  هعیشلا  نایعا  رد  یلماع ،  نیما  نسحم  دیـس  ریبخ ،  همالع 

(360  . ) دندروآ رد  هنع  هللا  یضر  رایط  رفعج 
یعقرب مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح  تفگ ،  عادو  ار  ایند  مالـسلا  هیلع  ارهزلا  همطاف  ءاسنلا ،  هدیـس  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور 

 ، هللا لوسر  ای  هاتبا ،  ای  تفگ :  یم  یپایپ  زوسناج  هلان  اب  دیشک و  یم  نیمز  يور  هب  نآ  نماد  هک  دشک  رس  رب  ییابع  هتخادنا و  تروص  هب 
دوب .  دهاوخن  نآ  زا  دعب  ییاقل  زگره  هک  تسا  یقارف  نیا  دیدرگ و  راکشآ  ام  رظن  رد  وت  ندش  ناهنپ  یتخس  تبیصم و  نالا 

هراد لخداف  لـمتحا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  برـض  اـمل  هنا  هک :  دـنا  هدروآ  شیوخ  یلاـما  رد  یـسوط ،  دـیفم و  راوگرزب ،  خیـش  ود 
ما تدانف  الیقم  نسحا  رقتـسم و  ریخ  یلعالا  قیفرلا  لاـقف  اـهیلا  رظنف  هینیع  حـتفف  هیلجر  دـنع  موثلک  ما  تسلج  هسار و  دـنع  هباـبل  تدـعقف 
ای تلاق :  كابا  تلتق  امنا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تلتق  هللا  اودـع  ای  تلاق :  مجلم و  نب  نمحرلادـبع  یلا  تءاج  مث  هاتبا  او  موثلک 

مهتکلهال .  هفوکلا  لها  نیب  تمسق  ول  هتبرض  دقل  هللا  هیلع و  نیکبت  اهل  كراف  لاق :  ساب  هیلع  نوکی  ناوجرال ال  ینا  هللا  اودع 
يالاب هبابل  دنداد ،  لمح  هناخ  يوس  هب  ار  ترضح  نآ  دز  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  قرف  رب  تبرـض  نوعلم  مجلم  نبا  هک  یماگنه  ینعی 

دوشگ و ار  دوخ  نیب  قح  ناگدید  تقو  نیا  رد  ترضح  دنتسشن .  ترضح  نآ  ياهمدق  کیدزن  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح و  نآ  رس 
هلان تسا .  لزنم  نیرتوکین  ماقم و  نیرتهب  هک  منک  یم  رفـس  نابرهم  دنوادخ  يوس  هب  نونکا  دومرف :  دنکفا و  يرظنال  موثلک  ما  بناج  هب 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  یتشک  ادخ ،  نمشد  يا  دومرف :  دمآ و  نیعل  مجلم  نبا  دزن  هب  سپس  دش ،  دنلب  هاتبا  او  هب  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما 
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نیا مردپ ا  رب  هک  مراودیما  دومرف :  هردخم  نآ  متـشک .  ارت  ردـپ  هکلب  متـشکن ،  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نم  تفگ :  نوعلم  نآ  ار ؟ 
وا رب  یتبرـض  مسق ،  ادـخ  هب  اریز  ینک ،  یم  هیرگ  هلان و  تردـپ  گرم  رب  هک  منیب  یم  ایوگ )  : ) تفگ نوعلم  نآ  دـشابن ،  یکاـب  تبرض 

درک .  دهاوخ  كاله  ار  همه  دننک  تمسق  هفوک  لها  همه  رب  ار  نآ  رگا  هک  مدز 
هفوک  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هردخم  ایلع  هبطخ 

تئارق ار  هبطخ  نیا  موثلک  ما  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا  تنب  همطاف  هردـخم  ایلع  هبطخ  رکذ  زا  دـعب  دـسیون :  یم  فوهل  رد  سوواط  نب  دـیس 
دومن : 

اقحس مکل و  ابتف  نهومتبکن  هاسن و  متیبس  هومتثرو و  هلاوما و  متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  متلذخ  مکل  ام  مکل  هاوس  هفوکلا  لها  ای  تلاق :  )
نهومتیبس همیرک  ياو  اهومتبهن ؟  لاوما  ياو  اهومتکفـس ؟  امد  ياو  متلمح ؟  مکتوهظ  یلع  رزو  ياو  مکتهد ؟  هاود  يا  نوردتا  مکلیو 

نوزئافلا و مه  هللا  بزح  نا  الا  مکبولق  نم  همحرلا  تعزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  تالاجر  ریخ  متلتق  نهومتبلـس ؟  هیبص  ياو   ؟
تلاق :  مث  نورساخلا ) ،  مه  ناطیشلا  بزح 

مکمال لیوف  اربص  یخا  متلتق 
دقوتی اهرح  اران  نوزجتس 

اهکفس هللا  مرح  امد  متکفس 
دمحم مث  نآرقلا  اهمرح  و 

ادغ مکنا  رانلاب  اورشباف  الا 
دلخم انیقی  اقح  رقس  یفل 

یخا یلع  یتیوح  یف  یکبال  ینا  و 
دلوم یبنلا  دعب  نم  ریخ  یلع 

فکفکم لهتسم  زیرغ  عمدب 
دمجی  سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع 

لوذخم ار  وا  دیتشادزاب و  تسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـصن  زا  هک  دمآ  شیپ  هچ  ار  امـش  امـش .  ياهور  داب  حیبق  هفوک ،  لها  يا  ینعی : 
ار اهنآ  دیدرک و  ریـسا  ار  وا  تالایع  دیدرمـش و  دوخ  ثاریم  ار  نآ  دیدرب و  تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دیدرک و  دیهـش  ار  وا  هکنیا  ات  دیدرک ، 
اپ رب  یگرزب  تبیصم  هچ  دینادیم  ایآ  امش .  رب  ياو  يا  امش .  زا  قح  تمحر  داب  رود  و  امش ،  رب  داب  فا  دیدومن ؟  یتخبدب  راچد  هنهرب و 

ناوناب نیـشن و  هدرپ  نارتخد  هچ  دیدرک و  تراغ  ار  یلاوما  هچ  دیتخیر و  ار  یکاپ  نوخ  هچ  دیدش و  بکترم  یمیظع  هانگ  هچ  دـیدرک و 
دیدرک ؟  ریسا  ار  سی  هط و  لآ 

امش ياهلد  زا  تمحر  امش  رادرک  ءوس  زا  و  دوب ،  نایناهج  همه  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دیتشک  ار  یـسک  امش 
هب ناتناردام  راگنایز .  رساخ و  ناطیش  بزح  دنراگتسر و  زئاف و  دنوادخ  بزح  انامه  دیدش .  تلالض  تواسق و  راچد  دیدرگ و  فرطرب 
هک دیتخیر  ار  ینوخ  امش  درادن .  یشوماخ  هک  یشتا  هب  دش  دیهاوخ  هداد  ازج  يدوزب  دیتشک ،  هجنکش  اب  ار  مردارب  هک  دننیشنب ،  ناتیازع 
رعق رد  تمایق  يادرف  هک  مهد  یم  تراشب  امش  هب  انامه  دوب .  هدرک  مارح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآرق و  لاعتم و  دنوادخ 

مهاوخ دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  سپ  دوـلوم  نیرتـهب  هک  مردارب  رب  متـسه ،  هدـنز  اـت  نم  دوـب و  دـیهاوخ  دـلخم  منهج 
دوشن کشخ  زگره  دشاب و  مکارتم  يراج و  نم  تروص  هب  لیس  نوچ  هک  یکشا  هب  تسیرگ ، 

دایز  نبا  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هناعاجش  يوگتفگ 
نا دایز .  نبای   : ) دومرف درک و  نخس  زاغآ  موثلک  ما  تفای ،  نایاپ  دایز  نبا  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  نانخس  نوچ  دسیون :  یم  رهپس 
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هرهظ یلع  هوخا  وه و  هلمحی  هیتفـش و  صمی  هلبقی و  ناـک  هتیورب و  ترق  هللا  لوـسر  نیعب  تناـک  دـقف  نیـسحلا  لـتقب  کـنیع  ترق  ناـک 
باوجلل )  ادغ  دعتساف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  هنیآ  ره  هک )  نادب   ، ) دیدرگ نشور  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  هبوت  مشچ  رگا  دایز .  رـسپ  يا  ینعی : 
دیشک و یم  شوغآ  رد  ار  وا  دیکم و  یم  ار  وا  ياهبل  دیسوب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هتسویپ  شترضح  دش و  یم  دنسرخ  وا  رادید  هب 

ربارب رد  و   ) تمایق زور  رد  ییوگخـساپ  هدامآ  ار  دوخ  سپ  دومن ،  یم  راوس  دوخ  شود  رب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شرادرب  اب  ار  وا  یهاگ 
زاس .  یهلا )  لدع  همکحم 

ار  هفوک  لها  هقدص  لافطا ،  نتفرگ  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعنامم 
لذب ناشیا  هب  امرخ  نان و  ماب  زارف  زا  هدروآ و  تقر  مالسلا  هیلع  تیب  لها  لافطا  لاح  رب  هک  مدید  ار  هفوک  مدرم  دیوگ :  صاصج  ملـسم 

زا ار  اهامرخ  اهودرگ و  اه و  هراپ  ناـن  نآ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  اـما  دنتـشاذگ .  یم  دوخ  ناـهد  رب  هتفرگ و  زین  ناـکدوک  دـندومن و  یم 
 : ینعی مارح ، )  انیلع  هقدصلا  نا  هفوکلا .  لها  ای   : ) دومرف دز و  هفوک  لها  رب  گناب  سپ  دـنکفا .  یم  دوبر و  یم  ناکدوک  ناهد  تسد و 

تسین .  اور  تیب  لها  ام  رب  هقدص  هک  دیریگ  زاب  ایشا  نیا  لذب  زا  تسد  هفوک  لها  يا 
لها ای  مهل :  تلاقف   ) درک نوریب  لمحم  زا  رـس  دنیرگ ،  یم  راز  راز  ارـسا  ناوراکرب  هفوک  نانز  دـید  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هک  ینامز  زین 

اضقلا ) لصف  موی  هللا  مکنیب  اننیب و  مکاحلاف  مکواسن ؟  انیکبت  مکلاجر و  انلتقت  هفوکلا 
نیب لاعتم  دنوادخ  تمایق ،  يادرف  رد  دننک ؟  یم  هیرگ  ام  لاح  رب  امش  نانز  دنشک و  یم  ار  ام  نادرم  امـش  نادرم  هفوک ،  لها  يا  ینعی : 

دومرف .  دهاوخ  مکح  امش  ام و 
روبیس  رهش  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ياعد  رثا 

هدش و عمج  روبیـس  لها  دنداد ،  چوک  باطرفک )  کیدزن  يرهـش  مان   ) روبیـس هب  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ :  خسان  رد  رهپس ، 
 : تفگ تساخرب و  ناشنایم  زا  دوب ،  هدرک  كرد  ار  نامثع  تفالخ  نامز  هک  هدروخلاس  یخیش  سپس  دندمآ .  درگ  اهنآ  ناناوج  ناریپ و 

رهش زا  ات  دیراذگب  تسا ،  هدرکن  نخـس  عنم  رد  زا  یـسک  دنا و  هدینادرگ  نادلب  راصما و  مامت  رد  ار  اهرـس  نیا  انامه  هک  دیزیگنینرب  هنتف 
 ، نامز رد  دنزاس .  هدولآ  شیوخ  مودق  هب  ار  ام  رهـش  دـیلپ  موق  نیا  میراذـگ  یمن  زگره  هللاو ،  هک :  دـنتفگ  ناناوج  دـننارذگب .  مه  امش 

یمزر تسویپ و  رد  برح  ارجام ،  نیا  یپ  رد  دندش .  گنج  هتخاس  دـندرک و  عطق  دـش ،  یم  روبع  نآ  زا  هک  ار  بآ  يور  لپ  هتفاتـشب و 
كاخ هب  روبیـس  ناناوج  زا  زین  یتعامج  دـندش و  دالوف  غیت  شوختـسد  دایز  نبا  رگـشل  زا  نت  دصـشش  هکنادـنچ  داتـسیا ،  ياـپ  رب  تخس 

صخرا مهبارـش و  هللا  بذعا   : ) دومرف تسا .  روبیـس  دنتفگ :  تسیچ ؟  دلب  نیا  مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تقو  نیا  رد  دـنداتفا . 
یضارا رد  يدوب ،  روج  ملظ و  هتـشابنا  همه  ناهج  رگا  موثلک ،  ما  ياعد  رثا  زا  دیوگ :  فنخم  وبا  مهنع )  هملظلا  يدیا  عفر  مه و  راعـسا 

یتشگن .  هتشارفا  لدع  طسق و  تیار  لذب و  تمعن و  تیآ  زج  ناشیا 
کبلعب  رهش  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  نیرفن  رثا 

 : هک دنتـشون  کبلعب  مکاح  هب  دندرک ،  کیدزن  کبلعب  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ :  خـسان  بحاص  زین 
مکاح ایب .  ام  لابقتـسا  هب  نک و  ایهم  هقوذآ  فلع و  دنهد ،  یم  لمح  دـیزی  هاگرد  هب  هک  تسا  ناشیا  تیب  لها  جراوخ و  ياهرـس  کنیا 

دندروآ مهارف  تالوکام  تابورشم و  رگید  رکس و  قیوس و  زا  دنتخاس و  ایهم  ناشیا  رهب  زا  شمارآ  شیاسآ و  ياج  ات  داد  نامرف  کبلعب 
موثلک ما  تقو  نیا  رد  دندروآ .  رد  رهـش  هب  دندرک و  لابقتـسا  ار  نارفاک  نآ  دندیمدب و  اهقوب  رد  دـنتخارفارب و  اهتیار  دـنتخاونب و  اهفد  و 
يدیا هللا  عفر  مهبارش و ال  هللا  بذعا  مهئارضخ و ال  یلاعت  هللا  دابا   : ) تلاقف کبلعب .  دنتفگ :  تسیچ ؟  دنلب  نیا  مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

اروج ) املظ و  الا  مهلانا  امل  اطسق  الدع و  ولمم  تناک  ایندلا  نا  ول  و   : ) فنخم وبا  لاق  مهنع )  هملظلا 
ار و امـش  بآ  دـنادرگن  راوگـشوخ  ار و  امـش  تشیعم  تعـسو  دـنک  دوبان  یلاعت  يادـخ  هک  درک  نیرفن  اهنآ  قح  رد  هردـخم  نآ  ینعی : 
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ملظ و راثآ  زج  کبلعب  رد  دریگ ،  ارف  هافر  تلادـع و  ار  ایند  همه  رگا  دـیوگ :  فنخم  وبا  و  دـنکن ،  هاتوک  امـش  رـس  زا  ار  ناـملاظ  تسد 
تسین .  رگید  زیچ  یگراچیب 

نیعل  رمش  هب  وا  هیصوت  ماش و  هزاورد  هب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دورو 
رمش مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دندیسر ،  ماش  هزاورد  کیدزن  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يارسا  ناوراک  نوچ  دیوگ :  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس 

زا ار  ام  تسا ،  قشمد  رهـش  کنیا  دومرف :  تسیچ ؟  تتجاـح  تفگ :  تسا .  یتجاـح  وت  اـب  ارم  دومرف :  درک و  بلط  ار  نشوجلا  يذ  نب 
اهرس هراظن  هب  مدرم  ات  دننک  رود  اهلمحم  نایم  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  وگب  دنـشاب و  نمجنا  رتمک  نآ  رد  نامدرم  هک  نک  لخاد  يا  هزاورد 

تسنادب هردخم  نآ  دوصقم  نوچ  دوب ،  ترارش  هیام  ریمخ  هک  رمـش ،  دنرگنن .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  هب  هدش و  لوغـشم 
هزاورد زا  ار  ناشیا  دـنهد و  ياج  اهلمحم  لالخ  رد  ار  ادهـش  ياهرـس  ات  داد  نامرف  تسب و  رمک  هردـخم  نآ  دوصقم  فـالخ  رب  هراـبکی 

دننک هراظن  اهنآ  رب  رتشیب  مدرم  ات  دندروآ  رد  رهش  هب  دوب ،  تاعر  تیعر و  عمجم  هک  تاعاس ، 
 ، لیوط حمر  بحاص  انا   : ) تفگ هتسویپ  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رس  لماح  رمش ،  لاح ،  نآ  رد  دیوگ :  خسان  رد  رهپس  و 

نینموملاریما )  دیزی  یلا  هسارب  تیتا  نییصولا و  دیس  نبا  تلتق  انا  لیصالا ،  نیدلا  لتاق  انا 
دنمجرا دنزرف  هدنـشک  دـنلب و  هزین  بحاص  نم  دـیوگ :  یم  هدرک و  راختفا  شیوخ  لمع  هب  رمـش  هک  دینـشب  نوچ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما 

نیعل ای  ثکثکلا  کیف  و   : ) دومرف تفرگ و  ندز  هنابز  شمشخ  شتآ  هرابکی  مشاب ،  یم  هیاپ  دنلب  لیصا  نید  اب  هدننک  لاتق  ایـصوا و  دیس 
همـسا نم  لیئربج و  دـهملا  یف  هاـغان  نم  لـتقب  نوعلملا  نب  نوعلملا  دـیزی  یلع  رختفتا  کـلیو  اـی  نیملاـظلا  یلع  هللا  هنعل  ـالا  نیعللا ،  نب 

یبا یفطـصملا و  دـمحم  يدـج  لـثم  نیاـف  نیکرـشملا  هیباـب  عمق  نیلـسرملا و  هدـجب  هللا  متخ  نم  لـیلجلا و  شرع  قادرـس  یلع  بوتکم 
نیعمجا )  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  ارهزلا  همطاف  یما  یضترملا و 

لتق هب  هک  نوعلم  دـیزی  رب  ینک  یم  رخف  اـیآ  وـت .  رب  ياو  داـب .  ناراکمتـس  رب  دـنوادخ  تنعل  نوـعلم .  يا  داـب  تناـهد  رب  كاـخ  ینعی : 
بوتکم راگدرورپ ،  لیلج  شرع  قادرـس  رد  شیمارگ  مان  تفگ و  یم  باوخ  رکذ  وا  يارب  هراوهگ  رد  لـیئربج  هک  ار  یـسک  يدـیناسر 
يدیناسر لتق  هب  هک  تسا  نیا  وت  راختفا  ایآ  داد .  همتاخ  ادخ ،  لوسر  يو ،  دج  هب  ار  يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یسک  یتشک  تسا ؟ 

یلوخ دش ؟  دهاوخ  ادیپ  نم  ردام  ردـپ و  دـج و  لثم  يردام  يردـپ و  يدـج و  اجک  دوب ؟  نیکرـشم  هدـننک  دوبان  شردـپ  هک  ار  یـسک 
رس تعاجش  زا  زگره  وت  ینعی  عاجشلا ،  تنب  تنا  هعاجشلا و  نیبات  تفگ :  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  دوب ،  تانایب  نیا  نارگن  هک  یحبـصا 

یتسه .  یعاجش  درم  رتخد  وت  انامه  یباتن ،  رب 
وا  ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعجارم 

ایاطع لاقثا و  لاوما و  دیامن  هنیدم  هناور  ار  هللا  لایع  تساوخ  دـیزی  نوچ  هک  تسا  يورم  نآ  ریغ  و  یناپمک )  عبط   ) راحب رـشاع  دـلج  رد 
زا رپ  یلد  اب  موثلک  ما  دیدرگ ،  رادومن  هنیدـم  ياهراوید  نوچ  دـنداهن ،  هنیدـم  هب  يور  هاگنآ  دـیوگ :  هک  اجنآ  ات  داهن . . .  مه  ربز  رب  ار 

تخاس :  بلقنم  ار  نامسآ  نیمز و  تخادرپ و  هیثرم  نیا  تئارق  هب  هتخاس  يراج  هدید  زا  کشا  بالیس  هودنا 
انیلبقت اندج ال  هنیدم 

انئج نازح  الا  تارسحل و  ابف 
انع هللا  لوسر  ربخا  الا 

انیخا یف  انعجف  دق  اناب 
نیا شخب  تنیز  ار  نآ  زا  تیب  ود  كربـت  نمیت و  يارب  هدـمآ  لـصفم  لـتاقم  بتک  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  موـثلک  ما  هب  بوـسنم  رعـش  نـیا 

میدومن .  هعومجم 
 ، دـندز كاچ  اهنابیرگ  مدرم  درک .  اپرب  رـشحم  روش  لیوع ،  هلان و  گناب  زا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شردام ،  ربق  رـس  رب  هاگنآ 
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رس رب  بابک ،  بلق  بآ و  رپ  مشچ  اب  مالسلا ،  هیلع  موثلک  ما  تقو  نآ  رد  دندیناسر .  نیرب  خرچ  هب  هانیسحاو  هلان  و  دندیشارخ ،  اهتروص 
دومن :  بابک  ار  بآ  بآ و  ار  گنس  هک  تفگب  ار  هیثرم  نیا  ردام  ربق 

ایابسلا یلا  ترظن  ول  مطافا 
انیتتشم دالبلا  یف  کتانب 

يرابحلا یلا  ترظن  ول  مطافا 
انیدباعلا نیز  ترصبا  ول  و 

يراهس انتب  تیار  ول  مطافا 
انییع دق  یلایملا  رهس  نم  و 

كادع نم  تیقل  ام  مطافا 
انیقل دق  امم  تاریق  الف 

یلازت مل  کتایح  تماد  ولف 
انیبدنت همایقلا  موی  یلا 

مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هردخم  ایلع  تافو 
يارـس نیا  زا  هام  راهچ  زا  دعب  البرک ) زوسناج  هعقاو  زا  دعب   ) دـش هنیدـم  دراو  نوچ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هک :  دـیوگ  بئاصملا  رحب  رد 
داشرا رد  دیفم  خیـش  حابـصم و  رد  یمعفک  خیـش  حالـصلا و  جاهنم  رد  یلح  همالع  لوق  رب  انب  تسویپ ،  لازیال  دـنوادخ  تمحر  هب  البرپ 
رخاوا رد  ابیرقت  یتسیاب  راوگرزب  يوناب  نآ  تافو  تسا )  هدوب  رفـص  رهـش  متـسیب  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  دنیامرف  یم  هک  )

رگید ياج  رد  هنیدم و  ریغ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  مان  هب  هردخم  نیا  نفدـم  رد  و  ملاعلا .  هللا  و  دـشاب ،  ترجه  زا  یناثلا 62  يدامج  رهش 
(361  . ) اهیوخا اهیبا و  اهما و  اهدج و  یلع  اهیلع و  هللا  مالس  درادن .  يرکذ 

ماش  رصم -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  ترضح   . 3
تسا :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  بوسنم  رعش  نیا  دوب .  رباج  نب  سوا  نب  يدع  نب  سیقلا  رما  رتخد  بابر  شردام 

اراد بحال  یننا  كرمعل 
بابرلا هنیکس و  اهفیضت 

یلام دعب  لذبا  امهبحا و 
باتع اهب  یمئالل  سیل  و 

اعیطم اوبتع  نا  مهل و  تسل  و 
(362  ) بارتلا ینبیغی  وا  یتایح 

دوب .  هدرم  غبصا  هک  دیسر  یعقوم  دندرب ،  رصم  هب  ار  وا  درک ،  يراگتساوخ  ار  هنیکس  مکح  نب  ناورم  نب  زیزعلادبع  نب  غبصا 
تسا .  هدش  باطخ  نانز )  نیرتهب   ) ناوسنلا هریخ  ناونع  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  هب  بوسنم  رعش  رد 

هب تبـسن  نانز  يرادـیب  ینیـسح و  بالقنا  رد  دوب ،  رـصع  نانز  دـمآ  رـس  بدا  شناد و  رد  دوخ  كرد و  ار  نامز  تاـبالقنا  ماـمت  هک  وا 
غیلبت ناـکدوک و  يرادـهگن  رد  مالـسلا ،  هیلع  بنیز  شا  همع  نوچمه  ماـش  يارـسا  ناوراـک  رد  تشاد و  يرثوـم  شقن  هیما  ینب  عیاـجف 

درک .  یم  شالت  ینیسح  فادها 
یمالسا ياهروشک  همه  زا  هک  دراد  يدایز  ناریاز  هاگراب و  هبق و  ماش ،  ریغصلا  باب  رد  مه  رصم و  رد  مه  مالسلا ،  هیلع  هنیکس  ترضح 

روآ دای  البرک و  هنحـص  نایوار  زا  یکی  دوب ،  هدنز  البرک  هیـضق  زا  سپ  اهلاس  هک  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  ترـضح  دـنور .  یم  شترایز  هب 
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(363  . ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  يراکادف 
هّللهّلل هّلل  ماش  هنیدم -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف   . 4

ما یـس  لاس  رد  يو  ( 364  . ) تسا هدوب  هیمیت  نب  هللادـیبع  نب  هحلط  تنب  قاحـسا )  ما   ) زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  يرغـص  همطاف 
هیلع هنیکس  ترضح  شرهاوخ  زا  تفگ  ناوت  یم  اذل  ( 365  . ) تسا هتشاد  نس  لاس  یس  دودح  زین  البرک  هعقاو  رد  مآ د و  ایند  هب  يرجه 
هیلع ادهشلا  دیـس  شردپ  هک  يروط  هب  دوب ،  یملع  ینید و  یلاع  ماقم  ياراد  راوگرزب و  ینز  يرغـص  همطاف  تسا .  هدوب  رتگرزب  مالـسلا 
دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  يراگتساوخ  يارب  ینثم  نسح  هک  دوب  یماگنه  نآ  تسا و  هداد  تداهش  رما  نیا  هب  مالـسلا 
هیبش رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترضح  مردام  هب  هک  منیزگ  یم  رب  وت  يارب  ار  همطاف  نم  دومرف :  وا  هب  ترـضح 

 ، ردپ زا  وا  ( 366  . ) تسا نیعلا  روح  هباشم  لکـش  رد  دراد و  یم  هزور  ار  اهزور  دزادرپ ،  یم  تدابع  زامن و  هب  بش  ماـمت  نید ،  رد  و  ، 
ثیدح سیمع  تنب  امـسا  سابع و  نب  هللادبع  مالـسلا -  هیلع  بنیز  ترـضح  شا -  همع  و  مالـسلا -  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  شردارب - 

هدرک لقن  ثیدح  وا  زا  زین  هیواعم  نب  ریهز  و  مدقملاوبا ،  رفعج ،  ما  نینچمه  نیـسح  میهاربا ،  هللادبع ،  وا ،  نادـنزرف  هدرک و  یم  تیاور 
لزنم رد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  تسا .  هدمآ  رجح  نبا  تافیلات  و  ییاسن ،  هجام ،  نبا  دوادوبا ،  يذمرت ،  ننـس  رد  وا  ثیداحا  دـنا ، 

دجسم ياه  هناخ  بیرخت  روتـسد  دیلو  یتقو  تسیز  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  شگرزب -  ردام  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف 
یناوارف تکرب  هک  درک  رفح  یهاچ  تخاـس ،  يا  هناـخ  اـجنآ  رد  و  هتفر ،  دجـسم  جراـخ  هب  وا  درک  رداـص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

دنتسج .  یم  كربت  نآ  زا  مدرم  هدناوخ و  یم  مزمز  ار  هاچ  نیا  تشاد . 
نب هللادیبع  هاگرابرد  هدوب و  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هاگهانپ  نمام و  البرک  ثداوح  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  دننامه  مالسلا  هیلع  همطاف 

(367  . ) تفای تافو  يرجه  لاس 110  هب  وا  تسا .  هدناوخ  ارغ  ياه  هبطخ  دیزی  دایز و 
هیلع نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف  هب  بوسنم  يربق  نآ ،  پچ  تمس  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  مالسلا و  هیلع  هنیکـس  ربق  تشپ 

تسا .  مالسلا 
تافو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  تشپ  رد  ینعی  دوخ ،  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  هک  دـننک  یم  تیاور  عبانم  رتشیب  رد 

دش .  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفای و 
يرمق يرجه  پاچ 1413  یفسلف ،  یلع  خیش  هتشون  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  رد 

دنک :  یم  لقن  نینچ 
راحب باتک  رد  دنک :  یم  هفاضا  دراد و  یناوارف  نیرئاز  ابیز و  رایسب  مرح  هعقب و  ياراد  نوفدم و  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف 

زور یغرم  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  زا  خیراوتلا ص 495  خـسان  باتک  رد  زین  قانم و  باتک  زا  ص 247  راونالا ، 
هیلع يرغص  همطاف  هناخ  راوید  رس  رب  دیسر و  هنیدم  هب  دومن و  زاورپ  دولایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  رد  ار  دوخ  لاب  رپ و  اروشاع 
تفگب :  ار  راعشا  نیا  دیدرگ و  دوخ  یمیتی  هجوتم  تسیرگن و  وا  رب  مالسلا  هیلع  همطاف  تسشن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا 

نم تلقف  بارغلا  بعن 
بارغ ای  کلی  هامعنت و 

نم تلقف :  مامالا ،  لاق : 
باوصلل قفوملا  لاق : 

البرکب نیسحلا  نا 
بارضلا هنسالا و  نیب 

يراد ناشیرپ  لاح  ارچ  غرم  يا  تفگ 
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يراد ناغف  هلان و  نینچ  تسیک  مغ  زا 
دزیر یم  ترت  مشچ  زا  هچ  نینوخ ز  کشا 
دزیر یم  ترپ  لاب و  زا  هک  نوخ  نم  هب  وگ 

تسا رفس  رد  ردپ  رخآ  هدز  متام  نم 
تسا رصب  رد  ملد  نوخ  وا  يرود  مغ  ز 

مراد ردارب  هن ز  ردپ و  زا  ربخ  هن 
مراد ربکا  ندید  يزورآ  بش  زور و 

يا هدمآ  ابس  يوس  يدهده و  رگم  وت 
يا هدمآ  الب  برک و  زا  يدصاق  رگم  ای 

نیش نیوش و  نیا  هب  غرم  يا  يا  هدروآ  هکلب 
نیسح گرم  ربخ  نوخ  رگج  يارغص  هب 

ما هدمآ  اون  روش و  اب  همطاف  يا  تفگ : 
ما هدمآ  الب  برک و  زا  مگرم و  دصاق 

زورما دوب  انم  يارحص  هرسکی  البرک 
زورما دوب  ادهش  هاش  ینابرق  زور 

نانس رمش و  متس  زا  تردپ  میوگ  شاف 
ناور بآ  بل  هب  ناشطع  بل  اب  دش  هتشک 

مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رتخد  هنومیم   . 5
مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هدیمح   . 6

دنراد رارق  هربقم  هرجح و  کی  رد  دنشاب ) یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  رسمه  سیمع  تنب  ءامـسا  هربقم  رد   ) راوگرزب يوناب  ود  نیا 
يالاب رب  تسا .  هدـش  عقاو  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  نب  هللادـبع  ربق  پچ  تمـس  رد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هنیکـس و  رباـقم  تشپ  رد  هک 
يرجه لاـس 1330  رد  روکذـم  هرجح  دوـش .  یم  هدـید  نیبوـچ  گرزب و  یتوباـت  نآ  لـخاد  رد  زبـس و  گـنر  هب  يدـبنگ  ناـنآ  هرجح 

دشاب .  یم  مه  رانک  رد  ربق  هس  ره  اج  نآ  رد  هک  تسا  هار  نآ  لخاد  نیمز  ریز  هب  یناکلپ  هلیسو  هب  هدش و  يزاسزاب 
رایط و رفعج  رسمه  سیمع . )  تنب  امسا   ) زا مود  ربق  يرجه -  داتفه  لاس  یفوتم  مالسلا )  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  رتخد  هدیمح   ) زا لوا  ربق 

هربقم کی  لخاد  رد  هس  ره  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنومیم  زا  زین  ربق  نیموس  و  يرجه ،  لاس 65  یفوتم  مالسلا  هیلع  یلع 
(368  . ) دنراد رارق  نیبوچ  هدش و  يراکیشاک 

ریغصلا  باب  رایط -  رفعج  نب  هللادبع   . 7
نینموملاریما ترضح  داماد  هدازردارب و  وا  دشاب .  یم  سیمع  تنب  امـسا  شردام  و  رایط ،  رفعج  ترـضح  مالـسا  ردقیلاع  دیهـش  شردپ 

ناتـسآ هب  تدارا  يوبن و  نادناخ  زا  تیامح  رد  نینچمه  تسا .  هدوب  برع  روهـشم  ناگدنـشخب  ایخـسا و  زا  هللادبع  تسا .  مالـسلا  هیلع 
تسا .  روهشم  مالسلا  هیلع  نینسح  هب  هقالع  يولع و 

هیضق رد  دوب .  عاجش  ناهدنامرف  زا  تشاد و  تکرش  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  ياهداهج  مور و  ياهگنج  رد  یناوج  نینـس  رد 
هک داتسرف  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  هب  ادخ  هار  رد  ینابرق  يارب  ار  شنارسپ  هدنام و  زاجح  رد  ماما  هزاجا  هب  الامتحا  البرک 

تفایرد ار  شیوخ  نادنزرف  تداهش  ربخ  یتقو  دنیوگ :  دوشگن .  يرکشان  تمادن و  هب  نابز  زگره  زین  نآ  زآ  سپ  دندیسر .  تداهـش  هب 
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تفشآرب و تخس  هللادبع  تسا ،  هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رطاخ  هب  تبیـصم  نیا  هک  دنار  نابز  رب  شمالغ  تخادرپ ،  يرادازع  هب 
درک .  خیبوت  ار  مالغ 

هنیدم رد  ار  وا  تافو  هچرگ  تشذگرد .  اجنامه  رد  هدرک و  ترفاسم  اجنآ  هب  تشاد  ماش  رد  هک  یکالما  رطاخ  هب  هللادبع  هک  دنا  هتـشون 
دیوم ماش  رد  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  شردقیلاع  رـسمه  تلحر  کلذ  عم  دنا ،  هتـشون  زین  لیقع  شیومع  راوج  رد  ار  شنفدـم  و 

هب یتکرح  دوخ  ماـش  رد  ناـنآ  نارادـفرط  تیب و  لـها  نطوت  تسا  نکمم  روطـس ،  نیا  مقار  داـقتعا  هب  دـشاب .  یم  ماـش  رد  وا  ربق  دوجو 
ماش هب  اهدیعبت  اهتراسا و  اهترجاهم و  نیمه  تاکرب  زا  ماش  رد  هعیش  دوجو  دندقتعم  يرایسب  هکنانچ  دشاب ،  نایوما  تاغیلبت  لاطبا  روظنم 

تسا .  هدوب  نارگید  هللادبع و  رذوبا و  لالب و  ترجاهم  و 
خیرات باسنا و  لاـجر و  بتک  رد  هک  دـنا  هتـشاد  يرثوم  شقن  یـسابع  يوما و  نارگدادـیب  هیلع  یمالـسا  ياـهمایق  رد  هللادـبع  نادـنزرف 

(369  . ) تسا طوبضم 
ریغصلا باب  ماش ،  البرک -  يادهش  ياهرس  مالسلا و  هیلع  داجس  ترضح  ماقم   . 8

البرک رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يادهش  زا  نت  هسدقم 17  ياهرس  نفدم  هک  دراد  دوجو  یحیرض  هعقب و  ماش ،  ریغصلا  باب  ناتـسربق  رد 
(370  . ) دراد دوجو  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ماقم  زین  نآ  بنج  رد  دشاب و  یم 

ریغصلا و باب  ناتسربق  یلصا  رد  زا  رتالاب  رتم  هاجنپ  دودح  هک  ناکم  نیا  زورما  دندرپس .  كاخ  هب  ریغصلا ) باب   ) رد ار  ادهش  زا  رس  دنچ 
کقاطا نیا  رد  سدـقم  ياهرـس  هدوب و  یکقاطا  ای  هرجح  نآ  طسو  رد  هک  تسا  گرزب  يا  هطوحم  ياراد  دـشاب  یم  هچوک  پچ  تمس 

نت هدزناش  یماسا  هرجح ،  نیا  يالاب  رب  هک  دنچ  ره  تسا .  هدش  هتخاس  هرقن  زا  یحیرـض  نانآ  نفدم  رب  ریخا  ياهلاس  رد  دنا .  هدـش  نفد 
اهرس نیا  دنا .  هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  البرک  يادهش  زا  نت  هس  رس  اهنت  يوق  لامتحا  هب  نکیل  هدش  هتـشون  البرک  يادهـش  زا 

زا :  دنترابع 
مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  رس   - 1

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  سدقم  رس   - 2
مالسلا هیلع  رهاظم  نب  بیبح  سدقم  رس   - 3

نب یلع  ساـبع و  سار  اذـه   ) دوـب هدـید  تراـبع  نیا  اـب  ماـقم  نیا  يدورو  رد  يـالاب  رب  يا  هبیتـک  يرجه  لاس 1321  رد  نیمـالا  نسحم 
هجوت اب  ( 371  . ) دیدرگ رکذ  نت  هدزناش  مان  دش  هتشاذگ  لحم  نیا  يور  رب  یحیرض  هک  اهدعب  رهاظم ) نب  بیبح  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا 

رس هس  زا  شیب  ناکم  نیا  رد  دسر  یمن  رظن  هب  دش  قحلم  نانآ  ياهندب  هب  البرک  ياهرس  رتشیب  دنراد  ناعذا  هعیـش  یخیرات  عبانم  هکنیا  هب 
دشاب .  هدش  هدرپس  كاخ  هب 

باوصلاب ملعا  هللاو 
زا :  دنترابع  هدش  تبث  ناکم  نیا  دبنگ  فقس  رب  هک  ییاهرس  مان 

8 یحایر ،  رح   - 7 یلع ،  نب  رمع   - 6 یلع ،  نب  هللادبع   - 5 نسحلا ،  نب  مساق   - 4 رهاظم ،  نب  بیبح   - 3 ربکا ،  یلع   - 2 سابع ،   - 1
 ، لیقع نب  رفعج   - 13 یلع ،  نب  رفعج   - 12 یلع ،  نب  نامثع   - 11 رکب ،  یبا  نب  یلع   - 10 نوع ،  نب  هللادبع  - 9 یلع ،  نب  دمحم  - 

هللادبع .  نب  نیسح   - 16 لیقع ،  نب  هللادبع   - 15 ملسم ،  نب  دمحم   - 14
رهابلا  هللادبع   . 9

ناتـسربق زا  هک  دراد ،  رارق  ریغـصلا  باب  یقرـش  هراوید  رانک  رد  رهاب  هللادـبع  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نب  هللادـبع  ربق 
دقرم هربقم و  فارطا  تسا .  یگرزب  اتبسن  ناتسبش  زبس و  دبنگ و  نحص و  ياراد  دشاب .  یم  ناتسربق  یلـصا  رد  زا  سپ  نآ  هار  لقتـسم و 

دنا .  هتخاس  ازجم  لقتسم و  ناتسربق  زا  ار  نآ  هک  دنا  هدیشک  يراوید  تسا ،  هدش  يزاسزاب  يرمق  يرجه  لاس 1330  رد  هک  وا 
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 ، هرهچ یگدنشخرد  تلع  هب  فورعم و  لامج  نسح و  هب  ناردارب  نایم  رد  وا  تسا .  ردام  کی  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  اب  هللادبع 
یم غورف  رون و  شیوخ  رادید  یگدنشخرد  يور و  عورف  زا  ار  نارـضاح  هکنآ  زج  تسـشن  یمن  یـسلجم  چیه  رد  دوب و  رهاب  هب  فورعم 

هیقف و دهاز و  لضاف و  يدرم  هللادبع  دوب .  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاقدـص  یلوتم  يو  دیـشخب ، 
لوقنم يو  زا  یناوارف  ثیدـح  هدرک و  لقن  يدایز  رابخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دوخ  مارک  ءابآ  قیرط  زا  دوب .  ثدـحم 

دادغب .  هیبنیز  لت  یضعب  دنا و  هتسناد  هنیدم  رد  ار  يو  تافو  یخرب  تسا . 
مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  هللادبع   . 10

نآ پچ  تمس  رد  مالسلا و  هیلع  يرغص  همطاف  ربق  زا  رتالاب  یمک  هعیش ،  بهذم  سیئر  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  یمارگ  دنزرف  ربق 
ربق اج  نیا  دوش ،  یم  هدـید  يزلف  يا  هظفحم  اب  نیبوچ  یتوبات  نآ  لـخاد  هدوب و  زبس  گـنر  هب  کـچوک  يدـبنگ  ياراد  هک  دراد ،  رارق 

(372  . ) تسا نایعیش  مشش  ماما  دنزرف 
نیعبات  باحصا و   . 3

هّلل ماش  ریغصلا  باب  کلام -  نب  میمت  نب  دبعم  نب  سیمع  تنب  ءامسا   . 1
رفعج ترـضح  شدنمجرا  رهوش  اب  هک  تسا  نیرجاهم  هتـسد  نیلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  هدـنورگ  نانز  نیتسخن  زا  يو 

يرسپ ياراد  زین  هشبح ،  هاشداپ  یـشاجن ،  نامزمه  دمآ .  ایند  هب  هشبح  رد  زین  هللادبع  شدنزرف  دومن .  ترجه  هشبح  هب  مالـسلا  هیلع  رایط 
 ( نوع دمحم ،  هللادبع ،   ) دش رسپ  هس  ياراد  رایط  رفعج  بانج  زا  تیعبت  هب  هک  دش 

یلوم صلخم  نارای  زا  هک  دوب  دمحم  مان  هب  يرسپ  جاودزا  نیا  هرمث  دش و  رکبوبا  رسمه  مالسلا  هیلع  رفعج  ترضح  تداهش  زا  سپ  يو 
لیان مالسلا  هیلع  یلع  یلوم  يرسمه  راختفا  هب  رکبوبا  زا  دعب  ءامسا  دش .  دیهش  رـصم  رد  هک  دوب  ترـضح  رادناتـسا  مالـسلا و  هیلع  یلع 
نامز رد  دنسیون  یم  اه  هباسن  یـضعب  دنناد و  یم  البرک  يادهـش  دادع  ار  وا  یخرب  هک   ) ییحی مان  هب  دش  رـسپ  ود  يراد  زین  وا  زا  هک  دمآ 

رغصا .  دمحم  و  تفر )  ایند  زا  نیدلاو  تایح 
درک .  کمک  نینموملا  ریما  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  هنایفخم  نیفکت  لیسغت و  رد  هک  دوب  يدنمتداعس  تنیط و  كاپ  نانز  زا  امسا 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هنومیم  رکب و  یبا  نب  دمحم  شدنزرف  رس  شرانک  رد  هک  يا  هعقب  رد  ریغـصلا ،  باب  رد  امـسا  ربق 
(373  . ) تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  هعقب  تشپ  رد  هدش ،  نفد 

هّلل ماش  ریغصلا  باب  مالسلا -  هیلع  ارهز  ترضح  همداخ  هضف ،   . 2
زا ار  وا  ناسیون  خـیرات  یـضعب  تسا .  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  صاخ  نادـنمتارا  زا  شیوخ و  راگزور  هنومن  هلـضاف و  ناـنز  زا  هضف 

نیمزرس دراو  ناریسا  تیعم  رد  دوب  هدید  هک  یباوخ  هب  هجوت  اب  هبون  دالب  زا  هک  دنناد  یم  يا  هبون  تخدهاش  یضعب  یناریا و  ناگدازهاش 
نایم رد  زور  کی  هضف  اـب  ار  هناـخ  ياـهراک  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  تسویپ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هداوناـخ  هب  دـش و  مالـسا 

زا تعباتم  هب  هک  يو  داد .  یم  نآرق  تایآ  اب  هراومه  ار  مدرم  باوج  تفگن و  ینخـس  رمع  رخآ  لاس  تسیب  رد  هضف  دوب .  هدرک  میـسقت 
میتی و هب  ار  شراطفا  تفرگ و  هزور  زور  هس  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يافش  يارب  هک  يرذن  بجوم  هب  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها 
امیتی و انیکـسم و  هبح  یلع  ماـعطلا  نومعطیو   : ) دـیامرف یم  یتا  لـه  هروس  رد  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  لومـشم  داد ،  ریـسا  نیکـسم و 
ما بنیز و  ترـضح  رانک  رد  مرح ،  لها  اب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  عاد  ماگنه و  هب  زین ،  اروشاـع  زور  رد  اذـل  ( 374 ( ) اریسا

تفرگ .  رارق  مولظم  بیرغ و  ماما  زیمآدقفت  باطخ  دروم  مالسلا ،  هیلع  بابر  هنیکس و  موثلک و 
تمـس هب  رکب  یبا  نب  دمحم  هعقب  فرط  هب  لالب  رایط و  رفعج  نب  هللادبع  هعقب  زا  جورخ  زا  دـعب  ماش  ریغـصلا  باب  رد  هضف  ترـضح  هعقب 

(375  ( ) هللا لوسر  همداخ  هضف   : ) تسا هتشون  هعقب  رد  رس  يور  هتفرگ و  رارق  تسار  تسد 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هبیبح  ما  هملس و  ما  3 و 4 
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ادج لقتسم و  روطب  يا  هرجح  مالسلا ،  هیلع  داجس  نب  هللادبع  ربق  زا  سپ  یلـصا و  رد  زا  رتالاب  یمک  ناتـسربق ،  یقرـش  هراوید  ياهتنا  رد 
دیاب نیقی  هب  عطق  دوش .  یم  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هملـس  ما  هبیبح و  ما  ربق  ود  نآ  رد  هک  تسا  ناتـسربق  ریاس  زا 

(376  . ) دنتسه نوفدم  هنیدم  رد  عیقب  ناتسربق  رد  ود  ره  هبیبح  ما  هملس و  ما  اریز  درادن ،  تحص  رما  نیا  تفگ 
ماش  ورمع -  نب  دادقم  ینارهب -  يدنک  دوسا  نب  دادقم   . 5

مالسا هب  توعد  ریسا و  يو  ار  ناسیک  نب  مکح  هتـسج ،  تکرـش  اهگنج  رد  هک  تسا  گرزب  نیدهاجم  زا  مالـسا و  رد  نیقباس  زا  دادقم 
دومن . 

میـسقت يرفن  هد  ياههورگ  هب  ار  ام  ربمغیپ  میدـمآ  هنیدـم  هب  هک  یناملـسم  زاغآ  رد  دـیوگ :  شدوخ  هکنانچ  درب ،  ناوارف  جـنر  زاغآ  رد 
مدوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نم  میدرک و  یم  یگدنز  هناخ  کی  رد  هک  دوب  هدرک 

لها اب  یگتسبمه  يرای و  رد  يو  دنا .  هدش  دیجمت  توبن  نادناخ  نابز  هب  هک  تسا  هیلوا  يرفن  تفه  ای  راهچ  ای  هس  ياه  هتـسد  زا  دادقم 
دنا :  هدومرف  شا  هرابرد  هکنانچ  دسر .  یمن  وا  هیاپ  هب  یسک  یسراف  ناملس  زا  سپ  هدوبر و  ار  تقبس  يوگ  تیب 

دیدحلا ) ربز  لثم  ناک  هبلق  ناف  دوسالا  نب  دادقم  الا  هلوج  لاج  دق  الا و  دحا  یقب  ام  )
دروآ .  رد  دادقم  يرسمه  هب  ار  بلطملادبع  نب  ریبز  شیومع  رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لیلج ياملع  زا  هک  تسا  دادقم  لضاف  مظعم  لیلج  خیش  ربق  دادقم ،  مان  هب  ناو  رهش  رد  روهـشم  ربق  هک  تسا  هتـشون  یمق  ثدحم  هچرگ 
فرط هب  هیبنیز  زا  تشگزاب  رد  یلو  دناد ،  یم  هنیدم  یکیدزن  فرج  رد  ار  دادقم  ربق  دـشاب و  یم  هسیفن  تافلوم  بحاص  هعیـش و  ناشلا 

مان هب  تسا  ییابیز  دجسم  هداج ،  رانک  رد  دادقم . ) يدیـس   : ) تسا هتـشون  هک  دراد  دوجو  یگنر  زبس  ولبات  تسار  تسد  تمـس  رد  ماش 
نیا هدـش و  يزاسون  ییاـبیز  رمرم  ياهگنـس  اـب  ربق  دراد و  ینهآ  هدرن  نآ  فارطا  هک  دراد  دوج  دجـسم و  نحـص  رد  يا  هربقم  دادـقم و 

تسا :  هتسب  شقن  گنس  يور  رب  راعشا 
دبعم وب  دادقملا  انا 

دوسالا دیسلا  نب  انا 
یتالمح ضرالا  زهت 

دعرت امسلا  باوبا  و 
لاتقلا موی  یف  دادقملا  انا 
یلاوعلا رمسلاب  ضیبلا  دیبا 

الیقص ضیبا  اغولا  یف  یفیس  و 
لالضلا  لها  یف  دحلا  قیلط 

 - ماش ریغصلا  باب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نذوم  حابر  نب  لالب   . 6
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نذوم  يو  درک .  دازآ  دیرخ و  ار  وا  رکبوبا  دوب ،  فلخ  نب  هیما  مالغ  تسخن  تسا .  مالسا  رد  نیقباس  زا  لالب 
لاس رد  درک و  ترفاسم  ماش  هب  تفگن و  ناذا  رمع  رکبوبا و  يارب  دـنامن و  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  یلو  دوب  هلآ  و 
هعقب کی  رد  رفعج  نب  هللادبع  اب  نونکا  دش و  نفد  ریغصلا  باب  رد  تشذگرد و  ماش  رد  یگلاس  ای 70  نس 63  رد  مکی  تسیب و  ای  متسیب 

تسا .  هتفرگ  رارق 
ناذا افلخ  زا  مادـکچیه  يارب  نآ  زا  دـعب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نذوم  نیلوا  لالب  دـسیون :  یم  راصبالا  رون  رد  یجنلبش 

(377  . ) تشذگرد يرجه  ای 18  لاس 17  رد  تفگن و 
هقر  هیروس -  سینا ،  رسپ  ینرق  سیوا   . 7
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برض سیوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نایم  هبناج  ود  یتسود  تسا .  مالـسا  رد  هینامث  داهز  زا  حودمم  درف  نیمراهچ  زا  یکی  سیوا 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  لیامش  نانچ  لاح ،  نیع  رد  یلو  دنیبب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسناوتن  رمع  تدم  لوط  رد  وا  تسا .  لثملا 
دوب هتفرگ  هزاجا  شردام  زا  وا  دندوب .  هدش  هدـنامرد  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلاس  دـنچ  نارای  هک  دومن  یم  فیـصوت  ار  هلآ  و 

اب زین  سیوا  ددرگرب .  يروف  دوـبن  هنیدـم  رد  ترـضح  رگا  هکنیا  طرـش  هب  دورب ،  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ندـید  يارب  هک 
 : دومرف دمآ  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  تشگرب  درکن و  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دمآ  هنیدـم  هب  قایتشا 

منک .  یم  مامشتسا  نمی  بناج  زا  ار  نامحر  شوخ  يوب  نم  نمیلا )  لبق  نم  نمحرلا  سفن  دج  ینا ال  )
شیاوقت ماقم و  تعفر  ناش و  تلالج  دـهز و  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  نویراوح  زا  نیعبات و  رباکا  زا  ینرق  سیوا 

زین و  تسا ،  تما  نیا  بهار  وا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسوا .  لئاضف  زا  نوحشم  اهباتک  دنراد و  قافتا  ناناملـسم  همه 
دنک .  یم  تعافش  ار  رضم  هعیبر و  زا  یگرزب  لیابق  سیوا  تسا :  هدومرف 

دیسر تداهش  هب  گنج  نیمه  رد  درک و  تعیب  يو  اب  تفاتش و  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ترضح  يرای  هب  نیفص  گنج  رد  سیوا 
تشگ .  نوفدم  نیفص  رد  و 

تسا .  هدش  عقاو  رامع  بانج  ربق  کیدزن  ماش  يرتمولیک  بلح و 450  يرتمولیک  رد 200  عقاو  هقر  رهش  رد  نونکا  يو  ربق 
ینرق سیوا  ربق  کیدزن  هقر -  رهش  رسای :  رامع   - 2

ایرکز عماج  هقر  رهش  ربمغیپ :  يایرکز   - 3
ریغصلا باب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نذوم  يرماع  موتکم  ما  نب  هللادبع   . 8

راب هدزیس  دوب  انیبان  نوچ  تسا و  رجاهم  مالسالا و  میدق  هللادبع  تسا  سیق  شردپ  موثلک و  ما  شردام  دنا .  هتـشون  ورمع  ار  وا  مان  یخرب 
دوب .  رضاح  هیسداق  گنج  رد  وا  تفرن .  تاوزغ  هب  اذل  دناوخب و  زامن  شیاج  هب  هک  تشاذگ  هنیدم  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هدمآ مالسا  خرات  رد  يو  مان  زین  رگید  ياهتبسانم  هب  دنناد و  یم  صخـش  نیمه  ار  سبع  هروس  رد  روکذم  يامعا  درف  نیرـسفم ،  یـضعب 
زا هک  یتاوزغ  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب و  انیبان  دمآ و  هنیدم  هب  ردب  گنج  زا  دعب  يو  هک  دنا  هدروآ  زین  تسا . 

تـسد هب  زین  یهایـس  مچرپ  هدیـشوپ و  هرز  ود  هیـسداق  رد  هللادـبع  دومرف .  یم  یفرعم  هنیدـم  يزامنـشیپ  هب  ار  يو  دـش  یم  جراخ  هنیدـم 
تشذگ .  رد  اجنآ  رد  تعجارم و  هنیدم  هب  گنج  زا  سپ  تشاد و 

هک دراد  دوجو  یقاطا  وا  هعقب  کیدزن  تسا و  روهشم  ریغـصلا  باب  رد  يو  مان  هب  رهابلا  هللادبع  ترـضح  رانک  رد  یهاگمارآ  نونکا  یلو 
(378  . ) تسا بوسنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  یکی  هب 

سوا  نب  سوا  ربق   . 9
یلص یبنلا  دجسم  رد  هک  دوب  یناسک  زا  يو  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردقلا  لیلج  هباحص  زا  رگید  یکی  سوا )  نب  سوا  )

رد هراوـمه  دـینارذگ و  یم  راـگزور  یتسدـگنت  رقف و  تیاـهن  رد  سوا  نب  سوا  درک .  یم  یگدـنز  هفـص )  ناوـیا   ) رب هلآ و  هـیلع و  هللا 
نارود رد  تافو  زا  سپ  درک و  ترجه  ماش  هب  يو  دوب .  فاکتعا  تداـبع و  دـجهت و  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم 

ریغـصلا باب  یبرغ  هراوید  تمـس  رد  هینوباص  هسردـم  لباقم  رد  نونکا  يو  هربقم  ( 379  . ) دش نوفدـم  ریغـصلا  باب  رد  نامثع ،  تفالخ 
تسا . 

عقسالا  نب  هلئاو   . 10
یبنلا دجسم  رد  هفص  ناویا  رب  نارگید  رسای و  نب  رامع  سوا و  نب  سوا  هارمه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  رگید  یکی 

رد یگلاـس -  نس 150  رد  دـنیوگ  تشاد و  ینـالوط  هبـسنلاب  يرمع  يو  دوـب .  عقـسالا  نب  هلئاو  درک  یم  یگدـنز  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
رد هک  دوب  يا  هباحص  نیرخآ  وا  دش .  نوفدم  ریغـصلا  باب  رد  تفر و  ایند  زا  قشمد  رد  يرجه - )  لاس 83   ) ناورم کلملادبع  تفالخ 
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رد هک  ریهطت  هیآ  لقن  هب  هراومه  هدوب و  نیگمشخ  تدش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هلئاو  ( 380  . ) تفای تافو  رهش  نیا 
(381  ) هتخادرپ یم  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  ناش 

تسا . 
دیبع  نب  هلاضف   . 11

دیزگ تنوکس  اجنآ  رد  دمآ و  رهش  نیا  هب  قشمد  حتف  زا  سپ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  دیبع ) نب  هلاضف  )
ماو ءادرد  یبا  رانک  رد  ار  يو  تشذـگ .  رد  يرجه  لاس 53  رد  تشاد و  هدهع  رب  ار  رهـش  نیا  رد  تواضق  یـسرک  هیواعم ،  نارود  رد  . 

( 382  . ) دنتخاس نوفدم  ءادرد 
يراصنا  عیبر  نب  لهس   . 12

تافو هیواعم  تفالخ  لئاوا  رد  هدش و  نکاس  قشم  رد  هک  دوب  سوا  هلیبق  زا  راوگرزب و  هباحـص  زا  رگید  یکی  يراصنا )  عیبر  نب  لهـس  )
(383  . ) دندرپس كاخ  هب  ناتسربق )  بونج   ) ریغصلا باب  رد  ار  وا  تفای . 

ینمی  يدنک  يدع  نب  رجح   . 13
هک امود  عباوت  زا  دوش و  یم  ظفلت  ردع  لحم  رد  نونکا  هک  ارذـع  هیرق  رد  قشمد  يرتمولیک  قشمد 20  مالسلا -  هیلع  یلع  يالو  دیهش  - 

تسا .  هروثلا  عراش  رد  نآ  ياهسوبوتا  هاگتسیا  دشاب .  یم  امود  تسار  تمس  رد  اتسرح  زا  دعب 
تسا .  ریخلا  رجح  هب  فورعم  مالسلا و  هیلع  یلع  نارای  لادبا  زا  داهز و  نارس  رابک و  نیعبات  زا  رجح 

یلو نکب  نعل  دومرف :  منک ؟  هچ  دیسرپ :  درک ؟  یهاوخ  هچ  عقوم  نآ  رد  ینک ،  تنعل  نم  هب  هک  دننک  یم  رما  ارت  دومرف :  وا  هب  ترضح 
مدنوادخ .  نید  رب  نم  هک  يوجم  يرازیب 

يدایز کتک  ار  وا  تشاد .  هگن  اعنص  دجسم  رد  رب  ار  رجح  نمی ،  لماع  فسوی ،  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
تفگ :  مدرم  راظنا  رد  يو  و  دنک ،  نعل  ار  الوم  ات  دندز 

(384  ( ) هللا هنعل  هونعلاف  ایلع .  نیعلا  نا  ینرما  ریمالا  نا  )
دنک .  تنعل  شیادخ  هک  دینک  تنعل  دوب ) فسوی  نب  دمحم  شروظنم   ) ار وا  سپ  منک .  تنعل  ار  یلع  هک  دهد  یم  نامرف  ارم  ریما 

يرعـش مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  تداهـش  هب  کیدزن  قیاقد  نیرخآ  رد  يو  دوب .  فورعم  دـهز  يدایز  زامن و  ترثک  هب  رجح 
ادخ هب  درک :  ضرع  دنناوخب ؟  نم  زا  نتـسج  يرازیب  هب  ارت  هک  ینامز  ینک  یم  هچ  رجح ،  يا  دومرف :  دوشگ و  مشچ  ترـضح  دـناوخ ، 

وت زا  تئارب  رب  ار  اهیراوگان  همه  لمحت  دـننازوسب ،  دـننکفا و  مشتآ  رد  دـننک و  هراپ  هراـپ  ریـشمش  اـبارم  رگا  ناـنموم ،  ریما  يا  دـنگوس 
مهد .  یم  حیجرت 

(385  ( ) کیبن تیب  لها  نع  اریخ  هللا  كازج  رجح  ای  ریخ  لکل  تقف  و   : ) دومرف ترضح 
هک دنوش  یم  هتـشک  ینادرم  ارذـع )  ) رد نم  زا  سپ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ :  هیواعم  هب  هشیاع 

(386  . ) دنوش یم  كانمشخ  اهنآ  رطاخ  هب  اهنامسآ  لها  دنوادخ و 
رد هیواـعم  شترا  هدـنامرف  رادناتـسا و  داـیز ،  نب  عـیبر  درک .  اوـسر  ار  هیواـعم  هک  داد  ناـکت  ار  یمالـسا  ياـهروشک  ناـنچ  رجح  گرم 

ریثا نبا  ( 387  . ) دیدرگ باجتـسم  شیاعد  درک و  بلط  ار  دوخ  گرم  دنوادخ  زا  درک و  نایب  ربنم  رد  ار  عوضوم  زامن  زا  سپ  ناسارخ ، 
هب اریخا  دراد و  یمیدق  هنذام  هک  تسا  يدجـسم  رانک  رد  روبزم  ربق   ) تسا هوعدـلا  باجتـسم  فورعم و  ارذـع  رد  رجح  ربق  تسا :  هتفگ 

( دنزاس یم  نآ  يارب  یهاگراب  نحص و  ناملسم  مدرم  تمه 
هدـنامرف ناورهن  رد  هدـنک و  هلیبق  هدـنامرف  نیفـص  رد  دوش و  یم  بوسحم  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  ناگرزب  زا  شمک  نس  دوجو  اب  رجح 

يذ نب  رمش  يرعشا ،  یـسوموبا  رـسپ  هدارب  وبا  دننام :  تسرپ  ایند  ینایوج  ارجام  دوب .  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رگـشل  هرـسیم 
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تسا هتساوخ  مدرم  زا  هدرک و  نعل  ار  هفیلخ  شنارای  رجح و  هک  دندرک  میظنت  يا  هیداهـشتسا  دعـس  نب  رمع  یعبر و  نب  ثبـش  نشوجلا ، 
هـصیبق لزنم  رانک  زا  ار  نا  نآ  هک  یماگنه  دـنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  ار  اـهنآ  یتموکح  نیروماـم  دـنوش .  گـنج  دراو  هیواـعم  هیلع 

یم تداهـش  ضیف  هب  ای  نم  تفگ :  درک و  توکـس  هب  رما  ار  اـهنآ  دنتـسیرگ ،  یم  شنارتخد  دـنداد ،  یم  روبع  رجح  ناـهارمه  زا  یکی 
مدرگ . . .  یم  رب  هکنآ  ای  و  تسامش ،  رادهگن  دنوادخ  هک  مسر 

تساوخرد هب  رفن   6 دنداتـسیا .  ناشربارب  رد  هنهرب  ریـشمش  اب  هدنک و  ار  نانآ  ياهربق  دـندرب ،  قشمد )  کیدزن   ) ارذـع جرم  هب  ار  ناشیا 
يو دندرب ،  هیواعم  دزن  هب  ار  رفن  ود  دنـشکب  ار  اهنآ  دنتـساوخ  دادماب  دـندناوخ ،  زامن  حبـص  ات  ناشرفن  تشه  دـندش .  دازآ  ناشناگتـسب 

دنیامن دیهش  ار  وا  هجو  نیرتدیدش  اب  ات  داتسرف  هفوک  هب  نامحرلادبع  مان  هب  ار  يرگید  درک و  دازآ  دورن  هفوک  هب  هکنآ  طرـش  هب  ار  یکی 
. 

دیسرپ دالج  ما .  هدناوخ  میگدنز  تدم  رد  هک  دوب  يزامن  نیرتهاتوک  نیا  دورف :  دناوخ و  ینالوط  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  هزاجا  رجح 
دزرل ؟  یم  تندب  ارچ  : 

اما دزرل  یم  مندب  هچ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  تسا ،  هدش  هدیـشک  ریـشمش  رـضاح و  نفک  هدامآ و  ربق  هکنآ  لاح  مسرتن و  ارچ  دومرف : 
مروایب .  مشخ  هب  ار  دنوادخ  هک  میوگ  یمن  يزیچ 

نب زرحم  یسبع 5 -  هعیبض  نب  هصیبق  ینابیش 4 -  لبش  نب  یفیص  یمرضح 3 -  دادش  نب  کیرش  يدع 2 -  نب  رجح   - 1 ادهش :  دادعت 
يزنع ناسح  نامحرلادبع  يزنع 7 -  نایحن  نب  مادک  يرقنم 6 -  باهش 

جرم يادهـش  روبق  دنیوگ  یم  هک  تسا  عقاو  تاداس  دجـسم  هب  فورعم  بصق  دجـسم  مالـسلا ،  هیلع  هقر  ترـضح  ربق  یقرـش  لامـش  رد 
(388  . ) تسا هدش  نوفدم  اجنآ  رد  نانآ  ندب  ياضعا  زا  یضعب  ای  تسا ،  هدش  عقاو  اجنآ  رد  ارذع 

ماش  ریغصلا  باب  رکبا -  یبا  نب  دمحم   . 14
دوب راگزور  تنیط  كاپ  نانز  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  شردام  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  بیبر )   ) هتفای و شرورپ  یلو  رکبوبا ،  دنزرف  يو 

قداص ماما  ترـضح  يردام  دـج  تشاد  هک  یمراـکم  لـیاضف و  رب  هوـالع  دـمحم  داد .  یمالـسا  هعماـج  لـیوحت  يدیـشر  نادـنزرف  هک 
رداـم مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  رـسمه  هورف  ما  وا  رتخد  هک  تشاد  نیمرح  هیقف  مساـق  ماـن  هب  يرـسپ  هک  هنوگ  نیدـب  دوش .  یم  بوسحم 

تسا .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
 . دنـشاب یم  دـمحم  يردام  ناردارب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  رـسپ  ییحی  و  رایط ،  رفعج  ترـضح  نادـنزرف  نوع  هللادـبع و  دـمحم و 
رد کلام .  زا  دعب  رگید  راب  رتشا و  کلام  زا  لبق  رابکی  دش ،  بوصنم  رصم  يرادناتـسا  هب  رابود  نینموملا  ریما  ترـضح  فرط  زا  دمحم 

هدرم یغـالا  مکـش  رد  ار  شرهطم  شعن  هدـیناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  هیواـعم  روتـسد  هب  صاـع  رمع و  جـیدخ و  نب  هیواـعم  مود ،  هبترم 
 ( تسا روهشم  ماش  ریغصلا  باب  رد  شسدقم  رس  نفدم  نونکا   ) دنداتسرف ماش  هب  هیواعم  يارب  ار  شرس  دندز و  شتآ  هتشاذگ و 

درک .  یم  نعل  جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  ورمع  هیواعم و  رب  زامن  ره  تونق  رد  تسیرگ و  دمحم  تداهش  رد  هشیاع  دنیوگ 
تـشپ زا  تسا  نم  رـسپ  دـمحم  ع :  رکب ) یبا  رهظ  نم  ینبا  دـمحم   : ) دوـمرف تسیرگ و  دـمحم  رب  تخـس  زین  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما 

ربق دوب .  هداد  ربخ  يو  تداهش  زا  تدالو  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب و  هلاس  تشه  تسیب و  تداهش  ماگنه  هب  دمحم  رکبوبا . 
تسا .  هدش  عقاو  رهزالا  هاگشناد  تشپ  رد  اعدلا  عماج  بنج  ناضیح  نابایخ  رصم  رد  يو 

مالسلاو
مالسلا  هیلع  تیب  لها  مرح  مق - 

یلاخلخ ینابر  یلع 

اهتشون یپ 
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اهتشون 1 یپ 

ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  - 1
ریدغلا باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61

ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  - 2
ریدغلا  باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61

ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  -3
ریدغلا باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61

هیآ 33 لافنا ،  هروس  - 4
هیآ 60 ءارسا  هروس  - 5

یلماع نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  هللا  ۀیآ  موحرم  تاعجارملا ،  يرمق .)  يرجه  يافوتم 1111   ) یسلجم همالع  موحرم  راونالاراحب  - 6
لاس موس  پاچ  ج 10 ص 280 ، يافوتم 1390 ه ق ،)   ) ینیما همالع  موحرم  ریدـغلا  ص 278 . ج 39 ، ص 29 ، يافوتم 1377 ه ق ،)  )

یمظعلا هللا  ۀـیآ  ترـضح  موحرم  عیـشت  ملاع  عجرم  گرزب  تاحفـص و  میـسانشب )؟  هنوگچ  ار  نامنایاوشیپ   ) مهفرعن فیک  اـنتداق   1378
 ( بجر 1395ق يافوتم   ) ینالیم يداه  دمحم  دیس 

تسا .  هدوب  زین  باوخ  تحص  هبرجت  يارب  یلاو  لمع  نیا  هک  دراد  لامتحا  - 7
مشش باب  ص 388 ، هیمالسا ،  هیملع  تاراشتنا  پاچ و  یناسارخ ،  مشاه  ازریم  جاح  خیراوتلا ،  بختنم  - 8

یناسارخ ص 9 تازجعم  تامارک و  - 9
نیطبسلا یلاعم  زا  لقن  هب  ص 53  ع )   ) هیقر ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 10

ص 179. ج 2 ،  ، یئاهب لماک  - 11
ص 111. هیوضرلا ،  دئاوف  - 12

 ، مق 1414 ق هوسا ،  تاراشتنا  نوسح ،)   ) نایزیربت سراف  خیـش  میدقت :  قیقحت و  سوواط ،  نب  دیـس  فوفطلا ،  یلتق  یلع  فوهللا  - 13
.140 ص 141 - 

 ( فنخم یلا  لتقمب  رهتشملا  البرک ، یف  هباحصا  هتیب و  لها  عرصم  نیسحلا و  لتقم   ) ناونع اب  هک  زین  یلقتـسم  هناگادج و  هخـسن  رد  - 14
ای موثلک و  ما  ای  يدان  مث  تسا :  هدش  جرد  نینچ  رکذلا  قوف  ترابع  هدش  پاچ  روبزم  لتقم  زا  1362 ش )   ) مق یضرلا  تاروشنم  طسوت 

ص 131)  ) مالسلا ینم  نکیلع  هیفص  ای  هکتاع و  ای  هیقر و  ای  هنیکس و  ای  بنیز و 
یلع خیـش  ياقآ  بانج  دنمـشناد  لضاف  هتـشون  تیلهاج ،  مالـسا و   ) گنهرف ود  ییوراـیور  رتسب  اروشاـع ؛  رد  بآ  زا : هدافتـسا  اـب  - 15

. طوطخم رذنم )  ) ینسحلاوبا
141 ص 140 -  رذنم ،  ) ینسحلاوبا یلع  خیش  ياقآ  ردقنارگ  هدنسیون  ققحم و  فیلات  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  -16

 - توریب 1403 تاـعوبطملل ،  فراـعتلا  راد  یلحر  عـطق   ) نیما نسح  دیـس  جارخا :  قـیقحت و  نیما ،  نـسحم  دیـس  هعیـشلا ،  ناـیعا  - 17
. 7/326 ( 1983

 . 1988 م توریب 1409 ق /  یضترملاراد ،  غالبلا -  هسسوم  ربش ، داوج  دیس  ، 1/196 ع )   ) نیسحلاءارعش وا  فطلا  بدا  - 18
تاعوبطملل یملعالا  هسس  ؤم  یفجن ،  یحیرط  نیدلا  رخف  خیش  يرخفلاب ،  رهتـشملا  بطخلا  یئارملا و  عمج  یف  یحیرطلل  بختنملا  - 19

.2/436 1992 م ،  توریب 1412 ق -  ححصم ،  عبط  ، 
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یحیرط بختنملا  زا  لقن  هب  ص 320 ، نامه ،  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  - 20
 . ماش هیبنیز  مرتحم  هعمج  ماما  یناجنز  يرهف  دمحا  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  تافیلات  زا  ماش ص 7 ، رد  ع )   ) تیب لها  دقارم  - 21

ص 22 ییاوشیپ ،  يدهم  ردقنارگ  هدنسیون  رصاعم و  نادنمشناد  زا  اههرطاخ ، نیمزرس  ماش  - 22
ۀنکمالا عاقب  ۀحایسلا و  ناتسب  - 23
هیآ 77 فهک :  هروس  - 24

نیمرحلا ص 363 حابصم  زا  لقن  هب  هدازدامع  مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  -25
هدازدامع ص 257  س )   ) يربک بنیز  ترضح  - 26

ص 185 پاچ 1365 ، اهروشک ، یسانشاتیگ  - 27
یناحبس ص 27 رفعج  خیش  جاح  هللا  تیآ  گرزب  ققحم  فیلات  یمومع )  هطسوتم  شزومآ  مراهچ  لاس   ) مالسا خیرات  - 28

ص 156 ج 1 ،  ، ناشیا مه  زا  تیدبا ،  غورف  - 29
هیآ 158 فارعا ،  هروس  - 30

هب ناسغ  كولم  یلک  روط  هب  رمش و  یبا  نب  ثراح  تفریم و  رامش  هب  رصیق  تارمعتسم  زا  هک  دوب  ناروح  يرادناتسا  زکرم  يرـصب  - 31
دندرکیم . تموکح  اجنآ  رد  رصیق  زا  یگدناشن  تسد  تروص 

ص 259 ج 1 ، يربکلا ،  تاقبط  - 32
نوچ دوب و  قارع  رد  دـیلو  نبدـلاخ  نایمور  اب  گنج  زاـغآ  رد  ص 128-130 . يرذـالب ،  ییحی  نب  دـما  نسحلاوبا  نادـلبلا ،  حوتف  - 33
حوتف ) دوش راپـسهر  ماش  هقطنم  هب  داد  روتـسد  دـلاخ  هب  رکبوبا  تسا  دایز  ناشدادـعت  زهجم و  رایـسب  نایمور  ياهورین  هک  دیـسر  شرازگ 

(. نادلبلا ص 117
 . تسا ناتسا  ینعم  هب  کیدزن  ابیرقت  اجنیا  رد  دنج  - 34

تسا قشمد  هناخدور  يرتگرزب  - 35
ص 105 یتیآ ،  میهاربا  دمحم  رتکد  همجرت  یبوقعی ،  نب  دمحا  نادلبلا ،  - 36

ص 108 يدیهش ،  رفعج  دیس  رتکد  مالسا ،  یلیلحت  خیرات  - 37
ص 19 اههرطاخ ، نیمزرس  ماش  - 38

دمحم رصن  یبا  لیلجلا  ثدحم  یشایع  ریسفت  و  ق .  لاس 1387 ه .  فرشا  فجن  پاچ  ج 2 ص 21 ، یمق :  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  - 39
هدمون رکذ  یتالحم ،  یلوسر  مشاه  دیس  حیحـصت  هب  هیمالـسا ،  هیملع  پاچ  ج 2 ص 298 ، يدنقرمسلا :  یملسلا  شایع  نب  دوعـصم  نب 

 . هیما ینب  مه  نارقلا  یف  هنوعلملا  ةرجشلاو  هک :  دنا 
هیآ 60 لیئارسا :  ینب  هروس  میرک ،  نآرق  - 40

هحفص 179 دلج 3 ، نیلقثلا :  رون  ریسفت  هحفص 424 ؛ موس  دلج  نایبلا :  عمجم  ریسفت  - 41
هحفص 108 یمق  ثدحم  موحرم  یهتنملا ،  همتت  - 42

ج هغالبلا :  جهن  حرـش  زا  لقن  هب  ص 230 ، یناگیاپلگ :  یفاص  هللا  فطل  خیـش  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ع ،)   ) نیـسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 43
ص 254 و 467 ، 3

ص 237 ع :)   ) نیسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 44
ص 80 ع :)   ) نیسح بالقنا  هفسلف  - 45

ض 189 یمساق ،  لضفلاوبا  مرتحم  دنمشناد  زا  هایس  هامرازه  - 46

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 84 هایس :  هام  رازه  - 47
ص 76 هایس ،  هام  رازه  - 48
ص 63 هایس ،  هام  رازه  - 49

ص 212 ع ،)   ) یلع ماما  - 50
ص 125 يرکسع ،  یضترم  دیس  همالع  هتشون  هیواعم ،  نارود  رد  هشیاع  - 51

ص 28 ع )   ) نیسح بالقنا  هفسلف  - 52
اروشاع ص 47 خیرات  یسررب  يدنجریب ،  یتیآ  رتکد  موحرم  -53

زوریف یضترم  دیس  هللا  هیآ  دلج 3 ، هسمخلا :  لئاضف  هحفص 142 ، توریب ،  پاچ  ینیما ،  نیسحلادبع  خیش  هللا  هیآ  دلج 10 ، ریدغلا : -54
هحفص 7 و 129  دلج 2 ، یبهذ :  لادتعالا  نازیم  هفحص 243 ، يدابآ ، 

هحفص 683 یمق ،  سابع  خیش  جاح  راوگرزب  ثدحم  موحرم  دلج 1 ، راحبلا : هنیفس  -55
هحفص 83 دلج 10 ، ریدغلا : -56

هحفص 330  یفسلف ،  یقت  دمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  هتشون  دلج 1 ، تیبرت ،  تثارو و  رظن  زا  كدوک  -57
هحفص 232 دلج 2 ، كدوک :  -58

هحفص 120 هیواعم :  نارود  رد  هشیاع  -59
هرامش 131 اهیندناوخ : هلجم  زا  لقن  هب  هحفص 167 ، هایس :  رازه  -60

هحفص 210 دلج 2 ، یئاهب :  لماک  -61
هحفص 120 نییبلاطلا :  لتاقم  هحفص 197 ، هیاهنلا :  هیادبلا و  -62

هحفص دـلج 1 ، یمزراوخ :  لتقم  هحفص 112 ، دلج 4  هعیـشلا :  نایعا  هحفـص 273 ، هبکاسلا :  هعمدلا  هحفص 325 ، دلج 44 ، راحب : -63
184

هحفص 12 هرامش 2 ، مالسا :  بتکم  -64
هحفص 93 يرون :  ییحی  خیش  همالع  هللا  هیآ  هتشون  هعیش ،  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  زا : سابتقا  -65

دعب هب  هحفص 253  دلج 1  هسایسلا :  همامالا و  زا  لقن  هب  قح ،  هار  رد  هسسوم  تاراشتنا  زا  موس ،  ياوشیپ  -66
هحفص 29 مومهملا :  سفن  -67

هحفص 29 نامه :  -68
. رگید خیراوت  بهذلا ج 3 ص 64 و  جورم  ءادفلاوبا ج 1 ص 190 . یبوقعی ج 2 ص 216 . -69

بهذلا ج 3 ص 78 جورم  ءادفلاوبا ج 1 ص 192 . یبوقعی ج 2 ص 243 . خیرات  -70
بهذلا ج 3 ص 81 جورم  ءادفلا ج 1 ص 192 . یبا  یبوقعی ج 2 ص 224 . - - 71

هحفص 25 نامه  یئابطابط :  همالع  مالسا ،  رد  هعیش  -72
هحفص 43 یهتنملا :  همتت  -73

هحفص 50 و 51 هر ،)   ) يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  هللا  هیآ  تایح ،  بآ  همشچرس  -74
هحفص 148 بالقنا :  هفسلف  -75

هحفص 67 دلج 3 ، يدوعسم ،  بهذلا :  جورم  -76
هحفص 188 دلج 1 ، یئاهب :  لماک  -77
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هحفص 36 یهتنملا :  همتت  هحفص 67 ، دلج 3 ، بهذلا :  جورم  -78
ص 591 هرضحی ،  نم ال  زا  لقن  هب  ص 75 ، ج 2 ، رادرک ، رفیک  -79

1/246 لوا ،  پاچ  هرهازلا :  موجنلا  -80
ص 73 ج 3 ، بهذلا :  جورم  -81

هحفص 150 مالسلا :  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  -82
هحفص 72 دلج 3 ، بهذلا :  جورم  -83

ص 173 ج 2 ، ییاهب :  لماک  -84
هحفص 99 قودص :  یلاما  -85

نینوخ 46 هحفص  بجعتلا :  باتک  هحفص 319 و  هیقابلا :  راثآ  زا  لقن  هب  هحفص 368 ، نینوخ :  هرهچ  -86
هحفص 311 هیصولا :  تابثا  همجرت  -87

هحفص 392 يزیربت ،  یئابطابط  یضاق  یلع  دمحم  دیس  دیهش  هللا  تیآ  نیعبرا :  زور  هرابرد  قیقحت  -88
هحفص 190 هعیشلا :  ثیداحا  عماج  -89

هحفص 111 دلج 2 ، ناروشناد :  همان  -90
هحفص 42 یهتنملا :  همتت  -91

هحفص 134، دلج 4  هعیشلا :  نایعا  زا  لقن  هب  هحفص 254 ، لوا ،  پاچ  هدنراگن )  رثا   : ) مالسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناشخرد  هرهچ  -92
 . قشمد پاچ 

هحفص 22 اروشاع : خیرات  یسررب  -93
95 هیآ :  دوه ، هروس  میرک ،  نآرق  -94

هحفص 281 نیما ،  نسحم  دیس  همالع  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  -95
رود تفگـش و  هیواعم  زا  رما  نیا  و  تسا ،  هدـش  ناـیب  دـیزی  يارب  دـنه  نتفرگ  يارب  هیواـعم  يرگ  هلیح  اـجنیا  رد  یمزراوخ .  لـتقم  -96

لامج دوب ، یشرق  مالـس  نب  هللادبع  حاکن  دقع  رد  بنیرا  هک :  دنا  هدروآ  هحفص 61  دلج 1 ، همامالا )  هسایـسلا و   ) رد هبیتق  نبا  و  تسین . 
رد زین  برالا )  هیاهن   ) فلوم ار  ناتـساد  نیا  تخاس .  قالط  هب  راداو  ار  هللادبع  هیواعم ،  دش و  يو  رد  دـیزی  تبغر  بجوم  يو  ییابیز  و 

 . تسا هتسناد  بنیز  ار  نز  نآ  مان  هدروآ و  هحفص 180 ، دلج 6 ،
هحفص 150 ج 6 ، يربط :  خیرات  هحفص 151 ، ملاوعلا :  لتقم  -97

هحفص 146  دلج 8 ، هیادبلا :  هحفص 5 ، دلج 4 ، ریثا : نبا  خیرات  هحفص 188 ، دلج 6 ، يربط :  خیرات  -98
نابز تافآ  زا  متشه  تفآ  شخب  هحفص 106 ، دلج 3 ، مولعلا ،  ءایحا  -99

 ... متیلوت نا  متیسع  لهف  هیآ :  ریسفت  رد  ص 125 ، ج 8 ، یناعملا ،  حور  -100
هحفص 162 صاوخلا :  هرکذت  -101

ناکلخ نبا  نایعالا  تایفو  -102
هحفص 172 دلج 1 ، هیبلحلا :  هریسلا  -103

صاوخلا هرکذت  -104
هحفص 298 ظحاج : لئاسر  -105

مالسلا هیلع  سابعلا  همجرت  البرک ، رادرس  باتک  زا  هتـشذگ ،  تاحفـص  زین  قوف و  بلاطم  رد  هحفص 125 ، دلج 8 ، یناعملا :  حور  -106
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 . تسا هدش  هدافتسا 
ص 95 ینادمه ،  يرباص  دمحا  خیش  هللا  هیآ  هتشون  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  یقالخا  ياهیگدنزاس  زا : هدافتسا  اب  -107

هحفص 318 دلج 44 ، راونالا ، راحب  هحفص 39 ، دلج 4 ، بقانم ،  -108
 - هحفص 240 مق  یمالسالا ،  مالعالا  همظنم  مالسلا ،  هیلع  مولعلا  رقاب  تاقیقحت  دهعم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  مامالا  هملک  هعوسوم  -109

موس پاچ   241
 ( مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) هیآ و  نیلقثلا )  مکیف  كرات  ینا   ) نیلقث ثیدـح  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  هبطخ  -110

دشاب یم  هیآ 59 ) ءاسن  هروس  )
اروشاع ص 48 خیرات  یسررب  يدنجریب ،  یتیآ  میهاربا  دمحم  رتکد  موحرم  -111

ص 34 اروشاع ، خیرات  یسررب  -112
خیراوت ریاس  یبوقعی ج 2 ص 191 و  -113

ریثا ج 3 ص 203 نبا  يربط ج 4 ص 124 . دیدحلا ج 4 ص 160 . یبا  نبا  -114
كردم نامه  -115

یبوقعی ج 2 ص 193 -116
یبوقعی ج 2 ص 202 -117

مزـالم و هک  تشاد  ینومیم  گـس و  دیـشوپ و  یم  فلج  ریرح و  ياهـسابل  يو  رمخلا . مئاد  نارـسوه و  شاـیع و  دوب  يدرم  دـیزی  -118
هدیناشوپ ابیز  سابل  ار  وا  هک  دوب  سیقوبا  دیزی  نومیم  مان  دـش . یم  رازگرب  بارـش  زاس و  اب  وا  ینیـشن  بش  سلاجم  دـندوب . يو  يزابمه 

بهذلا ج 3 جورم  یبوقعی ج 2 ص 196   ) داتسرف یم  هقباسم  هب  هدرک  شبـسا  راوس  مه  یهاگ  و  درک ، یم  رـضاح  شبارـش  سلجم  رد 
ص 77)

ءادفلاوبا ج 1 ص 183 بهذلا ج 3 ص 5 ، جورم  -119
ثادحالا باتک  زا  لقن  هیفاکلا ص 72  حیاصنلا  -120

نمم همذلا  تئرب  ینا  هعامجلا :  ماع  دعب  هلامع  یلا  هدحاو  هخسن  هیواعم  بتک  لاق :  ثادحالا  باتک  یف  ینئادملا  ینـسحلاوبا  يور  -121
 ( يرجه لاس 1386  فجن  پاچ  ص 87 ، لیقع ،  نب  دمحم  فیلات  هیفاکلا  حئاصنلا  باتک   ) هتیب لها  بارت و  یبا  لضف  نم  ائیش  يور 

73 هیفاکلا ص 72 -  حیاصنلا  -122
87 هیفاکلا ص 58 و 64 و 77 -  حیاصنلا  -123

هیآ 100 هبوت ،  هروس  -124
یبوقعی ج 3 ص 73 خیرات  دیزی . نب  دیلو  -125

بهذلا ج 3 ص 228 جورم  دیزی . نب  دیلو  -126
 ( مق  ) هدام نادلبلا  مجعم  -127

یبوقعی ج 3 ص 66 . 219 بهذلا ج 3 ص 217 -  جورم  -128
هعیش كرادم  ریاس  راحب ج 12 و  باتک  -129

یلص مرکا  لوسر  ترضح  لصفالب  هفیلخ  دندوب و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  قح  بصاغ  هفیلخ  هس  هعیش :  رظن  زا  -130
یلاخلخ .  ینابر  یلع  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناتسآ  بلک  تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 26 یئابطابط :  همالع  مالسا :  رد  هعیش  -131
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رگید خیراوت  ءادفلاوبا ج 1 ص 208 و  یبوقعی ج 3 ص 79  -132
بهذلا ج 3 ص 268 جورم  یبوقعی ج 3 ص 86 . -133
بهذلا ج 3 ص 270 جورم  یبوقعی ج 3 ص 86 . -134

ءادفلا ج 1 ص 212 یبا  . 96 یبوقعی ج 3 ص 91 -  -135
نیما هصق  جرفلا  یبا  یلاغا  باتک  -136

 . تسا هدش  هدافتسا  نازیملا  ریسفت  بحاص  یئابطابط  همالع  هللا  هیآ  یلا 28  زا ص 20  مالسا )  رد  هعیش   ) باتک زا  تمسق  نیا  -137
نارهت پاچ  ینارعش ص 266  ياقآ  ملق  هب  هر )   ) یمق ثدحم  مومهملا  سفن  همجرت  -138

نایگ هدرپ  تلاسر و  نادناخ  ياهتروص  نتخادنا  تسوپ  اریز  دنا ، هدـنام  سبح  رد  يدایز  ياهتدـم  هک  دوشن  لایخ  تاریبعت  نیا  زا  -139
دسر یم  لمع  هلحرم  هب  اهارحص  نازوس  کشخ و  ياوه  رد  اهنآ  هب  نداد  ریس  تعرس  نآ  اب  اههار  ضرع  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  تماما 

یم هدید  ناماس  نآ  باتفآ  رد  نتفر  هار  تاحفـص و  نآ  ترفاسم  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  المع  هچنانچ  درادن ، يدایز  ياهتدم  هب  جایتحا 
. دوش

 . تسا ناوختسا  رس  شاشم  -140
رارق مکاح  ار  ناشدوخ  لقع  یتسیاب  دنرامـش ، یم  بجاو  ار  اهنآ  تعاط  دـنناد و  یم  رمالا  یلوا  ار  دـیزی  هیواعم و  لاثما  هک  ناـنآ  -141

رب مه  اهنآ  و  دـهدب ؟ رارق  رمالا  یلوا  ار  اهدـیزی  اه و  هیواعم  لاثما  دـنوادخ  دوش  یم  ایآ  هک  دـنیامن  تواضق  دوخ  نادـجو  رد  دـنهدب و 
بجاو ار  یتعاطا  وچمه  ادخ  هللاابذوعن  رگا  دننک ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناحیر  لتق  هب  رما  دـنیامن و  مکح  ادـخ  ماکحا  فالخ 
ضقانت هب  میرک  نآرق  ایآ  دوش ؟ یم  رداص  ضقانت  دـنوادخ  زا  ایآ  دـیآ . یم  مزال  حـضاو  ضقانت  دـهدب  رارق  رمـالا  یلوا  ار  اـهنآ  دـنک و 

. دیاین مزال  ضقانت  ات  دشاب  موصعم  دیاب  رمالا  یلوا  هک  تسا  مکاح  لقع  سپ  دنک ؟ یم  مکح 
هیآ 59 ءاسن  هروس  میرک ،  نآرق  -142

مارملا ص 229 هیاغ  یفاک ج 1 ص 286 و  -143
نیلقثلا ج 1 ص 499 رون  ریسفت  -144

ریدغلا ناهرب و  ریسفت  یشایع ،  ریسفت  زا  لقن  هب  یمالسا ص 511  دیاقع  لوصا  -145
فجن پاچ  یمقلا ج 1 ص 141  ریسفت  -146

ص 262 مومهملا ،  سفن  -147
فیلات نیورـش )  لاـبج  لاوحا  یف  نیودـتلا   ) باـتک هب  دوش  عوجر  تسا  کـیرتاپ )   ) هقراـطب زا  هک  یمور  زومرم  درم  نیا  هب  عجار  -148

راجاق . هرود  رد  ناریا  مولع  ریزو  هنطلسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم 
یئابطابط یـضاق  یلع  دـمحم  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهـش  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  نیعبرا  زور  هراـبرد  قیقحت  -149

یلا ص 466 زا ص 458  هر )   ) يزیربت
يزیربت ص 468 یضاق  هللا  تیآ  دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -150

اهتشون 2 یپ 

لمح ار  وا  هزانج  ناورم  دـننام  رفن  دـنچ  هنابـش  دـنام و  اـجنآ  رد  زور  هس  دـنتخادنا و  هلبزم  رب  ار  يو  هزاـنج  دنتـشک  هک  ار  ناـمثع  -151
اذل و  داد . میهاوخ  ربخ  مدرم  هب  ادرف  دیـشاب  هدرک  نفد  هربقم  رد  ار  وا  هاگره  هک  دـندز  دایرف  نزام  ینب  زا  یموق  دـنیامن  نفد  هک  دـندرک 

دـندرک و نفد  دـندرب و  دـندرک  یم  نفد  اج  نآ  رد  ار  ناشدوخ  تاوما  اهیدوهی  هک  بکوک )  شح   ) هب دنتـشادرب و  اـج  نآ  زا  ار  هزاـنج 
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 ( هدوب راصنا  زا  يدرم  مان  بکوک  تسا و  ناتسب  ینعم  هب  هدش  طبض  زین  لوا  مض  هب  یناث و  دیدشت  لوا و  حتف  هب  شحو  )
مالسلا ص 174 هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -152

مالسلا ص 278 هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -153
تاجردلا ص 72 ح 1 رئاصب  باتک  زا  لقن  هب  میقتسم ص 10  طارص  -154

هیآ 30 مور :  هروس  -155
همالع تاراشتنا  ج 2 ص 155 ، یمق :  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  باتک  زا  لقن  هب  میقتسم ص 19  طارص  -156

راونالا ج 27 ص 11 راحب  زا  لقن  هب  ص 166  یمق ،  یئابطابط  یقت  دیس  جاح  هللا  هیآ  فیلات  نینموملاریما ،  باتک  -157
راونالا ج 27 ص 11 راحب  زا  لقن  هب  ص 166  نامه ،  -158

راونالا ج 38 و ص 5 و 7 راحب  زا  لقن  هب  ص 172  نامه ،  -159
راونالا ج 38 و ص 5 و 7 راحب  زا  لقن  هب  ص 172  نامه ،  -160

راونالا ج 38 و ص 6 و 14 راحب  زا  لقن  هب  ص 173  نامه ،  -161
راونالا ج 38 ص 14 راحب  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 174  باتک  -162

هسمخلا ج 3 ص 3 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 191  باتک  -163
هسمخلا ج 3 ص 7 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 192  باتک  -164

هسمخلا ج 2 ص 200 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نامه ص 201  -165
هسمخلا ج 2 ص 228 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 201  نامه ،  -166
هسمخلا ج 2 ص 318 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 202  نامه ،  -167
هسمخلا ج 2 ص 319 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 202  نامه ،  -168
هسمخلا ج 2 ص 320 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 203  نامه ،  -169

راونالا ج 14 ص 191 راحب  باتک  زا  لقن  هب  ص 211  نامه ،  -170
راونالا ج 14 ص 236 راحب  باتک  زا  لقن  هب  ص 212  نامه ،  -171

نیسح خیش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  میرح  زادگ  زوسرپ و  عفادم  هنازرف ،  هیقف  عبط  رثا  ارغ ، هدیـصق  نیا  -172
ترـضح بارحم  دیهـش  هبعک ،  دولوم  خیرات ،  مولظم  نیدحوملا ،  یلوم  ترـضح  تبقنم  رد  هک  تسا  فراولا  هلظ  ماد  یناسارخ  دـیحو 

. دنا هدورس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیموملاریما 
هیآ 227 ارعش ، هروس  -173

609 هدازدامع ص 601 -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  لقن  هب  ، 159 ص 149 -  البرک ج 2 ، دیهش  -174
یناشاک ص 413  يادهشلا  هرکذت  -175
یناشاک ص 414 يادهشلا  هرکذت  -176

یئاهب 2/292 لماک  -177
یناشاک ص 412 هللا  بیبح  الم  ادهشلا  هرکذت  زا  لقن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همانگوس  -178

ص 276 هر )   ) ردص اضر  دیس  دیقف  هللا  تیآ  ترضح  هتشون  نادیهش ،  ياوشیپ  -179
یئاهب ج 2 ص 178 لماک  -180

ص 266 و ق  ه  لوـالا 1374  عیبر  هیمالـسا  هیملع  پاـچ  ینارعـش  نسحلاوبا  ازریم  جاـحآ  هللا  هیآ  موـحرم  همجرت  موـمهملا  سفن  -181
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یناجنز يرهف  دمحا  دیس  هللا  هیآ  زا  فوهل  همجرت 
لاس 1340 ه ق ص 425 یفوتم  یناشاک  فیرش  بیبح  الم  هللا  هیآ  يادهشلا  هرکذت  -182

هیآ 9  فهک :  هروس  -183
ج 1 ص 424 لامالا :  یهتنم  -184

هیآ 33 يروش :  هروس  -185
هیآ 26 ارسا : هروس  -186

هیآ 42 لافنا :  هروس  -187
هیآ 33 بازحا :  هروس  -188

فجن پاچ  ج 2 ص 33  یسربط :  جاجتحا  -189
البرک ج 2 ص 38 دیهش  مالسلا ص 376 و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ  -190

فلسلا ص 69 براجت  زا  لقن  هب  ادهشلادیس ص 459  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -191
نیعبرا ص 459 زور  هرابرد  قیقحت  -192

 . یناگیاپلگ ینرق  یلع  خیش  جاح  ياقآ  مرتحم  دنمشناد  زا  هیالولا ص 382 ، جاهنم  -193
هیآ 227 ارعش : هروس  -194

ص 253 يافوتم 1352 ه ق ،  يدنجریب ،  رقاب  دمحم  همالع  موحرم  رمحا ، تیربک  -195
ص 417 یناشاک ،  بیبح  الم  ءادهشلا  هرکذت  -196
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 36  دیهش  -197
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 37  دیهش  -198
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 37  دیهش  -199

هیآ 227 ارعش : هروس  -200
هیآ 137 هرقب :  هروس  -201

مالسلا ج 3 ص 375 هیلع  نیسحلا  هایح  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 31  دیهش  -202
ادهشلا ص 419 هرکذت  -203

یئاهب ج 2 ص 292 لماک  -204
ج 2 ص 112 لاس 1380 ه ق ،  يافوتم  یناردنزام ،  يدهم  خیش  موحرم  نیطبسلا ،  یلاعم  -205

يریازج ص 120 هیبنیزلا  صئاصخ  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 328  دیهش  -206
البرک ج 2 ص 41 دیهش  -207

هیآ 71 نموم ،  هروس  -208
البرک ج 2 ص 29 دیهش  -209

ج 4 ص 74 نیلقثلا :  رون  ریسفت  -210
ج 2 ص 29 البرک : دیهش  -211

یسلجم ج 2 ص 612 همالع  موحرم  نویعلا  ءالج  -212
نویعلا ج 2 ص 613 ءالج  -213
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 . یفسلف یلع  خیش  جاح  رثا  مالسلا .  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ات  ادخ  لوسر  زا  نیموصعم  یملع  راونا  هعومجم  -214
10 مور :  هروس  -215

178 نارمع :  لآ  هروس  -216
هللا هنعل  دیزی  دج  نایفسوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکم  حتف  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  هراشا  -217

( اقلطلا متناف  اوبهذا  : ) دومرف دومن و  دازآ  ار  اهنآ  داد و  رارق  وفع  دروم  امهیلع 
هدومن و هراـپ  ار  ادهـشلادیس  ترـضح  مکـش  داد  روتـسد  دـحا  گـنج  رد  هک  هراوخ  رگج  دـنه  هب  تسا  هراـشا  هکراـبم  هلمج  نیا  -218

. دورن وا  سجن  ندب  هب  ات  داد  رارق  یخلت  وا  رد  دنوادخ  تفرگ ،  نادند  هب  ار  شرگج 
169 نارمع :  لآ  هروس  -219

78 میرم :  هروس  -220
46 تلصف :  هروس  -221

 . فالتخا یمک  اب  جاجتحالا 2/122  ، 45/133 راونالا ، راحب  -222
نامز رد  دوب  هفوک  ریما  وا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  دعس  نب  ریشب  شردپ  تسا و  راصنا  زا  ریشب ، نب  نامعن  -223

. دیسر لتق  هب  صمح  رد  لاس 65  رد  و  هیواعم ، 
565 راخز ، ماقمق  -224

ص 319 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  هیصولا  تابثا  همجرت  -225
. دناد یم  لاس  راهچ  ار  ترضح  فیرش  نس  روهشم ، لوق  -226

هیالولا ص 332 جاهنم  -227
يافوتم 346 ه ق 170 يدوعسم ،  نیسح  نب  یلع  فیلات  هیصولا ،  تابثا  -228

 ( هر  ) اسر مساق  رتکد  زا  رعش  -229
ص 450 مومهملا ،  سفن  -230

لماک لقن  رد  تسا .  هدیدرگن  رکذ  رتشیب  تلـصخ  شـش  یلو  هدـش ،  هداد  تیب  لها  هب  يرترب  لماع  تفه  هک  هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  -231
مومهملا 450 سفن   ( ) تسام زا  دشک ، یم  ار  لاجد  هک  يدهم  و   ( ) لاجدلا لتقی  يذلا  يدهملاو   : ) متفه تلصخ  هک  تسا  هدمآ  یئاهب 

. دومن ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  و  درک ، تکرش  هرجش  تعیب  رد  تلاسر و  هرجش  زا  -232
دارم نیاربانب  دشاب ، دایز  تخرد  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  یعـضوم  هب  رعـشم  اریز  دشاب  تشهب  ود  رعـشم ، ود  زا  دارم  تسا  نکمم  -233

دـشاب و هفلدزم  رعـشم ، زا  دارم  تسا  نکمم  و  ناتنج ،)  هبر  ماقم  فاخ  نمل  و   ) تسا هدـمآ  هکراـبم  هیآ  رد  و  تسا ،)  تشهب  ود  ثراو  )
مرح ياهناکم  هلمج  زا  فقوم  نیا  دـننک و  یم  فوقو  اجنآ  رد  هجحیذ  مهد  زور  باتفآ  عولط  ات  مهد  بش  نایجاح  هک  تسا  ییاـج  نآ 

. دشاب تافرع  هفلدزم و  رعشم ، ود  زا  دارم  تروص  نیا  رد  و  تسا ، 
تسا هدرک  لقن  راصتخا  هب  جاجتحالا 2/132  راونالا 45/137 ، راحب  -234

مومهملا 451 سفن  -235
مومهملا 451 سفن  -236

 - ص 499 مق ،  هیملع  هزوح  گرزب  يابطخ  زا  درفنم  يرظن  یلع  خیـش  جاـح  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  هدـنزرا  رثا  ـالبرک ، هصق  -237
513

دلج 7 ص 352 خیراوتلا  خسان  زا  لقن  هب  مالسلا ص 63  هیلع  نیسح  رهش  -238
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ادهشلا ص 368 هضور  زا  لقن  هب  مالسلا ص 63  هیلع  نیسح  رهش  -239
ج 2 ص يرمق ،  يرجه  لاس 1406  يافوتم  یتالحم ،  هللا  حیبذ  خیش  جاح  راوگرزب  همالع  هعیش ،  گرزب  خروم  هعیرشلا ،  نیحایر  -240

187
هعیرشلا ج 3 ص 188 نیحایر  -241

ص 191 ج 3 ، هعیرشلا ،  نیحایر  -242
دیدج پاچ  ج 3 ص 250 ، راحبلا ، هنیفس  -243

تمـصع و تیب  لـها  قشاـع  دیهـش  ملعم  مزیزع و  يوخا  ار  تمـسق  نیا  ص 618 . نوـیعلا ج 2  ءـالج  موـمهملا ص 259 و  سفن  -244
. دـندوب هدرک  پیات  ناشتداهـش  زا  لبق  لاـس  ابیرقت 3  یلاـخلخ )  یناـبر  دـمحم  هب  فورعم   ) یـسواکیک هللا  بیبح  مالـسلا  هیلع  تراـهط 

تداهش تبرش  نونجم  هریزج  رد  یسمش  خیرات 28/12/1364  رد  یگلاس  نس 29  رد  زیزع  نآ  دشاب . هدـش  ناشیا  زا  مه  يدای  متـساوخ 
یمارگ شدای  داش ، شحور  دش . نفد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  يادهـش  رازلگ  رد  دندروآ و  مق  هب  دایز  لیلجت  اب  ار  شا  هزانج  دیـشون ،

. داب
راحبلا ج 3 ص 251 هنیفس  -245

ینارعش ص 259 همجرت ص  مومهملا ،  سفن  -246
رهـش دوش : یم  هدید  اهتروص  نیدـب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  مراهچ  ماما  ردام  مان  لوا  رـصع  هب  کیدزن  لوا و  تسد  دانـسا  رد  -247
نیا نایم  زا  همطاف ،  میرم ،  رارح ، همالس ،  هلازغ ،  هفالس ،  هرب ،  هلوخ ،  هیوناب ،  ناهج  زانرهش ، هاش ،  ناهج  نانز ،  هاش  هیوناب ،  رهش  وناب ،

یکیدزن رد  ونابرهش  یب  یب  مان  هب  مه  يرازم  هک  تساجنادب  ات  وناب  رهش  ترهش  تسا .  رتروهشم  همه  زا  ونابرهش  هدش  هتـشون  هک  یماسا 
ناشیا لمح  عضو  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ردام  دسیون : یم  قودص  خیـش  تساپرب .  وا  مان  هب  وا و  يارب  هوک  لد  رد  ير  رهش 

 . تفرگ هدهع  هب  ار  دازون  تیبرت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نازینک  زا  يزینک  و  تشذگ ،  رد 
نیبلاطلا ص 52 و 59 و لتاقم  لـقن  هب  ص 138 ، لاس 1402 ه ق ،  يافوتم  ییابطابط ،  نیسح  دمحم  دیس  همالع  مالـسا  رد  هعیـش  -248

ص 242 هادهلا ج 5 ، تابثا  ص 324 ، صاوخلا ،  هرکذت 
ج 2 ص 2 لاس 1359 ه ق ،  يافوتم  یمق ،  ثدحم  لامالا ،  یهتنم  -249

ص 348 مشش ،  باب  قه  لاس 1352  يافوتم  یناسارخ ،  مشاه  الم  جاح  موحرم  خیراوتلا ،  بختنم  -250
ج 2 ص 3 لامالا ،  یهتنم  -251

ص 29 لامالا ج 2 ، یهتنم  -252
لاس 381 ه ق يافوتم  هر ،)   ) قودص خیش  زا  لقن  هب  ص 3 ، لامالا ج 2 ، یهتنم  -253

ص 8 لامالا ج 2 ، یهتنم  -254
ص 6 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -255
ص 4 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -256
ص 4 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -257

ص 262 موهملا ،  سفن  ینارعش ،  نسحلاوبا  ازریم  موحرم  مدرم  همجرت  دوجسلا ، عمد  -258
ص 111 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -259

ص 30 لامالا ج 2 ، یهتنم  -260
ص 28. ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -261
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ص 28 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -262
ص 166 یمق ،  ثدحم  مایالا  عیاقو  روهشلا و  لمع  یف  مالعلا  ضیف  -263

ص 27 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -264
ص 27 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -265

سلجم 21) ، ) ص 118 یکراشف ،  مالکلا  ناونع  -266
 . یسمش  1364 لوا ،  پاچ  هر ،)   ) يدباع نیسح  مالغ  مالسالا  هجح  ص 187 ، ج 1 ، خیرات ،  ياهینتسناد  -267

تاراشتنا ، 306 ص 303 -  يدرجورب ،  رقاب  دمحم  اقآ  موحرم  تماص )   ) مالسلا هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  ناوید  زا  -268
 . نارهت نادیواج ،  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس 

 . یناشاک فیرش  هللا  بیبح  الم  هللا  هیآ  ص 193  ادهشلا ، هرکذت  -269
خیراوتلا ص 299 بختنم  -270

ص 39 راونالا ج 15 ، راحب  -271
ص 16 دیفم ج 2 ، داشرا  همجرت  -272

نیطبسلا ج 2 ص 214 یلاعم  زا  لقن  هب  مالسلااهیلع ص 9  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  -273
مالسلااهیلع ص 13 هیقر  ترضح  تشذگرس  -274

یف نیعلا  راصبا  يرونید ص 262 ، لوطلا  رابخا  زا  لقن  هب  هداز ج 1 ص 633  دامع  موحرم  مالسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  - 275
هسردم تاراشتنا  زا  مالـسلا ص 331  هیلع  نیـسح  ماما  دلج  ملاوع  همغلا ج 2 ص 216 و  فـشک  مالسلا ص 368 ، هیلع  نیـسحلا  راصنا 

يدهملا مامالا 
ص 42 ولحلا ، رماع  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  دیسلا  - 276

داشرا ج 2 ص 137 همجرت  - 277
یفسلف ص 550 یلع  خیش  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مدقم ص 455 و  یقت  دمحم  دیس  اروشاع  عیاقو  - 278

یبوبلم ج 3 ص 192 رقاب  دمحم  ثداوحلا  عیاقولا و  زا  لقن  هب  مالسلا ص 22  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 279
ص 38 هایحلا ج 2 ، تارمث  زا  لقن  هب  مالسلا ص 29  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 280

یفسلف ص 13 یلع  خیش  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  - 281
یفسلف ص 7 یلع  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زا  لقن  هب  مالسلا ص 26  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 282

سانشان زا  رعش  - 283
سانشان زا  رعش  - 284

ص 27 مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 285
 . هیمالسا هیملع  پاچ  ج 1 ص 317 ، یمق ،  ثدحم  لامالا ،  یهتنم  - 286

نیمرحلا ص 371 حابصم  -287
یئوکشلا نیدباعلا  نیز  نب  رابجلادبع  نیمرحلا ،  حابصم  فلوم  - 288

ص 299 مجنپ ،  باب  خیراوتلا ،  بختنم  - 289
ص 456 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  یناگدنز  خیراوتلا  خسان  - 290

لحم ص 53 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 291
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لحم ص 52 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 292
لحم ص 52 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 293

هیقر ص 26 ترضح  باتک  زا  لقن  - 294
لحم ص 59 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 295

ص يدراهتشا ،  يدمحم  دمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  دنمشناد  لضاف  هتشون  رثوک ، نابات  غورف  مالـسلا  هیلع  بنیز  - 296
سلجم 21 قودص ،  یلاما  زا  لقن  هب   265

186 و 187 ص 191 -  هعیرشلا ج 3 ، نیحایر  زا  لقن  هب  ص 266 ، رثوک ، نابات  غورف  مالسلا  هیلع  بنیز  - 297
ص 81 ج 5 ، ثداوحلا ،  عیاقولا و  زا  لقن  هب  ص 366  رثوک ، نابات  غورف  مالسلا  هیلع  بنیز  - 298

ص 296 هیبنیزلا ،  صئاصخلا  زا  لقن  هب  ص 370 ، رثوک ، نابات  غورف  بنیز  - 299
ص 237 ج 2 ، سدقلا ،  ضایر  زا  لقن  هب  ص 370 ، رثوک ، نابات  غورف  بنیز  - 300

جاح هللا  هیآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میرح  زادگ  زوس و  رپ  عفادـم  راوگرزب ، دیهـش  ار ، ماش  هیبنیز  هیملع  هزوح  - 301
لاس 1357 رد  بانج  نیا  دـندومرف . سیـسات  بنیز  ترـضح  رهطم  مرح  رانک  رد  فیرـشلا )  هرـس  سدـق   ) يزاریـش ینیـسح  نسح  دـیس 

هنافـساتم دندومرف  توعد  ماش  هب  یبهذم  ینید  ياهراک  زا  یـضعب  يارب  ارم  ناشیا  مدیـسر و  ارارک  ناشتمدخ  هب  همظعم  هکم  رد  یـسمش 
دیهش توریب  رد  يرمق  يرجه  یناثلا 1400  يدامج  خـیرات 16  رد  درک و  رورت  ار  يو  یقلفع  ثعب  بزح  دادـن و  تلهم  ناشیا  هب  لـجا 
بنج هزوم )   ) یئابطابط دجسم  رد  دش و  یلـصفم  عییـشت  مق  رد  دندرک و  لقتنم  مق  هب  سپـس  نارهت و  هب  توریب  زا  ار  شرهطم  ندب  دش ،

دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  همیرک  رهطم  مرح 
زا یکی  مالـسلا  هیلع  يربـک  بـنیز  مشاـه  ینب  هـلیقع  دـلوت  زور  اـب  فداـصم  زین  دوـب و  يرمق  لاس 1418  هیمطاف  ماـیا  دـیوگ : هدـنراگن 

ییاج رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  مدـید ،  باوخرد  هک  دـندرک  لـقن  مق  گرزب  عجارم  زا  یکی  يارب  ماـش ،  هیبنیز  نیرواـجم 
يزاریش دیهش  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  دندرک ، روبع  اجنآ  زا  هر )   ) يزاریش نسح  دیس  جاح  ياقآ  راوگرزب  دیهـش  دنا ، هتـسشن 

هزوح داینب  لیکـشت و  مالـسلا  هیلع  مشاـه  ینب  هلیقع  دوصقم  تفگ :  ناوت  یم  دروآ . نوریب  تبرغ  زا  ارم  ناـشیا  دـیامرف : یم  دـنک و  یم 
 ( یلاخلخ ینابر  یلع   ) تسا هدوب  هیما  ینب  تموکح  زکرم  ینامز  هک  دشاب  یم  يراید  رد  ناشیا  طسوت  يرادازع  هیبنیز و  هیملع 

جاح داتسا  مالسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  يرمق )  لاس 1392   ) تسا هدش  هدورـس  قشمد  ات  هدج  زا  هعطق  نیا  - 302
ینامرک سیئرلا  خیش  سابع  خیش 

ینادمه خرف  یلع  فراع  - 303
هعیرشلا ج 3 ص 193 نیحایر  - 304
هعیرشلا ج 3 ص 195 نیحایر  - 305

يرمق يرجه  رفص 1382  هام  قباطم  یسمش ،  لاس 1341  مود ،  پاچ  ماش ،  ياهبش  باتک  - 306
نیطبسلا یلاعم  زا  لقن  هب  مالسلا ص 53 ، هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 307

ج 2 ص 473 رهپس ، ناخ  یلعقسابع  مرتحم  دنمشناد  ریهش ، خروم  خیراوتلا ،  خسان  - 308
هعیرشلا ج 3 ص 198 نیحایر  - 309

ص 507 خیراوتلا ،  خسان  زا  لقن  هب  یفسلف ص 48 ، یلع  خیش  مالسالا  هجح  هتشون  مالسلا  هیلع  هیقر  تضح  - 310
 . خیرات قاروارد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  لوا :  شخب  هب  دیرگنب  - 311

يوضترم سدـقم  نحـص  رد  فرـشا ،  فجن  ردو  تشذـگ  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1359  هجحیذ  رد 23  یمق  سابع  خیـش  جاـح  - 312
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(. بدالا ج 4 ص 488 هناحیر   ) دیدرگ نوفدم 
ص 173 ناراودیما ،  هار  تالسوت و  - 313

قباـطم 8 يرمق ،  يرجه  لاوش 1409  يافوتم 23  هر )   ) یناهفـصا یناف  یلع  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  زا  رعـش  - 314
میامن و میدقت  ار  هعیـش )  تیعجرم  هاگدید  زا  يرادازع   ) باتک هک  مدیـسر  ناشیا  تمدخ  يزور  دیوگ : هدنراگن  یـسمش  دادرخ 1368 

یناف همالع  موحرم  منادـب .  ار  ینیئان  يازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  كرابم  رظن  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  يرادازع  هب  عجار  ار  ناـشرظن 
نیـسح ماما  رتخد  هلاس  هس  رابمغ  همانیگدنز  باب  رد  یباتک  هک  مدش  روآ  دای  بناج  نیا  دـندومرف . دـییات  ار  ینیئان  يازریم  موحرم  ياوتف 

هیلع هیقر  ترضح  سدقم  تحاس  هب  تدارا  ضرع  باب  رد  يرعش  دندومرف : ناشیا  اذل  ملوغشم .  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مالـسلا  هیلع 
 . میدروآ اجنیا  رد  ناشیا  زا  راگدای  هب  ار  رعش  نیا  مه  ام  ما ،  هدورس  مالسلا 

. دنا هدرک  كرد  ار  راوگرزب  نآ  رضحم  لاس  دنچ  دنتسه و  یناتسیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  هدازردارب  ناشیا  - 315
خیـش موحرم  رـضحم  زین  یکدنا  دندوب و  ردـص  موحرم  يزاریـش و  يازریم  موحرم  نادرگاش  زا  یناتـسیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  - 316
تقو تموکح  يدج  نافلاخم  زا  دوب و  ناوارف  تامارک  بحاص  ناسارخ و  هطخ  گرزب  ملاع  موحرم  نآ  دندوب . هدرک  كرد  ار  يراصنا 

ترـضح تایانع  زا  هک  دندومن  يزادناریت  ناشیا  يوس  هب  نانآ  دش و  عقاو  دـصق  وس  دروم  ررکم  نانآ  يوس  زا  اذـل  تفر .  یم  رامـش  هب 
دنتفر و ایند  زا  یعیبط  لجا  هب  يرمق  يرجه  ناضمر 1341  هام  مهدزیس  رد  زین  ماجنارس  دومنن . تباصا  ناشیا  هب  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف 

. دندش نوفدم  رهطم  حیرض  زا  هلصاف  یمک  اب  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترضح  رهطم  مرح  رد 
هللا هیآ  هنازرف  هیقف  عیـشت ،  ناهج  عجرم  گرزب  راوگرزب  ردـپ  یناتـسیس  يدـهتجم  رقاـب  دـمحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  هللا  هیآ  دوصقم  - 317

تسا .  یلاعلا  هلظ  ماد  یناتسیس  یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا 
يریمشک نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رکاذ  زا  - 318

ص 59 مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 319
هبنـش 11 زور  هدـنراگن  دوب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  فقو  هک  ییولباـت  زا  ار ، باـتک  نیمه  هحفص 275  رعـش  رعـش و  نیا  - 320

مدرک تشاددای  رهطم  مرح  رد  هیروس  تقو  هب  تعاس 12  یسمش ،  يرجه  لاس 1362  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1404  لوالا  يدامج 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  نیحادم  زا  رصاعم و  يارعش  زا  راگزاس  اضرمالغ  جاح  - 321

راحبلا ج 4 ص 361 هنیفس  . 21 هدئام :  هروس  - 322
رایسب یتیالو  ماقم  هب  هجوت  اب  دشاب  حیحص  تیاور  رگا  دنک و  یم  لقن  نزاخلا  نبا  ریسفت  زا  ینصحلا  بیدا  دمحم  ار  قوف  تیاور  - 323

. دوش یم  هجوتم  دنک  تقد  رگا  مه  زیزع ، هدنناوخ  دراد . یفیطل  ینافرع  هیجوت  نمحرلا  لیلخ  يالاو 
دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ 

؟ دننک ام  هب  یمشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآ 
1 ارسالا : - 324

ص 53 يا ،  هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  موحرم  هنازرف ،  دیقف  هللا  هیآ  ترضح  هتشون  هلبق ،  لوحت  سدقملا و  تیب  - 325
 71  - 69 ءایبنالا : -326

دیدج پاچ  راحبلا ج 4 ص 361 ، هنیفس  - 327
دیدج پاچ  راحبلا ج 4 ص 361 ، هنیفس  - 328

470 ص 463 -  نادلبلا ج 2 ، مجعم  329-ر ك 
تیب ص 14 لها  دقارم  - 330
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رکاسع نبا  ج 1 ، قشمد :  خیرات  بذهم  - 331
ج 1 ص 197 قشمد :  خیرات  بذهم  - 332

15 ص 7 -  ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  - 333
اه ص 63 هرطاخ  نیمزرس  ماش  - 334
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مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  تنب  ۀیقر  ةدیسلا 

ةراشا

1325 یلع - ، یلاخلخ ، ینابر  هسانشرس : 
بیدالا مساج  مجرتم  یلاخلخلا ؛ ینابرلا  یلع  فیلات  مالسلاهیلع / نیسحلا  مامالا  تنبهیقر  هدیسلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 1425ق =  یلاخلخ ، ینابر  مالسلاهیلع ؛ نیسحلا  بتکم  مق :]  : ] رشن تاصخشم 
هنومن 295 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 320000-8-91933-964 لایر ؛  320000-8-91933-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. یبرع تشاددای : 
. مالسلااهیلع نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش : ناشخرد  هراتس  یلصا : ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
همانتشذگرس 61ق -- . (ع - ،) نیسح تنب  (س ،) هیقر عوضوم : 

اههعومجم یبرع --  یبهذم  رعش  عوضوم : 
مجرتم مساج ، بیدا ، هدوزفا :  هسانش 

BP52/2/ر7ر25043 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/979 ییوید :  يدنب  هدر 

م33794-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نافارتعا

فقاوملاو ۀـّیخیراتلا  عطاقملا  نم  ًاریثک  ّنأ  لّوـألا : فارتعـالا  اـنتاف ـ  اـم  كردتـسن  نأ  یف  ًاـیناث  یعـسنلو  نیّیعقاو ، ًـالّوأ  نوکنل  امهمّدـقن 
وأ ریصقتلا  وأ  لفاغتلا ، كاذ  وأ  ۀلفغلا  هذه  ءاروو  قئاقحلا . نّیبتتو  يأرلا  حضّتیف  لایجألا ؛ یلإ  فَّرُعِتل  ءوضلا  اهیلع  طَّلُسی  مل  تاّیصخشلاو 

: ًالئاق هتملک  یف  مجرتملا  هب  حّرص  ام  ّالإ  ًاعیمج  اهضرع  ددصب  انه  انسل  ةدیدع  بابسأ  دّمعتلا .. وأ  مامتهالا  مدع  وأ  روصقلا ،
ۀیـشاح نم  اوناک  مّهنأ  دّرجمل  اّمنإو  ۀّیرـشبلل ، ٍۀمدخ  ۀّیأ  مهل  نکی  مل  نیذـلا  نیلوهجملا  ةریـس  لوح  تصّـصُخ  خـیراتلا  عطاقم  ضعب  ّنإ 

تعاضو مهَّقح ، اوسُِخب  دـق  خـیراتلا  ءامظع  نم  ریثکلا  ّنأ  دـجن  اذـهک ، ٍطارفإ  لباقم  دـیدشلا ، فسـألا  عمو  مهیدـیُرم . نِم  وأ  نیطالـسلا 
وأ مهئاوهأل ، اوعـضخ  نیذـلا  خـیراتلا  باّتک  قتاع  یلع  عقت  کلذ  یف  ۀـّیلوؤسملاو  ةدافتـساو . عاعـشإ  َزکرم  تناک  یتلا  ءاـطعملا  مهتریس 

. لایجألا مدخت  نأ  نکمی  یتلا  ةدیفملا  قئاقحلا  سمط  یلإ  مهتعد  یتلا  ۀملاظلا  تاموکحلا  طوغضل  اوملستسا 
نم ریثکلا  دّـمعت  ثیح  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعملا  ۀّـمئألا  ءانبأ  مه  ةءاّضولا  مهتریـس  لیـصافت  مظعم  تعاضو  مهَّقح  اوسُِخب  نیذـلا  نمو 
نم دجی  مویلا ال  ثحابلا  ّنأ  یّتح  اهفیرحت ، وأ  اهعییضت  وأ  مهتایح  نم  ۀّمهملا  قئاقحلا  ءافخإ  یف  روجلا ـ  نیطالس  نم  ٍزاعیإب  نیخّرؤملا ـ 

 (. ۀلیلقلا رطسألا  زواجتت  یتلا ال  ةریسیلا  تافطتقملا  ضعب  يوس  مهضعب  خیرات 
ۀبّیطلا قئاقحلل  عمجلاو  قیقحتلاو  بیقنتلا  یف  ًةروکـشم  ًادوهج  اولذـب  مهتدـیقع  یلع  يراـیغلا  نم  ًۀـعامج  ّنأ  وهف  یناـثلا ـ  فارتعـالا  اـّمأ 
ٍراصتنا وأ  ساّسح ، ٍّیخیرات  ٍفقوم  وأ  ۀّـمهم  ٍۀـعقاو  لوح  لماکتم  لصف  وأ  باتک  کلانه  نوکیل  فیرـشلا ، ّيوبنلا  تیبلا  لـهأب  ۀـقلعتملا 

. مهیلعو هیلع  هللا  تاولص  هلآو  ّیبنلا  یلإ  ٍۀبستنم  ٍۀّیصخشب  ٍفیرعت  وأ  ةدیقعل ،

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


مامإلا تنب  ۀّیقر  ةدّیسلا  باتک (  اهیلعو ، هیلع  ِهللا  ُتاوَلـص  هتنباو  نیـسحلا  ۀبیبح  ۀّیقر  ةدّیـسلا  صوصخ  یفو  دوهجلا ، کلت  رامث  نم  ناکو 
، اهماّیأ رَِصق  مغر  ةرهاطلا  اهتایح  لوح  ۀّمهم  تانایب  وأ  ٍلوصف  نم  اهلوح  درو  اّمع  ًالضف  ولحلا ، رماع  دّیـسلل  ماشلا )  یف  اهماقمو  نیـسحلا 
 ) و نامثع ، مشاهل  ماشلا )  یف  تیبلا  لآ  تارازمو  دهاشم  و (  يرئاحلا ، يدهم  دّمحم  خیشلل  نیَطبـسلا )  یلاعم  لثم ( : ۀّیبرعلا ، بتکلا  یف 

و يربطلا ، نیدلا  دامعل  یئاهبلا )  لماک  لثم ( : اهضعب ، مجُرت  یتلا  ۀّیسرافلا  بتکلا  یفو  طیُطق .. لآ  ماشهل  ۀقیقحلا )  ُتفشتکا  راوحلا  نم 
 ) ۀیسرافلا ۀغللاب  همساو  یلاخلخلا  ینّابرلا  خیـشلل  وهو  هب ، فیرعتلل  ضّرعتن  يذلا  باتکلا  اذهو  یفـسلفلا ، یلع  خیـشلل  ۀّیقر )  ترـضح  ) 

 (. ماشلا یف  ّرینلا  هجولا  ۀّیقر  ۀّیبرعلا (  ۀغللاب  ۀقیقدلا  هتمجرتو  ماش )  ناشخرد  هرهچ  ۀّیقر 
، ۀیخیراتلا بتکلا  تارـشع  رطـسأ  یف  عیـضت  داکت  وأ  هرابخأ  ّلقت  عوضوم  یف  ّتبـصنا  یتلا  دوهجلا  کلت  رکـُشَتل  ّهنأ  انفارتعا  دّـکؤن  انهو 

راعشألاو ۀعومـسملاو ، ۀنّودملا  تامارکلا  اهیلإ  فیـضتو  ءادعألا ، ملظ  مامأ  اهل  رـصتنتو  تاحیـضوتلاب ، اهمّعطتو  تاحفـص ، یف  اهعمجتف 
ۀعقاو دـعب  دیهـشلا  نیـسحلا  اهیبأ  یلع  ًۀـعوجفم  ًۀـمولظم  تدِهـُشتسا  یتلاو  اهیلع ، هللا  تاولـص  ۀـّیقر  ۀـمولظملا  ةدّیـسلا  ّقح  یف  ةدوشنملا 

. تاونس عبرأ  تالوقنملا  بلغأ  یلع  رمعلا  نم  اهلو  ۀبیئکلا ، ماشلا  ۀبرخ  یف  ءاروشاع ،
يزیزع کیدی ـ  نیب  يذلا  باتکلا  اذه  ۀّیمهأ  یّلجتت  انهو  مجرتملا :)  ۀملک  ناونع (  تحت  هلوق  ددصلا  اذه  یف  مجرتملا  ةراشإ  نم  ناکو 
سدـق راونأ  نم  ٍۀـبکوکو  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لـهأ  موجن  نم  ٍۀـمجن  لوح  هلیـصحت  نکمی  ٍرْدَـق  ربکأ  هتاـّیط  نیب  عمج  ثیح  ئراـقلا ؛ـ 

مغر یسآملا  تشاعو  اهّنس ، رغِص  یلع  تمُِّتی  یتلا  ۀّیقر ، ةدّیـسلا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ةزیزع  یهو : الأ  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعملا 
. ۀمولظم ًةدیهش  ماشلا  ۀبارخ  یف  ایندلا  ةایحلا  تقراف  نأ  یلإ  اهرافظأ ، ۀموعن 

فّلؤملا ۀمّدقم 

: نیترقف تنّمضت  دقو 
داریإ دعبو  ءامسلا . لهأل  ٌنامأ  موجنلا  ّنأ  امک  ضرألا  لهأل  ٌنامأ  مّهنأ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  فرش  یف  ٍۀفیرش  ٍتایاور  ۀلمج  یلوُألا ـ 

ةدّیـسلا هذـه  ةایح  خـیرات  نع  ةرابع  وهو  ئراقلا ـ  يزیزع  کیدـی ـ  نیب  باتکلا  اذـه  عضن  هباـتکب : ًاـفّرعم  لاـق  تاـیاورلا  کـلت  ّفلؤملا 
یلع ءاروشاع  یف  ةدلاخلا  هتضهنو  نیسحلا  مامإلا  ۀّیمولظم  لاصیإ  یف  تکراش  دق  تناکو  رَجَحلا ، یکُبت  یتلا  اهتّصقل  ٍضارعتساو  ۀلیلجلا ،

 «. ۀنوعلملا ةرجشلا  مهنع ب « ـ میرکلا  نآرقلا  ّربع  دقو  مهّربجتو ، ۀّیمأ  لآ  دادبتسا  یلع  رخآ  ٌدهاش  اهربق  كاذ  وه  اهف  اهّنس ، رغص 
یئانبأ دحأ  ضِرَم  ۀنـس 1978م  دودح  یف  ًالئاق : باتکلا  اذهل  هفیلأت  ببـس  نع  ّفلؤملا  اهیف  ثّدحت  دقف  ۀمّدقملا ، نم  ۀـیناثلا ـ  ةرقفلا  اّمأ 
ةدّیسلا مومغلاو  مومهلا  ۀبحاص  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ةزیزعب  انلّـسوتف  ریداقتلا ، ّلقأ  یلع  لبقتـسملا  یف  قَّوُعیـس  ّهنأ  اّنقیأ  یّتح  ًادیدش  ًاضرم 

ًائیـش ّنأکو  يدلو  َیفُـش  دمحلاو هللا ـ  اهتایانع ـ  ۀکرببو  ةدجاملا .. هذه  لوح  ًاباتک  بتکأ  نأ  ًاملاس  هضرم  نم  يدلو  ماق  نإ  ُترذنو  ۀّیقر ،
. هیف نکی  مل 

ّنأ ّالإ  ءانعو ، ٍدهج  دعب  تعطتسا  ام  تعمجف  مالسلا ، اهیلع  ۀّیقر  ةدّیسلا  رکِذ  تلوانت  یتلا  رداصملا  ۀعلاطم  یف  ُتعرـش  تقولا  کلذ  نمو 
کلذ یف  یلاـعت  َهللا  ُترختـساو  باـتکلا ، فیلأـتب  أدـبأ  نأ  تیونف  يرْذَـنب ، یتجوز  ینترّکذ  یّتح  اـهّبترأ ، نأ  نود  ًةّدـم  تیقب  یتانّودـم 
یلِبق نِم  ًةاجزم  ًۀعاضب  همّدـقُأل  تقو ، ّلقأب  ُهتممتأ  یّتح  باتکلا  فیلأت  ُتأدـبف   [، 31: ّجحلا مهَروُُذن [ »  اُوفُوْیلَو  ۀمیرکلا « : ۀـیآلا  تناکف 

. اهیلع هللا  مالس  ۀّیقر  ۀمیتیلا  ةّردلاو  ۀمولظملا  ةدّیسلا  ةایح  نع 

باتکلا ناکو 

: یلاوتلا یلع  یه  ًالصف ، یف 17 
خیرأتو ینامثعلا ، مکحلا  رخاوأ  یف  رهاطلا  اهربق  ءانب  دیدجت  ۀّصقب  اهأدب  مالـسلا ، اهیلع  ۀـّیقر  ةدّیـسلا  لوح  ۀـّیخیراتلا  رداصملا  مدـقأ  1 ـ 
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. رهاطلا اهدقرم 
. ًاّیخیرأتو ًاّیناّکسو  ًاّیفارغج  ماشلا : 2 ـ 

. ّیتریس ّینآرق ـ  ثحب  ۀّیمُأ ،)  ونب  نآرقلا (  یف  ۀنوعلملا  ةرجشلا  3 ـ 
. ّیئالو ّینآرق ـ  ثحب  مالسلا ،)  مهیلع  تیبلا  لهأ  نآرقلا (  یف  ۀبّیطلا  ةرجشلا  4 ـ 

. میظع ربصو  ۀملؤم ، عئاقو  ماشلا ، یلإ  ایابسلا  بکرو  ءاروشاع  ثادحأ  5 ـ 
. ۀمیظع فقاومو  ۀعجفم  عئاقو  ماشلا ، یف  تیبلا  لهأ  6 ـ 

. ماشلا یلإ  ءالبرک  نم  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  ةایح  نم  7 ـ 
.ـ ۀنس 830 ه یناگروگلا  رومیت  نیدلا  بطق  ریمألا  ۀّصق  ّقحلا ، ماقتنا  8 ـ 

. رشع يداحلا  ۀلیل  ریخألا ، ءاقللا  ءاروشاع ، موی  یف  ۀّیقر  ةدّیسلا  ۀبّیطلا  ةرجشلا  ةرطعلا : ةریسلا  باحر  یف  9 ـ 
تیبلا لهأ  نجـس  ۀّیقرو ، سارلا  نیب  ۀثداحم  فیرـشلا ، سأرلا  ثیدح  مانملا ، یف  اهَدلاو  يرت  اهیلع : هللا  مالـس  ۀـّیقر  ةدّیـسلا  ةداهـش  10 ـ 

. ماشلا ۀبِرَخ  یف  ءازعلا  نومیقی  تیبلا  لهأ  ۀلِّسغُملا ، ثیدح  مالسلا ، مهیلع 
. ۀنیدملا یف  ۀّیقر  ةدّیسلا  ۀبیصم  ۀنیدملا ، یلإ  ایابسلا  ةدوع  ۀّیقر ، ةدّیسلا  ةرایز  هترامع ، مالسلا : اهیلع  ۀّیقر  ةدّیسلا  مرح  11 ـ 

دّکؤت ۀفیرش  ًۀمارک   ( 16 دروأ (  ثیح  انیدیأ ، نیب  يذلا  باتکلا  یف  لوصفلا  ّمهأ  نم  اذهو  اهیلع : هللا  ُمالـس  ۀـّیقر  ةدّیـسلا  تامارک  12 ـ 
ةّوبنلا تیب  لهأ  نم  اّهنأ  هیلع ، هللا  تاولـص  نیـسحلا  هللادبع  یبأ  ۀّنجلا  لهأ  بابـش  دّیـس  نم  ۀـعّرفتملا  ۀـسّدقملا  ۀـعبنلا  هذـه  هدّـکؤت  امیف 

نم ایلُع  ًۀـلزنمو  نأشلا ، نم  ًانأش  اهل  ّنأو  مهیلع ، هللا  مالـس  راربألا  هتیب  لآو  هللا  لوسر  دـنعو  هللا  دـنع  ًاعیفر  ًاماقم  اهل  ّنأو  یکازلا ، رهاـطلا 
هللا ءایلوأ  مّهنأ  اهبو  مهب  دـقتعا  نَمو  نینمؤملا ، نیلاوملاو  ةرهاطلا  ةرتعلا  یّبحم  یلع  اهتاکربب  ثعبت  ۀـّینارونلا  اـهحور  تلاز  اـمو  لزاـنملا ،

. هؤابحأو
مهبولق اومّمی  اّملف  لبق ، نم  اّولَـض  ًاسانُأ  تده  مکو  ءالولاو ، ۀّبحملاو  داقتعالاب  هللا  لآ  یلإ  سانلا  َبولق  تامارکلا  هذـه  لثم  تّدـش  مکو 

. ةرخآلاو ایندلا  یف  اومعنو  اورصبتساو ، اوزاف  هللا  ۀمحر  ّلاحم  یلإ 
. تایاورلاو نآرقلا  یف  ماشلا  13 ـ 

مث ماشلا ، یف  ءایبنألا  تاماقمل  رکِذو  عئاقوو ، خیراوت  مالـسإلا .. دهع  یف  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنألا  دـهع  یف  ماشلا : یف  ۀـّیخیراتلا  راثآلا  14 ـ 
اهتافو یلإ  مالسلا  اهیلعو  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تنب  يربکلا  بنیز  ۀمّرکملا  ۀلیقعلا  ةایح  نم  ٍءیشو  كانه ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  دقارم 

. اهنفدو
. اهتافو یلإ  ءالبرک ، ۀضهن  یف  اهفقاوم  مالسلا : اهیلعو  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تنب  موثلک  ّمأ  ةدّیسلا  15 ـ 

اهیلعو هیلع  نیسحلا  مامإلا  تنب  يرغصلا  ۀمطاف  ةدّیسلا  مث  رصتخم ، فیرعت  مالسلا : اهیلعو  هیلع  نیـسحلا  مامإلا  تنب  ۀنیکـس  ةدّیـسلا  16 ـ 
. يرخأ تاّیصخشو  مالسلا ..

عیفرلا بدألاو  ۀبّیطلا ، فطاوعلا  نم  لمحی  امل  باتکلا ؛ لوصف  مهأ  نِم  کلذک  وه  رخآ  ٌلصف  اذهو  ءارعشلا : رعـش  یف  ۀّیقر  ةدّیـسلا  17 ـ 
لـصفلا اذه  ّمضف  ربانمو ، ٍمالقأ  باحـصأ  اّهنأ  ۀـفورعم  ةدّدـعتم  تاّیـصخش  لِبق  نم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأل  ۀـّبحملاو  ةّدوملاب  هّجوتملا 

. ۀقّفوم ًۀمتاخ  باتکلا  اذه  متَتُخی  اهب  ةرخاف .. ةدیصق  ( 16)

ایاصَوو ایازَم ..

عوضوملا بسانی  ام  ناکف  یبدألا ، ناسللاو  ۀـّیملعلا  ةّداملا  نیب  عَمَجف  بیطخ ، ملقب  ِبتُکو  ثحاب  ِۀـّیلقعب  فِّلُأ  ّهنأ  باـتکلا  اذـه  اـیازم  نم 
. ۀّیئالو ٍۀّیدئاقع  ٍۀّصقو  ۀّیقیقحت ، ۀّیخیرات  ۀّیضق  نیب  ًاعماج  هرابتعاب 
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. داک وأ  عاض  اّمبر  ًاتاتـش  عوضوملا  یلإ  فیـُضی  اذـهو  ۀـّیبرع ، ریغو  ٍۀـّیبرع  ۀـعّونتم : رداصم  نم  هتدافتـسا  وهف  باتکلل ، رخآلا  زایتمالا  امأ 
عئاقولاو ۀّیفارغجلا ، ثوحبلاک  اهب : ۀقّلعتم  وأ  مالـسلا  اهیلع  ۀّیقر  ةدّیـسلا  ةداهـش  ۀّـصقل  ةدّـهمم  ةدـیدع  ٍتاعوضوم  نم  هتدافتـسا  کلذـک 

 (، ۀّیمُأ ینب  ۀثیبخلا (  ةرجشلا  نیترسألاب : فیرعتلا  دعب  ایابسلا  ریـسمو  ءاروشاع ، موی  ۀّیـضقل  ٍضارعتـسا  یلإ  ۀّینآرقلا .. تانایبلاو  ۀّیخیراتلا ،
. اهیلع هللا  مالس  ۀّیقر  ةدّیسلا  ةایحب  ۀطبترملا  عیضاوملا  ضعب  یلإ  ًۀفاضإ  مالسلا ،)  مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀبّیطلا (  ةرجشلاو 

، يوغللاو یّنفلاو  ّیبارعإلا  بناجلا  یف  ٍقیقدت  یلإو  حصفأو ، ملسأ  ۀّیبدأ  ٍتاغایـص  یلإ : هنم ـ  عضاوم  یف  جاتحی ـ  لاز  ام  باتکلا  نأ  یقبی 
: نیَرَخآ نیرمأ  نِم  ّدبال  کلذک  نیقباسلا ، نع  ۀلقانلا  ۀثیدحلا  رداصملا  نع  رهشألا  عجارملاو  مدقألا  رداصملاب  ۀضاعتسالا  یلإو 

. ًاماکحإ ّدشأ  نوکیل  هلوصفو ، باتکلا  فیلأت  ۀّیجهنم  یف  رظنلا  ةداعإ  لّوألا ـ 
. اهتاّیوه رکِذ  عم  باتکلا ، نیودت  یف  فلؤملا  اهدافتسا  یتلا  رداصملا  ءامسأب  لودج  اهنم  باتکلل ، ۀّیرورض  سراهف  عضو  یناثلا ـ 

لـضفأ نوکی  نأ  هیف  عَمُطی  ّهنأ  ّالإ  قیفوتلا ، نم  ریثکلا  لان  دقف  یملعلا ، هنادـیم  یف  فَّلؤملا  اذـه  لضف  نَبُغی  نأ  ّحـصی  ال  لاح ، ّلک  یلعو 
. یلاعت هللا  ءاش  نإ  ۀمداقلا  تاعبطلا  یف 

ماف هرقن  بسا 

باتک تاصخشم 

يرابیوج یتعارز  دمصلادبع  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

ناتساد

داب دنایامن . یم  ار  طوش  هدکهد  فرب ، يدیپساما  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ملاع  قلطم ، یکیرات  دـیراب . یم  نانچمه  فرب  دوب و  بش  ياه  همین 
اب هرجنپ  رد و  يالبال  زا  درک و  یم  دروخرب  لکـش  يا  هلپ  لزانم  ياهراوید  هب  تدش  اب  ریزارـس و  هدکهد  یبرغ  ياه  هلق  يالاب  زا  يدـنت 

رـسارس دش . یم  دیدپان  هتفرگ و  رارق  داب  ریـسم  رد  دـعب  یکدـنا  جراخ و  اه  هناخ  شکدود  زا  یگنر  هریت  دود  دـش . یم  اهقاتا  دراو  راشف 
ياهگرگ هزوز  اهگس و  يادص  رود  نادنچ  هن  يا  هلـصاف  زا  و  تساخ ! یمرب  اجنآ  زا  گرم  سفن  اهنت  هک  دنام  یم  یناتـسربق  هب  هدکهد 

هک یلوغ  درک ! یم  مادـنا  ضرع  وا  رب  هدرک و  هطاحا  ار  تشد  هرد و  هدـکهد و  هتـشارفارب  یتماـق  اـب  هوک  دیـسر و  یم  شوگ  هب  هنـسرگ 
نوریب هب  یمک  عاعـش  ات  هرجنپ  زا  اـه  سوناـف  نازرل  رون  و  دـندوب ، باوخ  رد  همه  مدرم  دوب !! هتـشادهگن  دوخ  ياـپ  ریز  رد  ار  يا  هچروم 

هناـخ زوسدرگ  غارچ  بش ، زا  عقوم  نآ  رد  هک  دوب . هدـش  عقاو  هللا  نیع  لزنم  هوک  هنماد  هدـکهد و  هطقن  نیرتـالاب  رد  درک ... یم  تیارس 
يور ار  هدـش  سیخ  هلوح  دوب و  هتـسشن  شناوج  كرتخد  رانک  يردام  راشرـس  قشع  اب  اما  طرفم  یگتـسخ  اب  شرـسمه  دوب . نشور  شا 

هدنکارپ مکارتم  ياضف  رد  ار  يدب  يوب  تخوس و  یم  تاناویح  هلافت  اب  هک  قاجا  رانک  ردپ  درک . یم  شروشاپ  ای  داهن و  یم  شا  یناشیپ 
هب هنارکفتم  بیرغ و  یسح  مروتم و  ینامشچ  اب  هدیشک و  شـشود  فرط  ود  ات  ار  یتخمز  هنهک و  فاحل  هداد و  هیکت  راوید  هب  درک ، یم 
زا ار  شیوخ  یتمالـس  یباداش و  مامت  هک  تشذـگ  یمن  شا  يرامیب  زا  هاـم  ود  زا  رتمک  هک  یناوج  رتخد  تروص  هب  درک . یم  هاـگن  هیقر 
يا هدنبنج  ناوختـسا  هدیـشاپ و  مه  زا  شا  هراوق  دـق و  دوب و  هدرک  شوخ  اج  رـس ، هساک  رد  شگنر  ینامـسآ  نامـشچ  دوب و  هداد  تسد 
یم تخوس و  یم  زرل  تدـش  بت و  شتآ  رد  دـندش  یم  بل  هب  ناج  كاـنزوس  يامرـس  زا  مدرم  هک  یناـمز  و  اهبـش ، رثکا  هک  دوب  هدـش 
اما يروابان ، رد  دـنتفر و  شغارـس  هب  مه  بت  دردرـس و  نآ  لابند  هب  دوب و  هدـش  یگدروخامرـس  راچد  ناتـسمز  زاغآ  اب  هیقر  تخاس .... 
شا يرامیب  لوا  ياهزور  رد  هک  دنزرف  تاجن  يارب  ردـپ  تفرگرب . رد  ار  شدوجو  یتوبکنع  رات  نوچمه  درد  یـضیرم و  هتـسهآ  مارآ و 
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زا هیمورا ، زیربت ، وکام ، ناکشزپ  دوب . هدرب  ار  وا  ایهم و  شیارب  دش  نکمم  اجک  ره  دوب و  مزال  هچنآ  ره  داد  یمن  ناشن  یتیـساسح  نادنچ 
هک ییاج  ات  دیسر  یم  هجیتن  هب  رتمک  رتمک و  دیشوک  یم  شدنزرف  تاجن  هار  نتفای  رد  رتشیب  هچ  ره  ردپ  و  دندوب . هدنام  كرتخد  نامرد 

جلف المع  یمک  تدـم  زا  سپ  ناوتان و  اپ  ود  هیحاـن  زا  هک  تشذـگن  يزیچ  هجیتن  رد  تفرگرب . رد  ار  كرتخد  تالـضع  یهاـکناج  درد 
هیقر دوب  نکمم  هک  ییوراد  شیامزآ و  ره  دندرک و  یم  حرطم  ار  وا  ینالضع  متسیس  يدوبان  لیلحت و  ینالضع و  ضابقنا  ناکشزپ  دش .

هک مسبتم  هشیمه  باداش و  هیقر  هک  درک  یمن  رواب  لیماف  لها  اـی  یلاـها و  زا  یـسک  درکن . يریفوت  اـما  دـندناروخ  وا  هب  دـشخب  دوبهب  ار 
ینانآ همه  شنیدـلاو و  دـتفیب . اپ  زا  هنوگنآ  يا  هداتفا  اپ  شیپ  یـضیرم  اب  دوب  لحم  نارتخد  رگید  يارب  تیمیمـص  ایح و  یکاپ و  يوگلا 

ناشزیزع تاجن  يارب  هتسب و  لیخد  ار  هقطنم  سدقم  ياهناکم  مامت  نیدلاو  دندرک . یم  اعد  دنتـشاد  یم  تسود  ار  وا  بلق  میمـص  زا  هک 
ناضمر كرابم  هام  ياهبش  زا  یکی  رد  دنامب . هدنز  ناشرمع  راگدای  رتخد  اهنت  (ع ) نیموصعم ياعد  یهلا و  فطل  هب  ات  دندوب ، هدرک  رذن 

رد هک  يدردمه  نواعت و  حور  تروشم و  روش و  اب  دیاش  ات  دـندمآ  مه  درگ  هللا  نیع  لزنم  رد  لحم  نادیفـس  شیر  نالیماف و  زا  یعمج 
ناشنادـنزرف نآرق  یبرم  يراـمیب  درد و  يارب  يا  هراـچ  تسا  مکاـح  یطیحم  ناـنچ  رد  یلو  تـسه  يربـخ  نآ  زا  رتـمک  ینوـنک  عـماوج 

وا نامرد  زا  زین  نارهت  ناکـشزپ  دوب و  هجیتن  یب  مه  راب  نیا  دـش ...  هدراذـگ  نارهت ، رد  هیقر  هجلاـعم  يریگیپ  رارق  ماجنارـس  دنـشیدنیب و 
اـیوگ و وا  یکـشزپ  هدـنورپ  رد  دـندوب و  هدرک  یط  كرتخد  تاـجن  يارب  هیمورا  زیربت و  ناکـشزپ  هک  ار  یلحارم  دـندوب و  هدـنام  زجاـع 
زا دنبایب . ار  ینارحب  نینچ  داجیا  لماوع  دنتـسناوتن  مه  هتفرـشیپ  لیاسو  اب  یتح  دـندرک . یناوتان  زجع و  راهظا  المع  دـییات و  ار  دوب  نشور 

رطاخ هب  اهنت  اهنآ  شالت  و  دندوب ! هدناوخ  ار  ناشزیزع  همان  نایاپ  هدرک و  قارف  هب  نیقی  هک  دندوب  ناوج  كرتخد  ردام  ردـپ و  رتشیب  همه 
نوچمه دندیـشک و  یم  یباوخ  یب  درد  بت و  ندـناشنورف  يارب  حبـص  هب  ات  هاگ  هک  دوب  يردام  يردـپ و  تفلا  سنا و  هدروخ  هرگ  داهن 

بش هک  درک ، یم  هنال  ناشناج  رد  هاکناج  مغ  دندیدرگ و  یم  دوخ  یبلق  اجلم  عمش و  رود  هب  یکیرات  بش  رد  هک  دندوب  یقـشاع  هناورپ 
دیپس يا  هماج  نوچمه  فرب  دوب و  هدنامن  یقاب  یتصرف  ون  لاس  ندیسر  ارف  ات  رگید  درک ...  یمن  حبص  رحس  ات  عمش  دوب و  یقاب  نانچمه 

هدکهد دوب . هدروآرب  رـس  هوک  سپ  زا  ینالوط  هرودکی  زا  سپ  یناتـسمز  باتفآ  نیلوا  درک . یم  ییامندوخ  هقطنم  طوش و  هوک  تماق  رب 
هناخ ماب  هک  دوخ  لزانم  طایح  رد  نانک  يداش  هدـکهد  ياه  هچب  دناتـس ! یم  ار  هیقر  ناج  يرامیب  هک  هنوگنآ  دوب  هتفرگ  يا  هرابود  ناج 

لیدنق ار  اه  هناخ  فقـس  رود  ات  رود  دنتخادرپ . یم  یفرب  مدآ  نتخاس  ای  يزاب و  فرب  هب  دندش و  یم  عمج  دش  یم  بوسحم  زین  يرگید 
اب یمارآ و  هب  اه  خـی  اهفرب و  و  تسا ! نازیوآ  ینز  ندرگ  رب  هک  دوب  تالآرویز  ساملا و  تشرد  ياـه  هناد  راـگنا  دوب  هتفرگ  یخی  ياـه 

تخود و یم  مشچ  هرظنم  نیا  هب  شکیرات  قاتا  نورد  كرتخد  دنداتفا و  یم  نیمز  هب  هرطق  هرطق  اه  لیدنق  دش  یم  بآ  اهزور  تشذـگ 
لثم هچ  رگا  دـندرک ! یم  بآ  ار  شدوجو  زا  هرطق  هرطق  اهیرامیب  ناروف  درد و  شتآ  هک  تشاگنا  یم  یخی  ياه  لیدـنق  دـننامه  ار  دوخ 

هب دوب  راوشد  شیارب  ییادـج  رواـب  دوب . زیتـس  گـنج و  رد  هراومه  شداـهن  یلو  دـناوخ  یم  نآرق  تشاد  یتـسرد  لاـح  قمر و  هتـشذگ 
ره و  درک ، یم  هنخر  شدوجو  رد  يرامیب  زا  رتارف  يدرد  تسیرگن . یم  دوخ  ینونک  لاـح  هب  دیـشیدنا و  یم  شیاـهوزرآ  اـه و  هتـشذگ 

یمسج درد  اب  ار  اهزور  نانچ  مه  تشادن و  وا  هیحور  رد  يریثات  دنداد  یم  يراودیما  دندش و  یم  عمج  شدرگادرگ  وا ، ناتـسود  هچنآ 
يدیپس دوب و  هدرک  دوجو  راهظا  ریذپان  يریـس  یعلو  اب  نیمز  دندش و  بآ  اه  خـی  راهب ، ندیـسر  ارف  اب  تشاذـگ . یم  رـس  تشپ  یناور  و 

یتدم زا  دـعب  تاناویح  رگید  نادنفـسوگ و  هلگ  دوب . هداد  توارط  يزبسرـس و  هب  دـعب  یکدـنا  یهایـس و  هب  ار  شیاج  یمارآ  هب  تعیبط 
رانک دـنموزرآ  گنتلد و  هیقر ، دـنتخادرپ . یم  ندرک  ارچ  يزاب و  هب  هاگارچ  رد  هقالع  اب  هدـمآ و  نوریب  اه  لغآ  اـه و  هلیوط  زا  ینـالوط 

كرتخد ناتسود  يراهب  زور  کی  تخادرپ . یم  شا  هتشذگ  تارطاخ  یعادت  اه و  ییابیز  ياشامت  هب  تسشن و  یم  قاتا  کچوک  هرجنپ 
دیزرو رارصا  دوخ  هبون  هب  مه  ردام  درکن . لوبق  ردپ  اما  دنربب  همشچ  رانک  هب  يروخاوه  يارب  ار  وا  ات  دنتساوخ  شردپ  زا  رارصا  اب  ناوج 

هتفرگ و ملد  هنوخ  قاـتا و  نیا  وت  همـشچ ، راـنک  دـنربب  ونم  هک  ماوخ  یم  مدوخ  نوجاـباب  تفگ : وا  هب  هیقر  هکنیا  اـت  تفریذـپن  ردـپ  یلو 
طاـیتحا و اـب  ار  وا  شـشاداد  نز  ردارب و  درک . لوـبق  هرخـالاب  و  مرب ....  هدـب  هزاـجا  هش  یمن  ما  یچیه  نم  مدـش . هفخ  منک  یم  ساـسحا 
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هلصاف همـشچ  اب  رتشیب  یمدق  دنچ  هک  ار  طولب  يالاب  دنلب  تخرد  ریز  لحم  نارتخد  دندرب  رظن  دروم  لحم  ات  هدرک و  یپیج  راوس  تمحز 
کـشا ياه  هناد  دش . لوغـشم  ناراسهوک  تشد و  هاگارچ و  ياشامت  هب  هپت  هرمک  زا  داد و  هیکت  تخرد  هب  هیقر  دندرک و  شرف  تشادـن 

رود نادنچ  هن  ياه  هتشذگ  هب  وا  ایوگ  دش ، ریزارس  شا  هتسشن  درگ  هب  نامشچ  زا  هلالآ  قیاقـش و  ياهلگ  يور  هب  هتـسشن  منبـش  نوچمه 
دیرپ یم  نوریب  هپت  لد  زا  اراوگ  درس و  بآ  دنکن . یتحاران  ات  دنریگب  ار  وا  يولج  دنتسناوت  یتخس  هب  ناتسود  زا  يدادعت  دوب . هدرک  رفس 

. داد یم  ناکت  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  هزات  ياهگرب  دـیزو و  یم  برغ  زا  يراهب  کنخ  میـسن  تفرگ . یم  شیپ  رد  ار  هرد  تشد و  هار  و 
هتخت رانک  هک  یشحو  یبالگ  تخرد  ریز  ناپوچ  دندیرپ . یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  یلاحشوخ  رورـس و  اب  تخرد  يور  ناکـشجنگ 

هچب ناکدوک و  يادص  دیـسر . یم  شوگ  هب  مه  هرد  يوس  نآ  ات  وا  ین  يادـص  تخاون  یم  ین  دوب و  هتـسشن  تشاد  رارق  یگرزب  گنس 
رب مسبت  مارآ  مارآ  نوگانوگ  رظانم  ياشامت  رد  قرغ  هیقر  دش و  یم  هدینـش  همـشچ  رانک  ات  دندرک  یم  يزاب  هلوره  هدکهد  نورد  هک  اه 

دندنام اجنآ  رد  هیقر  اب  رصع  ات  اهنآ  دندوب  یضار  دوخ  راک  زا  رایسسب  شناتـسود  یلو  دوب  يدولآدرد  مسبت  هچ  رگا  تسب . شقن  شنابل 
عمج هب  مه  زور  نآ  و  تشگرب . دوخ  کچوک  قاتا  هب  هرابود  یلاحـشوخ  زا  ییایند  اب  زین  هیقر  دندراذگ و  یقاب  ار  يزیگنا  هرطاخ  زور  و 

. دندیـشک یم  ار  شراظتنا  زارد  نایلاس  زا  سپ  شردام  ردپ و  هک  یتصرف  دوب  هدنامن  جـح  مایا  هب  يزیچ  تسویپ ...  وا  یتمالـس  ياهزور 
ناشرارـصا ناگتـسب  زا  يدادعت  هللا و  نیع  ردارب  دندوب  لزلزتم  كرتخد  یـضیرم  رطاخ  هب  اما  دنتفر  یم  هکم  هب  تسیاب  یم  اهنآ  لاس  نآ 

ات دـنداد  لوق  همه  و  دـنورب . ار  رفـس  نیا  امتح  هک  دنتـساوخ  اهنآ  زا  دوخ  هبون  هب  زین  لحم  یلاـها  یلو  دوب ، هجیتن  یب  جـح  هب  نتفر  يارب 
درد زا  یلو  دوب  هدرک  ادـیپ  نیژنآ »   » تیـساسح هیقر  هک  دوب  یتدـم  هتبلا  دـننک . تبظاوـم  هیقر  زا  دـنراد  ناوـت  رد  هچ  ره  ناـش  نتـشگرب 

شیپ و اهلاس  زا  هک  داتفا  شنیدـلاو  هدروخ  كرت  ياهاپ  ناتـسد و  دایب  هیقر  دوب . هدـنام  یقاب  عضو  نامه  اب  دوبن و  يربخ  رگید  زوسناـج 
لها همه  هک  حبـص  زور  کی  دننک . رفـس  هکم  هب  هک  دنتـشاد  يا  هقالع  قایتشا و  هچ  دندیـشک و  یم  راظتنا  ردـقچ  جـح  مان  تبث  زا  سپ 
دیاش دینکب  اعد  مارب  اجنوا  دیرب  ور  رفـس  نیا  امـش  داوخ  یم  ملد  تفگ : درک و  شنیدلاو  هب  ور  دـندوب  هتـسشن  هناحبـص  هرفـس  رود  هناخ 

زا همه  دیشک و  شوغآ  رد  ار  شرتخد  تقاط  یب  ردام  دیرب  ار  شناما  هفرـس  هیرگ و  هداد و  ور  مباوج  (س ) ارهز ترـضح  مارتحا  هب  ادخ 
هیقر دوب و  هدـنامن  جـح  مسارم  ناـیاپ  هب  يزیچ  دـنورب ....  ار  رفـس  نیا  هک  دـندش  ممـصم  شرـسمه  هللا و  نیع  دـندرک  هیرگ  بلق  میمص 

يدوز هب  هک  تسناد  یم  درک  یم  هاـگن  ار  هدـکهد  هداـج  تسـشن و  یم  هرجنپ  راـنک  حبـص  زور  ره  دوب . شنیدـلاو  راـظتنا  مشچ  تخس 
دیـشخب یم  قاتا  هب  ار  یمیالم  يامرگ  هک  قاجا  رانک  هیقر  هک  دوب  هجحیذ  مهدزای  بش  دمآ ...  دنهاوخ  هار  نامه  زا  شناسک  نیرتزیزع 

باوخ زا  همیـسارس  هیقر  دوب  هدرک  نیگآرطع  ار  طوش  تشد  ربکا  هللا  نینط  اب  حبـص  ناذا  دش و  دنلب  هدکهد  نذوم  يادص  دوب . هدیباوخ 
هک دوب  یباوخ  رکف  رد  دیمهف . یمن  يزیچ  یلو  دیـشیدنا  یم  شباوخ  هب  توهبم  تام و  تسـشن ، شتروص  رـس و  يور  قرع  دش و  رادیب 

شغارـس هب  درد  رگید  راب  هک  يزور  دوب . لایخ  رکف و  رد  ار  زور  نآ  مامت  تفر ...  ورف  باوخ  هب  لاـح  ناـمه  رد  دوب و  هداد  خر  شیارب 
هیقر و يومع  هللا  ناما  دیماجنا . لوط  هب  بش  ياه  همین  ات  تفرگ و  ارف  ار  شدوجو  يدیدش  بت  دروخ و  مهب  شلاح  بش  نآ  دوب ، هدمآ 

بـش نآ  دنیامن ; یلمع  دندوب  هداد  هللا  نیع  جاح  هب  هک  ار  یلوق  ات  دنربب  نارهت  ای  زیربت  هب  ار  وا  دـعب  زور  ود  هک  دنتـشاذگ  رارق  شردارب 
شردارب زا  هیقر  اوه  ندش  نشور  اب  دش . رادـیب  باوخ  زا  نارگن  همیـسارس و  زاب  دـید و  باوخ  رد  رگید  راب  ار  هتـشذگ  بش  يایؤر  هیقر 

هچ هیقر  هک  دوب  بجعتم  تسـشن  شا  هدازردارب  رانک  رد  ومع  هک  تشذگن  يزیچ  دـیایب و  شندـید  هب  هک  دـهدب  ربخ  ومع  هب  ات  تساوخ 
مگب و شداد  وت و  هب  طـقف  ور  يزیچ  هی  ماوـخ  یم  نوـجومع  تفگ : هیقر  دـندوب و  ریحتم  مه  شنارهاوـخ  ناردارب و  دراد . وا  اـب  يراـک 
هک مدـید  ور  یباوخ  بشیرپ  بشید و  نم  نوجومع  داد : همادا  هدرک  ضغب  ییولگ  اب  هیقر  دـنتفر . نوریب  قاتا  زا  هداوناـخ  ياـضعا  رگید 

مناخ تفگ : دروخ  هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا  دز و  یم  قرو  ار  شا  يرظن  مود  لاـس  یبرع  باـتک  هک  یلاـح  رد  مگب و  نوتهب  یتسیاـب 
مالـس دنتـشذگ  یم  ام  هناخ  رانک  زا  هک  مدید  دندوب  ماف  هرقن  ياهبـسا  رب  راوس  هک  فافع  اب  ياهمناخ  زا  يدادـعت  هارمه  هب  ار  یـشوپزبس 

. دندرک یم  مارتحا  دندیدرگ و  یم  وا  درگ  اهمناخ  هیقب  هک  تسا  یتکوش  لالج و  اب  مناخ  دوب  مولعم  دنداد . مباوج  ییورشوخ  اب  مدرک و 
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هب هتخادنا  ریز  هب  رس  كرتخد  ردارب  ومع و  يریگ ، یم  افش  مق ، ایب  هنم  شیپ  تدرد  ياود  هیقر ، مرتخد  تفگ  درک و  نم  هب  ور  مناخ  نآ 
ومع درک . یم  سح  دوـخ  دـنمدرد  لد  يور  ار  شکـشا  یمرگ  دز  یم  قرو  ار  شباـتک  هک  ناـنچ  مه  هـیقر  دـنداتفا و  هـیرگ  هـب  تدـش 

نسحم تفگ  شا و  هدازردارب  هب  درک  ور  دعب  وگن  یسک  هب  ور  عوضوم  نیا  ومع ، زیزع  تفگ : تفرگ و  مارآ  يردق  ات  تشذگ  یتاظحل 
هیرگ هدرک و  بلط  ور  هیقر  (س ) هموـصعم یب  یب  ینک . یم  هداـمآ  وـتدوخ  رـصع  اـت  مـق  هـب  نـتفر  يارب  دـمهفب  یـسک  هـکنآ  یب  نوـج 

هک ار  يدیپس  ياهربا  يراهب  کنخ  میـسن  دومیپ و  یم  هار  طوش  یبآ  نامـسآ  رد  یناج  مک  باتفآ  دوب و  رـصع  دـهدب . همادا  تشاذـگن 
شیپ رد  ار  وکام  هار  نانآ  تشذـگ . یم  اه  هپت  اه و  هناخ  يور  زا  زین  شا  هیاس  هک  يروط  هب  دـناود  یم  قرـش  فرط  هب  دـندوب  هکت  هکت 
رظتنم دنا و  هداتـسیا  هک  دندید  ار  مرح  ياه  هتـسدلگ  دورو  ودـب  رد  دـنداهن  مق  هب  مدـق  هبنـش  جـنپ  حبـص  هد  تعاس  دـعب  زور  دـنتفرگ و 

ار عوضوم  یلو  دنتفر  نایانشآ  زا  یکی  لزنم  هب  دنداد و  (س ) یب یب  هب  یمالس  رود  زا  دنیوگب . دمآ  شوخ  اهنآ  هب  ات  دنتـسه  ناشیاهمدق 
هارمه هیقر  اب  دوب  نایانـشآ  زا  یکی  رـسمه  هک  هداز  مشاه  مناخ  دندرب و  مرح  هب  ار  هیقر  برغم  ناذا  ماگنه  دنتـشاذگن . نایم  رد  یـسک  اب 
يربخ یلو  داد  یم  ناشن  ار  بش  ياه  همین  تعاس  یلو  دندیشک  یم  ار  یتفگـش  زاجعا  راطتنا  ود  ره  ردارب  ومع و  دوب و  هعمج  بش  دش .

دننک یم  ساسحا  شردارب  ومع و  هک  درک  یم  رکف  دوب و  تکاس  شوماخ و  هیقر  دنتشگرب . هناخ  هب  یگنتلد  اب  تفرگ و  شلد  هیقر  دشن .
هموصعم ترـضح  یلو  مق . ایب  تفگ  نم  هب  شدوخ  مگ  یم  تسار  نم  ادـخ  هب  هک  تفر  یم  راجنلک  دوخ  اب  تسا  هتفگ  غورد  اهنآ  هب  وا 

ماگنه و بش  دـنتفر . هعمج  زامن  هب  هیقب  هداز  مشاـه  مناـخ  زج  هب  دوب  هجحیذ  مهدراـهچ  هعمج  زور  درک  یم  هیرگ  و  سپ ...  مدـموا  نم 
یم اعد  شیارب  وا  ندید  اب  نارئاز  نانز و  داد . هیکت  ینوتـس  هب  حیرـض  يور  هبور  هداز  مشاه  مناخ  رانک  هیقر  دنتفر  مرح  هب  مود  راب  يارب 

دوجو قمع  زا  هک  دوب  کشا  زاب  درک  زاغآ  ار  همان  ترایز  مه  دعب  دناوخ  هتسشن  ار  شزامن  درک  یم  ریس  يرگید  ملاع  رد  وا  یلو  دندرک 
نارئاز لبق . بش  زا  رت  غولش  دوب  غولش  مرح  دز ، یم  ناروف  شا  هتفر  ورف  هدیشک و  رجز  ناگدید  زا  تفرگ و  یم  همشچرس  وا  صالخا  اب 
نحـص رد  نایانـشآ  زا  رفن  هس  ود  كرتخد و  ردارب  هللا و  ناما  دننامن . مورحم  هموصعم  ترـضح  ترایز  زا  ات  دندوب  هدمآ  ارهز  تشهب  زا 
هسدقم حیرـض  هب  فارطا  هب  هجوت  یب  زین  هیقر  تشاد  یـشوخ  لاح  هیقر  دننام  همه و  زا  رتشیب  هللا  ناما  دندوب  شیاین  زامن و  لوغـشم  ماما 

پچ و هب  درک و  رییغت  هیقر  تروص  گنر  هرابکی  هب  ناشلا  نم  اناش  هللادـنع  کـل  ناـف  ۀـنجلا  یف  یل  یعفـشا  ۀـمطاف  اـی  دوب  هتخود  مشچ 
هب توهبم  تام و  هداز  مشاه  مناخ  يونـش ، یم  تسادـص  نامه  نوج  هلاخ  هلاخ ، هلاخ ، تفگ : هداز  مشاه  مناخ  هب  تسیرگن  یم  تسار 

هداز مشاه  مناخ  دـش . راچد  تلاـح  ناـمه  هب  هیقر  دـعب  یکدـنا  دزن . یفرح  دـیوگ و  یم  نایذـه  وا  هک  درب  یم  ناـمگ  درک  یم  هاـگن  وا 
دوخ تشذگ و  نارئاز  نایم  زا  یتخس  هب  دنک . ربخ  ار  كرتخد  ردارب  هللا و  ناما  ات  تساخرب  ياج  زا  دروخ . مهب  شلاح  دنکن  هک  دیـسرت 
دنلب مزیزع ، هیقر  درک  یم  همزمز  شـشوگ  رد  ییادص  درک  رییغت  شگنر  موس  راب  يارب  هیقر  تفگ . اهنآ  هب  ار  عوضوم  دـناسر  اهنآ  هب  ار 

مه هناروابان  دش . دنلب  يرآ  يرآ  دش . دنلب  اج  زا  هاگآدوخان  دـش . یم  رارکت  اهراب  اهراب و  وا  نهذ  رد  مداد  تیافـش  مداد و  تیافـش  وش 
رتهب تسا  ملاس  يرآ  دنارذگ  شیوخ  یسح  رطاخ  رد  يا  هظحل  ار  شندب  تساه . هتـشذگ  دننامه  هن  دیـشک  شیاهاپ  هب  یتسد  دش . دنلب 

دندید ار  هیقر  دنداتسیا و  توهبم  تام و  دندیسر . نارهاوخ  تمسق  برد  هب  هداز  مشاه  مناخ  ردارب و  رـسپ  قافتا  هب  هللا  ناما  هتـشذگ . زا 
مـشاه مناخ  هدازردارب و  هب  یهاگن  هللا  ناما  دوب  هدرک  رپ  ار  ارـس  نحـص و  نارئاز  هلان  وادص  رـس و  دنک  یم  هاگن  شدوخ  هب  هناریحتم  هک 

دوخ و هب  يردـق  هیقر  درـشف . یم  ار  ناـشیولگ  ضغب  کـشا و  تسا ; هداـتفا  یقاـفتا  هچ  هک  دـندوب  هدـمیهف  هزاـت  اـهنآ  اـیوگ  درک ، هداز 
شوگ هب  ماما  نحـص  زا  یمظعا  تمـسق  رد  هک  دنلب  ییادـص  اب  دوشگ و  بل  یتخـس  هب  هللا  ناما  ومع  درک . یم  هاگن  حیرـض  هب  يرادـقم 

ایوگ قوش ، رکش و  کشا  تشرد  تارطق  زا  دوب  رپ  كرتخد  نامشچ  درک  هاگن  ومع  هب  تشگرب و  هیقر  و  نوجومع ، هیقر . تفگ : دیـسر 
دندرک یم  هاگن  دوب  امرف  مکح  ناشنیب  هک  یتلاـح  هیقر و  هللا و  ناـما  هب  نارئاز  دوب . هدـش  بلـس  وا  زا  ملکت  تردـق  هدـمآ و  دـنب  شناـبز 
تمحز هب  هیقر  هداتفا ، یقافتا  هچ  دنتسناد  یمن  اما  دندوب  هتخود  مشچ  هرظنم  نیا  هب  همه  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نحـص  ياضف  یبسن  توکس 

شرتـخد هب  (س ) ارهز همطاـف  ومع  ینیب  یم  درک ! هچ  عیقب  رد  ناـمام  اـباب و  ياـعد  يدـید  نوجومع  نوجومع ...  وـمع ...  درک : زاـب  بل 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


افش نم  نم ...  نوج  هلاخ  هلاخ ، دیـشک . یمن  یباوخ  یب  مارب  اهبـش  هگید  مدش  بوخ  هگید  نم  نوج  شاداد  ینیب  یم  بوخ  هداد ، تباین 
فرط هب  ربکا  هللا  هللاای و  اب  زین  ومع  تفر  حیرـض  فرط  هب  (س ) هموصعم ای  و  (س ) ارهز ای  دایرف  اب  دش و  دنلب  شا  هیرگ  يادـص  متفرگ و 

قوش و کشا  دـهد و  تاـجن  هداد  خر  یتفگـش  هزجعم  هچ  دـندوب  هتفاـیرد  یگزاـت  هب  هک  نارئاز  تسد  زا  ار  وا  اـت  دـیود  شا  هدازردارب 
. دوب هدرک  نیگآرطع  ار  مق  مرح و  ریبکت  تاولص و  يادص  دومیپ و  یم  هار  شرع  ات  هموصعملا  ۀمطاف  ای  ارهز  ای  هارمه  هب  هک  دوب  تدارا 

لآ دمحم و  یلع  لص  مهللا  دش و  دنلب  ادخ  يوس  هب  اهتسد  دمآ و  دجو  هب  ناگدنونـش  نادهاش و  ناج  شوگ  دمآرد و  ادص  هب  اه  هراقن 
دمحم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مالسلااهیلع / هیقر  ترضح  راعشا  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مالسلاامهیلع هیقر  ترضح  عوضوم :

هیقر ای  هیقر  تترایز  هشاب  لوبق  - 1

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هیقر ای  هیقر  تترایز  هشاب  لوبق 
هیقر ای  هیقر  تتراسا  هدش  مومت 

ظفاحادخ
*****

وت راد  هضور  ياکشا  بنیز  هب  تیصو  هراد 
وت رازم  رس  الاب  مریگب  لضفلاوبا  رکذ 

تنفک تا  یکاخ  رداچ  تندب ، مخز  اب  هدش 
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(2) تمنز یم  ادص  هیرگ  اب 
*****
ظفاحادخ

هیقر ای  هیقر  مغ  درد و  ایند  هی  مراد 
هیقر ای  هیقر  مگب  ات  هدنومن  سفن 

هرپرپ بارخ  سای  تسا  هیمطاف  منک  یم  سح 
هردام هیبش  یلیخ  هنوبش  تا  هزانج  عییشت 

يربخ اب  ماکشا  نیا  زا  يرفس ، یهار  هگید 
(2) يربب مه  ونم  هش  یم  یچ 

*****
ظفاحادخ

هیقر ای  هیقر  تاباب  رس  اه  هزین  ور 
هیقر ای  هیقر  تارب  هحتاف  هنوخ  یم 

ترکیپ نفد  هظحل ي  باتش  هراد  وت  ردام 
ترس هزین  يور  هرب  هسرت  یم  هراوخریش  ثم 

مریم هیرگ  اب  هنیدم  مریمب ، مراد  وزرآ 
(2) مریگ یم  متخ  سلجم  تارب 

*****

تمارک يایرد  رُد  نم  متسیک  - 2

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 

لیوط رحب  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رس و منیسح ، رادیب  قشاع  رحس  هب  ات  بش  همه  منیسح ، رادلد  لد و  منیسح ، رازلگ  لگ  تماما ، لخن  رمث  تمارک ، يایرد  رُد  نم  متسیک 
راموط هب  هدیـشخرد  هک  تراسا  لصا  دنـس  منیـسح ، رادملع  ماش  رد  هلان و  ملع  کشا و  مهپـس  منیـسح ، رادیرخ  هتـسویپ  فک و  رب  ناج 
متاداس ۀمع  ادخ  هب  منیسح ، راوهش  رُد  هناگی  هناریو  نماد  رد  هک  جنگ  نآ  منم  منیسح ، رای  ارسا  نیب  هک  هدنمزر  كدوک  نآ  منم  منیسح ،
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ار . ادهش  ماما  هجو  ماهنیآ  مدق  هب  ات  رس  متاجاح و  هلبق  ومع  لثم  الب  ماش  رد  و 
*****

مّود  دنب 
ناج و رـس و  دش ، الب  برک و  ۀکرعم  يوس  هب  ور  ناشف  کشا  دز و  هسوب  مخر  هب  دش ، ادج  همولظم  نم  زا  ردپ  همیخ  رد  هک  روشاع  زور 

ياپ اب  هنشت و  میولگ  مدیرپ ، لابیب  ریاط  نوچ  دش و  نمشد  رکـشل  زا  رپ  هللا  مرح  دش ، ادف  تسود  هر  هب  دش ، ادخ  میدقت  همه  شکاپ  نت 
هب دز ، مرمک  رب  نانس  بعک  اب  تخات و  میوس  هب  يراوس  هک  مدیشک  هآ  رگج  دیشک و ز  هلعش  منهریپ  زا  ررـش  مدیود ، راخ  يور  هب  هدایپ 

ار . ادخ  هتسخ  لد  مدناوخ ز  مدروخ و  نیمز 
*****

مّوس دنب 
مرـس هب  اهالب  هچ  هر  طسو  رد  مدـمآ و  الب  ماـش  يوس  هفوک  زا  مدرک و  رفـس  هفوک  يوس  هب  ادرف  همیخ و  يوس  درب ، ارم  همع  دـش و  بش 
ناـیع هک  یهآ  هلعـش  ملد  هب  تمـصع  يوناـب  نآ  نماد  يور  دوب  مرـس  درک و  ملغب  ارهز  مدروـخ و  نیمز  هقاـن  يور  بش ز  کـی  دـمآ و 

، دز مکتک  ارهز  ترـضح  لغب  رد  بش  لد  دز ، مکمن  شنابز  مخز  رگج  تاـحارج  هب  یهاـنگ  هچ  مرج و  هچ  هب  منادـن  یهایـس و  تشگ 
متـس ماببل و  گنـس  رتسکاخ و  فک و  ماش و  هزاورد  مغ  میوگن  هک  رتهب  هچ  دروآ ، هلفاـق  يوس  هب  هداـیپ  تسب و  ارم  تسد  نآ  زا  سپ 

ار . افج  لها 
*****

مراهچ دنب 
بش همه  مدیشک ، هچ  مدید ، هچ  هک  میوگب  هچ  دش ، ام  لزنم  ارسهناریو  ۀشوگ  نیمه  هک  دش  ام  لحاس  الب  جوم  لد و  هب  نوخ  بش  همه 
حور ریاط  یکی  وچ  مدید ، همطاف  رسپ  لامج  باوخ  رد  هک  دوب  یبش  هچ  مدینـش ، هک  اهنابز  مخز  نآ  زا  سپ  مدیرپ ، باوخ  زا  مد  هب  مد 
همین نآ  رد  هاگان  هک  دوب  شبل  يور  مبل  ود  مدیرد ، هماج  نت  هب  قوش  زا  متـشگ و  شرـس  رود  مدز  هسوب  شبل  هب  مدـیرپ ، مسج  سفق  زا 

ار . ارُسا  مامت  بلق  مرگج  رارش  شتآ ز  مدز  مدیرپ ، باوخ  زا  بش 
*****

مجنپ دنب 
نآ وگب  وک ؟ مردـپ  همع  هک  داد  مدز  دایرف ، هلعـش  زا  رپ  هنیـس  بل ، هب  هلاـن  ناـج ، هب  زوس  لد ، هب  هآ  رگج و  رد  نوخ  هدـید و  رد  کـشا 
زا همه  شزاون  تسد  مرس  هب  ناسحا  هر  زا  دیـشک  نازحا و  هبلک  نیا  رد  دیبات  هک  هام  نآ  دش  هچ  وک ؟ مرـس  دوب ، وا  نماد  يور  هک  سک 

رینم سأر  نآ  رد  هک  مشیپ  هب  دنداهن  دوب  نایع  دیشروخ  تروص  نآ  رد  هک  ار  یقبط  هگان  هک  دندیرد  هماج  نت  هب  دندیشک و  هآ  نم  هلان 
ار . ادخ  رکذ  یمه  تشاد  بل  هب  دوب و  رصب  هب  شکشرس  دوب ، مرمق  صرق  هدشمگ  نامه  دوب ، مردپ 

*****
مشش  دنب 

وا ةدروخ  كرت  کشخ و  بل  گنـس ، یکی  ياج  وا  یناشیپ  هب  گنر ، نیبج  نوخ  زا  خر  دوب  يرـس  هدـنخرف  هچ  دوب ، يرمق  نازورف  هچ 
مدز هیرگ  اـب  مدرک و  شلغب  شیور  هب  ریـشمش  هزین و  رثا  مدـید  مدرک و  هگن  هک  شیوم  یناـشیرپ  هب  کـشا و  هب  بوچ  رثا  زا  دوبک  دوـب 
نزم ناشفیم و  کـشا  خر  هب  ردـقنیا  ملد  زیزع  تفگ  نم  هب  دوب  تکرح  رد  شبل  ود  مدـید  مدرک و  شهگن  شیولگ  ياـهگر  هب  هسوب 

نانکزاورپ متفگ و  اتبا » اـی   » کـی هتخوس  لد  مدینـش ز  زار  نیا  ردـپ  زا  مربب ، مه  ار  وت  هک  اـت  ما  هدـمآ  مرگج ، رب  ترـصب  کـشا  هلعش ز 
ار . اقل  هدنخرف  ِربکایلع  سابع و  ومع  مدید  متفر و  نانج  يوس 
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*****
متفه دنب 

همع مرح  بنیز  تبرت  زا  سپ  تساـجنیا ، هک  دـییایب  تاـجانم  مرگ  ممرح  درگ  هب  قلخ  همه  تاـجاح ، هبعک  نم  ِتبرت  دَوب  ماـش  رد  لاـح 
همولظم نم  رازم  رود  مردـپ  ناج  هب  دـیناوخب  هضور  ماهدـش ، یلین  خر  دای  هب  دـیناشف ، کشا  نم  کـچوک  مرح  راـنک  هب  اـنامه  تاداـس ،

اج همه  میامـش ، رای  مردـپ  روضح  هب  تمایق  يادرف  هب  هک  ایند  ملاع  نیا  رد  هن  میامـش ، راوخمغ  ردام  ممک  نس  اـب  هک  دـینادب  دـیدرگب و 
امش تسد  اج  همه  مریگ  هک  کشا  ممغ  ز  مثیم »  » وچ دیزیر  همه  میامش ، رابرهگ  مشچ  ینشور 

يابیز هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج  - 3

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ییابیز  هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج 
ییاهنت  کشا  اب  یلو  متسش ، تضرا  زا عـ را  ـ بغ
هدروخ  كرت  مبلق  ۀشیش  نوچ  یگنشت  زا  تبل 

ییایرد  تسا  هدنام  مه  زاب  تمشچ  هک  مراد  بجع 
ممشچ  رد  خرس  کشرس  شود و  رب  ربص  ياول 

ییاقس  يراد و  ـ ملع ـو بـر تـو  مع يا  منک جـ
نامهم  رس  شرف و  مفلز  هیرگ ، میاذغ  لد ، مغارچ 

ییاریذ  ـن پـ یا زا  ینامهم و  نیا  زا  هللا  یلا  ـ عت
میوگیم  ردقنآ  ترتخد  رب  دش  هچ  میوگیمن 

ییارهز  هتشگ  میور  هدیدرگ ، یبنیز  ممسج  هک 
تهارمه  هب  ار  دوخ  لگ  بشما  نابغاب  يا  ربب 
ییافوکش  لصف  رد  هدیدرگ  نازخ  لاما  کـه پـ

مروذعم  کیل  ترود ، هب  مرآ  فاوط  متفگ  دوخ  هب 
ییاناوت  ار  میاپ  هن  ییانیب ، تسار  ممشچ  هن 

متسد  زا  تفر  ند  ـ یود ـم بـا  یاپ ِّییا  ـ ناوت
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ییانیب  هتفرگب  ماهدید  زا  رمش  ياهشزاون 
بنیز  زا  منونمم  یلو  مدیباوخن  تنارجهز 
ییالال  تفگیم  وت  مان  مرس بـا  يالاب  هک 

شیالوم  هب  ار  وا  ادخ  دشخب  نوچ  رشح  زور  هب 
ییاشامت دشاب  ادخ  وفع  و  مثیم »  » هانگ

يرارقیب لد  هملاع  هی  اجک و  رتخد  هلاس  هس  - 4

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يرارقیب لد  هملاع  هی  اجک و  رتخد  هلاس  هس 
يرادن هیقر  هگم  وت  اباب  یتفر  ربخ  یب  هچ 
نوخ  هساک  ود  دش  نوبرهم ، وت  یب 

هیقر رت  يامشچ 
*****

متشاذ یم  رس  تا  هنوش  ور  امیدق  هتدای 
متشادن مغ  هظحل  هی  یتح  وت  رانک 

نک  اگین  ونم  زور  لاح 
نک اعد  همع  مارب  همع  نوج 

نک ادص  ور  ترتخد 
*****

دندنب یم  ور  ام  لاب  رپ و  ریجنز  تسد  اب  هک  الاح 
دندنخن ما  هراپ  سابل  هب  ردقنیا  هک  انیا  هب  وگب 

انوبایب وت  اباب ، وت  دعب 
هیقر رس  دایم  یچ 

*****
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هرادن ان  هزرل  یم  ماتسد  هک  هنیب  یم 
هرادن اج  ماپ  هلبآ  يارب  هگید 

هموربور یتقو  ین  بعک 
همومع رس  ین  ور  یتقو 

همومت مراک  هگید 
*****

مش ادج  وت  زا  هک  هلاحم  هشیمه  متفگ  یم  تهب 
مش امرحم  ان  رفسمه  دیاب  وت  یب  الاح  یلو 

نیبب ور  اکاخ  نیشن ، ین  هام 
هیقر رجعم  يور 

*****
هتخس یلیخ  ندیود  هزین  ياپ  هب  اپ 

هتخل هتخل  تاهگر  نوخ  نیمز  هزیر  یم 
ما هنیس  وت  وزرآ  نیا  هدنوم 

منیشب الاب  نوا  منم  شاک 
منیبن ور  ازور  نیا 

*****

ییانشآ ممشچ  هب  ینوخ  رپ  هک  رس  يا  - 5

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ییانشآ  ممشچ  هب  ینوخ  رپ  هک  رس  يا 
ییادج  رس  نیسح  مباب  رس  ایوگ 

ردپ  يا  مزانب  ترس 
رحس  دش  تیور  مبش ز 
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ناج  نیسح  ردپ 
*****

ناج  ردپ  يدرک  ما  هدنمرش  دوخ  فطل  زا 
ناج  ردپ  يدرک  ما  هدنز  مدوب  هدرم  رگ 

يدمآ  رید  ارچ  اما 
يدمآ  ریپ  ناوج ، یتفر 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

هدرکن  نشور  ار  هناریو  یهم  وت  نوچ 
هدرکن  ندید  شرتخد  زا  یسک  رس  اب 

نم  نامهم  هدش  ترس 
نم  ناناج  ترکیپ  وک 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

ناج  ردپ  يدرک  نایشآ  ات  ام  عمج  رد 
ناج  ردپ  يدرگ  یم  هک  لابند  مشچ  اب 

ینک  یم  يرای  ِهاگن 
ینک  یم  يرامشرس  ای 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

یتفر  دوز  يدمآ و  مد  کی  هفوک  رد 
یتفر  دوب و  لمحت  یب  بنیز  هک  يدید 

يدمآ  بشما  یتفر و 
يدمآ  بنیز  کشا  نوچ 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

مراد  هدید  کشا  هب  ییاقس  راک  نم 
مراد  هدیربب  رس  زا  يزاون  نامهم 

رحس  دش  یمیتی  ماش 
ردپ ! منیا  نایماش  يا 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

ار  ترتخد  ماقم  ردق و  نیبب  اباب 
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ار  ترس  مسوب  نم  دیسوب و  تنت  همع 
ار  هیقر  رگا  یهاوخ 

ار  هیقر  ربب  دوخ  اب 
ناج  نیسح  ردپ 

*****
تیولگ  ریز  ما  همع  دسوب  وچ  مدید 

تیوزرآ  مدرک  هدید  همیخ  هب  مه  نم 
ولگ  نیا  مسوبب  بشما 

وزرآ  رب  ما  هدیسر 
ناج  نیسح  ردپ 

*****
میوشب  ار  تیور  هک  ات  مرادن  توق 

میوشب  ار  تیولگ  ياه  نوخ  کشا ، اب 
ما  هداد  لد  ترس  شیپ 
ما  هداتفا  اپ  تسد و  زا 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

اباب  هتشگ  مغ  زا  درز  نم  وت و  گنر 
اباب  هتشگ  مه  رد  هریخ  نم  وت و  مشچ 

نم  هب  یفطل  نکب  رخآ 
نزب  یفرح  وگب  يزیچ 

ناج نیسح  ردپ 
*****

باوخب یمک  ایرد  هراتس ي  نیرتکچوک  - 6

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

هیثرم 89 لزغ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

باوخب یمک  ایرد  هراتس ي  نیرتکچوک 
باوخب یمک  ارحص  نماد  تفرگ  شتآ 

يا هدید  هچ  ره  ین  رس  رب  تسا  سب  رگید 
باوخب یمک  اشامت  کلپ  دنبب  یتخل 

دننز یم  راج  ار  وت  ضغب  هلاس  هس  ین  رب 
باوخب یمک  اهاط  هروس ي  زمر  زار و  يا 

ینز یم  غاد  ارم  سح  هناکدوک  وت 
باوخب یمک  اه  لگ  هنیس ي  هب  نزم  شتآ 

ینک یم  هزات  ارم  مخز  هنایزات  یب 
باوخب یمک  ارهز  هیرگ ي  رولب  يا  هآ 

منک یمن  ادیپ  وت  غاد  يارب  ییاج 
باوخب یمک  باب  مغ  نیمدنچ  داتفه و 

دیسر ردپ  هناهب  ضغب و  تسا  سب  رگید 
باوخب یمک  يالال و ال ال ال ال ال ال 

ادخ دش ، رحس  مبش  دش ، رس  هب  مغ  - 7

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ادخ  دش ، رحس  مبش  دش ، رس  هب  مغ 
ادخ  دش ، ردپ  يور  هبارخ ، هام 

دیهد  ملاع  هب  ربخ 
دیمد  مرینم  هام 

دیسر  مدرد  ياود 
کیلع  ٌمالس  ردپ !
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*****
ادخ  هدیسر ، رفس  زا  مرفاسم 

ادخ  هدیسر ، ربخ  هراوخریش ، ز 
هدمآ  ادخ  نوخ 
هدمآ  ام  سنوم 
هدمآ  البرک  ز 

کیلع  ٌمالس  ردپ !
*****

ردپ  تکشخ  ناهد  اشگب ، هچنغ  وچ 
ردپ  تکشخ  نابل  مسوبب ، نم  هک 

ترتخد  وت  يادف 
ترس  يادف  دوش 

ترکیپ  یب  رس  نیا 
کیلع  ٌمالس  ردپ !

*****
ردپ  میوبب  ار  وت  ارهز  لگ  يا 

ردپ  میوشب  تخر  نامشچ ، کشا  هب 
ینم  نامهیم  وت 

ینم  ناج  هکلب  هن 
ینم  ناور  حور و 
کیلع  ٌمالس  ردپ !

*****
ردپ  يریسا  نیا  رد  تتسد ، تساجک 

ردپ  يریگب  رب  هب  ار  ترتخد  هک 
یمغ  مراد  هنیس  هب 
یمد  مرانک  نیشن 

یمک  نک  مشزاون 
کیلع ٌمالس  ردپ !

***** 
ردپ  تسا  هدوبن  مرس  رب  تا  هیاس  وچ 

ردپ  تسا  دوبک  منت ، هنایزات  ز 
نیبب  ملاح  هدرسف 
نیبب  ملاب  هتسکش 
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نیبب  ملانب  ین  نوچ 
کیلع ٌمالس  ردپ !

*****

دراد هلال  رطع  ماش  هبارخ ي  رد  - 8

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد  هلال  رطع  ماش  هبارخ ي  رد 
دراد  هلاس  هس  کی  ینادب  هک  اریز 

هدنام  ادج  ردپ  زو  هدنام  اج  هلفاق  زک 
هیقر ياو  يا 

*****
هتسکشرپ  لاب و  قشع  يوتسرپ  ناز 

هتسشن  رظتنم  نازیزع  هار  رد 
دیآ  شردپ  ینعی  دیآ  شرفاسم  ات 

هیقر ياو  يا 
*****

تسا  ریسا  ِكدوک  ریگتسد و  هچرگ 
تسا  ریفس  نیرتهب  ار  ردپ  بتکم 

ار  ترافس  دنکاو  ار  تراسا  دنکشب 
هیقر ياو  يا 

*****
شدوبن  یسنوم  بنیز  ریغ  هک  وا 

شدوبک  يوزاب  دوب  شمغ  دهاش 
تشاد  یلیس  تقاط  یک  تشاد  یلین  يور  هک  وا 
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هیقر ياو  يا 
*****

دوب  شلباقم  رد  هدیرب  ياهرس 
دوب  شلفحم  عمش  بنیز  مشچ  کشا 

درک  یم  یط  هفوک  هار  درک  یم  ین  وچمه  هلان 
هیقر ياو  يا 

*****
دش  ردپ  رس  اب  هجاوم  هک  بش  نآ 
دش  رتب  وا  لاح  نوگرگد  وا  عضو 

درک  شبالگ  دوب ، لگ  درک  شبآ  هصغ  زوس 
هیقر ياو  يا 

*****
هدیدن  مغ  جنر و  یلفط  هیقر  نوچ 

هدیرب  رس  کی  دش  وا  يزابمه 
دیسوب  ولگ  ياه  گر  دیسوب  وا  خر  دش  مخ 

هیقر ياو  يا 
*****

مدش ادیپ  وت  اب  مدوب  هدشمگ  - 9

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدش ادیپ  وت  اب  مدوب  هدشمگ 
مدش اباب  بحاص  يدموا و 
روخن اج  نوج  اباب  هیقر  منم 

مدش ارهز  هیبش  مک  هی  طقف 
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نوج اباب  موربا  هب  مخ  مرایمن  نوج ، اباب  مولهپ  يدموا  هک  الاح 
نوج اباب  موناز  يور  مورآ  باوخب 

يدموا رس  اب  هکنیمه  هیدایز ، ممرس  زا 
يدحا هب  مدیمن  نم  وت ، هتخوس  يوم  رات  هی 

(2) نوبرهم بوخ و  ياباب  مبوخ  ياباب  مبوخ  ياباب 
*****

مریسا رتخد  هی  نم  هتفگ  یک 
مریگ یم  ایماش  زا  شوخ و  باوخ 

اه هچب  یگدنیامن  هب  نم 
مریم یم  مدرگ و  یم  ترس  رود 

هبارخ وت  زا  بش  همین  هدنلب  هیرگ  يادص  - 10

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبارخ وت  زا  بش  همین  هدنلب  هیرگ  يادص 
هبآ هنشت ي  زونه  هک  هنسرگ  یلفط  يادص 

هدیدن وشباب  يور  هتقو  یلیخ  هک  يرتخد 
هدیشک كاخ  ور  وشسکع  شیمخز  ياتشگنا  رس  اب 

هنوشیرپ ماهوم  همع  دنرایم  نالا  وماباب 
هنوش وماهوم  نزب  وت  تاتسد  هب  هدنوم  نوج  هگا 
مشاب هراپ  سابل  اب  تسین  دب  يروجنیا  نوج  همع 

مشاب هراوشوگ  یب  هدب  ییاباب  دایم  هک  یتقو 

منیسح هتسکش ي  لخن  نم  - 11

تاصخشم
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هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منیسح  هتسکش ي  لخن  نم 
منیسح  هتسشن ي  گوس ، رد 

تمصع  نامسآ  رتخا  مه 
منیسح  هتسجخ ي  هام  مه 
مکشا  ماکهنشت  هدش  ایرد 
مکشا  ماما  نوخر ، ـ بمغیپ

*****
منیسح  رثوک  هروس ي  نم 

منیسح  ردام  رگنسمه 
میاشگ  هرگ  ومع ، دننام 

منیسح  رُد  مسق  او !...
مر  ــ یغص يا  ه  ــ میتی هدازآ 

مریسا دَوب  لد ، هلفاق  دص 
***** 

میاپ  ریز  هداتف  ِنآرق 
میانشآ  مبیرغ ، دنچ ، ره 

منوخ  غاب  خرس  هلال ي  مه 
میالبرک  تشهب  سای  مه 

منوگ  هلال  يور  ِفحصم  اب 
منو  هاگ خـ ـ لتق ِر  ــ بمغیپ

*****
سانلا  دّیس  يور  هنییآ ي 

ساسحا  افص و  مدق ، هب  اترس 
مهاگیاج  هشیمه  تسا  هدوب 
سابع  شود  نیسح و  ناماد 
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مزارفرس  ـن ، یسح هدو  مه بـ
مزان هدیشک  یلع ، تخد  مه 

***** 
دوب  نم  ياج  هچ  رگا  هناریو ،

دوب  نم  يالبرک  همه  ملاع ،
كّربت  یپ  زا  کلم  مشچ 
دوب  نم  ياپ  ياههلبآ  رب 

دادیب  لها  گنج  هب  دوب  یم 
دایرف  راز  هـ ـم ، سفن رد هـر 

*****
لاخبت  تسا ، هدش  نم ، بل  لاخ 

لاب  رپ و  مدز  شطع ، زوس  زا 
میاپ  هب  اهراخ ، رس  شین 

لاخلخ سکع  دناهتخادنا 
درکیم  هیرگ  گنچ ، فد و  نم  رب 
درکیم  هیرگ  گنس ، بعک نـی و 

*****
هدرپسرس  نیسح ، هب  مدوب 
هدرب  شود  هب  وا ، مغ  هوک 

مریغص  يرتخد  هک  دنچ  ره 
هدروخن  کتک  نم ، وچ  درم ، کی 

تسا  دو  ـ بک مرّو ، ـ نم را  ـ سخر
تسا  دوبک  مرکیپ ، رس  ات  رس 

*****
هدیدغاد  بلق  مدوب و  نم 
هدیمخ  تماق  مدوب و  نم 

مناج  تفرگ  لجا ، هک  بش  نآ 
هدیرب  رس  کی  مدوب و  نم 

مدرشف  ماهنیس ، يور  ار  رس 
مدرم  هبارخ ، نیا  هشو ي  رد گـ

*****

دش زاب  میوس  قشع  باب  زاب  - 12
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تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش زاب  میوس  قشع  باب  زاب 
دش زاغآ  يونثم  رگید  راب 

رارق ربص و  تقاط و  دش  ملق  زا 
رایتخا یب  مغ  قرغ  متشون  یم 

میوش نونجم  نام  ود  ره  بشما  دیاب 
میوش نوتفم  هلاو و  یلفط  رهب 

درسف ار  مناج  مسج و  شمالک  اب 
درب هناریو  کی  يوس  ار  نم  رکف 
رانک دز  ممشچ  شیپ  زا  اه  هدرپ 

راکف لد  متشگ  تخس  مدید ، هک  ات 
نحم ایند  کی  دوب و  هبارخ  کی 

نز لفط و  نیدنچ  هتسخلد  يا  هدع 
زامن رد  هتسشن  نز  کی  فرط  نیا 

زاین قرغ  یکدوک  رت  فرط  نآ 
دوب هراوهگ  کی  رکف  رد  يردام 
دوب هراپ  کشم  رکف  رد  یکی  نآ 

دوب گنج  رد  بش  ِزوس  اب  يرتخد 
دوب گنس  اهرس  ریز  شلاب  ياج 

اون زوس و  رد  هتسخ  لد  ناکدوک 
ادص یب  اما  دندرک  یم  هیرگ 
نابغاب یب  یلو  اه  لگ  زا  یغاب 
ناوتان یقاقا ؛ یمخز ، نرتسن ؛

هتخوس کیاکی  اه  لگ  هرهچ ي 
هتخورفا بعت  جنر و  مغ و  زا 
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هتخورفا بعت  جنر و  مغ و  زا 
ناکدوک اه  نز  لیخ  نایم  رد 

نامک دق  لاس و  درخ  یلفط  دوب 
بآ طحق  زا  دوب  هدیکشخ  وا  لعل 

بانط ّدر  زا  یمخز  شیاه  تسد 
اون یب  نآ  نتساوخ  رب  عقوم 

ادص دز  یم  ار  همع  هراشا ، اب 
هلبآ رپ  اپ  یمخز و  شا  هنوگ 
هلسلس ياج  دوب  شمسج  يور 

تونق لاح  رد  تسد  کی  اب  هاگ 
توکس رد  ینامز  هیرگ  رد  هاگ 

كاچ هنیس  لفط  هناریو  لد  رد 
كاخ يور  رب  دوخ  تشگنا  رس  اب 
رای يابیز  تروص  دز  یم  شقن 
راوشوگ شتسد  هب  اباب  کی  سکع 

تفر بات  زا  نحم  جنر و  همه  نیز 
تفر باوخ  هبارخ  كاخ  يور  رب 

دش رادیب  شوخ  باوخ  زا  ناهگان 
دش رامیب  ردپ  رجه  مغ  زا 

؟ تساجک اباب  وگب  همع  يا  تفگ :
؟ تساجک اهنت  رتخد  نیا  مدمه 
دز هناریو  نیا  هب  رس  مدید  باوخ 

دز هناش  ار  نم  يوم  تبحم  اب 
ناج همع  مرادن  يروجهم  بات 

ناج همع  مرادن  يرود  تقاط 
بیرغ باب  رفس  زا  دیایب  ات 

بیجی نما  منک  اوجن  بل  ریز 
دیسر هر  زا  ردپ  انثا  نیمه  رد 
دیرخ ار  رتخد  زان  دمآ  رس  اب 

درک زاب  ار  شمشچ  حورجم  رتخد 
درک زاغآ  کلف  روج  زا  هوکش 

؟ ترجنح هدیرب  یک  اباب  تفگ 
ترتخد اجنیا  درم  یم  یکشاک 

؟ وت يابیز  يوربا  هتسکش  یک 
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؟ وت ياه  بل  رب  بوچ  اب  هدز  یک 
هدش یکاته  هار  رد  اییوگ 

هدش یکاخ  ردپ  تیوم  ور  هچ  زا 
؟ تسیک ِنیک  گنس  اه ز  تحارج  نیا 

تسین هناش  ياج  تسا ! یمخز  ردقنآ 
تسا هدنام  تیولگ  رب  هزین  ّدر 

تسا هدناشوپ  ار  وت  مشچ  نوخ  كاخ و 
دنک مزان  ردپ  وک  تیاه  تسد 
دنک مزاسمد  قشع  یشوخ و  اب 

دش حرجم  ات  ردقنآ  دوخ  هب  دز 
دش حور  یب  ناوت ، شمسج  زا  تفر 

تسشن تکرح  یب  داد  فک  زا  تقاط 
تسب مارآ  دوخ  مشچ  دز  يا  هلان 
دیدن ایند  نیا  زا  يریخ  كرتخد 
دیمرآ كاخ  رد  هناریو  هشوگ ي 

؟ تسیک تسیک  هیقر  متفگ  مدوخ  اب  - 13

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

؟ تسیک تسیک  هیقر  متفگ  مدوخ  اب 
تسین خیرات  رد  مان  نیا  دنا  هتفگ 
تسا هناریو  زا  خیرات  رد  فرح 

تسا هناسفا  كرتخد  ناتساد 
وجتسج رد  نانک  اوجن  دوخ  شیپ 

وگب ار  تقیقح  یب  یب  شمتفگ 
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دش هتسخ  مکلپ  ود  ءانثا  نیمه  رد 
دش هتسب  میاه  مشچ  متفر  باوخ 

نحم ایند  کی  دوب و  هبارخ  کی 
نز لفط و  نیدنچ  هتسخ ، لد  يا  هدع 

هآ ناغفا و  همه  مدید  یم  هچ  ره 
هایس خر  یلفط  هب  ممشچ  دش  هریخ 
تشاد ساسحا  زا  رپ  یبلق  شدوخ  اب 

تشاد سای  يوب  رطع و  زا  ناشن  دص 
دوب روش  رد  کلم  روح و  وا  رود 

دوب رون  لسن  شلسن ز  ایئوگ 
لاس نس و  مک  كرتخد  دشاب  هچ  رگ 

لاوئس ریز  هیسآ  میرم ، هدُرب 
تسا هدازآ  یتکوش ! یلالج ! هچ 

تسا هدازهش  نیقی  نم  مرادن  کش 
تسا یکاخ  هچ  رگا  ناطلس  رتخد 
تسا یکالفا  نیمز  لها  زا  تسین 

تشاد راوید  رب  تسد  دمآ  شیپ 
تشاد راخ  منامگ  شیاپ  فک  رد 

دوب راز  دوب و  هتسخ  دوب و  هتسخ 
دوب رامیب  كرتخد  هک  اییوگ 
دوب دادیب  زا  زیربل  شتروص 

دوب داد  نکیل  فرح ، دز  یم  فرح 
مدز وراج  شهر  مدناشفا  کشا 

مدز وناز  بدا  اب  شیاپ  شیپ 
؟ یتسیک وت  نم  يوناب  شمتفگ 

یتسین ایند  لها  زا  اییوگ 
درک هدنمرش  ارم  نوخ  رپ  بل  اب 

درک هدنخ  میور  هب  ناطلس  رتخد 
: تفگ هتسهآ  اسران  ییادص  اب 
تفکش شمشچ  رد  کشا  هیقر ، نم 

نیملاع زیزع  متسه  نم  تفگ :
نیسحلا تنب  مناطلس و  رتخد 

یفطصم كاپ  نوخ  زا  نم  نوخ 
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ادخ ریش  دوب  ردیح  نم  دج 
منم ارهز  ترضح  راگدای 

منم يربک  بنیز  ّیشوخلد 
تسا هتسب  یبانط  اب  متسد  هچ  رگ 
تسا هتسخ  ناوتان و  مناج  حور و 

منک یم  اج  یلد  ره  رد  دوخ  رهِم 
منک یم  او  هرگ  متسد  نیمه  اب 
تسا نم  نویدم  هعیش  تمایق  ات 

تسا نم  نوخ  زا  دابآ  قح ، نید 
قبط مریگ  یم  تسد  رشحم  زور 

قح شیپ  رد  نانچ  دشاب  نم  ردق 
شخب مرج  ّبر  دایرف  منز  یم 

شخبب ار  نآ  طقف  میوگ  ار  هک  ره 
تسا هتشارفا  ملع  مرهب  یکی  نیا 

تسا هتشاد  ار  متمرح  مه  یکی  نآ 
تشهب لها  دوش  وا  انابرهم 

تشون یم  هیقر  ای  مچرپ  يور 
تسم تسم  رثوک  ماج  زا  دوش  یم 
تسا هدرک  هیرگ  هدید  هلاس  هس  ات 
دیشک یم  ار  دوخ  يوم  مدای  هب  وا 

دیود یم  میازع  رد  هنهرب  اپ 
تسا یخزرب  ایادخ  هن  ار  یکی  نآ 
تسا یخزود  هداد  رازآ  نم  بلق 

درک راخ  میاپ  هب  رگید  يا  هنوگ 
درک راکنا  ارم  وا  اهلاراب 

منک یم  تمایق  نم  تمایق  رد 
منک یم  تعافش  ار  مناتسود 

وگم سَک  ان  اب  فرح  نیا  روخم  مغ 
ومع رب  هلاوح  ار  وا  ما  هدرک 

هنووریو نیا  هب  يدز  رپ  هنوخ  يافص  بجع  هچ  - 14

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنووریو نیا  هب  يدز  رپ  هنوخ  يافص  بجع  هچ 
هنووهب وت  يارب  تشاد  نم  لد  هک  دوب  تقو  یلیخ 

یتسه يرتسکاخ  زونه  بنیز  همع  لاله  يا 
یتسه يرتسب  قبط  وت  ربمیپ  شود  تنیز 

وت نمود  ور  يا  هظحل  منیشب  هک  دوب  موزرآ 
وت ندرگ  رود  هب  زاب  نم  منک  هقلح  وماتسد 

مریمب وزرآ  نیا  وت  دیاب  هگید  هک  منودیم 
مریگب لغب  وت  رس  هش  یمن  يروج  چیه  هخآ 

هرادن  مندرب  ایند  نیا  زا  ِلد  توملا  کلم 
هرادن مه  ندرپس  نوج  يارب  ینوج  ترتخد  هخآ 

هدرب هنایزات  تسد  نم  نت  هب  تشاد  نوج  یچ  ره 
هدروخن یچ  چیه  کتک  زج  وت  رتخد  هتقو  یلیخ 

تسا لاب  لاب  مرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ، - 15

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  لاب  لاب  مرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ،
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تسا  لاصو  ِبش  بشما ، دش ، یط  قارف ، رود 
ار  قح  لامج  مدید  ار ، قبط  متفای  ات 

تسا  لالجلاوذ  هجو  نیا  متفا ، هدجس  هب  دیاب 
هبارخ ؟ رد  دیشروخ  هدید ، هک  بش ، ماگنه 

تسا ؟ لاله  ای  هام ، ای  تسا  باتفآ  صرق  نیا 
دمآ  مراگن  هر  زا  دمآ ، مرای  هک  نونکا 

تسا  لالح  منتفر ، مه  تسا ، مارح  مندنام ، مه 
مبلق  يور  هدنام  رس ، ادص و  زا  مداتفا 

تسا  لامج  نیا  رب  ممشچ ، تفر و  تسد  ز  مناج ،
رون  هروس ي  دننام  نم ، هنیس ي  يور  رس 

تسا  لامیاپ  ِنآرق  ناروتس ، مس  زا  نت ،
لگ  نوچ  دوب ، هاتوک  نم ، هلاسهس ي  رمع 

تسا  لاسرازه  مد  ره  مراظتنا ، نارود 
ار  مدوخ  ِنداد  ناج  مدید ، باوخ  هب  بش ، ره 
تسا  لایخ  هن  باوخ ، هن  نم ، تداهش  بشما ،

مدوب  داهج  ِدرم  یلاسدرخ ، ّنس  رد 
ملادم  نیرتابیز  تسا ، دوبک  تروص  نیا 

نم  بل  زا  سیونب  ارهز ، ناج  هب  مثیم » »
ملاح فصو  تسا  نیا  منیسح ، هتشک ي  نم 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اجنیا  - 16

تاصخشم

ماش هبارخ  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسادخ  کچوک  همطاف ي  رازم  اجنیا 
تسادتبا  زبسرس  نشلگ  ياهناحیر ز 
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ـن  یمز رد  هللا  هکئال  ـه مـ بعک یـک 
تسامس  رد  رون  هکرابم  هروس  کی 

شیوخ  يومع  نوچمه  هک  تسا  یجئاوحلا  باب 
تساجتلا  يور  شرد  هب  ار  قلخ  هتسویپ 
ماش  رهش  رادملع  تسا  یکدوک  نس  رد 

تسالبرک  رادملع  هک  دوخ  يومع  نوچمه 
نیمز  رد  تسا  یهام  هبارخ و  رد  تسا  یجنگ 

تسام  بلق  هب  يروط  تملظ و  نیب  تسا  يرون 
یکدوک  ار بـه  ـ هز لئا  ـ ضف هعو  ـ مجم
تسادخ  هبوبحم  ترا و  ـ سا هموظنم 

نیسح تبرت  دَوب  هک  شاهبارخ  كاخ 
تساود  اهدرد  همه  هب  البرک  كاخ  نوچ 

تیبلها  تسد  يور  هب  یکچوک  نآرق 
تساههزین  ِبعک  ِرثا  زا  شایحو  تایآ 

شاهتسخ  ياهسفن  مامت  ادخ  رکذ 
تسادصیب  دایرف  هرارش  مدق  ات  رس 

شادف  مردام  ردپ و  نت  ناج و  هن  اهنت 
تسایربک  سو  ـ مان رتخد  هنادزان  نیا 

ْنیبنیز  ار و  ـ هز هد  ـ یهش ـر  گنس مه 
تساضترم  بلق  نسح ، نیسح و  هنییآ 

نیسح نامیالو  ـه مـ بق ـت  حت دننا  مـ
تساور  ناتسآ  نیا  رد  سنا  نج و  تاجاح 

تسیاهلال  تسد  رس  هب  ار  هنادزا  هـر نـ
تسادج  ندب  زا  ِرس  تسد ، يور  هب  ار  وا 

تفر  كاخ  ریز  بش  همطاف  وچ  ارچ  یناد 
تسافطصم  ِتخد  ِمغ  هلاس  هس  نیا  ثاریم 
نیسح ? زا  تسا  یهام  راپ ? هراپ ، ها  نیا مـ

تس  « یحضلاو سمشلا  و   » ِكرابم هروس  نیا 
تسا  جئاوحلا  باب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 
تساشگهرگ  شتسد  هک  رایب  وا  رب  لکشم 

رس  يا تـا بـه  پـ ـی ، بن لآ  دو  ـ بک سا  یـ
تساپ  هب  ات  قر  زا فـ همطا  راده فـ ـ نییآ

وید  تسد  ياج  شخر  هب  هتشرف و  کی  وا 
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تسارس  شاهناریو  هشوگ  هک  کلم  کی  ای 
لاؤس : نیا  دوخ  زا  بش  لد  بل ، ریز  درکیم 

تساجک ؟ ومع  وک ؟ نم  ردارب  دش ؟ هچ  اباب 
نیسح رتخد  نیا  کچو  ـر کـ بق فار  ـ طا

تساعد  نیرتهب  رص  کشا بـ نورد ، زوس 
نا  داد جـ هنابیر  هبارخ غـ رد  ـه  کنآ بـا 

تسازع  ِلفحم  شمغ  دای  هب  ادخ  کلم 
دناهتشون  شرازم  گنس  يور  کشا ، اب 

تساطخ ندز  یلیس  هتخوس  سای  گرب  رب 

مناشفا هلال  مرگج  ياه  هراپ  زا  - 17

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناشفا  هلال  مرگج  ياه  هراپ  زا 
منامهم  هزات  يدمآ ، شوخ  يدمآ ، شوخ 

( 2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

دندرمان  هکسب  نایماش ، هک  اتلیواو 
دندروآ  نم  رب  ردپ  رس  لگ ، ياج  هب 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

مریگیم  وت  زا  دوخ  دارم  رگد  بشما 
مریمیم  وت  رب  مریگیم و  رب  هب  ار  وت 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****
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یلیس  ودع  زا  ماهدروخ  ارهز  لثم  نم 
یلین ؟ ور  هچ  زا  تبل ، توقای  هتشگ ، وت 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

تبوبحم  رهب  ناوخب ، نآرق  ناوخب ، نآرق 
تبوچ  نانمشد  دننزیمن  رگد  اجنیا 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

ردیح زا  یثرا  تسوت ، يابیز  رس  مخز 
ربمغیپ لثم  ارچ ، تنادند  هتسکش 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
******

يدرک  هر  نیب  ترتخد ، يارب  هیرگ 
يدرک  هگن  وت  رتش ، زا  مداتفوا  نم 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

هتسشن اباب  رس  یبیرغ  هزین  يور  - 18

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتسشن اباب  رس  یبیرغ  هزین  يور 
هتسکش بنیز  لد  ماش  هفوک و  هار  يوت 

*****
هرادن افو  ایند  هرادن ، ایح  یماش 

هرفس همه  تبقاع  هخآ 
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هدرس شوماخ و  شاهبش  هدرد ، يداو  اجنیا 
هرحس هراتس ي  ثم  ماکشا 

منوم یم  شارب  مشچ  هک  منودیم ، دایم  مباب 
هرب یم  ونم  دایم 

*****
دموا هنوبش  دیشروخ  دموا ، هنووریو  هام 

مریسا هلسلس  نویم  یتقو 
نوخ رپ  یلد  اب  اما  نویرگ ، شچ  اب  الاح 

مریگ یم  نوبز  اباب  رس  شیپ 
مدرک هنوش  وتاهوم  مدرگ ، یم  ترس  رود 

مریم یم  وت  رانک 
*****

ینک هزات  ارم  گنت  لد  غاد  يدمآ  - 19

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

یتیب ود  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ینک هزات  ارم  گنت  لد  غاد  يدمآ 
تسا نم  ياه  يردبرد  زا  هتخوس  تلد  ای 

تسا هدمآ  ترس  هب  ییالب  هچ  اباب  ياو 
تسا نم  ياپ  زا  رت  هدروخ  كرت  راگنا  تبل 

دنرب یم  اه  هلال  رب  زا  ارم  - 20

تاصخشم

مرحم تبسانم 11 
دیدج دحاو  کبس 
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لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنرب  یم  اه  هلال  رب  زا  ارم 
دنرب  یم  الب  ماد  هب  یغرم  وچ 
دنتخاس  متس  نوخ  قرغ  ار  وت 

دنرب  یم  افج  دنب  هب  مه  ارم 
نانمشد  نیا  وت  زا  دننک  میادج 
دنرب  یم  ادج  نت  زا  ياهرس  هک 
نیکرشم  نیا  ییادخ و  نوخ  وت 

دنرب  یم  ادخ  مان  هتشک  ار  وت 
کتک  درادن  رگید  هک  تراسا 

دنرب  یم  ارچ  اه  ندز  اب  ارم 
ارم  ناج  ردپ  يا  وگب  نانیا  هب 
دنرب  یم  اجک  دننز و  یم  ارچ 

نوخ  هب  مناج  وچ  اجنیا  دندیشک 
دنرب  یم  البرک  زا  رگید  اجک 

دنشک  یم  اهراخ  يور  رب  مهگ 
دنرب  یم  اه  هزین  رس  اب  مهگ 

دننک  نوخ  ام  ياهرگج  ینعط  هب 
دنرب  یم  اج  ام ز  لد  يرهق  هب 
دنهد  یلیس  خساپ ز  لافطا  هب 
دنرب  یم  ار  وت  مان  هک  ینامز 

دنروآ  لاح  هب  ام  لد  دیؤم " "

دنرب  یم  الببرک  یمان ز  وچ 
نیسح  نک  ملد  درد  هب  ییاود 

دنرب یم  افش  رهب  وت  كاخ  هک 

دسوب نامسآ  تناتسآ  هک  نینوخ  هام  يا  الا  - 21

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دسوب  نامسآ  تناتسآ  هک  نینوخ  هام  يا  الا 
دسوب  ناتسآ  مه  ترتخد  ات  يدمآ  ابیز  هچ 

تیاریذپ  مدرگ  ناج  هب  مه  نم  يدمآ  رس  اب  وت 
دسوب  ناج  هب  ار  دوخ  ۀناناج  خر  قشاع  ره  هک 

ربمغیپ  تسدیسوب  هک  ییاج  تبل  مسوب  ردپ 
دسوب  نارزیخ  بوچ  هک  مدید  رز  تشط  رد  یلو 
یسوب  یمن  ار  نم  ارچ  مسوب  یم  هچ  ره  نم  ار  وت 
دسوب  نابزیم  يور  هک  ار  نامهم  مسر ، دشاب  وچ 

بنیز ما  همع  اب  نیرخآ  عادو  تقو  رگا 
دسوب  ناغف  اب  تیولگ  ریز  ارچ  متسنادن 

نت  یب  ترس  منیب  یم  هک  ممهف  یم  لاحلا  یلو 
دسوب نانس  دیوب ، ابص  ار  تیولگ  ياه  گر  هک 

تسا ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد  - 22

تاصخشم

حدم تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

یعابر بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد 
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تسا  ناناج  یکی  ناج و  یکی  ود  نیا  زا 
ادخ  تسادیپ  ود  نیا  دوبک  يور  رد 

تسا ناسکی  شکچوک  گرزب و  هنییآ 

دراد هناریو  رد  هک  یجنگ  مغ  ماش  - 23

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد  هناریو  رد  هک  یجنگ  مغ  ماش 
دراد  هنامولظم  کشا  زا  يرهوگ 

تسا  میظع  شراک  تسا ، میرک  رتخد 
هیقر مناج  تسا ، میتی  رهوگ 

***** 
تراسا  رد  تلاسر  مارحا  هتسب 

ترایز  لسغ  رگج  نوخ  اب  هدرک 
رادلد  رس  اب  راداد ، زا  دراد 

هیقر مناج  رادید ، هدعو 
*****

مغ  همه  نآ  اجک و  کچوک  لد  کی 
متام  لاس  دصیس  هآ و  هلاس  هس  کی 

اه  زورف ي  مغ  اه ، يزور  هریت 
هیقر مناج  اه ، يزوس  همیخ 

*****
لد  رد  اپ و  رد  مغ  ریت  ارحص  راخ 

لد  رب  ههام  شش  كدوک  رجه  غاد 
هتشگ  رد  هب  رد  هتشگ ، رت  هدید 
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هیقر مناج  هتشگ  رگج  نوخ 
*****

هدیود  ردام  همع و  ياپ  هب  اپ 
هدیرب  ياهرس  لابند  بش  زور و 
نوگلگ  هر  اپ ز  نوخ ، رپ  لد  اب 

هیقر مناج  نوزحم ، رطاخ 
*****

هریس یباسح  شدوخ  رمع  زا  وت  هلاس ي  هس  - 24

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هریس یباسح  شدوخ  رمع  زا  وت  هلاس ي  هس 
هریگ یم  ملد  هبارخ  نیا  يابورغ  نیا  زا 

(2) هریپ هک  نیبب 
مریگب لغب  ور  وت  هظحل  هی  هموزرآ  نیا 

مریم یم  هک  ای  تابل  دهش  مریگ ز  یم  نوج  ای 
(2) مریسا مغ  هب 

متسشن اهنت  يا  هشوگ  هی  ما ، هتسکشلد  نیبب  ایب و 
متسب ایند  نیا  ور  وماشچ  هرادن ، ندید  هک  وت  ریغ 

اباب يا  مرپ ، لاب و  دش  هتسکش  مرپ ، یمن  هگید  نیبب  مرتوبک ، نم  هچ  رگا 
اباب يا  مرب ، یم  بل  رب  وتمسا  مرس ، هدموا  یچ  نیبب  مرخآ ، يامد  ایب 

(4 ... ) راث ا
*****

يدرگ یم  رب  سپ  رفس  یتفر  همع  هگ  یم  نم  هب 
يدرکن مکرت  يراد و  متسود  وت  هگیم  شمه 
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(4) يدرگ یم  رب  وت 
اباب هرابود  مه  اب  هنیدم  میرب  هک  ایب 

اباب هراوشوگ  ون و  سابل  يرخب  مارب 
(4) اباب هرابود 

مراذ یم  تاهاپ  ور  ومرس  مراد ، اباب  مگب  هک  ایب 
مرانک ینیشب  يرایب  ور ، یلع  مزاب  داوخ  یم  ملد 

الیواو هش ، یم  رت  هک  ییامشچ  اب  هش ، یم  ردپ  نم  سنوم  هش ، یم  رحس  ممغ  بش 
الیواو مبت ، بات و  رد  هک  نیبب  مبنیز ، همع  تمحز  مبل ، هب  نوج  رکش  ور  ادخ 

(4 ... ) راث ا
*****

هراذ یم  رس  هبارخ  كاخ  ور  بش  وت  میتی 
هرادیب حبص  ات  شاهاپ  درد  ادخب ز  یلو 

(2) هرادن باوخ  هک 
مرآ رد  ماهاپ  زا  ور  اراخ  هرادن  وس  ماشچ 

مرارقیب نیشن  هشوگ  هی  هنیمه  ارب 
(2  ) مرادن رداچ 

مزار زمر و  نیمه  منم و  مزاس ، یم  مغ  نیمه  اب  هشاب 
مزامن اباب  هدشن  كرت  مراد ، هک  يدرد  مومت  اب 

اباب يا  نفک ، هگید  رایب  مارب  نهریپ ، ات  دنچ  ياجب  نزب ، يرس  نم  هب  ایب 
اباب يا  هدش ، بآ  هک  هیعمش  هی  هدش ، بات  یب  وت  رتخد  هدش ، بارخ  رهش  نیا  وت 

(4 ... ) راث ا
*****

دش ررش  مهآ  زا  هنیس  رد  سفن  - 25

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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دش ررش  مهآ  زا  هنیس  رد  سفن 
دش  رگج  نوخ  نم ، توق  مامت 

دوب  رتهریت  بش ، زا  هک  یمایا  هچ 
دش  رحس  ترجه  اب  هک  ییاهبش ، هچ 
مدرک  هیرگ  هچ  ره  هیرگ ، زا  دوس  هچ 

دش  رتشیب  مکشا  ز  لد ، رارش 
دنام  البرک  رد  تاهراپ  دص  نت 

دش  رفسمه  نم ، اب  هزین  رب  ترس 
یلاسدرخ  نینس  رد  مدیمخ ،

دش  ردپ  غاد  متمسق ، یلفط ، هب 
اباب  هدیکشخ  شطع ، زا  نم  بل 
دش ؟ رت  هیرگ  زا  وت  نامشچ  ارچ 

دوب  یلع  ریشمش  همع ، نابز 
دش  رپس  نم ، عافد  رب  وا  یلو 

تیولگ  ياه  گر  هب  مدرک  هگن 
دش  رت  هزات  مغاد  رادید ، نیا  زا 
نم  رب  هدروآ  لاصو  ماج  لجا ،

دش  رس  هب  تنارجه  رکش ، ار  ادخ 
هنادهناد  مناتسود ، کشرس 

دش رمث  ار  مثیم »  » لخن مامت 

همع میاشگ  هدقع  دوب  تفر و  مردپ  - 26

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

همع  میاشگ  هدقع  دوب  تفر و  مردپ 
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همع  میادخ  دعب  ملد  دیما  دوب 
دوب  ین  رب  ام  هرمه  شرس  هک  اباب  دعب 

همع  میاون  هآ و  نم و  هب  هتسب  سنا 
ردپ  غاد  زا  رت  شیب  مرگج  دزوسن  ات 

همع  میاود  بآ و  رصب  کشا  زا  دهد 
نایرگ  میوم  هب  هناش  یهگ  رهم  زا  دنز 
همع  میاپ  راخ ز  یهگ  فطل  زا  دشک 

مروخن  یلیس  نمشد و  فک  هب  متفین  ات 
همع  میادج  شیوخ  زا  يا  هظحل  دنکن 

مبلط  قح  زا  دوخ  گرم  منک و  یم  اعد  نم 
همع  میاعد  شاک  بش  لد  نیا  دونشن 

ناج  زا  نتشذگب  بشما  نم  فیلکت  تسه 
همع  میافو  تسه  نم  دهاش  نیرتهب 

ریسا  لیخ  اب  هدرک و  لمع  فیلکت  هب  نم 
همع  میارب  تسا  هتفرگ  فیلکت  نشج 

کشا  زا  ناغارچ  تسه  ارم  فیلکت  نشج 
همع  میازع  هب  دزیرب  هک  نینوخ  کشا 

هناریو  رد  هک  دوب  نیا  نم  فیلکت  نشج 
همع میانح  شیوخ  لد  نوخ  اب  تسب 

یناغارچ دش  ما  هبارخ  بشما  - 27

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یناغارچ  دش  ما  هبارخ  بشما 
ینابرق  رهب  زا  مراد  فک  هب  ناج 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ  مرس  رب  اباب  هیاس  دمآ  مرب  رد  منیریش  ناج 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

***** 
مراد  ردپ  نم  نایماش  نایماش 
مراد  رب  هب  ار  وا  نینوخ  سأر 

نشلگ  تخر  زا  هناریو  هتشگ  نشور  ام  مشچ  اباب  يدمآ 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

*****
یئارآسلجم  دنک  ممشچ  کشا 

یئاریذ  ــ منا پ ـ مهم زا  ـم  نک تـا 
هناورپ  وچ  نمو  عمشواسأر  هناریو  شرف  منینوخ  فلز 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
*****

نک  مّلکت  اشگب  هد  ـ ید رد  يا پـ
نک  مسبت  کی  ترتخد  يور  رب 

نم  دوبک  يور  رب  نز  هسوب  نم  دوب  تسه و  تکاپ  رس  يا 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

***** 
تهام  زا  رتهب  خر  يادف  يا 

تهارمه  هب  رب  ارم  ای  نامب  ای 
مریمیم  وتیب  میآیم ، وت  اب  مریگ  لغب  رد  ار  تکاپ  سأر 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
***** 

منوخلد  وت  رجه  اباب ز  گـر چـه 
منونمم  همع  زا  تما مـن  ـ یق تـا 

درکیم  رطخ  عفد  نم  زا  مد  ره  درکیم  رپس  ار  دوخ  میور  شیپ 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

*****
يراج  دَوب  مکشا  وت  يارب  نم 

يرادازع  دیامن  نم  ـه بـر  مع
بنیز  بشهمین  منفد  ـد  نکیم بشما  مریمیم  هبارخ  نیا  رد 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
***** 
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ـا  با ـن بـ یبب ار  مایل  ـ ین ترو  صـ
ارهز تردام  تروص  نوچ  هتشگ 

مدرب  تردام  زا  ثرا  ردپ  يا  مدروخ  تلتاق  تسد  زا  یلیس 
الیواو هآ و  الیواو  هآ و 

*****

نیبب مزادگ  زوس و  مزان ، همع ي  - 28

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نیبب  مزادگ  زوس و  مزان ، همع ي 
نیبب  مزاین  زار و  اباب  رس  اب 

ما  هناورپ  معمش و 
ما  هناریو  مرُحم 

ما  هناخ  نیا  بحاص 
دور  یم  مه  هیقر 

*****
هدش  رپرپ  هنشد  مخرس ز  هلال ي 

هدش  رطعم  وا  زا  ام  هبارخ 
نم  نامهم  هتسشن 

نم  نازرل  تسد  هب 
نم  ناماد  يور  هب 
دور  یم  مه  هیقر 

*****
تخوسب  لد  شتآ  ز  مرمع ، باتک 

تخوسب  لفحم  عمش  وچ  هیقر ، ناج 
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منز  یم  سفن  سفن 
منک  یم  ناج  عادو 

منم  بشما  دیهش 
دور یم  مه  هیقر 

*****

مررش لد  رب  هدز  تمشچ  کشا  نکن ، هیرگ  مرتخد  - 29

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مررش  لد  رب  هدز  تمشچ  کشا  نکن ، هیرگ  مرتخد 
مربب  مه  ار  وت  هک  ات  مدمآ  تسا ، رظتنم  مردام 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

تدازآ  منک  هک  ات  مدمآ  تسا ، سفق  هبارخ ، نیا 
تدایرف ؟ ارچ  هنیس  رد  هدنام  نزب ، فرح  ردپ  اب 

( 2  ) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

هدش  گنت  شلد  وت  قارف  رد  نانج ، هب  ربکا  یلع 
هدش  گنر  نوخ  هب  هچ ، زا  وت  يوم  دندز ، گنس  ردپ  هب 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

تساتود  هچ  زا  تیمطاف ، تماق  یتسا ، لفط  کی  هک  وت 
تسالب  برک و  یگنشت  زا  همه  تیاهبل ، ِكَرت 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****
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ار  وت  دندناود  راخ ، يور  هب  نانس ، كون  زا  مدید 
ار  وت  دندناشک  كاخ ، رب  هچ  ز  يداتفا ، رتش  زا 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

وت  نهاریپ  هتشر ي  وسیگ و  زا ، دمد  ارهز  يوب 
وت  ندید  رب  هدمآ  مردام  نم ، زا  شیپ  اییوگ 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

مدید  ارحص  هر  درگ  ز  رپ ، ار ، وت  نیکشم  يوم 
مدید  ارهز  یکاخ  رداچ  وت ، رس  رب  ایئوگ 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

يدش  بآ  یتخوس و  رَدَقچ  ملد ، نازوس  عمش 
يدش  باوخ  رد  یتسب و  بل  هچ  زا  نزب ، فرح  ردپ  اب 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

تسا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هدرک کـه  رفس  يا  - 30

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هدرک کـه  رفس  يا 
تسا  وت  هم  نوچمه  يور  رب  ارچ  مخز  همه  نیا 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

منک  كاچ  نت  هب  هماج  مروآ و  شیپ  تسد 
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منک  كاپ  وت  ینارو  خر نـ زا  کشا  ات کـه 
اتبا  ای  اتبا 

***** 
دندز  هناورپ  نارگداد بـر پـر  ـ یب ـه  لعش

دندز  هناش  ارم  يوم  افج  گنس  اب  همه 
اتبا  ای  اتبا 

***** 
دوب  هلهله  مانشد و کـف و  يداش و  هدنخ و 
دوب  هلسلس  کی  هب  هتسب  وت  ترتع  زا  نت  هد 

اتبا  ای  اتبا 
دندیدنخ  ام  هیرگ  رب  هرسکی  نایماش 
دندیصقر  تر  نآر سـ زاوآ ?قـ يا  پـ

اتبا  ای  اتبا 
***** 

تساجک ؟ سای  لگ  هتشگ  نازخ  یحو  نشلگ 
تساجک ؟ سابع  تر  ـ ضح نا  ـ بل هنشت  یقاس 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

اجک  روط  رجش  اجک و  هناریو  كاخ 
اجک  رو  قبط نـ اجک و  کیرات  بش 

اتبا  ای  اتبا 
*****

نم هبارخ و  دیشروخ و  تسا و  بش  - 31

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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نم  هبارخ و  دیشروخ و  تسا و  بش 
ن  ــ ماد ه  ــ ماه ب ـ تفرگ رد  سـِر پـ

هراپ  هراپ  يولگ  وت و  هراتسرپ  مشچ  ود  نم و 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

***** 
اباب  هتسشن  رتسکاخ  هب  هام 

اباب  هتسکش  ارچ  تایناشیپ 
مریمب  ردپ  يا  نک  اعد  مریگب  رب  هب  ار  وت  رس 

هللا  كرجآ  اتبا  ای 
***** 

مراد  هلان  کشا و  مدقم  ریخ  رد 
مراد  هلال  هتفرگ  نوخ  فلز  زا 

مشرف  هدش  هبارخ  كاخ  مشرع  ماب  يامه  هک  نم 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

*****
منیسح  کچوک  ناوخ  هضور  نم 

منیسح  كدو  ـن کـ کیل ـم و  لفط
تسا  مارح  هدنخ  نم  بلرب  تسا  ماش  هینیسح  اجنیا 

هللا  كرجآ  اتبا  ای 
***** 

تسین  ناما  ياهظحل  ار  هچ مـا  رگا 
تسین  نارزیخ  هک  اجنیا  ناوخب  نآرق 

نمشد  بوچ  ياجهب  هسوب  نم  منزب  ات  ناوخب  نآرق 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

***** 
هراتسر  مشچ پـ ود  نم  هیده 
هراپ  هراپ  يولگ  وت  تاغوس 

تسا  نوخ  قرغوت  نساحم  تسا  نوگهلال  هیقر  فلز 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

***** 
میدیسر  مه  هب  ام  هک  ادخ  ـر  کش
میدید  هبارخ  نیا  رد  مه  راسخر 

هراپ  هراپ  يولگ  نیا  رب  هراظن  دنکیم  هنیکس 
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هللا كرجآ  اتبا  ای 
*****

وت رای  ادخ  تسد  ماهمولظم ، همع ي  - 32

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

وت  رای  ادخ  تسد  ماهمولظم ، همع ي 
وت  رادهگنادخ  هدش ، ییادج  تقو 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک ، ملاح  هب  هیرگ 
*****

همزمز  زا  هداتف  نیسح ، قشع  ریاط 
همطاف مردام  وچ  دینک ، منفد  هنابش 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

يدشیم  ردپ ، هاگ  ردام و  نم ، هب  هاگ 
يدشیم  رپس ، هاگ  نابهیاس ، ارم  هاگ 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

موریم  رفس  هب  نم  همه  ناریسا  الا 
موریم  ردپ  شیپ  هدشیلین ، خر  اب 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

تسا  ربکایلع  گنت  ملد ، هبارخ  نیا  رد 
تسا  رغصا  یلع  يور  مدهبمد  مرظن  رد 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
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*****
همه  زا  منک  دای  نانج  ناتِسلگ  هب 

همطاف مردام  هب  مرب ، ار  ناتمالس 
( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 

*****
نیسح ریغص  لفط  ماهدوب ، نم  هچ  رگا 

نیسح ریفس  مدش  الب  ماش  هب  رگد 
( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 

*****

هناریو كاخ  زا  بشما  دیآ  یم  وت  يوب  - 33

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هناریو كاخ  زا  بشما  دیآ  یم  وت  يوب 
اباب يدمآ  ار  وت  هدژم ي  ارم  دهد  یم  ابص  داب 

(2  ) هناتسم هناتسم 
ما هدیشاپ  هلال ي  نوچ  ما  هدید  زا  دور  یم  نوخ 

ما هدیطلغ  دوخ  کشا  نوچ 
منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 

*****
میوگ لد  رد  ات  نیشنب  رس  يا  مناد  رب 

رگنب نم  لاح  ما  هتسکشلد  ما  هتسشن  نوخ  رد  هام  يا 
(2) میور هدش  یلین 

مشتآ دز  تبل  مخز  مشمارآ  هیام ي  يا 
مشک رس  ار  لجا  ماج 
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منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 
*****

هتسکشب تسد  اب  میوج  میوگ  ار  وت  بشما 
ما هنوگ  يور  وت  بل  ياج  وت  بل  ياه  كرت  مسوب 

(2) هتسشنب هک  رگنب 
تسا هتسب  تناج  هب  مناج  تسا  هتسکشب  ترس  هچ  زا 

تسا هتسخ  ایند  محور ز 
منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 

*****
رتسکاخ نوخ و  زا  تیور  میوش  دوخ  کشا  اب 

اشگب بل  لعل  تخساپ  رهب  تخر  منک  ناهنپ  همع  زا 
(2) رخآ مد  نیا  رد 

نم ياپ  رب  هنب  مهرم  نم  ياهبش  ترسح  يا 
نم ياضعا  همه  دزوس 

منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 
*****

درب یمن  یتقو  وت  ياهبل  ندیسوب  - 34

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

یتیب ود  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

درب یمن  یتقو  وت  ياهبل  ندیسوب 
مشاب ریگلد  تبل  تسد  زا  مراد  قح 

متسه هراوآ  ترس  لابند  هب  یتقو 
مشاب ریجنز  همه  نیا  ریسا  دیاب 

دنک یم  یناوخ  همغن  ناریو  هب  بشما  یلبلب  - 35
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
لزغ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنک  یم  یناوخ  همغن  ناریو  هب  بشما  یلبلب 
دنک یم  ینابز  نیریش  هدید و  یماک  خلت 

دیزی  مزب  رد  هدروآ  اج  هب  نامهم  زا  توعد 
دنک  یم  ینادردق  نامهم ، دهع  يافو  زو 

ار  هناریو  نآ  هدرک  وراج  بآ و  ناگژم  کشا و 
دنک  یم  ینابزیم  یلفط  ساسحا  اب  هچ  نیب 

تس  هدش  نشور  ردپ  رب  شرامش  رتخا  هدید ي 
دنک  یم  یناشف  رتخا  نماد و  يور  هب  هم 

یلو  وا ، زیخ  تسج و  نامز  تسا و  لفط  هچرگ 
دنک  یم  یناوتان  درد و  ناریپ ز  نوچ  هوکِش 

نونکات  مدنام  هدنز  وت  ندید  رهب  تفگ 
دنک ؟ یم  ینارگرس  نم  اب  هچ  زا  رگید  گرم 

کمک  مریگ  رگد  لافطا  نتفر ز  هر  رهب 
دنک یم  یناج  تخس  تسا و  بل  رب  ناج  تکدوک ،

تمان هدش  کح  مبل  يور  رب  هک  تسا  يرمع  - 36

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

تمان هدش  کح  مبل  يور  رب  هک  تسا  يرمع 
تماد هب  هتسبلد 

تماجز مدز  یم  هدیربب و  وت  ریغ  زا 
تمالغ متسه 

هیقر هب  نم  دنک  رخف  یسک  هب  سک  ره 
هیقر يابیز  مسا  يادف  هب  ملاع 

*****
مناج همه  دریگب  مارآ  وت  رکف  زا 

مناور  حور و  يا 
مرادَن زیچان و  هراچیب و  وت  رهم  یب 

مراز هتسخلد و 
تخوس تنت  ناج و  ردپ  غاد  مغ  رخآ ز 

تخوس ترپ  لاب و  ودع  ناتسد  تبرض  زا 
تخوس تردپ  يداتف  هقان  زا  هک  هظحل  نآ 

تخوس ترت  نامشچ 
*****

نکرس نیشن  ناریو  نم  اب  ناریو  هب  رس  يا  ایب  - 37

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
لزغ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نک  رس  نیشن  ناریو  نم  اب  ناریو  هب  رس  يا  ایب 
نک  رقحم  تیب  نیا  رد  رس  ار  یبش  نک  یگرُزب 

ار  هم  هولج ي  دیازف  یم  دشاب  هچ  ره  هراتس 
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نک  رتخا  ُرپ ز  بشما  نم  ناماد  هام و  يا  باتب 
تسین  مغ  دوش ، لگ  ددرگ ، زاب  ددنخب ، هچنغرگا 

نک  رپرپ  هتفکشن  هچنغ ي  رب  نابغاب  يا  رظن 
اما  دوب ، اه  لگ  هدید ي  رب  وت  ياپ  هچ  رگا 
نک  رطعم  دوخ  يوب  هب  مه  ار  یی  هناریو  ایب 

منونمم  همع  میوگ ، هک  ییورین  تسین  ار  نابز 
نک  رتخد  ياج  رُکّشَت  وا  زا  بل ، لعل  اشگب  وت 

اجنیا  تسا  نم  ياج  هن  همع ، ياج  هن  وت ، ياج  هن 
نک رغصا  يزابمه  اج و ، نیز  رَِبب  هرمَه  ارم 

موش یم  ریگنیمز  هبارخ  نیا  رد  مراد  - 38

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

موش یم  ریگنیمز  هبارخ  نیا  رد  مراد 
موش یم  ریپ  ندش  هلاس  راهچ  زا  شیپ 

كاخ يور  هب  مداتف  هقان  تشپ  بش ز  کی 
موش یم  ریجنز  هب  هتسب  دعب  هب  نآ  زا 

تسکش متمرح  مدش و  مگ  تشد  نایم  بش  کی 
موش یم  ریقحت  هبترم  رازه  زور  ره 

هدرسفا نم  کچوک  رتخد  - 39

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

یعابر بلاق 
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نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 
زبس گرب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدرسفا نم  کچوک  رتخد 
هدرمژپ نینچ  هصغ  مغ و  زا 

تسب شمشچ  دز و  هسوب  وا  يور 
هدرم هیقر  هیرگ  اب  تفگ 

هدمآ رمق  بشما  همع  ایب  - 40

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدمآ  رمق  بشما  همع  ایب 
هدمآ  رس  هب  اپ  اب  هتفر  ردپ 

ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 
هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 

*****
دهد  یم  ربخ  بشما  همع  ملد 

دهد  یم  رحس  دیما  ار  مبش 
ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 

هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 
*****

تسا  هتسب  ارچ  میوگن  شمشچ  ود 
تسا  هتسخ  هدمآ  رفس  زا  ردپ 
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ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 
هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 

*****
ینم  زادگ  زوس و  هگآ ز  وت 

ینم  زان  رادیرخ  اهنت  وت 
ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 

هدمآ ردپ  هدمآ ، ردپ 
*****

بشما هناریو  هدش  ییاشامت  - 41

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بشما هناریو  هدش  ییاشامت 
بشما هناورپ  نم  تسا و  عمش  نامهم 

هدیسر هر  زا  هدیرب ، سأر 
رشحم ياغوغ  دش  هناریو  جنک 

ربکا ا ... ربکا ، ا ...
*****

مفاکتعا رد  نم  هناریو  جنک 
مفاوط رد  نم  هبعک و  یتسه  وت 

مدرگب ترود  مدرد ، نامرد 
رشحم ياغوغ  دش  هناریو  جنک 

ربکا ا ... ربکا ، ا ...
*****

هلال لگ  نم  نابغاب  یتسه  وت 
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هلاس هس  ریپ  نم  قشع و  ریپ  وت 
هدیمخ مدق  هدیرپ ، مگنر 

رهطا يارهز  تردام  لثم  هب 
ربکا ا ... ربکا ، ا ...

*****

شا هدیدرگ  سردنم  سابل  زا  يدوپ  رات و  - 42

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

شا هدیدرگ  سردنم  سابل  زا  يدوپ  رات و 
دنک انیب  ار  بوقعی  هدید ي  دناوت  یم 

دوبن رداق  اشگ  لکشم  هجنپ ي  دراد  هک  وا 
دنک او  ار  دوخ  ياباب  هتسب ي  ياه  مشچ 

دوش یم  شلسغ  گنس  هبارخ  نیا  ياه  تشخ 
دنک ارهز  کی  لسغ  هرابود  دیاب  یلع  کی 

هدیسر رس  هب  هیقر  رمع  - 43

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

هدیسر  رس  هب  هیقر  رمع 
هدیسر  رفس  زا  شرفاسم 

دش  رگج  نینوخ  هلاس  هس  رتخد 
دش  ردپ  رس  يادف  تبقاع 

الیواو الیواو 
***** 

درک  یم  هیرگ  نوخ  شیاپ  مخز  ره 
درک  یم  هیرگ  نوخ  شیارب  بنیز 
وا  دش  هناورپ  دش ، هلال  دش ، عمش 

وا  دش  هناریو  ۀشوگ  ِغارچ 
الیواو  الیواو 

*****
بشما  دش  اغوغ  ماش  ۀناریو 
بشما  دش  اضما  وا  تداهش 
تسوا  رکیپ  هب  هنایزات  مخز 

تسوا  ردام  وچ  شدوبک  تروص 
الیواو  الیواو 

*****

تس هنایشآ  یب  یکغرم  رازم  نیا  - 44

تاصخشم

ماش هبارخ  تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تس  هنایشآ  یب  یکغرم  رازم  نیا 
تس  هنادزان  میتی و  لفط  کی  ربق 
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ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 
*****

هناهب  مریگ  یمن  رگید  ناج  همع 
هنارت  زا  داتفا  بشما  وت  لبلب 
ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 

*****
نم  ۀناریو  هدش  نشلگ  زا  رتهب 

نم  ۀناخنامهم  هناریو  نیا  هتشگ 
ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 

*****

دش نشلگ  لثم  وت  خر  زا  هبارخ  بشما  - 45

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش  نشلگ  لثم  وت  خر  زا  هبارخ  بشما 
دش  نشور  هناریو 

دش  نم  تمسق  تیور  رادید  ادخ  رکش 
دش  نشور  هناریو 

هناریو ؟ جنک  رد  هدش  یناطلس  ياج  یِک 
هناناج  ناج و  يا 

دش  نمیا  يداو  رد ، ماب و  یب  هناشاک ي 
دش  نشور  هناریو 

هدرواین  ار  دوخ  رغصا  ّیلع  هچ  زا 
هدرک  اجک  ناهنپ 

دش  نمشد  دادیب  زا  هتشک  مه  وا  هک  دیاش 
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دش  نشور  هناریو 
تسراکادف  همع  ردپ  اب  میوگب  مهاوخ 

تسرادافو  سب  زا 
دش  نَیُّزم  هناخ  وا  کشا  غارچلچ  اب 

دش  نشور  هناریو 
هدوب  نابغاب  رایتخا  رد  لگ  هدوب  ات 

هدوسآ  لگ  وا  اب 
دش  نماد  ِبیز  منابغاب  هک  ملگ  نآ  نم 

دش نشور  هناریو 

دشن التبم  تمغ  ریغ  هب  ملد  وت  یب  - 46

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دشن التبم  تمغ  ریغ  هب  ملد  وت  یب 
دشن ام  نامهم  هک  دوبن  یمغ  وت  یب 
دوب دنلب  میومع  شود  ریخب  شدای 

دشن انشآ  نیمز  هب  نم  ياپ  دوب  ات 
ماش ياه  هچوک  زا  متمسق  هک  نیبب  الاح 

دشن اپ  درد  زج  هناش و  ياه  مخز  زج 
دنا هتسکش  مه  ارم  لاب  هک  نامز  نآ  زا 

دشن اصع  میارب  هبارخ  نیا  راوید 
تسکش متماق  ارچ  سرپب  اه  هچوک  زا 

دشن اهر  ام  زا  هک  سرپب  يا  هجنپ  زا 
تسکش نارزیخ  رت  بوچ  هک  ادخ  رکش 
دشن ایح  یب  تبل  نیگمرش  هک  ییاج 
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دوب هدنام  همیخ  زا  يرجعم  هک  ادخ  رکش 
دشن ام  قرغ  یسک  مشچ  هک  ادخ  رکش 
درک ریگ  هناش  رگا  تسا  شتآ  ریصقت 

دشن او  هک  میوم  هب  تسا  هدز  هرگ  يروط 
ما هدرب  ثرا  وت  هضور ي  مامت  زا  نم 

دشن ایروب  زا  یخن  متمسق  سوسفا 
)؟ تساجک تا  هراوشوگ  هک  یسرپب  رگا  اباب  )

دز هنعط  گنس  ارم  هک  يرتخد  شوگ  رد 
دشن اهر  شخرس  هراوشوگ ي  ممشچ ز 
نم شوگ  ود  زا  نام  تراغ  نامز  ینعی 

دشن ادج  یمارح  تسد  هراوشوگ  یب 

تسین كاخب  تقشع  هدنامن ز  يرس  رس  يا  - 47

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسین كاخب  تقشع  هدنامن ز  يرس  رس  يا 
تسین كاله  وت  مغ  ما ز  هدیدن  ار  سک 

ردق ماش  تفلز ز  رس  ره  تسا  هدرب  لد 
تسین كانبات  تخر  لثم  هب  مه  دیشروخ 

فاوط نیا  رد  فاوط و  هب  نم  يا و  هبعک  وت 
تسین كادف  یحور  نتفگ  ریغ  هب  مرکذ 

دنام هراک  همین  وت  رتخد  ّجح  سوسفا 
تسین كاپ  ناج  يا  مرکیپ  هب  رگد  یناج 

تبل رب  هسوب  رَجَح  ياج  هب  منز  متفگ 
تسین كاچ  كاچ  تبل  لثم  هب  رَجَح  اما 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


ما هلبق  هب  ور  ینک  هک  ات  تساجک  تتسد 

رات بش  نیا  رد  تمشچ  دشاب  هتسب  هک  رتهب  - 48

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رات بش  نیا  رد  تمشچ  دشاب  هتسب  هک  رتهب 
راوید هب  دوب  متسد  ینیبن  وت  هکنآ  ات 

مریگب وخ  هصغ  اب  وت  ردام  دننام 
مریگب ور  وت  زا  ات  درادن  قمر  متسد 

هار هروک  نیا  رد  درم  ما  هدش  مگ  - 49

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هار هروک  نیا  رد  درم  ما  هدش  مگ 
هآ ریغ  مهدب  مرادن  چیه 
نک زاب  ارم  لاب  مرپ ، هتسب 

نک زاس  نم  ین  مرادن ، يان 
نابرهم نم ، هب  محر  نکب  محر 
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ناوراک ناسرب  ار  یلد  هتسخ 
ریلد يا  ما  هتساوخ  کمک  وت  زا 
ریگب متسد  متسه و  هار  هتسخ ي 
يدب فرح  وت  هب  متفگن  هک  نم 

؟ يدز نم  خر  هب  یلیس  وت  هچ  زا 
؟ یشتآ رد  همه  اپارس  هچ  زا 

یشِک یم  ارم  يوم  ینز و  یم 
هانپ مدوب  هتساوخ  وت  هک ز  نم 

؟ هایس ار  نم  نت  يدرک  وت  هچ  زا 
تسپ درم  يا  وت  ياه  دگل  ریز 

تسا هزجعم  ادخ  هب  منامب  هدنز 
وت ياهاپ  هبرض ي  مدشُک  یم 

وت ياه  دگل  ریز  ما  هدش  هل 
راوشوگ نم  دندرب ز  وت  لبق 

رادن رب  مرس  ار ز  نم  رجعم 
ینک هناهب  هک  مدرکن  هوکش 
ینک هناش  وت  هک  مرادن  يوم 

دیرب مناما  درم  يا  نک  سب 
دیسر رخآ  هب  هتسخ  نم  ناج 

تسین ساسحا  تلد  نورد  چیه 
تسین سابع  ومع  اجنیا  هک  فیح 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  همع  ایب  - 50

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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نشلگ  هدش  هبارخ  بشما ، هک  همع  ایب 
نشور  همه  مشچ  هک  وگرب ، دمآ و  ردپ 

شیامنور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****
تسدوب ؟ هک  شیپ  ردپ  بشید ، هک  همع  وگب 

تسدوبک ؟ شََبل  ارچ  هتسکش ، شرس  ارچ 
شیامنور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،
*****

ردپ » اب  »
مرادن  بدا  وگم  مزیخناپ ، هب  رگا 

مرادن  بل  هب  قمر  یهاوخرذع ، رهب  هک 
تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،
*****

دش  ناکدوک  هب  رپس  اج ، ره  هب  هّمع  ردپ 
دش  نامک  لثم  شدق  درک ، رپس  هنیس  سب  ز 

تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****
وگنخس  غرم  منم  نم ، هنیآ ي  ییوت 

وتسََرپ  گنر  هدش  تزبَس ، یطوط  یلو 
تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،
*****

دنز یم  هنابز  شتآ  ملد  رد  وت  زا  سپ  اباب  - 51

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
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سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

(4) نیسح هاتبا 
*****

دنز یم  هنابز  شتآ  ملد  رد  وت  زا  سپ  اباب 
دنز یم  هناهب  ره  اب  ارت  غاب  لگ  نمشد 

ارم میرگ  یم  هک  یتقو  منک  یم  تیادص  یتقو 
دنز یم  هنایزات  اب  دیآ و  یم  ایح  یب  یکی 

*****
منک يزاّنط  زاب  ات  وک  سابع  ومع  اباب 

منک يزارفارس  وا  اب  منیشنب و  وا  شود  رب 
نم يور  دسوبب  هک  ات  مردارب  تربکا  وک 

منک يزاب  شبل  اب  ات  نابز  نیریش  رغصا  وک 
*****

يدمآ رتخد  رادید  بجع  هچ  مبوخ  ياباب 
يدمآ روای  رای و  یب  نینزان  يا  ارچ  اهنت 

ینک مزان  یشک  یتسد  مرس  رب  ات  وت  تسد  وک 
يدمآ رس  اب  وت  نونکا  یلو  یتفر  دوخ  ياپ  اب 

*****

هبارخ نیا  هشوگ ي  ییایب  مرظتنم  - 52

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هبارخ نیا  هشوگ ي  ییایب  مرظتنم 
هباذع مارب  اباب  هدیشک  سفن  وت  یب 

مرایم هیده  يرتشگنا  تارب  نم  يرایم  راوشوگ  مارب  وت 
مراپس یم  ناج  ردپ  وت  شیپ  هب  نم  هبارخ  رد  ییایب  ات 

*****

دنرخ یم  میتی و  زان  اهام  وت  او ... هب  مسر  - 53

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنرخ یم  میتی و  زان  اهام  وت  او ... هب  مسر 
دنرب یم  کسورع  شارب  هنک  یبات  یب  هک  رگا 

دنراد قرف  یلیخ  اه  ام  اب  ایماش  مگب ز  اما 
دنرب یم  وشاباب  رس  هنک  یبات  یب  هک  میتی 

هنک یم  نوماگن  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع  - 54

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هنک یم  نوماگن  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع 
هنک یم  نوخ  وملد  نیا  نوبرهم  هاگن  نوا  اب 

ننزن ور  ام  هک  وگب  اباب  لباقم  همع 
ننزن هنایزات  اب  میر  یم  هار  میراد  هک  اهام 
هنک یم  هراشا  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع 

هنک یم  هراپ  شوگ  نیا  نم و  يور  رب  هراشا 

ماش رهش  ياه  هچب  هب  مدب  نوشن  مرب  ماوخ  یم  - 55

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ماش رهش  ياه  هچب  هب  مدب  نوشن  مرب  ماوخ  یم 
ماباب هدموا  هک  مگب  ممیتی  دنتفگ  هک  انوا 

هدیدن يریسا  یک  چیه  ام  لثم  هنود  یم  ادخ 
هدیچیپ هبارخ  يوت  نایماش  ياذغ  يوب 

تابل زا  مسوبب  متساوخ  تمدید  هزین  يور  ات 
تادف مشب  نم  یهلا  تشاذن  ماپ  تسد و  ریجنز 

یئوت ملاع  يوناب  هلاس  هس  رگ  - 56

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

یئوت ملاع  يوناب  هلاس  هس  رگ 
ییوت میرم  تمصع  زارط  مه 
دیدپ دمآ  وت  ناماد  زا  قشع 

دیود تلابند  هب  یتفر  اجک  ره 
وت هار  رب  دوب  یلفط  نامسآ 

وت هام  نوچ  هرهچ ي  تام  هام 
یهللاراث ربلد  اما  كدوک 

یهرمه وا  اب  قشع  ریسم  رد 
نیسح مان  یبل  ره  رب  دوب  رگ 

نیسح ماد  رد  تسا  يدیص  کلف  رگ 
تسا بل  يور  وت  مان  ار  وا  کیل 

تسا بش  ره  غارچ  شرهب  وت  يور 
همطاف يوزرآ  سب  زا  تشاد 
همطاف يور  وت  يور  رد  دید 
شردام دای  درک  یم  نیسح  ات 

شرب رد  لگ  نانچمه  تدیشک  یم 
وت يوجلد  خر  رب  دز  یم  هسوب 

وت يوسیگ  وا  تسد  دز  یم  هناش 
وربآ ار  البرک  يداد  هک  يا 

ومع شود  رس  رب  هگ  وت  ياج 
تسا ربکا  تسد  يور  تیاج  هاگ 
تسا ردام  تسد  يور  رب  مه  هاگ 

ییوت ردام  ار  قشع  يالبرک 
ییوت رغصا  يزابمه  نیرتهب 

يربلد ار  البرک  ناربلد 
يرب یم  ینآ  هب  ار  بنیز  بلق 

رتبان سک  ره  تقشع ز  هداب ي 
رت باذج  وت  مان  اب  البرک 

مامت یلیس  زا  تشگ  ترمع  هچ  رگ 
ماش رهش  ات  يا  هدرب  ار  البرک 

يا هدرب  ناوارف  مغ  تشود  يور 
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يا هدرب  ناریو  جنک  ار  البرک 
درک رادیب  ار  رهش  تیاه  هیرگ 
درک راوشد  نانمشد  رب  ار  راک 

مدید یمن  وت  يور  لگ  ات  - 57

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدید یمن  وت  يور  لگ  ات 
دوب یبالگ  هساک ي  نم  مشچ 
نم خر  وت  تسد  ود  نایم  رد 

دوب یباق  نایم  یسکع  لثم 
اباب مینیب  زاب  رگا  لاح 

هدش هابتشا  هک  رادنپم  دوخ 
اباب يا  تسا  هرچ  نامه  نم  هرهچ ي 

هدش هایس  طقف  یگنر  سکع 

ناغارچ مدرک  ار  هناریو  ( 2  ) دوخ کشا  ز  - 58

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح راهب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

ناغارچ مدرک  ار  هناریو  ( 2  ) دوخ کشا  ز 
نامهم هتشگ  رب  رفس  زا  هک  ( 2  ) همع ایب 

دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ ،  رس  نم  قارف  بش 
(2) ناج ردپ  ردپ  ردپ  ردپ 

*****
تسا ناوغرا  نوچ  تبل  لعل  ( 2  ) اباب ارچ 

تسا نارزیخ  بوچ  ياج  هک  ( 2  ) مراد نامگ 
ناج ردپ  يدوب  اجک  وگب  ناج ،  ردپ  يدولآ  رتسکاخ 

*****
مریپ هدرک  وت  مغ  یلو  ( 2  ) ملفط رگا 

مریمب نم  نک  اعد  بشما  ( 2  ) اشگب تبل 
راوید هب  دوب  نم  تسد  ود  رابرهگ ،  ممشچ  دوب  نیبب 

*****
هدناشن اپ  زا  یکدوک  رد  ( 2  ) ار نم  کلف 

هدنامن مهاتوک  رمع  زا  یقاب ،  سفن  کی ،  زا  ریغب 
متسد تحار ز  ما  همع  دش  متسب ،  هنابش  رفس  راب 

*****
يدرز راسخر  ارم  دشاب  يزیئاپ ،  لصف ،  گرب  وچ 

يدرگ هچوک  مدرک  هکسب  زا  رگید ،  ناوت  نم ،  مرادن 
دندیرخ مزان  ین  بعک  اب  دندیدب ،  ار  مکشا  هک  اج  ره 

*****

هلال گنر  هب  مخر  هلاس ،  هس  يرتخد  نم  - 59

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هلال گنر  هب  مخر  هلاس ،  هس  يرتخد  نم 
مرادن تقاط  هگید  اباب 

هنومک نم  تماق  هنومز ،  نیا  زا  دایرف 
مراذگ یم  رس  اکاخ  يور 

*****
متسب دیما  هب  لد  متسشن ،  ترظتنم 

ینومب مشیپ  يایب  وت  ات 
مراذب توناز  ور  رس  مرانک ،  نیشنب  وت 

ینوخب نآرق  نم  يارب 
*****

هراوشوگ هن  شوگ و  هن  هرادن ،  قمر  ماهاپ 
منووتان هک  نیبب  اباب 

هتسکش شلد  یلیخ  هتسخ ،  هتسشن  همع 
منومب نم  هرادن  دیما 

*****
دندیشک ونم  يوم  دندیسر ،  يرفن  دنچ 

دندرکن نم  لاس  هب  رظن 
هنایزات دندز  هناهب ،  ره  هب  ارم 

دندرکن نم  لاح  هب  یمحر 
*****

مدیچیپ دوخ  هب  درد  زا  نم  کیرات و  تشد  - 60

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدیچیپ دوخ  هب  درد  زا  نم  کیرات و  تشد 
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مدید ار  یسک  ّیهایس  رود  زا  هگان 
تشاد یم  رب  مدق  هدنام  هر  لفط ز  يوسب 

تشاد یم  ولهپ  هب  تسد  بل و  ریز  يا  هلان 
دوب یلین  وا  هرهچ ي  مخ و  دوب  شتماق 
دوب یلیس  رثا  مه  نامه  هک  مراد  متح 

نم هتسخ ي  كرتخد  مرب  هب  نیشنب  تفگ 
نم هتسکشب ي  يوزاب  زا  دنک  شزاون  ات 

دوب یکانمغ  هظحل ي  بجع  هظحل  نآ  زا  ياو 
؟ دوب یکاخ  وا  رداچ  ور  هچ  منادن ز  نم 

مینزب هنوخ  هب  يرس  هگیدمه  اب  ایب  اباب  - 61

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مینزب هنوخ  هب  يرس  هگیدمه  اب  ایب  اباب 
مینزب هنوش  ماهوم و  منیشب  توناز  يور  نم 

تارب هگنت  ملد  اباب  يدموا  شوخ  يدموا  شوخ 
تارب هگنت  ملد  اباب  تافصاب  ياندیدنخ  نوا  يارب 
مدیشک یچ  مدید  یچ  هک  مگب  اجک  زا  مگب  یچ 

مدیود نوبایب  راخ  ور  هلبآ  رپ  ياپ  اب 
يراذیم توناز  ور  ونم  يایم  مزاب  تفگ  یم  همع 

يرایب ون  هراوشوگ ي  نم  يارب  رفس  یتفر 
يراذن ماهنت  هدب  لوق  مشیپ  يدموا  هک  الاح 

؟ يرادن اپ  ارچ  اباب  يرادن ؟ تسد  ارچ  اباب 
؟ دش یچ  مسای  نم  هلال ي  مردارب  دش  یچ  اباب 
؟ دش یچ  مسابع  ومع  سپ  هرایب  بآ  مارب  هتفر 
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دندز یلین  هلاه ي  هی  متروص  ور  نیبب  اباب 
دندز یلیس  متروص  هب  نوشگرزب  باتسد  اب 

هنکیم درد  مشون  یم  بآ  هدش  یمخز  مولگ  اباب 
هنکیم درد  مشوگ  اباب  دندیشک  وماه  هراوشوگ 

دنراذ یم  اه  هچب  ام  رس  هب  رس  دنراد  ینید  هچ  دنا  یک  انیا  اباب 
دنرا یم  وش  هدیرب  رس  دنر  یم  نتشک  وشاباب  هک  یمیتی  يارب 

هنک یم  درد  ماشوگ  اباب  هنک  یم  درد  ماشچ  اباب 
هنک یم  درد  ماهوم  اباب  هنک  یم  درد  ماهاپ  اباب 

هریگ یم  هنوب  نم  لد  نیا  ناج  هیقر  - 62

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یبابرا ربلد  یبابرا ،  رتخد 
یبابرا ردام  هیبش  ردیح و  زیزع 

*****
هریگ یم  هنوب  نم  لد  نیا  ناج  هیقر 
هریمب وت  ياج  هبارخ  وت  هراد  تسود 

هنیسح طقف  تبل  رکذ  ما  هدینش 
هنیمرحلا نیب  دیلک  وت  ياتسد 

*****
ینوبرهم بوخ و  یب  یب  ما  هدینش 

ینودیم بوخ  ور  اقشاع  بلق  تجاح 
متاگن قلخ  رظتنم  یقشاع و 

متایس مالغ  هگب  یچ  ره  داوخ  یم  یک  ره 
مرادیم تسود  نیسح و  وت  هیبش  منم 
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مراذیم یتسود  نیا  ياپب  مینووج و 
*****

ییافو اب  بوخ و  یب  یب  ینودیم  بوخ 
ییالببرک مشب  منم  نکب  راک  هی 

منوم یم  اجنوا  الببرک  مرب  هگا 
منوخ یم  اعد  مرح  يوت  تفرط  زا 

هدایز ردقچ  وت  فطل  هک  منز  یم  داد 
هداد هیقر  ور  هرکذت  نیا  هک  مگیم 

*****

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان  - 63

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان 
تسا هیقر  مان  هدمآ  نیسح  زا  دعب 
البرک هب  ینیسح  خرس  مایق  زا  دعب 

تسا هیقر  مایق  مایق  نیرت  قح  رب 
زوس ملظ  زوسناور و  زوس و  رفک  زوسناج و 

تسا هیقر  مالک  هبارخ  هشوگ ي  رد 
درکن افو  تبحم  دهع  هب  یسک  وا  نوچ 

تسا هیقر  مان  هب  رشح  هب  ات  هکس  نیا 
دنک ملظ  خیب  دوخ  کچوک  ياهتسد  اب 

تسا هیقر  مارم  مارم  نیرت  یلاع 
داد داب  هب  ار  متس  خاک  تفگ و  هلمج  کی 

تسا هیقر  مایپ  مایپ  نیرت  نینوخ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 364 

http://www.ghaemiyeh.com


تسالبرک زیگنا  هرطاخ  هک  يا  هصق  نآ 
تسا هیقر  ماش  هبارخ ي  هناسفا ي 

قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  درمن  زگره 
تسا هیقر  ماود  زمر  نیسح  قشع 

داهن قح  قشع  قبط  رد  تشاد  هچ  ره  وا 
تسا هیقر  مامت  گنس  تام  وحم و  قح 

صولخ يزابناج و  تبحم و  بتکم  رد 
تسا هیقر  ماقم  ماقم  نیرتالاو 

اه هبارخ  رب  یهگ  تشد و  هوک و  هب  یهاگ 
تسا هیقر  مامز  تسود  قشع  تسد  رد 
دزن در  تسد  يدحا  هنیس  هب  شفطل 

تسا هیقر  ماع  تمحر  نیهر  ملاع 

هتدای میدوب  هنیدم  هک  یتقو  - 64

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتدای میدوب  هنیدم  هک  یتقو 
هتدای میدودز  یم  لد  زا  مغ و 

هتدای متسد  هب  دوب  وت  تسد 
هتدای متسشن  یم  توناز  يور 
هتدای يدیسر  یم  هار  زا  یتقو 
هتدای يدیرخ  مارب  هراوشوگ 

نوج اباب  هشیمه  نومب  نم  شیپ 
نوج اباب  هش  یمن  بوخ  مشوگ  مخز 

نوج اباب  مریم  یم  مراد  هکنیا  اب 
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نوج اباب  مریگب  ور  وت  زا  دیاب 
نوج اباب  هتسشن  نوخب  وت  رس 

نوج اباب  هتسکش  تنودند  ارچ 
نوج اباب  هدوبن  یکی  نم  درد 

نوج اباب  هدوبک  همع  ندب 
نوج اباب  داوخ  یمن  مهرم  نم  مخز 

نوج اباب  دایمن  الاب  مسفن 
نوج اباب  هدرم  هصغ  نم ز  لد 

نوج اباب  هدروخ  یلیس  وت  رتخد 
نوج اباب  ییوب  هدنومن  تلگ  هب 
نوج اباب  ییومع  هن  یشاداد  هن 

نوج اباب  دندیشک  ماهوم و  هکسب 
نوج اباب  ییوم  هدنومن  مرس  هب 
نوج اباب  مرادن  هراوشوگ  الاح 

نوج اباب  مراذ  یم  اکاخ  يور  رس 
نوج اباب  هراد  هلسلس  مدرگ 
نوج اباب  هراد  هلبآ  نم  ياپ 

زونه مرادید  قاتشم  نیبب  اباب  يدمآ  - 65

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

زونه مرادید  قاتشم  نیبب  اباب  يدمآ 
زونه مرادیب  هیرگ  زا  نم  دندیباوخ و  قلخ 

نیبب ار  میافو  ترجه  زا  مداد  ناج  اهراب 
زونه مراد  بل  هب  ناج  تلصو  ماگنه  رد  زاب 
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وت مان  میوگن  ات  میور  هب  دز  یلیس  رمش 
زونه مراتفگ  وت  يوکین  مان  دشاب  کیل 

داد رجز  مرجض  هکسب  مداتف  هقان  زا  بشکی 
زونه مرامیب  هتشذگب  ارجام  نیز  یتدم 

تسا نم  رب  رتنابرهم  ردام  بنیز ز  ما  همع 
زونه مراز  لد  يالست  اهبش  دهد  یم 

زامن دناوخ  یم  هتسشنب  یتقاط  یب  زا  هچ  رگ 
زونه مراتسرپ  دشاب  یم  لاوحا  نینچ  اب 
نیبب اباب  رفس  یتفر  بل  هنشت  مدینش  نیا 
زونه مرابرهگ  مشچ  زا  وت  رب  مراد  بآ 

هبات چیپ و  هب  هلاس ،  هس  لد  - 66

تاصخشم

تداهش تبسانم 
ینز فک  روش  کبس 

نیگنهآ بلاق 
یلع فیرش  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبات چیپ و  هب  هلاس ،  هس  لد 
هبارخ نیا  رد  نم ،  رفاسم  يا ،  يدموا  شوخ 

منوج مورآ  منوبرهم ،  يا 
نک ادخ  رطاخب  نم  هب  یتمحرم 
نک اگین  نم  هب  نکاو ،  وتاشچ 

نک ادص  ناج  هیقر  ونم  هگید  راب  هی 
مدید یم  ور  وت  باوخ  بش  ره  مدیما ،  يدوب  رفس  هک  وت 

متشاذ یم  ومع  شود  ور  رس  متشادن ،  ماپ  تسد و  هب  ریجنز 
*****

هدید رون  يا  مدرگب ،  ترود 
هدیرب نوما  ولهپ ،  درد  نیا  وت ،  رتخد  زا 
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ههایس ماشچ  ههآ ،  رپ ز  لد 
هرادن نوج  تاهوم  هنوش ي  ارب  ماتسد 

نم بل  هنشت  نم ،  بش  هام 
هرادن نورزیخ  هیقر  نوخب  نآرق 

هبارش سلجم  دای  هب  هباهتلا ،  رد  ملد  رونه 
يزینک ارب  ونم  نتساوخ  يزیزع ،  رمع  هی  دعب  اباب 

*****

هدرک هنوخیم  سوه  بشما  هرابود  نم  لد  - 67

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدرک هنوخیم  سوه  بشما  هرابود  نم  لد 
هدرک هنومیپ  سوه  هدیرپ  شرس  زا  یتسم 

میراد ییادخ  مه  ام  هک  مغ  روخم  مگیم  ملد  هب 
میراد یئابرلد  رای  تبرغ  تولخ  نیا  يوت 

تساهلد مومت  ربلد  تسارهز  زیزع  ام  رای 
تسایرد ثم  شبلق  اما  هرادن  ینس  وا  هچ  رگ 

هنوبرهم افو و  اب  اهام  لد  ایرد  رای 
هنور یمن  یلاخ  تسد  شنوخ  رد  زا  ور  یسک 

بابلا حتِفا  هیقر  ای  مینوخب  مه  اب  ات  ایب 
بابلا حتفا  هیقر  ای  میسیونب  نومالد  ور 
تمحر رد  دیاشگب  هیقر  هگا  ینود  یم 

تنج میمش  اپ  ات  رس  میرادن  یمغ  ام  هگید 
هرادن تیبوخ  هیرگ  دلوت  بش  منود  یم 
هراذب نومب  لحم  هی  هیقر  نک  هیرگ  اما 
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هشاب یقشاع  ره  دای  هگ  یم  اکشا  هرطق  هرطق 
هشابن ات  هس  زا  رتشیب  دلوت  کیک  ياعمش 

هنود یم  یلد  ره  اما  یئامن  هیرگ  ماوخ  یمن 
هنوم یم  هچنغ  هی  ثم  هیقر  ترضح  رمع 

هدرب ونیسح  لد  هک  ینود  یم  مه  وت  منود  یم 
هدرکچ نیسح  لد  اب  شهاتوک  رمع  نیا  يوت 

دنراذب وداک  هک  همسر  دلوت  نشج  ره  ارب 
دنرایب هیده  کسورع  هیقر  ارب  هک  یکشاک 

کچوک زیر و  گرزب و  مه  یماش  ياه  هچب  هک  ات 
کسورع اب  دننوزوسن  هیقر  ترضح  لد 

هرایم شارب  رس  لگ  تاداس  همع ي  منود  یم 
هرازب شرس  ور  لگ و  ات  هزیر  یم  کشا  هدقنوا 

هراد هقالع  یب  یب  هب  نوج  ومع  ارچ  منودیم 
هراد همطاف  کمن  هیقر  هرهچ ي  هکنوچ 

هزودب رداچ  کی  یکی  هیقر  ارب  الاح  زا 
هنومن رداچ  نودب  نوم  یب  یب  البرک  وت  هک 

هراذب ششوگ  يوت  هک  هرایب  هراوشوگ  یکی 
هرادن مغ  درد و  بات  نوتاخ  هیقر  ادخب 

درک شوماخ  دیاب  ور  اعمش  دلوت  نشج  رخآ 
درک شوگ  ور  یب  یب  ترضح  هدنلب  ياهوزرآ 

هرادن نووت  هکشخ و  هیقر  ياهبل  اما 
هراهب غاب  شبل  ور  اعمش  ندرک  توف  تقو 

میریگ یمن  سپ  ادخب  تسا  هیقر  لام  ام  لد 
میریم یم  ام  هیقر  یب  نم ،  منک  تتحار  راذب 

مناماد رب  سأر  يا  مناناج  يا  ونشب  - 68

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناماد رب  سأر  يا  مناناج ،  يا  ونشب 
میوگب نخس  لگ ،  يا  تیارب  میاه ،  هّصغ  ز 

میوبب ترس  امرف ،  هزاجا  هتفرگ ،  ملد 
ملاع  مدیرب ز  لد  رگید 

مناج قح  دریگب  نک  اعد 
ما هتسخ  شیاه ،  هنیک  و  هنومز ،  زا  نوچ 
ما هتسب  یناگدنز ،  نیا  يور ،  هب  ممشچ 

*****
هقان ما ز  هداتفا  هلان ،  کشا و  هب  بش  کی 

دماین ما  هم  مع ،  میپ  ارچ  يرای ،  يارب 
دماین الاب  هنیس ،  هب  سفن  ولهپ ،  درد  ز 

مدیشک یم  ار  دوخ  یتخس  هب  مدیود ،  شلابند  هیرگ  اب 
ییاهنت باذع ،  درد و  زوس و ،  دوب و  بش 

ینارون هام ،  هی  دمآ  مرانک ،  هگان 
*****

مداد لد  شاه  هّصغ  هب  مداهن ،  شوناز  رب  رس 
هنایشحو يدیلپ ،  هگان  مرانک ،  دمآ 

هنایزات اب  یهاگ ،  تشم و  اب  میور ،  هب  دز  یم 
مدیشک یم  دوخ  ياپ  زا  راخ  مدیود ،  فرط  ره  سرت  اب 

بش نآ  زا  تیارب ،  اباب  میوگ ،  هچ  رگید 
بنیز مد  ایرفب ،  دمآ  میوگب ،  ردقنآ 

*****

متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت  - 69

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت 
متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 

نم ناماد  هب  نیشنب  نم ،  نامهم  وت  یتسه  نم ،  ناج  زا  رتهب  يا 
(2) مناج نیسح  اباب 

*****
متسه  ترت  نوخ  زا  مشچ  دهاش  نم 

متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 
ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق ،  صرق  وچ  تیور  رحس ،  ار  نم  ماش  يا 

(2) مناج نیسح  اباب 
*****

متسب وتب  لد  نم  یتسه  ابرلد  وت 
متسم وت  يوسیگ  رطع  زا  نم  بشما 

يرب یم  ارم  بشما  يرخ ،  یم  ارم  زان  يرتسکاخ ،  هام  يا 
(2) مناج نیسح  اباب 

*****
متسد هدش  ممشچ  میوگ  یم  هتسبرس 

متسشنب وت  شیپ  نم  مرادن  رواب 
ترس هتسکش  هچ  زا  ترتخد ،  خساپ  وگ  ترت ،  مشچ  نابرق 

(2) مناج نیسح  اباب 
*****

قبط يوس  هب  میآ  قمر ،  مرادن  رگید  قفش ،  نوچ  دوب  تمشچ 
(2) مناج نیسح  اباب 

*****

منیسح هلالس ي  كاپ  نم  - 70

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
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يونثم بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم 
منیسح هلاس ي  هس  يارهز 

ماش هبارخ ي  لد  هب  یجنگ 
مالسا ریفس  مدش  ماش  رد 

منیسح رگید  بنیز  نم 
منیسح رثوک  هروس ي  نم 
مراد مایق  فرش و  حور 

مراد مایپ  الببرک  کی 
نم هلاه ي  تسادهش  رون 

نم هلان ي  تسادخ  ریشمش 
ملاح روش و  قشع و  رگایحا 

ملاخ طخ و  نیسح  نآرق 
نم زا  زارفرس  هدمآ  قشع 

نم زا  زان  هدیشک  سابع 
متسب ياپ  ربص  هنودرگ ي 

متسد يور  روح  هسوبلگ ي 
مجورخ البرک  يداو  زا 
مجورع لهچ  الب  ماش  ات 

تسا هنیرق  یب  هک  نم  خر  هام 
تسا هنیدم  هتفرگ ي  دیشروخ 

منیسح رتخد  هک  دنچ  ره 
منیسح ردام  هنیئآ ي 

هناشن منت  رب  هتشاذگب 
هنایزات گنس و  ین و  بعک 

مدرب شود  هب  الب  هوک  دص 
مدرم زارفرس  متشگ و  مخ 

دوب نم  يالبرک  همه  ملاع 
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دوب نم  يالب  رپس  بنیز 
ماش رب  داب  هرامه  نیرفن 

ماش رد  دندز  ارم  او ...
ار ام  بابک  مغ  دندرک ز 

ار ام  بانط  کی  هب  دنتسب 
مبارتوب زیزع  هکنآ  اب 

مبارش سلجم  هب  دندرب 
دمآ مباوخ  هب  ردپ  هک  بشنآ 
دمآ مباوخ  هب  رحس  دیشروخ 
مدید بآ  باوخ  هب  هنشت  بل 

مدید باوخ  هب  دوخ  هتشگمگ ي 
مدید هراپ  هراپ  رجنح  نم 

مدید هراتس  دوخ  نماد  رد 
متفس خرس  قیقع  هیرگ  اب 

متفگ تسود  هب  دوخ  لد  فرح 
مریگب رب  هب  ترس  راذگب 

مریمب مریگب و  هسوب  کی 
شتسه داد  تفرگ و  هسوب  کی 

شتسد ردپ ز  رس  داتفا 
دوردب تفگ  تفرگ و  هسوب  کی 

دوب یقشاع  لامک و  زمر  نیا 

هدیرب نت  زا  سأر  اب  وت  يدمآ  ام  مزب  رد  - 71

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج نیگنس  هحون  کبس 

نیگنهآ بلاق 
يدهم یمیرکلادبع  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هدیرب نت  زا  سأر  اب  وت  يدمآ  ام  مزب  رد 
هدیمخ هیقر  دق  ارهز  لثم  نیبب  اباب 

(2) ارهزلا نبای  نیسح  اباب  اهنت ،  وت  یب  ما  هدنام  نم 
*****

تسا هناشن  یلیس  برض  زا  نم  کچوک  تروص  رب 
تسا هنایزات  زا  حورجم  میاپ  راوید و  هب  متسد 

دندیشک یم  ارم  يوم  ینیبب  يدوبن  اباب 
دندیرخ یم  ارم  زان  هنایزات  اب  گنس و  اب 

*****
نم مدمآ  الب  ماش  یمور  ناریسا  لثم 

نم مدمآ  اپ  درد  اب  اباب  وت  سأر  دزن  ات 
ییام نامهم  هک  بشما  لگ  يا  دراد  بجع  ياج 

ییافص اب  سلجم  هچ  ارهز  نبای  يدمآ  شوخ 
*****

مینک اعد  مه  اب  دیایب  اقشاع  - 72

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مینک اعد  مه  اب  دیایب  اقشاع 
مینک البرک  یهار  ور  الد 

مینیشب شحیرض  ياپ  مرح  وت 
مینک اپ  رب  ور  هیقر  هضور ي 

هدموا رد  فرط  مودک  زا  باتفآ 
هدموا رتخد  ندید  اباب  هک 

رفس دوب  هتفر  هک  ینوا  نوج  همع 
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هدموا رس  اب  هتشگ و  رب  الاح 
هدش ینومهم  هبارخ  هشوگ ي 

هدش ینوراب  وت  مشچ  نوج  همع 
هدب باوج  رفن  هی  مدرمن  ات 

؟ هدش ینوخ  ارچ  منومهم  بل 

ساسحا رپ  هش  یم  مدوجو  هیقر  یب  یب  مگیم  ات  - 73

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ساسحا رپ  هش  یم  مدوجو  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
سابع یگنشت و  دای  متفا  یم  البرک  دای 

هش یم  ییاوه  نم  لد  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
هشیم ییادخ  نم  لد  ییالببرک  طقف  هن 

اهلگ همه  رطع  دایم  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
ارهز ترضح  هیبش  هگنشق  یلیخ  شاه  هدنخ 
مریمب هصغ  زا  ماوخ  یم  اجنوا  زا  دایم  یکی  ات 

مریگ یم  ازیو  یب  یب  زا  تسین  یمغ  مگیم  ملد  هب 

باوخ عقوم  هنیدم  يراد  دای  - 74

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخ  عقوم  هنیدم  يراد  دای 
نم رس  شلاب  دوب  وت  تسد 

یتفگ  مدز  ادص  تنامز  ره 
نم رتخد  هناد  زان  نم  ناج 

*****
يدوب  ین  يور  وت  يراد  دای 

مداتفا هقان  تشپ  زا  مهنم 
مه نم  نم  يارب  يدرک  هیرگ 

مداد یم  هسوب  رود  زا  وت  هب 
*****

دز ناج  ردپ  ما  همع  وت  دعب 
نم رجعم  هب  یمکحم  هرگ 
تفگ مدرک  لاوس  ار  شتلع 

نم رتخد  تسایح  یب  تنمشد 
*****

یتفر یم  هک  يا  هظحل  نیرخآ 
نم رس  زا  دیشک  اپ  تا  هیاس 

يدرک عادو  نم  ریغ  همه  اب 
! نم رتخد  تساجک  یتفگن  وت 

*****

مریسا تقشع  هب  نم  مریما ،  هیقر  یب  یب  - 75

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

مریسا تقشع  هب  نم  مریما ،  هیقر  یب  یب 
مریم 2 یم  ریمب  یگب 

*****
هش یم  ییادخ  نم  لد  هیقر  اب 

هش یم  ییالبرک  قشاع و  نم  لد 
هقشع يانم  وت  گنشق  مرح 

هقشمد هب  ور  نم  هبعک ي  هلبق و 
مریقف منم  یملاع  هاش  امش 
مریمب ات  هیقر  مگیم  هدقنیا 
مرادن یسرت  ادخ  منهج  زا 

مرایم طارص  يور  یب  یب  وتمسا 

دینزن منیا  زا  شیب  مدش  ریگ  اپ  تسد و  - 76

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

ترتع ياه  هژاولگ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دینزن منیا  زا  شیب  مدش  ریگ  اپ  تسد و 
دینزن منینچ  نیا  مینتفر  دوخ  هک  نم 

دیهدن مناما  هچ  زا  مدش  میلست  هک  نم 
دینزن منیمک  هتوب  ره  هتُشپ ي  زا  رگید 

مهب هدروخ  هرگ  هدرک ،  هدرگ  تشم  وسیگ و 
دینزن منیبج  يور  رس و  هب  یگنس  تشم 

مراد یمیتی  کشا  ما و  هراپ  نهریپ 
دینزن منیزح  توص  رب  همه  نیا  دنخشین 

سابع میومع  كانبضغ  مشچ  زا  رود 
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دینزن منیمز  هب  مکحم  همهنیا  بضغ  اب 

هتفرگ ملد  هرابود  وت  یب  - 77

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتفرگ ملد  هرابود  وت  یب 
هتفرگ مغ  كاخ  نیا  نویم  هبارخ  نیا  وت 

هرارقیب هک  اهنت  يرتخد 
هرادن اباب  همیتی و  نگیم  همه 

مزیر یم  کشا  مزیزع  یتسین 
هرادیب نم  ياه  هیرگ  اب  ما  هبارخ 

هدرگ یم  رب  هک  هگیم  همع 
هدرکن تشومارف  تاباب 
هرابود يایم  هگیم  همع 

هرادن رواب  ملد  یلو 
*****

ماش هبارخ  يدوبن  بشید 
ماشاداد نشوک  همع  هب  متفگ  تفرگ و  ملد 

دز ونم  دموا  دب  مدآ  هی 

منید رالاس  رتخد  هیقر  نم  - 78

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
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سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منید رالاس  رتخد  هیقر  نم 
منیموس ماما  غاب  هچنغ ي 

مراهبون مراس  همشچ  مباتهام 
منیبج هم  مباهش  مرون  مبکوک 

نم مبنیز  مشچ  رون  ردام  ناج 
منینمؤملاریما بلق  هویم ي 

ممالک نیریش  مرکش  منابز  شوخ 
منینزان منابرهم  مزاونلد 

مبیجن مکاپ  ما  هدنشخر  رهوگ 
منیمسای مریبع  مسای  ما  هلال 

مهام رهم و  ارهز  ناتسب  لگون 
منید رازلگ  رویز  مراذعلگ 

مروش قوش و  مغارچلچ  مرطع  يوب 
منیمث ّرد  ما  هناحیر  ملبنس 

مریغص رهاظ  رد  هچ  رگ  مریبک  نم 
منیقی لها  هلبق ي  نم  ما  هبعک 

تمحر يایرد  یلو  کچوک  مکچوک 
منیمغ روجنر  نیکسم  روای 

مربص هوک  میایح  بجح و  هوسا ي 
منیبم دنوادخ  ضیف  همشچ ي 

تیالو جرب  هدنبات ي  رتخا 
منیگن ار  ینیسح  مزب  هقلح ي 

اهنت  ياهنت  رتخد  هلاس  هس  نم 
منیشن تولخ  ارس  ناریو  هشوگ ي 

مرادن ار  اباب  نارجه  تقاط 
منیبب ار  وا  يا  هظحل  دش  یم  شاک 
ناج مهد  یم  اباب  سأر  رانک  رد 

منیرخآ عادو  دشاب ،  ازف  مغ 
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 ... اهلد یب  یب  ینیملاع ،  رادلد  لد و  وت  - 79

تاصخشم

تدالو تبسانم 
دیدج نیگنس  هحون  کبس 

نیگنهآ بلاق 
يدهم یمیرکلادبع  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ینیع ود  رون  اهلد  یب  یب  ینیملاع ،  رادلد  لد و  وت 
ینیسح نم  بابرا  رتخد  یتسا ،  جئاوحلا  باب  ربلد 

هرادن نومرد  هیدرد  یقشاع 
هرایب هراد  وت  لثم  یسک  ره 

هباذع هباذع  هباذع  وت :  یب  یگدنز 
هباوث هباوث  هباوث  نک :  ماعد  یب  یب 
(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 

*****
تهام تروص  فاوط  هساو  کئالم ،  نومسآ  زا  ندموا 

تهار رس  رب  هتسد  هب  هتسد  يداش ،  روش و  گنهآ  ننوخ  یم 
هراتس رون  اب  دیزیرب  لگ 

هرابود هدش  اباب  نیسح  هک 
مرارق مرارق  مرارق  یب :  منک  راکیچ 
مرادن مرادن  مرادن  مورآ :  متسم و 
(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 

*****
یتشهب غاب  هژاولگ ي  لگ  یتشرس ،  یمطاف  راگن  وت 

یتشون هنووید  کی  ونم  هک  مدوبن ،  ایند  نیا  يوت  زونه 
ینیسح ماقآ  زان  رتخد 

ینیبنیز تسد  ياصع  وت 
تزان هتشک ي  تسابع  ومع 
تزامن رداچ  رس  ینک  یم  ات 
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تسوت مرک  زا  مراد  هک  یچ  ره 
تسوت مرح  وت  مدرد  يافش 

مریگن مریگن  مریگن  ات :  متجاح و 
مر یمن  مر  یمن  مر  یمن  تنوخرد :  زا 

(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 
*****

میراد هضور  رکذ  هنوخ  يوت  مرحم ،  هام  وت  میکیچوک  زا 
میراد هیقر  ترضح  هرفس ي  لاس ،  ره  هخآ  هدرک  رذن  مردام 

هنوبز نیریش  هک  هنود  یم  ادخ 
هنومز بحاص  يولوچوک  همع 

تسا هیما  نعل  نم  بل  درو 
تسا هیقر  تسد  منووید  لد 

هتشون هتشون  هتشون  مبلق : ور  ادخ 
هتشهب  هتشهب  هتشهب  وت : اب  یگدنز 

(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 
*****

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اجنیا  - 80

تاصخشم

ماش هبارخ  تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اجنیا 
تسا هلاس  هس  يارهز  هاگترایز  اجنیا 

دنراد هدرمژپ  یلگ  اهیقشمد  اجنیا 
دنراد هدروخ  یلیس  نامهم  لِگ  ریز  رد 

تسا نیما  لیربج  هاگترایز  اجنیا 
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تسا نیدباعلا  نیز  هاگتدابع  اجنیا 
بنیز هدناشفا  بالگ  دوخ  مشچ  اجنیا ز 

بنیز هدناوخ  هتسشن  بش  زامن  اجنیا 
هتفهن يدرد  بجو  ره  شکاخ  هب  اجنیا 

هتفخ ماش  یب  يرتخد  هلاس  هس  اجنیا 
هیقر رادیب  مشچ  هتفخن  اجنیا 

هیقر رادید  هب  دمآ  نیسح  اجنیا 
دز قرو  نارجه  رتفد  رب  اضق  اجنیا 
دز قبط  زا  وسکی  هدرپ  هیقر  اجنیا 

تخیر یم  كالفا  نماد  رب  ررش  اجنیا 
تخیر یم  كاخ  هیقر  مادنا  رب  بنیز 

هدیشک نارجه  یکدوک  بش  لد  اجنیا 
هدیرب ياهگر  هتفرگب ز  هسوبلگ 

نیک هیس ز  منت  هدش  ما  هیقر  نم  - 81

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نیک هیس ز  منت  هدش  ما  هیقر  نم 
نیبب ارم  مغ  ماش  هب  ایب  ردپ  يا 

ما هدید  هتسشن  نوخب  ما ،  همیتی  يا  هلاس  هس 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3  ) ما هیقر  نم 
*****

سخ راخ و  نم ز  ياپ  ود  هلبآ  رپ ز 
سرب نم  داد  هب  ردپ  ناج  ما ز  هتسخ 
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نم ناغف  نیبب  ایب  نم ،  ناج  هدیسر  بل  هب 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3  ) ما هیقر  نم 
*****

رفس نیا  زا  مرفاسم  رگد  هدمآ 
ردپ رس  منماد  هب  رگن  ناج  همع 

تهرمه هب  ربب  ارم  ترجنح ،  نوخ  هب  مسق 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3) ما هیقر  نم 
*****

هتفرگ نوج  يراگنا  هبارخ  هشوگ ي  هب  - 82

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

(3) هیقرلا انأ  یلا  رُظنُا  هاتبا  ای 
*****

هتفرگ نوج  يراگنا  هبارخ  هشوگ ي  هب 
هتفرگ نوبز  مزاب  شیتآ  کشا و  نویم 
تساباب نوج  هب  هتسب  رتخد  نوج  هشیمه 

تساجک ماباب  یگ  یمن  مریم  یم  مراد  همع 
يدیشک ایچ  مگیم  رفس  زا  دایب  یتقو 

يدیدن یئازیچ  هچ  رازاب  هچوک  نویم 
تسایح یب  ردقچ  شاشچ  یماش  هک  مگیم  شهب 

تساجک يرادن  ربخ  متریغ  اب  يومع 
مدیشک الب  یچ  ره  همسب  هگید  اباب 
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مدید یم  ور  وت  يور  مراب  هی  دش  یم  یکشاک 
ندنوزوس ور  اه  همیخ  اباب  هک  مگ  یم  شهب 

ندنوود یم  اراخ  ور  هنهرب  اپ  ور  اه  ام 
ندروآ ریسا  نگیم  ننز  یم  فک  ایماش 

ندروآ ریما  شیپ  ور  یجراخ  هدع  هی 

هنم باتهم  مه  رهم و  ( 2  ) هیقر - 83

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنم باتهم  مه  رهم و  ( 2  ) هیقر
هنم بابرا  رتخد  ( 2  ) هیقر

*****
هنم ناناج  ادخب  ( 2  ) هیقر

هنم ناطلس  رتخد  ( 2  ) هیقر
*****

تساتمه لثم و  یب  شردام  ارهز  وچ 
تسارهز هک  ییوگ  دنز  یم  نوچ  مدق 

ناتسرپ یم  هاگ  هلبق  هناگی 
ناتسرپ بنیز  ربهر  هیقر 

تسا هیقر  نونجم  هک  مراد  یلد 
تسا هیقر  نویدم  هنیس  رد  سفن 

تسا هیقر  فقو  میگدنز  مامت 
تسا هیقر  فرح  ملد  فرح  همه 

هیقر ماج  یم  تسم  ملد 
هیقر مان  هدش  کح  مبلق  هب 
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تسا هیقر  تسه  نم  یتسه  همه 
تسا هیقر  تسد  نم  یتسم  مخ 

هدرک تسم  شهاگن  کی  اب  ارم 
هدرک تسب  اپ  ارم  دوخ  قشع  هب 

یبش ربکا  یلع  هدازهش  تفگ  - 84

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یبش ربکا  یلع  هدازهش  تفگ 
یبلطم تبحم  زا  هیقر  اب 

وت كارتف  هتسب ي  یناهج  ياک 
وت كاردا  هتشگرس ي  کلف  هن 

درک هناوید  تیئارهز  هولج ي 
درک هناورپ  دبا  ات  ار  یملاع 

ییوت نم  زاین  نم  مقحتسم 
ییوت نم  زامن  نم  هاگ  هلبق 

بدا زا  ییوگتفگ  مراد  کیل 
برع رخف  هوابون ي  يا  وت  اب 

؟ میک نم  هیقر  یناد  یم  چیه 
میکم لوسر  نوچ  لیامش  رد 
نمز ردنا  یفطصم  يارب  زا 

نم وچمه  دماین  یسانلا  هبشا 
لالج رد  لامک و  رد  لامج و  رد 

لاصخ وکین  يا  نم  دننام  تسین 
لیمج لاوحا  فاصوا و  نینچ  اب 
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لیدب یب  يا  نم  نوچ  دیآن  دبا  ات 
نایع امنب  تا  هچنغ  نوچ  بل  اب 

نابز نیریش  يا  نم  اب  ار  دوخ  لاح 
افو زا  هیقر  وا  باوج  رد 

اقل وکین  هدازهش ي  ياک  تفگ 
اجک نتفگ  دوخ  لاح  اجک و  ام 

اعدم تقیقح  زج  ار  ام  تسین 
مرظنم ارهز  هک  یناد  یم  بوخ 

مرتخد ار  یلع  نب  نیسح  مه 
تسا نم  رون  زا  قافآ  وترپ 

تسا نم  روط  شتآ  زا  تا  هولج 
ماشم رب  دیآ  نم  زا  ارهز  يوب 

مادم میوب  زا  ملاع  ددرگ  هدنز 
نآ زا  مزاس  نایب  بلطم  نیا  ّرس 

ناشن مراد  اجک  زک  ینادب  ات 
دوبن ملاع  همطاف  يدوبن  رگ 
دوبن مدآ  ینب  لسن  زا  یمان 

تسا یلج  قارِشا  راونا  همطاف 
تسا یلع  یتسه  ملاعرد  وا  وفک 

تسا همطاف  دوجو  دوخ  یفخم  زنک 
تسا همطاف  دوب  یتسه ز  ِیتسه 
همهاو یب  نخس  نیا  میوگ  شاف 

همطاف هیبش  سک  نم  نوچ  تسین 
مرظنم وکین  يارهز  نامه  نم 
مرهوگ هناگی  ار  تمصع  رحب 

نتشیوخ نسُح  هب  هّرغ  وشم  ناه 
نم دشاب ز  يا  هولج  کی  وت  نسُح 

ءامس زا  ییادن  دمآ  ناهگان 
هادف یحور  همطاف  زیزع  ياک 

دوش لفاغ  رگا  ربکا  يا  هظحل 
دوش لطاب  لطآ و  تقیقح  رد 
رظن وا  زا  يا  هظحل  مریگب  رگ 

ردب ییابیز  نسح و  نیز  دوشیم 
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نمز هاشنهش  ربکا  اب  تفگ 
نم نابات  هم  انیعلا  هرق 

تسا نم  ياهیبا  ما  قح  هب  وا 
تسا نم  يالاو  يارهز  یلات 

تسا ّهلا  ما  یبا  ما  لب  هن  وا 
تسا ّهلا  راث  قحب  نم  نوخ  وچمه 

تسا همطاف  راگدای  هناگی  وا 
تسا همطاف  راسگمغ  راگدای 
شنتفر تراسا  زوسناج  حرش 

شنتفگ اباب  رکذ  هبارخ  رد 
دبا ات  شزادگناج  يارجام 

دح دنازوسب ز  ار  ملاع  قلخ 
اه هزین  يور  هب  دنیب  مرس  وا 

اه هقان  زا  نیمز  دتفا  بش  همین 
دنز شیور  لگ  رب  یلیس  مصخ 

دنز شیوم  رب  گنچ  یبیجنان 
مرتخد هبارخ  ردنا  تبقاع 

مردام نوچ  دوش  ولهپ  رب  تسد 
دیدن سک  ملاع  رد  یملظ  نینچ  نیک 

دیزی لاعفا  رب  تنعل  دص  ود  يا 
وا لآ  دیزی و  رب  قح  تنعل 
وا لاثما  رب  لسن و  رب  دبا  ات 

ما هدش  لد  یب  هداد و  مغ  هب  لد  - 85

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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ما هدش  لد  یب  هداد و  مغ  هب  لد 
ما هدش  لسوتم  هیقر  هب 

تسا تاداسلا  هدیس  دوخ  هک  وا 
تسا تاجاح  هگ  هلبق  شهگرد 

تسا همه  نانجلا  حیتافم  وا 
تسا همطاف  رسپ  نینزان 

تسا هدش  عمج  وا  رد  قشع  همه ي 
تسا هدش  عمش  وا  هناورپ و  همه 
تسا کمن  ار  ابع  لآ  هرفس ي 

تسا کلم  روح و  هدجس ي  هلبق ي 
وا تسا  ساسحا  ییابیز و  قشع و 

وا تسا  سابع  ربکا و  بنیز و 

ردپ يا  لزنم  لهچ  دوبن  اور  زگره  - 86

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

اه یتیب  کت  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ردپ يا  لزنم  لهچ  دوبن  اور  زگره 
دوش رفسمه  شردپ  رس  اب  لفط  کی 

*****
هتسد ي 1)  ) تسا نم  باب  رس  نوخ  رپ  رس  نیا  ناج  همع  ناج  همع 

هتسد ي 2)  ) تسا نم  باب  رکیپ  اجک  هب  سپ  ناج  همع  ناج  همع 
*****

مدش هدوس  اضق  ریدقت و  نواه  رد  هکنم 
مدش هدوسآ  هک  دیسیونب  مربق  يور 

*****
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تسا هبارخ  رد  یلفط  لآ ا ... ز 
درادن ناتسربق  رهش  نیا  رگم 

*****
دوب هلبق  هب  ور  وت  هیقر ي  اهزور  نیا 

يدمآ رب  رد  ارم  هک  ردپ  يا  منونمم 
*****

دننک یم  هجوج  کی  هب  هلمح  گرگ  هدع  کی 
دنا هدناشن  شغاد  هب  هکیا  هجوج  زین  نآ 

*****
ممسج رب  هک  ردپ  يا  مدش  فیعض  نانچ 

تسا نیگنس  تخس  راوید و  هیاس ي  هداتف 
*****

خیرات رد  تشون  هیقر  شیوخ  گرم  هب 
تسالاک نیرت  نارگ  اباب  بل  هسوب ي  هک 

*****
هنیدم رد  ياهزور  نآ  ریخب  شدای 

مرادن الاح  متشاد  هراوشوگ  ود 
*****

ینام یم  ورف  فرح  زا  دش  هک  ام  تبون 
تشاد ینارصن  بهار  زا  مک  هچ  وت  رتخد 

*****

هیقر يادوس  هب  نم  ایند  يور  مراذیم  اپ  - 87

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هیقر يادوس  هب  نم  ایند  يور  مراذیم  اپ 
هیقر ياضما  هی  هب  تنج  يوت  مریگ  یم  اج 

مر یمن  اج  چیه  هگید  نوا ،  هنوخ ي  رد  زا 
مریگ یم  هلاس  هس  نیا  زا ،  طقف  وماتجاح 

*****
هقشع لها  هاگلبق  اما  هکیچوک  شمرح 

هقشمد رهش  رئاز  اتقو  هی  البرک  یتح 
شرتخد شیپ  هریم  نیسح ،  اقشاع  هاش 

شرس ور  هزیر  یم  لگ  وا ،  يدالیم  بش 
*****

هندب کی  هزانج ي  عییشت  دییایب  - 88

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هندب کی  هزانج ي  عییشت  دییایب 
هنفک یب  ما  هیقر  ندب  دییایب 

*****
اجک هلال  نداد  لسغ  اجک  هلاسغ  نز 

اجک هلاس  راچ  هس  هچب  نت  يور  يدوبک 
*****

نیبب ربص و  نوا  بنیز و  نیبب  ور  وربا  رب  مشچ 
نیبب ربق و  ندنک  هبارخ  وت  یلاخ  تسد 

*****
ننز یم  هنیس  اه  هچب  ننک  یم  نویش  انز 
ننفک یب  ندب  کی  نوخ  هضور  هکئالم 
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*****
هدش البرک  هنت  کی  هدش  اغوغ  هبارخ 

هدش ات  هزانج  عییشت  يوت  بنیز  دق 
*****

بآ شربق  ور  نوا  هزیر  یم  بابر  بلق  هدش  نوخ 
باوخب تحار  هگید  ورب  مکرتخد  هگیم  یه 

*****

هیقر هنوخیم ي  یم  تسم  - 89

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بابرا هلاس ي  هس 
همنید ادخب  همقشع ،  ادخب 

هنم نیئآ  همه ي  ادخب 
*****

هیقر هنوخیم ي  یم  تسم 
هیقر هنووید ي  ما  هنووید 

مریسا ما  یب  یب  قشع  هب  هکنم 
مریمب شمرح  وت  داوخ  یم  ملد 

هریوک وت  رجه  نم ز  هنیس ي 
هریمب هرادن  تتسود  هک  یک  ره 
یتسه وت  نم  هنیس ي  هکیلم ي 

یتسب وت  ور  هدالق  مندرگ  هب 
یتشهب هکیلم ي  بحاص و  وت 

یتشون ملد  ور  نیسح و  مان 
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ییادخ ور  هبشما  مشب  ماوخ  یم 
ییالبرک هیقر  ددم  اب 

يراد ایرد  تعسو  نوچ  يا  هنیس 
يراد ارهز  ترضح  نوچ  يا  هرهچ 

بل درادن  ار  نتفگ  يان  اما  تسا  يدرد  ارم  - 90

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بل درادن  ار  نتفگ  يان  اما  تسا  يدرد  ارم 
بنیز زجب  دشاب  یمن  هگآ  سکچیه  ار  ممغ 

ییآ یم  هناریو  هشوگ ي  یتفگ  تسه  تدای  هب 
ییاج دوب  اجنیا  زا  رتناریو  رگم  مبلق  زجب 

میوس مک  مشچ  غورف  يا  مراظتنا  مشچ  ایب 
میوگ دوخ  نامشچ  نتشگ  وس  مک  زار  ات  ایب 

مدوب تخر  تام  نم  هاش  يا  دوب  هزین  رب  ترس 
مدوب تخساپ  رکف  يدناوخ و  یم  هدید  اب  ارم 

نم رب  دش  هریخ  نمشد  هک  مدرک  یم  وت  ياشامت 
نم رب  دش  هریت  نودرگ  هک  دز  میور  هب  یلیس  نانچ 

مدروخ کتک  مدرب  ارت  مان  اجک  ره  هچ  رگا 
مدرب ارت  مان  ندروخ و  یلیس  مدیسرتن ز 

ار بل  رب  ناج  دریگ  هک  دمآ  اهراب  مه  لجا 
ار بشما  هدعو  مداد  یناج و  یب  متشگ ز  لجخ 

مزاس لجا  میدقت  وت  زا  مریگب  ناج  ات  ایب 
مزادنا رس  تیاپ  رد  هک  بشما  امن  مزارفارس 

قشع غاب  يوب  گنر و  شوخ  لگ  يا  - 91
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تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

قشع غاب  يوب  گنر و  شوخ  لگ  يا 
قشع غاد  هدنام  وت  راز  لد  رب 

يا هدرمژپ  يا  هدید  متام  هکسب 
يا هدروخ  یلیس  زور  ره  ودع  زا 

یتخوس اباب  نارجه  زا  بش  ره 
یتخود هبارخ  برد  رب  مشچ 

دوب هراخ  گنس  بلق  نوخ  تمغ  زا 
دوب هراپ  نکیلو  رداچ  یتشاد 
دوب رات  هشیمه  تراسخر  هام 
دوب راوشد  وت  رهب  زا  یگدنز 

دش بآ  یعمش  دننام  ترکیپ 
دش بات  یب  تمغ  غاد  زا  همع 

تشادن یلین  لگ  تراسخر  غاب 
تشادن یلیس  تقاط  وت  تروص 

دوب هتفر  تراسا  ایوگ  مه  قشع 
دوب هتفر  تراغ  هب  وت  راوشوگ 

كدف يوناب  يارهز  نانچمه 
کمک بش  ره  ار  همع  يدومن  یم 

ار شیوخ  زامن  وت  یناوخب  ات 
ار شیوخ  زاین  زار و  ینک  رس 

تفرگ یم  وخ  تلد  غاد  اب  همع 
تفرگ یم  وا  ارت  يوزاب  ریز 

سب تسا و  هیقر  طقف  نیسح  هرفس ي  کمن  - 92
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تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

سب تسا و  هیقر  طقف  نیسح  هرفس ي  کمن 
سب تسا و  هیقر  طقف  نیملاع  قشع  يوناب 

*****
تسا هیقر  هّیشوپ ي  زا  یخن  تمصع  راقو و 

تسا هیقر  هیملع ي  هزوح ي  هبارخ  جنک 
*****

تسا هیقر  ملق  اب  نونج  قشع و  هلاسر ي 
تسا هیقر  مرح  رد  یملاع  درد  يافش 

*****
مرارقیب هن  ریسا  هن  مرادن  یسرت  شیتآ  زا 

مراذگ یم  اپ  طارص  ور  هیقر  مگیم  مبل  ریز 
... هرآ و ا هرآ و ا ... هنودیم  ادخ  مبهذم  هیقر  نم 

... هرآ و ا هرآ و ا ... هنود  یم  ادخ  مبل  رب  یب  یب  رکذ 
هیما نعل  منک  یم  مراد  هنیس  وت  سفن  ات 

هیقر ای  مربق  يور  دیسیونب  مگرم  دعب 

البرک زاوج  رداص  دنک  يربک  بنیز  - 93

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

البرک زاوج  رداص  دنک  يربک  بنیز 
دهد یم  تبون  هب  تبون  شدوخ  ار  زوجم  نیا 

دونشب زوجم  نیا  دریگ  دوز  دهاوخ  هک  ره 
دهد یم  تیولوا  هیقر  قاشع  هب  وا 

دیرگب دراد  لیم  نامسآ  لد  - 94

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دیرگب دراد  لیم  نامسآ  لد 
دراد هیرگ  ام  ینیشن  هبارخ 

تسا فیعض  میاشگ  لکشم  تشگنا  رس 
درایب رد  نم  ياپ  فک  زا  راخ  هک 

دنیوگن منایچاشامت  ات  ایب 
درادن اباب  هراوآ  لفط  نیا  هک 

تشط سلجم  هدروخ ي  نارزیخ  الا 
دراشف یم  ارم  يولگ  وت  مغ 

تسا یبیرغ  بیجع و  راگزور  بجع 
درامش یم  یجراخ  ارم  يدوهی 

لد هنز  یم  رپ  قشمد  هب  هیقر  قشع  زا  بشما  - 95

تاصخشم
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تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

لد هنز  یم  رپ  قشمد  هب  هیقر  قشع  زا  بشما 
لد هنز  یم  رپ  رحس  ات  شگنشق  دبنگ  درِگ 

هنم بات  بت و  مه  هنیس و  رارق  مه 
هنم بابرالا  تنب  اه  هتشرف  دینودب 

*****
هدیسر ون  راگن  نیا  هام  يور  تسابیز  هکسب 

هدیرپ مه  دیشروخ  گنر  هام  خر  گنر  طقف  هن 
نیسح شوغآ  يوت  هرب  یم  ایند  لد ز 

نیسح شوهدم  هدش  ای  هباوخ  منودیمن 
*****

بشما  رس  مراد  یمن  رب  قشع  هدکیم ي  رد  زا 
بلابل نم  مشونب  هک  یقاب  یم  یقاس  هدب 

هدموا یتسه  لک  هشداپ  رتخد 
هدموا یتسرپ  یم  مسوم  ناراسگیم 

*****
منز هنوخیم  هب  يرس  هدیشک  مقشع  بشما 

منز هنووید  لد  رب  ور  وت  قشع  شتآ 
مدش هنووید  مدید و  ینودیمن  يدیدن 

*****

 ... ما هناریو  رد  يدمآ  شوخ  - 96

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
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نیگنهآ بلاق 
نسحم دیس  ینیسح  رعاش 

ینیسح همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ما هناورپ  نم  یعمش و  وت  ما ،  هناریو  رد  يدمآ  شوخ 
منماد هب  نیشنب  ایب و  مناج ،  رتهب ز  منامهیم ،  يا 

*****
ربب تدوخ  اب  ارم  بشما  رخب ،  ار  مزان  مرتخد  نم 

منم ادج  وت  نماد  زا  مریپ ،  لفط  نم  مرینم ،  هام 
*****

قمر وناز  رد  مدشابن  هنایزات  نم  مدروخ  هکسب  زا 
قبط يوس  میآ  هتسشن  بش  لد  نیا  رد  رگ  نکم  معنم 

دوبک تیاهبل  هدش  ارچ  دوب ،  هچ  رگم  تهانگ  وگب 
نم لاوئس  رب  وگب  خساپ  نآرق ،  وت  يدناوخ  ناج ،  ردپ  رگم 

*****
تساجک ترتشگنا  تشگنا و  تساجک ،  ترکیپ  وگب  نم  هب 

نم لاله  وربا  هام  يا  مباوج ،  وگب  مبات ،  چیپ و  رد 
*****

ناوت مرکیپ  رب  هدنامن  ناریپ  دننام  ناج  ردپ  نیبب 
نامک دوش  یلفط  هلاس  هس  هدید  هک  وگب  هدیرب ،  رس 

نم تسد  زا  تحار  همع  دش  نم ،  تسه  يا  بشما  مریم  یم 
رحس عمش  نوچمه  مزوسب  متسه ،  هلاس  هس  متسه ،  هلان  رد 

*****
لالح ارم  نک  ناج  همع  يا  لاصو ،  ار  نم  حبص  هدیسر 

رفسمه يا  رادهگن  ادخ  میاصع ،  يدوب  میاونمه ،  يا 

دراب یم  هرابود  يداش  لگ  نامسآ  ز  - 97

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
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نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

(4) بابرالا تنب  هیقر 
*****

دراب یم  هرابود  يداش  لگ  نامسآ  ز 
دراب یم  هراتس  ناناج  مدقم  ياپب 

دیآ  یم  رای  هک  هدژم  هدب  ناهج  ناهج 
دیآ یم  راهب  بشما  لد  هب  دز  هدیپس 

دیآ یم  رارق  هدیمر  ياه  هنیس  هب 
دیآ یم  راگن  ملاع  همه  الص  الص 

دیاس یم  هدید  هب  ار  شرد  كاخ  هتشرف 
دیآ یم  هیقر  بابرا  کچوک  لوسر 
نیع ود  رون  هدیسر  دمحم  لآ  يارب 

نیسح سای  رطع  بشما ز  هدش  رپ  هنیدم 
تسا قشع  هلالس ي  تمصع  نمادز  یلگ 
تسا قشع  هلاس ي  هس  نیسح و  ناجزیزع 

متسم رس  رامخ و  یقاس  هدب  وبس  وبس 
متسه تا  هیقر  قشع  هداب ي  ریسا 

هتشگ وت  ریقف  یتسه  ملاع و  مومت 
هتشگ وت  ریسا  لضفلاوبا  هک  يا  هدرک  هچ 

هساسحا اپ  ارس  ور  ومع  يور  هدید  ات 
هسابع دیرم  هیقر  هک  نگیم  همه 

نیا تسا  قشع  ریسا  اما  شمتفگ  هلاس  هس 
نیا تسا  قشمد  هش  تاداس  همع ي  هیبش 
تفرگ هیرگ  ياوه  زاب  لد  متفگ و  قشمد 

تفرگ هیقر  دای  هب  هدیمر  لد 
ییاهنت جنک  هب  هبارخ  دوب و  قشمد 

ییاشامت هدش  يریپ  رتخد  هلاس  هس 
وسیگ ره  رات  هب  نوخ  در  دوب و  قشمد 
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ولهپ رب  هتفرگ  یتسد  هدیمخ و  يدق 
شندب نت و  نآ  زا  هدنام  هچ  تفر و  نیسح 

شنهریپ هنیس  هب  وا  رس  هزین  يور  هب 

ریجنز دنب  رد  نم  تسد  - 98

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ریجنز دنب  رد  نم  تسد 
دوب ردپ  ناتسد  هب  كدوک  نا  تسد 

ریشمش قرب  ام  رس  رب 
دوب ین ) يور   ) رفس رد  مناولهپ  يومع  نوچ 

*****
ناریو گنس  نم  شلاب 

اباب شوغآ  نارتخد  هاگباوخ 
داب دای  ناراگزور  نآ  داب  دای 

اباب شود  يور  هب  رس  مداهن  یم 
*****

مراد هراتس  بش  ره  ممشچ  نامسآ  رد  - 99

تاصخشم

تداهش زا  لبق  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مراد هراتس  بش  ره  ممشچ  نامسآ  رد 
مراد هرامه  لد  رب  یهآ  هدیدب  یکشا 

دز متروصب  یلیس  یپایپ  سب  نمشد ز 
مراد هراوشوگ  هن  مرهب  هدنام  شوگ  هن 

يدرک هنیدم  دای  يدید  وچ  ارم  يور 
مراد هرابود  یغاد  تبیصم  نیا  زا  مه  نم 

يداهن مه  يور  رب  هدید  ود  ارچ  مناد 
مراد  هراپ  یکاخ و  یسابل  نم  هک  يدید 

مدرک هیرگ  حبص  ات  هبارخ  رد  بش  ره 
مراد هراخ  گنس  نوچمه  یلد  رگم  رخآ 

هنیا يدرمناوج  مسر  هگم  انوملسمان  - 100

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنیا يدرمناوج  مسر  هگم  انوملسمان 
هنیشب اباب  رس  رانک  دیاب  يرتخد 

هراد لد  هیقر  اما  دیرادن  لد  امش  هگا  ایماش 
هنیبب اکاخ  ور  اباب  رس  هنوت  یمن 

هریگب هیقر  زا  ور  رس  دایب و  رفن  هی 
هریم یم  هراد  هیقر  دینک  ربخ  بنیز و 

هلال يوب  هدش  رپ  هرابود  ما  هنیس  وت  - 101
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تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلال يوب  هدش  رپ  هرابود  ما  هنیس  وت 
هلاس هس  هچنغ ي  کی  تسد  وت  ملد 

ههاشداپ رتخد  قشع  هک  يا  هلاس  هس 
هماشچ رون  تسه و  هیقر  شمسا 

متسه هیقر  گس  هدنب و  هنودیم  ادخ 
متسم تسم  هشیمه  نیسح  هلال ي  ماج  ز 

(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****

هریگب مزا  ور  وت  هتساوخ  هک  ره  هریمب 
هریم یم  مغ  مبلق ز  هیقر  یب  هک 
هریسا شاپب  ملد  لوا  زور  هخآ ز 

هریگ یم  شلد  ملاع  هیقر  یب  هک 
مشاپ كاخ  هشیمه  مگ  یم  مزاب  مراد  نوج  ات 

مشاگن هدنب ي  هک  مگ  یم  ملد  هپت  یم  ات 
(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 

*****
هشیم هیقر  گس  ینیسح  دش  یسک  ره 

هش یمن  نیسح  قشع  هیقر  یب  هک 
هنومسآ هلبق ي  شزامن  كرداچ 
هنود یم  ادخ  هنیسح  لد  رون 

یتسه نومسآ  وت  هنیسح و  هراتس 
یتسرپ یم  يادخ  نیسح  رتخد  هیقر 

(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****
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*****
هنیسح هراتس ي  یتسم  نومسآ  وت 

هنیع ود  رون  لضفلاوبا  شومع  هساو 
هدرک هنوخ  هنیس  وت  موصعم  هاگن  نوا  اب 

هدرک هنووید  شقشع  اب  ونم  لد 
متسه تسوت  تسه  وت ز  تسم  هیقر  منم 

متسه هیقر  گس  نیملاع  هب  یلج  مگیم 
(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 

*****
تراغ يدرک  ور  ملد  تامشچ  اب  يدموا و 

تحار باوخ  هی  هدنومن  مارب  هگید 
مریمب تاپ  شیپ  هک  ییاج  هب  دنوسر  ونم 

مریگب نوج  ات  هیقر  مگب  مزاب 
هنومک ثم  شدق  نّویرپ  هلاس ي  هس 

هنودیم ادخ  نوا  ضراع  هدوبک 
هنویزات نوشن  هلال  يور  هدید  یک 

هنویشحو ّیلیس  در  هنوگ  ور 
مدروخ یم  کتک  تاجب  البرک  وت  مدوب  یکشاک 

مدرم یم  وت  ّيا  هلبآ  ياهاپ  هصغ ي  ز 
(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 

*****

ناج هیقر  ناهج  ناج  وت  ناج  يادفب  يا  - 102

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناج هیقر  ناهج  ناج  وت  ناج  يادفب  يا 
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ناج هیقر  نانج  غاب  ناهن  وت  هاگن  هب  يا 
ناج هیقر  ناروف  رد  مغ  وت  کچوک  لد  رد 

ناج هیقر  ناور  حور و  ییوت  نت و  کی  همه  ام 
*****

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت 
يا هلاه  وت  یهام و  وت  يا  هراتس  يرهم و  وت 

يا هلالس  ار  دوج  وت  اخس  هلیبق ي  زا  وت 
يا هلاس  هس  رتوبک  مرک  هنایشآ ي  رد 

*****
همطاف هام  وت  خر  یلع  رثوک  وت  بل 

همطاف هاج  لالج و  وت  دوجو  رد  هتشرس 
همطاف  هآ  زوس و  هب  وت  ياه  هلان  هب  مسق 

همطاف هاگن  دوب  وت  مشچ  شوگ  هب  ناهن 
ناج هیقر  ناغف  منک  وا  دای  هب  وت  دایب 

*****

هلان ِرُپ  هدش  هبارخ  رگنب ،  - 103

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلان ُِرپ  هدش  هبارخ  رگنب ، 
هلان ادص  دایم  ادص  هی 

هلاس هس  هی  هلاس  هس  هی  هلاس  هس  هی  هنک  یم  هیرگ 
هلان اب  نامز  نیمز و  بشما ، 
هناخ هچوک و  ره  رهش و  ره 

هلاس هس  اب  هلاس  هس  اب  هلاس  هس  اب  هنک  یم  هیرگ 
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میور شکب  یتسد  ایب ،  اباب ، 
میوم هدش  دیپس  نیبب ،  ایب ، 

(3 (؟ درک میتی  یسک  هچ  هاتبا ،  ای 
*****

هدرس کیرات و  وت  یب  ایند  اباب ، 
هدرد ُِرپ  منت  مومت 

هدرگ یمن  هدرگ  یمن  هدرگ  یمن  رب  تاباب  نگیم 
دنتسپ ردقچ  هفوک  مدرم  اباب ، 

دنتسب وتلاس  هس  ياتسد 
دنتسکشب دنتسکشب  دنتسکشب  اباب  مولهپ و 

تسین ینووت  هگید  ماه ،  وناز ،  هب 
تسین ینومک  شدق  نم ،  نوچ  یلفط ، 

(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 
*****

اپ رب  هبارخ  وت  هدش  يروش ، 
اوآ هلان و  هیرگ و  هب 

اباب یپ  اباب  یپ  اباب  یپ  هدرگ  یم  یلفط 
اغوغ هدش  ماش  هبارخ ي  رگنب ، 

الوم رس  یقبط  يوت 
ارهز روش  ارهز  روش  ارهز  روش  دنتفرگ  همه 

دمآ مرفاسم  ایب ،  همع ، 
دمآ رس  ياپ  اب  نم ،  ي  اباب ، 

(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 
*****

هزرل یم  نومسآ  لد  وت ،  اب 
هزرل یم  نوشکهک  لد 

هزرا یمن  هزرا  یمن  هزرا  یمن  امش  یب  ایند 
هراخ امش  مرک  شیپ  متاح ، 

هرایم مک  تشیپ  لیئربج 
هراذیم رس  هراذیم  رس  هراذیم  رس  تاهاپ  ور  اباب 

متسه وت  مالغ  نیبب ،  یب ،  یب 
متسد نکن  اهر  تومع ،  نوج ، 

(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 
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*****

نک هیقر  مان  هب  ماع  يالص  یقاس  - 104

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نک هیقر  مان  هب  ماع  يالص  یقاس 
نک هیقر  ماج  هداب ي  بارخ  ار  ام 

گنرد یب  هلال  حدق  رد  زیرب  شتآ 
نک هیقر  ماش  بناج  هب  ناور  هگنآ  و 

ار يانم  فیخ و  هورم و  افص و  یعس و 
نک هیقر  ماقم  نکر و  يادف  اجکی 

تمحرم تنیسح ز  ناج  هب  همطاف  ای 
نک هیقر  مالغ  رشح  زور  هب  ار  ام 

هتسشن هنووریو  جنک  هنیدم ،  هاش  رتخد  - 105

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنیدم  هاش  رتخد 
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هتسشن هنووریو  جنک 
هنیدم  يوناب  لثم 
هتسکش شولهپ  دگل  اب 

هرادن  نت  هب  یقمر 
هتسخ یگدنز  زا  هدش 

*****
یکاخ  ینوخ و  شتروص 

ههایس افج  زا  شنت 
راوید يور  هتشاذگ  رس 
ههارب مشچ  هک  منومگ 

*****
هتسخ  لفط  منود  یمن 

هدیشک اهتبیصم  هچ 
هرادن  شتروص  هب  گنر 

هدیمخ شتماق  دق و 
*****

هتسشن  ششیپ  ییوناب 
هرارقیب بیکش و  یب 

مورآ  هتسهآ و  هراد 
هرایم رد  راخ  شاهاپ  زا 

*****
هتفرگ  هیرگ  زا  شادص 

هزورف یب  رات و  شامشچ 
همع  هگیم  هراشا  اب 

هزوس یم  یلیخ  ماپ  فک 
*****

همع  وگب  همع  وگب 
هنیمز ور  اباب  ارچ 

شتسد  وت  راذب  متسد و 
هنیب یمن  هرات  مامشچ 

*****
اجنیا زا  ربب  تدوخاب 
هرادن تقاط  ترتخد 
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منومب هگا  مسرت  یم 
هرابود موم و  نشکب 

*****

منک یم  ییافص  بشما  دوش  رگ  - 106

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منک یم  ییافص  بشما  دوش  رگ 
منک یم  ییادخ  ار  میاه  هژاو 

نک دادما  نم  تسد  رد  ملق  يا 
نک دایرف  هدمآ  گنت  ما  هنیس 

نک زاجعا  نم  تسد  رد  ملق  يا 
نک زاب  ار  ملد  درد  هرفس ي 

نکم یناملس  رکف  رذوب  دای 
نکم یناملسم  رگید  وش  ربگ 

دننز یم  تلذ  رهم  جراوخ  نیا 
دننز یم  تلوگ  هزور  زامن و  اب 
دننک یم  تگنن  لهج و  نامهیم 

دننک یم  تگنر  رکذ  دوجس و  اب 
دنا يدرد  یب  یپ  ناراک  هیس  نیا 
دنا يدرمان  يراوخناوخ و  یپ  رد 

نکم یماخ  یگتخپان ،  ردقنیا 
نکم یماندب  یئاوسر و  رکف 

شابم تلفغ  هیاس ي  رد  ردقنیا 
شابم تلذ  تنم و  راب  ریز 
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وش دادیب  وش  دایرف  وش  هلعش 
وش دازآ  سفق  زا  اشگب  لاب 

شاب درد  لها  جنر و  زوس و  لها 
شاب درم  ار  یتعاس  کی  لقاال 

تشز کین و  مه  زا  وچ  دش  اراکشآ 
تشون یم  دوخ  ملق  رگید  نیا  زا  دعب 

نک زاب  ار  دوخ  ناوخ  اهلاراب 
نک زاسمد  ارم  تنازیزع  اب 

نک هداس  ایر و  یب  تهاگن  اب 
نک هدالق  نک  ریجنز  مندرگ 
هدب مدایرف  وت  یشوماخ  ياج 
هدب مدای  یقشاع  مسر  هار و 

تشز بوخ و  راگدرورپ  ناهگان 
تشون یم  لد  ذغاک  گرب  يور 

منک تنونجم  تسم و  يراد  تسود 
منک تنویدم  شیوخ  رب  دبا  ات 

منک یم  تنیش  روش و  رپ  ما  یم  اب 
منک یم  تنیسح  دنزرف  تسم 

منک یم  تنیرق  مغ  الب و  اب 
منک یم  تنیشنمه  هیقر  اب 

منک یم  تمالس  یتیگ  رتخد 
منک یم  تمان  هب  ار  مگناد  شش 

منک یم  تسای  قرغ  هیقر  ای 
منک یم  تسامتلا  هلاس  هس  يا 
دننک یم  مباوج  متفر  اجک  ره 
دننک یم  مبارخ  هنعط  اب  هک  ای 

موش رت  اهنت  راذگم  نیا  زا  شیب 
موش رتاوسر  قلخ  نایم  رد 

تسا هدرک  مبارخ  تمولظم  مشچ 
تسا هدرک  مبابک  تحورجم  ياپ 

ریگم ور  مشیپ  همع  نم  مدیس 
ریگم ولهپ  رب  تسد  نتفر  تقو 
منک یم  تیادف  نم  ار  میتسه 
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منک یم  تیاصع  ار  میاه  هناش 
ینک مّیئادخ  ایآ  دوش  یم 

ینک مّیئالبرک  هیقر  ای 
منک یم  تیانث  اجنآ  مور  یم 
منک یم  تیاعد  نم  اباب  شیپ 

قیاقش قرغ  يرحس  قشاع ،  نشور و  يرحس  - 107

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

لیوط رحب  بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناشفا و رز  ناشفا و  لگ  قافآ  همه  ناریح ،  هریخ و  یبش  هب  ناـبیرگ ،  كاـچ  يرحـس  قیاقـش ،  قرغ  يرحـس  قشاـع ،  نشور و  يرحس 
نارازَه  زاوآ  زیربل ز  همه  ناوخ ،  لزغ  ناغارچ و 

مطالت هب  هنارت ،  هب  مخ ،  نیرت  شون  یم  ز  مسبت ،  ياهلگ  ُِرپ  ّمنرت ،  قرغ  اه  تشد 
هچ كاـخ ،  نیا  رد  تسا ،  يروط  هچ  تسا ،  يرون  هچ  هاگنابـش ،  هچوـک  ره  هب  هار ،  ره  هب  هاـم ،  زا  ینماد  کـلف  ماـب  زا  هتخیر  يرحس 

تسا  يروش  هماگنه ي 
سای  نیرت  سای  لگ  رطع  زا  رپ  ساملا ،  هّکت ي  نیمز  ساسحا ،  هظحل ي  نامز  هراتس ،  يوسیگ  هقلح ي  رد  هک 

هنیس هناخبرط ي  ز  هدیمرب ،  لد  رگ  َو  هدیرپ ،  لقع  رگ  َو  هدیمر ،  شوه  رگا  شرع ،  زا  رت  شرع  نیا  زا  شرف ،  نیا  زا  مزب ،  نیا  زا  اتفگش 
تـسا يرون  هچ  بابرا ،  هناخ ي  ِرَد  باتهم ،  شراب  بش  باوخ ،  یب  هدید ي  ره  ییایؤر  بش  نیگن  هب  هنیدم ،  هب  ات  رگد  ياه  لد  یپ  ، 

تسا  يروش  هماگنه ي  هچ  هناخ  نیا  رد  تسا ،  يروط  هچ  تسا ،  يروش  هچ  ، 
هناخ نیدب  تسا ،  زارد  هک  شتسد  ود  تسا و  زاین  قرغ  مدق  هب  ات  رس  َو ز  ار ،  افـص  ار و  انم  ار و  شدوخ  هدرک  مگ  هک  ار ،  امن  هلبق  نیبب 

تسا  زار  هلاه ي  رد  هک 
ربکا  هدش  الیل ،  هدش  ادیش ،  هچ  نونجم ،  هچ  بات ،  یب  هچ  رسکی ،  یتسم  نیا  رد  رطعم ،  مزب  نیا  رد 

هراسخر ي هب  تسافوکـش  هدـنخ  لـگ  َو  بلاـبل ،  قشع  زا  دـش  هک  بش ،  نیمه  تسه ،  یبش  هدـنخرف  هچ  تسه و  يرحـس  كراـبم  هچ 
هچ رادملع ،  بات ،  یب  شُک  فسوی  هرهچ ي  نآ  زو  رادلد ،  راشرـس ز  تماق  نآ  زو  رادیب ،  ییاشامت  مشچ  نآ  زا  دـناد  ادـخ  و  بنیز ، 
 ، شیوخ یب  هچ  قاتشم ،  هچ  يرامش ،  هظحل  زا  رپ  يرارق ،  هن  يربص  هن  يراهب ،  ماش  نیا  رد  رادید ،  مد  رد  شلد ،  هب  اپ  رب  هدش  نافوط 
هچ تسا ،  يروـط  هچ  تسا ،  يروـن  هچ  تسا ،  يرعـش  هـچ  تـسا ،  نیـسح  زاـن  لـگ  زورفا  لد  زیگنا و  لد  رطع  رظتنم  دـنز و  یم  مدـق 
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تسا  يروش  هماگنه ي 
يا هقادنق  هب  هدیچیپ  و  سای ،  لگ  گرب  زا  يا  هلُح  رد  هک  دید  دش و  زاغآ  يرشحم  دش و  زاجعا  هظحل ي  دش و  زاب  رد  هک  زاب ،  دش  هچ 
يور زج  هب  تسا  هدیدن  هک  یمشچ  هب  تسا ،  هدید  هک  هولج ،  نیرت  زان  نیرت ،  سای  یلع ،  نب  نیسح  شوغآ  رد  نیما ،  لیربج  رپهـش  زا 

شنیسح 
هتشرف هوبنا  هب  درک  ور  لضفلاوبا  هاگان  و  تساهنت ،  ییاباب و  ییاشامت و  تسارآ ،  لد  تسایرث ،  اویش و  هچ  تسایرد ،  لگ  شمـشچ  ود 
تـسم رـس  لد و  یب  نینچ  قوش  زا  دـیزیرم ،  دـیدرگم و  هنوگ  نیا  لـگ  درِگ  رب  رگد ،  هتـشرف ،  جوف  يا  و  کـئالم ،  غاـب  ـالا  دومرف ،  و 

جوف يا  و  کئالم ،  غاب  الا  مرن ،  َِرپ  مرگ و  سفن  زا  دوش ،  هدرزآ  شخر  دـیاش  هک  شدـینک ،  زان  دوخ  رپ  لاـب و  هب  هک  اداـبم  دیـصقرم ، 
دیاش هک  شدینک ،  زان  دوخ  رپ  لاب و  هب  هک  ادابم  دیصقرم  تسمرـس  لد و  یب  نینچ  قوش  زا  دیزیرم ،  هنوگ  نیا  لگ  گرب  رگد  هتـشرف ، 

و هآ ،  کی  هسوب ي  رد  هنیآ  زا  رت  هنییآ  و  ساـسحا ،  ینعم  زا  رت  ساـسح  دوب  لـگ  نیا  هک  مرن ،  رپ  مرگ و  سفن  زا  دوش ،  هدرزآ  شخر 
نیا زا  یگربلگ  رس  رب  نیـشنم ،  نیریـش  منبـش  يا  و  سای ،  زا  رت  سای  خر  درگ  زا  ینک  يروبع ،  هک  ادابم  و  يرود ،  هنیآ  نیا  زا  هآ ،  يا 
وگب هرهچ  نیا  رد  نیا ،  تسا  لد  ِنیریـش  هک  نیا ،  تسا  لگ  هچ  ایادخ  نینچ ،  تسوت  اب  هک  راب  نیا  دـنک  شدوبک  هک  مسرت  هک  هچنغ ، 
یلد هآ و  رپ  هنیـس ي  اب  یکـشا و  من  هب  بنیز  هک  لضفلاوبا ،  ناریح  هلاو و  همه  تام ،  همه  وحم ،  همه  تسیک ،  ِلَـثَم  نیا  وگب  تسیک ، 

دوقفم و رهوگ  نامه  هک  هن ،  یلع  نب  نیـسح  زان  كرتخد  نیبب ،  ساـبع  همطاـف  رـسپ  يا  نینب ،  ما  رـسپ  اـب  نینچ ،  تفگ  نیمغ ،  تخس 
ماش ره  هب  حبص و  ره  هب  هک  ینامه  کمن ،  ارهز و  ترـضح  لد  مخز  كدف ،  بصغ  كدف و  ثیدح  دوب  یم  هک  دوجیذ ،  يوناب  نامه 

زورما هدمآ  زاب  هک  تسا  نامه  دود ،  نامه  هلعش ،  نامه  هناخ ،  نامه  دوب ،  وا  تبحص  طقف  ، 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  - 108

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدمآ  رفس  زا  نم  يهدرک  رفس  رای 
هدمآ  ردپ  هک  منک  تنیز  ار  هبارخ 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

وت  يوس  مروآ  زامن  نم  يا و  هبعک  وت 
وت  يور  لگ  زا  رابغ  میوش  دوخ  کشا  اب 
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ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

دندز  یم  مکمن  لد  مخز  هب  مدق  مدق 
دندز  یم  مکتک  متفگ و  یم  ردپ  ردپ 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

نیبب  ار  متروص  يدوبک  ردپ  ناج 
نیبب ار  متماق  مدش ، تردام  هیبش 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

مبت  بات و  هدش  ما  هنیس  نورد  سفن 
مبل  لعل  وت ز  ولگ  زا  مریگ  هسوب  نم 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

*****
ياهدروآ  نم  َِرب  نوگ  هلال  راذع  ارچ 

ياهدروآ  نم  َرب  نوخ  هب  هقرغ  نساحم 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدَمآ  شوخ 

*****
ناترای  قح  تسد  نارهاوخ ! اههمع و  يا 

ناترادهگن قح  ردپ ،  هارمه  هب  متفر 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

*****

رحس دش  مقارف  ماش  - 109

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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رحس  دش  مقارف  ماش 
رفس زا  دمآ  میاباب 

نامهم هدیمرآ  نم  نماد  رب 
ناغارچ وا  هدرک  ار  مکیرات  مزب 

شنوخ رپ  رس  رگنب  همع  هآ 
شنوگلگ بل  بشما  مسوب  یم 
(2) یمیتی درد  زا  ياو 

*****
يدمآ رید  ارچ  اباب 

يدمآ ریپ  مدش  یتقو 
يریسا هقرخ ي  مدیشوپ  اباب 

يریگب لغب  رد  ار  نم  ییآ  یم  یک 
متفخ نیمز  رب  اهبش  اباب  هآ 

تفگ یم  همع  زا  رود  بل  ریز 
(2) یمیتی درد  زا  ياو 

*****

مبارخ لاح  لد و  زوس  نیبب  همع  - 110

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مبارخ لاح  لد و  زوس  نیبب  همع 
مباوخ مرگ  شیاپ  يور  ایؤر  هب  مدید 

مبات ربص و  هدنامن  رگید 
ودناوخ هدنخ  اب  ارم  مدید 

ودناشن شوناز  يور  رب 
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نم رس  رب  ینابرهم  زا  دیشک  یتسد 
نم ردام  هیبش  يا  تفگ 
نم رهاوخ  مشچ  رون  يا 

نم رتخد  ترانک  رد  بشما  مباوخ  یم 
(3) وک نم  ياباب  وگب  همع 

*****
همع نک  يراک  رفس  زا  دیآ  یم  اباب 

همع نک  يرای  موش  هدامآ  مهاوخ  یم 
همع نک  يراد  وربآ  وت 

هراپ تسه  مسابل  همع 
هراوشوگ مرادن  یتح 

مریمب هصغ  زا  هک  ات  هدنامن  يزیچ 
دیآ بشما  رگ  نم  ياباب 

دیآ بل  رب  ناج  وا  مرش  زا 
مریگب ششوغآ  رد  ات  مرادن  یتسد 

*****
دش قفش  گنر  نامسآ  دیسر و  نامهم 

دش قبط  ياج  منماد  نابزیم و  نم 
دش قمر  یب  متسد  سوسفا 
نازرل تسد  کی  مدنام و  نم 

ناریح توهبم و  دش  هک  یمشچ 
دش يرتسب  میاپ  يور  هک  يرس  نآ  رب 

مخز نامسآ  کی  وگب  هن  رس 
مخز ناهد  یتح  شا  هشوگ  ره 

دش يرتسکاخ  رونت  کی  جنک  هب  ایوگ 
*****

هتسشن هنوریو  كاخ  ور  يرتخد  هی  - 111

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
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سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتسشن هنوریو  كاخ  ور  يرتخد  هی 
هتسب وشامشچ  وشاباب  رکف  وت  هتفر 

هتسکش شلد  هدش  هتسخ  امدآ  زا 
*****

هتفرگ شادص  وا  هدرک  هیرگ  هکسب  زا 
هتفرگ شاباب  ندید  يارب  شلد 

هتفرگ شاوی  وشاهوزاب  ریز  همع 
*****

هدرک يزاب  هن  هدز  بل  ییاذغ  هب  هن 
هدرگ یم  رب  اباب  هک  اه  هچب  هب  هتفگ 

هدرگب شرود  دایب  شاباب  داوخ  یم  طقف 
*****

هدنوشوپ يرسور  اب  ور  شدیپس  يوم 
هدنوشک شاتشگنا  يور  ات  وشنیتسآ 

هدنوزوس ور  بنیز  یتسه  شراک  نیا  اب 
*****

مریس ناهج  ناج و  زا  هدرک  ترجه  هک  اباب  ایب  - 112

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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مریس  ناهج  ناج و  زا  هدرک  ترجه  هک  اباب  ایب 
مریگرد  هیرگ  اب  مرب  زا  یتفر  هک  يزور  نآ  زا 

اباب  منک  یم  يرامش  هظحل  تندید  يارب 
مرید  دوب  مرادید  هب  ییآ  مه  دوز  هچ  نآ  ره 

رکیپ  رد  هللاراث  نوخ  نم  یهللاراث و  وت 
مریوصت  وت  نینوخ  هجو  رب  نم  هللا و  هجو  وت 

مدوب  مردام  ارهز  وچ  مه  تحالم  نسُح و  زا  نم 
مرییغت  تسا  هداد  شطع  دیشروخ و  زوس  نکیلو 

دشاب  یلکشم  میارب  زا  مه  نتساخرب  اج  ز 
مریپ ؟ یکدوک  رد  مغ  درد و  زک  دنک  یم  رواب  هک 
شاب  منفد  نفک و  رکف  هب  بشما  ناج  همع  ار  ادخ 

مریم یم  هک  نم  دیاین  ای  دیایب  اباب  رگا 

رهطم سای  کی  دینیبب ،  دیزیخ و  - 113

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رهطم سای  کی  دینیبب ،  دیزیخ و 
هلاس هس  يارهز  کئالم ،  شود  رب 

دمآ رای  ناگدش  نونجم 
دمآ رادلد  هناحیر ي 
دمآ رازلگ  يوس  هلال 

هیقر ای  یب  یب 
اباب رمع  يالیل  يا  ارهز ،  نیسح  قشع  يا 

هیقر ای  یب  یب  الوت ،  لها  بوبحم 
نیسح ای  بابرا  نیسح  ای  بابرا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


هرن تدای  ام  يدیع 
*****

دش  نیشن  هنوخ  مغ  هنیس ،  يوت  تسین  لد 
دش نیرب  شرع  نوچ  هنیدم ،  رهش  زاب 

یساسحا هنیآ ي  وت 
یسای ارهز  ترضح  نوچ 

یسابع ومع  بوبحم 
یقشمد هام  وت 

ینیسح یتسه  رمع و  ینیبنیز ،  بوبحم  وت 
هیقر ای  یب  یب  ینیملاع ،  مشچ  رون 

نیسح ای  بابرا  نیسح  ای  بابرا 
هرن تدای  ام  يدیع 

*****
هتشون هلمج  نیا  تنج ،  رد  رس  رب 

هنیمرحلا نیب  هتشهب ،  هک  اجنوا 
کئالم تسد  اب  لوا ،  زا  هک  یکاخ 

هنیمرحلا نیب  هتشرس ،  هب  مناج 
هنامیپ  یم  متسم ز 

هناگیب مأوت  ریغ  زا 
هناوید ره  هگلزنم 

هنیمرحلا نیب 
نانج باتهم  شیوسکی  ناهج ،  ود  سمش  شیوسکی 

هنیسح سابع و  ناش ،  هناوید  دش  ملاع 
یلع  سابع  یلع  سابع 

هرن تدای  ام  يدیع 
*****

لضفلاوبا ماج  زا  تسا ،  یتسم  مد  نارای 
لضفلاوبا مان  رب  لسوت ،  دیئوج 

روآ  مان  لی  دار  يا 
ردیح سالک  درگاش 

ربلد یتسم  لد  ره  رب 
لضفلاوبا مبابرا 

تیاپ كاخب  متفا  یم  تیالببرک ،  قوش  زا 
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لضفلاوبا مبابرا  تیادف ،  دوش  مناج  ات 
یلع  سابع  یلع  سابع 

هرن تدای  ام  يدیع 
*****

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط  - 114

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط 
ترتخد نینزان  هب  يدز  رس  ترس  اب  هک 

يوش یم  رت  هتفکش  نازخ  دابدنت  ز 
ترجنح زا  لگ  يوب  نانچ  مه  مونش  یم 

دَُوب یکاخ  هچ  رگا  منماد  هشوگ ي  هب 
ترظنم زا  مریگب  رابغ  ات  هدب  نذا 

ترئاح ما  هبارخ  ترئاز ، نم  هبعک  وت 
ترس رود  فاوط  منک  ناوتن  هک  فیح 
! ردپ مریس ، رمعز  ردپ ! مریسا ، نیبب 

تردام تمصع  هب  ربب  هرمه  هب  ارم 
منم تماش  ریفس  منم ، تمایق  حتف 
تروآ مایپ  منم  دیهش ، نیسح  ییوت 
ردپ يارب  هیرگ  منک  دیاب  هک  منم 

تََرت مشچز  کشا  ناور ، هتشگ  هچ  زا  وت 
نامب اجنیا  میوگن  تسین ، وت  نأش  هبارخ 

ترغصا یلع  لثم  ربب  مه  ارم  ایب 
مایتلا دوب  هتفرگ  نم  روجنر  رکیپ 
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تربکا یلع  ارم  تفرگ  یم  لغب  رگا 
نیبج يور و  رس و  رب  تسه  هک  تمخز  همه  نیا 

ترکیپ اب  هدرک  هچ  ریت  ریشمش و  هزین و 
الب برک و  تشد  هب  دوبن  مثیم »  » هچ رگا 

تروآ مایپ  هتشگ  دوخ  زوس  ناج  مظن  هب 

هنووید هدش  هگا  هنونجم ،  هگا  ملد  - 115

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنووید هدش  هگا  هنونجم ،  هگا  ملد 
هنووج هدز  ملد  وت  شقشع  هنیا  ارب 

منیسحلا تنب  شوگب  هقلح  متسم و 
منیسحلا تنب  شود  هب  هناخ  هیرمع 

*****
ییابیز هدازهش ي  ییاهبل ،  هنارت ي 

ییارهز دوخ  وت  هیچ ، ؟ هیبش  نوج  هیقر 
نیملاع گرزب  ّرس  اّما  یکیچوک 
نیسح ياهیبا  ّما  ییادخ  ییوت 

*****
هنوحیر لگ  هتسد  هنودرد ،  ییوت  ییوت 

هنوش يور  تومع  شود  ور  یهام  هی  لثم 
هدنخ یم  لضفلاوبا  تومع  وت  هدنخ ي  اب 

هدنب یم  ور  ترس  لگ  ربکا  ّیلع 
*****

هرایب هراد  هگا  هراد ،  ور  وت  ثم  یک 
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هراوشوگ هدروآ  وداک  تارب  ربکا  یلع 
تسا هیقر  لداع  هاش  زور  بش و  رکذ 

تسا هیقر  لضافوبا  تومع  دنب  رس 
*****

 ... میا هتسکش  لد  همه  همه  - 116

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

میا هتسخ  نونجم  ناسب  میا ،  هتسکش  لد  همه  همه 
میا هتسشن  همطاف  نیسح  رتخد  هلاس  هس  هرفس ي  رانک 

*****
موناخ زا  هنوخ ،  یم  دبا  ات  هنوهب ،  هریگ  یم  هنووید ،  لد  نیا 

مورآ ان  هش ،  یم  ایرد  جوم  هش ،  یم  اغوغ  هک  هب  هش ،  یم  او  شاشچ  ات 
*****

هساملا  همه  شزیر  هنیس 
هسای لگ  زا  شرس  ِلُگ 
هراوهگ يوت  زا  شهاگن 

هسابع شومع  ياشچ  هب 
هیآ دص  هنوخ ،  یم  ششوگ  وت  هنومسآ ،  هام  هنوولهپ ،  هک  نوا 

هیقر ینم ،  راقفلاوذ  ینم ،  راختفا  ینم ،  راذع  لگ 
*****

هراب یم  نومسآ  وت  زا  هراتس ،  هام و  دبس  کی  - 117

تاصخشم

تدالو تبسانم 
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یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هراب یم  نومسآ  وت  زا  هراتس ،  هام و  دبس  کی 
هرادن اتمه  هکینوا  دموا ،  هک  هدژم  اقشاع 

دش رگ  هولج  ابیز  یلگ  دش ،  رحس  اه  هصغ  ماش 
دش ردپ  هگید  راب  هی  بابرا ،  هک  هدژم  ارکون 

هدیپس دز  رس  هرابود  اه  هصغ  ماش  هب 
هدیسر هیقر  دالیم  هک  دیدب  هدژم 

*****
ارآ لد  ابیز و  هم  اربا ،  تشپ  هدموا ز 

ارهز هرابود  هدموا  شهار ،  رس  دیزیرب  لگ 
يراج امشچ  وت  قوش  کشا  يراهب ،  الد  زاب  هدش 

يراد هنیس  هب  وشرهم  هک ،  رگا  شارب  نزب  فک 
هدیپس دز  رس  هرابود  اه  هصغ  ماش  هب 

هدیسر هیقر  دالیم  هک  دیدب  هدژم 
*****

ساسحا قشع و  راهب  ون  سای ،  لگ  رطع  هدموا 
سابع یتسه  هدموا  اهلد ،  تاجاح  هلبق ي 
تارایز باب  هدموا  تاجاح ،  هلبق ي  هدموا 

تاداس همع ي  هدموا  ملاع ،  لها  هدژم  هدژم 
هیما رب  تنعل  هک  مگیم  متفگ و  هشیمه 

هیقر مان  هب  مدز  ور  مبلق  گنادشش 
*****

دیآ رای  رطع  يوب  بشما ، بشما ، - 118

تاصخشم

تداهش تبسانم 
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هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دیآ رای  رطع  يوب  بشما ، بشما ،
دیآ رات  بش  نیا  رد  مهام ، مهام ،

هناریو هام  ین ، باتفآ 
هنابیرغ هچ  مشیپ ، يدمآ 

*****
تیادف دوش  مناج  اباب ، اباب ،

تیارب منک  هیرگ  راذگب ، راذگب ،
مریگ یم  هسوب  تکشخ ، بل  زا 

مریم یم  وت  یب  میآ ، یم  وت  اب 
*****

متفخن رحس  ات  بش  بشید ، بشید ،
متفگ یم  اتبا  ای  حبص ، ات  حبص ، ات 

مدرب نابز  رب  تمان ، اجک  ره 
مدروخ تلتاق  زا ،  هنایزات 

*****
درک رطخ  عفد  نم  زا  همع ، همع ،

درک رپس  نم  رهب  زا  ار ، دوخ  ار ، دوخ 
مدرد همه  هب  مغاد ، همه  اب 
مدرک یم  هیرگ  همع ، يارب 

*****
هدیدرگ يرفولین  مسای ، مسای ،
هدیشک ارم  زان  یلیس ، یلیس ،

مزان شکب  وت  اباب ، يا  بشما 
مزاب تهر  رد  ناج  مه ، نم  هک  ات 

*****
تناشطع بل  فقو  مکشا ، مکشا ،
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تنآرق همغن ي  هب  مشوگ ، مشوگ ،
یناشیپ نوخ  نوگلگ و ، کشا 

یناغارچ دش  هناریو ، وت  زا 
*****

تسین رخآ  ار  هدزمغ  نم  ياهغ  ماش  - 119

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

مرحم 14 ياه  هژاولگ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسین رخآ  ار  هدزمغ  نم  ياهغ  ماش 
تسین رپرپ  نم  ینوخ  بل  وچمه  يا  هلال 

نیبب بوخ  نم  تروص  اشگ ، کلپ  هشوگ ي 
تسین ردام  هدش ، ریپ  وت  رتخد  نکم  کش 
اباب بشما  مهد  ناج  وت  رس  ياپ  هک  ای 

تسین رتخد  وت  رتخد  مسق  هب و ا ... ای 
تسکش موربا  هشوگ ي  دز و  گنس  یکدوک 

تسین رغاس  نانچ  هدروخ  كرت  فرظ  نیا  رگید 
دراد یمیخض  تسد  تسا  شک  ریشمش  هک  نآ 

تسین رتمک  دگل  برض  زا  شا  یلیس  هبرض ي 
مداد وت  رس  تاریخ  همه  مناوسیگ 

تسین رس  يوم  هب  هدیچیپ  هک  تسین  يا  هچنپ 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو  - 120

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
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لزغ بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو 
میارب ناوخب  نآرق  تسین  نارزیخ  هک  اج  نیا 
مدرک تاعد  بشما  مدرک  تادص  بش  ره 

میایب تهرمه  ای  ینامب  مرب  رد  ای 
ردیح رهب  دوشگن  یلین  راذع  ارهز 

میاشگ یمن  تروص  وت  رضحم  هب  مه  نم 
مناج مسج و  نیب  رد  ییادج  ینکفا  رگ 
میادج نکم  دوخ  زا  ارهز  ناج  هب  رگید 

منیسح رگنس  مه  منیسح  رتخد  نم 
میالبرک تسا  ماش  مرحم ، رفص  هام 

مدرگب ترس  رود  هبارخ  نیا  رد  مهاوخ 
میاصع هدش  وناز  لئاح ، هتشگ  راوید 

مدرک هیرگ  حبص  ات  تلصو  قوش  هب  بشید 
میازع رد  دنیرگ  ناریسا  وگب  بشما 

متفخ هنسرگ  اه  بش  هبارخ  رد  هتفگ  یک 
میاذغ رگج  نوخ  بش  ره  هدوب  وت  زا  دعب 
دز یم  گرم  ّدح  ات  میودع  ارچ  یناد 

میاضترم تخد  نم  لوا  زا  دوب  هدیمهف 
مسوبب وا  تسد  ات  مدرگب  وا  رود  ات 

میافو اب  يومع  دوب  تهرمه  شاک  يا 
مهانگ هدولآ ي  مهایسور  دنچ  ره 
میامش مثیم »  » نم متسد  ریگب  الوم 

هراتس دبس  هی  لگ  هملاع  هی  - 121

تاصخشم

تدالو تبسانم 
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یتنس نیگنس  هحون  کبس 
نیگنهآ بلاق 

دومحم يرونهاش  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هراتس دبس  هی  لگ  هملاع  هی 
هراب یم  ام  بابرا  ياتسد  زا 
نیسح سای  ياهمدق  نمی  هب 

هراذ یم  مومت  گنس  هراد  ادخ 
هنم تشخ  كاخ و  نوا  تبحم  هنم ،  تشهب  هک  هدموا  یسک 

هنم تشونرس  نوا  ییادگ  مشرکون ،  یلو  مدب  هچ  رگا 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
هسر یم  ربخ  الاب  ملاع  زا 

هسر یم  رحس  ام  مغ  امش  هب 
هدنخ یم  هراد  بنیز  ياتسد  ور 

هسر یم  رمث  هب  الو  تخرد 
همه ندیشک  فص  شندید  هسو  همزمز ،  هدیچیپ  ادخ  شرع  وت 

همطاف هنیمه  دیدیدن  هگا  دیگب ،  مساق  ربکا و  سابع و  هب 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
متنوخ رد  يادگ  او ...

متنوخیم نومهم  هیرمع  هی 
ینم دوبن  دوب و  یمامت 

متنووید هخآ  مگب  یچ  هگید 
هرب یم  لد  همه  زا  وت  هاگن  هرپ ،  یم  تاوه  هب  نم  لد  نیبب 

هرخ یم  ادخ  صخش  وت  زان  هک  تا ،  هّمع  ردپ و  طقف  اهنت  هن 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
شاگن تسمرس  اقشاع  لد  شاپ ،  كاخ  یگمه  نومز  نیمز و 

شاوربا نوا  اب  سابع  ومع  ثم  ور ،  همه  هشک  یم  رخآ  منود  یم 
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هنم تسه  همه  نوا  تبحم  هنم ،  دوجو  مومت  هیقر 
هنزب تسد  یسک  شا  هقادنق  هب  هش ،  یمن  وضو  یب  دیریگب  وضو 

(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 
*****

اباب هتسشن  اپ  زا  اباب  هتسخ  هنیس  نم  - 122

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

اباب هتسشن  اپ  زا  اباب  هتسخ  هنیس  نم 
اباب هتسکش  ملاب  ولوچوک  هجوج ي  نوچ 

هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 
هریم یم  هراد  وت  هچنغ ي  هلاس  هس 

(3) نیسح ای  اتبا  ای 
*****

وت رتخد  کشا  رگنب  نم  بوخ  ياباب  يا 
وت رس  نیا  يادف  هب  نم  یتسه  اپ  اترس 

وت یناشیپ  رب  هدز  گنس  اب  هک  یتسد  دنکشب 
؟ وت رجنح  هدیرب  یک  ممیتی  هدرک  یسک  هچ 

مرادن ناغف  بات  مرادن ، ناج  همین  زج 
مرادن ناوت  اما  گنت ، تمریگب  مهاوخ 

هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 
هریم یم  هراد  وت  رتخد  هلاس  هس 

(3) نیسح ای  اتبا  ای 
*****

نم لزنم  هناریو  جنک  هدش  نیبب  اباب  يا 
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نم لفحم  عمش  وت  رس  سلجم و  لُقن  مکشا 
ما هدیشک  یجنر  هچ  ای  ما  هدید  هچ  میوگب  هچ 

نم لد  دناد و  یم  همع  ادخ  ریغ  یتفر  هک  وت 
هدیسر بل  هب  مناج  هدیمخ ، دق  رگنب 
هدیپس مرس  يوم  دوبک و ، مخر  هام 

هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 
هریم یم  هراد  وت  رتخد  هلاس  هس 

(3) نیسح ای  اتبا  ای 
*****

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس  - 123

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس 
نم رخآ  ياه  هظحل  رب  نم و  رب  دورد 

رمع همه  رد  هدوب  هک  مریسا  هلاس  هس  نآ  نم 
نم رس  همطاف  دنزرف  نماد  يور  هب 

مقاحسا ّما  شوغآ  تنیز  هچ  رگا 
نم ردام  تسا  همطاف  ادخ  تاذ  هب  مسق 

ماش رد  مترافس  میادخ  نوخ  ریفس 
نم رگنس  هبارخ  مکشا  رکشل  ریما 
مدش هنیکس  بنیز و  همطاف و  هیبش 

نم رّهطم  نت  نسح و  رظنم  هاوگ ، 
هلاس لهچ  یمغ  اب  ما و  هلاس  راهچ 

نم رغاس  هب  رگج  نوخ  هتخیر  هنامز 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


... راث ا مشچ  دید  یم  هدهاشم  ره  هب 
نم رونم  ضراع  رد  همطاف  لامج 

ماش رد  مدمآ  هیواعم  روپ  گنج  هب 
نم رکشل  کشا  هآ ،  نامک  هلان ،  گندخ 

ربص تماقتسا و  قشع و  بدا و  تمداهش و 
نم ربارب  رد  میظعت  هرسکی  دننک 

مدز هدنخ  گرم  هب  ات  بش  همه  متسیرگ 
نم ردارب  دز  گرم  مد  هدنخ  هک  نانچ 

ردپ تسا  تماهش  ردارب ،  تسا  تعاجش 
نم رتخد  ربص  هدوب ،  نم  ردام  باجح ، 

باجح دوب  هرهچ  هب  مغورف  باتفآ ،  وچ 
نم رگید  باجح  نمشد  یلیس  ناشن 

ردپ راظتنا  مداتف ز  راضتحا  هب 
نم رت  هدید ي  هب  هر  یبش  باوخ  تفاین 
ار متسد  تفرگ  یم  اه  هثداح  جوم  هب 

نم رهاوخ  ياه  تسد  رگا  دوب  هتسبن 
ماش هبارخ ي  رگا  ملصو  هدعو ي  دوبن 

نم رکیپ  دوب  هدنام  ردپ  شعن  رانک 
رشح ات  مینیسح  ّجح  نم و  رب  مالس 

نم ربکا  فاوط  میظع و  ّجح  دوب  هک 
ماش هبارخ ي  دش  هک  مّجح  نم و  رب  مالس 

نم رعشم  ماقم و  تافرع و  نم  فاطم 
مدیدرگ راب  تفه  ردپ  سأر  رود  هب 

نم ربلد  فاوط  اجک و  هبعک  فاوط 
ار ارهز  دینک  ترایز  هبارخ  نیا  رد 

نم رب  رد  تسا  هرهاط  همطاف ي  حور  هک 
ارهز مردام  ثاریم  تسا ز  يا  هناشن 
نم  رونم  ضراع  هدش  دوبک  رگا 

تسش یم  ار  هبارخ  بنیز  تبرغ  کشرس 
نم رغال  مسج  هب  بش  لد  تخیر  كاخ  وچ 

رازم تسارم  یلد  ره  رد  هک  هبارخ  نیا  هن 
نم رّخسم  دوب  ملاع  هک  ماش  رهش  هن 

تشهب هب  دنز  یم  هنعط  نم  هعقب ي  رازم و 
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نم رفاک  مصخ  روک  دوش  هک  ات  تساجک 
دیونش البرک  كاخ  هحیار ي  ماش ،  هب 

نم رّهطم  هزیکاپ و  تبرت  رانک 
دیدرگ ردپ  تنیز  مخر ! هام  هتفرگ 

نم رویز  مامت  تراغ  هب  تفر  هچ  رگا 
لاصو زامن  یپ  متفرگ  کشا  وضو ز 
نم رخآ  مالس  باوج  دوب  لاصو 

ردپ منک ز  ناهن  ات  دوخ  خر  يدوبک 
نم رجعم  دوبن  رس  رب  هک  فیح  رازه 

مگنت هنیس ي  ياهشپط  دوب  نیسح 
نم رورپ  حور  ياهسفن  دوب  نیسح 

تسا رتگرزب  ناهج  زا  نم  کچوک  قاور 
نم رّقحم  هبلک ي  رد  هدشمگ  دوجو ،

دنلب تسا  مثیم »  » زوس زا  ما  هلان  رارش 
نم رّرکم  هلان ي  دوب  تیب  تیب  هک 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند  - 124

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند 
تشادن ربخ  تدنلب  ماقم  زک  سوسفا 

ین زارف  رب  ادخ  مشچ  هک  یفحصم  يا 
تشادن رب  مشچ  تخر  ياه  هیآ  مدکی ز 
ماش ثیدح  رد  يولع  تبرغ  خیرات 

تشادن ربتعم  يدنس  تخر  هحفص ي  نوچ 
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تکچوک ربق  دنک  هنیدم  ار  ماشات 
تشادن رتبوخ  يا  همطاف  نیسح  وت  زا 

ردپ رس  تغارچ  دوب  هک  یبش  زا  ریغ 
تشادن رحس  غارچ  وت  هبارخ ي  بش  کی 

تسا دهاش  ماش  رفس  رد  وت  مک  رمع 
تشادن رفسمه  ادهشلا  دیس  وت  لثم 

تفاکش ار  گنس  رگج  تا  هلان  هکنآ  اب 
تشادن رثا  رگمتس  مصخ  بلق  هب  تهآ 

تلد رب  هلمح  درب  تساوخ  هک  مغ  ریت  ره 
تشادن رپس  بنیز  سدقم  هنیس ي  زج 

ماش گرزب  ریفس  هلاس  هس  يا  وت  زا  ریغ 
تشادن رَغِص  ّنس  هب  ریفس  نینچ  ایند 

دوب هتشگ  شومارف  هبارخ  وت  کشا  یب 
تشادن ررش  تراسا  غارچ  وت  هآ  یب 

اه غاد  درد و  همه ي  اب  ماش  هب  بنیز 
تشادن رگج  رب  وت  متام  غاد  وچ  یغاد 

تخیر کشا  حبص  ات  وت  غارچ  یب  ربق  رب 
تشادن رب  وت  رازم  كاخ  يور  تروص ز 

كاخ ریز  تفر  شا  همطاف  میتی  ِّرُد 
تشادن رهگ  شیازع  رهب  هدید  کشا  زج 

ناج زیزع  نآ  نفک  ياج  هک  نادب  ایند 
تشادن رب  هب  تراسا  هایس  هماج ي  زج 

يردام مالسا  تما  هب  دنک  دبیز 
تشادن ردپ  وک  نیشن  هبارخ  كدوک  نآ 
باتفآ شوغآ  رد  تخوس  باتفآ  نوچ 
تشادن رس  هب  ناشیرپ  فلز  ریغ  هب  يرتچ 

ردپ رس  رانک  هبارخ  رد  داد  ناج 
تشادن رپ  لاب و  دز و  لاب  هک  يریاط  نوچ 
قشمد حتاف  دوش  هلاس  هس  کی  هدید  یک 

تشادن رفظ  حتف و  همه  نیا  دای  هب  ایند 
بش نفد  رای و  خر  رجه  دوبک و  يور 
تشادن رگد  یثرا  همطاف  ثرا  زج  ییوگ 

مد هب  مد  ماش  یلا  هتفرگ  البرک  زا 
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تشادن رطخ  زا  میب  دش و  ور  هب  ور  گرم  اب 
دورس یم  زوسناج  هدیصق ي  نیا  وچ  مثیم » »
تشادن رت  مشچ  لد و  زوس  هآ و  کشا و  زج 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب  - 125

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب 
هدیپس حبص  ماش  رهش  رد  هدز  میوسیگ  ز 

نآرق وت  كاپ  سأر  لحر و  نم  نماد  تسا  هدش 
هدیچ هلال ي  هتفکش  متسد  رس  رب  هک  ای  و 

رتخد نماد  هب  ردپ  كاپ  رس  یکدوک  هب 
هدینشن یسک  مدید و  نم  هک  تسا  یتبیصم 

فراعت مینک  لگ  هتسد  مه  هب  هک  دوب  اور 
هدید ود  کشا  تسارم  نیبج و  نوخ  تسار  وت 

دریذپن اود  ترس  مخز  هک  وت  رب  مالس 
هدیکچ هدید  تلد ز  نوخ  هک  وت  رب  دورد 
تدوبک بوچ  هدیکشخ ي ز  بل  رب  دورد 

هدیرب هدیرب  رجنح  نیا  وت و  رب  مالس 
اباب وت  هیبش  موش  ات  منک  هچ  وگب  وگب 

هدیرپ گنر  تسارم  نوگلگ  هرهچ ي  تسار  وت 
ررکم هک  وت  ناهد  اجک و  هزین  راشف 

هدیکم هراوهاگ  هب  ار  لسر  متخ  نابز 
متسه همطاف  هیبش  هدینش  هک  نآ  مرج  هب 

هدیشک هآ  همع  یلیس و  هدز  ارم  ودع 
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هتفکشن نم  وچ  يا  هلال  ردپ  شود  زارف 
هدیودن نم  وچ  یکدوک  متس  راخ  يور  هب 

« مثیم  » هتخوسن ررش  نیا  زا  هک  هنیس  مادک 
هدیسرن نامسآ  هب  مغ  نیا  زک  هلان  مادک 

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت  - 126

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت 
يا هلاه  وت  یهام و  وت  يا  هراتس  يرهم و  وت 

يا هلالُس  ار  دوج  وت  اخس  هلیبق ي  زا  وت 
يا هلاس  هس  رتوبک  یمرک  رابت  زا  وت 

ناج هیقر  نالد  هتسخ  لد  هبعک ي  وت  قشع 
ناج هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر 

*****
دنرپ یم  وت  رس  درِگ  نامسآ  ناگتشرف 

دنرب یم  تسد  هب  تسد  ناشکهک  هب  ار  وت  رطع 
دنرخ یم  هدید  کشا  هب  ندب  نینزان  وت  زان 

دنرد یم  شیوخ  هماج ي  اه  هچنغ  وت  رطاخ  هب 
ناج هیقر  نابز  درو  دوب  تسدقم  مان 

ناج هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر 
*****

همطاف هام  وت  خر  یلع  رثوک  وت  بل 
همطاف هاج  لالج و  وت  دوجو  رد  هتشرس 

همطاف  هآ  زوس و  هب  وت  ياه  هلان  هب  مسق 
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همطاف هاگن  دوب  وت  مشچ  هشوگ  هب  ناهن 

ردپ يا  مدیود  تلابند  هب  لزنم  لهچ  نم  - 127

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ردپ  يا  مدیود  تلابند  هب  لزنم  لهچ  نم 
ردپ  يا  مدیسر  ترادید  هب  ناریو  نیا  رد  ات 

دیما  مدرب  یم  هک  هنوگ  نآ  هن  اما  تمدید 
ردپ  يا  مدیشک  رب  رد  تا  هدیربب  رس  نم 
تا  هدیربب  رس  اب  کن  منک  یم  يزابقشع 

ردپ  يا  مدیرخ  لد  ناج و  هب  ار  تغاد  هک  يا 
میاوت  نینوخ  ياه  گر  رئاز  نم  همع و 

ردپ  يا  مدیرفآ  تماهش  مه  نم  وا  وچمه 
رس  ياه  گر  نم  دیسوب و  تنت  ياه  گر  همع 

ردپ  يا  مدیهش  نایرع و  هنشت ، بیرغ و  يا 
دش  همع  لوا  درگاش  وت  قشع  سالک  رد 

ردپ  يا  مدید  هچنآ  زا  البرک  ریسم  رد 
تسکش  رس  ار  تندناوخ  نآرق  هزین  زا  دینش  ات 

ردپ  يا  مدینش  مه  نم  ین  هب  تنآرق  هنرو 
دش ؟ هچ  يرآ  زاب  هداد  شبآ  هک  ار  رغصا  يدرب 

ردپ  يا  مدیدن  رگید  ار  ههام  شش  نآ  هک  هآ 
دوبن  وا  ناشن  مه  تناگتشک  نایم  رد 

ردپ  يا  مدیهش  نارای  نیب  متشگ  هچ  ره 
گرزب  ياه  مغ  زوس  اجک و  کچوک  لد  کی 

ردپ يا  مدیرو  رد  دشوجب  شتآ  نوخ  ياج 
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يا هنایشآ  زا  يدز  رس  بوخ  هچ  بشما  - 128

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يا  هنایشآ  زا  يدز  رس  بوخ  هچ  بشما 
يا  هناد  بآ و  یب  کغرم  هداتف  اجناک 

نکم  بجع  ناریو  هب  شیوخ  تیب  لها  زا 
يا  هناخ  میرادن  هناخ  بیرغ  نیا  زج 
ما  هدیرخ  ار  ترس  زیزع  فسوی  يا 

يا  هنابش  هآ  هناد و  هناد  کشا  اب 
منک  لد  ناج و  هلماعم  ترس  اب  نم 

يا  هناگی  قح  اب  هلماعم  رد  هک  رس  يا 
نم  تسد  هب  تلصو  نماد  هلان  هب  دمآ 

يا  هناهب  منیزا  رتهب  دوبن  اریز 
يدمآ  مرادید  هب  هک  ردپ  يا  بشما  ات 

يا  هنارت  تیاون  ریغ  دوبن  ار  نم 
يدمآ  نم  غارس  هب  يا  هدیشک  تمحز 

يا  هنادواج  تمحرم  ّرس  هک  رس  يا 
يدمآ  نم  تاجن  رهب  تاجن  کُلف 

يا  هنارک  ره  زا  دسر  مغ  هک  يا  هطرو  رد 
رب  هب  ترس  مریگب  هک  متشادن  تقاط 
يا  هناش  راب  يرس  ریغ  هدنامن  نم  زک 

تخُر  ندیسوب  یپ  مدش  مخ  يور  ناز 
يا  هنال  هب  شتآ  كدوک  لاح  تسا  نیا 

دنک  یم  درد  منت  دندز  ارم  سب  زا 
يا  هناشن  نآ  زا  دوب  نم  وضع  وضع  رب 
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ردپ  ارم  دز  کتک  تشاد  هچ  ره  هب  سک  ره 
يا  هنایزات  طقف  دوب  هک  ات  شاک  يا 

نم  ياثر  دیؤم "  " دورُس یم  هک  بش  نآ 
يا هناقشاع  ۀمزمز  تشاد  شیوخ  اب 

دریگب ناج  مقارف  درد  نت  یک ز  ات  - 129

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دریگب ناج  مقارف  درد  نت  یک ز  ات 
دریگب  نایاپ  نم  رمع  نک  اعد  بشما 

مسوبب ار  تیور  کشا و  زا  وضو  مریگ 
دریگب  نآرق  زا  هسوب  ارهز  هک  ناسنآ 
هلاس هس  لفط  کی  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب ناماد  يور  رب  ار  ردپ  سأر 
یتشهب غرم  کی  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب  ناریو  هشوگ ي  رد  اج  دغج  نوچ 
هبارخ رد  یلفط  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب  ناشطع  بل  اب  ار  ردپ  کشا 
ینابزیم کشا  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب  نامهم  خر  زا  نوخ  رتسکاخ و 
یمرج هچ  اب  اباب ، ناج  يا  وگب  نم  اب 
دریگب ناج  نم  زا  راب  نارازه  نمشد 
قدصت مسر  اب  هدید  یک  وگب  نم  اب 
دریگب نان  مدرم  ارهز ز  هناحیر ي 

یمرج هچ  اب  اباب  ناج  يا  وگب  نم  اب 
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دریگب ناج  نم  زا  راب  نارازه  نمشد 
نک اعد  دوخ  مشچ  ود  اب  يرادن  را  تسد 

دریگب  نامرد  لجا  زا  نم  لد  مخز 
ییرگب ناسنآ  ممتام  رد  دزس  مثیم » »

دریگب نافوط  ار  خرچ  تکشا  لیس  زک 

تسا هدنام  هراپ  هامو  دنا  هدرب  ار  هم  رهم و  - 130

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا هدنام  هراپ  هام  دنا و  هدرب  ار  هم  رهم و 
تسا هدنام  هراتس  کی  نیا  ترسح  رد  نامسآ 

دربن مباوخ  رحس  ات  هبارخ  رد  مدرک  هچ  ره 
تسا هدنام  هراوهاگ  یب  نیمز  رب  هراوخریش 
يرب یم  دوخ  رتخد  رهب  هیده  يراد  هک  يا 
تسا هدنام  هراوشوگ  رد  میوسیگ  رات  دنچ 

دنامن يزیچ  اه  هلعش  رد  نم  يوسیگ  زا  هچ  رگ 
تسا هدنام  هراپ  هراپ  سابل  کی  نم  نت  رب 
دنرب یم  هراوشوگ  اب  ار  شوگ  نانیعل  نیا 

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  - 131

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
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(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم  هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و 
نم  هناخ ي  تسا  هدش  نارابرون 

بش  لد  نیا  رد  دش  رون  ِقَبَط 
نم  هنابش ي  هیرگ ي  خساپ 

ماشم هب  ارم  دسر  اباب  يوب 
مالس مالس ، ابحرم ! اتبا 

*****
تسا وت  رس  نم  تسد  يور  ِفحصم 

تسا  وت  رظنم  شقن  هیآ  هدفیه 
وت  هدیرب ي  رس  ياه  مخز 

تسا  وت  رکیپ  ياه  مخز  دهاش 
هدش  هدید  وت  رجنح  گر  رد 

هدش هدیرب  افق  زا  ترس  هک 
*****

درک مبآ  قارف  يدوبن  وت 
درک مباوخ  دنام و  رادیب  همع 

درب  ار  ملد  وت  نآرق  توص 
درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 

هدز ! هسوب  وت  بل  رب  یلع  يا 
؟ هدز هسوب  وت  بلرب  یک  ِبوچ 

*****
مرت مشچ  داتف  تیور  هب  ات 

مرگج ترجنح  لثم  دش  هراپ 
نم هدید ي  هب  یهن  اپ  متساوخ 

مرب هب  يدمآ  رس  اب  ارچ  سپ 
وت  هدیدغاد ي  تخد  نماد 
وت هدیرب ي  رس  ياج  تشگ 

*****
یسک !؟ هدید  هدیمخ  تماق  لفط 
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!؟ یسک هدید  هدیدغاد ، نم  لثم 
کچوک  رتخد  تسد  يور  رب 
!؟ یسک هدید  هدیرب  نت  زا  رس 

نک مّسبت  نم  هب  میوگن  نم 
نک  مّلکت  یمک  تهاگن  اب 

*****
! نم هدیشک ي  نوخ  كاخ و  رد  ِهام 

! نم هدیچ ي  ْغیت ، خرس ز  لگ 
وت هدیرب ي  رَس  ياج  شاک 

نم هدیُرب ي  رَس  اجنیا  دوب 
هدز گنچ  وت  ِتروص  رب  هزین 

هدز ؟ گنس  وت  یناشیپ  هب  یک 
*****

مدرب  یم  مان  وت  زا  اجک  ره 
مدروخ  یم  هنایزات  ودع  زا 
یلو  دوب  هبارخ  ام  هدعو ي 

مدرم یم  هاگلتق  رد  شاک 
دندب دندب ، نایماش  ادخ  هب 
دندز دندز ، ارم  يدوبن  وت 

*****
؟ دوش ریقح  یک  یحو  كدوک 

؟ دوش ریسا  نوچ  هدازآ  لفط 
يدید ردپ ! يا  مسرپ  یم  وت  زا 

؟ دوش ریپ  هلاسراچ  رتخد 
تسا  نم  ربص  هاوگ  مخ  تماق 

تسا  نم  ربق  هبارخ  نیا  هشوگ ي 
*****

دشاب  نهد  بل و  نیا  زا  فیح 
دشاب نز  هسوب  ْبوچ  وا  رب  هک 

نداد  ناج  تقو  هک  مراد  تسود 
دشاب نم  بلق  يور  تتروص 

تسا نم  نیع  ود  زا  يراج  وت  کشا 
تسا نم  نیتداهش  نم  هسوب ي 
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*****
دندید ارم  هیرگ ي  نایماش 

دندیدنخ دندز و  فک  یگمه 
مدوب  يا  هتفکشون  لگ  نم 

دندیچ ما  هنایزات  اب  همه 
مندب  رب  تسیرگ  هنایزات 

منهریپ گنر  تشگ  مندب 
*****

نم هب  دنتسیرگ  ملاع  همه 
نم هب  دنتسیرگ  مثیم »  » وچمه

یلو  تخوسن  ودع  گنت  لد 
نم  هب  دنتسیرگ  مه  اه  گنس 

نم  تبرغ  يارب  دیاب  هیرگ 
نم تبرت  هبارخ  نیا  دوش  هک 

*****

نم تداهش  بش  غارچ  يا  - 132

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم تداهش  بش  غارچ  يا 
نم تدابع  وت  ياشامت  يا 

يا هدمآ  بل  رب  زاب  نم ! ناج 
يا هدمآ  بش  ارچ  اباتفآ !

نم هتسکش ي  لد  دیما  يا 
نم هتسخ ي  نورد  ياود  يا 
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يدروآ هراپ  هراپ  يولگ 
يدروآ هراوشوگ  ضوع 

تسوت بت  شتآ  مرُه  مسفن 
؟ تسوت بل  يور  رب  هک  بوچ  ياج 

درک مبآ  هرطق  هرطق  تهگن 
درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 

؟ هدش گنچ  هیقر  بلق  هب  هک 
؟ هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  هک 

مدروخ رگا  تلتاق  زا  یلیس 
مدرب یکدوک  هب  ردام  ثرا 

دندرزآ هنایزات  زا  منت 
دندرب ارم  یکاخ  رداچ 

دیدرگ نایع  مخر  باتفآ 
دیدرگ ناهن  میور  ششوپ  ود  رد 

دش مباجح  خر  هب  یلیس  ربا 
دش مباقن  مرس  قرف  نوخ 

دنتسپ تورم و  یب  نایماش 
دنتسب نامسیر  هب  ار  رفن  هد 
دندرب یم  باتش  اب  ار  همه 
دندرب یم  بارش  مزب  يوس 

مدوب همه  زا  رتکچوک  هک  نم 
مدومیپ هتسب  تسد  اب  هار 

داتفا یم  هرامش  رد  مسفن 
داتفا یم  هرارش  مدوجو  رد 

مدروخ نیمز  هر  نیب  اهراب 
مدرم یم  دوبن  رگ  ما  همع 

دش یم  رو  هلمح  مصخ  نم  هب  ات 
دش یم  رپس  دمآ و  یم  همع 
دش همه  عفادم  همع  هک  سب 

دش همطاف  هیبش  رس  ات  ياپ 

نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا  - 133

تاصخشم
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حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا 
نیسحلا تنب  ینوتاخ و  هیقر 

یبتکم ملعم  هلاس و  هس 
یبنیز هدید ي  شخب  غورف 
یکدوک اجک  یملاع  گرزب 
یکدوک رگا  یجئاوح  باب 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم  - 134

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم 
نم  مردیحلا  ۀناحیر  لیاصخ ، ارهز  يارهز 
هلاس هس  یمیتی  لفط  رهاظ ، هب  متسه  دنچ  ره 

نم  مردام  یکدوک  رد  ار  ناگلاس  لهچ  یتح 
مدیهش نیسح  لفط  یلفط ، هچ  نکیلو  ملفط 

نم  مرگید  بنیز  کی  راثیا ، ربص و  همطاف  کی 
منیسح ریفس  ین ، ین  منیسح ، ریغص  لفط 
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نم مروآ  مایپ  ار  نوخ  تیالو ، خرس  دایرف 
میالب برک و  تسا  ماش  میالولا ، تیب  سومان 

نم مرگشل  البرک  کی  تمارک ، هنیدم  کی  اب 
ممزر نادیم  هناریو  ممزب ، ِعمش  ادخ  هجو 

نم مرت  مکحم  هوک  زا  ممزع ، میلست  تسا  ماش 
مقشمد حتف  ریشمش  مقشع ، نادیم  زوریپ 

نم مرگنس  مه  ماگ و  مه  منامرهق ، همع ي  اب 
تماقتسا هوسا ي  کی  دوخ ، کچوک  تماق  اب 

نم مرگنشور  دیشروخ  دوخ ، یلین  تروص  اب 
متفگ ماش  مدرم  اب  متفس ، هدید  زا  توقای 
نم مربمغیپ  دنزرف  مدینز  یم  ارچ  رخآ 

هنایزات اب  هیآ  زا  رپ  مرکیپ  فحصم  دش 
نم مرس  ات  اپ  نآرق ز  هن ! مکچوک ، هروس ي  کی 

مدورس یم  مدناوخ و  یم  مدوب ، سدق  ریاط  نم 
نم مرپ  هتسکش  دیص  هبارخ ، رانک  نونکا 

منیسحلا باب  رشح  ات  مدارملا ، باب  هتسویپ 
نم مرد  هنیدم  نیا  رب  تسا ، نیسح  تداهش  رهش 

مهآ ریت  نم  ریشمش  مهاگمزر ، الب  ماش 
نم  مروای  یب  هتفگ  یک  مهاپس ، مکشا  هرطق  ره 
دز كدف  رهُم  هرهچ ، رب  دز ، کتک  مه  ارم  نمشد 

نم مرتخد  همطاف  رب  لوا ، زور  زا  دیمهف 
هدیکچ ممشچ  ود  زا  نوخ  هدیسر ، نایاپ  هب  مرمع 
نم مرب  یم  ردپ  رب  لگ  هدیرپ ، گنر  بشما ز 

لّسوت تسد  هتسویپ  نز  نم  ناماد  هب  مثیم » »
نم مرشحم  نماد  ات  جئاوحلا  باب  هک  اریز 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب  - 135

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب 
تفرگ هاگلتق  يوب  وت  رس  اب  هبارخ 

دیآ یمن  مهب  نالیغم  راخ  میتی و 
تفرگ هآ  راب  راک و  هک  رادم  بجع 

هناناج يا  وت  يور  زا  - 136

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح راهب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هناناج يا  وت  يور  زا 
هناریو افص  قرغ  دش 

بشما ارهز  فسوی  يا 
هناورپ منم  عمش و  وت 

ار نیشن  ناریو  نم  نیبب  ار ،  نینزان  مشچ  ود  اشگب 
ناج ردپ  مریپ  یکدوک  رد 

(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 
*****

مراد هدیرپ  گنر  مه 
مراد هدیکچ  کشا  مه 

تیوربا مخ  دننام 
مراد هدیمخ  دق  نم 

هتسکش ترس  ارچ  وگب  هتسشن ،  مناماد  يور  يا 
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نابات هام  يا  اجک  يدوب 
(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

*****
میوربا نامک  هام  يا 

میوگ یم  نخس  وت  اب  نم 
بشما ممشچ  ود  کشا  اب 
میوش یم  ار  وت  راسخر 

تسا دوبک  تبل  ارچ  اباب  تسا ،  هدوب  هچ  وت  هانگ  وگب 
نآرق وت  يا  هدناوخ  هک  رگم 

(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 
*****

مهام صرق  وت  يور  يا 
مهآ کشا و  یمرگ  يا 
وت نوخ  رپ  رس  بشما 

مهاگترایز هدیدرگ 
مریمب ات  مدرگب  ترود  مریگب ،  هسوب  تبل  زا  نم 

ناریو هب  بشما  مهد  یم  ناج 
(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

*****

مدیچ نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز  - 137

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدیچ  نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز 
مدیچرب  زین  شیوخ  یگدنز  طاسب 
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مَخُر  هب  دش  هدوشگ  تداهش  تشهب  ِرد 
مدیسوب  هیرگ  هب  ار  ترس  هک  يا  هظحل  ز 

نآ  کی  دهد  یمن  ملاجم  کشا  روفو 
مدیدنخن  نامز  کی  وت  نتفر  دعب  هک 
نم  هبارخ و  رد  دیشروخ  وترپ  هدیمد 

مدیشروخ  هب  رت  کیدزن  هراتس ي  نامه 
ياو  يا  مکچوک  بلق  وت و  گرزب  مغ 

مدیربب  رمع  لد ز  رگد  هدیرب  ولگ 
ار  ممشچ  هتفرگ  تبیصم  رابغ  سب  ز 

مدید یمن  ترس  غورف  دوبن  رگا 

تیالو هناگی ي  ّرُد  يا  - 138

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تیالو هناگی ي  ّرُد  يا 
تیالو هناخ ي  هبوبحم ي 

هبارخ رد  نیسح  جنگ  يا 
هبانا هیرگ و  هب  هتسویپ 

هنیس رورس  ار  همطاف  يا 
هنیدم هلاس ي  هس  يارهز 
تهاگن هیاس ي  هب  دیشروخ 

تهاگیاج نیسح  شوغآ 
وناب گرزب  رغص  ّنس  رد 

وناز تاپ  شیپ  هدز  تمصع 
ینیسح رثوک  هروس ي  وت 
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ینیسح ردام  هنییآ ي 
مالسا ریما  ارسا  نیب 

مالسا ریفس  ردپ  يوس  زا 
تتونق همطاف  روآ  دای 

تتوکس رد  نیسح  دایرف 
تیادخ ادخ  ادخ  دایرف 

تیادص یب  کشا  هدیشوج ز 
تسباپ وت  تبحم  هب  اه  لد 
تسد رس  رب  نیسح  نآرق 
هناشن زا  رپ  تندب  كزان 

هنایزات مرگ  هسوب ي  زا 
گنس تبرض  ترس ز  نوخ  زا 

گنر هدش  تسدقم  يوسیگ 
ییالبرک تشهب  رطع  وت 

ییالو هبعک ي  یماش و  رد 
یتیب لها  دوبن  دوب و  وت 
یتیب لها  دوبک  سای  وت 

هفیحص ار  نیسح  وت  يور 
هفیقس یلیس  هدرزآ ز 

كاپ لگ  يا  تخیر  وت  قرف  رب 
كاشاخ راخ و  گنس و  رتسکاخ و 

تهار غارچ  ومع  سأر  يا 
تهاگن ین  زارف  هدرک ز 

هدیمرآ كاخ  هب  هام  يا 
هدیمد تا  هراتس  زیخرب 

دمآ ربلد  هک  اشگب  یمشچ 
دمآ رس  اب  رای ،  هک  زیخرب 

نیب قح  يور  نیسح ! مشچ  يا 
نیب قبط  نماد  هب  دیشروخ 

بشما رای  يور  ندید  رب 
بشما رانک  نزب  شوپ  ور 

هدیسر رس  هب  تمغ  نارود 
هدیسر رفس  زا  تا  هتشگمگ 
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تسا نیا  تنابغاب  هلال و  وت 
تسا نیا  تنامسآ  یهام و  وت 
روشاع زور  رهظ  هک  تسا  نیا 

رود کمک  مک  وت  زا  دش  هیرگ  اب 
داد یم  بات  وت  رب  هک  تسا  نیا 
داد یم  بآ  هدید  ود  کشا  زا 
درد زا  رپ  یلد  اب  هک  تسا  نیا 

درک ار  وت  شرافس  همع  رب 
يدید بوچ  ریز  هک  تسا  نیا 

يدینش وا  ناهد  نآرق ز 
ریگ شرب  رد  تسوت  یتسه  نیا 

ریگ شرونا  يور  هسوب ز  لگ 
تیوس هب  دوخ  مشچ  ود  هدوشگب 

تیوس هب  دنک  هگن  هیرگ  اب 
مراد هنیدم  لگ  غاد  نم 

مراد هنیس  نورد  هب  شتآ 
مدرک هلان  يررش ز  ار  ناج 
مدرک هلاس  هس  مرح  ار  لد 

مشوپ هایس  وا  متام  رد 
مشوگ هب  وا  يادص  هدیچیپ 

هدید غاد  میتی  لفط  نآ 
هدیرب نت  رس ز  هب  دیوگ 

هدرک عولط  رحس  رهم  ياک 
هدرک عوضخ  تخر  سیپ  هم 

تزاب مین  مشچ  ود  نابرق 
تزادگناج کشا  یشوماخ و 

تشک ارم  تا  هدید  ود  کشا  نیا 
تشک ارم  تا  هدیرب  ياه  گر 
ناج ردپ  يدمآ  رفس  زا  بش 

ناج ردپ  يدمآ  رحس  تقو 
هراوشوگ ياج  هب  هدیدرگ 

هراپ هراپ  قلح  وت  تاغوس 
؟ هدیشک نوخ  هب  ار  وت  مسج  یک 
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هدیرب ار  تولگ  ياه  گر 
دنتسخ بوچ  تبل ز  هک  مریگ 

دنتسکش ارچ  ار  وت  نادند 
يراد کشخ  ماک  رت و  مشچ 

يراد کشُم  رونت  كاخ  زا 
نم رب  ياو  گندخ ،  نآرق و 

نم رب  ياو  گنس  یناشیپ و 
میومع وت و  زا  هدز  تلجخ 
میوگن نخس  رگد  بآ ،  زا 

بش یهایس  نآ  رد  هصقلا 
بنیز دوب و  هیقر  دوب و  رس 

داد ناشن  دوخ  يافو  همع  رب 
داد ناج  داهن و  هش  بل  رب  بل 

دش نمجنا  غارچ  شوماخ 
دش نفک  شا  هنهک  نهاریپ 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا  - 139

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا 
هتخوس میادص  یمخز  نابز  هدروخ  كرت  بل 

تفرگ شتآ  اه  همیخ  بلق  تخیر  کشا  هک  ات 
هتخوس میارب  یتح  منهاریپ  هشوگ ي 

اه هلعش  رب  مدز  یم  هناکدوک  تسد  ود  اب 
هتخوس میاهتشگنا  کی  هب  کی  اباب  ياو 
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تشاذگ یم  شناهد  رد  ار  نم  ناتشگنا  همع 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم  - 140

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم 
افو اب  بابرا  یتسه  ام ، لد  ردق  هروس ي 

تسارهز هیبش  هنودیم ، ادخ  تساباب ، رارق  مورآ و 
سابع تسد  ور  هریگ ، یم  مورآ  ساسحا ، يالگ  شار ، رذن 

(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

هنک یم  زاجعا  شاگن  اب  هنک ، یم  زاب  ات  وشاشچ 
هنک یم  زاورپ  قشاع  شمرح ، قوش  وملد 

هراد هلال  هی  شاتسد ، نویم  هراد ، هلاوح  قشاع  ره 
هراد هلاس  هس  يوب ، شوخ  لگ  يوک ، فاوط  دیّما 

(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

نیسح دیُّما  هبعک ي  نیش ، روش و  قشع و  هلبق ي 
نیسحلا تنب  هیقر  همه ، زا  لد  هرب  یم 

بایرد ور  الد  یمشچ ، هشوگ  اب  بات ، یب  يالد  دیما 
بابرا حیرض  ِنونجم ، منم  بادآ ، هرادن  ییادیش 

(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام  - 141

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 448 

http://www.ghaemiyeh.com


تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام 
هیقر ناشیرپ  نوزحم و  هدش  اهلد 

موصعم رهاوخ  دوب و  موصعم  رتخد  وا 
هیقر نأش  رگن   ، موصعم همع  مه 

شیاخس قافآ  هرهش  دوب  هک  متاح 
هیقر ناسحا  رد  رب  دوب  جاتحم 

بنیز هدنیامن  ماش  رد  هدز  مچرپ 
هیقر ناویا  دش  قشع  يرگ  لوسنک 

ناغفا هلان و  دنک  هاگ  دنز  هنیس  هگ 
هیقر نابحم  روشرپ  تئیه  نیا 

اتفگب هنامولظم  همع  دومنب  شنهذ 
هیقر ناج  مدش  ریس  مدوخ  ناج  زا 
سنوم هدزمغ  نم  هب  يا  مرب  یتفر ز 

هیقر نارجه  هلال ز  وچ  هدش  نوخ  لد 
متفرگب ار  تا  هدش  تراغ  هراوشوگ ي 

هیقر نادنخ  بل  ددنخب  دیاش 
ترشع يداش و  منکن  هنیدم  هب  متفر 
هیقر نالان  رهاوخ  را  نم  دسرپ ز 

تفر اجک  هب  همع  نم  يابیز  رهاوخ  یک 
هیقر نازیزع  هب  میوگب  هچ  رخآ 

مزیزع هب  دش  ناکم  ناریو  لد  هب  میوگ 
هیقر نایاپ  بش  رد  شردپ  دمآ 

ار نیسح  نینوخ  رس  ناماد  هب  تفرگب 
هیقر ناماد  هلب  دش  نوخ  هب  هدولآ 
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هیقر ناماد  هلب  دش  نوخ  هب  هدولآ 
داد شهر  هب  ناج  دز و  هسوب  ردپ  ياهبل 

هیقر نامهم  هدید  وا  رب  تسیرگب 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور  - 142

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور 
بشما نم  ینامهم  تسا  تشهب  ره  رتهب ز 

نم  ياباب  هدمآ 
(2) نم يابیز  ربلد 

(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 
*****

دش او  مه  هدقع  نیا  دش  اوادم  مدرد  ادخ  رکش 
دش اباب  يور  رب  هتسخ  يرتخد  مشچ  ود  نشور 

دش العا  سودرف  شیور  لگ  اب  نم  هناریو ي 
مرانک یمد  نیشنب  نک ،  کمک  ایب  همع 

مرادن قمر  اما  ار ،  وا  مسوبب  مهاوخ 
نم  ياباب  هدمآ 

(2) نم يابیز  ربلد 
(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 

*****
یتفر اجک  نم  یب  یتفر  ام  شیپ  زا  ارچ  اباب 

یتفر ارچ  رخآ  ییاهنت  يرود و  مدنام و  نم 
یتفر البرک  زا  هک  مدنامه  زا  مدرم  هصغ  زا 

هناملاظ روج  نیز  هنامز ،  نیا  زا  ياو  يا 
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هناخ هب  ربب  ار  ام  هرابود ،  ایب  اباب 
نم  ياباب  هدمآ 

(2) نم يابیز  ربلد 
(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 

*****
هدیسر بل  هب  مناج  هدیمخ  مدق  ورس  نیبب  اباب 

هدیشک رپ  ریز  رس  وت  رتخد  هدیدمغ  يا  هجوج  نوچ 
هدیود اهراخ  رب  هلاس  هس  نیا  دیوگ  میاپ  مخز  ره 

مدوبک خر  رگنب  مدوجو ،  زا  رتهب  يا 
مدوب هدرم  لاح  ات  دوب ،  یمن  ما  همع  رگ 

نم  ياباب  هدمآ 
(2) نم يابیز  ربلد 

(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 
*****

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ  - 143

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ 
تسا نیش  روش و  هشیمه  اپارس  اپارس 

تسا نیع  ود  ره  ءایض  ردیح  هب  ارهز  هب 
تسا نیسح  قشع  لگ  قشع  لگ  قشع  لگ 

شیوبس تسم  همه  کئالم  کئالم 
شیور هب  دندنخب  بکاوک  بکاوک 

شیوم رات  لیخد  ردق  بش  ردق  بش 
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شیوس هب  شیوس  هب  ملاع  ود  مشچ  دوب 
دریگب شود  يور  ار  وا  شیومع  یهگ 
دریگب شوغآ  رد  ار  وا  شا  همع  یهگ 

هیقر تسم  همه  تیالو  لها  لد 
هیقر تسه  یتسه ز  یتسه  همه 

هیقر تسد  يور  كالفا  همه  ددرگب 
بهذم حور  هیقر  بل  ره  رکذ  هیقر 

بنیز لد  زیزع  ارهز  هشوگ ي  رگج 
لگ یتسه  هیقر  یتسه  لگ  هیقر 

لبلب قشع  هیقر  قشع  لبلب  هیقر 
لبنس رون  هیقر  رون  لبنس  هیقر 

لسوت رکذ  دوب  هیقر  ای  هیقر 
تسا ناج  لصا  هیقر  تسا  لصا  ناج  هیقر 

تسا نامزلا  بحاص  هب  کچوک  همع ي  وا  هک 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره  - 144

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره 
دراد وربآ  دشاب  مه  هچ  ره 
دنتفگ اهراب  قشع  زا  هچ  رگ 

دراد وگتفگ  ياج  مه  زاب 
تسین زیاج  قشع  مان  ندرب 

دراد وضو  شبل  هکنآ  رب  زج 
قشع هلاس ي  هس  مناخ  نیا  تسیک 
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دراد وا  ياوه  مه  ردپ  هک 
دربن قشمد  ارم  مدرک  هچ  ره 

دراد وزرآ  زین  نم  لد 
دوشن لغب  دوش  یم  رگم  هن 

دراد ومع  دوش  یم  رگم  هن 
*****

تسا بوخ  شرپ  اب  لیربج  لاب 
تسا بوخ  شرتوبک  اب  نامسآ 

دنناراب ربا  لثم  ناقشاع 
تسا بوخ  شرت  اهمشچ  همه  زا 

نکم هاگن  میراتفرگ  هب 
تسا بوخ  شرخآ  قشع  هداج ي 

دراد کمن  رسپ  لفط  هچ  رگ 
تسا بوخ  شرتخد  راب  نیا  یلو 
هک سکنآ  ره  نارتخد  همه  زا 
تسا بوخ  شردام  هب  دشاب  هتفر 

مناخ ینیشن  الاب  رهب 
تسا بوخ  شردارب  ياه  هناش 

*****
نیسح يانشآ  ياحیسم  يا 

نیسح ياشگ  هرگ  تیاه  هدنخ 
قشع هیآ ي  لوزن  تقو  هک  يا 
نیسح يارح  دوش  یم  ترداچ 
امش ياپ  هب  مدش  هدیکچ  نم 

نیسح يارب  يدش  هدیکچ  وت 
امش يارب  مدش  هدیرفآ 

نیسح يارب  يدش  هدیرفآ 
امش يادف  موش  یم  تبقاع 

نیسح يادف  يوش  یم  تبقاع 
امش يارب  مدش  هدیمخ  نم 
نیسح يارب  يدش  هدیمخ  وت 
امش يارب  مدش  هدیکت  نم 
نیسح يارب  يدش  هدیکت  وت 
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ییام همع ي  وت  دشاب  هچ  ره 
نیسح يارس  مود  بنیز 

*****
هدروآ ردام  دای  وت  دای 

هدروآ رد  ار  وت  کشا  تسیک 
نکن هیرگ  همع  شیپ  همه  نیا 

هدروآ رب  دوش  یم  تتجاح 
باوخ زا  وش  دنلب  هتشرف  يا 

هدروآ رس  هدمآ  رفن  کی 
تسوت هنوگ ي  میتی  لصو  قوش 

هدروآ رتولج  ار  قبط  هک 
یندمآ هچ  هدمآ  تردپ 

هدروآ رجعم  هک  منامگ  هب 
وت هراوشوگ ي  تسا  هدرب  هکنآ 

هدروآ رد  ار  سابع  داد 
یسک هچ  ما  هتشرف  يا  مرتخد 

هدروآ رد  ار  وت  راوشوگ 
*****

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت  - 145

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت 
باوخب باوخ  نویم  یسک  ور  وت  هنز  یمن  هگید 

منز یم  راوید  هب  وتسد  وت  نتفر  هار  دای  هب 
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منز یم  راز  ومتسشن  میرس  ور  ياه  هراپ  اب 
ییاهنت ماش  وت  هیرگ  زا  هتفرگ  مادص 

ییاشامت مدش  ییالال ، ياج  هب  هضور  منوخ  یم  هیرگ  اب 
دندشن بوخ  اما  تبقاع  دندش  یم  بوخ  تامخز  هک  متفگ 

دندشن او  تاشچ  اما  مداد  نوکت  وت  اه  هنوش 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام  - 146

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام 
میا هلان  هآ و  هلفاق ي  لاح  هتفشآ 

دش راچد  یهاگن  ریت  هب  یقشاع  ره 
میا هلاس  هس  دیهش  هیقر  هتشک ي  ام 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد  - 147

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد 
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ساسحا دبس  دبس  شهار  رذن 
دوب سگرن  باق  لثم  شتروص 
سای ناتسلگ  دص  حور  شتریس 

*****
هار زا  دیسر  یم  هک  هتشرف  ره 

دمآ یم  لیئربج  رگا  ای 
شرادلگ يرسور  رپ  هب 

دمآ یم  لیخد  ددنبب  ات 
*****

درک یم  او  هدنخ  هب  ار  بل  هک  ات 
درب یم  ار  هراپ  هام  ره  لد 

شدنخبل فطل  هب  ار  یلد  ره 
درب یم  ادخ  دوخ  ات  ادخ  هب 

*****
میرم رجاه و  هّیسآ  هراس 

وا هاگن  بش  ره  رئاز 
ایند نیا  مامت  هوکش  َو 

وا هار  رابغ  كاخ  درگ و 
*****

دنگوس شا  هدیمح  تافص  هب 
دوب ارهز  نسُح  راد  هنیآ 

يدرد ره  يافش  شهار  كاخ 
دوب احیسم  زا  رتاحیسم  وا 

*****
دیشروخ هلیبق ي  نایم  رد 

تشاد ییاج  هراتس  ره  لد  رد 
اهلد یبآ  جوم  يور  َو 

تشاد ییاپ  ّدر  باتهم  لثم 
*****

وا هراوشوگ ي  تسا و  نامسآ 
نیورپ ییالط  ياه  هشوخ 

وناب نیا  تساعدلا  باجتسم 
نیمآ وا  تونق  زبس  رطع 
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*****
وا دراد  تشهب  غاب  رطع 

دیآ یم  میسن  هیبش  هک 
شزاورپ تونق  يور  هب  ای 

دیآ یم  میرک  ای  ره  لاب 
*****

زا دنتفرگ  یم  هسوب  رحس  ره 
دیشروخ زا  یناوراک  شمدقم 

شناویا غارچلچ  اه  سای 
دیپس زبس و  ياهلاب  نامه  اب 

*****
دش یم  ات  هتشرف ، شسوب  كاخ 

هدامآ زامن  يارب  وا 
دوب شیانبر  زاورپ  لاب 

هداجس حیرض  بیس و  رطع 
*****

ار لد  هنیدم ي  نامسآ 
دوب بکوک  هراتس ، هام و  رهم و 

وناب نیا  هداوناخ  نیا  نیب 
دوب بنیز  همع  قشع  همه ي 

*****
دزیر یم  هراتس  اهنامسآ 

وا ياپ  هب  نانج  زا  لیئربج 
تنج زا  دتسرف  یم  لگ  هتسد 

وا يارب  همطاف  شردام 
*****

بابرا ترضح  قشع  طقف  هن 
تسا سابع  دیما  وزرآ و 

ِّیبآ نامسآ  تنیز 
تسا سابع  دیشر  ياه  هناش 

*****
شنامشچ نایم  دراد  هولج 
بابرا ینابرهم  همه ي 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 457 

http://www.ghaemiyeh.com


هار زا  هدمآ  دیزیرب  لگ 
بابرا ینامسآ  رتخد 

*****
تسارهز دوخ  ای  َو  نیا  تسا  میرم 

تسا تامارک  زا  ُرپ  شمیرح  هک 
وناب نیا  تمایق  مایق  ات 

تسا تاداس  مامت  راختفا 
*****

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب  - 148

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب 
يرادن روآ  بآ  هنشت  يا  ارچ 
مناهد رب  تریح  تشگنا  دوب 
يرادن رتشگنا  تشگنا و  ارچ 

هلال وچ  نوخ  نم  لد  هلان ،  کشا و  رد  مدش 
هلاس هس  لفط  دق  مغ ،  زا  هتشگ  مخ  نیبب 

*****
تسا نامک  تیوربا  هام و  وت  خر 

تسا ناهن  رتسکاخ  ربا  رد  ارچ 
تسا ینازخ  تیاهبل  ود  غاب  ارچ 

تسا نارزیخ  بوچ  ياج  منامگ 
رابرهگ  نم  مشچ  ود  رابنوخ ،  بلق  اب  نیبب 

راوید هب  متسد  دوب  وت ،  ردام  ارهز  وچ 
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*****

هنیس نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم  - 149

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

لیوط رحب  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

قشع زا  رپ  هک  ینومسآ ، هنوخ ي  هی  نویم  هنیدم ، رون  رپ  ياه  هچوک  يوس  هب  هدش  یهار  نم  لد  هنیـس ، نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم 
تسادخ رطع  زا  ُِرپ  تسافص ، روش و  زا  رپ  ینوشن ، نریگ  یم  شزا  کئالم  هک  يا  هنوخ  ینوبرهم ، زا  ُِرپ  تبحم  و 

*****
، هدـش شاه  هدـنخ  هک  يا  هکیلم  هی  نوبرهم ، گنـشق و  هتـشرف ي  هی  هنوخ ، نیا  يوت  هتـشاذگ  اپ  هخآ  ساـی ، لـگ  يوب  هدـیچیپ  اـج  همه 
، تساینومـسآ زیزع  طقف  هن  هرب ، یم  ونومـسآ  لها  لد  شاه ، هدـنخ  اب  هک  یلگ  شاگن ، اب  هک  یلگ  هی  نومـسآ ، ياه  يروح  ّلک  کشر 

تسادخ دوخ  شقشاع 
*****

ردـقچ مزیزع  کشا ، من  من  اب  هگیم  هگید  یکی  يا ، همه  زیزع  وت  هگیم  یکی  يا ، همهمه  لد  وت  هدرک  اـپ  هب  هک  ساـی ، هچنغ ي  نیا  هیک 
تسالببرک هیقر ي  نیا  هرآ  نیسح ، يابیز  لگ  تسام ، بابرا  هنودرد ي  زیزع  نیا  يا ، همطاف  ثم 

*****
هک یتقو  بابر ، زان  رتخد  هشیمه ، هنوخ  یم  شارب  ییالال  بنیز  همع  هشیم ، ییاغوغ  هچ  شاباب  لد  وت  هنز ، یم  دـنخبل  هک  یتقو  كرتخد 
هب ومع  ور  هیقر  دنوشن  یم  نوولهپ ، يومع  هی  نوبرهم ، يومع  هی  نوج ، ومع  تسد  ود  هش  یم  هراوهگ ش  باوخ ، هب  هر  یم  مورآ  مورآ 

تفاطل اـب  شاـگن ، ترارح  اـب  شاـشچ ، اـب  شنوج  ومع  زا  هرب  یم  لد  كرتخد  شاـه ، هنوگ  يور  هب  دز  یم  هسوب  هی  شاـه ، هنوش  يور 
صرق لـثم  شتروص ، هب  اـباب  هسوب  هنز  یم  شاـباب ، زا  بش  ره  هرب  یم  لد  هکلب  نوج ، وـمع  زا  طـقف  هن  شاـه ، هدـنخ  ریرح  اـب  شادـص ،

رثوک هیک  نیسح ، ردام  هنیئآ ي  هیک  نیسح ، ربلد  هیک  هبابرا ، دوپ  رات و  هک  ادخ  هب  هبابرا ، دوبن  دوب و  همه ي  دیفـس  سای  نیا  هرآ  هباتهم ،
نیسح رتخد  هیقر  هدموا  هدما ، باتهم  رهم و  هدموا ، بابرا  قشع  نیسح ، رواب  رطع  نیسح ، رهاوخ  قشع  نیسح ، ربنع  دوع و  نیسح ،

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش  - 150

تاصخشم

تدالو تبسانم 
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یتنس نیگنس  هحون  کبس 
نیگنهآ بلاق 

دومحم يرونهاش  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش 
هلایپ دیزیرب  یم  دیرایب ، ور  هنومیپ 

هزاس هراچ  همه  رب  هزاونلد ، هچ  نیبب 
هزاسب وضو  دیاب  هنیبب ، داوخ  یم  یک  ره 

دموا رد  رفولین  قشع  غاب  وت 
دموا رغاس  بشما  یقاس  يارب 

هدیرفآ ون  زا  ور  ارهز  ادخ 
دموا رثوک  ياه  هیآ  میمش 

(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 
*****

هباقن رد  دیشروخ  هبات ، یم  هدش و  هام 
هباجح زا  يریسفت  بنیز ، همع  هیبش 

هتفکش شلگ  زا  لگ  هتفنش ، هک  ات  شومع 
هتفگ هماقا  نوذا  ششوگ ، رانک  شدوخ 

درک تبهوم  ام  ربلد  رب  ادخ 
درک تمحرم  وا  رب  هنادرد  کی  هک 

نونکا مه  زا  ار  وا  دیاب  شرکش  هب 
درک تیبرت  بنیز  لثم  ًاقیقد 

(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 
*****

میراد یگنشق  لاح  میرارقیب ، هک  بشما 
میرایب ینشور  مشچ  هیقر ، ارب  دیاب 

میدروخ ور  کمن  نون و  میدرپسلد ، هک  دیگب 
میدروآ تارب  وداک  ونومتسخ ، يالد 

متسه هنوخ  نیا  نومهم  هرمع  هی 
متسه هنوخیم  نیا  تسم  ریسا و 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 460 

http://www.ghaemiyeh.com


مدوبن یبوخ  رکون  هتسرد 
متسه هنووید  هنودیم  بوخ  یلو 
(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 

*****

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم  - 151

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم 
دش اباب  هرابود  همطاف ، نیسح 

رتخد هی  شهب  هداد  دنوادخ 
رثوک يور  هیبش  يرتخد 
رطعم هدرک  ولد  شمیمش 

(3) هیقر ای  يددم  يددم 
*****

هساسحا هقرغ ي  نم ، بابرا  لد 
هسابع شود  ور  شرتخد ، هک  یتقو 

هنیمز یتسه  هک  هیقر 
هنینبلا ما  لی  ربلد 

هنیچ یم  هسوب  نیسح  شابل  زا 
(3) هیقر ای  يددم  يددم 

*****
هدیم تجاح  اما  تسا ، هلاس  هس  وا  هچ  رگ 

هدیم ترایز  هی  ندید ، تارب 
ور اهام  هنک  لاحشوخ  هدموا 
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ور البرک  تارب  ات  هدب 
ور اه  هتشرف  نیبب  شرانک 
(3) هیقر ای  يددم  يددم 

*****

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق  - 152

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
هدیتفت ياهراز  نش  يور 

: تفگ یم  يا  هراتس  ره  اب  هام 
هدیباوخ هزات  شاب ! ادص  یب 
مباوخ رد  دوب و  هتفر  هلفاق 

هدیچیپ هنیدم  رهش  رطع 
كدف غاب  ردپ ز  مدید  باوخ 
هدیچ نم  يارب  یخرس  بیس 

ناج یب  نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
هدیکشخ راخ  هتوب  کی  تشپ 

ارحص یهایس  مدوجو  رب 
هدیشاپ ساره  سرت و  رذب 

اهنت نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
يدایرف ناوتان ز  برطضم ،

تسین يزیچ  هیقر  يا  تفگ : هام 
يداتفا هقان  يدوب ز  باوخ 

یگنتلد دوب و  هتفر  هلفاق 
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هدناجنر هرابود  ار  نم  بلق 
: تفگ مدید  هام  شوگ  رد  داب 
! هدنام اج  هک  مه  زاب  یکلفط 

اه لوات  دوب و  هتفر  هلفاق 
دندوب مندیود  رد  یعنام 

الاب بت  یگنشت ، یگتسخ ،
دندوب مندیسر  هار  دس 

مدید یم  دوب و  هتفر  هلفاق 
رود نآ  زا  هبیرغ  کی  دسر  یم 

- لکش یلاله  يا  هیاس  - شمدید
رون زا  يا  هلاه  وحم  شا  هرهچ 

هفقو یب  دنت و  ياه  سفن  زا 
دوب یکاح  بارطضا  تشحو و 

دوب اهنت  هک  ینز  ار  وا  مدید 
دوب یکاخ  همع  لثم  شرداچ 

تسب ار  نم  يولگ  هار  ضغب 
میاهنت میتی و  نم  شمتفگ 

: تفگ تسکش و  رتدوز  نز  ضغب 
میارهز وت  ردام  مرتخد ،

ملسالس ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ  - 153

تاصخشم

تراسا مایا  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ملسالس  ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ 
ملباقم  هزین  رس  رب  هراتس  هدجه 
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یجراخ  ناریسا  لثم  دندز  ار  ام 
ملد  نیا  رد  هتفگن  زار  رازه  مراد 

تساه هزین  هب  ای  نانز  تمس  هب  همه  مشچ 
ملمحم  حورجم  هراوس  نیرت  نیگمغ 

یلو  ما  همامع  هشوگ  تفرگ  شتآ 
ملصاح تسا  هدیشک  هلعش  هب  نابز  مخز 

تسام  ياپ  ریز  نانج  ياه  غاب  هک  ییام 
ملزنم  رهش  نیا  هبارخ  هدش  الاح 

ار  تیب  لها  دومن  ریپ  هیقر  غاد 
ملتاق هتشگ  شبل  جنک  ياه  هتخل  نوخ 

دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ  - 154

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ 
دنکیم  درد  ترپ  لاب و  هک  نکم  او  رپ ،

تربکا  ياشامت  دعب  هکنیا  منادیم 
دنک  یم  درد  ترگج  رب  دوب  هک  یمخز 

درک  راک  هچ  ردارب  غاد  هک  وگب  نم  اب 
دنکیم  درد  ترمک  مه  زونه  ایآ 

منکیمن  هسوب  شهاوخ  بوچ  دننام 
دنکیم  درد  ترت  کشخ و  نابل  رخآ 
تساردام  يور  زا  رت  دوبک  وت  ياهبل 

دنکیم  درد  تردپ  هنیس  هک  ینعی 
تمریگ  شوغآ  رد  گنت  هک  متساوخ  یم 
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دنکیم  درد  ترس  مخز  دوبن  مدای 
وش  هدایپ  راوس و  هزین  بسا  هب  رتمک 

دنکیم درد  ترس  گنس  ياه  همجح  نیاز 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب  - 155

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب 
ناماد يور  هب  بشما  مریگب  دوخ  نامهم 

رود هار  زا  ردپ  دمآ  رون ، قرغ  دش  ما  هناریو 
رونت جنک  زا  هدمآ  نم ، هام  منامگ  همع 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

هتسشن لد  هب  تمغ  هتسخ  نامهیم  يا 
هتسکش ترس  ارچ  مدرگب  ترس  رود 

ناوخب نآرق  نم  يارب  نامهیم ، يا  يدمآ  شوخ 
نارزیخ بوچ  ياج  زا  رحس ، ات  مریگ  هسوب  نم 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

ما یئاشامت  لفط  ما  یئابیکش  هتفر 
ما یئانیب  تّوق  یلیس  برض  هتفرگ 

ردپ منیگمغ  نیگمغ  ردپ ، منیئآ  نید و  يا 
ردپ منیب  یمن  ار  وت  يا ، هناریو  نیا  ياجک 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****
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يدمآ رید  هچ  رگا  وت  نم ز  مرادن  هوکش 
يدمآ ریپ  رتخد  ندید  هب  بش  همین ي 

ترتخد دریمب  بشما  ترس ، ياپ  نیبب  رس  يا 
تردام هیبش  متشگ  ما ، هدروخ  یلیس  هکسب  زا 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

رخب مزان  ایب و  رمق  صرق  وت  يور 
ربب مه  ارم  هک  ای  مرب  رد  نامب  هک  ای 

يا هتسکشب  ملد  اما  يا ، هتسشنب  منماد  رب 
يا هتسب  ار  دوخ  مشچ  هک  رگم ، يرهق  ترتخد  اب 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم  - 156

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح ياه  هلال  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم 
نم هاگترایز  دش  قبط  نیا 

دمآ رس  اب  منامهیم  دمآ ،  رس  منارجه  ماش 
دمآ رد  رد ،  زا  نم  هام  ییاجک ،  بنیز  ناج  همع 

ارم ربب  هاتبا ،  ای 
*****

يدرد هوک  ما  هنیس  رد  هدنام 
يدرگ هچوک  همع  اب  ما  هدرک 

دندیود یم  تلفط  يوس  دندیدب ،  مکشا  اجک  ره 
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دندیرخ یم  ار  نم  زان  هنایزات ،  اب  یگلمج 
ارم ربب  هاتبا ،  ای 

*****
ممخ رد  مخ  يوم  ناشیرپ  دش 

ممک رمع  دمآ  نایاپ  هب  ور 
متسشن اپ  زا  تمغ  رد  متسه ،  دوب و  مامت  يا 

متسد دتفا ز  یم  هناش  میوم ،  هدنام  ناشیرپ  رگ 
ارم ربب  هاتبا ،  ای 

*****

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم  - 157

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم 
یتشادن اباب  اتداع  نیا  زا  هک  وت 

یتشاذ یم  تشود  يور  ونم  هشیمه 
اباب يدوب  وت  مبش  ره  باوخ  ینود  یم 

اهبش تاهاپ  يور  مراذ  یم  رس  مدید  یم 
(3) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  ياو 

*****
هبآ قرغ  وت  مغ  زا  نم  ياشچ 

هباذع مارب  یگدنز  اباب  وت  یب 
هبارخ لها  ارب  منک  یم  هیرگ 

اباب هبارخ  يوت  هسر  یم  نمشد  ات 
اجنیا مرادن  هگید  يرگنس  هّمع  زج 
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(3  ) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  زا  ياو 
*****

مدیباوخ ارحص  وت  هک  بش  هی  ینود  یم 
مدید وت  حورجم  ردام  باوخ  يوت 

مدیرپ باوخ  زا  هنویزات  اب  یلو 
اما ممیتی  هک  متفگ  یچ  ره  نوج  اباب 

اراخ يور  هب  دیشک  یم  ونم  بسا  تشپ 
(3  ) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  زا  ياو 

*****

 ... ماهوم هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید  - 158

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يدیشک ماهوم  هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید 
يدیشک مامشچ  يور  هب  وت  تسد  مدرک  هیرگ  ات 

مرادن مورآ  یتسشن  نم  نمود  ور  هک  الاح 
مراذ یم  مهرم  وت  يامخز  يور  مامشچ  کشا  اب 

یبیضخلا بیش  نوج  اباب  ارچ  یبیرغ ، نیا  زا  هتفرگ  ملد 
(4) مولظم ياباب 

*****
هدش مرس  نوب  هیاس  وت  رس  لزنم  ات  لهچ 

هدش مردام  هیبش  نم  تروص  نیبب  اباب 
ترس يالاب  يردق  هی  منک  لد  درد  هک  راذب 
ترتخد هدروخن  يزیچ  هتشذگ و  هک  هبش  دنچ 

هدرک وت  اوه  نم  لد  نیبب  هدرس ، کیرات و  هبارخ  وت  یب 
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(4) مولظم ياباب 
*****

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال  - 159

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال 
باوخب هتسکش  لد  يا  يالال  يالال 

*****
منوزحم لگ  منوج  مورآ  يرادیب  مزونه  بش  همین ي 

منوخ یم  تارب  ییالال  مدوخ  نم  باوخب  هدرمن  همع  زونه 
اباب اباب  مگ  یم  وت  ياج  الال ، الال  دنبب  وتاکلپ 

اه هزین  ور  وتاباب  سأر  مدید ، مدید  وت  ثم  مهنم 
*****

ینوخ یم  نینچ  یلان  یم  رگج  زوس  اب  نم  لبلب  يا  ارچ 
ینوشک یم  وت  مغ  شیتآ  هب  ور  ملاع  دوخ  هدید ي  بآ  هب 

نکم هیرگ  مرت  هتسخ  نم  نکم ، هیرگ  مرگج  نینوخ 
نکم هیرگ  مرمک  دش  مخ  رگنب ، ییارهز  هنییآ ي 

*****

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک  - 160

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
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سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک 
هنیبن ماباب  ونم  تسد  ندیزرل 

نم نماد  يور  هدنوم  هرارش  ياج 
نم نت  زا  همیخ  شیتآ  دنک  یمن  لد 

(2) هنیسح ماباب  ماباب  ماباب  ماباب 
*****

همع نک  ملگ  نوچ  تروص  نیا  هب  هاگن 
همع نک  ملمحت  هرخآ  بش  نیا 

هشیمه هب  ات  رتوبک و  نیا  نک  لالح 
هش یمن  دوبک  دعب  هب  نیا  زا  هگید  توزاب 

(2) هنیسح ماباب  ماباب  ماباب  ماباب 
*****

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم  - 161

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم 
مناهج ود  کلم  يوناب  ادخ  هب  ملفط  هچ  رگ 
مناور کشا  زا  يا  هرطق  ره  هدش  تمحر  می 

منامک ّدق  زا  يا  هیاس  رفظ ، حتف ، تمظع ،
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نم رمق  نوچمه  خر  باقن  تسا  یلیس  ربا 
نم رس  هب  انامه  تسارهز  تمصع  رداچ 

*****
میوم هب  هناش  یلع  تخد  لد  هجنپ ي  زا  هدز 

میور هب  تسا  نیسح  ارهز و  هسوبلگ ي  ياج 
میوک رس  كاخ  هدمآ  زامن  رهُم  ار  رهِم 

میومع شود  رس  هاگ  ردپ ،  شوغآ  رد  هگ 
مدوجو تسارهز  هنیئآ ي  همه  رس  ات  ياپ 

مدوبک يور  نیا  هتشگ و  مخ  دق  نیا  مدهاش 
*****

هناور هتشگ  نید  گر  رد  هدش و  نوخ  نم  کشا 
هناوج همع  لد  غاب  رد  هدز  مغاد  لگ 

هناخ هب  هناخ  نم  هناخ ي  ازع  هتشگ  اج  همه 
هناشن قرغ  مندب  تلاسر  رجا  زا  هدش 

نم رگج  رب  ورف  تفر  یم  هک  دوب  اهراخ 
نم رس  هب  دمآ  هچ  دید  ین  رس  زا  مردپ 

*****
هتسشن مخز  يور  مخز  مرگج  رب  مد  هب  مد 
هتسکش گنس  زا  مرس  بابک و  غاد  زا  ملد 

هتسخ نت  نینوخ ،  لد  ناشطع ، بل  یلین ، خر 
هتسب يوزاب  نیمه  هب  میاشگ  قلخ  زا  هرگ 
هباطخ هدوب  مبل  هب  قارف و  کشا  مخر  هب 

هبارخ هتشگ  مسفق  اتبا و  ای  ما  همغن 
*****

مبارخ ماش  هتخوس ي  رپ  ما و  یحو  یطوط 
مبابک هدرک  ردپ  نارجه  مغ  هظحل  هظحل 

مباوخ هب  هناریو  هشوگ ي  بش  لد  دمآ  ردپ 
مبالگ هرهچ  قرو  رب  یسب  هدید  زا  تخیر 

هلاس هس  يارهز  هدش  یلین  هچ  تیور ز  تفگ 
هلابق وت  تسد  هب  هدوب  كدف  غاب  زا  رگم 

*****
مدید مدوب و  ین  رس  نم  ترس  هب  دمآ  هچ  ره 

مدینش درک  ترگج  اب  نابز  مخز  ار  هچ  نآ 
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مدیشک هآ  ین  رس  رب  نم  يدروخ و  کتک  وت 
مدیرخ تسود  زا  لزا  زور  هک  تسا  ییالب  نیا 
دز یم  همهاو  یب  وت  هب  نوچ  ملدگنس  لتاق 
دز یم  همطاف  خر  هب  یلیس  هک  راگنا  مدید 

*****
دش نم  يرادیب  هب  لیدبت  هک  باوخ  نآ  زا  فیح 

دش نم  يرادازع  مزب  لد  هلعش ي  زا  مرگ 
دش نم  يراتفرگ  راتفرگ  زاب  ما  همع 

دش نم  يراز  زا  رپ  ماش  همه  هک  هبارخ  هن 
دمآ ما  يرادلد  هب  رادلد  هک  تفر  يا  هظحل 

دمآ ما  يرادیب  هب  راب  نیا  ما  ییایؤر  رای 
*****

هدیرب سأر  نم و  رون و  قبط  رات و  بش 
هدیچ لگ  نوچ  وا  هتخوس  رپ  لبلب  کی  وچ  نم 

هدیسر هار  زا  هدرک ي  رفس  رای  يا  متفگ 
هدید تسا ز  يراج  وت  کشا  ور  هچ  ممیتی ز  نم 

مسوبب وت  يور  هک  دوب  نیا  همه  میوزرآ 
مسوبب وت  يولگ  ياهگر  هک  راذگب  لاح 

*****
میارب هدروآ  رمث  تیالو  غاب  ناج  همع 
میارب هدروآ  رس  بایان  هویم ي  ضوع 

میارب هدروآ  رگج  نوخ  هک  تساباب  رس 
میارب هدروآ  رفس  زا  نوخ  هب  هقرغ  تروص 

هدیکم وت  نابل  لعل  ناج  لد و  زا  یبن  يا 
هدیشک وت  يولگ  ياه  گر  هب  غیت  یسک  هچ 

*****
هدیرب وت  يولگ  ياهگر  هک  تسد  نامه  زا 

هدیشک ياج  نم  یلین  خر  سای  رب  هدنام 
هدید هب  رات  ارم  هتشگ  ناهج  هبرض  نآ  زا  دعب 

هدیهش يارهز  هچوک و  نآ  زا  داتفا  مدای 
مدرک همزمز  متشاد و  اتبا  ای  بل  ریز 

مدرک همطاف  دوخ  همولظم ي  ردام  رب  هیرگ 
*****
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نم َِرپ  تخیر  سفق  جنک  رد  ما و  یحو  ریاط 
نم رصب  کشا  هناریو ز  نماد  دش  هتسش 

نم رس  هب  دمآ  هچ  هک  دنادن  تسنادن و  سک 
نم رگج  زا  يررش  زج  دوبن  مثیم »  » زوس
میولگ يان  رد  هرسکی  هدش  هدقع  اه  هیرگ 

؟ میوگ هک  هب  میوگن  همع  وت و  هب  ار  لد  مغ 
*****

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم  - 162

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم 
منک تاگین  ریس  لد  کی  ماوخ  یم  نیشب 

منک تارب  لد  درد  هدروخ  هی  ماوخ  یم 
هراب یم  نوراب  هراد 

*****
هدموا یچ  مرس  هب  ینودیمن 

هدب ردقچ  یمیتی  ینود  یمن 
هدز ونم  هدیسر  هار  زا  یک  ره 

هراب یم  نوراب  هراد 
*****

نکن او  ایب و  وتتسخ  ياشچ 
نکن اگین  نم  دوبک  تروص  هب 

نکن اعد  ونم  ایب  تابل  همخز 
هراب یم  نوراب  هراد 
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*****
وت رس  نم  مراذیم  نماد  يور 

وت رجنح  ياگر  مسوب  یم  نم 
وت ردام  متروص  وت  نیبب  وت 

هراب یم  نوراب  هراد 
*****

وت يارب  دنراد  ربخ  نم  شیپ  زا  اکدصاق 
وت ياپب  مسرب  ات  تشاذ  یمن  ماهاپ  ریجنز 
نم یبات  یب  يابش  هزیر  یم  همع  ياکشا 

نم یباوخ  یب  هلیلد  هندیرب  رس  سوباک 
داب هب  هداد  ومساوح  يوم  مرگ  میسن 

دایمن مدای  يزیچ  چیه  مرس  هدروخ  کتک  سب  زا 

درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح  - 163

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح 
درک ات  ار  شا  هرفس  دیسر  وت  رب  ات 

ناج یب  یب  تکچوک  تسد  ود  نابرق 
درک او  یگرزب  ياه  هرگ  قلخ  زک 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ  - 164

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
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يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ 
داد يرتخد  هیطع  ار  نیسح 

همه قشع  هلبق ي  يرتخد  هچ 
همطاف هنیآ ي  دق  مامت 

رون رثوک و  داژن  زا  يرتخد 
روح شتمصع  هب  درب  یم  کشر  هک 

زاین زار و  هداجس ي  رتخد 
زاغآ رس  ار  همطاف  هفیحص ي 
تسا نیسح  تیالو  هراصع ي 

تسا نیسح  تعاجش  هدیکچ ي 
درب یم  ّظح  نیسح  شندید  ز 

درخ یم  ناج  هب  ار  هیقر  زان 
دنا هداتفا  شرهم  ماد  هب  همه 
دنا هداد  وا  هب  یلع  کمن  زا 
تسا نیسح  بنیز و  راهب  لگ 

تسا نیسح  بنیز و  رادن  راد و 
وا تسا  رهظم  هولج و  ار  يادخ 

وا تسا  ربکا  ِیلع  رهاوخ  هک 
شیوس هب  همه  مشچ  نخس  هاگ 

شیومع بل  زا  لگ  دفکش  یم 
شمالک زا  هتشگ  تسم  هن  طقف 

شمارتحا هب  دنک  یم  مایق 
تسا زیزع  همه  نیب  وا  رطاخ 

تسا زیر  هنیس  هراتس  شندرگ  هب 
وا هراظن ي  زج  هن  هم  تجاح 

وا هراوشوگ ي  نیگن  کلف 
تسا نیرتنابرهم  هک  نابرهم  هن 
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تسا نیرفآ  حیسم  شسفن  ره 
شباقن زا  مه  دیشروخ  هولج ي 

شباکر مزالم  کلم  روح و 
تسا بجاح  شهگرد  هب  نیمالا  حور 
تسا بجاو  شمرح  كاخ  هب  هدجس 

تسا هدروخ  وا  مان  هب  نانج  کِلم 
تسا هدروخ  وا  ماج  لسع ز  رهن 

وا هنارت ي  ایح  تباجن و 
وا هنازخ ي  من  مرک  دوج و 

تسوا مک  شمیوگ  هچ  تلزنم  هب 
تسوا مغ  هتسکش ي  ادخ  لد 
تخودنا مغ  شلد  رد  هلال  ناسب 

تخوس اه  همیخ  ياه  هلعش  نایم 
دیشوج غاد  غارف و  شتآ  رد 

دیشوپ هنایزات  سابل  نت  هب 
دش ریجنز  ياه  هقلح  ریسا 

دش ریپ  بجع  ور  لهچ  دشن 
هدیسر وا  هب  ثرا  كدف  مخز 

هدیهش هدش  هنشت  هنسرگ و 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  - 165

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

هدیصق بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 

اروشاع 10 رعش  بش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا 
مالس بش  زور و  ره  وت  يور  باتفآ  رب 
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تسا هیقر  تمان  يداژن و  یمطاف  وت 
مارک هدرورپ ي  ینیسح و  لد  رون 

میرک رتخد  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 
ماما رتخد  مه  یماما و  رهاوخ  مه 

تقو هشیمه  تیوسب  تسام  دیما  مشچ 
ماودلا یلع  تیوک  هب  تسام  زاین  يور 

یملاع راگرپ  هطقن ي  وچ  یکچوک  رگ 
ماجسنا دریذپن  هریاد  چیه  هطقن  یب 

يا هدرپس  ناج  رگا  تراسا  هتشر ي  رد 
مادم دوب  تتسد  هب  روما  هتشر ي  رس 

نوخ تشد  ناریسا  ياپ  هب  اپ  هتفر  يا 
ماع مزب  نادنز و  هبارخ و  ات  رید و  ات 

یلع رتخد  هدهاجم ي  لمحم  مه 
ماما نیمراچ  هزرابم ي  رگنسمه 

قشع يالبرک  هعقاو ي  هک  دوب  ادیپ 
مامت دش  هناریو  هب  وت  يراثن  ناج  اب 

تسوت گرم  هب  ینیسح  خرس  نوخ  ریسفت 
ماش راید  رد  ادخ  نوخ  راگدای  يا 

مغ ياه  هلعش  زا  تکچوک  بلق  بآ ، دش 
ماک هب  ار  وت  تداهش  دهش  تخیر  هکنآ  ات 
لاح هچ  اب  فصو  منک  قیمع  یمغ  تدوب 

مادک زا  حرش  مهد  غاد  رازه  يدید 
تتبیصم زا  مغ  زکرم  تسا  هدش  اهلد 

ماقم دش  ماش  هدکمغ ي  هب  ار  وت  یتقو 
هاگ چیه  هک  دمآ  تندید  هب  ردپ  رس  اب 

مارتحا هنوگ  نیا  سک  هدرکن  شرتخد  زا 
تشهب ات  تفر  شا  هقردب  مزع  هب  تحور 

ماقم ارس  مغ  نآ  لد  رد  تفرگ  تمسج 
كاخ اه ز  هلال  تلد  ياه  غاد  دز ز  رس 
ماقتنا تسد  دش  هک  خرس  ياه  هلال  نآ 

تفرعم بابرا  لفحم  غارچ  ترهم 
مایپ زکرم  رظن  لها  يارب  تربق 

زونه اهلاس  زا  سپ  تسوت  يوس  هب  اهلد 
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مایق يزوریپ  يدانم  تدبنگ  يا 
همه بدا  يور  وت  ناتسآ  رب  ار  ام 
مامت اعد  ضرع  وت  هاگشیپ  هب  ار  ام 

تسد ریگب  ام  زا  تکچوک  ياهتسد  اب 
مان هیقر  يا  نیسح  ریغص  رتخد  يا 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب  - 166

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب 
تسوا نیملاع  لد  رعش  بان  تیب  کت 
تسوا نیسح  قشع  ینانچنآ  قادصم 

تسوا نیش  روش و  زا  يرولبت  ار  قاشع 
تسا بتکم  ناریپ  سّردم  یکدوک  رد 
تسا بنیز  زاتمم  لّصحم  یقشاع  رد 

*****
دنوش وا  بات  یب  هدش ،  لد  هتشرف  اهدص 

دنوش وا  باب  رد  هب  ات  نذا  دنریگ 
دنوش وا  بایفرش  راختفا  هب  مدکی 

دنوش باداش  لگ  زا  رت  وب  گنرشوخ و 
تسا هّیُخا  ّمع و  رتخد و  ماما  رب  وا 
تسا هیقر  شمان  همطاف  ياپباترس 

*****
تسادخ هناخلگ ي  هناگی ي  لبلب  وا 

تسا یفطصم  دالوا  ینامسآ  زار  وا 
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تسادج يرثوک  دوخ  رثوک و  يا ز  همشچ  وا 
تسالبرک يارحص  هلاس ي  هس  ربمغیپ 

نالیغم راخ  - 167

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

رثن بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسد مدآ  هب  یشوهیب  یلاح و  یب  تلاح  هی  هراد  هک  یـشزوس  درد و  رب  هوالع  دورب  ورف  یـسک  ياپب  رگا  نالیغم  راخ  سانـش : هایگ  کی 
دزادنا یم  اپ  زا  ار  گرزب  ناسنا  هی  راخ  نیا  هدیم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم  - 168

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم 
دندرک گرب  دص  رفولین  نازخ 

لفط نآ  دُرم  هبارخ  جنک  وگن 
دندرک گرم  قد  ارم  همع ، وگب 

ع)  ) هیقر ترضح  دروم  رد  هناکدوک  زاورپ  رعش  - 169
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبارخ وت  دموا  اباب  مدیدیم  بشید  باوخ  يوت 
هبارخ وت  یتسشن  هک  تقو  کی  یشن  نیگمغ  هک  تفگ 

مدیدیم یبوخ  ياباوخ  ماباب  شوغآ  يوت  نم 
مدینشیم نوج  لد و  اب  ونوا  گنشق  يافرح 

مدیشک اه  هچ  امش  یب  متقگ  مدرک و  لد  درد 
مدیدن یشوخ  زور  هی  اباب  ههام  کی  نیا  يوت 

مدیودیم هدایپ  هاگ  ریجنز  يوت  هراوس  هاگ 
مدیشک اتبیصم  هچ  تعامج  نیا  زا  نوج  اباب 
هشیمه هساو  مدیباوخ  نوجردپ  شوغآ  يوت 

هشیمن زگره  یگدنز  مبوخ  ياباب  یب  هخآ 
اراکبان نوا  یقبط  ندروآ  راگنا  نم  دعب 

اباب نینزان  رس  ندوب  هتشاذگ  نوا  وت  هک 
دش بالقنا  هبارخ  وت  نم  ندرم  دعب  هخا 

دش بارخ  یلیخ  نوا  زا  دعب  بنیز  همع  لاح  عضو و 
اباب دای  هب  يرتخد  ندینش  هک  ات  انمشد 

ایند هصغ ز  اب  هتفر  حبص  مد  ات  هدرک  هیرگ 
ممهفب ات  هبارخ  وت  ندروآ  وم  اباب  رس 

ممهفب ور  یمیتی  ات  مرادن  اباب  هگید  هک 
مدیدیم ماهاب  تشهب  وت  وماباب  تقونوا  نم  یلو 
مدیودیم نوا  لابند  دوب  بوخ  هگید  اجنوا  ماهاپ 

مرادن یمغ  هگید  نم  متشهب  وت  الاح  هگید 
........... مراذیم ماباب  هنیس  ور  بشره  هگید  ور  مرس  نم 

ۀیقر ةدیسلا  تامارک 
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ةراشا

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطافو  مالسلا  هیلع  یلع  ۀعیش  تایدتنم  فلوملا : 
www.roghayeh.ne هیقر -  هاگیاپ   : رشان

یضرملا رهاطلا  الا  حیرضلا  لخدی  ال 

تبهذ ۀیروسب ، مالـسلا  اهیلع  ۀیقر  ةدیـسلا  دقرمب  یل  تلـصح  یتلاو  ۀثداحلا  هذـه  مکل  مدـقا  لوقیف : هعم  تلـصح  ۀـثداح  مهدـحأ  يوری 
تجرخ حیرضلا  لخاد  دجهتلاو  ةرایزلا  نم  ءاهتنالا  دنعو  مالسلا ، مهیلع  دیهشلا  نیسحلا  مامالا  تنب  ۀیقر  ةدیسلا  یتالومو  یتدیـس  ةرایزل 

دنعو تقولا . بارتقـإل  برغملا  ةالـص  تقو  رظتنأ  تلق  ًاـضیأو  ۀـیناحور  نم  هتیأر  اـمل  كاـنه  تسلج  یننإ  ثیح  فیرـشلا  نحـصلا  یلا 
صخش یتا  هنأ  ثیح  قدصیال !! بیرغ  ءیش  تیأر  ناکملا  کلذ  یف  یسولج 

فیرشلا نحصلا  باب  نم  هلوخد  دنعو  دیدحتلاب ،) دلب  يأ  نم  يردأ  ال   ) ۀیبرعلا لودلا  يدحا  نم 
.. هللا لوسر  تنبای  کیلع  مالسلا  نیسحلا .. تنبای  کیلع  مالسلا   ) هتوص یلعأب  يدانی  ذخأ 

هنأب ًاصوصخو  الف ) الإو  نامیالا  اذه   ) یسفن یف  تلق  انأ  هیطبا .  نیب  هئاذح  ًاعضاو  تقولا  سفن  یفو  نینمؤملا ،) ریمأ  تنبای  کیلع  مالسلا 
هتوص یلعأب  يدانی  وهو  بابلا  دنع  نم 

ًادحا نأکو  هسفن  فقوتو  لجرلا  کلذ  فقوت  هأجف  حیرضلا  باب  نم  هبارتقا  دنعو  کلذک  وه  امنیبو 
حیرضلا مدخ  عرسأف  تارم ، ةدع  هسفن  لوح  رودی  ذخأو  هسافنا  متک 

هسافنا ... هل  تداع  اهنیحو  جراخلل  هوجرخاو 
لجرلا کلذ  عم  لصح  امب  مهتلأـسف  فیرـشلا  دـقرملا  ۀـمدخ  یلا  تبهذـف  ۀـقیقحلا .. فشکتـسأل  لوضفلا  ینذـخأو  يرود  أدـب  اـهنیحف 
تیکبو یعومد  تفرذ  اهدنع  نارکس .)  ) لمث لجرلا  یل  لاق  طقف ، ةدحاو  ۀملکب  ینباجأف  هسفن ! لوح  رودیو  فقوتی  ةاجف  هلعج  يذلامو 

نم عانتما  وه  لجرلل  لصح  امو  ءیش ، يأ  مهـسندی  مل  نورهاط  نورهطم  مهنأب  تنقیأو  ۀلالجلاو  ةزعلا  بر  دنع  تیبلا  لهأ  نأشو  ۀمظعل 
 . یضرملا رهاطلا  الا  حیرضلا  کلذ  لخدی  هنأل ال  حیرضلا  لخدی  یکل ال  هل  یلاعتو  هناحبس  هللا 

ۀیقر ینتعیش 

نا ۀیقر ،))  )) یهو ةدحاو  ۀملک  یف  ببسلا  صخلتی  ذا  يراصبتسا  ببس  نع  بتکأ  نأ  نأ  تببحأ  لوقیف : هعیشت  ببـس  نع  يوری  مهدحأ 
ناضمر رهـش  ذنم  هب  تمق  يذلا  ریبکلا  ثحبلا  دـعب  نکلو  ئـش , هنع  فرعأ  نکأ  مل  ۀـقیقحلا  یف  انه  هینعأ  يذـلا  ۀـقیقحلا  یف  ۀـیقر  مسا 
ۀمیرکلا ةدیسلا  یلع  فرعتلل  یتلیسو  ملیفلا  اذه  ناک  " ءابإلا ، بکوم   " ناونعب املیف  ینفداص  ماع 2007 م  یف  نحنو  نآلا  یتحو  یضاملا 

نع ائیش  يردن  نکن  مل  ۀقیقحلا  یف  سماخلا , اهماع  غلبت  مل  یتلا  ۀلفطلا  کلت  ۀیقر  ةدیسلا  کلذب  ینعأ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  تنب 
لالخ نم  ًاعیمج . هللا  مهنعل  نایفـس  یبأ  نب  ۀیواعم  نب  دیزی  دهع  یف  ایابـس  ةوبنلا  تیب  لآ  قیـس  ثیح  ءالبرک  ۀمیرج  تبقعأ  یتلا  عئاظفلا 
تیب لآ  ۀبطاق  هللا  قلخ  مظعأ  هاجت  عئاظف  نم  ثدح  امع  اریثک  تملأت  دقل  ۀقیقحلا  یفو  مالسلا  اهیلع  ۀیقر  ةدیـسلا  یلع  تفرعت  ملیفلا  اذه 
اهیبأ سأر  ۀیؤر  لاح  ۀیقر  ةدیـسلا  ۀبیبحلا  توم  یهو  یمظعلا  ۀـعیجفلا  ۀـصاخو  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  لص  دـمحم  اندیـس  هللا  قلخ  مظعأ 

بحلا اذـه  هتنبإل  بألا  بحو  اـهیبأل  تنبلا  بح  يدـم  ملعأ  تنک  اـملو  هتحئار . متـشت  اـهیبأ  مف  یف  اـهمفو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ماـمالا 
لـصألا نم  اهثودح  قدصأ  مل  ثادحألا  هذه  نم  ۀغلاب  ۀـشهد  یف  تنک  یننأل  یـسفن  کلامتأ  ملو  فجتری  ینایک  لکب  ترعـش  میظعلا ،

مظعأ ناک  یفخ  امو  طیحم  نم  ۀطقن  ملیفلا  یف  هتدهاش  ام  لک  نأ  یلا  تلصوتو  اهیف  تبتک  یتلا  بتکلا  نم  ۀقیقحلا  نع  ثحبأ  تذخأو 
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ثاحبالا هذـه  دـعب  ینأ  مغرو  تنرتنالا  یلع  اهنم  ریثکلاو  تارـضاحملا  نم  ریثکلا  ءاقلاو  ةریثک  ثاحبأب  اـنیلع  معنأ  لـجو  زع  هللا  نأ  مغر 
امدعب یننأ  الا  ثاحبألا , نم  دیزتسأ  یتح  عیشتلا  نالعا  رمأ  فیوست  تدجو  یننأ  الا  قحلا  بهذملا  وه  یعیـشلا  بهذملا  نأب  ملعأ  تنک 

الو يوسوملا  قیفر  بیبحلا  یخأ  ۀـفرغ  یف  یعیـشت  نالعإ  روفلا  یلع  تررق  هثادـحأ  ۀحـص  نم  تققحتو  ءابالا " بکوم   " ملیف تدـهاش 
نأ یل  ردقیـس  یلاعتو  هناحبـس  هللا  نأ  نظأ  نکأ  مل  ءالبرک . دـعب  ام  ثادـحأ  نع  ةرـضاحم  یقلأس  یننأ  مهتدـهاع  دـق  تنک  یننأو  امیس 
املو عیـشتلا , نالعا  رارق  ذاختا  نهارلا  تقولا  اذـه  یفو  نابـسحلا  یف  نکی  مل  لب  ۀـیقر , ةدیـسلا  نع  فرعتلاو  ءاـبالا  بکوم  ملیف  دـهاشأ 

نلعأس یننأ  دـحأ  ملعی  مل  ذا  تاوخالاو  ةوخالا  لکل  ًائجافم  رارقلا  اذـه  ناـکو  یترـضاحم  دـعب  عیـشتلا  نـالعا  تررق  ثحبلا  نم  تیهتنا 
... ۀیقر ینتعیش  مهل  تلق  یعیـشت  ببـس  نع  تلئـس  املف  ماع 2007 م ,  ویام  نم  رـشع  یناثلا  موی  یف  کلذ  ناکو  تقولا  اذـه  یف  یعیـشت 

... فیوست نود  یعیشت  نالعا  ۀعرس  یلا  ینتأجلأ  یتح  ینتزفتساو  ینترطضاو  ینتعیش  یتلا  ۀیقر  یتبیبح  یلع  هللا  مالس 

ۀیحیسم ۀلفط  ءافش 

اوزجعف اهجراخو  ایروس  یف  ءابطأ  یلع  اهوضرع  دقو  یشملا ، عیطتست  الو  للـشلاب  ۀباصم  ۀلفط  اهیدل  ماشلا ، نکـست  ۀیحیـسم  ۀلئاع  تناک 
اهل حامـسلا  مألا  تبلطف  مالـسلا ، امهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀـیقر  ةدیـسلا  دـقرم  یلإ  اهمأو  ۀـلفطلا  دـلاو  ءاج  ماـیألا  دـحأ  یفو  اهتاوادـم .  نع 

، قیمع مون  یف  تحارو  ساعنلا  اهذخأ  بابلا ، ۀبتع  یلع  اهسولج  دعبو  اهل ، اوحمسف  اهیلع  هللا  مالـس  ۀیقر  ةدیـسلا  باب  ۀبتع  یلع  سولجلاب 
اهدعقم نم  ضوهنلا  اهنم  تبلطو  اهمون  نم  اهتظقیأو  ۀضیرملا  اهتنبا  ۀفرغ  یلإ  تبهذو  اهراد  باب  تحتف  دـق  ۀـلفط  نأ  تأر :  اهمانم  یفو 

مایقلا کیلع  بجیف  کعم  بعلل  تیتأ  انأ  اهل : تلاقف  کعم .  بعللاو  ماـیقلا  عیطتـسأ  ـالو  ۀـضیرم  اـنأ  ۀـلفطلا : اـهل  تلاـقف  اـهعم . بعللاو 
نم مألا  تظقیتسا  اهدنع  ۀحرف . یهو  اهعم  بعلت  تحارو  تماق  نأ  الإ  ۀـلفطلا  نم  ناک  امف  بعلن  یلاعت  اهل : تلاقو  اهناکم ، نم  اهتبحـسف 
یلإ ًاروف  اوبهذـف  قدـصی ، داکی ال  ًابیجع  ًائیـش  تأر  اهنأل  تیبلا  یلإ  ًاروف  باهذـلا  اهجوز  نم  تبلطو  بارغتـساو  ۀـشهد  یف  یهو  اهمانم 

، ثدح اذامو  مهمامأ  ام  اوقدـصی  مل  مهنأ  یتح  مهلبقتـستو  بابلا ، حـتفت  یتلا  یه  ۀـضیرملا  مهتنبإب  اذإو  تیبلا  باب  اوقرط  امدـنعو  تیبلا 
: یل لوقتو  یـسأر  یلع  ۀـفقاو  ۀـلفطب  اذإو  ۀـعاس  دـعبو  تیبلا  نم  مکجورخ  دـنع  تلاق : ثدـح ؟ اذام  اهل : اولاقف  ۀـحرف  مهطـسو  مهتنباو 

تمقو اهوحن  ینتبحسف  مایقلا ، ِکیلع  بجی  تلاقف :  کعم . بعلأ  فیکف  مایقلا  عیطتسأ  الو  ۀضیرم  انأ  اهل : تلقف  بعلن . یلاعتو  یظقیتسا 
تأر ام  تَّصقو  مانملا  یف  ِکیلع  تلخد  یتلا  ۀـلفطلا  تیأر  ینإ  ایؤرلا ، تقدـص  دـقل  معن  مألا :  تلاقف  یننورت . امک  انأ  اـهو  اـهعم  بعلأ 

ۀیولعلا هذـه  تامارک  نم  رمألا  اذـهو  مالـسلا . امهیلع  نیـسحلا  ماـمإلا  تنب  ۀـیقر  ةدیـسلا  یه  ۀـلفطلا  هذـه  نأ  اوملع  اهدـنع  اـهجوز  یلع 
کتنبال : جالع  ال  هللا .  لضفب  ۀمولظملا 

دحأ یف  هنأ  لاُقی  ۀیلاتلا : ۀمارکلا  ماشلا  یف  ۀیبنیزلا  ۀـیملعلا  ةزوحلا  بالط  نم  وهو  يردـیح ,  رکـسع  دیـسلا  مالـسإلا  ۀـجح  ۀحامـس  رکذ 
اهنأ ظحلا  نسحلو  کتنبال ، جالع  نأب ال  اهوربخأو  نانبل  ءابطأ  اهباجأ  نأ  دعب  ایروس  یلا  ۀلولشملا  اهتلفط  عم  ۀیحیـسم  ةأرمإ  تلبقأ  مایألا 

 . ۀضیرملا اهتلفط  ۀجلاعمل  ایروس  یف  اهدجاوت  ءانثأ  اهل  رقمک ٍ  هتذـختاو  مالـسلا  اهیلع  ۀـیقر  ةدیـسلا  مرح  نم   ً ابیرق ناک  الزنم ً  ترجأتـسا 
یتأی اذاملو  ربخلا ؟ ام  تلاقف : اهلؤاستو  اهبجعت  راثأ  امم  فیرـشلا  مرحلا  یلإ  نولبقی  سانلا  نم   ً اـجاوفأ ةأرملا  تدـهاش  ماـیألا  دـحأ  یفو 

هللا مالـس  نیـسحلا  مامإلا  تنب  ۀـیقر  ةدیـسلا  مرح  اذـهو  ءاروشاع  موی  وه  مویلا  نإ  اهل :  اولاقف  ۀبـسانملا ؟ یه  امو  انه ؟ یلإ  ساـنلا  ءـالؤه 
لـسوتتو فیرـشلا  مرحلا  یلإ  بهذـتو  تیبلا  یف  اهتلفط  كرتت  ةأرملاب  اذإو  رهاطلا ، اهدـقرم  دـنع  ءازعلا  ۀـماقإل  نوتأـی  ساـنلاو  اـمهیلع ،

تسحأ کلذک , یه  امیفو  اهیلع , یشغو  یعولا  تدقف  نأ  یلإ  صالخإ , لکب  اهتجاح  ءاضق  یف  اهیلع  حلتو ّ  مالسلا ، اهیلع  ۀیقر  ةدیـسلاب 
دقف لعفلابو   . یلاـعت هللا  اـهافاش  دـقو  اـهعم  دـحأ  ـالو  ةدـیحو  تیقب  کـتنبا  نإـف  کـتیب  یلإ  یبهذاو  یموق  اـهل : لوقی  اصخـش  ّنأ  ةأرملا 

؟ ربخلا ام  تلاقو : مألا  تلءاست  كاذنآ  الـصأ ,ً  ءیـش  اهب  نکی  مل  نأکو  بعلت  اهتلفط  دـجت  اهب  اذإو  اهلزنم  یلإ  تبهذو  ةأرملا  تظقیتسا 
تلاق اهنإ  مث  ًاعم ، بعلنل  یموق  یل : تلاقو  ۀیقر  اهمسا  ۀلفط  رادلا  تلخد  لزنملا  نم  تجرخ ِ  امدنع  تنبلا : تلاق  کلاح ؟ نسحت  فیکو 
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کلذ ذنم  تسـسحأ  دـقو  ینتفقوأو  يدـی  تذـخأ  اهنإ  مث  کیمدـق ، یلع  ضوهنلاو  مایقلا  یعیطتـستل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یلوق  یل :
نولوقی تفتخاو . کمأ ِ  تءاج  دـقل  تلاقف : بابلا , نیحتفت  کب ِ  اذإ  ینثدـحت  ۀـلفطلا  تناک  امنیبو  ضرملا  نم  تیفُـش  دـق  یننأ  تقولا 

لقیل مالسلا . مهیلع  تیبلا  لهأ  بهذم  قحلا  بهذم  یف  تلخدو  ۀیحیسملا  ةأرملا  تدتها  مالسلا  اهیلع  ۀیقر  ةدیسلل  ۀمارکلا  هذه  رثأ  یلع 
يدحلو : يربق  رمعی  نأ  یلاولل 

ناک : فرـشألا فجنلا  یف  ءاملعلا  نم  وهو  یماشلا  یلع  دـمحم  خیـشلا  لـیلجلا  ملاـعلا  یل  لاـق  خـیراوتلا :)  بختنم  یف (  یناـسارخلا  لاـق 
تانب ثالث  ۀنس ، نیعست  نم  رثکأ  رمع  يذلاو  يدهلا  ملع  یضترم  دیسلا  یلإ  هبـسن  لصی  يذلا  یقـشمدلا  میهاربإ  دیـسلا  یمأ  نم  يدجل 
یلوق اهل : تلاقو  مانملا  یف  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  ماـمإلا  تنب  ۀـیقر  يربکلا  هتنبا  تأر  یلاـیللا  يدـحا  یفو  نینبلا . نم  ًاـمورحم  ناـکو 

دیـس نکلو  اهیبأل  اهایؤر  ةاتفلا  ترکذـف  يدـحلو . يربق  رمعی  نأ  یلاولل  لقیلو  یندـب ، يذآ  امم  يدـحلو  يربق  نیب  عقو  ءاـم  نأ  کـیبأل 
ۀثلاثلا ۀلیللا  یفو  اهب . مهتی  ملو  اهیبأل  اهترکذو  اهسفن  ایؤرلا  ۀیناثلا  ةاتفلا  تأر  ۀیناثلا  ۀلیللا  یفو  نییومألا . نم  ًافوخ  کلذب  متهی  مل  میهاربإ 

ةداح ۀجهلب  هل  تلاقو  مانملا  یف  ۀیقر  میهاربإ  دیـس  يأر  ۀعبارلا  ۀلیللا  یفو  ارثأ . بتری  ملو  اهیبأل  اهترکذو  اهـسفن  ایؤرلا  ۀـثلاثلا  ةاتفلا  تأر 
ربُخت مل  اذامل  باتعو : 

هایؤر . یلاولل  رکذو  ماشلا  یلاو  یلإ  ًاحابص  بهذو  مونلا  نم  دیسلا  ظقیتسإف  یلاولا ؟
 ? سدقملا مرحلا  باب  لفق  حـتفی  نم  لک  لاقو : ةرهاط ?  بایث  ءادـتراو  لاستغالاب  ۀعیـشلاو  ۀنـسلا  نم  ماشلا  ءاحلـصو  ءاملع  یلاولا  رمأف 

ۀنـسلاو ۀعیـشلا  نم  نوحلاصلاو  ءاملعلا  لستغإ  فیرـشلا . ربقلا  ریمعت  متی  یک  ۀیقرل  رهطملا  دسجلا  جرخیو  فیرـشلا  ربقلا  شبنیو  بهذـی 
رثؤی ملو  مرحلا  اولخدـف  یقـشمدلا  میهاربإ  دیـسلا  موحرملا  دـی  یلع  الإ  یلع  لفقلا  حـتفی  ملو  ةرهاط ? سبالم  اودـتراو  بادـآلا  یهتنمب 

. نیمیلـس دحللا  نیب  اهنفکو  ۀیقر  ندب  اوأرف  دحللا  اوحتفو  مرحلا  اولخأ  کلذ  دعبو  میهاربإ . دیـس  لوعم  الإ  ضرألا  یف  صخـش  يأ  لوعم 
دحل ریمعت  مت  یتح  یکبو  مایأ  ۀثالث  هتبکر  یلع  هعـضوو  دحللا  نم  فیرـشلا  اهندب  دیـسلا  جرخأف  دحللا  نیب  ریثک  ءام  كانه  ناک  نکلو 

یتح هتبکر  یلع  هعضیو  هعفری  ناک  ةالـصلا  دعبو  رهاط ?  ءیـش  یلع  اهندب  عضی  دیـسلا  ناک  ةالـصلا  تقو  نیحی  ناک  امدنعو  ةردخملا .
ۀثالثلا مایألا  کلت  یف  دیـسلا  جتحی  مل  ۀیقر  ۀمارک  نمو  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  مامإلا  تنب  ندب  دیـسلا  نفدو  دـحللاو ، ربقلا  ریمعت  یهتنا 

، مالسلا امهیلع  نیسحلا  مامإلل  ةریغـصلا  تنبلا  ۀکرببو  ًانبا ، هقزری  نأ  یلاعت  هللا  نم  دیـسلا  بلط  اهنفد  دنع  ءوضو . دیدجتو  ماعطو  ءام  یلإ 
، دیمحلا دبع  ۀصقلا  هذه  لیصفت  ماشلا  یلاو  بتکو  یفطصم . هامس  ًانبإ  ۀنس  نیعست  زواجتی  نس  یف  هقزرو  دیسلا  ءاعد  یلاعت  هللا  باجتسا 

ماع یلاوح  یف  ۀیضقلا  هذه  تعقو  دقو  میهاربإ . دیس  یلإ  ۀنیکـسو  موثلک  مأل  فیرـشلا  دقرملاو  ۀیقرو  بنیزل  رهطملا  مرحلا  ۀندس  لکوأف 
. نینامثو نیتئمو  فلا 

کترضحل ۀیده  یلزنم 

ناک امیف  لوقی : مرحلا  مادخ  نم  هوبأ  ناکو  ۀمدخلا  هذـهب  رختفیو  ماوعلل  ام  وهو  (ع) ۀـیقر ةدیـسلا  مرح  مادـخ  دـحا  نع  ءاملعلا  دـحا  لقن 
نیرواجملا يراصنلا  وأ  دوهیلا  دحأ  ضفر  فیرـشلا  دـقرملا  ۀعـسوتل  ةرواجملا  لزانملا  نورتشی  مالـسلا  اهیلع  ۀـیقر  ةدیـسلا  مرح  ولوؤسم 

. رارـصا لکب  دـناعی  یقبو  ضفر  هنإ  الا  هلزنم  ۀـمیق  یفعـض  نم  رثکأ  هیلع  اوضرع  مهنأ  ًاملع  کلذ ، یلع  رـصی  یقبو  هلزنم  عیبی  نا  مرحلل 
رطخلل ناضرعم  لفطلاو  مالا  نا  هوربخأف  اـهتلاح  ۀـنیاعمل  ءاـبطالا  ضعب  یلا  اهذـخأ  اـهتدالو  لـبقو  هتجوز ، تلمح  نمزلا  نم  ةدـم  دـعبو 

یفشتسملا یلا  اهتذخأ  هذخأم  یتجوز  نم  قلطلا  ذخأ  امدنع  لجرلا : لوقی  ةرتفلا . کلت  یف  ءابطألا  فارشإ  تحت  ایقبی  نأ  بجی  کلذلو 
ۀمالسب یل  تعفشت  اذا  اهنأب  اهتدهاع  دقو  اهب  لسوتأ  تیقبو  مالسلا ، اهیلع  ۀیقر  ةدیسلا  مرح  یلا  تعجرو 

یفو ریرـس  یلع  ۀـسلاج  یتجوز  تدـجوف  یفـشتسملا  یلا  تبهذ  مث  اـهب  لـسوتأ  ةرتف  تیقب  اـهیلا . لزنملا  يدـهأ  یننإـف  یلفطو  یتـجوز 
تلـسوتو تبهذ  دقل  ال  تلاقف : هئادأل ، تبهذ  مهم  رمأ  يدل  ناک  دقل  تلق : تبهذ !؟ نیا  لوقت : یهو  لاح  نسحأ  یف  امهو  لفط  اهارجح 
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تلخد ةریغـص  ۀلفطب  اذاو  یلع  یمغأ  قلطلا  مالآ  نم  یناعأ  تنک  امدـنع  : تلاق تفرع ؟ نیأ  نم  تلق : مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀـنبإب 
هل یلوقو  کجوز  یلا  یمالـس  یغلبا  تلاق : اهنا  مث  دلو ، وهو  کلفطو  تنأ  کتمالـس  یلاعت  هللا  نم  تبلط  دقل  یقلقت ، ال  تلاقو : ۀـفرغلا 

؟ تنأ نم  اهل : تلقف  نیسح ، هیمسی  نأ 
. مالسلا امهیلع  نیسحلا  مامالا  تنب  ۀیقر  انا  تلاق 

ۀیقر یتنبا  یلع  ءاثر 

یترجنح تناکو  دـیدش  ضرمب  تبـصا  نانجلا :) حـیتافم  بحاص  یمقلا (  سابع  خیـشلا  جاحلا  موحرملا  نبا  ةداز  ثدـحم  موحرملا  لاق 
بطخت نا ال  بجی  ءابطالا  لاقو  یتحص  نسحتب  لمأ  ۀمث  نکی  ملو  جالعلل  لباق  ریغ  یضرم  نا  یلا  ءابطالا  عیمج  راشأ  دقو  اریثک  ینملؤت 

ۀلیل تاذو  اریثک  تملأـت  دـقو  عنـصأ  اذاـم  ملعا  نکا  مل  کـیلع . عونمم  مـالکلا  نإ  یتح  ۀـیتوصلا  كراـتوأ  تقزمت  دـقل  ربـنملا  یلع  نم 
ایؤرلا ملاع  یفو  تمنو  یلاح  ریغتو  يدخ  یلع  لیست  عومدلاو  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  یلع  یمومه  حرطأ  تادبو  ۀلبقلا  وحن  تسلج 
ۀلیوط ةرتف  ربنملا  یلع  تبطخ  دـقل  یماما  ای  تلقو  مامهلا  مامالا  کلذ  یلا  تفتلاو  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  ماـمالا  دـنع  یـسفن  تدـجو 

مالـسلا هیلع  نیـسحلا  مامالا  برق  سلاج  مرکم  دیـس  كانه  ناکو  مالکلاب  یل  احومـسم  دـعی  مل  یتح  نالا  يرج  اذام  کتمدـخب  تمقو 
: تلقو دیـسلا  نم  تبرتقا  ۀیقر  یتنبا  یلع  ءاثر  کل  ارقی  نأ  دیـسلا  اذهل  لوقت  اذامل ال  ةداز  ثدحم  ای  هنومـضم  ام  لاقو : مامالا  یلا  تفتلا 

ةءارقب دیـسلا  أدب  ۀیقر ، یلع  ءاثر  أرقت  نا  یلا  كاعد  مامالا  نا  تلقف :  ءاثر . رقا  یننا ال  لاقف : ۀـیقر  یلع  ءاثر  یل  ارقت  نأ  ناکمالاب  له  هل 
ایؤرلا ملاع  یف  اناو  یئاکبو  یحایـص  توص  عفتراو  ۀبیـصملا  یلع  ادـج  تملأت  دـقو  ۀـملؤم  ةروصب  ۀـیقر  ةدیـسلا  یلع  هأرقی  ناکو  ءاثرلا 
تناکو عومدـلا !؟ هذـه  لک  تفرذ  اذامل  اذـکه !؟ یکبت  اذامل  هاتبأ  ای  اولاقو : ینوظقیأو  یحایـص  توص  یلع  مونلا  نم  دالوالا  ظـقیتساو 
تعجار رثکأ  دکأتلا  ضرغلو  ضرملل  رثأ  یترجنح  یف  نکی  ملو  ملکتأ  تأدبو  تضهن  تظقیتسا  املو  یهجو  عیمج  یلع  تلاس  عومدـلا 

ائیش يأر  هلعلو  ۀیراطبلا  ۀطـساوب  لمعی  حابـصم  هدی  یفو  یترجنح  یلا  بیبطلا  رظن  ینـصحفی . نأ  هنم  تبلطو  یلاتلا  مویلا  حابـص  بیبطلا 
ممری نأ  بیبط  يأل  نکمی  ـال  هتلواـنت !؟ يذـلا  ءاودـلا  وه  اـمو  نـالا !؟ یتح  سما  ۀـلیل  ذـنم  تعجار  بیبط  يأ  بارغتـسإب  ینلأـس  اـبیجع 

بیبطلا دنع  ۀیـضاملا  ۀلیللا  یف  تنک  تلقف :  يرج !؟ اذام  ۀیـضاملا  ۀلیللا  تنک  نیأ  لق  هداز  ثدحم  ای  فاضأو  اذـکه  ۀـیتوصلا  كراتوأ 
اهیلع ۀیقر  ةدیـسلل  ۀـنزحملا  ۀـصقلا  عوضوملا  هل  ترکذ  مث  ینتفاش  دـقو  مالـسلا  اهیلعۀـیقر  ةدیـسلا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالل  ریغـصلا 

. مالسلا
مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطافو  مالسلا  هیلع  یلع  ۀعیش  تایدتنم  ردصملا :

یخیرات ياهباتک  راتفگ  یخیرات :  بتک  رد  هیقر  ترضح 

باتک تاصخشم 

هزوح هلجم  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

یئاهب لماک 

هبارخ رد  ار  وا  تداهش  تسا و  هدرک  دای  مالسلاهیلع ) نیسح ) ماما  رتخد  ناونع  هب  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  زا  هک  یباتک  نیرتیمیدق 
رما هب  هک  تسا  یماما  يربط  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدلادامع  خیش  راوگرزب ، ملاع  رثا  باتک ، نیا  تسا . باتک  نیمه  دنادیم ، ماش 
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نآ زا  یئاهب  لماک  هب  نآ  يراذـگ  مان  رهاظ ، هب  تسا . هدـش  هتـشون  ناخوکاله ، تنطلـس  راگزور  رد  ناهفـصا  مکاـح  نیدـلاءاهب ، ریزو 
زا دراد ، هک  يدایز  تمدق  لیلد  هب  هدش و  فیلأت  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  باتک  نیا  تسا . هدش  هتشاگن  نیدلاءاهب  رما  هب  هک  تسور 
ـ  اتـسار نیا  رد  دوجوم  عبانم  تبـسن  هب  هدش ـ  هتـشاگن  ياهدادیور  ای  فیلأت  ندوب  کیدزن  تهج  هب  اریز  تسا ؛ رادروخرب  ياهژیو  شزرا 

یمق سابع  خیش  تسا . هتفرگیم  رارق  هنیمز  نیا  رد  رایسب  يدعب  تاقیقحت  هیامتسد  دوریم و  رامش  هب  زاتمم  یعبنم  تسا و  تیمها  زیاح 
زا يرایـسب  نینچ  مه  دـنکیم . لقن  باـتک  نآ  زا  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  تداهـش  يارجاـم  لاـمالا ، یهتنم  مومهملا و  سفن  رد 

یلص  ) یفطـصملا ةراشب  مان  هب  يرگید  باتک  هدنراگن ، نیا  دناهدرک . دانتـسا  نآ  هب  و  دییأت ، دروم  ار  باتک  نیا  بلاطم  راوگرزب  ناملاع 
. تسا هدـش  هراشا  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  ياهدادـیور  یخرب  هب  زین  باتک  نیا  رد  هک  دراد  مالـسلاهیلع )  ) یـضترملا ۀعیـشل  هلآ ) هیلع و  هللا 
وا دشابیم . باتک  نیمه  دناهدماین ، البرک  يادهـش  رازم  رـس  رب  لوا ، نیعبرا  رد  البرک  ناریـسا  هک  هدـش  حیرـصت  نآ  رد  هک  یعبنم  نیلوا 

و مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  رازم  رـس  رب  مه  قافتا  هب  هک  دـنکیم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نبرباـج  تسود  ( 1  ) هـیطع زا  ار  یناـیرج 
ناریـسا اب  رباج  تاقالم  زا  ینخـس  هدنراگن  اما  دندرگیم . ینیـسح  نیعبرا  نیتسخن  رد  وا  ربق  نیرئاز  نیلوا  هدـش ، رـضاح  البرک  نادـیهش 

تروص البرک  ناریـسا  وا و  نیب  زور  نیا  رد  یتاقالم  چـیه  هدـش ، هتـشاگن  اهلتقم  یخرب  رد  هچنآ  فالخ  رب  دروآیمن و  ناـیم  هب  ـالبرک 
. دشابیم باتک  نیا  يرترب  زایتما و  رد  يرگید  فطع  هطقن  زین  عوضوم  نیا  دریگیمن .

فوهللا

ناشیا هطاحا  تسناد  دـیاب  تسا . سوواط  نبدیـس  زا  فوهللا  باتک  هدومن ، لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  نهک  ياهباتک  زا  رگید  یکی 
( مالسلاهیلع  ) ءادهشلادیس ترضح  هک  اروشاع  بش  : » دسیونیم يو  تسا . ریگمشچ  زاتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب 

ربص هب  ار  وا  مالسلاهیلع )  ) ماما تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  دناوخیم ، ایند  ییافو  یب  رد  يراعـشا 
[ دیـشاب هتـشاد  دای  هب  و   ] دـیراد رظن  رد  ار  منخـس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما  مرهاوخ ، : » دومرف درک و  توعد 

لقن ربانب  دیشاب ».] راد  نتشیوخ  و   ] دییوگم اوران  ینخس  دیشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه 
زین فنخموبا  لتقم  رد  بلطم  نیا  تسا . هدـش  يراج  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  نابز  رب  اـهراب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  ماـن  ناـشیا ،

! بنیز يا  هکتاع و  يا  هیقر ، يا  هنیکس ، يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلاهیلع ،)  ) رغـصا یلع  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  هک  تسه 
عیبانی باـتک  رد  ق )  . 1294 ه تاـفو :  ) یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  بلطم  نیا  متفر .» زین  نم  رادـهگنادخ ؛ نم ! تـیب  لـها  يا 

. دنکیم لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا 
و مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  دروم  رد  هر )  ) یناگیاپلگ اضر  دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  هر )  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  هاگدید 
، تفرگ ماـجنا  ياهقداـص  ياـیور  هلیـسو  هب  ناـشیا ، دوخ  روتـسد  هب  هک  ترـضح  ربـق  ریمعت  ناتـساد  نینچ  مه  قشمد و  رد  ناـشیا  دـقرم 
هب داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چیه  تسا ، هدـش  لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا  دومرف : ناشیا  دندیـسرپ .

. تسین دشاب ، بجاو  مزال و  نآ 

اهتشون یپ 

فیرحت بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  هدوب ، يراـصنا  هللادـبع  نبرباـج  مـالغ  هیطع  هک  تسا  روهـشم  ناـظعاو  نارکاذ و  یخرب  راـتفگ  رد  14 ـ
طـسوت شدلوت  ماگنه  زین  وا  يراذگ  مان  یتح  هدوب و  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما باحـصا  زا  هفوک و  لاجر  زا  یفوع  هیطع  تسا . خیرات 

، يرتستلا ر.ك :  ) تفر ایند  زا  مالسلاهیلع )  ) رقاب ماما  نامز  رد  هدومن و  كرد  ار  ماما  جنپ  وا  تسا . هتفرگ  تروص  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما 
هزوح  تیاس  زا  هتفرگرب  پاچ (  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم 
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! تشاذگ هیقر  ار  شمسا  / همیخ

باتک تاصخشم 

ینسح  همطاف  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

ابناینغور یلعدمحم  رادرس  دیهش  زابناج  رسمه  هداز  نابرق  هکلم  تارطاخ 

هدیکچ

میدرک و یم  عمج  کیتسال  تاقوا  یضعب  میتفر و  یم  تارهاظت  میتشاذگ ، یم  هسلج  دش . عورـش  مه  نم  یبالقنا  تیلاعف  بالقنا  عورش 
عورـش گنج  هک  بالقنا  زا  دـعب  . میداد لیکـشت  ار  یبوخ  هورگ  میدرک و  یم  تیلاعف  مه  اب  هک  میتشاد  هیاـسمه  اتدـنچ  میدز . یم  شتآ 

یکی هک  مدید  نوریب  متفر  دروخ . ما  يردپ  لزنم  رانک  یکـشوم  هک  دوب  لوفزد  ناراب  کشوم  مایا  زور  کی  دش . رتشیب  مه  متیلاعف  دـش ،
لقتنم سنالوبمآ  اـب  هزاـنج  هک  مدرک  کـمک  شیور و  متخادـنا  ار  مرداـچ  هدـش ، ادـج  شنت  زا  شرـس  میدوب  مه  اـب  هک  اـه  هیاـسمه  زا 

، دوب هدش  هتفاکـش  اپ  چم  ات  شیاپ  يوناز  دوب . هدش  حورجم  اجنآ  رد  مه  مرهاوخ  درک . تباصا  لوفزد  میدق  لپ  هب  کشوم  کی  زاب  . دوش
مدرک و شا  يرتسب  ناتـسرامیب  لخاد  دوب . یحطـس  مرهاوخ  مخز  ناتـسرامیب . مدرک  شلقتنم  سنالوبمآ و  لـخاد  متـشاذگ  مدرک  شلغب 
زا اتدنچ  يراکمه  اب  مدز و  الاب  ار  نیتسآ  دیهش  ياهرهاوخ  نتسش  يارب  دوب ، دایز  یلیخ  ادهش  دادعت  زور  نآ  . ناحورجم ۀیقب  غارس  متفر 
هب دنتفگ  اهرتکد  هک  متفرگ  هجیگرـس  نوخراشف و  مدش . ضیرم  دوب . یتخـس  زور  ًاعقاو  ادهـش ، رکیپ  نتـسش  هب  میدرک  عورـش  نارهاوخ 
یم درآ  هسیک  هسیک  میتـشاد . یلاـعف  ۀـناخزپشآ  دوب ، داـیز  نارهاوخ  تیلاـعف  لوفزد  يالـصم  رد  . تسا یبـصع  راـشف  یگتـسخ و  رطاـخ 

دندش یم  ییاریذپ  دندمآ ، یم  روشک  رسارس  زا  اه  هدنمزر  میدرک ، یم  يدنب  هتسب  میدرک و  یم  تسرد  اذغ  میتخپ ، یم  هچولک  دنروآ ،
بترم تشادن . یقرف  نام  يارب  ناتسبات  ناتسمز و  تشاد . همادا  بش  رخآ  ات  حبص  زا  ام  راک  دوب . زاگ  يور  هشیمه  ام  گید  دنتفر . یم  و 

نمؤـم و یبهذـم ، يرـسمه  یلعدـمحم ، يارب  میهاوـخ  یم  هک  دوـب  هتفگ  یـضاق  هللا  تیآ  هب  مرـسمه  ییاد  . میدرک یم  راـک  ههبج  يارب 
هب مردپ  دندمآ ، هک  يراگتـساوخ  درک . یفرعم  ار  ام  ةداوناخ  یـضاق  هللا  تیآ  هک  دایب . رانک  مه  وا  يزابناج  اب  هک  مینک  ادیپ  راد  هداوناخ 
رد يوشن . لکـشم  راچد  هدنیآ  یگدنز  رد  هک  نک  تقد  تباختنا  رد  درادن ، اپ  کی  تسا و  زابناج  یلعدـمحم ، هک  یناد  یم  تفگ : نم 
هللا مالک  دـلج  کی  ما  هیرهم  میتفرگ ، مه  اب  ار  دـقع  ةرفـس  نورب و  هلب  . منک یگدـنز  زابناج  اب  هک  منک  یم  راـختفا  متفگ : ردـپ  هب  باوج 

عورـش نیا  میداد و  یماش  میدرک و  توعد  ار  لحم  یلاها  هاپـس و  ياـه  هچب  میتشاد . يا  هداـس  جاودزا  دوب . هکم  تراـیز  کـی  دـیجم و 
یـصخرم یهاوخ  یم  یک  اـت  يرب ؟ یهاوخ  یمن  متفگ  یم  شهب  موس  زور  دـمآ ، یم  یـصخرم  هک  تقو  ره  . دوب ناـم  كرتشم  یگدـنز 

رادراب دوب ، ناضمر  هام  يراذـگب ؟ اـهنت  ار  تنز  دآ  یم  تلد  روطچ  يدرک ، جاودزا  هزاـت  وت  دـنتفگ ، یم  شهب  شاهرگنـس  مه  یناـمب ؟
مرهوش رداـم  هب  تفر . تفگن و  يزیچ  هلب . متفگ : یتـسه ؟ هزور  ییاد  تفگ : دـمآ  مرـسمه  ییاد  مدرک . یم  كاـپ  يزبـس  متـشاد  مدوب ،

رارق متفگ : میراد . نامهم  نک  زیمت  بترم و  ار  هناخ  ییاد ، تفگ : تشگرب . ییاد  دعب  هقیقد  هد  تفر ؟ دـمآ و  ییاد  ارچ  ومع ، نز  متفگ :
ردام میدـناوخ ، ار  اشع  برغم و  زاـمن  . نک عمج  ار  يزبس  نک و  بترم  ار  هناـخ  داـیم ، شاـبن ، شرکف  وت  تفگ : دـیایب . یلعدـمحم  تسا 

. دندوب هتفرگ  ار  شرود  اه  هیاسمه  ناتسود و  هدش ؟ یچ  منیبب  شلابند  مدیود  دش . دنلب  شنویش  يادص  هناخ ، زا  نوریب  تفر  یلعدمحم 
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زاربا يروط  دـمآ  یم  یـسک  ره  هدـب . تربص  ادـخ  دـنتفگ : هدـش ؟ ربخ  هچ  متفگ : میتسناد . یمن  ام  طـقف  دنتـسناد و  یم  همه  هکنیا  لـثم 
نیا زا  نم  دیدرک ... جاودزا  هک  تسا  هام  شش  امـش  دنتفگ : یم  مدش . تخبدب  نم  راگنا  هک  دوب  يروط  شدروخرب  درک و  یم  يزوسلد 

، لوفزد دندروآ  ار  شرکیپ  دش ، دیهش  یتقو  هدوب ؟ رتزیزع  (ع ) نیسح ماما  ربکا  یلع  زا  نم  رـسمه  رگم  متفگ  مدش و  تحاران  اهدروخرب 
، هن تفگ : مرـسمه  ییاد  مدوب . رادراب  میوشب . مدوخ  ار  مرـسمه  مهاوخ  یم  دیورب ، همه  متفگ  دـنهد ، لسغ  ار  دیهـش  دـش  رارق  هک  یتقو 

رهطم رکیپ  يور  بالگ  هشیش  کی  رطع و  هشیش  کی  میوشب ، ار  یلعدمحم  هک  دنتشاذگن  مدرک  رارـصا  هچ  ره  ورب . نیبب و  ار  ترـسمه 
. هکرابم تفگ : مباوخ ، هب  دـمآ  شتداهـش  زا  دـعب  بش  کی  دوب ، هدـماین  ایند  هب  هیقر  هک  یناـمز  . مدرک عادو  مرـسمه  اـب  متخیر و  دـیهش 

یک تساـجک ؟ ماـباب  تفگ  یم  تفرگ ، یم  هناـهب  یلیخ  . درک باـختنا  شیارب  مسا  شدوخ  هیقر . نومرتخد  تفگ : هکراـبم ؟ یچ  متفگ :
متساوخ رگید  منزب ، فرح  وت  اب  مهاوخ  یم  نیشنب  ایب  هیقر ، متفگ : درک . یم  يزاب  دابآدیهش  يادهش  رازلگ  رانک  دوب ، شلاس  شش  ؟ دایم

مه نیا  هدش و  دیهـش  تردپ  مرتخد ، هلب  متفگ : تساجنیا ؟ ماباب  تفگ : تسا . تردـپ  ربق  نیا  ناج  هیقر  متفگ : میوگب . وا  هب  ار  شتقیقح 
کی تفر ، یم  كدوک  دهم  عقوم  نآ  . مدیهش دنزرف  منم  هدش ، دیهـش  ماباب  منم  مگب  ماتـسود  هب  تفگ : اجک ؟ متفگ : تفر . دیود  شربق .
یمن هناـهب  رگید  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  . هدـش دیهـش  مه  نم  ياـباب  هـک  دـنناد  یم  مناتـسود  یماـمت  ناـمام ، تـفگ : دـمآ و  لاحـشوخ  زور 

ساسحا تقو  ره  . متفگ یم  ار  شردپ  اه و  هدنمزر  ۀصق  متفگ ، یم  ار  (ع ) نیسح ماما  ۀصق  متفگ ، یم  هصق  شیارب  بش  تقو  ره  . تفرگ
رد ای  مناوخ و  یم  زامن  مریگ ، یم  وضو  متـسرف و  یم  یتاولـص  منک ، یم  سح  یگدـنز  رد  ار  شدوبن  ای  متـسه و  تحاراـن  هک  منک  یم 

دور و یم  کی  هب  کی  ار  ادهـش  رازلگ  ياهربق  ییاقآ  مدـید  هک  مدوب  هتـسشن  شرازم  راـنک  زور  کـی  منک . یم  تکرـش  هضور  سلجم 
یلیخ تفگ : دناوخ و  يا  هحتاف  تساج . نیمه  متفگ : تساجک ؟ ناینغور » دیهش   » ربق دیشخبب  تفگ : دیـسر  هک  نم  هب  دناوخ ، یم  هحتاف 

مه ار  نیشام  لخاد  یتح  درک ، زیمت  یباسح  ار  نیشام  تفرگ و  دوب . فیثک  یلیخ  اه  هچب  زا  یکی  نیـشام  زور  کی  دوب ، دروخرب  شوخ 
لوا زا  ؟ یچ ینعی  هدنامرف  متـسه  امـش  ياپ  كاخ  نم  تفگ : دینکن ، ار  اهراک  نیا  دیتسه ، هدـنامرف  امـش  میتفگ : یم  یچ  ره  درک . وراج 
یتقو ات  متـسه . هنحـص  رد  تسا ، رطخ  رد  هیقف  تیالو  بالقنا و  منیبب  دشاب و  زاین  هک  اجک  ره  متـسه و  مه  نالا  مدوب و  یجیـسب  بالقنا 

ار ربهر  يادن  دیاب  . داتسیا یم  نازواجتم  لباقم  شنوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دوب  هدنز  مه  مرسمه  رگا  متسه و  ماظن  تمدخ  رد  مراد  سفن  هک 
. دشاب اجک  ینامز و  هچ  گنج  نادیم  دنک  یمن  یقرف  تفگ ، کیبل 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تخد  یناگدنز  هب  یهاگن  مین  دیشروخ :  تخد 

باتک تاصخشم 

یبیط دیهان  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

هام دیشروخ و  ناماد  رد 

هب خـیرات  لد  رد  ار  یناشخرد  كانبات و  هرهچ  شیوخ  رمع  هاتوک  تدـم  رد  دـش و  نایامن  تلاـسر  فدـص  رد  هک  دوب  يدـیراورم  هیقر 
رتخد ار  وا  ناخروم  زا  یخرب  دش . هدنلاب  هتفای و  دشر  (س ،) هجیدخ ترـضح  ناسحا ، ردام  ناماد  رد  دوب و  تلاسر  رتخد  وا  داهن . هعیدو 

یخیرات بتک  تایاور و  رد  لمأت  كدنا  اب  یلو  تسا  هدوب  هجیدخ  نیـشیپ  نارـسمه  زا  یکی  شردپ  هک  دنرواب  نیا  رب  هدناوخ و  هجیدخ 
تنب هّیقر  : » دـسیون یم  تیبلا » لها  ءاسن   » باـتک رد  هعمج  لـیلخ  دـمحا  تسا . (ص ) ربماـیپ رتخد  وا  هک  میباـی  یمرد  تنـس  لـها  هعیش و 

یم (ص ) ربمایپ رتخد  ار  هیقر  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  یگرزب  ناثدـحم  ناخروم و  ماـن  بلطم  نیا  لـیذ  رد  و  ( 2  ...«) هیمـشاهلا و هّللا  لوسر 
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: دنا هدش  نایب  هنوگ  نیا  (ص ) ربمایپ نادنزرف  زین  دعـس  نبا  تاقبط  رد  دنک . یم  نایب  ار  وناب  نیا  فیرـش  بسن  هیمـشاه »  » رکذ اب  دـنناد و 
رتخد نیرتگرزب  و  ۀّـکمب » اودـلو  ۀـجیدخ  نم  مهّلک  ءـالؤه  ۀـمطاف  موثلک و  ما  بنیز و  مث  ۀـیقر  لـیق  ۀـیقر و  مث  بنیز ، هتاـنب  ُربـکا  و  »... 

یگمه نادنزرف )  ) اهنیا همطاف و  موثلک و  ما  بنیز و  سپس  تسا و  هیقر  نیرتگرزب  هک  تسا  هدش  هتفگ  هیقر و  دعب  تسا و  بنیز  ربمایپ ] ]
هدـمآ (ص ) ربمایپ نارتخد  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  ماـن  هک  مینیب  یم  ییاور  ياـهباتک  رد  ( 3 .) دنا هدـمآ  ایند  هب  هکم  رد  هدوب و  هجیدـخ  زا 

امه هّللادبع و  مساقلا و  ۀجیدخ  نم  َِدلُو  ُهدالوأ : : » هک میناوخ  یم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  راونالاراحب  باتک  رد  هلمج  زا  تسا .
هّللادبع مساق و  (ص :) ربمایپ نادنزرف  ( 4  ...«) اهیبا و ما  یه  ۀمطاف و  ۀنمآ و  یه  موثلک و  ما  ۀـیقر و  بنیز و  ٍتانب : عبرا  ّبیطلا و  رهاطلا و 

زا دـندیمان ـ  یم  اـهیبا  مُا  ار  وا  هک  همطاـف ـ  و  هنمآ )  ) موـثلک ما  هیقر و  بنیز و  ياـهمان  هب  رتـخد  راـهچ  دنتـشاد و  ماـن  رهاـط  بیط و  هـک 
(ص) ربمایپ ناگدناوخرتخد  بنیز  هیقر و  هک  دسیون  یم  ییاور  باتک  راهچ  لوق  زا  باتک  نیمه  رد  دنا و »...  هدش  دـلوتم  (س ) هجیدـخ

لباقم رد  دناد  یم  (ص ) ربمایپ نارتخد  ار  بنیز  هیقر و  هک  یتایاور  ترثک  هب  هجوت  اب  دنتـسین . (ص ) ربمایپ نارتخد  دنتـسه و  شحج »  » زا
زین شراوـگرزب  رداـم  تسا و  (ص ) ربماـیپ رتـخد  هیقر  هک  ددرگ  یم  صخـشم  تسا ، هلمج  نیا  زا  زین  يرذـالب »  » هـک دروـم ، راـهچ  نـیا 

اب ییانـشآ  هراومه  و  تسا . هدوب  ناراگن  خیرات  هنیرید  ياهتنـس  زا  اهنآ  بسح  بسن و  هب  هجوت  اب  دارفا  تخانـش  تسا . هجیدخ  ترـضح 
تروص نانآ  ینامسآ  تافـص  الاو و  ياهیگژیو  رد  تقد  هلیـسو  هب  ای  هدوب و  نانآ  فیرـش  ِبسن  قیرط  زا  ای  خیرات  گرزب  نانز  نادرم و 
نیرتهب (ص ،) تمحر لوسر  هک  ارچ  درادن  نایب  حیضوت و  هب  يزاین  تخانش ، لوا  هلحرم  رد  تلاسر ، ناتسوب  لگ  هیقر ، تسا . هتفرگ  یم 

هک یسک  تسوا و  ناوخ  راوخ  هزیر  فرـش  هک  یـسک  تفارـش  تمظع و  زا  نخـس  باتفآ .» لیلد  دمآ  باتفآ  « ؛ تسوا ردپ  قح ، هدیرفآ 
نیا زا  اهتنا ، یب  ياهنتـشون  دبلط و  یم  اهتـصرف  ددرگ ، یم  ریـسفت  وا  بل  لاخ  رد  یتسه  دش و  داجیا  وا  تقلخ  هناهب  لیفط و  هب  شنیرفآ 
ظفاح رعـش  هب  مینک و  یمن  فیرعت  تسام ـ  ياسران  ياه  هژاو  اـنامه  هک  يا ـ  هرطق  اـب  ار  ییاـیرد  میـشک و  یم  رد  ار  شیوخ  ملق  اـم  ور 

زا یخرب  هک  تسا  ینتفگ  تسا  بکرم  لعن  كاخ  شدنلب  دیشروخ  ِجات  تسوا  يور  ِراد  هنییآ  هَم  هک  نم  راوسهـش  هک : مینک  یم  هدنـسب 
ترضح نیدحوملا  یلوم  هب  ار  تسوا ، يور  راد  هنییآ  هک  هام ، هتسناد و  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ار  راوسهش »  » ظفاح راعشا  نارسفم  نابیدا و 

خیرات ياج  ياج  رد  هک  تسا  (س ) هجیدـخ هیقر ، راوگرزب  ردام  ( 5 .) تسین نیا  زج  مه  قح  دـنا و  هدرب  لـیوأت  هب  هدرک و  ریبعت  (ع ) یلع
ترـضح ارَح ، نامهیم  يارب  هک  یبلق  نیلوا  رازگزامن و  نیلوا  ناملـسم ، نز  نیلوا  دوش . یم  هدید  وا  دنلب  راوتـسا و  ياهمدق  مالـسا  ردص 

هک هاگنآ  دیامرف : یم  (س ) هجیدخ دروم  رد  اهیبوخ  لوسر  دیـشخب . نادنچود  یتایح  ار  مالـسا  بلق  دوخ  شپط  اب  دـیپت و  (ص ،) دـمحم
دوب یتکربرپ  نز  وا  انامه  درک . تیامح  ارم  وا  دـندرک  یم  يرود  نم  زا  همه  هک  هاـگنآ  درک و  قیدـصت  ارم  وا  دـندرک  بیذـکت  ارم  همه 

مارتحا دروم  دندیـسر  یم  (ص ) ربمایپ تمدـخ  هب  یتشهب  يوناب  كاپ  (س ،) هجیدـخ ناتـسود  هاـگره  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  ( 6 ...)
رد تسناد . یم  وا  ياهیرگراثیا  نویدم  ار  مالـسا  نید  هشیمه  ترـضح  اریز  ( 7) دنتفرگ یم  رارق  تبترم  یمتخ  ترـضح  مارکا  ناوارف و 

(8  ...) اهمیظعت و یف  غلابی  نینمؤملا و  تاهّما  رئاس  یلع  اهلّـضفی  اهیلع ، ینثی  دنـسیون : یم  هدرک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  تنـس  لها  بتک 
. دوب اشوک  رایسب  يو  تشادگرزب  رد  داد و  یم  يرترب  شیوخ  نارسمه  ریاس  رب  درک و  یم  شیاتس  ار  (س ) هجیدخ مالـسا  یمارگ  ربمایپ 

هیقر ینارون  یناگدنز  یسررب  هب  مینک و  یم  هدنسب  رصتخم  نیمه  هب  ام  دبلط و  یم  ناوارف  لاجم  زین  نتفگ  نخـس  راثیا  شیاین و  يوناب  زا 
. مینیچرب يا  هشوخ  وا  لاصخ  نمرخ  زا  ات  میزادرپ  یم  (ص ) ادخ لوسر  رتخد 

تلاسر ناتسوب  رد  لگ  کی  دلوت 

نارتخد نارـسمه و  ناردام و  زا  يرایـسب  تافو  دلوت و  خـیرات  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدرک  توکـس  خـیرات  هیقر ، دـلوت  خـیرات  دروم  رد 
نیا زا  زین  هیقر  دـلوت  خـیرات  دراد ، نوگاـنوگ  لاوقا  هدوب و  فـالتخا  دروـم  دـشاب  تسد  رد  یخیراـت  مه  رگا  تسین و  صخـشم  (ع ) همئا
یب ای  اه و  هداوناخ  زا  يا  هراپ  رد  یـسومان  تریغ  اـی  ناـنز و  هب  تبـسن  تیلهاـج  ناـمز  يرهم  یب  دـیاش  تسین و  هدوبن و  ینثتـسم  هلوقم 
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يافرژ رد  رت  قیقد  يوجتـسج  اب  لاح  ره  هب  دـشاب . هدـش  یخیرات  ءالخ  فاکـش و  نیا  تلع  نانز  نارتخد و  تشونرـس  هب  تبـسن  یتیمها 
و (ص ) ربماـیپ رتـخد  نیمود  هیقر  هک  میتـسناد  تفاـی . ار  هیقر  نوچ  يدارفا  هوکـشرپ  دـلوت  خـیرات  دودـح  ناوت  یم  مالـسا  نودـم  خـیرات 

نآ رد  دندرک و  جاودزا  تثعب  زا  لبق  لاس  هدزناپ  (س ) هجیدخ ترضح  و  (ص ) ربمایپ هک  میناد  یم  تسا و  راوگرزب  نآ  دنزرف  نیمراهچ 
رتشیب هب  هیقر  دالیم  خـیرات  قوف  بلطم  ود  هب  هجوت  اب  ( 9 .) دندوب هلاس  جنپ  تسیب و  (ص ) ربمایپ هلاس و  لهچ  (س ) هجیدخ ترـضح  نامز 
هکنیا نآ  دنک و  یم  کیدزن  يرت  قیقد  خیرات  هب  ار  ام  هک  تسا  هدش  رکذ  اهباتک  رد  يرگید  هتکن  اما  دـسر  یمن  تثعب  زا  لبق  لاس  هد  زا 

، تثعب موس  لاـس  رد  خـیرات ، لـقن  قبط  دوب . هدـش  هدـناوخ  دـقع  نیا  تثعب  زا  لـبق  تسا و  هدوب  بهل  یبا  نب  هبتع  حاـکن  هلاـبح  رد  هیقر 
شیرق و يارب  اراکـشآ  توعد  هب  مقرا  نب  مقرا  هناخ  زا  ار  شیوخ  يّرـس  توعد  نیبرقالا » کتریـشع  رذـنا  و   » هفیرـش هیآ  اب  (ص ) ربماـیپ

میمـصت يارجا  عنام  بهلوبا  لوا  سلجم  رد  تفرگ . ینَلَع  توعد  هب  میمـصت  ینامهیم  کی  ندرک  اپرب  اب  دومن و  لیدـبت  شیوخ  هداوناخ 
، شیوخ قح  رب  نیـشناج  یـصو و  یتـح  هدوـمن و  توـبن  مـالعا  هداد و  بیترت  يرگید  یناـمهیم  دـعب  بش  (ص ) ربماـیپ دـش و  ترـضح 
و ( 10) دـش لزاـن  ّتبت »  » هروس (ص ،) ربماـیپ راکـشآ  توعد  لـیاوا  ناـمه  رد  بهلوبا  ناوارف  رازآ  زا  سپ  دوـمن . یفرعم  زین  ار  (ع ،) یلع

نیا لوزن  زا  سپ  هک  دوب  بهلوبا  رـسمه  نایفـسوبا و  رهاوخ  برح ، رتخد  لیمج  ما  دنتفرگ . رارق  نیرفن  ۀنعل و  دروم  شرـسمه  بهلوبا و 
. داد قالط  دوب  هدرک  دقع  ۀبیتع  ۀـبتع و  يارب  هک  ار  موثلک ، ما  هیقر و  ناشیا ، نارتخد  تخادرپ و  (ص ) ربمایپ تیذا  رازآ و  هب  رتشیب  هروس 
. تسا کچوک  لاسدرخ و  هک  هدب  قالط  ار  هیقر )  ) وا مرـسپ  (. 11) ْتَبـص دق  اّهناف  َّیُنب  ای  اهقِّلط  تفگ : هیقر  دروم  رد  هبتع  شدنزرف  هب  وا 

تسا هدیـسرن  غولب  هب  هک  تسا  یـسک  یبص  ( 12 «) ُملُحلا ُُغلبی  مل  نم  ُّیبـصلا  : » تسا هدـش  فیرعت  هنوـگ  نیا  یبـص »  » بغار تادرفم  رد 
ۀمکحلا و يا  ایبص 19/16 » َمکحلا  هاـنیتآ  و  : ]» تسا هدـمآ  نیرحبلا  عمجم  باـتک  رد  رگید  يوس  زا  تسا . غولب  ياـه  هناـشن  زا  مـالتحا 

روظنم میداد  مکح  وا  هب  یکدوک  رد  ام ، دیامرف  یم  (ع ) ییحی ترـضح  دروم  رد  هک  هفیرـش  هیآ  ینعی  ([ 13) نینس ثالث  نبا  وه  ةوبنلا و 
رد تسا . هدش  قالطا  هلاس  هس  كدوک  هب  هفیرـش  هیآ  رد  یبص  عقاو  رد  دوب . هلاس  هس  نامز  نآ  رد  وا  تسا و  توبن  تمکح و  مکح ، زا 
هک ترابع  نیا  و  (. 14) ایابصلا یف  ُدَُعت  يا ال  فعض » اهلقع  یف  نوکی  نا  ّالا  یبصتـست  نینـس ال  عست  ُْتِنب  و  : » هک میناوخ  یم  رگید  ياج 

. دوش یمن  بوسحم  ناکدوک  ءزج  هلاس ] رتخد 9  نیا   ] ینعی دشاب » هتشاد  لقع  فعض  هکنیا  رگم  دور  یمن  رامشب  كدوک  هلاس  هن  رتخد  »
يرجه موس  لاس  رد  تفگ : هدز و  نیمخت  ار  ترجه ، يوناب  كاپ  هیقر ، دلوت  لاس  دودح  روکذـم  بلاطم  هب  هجوت  اب  ناوتب  دـیاش  نونکا 

دشاب مک  نس  نیمه  دنا  هدرک  رکذ  ناخروم  همه  قافتا ، هب  هک  قالط  ماگنه  يو  ندوب  هرکاب  لیلد  تسا  نکمم  و  تسا ـ  هدوب  یبص  هیقر 
یم هدروآ  هیبص  هژاو  یگلاس  زا 9  لبق  رتخد  دروم  رد  هژیوب  دـنیوگ و  یم  غولب  زا  لبق  رـسپ  ای  رتخد  هب  ناسانـش  تغل  رظن  قبط  یبص  و   ـ
ایند هب  تثعب  زا  لبق  مجنپ  لاس  رد  وا  دشاب  نینچ  رگا  و  دشاب . لاس  تشه  تسناوت  یم  هیقر  نس  رثکادـح  يرجه  موس  لاس  رد  سپ  دوش .

هـشبح هب  لوا  ترجاهم  رد  نامثع  شرـسمه  هیقر و  اریز  دش  میهاوخ  هجاوم  لکـشم  اب  میریگب  لاس  تشه  زا  رتمک  رگا  هتبلا  تسا . هدمآ 
طقـس رفـس  نیا  رد  شدـنزرف  و  دوب ، رادراب  هیقر  خـیرات  لقن  رب  انب  تفرگ و  تروص  تثعب  مجنپ  لاـس  رد  ترجه  نیا  دنتـشاد و  تکرش 
قالط زا  دـعب  لاس  ود  هکنیا  هب  هجوت  اب  میریگب  لاـس  تشه  زا  رتمک  بهل  یبا  نب  هبتع  زا  قـالط  ماـگنه  ار  يو  نس  رگا  سپ  تسا  هدـش 

« یبص  » میهافم عمج  دروم  رد  اما  تشاد و  دهاوخن  بسانت  نانز  تسیژولویزیف  ملع  تهج  زا  يرادراب  هلأسم  اب  وا  نس  تسا ؛ هدـش  رادراب 
تفگ و  درک ، عمج  هلمج  کـی  رد  ناوت  یم  ار  غولب  نس  زا  رتمک  زین  نارتخد و  ندوب  هلاـس  زا 9  رتمک  ندوب و  هلاـس  هس  تفگ  ناوت  یم 

یکدوک رد  غولب و  زا  لبق  يا  هقطنم  موسر  قبط  هدمآ و  ایند  هب  تثعب  زا  لبق  لاس  جـنپ  هیقر  نیاربانب  هدیـسرن . غولب  نس  هب  ینعی  یبص  هک 
اب هبتع  یگلاس  تشه  رد  تثعب  مراهچ  ای  موس  لاس  رد  دننک و  جاودزا  امـسر  غولب  زا  سپ  ات  دـنا  هتـشاذگ  بهل  یبا  نب  ۀـبتع  رب  ار  وا  مان 

نیا دـیآ و  یم  رد  نامثع  دـقع  هب  داد ـ  میهاوخ  حیـضوت  هدـنیآ  رد  هک  یمک ـ  هلـصاف  اب  دـهد و  یم  قالط  ار  وا  شردـپ  رداـم و  رارـصا 
. دشاب تثعب  مراهچ  لاس  لیاوا  رد  دیاب  جاودزا 

تافص هنیآ  رد 
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نارود درک . هیوگاو  هدـنیآ  ياهلـسن  يارب  تفایرد و  وا  یناگدـنز  هاتوک  تدـم  رد  لـمأت  ربدـت و  اـب  ناوت  یم  ار  هیقر  يـالاو  ياـهیگژیو 
ناتسد رد  تیرـشب  هدنیآ  هک  دنک  یم  یگدنز  يدرم  گرزب  هناخ  رد  وا  دراد . يا  هژیو  زایتما  هکم  نارتخد  رگید  هب  تبـسن  هیقر  یکدوک 

یم یگدنز  تیلهاج  مدرم  نایم  رد  نیما »  » تفـص اب  تلاسر  زا  شیپ  دـش و  هدـیزگرب  تلاسر  يارب  هک  يدرم  تسوا . عیـسو  بلق  اناوت و 
تایآ رد  هجوت  ادـخ و  اب  یتوکلم  ياـهتولخ  دـش . یم  هدـهاشم  تثعب  زا  لـبق  ارح  رد  وا  ياـهتدابع  اـتکی و  يادـخ  هب  ناـمیا  رون  درک و 
شیرق میتی  هناخ  رد  هژیو  يا  هولج  نیقی  هب  اهطابترا  نیا  تسا و  هدـش  تبث  خـیرات  رد  تثعب ـ  زا  لبق  (ص ـ ) ربمایپ یناگدـنز  رد  ینیوکت 

ردام هتسیاش  تافص  ردپ و  یقالخا  يایاجس  هکنیا  رب  نوزفا  وا  تسا . هدوب  نامهیم  يونعم  ینارون و  هرفس  نیا  رـس  رب  هیقر  تسا و  هتـشاد 
هداد ءایبنا ، تافـص  ثراو  (ص ،) دمحم زج  یـسک  هب  هیده  نیا  هدوب و  تیرـشب  هب  یهلا  هیده  نیرتگرزب  دهاش  دراد ؛ شیوخ  داهن  رد  ار 

رد همه  همه و  ردپ ، ینامسآ  يامیس  تینارون  رد  وا  یشرع  میمش  و  (ص ) ربمایپ هناخ  رد  یحو ، نیما  هتـشرف  لیئاربج ، روضح  دوش . یمن 
مهم و هدـیدپ  دـنچ  هب  تلاـسر ، رتخد  هیقر ، دروم  رد  دراد . ینتفگاـن  یـششخرد  (ص ،) ربماـیپ هناـخ  کـچوک  رتخد  هیقر ، نامـشچ  هنیآ 

اهُّما ْتَمَلْسَا  نیح  ْتَمَلـسَا  هک : تسا  هدمآ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  شزاس . خیرات  ترجه  تعیب و  وا ، ندروآ  مالـسا  میروخ : یمرب  یـساسا 
نید دروآ ، مالـسا  شردام  هک  ماـگنه  نآ  هیقر ] ( ] 15 ،) ءاسنلا ُهَعَیاب  نیح  اهتاوخا  یه و  ص )  ) هّللا لوسر  تعیاـب  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ 

هک تسا  هدـش  رکذ  یخیرات  بتک  رد  شنارهاوخ .) اب  هارمه   ) درک تعیب  ءاسنلا » تعیب   » رد (ص ) دـنوادخ لوسر  اب  تفریذـپ و  ار  مالـسا 
(ص) ربمایپ یمارگ  رـسمه  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  تفریذـپ  ینامـسآ  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  دروآ و  نامیا  (ص ) ربمایپ هب  هک  ینز  نیلوا 

یمرب ارح »  » زا (ص ) مالسا ربمایپ  هک  هاگنآ  دوب . (ص ) ربمایپ هنافراع  يونعم و  تالاح  دهاش  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  عقاو  رد  دوب . مالـسا ،
ناور حور و  شخب  مارآ  هجیدخ  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  تیدبا  يارب  ار  ّتیرُح  دریگ و  یم  شود  رب  ار  مدرم  تیادـه  توبن و  راب  ددرگ و 

هب نامز  نآ  رد  هک  (س ) همطاف يانثتـسا  هب  (ص ) ربمایپ نارتخد  و  دهاک . یم  راب  نیا  ینیگنـس  زا  وا  ینایحو  نانخـس  قیدـصت  اب  هدوب و  وا 
یم مالـسا  ياپون  نییآ  هب  دوخ  هقّدـصم  هقّیدـص و  ردام  اب  نامزمه  هدوب و  رداـم  ردـپ و  نانخـس  دـهاش  هناـخ  ناـمه  رد  دوب  هدـماین  اـیند 
هلاس شـش  ای  جـنپ  دـیاب  وا  تثعب ، ماگنه  رد  میتفگ  نامیا ، ترجه و  يوناب  كاپ  هیقر ، دـلوت  دروم  رد  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رب  اـنب  دـنورگ .
هلمج دنچ  رد  ار  ههبش  نیا  درادن . انعم  وا  يارب  ندروآ  مالـسا  درادن و  فیلکت  هلاس  رتخد 5  هک  دوش  داجیا  يا  ههبش  تسا  نکمم  دشاب .
سپ یهقف  ینید و  تاعورف  هدـش و  غالبا  مدرم  ینید  ياهرواب  تاداقتعا و  ساسا  رب  نیزاغآ  لحارم  رد  مالـسا  ًالوا  داد . خـساپ  ناوت  یم 

اب نامزمه  هیقر  دوبن . هجوت  دروم  تثعب  لوا  ياهزور  رد  نید  یعیرشت  فیلاکت  ًالـصا  فیلکت و  نس  ور  نیا  زا  دش . حرطم  نید  لوصا  زا 
(ع) یلع ترـضح  هک  هنوگ  ناـمه  دـشاب  لاـسدرخ  هچرگا  دریذـپ  یم  ار  مالـسا  نیبم  نید  ياـهرواب  تاداـقتعا و  دوخ  نارهاوخ  رداـم و 
هتفریذپ و ار  مالسا  نید  یگلاس  هد  رد  دوب ، هدمآ  ایند  هب  لیفلا  ماع  لاس 30  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدیسرن و  غولب  نس  هب  ندروآ  مالسا  ماگنه 

نتفگ ینعی  مالسا  دنتسه . توافتم  مه  اب  نامیا  مالسا و  هلحرم  ایناث  تخیوآ . هنیس  هب  ار  ناملـسم » لوا   » نیرفآراختفا ناشن  دروآ و  نامیا 
لحارم رد  ناملسم  هدج  دج و  ای  ردام و  ردپ و  نتشاد  مالسا و  نید  عیرـشت  هیلوا  لحارم  رد  (ص ) ربمایپ توبن  دیحوت و  لوبق  نیتداهش و 

رد ار  نآ  دـیاب  فلکم  هدـش و  حرطم  فیلکت  نس  یپ  رد  هک  یلمع  مازتلا  یبـلق و  رواـب  ینعی  ناـمیا  و  عیرـشت . زا  سپ  ياـهلاس  يدـعب و 
همادا رد  میزادرپ . یم  يدـعب  لـحارم  هب  میتفاـین  وا  ندروآ  مالـسا  هیقر و  مک  نس  نیب  یتاـفانم  هک  نونکا  دـنک . هنیداـهن  شیوـخ  دوـجو 
روضح رهاظم  زا  یکی  يربهر  اب  تعیب  درک . تعیب  (ص ) مالسا ربمایپ  اب  ءاسنلا  تعیب  رد  دوخ  نارهاوخ  اب  نامزمه  هک  میناوخ  یم  تیاور 

مالـسا و نییآ  نید و  زا  عافد  تیامح و  يربهر و  تیالو و  زا  تعاطا  دوب و  مالـسا  ردـص  رد  نانز  هژیوب  ناناملـسم و  یعامتجا  یـسایس 
ّنا : » دیامرف یم  هتـسناد و  ادخ  اب  تعیب  مکح  رد  ار  (ص ) ربمایپ اب  تعیب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دوب . تعیب  نیا  دافم  زا  ربهر  ناج 

ارجا هیتُؤیـسف  هّللا  هیلع  دـهاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکنی  اّمناف  ثکن  نمف  مهیدـیا  قوف  هّللا  دـی  هّللا  نوعیابی  اـّمنا  کـنوعیابی  نیذـلا 
ياهتـسد يالاب  ادـخ  تسد  دـننک ، یم  تعیب  ادـخ  اـب  هک  تسین  نیا  زج  دـننک ، یم  تعیب  وت  اـب  هک  یناـسک  تقیقح  رد  « 10/ حتف امیظع .
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یـشاداپ ادـخ  يدوز  هب  دـنامب  رادافو  شنامیپ  رب  هک  ره  دنکـش  یم  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اـهنت  دـنک ، ینکـش  ناـمیپ  هک  ره  سپ  تساـهنآ 
ناج دح  رـس  ات  نامیپ  نیا  رب  هدرک و  تعیب  ادخ  دوخ  اب  عقاو  رد  و  (ص ) ادخ لوسر  اب  ءاسنلا » تعیب   » رد هیقر  و  دـشخب . یم  وا  هب  گرزب 

زا رفن  هدزاود  زا  بکرم  یهورگ  تثعب  مهدزاود  لاس  رد  مینک . یم  ناـیب  ار  ناـمیپ  نیا  هب  وا  يراداـفو  دراوم  هدـنیآ  رد  اـم  دوب و  دـنبیاپ 
نیا نتم  دـش . هتـسب  یمالـسا  نامیپ  نیتسخن  هدومن و  تاقالم  (ص ) ربمایپ ترـضح  اب  اـنم ) رد  يا  هطقن   ) هبقع رد  هدرک و  تکرح  هنیدـم 

هب میـشکن ، ار  دوخ  نادـنزرف  مینکن ، انز  يدزد و  میزرون ، كرـش  ادـخ  هب  هک  میتسب  نامیپ  ادـخ  لوسر  اب  : » تسا هدوب  ریز  رارق  هب  نامیپ 
« ءاسنلا ۀعیب   » ناخروم حالطـصا  رد  نامیپ  نیا  ( 16 .«) مینکن ینامرفان  کین  لامعا  رد  میهدـن و  ماجنا  تشز  راک  مینزن و  تمهت  رگیدـکی 
هک ردپ  ناونع  هب  هن  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  اب  هدرک و  تکرـش  تعیب  نیا  رد  موثلک  ما  بنیز و  دوخ  نارهاوخ  هارمه  هب  هیقر  دراد . مان 

دیـشخب رتـنوزفا  یـششخرد  هیقر  یگدـنز  هب  هک  يرگید  هنادواـج  هولج  تسب . ناـمیپ  شیوخ  رما  یلو  یـسایس و  ینید و  ربـهر  ناونع  هب 
هـس (ص ) یمارگ ربمایپ  نامز  رد  مالـسا  ردـص  خـیرات  لوط  رد  دـنناد . یم  نارجاهم  نیلوا  هرمز  رد  ار  وا  ناراـگن  خـیرات  تسوا . ترجه 

شنیب و اب  ار  نیرجاـهم  دـصقم  مالـسا  ربهر  دوب . شیرق  رازآ  تلع  هب  تثعب  مجنپ  لاـس  رد  لوا  ترجه  تفرگ . تروص  یـساسا  ترجه 
دنمورین و رادمامز  دوجو  رثا  رب  اریز  دوب  دهاوخ  دیفم  امش  يارب  دینک  رفس  هشبح  هب  رگا  : » دومرف هدرک و  باختنا  شیوخ  فرژ  تریـصب 

یجرف دنوادخ  ات  دیرب  رس  هب  كاخ  نآ  رد  دیناوت  یم  امش  تسا و  یتسرد  یکاپ و  كاخ  اجنآ  دوش . یمن  متس  یسک  هب  اجنآ  رد  رگداد 
يوس هب  نآ  زا  سپ  درک  ترجه  هشبح  يوس  هب  ادخ  لوسر  رتخد  هیقر  اب  هارمه  نامثع  دنـسیون : یم  ناراگن  خیرات  ( 17 .«) دناسرب ناتیارب 

یلا هعم  ْتَرَجاه  و  : » دسیون یم  تنس  لها  ریهـش  خروم  یبَهَذ » . » دندیرخ مهرد  رازه  تسیب  تمیق  هب  ار  همور  هاچ  هدرک و  ترجه  هنیدم 
ار راوگرزب  يوناب  نیا  تشاد . روضح  ترجه  ود  ره  رد  درک و  ترجاهم  هشبح  يوس  هب  ناـمثع  اـب  هیقر  و  ( 18 «) اعیمج نیترجهلا  ۀشبحلا 

هیقر هنیدـم ، يوس  هب  ناناملـسم  ترجه  زین  هشبح و  مود  ترجه  هشبح و  هب  لوا  ترجه  رد  نیاربانب  دـنمان . یم  نیرجاهملا » ءاسن  ةدّیـس  »
هکنیا هلمج  زا  دنک  یم  رکذ  اهترجاهم  نیمه  اب  هطبار  رد  ار  يو  یناگدنز  مهم  تاکن  زا  یخرب  خیرات  هتـشاد و  روضح  (ص ) ربمایپ رتخد 

ار هار  نیا  یمـسج  فعـض  نینچمه  یناور و  یحور و  رثأت  اب  وا  هدـش و  طقـس  هیقر  دـنزرف  نیلوا  هار  ياهیتخـس  رطاخ  هب  لوا  ترجه  رد 
اطقس نامثع  نم  ْتَطَقْسا  دق  یلوالا  ةرجهلا  یف  تناک  دیوگ : یم  دعس  نبا  دشن . يو  يدعب  ياهترجه  عنام  اهیتخس  نیا  یتح  هداد و  همادا 

دروآ و ایند  هب  يرسپ  سپس  درک و  طقس  تشاد  نامثع  زا  هک  ینینج  هیقر )  ) لوا ترجه  رد  ( 19  .) هّللادبع هاّمس  انبا  کلذ  دعب  تَدلَو  مث 
تـسد زا  ییاهنت و  تبرغ و  زین  زوسلد و  نارهاوخ  و  (س ) هجیدخ ترـضح  و  (ص ) ربمایپ نوچ  ینازیزع  زا  يرود  داهن . هّللادبع  ار  وا  مان 

هب تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  هیقر  هدروآ و  راشف  هیقر  هب  هک  دوب  یگرزب  ياهمغ  ناکرشم  رازآ  زا  یشان  ياهیتخس  تالکشم و  دنزرف و  نداد 
جاودزا امـسر  غولب  زا  سپ  ات  دـنا  هتـشاذگ  بهل  یبا  نب  ۀـبتع  رب  ار  وا  مان  یکدوک  رد  غولب و  زا  لـبق  يا  هقطنم  موسر  قبط  هدـمآ و  اـیند 

دقع هب  یمک  هلـصاف  اب  دـهد و  یم  قالط  ار  وا  شردـپ  ردام و  رارـصا  اب  هبتع  یگلاـس  تشه  رد  تثعب  مراـهچ  اـی  موس  لاـس  رد  دـننک و 
زا تعاطا  دوب و  مالـسا  ردـص  رد  نانز  هژیوب  ناناملـسم و  یعامتجا  یـسایس  روضح  رهاظم  زا  یکی  يربهر  اب  تعیب  دـیآ . یم  رد  ناـمثع 

یهوک نانوچ  وا  هداد و  یم  رازآ  ار  وا  دوب . تعیب  نیا  داـفم  زا  ربهر  ناـج  مالـسا و  نییآ  نید و  زا  عاـفد  تیاـمح و  يربهر و  تیـالو و 
هب هک  مود  ترجه  رد  دنـسیون : یم  ناـخروم  دوـب . هتخود  مالـسا  ياـپون  نـید  هدـنیآ  هـب  مـشچ  هدرک و  لـمحت  ار  اهیتخـس  نـیا  راوتـسا 

، هملس ما  سیمع ، تنب  ءامسا  (ص ،) ربمایپ رتخد  هیقر  دنتـشاد . روضح  نز  درم و 18   83 تفرگ ، تروص  بلاـط  یبا  نبا  رفعج  یتسرپرس 
. تشاد تکرش  هشبح  هب  ترجه  ود  رد  هیقر  هک  تسا  هدمآ  زین  یبطرق  ریسفت  رد  ( 20 .) دندوب رجاهم  ناوناب  زا  لیهس و ...  رتخد  موثلک  ما 

يوس هب  موس  ترجه  دنا . هدرمـش  ترجه  ود  نارای  زا  ار  هیقر  تهج  نیا  زا  ( 21 «) نیترجهلا باحـصا  نم  ْتَّدُع  مث  نم  و  : » دسیون یم  وا 
تسا و نازوس  کـشخ و  ناـبایب  رتـمولیک  دودـح 470  هنیدـم  ات  هکم  زا  دوب . رتشیب  نیـشیپ  ياهرفـس  زا  رفـس  نیا  ياهیتخـس  دوب . هنیدـم 
لاوما و یتح  دنتـشادرب و  تسد  دوخ  هاگداز  نطو و  زا  شیوخ  ربهر  رما  هب  هدرک و  یط  ار  ریـسم  نیا  تثعب  مهدزیـس  لاس  رد  نیرجاـهم 
تسا و هتشادن  رتشیب  لاس  هدزون  تیالو ، توبن و  رتخد  هیقر ، هنیدم ، هب  ترجه  ماگنه  ارهاظ  دندرک . اهر  مه  ار  دوخ  یـصخش  ياه  هناخ 
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هجوت ( 23 «) تفر ایند  زا  يرجه  مراهچ  لاـس  رد  ( 22) یگلاس شـش  رد  هیقر ، دنزرف  هّللادبع ،  : » دنا هدروآ  هک  ناسیون  خـیرات  لقن  هب  رگا 
ياههار زا  روبع  تسا . هدوب  هلاس  ود  نامز  نآ  رد  وا  دنزرف  هک  میبای  یم  مینک 

یگدنز رتفد  زا  رگید  یگرب  جاودزا ،

هلأسم نیا  هتبلا  دوب . هدـمآ  رد  بهل  یبا  نب  ۀـبتُع  دـقع  هب  نامثع  اب  جاودزا  زا  لـبق  دیـشروخ ، تخد  هیقر ، هک  میدرک  هراـشا  نیا  زا  شیپ 
قالط ار  وا  تبت  هروس  لوزن  زا  دـعب  درک و  دـقع  ار  هیقر  هبتع ، توبن ، زا  لبق  دنـسیون : یم  ناخروم  هچنانچ  دوب ، تثعب  زا  لـبق  هب  طوبرم 
کی هب  یلو  نوگانوگ  ریباـعت  اـب  هچرگا  ار  ناـیرج  هدرک و  رکذ  كرتشم  تاـیاور  ینـس  هعیـش و  ناـخروم  ناـیرج  نیا  هراـب  رد  ( 1 .) داد
هرهچ بهلوبا  بهل . یبا  نب  هبیتع  حاکن  رد  شراوگرزب ، رهاوخ  موثلک ، ما  دوب و  بهل  یبا  نب  هبتع  حاکن  رد  هیقر  دننک . یم  لقن  نومضم 

ما شرـسمه  تسا و  هدـنام  ياج  رب  وا  ياهتجاجل  اه و  ینکـشراک  ياپ  ياج  مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  تسا و  يا  هدـش  هتخانـش  روفنم و 
رثا رد  تسا . هدوـب  یهاوـخدوخ  ضغب و  دـسح ، لـثم  يا  هلیذر  تافـص  هـب  روهـشم  برع  رد  نایفـسوبا ، رهاوـخ  برح و  رتـخد  لـیمج ،

تکرـش و  (ص ) ربمایپ رـس  رب  اهینابرق  نادنفـسوگ و  ءاشحا  ءاعما و  نتخیر  هلمج  زا  (ص ) ربمایپ هب  یناسر  رازآ  اهنآ و  ناوارف  ياهتمحازم 
هب دنتـسناوت  یم  (ص ) ربمایپ اب  یگیاسمه  تلع  هب  هک  يرگید  ياـهرازآ  و  (ص ) ربماـیپ غیلبت  ریـسم  ندرک  فرحنم  یغیلبت و  تاـسلج  رد 
هب شیپ  زا  شیب  شرسمه  بهلوبا و  ثیبخ  هرهچ  دش و  لزان  تبت  هروس  (ص ) ربمایپ یمسر  راکشآ و  توعد  لیاوا  رد  دنناسرب ؛ ترضح 

شراوگرزب ربمایپ  تساوخ  یم  دنوادخ  زین  تبت  هروس  تایآ  لوزن  زا  لبق  دنا  هتـشون  یخرب  دش . هدناسانـش  ناناملـسم  هژیوب  هکم و  مدرم 
یم داد . رارق  هیرهم  ناونع  هب  هیقر  تحلـصم  هب  ار  يریداقم  (ص ) ربماـیپ ور  نیا  زا  درادـب . یمارگ  شرـسمه  بهلوبا و  زا  یـصالخ  اـب  ار 

دنتفرگ میمصت  یتدم  زا  سپ  یلو  دش  فرـصنم  حاکن  نیا  زا  بهلوبا  و  ( 2 «) اهنع هّللا  یضر  هّیقر  حلاصل  يرجت  ریداقملا  لَعَج  : » دنـسیون
یتح دنهد و  رازآ  رتشیب  ار  وا  ترضح ، رتخد  ود  قیرط  زا  هلیسو  نیا  اب  ات  دننک  تقفاوم  دوخ  نارسپ  اب  (ص ) ربمایپ نارتخد  جاودزا  اب  هک 
لیمج ما  دش و  لزان  هفیرـش  تایآ  دـش ، رکذ  هک  ییاهتلع  هب  حاکن  ددـجم  شریذـپ  هعقاو و  نیا  زا  دـعب  دـنناسرب . لتق  هب  ار  راوگرزب  نآ 

هک ینامز  رد  ترـضح  تیـصخش  هب  تشاد  یعـس  ناشیا  رتخد  ود  نداد  قالط  اب  هدرک و  ادـیپ  (ص ) ربمایپ هب  تبـسن  رتشیب  هنیک  دـسح و 
موثلک ما  یلو  دوب  هرکاب  رتخد و  قالط ، ماگنه  هیقر  دشاب . هدرک  یتناها  دوب ، نیرفآ  گنن  هکلب  هتـشادن  يراختفا  هنوگ  چیه  نتـشاد  رتخد 

بهلوبا دـسیون : یم  تنـس ، لها  ریهـش  خروم  يربط ، تسا . لاوقا  رد  فالتخا  يو  ندوب  هرکاب  رد  دـش و  هداد  قالط  هیقر  زا  دـعب  یتدـم 
ات تخاس  نوریب  دوخ  هناخ  زا  درک و  قالط  هب  راداو  ار  اهنآ  نآ ، زا  سپ  دروآ و  رد  شنارـسپ  يرـسمه  هب  تثعب  زا  لبق  ار  ربمایپ  نارتخد 
زا رت  یمارگ  وا  هکلب  هدرکن  (ص ) ربمایپ هب  تناـها  اـهنت  هن  راـک  نیا  اـب  هک  تسناد  یمن  وا  ( 3 .) دنک یتخـس  جنر و  راچد  ار  ترـضح  نآ 

تیـصخش یفرط  زا  دراذـگ . رثا  تسناوـت  یم  مه  ترـضح  غـیلبت  تیفیک  رد  كراـبمان  لاـصتا  نـیا  اریز  دـش  هتخانـش  مدرم  دزن  هـشیمه 
هیاـم سک  ره  يارب  شترـضح  نارتخد  اـب  جاودزا  هدوب و  مدرم  مارتحا  دروم  توبن  زا  لـبق  یتـح  هک  تسا  هدوب  يا  هنوگ  هب  (ص ) ربماـیپ

رد داد . رارق  شیپ  زا  شیب  شربمایپ  يارب  ار  ریخ  دـنوادخ  موثلک  ما  هیقر و  قالط  زا  سپ  ( 4 :) دنسیون یم  تنس  لها  ناخروم  دوب . راختفا 
لامج تسا . هتفرن  هیقر  يراگتساوخ  هب  وا  زا  لبق  هتفرگن و  یشیپ  بهل  یبا  نب  ۀبتع  رب  ارچ  هک  دش  داجیا  یترسح  نامثع  لد  رد  نامز  نآ 

شا هلاخ  لزنم  هب  تلاح  نامه  اب  درب . یم  رس  هب  ترسح  هودنا و  رد  میظع  فرش  نیا  زا  يرود  رطاخ  هب  دوب و  هدینـش  ار  هیقر  تالامک  و 
نزح هب  شا  هدازرهاوخ  ندید  اب  ور  نیا  زا  دوب . فورعم  لمَر  اب  ییانـشآ  تناهک و  هب  تیلهاج  برع  نایم  رد  وا  تفر . زیرُک  تنب  يدعُس 

هب باطخ  يراعـشا  ندورـس  اب  دوب  تسرپ  تب  نامثع  نوچ  تفگ و  نخـس  نامثع  ِدرد  زا  شا  هنارعاش  فیطل  عبط  اـب  هدرب و  یپ  وا  ریمض 
سپ هدید و  ار  وا  رکبوبا  هک  دوب  قرغ  دوخ  راکفا  رد  دش و  جراخ  دوخ  هلاخ  لزنم  زا  نامثع  درک . مالـسا  شریذپ  هب  قیوشت  ار  وا  نامثع 

(ص) ربمایپ رتخد  زا  دعب ، درک و  مالعا  ار  نامثع  ِمالسا  هتفر و  (ص ) ربمایپ دزن  سپـس  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  ناوارف  ياهتبحـص  زا 
هروس لوزن  زا  دـعب  عقاو  رد  تثعب و  لیاوا  زا  تلاـسر ، رتخد  هیقر ، ناـمثع و  كرتشم  یگدـنز  ساـسا  نیا  رب  درک . يراگتـساوخ  وا  يارب 
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تثعب مجنپ  لاس  هک  هشبح  هب  لوا  ترجه  رد  يو  ندوب  رادراب  دـشاب و  یم  تثعب  مراهچ  لاس  ابیرقت  هک  تسا  هدـش  زاـغآ  ّتبت ] « ] دَـسَم »
ناـمثع اـب  یگلاـس  هد  نس  دودـح  رد  يرجه  مراـهچ  لاـس  رد  وا  هک  تساـعدا  نیا  رب  يرگید  دـیؤم  يو  نینج  طقـس  تفرگ و  تروـص 
يوناب نیا  يرادرـسمه  نارود  سپ  تسا . هتفرگ  تروص  مجنپ  لاس  رد  وا  نینج  طقـس  يرادراب و  یمک  هلـصاف  اـب  تسا و  هدرک  جاودزا 

ود زج  تسین  تسد  رد  يدایز  بلاطم  نامثع  اب  وا  كرتشم  یگدـنز  تیفیک  زا  تسا . هدوب  رتمک  مه  دـیاش  لاس و  هدزاود  دودـح  ابیکش 
یم نآ  هب  هلاـقم ، یناـیاپ  شخب  رد  هدـنیآ ، رد  دـنک و  یم  هیقر  هناـخ  رد  دوـجوم  ياـهیتحاران  زا  تیاـکح  هـک  یعیـش  بـتک  رد  تـیاور 

لیالد زا  یکی  تسا و  هتفرگ  یم  رارق  برـض  دروم  ترجه ، يوناب  هیقر ، هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هک  یبلطم  میزادرپ .
شرـسمه رازآ  دروم  هناخ  رد  هک  تسا  هداتـسرف  کیپ  ای  هدمآ و  ردپ  هناخ  هب  راب  نیدـنچ  وا  تسا . هدوب  راتفر  نیمه  یناوج  رد  وا  گرم 

وکـشت موـی  ّلـک  یف  ٍنـید  ٍبـسح و  تاذ  ةأرملاـب  حـبقا  اـمف  كءاـیح  ینقا  : » دـنا هدوـمرف  وا  خـساپ  رد  (ص ) ربماـیپ تـسا و  هـتفرگ  رارق 
هلگ شرسمه  زا  زور  ره  هکنیا  تسا  نید  بَسَح و  ياراد  هک  ینز  يارب  تسا  تشز  هچ  نک  رتشیب  ار  تدوخ  يایح  مرتخد ] ( ] 5 «) اهجوز

هب ار  وا  مراهچ  هبترم  یلو  دـندنادرگرب  رـسمه  هناخ  هب  هنوگ  نیا  ار  ناشرتخد  راب  دـنچ  تجح  مامتا  يارب  (ص ) ربماـیپ دـنک . تیاکـش  و 
يا هنوگ  هب  نامثع  رـسمه  مان  كرتشم  نومـضم  اب  تایاور  نیا  رد  تافو . ماـگنه  اـت  دوب  (ص ) ربماـیپ هناـخ  رد  دـندروآ و  شیوخ  هناـخ 

، موثلک ما  دروم  رد  دراد  لامتحا  ور  نیا  زا  تسا . هدـمآ  نایم  هب  نخـس  وا  زا  ص )  ) هّللا لوسر  تنب  ظفل  اـب  تسا و  هدـشن  هدروآ  حـیرص 
تایاور نیا  ناوت  یم  ( 6 «) نامثع اهلتق  اِّمل  هّیقر  ّنا   » هک هدش  رکذ  رگید  تیاور  رد  هیقر  دروم  رد  هک  يا  هلمج  اب  یلو  دـشاب ، هیقر  رهاوخ 

. داد تقباطم  مه  هیقر  هب  ار 

« يردام  » سدقم ناتسآ  رد 

ناوت یم  شرورپ  تیبرت و  دنـسم  رب  ار  هنومن  ناوناب  زا  يرایـسب  تسا و  ناوناب  يارب  تکربرپ  رمع  کی  هژیو  ياـه  هولج  زا  ندوب  رداـم » »
هب یلو  دش  هدـیزگرب  يردام  يالاو  ماقم  يارب  نامثع  اب  جاودزا  ياهزور  نیتسخن  رد  ییابیکـش ، ربص و  يوناب  هیقر ، دناسانـش . تخانش و 

هودنا رد  هیقر  دش و  طقـس  شدنبلد  دنزرف  لوا ، ترجه  رد  دـش و  ترجه  هب  راچان  نامز  نآ  یعامتجا  یـسایس ـ  ناوارف  تالکـشم  تلع 
شش رد  هک  دش  هّللادبع  مان  هب  يدنزرف  بحاص  وا  زا  سپ  تنس  لها  هعیش و  ناخروم  زا  لقن  هب  تسـشن . گوس  هب  دوخ  هتفکـشان  هچنغ 
بتک رد  تسا . هدـمآ  ایند  هب  هکم  رد  تثعب  مهدزاود  ای  مهدزاـی  لاـس  رد  يو ، سپ  تسا  هتفر  اـیند  زا  يرجه  مراـهچ  لاـس  رد  یگلاـس 
يارب يدـنزرف  نآ  زا  سپ  هیقر  درم و  تشگ و  رامیب  دـش و  مروتم  شا  هرهچ  هدز و  كون  ار  وا  مشچ  یـسورخ  هک  تسا  هدـمآ  یخیراـت 
رتـخد هـیقر  زا  دروآ  مالــسا  هـکنیا  زا  سپ  دوـب . ورمعاـبا  تیلهاـج  نارود  رد  ناـمثع  هـینک  دــیوگ : یم  رکاـسع  نـبا  ( 7 .) درواین نامثع 
یخرب رد  هتبلا  ( 8 .) تفای رییغت  هّللادـبعابا »   » هب مان  نامه  هب  مه  نامثع  هینک  دـندیمان و  هّللادـبع  ار  وا  هک  دـش  يرـسپ  بحاص  (ص ) ربمایپ

. تسا هدش  رکذ  بیترت  نیمه  هب  قوف  بلاطم  زین  ص167 ) ج22 ،  ) راونالاراحب لثم  یعیش  عبانم 

رادید هماگنه  تداهش ؛ گرم ،

دراد دوجو  تنس  لها  هعیـش و  ءاملع  نیب  يدیدش  فالتخا  یگلاس  ود  تسیب و  دودح  ینعی  یناوج  نینـس  رد  هیقر  گرم  تلع  دروم  رد 
یم امـش  هب  ار  يرواد  میروآ و  یم  ار  لـقن  هنوـگ  ود  ره  اـهنآ  دـیدش  ضراـعت  زراـب و  فـالتخا  تاـیاور و  نیا  عـمج  مدـع  تلع  هب  هک 
نآ یپ  رد  هدـش و  يرامیب  فعـض و  راچد  نامثع  دـیدش  رازآ  رثا  رد  هیقر  تسا  یعیـش  عبانم  رد  دـش  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  میراپس .

نایرج نآ  تسا و  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  نوگانوگ  ياهتروص  هب  هک  تسا  یتایاور  مه  اهنآ  لیالد  تفر . ایند  زا  اهتحارج  فعض و 
ار گرم  تلع  تنـس  لها  بتک  رد  تسا . نامثع  يوس  زا  (ص ) ربماـیپ هب  هیقر  نداد  ربخ  تمهت  و  ناـمثع ، يومع  صاـعلا ، یبا  نب  ةریغم 

ماگنه دندش و  جراخ  هنیدم  زا  ردب  گنج  يارب  ربمایپ  هک  دوب  رتسب  رد  دش و  التبم  هبصح  ضرم  هب  هیقر  : » دنا هتشون  هدرک و  رکذ  هبـصح 
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ساسا رب  داقتعا  نیا  دنا . هتسناد  هبـصح  ار  گرم  تلع  تنـس  لها  ياهباتک  رثکا  ابیرقت  ( 9 .«) دوب هدرک  توف  هیقر  ردـب ، زا  ربمایپ  تشگرب 
مشچ یسورخ  هکنیا  رطاخ  هب  درم  یگلاس  شـش  رد  یکدوک  رد  هّللادبع  دسیون : یم  یطاشلا  تنب  هشیاع  رتکد  تساهنآ . ناینیـشیپ  نخس 

هب دـنا  هتفگ  یخرب  درک و  قد  غاد  نیا  زا  تسیرگ و  رایـسب  هتفر  تسد  زا  دـنزرف  يارب  دـش و  نوزحم  رایـسب  هیقر  دوب و  هدز  كوـن  ار  وا 
وا دـنزرف  گرم  دـنا و  هدرک  رکذ  يرجه  مود  ار  هیقر  تافو  لاس  ناـخروم  اریز  تسین  تسرد  نخـس  نیا  ( 10 .) دش التبم  هبصح  يرامیب 
نم ۀـیناثلا  ۀَـنَّسلا  یف  اهیبا  ةایح  یف  تتام  : » دنـسیون یم  ناخروم  یخرب  دراد . تاـفانم  راـتفگ  نیا  اـب  هک  تسا  هدوب  يرجه  مراـهچ  لاـس 

نیمه تفر . ایند  زا  ردـب  گـنج  زا  سپ  يرجه و  مود  لاـس  رد  شراوگرزب  ردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  هیقر ) ( ) 11 «) ردـبلا ةازغ  بقع  ةرجهلا 
درک تافو  هنیدـم  رد  هک  ربمایپ  رتخد  نیلوا  ( 12 «) عیقبلاب تنفُد  ةرونملا و  ۀـنیدملاب  ةاف  یبنلا و  تانب  لوا  ۀـیقر  تناک  دـسیون : یم  خروم 

يزور رد  هیقر  ( 13  ...«) ٍردب و حتفب  اریـشب  هثراح  نب  دـیز  ءاج  موی  ۀـیقر  تیفوت  : » دـسیون یم  دعـس  نبا  دـش . نفد  عیقب  رد  وا  دوب و  هیقر 
هکنیا هب  هجوت  اب  نونکا  دوب . هدروآ  ار  ردـب  رد  ناناملـسم  حـتف  تراشب  ربخ و  (ص )) ربمایپ هدناوخرـسپ   ) هثراـح نب  دـیز  هک  درک  تاـفو 

عیقب ناتسربق  رد  درک و  تافو  يرجه  مود  لاس  ناضمر  هام  رد  هیقر  تفگ  ناوت  یم  دیسر  نایاپ  هب  دش و  عقاو  ناضمر  هام  رد  ردب  گنج 
جاودزا وا  راوگرزب  رهاوخ  موثلک  ما  اب  نامثع  هیقر ، تافو  زا  سپ  دوب . هلاس  راهچ  شدنزرف  نامز  نآ  رد  دش و  هدرپس  كاخ  هب  هنیدم  رد 

هیقر موثلک ،) ما   ) رهاوخ هک  هاگنآ  دـسیون : یم  دعـس  نبا  اریز  دوب  هیقر  گرم  زا  سپ  هاـم  دودح 6  هبـساحم ، کی  اب  جاودزا  نیا  درک و 
نامثع يارب  مه  يدـنزرف  دوب و  هرکاـب  وا  هک  یلاـح  رد  يرجه  موس  لاـس  رد  دروآ  رد  ناـمثع  جاودزا  هب  ار  موثلک  ما  ربماـیپ  درک  تاـفو 

وناب نیا  يرادافو  شنیب و  زا  تاـیاور  (ص ،) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رتخد  هیقر ، ترـضح  یگدـنز  یناـیاپ  ياـهزور  دروم  رد  ( 14 .) درواین
باتک رد  ینیلک  موحرم  مینک . یم  هدنـسب  دنتـسه  یخیرات  مایپ  کی  ياراد  توافت  كدنا  اب  هک  تیاور  ود  رکذ  هب  ام  دـنیوگ . یم  نخس 

یم نایب  هنوگ  نیا  (ع ) قداص ماما  زا  لقن  هب  ار  نامثع ، يومع  هریغم ، یگدـنهانپ  ناـیرج  تسا ـ  هعیـش  هعبرا  بتک  زا  هک  یفاـک ـ  فیرش 
ار وا  لتق  نامرف  هتـسناد و  حابم  ار  وا  نوخ  (ص ) ربماـیپ هک  یلاـح  رد  دوب ـ  هداد  هاـنپ  ار  صاـعلا  یبا  نب  ةریغم  دوخ  يومع  ناـمثع  دـنک :

لزان یحو  ربمایپ  هب  هک  تسناد  یمن  وا  ایوگ  دهدن . ربخ  شراوگرزب  ردپ  هب  هک  تفگ  هیقر )  ) ادخ لوسر  رتخد  هب  و  دندوب ـ  هدرک  رداص 
ار تریـشمش  یلع ) يا  : ) دومرف هداتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  (ع ) یلع تفای و  هریغم  ناکم  زا  ربخ  ربمایپ  و  دـش ، لزان  یحو  سپـس  دوش ؛ یم 
تفاین و ار  هریغم  تفر و  هیقر  هناخ  هب  (ع ) یلع ناسرب . لتق  هب  ار  وا  یتفای  ار  هریغم  رگا  ورب و  تیومعرتخد  هناـخ  هب  شاـب و  هتـشاد  هارمه 

هریغم شیومع  اب  نامثع  (ع ) یلع جورخ  زا  دـعب  تشگرب . هرابود  (ص ) ربمایپ روتـسد  هب  مدـیدن . ار  وا  درک : ضرع  هتـشگرب و  ربماـیپ  دزن 
وا هب  زور  هس  طقف  زین  (ص ) ربمایپ ما ! هداد  ناـما  ار  وا  هک  دروخ  دـنگوس  غورد  هب  درک و  وا  يارب  شـشخب  ياـضاقت  راـب  هس  دـش و  دراو 

رارق دـنوادخ  نعل  دروم  ار  هریغم  هب  تدـعاسم  هنوگ  ره  و  تشک . مهاوخ  ار  وا  مباـی  تسد  وا  رب  نآ  زا  سپ  رگا  درک  دـیکأت  داد و  ناـما 
ار وا  (ع ) یلع داتـسرف و  هریغم  لتق  يارب  ار  يرگید  سک  رامع و  و  (ع ) یلع دـش و  هاگآ  هریغم  لحم  زا  لیئربج  طـسوت  مراـهچ  زور  داد .
زا ربخ  تردـپ  هب  وت  تفگ : وا  هب  هدز و  ار  (ص ) ربمایپ رتخد  شرـسمه ، ناـمثع  هک  تسا  هدـمآ  نومـضم  نیا  هب  تیاور  همادا  رد  تشک .

ربمایپ درک . تیاکـش  ناـمثع  زا  داد و  ربخ  دوب  نآ  دـهاش  يو  دوب و  هداـتفا  قاـفتا  هچنآ  زا  هدـمآ و  ربماـیپ  دزن  هیقر ، يداد . هریغم  ناـکم 
رازآ ار  وا  زور  ره  نامثع  داتسرف . رـسمه  هناخ  هب  ار  وا  دنک و  تیاکـش  شرـسمه  زا  دیابن  تسا  نید  بَسَح و  بحاص  هک  ییوناب  دومرف :

(ع) یلع هیقر و  ندروآ  يارب  داتسرف  ار  (ع ) یلع ربمایپ  مراهچ  هبترم  داتفا و  قافتا  نیا  راب  هس  هکنیا  ات  تفگ  یم  ار  یلبق  نانخس  داد و  یم 
زور قافتا  نیا  درک . یتحاران  راهظا  تّدش  هب  و  دید . ار  وا  ياهتحارج  دـیدش و  ياهمخز  درک و  هاگن  ار  وا  تشپ  (ص ) ربمایپ دروآ . ار  وا 
رظن زا  هک  رگید  تیاور  هـتبلا  و »...  ( 15) تفر ایند  زا  دیدش  تابرـض  زا  دعب  مراهچ  زور  تشذـگ و  مه  موس  مود و  زور  داتفا و  هبنـشکی 

نایرج تیاور  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  رکذ  جـئارخلا »  » باتک زا  هک  دراد  دوجو  راحب  رد  تسا  تیاور  نیا  هب  هیبش  نومـضم 
تـسا هدمآ  تیاور  رد  دشاب . موثلک  ما  ربمایپ  رتخد  زا  روظنم  دسر  یم  رظن  هب  دنک  یم  نایب  قدنخ  هوزغ  زا  دـعب  ار  وا  یگدـنهانپ  هریغم و 
ربمایپ هب  يزادناریت  ياعدا  هک  دوب  یـسک  هریغم  دومرف : دش  نانز  طسوت  هزانج  رب  زامن  زاوج  زا  هک  یـشسرپ  خساپ  رد  (ع ) قداص ماما  هک 
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قدنخ هوزغ  هک  يزور  رد  هتـشک و ...  ار  هزمح  هتفاکـش و  ار  وا  ياهبل  هتـسکش و  ار  ربمایپ  نیـشیپ  ياهنادند  هک  دوب  هدرک  اعدا  درک و  ار 
( ... درب و(16 هانپ  نامثع  هناخ  هب  هدرک و  راکنا  ار  دوخ  ياهاعدا  دنریگب  ار  وا  هکنیا  سرت  زا  دـش  رادـیب  یتقو  دـیباوخ و  دوب  هداتفا  قافتا 

ایند زا  يرجه  مود  لاس  رد  (ص ) ربمایپ رتخد  هیقر ، هک  یلاح  رد  داتفا  قافتا  يرجه  مجنپ  لاـس  رد  قدـنخ  گـنج  ناـخروم ، لـقن  رب  اـنب 
گرم زا  سپ  هک  دـشاب  هیقر  رهاوخ  موثلک  ما  تیاور ، ود  نیا  رد  (ص ) ربماـیپ رتـخد  زا  روظنم  هک  دراد  يداـیز  لاـمتحا  ور  نیا  زا  تفر .

دوخ تاقبط  باـتک  رد  دعـس  نبا  هک  ار  یتیاور  ناـیاپ  رد  تسا . هتفر  اـیند  زا  يرجه  مهن  لاـس  رد  هدـمآ و  رد  ناـمثع  دـقع  هب  شرهاوخ 
َلَعجف ُءاسنلا  تکبف  نوعـضم .» نب  نامثع  انفلـِسب  یقحلا  : » دـسیون یم  سابع  نب  هّللادـبع  زا  لـقن  هب  يو  مینک . یم  وگزاـب  ار  تسا  هدروآ 

بلقلا و نم  نکیامهم  ّهناف  ناطیـشلا  قیعت  نکاـّیا و  نیکبا و  لاـق : مث  نیکبی  َّنهعَد  لاـق : هدـیب و  (ص ) یبنلا ذـخاف  هطوسب  َّنهبرـضی  رمع 
یکبت تلعجف  هّللا  لوسر  بنج  ربقلا  ریفـش  یلع  ۀـمطاف  تدـعقف  ناطیـشلا . نمف  ناسللا  دـیلا و  نم  نکیاـمهم  ۀـمحّرلا و  هّللا و  نمف  نیعلا 

هب : » دومرف (ص ) ربماـیپ تفر  اـیند  زا  هّللا ،  لوسر  رتخد  هیقر ، هک  یماـگنه  ( 17 .«) هبوث فرطب  اهنیع  نع  عمدـلا  حـسمی  هّللا  لوسر  لعجف 
ار وا  تسد  ربمایپ  دز . ار  نانآ  قالش  اب  باطخ  نب  رمع  دنتسیرگ و  نانز  مرتخد »!)  ) وش قحلم  نوعـضم ، نب  نامثع  ام  هتـسیاش  هتـشذگرد 
نآ هک  ارچ  دنراد ، زاب  ریخ  زا  ار  امـش  نیطایـش  هک  دیزیهرپب  اما  دینک . هیرگ  دومرف : سپـس  دـننک . هیرگ  ات  نک  ناشیاهر  دومرف : تفرگ و 

ناطیـش زا  دـشاب  نابز  تسد و  زا  طقف  هچنآ  تسا و  ینابرهم  تمحر و  رـس  زا  دـنوادخ و  زا  دـشاب  مشچ  کـشا  لد و  زا  هک  يراوگوس 
یم كاپ  ار  همطاف  ياهکـشا  دوخ  سابل  هشوگ  اب  ربمایپ  درک . هیرگ  هب  عورـش  تسـشن و  ربق  رـس  رب  هّللا  لوسر  رانک  همطاـف  سپـس  تسا .

دمحم هب  ار  بلطم  نیا  دسیون  یم  دعـس  نبا  زا  لقن  هب  دعب  و  تسا . باوصان  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  تیاور  نیا  رکذ  زا  دـعب  یبهذ  درک .
دـندوب و هدرک  تکرـش  ردـب  گنج  رد  ربمایپ  هک  درک  تافو  یناـمز  هیقر  هک  دوش  یم  تباـث  تاـیاور  همه  زا  تفگ : وا  متفگ و  رمع  نب 

ترایز يارب  هتـشگزاب و  ردب  گنج  زا  ربمایپ  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  مه  دیاش  دـشاب و  موثلک ) ما   ) هیقر ریغ  هراب  رد  تیاور  نیا  دـیاش 
(18 (.) دندوب هدش  عمج  ربمایپ  رطاخ  هب  مه  هنیدم  نانز   ) دوب هدمآ  هیقر  ربق  رس 

یقرواپ

، دعس نب  دمحم  3 ـ  ص485 . تیبلا ، لها  ُءاسن  هعمج ، لیلخ  دـمحا  2 ـ  ص30 . اهِئبابَر ،!؟ مَا  یبَّنلا  ُتاَنب  یلماعلا ، یضترم  رفعجدیـس  1 ـ 
ص802. نونج ، حرش  يزاریش ، یتشهب  دمحا  5 ـ  ص152 . ج22 ، راونالاراحب ، هر ،) ) یسلجم همالع  4 ـ  ص133 . ج1 ، يربکلا ، تاقبطلا 
، یبَهَذ ص107 . ج7 ، يراخبلا ، حیحص  8 ـ  ص8 . ج16 ، راونالاراحب ، 7 ـ  ص207 . ج2 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتالحم ، یلوسر  هّللا  حیبذ  6 ـ 
، هنومن ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  10 ـ  ص85 . (ص ،) ربمایپ خیرات  زا  ییاهزارف  یناحبـس ، رفعج  9 ـ  ص110 . ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 
، نآرقلا تادرفم  یناهفــصا ، بـغار  12 ـ  ص136 . رـشبلا ، دیـس  ریـس  ُۀـصالخ  یکم ، يربـط  رکب  یبا  نـب  دـمحم  11 ـ  ص412 . ج27 ،
ج8، دعـس ، نبا  تاـقبط  15 ـ  ناـمه . 14 ـ  لداـع .) دومحم  یناـثلا ، عبرلا   ) ص582 نیرحبلا ، عـمجم  یحیرط ، نیدـلارخف  13 ـ  ص274 .
، تیبلا لـها  ءاـسن  18 ـ  ص70 . ج2 ، يربـط ، خـیرات  يربـطلا ، ریرج  نـبا  17 ـ  ص182 . (ص ،) ربماـیپ خـیرات  زا  ییاـهزارف  16 ـ  ص36 .

نیدلا سمش  22 ـ  ص242 . ج4 ، عماج ، ریـسفت  یبُطُرق ، 21 ـ  ص207 . ج1 ، نامه ، 20 ـ  ص36 . ج8 ، دعـس ، نبا  تاقبط  19 ـ  ص503 .
ص110. ج16 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  23 ـ  ص251 . ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  یبَهَذ ،

ییوترپ ریسفت  یناقلاط ، دومحمدیس  3 ـ  ص485 . تیبلا ، لها  ءاسن  هعمج ، لیلخ  دمحا  2 ـ  ص36 . ج8 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعـس ، نبا  1 ـ 
ـ  7 ص236 . ج3 ، یفاکلا ، 6 ـ  ص161 . ج22 ، راونالاراحب ، 5 ـ  ص496 . تیبلا ، لها  ءاسن  4 ـ  يربط . خیرات  زا  لقن  هب  ص294 ، نآرق ، زا 

ج6، هباغلادـُسا ، ریثا ، نبا  9 ـ  ص114 . ج16 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  8 ـ  ص294 . ج4 ، باـعیتسالا ، ص251 و  ج2 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریس 
ج8، نامه ، 14 ـ  ص36 . ج8 ، دعس ، نبا  تاقبط  13 ـ  نامه . 12 ـ  ص489 . تیبلا ، لها  ءاـسن  11 ـ  ص140 . یبنلا ، تانب  10 ـ  ص114 .
ج2، ءالبنلا ، مالعا  ریس  18 ـ  ص37 . ج8 ، دعس ، نبا  تاقبط  17 ـ  ص158 . ج22 ، راونالاراحب ، 16 ـ  ص252 . ج3 ، یفاک ، 15 ـ  ص38 .
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ص252.

ماش رد  ع )  ) تیب لها  میتی  رد 

باتک تاصخشم 

فراعم هورگ  امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدنسیون : 
نیرئاز یناسرعالطا  هاگیاپ  رشان : 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش 

لاسرفص مشش  رد  هک  تسا ،  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  لاسدرخ  رتخد  هّیقر  ترـضح  دقرم  قشمد ،  رد  روهـشم  فورعم و  تاماقم  زا 
. درپس نیرفآ  ناج  هب  ناج  ردپ ، قارف  رد  زادگ  زوس و  تّدش  زا  ماش ،  هبارخ  رد  يرجه ،   61

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

يربک و همطاف  هک  تسا ،  رتخد  تشه  هدـش  هداد  تبـسن  مولظم  ماما  نآ  هب  هک  ینادـنزرف  عومجم  نوگانوگ ،  لاوقا  بتک و  هظحـالم  اـب 
ما و  دنا ) هتفگ  هّیقر  یـضعب  هدیبز و  ار  شمان  یـضعب  هک   ) درک تافو  هبارخ  رد  هک  رتخد  نآ  هنیکـس و  بنیز و  هدیبز و  يرغـص و  همطاف 

متفه مساق ،  مشش  رفعج ، مجنپ  دّمحم ، مراهچ  رغصا ، یلع  موس  طسوا ، یلع  مود  ربکا ، یلع  لوا  رـسپ : هدزیـس  و  دنـشاب . هیفـص  موثلک و 
نیا رب  هدایز  مالسلا . هیلع  نیسحلا  نب  نارمع  مهدزیس  و  دیز ، مهدزاود  رمع ، مهدزای  هزمح ،  مهد  میهاربا ،  مهن  نسحم ،  متشه  هللادبع ، 

: دیوگ یم  قوف  بلاطم  رکذ  زا  سپ  هر )   ) یناشاک هللا  بیبح  ازریم  جاح  هللا  هیآ  موحرم  تسا . فیعضرایسب  یلوق  هک  دنا  هداد  تبسن  زین 
فورعم دالوا  ّتلق  هب  ترضح  نآ  هک  اریز  یّمـسم ،  رد  هن  هدوب  مسا  رد  دّدعت  نیا  ذخءام ، تحـص  ریدقت  رب  هک  تسا  نآ  ّفل  ؤم  داقتعا 

ياه هریبن  اهنیا  زا  یـضعب  هک  تسا  لمتحم  زین  دشاب و  نت  کی  يارب  روکذم ، یماسا  زا  رتدایز  ای  مسا  ود  هک  دوب  دناوت  سپ  تسا ،  هدوب 
رما لّفکتم  نامیتی و  ردپ  مولظم ،  نآ  هچ ،  دنشاب . مشاه  ینب  زا  وا  نابوسنم  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  لمتحم  هکنانچ  دنـشاب . راوگرزب  نآ 
دوخ يایابـص  زا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  هّیقر  شفیرـش  مسا  دـیاش  هدوـمرف و  تلحر  اـیند  زا  ماـش  هبارخ  رد  هک  يرتـخد  نآ  ( 1  ) دوب ناـشیا 

تـسرازم هب  تسا  فورعم  هرّدـخم و  نیا  هب  تسا  بوسنم  تسا  ماـش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 
(2  .) هّیقر

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  یقیقحت 

زا یکی  مان  ـالثم  هتـشاد ،  دوجو  زین  مالـسا  زا  لـبق  ماـن  نیا  تسا . « یّقرت ـالاب و  فرط  هب  دوعـص  » ینعم هبءاـقترا  زا  لـصا  رد  هّیقر ،  ۀـملک 
یسک نیتسخن  ( 3 . ) دوش یم  هّیقر  ادخ  لوسر  ردپ  ۀمع  هک  تسا ،  هدوب  هّیقر  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مود  ّدـج   ) مشاه نارتخد 

زا یکی  نآ ،  زا  سپ  تسا .  هجیدـخ  ترـضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتـخد  زا  یکی  تشاد ،  ار  ماـن  نیا  مالـسا ،  رد  هک 
ناماما نارتخد  نایم  رد  دـمآرد . لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  يرـسمه  هب  هک  تشاد ،  ماـن  هیقر  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارتخد 

هب هک  مظاک  یـسوم  ماـما  نارتخد  زا  رفن  ود  و  ( 4 ( ) (ع یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  ماـن  نیا  رفندـنچ  زین  رگید 
نبا هماّلع  اما  دنا ؛ هدرک  رکذ  نیـسح  ماما  يارب  همطاف  هنیکـس و  ياهمان  هب  رتخد  ود  ناثّدحم  رثکا  دندش . یم  هدناوخ  يرغـص  ۀّیقر  هّیقر و 
نایم رد  دنا . هدرمشرب  ترـضح  نآ  يارب  ار  بنیز  همطاف و  هنیکـس ،  ياهمان  هب  رتخد  هس  یعیـش ،  يربط  ریرج  نبدّمحم  و  بوشآ ،  رهش 
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 ( - تسا هدرک  فیلءات  ق  -. لاس 687 ه رد  ار  باتک  نیا  هک   ) هّمغلا فشک  باتک  بحاص  یلبرا -  یـسیع  نب  یلع  اهنت  میدق ،  ناثّدـحم 
هب رفن  هس  اهرتخد ، شرامـش  ماـگنه  زین  وا  یلو  تشاد ؛  رتخد  راـهچ  رـسپ و  شـش  نیـسح  ماـما  هک  تسا  هتفگ  نیدـلا  لاـمک  زا  لـقن  هب 

هّیقر نیمه  رتخد ، نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا  دروآ . یمن  ناـیم  هب  يرکذ  یمراـهچ  زا  درب و  یم  ماـن  ار  همطاـف  هنیکـس و  بنیز ،  ياـهمان 
نّنـست و لها  ياملع  زا  نارگیدو  یعفاش  ۀحلط  نبدّمحم  دـننام  یـضعب  دـسیون : یم  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  همالع  دـشاب . هدوب 
 ، هنیکس زا : دنترابع  وا  نارتخد  دسیون : یم  سپس  تسا .»  هدوب  رتخد  راهچ  رسپ و  شش  دنزرف ، هد  ياراد  نیسح  ماما  دنسیون « : یم  هعیش 
رد تشاد و  لاس  تفه  ای  لاس  جـنپ  مالـسلا  هیلع  هّیقر  دـیازفا : یم  همادا  رد  هاگنآ  مالـسلا . نهیلع  هّیقر  و  يربک ،  همطاف  يرغـص ،  همطاـف 

( 5 (. ) دوب داّجس  ماما  ینت  رهاوخ  هّیقر  ترضح  ینعی  ) دوب درجدزی  رتخد  « نانز هاش   » شردام درک . تافو  ماش 

لا ؤس  کی  هب  خساپ 

مالعا دیفم ، داشرا  دننام : میدق -  نوتم  اهباتک و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  نایم  رد  هّیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  دنـسرپ : یم 
هب هّجوت  اب  خـساپ :  درادـن ؟ تلالد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  رب  يربط -  همامالا  لئالد  هّمغلا و  فشک  يرولا ، 

ناماما نادنزرف  دّدعت  وس ، کی  زا  شراگن  تاناکما  ندوب  كدـنا  لیلد  هب  رـصع ، نآ  رد  دوش : یم  نشور  لا  ؤس  نیا  خـساپ  ریز ، بلاطم 
مامتها مدع  هرخ  الاب  و  موس ،  يوس  زا  دنتشاد  دوخ  لرتنک  رد  ار  ناسیون  هریس  هک  هّیُما  ینب  تموکح  قانتخا  روسناس و  و  رگید ، يوس  زا 

یقاب افخ  ةدرپ  تشپ  رد  نانآ  یگدنز  ياهارجام  زا  يرایسب  هک  هدش  بجوم  ناماما  یگدنز  خیرات  تایئزج  روما و  همه  تبث  طبـض و  هب 
. دش دهاوخن  اهنآ  دوبن  رب  لیلد  اهنا  ندرکنرکذ  نیاربانب  دنامب ؛

كدنا ناسیون  خیرات  رب  ار  رما  بلطم ،  نیمه  هدش و  خیرات  رد  هابتشا  بجوم  نادناخ  کی  رد  هّیقر  مان  دوجو  ندوب ،  مانمه  رثا  رب  یهاگ 
. تسا هدومن  یم  لکشم  دنتشاد ، هک  يدودحم  تاناکما  اب  رصع ، نآ 

هریغـص همطاف  ار  هّیقر  ترـضح  نیمه  يوق  لامتحا  هب  دوش  یم  ناشنرطاخ  هک  ینئارق  قبط  الثم  دنتـشاد ؛ مان  ود  نارتخد  زا  یـضعب  یهاگ 
. دشاب هدش  وا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ثعاب  عوضوم ،  نیمه  دیاش  و  دندناوخ ، یم 

دای نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  هّیقر  ترـضح  زا  امدق ، زا  گرزب  ياملع  زا  یـضعب  دوش ، یم  نایب  زین  نیا  زا  دعب  دـش و  رکذ  البق  هکنانچ 
هدوب اهنآ  سرتسد  رد  یلیالد  اهباتک و  دیاب  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  سپ  دنا . هداد  حرـش  ماش  هبارخ  رد  ار  وا  زوسناج  تداهـش  دـنا و  هدرک 

زین ام  سرتسد  رد  و  تسا ،  هدوبن  نارگید  سرتسد  رد  هک  ییاهباتک  دنا ؛ هدروآ  نایم  هب  نخـس  هّیقر  ترـضح  زا  نآ ،  ساسا  رب  هک  دـشاب 
. تسین

، دوب دهاوخن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  لیلد  زگره  میدق  ثیدح  بتک  رد  هّیقر  ترـضح  مان  ندشن  رکذ  نیاربانب 
لیلد هطوبرم ،  ياهباتک  رد  ناریـسا ،  دروم  رد  البرک  زا  سپ  البرک و  ثداوح  اروشاع و  يارجام  تایئزج  زا  يرایـسب  تبث  مدـع  هکناـنچ 

(6  . ) تسا هتشادن  دوجو  هدش  هتشون  نآ  تراسا  ثداوح  البرک و  هرابرد  هچنآ  زا  شیب  هک  دوش  یمن  نآ 

هّیقر ترضح  ردپ 

. دشاب هتشاد  یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتفورعم  یلع  نب  نیسح  میظع ،  ماما  مالسلا ،  هیلع  هّیقر  ترضح  راوگرزب  ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ردام 

ترضح نآ  و  دوب ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رسمه  البق  هک  تشاد  مان  قاحسا »  ما   » اهلقن زا  یضعب  قباطم  مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  ردام 
. درمش رب  وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لیاضف  جاودزا و  قاحسا  ما  اب  هک  درک  شرافس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هب  دوخ  تیـصو  رد 
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خیش ( 8  . ) تسین سرتـسد  رد  هراـب ،  نیا  رد  يدنتـسم  لـیلد  یلو  تسا  هدوب  هیعاـضق » رفعج  ما   » مالـسلا هیلع  هیقر  رداـم  یلقن ،  هب  و  ( 7)
(9 . ) دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  ردام  ار  هحلط  تنب  قاحسا  ما  داشرا  باتک  رد  دیفم 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  نس 

یخرب دوب . لاس  راهچ  رگید  يا  هراپ  قباطم  و  لاس ،  هس  اهتیاور  زا  يا  هراپ  قبط  تداهش ،  ماگنه  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  كرابم  نس 
. دنا هدرک  لقن  لاس  تفه  لاس و  جنپ  زین 

رفص هام  مجنپ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  کچوک  رتخد  هک ،  تسا  هدمآ  يدنجریب  همالع  هتـشون  مایالا  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد 
تسا . هدش  لقن  زین  سدقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هکنانچ  درک ، تافو  لاس 61 

اه تشون  یپ 

 . یناشاک فیرش  هللا  بیبح  الم  هللا  هیآ  ص 193  ادهشلا ، هرکذت  . 1
خیراوتلا ص 299 بختنم  . 2

ص 39 راونالا ج 15 ، راحب  . 3
ص 16 دیفم ج 2 ، داشرا  همجرت  . 4

نیطبسلا ج 2 ص 214 یلاعم  زا  لقن  هب  مالسلااهیلع ص 9  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  . 5
مالسلااهیلع ص 13 هیقر  ترضح  تشذگرس  . 6

یف نیعلا  راصبا  يرونید ص 262 ، لوطلا  راـبخا  زا  لـقن  هب  هداز ج 1 ص 633  دامع  موحرم  مالـسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدـنز  . 7
هسردم تاراشتنا  زا  مالـسلا ص 331  هیلع  نیـسح  ماما  دلج  ملاوع  همغلا ج 2 ص 216 و  فـشک  مالسلا ص 368 ، هیلع  نیـسحلا  راصنا 

يدهملا مامالا 
ص 42 ولحلا ، رماع  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  دیسلا  . 8

داشرا ج 2 ص 137 همجرت  . 9

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  هیقر 

باتک تاصخشم 

يدهده يرهم  هدنسیون : 
زوین هعیش  رشان : 

همدقم

هیلع ) نیـسح ماما  هلاس  راـهچ  اـی  هس  رتخد  مالـسلا ) هیلع  ) هیقر ترـضح  تداهـش  زور  رفـص ، مجنپ  زور  یخیراـت  بتک  یخرب  رکذ  رب  اـنب 
. تسا مالسلا )

تیب لها  توبن و  نادـناخ  نانز  هک  یلاـح  رد  داد  ياـج  هنوگهبارخ  یلحم  رد  ار  تیب  لـها  دـیزی ، تسا : هدـمآ  یخیراـت  بتک  یخرب  رد 
ترفاسم هب  ناشناردپ  دنتفگیم  هتشادهاگن و  یفخم  ناکدوک  زا  ار  شنارای  تیب و  لها  و  مالسلاهیلع ) ) نیـسح تداهـش  نایرج  تراهط ،
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(1 .) داد ياج  شیوخ  يارس  رد  ار  تیب  لها  دیزی  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  نایرج  نیا  و  دناهتفر ،
هک یلاـح  رد  دـیرپ  باوخ  زا  یبش  ( 2 ،) تشذـگیم شکرابم  رمع  زا  لاس  راهچ  هک  تشاد  لاسدرخ  يرتخد  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماـما 

(3 (!؟ مدید ار  وا  نونکا  مه  نم  هک  تساجک  مردپ  دیسرپ : و  دش ! ردپ  يایوج  دیسریم و  رظن  هب  ناشیرپ  تخس 
. دنداد رس  يراز  هلان و  زین  رگید  ناکدوک  دنتسیرگ و  دندینش ، وا  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  مرح  ناوناب 

؟ تساجک زا  يراز  هیرگ و  نیا  دیسرپ : دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  دش ، دنلب  نانآ  هیرگ  هویش و  يادص  نوچ 
! دیربب وا  دزن  ار  شردپ  رس  تفگ : دیزی  دندرک ، ربخاب  نایرج  زا  ار  دیزی  وجتسج ، زا  سپ 

. دنداهن وا  لباقم  رد  هداد  رارق  یشوپرس  ریز  رد  ار  سدقم  رس  نآ 
؟ تسیچ نیا  دیسرپ : كدوک 

. تسا مالسلا ) هیلع  ) نیسح تردپ  رس  دنتفگ :
: تفگ دش و  باتیب  دیشک و  لد  زا  ياهلان  داتفا  ردپ  كرابم  رس  هب  شمشچ  نوچ  تشادرب و  ار  شوپرـس  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماما  رتخد 

!؟ درک نیگنز  تنوخ  هب  ار  وت  یسک  هچ  ردپ ! يا 
یسک هچ  مدنبب !؟ لد  یـسک  هچ  هب  وت  زا  دعب  ردپ ! يا  درک !؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یـسک  هچ  ردپ ! يا  دیرب !؟ ار  وت  ياهگر  یـسک  هچ 

هدش انیبان  نم  شاک  يا  مدوب ! هدـش  تیادـف  نم  شاک  يا  تسیک !؟ ناریـسا  نانز و  نیا  سینا  ردـپ ! يا  درک !؟ دـهاوخ  گرزب  ار  وت  میتی 
! مدیدیمن ار  وت  هدش  باضخ  نوخ  هب  نساحم  مدوب و  هدیمرآ  كاخ  رد  نم  شاک  يا  مدوب !

نیا و  دـماین ، شوه  هب  دـندرک ، شالت  هچ  ره  تفر ! شوه  زا  درک و  يدـیدش  هیرگ  داهن و  ردـپ  ياهبل  رب  ار  دوخ  کچوک  بل  هاـگنآ 
(4 .) دیسر تداهش  هب  ماش  رد  مالسلاهیلع ) ) نیسح زیزع 

( مالسلااهیلع ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياههاگدید  رد  یشهوژپ 

ءالع هتشون  یئاهب  لماک  باتک  رد  تسا . هدش  رکذ  یعیـش  عبانم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يارب  هلاس  راهچ  هس ، يرتخد  دوجو  لصا 
تداهـش هب  ردـپ  هدـیرب  رـس  رانک  رد  ماش  هبارخ  رد  تراسا  يارجاـم  رد  هک  هلاـس  راـهچ  يرتخد  هصق  يرجه ) مشـش  نرق  ) يربط نیدـلا 

تسا . فالتخا  يرغص و ...  همطاف  ای  هدوب  هیقر  ایآ  وا ، مان  دروم  رد  اما  ( 5) تسا هدمآ  هدیسر ،
رب نوزفا  تسین . خیرات  رد  یتیـصخش  نینچ  ندوبن  رب  لیلد  زگره  یخیرات ، ياهباتک  یخرب  رد  مالـسلااهیلع ،) ) هیقر ترـضح  مان  ندماین 
زا يرتمک  فرح  هدش  ببس  هک  تسا  ناشیا  هاتوک  یگدنز  نامز  تیصخش ، نیا  روضح  ندش  گنر  مک  ای  یشومارف  ِلیلد  نیرتمهم  نآ ،

هحوبحب رد  وا  تداهـش  رگا  تفگ : ناوتیم  تأرج  هب  زین  مالـسلاهیلع ) ) رغـصا یلع  ترـضح  دروم  رد  دروخب . مشچ  هب  خـیرات  رد  ناشیا 
اریز دروخیمن ؛ مشچ  هب  هعیـش  ربـتعم  ياـهباتک  نیب  رد  زورما  زین  ناـشیا  زا  یماـن  دوـبن ، ناـیرج  نیا  رب  رایـسب  نادـهاش  دوـجو  دربـن و 

مه درگ  لوق  لقن  تروص  هب  هتشادن و  ینیع  دهاش  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دراد  راک  رس و  لاوقا  يروآ  عمج  اب  هک  تسا  ینف  یـسیونخیرات ،
تـسا يوار  ندوب  قثوم  ثیح  زا  نآ  یتسردان  ای  یتسرد و  دریگیم ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآ  رد  هک  یعوضوم  اـهنت  تسا . هدـمآ 

. دراد دوجو  مالسا  خیرات  رد  طقف  عوضوم  نیا  هتبلا  هک 
نیب هک  ییوگتفگ  ادتبا  تسا . هدش  رکذ  خـیرات  رد  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  دوجو  تابثا  رب  زین  يوق  دـهاش  ود  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا 

هدرک و مایخ  هب  ور  ماما  دهدیم . خر  رمش ، اب  ههجاوم  ماگنه  مالسلاهیلع ) ) ادهشلادیس ترـضح  دربن  تاظحل  نیرخآ  رد  مرح  لها  ماما و 
: دندومرف

، بنیز يا  ُدعَولا ؛» َبَرَق  دَق  َموَیلَا  یِّبَر ، ُۀَعیِدَو  متنَا  ِمُوثلُک ! ُِّما  ای  َو  هَّیَقُر  ای  الَا  يِدَعب ؟ مَُکل  ُنوُکَی  اَذ  نَم  يدـَلَو ! ای  ۀَنیَکُـس ! ای  بَنیِز ، ای  الَا  »
، نم دزن  دیدوب  ادـخ  ياهتناما  امـش  موثلکما ! يا  هیقر و  يا  دـنامیم ؟ یقاب  امـش  يارب  نم  زا  سپ  یـسک  هچ  منادـنزرف ! يا  هنیکـس ! يا 
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(6 .) تسا هدیسرارف  نم  داعیم  هظحل  نونکا 
ای ِتنَا  َو  مُوثلُک  مُا  ای  هاَتُخا ، ای  : » تسا هدمآ  دیامرفیم ، نانآ  هب  شنادنزرف  رسمه و  رهاوخ ، ندرک  مارآ  يارب  ماما  هک  ینخس  رد  نینچمه 

َّیلَع َنلُقَت  َو ال  ًاهجَو  َّیَلَع  َنشُمَخت  َو ال  ًابیَج  َّیَلَع  َنقَقـشَت  الَف  ُتِلُتق  اَنأ  اذِا  َنرُظنُا  باـبُر ! اـی  ِتنَا  هَمِطاـف و  اـی  ِتنَا  َو  هّیَقُر  اـی  ِتنَا  َو  بَنیَز 
نم هک  یماگنه  دیـشاب ] هتـشاد  دای  هب  و   ] دـیراد رظن  رد  ار  منخـس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلکما و  مرهاوخ ، ًارجِه ؛»

(7 .) دییوگم اوران  ینخس  دیشارخن و  تروص  دینکن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتشک 
همطاف هب  مالسلااهیلع ) ) هیقر زا  رعش  نآ  رد  هک  دنناوخیم  يرعش  شارخلد  عیاقو  نآ  زا  دعب  اروشاع  زور  رد  مالسلااهیلع ) ) بنیز ترـضح 

تسا یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدش ، دای  وا  زا  اهباتک  زا  یضعب  رد  هک  هریغص  همطاف  هک  دنکیم  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنکیم و  دای  هریغص 
. تسا هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک 

. مینکیم یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياههاگدید  یخیرات و  ياهباتک  راتفگ  هلأسم ، رتشیب  ندش  نشور  يارب  لاح 
یئاهب لماک 

هبارخ رد  ار  وا  تداهش  تسا و  هدرک  دای  مالسلاهیلع ) ) نیـسح ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  زا  هک  یباتک  نیرتیمیدق 
رما هب  هک  تسا  یماما  يربط  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدلادامع  خیش  راوگرزب ، ملاع  رثا  باتک ، نیا  تسا . باتک  نیمه  دنادیم ، ماش 
نآ زا  یئاهب  لماک  هب  نآ  يراذـگمان  رهاظ ، هب  تسا . هدـش  هتـشون  ناـخوکاله ، تنطلـس  راـگزور  رد  ناهفـصا  مکاـح  نیدـلاءاهب ، ریزو 

. تسا هدش  هتشاگن  نیدلاءاهب  رما  هب  هک  تسور 
تهج هب  اریز  تسا ؛ رادروخرب  ياهژیو  شزرا  زا  دراد ، هک  يدایز  تمدـق  لیلد  هب  هدـش و  فیلأت  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  باتک  نیا 
رامـش هب  زاتمم  یعبنم  تسا و  تیمها  زیاح  اتـسار ـ  نیا  رد  دوجوم  عبانم  تبـسن  هب  هدـش ـ  هتـشاگن  ياهدادـیور  ای  فیلأت  ندوب  کـیدزن 

، لاـمالا یهتنم  موـمهملا و  سفن  رد  یمق  ساـبع  خیـش  تسا . هـتفرگیم  رارق  هـنیمز  نـیا  رد  رایـسب  يدـعب  تاـقیقحت  هیامتـسد  دوریم و 
ار باتک  نیا  بلاطم  راوگرزب  ناملاع  زا  يرایـسب  نینچمه  دـنکیم . لقن  باتک  نآ  زا  ار  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  تداهـش  يارجاـم 

. دناهدرک دانتسا  نآ  هب  و  دییأت ، دروم 

فوهللا

ناشیا هطاحا  تسناد  دـیاب  تسا . سوواط  نب  دیـس  زا  فوهل  باتک  هدومن ، لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  نهک  ياـهباتک  زا  رگید  یکی 
( مالسلاهیلع ) ءادهشلادیس ترـضح  هک  اروشاع  بش  : » دسیونیم يو  تسا . ریگمشچ  زاتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب 

ربص هب  ار  وا  مالـسلاهیلع ) ) ماما تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع ) ) بنیز ترـضح  دـناوخیم ، ایند  ییافو  یب  رد  يراعـشا 
[ دیـشاب هتـشاد  دای  هب  و   ] دـیراد رظن  رد  ار  منخـس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما  مرهاوخ ، : » دومرف درک و  توعد 

[.« دیشاب رادنتشیوخ  و   ] دییوگم اوران  ینخس  دیشارخن و  تروص  دینکن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه 
فنخموبا لتقم  رد  بلطم  نیا  تسا . هدش  يراج  مالسلاهیلع ) ) نیسح ماما  نابز  رب  اهراب  مالسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  ربانب 

! بنیز يا  هکتاع و  يا  هیقر ، يا  هنیکس ، يا  موثلکما ، يا  : » دروآرب دایرف  مالسلاهیلع ،) ) رغصا یلع  تداهش  زا  سپ  ترضح  هک  تسه  زین 
عیبانی باـتک  رد  ق )  . 1294 ه تاـفو :  ) یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  بلطم  نیا  متفر ». زین  نم  رادـهگنادخ ؛ نم ! تـیب  لـها  يا 

. دنکیم لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا 

یحیرُطلل بختنملا 

تادلجم زا  کی  ره  هدش و  میظنت  دـلج  ود  رد  باتک  نیا  تسا . هتـشون  ق )  . 1085 ه تافو :  ) یفجن یحیط  نیدلارخف  خیـش  ار  باتک  نیا 
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لمتشم زین  ماما و  نآ  رب  يراوگوس  شاداپ  لماش  یتایاور  و  مالسلاهیلع ) ) ءادهشلادیس ترـضح  يراوگوس  نوماریپ  سلجم  هد  يواح  نآ 
رد هدوب و  نیرخأتم  زا  باتک  نیا  هدـنراگن  هچ  رگا  دـشابیم . نآ  زا  سپ  ياهدادـیور  اروشاع و  زور  ياهدادـیور  هرتسگ  رد  يراـبخا  رب 

هیقر ترـضح  نس  يو  تسا . هدرک  مـیظنت  يروآ و  عـمج  دوـخ  باـتک  رد  ار  یبوـخ  تاـعوضوم  تاـیاور و  اـما  هتـسیز ، يوفـص  رـصع 
نئازخ ةداهشلا و  رارـسا  نوچمه  يراثآ  هک  1286 ه.ق ) تافو :  ) يدـنبرد لضاف  وا ، زا  سپ  تسا . هدومن  نایب  لاس  هس  ار  مالـسلااهیلع ) )

فیرـش باتک  رد  ق )  . 1334 ه تافو :  ) یمیظعلادـبع هاش  یلع  دـمحم  دیـس  اهدـعب  تسا . هدرک  لقن  یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاطم  دراد ،
باتک زا  نیطبـسلا  یلاعم  باـتک  رد  زین  ق )  . تافو 1384 ه  ) يریاح همالع  نینچمه  تسا . هدرک  ناـیب  باـتک  نآ  زا  ار  یبلاـطم  داـقیالا ،

. تسا هدرب  هرهب  یحیرط  بختنم 

ۀیهبلا سوردلا 

: دسیونیم ۀیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  ۀیهبلا  سوردلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسحدیس  همالع 
زا ماش  هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  مالسلااهیلع ،) ) هیقر مان  هب  مالسلاهیلع ) ) نیسح ماما  نارتخد  زا  یکی 

. تسا هاگترایز  فورعم و  اجنآ  رد  شربق  دش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  تفر و  ایند 
. دناهدرک لقن  عبانم  نیمه  زا  میقتسمریغ  ای  میقتسم  دنراد ، ینخس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  رگید 

اهتشونیپ

دیآیم رب  نینچ  داشرا  رد  دیفم  خیـش  ترابع  زا  تسا . هداد  خر  دیزی  يارـس  رد  هعقاو  نیا  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  لقن  نیا  زا  - 1
دندنام و اجنآ  رد  تیب  لها  يزور  دنچ  دوب و  هتـسویپ  دیزی  يارـس  هب  هاگلزنم  نآ  دـندروآ و  دورف  هناگادـج  ییارـس  رد  ار  تیب  لها  هک 

. تسا هداد  ياج  ار  تیب  لها  قشمد  ریغصلا  باب  رد  دیزی  سپس 
هب ص 144  نازحالا ، ضایر  رد  یلو  دـشن ، تفای  ار  لاسدرخ  كدوک  نیا  مان  اهباتک  رگید  ۀـبکاسلا و  ۀـعمدلا  مومهملا و  سفن  رد  - 2

ناوناب  » ناونع تحت  ص309  ج 3 ، هعیرـشلا ، نیحایر  رد  و  تسا ، يرغـص  همطاف  وا  مان  هک  تسا  هدمآ  باحـصا  تافلؤم  یـضعب  زا  لقن 
. تسا هدرک  رکذ  نیسحلا  تنب  هیقر  ار  وا  البرک » تشد 

. تسا هدید  باوخ  رد  ار  ردپ  هک  هدوب  نیا  رتخد  روظنم  دیاش  - 3
ۀبکاسلا 5/141. ۀعمدلا  مومهملا 456 ؛ سفن  - 4

ص 179 . ج 2 ، یئاهب ، لماک  - 5
ص 511. ش ، 1373 ه .  لوا ، پاچ  فورعملاراد ، مق ، مالسلاهیلع ،)  ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  6 ـ

ص ق ، ه .   1414 لوا ، پاـچ  هوسا ، تاراـشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  نیدلادعـس ، نب  نسحلاوـبا  مساـقلاوبا  سوواـط ، نبا  7 ـ
رییغت .) یکدنا  اب  ،) ص 236 يرولا ، مالعا  141 ؛

اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  یگدنز 

باتک تاصخشم 

ییاضر دمحم  هدنسیون :
اونین میمش  هاگیاپ  رشان : 
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  فیرش  ّنس 

، میریذـپب ار  ناشیا  دـلوت  لصا  رگا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خـیرات  ناـیم  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  فیرـش  ّنس  هراـبرد 
ساسا رب  تسا . هدش  رپرپ  ق ،  . لاس 61 ه رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ  ای  هس  ناشیا  هک  تسا  نیا  روهـشم 
یبتجم نسح  ماما  رـسمه  رتشیپ  هک  تسا  قاحـسا  ّما  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  رداـم  ماـن  یخیراـت ، ياـهباتک  یـضعب  ياههتـشون 

ردام ( 1 .) تسا هدمآرد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  دقع  هب  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  تیصو  هب  ناشیا ، تداهش  زا  سپ  هدوب و  مالسلاهیلع ) )
ناشیا هینک  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگ  هب  انب  دیآیم . رامش  هب  مالـسا  تلیـضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح 

نیا رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدمآ  هّیعاضق  رفعجما  اهباتک ، یضعب  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  ردام  مان  ( 2 .) تسا هحلط  تنب 
هاشداپ موس  درگدزی  رتخد  نانز ؛ هاـش  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  رداـم  نیطبـسلا ، یلاـعم  هدنـسیون  نینچ  مه  تسین . تسد  رد  هراـب 
یمارگ ردام  دمآرد و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  جاودزا  هب  يو  دوب . هدش  ریـسا  ناریا  هب  ناناملـسم  هلمح  رد  هک  دـنکیم  یفرعم  یناریا ،

دلوت ماگنه  ناشیا  اریز  هدشن ؛ هتفریذپ  رصاعم  ناسیون  خیرات  رظن  زا  بلطم  نیا  ( 3 .) دیآیم رامش  هب  زین  مالسلاهیلع )  ) داجس ماما  ترضح 
نیا زا  دناهتـسناد . ق   . لاس 37 ه رد  ینعی  البرک ، هعقاو  زا  شیپ  لاـس  ار 23  وا  تشذگرد  خیرات  هتفر و  ایند  زا  مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما 
کی رد  اهنت  هلأسم  نیا  دشاب . هدمآ  ایند  هب  البرک  هثداح  زا  شیپ  لاس  راهچ  ای  هس  هلـصاف  رد  هک  دشاب  یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  ور ،

تسا . مالسلاهیلع ))  ) داجس ماما  ردام   ) ونابرهش زا  ریغ  یسک  نانز  هاش  مییوگب  هک  دشابیم  لح  لباق  تروص 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  يراذگ  مان 

؛ تسا هدوب  همطاف  ناشیا  یلـصا  مان  هدوب و  ترـضح  بقل  مسا  نیا  ایوگ  ( 4 .) تسا هدـش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  ـالاب  ینعم  هب  یقر »  » زا هیقر 
نامه ناشیا  هک  نیا  لامتحا  عبانم ، یخرب  ناعذا  هب  دروخیم و  مشچ  هب  رتمک  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  ماـن  اریز 

ناکما دناهتشاد و  مسا  ود  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  نادنزرف  زا  یضعب  عقاو ، رد  ( 5 .) دراد دوجو  دشاب ، مالسلاهیلع )  ) نیسحلا تنب  همطاف 
باتک رد  هچنانچ  دراد . دوجو  اعدم  نیا  تابثا  رب  یلیالد  زین  خیرات  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  دراد . دوجو  ناشیا  نادـنزرف  رد  زین  یمـسا  هباشت 

ردام مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  نوچ  دوب و  همطاف  مان  هب  یکچوک  رتخد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  خیرات 
هک هنوگ  نامه  تشاذـگیم . همطاف  ار  شمان  دادیم ، ناـشیا  هب  ادـخ  هک  يرتخد  دـنزرف  ره  دنتـشادیم ، تسود  رایـسب  ار  ناـشراوگرزب 

ماـن رد  زین  ناـماما  رگید  هریـس  تسا  ینتفگ  ( 6 «.) دـیمانیم یلع  ار  يو  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  ناشردـپ  مارتحا  هب  دنتـشاد ، رـسپ  هچره 
. تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ 

اهتشون یپ 

لضف یلعوبا  یسربطلا ، ص216 ؛  ج2 ، اتیب ، هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرالا ، 1 ـ 
، نارهت داشرالا ، دـمحم ، نب  دـمحم  دـیفم ، 2 ـ  ص251 . ق ،  . ه  1399 ۀـفرعملا ، راد  توریب ، يدـهلا ، مـالعأب  يروـلا  مـالعا  نسحلا ، نب 
، يدهم دـمحم  يریاح ، 3 ـ  ص251 . يرولا ، مـالعا  ص200 ، ج2 ، ش ، ه .   1378 مراهچ ، پاچ  یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  تاراشتنا 

راد توریب ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نـب  دـمحم  روـظنم ، نـبا  4 ـ  ص214 . ج2 ، ش ، ه .   1363 یـضرلا ، تاروشنم  مق ، نیطبـسلا ، یلاـعم 
ش، 1379 ه .  رورـس ، تاراشتنا  مق ، ـالبرک ، هصق  یلع ، درفنم ، يرظن  5 ـ  ص293 . ج5 ، ق ، 1416 ه .  لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلاءاـیحا 

ص210. ج44 ، ق ، 1404 ه .  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، ر.ك : 6 ـ  یقرواپ ص518 .

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  قشمد  هراتس 
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باتک تاصخشم 

یمیقم بیبح  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

هحفص 211 
. دیدینش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  اروشاع و  زا  يدایز  ياه  ناتساد  اهراب  اهراب و  امش  همه  اه ! هچبالبرک  رد  یکدوک 

هدیکچ

یکی دیسانش . یم  ورانوا  دیدینش و  يزیچ  مه  ندوب  البرک  رد  هک  یناکدوک  هرابرد  الاح  ات  منیبب ،
ماما هلاس  هس  رتخد  مالسلااهیلع  هیقر  اه ! هچب  تشاد . مان  هیقر  دوب ، البرک  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناکدوکزا 

. هشاب شناشیوخ  وردپ  رانک  رد  ات  دوب  هدموا  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هداوناخ  هارمه  هب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح 
ماش نیمزرس  رد  مک ، نس  نومهرد  مه  هرخالاب  تشاد و  تسود  یلیخ  یلیخ  ور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  نوا 

، ولوچوک بنیزردپ  دای  هب  . ننزب فرح  نوتارب  هیقر  ترضح  هرابرد  رت  شیب  ات  دیاوخب  نوتارت  گرزب  زا  هک  مراودیما  دیـسر . تداهـش  هب 
دینود یم  هنز . یم  هقلح  شامشچ  يوت  کشا  هونش ، یم  ور  مالسلااهیلع  هیقر  مسا  تقو  ره 

مه امش  هدرک . شتحاران  یلیخ  هک  هدینش  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هرابرد  ناتساد  هی  نوا  هخآ  اه ؟ هچب  ارچ 
، ادخ نید  نانمشد  یتقو  اروشاع ، رصع  دینک . شوگ  بوخ  سپ  دیونشب ، ور  ناتساد  نوا  دیاوخ  یم 
هدش عمج  اه  همیخ  زا  یکی  يوت  كدوک  هدع  هی  ندوب ، هدنوسر  تداهش  هب  ور  شنارای  نیسح و  ماما 

، نریم یم  یگنشت  تدش  زا  نراد  انوا  دید  هک  نمشد  هاپس  هدنامرف  ندوب . هنشت  یلیخ  یلیخ  انوا  ندوب .
، دروخن بآ  نوا  زا  هیقر  ترضح  ، دیسر هیقر  ترضح  هب  یتقو  یلو  هدب . انوا  هب  بآ  یمک  تساوخ 

يارب ور  بآ  تساوخ  یم  نوا  دیود . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  فرط  هب  تشادرب و  ور  بآ  فرظ 
مالس مه  اب  همه  دوب . هدش  دیهش  هگید  الاح  هیقر ، ردپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  اه  هچب  یلو  هربب ، شردپ 

شنارای نیـسح و  ماما  يرادازع  مسارم  وت  شردام  اب  هشیمه  هک  هییولوچوک  رتخد  هیـضرمقس ، . کـچوک هیقر  گرزب  حور  هب  میتسرف  یم 
تکرش

ابیز یلیخ  یلیخ  راک  هی  تسه ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تداهش  زور  هک  يزور  نینچ  لاس  ره  نوا  هنک . یم 
هب زور  نیا  يوت  هراد و  یمرب  ور  یبآ  هزوک  لاس  ره  هر ، یم  ناتسکدوک  هب  هزات  هک  هیضرم  هد . یم  ماجنا 

. هنوسر یم  بآ  نتسه  هنشت  هک  ینارذگهر  لحم و  یلاها  هب  هیقر ، ترضح  البرک  هنشت  كدوک  دای 
هچ اروشاع  هعقاو  زا  دعبریسا  كدوک  . دناربمایپ هداونوخ  ناتسود  هک  نامیا  اب  بوخ و  ياهرـسپ  اهرتخد و  همه  موناخ و  هیـضرم  هب  نیرفآ 

هلب دیدینش . نوتارت  گرزب  زا  الاح  ات  امتح  دینود . یم  امش  داتفا ؟ یقافتا 
هدید مه  ولوچوک  رتخد  هی  ارسا ، نیا  نویم  درک . ریسا  ندوب ، هدنوم  هدنز  هک  ور  ییاسک  مامت  نمشد 

هب شردپ  تداهش  زا  دعب  الاح  هک  مالسلااهیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  دوب . هیقر  ولوچوک  رتخد  نیا  دش . یم 
نوا اب  هیقر  ترضح  اه ، هچب  دینیب  یم  تفر . یم  ماش  فرط  هب  هگید  يارسا  بنیز و  شا  همع  هارمه 
ولوچوک رتخد  نیا  یتح  هک  ندوب  محر  یب  ردق  نوا  انمشد  نوا  هدیشک . یتخس  ردقچ  مک  لاس  نس و 

مامت هک  میاوخ  یم  ادخ  زا  مینک و  یم  دنلب  نومسآ  هب  ور  نوماه  تسد  همه  سپ  نداد . یم  رازآ  مه  ور 
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همه دیـسر . یم  شوگ  هب  كدوک  هی  يادص  ماش ، ياه  هبارخ  يوت  زاکچوک  دیهـش  . هللاءاش نا  نشب . دوبان  تیب  لهاو  ادخ  نید  يانمـشد 
، ندوب ارسا  نویم  رد  هک  ییانوا 

دوب و هدش  رادیب  باوخ  زا  الاح  نوا  هنیسح . ماما  کچوک  رتخد  هیقر ، يادص  نیا  هک  نتسنود  یم 
روتسد هک  یسک  دیزی ، تقو  نوا  دوب . هدید  ور  شردپ  باوخ  راگنا  وا  تفرگ . یم  ور  شردپ  غارس 

رتخد هب  ور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  داد  روتسد  ننوسرب ، تداهش  هب  ور  شنارای  نیسح و  ماما  دوب  هداد 
هلان دایرف و  اب  دید ، ور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  هدیرب  رس  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یتقو  ندب . نوشن  ولوچوک 

. درک زاورپ  یبآ  نومسآ  يوس  هب  شحور  اج ، نومه  تخادنا و  شردپ  هدیرب  رس  يور  وشدوخ 
. وا دنلب  حور  هب  ام  مالس 

مالسلااهیلع نوتاخ  ـه  یقر ترضح  « 6  » نینوخ ياه  هراتس 

باتک تاصخشم 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  « 6  » نینوخ ياه  هراتس 
نارگوفر نیسحدّمحم  نیودت :

ناهفصا هّیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  مامتها  هب 
يراسوک لالج  ییارآ : هحفص  شیاریو و  پیات ،

1391 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یلاتیجید :  رشان 
زییاپ 1391 لّوا ،  پاچ : تبون 

ددع  1500 ژاریت :
لایر  25000 تمیق :

0311  - 4704081 شخپ : زکرم  نفلت 
fatemiyeh135@Gmail.com

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  همانترایز ي 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 
ُمالَّسلا ٍِبلاَط  ِیبَا  ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمؤُْملاِریمَا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب  َو  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  مالَّسلا  َو  ِۀَّیَِحت  ِْکیَلَع  َۀَّیَقُر  انَتَدِّیَـس  اَی  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلا 

َْتِنب ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتانِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْملا  ُُّما  يْربُْکلا  َۀَـجیدَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاَْعلا  ِءآِسن  ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  َْتِنب  ای  ِکـْیَلَع 
اَُهتَّیَا ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةَدیهَّشلا  ِۀَـقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدـیهَّشلا  ِْنیَـسُْحلا  َْتِنب  ای  ْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  ِّیلَو  َتُْخا  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  ِِّیلَو 

َو ِْکیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِۀَّیِهَْبلا  ِۀَمُولْظَْملا  اُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَلِضاَْفلا  ِۀَّیِکَّزلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّیِقَّنلا  ِۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّیِضْرَْملا  ِۀَّیِضَّرلا 
اَِمب ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیموُصْعَْملا  َنیِرِهاَّطلا  َنیبیَّطلا  ِكِدادْـجأ  َو  ِِکئابآ  َعَم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِكاوأَم  َو  َِکلِْزنَم  ُهللا  َلَـعَجَف  ِِکنَدـَب  َو  ِکِـحوُر  یلَع 
ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَـس  یلَع  ُهللا  یَّلَـص  َو  ُُهتاـکََرب  َو  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِفیرَّشلا  ِکـِمَرَح  َلْوَح  َنیِّفاـْحلا  ِۀَِـکئالَْملا  یَلَع  َو  ِراَّدـلا  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص 

َنیمِحاَّرلا .» َمَحْرَا  اَی  َِکتَمْحَِرب  َنیِرِهاَّطلا  َنیِبیَّطلا 
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همدقم

یلاعت همسب 
تبیـصم تسا  یندشن  شومارف  ملاع  نیا  ضارقنا  ات  هدـش و  حرطم  دوجو  ملاع  رد   7 مدآ ترـضح  تقلخ  يادتبا  زا  هک  یبئاصم  زا  یکی 

 » هدـمآ ءاروشاع  دنّـسلا  حیحـص  ترایز  نتم  رد  هک  هچنآ  قبط  تفگ  دـیاب  هکلب  تساروشاع ، زوسناـج  هعقاو ي  7 و  نیسح ماما  ترضح 
. تشاد دهاوخن  هتشادن و  دوجو  ملاع  رد  نآ  زا  رتگرزب  هک  تسا  یتبیصم  مالْسِإلا » ِیف  اَهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  َو  اَهَمَظْعَأ  اَم  ًۀَبیِصُم 

زا دنا و  هدرک  هیرگ  اهنآ  زا  یضعب  هدش و  نوزحم  ًابلاغ  هک  دومرف  نایب  يوحن  هب  دوخ  يایبنا  مامت  يارب  ار  اروشاع  هّیـضق ي  لاعتم  يادخ 
هدرک تنعل   7 نیـسح ماما  لتاق  هب  دنا  هدرک  روبع  البرک  زا  هک  یئایبنا  مامت  هدش و  يراج  نوخ   8 یسوم ترضح  میهاربا و  ترضح  ندب 

یـسلجم هماّلع ي  موحرم  راونألاراحب  فیرـش  باتک  هب  دـنناوت  یم  مرتحم  نیقّقحم  تسا . نوریب  همّدـقم  نیا  زا  نآ  طسب  حرـش و  هک  دـنا 
. دنیامرف هعجارم  ات 44  هرامش ي 37  ثیداحا  یلا 245  هحفص ي 242  زا  دلج 44  هماقم  هللا  یلعا 

ترـضح تبیـصم  ًالثم  تسین  نآ  زا  رتالاب  یتبیـصم  هک  تسا  رادروخرب  ّتیمها  نیا  زا  ـالبرک  بئاـصم  کـت  کـت  تسا  رکذ  لـباق  هتبلا 
.7 مساق ترضح  ای   7 لضفلاابا

هّیقر ي ترـضح  ، 7 نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  هلاـس ي  هس  رتـخد  تبیـصم  هدوب  رادروـخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  هک  يرگید  بئاـصم  زا 
. تسا  3 همولظم

ییاه هجنکش  هدید و  ناوارف  ّتیذا  همولظم  نآ  تراسا  ریـسم  رد  هک  تسا  همّظعم  هنادزان ي  نآ  تراسا  ثحب  نآ  ّتیمها  لئالد  هلمج  زا 
، ریجنز ای  بانط  هب  ناکدوک  یّتح  دارفا  مامت  نتـسب  ًالثم  تسا . جراخ  ناسنا  تقاط  زا  اهنآ ، زا  یـضعب  ندینـش  نتفگ و  هک  هدومن  لّـمحت 
رد اهنآ  نداد  ياج  هفوک و  رد  اهنآ  ندرک  ینادـنز  هیرگ ، زا  اهنآ  ندرک  تکاس  ای  ندرک  تکرح  عیرـس  رطاخ  هب  اهنآ  هب  هنایزات  اـب  ندز 

ردپ هدـیرب ي  رـس  رانک  رد  لفط  نیا  نداد  اج  رگید  هدـش و  دراو  تیب : لها  رب  ماش  رهـش  رد  هک  یبئاصم  مامت  هفاضا ي  هب  ماش  هبارخ ي 
. ّلحم نآ  رد  هنادرد  نآ  هنابیرغ  ندش  نفد  ناشراوگرزب و 

نارگوفر نیـسح  ياقآ  بانج  ردقنارگ  حاّدـم  طسوت  هک  تسا  نینوخ  ياه  هراتـس  ياه  باتک  هلـسلس  زا  هرامـش  نیمـشش  رـضاح  باتک 
. تسا هدش  پاچ  ناهفصا  هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  طسوت  نیودت و 

زا رتمک  ینآ و  ترخآ ، ایند و  دـیامرف و  تیانع  ناـگمه  هب  ار   7 نیسح ماما  ترضح  سّدقم  ناتـسآ  هب  تمدخ  قیفوت  دنوادخ  تسا  دیما 
دیامرفن . ادج  هسّدقم  تاوذ  نآ  زا  ار  ام  ینآ 

درف مئاق  دّمحم  دّیس 
ناهفصا هیمطاف ي  عمتجم  یگنهرف  روما 

يرمق يرجه  هّجحیذ 1433 

7 نیسح ماما  نادنزرف  هب  هراشا 

لامک زا  لـقن  هب  تسا ) هدرک  فیلأـت  يرمق  يرجه  لاس 678  رد  ار  باتک  نیا  هک   ) همغلا فشک  باـتک  بحاـص  یلبرا  یـسیع  نب  یلع 
هنیکس و بنیز ، ياه  مان  هب  رفن  هس  اهرتخد ، شرامش  ماگنه  وا  یلو  تشاد ، رتخد  راهچ  رسپ و  شـش   7 نیسح ماما  هک  تسا  هتفگ  نیّدلا 

. دشاب هدوب   3 هّیقر ترضح  نیمه  رتخد ، نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا  دروآیمن . نایم  هب  يرکذ  یمراهچ  زا  دربیم و  مان  ار  همطاف 
: دسیونیم نیطبّسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  هماّلع ي 

و رسپ ، شش  دنزرف ، هد  ياراد   7 نیسح ماما  دنسیونیم : هعیش  نّنـست و  لها  ياملع  زا  نارگید  یعفاش و  هحلط ي  نب  دّمحم  دننام  یـضعب 
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. تسا هدوب  رتخد  راهچ 
هّیقر .: و  يربک ، همطاف ي  يرغص ، همطاف ي  هنیکس ، زا  دنترابع  ناشیا  نارتخد  دسیونیم : سپس 

3 هّیقر مان  اب  هطبار  رد  هاتوک  یقیقحت 

زا یکی  مان  ًالثم  هتـشاد ، دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  مان  نیا  تسا . یّقرت ) الاب و  فرط  هب  دوعـص   ) ینعم هب  ءاقترا  زا  لـصا  رد  هّیقر ، هملک ي 
دشابیم .  هّیقر   6 ادخ لوسر  ردپ  هّمع ي  هک  تسا ، هدوب  هّیقر  ( 6 ربمایپ مّود  ّدج   ) مشاه نارتخد 

نارتخد زا  یکی  نآ ، زا  سپ  تسا .  3 هجیدخ ترضح  زا   6 ادخ لوسر  نارتخد  زا  یکی  تشاد ، ار  مان  نیا  مالسا ، رد  هک  یـسک  نیتسخن 
رفن دنچ  زین  رگید  ناماما  نارتخد  نایم  رد  دـمآرد .  7 لیقع نب  ملسم  ترضح  يرـسمه  هب  هک  تشاد ، مان   3 هّیقر زین  ، 7 یلع نینمؤملاریما 

يرغـص هّیقر ي  هّیقر و  هب  هک   7 مظاک یـسوم  ماما  نارتخد  زا  رفن  ود  7 و  یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  ماـن  نیا 
دندشیم . هدناوخ 

3 هّیقر ترضح  ردام  ردپ و 

:3 هّیقر ترضح  ردپ 
هتشاد یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  دنشاب  یم  نآ  زا  رت  فورعم  هک  دنتـسه   8 یلع نب  نیسح  ماما  ترضح  ، 3 هّیقر ترضح  راوگرزب  ردپ 

تسا . نکلَا  نایب ، زجاع و  ماما ، نآ  فیصوت  زا  ملق  دنشاب و 
:3 هّیقر ترضح  ردام 

: دسیونیم يرئاح  هماّلع ي  نیطبّسلا  یلاعم  رد 
دنشابیم .  ینت  رهاوخ   7 داّجس ماما  اب   3 هّیقر ترضح  لوق  نیا  رب  انب  هک  دوب  درجزی  رتخد  نانز  هاش  ، 3 هّیقر ترضح  ردام 

7 نیسح ماما  شردارب  هب  دوخ  ّتیصو  رد  ترـضح  نآ  دوب و   7 نسح ماما  رسمه  ًالبق  هک  قاحـسا  ّما  ار  ترـضح  نآ  ردام  رگید  بتک  رد 
 . دنربیم مان  درمشرب ، وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لئاضف  دنک و  جاودزا  قاحسا  ّما  اب  هک  درک  شرافس 

 . دیامنیم یفّرعم  هحلط  تنب  قاحسا  ّما  ار   3 هّیقر ترضح  ردام  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

3 هّیقر ترضح  ّنس 

. دوب لاس  راهچ  رگید  ياهراپ  قباطم  لاس و  هس  اه  تیاور  زا  ياهراپ  قبط  تداهش ، ماگنه   3 هّیقر ترضح  كرابم  ّنس 
رتخد هک ، تسا  هدـمآ   1 يدـنجریب هماّلع ي  هتـشون ي  مایالا  روهّـشلا و  عیاقو  باتک  رد  دـناهدرک . لقن  لاس  تفه  لاـس و  جـنپ  زین  یخرب 

هدش لقن  زین  سدـقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هک  نانچ  درک ، تافو  لاس 61  رفظملارفص  هام  مجنپ  زور  رد   7 نیسح ماما  کچوک 
تسا .

اروشاع رصع  رد   7 نیسح ماما  ترضح  عادو 

مرح  لها  اب 
دـناهداتفا و نیمز  يور  هک  دـید  ار  دوخ  باحـصا  زا  رفن  ود  داتفه و  مولظم  ماما  نوچ  هک  هدومن  رکذ  راونـألاراحب  رد   1 یسلجم هماّلع ي 

. دش اههمیخ  هّجوتم  عادو  تهج  هب  تسا ، هدنام  اهنت  سکیب و 
« . مالَّسلا یِّنِم  َّنُْکیَلَع  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  اَی  ۀَمِطاف ، اَی  َو  ُبَْنیَز  اَی  َو  ۀَِکتاَع  اَی  َو  ۀَّیقر  اَی  َو  ُۀَْنیَکُس  اَی  يَداَن  َو  » 
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. ظفاحادخ موثلک ، ّما  يا  همطاف و  يا  بنیز و  يا  هکتاع و  يا  هّیقر و  يا  هنیکس و  يا  دز : ادص  ار  مرح  لها 
کی ترـضح  دندرک . دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  و  دندیود ، نوریب  اههمیخ  زا  یگمه  دندینـش  ار  ادص  نیا  نوچ  نازینک  نارتخد و  نانز و 

دومرف : ترضح  دیشک ... دوخ  هتخوس  لد  زا  هآ  درک و  ناشیا  هب  یترسح  هاگن  دزیم ، شتآ  ار  اهلد  هک  دومرفیم  یشرافس  ار  کی 
«. َّنُهتَّکَسَف ُءاسِّنلا  َنْخَراضَتَف  ِباَذَْعلا ، َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َو  ِباکِّرلا  َمامأ  ْمُکَنُوقوُسَی  ِدیبَْعلاَک  ٍدیَعب  َْریَغ  ْمُِکب  یِّنأَک  َو  » 

، دننکیم باذع  دنناودیم و  اه  بسا  ولج  رد  هدرک ، ریـسا  نازینک  ناگدـنب و  لثم  ار  امـش  یکیدزن ، نیا  رد  هک  منیبیم  ایوگ  رهاوخ ، يا 
نادیم هناور ي  سپـس  دومن و  ییابیکـش  هب  رما  دینادرگ و  تکاس  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  دندرک ، دـنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادـص  مرح  لها  هک 

دش .

اروشاع زور  رد   7 نیسح ماما  عادو 

 3 هّیقر ترضح  اب 
مدرکیم : هاگن  هداتسیا  رکشل  فص  ود  نایم  رد  دیوگ  لاله  نب  عفان  هکنانچ 

«. ٌناشْطَع یِّنِاَف  ََّیِلا  ْرُْظنُا  َِۀبَا  اَی  َْتلاَقَف : اهیبأ  ِْلیَِذب  ْتَذَخَا  َو  ْتَءاَج  ًۀَیِکَاب  ًةَریغَص  ُْتیأَرَف  » 
هب یهاگن  ترـضح  نآ  ماهنـشت ، رایـسب  هک  بایرد  ارم  ردـپ ! يا  درک : ضرع  تفرگ و  ار  مولظم  ماما  نماد  دـمآ و  یکچوک  رتخد  مدـید 

هدید ، رون  يا  نک  ربص  دندومرف : هتسیرگ و  هدرک و  لفط  نآ  تروص 
«. یلیکَو ُهَّنِاَف  َکیقُْسی  ُهللا  » 

. تسا نم  لیکو  وا  انامه  داد ، دهاوخ  بآ  ار  وت  دنوادخ 
هلاس هس  رتخد  تفگ : یـصخش  دراد ؟ مان  هچ  تسیک و  لفط  نیا  مدیـسرپ  دیوگ : لاله  نب  عفان  دینادرگرب . همیخ  هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد 

 . تسا هّیقر  نیسح ، ي 

دای هب  اروشاع  ماش  رد   3 هّیقر ترضح 

دروخن بآ  ردپ  هنشت ي  بل 
. دنتفای ار  تیب : لها  زا  كدوک  ًاعومجم 23  اههمیخ  نورد  رد  دنتخیر ، اههمیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 

. دنهدب بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعس  رمع  دنتـسه . گرم  رطخ  رد  یگنـشت  تّدش  رثا  رب  كدوک ، نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعـس  رمع  هب 
نایهاپس زا  یکی  درک . تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود  ناود  تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترـضح  نآ  دیـسر   3 هّیقر ترضح  هب  تبون  هک  یتقو 

؟ يوریم اجک  دیسرپ : نمشد 
بل اب  ار  تردپ  روخب . تدوخ  ار  بآ  تفگ : وا  مربب .» بآ  شیارب  منک و  ادیپ  ار  وا  مهاوخیم  دوب ، هنـشت  میاباب  دومرف « :  3 هّیقر ترضح 

« . مماشآیمن بآ  مه  نم  سپ  دومرف « : درکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد   3 هّیقر ترضح  دندرک ! دیهش  هنشت 

ردپ نینوخ  رکیپ  رانک   3 هّیقر ترضح 

نابیرغ  ماش  رد 
تسا : هدمآ  نویعلا  یکبم  باتک  رد 

. دیباوخ یکدنا  يا ، هتخوس  مین  همیخ ي  ریز  رد   3 بنیز ترضح  نابیرغ ، ماش  رد 
: دومرف  3 همطاف ترـضح  يراد !؟ ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناج ! رداـم  درک : ضرع  دـید . ار   3 ارهز همطاف ي  ترـضح  شردام  باوخ  ملاع  رد 
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هک یماـگنه  دوخ  نم  دومرف « :  3 ارهز ترضح  میوگب ؟ یـسک  هچ  هب  ار  ماهوکـش  سپ  درک : ضرع   3 بنیز ترضح  مرادن . ندینـش  بات 
«. نک ادیپ  ار   3 هّیقر زیخرب و  نونکا  مدوب . رضاح  دندرکیم ، ادج   7 نیسح مدنزرف  ندب  زا  رس 

رـس هلان  دندرکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  ، 3 موثلک ّما  شرهاوخ  اب  تفاـین . ار   3 هّیقر ترـضح  دز ، ادص  هچ  ره  تساخرب .  3 بنیز ترضح 
دندید هراپ ، هراپ  ياه  ندب  رانک  دندینش . ار  وا  يادص  هاگلتق  کیدزن  هک  نیا  ات  دنتخادرپ  وجتـسج  هب  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دندادیم ،

ترـضح دنکیم . لد  درد  تسا  هدینابـسچ  ردپ  هنیـس ي  هب  ار  شیاه  تسد  هک  یلاح  رد  هدـنکفا و  ردـپ  رّهطم  رکیپ  يور  ار  دوخ   3 هّیقر
رکیپ هنوگچ  دیسرپ :  3 هّیقر زا   3 هنیکس هار  ریسم  رد  دنتشگزاب . همیخ  هب  مه  اب  دمآ و  زین   3 هنیکس تقو  نیا  رد  درک . شزاون  ار  وا   3 بنیز

« . متسه اج  نیا  رد  نم  اجنیا ، ایب  دومرف : هک  مدینش  ار  مردپ  يادص  هاگان  هک  مدرک  ردپ  ردپ  ردق  نآ  داد « : خساپ  وا  يدرک ؟ ادیپ  ار  ردپ 

ماش هبارخ ي 

تیفورعم نآ  نامتخاس  يرامعم و  زرط  نامز  نآ  رد  و  دوب ، هدش  هتخاس  هیواعم  روتـسد  هب  هک  لّلجم ، رایـسب  دوب  يرـصق  رد  دیزی  سلجم 
ار نآ  تساوخ  هیواعم  هک  یماگنه  هدش : هتفگ  دناهتشون و  نآ  تافیرشت  نییزت و  يرامعم و  زا  یلّصفم  حرش  نیخروم  و  تشاد ، یـصاخ 
. درک يراددوخ  هناـخ  شورف  زا  تشاد  هیحاـن  نآ  رد  هبورخم  ياهناـخ  هک  ینزهریپ  یلو  دـیرخ ، نیکلاـم  زا  ار  نآ  فارطا  لزاـنم  دزاـسب 

ناوریـشونا لثم  ات  نکن  ار  راک  نیا  هک  دـندرک  عنم  ار  وا  ناکیدزن ، رگید  صاع و  ورمع  دریگب ، ار  لزنم  نآ  روز  اب  تساوخ  هیواعم  نوچ 
تروص هب  ار  ناویا  و  دنک ، تحاران  ار  ياهناخ  بحاص  هک  دادن  هزاجا  شتلادع  نئادم  ناویا  نتخاس  يارب  هک  يوش ، روهـشم  تلادـع  هب 

. تخاس صقان 
 . دنام یقاب  تلاح  نامه  هب  شرانک  رد  هبارخ  هناخ  نآ  تخاس و  ار  رصق  درک و  رظن  فرص  نزریپ  هناخ ي  زا  هیواعم 

: ءادهّشلادّیس تیب  لها  نادنز  ماش ، هبارخ ي 

هزاجا دندوب و  روصحم  اجنآ  رد  اهنآ  اریز  تسا ، هدش  هاگتـشادزاب ) نادـنز و   ) سبحم هب  ریبعت  هبارخ ، نآ  زا   1 قودص موحرم  تیاور  رد 
: دسیونیم يو  دنورب . رگید  ياج  هب  دنتشادن 

ْتَرَّشَقَت یَّتَـح  ٍّرَق  ـال  َو  ٍّرَح  ْنـِم  ْمُـهُّنُکَی  ـال  ٍسِبْحَم  ِیف   8 ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  َعَـم  َنِْسبُحَف ]  ] سبحف ِْنیَـسُْحلا : ِءاَِـسِنب  َرَمَأ  ُهَّللا  ُهَـنََعل  َدـیِزَی  َّنِإ  » 
« . مُهُهوُجُو

دندوب ناما  رد  امرگ  زا  هن  اج  نآ  رد  اهنآ  دندرک . سبح  یّلحم  رد   7 داّجس ماما  هارمه  ار  نیسح : ماما  تیب  لها  هک  داد  روتسد  دیزی  انامه 
 . تخادنا تسوپ  ناشیاه  تروص  نآ  رثا  رب  هک  نآ  ات  امرس ، زا  هن  و 

ماش حبص و  هدیدغاد ، ِناریسا  نآ  هدیدمتـس و  ِنابیرغ  نآ  دنداد ، لزنم  ماش  هبارخ ي  رد  ار   3 لوتب همطاف ي  يرارذ  لوسر و  دالوا  نوچ 
هک دندیدیم  دندیـشکیم ، فص  هبارخ  برد  لاسدرخ  لافطا  نآ  دـشیم  هک  اهرـصع  دـندوب . هحون  هلان و  رد  دوخ  دیهـش  ناناوج  يارب 

ناغرم دننام  هتسخ  نالفط  نآ  دنوریم . دوخ  ياههناخ  هب  هدرک  هیهت  نان  بآ و  هتفرگ  ار  دوخ  لافطا  دنتسه  لاحشوخ  مّرخ و  ماش  مدرم 
؟ میرادن اباب  رگم  میرادن ؟ هناخ  ام  رگم  هّمع ! يا  هک  دنتفرگیم  ار  هّمع  نماد  هتسکش  رپ 

. تسا هتفر  رفس  هب  امش  ياباب  هنیدم و  رد  امش  ياههناخ  ناگدید ، رون  ارچ  دومرفیم :

ماش هبارخ ي  رد   3 هّیقر ترضح  ندید  باوخ 

ترضح نآ  تداهش  و 
: دیسیونیم نیمرحلا ) حابصم   ) بحاص
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ِکلف دیمرآ و  شتمحرم  ّلظ  رد  دیدرگ و  داش  شرادید  زا  دـید و  ایؤر  ملاع  رد  ار  ردـپ  اه  بش  زا  یبش   7 نیسح ماما  هلاس ي  هس  لفط 
هیرگ هب  عورش  دیدن . ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ  زا  همرتحم  نآ  نوچ  دنیبب . تسناوتن  هریغص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عون  نیا  وج ، هزیتس 

: دومرف باوج  رد  همولظم  نآ  دندیسرپ ، وا  زا  هیرگ  ببس  دشن . مارآ  دنداد  یّلست  ار  وا  تیب : لها  هچ  ره  درک .
«. ِیْنیَع ُةَُّرق  َو  يِِدلاَِوب  ِینُوتیا  ِیبَا  َْنیأ  » 

. دیروایب ارم  مشچ  رون  ردپ و  تساجک ؟ نم  ردپ 
رظتنم زین  تیب  لها  دوخ  دشن . مارآ  دنداد  یّلـست  دنچ  ره  تسا ، هدید  باوخ  رد  ار  ردـپ  همیتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ 

سپ دندش . هلان  يراز و  هیرگ و  لوغشم  هدش  هزاوآ  مه  هریغـص  نآ  اب  همه  تسکـش . ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ، هیرگ  يارب  هناهب 
نانچ ناشیا  هیرگ ي  يادص  و  دنتخیریم ، دوخ  رـس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دـندزیم و  اه  تروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم 

. دیسر رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب 

یقشمد هللادبع  نب  رهاط  لوق 

دزن یبش  مدومنیم . لوغشم  ار  وا  مدرکیم و  تبحص  وا  يارب  اه  بش  رثکا  مدوب و  نوعلم  دیزی  میدَن  نم  دیوگ : یقشمد  هللادبع  نب  رهاط 
هداتفا و شپت  رد  مبلق  تسا و  بلاغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاط ! يا  تفگ : نم  هب  سپ  دوب ، هتشذگ  بش  زا  مه  يردق  مدوب و  نوعلم  نآ 

لاعفا زا  ریگ و  نماد  رد  ار  نم  رس  ایب  مرادن . ندرک  تبحص  نتـسشن و  تلاح  هک  مراد  هّصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ، رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد 
یناروـن رـس  و  تفر ، باوـخ  هب  نیعل  نآ  متفرگ . نـماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نـم  دـیوگ : رهاـط  نـکم . تبحـص  نـم  هتـشذگ  هتـسیاشان و 

. دوب ام  لباقم  رد  الط  تشط  رد  تقو  نآ  رد   7 ادهّشلادّیس
، مدوب هودنا  رد  نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دـش . دـنلب  هبارخ  زا   7 نیـسح ماما  مرتحم  مرح  نایگدرپ  هلان ي  هک  مدید  تشذـگ  یتعاس  نوچ 
7 نیـسح ماـما  ياـه  مشچ  زا  هک  مدـید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب  دومن !؟  7 نینمؤملاریما دـالوا  هب  دـیزی  هک  دوـب  متـس  ملظ و  هچ  نیا  هک 
، هدمآ تکرح  هب  شکرابم  ياه  بل  دش و  دنلب  ایوگ  عارذ  راهچ  ردق  هب  رونا  رـس  نآ  مدید  سپ  مدرک ! بّجعت  تسا ، هدش  يراج  کشا 

: دومرفیم هک  دیدرگ  دنلب  نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعض  كانهودنا و  زاوآ 
«. انباحْصَا ِءالُوَه  َو  انداَبْکَا  اندالْوَا و  ِءالُؤَه  َّمُهَّللا  » 

. دنتسه نم  باحصا  اهنیا  نم و  هشوگ ي  رگج  دالوا و  نانیا  ادنوادخ !
ترامع يالاب  هب  مدرک . هیرگ  هب  عورش  درک . هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدهاشم  ترضح  نآ  زا  ار  لاح  نیا  نوچ  دیوگ : رهاط 

نیا ثعاب  وا  گرم  هک  هدش ، توف   6 ادخ لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرکیم  لایخ  دوب ، ترامع  نآ  تشپ  رد  هبارخ  هک  مدمآ  دیزی 
كاخ رتخد ، نآ  دناهتفرگ و  نایم  رد  ار  يریغص  لفط  راهطا : تیب  لها  یمامت  مدید  مدیسر  رصق  يالاب  یتقو  تسا . هدش  هبدن  هلان و  همه 

: دیوگیم ناغف  هلان و  اب  دزیریم و  رس  رب 
«. ِیبأ َْنیأ  ِیبأ ، َْنیَا  ِیبَا  تُْخا  اَی  َو  ِیتَّمَع  اَی  » 

!؟ نم ردپ  تساجک  نم !؟ ردپ  تساجک  نم ، راوگرزب  ردپ  رهاوخ  يا  و  هّمع ! يا 
ریغـص لفط  درم ، يا  دـنتفگ : تسا !؟ هدـش  هیرگ  هلاـن و  همه  نیا  ثعاـب  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  مدز و  ادـص  ار  اـهنآ 

مارآ میهدیم  یّلـست  يو  هب  هچ  ره  دـهاوخیم ، ار  دوـخ  ردـپ  اـم  زا  هدـش و  رادـیب  کـنیا  و  هدـید ، باوـخ  رد  ار  شردـپ   7 ءادهّشلادّیس
. دریگیمن

ماما رـس   ) رـس نآ  فرط  هب  هدش  رادـیب  تخبدـب  نآ  مدـید  متـشگرب . دـیزی  شیپ  كاندرد ، لاوحا  نیا  هدـهاشم ي  زا  دـعب  دـیوگ : رهاط 
الوم نآ  رهطا  رس  انثا  نآ  رد  دزرلیم . دوخ  رب  دیب  گرب  دننام  تیـشخ ، فوخ و  تشهد و  تشحو و  ترثک  زا  دنکیم و  هاگن  ( 7 نیسح
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: دومرف هدش و  هّجوتم  دیزی  فرط  هب 
يداد ؟ اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و  ار  ملظ  متس و  نیا  نم  اب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدب  هچ  وت  ّقح  رد  نم  هیواعم ! رسپ  يا 

َّيأ اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ِیلْهَا �  َو  ِینَمَلَظ  َو  ِیب  َلـِماع  اَِـمب  ُْهنِم  ْمِقَْتنا  َّمُهَّللَا  َلاَـق : َو  فیطَّللا  ریبَْـخلا  ِهللا  َیِلا  فـیرَّشلا  ُسأَّرلا  َهَّجَوـَت  َُّمث  » 
 «. � َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم 

اب هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ! درک : ضرع  هدومن و  هّجوت  فیطل ، ریبخ و  دنوادخ  يوس  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  كرابم و  رس 
! ریگب ماقتنا  هدومن ، ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب  هدرک و  نم 

دیسرپ ار  تیب : لها  هیرگ ي  ببس  نم  زا  دلسگب . رگیدکی  زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دمآرد و  هزرل  هب  شندب  دینـش  ار  نیا  دیزی  یتقو 
: تفگ داتسرف و  هریغص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترضح  نآ  رس  و 

. دبای یّلست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ، هریغص  نآ  دزن  ار  رس 
ًامامت دناهدروآ ، ار   7 نیسح ماما  رس  هک  دنتسناد  تیب  لها  نوچ  دندمآ . هبارخ  رد  هب  هتشادرب  ار   7 ءادهّشلادّیس ترضح  رس  دیزی  نامزالم 

هب راو  هناورپ  هک   3 يربک بنیز  هژیو ، هب  دنتفرگ . رس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار   7 نیسح ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب 
: دیسرپ داتفا  كرابم  رس  رب  هریغص  نآ  رظن  نوچ  سپ  دیدرگیم . تّوبن  لفحم  عمش  نآ  رود 

»؟ سأَّرلا اَذَه  اَم  » 
: دنتفگ تسیک ؟ رس  نیا 

«. کیبَا ُسأَر  اَذَه  » 
. تسوت ردپ  كرابم  رس  نیا 

وت يادف  نم  شاک  ناج ، ردپ  تفگ : دومن و  نتـسیرگ  هب  عورـش  تفرگ و  رب  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رـس  نآ  همولظم  نآ  سپ 
نوخ هب  وت  كرابم  نساـحم  مدـیدیمن  مدوبیم و  كاـخ  ریز  رد  مدرمیم و  شاـک  و  مدوب ، اـنیبان  روک و  زورما  زا  لـبق  شاـک  مدـشیم ،

. دـش شوهیب  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ياه  بل  رب  ار  دوخ  ياـه  بل  همولظم  نیا  سپ  تسا . هدـش  باـضخ 
شاهّدـج رانک  رد  سدـق  نایـشآ  رد  هدرک و  تقرافم  اـیند  زا  شـسدقم  حور  هک  دـندید  دـنداد ، تکرح  ار  هریغـص  نآ  تیب : لـها  نوچ 

ار يراز  مغ و  يازع  و  دـندرک ، دـنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادـص  دـندید ، ار  عـضو  نیا  ناـسکیب  نآ  نوـچ  تـسا . هدـیمرآ   3 همطاف ترضح 
ترـضح يایابـص  زا  هدوـب و  هـّیقر  شفیرــش  مـسا  دـیاش  هدوـمرف ، تـلحر  اـیند  زا  ماـش  هـبارخ ي  رد  هـک  يرتـخد  نآ  دـندومن . دـیدجت 

تسا .   3 هّیقر ترضح  رازم  هب  فورعم  هرّدخم و  نیا  هب  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ ي  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب   7 ءادهّشلادّیس
: دومرفیم هداد و  رارق  بطاخم  ار  شردپ   3 هّیقر ترضح  هک  تسا  هدمآ  بختنم  رد 

«. َِکئامِِدب َکَبَضَخ  يَّذلااَذ  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ هتخاس نوخ  قرغ  ار  ترونم  تروص  یک  ناج ! ردپ 

َْکیَدیرَو .» َعَطَق  يذَّلا  اَذ  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ تسا هدیرب  ار  تندرگ  ياهگر  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

؟» یّنِس ِرَغِص  یلَع  ینَمَْتیَا  يذَّلا  ِنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
تسا ؟ هدرک  میتی  یکدوک  رد  ارم  ملاظ  مادک  ناج ! ردپ 

َُربْکَت .» یّتح  ِۀَمیتَْیِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
دوش ؟ گرزب  ات  دوشیم  تاهمیتی  لّفکتم  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

«. ِتارِساْحلا ِءاسِّنِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
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؟ دسریم هنهرب  رس  نانز  نیا  دایرف  هب  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ِتایَّبَسُْملا ِلِمارَِألل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ دنکیم ریسا  هویب و  نانز  نیا  زا  یسر  داد  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ِتایِکاْبلا ِنُویُْعِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ دنکیم تسا ، نایرگ  وت  قارف  رد  زور  بش و  هک  ام  ياه  مشچ  نیا  يوس  هب  یتمحرم  رظن  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ِتابیرَْغلا ِتاِعیاَّضِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ دش دهاوخ  بیرغ  ِبحاصیب  نانز  نیا  هّجوتم  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ِتاروُْشنَْملا ِروُعُّشِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ دوب دهاوخ  ناشیرپ  ياهوم  نیا  يارب  زا  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ُهاتَْبیَخاو َكَدَْعب ؟ ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

! يدیماان زا  داد  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ 
«. ُهاَتبْرُغاو َكَدَْعب  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

! یسکیب یبیرغ و  زا  داد  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ 
«. ُءادِْفلا ََکل  ُْتنُک  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 

. مدشیم وت  يادف  نم  شاک  ناج ! ردپ 
«. ُءایْمَع ِمْوَْیلا  اَذه  َْلبَق  ُْتنُک  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 

. مدیدیمن لاح  نیا  هب  ار  وت  و  مدوب ، هدش  روک  زور  نیا  زا  شیپ  نم  شاک  ناج ! ردپ 
«. ِءامِّدلِاب ًابَّضَُخم  َُکْبیَش  يرَا  َو ال  يرَّثلا  ُتْدَسَو  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 

. دشاب هدش  باضخ  نوخ  هب  تکرابم  نساحم  هک  مدیدیمن  دندوب و  هدرک  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  ارم  شاک  ناج ! ردپ 
، هدـنک رـس  غرم  لـثم  تفرگ ، ار  شیولگ  هار  هیرگ  داـتفا و  هرامـش  هب  وا  سفن  هک  نآ  اـت  تخیریم  کـشا  درکیم و  هحون  هموصعم  نآ 

بل رب  بل  هناد  زان  نآ  سپ  دیسوبیم ... دراذگیم و  پچ  هب  ینامز  و  دزیم ، رس  رب  دیسوبیم و  داهنیم و  تسار  فرط  هب  ار  رس  یهاگ 
داتفا . نخس  زا  یلیوط  نامز  داهن ، ردپ 

«. اْینُّدلا اَهُحوُر  ْتَقَراف  ْدَق  َیِه  اذِاف  اهوُکَّرَح  اَّمَلَف  اهَدَْعب ، ْقُِفت  َْمل  ًةَوْشَغ  اَْهیَلَع  َیِشُغَف  ِراَِظْتنْإلِاب  َِکل  اَنأَف  یُِّملَه  ََّیلإ ، ََّیلإ  ُهَْتِنب ، ُْسأَّرلا  َيداَنَف  » 
تکرح ار  وا  نوچ  دـماین ، شوه  هب  رگید  درک و  شغ  وا  متـسه ، ترظتنم  نم  ایب ، نم  يوس  هب  هک  درک  ادـص  ار  رتخد  فیرـش  سأر  نآ 

 . تسا هتفاتش  ردپ  تمدخ  هب  هدرک و  تقرافم  ندب  زا  شفیرش  حور  هک  دندش  هجوتم  دنداد 
همه یماش  نانز  نادرم و  دندوب و  هدرک  اپ  رب  هایـس  ياه  ملع  دنرادرب  هبارخ  كاخ  زا  ار  میتی  نآ  شعن  دنتـساوخ  هک  یتقو  دـیوگ : يوار 
نفد دـندرازگ و  زامن  وا  رب  دـندومن و  نفک  دـنداد و  لـسغ  ار  وا  دـندزیم . هنیـس  رـس و  رب  گنـس  دـندرکیم و  هلاـن  هیرگ و  هدـش  عمج 

 . تسا روهشم  مولعم و  ناشیا  ربق  نآلا  هک  دندومن ،
ود اب  تسا ، حورجم  هایـس و  وا  نینزان  ندب  دـید  هک  نیمه  دروآ ، نوریب  لفط  نت  زا  نهاریپ  هدـش ، دراو  غارچ  بآ و  هتخت و  اب  هلاسغ  نز 

! دز دوخ  رس  رب  تسد 
ارچ تسا ؟ هتفر  ایند  زا  یضرم  هچ  هب  هچب  نیا  دیوگب  ات  تسیک ؟ ناریسا ) گرزب  ای   ) لفط نیا  ردام  تفگ : ینزیم ؟ ار  دوخ  ارچ  دنتفگ :

؟ تسا دوبک  شندب 
تسا .  هنایزات  هزین و  بعک  ياج  اهنیا  تشادن ، یضرم  وا  دنتفگ : رابکشا  مشچ  اب  ناوناب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 511 

http://www.ghaemiyeh.com


3 يربک بنیز  ترضح  اب  هلاّسغ  نز  يوگتفگ 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  لقن  رد 
؟ تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس  تفگ : دیشک و  لسغ  زا  تسد  هاگان  دادیم ، لسغ  ار   3 هّیقر ترضح  ندب  هلاّسغ ، نز  هک  یماگنه 

؟ یهاوخیم هچ  دومرف :  3 بنیز ترضح 
؟ تسا دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ : هلاّسغ 

« . تسا نانمشد  ياههبرض  اههنایزات و  راثآ  اه  يدوبک  نیا  دوبن ، رامیب  وا  نز ، يا  دومرف « : خساپ  رد   3 بنیز ترضح 

7 نیسح ماما  سّدقم  رس 

دیوگیم نخس   3 هّیقر ترضح  شرتخد  اب 
: دسیونیم نیماضم  نیا  هب  بیرق  مّود ، دلج  بئارغلا ، رحب  باتک  رد 

یناغارچ ات  دـنراد  هاگن  ماش  هزاورد ي  تشپ  رد  ار  تیب : لها  زور  هس  داد  روتـسد  دـیزی  تفگ : دوب  دـیزی  نایرکـشل  زا  یکی  هک  ثراـح 
. دوش لماک  ماش  رهش 

هار یگتـسخ  زا  رگـشل  دـید  درک . یهاـگن  دـش و  دـنلب  کـچوک  يرتخد  مدـید  مدوب ، باوخ  لکـش  هب  نم  لّوا  بش  دـیوگیم : ثراـح 
یتخرد رب  هک   7 نیسح ماما  رس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسشن و  زاب  شـسرت  زا  ًاروف  اّما  تسین ، رادیب  یـسک  دناهدیباوخ و 

رخآ هبترم . دـنچ  ات  تشگرب ، سرت  زا  دـمآ و  سّدـقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ، دوب . نازیوآ  ماش  هزاورد ي  مد  هبارخ ، کـیدزن 
دمآ و نییاپ   7 نیسح ماما  سّدقم  رس  مدید  سپس  تخیر . کشا  دومرف و  یتاملک  درک و  هاگن  شیاباب  رـس  هب  داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا 

: تفگ  3 هّیقر تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد 
«. ِکتَداهَش َدَْعب  ُهاَتبْرُغاَو  َِکقاِرف  َدَْعب  ُهاتَبیصُماو  ُهاَتبَا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  » 

و دـش ، مامت  وت  ندـیود  نالیغم  راخ  يور  هنایزات و  رجز و  وت و  تبیـصم  نم ، رتخد  يا  دومرف : حیـصف  ناـبز  اـب  سدـقم  رـس  مدـید  دـعب 
وا دزم  ازج و  هک  نک  ربـص  هدـش  دراو  امـش  رب  هچ  نآ  دـمآ  یهاوخ  اـم  دزن  هب  رگید  بش  دـنچ  هدـید ، رون  يا  دیـسر . ناـیاپ  هب  تیریـسا 

. دراد رب  رد  ار  تعافش 
ایند زا  یک  مدوب  رظتنم  دمآ  یهاوخ  ام  دزن  دوب  هدومرف  وا  هب  ترـضح  هک  نیا  زا  دوب ، ماش  هبارخ ي  کیدزن  ماهناخ  نم  دیوگیم : ثراح 
هتفر ایند  زا   3 هّیقر ترـضح  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ  تسا ، دـنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادـص  مدینـش  یبش  کی  ات  دوریم ،

تسا . 

3 موثلک ّما  ترضح  يرارقیب 

 3 هّیقر ترضح  نفد  بش  رد 
ددرگیم و هبارخ  رود  هب  هبدن  هلان و  اب  درادن و  مارآ  رارق و  هک  دندید  ار   3 موثلک ّما  بانج  تیب ،: لها  همولظم ي  رتخد  نآ  نفد  بش  رد 

: تفگ دندیسرپ ، يرارقیب  نیا  ّتلع  زا  دباییمن . مارآ  دنهدیم  یّلست  هچ  ره 
؟ مدیسرپ شببس  زا  دریگیمن ، مارآ  دنکیم و  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ، نم  شوغآ  رد  همولظم  نیا  هتشذگ  بش 

هچ هب  دننادیمن ، ناملسم  ار  ام  اهنیا  رگم  ناج ، هّمع  دشابیم ؟ رد  هب  رد  ریسا و  میتی و  یسک  نم  دننام  رهش  نیا  رد  ایآ  ناج ، هّمع  تفگ :
مرادن . ندیباوخ  تقاط  هدروآ و  هیرگ  هب  ارم  تبیصم  نیا  دنهدیمن !؟ نامیتی  ام  هب  ماعط  دنیامنیم و  هقیاضم  ام  زا  ار  نان  بآ و  تهج 
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***
دمآ یم  ما  ــ عط يو  همه بـ هناخ هـا  ز 

مدیباوخ هنسرگ  هّمع  وت  ناج  هب  یلو 
*** 

هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  تیب : لها  هقردب ي 
. دندمآ نوریب  اههناخ  زا  تیب  لها  هقردب ي  يارب  دندوب  هدش  شوپ  هایس  هک  یلاح  رد  دندرک و  ماحدزا  ماش  نانز 

، دوب ادیپ  تیب : لها  ناوراک  ات  و  دـندومن ، عادو  تیب  لها  اب  یگدنمرـش  لامک  اب  دـشیم و  هدینـش  وس  ره  زا  اهنآ  هیرگ ي  هلان و  يادـص 
دندرکیم .  هیرگ  ماش  مدرم 

مدرم هب  باطخ  دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رـس  هاگان  عادو ، ماگنه  هک  نیا  هلمج  زا  درک . رایـسب  ياههدافتـسا  تصرف  نیا  زا   3 يربک بنیز 
راید نیا  رد  وا   ) دیورب شربق  رانک  هاگره  تناما ، نیا  ناج  امش و  ناج  تسا ، هدنام  یتناما  هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ! لها  يا  دومرف : هراشا 

 . دینک نشور  شربق  رانک  رد  یغارچ  دیشاپب و  شرازم  رس  رب  یبآ  تسا ) بیرغ 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  ربق  ریمعت 

فرـشا فجن  ءاملع  هلمج  زا  هک  یماش  یلع  دّـمحم  خیـش  لـیلج  ملاـع  دـسیونیم :  1 یناسارخ مشاه  دّـمحم  اـّلم  موحرم  راوگرزب  ملاـع 
: دومرف ریقح  هب  دشابیم 

، دوب لاس  زا 90  شیب  شفیرش  نس  و  دشیم ، یهتنم  يدهلا  ملع  یضترم  دّیس  هب  شبسن  هک  یقشمد  میهاربا  دّیـس  اقآ  بانج  نم  ِیُّما  ّدَج 
: دندومرف هک  دید  باوخ  رد  ار   7 نیسح ماما  رتخد   3 هّیقر ترضح  ناشیا ، گرزب  رتخد  یبش  تشادن . رسپ  دالوا  تشاد و  رتخد  هس 

. دنک ریمعت  ارم  دحل  ربق و  دیایب  تسا ، تیذا  رد  نم  ندب  و  هداتفا ، بآ  نم  دسج  دحل و  نایم  دیوگب : یلاو  هب  وگب  تردپ  هب 
. دومنن انتعا  باوخ  هب  ننست ، لها  سرت  زا  دّیس  یلو  درک ، ضرع  دّیس  هب  رتخد 

. دادن يرثا  بیترت  تفگ ، ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیس  یطسو  رتخد  مّود  بش 
. دادن يرثا  بیترت  زاب  تفگ ، ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیس  کچوک  رتخد  مّوس  بش 

؟ يدرکن ربخ  ار  یلاو  ارچ  دندومرف : باتع  قیرط  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار   3 هّیقر ترضح  دّیس  دوخ  مراهچ  بش 
دننک و لسغ  هک  درک  رما  یّنـس  هعیـش و  زا  ماش  ءاحلـص  ءاملع و  هب  یلاو  تفگ . ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  حبـص  دش ، رادیب  دـّیس 
ار دـسج  دـنک ، شبن  ار  وا  سّدـقم  ربق  دورب و  سک  نامه  دـش  زاب  رّهطم  مرح  برد  لفق  سک  ره  تسد  هب  دنـشوپب ، هزیکاپ  ياـه  ساـبل 

. دننک ریمعت  ار  ربق  ات  دروآ  نوریب 
هب رگم  دـشن ، زاب  سک  چـیه  تسد  هب  لفق  دندیـشوپ ، هزیکاپ  سابل  دـندرک و  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  ناگرزب  ءاـحلص و 

. میهاربا دّیس  تسد  هب  رگم  درکن ، رثا  نیمز  رب  مادک  چیه  گنلک  دندمآ  مرح  نایم  نوچ  و  دّیس ، موحرم  تسد 
دحل نایم  يدایز  بآ  نکل  تسا ، ملاس  حیحص و  نفک  دحل و  نایم  هردخم  نینزان  ندب  دندید  دنتفاکـش ، ار  دحل  دندرک ، تولخ  ار  مرح 
هگن دوخ  يوناز  يالاب  هنوگ  نیدـب  زور  هس  و  داهن ، دوخ  يوناز  رب  دروآ و  نوریب  دـحل  ناـیم  زا  ار  فیرـش  ندـب  دّیـس  تسا . هدـش  عمج 

يا هزیکاـپ  زیچ  يور  رب  ار  هرّدـخم  ندـب  دّیـس  دـشیم  هک  زاـمن  تقو  دـندرک . ریمعت  ار  یبیب  نآ  ربـق  هک  نیا  اـت  درکیم  هیرگ  تشاد و 
زا و  درک . نفد  ار  ندب  دّیـس  دندش ، غراف  دحل  ربق و  ریمعت  زا  هک  نیا  ات  داهنیم ، وناز  رب  تشادیمرب و  زامن  زا  غارف  زا  دـعب  تشاذـگیم .
دنک نفد  ار  ندب  تساوخ  نوچ  و  درکن . ادیپ  وضو  دیدجت  بآ و  اذـغ و  هب  جایتحا  زور  هس  نیا  رد  دّیـس  هک ، نیا  هرّدـخم  نیا  هزجعم ي 

ار وا  مان  دومرف ، فطل  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  يریپ  نس  رد  دیـسر و  تباجا  هب  دّیـس  ياعد  دیامرف . ءاطع  وا  هب  يرـسپ  دنوادخ  هک  درک  اعد 
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ّما هّیقر و  ترضح  فیرش  دقرم  هیبنیز و  تیلوت  مه  وا  تشون ، ینامثع  دیمحلادبع  ناطلس  هب  ار  هعقاو  یلاو  هاگنآ  تشاذگ . یفطصم  دّیس 
. دومن راذگاو  وا  هب  ار  هنیکس : موثلک و 

تسا .  هدوب  يرمق  لاس 1280  دودح  رد  هّیضق  نیا 
تسا : هدومرف  هفاضا  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ًالمجم  ار  هّیضق  نیا  یلاعم  رد 

«. ِبْرَّضلا ِةَْرثَک  ِیف  ٌۀَحوُرْجَم  اَُهْنتَم  َناک  َو  ِغُوُلْبلا  َنُود  ٌةریغَص  ُْتِنب  َیِه  اَذِاَف  اَهَجَرْخأ ، َو  ِهیف  اَهََّفل  ًابَْوث  اَْهیَلَع  َعَضَو  َو  اَهِْربَق  ِیف  َلَزَنَف  » 
تـشپ و  هدیـسرن ، غولب  نس  هب  زونه  هک  دوب  یکچوک  رتخد  دومن ، جراـخ  ار  وا  دـیچیپ و  وا  رب  ياهچراـپ  دـش و  ربق  دراو  لـیلج  دّیـس  نآ 

 . دوب حورجم  برض  يدایز  زا  شفیرش 

نوتاخ 3 ّـه  یقر ترضح  هب  طوبرم  راعشا 

ماهناشاک لزنم و  وک  ناج ، هّمع  راز  راز  میرگ  راذگب  ناج ، هّمع 

ماهناریو نیا  رد  نکاس  ارچ  نم 
نم دنتفر و  همه  منایانشآ 

ماهناگیب هرفس ي  رب  نامهیم 
راز راز  میرگ  راذگب  ناج ، هّمع 

ماهنامیپ هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
نم ياپ  رد  رهگ  دزیریم  عمش ،

ماهنادرد یکدوک  دناد  هک  نوچ 
ریگ مارآ  نم  هب  دیوگیم  لقع ،

ماهناوید یقشاع  دنادن  وا 
راسگمغ يا  رادب  مناج  زا  تسد 

ماهناورپ ار  قشع  غارچ  نم 
سرپم ملاح  ابص  يا  نم  زا  رذگب 

ماهناناج مغ  رد  ناج ، زا  غراف 
مدش یناشیرپ  زا  باتیب  هک  سب 

ماهناش رب  دنک  ینیگنس  فلز ،
وا لاخ  فلز و  هب  مراتفرگ  نم 

ماهناد دنمک و  نآ  ریسا  نم 
ودع يا  داب  رب  هتفر  منامناخ 

ماهنالفط لد  رازآ  نک  مک 
( ناسح  ) شیوک زا  تفر  مناوت  یک 

ماهناخ نیا  هدرورپ ي  کمن  نم 
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نایچیاچ  ناسح 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هّیقر  نم   3 هّیقر تبرت  رب  یکشا 

میابع لآ  نشلگ  نابز  نیریش  لبلب 
ملوتب بلق  هراپ ي  ملوسر ، غاب  هویم ي 
میافطصم مشچ  رون  منیسح ، درورپ  تسد 

مزاین لها  هلبق ي  منالدبحاص ، هبعک ي 
میاود ار  نادنمدرد  مهانپ ، ار  نادنمتسم 

ملاح هدیروش  یکدوک  مریسا ، نم  ممیتی ، نم 
میاپ هدرزآ  يورهر  ملاب ، هتسکشب  يریاط 

تمحر ناتسب  هویم ي  تمصع ، ناویا  هرهز ي 
میادخ رون  علطم  تیانع ، ضیف و  عبنم 

تلیضف يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگ 
میایح مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک 

منیشتآ هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش 
میاون روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 

ناهنپ جنگ  نوچ  ماهتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچ  رگ 
میاونیب ياپ  هداتفا  مدرم  ریگتسد 

دیآ هک  نآ  نم ز  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

اسر مساق  موحرم 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع  هدش  ادیپ  هدشمگ 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
هدمآ رس  هب  هّمع  قارف  زور 
هدمآ رب  هب  هّمع  دیما  لخن 

هدمآ رد  لابقا ز  ریاط 
هدمآ رفس  هّمع ز  نم  باب 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
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رپسهر مدش  باب  رس  تشپ 
رگج نینوخ  نم  هدایپ ، ياپ 

رس هب  شزاون  تسد  دشکب  ات 
رس هب  کنیا ، نم  لابند  هدمآ 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
درد هب  اباب  لد  مراین  هّمع 

درس هآ  مشکم  مزیرن ، کشا 
درز يور  زا  نم  لاح  رگا  دنیب 

درک هچ  هّمع  نم  هب  میوگن  مصخ ،
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
روط هب  هبارخ ، هنعط  دنز  هّمع 
رون جوم  رگنب  رس  نیزا  دزیخ 

رود هّمع  ام  لفحم  زا  دب  مشچ 
روضح مزب  هدش  هبارخ  هّمع 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ایرد  وچ  هّمع  کشا ، هرطق ي  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

هدش افوکش  هّمع  مغ ، هچنغ ي 
هدش ایهم  هّمع  لاصو ، مزب 

! هدش ایؤر  ریبعت ز  هچ  هک  هو 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
ناج هّمع  يا  دش  هراپ  رگا  مشوگ 

ناشن نم  مهدن  اباب  هب  هّمع ،
ناس هچ  رجعم ، ز  هّمع ، رگا  دسرپ 

؟ نایب دوخ  لد  درد  منکب  وگ 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
نابزیم ماهدش  اباب  هب  هّمع ،

نامهیم نم  رب  اباب  هدمآ 
ناج دقن  زجب  هفحت  فک  هب  تسین 
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ناج هّمع  شاشکشیپ  منکب  ات 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
هلفاق یپ  مدیود ز  هک  سب 
هلبآ رپ  هدش  هّمع  نم  ياپ 

هلگ نم  منکن  اباب  هب  هّمع ،
هلحاریب همه  هر  نیا  مدمآک 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

وزرآ لد  هب  هّمع  ارم  دوب 
وم هب  وم  مهد  حرش  ممغ  هک  ات 

ُوبَس هتسکش  هّمع ، یِم  هتخیر 
وج هب  مبآ  رگد  ددرگن  زاب 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
مرح لازغ  وچ  لد  یهت  درک 

مغ ناوخ  لزغ  تسب  نخس  بل ز 
مقر دز  رگد  شقن  اضق  تسد 

مهتم نآ  زا  دش  یموش ، هب  ماش ،
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
دادب ناناج  هر  رد  وا  دوخ  ناج 

داتف رگید  يوس  رس  ییوس ، هب  دوخ 
داهن زا  دید -  وچ  هّمع -  دیشک  هآ 

داهن هبارخ  جنک  وا  دوخ  جنگ 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم ، ربق  نیرئاز   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

تسا  هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 
ردپیب ریگتسد و  هلاس  هس  مدوب  يرتخد 

تسا هناشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  لابیب و  غرم 
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دیزی تردق ، بحاص  رگمتس ، يدرم  وا  دوب 
تسا هنامیپ  مفک  رد  متسم  هک  وا  درکیم  رخف 

هوکش اب  یهاگتسد  للجم ، یخاک  وا  تشاد 
تسا هناوید  شبصنم  رورغ  زک  يدرم  وچ  دوخ 

تشخ ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد 
تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب ، وک  یغرم  وچمه 

رف رک و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دزیم  هیکت 
تسا  هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ربکت  نیا 

دوخ يور  مداهنیم  هبارخ  راوید  هب  نم 
تسا هناهاش  مترهش  مدیپس  ور  دش  ببس  نآ 

نفک نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 
تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ 

نم  راثآ  دش  هدنبات  وا  راثآ  دش  وحم 
تسا  هنادیواج  ود  ره  نم  تزع  وا  تلذ 
وش رادیب  نک  زاب  تربع  مشچ  یئومنهک ) )

ییومنهک تسا  هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره 

ماش هبارخ ي  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

مایپ زادگ  رگج  نیا  راز  كدوک  ربب ز 
یهاگآ چیه  راز  نم  ردپ ز  يا  هک 

ماش نشور  حبص  تسا و  رات  بش  نم  زور  هک 
تسار پچ و  زا  دیآ  گنس  ام  یتسرپرس  هب 

مانشد سپ  شیپ و  اهام ز  يزاونلد  هب 
تحار ینت  نانمشد  متس  زا  زور  هن 

مارآ یلد  اهمارآ  لد  غاد  بش ز  هن 
یتیگ ردام  هتشک  ردپ  ناکدوک  هب 

ماعط بارش و  دهدیم  رگج  نوخ  یمه ز 
نانز هویب  هآ  عمش  ام  سلجم  غارچ 

ماتیا لد  هلان ي  ام  سنوم  سینا و 
فقسیب هبارخ ي  نیاک  دوش  بارخ  کلف 
مادنا لگ  ناکدوک  نیا  نت  اب  هدرک  هچ 

مداتفا زان  شوغآ  زک  درد  غیرد و 
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مائل دنب  ریزب  تلذم  كاخ  يورب 
متس دنب  تسدب  نالیغم  راخ  ياپب 
ماف یلین  هنایزات  زا  مدق  ات  قرف  ز 

مدوب اونشوخ  ناتسد  وت  تسد  يورب 
ماد هنایم ي  ماهدیروش  يرمق  وچ  نونک 

مدوب نکش  رکش  یطوط  وچ  وت  نمادب 
ماکردنا مخلت  رهز  نغز  غاز و  تخیرب 

تسا نیا  یکدوک  زاغآ  لاح ز  هک  ارم 
ماجنا مدشاب  هچ  ات  سب  دناد و  يادخ 

دوب متام  ماش  رتدب ز  هبترم  رازه 
زاجح ناوناب  زیگناررش ، هلانب ي  ماش  مدرم  دیع  حبص  ناگدزمغ  يارب 

ماشآ نوخ  نایماش  ین ، فد و  همغنب ي 
هناورپ وچ  ام  عمش و  ین  رس  رب  وت  رس 

مایا يراگزاسان  زاس ز  زوسب و 
رهش ره  هرهش ي  وت  نایگدرپ  دندش 

ماع سلجم  صاخ و  سومان  درد ز  غیرد و 
نید رورس  هداتسیا  اپب  هنهرب  رس 

مادم رامق و  هرفس ي  رز و  تخت  دیزی و 
تسا بلب  ناج  هک  مرذگب  تیل  يوگتفگ  ز 

یناپمک موحرم  مالک  لاجم  ارِک  ندینش ، بات  تسارِک 

ارسا رد  یکرتخد  قح  رهظم  زا  دوب   8 ماما هشوگ ي  رگج  تبیصم  ماش و  ثداوح  رد 

ارس هحون  نارد  هماج  نانک  هیوم  نانکوم 
ات ود  هرابکی  هدش  یمیتی  راب  زا  تماق 

اپب راخ  رسب  درگ  يردب  رد  مغ  زو 
همه رای  يرگج  نوخ  رد  یبوشآ و  لد  رب 

همه رات  بش  عمش  افص  شرهچ ز  حبص 
تسیرگ راوید  هب  يور  ردپ  رهم  زا  مد  ره 
تسیرگ رابنوخ  هم  نآ  زا  مه  راوید  رد و 

تسیرگ راز  شتیلست  یپ  موثلک  ما 
تسیرگ رابکی  هب  ود  ره  نیا  ندید  زا  بنیز 

دوب هلولو  ارسا  ردنا  شاهیرگ  زا  میاد 
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دوب هلسلس  وا  ندرگ  رد  همه  نیا  زا  رتدب 
ماش هناریوب ي  هودنا  دصب  بشکی  تفخ 

ماش هناخ ي  نب  رس و  یب  نآ  زا  شدوبرب  باوخ 
ماش هنادرم ي  تمه  یهز  تفگ  نامسآ 

ماش هناشاک ي  هب  هدوسآ  كرتخد  نیا  بشماک 
تسا نخس  رد  ردپ  نامادب  هک  نیا  زا  لفاغ 

تسا نهک  يازع  هزات  وا  زا  رگید  یتعاس 
ردپ شوغآ  رد  هدرک  اج  هک  باوخ  رد  دید 

ردپ شوج  رپ  لد  رارق  وت  يا  شدیوگ 
ردپ شومارف  چیه  ياهن  هک  یلان  دنچ 

ردپ شود  َرب و  هظحل  کی  وت  یلاخ ز  تسین 
نزم كاچ  نم  تقرف  زا  تاهماج  ردق  نیا 

مدوب نادنزب  وت  رجه  مغ  زک  يا  تفگ  نزم  كانمن  هدید ي  زا  ملد  ردنا  شتآ 

مدوب نابایب  يامیپ  هلحرم  رگ  همه 
« مدوب ناشیرپ  قاتشم و  هچ  هک  هو  يدمآ  » 

« مدوب ناجیب  تروص  مرب  یتفرب ز  ات  » 
رگن هدیتفت  هتسخ و  شطع  ار ز  مرگج 
رگن هدیئاس  هجنر و  نسر  ار ز  مندرگ 
زونه تسادعا  یلیس  زا  یلین  متروص 

زونه تساضعا  زا  رهاظ  مین  بعک  رثا 
زونه تسازفا  مغ  ریجنزب  دابُع  ِنیِز 
زونه تسارالد  دنزرف  یپ  یلیل  ّما 

« ام هشیپ ي  ینکهوک  دوب  داهرف  وچمه  » 
« ام هشیت ي  ام  نخان  ام  هنیس ي  ام  گنس  » 

باوخز تسج  ارف  هتفخ  ورف  تخب  زا  یلو 
باب نماد  رب  هن  شیوخ ، رس  تشخ  رب  دید 

بات بت و  مناج  لد و  زا  دودز  هک  نآ  وک  تفگ 
باتش هدومرف  هچ  گنرد و ز  هدومنن  هچ  ز 
نم متفس  یمه  کشا  رُد  هدید  زا  هچ  رگ 
نم متفگیمن  شیوخ  لد  درد  زج  کیل 

نم لد  نیگمغ  رب  زا  ردپ  تفر  اجکب 
نم لزنم  نم و  لاح  زا  دش  هاگآ  هک  وا 
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نم لباقان  تبحص  ارو  درزآ  رگم 
نم لفحم  یگریت  زا  دش  هدرسفا  هک  ای 

دوب شراسخر  لگ  یب  ام  يراوخ  همه  نیا 
دوب شراک  رس و  هچ  زا  ام  هب  تفریم  هک  وا 

ناشمغ هتفهن  باوخ  زا  ُدب  هک  یتیب  لها 
ناشمر شمار  داد ز  مرح  يوهآ  زاب 
ناشمتام نهک  هصق  نآ  زا  دیدرگ  هزات 

ناشمب ریز و  هلان ي  زا  دش  هدنزرل  خرچ ،
دیزی موش  رس  تسج  نارگ  باوخ  زا  کبس 

دیزم هتشگ  متس  هچ  ار  ارسا  نیا  زاب  تفگ 
نیسح یمیتی ز  هک  شباوج  داد  یمداخ 

نیع ود  هدومآ  رهگزو  ردپ ، باوخ  رد  هدید 
نیجل شوپرس  رز و  تشطب  زیخرب  تفگ 

نیدی نیب  شهنب  ار  نارس  رادرس  رس 
نیدنچ دیومن  هتسنادن  هتشک  شرگم 

نیدنچ دیوجن  باب  وا  شوخ و  مباوخب  نم 
شیپ هب  شوپرس  رس و  شداهن  وچ  ناسنیا  مداخ 

شیوخ رس  درادن  هک  نآ  اذغ  تساوخ  یک  تفگ 
شیرپ عومجم و  تحار  يا  هک  تفگ  شبنیز 

شیر لد  ياود  تسه  ارت  هکلب  اذغ  ین 
دنلب تشط  ربز  زا  دومن  شوپرس  وچ  وا 

دنژن داتفیب  دید و  ردپ  نوخ  رپ  رس 
میب هب  تفای  هر  همه  مدیما  هک  خوآ  تفگ 
میتی هدرک  میکدوک  نیدب  هک  دوخ  ردپ  يا 

مین ود  تشگ  ملد  هرابکی  هک  تسلاح  هچ  نیا 
میظع شرع  رگد  تسا  رود  رس  رب  ور  هچب 

مدش روک  وت  ندید  زا  رتشیپ  یکشاک 
مدش روگ  رد  وت  لاوحا  هدنز ز  یکشاک 
وت ندرگ  گر  ریشمشب  تسا  هدیرب  هک 

وت نت  زا  وت  رس  رونم  هدرک  ادج  هک 
وت نسوس  زا  هب  طخ  نآ  رت  هدرک  نوخ  هب  هک 

وت نزخم  ّرُد  ياهبل ز  هب  بوچ  هدز  هک 
هدز گنر  وت  هنیئآ ي  زا  رتسکاخ  هب  هک 
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هدز گنس  وت  ینارون  یناشیپ  هب  هک 
شنت درس  دش  هک  هاش  رس  مرگرس  دوب 

شندب زا  رارف  درک  مغ  یهوبنا  ناج ز 
شنزح زا  دنلب  وچ  دش  یلع  لآ  هرعن ي 

شنفک لسغ و  یپ  زا  دیزی  تراشا ز  تفر 
دش نوحیج  وا  مغ  رد  ارعشلا  جات  مشچ 

دش نوفدم  نفک  لسغ و  الب  هک  یبیرغ  ناز 
يدزی نوحیج 

منیسح ناتسب  هتفکشن ي  هچنغ ي  نم  هتفکشن  هچنغ ي 

ارهز نبلگ  زا  هتخیر  یلگ ، هدرمژپ  منیسح  ناتسلگ  هب  رپ  رپ  لگون  نم 
هّیقر  مولظم ، مموصعم و  كدوک  نم  منیسح  ناتسبد  زومآون  لفط  نم 
بنیز لد  زوس  ز  زوس ، رگج  هآ  کی  منیسح  ناج  زا  نم و  منیسح  مسج  زا 

مماش هناریو ي  لد  رد  ناهن  جنگ  نم  منیسح  ناگژم  رس  زا  کشا  هرطق ي  کی 
هبارخ هب  دمآ  نم  رادید  هب  هک  بشنآ ، منیسح  ناتسبش  زورفا  بش  عمش  نم 

درب  اپب  ياپ  ارم  شیوخ ، رس  هارمه  منیسح  ناشیرپ  دید  مردپ  یتقو 
مداش  مداد و ، شمغ  يادوس  رس  رب  ناج  منیسح  نامادب  سودرف ، ّتنج  ات 

نادیهش  هاش  مردپ  دش  قح  ینابرق  منیسح  ناز  نم  نم و  زا  نیسح  زورماک 
یعاعش هک  مهایس  ماش  نیا  نک  نشور  منیسح  نابرق  هک  تسنآ  زا  نم  رخف 

( یضایر  ) درک نآ  زا  رخف  ناهشداپ  رب  منیسح  ناتخرد  دیشروخ  وچ  يور  زا 
يدزی یضایر  یلعدّمحم  دّیس  موحرم  منیسح  ناسحا  هدنب ي  ادخ  فطل  زک 

يدمآ شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب  نالفط  ندید 

يدمآ شوخ  نامیتی  یشکرس  هب  بشما 
متقاط ربص و  فک  دوب ز  هدوبر  ترجه 

يدمآ شوخ  ناج  ارم  دوب  هدناسر  بل  رب 
قوش ایلاح ز  منک  رخف  هام  رهم و  رب 

يدمآ شوخ  ناریو  هشوگ  هب  نم  هام  يا 
تفرگ ناکم  ناریو  هشوگ  یحو  سومان 

يدمآ شوخ  نانیشن  هبارخ  ام  نامهم 
يرتخد نامهم  وت  هّمع  نامهیم  نم 

يدمآ شوخ  نامهم  ندید  يارب  نامهم 
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رس ریز  تشخ  دهن  هدینش  یسک  نامهم 
يدمآ شوخ  ناتسبش  جنک  هب  نم  عمش  يا 

یفطصم رازلگ  لگ  يا  تساجک  تمسج 
يدمآ شوخ  نالفط  ندید  يارب  رس  اب 

ایروب ریغ  رگا  تسین  هبارخ  یشرف 
يدمآ شوخ  نامشچ  يور  رب  هداهن  ّتنم 

یفطصم هسوب  دز  وت  نینزان  ياهبل 
يدمآ شوخ  ناریزخ  بوچ  ریزب  اباب 

ياهدنارورپ دوخ  نماد  هب  ردپ  ار  نم 
يدمآ شوخ  نالیغم  راخ  يور  هب  وگرب 

يوگ هرابود  نابحم  بلق  تخوس  همالع ) )
همالع موحرم  يدمآ  شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب 

دوب هریت  ربا  زا  رپ  ماش  ياضف  بش  نآ  ماش  هبارخ ي 

دوب هریخ  راثیا  همشچ  مشچ  هب  یمشچ 
تشاد باهتلا  بش  هلجح  سورع  بش  نآ 

تشاد باوخ  ریبعت  هنارت ي  رحس  غرم 
دوب بارخ  تنحم  بت  زا  هبارخ  بش  نآ 

دوب باوخ  تسم  نایخزود  ياورنامرف 
داد هلایپ  قیاقش  تسد  هب  قفش  بش  نآ 
داد هلال  هب  يروبص  سرد  غاد  رهش  رد 
دوب هتسشن  متام  هب  رجف  عولط  بش  نآ 

دوب هتسب  رادلد  يوسیگ  رات  هب  ار  لد 
دز هناوج  تراسا  دیما  لگ  بش  نآ 

دز هنابز  تیالو  زبس  غاب  شتآ ز 
ياهلاس هس  لفط  هتسخ ي  يان  بش ز  نآ 

ياهلان زیگنامغ  دیسریم  شوگ  رب 
زورف لد  عمش  يا  هک  تسیرگیم  تفگیم و 

زوسب ارم  تقشع  شتآ  رد  ماهناورپ 
يدمآ شوخ  قح  هر  هب  رس  هنشت  هداد  يا 

يدمآ شوخ  قلطم  تقیقح  ییوت  اباب 
تساجک ترکیپ  دوخ  رتخد  هب  وگب  اباب 
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تسادج ترس  ناونع  هچ  هب  وگب  ترکیپ  زا 
زارفرس ریم  يا  ترذعم  وت  زا  نم  مهاوخ 

زاوشیپ هب  تهار  رس  مدمان  هک  نیا  زا 
نم هانگ  زا  رذگ  شخبب و  ارم  اباب 

نم هار  دس  دش  هلبآ  رپ ز  ياپ  نوچ 
منک ربخ  تروضح  ار ز  هّمع  هک  نیشنب 

هدمآ رد  زا  نم  یتسه  هک  ایب  هّمع  منک  روراب  وا  لد  رد  دیما  لخن 
هدمآ رس  اب  نم  ندید  هب  نم  ياباب 

تردارب هر  زا  هدمآ  هک  ایب  هّمع 
تربارب ناج  اب  ردارب  نینزان  نآ 

هتشاذگ رس  نم  نماد  هب  نم  ياباب 
هتشاذگ رواب  هناخ ي  هب  مدق  مرکف 
هدمآ ملابقا  بکوک  هک  ایب  هّمع 

يروباشین هدیلوژ  موحرم  هدمآ  ملابند  هب  هدیرب  رس  ياباب 

هدمآ رد  زا  وت  رهب  نامهیم  هک  ایب  هّمع  هبارخ  رد   3 هّیقر ترضح 

هدمآ رس  اب  تشادن  ندمآ  ياپ  هک  رگا 
شاهنانگمغ هاگن  دهدیم  دیون  نم  هب 

هدمآ رهاوخ  رب  رد  شاهدیرب  رس  اب  هک 
ردپ ياهسوب  دقن  هب  نم  هب  دهدیم  دیون 

هدمآ رتخد  هلاس  هس  ندرب  يارب  زا  هک 
منکیمن رگد  هلان  نک  لالح  ارم  هّمع 

هدمآ ربلد  هّیقر  يزاونلد  رهب  هک 
دکچیمن مغ  کش  رس  نم  مشچ  رگد ز  هّمع 

هدمآ َرت  هدید ي  هب  نونک  نم  مشچ  رون  هک 
دوشیمن مخر  خرس  رگد  ودع  یلیس  ز 

هدمآ ردام  دزن  ردپ ز  مندرب  رهب  هک 
دنزیمن ارم  مصخ  رگد  ماهنایزات  هب 

هدمآرس ناهج  نیا  رد  نم  جنر  درد و  رمع  هک 
منک وا  راثن  ناج  هک  ماهداهن  شبل  هب  بل 

يروباشین هدیلوژ  موحرم  هدمآ  رجنح  هدیرب  ياهسوب  دقن  هب  وا  هک 

دینک شوگ  ارم  رات  بش  حرش  نایعیش   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 
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دینک شوگ  ارم  رات  بش  حرش  نایعیش   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

دینک شوگ  ارم  رابنوخ  هدید ي  هّصق ي 
دینک شوگ  ارم  راز  لد  زار  وم  هب  وم 
دینک شوگ  ارم  رادلد  نم و  ناتساد 

مدش رامیب  هتسخ و  ارچ  دینادب  ات 
مدش راتفرگ  رایغا  فک  رد  نینچ  نیا 

دوب میاج  ردپ  شود  رس  هب  يراگزور 
دوب میاوام  لزنم و  فرش  خاک  تحاس 
دوب میاشامت  وحم  ردپ  مام و  هدید ي 
دوب میارآ  لد  راسخر  هدنمرش ز  هام 

نم لزنم  دوب  هناریو  هشوگ ي  رد  لاح 
نم لصاح  لد ، یباتیب  هتشگ ز  لد  نوخ 

مدرک رس  ردپ  نارجه  هلان ز  یبش  کی 
مدرک رت  رگج  بانوخ  شیوخ ز  نماد 

مدرک ررکم  هّمع  رب  باب  تبحص 
مدرک رواب  هتفر و  رفس  هب  تباب  تفگ 

مدید نم  قبط  هب  شنوخ  هب  هفرغ  رس  ات 
مدیزرل دوخ  هب  دیب  نوچ  هعقاو  نیا  زا  نم 

وت رس  يادف  هب  نم  ردپ  ناج  يا  متفگ 
وت رکیپ  هدش  هچ  وگ  نوخ ، هب  هقرغ  رس  يا 

وت رتخد  ار  وت  دیدیمن  درمیم  شاک 
وت رس  يوم  هب  هناش  منز  هک  ات  نیشنب 

تیور ناس  نیا  هدش  رس ، يا  يرتسکاخ  هچ  ز 

منم هناش  ار  وت  يوم  دنک  هک  نآ  روخم  مغ  تیوسیگ  هدش  هتفشآ  نم  لاوحا  وچمه 

منم هناگیب  هدش  دوخ  زا  وت  رجه  زا  هک  نآ 
منم هناریو  هشوگ ي  فکتعم  دش  هک  نآ 

منم هناورپ  يزورفا و  بش  عمش  ارم  وت 
منک زاربا  لد  زار  تربب  ات  نیشنب 

منک زاب  لد  لکشم  زا  هرگ  بشما  دیاش 
ياهدمآ رود  هر  زا  نوخب ، هقرغ  رس  يا 

ياهدمآ روضح  هب  مروضح ، ضیف  بلاط 
ياهدمآ روط  يداو  زا  یهلا ، میلک  وت 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 525 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهدمآ رونت  جنک  زا  نم ، رادید  رهب 
دش هلصوح  ارم  گنت  ردپ ، ناج  يا  وت  یب 

دش هلبآ  رپ  هله  نالیغم ، راخ  زا  میاپ 
ینک دازآ  سفق  زا  ارم  هک  مراد  تسود 

ینک داش  نم  رطاخ  يربب  دوخ  هرمه 
ینک دادیب  هدنزوس ي  شتآ  متحار ز 

ینک دادما  لد  هدیلوژ )  ) هب فطل  هر  زا 
نید ورسخ  يا  وت  رابرد  رعاش  دوب  وک 

يروباشین هدیلوژ  موحرم  نیعم  رای و  افو  تمایق ز  هب  ار  وا  شاب 

هتشگ هناوید  ملد  ییاهنت  هیثرم ز 

هتشگ هناریو  ملزنم  ناج ، ردپ 
شوغآ رد  تدای  ارم  بش  ره  دوب 

دوب تاهنیس  يور  هک  بش  نآ  مرس  شومارف ؟ اباب  ارم  يدرک  ارچ 
دوب تاهنیآ  نوچ  يور  رب  مخُر 

نم لزنم  دشاب  هناریو  نونک 
نک ور  هناریو  نیا  رد  بشما  ردپ  نم  لد  دمآ ، گنت  وت  يرود  ز 

نک وگ  تفگ و  هّیقر  تدنزرف ، هب 
یلین هدیدرگ  مخُر  رگنب  ردپ 

مداتف رتشا  زا  هک  بش  نآ  زا  نم  یلیس  رمش  تسد  مدروخ ز  سب  ز 
مداهن ور  ارحص  هب  اپ  هنهرب 

ناسنیدب میاپ  هلبآ ، رپ  هدش 
تشک نود  رجز  هنایزات  اب  ارم  نالیغم  راخ  رب  هک  سب  مدیود 

تشپ وزاب و  منآ  زا  دشاب  هیس 
درک  وگ  تفگ و  شباب  سأر  اب  نینچ 

ینارهت  لدشوخ  موحرم  درک  وا  نابرق  ار  شیوخ  ناج  هک 

تسا هدیمرآ  فیرش  رازم  نیا  رد  هک  نآ  وزرآ  ناحیر 

تسا  هدیشک  تنحم  هّیقر ي  ءاکبلا  ما 
لاسدرخ  لفط  نآ  زا  تسا  کچوک  ربق  نیا 

تسا  هدید  جنر  یسب  نود  نانمشد  زک 
بآ تسا  هدش  بنیز  لد  مغ ، بات  اجنیا ز 
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تسا  هدینش  ردارب  میتی  هلان ي  سب 
نیسح  همولظم ي  رتخد  گرم  اج ز  نیا 

تسا هدیرد  تقاط  هماج ي  راز  موثلک 
نید هاش  رازلگ  لگون  غاد  اجنیا ز 

تسا  هدیکچ  نوخ  یبن  تیب  لها  مشچ  زا 
باوخ هدوبر  ار  وا  هداتف و  اپ  اج ز  نیا 

تسا هدیود  نالیغم  راخ  يور  هک  یلفط 
حور غرم  هتسخلد  هّیقر ي  زک  تساجنیا 

تسا  هدیرپ  ناوضر  هضور ي  راسخاش  رب 
ار میتی  نیمادک  هّیقر  زج  هب  بر ، ای 

تسا  هدیرب  نت  زا  رس  ندید  هب  نیکست ،
وا رازم  رب  لد  هدید ي  هب  يرگنب  رگ 

تسا  هدیمد  ترسح  لگ  وزرآ  ناحیر 
يادخ  زا  داد و  دوخ  یتسه  هک  نآ  هب  مزان 

تسا هدیرخ  تعافش  عاتم  لزا  زور 
تسین بیجع  بنیز  تقاط  ربص ، رما  رد 

تسا  هدیرفآ  يو  تقاط  ار ز  ربص  قح ،
الب مغ  ردارب  مام و  باب و  ّدج و  زا 

تسا  هدیسر  وا  رب  هک  تسا  یمّلسم  ثرا 
( ریغص  ) دبا ات  دوب  لاحَم  شندیچ  رب 

یناهفصا ریغص  موحرم  تسا  هدیچ  هک  یطاسب  هفرط  دیهش ، هاش 
منکیم  ناغفا  باب  رجه  بشما ز  ناج ، هّمع  یمولظم  هآ 

منکیم  ناشیرپ  ار  یناهج  مناشیرپ  نم 
ماهداز  قشاع  لفط  نکیلو  ملفط  نم  هچ  رگ 

دادن يراوخ  تلذ و  رب  نت  داد و  ناج  نم  باب  منکیم  نادیهش  هاش  دوخ ، باب  رب  ادتقا 
منکیم  نادرم  دازآ  هش  زا  نم  يوریپ 

نطو مناریو  جنک  رتسب ، كاخ  نیلاب ، تشخ 
نیشن ناریو  نم  زا  دیئوگب  نود  دیزی  اب  منکیم  نآ  ادخ  هار  رد  تساوخ ، مباب  هچ  نآ 

منکیم ناریو  هلان  اب  ار ، وت  ملظ  هناخ ي 
ماهدروخ  یلیس  يور  اب  نم  راک ، تیانج  يا 

رذح  امنب  نم  یمولظم  هآ  ز  رگمتس ، يا  منکیم  ناشخرد  حبص  ار ، کیرات  بش  نیا 
منکیم ناسکی  كاخ  اب  ار ، وت  دادیب  خاک 

تفگب دیسوب و  دندروآ ، وچ  ار  شباب  سأر 
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دوبک ؟ تلفط  تروص  دش  ارچ  یسرپیم  چیه  منکیم  ناج  تمدقم  يادف  نم ، نامهیم 
منکیم  ناوارف  بشما  لد  درد  اباب  وت  اب 

تندرم  تقو  هب  نم  میآ  هک  حلاص )  ) روخم مغ 
حلاص دمحا  جاح  موحرم  منکیم  ناسآ  لهس و  ار  تنداد  ناج  یخلت 

منکیم ناج  تخر  عمش  يهناورپ  ردپ  يا  تبرغ  ثیدح 

منکیم ناشیرپ  وم  ناشیرپ  عمج  رد  هک  نم 
دوب نآرق  وت  كاپ  سأر  تسا و  لحر  منماد 

منکیم ناراب  هسوب  ار  نآ  ءزج  یس  زا  یئزج 
لد زوس  مشچ و  کشا  اب  مردام  ارهز  وچ  مه 

منکیم نازحالا  تیب  ار  ارس  ناریو  هشوگ ي 
رهم تسد  اب  مخر  زا  یمیتی  درگ  نک  كاپ 

منکیم ناریو  جنک  رد  اپ  هب  مغ  روش  هنرو 
ردپ يا  یلین  هتشگ  یلیس  برض  زا  متروص 

منکیم ناهنپ  ياهمغ  نم  وت  رب  اراکشآ ،
هلبآ رپ  نم  ياپ  دش  الو  غاب  لگ  يا 

منکیم نالیغم  راخ  زا  نم  وت  دزن  هوکش 
بش زور و  مکش  رس  لیس  اب  دابآ  بارخ  رد 

منکیم ناسکی  كاخ  اب  ار  مصخ  ملظ  خاک 
ترس مخز  وشتسش  مزاس  هدید  کشرس  اب 

منکیم نامرد  کشا  اب  وت ، یناشیپ  مخز 
دنک ییاریذپ  ناج  عاتم  اب  تنابزیم 

منکیم ناج  لد و  زا  تیادف  ناج  انامهیم !
( ایهآ  ) ار متبرغ  ثیدح  ناونع  منک  رگ 

یهآ یلع  جاح  منکیم  ناریح  تام و  ار  یملاع  تمایق  ات 

ار شوماخ  غرم  اون  رد  رگن   3 ارهز غاب  لگ 

ار شوپ  رس  هک  نوچ  قبط  زا  تفرگ 
تفرگ رب  ردپ  سأر  وچ  هّیقر 

تفرگ رس  زا  همغن  نیا  لد  زوس  هب 
نیز وت  ار  قح  شرع  يا  يدوب  اجک 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسح ای  ملزنم  هدش  هبارخ 
ناکدوک زا  هنعط  یسب  مدینش 

ناکم مدرک  هناریو  جنک  رد  وچ 
نیمغ لد  كدوک  نیا  تفگ ، یکی 

نیعم رای و  رهش ، نیا  رد  درادن 
تسا هدرسفا  لد  یلفط  تفگ : یکی 

تسا هدرم  وا  ياباب  تسا و  میتی 
نیک گنس  مرس  رب  ارم  دز  یکی 

نیمز يور  هب  مداتف  مدنآ  هک 
ربخ نم  زا  دریگ  وت  سک ز  نآ  ره 

رفس رد  نم  باب  دوب  میوگب 
مرب رد  رفس  زا  يدمآ  نونک 
مرس رب  ردپ  يداهن  تنم  وت 

رفس جنر  میوگ ز  هچ  ناج  ردپ 
ررش مغ  زا  مناج  لد و  رب  دز  هک 

ناج وت  ممسج  هب  يا  نم  دزن  نامب 
ناکدوک رب  رد  نم  هک  ات  مور 

رگجنوخ نم  اهنآ  هب  میوگب 
رفس زا  هدمآ  نم  ياباب  هک 
دننک اشامت  اج  نیا  دنیایب و 

هتخوس نم  ناج  نابز  مخز  هک  دننک  ارهز  غاب  لگ  اشامت 
هتخورفا شتآ  ملد  کلم  هب 

نزم مد  رگد  یهآ )  ) هّصق نیا  زا 
یهآ یلع  جاح  نز  درم و  لد  دزوس  هصغ  زا  هک 

! قشع بوذجم 

مدش  تسم  وا ، خر  رب  مدز ، هسوب  کی 
مدش تسد  زا  و  متشگ ، شخر  بوذجم 

نم  همه  وا  مدوب و ، هتشگ  همه  وا  نم ،
مدش  تسه  متشگ و ، تسین  همه  وا  رد 

روکف دّمحم 

رتخد
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رتخد

ردپ رهب  زا  هک  دننادیم  همه 
داد رتخد  ادخ  هک  ار  يردپ  رتخد  ّتبحم ، نوناک  تسه 

دوبن رتخد  ار ، وک  يردپ  داد  رتهب  رسپ  ّتبحم ز  رد 
دنردپ  غارچ  مشچ و  نیمه  هن  دوبن  رتخا  شلد  رهپس  رد 

دنساسحا  هفطاع و  ناهج  کی  دنردپ  غاب  هب  گرب  دص  لگ 
ردپ شوغآ  نماد و  ناشیاج  دنسانشن  ردپ  رهم  زج  چیه 

تسوا  لد  يارس  شخب  ینشور  ردپ  شود  ردپ  شوغآ  دعب 
دشاب  نیریش  همه  دیوگ  هچ  ره  تسوا  لفحم  ره  سلجم و  ره  لقن 

دربب  لد  ردپ ، شهاگن ز  اب  دشاپیم  کمن  نیریش و  تسه 
درخب  ناج  زا  ردپ  ار  وا  زان 
شلابند  زا  دوریم ، ردپ  ات 

ددرگ  رد  رب  هتخود  وا  مشچ  شلابقتسا  هب  تشگرب ، تقو 
دونش  رد  سپ  شیادص ز  ات  ددرگرب  شرب  هب  یک  ردپ  ات 

لاحشوخ  ددرگ  همه  زا  رتشیب  دودب  رد ، يوس  هب  دوخ ، زا  دوخیب 
تشاد  ارهز  رسپ  مه  يرتخد  لابقتسا  رد  همه  زا  رتشیپ ،

کلف  تخیر  افج  حرط  وا  رب  ات  تشاد  اج  وا  َِرب  ناماد و  هب  هک 
دش يدازآ  هتشک ي  شردپ  کلف  تخیهآ  رب  دادیب  غیت 

دیزی  لاّمع  هنیک ي  زا  يراب ، دش  يداش  رد  هتسب  شخر  رب 
دنداد  شماش  هناریو ي  هب  اج  دید  هچ  هار  نیا  رد  هک  دناد  هچ  سک 

شردپ  رکف  هب  دوب  بش  زور و  دنداد  شماش  هدرب و  وا  زور 
باب  مغ  زا  نانچ  تخیریم  کشا  شرظن  رد  ردپ  راسخر  دوب 

دوب  اباب  وا  بل  درو  همه  بآ  دشیم  مغ  ز  گنس ، لد  هک 
دادیم  الّسَت  هاگ ، شاهّمع  دوب  اباب  وا  بش  زور و  رکذ 
درب  شبات  ردپ  دای  یبش  ات  دادیم  اباب  ندید  هدعو ي 

بان رُد  نآ  باوخ  هب  دوب  یتعاس  درب  شباوخ  سپس  درک و  اههیرگ 
کشر  سگرن  رب  هک  هدید  نآ  هداد  باوخ  هب  تخب  یلو  رادیب  تشگ 

هاگن  تخادنایب  يوس  ره  هب  دوخ  کشا  زا  رپ  دش و  باوخ  زا  یلاخ 
تفاین  هدرک  مگ  هناریو و  رد  تشگ  هآ  لد ، زا  دیشک  هنادیماان 

دیبلطیم  ردپ  هّمع  زا  كدوک  تفاتش  تاداس  هّمع ي  رب  رد 
باوج ؟ هب  دیوگ  هچ  هّمع  دنک  هچ  دیبلطیم  رمق  صرق  ار ، رهم 

دز  رتخد  سبز ، هلان  مرجال  باتهم  رب  بش ، لد  رتخا  تخیر 
لبلب  هدیشک  رجه  نآ  وچمه  دز  رس  ار  وا  دمآ و  باب  رس 
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دش  ییاریذپ  مرگ  نابزیم  لگ  خر  رب  وا  هدید ي  دتف  هک 
نم  رب  رد  ایب  هّمع  يا  تفگ  دش  ییاشامت  هناریو  جنک 
دمآ  نایاپ  هب  جنر  مرگید  نم  رس  رب  امه  هدنکفا  هیاس 

دمآ  زاب  رفس  هب  هتفر  هک  نآ  دمآ  ناریو  هشوگ ي  دوخ  جنگ 
درک  ادیپ  دوخ  هنییآ  یطوط ، دمآ  زاب  رس ، هب  اپ و ، اب  هتفر 

بجع ! هچ  ناریو  هشوگ ي  يدمآ  درک  ایوگ  نخس  هب  ناجیب  بل 
يدرک  نیزم  هناریو  جنک  بجع ! هچ  نامیتی  هب  رس  ياهدز 

ار  نالفط  دوخ  رس  اب  يدز  رس  يدرک  نشور  همه  ار  ام  مشچ 
مرب  هب  يریگب  هک  وک ؟ وت  تسد  ار  نآ  مسوبب  هک  وک ؟ وت  ياپ 

ینم  نامهم  هک  رادنپم  وت  مرس  هب  شزاون  تسد  یشک  ای 
ملجخ  نامهم  وت  يور  زا  بشما  ینم  ناناج  یناج و  زا  رتهب 
درب  نامهم  یسک  هناخ  رد  هک  رگ  ملعفنم  دوخ  ییاریذپ  زو 

زاسب هناریو  هب  وت ، بشما  یلو  درزآ  ار  وا  رطاخ  رگد  یک 
دراذگب  رگا  نم  مشچ  کشا  زاین  زار و  یمد  وت  اب  منک  ات 

نماد  رد  ارم  وت  يدناشنیم  دراد  ندینش  ماهلد ، ِدرد 
نیشنب  رتخد  هدزمغ  رب  رد  نم  نماد  يور  هب  نیشنب  لاح ،

مرس  یتفرگ ز  وچ  دوخ  هیاس ي  نیشنب  رتخا  رب  رد  نم  هام 
بات  لد  زا  درب  وت  شوغآ  دای  مرپ  لابیب و  ریاط  نامه  نم 

؟ تسهدز گنس  وت  یناشیپ  هب  یک  باوخ  رد  اما  وت ، شوغآ  مدید 
دوب  هک  دزن  رد  وت  روش  رپ  رس  تسهدز ؟ گنر  وت  خر  رب  نوخ  یک ز 

يدش  هناگیب  رب  نامهم ، هک  وت  دوبک ؟ هدرک  ار  وت  لعل  بل  یک 
رونت  جنک  دهد  حرش  وت  خر  يدشن  ام  رب  هک  تفر  اطخ  هچ 

هناشاک  لد  هب  هدرک  يا  مراد  روج  ییاریذپ ، بابسا  هدوب 
مراد  رکیپ  هب  فعض  ردق  نآ  هناریو  زا  رتهناریو ، لد 

وک ناج  نم ، زا  ینکیم  بلط  ناج  مراد  رب  ناوتن  ار  ترس  هک 
درک  ناج  ناناج  هب  شیوخ  هیده ي  وک  نابرق  منک  هک  یناج  وت  رب 

یناسنا  یلع  جاح  درک  نامهم  مدق  يادف  ناج 

گنس دص  هنیآ و  کی 

تسا  هدرمژپ  یئ  هتفکشان  لگ  اجنیا ،
تسا  هدروخ  نالفط  گنس ز  دص  هنیآ ، نیا 

ار  دوخ  ناکدوک  دینک  مارآ 
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تسا  هدُرب  شباوخ  هزات  زیزع ، لفط  نیا 

تفرگ  ردپ  غارس  لفط  هّمع ، بش ز  نآ  باتهام  بش و 
تفرگ  رمق  زا  ربخ  باتهام ، ز  رتخا ،

دوب  شیپ  زور  زا  رتدیماان  زور  ره 
تفرگ  رتشیپ  زا  رتشیب  هناهب  بش  ره 

دوب  کشا  زیربل  یلاخ و  باوخ  شمشچ ز 
تفرگ  ررش  یتسه  لد  وا  مشچ  بآ  زو 

مصخ  شیپ  خرس ، دنک  شیوخ  درز  يور  ات 
تفرگ  رگج  نوخ  هب  شیوخ  مشچ  يرای ز 

فعض دور ز  ناریو  يوس  نآ  تساوخ  هاگ  ره 
تفرگ  رگد  میتی  ددم ز  هر ، نیب  رد 

دش  تشذگرس  زا  ربخ  اب  دید و  وچ  ار  رس 
تفرگ  رس  هب  ار  دوخ  کچوک  تسد  راچان ،

دودز  نوخ  كاخ و  شخر  قمریب ز  تسد  اب 
تفرگرب  هدیکشخ  بل  ناز  هسوب  هاگ  نآ  و 

تشک  هّمع  مرش  وت و  قارف  ارم  اتفگ 
تفرگ  رپ  لاب و  وزا  هتسکش  رپ  غرم  نیاک 
تشادن  نایب  ناوت  کیل  تشاد  فرح  سَب 

یناسنا  یلع  جاح  تفرگ  رثا  وا  نخس  شهتوک  رمع  زو 

دید یباوخ  رارقیب ، يرتخد  باوخ  ریبعت 

دید یباتفآ  ماش ، لد  رد 
دوب اباب  يور  گنت  لد  هک  وا 

دوب ایند  ياههنتف  زا  هتسخ 
تسا ردپ  نماد  هب  شیاج  دید 

تسا رس  هب  ارو  ردپ  فطل  تسد 
درک شزاون  نینزان ، نآ  ردپ 

درک شهاوخ  هچ  نآ  ره  شداد  هیده 
باب ندید  كرتخد ز  دش  داش 

باوخ زا  ناهگان  رادیب  تشگ 
تسین اباب  دید  دوشگب و  مشچ 
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تسین ایؤر  ریغ  هدید ، ار  هچ  نآ 
؟ ردپ تساجک  ناج  هّمع  يا  تفگ :

؟ ردپ تسامش  نم و  زا  رود  هچ  زا 
رصب غورف  يا  هک : شتفگ  هّمع 

رفس هب  وا  تسا  هتفر  روخم  مغ 
تفرگ هناخ  هصغ  لفط ، لد  رد 

تفرگ هناهب  یگنت و  لد  درک 
ارم تسا  هدرسف  مغ  نیا  تفگ :
؟ ارم تسا  هدربن  هرمه  هچ  زا 

رفس ات ز  درک ، هیرگ  ردق  نآ 
رس اب  شندید  هب  دمآ  ردپ 

ریدقت مقر  نینچ  رتفد  هب  دز 
ریبعت كرتخد  باوخ  دوش  هک 
ردپ سأر  تشگراب  نیا  کیل 

تشاد نماد  يور  هب  اباب  رس  رتخد  نماد  يازفا  تنیز 
تشاد نمشد  ردپ ز  اب  اهفرح 

اباب يدمآ  شوخ  رس  اب  تفگ :
اباب يدمآ  شوخ  رتخد  شیپ 

؟ ارچ باضخ  نوخ  تیور ز  هتشگ 
؟ ارچ باقن  شرتسکاخ  هتسب 

يدرک رفس  ترغصا  اب  هک  وت 
يدرواین ارچ  ار  وا  دوخ  اب 

ودع يافج  زا  مراد ، اههوکش 
؟ ومع تساجک  تربکا ، یلع  وک 

تسا هلگ  ارم  بل  يور  رب  هچ  ره 
تسا هلبآ  ماپ ، ریز  نآ  زا  شیب 

نم مدیشک  اهرجز  هر ، نیب 
نم مدیود  اهراخ  رس  رب 

كانمغ یلد  اب  هتسخ  ترتخد ،
كاخ هب  داتفوا  هقان  زا  بش  کی 

درک همهاو  تخیر ، کشا  هدش ، مگ 
درک همطاف  صخش  شادیپ  هک  ات 

دوب یلین  هچ  شتروص  یتسار 
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دوب یلیس  ياج  هک  منامگ  هب 
درکیم رس  هلان  زین  وا  رگم 

درکیم ردپ  ردپ  نمشد  شیپ 
تفسیم رُد  کشرس ، زا  كرتخد 

تفگیم دوخ  ياهدرد  ردپ  اب 
ردپ لاصو  رب  رکش  هدجس ي 

ردپ لامج  زا  دیسوب  درک و 
داهنب ردپ  بل  رب  بل  هک  نوچ 

داتفا اون  زا  یحو ، یطوط 
وگب هّیقر  مغ  زا  يدزیا ) )

ینادمه  يدزیا  ریما  وگب  هیما  ترتع  رب  نعل 
نم  هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  ماش  هبارخ ي 

نم  هناخ ي  تسا  هدش  ناراب  رون 
بش  لد  نیا  رد  دش  رون  قبط 

نم هنابش ي  هیرگ ي  خساپ 
ماشم  هب  ارم  دسر  اباب  يوب 

مالس  مالس ، ابحرم ! اتبا 
***

تسوت  رس  نم  تسد  يور  فحصم 
تسوت  رظنم  شقن  هیآ  هدفیه 

وت هدیرب  رس  ياهمخز 
تسوت  رکیپ  ياه  مخز  دهاش 
هدش  هدید  وت  رجنح  گر  رد 

هدش هدیرب  افق  زا  ترس  هک 
***

درک  مبآ  قارف  يدوبن  وت 
درک  مباوخ  دنام و  رادیب  هّمع 

درب  ار  ملد  وت  نآرق  توص 
درک  مبابک  تاهدیکشخ  بل 
! هدز هسوب  وت  بل  رب  یلع  يا 

؟ هدز هسوب  وت  بل  رب  یک  بوچ 
***

مرت  مشچ  داتف  تیور  هب  ات 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 534 

http://www.ghaemiyeh.com


مرگج  ترجنح  لثم  دش  هراپ 
نم  هدید ي  هب  یهن  اپ  متساوخ 

مرب  هب  يدمآ  رس  اب  ارچ  سپ 
وت يهدیدغاد  تخد  نماد 

!؟ یسک هدید  هدیمخ  تماق  لفط  وت  هدیرب ي  رس  ياج  تشگ 
!؟ یسک هدید  هدیدغاد ، نم  لثم 

کچوک  يرتخد  تسد  يور  رب 
!؟ یسک هدید  هدیرب ، نت  زا  رس 

نک مّسبت  نم  هب  میوگن  نم 
نک  مّلکت  یمک  تهاگن  اب 

***
! نم هدیشک ي  نوخ  كاخ و  رد  هام 

نم ! هدیچ ي  غیت ، خرس ز  لگ 
وت هدیرب ي  رس  ياج  شاک 

نم  هدیرب ي  رس  اج  نیا  دوب 
هدز  گنچ  وت  تروص  رب  هزین 
؟ هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  یک 

***
مدربیم  مان  وت  زا  اجک  ره 
مدروخیم  هنایزات  ودع  زا 

یلو  دوب  هبارخ  ام  هدعو ي 
مدرمیم  هاگلتق  رد  شاک 

دندب  دندب ، نایماش  ادخ  هب 
دندز دندز ، ارم  يدوبن  وت 

***
؟ دوش ریقح  یک  یحو  كدوک 

؟ دوش ریسا  نوچ  هدازآ  لفط 
يدید ردپ ! يا  مسرپیم  وت  زا 
؟ دوش ریپ  هلاسراچ  رتخد 

تسا  نم  ربص  هاوگ  مخ  تماق 
تسا  نم  ربق  هبارخ  نیا  هشوگ ي 

***
دشاب  نهد  بل و  نیا  زا  فیح 
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دشاب  نز  هسوب  بوچ  وا  رب  هک 
نداد  ناج  تقو  هک  مراد  تسود 

دشاب  نم  بلق  يور  تتروص 
تسا  نم  نیع  ود  زا  يراج  وت  کشا 

تسا  نم  نیتداهش  نم  هسوب ي 
***

دندید  ارم  هیرگ ي  نایماش 
دندیدنخ دندز و  فک  یگمه 

مدوب  ياهتفکشون  لگ  نم 
دندیچ  ماهنایزات  اب  همه 

مندب  رب  تسیرگ  هنایزات 
منهریپ  گنر  تشگ  مندب 

***
نم  هب  دنتسیرگ  ملاع  همه 

نم  هب  دنتسیرگ  مثیم )  ) وچ مه 
یلو تخوسن  ودع  گنت  لد 

نم  هب  دنتسیرگ  مه  اهگنس 
نم  تبرغ  يارب  دشاب  هیرگ 

نم  تبرت  هبارخ  نیا  دوش  هک 
***

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اج  نیا  جئاوحلا  باب 

تسادتبا زبس  رس  نشلگ  ياهناحیر ز 
نیمز  رد  هللا  ۀکئالم  هبعک ي  کی 

تسامس  رد  رون  هکرابم ي  هروس ي  کی 
شیوخ يومع  نوچ  مه  هک  تسا  یجئاوحلا  باب 

تساجتلا  يور  شرد  هب  ار  قلَخ  هتسویپ 
ماش  رهش  رادملع  تسا  یکدوک  نس  رد 

تسالبرک  رادملع  هک  دوخ  يومع  نوچ  مه 
نیمز  رد  تسا  یهام  هبارخ و  رد  تسا  یجنگ 

تسام  بلق  هب  يروط  تملظ و  نیب  تسا  يرون 
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یکدوک  هب  ارهز  لئاضف  هعومجم ي 
تسادخ  هبوبحم ي  تراسا و  هموظنم ي 

نیسح تبرت  دوب  هک  شاهبارخ  كاخ 
تساود  اهدرد  همه  هب  البرک  كاخ  نوچ 

تیب  لها  تسد  يور  هب  یکچوک  نآرق 
تساههزین  بعک  رثا  شایحو  تایآ 

شاهتسخ  ياهسفن  مامت  ادخ  رکذ 
تسادصیب  دایرف  هرارش ي  مدق  ات  رس 

شادف مردام  ردپ و  نت ، ناج و  هن  اهنت 
تسایربک  سومان  رتخد  هنادزان ، نیا 

نیبنیز  ارهز و  هدیهش ي  رگنس  مه 
تساضترم  بلق  نسح ، نیسح و  هنییآ ي 

نیسح  نامیالوم  هّبق ي  تحت  دننام 
تساور  ناتسآ  نیا  رد  سنا  نج و  تاجاح 

تسیاهلال  تسد ، رس  هب  ار  هنادزان  ره 
تسادج ندب  زا  رس  تسد ، يور  هب  ار  وا 

تفر  كاخ  ریز  بش  همطاف  وچ  ارچ  یناد 
تسافطصم  تخد  مغ  هلاس  هس  نیا  ثاریم 

نیسح زا  تسا  یهام  هراپ ي  هراپ ، هام  نیا 
تس  یحّضلاو  سمّشلاو  كرابم  هروس ي  نیا 

تسا  جئاوحلا  باب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 
تساشگ هرگ  شتسد  هک  رایب  وا  رب  لکشم 

رس  هب  ات  ياپ  یبن ، لآ  دوبک  سای 
تساپ  هب  ات  قرف  زا  همطاف  راد  هنییآ 

وید  تسد  ياج  شَخُر  هب  هتشرف و  کی  وا 
تسارس  شاهناریو  هشوگ ي  هک  کلم ، کی  ای 

لاؤس : نیا  دوخ  زا  بش  لد  بل ، ریز  درکیم 
تساجک ؟ ومع  وک ؟ نم  ردارب  دش ؟ هچ  اباب 

نیسح  رتخد  نیا  کچوک  ربق  فارطا 
تساعد  نیرتهب  رصب  کشا  نورد ، زوس 

ناج  داد  هنابیرغ  هبارخ  رد  هک  نآ  اب 
تسازع  لفحم  شمغ  دای  هب  ادخ  کلم 
دناهتشون  شرازم  گنس  يور  کشا ، اب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 537 

http://www.ghaemiyeh.com


( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  تساطخ  ندز  یلیس  هتخوس  سای  گرب  رب 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  نیا   3 نوتاخ هّیقر  ترضح  هاگترایز 

تسا هلاس  هس  يارهز  هاگترایز ، اج  نیا 
دنراد هدرمژپ  یلگ  اهیقشمد  اج  نیا 

دنراد هدروخ  یلیس  نامهم  لِگ ، ریز  رد 
هدیشک نارجه  یکدوک  بش  لد  اج  نیا 

هدیرب ياهگر  هتفرگب ز  هسوب  لگ 
تسا هنیدم  ياهلگ  هتسد  تشهب  اج  نیا 

تسا هنیکس  موثلک و  هاگتدابع  اج  نیا 
تسا نیما  لیربج  هاگترایز  اج  نیا 

تسا نیدباعلا  نیز  هاگتدابع  اج  نیا 
بنیز هدناشفا  بالگ  دوخ  مشچ  اج ز  نیا 

بنیز هدناوخ  هتسشن  بش  زامن  اج  نیا 
هتفهن يدرد  بجو  ره  شکاخ  هب  اج  نیا 

هتفخ ماشیب  يرتخد  هلاس  هس  اج  نیا 
دز قرو  نارجه  رتخد  رب  اضق  اج  نیا 
دز قبط  زا  وس  کی  هدرپ  هّیقر  اج  نیا 

دندیسر مه  لاصو  رب  قشاع  ود  اج  نیا 
دندیکمیم ار  رگدکی  کشخ  ياهبل 

هدرک زاب  رپ  همطاف  يامه  اج  نیا 
هدرک زاورپ  سفق  زا  رتوبک  اج  نیا 
تخیریم كالفا  نماد  زا  رارش  اج  نیا 

تخیریم كاخ  هّیقر  مادنا  رب  بنیز 
اجنیا هتفخ  کچوک  يارهز  ناتسود ، يا 

اجنیا هتفخ  کچوک  ياربک  بنیز  کی 
هدید هک  لگ  غاب  هناریو  هشوگ ي  رد 

دیئوشب ار  یلین  يور  تمصع  لآ  يا  هدید  هک  لبلب  اهدغج  هاگباوخ  رد 
دیئوشب ار  یلیس  ياج  بنیز  کشا  اب 

دیزیرب لبلب  تریغ  رب  رگج  نوخ 
دیزیرب لگ  شرازم  رب  لد  هراپ ي  زا 

هنارت ضغب  ناتیاهلد  رب  هدنام  يا 
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هنایزات ریز  هب  ار  لبلب  هدید  یک 
اج نیا  تسا  ییاهنت  کشا  درد و  دایرف و 

اجنیا تسا  ییاشامت  هدادلد  ود  لصو 
شرانک رد  لگ  هداتفا و  كاخ  هب  لبلب 

شرای لصو  رب  دسر  دیاب  نینچ  نیا  رای 
دزوسب  مثیم )  ) لد مغ  نیا  زا  رشح  ات 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  دزوسب  مدآ  ملاع و  مثیم  هن  اهنت 

دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  دیسر  یترایز  بش 

دینک زامن  نم  هام  رب  همه  اههراتس 
تسوا هدید ي  ود  رظنم  رد  همه  جئاوح 
دینک زارد  اعد  تسد  همه  وا  يوس  هب 

ارم نامهیم  ياهمدق  زان  دیشک 
دینک زان  هراتس  هام و  هب  باتفآ و  هب 

دینک شرف  شیوخ  فلز  اب  همه  ار  هبارخ 
دینک زارفرس  تسا  كاخ  هب  هرهچ  هک  ارم 

منابسچ هنیس  هب  ار  ملگ  هک  مرس  نآ  رب 
دینک زاب  بانط  بشما  نم  ياهتسد  ز 

مرح هتشگ  هبارخ  تسا و  یترایز  بش 
دینک زاجح  ورسخ  مرح  رب  مالس 

تفر شنابغاب  هارمه  هدش  نازخ  لگ 
دینک زاس  هنارت  شدای  هب  هنیس  زوس  ز 

بشما ردپیب  لافطا  یمامت  الا 
دینک زار  هلاس  هس  نیا  مرح  اب  رود  ز 

ار مثیم ) لخن   ) دیناوخب هنیس  زوس  ز 
دینک زادگناج  گنهآ  هب  هلان  هرامه 

مثیم )  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 
نم بالگ  هدش  کشا  لگ ، هتسد  هآ ، هلعش ي  هتفرگ  نوخ  يوسیگ 

نم باضخ  نوخ  هب  هام  دنز  رس  هبارخ  هب  ات 
هتخود هام  هب  هگن  هتخوس  ياههراتس 

نم باتفآ  هدز  رس  هدماین  هرز  حبص ،
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! نیمآ یتفگ  وت  رگم  نینزان  راگن  الا 
نم باجتسم  ياعد  دش  باجتسم  دوز  هک 

ار شیوخ  زاب  مشچ  ود  مدزیم  باوخ  هب  رحس 
نم باوخ  هب  يدمآ  هک  موش  ياهظحل  يادف 

رفس نتفر  تقو  هک  ردپ  يا  شخبب  ارم 
نم بآ  بآ  يادص  وت  بلق  هب  دز  هرارش 

همطاف هام  تساجک  همه  زا  مدرک  لاؤس 
نم باوج  ین  بعک  هب  رگم  سک  چیه  دادن 

وت باقن  خر  هب  هتشگ  البرک  رابغ  درگ و 
نم باجح  هعنقم ي  دش  هتفرگ  نوخ  يوسیگ 

رصب زا  مناشف  کشا  وت  کشخ  يولگ  هب  نم 
نم بابک  رگج  رب  ینکیم  هیرگ  وت  هک  ای 

دوشیم نفد  هبارخ  نیا  رد  نم  فیحن  مسج 
نم باب  سأر  هرمه  رفس ، مزاع  هدش  ناج 

نایع  وت  مظن  هتشگ ز  ناوخب  لد  هتسخ  مثیم ) )
نم  باسحیب  هیرگ ي  هنیس و  زوس  هلان و 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم   3 هّیقر ترضح  تبیصم 

منیسح هلاس ي  هس  يارهز 
ماش هبارخ ي  لد  هب  یجنگ 

مالسا ریفس  مدش  ماش  رد 
منیسح رگید  بنیز  نم 

منیسح رثوک  هروس ي  نم 
مراد مایق  فرش و  حور 

مراد مایپ  الب  برک و  کی 
نم هلاه ي  تسادهش  رون 

نم هلان ي  تسادخ  ریشمش 
ملاح روش و  قشع و  رگایحا 

ملاخ ّطَخ و  نیسح  نآرق 
نم زا  زارفرس  هدمآ  قشع 

نم زا  زان  هدیشک  سابع 
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متسب ياپ  ربص  هنودرگ ي 
متسد يور  روح  هسوب ي  لگ 

مجورخ البرک  يداو  زا 
مجورع لهچ  الب  ماش  ات 

تسا هنیرقیب  هک  نم  خر  هام 
تسا هنیدم  هتفرگ ي  دیشروخ 

منیسح رتخد  هک  دنچ  ره 
منیسح ردام  هنییآ ي 

هناشن منت  رب  هتشاذگب 
هنایزات گنس و  ین و  بعک 

مدُرب شود  هب  الب  هوک  دص 
دوب نم  يالبرک  همه  ملاع  مدرم  زارفرس  متشگ و  مخ 

دوب نم  يالب  رپس  بنیز 
مرون غاب  دوبک  سای  نم 

مروط لخن  هبارخ  كاخ  رد 
ماش رب  داب  هرامه  نیرفن 
ماش رد  دندز  ارم  هللا  و 

ار ام  بابک  مغ  دندرک ز 
ار ام  بانط  کی  هب  دنتسب 

مبارتوب زیزع  هک  نآ  اب 
مبارش سلجم  هب  دندرب 

دمآ مباوخ  هب  ردپ  هک  بش  نآ 
دمآ مباوخ  هب  رحس  دیشروخ 
مدید بآ  باوخ ، هب  هنشت  بل 

مدید باوخ  هب  دوخ  هتشگ ي  مگ 
نم قح ؟ راثن  سک  هچ  هدرک ، ناج 

نم قبط ؟ رد  هدید  هک  دیشروخ 
مدید هراپ  هراپ  رجنح  نم 

مدید هراتس  دوخ  نماد  رد 
متفرگ رهوگ  یسب  هدید  زا 
متفرگ رب  هب  ارو  حور  نوچ 
متفس خرس  قیقع  هیرگ  اب 

متفگ تسود  هب  دوخ  لد  فرح 
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ییادخ تیآ  وت  نسح  یک 
ییابرلد هشیمه  وت  راک 

مریگب رب  هب  ترس  راذگب 
مریمب مریگب و  هسوب  کی 

شتسه داد  تفرگ و  هسوب  کی 
شتسد ردپ ز  رس  داتفا 

دش ادن  نیا  دنلب  خرچ ، رب 
دش ادف  لگ  رانک  هب  لبلب 

دوردب  تفگ  تفرگ و  هسوب  کی 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  دوب  یقشاع  لامک و  زمر  نیا 

یعابر
ام لد  غاب  هب  هلال  تمغ ، غاد  يا 

ام لد  غارچ  ناج ، هّیقر  وت  مان 
بایرد ار ، دوخ  مغ  ناگتخوس  لد 

ام لد  غاد  هب  یمهرم  وت  راذگب 
دّیؤم اضر  دّیس 

مشوماخ هلان  زک  مشتآ  اپارس  عمش  نآ  نم  مادنا  دوبک 

مشوپ هیس  دوخ  دوبک و  ممادنا  خرس و  مکشرس 
دراد ردپ  شوغآ  رد  اج  کچوک  لفط  هشیمه 

مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  نیشن  ناریو  نم 
میاهبل تخوس  مداد  هسوب  ار  تاهنشت  نابل 

مشونیمن یبآ  دوخ  مشچ  کشا  ریغ  سپ  نیا  زا 
درک تراغ  مصخ  ار  ام  ياهرویز  هک  يزور  نآ  رد 

مشوگ دش  هراپ  میوگ  ردق  نآ  دش  هچ  میوگیمن 
ار يراد  زار  مراد  دای  دوخ  ردام  ارهز  ز 

مشوپیم هّمع  مشچ  ار ز  دوخ  تروص  ور  نآ  زا 
مدایرف هنیس  سبح  دشیم ز  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درکیم  تلتاق  هنایزات  برض  هب 
نمشد هدنخ ي  ماش و  لها  گنس  باب و  قارف 

مشود رب  تسا  ینیگنس  راب  نیا  مکدوک  رخآ  نم 
نم ناج  ظفح  رب  ار  شیوخ  هّمع  درکیم  رپس 
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مشومارف زگره  وا  ياهینابرهم  ددرگن 
يزاب میتسه  اب  دنکیم  تزاب  مین  مشچ  ود 

مشوه دربیم  رس  زا  مه  ناج  دناتسیم  نت  زا  مه 
ار مثیم )  ) تسد مریگن  رگ  تمارک  زا  رود  دوب 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  مشورفن  تسا  راکهنگ  هچ  رگ  ار  شیوخ  مالغ 

تسین لاب  هتسخ  نم  هانپ  یسک  بشما  رادید  ضیف 

تسین لالم  زج  ملد  نیشنمه  ماش  رد 
ارم شمدقم  رد  دمآ و  مشیپ  هب  اباب 

تسین لاعتشا  مغ و  کشا  ياههچنغ  زج 
دینکشب هلان  اههرجنح  يانگنت  رد 

تسین لاقم  لاق و  تصرف  لاصو  تقو 
تسا رسیم  اباب  ندید  ضیف  هک  نونکا 

تسین لاجم  نویش  هلان و  يارب  رگید 
شیوناز هب  ترسح  رس  زا  رس  ماهداهنب 

تسین لایخ  باوخ و  تیاکح  زج  هک  ادرد 
ورم تاهدیدمغ  رتخد  شیپ  اباب ز 

تسین لالج  ار  ام  وت  لیلج  تبحصیب 
اههزین مخز  زا  لگ  هتفکش  مرکیپ  رب 

تسین لاح  ضرع  مأوت  شیپ  مخز  رعش  زج 
ياهداهن لد  یلع  لآ  رهم  هب  نامژپ ) )

يرید نامژپ  تسین  لامک  زبس  نشلگ  هب  يرد  نیا  زج 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم  هلسلس  ریسا 

تسین مزال  هنارت  متفرگ  سنا  هلان  هب 
متشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید  کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  شود  هب  هناخ  لفط  هب 
تسیفاک ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 
تسین مزال  هناشن  میور  هلال ي  هب  رگد 

دیسیونب هانگیب  نم  ربق  گنس  هب 
تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 

: متفگ وا  هب  مدز ، تفرگ و  هناهب  ودع 
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تسین مزال  هناهب  ممیتی ، هک  ارم  نزب 
تسا سب  هبارخ  هشوگ ي  ناهج  کلم  ارم ز 

تسین مزال  هنال  تسا  ریسا  هک  یلبلب  هب 
رادب تسد  هّمع  هدرک  ملجخ  تتّبحم 

تسین مزال  هناش  هتسش  نوخ  هب  فلز  يارب 
تسا ردپ  رس  شبش  غارچ  هک  یکدوک  هب 

تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 
( مثیم  ) دبا ات  هلعش  نیا  زا  دزوس  دوجو 

مثیم راگزاس  اضرمالغ  تسین  مزال  هنادزان  نآ  مغ  ندورس 

تسین یهانپ  ارم  یبیرغ  ياههچوک  هب  لوات  نابز 

تسین یهاگ  هیکت  راوید  هناش ي  ادج ز 
منت مخز  ریغ  هب  یهایس  توکس و  نیا  رد 

تسین یهاوگ  ار  قالش  هبرض ي  ناشن 
میرحس زا  رتسفن  احیسم  هک  ام  يارب 

تسین یهآدود  هودنا و  مد  زج  هنیس  هب 
میراتفرگ نینچ  یکاپ  تمصع و  مرج  هب 

تسین یهانگ  زا  یفرح  ام  فص  رد  هنرگ  و 
ار اهاط  كاپ  ناماد  هدرک ي  زیزع 

تسین یهابتشا  بهذم  رد  هک  قشع  هب  مسق 
متس ریوک  نیا  رد  اهلگ  يرادساپ  هب 

تسین یهایگ  اهراخ  شنزرس  ریغ  هب 
ار تریغ  ناوزاب  رگم  دناهدیرب 

تسین یهاوخداد  تسد  ام  تیامح  رد  هک 
دیشروخ دوریم  هزین  رب  هک  راید  نیا  رد 

تسین یهاگپ  زا  تبحص  ناگدزمغ  ماش  هب 
دراد ربخ  نم  ياهاپ  لوات  نابز 

یقداص  یلعلادبع  تسین  یهار  قشع  دیشروخ  ترایز  ات  هک 

دوبن مرتسب  نم  هدید ي  کشا  شاک  يا  نازحا  هبلک ي 

دوبن مرتسکاخ  یعمش و  وچ  متخوسیم 
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قارف  هّصغ ي  نم  تبیصم  لّوا  دوب 
دوبن مرخآ  مغ  رجه ، غاد  هک  ادرد 

يدمآ شوخ  نازحا  هبلک  هب  نم ، هام  يا 
دوبن مرت  مشچ  هب  غورف  وت  يور  یب 

تسا  نم  ییاریذپ  ناوخ  هب  رگج  نوخ 
دوبن مرت  نیگنر  هرفس ي  هک  ماهدنمرش 

نم  دیما  حبص  وت  لامج  زا  نشور  يا 
دوبن مرواب  ندش  میتی  یکدوک  رد 

فیح  رازه  اما  مدمآ  لزنم  هب  لزنم 
دوبن مرس  رب  وت  هیاس ي  ماش  هار  رد 

نوچ  هنایزات  زا  نم  ناوختسا  دروخ  دش 
دوبن مرکیپ  رد  همه  نیا  لمحت  بات 

مصخ  دیشک  یلیس  تبرض  هب  ارم  زان 
دوبن مرگشزاون  هک  ربن ، نامگ  اباب 
مبنیز نویدم  وت  ناج  هب  ماهدنز ، ات 

دوبن مرهاوخ  نم و  رکف  هب  یسک  وا  زج 
كاخ  يور  هب  هقان  هک ز  یبش  نآ  مداتفا 

دوبن  مردام  رگا  مدوب  هدرم  سرت  زا 
( قفش  ) نامز ماما  لامج  ندید  زج 

قفش هداز -  روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  دوبن  مرگید  يوزرآ  راگزور ، رد 

قشع ِمغ 

تیاونین رد  ین  ّرس  يا  الا 
تیاوه مراد  رس  هب  مزان ، ترس 

مشچ رغاس  رد  ماهیرگ  بالگ 
تیالبرک يوب  گنر و  هتفرگ 

زگره داتفا و  ام  نیب  ییادج 
تیاهمشچ زا  کشا  وچ  مداتفین 

لاح همه  رد  ییادج  مایا  رد 
تیاعد تسد  دسریم  مداد  هب 

نادرگم ور  ملاع ! نادرگ  الب 
تیانشآ درد  نیرتقشاع  نیا  زا 
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لگ ناتسوب  کی  متخیر  نماد  هب 
تیامن ور  مراد  هدید  کشا  ز 

لد شتآ  ناشنب  نیشنب و  ایب 
تیارب زا  تسا  گنت  هچنغ  نوچ  ملد 

« تیارس ممشچ  هساک ي  مزیزع  » 
« تیاپ ياج  ممشچ  ود  ره  نویم  » 

« زاب یهن  اپ  لفاغ  هک  مسرت  نآ  زا  » 
« تیاپ هب  ـم  ناگژم را  ـــ دنیشن خ » 
مراد وت  يوب  زا  تهکن  لگ ! يا  نم 

مراد وت  يور  نشلگ  زا  میمش 
مریسا دش  اهلد  يوهآ  رگا 

مراد وت  يوسیگ  بات  زا  دنمک 
رون هداّجس ي  رب  بلق  روضح 

مراد وت  يوربا  ود  بارحم  ز 
اهیندید مامت  نیب  زا  نم 

مراد وت  يور  ندید  ياوه 
رادیب تخب  يا  يدمآ  مباوخ  هب 
مراد وت  يوناز  هب  رس  مدید  هک 
تریح هک  يدوب  اجک  شتآ  لگ 

مراد وت  يوم  رتسکاخ  زا  نم 
قح ای  غرم  نوچ  مدرگ و  نابایب 

مراد وت  يوهایه  بش  مامت 
« مراد يوک تـو  رس  قوش  رس ، هب  » 
« مراد يور تـو  هم  ر  ـــ هم لد  هب  » 

« نم هلبق ي  نم ، هبعک ي  نم ، تب  » 
« مراد وت  يوس  رظن  وس ، ره  ییوت  » 

يدوبر لد  ملاع  ود  ره  زا  هک  وت 
يدوبن ام  شیپ  هک  يدوب  اجک 

ییادخ نادیهش  عمج  رد  وت 
يدوهش مزب  دهاش  هناگی 

میدنام هدنز  تلاصو  يادوس  هب 
يدورد یمالس و  دیما  هب 

بشما هک  ار  تهام  يور  مسوبب 
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يدومن خر  تبیغ  ربا  تشپ  ز 
مّسبت کی  اب  هولج و  کی  اب  وت 

يدوشگ ام  يور  هب  تنج  رد 
دوخ هدرمژپ ي  لگون  زا  سرپم 

يدوبک گنر و  يرفولین  ارچ 
تلامج حبص  ندید  رکش  هب 

يدورس اهبش  لد  رد  مناوخب 
« يدو ـــ هچ ب يدوب  یکی  مدرد  رگا  » 
« يدو ــــ هچ ب يدوب  یکدنا  مغ  رگا  » 

ی» ــــ بیبح ای  ی  ــ بیبط م  ــ نیلاب هب  » 
« يدوب هچ  يدوب  یکی  رگ  ود ، نیا  زا  » 

ّتبحم رادیب  مشچ  يدوب  وت 
ّتبحم رادیرخ  دش  ملاع  هک 
داتفا وت  ياشامت  يادوس  هب 
ّتبحم راک  رس و  لگ  غاب  هب 
وت هولج ي  راهب  دیما  هب 

ّتبحم راتسرپ  دش  وتسرپ 
درکیم هیرگ  نوخ  دبا  ات  ّتبحم 

ّتبحم رای  تمغ  رگ  دشیمن 
تداهش قوش  زا  هک  مزان  ترس 

ّتبحم راب  وت  شود  هدیشک 
دندید هک  نانآ  دنتشاد  یلاح  هچ 

ّتبحم راد  رس  رب  ار  ترس 
قشع هگنابرق  رد  هک  يزور  نآ  زا 

ّتبحم رادید  هب  يدرب  ارم 
ت» ــ ّبحم رادیرخ  مراد  یلد  » 

« ّتبحم رازاب  تسا  مرگ  زک و  » 
« لد ـت  ماق رب  متفای  یسابل  » 

« ّتبحم رات  تنحم و  دوپ  ز  » 
مرادن ییایؤر  وت  يور  زج  هب 

مرادن ییاوجن  وت  مان  زج  هب 
تلایخ ناتسب  تشگلگ  زج  هب 

مرادن ییاشامت  ریس و  رس 
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نازوسب مه  ار  ام  عمش و  يا  زوسب 
مرادن ییاورپ  هلعش  زا  نم  هک 

تسا نیا  مهودنا  مدرگ و  نابایب 
مرادن ییامیپ  هار  ياپ  هک 

دیشخب حور  تقشع  زاجعا  ارم 
مرادن ییاحیسم  وت  زا  ریغ  هب 

شاب ام  نامهم  رحس  ات  بشما  کی 
مرادن ییادرف  دیما  نم  هک 

« مرادن ییادوس  وت  زا  ریغ  رس  هب  » 
« مرادن ییاّنمت  وت  ز  ــــ لد ج هب  » 

« تقشع رازاب  رد  هک  دناد  اد  ــ خ » 
« مرادن ییالاک  چیه  ناج  زج  هب  » 

دندیرفآ ناج  رهوج  زا  ار  وت 
دندیرفآ ناناج  ناج  زا  ارم 

قشع هناحیر ي  تهکن  زا  ار  وت 
دندیرفآ ناحیر  رطع  زا  ارم 

داد شرورپ  تمصع  ناماد  ار  وت 
دندیرفآ نابوخ  رهم  زا  ارم 

لد رب  غاد  قیاقش  نوچ  مه  ار  وت 
دندیرفآ نابیرگ  رد  رس  ارم 

رپرپ ياهلگ  دهاش  يا  ار  وت 
دندیرفآ نادیهش  گربلگ  ز 

مشچ يربا  نامسآ  رد  ارم 
دندیرفآ نافوت  هیرگ ، ياج  هب 

تشاد یقشاع  گنر  هک  يزیچ  ره  ز 
دندیرفآ نآ  زا  تقلخ  رد  ارم 

« دندیر ـــ فآ ناماس  هن  رس ، هن  ارم  » 
« دندیر ـــ فآ نا  ـــ شیرپ مناشیرپ ، » 

« كاخ رد  دنتفر  نارطاخ  ناشیرپ  » 
« دندیرفآ نا  ــ شیا كا  ـــ زا خ ارم  » 

درک مرغاس  رد  لد  نوخ  ّتبحم ،
درک مرس  رب  تبرغ  كاخ  ییادج ،

ماّیا نیچلگ  مغ  زیواتسد  هب 
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درک مرپرپ  تفرگ و  نم  زا  بالگ 
میوگ هک  اب  یتفگن  شتآ  لگ 

؟ درک مرتسکاخ  وت  رجه  زوس  هک 
قشع رد  هک  ملانیمن  نارجه  زا  نم 

درک مرتقشاع  سفن  ره  ییادج 
یمیتی کشا  اب  هک  ییاه  نوخ  هچ 

درک مرهاوخ  مشچ  هب  وت  قارف 
يزاونلد نم  زا  هک  ییاه  بش  هچ 

درک مردام  نابرهم  هاگن 
ّتبحم ناراب  هک  میوگیمن 

درک مرت  مشچ  همشچ ي  اب  اهچ 
« درک مرورپ  نو  ـــ بایب تقشع  مغ  » 

« درک مرپ  لا و  ــ یب ب تخب ، ياوه  » 
« يروبص نک  يروبص  یتفگ  وم  هب  » 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  درک » مرس  رب  یکاخ  هفرط  يروبص  » 

ام تداع  هناهاش  تمدخ  دش  ارجام  حرش 

ام تداعس  رس  نیسح  قشع 
ام تدابع  وا  لامج  فصو 

ام تدارا  صالخا و  هب  رگنب 
ار الب  لد  ناج و  زا  میرخیم  ام 

***
تسام لگ  وزرآ  تشهب  رد  وا 
تسام لّکوت  ربص و  هیام ي  وا 
تسام لپ  هنگ  يایرد  يور  رب 
تسام لّسوت  تسد  شنماد  رب 

ار ادگ  دوب  تجاح  هش  هب  يرآ 
***

مرادن سفن  اما  ملبلب  نم 
مرادن سفق  زا  ندیرپ  لیم 

مرادن سک  چیه  زا  مرک  مشچ 
مرادن سوه  رگید  البرک  زج 
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ار اعد  نیا  وت  نک  تباجا  بر  ای 
***

هتفرگ الج  مبلق  هنییآ ي 
هتفرگ یلب  ولاق  زا  ماهلا 

هتفرگ الو  ریجنز  هب  یتسد 
هتفرگ الب  ماش  هر  اهنت 

ار اههدقع  هیرگ  اب  دنک  لح  ات 
***

تسا میعّنلا  ۀضور  تشهب و  اجنیا 
تسا میقتسم  طارص  نامه  اجنیا 
تسا میقم  ناتسآ  نیا  رب  لیئربج 

تسا میتی  يرتخد  رازم  اجنیا 
ار ادخ  دوب  اهیّلجت  اج  نیا 

***
تسا بارخ  نیا  زا  اهلد  يدابآ 

تسا باجتسم  قلخ  ياعد  اجنیا 
تسا باوخ  هب  يرتخد  اجنیا  هتسهآ 

تسا بآ  يوجتسج  رد  يا  هنشت  بل 
ار ام  بلق  هرابکی  هدز  شتآ 

***
هّیقر هناوید ي  متسیک  نم 

هّیقر هناورپ ي  نم  عمش و  وا 
هّیقر هناخ ي  دش  ملد  جنک 

هّیقر هنامیپ ي  دش  زیربل 
ار ارجام  حرش  میوگ  هک  يربص 

***
مبارطضا رد  بشما  ناج  هّمع  تفگ 

مبات چیپ و  هب  شتآ  هلعش ي  نوچ 
مباب يور  لصو  راظتنا  مشچ 

مباوخ هب  شوخ  باوخ  رد  ردپ  دمآ 
ار یحّضلا  سمش و  لامج  مدید 

***
دماین رد  مباب ز  ارچ  هّمع 
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دماین ربخ  رگید  البرک  زا 
دماین رفظ  ربص و  مفک  زا  تفر 

دماین رفس  نیا  زا  ارچ  مباب 
ار ادخ  وا  يور  رجه  مدُرم ز 

***
تفر قفش  نامسآ  زا  دمآ و  بش 
تفر قح  لها  هاگهولج  هب  لطاب 
تفر قمر  رگد  بنیز  يوناز  زا 

تفر قبط  بناج  نوتاخ  هّیقر 
اراکشآ هگان  یفخم  ّرس  دش 

***
تشادرب داد و  هسوب  ار  رس  هتسهآ 

تشاد رس  هب  هگ  هّمع ، هب  رظن  یهاگ 
تشاد ربخ  دوخ  تشونرس  ایوگ ز 
تشاد رثا  شاهلان  هتسکش  لد  نآ 
اراخ گنس  هکلب  لد  رد  هن  اهنت 

***
نم ملگ  قشاع  ناج  ردپ  يا  تفگ 

نم ملبلب  دننام  نابز  نیریش 
نم ملّمحت  ربص و  تقاطیب و 

نم ملزلزت  رد  نامحر  شرع  نوچ 
ار ایربک  لالج  ییوت  رهظم 

***
تسا تشخ  يور  هچ  رگ  ام  رس  اباب 

تسا تشونرس  ریدقت و  يزاب  نیا 
تسا تشرس  رد  وت  يالوت  ار  ام 

تسا تشهب  مه  هناریو  وت  لصو  اب 
ارآ ّتنج  وت  يور  نشلگ  يا 

***
ام لفحم  وت  رون  زا  دش  نشور 

ام لگ  اب  هتشرس  دش  وت  رهم 
ام لزنم  هب  اباب  يدمآ  شوخ 

ام لد  تمغ  زا  هتسکش  اّما 
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ار یفطصم  دالوا  لد  نکشم 
***

متسب وت  هولج ي  قشع و  هب  لد  نم 
متسد ردپ ز  یتفر  یکدوک  رد 
متسه وت  هلاس ي  هس  رتخد  نم 
متسکش مدش  نامک  وت  رجه  زک 

ار افش  نم  هب  دشخب  رگم  تلصو 
***

هلاس هس  نیا  هاگن  کی  هب  بر  ای 
هلاس هس  نیا  هام  يور  هب  بر  ای 
هلاس هس  نیا  هار  ِجنر  هب  بر  ای 

هلاس هس  نیا  هآ  کشا و  هب  بر  ای 
ار البرک  وت  ام  يور  هب  اشگب 

***
تسا ریقح  هدنامرد و  قفش )  ) بر ای 

تسا ریقف  عضاخ و  لیلذ و  دبع 
تسا ریجتسم  نیکتسم و  نیکسم و 
تسا ریسا  سوه  ماد  رد  تسیرمع 
ار يوه  هدنب ي  نیا  نک  دازآ 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  *** 

هدرک هناورپ  دوخ  هب  ار  اه  ناج  هک  رتخد  نیا  تسیک  هناریو  رهوگ 
هدرک هناوید  ار  هعیش  شقشع  هک  ربلد  نیا  تسیک 
هدرک هناریو  لد  رد  نکسم  هک  رهوگ  نیا  تسیک 

تسا بیرفلد  سب  وا  مان  ندیرخ  دراد  وا  زان 
تسا بیرغ  نیا  هلاس  هس  يارهز  دنیوگیم  هک  نآ 

***
هدیشک نارجه  تنحم و  جنر و  هک  رتخد  نیا  تسیک 

هدیشک ناناج  هر  رد  نافوط  هک  قشاع  نیا  تسیک 
هدیشک ناریا  زا  ماش ، رب  ارم  شنسح  هبذج ي 
تسا ناینایفس  هرمُز ي  مشچ  راخ  شهاگراب 
تسا نایناریا  هلبق ي  شربق  تسا  نرق  هدزیس 

***
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وا زا  دهاوخیم  افص  لد  لها  هک  رتخد  نیا  تسیک 
وا زا  دهاوخیم  افش  هر  زا  دسریم  یضیرم  ره 

وا زا  دهاوخیم  البرک  تارب  نیکسم  لد  نیا 
هدیرخ  ناج  رب  الب  غاد  البرک  ياوه  رد 

هدیدن ار  اباب  ربق  وا  البرک ، ناقشاع 
***

دراد هناخ  ام  لد  ردناک  نایشآیب  نیا  تسیک 
دراد  هناگیب  مدرم  اب  رظن  نیب  ییانشآ 

دراد  هناخترافس  اجنیا  تسا  بنیز  ریفس  وا 
درادن  انعم  ندش  بنیز  رئاز  شیاضریب 

درادن  ازیو  وت  تروبساپ  وا  ربق  یسوبن  رگ 
***

دوب ردپ  نامشچ  ود  ره  رون  هک  رتخد  نیا  تسیک 
دوب رد  هب  شنایرگ  مشچ  مئاد  هناریو  نیردنا 
دوب  ربخیب  اباب  لتق  زا  نیسح  بلق  هویم ي 

دمآ  رد  زا  مغ  دصاق  دمآ  رس  شربص  یبش  ات 
دمآرس نینوخ  قبط  رد  اما  تساوخیم  ردپ  وا 

***
هدیرب ار  تیولگ  ياهگر  هک  ناج  اباب  تفگ 

هدیرد  نت  زا  تنهاریپ  سک  هچ  ارهز  فسوی 
هدیرخ  شناج  تمیق  رب  ار  وت  بشما  ترتخد 

متفرگ  نمشد  فک  زا  ار  دوخ  رای  هللادمح 
متفرگ رب  رد  ار  وت  نم  اباب ، تسد  يرادن  وت 

***
اباب هتسب  ناناج  هب  لد  اباب ، هتسراو  هش  يا 

اباب هتسویپ  تمسوب  اباب ، هتسهآ  تمیوب 
اباب  هتسخ  اباب  هتسخ  تتسم ، مشچ  يادف  ناج 

ییام نامرد  هراچ و  نادنمدرد  هانپ  يا 
یناجنز یمالک  ییام  نامهم  یبشما  يدومن  ناقاتشم  دای 

ماش هبارخ ي 

بشما دراد  ناناج  يادوس  مرس 
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بشما دراد  نارجه  ياوآ  ملد 
هبارخ رد  بنیز  هک  لد  يا  زوسب 

بشما دراد  نابیرغ  ماش  مغ 
تاقالملا عونمم  هتشگ  هّیقر 

بشما دراد  نامهم  هناریو  رد  هک 
شنامهیم زا  نیبب  یئاریذپ 

بشما دراد  ناج  نابزیم ، هرفس  هب 
نادیهش هاش  رس  سلجم  نیا  رد 
بشما دراد  نآرق  رکذ  اهبل  هب 

هلاس هس  يارهز  هک  ارهز  ایب 
بشما دراد  ناماد  هب  یخرس  لگ 

اباب ياهبل  اب  لفط  نیا  بل 
بشما دراد  ناراب  هسوب  ثیدح 

تفگیم دیسوبیم  هک  یمخز  ره  ز 
بشما دراد  نامرد  رای  مدرد  هب 
مناج هّمع  ظفاح  داب  تیادخ 

بشما دراد  ناتسلگ  گنهآ  لگ ،
ار رظتنم  ياه  مشچ  نیا  دنبب 

بشما دراد  ناوارف  جنر  لد  هک 
ناناج هب  ناج  نیا  دومن  مهاوخ  ادف 

بشما دراد  نامیپ  دهع و  هّیقر 
دش رحس  ابابیب  هک  ییاه  بش  هچ 

بشما دراد  نادنچ  ود  درد  ملد 
تسد زا  داد  مهاوخن  ناماد  نیا  نم 

بشما دراد  نابهگن  رس  هچ  رگا 
نابهگن مشچ  زا  هک  وک  میومع 

بشما دراد  ناهنپ  رادرس  رس 
( یمالک  ) نک ییادگ  نک  ییادگ 

یناجنز  یمالک  بشما  دراد  ناسحا  ناوخ  هّیقر 

میظع ياهلبق  وت  کچوک  هاگراب  يا  میظع  هلبق ي 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 554 

http://www.ghaemiyeh.com


میعن  ٌۀضور  وت  كرابم  هضور ي  يو 
لد هاگ  هلبق  وت  سدقا  میرح  دشاب 

میرح نآ  رد  یناهج  ناج  وت  نوچ  هتفخ  ات 
ماما  رهاوخ  مه  یماما و  رتخد  مه 

میرک  رتخد  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 
لد  لها  دنناوخ  هک  تسا  سب  نیمه  تردَق 

میعن  تمحر  يا  وت  يوربآ  هب  ار  قح 
رگد تبترم  نیا  هلاس و  هس  رتخد  کی 
میقع یئوت  نوچ  مه  نداز  دوب ز  یتیگ 

ناج  هّیقر  ارهز  هداز ي  مشچ  رون  يا 
میظع  تمتام  دوب  وت ، یکدوک  دنچ  ره 

يرهوگ هدنزورف  وت  ار  ربص  يایرد 
! میتی ّرُد  يا  دیشک ، هتشر  هب  تنمشد  ناز 

یتخاس هناریو  هشوگ ي  ياج ، هک  بش  نآ 
میدن لد  هآ  دوب و  کشرس  ترگنشور 

تخادگ  ردپ  قارف  ترهطا ز  بلق  ات 
مین ود  دوب  اهلد  وت  زادگناج  گرم  زا 

دیزی  يراکمتس  يانب  مدهنم  دش 
میتی رتخد  يا  وت  نیشتآ  هآ  زا 

وت لالج  زا  ماش  هبارخ ي  دش  دابآ 
میئل نآ  خاک  ُنب  تشگ ز  بارخ  اّما 

لیخد یبش  مدرگ  وت  رازم  رب  هک  مهاوخ 
میقم یبش  مشاب  وت  راوج  رد  هک  مهاوخ 

تشهب  وجم  دیؤم )  ) راهچ تشه و  رهم  یب 
دّیؤم اضر  دّیس  میقتسم  هار  نیا  زا  ّتنج  هب  یسریم  نوچ 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  ماش  رینم  هام 
مالس  بش  زور و  ره  وت  يور  باتفآرب 
میرک هداز ي  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 

ماما  رتخد  مه  یماما و  رهاوخ  مه 
رمع مامت  تیوس  هب  تسام  دیما  مشچ 

ماوّدلا  یلع  تیوک  هب  تسام  زاین  يور 
ياهدرپس  ناج  رگا  تراسا  هتشر ي  رد 

مادم  دوب  تتسد  هب  روما  هتشر ي  رس 
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نوخ تشد  ناریسا  ياپ  هب  اپ  هتفر  يا 
ماع مزب  نادنز و  هبارخ و  ات  رید و  ات 

یلع رتخد  هدهاجم ي  لمحم  مه 
ماما  نیمراچ  هزرابم ي  رگنس  مه 

البرک  تشد  هعقاو ي  هک  دوب  ادیپ 
مامت  دش  هناریو  هب  وت  يراثن  ناج  اب 
تست گرم  هب  ینیسح  خرس  نوخ  ریسفت 
ماش  راید  رد  ادخ  نوخ  راگدای  يا 
تفرعم  بابرا  لفحم  غارچ  ترهم 

مایپ  زکرم  رظن  لها  يارب  تربق 
زونه  اهلاس  زا  سپ  تست  يوس  هب  اهلد 

مایق  يزوریپ  يدانم  تدبنگ  يا 
همه  بدا  يور  وت  ناتسآ  رب  ار  ام 

مامت  اعد  ضرع  وت  هاگشیپ  هب  ار  ام 
تسد ریگب  ام  زا  تکچوک  ياه  تسد  اب 

دّیؤم اضر  دّیس  مایق  هصرع ي  رد  ملاع و  ياههنحص  رد 

تسنم نامهم  همطاف ، رسپ  نم ، ردپ  روط ! هلخن ي 

تسنم  ناناج  نم و  ناج  هک  هن ، نامهم  هّمع ،
ردپ  نینوخ  رس  ماش و ، هناریو ي  جنک 
تسنم ناماس  رس و  نیا  زا  بجع  رد  نامسآ 

تشهب ناناوج  ياقآ  هدمآ  تشهب  زا 
تسنم نازحا  هبلک ي  رد  همطاف ، فسوی 

روط يداو  ماهدکمغ ، نم و  ياسوم  تسوا 
تسنم  نازوس  لد  زا  روط ، هلخن ي  شتآ 

دیسوبیم ارم  زور  بش و  هک  نآ  داب ، دای 
تسنم ناماد  تنیز  وا ، رس  بشما  هک  نیا 

رگج  زوس  یگنشت و ، زا  هتخوس  شبل  رگ 
تسنم ناج  وا  بل  زا  رتهتخوس ، ادخ  هب 

میدق  تفلا ز  هک  هسوب ، وا  بل  رب  منزیم 
تسنم  نایرگ  هدید ي  بل و  لعل  نیا  نیب 

نم مغ  دز ، يررش  دّیؤم )  ) ناج لد و  رب 
تسنم ناوخ  لزغ  زاب ، نامز ، رید  زا  سپ  هک 
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دّیؤم اضر  دّیس 

یعابر

نم مدید  ار  هدیپط  نوخ  هب  دیشروخ 
نم مدید  ار  هدیرب  رس  قشاع  نآ 
تفگیم شرامشیب  مخز  همخز ي  اب 
نم مدید  ار  هدیپس  بش  نماد  رد 

یمیعن داوج 

میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  موریم  ماش  هدکمغ ي 

میرگیم نورد  زوس  زا  هدزمغ  لد  اب 
نم ندییرگ  هب  دننارگن  ءایشا  همه 

میرگیم نوچ  هک  هّمع  نیبب  كاخ  زا  مه  وت 
زونه هتسخ  نم  تسا و  هار  مزاع  ناوراک 

میرگیم نوخ  هداتفا و  وت  ربق  رس  رب 
یلو ماش  هدکمغ ي  نیرد  وت  اب  مدمآ 

میرگیم نوگن  تخب  زا  وتیب و  موریم 
ربص مدرک  یمغ  جنر و  ره  هب  هک  نم  ناج  هّمع 

میرگیم نوکس  ربصیب و  وت  رجه  زا  رگید 
ملانیم تمغ  غاد  زا  رحس  غرم  وچ  مه 
میرگیم نوبز  خرچ  متس  زا  ربا  وچ  مه 

متسویپ مه  هب  هدقع  مغ  هنیس ز  رد  هچ  نآ 
میرگیم نونک  تسد  رد  هدمآ  لاجم  نوچ 

معنم سک  دنکن  هّیقر ، هیرگ  زا  رگید 
میرگیم نود  نمشد  شنزرس  زا  غراف 

نیسح ماکان  رتخد  يا  مدوخ  تسد  هب  دوخ 
میرگیم نوزف  درد  نیا  زا  نفد و  تمدرک 
مونش دّیؤم )  ) هّیقر ز گوس  نامز  ره 

دّیؤم اضر  دّیس  میرگیم  نورب  هودنا  ملانیم و ز  تخس 
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مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  هّمع  يا  هنامیتی 

مییرگب هناریو  هب  هناخ ، نطو و  زا  رود 
دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  هدرمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 
مربص هساک ي  رگا  هّمع  يا  دش  زیربل 

مییرگب هناوید  لد  نیا  وت و  لاح  رب 
نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 

مییرگب هنامیتی  هک  مرانک  هب  نیشنب 
قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  وچ  میدرگ 

مییرگب هناخمغ  هشوگ ي  نیرد  عمش  نوچ 
دیاب هک  هّمع  يا  دشکیم  ارم  هدقع  نیا 

( ناّسح  ) نایچیاچ بیبح  مییرگب  هناگیب  مدرم  رظن  شیپ 

نم لگ  يا  بارت  زا  باوخ  رتسب  تسار  وت  ماش  هراتس ي 

نم لگ  يا  باوخب  ممشچ ، ود  رون  باوخب 
زونه وت  ياهتفخن  هم  يا  بش  همین  تشذگ 

نم لگ  يا  باتهام  ینم  رات  ماش  هب 
تسا خرس  لگ  يهچنغ  زا  رتفیطل  تخُر 

نم لگ  يا  بالگ  ددرگ  وت  غاد  کشا  ز 
تنامشچ کشا  لیس  نارم  هرهچ  هب  نینچ 

نم لگ  يا  بارخ  مربص  هناخ ي  تشگ  هک 
راوردنمس دوخ  ناج  مغ ، شتآ  هب  نزم 

نم لگ  يا  باهتلا  نیا  زا  بنیز  تخوس  هک 
ار یتسه  کلم  کشا  زا  یهدیم  بآ  رب 

نم لگ  يا  بآ  هدید  زا  تخر  رب  زیرم 
ماش هراتس ي  يا  قشع ، لد  هتسخ  ریسا 

نم لگ  يا  باوخ  تقو  دوب  هحون  ياج  هچ 
فجن هاش  تخد  ینیسح و  مشچ  رون  وت 

نم لگ  يا  بارت  رب  دوخ  رس  هنم  نینچ 
میوگ اههّصق  هک  ِهن  نم  نماد  هب  ترس 

نم لگ  يا  بآ  طحق  لگ و  تشذگرس  ز 
نایاپیب ِکشرس  نیا  ار  وت  عمش  وچ  دشُک 
نم لگ  يا  بآ  شقن  ارم  دیما  نکم 
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نم لگ  يا  بآ  شقن  ارم  دیما  نکم 
لاصو حبص  دیمد  هم ، يا  ردق  نآ  یتفخن 

نم لگ  يا  باتفآ  رگنب  رز  تشط  هب 
ناد تمینغ  ردپ  دمآ  رفس  زا  هک  نونک 
نم لگ  يا  باب  يوجلد  خر  زا  سوبب 

تردپ هرهچ ي  هب  نآ ، زا  هر  كاخ  هتسشن 
يدرک یمه  ادن  ار  ردپ  هک  ياهویش  هب  نم  لگ  يا  باتش  اب  تایپ  هدمآ ز  هک 

نم لگ  يا  باطخ  ار  وا  نک  زیخ و  ياپ  هب 
شنینوخ لعل  یتفرگ ز  هک  ياهسوب  ز 

نم لگ  يا  بایماک  يدش  قشع  هار  هب 
ار ام  ینکیم  هناوید  هک  توکس  نکم 
نم لگ  يا  باوج  رخآ  هچ  یهدیمن ز 

ترسح نیا  غاد  بنیز ز  هنیس ي  تخوسب 
( ناسح  ) نایچیاچ بیبح  نم  لگ  يا  باسحیب  تمغ  یکدوک و  هک 

متفر مدید و  ار  ترس  مه  نم  تبقاع  ناج  ردپ  کچوک  ناسر  مایپ 

متفر مدیسرپ و  تبقاع  مه  نم  وت  لاوحا  ز 
نم مدناسر  ار  تخرس  نوخ  مایپ  دناد  ادخ 

متفر مدیشوک و  ردپ  مه  نم  نتشیوخ  ردق  هب 
نتفر مد  اّما  ترس  اب  مدرک  هچ  میوگیمن 

متفر مدیئوب و  مدیسوب و  لد  ناج و  زا  ار  وت 
يدرک وگتفگ  نم  اب  هک  مدید  دوخ  باوخ  رد  ار  وت 

متفر مدیباوخ و  وت  يایؤر  اب  هک  نم  رب  اشوخ 
اّما ما  هتفخ  یجنگ  وچ  هناریو  جنک  اجنیا  نم 
متفر مدیشروخ و  تبقاع  مدید  رکش  ار  ادخ 

دولآ نوخ  ياپ  تسا و  یلین  ياه  مخز  لگ  ارم 
متفر مدیچ و  ییاههچنغ  مه  تتروص  زا  یلو 
بنیز وت  ياه  لگ  رب  هدرک  ینابغاب  ناج  ردپ 

ینایردآ ییاضر  روصنم  متفر  مدیسوب و  ار  هّمع  ور  نیا  زا  نتفر  هگ 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  هّمع  ایب  یطوط  هنییآ و 

نشور  همه  مشچ  هک  وگرب ، دمآ و  ردپ 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
تسدوب  هک  شیپ  ردپ  بشید ، هک  هّمع  وگب 

تسدوبک شبل  ارچ  هتسکش ، شرس  ارچ 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
مرادن  بدا  وگم  مزیخن ، اپ  هب  رگا 
مرادن بل  هب  قمر  یهاوخرذع ، رهب  هک 

شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو  الیواو  الیواو 

دش ناکدوک  هب  رپس  نمشد ، شیپ  هکسب  ز 
دش نامک  رپس  نیا  هک  نیب ، ار  هّمع  ایب و 

شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو  الیواو  الیواو 

وگنخس غرم  منم  نم ، هنیآ ي  ییوت 
وتسرپ گنر  هدش  تزبس ، یطوط  یلو 

شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
یناسنا  یلع  جاح  الیواو  الیواو  الیواو  الیواو 

ماهناناج هدمآ  نیبب  هّمع  ماهناریو **  هشوگ ي  یندید  دش   3 هّیقر ترضح  هحون 

ماهناورپ دننام  نم  عمش و  وا 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
متسه وت  رتخد  نم  نیبب  اباب  متسه **  وت  رفولین  نابغاب ، يا 

متسه وت  ردام  هیبش  اّما 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
مفاکتعا رد  ناریو  هشوگ ي  هب  مفافع **  هدرپ ي  رد  نیبب  اباب 

مفاوط رد  وت  رود  نم  هبعک ي 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
متسشن وت  رانک  نامهیم  يا  متسم **  تسم  وت  يوسیگ  رطع  زا 

متسه هدیرب  رس  رئاز  نم 
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دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 
*****

تسا ناوغرا  وچ  تبل  ارچ  وگب  تسا **  ناشف  نوخ  وت  مغ  زا  ماهدید 
تسا نارزیخ  ياج  هک  منک  نامگ 

دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 
ینیسح نسحم  دّیس  ***** 

متسه ترفولین  نم ، ینابغاب  وت   3 هّیقر ترضح  هحون 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

نم نامادب  نیشنب  نم -  نامهم  وت  یتسه  نم -  ناج  زا  رتهب  يا 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسه ترت  نوخ  زا  مشچ ، دهاش  نم 

متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 
ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق -  صرق  وچ  تیور  رحس -  ار  نم  ماش  يا 

مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 
*****

متسب وت  هب  لد  نم  یتسه ، ابرلد  وت 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق -  صرق  وچ  تیور  رحس -  ار  نم  ماش  يا 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسم وت  يوسیگ  رطع ، زا  نم  بشما 

متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 
يربیم ارم  بشما  يرخیم -  ارم  زان  يرتسکاخ -  هام  يا 

مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 
*****

متسد هدش  ممشچ  میوگیم ، هتسب  رس 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

ترس هتسکش  هچ  زا  ترتخد -  خساپ  وگ  ترت -  مشچ  نابرق 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسشنب وت  شیپ  نم ، مرادن  رواب 
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متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 
قبط يوس  هب  میآ  قمر -  مرادن  رگید  قفش -  نوچ  دوب  تمشچ 

مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 
*****

ینیسح  نسحم  دّیس 

ـت سا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  يا   3 هّیقر ترضح  هحون 

تسا  وت  هم  نوچ  مه  يور  رب  ارچ  مخز  همه  نیا 
اتبا ای  اتبا 

منک  كاچ  نت  هب  هماج  مروآ و  شیپ  تسد 
منک كاپ  وت  ینارون  خر  زا  کشا  هک  ات 

اتبا ای  اتبا 
دندز  هناورپ  رپ  رب  نارگدادیب  هلعش 

دندز  هناش  ارم  يوم  افج  گنس  اب  همه 
اتبا ای  اتبا 

دوب  هلهله  فک و  مانشد و  يداش و  هدنخ و 
دوب  هلسلس  کی  هب  هتسب  وت  ترتع  زا  نت  هد 

اتبا ای  اتبا 
دندیدنخ  ام  هیرگ ي  رب  هرسکی  نایماش 

دندیصقر ترس  نآرق  هزاوآ ي  ياپ 
اتبا ای  اتبا 

تساجک ؟ سای  لگ  هتشگ ، نازخ  یحو  نشلگ 
؟ تساجک سابع  ترضح  نابل  هنشت  یقاس 

اتبا ای  اتبا 
اجک روط  رجش  اجک و  هناریو  كاخ 

اجک  رون  قبط  اجک و  کیرات  بش 
راگزاس اضرمالغ  جاح  اتبا  ای  اتبا 

منیسح يهنادرد  ماهلاس  هس  منیملاع **  دهم  تخد  هّیقر   3 هّیقر ترضح 

منیش روش و  هب  ردپ  يرود  ز 
ررش مناج  هب  دز  رفس  اباب  هتفر 

یلیس تبرض  متس و  زا  یلین  هدش  ارهز  وچ  میور 
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***
هلفاق بقع  مدیود  هکسب  هلگ **  دیامن  وت  زا  ملد  ردپ 

هلبآ رپ  هدش  هر  زا  نم  ياپ 
نوخ قرغ  نم  ياپ  نوگ  هلال  مرکیپ 

مریمب هسوب  منز  ردق  نآ  مریگب  رب  هب  ار  وت  رس 
***

ماهناریو جنک  هب  يدمآ  شوخ  ماهنادرد **  رتخد  نیبب  ردپ 
ماهناورپ وت  هب  نم  یعمش و  وت 

افو زا  يدمآ  ام  ناریو  جنک 
دحوم دّیس  نشور  وت  مشچ  ردپ  دمآ  نشلگ  هدش  هبارخ  هّمع 

ارهز نیسح  دنبلد  هلاس  هس   3 هّیقر ترضح 

اهنت هتسشن  هناریو  جنک  رد 
ییادج زا  ياو  ییاجک  اباب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
هناهب دریگ  مکچوک  بلق  نیا 

هنایزات اب  منت  یلین  هتشگ 
مهانپیب نم  مهاگن  امنب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
مناریو جنک  يدمآ  شوخ  اباب 

منامهم هزات  تمدقم  نابرق 
تیوب متسم ز  تیور  نابرق 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
هدید رون  يا  نم  شیپ  زا  یتفر 

هدیرب ترس  یملاظ  هچ  وگب 
مهانپ یب  نم  مهاگن  امنب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
دحوم

هتسشن نوزحم  یلفط  ناریو  جنک  رد   3 هّیقر ترضح 

هتسکش شبلق  اباب  يور  رجه  زا 
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ناج ردپ  دیوگ  نایرگ  مشچ  اب 
ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 

یلیس برض  زا  نم  راسخر  هک  نیبب 
یلین هدیدرگ  ارهز  يور  دننام 
هلان هآ و  رد  هلاس  هس  تخد 

ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 
ناج نیسح  اباب  نک  میاشامت  ایب 

نالیغم راخ  زا  میاپ  هلبآ  رپ 
ناشنب وت  ارم  ناماد  يور  هب 

ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 
نآرق رکذ  رد  يدوب  شوخ  ین  يالاب 

نالفط لاح  زا  وت  يدوب  اجک  لفاغ 
ناریو ماش  ات  نابایب  نآ  زا 

ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 
هناور اباب  نم  مسج  زا  هتشگ  نوخ 

هنایزات اب  نمشد  دز  کتک  سب  زا 
مراز بات و  یب  مرابک  باب 

دحوم ییادج  زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  ماش  هبارخ ي 

هدمآ ردپ  هک  منک  تنیز  ار  هبارخ 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
وت يوس  مروآ  زامن  نم  يا و  هبعک  وت 

وت يور  لگ  زا  رابغ  میوش  دوخ  کشا  اب 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

نیبب ار  متروص  يدوبک  ردپ  ناج 
نیبب ار  متماق  مدش ، تردام  هیبش 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
دندز یم  مکمن  لد ، مخز  هب  مدق  مدق 
دندز یم  مکتک  متفگ و  یم  ردپ  ردپ 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
مبت بات و  هدش  ما ، هنیس  نرود  سفن 
مبل لعل  وت ز  ولگ ، زا  مریگ  هسوب  نم 
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ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
يا هدروآ  نم  َِرب  نوگ ، هلال  راذع  ارچ 

يا هدروآ  نم  َِرب  نوخ ، هب  هقرغ  نساحم 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  ربب  هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تداهش 

باتک تاصخشم 

یئوگوم ماهلا  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

یگنشت و ِجنر  مامت  دناوت  یم  هنوگچ  هلاس ، هس  کی  تسا . قیمع  يدرد  یمیتی  راوشد و  تراسا  ؟ تساجک میاباب  همع ،
هک يا  هلاس  هس  ِکچوک  بلق  مه  نآ  درخب ، ناج  هب  ار  یمیتی  درد  رتدب ، نآ  زا  تراسا و  هنایزات  مخز 

هیقر وا  اّما  اّما ... تسا . هدناسرن  حبص  هب  وا  شزاون  یب  ار  یبش  هتخومآ و  ردپ  بلق  ِنابرض  زا  ار  ندیپت 
غارس همع  زا  ار  ردپ  اروشاع ، زا  سپ  هیقر  تسا . هدرب  ثرا  هب  وا  زا  مه  ار  یگرزب  تسا و  نیسح 

ار شردپ  شقشع ـ  مامت  وس ـ  ره  زا  شواکجنک  ياه  هاگن  اب  درادن ، مارآ  يا  هظحل  دریگ و  یم 
میاباب همع ، : » دسرپ یم  مه  زاب  وا  دراذگ و  یم  باوج  یب  ار  وا  لاؤس  همع ، ِتوکس  دیوج و  یم 

رگید ناریسا  اب  هیقر  تسا . ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هاگ  لزنم  ماش ، ياه  هبارخ  اج  نیارارق  یب  ياه  هظحل  »...؟ تساجک
هبارخ دراو 

ردپ طقف  هیقر ، بشما  تسا . ردپ  يوج  تسج و  رد  ناشیرپ  درادن . يرود  بات  رگید  اما  دنوش ، یم 
، اباب رس  تسا و  مالسلا  هیلع  هیقر  بشما  همع ، تسا و  مالسلااهیلع  هیقر  بشما  دهاوخ . یم  ار  ردپ  ياه  شزاون  و 

مالسلااهیلع و هیقر  عادو  بش  بشما  دنشورخ ، شوج و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رتخد  مغ  زا  نامسآ  کئالم  بشما 
ساسحا ار  وا  رهم  رپ  ناتسد  دروآ و  یم  دای  هب  ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  تسا . مالسلااهیلع  بنیز 

ردپ هنادزان  ِلگ  هتسخ ! دایرف  نیرت  مولظم  يا  نیسح ! تفلا  ياه  بش  باتهم  يا  بیجن ! هیقر   ... هیقرردپ هنادزان  لگ  . درک یم 
تکچوک ياه  تسد  البرک ! یلیس  لیس  اونین و  ياه  هنایزات  راگدای  يا  کچوک ! هیقر  هیقر ... ! همع ياه  جنر  سینا  و 

بلق هب  ار  دیما  رون  تا ، هتسخ  نامشچ  موصعم و  ياه  هاگن  و  داد ، یم  ار  ردپ  ياه  شزاون  يوب  زونه 
مامشتسا ار  راهب  يوب  رگید  تیب ، لها  هدید  نازخ  نشلگ  وت  یب  هک  نامب ، روبص ! هیقر  هیقر ... . دنابات یم  همع 
بات ار  رگید  یتبیصم  همع ، هدیمخ  رمک  هک  نامب  سپ  ینیمز ، هتشرف  یتشهب و  لگون  وت  درک ، دهاوخن 

ار یظفاحادخ  نیمادک  لزغ  هبارخ  نیا  هتخیر  ورف  راوید  رد و  تسا . یبش  هچ  بشما  بر  ایهبارخ  ِتبرغ  . دروآ دهاوخن 
؛ هیقر رس  رب  یتسد  دراد و  نامسآ  هب  یتسد  بش ، همین  ياه  هلفان  رون و  يوناب  نیا  بنیز ، دنیارس ؟ یم 

هچ نایماش  راب  نیا  و  شیاه ، يرارق  یب  اباب و  هناهب  مه  زاب  هنابش ، ياه  هیرگ  مالسلااهیلع و  هیقر  مه  زاب  ! مردارب زیزع  باوخب 
ندرک ادج  ناوت  سک  چیه  بش ، نآ  . دنروآ یم  وا  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  دنهد و  یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ِيرارق  یب  خساپ  بوخ 
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. تشادن اباب  ِرس  زا  ار  مالسلااهیلع  هیقر 

؟ یتفگ هچ  اباب  ِرس  اب  وت 

ات هبارخ  هشوگ  زا  کچوک ، يا  هتشرف  دننام  هک  دناوخ  تیارب  ار  نتفر  دورس  نیمادک  ردپ ، ياه  مشچ 
اشامت ار  ایند  نامسآ  هام ، نیرت  نیگ  مغ  بشما ، ! باتم هام ، يا  باتم  . يداهن ياج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  ِتبرغ  يدیـشک و  رپ  العا  شرع 

مغ ییوگ  بشما ، يریگ  لد  هچ  نامسآ ! دنک . یم 
جوف مه ، لاب  رد  لاب  شوپ ، هایس  ياه  هتشرف  بشما  درشف . یم  ار  تبلق  نیمز ، یگدرتسگ  هب  یتبیصم 

ریفس رس و  رب  مالسلااهیلع ،  بنیز  هودنا  زا  هبارخ ، راوید  رد و  دنیارس . یم  مغ  هنارت  دنیآ و  یم  نیمز  هب  جوف 
زا نیمز  هرهچ  دراب و  یم  نوخ  مالسلااهیلع ،  بنیز  نینوخ  هیرگ  زا  نامسآ ، ياه  همشچ  بشما  دنبوک . یم 

ِناشیرپ ناوسیگ  بشما  یناد ، یم  چیه  باتم ! هام ، يا  بشما  باتم  تسا . کیرات  هودنا ، تعسو 
هک باتم  تسا . رایسب  راکشآ  ياهدرد  هک  باتم  تسا ؟ هتفر  شزاون  نیمادک  باوخ  هب  هیقر ،

رد رگید ، ینینزان  ییادج  هرارش  هب  مالسلااهیلع  بنیز  رارش  رپ  لد  هک  باتم  تسا . رایسب  رامش  یب  ياه  مخز 
هبارخ نیرت  هریت  نیسح ، لگ  هلاس  هس  غاد  زا  ماش ، هبارخ  بشما  هک  باتم  تسا . زادگ  زوس و 

نیا دنونشب . ار  نیـسح  رتخد  یبات  یب  هیرگ و  يادص  نایماش  ادابم  مارآ ، همع ! نینزان  مارآهمع  نینزان  مارآ  ! باتم هام ، يا  باتم  تسایند .
اجک هبارخ 

هچ ره  نیسح . کچوک  رتخد  نیا  اباب و  هدیرب  رس  نیا  اجک ؟ اباب  نابرهم  ياه  شزاون  مرگ و  شوغآ  و 
اه و ندروخ  یلیس  زا  وگب  هدمآ ، ترارق  یب  ِلد  ینامهم  هب  بشما  اباب ، وگب . تگنت ، لد  دهاوخ  یم 

زا وگب  یبیرغ ، تنحم  تبرغ و  درد  زا  وگب  اروشاع . رصع  ياه  همیخ  شتآ  اه و  هنایزات 
تسس نایفوک  نایدیزی و  یمرش  یب  زا  وگب  یمحر . یب  ياه  نابایب  يریسا و  یلین و  ياه  تروص 
هب رفس  يور . یم  اباب  ینامهم  هب  وت ، نونکا  مارآ . همع ! نینزان  مارآ ، نایماش ، لابقتسا  نامیپ و 

. دنتسه وت  راظتنا  رد  قایتشا ، هب  کئالم ، ردپ و  اج  نآ  يدرگ . یم  زاب  نیتسخن  هاگ  هدعو  هب  بشماترجه  هودنا  ! تمالس
ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ناما  هیرگ  دشاپ . یم  گرم  رابغ  نازخ  داب  تسا و  کیرات  هتفرگ و  نامسآ  بشما 

بلق رد  هک  يرطعم  هتفکش و  هزات  لگ  وت  ترجه  هودنا  و  نارجه ، نیا  مغ  زا  قشع  تسا و  هدیرب  ار 
دیسر و ارف  هظحل  نآ  ماجنارس  تسا . هتفر  مالسلااهیلع ،  بنیز  رارق  مارآ و  دلان ، یم  راز  درمژپ ، یم  راهب 

س)  ) بنیز کچوک  مالسلااهیلع  هیقر 

هچ ار  وت  يا . هتـسشن  خیرات  گربلگ  رب  هاگ  حبـص  ياه  منبـش  زا  رت  بان  هک  ممانب ، هچ  ار  وتممانب  هچ  ار  وت  . دیـشک رپ  كالفا  ات  كاخ  زا 
هک میارسب 

زا شیب  هک  ممانب  هچ  ار  وت  تسا . هدروآ  رد  مطالت  هب  ار  اه  لد  همه  راو ، جوم  تتمارک ، تکرب و  هزاوآ 
یکاخ ناتسبیرغ  نیا  تبرغ  زا  هنابیرغ  وا ، دننام  يدیشچن و  ار  یگدنز  معط  اباب ، شوغآ  رد  راهب  رس 

هیلع نیسح  ماما  لگون  دالیم  . يدیـشک رپ  كالفا  هب  هک  يزور  يداهن و  ماگ  یکاخ  ملاع  هب  هک  يزور  وت ، رب  مالـس  سپ  یتسب . رفـس  راب 
دوب شرسمه  هک  قاحسا  ما  اب  هک  دومن  تیصو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مالسلا 

مان هب  يا  هنادزان  رتخد  جاودزا ، نآ  هرمث  درک و  لمع  ردارب  شرافس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک . تلصو 
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کچوک هناخ  تفرگ و  يرگید  رون  هنیدم  يرمق ، لاس 57  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  دلوت  اب  دش . هیقر 
کچوک هیقر  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  قاحسا  ما  هک  دییاپن  يرید  تفای . يا  هزات  يامرگ  ماما ،

هب هتسویپ  درک و  گرزب  شیوخ ، رهم  رپ  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش . مورحم  ردام  تمعن  زا 
هیقر ترـضح  يرداـم  یب  . دـنک ّتبحم  وا  هب  دـشاب و  رداـم  مالـسلااهیلع  هیقر  يارب  هک  دومرف  یم  شرافـس  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوـخ 

ماما ترضح  ياه  شرافس  مالسلااهیلع و  بنیز  ترضح  ياه  يراتسرپ  مالسلااهیلع ، 
رد هیقر  . دیآ دـیدپ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  نیب  قیمع ، يدـنویپ  دوب ، هدـش  ثعاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دوب وا  ياه  تبیصم  اه و  مغ  ِکیرش  دش ، یمن  ادج  ردپ  زا  يا  هظحل  هیقر  البرک ، هب  ناوراک  دورو  هظحل  زاالبرک 
مدید مدوب ، هداتـسیا  رکـشل  فص  ود  نایم  رد  نم  : دیوگ یم  دـیزی  هاپـس  دارفا  زا  یکی  تخوس . یم  یگنـشت  درد  زا  ماما  نارای  رگید  اب  و 

ناود دمآ ، نوریب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  زا  یکدوک 
نم نک ! هاگن  نم  هب  ردپ ، يا  تفگ : تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  دیناسر ، ماما  هب  ار  دوخ  ناود 
لد ياه  مخز  رب  یکمن  نوچ  نابز ، نیریش  ماک و  هنشت  رتخد  نآ  زوس  ناج  ياضاقت  نیا  ما . هنشت 

یمشچ اب  دیدرگ و  يراج  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  نامشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  درک ، بلقنم  ار  وا  دوب و  ماما 
.« تسا نم  هاگ  هانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ؛ باریس  ار  وت  دنوادخ  هیقر ! مرتخد ، : » دومرف راب  کشا 

نادیم هب  درپس و  شنارهاوخ  هب  ار  وا  دروآ و  همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  كدوک  تسد  سپ 
هب وا  دش و  یم  زاب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  کچوک  ياه  تسد  اب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هداجـس  هاگردپ  هداجـس  هیقر و  . تشگرب

ردپ راظتنا 
تذل ماما  دوجس  عوکر و  نآ  زا  مالسلااهیلع  هیقر  داتسیا و  یم  زامن  هب  هداجس  نآ  رد  دمآ و  یم  ات  تسشن  یم 
تداع هب  اروشاع  رهظ  دوشگ . یم  ار  ماما  هداجس  زامن ، ماگنه  راب  ره  مالسلااهیلع ،  هیقر  زین  البرک  رد  درب . یم 

دید ردپ  هداجس  رانک  ار  مالسلااهیلع  هیقر  دش و  همیخ  دراو  رمش  یتدم ، زا  سپ  یلو  دوب ، اباب  رظتنم  یگشیمه 
کچوک تروص  هب  هک  یمکحم  یلیس  اب  ار  لاؤس  نیا  باوج  زین  نوعلم  نآ  تفرگ ، یم  ار  وا  غارس  هک 

زا يریسا  هب  دندوب و  ربمایپ  تیب  لها  هک  یناوراک  نامه  دش ، ماش  یهار  هفوک  زا  البرک ، ناوراکماش  هار  رد  هیقر  . تفگ خساپ  تخاون ، وا 
البرک

هب عورش  دوب ، هدروآ  راشف  کچوک  هیقر  رب  تالکشم  یتخس و  هک  هار  نیب  رد  دندوب ، هدش  هدروآ 
تکاس زینک ، يا  تفگ : مالسلااهیلع  هیقر  هب  دینش ، ار  هجض  دایرف و  نآ  نوچ  نانمشد  زا  یکی  درک . هلان  هیرگ و 

درمان نآ  رگید  راب  تخیر ، کشا  رتشیب  ترضح  نآ  موش . یم  تحاران  وت  هیرگ  اب  نیا  اریز  شاب ؛
، تسکش ار  مالسلااهیلع  هیقر  بلق  درم ، نآ  هدنهد  رجز  ياه  فرح  شاب . تکاس  یجراخ ، رتخد  يا  تفگ :

وت رب  مه  ار  یجراخ  مان  دنتشک و  ینمشد  متس و  يور  زا  ار  وت  ردپ ! يا  دومرف : ردپ  رس  هب  ور 
رب رتش  يور  زا  ار  هیقر  تینابصع  اب  درک و  بضغ  ادخ ، نمشد  نآ  اه ، هلمج  نیا  زا  سپ  دندراذگ ،

دیزی زبس  خاک  کیدزن  يا  هبارخ  رد  ار  نانآ  ماش ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لـها  دورو  زا  دـعبماش  هبارخ  رد  هیقر  . تخادـنا نیمز 
. دنداد ياج 

هب هک  ماش  مدرم  هاگن  نآ ، رب  هوالع  درک . یم  تیذا  ار  نانآ  تدش  هب  امرس  اه ، بش  باتفآ و  اهزور 
هک نایماش  عمج  هب  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  يزور  دوب . زوس  ناج  یغاد  دندمآ ، یم  نانیشن  هبارخ  ياشامت 

شا همع  هب  دروآرب و  لد  زا  كاندرد  يا  هلان  درک و  هراشا  دندوب ، دوخ  ياه  هناخ  هب  نتشگرب  لاح  رد 
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هناشاک هناخ و  راپس  هر  نانیا  ممشچ  رون  يا  دومرف : ترضح  نآ  دنور ؟ یم  اجک  نانیا  همع ، يا  تفگ :
هبیرغ اج  نیا  رد  ام  هن ، دومرف : مالسلااهیلع  بنیز  و  میرادن ، هناخ  ام  رگم  ناج  همع  تفگ : هیقر  دنتسه . دوخ 

ياه یتخسردپ  باوخ  هیقر و  . دش دنلب  هیقر  هیرگ  هلان و  يادص  نخس ، نیا  ندینـش  اب  تسا . هنیدم  رد  ام  هناخ  میرادن ، يا  هناخ  میتسه و 
رد یبش  تفرگ ، یم  ار  اباب  هناهب  هرس  کی  وا  دناجنر و  یم  تدش  هب  ار  مالسلااهیلع  هیقر  تراسا ،

هبارخ رد  ار  دوخ  دوشگ ، مشچ  تساخرب و  باوخ  زا  نوچ  دید ، ار  ردپ  باوخ ، رد  ماش و  هبارخ 
اب زین  مالسلااهیلع  هیقر  درک و  هیرگ  رایسب  مالسلااهیلع  بنیز  تفرگ و  ار  ردپ  غارس  همع  زا  دیدن . یناشن  ردپ  زا  تفای و 

شیارس هحون  هک  یسلجم  دش ؛ دنلب  تیب  لها  نانز  يرادازع  يادص  زاب  بش  نآ  تسیرگ . همع 
ربخ وا  هب  تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ  دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  تیب ، لها  يادص  رس و  زا  دوب . مالسلااهیلع  هیقر 

تلاذر و زا  ناشن  دیزی  روتـسد  نیا  . دنربب وا  يارب  ار  شردـپ  رـس  داد ، يروتـسد  دـیزی  تسا . هتفرگ  ار  شردـپ  غارـس  یکدوک  هک  دـنداد 
ياه تیمولظم  رتفد  زا  رگید  یگرب  دوب و  وا  تنیط  تواقش 

لغب رد  ار  رـس  هیقر  دندروآ ، مالـسلااهیلع  هیقر  يارب  ار  ردپ  رـس  دیزی ، روتـسد  هب  یتقوردـپ  يوس  هب  زاورپ  . دوشگ ار  تیب  لها  رامـش  یب 
لد ياه  هدقع  تفرگ و 

اما دوب ، هتفای  ار  دوخ  هدش  مگ  مالسلااهیلع ،  هیقر  بش  نآ  تفگ . اباب  رس  اب  تساوخ  یم  هچ  ره  درک و  زاب  ار 
ناج هب  ناج  ات  تسیرگ  ردق  نآ  تشاذگ و  اباب  ياه  بل  رب  ار  شیاه  بل  سپ  مرگ . شوغآ  شزاون و  یب 
تتناما هک  اشگب  شوغآ  دومرف : ردارب  رس  هب  ور  تسکش ، مالسلااهیلع  بنیز  هدیمخ  تشپ  درک . میلست  نیرفآ 

یتقو مالسلااهیلع  هیقر  اب  مالسلااهیلع  بنیز  عادو  . دینـشن ردپ  قارف  رد  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  هنابـش  ياه  هلان  یـسک  رگید  مدنادرگ . زاب  ار 
؛ درزآ یم  ار  مالسلااهیلع  بنیز  دوجو  هاک  ناج  یمغ  تشگ ، یم  رب  هنیدم  هب  البرک ، ناریسا  ناوراک 
يوب ماش  هدیمرآ ، هبارخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ناتسوب  زا  یلگ  ون  دنکب ؟ لد  ماش  هبارخ و  زا  هنوگچ 

. تناما مالسلااهیلع  بنیز  تسد  رد  ردپ و  هنادزان  دوب و  ردارب  راگدای  هک  يا  هیقر  دهد ، یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر 
مه زاب  اه ، هیرگ  هتفرگ و  ار  ماش  رسارس  مغ  دوش ؟ دراو  هنیدم  البرک و  هب  هنوگچ  هیقر  یب  مالسلااهیلع  بنیز 

رتخد نآ  دـندروآ ، مالـسلااهیلع  هیقر  دزن  ار  ردـپ  رـس  ماش ، هبارخ  رد  هک  یماگنهردـپ  اـب  لد  زار  . تسا هتـسکش  مه  رد  ار  رهـش  توکس 
تسیرگ و رایسب  کچوک 

یلد گنس  مادک  ناج ! ردپ  : دناشن مالسلااهیلع  بنیز  لد  رب  شتآ  درک و  دنلب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نویـش  هک  دروآ  نابز  رب  ینانخس 
وا قارف  مغ  زا  ردام  زا  سپ  درک ؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یـسک  هچ  ناج ! ردپ  ؟ درک باضخ  تکاپ  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  دـیرب و  ار  ترس 

مدروآ و یم  هانپ  وت  ناماد  هب 
رتخد نابهگن  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردـپ  ؟ مرب هاـنپ  هک  ناـماد  هب  وت  زا  سپ  نونکا  متفرگ ، یم  غارـس  وت  ياـه  مشچ  رد  ار  وا  تبحم 

ردپ ؟ دوب دهاوخ  نم  نایرگ  ياه  مشچ  راوخ  مغ  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  ؟ دنیـشنب راب  هب  اپ  ون  لاهن  نیا  ات  دوب ، دـهاوخ  تکچوک 
رتش رب  دنتخادنا و  ام  ندرگ  رب  بانط  دندنازوس ، ار  اه  همیخ  دندز ، هنایزات  ارم  البرک ، رد  ناج !

هیلع نیسح  راگدای  کچوک و  هیقر  مالسلا  هیلع  نیسح  راگدای  مرح  ماش ، . دندروآ ماش  هب  هفوک  زا  ناریسا  ار  ام  دندرک و  راوس  زاجح  یب 
مک مک  دیدرگ ، نوفدم  اج  نامه  ماش ، هبارخ  رد  تلحر  زا  سپ  مالسلا ، 

هاگداعیم شمرح ، دش . ناقشاع  يارب  یهاگراب  دش و  هتخاس  وا  غارچ  یب  ربق  يور  هب  يا  هربقم 
. دزاون یم  ار  ناج  حور و  شا  هشوگ  ره  زا  نیسح ، يوب  تسا . هّللادبعابا  هتخوس  لد  ناقشاع 
وا رانک  رد  ار  لد  نیگنس  راب  نالد  هتسخ  دننک و  یم  زارد  شیوس  هب  تجاح  تسد  نادنمزاین ،
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نارعاش هدورس  رد  هیقر  ترضح  تداهش  . تسا يا  هداد  لد  ره  يوزرآ  شهاگراب  مرح و  ترایز  دنیاشگ . یم 
مدرک بت  ردپ  وت  رجه  شتآ  متخوس ز 

مدرک بش  رگنب  يزور  هچ  هب  ار  دوخ  زور 

دز یم  میور  رس و  رب  ودع  وچ  هنایزات 

مدرک مالسلااهیلع  بنیز  هب  يور  سک  همه  زا  دیماان 

میتی کشا  * * *
مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  همع  يا 

مییرگب هناریو  هب  هناخ ، نطو و  زا  ور 

دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  درمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 

مربص هساک  رگد  همع  يارش  زیربل 

مییرگب هناریو  لد  نیا  وت و  لاح  رب 

نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 

مییرگب هناشیرپ  مرانک ، هب  نیشنب 

قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  وچ  میدرگ 

مییرگب هناشاک  هشوگ  نیا  رد  عمش  نوچ 

همع يا  دشک  یم  ارم  هدقع  نیا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  مغ 
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  مغ 

باتک تاصخشم 

یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  : هدنسیون
ینیوآ هاگیاپ  رشان : 

( اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح  مناخ  همان  مغ 

هیلع هیقر  نامه  يوق  لامتحا  هب  هک   ) يا هلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  اهیلع  هنیکس  ترضح  تسا :  هدمآ  تایاور  یضعب  رد 
(. اهیلع هللا  مالس  ) دوشب هتشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب  تفگ :  دشاب ) مالسلا 

ات نک  ربص  موش .  یمن  تعنام  اباب ! دز :  ادص  مالسلا  اهیلع  هیقر  هاگنآ  تخیر و  کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ادن هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیسوب . ار  شا  هدیکشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهیلع ) هللا  مالس   ) منیبب ارت 

 : هک داد  رد 
وا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنـشت  تدـش  ما ،  هنـشت  رایـسب  اباب  ینقرحا  ادـق  امظلا  ناف  شطعلا ،  شطعلا 

ردپ نماد  هیقر  مه  زاب  دورب ، نادیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ  مروایب  بآ  وت  يارب  ات  نیـشنب  همیخ  رانک  دومرف : 
؟ انع یضمت  نیا  هبا  ای  تفگ :  هیرگ  اب  تفرگ و  ار 

رپ یلد  اب  سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  يا ؟  هدـیرب  ام  زا  ارچ  يور ؟  یم  اجک  ناج  اباب 
یفسلف ص 550) یلع  خیش  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مدقم ص 455 و  یقت  دمحم  دیس  اروشاع  عیاقو   . ) دش ادج  وا  زا  نوخ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  نیرخآ 

شارخلد و هنحص  نیرخآ  یلو  دوب ، زوسناج  رایـسب  يا  هنحـص  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو 
: دیناوخ یم  الیذ  هک  دوب  هلاس  هس  يرتخد  اب  ناشیا  عادو  زوس ، رگج 

اب عادو  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مدید  مدوب .  هداتسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگ : یم  دوب ، نمشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ،  نب  لاله 
ناود نازرل ،  ياهماگ  اب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دیآ  یم  نادیم  يوس  هب  دوخ ، تیب  لها 

: دز ادص  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  هاگنآ  دیناسر . ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابند  هب  ناود 
 . ناشطع یناف  یلا  رظنا  هبا !  ای 

ما هنشت  نم  رگنب ، نم  هب  ناج ،  اباب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رادغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ،  هنـشت  یکدوک  نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخـس  نیا  ندـینش 
یمشچ اب  دش . يراج  شناگدید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانچنآ  وا  نخس  دنشاب . هدیشاپ  کمن 

: دومرف رتخد  نآ  هب  رابکشا 
 . تسا نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ، یم  باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  مناد  یم  مرتخد ،  یلیکو .  هناف  کیقسی  هللا 

؟  تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا  مدیسرپ  دیوگ : یم  لاله 
مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس   . ) تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالـسلا  اهیلع  هیقر  وا  دنداد : خساپ  نم  هب 

یبوبلم ج 3 ص 192) رقاب  دمحم  ثداوحلا  عیاقولا و  زا  لقن  هب  ص 22 
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! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

هب دنتفای . ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  كدوک  اعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتخیر ، اه  همیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 
. دنهدب بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعـس  رمع  دنتـسه . گرم  رطخ  رد  یگنـشت  تدـش  رثا  رب  كدوک ،  نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعـس  رمع 

. درک تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود  ناود  تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیسر  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  تبون  هک  یتقو 
ار وا  مهاوخ  یم  دوب . هنشت  میاباب  اهیلع ) هللا  مالس  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟  یم  اجک  دیـسرپ : نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی 

( اهیلع هللا  مالس   ) مربب بآ  شیارب  منک و  ادیپ 
! دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب . تدوخ  ار  بآ  تفگ :  وا 

مماشآ یمن  بآ  مه  نم  سپ  دومرف : درک ، یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح 
تیب لها  دـندز و  شتآ  ار  اه  همیخ  هک  یعقوم  دـیوگ : یم  هللادـبع  نب  حـلاص  هک ،  تسا  هدـمآ  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  باـتک  رد  زین 

فارطا هب  تسیرگ و  یم  همیـسارس  هتفرگ ،  شتآ  شا  هماج  هشوگ  هک  دمآ  مرظن  هب  کچوک  يرتخد  دـنداهن ، رارف  هب  ور  مالـسلا  مهیلع 
بـسا مس  يادص  هک  نیمه  مناشن .  ورف  ار  شا  هماج  شتآ  ات  متخات  وا  دزن  هب  دمآ . محر  وا  تلاح  هب  ارم  تخیر .  یم  کشا  دیود و  یم 

ار شا  هماج  شتآ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  داتـسیا . سرت  اب  راچانب  مرادن .  ترازآ  دصق  رتخد ، يا  متفگ :  دـش . رتشیب  شبارطـضا  دینـش  ارم 
زا هدـب .  نم  هب  بآ  هعرج  کـی  هدـش ،  دوبک  شطع  تدـش  زا  میاـهبل  درم ، يا  دومرف : هبترمکی  مداد .  يرادـلد  ار  وا  مدومن و  شوماـخ 

. داـهن هار  هب  ور  هتـسهآ  دیـشک و  یهآ  تفرگ و  ار  بآ  مداد .  وا  هب  بآ  زا  رپ  یفرظ  هداد  تسد  نـم  هـب  ماـمت  یتـقر  مـالک  نـیا  ندـینش 
امـش تشذـگ ،  بآ  عنم  ناـمز  سرتـم ،  متفگ  تسا .  رت  هنـشت  نم  زا  هک  مراد  يرتـکچوک  رهاوخ  دوـمرف : يراد ؟  اـجک  مزع  مدیـسرپ : 
رخآ مد  ات  هللاو ،  هن  رتخد  يا  متفگ :  هن !  ای  دنداد  شبآ  ایآ  دوب ،  هنشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میاباب  مراد ،  یلاوس  درم  يا  تفگ :  دیـشونب 

. دندادن مه  ار  شباوج  هکلب  دادن  شبآ  ار  وا  یسک  یلو  دیهدب ، نم  هب  بآ  تبرش  کی  دومرف : یم  ءاملا ) نم  هبرش  ینوقسا  : ) دومرف یم 
مالـسلا هیلع  نوتاخ  هیقر  ترـضح  وا  مسا  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یـضعب  دیماشاین ، ار  بآ  دینـش ، نم  زا  ار  نخـس  نیا  رتخد  نآ  هک  یتقو 

یفسلف ص 13) یلع  خیش  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح   . ) تسا هدوب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  هرانک 

رب ترضح  نآ  و  درک ، یم  نهپ  ار  ردپ  هداجس  زامن ، ماگنه  راب  ره  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تسا :  هدش  لقن  نینموملا  رورـس  باتک  زا 
دید ناهگان  یتدم ،  زا  سپ  یلو  تسشن .  راظتنا  هب  درک و  نهپ  ار  ردپ  هداجـس  تداع ،  قبط  زین ،  اروشاع  رهظ  دناوخ . یم  زامن  نآ  يور 

. دش همیخ  دراو  رمش 
مالغ هب  دید ، ردپ  هار  هب  مشچ  هداجـس ،  رانک  رد  ار  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  رمـش  يدیدن ؟  ار  مردپ  ایآ  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر 
شرع هک  دز  هنادزان  نآ  تروص  هب  یلیس  نانچ  دمآ و  شیپ  دوخ  رمـش  درکن . لمع  روتـسد  نیا  هب  مالغ  نزب .  ار  رتخد  نیا  تفگ :  دوخ 

. دمآ رد  هزرل  هب  دنوادخ 
رد توبن  نادناخ  نانز  هک :  دـنک  یم  لقن  ج 2 ص 179 )  ) یئاهب لماک  زا  هرـس ))  سدق   )) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  ریبخ ، ثدحم 
یم هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا  تلاح 

رادیب باوخ  زا  یبش  هلاس ،  راهچ  دوب  یکرتخد  دندروآ . دیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دیآ ، یم  زاب  تسا  هتفر  رفس  نالف  هب  وت  ردپ  هک  دنداد 
رد هلمج  ناکدوک  نانز و  دوب . ناشیرپ  تخـس  مدید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردپ  تفگ :  دش و 
 . تسا نینچ  ارجام  هک  دندرب  ربخ  درک . لاوس  ارجام  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  دوب ، هتفخ  دـیزی  تساخرب .  ناشیا  زا  ناغف  دـنداتفا و  هیرگ 
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هلاس راهچ  رتخد  نآ  رانکرد  دندروایب و  ار  سدقم  رـس  نآ  سپ  دنهن . وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردـپ  رـس  دـنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ 
قح هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآ و  رب  دایرف  دیـسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رـس  دـنتفگ : تسیچ ؟  نیا  دیـسرپ  دـنداهن .

. درک میلست 
رد مظن  هب  هللا  همحر  مظاعا  زا  یکی  ار  شنومضم  دنا و  هدرک  لقن  طسبا  هجو  هب  ار  ربخ  نیا  یضعب  دیامرف : یم  هر )   ) یمق ثدحم  سپس 

همحر لاق  هیمالسا ) هیملع  پاچ  ج 1 ص 317 ، یمق ،  ثدحم  لامالا ،  یهتنم   . ) منک یم  افتکا  راعشا  نامه  هب  ماقم  نیا  رد  نم  هدروآ و 
 : هللا

ارهز غاب  زا  يا  هچنغ  ون  یکی 
اسآ لبلب  نیشون  باوخ  زا  تسجب 

تخیر یم  بانوخ  هژم  زا  ناغفا  هب 
تخیر یم  بان  نوخ  هک  هبانوخ ،  هن 

؟  تفر اجک  میاباب  همع  يا  تفگب : 
؟  تفر ارچ  رگید  مربرد ،  مد  نیا  دب 

شوغآ رد  مد  نیا  دوب  هتفرگب  ارم 
شوگ رس و  رب  متسد  دیلام  یمه 

نم رب  زا  بیاغ  تشگ  هگانب 
نم رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب 

هتسکش لد  ناوناب  يزاجح 
هتسشن كدوک  نآ  درگادرگ  هب 

اهمتس نآ  اب  ناشیاج  هبارخ 
اهمغ رابرس  ناشلفط  هناهب ي 
ناغفا گناب و  زا  هلان و  هآ و  ز 

ناساره دش ، اپ  رب  باوخ  زا  دیزی 
تسیک زا  هلان  ناغف و  نیاک  اتفگب 

؟  تسیچ زا  دایرف  هیرگ و  شورخ و 
رگمتس ياک  نامیدن  زا  شتفگب 

ربمیپ لآ  زا  هلان  نیا  دوب 
هدیرب رس  هاش  كدوک ز  یکی 

هدید باوخ  ردپ  تعاس  نیا  رد 
شیوخ همع  زا  ردپ  دهاوخ  نونک 

شیر دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیز  و 
نادزی دودرم  نآ  دینشب  نیا  وچ 

ناسآ تسا  راک  هراچ  اتفگب 
شیوس هب  مد  نیا  دیرب  شباب  رس 
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شیوزرآ دیآ  رب  رس  دنیب  وچ 
هارمگ موق  رس ، نامه  تشط و  نامه 

هآ رگشل  دزن  دنروایب 
رس نآ  يور  رب  دب  شوپ  رس  یکی 

رونا رهم  يور  هب  اسآ  باقن 
دنداهن رس  كدوک ،  يور  شیپ  هب 

دنداهن رگید  مغ  لد ،  رب  ون  ز 
راز كدوک  نآ  ادخ  سومان  هب 
راگفا شیر  لد  همع  يا  تفگب : 
روتسم لیدنم ،  نیا  ریز  دشاب  هچ 

روظنم چیه  مرادن  اباب  زج  هک 
الاو ناطلس  رتخد  شتفگب 

اجنیا تسه  یهاوخ ،  هک  ار  سک  نآ  هک 
شوپ رس  تشادرب  دوخ  دینشب  نیا  وچ 

شوغآ رد  ار  رس  نآ  تفرگب  ناج  نوچ 
مالسا رالاس  رورس و  يا  تفگب : 

ماش نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتق  ز 
مدیشک اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ ،

مدیود اهارحص  اهنابایب و 
ماش هفوک و  رد  نام  دنتفگ  یمه 

مالسا نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک 
هناگی هاش  يا  وت  زا  دعب  ارم 

هنایزات زج  دبن  يراتسرپ 
یلیس برض  زا  هزین و  بعک  ز 

یلین تسا  هتشگ  نامسآ  نوچ  منت 
اهمتس روج و  نآ  هلمج  رس ، نادب 

اهملا درد و  يدرگ و  نابایب 
رشحم هاش  يا  تفگب :  درک و  نایب 
رکیپ رس ز  تدیرب  یک  وگ  رب  وت 

درک ردب  رد  یلاسدرخ  رد  ارم 
درک ردپ  یب  ریگتسد و  ریسا و 

شوغآ رد  شهاش  رس  تفگ و  یمه 
شوماخ راتفگ  زا  تشگ  هگان  هب 
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دش نانج  رد  ناهج و  نیا  زا  دیرپ 
دش نایشآ  شلوتب  شوغآ  رد 
لاح نآ  تفایرد  ناوناب  ویدخ 

لاب رپ و  یب  نآ  نایشآ  دز ز  رپ  هک 
هدیسر مغ  نآ  تسشن  شنیلاب  هب 

هدیدغاد نانز  وا  درگ  هب 
گنت لد  زا  يدنتشادرب  ناغف 
گنهامه يدنتشگ  هلان  هآ و  هب 

راهطا هللا  لآ  هب  دش  مغ  نیا  زا 
رادومن  ون  زا  البرک  هرابود 

مالسلا هیلع  موثلک  ما  بانج  مالسلا ،  هیلع  راهطا  تیب  لها  همولظم  رتخد  نآ  نفد  بش  رد  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  دیاش  دنا و  هتفگ  یـضعب 
يرارقیب نیا  تلع  زا  دبای . یمن  مارآ  دنهد  یم  یلـست  هچ  ره  ددرگ و  یم  هبارخ  رود  هب  هبدن  هلان و  اب  درادـن و  مارآ  رارق و  هک  دـندید  ار 

زا دریگ ، یمن  مارآ  دنک و  یم  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ، نم  هنیـس  رد  همولظم  نیا  هتـشذگ  بش  تفگ :  دندیـسرپ ،
ناملسم ار  ام  اهنیا  رگم  ناج ،  همع  دشاب ؟ یم  ردبرد  ریسا و  میتی و  یسک  نم  دننام  رهش  نیا  رد  ایآ  ناج ،  همع  تفگ :  مدیسرپ ،  شببس 

تقاط هدروآ و  هیرگ  هب  ارم  تبیصم  نیا  دنهد ؟ یمن  نامیتی  ام  هب  ماعط  دنیامن و  یم  هقیاضم  ام  زا  ار  نان  بآ و  تهج  هچ  هب  دنناد ، یمن 
مرادن .  ندیباوخ 

ماش رهش  هصق  ملق  يا  چیپب 
ماش وچ  هصغ  ملاع ز  حبص  دش  هک 

دیدپ تمایق  يدومن  اخیش  وت 
دیعولا موی  هتشگ  نایع  مدرم  هب 

دیهش نیسح  رب  اکب  طرف  ز 
نیمرحلا ص 371) حابصم   ) دیفس یقلخ  مشچ  دش  بوقعی  وچ 

مرادن ندینش  تقاط  نم 

هب یکدـنا  هتخوس ،  مین  همیخ  ریز  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  نابیرغ  ماش  بش  رد  هک :  تسا  هدـمآ  نویعلا » یکبم   » باـتک رد 
هب وا  دید . ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح  دوخ  ردام  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  باوخ  ملاع  رد  هاگان  تفر .  ورف  باوخ 

»!؟  يراد ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناجردام !  درک «:  ضرع  شیوخ  ردام 
نم سپ   : » تشاد هضرع  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  مرادن . » ندینـش  تقاط  نم   : » دـندومرف اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح 

»؟  میوگب یسک  هچ  هب  ار  شیوخ  تیاکش  هوکش و 
متشاد و روضح  نم  دندرک ،  ادج  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مدنزرف  نت  زا  رـس  هک  هاگ  نآ   : » دندومرف اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح 

باوخ زا  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  نک . » ادیپ  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح  زیخرب و  ياج  زا  کنیا  مدوب .  هیـضق  نیا  دهاش 
هیرگ هک  یلاح  رد  موثلک  ما  ترضح  شرهاوخ  اب  ماجنارس  دینش .  یمن  یخـساپ  اما  درک ،  یم  ادص  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر تساوخرب . 

رد هاگان  دـنداتفا .  هار  هب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح  ندرک  ادـیپ  يارب  دـندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دـنداد ،  یم  رـس  هلاـن  دـندرک و  یم 
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نیا رد  دندیسر .  نوخ  هب  هتشغآ  ياهرکیپ  هب  هکنیا  ات  دندمآ  رتولج  دندینـش .  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح  يادص  هاگلتق  یکیدزن 
ع) نیسح ) ماما  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  رهطم  كاپ و  رکیپ  يور  رب  ار  دوخ  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح  هک  دندرک  هدهاشم  ماگنه 
 . درک شزاون  ار  وا  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز ترضح  دنک .  یم  لد  درد و  وا  اب  هدنابسچ  ردپ  هنیس  هب  ار  شیاهتـسد  هک  یلاح  رد  هتخادنا و 
زا اهیلع ) هللا  مالس  ) هنیکس ترضح  هار  نیب  رد  دنتشگرب .  هاگ  همیخ  هب  مه  اب  اهنآ  دمآ و  اهیلع ) هللا  مالس  ) هنیکس ترـضح  ماگنه  نیا  رد 

خساپ اهیلع ) هللا  مالس  ) هیقر ترضح  يدرک »!؟  ادیپ  رات  هریت و  بش  نیا  رد  ار  ردپ  رکیپ  هنوگچ   : » دیسرپ اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح 
ناتساد  200 « . ) متسه اجنیا  نم  ایب ،  اجنیا   : » دومرف هک  مدینش  ار  مردپ  يادص  هکنیا  ات  متفگ  ردپ  ردپ  مدرک و  ادص  ار  ردپ  ردقنآ   : » داد

ص 113 .) بنیز ،  ترضح  تامارک  لیاضف و  زا 

 : دیوگ یم  نخس  مالسلا -  هیلع  هیقر  شرتخد -  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

هـس داد  روتـسد  دیزی  تفگ :  دوب  دیزی  نایرگـشل  زا  یکی  هک  ثراح  دسیون : یم  نیماضم  نیا  هب  بیرق  دـلج 2 ، بئارغلا ،  رحب  باتک  رد 
لکش هب  نم  لوا  بش  دیوگ : یم  ثراح  دوش . لماک  ماش  رهش  یناغارچ  ات  دنرادب  هاگن  ماش  هزاورد  مد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  زور 

زا اروف  اما  تسین ،  رادیب  یـسک  دـنا و  هدـیباوخ  هار  یگتـسخ  زا  رگـشل  دـید  درک . یهاگن  دـنلب و  کچوک  يرتخد  مدـید  مدوب ،  باوخ 
ماش هزاورد  مد  هبارخ  کیدزن  هک  یتخرد  رب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسـشنزاب و  شـسرت 
رـس هب  داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا  رخآ  هبترم .  دنچ  ات  تشگرب ،  سرت  زا  دمآ و  سدـقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ،  دوب . نازیوآ 

هاتبیصما هاتبا و  ای  کیلع  مالسلا  تفگ :  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد  دمآ و  نییاپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم 
راخ يور  هنایزات و  زجر و  وت و  تبیصم  نم ،  رتخد  يا  دومرف : حیصف  نابز  اب  سدقم  رس  مدید  دعب  کتداهش .  دعب  هاتبرغا  کقارف و  دعب 
هدش دراو  امـش  رب  هچنآ  دمآ  یهاوخ  ام  دزن  هب  رگید  بش  دنچ  هدـید ،  رون  يا  دیـسر . نایاپ  هب  تیریـسا  و  دـش ، مامت  وت  ندـیود  نالیغم 

هدومرف وا  هب  ترـضح  هکنیا  زا  دوب ، ماش  هبارخ  کیدزن  ما  هناخ  نم  دیوگ : یم  ثراح  درادرب . رد  ار  تعافـش  وا  دزم  وا  زج  هک  نک  ربص 
هچ مدیـسرپ  تسا ،  دنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادص  مدینـش  یبش  کی  ات  دور ، یم  ایند  زا  یک  مدوب  رظتنم  دـمآ  یهاوخ  ام  دزن  دوب 

هیقر ص 26) ترضح  باتک  زا  لقن   . ) تسا هتفر  ایند  زا  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ : تسا ؟  ربخ 
مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدروآ  دوخ  دنس  هب  هویحلا ،  تارمث  فیرش  باتک  مود  دلج  رد  ینیوزق  نیدلا  ردص  مالسالا  تجح  زین 

ایب هدید  رون  يا  ینعی  راظتنالاب . کل  اناف  یمله  یلا ،  یلا ،  دومرف : ترضح  نآ  داهن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  بل  رب  ار  دوخ  بل 
ماما نتفگ  نخس   . ) تفر ایند  زا  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  دندید  هک  دوب  اجنیا  رد  و  مشاب ،  یم  وت  هار  هب  مشچ  نم  هک  نم ،  يوس  هب  ایب 

لحم ص 59) رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح 

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  هراتس 

شرادید زا  دید و  ایور  ملاع  رد  ار  ردپ  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  لفط  دسیون : یم  نیمرحلا ))  حابـصم   )) بحاص
زا همرتحم  نآ  نوچ  دـنیبب . تسناوتن  هریغـص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عو  نیا  وج ، هزیتس  کلف  دـیمرآ و  شتمحرم  لـظ  رد  دـیدرگ و  داـش 
زا هیرگ  ببس  دشن . مارآ  دنداد  یلست  ار  وا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هچ  ره  درک . ندرک  هیرگ  هب  عورش  دیدن . ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ 

مـشچ رون  ارم و  ردپ  دـیروایب  نم ،  ردـپ  تساجک  ینعی  ینیع  هرق  يدـلاوب و  ینوتبا  یبا  نیا  تفگ :  باوج  رد  همولظم  نآ  دندیـسرپ ، وا 
زین تیب  لها  دوخ  دشن . مارآ  دـنداد  یلـست  دـنچ  ره  تسا ،  هدـید  باوخ  رد  ار  ردـپ  میتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ  ارم .

. دندش هلان  يراز و  هیرگ و  لوغـشم  هدش  زاوامه  هریغـص  نآ  اب  همه  تسکـش .  ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ، هیرگ  يارب  هناهب  رظتنم 
نانچ ناشیا  هیرگ  يادص  و  دنتخیر ، یم  دوخ  رـس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دندز و  یم  اهتروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  سپ 
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. دیسر رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب 
یم لوغـشم  ار  وا  مدرک و  یم  تبحـص  وا  يارب  اهبـش  رثکا  مدوب و  نیعل  نآ  میدن  نم  دـیوگ : یقـشمد  هللادـبع  نب  رهاط  رگید ، یتیاور  هب 

تسا و بلاـغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاـط ! يا  تفگ :  نم  هب  سپ  دوب ، هتـشذگ  بش  زا  مه  يردـق  مدوب و  نوعلم  نآ  دزن  یبش  مدومن . 
ار نم  رس  ایب  مرادن .  ندرک  تبحـص  نتـسشن و  تلاح  هک  مراد  هصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ،  رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد  هداتفا و  شپت  رد  مبلق 

باوخ هب  نیعل  نآ  متفرگ .  نماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نم  دـیوگ : رهاط  نم و  تبحـص  نم  تشذـگ  هتـسیاشان و  لاـعفا  زا  ریگ و  نماد  رد 
درپ ناهگان  هک  مدید  تشذـگ  یتعاس  نوچ  دوب . ام  لباقم  رد  الط  تشط  رد  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ینارون  رـس  و  تفر ، 

هک دوب  متـس  ملظ و  هچ  ایآ  هک  مدوب ،  هودنا  رد  نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دش . دـنلب  هبارخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرتحم  مرح  نایگ 
؟ دومن بارتوب  دالوا  هب  بامدب  دیزی 

رـس نآ  مدید  سپ  مدرک ،  بجعت  تسا ،  هدش  يراج  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهمـشچ  زا  هک  مدـید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب 
دنلب نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعـض  كانهودـنا و  زاوآ  هدـمآ و  تکرح  هب  شکرابم  ياهبل  دـش و  دـنلب  اـیوگ  عارذ  راـهچ  ردـق  هب  رونا 
اهنیا دنتـسه و  نم  هشوگ  رگج  دالوا و  نانیا  ادـنوادخ ، ینعی  انباحـصا )) الوه  اـندابکا و  اـندالوا و  ـالوه  مهللا   : )) تفگ یم  هک  دـیدرگ 

دننم باحصا 
يالاب هب  مدرک .  ندرک  هیرگ  هب  عورش  درک . هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدهاشم  ترـضح  نآ  زا  ار  لاح  نیا  نوچ  دیوگ : رهاط 

توف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرک  یم  لایخ  دوب ، ترامع  نآ  تشپ  رد  هبارخ  هک  مدمآ  دـیزی  ترامع 
لفط مالـسلا  هیلع  راهطا  تیب  لها  یمامت  مدـید  مدیـسر  رـصق  يالاب  یتقو  تسا .  هدـش  هبدـنو  هلاـن  همه  نیا  ثعاـب  وا  گرم  هک  هدـش ، 

: دیوگ یم  ناغف  هلان و  اب  دزیر و  یم  رس  رب  كاخ  رتخد ، نآ  دنا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  يریغص 
؟  نم ردپ  تساجک  نم ؟  ردپ  تساجک  نم ،  راوگرزب  ردپ  رهاوخ  ياو  همع ،  يا  ینعی :  یبا . ))  نیا  یبا  نیا  یبا  تخا  ای  یتمع و  ای  ))
ریغـص لفط  درم ، يا  دـنتفگ : تسا ؟  هدـش  هیرگ  هلاـن و  همه  نیا  ثعاـب  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  مدز و  ادـص  ار  اـهنآ 
میهد یم  یلـست  يو  هب  هچ  ره  دهاوخ ، یم  ار  دوخ  ردپ  ام  زا  هدش و  رادیب  کنیا  و  هدید ،  باوخ  رد  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

. دریگ یمن  مارآ 
نب نیـسح  رـس  رـس ، نآ  فرط  هب  هدش  رادیب  تخبدب  نآ  مدید  متـشگرب .  دیزی  شیپ  كاندرد ،  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  دعب  دیوگ : رهاط 
رـس انثا  نآ  رد  دزرل . یم  دوخ  رب  دـیب  گرب  دـننام  تیـشخ ،  فوخ و  تشهد و  تشحو و  ترثک  زا  و  دـنک ، یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع 
ملظ متـس و  نیا  نم  اـب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدـب  هچ  وت  قح  رد  نم  هیواـعم ،  رـسپ  يا  دومرف : هدـش  هجوـتم  دـیزی  فرط  هب  ـالوم  نآ  رهطا 

؟  يداد اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و 
يا اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و   ) یلها ینملظ و  یب و  لـماع  اـمب  هنم  مقتنا  مهللا  لاـق :  فـیطللا و  ریبـخلا  هللا  یلا  فیرـشلا  سارلا  هجوـت  مث  ))

 (( نوبلقنی بلقنم 
نم اب  هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ، تفگ :  هدومن و  هجوت  فیطل  ریبخ و  دنوادخ  يوس  هب  ترضح  نآ  فیرش  كرابم  رس  ینعی 

. ریگب ماقتنا  هدومن  ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب  هدرک و 
. دلسگب رگیدکی  زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دمآ و  رد  هزرل  هب  شندب  دینش  ار  نیا  دیزی  یتقو 

نآ دزن  ار  رس  تفگ :  داتسرف و  هریغص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترضح  نآ  رـس  دیـسرپ و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیرگ  ببـس  نم  زا  سپ 
. دندمآ هبارخ  رد  هب  هتشادرب  ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رـس  دیزی  نامزالم  دبای . یلـست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ، هریغص 
زا ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب  امامت  دنا ، هدروآ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  دنتسناد  تیب  لها  نوچ 

. دـیدرگ یم  توبن  لفحم  عمـش  نآ  رود  هب  راو  هناورپ  هک  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هژیوب  دـنتفرگ ، رـس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا 
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رـس نیا ،  کیبا ))  سار  اذـه  : )) دـنتفگ تسیک ؟  رـس  نیا  سارلا ))؟  اذـه  ام  : )) دیـسرپ داتفا  كراـبم  رـس  رب  هریغـص  نآ  رظن  نوچ  سپ 
ناج ردپ  تفگ :  دومن و  نتسیرگ  هب  عورش  تفرگرب و  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رس  نآ  همولظم  نآ  سپ  تسوت .  ردپ  كرابم 

نساحم مدید  یمن  مدوب و  یم  كاخ  ریز  رد  مدرم و  یم  شاک  و  مدوب ،  انیبان  روک و  زورما  زا  لبق  شاک  مدش ،  یم  وت  يادف  نم  شاک  ، 
هک تسیرگ  ردـق  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  همولظم  نیا  سپ  تسا .  هدـش  باـضخ  نوخ  هب  وت  كراـبم 

. دش شوهیب 
رد سدـق  نایـشآ  رد  هدرک و  تقرافم  ایند  زا  شـسدقم  حور  هک  دـندید  دـنداد ، تکرح  ار  هریغـص  نآ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  نوچ 

 . تسا هدیمرآ  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شا  هدج  هرانک 
دندومن دیدجت  ار  يراز  مغ و  يازع  و  دندرک ، دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  دندید ، ار  عضو  نیا  ناسک  یب  نآ  نوچ 

ادهشلادیس ترضح  دوخ  يایابص  زا  و  هدوب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  شفیرش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرتخد  نآ 
بختنم  . ) تسا مالـسلا  اـهیلع  هیقر  رازم  هب  فورعم  هردـخم و  نیا  هب  بوـسنم  تسا  ماـش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوـچ  هدوـب  مالـسلا  هـیلع 

ص 299) مجنپ ،  باب  خیراوتلا ، 
نداد لسغ  وا و  تلحر  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  اب  شتاملاکم  ماش و  هبارخ  رد  وا  تافو  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رتخد 

یم بابک  ار  یهام  غرم و  بآ و  ار  گنـس  هک  دـنا ، هتـشون  هریغـص  نآ  زا  هک  رابخا  تاملک و  نآ  ار و  وا  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  بنیز و 
یضعب بنیز و  ار  شمان  یضعب  دوب  هلاس  هس  رتخد  نآ  دنا  هتشون  دوب . دهاوخ  هچ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تلاح  تسا  مولعم  دنک و 

. دنا هتسناد  مالسلا  هیلع  هنیکس  یضعب  مالسلا و  هیلع  هیقر 
لها دندرک و  شقن  اجنآ  رد  ار  ارسا  يریسا  ادهـش و  لاح  اروشاع و  زور  هعقاو  دنتخاس و  یترامع  دیزی ، روتـسد  هب  دنا  هتـشون  يا  هدع  و 

رد ار  ناشیا  تنحم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تلاح  دشاب  قدـص  هب  نورقم  ربخ  نیا  رگا  و  دـندرک ، دراو  اجنآ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب 
ص ج 2 ، مالسلا ،  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  یناگدنز  خیراوتلا  خسان   . ) تسناد دهاوخن  تیدحا  ترـضح  زج  تارامع  نیا  تادهاشم 

( 456

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  هتشرف 

باتک تاصخشم 

امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننکهیهت : رشان و 
شنميداه  لضفلاوبا  هدنسیون :

رهم  شورس  یفارگوتیل : شراگن  یفاحص : پاچ و 
 1381 لوا /  پاچ : تبون   1200 ناگرامش :

تسا  ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 
ناموت  600 ءاهب :

 2933892 ربامن : 2935803 و 2910602  نفلت : امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :
Email: IRC@IRIB.COM یکینورتکلا : تسپ 

www.pajuhesh.irc.ir

هدیکچ
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تکرح و خـیرات ، نیرز  گرب  نیا  لاح ، نیا  اب  نیمز . نارک  یب  هرتسگ  زا  کچوک  ینیمزرـس  البرک ، تسا و  خـیرات  زا  يا  ههرب  اروشاع 
هلاس هس  رتخد  هیقر ، نانیرفآ ، شقن  نیا  زا  یکی  دـنا . هدرک  ظفح  ار  ناشنامیا  نآ ، وترپ  رد  ناگمه  هک  هتخاس  نایناهج  ناغمرا  ار  ییایوپ 
داهن ياج  رب  دوخ  زا  ینارون  ياه  هزومآ  نانچ  ینید  تیبرت  وترپ  رد  یلو  تشاد ؛ هاتوک  يرمع  دنچ  ره  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

شخب رد  تسا . هدش  لیکـشت  شخب  هس  زا  تسا ، مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  همان  هژیو  هک  باتک  نیا  دنریگب . تربع  وا  زا  نویبالقنا  هک 
تافو ناریسا ، اب  ماگمه  هیقر ، اب  هارمه  اه ، تبیصم  يداو  هب  رفس  ترضح ،) هداوناخ  دلوت و   ) تبرغ لالز  میناوخ : یم  ار  بلاطم  نیا  لوا 

، مالـسلااهیلع هیقر  ترـضح  دروم  رد  یمالـسا  نادنمـشیدنا  ياه  هاگدید  هعیـش و  ربتعم  ياه  باتکرد  یـشهوژپ  ماش ، رد  هیقر  ترـضح 
اب هارمه  ناوـنع  اـب  زین  موـس  شخب  رد  درادرب . رد  ار  یبدا  نـتم   16 یـسراف ، بدا  هدـیزگ  شخب  هیقر . ترـضح  رهطم  مرح  اه و  تمارک 

. تسا هدش  نایب  هدنیوگ  تیلست  مایپ  همان و  شیامن  نتم  اه ، شسرپ  اهداهنشیپ ، نازاس ، همانرب 

هچابید

رپ ضبن  خـیرات و  نیّرز  گرب  نیا  لاح ، نیا  اب  نیمز . نارک  یب  هرتسگ  زا  کچوک  ینیمزرـس  البرک ، تسا و  خـیرات  زا  يا  ههرب  اروشاع ،
وترپ رد  ناگمه  هک  تسا  هتـشاد  ینازرا  تیناسنا  هعماج  هب  ار  ینانیرفآ  شقن  هتخاس و  نایناهج  ناغمرا  ار  ییاـیوپ  تکرح و  نیمز ، شپت 

. دنا هدیهر  ارگایند  ناتسرپاوه  نامیا و  نانزهر  رطخ  زا  نانآ ، هب  ادتقا  اب  هدناسر و  حبص  هب  ار  روجید  ياه  بش  سدقم ، ياه  لعـشم  نیا 
ینید تیبرت  وترپ  رد  تشاد ، هاتوک  يرمع  دـنچره  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلاـس  هس  رتخد  هیقر ، ناـنیرفآ ، شقن  نیا  زا  یکی 

. دننز یم  وناز  وا  لباقم  رد  نویبالقنا  هک  داهن  ياجرب  دوخ  زا  ینارون  ياه  هزومآ  نانچ 
. دنک یم  يربارب  ریشمش  هبرض  نارازه  اب  هک  دنراد  یتردق  وا  ناوترپ  یلو  کچوک ، ِناتسد  یتسار ، هب 

. دنک هشیر  زا  ار  دادیب  متس و  ياه  هیاپ  دوبر و  نایوما  زا  ار  شمارآ  باوخ و  هک  دوب  یلیس  شکشا ، ياه  هرطق 
راـثیا و قشع و  تفرگرب و  ناـینیمز  زا  ار  یگنهک  اـن و  يوب  دـش و  زادـنا  نینط  خـیرات  قاور  رد  وا  گرتـس  ماـیپ  نیرفآ و  شمارآ  يادـن 

. تشاد ناشهار  ینازرا  ار  زاورپ  صالخا و 
، دیما حور  دیشکرپ و  تیدبا  يادنلب  هب  ماجنارـس  تشاد و  هتـشارفارب  ار  البرک  مچرپ  شیوخ ، زوسناج  هلان  اب  هک  وا  رب  ادخ  دورد  مالس و 

راـختفا تزع و  لاـس  ار  نآ  بـالقنا ، هنازرف  ربـهر  هک  یلاـس  رد  کـنیا  درک ، هیدـه  ناـهج  ناـگدازآ  همه  هب  ار  قشع  تفاـطل و  یمرگ ،
ار مغ  هتشرف  نیا  تداهش  تایح و  تسا  هتسیاش  دنا ، هدناوخ  ارف  البرک  هثداح  نانیرفآ  شقن  زا  يریگوگلا  هب  ار  ناگمه  هدیمان و  ینیسح 

. دنزاس نیگآرطع  شیاه ، هزومآ  دای و  مان و  اب  ار  ناش  ناج  تفرعم ، لها  ناینیسح  ات  مینز  قرو  رت  فافش  راب  نیا  هرابرگید و 
دنهد و رارق  ام  هار  ارف  ار  رـضاح  هعومجم  دنا  هدیـشوک  شنم  يداه  لضفلاوبا  مالـسالا  هجح  بانج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ  لیلد ، نیمه  هب 

نارادرب هرهب  نازاس و  همانرب  هدافتـسا  دروم  راک  نیا  تسا  دـیما  ناشیا ، زا  ساپـس  اـب  دنـشک . ریوصت  هب  ار  ناـمز  نیمز و  زا  رتارف  یتقیقح 
« قیفوتلا یلو  ّهنا  . » دریگ رارق  دنمجرا 

« امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  شهوژپ  لک  هرادا  »

راتفگ شیپ 

ياه هحفص  زا  رگید  یقشم  ات  دیـشوک  ندنام ، هریخ  یتعاس  زا  سپ  دوب . هدش  مسلط  ذغاک  هحفـص  رب  هودنا ، تُهب و  نایم  نادرگرـس  ملق 
. دوب راوشد  تخس و  نازرل ، ِناتشگنا  نیا  يارب  فیلکت  نیا  ماجنا  ردقچ  تشادن . رتشیب  رطس  دنچ  هک  يا  هحفص  زا  دراگنب ؛ خیرات 

هب رگید  راب  دیمرآ و  یم  ذغاک  رتسب  رب  هاگ  نآ  تخیر . یم  ورف  کشا ، زا  یمن  نآ  لد  رد  یهاگ  دـیزغل و  یم  ذـغاک  ِدیفـس  رتسب  رب  ملق 
. تشاد یم  هگن  تسد  نیگنس  یضغب  اب  تشاگن و  یم  کشا  زا  یتوارط  اب  راب  نیا  یلو  داد ، یم  همادا  دوخ  يوپاکت 
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ياه هیوم  دروآ و  یم  دای  هب  دیشک ، یم  هنابز  هنایزات  زا  هک  ار  ییاه  هلعش  اه و  همیخ  رتسکاخ  دوب . هدادن  ماجنا  فیلکت ، نیا  زا  رت  تخس 
دراذگ وا  يور  شیپ  ار  شبـش  قشم  ادرف  دباوخب و  مارآ  لد  كدوک  ات  تشاگن  یم  دیاب  اما  دش . یم  هدنز  شلد  رد  مغ  کچوک  هتـشرف 

. دراد دنلب  رس  شندوب  هتفریذپ  هب  و 
هاگن رد  هتفر و  وا  يارـس  تحدـم  نارگراگن  عمج  هب  مود  هاـگن  رد  تسا و  هدرک  رت  هدـید  مغ  هتـشرف  تبرغ  لـالز  زا  تسخن  قشم ، نیا 

«. دیآ رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات  : » تسا هتسشن  اه  هنیراگن  رگید  دقن  هب  موس 
لعشم نوچ  مه  هک  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تسا . دنمزاین  يریگتـسد  ییامنهار و  هب  دوخ  یگدنز  لماکت و  ریـس  رد  یناسنا  ره 

رـشب تیادـه  هب  ار  شیوخ  تکرب  ریخ و  رـسارس  رمع  ناـنآ  دـنناسنا . ناراـگزومآ  نیرتـهب  دـنبات ، یم  رـشب  یگدـنز  هار  هروک  رب  نازورف 
درک و يوریپ  نانآ  زا  دیاب  بیـشن  زارف و  رپ  هار  نیا  زا  نتـشذگ  رد  سپ  دنا . هدرک  ادـف  زین  ار  ناشناج  یتح  هار  نیا  رد  هداد و  صاصتخا 

یهارمگ  رطخ  زا  سرتب  تسا ، تاملظ  نکم  رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  یط  هک : درک  زارد  نانآ  تمارک  اب  ناماد  هب  لسوت  تسد 
تـسا تبحم  تیالو و  نیمه  رذگهر  زا  دنزرو . یم  تیانع  رتشیب  دـنراد ، دوخ  رد  تیالو  جـنگ  هک  ییاه  لد  هب  ناراوگرزب  نآ  نیقی ، هب 

زا رذگ  نودب  اریز  دوش ؛ یم  باریـس  نآ  تفرعم  لالز  زا  شا  هنـشت  ناج  حور و  دـبای و  یم  هار  مالـسا  بان  ینغ و  فراعم  هب  ناسنا  هک 
يداقتعا يرکف و  هدولاش  هک  نانآ  دیامن . یم  لاحم  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  ندیـسر  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هب  ِقشع  نشور  ِهار  هاش 

. دندیفسور دنلبرس و  ترخآ ، رد  بای و  ماک  ایند  رد  تسا ، هدش  هداهن  انب  نادناخ  نیا  هب  تبحم  يدنب و  ياپ  رد  ناش 
یـضعب رد  اـهنت  هقـالع  تبحم و  نیا  هک  تسین  هنوگ  نیا  هتبلا  تساـهب . نارگ  تدارا  قـشع و  نیمه  تکرب  زا  دراد ، يزیچ  هک  ره  يراـب 

دنلب ماقم  ربارب  رد  نایاپ ، رد  تسا . اشگ  هرگ  زین  هنازور  روما  ایند و  نیمه  رد  هکلب  دـیآ ، راک  هب  یترخآ  ياه  تجاح  يونعم و  ياـهراک 
امـش يوک  رـس  كاخ  رذـگهر  زا  مییوگ : یم  هدرک ، زارد  ناشیوس  هب  لسوت  تسد  هدز و  نیمز  رب  بدا  يوناز  رـشب ، نایداه  گرزب  نیا 

داتفا نمچ  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره  دوب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یناگدنز  هب  یهاگن  ّلوا : شخب 

تبرغ لالز  زا  لّوا : لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رگید 

رد يا  هناخ  هرجنپ  دوب . هتفر  ورف  یکیرات »  » هایس لاّیـس  رد  رهـش  درک . یم  اشامت  ار  بش  هایـس  هدرپ  هریخ ، هریخ  توکـس ، دوب و  مرگ  اوه 
اهنت زا  رهـش  بلق  دـیزو . یم  هناخ  هدروخ  باـتفآ  ياـه  هراوید  رب  میـسن ، دوب . ناگراتـس  اـب  بش  يوگو  تفگ  وحم  راـظتنا و  مرگ  رهش ،

. تفرگ يزاب  هب  ار  بش  ساسحا  هتسجخ ، يدازون  هیرگ  يادص  هاگان  هک  دندوب  هتسشن  راظتنا  هب  همه  دیپت و  یم  دوخ  نشور  زاب و  هرجنپ 
يا هحفـص  رب  دوشگ و  ار  شیوخ  نهک  باتک  خیرات ، ردام  دندورـس . دـنخبل  هنارت  ادـص ، کی  اه ، بل  دـیکچ و  اه  هنوگ  رب  قوش  کشا 

. تشاداو وپاکت  هب  ار  ملق  نآ ، زا  مهبم 
مالـسلااهیلع هیقر  دندرک . یم  راثن  هفطاع ، ياه  هچنغ  شخر ، گربلگ  رب  همه  دوب و  هدـییور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  غاب  هب  رگید ، يا  هچنغ 

دیدـپان نآ  هظفاـح  زا  تشگ و  ادـج  ناـمز  راذـگ  ِرتفد  زا  اـهزور  زاـت  تخاـت و  رد  خـیرات ، ِمهبم  هحفـص  نآ  یلو  تفکـش ، بش  نآ  رد 
ناونع هب  يزور  چیه  مان  دنام و  دیفـس  يرطـس ، چیه  نودب  شندییور  هظحل  مالـسلااهیلع ،  هیقر  یناگدـنز  کچوک  هچباتک  رد  دـیدرگ .

. دشن تبث  شزورداز 
ای هس  ناشیا ، هک  تسا  نیا  روهـشم  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خـیرات  نایم  رد  زین  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  فیرـش  ّنس  هرابرد 

. تسا هدش  رپرپ  ق  لاس 61 ه .  رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ 
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نـسح ماما  رـسمه  رت  شیپ  هک  تسا  قاحـسا  ّما  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ردام  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  ياه  هتـشون  ساسارب 
1. تسا هدمآرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقع  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تیـصو  هب  ناشیا ، تداهـش  زا  سپ  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

2. تسا هحلط  تنب  ناشیا  هینک  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگرب  انب  دیآ ، یم  رامش  هب  مالسا  تلیضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  ناشیا 
. تسین تسد  رد  هراب  نیا  رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدمآ  هّیعاضق  رفعج  ما  اه  باتک  یضعب  رد  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ردام  مان 
هک دنک  یم  یفرعم  یناریا  هاشداپ  موس ، درگدزی  رتخد  نانز ؛ هاش  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ردام  نیطبـسلا ، یلاعم  هدنـسیون  نینچ  مه 
زین مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  یمارگ  ردام  دمآرد و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  هب  يو  دوب . هدش  ریسا  ناریا  هب  ناناملـسم  هلمح  رد 

3. دیآ یم  رامش  هب 
خیراـت تفر و  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـلوت  ماـگنه  ناـشیا  اریز  تـسین ؛ ینتفریذـپ  رـصاعم  ِناـسیون  خـیرات  رظن  زا  بـلطم  نـیا 

هس هلصاف  رد  هک  دشاب  یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  دنا . هتسناد  ق  لاس 37 ه .  رد  ینعی  البرک ؛ هعقاو  زا  شیپ  لاس  ار 23  وا  تشذگرد 
زا ریغ  یسک  نانز  هاش  مییوگب  هک  تسا  لح  لباق  تروص  کی  رد  اهنت  هلئسم  نیا  تسا . هدمآ  ایند  هب  البرک  هثداح  زا  شیپ  لاس  راهچ  ای 

. تسا مالسلا ـ  هیلع  داجس  ماما  ردام  ونابرهش ـ 
ص 255. ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 216 ؛ ج 2 ، یلبرا ، یسیع  همغلا ، فشک   . 1
ص 255. ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 137 ؛ ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، همجرت   . 2

ص 214. ج 2 ، يرئاح ، يدهمدمحم  نیطبسلا ، یلاعم   . 3

مالسلااهیلع هیقر  يراذگ  مان 

نانچ مه  تسا . هدوب  همطاف  ناشیا  یلصا  مان  ترضح و  بقل  مسا ، نیا  ًالامتحا  تسا . هدش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  الاب  ینعم  هب  اقترا  زا  هیقر 
ياه باتک  یخرب  ناـعذا  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  رتمک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  ماـن  اـه ، باـتک  یـضعب  رد  هک 

نادنزرف زا  یضعب  میتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  عقاو ، رد   1. دراد دوجو  دشاب ، نیسحلا  تنب  همطاف  نامه  ناشیا ، هک  نیا  لامتحا  رگید ،
رب یلیالد  زین  خیرات  رد  نیا ، زا  هتشذگ  دراد . دوجو  ناشیا  نادنزرف  رد  یمسا  هباشت  ناکما  دنا و  هتشاد  مسا  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یکچوک رتخد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  سدقلا  ضایر  باتک  رد  هچ  نانچ  دراد . دوجو  یعدم  نیا  تابثا 
، داد یم  وا  هب  ادخ  هک  يرتخد  دنزرف  ره  تشاد ، یم  تسود  رایسب  ار  ناشراوگرزب  ردام  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دوب . همطاف  مان  هب 

2 «. دیمان یم  یلع  ار  يو  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  شردپ  مارتحا  هب  تشاد ، رسپ  هچ  ره  هک  نانچ  مه  تشاذگ . یم  همطاف  ار  شمان 
. تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ  مان  رد  زین  ناماما  رگید  هریس  تسا  ینتفگ 

یقرواپ ص 518. درفنم ، يرظن  یلع  البرک ، هصق   . 1
ص 20. البرک ، شوواچ  هیقر ؛ زا : هتفرگرب  ج 3 ، ۀبیصملا ، زمر   . 2

خیرات رد  هیقر  مان 

ناونع هب  تسا . هتـشاد  جاور  برعلا  هریزج  رد  ماـن  نیا  زین  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالـسا  خـیرات  هژیو  ماـن  نیا 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردپ  مالـسلا ،  هیلع  هّللادـبع  ترـضح  همع  هک  دوب  هیقر  ربمایپ ـ  مود  ياین  مشاه ـ  نارتخد  زا  یکی  مان  هنومن ،

1. دیآ یم  رامش  هب  هلآ 
. دوب مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رتخد  دیدرگ ، يراذگ  مان  مسا ، نیا  هب  مالسا  رد  هک  يدرف  نیتسخن 
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زین مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـمآرد . یمالـسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياه  مان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  ماـن  يراذـگ ، ماـن  نیا  زا  سپ 
همادا دنور  نیا  دمآرد . مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  جاودزا  هب  اهدـعب  رتخد  نیا  هک  دـیمان  مسا  نیمه  هب  ار  شنارتخد  زا  یکی 

ماما نارتخد  زا  نت  ود  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما   2  ، مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دننام  رگید  ناماما  نارتخد  یخرب  هک  اج  نآ  ات  تفای 
3. دندیمان یم  يرغص  هیقر  هیقر و  ار  ود  نآ  هابتشا ، زا  يریگولج  يارب  تسا  ینتفگ  دندش . هدیمان  هیقر  زین  مالسلا  هیلع  مظاک 

ص 39. ج 15 ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ،  . 1
ص 16. ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت   . 2

ص 236. نامه ،  . 3

یتیبرت هاگتساخ 

یقـالخا و ياـه  تیلـضف  نیرت  یلاـع  هب  یگمه  نادـنزرف ، رداـم و  ردـپ ، هک  تفاـی  شرورپ  يا  هداوناـخ  رد  مالـسلااهیلع  هـیقر  ترـضح 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يازفا  حور  میمش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهش  زیگنا  لد  ياضف  نآ ، رب  نوزفا  دندوب . هتسارآ  ییاسراپ 
رد وا  تشاد . شقن  وا  شرورپ  رد  تخاوـن ، یم  ار  ناـج  ماـشم  دوـب و  يراـج  نآ  رد  زوـنه  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ ،

ياه هروطسا  نیرت  گرزب  زا  هک  يا  هداوناخ  دندوب ؛ هدیشون  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفرعم  لالز  زا  یگمه  هک  تفای  دشر  يا  هداوناخ 
ربکا یلع  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مالـسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مالـسلااهیلع ،  يربک  بنیز  دننام  راثیا  تفرعم و  بدا و  ملع و 

. دوب هدمآ  مهارف  مالسلا و ... هیلع 
تفای و شرورپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شا ، یمارگ  ردپ  هژیو  هب  ناراوگرزب ، نیا  ناماد  رد  شهاتوک  رمع  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 

. دیدرگ یفرعم  خیرات  رد  تمواقم  راثیا و  ياه  هروطسا  نیرتابیز  زا  یکی  ناونع  هب  مک ، نس  نامه  دوجو  اب 

اه تبیصم  يداو  هب  رفس  مود : لصف 

ناوراک اب  هارمه 

زا ق ، لاس 60 ه .  بجر  هبنش 28  کی  ِبش  رد  شناگتـسب ، رگید  ردپ و  هارمه  هب  هیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زاغآ  اب 
ترـضح یگدنز  رد  دادیور  نیرت  گرزب  نیرخآ و  نیتسخن و  زاغآ  هطقن  ینامز ، هرود  نیا  دوش . یم  هناور  همرکم  هکم  يوس  هب  هنیدـم 

دیسر و هکم  هب  نابعش  موس  هعمج ، بش  هاگرحس  رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  هنابش  ناوراک ، دیآ . یم  رامـش  هب  مالـسلااهیلع  هیقر 
. دش البرک  راپسهر  سپس 

اروشاع رصع  رد  مالسلااهیلع  هیقر  اب 

زا سرت  لیلد  هب  مالسلااهیلع  هنیکس  ترضح  راوگرزب ، نآ  ندنام  اهنت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارای  ندش  هتـشک  زا  سپ  اروشاع ، زور 
نماد ایب  دیوگ : یم  دنک و  یم  ور  تسا ) مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  نامه  دایز  لامتحا  هب  هک   ) شا هلاس  هس  رهاوخ  هب  ردپ ، ندش  هتـشک 

یم کشا  رایـسب  دوش و  یم  نانآ  نخـس  هجوتم  مالـسلا  هیلع  ماما  هظحل ، نیارد  دوش . هتـشک  دورب و  نادیم  هب  میراذگن  میریگب و  ار  ردـپ 
. مینبب ار  وت  ات  نک  ربص  یمک  یلو  موش ، یمن  دربن  ِنادیم  هب  وت  نتفر  عنام  ناج ! ردپ  دـیوگ : یم  ردـپ  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  هاگ  نآ  دزیر .
، ردـپ شزاون  ندـید  اـب  مالـسلااهیلع  هیقر  داد . رارق  شزاون  دروم  ار  وا  تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  هیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما 
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: دیوگ یم  درگن و  یم  ار  وا  هنابیرغ 
. ینَقَرْحَا ْدَق  َأَمَّظلا  َّنإَف  ْشَطَْعلَا ! ! ْشَطَْعلَا

. تسا هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنشت  ما ! هنشت  ما ! هنشت  ردپ ! يا 
هیقر مه  زاب  هک  دورب  گنج  نادـیم  هب  ات  تساخرب  سپ  مروآ . بآ  تیارب  ات  نیـشنب  همیخ  رانک  مزیزع ! تفگ : هودـنا  یتحاراـن و  اـب  ماـما 

: تفگ تفرگ و  ارردپ  نماد  دمآ . ولج  مالسلااهیلع 
. اّنَع یضْمَت  َْنیَا  ََۀبَا ! ای 

؟ يراذگ یم  اهنت  ار  ام  هنوگچ  ردپ !
1. تشگ نادیم  هناور  دش و  ادج  نانآ  زا  هودنارپ  یلد  اب  سپس  درک . مارآ  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تشگرب ، رگید  راب  ترضح 

ص 455. اروشاع ، عیاقو  زا : هتفرگرب  ص 550 ، هداز ، فلخریم  مساق  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

نیسپاو رادید 

نیرتزیگنا مغ  یلو  دور ، یم  رامـش  هب  البرک  خیرات  ياهدادیور  نیرت  شارخلد  زا  شا  هداوناخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رادید  نیرخآ 
. تسا شا  هلاس  هس  رتخد  اب  ترضح  عادو  یظفاحادخ ، نیا  هنحص 

هداتسیا دعس  رمع  رکشل  نایوج  گنج  فص  شیپاشیپ  نم  : » دیوگ یم  ارجام  ینیع  نادهاش  زا  نمـشد و  نازابرـس  زا  یکی  عفان  نب  لاله 
گنج نادـیم  تمـس  هب  شا ، هداوناـخ  اـب  رادـید  نیرخآ  زا  سپ  تفر . دوـخ  ياـه  همیخ  فرط  هب  عادو  يارب  نیـسح  ماـما  مدـید  مدوـب .

. دیود یم  نیسح  يوس  هب  نازرل  ییاه  ماگ  اب  دوب و  هدمآ  نوریب  اه  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  تشگزاب .
: تفگ تفرگ و  ار  وا  نماد  دیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  كرتخد 

. ٌناَشْطَع ّینِإَف  َیِلا  ْرُْظنُا  ََۀبَا ! ای 
! ما هنشت  ردقچ  هک  نیبب  ارم  ناج ! ردپ 

یب دندیـشاپ . نیـسح  هدـید  مخز  لدرب  کمن  ییوگ  هک  دوب  زوسرگج  يردـق  هب  دـیماان  هنـشت و  هتـسخ و  یکرتخد  زا  هلمج  نیا  ندـینش 
: تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شکچوک  رتخد  رابکشا ، ینامشچ  اب  وا  دش و  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  رایتخا 

. یلیکَو ُهَّنِإَف  ِکیقْسَی  هّللَا ُ 
. ما هدرک  لکوت  وا  رب  نم  هک  دنک  یم  باریس  ار  وت  ادخ  مرتخد !

1 «. تسا نیسح  هلاس  هس  رتخد  هیقر ، وا  دنتفگ : تشاد ؟ نیسح  اب  یتبسن  هچ  كرتخد  نیا  مدیسرپ  منامزرمه  زا  نم 
ص 22. يدراهتشا ، يدمحمدمحم  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

ناریسا اب  ماگمه  مالسلااهیلع ،  هیقر  اب  هارمه  موس : لصف 

اه همیخ  تراغ 

یتح نادیهـش  تازیهجت  لیاسو و  ندوبر  اه و  نآ  يدوجوم  تراغ  اه و  همیخ  هب  نمـشد  هلمح  ـالبرک ، زیگنا  مغ  عیاـجف  نیرت  گرزب  زا 
هک اج  نآ  ات  دـنتخادرپ ، اـه  نآ  لواـپچ  هب  دـندرب و  موجه  اـه  همیخ  هب  یعمج  هتـسد  نانمـشد  تسا . ناـنآ  یـصخش  يایـشا  نیرتزیچاـن 

، تفر اـمغی  هب  ـالبرک  نادیهـش  زا  هک  یتمینغ  يایـشا  ناـیم  رد   1. دـندوبر دندیـشک و  دـندوب  هتـسب  رمک  هب  مرح  ناوناب  هک  ار  ییاـهرداچ 
نآ رب  نمشد  هزین  ریشمش و  هبرض  ای 34  ياج 33  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  لقن  ربانب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  زا  ینهاریپ 
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2. دش یم  هدید 
زا یـضعب  نایم ، نیارد  دندیود . نوریب  تشحو  تدش  زا  ناکدوک  درب ، موجه  هاگ  همیخ  يوس  هب  رکـشل  یتقو  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد 

3. دوب مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترضح  رتخد  هکتاع ، اه  نآ  زا  یکی  هک  دندیسر  تداهـش  هب  نداتفا و  اه  بسا  ياپ  تسد و  ریز  نانآ 
همطاف دوب . نانآ  نایم  رد  زین  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هک  دندید  بیـسآ  تدش  هب  دندوب ، هتفرگ  رارق  ناراوس  هار  رـس  هک  رگید  یـضعب 

كاچ كاچ  ياه  ندـب  مدوب و  هداتـسیا  اـه  همیخ  راـنک  نم  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارتخد  زا  یکی  مالـسلااهیلع  يرغص 
ام رس  رب  هچ  ماجنارس  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دنتخادرپ . اه  نآ  رس  یب  ياه  ندب  رب  نتخات  هب  نمشد  ناراوس  هک  مدرک  یم  هاگن  ار  نادیهش 

هزین بعک  اب  وا  دیآ . یم  ام  فرط  هب  تعرـس  هب  يراوس  مدید  هظحل  نیمه  رد  دـنرب ؟ یم  يریـسا  هب  ای  دنـشک  یم  زین  ار  ام  ایآ  دـیآ ؛ یم 
زا نم  دنتـساوخ . یم  کمک  دایرف  اب  دـنتخیرگ و  یم  اه  نآ  درب . یم  دیـشک و  یم  ار  نانآ  ياه  يرـسور  رداچ و  دز و  یم  اه  نآ  هب  شا 

رارف وا  گنچ  زا  متـساوخ  دـیآ . یم  نم  فرط  هب  اه  نآ  زا  یکی  مدـید  ناهگان  مدرب  هاـنپ  موثلک  ما  ما ، همع  يوس  هب  مدـیزرل و  یم  سرت 
ار ما  هراوشوگ  درک ، زارد  نم  تمس  هب  ار  شتـسد  مداتفا . نیمز  رب  تروص  هب  نم  دز . ما  هناش  هب  شا  هزین  اب  دیـسر و  نم  هب  وا  یلو  منک ،

. متفر شوه  زا  تشگ و  يراج  مشوگ  زا  نوخ  دوبر . زین  ار  ما  هعنقم  دیشک و 
. میورب همیخ  هب  زیخرب  مرتـخد ! زیخرب  تفگ : درک و  دـنلب  نیمز  زا  ارم  هیرگ  اـب  مالـسلااهیلع  بنیز  ما  همع  مدـید  مدـمآ ، شوـه  هب  یتـقو 

همیخ هب  تسوت . دـننام  زین  همع  مزیزع ! تفگ : هیرگ  اب  مناـشوپب ؟ ناـمرحمان  دـید  زا  ار  مرـس  نم  هک  يراد  يزیچ  اـیآ  ناـج ! همع  متفگ :
رب ام  تشادن . ندش  دنلب  ناوت  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  تروص  اب  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  مرامیب  ردارب  دندوب و  هدرب  ار  زیچ  همه  میتفر .

4 «. ام رب  وا  میتسیرگ و  یم  وا 
هک دـنور  یم  نیب  زا  نامجاهم  بسا  مس  ریز  نداـتفا  یگنـسرگ و  سرت و  تدـش  زا  كدوک  نز و  دـنچ  هنایـشحو ، زاـت  تخاـت و  نیا  رد 

دعـس و تشادـن ،) رتشیب  لاس  تفه  هک   ) مالـسلا هیلع  ملـسم  رتخد  هکتاع ؛ زا : دـندوب  ترابع  نانآ  تسا . هدـش  رکذ  رفن  راهچ  نانآ  رامش 
 . مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناکیدزن  زا  نیسحلا  ما  نسحلا و  ما  ياه  مان  هب  نز  ود  مالسلا و  هیلع  ملسم  ياه  هدازردارب  لیقع ،

ص 130. سوواط ، نب  دیس  فوهل ،  . 1

ص 55. یّلح ، امن  نبا  نازحالاریثم ،  . 2
ص 194. فوهل ، همجرت   . 3

ص 60. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 4

مرح رد  شتآ 

دومرف ناکدوک  نانز و  ناج  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دننز . شتآ  ار  اه  همیخ  داد  روتـسد  دعـس  رمع  اه ، همیخ  تراغ  زا  سپ 
نیا رد  دـندیود . نوریب  هتفرگ  شتآ  ياه  همیخ  زا  دندیـشک ، یم  دایرف  هک  یلاـح  رد  مرح  لـها  دـنوش . هدـنکارپ  ناـبایب  يوس  هب  یگمه 
یم دوخ  هب  يرامیب  زا  دـنک و  تکرح  تسناوت  یمن  نوچ  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لاـح  ِنارگن  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ناـیم ،

. دیچیپ
وا و  دیـشک ، یم  هنابز  وا  فارطا  رد  شتآ  هک  یلاح  رد  مدید ، يا  همیخ  رانک  ار  یتماق  دنلب  يوناب  : » دـیوگ یم  نمـشد  نازابرـس  زا  یکی 
هاگ دز و  یم  مه  هب  ار  شیاه  تسد  یتحاران ، تدـش  زا  درک و  یم  هاگن  نامـسآ  هب  هاگ  تفر . یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ناشیرپ  نارگن و 
مراد يرامیب  همیخ  رد  : تفگ ینک ؟ یمن  رارف  نارگید  لثم  ارچ  متفگ : متفر و  وا  تمس  هب  ناباتـش  دیود . یم  نوریب  دش و  یم  همیخ  دراو 

1 »؟ مراذگ اهنت  ار  وا  هنوگچ  درادن . ندرک  رارف  تردق  هک 
یناشیرپ اب  دوب و  هتفرگ  شتآ  شنماد  هک  مدـید  ار  یلاـسدرخ  رتخد  ناـیم  نیا  رد  : » دـیوگ یم  نازابرـس  زا  رگید  یکی  ملـسم  نب  دـیمح 
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اپ مناسرب ، يرازآ  وا  هب  مهاوخ  یم  درک  نامگ  هک  وا  یلو  منک ، شوماخار  شنماد  شتآ  ات  متفر  شیوس  هب  دیود . یم  دیشک و  یم  دایرف 
هار درم ! يا  دیـسرپ : تسیرگن و  نم  رد  هناـبیرغ  مدرک . شوماـخ  ار  شنماد  شتآ  متفرگ و  ار  وا  مدـیود ، شیوـس  هـب  تشاذـگ . رارف  هـب 

2 .« مربب هانپ  مالسلا  هیلع  یلع  مدج  ربق  هب  مهاوخ  یم  ممیتی ! نم  رخآ  تفگ : یسرپ ؟ یم  ارچ  متفگ : تسا ؟ تمس  مادک  زا  فجن 
ص 88. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

ص 380. صدمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 358 ، ءادهشلا ، ةرکذت   . 2

ردپ هدیکشخ  ياه  بل  دای  هب 

. دنتسه گرم  رطخ  رد  یگنشت  تدش  زا  دنا و  هدنام  یقاب  مرح  رد  كدوک  هک 23  دنداد  شرازگ  دعسرمع  هب  اه ، همیخ  نتخوس  زا  سپ 
. دندرک باریس  ار  نانآ  کیاکی  دندرب و  مرح  هب  ار  بآ  ياه  کشم  نازابرس ، دنهد . بآ  نانآ  هب  هک  داد  هزاجا  دعس  رمع 

یکی درک . تکرح  هاگلتق  فرط  هب  ناود  ناود  تفرگ و  زابرس  تسد  زا  ار  بآ  فرظ  دیـسر ، مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  یتقو 
مهاوخ یم  دوب ، هنـشت  تفر  یم  نادیم  هب  مردپ  یتقو  داد : خساپ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟ یم  اجک  هب  دیـسرپ : وا  زا  نایهاپـس  زا 

زا مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  دـش . هتـشک  هنـشت  بلاـب  تردـپ  روخب ! تدوخ  ار  بآ  تفگ : وا  مهدـب . وا  هب  ار  بآ  نیا  منک و  شیادـیپ 
زا هظحل  نیا  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  لقن ، نیا  ساسارب   1. مشاب هنـشت  مهاوخ  یم  مه  نم  سپ  دومرف : دش و  نایرگ  ربخ  نیا  ندینش 

. تسا هدوب  عالطا  یب  ردپ  تداهش  زا  وا  رگید ، ياه  لقن  یضعب  ربانب  یلو  دوش ، یم  هاگآ  ردپ  تداهش 
لها دندز ، شتآ  ار  اه  همیخ  یتقو  دیوگ : هّللادبع  نب  حلاص  تسا : هدـش  لقن  يرگید  لکـش  هب  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  رد  بلطم  نیا 

هب همیسآرس  دوب و  هتفرگ  شتآ  شسابل  هشوگ  هک  مدید  ار  یلاسدرخ  رتخد  نایم ، نیا  رد  دندیود . نوریب  هتفرگ  شتآ  ياه  همیخ  زا  تیب 
شوماـخ يارب  تخوس و  ملد  مدـش و  تحاراـن  رایـسب  هنحـص  نیا  ندـید  زا  نم  درک . یم  هیرگ  تدـش  هب  دـیود و  یم  وس  نآ  وس و  نیا 

متفر شفرط  هب  نم  درک . رارف  نم  تسد  زا  دش و  رت  ناشیرپ  دینـش ، ارم  بسا  ياپ  يادص  هک  نیمه  وا  متخات . وا  فرط  هب  شـسابل  ندرک 
مدرک و شوماخ  ار  شا  هماج  شتآ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  داتـسیا . هرهلد  اب  راچان  هب  تسیاب ! مرادن ، ار  ترازآدـصق  ناج ! رتخد  متفگ : و 

کی تسا ، هدش  دوبک  یگنشت  زا  میاه  بل  درم ! يا  تفگ : درک و  سنا  ساسحا  نم  اب  تبحم ، زاربا  نیا  زا  كرتخد  مدرک . شزاون  ار  وا 
ار بآ  مداد . شتـسد  هب  مدرک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  تعرـس  هب  دـمآ ، درد  هب  مـبلق  نخـس  نـیا  ندینـش  اـب  یهد . یم  نـم  هـب  بآ  هـعرج 
: متفگ مرب . یم  وا  يارب  ار  بآ  تسا . رت  هنشت  نم  زا  مرهاوخ  تفگ : يور ؟ یم  اجک  هب  مدیسرپ : وا  زا  داتفا . هار  هب  دیشک و  یهآ  تفرگ ،
ای دنداد  بآ  وا  هب  ایآ  دوب ، هنـشت  تفر  یم  نادـیم  هب  یتقو  مردـپ  درم ! يا  تفگ : روخب ! تدوخ  میا . هداد  بآ  همه  هب  ناج ! رتخد  سرتن 

یتـقو دادـن . بآ  وا  هب  یـسک  یلو  دـیهدب ، یبآ  هعرج  نم  هب  دزوس ، یم  یگنـشت  زا  مرگج  تفگ  یم  رخآ  مد  اـت  ادـخ ! هب  هن  متفگ : هن ؟
هیلع نیسحلا  تنب  هیقر  ترضح  وا  دنا  هتفگ  ناگرزب  زا  یـضعب  دیـشونن . بآ  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  كرتخد 

2 .« تسا هدوب  مالسلا 
ص 29. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 38 ، ج 2 ، ةایحلا ، تارمث   . 1

ص 13. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 2

مالسلااهیلع هیقر  يدنمدرد  نابز 

ار ناوراک  هک  دنداد  نامرف  دیـسر ، هفوک  هزاورد  هب  هنهرب ، رتش  لهچ  زا  بکرم  یناوراک  درک ، یم  عمج  ار  شطاسب  باتفآ ، هک  یماگنه 
نانز یلو  دننارتسگ ، یم  اذغ  طاسب  دننک و  یم  اپ  هب  ار  دوخ  ياه  همیخ  نایهاپس  دننک . رهش  دراو  ار  نانآ  ادرف  دنراد و  هاگن  رهـش  نوریب 
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دـنناباوخ و یم  هنـسرگ  ار  دوخ  ِناکدوک  بش ، نآ  رد  ناوناب  دـنراد . یم  هاگن  هانپرـس  یب  هنـسرگ و  توهرب ، رد  ار  هنـسرگ  ِناـکدوک  و 
1. دوش یم  هتشارفارب  اه  هزین  زارفرب  اهرس  دنیاشگ و  یم  ار  رهش  هزاورد  مهدزاود ، زور  حبص 

ترـضح لمحم  يولج  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  دنتـسیرگن . یم  دوب ، هدـمآ  اشامت  يارب  هک  ار  یمدرم  تریح ، اب  ناکدوک 
. ددرگ یم  يراج  شا  هعنقم  ریز  زا  نوخ  دبوک و  یم  لمحم  هبوچ  رب  ار  دوخ  رـس  هودنا  تدش  زا  ترـضح  دنرب . یم  مالـسلااهیلع  بنیز 

: دیوگ یم  نخس  ناکدوک  یهانپرس  یب  زا  دهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  ردارب  هدیرب  رس  زوس ، ناج  يراعشا  اب  سپس 
. یتشگ ناهنپ  یتفر و  فوسخ  هب  يدیسر ، لامک  هب  یتقو  هک  یلاله  يا 

. منیبب ار  یتبیصم  نینچ  يزور و  نینچ  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا 
. تسا هتشگ  هتخادگ  هودنا  زا  شلد  هک  وگب  نخس  دوخ  لاسدرخ  كرتخد  نیا  اب  مزیزع ! ردارب  يا 

؟ تسا هتشگ  نابرهمان  ام  اب  ردق  نیا  تنابرهم  لد  نآ  ارچ  ردارب ! يا 
2. دهدن ار  وا  خساپ  ردپ  یلو  دنزب ، ادص  ار  شردپ  هک  تسا  تخس  وت  لاسدرخ  میتی  يارب  ردقچ  ناج ! ردارب 

. درک یم  اشامت  هریخ  هریخ  ار  ردپ  هدیرب  رس  دینش و  یم  دوب ، شا  يدنمدرد  نابز  هک  ار  زوس  ناج  راعشا  نیا  زین  مالسلااهیلع  هیقر 
ص 96. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

ص 221. یمق ، سابع  خیش  مومهملا ، سفن   . 2

ماش يوس  هب 

تسیاب یم  هدروخ ، کتک  هتـسخ و  ناکدوک  دوب . اسرف  تقاط  ینالوط و  یهار  درک . تکرح  اه ـ  يدارمان  رهـش  ماش ـ  تمـس  هب  ناوراک 
. دنسرب اه  مغ  راید  هب  ات  دندومیپ  یم  ار  هاگلزنم  هدزناپ 

فقوت اج  نآ  رد  و  دـیدرگ . راپـسهر  لتاقم  ینب  رـصق  هاگلزنم  تمـس  هب  ریزگان  ناوراک  ناـیاپ . هب  ور  اـه  کـشم  بآ  دوب و  نازوس  اوه 
رد وا  داتفا و  هار  هب  ناوراک  تفر . باوخ  هب  درب و  هانپ  یتخرد  هیاس  هب  یگتسخ ، تدش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  درک .
اب ماجنارس  تفر . یم  ار  دوخ  هار  نانچ  مه  انتعا  یب  ناوراک  یلو  داد ، ربخ  نابراس  هب  دش و  هجوتم  هار  هنایم  رد  شرهاوخ  دنام . اج  نابایب 

. دناسرب ناوراک  هب  ار  وا  ات  دنداتسرف  كرتخد  یپ  رد  ار  یسک  رهاوخ ، نیا  ناوارف  سامتلا 
يارب يراچان ، يور  زا  دیدش و  یگنـسرگ  لیلد  هب  مرح  لها  دندوب . راک  لوغـشم  شنارگراک  هک  دیـسر  یندعم  هب  ناوراک  هار ، همادا  رد 

، لحم نآ  رد  دـندنار . اـج  نآ  زا  ار  ناوناـب  ازـسان ، یلدگنـس و  اـب  ناـنآ  یلو  دـندرک ، هعجارم  ناـنآ  هب  اذـغ  بآ و  يرادـقم  تساوخرد 
1. دنراپس یم  كاخ  هب  اج  نامه  رد  ار  هتفکشن  لفط  هک  دوش  یم  طقس  نسحم  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانز  زا  یکی  كدوک 
رخسمت ازهتسا و  يارب  رهش  ناکدوک  دهد  یم  روتـسد  اج  نآ  رادنامرف  دنـسر ، یم  کبلعب  هنیک  قافن و  رپ  رهـش  هب  تیب  لها  هک  یماگنه 

2. دنور ناوراک  زاوشیپ  هب  ناریسا ،
دنروآ و یم  نوریب  اه  هچقودنص  لخاد  زا  ار  اهرس  لدگنـس ، نانابراس  دسر . یم  ینارـصن  یبهار  رید  کیدزن  هب  ناوراک  یتعاس ، زا  سپ 
3. دننک یم  ینادرگ  هلایپ  حبص  ات  دنرتسگ و  یم  یتسم  طاسب  اذغ و  هرفس  هنسرگ ، ناکدوک  نامشچ  ربارب  رد  سپس  دننک . یم  اه  هزین  رب 

لحاس یب  ياـیرد  زا  يا  هشوگ  همه ، نیا  دـنداد . یم  رازآ  ار  موصعم  ِناـکدوک  ناـنز و  ناـنابراس ، دومیپ و  یم  هار  هنوگ  نیمه  ناوراـک 
یم راظتنا  ار  يا  هظحل  هرامه  وا  درک . یم  اـشامت  شموصعم  نامـشچ  هدروخ  ناراـب  هرجنپ  تشپ  زا  ار  نآ  هک  دوب  هلاـس  هس  یلفط  هودـنا 

. دنک نامرد  ردپ  يدیشروخ  هرهچ  رادید  زا  يا  هعرج  اب  ار  شکچوک  لد  ياهدرد  یتخس  ات  دیشک 
ص 239. مومهملا ، سفن   . 1

ص 127. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 2

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 585 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 125. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 3

ماش رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تافو  مراهچ : لصف 

خیرات رذگرد  ماش 

تمس رد  نآ  نتفرگ  رارق  يراذگ ، مان  نیا  لیلد  تسا و  لامـش  يانعم  هب  ماش  هک  نیا  تسخن  دنا . هدناوخ  مان  نیا  هب  تهج  ود  زا  ار  ماش 
رارق هلبق  تسار  تمـس  رد  هک  تسا  هدـش  يراذـگ  ماـن  مسا ، نیا  هب  تهج  نآ  زا  تسار  ياـنعم  هب  نمی  هک  ناـنچ  مه  تسا . هلبق  لاـمش 

ماـگنه درک و  یم  تموـکح  نیمزرـس  نآ  رب  حوـن  نب  ماـس  هک : تسا  نآ  دـنا  هتفگ  ماـش  يراذـگ  ماـن  يارب  هک  زین  يرگید  تـلع  دراد .
1. تسا هدش  لیدبت  ماش  هب  یبرع ، هب  هژاو  نآ  ندنادرگرب 

یناهج گنج  زا  سپ  هک  دش  یم  ندرا  زا  ییاه  شخب  نیطسلف و  نانبل ، هیروس ، ینونک  ياهروشک  لماش  ناتساب  نارود  رد  نیمزرـس  نیا 
. دمآرد ینونک  ياهروشک  تروص  هب  هسنارف ، ناتسلگنا و  نکفا  هقرفت  ياه  تسایس  يروشک و  ياه  يدنب  میسقت  یپ  رد  لوا و 

رد یبرغ  یقرـش و  مور  شخب  ود  هب  مور  تلود  هیزجت  زا  سپ  هک  دروآرد  دوخ  ریخـست  هب  ار  ماش  يدـالیم ، لاس 63  رد  مور  يروتارپما 
دـش و گنر  مک  جـیردت  هب  ماـش  رب  سنازیب  هرطیـس  هتبلا  دـیدرگ . سنازیب )  ) یقرـش مور  يروتارپما  ورملق  وزج  ماـش  يدـالیم ، لاس 395 

2. داتفا ناناملسم  تسد  هب  يدالیم  متفه  نرق  رد  ماجنارس 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ددرگ . یم  زاب  قشمد  حتف  زا  شیپ  ياه  لاس  هب  مالسا ، خیرات  اب  نیمزرـس  نیا  صاخ  ياهدنویپ  هشیر 

بلاطوبا يارب  يدادیور  هدیسرن ، دصقم  هب  زونه  یلو  درک ، رفس  نیمزرـس  نآ  هب  بلاطوبا ، شیومع ، هارمه  هب  یناوج  یناوجون و  نارود 
هرابرد يرـصب  بهار  يریُحب ، هک  دوب  يربخ  دادـیور ، نآ  ددرگ . زاب  هکم  هب  دزاس و  اـهر  هراـک  همین  ار  شرفـس  دـش  روبجم  هک  داد  خر 

رفس نیمود   3. تشاد رذحرب  نامزلارخآ ، ربمایپ  هب  نایدوهی  ندـناسر  دـنزگ  رطخ  زا  ار  وا  داد و  بلاطوبا  هب  هلاس  هدزاود  دـمحم  يربمایپ 
هدـهع رب  ار  هجیدـخ  ترـضح  يراجت  ناوراک  یتسرپرـس  رفـس ، نیا  رد  ناشیا  تفرگ . ماجنا  شا  یگلاس  رد 25  ماش  هب  دّمحم  ترـضح 

4. تشگزاب زین  یبوخ  دوس  اب  تشاد و 
هب دمآرد و  ناناملسمریخست  هب  يدالیم ، متفه  نرق  همین  اب  ربارب  يرجه   14 لاس رد  ماش  برعلا ، هریزج  رد  مالسا  ياه  هیاپ  میکحت  زا  سپ 

ینب طوقـس  یپ  رد  خیرات و  نیا  رد  دوب . هیما  ینب  تموکح  تختیاپ  يرجه ، لاس 132  ات  يرجه  لاس 40  زا  ماش  تسویپ . یمالسا  ورملق 
مالعا تختیاپ  ناونع  هب  دادغب  وداد  تسد  زا  ار  شا  هتـشذگ  رابتعا  ماش  تفریذـپ ، ماجنا  نایناریا  ینابیتشپ  اب  نایـسابع و  تسد  هب  هک  هیما 

5. دیدرگ
ص 22. ییاوشیپ ، يدهم  اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش   . 1

ص 185. پاچ 1365 ، اهروشک ، یسانشاتیگ   . 2
ص 27. یمومع ، طسوتم  شزومآ  مراهچ  لاس  مالسا ، خیرات   . 3

ص 156. ج 1 ، یناحبس ، رفعج  تیدبا ، غورف   . 4
ص 19. اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش   . 5

هنهک ياه  هدقُع  هاگتساخ  ماش ؛

؛ دـیآ یم  رامـش  هب  مالـسا  نانمـشد  يزرو  هنیک  ياه  هاگتـساخ  نیرت  نهک  زا  مالـسا و  ردـص  هرطاخرپ  ياه  نیمزرـس  زا  یکی  ماش  رهش 
. تسا هیواعم  نایفسوبا و  هیما ، ینعی  مالسا  نانمشد  نیرت  تخسرس  نطو  هک  ینیمزرس 
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یم هنابز  شدـیلپ  دوجو  رد   1 مـشاه شیومع ، زا  هک  یتداـسح  شتآ  رثا  رد  هّیما  هک  دوـش  یم  زاـغآ  یناـمز  زا  يزوـت  هنیک  نیا  ناتـساد 
لمع هب  مشاه  ندرک  ماندب  يارب  هک  يدایز  ياه  ینکشراک  اه و  ششوک  دوجو  اب  لاح و  نیا  اب  درک . یم  ینمشد  يو  اب  هشیمه  دیـشک ،

نانهاک شیپ  اـت  درک  راداو  ار  شیومع  هیما ، ماجنارـس  دـش . یم  هدوزفا  مدرم ، ناـیم  رد  مشاـه  یگرزب  تّزع و  رب  زور  هب  زور  دروآ ، یم 
رب هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  مشاه  يراوگرزب  دنریگ . تسد  هب  ار  هلیبق  روما  مامز  دنتفرگ ، رارق  نانآ  نیـسحت  دروم  مادک  ره  دـنور و  برع 

نیا هدنزاب  سک  ره  هک  دراذگ  یم  طرـش  هّیما  دریذپ و  یم  ار  شداهنـشیپ  ور ، نیا  زا  دشاب . هتـشاد  يریگرد  شا  هدازردارب  اب  تردـق  رس 
. دنک ینابرق  جح  ياهزور  رد  مشچ  هایس  رتش  دص  هلاس ، ره  دور و  نوریب  هکم  زا  دیاب  دش ، درس  گنج 

. دوش یم  هدنرب  مشاه  تباقر ، یمـسر  زاغآ  نودـب  دـیاشگ و  یم  يو  حدـم  هب  نابز  دـنیب ، یم  ار  مشاه  هک  نیمه  نهاک  قافتا ، نسح  زا 
ینب هداوناخ  ود  نایم  ینمـشد  هقرج  نیتسخن  اج  نیا  دـیوگ و  كرت  ماش  يوس  هب  ار  هکم  نیگنـس ، یتمارغ  تخادرپ  اـب  راـچان  هب  زین  هیما 

تیانج شیادیپ  ببـس  دـبای و  یم  همادا  مالـسا  روهظ  زا  سپ  لاس  ات 130  هک  تداـسح  ینمـشد و  دوش . یم  رو  هلعـش  مشاـه  ینب  هیما و 
. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  خیرات  ياه  هحفص  نیرت  هایس  هک  ددرگ  یم  ییاه 

یم نشور  مشاه  نادناخ  هب  تبسن  ار  هیما  ینب  هنیک  ندوب  راد  هشیر  هک  نیا  رب  نوزفا  تفرگ ، لکش  تداسح  يور  زا  زور  نآ  هک  یتباقر 
، موب زرم و  نیا  یلاها  اب  نایوما  هنیرید  طباور  هک  دوش  یم  راکشآ  نینچ  مه  دنک . یم  نییبت  ماش  نیمزرـس  رد  ار  نایوما  ذوفن  للع  دزاس ،

2. تسا هتخاس  مهارف  هقطنم  نیا  رد  هیما  ینب  تموکح  يریگ  لکش  يارب  ار  هنیمز 
نایوما ياه  گنج  تسادیوه . یبوخ  هب  موصعم  نایاوشیپ  نیتسخن  یناگدنز  نارود  رد  نایوما  هنیک  یلهاج و  هدقع  زا  یگرزب  ياه  هگر 

ماما تیب  لها  تراسا  البرک ، شارخلد  هثداح  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  مومـسم  ندب  ندرک  نارابریت  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اب 
نیسح ماما  كرابم  نادند  بل و  رب  ندز  بوچ  اب  سلجم  رد  زین  دیزی  تسا . هتفرگ  همشچرس  هنهک  ِضغب  نامه  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 

: دراد یمرب  هدرپ  نینچ  هلاس  نیدنچ  یضغب  زا  دنک و  یم  ییاشگ  هدقع  مالسلا ،  هیلع 
هک دندیشک  یم  دایرف  يداش  زا  لاح  نآرد  دندید و  یم  ار  جرزخ  هلیبق  يراز  زجع و  دندش ، هتـشک  ردب  گنج  رد  هک  مناردپ  شاک ! يا 
زا دش . یم  لزان  نامـسآ  زا  ییحو  هن  دـمآ و  یم  ناشیارب  يربخ  هن  هنرگ  دـندرک و  يزاب  تنطلـس  اب  مشاه  ینب  دـیزی »! يا  دازیرم  تسد  »

3. مریگن ماقتنا  شنادنزرف  زا  داد ، ماجنا  دمحم  هچ  نآ  رطاخ  هب  رگا  مشابن  شیوخ  نامدود 
 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مود  دج   . 1

. شنیزگ اب  ص 41  مالسا ، ربمایپ  یناگدنززا  ییاهزارف  زا : هتفرگرب   . 2
ص 495. البرک ، هصق   . 3

ماش هب  دورو 

مهمحر يرهطم  دیهـش  یلو  دنا ، هدش  ماش  دراو  رفـص  هام  لوا  زور  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناسیون  خیرات  رتشیب 
1. دناد یم  رفص  هام  مود  زور  قشمد ، هب  ار  ناریسا  دورو  خیرات  هللا 

هتفرگ وخ  یحو  نادـناخ  هیلع  هیما  ینب  ءوس  تاغیلبت  اه و  هعیاش  اب  نآ  یلاها  دوب و  هیواعم  تنطلـس  هرطیـس  ریز  لاس  لهچ  ماـش  نیمزرس 
. دندنار یم  مکح  نانآ  رب  دیزی  شدساف  رسپ  هیواعم و  نوچ  مه  یقساف  نانارمکح  دندوب ، هدیورگ  مالسا  هب  نایماش  هک  يزور  زا  دندوب .
، هیواعم هک  اج  نآ  ات  دندوب . ریوزت  داسف و  رـسارس  یتموکح  ناگتفای  تیبرت  نانآ  دوب و  هدیـسر  ثرا  هب  هیما  ینب  زا  نانآ  مالـسا  عقاو ، رد 

مدرم نآ  لد  رب  قافن  ییورود و  زا  يا  هدرپ  نانچ  دناروش و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هیلع  نیفـص  گنج  رد  ار  نانآ  زا  رفن  رازهدص 
. دنداد یم  مانشد  اهربنم  يالاب  رد  شنادنزرف  وا و  هب  اه  لاس  دنتسناد و  لتقلا  بجاو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنکفا 

یم دراو  رهش  هزاورد  نیرت  غولـش  زا  ار  نانآ  دنوش . یم  هنیک  قافن و  روشک  تختیاپ  ماش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یطیارـش ، نینچ  اب 
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هدیـشوپ ون  ياه  سابل  مدرم  تسا و  هدش  مالعا  یمومع  يداش  رهـش ، رد  تسا . دـنلب  يداشو  هلهله  هب  مدرم  يادـص  هک  یلاح  رد  دـننک ؛
، مالـسلا مهیلع  تیب  لها  لد  ندنازوس  يارب  دنرذگ . یم  اه ، یغولـش  نایم  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناریـسا  ودننز  یم  فد  نانز  دـنا .

نیـسح ماما  سدقم  رـس  اه ، لقن  یـضعب  ربانب  دنک و  یم  هولج  البرک  رادـملع  رـس  همه ، زا  رتولج  دـنرب . یم  اه  لمحم  شیپاشیپ  ار  اهرس 
مه رب  ار  مدرم  شیع  دسانشن و  ار  نانآ  نارادتسود ، زا  یسک  دنتفیب و  هابتشا  هب  مدرم  ات  دننک  یم  دراو  اه  لمحم  رس  تشپ  ار  مالسلا  هیلع 

دیلقت وا  زا  دنتسه ، يراگنلو  ینارسوه و  تسم  هک  مدرم  دنز و  یم  گنس  ترضح  هدیرب  رس  هب  ینزریپ  دوش ؛ یم  عورش  اه  یکاته  دنزن .
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   2. دننک یم 

نایم زا  ار  ام  هنایزات ، ین و  بعک  اب  ناـنابراس  دوب : هقباـس  یب  ناـیاپ  اـت  يریـسا  زاـغآ  زا  هک  دـندروآ  دراو  اـم  رب  تبیـصم  تفه  ماـش  رد 
اه هزین  يالاب  زا  اهرـس  یهاگ  دندناخرچ . یم  اوه  رد  ار  ناشیاه  هزین  دندرک و  یم  يزاب  اهرـس  اب  ناراد  هزین  دـندنراذگ . برطم  تیعمج 

. داتفا یم  اه  بکرم  مدرم و  ياپ  تسد و  ریز  نیمز و  يور 
اب ار  میاه  تسد  نوچ  داتفا و  ما  همامع  يور  نآ  زا  يا  هکت  هک  دنتخیر  یم  غاد  رتسکاخ  شتآ و  ام  رس  يور  اه  ماب  يالاب  زا  یماش  نانز 

. دیسر مرس  هب  شتآ  تخوس و  ما  همامع  دندوب ، هتسب  مندرگ  هب  ریجنز 
مه هب  بانط  هتـشر  کی  اب  ار  ام  دیـشکب »! ار  اه  ناملـسمان  نیا   » دنتفگ یم  دندینادرگ و  یم  اه  هچوک  رد  ار  ام  بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا 

ماقتنا دنتسه ، امش  نادنزرف  ناردپ و  نالتاق  اه  نیا  دنتفگ : یم  نانآ  هب  دندنراذگ و  یم  نایحیسم  نایدوهی و  هناخ  زیلهد  زا  دندوب و  هتسب 
. دندرک باترپ  بوچ  گنس و  ام  يوس  هب  نانآ  یگمه  هظحل  نیا  رد  دیریگب ! ار  ناتدوخ 

اهزور هک  دنداد  ياج  يا  هبارخ  رد  ار  ام  نینچ  مه  دنداد . رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  ام  دندرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  ام  نآ ، رب  نوزفا 
3. میتشادن شیاسآ  امرس  زا  اه  بش  امرگ و  زا 

ص 177. ج 1 ، يرهطم ، یضترم  ینیسح ، هسامح   . 1
صص 484 و 487. البرک ، هصق  زا : تشادرب   . 2

ص 460. دمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 412 ، ادهشلا ، هرکذت   . 3

! يزوریپ نودب  یحتف 

یم دوخ  يا  هعرج  هک  تسا  ینومیم  شا ، هلایپ  مه  هک  یهاـشداپ  تسا ؛ هتـسشن  راـظتنا  هب  ار  هدازآ  یناریـسا  دورو  راـسگ ، یم  یهاـشداپ 
نفک و لسغ و  مسارم  وا  يارب  دـنک و  یم  مالعا  یمومع  يازع  رهـش  رد  زین  نومیم  نآ  ندرم  ماـگنه  دـهد . یم  وا  هب  يا  هعرج  دـشون و 

1. دوب هداد  صاصتخا  ناناوخ  هزاوآ  نارگ و  شمار  هب  ار  لاملا  تیب  دوب و  رایشُه  رتمک  هک  یهاشداپ  دراد . یم  اپرب  نفد 
يادـص بَرَع ،  ) تشادرب گناب  یغالک  ماگنه ، نیا  رد  دـنک . اشامت  ار  نامدرم  يداش  ناوراک و  عضو  اـت  دور  یم  شخاـک  يـالاب  دـیزی 

: دناوخ نومضم  نیا  هب  يرعش  دیزی  و  دریگ ) یم  دب  لاف  هب  ار  غالک 
. دراد یمرب  گناب  غالک  تفاتب ، نوریج  رصق  جرب  رب  اهرس  رون  هک  یتقو 

2. متفرگ دمحم  زا  ار  مبلط  مدرک و  ار  مدوخ  راک  نم  يراینرب ، ای  يرآرب  گناب  وت  میوگ : یم  نآ  هب  مه  نم 
هک دندرک  دراو  باتفآ  عولط  ماگنه  ار  ناوراک  یلو  دوبن ، يدایز  هلصاف  دیزی  خاک  ات  ناریـسا ـ  دورو  لحم  تاعاس ـ  هزاورد  زا  هک  نیا  اب 

3. دوب بورغ  لاح  رد  دیشروخ  دیزی ، خاک  هب  ندیسر  ماگنه 
یم بارـش  دوب و  هدیـشوپ  ون  ياه  سابل  دیزی  دندش . دیزی  سلجم  دراو  دندوب ، هدش  هتـسب  مه  هب  نامـسیر  اب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

نخس زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالسلااهیلع و  بنیز  نتشادزاب  يارب  دوب و  هتـشاذگ  الط  زا  یتشت  نایم  ار  ترـضح  هدیرب  رـس  وا  دیـشون .
هیلع داجـس  ماما  هدنبوک  نانخـس  هک  دوب  هتـشذگن  یتعاس  لاح  نیا  اب  دز . یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كانبات  هرهچ  هب  بوچ  اب  نتفگ ،
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دیزی ور ، نیا  زا  دییارگ . یخلت  هب  يزوریپ  معط  هک  دروآ  راب  هب  نایدیزی  دـیزی و  يارب  ییاوسر  نانچ  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و 
. تخاس ماش  هبارخ  هناور  ار  عافد  یب  ناریسا  شا ، هتفر  داب  رب  تبیه  نداد  ناشن  يارب 

. صاوخلا ةرکذت  زا : هتفرگرب  ص 68 ، ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1
ص 56. يدور ، ناجنز  يوسوم  یبتجمدیس  البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 2

ص 449. صدمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 410 ، ادهشلا ، هرکذت   . 3

ارس نامهم  يا  هناریو 

، تشادرب هدرپ  اروشاع  زور  هعجاف  زا  دـیزی ، سلجم  رد  دوخ  هزاوآ  دـنلب  هوکـشرپ و  هبطخ  اب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
بنیز هنارگ  نشور  نانخـس  تشگ . رادـیدپ  مدرم  رد  یـشورخ  شوج و  دـمآ و  دوـخ  هب  یکدـنا  هدوـلآ ، باوـخ  لـفاغ و  ياـه  نادـجو 

ار تقیقح  يا  هزادنا  ات  سلجم ، نارضاح  داهن و  انب  اه  نهذ  رد  ار  البرک  هثداح  رد  رکفت  ساسا  مالسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  مالـسلااهیلع و 
. دنتفایرد

كرت نآ  راوید  تشادن و  یفقـس  هک  داد  ياج  يا  هبارخ  رد  دنار و  نوریب  خاک  زا  ار  ناگدازآ  شرابرد ، ناماسبان  عاضوا  ندید  اب  دـیزی 
نآ رد  امرس  زوس  زا  اه  بش  وامرگ  تدش  زا  اهزور  دوش . بارخ  ناشرـس  رب  راوید  دندیـسرت  یم  تیب  لها  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هتـشادرب 

1. درک یم  دیدهت  ار  اه  نآ  ناگدنرد  رطخ  یگنسرگ و  یگنشت و  دنتشادن و  باوخ  هبارخ 
لاس 61 ياروشاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  تسا ، هدمآ  لمع  هب  اروشاع  عیاقو  خـیرات  هنیمز  رد  هک  یـشهوژپ  ساسارب 

لوا رد  هک  ماش  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  ندروآ  باسح  هب  اب  تسا . هدوب  ربارب  یـسمش  لاس 50  هامرهم  مکی  تسیب و  اـب  يرجه ،
هک تسا  یعیبطو  دـنا  هدوب  ماش  رد  رذآ  لیاوا  ای  هام  نابآرخاوامالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  میریگ  یم  هجیتن  تسا ، هدوب  لاس  نامه  رفص 

2. تسا هتشگ  یم  نانآ  رازآ  بجوم  اه  هام  نیا  رد  اوه  يدرس 
هرهچ زا  دنتخاس و  یم  هاگآ  البرک  عیاجف  زا  ار  مدرم  هنوگ  نیا  دنتخادرپ و  یم  اه  تبیصم  رب  هیرگ  يرادازع و  هب  اهزور  رادازع ، ناریـسا 

هیلع نیسح  ماما  تیب  لها  داد  روتسد  دیزی  : » دسیون یم  هللا  مهمحر  قودص  خیـش  دنتـشاد . یمرب  هدرپ  كانلوه ، عیاجف  نآ  نالماع  هیرک 
هنوگ هب  امرـس ؛ زا  هن  دندوب و  ناما  رد  امرگ  زا  هن  اج  نآ  رد  اه  نآ  دننک . ینادنز  يا  هبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هارمه  ار  مالـسلا 

3 .« دوب هتخادنا  تسوپ  ناشیاه  تروص  اوه ، يامرس  امرگ و  لحم و  نآ  ندوب  بسانمان  رثا  رب  هک  يا 
زور ره  دندوب ، هنـسرگ  هک  یلاح  رد  نانآ  دندروخ . یم  مشچ  هب  یمولظم  ناکدوک  متـس ، ریجنز  زا  هدش  اهر  ناوناب  ِهودنا  هلان و  نایم  رد 
هناخ هب  هقوذآ  اب  دـندوب و  هتفرگ  ار  ناشناکدوک  تسد  هک  ار  ماش  مدرم  دندیـشک و  یم  فص  هبارخ  رد  يولج  هنهک  ياه  سابل  اب  رـصع 
هناخ ام  رگم  همع ! : » دندیسرپ یم  ودنتفرگ  یم  ار  همع  ناماد  دندیشک . یم  ترسح  هآ  دندرک و  یم  اشامت  هنابیرغ  دنتـشگ ، یمرب  ناشیاه 

! منازیزع ارچ  : » دومرف یم  نانآ  هدید  مغ  کچوک و  لد  يالـست  يارب  زین  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دنتـسه »؟ اجک  ام  ناردپ  میرادن ؟
4 «. دنا هتفر  رفس  هب  ناتناردپ  تسا و  هنیدم  امش  هناخ 

ص 412. ءادهشلا ، هرکذت   . 1
ص 41. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 2

ثیدح 4. سلجم 31 ، قودص ، خیش  یلاما ،  . 3
ص 66. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 4

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نابز  زا  ماش  هبارخ 
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! میدیدن هک  ییاه  تبیـصم  اه و  جنر  هچ  ماش ، هبارخ  رد  نامتراسا  تدـم  رد  : » دـیامرف یم  ماش  هناریو  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
گید داد : خـساپ  تسیچ ؟ گـید  نیا  رد  همع ! مدیـسرپ : تسا . هدراذـگ  شتآ  يور  ار  یگید  مالـسلااهیلع  بنیز  ما  هـمع  مدـید  يزور 

نیا اب  ات  مزپب  اذغ  ناشیارب  مهاوخ  یم  هک  مدرک  دومناو  منک ، تکاس  ار  نانآ  هک  نیا  يارب  دنا ، هنـسرگ  ناکدوک  نوچ  یلو  تسا ، یلاخ 
.« منک باوخ  ار  نانآ  هناهب 

محر هب  ماش  نانز  لد  هک  اج  نآ  ات  دندرک  یم  هلان  یگنسرگ  زا  دندمآ و  یم  ترضح  شیپ  هتسویپ  هنـسرگ  ناکدوک  هک  تسا  هدش  لقن 
ماما رـس  یتقو  هک  تسا  هدمآ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تافو  بش  ياهدادـیور  رد   1. دـندروآ یم  اذـغ  بآ و  نانآ  يارب  دـمآ و  یم 
هیقر ترضح  دندروآ ، مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  شیپ  دندوب ، هدیناشوپ  ار  نآ  يور  هتـشاذگ و  یقبط  نورد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

2. دناسر یم  ار  ناکدوک  یگنسرگ  تدش  تیعضو ، نیا  دنا . هدروآ  اذغ  وا  يارب  هک  تشادنپ  تسخن  مالسلااهیلع 
: تسا هدومرف  لحم  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار ام  اه  نیا  تفگ : هدروخ  كرت  ياهراوید  روجان و  عضو  ندید  اب  نانآ  زا  یکی  دنداد ، ياج  هناریو  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتقو 
ار اه  نیا  دنتفگ : مه  هب  یمور  نابز  هب  هبارخ  نانابساپ  دنـشکب . ار  ام  دوش و  بارخ  نامرـس  رب  اهراوید  نیا  ات  دنا  هداد  ياج  هبارخ  نیا  رد 

نیسحلا نب  یلع  تشک . دنهاوخ  دیشک و  دنهاوخ  نوریب  ار  اه  نآ  ادرف  هک  نآ  اب  دنسرت  یم  ناشرس  رب  اهراوید  ندش  بارخ  زا  هک  دینیبب 
3 .« تسناد یمن  یمور  نابز  هبارخ  لها  زا  کی  چیه  نم ، زج  دومرف : مالسلا  هیلع 

امرگ و امرس و  تدش  زا  ناکدوک  زا  نت  ُهن  تسا  هدمآ  خیرات  ياه  باتک  یضعب  رد  دوب . امرف  مکح  یکانفـسا  عضو  نینچ  ماش  هبارخ  رد 
4. دوب مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  اه  نآ  نیمهن  هک  دنتخاب  ناج  هبارخ  رد  یگنسرگ 

ص 43. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 187 ، ج 3 ، ۀعیرشلا ، نیحایر   . 1
ص 170. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

ص 95. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 3
ص 229. یناسارخ ، مشاهالم  خیراوتلا ، بختنم   . 4

هبارخ لها  رب  نایماش  محرت 

زا یکی  تفایرد  تشذگ ، یم  هبارخ  يولج  زا  هک  ینز  يزور  دندرک . یم  مّحرت  نانآ  هب  هبارخ ، ِناکدوک  راب  تقر  عضو  ندید  اب  نایماش 
وت ریسا ! يا  : » درک ضرع  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  دروآ و  یبآ  فرظ  تفر و  گنرد  یب  نز  دنک . یم  هیرگ  یگنـشت  زا  ناکدوک 

ياـه هتـساوخ  ناـمیتی ، هب  ندرک  تبحم  اریز  منک ؛ باریـس  مدوخ  تسد  اـب  ار  كدوک  نیا  نم  یهد  هزاـجا  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار 
«. دروآرب زین  ارم  تجاح  دنوادخ  راک  نیا  اب  دیاش  دنک . یم  هدروآرب  ار  ناسنا 

یلو مدوب ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رازگ  تمدخ  ما ، یناوج  نارود  رد  نم  : » تفگ يراد »؟ یتجاح  هچ  : » دیسرپ بنیز  ترضح 
یب شنادـنزرف  وا و  زا  هک  تسا  اه  تدـم  مدروآرد  رـس  رهـش  نیا  زا  تخاس و  رود  ناشیا  يراک  تمدـخ  هنیدـم و  زا  ارم  هنامز  شخرچ 

ار وا  نادـنزرف  هدـش ، مه  راب  کی  يارب  یتح  هک  ما  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  ما . هدوب  اه  نآ  اـب  ما و  هدـید  ار  وا  نادـنزرف  یکدوک  نم  مربخ .
هداوناخ نآ  تمدـخ  هب  رگید  راب  دروآرب و  ارم  تجاح  يزاون ، میتی  نیا  هطـساو  هب  ادـخ  دـیاش  مشاب . ناـشرازگ  تمدـخ  منک و  تراـیز 

«. مشاب نانآ  رضحم  رد  ار  رمع  هیقب  میآرد و 
هدروآرب وت  تجاح  ادخ ! زینک  يا  : » دومرف دیشک و  شدرد  رپ  هنیس  زا  كانزوس  یهآ  دینش ، ار  نانخس  نیا  ات  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

، ینیب یم  هک  زین  ناکدوک  نیا  تسا . نیـسح  مردارب  رـس  تسا ، نازیوآ  دیزی  رـصق  يالاب  زا  هک  رـس  نآ  ما و  همطاف  رتخد  بنیز  نم ، دش .
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«. تسا هتسشن  ناشراسخر  رب  يریسا  یمیتی و  رابغ  درگ و  هنوگ  نیا  تسا و  هدش  هاتوک  ناشرس  زا  ردپ  هیاس  تسا  یتدم  هک  دنیوا  نامیتی 
ترضح نخـس  هک  نیمه  تسیرگن . یم  ناکدوک  وا و  هب  هریخ  هریخ  داد و  یم  شوگ  مالـسلااهیلع  بنیز  نانخـس  هب  یتفگـش ، اب  نز  نآ 

رد هبارخ  لها  اـب  تخادرپ و  يراز  هلاـن و  هب  دـمآ ، شوه  هب  یتقو  داـتفا . نیمز  يور  شوهیب  دیـشک و  يداـیرف  یتحاراـن  زا  تفاـی ، ناـیاپ 
مهیلع تیب  لها  يریـسا  جـنر  البرک و  نادیهـش  رب  يراز  نویـش و  رد  ار  شرمع  یقاب  نز  نآ  تشگ . هلان  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گوس 

1. تسویپ قح  تمحر  هب  هک  نیا  ات  دینارذگمالسلا ،
ص 167. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ص 188 ، ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر   . 1

انشآ میسن 

لد رد  ار  یحو  نادناخ  تبحم  هک  یـضعب  دوب . هتفرگ  مغ  رابغ  گنرین ، ِهایـس  رهـش  زا  يا  هناریو  رد  کنیا  هتـساخرب و  هنیدـم  زا  یمیـسن 
. دوب رماع  نب  نمحرلادبع  رتخد  دیزی ، نز  دنه ؛ نانیا ، زا  یکی  دنتفکش . یم  دنتفرگ و  یم  رارق  میسن  نیا  ریسم  رد  دنتشاد ،

مالـسلااهیلع و ارهز  ترـضح  تمدـخ  هب  اـج  ناـمه  دـنام و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هناـخ  رد  وا  تـفر ، اـیند  زا  دـنه  ردـپ  یتـقو 
وا هچ  ره  دیدرگ و  جلف  يرامیب ، کی  رثا  رب  یکدوک  نارود  رد  يو  هک  تسا  هدش  لقن  دمآرد . مالسلااهیلع  بنیز  موثلک و  ما  شنارتخد 
زا ار  شیافـش  دنتـشگ و  لسوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تماما ، لالز  همـشچرس  هب  ماجنارـس  تشادن . يا  هدیاف  دـندرک ، نامرد  ار 
رپ ار  یفرظ  ترضح  دمآ ، لاسدرخ  ِنیسح  یتقو  دیایب . مالسلا ـ  هیلع  نیسح  نایعیش ـ  ياه  لد  بیبط  دومرف  ترضح  دنتساوخ . ترـضح 
نآ زا  يو  یتدـم ، زا  سپ  دیـشاپ . دـنه  ندـب  هب  ار  بآ  سپـس  دـنزب . بآ  لـخاد  ار  شتـسد  اـت  دومرف  شا  هشوگ  رگج  هب  درک و  بآ  زا 

. تفای تاجن  هدننک  كاله  يرامیب 
. دـنک ادا  هداوناخ  نیا  هب  ار  دوخ  نید  ات  تشگ  لوغـشم  تمدـخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  تمارک  نیا  هنارکـش  هب  دـنه 

شرورپ مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رضحم  رد  دنه  دنتشادرب . تسد  تیدوهی  نییآ  زا  دندروآ و  مالـسا  هزجعم ، نیا  ندید  اب  زین  وا  هداوناخ 
تیب لها  وا و  نایم  زور ، نآ  زا  دروآرد . دـیزی  دوخ  رـسپ  جاودزا  هب  ار  يو  هیواعم ، هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  نیا  ات  تفای 

. درک رادید  شا  یعقاو  ناگدربلد  اب  ماش  هبارخ  رد  اه ، تدم  زا  سپ  هک  نآ  ات  داتفا  ییادجمالسلا  مهیلع 
ياه يداش  هب  زین  نارگید  دنتخانـش و  یمن  ار  نانآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  ناریـسا ، نتـسناد  یجراخ  لـیلد  هب  تسا  ینتفگ 

رد ار  ریـسا  یعمج  تفگ : وا  هب  دنه  ِنازینک  زا  یکی  هبارخ ، هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  زا  سپ  دـندوب . مرگرـس  دوخ  نیگنن  چوپ و 
روتـسد دیـشوپ و  یتمیق  نارگ  ياه  سابل  تفریذپ و  دـنه  میورب . نانآ  ياشامت  هب  حـیرفت  يارب  مه  ام  تسا  بوخ  دـنا ، هداد  ياج  هبارخ 

شرهاوخ هب  تخانش و  ار  يو  گنرد  یب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  دمآ ، هبارخ  هب  یتقو  دنروآ . وا  هارمه  ار  شـصوصخم  یلدنـص  داد 
وا زین  مالسلااهیلع  موثلک  ما  درک . یم  یگدنز  ام  اب  یتدم  هک  تسا  هّللادبع  رتخد  دنه  ام ، زینک  نیا  مرهاوخ ! تفگ : مالسلااهیلع  موثلک  ما 

؟ ینک یمن  دنلب  ار  ترس  ارچ  نز ! يا  تفگ : درک و  ور  مالسلااهیلع  بنیز  هب  تشگ و  هجوتم  دنه  تخادنا . نییاپ  ار  شرس  تخانش و  ار 
. دادن یخساپ  مالسلااهیلع  بنیز 

؟ دیتسه رهش  مادک  زا  امش   ـ
! هنیدم  ـ

! هنیدم مدرم  رب  ادخ  مالس  تفگ : دمآ و  رت  کیدزن  تساخرب و  مارتحا  يور  زا  دش و  رت  قاتشم  دینش ، ار  هنیدم  مان  یتقو  دنه 
. مسرپب وت  زا  يا  هداوناخ  هرابرد  مهاوخ  یم  یسانش ؛ یم  ار  هنیدم  لها  ایآ  نز ! يا 

. سرپب یهاوخ  یم  هچ  ره  يرآ !  ـ
. ما هدوب  نانآ  زینک  یتدم  نم  مسرپب . یلع  هداوناخ  زا  مهاوخ  یم  تفگ : ولگ  رد  یضغب  اب  دز و  هقلح  دنه  نامشچ  رد  کشا 
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؟ یتسه وا  تیب  لها  زا  کی  مادک  يایوج  دیسرپ : مالسلااهیلع  بنیز 
؟ يراد يربخ  نانآ  زا  ایآ  منادب . ار  موثلک  ما  بنیز و  شنارهاوخ ، نیسح و  لاوحا  مهاوخ  یم   ـ

ربخ هک  میرظتنم  میا و  هدرک  كرت  ار  نآ  هک  نادب  یسرپ ، یم  یلع  هناخ  زا  رگا  دنه ! يا  دومرف : تسیرگ و  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
زا رگا  تسوا . رـس  تسا ؛ نازیوآ  ترهوش  خاـک  راوید  هب  هک  هدـیرب  رـس  نآ  یـسرپ ، یم  نیـسح  زا  رگا  دـنربب . هناـخ  نآ  هب  ار  ناـمگرم 

هعطق هعطق  ار  ناشیاه  ندـب  دـندرک و  ادـج  ناشندـب  زا  رـس  هک  نادـب  یـسرپ ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ِنادـنزرف  رگید  ساـبع و  وا ، ناردارب 
نیـسح نامیتی  زین  ناـنیا  میا و  هدرک  نت  رب  يریـسا  ساـبل  هک  تسا  موثلک  ما  مرهاوخ ، نیا  مبنیز و  نم  یـسرپ ، یم  بنیز  زا  رگا  دـندرک .

. دنتسه مالسلا  هیلع 
! نیـسح میالوم  ياو  تفگ : تشادرب و  يراز  نویـش و  هب  رـس  داد ، یم  شوگ  یتفگـش  تقد و  هب  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  نانخـس  هک  دنه 

. مدید یمن  عضو  نیا  رد  ار  تناکدوک  نارهاوخ و  وت و  مدوب و  روک  شاک 
هب یتقو  تفر . شوه  زا  دـش و  يراج  شرـس  زا  نوخ  هک  دـیبوک  شرـس  رب  مکحم  تشادرب و  نیمز  زا  یگنـس  دیـشاپ و  رـس  رب  كاخ  وا 

لوسر رسپ  رس  هک  داب  وت  رب  نیرفن  دیزی ! يا  دز : دایرف  تفر و  دیزی  خاک  هب  هنهرب  ياپ  دیرد و  نابیرگ  دنکفارـس ، زا  باجح  دمآ ، شوه 
اهرظن زا  رود  تیارـس  مرح  رد  تدوخ  نانز  هک  یلاح  رد  يا ! هداد  رارق  مدرم  ياه  هاگن  لباقم  رد  ار  شتیب  لها  يا و  هدرک  ادج  ار  ادـخ 

! دیناشوپ ار  دنه  رس  دروآرد و  ار  شیابق  همیسآرس ، دیزی  دنتسه .
ورف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ  هب  تبـسن  يرازآ  چیه  زا  هکداد  یم  ناشن  ار  نوعلم  دیزی  یمحر  یب  یلد و  گنـس  جوا  راک ، نیا 
دوب هدنارذگ  راگزور  يا  هلیبق  رد  وا  دوب . هدنکفا  اه  یتشز  اهداسف و  بادرگ  هب  ار  وا  یبلط ، ترـشع  اب  هارمه  دادبتـسا  دوب . هدرکن  راذگ 

هب دـیزی  تسا  دـقتعم  سنمال  يرنه  دـندوب . یحیـسم  شنایفارطا  ردام و  اریز  دوب ؛ مکاـح  نآ  رب  تیحیـسم  گـنهرف  موسر و  بادآ و  هک 
دایز نب  هّللادیبع  تیمکاح  یتح  تفرگ . یم  راک  هب  ار  ناملسم  ریغ  نارواشم  شرابرد ، رد  وا  دوب . هتفای  تیبرت  ماش  ياه  يروطـسن  تسد 

مالسا اه  نیا  همه  دوب . وا  ندرک  مرگرس  لوغشم  تشاد ، ندرگ  رب  یبیلص  هک  يرعاش  هشیمه  دوب . وا  مظعا  ریزو  سویژرـس ، هراشا  هب  زین 
1. داد یم  ناشن  ار  وا  يزیتس 

يرادازع البرک  ناگتشک  رب  زور  ره  دیشوپ و  هایس  سابل  تشگرب ؛ شا  یگدنز  قرو  مالـسلااهیلع ،  بنیز  ترـضح  اب  دنه  رادید  زا  سپ 
2. دنادرگ زاب  هنیدم  هب  ار  ناریسا  دش  روبجم  دیزی  اه ، يراوگوس  نیا  نتفرگ  الاب  هجیتن  رد  درک . یم 

ص 331. اروشاع ، روآ  مایپ   . 1
ص 259. مومهملا ، سفن   . 2

مالسلااهیلع هیقر  یگدنز  بش  نیسپاو 

مردپ نم  دیوگ : یم  نانک  هیرگ  وا  دزیخ . یمرب  باوخ  زا  ناشیرپ  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  شردپ  مالسلااهیلع  هیقر  ياه  بش  زا  یکی  رد 
يراز هیرگ و  هب  همه  دیدرگ و  رت  هزات  وا  هیرگ  زا  همه  غاد  دنتـسناوتن . دـننک ، تکاس  ار  وا  دنتـساوخ  هبارخ  لها  ردـق  ره  مهاوخ ! یم  ار 

. دنتخادرپ
یم ار  وا  تسا و  هدید  باوخ  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاسدرخ  رتخد  دنتفگ : تسا ؟ هدـش  ربخ  هچ  دندیـسرپ : هبارخ  نارومأم 

فعض و تدش  دنتـشاذگ . وا  يولج  دندناشوپ و  يا  هچراپ  اب  ار  نآ  يور  دنداهن و  یقبط  نورد  رد  ار  ترـضح  هدیرب  رـس  نانآ  دهاوخ .
نارومأـم مهاوخ . یم  ار  مردـپ  نم  متـساوخن ؛ اذـغ  هک  نم  تفگ : یم  درک و  یم  هیرگ  وا  دوب . هتخادـنا  مّهوت  هب  ار  كدوـک  یگنـسرگ ،

. تسا تردپ  نیا  دنتفگ :
: تفگ یم  هنازوسلد  دنابسچ و  هنیس  هب  ار  ردپ  هدیرب  رس  دز ، رانک  ار  شوپور  مالسلااهیلع  هیقر  یتقو 
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؟ درک میتی  یلاسدرخ  نیا  رد  ارم  یـسک  هچ  دـیرب ؟ ار  تیولگ  ياه  گر  یـسک  هچ  درک ؟ نیگنر  ترـس  نوخ  اـب  ار  تتروص  یـسک  هچ 
! مدید یمن  ار  تنیگنر  نوخ  هب  نساحم  مدُرم و  یم  شاک  يا  دش ! یم  تیادف  مناج  شاک 

لد رب  رگید  یتبیـصم  تفرگ و  الاب  اه  هیرگ  يادـص  تشگ . شوماخ  هشیمه  يارب  شا  هلان  تفر و  شوه  زا  ات  درک  هیرگ  ردـق  نآ  سپس 
. دش يرپس  هصغ  اب  مغ ، هتشرف  هاتوک  یناگدنز  ِبش  نیسپاو  هنوگ  نیا  تسشن و  تیب  لها  رادغاد 

مجنپ رد  بش  راهچ  زا  سپ  دـمآ و  هناریو  نآ  هب  رفـص  لوا  زور  وا  دـندرپس . كاخ  هب  هبارخ  نامهرد  ار  شا  هدـید  متـس  موصعم و  ندـب 
1. دیشک رپ  شدیهش  ردپ  يوس  هب  يرجه ، لاس 61  رفص 

ص 171. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

یقشمد رهاط  نخس 

هیقر ترـضح  تافو  بش  هراـبرد  يو  درک . یم  مرگرـس  ییوگ  ناتـساد  رعـش و  اـب  ار  وا  اـه ، بش  دوب و  دـیزی  نیـشن  مه  یقـشمد  رهاـط 
هداتفا شپت  هب  مبلق  كانتشحو ، ياه  سوباک  ِسرت  زا  بشما  رهاط ! : » تفگ نم  هب  مدوب . دیزی  شیپ  نم  بش  نآ  : » دیوگ یم  مالـسلااهیلع 

زا متشاذگ و  وناز  يور  ار  شرـس  نم  نک .» فیرعت  میارب  ما ، هدرک  هتـشذگ  رد  نم  هک  یعیاجف  زا  راذگب و  تیوناز  يور  ار  مرـس  تسا .
رد وا  دیآ . یم  هلان  نویـش و  يادـص  هبارخ ، زا  مدـید  ناهگان  تفر . باوخ  هب  یتعاس  زا  سپ  هک  نیا  ات  متفگ . وا  يارب  شهایـس  هتـشذگ 

بجعت اب  تشاد . رارق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  داتفا  ییالط  تشت  هب  مهاگن  هک  وا  ياـه  تیاـنج  هشیدـنا  رد  نم  دوب و  باوخ 
نیا هک  دنتسه  نم  ياه  هشوگرگج  نادنزرف و  نانیا ، ادنوادخ ! تفگ : دمآرد و  تکرح  هب  شیاه  بل  دزیر . یم  کشا  هدیرب ، رـس  مدید 

. دنور یم  ایند  زا  هنوگ 
خاک يـالاب  هب  مدرک و  اـهر  ار  دـیزی  دـش . يراـج  مکـشا  هاـگآدوخان  هک  داـتفا  ملد  رد  مغ  سرت و  زا  یتلاـح  مدـید ، ار  هرظنم  نیا  نوچ 

نانیـشن هبارخ  مدـید  مدرک ؛ هاگن  دوب ، خاک  رانک  هک  هبارخ  نورد  هب  ماب  يالاب  زا  دـش . یم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  هیرگ  يادـص  مدـمآرد .
هدش ربخ  هچ  مدیـسرپ  مدز و  ادص  ار  اه  نآ  زا  یکی  دننک . یم  هیرگ  تدـش  هب  دـنزیر و  یم  رـس  رب  كاخ  دـنا و  هتفرگ  ار  یکرتخد  ِرود 
یم ام  زا  ار  شردپ  هدیرپ و  باوخ  زا  نونکا  تسا و  هدید  باوخ  رد  ار  شردـپ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  تفگ : تسا ؟

. دهاوخ
یم هاگن  هدیرب  رـس  هب  بیجع ، یتلاح  اب  تسا و  هدش  هدز  باوخ  مه  وا  مدید  متـشگرب . دـیزی  شیپ  كاندرد ، هنحـص  نیا  ندـید  زا  سپ 

ار هیآ  نیا  تساخرب و  ییادن  هدیرب  رـس  زا  هرابود  دزرل . یم  دوخ  هب  دیاس و  یم  مه  رب  ار  شیاه  نادند  یتحاران ، سرت و  تدش  زا  ودنک 
: درک توالت 

1. نُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َيا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 
. دش دنهاوخ  لخاد  یهاگیاج  هچ  هب  هک  دیمهف  دنهاوخ  دندرک ، ملظ  هک  یناسک  يدوز  هب  و 

اب متفگ . وا  يارب  ار  نایرج  تساجک ؟ زا  هیرگ  يادص  نیا  دیسرپ : نم  زا  یتحاران  تلاح  نامه  رد  دوب ؛ هتـشگ  هریچ  دیزی  دوجو  رب  سرت 
یقبط نورد  ار  رـس  گنرد  یب  نانابهگن  دیروآ . دنب  ار  شیادص  دیربب و  دـیرب ؟ یمن  وا  دزن  ار  شردـپ  رـس  ارچ  دیـشک : دایرف  تینابـصع 

2 .« داد ناج  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ردپ  هدیرب  رس  ندید  اب  كرتخد  دندروآ . هبارخ  هب  دندراذگ و 
دای هب  ار  ناـنآ  تساوخ  یم  راـک  نیا  اـب  هکلب  هتـشادن ، ار  هبارخ  لـها  رطاـخ  یّلـست  دـصق  ارجاـم  نیا  رد  دـیزی  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب 

3. دهد رازآ  ار  نانآ  دزادنا و  ناشیاه  تبیصم 
.227 ارعش ،  . 1

ص 208. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  نیمرحلا ، حابصم   . 2
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. رثا نیمه  رد  ملاع » کی  هاگن  زا   » بلطم کن :  . 3

متس هایس  ّدر 

لـسغ ار  وا  ات  دـندرب  هلاّسغ  ینز  دزن  ار  شندـب  داهن ، مه  رب  مشچ  ایند  ياه  هصغ  اـه و  مغ  زا  هبارخ  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یتقو 
بنیز ترـضح  تسیک »؟ هچب  نیا  تسرپرـس  : » دیـسرپ دیـشک و  راـک  زا  تسد  هاـگان  هک  داد  یم  لـسغ  ار  ترـضح  ندـب  نز  نآ  دـهد .

دوبک شندـب  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدوب  ـالتبم  يا  يراـمیب  هچ  هب  كرتـخد  نیا  : » تفگ یهاوخ »؟ یم  هچ  متـسه ؛ نم  دومرف : مالـسلااهیلع 
هدنام یقاب  وا  ندب  رب  شرثا  هک  تسا  متـس  ياه  هنایزات  هایـس  ّدر  اه  يدوبک  نیا  دوبن و  رامیب  رتخد  نیا  نز ! يا  : » دومرف ترـضح  تسا »؟

1 «. تسا
یقشمد میهاربا  دیس  مان  هب  یصخش  دوش . یم  یگتفرگ  بآ  راچد  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ربق  ق  لاس 1280 ه .  رد  هک  دنا  هدرک  لقن 

دنیب یم  لاح  نیا  رد  دناشوپب . نآ  رب  هزات  نفک  ات  دروآ  یم  نوریب  ار  ترضح  ندب  دفاکش و  یم  ار  ربق  گنـس  ترـضح ، ربق  ریمعت  يارب 
2. تسا هدنام  یقاب  مولظم  کچوک  نآ  ندب  رب  زونه  لاس  اهدص  تشذگ  زا  سپ  نمشد  ياه  هنایزات  راثآ 

ص 81. ج 5 ، یبوبط ، رقابدمحم  ثداوحلا ، عیاقولا و   . 1
ص 102. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

مالسلااهیلع هیقر  رب  يراوگوس 

دنک و یم  عمج  ار  تشخ  دنچ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  رهاوخ  مالسلااهیلع ؛  موثلک  ما  ترضح  مالسلااهیلع ،  هیقر  تشذگرد  زا  سپ 
هب دـنک و  یم  عـمج  نآ  رود  ار  مالـسلااهیلع  تیب  لـها  ودـهن  یم  نآ  رب  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ناـج  یب  ندـب  سپـس  دـنیچ . یم  مه  راـنک 

جوا رتشیب  شا  هیرگ  دـنداد ، نیکـست  ار  وا  یتقو  درک . یم  هلان  رتزوس  ناـج  همه  زا  يو  ناراوگوس ، هقلح  ناـیم  رد  دزادرپ . یم  يرادازع 
مه نتـسیرگ  ناوت  یگنـسرگ  زا  ما و  هنـسرگ  ناـج ! همع  تفگ : یم  نم  هب  هیقر  بشید  مرهاوخ ! : » تفگ مالـسلااهیلع  بنیز  هب  تفرگ و 

1 «. تسین هنسرگ  رگید  هک  یلاح  رد  میرگ  یم  وا  رب  نم  تسا و  نم  يور  شیپ  شا  هزانج  نونکا  یلو  تشادن ،
نامه رد  ار  وا  دنربب و  لسغ  هتخت  غارچ و  داد  روتـسد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  دیزی  ناسیون ، خیرات  یـضعب  رظن  ربانب 

نانچ مه  دریگب و  دوخ  هب  بناج  هب  قح  يا  هرهچ  ات  دیـشوک  یم  راک  نیا  اـب  وا   2. دنراپـس كاخ  هب  شا  هنهک  ياه  سابل  اب  هارمه  هبارخ 
. دهد همادا  ار  شا  هنابیرف  ماوع  ياه  تسایس 

ص 84. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1
ص 324. ج 2 ، ینیوزق ، ظعاو  سدقلا ، ضایر   . 2

ملاع کی  هاگن  زا 

: دسیون یم  بش  نآ  ياهدادخر  رگید  هبارخ و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  نداتـسرف  رد  دیزی  موش  هزیگنا  هرابرد  يریاح  یناورـش  دباع  نبا 
؛ تسا هابتشا  دنربب ، وا  دزن  ار  شردپ  هدیرب  رس  ات  داد  روتسد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  رطاخ  يّالست  يارب  دیزی  تسا  هدش  هتفگ  هک  نیا  »

تساوخ یم  وا  دنازوسب . رتشیب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لد  راک ، نیا  اب  تساوخ  یم  هکلب  دوبن ، كدوک  نداد  یلست  دیزی  دوصقم  اریز 
دـندرگ و كاله  یبات  یب  زا  دـندوب ـ  هداتفا  ـالبرک  ياـه  تبیـصم  داـی  هب  همه  هک  ساـسح  تیعقوم  نآ  رد  هدـیرب ـ  رـس  ندـید  اـب  ناـنآ 

همه تساوخ  یم  هکلب  دورب ، ایند  زا  هودنا  تدش  زا  مالـسلااهیلع  هیقر  هک  دوبن  نیا  اهنت  وا  دصق  دیآ . دوجو  هب  ماش  رد  يرگید  ياروشاع 
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. دنهد ناج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
رهطم رکیپ  ندرک  نفک  نداد و  لسغ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  هیقر ، ترـضح  تداهـش  ندـید  اـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

اج نآ  رد  يرگید  ياروشاع  یتسار  هب  دنداتفا و  البرک  نادیهش  نفک  لسغ و  یب  هراپ و  هراپ  ياه  ندب  دای  هب  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح 
کیدزن یگمه  ور ، نیا  زا  دندیمهف . همه  فارطا  ماش و  مدرم  هک  دش  دـنلب  نانچ  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیرگ  يادـص  دـمآ . دـیدپ 

نخـس دیزی  هیلع  اه  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دیآ . شوج  هب  دیزی  دض  رب  مدرم  تاساسحا  ات  دـش  بجوم  رما  نیمه  دندادرـس . هیرگ  دـندمآ و 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  لتق  درک و  یم  هئربت  ار  دوخ  رهاظ  رد  هک  دیزی  درک . هدز  تشحو  تدش  هب  ار  دـیزی  ارجام ، نیا  دـنتفگ و  یم 

1 .« درک دازآ  ماش ) هبارخ   ) نادنز نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تخادنا ، یم  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  البرک  نادیهش 
ص 533. تادابعلا ، ریسکا  زا : هتفرگرب  ص 86 ، مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

مالسلااهیلع هیقر  گوس  رد  ماش 

ار تحلصم  دوب ، هتفرگ  تدش  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تافو  اب  هک  دیزی  ياه  تیانج  رثا  رد  ماش  مدرم  یمومع  راکفا  ندش  شّوشم  اب 
هب هک  تشاذگ  ریخم  ار  نانآ  وا  دـنک . دازآ  يریـسا  دـنب  زا  ار  نانآ  دـهاکب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  راشف  تدـش  زا  هک  دـید  نآ  رد 

يازع سلجم  ییاپرب  زا  سپ  هک  دنتفرگ  میمصت  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  دننامب . ماش  رد  ای  دندرگ  زاب  هنیدم 
هتسناوتن مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شنارای ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ماگنه  زا  اریز  دننک ؛ كرت  هنیدم  دصقم  هب  ار  ماش  یمومع ،

ار طرـش  نیا  دـش  راچان  شا  ینطاب  لیم  فالخ  رب  دـیزی  دوب . هتـشاد  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  نمـشد ، ودـننک  يرادازع  ناـنآ  يارب  دـندوب 
يدادبتسا تموکح  ياه  هیاپ  مالسلااهیلع ،  بنیز  ترـضح  البرک ؛ نامرهق  يوس  زا  يراوگوس  ییاپرب  تسناد  یم  یبوخ  هب  اریز  دریذپب ؛

مدرم ياـه  یتیاـضران  اـه و  ضارتـعا  هدـنیازف  جوم  زا  يریگوـلج  يارب  هک  يریبادـت  لـیلد  هب  لاـح ، نیا  اـب  درک . دـهاوخ  تسـس  ار  شا 
يارب نانز  داد  روتـسد  تفرگ و  رظن  رد  يرادازع  يارب  ار  يا  هناخ  رهـش ، زکرم  رد  دـیزی  تفریذـپ . ار  طرـش  نیا  ریزگاـن  دوب ، هدیـشیدنا 

نیا راشتنا  اب  دنبای . روضح  هناخ  نآ  رد  دوب ) ناسوساج  رظن  ریز  هک   ) ازع سلجم  ییاپرب  مالسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  هب  ییوگ  تیلـست 
ینب هیما و  ینب  نانز  دنتفگ . تیلـست  مالـسلااهیلع  بنیز  هب  دـنتفای و  روضح  سلجم  رد  هایـس  سابل  اب  یمـشاه  نانز  یمامت  رهـش ، رد  ربخ 
نابز زا  هک  البرک  ياه  تبیـصم  ندینـش  هتبلا  دـنتفگ . تیلـست  مالـسلااهیلع  بنیز  هب  دـندمآ و  سلجم  هب  ناشرویز  تنیز و  اـب  زین  ناورم 

. دندرک يدرد  مه  زاربا  هایس ، سابل  ندیشوپ  اب  زین  نانآ  درک و  داجیا  ناش  لد  رد  فرگش  یبالقنا  دش ، یم  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد 
تموکح یتیاضران ، ماقتنا و  ناشورخ  لیـس  دوب  کیدزن  دوب و  هتفرگ  یبالقنا  هیحور  ماش  دش . اپ  رب  يرادازع  سلجم  ماش  رد  زور  تفه 

مک مک  ماش  نامدرم  دندش . دراو  نادب  تیب  لها  هک  دوبن  شیپ  زور  دـنچ  دـننام  هدز ، متام  شوماخ و  ِرهـش  نیا   1. دنکشب مهرد  ار  دیزی 
ناوراک زا  شیپ  يدنچ  هک  یمدرم  دوب ؛ هدرک  رییغت  رهش  هرهچ  دندوب . هتخانش  نادناخ  نیا  هیلع  ار  دیزی  ءوس  تاغیلبت  هدش  اوسر  تسایس 

. دندرک یم  هقردب  مارتحا  میرکت و  اب  ار  ناریسا  ناوراک  یگدنمرش ، اب  کنیا  دندوب ، هدرک  لابقتسا  رتسکاخ  شتآ و  اب  ناریسا 
داد و یم  تیب  لـها  هب  ار  يرادازع  مسارم  ییاـپرب  هزاـجا  وس  کـی  زا  دوب ؛ هتفرگ  شیپ  رد  ار  مّسبت ؛ بوکرـس و  هناـگود  تسایـس  دـیزی 
شیوخ و خاک  رد  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  ندرک  نازیوآ  اب  رگید ، يوس  زا  درک و  یم  یفرعم  ـالبرک  نادیهـش  لـتق  لوؤسم  ار  هّللادـیبع 
رب تساوخ  یم  دیزی  تشاذگ . یم  شیامن  هب  یلامتحا  شروش  هنوگره  لباقم  رد  ار  شیوخ  تردق  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ندرک  ریـسا 

. دوب ماقتنا  شکرت  رد  وا  ریت  نیرخآ  نیا  اریز  تشادن ؛ يا  هراچ  نیا  زج  دنک و  شمارآ  ساسحا  دنیشنب و  جوم 
رورت هیواعم و  هدش  فیرحت  مالسا  اب  هک  نانآ  هشیدنا  نامسآ  دندوب . اه  تیعقاو  كرد  مهف و  گرزب و  يا  هلاحتسا  هناتسآ  رد  ماش  مدرم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالسلااهیلع و  بنیز  هدنفوت  ياه  هبطخ  اب  دوب ، هدش  دولآرابغ  هایـس و  شا  هداوناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیـصخش 
یم هک  دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  جورخ  اهنت  دوب و  هدرک  خوسر  زین  دیزی  شوماخ  يارس  هب  يدونـشخان  جوم  نیا  دش . نشور  یباتفآ و 
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2. درک جراخ  ماش  زا  ار  ناریسا  ناوراک  ور ، نیا  زا  دنک . داجیا  وا  يارب  ماش  رد  مه  نآ  هاتوک ، یشیاسآ  تسناوت 
. شنیزگ اب  ص 227 ، ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ص 193 ، ج 3 ، ۀعیرشلا ، نیحایر   . 1

. شنیزگ اب  ص 326  اروشاع ، مایپ   . 2

مالسلااهیلع هیقر  اه و  هرطاخ  رهش  اب  عادو 

نارتش لمحم  زا  ار  اهرویز  ات  داد  روتسد  مالسلااهیلع  بنیز  دننک ! تنیز  ار  اه  لمحم  تسا  هداد  روتـسد  دیزی  دنا و  تکرح  هدامآ  نارتش 
اب دراب . یم  ناشیاه  هاگن  زا  یگدنمرـش  تلاجخ و  یلو  دـنا ، هدـمآ  هقردـب  هب  ماش  نامدرم  دـنزاس . شوپ  هایـس  ار  اه  لـمحم  دـننک و  زاـب 

مالسلااهیلع بنیز  دندناشن . گوس  ياه  جدوه  رب  ار  نانآ  دنتفرگ و  ار  ناکدوک  مالسلااهیلع و  بنیز  باکر  یگدنکفارـس ، يراسمرش و 
زا یتناما  هبارخ  نیا  رد  یلو  میور ، یم  رهش  نیا  زا  ام  ماش ! لها  يا  : » دومرف نایماش  هب  مایپ  نیرخآ  ناونع  هب  دروآ و  نوریب  هواجک  زا  رس 

دیـشاپب و شکچوک  رازم  رب  یبآ  دـیتفر ، شربق  رانک  هاگره  هدروخ ! همطل  ِتناـما  نیا  ناـج  امـش و  ناـج  دـنام . یم  یقاـب  امـش  شیپ  اـم 
1 «. تسا بیرغ  رهش  نیا  رد  وا  هک  دینک  نشور  شرانک  یغارچ 

ات ناوراک  ناوناـب  مالـسلااهیلع و  بنیز  دوش . یم  رود  مدرم  هتفرگ  مغ  ياـه  هاـگن  رهـش و  زا  دراد و  یمرب  ماـگ  هتـسهآ  هتـسهآ  ناوراـک 
مخز یکرتخد  دنتخیر ؛ یم  کشا  شیاه  جنر  مالسلااهیلع و  هیقر  دای  هب  دنتـسیرگن و  یم  ناشیاه  هواجک  زا  نوریب  هب  رود ، ياه  تفاسم 

. ناوراک هارمه  شا  هرطاخ  یلو  تسا ، یلاخ  مالسلااهیلع  بنیز  لمحم  رد  شیاج  هک  هدروخ  کتک  هدید و 
ص 237. ج 2 ، سدقلا ، ضایر   . 1

مالسلااهیلع هیقر  دای  هب 

البرک و یهار  ود  رس  رب  تسا . تکرح  رد  ربمایپ  رهـش  يوس  هب  ناوراک  هتـشذگ و  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  زور  لهچ 
لمحم زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـنک . یم  فقوت  البرک  رد  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  البرک  هار  ناوراک  تیب ، لها  تساوخرد  اب  هنیدـم ،

دیرگ یم  ردق  نآ  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  ردارب  ربق  مالسلااهیلع  بنیز  دنور . یم  نادیهـش  شوماخ  رازم  يوس  هب  دنوش و  یم  هدایپ  اه 
شا هرطاخ  رپ  رفـس  لاح  حرـش  دنک و  یم  لد  درد  ردارب  اب  وا  دیآ . شوه  هب  ات  دنـشاپ  یم  شتروص  هب  بآ  اه  نز  دور . یم  شوه  زا  هک 

: دیوگ یم  ردارب  يارب  مالسلااهیلع  هیقر  زا  هک  دریگ  یم  تدش  یتقو  شا  هیرگ  دزیر . یم  کشا  دیوگ و  یم  زاب  ار 
رپ یلد  دوبک و  یندـب  اب  ماش  رهـش  رد  ار  وا  هک  تا  هیقر  زج  ما ، هدروآ  ترازم  رب  يدوب ، هدرپس  نم  هب  هک  ار  یناکدوک  همه  ناج ! ردارب  »

. دوش یم  هنیدم  یهار  هدز  مغ  یلد  اب  ناوراک  سپس   1 «. مدرپس كاخ  هب  هصغ 
ص 47. یفسلف ، یلع  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

هدرک رفس  رای  یب  هنیدم 

يرهش مالسلا ؛  هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  ارهز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهـش  دراد ؛ رارق  هنیدم  هب  دورو  هناتـسآ  رد  ناگدازآ  ناوراک 
هدنز تیب  لها  هدیشک  تنحم  ياه  لد  رد  نآ ، زا  جورخ  زور  ياه  هرطاخ  رگید  راب  دنا . هداوناخ  نیا  رادتسود  شنامدرم  رتشیب  هک  انـشآ 

. دوش یم 
هدش مک  نایناوراک  دادعت  ردقچ  یلو  دنا ، هتشگ  زاب  انـشآ  راید  نیا  نارفاسم  دنز ؛ یم  قرو  رهـش  هزاورد  رب  ار  اه  هاگن  کشا ، ياه  هدرپ 

؟ دنسرب رگید  یناوراک  اب  دیاش  دنیاجک ؟ نارگید  تسا ؟

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 596 

http://www.ghaemiyeh.com


ار زیچ  همه  نایناوراک ، كدنا  دادعتو  هایـس  ياه  لمحم  دش . یم  هدناوخ  رهـش  نامدرم  رظتنم  ياه  هاگن  زا  هک  دوب  ییاه  شـسرپ  اه  نیا 
همه هنیدم ، ِنامـسآ  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  تسادیپ . زیچ  همه  نیگمغ ، ياه  مشچ  هتخوس و  باتفآ  ياه  هرهچ  زا  دنک . یم  نشور 

زا يا  هیاس  زین  ملذَج  نب  ریشب  ِزیگنا  مغ  يادص  دندیمهف . یم  مک  مک  ار  نیا  مدرم  دندوب و  هتـسش  نوخ  رد  هرهچ  متـس ، زا  يربا  سپ  رد 
. دیشک یم  رهش  رب  هودنا  مغ و 

. دنیرگب وا  رب  هتسویپ  اه  مشچ  دیاب  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  تسین . ندنام  ياج  رهش  نیا  رگید  هنیدم ! مدرم 
1. دندنادرگ اه  هزین  يالاب  ار  شرس  تسوا و  نوخ  هب  هتشغآ  البرک  رد  شرکیپ   ـ

مالسلااهیلع بنیز  دیوگ . زاب  ار  شرابمغ  هتشذگ  دنک و  ارجام  حرش  هک  دوب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  اهالب ، اه و  مغ  هبعک  تبون  سپس 
يا هلان  اب  درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  يوس  هب  ور  درب . شیپ  اه  ناج  ياـفرژ  اـت  ار  اـه  هرطاـخ  هلفاـق  تخاـت و  نخـس  نسوت  اـب 

بنیز ما .» هدروآ  ار  نیـسح  تا  هشوـگرگج  تداهـش  ربـخ  نـم  ادـخ ! لوـسر  يا  مراوـگرزب ! دـج  يا  وـت  رب  مالــس  : » تـفگ زوـسرگج 
«. دنتشک ار  مردارب  هنوگچ  دینیبب  ات  دیدوبن  البرک  رد  هنیدم ! مدرم  يا  : » دومرف دنتسیرگ . یم  دنلب  يادص  اب  مدرم  تفگ و  یم  مالسلااهیلع 

. داد ناشن  مدرم  هب   2، دوب هتفرگ  سپ  زاب  دیزی  زا  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هراپ  هراپ  نینوخ و  نهاریپ  سپس 
. دندز یم  بوچ  گنس و  اب  ار  ام  هنایشحو  هچ  هک  دیدید  یم  دیدوب و  ماش  رد  شاک  مدرم ! يا  : » دومرف تفر و  شیپ  مالـسلااهیلع  هنیکس 

3 »؟ دز یم  بوچ  مردپ  هدیرب  رس  ِنادند  بل و  هب  هنوگچ  دیزی  هک  دیدید  یم  شاک 
رد هیقر  تافو  تبیـصم  : » تفگ هیرگ  اب  داتفا و  مالـسلااهیلع  هیقر  دای  هب  رگید  راب  مالـسلااهیلع  بنیز  دـمآ ، ناـیم  هب  ماـش  زا  نخـس  نوچ 

دوب هلان  هجـض و  يادص  درک و  هیوگاو  یناملظ  بش  نآ  رد  ار  هیقر  تافو  نایرج  وا  درک .» دیپس  ار  میوم  هدـیمخ و  ار  مرمک  ماش ، هبارخ 
یکچوک باتک  دش و  رورم  رگید  راب  هنیدم ، نامـسآ  زا  هداتفا  رود  هراتـس  زیگنا  مغ  ناتـساد  هنوگ  نیدـب   4. تساخ یمرب  نامـسآ  هب  هک 

. دیدرگ هتسب 
. شنیزگاب ص 340  اروشاع ، مایپ   . 1

ص 193. فوهل ، همجرت   . 2
.525 صص 523 ـ  صدمحم ، لآ  همان  گوس   . 3

ص 507. رهپس ، یقتدمحم  خیراوتلا ، خسان   . 4

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تیصخش  زا  يریگوگلا 

ناشیا تسا . نانآ  اب  هیما  ینب  هنیرید  هنیک  ِناشن  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  ياهدامن  نیرتزراب  زا  یکی  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 
بنیز ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ناماد  هتفای  شرورپ  دور و  یم  رامـش  هب  تیبرت  يوگلا  نیرتابیز 

یمالسا قالخا  لیاضف  بسک  يارب  ار  یتیبرت  طیحم  نیرتهب  شا  هداوناخ  ياضعا  همه  هک  تفای  دشر  یطیحم  رد  هیقر  تسا . مالسلااهیلع 
یبوخ هب  ار  هدمآ  شیپ  ياهدادخر  هک  تشاد  ییالاو  تخانـشو  تفرعم  نانچ  شهاتوک ، یناگدنز  مک و  نس  اب  وا  دـندوب . هدروآ  مهارف 

. درک یم  كرد 
هیقر تسا . ناـیامن  یبوخ  هب  شتاـفو  بش  زین  ماـش و  هزاورد  تشپ  رد  ردـپ  هدـیرب  رـس  اـب  شرادـید  بش  رد  قـیمع  كردو  تفرعم  نیا 

رد نتفای  شرورپ  هجیتن  هک  ار  یتفرعم  زغن ، اسر و  ییاه  هلمج  نتفگ  اب  دشک و  یم  تسد  هیرگ  زا  ردـپ  هدـیرب  رـس  ندـید  اب  مالـسلااهیلع 
فرح همه  هتـساوخ  شـسرپ و  دـنچ  اب  هناکدوک ، ياـه  هتـساوخ  ندرک  ناونع  نودـب  وا  دراذـگ . یم  شیاـمن  هب  تسا ، تیب  لـها  بتکم 

: دنز یم  ردپ  اب  ار  شیاه 
نیا رد  ارم  یـسک  هچ  تسا ؟ هدـیرب  ار  تیولگ  ياـه  گر  یـسک  هچ  تسا ؟ هدرک  نیگنر  ترـس  نوـخ  هب  ار  تتروـص  یـسک  هچ  ردـپ !
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؟1 درک میتی  یلاسدرخ 
: دسرپ یم  سپس  دنک . یم  تیاکش  ناراک  متس  زا  يروآدای و  همه  يارب  ار  اروشاع  زور  نایرج  شسرپ ، هس  نیا  اب  و 

نایرگ ياه  مشچ  دنربب ؟ هانپ  اجک  هب  ریـسا  ناماس و  رـس و  یب  نانز  دننک ؟ هچ  شـشوپ  نودب  ناوناب  درب ؟ هانپ  هک  هب  سپ  نیا  زا  ترتخد 
؟2 دنزاس هراچ  هچ 

دنک و یم  هوکش  ردپ  شیپ  نوگانوگ ، ياهرهش  رد  تمرح  نتسکش  مرح و  لها  ینادرگرـس  يریـسا و  ياهدادیور  زا  نانخـس ، نیا  اب  وا 
: دیوگ یم 

؟3 تسیک سپ  نیا  زا  دنتشادن ، وت  زج  یسک  هک  ینانز  هاگ  هانپ  دننک ؟ هچ  يریسا  زا  سپ  ناشیرپ  وم  نانز 
ترـضح یتفرعم  قفا  یبوخ  هب  اه  شـسرپ  نیا  دـسرپ . یم  تسا ، هدـش  هتـشک  ناشنارهوش  هک  مرح  لها  نانز  يرد  هبرد  زا  ناس  نیدـب  و 

هدرک كرد  یبوخ  هب  ار  لـیاسم  نآ  همه  هنوگچ  مک  نس  ناـمه  اـب  هتـسیرگن و  یم  ـالبرک  هعقاو  هب  هنوـگچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  هیقر 
شیوخ لد  هودنا  وزرآ ، هس  اب  زین  نایاپ  رد  تسا . هدیشچن  ار  ییاهر  معط  درب و  یم  رـس  هب  دنب  رد  زونه  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .

یمن ار  تنینوخ  نساحم  مدُرم و  یم  شاک  مدید ! یمن  ار  زور  نیا  شاک  دش ! یم  تیادف  مناج  شاک  يا  ناج ! ردپ  دـنک : یم  راکـشآ  ار 
4! مدید

ییاروشاع يروآدای و  مدرم  يارب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  اه  تبیـصم  همه  اه  هلمج  نیا  دنک . یم  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هنامولظم  سپس 
تیبرت نینچ  نیا  ار  ناشنادـنزرف  هک  تسا  دـقتعم  ناملـسم و  هداوناخ  کی  يارب  یتیبرت  هزومآ  نیرتهب  نیا  دـنک . یم  اپرب  هبارخ  رد  رگید 

. دنزاس رادروخرب  یمالسا  يالاو  هشیدنا  كرد و  زا  ار  نانآ  یکدوک ، نامه  زا  دننک و 
ص 177. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

. نامه  . 2
ص 177. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 3

. نامه  . 4

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هرابرد  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  هعیش و  ربتعم  ياه  باتک  رد  یشهوژپ  مجنپ : لصف 

شسرپ کی  حرط 

یم زاغآ  يدراهتـشا  يدمحم  دمحم  داتـسا  هنازرف ، دنمـشیدنا  زا  ییانبریز  شـسرپ  کی  حرط  اب  ار  ثحب  نیا  بلطم ، ندـش  نشور  يارب 
. مینک

مالعا دـیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياه  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  فیدر  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ 
؟ دراد تلالد  خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبن  رب  يربط  ۀمامالا  لئالد  همغلا و  فشک  يرولا ،

: دوش یم  نشور  یبوخ  هب  شسرپ  نیا  خساپ  همدقم  دنچ  نایب  اب  خساپ :
نانارمکح دیدش  قانتخا  یـشراگن ، تاناکما  دوبمک  دـننام  یلیاسم  مالـسا  ردـص  رد  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  یناگدـنز  رـصع  رد  1 ـ

یضعب زورب  ببـس  اه و ... يراد  بناج  تلاخد  ناسیون ، هریـس  رب  تموکح  راشف  اهدادیور ، تاییزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت  مک  يوما ،
. تسا هدش  یخیرات  بلاطم  لقن  رد  تافالتخا 

نیمه هب  تسا . هتفر  نایم  زا  دنمـشزرا  عباـنم  زا  يرایـسب  ناـنارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اـهزات و  تخاـت و  رثا  رد  2 ـ
ام تسد  هب  هتفر و  نیب  زا  اه ، يریگرد  نیا  نایرج  رد  ربتعم ، ِعبانم  دانـسا و  نیا  زا  يرایـسب  اسب  هچ  هک  دوش  یم  تیوقت  نامگ  نیا  لیلد ،
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. تسا هدیسرن 
اه نآ  زا  يدراوم  هب  زین  باتک  نیمه  رد  هک  تسا  هدرک  هبتـشم  ناسیون  خیرات  رب  ار  رما  ناسمه ، دراوم  یمـسا و  هباشت  نادنزرف ، ددعت  3 ـ

هّللادبع و نب  رهاط  ار  وا  سدـقلا ، ضایر  باتک  تشذـگ ، نیـشیپ  لصف  رد  هک  یقـشمد  رهاط  تیاور  دروم  رد  لاثم ، يارب  میروخ . یمرب 
هّللادبع رتخد  ار  وا  یضعب  دیزی ، نز  دنه  دروم  رد  نینچ  مه  دنتـسه . ادج  تیـصخش  ود  هک  دنا  هدناوخ  ثراح  نب  رهاط  ادهـشلا ، ةرکذت 

رد اه ، تیصخش  ناونع  رد  هابتشا  رب  نوزفا  دروم ، ود  رهرد  هک  دنا  هتـسناد   2 يدوهی يا  هداوناخ  رتخد  ار  يو  رگید ، یـضعب  1 و  رماع نب 
. تسا یعیبط  يرما  یمیدق ، یسیون  خیراترد  اهاطخ  هنوگ  نیا  هک  دراد  دوجو  یگناگود  زین  یخیرات  دادیور  نیا  لقن 

همه مان  ناش ، یمارگ  رداـم  راوگرزب و  ردـپ  هب  هقـالع  تدـش  لـیلد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  4 ـ
ماما ِنادنزرف  یناگدنز  لاح  حرـش  نتـشاگن  رد  اه  ملق  ِوهـس  زا  يرایـسب  أشنم  دوخ  رما  نیا  دندراذگ . یم  یلع  همطاف و  ار  دوخ  نادنزرف 

لامتحا دنا . هدناوخ  یم  هریغـص  همطاف  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  هک  تسه  تسد  رد  يدهاوش  اه و  هنیرق  تسا . هدیدرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
3. دشاب هدش  ناشیا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ببس  عوضوم  نیمه  دراد 

رب نوزفا  تسین . خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبنرب  لیلد  زگره  یخیرات ، ياه  باتک  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ندماین  نیاربانب ،
ناشیا زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببس  هک  تسا  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیصخش ، نیا  روضح  ندش  گنر  مک  ای  یشومارف  ِلیلد  نیرت  مهم  نآ ،

. دروخب مشچ  هب  خیرات  رد 
یم هفوک  یلاها  زا  راک  چـگ  ملـسم  مینک . یم  هراشا  یخیرات  ناـیرج  کـی  هب  هریغـص  همطاـف  مالـسلااهیلع و  هیقر  یمـسا  هباـشت  دروم  رد 
یم مالسلااهیلع  بنیز  لمحم  يولج  ار  نادیهش  سدقم  ياهرس  ناراد ، هزین  دندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتقو  : » دیوگ

: دورس نیماضم  نیا  اب  ار  يرعش  زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرس  یتحاران ، تدش  زا  اهرس ، نآ  ندید  اب  ترضح  دندرب .
اب ردارب ! منیبب ! ار  وت  تبیـصم  يزور  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفر ! ورف  فوسخ  رد  يدـش و  لـماک  ردـب  نوچ  هک  نم  لـاله  يا 

! ناج ردارب  يا ؟ هدـش  نابرهمان  ام  اب  ردـق  نیا  ارچ  دوش . بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کـیدزن  هک  وگب  نخـس  تریغـص ، لاـسدرخ و  همطاـف 
4. دهدن ار  شباوج  وا  یلو  دنزب ، ادص  ار  شردپ  هک  تسا  تخس  کچوک  رتخد  نیا  يارب  ردقچ 

همطاف هک  دـنک  یم  نشور  ار  هلئـسم  نیا  دـنک و  یم  دای  هریغـص  همطاف  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
. تسا هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدش ، دای  وا  زا  اه  باتک  زا  یضعب  رد  هک  هریغص 

. مینک یم  یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  یخیرات و  ياه  باتک  راتفگ  هلئسم ، رتشیب  ندش  نشور  يارب  اج  نیا  رد 
ص 485. صدمحم ، لآ  همان  گوس   . 1

 . یقرواپ ص 486 نامه ،  . 2
ص 12. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 3

ص 221. مومهملا ، سفن   . 4

ییاهب لماک 

هبارخ رد  ار  وا  تداهـش  تسا و  هدرک  دای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  زا  هک  یباتک  نیرت  یمیدق 
رما هب  هک  تسا  يربط  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدـلادامع  خیـش  راوگرزب ، ملاع  رثا  باتک ، نیا  تسا . باتک  نیمه  دـناد ، یم  ماش 
نآ زا  ییاهب  لماک  هب  نآ  يراذگ  مان  رهاظ ، هب  تسا . هدش  هتـشون  ناخوکاله ـ  تنطلـس  راگزور  رد  ناهفـصا  مکاح  1 ـ  نیدلاءاهب ریزو 

. تسا هدش  هتشاگن  نیدلاءاهب  رما  هب  هک  تسور 
نینچ مه  دنک . یم  لقن  باتک  نآ  زا  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تداهـش  يارجام  لامآلا ، یهتنم  مومهملا و  سفن  رد  یمق  سابع  خیش 
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ناـهیقف زا  يراـسناوخ  ییافـص  هّللا  تیآ  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  دانتـسا  نآ  هب  دـییأت و  ار  باـتک  نیا  بلاـطم  راوگرزب ، ناـملاع  زا  يرایـسب 
2 «. تسا ییاهب  لماک  باتک  مسانش ، یم  صوصخ  نیا  رد  هک  یباتک  نیرت  یمیدق  : » دیوگ یم  باتک  نیا  دروم  رد  رصاعم  هتسجرب 

ق. 675 ه .  تافو :  . 1
ص 111. هیوضرلا ، دئاوف   . 2

فوهل

ناشیا هطاحا  تسناد  دیاب  تسا . ق ) 664 ه .  تافو :  ) سوواط نب  دیس  زا  فوهل  باتک  هنیمز ، نیا  رد  هک  نهک  ياه  باتک  زا  رگید  یکی 
رد يراعشا  ءادهشلادیس  ترضح  هک  اروشاع  بش  : » دسیون یم  يو  تسا . ریگ  مشچ  زاتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب 

درک و توعد  ربص  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دناوخ ، یم  ایند  ییافو  یب 
دـینزن و كاـچ  ناـبیرگ  مگرم  رد  مدیـسر ، لـتق  هب  نم  یتقو  باـبر ! يا  همطاـف ، يا  هیقر ، يا  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما  مرهاوخ ، : » دومرف

هیلع نیـسح  ماما  نابز  رب  اهراب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  ربانب   1 «. دـییوگم تسین ، راگزاس  میلـست  اضر و  اب  هک  یمالک 
. تسا هدش  يراج  مالسلا 

، هنیکس يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلا ،  هیلع  رغصا  یلع  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  هک  تسه  زین  فنخموبا  لتقم  رد  بلطم  نیا 
2 «. متفر زین  نم  رادهگن ؛ ادخ  نم ! تیب  لها  يا  بینز ! يا  هکتاع و  يا  هیقر ، يا 

3. دنک یم  لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  ق ) 1294 ه .  تافو :  ) یفنح يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  ار  بلطم  نیا 
ص 260. مومهملا ، سفن  زا : هتفرگرب  ص 179 ، ج 2 ، ییاهب ، لماک   . 1

ص 140. فوهل ،  . 2
ص 16. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ، 335 صص 333 ـ  ةدوملا ، عیبانی   . 3

یحیرُط بختنم  هب  فورعم  بطخلا ؛ یثارملا و  عمج  یف  بختنملا 

. تسا هدش  نایب  لاس  هس  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  نس  نآ ، رد  هک  هتـشون  ق ) 1085 ه .  تافو :  ) یحیرط نیدلارخف  خیش  ار  باتک  نیا 
رارسا یف  تادابعلا  ریسکا  باتک  رد  دراد ، نئازخ  ةداهشلا و  رارـسا  نوچ  مه  يراثآ  هک  ق ) 1286 ه .  تافو :  ) يدنبرد لضاف  وا ، زا  سپ 
فیرش باتک  رد  ق ) 1334 ه .  تافو :  ) یمیظعلادبعاش یلع  دمحمدیس  اهدعب  تسا . هدرک  لقن  یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاطم  تاداهشلا ،

نیا زا  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  ق ) 1384 ه .  تافو :  ) يریاح همالع  نینچ  مه  تسا . هدرک  نایب  یحیرط  باتک  زا  ار  یبلاـطم  طاـقیالا ،
هدش هتفرگ  یحیرط  بختنم  باتک  زا  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  تشذگرد  دروم  رد  قیقحت  نیا  بلاطم  رت  شیب  تسا . هدرب  هرهب  باتک 

1. تسا
. شنیزگ اب   40 صص 35 ـ  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

ۀیهبلا سوردلا 

ترـضح دروم  رد  هیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  ۀـیهبلا  سوردـلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسح  دیـس  همالع 
: دسیون یم  مالسلااهیلع  هیقر 

تفر و ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  هیقر ، مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  »
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1 «. تسا هاگ  ترایز  فورعم و  اج  نآ  رد  شربق  دش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد 
، دـنراد ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رگید  میدروآ . دوب ، هدـش  نایب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  درومرد  هک  ار  ییاـه  لوق  ماـمت 

یم هراب  نیا  رد  یمالـسا  نادنمـشیدنا  یخرب  ياه  هاگدـید  یـسررب  هب  اج  نیا  رد  دـنا . هدـش  لقن  عبانم  نیمه  زا  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم 
: میزادرپ

ص 45. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 71 ، ۀیهبلا ، سوردلا   . 1

هللا مهمحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هّللا  تیآ  هاگدید 

نینچ مه  قشمد و  رد  ناشیا  دـقرم  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  دروم  رد  هللا  مهمحر  یناـگیاپلگ  اضردـمحم  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  زا 
: دومرف ناشیا  دندیسرپ . تفرگ ، ماجنا  ناشیا  دوخ  روتسد  هب  هک  ترضح  ربق  ریمعت  ناتساد 

، دشاب بجاو  مزال و  نآ  هب  داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چیه  تسا ، هدش  لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا 
1. تسین

یقرواپ ص20. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 10 ، ج 1 ، لئاسملا ، عمجم   . 1

رصاعم سیون  خیرات  ییاوشیپ ؛ يدهم  داتسا  هاگدید 

: دیامرف یم  تسا »؟ هتشاد  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ایآ  : » هک شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا 
ماما يارب  هیقر  مان  هب  يرتخد  هک  میوش  یم  هجوتم  بوشآرهـش  نبا  بقانم  راونـالاراحب ، همغلا ، فشک  دـننام  ییاـه  باـتک  هب  هعجارم  اـب 
مدش هجوتم  هن ؟ ای  تسا  هدوب  موسرم  نامز ، نآ  رد  هیقر  مان  اساسا  ایآ  هک  مدرک  قیقحت  ینامز  هدنب  تسا . هدشن  تبث  مالسلا  هیلع  نیـسح 
عبانم یلو  تسا ، هدوب  نانز  يارب  یمسا  هیقر  نامز  نآ  رد  هک  دوش  یم  مولعم  دنتشاد . هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  ریما  ترـضح  هک 

زا یکچوک  رتخد  هک  بلطم  نیا  دنا . هدرکن  تبث  ناشیا  يارب  ار  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  نایم  رد  ام ، یلـصا 
ماما همع و  زا  دنک و  یم  یبات  یب  دوش و  یم  رادیب  دعب  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش ، رد  يریـسا  تّدـم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هدروآ یبلاطم  هک  یـسک  ره  اهدعب ، تسا . ییاهب  لماک  نخـس ، نیا  عبنم  نیرت  یمیدـق  دـنک ، یم  تساوخرد  ار  ردـپ  مالـسلا  هیلع  داجس 
. دشاب هتفرگ  وا  زا  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا ،

، دابع نب  بحاص  دـننامه  ریزو ، نیا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . هتـشون  ناخوکاله ـ  ریزو  نیدـلاءاهب  يارب  يربط  نیدـلادامع  ار  ناـیرج  نیا 
ار ییاهب  لماک  باتک  يربط ، نیدلادامع  وا ، تساوخرد  اب  تسا . هتـشاد  شیارگ  مه  عیـشت  هب  ارهاظ  هک  تسا  هدوب  تسود  شناد  یملاع 
: دسیون یم  تسا . هدربن  مسا  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  زا  باتک  نآ  رد  مه  وا  تسا . هتـشون  تماما  تفالخ و  عوضوم  هفیقـس و  هرابرد 

...«. درک و یبات  یب  دید و  باوخرد  ار  ردپ  هلاس  راهچ  یکرتخد  »
لماک هدنسیون  هتبلا  ما . هتفای  هیضق  نیا  دروم  رد  هدنب  هک  تسا  يدنس  نیرت  یمیدق  تسا ، هدش  هتـشون  ق  لاس 675 ه .  رد  هک  باتک  نیا 

مان ۀیواحلا  ینس  دنمشناد  نیا  باتک  دنک . یم  لقن  یفومأم  دمحا  نب  دمحم  نب  مساق  مان  هب  ینـس  دنمـشناد  کی  زا  ار  نایرج  نیا  ییاهب ،
1. تسا هدوب  يربط  نیدلادامع  عبانم  زا  هک  دراد 

ص 9. هرامش 19 ، ینید ، نامتفگ  نوناک  هلجم  اروشاع ، ياه  فیرحت  هلاقم  کن :  . 1

ییادز ماهبا 
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 ، مالـسلااهیلع هیقر  ترـضح  یگدنز  ياهدادیور  نایب  رد  هک  دیآ  شیپ  مهوت  نیا  دش ، نایب  هک  نوگانوگ  ياه  هاگدید  یـسررب  اب  دیاش 
هیقر ترـضح  هک  دـش  ناـیب  ردـپ  هدیکـشخ  ياـه  بـل  داـی  هـب  شخب  رد  هنوـمن ، يارب  دراد . دوـجو  یگنهآ  مهاـن  يراـگزاسان و  یعوـن 

زا ناکدوک  هک  دش  هتفگ  مالـسلااهیلع  هیقر  تشذگرد  بش  ياهدادیور  حرـش  رد  یلو  تسا ، هدش  هاگآ  ردپ  تداهـش  زا  مالـسلااهیلع ، 
عبانم ساسا  رب  تفگ  دیاب  ماهبا  نیا  ندودز  يارب  دنرفـس . رد  ناشناردپ  هک  دوب  هدش  هتفگ  اه  نآ  هب  دنا و  هدوبن  هاگآ  ناشناردپ  تداهش 

، باتک نیا  یقرواپ  رد  اهرظن  فالتخا  هنوگ  نیا  دـنا . هدرک  لقن  ار  بلاطم  نیا  عبانم  اریز  درادـن ؛ دوجو  یگنهامهان  هنوگ  چـیه  دوجوم ،
. تسا هدمآ 

اه تمارک  مشش : لصف 

هرجنح يافش 

التبم هرجنح  يرامیب  هب  : » دومرف یم  هللا  مهمحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  دنزرف  ق ) مرحم 1396 ه .  تافو :  ) هداز ثدحم  یلع  ازریم  جاح 
هداتفا راک  زا  ما  یتوص  ياهرات  زا  یضعب  هک  دش  صخـشم  کشزپ ، هنیاعم  زا  سپ  دوبن . نکمم  میارب  ندرک  ینارنخـس  هک  ییاج  ات  مدش 

رگا منزن و  فرح  یـسک  اب  یتح  منکن و  ینارنخـس  هام  دـنچ  ات  دـیاب  تفگ  داد و  تحارتسا  روتـسد  کـشزپ  تسا . یجـالعال  يراـمیب  و 
. مدرک یم  یگدنامرد  ساسحا  تدش  هب  مدوب و  تحاران  رایسب  مسیونب . ار  نآ  مهاوخ ، یم  يزیچ 

زا يراددوـخ  هّللا !  لوـسر  نباـی  مدرک : ضرع  متـسج و  لـسوت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  رـصع  رهظ و  زاـمن  زا  سپ  يزور 
دیاب نونکا  یلو  ما ، هدوب  تیب  لها  امش  نامداخ  زا  اه  لاس  و  ما ، هتفر  ربنم  لاح ، هب  ات  رمع  لوا  زا  نم  تسا . تخس  یلیخ  میارب  ینارنخس 

؟ منک هچ  مدرم  ياه  توعد  اب  تسا ، کیدزن  مه  ناضمر  هام  نآ  رب  نوزفا  مراذگب . رانک  ار ، يرکون  سابل  نیا  هرابکی 
. تسا کیرات  نآ  فرط  کی  یلو  ما ، هتـسشن  ینـشور  قاتا  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  لسوت ، نیا  یپ  رد  ناوارف ، شهاوخ  سامتلا و  زا  دعب 

رایسب مدومن و  ناونع  ار  ملکشم  مدش و  لسوتم  ترضح  هب  لاح  نامه  رد  مدید . قاتا  نشور  تمـسق  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
امش دناوخب و  ار  هیقر  مرتخد  تبیـصم  هلمج  دنچ  وگب  هتـسشن ، رد  مد  هک  دیـس  نآ  هب  : » دومرف درک و  نم  هبور  ترـضح  مدرک . يراشفاپ 

هک ار  یمق  ییابطابط  یفطـصم  اقآ  جاح  مرهاوخرهوش ، مدرک  هاگن  هک  قاتا  رد  فرط  هب  دیوش .» یم  بوخ  هّللاءاش  نا  دیزیرب . کشا  مه 
باوخ زا  ارم  تلاح  نیمه  رد  مدش . هیرگ  لوغـشم  مه  نم  دناوخ و  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هضور  ناشیا  مدید . دوب  نارهت  ناملاع  زا 

. دندرک رادیب 
ار مباوخ  تسین . نم  هرجنح  رد  يرامیب  زا  يرثا  دـید  ییاپرـس  يا  هنیاعم  زا  سپ  وا  مدرک . هعجارم  صـصختم  کشزپ  نامه  هب  دـعب  زور 

نیا اقآ ، : » تفگ سپـس  دز . هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا  داـتفا و  شتـسد  زا  ملق  راـیتخا  یب  نآ ، ندینـشزا  سپ  وا  مدرک . فیرعت  وا  يارب 
1 .« تشادن يرگید  هار  چیه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يافش  زج  دوب و  جالعال  امش  يرامیب 

ص 88. ج 2 ، هداز ، فلخریم  یلع  هینیسحلا ، تامارک   . 1

نابرهم يرفسمه 

ترایز زا  سپ  ات  متفر  ماش  هب  جـح  رفـس  زا  سپ  ش ، لاس 1335 ه .  رد  : » دنک یم  لقن  یملاع  لوق  زا  يدراهتـشا  يدمحم  دمحم  داتـسا 
اهنت هیروس  رد  موش . فرشم  فجن ، البرک و  هب  اج  نآ  هکربتم  نکاما  رگید  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح 
ادخ زا  ات  متساوخ  ناشیا  زا  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  سپ  مشاب . هتشاد  یبوخ  رفسمه  قارع  هب  نتفر  يارب  متساوخ  یم  مدوب و 

وا میدـش . تبحـص  مه  انـشآ و  نیمظاک  نارجات  زا  یکی  اـب  هک  مدوب  هدـماین  نوریب  مرح  زا  زونه  ددرگ . مبیـصن  یبوخ  رفـسمه  دـهاوخب 
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ساسحا زگره  نم  رفس  نآ  رد  میتفر . نیمظاک  هب  سپس  فجن و  البرک و  هب  مه  اب  میدش و  رفسمه  وا  اب  مورب . قارع  هب  مهاوخ  یم  تفگ 
1 .« تسا هدوب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ياه  تمارک  زا  بوخ  رفسمه  نیا  هک  متفایرد  مدرکن و  ییاهنت 

ص 58. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

اه تمارک  نیرت  کچوک  زا 

هب هک  يرفـس  رد  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  يدروجال  ینیـسح  يدـهم  دیـس  جاح  هّللا  تیآ  لوق  زا  ماش  ناشخرد  هراتـس  باتک  هدنـسیون 
ياملع زا  یکی  طخ  هب  يا  هغالبلا  جهن  هلمج  زا  یمیدق  رایسب  یطخ  باتک  دلج  دنچ  يوَمَا ، دجسم  کیدزن  يا  هزاغم  رد  متـشاد ، هیروس 

هیقر ترـضح  مرح  هب  دوبن . نکمم  نم  يارب  نآ  غلبم  تخادرپ  تفگ ، یم  هدنـشورف  هک  ییالاب  تمیق  هب  هجوت  اب  مدـید . ق  لاس 600 ه . 
مهاوخ یم  ایب ! دّیس  دز : ادص  هدنشورف  متـشذگ ، یم  هزاغم  يولج  زا  تشگرب  ماگنه  رد  مدش . لسوتم  شترـضح  هب  متفر و  مالـسلااهیلع 

رد اه  باتک  نآ  رـضاح  لاح  رد  مدـیرخ . ار  اه  باتک  مداد و  وا  هب  یبساـنم  تمیق  يرخب ! یهاوخ  یم  هک  یتمیق  ره  هب  ار  اـه  باـتک  نیا 
1 .« تسا دوجوم  مق  یمومع  ياه  هناخ  باتک  زا  یکی 

ص 274. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

ناناملسمان قح  رد  ترضح  ياه  تمارک 

يوسنارف نز  لسوت 

هدروآ هسدـقم  هناتـسآ  هب  هیدـه  ناونع  هب  ار  اهب  نارگ  هچیلاـق  ود  هک  دـندید  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ار  يوسنارف  ینز 
یلزنم مرح  نیا  رانک  متـشاد ، قشمد  رد  هک  یتیرومأـم  ببـس  هب  : » تفگ دندیـسرپ ، وا  زا  ار  راـک  نآ  تلع  یتفگـش  اـب  مدرم  یتقو  تسا .

رانک زا  اه  هیرگ  يادص  نیا  دنتفگ : تساجک ، زا  اهادص  نیا  مدیـسرپ  یتقو  مدینـش ، هیرگ  موادم  يادـص  متماقا ، لوا  بش  مدرک . رایتخا 
هدـش نفد  یگزات  هب  هدرم و  زورما  رتخد  نآ  مدرک  لایخ  تسخن  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  یکیدزن  نیا  رد  هک  دـیآ . یم  يرتخد  ربق 

یتفگـش رب  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  رتخد  نیا  هک  دنتفگ  یتقو  یلو  تسوا ، ناکیدزن  هیرگ  يادص  مه  نیا  تسا و 
قرف رگید  نارتخد  اب  رتخد  نیا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، یتقو  دـنیرگ . یم  وا  يارب  هنوگ  نیا  لاس  اهدـص  زا  دـعب  مدرم  ارچ  هک  دـش  هدوزفا  نم 

، دوب ناش  تختیاپ  هک  اج  نیا  هب  شنادنزرف  رگید  هارمه  هب  ار  وا  دنتشک و  ار  شردپ  نانمشد ، هک  تسا  ناناملـسم  ياوشیپ  رتخد  وا  دراد .
ره زا  هنوگچ  مدرم  هک  مدید  یم  مدـمآ و  یم  لحم  نیا  هب  بش ، نآ  زا  دـعب  داد . ناج  لحم  نیمه  رد  ردـپ  قارف  زا  رتخد  نآ  دـندروآ و 

. مدرک ادیپ  وا  هب  تبسن  یصاخ  هقالع  لیلد ، نیمه  هب  دنیوج . یم  لسوت  وا  هب  دنروآ و  یم  هیده  دنیآ و  یم  وا  ترایز  هب  هناقشاع  وس 
درادن و یعیبط  تلاح  هچب  هک  دنتفگ  هنیاعم  زا  سپ  ناکـشزپ  یلو  دندرب ، ناتـسرامیب  هب  نامیاز  يارب  ارم  قشمدرد ، تماقا  یتدـم  زا  سپ 
. مدش نیگمغ  نارگنرایـسب و  ما ، هتفرگ  رارق  گرم  ماک  رد  هک  متفایرد  یتقو  دریگ . تروص  یحارج  لمع  دیاب  تسا و  كانرطخ  نامیاز 

ارم هک  متساوخ  وا  زا  سامتلا  اب  مدرک و  زارد  شیوس  هب  لسوت  تسد  ور ، نیا  زا  متـشادن . هدیـشک  متـس  رتخد  نیا  هب  لسوت  زج  يا  هراچ 
رب هک  دیـشکن  یلوـط  منک . یم  هیدـه  تا  هناتـسآ  هب  سیفن  هچیلاـق  ود  ینک ، هدروآرب  ار  ما  هتـساوخ  رگا  مـتفگ  دـهد و  تاـجن  گرم  زا 

1 .« منک افو  مدهع  هب  هک  ما  هدمآ  نونکا  متفای . تاجن  گرم  زا  زین  نم  دمآ و  ایند  هب  یعیبط  تلاح  هب  هچب  ناکشزپ ، راظتنا  فالخ 
ص 25. هداز ، فلخریم  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1
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مالسلااهیلع هیقر  يزاب  مه 

هیقر ترــضح  مرح  یکیدزنرد  نز  نآ  دروآ . هیروـس  هـب  ناــنبل  زا  دــندوب ، هدرک  باوـج  اــهرتکد  هـک  ار  شجلف  رتـخد  یحیــسم  ینز 
یم ار  مدرم  وا  دـسر و  یم  ارف  اروشاع  زور  دربب . قشمد  ياهرتکد  شیپ  هجلاعم  يارب  ار  شرتخد  ات  دـنک  یم  هراجا  یلزنم  مالـسلااهیلع ، 
ماما رتخد  مرح  اج  نیا  دنیوگ : یم  دـسرپ ، یم  ار  تلع  یتقو  دـنور . یم  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  فرط  هب  هتـسد  هتـسد  هک  دـنیب 

یم هیرگ  يردق  هب  مدرم ، هدزمغ  تلاح  ندـید  اب  دور و  یم  مرح  فرط  هب  دراذـگ و  یم  لزنم  رد  اهنت  ار  شرامیب  رتخد  وا  تسا . نایعیش 
هب دیوگ : یم  وا  هب  یـسک  دنروآ . یم  شوه  هب  ار  وا  دنریگ و  یم  ار  شرود  مدرم  دور . یم  شوه  زا  هیرگ  یتحاران و  تدش  زا  هک  دـنک 

يزاب لوغشم  ار  شرتخد  یتفگـش  اب  دنز . یم  رد  دور و  یم  هناخ  فرط  هب  همیـسارس  وا  تسا . هداد  افـشار  ترتخد  ادخ  هک  ورب  تا  هناخ 
مه اب  ات  وش  دـنلب  تفگ  نم  هب  دـشدراو و  هیقر  مان  هب  يرتخد  یتفر ، وت  یتقو  دـیوگ : یم  شرتخد  دـسرپ ، یم  وا  لاـح  زا  یتقو  دـنیب . یم 
نم درک و  دنلب  نیمز  زا  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  يوش . دنلب  یناوتب  ات  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  وگب  تفگ : نم  هب  رتخد  نآ  مینک . يزاب 
هیقر ترـضح  زا  تمارک  نیا  ندـید  اب  یحیـسم  نز  نآ  دـیدز . رد  امـش  هک  درک  یم  يزاب  نم  اـب  وا  ما . هدـش  ملاـس  هک  مدـید  بجعت  اـب 

1. دش ناملسم  مالسلااهیلع ، 
ص 270. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

مالسلا هیلع  نیسح  مان  مه 

کلام دـندرک ، یم  يرادـیرخ  رتشیب  هعـسوت  يارب  ار  مرح  نوماریپ  ياه  هناخ  یتقو  : » دـنک یم  لقن  هیقر  ترـضح  مرح  ناـمداخ  زا  یکی 
ار تمیق  ربارب  ود  زا  شیب  دندوب  رضاح  یتح  دوبن . شا  هناخ  شورف  هب  رـضاح  هجو  چیه  هب  هک  دوب  يدوهی  یـصخش  اه  هناخ  نیا  زا  یکی 
زا دعب  کشزپ  دندرب . کشزپ  دزن  ار  وا  دـش ، کیدزن  شرـسمه  لمح  عضو  هک  یتدـمزا  دـعب  دـش . یمن  یـضار  وا  یلو  دـنزادرپب ، وا  هب 

رسمه تاجن  يارب  مدرک و  يرتسب  ار  مرسمه  دیوگ : یم  يدوهی  صخـش  نآ  دنتـسه . گرم  ضرعم  رد  ود  ره  ردام  هچب و  تفگ : هنیاعم 
حرط رایتخا  رد  ناگیار  روط  هب  ار  ما  هناخ  دنبای ، تاجن  گرم  زا  ود  نآ  رگا  متفگ  مدش و  لّسوتم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  مدنزرف  و 

: متفگ یتفر ؟ اجک  هب  دیسرپ : نم  زا  مرسمه  مدید . یتمالس  لامک  رد  ار  مدنزرف  رسمه و  یحارج ، لمع  زا  سپ  مراذگ . یم  مرح  هعـسوت 
رد نم  تفگ : يدـیمهف ؟ اجک  زا  وت  متفگ : يدـش ! لسوتم  هیقر  ترـضح  هب  یتفر و  وت  هن ! تفگ : وا  مداد . ماـجنا  متفر و  متـشاد ، يراـک 

هتساوخ ادخ  زا  ار  تا  هچب  وت و  یتمالـس  ام  شابن ! تحاران  تفگ : نم  هب  دش و  لمع  قاطا  دراو  يا  هچب  رتخد  مدید  هک  یـشوهیب  تلاح 
ماما رتخد  هیقر ، نم  تفگ : دیتسیک ؟ امش  متفگ : دراذگب . نیسح  ار  وا  مسا  وگب  ناسرب و  ترهوش  هب  ارم  مالـس  تسا . رـسپ  تدنزرف  میا .

1 .« ما نیسح 
ص 281. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

لسوت هجیتن 

. دادن يا  هجیتن  تفریذپ و  ماجنا  لمع  دننک . لمع  ارم  دش  رارق  یکشزپ  نویسیمک  لیکـشت  زا  سپ  دندوب و  هداد  در  باوج  نم  هب  اهرتکد 
هدرـسفا نایرگ و  نم  تلاح  زا  همه  منک . یظفاحادخ  اه  نآ  اب  ات  متـساوخ  ار  ما  هچب  نز و  تسین ، يدیما  چیه  هک  دنتفگ  ناکـشزپ  یتقو 
یشوهیب لاح  رد  متفر . شوه  زا  مدرک و  وا  زا  یلسوت  رکذ  مدش . لسوتم  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هب  میخو ، عضو  نامه  اب  دندوب ، هدش 
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مه هچب  امتح  متفگ  مدوخ  اب  دناد . یم  ارم  مسا  هک  تسیک  وا  هک  مدرک  بجعت  زیخرب ! تفگ : دز و  ادص  مسا  اب  ارم  يا  هچب  رتخد  مدـید ،
! وش دـنلب  تفگ : موش . دـنلب  مناوت  یمن  دـنا و  هتـسب  ار  میاپ  تسد و  متفگ : وش ! دـنلب  تفگ : هرابود  تسا . ناتـسرامیب  رد  نم  ياه  یقاـتا 

نم ِلمع  لحم  هب  هاگ  نآ  مناوت . یمن  ما ، هدرک  لمع  متفگ : يوش ؟ یمن  دنلب  ارچ  تفگ : تسا . زاب  میاپ  تسد و  مدید  مدرک ، هاگن  یتقو 
. تسین لمع  ياج  زا  يرثا  مدید  سپس  درک . هاگن 

تفگ و ار  نیا  يدشن ؟ لسوتم  نم  هب  يدرکن و  ادصارم  شیپ  هظحل  دنچ  وت  رگم  تفگ : دیتسیک ؟ امـش  ناج ! رتخد  مدیـسرپ : یتفگـش  اب 
1. ما هتفرگ  افش  مدید  متساخرب  یتقو  دش . ناهنپ  مرظن  زا 

ص 272. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

دنمرنه کی  هرطاخ 

ملیف نادرگراک  هتفگ  هب  ملیف  نیا  رد  بلاج  هتکن  تسا . يزاس  ملیف  هصرع  رد  راگدنام  قفوم و  ياهراک  زا  یکی  هدنامزاب  هنادـنمرنه  ملیف 
يارب يزیگنا  لد  نایاپ  نینچ  نتفای  نادرگراک  دوب و  هدـشن  ینیب  شیپ  یکانمغ  زیگناروش و  نایاپ  ناـنچ  هماـن  ملیف  دوخ  رد  هک  تسا  نآ 

. دناد یم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت  نوهرم  ار  ملیف 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يو 

نیمود رد  دش . یم  مامت  راطق  هاگتسیا  رد  ملیف  هخسن ، نیلوا  رد  مدوب . هتشونن  ویرانس  رد  زگره  نم  هک  تسا  یلصف  ملیف ، نیا  لانیف  لصف  »
و دراد . دوجو  نامراک  رد  ییاهداریا  هک  مدرک  ساسحا  يرادرب  ملیف  ماـگنه  ینعی  دـش ؛ یم  ماـمت  تکرح  لاـح  رد  راـطق  رد  ملیف  هخـسن 
اه هچب  یلو  میدرک ، یم  يرادرب  ملیف  دوبن . یفاک  میارب  یلو  متـشاد ، ار  ویرانـس  ینعی  مناسرب ؛ نایاپ  هب  دـیاب  ار  ملیف  هنوگچ  متـسناد  یمن 
هب قشمد  ینعی  اج ؛ نامه  رد  منکب . راک  هچ  دـیاب  هک  مدـیمهف  یم  بش  هب  بش  اـهنت  نم  مور و  یمن  شیپ  ویرانـس  اـب  نم  هک  دـندید  یم 

داجیا ملیف  ياه  لانیف  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  مدوخ  رظن  هب  هک  دـش  ببـس  اهرذـن  لسوت و  نیا  مدـش . لسوتم  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح 
. تسا هدروخ  نآ  هب  ام  سَفَن  زا  جراخ  يزیچ  ملیف  لانیف  رد  هک  دوب  ادیپ  دوش .

یلیخ اهرکفنشور  امنیس و  ملاع  رد  اه  فرح  هنوگ  نیا  هتبلا  متفر . مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  هب  ندرک  رکشت  يارب  هراونشج ، زا  دعب 
. تفرگ تروص  راک  نیا  یلو  درادن ، انعم 

یگتـسباو هنوگ  چـیه  رهاظ  هب  هک  میدـید  یم  ار  یناسک  هک  دوب  روآ  یتفگـش  یلیخ  دـنا ، هدـید  ار  ملیف  هک  یناسک  مامت  مدوخ و  رظن  هب 
ار نیا  رگا  دوب  یتفرعم  یب  دوب و  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ِسَفَن  نیا  دوب . هدرک  ور  ریز و  ار  اـه  نآ  ملیف  لاـنیف  یلو  دنتـشادن ، یبهذـم 

1 .« متفگ یمن 
صص 60 و 67. تشهبیدرا 1375 ، هرامش 8 ، ناتسین ، هلجم   . 1

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  رهطم  مرح  متفه : لصف 

رهطم مرح  هچخیرات 

نآ رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  هک  تسا  هدوب  يا  هبارخ  ماش ، رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هوکشاب  یتوکلم و  هاگراب  هنیشیپ 
مرح نابایخ  رد  رهطم  مرح  دراد . رارق  يوَمَا  دجـسم  زا  یمک  هلـصاف  اب  یمیدق و  هچرازاب  رانک  رد  هزورما  فیرـش  ناکم  نیا  دنداد . ياج 

1. دوش یم  متخ  لصیف » کلم   » نابایخ هب  هک  تسا  هدش  عقاو 
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یلو تسین ، تسد  رد  یقیقد  یهاگآ  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  مرح  يانب  تخاس  هرود  نیلوا  زا  هتفای ، ماجنا  ياـه  شهوژپ  ساـسا  رب 
هدش لقن  هنوگ  نیا  خیراوتلا  بختنم  باتک  رد  هراب  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  دوخ  روتـسد  هب  انب  دیدجت  نیتسخن 
رتخد هک  دـنک  یم  لقن  یقـشمد  میهاربا  دیـس  زا  هطـساو  نودـب  زین  وا  راوگرزب و  ردـپ  زا  یماش  یلع  دـمحم  خیـش  راوگرزب  ملاع  : » تسا
هداتفا بآ  نایم  رد  نم  ربق  وگب  تردـپ  هب  دـیامرف : یم  يو  دـنیب . یم  باوخ  رد  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یبش  میهاربا  دیـس  گرزب 
ننست لها  راشف  لیلد  هب  وا  یلو  دنک ، یم  لقن  شردپ  يارب  ار  باوخ  وا  دننک . ریمعت  ار  نآ  دنیایب و  وگب  دنک . یم  تیذا  ارم  ندب  تسا و 

رتخد کی  باوخ  هطساو  هب  دیوگ  یم  دوخ  اب  وا  یلو  دنیب ، یم  ار  باوخ  نامه  میهاربا  دیس  رگید  رتخد  مود ، بش  دهد . یمن  رثا  بیترت 
شردـپ يارب  دـنیب و  یم  ار  باوخ  نامه  زاـب  يو  کـچوک  رتخد  موس ، بش  دز . تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  ربق  هب  ناوت  یمن 

دوخ مراهچ ، بش  دنک . یمن  ییانتعا  دهد و  یمن  دوخ  هب  ار  يراک  نینچ  تأرج  یلو  دوش ، یم  تحاران  میهاربا  دیـس  دـنک . یم  فیرعت 
ربخاب نم  ربق  ریمعت  يارب  ار  قشمد  یلاو  ارچ  : » دیوگ یم  يو  هب  باتع  اب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  میهاربا  دیس 

«. دینک مادقا  راک  نیا  يارب  عیرس  يدرکن ؟
رد ات  دهد  یم  ربخ  رهش  ینس  هعیش و  ناملاع  هب  ار  نایرج  مه  وا  دیوگ و  یم  زاب  قشمد  رهش  یلاو  يارب  ار  نایرج  میهاربا  دیس  ادرف  حبص 

دیـس دوخ  دنفاکـش . یم  ار  ربق  گنـس  دنوش . یم  لمع  دراو  ربق  ریمعت  يارب  لماک  تراهط  لسغ و  اب  یگمه  دنریگب . یمیمـصت  هراب  نیا 
هداتفا بآ  نایم  رد  تسا و  ملاس  زونه  ترـضح  ندب  دنیب  یم  دراد ، یمرب  ار  دحل  گنـس  دیـس  یتقو  دـنک . یم  مادـقا  ریمعت  يارب  میهاربا 

یم ریمعت  ار  نآ  زور  هس  زا  سپ  دـنور و  یم  ربق  لـخاد  يا  هدـع  دـنهد . یم  رارق  شناوناز  يور  دروآ و  یم  نوریب  ربق  زا  ار  ندـب  تسا .
رب يدیدج  ربق  گنس  دنیچ و  یم  ار  ربق  دراذگ و  یم  ربق  لخاد  ار  شرهطم  ندب  ترضح ، نفک  ندرک  ضوع  زا  سپ  میهاربا  دیس  دننک .

.« دراذگ یم  نآ  يور 
2. تسا هدرک  رکذ  ق  لاس 1280 ه .  ار  دادیور  نیا  خیرات  باتک ، هدنسیون 

تلود مظعا  ردـص  کـباتا ، ناـخ  رغـصا  یلع  ازریم  تسد  هب  يرجه  لاس 1323  رد  مود ، راب  يارب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هاـگمارآ 
ـ  ماظن لآ  لماک  دیـس  و  یلع » دـمحم  دیـس   » تسد هب  يرتهب  يرامعم  اب  هاگراب  يانب  يرجه ، لاس 1334  رد   3. دیدرگ انب  دیدجت  ناریا ،
هب ار  يا  هدـش  يراکالط  حیرـض  نارهت  يارهزلا  ینب  تأـیه  زین  ق  لاس 1376 ه .  رد  دش . هتخاس  یقـشمد ـ » ماظن  دمحم  دیـس   » نادنزرف

. درک هیده  هناتسآ 
ندوب دودحم  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  فیرـش  مرح  ترایز  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نادنم  هقالع  هژیو  هجوت  لیلد  هب  نآ ، زا  سپ 

، یلاخلخ هّللارـصن  خیـش  ردـص ، یـسوم  ماما  لماش  یهورگ  یتسرپرـس  هب  مرح  هعـسوت  راک  ناریاز ، لاح  هافر  يارب  مرح ، یترایز  ياـضف 
هب یلو  دندیـشوک ، مرح  هعـسوت  رد  مرح ، فارطا  ياه  هناخ  دیرخ  اب  نانآ  دش . زاغآ  یمظاک  يدرو  اضردیـس  ینادمه و  مساقلاوبا  جاح 

. دیماجنا لوط  هب  لاس  نیدنچ  ات  راک  نیا  یتیموق  ياه  بصعت  هناضرغم و  ياه  يراک  عمط  یضعب  لیلد 
هعـسوت راک  هیروس ، یتلود  ياه  ماقم  روضح  اـب  ش ، خـیرات 1364 ه .  رد  نایعیـش ، کمک  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیانع  اب  هتبلا 

. تسا عبرم  رتم  نآ 4500  تحاسم  هک  دمآ  رد  ینونک  لکش  هب  رهطم  مرح  هام ، جنپ  تدم  رد  تفای و  همادا  یمسر  روط  هب  رهطم  مرح 
ص 41. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 1

ص 171؛ ج 2 ، نیطبسلا ، یناعم  ص 395 ؛ عومدلا ، جاهنم  زا : هتفرگرب  مشـش ، باب  ص 388 ، یناسارخ ، مشاهالم  خـیراوتلا ؛ بختنم   . 2
ص 238. راصبالارون ،

ص 23. ج 7 ، هعیشلا ، نایعا   . 3

تربع هیام  دیزی ؛ روگ 
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: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  نّیزم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 25  هب  تسا ، یناهفصا  نادنمرنه  راک  هک  ترضح  رهطم  حیرض 
1 .« ینادرگ یم  راوخ  یهاوخب ، ار  هک  ره  یهد و  یم  تزع  یهاوخ ، یم  ار  هک  ره  ادنوادخ ! »

یبوخ هب  هدیدرگ ، لیدبت  قشمد  ناد  هلابز  هب  هک  شردپ  دـیزی و  ناشن  مان و  یب  روگ  لباقم  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یتوکلم  مرح 
. تسا فیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رگنایامن 

یم هکره  زا  وا  دوش . هاگآ  هیواعم  ربق  عضو  زا  دـشوک  یم  قشمد  هب  يرفـس  رد  هطورـشم ، رـصع  فورعم  ملاع  ییابطابط ،» دـمحم  دیـس  »
ار وا  ات  دوش  یم  رضاح  دایز  يا  هیارک  اب  یچ  هکـشرد  کی  هک  نیا  ات  دنور  یم  هرفط  وا  هب  خساپ  زا  يزیمآ  ترفن  هاگن  اب  یگمه  دسرپ ،
رد تشاد . هلپ  هس  اب  يرتم  کچوک 20  قاتا  رد  هک  دوب  يا  هبارخ  طایح ، تشادن . رهـش  زا  يدایز  تفاسم  : » دیوگ یم  وا  دربب . اج  نآ  هب 
اب ندیسیر  خن  لوغـشم  طایح  هشوگ ي  رد  ینزریپ  دندرک . یم  انـش  نآ  رد  یباغرم  هس  دوب و  هدیدنگ  بآ  زا  رپ  یکچوک  ضوح  طایح ،

هنهک هچراپ  هک  دوب  فیثک  ربق  ود  قاتا ، لخاد  رد  دنور . یمن  اج  نآ  ماش  لها  نوچ  متـسین ، ماش  لها  هک  دیمهف  نم  ندید  اب  دوب . كود 
. دندوب هتشاذگ  شربق  يور  رب  مه  یمیدق  یسم  نادعمش  ود  دندوب و  هتخادنا  نآ  يور  يا 

2 .« تسا هداتفا  یناشن  مان و  یب  رد  هدش و  لیدبت  یناد  هلابز  هب  ریغص » باب   » رد نونکا  مه  دیزی  ربق 
ص 52. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 1

. شنیزگ اب   67 صص 51 ـ  ماش ، ناشخرد  هراتس   . 2

ماش سدقم  ياه  ناکم  رگید 

زا يرایـسب  دـلوت  لحم  نیمزرـس  نیا  تسا . ناهج  يابیز  قطانم  زا  ییاوه  بآ و  رظن  زا  نهک و  یندـمت  ياراد  یناتـساب ، ینیمزرـس  ماش ،
. تشگ لدب  يوما  ناگدنرد  تختیاپ  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روهظ  زا  نرق  کی  زا  رتمک  تشذگ  اب  هک  هدوب  یهلا  ناربمایپ 

هیلع يرگسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد   1 !« یتسپ یلاها  هچ  اما  یبوخ ، نیمزرـس  هچ  ماش ؛ : » دـیامرف یم  ماش  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ترضح دنتسه ، وا  اب  رفن  رازه  دص  هک  دنتفگ  دیسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هیواعم ، یچیپرـس  ربخ  یتقو  : » تسا هدمآ  زین  مالـسلا 

نادناخ زا  يرایـسب  مدرم ، نیا   2 .« موش لها  دییوگب  هکلب  ماش ، لها  دییوگن  دومرف : دـنا . ماش  لها  دـنتفگ : دـنا ؟ هفیاط  مادـک  زا  دیـسرپ :
نانآ مان  ندروآ  هب  اج  نیا  رد  دنک . یم  یناشفاوترپ  نیمزرس  نیا  رد  نانآ  كاپ  هربقم  نونکا  مه  هک  دندرک  دیهش  ار  مالسلا  مهیلع  یحو 

. مینک یم  هدنسب 
ص 361. ج 4 ، راحبلا ، ۀنیفس   . 1

. نامه  . 2

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نادنزرف  هاگمارآ 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  هاگمارآ  . 1
مالسلااهیلع موثلک  ما  ترضح  هاگمارآ  . 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع ؛  هنیکس  ترضح  هاگمارآ  . 3
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع ؛  يرغص  همطاف  ترضح  هاگمارآ  . 4

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  رتخد  هنومیم ؛ ترضح  هاگمارآ  . 5
مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هدیمح ؛ ترضح  هاگمارآ  . 6
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مالسلا هیلع  رایط  رفعج  نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 7
مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رسپ  رهابلا ؛ هّللادبع  هاگمارآ  . 8

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دنزرف  رفعج ؛ نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 9
البرک نادیهش  ياهرس  داجس و  ترضح  ماقم  . 10

نیعبات باحصا و  هاگمارآ 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  مداخ  سیمع ؛ تنب  ءامسا  هاگمارآ  . 1
مالسلااهیلع ارهز  ترضح  مداخ  هضف ؛ هاگمارآ  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارسمه  زا  هبیبح ؛ ما  هملس و  ما  هاگمارآ  . 3
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نذؤم  حابر ؛ نب  لالب  هاگمارآ  . 4

ینرق سیوا  هاگمارآ  . 5
يدع نب  رجح  هاگمارآ  . 6

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نذؤم  موتکم ؛ ما  نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 7
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هباحص  زا  یخرب  ورمع و  نب  دادقم  ینارهب و  يدنکدوسا  نب  دادقم  هاگمارآ  . 8

.( تسا ْسیَمُع  تنب  ءامسا  ناشیا ، ردام   ) مالسلا هیلع  یلع  بتکم  هتفای  شرورپ  رکبوبا و  دنزرف  رکب ؛ یبا  نب  دمحم  هاگمارآ  . 9

ناربمایپ هاگمارآ 

ناشیا سدقم  رس  نفد  لحم  ییحی و  ترضح  ِهاگمارآ  . 1
مالسلا هیلع  دوه  ترضح  هاگمارآ  . 2

مالسلا هیلع  رضخ  ترضح  هاگمارآ  . 3

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  ترایز 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
یَّلَص ٍدَّمَُحم  نیلَسْرُْملا  َو  ِءاِیْبنَألا  ِمَتاخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََرب . َو  هّللا ِ  ُۀَمْحَر  َو  ُمالَّسلا  َو  ُۀَّیَحت  ِْکیَلَع  َۀَّیَقُر ، انَتَدِّیَـس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِءاِسن ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  ُۀَـمِطاف  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  مـالَّسلا . ِْهیَلَع  ِبلاـط  یبَا  ِْنب  یلَع  َنینِمؤُْملاَریمَا  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهلآ . َو  ِْهیَلَع  هّللا ُ 
اَُهتَّیَا ِْکیَلَع  ُمالّـسلا  دـیهَّشلا . ِْنیَـسُْحلا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  تانِمؤُملا . نینِمْؤُْملا و  َُّما  يْربُْکلا  َۀَـجیدَخ  َْتِنب  ای  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  نیَملاـْعلا .

ُمالـسلا ۀَلِـضافلا . ُۀَّیکَّزلا  اهتیا  ِکیلع  مالـسلا  ۀَیقَّنلا . ُۀَّیقَّتلا  اَُهتَّیَا  ِکیلع  ُمالّـسلا  ِۀَّیـضْرَملا . ِۀَّیـضَّرلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َةَدـیهَّشلا . ُۀَـقَیدِّصلا 
ِكِدادْجَا َو  ِِکئابآ  َعَم  ِۀَّنَجلا  ِیف  ِكاوأَم  َو  َِکلِْزنَم  هّللا ُ  َلَعَجَف  ِِکنََدب . َو  ِکِحوُر  یلَع  َو  ِکیلع  هّللا ُ  یّلَـص  ُۀَّیهَْبلا  ُۀَـمُولظَْملا  اَُهتَّیَا  ِکیلع 

 ِ هّللا ُۀمحر  ِفیرَّشلا و  ِکِمَرَح  َلْوَح  َنیّفاْحلا  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  راّدلا و  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالّـسلا  َنیمُوصْعَملا . َنیرِهاطلا  َنیِبیَّطلا 
. نیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  نیرِهاّطلا . َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدّمَُحم  انَدِّیَس  یلَع  هّللا ُ  یّلص  َو  ُهتاکََرب  َو 

! داب وت  رب  دنوادخ  ّتیحت  دورد و  هیقر ! يا  گرزب ! يوناب  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
هیلع نینمؤملاریما  رتخد  يا  وت  رب  مالس  داب ! شنادناخ  وا و  رب  یهلا  يانث  مالـس و  هک  دمحم  ادخ ، هداتـسرف  نیرخآ  تخد  يا  وت  رب  مالس 
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ترضح نانمؤم ، راوگرزب  ردام  رتخد  يا  وت  رب  ادخ  دورد  مالسلااهیلع .  ارهز  همطاف  ناهج ، يوناب  گرزب  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  مالـسلا . 
نآ يا  وت  رب  دورد  دیهش . راتفگ  تسار  يا  داب  وت  رب  ادخ  دورد  مالسلا .  هیلع  دیهـش  نیـسح  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  مالـسلااهیلع .  هجیدخ 

. هتخیهرف نمادـکاپ و  يوناب  يا  وت  رب  مالـس  هدیدنـسپ . راگزیهرپ و  يوناب  يا  وت  رب  راـگدرورپ  ّتیحت  یتشگ . یـضار  قح  ياـضر  هب  هک 
دزن تشهب  رد  ار  وت  هاگیاج  دـنوادخ  وت . مسج  حور و  رب  وت و  رب  دـنوادخ  ياـنث  مالـس و  هدـید . متـس  راوگرزب و  يوناـب  يا  وت  رب  مـالس 

رب مالـس  دیدز . مقر  دوخ  رب  ییوکین  هاگیاج  هچ  دیتخاس و  هشیپ  هک  يربص  نآ  رب  مالـس  دـهد . رارق  تموصعم  كاپ و  هتـسراو و  ناکاین 
نادناخ دمحم و  ام  ياقآ  رب  ادـنوادخ  داب . امـش  یگمه  رب  راگدرورپ  تیحت  دـنا . شدرگ  رد  تا  یتوکلم  مرح  درگادرگ  هک  یناگتـشرف 

! ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  هک  تسرف  دورد  شکاپ 

یسراف بدا  هدیزگرب  مود : شخب 

راعشا هدیزگرب 

هراشا

، هدمآرد مظن  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يریـسا  يارجام  هدش و  هدرب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  نآ ، رد  هک  يا  هدورـس  نیرت  نهک 
رقاب ماما  زا  اروشاع  ترایز  نایوار  زا  یکی  وا  تسا . مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما  رـصاعم  نارعاش  زا  هریمع ـ » نب  فیـس   » زوس ناج  هدیـصق 

نآ تیب  دنچ  نادرگرب  کنیا  دروآ . یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  راب  ود  كانزوس ، دنلب و  هماکچ  نیا  رد  هک  تسه  مالـسلا  هیلع 
: میروآ یم  ار 

. نک هاتوک  ار  تشنزرس  ریذپب و  ار  مرذع  هدید ! يا  سپ  ناراوگرزب ؛ نیا  تبیصم  تسا  گرزب  ردقچ 
راّدغ نمـشد  لد  هیقر ، فعـض  يروجنر و  لاح  هب  تسبرب . تخر  شناور  زا  شمارآ  تشگ ، ادـج  هنیکـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو 

رارکت زگره  هک  دیـسر  ییاه  تبیـصم  موثلک  ما  رب  دش . دهاوخن  هتفریذپ  شنمـشد  رذع  یلو  دهاوخب ، رذع  وا  زا  تمایق  رد  دیاب  تخوس .
. دناشوپ کشا  اب  ار  شا  هرهچ  دش و  دهاوخن 

همطاف ناشردام  هک  ماـگنه  نآ  رد  دنتـسیرگ . یم  وا  رب  زوس  هآ و  ترـسح ، اـب  هک  ار  هیقر  هنیکـس و  موثلک و  ما  منک  یمن  شومارف  زگره 
: دناوخ یم  ار  یسک  ینادرگرس  یتحاران و  اب  هک  یسک  دننام  دندز ؛ یم  ادص  ار  مالسلااهیلع 

دولآ كاخ  ِنیمز  يور  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  یناشفا  وترپ  كاخ  يور  هدراهچ ، بش  هام  دننام  هک  تسوت  نیـسح  نیا  همطاف ! ردام ، يا 
1. دنروانش شنوخ  رد  شیاضعا  هعطق ، هعطق  و 

ص 140. ینسحلاوبا ، یلع  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس   . 1

هناورپ یب  عمش 

مشوماخ هدرک ، مبآ  هک  سب  شتآ  هک  معمش  نآ  نم 
مشومارف هناورپ  دنچ  زا  ریغ  دندرک  همه 

نم دنرب و  یم  شیارب  لگ  سک ، دش  رامیب  رگا 
مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  لگ ، هتسد  ياج  هب 

ام رب  دش  دازآ  بآ  هنشت ، بل  يا  وت  لتق  زا  سپ 
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مشون یمن  مماک ، رب  بآ  نیا  تسا  شتآ  رارش 
ددرگ نفک  نم  مسج  دنشوپ و  ایروب  رد  ار  وت 
مشوپ یمن  نت  رب  نفک  زگره  تردام ! ناج  هب 
دمآ نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 
مشوگ دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
مدایرف هنیس ، سبح  دش ز  یم  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درک  یم  تلتاق  هنایزات ، برض  هب 
نمشد هدنخو  ماش  لها  گنس  رای و  قارف 

مشود رب  تسا  نیگنس  هوک ، نیا  مکدوک ، رخآ  نم 
يزاب دنک  بشما  ما  یتسه  اب  تذفان  هاگن 

مشوه  درب  یم  رس  زا  هگ  ناج ، دناتس  یم  نت  زا  هگ 
راگزاس اضر  مالغ 

شود هب  هناخ  لفط 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم 
تسین مزال  هنارت  متفرگ ، سنُا  هلان  هب 
متشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید ، کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  ار  شود  هب  هناخ  لفط 
تسا یفاک  ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 

تسین مزال  هناشن  میور ، هلال  هب  رگد 
دیسیونب هانگ  یب  ِنم  ربق  گنس  هب 

تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 
: متفگ وا  هب  دز و  تفرگ و  هناهب  ودع 

تسین مزال  هناهب  ممیتی ؛ هک  ارم  نزب 
تسا سب  هبارخ  هشوگ  ناهج ، کلم  ارم ز 

تسین مزال  هنال  تسا ، ریسا  هک  یلبلب  هب 
! رادب تسد  هّمع  هدرک ، ملجخ  تتبحم 
تسین مزال  هناش  هتسش ، نوخ  هب  فلز  يارب 
تسا ردپ  رس  شبش ، غارچ  هک  یکدوک  هب 

تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 
راگتسر اضر  مالغ 

نیسح رانک 
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تشادن هنایشآ  دوب و  یلبلب 
تشادن هنال  التبم و  سفق  هب 
نیسح ِقشع  ماد  هب  هداتفوا 

تشادن هناد  بآ و  هب  یجایتحا 
ارهز زج  میتی ، ّرد  دوب 

تشادن هناگی  ِرهوگ  نیا  فدص ؛
ماش هبارخ  هشوگ  رد  هتفخ 

تشادن هناخ  يوس  هب  نتفر  لیم 
درک یم  ردپ  رس  اب  لد  درد 

تشادن هناور  هژم  زا  لد  نوخ 
ارم تخوس  هچ  رگا  اباب  تفگ 

تشادن هنابز  نم  قشع  شتآ 
نیگمغ هتسکش  لد  نم  اب 

تشادن هنامز  ارچ  شزاسرس 
مدوب لد  هتسکش  میتی و  نم 

تشادن هنایزات  بات  نم  نت 
نیسح رانک  دهد  ناج  ات  تساوخ 

تشادن هناهب  رگا  نیا  زا  رتهب 
« قفش  » یتجهب نیسحدمحم 

هناورپ لد  زوس 

دشابن هناورپ  لد  رد  نم  لد  زوس 
دشابن هناوید  قشاع  نم  وچ  هناورپ 

مه نم  يرادافو  هک  مزوسب  عمش  يا 
دشابن هناورپ  يرادافو  رتمک ز 

مناهن هناریو  هشوگ  نیرد  جنگ  نوچ 
دشابن هناریو  هشوگ  زج  هب  جنگ  نوچ 

نک رذگ  تسود  يا  یبش  کی  ام  لفحم  رد 
دشابن هناگیب  مدرم  زا  رثا  اج  نیاک 

اما مشاب و  سفق  راتفرگ  غرم  نوچ 
دشابن هناد  مرگج  ِنوخ  هرطق  زج 

نم لد  اباب ز  وت  رهم  دورن  زگره 
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دشابن هناسفا  وچ  تسا ، قشع  هصق  نیا 
تیور وترپ  زا  زج  هب  یغارچ  عمش و  هن 

دشابن هناخمغ  هبلک و  نیا  هشوگ  رد 
نم لد  لاح  زا  یلفاغ  ارچ  وت  اباب 

دشابن هنادرُد  نم  زا  تربخ  زگره 
فقس یب  هناریو  هشوگ  زج  هب  ماش  رد 

دشابن هناخ  رگد  هراچیب ، نم  رهب 
ییاضر نیسحلادبع 

هناریو جنگ 

ما هدید  لاس  لهچ  ِجنر  هلاس ، هس  رد  نم 
ما هدیزخ  ناریو  هبلک  جنک  هب  مجنگ ،

یگنشت هار و  ِمتس  یمیتی و  درد 
ما هدینش  ادعا  تتامش  رتهب  اه  نیز 

قشع ریسم  ردنا  نم  ياپ  هتشگ  حورجم 
ما هدیود  نالیغم  راخ  يور  هب  سب  زا 

ار هلاس  تصش  هر  هلاس ، هس  ما  هدرک  یط 
ما هدیشچ  ار  ناهج  مرگ  درس و  هرابکی 

اون یب  مولظم  نم  وت ، لصو  هار  رد 
ما هدیرب  لد  تدوخ  ناج  هب  اوسام  زا 

م ح ـ 

هلفان زامن 

تشاد هلحار  نانع  شتسد  هب  قشع  هک  یبش 
تشاد هلفاق  هب  رظن  یمیتی  رود ، هار  ز 

درک یم  رفس  ناوراک  نآ  هرمه  هب  شلد 
تشاد هلصاف  هچ  رگا  ناریسا  ناوراک  ز 

تسا یفاک  ردق  نیمه  وا  مغ  درد و  جنر و  ز 
تشاد هلبآ  شیوخ  حورجم  کچوک و  ياپ  هب 

شا هدش  مگ  رهب  همولظم  بنیز  هنابش 
تشاد هلفان  زامن  رد  قح  هگرد  هب  اعد 

ییافو مشاه  دیس 
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لدع خاک 

دش هناریو  هشوگ  رد  شلزنم  هیقر  ات 
دش هناد  بآ و  رازلگ و  زا  رود  لبلب  وچ  مه 

درک داجیا  متس  خاک  رب  رد  یلدع  خاک 
دش هناریو  نآ  زا  ناریو  متس ، دادیب و  خاک 

شلفحم عمش  دیدرگ  وا  باب  سأر  هک  نوچ 
دش هناورپ  ردپ ، راسخر  عمش  درگ  هب  وا 
نابغاب شیپ  هب  لگ  نآ  افج  زا  رپرپ  تشگ 

دش هناخلگ  هدش ، رپرپ  لگ  ناز  هبارخ  سپ 
تشاذگ نید  ظفح  رهب  هبارخ  رد  ار  وا  بنیز ،

دش هنادرُد  نآ  غاد  اب  مغ  ِماش  زا  ناور  دوخ 
ماش يوس  هرابود  ار  بنیز  دروآ  وا  قشع 

دش هنامیپ  مه  زاب  هیقر  اب  بنیز  هک  ات 
رورنه یلع 

هودنا رپ  زار 

منک یم  اغوغ  هناریو  نیا  جنُک  بشما  همع 
منک یم  اوسر  هلمج  ار  ناگشیپ  تیانج  نیا 

ملزنم ناریو  هتشگ  ملوسر ، غاب  لبلب 
منک یم  انیس  روط  نوچ  ار  هناریو  نیمه  نم 
ارس ناریو  نیا  رد  بشما  نم  باب  دیایب  رگ 

منک یم  اشفا  شدزن  ار  دوخ  هودنا  رپ  زار 
بارخ مزاس  دوخ  هآ  زا  دیزی  دادیب  خاک 

منک یم  ارجا  زورما  ار  همانرب  نیمه  نم 
ماش رهش  رد  اپ  هب  ون  زا  منک  یم  یبالقنا 
منک یم  اغوغ  روش و  منیشن ، لد  نایب  اب 

ارم ياباب  وت  یتشُک  رگا  زورما  دیزی ! يا 
منک یم  ارهز  دزن  تیاکش  نم  رشحم  زور 

هتفیش

ماش هبارخ 

دوب هدمآ  هآ  کشا و  هب  نیزح  يارهز 
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دوب هدمآ  هاگن  هب  ناشیرپ  لیربج ،
یقبط نایم  رد  هبارخ  جنک  رد 

دوب هدمآ  هام  ینامهم  هب  دیشروخ 
داژن یبارهس 

هّللاراث

هّللاراث رس  هناریو  هب  تفر  نوچ 
هاگآ دش  نوچ  هیقر  ردپ ، لاح  زو 

: تفگ هدز  تریح  تفرگ و  لغب  هب  ار  رس 
هّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال 

رپ لاب و  یب  سونقق  سانشان 

دهاوخ یم  رپ  لاب و  هراتس ، سونقق 
دهاوخ یم  رحس  يراحص  فطل  لگ ،
دیرپ باوخ  زا  هیقر  بش ، تکاس  رد 
دهاوخ یم  ردپ  رگج ، نوخ  بنیز  زا 

لد محر  اضر  مالغ 

یبدا نوتم  هدیزگرب 

مغ هتشرف 

شوگ رد  شنیگنس ، ضغب  كاوژپ  دوب . اهر  مرگ  میسن  رد  شا  یکاخ  رَجعم  دیکچ . یم  شا  هتسخ  هاگن  زا  هناد  هناد  هصغ ، دوب و  هدرسفا 
. تفگ یمن  چیه  یلو  دیچیپ ، یم  نامز 

هزاریـش باتک  درک . یم  اشامت  هزین  رب  ار  دیـشروخ  شهاگن ، هدروخ  ناراب  هرجنپ  تشپ  زا  دوب و  هتفرگ  ناـهد  هب  يربص  یب  تشگنا  اـهنت 
شکچوک لد  رب  وا  هنهرب  ياهاپ  مخز  درک . یم  مسجت  دیـشروخ  مرگ  شوغآ  رد  ار  هناردـپ  تبحم  دز و  یم  قرو  مارآ  ار  ییاهنت  هدـش 

. تشادن ییانمت  چیه  ردپ  راسخر  يدیشروخ  رب  هسوب  زج  شنازرل  هدش و  لفق  ياه  بل  دز و  یم  رتشین 
هنهک و ياه  سابل  تشادن . اج  کی  ار  همه  نیا  بات  کچوک ، لد  نیا  دوب و  نابرهمان  نمشد ؛ غاد و  میـسن ؛ هصغ ، نیمز ؛ مغ ، نامـسآ ؛
ار مغ  نیگنـس  ناوناز  ندرک  لغب  ناوت  شناتـسد  دوب . هدش  اه  ینابرهمان  رهـش  هفطاع  یب  ناکدوک  يامن  تشگنا  دیـشروخ ، رتخد  یکاخ 

. دوب هبارخ  نیشن  نامهم  دنک . بوذ  ار  شا  هصغ  درس  رولب  تسناوت  یم  دیشروخ  وترپ  يامرگ  اهنت  تشادن و 
تفای تیعقاو  رون  زا  یقبط  نایم  رد  رادید  نیریش  يایؤر  دیبات . هبارخ  يدیماان  رد  دیـشروخ  دش و  ناتـسلگ  هبارخ  شتآ  اه ، بش  زا  یبش 

. تفرگ دوخ  نایم  رد  ار  رون  هنابیرغ ، یعامس  و 
دـش و شلد  ياهدرد  همه  شخب  مایتلا  دیـشروخ ، عاعـش  دیـشک . دوخ  شوغآ  رد  ار  ینامـسآ  قشع  نیرت  يدیـشروخ  قشاـع ، ِکـچوک 
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وزرآ غاب  ياه  هسوبلگ  نیرتابیز  دیلاب و  یم  دوخ  نامهم  رب  كدوک  درب . دای  زا  دوخ  فیطل  کچوک و  مادنا  رب  ار  متس  هایـس  ّدر  شزوس 
. درک یم  دیشروخ  هفحت  ار 

شدرز هرهچ  دش و  راشرـس  رون  زا  هک  اج  نآ  ات  دناشک  یم  دوخ  کچوک  لد  رد  ار  دیـشروخ  ياهتنم  یب  زا  يوترپ  هنابیرغ ، زان  ره  اب  وا 
1. دیشروخ رتخد  رب  مالس  دش . وحم  دیشروخ  رد  هک  ردق  نآ  دیشخرد ، دیشروخ  ناسب 

. هدنسیون  . 1

هبارخ تبرغ 

زا تراسا و  هنایزات  مخز و  یگنـشت و  ِجنر  مامت  دـناوت  یم  هنوگچ  هلاس  هس  بلق  کی  تسا . یقیمع  درد  یمیتی ، تسا و  تخـس  تراسا 
وا شزاون  یب  ار  یبش  هتخومآردپ و  بلق  نابرض  زا  ار  ندیپت  هک  يا  هلاس  هس  کچوک  بلق  مه  نآ  درخب ؛ ناج  هب  ار  یمیتی  درد  رتدب  نآ 

. تسا هدرب  ثرا  هب  وا  زا  مه  ار  یگرزب  تسا و  نیسح  هیقر  وا  اما  اما ... تسا ! هدناسرن  حبص  هب 
دیوج یم  ار  شردپ ـ  شقشع ـ  مامت  واکجنک ، ياه  هاگن  اب  درادن ، مارآ  يا  هظحل  دریگ و  یم  غارس  همع  زا  ار  ردپ  اروشاع ، زا  سپ  هیقر 

»؟ تساجک میاباب  همع ! : » دسرپ یم  مه  زاب  وا  دراذگ و  یم  خساپ  یب  ار  وا  شسرپ  بنیز ، توکس  و 
همع و ياپ  هباپ  وا ، يور  رادـید  ردـپ و  زا  يا  هناشن  نتفای  ِدـیما  هب  هیقر  یلو  اسرف ، تقاط  نآ  تنحم  تسا و  تخـس  هچرگا  تراسا  جـنر 

... . دروآ یمن  رب  مد  دیامیپ و  یم  ار  نابایب  ناریسا  رگید 
باـت رگید  یلو  دوش ، یم  هبارخ  دراو  رگید  ناریـسا  اـب  هیقر  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  هاـگلزنم  تسا و  ماـش  هبارخ  اـج  نیا 

»؟ تساجک میاباب  همع ! : » شسرپ نامه  زاب  درادن و  شمارآ  رارق و  يا  هظحل  ردپ ، يوجو  تسج  رد  تسا ؛ ناشیرپ  درادن . يرود 
هب ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  دنروآ و  یم  وا  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دنهد ؛ یم  ار  هیقر  يرارق  یب  خـساپ  نایماش  راب ، نیا  و 

... . دنک یم  ساسحا  ار  شرهمرپ  ناتسد  دروآ و  یم  دای 
نیسح يارب  دش ، یم  نامیتی  يالب  رپس  هک  ار  همع  ياه  ندروخ  یلیـس  اه و  هنایزات  دنک ؛ یم  هوکـش  ردپ  دزن  نید  یب  نارفاک  نیا  زا  هیقر 
يارب هک  اه  هتفگان  هچ  ودهد  یم  ناشن  وا  هب  دوب ، ردپ  ياه  هسوب  نیرت  نابرهم  هاگ  هسوب  ینامز  هک  ار  شا  یلین  تروص  دنک ، یم  وگزاب 

! دیوگ یمن  مالسلا  هیلع  نیسح 
سک چـیه  دوبن . ردـپ  رـس  زا  وت  ندرک  ادـج  يارای  ار  سک  چـیه  بش ، نآ  درک . یم  مارآ  ار  اـه  لد  همه  هبارخ ، رد  وت  روضح  هیقر ! يا 
هشوگ زا  کچوک  يا  هتـشرف  دننام  هک  دناوخ  تیارب  ار  نتفر  دورـس  نیمادک  ردپ ، ياه  مشچ  یتفگ . هچ  ردپ  رـس  اب  وت  بش  نآ  دیمهفن 

1! يداهن اج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  تبرغ  يدیشک و  رپ  ردپ ، شیپ  یلعا و  شرع  ات  هبارخ  نیا 
ییوگوم ماهلا 

دنفسا 1380. هرامش 36 ، تاراشا ، هلجم   . 1

توکس زا  يدایرف 

نیریـش ياه  كواـکچ  تشد  کـی  نتـشک  ینعی  وت ؛ نارجه  كرد  تسا . تخـس  شندرک  رواـب  تسوت ؛ تاـفو  بش  بشما  دـنیوگ  یم 
! ایقاقا ناتسلگ  کی  ياه  گرب  لگ  ندرک  رپرپ  ینعی  نابز ؛

خیرات هک  میناد  یم  ردق  نیمه  يا . هتفرگ  توکـس  شمارآ  هدـننک ، هتـسخ  ياهرفـس  زا  سپ  تسا  زور  دـنچ  ییوگ  متفگ ، یم  بشما  زا 
. هبارخ هژاو : نیا  تسا  نیگنس  بجع  دنراذگب ؛ ماش  رد  نات  هناخ  رب  دنا  هتسناوت  مان  کی  اهنت  اهنت و  تسدربز ، ناراگن 
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یناشفا رون  زا  هک  دید  یم  دوخ  هب  باتفآ  یک  دنیبب . نیـشن  كاخ  ار  هّللا  لآ  دوخ ، نارذـگ  رد  داد  یم  هزاجا  دوخ  هب  راگزور  لایخ  یِک 
. دشاب لجخ  شا 

رد تیاباب  هک  یتسناد  یم  وت  اما  يرادن ؛ اباب  وت  دنتفگ : یم  يدیرخ . یم  تکچوک  ناج  هب  ار  اه  هچب  دنخشین  زورما  ما  هدینـش  ناج ! هیقر 
مه نم  يدیـسر ، ماش  هب  یتقو  هک  تفگ  وت  هب  درک ، یم  یظفاحادـخ  همه  اب  یتقو  شدوخ  دوب . هتفگ  شدوخ  مناد ، یم  يرآ  تسا . رفس 

. میآ یم 
؟ دوب هدنام  تنامشچ  رد  یکشا  رگم  یلو  ادص ، یب  اما  يا ؛ هدرک  هیرگ  یلک  يا ، هدش  هتسخ  یلیخ  زورما  مناد  یم 

اباب رگا  یلو  دناوخ ، یم  هتـسشن  ار  شزامن  رگید  تا  همع  اجک ؟ امـش  اجک و  بنیز  تا  همع  یگتـسخ  اما  دنا ، هتـسخ  همه  باوخب ، دوز 
! وگن يزیچ  وا  هب  دمآ 

تـسد دنور . یم  هار  شا  هیاس  يور  هبارخ ، ياه  يدنلب  یتسپ  هک  تسا  همع  یهایـس ، نیا  دنباوخ و  همه  مسیون . یم  تیارب  نم  باوخب !!
. تسا هتخاس  ناریو  نینچ  نیا  ار  هبارخ  ياهراوید  هک  تسا  تیمولظم  داـیرف  يادـص  اـهنت  دـناسر . یم  همه  رـس  يـالاب  ار  دوخ  راوید ، هب 

یم اعد  لد  رد  بترم  مناد . یمن  ارچ ؟ تسین ؛ يداع  بشما  اما  دـننیب ؛ یم  ار  تموکح  ياـه  هدـعو  باوخ  مه  نمـشد  ياـه  همزگ  یتح 
... . دریگب هناهب  دشاب و  هنادزان  رگا  مه  نآ  هبارخ ، نیا  رد  مه  نآ  دنیبن . ار  شا  هدرک  رفس  زیزع  باوخ  یسک  هک  منک 

ار شباوخ  هک  متـسناد  اباب ! هناهب  دش . یم  دیابن  هک  نامه  دوب ، وت  يادـص  دناکـشخ ؛ یم  ولگ  رد  ار  توکـس  دایرف  يا ، هیرگ  يادـص  ... 
. دوب هداد  لوق  شدوخ  یتشاد ؛ قح  يا ! هدید 

مـشخ يادص  درب . یم  تراسا  هب  ناشنامـشچ  زا  ار  باوخ  دناجنر و  یم  ار  اه  هچب  لد  تا ، هیرگ  قه  قه  درک . یمن  تمارآ  همع  نانخس 
نآ هب  مزاـنب  دوـب . هدرک  رت  هایـس  ار  ناشدـیلپ  شمارآ  تا ، هیرگ  يادـص  دـنازرل . یم  ار  همه  نت  تساوـخ ، یمرب  ناگنحـش  شرغ  زا  هک 

. دز مهرب  ار  هشیپ  رفک  هاشداپ  شمارآ  هک  تا  هنادرد  ياه  کشا 
وپاکت هب  تندرک  مارآ  يارب  ییوگ  دـنک . یم  هنخر  شنورد  تثابخ  زاب  بش  همین  یهایـس  رد  دیـسر . یمن  اج  نیدـب  راـک  شاـک  يا  اـما 

. درازایب رتشیب  ردپ  دای  زا  يا  هیده  اب  ار  تا  ییایرد  رطاخ  ات  دتسرفب  يا  هفحت  تیارب  دیاش  تسا . هداتفا 
هانپ هبارخ  زا  يا  هشوگ  هب  همه  دزادنا . یم  بات  بت و  رد  ار  ناوناب  بلق  گنهآ  برض  ناشیاه ، ماگ  يادص  دنیآ ؛ یم  هبارخ  هب  نازابرس 

. یهد یم  حیجرت  ار  همع  يا . هتسشن  رظتنم  تکانزوس ، ياه  هیوم  اب  اهنت  ياهنت  هبارخ ، طسو  رد  وت  دنرب . یم 
؟! متساوخن اذغ  هک  نم  همع ! یلو 

. دنراذگ یم  نیمز  هب  تلباقم  رد  ار  قَبَط 
... . نیسح تیاباب  ناج  رادم ! رب  بنیز  تا  همع  هدیمخ  دق  هب  ار  وت  رادم ! رب  شوپرس  ناج ...! هیقر  اما 

یم یناشفا  وترپ  نامسآ  هب  رون  دور و  یم  رانک  شوپرـس  دنک . یم  ییامندوخ  دیزی  هفحت  دوش . یم  زارد  قبط  يوس  هب  تکچوک  ناتـسد 
يارب ار  يا  هشوگ  دنـشک و  یم  رانک  غاد  درد و  زا  همه  دوش . یم  اپرب  هرابود  ییاروشاع  دنبوک . یم  هبارخ  راوید  هب  رـس  مرح  لها  دـنک .
هدروخ ناراب  هرجنپ  تشپ  زا  ار  وت  همه  الاح  يدوب ! رت  قاتشم  همه  زا  رادید  يارب  وت  ینیـسح ! رتخد  وت  اما  دننک . یم  رایتخا  درد  نیکـست 

! يدرک یم  ییاریذپ  دیاب  وت  يدوب و  وت  ردپ  نابزیم  دنا . هتشگ  وت  ییارس  هحون  توهبم  دنرگن و  یم  مشچ ،
. دوبن یلین  مه  وت  تروص  يرآ ! دوبن . ینوخ  شتروص  تفر ، یم  یتقو  ردپ  اما  اما ... ینابسچ . یم  هنیس  هب  ار  ردپ  رس 

ياراـی ار  یـسک  ینز و  یم  همطل  دوـخ  هب  يزیر ؛ یم  کـشا  ینز ؛ یم  هلاـن  ینک ! یم  هیوـم  تسا . هناـمز  خرچ  هایـس  شدرگ  رثا  اـه  نیا 
. دنزیر یم  کشا  دنهد و  یم  ناکت  رس  دننک ؛ یم  دییأت  ار  تیاه  فرح  دنهد و  یم  يرای  کشا  اب  ار  وت  اهنت  تسین . یسردایرف 

دزیر و یم  رـس  هب  كاخ  دور . یم  وت  يوس  هب  همیـسآرس  همع  دوش و  یم  شوماخ  تا  هلان  يور ، یم  هرفط  ردپ  رادید  زا  دوز  ردـقچ  اما 
1. يدوب هتفر  ردپ  ینامهم  هب  وت  يرآ ، دشک . یم  دایرف 
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(. شنیزگ اب   ) ناسدقم داوج  ییحی   . 1

نازاس همانرب  اب  هارمه  موس : شخب 

یلک ياهداهنشیپ 

مه داجیا  ناراوگرزب ، نآ  هب  طوبرم  ياهدادـخر  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رتهب  هیارا  يارب  يزیر  هماـنرب  ياـهروحم  زا  یکی  . 1
بادآ و یخرب  يراگدنام  مدرم و  رد  هبذاج  داجیا  ببس  هویـش ، نیا  يریگراک  هب  تسا . یلم  موسر  بادآ و  گنهرف و  نیا  نایم  یگتـسب 

. ددرگ یم  یلم  موسر 
هب هنیمز  نیا  رد  قفوم  اتبسن  ياهراک  زا  یکی  دش ، شخپ  زورون  دیع  اب  نامز  مه  لاس 80 و  مرحم  رد  هک  مهد » بش  لایرس  ، » هنومن يارب 

دوخ نابطاخم  یبهذم ، گنهرف  یلم و  موسر  بادآ و  نایم  یگتسباو  داجیا  اب  دهاوخ  یم  هعومجم  نیا  رد  نادرگراک  اریز  دیآ ؛ یم  رظن 
. دنک قیوشت  لایرس  ياشامت  هب  دراد و  هاگن  یضار  لوصا ـ  هب  يدنب  ياپ  زا  یحطس  ره  رد  ار ـ 

بـش اب  بسانم  ییاروشاع و  ییاوه  لاح و  دـشوک  یم  اروشاع  ياهدادـیور  هب  میقتـسم  ریغ  يا  هراشا  اـب  هژیو و  یتفارظ  اـب  هعومجم  نیا 
ضرغ زا  یمک  ار  هدـننیب  لایرـس ، نیا  رد  وا  ینیرفآرخف  و  ناـمزلارخف »  » هب هزادـنا  زا  شیب  نتخادرپ  یلو  دـشخبب ، هعماـج  هب  مرحم  ياـه 

نتخادرپ یلو  دناشکب ، یهلا  ریذپانانف  قشع  هب  ار  يزاجم  ِقشع  نیا  نایاپ  دشوک  یم  هعومجم  هدنزاس  هک  نیا  اب  دـنک . یم  رترود  یلـصا 
دزاس یم  جلف  ار  یقشاع  نیا  یلصا  هندب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  قشع  هب  بش  کی  اهنت  نداد  صاصتخا  نامزلارخف و  قشع  هب  بش  ُهن 

. دوش یم  هصالخ  مناخ  نامه  هب  قشع  رد  اهنت  و 
زا یعیـسو  شخب  رد  ینعی  ددرگ ؛ یم  رارکت  زین  هعومجم  نیا  رد  دروخ ، یم  مشچ  هب  یناریا  ياه  لایرـس  اـه و  ملیف  رتشیب  رد  هک  یفعض 
نآ همه  ملیف ، رخآ  شخب  رد  مه  نآ  شخب ، کـی  رد  اـهنت  دوـش و  یم  هتخادرپ  ینیرفآ  ماـهبا  يزادرپ و  ناتـساد  ییوجارجاـم ، هـب  راـک ،

هنوگ نیا  رگا  اریز  دبای ؛ یم  نایاپ  ناتـساد  دور . یم  نایم  زا  اه  ماهبا  دوش و  یم  هداد  خساپ  اه  شـسرپ  دریذـپ ، یم  نایاپ  اه  ییوجارجام 
یشتآ نآ  دنادب  دراد  تسود  هدننیب  دنام و  یم  یقاب  مهبم  نامزلارخف  راک  ماجنارـس  هعومجم  نیمه  رد  دنام . یم  یقاب  صقان  راک  دشابن ،

اغوغ روش و  نیا  یلـصا ، ياه  تیـصخش  ندش  هتـشک  زا  سپ  دشک و  یم  هنابز  یک  ات  تخورفارب  وا  دوجو  رد  البرک  هصق  زا  ردیح »  » هک
؟ دبای یم  همادا  ردیح  هار  ایآ  دراد ؟ يرثا  مه  مدرم  رد  راتشک ، نیا  ایآ  دننیشن ؟ یم  ياپ  زا  اهنت ، نانز  ایآ  دوش ؟ یم  هدیشک  اجک  هب 

رد مدرم  ياه  يرادازع  ياپ  هباپ  مرحم  نایاپ  اـت  ریـسم  نیا  دـیدرگ و  یم  رتراـبرپ  هعومجم  دـش ، یم  هداد  خـساپ  اـه  شـسرپ  نیا  هب  رگا 
ناج زا  دش و  یم  رت  نشور  مدرم  يارب  زین  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  نکش  ْنمشد  ِمایق  نآ ، زا  هتـشذگ  تفای . یم  همادا  ایاکت  دجاسم و 

هک دـنامن  هتفگان  دـیدرگ . یم  هعومجم  نیا  هیام  نورد  رتشیب  ماجـسنا  ببـس  دـمآ و  یم  نایم  هب  ینخـس  زین  اروشاع  رگایحا  ياه  یناـشف 
زا سپ  یلو  دننز ، یم  هنیس  رس و  رب  مرحم  مهد  زور  ات  مدرم  لومعم ، روط  هب  تسا . لکش  نیمه  هب  زین  یمدرم  ياه  يرادازع  زا  يرایـسب 
یم زاغآ  ار  دوخ  یگّرمزور  دنور و  یم  ناشیاه  هناخ  هب  يرادازع ، هب  ندیشخب  نایاپ  اب  یخرب  تساروشاع ، مایق  زاغآ ، هزات  هک  مهد  زور 

. دننک یم  كرت  ار  سرد  سالک  اروشاع ، زا  نتفرگ  سرد  جوا  هطقن  رد  هنوگ  نیدب  دننک .
مهم نیا  اروشاع ، زا  سپ  ینیـسح  مایق  نوگانوگ  ياه  هبنج  هب  نتخادرپ  يزاس و  گنهرف  اب  هک  تسا  نیا  امیـس  ادـص و  ِتلاسر  نیاربانب ،

ياـهزنط یـضعب  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  دریگ . هرهب  رتـشیب  ماـیق  نـیا  ياـهدروآ  تـسد  زا  هعماـج  اـت  دـهد  شرتـسگ  مدرم  ناـیم  رد  ار 
ات هاگ  دنراد ، یمرگرـس  هبنج  اهنت  دـنرادن و  بطاخم  يارب  یگنهرف  راب  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  یثنخ  ياه  همانرب  فیدر  رد  هک  ینویزیولت 
هک راگنا  میسر ، یم  مهد » بش   » هب یتقو  اروشاع ، گنهرف  هنیمز  رد  یلو  دراد ، نتفگ  يارب  فرح  نانچ  مه  دشک و  یم  لوط  لصف  کی 

! تسا هدنامن  نتفگ  يارب  يزیچ  رگید 
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بان مالـسا  ناشوج  ياه  همـشچ  زا  هک  دنتـسه  مدرم  لیـصا  ياـهرواب  هب  ندز  هبرـض  یپ  رد  گـنهرف ، نید و  ناـنزهار  یخرب  هزورما  . 2
. دـهد ناـشن  تراـیز  لـسوت و  هلئـسم  هب  يرتـشیب  درکیور  یّلم  هناـسر  نیا  دراد  اـج  دریگ . یم  همـشچرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم 
، يراوگوس مسارم  زا  میقتـسم  شرازگ  هیهت  بلاق  رد   ) هناسر ناراکردنا  تسد  هجوت  دروم  رتشیب  هلئـسم  نیا  ریخا  لاس  دنچ  رد  هّللادمحب 
هب دیاب  هکلب  درک ، هدنـسب  اه  مسارم  هنوگ  نیا  شخپ  هب  اهنت  دیابن  لاح ، نیا  اب  تسا . هتفرگ  رارق  یبهذم و )... ياه  نشج  یناوخ ، ترایز 

، هعماج رد  نانآ  یقالخا  گنهرف  ندش  هنیداهن  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  لسوت  اریز  دوش ؛ هجوت  لسوت  هلئسم  هب  ییانب  ریز  لکش 
. دیماجنا دهاوخ  نانآ  يونعم  ياهزاین  نیمأت  یلاعت و  هب  تشاد و  دهاوخ  ییازسب  شقن  مدرم  يونعم  حطس  دشر  رد 

یم دیدج  یتفرعم  كرد و  هب  نآ ، اب  شیوخ  ینهذ  ياه  هتـشاد  نتخیمآ  مه  رد  نآ و  ياه  مایپ  تفایرد  زا  سپ  هناسر  نابطاخم  نوچ  . 3
نیا دنور  رد  هناسر  رگا  لیلد ، نیمه  هب  دوش . یم  ساسحا  یبوخ  هب  نید  هزوح  فراعم  اب  اه  مایپ  نیا  يراگزاس  دنیآرف  تیساسح  دنسر ،

مظعم ماقم  تشاد . دـهاوخربرد  بطاخم  يارب  یبساـنمان  ياهدـمآ  یپ  دـشاب ، هتـشاد  هناسانـشراکریغ  فیعـض و  يدرکلمع  يراـگزاس ،
: تسا هدومرف  هراشا  هلئسم  نیا  هب  امیس  ادص و  نامزاس  مرتحم  تسایر  باصتنا  مکح  رد  زین  يربهر 

زیهرپ یصخش  قیالس  ماهوا و  اب  هتخیمآ  فیعض و  بلاطم  حرط  زا  دوش و  هجوت  بلاطم  ییالاو  قمع و  تیفیک و  هب  یمالسا ، ثحابم  رد 
. ددرگ

راذـگریثأت هعماج  یبهذـم  ینید و  گنهرف  رب  میقتـسم  روط  هب  هک  ییاه  همانرب  هژیو  رد  فیعـض  بلاطم  هعاـشا  حرط و  هک  تسا  حـضاو 
. دیماجنا دهاوخ  یبولطمان  ياه  هجیتن  هب  دراد و  يرت  هدنیازف  رثا  تسا ،

نیا رد  دش . یم  وگو  تفگ  یـسانشراک  اب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تشذـگرد  زور  لاس  تبـسانم  هب  هداوناخ ، همانرب  رد  هنومن ، يارب 
دوخ خساپ  زا  یشخب  رد  ناشیا  دش . هدیسرپ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تافو  یگنوگچ  دروم  رد  همانرب  مرتحم  سانـشراک  زا  وگو  تفگ 

هدیرب رس  هک  داد  روتسد  رتخد ، رطاخ  يالست  يارب  دیزی  درک ... هیرگ  هب  عورش  دیرپ و  باوخ  زا  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یتقو  : » تفگ
راک نیا  تهج  نیمه  هب  دناد ! یمن  ار  هدیرب  رـس  اب  هدنز  ناسنا  نایم  توافت  هچب ، رتخد  نیا  درک  یم  نامگ  وا  اریز  دنربب ؛ شیارب  ار  ردـپ 

.« داد ماجنا  ار 
هتشاد ار  تیب  لها  رازآ  دصق  هکلب  هدوبن ، مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  رطاخ  یلـست  دیزی ، دصق  دوبن و  نینچ  زگره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. تشاد دهاوخ  بطاخم  رد  یبولطمان  ریثأت  دوخ  هزادنا  هب  زین  هناسانشراکریغ  ياه  هاگدید  زا  هدافتسا  هنافسأتم  تسا .
هرهچ ییاسانـش  يارب  یبسانم  تصرف  دوش ، یم  هتخاسمالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تدـالو  اـی  تداهـش  هنیمز  رد  هک  ییاـه  هماـنرب  هژیو  . 4
ناـیب يراوـگوس و  هبنج  هب  اـهنت  اـه  بش  نیا  رد  یلو  تسا ، اـه  هنیمز  همه  رد  ناـنآ  یقیقح  هاـگیاج  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  یعقاو 

... نانآ و هسامح  نافرع و  دـننام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیـصخش  يدوجو و  ياه  هبنج  رگید  دوش و  یم  هتخادرپ  ناـنآ  ياـه  تبیـصم 
هب زین  اه  همانرب  هژیو  رد  تسا و  زیچان  رایـسب  نآ  نازیم  ای  دزادرپ  یمن  لیاسم  نیا  هب  لاس  لوط  رد  هناسر  هنافـسأتم  دنام . یم  یقاب  هتفگان 

. دوش یمن  هداد  یفاک  تیمها  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  گنهرف  باتزاب  نییبت 
روضح اـب  حور  یب  درـس و  ياـه  هماـن  شیاـمن  يارجا  هدـننک ، لـسک  يرارکت و  ياـه  هژوـس  زا  يریگ  هرهب  ییوـگ ، یلک  نآ ، رب  نوزفا 
نیرخآ ات  دوش و  یم  زاغآ  تداهش  بش  زا  هک  تپمورت  نشخ  يادص  دولآ ، رابغ  کیرات و  يزادرپ  هنحص  طلـسم ، نادنچ  هن  ینارگیزاب 
تـسرد دنایامن . یم  قفومان  ازع  هودنا و  مغ و  نداد  باتزاب  رد  نآ ، دـننام  ییاه  هنومن  دـنک و  یم  یهارمه  ار  بطاخم  زور ، ياه  هظحل 

دننام ازع  ياهدامن  زا  هزادنا  زا  شیب  هدافتـسا  یلو  تسا ، هدوب  تداهـش  بش  ِمغ  هودـنا و  ياقلا  هزیگنا  هب  اه  همانرب  نیا  تخاس  هک  تسا 
یگتسخ اه ، یشوپ  هایس  اه و  هبیتک  يامن  دننام  هدننک  هتسخ  يرارکت و  ياه  هنحص  شخپ  رد  طارفا  و  روپیـش و ... لبط و  يادص  عمش و 

. دراد یپ  رد  ار  بطاخم  تلاسک  یحور و 
زین نآ  يریگراک  هب  نودب  یتح  ناوت  یم  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  اهدامن  نیا  زا  هدافتسا  رد  يرادازع  ياوهو  لاح  شرتسگ  تسناد  دیاب 
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زین دازون و  هیرگ  باذـج  نشیمینا  رتوبک ، ود  ِبلاج  دورـس  شخپ  ناوجون » كدوک و   » شخب رد  هنومن ، يارب  تخاس . یلمع  ار  راک  نیا 
یمیدـق و ياه  شور  زا  هدافتـسا  نودـب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زور  رد  امیـس  يویدوتـسا  رد  ناناوجون  گـنهآ  مه  يرادازع 

. دنک یم  هولج  یندید  باذج و  رایسب  هدننیب  يارب  يرارکت ،
هنافـسأتم یلو  تسه ، يرتشیب  راظتنا  یبهذـم ، ياه  همانرب  تخاس  نازاـس  هماـنرب  ناراکردـنا و  تسد  زا  یگنهرف ، مجاـهت  راد  ریگ و  رد 

يرایسب فیعض  ياوتحم  دوش . یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  هناسر  ياه  تیلاعف  رد  يریگ  مشچ  فعض  نوزفا ، زور  ِتشاد  مشچ  نیا  فالخرب 
ندرک اهر  یگنهرف و  تالکـشم  نایب  رد  يرگن  ییزج  هعماج ، تالکـشم  نداد  باتزاب  يارب  یـسانش  عوضوم  رد  فعـض  اـه ، هماـنرب  زا 

یم لیکـشت  ار  روشک  تیعمج  زا  یکچوک  شخب  هک  هعماج ـ  هفرم  هقبط  یگدنز  عون  هب  هزادـنا  زا  شیب  درکیور  یـساسا ، ياه  يراوشد 
هک دزیگنا  یمرب  بطاخم  رد  ار  مهوت  نیا  هناگیب ، گنهرف  اه و  ییارگدم  هب  ندروآ  يور  یمالسا و  ياه  تنـس  زا  نتفرگ  هلـصاف  دنهد ،

یبهذـم تفاب  یلامتحا  تیاضر  يارب  اـهنت  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  فیلکت  عفر  تلاـح  یبهذـم ، یگنهرف ـ  ياـه  هنیمز  رد  هناـسر  تیلاـعف 
هنیمز نیا  رد  رت  قفوم  يا  هنوگ  هب  هناسر  دـنور ، نیا  رد  شرگن  رییغت  اب  تسا  دـیما  دوش . یم  هتخاـس  ناـنآ  تاراـظتنا  ندروآرب  هعماـج و 

. دنک لمع 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

هراشا

ناملاع و عماج  گرزب و  دـجاسم  هیملع ، ياه  هزوح  اه ، هزوم  یخیرات ، ياهانب  اه ، هاگ  حـیرفت  سدـقم ، ياه  ناـکم  زا  شرازگ  هیهت  . 1
. دنک یم  افیا  ییازسب  مهس  هقطنم ، نیا  تخانش  رد  ماش ، مدرم  موسر  بادآ و  قشمد و  رهش  یعیبط و  يایفارغج  نادنمشیدنا ، ناگرزب و 

ینوتراک ملیف  تخاس  دسر  یم  رظن  هب  دمآ ، شیپ  ناشیا  يارب  هک  ییاهدادیور  مالسلااهیلع و  هیقر  ترضح  ندوب  لاسدرخ  هب  هجوت  اب  . 2
رد دـنک و  اقلا  ناکدوک  رگید  هب  هلاس  هس  كدوک  کی  هاگن  هچیرد  زا  ار  البرک  ياـه  تیعقاو  اهدادـخر و  دـناوت  یم  اهدادـیور ، نیا  زا 

. دشاب هتشاد  یساسا  شقن  نالاسدرخ ، هب  ینیسح  مایق  ندناسانش 
نامداخ دننام  دنتـسه ؛ طابترا  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هوکـش  رپ  هاگراب  اب  يا  هنوگ  هب  هک  یناسک  ياه  هرطاخ  زا  شرازگ  هیهت  . 3

. دنیآ یم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  هک  قشمد  رازاب  هچوک و  مدرم  مرح و  فارطا  نایرازاب  مرح ،
ملیف و هیهت  دـنا و  هدـید  ترـضح  زا  یتـمارک  هک  یناـسک  اـب  وـگو  تفگ  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ياـه  تمارک  زا  شرازگ  هیهت  . 4

. تسا رثؤم  مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  هب  هعماج  ندرک  دنم  هقالع  رد  دراد و  يا  هژیو  ياه  هبذاج  هک  اه  تمارک  نیا  زا  گنهآامن 
نیا دنا . هدروآ  شترـضح  ناتـسآ  هب  يور  هتـسکش ، یلد  اب  ناشیاه  تجاح  ندش  هدروآرب  دـیما  هب  هک  ترـضح  ناریاز  اب  وگو  تفگ  . 5

ترـضح هب  ندوبن  لسوتم  زا  دوش و  رت  لاعف  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  لسوت  يارب  یبای  هزیگنارد  بطاخم  دوش  یم  ببـس  وگو  تفگ 
. ددنویپب ناقشاع  هگرج  هب  ماجنارس  دنک و  يدوبمک  ساسحا  دوخ  رد 

هیقر ترـضح  مرح  هب  رگا  هک  دوش  هدیـسرپ  نانآ  زا  دـنراد . ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ترایز  يوزرآ  هک  یناـسک  اـب  وگو  تفگ  . 6
دارفا يونعم  ياه  هتـساوخ  اه و  تجاح  رد  ندش  قیقد  يارب  یبوخ  راکهار  شـسرپ ، نیا  دیهاوخ . یم  هچ  ناشیا  زا  دـیورب ، مالـسلااهیلع 

. تسا
نوتم اه و  هدورـس  نیا  يارجا  نینچ  مه  تسا . هدش  هدورـس  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هرابرد  هک  يدـیدج  راعـشا  نارعاش و  یفرعم  . 7

. دوب دهاوخ  رثؤم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هعماج  ياهرشق  رگید  نالاسدرخ و  شیارگ  تخانش و  رد  یبدا 
دوجو مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  اب  ناناوجون  ناکدوک و  نایم  هک  ینـس  تبـسانم  لیلد  هب  ناناوجون . ناکدوک و  يارب  يزاس  گنهرف  . 9
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. دروآ یم  دیدپ  نانآ  رد  ار  يرتشیب  كرد  هنیمز  دراد ،
رتخد و ناناوج  هشیدنا  يروراب  ببس  مالسلااهیلع و ... هیقر  ترـضح  هب  يا  همان  ابیز ، هلمج  کی  هلاقم ، ناوخارف  دننام  ییاه  عوضوم  . 10

. دش دهاوخ  زیزع  نآ  ياه  گوس  تالکشم و  كرد  هنیمز  رد  رسپ 
. دشاب هدش  هدافتسا  ناوجون  كدوک و  نارگیزاب  زا  اه  نآ  رد  هک  ینویزیولت  ییویدار و  ياه  شیامن  يارجا  . 11

شیامن يارب  بسانم  نتم 

هراشا

یم هرهب  تسا ، هتشاگن  ماش  هبارخ  دروم  رد  هک  یعاجـش  يدهم  دیـس  ياقآ  دهعتم ، دنمرنه  ياه  هتـشون  زا  يزاس ، هنومن  يارب  اج  نیا  رد 
: میریگ

ماش هبیرغ 

يامرس لباقم  رد  هن  تسا . هدنام  لطعم  خاک ، يانب  مامتا  زا  دعب  تسادیپ  هک  دیزی  خاک  رانک  رد  راصح ، فقـس و  یب  تسا  ییاج  هبارخ ،
. یهانپرس زور ، زوس  تقاط  باتفآ  لباقم  رد  هن  دراد و  یظافح  بش ،

ندـید اب  ناکدوک  زا  یکی  یتقو  تسین . اه  هچب  ندـنام  يارب  ینما  ياـج  هک  تسا  نتخیرورف  لاـح  رد  یفقـس  نآ ، زا  يا  هشوگ  رد  اـهنت 
! نک هاگن  ار  اه  نیا  : » دیوگ یم  يرگید  هب  ددنخ و  یم  رومأم  دنک ، یم  هراشا  نآ  نتخیر  ورف  لامتحا  هب  دوش و  یم  هدز  تشحو  فقس ،

»؟ دنا فقس  نتخیر  ورف  نارگن  زورما  دنوش و  هتشک  یگمه  ادرف  تسا  رارق 
نئمطم منازیزع ! : » دـشخب یم  ناش  شمارآ  یلـست و  ماما  ياه  فرح  اما  دـنک . رتشیب  ار  اـه  هچب  تشحو  سرت و  مـالک ، نیا  تسا  یعیبط 

تسا هبارخ  هبارخ ، لاح  ره  هب  اما  دریگ . یم  مارآ  هدنیآ  دیما  هب  اه  هچب  ياه  لد  میدرگ ». یمرب  هنیدم  هب  ام  دش . میهاوخن  هتشک  ام  دیشاب 
. تسین ندرک  یگدنز  ياج  و 

، رهظ ِباتفآ  میقتـسم  شبات  رد  دـنزوسب و  بش  يامرـس  موجه  رد  دـیاب  تسا ، هدـیدن  ار  ناشیور  گـنر  زگره  نامـسآ  هک  ییاـه  هرهچ 
. دنشاب هدرک  دیعبت  ناهج ، هطقن  نیرت  يریوک  هب  ار  يا  هناخ  لگ  ياه  لگ  نیرت  فیطل  هک  راگنا  دنزادنیب . تسوپ 

رابغ درگ و  زونه  يا و  هدرکن  ناشمارآ  زونه  يا ، هدُرتسَن  ار  ناشیاه  کشا  زونه  يا ، هدادـن  ياج  هبارخ  رد  ار  اـه  هچب  اـه و  نز  زونه  وت 
. دهن یم  تیور  شیپ  ار  اذغ  فرظ  دنک و  یم  مالس  وت  هب  دوش . یم  هبارخ  دراو  اذغ  فرظ  اب  ینز  هک  يا  هتفرگن  ناشیور  رس و  زا  ار  هار 

هدیشچن کشخ  نان  زج  دنا و  هدیـشکن  یگنـسرگ  زج  تساه  تدم  هک  ار  یناکدوک  هجوت  دچیپ و  یم  هبارخ  ياضف  رد  مرگ  ياذغ  يوب 
. دنک یم  بلج  دوخ  هب  دنا ،

»؟ تسا مارح  ام  رب  هقدص  هک  یناد  یمن  رگم  : » ییوگ یم  نز  هب  ینز و  یم  سپ  ار  اذغ  فرظ  ینک و  یم  اعد  ار  نز  وت 
«. دوش یم  لماش  ار  يریسا  بیرغ و  ره  هک  نم  هدهع  رب  تسا  يرذن  تسین . هقدص  نیا  مسق ! ادخ  هب  : » دیوگ یم  نز 

»!؟ تسا يرذن  دهع و  هچ  نیا  : » یسرپ یم  وت 
هب ارم  مردام ، ردـپ و  مدـش . راتفرگ  یجالعال  يرامیب  هب  هک  مدوب  كدوک  نم  میدرک و  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  : » دـهد یم  حیـضوت  وا  و 

نیـسح وا  دش . هناخ  دراو  امیـس  شوخ  يرـسپ  ماگنه  نیا  رد  دـننک . اعد  نم  يافـش  يارب  یلع  وا و  ات  دـندرب  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  هناخ 
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. هاوخب ادخ  زا  ار  وا  يافش  هد و  رارق  رتخد  نیا  رس  رب  ار  تتسد  ناج ! نیسح  تفگ : درک و  ادص  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دوب . نانآ  دنزرف 
زا ارم  راگزور ، شدرگ  ما . هدشن  التبم  يرامیب  چیه  هب  نونکات  هک  نانچ  نآ  متفای . افش  هلصافالب  نم  تشاذگ و  نم  رس  رب  تسد  نیسح ،

ناریـسا و هب  نیـسح ، میاقآ  یتمالـس  يارب  هک  ما  هدرک  رذـن  نامز  نآ  زا  نم  داد . ياج  ماش  فارطا  رد  درک و  رود  نادـناخ  نآ  هنیدـم و 
.« منیبب هرابود  ار  زیزع  نآ  لامج  رگم  ات  منک  ناسحا  نابیرغ 

هک تسا  داجـس  نیا  ـالاح  و  يزیرب . ورف  تناگدـید  زا  ار  ترگج  ياـه  هراـپ  یـشکب و  هحیـص  لد  زا  هک  بنیز ! یتـشاد  مک  ار  نیمه  وت 
. دنیایب وت  يرادلد  هب  دیاب  هکدنناکدوک  نیا  دنک و  مارآ  ار  وتدیاب 

یلع و همطاف و  رتخد  مبنیز ؛ نم  يدیـسر . دوخ  لاصو  هب  نز ! يدـش  اور  تجاـح  : » ییوگ یم  نز  هب  تیاـه  هیرگ  اـه و  هجـض  ناـیم  رد 
نادنزرف ناکدوک ، نیا  يدرگ و  یم  شلابند  هب  وت  هک  تسا  ینیسح  نامه  رس  هدش ، بصن  هرامالاراد  يالاب  هک  رس  نیا  نیـسح و  رهاوخ 

.« دیسر ماجنا  هب  تراک  دش و  مامت  ترذن  دنا . نیسح 
رـس و رب  ار  تموادم  ياه  کشا  ینز و  یم  وناز  وا  ناج  همین  رکیپ  شیپ  وت  دتفا . یم  نیمز  رب  شوه  یب  دشک و  یم  رگج  زا  يا  هرعن  نز 
زا هرابود  دبوک و  یم  تروص  رس و  رب  دنک ، یم  ار  شناوسیگ  دنز ، یم  راز  دنک ، یم  هیرگ  دیآ ، یم  شوه  هب  نز  یشاپ . یم  وا  تروص 
یم مشچ  کشا  هب  ار  ناشیاپ  كاخ  دـنز  یم  هسوب  ناکدوک  ياپ  رب  دـشک ، یم  كاخ  رب  ار  دوخ  دـیآ . یم  شوه  هب  زاـب  دور . یم  شوه 

. يزادرپب بیرغ  نز  نیا  رامیت  هب  يرادرب و  دوخ  تیزعت  زا  تسد  يوش  یم  روبجم  وت  هک  نانچ  نآ  دور . یم  شوه  زا  زاب  دیوش و 
دراو تسد  رد  یبآ  هزوک  اب  رگید  ینز  هک  دنا  هدشن  غراف  زوسرگج  هرطاخ  نیا  یعادت  زا  زونه  ناکدوک  يا و  هتفاین  زاب  ار  دوخ  زونه  وت 

. دوش یم  هبارخ 
هب تا  یکدوک  نارود  زا  وا  هرهچ  يروآ . یم  دای  هب  ار  وا  بوخ  وت  اـما  دروآ  یمن  اـج  هب  ار  وت  وا  تسانـشآ . وت  يارب  اـما  نز ، نیا  هرهچ 

. درک یم  کمک  وا  هب  تردام ، ياهراک  رد  دمآ و  یم  ارهز  تردام  هناخ  هب  هک  ینامز  تسا . هدنام  دای 
قرغ ار  وا  ياپارس  هتفر ، یم  همطاف  هناخ  هب  راب  ره  هک  بنیز  مان  هب  دراد  شا  هرطاخ  رد  ار  ینیریش  ینتـشاد و  تسود  کچوک و  رتخد  وا 
هناهب ار  هناخ  راک  هب  کمک  اه  لاـس  اـت  هک  ناـنچ  نآ  تسا . هتفاـی  یم  ماـیتلا  شبلق  هتفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  تسا و  هدرک  یم  هسوب 

. دریگب مایتلا  ماو  وا  شوغآ  زا  دنک و  رادید  دیدجت  دوخ ، کچوک  ِبوبحم  اب  ات  هدرک  یم 
هک نیا  يارب  تسا و  هتخاس  هاتوک  بنیز  لامج  زا  ار  شهاـگن  تسد  هدرک و  رود  هنیدـم  زا  ار  وا  یثداوح  اـما  هدـش ، بنیز  هتـشگرس  وا 
ورف ار  ناگدـنام  هار  رد  ناریـسا و  ناـبیرغ و  شطع  هک  تسا  هدرک  دـهع  دـناشنب ، ورف  بنیز  لاـصو  لـالز  هب  ار  وا  قاـیتشا  شطع  ادـخ ،

. دناشنب
ماـش رد  يا  هبارخ  نکاـس  نونکا  هلیبقو ، موق  هدرک  زیزع  هنادرُد و  نآ  هلیقع ، نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  و  یبنیز ! وت  هک  دـنک  یمن  رواـب  وا 

هک يراک  اهنت  وا  تارطاخ  لقن  وا و  راگنا  دـشاب !؟ هدرک  نت  رب  يریـسا  تخر  ملاع ، ناوناب  يوناب  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب !؟ هدـش 
... . تساه هچب  وت و  يازع  شتآ  ندرک  لعتشم  دنک ، یم 

اب اه  هچب  نیسح . نادنزرف  ناردارب و  نیـسح و  گوس  رد  تسا  يا  هناخازع  هک  دیزی  خاک  رانک  رد  يا  هبارخ  هن  بش ، ياه  همین  ات  هبارخ 
هب نیـسح  هلاس  هس  رتخد  يادص  هک  يا  هتـسبن  ار  دوخ  هتـسشن  تماق  زونه  اما  يوش . یم  بش  زامن  ياّیهم  وت  دنور و  یم  باوخ  هب  هیرگ 

. هدـید غاد  هزاـت  هک  یـسک  هیرگ  هدـیزگ ؛ راـم  ناـس  هب  يا  هیرگ  هدز ؛ تشحو  يا  هیرگ  هشیمه ؛ لـثم  هن  يا  هیرگ  دوـش . یم  دـنلب  هیرگ 
. ینک یم  ربص  دریگ و  یم  مارآ  نونکا  هک  ینک  یم  نامگ  وت  دنریگ و  یم  ششوغآ  رد  دنور و  یم  شغارس  هب  نارگید 

. هبارخ نیمه  ات  البرک  زا  تسا ؛ هدوبن  مارآ  زگره  هیقر  مه  نیا  زا  شیپ  دریگ . یمن  مارآ  اما  دوش ، یم  تسد  هب  تسد  لغب و  هب  لغب  هچب ،
اب دـشاب و  هدـش  کشخ  شکـشا  هک  هدوبن  يا  هظحل  دـشاب ؛ هتفرگن  ردـپ  هناهب  هک  هدوبن  يا  هظحل  دـشاب ؛ هتفرگ  مارآ  هک  هدوبن  يا  هظحل 

. دشاب هدناوخن  هیثرم  شا ، هناکدوک  نابز 
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همه هار ، نیب  ياـه  لزنم  همه  هار و  لوـط  ماـمت  رد  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . رت  گرزب  هـمه  زا  شلاـس ، نـس و  فـالخ  رب  هـیقر  غاد  راـگنا 
مک تسد  ای  دنا و  هتـسشن  شیالـست  هب  دنا ، هداد  شا  يرادلد  دنا . هتفرگ  شـشوغآ  رد  دنا ، هدـمآ  هار  شلد  هب  دـنا . هدرک  ار  وا  هظحالم 
زا ردپ  تشگرب  هدعو  دنا و  هتـسیرگ  وا  اب  همه  مهاگهانپ »؟ تساجک  مردپ ؟ تساجک  : » تسا هتفگ  هک  راب  ره  دـنا . هتـسیرگ  وا  ياپ  هباپ 

. دنا هداد  وا  هب  ار  رفس 
هتفگ هک  راب  ره  تسا . هدش  بآ  وا  يارب  همه  رگج  لد و  دش ،» بآ  رتش  ياه  ناکت  زا  مرگج  لد و  ناج ! هنیکس  : » تسا هتفگ  هک  راب  ره 
ياه هدعو  نداد  وا و  اب  نتفگ  نخس  وا ، شزاون  اب  هک  دنا  هدرک  شالت  همه  میـسر »؟ یم  لزنم  هب  یک  سرپب  نابراس  زا  ناج ! همع  : » تسا

. دننک مک  شیارب  ار  رفس  جنر  وا ، هب  نیریش 
هب دریگب و  مارآ  یگداس ، هب  هک  تسین  يا  هیرگ  هیرگ ، نیا  دراد . توافت  هشیمه  هیرگ  اب  هیرگ  نیا  دنک ؛ یم  قرف  ارجام  راگنا  بشما  اما 
اب دـنک ؛ یمن  هیرگ  هک  شدوخ  طقف  هلاس ، هس  رتخد  نیا  تسا . هتـشاذگ  شرـس  رب  ار  ماش  رهـش  هک  هبارخ ، هن  راگنا  دریذـپ . نایاپ  يدوز 

. دنک یم  دنلب  ار  همه  هجض  دزادنا و  یم  هیرگ  هب  ار  همه  شا ، هناکدوک  ياه  هیوم 
یم هدنک  هداجس  زا  ناهگان  وت  نک »! مارآ  ار  مرتخد  مرهاوخ ! : » دیوگ یم  يونش  یم  نیسح  هدیرب  رـس  زا  هک  يا  هداجـس  رـس  رب  زونه  وت 

دنز و یم  هسوب  وا  يور  رس و  رب  مادم  تسا و  هدینابـسچ  هنیـس  رب  تسا ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  هیقر  وا  يور . یم  داجـس  تمـس  هب  يوش و 
. دوش یمن  قفوم  اما  دنک ، شمارآ  هناردارب  هناردپ و  نیریش  نحل  اب  دنک  یم  شالت 

رون مرتخد ! ناج ! هیقر  ناج ! هیقر  : » ینک یم  تشحو  كدوک  هدـنزوس  غاد  زا  ینابـسچ و  یم  هنیـس  هب  يریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  هچب  وت 
!« نزب فرح  اباب  ناج  هب  ار  وت  يا ! هدید  هچ  باوخ  رد  هک  وگب  ملد ؟ زیزع  هدش  هچ  وگب  نم  هب  ممشچ !

!« ایب تفگ  نم  هب  شدوخ  اباب  مدید . باوخ  رد  ار  اباب  اباب ، : » دیوگ یم  هدیرب  هدیرب  تسا ، هداتفا  هکسکس  هب  هیرگ  تدش  زا  هک  هیقر 
شلفاـغ ردـپ  داـی  زا  ینک و  شمارآ  ینک  یم  شـالت  يا ، هدرک  یم  مارآ  ار  وا  هشیمه  هک  يا  هویـش  ره  اـب  يدـلب و  هـک  یناـبز  ره  اـب  وـت 

ار داجـس  ار و  نیـشن  هبارخ  نانز  ناکدوک و  همه  وا ، ياه  هجـض  وا و  یبات  یب  وا ، هیرگ  دوش . یمن  رگید  راب  نیا  دوش . یمن  اما  ینادرگ ،
. دسر یم  دیزی  خاک  هب  ادص  دوش و  یم  هجض  هیرگ و  هچراپکی  هبارخ  هک  دزادنا  یم  هیرگ  هب  نانچ  نآ 

هبارخ هب  ماما  هدیرب  رس  دورو  دنروایب . هبارخ  هب  ار  وا  رس  دهد  یم  روتـسد  ددرگ ، یم  ردپ  رـس  لابند  هب  نیـسح  رتخد  دونـش  یم  هک  دیزی 
، دزیخ یمرب  دنیـشن ، یم  دروخ . یم  بات  چیپ و  هدـنکرپ  غرم  لثم  دزادـنا و  یم  رـس  يور  هب  ار  دوخ  هیقر  تسا . تبیـصم  لوا  هزات  راگنا 

یم شوغآ  رد  ار  رـس  دنز ، یم  وناز  دوش ، یم  مخ  دبوک ، یم  دوخ  ناهد  تروص و  رـس و  رب  دنک ، یم  هاگن  رـس  هب  دخرچ ، یم  رـس  رود 
اه و بل  هشوگ  ناـهد و  زا  هک  دوخ  نوخ  اـب  درتس و  یم  دوخ  ناـگژم  تروص و  تسد و  اـب  ار  رـس  ِنوخ  دـسوب . یم  دـیوب ، یم  دـشک ،

یم هیرگ  دـشارخ ، یم  يور  دـنک ، یم  هیوم  دـشک ، یم  هحیـص  دـنز ، یم  هجـض  دزیر ، یم  کشا  دزیمآ . یم  رد  هدـش ، يراج  شتروص 
دبلط و یم  یلـست  دنک ، یم  ضارتعا  دهد ، یم  يرادلد  دـنک ، یم  هوکـش  دـهد ؛ یم  ناشن  ردـپ  هب  ار  شیاپ  ياه  لوات  ددـنخ . یم  دـنک ،

. دشک یم  شتآ  هب  ار  نایتابارخ  همه  ناج  هبارخ و 
؟ تسا هدرک  نینوخ  ار  وت  نساحم  یسک  هچ  اباب !  ـ

؟ تسا هدیرب  ار  وت  ياه  گر  یک  اباب   ـ
؟ تسا هدرک  میتی  ارم  یکچوک  نیا  رد  یسک  هچ  اباب !  ـ
؟ دوش گرزب  ات  دنک  يراتسرپ  ار  میتی  یسک  هچ  اباب !  ـ

؟ دهد هانپ  یسک  هچ  ار  هانپ  یب  نانز  نیا  اباب !  ـ
؟ دنک يریگ  تسد  یسک  هچ  ار  ناهانپ  یب  نابیرغ و  نیا  ناشیرپ ، ياهوم  نیا  نایرگ ، ياه  مشچ  نیا  اباب !  ـ

، شیاه بل  اب  یـسک  هچ  دـنک ؟ هناش  ار  میاهوم  شیاه ، تسد  اب  یـسک  هچ  دـناوخب ؟ نآرق  میارب  یـسک  هچ  باوخ  تقو  اـه  بش  اـباب !  ـ
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؟ دنک مارآ  ار  ملد  یسک  هچ  دراذگب ؟ شیوناز  رب  ار  مرس  یسک  هچ  دبورب ؟ ار  میاه  کشا 
نیا رد  ار  وت  مدـش و  یم  روک  شاک  مدـمآ ! یمن  ایند  هب  شاک  مدوب ! كاخ  ریز  شاک  مدـش ! یم  وت  يادـف  شاک  اباب ! مدوب ؛ هدرم  شاـک 
دوب يرفس  هچ  نیا  تخادنا ؟ هلصاف  تندب  رس و  نایم  هک  دوب  يرفـس  هچ  نیا  اباب ؟ يور  یم  رفـس  هب  دنتفگن  رگم  مدید . یمن  زور  لاح و 

؟ تفرگ نم  زا  ار  وت  هک 
درک تأرج  یسک  هچ  دنک ؟ ادج  تندب  زا  ار  وت  رس  درک  تأرج  یسک  هچ  دنیشنب ! وت  هنیس  رب  درک  تأرج  یـسک  هچ  نم ! عاجـش  ياباب   ـ

؟ دنک میتی  ار  ترتخد 
. دندناشن زاهج  یب  رتش  رب  ار  ام  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ

. دندز یم  یلیس  ام  هب  یتقو  اباب ! يدوب  اجک  وت   ـ
. دندرک یم  غیرد  ام  زا  ار  بآ  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ

. دنداد یم  یگنسرگ  ام  هب  اباب !  ـ
. دندز یم  کتک  ار  ما  همع   ـ

. دنتسب ریجنز  هب  ار  داجس  مردارب   ـ
. دندرک یم  نامیاهر  كانسرت  کیرات و  ياه  نابایب  رد  اه  بش  اباب !  ـ

. دندیدنخ یم  ام  هب  مدرم  یتقو  يدوب  اجک  وت  اباب !  ـ
. میدنام یم  اهرتش  ياپ  تسد و  ریز  میداتفا و  یم  بکرم  زا  میتفر و  یم  باوخ  رتش  يور  رب  ام  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ

. دندیصقر یم  ام  نایرگ  نامشچ  شیپ  دندرک و  یم  يداش  ام  يریسا  زا  مدرم  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ
. دمآرب نامتروص  تسوپ  دش و  مخز  نامیاه  ندب  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ

. درک یم  هیرگ  حبص  ات  ام  مشچ  زا  رود  دناوخ و  یم  هتسشن  ار  شبش  ياهزامن  بنیز ، ما  همع  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ
. دیکچ یم  نوخ  داجس  ِریجنز  لغ و  ياه  مخز  زا  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ

ردپ ینامیتی ، همه  ياباب  یتسین ؛ نم  ياباب  طقف  وت  هک  ممهف  یم  ار  نیا  نم  اباب ! یملاع ! ياباب  نیرت  مولظم  هک  داب  وت  يادف  نم  ناج  اباب !  ـ
! یبنیز ردارب  وت  يدوخ ، زا  دعب  ناماما  ردپ  يداجس و  ردپ  يا ، همطاف  یلع و  دنزرف  يربمایپ ، دنزرف  یترخآ ، ایند و  ماما  یناکدوک  همه 

شیب نم  نآلا  اما  تسا . دنمزاین  وت  هب  ایند  همه  هک  ممهف  یم  یناهج و  ناکدوک  همه  ياباب  وت  هک  ممهف  یم  بوخ  ممهف و  یم  ار  نیا  نم 
وت ياه  تسد  زاین  یمیتی و  تبرغ و  نم  هزادنا  هب  سک  چیه  ماوت . هنادرد  ماوت ، رتخد  ماوت ، دـنزرف  همه ، زا  رتشیب  مجاتحم و  وت  هب  همه  زا 
یب مرت . جاتحم  وت  هب  ملاع  همه  زا  نم  مریم . یم  وت  نودب  نم  یلو  دننک ، یگدـنز  مه  وت  نودـب  تسا  نکمم  همه  دـنک . یمن  ساسحا  ار 

هب ات  یسک  هچ  ناج ، یب  سفن ، یب  حور ، یب  ینم ! ناج  حور و  وت  اباب ! ینم . سفن  وت  مناوت  یمن  وت  یب  منک ، یگدنز  مناوتب  رگا  مه  بآ 
! ربب ارم  ایب و  اباب ! تسا ؟ هدنام  هدنز  لاح 

! بنیز بنیز ! بنیز ! ... 
وزرآ ار  تگرم  ینز و  یم  وناز  وت  هک  تسا  ییاج  نامه  اج  نیا  یـسر . یم  یگدـنامرد  رارطـضا و  هب  وت  هک  تسا  ییاج  ناـمه  اـج  نیا 

رد اج و  نیا  نونکا ، يدیلام ، كاخ  هب  ار  ناشتوخن  تشپ  هک  يداتـسیا  راوتـسا  نانچ  نآ  دایز ، نبا  دـیزی و  لباقم  رد  هک  ییوت  ینک . یم 
هچ دراد . دوخ  اب  ار  ناـگرزب  همه  مهف  تسا ؟ هچب  هیقر  نیا  دـیوگ  یم  یـسک  هچ  ینک . یم  زجع  ساـسحا  هلاـس  هس  كدوک  نیا  لـباقم 

ناوناز تسا ؟ كدوک  هیقر  نیا  دـیوگ  یم  یـسک  هچ  درورپ . یم  ار  ملاع  نانز  همه  هفطاع  تسا ؟ هلاس  هس  رتخد ، نیا  دـیوگ  یم  یـسک 
. دنازرل یم  شکاردا  اب  ار  نافراع  نیرت  گرزب 

یمن هدینـش  شیادـص  رگا  دزرل . یم  شندـب  نوتـس  راهچ  هتـشاذگ و  ردـپ  ياه  بل  رب  ار  شیاه  بل  تسا ، هدـش  تکاس  رگا  نک ! هاـگن 
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. تسا هتفای  ندینش  هتسیاش  ار  ردپ  ياونش  شوگاهنت  دوش ،
. تفرگ مارآ  هیقر  راگنا  تفرگ ! مارآ  بنیز ! نک  هاگن 

هک مرتخد ! ایب ! اـیب ! : » دـیوگ یم  دـنز و  یم  ادـص  ار  هیقر  هک  دـیچیپ  یم  تناـج  شوگ  رد  نیـسح  يادـص  دزیر و  یم  ورف  ناـهگان  تلد 
«. مدوب وت  راظتنا  مشچ  تخس 

شوـغآ رد  ار  وا  يزادـنیب  هیقر  يور  هب  ار  تدوـخ  هک  تسین  يزاـین  دـنک . یم  زرحم  وـت  يارب  ار  هـیقر  حور  جورع  ادـن ، نـیمه  ندـینش 
هبارخ راگنا  وا  توکـس  اب  و  دش . مامت  هیقر  غاد  درد و  ینیبب . ار  شقمر  یب  هدنامزاب و  ياه  مشچ  ینک و  سمل  ار  شدرـس  ندـب  يریگب ،

البرک و همه  تسا . هدـش  زاغآ  هزات  تبیـصم  راگنا  دفاکـش . یم  ار  نامـسآ  هنیـس  هک  تسوت  هحیـص  ناهگان  نونکا  اـما  تفرگ . شمارآ 
. فرط کی  هیقر  مغ  فرط و  کی  اه  هصغ  اهدرد و  اه و  مغ  همه  فرط . کی  هبارخ  نیا  فرط و  کی  ماش  هفوک و 

دنهد یلـست  هنوگچ  دنـشخب . یلـست  مغ  نیا  رد  ار  وت  دـنناوت  یمن  نامـسآ  ناگتـشرف  یتح  هن  داجـس و  هن  ناوراک و  ناکدوک  ناـنز و  هن 
اهنت دنناوت . یمن  ار  نامـسآ  يوس  هب  زاورپ  هک  تسا  هدش  نیگنـس  کشا  زا  يردـق  هب  ناشلابو  رپ  دـنیازع و  بحاص  دوخ  هک  یناگتـشرف 
نیا همه  هدروخ  ورف  هدقع  راپـسب و  تردام  شوغآ  هب  ار  تدوخ  سپ  دشاب . وت  هتخوس  ناج  شخب  یلـست  دناوت  یم  ارهز  تردام  روضح 

1 ... . اشگب ار  اهدرد  اه و  غاد 
یعاجش يدهمدیس 

دروم رد  همان  شیامن  يارجا  يارب  یبسانم  نتم  هک   ) 2« هبارخ رد  هیقر   » باتک زا  دنناوت  یم  یمارگ  نازاس  همانرب  هنیمز  نیا  رد  نینچ  مه  * 
. دنریگ هرهب  تسا ،) مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 

ص 213. یعاجش ، يدهم  دیس  باجح ، رد  باتفآ   . 1
ش. 1379 ه .  لامج ، رشن  مق ، يروبص ، نیسح  هبارخ ، رد  هیقر  کن :  . 2

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

هنیدم دمآ ؟ ایند  هب  اجک  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  1 ـ
مالسلا هیل  نیسح  ماما  تسا ؟ موصعم  ماما  مادک  رتخد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  2 ـ

( روهشم ربانب   ) هلاس هس  دوب ؟ هلاس  دنچ  تداهش  ماگنه  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  3 ـ
قشمد رهش  هیروس ـ  روشک  ماش ، تسیچ ؟ هقطنم  نآ  يزورما  مان  تفر ؟ ایند  زا  اجک  رد  هیقر  ترضح  4 ـ

هیروس تختیاپ  قشمد ؛ تسا ؟ رهش  مادک  رد  ناشیا  رهطم  دقرم  5 ـ
. دندوب ردارب  رهاوخ و  تشاد ؟ یتبسن  هچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  اب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  6 ـ

 . مالسلااهیلع يربک  همطاف  مالسلااهیلع ،  هنیکس  ترضح  دیربب ؟ مان  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  نارهاوخ  زا  نت  دنچ  7 ـ
. دوب مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  همع  دراد ؟ یتبسن  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  8 ـ

. هیواعم نب  دیزی  تفای ؟ تافو  رگمتس  هاشداپ  مادک  نامز  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  9 ـ
ردپ نارجه  تبیصم و  ِهودنا  دوب ؟ هچ  هیقر  ترضح  تداهش  تلع  10 ـ

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دیناد یم  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  دروم  رد  1 ـ
؟ دیا هدینش  ای  هدید  ناشیا  زا  یتمارک  نونکات  ایآ  2 ـ
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؟ دیا هدش  فرشم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  زورما  هب  ات  ایآ  3 ـ
؟ دیراد يا  هرطاخ  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  4 ـ

؟ دیهاوخ یم  هچ  وا  زا  دیورب ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  رگا  5 ـ
؟ تشذگرد ماش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ارچ  6 ـ

؟ تسا رت  هتسجرب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یگژیو  مادک  7 ـ
؟ دوب هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  امش  هزیگنا  8 ـ

؟ درک روطخ  امش  نهذ  هب  يزیچ  هچ  تسخن  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  يافص  اب  مرح  هدهاشم  ماگنه  9 ـ
؟ دنراد هقالع  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  مدرم  ارچ  10 ـ

؟ دیهد یم  شیوخ  یگدنز  رد  يرییغت  هچ  دنک ، هدروآرب  ار  امش  هتساوخ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  رگا  11 ـ
؟ دیتفر یم  وا  ترایز  هب  ردقچ  دیدوب ، نکاس  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  ترواجم  رد  رگا  12 ـ

؟ دوب یم  ناریا  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  دیتشاد  تسود  ایآ  13 ـ
؟ دیراد یمایپ  هچ  تسا ، نانآ  رهش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هک  قشمد  مدرم  يارب  14 ـ

؟ دوشن هدروآرب  امش  تجاح  رگا  یتح  دییایب ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  مه  زاب  دیراد  تسود  ایآ  15 ـ

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسین میدق  یخیرات  ياه  باتک  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مان  ارچ  1 ـ
؟ دیهد حیضوت  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یناگدنز  هچخیرات  دروم  رد  2 ـ

؟ دوب هنوگچ  رهش  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  ماگنه  ماش  رهش  يداقتعا  ياضف  3 ـ
؟ دوب قفوم  هزادنا  هچ  ات  نانآ  مایق  تقیقح  نتشاد  هگن  یفخم  البرک و  نادیهش  دروم  رد  هیما  ینب  تاغیلبت  4 ـ

؟ دوب هچ  نوگانوگ  ياهرهش  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندنادرگ  زا  دیزی  تسایس  5 ـ
؟ دنادرگزاب ناشدوخ  نطو  هب  ماش  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دش  روبجم  دیزی  ارچ  6 ـ

؟ دیناد یم  هچ  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ندوب  جیاوحلا  باب  لیلد  7 ـ
؟ دییامرف حیضوت  ناشیا  تافو  بش  دروم  رد  8 ـ

؟ تفرگ ناوت  یم  ییاهوگلا  هچ  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیصخش و  زا  9 ـ
؟ تسیچ ناشیا  سدقم  تحاس  هب  مدرم  تبحم  هقالع و  همه  نیا  لیلد  دینک  یم  رکف  10 ـ
؟ دوب هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناکدوک  هب  یتح  یناسررازآ  همه  نآ  زا  دیزی  دصق  11 ـ

؟ دوب هچ  ماش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تشذگرد  باتزاب  12 ـ
؟ دییامرفب حیضوت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هیما  ینب  هنیرید  هنیک  دروم  رد  13 ـ

؟ دندوب قفوم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشاد  هگن  رود  اوزنا و  رد  ردقچ  هیما  ینب  14 ـ
؟ تشاد یمهس  هچ  دیزی  تموکح  یشاپورف  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يریسا  15 ـ

هدنیوگ تیلست  مایپ 

تبحم ياریذپ  ردپ  تبحم  ناتسلگ  دیـسر و  نایاپ  هب  هناریو  جنک  رد  ردپ  نارجه  جنر  البرک ! ناماد  هتفای  شرورپ  يا  نیـسح و  لگون  يا 
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ناگتفیـش رب  کیربت و  وت  رب  لاصو  نیا  دـش . نشور  لصو  شـشخرد  هب  هبارخ  هشوگ  رد  تهایـس  نارجه  بش  دـیدرگ و  تا  هناـکدوک 
. داب تیلست  تمیرک  هداوناخ 

. دیشخب مایتلا  دوخ  يامرگ  اب  ار  نینزان  رتخد  نآ  دوبک  فیعض و  مادنا  تفر و  هدیشک  تنحم  بکوک  ینامهم  هب  قبط  نایم  رد  دیـشروخ 
دیشک شوغآ  رد  ار  كدوک  زبس  حور  دیشروخ ، تسشن . همزمز  هب  وا  اب  هنابیرغ  تفرگ و  ردپ  يدیـشروخ  شبات  رد  ار  دوخ  نوگلین  خر 

هدز ترـسح  ياه  لد  رب  درک . اهر  اـهنت  مغ ، رد  ار  ساـسحا  ناـکدوک  تشاذـگ و  رادـید  ترـسح  رد  ار  هبارخ  لـها  درب و  نامـسآ  هب  و 
. مییوگ یم  تیلست 

هداد ياج  لد  كزان  رولب  رد  ار  تبیـصم  همه  نآ  تلگ ، زا  رت  هاتوک  رمع  نآ  اب  هنوگچ  فافع ! کـچوک  هتـشرف  يا  نیـسح و  رتخد  يا 
؟ يدید رز  تشت  اه و  هزین  زارف  نوخ و  يایرد  رد  ار  دیشروخ  هنوگچ  يدوب ؟

هب ار  لزنم  لهچ  هک  تا  هتسب  هلبآ  ياهاپ  نآ  رب  مالس  هنامز ! روج  زا  تا  هدش  دوبک  ندب  نآ  رب  مالس  ترامش ! یب  ياه  مغ  وت و  رب  مالس 
! داب یمارگ  تا  یعس  لوبق ، تَّجَح  دیناسر ! دیشروخ  هبعک  فاوط  هب  ار  وت  دیود و  ناوراک  یپ  رد  ردپ  رادید  قوش 

رثا راد  بت  نیمز  دوب و  هریت  تیاهتنم ، یب  مغ  زا  ماش  نامـسآ  یگلاسدرخ ! نیع  رد  یلامک ، هلمج  ِفطع  ییابیکـش ! ربص و  تیب  هاـش  يا 
هدـبرع ددزد و  یمن  ار  تا  هناکدوک  باوخ  یـسک  رگید  هک  ریگ  مارآ  ردـپ  مرگ  شوغآ  رد  نونکا  تروجنر . بلق  نوزومان  ياـه  شپت 
شزاون ار  تدوبک  خر  ات  تسا  هدمآ  تغارـس  هب  ردپ  هک  ریگ  مارآ  دنازرل . یمن  ار  تکچوک  بلق  تشحو ، ياه  هزوز  یمحر و  یب  ياه 

! كرابم رادید  دهد .
، هنیک ياه  هجنپ  تشاد . ربخ  كاندرد  يا  هعجاف  زا  شناشیرپ  ناوسیگ  داد و  یم  ناشن  ار  متـس  هایـس  طـخ  ياـه  هنحـص  شنینزاـن ، رکیپ 

ياه هحفص  کنیا  دوب . هدرک  رپ  هایس ، ياه  هحفـص  زا  ار  شلد  تارطاخ  هچرتفد  دوب و  هدیـشک  شتروص  کچوک  حول  رب  نشخ  یـشقن 
. مییوگ یم  تیلست  ناییاروشاع  رب  ار  نایاپ  یب  هودنا  نیا  میزیر و  یم  کشا  نآ  یخلت  رب  میا و  هداشگ  ور  شیپ  ار  نآ 

ینویزیولت سیونریز 

. مییوگ یم  تیلست  تا ، هدش  دوبک  نت  ِسفق  زا  ار  تناج  کچوک  ِرتوبک  زاورپ  مغ ! نیرت  گرزب  يا  ! هیقر يا 
. میراد یم  یمارگ  ار  تجورع  اروشاع ! بتکم  رد  یگتفای  شرورپ  هوسا  يا  ! هیقر يا 

. دوب نیگمهس  هچ  تبرغ  تخس  يامرس  یهایس و  رد  تندرمژپ  نیسح ! غاب  هدرمژپ  لگون  يا 
. دوش یمن  شومارف  تنارجه  گوس  البرک ! نامسآ  رتخا  دنلب  یلو  کچوک ، هراتس  يا 

همان باتک 

. میرک نآرق  * 
ق. 1406 ه .  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  ماما  ۀسردم  پاچ  مق ، نازحالاریثم ، یّلح ؛ امن  نبا  1 ـ

ش. 1375 ه .  يداهلا ، پاچ  هدنسیون ، مق ، رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  یلع ؛ ینسحلاوبا ، 2 ـ
ش. 1378 ه .  ارهزلا ، ینب  تاراشتنا  مق ، فنخم ، یبا  لتقم  فنخموبا ؛ 3 ـ

. ات یب  یمالسالا ، باتکلاراد  توریب ، ۀمغلا ، فشک  یسیع ؛ یلبرا ، 4 ـ
ش. 1369 ه .  تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  نارهت ، اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش ؛ يدهم ؛ ییاوشیپ ، 5 ـ

1380 ه مق ، هیملع  هزوح  ياه  شهوژپ  تاقیقحت و  زکرم  مق ، تسشن 19 ،)  ) ینید نامتفگ  نوناک  تاوزج  هعومجم  6 ؛ــــــــــــــــــــــ ـ
ش. . 
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ش. 1363 ه .  یضرلا ، تاروشنم  مق ، نیطبسلا ، یلاعم  يدهمدمحم ؛ يریاح ، 7 ـ
ش. ،1378 ه .  تاعالطا تاراشتنا  نارهت ، اروشاع ، یسانش  باتک  دمحم ؛ یمساق ، يردیح  8 ـ

. ات یب  هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نارهت ، خیراوتلا ، بختنم  مشاهالم ؛ یناسارخ ، 9 ـ
ش. ،1377 ه .  نیسحلا بتکم  تاراشتنا  مق ، ماش ، ناشخرد  هراتس  یلع ؛ یلاخلخ ، ینابر  10 ـ

ش. 1375 ه .  نیب ، قح  تاراشتنا  مق ، مثیم ، لخن  اضر ؛ مالغ  راگزاس ، 11 ـ
ش. ،1374 ه .  رعشم تاراشتنا  نارهت ، مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  رفعج ؛ یناحبس ، 12 ـ

ش. ،1373 ه .  یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، تیدبا ، غورف  رفعج ؛ یناحبس ، 13 ـ
ش. ،1307 ه .  هیمالسا یشورف  باتک  نارهت ، خیراوتلا ، خسان  یقتدمحم ؛ رهپس ، 14 ـ

ش. 1348 ه .  ناهج ، تاراشتنا  نارهت ، فوهل ، سوواط ؛ نب  دیس  15 ـ
ش. 1377 ه .  ناناوجون ، ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  نارهت ، باجح ، رد  باتفآ  يدهم ؛ دیس  یعاجش ، 16 ـ

ق. 1413 ه .  دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، يدلج ، هعومجم 2  داشرالا ، دیفم ؛ خیش  17 ـ
ش. ،1379 ه .  راگتسر تاراشتنا  دهشم ، اه ، هلال  زیخاتسر  داوجدمحم ؛ هدازروفغ ، 18 ـ

. ات یب  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، سنالا ، قئادحب  یمسملا  سدقلا  ضایر  ظعاو ؛ ینیوزق ، 19 ـ
ق. ،1414 ه .  هوسا تاراشتنا  مق  يدلج ، هرود 8  راحبلا ، هنیفس  سابع ؛ خیش  یمق ، 20 ـ

ق. 1405 ه .  یتریصب ، هبتکم  مق ، مومهملا ، سفن  سابع ؛ خیش  یمق ، 21 ـ
ق. 1404 ه .  افولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ؛ یسلجم ، 22 ـ

ش. تشهبیدرا 1375 ه .  هرامش 8 ، ناتسین ، هلجم  23 ـ
ش. 1376 ه .  فورعم ، رشن  مق ، اروشاع ، گنهرف  داوج ؛ یثدحم ، 24 ـ

1380 ش. رهطم ، تاراشتنا  ، نارهت مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  دمحم ؛ يدراهتشا ، يدمحم  25 ـ
ش. 1374 ه .  رصان ، تاراشتنا  مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همان  گوس  26 ؛ـــــ ،ـــــ ـ

ش. 1379 ه .  اردص ، تاراشتنا  مق ، ینیسح ، هسامح  یضترم ؛ يرهطم ، 27 ـ
ش. ،1341 ه .  درخ یشورف  باتک  مق ، ثداوحلا ، عیاقولا و  رقابدمحم ؛ یبوبلم ، 28 ـ

ش. 1376 ه .  رکاش ، یتاراشتنا  هسسوم  ، مق البرک ، شوواچ  مالسلااهیلع ؛  هیقر  ترضح  یبتجم ؛ دیس  يدور ، ناجنز  يوسوم  29 ـ
ش. ،1371 ه .  تاعالطا تاراشتنا  نارهت ، اروشاع ، روآ  مایپ  هّللاءاطع ؛  دیس  ینارجاهم ، 30 ـ

ش. 1377 ه .  هدنسیون ، مق ، ۀینیسحلا ، تامارک  یلع ؛ هداز ، فلخریم  31 ـ
ش. ،1380 ه .  یناحور تاراشتنا  مق ، مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  مساق ؛ هداز ، فلخریم  32 ـ

ش . 1379 ه .  رورس ، تاراشتنا  مق ، البرک ، هصق  یلع ؛ درفنم ، يرظن  33 ـ

خیرات رد  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  مان 

باتک تاصخشم 

ییاضر دمحم  هدنسیون :
اونین میمش  هاگیاپ  رشان : 
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خیرات رد  هیقر  مان 

هتشاد جاور  برعلا  ةریزج  رد  مان  نیا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالسا  خیرات  هژیو  مان  نیا 
ربمایپ ردپ  هّللادبع ، ترضح  همع  هک  دوب  هیقر  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مود  ياین   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  مان  هنومن ، ناونع  هب  تسا .

یلص  ) مرکا ربمایپ  رتخد  دیدرگ ، يراذگ  مان  مسا ، نیا  هب  مالـسا  رد  هک  يدرف  نیتسخن  ( 1 .) دیآیم رامش  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا
. دمآرد یمالسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياهمان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  مان  يراذگ ، مان  نیا  زا  سپ  دوب . هجیدخ  ترضح  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

لیقع نب  ملـسم  ترـضح  جاودزا  هب  اهدـعب  رتـخد  نیا  هک  دـیمان  مسا  نیمه  هب  ار  شنارتـخد  زا  یکی  زین  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 
ماما ( 2 (،) مالـسلاهیلع  ) یبتجم نسح  ماما  دـننام  رگید  ناماما  نارتخد  یخرب  هک  اج  نآ  اـت  تفاـی  همادا  دـنور  نیا  دـمآرد . مالـسلاهیلع ) )

ود نآ  هابتشا ، زا  يریگولج  يارب  تسا ، ینتفگ  دندش . هدیمان  هیقر  زین  مالسلاهیلع )  ) مظاک ماما  نارتخد  زا  نت  ود  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح
(3 .) دندیمانیم يرغص  هیقر  هیقر و  ار 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياههاگدید  رد  یشهوژپ 

نیا تسا . هدـشن  هدرب  ناشیا  زا  یمان  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  یلو  هدـمآ ، مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  مان  یخیرات ، ياـهباتک  یـضعب  رد 
هک نانچ  مه  دـشاب . هدـش  هلأسم  نیا  ندـمآ  شیپ  ببـس  مالـسلاهیلع ،)  ) نیـسح ماما  نادـنزرف  نایم  یمـسا  هباشت  هک  دراد  دوجو  لامتحا 
رد تسا . مالسلااهیلع )  ) يرغص همطاف  نامه  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  اهنآ ، لقن  ربانب  دنراد و  ناعذا  هلأسم  نیا  هب  اهباتک  زا  یضعب 

. تخادرپ میهاوخ  هلأسم  ود  نیا  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  زین  ناشیا  تشذگرد  یگنوگچ 

ثحب حرط 

هیقر ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  هک : مینکیم  زاغآ  روهـشم  رایـسب  نیداـینب و  شـسرپ  کـی  حرط  اـب  ار  ثحب  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
لئالد ۀمغلا و  فشک  يرولا ، مالعا  دیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياهباتک  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  نادنزرف  رامـش  رد  مالـسلااهیلع ) )

هرود رد  ( 1 دوشیم : نشور  یبوخ  هب  شـسرپ  نیا  خساپ  همدقم ، دنچ  نایب  اب  دراد ؟ تلالد  خیرات  رد  یتیـصخش  نینچ  ندوبن  رب  ۀمامالا ،
مک يوما ، نانارمکح  دـیدش  قانتخا  یـشراگن ، تاناکما  دوبمک  دـننام  یلئاسم  مالـسا  ردـص  رد  و  مالـسلامهیلع )  ) راهطا همئا  یناگدـنز 

لقن رد  تافالتخا  یـضعب  زورب  ببـس  اهيراد و ... بناج  ناسیون ، هریـس  رب  تموکح  راشف  اهدادـیور ، تایئزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت 
دنمشزرا عبانم  زا  يرایـسب  نانارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اهزات و  تخات و  رثا  رد  ( 2 تسا . هدشیم  یخیرات  بلاطم 

، اهيریگرد نیا  نایرج  رد  ربتعم ، عبانم  دانسا و  نیا  زا  يرایـسب  اسب  هچ  هک  دوشیم  تیوقت  نامگ  نیا  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتفر  نایم  زا 
ياهتیـصخش دروم  رد  هیبـش  ياهتشذگرـس  هژیو  هب  یمـسا و  هباـشت  نادـنزرف ، ددـعت  ( 3 تسا . هدیـسرن  اـم  تسد  هـب  هـتفر و  نـیب  زا 

هک هنوگ  نامه  تسا . هدرک  هبتـشم  ناسیون  خیرات  رب  ار  رما  دارفا ، یگدـنز  هنیـشیپ  اههتـشذگ و  رد  ماهبا  دوجو  هاگ  یخیرات و  نوگانوگ 
هتفگ رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  ( 4 دروخیم . مشچ  هب  زین  اروشاع ـ  مایق  نایرج  رد  یتح  یخیرات ـ  ياهتیصخش  رگید  دروم  رد  هلأسم  نیا 
یلع همطاف و  ار  دوخ  نادـنزرف  همه  ماـن  ناـشیمارگ ، رداـم  راوگرزب و  ردـپ  هب  هقـالع  تدـش  لـیلد  هب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  دـش ،

. تسا هدیدرگ  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ِنادنزرف  یناگدنز  لاح  حرش  نتشاگن  رد  اهملق  ِوهس  زا  يرایسب  أشنم  دوخ  رما  نیا  دنتشاذگیم .
زا تلفغ  ببس  عوضوم  نیمه  دراد  لامتحا  دناهدناوخیم . هریغص  همطاف  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر هک  تسا  تسد  رد  زین  يدهاوش  نیارق و 

دوجو رد  کش  هچ  رگا  یخیراـت ، ياـهباتک  رد  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  ماـن  ندـماین  نیارباـنب ، ( 5 .) دشاب هدـش  ناشیا  یلـصا  مان 
ای یشومارف  ِلیلد  نیرتمهم  نآ ، رب  نوزفا  تسین . خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبن  رب  لیلد  زگره  اما  دنکیم ، تیوقت  رایسب  ار  وا  یخیرات 
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رد دروخب . مشچ  هب  خیرات  رد  ناشیا  زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببـس  هک  تسا  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیـصخش ، نیا  روضح  ندـش  گنر  مک 
نایرج نیا  رب  رایسب  نادهاش  دوجو  دربن و  هحوبحب  وا  تداهش  رگا  تفگ : ناوتیم  تأرج  هب  زین  مالسلاهیلع )  ) رغصا یلع  ترـضح  دروم 
تسا ینف  یسیونخیرات  اریز  دروخیمن ؛ مشچ  هب  هعیش  ربتعم  ياهباتک  نیب  رد  زورما  زین  مالسلاهیلع )  ) رغصا یلع  ترضح  زا  یمان  دوبن ،

اهنت تسا . هدـمآ  مه  درگ  لوق  لـقن  تروص  هب  هتـشادن و  ینیع  دـهاش  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  راـک  رـس و  لاوقا  يروآ  عـمج  اـب  هک 
عوضوم نیا  هتبلا  هک  تسا  يوار  ندوب  هقث  ثیح  زا  نآ  یتسردان  ای  یتسرد و  دریگیم ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآ  رد  هک  یعوضوم 

یتسرد شجنـس  يارب  زین  يرگید  ياههصخـشم  اـههفرعم و  ثیدـح ، ثحب  رد  هنومن ، ناونع  هب  اـما  دراد . دوجو  مالـسا  خـیرات  رد  طـقف 
یـسررب دروم  رگید  ياهتایلمع  تلالد و  یـسررب  محازت ، هضراعم و  جالع  حـیجارت ، زین  لداعت و  اب  ار  ربخ  هک  دـشابیم  دوجوم  رابخا ،

ماما و نیب  هک  ییوگتفگ  ادتبا  تسا . هدش  رکذ  خـیرات  رد  ناشیا  دوجو  تابثا  رب  زین  يوق  دـهاش  ود  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا  دـنهدیم . رارق 
هدرک و مایخ  هب  ور  ماما  دـهدیم . خر  رمـش ، اـب  ههجاوم  ماـگنه  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  دربن  تاـظحل  نیرخآ  رد  مرح  لـها 
؛" ُدعَولا َبَرَق  دَق  َموَیلَا  یِّبَر ، ُۀَعیِدَو  متنَا  ِمُوثلُک ! ُِّما  ای  َو  هَّیَقُر  ای  الَا  يِدَعب ؟ مَُکل  ُنوُکَی  اَذ  نَم  يَدلَو ! ای  ۀَنیَکُـس ! ای  بَنیِز ، ای  الَا  : " دـندومرف

دیدوب ادخ  ياهتناما  امـش  موثلکما ! يا  هیقر و  يا  دنامیم ؟ یقاب  امـش  يارب  نم  زا  سپ  یـسک  هچ  منادنزرف ! يا  هنیکـس ! يا  بنیز ، يا 
نانآ هب  شنادنزرف  رـسمه و  رهاوخ ، ندرک  مارآ  يارب  ماما  هک  ینخـس  رد  نینچ  مه  ( 6 .) تسا هدیـسرارف  نم  داعیم  هظحل  نونکا  نم ، دزن 

الَف ُتِلُتق  اَنأ  اذِا  َنرُظنُا  بابُر ! ای  ِتنَا  هَمِطاـف و  اـی  ِتنَا  َو  هّیَقُر  اـی  ِتنَا  َو  بَنیَز  اـی  ِتنَا  َو  مُوثلُک  مُا  اـی  هاَـتُخا ، اـی  : » تسا هدـمآ  دـیامرفیم ،
منخس بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما   ، مرهاوخ ًارجِه ؛» َّیلَع  َنلُقَت  َو ال  ًاهجَو  َّیَلَع  َنشُمَخت  َو ال  ًابیَج  َّیَلَع  َنقَقـشَت 
اوران ینخس  دیـشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتـشک  نم  هک  یماگنه  دیـشاب ] هتـشاد  دای  هب  و   ] دیراد رظن  رد  ار 
یلاها زا  راکچگ  ملـسم  مینکیم . هراشا  یخیرات  نایرج  کی  هب  هریغـص  همطاف  و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر یمـسا  هباشت  دروم  رد  ( 7 .) دییوگم

بنیز لـمحم  يولج  ار  نادیهـش  سدـقم  ياهرـس  ناراد ، هزین  دـندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلامهیلع )  ) تیب لـها  یتـقو  : » دـیوگیم هفوک 
اب ار  يرعش  زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرس  یتحاران ، تدش  زا  اهرـس ، نآ  ندید  اب  ترـضح  دندربیم . مالـسلااهیلع ) )
ار وت  تبیصم  يزور  مدرکیمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفرورف ! فوسخ  رد  يدش و  لماک  ردب  نوچ  هک  نم  لاله  يا  دورس : نیماضم  نیا 
؟ يا هدش  نابرهمان  ام  اب  ردـق  نیا  ارچ  دوش . بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کیدزن  هک  وگب  نخـس  تریغـص ، لاسدرخ و  همطاف  اب  ردارب ! منیبب .

بنیز ترـضح  ( 8 .«) دـهدن ار  شباوـج  وا  یلو  دـنزب ، ادـص  ار  شردـپ  هک  تسا  تخـس  تکچوـک  رتـخد  نـیا  يارب  ردـقچ  ناـجردارب !
رد هک  هریغـص  همطاف  هک  دنکیم  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنکیم و  دای  هریغـص  همطاف  هب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع ) )

. تسا هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدش ، دای  وا  زا  اهباتک  زا  یضعب 

اهتشون یپ 

، نامه 3 ـ  ص22 . ج2 ، داشرالا ، 2 ـ  ص39 . ج15 ، ق ، 1404 ه .  ءافولا ، هسـسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یـسلجم ، ر.ك : 1 ـ
ص ش ، 1380 ه .  رهطم ، تاراشتنا  نارهت ، مالسلااهیلع ،)  ) هیقر ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  4 ـ ص343 .
ـ  6 ص 511 . ش ، 1373 ه .  لوا ، پاچ  فورعملاراد ، مق ، مالسلاهیلع ،)  ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  5 ـ . 12

ص 141؛ ق ، 1414 ه .  لوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  نیدلادعـس ، نب  نسحلاوبا  مساقلاوبا  سوواـط ، نبا 
ص 252؛ ق ، ه .   1368 ۀیمالـسالاۀبتکم ، نارهت ، موـمهملا ، سفن  ساـبع ، خیــش  یمق ، 7 ـ رییغت .( یکدـنا  اـب  ،) ص 236 يروـلا ، مـالعا 

ص 115 . ج 45 ، راونالاراحب ،

اروشاع هسامح  یگدنلاب  رد  ناکدوک  شقن 
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باتک تاصخشم 

شنم يداه  لضفلاوبا  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

. دومن کح  خیرات  رد  ار  اه  شقن  اه و  حرط  نیرتابیز  زا  يا  هنیراگن  يرجه ، لاس 61  مهد  زور  دنمهوکش  هسامح 

نوخ یخرس  زا  هسامح 

( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ترـضح  نآ ، راگزومآ  گرزب  نیتسآ  زا  هک  تداهـش  هریچ  شاـقن  تسد  تفرگ و  هماـخ  ادـخ ، نادرمدار  نیرترب 
رب دوب ، هدمآ  نوریب 

روشنم . دیـشک شقن  هب  ار  ریوصت  نیرتزاون  مشچ  دـنداد ، یم  ناشن  ار  جورع  هظحل  شنیرفآ  ياـه  هبرقع  هک  یتعاـس  نآ  رد  ـالبرک ، هدرپ 
نافرع و اب  دندرک . یم  یناشفارون  نآ  هموظنم  درگ  هک  یناگراتس  البرک و  دیشروخ  ششخرد  زا  ار  دوخ  یکانابت  هک  اروشاع  هدنشخرد 

نیا رد  . داد ناشن  تیرـشب  هب  ار  ندـیهر  دنلبرـس  نتـسیز و  دازآ  هار  زیخاتـسر ، زور  ات  هک  دـندومن  نشور  رـشب  هار  ارف  غارچ  دوخ  هسامح 
هسامح زا  البرک  اما  دندوزفا  هسامح  نیا  يدنلبرس  التعا و  رب  دوخ  مهس  هب  اروشاع ، نانز  ریش  نادرم و  دازآ  زا  کی  ره  رذگهر ،

. دراد هنیـس  حول  رب  اه  هرطاخ  دندورـس ، روضح  هماکچ  اروشاـع ، نازاـبناج  نارگراـثیا و  ياـپ  مه  هنادواـج ، رفـس  نیا  رد  هک  یناـکدوک 
یهانگ یب  ناکدوک 

صیرح يرادـم  روز  يزودـنارز و  ینابرق  رباربان  یگنج  رد  هک  یناـکدوک  دـندش . ادـخ  ناگدـیرفآ  نیرت  تسپ  يزورفا  شتآ  همعط  هک 
نالاغش نیرت 

رد دایرف  متـس و  اب  هزرابم  دندید ، شیوخ  يور  شیپ  ار  دوخ  نارادرب  ناردپ و  ندـیپط  نوخ  رد  هک  یناکدوک  دنتـشگ . يزرو  عمط  هشیب 
ار نعرفت  ربارب 

تمظع تزع و  رد  یمهم  شقن  ناشتداهـش  روضح و  اما  دندیگنجن  هچ  رگا  نانآ  دندومن . ادتقا  شیوخ  ناردارب  ناردپ و  هب  دـنتخومآ و 
مایق و داعبا 

رد هک  تسا  يا  هسامح  نیرتکاپ  نیرت و  هدنلاب  اروشاع ، دیدرگ . یمالسا  هعماج  رد  دادبتسا  ملظ و  ناینب  یشاپورف  رد  ندیشخب  باتش  زین 
رد ار  نآ  خیرات  توترف  ردام  هک  تسا  یقشمرس  نیرت  كانبات  هتسب و  شقن  خیرات  هرطاخ 

يدامن کی  ره  درب . دای  زا  دـیابن  دـندوزفا : باتک  نیا  رب  اروشاع ، ناـکدوک  هک  ار  ییاـبیز  شقن  اـما  تسا ، هتـشاگن  شیوخ  نهک  باـتک 
راگن نیا  رب  هدنلاب 

يا هراشا  زین  اروشاع  دنلبرـس  ناکدوک  رگید  هب  ات  داد  تسد  هب  يا  هناهب  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  ـالبرک ، دیـشروخ  رتخد  هک  دـندوب 
یخرب شقن  مینکب و 

یم رارق  یسررب  دروم  دندوب ، هتخومآ  ارف  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماد  رد  هک  یتیبرت  گرزب  ياه  هزومآ  زا  يدامن  بلاق  رد  ار  نانآ  زا 
مرح نع  بذـی  باذ  نم  لَه  : » دروآ یم  رب  دایرف  ماما  هک  تسا  يا  هظحل  اروشاع ، هعقاو  تعاـس  نیرتزوسناـج  دـیاشتیمولظم  داـمن  . میهد

تسه یسک  ایآ  هللا ؛  لوسر 
؟ دنک کمک  ام  هب  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپ  هناگی  ایآ  دنک ؟ عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک 
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تسه یسک  ایآ 
وا و لاح  رب  ماما ، تیمولظم  ياوآ  ندینـش  اب  نیـشن ، هدرپ  نانز  »؟ دـیامن يرای  ار  ام  تشاد  دـهاوخ  ینازرا  وا  هب  ادـخ  هچ  نآ  دـیما  هب  هک 

. دیروایب ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نم  راوخریش  كدوک  دومرف ، ماما  هاگ  نآ  دنتسیرگ . دوخ 
دینک یمن  محر  نم  هب  رگا  مدرم ! يا  دومرف : دومن و  نمشد  رگـشل  هب  ور  دوب  هدش  بات  یب  یگنـشت  زا  هک  وا  ندومن  باریـس  يارب  سپس 

كدوک نیا  هب 
تداهـش هب  كدوک  دـش و  باترپ  كدوک  يوس  هب  نمـشد  يوس  زا  يدـسا  لـهاک  نب  ۀـلمرح  طـسوت  يریت  هظحل  نیا  رد  دـییامن . محر 

: دومرف ماما  دیسر .
وا نوخ  ماما   1 نک يرواد  دوخ  دنـشک  یم  نوخ  رد  ار  ام  ضوع  هب  دننک و  ما  يرای  ات  دندرک  توعد  ارم  هک  مدرم  نیا  ام و  نایم  ایادـخ !

دیشاپ نامسآ  هب  ار 
كدوک ناج  یب  ندـب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  ماما   2. دوش یم  ناسآ  نم  رب  لمحت  ینیب  یم  ار  اـه  هنحـص  نیا  وت  هک  نیا  ایادـخ ] : ] تفگ و 

تشپ ار  هنشت 
تساروشاع زور  تاظحل  نیرتکاندرد  زا  یکی  هنحص  نیا  3. درک نفد  ار  وا  دومن و  رفح  کچوک  يربق  ریـشمش ، فالغ  اب  درب و  اه  همیخ 

اب هک  ناس  نآ  تسالبرک . هنهپ  رد  تیمولظم  دنس  نیرتایوگ  ماما ، کچوک  دازون  نیا  و 
راوخریـش دازون  ینامـسآ ، ریغ  هاوخ  دشاب و  ینامـسآ  هاوخ  ینیئآ ، چـیه  رد  هک  ارچ  دـناسر . یم  تابثا  هب  ار  تیمولظم  نیا  دوخ  تداهش 

یهانگ چیه 
رب ار  هانگ  یب  دازون  نتـشک  يا  هشیدنا  چیه  یتسه و  زا  يا  هطقن  چیه  رد  دشکب و  ار  وا  ای  دنک و  ینمـشد  وا  اب  دهاوخب  یـسک  هک  درادـن 

ور نیا  زا  دبات . یمن 
دـش و مامت  نانآ  يراگتـسر  مدـع  ماما و  نانمـشد  رب  تجح  تشادـن . دوخ  زا  یعافد  هنوگ  چـیه  ناوت  هک  هنـشت ، یلفط  ندـش  هتـشک  اـب 

یلع تداهش 
قح و زا  عافد  دامن  . دیناسر تابثا  هب  ار  نایئاروشاع  هبئاش  یب  تیمولظم  نانمشد و  يراوخنوخ  شارخلد  عضو  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) رغـصا

يذ نب  رمـش  دهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  قمر  نیرخآ  ماما  هک  يا  هنحـص  رد  نمـشد ، ماما و  نیب  دربن  ياه  هظحل  نیـسپاو  ردتقیقح 
هارمه هب  نشوجلا 

( مالسلا هیلع  ) یبتجم ماما  زا  يدنزرف  مرح ، ناکدوک  نیب  رد  دنوش . یم  هاگلتق  لادوگ  دراو  ماما  ندیناسر  تداهـش  هب  يارب  هدایپ  یهورگ 
هللادبع مان  هب 

هدوب یلجب  هللادبع  نب  لیلـس  رتخد  ۀلمَر  شردام  دنا و  هدومن  رکذ  لاس   9 ار 8 ، وا  نس  هک  تشاد  دوجو  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا نب  رغـصا 
ندید اب  وا   4. تسا

زا عافد  يارب  عاجش  كدوک  نآ  اما  رادهگن . ار  وا  دومرف : مالسلااهیلع )  ) بنیز ترضح  شرهاوخ  هب  ماما  دیود . ماما  يوس  هب  هنحـص  نیا 
هب ومع ، ناج 

هب ریـشمش  اب  بعک ، نبرحب   5. موش یمن  ادـج  میومع  زا  زگره  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : دـناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  دـیود و  دربن  نادـیم  فرط 
وا ریشمش  هبرض  يولج  ار  دوخ  تسد  و  یشکب ؟ ارم  يومع  یهاوخ  یم  تفگ : هللادبع  یلو  درب  هلمح  ماما  يوس 

دیـشک و شوغآ  رد  ار  وا  ماـما  سرب . مداـیرف  هب  رداـم ، دز : داـیرف  كدوک  دـش . نازیوآ  تسوپ  زا  دـیدرگ و  عـطق  هللادـبع  تسد  تفرگ .
! مردارب رسپ  دومرف :

رفعج هزمح و  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تا  هتسراو  ناکاین  رادید  هب  مه  وت  ات  شاب  ابیکش  نک و  ربص 
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نسح تردپ  و 
... . راد غیرد  اه  نآ  ار  نیمز  تکرب  نامسآ و  تمحر  ناراب  ادنوادخ ! درک : ضرع  تشادرب و  اعد  هب  تسد  سپس  یباتشب . مالسلا ) هیلع  )

یکدوک زا  هک  هللادبع  7. دناسر تداهـش  هب  ماما  شوغآ  رد  ار  هللادـبع  درک و  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  لهاک  نب  هلمرح  هماگنه ، نیا  رد  6
قح و هک  يا  ههرب  رد  هتفرگ و  ارف  ار  قح  زا  عافد  یبوخ  هب  دوب ، هتفای  شرورپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دوخ  يومع  ناماد  رد 

دیـشروخ هک  يا  هماگنه  رد  دومن و  زاغآ  ـالبرک  تشد  يوس  هب  ماـما  اـب  ار  يرفـس  دـش ، یم  درخ  يدرمناوجاـن  ياـه  ماـگ  ریز  تقیقح 
سپ رد  تقیقح 

يدربهار ياه  تیبرت  هلمج  زا  تخانـش  تفرعم و  دامن  تسویپ . تقیقح  قح و  ِیباتفآ  هب  درک . یم  یناشفاوترپ  دادـیب  ملظ و  هریت  ياـهربا 
هدوب نانآ  ینید  قیمع  شنیب  تفرعم و  حطس  ءاقترا  دوخ ، نادنزرف  هب  تبسن  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ 

هیلع  ) داجس ماما  نیشتآ  ياه  ینارنخـس  اه و  هبطخ  نوهرم  ناوت  یم  اه ، هبنج  یخرب  رد  ار  اروشاع  مایق  یگنادواج  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،
ترضح مالسلا ،)

ناـنآ شنیب  تفرعم و  لـالز  زا  هک  هنارگاـشفا  هدـنبوک و  ياـه  ینارنخـس  نـیا  تـسناد . ناـکدوک  ناـنز و  رگید  و  مالـسلااهیلع )  ) بـنیز
ماگ تفرگ ، یم  همشچرس 

ماما مایق  فادها  ندیسر  رمث  هب  رد  یلّمکم  ناونع  هب  دور و  یم  رامش  هب  البرک  نادیهش  یـسایس  یماظن و  تازرابم  تشادساپ  رد  يرثؤم 
نیسح

ترـضح و  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هنارگ  نشور  ياـه  هبطخ  تفر  یم  هک  اـج  نآ  دـیزی ، سلجم  رد  دوش . یم  دادـملق  مالـسلا ) هیلع  )
دیزی سوحنم  هرهچ  زا  هدرپ  مالسلااهیلع )  ) بنیز

و مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  لتق  هب  میمـصت  نارـضاح ، تروشم  اب  هدش و  ینابـصع  دیزی  دـشاپورف ، ار  وا  دـساف  تیمکاح  ناینب  درادرب و 
بنیز ترضح 

وا  8. دنک یم  رظن  فرص  نانآ  نتشک  زا  هتفای و  دوخ  ییاوسر  نماض  ار  راک  نیا  دوخ ، میمصت  رد  تقد  یمک  اب  دریگ ، یم  مالسلااهیلع ) )
یهابتشا راچد 

ناییاروشاع قحلاانا  يادـن  دـناسرب  لتق  هب  ار  مالـسلااهیلع )  ) بنیز و  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  رگا  هک  تشادـنپ  یم  دوب و  هدـش  گرزب 
اما دوش  یم  شوماخ 

نیرت گرزب  ناش  ناردـپ  هک  ناـس  ناـمه  دـنا و  هدیـشون  نآ  همـشچرس  زا  ار  تفرعم  لـالز  زین  ناـنآ  ناـکدوک  هک  تشادـنپ  یمن  زگره 
رشب ناراگزومآ 

هب میمـصت  نارواشم ، نارـضاح و  تروشم  هطـساو  هب  دـیزی  یتقو  دنـشاب . یم  نانآ  بتکم  نادرگاـش  نیرترب  زین  ناـنآ  ناـکدوک  دنتـسه ،
سپس اما  تفرگ  مالسلااهیلع )  ) بنیز ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  نتشک 

تینابصع شتآ  هلمج  دنچ  اب  دمآ و  نخس  هب  تشاد  لاس  راهچ  دودح  هک  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دومن ، تکاس  ار  نانآ  تسـش و  تسد 
ماما شردپ  هک  ار 

ماما نیـشتآ  مالک  يدـنت  زا  دـیزی  هتفاین  مایتلا  ِمخز  هک  يا  هنوگ  هب  درک  نشور  هرابود  دوب ، هتخادـنا  دـیزی  ناج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داـجس
(، مالسلا هیلع   ) داجس

اب تروشم  ماقم  رد  نانآ  اریز  دـنداد  رظن  نوعرف  نارواشم  فـالخرب  وت  نارواـشم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  دومن . زابرـس  هراـبود 
هرابرد نوعرف 

ناگدنروآدرگ و  رادزاب ، ار  شردارب  وا و  دـنتفگ : نوعرف ) هب  و   ) ؛9 َنیِرِشاح ِِنئادَملا  ِیف  لِسرأ  َو  ُهاخأ  َو  هِجرَأ  دنتفگ : نوراه  یـسوم و 
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اهرهش هب  ار 
یتفگـش زا  هدـش  درگ  ینامـشچ  اب  دـیزی  تسین . مه  تلع  یب  هتبلا  هک  دـنداد  ام  لتق  هب  رظن  وت  نارواشم  اما  تسرفب . نارگوداج ) لاـبند  )

یتفرعم نینچ 
یفاـک كرد  زا  دـندوب و  لـالح  كاـپ و  ینادـنزرف  ناـنآ  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  تسیچ ؟ نآ  تلع  دیـسرپ : كدوـک  نـیا  رد 

وت نارواشم  اما  رادروخرب .
يراک نینچ  هب  رظن  هک   ] دنـشک یم  ناکاپان  طقف  ار  اه  نآ  نادـنزرف  ناربمایپ و  اریز  دنتـسه  یلالح  نادـنزرف  هن  دـنراد و  ار  كرد  نآ  هن 

اب دیزی  دنداد .]
یم شالت  یتخس  هب  هچ  رگ  دیزی  يزیتس  ملظ  دامن  10. درک توکس  راچان  هب  تفای و  هتفر  ار  دوخ  يوربآ  اسر ، هاتوک و  نخس  نیا  ندینش 

هب راب  ره  اما  دزاس  دوخ  بولغم  ار  البرک  ناریسا  هدش ، هک  مه  راب  کی  يارب  يا ، هبرح  يریگراک  هب  اب  ات  درک 
نیذآ ار  رهـش  دـننک و  ریقحت  ار  تیب  لها  داد  روتـسد  دـناوخ و  یم  یجراخ  ار  تیب  لها  دـنام . یم  ماـکان  ینیب  شیپ  لـباق  ریغ  يا  هنوگ 

تسکش دندنب ؛
ار دوخ  نانآ  یلو  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  داد و  رارق  مدرم  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد  ارـسا  اریز  دروخ .

هک دنتفگ  دندرک و  یفرعم 
رد ار  ناریـسا  زوریپ  نارادرـس  ناس  هب  دـش و  لسوتم  راـختفا  هبرح  هب   11. دراد دوجو  نانآ  نأش  رد  یتاـیآ  نآرق  رد  دـنربمایپ و  نادـناخ 

بارش سلجم 
نآرق تایآ  زا  خساپ  تفگ ، هچ  ره  اریز  دروخ  تسکش  مه  زاب  اما  تفگ ؛  نخس  نانآ  اب  ربکت  یگرزب و  اب  و  دناوخارف ؛  یشایع  رامقو و 

شیپ دینش و 
؛ منک یـشورف  رخف  مدرم  رب  تسا  رتهب  دـشن  هک  سلجم  رد  تفگ  دوخ  اب   12. داد ریفس  لتق  هب  روتـسد  راچان  هب  دیدرگ و  اوسر  مور  ریفس 

ار اما  هدیرب  رس 
یماگنه تسیک و  رـس  نیا  دیـسرپ  دنه  شرـسمه  دش ؛ هتخیر  شماک  رد  تسکـش  خلت  معط  رگید  راب  و  درک ؛  بصن  دوخ  خاک  يالاب  رب 

رس تسناد  هک 
رب تشادرب و  دوخ  شود  زا  ابع  دیزی  تخاس و  هتفـشآرب  ار  دیزی  دیود و  خاک  لخاد  هب  زاب  يوم  اب  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح شیالوم 

شنز رس 
. دـنک تبحـص  مدرم  يارب  دورب و  ربنم  يالاب  ماـما  داد  روتـسد  درکن . يرییغت  هجیتن  موش ؛  دراو  قطنم  وگتفگ و  ِرد  زا  تفگ   13. تخادنا

هنیمز دوخ  دید 
نیغورد یناذا  نذؤم  داد  روتسد  راچان  هب  دیامن ، یم  رادیب  ار  ناگمه  دراد  ماما  ياسر  اویش و  نانخس  هدروآ و  مهارف  ار  شیوخ  ییاوسر 

ات دیوگب 
ات تفرگ  میمصت  راب  نیا  تسکش . تشپ  تسکش  مادم  دروخ ؛ یم  گنس  هب  شیاهریت  همه   14. دنک عطق  ار  دوخ  نخس  دوش  روبجم  ماما 

نیا دزادنیب و  نارگید  هب  ار  البرک  يادهش  لتق  هانگ 
نانآ هک  تشاد  ناعذا  تخادـنا و  هللادـیبع  ندرگ  هب  ار  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  هاـنگ  دـنزب . یبیرفماوع  هب  تسد  هنوگ 

هب تسد  هنارسدوخ 
لالج هوکش و  نتفر  نیب  زا  بجوم  مه  ار  ربخ  نیا  راشتنا  اما   15. دوب هداد  ماما  زا  تعیب  ندناتس  هب  روتسد  اهنت  وا  دنا و  هدز  یتیانج  نینچ 

دوخ
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شومارف دـیاب  ار  اه  هتـشذگ  هک  دـنک  دومناو  دوش و  دراو  يدردـمه  راهظا  تسرد و  هار  زا  دـید  رتهب  درک ؟ یم  دـیاب  هچ  سپ  دـید . یم 
رکف هک  وا  درک .

شرـسپ دوخ ـ  يارب  لقاال  جنـشت ـ  زا  يراع  ییاضف  داجیا  اضف و  ندرک  ضوع  يارب  تسا  هدمآ  شنهذ  هب  رثؤم  رکب و  یلح  هار  درک  یم 
ار دلاخ 

يدنخبل اب  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  زا  يرگید  دنزرف  مالـسلا ،» هیلع  نسحلا  نبرمع   » هک ناکدوک  زا  یکی  هب  درک  ور  دناوخارف و 
اب تفگ : وا  هب  زومرم 

ياـضعا رگید  ومع و  ناردارب ، تداهـش  هرطاـخ  زگره  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  لاـسدرخ  دـنزرف  نآ  يریگ ؟ یم  یتشُک  نم  رـسپ 
دای زا  ار  شا  هداوناخ 

تسا رتهب  میریگب ] یتشُک  ارچ   ] هن هلتاقا ؛ مث  انیّکس  هطعا  انیّکس و  ینطعإ  نکلو  داد : خساپ  هدنبوک  ولگ ، رد  نیگنس  یـضغب  اب  دوب ، هدربن 
هب يرجنخ 

دیّرغ : بل  ریز  دروخ و  هّکی  خساپ  نیا  زا  دیزی  میگنجب . مه  اب  ات  یهدب  وا  هب  زین  يرجنخ  نم و 
َمَزْخَا  نِم  اُهفِرعَا  ٌۀَنِْشنِش 
؟ َۀَّیَحلا ِّالا  َۀَّیَحلا  ُِدَلت  لَه 

هنابیرف و ماوع  ياـه  تسایـس  زین  راـب  نیا  يرآ ، 16. دـیاز یم  راـم  زج  راـم  اـیآ  مراد . غارـس  ار  نآ  مزخا  زا  هک  تسا  یتداـع  يوخ و  نیا 
( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نادناخ  زا  يدنزرف  يزیتس  ملظ  دیدرگ و  ور  هبور  تسکش  اب  دیزی  هنارّوزم 

یگداتـسیا و اروشاـع ، راـگن  نیرت  گـنر  شوـخ  یناـشفناج  یگداتـسیا و  داـمن  تشاذـگ . ماـکان  شدـیلپ  ضارغا  هـب  یباـیتسد  رد  ار  وا 
دش دنلب  هنیدم  زا  نارتش  گنز  يادص  هک  یتعاس  زا  هک  تسا  نانآ  یناشفناج 

هسامح هدرپ  رد 

! مارِکلا ینب  ًاربَص  دومرف : یم  نانآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تسب . شقن  ناشبلق  هحولرس  رب  رفـس  زاغآ  زا  دیدرگ و  رهاظ  نایئاروشاع 
ّالا ُتوَملا  اَمَف 

تـسا یلپ  اهنت  گرم  هک  دینک  يرادـیاپ  ناگداز ! گرزب  يا  ِۀَِـمئاّدلا ؛ ِِمیعَّنلا  ِۀَعِـساولا و  ِنانِجلا  َیلا  ِءاّرَّضلا  َو  ِسُؤبلا  ِنَع  مُِکب  ُُربعَت  ةَرَطنَق 
جنر زا  ار  امش  هک 

يدرمیاپ یگداتـسیا و  هک  دـندوب  هتفایرد  نایئاروشاع  1/17. دوش یم  نومنهر  اـه  تمعن  یگنادواـج  تشهب و  هرتـسگ  يوس  هب  یتخـس  و 
زا یگنر  کی  ره  اروشاع ، هدرپ  رد  هک  تسا  هنوگ  نیا  دنک . یم  هنادواج  ار  نانآ  هک  تسا 

، نآ ره  دـنرخ و  یم  شیوخ  راکف  هنیـس  رب  ار  یتسین  ياه  هنایزات  نیرت  نیگمهـس  دـنروآ و  یم  شقن  رد  ار  اه  يدرمیاـپ  نیرتزاون  مشچ 
رت هتخورفارب 

هب نازیزع ، گوس  دزادنین ، رد  ناش  نیمز  هب  اه ، هزین  ریـشمش و  مخز  دنک ، یمن  ناشبات  یب  یگنـشت  دننز . گنچ  یتسه  هب  ات  دـنوش ، یم 
ناشدایرف

اقب هب  ات  دنوش  انف  هک  دنا  هدمآ  دناشن ؛ یمن  ناش  يامیـس  رب  تراقح  دـقح و  زا  رابغ  نابایب . رد  ییاهنت  نمـشد و  یلدگنـس  و  دروآ ، یمن 
هک دنسرب 

قایتشا سمش  تعلط  قفا  الب  و  الب . تسا و  برک  هزیمآ  البرک  تسا ؛ هتفهن  زمر  نیا  رد  يزار  بجع   2/17 .« ِهّللا ِءاَِقل  ِیف  ُنِمؤَملا  ُبَغْرَِیل  »
نآ و  تسا .

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 634 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشفناج هنوگچ  دنـسرن . یناد ـ  یم  هک  یگنـشت ـ  نآ  جوا  ات  ناـیئالبرک  رگا  و  تسا . زار  یگنـشت  دـنا . هدیـشک  ناـیئالبرک  هک  یگنـشت 
قیحر همشچرس 

نیا هک  دنناتـسم  نیا  شنایتابارخ  تسالبرک و  شا  هدکیم  دنناروخ ، یم  ار  نایتشهب  يا  هدینـش  هک  روهط  بارـش  نآ  دوش ؟ تشهب  موتخم 
رس یب  نینچ 

نیسح تسا ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح شا  یقاس  دنناشون و  یم  ار  زار  ناگنشت  اهنت  يا ، هدینش  هک  روهط  بارـش  نآ  دنا . هداتفا  اپ  تسد و  و 
زا مالسلا ) هیلع  )

دندورس : یلو  دندیگنج  یم  18 (. مالسلا هیلع   ) نیسح تسد  زا  دشون و  یم  رای  تسد 
ۀّنسألا فایسالا و  یلع  ًاربص 

ۀّنجلا لوخدل  اهیَلَع  ًاربص 
هبرـض رب  ربص  دـندیگنج و  هک  دوب  ینانآ  هژیو  نیا  19. موش تشهب  دراو  نآ  هطـساو  هب  ات  ربص  منک ، یم  اه  هزین  ریـشمش و  هبرـض  رب  ربص 

رد هصالخ  یناشفناج  یگداتسیا و  اما ، دندرک . دوخ  یگداتسیا  یناشفناج و  نابز  ار  ریشمش 
هنارابدرب دندرک و  دوخ  قشع  نامجرت  ار  زوسرگج  ربص  هنیس و  تعسو  هک  دندوب  زین  رگید  یهورگ  دشاب ، یمن  قشاع  ناتسد  هب  ریـشمش 

دنداتسیا و
. دندیزای تسد  اقب  هبو  دنتفای  انف  دش ، ناش  يرابدرب  ییابیکش و  زا  زیربل  فرظ  هک  هاگ  نآ  دندرک و  رپ  یئابیکـش  زا  ار  دوخ  دوجو  فرظ 

هک نانآ 
اب یتیخنـس  هدـنرب ، ریـشمش  دـندش . انعم  ربص  توکـس و  رد  دـندیرخ و  ناج  هب  ار  ندرواین ، رب  مد  ندـید و  رجنخ  ِكاـندرد  ياـه  هبرض 

تسد تشوگ 
ندـش رپرپ  تسا ؛  ندیـشکن  هآ  ندـید و  قارف  نآ  تسه و  مه  ریـشمش  هبرـض  زا  رت  تخـس  اما  دـنک . یم  هراـپ  دَرَد و  یم  درادـن ؛ یمدآ 

رمک ندید و  نازیزع 
ندناوخ نآرق  ندش و  هدناوخ  یجراخ  تسا ؛  ندـشن  میلـست  ندروخ و  تمهت  تسا ؛ نتفگن  خـساپ  ندینـش و  ازـسان  تسا ؛  ندرکن  مخ 

ربلد رس  تسا ؛
هیالگ ندید و  الط  تشط  رد  هدیرب  رس  تسا ؛ ندرکن  يراز  ندید و  قوشعم  نادند  بل و  رب  بوچ  تسا ؛ نداتسیا  راوتسا  ندید و  ین  رب 

ندرکن
خیـش تسا . ندرک  رادـید  هدـنخ  نتفرگ و  شوغآ  رد  ردـپ  هدـیرب  رـس  تسا و  ندروخورف  ضغب  ندـید و  يرتسکاـخ  رادـلد  رـس  تسا ؛

. دننک ینادنز  يا  هبارخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هارمه  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تیب  لها  داد  روتـسد  دیزی  : دسیون یم  قودص 
ناما رد  امرگ  زا  هن  اج  نآ  رد  اه  نآ 

رد 20. دوب هتخادنا  تسوپ  ناش  ياه  تروص  اوه ، يامرـس  امرگ و  لحم و  نآ  ندوب  بسانمان  رثا  رب  هک  يا  هنوگ  هب  امرـس ؛ زا  هن  دندوب و 
زور ره  دـندوب ، هنـسرگ  هک  یلاح  رد  نانآ  دـندروخ . یم  مشچ  هب  یمولظم  ناکدوک  متـس ، ریجنز  زا  هدـش  اهر  ناوناب  ِهودـنا  هلان و  ناـیم 

اب رصع 
ياه هناخ  هب  هقوذآ  اب  دـندوب و  هتفرگ  ار  ناش  ناکدوک  تسد  هک  ار  ماـش  مدرم  دندیـشک و  یم  فص  هبارخ  رد  يولج  هنهک  ياـه  ساـبل 

، دنتشگ یمرب  ناش 
ام ناردپ  میرادن ؟ هناخ  ام  رگم  همع ! : » دندیـسرپ یم  دـنتفرگ و  یم  ار  همع  ناماد  دندیـشک . یم  ترـسح  هآ  دـندرک و  یم  اشامت  هنابیرغ 

»؟ دنتسه اجک 
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ناردپ تسا و  هنیدم  امـش  هناخ  منازیزع ! ارچ  : » دومرف یم  نانآ  هدـید  مغ  کچوک و  لد  يالـست  يارب  زین  ( مالـسلااهیلع  ) بنیز ترـضح 
رفس هب  نات 

دنیب و یم  باوخ  رد  ار  شردـپ  ( مالـسلااهیلع  ) هیقر ماش ، هبارخ  رد  البرک  ناریـسا  تماقا  ياه  بش  زا  یکی  رد  دـنا  هتـشاگن  21 .« دنا هتفر 
باوخ زا  ناشیرپ 

زا همه  غاد  دنتـسناوتن . دـننک ، تکاس  ار  وا  دنتـساوخ  هبارخ  لها  هچ  ره  مهاوخ ! یم  ار  مردـپ  نم  دـیوگ : یم  نانک  هیرگ  وا  دزیخ . یمرب 
رت هزات  وا  هیرگ 

هیلع ) نیـسح ماـما  لاـسدرخ  رتـخد  دـنتفگ : تسا ؟ هدـش  ربـخ  هچ  دندیـسرپ : هبارخ  نارومأـم  . دـنتخادرپ يراز  هیرگ و  هب  هـمه  دـیدرگ و 
. دهاوخ یم  ار  وا  تسا و  هدید  باوخ  ار  شردپ  ( مالسلا

فعـض و تدـش  دنتـشاذگ . وا  يوـلج  دـندناشوپ و  يا  هچراـپ  اـب  ار  نآ  يور  دـنداهن و  یقبط  نورد  رد  ار  ترــضح  هدـیرب  رــس  ناـنآ 
هب ار  كدوک  یگنسرگ ،

. تسا تردـپ  نیا  دـنتفگ : نارومأم  مهاوخ . یم  ار  مردـپ  نم  متـساوخن ؛ اذـغ  هک  نم  تفگ : یم  درک و  یم  هیرگ  وا  دوب . هتخادـنا  مّهوت 
هیقر یتقو 

اَی َِکئاَمِِدب ؟ َکَبَضَخ  يِّذلا  اَذ  نَم  هاََتبَا ! اَی  :» تفگ یم  هنازوسلد  دنابـسچ و  هنیـس  هب  ار  ردپ  هدیرب  رـس  دز ، رانک  ار  شوپور  ( مالـسلااهیلع )
َكَدَعب َیَِقب  نَم  هاََتبَا ! اَی  یِّنِس ؟ ِرَغِص  یلَع  ِینَمَتیَا  يِذَّلا  اَذ  نَم  هاََتبَا ! اَی  َكَدیِرَو ؟ َعَطَق  يِذَّلا  اَذ  نَم  هاََتبَا !

اَی ِتاَیِکاَبلا ؟ ِنُویُعِلل  نَم  هاََتبَا ! اَی  ِتاَیَبسُملا ؟ لِماَرَِالل  نَم  هاََتبَا ! اَی  ِتارِـساَحلا ؟ ِءاَسِّنِلل  نَم  هاََتبَا ! اَی  ُربکَت ؟ یَّتَح  ِۀَـمِیتَیِلل  نَم  هاََـتبَا ! اَـی  ُهوُجَرن ؟
نَم هاََتبَا !

اَی ُءاَدِفلا ! ََکل  ِینَتَیل  هاََتبَا ! اَی  هاََتبرُغ ! اَو  َكِدـَعب ، نِم  هاَتَبیَخ  اَو  َكُدـَعب ؟ نَم  هاََتبَا ! اَی  تاَروُشنَملا ؟ ِروُعُّشِلل  نَم  هاََتبَا ! اَی  ِتاَبیرَغلا ؟ ِتاَِعیاَّضِلل 
ِینَتَیل هاََتبَا !

ترـس نوخ  اب  ار  تتروص  یـسک  هچ  ردپ ! يا   22« ِءاَمِّدلِاب ًابَـضُخم  َکَبیَـش  يرَا  َو ال  ِباَرُّتلا  ُتدَّسََوت  ِینَتَیل  هاََتبَا ! اَی  ٌءاَیمُع ! ِموَیلا  اَذَـه  َلبَق 
هچ درک ؟ میتی  یلاسدرخ  نیا  رد  ارم  یسک  هچ  دیرب ؟ ار  تیولگ  ياه  گر  یسک  هچ  درک ؟ نیگنر 

یم كاپ  راب  کشا  ياه  مشچ  زا  کشا  یسک  هچ  دهد ؟ یم  نایشآ  ار  هدش  هویب  نانز  یسک  هچ  دریگ ؟ یم  دوخ  هانپ  رد  ار  ناوناب  یسک 
یسک هچ  دنک ؟

زا ياو  وـت ؟ زا  سپ  يراوـخ  رب  ياو  هک ... وـت  زا  سپ  دـناشوپ ؟ یم  ار  ناـم  ناـشیرپ  ياـهوم  یـسک  هـچ  دـهد ؟ یم  اوأـم  ار  هراوآ  ناـنز 
زا شیپ  شاک  ! یبیرغ

شوه زا  ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  سپـس  . مدید یمن  نینوخ  ار  وت  نساحم  مدرب و  یم  كاخ  رد  هرهچ  شاک  مدـش ! یم  روک  زور  نیا  ندـید 
رادغاد لد  رب  رگید  یتبیصم  تفرگ و  الاب  هیرگ  يادص  دیدرگ . شوماخ  هشیمه  يارب  شا  هلان  تفر و 

نامه رد  ار  وا  هدید  متـس  حورجم و  ندب  دـش و  يرپس  هصغ  اب  مغ ، هتـشرف  هاتوک  ِیناگدـنز  ِبش  نیـسپاو  هنوگ  نیا  تسـشن و  تیب  لها 
كاخ هب  هبارخ 

رپ شدیهـش  ردـپ  يوـس  هـب  يرجه ، لاـس 61  رفــص  مـجنپ  رد  بـش ، راـهچ  زا  سپ  دـمآ و  هـناریو  نآ  هـب  رفــص  لوا  زور  وا  دــندرپس .
بش ياهدادخر  هرابرد  درک ، یم  مرگرس  ییوگ  ناتساد  رعش و  اب  ار  وا  اه ، بش  دوب و  دیزی  رابرد  نامیدن  زا  هک  یقشمد  رهاط  23. دیشک

ترضح تافو 
هب مبلق  كانتـشحو ، ياه  سوباک  ِسرت  زا  بشما  رهاـط ! : » تفگ نم  هب  وا  مدوب . دـیزی  شیپ  نم  بش  نآ  : » دـیوگ یم  ( مالـسلا هیلع   ) هیقر

، ما هدرک  هتشذگ  رد  نم  هک  ار  یعیاجف  راذگب و  تیوناز  يور  ار  مرس  تسا . هداتفا  شپت 
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نک فیرعت  میارب 

، هبارخ زا  مدید  ناهگان  تفر . باوخ  هب  یتعاس  زا  سپ  هک  نیا  ات  متفگ . وا  يارب  شهایس  هتشذگ  زا  متـشاذگ و  وناز  يور  ار  شرـس  نم 
يادص

رد مالسلا ) هیلع   ) نیسح رس  هک  داتفا  ییالط  تشت  هب  مهاگن  هک  وا  ياه  تیانج  هشیدنا  رد  نم  دوب و  باوخ  رد  وا  دیآ . یم  هلان  نویش و 
. تشاد رارق  نآ 

زا هنوگ  نیا  هک  دنتـسه  نم  ياه  هشوگرگج  نادنزرف و  نانیا ، ادنوادخ ! : » تفگ دمآرد و  تکرح  هب  شیاه  بل  هدیرب ، رـس  مدـید  ایوگ 
هب مدرک و  اهر  ار  دـیزی  دـش . يراج  مکـشا  هاگآدوخان  هک  داتفا  ملد  رد  مغ  سرت و  زا  یتلاح  مدـید ، ار  هرظنم  نیا  نوچ  .« دـنور یم  ایند 

هیرگ يادص  مدمآ . خاک  يالاب 
هتفرگ ار  یکرتخد  ِرود  نانیـشن  هبارخ  مدـید  مدرک ؛ هاگن  دوب ، خاک  رانک  هک  هبارخ  نورد  هب  ماب  يـالاب  زا  دـش . یم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل 

رس رب  كاخ  دنا و 
هیلع  ) نیـسح ماـما  رتخد  : » تفگ تسا ؟ هدـش  ربخ  هچ  مدیـسرپ : مدز و  ادـص  ار  اـه  نآ  زا  یکی  دـننک . یم  هیرگ  تدـش  هب  دـنزیر و  یم 

رد ار  شردپ  مالسلا ،)
مدید متشگرب . دیزی  شیپ  كاندرد ، هنحص  نیا  ندید  زا  سپ  «. دهاوخ یم  ام  زا  ار  شردپ  هدیرپ و  باوخ  زا  نونکا  تسا و  هدید  باوخ 

زا دنک و  یم  هاگن  هدیرب  رس  هب  بیجع ، یتلاح  اب  تسا و  هدش  هدز  باوخ  مه  وا 
توالت ار  هیآ  نیا  تساخرب و  ییادن  هدیرب  رـس  زا  هرابود  دزرل . یم  دوخ  هب  دیاس و  یم  مه  رب  ار  شیاه  نادـند  یتحاران ، سرت و  تدـش 

ُمَْلعَیَس َو  : » درک
رب سرت  . دش دنهاوخ  لخاد  یهاگیاج  هچ  هب  هک  دیمهف  دنهاوخ  دـندرک ، ملظ  هک  یناسک  يدوز  هب  »24و  نُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا 

اب متفگ . وا  يارب  ار  نایرج  تساجک »؟ زا  هیرگ  يادص  نیا  : » دیسرپ نم  زا  یتحاران  تلاح  نامه  رد  دوب . هتشگ  هریچ  دیزی  دوجو 
. دندروآ هبارخ  هب  دندراذگ و  یقبط  نورد  ار  رـس  گنرد  یب  نانابهگن  دـیرب »؟ یمن  وا  دزن  ار  شردـپ  رـس  ارچ  : » دیـشک دایرف  تینابـصع 

ندید اب  كرتخد 
، هتـشادن ار  هبارخ  لها  رطاخ  یّلـست  دصق  ارجام  نیا  رد  دیزی  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  25 .« داد ناج  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ردپ  هدـیرب  رس 

ناش بیاصم  دای  هب  ار  نانآ  تساوخ  یم  راک  نیا  اب  هکلب 
هلاس هس  يرتخد  لگ  زا  رت  كزان  حورجم و  ندب  رب  تبرغ ، يراگزور  هنایزات  تابرـض  همه ، اه  نیا  .و  دهد رازآ  رتشیب  ار  نانآ  دزادـنا و 

يا هرطاخ  شا ، يدوبک  ره  هک  یندب  تسا .
هدز شا  یقرواپ  نالیغم ، راخ  دوب و  هتشون  قشم  نآ  رب  هنایزات  هک  یباتک  زورفا ؛ ملاع  یقـشع  رب  ییایوگ  دنـس  تسا و  زوسرگج  یغاد  زا 

هک یباتک  دوب ؛
دنیوگ یم  اروشاع . تعسو  هب  یباتک  یناشفناج ؛  یگداتـسیا و  رد  هدیزگرب  یباتک  دوب ؛ هدش  خیرات  باتک  هن ، نرق  باتک  هن ، لاس  باتک 

( مالسلااهیلع  ) هیقر
. تسا نیرتزاّمغ  اروشاع ، قشع و  گرتس  همان  تغل  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر هک  مغ  هچ  درادن ! انعم  خیرات  سوماق  رد 

اه تشون  یپ 

نبا نیدـلا ، دعـس  نب  نسحلاوبا  مساـقلاوبا ، ص 216.2 ـ  ، ق ه .  1368 ۀیمالـسالا ، ۀـبتکم  نارهت ، موـمهملا ، سفن  یمق ، ساـبع  خیـش  1 ـ
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، یـسربطلا بلاط  یبا  نب  یلع  نبدمحا  ص 168.3 ـ  ، ق 1414 ه . لوا ، پاچ  هوسا ، تاراـشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  سوواـط ،
رارسا یف  تادابعلا  ریسکا  یناوریشلا ، دباع  نباغآ  ص 101 ؛ ج 2 ، 1416 ه.ق ، مود ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، جاجتحإلا ،

خیراـت يربط ، ریرج  نبدـمحم  ص 762.4 ـ ج 2 ، ق ، ه .  1415 لوا ، پاچ  هیفاـقثلا ، تامدـخلل  یفطـصملا  ۀکرـش  نیرحب ، تاداهـشلا ،
سفن ص 89.5 ـ ات ، یب  ۀفرعملاراد ، توریب ، نیبلاطلا ، لتاقم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  ص 468 ؛ ج 5 ، 1960 م ، فراعملاراد ، رصم ، يربطلا ،

، یمالـسا گنهرف  رـشن  رتفد  تاراشتنا  نارهت ، داشرالا ، دمحم ، نبدمحم  دـیفم ، ص 450 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  6 ـ ص 224 . مومهملا ،
، متشه پاچ  ترجه ، تاراشتنا  مق ، لامالا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  8 ـ ص 451 . نامه ، 7 ـ ص 165 . ج 2 ، ش ، 1378 ه . مراهچ ، پاچ 
، ۀیصولا تابثا  يدوعسلا ، نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  ص 798 ؛ ج 1 ، لامالا ، یهتنم  10 ـ . 111 فارعا / 9 ـ ص 797 . ج 1 ، ش ، 1374 ه .
ج 45، 1404 ه.ق ، ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  11 ـ ص 319 .  ، ش 1343 ه . هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ،
( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا لـتقم  یمزراوـخلا ، دـمحا  نب  قـفوم  ص 140 ؛ ناـــمه ، ر:ك ، 13 ـ ص 141 . ناـــمه ، ر:ك ، 12 ـ ص 129 .

یف مظتنملا  يزوجلا ، نبا  یلع  نب  نمحرلادبع  15 ـ ص 121 . نیبلاطلا ، لتاقم  14 ـ ص 74 . ج 2 ، ات ، یب  دیفملا ، ۀـبتکم  مق ، یمزراوخلل ،
ص ج 1 ، لامالا ، یهتنم  ص 340 ؛  ج 5 ، ق ، 1412 ه . لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، كولملا ، ممألا و  خیرات 

، یلماع نیما  نسحم  دیس  ص 612 ؛  ج 1 ، ات ، یب  تاعوبطملل ، فراعتملاراد  توریب ، ۀعیـشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  دیـس  16 ـ . 814
ۀبتکم تاروشنم  مق ، ناجشالا ، جعاول 

نبدمحا ص 578 ؛  ق ، 1377 ه . هیمالسا ، یـشورف  باتک  نارهت ، راّتب ، ماصمـص  راّخز و  ماقمق  ازریم ، داهرف  ص 238 ؛  ات ، یب  یتریصب ،
، لاوّطلا رابخا  يرونیدلا ، ۀبیتق  نبا  دواد 

ص 153. مومهملا ، سفن  1/17 ـ ص 224 . فوفطلا ، یلتق  یلع  فوـهللا  ص 386 ؛ ق ، 1421 ه . لوا ، پاچ  ۀـیملعلا ، بتکلاراد  توریب ،
راونالااحب ج 75، ص 224 ، ج 3 ، ات ، یب  ءاوضالاراد ، توریب ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نبا  یلع ، نبدـمحم  رفعجوبا  2/17 ـ

بقانم 19 ـ ص 56 . ش ،  . 1374 ه مود ، پاچ  نارگراثیا ، يرنه  یگنهرف و  نوناک  نارهت ، نوخ ، حتف  ینیوآ ، یضترم  دیس  18 ـ ص 117 .
ماقمق 4 ؛ ثیدح سلجم 31 ، ق ، ه .   1389 ۀیردیحلا ، ۀعبطم  فجن ، یلامالا ، قودـصلا ، خیـشلا  20 ـ ص 101 . ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا 

ص ج 3 ، ات ، یب  ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، ۀعیرـشلا ، نیحایر  یتالحم ، هللا  حیبذ  21 ـ ص 140 . ج 45 ، راونالاراحب ، ص 570 ؛ راخز ،
ص ج 2 ، ش ،  . 1334 ه رشن ، عبط و  هسسؤم  مق ، یئاهب ، لماک  يربطلا ، یلع  نبدمحم  نیدلادامع  ص 290.23 ـ مومهملا ، سفن  309.22 ـ

ص ج 1 ، لامالا ، یهتنم  ص 309 ؛ ج 2 ، ۀعیرشلا ، نیحایر  179 ؛

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یخیرات  تیوه  رد  یشهوژپ 

باتک تاصخشم 

شنم  يداه  لضفلاوبا  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

، دوب هتخادنا  نیملسم  هعماج  رب  یهابت  داسف و  زا  نیگنس  يا  هیاس  وا  ياه  یهاوخ  هدایز  هک  يراگزور  هیواعم ، رمع  ياه  لاس  نیسپاو  رد 
( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هداس  نیلگ و  هناخ  هب  ار  فعـش  يداش و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر مان  هب  رتخد  يدازون  دلوت  مالـسلااهیلع  هیقر  دلوت 

دوخ هتـسجخ  دولوم  زا  يدنـسرخ  هیاس  رد  يرذگدوز  هاتوک و  شمارآ  ماما ، درک و  رظتنم  ياه  هاگن  نامهم  ار  قوش  کشا  دناوخ و  ارف 
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هتسخ و هرهچ  رب  رورس  زا  يدنخبل  درک و  ادیپ 
نینمؤملاریما هب  نداد  مانـشد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  هب  یکاته  هک  يا  هنامز  دـناشن ؛ هنامز  روج  ملظ و  زا  شا  نیگهودـنا 

هکس مالسلا ) هیلع  )
یلاح رد  نیا  تشادن . دامتعا  زین  دوخ  ياه  مشچ  هب  یـسک  هک  دوب  هدرک  ذوفن  هعماج  تفاب  رد  نانچ  يراکایر  ریوزت و  دوب . هدـش  جـیار 

ینیگنس هک  دوب 
هتـشرف ربارب  رد  تشاد ، هک  یگنرین  يراـکبیرف و  همه  اـب  اـما ، هیواـعم  دـمآ . یم  دراو  ماـما  بلق  رب  راد ، هشیر  تالـضعم  نیا  ماـمت  مخز 

هراچ و یب  گرم ،
يا هکیرا  رب  وا  تسرپ  توهش  راسگ و  یم  رسپ  دش و  میلـست  یتمواقم  چیه  یب  تفرگ ، ار  شنابیرگ  گرم  هک  هاگ  نآ  دومن و  یم  لیلذ 

، لاس تسیب  هک 
هب هنیدم  دصقم  زا  نارتش  گنز  يادص  هک  دوب  يراگزور  نینچ  رد  دز . هیکت  دندوب ، هدییاس  خر  نآ  رب  ناتـسرپ  ایند  و  نت ، نآ  رب  شردپ 

هیقر جـنر ، دردرپ و  رفــس  نـیا  ياهدادـیور  ثداوحرذـگهر و  رد  تساـخرب و  خـیرات ، تعــسو  هـب  كاـنبات  نـشور و  يا  هدـنیآ  يوـس 
ظفح دوخ  هرطاخ  رد  ار  وا  مان  یخیرات ، عباـنم  زا  يرایـسب  هچ  رگا  دیـشک . یم  راـظتنا  ار  دوخ  جورع  هداتـسیا و  اـشامت  هب  مالـسلااهیلع ) )

ياج رد  هک  تسا  تسد  رد  وا  دوجو  تابثا  رب  ییایوگ  لیالد  اما  دنا ، هدرکن 
تبث دوخ  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر هرطاخ  مان و  هب  خیرات ، هچ  نآ  هدیکچ  زا  تسا  يدرواهر  رضاح ، راتـشون  دش . دهاوخ  هراشا  نادب  دوخ 

هب يا  هچیرد  ات  دراد  شالت  تسا و  هدرک 
تقیقح لـالز  ناگنـشت  ماـک  رد  ار  وا  شنیب  تفرعم و  ياـیرد  زا  يا  هرطق  دـیاشگب و  دیـشروخ  كرتخد  جـنر  درد و  نارک  یب  سوناـیقا 

ینتفگ اما  دزیرب ،
هدـیزرو تمه  دـنا ، هتـشاگن  ناشیا  هرابرد  هچ  نآ  نایب  هب  رتشیب  هدـنراگن  وا ، لاح  حرـش  ندوب  دودـحم  یفاک و  عبانم  دوبن  لیلد  هب  تسا 

بطاخم ات  تسا 
. تسا هدیزای  تسد  نآ  يروآدرگ  هب  هدش ، لقن  رابخا  دروم  رد  يرواد  نودب  ور ، نیا  زا  دبای . فارشا  هدش ، لقن  هک  یبلاطم  هب 

یناث رثوک  دالیم 

مرگ رهـش ، رد  يا  هناخ  هرجنپ  دوب . هتفر  ورف  یکیراـت  رد  رهـش  درک . یم  اـشامت  ار  بش  هایـس  هدرپ  هریخ ، هریخ  توکـس ، دوب و  مرگ  اوه 
وحم راظتنا و 

یم دوخ  نشور  زاب و  هرجنپ  اهنت  زا  رهش ، بلق  دیزو . یم  هناخ  هدروخ  باتفآ  ياهراوید  رب  میسن ، دوب . شناگراتس  اب  بش  يوگ  تفگ و 
همه دیپت و 

، اه بل  دیتلغ و  اه  هنوگ  رب  قوش  کشا  تفرگ . يزاب  هب  ار  بش  ساسحا  هتسجخ ، يدازون  هیرگ  يادص  هاگان  هک  دندوب  هتسشن  راظتنا  هب 
، ادص کی 

یم راثن  هفطاـع  ياـه  هچنغ  شخر ، گربلگ  رب  همه  دوب و  هدـییور  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح غاـب  هب  رگید ، يا  هچنغ  دندورـس . دـنخبل  هنارت 
بش نآ  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر دندرک .

مهبم هحفـص  نآ  یلو  تشاداو . وپاـکت  هب  ار  ملق  نآ ، زا  مهبم  يا  هحفـص  رب  دوـشگ و  ار  شیوـخ  نهک  باـتک  خـیرات ، رداـم  و  تفکش ،
ناروک رد  خیرات ،

هیقر یناگدـنز  کـچوک  هچباـتک  رد  دـیدرگ . دـیدپان  نآ  هظفاـح  زا  تـشگ و  ادـج  ناـمز  راذــگ  رتـفد  زا  راـگزور ، ياـهزات  تخاـت و 
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هظحل مالسلااهیلع ،) )
هیقر ترـضح  فیرـش  ّنس  هراـبرد  دـیدرگن . تبث  شزورداز  ناوـنع  هب  يزور  چـیه  ماـن  دـنام و  دیفـس  يرطـس ، چـیه  نودـب  شندـییور 

نیا روهشم  میریذپب ، ار  ناشیا  دلوت  لصا  رگا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خیرات  نایم  رد  زین  مالسلااهیلع ) )
. تسا هدش  رپرپ  ق ،  . لاس 61 ه رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ  ای  هس  ناشیا  هک  تسا 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  ردام 

نسح ماما  رسمه  رت  شیپ  هک  تسا  قاحسا  ّما  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  ردام  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  ياه  هتـشون  ساسا  رب 
یبتجم

ردام  1. تسا هدمآرد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دقع  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تیصو  هب  ناشیا ، تداهش  زا  سپ  هدوب و  مالسلا ) هیلع  )
ترضح

هحلط تنب  ناشیا  هینک  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگ  هب  انب  دیآ . یم  رامش  هب  مالسا  تلیضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  مالسلااهیلع ) ) هیقر
رد هراب  نیا  رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدـمآ  هّیعاضق  رفعج  ما  اه ، باـتک  یـضعب  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  رداـم  ماـن   2. تسا

نینچ مه  تسین . تسد 
هلمح رد  هک  دنک  یم  یفرعم  یناریا ، هاشداپ  موس  درگدزی  رتخد  نانز ؛ هاش  ار  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  ردام  نیطبسلا ، یلاعم  هدنـسیون 

هب ناناملسم 
یم رامش  هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترضح  یمارگ  ردام  دمآرد و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  جاودزا  هب  يو  دوب . هدش  ریـسا  ناریا 

خیرات هتفر و  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دـلوت  ماگنه  ناشیا  اریز  هدـشن ؛ هتفریذـپ  رـصاعم  ناسیون  خـیرات  رظن  زا  بلطم  نیا   3. دیآ
ار 23 وا  تشذگرد 

راهچ ای  هس  هلـصاف  رد  هک  دشاب  یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  ور ، نیا  زا  دنا . هتـسناد  ق   . لاس 37 ه رد  ینعی  البرک ، هعقاو  زا  شیپ  لاـس 
زا شیپ  لاس 

ردام  ) ونابرهـش زا  ریغ  یـسک  نانز  هاش  مییوگب  هک  دشاب  یم  لح  لباق  تروص  کی  رد  اهنت  هلأسم  نیا  دـشاب . هدـمآ  ایند  هب  البرک  هثداح 
داجس ماما 

. تسا مالسلا )) هیلع  )

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  يراذگ  مان 

اریز تسا ؛ هدوب  همطاف  ناشیا  یلصا  مان  هدوب و  ترضح  بقل  مسا  نیا  ایوگ   4. تسا هدش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  الاب  ینعم  هب  یقر »  » زا هیقر 
نامه ناشیا  هک  نیا  لاـمتحا  عباـنم ، یخرب  ناـعذا  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  رتمک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  ماـن 

ناکما دنا و  هتشاد  مسا  ود  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نادنزرف  زا  یضعب  عقاو ، رد   5. دراد دوجو  دشاب ، مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
باتک رد  هچنانچ  دراد . دوجو  اعدم  نیا  تابثا  رب  یلیالد  زین  خیرات  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  دراد . دوجو  ناشیا  نادـنزرف  رد  زین  یمـسا  هباشت 

نیسح ماما  ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  خیرات 
ره دنتـشاد ، یم  تسود  رایـسب  ار  ناشراوگرزب  ردام  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نوچ  دوب و  همطاف  ماـن  هب  یکچوک  رتخد  مالـسلا ) هیلع  )

هک يرتخد  دنزرف 
يو مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ناشردپ  مارتحا  هب  دنتـشاد ، رـسپ  هچره  هک  هنوگ  نامه  تشاذگ . یم  همطاف  ار  شمان  داد ، یم  ناشیا  هب  ادخ 
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یلع ار 
. تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ  مان  رد  زین  ناماما  رگید  هریس  تسا  ینتفگ   6 «. دیمان یم 

خیرات رد  هیقر  مان 

هتشاد جاور  برعلا  ةریزج  رد  مان  نیا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالسا  خیرات  هژیو  مان  نیا 
هب تسا .

مرکا ربمایپ  ردـپ  هّللادـبع ،  ترـضح  همع  هک  دوب  هیقر  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ مود  ياین   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  ماـن  هنومن ، ناونع 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )

ترـضح و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  رتـخد  دـیدرگ ، يراذـگ  ماـن  مسا ، نیا  هب  مالـسا  رد  هک  يدرف  نیتـسخن   7. دـیآ یم  رامش 
، يراذگ مان  نیا  زا  سپ  دوب . هجیدخ 

هب ار  شنارتخد  زا  یکی  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دـمآرد . یمالـسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياه  مان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  ماـن 
( مالسلا هیلع   ) لیقع نب  ملسم  ترضح  جاودزا  هب  اهدعب  رتخد  نیا  هک  دیمان  مسا  نیمه 

هیلع  ) نیـسح ماما   8 (، مالـسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  دـننام  رگید  ناـماما  نارتخد  یخرب  هک  اـج  نآ  اـت  تفاـی  همادا  دـنور  نیا  دـمآرد .
زا نت  ود  و  مالسلا )

یم يرغـص  هیقر  هیقر و  ار  ود  نآ  هابتـشا ، زا  يریگوـلج  يارب  تسا ، ینتفگ  دـندش . هدـیمان  هیقر  زین  مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک ماـما  نارتـخد 
9. دندیمان

یتیبرت هاگتساخ 

یقالخا و ياه  تلیـضف  نیرت  یلاع  هب  یگمه  نآ ، نادنزرف  ردام و  ردـپ ، هک  تفای  شرورپ  يا  هداوناخ  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح 
ییاسراپ

(، هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يازف  حور  میمش  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رهـش  زیگنا  لد  ياضف  نآ ، رب  نوزفا  دندوب . هتـسارآ 
همطاف و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تفای دشر  يا  هداوناخ  رد  وا  تشاد . گرزب  یشقن  وا  شرورپ  رد  داد ، یم  شزاون  ار  ناج  ماشم  دوب و  يراج  نآ  رد  زونه  مالسلا ) هیلع  )
یگمه هک 

راثیا تفرعم و  بدا و  ملع و  ياه  هروطـسا  نیرت  گرزب  زا  هک  يا  هداوناـخ  دـندوب ؛ مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  تفرعم  لـالز  زا  باریس 
يربک بنیز  دننام 

ترضح دوب . هدش  لیکشت  و ... مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مالـسلا ،) هیلع   ) سابعلا لضفلاابا  مالـسلااهیلع ،) )
تفای شرورپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شا  یمارگ  ردپ  هژیو  هب  ناراوگرزب ، نیا  ناماد  رد  دوخ  هاتوک  رمع  تدم  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر

اب و 
. دیدرگ یفرعم  خیرات  رد  تمواقم  راثیا و  ياه  هروطسا  نیرتابیز  زا  یکی  ناونع  هب  مک ، نس  نامه  دوجو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارتخد  رگید 

مان هب  رتخد  ود  نانآ  رتشیب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناسیون ، خیرات  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  نادـنزرف  دادـعت  دروم  رد 
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هنیکس ياه 
زا یخرب  اـج  نیا  رد  دـنا . هدرمـشرب  زین  رفن  تشه  اـت  ار  ترـضح  نارتخد  دادـعت  رگید  یخرب  دـنا و  هدرک  رکذ  ترـضح  يارب  همطاـف  و 

نایب ار  اه  هاگدید 
، هنیکس ياه  مان  هب  رتخد  هس  زا  دنتسه ، مالسا  گرزب  ناسیون  خیرات  زا  هک  يربط  ریرج  نب  دمحم  بوشآ و  رهش  نبا  همالع  . 1 مینک . یم 

مان بنیز  همطاف و 
، دـمحم رغـصا ، یلع  طسوا ، یلع  ربکا ، یلع  ياه  ماـن  هب  نت  هدزیـس  ار  ترـضح  نارـسپ  رامـش  یناـشاک ، هّللا  بیبح  ازریم  . 102. دنا هدرب 

 ، هّللادبع مساق ، رفعج ،
، يربک همطاف  ياـه  ماـن  هب  دـناد ؛ یم  رفن  تشه  ار  ترـضح  نارتخد  دادـعت  تسا و  هتـسناد  نارمع  دـیز و  رمع ، هزمح ، میهاربا ، نسحم ،

، يرغص همطاف 
هک تسا  رواب  نیا  رب  وا  دروآ . یمن  نایم  هب  وا  زا  یمان  دور و  یم  اـیند  زا  ماـش  رد  هک  يرتخد  هیفـص و  موثلک ، ما  هنیکـس ، بنیز ، هدـیبز ،

اهنت یگناگ  دنچ  نیا 
سپ دنا . هدوب  فورعم  دنزرف  یمک  هب  خیرات  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  اریز  دنا ؛ کیرش  یّمـسم  رد  نانآ  رتشیب  هدوب و  اه  نآ  مسا  رد 

تسا نکمم 
لیلد هب  ای  دـشاب و  هتفرگ  رارق  ناـش  نادـنزرف  فیدر  رد  زین  ناـشیا  ياـه  هون  ماـن  یتح  اـی  دنـشاب  هتـشاد  مسا  ود  ناـشیا  دـالوا  زا  یـضعب 

یضعب یتسرپرس 
یلع . 113. دشاب هدش  هتسناد  ناشیا  نادنزرف  رامش  رد  زین  نانآ  مان  هابتـشا ، هب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نادنزرف  دننام  مشاه  ینب  نامیتی 

رتخد راهچ  رسپ و  شش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دسیون : یم  ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀّمغلا  فشک  فورعم  باتک  هدنسیون  یلبرا ، یسیع  نب 
هب ینخـس  مراهچ  رفن  زا  درب و  یم  ار  همطاف ـ  هنیکـس و  بنیز ، رفن ـ  هس  مان  ترـضح ، نارتخد  ندرمـشرب  ماگنه  وا  لاـح ، نیا  اـب  تشاد .

نایم
یم نیطبـسلا ، یلاعم  باتک  رد  يریاح ، همـالع  . 4 دـشاب . مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  اه ، نآ  نیمراهچ  دراد  لامتحا  هک   12 دروآ یمن 

نیسح ماما  دنسیون : یم  ننست ) لها  ناملاع  زا   ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  دننام  یخرب  دسیون :
، هنیکـس زا : دنا  ترابع  وا  نارتخد  دیازفا : یم  سپـس  رتخد . راهچ  رـسپ و  شـش  زا : دـنا  هدوب  ترابع  هک  هتـشاد  دـنزرف  هد  مالـسلا ) هیلع  )

، يرغص همطاف 
رد تشاد و  لاس  تفه  ای  جـنپ  مالـسلااهیلع )  ) هیقر دـسیون : یم  مالـسلااهیلع )  ) هیقر دروم  رد  هاگنآ  مالـسلااهیلع .)  ) هیقر و  يربک ، همطاف 

هک تشذگرد  ماش 
لوکوم هدنیآ  ياه  لصف  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  مینک و  یم  هدنسب  كدنا  نیمه  هب   13. تسا درگدزی  رتخد  نانز ، هاش  شردام ،

. مینک یم 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياه  هاگدید  رد  یشهوژپ 

نیا تسا . هدشن  هدرب  ناشیا  زا  یمان  اه  نآ  زا  يرایـسب  رد  یلو  هدـمآ ، مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  رد 
دوجو لامتحا 

اه باتک  زا  یضعب  هک  نانچ  مه  دشاب . هدش  هلأسم  نیا  ندمآ  شیپ  ببس  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  نادنزرف  نایم  یمـسا  هباشت  هک  دراد 
هلأسم نیا  هب 
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ناشیا تشذگرد  یگنوگچ  رد  تسا . مالسلااهیلع )  ) يرغـص همطاف  نامه  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  اه ، نآ  لقن  ربانب  دنراد و  ناعذا 
رظن فالتخا  زین 

. تخادرپ میهاوخ  هلأسم  ود  نیا  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو 

ثحب حرط 

هیقر ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  هک : مینک  یم  زاغآ  روهـشم  رایـسب  نیداینب و  شـسرپ  کـی  حرط  اـب  ار  ثحب  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
( مالسلااهیلع )

رب ۀمامالا ، لئالد  ۀمغلا و  فشک  يرولا ، مالعا  دیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياه  باتک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نادـنزرف  رامـش  رد 
نینچ ندوبن 

راهطا همئا  یناگدـنز  هرود  رد  . 1 دوش : یم  نشور  یبوخ  هب  شـسرپ  نیا  خساپ  همدقم ، دـنچ  نایب  اب  دراد ؟ تلالد  خـیرات  رد  یتیـصخش 
مک يوما ، نانارمکح  دیدش  قانتخا  یشراگن ، تاناکما  دوبمک  دننام  یلئاسم  مالسا  ردص  رد  و  مالسلا ) مهیلع  )

لقن رد  تافالتخا  یـضعب  زورب  ببـس  اه و ... يراد  بناج  ناسیون ، هریـس  رب  تموکح  راشف  اهدادیور ، تایئزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت 
بلاطم

نایم زا  دنمشزرا  عبانم  زا  يرایسب  نانارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اهزات و  تخات و  رثا  رد  . 2 تسا . هدش  یم  یخیرات 
نیا لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتفر 

هدیـسرن ام  تسد  هب  هتفر و  نیب  زا  اه ، يریگرد  نیا  نایرج  رد  ربتعم ، عباـنم  دانـسا و  نیا  زا  يرایـسب  اـسب  هچ  هک  دوش  یم  تیوقت  ناـمگ 
رد ماهبا  دوجو  هاگ  یخیرات و  نوگانوگ  ياه  تیصخش  دروم  رد  هیبش  ياه  تشذگرس  هژیو  هب  یمـسا و  هباشت  نادنزرف ، ددعت  . 3 تسا .

اه و هتشذگ 
ـ  یخیرات ياه  تیـصخش  رگید  دروم  رد  هلأسم  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . هدرک  هبتـشم  ناـسیون  خـیرات  رب  ار  رما  دارفا ، یگدـنز  هنیـشیپ 

نایرج رد  یتح 
ردـپ هب  هقالع  تدـش  لیلد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  4 ـ دروـخ . یم  مشچ  هب  زین  اروشاـع ـ  ماـیق 

ار دوخ  نادنزرف  همه  مان  ناش ، یمارگ  ردام  راوگرزب و 
هیلع  ) نیـسح ماما  ِنادـنزرف  یناگدـنز  لاح  حرـش  نتـشاگن  رد  اه  ملق  ِوهـس  زا  يرایـسب  أـشنم  دوخ  رما  نیا  دنتـشاذگ . یم  یلع  همطاـف و 

هدیدرگ مالسلا )
ببـس عوضوم  نیمه  دراد  لامتحا  دنا . هدناوخ  یم  هریغـص  همطاف  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر هک  تسا  تسد  رد  زین  يدهاوش  نیارق و  تسا .

مان زا  تلفغ 
یخیرات دوجو  رد  کش  هچ  رگا  یخیرات ، ياه  باتک  رد  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  مان  ندماین  نیاربانب ،  14. دشاب هدش  ناشیا  یلصا 

زگره اما  دنک ، یم  تیوقت  رایسب  ار  وا 
، تیـصخش نیا  روضح  ندـش  گنر  مک  اـی  یـشومارف  ِلـیلد  نیرت  مهم  نآ ، رب  نوزفا  تسین . خـیرات  رد  یتیـصخش  نینچ  ندوبن  رب  لـیلد 

هاتوک یناگدنز 
یم تأرج  هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) رغصا یلع  ترضح  دروم  رد  دروخب . مشچ  هب  خیرات  رد  ناشیا  زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببـس  هک  تسا  ناشیا 

رگا تفگ : ناوت 
باتک نیب  رد  زورما  زین  مالسلا ) هیلع   ) رغـصا یلع  ترـضح  زا  یمان  دوبن ، نایرج  نیا  رب  رایـسب  نادهاش  دوجو  دربن و  هحوبحب  وا  تداهش 
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ربتعم ياه 
ینیع دـهاش  اـه  نآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  راـک  رـس و  لاوقا  يروآ  عمج  اـب  هک  تسا  ینف  یـسیون  خـیرات  اریز  دروـخ ؛ یمن  مشچ  هب  هعیش 

تروص هب  هتشادن و 
هقث ثیح  زا  نآ  یتسردان  اـی  یتسرد و  دریگ ، یم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآ  رد  هک  یعوضوم  اـهنت  تسا . هدـمآ  مه  درگ  لوق  لـقن 

تسا يوار  ندوب 
يارب زین  يرگید  ياه  هصخشم  اه و  هفرعم  ثیدح ، ثحب  رد  هنومن ، ناونع  هب  اما  دراد . دوجو  مالسا  خیرات  رد  طقف  عوضوم  نیا  هتبلا  هک 

شجنس
دروم رگید  ياه  تایلمع  تلالد و  یـسررب  محازت ، هضراعم و  جالع  حیجارت ، زین  لداعت و  اب  ار  ربخ  هک  دـشاب  یم  دوجوم  رابخا ، یتسرد 

رارق یسررب 
لها ماما و  نیب  هک  ییوگتفگ  ادتبا  تسا . هدش  رکذ  خیرات  رد  ناشیا  دوجو  تابثا  رب  زین  يوق  دـهاش  ود  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا  دـنهد . یم 

نیرخآ رد  مرح 
ای بَنیِز ، ای  الَا  : » دندومرف هدرک و  مایخ  هب  ور  ماما  دهد . یم  خر  رمش ، اب  ههجاوم  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلادیس ترـضح  دربن  تاظحل 

ای ۀَنیَکُس !
! منادنزرف يا  هنیکـس ! يا  بنیز ، يا  ُدعَولا ؛» َبَرَق  دَق  َموَیلَا  یِّبَر ، ُۀَـعیِدَو  متنَا  ِمُوثلُک ! ُِّما  ای  َو  هَّیَقُر  ای  الَا  يِدـَعب ؟ مَُکل  ُنوُکَی  اَذ  نَم  يدـَلَو !

سپ یسک  هچ 
هدیـسرارف نم  داـعیم  هظحل  نوـنکا  نم ، دزن  دـیدوب  ادـخ  ياـه  تناـما  امـش  موـثلک ! ما  يا  هـیقر و  يا  دـنام ؟ یم  یقاـب  امـش  يارب  نـم  زا 

مُا ای  هاَتُخا ، اـی  : » تسا هدـمآ  دـیامرف ، یم  ناـنآ  هب  شنادـنزرف  رـسمه و  رهاوخ ، ندرک  مارآ  يارب  ماـما  هک  ینخـس  رد  نینچ  مه  15. تسا
َو بَنیَز  ای  ِتنَا  َو  مُوثلُک 

؛» ًارجِه َّیلَع  َنلُقَت  َو ال  ًاهجَو  َّیَلَع  َنشُمَخت  َو ال  ًابیَج  َّیَلَع  َنقَقـشَت  الَف  ُتِلُتق  اـَنأ  اذِا  َنرُظنُا  باـبُر ! اـی  ِتنَا  هَمِطاـف و  اـی  ِتنَا  َو  هّیَقُر  اـی  ِتنَا 
ما  ، مرهاوخ

نم يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه  دیشاب ] هتشاد  دای  هب  و   ] دیراد رظن  رد  ار  منخس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و 
نابیرگ

نایرج کی  هب  هریغـص  همطاف  و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر یمـسا  هباـشت  دروم  رد  16. دییوگم اوران  ینخـس  دیـشارخن و  تروص  دـینزن و  كاچ 
یتقو : » دیوگ یم  هفوک  یلاها  زا  راک  چگ  ملسم  مینک . یم  هراشا  یخیرات 

. دندرب یم  مالـسلااهیلع )  ) بنیز لمحم  يولج  ار  نادیهـش  سدقم  ياهرـس  ناراد ، هزین  دـندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها 
نآ ندید  اب  ترضح 

ردب نوچ  هک  نم  لاله  يا  دورس : نیماضم  نیا  اب  ار  يرعش  زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرـس  یتحاران ، تدش  زا  اهرس ،
همطاف اب  ردارب ! منیبب . ار  وت  تبیصم  يزور  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفرورف ! فوسخ  رد  يدش و  لماک 

يارب ردقچ  ناجردارب ! يا ؟ هدش  نابرهمان  ام  اب  ردق  نیا  ارچ  دوش . بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کیدزن  هک  وگب  نخس  تریغص ، لاسدرخ و 
رتخد نیا 

هیقر زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع )  ) بـنیز ترـضح  17 .« دـهدن ار  شباوـج  وا  یلو  دـنزب ، ادـص  ار  شردـپ  هک  تـسا  تخـس  تکچوـک 
رد هک  هریغص  همطاف  هک  دنک  یم  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنک و  یم  دای  هریغص  همطاف  هب  مالسلااهیلع ) )

رتشیب ندـش  نشور  يارب  اج  نیا  رد  تسا . هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدـش ، دای  وا  زا  اه  باـتک  زا  یـضعب 
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. مینک یم  یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  یخیرات و  ياه  باتک  راتفگ  هلأسم ،

یئاهب لماک 

رد ار  وا  تداهـش  تسا و  هدرک  دای  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  زا  هک  یباـتک  نیرت  یمیدـق 
، دناد یم  ماش  هبارخ 

ریزو رما  هب  هک  تسا  یماـما  يربـط  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدـلادامع  خیـش  راوـگرزب ، ملاـع  رثا  باـتک ، نـیا  تـسا . باـتک  نـیمه 
مکاح نیدلاءاهب ،

نیدلاءاهب رما  هب  هک  تسور  نآ  زا  یئاهب  لماک  هب  نآ  يراذگ  مان  رهاظ ، هب  تسا . هدش  هتشون  ناخوکاله ، تنطلس  راگزور  رد  ناهفـصا 
هدش هتشاگن 

هب اریز  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  شزرا  زا  دراد ، هک  يدایز  تمدـق  لیلد  هب  هدـش و  فیلأت  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  باتک  نیا  تسا .
کیدزن تهج 

دور و یم  رامـش  هب  زاتمم  یعبنم  تسا و  تیمها  زیاح  اتـسار ـ  نیا  رد  دوجوم  عبانم  تبـسن  هب  هدش ـ  هتـشاگن  ياهدادیور  ای  فیلأت  ندوب 
هیامتسد

ترضح تداهش  يارجام  لامالا ، یهتنم  مومهملا و  سفن  رد  یمق  سابع  خیش  تسا . هتفرگ  یم  رارق  هنیمز  نیا  رد  رایسب  يدعب  تاقیقحت 
هیقر

دانتـسا نآ  هب  و  دـییأت ، دروم  ار  باتک  نیا  بلاطم  راوگرزب  ناملاع  زا  يرایـسب  نینچ  مه  دـنک . یم  لـقن  باـتک  نآ  زا  ار  مالـسلااهیلع ) )
، هدنراگن نیا  دنا . هدرک 

یخرب هب  زین  باـتک  نیا  رد  هک  دراد  مالـسلا ) هـیلع   ) یـضترملا ۀعیـشل  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) یفطـصملا ةراـشب  ماـن  هـب  يرگید  باـتک 
هعقاو زا  سپ  ياهدادیور 

، دنا هدماین  البرک  يادهش  رازم  رـس  رب  لوا ، نیعبرا  رد  البرک  ناریـسا  هک  هدش  حیرـصت  نآ  رد  هک  یعبنم  نیلوا  تسا . هدش  هراشا  اروشاع 
باتک نیمه 

هیلع  ) نیـسحلا هللادبعابا  رازم  رـس  رب  مه  قافتا  هب  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  تسود  هیطع 18  زا  ار  ینایرج  وا  دـشاب . یم 
و مالسلا )

ناریـسا اب  رباج  تاقالم  زا  ینخـس  هدنراگن  اما  دندرگ . یم  ینیـسح  نیعبرا  نیتسخن  رد  وا  ربق  نیرئاز  نیلوا  هدش ، رـضاح  البرک  نادـیهش 
نایم هب  البرک 

19. دریگ یمن  تروص  البرک  ناریـسا  وا و  نیب  زور  نیا  رد  یتاقالم  چیه  هدـش ، هتـشاگن  اه  لتقم  یخرب  رد  هچنآ  فالخ  رب  دروآ و  یمن 
زین عوضوم  نیا 

. دشاب یم  باتک  نیا  يرترب  زایتما و  رد  يرگید  فطع  هطقن 

فوهللا

ناشیا هطاحا  تسناد  دیاب  تسا . سوواط  نبدیـس  زا  فوهللا  باتک  هدومن ، لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  نهک  ياه  باتک  زا  رگید  یکی 
نوتم هب 

( مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  اروشاـع  بش  : » دـسیون یم  يو  تسا . ریگ  مشچ  زاـتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیراـت  یثیدـح و 
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یب رد  يراعشا 
درک و توعد  ربص  هب  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  دناوخ ، یم  ایند  ییافو 

ما مرهاوخ ، : » دومرف
نم يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه  دیشاب ] هتشاد  دای  هب  و   ] دیراد رظن  رد  ار  منخس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و 

نابیرگ
( مالـسلااهیلع  ) هیقر ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  ربانب   20 [.« دیشاب راد  نتـشیوخ  و   ] دییوگم اوران  ینخـس  دیـشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ 

. تسا هدش  يراج  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نابز  رب  اهراب 
، هنیکس يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلا ،) هیلع   ) رغصا یلع  تداهش  زا  سپ  ترضح  هک  تسه  زین  فنخموبا  لتقم  رد  بلطم  نیا 

، هیقر يا 
1294 ه تافو :  ) یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  بلطم  نیا  متفر .» زین  نم  رادـهگنادخ ؛ نم ! تیب  لها  يا  بنیز ! يا  هکتاـع و  يا 

باتک رد  .ق )
21. دنک یم  لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا  عیبانی 

یحیرُطلل بختنملا 

تادلجم زا  کی  ره  هدش و  میظنت  دـلج  ود  رد  باتک  نیا  تسا . هتـشون  ق )  . 1085 ه تافو :  ) یفجن یحیط  نیدلارخف  خیـش  ار  باتک  نیا 
نآ

رب لمتشم  زین  ماما و  نآ  رب  يراوگوس  شاداپ  لماش  یتایاور  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  يراوگوس  نوماریپ  سلجم  هد  يواح 
رد يرابخا 

يوفـص رـصع  رد  هدوب و  نیرخأتم  زا  باتک  نیا  هدنراگن  هچ  رگا  دـشاب . یم  نآ  زا  سپ  ياهدادـیور  اروشاع و  زور  ياهدادـیور  هرتسگ 
اما هتسیز ،

نایب لاس  هس  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  نس  يو  تسا . هدرک  میظنت  يروآ و  عمج  دوخ  باتک  رد  ار  یبوخ  تاـعوضوم  تاـیاور و 
. تسا هدومن 

لقن یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاـطم  دراد ، نئازخ  ةداهـشلا و  رارـسا  نوچ  مه  يراـثآ  هک  1286 ه.ق ) تافو :  ) يدـنبرد لـضاف  وا ، زا  سپ 
. تسا هدرک 

مه  22. تسا هدرک  نایب  باتک  نآ  زا  ار  یبلاطم  داقیالا ، فیرش  باتک  رد  ق )  . 1334 ه تافو :  ) یمیظعلادبع هاش  یلع  دمحم  دیس  اهدعب 
همالع نینچ 

. تسا هدرب  هرهب  یحیرط  بختنم  باتک  زا  نیطبسلا  یلاعم  باتک  رد  زین  ق )  . تافو 1384 ه  ) يریاح

ۀیهبلا سوردلا 

زا یکی  دسیون : یم  ۀیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  ۀیهبلا  سوردـلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسح  دیس  همالع 
ایند زا  ماش  هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد 

تفر و
، دنراد ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رگید  23. تسا هاگ  ترایز  فورعم و  اج  نآ  رد  شربق   . دـش هدرپس  كاخ  هب  اـج  ناـمه  رد 
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یخرب ياه  هاگدید  یسررب  هب  اج  نیا  رد  دنا . هدرک  لقن  عبانم  نیمه  زا  میقتسمریغ  ای  میقتسم 
. میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  یمالسا  نادنمشیدنا 

( هر  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  هاگدید 

ناتساد نینچ  مه  قشمد و  رد  ناشیا  دقرم  و  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  دروم  رد  هر )  ) یناگیاپلگ اضر  دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  زا 
ربق ریمعت 

هدـش لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا  دومرف : ناشیا  دندیـسرپ . تفرگ ، ماجنا  يا  هقداص  يایور  هلیـسو  هب  ناـشیا ، دوخ  روتـسد  هب  هک  ترـضح 
24. تسین دشاب ، بجاو  مزال و  نآ  هب  داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چیه  تسا ،

یبدا هعطق 

رد ار  همع  ناتـسد  رگـشزاون  رطع  داتـسرف . همع  هاگن  يایرد  هب  ار  شهاگن  جوم  دوشگ ، هک  ار  شنامـشچنابیرغ  راید  رد  یبیرغ  همانگوس 
هچنغ دییوب . هبارخ  تکاس  ياوه 

: هک دیـسر  شوگ  هب  بیرغ  ییاوجن  نوچمه  تفرگ و  ناج  شا  هرجنح  رد  اـیند  ياـه  ماـب  يدـنلب  هب  يداـیرف  دوشگ و  مه  زا  ار  شدوبک 
. داد وشتسش  دوخ  اب  ار  ناگمه  نامشچ  هنایشآ  ناراب ، تخادنا و  گنچ  اه  لد  رب  هک  دش  كاندرد  يا  هجنپ  شبیهن  نیرفآدرد  منرت  ... اباب

نویش يادص 
رد خر  يرتخد ، هلاس  هس  يور  مرـش  زا  هام  دوب و  هدـنکفا  هیاس  یهایـس  بش ، رکیپ  رب  هبارخ ، هشوگ  نآ  رد  دیـسر . یم  شوگ  هب  کئالم 

هدیشک باقن 
رب ار  يربخ  یب  رد  هدونغ  نامشچ  خیرات ، يادنلب  هب  يدایرف  هاگان  هک  دوب  هتفخ  تلاهج  تلفغ و  دولآ  رابغ  ياه  هدرپ  سپ  رد  رهـش  دوب .

، تفشآ
نیا تسیچ  دیـسرپ : هدز  تریح  هک  هاـگ  نآ  دـیناسر  جوا  هب  ار  بش  مطـالت  دوب ، هتـشگ  اـنف  دوـخ  ترارـش  رد  هک  داـسف  ملظ و  همـسجم 

خساپ و  ادص ...؟
دراو رون  قبط  دندش . اونمه  وا  اب  هتـسشن  بش  هب  موش  نادـغج  داد و  رـس  هیرک  يا  هدـنخ  هاگنآ  دـهاوخ . یم  اباب  يرتخد  هلاس  هس  دـینش :

دش و هبارخ 
نابل رب  هسوب  اب  ار  شناج  ماج  دور و  قبط  زاوشیپ  هب  رتخد  هلاس  هس  ات  دـنتفرگ  مارآ  کئالم  درک . دوخ  نآ  زا  ار  اه  ناج  ياضف  اـباب  رطع 

وناز دوب . هتخود  هدیشوپ  قبط  رب  ار  شرگوجتسج  نامشچ  تشگ و  یم  دوب و  هدیرخ  ناج  ماشم  هب  ار  ردپ  ینامـسآ  رطع  . دزاس زیربل  ردپ 
هک هاگ  نآ  داهن  نیمز  رب 

درد هناخ  شنامشچ  هک  تسیرگن  ار  همع  اباب ... نیـشنلد  ياوجن  دینـش و  ار  رون  توالت  يادص  دنداهن . نیمز  رب  شنامـشچ  لباقم  ار  قبط 
هیوم يادص  دیـسر و  یم  شوگ  هب  نایکالفا  هلان  هآ و  دوب . ندیراب  هدامآ  دوب و  هدش  هتخود  وا  هب  اه  مشچ  دوب . هداهن  نیمز  رب  وناز  دوب و 

. دیشک یم  شتآ  هب  ار  اه  ناج  کئالم 
يوگنخس هشیمه  نامشچ  رادید  قاتـشم  الاح  دوب و  هدینـش  هدرپ  سپ  زا  ار  اباب  یهلا  رطع  تسب . ار  شنامـشچ  همع  داهن و  هدرپ  رب  تسد 

نآ و  اباب ...
ياه مشچ  كاپ  رطع  دمآرد . هب  تلفغ  باوخ  زا  هدیدمغ ، يرتخد  هلاس  هس  شارخ  ناج  دایرف  اب  رهـش  دـیزرل و  شرع  ناکرا  ... دـید هچ 

ار هبارخ  ياوه  اباب 
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کبـضخ يذـلااذ  نم  هاـتبا ! اـی  تشگ ...« : زادـنا  نـینط  خـیرات  رـسارس  رد  شا  هـلمج  تـفرگ . قـشع  يوـب  اـه  سفن  درک و  دوـخ  نآ  زا 
نم هاتبا ! ای  کئامدب ؟

مامت رد  هرابود  اروشاع  غاد  مره  داهن و  ردپ  نینوخ  بل  رب  بل  »...؟ ینـس رغـص  یلع  ینمتیا  يذلااذ  نم  هاتبا ! ای  کیدـیرو ؟ عطق  يذـلااذ 
ردپ ناگدید  لباقم  ار  اه  هیثرم  مامت  شکچوک  ناتسد  اب  دیچیپ . هبارخ  ياه  هظحل 

ره زا  رت  نیگنـس  هودـنا  غاد  هرابود  دـش و  هدـنز  اروشاع  بورغ  هرابود  تسـشن . اوجن  هب  نابیرغ  راـید  رد  ار  یبیرغ  هماـنگوس  دز و  قرو 
يرگید نامز 

ار قشع  ياه  هعرج  نیرخآ  داهن ، ردپ  ناگدید  ضرعم  رد  ار  شیاهاپ  نوخرپ  لوات  هک  هاگ  نآ  . تخادگ ار  اه  بلق  تخاون و  ار  اه  ناج 
ماک هب  ار  ردپ  ینامسآ  رطع  دیشون و  ردپ  نابل  زا 

قشاع ناج  اب  يدبا  داد  يدنویپ  ار  وا  ناج  هک  یحبص  هلاس ! هس  هیقر  یگدنز  رد  نشور  توارط و  اب  دوب  یحبـص  زاغآ  نیا  دیرخ و  ناج 
و ردپ ،

رد دـنمدرد  یکرتخد  هدـنز  هشیمه  ياوجن  دـنام و  ماش  هبارخ  دـش و  زادـنا  نینط  كالفا  رد  ناش  هیوم  يادـص  دـندرک و  نویـش  کئالم 
دولآدرد نارجه 

يدرد دنام و  همع  دیـشک . دـهاوخ  شود  هب  ار  هلاس  هس  يرتخد  تنحم  جـنر و  خـیرات  هشیمه  ات  هک  شا  یگدنمرـش  دـنام و  ماش  ردـپ و 
رهش ياضف  زا  هرابود  ار  ردپ  شخب  حور  رطع  هک  نآ  زا  شیپ  دش ؛ رپرپ  هنادزان  یلگون  داتفا و  شتسد  زا  تناما  راب  هک  نوزفا 

زوس و شیاه و  هصغ  مامت  دنام و  ماش  و  دـیاشگب ... وا  اب  ضغب  دـهنب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  شوغآ  رد  رـس  دونـشب و  هنیدـم 
هک یکرتخد  تبرغ 

مق  نایئاضر  ارهز  ! دنازوس شیاه  هلان  اب  ار  خیرات  همه 
يرادیب  هنذأم  رب  ناذا 

رب تارف ، يراج  لالز  نوچ  يوفطصم ، تلاسر  هک  هاگ  نآ  درذگ . یم  ربمایپ  تلحر  ِكانهودنا  ِبورغ  زا  نرق ، مین  ییازریم  دیـس  بنیز 
نایرج اه  هشیدنا  اه و  لد 

هنادنمریوزت حالَـص ؛  هدرپ  تشپ  هک  دندوب  مه  یناسک  دندرک ، يرای  ار  وا  نید  ادـخ ، هدـیزگرب  باکر  رد  درم  نادرم  هک  ینامز  تشاد ،
حالِس

نتخاس ردِک  ددصرد  نانآ  دنزاس . دراو  ار  دوخ  هنازوت  هنیک  هبرـض  ات  دـندوب ، هژیو  یتصرف  يایهم  دـندرک و  یم  زیت  ار  مالـسا  يزادـنارب 
دندرک . یم  دیابن  هک  دندرک  نآ  هدشن ، کشخ  ربمایپ  نفک  زونه  دندوب و  مالسا  لالز  راشبآ 

دنتسشن  مه  اب  هئطوت  نارس  »

« دنتسکش ار  تمصع  يولهپ  لد و 
یم دورد  نانآ  رب  ادـخ  لوسر  هک  يا  هناخ  لها  زا  دوب . ربماـیپ  زور  ره  ناتـسِمالس  هک  دـندومن  زاـغآ  اـج  نآ  زا  ار  ینکـش  تمرح  ناـنآ 

: هک داتسرف 
هیلع  ) نسح و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـش و  هدیـشک  متـس  دـنب  هب  يولع  تلادـع  « ةوبنلا تیب  لها  اـی  مکیلع  مالـسلا  »

ار تداهش  ماج  نازودنارز ، ییافو  یب  ییاهنت  رد  مالسلا )
، ماما نیمّوس  دـسر ، یم  ارف  ق  لاس 61 ه .  درک و  یم  رترود  رود و  ادخ ، لوسر  یناگدـنز  نامز  زا  ار  خـیرات  اهزور ، رذـگ  و  دندیـشون .

، ربمایپ ناگدید  ینشور 
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یم هیکت  تفالخ  تخت  رب  دیزی  شدـنزرف  هیواعم ، گرم  زا  سپ  ییوس ، زا  دـشک و  یم  شود  رب  ار  نیملـسم  ییاوشیپ  يربهار و  تلاسر 
اب تفلاـخم  دوـخ و  زا  يوریپ  هـب  ار  مدرم  هناـبیرفماوع  دـناشوپ و  یم  اـیر  ریوزت و  هدرپ  اـب  نـید  هـب  ار  شا  هـنیک  هیواـعم  زورید  اـت  دــنز .

ادخ و ناگدیزگرب 
یشومارف هطرو  هب  مالـسا  تّما  داهن  رد  ار  يریذپ  تعاطا  يرادم و  نید  هیحور  هنالیذر ، ياه  یبیرفماوع  نیا  و  دناوخ . یم  ارف  شلوسر ،

و
رد ددنبرب . ور  زا  ار  همجه  ریـشمش  دیزی  هک  دوب ، مهارف  ًالماک  هنیمز  هیواعم ، دـنزرف  ندـمآ  راک  يور  اب  نانچنآ  هک  دوب  هدـناشک  يدوبان 

یقاب يا  هتسوپ  يرهاظ و  زج  نانآ  يارب  مالسا  زا  اهنت  دوب و  هدروخ  نورد  زا  ار  مدرم  نامیا  هنایروم ، نانوچ  نیشیپ ، ياهریوزت  عقاو 
ینید ياه  شزرا  نید و  ظفح  رکف  هب  هکنیا  زا  شیب  مدرم  هک  دـندوب  هدرک  راـک  مدرم  هشیدـنا  گـنهرف و  رب  ناـنچ  ناـنآ  دوب . هتـشاذگن 

مکش و هشیدنا  رد  دنشاب ،
و دنتفر ، یم  نییاپ  الاب و  دـندز و  یم  هیکت  لماک » ناسنا   » تفالخ یـسرک  رب  ناگنیزوب  یتحار  هب  هک  دـش  نیا  دـندوب و  ناشماقم  بیج و 

رد قح 
ماما رگا  ار ! مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  یتح  دناوخ ، یم  ارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  همه  دیزی  دوب . هدش  اهر  هنامولظم  ییاهنت  ياه  هچوک 

يراد نید  یمالسا و  هشیدنا  اب  یگنهرف  هزرابم  رد  دیزی ، ياه  يزات  هّکی  يارب  دش ، یم  يزبس » غاب  رد   » تعیب نیا  تسب ، یم  نامیپ  وا  اب 
نوخ اب  ار  نید  ياقب  و  دادـن ، تعیب  ّتلذ  هب  نت  ادـخ ، لوسر  نت  هراپ  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح اّما  تفای . یم  لزنت  ییارگرهاـظ  ّدحرـس  اـت 

نارادم نید  تداعس  ار  خرس  گرم  داد و  رس  ناهج  هنذأم  رب  ار  يرادیب  ناذا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دومن . اضما  شنارای  دوخ و  كاپ 
نالطب طخ  خـیرات  لوط  رد  يدـیزی  رالوکـس  گنهرف  رب  وا  هنابلط  تداهـش  هشیدـنا  اب  »و  ةداعـسلا الا  تْوَملا  يرا  ال  هک ...« : دومن  مـالعا 

زامن هماقا  هب  ار  خیرات  ییاروشاع ، رّکفت  و  دش . هدیشک 
هدیمد گرم  حور  مدرم ، رد  ییوگ  اّما  دادرس ، لیحرلا  ناذا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح دناوخارف . مّرحم  خرـس  تضهن  رب  ادتقا  اب  يرادم  نید 

زین نانآ  یعطقم  دودحم و  ياه  تکرح  یتح  دوب . هدرک  روک  ار  ناشرگن  تقیقح  مشچ  هیما ، ینب  ياهرز  میـس و  نوگباتبـش  قرب  دندوب .
اب ههجاوم  رد 

ياه قرب  قرز و  هک  دوب ، نوکس  توکس و  اهنت  شاک  و  دش . یم  هدیشک  نوکس  توکس و  هب  هّیما ، نادنزرف  یناطیـش  ياهدیعو  هدعو و 
ادخ لوسر  دنزرف  رب  هک  دناشک  تلیذر  هب  يدح  هب  ات  ار  نانآ  ناطیش ، ِلآ  ینایفس  یبا 

دیشروخ باکر  رد  هراتس ، ود  داتفه و  اهنت  و  دندرک . تراسج  ربمایپ  نادناخ  میرح  هب  دنتسناد و  مارح  نانآ  رب  ار  بآ  دندیشک و  ریشمش 
یکیرات زا  ییایرد  لباقم  رد  هتخابلد  ود  داتفه و  دنتسشن . قفش  هب  َرپ  نینوخ  و  دندز ، ریشمش 

دوخ يارب  ار  نیـسح  ياعد  راختفا  هجرد  و  دنتـسویپ ، تداهـش  خرـس  ناشکهک  هب  و  دندرک ، عافد  قح  يانـشور  زا  ماک  هنـشت  دنداتـسیا ،
و میا . هتـسشن  اشامت  هب  راصعا  اه و  نرق  هرجنپ  زا  ار  یهلا  ینید ـ  شزیخ  نیا  یکانبات  یگدنلاب ، نامیا و  دنلب  تاعافترا  زا  ام ، و  دندیرخ .

ماما يادص 
هک تسا  ینانآ  تمس  هب  هللادبعابا  هراشا  تشگنا  دناوخ . یم  نامارف  دوخ ، يرای  هب  هک  میونش  یم  ناج  شوگ  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح

تمس هب  وت ، نم و  تمس  هب  دنناد ؛ یم  البرک  ار  نامز  نیمز و  دنا و  هداتسیا  رواب  هب  ار  اروشاع 
زا تعاطا  تایآ  میهد ، تداهش  تداهـش »  » هب و  میروایب ، نامیا  یگدادلد ، تیمامت  هب  و  مییوگ ، نخـس  قشع  هجهل  هب  هکنآ  طرـش  هب  ام .

ار ماما 
یم ینعم  يا ، هنماخ  ینیـسح  یلعدیـس  همطاف ، دنزرف  نامز ، هیقف  یلو  زا  نام  يریذـپ  تعاطا  رد  ام  ندوب  ینیـسح  زورما  و  مینک . توالت 

روهظ دیشروخ  ات  میروآ  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  يداصتقا  يداقتعا و  یگنهرف ، يرکف ، یملع ، ياه  هنیمز  شهارمه  وا و  یپ  رد  دیاب  دوش .
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قفا زا 
رد رادربخ »  » ملاع مامت  هک  یلاح  رد  روهظ  هاگ  حبـص  رد  ار  تداشر  مچرپ  وا  هنوگ  یلع  ناتـسد  رد  تسد  ام  و  دـنک . عولط  ناـماهوزرآ 

فص میظع  يزوریپ  نیا  لباقم 
تسالبرک . هتسشن  قفش  هب  دیشروخ  نوخ  مقتنم  هک  یماما  الوم و  نامه  مییامن . جع )  ) رصع یلو  ترضح  نامیالوم  میدقت  دنا ، هدیشک 

یبدا  هعطق 
ار ادخ  نوخ  دـناوت  یمن  خـیرات ، نهذ  نیقی ، هب  اریز  نیـسح ؛ » : » دـنیوگ یم  وت  هب  تساهایرد . همه  همـشچرس  ادـخ ، نوخ  ادـخ و  نوخ 

اب زج  دنک ، ریسفت 
هب دوش . وحم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح رد  رگا  دنام ؛ یم  مه  قشع  تسایند ، ایند  ات  قشع . اب  رگم  درک ، ریسفت  ناوت  یمن  ار  نیسح »  » و وت . مان 

نیا رد  تسا . ناسنا  شنیرفآ  ررکم  هساـمح  ـالبرک ، تسا و  زادـنا  نینط  ـالبرک  ظـفلت  رد  تماـن  كاوژپ  اریز  نیـسح ؛ » : » دـنیوگ یم  وت 
شدرگ

هطقن وت ، و  هرابود . ... هرابود و  دوش و  یم  هداز  هرابود  دسر و  یم  تداهـش  هب  دبای و  یم  جوا  توکلم  ات  دوش و  یم  هداز  نوخ  بوانتم ،
نارازه ار  خـیرات  تجورع ، نیعبرا  ات  تروضح ، ياروشاع  زا  دراد . يراوتـسا  تیاهن ، یب  ات  شعاعـش  هک  یتسه  راّود  تکرح  نیا  زکرم 

ندوب هسامح  زا  يا  هزات  لصف  راگنا  هظحل  ره  تسا و  هداد  خر  مخ  چیپ و 
اه كاردا  فرظ  هک  ارچ  درادن ؛ مه  نتفگ  بات  تسا . هتـسشن  گوس  هب  ار  شیوخ  توکـس  هناروابان  یلو  دراد ؛ اه  فرح  هنامز ، . تسوت

، دنکفا یم  وس  کی  هب  دنار و  یم  لد  زا  ار  رگید  ياه  هبذاج  همه  دیابر و  یم  ار  ینیمز  بطق  ود  ره  تتفگش ، هبذاج  نادیم  تسا . ریقح 
یشاب وت  اهنت  ات 

رب ار  ندز  شقن  بات  مملق ، دور و  یم  ملق  هب  متـسد  دـشاب . ناـیم  رد  وت  تمظع  ياـپ  هک  یتقو  درک ، يزاـب  دوش  یمن  تاـملک  اـب  سب . و 
، ذغاک رگا  یتح  ذغاک ، هب  دسر  هچ  بآ ، ناج  هب  دنز  یم  شتآ  تمان  درادن . ناج  یب  ذغاک 

هب ار  وت  مهبم  تمظع  دـنایامنب و  ار  وت  سدـقت  هک  مسانـش  یمن  يا  هژاو  تاملک ، هریاد  رد  اه . نامـسآ  مامت  تعـسو  هب  دـشاب  يا  هحفص 
ییادخ هژاو  زج  دنک ؛ ریبعت  ایند  نیا  ياه  مدآ  نابز 

اه تشون  یپ 

لضف یلعوبا  یسربطلا ، ص216 ؛  ج2 ، ات ، یب  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرالا ، 1 ـ
، نسحلا نب 

رـشن رتفد  تاراشتنا  نارهت ، داشرالا ، دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، ص251.2 ـ ق ،  . 1399 ه ۀفرعملا ، راد  توریب ، يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا 
، مق نیطبـسلا ، یلاعم  يدهم ، دـمحم  يریاح ، ص251.3 ـ يرولا ، مـالعا  ص200 ، ج2 ، ش ، ه .   1378 مراهچ ، پاچ  یمالـسا ، گنهرف 

پاچ یبرعلا ، ثارتلاءاـیحا  راد  توریب ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نب  دـمحم  روظنم ، نبا  ص214.4 ـ ج2 ، ش ، 1363 ه .  یضرلا ، تاروشنم 
ر.ك: یقرواــپ ص518.6 ـ ش ، 1379 ه .  رورـس ، تاراـشتنا  مق ، ـالبرک ، هصق  یلع ، درفنم ، يرظن  ص293.5 ـ ج5 ، ق ، ه .   1416 لوا ،
ج2، داـشرالا ، ص39.8 ـ ج15 ، ناـمه ، ص210.7 ـ ج44 ، ق ، ه .   1404 ءافولا ، هسـسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاـب ، دـمحم  یـسلجم ،
ج4، اـت ، یب  ءاوضـالا ، راد  توریب ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  یلع ، نبدــمحمرفعجوبا  بوـشآ ، رهــش  نـبا  ص343.10 ـ ناـمه ، ص22.9 ـ

يدهمدمحمّالم نیطبسلا ، یلاعم  13 ـ ص214 . ج2 ، ۀـمغلا ، فشک  ص193.12 ـ یناشاک ، هّللا  بیبحازریم  ءادهـشلا ، ةرکذـت  ص77.11 ـ
تاراشتنا نارهت ، مالسلااهیلع ،)  ) هیقر ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  ص214.14 ـ ج2 ، یناردنزام ، يریاح 

، لوا پاچ  فورعملاراد ، مق ، مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  15 ـ ص 12 . ش ، 1380 ه .  رهطم ،
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پاچ هوسا ، تاراشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  نیدلادعـس ، نب  نسحلاوبا  مساقلاوبا  سوواـط ، نبا  ص 511.16 ـ  ش ، 1373 ه . 
مالعا ص 141 ؛ ق ، 1414 ه .  لوا ،

، راونالاراحب ص 252 ؛ ق ، 1368 ه .  ۀیمالسالا ، ۀبتکم  نارهت ، مومهملا ، سفن  سابع ، خیش  یمق ، 17 ـ رییغت .) یکدنا  اب  ،) ص 236 يرولا ،
نیا هک  یلاح  رد  هدوب ، يراصنا  هللادـبع  نبرباج  مالغ  هیطع  هک  تسا  روهـشم  ناظعاو  نارکاذ و  یخرب  راـتفگ  رد  18 ـ ص 115 . ج 45 ،

هیطع تسا . خیرات  فیرحت  بلطم 
هیلع  ) یلع ماما  طسوت  شدـلوت  ماـگنه  زین  وا  يراذـگ  ماـن  یتح  هدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما باحـصا  زا  هفوک و  لاـجر  زا  یفوع 

. تسا هتفرگ  تروص  مالسلا )
تاراشتنا مق ، لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  يرتستلا ، ر.ك :  ) تفر ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نامز  رد  هدومن و  كرد  ار  ماما  جنپ  وا 

پاچ نیسردم ، هعماج 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تامارک  بئاصم و  زا  یئاه  ناتساد 

باتک تاصخشم 

يزیزع سابع  هدنسیون : 
یمالسا فراعم  هناخباتک  رشان : 

 ( س  ) بنیز رمک  ندش  مخ  يوم و  ندش  دیفس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ناتسوب لگ  ون  دوش  یم  رگم  دوب . لکـشم  رایـسب  س )   ) بنیز ترـضح  اصوصخ  ناکدوک ،  نانز و  يارب  هیقر  ماش و  هبارخ  زا  ندنک  لد 

 . تفر تشاذگ و  اهنت  ار  تیالو  راسخاش  لبلب  و  ع )   ) هللادبع یبا 
ره رد  بنیز  دناشفا و  یم  ناوراک  رب  ار  هیقر  يوب  اجک  ره  رد  داب ، میسن  دور . یم  دای  زا  هیقر ))   )) مان رگم  دنور ، نوریب  ماش  زا  هک  اییوگ 

ار شا  همع  لد  هیقر ،  دای  دـیوش ، یم  ار  ع )   ) نیـسح ربق  كاخ  بنیز ،  کشا  ناراب  هک  هاگ  نآ  دـنک . یم  دایرف  ار  هیقر  نامدای  ناـکم ، 
ار وا  هک  تا ))  هیقر   )) رگم مدروآ ،  دوخ  هارمه  هب  يدوب ،  هدرپس  نم  هب  هک  ار  یناکدوک  همه  ناج !  ردارب  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  شتآ 

(176  .!) مدرپس كاخ  هب  رابمغ  لد  اب  ماش ؛  رهش  رد 
دای نانز ،  عمج  رد  دنار  یم  نخس  ماش ،  هفوک و  البرک و  ياه  تیاکح  زا  دراذگ ، یم  ربمایپ  رهـش  هب  اپ  اروشاع  روآ  مایپ  هک  نامز  نآ  و 

( 177 .) دناد یم  هیقر  تبیصم  ار  شرمک  ندش  مخ  دیفس و  يوم  تلع  دراد و  یم  ساپ  ار  ردارب  کچوک  رتخد 
دیمخ مدق  اقل  هم  نآ  مغ  زا 

دیفس میاهوم  هتشگ  شیازع  رد 
تسکش مربص  هشیش  تبیصم  نیز 

هب تخیر  هیقر  ربق  رانک  رد  روش  کشا  راب  رگید  دروآ  ماش  هب  زاب  ار  س )   ) بنیز تبحم ،  نامه  ایوگ  تفرب .  متاـم  نیا  زا  منوزحم  بلق 
ردام رادید  هب  هیبنیز ،  رد  درک و  زاب  لد  هدقع  دیطلغ  شیاه  هنوگ  رب  مشچ  ناراب  تارطق  ردارب ، رتخد  تداهش  نامز  تراسا و  نارود  دای 

(178 .) دیوگ زاب  س )   ) ارهز ترضح  يارب  ار  ماش  البرک و  هصغ  ات  تفاتش 

میرادن اباب  رگم  میرادن ،  هناخ  رگم 
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ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دهاش اهنآ  دندوب ، هدش  هداد  ناکـسا  ماش  هبارخ  رد  اهنآ  هارمه  هک  دـندوب  یلافطا  متـس ،  ریجنز  زا  هدـش  اهر  ناوناب  هودـنا  هلان و  نایم  رد 
دندید یم  دندیـشک و  یم  فص  هبارخ  برد  رانک  میتی  لاسدرخ  لافطا  نآ  دـش  یم  هک  اهرـصع  دـندوب ، ناوناب  گرزب  هاکناج  ياه  هلان 

هتـسکشرپ ناغرم  دـننام  هتـسخ ،  اهنیا  یلو  دـنور  یم  اه  هناخ  هب  هدرک و  مهارف  نان  بآ و  هتفرگ  ار  دوخ  ناـکدوک  تسد  ماـش  مدرم  هک 
؟  میرادن اباب  ام  رگم  میرادن ،  هناخ  ام  رگم  همه !  دنتفگ : یم  دنتفرگ و  یم  ار  همع  نماد 

(179  (() هتفر رفس  هب  امش  ياباب  تسا و  هنیدم  رد  امش  ياه  هناخ  ناگدید ،  رون  ارچ ، : )) دومرف یم  س )   ) بنیز
ماما ترـضح  هلاس  هس  رتخد  س )   ) هیقر ترـضح  اهنآ  نیمهن  هک  دـنتفر ، ایند  زا  هبارخ  رد  نت  هن  میتی ،  لاـفطا  نآ  زا  هک  دـنا  هدرک  لـقن 

(180 .) دوب ع )   ) نیسح

هیقر ترضح  نداد  لسغ  هراظن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
))؟  تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس   : )) تفگ و  دیشک ، لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ، یم  لسغ  ار  س )   ) هیقر ندب  هلاسغ ،  نز  هک  یماگنه 

؟  یهاوخ یم  هچ  دومرف : س )   ) بنیز ترضح 
؟  تسا دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ :  هلاسغ 

(182  .) تسا نانمشد  ياه  هبرض  اه و  هنایزات  راثآ  اهیدوبک  نیا  و  دوبن ؛ رامیب  وا  نز !  يا  دومرف : خساپ  رد  س )   ) بنیز ترضح 
 : تفگ ینز ؟  یم  رس  رب  ارچ  دنتفگ : تسیرگ .  دز و  شرس  رب  ار  شیاهتسد  دیشک و  لسغ  زا  تسد  نز  نآ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 

ياه هنایزات  رثا  اه  یهایـس  نیا  دنتفگ : تسا ؟  هدش  هایـس  كرتخد  نیا  ندب  زا  ییاهتمـسق  ارچ  دـیوگب  نم  هب  ات  تساجک  رتخد  نیا  ردام 
(183  .) تسا نانمشد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هلاس :  هس  همطاف 

باتک تاصخشم 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم  تاقیقحت  دحاو  هدنسیون : 
هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم  میرک  نآرق  گرزب  هناخپاچ  رشان :

یبیج عطق :
لوا 1391 پاچ : تبون 

هخسن  50000 ناگرامش :
www.awqaf.ir نامزاس : تیاس 
www.mfso.ir تنواعم : تیاس 
www.mfpo.ir عمتجم : تیاس 

یعامتجاو یگنهرف  تنواعم  هیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول ، لفون  نابایخ  نارهت ، سردآ :
یشهوژپ یگنهرف  عمتجم  كالپ 32  يوک 7 ، زاتمم ، هچوک  هیئافص ، نابایخ  مق ، عمتجم : سردآ 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم 
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0  - 7737131 ربامن :  0251  - 7746431 نفلت :

هلاس هس  يارهز 

، راوجوم تتمارک ، تکرب و  هزاوآ  هک  میارسب  هچ  ار  وت  ياهتـسشن ؟ خیرات  گربلگ  رب  هاگحبـص  ياهمنبـش  زا  رتبان  هک  ممانب ، هچ  ار  وت 
دننام يدیـشچن و  ار  یگدـنز  شوخ  معط  ردـپ ، شوغآ  رد  راهب  هس  زا  شیب  هک  ممانب  هچ  ار  وت  تسا ؟ هدروآ  رد  مطالت  هب  ار  اهلد  همه 

یتسب ؟ رفس  راب  یکاخ  ناتسبیرغ  نیا  تبرغ  زا  هنابیرغ  وا ،
يارب شایگرتس ، همه  اب  ار ، البرک  هک  ومه  نیسح q ؛ نادیهش ، دیـس  هلاس  هس  يونابزان  تسا ؛ هیقر  تیابیز  مان  هک  منادیم  يرآ ، يرآ ،

یناسرب . نایناهج  شوگ  هب  ار  ردپ  تیمولظم  يادن  ات  ار ، وت  و  تشاذگ ، راگدای  هب  خیرات  هشیمه 
! هلاس هس  يارهز  يا  ارهز ؛ روآدای  يا  يدرک ، تباجا  ار  شاهتساوخ  ابیز  هچ  و 

هنابیرغ هاگلزنم 

اما دـنوشیم ، هبارخ  دراو  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ناریـسا  رگید  اب  هیقر  تسا .  t ربمایپ تیب  لها  هنابیرغ  هاـگلزنم  ماـش ، هبارخ  اـجنیا 
ياه شزاون  ردپ و  طقف  هیقر ، بشما  تسا . ردپ  يوجتسج  رد  ناشیرپ  درادن و  يرود  بات  رگید  نادیهش ، رالاس  رورس و  هلاس  هس  رتخد 

شوج و رد   q نیسح رتخد  مغ  زا  نامسآ  ناگتشرف  بشما  اباب . رس  تسا و  هیقر  بشما  همع ؛ تسا و  هیقر  بشما  دهاوخیم . ار  وا  هناردپ 
. دنکیم ساسحا  ار  وا  رهمرپ  ناتسد  دروآیم و  دای  هب  ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  تسا . بنیز  هیقر و  عادو  بش  بشما  دناشورخ .

ردپ اب  لد  درد 

هدیرب رـس  نآ  اب  لد  درد  هب  عورـش  هدیـشک ، جنر  هلاس و  هس  رتخد  نآ  هاگان  هب  دندروآ ، هیقر  دزن  ار  ردپ  رـس  ماش ، هبارخ  رد  هک  یماگنه 
: درک

؟ درک باضخ  تکاپ  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  دیرب و  ار  ترس  یلدگنس  مادک  ناج ! ردپ  •

وت ياهمشچ  رد  ار  وا  تبحم  مدروآیم و  هانپ  وت  ناماد  هب  وا  قارف  مغ  زا  ردام ، زا  سپ  درک ؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یسک  هچ  ناج ! ردپ  •

؟ مرب هانپ  هک  ناماد  هب  وت  زا  سپ  نونکا  متفرگ ، یم  غارس 
؟ دنیشنب راب  هب  اپ  ون  لاهن  نیا  ات  دوب ، دهاوخ  تکچوک  رتخد  نابهگن  یسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  •

؟ دوب دهاوخ  نم  نایرگ  ياه  مشچ  راوخمغ  یسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  •

ار ام  دـندرک و  راوس  زاحجیب  رتش  رب  دـنتخادنا و  ام  ندرگ  رب  بانط  دـندنازوس ، ار  اههمیخ  دـندز ، هناـیزات  ارم  ـالبرک ، رد  ناـج ! ردـپ  •

. دندروآ ماش  هب  هفوک  زا  ناریسا  نانوچ 

یظفاحادخ لزغ 

رون و يوناـب  نیا  ، r بنیز دنیارـسیم ؟ ار  یظفاحادـخ  نیمادـک  لزغ  هبارخ ، نیا  هتخیر  ورف  راوـید  رد و  تسا . یبـش  هچ  بشما  بر  اـی 
! مردارب زیزع  باوخب  هیقر ؛ رس  رب  یتسد  دراد و  نامسآ  هب  یتسد  بش ، همین  ياههلفان 

رـس دـنهدیم ؛ ار  هیقر  ِيرارقیب  خـساپ  بوخ  هچ  نایماش  راب  نیا  و  شیاهيرارقیب ، اباب و  هناهب  مه  زاب  هنابـش ، ياههیرگ  هیقر و  مه  زاـب 
. تسا هیقر  رانک  رد  ناهج  نادیهش  دیس  هدیرب 

تیارب ار  نتفر  دورس  نیمادک  ردپ ، ياهمشچ  یتفگ ؟ هچ  اباب  ِرـس  اب  وت  تشادن . اباب  ِرـس  زا  ار  هیقر  ندرک  ادج  ناوت  سک  چیه  بش ، نآ 
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. يداهن ياج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  ِتبرغ  يدیشک و  رپ  العا  شرع  ات  هبارخ  هشوگ  زا  لابکبس ، ياهتشرف  دننام  هک  دناوخ 

هام يا  بشما  باتم 

ار تبلق  نیمز ، یگدرتسگ  هب  یتبیـصم  ِمغ  ییوگ  بشما ؛ يریگلد  هچ  نامـسآ ! دنکیم . اشامت  ار  ایند  نامـسآ  هام ، نیرتنیگمغ  بشما ،
دنیارسیم . مغ  هنارت  دنیآیم و  نیمز  هب  جوف  جوف  مه ، لاب  رد  لاب  شوپهایس ، ياههتشرف  بشما  درشفیم .

هرهچ درابیم و  نوخ   r بنیز نینوخ  هیرگ  زا  نامسآ  ياههمشچ  بشما  دنبوکیم . هنیـس  رـس و  رب   r بنیز هودـنا  زا  هبارخ ، راوید  رد و 
تسا . کیرات  هودنا ، تعسو  زا  نیمز 

راکشآ ياهدرد  هک  باتم  تسا ؟ هتفر  شزاون  نیمادک  باوخ  هب  هیقر ، ِناشیرپ  ناوسیگ  بشما  ینادیم  چیه  باتم ! هام ، يا  بشما  باتم 
زادگ زوس و  رد  رگید ، ینینزان  ییادج  هرارـش  هب   r بنیز رارش  رپ  لد  هک  باتم  تسا . رایسب  رامـشیب  ياهمخز  هک  باتم  تسا . رایـسب 

تسایند . هبارخ  نیرتهریت  نیسح ، لگ  هلاس  هس  غاد  زا  ماش ، هبارخ  بشما  هک  باتم  تسا .
! باتم هام ، يا  باتم 

ملاع هصق  نیرتكانزوس 

: میوگب تیارب  ار  ملاع  هصق  نیرتكانزوس  مهاوخیم  بشما 
يوب دیـشکیم و  هنابز  تکچوک ، لد  شتآ  نوچ  هک  ییاههمیخ  يدوب و  وت  تیانعم . رپ  ياـههاگن  وت و  دوب و  ادـخ  دوبن . یکی  دوب  یکی 

! دوب هتخادنا  نییاپ  ار  شرس  تهاگن ، مرش  زا  هک  دیشروخ  دیسریم و  ماشم  هب  تبرغ  نابایب  ياهگنسرف  ات  هک  تراسا 
رگیدراب وت ، هدرک  بورغ  دیشروخ  هک  یتشاد  ییاحیسم  هزجعم  راظتنا  وت ، دوب . هدش  خرس  خرس  شنامشچ  هیرگ ، تدش  زا  قفا  زور ، نآ 

! دنک عولط  هاگلتق  لادوگ  زا 
وت راید  نامدرم  اب  شنامدرم  نیمزرس ، نیا  درادن . ییابیز  زیچ  چیه  رگید  دنامب . ترخآ  هاگن  راسمرش  ایند  هشیمه  ات  نابرهم ! يا  باوخب ،

. دنروخیم يدرمناوجان  نان  دننکیم و  ورد  قافن  مدنگ  شنامدرم  اجنیا  دنراد ؛ قرف 
تـسا ییافویب  نیمزرـس  اجنیا  دننکیم . هضرع  گنرین  يالاک  یتلادعیب ، يوزارت  رب  ناشیاههزاغم  رد  هک  تسا  يرهمیب  نیمزرـس  اجنیا 

. دننک یم  شزاون  هنایزات  داب  اب  ار  اهلگ  هک 
. دننکن کح  نیا  زا  شیب  ار  هنیک  دوبک  گنر  تکچوک ، ناتسد  رب  ات  منابرهم ! يابیز  باوخب 

اهدعب اما  درازآیم ؛ ار  تفیطل  تروص  منهاریپ ، يربز  دنچ  ره  راپسب ! راگدای  هب  نم  توکس  رد  ار  تیاهدرد  تیاهنیب  تعسو  باوخب و 
. دش مهاوخ  وت  گرزب  رصق  نم  مکچوک ! هدازهاش  يا 

! باوخب ماهلاس ، هس  يارهز  باوخب ،
هداز  فیرش  همطاف 

مخز هجنکش و  یسوبياپ  ات 

ياهتسد ارچ  تسا / ؟ هراپ  تنهاریپ  ارچ  دنهد / ؟ یم  شتآ  يوب  ارچ  تناوسیگ  تسا / ؟ یلین  تتروص  ارچ  هیقر / ؟ وک  تیاههراوشوگ 
ناتـشگنا رگم  دـنایمخز / ؟ تیاـهاپ  رگم  يرادیمرب / ؟ مدـق  هتـسهآ  هتـسهآ  ارچ  دـندوبک / ؟ تناوزاـب  ارچ  تسا / ؟ یمخز  تکچوـک 

/ ؟ يدنبیم ار  تیاهمشچ  ارچ  دناهتسکش / ؟ تکچوک 
 / دربب ار  هایـس  بش  نیا  يوربآ  تنامـشچ /  گـنرنوخ  ناراـب  اـت  راذـگب  دـنبم / ! ار  تیاـهمشچ  هیقر / ! راذـگب ، همع  ناوناز  رب  ار  ترس 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 654 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهاپ ات  راذـگب  دـنک /  رک  ار  ماش  شوگ  تنـشور /  يادـص  ات  راذـگب  درادرب /  متـس  هرهچ  زا  هدرپ  تناوزاـب /  رب  هناـیزات  ّدر  اـت  راذـگب 
 / دنزب گنچ  اج  کی  ار  نیمز  ترابنوخ /  نامشچ  قرب  راذگب  دنازوسب /  هلعش  هلعش  ار  نابایب  دنکشب /  ار  ماش  رمک  تاهنهرب / 

! / نک اشامت  ار  اههنایزات  اهریـشمش و  صقر  تسا / ! هدـمآ  هاگهمیخ  رـس  رب  هچ  نیبب  تسا / ! هدـمآ  ناوراک  رـس  رب  هچ  نیبب  وش / ! رادـیب 
! / دراب یم  گرم  ردقچ  تسا / ، هتفرگ  نامسآ  ردقچ  دناهدش / ، لدگنس  اههچوک  ردقچ  نیبب 

ار تاینوـخ  ياـهبل  نزن /  شتآ  ار  ماهتخوـس  لد  رگید  ریگم /  نم  زا  ار  هراوهاـگ  غارـس  رگید  هـیقر / ! ناـشوپب  ار  تیاـههنایزات  مـخز 
ناشوپب / !

اهریجنز و ماش  یناشیرپ /  یتخبدـب و  ماش  جـنر /  روآتلاسک  ماش  اههسیـسد /  اه و  گنرین  ماـش  اـهیتمرحیب /  ماـش  تسا /  ماـش  اـجنیا 
یسوبياپ هب  میاهدمآ /  هجنکش  یسوبياپ  هب  ام  مانشد /  ياههچوک  رهـش  زادناگنـس /  ياهماب  رهـش  تبیـصم /  تمهت و  ماش  اهقالش / 

 / دننک هرامش  ار  تیاهمخز  راذگم  دنونشب /  اهشافخ  ار  تیادص  ات  راذگم  میاهدمآ /  هنایزات 
ای منک  تیوجتـسج  ناریـسا  ناوراک  رد  هیبنیز / ؟ ّلت  زا  ای  مریگب  ار  تغارـس  ماش  ياههبارخ  زا  نازوسم / ! ارم  هیقر / ! دـنبم  ار  تیاهمشچ 

ناوراک رد  مه  دنتسشن و  نوخ  ياشامت  هب  ار  هیبنیز  ّلت  مه  دندرک و  تبایز  ار  ماش  ياههبارخ  مه  وت ، ياهمشچ  هک  هاگلتق / ؟ يدوگ  رد 
 / دنتسیرگ نوخ  گنس ، هجنکش و  ناراب  ریز  ناریسا ،

ندـب رب  هنایزات  مه  ار /  هاگهمیخ  ندیـشک  شتآ  هب  مه  ار /  هاگلتق  يدوگ  مه  وت  ياهمشچ  هک  تسا / رتابیز  وت  هناکدوک  هاـگن  زا  ـالبرک 
 / دنتسشن اشامت  هب  ار  تمهت  ریجنز و  مخز  مه  و  ار /  نادیهش  هراپ  هراپ 

مانشد و سلجم  دناهتخادنا /  هار  هب  هیرگ  نوخ و  نشج  نامیارب  دناهدروآ /  ریشمش  قالـش و  ینامهیم  هب  ار  ام  هیقر / ! دنبم  ار  تیاهمشچ 
 / دناهتفرگ ناملیوحت  هنایزات  اب  دناهدمآ /  ناملابقتسا  هب  گنس  اب  دناهدناشن /  نوخ  هرفس  رس  رب  ار  ام  دناهداد /  بیترت  تمهت 

رب ار  ماش  نامـسآ  رـس  وت /  یظفاحادـخ  هک  هلاس / ! هس  ربوص  يا  دنکـشب /  هرذ  هرذ  هک /  مناوخب  گنـس  مادـک  شوگ  رد  ار  وت  تبیـصم 
درک /  ایرد  نت  رب  گرم  نهاریپ  وت /  یظفاحادخ  هک  درک /  هتشر  هتشر  ار /  نیمز  ِیناشیپ  ناوختسا  و  دیبوک /  اههداج 

قشمد قیاقد  شفنب  يا  هودنا /  هتفرگ  رُگ  ياوه  يا  محریب /  ياههنایزات  همعط  يا  تسا /  هدش  ملاع  ریگنابیرگ  وت ، هودنا 
ینوطالقس  میرم 

هلاس هس  میتی  ناتساد 

درس يرهش  لد  رد 
بیرغ ماش  لد  رد 

گرزب هودنا  مغ و  زا  یکچوک  هشوگ 
دوب یناریو  غاب 
هناریو نیا  جنک 

میتی دوب  يرتخد 
شرس رود  نیمز  هدیخرچ  هک  تسا  راهب  هس  اهنت  هآ 

ناکرتخد همه  يراگزور 
دندرکیم وزرآ 

دننیشنب وا  شیپ 
دورب يزاب  هب  تساوخیم  هک  ات 
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همه نامشچ  دربیم ز  باوخ 
دنتفگیم نارتخد 

میدوب ام  وا  يزابمه  شاک 
میدوب شرانک  هظحل  کی  شاک 

رویغ دوب  يدرمریش  وا ، يزابمه  یلو 
دییاسیم وا  تماق  دق و  هک  یناولهپ 

دیشروخ غیتس  هب 
دیباوخیم وا  نماد  رد  هاگ 

قشع هظحل  رد  هاگ 
يزاب تقو  هب  دوب  شبکرم 

وا هناش  رب  هاگ 
ومع شود  رس  تفریم  هار 

رهپس فقس  زا  هک  ات 
دنیچ هراتس  هام و  ینماد 

دندوب شهاگن  بوذجم  همه 
دوب نیریش  ردقچ 

ومع هک  ییاههظحل 
تسبیم ار  دوخ  مشچ 

دیشروخ شرمع  هب  تسا  هدیدن  هک  ییاهمشچ 
وا هسوب  اب  ندرگ و  رد  تسد 

دشیم او  ومع  مشچ 
ناهج  درکیم  هدنخ 

دشیم ابیز  زاب 
تشادن باوخ  بش  هب  هک  دمآ  شدای 

ردپ تسد  رگم  ات 
دشیم ایرد  رتخد  شلاب 

شیارب تفگیم  هصق 
نینح ردب و  ِلی  ز 

ار ربیخ  هصق 
ار ردام  هصق 

اهتعاس اهزور  دربب  شباوخ  هک  ات 
تفگ اباب  ردقچ 
ورب هار  مرتخد 
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زبس تماق  نیا  رد  هک 
منیب ار  مردام 

ماوت ياشامت  گنتلد  هک  مارآ  يردق 
مدید ار  تردام  ردپ ، تفگ  شدوخ  اب 

یتفگیم تسار 
میمه لثم  ردقچ 

دوبک نامشچ  هشوگ  مخ و  دق  اب  ود  ره 
دیپس ریپ و  نامیودره  يوسیگ 

دروآ شیارب  هک  دمآ  شدای 
ربکا مسبت  اب 

زاب شیوسیگ  رس  رب  دنزب  ات  رس  لگ 
دروآ شیارب  هک  دمآ  شدای 

تخیوآ ششوگ  هب  هک  يراوشوگ 
دز ششوگ  رد  تسد 

دوب یلاخ  نآ  ياج 
دوب ینوخ  مه  زاب  شناتشگنا ، رس 

تفگ دوخ  اب  بل  ریز 
رس لگ  نآ  دش  تراغ  دش  بوخ 

مزیوآ نآ  هب  هک  ییوم  تسین 
تفر وسیگ  زا  یتشم  اباب ! هآ 

تفر وم  اب  رس  لگ 
ناشهناشاک هک ز  دمآ  شدای 

دندروخ يزور  همه 
دندربیم ینماد  رهش ، مدرم  همه 

دیرابیم تکرب 
دادیم شتسد  هب  بآ  رگا  دوب  ياهنشت 

دمآیم ادگ  ای 
دندادیم وا  هب  هناخ  نیا  زا  تساوخیم  هچ  ره 

تفگ دوخ  اب  مه  زاب 
یسک شوگ  دونش  ادابم  مارآ  یلو 

اذغ میدروخن  تسه  بش  دنچ 
وس ره  زا  دناهتخادنا  هچرگ 

نان میاهمدق  شیپ  رد  همه 
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! ناج اباب  یتسار 
؟ هچ ینعی  یجراخ 

اجک  هاش  رتخد 
اجک هناریو  هشوگ 

اما ممیتی  هک  مریگ  هآ 
تسین رضاح  يرتخد 

دشاب اجنیا  مايزاب  مه  هک  ات 
دنراد اباب  همه 

داتفا قه  قه  هب  دروخ و  كرت  هتسبرس  ضغب 
دزوسیم مرس  هک 

مناتشگنا كون  اب  متساوخ 
مرادرب ار  هلعش 

تخوس متشگنا  كون 
 ... ناج اباب  یتسار 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانترایز 

! هیقر ام  مناخ  يا  وت  رب  مالس  دورد و 
ام . راگدنوادخ  تاکرب  تایانع و  مالس و  مارتحا و  داب  وت  رب 

!p ادخ لوسر  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! q بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  تخد  يا  وت  رب  مالس 

! ملاع ود  نانز  رورس   r ارهز همطاف  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! ناملسم نانز  نادرم و  ردام   r يربک هجیدخ  تخد  يا  وت  رب  مالس 

! ادخ یلو  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! ادخ یلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس 

!q دیهش نیسح  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! دیهش يوگتسار  يا  وت  رب  مالس 

! دوب دونشخ  تریسم  زا  ادخ  يدوب و  یضار  يدومیپ  هک  یهار  زا  هک  يا  وت  رب  مالس 
! نتهزیکاپ راکزیهرپ و  يا  وت  رب  مالس 

! رترب هدش  هیکزت  يا  وت  رب  مالس 
! مولظم يا  وت  رب  مالس 

! تکاپ مسج  وت و  حور  رب  وت و  رب  دنوادخ  تاولص 
هب امش  رب  دورد  تموصعم . یمارگ  كاپ و  دادجا  ناردپ و  رانک  رد  هداد ، رارق  تشهب  رد  ار  وت  یگدنز  هناخ و  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ 

! تسامش راظتنا  رد  ییابیز  یگدنز  هچ  سپ  دیدرک ؛ ربص  هچنآ 
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. منکیم شنرک  دنتسه ، تماقم  نابهگن  هک  تمَرَح  رادساپ  ناگتشرف  هب  زین  و 
محر يا  وت ، تمحر  تکرب  هب  داب ؛ ناشیا  رب  وا  مالـس  و  وا ، رهاط  كاـپ و  نادـناخ  دّمحم p و  ام ، ياقآ  رب  یلاعت  يراب  دـنوادخ  دورد  و 

. ناگدننکمحر نیرتهدننک 

هدنامزاب نیرتهب 

: َلاَق مالسلا  هیلع  َِّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِهتْوَم َدَْعب  يِرَْجت  َیَِهف  ِهتَایَح  ِیف  اَهاَرَْجأ  ٌَۀقَدَص  ٍلاَصِخ  ُثَلث  َِّلإ  ِرَْْجلا  َِنم  ِهتْوَم  َدَْعب  َلُجَّرلا  َُْعبَتی  سَیل 

َْوأ ُهُْریَغ  ِهِدَْعب  ْنِم  َلِمَع  َو  اَِهب  ُلَمَْعی  َناَکَف  اَّهنَس  يًدُه  َُّۀنُس  َْوأ  ُثَرُوت  َل  ٌۀَفُوقْوَم  ٌۀَقَدَص  ْقلا  ِۀَماَیِ ِمَْوی  َیلِإ 
َهل ُرِفْغَتْسَی  ٌِحلاَص  ٌَدلَو 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ( هیلع   ( قداص ماما  زا 
: تسین صخش  لابند  هب  شاداپ  ناونع  هب  تلصخ  هس  زج  يزیچ  گرم ، زا  سپ 

. دراد نایرج  تمایق  زور  ات  هک  تسا  هتخاس  يراج  شتایح  نامز  رد  هک  يا  هقدص  .1
. دوش یمن  هدرب  ثرا  هک  يا  هفوقوم  هقدص ي  . 2

دنک . شزرمآ  بلط  وا  يارب  هک  یحلاص  دنزرف  هکنیا  ای  دهد  ماجنا  شیارب  نارگید  هک  یلمع  . 3

ماف هرقن  بسا 

باتک تاصخشم 

يرابیوج یتعارز  دمصلادبع  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

ناتساد

داب دنایامن . یم  ار  طوش  هدکهد  فرب ، يدیپساما  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ملاع  قلطم ، یکیرات  دـیراب . یم  نانچمه  فرب  دوب و  بش  ياه  همین 
اب هرجنپ  رد و  يالبال  زا  درک و  یم  دروخرب  لکـش  يا  هلپ  لزانم  ياهراوید  هب  تدش  اب  ریزارـس و  هدکهد  یبرغ  ياه  هلق  يالاب  زا  يدـنت 

رـسارس دش . یم  دیدپان  هتفرگ و  رارق  داب  ریـسم  رد  دـعب  یکدـنا  جراخ و  اه  هناخ  شکدود  زا  یگنر  هریت  دود  دـش . یم  اهقاتا  دراو  راشف 
ياهگرگ هزوز  اهگس و  يادص  رود  نادنچ  هن  يا  هلـصاف  زا  و  تساخ ! یمرب  اجنآ  زا  گرم  سفن  اهنت  هک  دنام  یم  یناتـسربق  هب  هدکهد 

هک یلوغ  درک ! یم  مادـنا  ضرع  وا  رب  هدرک و  هطاحا  ار  تشد  هرد و  هدـکهد و  هتـشارفارب  یتماـق  اـب  هوک  دیـسر و  یم  شوگ  هب  هنـسرگ 
نوریب هب  یمک  عاعـش  ات  هرجنپ  زا  اـه  سوناـف  نازرل  رون  و  دـندوب ، باوخ  رد  همه  مدرم  دوب !! هتـشادهگن  دوخ  ياـپ  ریز  رد  ار  يا  هچروم 

هناـخ زوسدرگ  غارچ  بش ، زا  عقوم  نآ  رد  هک  دوب . هدـش  عقاو  هللا  نیع  لزنم  هوک  هنماد  هدـکهد و  هطقن  نیرتـالاب  رد  درک ... یم  تیارس 
يور ار  هدـش  سیخ  هلوح  دوب و  هتـسشن  شناوج  كرتخد  رانک  يردام  راشرـس  قشع  اب  اما  طرفم  یگتـسخ  اب  شرـسمه  دوب . نشور  شا 

هدنکارپ مکارتم  ياضف  رد  ار  يدب  يوب  تخوس و  یم  تاناویح  هلافت  اب  هک  قاجا  رانک  ردپ  درک . یم  شروشاپ  ای  داهن و  یم  شا  یناشیپ 
هب هنارکفتم  بیرغ و  یسح  مروتم و  ینامشچ  اب  هدیشک و  شـشود  فرط  ود  ات  ار  یتخمز  هنهک و  فاحل  هداد و  هیکت  راوید  هب  درک ، یم 
زا ار  شیوخ  یتمالـس  یباداش و  مامت  هک  تشذـگ  یمن  شا  يرامیب  زا  هاـم  ود  زا  رتمک  هک  یناوج  رتخد  تروص  هب  درک . یم  هاـگن  هیقر 
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يا هدنبنج  ناوختـسا  هدیـشاپ و  مه  زا  شا  هراوق  دـق و  دوب و  هدرک  شوخ  اج  رـس ، هساک  رد  شگنر  ینامـسآ  نامـشچ  دوب و  هداد  تسد 
یم تخوس و  یم  زرل  تدـش  بت و  شتآ  رد  دـندش  یم  بل  هب  ناج  كاـنزوس  يامرـس  زا  مدرم  هک  یناـمز  و  اهبـش ، رثکا  هک  دوب  هدـش 
اما يروابان ، رد  دـنتفر و  شغارـس  هب  مه  بت  دردرـس و  نآ  لابند  هب  دوب و  هدـش  یگدروخامرـس  راچد  ناتـسمز  زاغآ  اب  هیقر  تخاس .... 
شا يرامیب  لوا  ياهزور  رد  هک  دنزرف  تاجن  يارب  ردـپ  تفرگرب . رد  ار  شدوجو  یتوبکنع  رات  نوچمه  درد  یـضیرم و  هتـسهآ  مارآ و 

زا هیمورا ، زیربت ، وکام ، ناکشزپ  دوب . هدرب  ار  وا  ایهم و  شیارب  دش  نکمم  اجک  ره  دوب و  مزال  هچنآ  ره  داد  یمن  ناشن  یتیـساسح  نادنچ 
هک ییاج  ات  دیسر  یم  هجیتن  هب  رتمک  رتمک و  دیشوک  یم  شدنزرف  تاجن  هار  نتفای  رد  رتشیب  هچ  ره  ردپ  و  دندوب . هدنام  كرتخد  نامرد 

جلف المع  یمک  تدـم  زا  سپ  ناوتان و  اپ  ود  هیحاـن  زا  هک  تشذـگن  يزیچ  هجیتن  رد  تفرگرب . رد  ار  كرتخد  تالـضع  یهاـکناج  درد 
هیقر دوب  نکمم  هک  ییوراد  شیامزآ و  ره  دندرک و  یم  حرطم  ار  وا  ینالضع  متسیس  يدوبان  لیلحت و  ینالضع و  ضابقنا  ناکشزپ  دش .

هک مسبتم  هشیمه  باداش و  هیقر  هک  درک  یمن  رواب  لیماف  لها  اـی  یلاـها و  زا  یـسک  درکن . يریفوت  اـما  دـندناروخ  وا  هب  دـشخب  دوبهب  ار 
ینانآ همه  شنیدـلاو و  دـتفیب . اپ  زا  هنوگنآ  يا  هداتفا  اپ  شیپ  یـضیرم  اب  دوب  لحم  نارتخد  رگید  يارب  تیمیمـص  ایح و  یکاپ و  يوگلا 

ناشزیزع تاجن  يارب  هتسب و  لیخد  ار  هقطنم  سدقم  ياهناکم  مامت  نیدلاو  دندرک . یم  اعد  دنتـشاد  یم  تسود  ار  وا  بلق  میمـص  زا  هک 
ناضمر كرابم  هام  ياهبش  زا  یکی  رد  دنامب . هدنز  ناشرمع  راگدای  رتخد  اهنت  (ع ) نیموصعم ياعد  یهلا و  فطل  هب  ات  دندوب ، هدرک  رذن 

رد هک  يدردمه  نواعت و  حور  تروشم و  روش و  اب  دیاش  ات  دـندمآ  مه  درگ  هللا  نیع  لزنم  رد  لحم  نادیفـس  شیر  نالیماف و  زا  یعمج 
ناشنادـنزرف نآرق  یبرم  يراـمیب  درد و  يارب  يا  هراـچ  تسا  مکاـح  یطیحم  ناـنچ  رد  یلو  تـسه  يربـخ  نآ  زا  رتـمک  ینوـنک  عـماوج 

وا نامرد  زا  زین  نارهت  ناکـشزپ  دوب و  هجیتن  یب  مه  راب  نیا  دـش ...  هدراذـگ  نارهت ، رد  هیقر  هجلاـعم  يریگیپ  رارق  ماجنارـس  دنـشیدنیب و 
اـیوگ و وا  یکـشزپ  هدـنورپ  رد  دـندوب و  هدرک  یط  كرتخد  تاـجن  يارب  هیمورا  زیربت و  ناکـشزپ  هک  ار  یلحارم  دـندوب و  هدـنام  زجاـع 
زا دنبایب . ار  ینارحب  نینچ  داجیا  لماوع  دنتـسناوتن  مه  هتفرـشیپ  لیاسو  اب  یتح  دـندرک . یناوتان  زجع و  راهظا  المع  دـییات و  ار  دوب  نشور 

رطاخ هب  اهنت  اهنآ  شالت  و  دندوب ! هدناوخ  ار  ناشزیزع  همان  نایاپ  هدرک و  قارف  هب  نیقی  هک  دندوب  ناوج  كرتخد  ردام  ردـپ و  رتشیب  همه 
نوچمه دندیـشک و  یم  یباوخ  یب  درد  بت و  ندـناشنورف  يارب  حبـص  هب  ات  هاگ  هک  دوب  يردام  يردـپ و  تفلا  سنا و  هدروخ  هرگ  داهن 

بش هک  درک ، یم  هنال  ناشناج  رد  هاکناج  مغ  دندیدرگ و  یم  دوخ  یبلق  اجلم  عمش و  رود  هب  یکیرات  بش  رد  هک  دندوب  یقـشاع  هناورپ 
دیپس يا  هماج  نوچمه  فرب  دوب و  هدنامن  یقاب  یتصرف  ون  لاس  ندیسر  ارف  ات  رگید  درک ...  یمن  حبص  رحس  ات  عمش  دوب و  یقاب  نانچمه 

هدکهد دوب . هدروآرب  رـس  هوک  سپ  زا  ینالوط  هرودکی  زا  سپ  یناتـسمز  باتفآ  نیلوا  درک . یم  ییامندوخ  هقطنم  طوش و  هوک  تماق  رب 
هناخ ماب  هک  دوخ  لزانم  طایح  رد  نانک  يداش  هدـکهد  ياه  هچب  دناتـس ! یم  ار  هیقر  ناج  يرامیب  هک  هنوگنآ  دوب  هتفرگ  يا  هرابود  ناج 

لیدنق ار  اه  هناخ  فقـس  رود  ات  رود  دنتخادرپ . یم  یفرب  مدآ  نتخاس  ای  يزاب و  فرب  هب  دندش و  یم  عمج  دش  یم  بوسحم  زین  يرگید 
اب یمارآ و  هب  اه  خـی  اهفرب و  و  تسا ! نازیوآ  ینز  ندرگ  رب  هک  دوب  تالآرویز  ساملا و  تشرد  ياـه  هناد  راـگنا  دوب  هتفرگ  یخی  ياـه 

تخود و یم  مشچ  هرظنم  نیا  هب  شکیرات  قاتا  نورد  كرتخد  دنداتفا و  یم  نیمز  هب  هرطق  هرطق  اه  لیدنق  دش  یم  بآ  اهزور  تشذـگ 
لثم هچ  رگا  دـندرک ! یم  بآ  ار  شدوجو  زا  هرطق  هرطق  اهیرامیب  ناروف  درد و  شتآ  هک  تشاگنا  یم  یخی  ياه  لیدـنق  دـننامه  ار  دوخ 

هب دوب  راوشد  شیارب  ییادـج  رواـب  دوب . زیتـس  گـنج و  رد  هراومه  شداـهن  یلو  دـناوخ  یم  نآرق  تشاد  یتـسرد  لاـح  قمر و  هتـشذگ 
ره و  درک ، یم  هنخر  شدوجو  رد  يرامیب  زا  رتارف  يدرد  تسیرگن . یم  دوخ  ینونک  لاـح  هب  دیـشیدنا و  یم  شیاـهوزرآ  اـه و  هتـشذگ 

یمسج درد  اب  ار  اهزور  نانچ  مه  تشادن و  وا  هیحور  رد  يریثات  دنداد  یم  يراودیما  دندش و  یم  عمج  شدرگادرگ  وا ، ناتـسود  هچنآ 
يدیپس دوب و  هدرک  دوجو  راهظا  ریذپان  يریـس  یعلو  اب  نیمز  دندش و  بآ  اه  خـی  راهب ، ندیـسر  ارف  اب  تشاذـگ . یم  رـس  تشپ  یناور  و 

یتدم زا  دـعب  تاناویح  رگید  نادنفـسوگ و  هلگ  دوب . هداد  توارط  يزبسرـس و  هب  دـعب  یکدـنا  یهایـس و  هب  ار  شیاج  یمارآ  هب  تعیبط 
رانک دـنموزرآ  گنتلد و  هیقر ، دـنتخادرپ . یم  ندرک  ارچ  يزاب و  هب  هاگارچ  رد  هقالع  اب  هدـمآ و  نوریب  اه  لغآ  اـه و  هلیوط  زا  ینـالوط 
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كرتخد ناتسود  يراهب  زور  کی  تخادرپ . یم  شا  هتشذگ  تارطاخ  یعادت  اه و  ییابیز  ياشامت  هب  تسشن و  یم  قاتا  کچوک  هرجنپ 
دیزرو رارصا  دوخ  هبون  هب  مه  ردام  درکن . لوبق  ردپ  اما  دنربب  همشچ  رانک  هب  يروخاوه  يارب  ار  وا  ات  دنتساوخ  شردپ  زا  رارصا  اب  ناوج 

هتفرگ و ملد  هنوخ  قاـتا و  نیا  وت  همـشچ ، راـنک  دـنربب  ونم  هک  ماوخ  یم  مدوخ  نوجاـباب  تفگ : وا  هب  هیقر  هکنیا  اـت  تفریذـپن  ردـپ  یلو 
طاـیتحا و اـب  ار  وا  شـشاداد  نز  ردارب و  درک . لوـبق  هرخـالاب  و  مرب ....  هدـب  هزاـجا  هش  یمن  ما  یچیه  نم  مدـش . هفخ  منک  یم  ساـسحا 

هلصاف همـشچ  اب  رتشیب  یمدق  دنچ  هک  ار  طولب  يالاب  دنلب  تخرد  ریز  لحم  نارتخد  دندرب  رظن  دروم  لحم  ات  هدرک و  یپیج  راوس  تمحز 
کـشا ياه  هناد  دش . لوغـشم  ناراسهوک  تشد و  هاگارچ و  ياشامت  هب  هپت  هرمک  زا  داد و  هیکت  تخرد  هب  هیقر  دندرک و  شرف  تشادـن 

رود نادنچ  هن  ياه  هتشذگ  هب  وا  ایوگ  دش ، ریزارس  شا  هتسشن  درگ  هب  نامشچ  زا  هلالآ  قیاقـش و  ياهلگ  يور  هب  هتـسشن  منبـش  نوچمه 
دیرپ یم  نوریب  هپت  لد  زا  اراوگ  درس و  بآ  دنکن . یتحاران  ات  دنریگب  ار  وا  يولج  دنتسناوت  یتخس  هب  ناتسود  زا  يدادعت  دوب . هدرک  رفس 

. داد یم  ناکت  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  هزات  ياهگرب  دـیزو و  یم  برغ  زا  يراهب  کنخ  میـسن  تفرگ . یم  شیپ  رد  ار  هرد  تشد و  هار  و 
هتخت رانک  هک  یشحو  یبالگ  تخرد  ریز  ناپوچ  دندیرپ . یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  یلاحشوخ  رورـس و  اب  تخرد  يور  ناکـشجنگ 

هچب ناکدوک و  يادص  دیـسر . یم  شوگ  هب  مه  هرد  يوس  نآ  ات  وا  ین  يادـص  تخاون  یم  ین  دوب و  هتـسشن  تشاد  رارق  یگرزب  گنس 
رب مسبت  مارآ  مارآ  نوگانوگ  رظانم  ياشامت  رد  قرغ  هیقر  دش و  یم  هدینـش  همـشچ  رانک  ات  دندرک  یم  يزاب  هلوره  هدکهد  نورد  هک  اه 

دندنام اجنآ  رد  هیقر  اب  رصع  ات  اهنآ  دندوب  یضار  دوخ  راک  زا  رایسسب  شناتـسود  یلو  دوب  يدولآدرد  مسبت  هچ  رگا  تسب . شقن  شنابل 
عمج هب  مه  زور  نآ  و  تشگرب . دوخ  کچوک  قاتا  هب  هرابود  یلاحـشوخ  زا  ییایند  اب  زین  هیقر  دندراذگ و  یقاب  ار  يزیگنا  هرطاخ  زور  و 

. دندیـشک یم  ار  شراظتنا  زارد  نایلاس  زا  سپ  شردام  ردپ و  هک  یتصرف  دوب  هدنامن  جـح  مایا  هب  يزیچ  تسویپ ...  وا  یتمالـس  ياهزور 
ناشرارـصا ناگتـسب  زا  يدادعت  هللا و  نیع  ردارب  دندوب  لزلزتم  كرتخد  یـضیرم  رطاخ  هب  اما  دنتفر  یم  هکم  هب  تسیاب  یم  اهنآ  لاس  نآ 

ات دـنداد  لوق  همه  و  دـنورب . ار  رفـس  نیا  امتح  هک  دنتـساوخ  اهنآ  زا  دوخ  هبون  هب  زین  لحم  یلاـها  یلو  دوب ، هجیتن  یب  جـح  هب  نتفر  يارب 
درد زا  یلو  دوب  هدرک  ادـیپ  نیژنآ »   » تیـساسح هیقر  هک  دوب  یتدـم  هتبلا  دـننک . تبظاوـم  هیقر  زا  دـنراد  ناوـت  رد  هچ  ره  ناـش  نتـشگرب 

شیپ و اهلاس  زا  هک  داتفا  شنیدـلاو  هدروخ  كرت  ياهاپ  ناتـسد و  دایب  هیقر  دوب . هدـنام  یقاب  عضو  نامه  اب  دوبن و  يربخ  رگید  زوسناـج 
لها همه  هک  حبـص  زور  کی  دننک . رفـس  هکم  هب  هک  دنتـشاد  يا  هقالع  قایتشا و  هچ  دندیـشک و  یم  راظتنا  ردـقچ  جـح  مان  تبث  زا  سپ 
دیاش دینکب  اعد  مارب  اجنوا  دیرب  ور  رفـس  نیا  امـش  داوخ  یم  ملد  تفگ : درک و  شنیدلاو  هب  ور  دـندوب  هتـسشن  هناحبـص  هرفـس  رود  هناخ 

زا همه  دیشک و  شوغآ  رد  ار  شرتخد  تقاط  یب  ردام  دیرب  ار  شناما  هفرـس  هیرگ و  هداد و  ور  مباوج  (س ) ارهز ترـضح  مارتحا  هب  ادخ 
هیقر دوب و  هدـنامن  جـح  مسارم  ناـیاپ  هب  يزیچ  دـنورب ....  ار  رفـس  نیا  هک  دـندش  ممـصم  شرـسمه  هللا و  نیع  دـندرک  هیرگ  بلق  میمص 

يدوز هب  هک  تسناد  یم  درک  یم  هاـگن  ار  هدـکهد  هداـج  تسـشن و  یم  هرجنپ  راـنک  حبـص  زور  ره  دوب . شنیدـلاو  راـظتنا  مشچ  تخس 
دیـشخب یم  قاتا  هب  ار  یمیالم  يامرگ  هک  قاجا  رانک  هیقر  هک  دوب  هجحیذ  مهدزای  بش  دمآ ...  دنهاوخ  هار  نامه  زا  شناسک  نیرتزیزع 

باوخ زا  همیـسارس  هیقر  دوب  هدرک  نیگآرطع  ار  طوش  تشد  ربکا  هللا  نینط  اب  حبـص  ناذا  دش و  دنلب  هدکهد  نذوم  يادص  دوب . هدیباوخ 
هک دوب  یباوخ  رکف  رد  دیمهف . یمن  يزیچ  یلو  دیـشیدنا  یم  شباوخ  هب  توهبم  تام و  تسـشن ، شتروص  رـس و  يور  قرع  دش و  رادیب 

شغارـس هب  درد  رگید  راب  هک  يزور  دوب . لایخ  رکف و  رد  ار  زور  نآ  مامت  تفر ...  ورف  باوخ  هب  لاـح  ناـمه  رد  دوب و  هداد  خر  شیارب 
هیقر و يومع  هللا  ناما  دیماجنا . لوط  هب  بش  ياه  همین  ات  تفرگ و  ارف  ار  شدوجو  يدیدش  بت  دروخ و  مهب  شلاح  بش  نآ  دوب ، هدمآ 

بـش نآ  دنیامن ; یلمع  دندوب  هداد  هللا  نیع  جاح  هب  هک  ار  یلوق  ات  دنربب  نارهت  ای  زیربت  هب  ار  وا  دـعب  زور  ود  هک  دنتـشاذگ  رارق  شردارب 
شردارب زا  هیقر  اوه  ندش  نشور  اب  دش . رادـیب  باوخ  زا  نارگن  همیـسارس و  زاب  دـید و  باوخ  رد  رگید  راب  ار  هتـشذگ  بش  يایؤر  هیقر 

هچ هیقر  هک  دوب  بجعتم  تسـشن  شا  هدازردارب  رانک  رد  ومع  هک  تشذگن  يزیچ  دـیایب و  شندـید  هب  هک  دـهدب  ربخ  ومع  هب  ات  تساوخ 
مگب و شداد  وت و  هب  طـقف  ور  يزیچ  هی  ماوـخ  یم  نوـجومع  تفگ : هیقر  دـندوب و  ریحتم  مه  شنارهاوـخ  ناردارب و  دراد . وا  اـب  يراـک 
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هک مدـید  ور  یباوخ  بشیرپ  بشید و  نم  نوجومع  داد : همادا  هدرک  ضغب  ییولگ  اب  هیقر  دـنتفر . نوریب  قاتا  زا  هداوناـخ  ياـضعا  رگید 
مناخ تفگ : دروخ  هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا  دز و  یم  قرو  ار  شا  يرظن  مود  لاـس  یبرع  باـتک  هک  یلاـح  رد  مگب و  نوتهب  یتسیاـب 
مالـس دنتـشذگ  یم  ام  هناخ  رانک  زا  هک  مدید  دندوب  ماف  هرقن  ياهبـسا  رب  راوس  هک  فافع  اب  ياهمناخ  زا  يدادـعت  هارمه  هب  ار  یـشوپزبس 

. دندرک یم  مارتحا  دندیدرگ و  یم  وا  درگ  اهمناخ  هیقب  هک  تسا  یتکوش  لالج و  اب  مناخ  دوب  مولعم  دنداد . مباوج  ییورشوخ  اب  مدرک و 
هب هتخادنا  ریز  هب  رس  كرتخد  ردارب  ومع و  يریگ ، یم  افش  مق ، ایب  هنم  شیپ  تدرد  ياود  هیقر ، مرتخد  تفگ  درک و  نم  هب  ور  مناخ  نآ 

ومع درک . یم  سح  دوـخ  دـنمدرد  لد  يور  ار  شکـشا  یمرگ  دز  یم  قرو  ار  شباـتک  هک  ناـنچ  مه  هـیقر  دـنداتفا و  هـیرگ  هـب  تدـش 
نسحم تفگ  شا و  هدازردارب  هب  درک  ور  دعب  وگن  یسک  هب  ور  عوضوم  نیا  ومع ، زیزع  تفگ : تفرگ و  مارآ  يردق  ات  تشذگ  یتاظحل 

هیرگ هدرک و  بلط  ور  هیقر  (س ) هموـصعم یب  یب  ینک . یم  هداـمآ  وـتدوخ  رـصع  اـت  مـق  هـب  نـتفر  يارب  دـمهفب  یـسک  هـکنآ  یب  نوـج 
هک ار  يدیپس  ياهربا  يراهب  کنخ  میـسن  دومیپ و  یم  هار  طوش  یبآ  نامـسآ  رد  یناج  مک  باتفآ  دوب و  رـصع  دـهدب . همادا  تشاذـگن 

شیپ رد  ار  وکام  هار  نانآ  تشذـگ . یم  اه  هپت  اه و  هناخ  يور  زا  زین  شا  هیاس  هک  يروط  هب  دـناود  یم  قرـش  فرط  هب  دـندوب  هکت  هکت 
رظتنم دنا و  هداتـسیا  هک  دندید  ار  مرح  ياه  هتـسدلگ  دورو  ودـب  رد  دـنداهن  مق  هب  مدـق  هبنـش  جـنپ  حبـص  هد  تعاس  دـعب  زور  دـنتفرگ و 

ار عوضوم  یلو  دنتفر  نایانشآ  زا  یکی  لزنم  هب  دنداد و  (س ) یب یب  هب  یمالس  رود  زا  دنیوگب . دمآ  شوخ  اهنآ  هب  ات  دنتـسه  ناشیاهمدق 
هارمه هیقر  اب  دوب  نایانـشآ  زا  یکی  رـسمه  هک  هداز  مشاه  مناخ  دندرب و  مرح  هب  ار  هیقر  برغم  ناذا  ماگنه  دنتـشاذگن . نایم  رد  یـسک  اب 
يربخ یلو  داد  یم  ناشن  ار  بش  ياه  همین  تعاس  یلو  دندیشک  یم  ار  یتفگـش  زاجعا  راطتنا  ود  ره  ردارب  ومع و  دوب و  هعمج  بش  دش .

دننک یم  ساسحا  شردارب  ومع و  هک  درک  یم  رکف  دوب و  تکاس  شوماخ و  هیقر  دنتشگرب . هناخ  هب  یگنتلد  اب  تفرگ و  شلد  هیقر  دشن .
هموصعم ترـضح  یلو  مق . ایب  تفگ  نم  هب  شدوخ  مگ  یم  تسار  نم  ادـخ  هب  هک  تفر  یم  راجنلک  دوخ  اب  تسا  هتفگ  غورد  اهنآ  هب  وا 

ماگنه و بش  دـنتفر . هعمج  زامن  هب  هیقب  هداز  مشاـه  مناـخ  زج  هب  دوب  هجحیذ  مهدراـهچ  هعمج  زور  درک  یم  هیرگ  و  سپ ...  مدـموا  نم 
یم اعد  شیارب  وا  ندید  اب  نارئاز  نانز و  داد . هیکت  ینوتـس  هب  حیرـض  يور  هبور  هداز  مشاه  مناخ  رانک  هیقر  دنتفر  مرح  هب  مود  راب  يارب 

دوجو قمع  زا  هک  دوب  کشا  زاب  درک  زاغآ  ار  همان  ترایز  مه  دعب  دناوخ  هتسشن  ار  شزامن  درک  یم  ریس  يرگید  ملاع  رد  وا  یلو  دندرک 
نارئاز لبق . بش  زا  رت  غولش  دوب  غولش  مرح  دز ، یم  ناروف  شا  هتفر  ورف  هدیشک و  رجز  ناگدید  زا  تفرگ و  یم  همشچرس  وا  صالخا  اب 
نحـص رد  نایانـشآ  زا  رفن  هس  ود  كرتخد و  ردارب  هللا و  ناما  دننامن . مورحم  هموصعم  ترـضح  ترایز  زا  ات  دندوب  هدمآ  ارهز  تشهب  زا 
هسدقم حیرـض  هب  فارطا  هب  هجوت  یب  زین  هیقر  تشاد  یـشوخ  لاح  هیقر  دننام  همه و  زا  رتشیب  هللا  ناما  دندوب  شیاین  زامن و  لوغـشم  ماما 

پچ و هب  درک و  رییغت  هیقر  تروص  گنر  هرابکی  هب  ناشلا  نم  اناش  هللادـنع  کـل  ناـف  ۀـنجلا  یف  یل  یعفـشا  ۀـمطاف  اـی  دوب  هتخود  مشچ 
هب توهبم  تام و  هداز  مشاه  مناخ  يونـش ، یم  تسادـص  نامه  نوج  هلاخ  هلاخ ، هلاخ ، تفگ : هداز  مشاه  مناخ  هب  تسیرگن  یم  تسار 

هداز مشاه  مناخ  دـش . راچد  تلاـح  ناـمه  هب  هیقر  دـعب  یکدـنا  دزن . یفرح  دـیوگ و  یم  نایذـه  وا  هک  درب  یم  ناـمگ  درک  یم  هاـگن  وا 
دوخ تشذگ و  نارئاز  نایم  زا  یتخس  هب  دنک . ربخ  ار  كرتخد  ردارب  هللا و  ناما  ات  تساخرب  ياج  زا  دروخ . مهب  شلاح  دنکن  هک  دیـسرت 
دنلب مزیزع ، هیقر  درک  یم  همزمز  شـشوگ  رد  ییادص  درک  رییغت  شگنر  موس  راب  يارب  هیقر  تفگ . اهنآ  هب  ار  عوضوم  دـناسر  اهنآ  هب  ار 

مه هناروابان  دش . دنلب  يرآ  يرآ  دش . دنلب  اج  زا  هاگآدوخان  دـش . یم  رارکت  اهراب  اهراب و  وا  نهذ  رد  مداد  تیافـش  مداد و  تیافـش  وش 
رتهب تسا  ملاس  يرآ  دنارذگ  شیوخ  یسح  رطاخ  رد  يا  هظحل  ار  شندب  تساه . هتـشذگ  دننامه  هن  دیـشک  شیاهاپ  هب  یتسد  دش . دنلب 

دندید ار  هیقر  دنداتسیا و  توهبم  تام و  دندیسر . نارهاوخ  تمسق  برد  هب  هداز  مشاه  مناخ  ردارب و  رـسپ  قافتا  هب  هللا  ناما  هتـشذگ . زا 
مـشاه مناخ  هدازردارب و  هب  یهاگن  هللا  ناما  دوب  هدرک  رپ  ار  ارـس  نحـص و  نارئاز  هلان  وادص  رـس و  دنک  یم  هاگن  شدوخ  هب  هناریحتم  هک 

دوخ و هب  يردـق  هیقر  درـشف . یم  ار  ناـشیولگ  ضغب  کـشا و  تسا ; هداـتفا  یقاـفتا  هچ  هک  دـندوب  هدـمیهف  هزاـت  اـهنآ  اـیوگ  درک ، هداز 
شوگ هب  ماما  نحـص  زا  یمظعا  تمـسق  رد  هک  دنلب  ییادـص  اب  دوشگ و  بل  یتخـس  هب  هللا  ناما  ومع  درک . یم  هاگن  حیرـض  هب  يرادـقم 
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ایوگ قوش ، رکش و  کشا  تشرد  تارطق  زا  دوب  رپ  كرتخد  نامشچ  درک  هاگن  ومع  هب  تشگرب و  هیقر  و  نوجومع ، هیقر . تفگ : دیـسر 
دندرک یم  هاگن  دوب  امرف  مکح  ناشنیب  هک  یتلاـح  هیقر و  هللا و  ناـما  هب  نارئاز  دوب . هدـش  بلـس  وا  زا  ملکت  تردـق  هدـمآ و  دـنب  شناـبز 
تمحز هب  هیقر  هداتفا ، یقافتا  هچ  دنتسناد  یمن  اما  دندوب  هتخود  مشچ  هرظنم  نیا  هب  همه  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نحـص  ياضف  یبسن  توکس 

شرتـخد هب  (س ) ارهز همطاـف  ومع  ینیب  یم  درک ! هچ  عیقب  رد  ناـمام  اـباب و  ياـعد  يدـید  نوجومع  نوجومع ...  وـمع ...  درک : زاـب  بل 
افش نم  نم ...  نوج  هلاخ  هلاخ ، دیـشک . یمن  یباوخ  یب  مارب  اهبـش  هگید  مدش  بوخ  هگید  نم  نوج  شاداد  ینیب  یم  بوخ  هداد ، تباین 

فرط هب  ربکا  هللا  هللاای و  اب  زین  ومع  تفر  حیرـض  فرط  هب  (س ) هموصعم ای  و  (س ) ارهز ای  دایرف  اب  دش و  دنلب  شا  هیرگ  يادـص  متفرگ و 
قوش و کشا  دـهد و  تاـجن  هداد  خر  یتفگـش  هزجعم  هچ  دـندوب  هتفاـیرد  یگزاـت  هب  هک  نارئاز  تسد  زا  ار  وا  اـت  دـیود  شا  هدازردارب 
. دوب هدرک  نیگآرطع  ار  مق  مرح و  ریبکت  تاولص و  يادص  دومیپ و  یم  هار  شرع  ات  هموصعملا  ۀمطاف  ای  ارهز  ای  هارمه  هب  هک  دوب  تدارا 

لآ دمحم و  یلع  لص  مهللا  دش و  دنلب  ادخ  يوس  هب  اهتسد  دمآ و  دجو  هب  ناگدنونـش  نادهاش و  ناج  شوگ  دمآرد و  ادص  هب  اه  هراقن 
دمحم 

مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  تنب  ۀیقر  ةدیسلا 

ةراشا

1325 یلع - ، یلاخلخ ، ینابر  هسانشرس : 
بیدالا مساج  مجرتم  یلاخلخلا ؛ ینابرلا  یلع  فیلات  مالسلاهیلع / نیسحلا  مامالا  تنبهیقر  هدیسلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 1425ق =  یلاخلخ ، ینابر  مالسلاهیلع ؛ نیسحلا  بتکم  مق :]  : ] رشن تاصخشم 
هنومن 295 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 320000-8-91933-964 لایر ؛  320000-8-91933-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. یبرع تشاددای : 
. مالسلااهیلع نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش : ناشخرد  هراتس  یلصا : ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
همانتشذگرس 61ق -- . (ع - ،) نیسح تنب  (س ،) هیقر عوضوم : 

اههعومجم یبرع --  یبهذم  رعش  عوضوم : 
مجرتم مساج ، بیدا ، هدوزفا :  هسانش 

BP52/2/ر7ر25043 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/979 ییوید :  يدنب  هدر 

م33794-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نافارتعا

فقاوملاو ۀـّیخیراتلا  عطاقملا  نم  ًاریثک  ّنأ  لّوـألا : فارتعـالا  اـنتاف ـ  اـم  كردتـسن  نأ  یف  ًاـیناث  یعـسنلو  نیّیعقاو ، ًـالّوأ  نوکنل  امهمّدـقن 
وأ ریصقتلا  وأ  لفاغتلا ، كاذ  وأ  ۀلفغلا  هذه  ءاروو  قئاقحلا . نّیبتتو  يأرلا  حضّتیف  لایجألا ؛ یلإ  فَّرُعِتل  ءوضلا  اهیلع  طَّلُسی  مل  تاّیصخشلاو 
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: ًالئاق هتملک  یف  مجرتملا  هب  حّرص  ام  ّالإ  ًاعیمج  اهضرع  ددصب  انه  انسل  ةدیدع  بابسأ  دّمعتلا .. وأ  مامتهالا  مدع  وأ  روصقلا ،
ۀیـشاح نم  اوناک  مّهنأ  دّرجمل  اّمنإو  ۀّیرـشبلل ، ٍۀمدخ  ۀّیأ  مهل  نکی  مل  نیذـلا  نیلوهجملا  ةریـس  لوح  تصّـصُخ  خـیراتلا  عطاقم  ضعب  ّنإ 

تعاضو مهَّقح ، اوسُِخب  دـق  خـیراتلا  ءامظع  نم  ریثکلا  ّنأ  دـجن  اذـهک ، ٍطارفإ  لباقم  دـیدشلا ، فسـألا  عمو  مهیدـیُرم . نِم  وأ  نیطالـسلا 
وأ مهئاوهأل ، اوعـضخ  نیذـلا  خـیراتلا  باّتک  قتاع  یلع  عقت  کلذ  یف  ۀـّیلوؤسملاو  ةدافتـساو . عاعـشإ  َزکرم  تناک  یتلا  ءاـطعملا  مهتریس 

. لایجألا مدخت  نأ  نکمی  یتلا  ةدیفملا  قئاقحلا  سمط  یلإ  مهتعد  یتلا  ۀملاظلا  تاموکحلا  طوغضل  اوملستسا 
نم ریثکلا  دّـمعت  ثیح  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعملا  ۀّـمئألا  ءانبأ  مه  ةءاّضولا  مهتریـس  لیـصافت  مظعم  تعاضو  مهَّقح  اوسُِخب  نیذـلا  نمو 
نم دجی  مویلا ال  ثحابلا  ّنأ  یّتح  اهفیرحت ، وأ  اهعییضت  وأ  مهتایح  نم  ۀّمهملا  قئاقحلا  ءافخإ  یف  روجلا ـ  نیطالس  نم  ٍزاعیإب  نیخّرؤملا ـ 

 (. ۀلیلقلا رطسألا  زواجتت  یتلا ال  ةریسیلا  تافطتقملا  ضعب  يوس  مهضعب  خیرات 
ۀبّیطلا قئاقحلل  عمجلاو  قیقحتلاو  بیقنتلا  یف  ًةروکـشم  ًادوهج  اولذـب  مهتدـیقع  یلع  يراـیغلا  نم  ًۀـعامج  ّنأ  وهف  یناـثلا ـ  فارتعـالا  اـّمأ 
ٍراصتنا وأ  ساّسح ، ٍّیخیرات  ٍفقوم  وأ  ۀّـمهم  ٍۀـعقاو  لوح  لماکتم  لصف  وأ  باتک  کلانه  نوکیل  فیرـشلا ، ّيوبنلا  تیبلا  لـهأب  ۀـقلعتملا 

. مهیلعو هیلع  هللا  تاولص  هلآو  ّیبنلا  یلإ  ٍۀبستنم  ٍۀّیصخشب  ٍفیرعت  وأ  ةدیقعل ،
مامإلا تنب  ۀّیقر  ةدّیسلا  باتک (  اهیلعو ، هیلع  ِهللا  ُتاوَلـص  هتنباو  نیـسحلا  ۀبیبح  ۀّیقر  ةدّیـسلا  صوصخ  یفو  دوهجلا ، کلت  رامث  نم  ناکو 

، اهماّیأ رَِصق  مغر  ةرهاطلا  اهتایح  لوح  ۀّمهم  تانایب  وأ  ٍلوصف  نم  اهلوح  درو  اّمع  ًالضف  ولحلا ، رماع  دّیـسلل  ماشلا )  یف  اهماقمو  نیـسحلا 
 ) و نامثع ، مشاهل  ماشلا )  یف  تیبلا  لآ  تارازمو  دهاشم  و (  يرئاحلا ، يدهم  دّمحم  خیشلل  نیَطبـسلا )  یلاعم  لثم ( : ۀّیبرعلا ، بتکلا  یف 

و يربطلا ، نیدلا  دامعل  یئاهبلا )  لماک  لثم ( : اهضعب ، مجُرت  یتلا  ۀّیسرافلا  بتکلا  یفو  طیُطق .. لآ  ماشهل  ۀقیقحلا )  ُتفشتکا  راوحلا  نم 
 ) ۀیسرافلا ۀغللاب  همساو  یلاخلخلا  ینّابرلا  خیـشلل  وهو  هب ، فیرعتلل  ضّرعتن  يذلا  باتکلا  اذهو  یفـسلفلا ، یلع  خیـشلل  ۀّیقر )  ترـضح  ) 

 (. ماشلا یف  ّرینلا  هجولا  ۀّیقر  ۀّیبرعلا (  ۀغللاب  ۀقیقدلا  هتمجرتو  ماش )  ناشخرد  هرهچ  ۀّیقر 
، ۀیخیراتلا بتکلا  تارـشع  رطـسأ  یف  عیـضت  داکت  وأ  هرابخأ  ّلقت  عوضوم  یف  ّتبـصنا  یتلا  دوهجلا  کلت  رکـُشَتل  ّهنأ  انفارتعا  دّـکؤن  انهو 

راعشألاو ۀعومـسملاو ، ۀنّودملا  تامارکلا  اهیلإ  فیـضتو  ءادعألا ، ملظ  مامأ  اهل  رـصتنتو  تاحیـضوتلاب ، اهمّعطتو  تاحفـص ، یف  اهعمجتف 
ۀعقاو دـعب  دیهـشلا  نیـسحلا  اهیبأ  یلع  ًۀـعوجفم  ًۀـمولظم  تدِهـُشتسا  یتلاو  اهیلع ، هللا  تاولـص  ۀـّیقر  ۀـمولظملا  ةدّیـسلا  ّقح  یف  ةدوشنملا 

. تاونس عبرأ  تالوقنملا  بلغأ  یلع  رمعلا  نم  اهلو  ۀبیئکلا ، ماشلا  ۀبرخ  یف  ءاروشاع ،
يزیزع کیدی ـ  نیب  يذلا  باتکلا  اذه  ۀّیمهأ  یّلجتت  انهو  مجرتملا :)  ۀملک  ناونع (  تحت  هلوق  ددصلا  اذه  یف  مجرتملا  ةراشإ  نم  ناکو 
سدـق راونأ  نم  ٍۀـبکوکو  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لـهأ  موجن  نم  ٍۀـمجن  لوح  هلیـصحت  نکمی  ٍرْدَـق  ربکأ  هتاـّیط  نیب  عمج  ثیح  ئراـقلا ؛ـ 

مغر یسآملا  تشاعو  اهّنس ، رغِص  یلع  تمُِّتی  یتلا  ۀّیقر ، ةدّیـسلا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ةزیزع  یهو : الأ  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعملا 
. ۀمولظم ًةدیهش  ماشلا  ۀبارخ  یف  ایندلا  ةایحلا  تقراف  نأ  یلإ  اهرافظأ ، ۀموعن 

فّلؤملا ۀمّدقم 

: نیترقف تنّمضت  دقو 
داریإ دعبو  ءامسلا . لهأل  ٌنامأ  موجنلا  ّنأ  امک  ضرألا  لهأل  ٌنامأ  مّهنأ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  فرش  یف  ٍۀفیرش  ٍتایاور  ۀلمج  یلوُألا ـ 

ةدّیـسلا هذـه  ةایح  خـیرات  نع  ةرابع  وهو  ئراقلا ـ  يزیزع  کیدـی ـ  نیب  باتکلا  اذـه  عضن  هباـتکب : ًاـفّرعم  لاـق  تاـیاورلا  کـلت  ّفلؤملا 
یلع ءاروشاع  یف  ةدلاخلا  هتضهنو  نیسحلا  مامإلا  ۀّیمولظم  لاصیإ  یف  تکراش  دق  تناکو  رَجَحلا ، یکُبت  یتلا  اهتّصقل  ٍضارعتساو  ۀلیلجلا ،

 «. ۀنوعلملا ةرجشلا  مهنع ب « ـ میرکلا  نآرقلا  ّربع  دقو  مهّربجتو ، ۀّیمأ  لآ  دادبتسا  یلع  رخآ  ٌدهاش  اهربق  كاذ  وه  اهف  اهّنس ، رغص 
یئانبأ دحأ  ضِرَم  ۀنـس 1978م  دودح  یف  ًالئاق : باتکلا  اذهل  هفیلأت  ببـس  نع  ّفلؤملا  اهیف  ثّدحت  دقف  ۀمّدقملا ، نم  ۀـیناثلا ـ  ةرقفلا  اّمأ 
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ةدّیسلا مومغلاو  مومهلا  ۀبحاص  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ةزیزعب  انلّـسوتف  ریداقتلا ، ّلقأ  یلع  لبقتـسملا  یف  قَّوُعیـس  ّهنأ  اّنقیأ  یّتح  ًادیدش  ًاضرم 
ًائیـش ّنأکو  يدلو  َیفُـش  دمحلاو هللا ـ  اهتایانع ـ  ۀکرببو  ةدجاملا .. هذه  لوح  ًاباتک  بتکأ  نأ  ًاملاس  هضرم  نم  يدلو  ماق  نإ  ُترذنو  ۀّیقر ،

. هیف نکی  مل 
ّنأ ّالإ  ءانعو ، ٍدهج  دعب  تعطتسا  ام  تعمجف  مالسلا ، اهیلع  ۀّیقر  ةدّیسلا  رکِذ  تلوانت  یتلا  رداصملا  ۀعلاطم  یف  ُتعرـش  تقولا  کلذ  نمو 

کلذ یف  یلاـعت  َهللا  ُترختـساو  باـتکلا ، فیلأـتب  أدـبأ  نأ  تیونف  يرْذَـنب ، یتجوز  ینترّکذ  یّتح  اـهّبترأ ، نأ  نود  ًةّدـم  تیقب  یتانّودـم 
یلِبق نِم  ًةاجزم  ًۀعاضب  همّدـقُأل  تقو ، ّلقأب  ُهتممتأ  یّتح  باتکلا  فیلأت  ُتأدـبف   [، 31: ّجحلا مهَروُُذن [ »  اُوفُوْیلَو  ۀمیرکلا « : ۀـیآلا  تناکف 

. اهیلع هللا  مالس  ۀّیقر  ۀمیتیلا  ةّردلاو  ۀمولظملا  ةدّیسلا  ةایح  نع 

باتکلا ناکو 

: یلاوتلا یلع  یه  ًالصف ، یف 17 
خیرأتو ینامثعلا ، مکحلا  رخاوأ  یف  رهاطلا  اهربق  ءانب  دیدجت  ۀّصقب  اهأدب  مالـسلا ، اهیلع  ۀـّیقر  ةدّیـسلا  لوح  ۀـّیخیراتلا  رداصملا  مدـقأ  1 ـ 

. رهاطلا اهدقرم 
. ًاّیخیرأتو ًاّیناّکسو  ًاّیفارغج  ماشلا : 2 ـ 

. ّیتریس ّینآرق ـ  ثحب  ۀّیمُأ ،)  ونب  نآرقلا (  یف  ۀنوعلملا  ةرجشلا  3 ـ 
. ّیئالو ّینآرق ـ  ثحب  مالسلا ،)  مهیلع  تیبلا  لهأ  نآرقلا (  یف  ۀبّیطلا  ةرجشلا  4 ـ 

. میظع ربصو  ۀملؤم ، عئاقو  ماشلا ، یلإ  ایابسلا  بکرو  ءاروشاع  ثادحأ  5 ـ 
. ۀمیظع فقاومو  ۀعجفم  عئاقو  ماشلا ، یف  تیبلا  لهأ  6 ـ 

. ماشلا یلإ  ءالبرک  نم  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  ةایح  نم  7 ـ 
.ـ ۀنس 830 ه یناگروگلا  رومیت  نیدلا  بطق  ریمألا  ۀّصق  ّقحلا ، ماقتنا  8 ـ 

. رشع يداحلا  ۀلیل  ریخألا ، ءاقللا  ءاروشاع ، موی  یف  ۀّیقر  ةدّیسلا  ۀبّیطلا  ةرجشلا  ةرطعلا : ةریسلا  باحر  یف  9 ـ 
تیبلا لهأ  نجـس  ۀّیقرو ، سارلا  نیب  ۀثداحم  فیرـشلا ، سأرلا  ثیدح  مانملا ، یف  اهَدلاو  يرت  اهیلع : هللا  مالـس  ۀـّیقر  ةدّیـسلا  ةداهـش  10 ـ 

. ماشلا ۀبِرَخ  یف  ءازعلا  نومیقی  تیبلا  لهأ  ۀلِّسغُملا ، ثیدح  مالسلا ، مهیلع 
. ۀنیدملا یف  ۀّیقر  ةدّیسلا  ۀبیصم  ۀنیدملا ، یلإ  ایابسلا  ةدوع  ۀّیقر ، ةدّیسلا  ةرایز  هترامع ، مالسلا : اهیلع  ۀّیقر  ةدّیسلا  مرح  11 ـ 

دّکؤت ۀفیرش  ًۀمارک   ( 16 دروأ (  ثیح  انیدیأ ، نیب  يذلا  باتکلا  یف  لوصفلا  ّمهأ  نم  اذهو  اهیلع : هللا  ُمالـس  ۀـّیقر  ةدّیـسلا  تامارک  12 ـ 
ةّوبنلا تیب  لهأ  نم  اّهنأ  هیلع ، هللا  تاولـص  نیـسحلا  هللادبع  یبأ  ۀّنجلا  لهأ  بابـش  دّیـس  نم  ۀـعّرفتملا  ۀـسّدقملا  ۀـعبنلا  هذـه  هدّـکؤت  امیف 

نم ایلُع  ًۀـلزنمو  نأشلا ، نم  ًانأش  اهل  ّنأو  مهیلع ، هللا  مالـس  راربألا  هتیب  لآو  هللا  لوسر  دـنعو  هللا  دـنع  ًاعیفر  ًاماقم  اهل  ّنأو  یکازلا ، رهاـطلا 
هللا ءایلوأ  مّهنأ  اهبو  مهب  دـقتعا  نَمو  نینمؤملا ، نیلاوملاو  ةرهاطلا  ةرتعلا  یّبحم  یلع  اهتاکربب  ثعبت  ۀـّینارونلا  اـهحور  تلاز  اـمو  لزاـنملا ،

. هؤابحأو
مهبولق اومّمی  اّملف  لبق ، نم  اّولَـض  ًاسانُأ  تده  مکو  ءالولاو ، ۀّبحملاو  داقتعالاب  هللا  لآ  یلإ  سانلا  َبولق  تامارکلا  هذـه  لثم  تّدـش  مکو 

. ةرخآلاو ایندلا  یف  اومعنو  اورصبتساو ، اوزاف  هللا  ۀمحر  ّلاحم  یلإ 
. تایاورلاو نآرقلا  یف  ماشلا  13 ـ 

مث ماشلا ، یف  ءایبنألا  تاماقمل  رکِذو  عئاقوو ، خیراوت  مالـسإلا .. دهع  یف  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنألا  دـهع  یف  ماشلا : یف  ۀـّیخیراتلا  راثآلا  14 ـ 
اهتافو یلإ  مالسلا  اهیلعو  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تنب  يربکلا  بنیز  ۀمّرکملا  ۀلیقعلا  ةایح  نم  ٍءیشو  كانه ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  دقارم 
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. اهنفدو
. اهتافو یلإ  ءالبرک ، ۀضهن  یف  اهفقاوم  مالسلا : اهیلعو  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تنب  موثلک  ّمأ  ةدّیسلا  15 ـ 

اهیلعو هیلع  نیسحلا  مامإلا  تنب  يرغصلا  ۀمطاف  ةدّیسلا  مث  رصتخم ، فیرعت  مالسلا : اهیلعو  هیلع  نیـسحلا  مامإلا  تنب  ۀنیکـس  ةدّیـسلا  16 ـ 
. يرخأ تاّیصخشو  مالسلا ..

عیفرلا بدألاو  ۀبّیطلا ، فطاوعلا  نم  لمحی  امل  باتکلا ؛ لوصف  مهأ  نِم  کلذک  وه  رخآ  ٌلصف  اذهو  ءارعشلا : رعـش  یف  ۀّیقر  ةدّیـسلا  17 ـ 
لـصفلا اذه  ّمضف  ربانمو ، ٍمالقأ  باحـصأ  اّهنأ  ۀـفورعم  ةدّدـعتم  تاّیـصخش  لِبق  نم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأل  ۀـّبحملاو  ةّدوملاب  هّجوتملا 

. ۀقّفوم ًۀمتاخ  باتکلا  اذه  متَتُخی  اهب  ةرخاف .. ةدیصق  ( 16)

ایاصَوو ایازَم ..

عوضوملا بسانی  ام  ناکف  یبدألا ، ناسللاو  ۀـّیملعلا  ةّداملا  نیب  عَمَجف  بیطخ ، ملقب  ِبتُکو  ثحاب  ِۀـّیلقعب  فِّلُأ  ّهنأ  باـتکلا  اذـه  اـیازم  نم 
. ۀّیئالو ٍۀّیدئاقع  ٍۀّصقو  ۀّیقیقحت ، ۀّیخیرات  ۀّیضق  نیب  ًاعماج  هرابتعاب 

. داک وأ  عاض  اّمبر  ًاتاتـش  عوضوملا  یلإ  فیـُضی  اذـهو  ۀـّیبرع ، ریغو  ٍۀـّیبرع  ۀـعّونتم : رداصم  نم  هتدافتـسا  وهف  باتکلل ، رخآلا  زایتمالا  امأ 
عئاقولاو ۀّیفارغجلا ، ثوحبلاک  اهب : ۀقّلعتم  وأ  مالـسلا  اهیلع  ۀّیقر  ةدّیـسلا  ةداهـش  ۀّـصقل  ةدّـهمم  ةدـیدع  ٍتاعوضوم  نم  هتدافتـسا  کلذـک 

 (، ۀّیمُأ ینب  ۀثیبخلا (  ةرجشلا  نیترسألاب : فیرعتلا  دعب  ایابسلا  ریـسمو  ءاروشاع ، موی  ۀّیـضقل  ٍضارعتـسا  یلإ  ۀّینآرقلا .. تانایبلاو  ۀّیخیراتلا ،
. اهیلع هللا  مالس  ۀّیقر  ةدّیسلا  ةایحب  ۀطبترملا  عیضاوملا  ضعب  یلإ  ًۀفاضإ  مالسلا ،)  مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀبّیطلا (  ةرجشلاو 

، يوغللاو یّنفلاو  ّیبارعإلا  بناجلا  یف  ٍقیقدت  یلإو  حصفأو ، ملسأ  ۀّیبدأ  ٍتاغایـص  یلإ : هنم ـ  عضاوم  یف  جاتحی ـ  لاز  ام  باتکلا  نأ  یقبی 
: نیَرَخآ نیرمأ  نِم  ّدبال  کلذک  نیقباسلا ، نع  ۀلقانلا  ۀثیدحلا  رداصملا  نع  رهشألا  عجارملاو  مدقألا  رداصملاب  ۀضاعتسالا  یلإو 

. ًاماکحإ ّدشأ  نوکیل  هلوصفو ، باتکلا  فیلأت  ۀّیجهنم  یف  رظنلا  ةداعإ  لّوألا ـ 
. اهتاّیوه رکِذ  عم  باتکلا ، نیودت  یف  فلؤملا  اهدافتسا  یتلا  رداصملا  ءامسأب  لودج  اهنم  باتکلل ، ۀّیرورض  سراهف  عضو  یناثلا ـ 

لـضفأ نوکی  نأ  هیف  عَمُطی  ّهنأ  ّالإ  قیفوتلا ، نم  ریثکلا  لان  دقف  یملعلا ، هنادـیم  یف  فَّلؤملا  اذـه  لضف  نَبُغی  نأ  ّحـصی  ال  لاح ، ّلک  یلعو 
. یلاعت هللا  ءاش  نإ  ۀمداقلا  تاعبطلا  یف 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  راعشا  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مالسلااهیلع / هیقر  ترضح  راعشا  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مالسلاامهیلع هیقر  ترضح  عوضوم :

هیقر ای  هیقر  تترایز  هشاب  لوبق  - 1

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هیقر ای  هیقر  تترایز  هشاب  لوبق 
هیقر ای  هیقر  تتراسا  هدش  مومت 

ظفاحادخ
*****

وت راد  هضور  ياکشا  بنیز  هب  تیصو  هراد 
وت رازم  رس  الاب  مریگب  لضفلاوبا  رکذ 

تنفک تا  یکاخ  رداچ  تندب ، مخز  اب  هدش 
(2) تمنز یم  ادص  هیرگ  اب 

*****
ظفاحادخ

هیقر ای  هیقر  مغ  درد و  ایند  هی  مراد 
هیقر ای  هیقر  مگب  ات  هدنومن  سفن 

هرپرپ بارخ  سای  تسا  هیمطاف  منک  یم  سح 
هردام هیبش  یلیخ  هنوبش  تا  هزانج  عییشت 

يربخ اب  ماکشا  نیا  زا  يرفس ، یهار  هگید 
(2) يربب مه  ونم  هش  یم  یچ 

*****
ظفاحادخ

هیقر ای  هیقر  تاباب  رس  اه  هزین  ور 
هیقر ای  هیقر  تارب  هحتاف  هنوخ  یم 

ترکیپ نفد  هظحل ي  باتش  هراد  وت  ردام 
ترس هزین  يور  هرب  هسرت  یم  هراوخریش  ثم 

مریم هیرگ  اب  هنیدم  مریمب ، مراد  وزرآ 
(2) مریگ یم  متخ  سلجم  تارب 

*****
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تمارک يایرد  رُد  نم  متسیک  - 2

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 

لیوط رحب  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رس و منیسح ، رادیب  قشاع  رحس  هب  ات  بش  همه  منیسح ، رادلد  لد و  منیسح ، رازلگ  لگ  تماما ، لخن  رمث  تمارک ، يایرد  رُد  نم  متسیک 
راموط هب  هدیـشخرد  هک  تراسا  لصا  دنـس  منیـسح ، رادملع  ماش  رد  هلان و  ملع  کشا و  مهپـس  منیـسح ، رادیرخ  هتـسویپ  فک و  رب  ناج 
متاداس ۀمع  ادخ  هب  منیسح ، راوهش  رُد  هناگی  هناریو  نماد  رد  هک  جنگ  نآ  منم  منیسح ، رای  ارسا  نیب  هک  هدنمزر  كدوک  نآ  منم  منیسح ،

ار . ادهش  ماما  هجو  ماهنیآ  مدق  هب  ات  رس  متاجاح و  هلبق  ومع  لثم  الب  ماش  رد  و 
*****

مّود  دنب 
ناج و رـس و  دش ، الب  برک و  ۀکرعم  يوس  هب  ور  ناشف  کشا  دز و  هسوب  مخر  هب  دش ، ادج  همولظم  نم  زا  ردپ  همیخ  رد  هک  روشاع  زور 

ياپ اب  هنشت و  میولگ  مدیرپ ، لابیب  ریاط  نوچ  دش و  نمشد  رکـشل  زا  رپ  هللا  مرح  دش ، ادف  تسود  هر  هب  دش ، ادخ  میدقت  همه  شکاپ  نت 
هب دز ، مرمک  رب  نانس  بعک  اب  تخات و  میوس  هب  يراوس  هک  مدیشک  هآ  رگج  دیشک و ز  هلعش  منهریپ  زا  ررـش  مدیود ، راخ  يور  هب  هدایپ 

ار . ادخ  هتسخ  لد  مدناوخ ز  مدروخ و  نیمز 
*****

مّوس دنب 
مرـس هب  اهالب  هچ  هر  طسو  رد  مدـمآ و  الب  ماـش  يوس  هفوک  زا  مدرک و  رفـس  هفوک  يوس  هب  ادرف  همیخ و  يوس  درب ، ارم  همع  دـش و  بش 
ناـیع هک  یهآ  هلعـش  ملد  هب  تمـصع  يوناـب  نآ  نماد  يور  دوب  مرـس  درک و  ملغب  ارهز  مدروـخ و  نیمز  هقاـن  يور  بش ز  کـی  دـمآ و 

، دز مکتک  ارهز  ترـضح  لغب  رد  بش  لد  دز ، مکمن  شنابز  مخز  رگج  تاـحارج  هب  یهاـنگ  هچ  مرج و  هچ  هب  منادـن  یهایـس و  تشگ 
متـس ماببل و  گنـس  رتسکاخ و  فک و  ماش و  هزاورد  مغ  میوگن  هک  رتهب  هچ  دروآ ، هلفاـق  يوس  هب  هداـیپ  تسب و  ارم  تسد  نآ  زا  سپ 

ار . افج  لها 
*****

مراهچ دنب 
بش همه  مدیشک ، هچ  مدید ، هچ  هک  میوگب  هچ  دش ، ام  لزنم  ارسهناریو  ۀشوگ  نیمه  هک  دش  ام  لحاس  الب  جوم  لد و  هب  نوخ  بش  همه 
حور ریاط  یکی  وچ  مدید ، همطاف  رسپ  لامج  باوخ  رد  هک  دوب  یبش  هچ  مدینـش ، هک  اهنابز  مخز  نآ  زا  سپ  مدیرپ ، باوخ  زا  مد  هب  مد 
همین نآ  رد  هاگان  هک  دوب  شبل  يور  مبل  ود  مدیرد ، هماج  نت  هب  قوش  زا  متـشگ و  شرـس  رود  مدز  هسوب  شبل  هب  مدـیرپ ، مسج  سفق  زا 
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ار . ارُسا  مامت  بلق  مرگج  رارش  شتآ ز  مدز  مدیرپ ، باوخ  زا  بش 
*****

مجنپ دنب 
نآ وگب  وک ؟ مردـپ  همع  هک  داد  مدز  دایرف ، هلعـش  زا  رپ  هنیـس  بل ، هب  هلاـن  ناـج ، هب  زوس  لد ، هب  هآ  رگج و  رد  نوخ  هدـید و  رد  کـشا 
زا همه  شزاون  تسد  مرس  هب  ناسحا  هر  زا  دیـشک  نازحا و  هبلک  نیا  رد  دیبات  هک  هام  نآ  دش  هچ  وک ؟ مرـس  دوب ، وا  نماد  يور  هک  سک 

رینم سأر  نآ  رد  هک  مشیپ  هب  دنداهن  دوب  نایع  دیشروخ  تروص  نآ  رد  هک  ار  یقبط  هگان  هک  دندیرد  هماج  نت  هب  دندیشک و  هآ  نم  هلان 
ار . ادخ  رکذ  یمه  تشاد  بل  هب  دوب و  رصب  هب  شکشرس  دوب ، مرمق  صرق  هدشمگ  نامه  دوب ، مردپ 

*****
مشش  دنب 

وا ةدروخ  كرت  کشخ و  بل  گنـس ، یکی  ياج  وا  یناشیپ  هب  گنر ، نیبج  نوخ  زا  خر  دوب  يرـس  هدـنخرف  هچ  دوب ، يرمق  نازورف  هچ 
مدز هیرگ  اـب  مدرک و  شلغب  شیور  هب  ریـشمش  هزین و  رثا  مدـید  مدرک و  هگن  هک  شیوم  یناـشیرپ  هب  کـشا و  هب  بوچ  رثا  زا  دوبک  دوـب 
نزم ناشفیم و  کـشا  خر  هب  ردـقنیا  ملد  زیزع  تفگ  نم  هب  دوب  تکرح  رد  شبل  ود  مدـید  مدرک و  شهگن  شیولگ  ياـهگر  هب  هسوب 

نانکزاورپ متفگ و  اتبا » اـی   » کـی هتخوس  لد  مدینـش ز  زار  نیا  ردـپ  زا  مربب ، مه  ار  وت  هک  اـت  ما  هدـمآ  مرگج ، رب  ترـصب  کـشا  هلعش ز 
ار . اقل  هدنخرف  ِربکایلع  سابع و  ومع  مدید  متفر و  نانج  يوس 

*****
متفه دنب 

همع مرح  بنیز  تبرت  زا  سپ  تساـجنیا ، هک  دـییایب  تاـجانم  مرگ  ممرح  درگ  هب  قلخ  همه  تاـجاح ، هبعک  نم  ِتبرت  دَوب  ماـش  رد  لاـح 
همولظم نم  رازم  رود  مردـپ  ناج  هب  دـیناوخب  هضور  ماهدـش ، یلین  خر  دای  هب  دـیناشف ، کشا  نم  کـچوک  مرح  راـنک  هب  اـنامه  تاداـس ،

اج همه  میامـش ، رای  مردـپ  روضح  هب  تمایق  يادرف  هب  هک  ایند  ملاع  نیا  رد  هن  میامـش ، راوخمغ  ردام  ممک  نس  اـب  هک  دـینادب  دـیدرگب و 
امش تسد  اج  همه  مریگ  هک  کشا  ممغ  ز  مثیم »  » وچ دیزیر  همه  میامش ، رابرهگ  مشچ  ینشور 

يابیز هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج  - 3

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ییابیز  هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاهنت  کشا  اب  یلو  متسش ، تضرا  زا عـ را  ـ بغ
هدروخ  كرت  مبلق  ۀشیش  نوچ  یگنشت  زا  تبل 

ییایرد  تسا  هدنام  مه  زاب  تمشچ  هک  مراد  بجع 
ممشچ  رد  خرس  کشرس  شود و  رب  ربص  ياول 

ییاقس  يراد و  ـ ملع ـو بـر تـو  مع يا  منک جـ
نامهم  رس  شرف و  مفلز  هیرگ ، میاذغ  لد ، مغارچ 

ییاریذ  ـن پـ یا زا  ینامهم و  نیا  زا  هللا  یلا  ـ عت
میوگیم  ردقنآ  ترتخد  رب  دش  هچ  میوگیمن 

ییارهز  هتشگ  میور  هدیدرگ ، یبنیز  ممسج  هک 
تهارمه  هب  ار  دوخ  لگ  بشما  نابغاب  يا  ربب 
ییافوکش  لصف  رد  هدیدرگ  نازخ  لاما  کـه پـ

مروذعم  کیل  ترود ، هب  مرآ  فاوط  متفگ  دوخ  هب 
ییاناوت  ار  میاپ  هن  ییانیب ، تسار  ممشچ  هن 

متسد  زا  تفر  ند  ـ یود ـم بـا  یاپ ِّییا  ـ ناوت
ییانیب  هتفرگب  ماهدید  زا  رمش  ياهشزاون 
بنیز  زا  منونمم  یلو  مدیباوخن  تنارجهز 
ییالال  تفگیم  وت  مان  مرس بـا  يالاب  هک 

شیالوم  هب  ار  وا  ادخ  دشخب  نوچ  رشح  زور  هب 
ییاشامت دشاب  ادخ  وفع  و  مثیم »  » هانگ

يرارقیب لد  هملاع  هی  اجک و  رتخد  هلاس  هس  - 4

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يرارقیب لد  هملاع  هی  اجک و  رتخد  هلاس  هس 
يرادن هیقر  هگم  وت  اباب  یتفر  ربخ  یب  هچ 
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نوخ  هساک  ود  دش  نوبرهم ، وت  یب 
هیقر رت  يامشچ 

*****
متشاذ یم  رس  تا  هنوش  ور  امیدق  هتدای 

متشادن مغ  هظحل  هی  یتح  وت  رانک 
نک  اگین  ونم  زور  لاح 

نک اعد  همع  مارب  همع  نوج 
نک ادص  ور  ترتخد 

*****
دندنب یم  ور  ام  لاب  رپ و  ریجنز  تسد  اب  هک  الاح 

دندنخن ما  هراپ  سابل  هب  ردقنیا  هک  انیا  هب  وگب 
انوبایب وت  اباب ، وت  دعب 
هیقر رس  دایم  یچ 

*****
هرادن ان  هزرل  یم  ماتسد  هک  هنیب  یم 

هرادن اج  ماپ  هلبآ  يارب  هگید 
هموربور یتقو  ین  بعک 

همومع رس  ین  ور  یتقو 
همومت مراک  هگید 

*****
مش ادج  وت  زا  هک  هلاحم  هشیمه  متفگ  یم  تهب 

مش امرحم  ان  رفسمه  دیاب  وت  یب  الاح  یلو 
نیبب ور  اکاخ  نیشن ، ین  هام 

هیقر رجعم  يور 
*****

هتخس یلیخ  ندیود  هزین  ياپ  هب  اپ 
هتخل هتخل  تاهگر  نوخ  نیمز  هزیر  یم 

ما هنیس  وت  وزرآ  نیا  هدنوم 
منیشب الاب  نوا  منم  شاک 

منیبن ور  ازور  نیا 
*****

ییانشآ ممشچ  هب  ینوخ  رپ  هک  رس  يا  - 5
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ییانشآ  ممشچ  هب  ینوخ  رپ  هک  رس  يا 
ییادج  رس  نیسح  مباب  رس  ایوگ 

ردپ  يا  مزانب  ترس 
رحس  دش  تیور  مبش ز 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

ناج  ردپ  يدرک  ما  هدنمرش  دوخ  فطل  زا 
ناج  ردپ  يدرک  ما  هدنز  مدوب  هدرم  رگ 

يدمآ  رید  ارچ  اما 
يدمآ  ریپ  ناوج ، یتفر 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

هدرکن  نشور  ار  هناریو  یهم  وت  نوچ 
هدرکن  ندید  شرتخد  زا  یسک  رس  اب 

نم  نامهم  هدش  ترس 
نم  ناناج  ترکیپ  وک 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

ناج  ردپ  يدرک  نایشآ  ات  ام  عمج  رد 
ناج  ردپ  يدرگ  یم  هک  لابند  مشچ  اب 

ینک  یم  يرای  ِهاگن 
ینک  یم  يرامشرس  ای 

ناج  نیسح  ردپ 
*****
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*****
یتفر  دوز  يدمآ و  مد  کی  هفوک  رد 

یتفر  دوب و  لمحت  یب  بنیز  هک  يدید 
يدمآ  بشما  یتفر و 

يدمآ  بنیز  کشا  نوچ 
ناج  نیسح  ردپ 

*****
مراد  هدید  کشا  هب  ییاقس  راک  نم 

مراد  هدیربب  رس  زا  يزاون  نامهم 
رحس  دش  یمیتی  ماش 
ردپ ! منیا  نایماش  يا 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

ار  ترتخد  ماقم  ردق و  نیبب  اباب 
ار  ترس  مسوب  نم  دیسوب و  تنت  همع 

ار  هیقر  رگا  یهاوخ 
ار  هیقر  ربب  دوخ  اب 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

تیولگ  ریز  ما  همع  دسوب  وچ  مدید 
تیوزرآ  مدرک  هدید  همیخ  هب  مه  نم 

ولگ  نیا  مسوبب  بشما 
وزرآ  رب  ما  هدیسر 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

میوشب  ار  تیور  هک  ات  مرادن  توق 
میوشب  ار  تیولگ  ياه  نوخ  کشا ، اب 

ما  هداد  لد  ترس  شیپ 
ما  هداتفا  اپ  تسد و  زا 

ناج  نیسح  ردپ 
*****

اباب  هتشگ  مغ  زا  درز  نم  وت و  گنر 
اباب  هتشگ  مه  رد  هریخ  نم  وت و  مشچ 

نم  هب  یفطل  نکب  رخآ 
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نزب  یفرح  وگب  يزیچ 
ناج نیسح  ردپ 

*****

باوخب یمک  ایرد  هراتس ي  نیرتکچوک  - 6

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

هیثرم 89 لزغ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخب یمک  ایرد  هراتس ي  نیرتکچوک 
باوخب یمک  ارحص  نماد  تفرگ  شتآ 

يا هدید  هچ  ره  ین  رس  رب  تسا  سب  رگید 
باوخب یمک  اشامت  کلپ  دنبب  یتخل 

دننز یم  راج  ار  وت  ضغب  هلاس  هس  ین  رب 
باوخب یمک  اهاط  هروس ي  زمر  زار و  يا 

ینز یم  غاد  ارم  سح  هناکدوک  وت 
باوخب یمک  اه  لگ  هنیس ي  هب  نزم  شتآ 

ینک یم  هزات  ارم  مخز  هنایزات  یب 
باوخب یمک  ارهز  هیرگ ي  رولب  يا  هآ 

منک یمن  ادیپ  وت  غاد  يارب  ییاج 
باوخب یمک  باب  مغ  نیمدنچ  داتفه و 

دیسر ردپ  هناهب  ضغب و  تسا  سب  رگید 
باوخب یمک  يالال و ال ال ال ال ال ال 

ادخ دش ، رحس  مبش  دش ، رس  هب  مغ  - 7

تاصخشم

تداهش تبسانم 
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دیدج دحاو  کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ادخ  دش ، رحس  مبش  دش ، رس  هب  مغ 
ادخ  دش ، ردپ  يور  هبارخ ، هام 

دیهد  ملاع  هب  ربخ 
دیمد  مرینم  هام 

دیسر  مدرد  ياود 
کیلع  ٌمالس  ردپ !

*****
ادخ  هدیسر ، رفس  زا  مرفاسم 

ادخ  هدیسر ، ربخ  هراوخریش ، ز 
هدمآ  ادخ  نوخ 
هدمآ  ام  سنوم 
هدمآ  البرک  ز 

کیلع  ٌمالس  ردپ !
*****

ردپ  تکشخ  ناهد  اشگب ، هچنغ  وچ 
ردپ  تکشخ  نابل  مسوبب ، نم  هک 

ترتخد  وت  يادف 
ترس  يادف  دوش 

ترکیپ  یب  رس  نیا 
کیلع  ٌمالس  ردپ !

*****
ردپ  میوبب  ار  وت  ارهز  لگ  يا 

ردپ  میوشب  تخر  نامشچ ، کشا  هب 
ینم  نامهیم  وت 

ینم  ناج  هکلب  هن 
ینم  ناور  حور و 
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کیلع  ٌمالس  ردپ !
*****

ردپ  يریسا  نیا  رد  تتسد ، تساجک 
ردپ  يریگب  رب  هب  ار  ترتخد  هک 

یمغ  مراد  هنیس  هب 
یمد  مرانک  نیشن 

یمک  نک  مشزاون 
کیلع ٌمالس  ردپ !

***** 
ردپ  تسا  هدوبن  مرس  رب  تا  هیاس  وچ 

ردپ  تسا  دوبک  منت ، هنایزات  ز 
نیبب  ملاح  هدرسف 
نیبب  ملاب  هتسکش 

نیبب  ملانب  ین  نوچ 
کیلع ٌمالس  ردپ !

*****

دراد هلال  رطع  ماش  هبارخ ي  رد  - 8

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد  هلال  رطع  ماش  هبارخ ي  رد 
دراد  هلاس  هس  کی  ینادب  هک  اریز 

هدنام  ادج  ردپ  زو  هدنام  اج  هلفاق  زک 
هیقر ياو  يا 

*****
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هتسکشرپ  لاب و  قشع  يوتسرپ  ناز 
هتسشن  رظتنم  نازیزع  هار  رد 

دیآ  شردپ  ینعی  دیآ  شرفاسم  ات 
هیقر ياو  يا 

*****
تسا  ریسا  ِكدوک  ریگتسد و  هچرگ 

تسا  ریفس  نیرتهب  ار  ردپ  بتکم 
ار  ترافس  دنکاو  ار  تراسا  دنکشب 

هیقر ياو  يا 
*****

شدوبن  یسنوم  بنیز  ریغ  هک  وا 
شدوبک  يوزاب  دوب  شمغ  دهاش 

تشاد  یلیس  تقاط  یک  تشاد  یلین  يور  هک  وا 
هیقر ياو  يا 

*****
دوب  شلباقم  رد  هدیرب  ياهرس 

دوب  شلفحم  عمش  بنیز  مشچ  کشا 
درک  یم  یط  هفوک  هار  درک  یم  ین  وچمه  هلان 

هیقر ياو  يا 
*****

دش  ردپ  رس  اب  هجاوم  هک  بش  نآ 
دش  رتب  وا  لاح  نوگرگد  وا  عضو 

درک  شبالگ  دوب ، لگ  درک  شبآ  هصغ  زوس 
هیقر ياو  يا 

*****
هدیدن  مغ  جنر و  یلفط  هیقر  نوچ 

هدیرب  رس  کی  دش  وا  يزابمه 
دیسوب  ولگ  ياه  گر  دیسوب  وا  خر  دش  مخ 

هیقر ياو  يا 
*****

مدش ادیپ  وت  اب  مدوب  هدشمگ  - 9

تاصخشم

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 677 

http://www.ghaemiyeh.com


تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدش ادیپ  وت  اب  مدوب  هدشمگ 
مدش اباب  بحاص  يدموا و 
روخن اج  نوج  اباب  هیقر  منم 

مدش ارهز  هیبش  مک  هی  طقف 
نوج اباب  موربا  هب  مخ  مرایمن  نوج ، اباب  مولهپ  يدموا  هک  الاح 

نوج اباب  موناز  يور  مورآ  باوخب 
يدموا رس  اب  هکنیمه  هیدایز ، ممرس  زا 

يدحا هب  مدیمن  نم  وت ، هتخوس  يوم  رات  هی 
(2) نوبرهم بوخ و  ياباب  مبوخ  ياباب  مبوخ  ياباب 

*****
مریسا رتخد  هی  نم  هتفگ  یک 

مریگ یم  ایماش  زا  شوخ و  باوخ 
اه هچب  یگدنیامن  هب  نم 

مریم یم  مدرگ و  یم  ترس  رود 

هبارخ وت  زا  بش  همین  هدنلب  هیرگ  يادص  - 10

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هبارخ وت  زا  بش  همین  هدنلب  هیرگ  يادص 
هبآ هنشت ي  زونه  هک  هنسرگ  یلفط  يادص 

هدیدن وشباب  يور  هتقو  یلیخ  هک  يرتخد 
هدیشک كاخ  ور  وشسکع  شیمخز  ياتشگنا  رس  اب 

هنوشیرپ ماهوم  همع  دنرایم  نالا  وماباب 
هنوش وماهوم  نزب  وت  تاتسد  هب  هدنوم  نوج  هگا 
مشاب هراپ  سابل  اب  تسین  دب  يروجنیا  نوج  همع 

مشاب هراوشوگ  یب  هدب  ییاباب  دایم  هک  یتقو 

منیسح هتسکش ي  لخن  نم  - 11

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منیسح  هتسکش ي  لخن  نم 
منیسح  هتسشن ي  گوس ، رد 

تمصع  نامسآ  رتخا  مه 
منیسح  هتسجخ ي  هام  مه 
مکشا  ماکهنشت  هدش  ایرد 
مکشا  ماما  نوخر ، ـ بمغیپ

*****
منیسح  رثوک  هروس ي  نم 

منیسح  ردام  رگنسمه 
میاشگ  هرگ  ومع ، دننام 

منیسح  رُد  مسق  او !...
مر  ــ یغص يا  ه  ــ میتی هدازآ 

مریسا دَوب  لد ، هلفاق  دص 
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***** 
میاپ  ریز  هداتف  ِنآرق 

میانشآ  مبیرغ ، دنچ ، ره 
منوخ  غاب  خرس  هلال ي  مه 

میالبرک  تشهب  سای  مه 
منوگ  هلال  يور  ِفحصم  اب 

منو  هاگ خـ ـ لتق ِر  ــ بمغیپ
*****

سانلا  دّیس  يور  هنییآ ي 
ساسحا  افص و  مدق ، هب  اترس 
مهاگیاج  هشیمه  تسا  هدوب 
سابع  شود  نیسح و  ناماد 
مزارفرس  ـن ، یسح هدو  مه بـ

مزان هدیشک  یلع ، تخد  مه 
***** 

دوب  نم  ياج  هچ  رگا  هناریو ،
دوب  نم  يالبرک  همه  ملاع ،

كّربت  یپ  زا  کلم  مشچ 
دوب  نم  ياپ  ياههلبآ  رب 

دادیب  لها  گنج  هب  دوب  یم 
دایرف  راز  هـ ـم ، سفن رد هـر 

*****
لاخبت  تسا ، هدش  نم ، بل  لاخ 

لاب  رپ و  مدز  شطع ، زوس  زا 
میاپ  هب  اهراخ ، رس  شین 

لاخلخ سکع  دناهتخادنا 
درکیم  هیرگ  گنچ ، فد و  نم  رب 
درکیم  هیرگ  گنس ، بعک نـی و 

*****
هدرپسرس  نیسح ، هب  مدوب 
هدرب  شود  هب  وا ، مغ  هوک 

مریغص  يرتخد  هک  دنچ  ره 
هدروخن  کتک  نم ، وچ  درم ، کی 
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تسا  دو  ـ بک مرّو ، ـ نم را  ـ سخر
تسا  دوبک  مرکیپ ، رس  ات  رس 

*****
هدیدغاد  بلق  مدوب و  نم 
هدیمخ  تماق  مدوب و  نم 

مناج  تفرگ  لجا ، هک  بش  نآ 
هدیرب  رس  کی  مدوب و  نم 

مدرشف  ماهنیس ، يور  ار  رس 
مدرم  هبارخ ، نیا  هشو ي  رد گـ

*****

دش زاب  میوس  قشع  باب  زاب  - 12

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش زاب  میوس  قشع  باب  زاب 
دش زاغآ  يونثم  رگید  راب 

رارق ربص و  تقاط و  دش  ملق  زا 
رایتخا یب  مغ  قرغ  متشون  یم 

میوش نونجم  نام  ود  ره  بشما  دیاب 
میوش نوتفم  هلاو و  یلفط  رهب 

درسف ار  مناج  مسج و  شمالک  اب 
درب هناریو  کی  يوس  ار  نم  رکف 
رانک دز  ممشچ  شیپ  زا  اه  هدرپ 

راکف لد  متشگ  تخس  مدید ، هک  ات 
نحم ایند  کی  دوب و  هبارخ  کی 
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نز لفط و  نیدنچ  هتسخلد  يا  هدع 
زامن رد  هتسشن  نز  کی  فرط  نیا 

زاین قرغ  یکدوک  رت  فرط  نآ 
دوب هراوهگ  کی  رکف  رد  يردام 
دوب هراپ  کشم  رکف  رد  یکی  نآ 

دوب گنج  رد  بش  ِزوس  اب  يرتخد 
دوب گنس  اهرس  ریز  شلاب  ياج 

اون زوس و  رد  هتسخ  لد  ناکدوک 
ادص یب  اما  دندرک  یم  هیرگ 
نابغاب یب  یلو  اه  لگ  زا  یغاب 
ناوتان یقاقا ؛ یمخز ، نرتسن ؛

هتخوس کیاکی  اه  لگ  هرهچ ي 
هتخورفا بعت  جنر و  مغ و  زا 

ناکدوک اه  نز  لیخ  نایم  رد 
نامک دق  لاس و  درخ  یلفط  دوب 

بآ طحق  زا  دوب  هدیکشخ  وا  لعل 
بانط ّدر  زا  یمخز  شیاه  تسد 

اون یب  نآ  نتساوخ  رب  عقوم 
ادص دز  یم  ار  همع  هراشا ، اب 
هلبآ رپ  اپ  یمخز و  شا  هنوگ 
هلسلس ياج  دوب  شمسج  يور 

تونق لاح  رد  تسد  کی  اب  هاگ 
توکس رد  ینامز  هیرگ  رد  هاگ 

كاچ هنیس  لفط  هناریو  لد  رد 
كاخ يور  رب  دوخ  تشگنا  رس  اب 
رای يابیز  تروص  دز  یم  شقن 
راوشوگ شتسد  هب  اباب  کی  سکع 

تفر بات  زا  نحم  جنر و  همه  نیز 
تفر باوخ  هبارخ  كاخ  يور  رب 

دش رادیب  شوخ  باوخ  زا  ناهگان 
دش رامیب  ردپ  رجه  مغ  زا 

؟ تساجک اباب  وگب  همع  يا  تفگ :
؟ تساجک اهنت  رتخد  نیا  مدمه 
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دز هناریو  نیا  هب  رس  مدید  باوخ 
دز هناش  ار  نم  يوم  تبحم  اب 
ناج همع  مرادن  يروجهم  بات 

ناج همع  مرادن  يرود  تقاط 
بیرغ باب  رفس  زا  دیایب  ات 

بیجی نما  منک  اوجن  بل  ریز 
دیسر هر  زا  ردپ  انثا  نیمه  رد 
دیرخ ار  رتخد  زان  دمآ  رس  اب 

درک زاب  ار  شمشچ  حورجم  رتخد 
درک زاغآ  کلف  روج  زا  هوکش 

؟ ترجنح هدیرب  یک  اباب  تفگ 
ترتخد اجنیا  درم  یم  یکشاک 

؟ وت يابیز  يوربا  هتسکش  یک 
؟ وت ياه  بل  رب  بوچ  اب  هدز  یک 

هدش یکاته  هار  رد  اییوگ 
هدش یکاخ  ردپ  تیوم  ور  هچ  زا 

؟ تسیک ِنیک  گنس  اه ز  تحارج  نیا 
تسین هناش  ياج  تسا ! یمخز  ردقنآ 

تسا هدنام  تیولگ  رب  هزین  ّدر 
تسا هدناشوپ  ار  وت  مشچ  نوخ  كاخ و 

دنک مزان  ردپ  وک  تیاه  تسد 
دنک مزاسمد  قشع  یشوخ و  اب 

دش حرجم  ات  ردقنآ  دوخ  هب  دز 
دش حور  یب  ناوت ، شمسج  زا  تفر 

تسشن تکرح  یب  داد  فک  زا  تقاط 
تسب مارآ  دوخ  مشچ  دز  يا  هلان 
دیدن ایند  نیا  زا  يریخ  كرتخد 
دیمرآ كاخ  رد  هناریو  هشوگ ي 

؟ تسیک تسیک  هیقر  متفگ  مدوخ  اب  - 13

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
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يا همزمز  هیثرم  کبس 
يونثم بلاق 

نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 
زبس گرب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

؟ تسیک تسیک  هیقر  متفگ  مدوخ  اب 
تسین خیرات  رد  مان  نیا  دنا  هتفگ 
تسا هناریو  زا  خیرات  رد  فرح 

تسا هناسفا  كرتخد  ناتساد 
وجتسج رد  نانک  اوجن  دوخ  شیپ 

وگب ار  تقیقح  یب  یب  شمتفگ 
دش هتسخ  مکلپ  ود  ءانثا  نیمه  رد 
دش هتسب  میاه  مشچ  متفر  باوخ 

نحم ایند  کی  دوب و  هبارخ  کی 
نز لفط و  نیدنچ  هتسخ ، لد  يا  هدع 

هآ ناغفا و  همه  مدید  یم  هچ  ره 
هایس خر  یلفط  هب  ممشچ  دش  هریخ 
تشاد ساسحا  زا  رپ  یبلق  شدوخ  اب 

تشاد سای  يوب  رطع و  زا  ناشن  دص 
دوب روش  رد  کلم  روح و  وا  رود 

دوب رون  لسن  شلسن ز  ایئوگ 
لاس نس و  مک  كرتخد  دشاب  هچ  رگ 

لاوئس ریز  هیسآ  میرم ، هدُرب 
تسا هدازآ  یتکوش ! یلالج ! هچ 

تسا هدازهش  نیقی  نم  مرادن  کش 
تسا یکاخ  هچ  رگا  ناطلس  رتخد 
تسا یکالفا  نیمز  لها  زا  تسین 

تشاد راوید  رب  تسد  دمآ  شیپ 
تشاد راخ  منامگ  شیاپ  فک  رد 

دوب راز  دوب و  هتسخ  دوب و  هتسخ 
دوب رامیب  كرتخد  هک  اییوگ 
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دوب دادیب  زا  زیربل  شتروص 
دوب داد  نکیل  فرح ، دز  یم  فرح 

مدز وراج  شهر  مدناشفا  کشا 
مدز وناز  بدا  اب  شیاپ  شیپ 

؟ یتسیک وت  نم  يوناب  شمتفگ 
یتسین ایند  لها  زا  اییوگ 

درک هدنمرش  ارم  نوخ  رپ  بل  اب 
درک هدنخ  میور  هب  ناطلس  رتخد 

: تفگ هتسهآ  اسران  ییادص  اب 
تفکش شمشچ  رد  کشا  هیقر ، نم 

نیملاع زیزع  متسه  نم  تفگ :
نیسحلا تنب  مناطلس و  رتخد 

یفطصم كاپ  نوخ  زا  نم  نوخ 
ادخ ریش  دوب  ردیح  نم  دج 

منم ارهز  ترضح  راگدای 
منم يربک  بنیز  ّیشوخلد 

تسا هتسب  یبانط  اب  متسد  هچ  رگ 
تسا هتسخ  ناوتان و  مناج  حور و 

منک یم  اج  یلد  ره  رد  دوخ  رهِم 
منک یم  او  هرگ  متسد  نیمه  اب 
تسا نم  نویدم  هعیش  تمایق  ات 

تسا نم  نوخ  زا  دابآ  قح ، نید 
قبط مریگ  یم  تسد  رشحم  زور 

قح شیپ  رد  نانچ  دشاب  نم  ردق 
شخب مرج  ّبر  دایرف  منز  یم 

شخبب ار  نآ  طقف  میوگ  ار  هک  ره 
تسا هتشارفا  ملع  مرهب  یکی  نیا 

تسا هتشاد  ار  متمرح  مه  یکی  نآ 
تشهب لها  دوش  وا  انابرهم 

تشون یم  هیقر  ای  مچرپ  يور 
تسم تسم  رثوک  ماج  زا  دوش  یم 
تسا هدرک  هیرگ  هدید  هلاس  هس  ات 
دیشک یم  ار  دوخ  يوم  مدای  هب  وا 
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دیود یم  میازع  رد  هنهرب  اپ 
تسا یخزرب  ایادخ  هن  ار  یکی  نآ 
تسا یخزود  هداد  رازآ  نم  بلق 

درک راخ  میاپ  هب  رگید  يا  هنوگ 
درک راکنا  ارم  وا  اهلاراب 

منک یم  تمایق  نم  تمایق  رد 
منک یم  تعافش  ار  مناتسود 

وگم سَک  ان  اب  فرح  نیا  روخم  مغ 
ومع رب  هلاوح  ار  وا  ما  هدرک 

هنووریو نیا  هب  يدز  رپ  هنوخ  يافص  بجع  هچ  - 14

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنووریو نیا  هب  يدز  رپ  هنوخ  يافص  بجع  هچ 
هنووهب وت  يارب  تشاد  نم  لد  هک  دوب  تقو  یلیخ 

یتسه يرتسکاخ  زونه  بنیز  همع  لاله  يا 
یتسه يرتسب  قبط  وت  ربمیپ  شود  تنیز 

وت نمود  ور  يا  هظحل  منیشب  هک  دوب  موزرآ 
وت ندرگ  رود  هب  زاب  نم  منک  هقلح  وماتسد 

مریمب وزرآ  نیا  وت  دیاب  هگید  هک  منودیم 
مریگب لغب  وت  رس  هش  یمن  يروج  چیه  هخآ 

هرادن  مندرب  ایند  نیا  زا  ِلد  توملا  کلم 
هرادن مه  ندرپس  نوج  يارب  ینوج  ترتخد  هخآ 

هدرب هنایزات  تسد  نم  نت  هب  تشاد  نوج  یچ  ره 
هدروخن یچ  چیه  کتک  زج  وت  رتخد  هتقو  یلیخ 
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تسا لاب  لاب  مرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ، - 15

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  لاب  لاب  مرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ،
تسا  لاصو  ِبش  بشما ، دش ، یط  قارف ، رود 

ار  قح  لامج  مدید  ار ، قبط  متفای  ات 
تسا  لالجلاوذ  هجو  نیا  متفا ، هدجس  هب  دیاب 

هبارخ ؟ رد  دیشروخ  هدید ، هک  بش ، ماگنه 
تسا ؟ لاله  ای  هام ، ای  تسا  باتفآ  صرق  نیا 

دمآ  مراگن  هر  زا  دمآ ، مرای  هک  نونکا 
تسا  لالح  منتفر ، مه  تسا ، مارح  مندنام ، مه 

مبلق  يور  هدنام  رس ، ادص و  زا  مداتفا 
تسا  لامج  نیا  رب  ممشچ ، تفر و  تسد  ز  مناج ،

رون  هروس ي  دننام  نم ، هنیس ي  يور  رس 
تسا  لامیاپ  ِنآرق  ناروتس ، مس  زا  نت ،

لگ  نوچ  دوب ، هاتوک  نم ، هلاسهس ي  رمع 
تسا  لاسرازه  مد  ره  مراظتنا ، نارود 

ار  مدوخ  ِنداد  ناج  مدید ، باوخ  هب  بش ، ره 
تسا  لایخ  هن  باوخ ، هن  نم ، تداهش  بشما ،

مدوب  داهج  ِدرم  یلاسدرخ ، ّنس  رد 
ملادم  نیرتابیز  تسا ، دوبک  تروص  نیا 

نم  بل  زا  سیونب  ارهز ، ناج  هب  مثیم » »
ملاح فصو  تسا  نیا  منیسح ، هتشک ي  نم 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اجنیا  - 16
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تاصخشم

ماش هبارخ  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسادخ  کچوک  همطاف ي  رازم  اجنیا 
تسادتبا  زبسرس  نشلگ  ياهناحیر ز 

ـن  یمز رد  هللا  هکئال  ـه مـ بعک یـک 
تسامس  رد  رون  هکرابم  هروس  کی 

شیوخ  يومع  نوچمه  هک  تسا  یجئاوحلا  باب 
تساجتلا  يور  شرد  هب  ار  قلخ  هتسویپ 
ماش  رهش  رادملع  تسا  یکدوک  نس  رد 

تسالبرک  رادملع  هک  دوخ  يومع  نوچمه 
نیمز  رد  تسا  یهام  هبارخ و  رد  تسا  یجنگ 

تسام  بلق  هب  يروط  تملظ و  نیب  تسا  يرون 
یکدوک  ار بـه  ـ هز لئا  ـ ضف هعو  ـ مجم
تسادخ  هبوبحم  ترا و  ـ سا هموظنم 

نیسح تبرت  دَوب  هک  شاهبارخ  كاخ 
تساود  اهدرد  همه  هب  البرک  كاخ  نوچ 

تیبلها  تسد  يور  هب  یکچوک  نآرق 
تساههزین  ِبعک  ِرثا  زا  شایحو  تایآ 

شاهتسخ  ياهسفن  مامت  ادخ  رکذ 
تسادصیب  دایرف  هرارش  مدق  ات  رس 

شادف  مردام  ردپ و  نت  ناج و  هن  اهنت 
تسایربک  سو  ـ مان رتخد  هنادزان  نیا 

ْنیبنیز  ار و  ـ هز هد  ـ یهش ـر  گنس مه 
تساضترم  بلق  نسح ، نیسح و  هنییآ 

نیسح نامیالو  ـه مـ بق ـت  حت دننا  مـ
تساور  ناتسآ  نیا  رد  سنا  نج و  تاجاح 
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تساور  ناتسآ  نیا  رد  سنا  نج و  تاجاح 
تسیاهلال  تسد  رس  هب  ار  هنادزا  هـر نـ

تسادج  ندب  زا  ِرس  تسد ، يور  هب  ار  وا 
تفر  كاخ  ریز  بش  همطاف  وچ  ارچ  یناد 
تسافطصم  ِتخد  ِمغ  هلاس  هس  نیا  ثاریم 
نیسح ? زا  تسا  یهام  راپ ? هراپ ، ها  نیا مـ

تس  « یحضلاو سمشلا  و   » ِكرابم هروس  نیا 
تسا  جئاوحلا  باب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 
تساشگهرگ  شتسد  هک  رایب  وا  رب  لکشم 

رس  يا تـا بـه  پـ ـی ، بن لآ  دو  ـ بک سا  یـ
تساپ  هب  ات  قر  زا فـ همطا  راده فـ ـ نییآ

وید  تسد  ياج  شخر  هب  هتشرف و  کی  وا 
تسارس  شاهناریو  هشوگ  هک  کلم  کی  ای 

لاؤس : نیا  دوخ  زا  بش  لد  بل ، ریز  درکیم 
تساجک ؟ ومع  وک ؟ نم  ردارب  دش ؟ هچ  اباب 

نیسح رتخد  نیا  کچو  ـر کـ بق فار  ـ طا
تساعد  نیرتهب  رص  کشا بـ نورد ، زوس 

نا  داد جـ هنابیر  هبارخ غـ رد  ـه  کنآ بـا 
تسازع  ِلفحم  شمغ  دای  هب  ادخ  کلم 
دناهتشون  شرازم  گنس  يور  کشا ، اب 

تساطخ ندز  یلیس  هتخوس  سای  گرب  رب 

مناشفا هلال  مرگج  ياه  هراپ  زا  - 17

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناشفا  هلال  مرگج  ياه  هراپ  زا 
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منامهم  هزات  يدمآ ، شوخ  يدمآ ، شوخ 
( 2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 

*****
دندرمان  هکسب  نایماش ، هک  اتلیواو 

دندروآ  نم  رب  ردپ  رس  لگ ، ياج  هب 
(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 

*****
مریگیم  وت  زا  دوخ  دارم  رگد  بشما 
مریمیم  وت  رب  مریگیم و  رب  هب  ار  وت 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

یلیس  ودع  زا  ماهدروخ  ارهز  لثم  نم 
یلین ؟ ور  هچ  زا  تبل ، توقای  هتشگ ، وت 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

تبوبحم  رهب  ناوخب ، نآرق  ناوخب ، نآرق 
تبوچ  نانمشد  دننزیمن  رگد  اجنیا 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

ردیح زا  یثرا  تسوت ، يابیز  رس  مخز 
ربمغیپ لثم  ارچ ، تنادند  هتسکش 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
******

يدرک  هر  نیب  ترتخد ، يارب  هیرگ 
يدرک  هگن  وت  رتش ، زا  مداتفوا  نم 

(2) مناج نیسح  يا  اتبا  ای  اتبا  ای 
*****

هتسشن اباب  رس  یبیرغ  هزین  يور  - 18

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
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نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتسشن اباب  رس  یبیرغ  هزین  يور 
هتسکش بنیز  لد  ماش  هفوک و  هار  يوت 

*****
هرادن افو  ایند  هرادن ، ایح  یماش 

هرفس همه  تبقاع  هخآ 
هدرس شوماخ و  شاهبش  هدرد ، يداو  اجنیا 

هرحس هراتس ي  ثم  ماکشا 
منوم یم  شارب  مشچ  هک  منودیم ، دایم  مباب 

هرب یم  ونم  دایم 
*****

دموا هنوبش  دیشروخ  دموا ، هنووریو  هام 
مریسا هلسلس  نویم  یتقو 

نوخ رپ  یلد  اب  اما  نویرگ ، شچ  اب  الاح 
مریگ یم  نوبز  اباب  رس  شیپ 

مدرک هنوش  وتاهوم  مدرگ ، یم  ترس  رود 
مریم یم  وت  رانک 

*****

ینک هزات  ارم  گنت  لد  غاد  يدمآ  - 19

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

یتیب ود  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


رعش نتم 

ینک هزات  ارم  گنت  لد  غاد  يدمآ 
تسا نم  ياه  يردبرد  زا  هتخوس  تلد  ای 

تسا هدمآ  ترس  هب  ییالب  هچ  اباب  ياو 
تسا نم  ياپ  زا  رت  هدروخ  كرت  راگنا  تبل 

دنرب یم  اه  هلال  رب  زا  ارم  - 20

تاصخشم

مرحم تبسانم 11 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنرب  یم  اه  هلال  رب  زا  ارم 
دنرب  یم  الب  ماد  هب  یغرم  وچ 
دنتخاس  متس  نوخ  قرغ  ار  وت 

دنرب  یم  افج  دنب  هب  مه  ارم 
نانمشد  نیا  وت  زا  دننک  میادج 
دنرب  یم  ادج  نت  زا  ياهرس  هک 
نیکرشم  نیا  ییادخ و  نوخ  وت 

دنرب  یم  ادخ  مان  هتشک  ار  وت 
کتک  درادن  رگید  هک  تراسا 

دنرب  یم  ارچ  اه  ندز  اب  ارم 
ارم  ناج  ردپ  يا  وگب  نانیا  هب 
دنرب  یم  اجک  دننز و  یم  ارچ 

نوخ  هب  مناج  وچ  اجنیا  دندیشک 
دنرب  یم  البرک  زا  رگید  اجک 

دنشک  یم  اهراخ  يور  رب  مهگ 
دنرب  یم  اه  هزین  رس  اب  مهگ 
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دننک  نوخ  ام  ياهرگج  ینعط  هب 
دنرب  یم  اج  ام ز  لد  يرهق  هب 
دنهد  یلیس  خساپ ز  لافطا  هب 
دنرب  یم  ار  وت  مان  هک  ینامز 

دنروآ  لاح  هب  ام  لد  دیؤم " "

دنرب  یم  الببرک  یمان ز  وچ 
نیسح  نک  ملد  درد  هب  ییاود 

دنرب یم  افش  رهب  وت  كاخ  هک 

دسوب نامسآ  تناتسآ  هک  نینوخ  هام  يا  الا  - 21

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دسوب  نامسآ  تناتسآ  هک  نینوخ  هام  يا  الا 
دسوب  ناتسآ  مه  ترتخد  ات  يدمآ  ابیز  هچ 

تیاریذپ  مدرگ  ناج  هب  مه  نم  يدمآ  رس  اب  وت 
دسوب  ناج  هب  ار  دوخ  ۀناناج  خر  قشاع  ره  هک 

ربمغیپ  تسدیسوب  هک  ییاج  تبل  مسوب  ردپ 
دسوب  نارزیخ  بوچ  هک  مدید  رز  تشط  رد  یلو 
یسوب  یمن  ار  نم  ارچ  مسوب  یم  هچ  ره  نم  ار  وت 
دسوب  نابزیم  يور  هک  ار  نامهم  مسر ، دشاب  وچ 

بنیز ما  همع  اب  نیرخآ  عادو  تقو  رگا 
دسوب  ناغف  اب  تیولگ  ریز  ارچ  متسنادن 

نت  یب  ترس  منیب  یم  هک  ممهف  یم  لاحلا  یلو 
دسوب نانس  دیوب ، ابص  ار  تیولگ  ياه  گر  هک 

تسا ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد  - 22
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تاصخشم

حدم تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

یعابر بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  ناهنپ  همطاف  هیقر  مان  رد 
تسا  ناناج  یکی  ناج و  یکی  ود  نیا  زا 

ادخ  تسادیپ  ود  نیا  دوبک  يور  رد 
تسا ناسکی  شکچوک  گرزب و  هنییآ 

دراد هناریو  رد  هک  یجنگ  مغ  ماش  - 23

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد  هناریو  رد  هک  یجنگ  مغ  ماش 
دراد  هنامولظم  کشا  زا  يرهوگ 

تسا  میظع  شراک  تسا ، میرک  رتخد 
هیقر مناج  تسا ، میتی  رهوگ 

***** 
تراسا  رد  تلاسر  مارحا  هتسب 

ترایز  لسغ  رگج  نوخ  اب  هدرک 
رادلد  رس  اب  راداد ، زا  دراد 
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هیقر مناج  رادید ، هدعو 
*****

مغ  همه  نآ  اجک و  کچوک  لد  کی 
متام  لاس  دصیس  هآ و  هلاس  هس  کی 

اه  زورف ي  مغ  اه ، يزور  هریت 
هیقر مناج  اه ، يزوس  همیخ 

*****
لد  رد  اپ و  رد  مغ  ریت  ارحص  راخ 

لد  رب  ههام  شش  كدوک  رجه  غاد 
هتشگ  رد  هب  رد  هتشگ ، رت  هدید 

هیقر مناج  هتشگ  رگج  نوخ 
*****

هدیود  ردام  همع و  ياپ  هب  اپ 
هدیرب  ياهرس  لابند  بش  زور و 
نوگلگ  هر  اپ ز  نوخ ، رپ  لد  اب 

هیقر مناج  نوزحم ، رطاخ 
*****

هریس یباسح  شدوخ  رمع  زا  وت  هلاس ي  هس  - 24

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هریس یباسح  شدوخ  رمع  زا  وت  هلاس ي  هس 
هریگ یم  ملد  هبارخ  نیا  يابورغ  نیا  زا 

(2) هریپ هک  نیبب 
مریگب لغب  ور  وت  هظحل  هی  هموزرآ  نیا 
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مریم یم  هک  ای  تابل  دهش  مریگ ز  یم  نوج  ای 
(2) مریسا مغ  هب 

متسشن اهنت  يا  هشوگ  هی  ما ، هتسکشلد  نیبب  ایب و 
متسب ایند  نیا  ور  وماشچ  هرادن ، ندید  هک  وت  ریغ 

اباب يا  مرپ ، لاب و  دش  هتسکش  مرپ ، یمن  هگید  نیبب  مرتوبک ، نم  هچ  رگا 
اباب يا  مرب ، یم  بل  رب  وتمسا  مرس ، هدموا  یچ  نیبب  مرخآ ، يامد  ایب 

(4 ... ) راث ا
*****

يدرگ یم  رب  سپ  رفس  یتفر  همع  هگ  یم  نم  هب 
يدرکن مکرت  يراد و  متسود  وت  هگیم  شمه 

(4) يدرگ یم  رب  وت 
اباب هرابود  مه  اب  هنیدم  میرب  هک  ایب 

اباب هراوشوگ  ون و  سابل  يرخب  مارب 
(4) اباب هرابود 

مراذ یم  تاهاپ  ور  ومرس  مراد ، اباب  مگب  هک  ایب 
مرانک ینیشب  يرایب  ور ، یلع  مزاب  داوخ  یم  ملد 

الیواو هش ، یم  رت  هک  ییامشچ  اب  هش ، یم  ردپ  نم  سنوم  هش ، یم  رحس  ممغ  بش 
الیواو مبت ، بات و  رد  هک  نیبب  مبنیز ، همع  تمحز  مبل ، هب  نوج  رکش  ور  ادخ 

(4 ... ) راث ا
*****

هراذ یم  رس  هبارخ  كاخ  ور  بش  وت  میتی 
هرادیب حبص  ات  شاهاپ  درد  ادخب ز  یلو 

(2) هرادن باوخ  هک 
مرآ رد  ماهاپ  زا  ور  اراخ  هرادن  وس  ماشچ 

مرارقیب نیشن  هشوگ  هی  هنیمه  ارب 
(2  ) مرادن رداچ 

مزار زمر و  نیمه  منم و  مزاس ، یم  مغ  نیمه  اب  هشاب 
مزامن اباب  هدشن  كرت  مراد ، هک  يدرد  مومت  اب 

اباب يا  نفک ، هگید  رایب  مارب  نهریپ ، ات  دنچ  ياجب  نزب ، يرس  نم  هب  ایب 
اباب يا  هدش ، بآ  هک  هیعمش  هی  هدش ، بات  یب  وت  رتخد  هدش ، بارخ  رهش  نیا  وت 

(4 ... ) راث ا
*****

دش ررش  مهآ  زا  هنیس  رد  سفن  - 25
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش ررش  مهآ  زا  هنیس  رد  سفن 
دش  رگج  نوخ  نم ، توق  مامت 

دوب  رتهریت  بش ، زا  هک  یمایا  هچ 
دش  رحس  ترجه  اب  هک  ییاهبش ، هچ 
مدرک  هیرگ  هچ  ره  هیرگ ، زا  دوس  هچ 

دش  رتشیب  مکشا  ز  لد ، رارش 
دنام  البرک  رد  تاهراپ  دص  نت 

دش  رفسمه  نم ، اب  هزین  رب  ترس 
یلاسدرخ  نینس  رد  مدیمخ ،

دش  ردپ  غاد  متمسق ، یلفط ، هب 
اباب  هدیکشخ  شطع ، زا  نم  بل 
دش ؟ رت  هیرگ  زا  وت  نامشچ  ارچ 

دوب  یلع  ریشمش  همع ، نابز 
دش  رپس  نم ، عافد  رب  وا  یلو 

تیولگ  ياه  گر  هب  مدرک  هگن 
دش  رت  هزات  مغاد  رادید ، نیا  زا 
نم  رب  هدروآ  لاصو  ماج  لجا ،

دش  رس  هب  تنارجه  رکش ، ار  ادخ 
هنادهناد  مناتسود ، کشرس 

دش رمث  ار  مثیم »  » لخن مامت 

همع میاشگ  هدقع  دوب  تفر و  مردپ  - 26

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

همع  میاشگ  هدقع  دوب  تفر و  مردپ 
همع  میادخ  دعب  ملد  دیما  دوب 

دوب  ین  رب  ام  هرمه  شرس  هک  اباب  دعب 
همع  میاون  هآ و  نم و  هب  هتسب  سنا 

ردپ  غاد  زا  رت  شیب  مرگج  دزوسن  ات 
همع  میاود  بآ و  رصب  کشا  زا  دهد 

نایرگ  میوم  هب  هناش  یهگ  رهم  زا  دنز 
همع  میاپ  راخ ز  یهگ  فطل  زا  دشک 

مروخن  یلیس  نمشد و  فک  هب  متفین  ات 
همع  میادج  شیوخ  زا  يا  هظحل  دنکن 

مبلط  قح  زا  دوخ  گرم  منک و  یم  اعد  نم 
همع  میاعد  شاک  بش  لد  نیا  دونشن 

ناج  زا  نتشذگب  بشما  نم  فیلکت  تسه 
همع  میافو  تسه  نم  دهاش  نیرتهب 

ریسا  لیخ  اب  هدرک و  لمع  فیلکت  هب  نم 
همع  میارب  تسا  هتفرگ  فیلکت  نشج 

کشا  زا  ناغارچ  تسه  ارم  فیلکت  نشج 
همع  میازع  هب  دزیرب  هک  نینوخ  کشا 

هناریو  رد  هک  دوب  نیا  نم  فیلکت  نشج 
همع میانح  شیوخ  لد  نوخ  اب  تسب 

یناغارچ دش  ما  هبارخ  بشما  - 27

تاصخشم

تداهش تبسانم 
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هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یناغارچ  دش  ما  هبارخ  بشما 
ینابرق  رهب  زا  مراد  فک  هب  ناج 

دمآ  مرس  رب  اباب  هیاس  دمآ  مرب  رد  منیریش  ناج 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

***** 
مراد  ردپ  نم  نایماش  نایماش 
مراد  رب  هب  ار  وا  نینوخ  سأر 

نشلگ  تخر  زا  هناریو  هتشگ  نشور  ام  مشچ  اباب  يدمآ 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

*****
یئارآسلجم  دنک  ممشچ  کشا 

یئاریذ  ــ منا پ ـ مهم زا  ـم  نک تـا 
هناورپ  وچ  نمو  عمشواسأر  هناریو  شرف  منینوخ  فلز 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
*****

نک  مّلکت  اشگب  هد  ـ ید رد  يا پـ
نک  مسبت  کی  ترتخد  يور  رب 

نم  دوبک  يور  رب  نز  هسوب  نم  دوب  تسه و  تکاپ  رس  يا 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

***** 
تهام  زا  رتهب  خر  يادف  يا 

تهارمه  هب  رب  ارم  ای  نامب  ای 
مریمیم  وتیب  میآیم ، وت  اب  مریگ  لغب  رد  ار  تکاپ  سأر 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
***** 

منوخلد  وت  رجه  اباب ز  گـر چـه 
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منونمم  همع  زا  تما مـن  ـ یق تـا 
درکیم  رطخ  عفد  نم  زا  مد  ره  درکیم  رپس  ار  دوخ  میور  شیپ 

الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 
*****

يراج  دَوب  مکشا  وت  يارب  نم 
يرادازع  دیامن  نم  ـه بـر  مع

بنیز  بشهمین  منفد  ـد  نکیم بشما  مریمیم  هبارخ  نیا  رد 
الیواو  هآ و  الیواو  هآ و 

***** 
ـا  با ـن بـ یبب ار  مایل  ـ ین ترو  صـ
ارهز تردام  تروص  نوچ  هتشگ 

مدرب  تردام  زا  ثرا  ردپ  يا  مدروخ  تلتاق  تسد  زا  یلیس 
الیواو هآ و  الیواو  هآ و 

*****

نیبب مزادگ  زوس و  مزان ، همع ي  - 28

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نیبب  مزادگ  زوس و  مزان ، همع ي 
نیبب  مزاین  زار و  اباب  رس  اب 

ما  هناورپ  معمش و 
ما  هناریو  مرُحم 

ما  هناخ  نیا  بحاص 
دور  یم  مه  هیقر 

*****
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هدش  رپرپ  هنشد  مخرس ز  هلال ي 
هدش  رطعم  وا  زا  ام  هبارخ 

نم  نامهم  هتسشن 
نم  نازرل  تسد  هب 
نم  ناماد  يور  هب 
دور  یم  مه  هیقر 

*****
تخوسب  لد  شتآ  ز  مرمع ، باتک 

تخوسب  لفحم  عمش  وچ  هیقر ، ناج 
منز  یم  سفن  سفن 
منک  یم  ناج  عادو 

منم  بشما  دیهش 
دور یم  مه  هیقر 

*****

مررش لد  رب  هدز  تمشچ  کشا  نکن ، هیرگ  مرتخد  - 29

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مررش  لد  رب  هدز  تمشچ  کشا  نکن ، هیرگ  مرتخد 
مربب  مه  ار  وت  هک  ات  مدمآ  تسا ، رظتنم  مردام 

( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
*****

تدازآ  منک  هک  ات  مدمآ  تسا ، سفق  هبارخ ، نیا 
تدایرف ؟ ارچ  هنیس  رد  هدنام  نزب ، فرح  ردپ  اب 

( 2  ) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 
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*****
هدش  گنت  شلد  وت  قارف  رد  نانج ، هب  ربکا  یلع 

هدش  گنر  نوخ  هب  هچ ، زا  وت  يوم  دندز ، گنس  ردپ  هب 
( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 

*****
تساتود  هچ  زا  تیمطاف ، تماق  یتسا ، لفط  کی  هک  وت 

تسالب  برک و  یگنشت  زا  همه  تیاهبل ، ِكَرت 
( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 

*****
ار  وت  دندناود  راخ ، يور  هب  نانس ، كون  زا  مدید 

ار  وت  دندناشک  كاخ ، رب  هچ  ز  يداتفا ، رتش  زا 
( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 

*****
وت  نهاریپ  هتشر ي  وسیگ و  زا ، دمد  ارهز  يوب 

وت  ندید  رب  هدمآ  مردام  نم ، زا  شیپ  اییوگ 
( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 

*****
مدید  ارحص  هر  درگ  ز  رپ ، ار ، وت  نیکشم  يوم 

مدید  ارهز  یکاخ  رداچ  وت ، رس  رب  ایئوگ 
( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 

*****
يدش  بآ  یتخوس و  رَدَقچ  ملد ، نازوس  عمش 

يدش  باوخ  رد  یتسب و  بل  هچ  زا  نزب ، فرح  ردپ  اب 
( 2) نم رفولین  لگ  نم  رتخد  نینزان 

*****

تسا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هدرک کـه  رفس  يا  - 30

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
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کشا 2 ایرد  ود  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا  وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هدرک کـه  رفس  يا 
تسا  وت  هم  نوچمه  يور  رب  ارچ  مخز  همه  نیا 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

منک  كاچ  نت  هب  هماج  مروآ و  شیپ  تسد 
منک  كاپ  وت  ینارو  خر نـ زا  کشا  ات کـه 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

دندز  هناورپ  نارگداد بـر پـر  ـ یب ـه  لعش
دندز  هناش  ارم  يوم  افج  گنس  اب  همه 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

دوب  هلهله  مانشد و کـف و  يداش و  هدنخ و 
دوب  هلسلس  کی  هب  هتسب  وت  ترتع  زا  نت  هد 

اتبا  ای  اتبا 
دندیدنخ  ام  هیرگ  رب  هرسکی  نایماش 
دندیصقر  تر  نآر سـ زاوآ ?قـ يا  پـ

اتبا  ای  اتبا 
***** 

تساجک ؟ سای  لگ  هتشگ  نازخ  یحو  نشلگ 
تساجک ؟ سابع  تر  ـ ضح نا  ـ بل هنشت  یقاس 

اتبا  ای  اتبا 
***** 

اجک  روط  رجش  اجک و  هناریو  كاخ 
اجک  رو  قبط نـ اجک و  کیرات  بش 

اتبا  ای  اتبا 
*****

نم هبارخ و  دیشروخ و  تسا و  بش  - 31
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
کشا 2 ایرد  ود  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم  هبارخ و  دیشروخ و  تسا و  بش 
ن  ــ ماد ه  ــ ماه ب ـ تفرگ رد  سـِر پـ

هراپ  هراپ  يولگ  وت و  هراتسرپ  مشچ  ود  نم و 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

***** 
اباب  هتسشن  رتسکاخ  هب  هام 

اباب  هتسکش  ارچ  تایناشیپ 
مریمب  ردپ  يا  نک  اعد  مریگب  رب  هب  ار  وت  رس 

هللا  كرجآ  اتبا  ای 
***** 

مراد  هلان  کشا و  مدقم  ریخ  رد 
مراد  هلال  هتفرگ  نوخ  فلز  زا 

مشرف  هدش  هبارخ  كاخ  مشرع  ماب  يامه  هک  نم 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

*****
منیسح  کچوک  ناوخ  هضور  نم 

منیسح  كدو  ـن کـ کیل ـم و  لفط
تسا  مارح  هدنخ  نم  بلرب  تسا  ماش  هینیسح  اجنیا 

هللا  كرجآ  اتبا  ای 
***** 

تسین  ناما  ياهظحل  ار  هچ مـا  رگا 
تسین  نارزیخ  هک  اجنیا  ناوخب  نآرق 

نمشد  بوچ  ياجهب  هسوب  نم  منزب  ات  ناوخب  نآرق 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 
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هللا  كرجآ  اتبا  ای 
***** 

هراتسر  مشچ پـ ود  نم  هیده 
هراپ  هراپ  يولگ  وت  تاغوس 

تسا  نوخ  قرغوت  نساحم  تسا  نوگهلال  هیقر  فلز 
هللا  كرجآ  اتبا  ای 

***** 
میدیسر  مه  هب  ام  هک  ادخ  ـر  کش
میدید  هبارخ  نیا  رد  مه  راسخر 

هراپ  هراپ  يولگ  نیا  رب  هراظن  دنکیم  هنیکس 
هللا كرجآ  اتبا  ای 

*****

وت رای  ادخ  تسد  ماهمولظم ، همع ي  - 32

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(4) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

وت  رای  ادخ  تسد  ماهمولظم ، همع ي 
وت  رادهگنادخ  هدش ، ییادج  تقو 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک ، ملاح  هب  هیرگ 
*****

همزمز  زا  هداتف  نیسح ، قشع  ریاط 
همطاف مردام  وچ  دینک ، منفد  هنابش 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

يدشیم  ردپ ، هاگ  ردام و  نم ، هب  هاگ 
يدشیم  رپس ، هاگ  نابهیاس ، ارم  هاگ 
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( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

موریم  رفس  هب  نم  همه  ناریسا  الا 
موریم  ردپ  شیپ  هدشیلین ، خر  اب 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

تسا  ربکایلع  گنت  ملد ، هبارخ  نیا  رد 
تسا  رغصا  یلع  يور  مدهبمد  مرظن  رد 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

همه  زا  منک  دای  نانج  ناتِسلگ  هب 
همطاف مردام  هب  مرب ، ار  ناتمالس 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

نیسح ریغص  لفط  ماهدوب ، نم  هچ  رگا 
نیسح ریفس  مدش  الب  ماش  هب  رگد 

( 2) دینک ملالح  رگد  دینک  ملاح  هب  هیرگ 
*****

هناریو كاخ  زا  بشما  دیآ  یم  وت  يوب  - 33

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هناریو كاخ  زا  بشما  دیآ  یم  وت  يوب 
اباب يدمآ  ار  وت  هدژم ي  ارم  دهد  یم  ابص  داب 

(2  ) هناتسم هناتسم 
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ما هدیشاپ  هلال ي  نوچ  ما  هدید  زا  دور  یم  نوخ 
ما هدیطلغ  دوخ  کشا  نوچ 

منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 
*****

میوگ لد  رد  ات  نیشنب  رس  يا  مناد  رب 
رگنب نم  لاح  ما  هتسکشلد  ما  هتسشن  نوخ  رد  هام  يا 

(2) میور هدش  یلین 
مشتآ دز  تبل  مخز  مشمارآ  هیام ي  يا 

مشک رس  ار  لجا  ماج 
منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 

*****
هتسکشب تسد  اب  میوج  میوگ  ار  وت  بشما 

ما هنوگ  يور  وت  بل  ياج  وت  بل  ياه  كرت  مسوب 
(2) هتسشنب هک  رگنب 

تسا هتسب  تناج  هب  مناج  تسا  هتسکشب  ترس  هچ  زا 
تسا هتسخ  ایند  محور ز 

منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 
*****

رتسکاخ نوخ و  زا  تیور  میوش  دوخ  کشا  اب 
اشگب بل  لعل  تخساپ  رهب  تخر  منک  ناهنپ  همع  زا 

(2) رخآ مد  نیا  رد 
نم ياپ  رب  هنب  مهرم  نم  ياهبش  ترسح  يا 

نم ياضعا  همه  دزوس 
منتفگ همع  يورین  منت  رد  هدنامن  رگید 

*****

درب یمن  یتقو  وت  ياهبل  ندیسوب  - 34

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

یتیب ود  بلاق 
سانشان رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

درب یمن  یتقو  وت  ياهبل  ندیسوب 
مشاب ریگلد  تبل  تسد  زا  مراد  قح 

متسه هراوآ  ترس  لابند  هب  یتقو 
مشاب ریجنز  همه  نیا  ریسا  دیاب 

دنک یم  یناوخ  همغن  ناریو  هب  بشما  یلبلب  - 35

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
لزغ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنک  یم  یناوخ  همغن  ناریو  هب  بشما  یلبلب 
دنک یم  ینابز  نیریش  هدید و  یماک  خلت 

دیزی  مزب  رد  هدروآ  اج  هب  نامهم  زا  توعد 
دنک  یم  ینادردق  نامهم ، دهع  يافو  زو 

ار  هناریو  نآ  هدرک  وراج  بآ و  ناگژم  کشا و 
دنک  یم  ینابزیم  یلفط  ساسحا  اب  هچ  نیب 

تس  هدش  نشور  ردپ  رب  شرامش  رتخا  هدید ي 
دنک  یم  یناشف  رتخا  نماد و  يور  هب  هم 

یلو  وا ، زیخ  تسج و  نامز  تسا و  لفط  هچرگ 
دنک  یم  یناوتان  درد و  ناریپ ز  نوچ  هوکِش 

نونکات  مدنام  هدنز  وت  ندید  رهب  تفگ 
دنک ؟ یم  ینارگرس  نم  اب  هچ  زا  رگید  گرم 

کمک  مریگ  رگد  لافطا  نتفر ز  هر  رهب 
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دنک یم  یناج  تخس  تسا و  بل  رب  ناج  تکدوک ،

تمان هدش  کح  مبل  يور  رب  هک  تسا  يرمع  - 36

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تمان هدش  کح  مبل  يور  رب  هک  تسا  يرمع 
تماد هب  هتسبلد 

تماجز مدز  یم  هدیربب و  وت  ریغ  زا 
تمالغ متسه 

هیقر هب  نم  دنک  رخف  یسک  هب  سک  ره 
هیقر يابیز  مسا  يادف  هب  ملاع 

*****
مناج همه  دریگب  مارآ  وت  رکف  زا 

مناور  حور و  يا 
مرادَن زیچان و  هراچیب و  وت  رهم  یب 

مراز هتسخلد و 
تخوس تنت  ناج و  ردپ  غاد  مغ  رخآ ز 

تخوس ترپ  لاب و  ودع  ناتسد  تبرض  زا 
تخوس تردپ  يداتف  هقان  زا  هک  هظحل  نآ 

تخوس ترت  نامشچ 
*****

نکرس نیشن  ناریو  نم  اب  ناریو  هب  رس  يا  ایب  - 37

تاصخشم

تداهش تبسانم 
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 *** کبس
لزغ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نک  رس  نیشن  ناریو  نم  اب  ناریو  هب  رس  يا  ایب 
نک  رقحم  تیب  نیا  رد  رس  ار  یبش  نک  یگرُزب 

ار  هم  هولج ي  دیازف  یم  دشاب  هچ  ره  هراتس 
نک  رتخا  ُرپ ز  بشما  نم  ناماد  هام و  يا  باتب 

تسین  مغ  دوش ، لگ  ددرگ ، زاب  ددنخب ، هچنغرگا 
نک  رپرپ  هتفکشن  هچنغ ي  رب  نابغاب  يا  رظن 
اما  دوب ، اه  لگ  هدید ي  رب  وت  ياپ  هچ  رگا 
نک  رطعم  دوخ  يوب  هب  مه  ار  یی  هناریو  ایب 

منونمم  همع  میوگ ، هک  ییورین  تسین  ار  نابز 
نک  رتخد  ياج  رُکّشَت  وا  زا  بل ، لعل  اشگب  وت 

اجنیا  تسا  نم  ياج  هن  همع ، ياج  هن  وت ، ياج  هن 
نک رغصا  يزابمه  اج و ، نیز  رَِبب  هرمَه  ارم 

موش یم  ریگنیمز  هبارخ  نیا  رد  مراد  - 38

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

موش یم  ریگنیمز  هبارخ  نیا  رد  مراد 
موش یم  ریپ  ندش  هلاس  راهچ  زا  شیپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 710 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ يور  هب  مداتف  هقان  تشپ  بش ز  کی 
موش یم  ریجنز  هب  هتسب  دعب  هب  نآ  زا 

تسکش متمرح  مدش و  مگ  تشد  نایم  بش  کی 
موش یم  ریقحت  هبترم  رازه  زور  ره 

هدرسفا نم  کچوک  رتخد  - 39

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

یعابر بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدرسفا نم  کچوک  رتخد 
هدرمژپ نینچ  هصغ  مغ و  زا 

تسب شمشچ  دز و  هسوب  وا  يور 
هدرم هیقر  هیرگ  اب  تفگ 

هدمآ رمق  بشما  همع  ایب  - 40

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدمآ  رمق  بشما  همع  ایب 
هدمآ  رس  هب  اپ  اب  هتفر  ردپ 
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ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 
هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 

*****
دهد  یم  ربخ  بشما  همع  ملد 

دهد  یم  رحس  دیما  ار  مبش 
ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 

هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 
*****

تسا  هتسب  ارچ  میوگن  شمشچ  ود 
تسا  هتسخ  هدمآ  رفس  زا  ردپ 

ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 
هدمآ  ردپ  هدمآ ، ردپ 

*****
ینم  زادگ  زوس و  هگآ ز  وت 

ینم  زان  رادیرخ  اهنت  وت 
ما  میتی  ییوگن  ما ، مین  ود  لد  رگا 

هدمآ ردپ  هدمآ ، ردپ 
*****

بشما هناریو  هدش  ییاشامت  - 41

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بشما هناریو  هدش  ییاشامت 
بشما هناورپ  نم  تسا و  عمش  نامهم 

هدیسر هر  زا  هدیرب ، سأر 
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رشحم ياغوغ  دش  هناریو  جنک 
ربکا ا ... ربکا ، ا ...

*****
مفاکتعا رد  نم  هناریو  جنک 

مفاوط رد  نم  هبعک و  یتسه  وت 
مدرگب ترود  مدرد ، نامرد 

رشحم ياغوغ  دش  هناریو  جنک 
ربکا ا ... ربکا ، ا ...

*****
هلال لگ  نم  نابغاب  یتسه  وت 
هلاس هس  ریپ  نم  قشع و  ریپ  وت 

هدیمخ مدق  هدیرپ ، مگنر 
رهطا يارهز  تردام  لثم  هب 

ربکا ا ... ربکا ، ا ...
*****

شا هدیدرگ  سردنم  سابل  زا  يدوپ  رات و  - 42

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

شا هدیدرگ  سردنم  سابل  زا  يدوپ  رات و 
دنک انیب  ار  بوقعی  هدید ي  دناوت  یم 

دوبن رداق  اشگ  لکشم  هجنپ ي  دراد  هک  وا 
دنک او  ار  دوخ  ياباب  هتسب ي  ياه  مشچ 

دوش یم  شلسغ  گنس  هبارخ  نیا  ياه  تشخ 
دنک ارهز  کی  لسغ  هرابود  دیاب  یلع  کی 
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هدیسر رس  هب  هیقر  رمع  - 43

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

نیگنهآ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدیسر  رس  هب  هیقر  رمع 
هدیسر  رفس  زا  شرفاسم 

دش  رگج  نینوخ  هلاس  هس  رتخد 
دش  ردپ  رس  يادف  تبقاع 

الیواو الیواو 
***** 

درک  یم  هیرگ  نوخ  شیاپ  مخز  ره 
درک  یم  هیرگ  نوخ  شیارب  بنیز 
وا  دش  هناورپ  دش ، هلال  دش ، عمش 

وا  دش  هناریو  ۀشوگ  ِغارچ 
الیواو  الیواو 

*****
بشما  دش  اغوغ  ماش  ۀناریو 
بشما  دش  اضما  وا  تداهش 
تسوا  رکیپ  هب  هنایزات  مخز 

تسوا  ردام  وچ  شدوبک  تروص 
الیواو  الیواو 

*****

تس هنایشآ  یب  یکغرم  رازم  نیا  - 44

تاصخشم
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ماش هبارخ  تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تس  هنایشآ  یب  یکغرم  رازم  نیا 
تس  هنادزان  میتی و  لفط  کی  ربق 

ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 
*****

هناهب  مریگ  یمن  رگید  ناج  همع 
هنارت  زا  داتفا  بشما  وت  لبلب 
ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 

*****
نم  ۀناریو  هدش  نشلگ  زا  رتهب 

نم  ۀناخنامهم  هناریو  نیا  هتشگ 
ممیتی نم  ممیتی ، نم  ممیتی ، نم 

*****

دش نشلگ  لثم  وت  خر  زا  هبارخ  بشما  - 45

تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش  نشلگ  لثم  وت  خر  زا  هبارخ  بشما 
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دش  نشور  هناریو 
دش  نم  تمسق  تیور  رادید  ادخ  رکش 

دش  نشور  هناریو 
هناریو ؟ جنک  رد  هدش  یناطلس  ياج  یِک 

هناناج  ناج و  يا 
دش  نمیا  يداو  رد ، ماب و  یب  هناشاک ي 

دش  نشور  هناریو 
هدرواین  ار  دوخ  رغصا  ّیلع  هچ  زا 

هدرک  اجک  ناهنپ 
دش  نمشد  دادیب  زا  هتشک  مه  وا  هک  دیاش 

دش  نشور  هناریو 
تسراکادف  همع  ردپ  اب  میوگب  مهاوخ 

تسرادافو  سب  زا 
دش  نَیُّزم  هناخ  وا  کشا  غارچلچ  اب 

دش  نشور  هناریو 
هدوب  نابغاب  رایتخا  رد  لگ  هدوب  ات 

هدوسآ  لگ  وا  اب 
دش  نماد  ِبیز  منابغاب  هک  ملگ  نآ  نم 

دش نشور  هناریو 

دشن التبم  تمغ  ریغ  هب  ملد  وت  یب  - 46

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دشن التبم  تمغ  ریغ  هب  ملد  وت  یب 
دشن ام  نامهم  هک  دوبن  یمغ  وت  یب 
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دوب دنلب  میومع  شود  ریخب  شدای 
دشن انشآ  نیمز  هب  نم  ياپ  دوب  ات 

ماش ياه  هچوک  زا  متمسق  هک  نیبب  الاح 
دشن اپ  درد  زج  هناش و  ياه  مخز  زج 

دنا هتسکش  مه  ارم  لاب  هک  نامز  نآ  زا 
دشن اصع  میارب  هبارخ  نیا  راوید 

تسکش متماق  ارچ  سرپب  اه  هچوک  زا 
دشن اهر  ام  زا  هک  سرپب  يا  هجنپ  زا 

تسکش نارزیخ  رت  بوچ  هک  ادخ  رکش 
دشن ایح  یب  تبل  نیگمرش  هک  ییاج 

دوب هدنام  همیخ  زا  يرجعم  هک  ادخ  رکش 
دشن ام  قرغ  یسک  مشچ  هک  ادخ  رکش 
درک ریگ  هناش  رگا  تسا  شتآ  ریصقت 

دشن او  هک  میوم  هب  تسا  هدز  هرگ  يروط 
ما هدرب  ثرا  وت  هضور ي  مامت  زا  نم 

دشن ایروب  زا  یخن  متمسق  سوسفا 
)؟ تساجک تا  هراوشوگ  هک  یسرپب  رگا  اباب  )

دز هنعط  گنس  ارم  هک  يرتخد  شوگ  رد 
دشن اهر  شخرس  هراوشوگ ي  ممشچ ز 
نم شوگ  ود  زا  نام  تراغ  نامز  ینعی 

دشن ادج  یمارح  تسد  هراوشوگ  یب 

تسین كاخب  تقشع  هدنامن ز  يرس  رس  يا  - 47

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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تسین كاخب  تقشع  هدنامن ز  يرس  رس  يا 
تسین كاله  وت  مغ  ما ز  هدیدن  ار  سک 

ردق ماش  تفلز ز  رس  ره  تسا  هدرب  لد 
تسین كانبات  تخر  لثم  هب  مه  دیشروخ 

فاوط نیا  رد  فاوط و  هب  نم  يا و  هبعک  وت 
تسین كادف  یحور  نتفگ  ریغ  هب  مرکذ 

دنام هراک  همین  وت  رتخد  ّجح  سوسفا 
تسین كاپ  ناج  يا  مرکیپ  هب  رگد  یناج 

تبل رب  هسوب  رَجَح  ياج  هب  منز  متفگ 
تسین كاچ  كاچ  تبل  لثم  هب  رَجَح  اما 

ما هلبق  هب  ور  ینک  هک  ات  تساجک  تتسد 

رات بش  نیا  رد  تمشچ  دشاب  هتسب  هک  رتهب  - 48

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رات بش  نیا  رد  تمشچ  دشاب  هتسب  هک  رتهب 
راوید هب  دوب  متسد  ینیبن  وت  هکنآ  ات 

مریگب وخ  هصغ  اب  وت  ردام  دننام 
مریگب ور  وت  زا  ات  درادن  قمر  متسد 

هار هروک  نیا  رد  درم  ما  هدش  مگ  - 49

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
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نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 
زبس گرب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هار هروک  نیا  رد  درم  ما  هدش  مگ 
هآ ریغ  مهدب  مرادن  چیه 
نک زاب  ارم  لاب  مرپ ، هتسب 

نک زاس  نم  ین  مرادن ، يان 
نابرهم نم ، هب  محر  نکب  محر 

ناوراک ناسرب  ار  یلد  هتسخ 
ریلد يا  ما  هتساوخ  کمک  وت  زا 
ریگب متسد  متسه و  هار  هتسخ ي 
يدب فرح  وت  هب  متفگن  هک  نم 

؟ يدز نم  خر  هب  یلیس  وت  هچ  زا 
؟ یشتآ رد  همه  اپارس  هچ  زا 

یشِک یم  ارم  يوم  ینز و  یم 
هانپ مدوب  هتساوخ  وت  هک ز  نم 

؟ هایس ار  نم  نت  يدرک  وت  هچ  زا 
تسپ درم  يا  وت  ياه  دگل  ریز 

تسا هزجعم  ادخ  هب  منامب  هدنز 
وت ياهاپ  هبرض ي  مدشُک  یم 

وت ياه  دگل  ریز  ما  هدش  هل 
راوشوگ نم  دندرب ز  وت  لبق 

رادن رب  مرس  ار ز  نم  رجعم 
ینک هناهب  هک  مدرکن  هوکش 
ینک هناش  وت  هک  مرادن  يوم 

دیرب مناما  درم  يا  نک  سب 
دیسر رخآ  هب  هتسخ  نم  ناج 

تسین ساسحا  تلد  نورد  چیه 
تسین سابع  ومع  اجنیا  هک  فیح 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  همع  ایب  - 50
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
 *** کبس
نیگنهآ بلاق 

یلع جاح  یناسنا  رعاش 
مد کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نشلگ  هدش  هبارخ  بشما ، هک  همع  ایب 
نشور  همه  مشچ  هک  وگرب ، دمآ و  ردپ 

شیامنور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****
تسدوب ؟ هک  شیپ  ردپ  بشید ، هک  همع  وگب 

تسدوبک ؟ شََبل  ارچ  هتسکش ، شرس  ارچ 
شیامنور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،
*****

ردپ » اب  »
مرادن  بدا  وگم  مزیخناپ ، هب  رگا 

مرادن  بل  هب  قمر  یهاوخرذع ، رهب  هک 
تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،
*****

دش  ناکدوک  هب  رپس  اج ، ره  هب  هّمع  ردپ 
دش  نامک  لثم  شدق  درک ، رپس  هنیس  سب  ز 

تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****
وگنخس  غرم  منم  نم ، هنیآ ي  ییوت 

وتسََرپ  گنر  هدش  تزبَس ، یطوط  یلو 
تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 
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تیامنور  يارب  تیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو ، الیواو ، الیواو ،

*****

دنز یم  هنابز  شتآ  ملد  رد  وت  زا  سپ  اباب  - 51

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

(4) نیسح هاتبا 
*****

دنز یم  هنابز  شتآ  ملد  رد  وت  زا  سپ  اباب 
دنز یم  هناهب  ره  اب  ارت  غاب  لگ  نمشد 

ارم میرگ  یم  هک  یتقو  منک  یم  تیادص  یتقو 
دنز یم  هنایزات  اب  دیآ و  یم  ایح  یب  یکی 

*****
منک يزاّنط  زاب  ات  وک  سابع  ومع  اباب 

منک يزارفارس  وا  اب  منیشنب و  وا  شود  رب 
نم يور  دسوبب  هک  ات  مردارب  تربکا  وک 

منک يزاب  شبل  اب  ات  نابز  نیریش  رغصا  وک 
*****

يدمآ رتخد  رادید  بجع  هچ  مبوخ  ياباب 
يدمآ روای  رای و  یب  نینزان  يا  ارچ  اهنت 

ینک مزان  یشک  یتسد  مرس  رب  ات  وت  تسد  وک 
يدمآ رس  اب  وت  نونکا  یلو  یتفر  دوخ  ياپ  اب 

*****

هبارخ نیا  هشوگ ي  ییایب  مرظتنم  - 52
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبارخ نیا  هشوگ ي  ییایب  مرظتنم 
هباذع مارب  اباب  هدیشک  سفن  وت  یب 

مرایم هیده  يرتشگنا  تارب  نم  يرایم  راوشوگ  مارب  وت 
مراپس یم  ناج  ردپ  وت  شیپ  هب  نم  هبارخ  رد  ییایب  ات 

*****

دنرخ یم  میتی و  زان  اهام  وت  او ... هب  مسر  - 53

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنرخ یم  میتی و  زان  اهام  وت  او ... هب  مسر 
دنرب یم  کسورع  شارب  هنک  یبات  یب  هک  رگا 

دنراد قرف  یلیخ  اه  ام  اب  ایماش  مگب ز  اما 
دنرب یم  وشاباب  رس  هنک  یبات  یب  هک  میتی 

هنک یم  نوماگن  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع  - 54

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنک یم  نوماگن  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع 
هنک یم  نوخ  وملد  نیا  نوبرهم  هاگن  نوا  اب 

ننزن ور  ام  هک  وگب  اباب  لباقم  همع 
ننزن هنایزات  اب  میر  یم  هار  میراد  هک  اهام 
هنک یم  هراشا  اباب  ین  يور  هب  نیبب  همع 

هنک یم  هراپ  شوگ  نیا  نم و  يور  رب  هراشا 

ماش رهش  ياه  هچب  هب  مدب  نوشن  مرب  ماوخ  یم  - 55

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ماش رهش  ياه  هچب  هب  مدب  نوشن  مرب  ماوخ  یم 
ماباب هدموا  هک  مگب  ممیتی  دنتفگ  هک  انوا 

هدیدن يریسا  یک  چیه  ام  لثم  هنود  یم  ادخ 
هدیچیپ هبارخ  يوت  نایماش  ياذغ  يوب 

تابل زا  مسوبب  متساوخ  تمدید  هزین  يور  ات 
تادف مشب  نم  یهلا  تشاذن  ماپ  تسد و  ریجنز 

یئوت ملاع  يوناب  هلاس  هس  رگ  - 56
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تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یئوت ملاع  يوناب  هلاس  هس  رگ 
ییوت میرم  تمصع  زارط  مه 
دیدپ دمآ  وت  ناماد  زا  قشع 

دیود تلابند  هب  یتفر  اجک  ره 
وت هار  رب  دوب  یلفط  نامسآ 

وت هام  نوچ  هرهچ ي  تام  هام 
یهللاراث ربلد  اما  كدوک 

یهرمه وا  اب  قشع  ریسم  رد 
نیسح مان  یبل  ره  رب  دوب  رگ 

نیسح ماد  رد  تسا  يدیص  کلف  رگ 
تسا بل  يور  وت  مان  ار  وا  کیل 

تسا بش  ره  غارچ  شرهب  وت  يور 
همطاف يوزرآ  سب  زا  تشاد 
همطاف يور  وت  يور  رد  دید 
شردام دای  درک  یم  نیسح  ات 

شرب رد  لگ  نانچمه  تدیشک  یم 
وت يوجلد  خر  رب  دز  یم  هسوب 

وت يوسیگ  وا  تسد  دز  یم  هناش 
وربآ ار  البرک  يداد  هک  يا 

ومع شود  رس  رب  هگ  وت  ياج 
تسا ربکا  تسد  يور  تیاج  هاگ 
تسا ردام  تسد  يور  رب  مه  هاگ 

ییوت ردام  ار  قشع  يالبرک 
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ییوت رغصا  يزابمه  نیرتهب 
يربلد ار  البرک  ناربلد 

يرب یم  ینآ  هب  ار  بنیز  بلق 
رتبان سک  ره  تقشع ز  هداب ي 

رت باذج  وت  مان  اب  البرک 
مامت یلیس  زا  تشگ  ترمع  هچ  رگ 

ماش رهش  ات  يا  هدرب  ار  البرک 
يا هدرب  ناوارف  مغ  تشود  يور 

يا هدرب  ناریو  جنک  ار  البرک 
درک رادیب  ار  رهش  تیاه  هیرگ 
درک راوشد  نانمشد  رب  ار  راک 

مدید یمن  وت  يور  لگ  ات  - 57

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدید یمن  وت  يور  لگ  ات 
دوب یبالگ  هساک ي  نم  مشچ 
نم خر  وت  تسد  ود  نایم  رد 

دوب یباق  نایم  یسکع  لثم 
اباب مینیب  زاب  رگا  لاح 

هدش هابتشا  هک  رادنپم  دوخ 
اباب يا  تسا  هرچ  نامه  نم  هرهچ ي 

هدش هایس  طقف  یگنر  سکع 

ناغارچ مدرک  ار  هناریو  ( 2  ) دوخ کشا  ز  - 58
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح راهب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناغارچ مدرک  ار  هناریو  ( 2  ) دوخ کشا  ز 
نامهم هتشگ  رب  رفس  زا  هک  ( 2  ) همع ایب 

دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ ،  رس  نم  قارف  بش 
(2) ناج ردپ  ردپ  ردپ  ردپ 

*****
تسا ناوغرا  نوچ  تبل  لعل  ( 2  ) اباب ارچ 

تسا نارزیخ  بوچ  ياج  هک  ( 2  ) مراد نامگ 
ناج ردپ  يدوب  اجک  وگب  ناج ،  ردپ  يدولآ  رتسکاخ 

*****
مریپ هدرک  وت  مغ  یلو  ( 2  ) ملفط رگا 

مریمب نم  نک  اعد  بشما  ( 2  ) اشگب تبل 
راوید هب  دوب  نم  تسد  ود  رابرهگ ،  ممشچ  دوب  نیبب 

*****
هدناشن اپ  زا  یکدوک  رد  ( 2  ) ار نم  کلف 

هدنامن مهاتوک  رمع  زا  یقاب ،  سفن  کی ،  زا  ریغب 
متسد تحار ز  ما  همع  دش  متسب ،  هنابش  رفس  راب 

*****
يدرز راسخر  ارم  دشاب  يزیئاپ ،  لصف ،  گرب  وچ 

يدرگ هچوک  مدرک  هکسب  زا  رگید ،  ناوت  نم ،  مرادن 
دندیرخ مزان  ین  بعک  اب  دندیدب ،  ار  مکشا  هک  اج  ره 

*****

هلال گنر  هب  مخر  هلاس ،  هس  يرتخد  نم  - 59

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلال گنر  هب  مخر  هلاس ،  هس  يرتخد  نم 
مرادن تقاط  هگید  اباب 

هنومک نم  تماق  هنومز ،  نیا  زا  دایرف 
مراذگ یم  رس  اکاخ  يور 

*****
متسب دیما  هب  لد  متسشن ،  ترظتنم 

ینومب مشیپ  يایب  وت  ات 
مراذب توناز  ور  رس  مرانک ،  نیشنب  وت 

ینوخب نآرق  نم  يارب 
*****

هراوشوگ هن  شوگ و  هن  هرادن ،  قمر  ماهاپ 
منووتان هک  نیبب  اباب 

هتسکش شلد  یلیخ  هتسخ ،  هتسشن  همع 
منومب نم  هرادن  دیما 

*****
دندیشک ونم  يوم  دندیسر ،  يرفن  دنچ 

دندرکن نم  لاس  هب  رظن 
هنایزات دندز  هناهب ،  ره  هب  ارم 

دندرکن نم  لاح  هب  یمحر 
*****

مدیچیپ دوخ  هب  درد  زا  نم  کیرات و  تشد  - 60

تاصخشم

تداهش تبسانم 
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یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدیچیپ دوخ  هب  درد  زا  نم  کیرات و  تشد 
مدید ار  یسک  ّیهایس  رود  زا  هگان 

تشاد یم  رب  مدق  هدنام  هر  لفط ز  يوسب 
تشاد یم  ولهپ  هب  تسد  بل و  ریز  يا  هلان 

دوب یلین  وا  هرهچ ي  مخ و  دوب  شتماق 
دوب یلیس  رثا  مه  نامه  هک  مراد  متح 

نم هتسخ ي  كرتخد  مرب  هب  نیشنب  تفگ 
نم هتسکشب ي  يوزاب  زا  دنک  شزاون  ات 

دوب یکانمغ  هظحل ي  بجع  هظحل  نآ  زا  ياو 
؟ دوب یکاخ  وا  رداچ  ور  هچ  منادن ز  نم 

مینزب هنوخ  هب  يرس  هگیدمه  اب  ایب  اباب  - 61

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مینزب هنوخ  هب  يرس  هگیدمه  اب  ایب  اباب 
مینزب هنوش  ماهوم و  منیشب  توناز  يور  نم 

تارب هگنت  ملد  اباب  يدموا  شوخ  يدموا  شوخ 
تارب هگنت  ملد  اباب  تافصاب  ياندیدنخ  نوا  يارب 
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مدیشک یچ  مدید  یچ  هک  مگب  اجک  زا  مگب  یچ 
مدیود نوبایب  راخ  ور  هلبآ  رپ  ياپ  اب 

يراذیم توناز  ور  ونم  يایم  مزاب  تفگ  یم  همع 
يرایب ون  هراوشوگ ي  نم  يارب  رفس  یتفر 

يراذن ماهنت  هدب  لوق  مشیپ  يدموا  هک  الاح 
؟ يرادن اپ  ارچ  اباب  يرادن ؟ تسد  ارچ  اباب 

؟ دش یچ  مسای  نم  هلال ي  مردارب  دش  یچ  اباب 
؟ دش یچ  مسابع  ومع  سپ  هرایب  بآ  مارب  هتفر 

دندز یلین  هلاه ي  هی  متروص  ور  نیبب  اباب 
دندز یلیس  متروص  هب  نوشگرزب  باتسد  اب 

هنکیم درد  مشون  یم  بآ  هدش  یمخز  مولگ  اباب 
هنکیم درد  مشوگ  اباب  دندیشک  وماه  هراوشوگ 

دنراذ یم  اه  هچب  ام  رس  هب  رس  دنراد  ینید  هچ  دنا  یک  انیا  اباب 
دنرا یم  وش  هدیرب  رس  دنر  یم  نتشک  وشاباب  هک  یمیتی  يارب 

هنک یم  درد  ماشوگ  اباب  هنک  یم  درد  ماشچ  اباب 
هنک یم  درد  ماهوم  اباب  هنک  یم  درد  ماهاپ  اباب 

هریگ یم  هنوب  نم  لد  نیا  ناج  هیقر  - 62

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یبابرا ربلد  یبابرا ،  رتخد 
یبابرا ردام  هیبش  ردیح و  زیزع 

*****
هریگ یم  هنوب  نم  لد  نیا  ناج  هیقر 
هریمب وت  ياج  هبارخ  وت  هراد  تسود 
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هنیسح طقف  تبل  رکذ  ما  هدینش 
هنیمرحلا نیب  دیلک  وت  ياتسد 

*****
ینوبرهم بوخ و  یب  یب  ما  هدینش 

ینودیم بوخ  ور  اقشاع  بلق  تجاح 
متاگن قلخ  رظتنم  یقشاع و 

متایس مالغ  هگب  یچ  ره  داوخ  یم  یک  ره 
مرادیم تسود  نیسح و  وت  هیبش  منم 

مراذیم یتسود  نیا  ياپب  مینووج و 
*****

ییافو اب  بوخ و  یب  یب  ینودیم  بوخ 
ییالببرک مشب  منم  نکب  راک  هی 

منوم یم  اجنوا  الببرک  مرب  هگا 
منوخ یم  اعد  مرح  يوت  تفرط  زا 

هدایز ردقچ  وت  فطل  هک  منز  یم  داد 
هداد هیقر  ور  هرکذت  نیا  هک  مگیم 

*****

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان  - 63

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان 
تسا هیقر  مان  هدمآ  نیسح  زا  دعب 
البرک هب  ینیسح  خرس  مایق  زا  دعب 

تسا هیقر  مایق  مایق  نیرت  قح  رب 
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زوس ملظ  زوسناور و  زوس و  رفک  زوسناج و 
تسا هیقر  مالک  هبارخ  هشوگ ي  رد 

درکن افو  تبحم  دهع  هب  یسک  وا  نوچ 
تسا هیقر  مان  هب  رشح  هب  ات  هکس  نیا 

دنک ملظ  خیب  دوخ  کچوک  ياهتسد  اب 
تسا هیقر  مارم  مارم  نیرت  یلاع 

داد داب  هب  ار  متس  خاک  تفگ و  هلمج  کی 
تسا هیقر  مایپ  مایپ  نیرت  نینوخ 

تسالبرک زیگنا  هرطاخ  هک  يا  هصق  نآ 
تسا هیقر  ماش  هبارخ ي  هناسفا ي 

قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  درمن  زگره 
تسا هیقر  ماود  زمر  نیسح  قشع 

داهن قح  قشع  قبط  رد  تشاد  هچ  ره  وا 
تسا هیقر  مامت  گنس  تام  وحم و  قح 

صولخ يزابناج و  تبحم و  بتکم  رد 
تسا هیقر  ماقم  ماقم  نیرتالاو 

اه هبارخ  رب  یهگ  تشد و  هوک و  هب  یهاگ 
تسا هیقر  مامز  تسود  قشع  تسد  رد 
دزن در  تسد  يدحا  هنیس  هب  شفطل 

تسا هیقر  ماع  تمحر  نیهر  ملاع 

هتدای میدوب  هنیدم  هک  یتقو  - 64

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتدای میدوب  هنیدم  هک  یتقو 
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هتدای میدودز  یم  لد  زا  مغ و 
هتدای متسد  هب  دوب  وت  تسد 

هتدای متسشن  یم  توناز  يور 
هتدای يدیسر  یم  هار  زا  یتقو 
هتدای يدیرخ  مارب  هراوشوگ 

نوج اباب  هشیمه  نومب  نم  شیپ 
نوج اباب  هش  یمن  بوخ  مشوگ  مخز 

نوج اباب  مریم  یم  مراد  هکنیا  اب 
نوج اباب  مریگب  ور  وت  زا  دیاب 
نوج اباب  هتسشن  نوخب  وت  رس 

نوج اباب  هتسکش  تنودند  ارچ 
نوج اباب  هدوبن  یکی  نم  درد 

نوج اباب  هدوبک  همع  ندب 
نوج اباب  داوخ  یمن  مهرم  نم  مخز 

نوج اباب  دایمن  الاب  مسفن 
نوج اباب  هدرم  هصغ  نم ز  لد 

نوج اباب  هدروخ  یلیس  وت  رتخد 
نوج اباب  ییوب  هدنومن  تلگ  هب 
نوج اباب  ییومع  هن  یشاداد  هن 

نوج اباب  دندیشک  ماهوم و  هکسب 
نوج اباب  ییوم  هدنومن  مرس  هب 
نوج اباب  مرادن  هراوشوگ  الاح 

نوج اباب  مراذ  یم  اکاخ  يور  رس 
نوج اباب  هراد  هلسلس  مدرگ 
نوج اباب  هراد  هلبآ  نم  ياپ 

زونه مرادید  قاتشم  نیبب  اباب  يدمآ  - 65

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

زونه مرادید  قاتشم  نیبب  اباب  يدمآ 
زونه مرادیب  هیرگ  زا  نم  دندیباوخ و  قلخ 

نیبب ار  میافو  ترجه  زا  مداد  ناج  اهراب 
زونه مراد  بل  هب  ناج  تلصو  ماگنه  رد  زاب 

وت مان  میوگن  ات  میور  هب  دز  یلیس  رمش 
زونه مراتفگ  وت  يوکین  مان  دشاب  کیل 

داد رجز  مرجض  هکسب  مداتف  هقان  زا  بشکی 
زونه مرامیب  هتشذگب  ارجام  نیز  یتدم 

تسا نم  رب  رتنابرهم  ردام  بنیز ز  ما  همع 
زونه مراز  لد  يالست  اهبش  دهد  یم 

زامن دناوخ  یم  هتسشنب  یتقاط  یب  زا  هچ  رگ 
زونه مراتسرپ  دشاب  یم  لاوحا  نینچ  اب 
نیبب اباب  رفس  یتفر  بل  هنشت  مدینش  نیا 
زونه مرابرهگ  مشچ  زا  وت  رب  مراد  بآ 

هبات چیپ و  هب  هلاس ،  هس  لد  - 66

تاصخشم

تداهش تبسانم 
ینز فک  روش  کبس 

نیگنهآ بلاق 
یلع فیرش  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبات چیپ و  هب  هلاس ،  هس  لد 
هبارخ نیا  رد  نم ،  رفاسم  يا ،  يدموا  شوخ 

منوج مورآ  منوبرهم ،  يا 
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نک ادخ  رطاخب  نم  هب  یتمحرم 
نک اگین  نم  هب  نکاو ،  وتاشچ 

نک ادص  ناج  هیقر  ونم  هگید  راب  هی 
مدید یم  ور  وت  باوخ  بش  ره  مدیما ،  يدوب  رفس  هک  وت 

متشاذ یم  ومع  شود  ور  رس  متشادن ،  ماپ  تسد و  هب  ریجنز 
*****

هدید رون  يا  مدرگب ،  ترود 
هدیرب نوما  ولهپ ،  درد  نیا  وت ،  رتخد  زا 

ههایس ماشچ  ههآ ،  رپ ز  لد 
هرادن نوج  تاهوم  هنوش ي  ارب  ماتسد 

نم بل  هنشت  نم ،  بش  هام 
هرادن نورزیخ  هیقر  نوخب  نآرق 

هبارش سلجم  دای  هب  هباهتلا ،  رد  ملد  رونه 
يزینک ارب  ونم  نتساوخ  يزیزع ،  رمع  هی  دعب  اباب 

*****

هدرک هنوخیم  سوه  بشما  هرابود  نم  لد  - 67

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدرک هنوخیم  سوه  بشما  هرابود  نم  لد 
هدرک هنومیپ  سوه  هدیرپ  شرس  زا  یتسم 

میراد ییادخ  مه  ام  هک  مغ  روخم  مگیم  ملد  هب 
میراد یئابرلد  رای  تبرغ  تولخ  نیا  يوت 

تساهلد مومت  ربلد  تسارهز  زیزع  ام  رای 
تسایرد ثم  شبلق  اما  هرادن  ینس  وا  هچ  رگ 
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هنوبرهم افو و  اب  اهام  لد  ایرد  رای 
هنور یمن  یلاخ  تسد  شنوخ  رد  زا  ور  یسک 

بابلا حتِفا  هیقر  ای  مینوخب  مه  اب  ات  ایب 
بابلا حتفا  هیقر  ای  میسیونب  نومالد  ور 
تمحر رد  دیاشگب  هیقر  هگا  ینود  یم 

تنج میمش  اپ  ات  رس  میرادن  یمغ  ام  هگید 
هرادن تیبوخ  هیرگ  دلوت  بش  منود  یم 
هراذب نومب  لحم  هی  هیقر  نک  هیرگ  اما 

هشاب یقشاع  ره  دای  هگ  یم  اکشا  هرطق  هرطق 
هشابن ات  هس  زا  رتشیب  دلوت  کیک  ياعمش 

هنود یم  یلد  ره  اما  یئامن  هیرگ  ماوخ  یمن 
هنوم یم  هچنغ  هی  ثم  هیقر  ترضح  رمع 

هدرب ونیسح  لد  هک  ینود  یم  مه  وت  منود  یم 
هدرکچ نیسح  لد  اب  شهاتوک  رمع  نیا  يوت 

دنراذب وداک  هک  همسر  دلوت  نشج  ره  ارب 
دنرایب هیده  کسورع  هیقر  ارب  هک  یکشاک 

کچوک زیر و  گرزب و  مه  یماش  ياه  هچب  هک  ات 
کسورع اب  دننوزوسن  هیقر  ترضح  لد 

هرایم شارب  رس  لگ  تاداس  همع ي  منود  یم 
هرازب شرس  ور  لگ و  ات  هزیر  یم  کشا  هدقنوا 

هراد هقالع  یب  یب  هب  نوج  ومع  ارچ  منودیم 
هراد همطاف  کمن  هیقر  هرهچ ي  هکنوچ 

هزودب رداچ  کی  یکی  هیقر  ارب  الاح  زا 
هنومن رداچ  نودب  نوم  یب  یب  البرک  وت  هک 

هراذب ششوگ  يوت  هک  هرایب  هراوشوگ  یکی 
هرادن مغ  درد و  بات  نوتاخ  هیقر  ادخب 

درک شوماخ  دیاب  ور  اعمش  دلوت  نشج  رخآ 
درک شوگ  ور  یب  یب  ترضح  هدنلب  ياهوزرآ 

هرادن نووت  هکشخ و  هیقر  ياهبل  اما 
هراهب غاب  شبل  ور  اعمش  ندرک  توف  تقو 

میریگ یمن  سپ  ادخب  تسا  هیقر  لام  ام  لد 
میریم یم  ام  هیقر  یب  نم ،  منک  تتحار  راذب 

مناماد رب  سأر  يا  مناناج  يا  ونشب  - 68
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناماد رب  سأر  يا  مناناج ،  يا  ونشب 
میوگب نخس  لگ ،  يا  تیارب  میاه ،  هّصغ  ز 

میوبب ترس  امرف ،  هزاجا  هتفرگ ،  ملد 
ملاع  مدیرب ز  لد  رگید 

مناج قح  دریگب  نک  اعد 
ما هتسخ  شیاه ،  هنیک  و  هنومز ،  زا  نوچ 
ما هتسب  یناگدنز ،  نیا  يور ،  هب  ممشچ 

*****
هقان ما ز  هداتفا  هلان ،  کشا و  هب  بش  کی 

دماین ما  هم  مع ،  میپ  ارچ  يرای ،  يارب 
دماین الاب  هنیس ،  هب  سفن  ولهپ ،  درد  ز 

مدیشک یم  ار  دوخ  یتخس  هب  مدیود ،  شلابند  هیرگ  اب 
ییاهنت باذع ،  درد و  زوس و ،  دوب و  بش 

ینارون هام ،  هی  دمآ  مرانک ،  هگان 
*****

مداد لد  شاه  هّصغ  هب  مداهن ،  شوناز  رب  رس 
هنایشحو يدیلپ ،  هگان  مرانک ،  دمآ 

هنایزات اب  یهاگ ،  تشم و  اب  میور ،  هب  دز  یم 
مدیشک یم  دوخ  ياپ  زا  راخ  مدیود ،  فرط  ره  سرت  اب 

بش نآ  زا  تیارب ،  اباب  میوگ ،  هچ  رگید 
بنیز مد  ایرفب ،  دمآ  میوگب ،  ردقنآ 

*****
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متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت  - 69

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

متسه ترفولین  نم  ینابغاب  وت 
متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 

نم ناماد  هب  نیشنب  نم ،  نامهم  وت  یتسه  نم ،  ناج  زا  رتهب  يا 
(2) مناج نیسح  اباب 

*****
متسه  ترت  نوخ  زا  مشچ  دهاش  نم 

متسه ترتخد  نم  متسه  ترتخد  نم 
ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق ،  صرق  وچ  تیور  رحس ،  ار  نم  ماش  يا 

(2) مناج نیسح  اباب 
*****

متسب وتب  لد  نم  یتسه  ابرلد  وت 
متسم وت  يوسیگ  رطع  زا  نم  بشما 

يرب یم  ارم  بشما  يرخ ،  یم  ارم  زان  يرتسکاخ ،  هام  يا 
(2) مناج نیسح  اباب 

*****
متسد هدش  ممشچ  میوگ  یم  هتسبرس 

متسشنب وت  شیپ  نم  مرادن  رواب 
ترس هتسکش  هچ  زا  ترتخد ،  خساپ  وگ  ترت ،  مشچ  نابرق 

(2) مناج نیسح  اباب 
*****

قبط يوس  هب  میآ  قمر ،  مرادن  رگید  قفش ،  نوچ  دوب  تمشچ 
(2) مناج نیسح  اباب 
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*****

منیسح هلالس ي  كاپ  نم  - 70

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم 
منیسح هلاس ي  هس  يارهز 

ماش هبارخ ي  لد  هب  یجنگ 
مالسا ریفس  مدش  ماش  رد 

منیسح رگید  بنیز  نم 
منیسح رثوک  هروس ي  نم 
مراد مایق  فرش و  حور 

مراد مایپ  الببرک  کی 
نم هلاه ي  تسادهش  رون 

نم هلان ي  تسادخ  ریشمش 
ملاح روش و  قشع و  رگایحا 

ملاخ طخ و  نیسح  نآرق 
نم زا  زارفرس  هدمآ  قشع 

نم زا  زان  هدیشک  سابع 
متسب ياپ  ربص  هنودرگ ي 

متسد يور  روح  هسوبلگ ي 
مجورخ البرک  يداو  زا 
مجورع لهچ  الب  ماش  ات 

تسا هنیرق  یب  هک  نم  خر  هام 
تسا هنیدم  هتفرگ ي  دیشروخ 
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منیسح رتخد  هک  دنچ  ره 
منیسح ردام  هنیئآ ي 

هناشن منت  رب  هتشاذگب 
هنایزات گنس و  ین و  بعک 

مدرب شود  هب  الب  هوک  دص 
مدرم زارفرس  متشگ و  مخ 

دوب نم  يالبرک  همه  ملاع 
دوب نم  يالب  رپس  بنیز 
ماش رب  داب  هرامه  نیرفن 

ماش رد  دندز  ارم  او ...
ار ام  بابک  مغ  دندرک ز 

ار ام  بانط  کی  هب  دنتسب 
مبارتوب زیزع  هکنآ  اب 

مبارش سلجم  هب  دندرب 
دمآ مباوخ  هب  ردپ  هک  بشنآ 
دمآ مباوخ  هب  رحس  دیشروخ 
مدید بآ  باوخ  هب  هنشت  بل 

مدید باوخ  هب  دوخ  هتشگمگ ي 
مدید هراپ  هراپ  رجنح  نم 

مدید هراتس  دوخ  نماد  رد 
متفس خرس  قیقع  هیرگ  اب 

متفگ تسود  هب  دوخ  لد  فرح 
مریگب رب  هب  ترس  راذگب 

مریمب مریگب و  هسوب  کی 
شتسه داد  تفرگ و  هسوب  کی 

شتسد ردپ ز  رس  داتفا 
دوردب تفگ  تفرگ و  هسوب  کی 

دوب یقشاع  لامک و  زمر  نیا 

هدیرب نت  زا  سأر  اب  وت  يدمآ  ام  مزب  رد  - 71

تاصخشم

تداهش تبسانم 
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دیدج نیگنس  هحون  کبس 
نیگنهآ بلاق 

يدهم یمیرکلادبع  رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدیرب نت  زا  سأر  اب  وت  يدمآ  ام  مزب  رد 
هدیمخ هیقر  دق  ارهز  لثم  نیبب  اباب 

(2) ارهزلا نبای  نیسح  اباب  اهنت ،  وت  یب  ما  هدنام  نم 
*****

تسا هناشن  یلیس  برض  زا  نم  کچوک  تروص  رب 
تسا هنایزات  زا  حورجم  میاپ  راوید و  هب  متسد 

دندیشک یم  ارم  يوم  ینیبب  يدوبن  اباب 
دندیرخ یم  ارم  زان  هنایزات  اب  گنس و  اب 

*****
نم مدمآ  الب  ماش  یمور  ناریسا  لثم 

نم مدمآ  اپ  درد  اب  اباب  وت  سأر  دزن  ات 
ییام نامهم  هک  بشما  لگ  يا  دراد  بجع  ياج 

ییافص اب  سلجم  هچ  ارهز  نبای  يدمآ  شوخ 
*****

مینک اعد  مه  اب  دیایب  اقشاع  - 72

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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مینک اعد  مه  اب  دیایب  اقشاع 
مینک البرک  یهار  ور  الد 

مینیشب شحیرض  ياپ  مرح  وت 
مینک اپ  رب  ور  هیقر  هضور ي 

هدموا رد  فرط  مودک  زا  باتفآ 
هدموا رتخد  ندید  اباب  هک 

رفس دوب  هتفر  هک  ینوا  نوج  همع 
هدموا رس  اب  هتشگ و  رب  الاح 

هدش ینومهم  هبارخ  هشوگ ي 
هدش ینوراب  وت  مشچ  نوج  همع 

هدب باوج  رفن  هی  مدرمن  ات 
؟ هدش ینوخ  ارچ  منومهم  بل 

ساسحا رپ  هش  یم  مدوجو  هیقر  یب  یب  مگیم  ات  - 73

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ساسحا رپ  هش  یم  مدوجو  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
سابع یگنشت و  دای  متفا  یم  البرک  دای 

هش یم  ییاوه  نم  لد  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
هشیم ییادخ  نم  لد  ییالببرک  طقف  هن 

اهلگ همه  رطع  دایم  هیقر  یب  یب  مگیم  ات 
ارهز ترضح  هیبش  هگنشق  یلیخ  شاه  هدنخ 
مریمب هصغ  زا  ماوخ  یم  اجنوا  زا  دایم  یکی  ات 

مریگ یم  ازیو  یب  یب  زا  تسین  یمغ  مگیم  ملد  هب 

باوخ عقوم  هنیدم  يراد  دای  - 74
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تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخ  عقوم  هنیدم  يراد  دای 
نم رس  شلاب  دوب  وت  تسد 

یتفگ  مدز  ادص  تنامز  ره 
نم رتخد  هناد  زان  نم  ناج 

*****
يدوب  ین  يور  وت  يراد  دای 

مداتفا هقان  تشپ  زا  مهنم 
مه نم  نم  يارب  يدرک  هیرگ 

مداد یم  هسوب  رود  زا  وت  هب 
*****

دز ناج  ردپ  ما  همع  وت  دعب 
نم رجعم  هب  یمکحم  هرگ 
تفگ مدرک  لاوس  ار  شتلع 

نم رتخد  تسایح  یب  تنمشد 
*****

یتفر یم  هک  يا  هظحل  نیرخآ 
نم رس  زا  دیشک  اپ  تا  هیاس 

يدرک عادو  نم  ریغ  همه  اب 
! نم رتخد  تساجک  یتفگن  وت 

*****

مریسا تقشع  هب  نم  مریما ،  هیقر  یب  یب  - 75

تاصخشم
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حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مریسا تقشع  هب  نم  مریما ،  هیقر  یب  یب 
مریم 2 یم  ریمب  یگب 

*****
هش یم  ییادخ  نم  لد  هیقر  اب 

هش یم  ییالبرک  قشاع و  نم  لد 
هقشع يانم  وت  گنشق  مرح 

هقشمد هب  ور  نم  هبعک ي  هلبق و 
مریقف منم  یملاع  هاش  امش 
مریمب ات  هیقر  مگیم  هدقنیا 
مرادن یسرت  ادخ  منهج  زا 

مرایم طارص  يور  یب  یب  وتمسا 

دینزن منیا  زا  شیب  مدش  ریگ  اپ  تسد و  - 76

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

ترتع ياه  هژاولگ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دینزن منیا  زا  شیب  مدش  ریگ  اپ  تسد و 
دینزن منینچ  نیا  مینتفر  دوخ  هک  نم 
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دیهدن مناما  هچ  زا  مدش  میلست  هک  نم 
دینزن منیمک  هتوب  ره  هتُشپ ي  زا  رگید 

مهب هدروخ  هرگ  هدرک ،  هدرگ  تشم  وسیگ و 
دینزن منیبج  يور  رس و  هب  یگنس  تشم 

مراد یمیتی  کشا  ما و  هراپ  نهریپ 
دینزن منیزح  توص  رب  همه  نیا  دنخشین 

سابع میومع  كانبضغ  مشچ  زا  رود 
دینزن منیمز  هب  مکحم  همهنیا  بضغ  اب 

هتفرگ ملد  هرابود  وت  یب  - 77

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتفرگ ملد  هرابود  وت  یب 
هتفرگ مغ  كاخ  نیا  نویم  هبارخ  نیا  وت 

هرارقیب هک  اهنت  يرتخد 
هرادن اباب  همیتی و  نگیم  همه 

مزیر یم  کشا  مزیزع  یتسین 
هرادیب نم  ياه  هیرگ  اب  ما  هبارخ 

هدرگ یم  رب  هک  هگیم  همع 
هدرکن تشومارف  تاباب 
هرابود يایم  هگیم  همع 

هرادن رواب  ملد  یلو 
*****

ماش هبارخ  يدوبن  بشید 
ماشاداد نشوک  همع  هب  متفگ  تفرگ و  ملد 
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دز ونم  دموا  دب  مدآ  هی 

منید رالاس  رتخد  هیقر  نم  - 78

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منید رالاس  رتخد  هیقر  نم 
منیموس ماما  غاب  هچنغ ي 

مراهبون مراس  همشچ  مباتهام 
منیبج هم  مباهش  مرون  مبکوک 

نم مبنیز  مشچ  رون  ردام  ناج 
منینمؤملاریما بلق  هویم ي 

ممالک نیریش  مرکش  منابز  شوخ 
منینزان منابرهم  مزاونلد 

مبیجن مکاپ  ما  هدنشخر  رهوگ 
منیمسای مریبع  مسای  ما  هلال 

مهام رهم و  ارهز  ناتسب  لگون 
منید رازلگ  رویز  مراذعلگ 

مروش قوش و  مغارچلچ  مرطع  يوب 
منیمث ّرد  ما  هناحیر  ملبنس 

مریغص رهاظ  رد  هچ  رگ  مریبک  نم 
منیقی لها  هلبق ي  نم  ما  هبعک 

تمحر يایرد  یلو  کچوک  مکچوک 
منیمغ روجنر  نیکسم  روای 

مربص هوک  میایح  بجح و  هوسا ي 
منیبم دنوادخ  ضیف  همشچ ي 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 745 

http://www.ghaemiyeh.com


تیالو جرب  هدنبات ي  رتخا 
منیگن ار  ینیسح  مزب  هقلح ي 

اهنت  ياهنت  رتخد  هلاس  هس  نم 
منیشن تولخ  ارس  ناریو  هشوگ ي 

مرادن ار  اباب  نارجه  تقاط 
منیبب ار  وا  يا  هظحل  دش  یم  شاک 
ناج مهد  یم  اباب  سأر  رانک  رد 

منیرخآ عادو  دشاب ،  ازف  مغ 

 ... اهلد یب  یب  ینیملاع ،  رادلد  لد و  وت  - 79

تاصخشم

تدالو تبسانم 
دیدج نیگنس  هحون  کبس 

نیگنهآ بلاق 
يدهم یمیرکلادبع  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ینیع ود  رون  اهلد  یب  یب  ینیملاع ،  رادلد  لد و  وت 
ینیسح نم  بابرا  رتخد  یتسا ،  جئاوحلا  باب  ربلد 

هرادن نومرد  هیدرد  یقشاع 
هرایب هراد  وت  لثم  یسک  ره 

هباذع هباذع  هباذع  وت :  یب  یگدنز 
هباوث هباوث  هباوث  نک :  ماعد  یب  یب 
(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 

*****
تهام تروص  فاوط  هساو  کئالم ،  نومسآ  زا  ندموا 

تهار رس  رب  هتسد  هب  هتسد  يداش ،  روش و  گنهآ  ننوخ  یم 
هراتس رون  اب  دیزیرب  لگ 

هرابود هدش  اباب  نیسح  هک 
مرارق مرارق  مرارق  یب :  منک  راکیچ 
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مرادن مرادن  مرادن  مورآ :  متسم و 
(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 

*****
یتشهب غاب  هژاولگ ي  لگ  یتشرس ،  یمطاف  راگن  وت 

یتشون هنووید  کی  ونم  هک  مدوبن ،  ایند  نیا  يوت  زونه 
ینیسح ماقآ  زان  رتخد 

ینیبنیز تسد  ياصع  وت 
تزان هتشک ي  تسابع  ومع 
تزامن رداچ  رس  ینک  یم  ات 

تسوت مرک  زا  مراد  هک  یچ  ره 
تسوت مرح  وت  مدرد  يافش 

مریگن مریگن  مریگن  ات :  متجاح و 
مر یمن  مر  یمن  مر  یمن  تنوخرد :  زا 

(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 
*****

میراد هضور  رکذ  هنوخ  يوت  مرحم ،  هام  وت  میکیچوک  زا 
میراد هیقر  ترضح  هرفس ي  لاس ،  ره  هخآ  هدرک  رذن  مردام 

هنوبز نیریش  هک  هنود  یم  ادخ 
هنومز بحاص  يولوچوک  همع 

تسا هیما  نعل  نم  بل  درو 
تسا هیقر  تسد  منووید  لد 

هتشون هتشون  هتشون  مبلق : ور  ادخ 
هتشهب  هتشهب  هتشهب  وت : اب  یگدنز 

(3) مبابرا قشع  يدمآ  شوخ 
*****

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اجنیا  - 80

تاصخشم

ماش هبارخ  تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اجنیا 
تسا هلاس  هس  يارهز  هاگترایز  اجنیا 

دنراد هدرمژپ  یلگ  اهیقشمد  اجنیا 
دنراد هدروخ  یلیس  نامهم  لِگ  ریز  رد 

تسا نیما  لیربج  هاگترایز  اجنیا 
تسا نیدباعلا  نیز  هاگتدابع  اجنیا 

بنیز هدناشفا  بالگ  دوخ  مشچ  اجنیا ز 
بنیز هدناوخ  هتسشن  بش  زامن  اجنیا 

هتفهن يدرد  بجو  ره  شکاخ  هب  اجنیا 
هتفخ ماش  یب  يرتخد  هلاس  هس  اجنیا 

هیقر رادیب  مشچ  هتفخن  اجنیا 
هیقر رادید  هب  دمآ  نیسح  اجنیا 

دز قرو  نارجه  رتفد  رب  اضق  اجنیا 
دز قبط  زا  وسکی  هدرپ  هیقر  اجنیا 

تخیر یم  كالفا  نماد  رب  ررش  اجنیا 
تخیر یم  كاخ  هیقر  مادنا  رب  بنیز 

هدیشک نارجه  یکدوک  بش  لد  اجنیا 
هدیرب ياهگر  هتفرگب ز  هسوبلگ 

نیک هیس ز  منت  هدش  ما  هیقر  نم  - 81

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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نیک هیس ز  منت  هدش  ما  هیقر  نم 
نیبب ارم  مغ  ماش  هب  ایب  ردپ  يا 

ما هدید  هتسشن  نوخب  ما ،  همیتی  يا  هلاس  هس 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3  ) ما هیقر  نم 
*****

سخ راخ و  نم ز  ياپ  ود  هلبآ  رپ ز 
سرب نم  داد  هب  ردپ  ناج  ما ز  هتسخ 

نم ناغف  نیبب  ایب  نم ،  ناج  هدیسر  بل  هب 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3  ) ما هیقر  نم 
*****

رفس نیا  زا  مرفاسم  رگد  هدمآ 
ردپ رس  منماد  هب  رگن  ناج  همع 

تهرمه هب  ربب  ارم  ترجنح ،  نوخ  هب  مسق 
نم نیسح  نم  نیسح 

اباب ( 3) ما هیقر  نم 
*****

هتفرگ نوج  يراگنا  هبارخ  هشوگ ي  هب  - 82

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

(3) هیقرلا انأ  یلا  رُظنُا  هاتبا  ای 
*****

هتفرگ نوج  يراگنا  هبارخ  هشوگ ي  هب 
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هتفرگ نوبز  مزاب  شیتآ  کشا و  نویم 
تساباب نوج  هب  هتسب  رتخد  نوج  هشیمه 

تساجک ماباب  یگ  یمن  مریم  یم  مراد  همع 
يدیشک ایچ  مگیم  رفس  زا  دایب  یتقو 

يدیدن یئازیچ  هچ  رازاب  هچوک  نویم 
تسایح یب  ردقچ  شاشچ  یماش  هک  مگیم  شهب 

تساجک يرادن  ربخ  متریغ  اب  يومع 
مدیشک الب  یچ  ره  همسب  هگید  اباب 

مدید یم  ور  وت  يور  مراب  هی  دش  یم  یکشاک 
ندنوزوس ور  اه  همیخ  اباب  هک  مگ  یم  شهب 

ندنوود یم  اراخ  ور  هنهرب  اپ  ور  اه  ام 
ندروآ ریسا  نگیم  ننز  یم  فک  ایماش 

ندروآ ریما  شیپ  ور  یجراخ  هدع  هی 

هنم باتهم  مه  رهم و  ( 2  ) هیقر - 83

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنم باتهم  مه  رهم و  ( 2  ) هیقر
هنم بابرا  رتخد  ( 2  ) هیقر

*****
هنم ناناج  ادخب  ( 2  ) هیقر

هنم ناطلس  رتخد  ( 2  ) هیقر
*****

تساتمه لثم و  یب  شردام  ارهز  وچ 
تسارهز هک  ییوگ  دنز  یم  نوچ  مدق 
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ناتسرپ یم  هاگ  هلبق  هناگی 
ناتسرپ بنیز  ربهر  هیقر 

تسا هیقر  نونجم  هک  مراد  یلد 
تسا هیقر  نویدم  هنیس  رد  سفن 

تسا هیقر  فقو  میگدنز  مامت 
تسا هیقر  فرح  ملد  فرح  همه 

هیقر ماج  یم  تسم  ملد 
هیقر مان  هدش  کح  مبلق  هب 

تسا هیقر  تسه  نم  یتسه  همه 
تسا هیقر  تسد  نم  یتسم  مخ 

هدرک تسم  شهاگن  کی  اب  ارم 
هدرک تسب  اپ  ارم  دوخ  قشع  هب 

یبش ربکا  یلع  هدازهش  تفگ  - 84

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یبش ربکا  یلع  هدازهش  تفگ 
یبلطم تبحم  زا  هیقر  اب 

وت كارتف  هتسب ي  یناهج  ياک 
وت كاردا  هتشگرس ي  کلف  هن 

درک هناوید  تیئارهز  هولج ي 
درک هناورپ  دبا  ات  ار  یملاع 

ییوت نم  زاین  نم  مقحتسم 
ییوت نم  زامن  نم  هاگ  هلبق 

بدا زا  ییوگتفگ  مراد  کیل 
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برع رخف  هوابون ي  يا  وت  اب 
؟ میک نم  هیقر  یناد  یم  چیه 

میکم لوسر  نوچ  لیامش  رد 
نمز ردنا  یفطصم  يارب  زا 

نم وچمه  دماین  یسانلا  هبشا 
لالج رد  لامک و  رد  لامج و  رد 

لاصخ وکین  يا  نم  دننام  تسین 
لیمج لاوحا  فاصوا و  نینچ  اب 
لیدب یب  يا  نم  نوچ  دیآن  دبا  ات 
نایع امنب  تا  هچنغ  نوچ  بل  اب 

نابز نیریش  يا  نم  اب  ار  دوخ  لاح 
افو زا  هیقر  وا  باوج  رد 

اقل وکین  هدازهش ي  ياک  تفگ 
اجک نتفگ  دوخ  لاح  اجک و  ام 

اعدم تقیقح  زج  ار  ام  تسین 
مرظنم ارهز  هک  یناد  یم  بوخ 

مرتخد ار  یلع  نب  نیسح  مه 
تسا نم  رون  زا  قافآ  وترپ 

تسا نم  روط  شتآ  زا  تا  هولج 
ماشم رب  دیآ  نم  زا  ارهز  يوب 

مادم میوب  زا  ملاع  ددرگ  هدنز 
نآ زا  مزاس  نایب  بلطم  نیا  ّرس 

ناشن مراد  اجک  زک  ینادب  ات 
دوبن ملاع  همطاف  يدوبن  رگ 
دوبن مدآ  ینب  لسن  زا  یمان 

تسا یلج  قارِشا  راونا  همطاف 
تسا یلع  یتسه  ملاعرد  وا  وفک 

تسا همطاف  دوجو  دوخ  یفخم  زنک 
تسا همطاف  دوب  یتسه ز  ِیتسه 
همهاو یب  نخس  نیا  میوگ  شاف 

همطاف هیبش  سک  نم  نوچ  تسین 
مرظنم وکین  يارهز  نامه  نم 
مرهوگ هناگی  ار  تمصع  رحب 
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نتشیوخ نسُح  هب  هّرغ  وشم  ناه 
نم دشاب ز  يا  هولج  کی  وت  نسُح 

ءامس زا  ییادن  دمآ  ناهگان 
هادف یحور  همطاف  زیزع  ياک 

دوش لفاغ  رگا  ربکا  يا  هظحل 
دوش لطاب  لطآ و  تقیقح  رد 
رظن وا  زا  يا  هظحل  مریگب  رگ 

ردب ییابیز  نسح و  نیز  دوشیم 
نمز هاشنهش  ربکا  اب  تفگ 

نم نابات  هم  انیعلا  هرق 
تسا نم  ياهیبا  ما  قح  هب  وا 
تسا نم  يالاو  يارهز  یلات 

تسا ّهلا  ما  یبا  ما  لب  هن  وا 
تسا ّهلا  راث  قحب  نم  نوخ  وچمه 

تسا همطاف  راگدای  هناگی  وا 
تسا همطاف  راسگمغ  راگدای 
شنتفر تراسا  زوسناج  حرش 

شنتفگ اباب  رکذ  هبارخ  رد 
دبا ات  شزادگناج  يارجام 

دح دنازوسب ز  ار  ملاع  قلخ 
اه هزین  يور  هب  دنیب  مرس  وا 

اه هقان  زا  نیمز  دتفا  بش  همین 
دنز شیور  لگ  رب  یلیس  مصخ 

دنز شیوم  رب  گنچ  یبیجنان 
مرتخد هبارخ  ردنا  تبقاع 

مردام نوچ  دوش  ولهپ  رب  تسد 
دیدن سک  ملاع  رد  یملظ  نینچ  نیک 

دیزی لاعفا  رب  تنعل  دص  ود  يا 
وا لآ  دیزی و  رب  قح  تنعل 
وا لاثما  رب  لسن و  رب  دبا  ات 

ما هدش  لد  یب  هداد و  مغ  هب  لد  - 85

تاصخشم
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هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ما هدش  لد  یب  هداد و  مغ  هب  لد 
ما هدش  لسوتم  هیقر  هب 

تسا تاداسلا  هدیس  دوخ  هک  وا 
تسا تاجاح  هگ  هلبق  شهگرد 

تسا همه  نانجلا  حیتافم  وا 
تسا همطاف  رسپ  نینزان 

تسا هدش  عمج  وا  رد  قشع  همه ي 
تسا هدش  عمش  وا  هناورپ و  همه 
تسا کمن  ار  ابع  لآ  هرفس ي 

تسا کلم  روح و  هدجس ي  هلبق ي 
وا تسا  ساسحا  ییابیز و  قشع و 

وا تسا  سابع  ربکا و  بنیز و 

ردپ يا  لزنم  لهچ  دوبن  اور  زگره  - 86

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

اه یتیب  کت  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ردپ يا  لزنم  لهچ  دوبن  اور  زگره 
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دوش رفسمه  شردپ  رس  اب  لفط  کی 
*****

هتسد ي 1)  ) تسا نم  باب  رس  نوخ  رپ  رس  نیا  ناج  همع  ناج  همع 
هتسد ي 2)  ) تسا نم  باب  رکیپ  اجک  هب  سپ  ناج  همع  ناج  همع 

*****
مدش هدوس  اضق  ریدقت و  نواه  رد  هکنم 

مدش هدوسآ  هک  دیسیونب  مربق  يور 
*****

تسا هبارخ  رد  یلفط  لآ ا ... ز 
درادن ناتسربق  رهش  نیا  رگم 

*****
دوب هلبق  هب  ور  وت  هیقر ي  اهزور  نیا 

يدمآ رب  رد  ارم  هک  ردپ  يا  منونمم 
*****

دننک یم  هجوج  کی  هب  هلمح  گرگ  هدع  کی 
دنا هدناشن  شغاد  هب  هکیا  هجوج  زین  نآ 

*****
ممسج رب  هک  ردپ  يا  مدش  فیعض  نانچ 

تسا نیگنس  تخس  راوید و  هیاس ي  هداتف 
*****

خیرات رد  تشون  هیقر  شیوخ  گرم  هب 
تسالاک نیرت  نارگ  اباب  بل  هسوب ي  هک 

*****
هنیدم رد  ياهزور  نآ  ریخب  شدای 

مرادن الاح  متشاد  هراوشوگ  ود 
*****

ینام یم  ورف  فرح  زا  دش  هک  ام  تبون 
تشاد ینارصن  بهار  زا  مک  هچ  وت  رتخد 

*****

هیقر يادوس  هب  نم  ایند  يور  مراذیم  اپ  - 87

تاصخشم
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تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هیقر يادوس  هب  نم  ایند  يور  مراذیم  اپ 
هیقر ياضما  هی  هب  تنج  يوت  مریگ  یم  اج 

مر یمن  اج  چیه  هگید  نوا ،  هنوخ ي  رد  زا 
مریگ یم  هلاس  هس  نیا  زا ،  طقف  وماتجاح 

*****
هقشع لها  هاگلبق  اما  هکیچوک  شمرح 

هقشمد رهش  رئاز  اتقو  هی  البرک  یتح 
شرتخد شیپ  هریم  نیسح ،  اقشاع  هاش 

شرس ور  هزیر  یم  لگ  وا ،  يدالیم  بش 
*****

هندب کی  هزانج ي  عییشت  دییایب  - 88

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هندب کی  هزانج ي  عییشت  دییایب 
هنفک یب  ما  هیقر  ندب  دییایب 

*****
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اجک هلال  نداد  لسغ  اجک  هلاسغ  نز 
اجک هلاس  راچ  هس  هچب  نت  يور  يدوبک 

*****
نیبب ربص و  نوا  بنیز و  نیبب  ور  وربا  رب  مشچ 

نیبب ربق و  ندنک  هبارخ  وت  یلاخ  تسد 
*****

ننز یم  هنیس  اه  هچب  ننک  یم  نویش  انز 
ننفک یب  ندب  کی  نوخ  هضور  هکئالم 

*****
هدش البرک  هنت  کی  هدش  اغوغ  هبارخ 

هدش ات  هزانج  عییشت  يوت  بنیز  دق 
*****

بآ شربق  ور  نوا  هزیر  یم  بابر  بلق  هدش  نوخ 
باوخب تحار  هگید  ورب  مکرتخد  هگیم  یه 

*****

هیقر هنوخیم ي  یم  تسم  - 89

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بابرا هلاس ي  هس 
همنید ادخب  همقشع ،  ادخب 

هنم نیئآ  همه ي  ادخب 
*****

هیقر هنوخیم ي  یم  تسم 
هیقر هنووید ي  ما  هنووید 
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مریسا ما  یب  یب  قشع  هب  هکنم 
مریمب شمرح  وت  داوخ  یم  ملد 

هریوک وت  رجه  نم ز  هنیس ي 
هریمب هرادن  تتسود  هک  یک  ره 
یتسه وت  نم  هنیس ي  هکیلم ي 

یتسب وت  ور  هدالق  مندرگ  هب 
یتشهب هکیلم ي  بحاص و  وت 

یتشون ملد  ور  نیسح و  مان 
ییادخ ور  هبشما  مشب  ماوخ  یم 

ییالبرک هیقر  ددم  اب 
يراد ایرد  تعسو  نوچ  يا  هنیس 

يراد ارهز  ترضح  نوچ  يا  هرهچ 

بل درادن  ار  نتفگ  يان  اما  تسا  يدرد  ارم  - 90

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بل درادن  ار  نتفگ  يان  اما  تسا  يدرد  ارم 
بنیز زجب  دشاب  یمن  هگآ  سکچیه  ار  ممغ 

ییآ یم  هناریو  هشوگ ي  یتفگ  تسه  تدای  هب 
ییاج دوب  اجنیا  زا  رتناریو  رگم  مبلق  زجب 

میوس مک  مشچ  غورف  يا  مراظتنا  مشچ  ایب 
میوگ دوخ  نامشچ  نتشگ  وس  مک  زار  ات  ایب 

مدوب تخر  تام  نم  هاش  يا  دوب  هزین  رب  ترس 
مدوب تخساپ  رکف  يدناوخ و  یم  هدید  اب  ارم 

نم رب  دش  هریخ  نمشد  هک  مدرک  یم  وت  ياشامت 
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نم رب  دش  هریت  نودرگ  هک  دز  میور  هب  یلیس  نانچ 
مدروخ کتک  مدرب  ارت  مان  اجک  ره  هچ  رگا 

مدرب ارت  مان  ندروخ و  یلیس  مدیسرتن ز 
ار بل  رب  ناج  دریگ  هک  دمآ  اهراب  مه  لجا 

ار بشما  هدعو  مداد  یناج و  یب  متشگ ز  لجخ 
مزاس لجا  میدقت  وت  زا  مریگب  ناج  ات  ایب 

مزادنا رس  تیاپ  رد  هک  بشما  امن  مزارفارس 

قشع غاب  يوب  گنر و  شوخ  لگ  يا  - 91

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

قشع غاب  يوب  گنر و  شوخ  لگ  يا 
قشع غاد  هدنام  وت  راز  لد  رب 

يا هدرمژپ  يا  هدید  متام  هکسب 
يا هدروخ  یلیس  زور  ره  ودع  زا 

یتخوس اباب  نارجه  زا  بش  ره 
یتخود هبارخ  برد  رب  مشچ 

دوب هراخ  گنس  بلق  نوخ  تمغ  زا 
دوب هراپ  نکیلو  رداچ  یتشاد 
دوب رات  هشیمه  تراسخر  هام 
دوب راوشد  وت  رهب  زا  یگدنز 

دش بآ  یعمش  دننام  ترکیپ 
دش بات  یب  تمغ  غاد  زا  همع 

تشادن یلین  لگ  تراسخر  غاب 
تشادن یلیس  تقاط  وت  تروص 
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دوب هتفر  تراسا  ایوگ  مه  قشع 
دوب هتفر  تراغ  هب  وت  راوشوگ 

كدف يوناب  يارهز  نانچمه 
کمک بش  ره  ار  همع  يدومن  یم 

ار شیوخ  زامن  وت  یناوخب  ات 
ار شیوخ  زاین  زار و  ینک  رس 

تفرگ یم  وخ  تلد  غاد  اب  همع 
تفرگ یم  وا  ارت  يوزاب  ریز 

سب تسا و  هیقر  طقف  نیسح  هرفس ي  کمن  - 92

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

سب تسا و  هیقر  طقف  نیسح  هرفس ي  کمن 
سب تسا و  هیقر  طقف  نیملاع  قشع  يوناب 

*****
تسا هیقر  هّیشوپ ي  زا  یخن  تمصع  راقو و 

تسا هیقر  هیملع ي  هزوح ي  هبارخ  جنک 
*****

تسا هیقر  ملق  اب  نونج  قشع و  هلاسر ي 
تسا هیقر  مرح  رد  یملاع  درد  يافش 

*****
مرارقیب هن  ریسا  هن  مرادن  یسرت  شیتآ  زا 

مراذگ یم  اپ  طارص  ور  هیقر  مگیم  مبل  ریز 
... هرآ و ا هرآ و ا ... هنودیم  ادخ  مبهذم  هیقر  نم 

... هرآ و ا هرآ و ا ... هنود  یم  ادخ  مبل  رب  یب  یب  رکذ 
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هیما نعل  منک  یم  مراد  هنیس  وت  سفن  ات 
هیقر ای  مربق  يور  دیسیونب  مگرم  دعب 

البرک زاوج  رداص  دنک  يربک  بنیز  - 93

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

البرک زاوج  رداص  دنک  يربک  بنیز 
دهد یم  تبون  هب  تبون  شدوخ  ار  زوجم  نیا 

دونشب زوجم  نیا  دریگ  دوز  دهاوخ  هک  ره 
دهد یم  تیولوا  هیقر  قاشع  هب  وا 

دیرگب دراد  لیم  نامسآ  لد  - 94

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دیرگب دراد  لیم  نامسآ  لد 
دراد هیرگ  ام  ینیشن  هبارخ 

تسا فیعض  میاشگ  لکشم  تشگنا  رس 
درایب رد  نم  ياپ  فک  زا  راخ  هک 
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دنیوگن منایچاشامت  ات  ایب 
درادن اباب  هراوآ  لفط  نیا  هک 

تشط سلجم  هدروخ ي  نارزیخ  الا 
دراشف یم  ارم  يولگ  وت  مغ 

تسا یبیرغ  بیجع و  راگزور  بجع 
درامش یم  یجراخ  ارم  يدوهی 

لد هنز  یم  رپ  قشمد  هب  هیقر  قشع  زا  بشما  - 95

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

لد هنز  یم  رپ  قشمد  هب  هیقر  قشع  زا  بشما 
لد هنز  یم  رپ  رحس  ات  شگنشق  دبنگ  درِگ 

هنم بات  بت و  مه  هنیس و  رارق  مه 
هنم بابرالا  تنب  اه  هتشرف  دینودب 

*****
هدیسر ون  راگن  نیا  هام  يور  تسابیز  هکسب 

هدیرپ مه  دیشروخ  گنر  هام  خر  گنر  طقف  هن 
نیسح شوغآ  يوت  هرب  یم  ایند  لد ز 

نیسح شوهدم  هدش  ای  هباوخ  منودیمن 
*****

بشما  رس  مراد  یمن  رب  قشع  هدکیم ي  رد  زا 
بلابل نم  مشونب  هک  یقاب  یم  یقاس  هدب 

هدموا یتسه  لک  هشداپ  رتخد 
هدموا یتسرپ  یم  مسوم  ناراسگیم 

*****
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منز هنوخیم  هب  يرس  هدیشک  مقشع  بشما 
منز هنووید  لد  رب  ور  وت  قشع  شتآ 

مدش هنووید  مدید و  ینودیمن  يدیدن 
*****

 ... ما هناریو  رد  يدمآ  شوخ  - 96

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح همزمز  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ما هناورپ  نم  یعمش و  وت  ما ،  هناریو  رد  يدمآ  شوخ 
منماد هب  نیشنب  ایب و  مناج ،  رتهب ز  منامهیم ،  يا 

*****
ربب تدوخ  اب  ارم  بشما  رخب ،  ار  مزان  مرتخد  نم 

منم ادج  وت  نماد  زا  مریپ ،  لفط  نم  مرینم ،  هام 
*****

قمر وناز  رد  مدشابن  هنایزات  نم  مدروخ  هکسب  زا 
قبط يوس  میآ  هتسشن  بش  لد  نیا  رد  رگ  نکم  معنم 

دوبک تیاهبل  هدش  ارچ  دوب ،  هچ  رگم  تهانگ  وگب 
نم لاوئس  رب  وگب  خساپ  نآرق ،  وت  يدناوخ  ناج ،  ردپ  رگم 

*****
تساجک ترتشگنا  تشگنا و  تساجک ،  ترکیپ  وگب  نم  هب 

نم لاله  وربا  هام  يا  مباوج ،  وگب  مبات ،  چیپ و  رد 
*****

ناوت مرکیپ  رب  هدنامن  ناریپ  دننام  ناج  ردپ  نیبب 
نامک دوش  یلفط  هلاس  هس  هدید  هک  وگب  هدیرب ،  رس 

نم تسد  زا  تحار  همع  دش  نم ،  تسه  يا  بشما  مریم  یم 
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رحس عمش  نوچمه  مزوسب  متسه ،  هلاس  هس  متسه ،  هلان  رد 
*****

لالح ارم  نک  ناج  همع  يا  لاصو ،  ار  نم  حبص  هدیسر 
رفسمه يا  رادهگن  ادخ  میاصع ،  يدوب  میاونمه ،  يا 

دراب یم  هرابود  يداش  لگ  نامسآ  ز  - 97

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

(4) بابرالا تنب  هیقر 
*****

دراب یم  هرابود  يداش  لگ  نامسآ  ز 
دراب یم  هراتس  ناناج  مدقم  ياپب 

دیآ  یم  رای  هک  هدژم  هدب  ناهج  ناهج 
دیآ یم  راهب  بشما  لد  هب  دز  هدیپس 

دیآ یم  رارق  هدیمر  ياه  هنیس  هب 
دیآ یم  راگن  ملاع  همه  الص  الص 

دیاس یم  هدید  هب  ار  شرد  كاخ  هتشرف 
دیآ یم  هیقر  بابرا  کچوک  لوسر 
نیع ود  رون  هدیسر  دمحم  لآ  يارب 

نیسح سای  رطع  بشما ز  هدش  رپ  هنیدم 
تسا قشع  هلالس ي  تمصع  نمادز  یلگ 
تسا قشع  هلاس ي  هس  نیسح و  ناجزیزع 

متسم رس  رامخ و  یقاس  هدب  وبس  وبس 
متسه تا  هیقر  قشع  هداب ي  ریسا 

هتشگ وت  ریقف  یتسه  ملاع و  مومت 
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هتشگ وت  ریسا  لضفلاوبا  هک  يا  هدرک  هچ 
هساسحا اپ  ارس  ور  ومع  يور  هدید  ات 

هسابع دیرم  هیقر  هک  نگیم  همه 
نیا تسا  قشع  ریسا  اما  شمتفگ  هلاس  هس 
نیا تسا  قشمد  هش  تاداس  همع ي  هیبش 
تفرگ هیرگ  ياوه  زاب  لد  متفگ و  قشمد 

تفرگ هیقر  دای  هب  هدیمر  لد 
ییاهنت جنک  هب  هبارخ  دوب و  قشمد 

ییاشامت هدش  يریپ  رتخد  هلاس  هس 
وسیگ ره  رات  هب  نوخ  در  دوب و  قشمد 

ولهپ رب  هتفرگ  یتسد  هدیمخ و  يدق 
شندب نت و  نآ  زا  هدنام  هچ  تفر و  نیسح 

شنهریپ هنیس  هب  وا  رس  هزین  يور  هب 

ریجنز دنب  رد  نم  تسد  - 98

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ریجنز دنب  رد  نم  تسد 
دوب ردپ  ناتسد  هب  كدوک  نا  تسد 

ریشمش قرب  ام  رس  رب 
دوب ین ) يور   ) رفس رد  مناولهپ  يومع  نوچ 

*****
ناریو گنس  نم  شلاب 

اباب شوغآ  نارتخد  هاگباوخ 
داب دای  ناراگزور  نآ  داب  دای 
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اباب شود  يور  هب  رس  مداهن  یم 
*****

مراد هراتس  بش  ره  ممشچ  نامسآ  رد  - 99

تاصخشم

تداهش زا  لبق  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مراد هراتس  بش  ره  ممشچ  نامسآ  رد 
مراد هرامه  لد  رب  یهآ  هدیدب  یکشا 

دز متروصب  یلیس  یپایپ  سب  نمشد ز 
مراد هراوشوگ  هن  مرهب  هدنام  شوگ  هن 

يدرک هنیدم  دای  يدید  وچ  ارم  يور 
مراد هرابود  یغاد  تبیصم  نیا  زا  مه  نم 

يداهن مه  يور  رب  هدید  ود  ارچ  مناد 
مراد  هراپ  یکاخ و  یسابل  نم  هک  يدید 

مدرک هیرگ  حبص  ات  هبارخ  رد  بش  ره 
مراد هراخ  گنس  نوچمه  یلد  رگم  رخآ 

هنیا يدرمناوج  مسر  هگم  انوملسمان  - 100

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

کیروکلوف بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

هنیا يدرمناوج  مسر  هگم  انوملسمان 
هنیشب اباب  رس  رانک  دیاب  يرتخد 

هراد لد  هیقر  اما  دیرادن  لد  امش  هگا  ایماش 
هنیبب اکاخ  ور  اباب  رس  هنوت  یمن 

هریگب هیقر  زا  ور  رس  دایب و  رفن  هی 
هریم یم  هراد  هیقر  دینک  ربخ  بنیز و 

هلال يوب  هدش  رپ  هرابود  ما  هنیس  وت  - 101

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلال يوب  هدش  رپ  هرابود  ما  هنیس  وت 
هلاس هس  هچنغ ي  کی  تسد  وت  ملد 

ههاشداپ رتخد  قشع  هک  يا  هلاس  هس 
هماشچ رون  تسه و  هیقر  شمسا 

متسه هیقر  گس  هدنب و  هنودیم  ادخ 
متسم تسم  هشیمه  نیسح  هلال ي  ماج  ز 

(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****

هریگب مزا  ور  وت  هتساوخ  هک  ره  هریمب 
هریم یم  مغ  مبلق ز  هیقر  یب  هک 
هریسا شاپب  ملد  لوا  زور  هخآ ز 

هریگ یم  شلد  ملاع  هیقر  یب  هک 
مشاپ كاخ  هشیمه  مگ  یم  مزاب  مراد  نوج  ات 

مشاگن هدنب ي  هک  مگ  یم  ملد  هپت  یم  ات 
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(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****

هشیم هیقر  گس  ینیسح  دش  یسک  ره 
هش یمن  نیسح  قشع  هیقر  یب  هک 

هنومسآ هلبق ي  شزامن  كرداچ 
هنود یم  ادخ  هنیسح  لد  رون 

یتسه نومسآ  وت  هنیسح و  هراتس 
یتسرپ یم  يادخ  نیسح  رتخد  هیقر 

(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****

هنیسح هراتس ي  یتسم  نومسآ  وت 
هنیع ود  رون  لضفلاوبا  شومع  هساو 

هدرک هنوخ  هنیس  وت  موصعم  هاگن  نوا  اب 
هدرک هنووید  شقشع  اب  ونم  لد 

متسه تسوت  تسه  وت ز  تسم  هیقر  منم 
متسه هیقر  گس  نیملاع  هب  یلج  مگیم 

(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****

تراغ يدرک  ور  ملد  تامشچ  اب  يدموا و 
تحار باوخ  هی  هدنومن  مارب  هگید 

مریمب تاپ  شیپ  هک  ییاج  هب  دنوسر  ونم 
مریگب نوج  ات  هیقر  مگب  مزاب 

هنومک ثم  شدق  نّویرپ  هلاس ي  هس 
هنودیم ادخ  نوا  ضراع  هدوبک 

هنویزات نوشن  هلال  يور  هدید  یک 
هنویشحو ّیلیس  در  هنوگ  ور 

مدروخ یم  کتک  تاجب  البرک  وت  مدوب  یکشاک 
مدرم یم  وت  ّيا  هلبآ  ياهاپ  هصغ ي  ز 

(2  ) ناج یب  یب  يددم  يددم  يددم  هیقر  ای 
*****

ناج هیقر  ناهج  ناج  وت  ناج  يادفب  يا  - 102

تاصخشم
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حدم تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناج هیقر  ناهج  ناج  وت  ناج  يادفب  يا 
ناج هیقر  نانج  غاب  ناهن  وت  هاگن  هب  يا 

ناج هیقر  ناروف  رد  مغ  وت  کچوک  لد  رد 
ناج هیقر  ناور  حور و  ییوت  نت و  کی  همه  ام 

*****
يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت 

يا هلاه  وت  یهام و  وت  يا  هراتس  يرهم و  وت 
يا هلالس  ار  دوج  وت  اخس  هلیبق ي  زا  وت 

يا هلاس  هس  رتوبک  مرک  هنایشآ ي  رد 
*****

همطاف هام  وت  خر  یلع  رثوک  وت  بل 
همطاف هاج  لالج و  وت  دوجو  رد  هتشرس 

همطاف  هآ  زوس و  هب  وت  ياه  هلان  هب  مسق 
همطاف هاگن  دوب  وت  مشچ  شوگ  هب  ناهن 
ناج هیقر  ناغف  منک  وا  دای  هب  وت  دایب 

*****

هلان ِرُپ  هدش  هبارخ  رگنب ،  - 103

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلان ُِرپ  هدش  هبارخ  رگنب ، 
هلان ادص  دایم  ادص  هی 

هلاس هس  هی  هلاس  هس  هی  هلاس  هس  هی  هنک  یم  هیرگ 
هلان اب  نامز  نیمز و  بشما ، 
هناخ هچوک و  ره  رهش و  ره 

هلاس هس  اب  هلاس  هس  اب  هلاس  هس  اب  هنک  یم  هیرگ 
میور شکب  یتسد  ایب ،  اباب ، 

میوم هدش  دیپس  نیبب ،  ایب ، 
(3 (؟ درک میتی  یسک  هچ  هاتبا ،  ای 

*****
هدرس کیرات و  وت  یب  ایند  اباب ، 

هدرد ُِرپ  منت  مومت 
هدرگ یمن  هدرگ  یمن  هدرگ  یمن  رب  تاباب  نگیم 

دنتسپ ردقچ  هفوک  مدرم  اباب ، 
دنتسب وتلاس  هس  ياتسد 

دنتسکشب دنتسکشب  دنتسکشب  اباب  مولهپ و 
تسین ینووت  هگید  ماه ،  وناز ،  هب 

تسین ینومک  شدق  نم ،  نوچ  یلفط ، 
(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 

*****
اپ رب  هبارخ  وت  هدش  يروش ، 

اوآ هلان و  هیرگ و  هب 
اباب یپ  اباب  یپ  اباب  یپ  هدرگ  یم  یلفط 

اغوغ هدش  ماش  هبارخ ي  رگنب ، 
الوم رس  یقبط  يوت 

ارهز روش  ارهز  روش  ارهز  روش  دنتفرگ  همه 
دمآ مرفاسم  ایب ،  همع ، 

دمآ رس  ياپ  اب  نم ،  ي  اباب ، 
(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 

*****
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هزرل یم  نومسآ  لد  وت ،  اب 
هزرل یم  نوشکهک  لد 

هزرا یمن  هزرا  یمن  هزرا  یمن  امش  یب  ایند 
هراخ امش  مرک  شیپ  متاح ، 

هرایم مک  تشیپ  لیئربج 
هراذیم رس  هراذیم  رس  هراذیم  رس  تاهاپ  ور  اباب 

متسه وت  مالغ  نیبب ،  یب ،  یب 
متسد نکن  اهر  تومع ،  نوج ، 

(3 (؟ درک ممیتی  یسک  یچ  هاتبا ،  ای 
*****

نک هیقر  مان  هب  ماع  يالص  یقاس  - 104

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نک هیقر  مان  هب  ماع  يالص  یقاس 
نک هیقر  ماج  هداب ي  بارخ  ار  ام 

گنرد یب  هلال  حدق  رد  زیرب  شتآ 
نک هیقر  ماش  بناج  هب  ناور  هگنآ  و 

ار يانم  فیخ و  هورم و  افص و  یعس و 
نک هیقر  ماقم  نکر و  يادف  اجکی 

تمحرم تنیسح ز  ناج  هب  همطاف  ای 
نک هیقر  مالغ  رشح  زور  هب  ار  ام 

هتسشن هنووریو  جنک  هنیدم ،  هاش  رتخد  - 105

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنیدم  هاش  رتخد 
هتسشن هنووریو  جنک 

هنیدم  يوناب  لثم 
هتسکش شولهپ  دگل  اب 

هرادن  نت  هب  یقمر 
هتسخ یگدنز  زا  هدش 

*****
یکاخ  ینوخ و  شتروص 

ههایس افج  زا  شنت 
راوید يور  هتشاذگ  رس 
ههارب مشچ  هک  منومگ 

*****
هتسخ  لفط  منود  یمن 

هدیشک اهتبیصم  هچ 
هرادن  شتروص  هب  گنر 

هدیمخ شتماق  دق و 
*****

هتسشن  ششیپ  ییوناب 
هرارقیب بیکش و  یب 

مورآ  هتسهآ و  هراد 
هرایم رد  راخ  شاهاپ  زا 

*****
هتفرگ  هیرگ  زا  شادص 

هزورف یب  رات و  شامشچ 
همع  هگیم  هراشا  اب 
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هزوس یم  یلیخ  ماپ  فک 
*****

همع  وگب  همع  وگب 
هنیمز ور  اباب  ارچ 

شتسد  وت  راذب  متسد و 
هنیب یمن  هرات  مامشچ 

*****
اجنیا زا  ربب  تدوخاب 
هرادن تقاط  ترتخد 
منومب هگا  مسرت  یم 
هرابود موم و  نشکب 

*****

منک یم  ییافص  بشما  دوش  رگ  - 106

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
يا همزمز  هیثرم  کبس 

يونثم بلاق 
نیسح ریما  ینیسح  ریما  رعاش 

زبس گرب  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منک یم  ییافص  بشما  دوش  رگ 
منک یم  ییادخ  ار  میاه  هژاو 

نک دادما  نم  تسد  رد  ملق  يا 
نک دایرف  هدمآ  گنت  ما  هنیس 

نک زاجعا  نم  تسد  رد  ملق  يا 
نک زاب  ار  ملد  درد  هرفس ي 

نکم یناملس  رکف  رذوب  دای 
نکم یناملسم  رگید  وش  ربگ 

دننز یم  تلذ  رهم  جراوخ  نیا 
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دننز یم  تلوگ  هزور  زامن و  اب 
دننک یم  تگنن  لهج و  نامهیم 

دننک یم  تگنر  رکذ  دوجس و  اب 
دنا يدرد  یب  یپ  ناراک  هیس  نیا 
دنا يدرمان  يراوخناوخ و  یپ  رد 

نکم یماخ  یگتخپان ،  ردقنیا 
نکم یماندب  یئاوسر و  رکف 

شابم تلفغ  هیاس ي  رد  ردقنیا 
شابم تلذ  تنم و  راب  ریز 

وش دادیب  وش  دایرف  وش  هلعش 
وش دازآ  سفق  زا  اشگب  لاب 

شاب درد  لها  جنر و  زوس و  لها 
شاب درم  ار  یتعاس  کی  لقاال 

تشز کین و  مه  زا  وچ  دش  اراکشآ 
تشون یم  دوخ  ملق  رگید  نیا  زا  دعب 

نک زاب  ار  دوخ  ناوخ  اهلاراب 
نک زاسمد  ارم  تنازیزع  اب 

نک هداس  ایر و  یب  تهاگن  اب 
نک هدالق  نک  ریجنز  مندرگ 
هدب مدایرف  وت  یشوماخ  ياج 
هدب مدای  یقشاع  مسر  هار و 

تشز بوخ و  راگدرورپ  ناهگان 
تشون یم  لد  ذغاک  گرب  يور 

منک تنونجم  تسم و  يراد  تسود 
منک تنویدم  شیوخ  رب  دبا  ات 

منک یم  تنیش  روش و  رپ  ما  یم  اب 
منک یم  تنیسح  دنزرف  تسم 

منک یم  تنیرق  مغ  الب و  اب 
منک یم  تنیشنمه  هیقر  اب 

منک یم  تمالس  یتیگ  رتخد 
منک یم  تمان  هب  ار  مگناد  شش 

منک یم  تسای  قرغ  هیقر  ای 
منک یم  تسامتلا  هلاس  هس  يا 
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دننک یم  مباوج  متفر  اجک  ره 
دننک یم  مبارخ  هنعط  اب  هک  ای 

موش رت  اهنت  راذگم  نیا  زا  شیب 
موش رتاوسر  قلخ  نایم  رد 

تسا هدرک  مبارخ  تمولظم  مشچ 
تسا هدرک  مبابک  تحورجم  ياپ 

ریگم ور  مشیپ  همع  نم  مدیس 
ریگم ولهپ  رب  تسد  نتفر  تقو 
منک یم  تیادف  نم  ار  میتسه 

منک یم  تیاصع  ار  میاه  هناش 
ینک مّیئادخ  ایآ  دوش  یم 

ینک مّیئالبرک  هیقر  ای 
منک یم  تیانث  اجنآ  مور  یم 
منک یم  تیاعد  نم  اباب  شیپ 

قیاقش قرغ  يرحس  قشاع ،  نشور و  يرحس  - 107

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

لیوط رحب  بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناشفا و رز  ناشفا و  لگ  قافآ  همه  ناریح ،  هریخ و  یبش  هب  ناـبیرگ ،  كاـچ  يرحـس  قیاقـش ،  قرغ  يرحـس  قشاـع ،  نشور و  يرحس 
نارازَه  زاوآ  زیربل ز  همه  ناوخ ،  لزغ  ناغارچ و 

مطالت هب  هنارت ،  هب  مخ ،  نیرت  شون  یم  ز  مسبت ،  ياهلگ  ُِرپ  ّمنرت ،  قرغ  اه  تشد 
هچ كاـخ ،  نیا  رد  تسا ،  يروط  هچ  تسا ،  يرون  هچ  هاگنابـش ،  هچوـک  ره  هب  هار ،  ره  هب  هاـم ،  زا  ینماد  کـلف  ماـب  زا  هتخیر  يرحس 

تسا  يروش  هماگنه ي 
سای  نیرت  سای  لگ  رطع  زا  رپ  ساملا ،  هّکت ي  نیمز  ساسحا ،  هظحل ي  نامز  هراتس ،  يوسیگ  هقلح ي  رد  هک 

هنیس هناخبرط ي  ز  هدیمرب ،  لد  رگ  َو  هدیرپ ،  لقع  رگ  َو  هدیمر ،  شوه  رگا  شرع ،  زا  رت  شرع  نیا  زا  شرف ،  نیا  زا  مزب ،  نیا  زا  اتفگش 
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تـسا يرون  هچ  بابرا ،  هناخ ي  ِرَد  باتهم ،  شراب  بش  باوخ ،  یب  هدید ي  ره  ییایؤر  بش  نیگن  هب  هنیدم ،  هب  ات  رگد  ياه  لد  یپ  ، 
تسا  يروش  هماگنه ي  هچ  هناخ  نیا  رد  تسا ،  يروط  هچ  تسا ،  يروش  هچ  ، 

هناخ نیدب  تسا ،  زارد  هک  شتسد  ود  تسا و  زاین  قرغ  مدق  هب  ات  رس  َو ز  ار ،  افـص  ار و  انم  ار و  شدوخ  هدرک  مگ  هک  ار ،  امن  هلبق  نیبب 
تسا  زار  هلاه ي  رد  هک 

ربکا  هدش  الیل ،  هدش  ادیش ،  هچ  نونجم ،  هچ  بات ،  یب  هچ  رسکی ،  یتسم  نیا  رد  رطعم ،  مزب  نیا  رد 
هراسخر ي هب  تسافوکـش  هدـنخ  لـگ  َو  بلاـبل ،  قشع  زا  دـش  هک  بش ،  نیمه  تسه ،  یبش  هدـنخرف  هچ  تسه و  يرحـس  كراـبم  هچ 
هچ رادملع ،  بات ،  یب  شُک  فسوی  هرهچ ي  نآ  زو  رادلد ،  راشرـس ز  تماق  نآ  زو  رادیب ،  ییاشامت  مشچ  نآ  زا  دـناد  ادـخ  و  بنیز ، 
 ، شیوخ یب  هچ  قاتشم ،  هچ  يرامش ،  هظحل  زا  رپ  يرارق ،  هن  يربص  هن  يراهب ،  ماش  نیا  رد  رادید ،  مد  رد  شلد ،  هب  اپ  رب  هدش  نافوط 
هچ تسا ،  يروـط  هچ  تسا ،  يروـن  هچ  تسا ،  يرعـش  هـچ  تـسا ،  نیـسح  زاـن  لـگ  زورفا  لد  زیگنا و  لد  رطع  رظتنم  دـنز و  یم  مدـق 

تسا  يروش  هماگنه ي 
يا هقادنق  هب  هدیچیپ  و  سای ،  لگ  گرب  زا  يا  هلُح  رد  هک  دید  دش و  زاغآ  يرشحم  دش و  زاجعا  هظحل ي  دش و  زاب  رد  هک  زاب ،  دش  هچ 
يور زج  هب  تسا  هدیدن  هک  یمشچ  هب  تسا ،  هدید  هک  هولج ،  نیرت  زان  نیرت ،  سای  یلع ،  نب  نیسح  شوغآ  رد  نیما ،  لیربج  رپهـش  زا 

شنیسح 
هتشرف هوبنا  هب  درک  ور  لضفلاوبا  هاگان  و  تساهنت ،  ییاباب و  ییاشامت و  تسارآ ،  لد  تسایرث ،  اویش و  هچ  تسایرد ،  لگ  شمـشچ  ود 
تـسم رـس  لد و  یب  نینچ  قوش  زا  دـیزیرم ،  دـیدرگم و  هنوگ  نیا  لـگ  درِگ  رب  رگد ،  هتـشرف ،  جوف  يا  و  کـئالم ،  غاـب  ـالا  دومرف ،  و 

جوف يا  و  کئالم ،  غاب  الا  مرن ،  َِرپ  مرگ و  سفن  زا  دوش ،  هدرزآ  شخر  دـیاش  هک  شدـینک ،  زان  دوخ  رپ  لاـب و  هب  هک  اداـبم  دیـصقرم ، 
دیاش هک  شدینک ،  زان  دوخ  رپ  لاب و  هب  هک  ادابم  دیصقرم  تسمرـس  لد و  یب  نینچ  قوش  زا  دیزیرم ،  هنوگ  نیا  لگ  گرب  رگد  هتـشرف ، 

و هآ ،  کی  هسوب ي  رد  هنیآ  زا  رت  هنییآ  و  ساـسحا ،  ینعم  زا  رت  ساـسح  دوب  لـگ  نیا  هک  مرن ،  رپ  مرگ و  سفن  زا  دوش ،  هدرزآ  شخر 
نیا زا  یگربلگ  رس  رب  نیـشنم ،  نیریـش  منبـش  يا  و  سای ،  زا  رت  سای  خر  درگ  زا  ینک  يروبع ،  هک  ادابم  و  يرود ،  هنیآ  نیا  زا  هآ ،  يا 
وگب هرهچ  نیا  رد  نیا ،  تسا  لد  ِنیریـش  هک  نیا ،  تسا  لگ  هچ  ایادخ  نینچ ،  تسوت  اب  هک  راب  نیا  دـنک  شدوبک  هک  مسرت  هک  هچنغ ، 
یلد هآ و  رپ  هنیـس ي  اب  یکـشا و  من  هب  بنیز  هک  لضفلاوبا ،  ناریح  هلاو و  همه  تام ،  همه  وحم ،  همه  تسیک ،  ِلَـثَم  نیا  وگب  تسیک ، 

دوقفم و رهوگ  نامه  هک  هن ،  یلع  نب  نیـسح  زان  كرتخد  نیبب ،  ساـبع  همطاـف  رـسپ  يا  نینب ،  ما  رـسپ  اـب  نینچ ،  تفگ  نیمغ ،  تخس 
ماش ره  هب  حبص و  ره  هب  هک  ینامه  کمن ،  ارهز و  ترـضح  لد  مخز  كدف ،  بصغ  كدف و  ثیدح  دوب  یم  هک  دوجیذ ،  يوناب  نامه 

زورما هدمآ  زاب  هک  تسا  نامه  دود ،  نامه  هلعش ،  نامه  هناخ ،  نامه  دوب ،  وا  تبحص  طقف  ، 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  - 108

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 
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هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدمآ  رفس  زا  نم  يهدرک  رفس  رای 
هدمآ  ردپ  هک  منک  تنیز  ار  هبارخ 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

وت  يوس  مروآ  زامن  نم  يا و  هبعک  وت 
وت  يور  لگ  زا  رابغ  میوش  دوخ  کشا  اب 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

دندز  یم  مکمن  لد  مخز  هب  مدق  مدق 
دندز  یم  مکتک  متفگ و  یم  ردپ  ردپ 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

نیبب  ار  متروص  يدوبک  ردپ  ناج 
نیبب ار  متماق  مدش ، تردام  هیبش 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
*****

مبت  بات و  هدش  ما  هنیس  نورد  سفن 
مبل  لعل  وت ز  ولگ  زا  مریگ  هسوب  نم 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

*****
ياهدروآ  نم  َِرب  نوگ  هلال  راذع  ارچ 

ياهدروآ  نم  َرب  نوخ  هب  هقرغ  نساحم 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدَمآ  شوخ 

*****
ناترای  قح  تسد  نارهاوخ ! اههمع و  يا 

ناترادهگن قح  ردپ ،  هارمه  هب  متفر 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

*****

رحس دش  مقارف  ماش  - 109

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 777 

http://www.ghaemiyeh.com


تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رحس  دش  مقارف  ماش 
رفس زا  دمآ  میاباب 

نامهم هدیمرآ  نم  نماد  رب 
ناغارچ وا  هدرک  ار  مکیرات  مزب 

شنوخ رپ  رس  رگنب  همع  هآ 
شنوگلگ بل  بشما  مسوب  یم 
(2) یمیتی درد  زا  ياو 

*****
يدمآ رید  ارچ  اباب 

يدمآ ریپ  مدش  یتقو 
يریسا هقرخ ي  مدیشوپ  اباب 

يریگب لغب  رد  ار  نم  ییآ  یم  یک 
متفخ نیمز  رب  اهبش  اباب  هآ 

تفگ یم  همع  زا  رود  بل  ریز 
(2) یمیتی درد  زا  ياو 

*****

مبارخ لاح  لد و  زوس  نیبب  همع  - 110

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مبارخ لاح  لد و  زوس  نیبب  همع 
مباوخ مرگ  شیاپ  يور  ایؤر  هب  مدید 

مبات ربص و  هدنامن  رگید 
ودناوخ هدنخ  اب  ارم  مدید 

ودناشن شوناز  يور  رب 
نم رس  رب  ینابرهم  زا  دیشک  یتسد 

نم ردام  هیبش  يا  تفگ 
نم رهاوخ  مشچ  رون  يا 

نم رتخد  ترانک  رد  بشما  مباوخ  یم 
(3) وک نم  ياباب  وگب  همع 

*****
همع نک  يراک  رفس  زا  دیآ  یم  اباب 

همع نک  يرای  موش  هدامآ  مهاوخ  یم 
همع نک  يراد  وربآ  وت 

هراپ تسه  مسابل  همع 
هراوشوگ مرادن  یتح 

مریمب هصغ  زا  هک  ات  هدنامن  يزیچ 
دیآ بشما  رگ  نم  ياباب 

دیآ بل  رب  ناج  وا  مرش  زا 
مریگب ششوغآ  رد  ات  مرادن  یتسد 

*****
دش قفش  گنر  نامسآ  دیسر و  نامهم 

دش قبط  ياج  منماد  نابزیم و  نم 
دش قمر  یب  متسد  سوسفا 
نازرل تسد  کی  مدنام و  نم 

ناریح توهبم و  دش  هک  یمشچ 
دش يرتسب  میاپ  يور  هک  يرس  نآ  رب 

مخز نامسآ  کی  وگب  هن  رس 
مخز ناهد  یتح  شا  هشوگ  ره 
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دش يرتسکاخ  رونت  کی  جنک  هب  ایوگ 
*****

هتسشن هنوریو  كاخ  ور  يرتخد  هی  - 111

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتسشن هنوریو  كاخ  ور  يرتخد  هی 
هتسب وشامشچ  وشاباب  رکف  وت  هتفر 

هتسکش شلد  هدش  هتسخ  امدآ  زا 
*****

هتفرگ شادص  وا  هدرک  هیرگ  هکسب  زا 
هتفرگ شاباب  ندید  يارب  شلد 

هتفرگ شاوی  وشاهوزاب  ریز  همع 
*****

هدرک يزاب  هن  هدز  بل  ییاذغ  هب  هن 
هدرگ یم  رب  اباب  هک  اه  هچب  هب  هتفگ 

هدرگب شرود  دایب  شاباب  داوخ  یم  طقف 
*****

هدنوشوپ يرسور  اب  ور  شدیپس  يوم 
هدنوشک شاتشگنا  يور  ات  وشنیتسآ 

هدنوزوس ور  بنیز  یتسه  شراک  نیا  اب 
*****

مریس ناهج  ناج و  زا  هدرک  ترجه  هک  اباب  ایب  - 112

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مریس  ناهج  ناج و  زا  هدرک  ترجه  هک  اباب  ایب 
مریگرد  هیرگ  اب  مرب  زا  یتفر  هک  يزور  نآ  زا 

اباب  منک  یم  يرامش  هظحل  تندید  يارب 
مرید  دوب  مرادید  هب  ییآ  مه  دوز  هچ  نآ  ره 

رکیپ  رد  هللاراث  نوخ  نم  یهللاراث و  وت 
مریوصت  وت  نینوخ  هجو  رب  نم  هللا و  هجو  وت 

مدوب  مردام  ارهز  وچ  مه  تحالم  نسُح و  زا  نم 
مرییغت  تسا  هداد  شطع  دیشروخ و  زوس  نکیلو 

دشاب  یلکشم  میارب  زا  مه  نتساخرب  اج  ز 
مریپ ؟ یکدوک  رد  مغ  درد و  زک  دنک  یم  رواب  هک 
شاب  منفد  نفک و  رکف  هب  بشما  ناج  همع  ار  ادخ 

مریم یم  هک  نم  دیاین  ای  دیایب  اباب  رگا 

رهطم سای  کی  دینیبب ،  دیزیخ و  - 113

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رهطم سای  کی  دینیبب ،  دیزیخ و 
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هلاس هس  يارهز  کئالم ،  شود  رب 
دمآ رای  ناگدش  نونجم 

دمآ رادلد  هناحیر ي 
دمآ رازلگ  يوس  هلال 

هیقر ای  یب  یب 
اباب رمع  يالیل  يا  ارهز ،  نیسح  قشع  يا 

هیقر ای  یب  یب  الوت ،  لها  بوبحم 
نیسح ای  بابرا  نیسح  ای  بابرا 

هرن تدای  ام  يدیع 
*****

دش  نیشن  هنوخ  مغ  هنیس ،  يوت  تسین  لد 
دش نیرب  شرع  نوچ  هنیدم ،  رهش  زاب 

یساسحا هنیآ ي  وت 
یسای ارهز  ترضح  نوچ 

یسابع ومع  بوبحم 
یقشمد هام  وت 

ینیسح یتسه  رمع و  ینیبنیز ،  بوبحم  وت 
هیقر ای  یب  یب  ینیملاع ،  مشچ  رون 

نیسح ای  بابرا  نیسح  ای  بابرا 
هرن تدای  ام  يدیع 

*****
هتشون هلمج  نیا  تنج ،  رد  رس  رب 

هنیمرحلا نیب  هتشهب ،  هک  اجنوا 
کئالم تسد  اب  لوا ،  زا  هک  یکاخ 

هنیمرحلا نیب  هتشرس ،  هب  مناج 
هنامیپ  یم  متسم ز 

هناگیب مأوت  ریغ  زا 
هناوید ره  هگلزنم 

هنیمرحلا نیب 
نانج باتهم  شیوسکی  ناهج ،  ود  سمش  شیوسکی 

هنیسح سابع و  ناش ،  هناوید  دش  ملاع 
یلع  سابع  یلع  سابع 

هرن تدای  ام  يدیع 
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*****
لضفلاوبا ماج  زا  تسا ،  یتسم  مد  نارای 

لضفلاوبا مان  رب  لسوت ،  دیئوج 
روآ  مان  لی  دار  يا 

ردیح سالک  درگاش 
ربلد یتسم  لد  ره  رب 

لضفلاوبا مبابرا 
تیاپ كاخب  متفا  یم  تیالببرک ،  قوش  زا 

لضفلاوبا مبابرا  تیادف ،  دوش  مناج  ات 
یلع  سابع  یلع  سابع 

هرن تدای  ام  يدیع 
*****

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط  - 114

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط 
ترتخد نینزان  هب  يدز  رس  ترس  اب  هک 

يوش یم  رت  هتفکش  نازخ  دابدنت  ز 
ترجنح زا  لگ  يوب  نانچ  مه  مونش  یم 

دَُوب یکاخ  هچ  رگا  منماد  هشوگ ي  هب 
ترظنم زا  مریگب  رابغ  ات  هدب  نذا 

ترئاح ما  هبارخ  ترئاز ، نم  هبعک  وت 
ترس رود  فاوط  منک  ناوتن  هک  فیح 
! ردپ مریس ، رمعز  ردپ ! مریسا ، نیبب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 783 

http://www.ghaemiyeh.com


تردام تمصع  هب  ربب  هرمه  هب  ارم 
منم تماش  ریفس  منم ، تمایق  حتف 
تروآ مایپ  منم  دیهش ، نیسح  ییوت 
ردپ يارب  هیرگ  منک  دیاب  هک  منم 

تََرت مشچز  کشا  ناور ، هتشگ  هچ  زا  وت 
نامب اجنیا  میوگن  تسین ، وت  نأش  هبارخ 

ترغصا یلع  لثم  ربب  مه  ارم  ایب 
مایتلا دوب  هتفرگ  نم  روجنر  رکیپ 

تربکا یلع  ارم  تفرگ  یم  لغب  رگا 
نیبج يور و  رس و  رب  تسه  هک  تمخز  همه  نیا 

ترکیپ اب  هدرک  هچ  ریت  ریشمش و  هزین و 
الب برک و  تشد  هب  دوبن  مثیم »  » هچ رگا 

تروآ مایپ  هتشگ  دوخ  زوس  ناج  مظن  هب 

هنووید هدش  هگا  هنونجم ،  هگا  ملد  - 115

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنووید هدش  هگا  هنونجم ،  هگا  ملد 
هنووج هدز  ملد  وت  شقشع  هنیا  ارب 

منیسحلا تنب  شوگب  هقلح  متسم و 
منیسحلا تنب  شود  هب  هناخ  هیرمع 

*****
ییابیز هدازهش ي  ییاهبل ،  هنارت ي 

ییارهز دوخ  وت  هیچ ، ؟ هیبش  نوج  هیقر 
نیملاع گرزب  ّرس  اّما  یکیچوک 
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نیسح ياهیبا  ّما  ییادخ  ییوت 
*****

هنوحیر لگ  هتسد  هنودرد ،  ییوت  ییوت 
هنوش يور  تومع  شود  ور  یهام  هی  لثم 
هدنخ یم  لضفلاوبا  تومع  وت  هدنخ ي  اب 

هدنب یم  ور  ترس  لگ  ربکا  ّیلع 
*****

هرایب هراد  هگا  هراد ،  ور  وت  ثم  یک 
هراوشوگ هدروآ  وداک  تارب  ربکا  یلع 

تسا هیقر  لداع  هاش  زور  بش و  رکذ 
تسا هیقر  لضافوبا  تومع  دنب  رس 

*****

 ... میا هتسکش  لد  همه  همه  - 116

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

یقشاع 15 روش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

میا هتسخ  نونجم  ناسب  میا ،  هتسکش  لد  همه  همه 
میا هتسشن  همطاف  نیسح  رتخد  هلاس  هس  هرفس ي  رانک 

*****
موناخ زا  هنوخ ،  یم  دبا  ات  هنوهب ،  هریگ  یم  هنووید ،  لد  نیا 

مورآ ان  هش ،  یم  ایرد  جوم  هش ،  یم  اغوغ  هک  هب  هش ،  یم  او  شاشچ  ات 
*****

هساملا  همه  شزیر  هنیس 
هسای لگ  زا  شرس  ِلُگ 
هراوهگ يوت  زا  شهاگن 
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هسابع شومع  ياشچ  هب 
هیآ دص  هنوخ ،  یم  ششوگ  وت  هنومسآ ،  هام  هنوولهپ ،  هک  نوا 

هیقر ینم ،  راقفلاوذ  ینم ،  راختفا  ینم ،  راذع  لگ 
*****

هراب یم  نومسآ  وت  زا  هراتس ،  هام و  دبس  کی  - 117

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هراب یم  نومسآ  وت  زا  هراتس ،  هام و  دبس  کی 
هرادن اتمه  هکینوا  دموا ،  هک  هدژم  اقشاع 

دش رگ  هولج  ابیز  یلگ  دش ،  رحس  اه  هصغ  ماش 
دش ردپ  هگید  راب  هی  بابرا ،  هک  هدژم  ارکون 

هدیپس دز  رس  هرابود  اه  هصغ  ماش  هب 
هدیسر هیقر  دالیم  هک  دیدب  هدژم 

*****
ارآ لد  ابیز و  هم  اربا ،  تشپ  هدموا ز 

ارهز هرابود  هدموا  شهار ،  رس  دیزیرب  لگ 
يراج امشچ  وت  قوش  کشا  يراهب ،  الد  زاب  هدش 

يراد هنیس  هب  وشرهم  هک ،  رگا  شارب  نزب  فک 
هدیپس دز  رس  هرابود  اه  هصغ  ماش  هب 

هدیسر هیقر  دالیم  هک  دیدب  هدژم 
*****

ساسحا قشع و  راهب  ون  سای ،  لگ  رطع  هدموا 
سابع یتسه  هدموا  اهلد ،  تاجاح  هلبق ي 
تارایز باب  هدموا  تاجاح ،  هلبق ي  هدموا 
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تاداس همع ي  هدموا  ملاع ،  لها  هدژم  هدژم 
هیما رب  تنعل  هک  مگیم  متفگ و  هشیمه 

هیقر مان  هب  مدز  ور  مبلق  گنادشش 
*****

دیآ رای  رطع  يوب  بشما ، بشما ، - 118

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
نیگنهآ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دیآ رای  رطع  يوب  بشما ، بشما ،
دیآ رات  بش  نیا  رد  مهام ، مهام ،

هناریو هام  ین ، باتفآ 
هنابیرغ هچ  مشیپ ، يدمآ 

*****
تیادف دوش  مناج  اباب ، اباب ،

تیارب منک  هیرگ  راذگب ، راذگب ،
مریگ یم  هسوب  تکشخ ، بل  زا 

مریم یم  وت  یب  میآ ، یم  وت  اب 
*****

متفخن رحس  ات  بش  بشید ، بشید ،
متفگ یم  اتبا  ای  حبص ، ات  حبص ، ات 

مدرب نابز  رب  تمان ، اجک  ره 
مدروخ تلتاق  زا ،  هنایزات 

*****
درک رطخ  عفد  نم  زا  همع ، همع ،

درک رپس  نم  رهب  زا  ار ، دوخ  ار ، دوخ 
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مدرد همه  هب  مغاد ، همه  اب 
مدرک یم  هیرگ  همع ، يارب 

*****
هدیدرگ يرفولین  مسای ، مسای ،
هدیشک ارم  زان  یلیس ، یلیس ،

مزان شکب  وت  اباب ، يا  بشما 
مزاب تهر  رد  ناج  مه ، نم  هک  ات 

*****
تناشطع بل  فقو  مکشا ، مکشا ،

تنآرق همغن ي  هب  مشوگ ، مشوگ ،
یناشیپ نوخ  نوگلگ و ، کشا 

یناغارچ دش  هناریو ، وت  زا 
*****

تسین رخآ  ار  هدزمغ  نم  ياهغ  ماش  - 119

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

مرحم 14 ياه  هژاولگ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسین رخآ  ار  هدزمغ  نم  ياهغ  ماش 
تسین رپرپ  نم  ینوخ  بل  وچمه  يا  هلال 

نیبب بوخ  نم  تروص  اشگ ، کلپ  هشوگ ي 
تسین ردام  هدش ، ریپ  وت  رتخد  نکم  کش 
اباب بشما  مهد  ناج  وت  رس  ياپ  هک  ای 

تسین رتخد  وت  رتخد  مسق  هب و ا ... ای 
تسکش موربا  هشوگ ي  دز و  گنس  یکدوک 

تسین رغاس  نانچ  هدروخ  كرت  فرظ  نیا  رگید 
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دراد یمیخض  تسد  تسا  شک  ریشمش  هک  نآ 
تسین رتمک  دگل  برض  زا  شا  یلیس  هبرض ي 

مداد وت  رس  تاریخ  همه  مناوسیگ 
تسین رس  يوم  هب  هدیچیپ  هک  تسین  يا  هچنپ 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو  - 120

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو 
میارب ناوخب  نآرق  تسین  نارزیخ  هک  اج  نیا 
مدرک تاعد  بشما  مدرک  تادص  بش  ره 

میایب تهرمه  ای  ینامب  مرب  رد  ای 
ردیح رهب  دوشگن  یلین  راذع  ارهز 

میاشگ یمن  تروص  وت  رضحم  هب  مه  نم 
مناج مسج و  نیب  رد  ییادج  ینکفا  رگ 
میادج نکم  دوخ  زا  ارهز  ناج  هب  رگید 

منیسح رگنس  مه  منیسح  رتخد  نم 
میالبرک تسا  ماش  مرحم ، رفص  هام 

مدرگب ترس  رود  هبارخ  نیا  رد  مهاوخ 
میاصع هدش  وناز  لئاح ، هتشگ  راوید 

مدرک هیرگ  حبص  ات  تلصو  قوش  هب  بشید 
میازع رد  دنیرگ  ناریسا  وگب  بشما 

متفخ هنسرگ  اه  بش  هبارخ  رد  هتفگ  یک 
میاذغ رگج  نوخ  بش  ره  هدوب  وت  زا  دعب 
دز یم  گرم  ّدح  ات  میودع  ارچ  یناد 
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میاضترم تخد  نم  لوا  زا  دوب  هدیمهف 
مسوبب وا  تسد  ات  مدرگب  وا  رود  ات 

میافو اب  يومع  دوب  تهرمه  شاک  يا 
مهانگ هدولآ ي  مهایسور  دنچ  ره 
میامش مثیم »  » نم متسد  ریگب  الوم 

هراتس دبس  هی  لگ  هملاع  هی  - 121

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتنس نیگنس  هحون  کبس 

نیگنهآ بلاق 
دومحم يرونهاش  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هراتس دبس  هی  لگ  هملاع  هی 
هراب یم  ام  بابرا  ياتسد  زا 
نیسح سای  ياهمدق  نمی  هب 

هراذ یم  مومت  گنس  هراد  ادخ 
هنم تشخ  كاخ و  نوا  تبحم  هنم ،  تشهب  هک  هدموا  یسک 

هنم تشونرس  نوا  ییادگ  مشرکون ،  یلو  مدب  هچ  رگا 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
هسر یم  ربخ  الاب  ملاع  زا 

هسر یم  رحس  ام  مغ  امش  هب 
هدنخ یم  هراد  بنیز  ياتسد  ور 

هسر یم  رمث  هب  الو  تخرد 
همه ندیشک  فص  شندید  هسو  همزمز ،  هدیچیپ  ادخ  شرع  وت 

همطاف هنیمه  دیدیدن  هگا  دیگب ،  مساق  ربکا و  سابع و  هب 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
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متنوخ رد  يادگ  او ...
متنوخیم نومهم  هیرمع  هی 
ینم دوبن  دوب و  یمامت 

متنووید هخآ  مگب  یچ  هگید 
هرب یم  لد  همه  زا  وت  هاگن  هرپ ،  یم  تاوه  هب  نم  لد  نیبب 

هرخ یم  ادخ  صخش  وت  زان  هک  تا ،  هّمع  ردپ و  طقف  اهنت  هن 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****
شاگن تسمرس  اقشاع  لد  شاپ ،  كاخ  یگمه  نومز  نیمز و 

شاوربا نوا  اب  سابع  ومع  ثم  ور ،  همه  هشک  یم  رخآ  منود  یم 
هنم تسه  همه  نوا  تبحم  هنم ،  دوجو  مومت  هیقر 

هنزب تسد  یسک  شا  هقادنق  هب  هش ،  یمن  وضو  یب  دیریگب  وضو 
(4  ) هیقر هیقر  نیسح  بابرا  لگ  يا 

*****

اباب هتسشن  اپ  زا  اباب  هتسخ  هنیس  نم  - 122

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

اباب هتسشن  اپ  زا  اباب  هتسخ  هنیس  نم 
اباب هتسکش  ملاب  ولوچوک  هجوج ي  نوچ 

هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 
هریم یم  هراد  وت  هچنغ ي  هلاس  هس 

(3) نیسح ای  اتبا  ای 
*****

وت رتخد  کشا  رگنب  نم  بوخ  ياباب  يا 
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وت رس  نیا  يادف  هب  نم  یتسه  اپ  اترس 
وت یناشیپ  رب  هدز  گنس  اب  هک  یتسد  دنکشب 

؟ وت رجنح  هدیرب  یک  ممیتی  هدرک  یسک  هچ 
مرادن ناغف  بات  مرادن ، ناج  همین  زج 

مرادن ناوت  اما  گنت ، تمریگب  مهاوخ 
هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 

هریم یم  هراد  وت  رتخد  هلاس  هس 
(3) نیسح ای  اتبا  ای 

*****
نم لزنم  هناریو  جنک  هدش  نیبب  اباب  يا 

نم لفحم  عمش  وت  رس  سلجم و  لُقن  مکشا 
ما هدیشک  یجنر  هچ  ای  ما  هدید  هچ  میوگب  هچ 

نم لد  دناد و  یم  همع  ادخ  ریغ  یتفر  هک  وت 
هدیسر بل  هب  مناج  هدیمخ ، دق  رگنب 
هدیپس مرس  يوم  دوبک و ، مخر  هام 

هریگ یم  هراد  مسفن  ادخب 
هریم یم  هراد  وت  رتخد  هلاس  هس 

(3) نیسح ای  اتبا  ای 
*****

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس  - 123

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس 
نم رخآ  ياه  هظحل  رب  نم و  رب  دورد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 792 

http://www.ghaemiyeh.com


رمع همه  رد  هدوب  هک  مریسا  هلاس  هس  نآ  نم 
نم رس  همطاف  دنزرف  نماد  يور  هب 

مقاحسا ّما  شوغآ  تنیز  هچ  رگا 
نم ردام  تسا  همطاف  ادخ  تاذ  هب  مسق 

ماش رد  مترافس  میادخ  نوخ  ریفس 
نم رگنس  هبارخ  مکشا  رکشل  ریما 
مدش هنیکس  بنیز و  همطاف و  هیبش 

نم رّهطم  نت  نسح و  رظنم  هاوگ ، 
هلاس لهچ  یمغ  اب  ما و  هلاس  راهچ 

نم رغاس  هب  رگج  نوخ  هتخیر  هنامز 
... راث ا مشچ  دید  یم  هدهاشم  ره  هب 

نم رونم  ضراع  رد  همطاف  لامج 
ماش رد  مدمآ  هیواعم  روپ  گنج  هب 

نم رکشل  کشا  هآ ،  نامک  هلان ،  گندخ 
ربص تماقتسا و  قشع و  بدا و  تمداهش و 

نم ربارب  رد  میظعت  هرسکی  دننک 
مدز هدنخ  گرم  هب  ات  بش  همه  متسیرگ 

نم ردارب  دز  گرم  مد  هدنخ  هک  نانچ 
ردپ تسا  تماهش  ردارب ،  تسا  تعاجش 
نم رتخد  ربص  هدوب ،  نم  ردام  باجح ، 

باجح دوب  هرهچ  هب  مغورف  باتفآ ،  وچ 
نم رگید  باجح  نمشد  یلیس  ناشن 

ردپ راظتنا  مداتف ز  راضتحا  هب 
نم رت  هدید ي  هب  هر  یبش  باوخ  تفاین 
ار متسد  تفرگ  یم  اه  هثداح  جوم  هب 

نم رهاوخ  ياه  تسد  رگا  دوب  هتسبن 
ماش هبارخ ي  رگا  ملصو  هدعو ي  دوبن 

نم رکیپ  دوب  هدنام  ردپ  شعن  رانک 
رشح ات  مینیسح  ّجح  نم و  رب  مالس 

نم ربکا  فاوط  میظع و  ّجح  دوب  هک 
ماش هبارخ ي  دش  هک  مّجح  نم و  رب  مالس 

نم رعشم  ماقم و  تافرع و  نم  فاطم 
مدیدرگ راب  تفه  ردپ  سأر  رود  هب 
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نم ربلد  فاوط  اجک و  هبعک  فاوط 
ار ارهز  دینک  ترایز  هبارخ  نیا  رد 

نم رب  رد  تسا  هرهاط  همطاف ي  حور  هک 
ارهز مردام  ثاریم  تسا ز  يا  هناشن 
نم  رونم  ضراع  هدش  دوبک  رگا 

تسش یم  ار  هبارخ  بنیز  تبرغ  کشرس 
نم رغال  مسج  هب  بش  لد  تخیر  كاخ  وچ 

رازم تسارم  یلد  ره  رد  هک  هبارخ  نیا  هن 
نم رّخسم  دوب  ملاع  هک  ماش  رهش  هن 

تشهب هب  دنز  یم  هنعط  نم  هعقب ي  رازم و 
نم رفاک  مصخ  روک  دوش  هک  ات  تساجک 

دیونش البرک  كاخ  هحیار ي  ماش ،  هب 
نم رّهطم  هزیکاپ و  تبرت  رانک 

دیدرگ ردپ  تنیز  مخر ! هام  هتفرگ 
نم رویز  مامت  تراغ  هب  تفر  هچ  رگا 

لاصو زامن  یپ  متفرگ  کشا  وضو ز 
نم رخآ  مالس  باوج  دوب  لاصو 

ردپ منک ز  ناهن  ات  دوخ  خر  يدوبک 
نم رجعم  دوبن  رس  رب  هک  فیح  رازه 

مگنت هنیس ي  ياهشپط  دوب  نیسح 
نم رورپ  حور  ياهسفن  دوب  نیسح 

تسا رتگرزب  ناهج  زا  نم  کچوک  قاور 
نم رّقحم  هبلک ي  رد  هدشمگ  دوجو ،

دنلب تسا  مثیم »  » زوس زا  ما  هلان  رارش 
نم رّرکم  هلان ي  دوب  تیب  تیب  هک 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند  - 124

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
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مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند 
تشادن ربخ  تدنلب  ماقم  زک  سوسفا 

ین زارف  رب  ادخ  مشچ  هک  یفحصم  يا 
تشادن رب  مشچ  تخر  ياه  هیآ  مدکی ز 
ماش ثیدح  رد  يولع  تبرغ  خیرات 

تشادن ربتعم  يدنس  تخر  هحفص ي  نوچ 
تکچوک ربق  دنک  هنیدم  ار  ماشات 

تشادن رتبوخ  يا  همطاف  نیسح  وت  زا 
ردپ رس  تغارچ  دوب  هک  یبش  زا  ریغ 

تشادن رحس  غارچ  وت  هبارخ ي  بش  کی 
تسا دهاش  ماش  رفس  رد  وت  مک  رمع 

تشادن رفسمه  ادهشلا  دیس  وت  لثم 
تفاکش ار  گنس  رگج  تا  هلان  هکنآ  اب 
تشادن رثا  رگمتس  مصخ  بلق  هب  تهآ 

تلد رب  هلمح  درب  تساوخ  هک  مغ  ریت  ره 
تشادن رپس  بنیز  سدقم  هنیس ي  زج 

ماش گرزب  ریفس  هلاس  هس  يا  وت  زا  ریغ 
تشادن رَغِص  ّنس  هب  ریفس  نینچ  ایند 

دوب هتشگ  شومارف  هبارخ  وت  کشا  یب 
تشادن ررش  تراسا  غارچ  وت  هآ  یب 

اه غاد  درد و  همه ي  اب  ماش  هب  بنیز 
تشادن رگج  رب  وت  متام  غاد  وچ  یغاد 

تخیر کشا  حبص  ات  وت  غارچ  یب  ربق  رب 
تشادن رب  وت  رازم  كاخ  يور  تروص ز 

كاخ ریز  تفر  شا  همطاف  میتی  ِّرُد 
تشادن رهگ  شیازع  رهب  هدید  کشا  زج 

ناج زیزع  نآ  نفک  ياج  هک  نادب  ایند 
تشادن رب  هب  تراسا  هایس  هماج ي  زج 

يردام مالسا  تما  هب  دنک  دبیز 
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تشادن ردپ  وک  نیشن  هبارخ  كدوک  نآ 
باتفآ شوغآ  رد  تخوس  باتفآ  نوچ 
تشادن رس  هب  ناشیرپ  فلز  ریغ  هب  يرتچ 

ردپ رس  رانک  هبارخ  رد  داد  ناج 
تشادن رپ  لاب و  دز و  لاب  هک  يریاط  نوچ 
قشمد حتاف  دوش  هلاس  هس  کی  هدید  یک 

تشادن رفظ  حتف و  همه  نیا  دای  هب  ایند 
بش نفد  رای و  خر  رجه  دوبک و  يور 
تشادن رگد  یثرا  همطاف  ثرا  زج  ییوگ 

مد هب  مد  ماش  یلا  هتفرگ  البرک  زا 
تشادن رطخ  زا  میب  دش و  ور  هب  ور  گرم  اب 

دورس یم  زوسناج  هدیصق ي  نیا  وچ  مثیم » »
تشادن رت  مشچ  لد و  زوس  هآ و  کشا و  زج 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب  - 125

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
لزغ بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب 
هدیپس حبص  ماش  رهش  رد  هدز  میوسیگ  ز 

نآرق وت  كاپ  سأر  لحر و  نم  نماد  تسا  هدش 
هدیچ هلال ي  هتفکش  متسد  رس  رب  هک  ای  و 

رتخد نماد  هب  ردپ  كاپ  رس  یکدوک  هب 
هدینشن یسک  مدید و  نم  هک  تسا  یتبیصم 

فراعت مینک  لگ  هتسد  مه  هب  هک  دوب  اور 
هدید ود  کشا  تسارم  نیبج و  نوخ  تسار  وت 
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دریذپن اود  ترس  مخز  هک  وت  رب  مالس 
هدیکچ هدید  تلد ز  نوخ  هک  وت  رب  دورد 
تدوبک بوچ  هدیکشخ ي ز  بل  رب  دورد 

هدیرب هدیرب  رجنح  نیا  وت و  رب  مالس 
اباب وت  هیبش  موش  ات  منک  هچ  وگب  وگب 

هدیرپ گنر  تسارم  نوگلگ  هرهچ ي  تسار  وت 
ررکم هک  وت  ناهد  اجک و  هزین  راشف 

هدیکم هراوهاگ  هب  ار  لسر  متخ  نابز 
متسه همطاف  هیبش  هدینش  هک  نآ  مرج  هب 

هدیشک هآ  همع  یلیس و  هدز  ارم  ودع 
هتفکشن نم  وچ  يا  هلال  ردپ  شود  زارف 

هدیودن نم  وچ  یکدوک  متس  راخ  يور  هب 
« مثیم  » هتخوسن ررش  نیا  زا  هک  هنیس  مادک 

هدیسرن نامسآ  هب  مغ  نیا  زک  هلان  مادک 

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت  - 126

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يا هلال  تشهب  کی  وت  يا  هزبس  وت  يا  هچنغ  وت 
يا هلاه  وت  یهام و  وت  يا  هراتس  يرهم و  وت 

يا هلالُس  ار  دوج  وت  اخس  هلیبق ي  زا  وت 
يا هلاس  هس  رتوبک  یمرک  رابت  زا  وت 

ناج هیقر  نالد  هتسخ  لد  هبعک ي  وت  قشع 
ناج هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر 

*****
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دنرپ یم  وت  رس  درِگ  نامسآ  ناگتشرف 
دنرب یم  تسد  هب  تسد  ناشکهک  هب  ار  وت  رطع 

دنرخ یم  هدید  کشا  هب  ندب  نینزان  وت  زان 
دنرد یم  شیوخ  هماج ي  اه  هچنغ  وت  رطاخ  هب 

ناج هیقر  نابز  درو  دوب  تسدقم  مان 
ناج هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر  ناج  هیقر 

*****
همطاف هام  وت  خر  یلع  رثوک  وت  بل 

همطاف هاج  لالج و  وت  دوجو  رد  هتشرس 
همطاف  هآ  زوس و  هب  وت  ياه  هلان  هب  مسق 

همطاف هاگن  دوب  وت  مشچ  هشوگ  هب  ناهن 

ردپ يا  مدیود  تلابند  هب  لزنم  لهچ  نم  - 127

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ردپ  يا  مدیود  تلابند  هب  لزنم  لهچ  نم 
ردپ  يا  مدیسر  ترادید  هب  ناریو  نیا  رد  ات 

دیما  مدرب  یم  هک  هنوگ  نآ  هن  اما  تمدید 
ردپ  يا  مدیشک  رب  رد  تا  هدیربب  رس  نم 
تا  هدیربب  رس  اب  کن  منک  یم  يزابقشع 

ردپ  يا  مدیرخ  لد  ناج و  هب  ار  تغاد  هک  يا 
میاوت  نینوخ  ياه  گر  رئاز  نم  همع و 

ردپ  يا  مدیرفآ  تماهش  مه  نم  وا  وچمه 
رس  ياه  گر  نم  دیسوب و  تنت  ياه  گر  همع 

ردپ  يا  مدیهش  نایرع و  هنشت ، بیرغ و  يا 
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دش  همع  لوا  درگاش  وت  قشع  سالک  رد 
ردپ  يا  مدید  هچنآ  زا  البرک  ریسم  رد 

تسکش  رس  ار  تندناوخ  نآرق  هزین  زا  دینش  ات 
ردپ  يا  مدینش  مه  نم  ین  هب  تنآرق  هنرو 

دش ؟ هچ  يرآ  زاب  هداد  شبآ  هک  ار  رغصا  يدرب 
ردپ  يا  مدیدن  رگید  ار  ههام  شش  نآ  هک  هآ 

دوبن  وا  ناشن  مه  تناگتشک  نایم  رد 
ردپ  يا  مدیهش  نارای  نیب  متشگ  هچ  ره 

گرزب  ياه  مغ  زوس  اجک و  کچوک  لد  کی 
ردپ يا  مدیرو  رد  دشوجب  شتآ  نوخ  ياج 

يا هنایشآ  زا  يدز  رس  بوخ  هچ  بشما  - 128

تاصخشم

تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يا  هنایشآ  زا  يدز  رس  بوخ  هچ  بشما 
يا  هناد  بآ و  یب  کغرم  هداتف  اجناک 

نکم  بجع  ناریو  هب  شیوخ  تیب  لها  زا 
يا  هناخ  میرادن  هناخ  بیرغ  نیا  زج 
ما  هدیرخ  ار  ترس  زیزع  فسوی  يا 

يا  هنابش  هآ  هناد و  هناد  کشا  اب 
منک  لد  ناج و  هلماعم  ترس  اب  نم 

يا  هناگی  قح  اب  هلماعم  رد  هک  رس  يا 
نم  تسد  هب  تلصو  نماد  هلان  هب  دمآ 

يا  هناهب  منیزا  رتهب  دوبن  اریز 
يدمآ  مرادید  هب  هک  ردپ  يا  بشما  ات 
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يا  هنارت  تیاون  ریغ  دوبن  ار  نم 
يدمآ  نم  غارس  هب  يا  هدیشک  تمحز 

يا  هنادواج  تمحرم  ّرس  هک  رس  يا 
يدمآ  نم  تاجن  رهب  تاجن  کُلف 

يا  هنارک  ره  زا  دسر  مغ  هک  يا  هطرو  رد 
رب  هب  ترس  مریگب  هک  متشادن  تقاط 
يا  هناش  راب  يرس  ریغ  هدنامن  نم  زک 

تخُر  ندیسوب  یپ  مدش  مخ  يور  ناز 
يا  هنال  هب  شتآ  كدوک  لاح  تسا  نیا 

دنک  یم  درد  منت  دندز  ارم  سب  زا 
يا  هناشن  نآ  زا  دوب  نم  وضع  وضع  رب 

ردپ  ارم  دز  کتک  تشاد  هچ  ره  هب  سک  ره 
يا  هنایزات  طقف  دوب  هک  ات  شاک  يا 

نم  ياثر  دیؤم "  " دورُس یم  هک  بش  نآ 
يا هناقشاع  ۀمزمز  تشاد  شیوخ  اب 

دریگب ناج  مقارف  درد  نت  یک ز  ات  - 129

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دریگب ناج  مقارف  درد  نت  یک ز  ات 
دریگب  نایاپ  نم  رمع  نک  اعد  بشما 

مسوبب ار  تیور  کشا و  زا  وضو  مریگ 
دریگب  نآرق  زا  هسوب  ارهز  هک  ناسنآ 
هلاس هس  لفط  کی  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب ناماد  يور  رب  ار  ردپ  سأر 
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یتشهب غرم  کی  هدید  یک  وگب  نم  اب 
دریگب  ناریو  هشوگ ي  رد  اج  دغج  نوچ 

هبارخ رد  یلفط  هدید  یک  وگب  نم  اب 
دریگب  ناشطع  بل  اب  ار  ردپ  کشا 

ینابزیم کشا  هدید  یک  وگب  نم  اب 
دریگب  نامهم  خر  زا  نوخ  رتسکاخ و 

یمرج هچ  اب  اباب ، ناج  يا  وگب  نم  اب 
دریگب ناج  نم  زا  راب  نارازه  نمشد 
قدصت مسر  اب  هدید  یک  وگب  نم  اب 
دریگب نان  مدرم  ارهز ز  هناحیر ي 

یمرج هچ  اب  اباب  ناج  يا  وگب  نم  اب 
دریگب ناج  نم  زا  راب  نارازه  نمشد 

نک اعد  دوخ  مشچ  ود  اب  يرادن  را  تسد 
دریگب  نامرد  لجا  زا  نم  لد  مخز 

ییرگب ناسنآ  ممتام  رد  دزس  مثیم » »
دریگب نافوط  ار  خرچ  تکشا  لیس  زک 

تسا هدنام  هراپ  هامو  دنا  هدرب  ار  هم  رهم و  - 130

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا هدنام  هراپ  هام  دنا و  هدرب  ار  هم  رهم و 
تسا هدنام  هراتس  کی  نیا  ترسح  رد  نامسآ 

دربن مباوخ  رحس  ات  هبارخ  رد  مدرک  هچ  ره 
تسا هدنام  هراوهاگ  یب  نیمز  رب  هراوخریش 
يرب یم  دوخ  رتخد  رهب  هیده  يراد  هک  يا 
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تسا هدنام  هراوشوگ  رد  میوسیگ  رات  دنچ 
دنامن يزیچ  اه  هلعش  رد  نم  يوسیگ  زا  هچ  رگ 

تسا هدنام  هراپ  هراپ  سابل  کی  نم  نت  رب 
دنرب یم  هراوشوگ  اب  ار  شوگ  نانیعل  نیا 

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  - 131

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم  هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و 
نم  هناخ ي  تسا  هدش  نارابرون 

بش  لد  نیا  رد  دش  رون  ِقَبَط 
نم  هنابش ي  هیرگ ي  خساپ 

ماشم هب  ارم  دسر  اباب  يوب 
مالس مالس ، ابحرم ! اتبا 

*****
تسا وت  رس  نم  تسد  يور  ِفحصم 

تسا  وت  رظنم  شقن  هیآ  هدفیه 
وت  هدیرب ي  رس  ياه  مخز 

تسا  وت  رکیپ  ياه  مخز  دهاش 
هدش  هدید  وت  رجنح  گر  رد 

هدش هدیرب  افق  زا  ترس  هک 
*****

درک مبآ  قارف  يدوبن  وت 
درک مباوخ  دنام و  رادیب  همع 

درب  ار  ملد  وت  نآرق  توص 
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درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 
هدز ! هسوب  وت  بل  رب  یلع  يا 

؟ هدز هسوب  وت  بلرب  یک  ِبوچ 
*****

مرت مشچ  داتف  تیور  هب  ات 
مرگج ترجنح  لثم  دش  هراپ 

نم هدید ي  هب  یهن  اپ  متساوخ 
مرب هب  يدمآ  رس  اب  ارچ  سپ 

وت  هدیدغاد ي  تخد  نماد 
وت هدیرب ي  رس  ياج  تشگ 

*****
یسک !؟ هدید  هدیمخ  تماق  لفط 
!؟ یسک هدید  هدیدغاد ، نم  لثم 
کچوک  رتخد  تسد  يور  رب 
!؟ یسک هدید  هدیرب  نت  زا  رس 

نک مّسبت  نم  هب  میوگن  نم 
نک  مّلکت  یمک  تهاگن  اب 

*****
! نم هدیشک ي  نوخ  كاخ و  رد  ِهام 

! نم هدیچ ي  ْغیت ، خرس ز  لگ 
وت هدیرب ي  رَس  ياج  شاک 

نم هدیُرب ي  رَس  اجنیا  دوب 
هدز گنچ  وت  ِتروص  رب  هزین 

هدز ؟ گنس  وت  یناشیپ  هب  یک 
*****

مدرب  یم  مان  وت  زا  اجک  ره 
مدروخ  یم  هنایزات  ودع  زا 
یلو  دوب  هبارخ  ام  هدعو ي 

مدرم یم  هاگلتق  رد  شاک 
دندب دندب ، نایماش  ادخ  هب 
دندز دندز ، ارم  يدوبن  وت 

*****
؟ دوش ریقح  یک  یحو  كدوک 
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؟ دوش ریسا  نوچ  هدازآ  لفط 
يدید ردپ ! يا  مسرپ  یم  وت  زا 

؟ دوش ریپ  هلاسراچ  رتخد 
تسا  نم  ربص  هاوگ  مخ  تماق 

تسا  نم  ربق  هبارخ  نیا  هشوگ ي 
*****

دشاب  نهد  بل و  نیا  زا  فیح 
دشاب نز  هسوب  ْبوچ  وا  رب  هک 

نداد  ناج  تقو  هک  مراد  تسود 
دشاب نم  بلق  يور  تتروص 

تسا نم  نیع  ود  زا  يراج  وت  کشا 
تسا نم  نیتداهش  نم  هسوب ي 

*****
دندید ارم  هیرگ ي  نایماش 

دندیدنخ دندز و  فک  یگمه 
مدوب  يا  هتفکشون  لگ  نم 

دندیچ ما  هنایزات  اب  همه 
مندب  رب  تسیرگ  هنایزات 

منهریپ گنر  تشگ  مندب 
*****

نم هب  دنتسیرگ  ملاع  همه 
نم هب  دنتسیرگ  مثیم »  » وچمه

یلو  تخوسن  ودع  گنت  لد 
نم  هب  دنتسیرگ  مه  اه  گنس 

نم  تبرغ  يارب  دیاب  هیرگ 
نم تبرت  هبارخ  نیا  دوش  هک 

*****

نم تداهش  بش  غارچ  يا  - 132

تاصخشم

تداهش تبسانم 
هیثرم کبس 
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يونثم بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم تداهش  بش  غارچ  يا 
نم تدابع  وت  ياشامت  يا 

يا هدمآ  بل  رب  زاب  نم ! ناج 
يا هدمآ  بش  ارچ  اباتفآ !

نم هتسکش ي  لد  دیما  يا 
نم هتسخ ي  نورد  ياود  يا 

يدروآ هراپ  هراپ  يولگ 
يدروآ هراوشوگ  ضوع 

تسوت بت  شتآ  مرُه  مسفن 
؟ تسوت بل  يور  رب  هک  بوچ  ياج 

درک مبآ  هرطق  هرطق  تهگن 
درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 

؟ هدش گنچ  هیقر  بلق  هب  هک 
؟ هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  هک 

مدروخ رگا  تلتاق  زا  یلیس 
مدرب یکدوک  هب  ردام  ثرا 

دندرزآ هنایزات  زا  منت 
دندرب ارم  یکاخ  رداچ 

دیدرگ نایع  مخر  باتفآ 
دیدرگ ناهن  میور  ششوپ  ود  رد 

دش مباجح  خر  هب  یلیس  ربا 
دش مباقن  مرس  قرف  نوخ 

دنتسپ تورم و  یب  نایماش 
دنتسب نامسیر  هب  ار  رفن  هد 
دندرب یم  باتش  اب  ار  همه 
دندرب یم  بارش  مزب  يوس 

مدوب همه  زا  رتکچوک  هک  نم 
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مدومیپ هتسب  تسد  اب  هار 
داتفا یم  هرامش  رد  مسفن 

داتفا یم  هرارش  مدوجو  رد 
مدروخ نیمز  هر  نیب  اهراب 
مدرم یم  دوبن  رگ  ما  همع 

دش یم  رو  هلمح  مصخ  نم  هب  ات 
دش یم  رپس  دمآ و  یم  همع 
دش همه  عفادم  همع  هک  سب 

دش همطاف  هیبش  رس  ات  ياپ 

نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا  - 133

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نیع رون  ار  نیسح  ییوت  هک  يا 
نیسحلا تنب  ینوتاخ و  هیقر 

یبتکم ملعم  هلاس و  هس 
یبنیز هدید ي  شخب  غورف 
یکدوک اجک  یملاع  گرزب 
یکدوک رگا  یجئاوح  باب 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم  - 134

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
هدیصق بلاق 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 806 

http://www.ghaemiyeh.com


اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
(1) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم 
نم  مردیحلا  ۀناحیر  لیاصخ ، ارهز  يارهز 
هلاس هس  یمیتی  لفط  رهاظ ، هب  متسه  دنچ  ره 

نم  مردام  یکدوک  رد  ار  ناگلاس  لهچ  یتح 
مدیهش نیسح  لفط  یلفط ، هچ  نکیلو  ملفط 

نم  مرگید  بنیز  کی  راثیا ، ربص و  همطاف  کی 
منیسح ریفس  ین ، ین  منیسح ، ریغص  لفط 

نم مروآ  مایپ  ار  نوخ  تیالو ، خرس  دایرف 
میالب برک و  تسا  ماش  میالولا ، تیب  سومان 

نم مرگشل  البرک  کی  تمارک ، هنیدم  کی  اب 
ممزر نادیم  هناریو  ممزب ، ِعمش  ادخ  هجو 

نم مرت  مکحم  هوک  زا  ممزع ، میلست  تسا  ماش 
مقشمد حتف  ریشمش  مقشع ، نادیم  زوریپ 

نم مرگنس  مه  ماگ و  مه  منامرهق ، همع ي  اب 
تماقتسا هوسا ي  کی  دوخ ، کچوک  تماق  اب 

نم مرگنشور  دیشروخ  دوخ ، یلین  تروص  اب 
متفگ ماش  مدرم  اب  متفس ، هدید  زا  توقای 
نم مربمغیپ  دنزرف  مدینز  یم  ارچ  رخآ 

هنایزات اب  هیآ  زا  رپ  مرکیپ  فحصم  دش 
نم مرس  ات  اپ  نآرق ز  هن ! مکچوک ، هروس ي  کی 

مدورس یم  مدناوخ و  یم  مدوب ، سدق  ریاط  نم 
نم مرپ  هتسکش  دیص  هبارخ ، رانک  نونکا 

منیسحلا باب  رشح  ات  مدارملا ، باب  هتسویپ 
نم مرد  هنیدم  نیا  رب  تسا ، نیسح  تداهش  رهش 

مهآ ریت  نم  ریشمش  مهاگمزر ، الب  ماش 
نم  مروای  یب  هتفگ  یک  مهاپس ، مکشا  هرطق  ره 
دز كدف  رهُم  هرهچ ، رب  دز ، کتک  مه  ارم  نمشد 

نم مرتخد  همطاف  رب  لوا ، زور  زا  دیمهف 
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هدیکچ ممشچ  ود  زا  نوخ  هدیسر ، نایاپ  هب  مرمع 
نم مرب  یم  ردپ  رب  لگ  هدیرپ ، گنر  بشما ز 

لّسوت تسد  هتسویپ  نز  نم  ناماد  هب  مثیم » »
نم مرشحم  نماد  ات  جئاوحلا  باب  هک  اریز 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب  - 135

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تفرگ هاگن  هشیش ي  هر  هآ  راخب 
تفرگ هاگلتق  يوب  وت  رس  اب  هبارخ 

دیآ یمن  مهب  نالیغم  راخ  میتی و 
تفرگ هآ  راب  راک و  هک  رادم  بجع 

هناناج يا  وت  يور  زا  - 136

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح راهب  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هناناج يا  وت  يور  زا 
هناریو افص  قرغ  دش 
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بشما ارهز  فسوی  يا 
هناورپ منم  عمش و  وت 

ار نیشن  ناریو  نم  نیبب  ار ،  نینزان  مشچ  ود  اشگب 
ناج ردپ  مریپ  یکدوک  رد 

(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 
*****

مراد هدیرپ  گنر  مه 
مراد هدیکچ  کشا  مه 

تیوربا مخ  دننام 
مراد هدیمخ  دق  نم 

هتسکش ترس  ارچ  وگب  هتسشن ،  مناماد  يور  يا 
نابات هام  يا  اجک  يدوب 

(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 
*****

میوربا نامک  هام  يا 
میوگ یم  نخس  وت  اب  نم 
بشما ممشچ  ود  کشا  اب 
میوش یم  ار  وت  راسخر 

تسا دوبک  تبل  ارچ  اباب  تسا ،  هدوب  هچ  وت  هانگ  وگب 
نآرق وت  يا  هدناوخ  هک  رگم 

(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 
*****

مهام صرق  وت  يور  يا 
مهآ کشا و  یمرگ  يا 
وت نوخ  رپ  رس  بشما 

مهاگترایز هدیدرگ 
مریمب ات  مدرگب  ترود  مریگب ،  هسوب  تبل  زا  نم 

ناریو هب  بشما  مهد  یم  ناج 
(3) ناج نیسح  اباب  نیسح  اباب 

*****

مدیچ نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز  - 137

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

لزغ بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 
شطع البرک  کی  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدیچ  نم  هک  ات  هسوبلگ  وت  يور  ردپ ز 
مدیچرب  زین  شیوخ  یگدنز  طاسب 

مَخُر  هب  دش  هدوشگ  تداهش  تشهب  ِرد 
مدیسوب  هیرگ  هب  ار  ترس  هک  يا  هظحل  ز 

نآ  کی  دهد  یمن  ملاجم  کشا  روفو 
مدیدنخن  نامز  کی  وت  نتفر  دعب  هک 
نم  هبارخ و  رد  دیشروخ  وترپ  هدیمد 

مدیشروخ  هب  رت  کیدزن  هراتس ي  نامه 
ياو  يا  مکچوک  بلق  وت و  گرزب  مغ 

مدیربب  رمع  لد ز  رگد  هدیرب  ولگ 
ار  ممشچ  هتفرگ  تبیصم  رابغ  سب  ز 

مدید یمن  ترس  غورف  دوبن  رگا 

تیالو هناگی ي  ّرُد  يا  - 138

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
يونثم بلاق 

اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مثیم 4 لخن  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تیالو هناگی ي  ّرُد  يا 
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تیالو هناخ ي  هبوبحم ي 
هبارخ رد  نیسح  جنگ  يا 

هبانا هیرگ و  هب  هتسویپ 
هنیس رورس  ار  همطاف  يا 
هنیدم هلاس ي  هس  يارهز 
تهاگن هیاس ي  هب  دیشروخ 

تهاگیاج نیسح  شوغآ 
وناب گرزب  رغص  ّنس  رد 

وناز تاپ  شیپ  هدز  تمصع 
ینیسح رثوک  هروس ي  وت 

ینیسح ردام  هنییآ ي 
مالسا ریما  ارسا  نیب 

مالسا ریفس  ردپ  يوس  زا 
تتونق همطاف  روآ  دای 

تتوکس رد  نیسح  دایرف 
تیادخ ادخ  ادخ  دایرف 

تیادص یب  کشا  هدیشوج ز 
تسباپ وت  تبحم  هب  اه  لد 
تسد رس  رب  نیسح  نآرق 
هناشن زا  رپ  تندب  كزان 

هنایزات مرگ  هسوب ي  زا 
گنس تبرض  ترس ز  نوخ  زا 

گنر هدش  تسدقم  يوسیگ 
ییالبرک تشهب  رطع  وت 

ییالو هبعک ي  یماش و  رد 
یتیب لها  دوبن  دوب و  وت 
یتیب لها  دوبک  سای  وت 

هفیحص ار  نیسح  وت  يور 
هفیقس یلیس  هدرزآ ز 

كاپ لگ  يا  تخیر  وت  قرف  رب 
كاشاخ راخ و  گنس و  رتسکاخ و 

تهار غارچ  ومع  سأر  يا 
تهاگن ین  زارف  هدرک ز 
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هدیمرآ كاخ  هب  هام  يا 
هدیمد تا  هراتس  زیخرب 

دمآ ربلد  هک  اشگب  یمشچ 
دمآ رس  اب  رای ،  هک  زیخرب 

نیب قح  يور  نیسح ! مشچ  يا 
نیب قبط  نماد  هب  دیشروخ 

بشما رای  يور  ندید  رب 
بشما رانک  نزب  شوپ  ور 

هدیسر رس  هب  تمغ  نارود 
هدیسر رفس  زا  تا  هتشگمگ 
تسا نیا  تنابغاب  هلال و  وت 

تسا نیا  تنامسآ  یهام و  وت 
روشاع زور  رهظ  هک  تسا  نیا 

رود کمک  مک  وت  زا  دش  هیرگ  اب 
داد یم  بات  وت  رب  هک  تسا  نیا 
داد یم  بآ  هدید  ود  کشا  زا 
درد زا  رپ  یلد  اب  هک  تسا  نیا 

درک ار  وت  شرافس  همع  رب 
يدید بوچ  ریز  هک  تسا  نیا 

يدینش وا  ناهد  نآرق ز 
ریگ شرب  رد  تسوت  یتسه  نیا 

ریگ شرونا  يور  هسوب ز  لگ 
تیوس هب  دوخ  مشچ  ود  هدوشگب 

تیوس هب  دنک  هگن  هیرگ  اب 
مراد هنیدم  لگ  غاد  نم 

مراد هنیس  نورد  هب  شتآ 
مدرک هلان  يررش ز  ار  ناج 
مدرک هلاس  هس  مرح  ار  لد 

مشوپ هایس  وا  متام  رد 
مشوگ هب  وا  يادص  هدیچیپ 

هدید غاد  میتی  لفط  نآ 
هدیرب نت  رس ز  هب  دیوگ 

هدرک عولط  رحس  رهم  ياک 
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هدرک عوضخ  تخر  سیپ  هم 
تزاب مین  مشچ  ود  نابرق 
تزادگناج کشا  یشوماخ و 

تشک ارم  تا  هدید  ود  کشا  نیا 
تشک ارم  تا  هدیرب  ياه  گر 
ناج ردپ  يدمآ  رفس  زا  بش 

ناج ردپ  يدمآ  رحس  تقو 
هراوشوگ ياج  هب  هدیدرگ 

هراپ هراپ  قلح  وت  تاغوس 
؟ هدیشک نوخ  هب  ار  وت  مسج  یک 

هدیرب ار  تولگ  ياه  گر 
دنتسخ بوچ  تبل ز  هک  مریگ 

دنتسکش ارچ  ار  وت  نادند 
يراد کشخ  ماک  رت و  مشچ 

يراد کشُم  رونت  كاخ  زا 
نم رب  ياو  گندخ ،  نآرق و 

نم رب  ياو  گنس  یناشیپ و 
میومع وت و  زا  هدز  تلجخ 
میوگن نخس  رگد  بآ ،  زا 

بش یهایس  نآ  رد  هصقلا 
بنیز دوب و  هیقر  دوب و  رس 

داد ناشن  دوخ  يافو  همع  رب 
داد ناج  داهن و  هش  بل  رب  بل 

دش نمجنا  غارچ  شوماخ 
دش نفک  شا  هنهک  نهاریپ 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا  - 139

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هتخوس میاون  اه  يزاجح  اه  یقارع  يا 
هتخوس میادص  یمخز  نابز  هدروخ  كرت  بل 

تفرگ شتآ  اه  همیخ  بلق  تخیر  کشا  هک  ات 
هتخوس میارب  یتح  منهاریپ  هشوگ ي 

اه هلعش  رب  مدز  یم  هناکدوک  تسد  ود  اب 
هتخوس میاهتشگنا  کی  هب  کی  اباب  ياو 

تشاذگ یم  شناهد  رد  ار  نم  ناتشگنا  همع 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم  - 140

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

اهیبا ما  نیمود  ادخ ، راونا  رهظم 
افو اب  بابرا  یتسه  ام ، لد  ردق  هروس ي 

تسارهز هیبش  هنودیم ، ادخ  تساباب ، رارق  مورآ و 
سابع تسد  ور  هریگ ، یم  مورآ  ساسحا ، يالگ  شار ، رذن 

(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

هنک یم  زاجعا  شاگن  اب  هنک ، یم  زاب  ات  وشاشچ 
هنک یم  زاورپ  قشاع  شمرح ، قوش  وملد 

هراد هلال  هی  شاتسد ، نویم  هراد ، هلاوح  قشاع  ره 
هراد هلاس  هس  يوب ، شوخ  لگ  يوک ، فاوط  دیّما 
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(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

نیسح دیُّما  هبعک ي  نیش ، روش و  قشع و  هلبق ي 
نیسحلا تنب  هیقر  همه ، زا  لد  هرب  یم 

بایرد ور  الد  یمشچ ، هشوگ  اب  بات ، یب  يالد  دیما 
بابرا حیرض  ِنونجم ، منم  بادآ ، هرادن  ییادیش 

(2) هیقر ددم  هیقر  ددم  هیقر  ددم  یتالوم 
*****

هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام  - 141

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هیقر نافرع  هب  میناگدشمگ  ام 
هیقر ناشیرپ  نوزحم و  هدش  اهلد 

موصعم رهاوخ  دوب و  موصعم  رتخد  وا 
هیقر نأش  رگن   ، موصعم همع  مه 

شیاخس قافآ  هرهش  دوب  هک  متاح 
هیقر ناسحا  رد  رب  دوب  جاتحم 

بنیز هدنیامن  ماش  رد  هدز  مچرپ 
هیقر ناویا  دش  قشع  يرگ  لوسنک 

ناغفا هلان و  دنک  هاگ  دنز  هنیس  هگ 
هیقر نابحم  روشرپ  تئیه  نیا 

اتفگب هنامولظم  همع  دومنب  شنهذ 
هیقر ناج  مدش  ریس  مدوخ  ناج  زا 
سنوم هدزمغ  نم  هب  يا  مرب  یتفر ز 
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هیقر نارجه  هلال ز  وچ  هدش  نوخ  لد 
متفرگب ار  تا  هدش  تراغ  هراوشوگ ي 

هیقر نادنخ  بل  ددنخب  دیاش 
ترشع يداش و  منکن  هنیدم  هب  متفر 
هیقر نالان  رهاوخ  را  نم  دسرپ ز 

تفر اجک  هب  همع  نم  يابیز  رهاوخ  یک 
هیقر نازیزع  هب  میوگب  هچ  رخآ 

مزیزع هب  دش  ناکم  ناریو  لد  هب  میوگ 
هیقر نایاپ  بش  رد  شردپ  دمآ 

ار نیسح  نینوخ  رس  ناماد  هب  تفرگب 
هیقر ناماد  هلب  دش  نوخ  هب  هدولآ 

داد شهر  هب  ناج  دز و  هسوب  ردپ  ياهبل 
هیقر نامهم  هدید  وا  رب  تسیرگب 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور  - 142

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

بشما نم  یناراب  مشچ  ود  هدش  نشور 
بشما نم  ینامهم  تسا  تشهب  ره  رتهب ز 

نم  ياباب  هدمآ 
(2) نم يابیز  ربلد 

(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 
*****

دش او  مه  هدقع  نیا  دش  اوادم  مدرد  ادخ  رکش 
دش اباب  يور  رب  هتسخ  يرتخد  مشچ  ود  نشور 
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دش العا  سودرف  شیور  لگ  اب  نم  هناریو ي 
مرانک یمد  نیشنب  نک ،  کمک  ایب  همع 

مرادن قمر  اما  ار ،  وا  مسوبب  مهاوخ 
نم  ياباب  هدمآ 

(2) نم يابیز  ربلد 
(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 

*****
یتفر اجک  نم  یب  یتفر  ام  شیپ  زا  ارچ  اباب 

یتفر ارچ  رخآ  ییاهنت  يرود و  مدنام و  نم 
یتفر البرک  زا  هک  مدنامه  زا  مدرم  هصغ  زا 

هناملاظ روج  نیز  هنامز ،  نیا  زا  ياو  يا 
هناخ هب  ربب  ار  ام  هرابود ،  ایب  اباب 

نم  ياباب  هدمآ 
(2) نم يابیز  ربلد 

(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 
*****

هدیسر بل  هب  مناج  هدیمخ  مدق  ورس  نیبب  اباب 
هدیشک رپ  ریز  رس  وت  رتخد  هدیدمغ  يا  هجوج  نوچ 

هدیود اهراخ  رب  هلاس  هس  نیا  دیوگ  میاپ  مخز  ره 
مدوبک خر  رگنب  مدوجو ،  زا  رتهب  يا 

مدوب هدرم  لاح  ات  دوب ،  یمن  ما  همع  رگ 
نم  ياباب  هدمآ 

(2) نم يابیز  ربلد 
(2 ... ) دبع ا یبا  نیسح  ای  اتبا  ای 

*****

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ  - 143

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا نیملاع  ریپ  هک  یلفط  هچ  یلفط  هچ 
تسا نیش  روش و  هشیمه  اپارس  اپارس 

تسا نیع  ود  ره  ءایض  ردیح  هب  ارهز  هب 
تسا نیسح  قشع  لگ  قشع  لگ  قشع  لگ 

شیوبس تسم  همه  کئالم  کئالم 
شیور هب  دندنخب  بکاوک  بکاوک 

شیوم رات  لیخد  ردق  بش  ردق  بش 
شیوس هب  شیوس  هب  ملاع  ود  مشچ  دوب 
دریگب شود  يور  ار  وا  شیومع  یهگ 
دریگب شوغآ  رد  ار  وا  شا  همع  یهگ 

هیقر تسم  همه  تیالو  لها  لد 
هیقر تسه  یتسه ز  یتسه  همه 

هیقر تسد  يور  كالفا  همه  ددرگب 
بهذم حور  هیقر  بل  ره  رکذ  هیقر 

بنیز لد  زیزع  ارهز  هشوگ ي  رگج 
لگ یتسه  هیقر  یتسه  لگ  هیقر 

لبلب قشع  هیقر  قشع  لبلب  هیقر 
لبنس رون  هیقر  رون  لبنس  هیقر 

لسوت رکذ  دوب  هیقر  ای  هیقر 
تسا ناج  لصا  هیقر  تسا  لصا  ناج  هیقر 

تسا نامزلا  بحاص  هب  کچوک  همع ي  وا  هک 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره  - 144

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
سانشان رعاش 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دراد وب  گنر و  قشع  زا  هک  ره 
دراد وربآ  دشاب  مه  هچ  ره 
دنتفگ اهراب  قشع  زا  هچ  رگ 

دراد وگتفگ  ياج  مه  زاب 
تسین زیاج  قشع  مان  ندرب 

دراد وضو  شبل  هکنآ  رب  زج 
قشع هلاس ي  هس  مناخ  نیا  تسیک 

دراد وا  ياوه  مه  ردپ  هک 
دربن قشمد  ارم  مدرک  هچ  ره 

دراد وزرآ  زین  نم  لد 
دوشن لغب  دوش  یم  رگم  هن 

دراد ومع  دوش  یم  رگم  هن 
*****

تسا بوخ  شرپ  اب  لیربج  لاب 
تسا بوخ  شرتوبک  اب  نامسآ 

دنناراب ربا  لثم  ناقشاع 
تسا بوخ  شرت  اهمشچ  همه  زا 

نکم هاگن  میراتفرگ  هب 
تسا بوخ  شرخآ  قشع  هداج ي 

دراد کمن  رسپ  لفط  هچ  رگ 
تسا بوخ  شرتخد  راب  نیا  یلو 
هک سکنآ  ره  نارتخد  همه  زا 
تسا بوخ  شردام  هب  دشاب  هتفر 

مناخ ینیشن  الاب  رهب 
تسا بوخ  شردارب  ياه  هناش 

*****
نیسح يانشآ  ياحیسم  يا 

نیسح ياشگ  هرگ  تیاه  هدنخ 
قشع هیآ ي  لوزن  تقو  هک  يا 
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نیسح يارح  دوش  یم  ترداچ 
امش ياپ  هب  مدش  هدیکچ  نم 

نیسح يارب  يدش  هدیکچ  وت 
امش يارب  مدش  هدیرفآ 

نیسح يارب  يدش  هدیرفآ 
امش يادف  موش  یم  تبقاع 

نیسح يادف  يوش  یم  تبقاع 
امش يارب  مدش  هدیمخ  نم 
نیسح يارب  يدش  هدیمخ  وت 
امش يارب  مدش  هدیکت  نم 
نیسح يارب  يدش  هدیکت  وت 

ییام همع ي  وت  دشاب  هچ  ره 
نیسح يارس  مود  بنیز 

*****
هدروآ ردام  دای  وت  دای 

هدروآ رد  ار  وت  کشا  تسیک 
نکن هیرگ  همع  شیپ  همه  نیا 

هدروآ رب  دوش  یم  تتجاح 
باوخ زا  وش  دنلب  هتشرف  يا 

هدروآ رس  هدمآ  رفن  کی 
تسوت هنوگ ي  میتی  لصو  قوش 

هدروآ رتولج  ار  قبط  هک 
یندمآ هچ  هدمآ  تردپ 

هدروآ رجعم  هک  منامگ  هب 
وت هراوشوگ ي  تسا  هدرب  هکنآ 

هدروآ رد  ار  سابع  داد 
یسک هچ  ما  هتشرف  يا  مرتخد 

هدروآ رد  ار  وت  راوشوگ 
*****

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت  - 145

تاصخشم
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تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخب باسح  یب  ياهمخز  اب  هتفرگ  مغ  كاخ  وت 
باوخب باوخ  نویم  یسک  ور  وت  هنز  یمن  هگید 

منز یم  راوید  هب  وتسد  وت  نتفر  هار  دای  هب 
منز یم  راز  ومتسشن  میرس  ور  ياه  هراپ  اب 

ییاهنت ماش  وت  هیرگ  زا  هتفرگ  مادص 
ییاشامت مدش  ییالال ، ياج  هب  هضور  منوخ  یم  هیرگ  اب 

دندشن بوخ  اما  تبقاع  دندش  یم  بوخ  تامخز  هک  متفگ 
دندشن او  تاشچ  اما  مداد  نوکت  وت  اه  هنوش 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام  - 146

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

میا هلال  ياپ  فک  غاد  رادغاد  ام 
میا هلان  هآ و  هلفاق ي  لاح  هتفشآ 

دش راچد  یهاگن  ریت  هب  یقشاع  ره 
میا هلاس  هس  دیهش  هیقر  هتشک ي  ام 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد  - 147
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تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

ناشیرپ هیفاق  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رون هلیبق ي  زا  دمآ  يرتخد 
ساسحا دبس  دبس  شهار  رذن 

دوب سگرن  باق  لثم  شتروص 
سای ناتسلگ  دص  حور  شتریس 

*****
هار زا  دیسر  یم  هک  هتشرف  ره 

دمآ یم  لیئربج  رگا  ای 
شرادلگ يرسور  رپ  هب 

دمآ یم  لیخد  ددنبب  ات 
*****

درک یم  او  هدنخ  هب  ار  بل  هک  ات 
درب یم  ار  هراپ  هام  ره  لد 

شدنخبل فطل  هب  ار  یلد  ره 
درب یم  ادخ  دوخ  ات  ادخ  هب 

*****
میرم رجاه و  هّیسآ  هراس 

وا هاگن  بش  ره  رئاز 
ایند نیا  مامت  هوکش  َو 

وا هار  رابغ  كاخ  درگ و 
*****

دنگوس شا  هدیمح  تافص  هب 
دوب ارهز  نسُح  راد  هنیآ 

يدرد ره  يافش  شهار  كاخ 
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دوب احیسم  زا  رتاحیسم  وا 
*****

دیشروخ هلیبق ي  نایم  رد 
تشاد ییاج  هراتس  ره  لد  رد 

اهلد یبآ  جوم  يور  َو 
تشاد ییاپ  ّدر  باتهم  لثم 

*****
وا هراوشوگ ي  تسا و  نامسآ 

نیورپ ییالط  ياه  هشوخ 
وناب نیا  تساعدلا  باجتسم 

نیمآ وا  تونق  زبس  رطع 
*****

وا دراد  تشهب  غاب  رطع 
دیآ یم  میسن  هیبش  هک 

شزاورپ تونق  يور  هب  ای 
دیآ یم  میرک  ای  ره  لاب 

*****
زا دنتفرگ  یم  هسوب  رحس  ره 

دیشروخ زا  یناوراک  شمدقم 
شناویا غارچلچ  اه  سای 

دیپس زبس و  ياهلاب  نامه  اب 
*****

دش یم  ات  هتشرف ، شسوب  كاخ 
هدامآ زامن  يارب  وا 

دوب شیانبر  زاورپ  لاب 
هداجس حیرض  بیس و  رطع 

*****
ار لد  هنیدم ي  نامسآ 

دوب بکوک  هراتس ، هام و  رهم و 
وناب نیا  هداوناخ  نیا  نیب 

دوب بنیز  همع  قشع  همه ي 
*****

دزیر یم  هراتس  اهنامسآ 
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وا ياپ  هب  نانج  زا  لیئربج 
تنج زا  دتسرف  یم  لگ  هتسد 

وا يارب  همطاف  شردام 
*****

بابرا ترضح  قشع  طقف  هن 
تسا سابع  دیما  وزرآ و 

ِّیبآ نامسآ  تنیز 
تسا سابع  دیشر  ياه  هناش 

*****
شنامشچ نایم  دراد  هولج 
بابرا ینابرهم  همه ي 

هار زا  هدمآ  دیزیرب  لگ 
بابرا ینامسآ  رتخد 

*****
تسارهز دوخ  ای  َو  نیا  تسا  میرم 

تسا تامارک  زا  ُرپ  شمیرح  هک 
وناب نیا  تمایق  مایق  ات 

تسا تاداس  مامت  راختفا 
*****

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب  - 148

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يرادن رکیپ  ارچ  رس  يا  وگب 
يرادن روآ  بآ  هنشت  يا  ارچ 
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مناهد رب  تریح  تشگنا  دوب 
يرادن رتشگنا  تشگنا و  ارچ 

هلال وچ  نوخ  نم  لد  هلان ،  کشا و  رد  مدش 
هلاس هس  لفط  دق  مغ ،  زا  هتشگ  مخ  نیبب 

*****
تسا نامک  تیوربا  هام و  وت  خر 

تسا ناهن  رتسکاخ  ربا  رد  ارچ 
تسا ینازخ  تیاهبل  ود  غاب  ارچ 

تسا نارزیخ  بوچ  ياج  منامگ 
رابرهگ  نم  مشچ  ود  رابنوخ ،  بلق  اب  نیبب 

راوید هب  متسد  دوب  وت ،  ردام  ارهز  وچ 
*****

هنیس نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم  - 149

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 

لیوط رحب  بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 76-2 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

قشع زا  رپ  هک  ینومسآ ، هنوخ ي  هی  نویم  هنیدم ، رون  رپ  ياه  هچوک  يوس  هب  هدش  یهار  نم  لد  هنیـس ، نویم  زا  هدز  رپ  لد  رارق  یب  غرم 
تسادخ رطع  زا  ُِرپ  تسافص ، روش و  زا  رپ  ینوشن ، نریگ  یم  شزا  کئالم  هک  يا  هنوخ  ینوبرهم ، زا  ُِرپ  تبحم  و 

*****
، هدـش شاه  هدـنخ  هک  يا  هکیلم  هی  نوبرهم ، گنـشق و  هتـشرف ي  هی  هنوخ ، نیا  يوت  هتـشاذگ  اپ  هخآ  ساـی ، لـگ  يوب  هدـیچیپ  اـج  همه 
، تساینومـسآ زیزع  طقف  هن  هرب ، یم  ونومـسآ  لها  لد  شاه ، هدـنخ  اب  هک  یلگ  شاگن ، اب  هک  یلگ  هی  نومـسآ ، ياه  يروح  ّلک  کشر 

تسادخ دوخ  شقشاع 
*****

ردـقچ مزیزع  کشا ، من  من  اب  هگیم  هگید  یکی  يا ، همه  زیزع  وت  هگیم  یکی  يا ، همهمه  لد  وت  هدرک  اـپ  هب  هک  ساـی ، هچنغ ي  نیا  هیک 
تسالببرک هیقر ي  نیا  هرآ  نیسح ، يابیز  لگ  تسام ، بابرا  هنودرد ي  زیزع  نیا  يا ، همطاف  ثم 
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*****
هک یتقو  بابر ، زان  رتخد  هشیمه ، هنوخ  یم  شارب  ییالال  بنیز  همع  هشیم ، ییاغوغ  هچ  شاباب  لد  وت  هنز ، یم  دـنخبل  هک  یتقو  كرتخد 
هب ومع  ور  هیقر  دنوشن  یم  نوولهپ ، يومع  هی  نوبرهم ، يومع  هی  نوج ، ومع  تسد  ود  هش  یم  هراوهگ ش  باوخ ، هب  هر  یم  مورآ  مورآ 

تفاطل اـب  شاـگن ، ترارح  اـب  شاـشچ ، اـب  شنوج  ومع  زا  هرب  یم  لد  كرتخد  شاـه ، هنوگ  يور  هب  دز  یم  هسوب  هی  شاـه ، هنوش  يور 
صرق لـثم  شتروص ، هب  اـباب  هسوب  هنز  یم  شاـباب ، زا  بش  ره  هرب  یم  لد  هکلب  نوج ، وـمع  زا  طـقف  هن  شاـه ، هدـنخ  ریرح  اـب  شادـص ،

رثوک هیک  نیسح ، ردام  هنیئآ ي  هیک  نیسح ، ربلد  هیک  هبابرا ، دوپ  رات و  هک  ادخ  هب  هبابرا ، دوبن  دوب و  همه ي  دیفـس  سای  نیا  هرآ  هباتهم ،
نیسح رتخد  هیقر  هدموا  هدما ، باتهم  رهم و  هدموا ، بابرا  قشع  نیسح ، رواب  رطع  نیسح ، رهاوخ  قشع  نیسح ، ربنع  دوع و  نیسح ،

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش  - 150

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتنس نیگنس  هحون  کبس 

نیگنهآ بلاق 
دومحم يرونهاش  رعاش 

یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هلالح دینک  یتسم  هلاح ،  روش و  بش  بش 
هلایپ دیزیرب  یم  دیرایب ، ور  هنومیپ 

هزاس هراچ  همه  رب  هزاونلد ، هچ  نیبب 
هزاسب وضو  دیاب  هنیبب ، داوخ  یم  یک  ره 

دموا رد  رفولین  قشع  غاب  وت 
دموا رغاس  بشما  یقاس  يارب 

هدیرفآ ون  زا  ور  ارهز  ادخ 
دموا رثوک  ياه  هیآ  میمش 

(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 
*****

هباقن رد  دیشروخ  هبات ، یم  هدش و  هام 
هباجح زا  يریسفت  بنیز ، همع  هیبش 

هتفکش شلگ  زا  لگ  هتفنش ، هک  ات  شومع 
هتفگ هماقا  نوذا  ششوگ ، رانک  شدوخ 
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درک تبهوم  ام  ربلد  رب  ادخ 
درک تمحرم  وا  رب  هنادرد  کی  هک 

نونکا مه  زا  ار  وا  دیاب  شرکش  هب 
درک تیبرت  بنیز  لثم  ًاقیقد 

(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 
*****

میراد یگنشق  لاح  میرارقیب ، هک  بشما 
میرایب ینشور  مشچ  هیقر ، ارب  دیاب 

میدروخ ور  کمن  نون و  میدرپسلد ، هک  دیگب 
میدروآ تارب  وداک  ونومتسخ ، يالد 

متسه هنوخ  نیا  نومهم  هرمع  هی 
متسه هنوخیم  نیا  تسم  ریسا و 

مدوبن یبوخ  رکون  هتسرد 
متسه هنووید  هنودیم  بوخ  یلو 
(2) هیقر ای  هیقر  هیقر  ای  هیقر 

*****

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم  - 151

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دش افص  اب  ایند  هرابود ، هک  هدژم 
دش اباب  هرابود  همطاف ، نیسح 

رتخد هی  شهب  هداد  دنوادخ 
رثوک يور  هیبش  يرتخد 
رطعم هدرک  ولد  شمیمش 
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(3) هیقر ای  يددم  يددم 
*****

هساسحا هقرغ ي  نم ، بابرا  لد 
هسابع شود  ور  شرتخد ، هک  یتقو 

هنیمز یتسه  هک  هیقر 
هنینبلا ما  لی  ربلد 

هنیچ یم  هسوب  نیسح  شابل  زا 
(3) هیقر ای  يددم  يددم 

*****
هدیم تجاح  اما  تسا ، هلاس  هس  وا  هچ  رگ 

هدیم ترایز  هی  ندید ، تارب 
ور اهام  هنک  لاحشوخ  هدموا 

ور البرک  تارب  ات  هدب 
ور اه  هتشرف  نیبب  شرانک 
(3) هیقر ای  يددم  يددم 

*****

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق  - 152

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

شوهیب نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
هدیتفت ياهراز  نش  يور 

: تفگ یم  يا  هراتس  ره  اب  هام 
هدیباوخ هزات  شاب ! ادص  یب 
مباوخ رد  دوب و  هتفر  هلفاق 
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هدیچیپ هنیدم  رهش  رطع 
كدف غاب  ردپ ز  مدید  باوخ 
هدیچ نم  يارب  یخرس  بیس 

ناج یب  نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
هدیکشخ راخ  هتوب  کی  تشپ 

ارحص یهایس  مدوجو  رب 
هدیشاپ ساره  سرت و  رذب 

اهنت نم  دوب و  هتفر  هلفاق 
يدایرف ناوتان ز  برطضم ،

تسین يزیچ  هیقر  يا  تفگ : هام 
يداتفا هقان  يدوب ز  باوخ 

یگنتلد دوب و  هتفر  هلفاق 
هدناجنر هرابود  ار  نم  بلق 

: تفگ مدید  هام  شوگ  رد  داب 
! هدنام اج  هک  مه  زاب  یکلفط 

اه لوات  دوب و  هتفر  هلفاق 
دندوب مندیود  رد  یعنام 

الاب بت  یگنشت ، یگتسخ ،
دندوب مندیسر  هار  دس 

مدید یم  دوب و  هتفر  هلفاق 
رود نآ  زا  هبیرغ  کی  دسر  یم 

- لکش یلاله  يا  هیاس  - شمدید
رون زا  يا  هلاه  وحم  شا  هرهچ 

هفقو یب  دنت و  ياه  سفن  زا 
دوب یکاح  بارطضا  تشحو و 

دوب اهنت  هک  ینز  ار  وا  مدید 
دوب یکاخ  همع  لثم  شرداچ 

تسب ار  نم  يولگ  هار  ضغب 
میاهنت میتی و  نم  شمتفگ 

: تفگ تسکش و  رتدوز  نز  ضغب 
میارهز وت  ردام  مرتخد ،

ملسالس ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ  - 153
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تاصخشم

تراسا مایا  تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ملسالس  ریسا  هک  ما  هداز  هنییآ 
ملباقم  هزین  رس  رب  هراتس  هدجه 

یجراخ  ناریسا  لثم  دندز  ار  ام 
ملد  نیا  رد  هتفگن  زار  رازه  مراد 

تساه هزین  هب  ای  نانز  تمس  هب  همه  مشچ 
ملمحم  حورجم  هراوس  نیرت  نیگمغ 

یلو  ما  همامع  هشوگ  تفرگ  شتآ 
ملصاح تسا  هدیشک  هلعش  هب  نابز  مخز 

تسام  ياپ  ریز  نانج  ياه  غاب  هک  ییام 
ملزنم  رهش  نیا  هبارخ  هدش  الاح 

ار  تیب  لها  دومن  ریپ  هیقر  غاد 
ملتاق هتشگ  شبل  جنک  ياه  هتخل  نوخ 

دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ  - 154

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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دنکیم درد  ترت  مشچ  هک  نزم  یکلپ 
دنکیم  درد  ترپ  لاب و  هک  نکم  او  رپ ،

تربکا  ياشامت  دعب  هکنیا  منادیم 
دنک  یم  درد  ترگج  رب  دوب  هک  یمخز 

درک  راک  هچ  ردارب  غاد  هک  وگب  نم  اب 
دنکیم  درد  ترمک  مه  زونه  ایآ 

منکیمن  هسوب  شهاوخ  بوچ  دننام 
دنکیم  درد  ترت  کشخ و  نابل  رخآ 
تساردام  يور  زا  رت  دوبک  وت  ياهبل 

دنکیم  درد  تردپ  هنیس  هک  ینعی 
تمریگ  شوغآ  رد  گنت  هک  متساوخ  یم 

دنکیم  درد  ترس  مخز  دوبن  مدای 
وش  هدایپ  راوس و  هزین  بسا  هب  رتمک 

دنکیم درد  ترس  گنس  ياه  همجح  نیاز 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب  - 155

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ناغارچ ما  هدرک  نم  هناد  هناد  کشا  اب 
ناماد يور  هب  بشما  مریگب  دوخ  نامهم 

رود هار  زا  ردپ  دمآ  رون ، قرغ  دش  ما  هناریو 
رونت جنک  زا  هدمآ  نم ، هام  منامگ  همع 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

هتسشن لد  هب  تمغ  هتسخ  نامهیم  يا 
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هتسکش ترس  ارچ  مدرگب  ترس  رود 
ناوخب نآرق  نم  يارب  نامهیم ، يا  يدمآ  شوخ 
نارزیخ بوچ  ياج  زا  رحس ، ات  مریگ  هسوب  نم 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

ما یئاشامت  لفط  ما  یئابیکش  هتفر 
ما یئانیب  تّوق  یلیس  برض  هتفرگ 

ردپ منیگمغ  نیگمغ  ردپ ، منیئآ  نید و  يا 
ردپ منیب  یمن  ار  وت  يا ، هناریو  نیا  ياجک 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

يدمآ رید  هچ  رگا  وت  نم ز  مرادن  هوکش 
يدمآ ریپ  رتخد  ندید  هب  بش  همین ي 

ترتخد دریمب  بشما  ترس ، ياپ  نیبب  رس  يا 
تردام هیبش  متشگ  ما ، هدروخ  یلیس  هکسب  زا 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

رخب مزان  ایب و  رمق  صرق  وت  يور 
ربب مه  ارم  هک  ای  مرب  رد  نامب  هک  ای 

يا هتسکشب  ملد  اما  يا ، هتسشنب  منماد  رب 
يا هتسب  ار  دوخ  مشچ  هک  رگم ، يرهق  ترتخد  اب 

(4) نیسح اباب  نیسح  اباب 
*****

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم  - 156

تاصخشم

تداهش تبسانم 
يرهشوب کبس 
نیگنهآ بلاق 

نسحم دیس  ینیسح  رعاش 
ینیسح ياه  هلال  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

نم هآ  زا  لد  نوخ  دکچ  یم 
نم هاگترایز  دش  قبط  نیا 

دمآ رس  اب  منامهیم  دمآ ،  رس  منارجه  ماش 
دمآ رد  رد ،  زا  نم  هام  ییاجک ،  بنیز  ناج  همع 

ارم ربب  هاتبا ،  ای 
*****

يدرد هوک  ما  هنیس  رد  هدنام 
يدرگ هچوک  همع  اب  ما  هدرک 

دندیود یم  تلفط  يوس  دندیدب ،  مکشا  اجک  ره 
دندیرخ یم  ار  نم  زان  هنایزات ،  اب  یگلمج 

ارم ربب  هاتبا ،  ای 
*****

ممخ رد  مخ  يوم  ناشیرپ  دش 
ممک رمع  دمآ  نایاپ  هب  ور 

متسشن اپ  زا  تمغ  رد  متسه ،  دوب و  مامت  يا 
متسد دتفا ز  یم  هناش  میوم ،  هدنام  ناشیرپ  رگ 

ارم ربب  هاتبا ،  ای 
*****

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم  - 157

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

یتشاذگ ماهنت  یک  زا  هک  ینود  یم 
یتشادن اباب  اتداع  نیا  زا  هک  وت 
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یتشاذ یم  تشود  يور  ونم  هشیمه 
اباب يدوب  وت  مبش  ره  باوخ  ینود  یم 

اهبش تاهاپ  يور  مراذ  یم  رس  مدید  یم 
(3) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  ياو 

*****
هبآ قرغ  وت  مغ  زا  نم  ياشچ 

هباذع مارب  یگدنز  اباب  وت  یب 
هبارخ لها  ارب  منک  یم  هیرگ 

اباب هبارخ  يوت  هسر  یم  نمشد  ات 
اجنیا مرادن  هگید  يرگنس  هّمع  زج 

(3  ) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  زا  ياو 
*****

مدیباوخ ارحص  وت  هک  بش  هی  ینود  یم 
مدید وت  حورجم  ردام  باوخ  يوت 

مدیرپ باوخ  زا  هنویزات  اب  یلو 
اما ممیتی  هک  متفگ  یچ  ره  نوج  اباب 

اراخ يور  هب  دیشک  یم  ونم  بسا  تشپ 
(3  ) نیسح ای  هاتبا  نم  لد  زا  ياو 

*****

 ... ماهوم هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید  - 158

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

يدیشک ماهوم  هب  هنوش  اباب  مدید  باوخ  وت  بشید 
يدیشک مامشچ  يور  هب  وت  تسد  مدرک  هیرگ  ات 
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مرادن مورآ  یتسشن  نم  نمود  ور  هک  الاح 
مراذ یم  مهرم  وت  يامخز  يور  مامشچ  کشا  اب 

یبیضخلا بیش  نوج  اباب  ارچ  یبیرغ ، نیا  زا  هتفرگ  ملد 
(4) مولظم ياباب 

*****
هدش مرس  نوب  هیاس  وت  رس  لزنم  ات  لهچ 

هدش مردام  هیبش  نم  تروص  نیبب  اباب 
ترس يالاب  يردق  هی  منک  لد  درد  هک  راذب 
ترتخد هدروخن  يزیچ  هتشذگ و  هک  هبش  دنچ 

هدرک وت  اوه  نم  لد  نیبب  هدرس ، کیرات و  هبارخ  وت  یب 
(4) مولظم ياباب 

*****

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال  - 159

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

باوخب هتسخ  رتخد  يا  يالال  يالال 
باوخب هتسکش  لد  يا  يالال  يالال 

*****
منوزحم لگ  منوج  مورآ  يرادیب  مزونه  بش  همین ي 

منوخ یم  تارب  ییالال  مدوخ  نم  باوخب  هدرمن  همع  زونه 
اباب اباب  مگ  یم  وت  ياج  الال ، الال  دنبب  وتاکلپ 

اه هزین  ور  وتاباب  سأر  مدید ، مدید  وت  ثم  مهنم 
*****

ینوخ یم  نینچ  یلان  یم  رگج  زوس  اب  نم  لبلب  يا  ارچ 
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ینوشک یم  وت  مغ  شیتآ  هب  ور  ملاع  دوخ  هدید ي  بآ  هب 
نکم هیرگ  مرت  هتسخ  نم  نکم ، هیرگ  مرگج  نینوخ 

نکم هیرگ  مرمک  دش  مخ  رگنب ، ییارهز  هنییآ ي 
*****

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک  - 160

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هنیشب لگ  هب  مغ  ياپ  همع  نک  يراک 
هنیبن ماباب  ونم  تسد  ندیزرل 

نم نماد  يور  هدنوم  هرارش  ياج 
نم نت  زا  همیخ  شیتآ  دنک  یمن  لد 

(2) هنیسح ماباب  ماباب  ماباب  ماباب 
*****

همع نک  ملگ  نوچ  تروص  نیا  هب  هاگن 
همع نک  ملمحت  هرخآ  بش  نیا 

هشیمه هب  ات  رتوبک و  نیا  نک  لالح 
هش یمن  دوبک  دعب  هب  نیا  زا  هگید  توزاب 

(2) هنیسح ماباب  ماباب  ماباب  ماباب 
*****

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم  - 161

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
هیثرم کبس 
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هدیصق بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

(2) هتفرگ نوخ  هام  کی  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم 
مناهج ود  کلم  يوناب  ادخ  هب  ملفط  هچ  رگ 
مناور کشا  زا  يا  هرطق  ره  هدش  تمحر  می 

منامک ّدق  زا  يا  هیاس  رفظ ، حتف ، تمظع ،
نم رمق  نوچمه  خر  باقن  تسا  یلیس  ربا 

نم رس  هب  انامه  تسارهز  تمصع  رداچ 
*****

میوم هب  هناش  یلع  تخد  لد  هجنپ ي  زا  هدز 
میور هب  تسا  نیسح  ارهز و  هسوبلگ ي  ياج 

میوک رس  كاخ  هدمآ  زامن  رهُم  ار  رهِم 
میومع شود  رس  هاگ  ردپ ،  شوغآ  رد  هگ 

مدوجو تسارهز  هنیئآ ي  همه  رس  ات  ياپ 
مدوبک يور  نیا  هتشگ و  مخ  دق  نیا  مدهاش 

*****
هناور هتشگ  نید  گر  رد  هدش و  نوخ  نم  کشا 

هناوج همع  لد  غاب  رد  هدز  مغاد  لگ 
هناخ هب  هناخ  نم  هناخ ي  ازع  هتشگ  اج  همه 

هناشن قرغ  مندب  تلاسر  رجا  زا  هدش 
نم رگج  رب  ورف  تفر  یم  هک  دوب  اهراخ 

نم رس  هب  دمآ  هچ  دید  ین  رس  زا  مردپ 
*****

هتسشن مخز  يور  مخز  مرگج  رب  مد  هب  مد 
هتسکش گنس  زا  مرس  بابک و  غاد  زا  ملد 

هتسخ نت  نینوخ ،  لد  ناشطع ، بل  یلین ، خر 
هتسب يوزاب  نیمه  هب  میاشگ  قلخ  زا  هرگ 
هباطخ هدوب  مبل  هب  قارف و  کشا  مخر  هب 

هبارخ هتشگ  مسفق  اتبا و  ای  ما  همغن 
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*****
مبارخ ماش  هتخوس ي  رپ  ما و  یحو  یطوط 

مبابک هدرک  ردپ  نارجه  مغ  هظحل  هظحل 
مباوخ هب  هناریو  هشوگ ي  بش  لد  دمآ  ردپ 

مبالگ هرهچ  قرو  رب  یسب  هدید  زا  تخیر 
هلاس هس  يارهز  هدش  یلین  هچ  تیور ز  تفگ 

هلابق وت  تسد  هب  هدوب  كدف  غاب  زا  رگم 
*****

مدید مدوب و  ین  رس  نم  ترس  هب  دمآ  هچ  ره 
مدینش درک  ترگج  اب  نابز  مخز  ار  هچ  نآ 
مدیشک هآ  ین  رس  رب  نم  يدروخ و  کتک  وت 

مدیرخ تسود  زا  لزا  زور  هک  تسا  ییالب  نیا 
دز یم  همهاو  یب  وت  هب  نوچ  ملدگنس  لتاق 
دز یم  همطاف  خر  هب  یلیس  هک  راگنا  مدید 

*****
دش نم  يرادیب  هب  لیدبت  هک  باوخ  نآ  زا  فیح 

دش نم  يرادازع  مزب  لد  هلعش ي  زا  مرگ 
دش نم  يراتفرگ  راتفرگ  زاب  ما  همع 

دش نم  يراز  زا  رپ  ماش  همه  هک  هبارخ  هن 
دمآ ما  يرادلد  هب  رادلد  هک  تفر  يا  هظحل 

دمآ ما  يرادیب  هب  راب  نیا  ما  ییایؤر  رای 
*****

هدیرب سأر  نم و  رون و  قبط  رات و  بش 
هدیچ لگ  نوچ  وا  هتخوس  رپ  لبلب  کی  وچ  نم 

هدیسر هار  زا  هدرک ي  رفس  رای  يا  متفگ 
هدید تسا ز  يراج  وت  کشا  ور  هچ  ممیتی ز  نم 

مسوبب وت  يور  هک  دوب  نیا  همه  میوزرآ 
مسوبب وت  يولگ  ياهگر  هک  راذگب  لاح 

*****
میارب هدروآ  رمث  تیالو  غاب  ناج  همع 
میارب هدروآ  رس  بایان  هویم ي  ضوع 

میارب هدروآ  رگج  نوخ  هک  تساباب  رس 
میارب هدروآ  رفس  زا  نوخ  هب  هقرغ  تروص 
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هدیکم وت  نابل  لعل  ناج  لد و  زا  یبن  يا 
هدیشک وت  يولگ  ياه  گر  هب  غیت  یسک  هچ 

*****
هدیرب وت  يولگ  ياهگر  هک  تسد  نامه  زا 

هدیشک ياج  نم  یلین  خر  سای  رب  هدنام 
هدید هب  رات  ارم  هتشگ  ناهج  هبرض  نآ  زا  دعب 

هدیهش يارهز  هچوک و  نآ  زا  داتفا  مدای 
مدرک همزمز  متشاد و  اتبا  ای  بل  ریز 

مدرک همطاف  دوخ  همولظم ي  ردام  رب  هیرگ 
*****

نم َِرپ  تخیر  سفق  جنک  رد  ما و  یحو  ریاط 
نم رصب  کشا  هناریو ز  نماد  دش  هتسش 

نم رس  هب  دمآ  هچ  هک  دنادن  تسنادن و  سک 
نم رگج  زا  يررش  زج  دوبن  مثیم »  » زوس
میولگ يان  رد  هرسکی  هدش  هدقع  اه  هیرگ 

؟ میوگ هک  هب  میوگن  همع  وت و  هب  ار  لد  مغ 
*****

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم  - 162

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

منک تادف  ومنوج  بشما  هک  ماوخ  یم 
منک تاگین  ریس  لد  کی  ماوخ  یم  نیشب 

منک تارب  لد  درد  هدروخ  هی  ماوخ  یم 
هراب یم  نوراب  هراد 
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*****
هدموا یچ  مرس  هب  ینودیمن 

هدب ردقچ  یمیتی  ینود  یمن 
هدز ونم  هدیسر  هار  زا  یک  ره 

هراب یم  نوراب  هراد 
*****

نکن او  ایب و  وتتسخ  ياشچ 
نکن اگین  نم  دوبک  تروص  هب 

نکن اعد  ونم  ایب  تابل  همخز 
هراب یم  نوراب  هراد 

*****
وت رس  نم  مراذیم  نماد  يور 

وت رجنح  ياگر  مسوب  یم  نم 
وت ردام  متروص  وت  نیبب  وت 

هراب یم  نوراب  هراد 
*****

وت يارب  دنراد  ربخ  نم  شیپ  زا  اکدصاق 
وت ياپب  مسرب  ات  تشاذ  یمن  ماهاپ  ریجنز 
نم یبات  یب  يابش  هزیر  یم  همع  ياکشا 

نم یباوخ  یب  هلیلد  هندیرب  رس  سوباک 
داب هب  هداد  ومساوح  يوم  مرگ  میسن 

دایمن مدای  يزیچ  چیه  مرس  هدروخ  کتک  سب  زا 

درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح  - 163

تاصخشم

حدم تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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درک ادیپ  یترهش  دوج  هک ز  متاح 
درک ات  ار  شا  هرفس  دیسر  وت  رب  ات 

ناج یب  یب  تکچوک  تسد  ود  نابرق 
درک او  یگرزب  ياه  هرگ  قلخ  زک 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ  - 164

تاصخشم

تدالو تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

داد يرگید  ضیف  هرابود  ادخ 
داد يرتخد  هیطع  ار  نیسح 

همه قشع  هلبق ي  يرتخد  هچ 
همطاف هنیآ ي  دق  مامت 

رون رثوک و  داژن  زا  يرتخد 
روح شتمصع  هب  درب  یم  کشر  هک 

زاین زار و  هداجس ي  رتخد 
زاغآ رس  ار  همطاف  هفیحص ي 
تسا نیسح  تیالو  هراصع ي 

تسا نیسح  تعاجش  هدیکچ ي 
درب یم  ّظح  نیسح  شندید  ز 

درخ یم  ناج  هب  ار  هیقر  زان 
دنا هداتفا  شرهم  ماد  هب  همه 
دنا هداد  وا  هب  یلع  کمن  زا 
تسا نیسح  بنیز و  راهب  لگ 

تسا نیسح  بنیز و  رادن  راد و 
وا تسا  رهظم  هولج و  ار  يادخ 
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وا تسا  ربکا  ِیلع  رهاوخ  هک 
شیوس هب  همه  مشچ  نخس  هاگ 

شیومع بل  زا  لگ  دفکش  یم 
شمالک زا  هتشگ  تسم  هن  طقف 

شمارتحا هب  دنک  یم  مایق 
تسا زیزع  همه  نیب  وا  رطاخ 

تسا زیر  هنیس  هراتس  شندرگ  هب 
وا هراظن ي  زج  هن  هم  تجاح 

وا هراوشوگ ي  نیگن  کلف 
تسا نیرتنابرهم  هک  نابرهم  هن 
تسا نیرفآ  حیسم  شسفن  ره 
شباقن زا  مه  دیشروخ  هولج ي 

شباکر مزالم  کلم  روح و 
تسا بجاح  شهگرد  هب  نیمالا  حور 
تسا بجاو  شمرح  كاخ  هب  هدجس 

تسا هدروخ  وا  مان  هب  نانج  کِلم 
تسا هدروخ  وا  ماج  لسع ز  رهن 

وا هنارت ي  ایح  تباجن و 
وا هنازخ ي  من  مرک  دوج و 

تسوا مک  شمیوگ  هچ  تلزنم  هب 
تسوا مغ  هتسکش ي  ادخ  لد 
تخودنا مغ  شلد  رد  هلال  ناسب 

تخوس اه  همیخ  ياه  هلعش  نایم 
دیشوج غاد  غارف و  شتآ  رد 

دیشوپ هنایزات  سابل  نت  هب 
دش ریجنز  ياه  هقلح  ریسا 

دش ریپ  بجع  ور  لهچ  دشن 
هدیسر وا  هب  ثرا  كدف  مخز 

هدیهش هدش  هنشت  هنسرگ و 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  - 165

تاصخشم
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هیثرم حدم و  تبسانم 
دیدج دحاو  کبس 

هدیصق بلاق 
اضر دیس  دیؤم  رعاش 

اروشاع 10 رعش  بش  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا 
مالس بش  زور و  ره  وت  يور  باتفآ  رب 

تسا هیقر  تمان  يداژن و  یمطاف  وت 
مارک هدرورپ ي  ینیسح و  لد  رون 

میرک رتخد  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 
ماما رتخد  مه  یماما و  رهاوخ  مه 

تقو هشیمه  تیوسب  تسام  دیما  مشچ 
ماودلا یلع  تیوک  هب  تسام  زاین  يور 

یملاع راگرپ  هطقن ي  وچ  یکچوک  رگ 
ماجسنا دریذپن  هریاد  چیه  هطقن  یب 

يا هدرپس  ناج  رگا  تراسا  هتشر ي  رد 
مادم دوب  تتسد  هب  روما  هتشر ي  رس 

نوخ تشد  ناریسا  ياپ  هب  اپ  هتفر  يا 
ماع مزب  نادنز و  هبارخ و  ات  رید و  ات 

یلع رتخد  هدهاجم ي  لمحم  مه 
ماما نیمراچ  هزرابم ي  رگنسمه 

قشع يالبرک  هعقاو ي  هک  دوب  ادیپ 
مامت دش  هناریو  هب  وت  يراثن  ناج  اب 

تسوت گرم  هب  ینیسح  خرس  نوخ  ریسفت 
ماش راید  رد  ادخ  نوخ  راگدای  يا 

مغ ياه  هلعش  زا  تکچوک  بلق  بآ ، دش 
ماک هب  ار  وت  تداهش  دهش  تخیر  هکنآ  ات 
لاح هچ  اب  فصو  منک  قیمع  یمغ  تدوب 

مادک زا  حرش  مهد  غاد  رازه  يدید 
تتبیصم زا  مغ  زکرم  تسا  هدش  اهلد 
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ماقم دش  ماش  هدکمغ ي  هب  ار  وت  یتقو 
هاگ چیه  هک  دمآ  تندید  هب  ردپ  رس  اب 

مارتحا هنوگ  نیا  سک  هدرکن  شرتخد  زا 
تشهب ات  تفر  شا  هقردب  مزع  هب  تحور 

ماقم ارس  مغ  نآ  لد  رد  تفرگ  تمسج 
كاخ اه ز  هلال  تلد  ياه  غاد  دز ز  رس 
ماقتنا تسد  دش  هک  خرس  ياه  هلال  نآ 

تفرعم بابرا  لفحم  غارچ  ترهم 
مایپ زکرم  رظن  لها  يارب  تربق 

زونه اهلاس  زا  سپ  تسوت  يوس  هب  اهلد 
مایق يزوریپ  يدانم  تدبنگ  يا 

همه بدا  يور  وت  ناتسآ  رب  ار  ام 
مامت اعد  ضرع  وت  هاگشیپ  هب  ار  ام 

تسد ریگب  ام  زا  تکچوک  ياهتسد  اب 
مان هیقر  يا  نیسح  ریغص  رتخد  يا 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب  - 166

تاصخشم

هیثرم حدم و  تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسوا نیع  ود  رون  همطاف  تیب  لها  رب 
تسوا نیملاع  لد  رعش  بان  تیب  کت 
تسوا نیسح  قشع  ینانچنآ  قادصم 

تسوا نیش  روش و  زا  يرولبت  ار  قاشع 
تسا بتکم  ناریپ  سّردم  یکدوک  رد 
تسا بنیز  زاتمم  لّصحم  یقشاع  رد 
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*****
دنوش وا  بات  یب  هدش ،  لد  هتشرف  اهدص 

دنوش وا  باب  رد  هب  ات  نذا  دنریگ 
دنوش وا  بایفرش  راختفا  هب  مدکی 

دنوش باداش  لگ  زا  رت  وب  گنرشوخ و 
تسا هّیُخا  ّمع و  رتخد و  ماما  رب  وا 
تسا هیقر  شمان  همطاف  ياپباترس 

*****
تسادخ هناخلگ ي  هناگی ي  لبلب  وا 

تسا یفطصم  دالوا  ینامسآ  زار  وا 
تسادج يرثوک  دوخ  رثوک و  يا ز  همشچ  وا 

تسالبرک يارحص  هلاس ي  هس  ربمغیپ 

نالیغم راخ  - 167

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 

رثن بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسد مدآ  هب  یشوهیب  یلاح و  یب  تلاح  هی  هراد  هک  یـشزوس  درد و  رب  هوالع  دورب  ورف  یـسک  ياپب  رگا  نالیغم  راخ  سانـش : هایگ  کی 
دزادنا یم  اپ  زا  ار  گرزب  ناسنا  هی  راخ  نیا  هدیم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم  - 168

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
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یناگیاب عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دندرک گرب  گنر  وچ  یلین  ارم 
دندرک گرب  دص  رفولین  نازخ 

لفط نآ  دُرم  هبارخ  جنک  وگن 
دندرک گرم  قد  ارم  همع ، وگب 

ع)  ) هیقر ترضح  دروم  رد  هناکدوک  زاورپ  رعش  - 169

تاصخشم

تداهش تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هبارخ وت  دموا  اباب  مدیدیم  بشید  باوخ  يوت 
هبارخ وت  یتسشن  هک  تقو  کی  یشن  نیگمغ  هک  تفگ 

مدیدیم یبوخ  ياباوخ  ماباب  شوغآ  يوت  نم 
مدینشیم نوج  لد و  اب  ونوا  گنشق  يافرح 

مدیشک اه  هچ  امش  یب  متقگ  مدرک و  لد  درد 
مدیدن یشوخ  زور  هی  اباب  ههام  کی  نیا  يوت 

مدیودیم هدایپ  هاگ  ریجنز  يوت  هراوس  هاگ 
مدیشک اتبیصم  هچ  تعامج  نیا  زا  نوج  اباب 
هشیمه هساو  مدیباوخ  نوجردپ  شوغآ  يوت 

هشیمن زگره  یگدنز  مبوخ  ياباب  یب  هخآ 
اراکبان نوا  یقبط  ندروآ  راگنا  نم  دعب 

اباب نینزان  رس  ندوب  هتشاذگ  نوا  وت  هک 
دش بالقنا  هبارخ  وت  نم  ندرم  دعب  هخا 
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دش بارخ  یلیخ  نوا  زا  دعب  بنیز  همع  لاح  عضو و 
اباب دای  هب  يرتخد  ندینش  هک  ات  انمشد 

ایند هصغ ز  اب  هتفر  حبص  مد  ات  هدرک  هیرگ 
ممهفب ات  هبارخ  وت  ندروآ  وم  اباب  رس 

ممهفب ور  یمیتی  ات  مرادن  اباب  هگید  هک 
مدیدیم ماهاب  تشهب  وت  وماباب  تقونوا  نم  یلو 
مدیودیم نوا  لابند  دوب  بوخ  هگید  اجنوا  ماهاپ 

مرادن یمغ  هگید  نم  متشهب  وت  الاح  هگید 
........... مراذیم ماباب  هنیس  ور  بشره  هگید  ور  مرس  نم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یخیرات  تیوه  رد  یشهوژپ 

باتک تاصخشم 

شنم  يداه  لضفلاوبا  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

، دوب هتخادنا  نیملسم  هعماج  رب  یهابت  داسف و  زا  نیگنس  يا  هیاس  وا  ياه  یهاوخ  هدایز  هک  يراگزور  هیواعم ، رمع  ياه  لاس  نیسپاو  رد 
( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هداس  نیلگ و  هناخ  هب  ار  فعـش  يداش و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر مان  هب  رتخد  يدازون  دلوت  مالـسلااهیلع  هیقر  دلوت 

دوخ هتـسجخ  دولوم  زا  يدنـسرخ  هیاس  رد  يرذگدوز  هاتوک و  شمارآ  ماما ، درک و  رظتنم  ياه  هاگن  نامهم  ار  قوش  کشا  دناوخ و  ارف 
هتسخ و هرهچ  رب  رورس  زا  يدنخبل  درک و  ادیپ 

نینمؤملاریما هب  نداد  مانـشد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  هب  یکاته  هک  يا  هنامز  دـناشن ؛ هنامز  روج  ملظ و  زا  شا  نیگهودـنا 
هکس مالسلا ) هیلع  )

یلاح رد  نیا  تشادن . دامتعا  زین  دوخ  ياه  مشچ  هب  یـسک  هک  دوب  هدرک  ذوفن  هعماج  تفاب  رد  نانچ  يراکایر  ریوزت و  دوب . هدـش  جـیار 
ینیگنس هک  دوب 

هتـشرف ربارب  رد  تشاد ، هک  یگنرین  يراـکبیرف و  همه  اـب  اـما ، هیواـعم  دـمآ . یم  دراو  ماـما  بلق  رب  راد ، هشیر  تالـضعم  نیا  ماـمت  مخز 
هراچ و یب  گرم ،

يا هکیرا  رب  وا  تسرپ  توهش  راسگ و  یم  رسپ  دش و  میلـست  یتمواقم  چیه  یب  تفرگ ، ار  شنابیرگ  گرم  هک  هاگ  نآ  دومن و  یم  لیلذ 
، لاس تسیب  هک 

هب هنیدم  دصقم  زا  نارتش  گنز  يادص  هک  دوب  يراگزور  نینچ  رد  دز . هیکت  دندوب ، هدییاس  خر  نآ  رب  ناتـسرپ  ایند  و  نت ، نآ  رب  شردپ 
هیقر جـنر ، دردرپ و  رفــس  نـیا  ياهدادـیور  ثداوحرذـگهر و  رد  تساـخرب و  خـیرات ، تعــسو  هـب  كاـنبات  نـشور و  يا  هدـنیآ  يوـس 
ظفح دوخ  هرطاخ  رد  ار  وا  مان  یخیرات ، عباـنم  زا  يرایـسب  هچ  رگا  دیـشک . یم  راـظتنا  ار  دوخ  جورع  هداتـسیا و  اـشامت  هب  مالـسلااهیلع ) )

ياج رد  هک  تسا  تسد  رد  وا  دوجو  تابثا  رب  ییایوگ  لیالد  اما  دنا ، هدرکن 
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تبث دوخ  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر هرطاخ  مان و  هب  خیرات ، هچ  نآ  هدیکچ  زا  تسا  يدرواهر  رضاح ، راتـشون  دش . دهاوخ  هراشا  نادب  دوخ 
هب يا  هچیرد  ات  دراد  شالت  تسا و  هدرک 

تقیقح لـالز  ناگنـشت  ماـک  رد  ار  وا  شنیب  تفرعم و  ياـیرد  زا  يا  هرطق  دـیاشگب و  دیـشروخ  كرتخد  جـنر  درد و  نارک  یب  سوناـیقا 
ینتفگ اما  دزیرب ،

هدـیزرو تمه  دـنا ، هتـشاگن  ناشیا  هرابرد  هچ  نآ  نایب  هب  رتشیب  هدـنراگن  وا ، لاح  حرـش  ندوب  دودـحم  یفاک و  عبانم  دوبن  لیلد  هب  تسا 
بطاخم ات  تسا 

. تسا هدیزای  تسد  نآ  يروآدرگ  هب  هدش ، لقن  رابخا  دروم  رد  يرواد  نودب  ور ، نیا  زا  دبای . فارشا  هدش ، لقن  هک  یبلاطم  هب 

یناث رثوک  دالیم 

مرگ رهـش ، رد  يا  هناخ  هرجنپ  دوب . هتفر  ورف  یکیراـت  رد  رهـش  درک . یم  اـشامت  ار  بش  هایـس  هدرپ  هریخ ، هریخ  توکـس ، دوب و  مرگ  اوه 
وحم راظتنا و 

یم دوخ  نشور  زاب و  هرجنپ  اهنت  زا  رهش ، بلق  دیزو . یم  هناخ  هدروخ  باتفآ  ياهراوید  رب  میسن ، دوب . شناگراتس  اب  بش  يوگ  تفگ و 
همه دیپت و 

، اه بل  دیتلغ و  اه  هنوگ  رب  قوش  کشا  تفرگ . يزاب  هب  ار  بش  ساسحا  هتسجخ ، يدازون  هیرگ  يادص  هاگان  هک  دندوب  هتسشن  راظتنا  هب 
، ادص کی 

یم راثن  هفطاـع  ياـه  هچنغ  شخر ، گربلگ  رب  همه  دوب و  هدـییور  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح غاـب  هب  رگید ، يا  هچنغ  دندورـس . دـنخبل  هنارت 
بش نآ  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر دندرک .

مهبم هحفـص  نآ  یلو  تشاداو . وپاـکت  هب  ار  ملق  نآ ، زا  مهبم  يا  هحفـص  رب  دوـشگ و  ار  شیوـخ  نهک  باـتک  خـیرات ، رداـم  و  تفکش ،
ناروک رد  خیرات ،

هیقر یناگدـنز  کـچوک  هچباـتک  رد  دـیدرگ . دـیدپان  نآ  هظفاـح  زا  تـشگ و  ادـج  ناـمز  راذــگ  رتـفد  زا  راـگزور ، ياـهزات  تخاـت و 
هظحل مالسلااهیلع ،) )

هیقر ترـضح  فیرـش  ّنس  هراـبرد  دـیدرگن . تبث  شزورداز  ناوـنع  هب  يزور  چـیه  ماـن  دـنام و  دیفـس  يرطـس ، چـیه  نودـب  شندـییور 
نیا روهشم  میریذپب ، ار  ناشیا  دلوت  لصا  رگا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خیرات  نایم  رد  زین  مالسلااهیلع ) )

. تسا هدش  رپرپ  ق ،  . لاس 61 ه رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ  ای  هس  ناشیا  هک  تسا 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  ردام 

نسح ماما  رسمه  رت  شیپ  هک  تسا  قاحسا  ّما  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  ردام  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  ياه  هتـشون  ساسا  رب 
یبتجم

ردام  1. تسا هدمآرد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دقع  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تیصو  هب  ناشیا ، تداهش  زا  سپ  هدوب و  مالسلا ) هیلع  )
ترضح

هحلط تنب  ناشیا  هینک  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگ  هب  انب  دیآ . یم  رامش  هب  مالسا  تلیضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  مالسلااهیلع ) ) هیقر
رد هراب  نیا  رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدـمآ  هّیعاضق  رفعج  ما  اه ، باـتک  یـضعب  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  رداـم  ماـن   2. تسا

نینچ مه  تسین . تسد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 848 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمح رد  هک  دنک  یم  یفرعم  یناریا ، هاشداپ  موس  درگدزی  رتخد  نانز ؛ هاش  ار  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  ردام  نیطبسلا ، یلاعم  هدنـسیون 
هب ناناملسم 

یم رامش  هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترضح  یمارگ  ردام  دمآرد و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  جاودزا  هب  يو  دوب . هدش  ریـسا  ناریا 
خیرات هتفر و  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دـلوت  ماگنه  ناشیا  اریز  هدـشن ؛ هتفریذـپ  رـصاعم  ناسیون  خـیرات  رظن  زا  بلطم  نیا   3. دیآ

ار 23 وا  تشذگرد 
راهچ ای  هس  هلـصاف  رد  هک  دشاب  یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  ور ، نیا  زا  دنا . هتـسناد  ق   . لاس 37 ه رد  ینعی  البرک ، هعقاو  زا  شیپ  لاـس 

زا شیپ  لاس 
ردام  ) ونابرهـش زا  ریغ  یـسک  نانز  هاش  مییوگب  هک  دشاب  یم  لح  لباق  تروص  کی  رد  اهنت  هلأسم  نیا  دـشاب . هدـمآ  ایند  هب  البرک  هثداح 

داجس ماما 
. تسا مالسلا )) هیلع  )

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  يراذگ  مان 

اریز تسا ؛ هدوب  همطاف  ناشیا  یلصا  مان  هدوب و  ترضح  بقل  مسا  نیا  ایوگ   4. تسا هدش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  الاب  ینعم  هب  یقر »  » زا هیقر 
نامه ناشیا  هک  نیا  لاـمتحا  عباـنم ، یخرب  ناـعذا  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  رتمک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  ماـن 

ناکما دنا و  هتشاد  مسا  ود  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نادنزرف  زا  یضعب  عقاو ، رد   5. دراد دوجو  دشاب ، مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
باتک رد  هچنانچ  دراد . دوجو  اعدم  نیا  تابثا  رب  یلیالد  زین  خیرات  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  دراد . دوجو  ناشیا  نادـنزرف  رد  زین  یمـسا  هباشت 

نیسح ماما  ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  خیرات 
ره دنتـشاد ، یم  تسود  رایـسب  ار  ناشراوگرزب  ردام  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نوچ  دوب و  همطاف  ماـن  هب  یکچوک  رتخد  مالـسلا ) هیلع  )

هک يرتخد  دنزرف 
يو مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ناشردپ  مارتحا  هب  دنتـشاد ، رـسپ  هچره  هک  هنوگ  نامه  تشاذگ . یم  همطاف  ار  شمان  داد ، یم  ناشیا  هب  ادخ 

یلع ار 
. تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ  مان  رد  زین  ناماما  رگید  هریس  تسا  ینتفگ   6 «. دیمان یم 

خیرات رد  هیقر  مان 

هتشاد جاور  برعلا  ةریزج  رد  مان  نیا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالسا  خیرات  هژیو  مان  نیا 
هب تسا .

مرکا ربمایپ  ردـپ  هّللادـبع ،  ترـضح  همع  هک  دوب  هیقر  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ مود  ياین   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  ماـن  هنومن ، ناونع 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )

ترـضح و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  رتـخد  دـیدرگ ، يراذـگ  ماـن  مسا ، نیا  هب  مالـسا  رد  هک  يدرف  نیتـسخن   7. دـیآ یم  رامش 
، يراذگ مان  نیا  زا  سپ  دوب . هجیدخ 

هب ار  شنارتخد  زا  یکی  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دـمآرد . یمالـسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياه  مان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  ماـن 
( مالسلا هیلع   ) لیقع نب  ملسم  ترضح  جاودزا  هب  اهدعب  رتخد  نیا  هک  دیمان  مسا  نیمه 

هیلع  ) نیـسح ماما   8 (، مالـسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  دـننام  رگید  ناـماما  نارتخد  یخرب  هک  اـج  نآ  اـت  تفاـی  همادا  دـنور  نیا  دـمآرد .
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زا نت  ود  و  مالسلا )
یم يرغـص  هیقر  هیقر و  ار  ود  نآ  هابتـشا ، زا  يریگوـلج  يارب  تسا ، ینتفگ  دـندش . هدـیمان  هیقر  زین  مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک ماـما  نارتـخد 

9. دندیمان

یتیبرت هاگتساخ 

یقالخا و ياه  تلیـضف  نیرت  یلاع  هب  یگمه  نآ ، نادنزرف  ردام و  ردـپ ، هک  تفای  شرورپ  يا  هداوناخ  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح 
ییاسراپ

(، هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يازف  حور  میمش  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رهـش  زیگنا  لد  ياضف  نآ ، رب  نوزفا  دندوب . هتـسارآ 
همطاف و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تفای دشر  يا  هداوناخ  رد  وا  تشاد . گرزب  یشقن  وا  شرورپ  رد  داد ، یم  شزاون  ار  ناج  ماشم  دوب و  يراج  نآ  رد  زونه  مالسلا ) هیلع  )
یگمه هک 

راثیا تفرعم و  بدا و  ملع و  ياه  هروطـسا  نیرت  گرزب  زا  هک  يا  هداوناـخ  دـندوب ؛ مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  تفرعم  لـالز  زا  باریس 
يربک بنیز  دننام 

ترضح دوب . هدش  لیکشت  و ... مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مالـسلا ،) هیلع   ) سابعلا لضفلاابا  مالـسلااهیلع ،) )
تفای شرورپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شا  یمارگ  ردپ  هژیو  هب  ناراوگرزب ، نیا  ناماد  رد  دوخ  هاتوک  رمع  تدم  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر

اب و 
. دیدرگ یفرعم  خیرات  رد  تمواقم  راثیا و  ياه  هروطسا  نیرتابیز  زا  یکی  ناونع  هب  مک ، نس  نامه  دوجو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارتخد  رگید 

مان هب  رتخد  ود  نانآ  رتشیب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناسیون ، خیرات  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  نادـنزرف  دادـعت  دروم  رد 
هنیکس ياه 

زا یخرب  اـج  نیا  رد  دـنا . هدرمـشرب  زین  رفن  تشه  اـت  ار  ترـضح  نارتخد  دادـعت  رگید  یخرب  دـنا و  هدرک  رکذ  ترـضح  يارب  همطاـف  و 
نایب ار  اه  هاگدید 

، هنیکس ياه  مان  هب  رتخد  هس  زا  دنتسه ، مالسا  گرزب  ناسیون  خیرات  زا  هک  يربط  ریرج  نب  دمحم  بوشآ و  رهش  نبا  همالع  . 1 مینک . یم 
مان بنیز  همطاف و 

، دـمحم رغـصا ، یلع  طسوا ، یلع  ربکا ، یلع  ياه  ماـن  هب  نت  هدزیـس  ار  ترـضح  نارـسپ  رامـش  یناـشاک ، هّللا  بیبح  ازریم  . 102. دنا هدرب 
 ، هّللادبع مساق ، رفعج ،

، يربک همطاف  ياـه  ماـن  هب  دـناد ؛ یم  رفن  تشه  ار  ترـضح  نارتخد  دادـعت  تسا و  هتـسناد  نارمع  دـیز و  رمع ، هزمح ، میهاربا ، نسحم ،
، يرغص همطاف 

هک تسا  رواب  نیا  رب  وا  دروآ . یمن  نایم  هب  وا  زا  یمان  دور و  یم  اـیند  زا  ماـش  رد  هک  يرتخد  هیفـص و  موثلک ، ما  هنیکـس ، بنیز ، هدـیبز ،
اهنت یگناگ  دنچ  نیا 

سپ دنا . هدوب  فورعم  دنزرف  یمک  هب  خیرات  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  اریز  دنا ؛ کیرش  یّمـسم  رد  نانآ  رتشیب  هدوب و  اه  نآ  مسا  رد 
تسا نکمم 
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لیلد هب  ای  دـشاب و  هتفرگ  رارق  ناـش  نادـنزرف  فیدر  رد  زین  ناـشیا  ياـه  هون  ماـن  یتح  اـی  دنـشاب  هتـشاد  مسا  ود  ناـشیا  دـالوا  زا  یـضعب 
یضعب یتسرپرس 

یلع . 113. دشاب هدش  هتسناد  ناشیا  نادنزرف  رامش  رد  زین  نانآ  مان  هابتـشا ، هب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نادنزرف  دننام  مشاه  ینب  نامیتی 
رتخد راهچ  رسپ و  شش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دسیون : یم  ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀّمغلا  فشک  فورعم  باتک  هدنسیون  یلبرا ، یسیع  نب 

هب ینخـس  مراهچ  رفن  زا  درب و  یم  ار  همطاف ـ  هنیکـس و  بنیز ، رفن ـ  هس  مان  ترـضح ، نارتخد  ندرمـشرب  ماگنه  وا  لاـح ، نیا  اـب  تشاد .
نایم

یم نیطبـسلا ، یلاعم  باتک  رد  يریاح ، همـالع  . 4 دـشاب . مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  اه ، نآ  نیمراهچ  دراد  لامتحا  هک   12 دروآ یمن 
نیسح ماما  دنسیون : یم  ننست ) لها  ناملاع  زا   ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  دننام  یخرب  دسیون :

، هنیکـس زا : دنا  ترابع  وا  نارتخد  دیازفا : یم  سپـس  رتخد . راهچ  رـسپ و  شـش  زا : دـنا  هدوب  ترابع  هک  هتـشاد  دـنزرف  هد  مالـسلا ) هیلع  )
، يرغص همطاف 

رد تشاد و  لاس  تفه  ای  جـنپ  مالـسلااهیلع )  ) هیقر دـسیون : یم  مالـسلااهیلع )  ) هیقر دروم  رد  هاگنآ  مالـسلااهیلع .)  ) هیقر و  يربک ، همطاف 
هک تشذگرد  ماش 

لوکوم هدنیآ  ياه  لصف  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  مینک و  یم  هدنسب  كدنا  نیمه  هب   13. تسا درگدزی  رتخد  نانز ، هاش  شردام ،
. مینک یم 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياه  هاگدید  رد  یشهوژپ 

نیا تسا . هدشن  هدرب  ناشیا  زا  یمان  اه  نآ  زا  يرایـسب  رد  یلو  هدـمآ ، مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  رد 
دوجو لامتحا 

اه باتک  زا  یضعب  هک  نانچ  مه  دشاب . هدش  هلأسم  نیا  ندمآ  شیپ  ببس  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  نادنزرف  نایم  یمـسا  هباشت  هک  دراد 
هلأسم نیا  هب 

ناشیا تشذگرد  یگنوگچ  رد  تسا . مالسلااهیلع )  ) يرغـص همطاف  نامه  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  اه ، نآ  لقن  ربانب  دنراد و  ناعذا 
رظن فالتخا  زین 

. تخادرپ میهاوخ  هلأسم  ود  نیا  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو 

ثحب حرط 

هیقر ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  هک : مینک  یم  زاغآ  روهـشم  رایـسب  نیداینب و  شـسرپ  کـی  حرط  اـب  ار  ثحب  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
( مالسلااهیلع )

رب ۀمامالا ، لئالد  ۀمغلا و  فشک  يرولا ، مالعا  دیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياه  باتک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نادـنزرف  رامـش  رد 
نینچ ندوبن 

راهطا همئا  یناگدـنز  هرود  رد  . 1 دوش : یم  نشور  یبوخ  هب  شـسرپ  نیا  خساپ  همدقم ، دـنچ  نایب  اب  دراد ؟ تلالد  خـیرات  رد  یتیـصخش 
مک يوما ، نانارمکح  دیدش  قانتخا  یشراگن ، تاناکما  دوبمک  دننام  یلئاسم  مالسا  ردص  رد  و  مالسلا ) مهیلع  )

لقن رد  تافالتخا  یـضعب  زورب  ببـس  اه و ... يراد  بناج  ناسیون ، هریـس  رب  تموکح  راشف  اهدادیور ، تایئزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت 
بلاطم
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نایم زا  دنمشزرا  عبانم  زا  يرایسب  نانارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اهزات و  تخات و  رثا  رد  . 2 تسا . هدش  یم  یخیرات 
نیا لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتفر 

هدیـسرن ام  تسد  هب  هتفر و  نیب  زا  اه ، يریگرد  نیا  نایرج  رد  ربتعم ، عباـنم  دانـسا و  نیا  زا  يرایـسب  اـسب  هچ  هک  دوش  یم  تیوقت  ناـمگ 
رد ماهبا  دوجو  هاگ  یخیرات و  نوگانوگ  ياه  تیصخش  دروم  رد  هیبش  ياه  تشذگرس  هژیو  هب  یمـسا و  هباشت  نادنزرف ، ددعت  . 3 تسا .

اه و هتشذگ 
ـ  یخیرات ياه  تیـصخش  رگید  دروم  رد  هلأسم  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . هدرک  هبتـشم  ناـسیون  خـیرات  رب  ار  رما  دارفا ، یگدـنز  هنیـشیپ 

نایرج رد  یتح 
ردـپ هب  هقالع  تدـش  لیلد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  4 ـ دروـخ . یم  مشچ  هب  زین  اروشاـع ـ  ماـیق 

ار دوخ  نادنزرف  همه  مان  ناش ، یمارگ  ردام  راوگرزب و 
هیلع  ) نیـسح ماما  ِنادـنزرف  یناگدـنز  لاح  حرـش  نتـشاگن  رد  اه  ملق  ِوهـس  زا  يرایـسب  أـشنم  دوخ  رما  نیا  دنتـشاذگ . یم  یلع  همطاـف و 

هدیدرگ مالسلا )
ببـس عوضوم  نیمه  دراد  لامتحا  دنا . هدناوخ  یم  هریغـص  همطاف  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر هک  تسا  تسد  رد  زین  يدهاوش  نیارق و  تسا .

مان زا  تلفغ 
یخیرات دوجو  رد  کش  هچ  رگا  یخیرات ، ياه  باتک  رد  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  مان  ندماین  نیاربانب ،  14. دشاب هدش  ناشیا  یلصا 

زگره اما  دنک ، یم  تیوقت  رایسب  ار  وا 
، تیـصخش نیا  روضح  ندـش  گنر  مک  اـی  یـشومارف  ِلـیلد  نیرت  مهم  نآ ، رب  نوزفا  تسین . خـیرات  رد  یتیـصخش  نینچ  ندوبن  رب  لـیلد 

هاتوک یناگدنز 
یم تأرج  هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) رغصا یلع  ترضح  دروم  رد  دروخب . مشچ  هب  خیرات  رد  ناشیا  زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببـس  هک  تسا  ناشیا 

رگا تفگ : ناوت 
باتک نیب  رد  زورما  زین  مالسلا ) هیلع   ) رغـصا یلع  ترـضح  زا  یمان  دوبن ، نایرج  نیا  رب  رایـسب  نادهاش  دوجو  دربن و  هحوبحب  وا  تداهش 

ربتعم ياه 
ینیع دـهاش  اـه  نآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  راـک  رـس و  لاوقا  يروآ  عمج  اـب  هک  تسا  ینف  یـسیون  خـیرات  اریز  دروـخ ؛ یمن  مشچ  هب  هعیش 

تروص هب  هتشادن و 
هقث ثیح  زا  نآ  یتسردان  اـی  یتسرد و  دریگ ، یم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآ  رد  هک  یعوضوم  اـهنت  تسا . هدـمآ  مه  درگ  لوق  لـقن 

تسا يوار  ندوب 
يارب زین  يرگید  ياه  هصخشم  اه و  هفرعم  ثیدح ، ثحب  رد  هنومن ، ناونع  هب  اما  دراد . دوجو  مالسا  خیرات  رد  طقف  عوضوم  نیا  هتبلا  هک 

شجنس
دروم رگید  ياه  تایلمع  تلالد و  یـسررب  محازت ، هضراعم و  جالع  حیجارت ، زین  لداعت و  اب  ار  ربخ  هک  دـشاب  یم  دوجوم  رابخا ، یتسرد 

رارق یسررب 
لها ماما و  نیب  هک  ییوگتفگ  ادتبا  تسا . هدش  رکذ  خیرات  رد  ناشیا  دوجو  تابثا  رب  زین  يوق  دـهاش  ود  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا  دـنهد . یم 

نیرخآ رد  مرح 
ای بَنیِز ، ای  الَا  : » دندومرف هدرک و  مایخ  هب  ور  ماما  دهد . یم  خر  رمش ، اب  ههجاوم  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلادیس ترـضح  دربن  تاظحل 

ای ۀَنیَکُس !
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! منادنزرف يا  هنیکـس ! يا  بنیز ، يا  ُدعَولا ؛» َبَرَق  دَق  َموَیلَا  یِّبَر ، ُۀَـعیِدَو  متنَا  ِمُوثلُک ! ُِّما  ای  َو  هَّیَقُر  ای  الَا  يِدـَعب ؟ مَُکل  ُنوُکَی  اَذ  نَم  يدـَلَو !
سپ یسک  هچ 

هدیـسرارف نم  داـعیم  هظحل  نوـنکا  نم ، دزن  دـیدوب  ادـخ  ياـه  تناـما  امـش  موـثلک ! ما  يا  هـیقر و  يا  دـنام ؟ یم  یقاـب  امـش  يارب  نـم  زا 
مُا ای  هاَتُخا ، اـی  : » تسا هدـمآ  دـیامرف ، یم  ناـنآ  هب  شنادـنزرف  رـسمه و  رهاوخ ، ندرک  مارآ  يارب  ماـما  هک  ینخـس  رد  نینچ  مه  15. تسا

َو بَنیَز  ای  ِتنَا  َو  مُوثلُک 
؛» ًارجِه َّیلَع  َنلُقَت  َو ال  ًاهجَو  َّیَلَع  َنشُمَخت  َو ال  ًابیَج  َّیَلَع  َنقَقـشَت  الَف  ُتِلُتق  اـَنأ  اذِا  َنرُظنُا  باـبُر ! اـی  ِتنَا  هَمِطاـف و  اـی  ِتنَا  َو  هّیَقُر  اـی  ِتنَا 

ما  ، مرهاوخ
نم يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه  دیشاب ] هتشاد  دای  هب  و   ] دیراد رظن  رد  ار  منخس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و 

نابیرگ
نایرج کی  هب  هریغـص  همطاف  و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر یمـسا  هباـشت  دروم  رد  16. دییوگم اوران  ینخـس  دیـشارخن و  تروص  دـینزن و  كاچ 

یتقو : » دیوگ یم  هفوک  یلاها  زا  راک  چگ  ملسم  مینک . یم  هراشا  یخیرات 
. دندرب یم  مالـسلااهیلع )  ) بنیز لمحم  يولج  ار  نادیهـش  سدقم  ياهرـس  ناراد ، هزین  دـندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها 

نآ ندید  اب  ترضح 
ردب نوچ  هک  نم  لاله  يا  دورس : نیماضم  نیا  اب  ار  يرعش  زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرـس  یتحاران ، تدش  زا  اهرس ،

همطاف اب  ردارب ! منیبب . ار  وت  تبیصم  يزور  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفرورف ! فوسخ  رد  يدش و  لماک 
يارب ردقچ  ناجردارب ! يا ؟ هدش  نابرهمان  ام  اب  ردق  نیا  ارچ  دوش . بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کیدزن  هک  وگب  نخس  تریغص ، لاسدرخ و 

رتخد نیا 
هیقر زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع )  ) بـنیز ترـضح  17 .« دـهدن ار  شباوـج  وا  یلو  دـنزب ، ادـص  ار  شردـپ  هک  تـسا  تخـس  تکچوـک 

رد هک  هریغص  همطاف  هک  دنک  یم  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنک و  یم  دای  هریغص  همطاف  هب  مالسلااهیلع ) )
رتشیب ندـش  نشور  يارب  اج  نیا  رد  تسا . هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدـش ، دای  وا  زا  اه  باـتک  زا  یـضعب 

. مینک یم  یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  یخیرات و  ياه  باتک  راتفگ  هلأسم ،

یئاهب لماک 

رد ار  وا  تداهـش  تسا و  هدرک  دای  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  زا  هک  یباـتک  نیرت  یمیدـق 
، دناد یم  ماش  هبارخ 

ریزو رما  هب  هک  تسا  یماـما  يربـط  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدـلادامع  خیـش  راوـگرزب ، ملاـع  رثا  باـتک ، نـیا  تـسا . باـتک  نـیمه 
مکاح نیدلاءاهب ،

نیدلاءاهب رما  هب  هک  تسور  نآ  زا  یئاهب  لماک  هب  نآ  يراذگ  مان  رهاظ ، هب  تسا . هدش  هتشون  ناخوکاله ، تنطلس  راگزور  رد  ناهفـصا 
هدش هتشاگن 

هب اریز  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  شزرا  زا  دراد ، هک  يدایز  تمدـق  لیلد  هب  هدـش و  فیلأت  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  باتک  نیا  تسا .
کیدزن تهج 

دور و یم  رامـش  هب  زاتمم  یعبنم  تسا و  تیمها  زیاح  اتـسار ـ  نیا  رد  دوجوم  عبانم  تبـسن  هب  هدش ـ  هتـشاگن  ياهدادیور  ای  فیلأت  ندوب 
هیامتسد
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ترضح تداهش  يارجام  لامالا ، یهتنم  مومهملا و  سفن  رد  یمق  سابع  خیش  تسا . هتفرگ  یم  رارق  هنیمز  نیا  رد  رایسب  يدعب  تاقیقحت 
هیقر

دانتـسا نآ  هب  و  دـییأت ، دروم  ار  باتک  نیا  بلاطم  راوگرزب  ناملاع  زا  يرایـسب  نینچ  مه  دـنک . یم  لـقن  باـتک  نآ  زا  ار  مالـسلااهیلع ) )
، هدنراگن نیا  دنا . هدرک 

یخرب هب  زین  باـتک  نیا  رد  هک  دراد  مالـسلا ) هـیلع   ) یـضترملا ۀعیـشل  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) یفطـصملا ةراـشب  ماـن  هـب  يرگید  باـتک 
هعقاو زا  سپ  ياهدادیور 

، دنا هدماین  البرک  يادهش  رازم  رـس  رب  لوا ، نیعبرا  رد  البرک  ناریـسا  هک  هدش  حیرـصت  نآ  رد  هک  یعبنم  نیلوا  تسا . هدش  هراشا  اروشاع 
باتک نیمه 

هیلع  ) نیـسحلا هللادبعابا  رازم  رـس  رب  مه  قافتا  هب  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  تسود  هیطع 18  زا  ار  ینایرج  وا  دـشاب . یم 
و مالسلا )

ناریـسا اب  رباج  تاقالم  زا  ینخـس  هدنراگن  اما  دندرگ . یم  ینیـسح  نیعبرا  نیتسخن  رد  وا  ربق  نیرئاز  نیلوا  هدش ، رـضاح  البرک  نادـیهش 
نایم هب  البرک 

19. دریگ یمن  تروص  البرک  ناریـسا  وا و  نیب  زور  نیا  رد  یتاقالم  چیه  هدـش ، هتـشاگن  اه  لتقم  یخرب  رد  هچنآ  فالخ  رب  دروآ و  یمن 
زین عوضوم  نیا 

. دشاب یم  باتک  نیا  يرترب  زایتما و  رد  يرگید  فطع  هطقن 

فوهللا

ناشیا هطاحا  تسناد  دیاب  تسا . سوواط  نبدیـس  زا  فوهللا  باتک  هدومن ، لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  نهک  ياه  باتک  زا  رگید  یکی 
نوتم هب 

( مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  اروشاـع  بش  : » دـسیون یم  يو  تسا . ریگ  مشچ  زاـتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیراـت  یثیدـح و 
یب رد  يراعشا 

درک و توعد  ربص  هب  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  دناوخ ، یم  ایند  ییافو 
ما مرهاوخ ، : » دومرف

نم يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه  دیشاب ] هتشاد  دای  هب  و   ] دیراد رظن  رد  ار  منخس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و 
نابیرگ

( مالـسلااهیلع  ) هیقر ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  ربانب   20 [.« دیشاب راد  نتـشیوخ  و   ] دییوگم اوران  ینخـس  دیـشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ 
. تسا هدش  يراج  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نابز  رب  اهراب 

، هنیکس يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلا ،) هیلع   ) رغصا یلع  تداهش  زا  سپ  ترضح  هک  تسه  زین  فنخموبا  لتقم  رد  بلطم  نیا 
، هیقر يا 

1294 ه تافو :  ) یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  بلطم  نیا  متفر .» زین  نم  رادـهگنادخ ؛ نم ! تیب  لها  يا  بنیز ! يا  هکتاـع و  يا 
باتک رد  .ق )

21. دنک یم  لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا  عیبانی 
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یحیرُطلل بختنملا 

تادلجم زا  کی  ره  هدش و  میظنت  دـلج  ود  رد  باتک  نیا  تسا . هتـشون  ق )  . 1085 ه تافو :  ) یفجن یحیط  نیدلارخف  خیـش  ار  باتک  نیا 
نآ

رب لمتشم  زین  ماما و  نآ  رب  يراوگوس  شاداپ  لماش  یتایاور  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  يراوگوس  نوماریپ  سلجم  هد  يواح 
رد يرابخا 

يوفـص رـصع  رد  هدوب و  نیرخأتم  زا  باتک  نیا  هدنراگن  هچ  رگا  دـشاب . یم  نآ  زا  سپ  ياهدادـیور  اروشاع و  زور  ياهدادـیور  هرتسگ 
اما هتسیز ،

نایب لاس  هس  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  نس  يو  تسا . هدرک  میظنت  يروآ و  عمج  دوخ  باتک  رد  ار  یبوخ  تاـعوضوم  تاـیاور و 
. تسا هدومن 

لقن یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاـطم  دراد ، نئازخ  ةداهـشلا و  رارـسا  نوچ  مه  يراـثآ  هک  1286 ه.ق ) تافو :  ) يدـنبرد لـضاف  وا ، زا  سپ 
. تسا هدرک 

مه  22. تسا هدرک  نایب  باتک  نآ  زا  ار  یبلاطم  داقیالا ، فیرش  باتک  رد  ق )  . 1334 ه تافو :  ) یمیظعلادبع هاش  یلع  دمحم  دیس  اهدعب 
همالع نینچ 

. تسا هدرب  هرهب  یحیرط  بختنم  باتک  زا  نیطبسلا  یلاعم  باتک  رد  زین  ق )  . تافو 1384 ه  ) يریاح

ۀیهبلا سوردلا 

زا یکی  دسیون : یم  ۀیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  ۀیهبلا  سوردـلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسح  دیس  همالع 
ایند زا  ماش  هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد 

تفر و
، دنراد ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رگید  23. تسا هاگ  ترایز  فورعم و  اج  نآ  رد  شربق   . دـش هدرپس  كاخ  هب  اـج  ناـمه  رد 

یخرب ياه  هاگدید  یسررب  هب  اج  نیا  رد  دنا . هدرک  لقن  عبانم  نیمه  زا  میقتسمریغ  ای  میقتسم 
. میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  یمالسا  نادنمشیدنا 

( هر  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  هاگدید 

ناتساد نینچ  مه  قشمد و  رد  ناشیا  دقرم  و  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  دروم  رد  هر )  ) یناگیاپلگ اضر  دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  زا 
ربق ریمعت 

هدـش لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا  دومرف : ناشیا  دندیـسرپ . تفرگ ، ماجنا  يا  هقداص  يایور  هلیـسو  هب  ناـشیا ، دوخ  روتـسد  هب  هک  ترـضح 
24. تسین دشاب ، بجاو  مزال و  نآ  هب  داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چیه  تسا ،

یبدا هعطق 

رد ار  همع  ناتـسد  رگـشزاون  رطع  داتـسرف . همع  هاگن  يایرد  هب  ار  شهاگن  جوم  دوشگ ، هک  ار  شنامـشچنابیرغ  راید  رد  یبیرغ  همانگوس 
هچنغ دییوب . هبارخ  تکاس  ياوه 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 855 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک دیـسر  شوگ  هب  بیرغ  ییاوجن  نوچمه  تفرگ و  ناج  شا  هرجنح  رد  اـیند  ياـه  ماـب  يدـنلب  هب  يداـیرف  دوشگ و  مه  زا  ار  شدوبک 
. داد وشتسش  دوخ  اب  ار  ناگمه  نامشچ  هنایشآ  ناراب ، تخادنا و  گنچ  اه  لد  رب  هک  دش  كاندرد  يا  هجنپ  شبیهن  نیرفآدرد  منرت  ... اباب

نویش يادص 
رد خر  يرتخد ، هلاس  هس  يور  مرـش  زا  هام  دوب و  هدـنکفا  هیاس  یهایـس  بش ، رکیپ  رب  هبارخ ، هشوگ  نآ  رد  دیـسر . یم  شوگ  هب  کئالم 

هدیشک باقن 
رب ار  يربخ  یب  رد  هدونغ  نامشچ  خیرات ، يادنلب  هب  يدایرف  هاگان  هک  دوب  هتفخ  تلاهج  تلفغ و  دولآ  رابغ  ياه  هدرپ  سپ  رد  رهـش  دوب .

، تفشآ
نیا تسیچ  دیـسرپ : هدز  تریح  هک  هاـگ  نآ  دـیناسر  جوا  هب  ار  بش  مطـالت  دوب ، هتـشگ  اـنف  دوـخ  ترارـش  رد  هک  داـسف  ملظ و  همـسجم 

خساپ و  ادص ...؟
دراو رون  قبط  دندش . اونمه  وا  اب  هتـسشن  بش  هب  موش  نادـغج  داد و  رـس  هیرک  يا  هدـنخ  هاگنآ  دـهاوخ . یم  اباب  يرتخد  هلاس  هس  دـینش :

دش و هبارخ 
نابل رب  هسوب  اب  ار  شناج  ماج  دور و  قبط  زاوشیپ  هب  رتخد  هلاس  هس  ات  دـنتفرگ  مارآ  کئالم  درک . دوخ  نآ  زا  ار  اه  ناج  ياضف  اـباب  رطع 

وناز دوب . هتخود  هدیشوپ  قبط  رب  ار  شرگوجتسج  نامشچ  تشگ و  یم  دوب و  هدیرخ  ناج  ماشم  هب  ار  ردپ  ینامـسآ  رطع  . دزاس زیربل  ردپ 
هک هاگ  نآ  داهن  نیمز  رب 

درد هناخ  شنامشچ  هک  تسیرگن  ار  همع  اباب ... نیـشنلد  ياوجن  دینـش و  ار  رون  توالت  يادص  دنداهن . نیمز  رب  شنامـشچ  لباقم  ار  قبط 
هیوم يادص  دیـسر و  یم  شوگ  هب  نایکالفا  هلان  هآ و  دوب . ندیراب  هدامآ  دوب و  هدش  هتخود  وا  هب  اه  مشچ  دوب . هداهن  نیمز  رب  وناز  دوب و 

. دیشک یم  شتآ  هب  ار  اه  ناج  کئالم 
يوگنخس هشیمه  نامشچ  رادید  قاتـشم  الاح  دوب و  هدینـش  هدرپ  سپ  زا  ار  اباب  یهلا  رطع  تسب . ار  شنامـشچ  همع  داهن و  هدرپ  رب  تسد 

نآ و  اباب ...
ياه مشچ  كاپ  رطع  دمآرد . هب  تلفغ  باوخ  زا  هدیدمغ ، يرتخد  هلاس  هس  شارخ  ناج  دایرف  اب  رهـش  دـیزرل و  شرع  ناکرا  ... دـید هچ 

ار هبارخ  ياوه  اباب 
کبـضخ يذـلااذ  نم  هاـتبا ! اـی  تشگ ...« : زادـنا  نـینط  خـیرات  رـسارس  رد  شا  هـلمج  تـفرگ . قـشع  يوـب  اـه  سفن  درک و  دوـخ  نآ  زا 

نم هاتبا ! ای  کئامدب ؟
مامت رد  هرابود  اروشاع  غاد  مره  داهن و  ردپ  نینوخ  بل  رب  بل  »...؟ ینـس رغـص  یلع  ینمتیا  يذلااذ  نم  هاتبا ! ای  کیدـیرو ؟ عطق  يذـلااذ 

ردپ ناگدید  لباقم  ار  اه  هیثرم  مامت  شکچوک  ناتسد  اب  دیچیپ . هبارخ  ياه  هظحل 
ره زا  رت  نیگنـس  هودـنا  غاد  هرابود  دـش و  هدـنز  اروشاع  بورغ  هرابود  تسـشن . اوجن  هب  نابیرغ  راـید  رد  ار  یبیرغ  هماـنگوس  دز و  قرو 

يرگید نامز 
ار قشع  ياه  هعرج  نیرخآ  داهن ، ردپ  ناگدید  ضرعم  رد  ار  شیاهاپ  نوخرپ  لوات  هک  هاگ  نآ  . تخادگ ار  اه  بلق  تخاون و  ار  اه  ناج 

ماک هب  ار  ردپ  ینامسآ  رطع  دیشون و  ردپ  نابل  زا 
قشاع ناج  اب  يدبا  داد  يدنویپ  ار  وا  ناج  هک  یحبص  هلاس ! هس  هیقر  یگدنز  رد  نشور  توارط و  اب  دوب  یحبـص  زاغآ  نیا  دیرخ و  ناج 

و ردپ ،
رد دـنمدرد  یکرتخد  هدـنز  هشیمه  ياوجن  دـنام و  ماش  هبارخ  دـش و  زادـنا  نینط  كالفا  رد  ناش  هیوم  يادـص  دـندرک و  نویـش  کئالم 

دولآدرد نارجه 
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يدرد دنام و  همع  دیـشک . دـهاوخ  شود  هب  ار  هلاس  هس  يرتخد  تنحم  جـنر و  خـیرات  هشیمه  ات  هک  شا  یگدنمرـش  دـنام و  ماش  ردـپ و 
رهش ياضف  زا  هرابود  ار  ردپ  شخب  حور  رطع  هک  نآ  زا  شیپ  دش ؛ رپرپ  هنادزان  یلگون  داتفا و  شتسد  زا  تناما  راب  هک  نوزفا 

زوس و شیاه و  هصغ  مامت  دنام و  ماش  و  دـیاشگب ... وا  اب  ضغب  دـهنب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  شوغآ  رد  رـس  دونـشب و  هنیدـم 
هک یکرتخد  تبرغ 

مق  نایئاضر  ارهز  ! دنازوس شیاه  هلان  اب  ار  خیرات  همه 
يرادیب  هنذأم  رب  ناذا 

رب تارف ، يراج  لالز  نوچ  يوفطصم ، تلاسر  هک  هاگ  نآ  درذگ . یم  ربمایپ  تلحر  ِكانهودنا  ِبورغ  زا  نرق ، مین  ییازریم  دیـس  بنیز 
نایرج اه  هشیدنا  اه و  لد 

هنادنمریوزت حالَـص ؛  هدرپ  تشپ  هک  دندوب  مه  یناسک  دندرک ، يرای  ار  وا  نید  ادـخ ، هدـیزگرب  باکر  رد  درم  نادرم  هک  ینامز  تشاد ،
حالِس

نتخاس ردِک  ددصرد  نانآ  دنزاس . دراو  ار  دوخ  هنازوت  هنیک  هبرـض  ات  دـندوب ، هژیو  یتصرف  يایهم  دـندرک و  یم  زیت  ار  مالـسا  يزادـنارب 
دندرک . یم  دیابن  هک  دندرک  نآ  هدشن ، کشخ  ربمایپ  نفک  زونه  دندوب و  مالسا  لالز  راشبآ 

دنتسشن  مه  اب  هئطوت  نارس  »

« دنتسکش ار  تمصع  يولهپ  لد و 
یم دورد  نانآ  رب  ادـخ  لوسر  هک  يا  هناخ  لها  زا  دوب . ربماـیپ  زور  ره  ناتـسِمالس  هک  دـندومن  زاـغآ  اـج  نآ  زا  ار  ینکـش  تمرح  ناـنآ 

: هک داتسرف 
هیلع  ) نسح و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـش و  هدیـشک  متـس  دـنب  هب  يولع  تلادـع  « ةوبنلا تیب  لها  اـی  مکیلع  مالـسلا  »

ار تداهش  ماج  نازودنارز ، ییافو  یب  ییاهنت  رد  مالسلا )
، ماما نیمّوس  دـسر ، یم  ارف  ق  لاس 61 ه .  درک و  یم  رترود  رود و  ادخ ، لوسر  یناگدـنز  نامز  زا  ار  خـیرات  اهزور ، رذـگ  و  دندیـشون .

، ربمایپ ناگدید  ینشور 
یم هیکت  تفالخ  تخت  رب  دیزی  شدـنزرف  هیواعم ، گرم  زا  سپ  ییوس ، زا  دـشک و  یم  شود  رب  ار  نیملـسم  ییاوشیپ  يربهار و  تلاسر 

اب تفلاـخم  دوـخ و  زا  يوریپ  هـب  ار  مدرم  هناـبیرفماوع  دـناشوپ و  یم  اـیر  ریوزت و  هدرپ  اـب  نـید  هـب  ار  شا  هـنیک  هیواـعم  زورید  اـت  دــنز .
ادخ و ناگدیزگرب 

یشومارف هطرو  هب  مالـسا  تّما  داهن  رد  ار  يریذپ  تعاطا  يرادم و  نید  هیحور  هنالیذر ، ياه  یبیرفماوع  نیا  و  دناوخ . یم  ارف  شلوسر ،
و

رد ددنبرب . ور  زا  ار  همجه  ریـشمش  دیزی  هک  دوب ، مهارف  ًالماک  هنیمز  هیواعم ، دـنزرف  ندـمآ  راک  يور  اب  نانچنآ  هک  دوب  هدـناشک  يدوبان 
یقاب يا  هتسوپ  يرهاظ و  زج  نانآ  يارب  مالسا  زا  اهنت  دوب و  هدروخ  نورد  زا  ار  مدرم  نامیا  هنایروم ، نانوچ  نیشیپ ، ياهریوزت  عقاو 

ینید ياه  شزرا  نید و  ظفح  رکف  هب  هکنیا  زا  شیب  مدرم  هک  دـندوب  هدرک  راـک  مدرم  هشیدـنا  گـنهرف و  رب  ناـنچ  ناـنآ  دوب . هتـشاذگن 
مکش و هشیدنا  رد  دنشاب ،

و دنتفر ، یم  نییاپ  الاب و  دـندز و  یم  هیکت  لماک » ناسنا   » تفالخ یـسرک  رب  ناگنیزوب  یتحار  هب  هک  دـش  نیا  دـندوب و  ناشماقم  بیج و 
رد قح 

ماما رگا  ار ! مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  یتح  دناوخ ، یم  ارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  همه  دیزی  دوب . هدش  اهر  هنامولظم  ییاهنت  ياه  هچوک 
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يراد نید  یمالسا و  هشیدنا  اب  یگنهرف  هزرابم  رد  دیزی ، ياه  يزات  هّکی  يارب  دش ، یم  يزبس » غاب  رد   » تعیب نیا  تسب ، یم  نامیپ  وا  اب 
نوخ اب  ار  نید  ياقب  و  دادـن ، تعیب  ّتلذ  هب  نت  ادـخ ، لوسر  نت  هراپ  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح اّما  تفای . یم  لزنت  ییارگرهاـظ  ّدحرـس  اـت 

نارادم نید  تداعس  ار  خرس  گرم  داد و  رس  ناهج  هنذأم  رب  ار  يرادیب  ناذا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دومن . اضما  شنارای  دوخ و  كاپ 
نالطب طخ  خـیرات  لوط  رد  يدـیزی  رالوکـس  گنهرف  رب  وا  هنابلط  تداهـش  هشیدـنا  اب  »و  ةداعـسلا الا  تْوَملا  يرا  ال  هک ...« : دومن  مـالعا 

زامن هماقا  هب  ار  خیرات  ییاروشاع ، رّکفت  و  دش . هدیشک 
هدیمد گرم  حور  مدرم ، رد  ییوگ  اّما  دادرس ، لیحرلا  ناذا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح دناوخارف . مّرحم  خرـس  تضهن  رب  ادتقا  اب  يرادم  نید 

زین نانآ  یعطقم  دودحم و  ياه  تکرح  یتح  دوب . هدرک  روک  ار  ناشرگن  تقیقح  مشچ  هیما ، ینب  ياهرز  میـس و  نوگباتبـش  قرب  دندوب .
اب ههجاوم  رد 

ياه قرب  قرز و  هک  دوب ، نوکس  توکس و  اهنت  شاک  و  دش . یم  هدیشک  نوکس  توکس و  هب  هّیما ، نادنزرف  یناطیـش  ياهدیعو  هدعو و 
ادخ لوسر  دنزرف  رب  هک  دناشک  تلیذر  هب  يدح  هب  ات  ار  نانآ  ناطیش ، ِلآ  ینایفس  یبا 

دیشروخ باکر  رد  هراتس ، ود  داتفه و  اهنت  و  دندرک . تراسج  ربمایپ  نادناخ  میرح  هب  دنتسناد و  مارح  نانآ  رب  ار  بآ  دندیشک و  ریشمش 
یکیرات زا  ییایرد  لباقم  رد  هتخابلد  ود  داتفه و  دنتسشن . قفش  هب  َرپ  نینوخ  و  دندز ، ریشمش 

دوخ يارب  ار  نیـسح  ياعد  راختفا  هجرد  و  دنتـسویپ ، تداهـش  خرـس  ناشکهک  هب  و  دندرک ، عافد  قح  يانـشور  زا  ماک  هنـشت  دنداتـسیا ،
و میا . هتـسشن  اشامت  هب  راصعا  اه و  نرق  هرجنپ  زا  ار  یهلا  ینید ـ  شزیخ  نیا  یکانبات  یگدنلاب ، نامیا و  دنلب  تاعافترا  زا  ام ، و  دندیرخ .

ماما يادص 
هک تسا  ینانآ  تمس  هب  هللادبعابا  هراشا  تشگنا  دناوخ . یم  نامارف  دوخ ، يرای  هب  هک  میونش  یم  ناج  شوگ  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح

تمس هب  وت ، نم و  تمس  هب  دنناد ؛ یم  البرک  ار  نامز  نیمز و  دنا و  هداتسیا  رواب  هب  ار  اروشاع 
زا تعاطا  تایآ  میهد ، تداهش  تداهـش »  » هب و  میروایب ، نامیا  یگدادلد ، تیمامت  هب  و  مییوگ ، نخـس  قشع  هجهل  هب  هکنآ  طرـش  هب  ام .

ار ماما 
یم ینعم  يا ، هنماخ  ینیـسح  یلعدیـس  همطاف ، دنزرف  نامز ، هیقف  یلو  زا  نام  يریذـپ  تعاطا  رد  ام  ندوب  ینیـسح  زورما  و  مینک . توالت 

روهظ دیشروخ  ات  میروآ  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  يداصتقا  يداقتعا و  یگنهرف ، يرکف ، یملع ، ياه  هنیمز  شهارمه  وا و  یپ  رد  دیاب  دوش .
قفا زا 

رد رادربخ »  » ملاع مامت  هک  یلاح  رد  روهظ  هاگ  حبـص  رد  ار  تداشر  مچرپ  وا  هنوگ  یلع  ناتـسد  رد  تسد  ام  و  دـنک . عولط  ناـماهوزرآ 
فص میظع  يزوریپ  نیا  لباقم 

تسالبرک . هتسشن  قفش  هب  دیشروخ  نوخ  مقتنم  هک  یماما  الوم و  نامه  مییامن . جع )  ) رصع یلو  ترضح  نامیالوم  میدقت  دنا ، هدیشک 
یبدا  هعطق 

ار ادخ  نوخ  دـناوت  یمن  خـیرات ، نهذ  نیقی ، هب  اریز  نیـسح ؛ » : » دـنیوگ یم  وت  هب  تساهایرد . همه  همـشچرس  ادـخ ، نوخ  ادـخ و  نوخ 
اب زج  دنک ، ریسفت 

هب دوش . وحم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح رد  رگا  دنام ؛ یم  مه  قشع  تسایند ، ایند  ات  قشع . اب  رگم  درک ، ریسفت  ناوت  یمن  ار  نیسح »  » و وت . مان 
نیا رد  تسا . ناسنا  شنیرفآ  ررکم  هساـمح  ـالبرک ، تسا و  زادـنا  نینط  ـالبرک  ظـفلت  رد  تماـن  كاوژپ  اریز  نیـسح ؛ » : » دـنیوگ یم  وت 

شدرگ
هطقن وت ، و  هرابود . ... هرابود و  دوش و  یم  هداز  هرابود  دسر و  یم  تداهـش  هب  دبای و  یم  جوا  توکلم  ات  دوش و  یم  هداز  نوخ  بوانتم ،

نارازه ار  خـیرات  تجورع ، نیعبرا  ات  تروضح ، ياروشاع  زا  دراد . يراوتـسا  تیاهن ، یب  ات  شعاعـش  هک  یتسه  راّود  تکرح  نیا  زکرم 
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ندوب هسامح  زا  يا  هزات  لصف  راگنا  هظحل  ره  تسا و  هداد  خر  مخ  چیپ و 
اه كاردا  فرظ  هک  ارچ  درادن ؛ مه  نتفگ  بات  تسا . هتـسشن  گوس  هب  ار  شیوخ  توکـس  هناروابان  یلو  دراد ؛ اه  فرح  هنامز ، . تسوت

، دنکفا یم  وس  کی  هب  دنار و  یم  لد  زا  ار  رگید  ياه  هبذاج  همه  دیابر و  یم  ار  ینیمز  بطق  ود  ره  تتفگش ، هبذاج  نادیم  تسا . ریقح 
یشاب وت  اهنت  ات 

رب ار  ندز  شقن  بات  مملق ، دور و  یم  ملق  هب  متـسد  دـشاب . ناـیم  رد  وت  تمظع  ياـپ  هک  یتقو  درک ، يزاـب  دوش  یمن  تاـملک  اـب  سب . و 
، ذغاک رگا  یتح  ذغاک ، هب  دسر  هچ  بآ ، ناج  هب  دنز  یم  شتآ  تمان  درادن . ناج  یب  ذغاک 

هب ار  وت  مهبم  تمظع  دـنایامنب و  ار  وت  سدـقت  هک  مسانـش  یمن  يا  هژاو  تاملک ، هریاد  رد  اه . نامـسآ  مامت  تعـسو  هب  دـشاب  يا  هحفص 
ییادخ هژاو  زج  دنک ؛ ریبعت  ایند  نیا  ياه  مدآ  نابز 

اه تشون  یپ 

لضف یلعوبا  یسربطلا ، ص216 ؛  ج2 ، ات ، یب  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرالا ، 1 ـ
، نسحلا نب 

رـشن رتفد  تاراشتنا  نارهت ، داشرالا ، دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، ص251.2 ـ ق ،  . 1399 ه ۀفرعملا ، راد  توریب ، يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا 
، مق نیطبـسلا ، یلاعم  يدهم ، دـمحم  يریاح ، ص251.3 ـ يرولا ، مـالعا  ص200 ، ج2 ، ش ، ه .   1378 مراهچ ، پاچ  یمالـسا ، گنهرف 

پاچ یبرعلا ، ثارتلاءاـیحا  راد  توریب ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نب  دـمحم  روظنم ، نبا  ص214.4 ـ ج2 ، ش ، 1363 ه .  یضرلا ، تاروشنم 
ر.ك: یقرواــپ ص518.6 ـ ش ، 1379 ه .  رورـس ، تاراـشتنا  مق ، ـالبرک ، هصق  یلع ، درفنم ، يرظن  ص293.5 ـ ج5 ، ق ، ه .   1416 لوا ،
ج2، داـشرالا ، ص39.8 ـ ج15 ، ناـمه ، ص210.7 ـ ج44 ، ق ، ه .   1404 ءافولا ، هسـسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاـب ، دـمحم  یـسلجم ،
ج4، اـت ، یب  ءاوضـالا ، راد  توریب ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  یلع ، نبدــمحمرفعجوبا  بوـشآ ، رهــش  نـبا  ص343.10 ـ ناـمه ، ص22.9 ـ

يدهمدمحمّالم نیطبسلا ، یلاعم  13 ـ ص214 . ج2 ، ۀـمغلا ، فشک  ص193.12 ـ یناشاک ، هّللا  بیبحازریم  ءادهـشلا ، ةرکذـت  ص77.11 ـ
تاراشتنا نارهت ، مالسلااهیلع ،)  ) هیقر ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  ص214.14 ـ ج2 ، یناردنزام ، يریاح 

، لوا پاچ  فورعملاراد ، مق ، مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  15 ـ ص 12 . ش ، 1380 ه .  رهطم ،
پاچ هوسا ، تاراشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  نیدلادعـس ، نب  نسحلاوبا  مساقلاوبا  سوواـط ، نبا  ص 511.16 ـ  ش ، 1373 ه . 

مالعا ص 141 ؛ ق ، 1414 ه .  لوا ،
، راونالاراحب ص 252 ؛ ق ، 1368 ه .  ۀیمالسالا ، ۀبتکم  نارهت ، مومهملا ، سفن  سابع ، خیش  یمق ، 17 ـ رییغت .) یکدنا  اب  ،) ص 236 يرولا ،

نیا هک  یلاح  رد  هدوب ، يراصنا  هللادـبع  نبرباج  مالغ  هیطع  هک  تسا  روهـشم  ناظعاو  نارکاذ و  یخرب  راـتفگ  رد  18 ـ ص 115 . ج 45 ،
هیطع تسا . خیرات  فیرحت  بلطم 

هیلع  ) یلع ماما  طسوت  شدـلوت  ماـگنه  زین  وا  يراذـگ  ماـن  یتح  هدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما باحـصا  زا  هفوک و  لاـجر  زا  یفوع 
. تسا هتفرگ  تروص  مالسلا )

تاراشتنا مق ، لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  يرتستلا ، ر.ك :  ) تفر ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نامز  رد  هدومن و  كرد  ار  ماما  جنپ  وا 
پاچ نیسردم ، هعماج 

یخیرات ياهباتک  راتفگ  یخیرات :  بتک  رد  هیقر  ترضح 

باتک تاصخشم 
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هزوح هلجم  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

یئاهب لماک 

هبارخ رد  ار  وا  تداهش  تسا و  هدرک  دای  مالسلاهیلع ) نیسح ) ماما  رتخد  ناونع  هب  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  زا  هک  یباتک  نیرتیمیدق 
رما هب  هک  تسا  یماما  يربط  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدلادامع  خیش  راوگرزب ، ملاع  رثا  باتک ، نیا  تسا . باتک  نیمه  دنادیم ، ماش 
نآ زا  یئاهب  لماک  هب  نآ  يراذـگ  مان  رهاظ ، هب  تسا . هدـش  هتـشون  ناخوکاله ، تنطلـس  راگزور  رد  ناهفـصا  مکاـح  نیدـلاءاهب ، ریزو 
زا دراد ، هک  يدایز  تمدق  لیلد  هب  هدش و  فیلأت  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  باتک  نیا  تسا . هدش  هتشاگن  نیدلاءاهب  رما  هب  هک  تسور 
ـ  اتـسار نیا  رد  دوجوم  عبانم  تبـسن  هب  هدش ـ  هتـشاگن  ياهدادیور  ای  فیلأت  ندوب  کیدزن  تهج  هب  اریز  تسا ؛ رادروخرب  ياهژیو  شزرا 

یمق سابع  خیش  تسا . هتفرگیم  رارق  هنیمز  نیا  رد  رایسب  يدعب  تاقیقحت  هیامتسد  دوریم و  رامش  هب  زاتمم  یعبنم  تسا و  تیمها  زیاح 
زا يرایـسب  نینچ  مه  دـنکیم . لقن  باـتک  نآ  زا  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  تداهـش  يارجاـم  لاـمالا ، یهتنم  مومهملا و  سفن  رد 

یلص  ) یفطـصملا ةراشب  مان  هب  يرگید  باتک  هدنراگن ، نیا  دناهدرک . دانتـسا  نآ  هب  و  دییأت ، دروم  ار  باتک  نیا  بلاطم  راوگرزب  ناملاع 
. تسا هدـش  هراشا  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  ياهدادـیور  یخرب  هب  زین  باتک  نیا  رد  هک  دراد  مالـسلاهیلع )  ) یـضترملا ۀعیـشل  هلآ ) هیلع و  هللا 
وا دشابیم . باتک  نیمه  دناهدماین ، البرک  يادهـش  رازم  رـس  رب  لوا ، نیعبرا  رد  البرک  ناریـسا  هک  هدـش  حیرـصت  نآ  رد  هک  یعبنم  نیلوا 

و مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  رازم  رـس  رب  مه  قافتا  هب  هک  دـنکیم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نبرباـج  تسود  ( 1  ) هـیطع زا  ار  یناـیرج 
ناریـسا اب  رباج  تاقالم  زا  ینخـس  هدنراگن  اما  دندرگیم . ینیـسح  نیعبرا  نیتسخن  رد  وا  ربق  نیرئاز  نیلوا  هدـش ، رـضاح  البرک  نادـیهش 

تروص البرک  ناریـسا  وا و  نیب  زور  نیا  رد  یتاقالم  چـیه  هدـش ، هتـشاگن  اهلتقم  یخرب  رد  هچنآ  فالخ  رب  دروآیمن و  ناـیم  هب  ـالبرک 
. دشابیم باتک  نیا  يرترب  زایتما و  رد  يرگید  فطع  هطقن  زین  عوضوم  نیا  دریگیمن .

فوهللا

ناشیا هطاحا  تسناد  دـیاب  تسا . سوواط  نبدیـس  زا  فوهللا  باتک  هدومن ، لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  نهک  ياهباتک  زا  رگید  یکی 
( مالسلاهیلع  ) ءادهشلادیس ترضح  هک  اروشاع  بش  : » دسیونیم يو  تسا . ریگمشچ  زاتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب 

ربص هب  ار  وا  مالسلاهیلع )  ) ماما تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  دناوخیم ، ایند  ییافو  یب  رد  يراعـشا 
[ دیـشاب هتـشاد  دای  هب  و   ] دـیراد رظن  رد  ار  منخـس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما  مرهاوخ ، : » دومرف درک و  توعد 

لقن ربانب  دیشاب ».] راد  نتشیوخ  و   ] دییوگم اوران  ینخس  دیشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه 
زین فنخموبا  لتقم  رد  بلطم  نیا  تسا . هدـش  يراج  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  نابز  رب  اـهراب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  ماـن  ناـشیا ،

! بنیز يا  هکتاع و  يا  هیقر ، يا  هنیکس ، يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلاهیلع ،)  ) رغـصا یلع  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  هک  تسه 
عیبانی باـتک  رد  ق )  . 1294 ه تاـفو :  ) یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  بلطم  نیا  متفر .» زین  نم  رادـهگنادخ ؛ نم ! تـیب  لـها  يا 

. دنکیم لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا 
و مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  دروم  رد  هر )  ) یناگیاپلگ اضر  دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  هر )  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  هاگدید 
، تفرگ ماـجنا  ياهقداـص  ياـیور  هلیـسو  هب  ناـشیا ، دوخ  روتـسد  هب  هک  ترـضح  ربـق  ریمعت  ناتـساد  نینچ  مه  قشمد و  رد  ناـشیا  دـقرم 
هب داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چیه  تسا ، هدـش  لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا  دومرف : ناشیا  دندیـسرپ .

. تسین دشاب ، بجاو  مزال و  نآ 
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اهتشون یپ 

فیرحت بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  هدوب ، يراـصنا  هللادـبع  نبرباـج  مـالغ  هیطع  هک  تسا  روهـشم  ناـظعاو  نارکاذ و  یخرب  راـتفگ  رد  14 ـ
طـسوت شدلوت  ماگنه  زین  وا  يراذگ  مان  یتح  هدوب و  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما باحـصا  زا  هفوک و  لاجر  زا  یفوع  هیطع  تسا . خیرات 

، يرتستلا ر.ك :  ) تفر ایند  زا  مالسلاهیلع )  ) رقاب ماما  نامز  رد  هدومن و  كرد  ار  ماما  جنپ  وا  تسا . هتفرگ  تروص  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما 
هزوح  تیاس  زا  هتفرگرب  پاچ (  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم 

! تشاذگ هیقر  ار  شمسا  / همیخ

باتک تاصخشم 

ینسح  همطاف  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

ابناینغور یلعدمحم  رادرس  دیهش  زابناج  رسمه  هداز  نابرق  هکلم  تارطاخ 

هدیکچ

میدرک و یم  عمج  کیتسال  تاقوا  یضعب  میتفر و  یم  تارهاظت  میتشاذگ ، یم  هسلج  دش . عورـش  مه  نم  یبالقنا  تیلاعف  بالقنا  عورش 
عورـش گنج  هک  بالقنا  زا  دـعب  . میداد لیکـشت  ار  یبوخ  هورگ  میدرک و  یم  تیلاعف  مه  اب  هک  میتشاد  هیاـسمه  اتدـنچ  میدز . یم  شتآ 

یکی هک  مدید  نوریب  متفر  دروخ . ما  يردپ  لزنم  رانک  یکـشوم  هک  دوب  لوفزد  ناراب  کشوم  مایا  زور  کی  دش . رتشیب  مه  متیلاعف  دـش ،
لقتنم سنالوبمآ  اـب  هزاـنج  هک  مدرک  کـمک  شیور و  متخادـنا  ار  مرداـچ  هدـش ، ادـج  شنت  زا  شرـس  میدوب  مه  اـب  هک  اـه  هیاـسمه  زا 

، دوب هدش  هتفاکـش  اپ  چم  ات  شیاپ  يوناز  دوب . هدش  حورجم  اجنآ  رد  مه  مرهاوخ  درک . تباصا  لوفزد  میدق  لپ  هب  کشوم  کی  زاب  . دوش
مدرک و شا  يرتسب  ناتـسرامیب  لخاد  دوب . یحطـس  مرهاوخ  مخز  ناتـسرامیب . مدرک  شلقتنم  سنالوبمآ و  لـخاد  متـشاذگ  مدرک  شلغب 
زا اتدنچ  يراکمه  اب  مدز و  الاب  ار  نیتسآ  دیهش  ياهرهاوخ  نتسش  يارب  دوب ، دایز  یلیخ  ادهش  دادعت  زور  نآ  . ناحورجم ۀیقب  غارس  متفر 
هب دنتفگ  اهرتکد  هک  متفرگ  هجیگرـس  نوخراشف و  مدش . ضیرم  دوب . یتخـس  زور  ًاعقاو  ادهـش ، رکیپ  نتـسش  هب  میدرک  عورـش  نارهاوخ 
یم درآ  هسیک  هسیک  میتـشاد . یلاـعف  ۀـناخزپشآ  دوب ، داـیز  نارهاوخ  تیلاـعف  لوفزد  يالـصم  رد  . تسا یبـصع  راـشف  یگتـسخ و  رطاـخ 

دندش یم  ییاریذپ  دندمآ ، یم  روشک  رسارس  زا  اه  هدنمزر  میدرک ، یم  يدنب  هتسب  میدرک و  یم  تسرد  اذغ  میتخپ ، یم  هچولک  دنروآ ،
بترم تشادن . یقرف  نام  يارب  ناتسبات  ناتسمز و  تشاد . همادا  بش  رخآ  ات  حبص  زا  ام  راک  دوب . زاگ  يور  هشیمه  ام  گید  دنتفر . یم  و 

نمؤـم و یبهذـم ، يرـسمه  یلعدـمحم ، يارب  میهاوـخ  یم  هک  دوـب  هتفگ  یـضاق  هللا  تیآ  هب  مرـسمه  ییاد  . میدرک یم  راـک  ههبج  يارب 
هب مردپ  دندمآ ، هک  يراگتـساوخ  درک . یفرعم  ار  ام  ةداوناخ  یـضاق  هللا  تیآ  هک  دایب . رانک  مه  وا  يزابناج  اب  هک  مینک  ادیپ  راد  هداوناخ 
رد يوشن . لکـشم  راچد  هدنیآ  یگدنز  رد  هک  نک  تقد  تباختنا  رد  درادن ، اپ  کی  تسا و  زابناج  یلعدـمحم ، هک  یناد  یم  تفگ : نم 
هللا مالک  دـلج  کی  ما  هیرهم  میتفرگ ، مه  اب  ار  دـقع  ةرفـس  نورب و  هلب  . منک یگدـنز  زابناج  اب  هک  منک  یم  راـختفا  متفگ : ردـپ  هب  باوج 

عورـش نیا  میداد و  یماش  میدرک و  توعد  ار  لحم  یلاها  هاپـس و  ياـه  هچب  میتشاد . يا  هداـس  جاودزا  دوب . هکم  تراـیز  کـی  دـیجم و 
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یـصخرم یهاوخ  یم  یک  اـت  يرب ؟ یهاوخ  یمن  متفگ  یم  شهب  موس  زور  دـمآ ، یم  یـصخرم  هک  تقو  ره  . دوب ناـم  كرتشم  یگدـنز 
رادراب دوب ، ناضمر  هام  يراذـگب ؟ اـهنت  ار  تنز  دآ  یم  تلد  روطچ  يدرک ، جاودزا  هزاـت  وت  دـنتفگ ، یم  شهب  شاهرگنـس  مه  یناـمب ؟
مرهوش رداـم  هب  تفر . تفگن و  يزیچ  هلب . متفگ : یتـسه ؟ هزور  ییاد  تفگ : دـمآ  مرـسمه  ییاد  مدرک . یم  كاـپ  يزبـس  متـشاد  مدوب ،

رارق متفگ : میراد . نامهم  نک  زیمت  بترم و  ار  هناخ  ییاد ، تفگ : تشگرب . ییاد  دعب  هقیقد  هد  تفر ؟ دـمآ و  ییاد  ارچ  ومع ، نز  متفگ :
ردام میدـناوخ ، ار  اشع  برغم و  زاـمن  . نک عمج  ار  يزبس  نک و  بترم  ار  هناـخ  داـیم ، شاـبن ، شرکف  وت  تفگ : دـیایب . یلعدـمحم  تسا 

. دندوب هتفرگ  ار  شرود  اه  هیاسمه  ناتسود و  هدش ؟ یچ  منیبب  شلابند  مدیود  دش . دنلب  شنویش  يادص  هناخ ، زا  نوریب  تفر  یلعدمحم 
زاربا يروط  دـمآ  یم  یـسک  ره  هدـب . تربص  ادـخ  دـنتفگ : هدـش ؟ ربخ  هچ  متفگ : میتسناد . یمن  ام  طـقف  دنتـسناد و  یم  همه  هکنیا  لـثم 

نیا زا  نم  دیدرک ... جاودزا  هک  تسا  هام  شش  امـش  دنتفگ : یم  مدش . تخبدب  نم  راگنا  هک  دوب  يروط  شدروخرب  درک و  یم  يزوسلد 
، لوفزد دندروآ  ار  شرکیپ  دش ، دیهش  یتقو  هدوب ؟ رتزیزع  (ع ) نیسح ماما  ربکا  یلع  زا  نم  رـسمه  رگم  متفگ  مدش و  تحاران  اهدروخرب 
، هن تفگ : مرـسمه  ییاد  مدوب . رادراب  میوشب . مدوخ  ار  مرـسمه  مهاوخ  یم  دیورب ، همه  متفگ  دـنهد ، لسغ  ار  دیهـش  دـش  رارق  هک  یتقو 

رهطم رکیپ  يور  بالگ  هشیش  کی  رطع و  هشیش  کی  میوشب ، ار  یلعدمحم  هک  دنتشاذگن  مدرک  رارـصا  هچ  ره  ورب . نیبب و  ار  ترـسمه 
. هکرابم تفگ : مباوخ ، هب  دـمآ  شتداهـش  زا  دـعب  بش  کی  دوب ، هدـماین  ایند  هب  هیقر  هک  یناـمز  . مدرک عادو  مرـسمه  اـب  متخیر و  دـیهش 

یک تساـجک ؟ ماـباب  تفگ  یم  تفرگ ، یم  هناـهب  یلیخ  . درک باـختنا  شیارب  مسا  شدوخ  هیقر . نومرتخد  تفگ : هکراـبم ؟ یچ  متفگ :
متساوخ رگید  منزب ، فرح  وت  اب  مهاوخ  یم  نیشنب  ایب  هیقر ، متفگ : درک . یم  يزاب  دابآدیهش  يادهش  رازلگ  رانک  دوب ، شلاس  شش  ؟ دایم

مه نیا  هدش و  دیهـش  تردپ  مرتخد ، هلب  متفگ : تساجنیا ؟ ماباب  تفگ : تسا . تردـپ  ربق  نیا  ناج  هیقر  متفگ : میوگب . وا  هب  ار  شتقیقح 
کی تفر ، یم  كدوک  دهم  عقوم  نآ  . مدیهش دنزرف  منم  هدش ، دیهـش  ماباب  منم  مگب  ماتـسود  هب  تفگ : اجک ؟ متفگ : تفر . دیود  شربق .
یمن هناـهب  رگید  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  . هدـش دیهـش  مه  نم  ياـباب  هـک  دـنناد  یم  مناتـسود  یماـمت  ناـمام ، تـفگ : دـمآ و  لاحـشوخ  زور 

ساسحا تقو  ره  . متفگ یم  ار  شردپ  اه و  هدنمزر  ۀصق  متفگ ، یم  ار  (ع ) نیسح ماما  ۀصق  متفگ ، یم  هصق  شیارب  بش  تقو  ره  . تفرگ
رد ای  مناوخ و  یم  زامن  مریگ ، یم  وضو  متـسرف و  یم  یتاولـص  منک ، یم  سح  یگدـنز  رد  ار  شدوبن  ای  متـسه و  تحاراـن  هک  منک  یم 

دور و یم  کی  هب  کی  ار  ادهـش  رازلگ  ياهربق  ییاقآ  مدـید  هک  مدوب  هتـسشن  شرازم  راـنک  زور  کـی  منک . یم  تکرـش  هضور  سلجم 
یلیخ تفگ : دناوخ و  يا  هحتاف  تساج . نیمه  متفگ : تساجک ؟ ناینغور » دیهش   » ربق دیشخبب  تفگ : دیـسر  هک  نم  هب  دناوخ ، یم  هحتاف 

مه ار  نیشام  لخاد  یتح  درک ، زیمت  یباسح  ار  نیشام  تفرگ و  دوب . فیثک  یلیخ  اه  هچب  زا  یکی  نیـشام  زور  کی  دوب ، دروخرب  شوخ 
لوا زا  ؟ یچ ینعی  هدنامرف  متـسه  امـش  ياپ  كاخ  نم  تفگ : دینکن ، ار  اهراک  نیا  دیتسه ، هدـنامرف  امـش  میتفگ : یم  یچ  ره  درک . وراج 
یتقو ات  متـسه . هنحـص  رد  تسا ، رطخ  رد  هیقف  تیالو  بالقنا و  منیبب  دشاب و  زاین  هک  اجک  ره  متـسه و  مه  نالا  مدوب و  یجیـسب  بالقنا 

ار ربهر  يادن  دیاب  . داتسیا یم  نازواجتم  لباقم  شنوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دوب  هدنز  مه  مرسمه  رگا  متسه و  ماظن  تمدخ  رد  مراد  سفن  هک 
. دشاب اجک  ینامز و  هچ  گنج  نادیم  دنک  یمن  یقرف  تفگ ، کیبل 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تامارک  بئاصم و  زا  یئاه  ناتساد 

باتک تاصخشم 

يزیزع سابع  هدنسیون : 
یمالسا فراعم  هناخباتک  رشان : 

 ( س  ) بنیز رمک  ندش  مخ  يوم و  ندش  دیفس 
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ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ناتسوب لگ  ون  دوش  یم  رگم  دوب . لکـشم  رایـسب  س )   ) بنیز ترـضح  اصوصخ  ناکدوک ،  نانز و  يارب  هیقر  ماش و  هبارخ  زا  ندنک  لد 

 . تفر تشاذگ و  اهنت  ار  تیالو  راسخاش  لبلب  و  ع )   ) هللادبع یبا 
ره رد  بنیز  دناشفا و  یم  ناوراک  رب  ار  هیقر  يوب  اجک  ره  رد  داب ، میسن  دور . یم  دای  زا  هیقر ))   )) مان رگم  دنور ، نوریب  ماش  زا  هک  اییوگ 

ار شا  همع  لد  هیقر ،  دای  دـیوش ، یم  ار  ع )   ) نیـسح ربق  كاخ  بنیز ،  کشا  ناراب  هک  هاگ  نآ  دـنک . یم  دایرف  ار  هیقر  نامدای  ناـکم ، 
ار وا  هک  تا ))  هیقر   )) رگم مدروآ ،  دوخ  هارمه  هب  يدوب ،  هدرپس  نم  هب  هک  ار  یناکدوک  همه  ناج !  ردارب  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  شتآ 

(176  .!) مدرپس كاخ  هب  رابمغ  لد  اب  ماش ؛  رهش  رد 
دای نانز ،  عمج  رد  دنار  یم  نخس  ماش ،  هفوک و  البرک و  ياه  تیاکح  زا  دراذگ ، یم  ربمایپ  رهـش  هب  اپ  اروشاع  روآ  مایپ  هک  نامز  نآ  و 

( 177 .) دناد یم  هیقر  تبیصم  ار  شرمک  ندش  مخ  دیفس و  يوم  تلع  دراد و  یم  ساپ  ار  ردارب  کچوک  رتخد 
دیمخ مدق  اقل  هم  نآ  مغ  زا 

دیفس میاهوم  هتشگ  شیازع  رد 
تسکش مربص  هشیش  تبیصم  نیز 

هب تخیر  هیقر  ربق  رانک  رد  روش  کشا  راب  رگید  دروآ  ماش  هب  زاب  ار  س )   ) بنیز تبحم ،  نامه  ایوگ  تفرب .  متاـم  نیا  زا  منوزحم  بلق 
ردام رادید  هب  هیبنیز ،  رد  درک و  زاب  لد  هدقع  دیطلغ  شیاه  هنوگ  رب  مشچ  ناراب  تارطق  ردارب ، رتخد  تداهش  نامز  تراسا و  نارود  دای 

(178 .) دیوگ زاب  س )   ) ارهز ترضح  يارب  ار  ماش  البرک و  هصغ  ات  تفاتش 

میرادن اباب  رگم  میرادن ،  هناخ  رگم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دهاش اهنآ  دندوب ، هدش  هداد  ناکـسا  ماش  هبارخ  رد  اهنآ  هارمه  هک  دـندوب  یلافطا  متـس ،  ریجنز  زا  هدـش  اهر  ناوناب  هودـنا  هلان و  نایم  رد 
دندید یم  دندیـشک و  یم  فص  هبارخ  برد  رانک  میتی  لاسدرخ  لافطا  نآ  دـش  یم  هک  اهرـصع  دـندوب ، ناوناب  گرزب  هاکناج  ياه  هلان 

هتـسکشرپ ناغرم  دـننام  هتـسخ ،  اهنیا  یلو  دـنور  یم  اه  هناخ  هب  هدرک و  مهارف  نان  بآ و  هتفرگ  ار  دوخ  ناـکدوک  تسد  ماـش  مدرم  هک 
؟  میرادن اباب  ام  رگم  میرادن ،  هناخ  ام  رگم  همه !  دنتفگ : یم  دنتفرگ و  یم  ار  همع  نماد 

(179  (() هتفر رفس  هب  امش  ياباب  تسا و  هنیدم  رد  امش  ياه  هناخ  ناگدید ،  رون  ارچ ، : )) دومرف یم  س )   ) بنیز
ماما ترـضح  هلاس  هس  رتخد  س )   ) هیقر ترـضح  اهنآ  نیمهن  هک  دـنتفر ، ایند  زا  هبارخ  رد  نت  هن  میتی ،  لاـفطا  نآ  زا  هک  دـنا  هدرک  لـقن 

(180 .) دوب ع )   ) نیسح

هیقر ترضح  نداد  لسغ  هراظن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
))؟  تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس   : )) تفگ و  دیشک ، لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ، یم  لسغ  ار  س )   ) هیقر ندب  هلاسغ ،  نز  هک  یماگنه 

؟  یهاوخ یم  هچ  دومرف : س )   ) بنیز ترضح 
؟  تسا دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ :  هلاسغ 

(182  .) تسا نانمشد  ياه  هبرض  اه و  هنایزات  راثآ  اهیدوبک  نیا  و  دوبن ؛ رامیب  وا  نز !  يا  دومرف : خساپ  رد  س )   ) بنیز ترضح 
 : تفگ ینز ؟  یم  رس  رب  ارچ  دنتفگ : تسیرگ .  دز و  شرس  رب  ار  شیاهتسد  دیشک و  لسغ  زا  تسد  نز  نآ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
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ياه هنایزات  رثا  اه  یهایـس  نیا  دنتفگ : تسا ؟  هدش  هایـس  كرتخد  نیا  ندب  زا  ییاهتمـسق  ارچ  دـیوگب  نم  هب  ات  تساجک  رتخد  نیا  ردام 
(183  .) تسا نانمشد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تخد  یناگدنز  هب  یهاگن  مین  دیشروخ :  تخد 

باتک تاصخشم 

یبیط دیهان  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

هام دیشروخ و  ناماد  رد 

هب خـیرات  لد  رد  ار  یناشخرد  كانبات و  هرهچ  شیوخ  رمع  هاتوک  تدـم  رد  دـش و  نایامن  تلاـسر  فدـص  رد  هک  دوب  يدـیراورم  هیقر 
رتخد ار  وا  ناخروم  زا  یخرب  دش . هدنلاب  هتفای و  دشر  (س ،) هجیدخ ترـضح  ناسحا ، ردام  ناماد  رد  دوب و  تلاسر  رتخد  وا  داهن . هعیدو 

یخیرات بتک  تایاور و  رد  لمأت  كدنا  اب  یلو  تسا  هدوب  هجیدخ  نیـشیپ  نارـسمه  زا  یکی  شردپ  هک  دنرواب  نیا  رب  هدناوخ و  هجیدخ 
تنب هّیقر  : » دـسیون یم  تیبلا » لها  ءاسن   » باـتک رد  هعمج  لـیلخ  دـمحا  تسا . (ص ) ربماـیپ رتخد  وا  هک  میباـی  یمرد  تنـس  لـها  هعیش و 

یم (ص ) ربمایپ رتخد  ار  هیقر  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  یگرزب  ناثدـحم  ناخروم و  ماـن  بلطم  نیا  لـیذ  رد  و  ( 2  ...«) هیمـشاهلا و هّللا  لوسر 
: دنا هدش  نایب  هنوگ  نیا  (ص ) ربمایپ نادنزرف  زین  دعـس  نبا  تاقبط  رد  دنک . یم  نایب  ار  وناب  نیا  فیرـش  بسن  هیمـشاه »  » رکذ اب  دـنناد و 

رتخد نیرتگرزب  و  ۀّـکمب » اودـلو  ۀـجیدخ  نم  مهّلک  ءـالؤه  ۀـمطاف  موثلک و  ما  بنیز و  مث  ۀـیقر  لـیق  ۀـیقر و  مث  بنیز ، هتاـنب  ُربـکا  و  »... 
یگمه نادنزرف )  ) اهنیا همطاف و  موثلک و  ما  بنیز و  سپس  تسا و  هیقر  نیرتگرزب  هک  تسا  هدش  هتفگ  هیقر و  دعب  تسا و  بنیز  ربمایپ ] ]

هدـمآ (ص ) ربمایپ نارتخد  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  ماـن  هک  مینیب  یم  ییاور  ياـهباتک  رد  ( 3 .) دنا هدـمآ  ایند  هب  هکم  رد  هدوب و  هجیدـخ  زا 
امه هّللادبع و  مساقلا و  ۀجیدخ  نم  َِدلُو  ُهدالوأ : : » هک میناوخ  یم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  راونالاراحب  باتک  رد  هلمج  زا  تسا .

هّللادبع مساق و  (ص :) ربمایپ نادنزرف  ( 4  ...«) اهیبا و ما  یه  ۀمطاف و  ۀنمآ و  یه  موثلک و  ما  ۀـیقر و  بنیز و  ٍتانب : عبرا  ّبیطلا و  رهاطلا و 
زا دـندیمان ـ  یم  اـهیبا  مُا  ار  وا  هک  همطاـف ـ  و  هنمآ )  ) موـثلک ما  هیقر و  بنیز و  ياـهمان  هب  رتـخد  راـهچ  دنتـشاد و  ماـن  رهاـط  بیط و  هـک 

(ص) ربمایپ ناگدناوخرتخد  بنیز  هیقر و  هک  دسیون  یم  ییاور  باتک  راهچ  لوق  زا  باتک  نیمه  رد  دنا و »...  هدش  دـلوتم  (س ) هجیدـخ
لباقم رد  دناد  یم  (ص ) ربمایپ نارتخد  ار  بنیز  هیقر و  هک  یتایاور  ترثک  هب  هجوت  اب  دنتـسین . (ص ) ربمایپ نارتخد  دنتـسه و  شحج »  » زا

زین شراوـگرزب  رداـم  تسا و  (ص ) ربماـیپ رتـخد  هیقر  هک  ددرگ  یم  صخـشم  تسا ، هلمج  نیا  زا  زین  يرذـالب »  » هـک دروـم ، راـهچ  نـیا 
اب ییانـشآ  هراومه  و  تسا . هدوب  ناراگن  خیرات  هنیرید  ياهتنـس  زا  اهنآ  بسح  بسن و  هب  هجوت  اب  دارفا  تخانـش  تسا . هجیدخ  ترـضح 

تروص نانآ  ینامسآ  تافـص  الاو و  ياهیگژیو  رد  تقد  هلیـسو  هب  ای  هدوب و  نانآ  فیرـش  ِبسن  قیرط  زا  ای  خیرات  گرزب  نانز  نادرم و 
نیرتهب (ص ،) تمحر لوسر  هک  ارچ  درادن  نایب  حیضوت و  هب  يزاین  تخانش ، لوا  هلحرم  رد  تلاسر ، ناتسوب  لگ  هیقر ، تسا . هتفرگ  یم 

هک یسک  تسوا و  ناوخ  راوخ  هزیر  فرـش  هک  یـسک  تفارـش  تمظع و  زا  نخـس  باتفآ .» لیلد  دمآ  باتفآ  « ؛ تسوا ردپ  قح ، هدیرفآ 
نیا زا  اهتنا ، یب  ياهنتـشون  دبلط و  یم  اهتـصرف  ددرگ ، یم  ریـسفت  وا  بل  لاخ  رد  یتسه  دش و  داجیا  وا  تقلخ  هناهب  لیفط و  هب  شنیرفآ 
ظفاح رعـش  هب  مینک و  یمن  فیرعت  تسام ـ  ياسران  ياه  هژاو  اـنامه  هک  يا ـ  هرطق  اـب  ار  ییاـیرد  میـشک و  یم  رد  ار  شیوخ  ملق  اـم  ور 

زا یخرب  هک  تسا  ینتفگ  تسا  بکرم  لعن  كاخ  شدنلب  دیشروخ  ِجات  تسوا  يور  ِراد  هنییآ  هَم  هک  نم  راوسهـش  هک : مینک  یم  هدنـسب 
ترضح نیدحوملا  یلوم  هب  ار  تسوا ، يور  راد  هنییآ  هک  هام ، هتسناد و  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ار  راوسهش »  » ظفاح راعشا  نارسفم  نابیدا و 
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خیرات ياج  ياج  رد  هک  تسا  (س ) هجیدـخ هیقر ، راوگرزب  ردام  ( 5 .) تسین نیا  زج  مه  قح  دـنا و  هدرب  لـیوأت  هب  هدرک و  ریبعت  (ع ) یلع
ترـضح ارَح ، نامهیم  يارب  هک  یبلق  نیلوا  رازگزامن و  نیلوا  ناملـسم ، نز  نیلوا  دوش . یم  هدید  وا  دنلب  راوتـسا و  ياهمدق  مالـسا  ردص 

هک هاگنآ  دیامرف : یم  (س ) هجیدخ دروم  رد  اهیبوخ  لوسر  دیـشخب . نادنچود  یتایح  ار  مالـسا  بلق  دوخ  شپط  اب  دـیپت و  (ص ،) دـمحم
دوب یتکربرپ  نز  وا  انامه  درک . تیامح  ارم  وا  دـندرک  یم  يرود  نم  زا  همه  هک  هاـگنآ  درک و  قیدـصت  ارم  وا  دـندرک  بیذـکت  ارم  همه 

مارتحا دروم  دندیـسر  یم  (ص ) ربمایپ تمدـخ  هب  یتشهب  يوناب  كاپ  (س ،) هجیدـخ ناتـسود  هاـگره  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  ( 6 ...)
رد تسناد . یم  وا  ياهیرگراثیا  نویدم  ار  مالـسا  نید  هشیمه  ترـضح  اریز  ( 7) دنتفرگ یم  رارق  تبترم  یمتخ  ترـضح  مارکا  ناوارف و 

(8  ...) اهمیظعت و یف  غلابی  نینمؤملا و  تاهّما  رئاس  یلع  اهلّـضفی  اهیلع ، ینثی  دنـسیون : یم  هدرک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  تنـس  لها  بتک 
. دوب اشوک  رایسب  يو  تشادگرزب  رد  داد و  یم  يرترب  شیوخ  نارسمه  ریاس  رب  درک و  یم  شیاتس  ار  (س ) هجیدخ مالـسا  یمارگ  ربمایپ 

هیقر ینارون  یناگدنز  یسررب  هب  مینک و  یم  هدنسب  رصتخم  نیمه  هب  ام  دبلط و  یم  ناوارف  لاجم  زین  نتفگ  نخـس  راثیا  شیاین و  يوناب  زا 
. مینیچرب يا  هشوخ  وا  لاصخ  نمرخ  زا  ات  میزادرپ  یم  (ص ) ادخ لوسر  رتخد 

تلاسر ناتسوب  رد  لگ  کی  دلوت 

نارتخد نارـسمه و  ناردام و  زا  يرایـسب  تافو  دلوت و  خـیرات  هک  هنوگ  نامه  تسا . هدرک  توکـس  خـیرات  هیقر ، دـلوت  خـیرات  دروم  رد 
نیا زا  زین  هیقر  دـلوت  خـیرات  دراد ، نوگاـنوگ  لاوقا  هدوب و  فـالتخا  دروـم  دـشاب  تسد  رد  یخیراـت  مه  رگا  تسین و  صخـشم  (ع ) همئا
یب ای  اه و  هداوناخ  زا  يا  هراپ  رد  یـسومان  تریغ  اـی  ناـنز و  هب  تبـسن  تیلهاـج  ناـمز  يرهم  یب  دـیاش  تسین و  هدوبن و  ینثتـسم  هلوقم 

يافرژ رد  رت  قیقد  يوجتـسج  اب  لاح  ره  هب  دـشاب . هدـش  یخیرات  ءالخ  فاکـش و  نیا  تلع  نانز  نارتخد و  تشونرـس  هب  تبـسن  یتیمها 
و (ص ) ربماـیپ رتـخد  نیمود  هیقر  هک  میتـسناد  تفاـی . ار  هیقر  نوچ  يدارفا  هوکـشرپ  دـلوت  خـیرات  دودـح  ناوت  یم  مالـسا  نودـم  خـیرات 

نآ رد  دندرک و  جاودزا  تثعب  زا  لبق  لاس  هدزناپ  (س ) هجیدخ ترضح  و  (ص ) ربمایپ هک  میناد  یم  تسا و  راوگرزب  نآ  دنزرف  نیمراهچ 
رتشیب هب  هیقر  دالیم  خـیرات  قوف  بلطم  ود  هب  هجوت  اب  ( 9 .) دندوب هلاس  جنپ  تسیب و  (ص ) ربمایپ هلاس و  لهچ  (س ) هجیدخ ترـضح  نامز 
هکنیا نآ  دنک و  یم  کیدزن  يرت  قیقد  خیرات  هب  ار  ام  هک  تسا  هدش  رکذ  اهباتک  رد  يرگید  هتکن  اما  دـسر  یمن  تثعب  زا  لبق  لاس  هد  زا 

، تثعب موس  لاـس  رد  خـیرات ، لـقن  قبط  دوب . هدـش  هدـناوخ  دـقع  نیا  تثعب  زا  لـبق  تسا و  هدوب  بهل  یبا  نب  هبتع  حاـکن  هلاـبح  رد  هیقر 
شیرق و يارب  اراکـشآ  توعد  هب  مقرا  نب  مقرا  هناخ  زا  ار  شیوخ  يّرـس  توعد  نیبرقالا » کتریـشع  رذـنا  و   » هفیرـش هیآ  اب  (ص ) ربماـیپ

میمـصت يارجا  عنام  بهلوبا  لوا  سلجم  رد  تفرگ . ینَلَع  توعد  هب  میمـصت  ینامهیم  کی  ندرک  اپرب  اب  دومن و  لیدـبت  شیوخ  هداوناخ 
، شیوخ قح  رب  نیـشناج  یـصو و  یتـح  هدوـمن و  توـبن  مـالعا  هداد و  بیترت  يرگید  یناـمهیم  دـعب  بش  (ص ) ربماـیپ دـش و  ترـضح 
و ( 10) دـش لزاـن  ّتبت »  » هروس (ص ،) ربماـیپ راکـشآ  توعد  لـیاوا  ناـمه  رد  بهلوبا  ناوارف  رازآ  زا  سپ  دوـمن . یفرعم  زین  ار  (ع ،) یلع

نیا لوزن  زا  سپ  هک  دوب  بهلوبا  رـسمه  نایفـسوبا و  رهاوخ  برح ، رتخد  لیمج  ما  دنتفرگ . رارق  نیرفن  ۀنعل و  دروم  شرـسمه  بهلوبا و 
. داد قالط  دوب  هدرک  دقع  ۀبیتع  ۀـبتع و  يارب  هک  ار  موثلک ، ما  هیقر و  ناشیا ، نارتخد  تخادرپ و  (ص ) ربمایپ تیذا  رازآ و  هب  رتشیب  هروس 
. تسا کچوک  لاسدرخ و  هک  هدب  قالط  ار  هیقر )  ) وا مرـسپ  (. 11) ْتَبـص دق  اّهناف  َّیُنب  ای  اهقِّلط  تفگ : هیقر  دروم  رد  هبتع  شدنزرف  هب  وا 

تسا هدیـسرن  غولب  هب  هک  تسا  یـسک  یبص  ( 12 «) ُملُحلا ُُغلبی  مل  نم  ُّیبـصلا  : » تسا هدـش  فیرعت  هنوـگ  نیا  یبـص »  » بغار تادرفم  رد 
ۀمکحلا و يا  ایبص 19/16 » َمکحلا  هاـنیتآ  و  : ]» تسا هدـمآ  نیرحبلا  عمجم  باـتک  رد  رگید  يوس  زا  تسا . غولب  ياـه  هناـشن  زا  مـالتحا 

روظنم میداد  مکح  وا  هب  یکدوک  رد  ام ، دیامرف  یم  (ع ) ییحی ترـضح  دروم  رد  هک  هفیرـش  هیآ  ینعی  ([ 13) نینس ثالث  نبا  وه  ةوبنلا و 
رد تسا . هدش  قالطا  هلاس  هس  كدوک  هب  هفیرـش  هیآ  رد  یبص  عقاو  رد  دوب . هلاس  هس  نامز  نآ  رد  وا  تسا و  توبن  تمکح و  مکح ، زا 
هک ترابع  نیا  و  (. 14) ایابصلا یف  ُدَُعت  يا ال  فعض » اهلقع  یف  نوکی  نا  ّالا  یبصتـست  نینـس ال  عست  ُْتِنب  و  : » هک میناوخ  یم  رگید  ياج 
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. دوش یمن  بوسحم  ناکدوک  ءزج  هلاس ] رتخد 9  نیا   ] ینعی دشاب » هتشاد  لقع  فعض  هکنیا  رگم  دور  یمن  رامشب  كدوک  هلاس  هن  رتخد  »
يرجه موس  لاس  رد  تفگ : هدز و  نیمخت  ار  ترجه ، يوناب  كاپ  هیقر ، دلوت  لاس  دودح  روکذـم  بلاطم  هب  هجوت  اب  ناوتب  دـیاش  نونکا 

دشاب مک  نس  نیمه  دنا  هدرک  رکذ  ناخروم  همه  قافتا ، هب  هک  قالط  ماگنه  يو  ندوب  هرکاب  لیلد  تسا  نکمم  و  تسا ـ  هدوب  یبص  هیقر 
یم هدروآ  هیبص  هژاو  یگلاس  زا 9  لبق  رتخد  دروم  رد  هژیوب  دـنیوگ و  یم  غولب  زا  لبق  رـسپ  ای  رتخد  هب  ناسانـش  تغل  رظن  قبط  یبص  و   ـ
ایند هب  تثعب  زا  لبق  مجنپ  لاس  رد  وا  دشاب  نینچ  رگا  و  دشاب . لاس  تشه  تسناوت  یم  هیقر  نس  رثکادـح  يرجه  موس  لاس  رد  سپ  دوش .

هـشبح هب  لوا  ترجاهم  رد  نامثع  شرـسمه  هیقر و  اریز  دش  میهاوخ  هجاوم  لکـشم  اب  میریگب  لاس  تشه  زا  رتمک  رگا  هتبلا  تسا . هدمآ 
طقـس رفـس  نیا  رد  شدـنزرف  و  دوب ، رادراب  هیقر  خـیرات  لقن  رب  انب  تفرگ و  تروص  تثعب  مجنپ  لاـس  رد  ترجه  نیا  دنتـشاد و  تکرش 
قالط زا  دـعب  لاس  ود  هکنیا  هب  هجوت  اب  میریگب  لاـس  تشه  زا  رتمک  بهل  یبا  نب  هبتع  زا  قـالط  ماـگنه  ار  يو  نس  رگا  سپ  تسا  هدـش 

« یبص  » میهافم عمج  دروم  رد  اما  تشاد و  دهاوخن  بسانت  نانز  تسیژولویزیف  ملع  تهج  زا  يرادراب  هلأسم  اب  وا  نس  تسا ؛ هدـش  رادراب 
تفگ و  درک ، عمج  هلمج  کـی  رد  ناوت  یم  ار  غولب  نس  زا  رتمک  زین  نارتخد و  ندوب  هلاـس  زا 9  رتمک  ندوب و  هلاـس  هس  تفگ  ناوت  یم 

یکدوک رد  غولب و  زا  لبق  يا  هقطنم  موسر  قبط  هدمآ و  ایند  هب  تثعب  زا  لبق  لاس  جـنپ  هیقر  نیاربانب  هدیـسرن . غولب  نس  هب  ینعی  یبص  هک 
اب هبتع  یگلاس  تشه  رد  تثعب  مراهچ  ای  موس  لاس  رد  دننک و  جاودزا  امـسر  غولب  زا  سپ  ات  دـنا  هتـشاذگ  بهل  یبا  نب  ۀـبتع  رب  ار  وا  مان 

نیا دـیآ و  یم  رد  نامثع  دـقع  هب  داد ـ  میهاوخ  حیـضوت  هدـنیآ  رد  هک  یمک ـ  هلـصاف  اب  دـهد و  یم  قالط  ار  وا  شردـپ  رداـم و  رارـصا 
. دشاب تثعب  مراهچ  لاس  لیاوا  رد  دیاب  جاودزا 

تافص هنیآ  رد 

نارود درک . هیوگاو  هدـنیآ  ياهلـسن  يارب  تفایرد و  وا  یناگدـنز  هاتوک  تدـم  رد  لـمأت  ربدـت و  اـب  ناوت  یم  ار  هیقر  يـالاو  ياـهیگژیو 
ناتسد رد  تیرـشب  هدنیآ  هک  دنک  یم  یگدنز  يدرم  گرزب  هناخ  رد  وا  دراد . يا  هژیو  زایتما  هکم  نارتخد  رگید  هب  تبـسن  هیقر  یکدوک 

یم یگدنز  تیلهاج  مدرم  نایم  رد  نیما »  » تفـص اب  تلاسر  زا  شیپ  دـش و  هدـیزگرب  تلاسر  يارب  هک  يدرم  تسوا . عیـسو  بلق  اناوت و 
تایآ رد  هجوت  ادـخ و  اب  یتوکلم  ياـهتولخ  دـش . یم  هدـهاشم  تثعب  زا  لـبق  ارح  رد  وا  ياـهتدابع  اـتکی و  يادـخ  هب  ناـمیا  رون  درک و 
شیرق میتی  هناخ  رد  هژیو  يا  هولج  نیقی  هب  اهطابترا  نیا  تسا و  هدـش  تبث  خـیرات  رد  تثعب ـ  زا  لبق  (ص ـ ) ربمایپ یناگدـنز  رد  ینیوکت 

ردام هتسیاش  تافص  ردپ و  یقالخا  يایاجس  هکنیا  رب  نوزفا  وا  تسا . هدوب  نامهیم  يونعم  ینارون و  هرفس  نیا  رـس  رب  هیقر  تسا و  هتـشاد 
هداد ءایبنا ، تافـص  ثراو  (ص ،) دمحم زج  یـسک  هب  هیده  نیا  هدوب و  تیرـشب  هب  یهلا  هیده  نیرتگرزب  دهاش  دراد ؛ شیوخ  داهن  رد  ار 

رد همه  همه و  ردپ ، ینامسآ  يامیس  تینارون  رد  وا  یشرع  میمش  و  (ص ) ربمایپ هناخ  رد  یحو ، نیما  هتـشرف  لیئاربج ، روضح  دوش . یمن 
مهم و هدـیدپ  دـنچ  هب  تلاـسر ، رتخد  هیقر ، دروم  رد  دراد . ینتفگاـن  یـششخرد  (ص ،) ربماـیپ هناـخ  کـچوک  رتخد  هیقر ، نامـشچ  هنیآ 

اهُّما ْتَمَلْسَا  نیح  ْتَمَلـسَا  هک : تسا  هدمآ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  شزاس . خیرات  ترجه  تعیب و  وا ، ندروآ  مالـسا  میروخ : یمرب  یـساسا 
نید دروآ ، مالـسا  شردام  هک  ماـگنه  نآ  هیقر ] ( ] 15 ،) ءاسنلا ُهَعَیاب  نیح  اهتاوخا  یه و  ص )  ) هّللا لوسر  تعیاـب  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ 

هک تسا  هدـش  رکذ  یخیرات  بتک  رد  شنارهاوخ .) اب  هارمه   ) درک تعیب  ءاسنلا » تعیب   » رد (ص ) دـنوادخ لوسر  اب  تفریذـپ و  ار  مالـسا 
(ص) ربمایپ یمارگ  رـسمه  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  تفریذـپ  ینامـسآ  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  دروآ و  نامیا  (ص ) ربمایپ هب  هک  ینز  نیلوا 

یمرب ارح »  » زا (ص ) مالسا ربمایپ  هک  هاگنآ  دوب . (ص ) ربمایپ هنافراع  يونعم و  تالاح  دهاش  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  عقاو  رد  دوب . مالـسا ،
ناور حور و  شخب  مارآ  هجیدخ  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  تیدبا  يارب  ار  ّتیرُح  دریگ و  یم  شود  رب  ار  مدرم  تیادـه  توبن و  راب  ددرگ و 

هب نامز  نآ  رد  هک  (س ) همطاف يانثتـسا  هب  (ص ) ربمایپ نارتخد  و  دهاک . یم  راب  نیا  ینیگنـس  زا  وا  ینایحو  نانخـس  قیدـصت  اب  هدوب و  وا 
یم مالـسا  ياپون  نییآ  هب  دوخ  هقّدـصم  هقّیدـص و  ردام  اب  نامزمه  هدوب و  رداـم  ردـپ و  نانخـس  دـهاش  هناـخ  ناـمه  رد  دوب  هدـماین  اـیند 
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هلاس شـش  ای  جـنپ  دـیاب  وا  تثعب ، ماگنه  رد  میتفگ  نامیا ، ترجه و  يوناب  كاپ  هیقر ، دـلوت  دروم  رد  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رب  اـنب  دـنورگ .
هلمج دنچ  رد  ار  ههبش  نیا  درادن . انعم  وا  يارب  ندروآ  مالـسا  درادن و  فیلکت  هلاس  رتخد 5  هک  دوش  داجیا  يا  ههبش  تسا  نکمم  دشاب .
سپ یهقف  ینید و  تاعورف  هدـش و  غالبا  مدرم  ینید  ياهرواب  تاداقتعا و  ساسا  رب  نیزاغآ  لحارم  رد  مالـسا  ًالوا  داد . خـساپ  ناوت  یم 

اب نامزمه  هیقر  دوبن . هجوت  دروم  تثعب  لوا  ياهزور  رد  نید  یعیرشت  فیلاکت  ًالـصا  فیلکت و  نس  ور  نیا  زا  دش . حرطم  نید  لوصا  زا 
(ع) یلع ترـضح  هک  هنوگ  ناـمه  دـشاب  لاـسدرخ  هچرگا  دریذـپ  یم  ار  مالـسا  نیبم  نید  ياـهرواب  تاداـقتعا و  دوخ  نارهاوخ  رداـم و 
هتفریذپ و ار  مالسا  نید  یگلاس  هد  رد  دوب ، هدمآ  ایند  هب  لیفلا  ماع  لاس 30  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدیسرن و  غولب  نس  هب  ندروآ  مالسا  ماگنه 

نتفگ ینعی  مالسا  دنتسه . توافتم  مه  اب  نامیا  مالسا و  هلحرم  ایناث  تخیوآ . هنیس  هب  ار  ناملـسم » لوا   » نیرفآراختفا ناشن  دروآ و  نامیا 
لحارم رد  ناملسم  هدج  دج و  ای  ردام و  ردپ و  نتشاد  مالسا و  نید  عیرـشت  هیلوا  لحارم  رد  (ص ) ربمایپ توبن  دیحوت و  لوبق  نیتداهش و 

رد ار  نآ  دـیاب  فلکم  هدـش و  حرطم  فیلکت  نس  یپ  رد  هک  یلمع  مازتلا  یبـلق و  رواـب  ینعی  ناـمیا  و  عیرـشت . زا  سپ  ياـهلاس  يدـعب و 
همادا رد  میزادرپ . یم  يدـعب  لـحارم  هب  میتفاـین  وا  ندروآ  مالـسا  هیقر و  مک  نس  نیب  یتاـفانم  هک  نونکا  دـنک . هنیداـهن  شیوـخ  دوـجو 
روضح رهاظم  زا  یکی  يربهر  اب  تعیب  درک . تعیب  (ص ) مالسا ربمایپ  اب  ءاسنلا  تعیب  رد  دوخ  نارهاوخ  اب  نامزمه  هک  میناوخ  یم  تیاور 

مالـسا و نییآ  نید و  زا  عافد  تیامح و  يربهر و  تیالو و  زا  تعاطا  دوب و  مالـسا  ردـص  رد  نانز  هژیوب  ناناملـسم و  یعامتجا  یـسایس 
ّنا : » دیامرف یم  هتـسناد و  ادخ  اب  تعیب  مکح  رد  ار  (ص ) ربمایپ اب  تعیب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دوب . تعیب  نیا  دافم  زا  ربهر  ناج 

ارجا هیتُؤیـسف  هّللا  هیلع  دـهاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکنی  اّمناف  ثکن  نمف  مهیدـیا  قوف  هّللا  دـی  هّللا  نوعیابی  اـّمنا  کـنوعیابی  نیذـلا 
ياهتـسد يالاب  ادـخ  تسد  دـننک ، یم  تعیب  ادـخ  اـب  هک  تسین  نیا  زج  دـننک ، یم  تعیب  وت  اـب  هک  یناـسک  تقیقح  رد  « 10/ حتف امیظع .
یـشاداپ ادـخ  يدوز  هب  دـنامب  رادافو  شنامیپ  رب  هک  ره  دنکـش  یم  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اـهنت  دـنک ، ینکـش  ناـمیپ  هک  ره  سپ  تساـهنآ 

ناج دح  رـس  ات  نامیپ  نیا  رب  هدرک و  تعیب  ادخ  دوخ  اب  عقاو  رد  و  (ص ) ادخ لوسر  اب  ءاسنلا » تعیب   » رد هیقر  و  دـشخب . یم  وا  هب  گرزب 
زا رفن  هدزاود  زا  بکرم  یهورگ  تثعب  مهدزاود  لاس  رد  مینک . یم  ناـیب  ار  ناـمیپ  نیا  هب  وا  يراداـفو  دراوم  هدـنیآ  رد  اـم  دوب و  دـنبیاپ 

نیا نتم  دـش . هتـسب  یمالـسا  نامیپ  نیتسخن  هدومن و  تاقالم  (ص ) ربمایپ ترـضح  اب  اـنم ) رد  يا  هطقن   ) هبقع رد  هدرک و  تکرح  هنیدـم 
هب میـشکن ، ار  دوخ  نادـنزرف  مینکن ، انز  يدزد و  میزرون ، كرـش  ادـخ  هب  هک  میتسب  نامیپ  ادـخ  لوسر  اب  : » تسا هدوب  ریز  رارق  هب  نامیپ 

« ءاسنلا ۀعیب   » ناخروم حالطـصا  رد  نامیپ  نیا  ( 16 .«) مینکن ینامرفان  کین  لامعا  رد  میهدـن و  ماجنا  تشز  راک  مینزن و  تمهت  رگیدـکی 
هک ردپ  ناونع  هب  هن  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  اب  هدرک و  تکرـش  تعیب  نیا  رد  موثلک  ما  بنیز و  دوخ  نارهاوخ  هارمه  هب  هیقر  دراد . مان 

دیـشخب رتـنوزفا  یـششخرد  هیقر  یگدـنز  هب  هک  يرگید  هنادواـج  هولج  تسب . ناـمیپ  شیوخ  رما  یلو  یـسایس و  ینید و  ربـهر  ناونع  هب 
هـس (ص ) یمارگ ربمایپ  نامز  رد  مالـسا  ردـص  خـیرات  لوط  رد  دـنناد . یم  نارجاهم  نیلوا  هرمز  رد  ار  وا  ناراـگن  خـیرات  تسوا . ترجه 

شنیب و اب  ار  نیرجاـهم  دـصقم  مالـسا  ربهر  دوب . شیرق  رازآ  تلع  هب  تثعب  مجنپ  لاـس  رد  لوا  ترجه  تفرگ . تروص  یـساسا  ترجه 
دنمورین و رادمامز  دوجو  رثا  رب  اریز  دوب  دهاوخ  دیفم  امش  يارب  دینک  رفس  هشبح  هب  رگا  : » دومرف هدرک و  باختنا  شیوخ  فرژ  تریـصب 

یجرف دنوادخ  ات  دیرب  رس  هب  كاخ  نآ  رد  دیناوت  یم  امش  تسا و  یتسرد  یکاپ و  كاخ  اجنآ  دوش . یمن  متس  یسک  هب  اجنآ  رد  رگداد 
يوس هب  نآ  زا  سپ  درک  ترجه  هشبح  يوس  هب  ادخ  لوسر  رتخد  هیقر  اب  هارمه  نامثع  دنـسیون : یم  ناراگن  خیرات  ( 17 .«) دناسرب ناتیارب 

یلا هعم  ْتَرَجاه  و  : » دسیون یم  تنس  لها  ریهـش  خروم  یبَهَذ » . » دندیرخ مهرد  رازه  تسیب  تمیق  هب  ار  همور  هاچ  هدرک و  ترجه  هنیدم 
ار راوگرزب  يوناب  نیا  تشاد . روضح  ترجه  ود  ره  رد  درک و  ترجاهم  هشبح  يوس  هب  ناـمثع  اـب  هیقر  و  ( 18 «) اعیمج نیترجهلا  ۀشبحلا 

هیقر هنیدـم ، يوس  هب  ناناملـسم  ترجه  زین  هشبح و  مود  ترجه  هشبح و  هب  لوا  ترجه  رد  نیاربانب  دـنمان . یم  نیرجاهملا » ءاسن  ةدّیـس  »
هکنیا هلمج  زا  دنک  یم  رکذ  اهترجاهم  نیمه  اب  هطبار  رد  ار  يو  یناگدنز  مهم  تاکن  زا  یخرب  خیرات  هتـشاد و  روضح  (ص ) ربمایپ رتخد 

ار هار  نیا  یمـسج  فعـض  نینچمه  یناور و  یحور و  رثأت  اب  وا  هدـش و  طقـس  هیقر  دـنزرف  نیلوا  هار  ياهیتخـس  رطاخ  هب  لوا  ترجه  رد 
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اطقس نامثع  نم  ْتَطَقْسا  دق  یلوالا  ةرجهلا  یف  تناک  دیوگ : یم  دعس  نبا  دشن . يو  يدعب  ياهترجه  عنام  اهیتخس  نیا  یتح  هداد و  همادا 
دروآ و ایند  هب  يرسپ  سپس  درک و  طقس  تشاد  نامثع  زا  هک  ینینج  هیقر )  ) لوا ترجه  رد  ( 19  .) هّللادبع هاّمس  انبا  کلذ  دعب  تَدلَو  مث 

تـسد زا  ییاهنت و  تبرغ و  زین  زوسلد و  نارهاوخ  و  (س ) هجیدخ ترـضح  و  (ص ) ربمایپ نوچ  ینازیزع  زا  يرود  داهن . هّللادبع  ار  وا  مان 
هب تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  هیقر  هدروآ و  راشف  هیقر  هب  هک  دوب  یگرزب  ياهمغ  ناکرشم  رازآ  زا  یشان  ياهیتخس  تالکشم و  دنزرف و  نداد 

جاودزا امـسر  غولب  زا  سپ  ات  دـنا  هتـشاذگ  بهل  یبا  نب  ۀـبتع  رب  ار  وا  مان  یکدوک  رد  غولب و  زا  لـبق  يا  هقطنم  موسر  قبط  هدـمآ و  اـیند 
دقع هب  یمک  هلـصاف  اب  دـهد و  یم  قالط  ار  وا  شردـپ  ردام و  رارـصا  اب  هبتع  یگلاـس  تشه  رد  تثعب  مراـهچ  اـی  موس  لاـس  رد  دـننک و 

زا تعاطا  دوب و  مالـسا  ردـص  رد  نانز  هژیوب  ناناملـسم و  یعامتجا  یـسایس  روضح  رهاظم  زا  یکی  يربهر  اب  تعیب  دـیآ . یم  رد  ناـمثع 
یهوک نانوچ  وا  هداد و  یم  رازآ  ار  وا  دوب . تعیب  نیا  داـفم  زا  ربهر  ناـج  مالـسا و  نییآ  نید و  زا  عاـفد  تیاـمح و  يربهر و  تیـالو و 

هب هک  مود  ترجه  رد  دنـسیون : یم  ناـخروم  دوـب . هتخود  مالـسا  ياـپون  نـید  هدـنیآ  هـب  مـشچ  هدرک و  لـمحت  ار  اهیتخـس  نـیا  راوتـسا 
، هملس ما  سیمع ، تنب  ءامسا  (ص ،) ربمایپ رتخد  هیقر  دنتـشاد . روضح  نز  درم و 18   83 تفرگ ، تروص  بلاـط  یبا  نبا  رفعج  یتسرپرس 
. تشاد تکرش  هشبح  هب  ترجه  ود  رد  هیقر  هک  تسا  هدمآ  زین  یبطرق  ریسفت  رد  ( 20 .) دندوب رجاهم  ناوناب  زا  لیهس و ...  رتخد  موثلک  ما 

يوس هب  موس  ترجه  دنا . هدرمـش  ترجه  ود  نارای  زا  ار  هیقر  تهج  نیا  زا  ( 21 «) نیترجهلا باحـصا  نم  ْتَّدُع  مث  نم  و  : » دسیون یم  وا 
تسا و نازوس  کـشخ و  ناـبایب  رتـمولیک  دودـح 470  هنیدـم  ات  هکم  زا  دوب . رتشیب  نیـشیپ  ياهرفـس  زا  رفـس  نیا  ياهیتخـس  دوب . هنیدـم 
لاوما و یتح  دنتـشادرب و  تسد  دوخ  هاگداز  نطو و  زا  شیوخ  ربهر  رما  هب  هدرک و  یط  ار  ریـسم  نیا  تثعب  مهدزیـس  لاس  رد  نیرجاـهم 
تسا و هتشادن  رتشیب  لاس  هدزون  تیالو ، توبن و  رتخد  هیقر ، هنیدم ، هب  ترجه  ماگنه  ارهاظ  دندرک . اهر  مه  ار  دوخ  یـصخش  ياه  هناخ 

هجوت ( 23 «) تفر ایند  زا  يرجه  مراهچ  لاـس  رد  ( 22) یگلاس شـش  رد  هیقر ، دنزرف  هّللادبع ،  : » دنا هدروآ  هک  ناسیون  خـیرات  لقن  هب  رگا 
ياههار زا  روبع  تسا . هدوب  هلاس  ود  نامز  نآ  رد  وا  دنزرف  هک  میبای  یم  مینک 

یگدنز رتفد  زا  رگید  یگرب  جاودزا ،

هلأسم نیا  هتبلا  دوب . هدـمآ  رد  بهل  یبا  نب  ۀـبتُع  دـقع  هب  نامثع  اب  جاودزا  زا  لـبق  دیـشروخ ، تخد  هیقر ، هک  میدرک  هراـشا  نیا  زا  شیپ 
قالط ار  وا  تبت  هروس  لوزن  زا  دـعب  درک و  دـقع  ار  هیقر  هبتع ، توبن ، زا  لبق  دنـسیون : یم  ناخروم  هچنانچ  دوب ، تثعب  زا  لـبق  هب  طوبرم 
کی هب  یلو  نوگانوگ  ریباـعت  اـب  هچرگا  ار  ناـیرج  هدرک و  رکذ  كرتشم  تاـیاور  ینـس  هعیـش و  ناـخروم  ناـیرج  نیا  هراـب  رد  ( 1 .) داد
هرهچ بهلوبا  بهل . یبا  نب  هبیتع  حاکن  رد  شراوگرزب ، رهاوخ  موثلک ، ما  دوب و  بهل  یبا  نب  هبتع  حاکن  رد  هیقر  دننک . یم  لقن  نومضم 

ما شرـسمه  تسا و  هدـنام  ياج  رب  وا  ياهتجاجل  اه و  ینکـشراک  ياپ  ياج  مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  تسا و  يا  هدـش  هتخانـش  روفنم و 
رثا رد  تسا . هدوـب  یهاوـخدوخ  ضغب و  دـسح ، لـثم  يا  هلیذر  تافـص  هـب  روهـشم  برع  رد  نایفـسوبا ، رهاوـخ  برح و  رتـخد  لـیمج ،

تکرـش و  (ص ) ربمایپ رـس  رب  اهینابرق  نادنفـسوگ و  ءاشحا  ءاعما و  نتخیر  هلمج  زا  (ص ) ربمایپ هب  یناسر  رازآ  اهنآ و  ناوارف  ياهتمحازم 
هب دنتـسناوت  یم  (ص ) ربمایپ اب  یگیاسمه  تلع  هب  هک  يرگید  ياـهرازآ  و  (ص ) ربماـیپ غیلبت  ریـسم  ندرک  فرحنم  یغیلبت و  تاـسلج  رد 
هب شیپ  زا  شیب  شرسمه  بهلوبا و  ثیبخ  هرهچ  دش و  لزان  تبت  هروس  (ص ) ربمایپ یمسر  راکشآ و  توعد  لیاوا  رد  دنناسرب ؛ ترضح 

شراوگرزب ربمایپ  تساوخ  یم  دنوادخ  زین  تبت  هروس  تایآ  لوزن  زا  لبق  دنا  هتـشون  یخرب  دش . هدناسانـش  ناناملـسم  هژیوب  هکم و  مدرم 
یم داد . رارق  هیرهم  ناونع  هب  هیقر  تحلـصم  هب  ار  يریداقم  (ص ) ربماـیپ ور  نیا  زا  درادـب . یمارگ  شرـسمه  بهلوبا و  زا  یـصالخ  اـب  ار 

دنتفرگ میمصت  یتدم  زا  سپ  یلو  دش  فرـصنم  حاکن  نیا  زا  بهلوبا  و  ( 2 «) اهنع هّللا  یضر  هّیقر  حلاصل  يرجت  ریداقملا  لَعَج  : » دنـسیون
یتح دنهد و  رازآ  رتشیب  ار  وا  ترضح ، رتخد  ود  قیرط  زا  هلیسو  نیا  اب  ات  دننک  تقفاوم  دوخ  نارسپ  اب  (ص ) ربمایپ نارتخد  جاودزا  اب  هک 
لیمج ما  دش و  لزان  هفیرـش  تایآ  دـش ، رکذ  هک  ییاهتلع  هب  حاکن  ددـجم  شریذـپ  هعقاو و  نیا  زا  دـعب  دـنناسرب . لتق  هب  ار  راوگرزب  نآ 
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هک ینامز  رد  ترـضح  تیـصخش  هب  تشاد  یعـس  ناشیا  رتخد  ود  نداد  قالط  اب  هدرک و  ادـیپ  (ص ) ربمایپ هب  تبـسن  رتشیب  هنیک  دـسح و 
موثلک ما  یلو  دوب  هرکاب  رتخد و  قالط ، ماگنه  هیقر  دشاب . هدرک  یتناها  دوب ، نیرفآ  گنن  هکلب  هتـشادن  يراختفا  هنوگ  چیه  نتـشاد  رتخد 

بهلوبا دـسیون : یم  تنـس ، لها  ریهـش  خروم  يربط ، تسا . لاوقا  رد  فالتخا  يو  ندوب  هرکاب  رد  دـش و  هداد  قالط  هیقر  زا  دـعب  یتدـم 
ات تخاس  نوریب  دوخ  هناخ  زا  درک و  قالط  هب  راداو  ار  اهنآ  نآ ، زا  سپ  دروآ و  رد  شنارـسپ  يرـسمه  هب  تثعب  زا  لبق  ار  ربمایپ  نارتخد 
زا رت  یمارگ  وا  هکلب  هدرکن  (ص ) ربمایپ هب  تناـها  اـهنت  هن  راـک  نیا  اـب  هک  تسناد  یمن  وا  ( 3 .) دنک یتخـس  جنر و  راچد  ار  ترـضح  نآ 

تیـصخش یفرط  زا  دراذـگ . رثا  تسناوـت  یم  مه  ترـضح  غـیلبت  تیفیک  رد  كراـبمان  لاـصتا  نـیا  اریز  دـش  هتخانـش  مدرم  دزن  هـشیمه 
هیاـم سک  ره  يارب  شترـضح  نارتخد  اـب  جاودزا  هدوب و  مدرم  مارتحا  دروم  توبن  زا  لـبق  یتـح  هک  تسا  هدوب  يا  هنوگ  هب  (ص ) ربماـیپ

رد داد . رارق  شیپ  زا  شیب  شربمایپ  يارب  ار  ریخ  دـنوادخ  موثلک  ما  هیقر و  قالط  زا  سپ  ( 4 :) دنسیون یم  تنس  لها  ناخروم  دوب . راختفا 
لامج تسا . هتفرن  هیقر  يراگتساوخ  هب  وا  زا  لبق  هتفرگن و  یشیپ  بهل  یبا  نب  ۀبتع  رب  ارچ  هک  دش  داجیا  یترسح  نامثع  لد  رد  نامز  نآ 

شا هلاخ  لزنم  هب  تلاح  نامه  اب  درب . یم  رس  هب  ترسح  هودنا و  رد  میظع  فرش  نیا  زا  يرود  رطاخ  هب  دوب و  هدینـش  ار  هیقر  تالامک  و 
نزح هب  شا  هدازرهاوخ  ندید  اب  ور  نیا  زا  دوب . فورعم  لمَر  اب  ییانـشآ  تناهک و  هب  تیلهاج  برع  نایم  رد  وا  تفر . زیرُک  تنب  يدعُس 

هب باطخ  يراعـشا  ندورـس  اب  دوب  تسرپ  تب  نامثع  نوچ  تفگ و  نخـس  نامثع  ِدرد  زا  شا  هنارعاش  فیطل  عبط  اـب  هدرب و  یپ  وا  ریمض 
سپ هدید و  ار  وا  رکبوبا  هک  دوب  قرغ  دوخ  راکفا  رد  دش و  جراخ  دوخ  هلاخ  لزنم  زا  نامثع  درک . مالـسا  شریذپ  هب  قیوشت  ار  وا  نامثع 

(ص) ربمایپ رتخد  زا  دعب ، درک و  مالعا  ار  نامثع  ِمالسا  هتفر و  (ص ) ربمایپ دزن  سپـس  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  ناوارف  ياهتبحـص  زا 
هروس لوزن  زا  دـعب  عقاو  رد  تثعب و  لیاوا  زا  تلاـسر ، رتخد  هیقر ، ناـمثع و  كرتشم  یگدـنز  ساـسا  نیا  رب  درک . يراگتـساوخ  وا  يارب 
تثعب مجنپ  لاس  هک  هشبح  هب  لوا  ترجه  رد  يو  ندوب  رادراب  دـشاب و  یم  تثعب  مراهچ  لاس  ابیرقت  هک  تسا  هدـش  زاـغآ  ّتبت ] « ] دَـسَم »
ناـمثع اـب  یگلاـس  هد  نس  دودـح  رد  يرجه  مراـهچ  لاـس  رد  وا  هک  تساـعدا  نیا  رب  يرگید  دـیؤم  يو  نینج  طقـس  تفرگ و  تروـص 
يوناب نیا  يرادرـسمه  نارود  سپ  تسا . هتفرگ  تروص  مجنپ  لاس  رد  وا  نینج  طقـس  يرادراب و  یمک  هلـصاف  اـب  تسا و  هدرک  جاودزا 

ود زج  تسین  تسد  رد  يدایز  بلاطم  نامثع  اب  وا  كرتشم  یگدـنز  تیفیک  زا  تسا . هدوب  رتمک  مه  دـیاش  لاس و  هدزاود  دودـح  ابیکش 
یم نآ  هب  هلاـقم ، یناـیاپ  شخب  رد  هدـنیآ ، رد  دـنک و  یم  هیقر  هناـخ  رد  دوـجوم  ياـهیتحاران  زا  تیاـکح  هـک  یعیـش  بـتک  رد  تـیاور 

لیالد زا  یکی  تسا و  هتفرگ  یم  رارق  برـض  دروم  ترجه ، يوناب  هیقر ، هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هک  یبلطم  میزادرپ .
شرـسمه رازآ  دروم  هناخ  رد  هک  تسا  هداتـسرف  کیپ  ای  هدمآ و  ردپ  هناخ  هب  راب  نیدـنچ  وا  تسا . هدوب  راتفر  نیمه  یناوج  رد  وا  گرم 

وکـشت موـی  ّلـک  یف  ٍنـید  ٍبـسح و  تاذ  ةأرملاـب  حـبقا  اـمف  كءاـیح  ینقا  : » دـنا هدوـمرف  وا  خـساپ  رد  (ص ) ربماـیپ تـسا و  هـتفرگ  رارق 
هلگ شرسمه  زا  زور  ره  هکنیا  تسا  نید  بَسَح و  ياراد  هک  ینز  يارب  تسا  تشز  هچ  نک  رتشیب  ار  تدوخ  يایح  مرتخد ] ( ] 5 «) اهجوز

هب ار  وا  مراهچ  هبترم  یلو  دـندنادرگرب  رـسمه  هناخ  هب  هنوگ  نیا  ار  ناشرتخد  راب  دـنچ  تجح  مامتا  يارب  (ص ) ربماـیپ دـنک . تیاکـش  و 
يا هنوگ  هب  نامثع  رـسمه  مان  كرتشم  نومـضم  اب  تایاور  نیا  رد  تافو . ماـگنه  اـت  دوب  (ص ) ربماـیپ هناـخ  رد  دـندروآ و  شیوخ  هناـخ 

، موثلک ما  دروم  رد  دراد  لامتحا  ور  نیا  زا  تسا . هدـمآ  نایم  هب  نخـس  وا  زا  ص )  ) هّللا لوسر  تنب  ظفل  اـب  تسا و  هدـشن  هدروآ  حـیرص 
تایاور نیا  ناوت  یم  ( 6 «) نامثع اهلتق  اِّمل  هّیقر  ّنا   » هک هدش  رکذ  رگید  تیاور  رد  هیقر  دروم  رد  هک  يا  هلمج  اب  یلو  دـشاب ، هیقر  رهاوخ 

. داد تقباطم  مه  هیقر  هب  ار 

« يردام  » سدقم ناتسآ  رد 

ناوت یم  شرورپ  تیبرت و  دنـسم  رب  ار  هنومن  ناوناب  زا  يرایـسب  تسا و  ناوناب  يارب  تکربرپ  رمع  کی  هژیو  ياـه  هولج  زا  ندوب  رداـم » »
هب یلو  دش  هدـیزگرب  يردام  يالاو  ماقم  يارب  نامثع  اب  جاودزا  ياهزور  نیتسخن  رد  ییابیکـش ، ربص و  يوناب  هیقر ، دناسانـش . تخانش و 
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هودنا رد  هیقر  دش و  طقـس  شدنبلد  دنزرف  لوا ، ترجه  رد  دـش و  ترجه  هب  راچان  نامز  نآ  یعامتجا  یـسایس ـ  ناوارف  تالکـشم  تلع 
شش رد  هک  دش  هّللادبع  مان  هب  يدنزرف  بحاص  وا  زا  سپ  تنس  لها  هعیش و  ناخروم  زا  لقن  هب  تسـشن . گوس  هب  دوخ  هتفکـشان  هچنغ 
بتک رد  تسا . هدـمآ  ایند  هب  هکم  رد  تثعب  مهدزاود  ای  مهدزاـی  لاـس  رد  يو ، سپ  تسا  هتفر  اـیند  زا  يرجه  مراـهچ  لاـس  رد  یگلاـس 
يارب يدـنزرف  نآ  زا  سپ  هیقر  درم و  تشگ و  رامیب  دـش و  مروتم  شا  هرهچ  هدز و  كون  ار  وا  مشچ  یـسورخ  هک  تسا  هدـمآ  یخیراـت 
رتـخد هـیقر  زا  دروآ  مالــسا  هـکنیا  زا  سپ  دوـب . ورمعاـبا  تیلهاـج  نارود  رد  ناـمثع  هـینک  دــیوگ : یم  رکاـسع  نـبا  ( 7 .) درواین نامثع 
یخرب رد  هتبلا  ( 8 .) تفای رییغت  هّللادـبعابا »   » هب مان  نامه  هب  مه  نامثع  هینک  دـندیمان و  هّللادـبع  ار  وا  هک  دـش  يرـسپ  بحاص  (ص ) ربمایپ

. تسا هدش  رکذ  بیترت  نیمه  هب  قوف  بلاطم  زین  ص167 ) ج22 ،  ) راونالاراحب لثم  یعیش  عبانم 

رادید هماگنه  تداهش ؛ گرم ،

دراد دوجو  تنس  لها  هعیـش و  ءاملع  نیب  يدیدش  فالتخا  یگلاس  ود  تسیب و  دودح  ینعی  یناوج  نینـس  رد  هیقر  گرم  تلع  دروم  رد 
یم امـش  هب  ار  يرواد  میروآ و  یم  ار  لـقن  هنوـگ  ود  ره  اـهنآ  دـیدش  ضراـعت  زراـب و  فـالتخا  تاـیاور و  نیا  عـمج  مدـع  تلع  هب  هک 
نآ یپ  رد  هدـش و  يرامیب  فعـض و  راچد  نامثع  دـیدش  رازآ  رثا  رد  هیقر  تسا  یعیـش  عبانم  رد  دـش  هتفگ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  میراپس .

نایرج نآ  تسا و  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  نوگانوگ  ياهتروص  هب  هک  تسا  یتایاور  مه  اهنآ  لیالد  تفر . ایند  زا  اهتحارج  فعض و 
ار گرم  تلع  تنـس  لها  بتک  رد  تسا . نامثع  يوس  زا  (ص ) ربماـیپ هب  هیقر  نداد  ربخ  تمهت  و  ناـمثع ، يومع  صاـعلا ، یبا  نب  ةریغم 

ماگنه دندش و  جراخ  هنیدم  زا  ردب  گنج  يارب  ربمایپ  هک  دوب  رتسب  رد  دش و  التبم  هبصح  ضرم  هب  هیقر  : » دنا هتشون  هدرک و  رکذ  هبـصح 
ساسا رب  داقتعا  نیا  دنا . هتسناد  هبـصح  ار  گرم  تلع  تنـس  لها  ياهباتک  رثکا  ابیرقت  ( 9 .«) دوب هدرک  توف  هیقر  ردـب ، زا  ربمایپ  تشگرب 

مشچ یسورخ  هکنیا  رطاخ  هب  درم  یگلاس  شـش  رد  یکدوک  رد  هّللادبع  دسیون : یم  یطاشلا  تنب  هشیاع  رتکد  تساهنآ . ناینیـشیپ  نخس 
هب دـنا  هتفگ  یخرب  درک و  قد  غاد  نیا  زا  تسیرگ و  رایـسب  هتفر  تسد  زا  دـنزرف  يارب  دـش و  نوزحم  رایـسب  هیقر  دوب و  هدز  كوـن  ار  وا 
وا دـنزرف  گرم  دـنا و  هدرک  رکذ  يرجه  مود  ار  هیقر  تافو  لاس  ناـخروم  اریز  تسین  تسرد  نخـس  نیا  ( 10 .) دش التبم  هبصح  يرامیب 
نم ۀـیناثلا  ۀَـنَّسلا  یف  اهیبا  ةایح  یف  تتام  : » دنـسیون یم  ناخروم  یخرب  دراد . تاـفانم  راـتفگ  نیا  اـب  هک  تسا  هدوب  يرجه  مراـهچ  لاـس 

نیمه تفر . ایند  زا  ردـب  گـنج  زا  سپ  يرجه و  مود  لاـس  رد  شراوگرزب  ردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  هیقر ) ( ) 11 «) ردـبلا ةازغ  بقع  ةرجهلا 
درک تافو  هنیدـم  رد  هک  ربمایپ  رتخد  نیلوا  ( 12 «) عیقبلاب تنفُد  ةرونملا و  ۀـنیدملاب  ةاف  یبنلا و  تانب  لوا  ۀـیقر  تناک  دـسیون : یم  خروم 

يزور رد  هیقر  ( 13  ...«) ٍردب و حتفب  اریـشب  هثراح  نب  دـیز  ءاج  موی  ۀـیقر  تیفوت  : » دـسیون یم  دعـس  نبا  دـش . نفد  عیقب  رد  وا  دوب و  هیقر 
هکنیا هب  هجوت  اب  نونکا  دوب . هدروآ  ار  ردـب  رد  ناناملـسم  حـتف  تراشب  ربخ و  (ص )) ربمایپ هدناوخرـسپ   ) هثراـح نب  دـیز  هک  درک  تاـفو 

عیقب ناتسربق  رد  درک و  تافو  يرجه  مود  لاس  ناضمر  هام  رد  هیقر  تفگ  ناوت  یم  دیسر  نایاپ  هب  دش و  عقاو  ناضمر  هام  رد  ردب  گنج 
جاودزا وا  راوگرزب  رهاوخ  موثلک  ما  اب  نامثع  هیقر ، تافو  زا  سپ  دوب . هلاس  راهچ  شدنزرف  نامز  نآ  رد  دش و  هدرپس  كاخ  هب  هنیدم  رد 

هیقر موثلک ،) ما   ) رهاوخ هک  هاگنآ  دـسیون : یم  دعـس  نبا  اریز  دوب  هیقر  گرم  زا  سپ  هاـم  دودح 6  هبـساحم ، کی  اب  جاودزا  نیا  درک و 
نامثع يارب  مه  يدـنزرف  دوب و  هرکاـب  وا  هک  یلاـح  رد  يرجه  موس  لاـس  رد  دروآ  رد  ناـمثع  جاودزا  هب  ار  موثلک  ما  ربماـیپ  درک  تاـفو 

وناب نیا  يرادافو  شنیب و  زا  تاـیاور  (ص ،) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رتخد  هیقر ، ترـضح  یگدـنز  یناـیاپ  ياـهزور  دروم  رد  ( 14 .) درواین
باتک رد  ینیلک  موحرم  مینک . یم  هدنـسب  دنتـسه  یخیرات  مایپ  کی  ياراد  توافت  كدنا  اب  هک  تیاور  ود  رکذ  هب  ام  دـنیوگ . یم  نخس 

یم نایب  هنوگ  نیا  (ع ) قداص ماما  زا  لقن  هب  ار  نامثع ، يومع  هریغم ، یگدـنهانپ  ناـیرج  تسا ـ  هعیـش  هعبرا  بتک  زا  هک  یفاـک ـ  فیرش 
ار وا  لتق  نامرف  هتـسناد و  حابم  ار  وا  نوخ  (ص ) ربماـیپ هک  یلاـح  رد  دوب ـ  هداد  هاـنپ  ار  صاـعلا  یبا  نب  ةریغم  دوخ  يومع  ناـمثع  دـنک :

لزان یحو  ربمایپ  هب  هک  تسناد  یمن  وا  ایوگ  دهدن . ربخ  شراوگرزب  ردپ  هب  هک  تفگ  هیقر )  ) ادخ لوسر  رتخد  هب  و  دندوب ـ  هدرک  رداص 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 870 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تریـشمش  یلع ) يا  : ) دومرف هداتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  (ع ) یلع تفای و  هریغم  ناکم  زا  ربخ  ربمایپ  و  دـش ، لزان  یحو  سپـس  دوش ؛ یم 
تفاین و ار  هریغم  تفر و  هیقر  هناخ  هب  (ع ) یلع ناسرب . لتق  هب  ار  وا  یتفای  ار  هریغم  رگا  ورب و  تیومعرتخد  هناـخ  هب  شاـب و  هتـشاد  هارمه 

هریغم شیومع  اب  نامثع  (ع ) یلع جورخ  زا  دـعب  تشگرب . هرابود  (ص ) ربمایپ روتـسد  هب  مدـیدن . ار  وا  درک : ضرع  هتـشگرب و  ربماـیپ  دزن 
وا هب  زور  هس  طقف  زین  (ص ) ربمایپ ما ! هداد  ناـما  ار  وا  هک  دروخ  دـنگوس  غورد  هب  درک و  وا  يارب  شـشخب  ياـضاقت  راـب  هس  دـش و  دراو 

رارق دـنوادخ  نعل  دروم  ار  هریغم  هب  تدـعاسم  هنوگ  ره  و  تشک . مهاوخ  ار  وا  مباـی  تسد  وا  رب  نآ  زا  سپ  رگا  درک  دـیکأت  داد و  ناـما 
ار وا  (ع ) یلع داتـسرف و  هریغم  لتق  يارب  ار  يرگید  سک  رامع و  و  (ع ) یلع دـش و  هاگآ  هریغم  لحم  زا  لیئربج  طـسوت  مراـهچ  زور  داد .
زا ربخ  تردـپ  هب  وت  تفگ : وا  هب  هدز و  ار  (ص ) ربمایپ رتخد  شرـسمه ، ناـمثع  هک  تسا  هدـمآ  نومـضم  نیا  هب  تیاور  همادا  رد  تشک .

ربمایپ درک . تیاکـش  ناـمثع  زا  داد و  ربخ  دوب  نآ  دـهاش  يو  دوب و  هداـتفا  قاـفتا  هچنآ  زا  هدـمآ و  ربماـیپ  دزن  هیقر ، يداد . هریغم  ناـکم 
رازآ ار  وا  زور  ره  نامثع  داتسرف . رـسمه  هناخ  هب  ار  وا  دنک و  تیاکـش  شرـسمه  زا  دیابن  تسا  نید  بَسَح و  بحاص  هک  ییوناب  دومرف :

(ع) یلع هیقر و  ندروآ  يارب  داتسرف  ار  (ع ) یلع ربمایپ  مراهچ  هبترم  داتفا و  قافتا  نیا  راب  هس  هکنیا  ات  تفگ  یم  ار  یلبق  نانخس  داد و  یم 
زور قافتا  نیا  درک . یتحاران  راهظا  تّدش  هب  و  دید . ار  وا  ياهتحارج  دـیدش و  ياهمخز  درک و  هاگن  ار  وا  تشپ  (ص ) ربمایپ دروآ . ار  وا 
رظن زا  هک  رگید  تیاور  هـتبلا  و »...  ( 15) تفر ایند  زا  دیدش  تابرـض  زا  دعب  مراهچ  زور  تشذـگ و  مه  موس  مود و  زور  داتفا و  هبنـشکی 

نایرج تیاور  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  رکذ  جـئارخلا »  » باتک زا  هک  دراد  دوجو  راحب  رد  تسا  تیاور  نیا  هب  هیبش  نومـضم 
تـسا هدمآ  تیاور  رد  دشاب . موثلک  ما  ربمایپ  رتخد  زا  روظنم  دسر  یم  رظن  هب  دنک  یم  نایب  قدنخ  هوزغ  زا  دـعب  ار  وا  یگدـنهانپ  هریغم و 
ربمایپ هب  يزادناریت  ياعدا  هک  دوب  یـسک  هریغم  دومرف : دش  نانز  طسوت  هزانج  رب  زامن  زاوج  زا  هک  یـشسرپ  خساپ  رد  (ع ) قداص ماما  هک 
قدنخ هوزغ  هک  يزور  رد  هتـشک و ...  ار  هزمح  هتفاکـش و  ار  وا  ياهبل  هتـسکش و  ار  ربمایپ  نیـشیپ  ياهنادند  هک  دوب  هدرک  اعدا  درک و  ار 

( ... درب و(16 هانپ  نامثع  هناخ  هب  هدرک و  راکنا  ار  دوخ  ياهاعدا  دنریگب  ار  وا  هکنیا  سرت  زا  دـش  رادـیب  یتقو  دـیباوخ و  دوب  هداتفا  قافتا 
ایند زا  يرجه  مود  لاس  رد  (ص ) ربمایپ رتخد  هیقر ، هک  یلاح  رد  داتفا  قافتا  يرجه  مجنپ  لاـس  رد  قدـنخ  گـنج  ناـخروم ، لـقن  رب  اـنب 

گرم زا  سپ  هک  دـشاب  هیقر  رهاوخ  موثلک  ما  تیاور ، ود  نیا  رد  (ص ) ربماـیپ رتـخد  زا  روظنم  هک  دراد  يداـیز  لاـمتحا  ور  نیا  زا  تفر .
دوخ تاقبط  باـتک  رد  دعـس  نبا  هک  ار  یتیاور  ناـیاپ  رد  تسا . هتفر  اـیند  زا  يرجه  مهن  لاـس  رد  هدـمآ و  رد  ناـمثع  دـقع  هب  شرهاوخ 

َلَعجف ُءاسنلا  تکبف  نوعـضم .» نب  نامثع  انفلـِسب  یقحلا  : » دـسیون یم  سابع  نب  هّللادـبع  زا  لـقن  هب  يو  مینک . یم  وگزاـب  ار  تسا  هدروآ 
بلقلا و نم  نکیامهم  ّهناف  ناطیـشلا  قیعت  نکاـّیا و  نیکبا و  لاـق : مث  نیکبی  َّنهعَد  لاـق : هدـیب و  (ص ) یبنلا ذـخاف  هطوسب  َّنهبرـضی  رمع 

یکبت تلعجف  هّللا  لوسر  بنج  ربقلا  ریفـش  یلع  ۀـمطاف  تدـعقف  ناطیـشلا . نمف  ناسللا  دـیلا و  نم  نکیاـمهم  ۀـمحّرلا و  هّللا و  نمف  نیعلا 
هب : » دومرف (ص ) ربماـیپ تفر  اـیند  زا  هّللا ،  لوسر  رتخد  هیقر ، هک  یماـگنه  ( 17 .«) هبوث فرطب  اهنیع  نع  عمدـلا  حـسمی  هّللا  لوسر  لعجف 

ار وا  تسد  ربمایپ  دز . ار  نانآ  قالش  اب  باطخ  نب  رمع  دنتسیرگ و  نانز  مرتخد »!)  ) وش قحلم  نوعـضم ، نب  نامثع  ام  هتـسیاش  هتـشذگرد 
نآ هک  ارچ  دنراد ، زاب  ریخ  زا  ار  امـش  نیطایـش  هک  دیزیهرپب  اما  دینک . هیرگ  دومرف : سپـس  دـننک . هیرگ  ات  نک  ناشیاهر  دومرف : تفرگ و 

ناطیـش زا  دـشاب  نابز  تسد و  زا  طقف  هچنآ  تسا و  ینابرهم  تمحر و  رـس  زا  دـنوادخ و  زا  دـشاب  مشچ  کـشا  لد و  زا  هک  يراوگوس 
یم كاپ  ار  همطاف  ياهکـشا  دوخ  سابل  هشوگ  اب  ربمایپ  درک . هیرگ  هب  عورـش  تسـشن و  ربق  رـس  رب  هّللا  لوسر  رانک  همطاـف  سپـس  تسا .

دمحم هب  ار  بلطم  نیا  دسیون  یم  دعـس  نبا  زا  لقن  هب  دعب  و  تسا . باوصان  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  تیاور  نیا  رکذ  زا  دـعب  یبهذ  درک .
دـندوب و هدرک  تکرـش  ردـب  گنج  رد  ربمایپ  هک  درک  تافو  یناـمز  هیقر  هک  دوش  یم  تباـث  تاـیاور  همه  زا  تفگ : وا  متفگ و  رمع  نب 

ترایز يارب  هتـشگزاب و  ردب  گنج  زا  ربمایپ  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  مه  دیاش  دـشاب و  موثلک ) ما   ) هیقر ریغ  هراب  رد  تیاور  نیا  دـیاش 
(18 (.) دندوب هدش  عمج  ربمایپ  رطاخ  هب  مه  هنیدم  نانز   ) دوب هدمآ  هیقر  ربق  رس 

یقرواپ
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، دعس نب  دمحم  3 ـ  ص485 . تیبلا ، لها  ُءاسن  هعمج ، لیلخ  دـمحا  2 ـ  ص30 . اهِئبابَر ،!؟ مَا  یبَّنلا  ُتاَنب  یلماعلا ، یضترم  رفعجدیـس  1 ـ 
ص802. نونج ، حرش  يزاریش ، یتشهب  دمحا  5 ـ  ص152 . ج22 ، راونالاراحب ، هر ،) ) یسلجم همالع  4 ـ  ص133 . ج1 ، يربکلا ، تاقبطلا 
، یبَهَذ ص107 . ج7 ، يراخبلا ، حیحص  8 ـ  ص8 . ج16 ، راونالاراحب ، 7 ـ  ص207 . ج2 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتالحم ، یلوسر  هّللا  حیبذ  6 ـ 
، هنومن ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  10 ـ  ص85 . (ص ،) ربمایپ خیرات  زا  ییاهزارف  یناحبـس ، رفعج  9 ـ  ص110 . ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 
، نآرقلا تادرفم  یناهفــصا ، بـغار  12 ـ  ص136 . رـشبلا ، دیـس  ریـس  ُۀـصالخ  یکم ، يربـط  رکب  یبا  نـب  دـمحم  11 ـ  ص412 . ج27 ،
ج8، دعـس ، نبا  تاـقبط  15 ـ  ناـمه . 14 ـ  لداـع .) دومحم  یناـثلا ، عبرلا   ) ص582 نیرحبلا ، عـمجم  یحیرط ، نیدـلارخف  13 ـ  ص274 .
، تیبلا لـها  ءاـسن  18 ـ  ص70 . ج2 ، يربـط ، خـیرات  يربـطلا ، ریرج  نـبا  17 ـ  ص182 . (ص ،) ربماـیپ خـیرات  زا  ییاـهزارف  16 ـ  ص36 .

نیدلا سمش  22 ـ  ص242 . ج4 ، عماج ، ریـسفت  یبُطُرق ، 21 ـ  ص207 . ج1 ، نامه ، 20 ـ  ص36 . ج8 ، دعـس ، نبا  تاقبط  19 ـ  ص503 .
ص110. ج16 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  23 ـ  ص251 . ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  یبَهَذ ،

ییوترپ ریسفت  یناقلاط ، دومحمدیس  3 ـ  ص485 . تیبلا ، لها  ءاسن  هعمج ، لیلخ  دمحا  2 ـ  ص36 . ج8 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعـس ، نبا  1 ـ 
ـ  7 ص236 . ج3 ، یفاکلا ، 6 ـ  ص161 . ج22 ، راونالاراحب ، 5 ـ  ص496 . تیبلا ، لها  ءاسن  4 ـ  يربط . خیرات  زا  لقن  هب  ص294 ، نآرق ، زا 

ج6، هباغلادـُسا ، ریثا ، نبا  9 ـ  ص114 . ج16 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  8 ـ  ص294 . ج4 ، باـعیتسالا ، ص251 و  ج2 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریس 
ج8، نامه ، 14 ـ  ص36 . ج8 ، دعس ، نبا  تاقبط  13 ـ  نامه . 12 ـ  ص489 . تیبلا ، لها  ءاـسن  11 ـ  ص140 . یبنلا ، تانب  10 ـ  ص114 .
ج2، ءالبنلا ، مالعا  ریس  18 ـ  ص37 . ج8 ، دعس ، نبا  تاقبط  17 ـ  ص158 . ج22 ، راونالاراحب ، 16 ـ  ص252 . ج3 ، یفاک ، 15 ـ  ص38 .

ص252.

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

1387، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :
هیمئاـق يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  تاـقیقحت  دـحاو  س /)  ) هـیقر ترـضح  و  س )  ) بـنیز ترـضح  ياهینتـسناد  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 

یناهفصا یلازغ  یلع  فیلات :  / ناهفصا
.1387 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : : رشن تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 
اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

یلع تنب  س ،)  ) بنیز رگفیصوت :
تیصخش رگفیصوت :

یقالخا لئاضف  رگفیصوت :

همدقم

يودعم دناهدش  لئان  تبترم  ماقم و  نیا  هب  هک  ینانز  یلو  دنرامش ، یب  دناهتـشگ ، زئاح  ار  مدقت  يرترب و  تبتر  ناهج  نیا  رد  هک  ینادرم 
. دنتسین شیب 

سجرلا نم  ةرهطملا  ءاوح  انُما  یلع  لص  مهللا  هدش : دراو  حاتتفا  ياعد  رد  شترضح  فصو  رد  هک  مالسلا  اهیلع  اوح  ترضح  رـشب  ردام 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 872 

http://www.ghaemiyeh.com


هجوز هیسآ  و  ( 2) تسا يوأملا  ۀـنج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاـخ  ربمغیپ  جاودزا  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رهاوخ  و  ( 1 ...) و
هک دـلیوخ  تنب  نینمؤـملا  ُُّما  هجیدـخ  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  رداـم  نارمع  تنب  مـیرم  تـساراد و  ار  تفارـش  نـیمه  زین  يو  هـک  نوـعرف 

ملسم هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ءارذع ، لوتب  ءاروح ، هیسنا  هرهاط  هقیدص  ترـضح  تسا و  نایملاع  دوهـشم  سدقم  نید  هب  شتامدخ 
مالـسلا اهیلع  بنیز  ترـضح  هلـضفم  نانز  زا  رگید  و  نیرخآ . نیلوا و  زا  ملاع  ياهنز  مامت  رب  شترـضح  تدایـس  يرترب و  مدقت و  تسا 

. ددرگیم رکذ  راصتخا  هب  همّرکم  هلّضفم  نآ  لاوحا  بتارم  بقانم و  حرش  هک  تسا  ءاسن  دیس  ءایصوا و  دیس  رتخد 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  بسن 

مشاه دنزرف  تسا و  هبیش  شمسا  بلطملادبع و  دنزرف  وا -  هک  فانم  دبع  بلاطوبا  دنزرف  تسا  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نینمؤملاریما  رتخد 
دنزرف هک  هللادبع  دنزرف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شردام  فانم و  دـبع  دـنزرف  ورمع  شمـسا  و 

. تسا یصق  دنزرف  يزعلادبع  دنزرف  دسا  دنزرف  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ردام  تسا و  مشاه  دنزرف  بلطملادبع و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هینک  باقلا و  مان و 

. ردپ تنیز  ینعی  َبا » نیز و   » ففخم هدمآ و  رظنم  وکین  تخرد  يانعم  هب  تغل  رد  بنیز 
: دنتفگ هدروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  دزن  ار  وا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  شردام  دش  دلوتم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  یماگنه 

! دینک يراذگمان  ار  دازون  نیا 
تعجارم زا  سپ  دندوب ، ترفاسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  مایا  نیا  رد  متفایمن  ولج  ادخ  لوسر  زا  نم  دندومرف : ترـضح 

نم دندومرف : ادخ  لوسر  دینک . باختنا  دازون  يارب  یمان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  ترضح  هب  نینمؤملاریما  رفس  زا 
دازون نیا  مان  تفگ : دومرف و  غالبا  ربمایپ  هب  ار  گرزب  دنوادخ  مالس  هدمآ  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مریگیمن . تقبـس  مراگدرورپ  هب 
وگزاب دش ، دهاوخ  دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  ار  یتالکـشم  بئاصم و  دعب  تسا . هدیزگرب  وا  يارب  ار  مان  نیا  دنوادخ  دـیراذگب ! بنیز  ار 

نسح و شناردارب  يارب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـیرگب  رتخد  نیا  يارب  سک  ره  دومرف : تسیرگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک .
. دنشاب هتسیرگ  مالسلا  مهیلع  نیسح 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  باقلا 

( هتخوماین ياناد   ) هملعم ریغ  هملاع  - 1
( اهجنر هلبق   ) ایارزلا ۀبعک  - 2

( مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هدنیامن  نیشناج و   ) مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀبئان  - 3
( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هدنیامن  نیشناج و   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  ۀبئان  - 4

( ءاسک لها  زا  رفن  نیمجنپ  ياتمه   ) ءاسکلا لها  نم  سماخلا  هلیدع  - 5
( مالسلا هیلع  داجس  ترضح  تسرپرس   ) داجسلا ۀلیفک  - 6

( ینخس اویش  هداز   ) هحاصفلا ةدیلو  - 7
( ایوگ رونخس   ) هحیصف - 8

( تلیضف اب  يوناب   ) ۀلضافلا - 9
( لماک ّمات و  يوناب   ) هلماکلا - 10
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( دنمجرا نز   ) مشاه ینب  هلیقع  - 11

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هینک 

. تسا يربک » موثلک  ما   » بنیز لقن  نیا  يور  هک  هدش  رکذ  هللادبع » ما   » و موثلک » ما   » زین مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ياههینک  رد 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یکدوک  نارود 

رد درکن و  كرد  ار  شزیزع  ردام  دوخ  رمع  زا  رتشیب  لاس  شـش  ای  جنپ  هکنیا  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  راوگرزب  رتخد 
ثیدح و مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  هک  دوب  هدـش  تیبرت  نانچ  كدـنا  نینـس  نیمه  رد  اما  داد  تسد  زا  ار  ردام  یگلاس  شـش  ای  جـنپ  نینس 

اهیلع بنیز  ترـضح  ینعی  راوگرزب  يوناب  نیمه  هب  ار  كدـف »  » هبطخ دنـس  نیثدـحم  ناسیون و  خـیرات  زا  نت  دـنچ  هدرک و  لـقن  تیاور 
یگلاس شش  ای  جنپ  نس  رد  هک  يرتخد  فرط  زا  ياهبطخ  نینچ  لقن  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  دناهدرک ، لقن  وا  زا  هدناسر و  مالـسلا 

رما رهب  تفگ : ناوتیم  دنکیم و  وا  ییاناد  ملع و  مهف و  دشر و  لامک  رب  تلالد  تیعماج  تغالب و  همه  نآ  اب  تاملک  نآ  ظفح  تسا و 
دیوگ هک  هدـش  لقن  يربک  بنیز  باتک  رد  يدـقن  رفعج  خیـش  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  تسا . هتـشاد  یگداـعلا  قوف  هبنج  هدوب و  یهلا 
ینعی دـحا »  » وگب دومرف : وا  هب  دـناشن و  دوخ  يوناز  يور  دربیم  رـس  هب  تیلوـفط  نس  رد  هک  ار  بنیز  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  يزور 

! وگب نخـس  : تفگ ودب  مالـسلا  هیلع  یلع  دش  تکاس  بنیز  ات ، ود  ینعی  نینثا »  » وگب دومرف : دعب  دحا » : » تفگ مالـسلا  اهیلع  بنیز  یکی ،
ار وا  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  دوخ  رتخد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگب ؟ ات  ود  هنوگچ  هدرک  شدرگ  یکی  نتفگب  هک  ینابز  تفگ : بنیز 

. دیسوب

وناب نآ  یگدنز  همادا  رفعج و  نب  هللادبع  اب  جاودزا 

راختفا هب  دنتـشاد  وزرآ  هک  يداـیز  دارفا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـکیدزن  ناراـی و  ناـیم  رد  هک  دـیآیم  تسدـب  خـیراوت  راـبخا و  زا 
هب نخس  هلوقم  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  هاگ  ره  یلو  دنوش ، لیان  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  يرسمه 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هداز  ردارب  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  هکنآ  ات  دـندشیم  هجاوم  ترـضح ، نآ  تفلاخم  اب  دـندروآیم  ناـیم 
مالـسلا هیلع  یلع  داتـسرف و  ترـضح  نآ  هناـخ  هب  يراگتـساوخ  يارب  دوـخ  فرط  زا  ار  یـسک  تشاذـگ و  شیپ  مدـق  روـظنم  نـیا  يارب 
بلاطیبا نب  یلع  مینادیم  هچنانچ  داد . رارق  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شرداّم  هیرهم  قبط  رب  زین  ار  وا  هّیرهم  دومرف و  لوبق  ار  وا  ياـضاقت 

رد ترضح  نآ  ناهاوخ  اوه  رتشیب  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  مه  نیا  دینارذگ و  هفوک  رد  ار  دوخ  رمع  نایاپ  زا  لاس  هب 4  کیدزن  مالسلا  هیلع 
رتکیدزن و تهج  نیا  زا  هفوک  دوب و  گنج  لاح  رد  دندوب  ناورهن  رد  هک  جراوخ  تشاد و  تنوکـس  ماش  رد  هک  هیواعم  اب  دندوب و  هفوک 

نب هللادـبع  شرهوش  اب  زین  بنیز  هفوک ، هب  هنیدـم  زا  دوخ  تفالخ  زکرم  نداد  لاقتنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوب ، هنیدـم  زا  رتهداـمآ 
یهدنامرف دوب  ترـضح  نآ  نایرکـشل  ءزج  نیفـص  گنج  رد  رفعج  نب  هللادـبع  دـندرک و  ادـیپ  تنوکـس  اجنآ  رد  دـمآ و  هفوک  هب  رفعج 

لاغتشا هفوک  نانز  میلعت  داشرا و  هب  زین  مالسلا  اهیلع  بنیز  یب  یب  تدم  نیا  رد  تشاد  هدهع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نازابرـس  زا  یهورگ 
رد درکیم و  ریسفت  ار  نآرق  اهنآ  يارب  داد و  لیکـشت  اهنز  يارب  یـسرد  سلجم  هفوک 30  رد  هک  هدـش  لقن  ناشیا  صئاصخ  زا  تشاد و 

ار صعیهک » : » دندیـسرپ ناشیا  زا  دش و  دراو  رد  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  لوغـشم  صعیهک »  » هروس ریـسفت  هب  اهزور  زا  یکی 
امـش رب  هدراو  تبیـصم  رد  تسا  يزمر  فرح  نیا  هدـید  رون  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرآ ، درک : ضرع  ینکیم  ریـسفت 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  رعاش  هک  دومرف ... مالسلا  اهیلع  بنیز  هب  هراب  نیا  رد  ینانخس  سپس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ترتع 
نیملاع بتکم  هدیدان  نآ  يزور 
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همطاف رد  همطاف  رس  ات  ياپ 
درک زاب  نآرق  ریسفت  بتکم 
درک زاب  نامیا  راونا  زا  یباب 

دازکاپ نآ  دوخ  ياباب  رب  رد 
داص نیع و  ءای و  ءاه  فاک و  بل  رب  تشاد 

نیملاع رد  هک  وگ  شیاباب  تفگ :
همطاف رخف  اباب و  بنیز 

تسین وت  لثم  همطاف  زا  دعب  هک  يا 
؟ تسیچ هک  یناد  اهفرح  نیا  ینعی :

تسالب رپ  يالبرک  وت  فاک 
تسایقشا تکاله ز  ياه  وت  ياه 

باذع رپ  دیزی  دشاب  وت  ءای 
رون يوقت و  تفع و  اپارس  يا 

روبص گنس  ین  تسا  ربص  وت  داص 
تشادن الاو  رهاوخ  نیا  نیسح  رگ 

تشادن انعم  شتضهن  البرک و 
دوبن یمالسا  بنیز  دوجو  یب 

. دوبن یمان  البرک  نیسح و  زا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  رهوش 

بنیز تافو  زا  دـعب  دومن ، جـیوزت  ار  مالـسلا  اهیلع  بنیز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  هک  اهیلع  هللا  ناوضر  رایط  رفعج  نب  هللادـبع 
رد دناهدرمـش ، نیثّدـحم  زا  ار  يو  لاجر  ءاملع  هدیـسر ، لاس  دون  هب  شرمع  هک  تسا  تیاور  رد  دومن و  رمع  زارد  نایلاس  مالـسلا  اـهیلع 

یتحاصف ازس و  هب  یتعاجش  يو  تسا ، دنمجرا  دنلب و  یمان  ار  وا  هوزغ  نیا  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باکر  مزالم  نیفص  هوزغ 
: تفگ ناـبرد  ءاـنثا  نآ  رد  دوب ، سلجم  رـضاح  صاـعورمع  دوب و  هتـسشن  هیواـعم  يزور  تسا : هدومن  تیاور  ینیادـم  تشاد . ازفا  حور 

هللادبع يوشن . شفیرح  هک  نکم  نینچ  تفگ : هیواعم  میامن . شتیذا  ار  رفعج  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : صاعورمع  دـمآ . رفعج  نب  هللادـبع 
هدوب زین  یتالامک  ياراد  تشاد  شیرق  ناگرزب  توبن و  نادناخ  اب  باستنا  یگداوناخ و  رظن  زا  هک  یگرزب  تیصخش  زا  هتشذگ  رفعج  نب 
رحب  » ار وا  دـیدرگ و  برع  روهـشم  نادنمتواخـس  زا  یکی  دـش و  وا  يارب  يرتـشیب  یگرزب  تدایـس و  ببـس  تسا و  دوـج  هلمج  نآ  زا  و 

. دناهتشون يرجه  لاس 80  ار  وا  تافو  خیرات  دندیمانیم . تواخس  يایرد  دوجلا »

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  دالوا 

. دناموثلک ما  هب  ةاّمسم  رتخد  کی  نوع و  رفعج و  یلع و  رسپ ، هس  يرولا ، مالعإ  تیاور 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نس 
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البرک رفـس  رد  هک  تفگ  ناوتیم  ردـقنیا  یلب  تسین . شفیرـش  رمع  نس  نییعت  رب  یلیلد  دومن و  یمکح  قیقحت  هب  ناوتیمن  باب  نیا  رد 
هدوب يرجه  هنس 3  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  شرهگالاو  ردارب  تداعـس  اب  تدالو  اریز  تسا  هدوب  نوزفا  لاس  هاجنپ  زا  شرمع 

نآ تافو  تسا ، لوهجم  یلک  هب  ترـضح  نآ  تافو  لاس  تسا و  هدوبن  هلـصاف  يرگید  دولوم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تدالو  اب  و 
اب يرفـس  ترـضح  نآ  دیامنیم . بیذکت  ار  نآ  یخیرات  بتک  مامت  هکلب  هدشن  هدید  یتیاور  چـیه  رد  هک  هدوب  دـیزی  نامز  رد  ترـضح 

هیوار رد  قشمد  رهـش  یکیدزن  رد  تسا و  هتفای  تافو  نامز  نامه  رد  تسا و  هتفر  ماش  هب  ) هیلع هللا  ناوضر  ( رفعج نب  هللادـبع  دوخ ، رهوش 
هب 70 هتـشذگ و  لاس  زا 60  شفیرـش  رمع  هک  تسا  نیمه  رهاظ  هکلب  تسین  دـیعب  هّیخیرات  نئارق  ظاـحل  هب  یلو  تسا ، هدـیدرگ  نوفدـم 

. تسا هدوب  هدیسرن  لاس 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نفدم  دلوم و 

بنیز دیدرگ ، رقتسم  هفوک  رد  شراوگرزب  ردپ  یتقو  ات  دندرکیم ، یگدنز  ردپ  ّدج و  تمدخ  رد  اجنامه  دوب و  هّبیط  هنیدم  رد  شتدالو 
دنتشگزاب هنیدم  هب  تیب  لها  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  دندرک و  تماقا  لحر  هفوک  رد  تاقوا  نامه  زا  مالـسلا  اهیلع 

ماش هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  تفر و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمدخ  رد  هک  اجنآ  ات  دومرف ، تعجارم  زین  يو 
رد تشاد و  ماش  هب  رفعج  نب  هللادبع  شیوخ ، رهوش  اب  یترفاسم  هک  شفیرـش  رمع  رخاوا  ات  هدـنام  هنیدـم  رد  هنیدـم و  هب  اجنآ  زا  تفر و 

ار وا  و  تسا . ناناملسم  یمومع  رازم  تسا و  فورعم  شربق  لاحلاو  دش . نوفدم  هیوار  رد  قشمد  یکیدزن  رد  دومن و  تافو  نارود  نامه 
. تسا هدّیس  ففخم  ًارهاظ  هک  دنمانیم  ّتِس »  » قشمد رد 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  تدابع 

رد دنسیونیم  هدش  لقن  نیخروم  یخرب  زا  تسوا ، سدقم  هاگشیپ  رد  یگدنب  تدابع و  راگدرورپ  هاگردب  برقت  يارب  هلیـسو  نیرتگرزب 
داجـس ترـضح  زا  هک  مرحم  مهدزای  بش  یتح  دشن  كرت  شرمع  تدـم  مامت  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  یبیب  يراد  هدـنز  بش  دّـجهت و 

ییاهتبیصم مامت  اب  تسا و  تدابع  لوغشم  هتسشن و  زامن  هماج  رد  مدید  ار  بنیز  ماهّمع  بش  نآ  رد  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
يارب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دندرک  تیاور  زین  درکن و  كرت  ار  دوخ  لفاون  هاگچیه  ماش  ات  البرک  زا  دوب  هدـش  دراو  وا  رب  هک 
زامن رد  ارم  ناج  رهاوخ  لیللا ( ِةالـص  یف  ینیـسنت  هاتُخا ال  ای  : ( دومرف هک  دوب  نیا  تفگ : وا  هب  هک  ینانخـس  هلمج  زا  دـمآ  بنیز  اـب  عادو 

رد بش  نآ  رد  نانچمه  يو  سپ  بنیز  ماهّمع  دیوگیم : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  رگید  لقن  رد  زاب  نکن و  شومارف  بش 
تفرن و باوخ  هب  اـهام  زا  کـی  چـیه  مشچ  بش  نآ  رد  درکیم و  هثاغتـسا  دوخ  يادـخ  هاـگرد  هب  دوب و  هداتـسیا  دوخ  تداـبع  هاـگیاج 

بحتسم بجاو و  ياهزامن  همه  مالسلا  اهیلع  بنیز  ماهّمع  دنیامرفیم : هراب  نیا  رد  زاب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دشن . عطق  ام  هلان  يادص 
یگنـسرگ و تهج  هب  مه  نیا  دـناوخیم و  هتـسشن  اهلزنم  زا  یـضعب  رد  دـناوخیم و  هداتـسیا  ماش  هب  هفوک  زا  ام  ریـسم  لوط  رد  ار  دوخ 

هنابش ره  رد  لدگنس (  ( نامدرم نآ  هکنوچ  درکیم  میـسقت  لافطا  نایم  دندادیم  وا  هب  هک  ار  ییاذغ  هک  دوب  بش  هس  اریز  دوب ، وا  فعض 
بنیز هلفان  بجاو و  زامن  ماجنا  یندب و  ياهتدابع  زا  رـصتخم  ياهشوگ  هنومن و  دوب  نیا  يرآ  دندادیمن . رتشیب  نان  صرق  کی  ام  هب  زور 

. مالسلا اهیلع 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نامیا  توق  هیلاع و  تاماقم 

: تسا هدش  لقن  یفاک  لوصا  باتک  رد  هچنانچ  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشراوگرزب  ردپ 
. هّللا یلا  میلستلا  هللا ، ءاضقب  اضرلا  و  هّللا ، یلا  رمالا  ضیوفت  هللا ، یلع  لکوتلا  ۀعبرا : ناکرا  هل  نامیالا 
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هب دوخ  ياهراک  نتـشاذگاو  يرگید  هلالج  لج  دنوادخ  هب  دامتعا  بلق و  نانیمطا  لکوت و  یکی  دـیامرفیم : نکر  راهچ  نامیا  يارب  زا  )
راوگرزب نآ  لاوحا  ّتیعبت و  لـجوزع . يادـخ  راـک  يارب  ءاـضق و  هب  ندوب  میلـست  مراـهچ  یهلا  ياـضر  هب  ندوب  یـضار  یموـس  ادـخ و 

نامه يوعد  نیا  رب  لالدتـسا  هدوب ، عمتجم  شترـضح  رد  لماک  وحن  هب  نامیا  ناکرا  هک  دـیامنیم  تلالد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 
: تسیفاک هدرک  لقن  فوهل  رد  سوواط  نب  دّیس  هچنانچ  تسا  هدومرف  دایز  دیبع  سلجم  رد  هک  ینخس 

!؟ تدـنواشیوخ تردارب و  اب  ار  ادـخ  راک  يدـید  هنوگچ  تفگ : دایز  کتیب ، » لها  کـیخأب و  هللا  عنـص  تیأر  فیک  : » تفگ داـیز  رـسپ 
رظناف مصاخت ، جاهنف و  مهنیب ، کنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاضم و  یلاوز  ربق  لتقلا ، مهیلع  هللا  بتک  موق  ءالوه  الیمج ! ّالا  تیأر  ام  تلاـقف :
هتـشک اهنآ  رب  دومرف  رّرقم  یلاعت  يادـخ  هک  دـندوب  یعمج  نانآ  مدـیدن  ییوکین  زج  هب  دومرف : هناجرم ! نبای  کتلکث  ٍذـئموی ! جـلفلا  نمل 

وت اب  اهنآ و  وت و  نایم  دنک  عمج  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  دوز  دـنتفخب و  شوخ  اجنآ  رد  دـندش و  راپـسهر  دوخ  هاگباوخ  هب  سپ  ار  ندـش 
! هناجرم رسپ  يا  دنیشنب  تگوس  هب  ردام  دوب !؟ ار  هک  رفظ  دوش و  بلاغ  مادک  تجح  زور  نآ  رد  رگنب  هب  سپ  دوش ، تموصخ  هجاهم و 

ماش هفوک و  رد  هبطخ  داریا  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  تغالب  تحاصف و 

هک تسنامه  تفگ  ناوتیم  باب  نیا  رد  هک  یفـصو  نیرتـالاب  وا و  تغـالب  تحاـصف و  لاـمک و  رب  يوق  لـیلد  ترـضح  نآ  ياـههبطخ 
مالسلا اهیلع  بنیز  لثم  ار  ینز  مدیدن  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : (و  مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ناسل  نع  عزنت  اّمنأک  :( دیوگ يدسا  همیزُخ 

هک دومن  مدرم  هب  هراشا  دیوگیم ، نخس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نابز  اب  ایوگ  دیارـس ، نخـس  هباثم  نیا  هب  دراد  هک  ییایح  تدش  اب  هک 
: دومرف دمآ و  نخس  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  تقو  نیا  دیدرگ ، نکاس  اهسرج  دندش و  تکاس  مدرم  دیوش ، تکاس 

هفوک رد  هبطخ  نتم 

. َنیلَسْرُْملا ِدِّیَس  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُةولَّصلاَو  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَحلا 
نِم اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یتَّلا  ُلَثَم  ْمُُکلَثَم  امَّنِإ  ُۀَّنَّرلا ! ِتَأَدَه  َو ال  ُةَْربَعلا  تَنَکَـس  الَف  نوُْکبَتَأ !؟ ِلْذَْـخلا ! َو  ِْلتَْخلا  َلْهأ  ای  ِۀَـفوُْکلا ! َلْهَأ  ای  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

ءادـعَألا ُزجَح  ِۀَـمَْألا و  ُقَلَم  ِفنَّشلا و  ردّـصلا  ءاد  فَنَّصلا و  ُفَـلَّصلا و  مُکیف  ّنإ  َو  ـالَأ  ْمُکَْنَیب ! ًـالَخَد  ْمُکَناـْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاـثاْکنَأ  ٍةَّوـُق  ِدـَْعب 
ْنَلَف اهِرانَـش ، َو  اهِراِعب  ُْمْتبَهَذ  ْدَقَف  ًالِیلَق ، اوُکَحْـضا  َو  ًارِیثَک  اوُْکباَف  هّللاَو  يإ  َنوُرَِزت ! اَم  َءاس  الأ  ٍةَدوُْحلَم ! یلَع  ٍۀَّضِفَک  ْوأ  ٍۀَْـنمِد  یلَع  یَعْرَمَک 

!؟ ِۀَّنَْجلا ِلْهأ  ِبابَش  ِدِّیَس  ْمُِکتَّجَحَم  ِرانَم  َو  ْمُِکتَّجُح  رادَم  َو  َِۀلاسِّرلا  ِنِدْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِمتاخ  ِلیلَـس  َْلتَق  َنوُضَحَْرت  یَّنأ  َو  ًاَدبَأ ، ٍلْسَِغب  اهوُضَحَْرت 
ِهّللا ِلوُسَِرل  ٍِدبَک  َّيأ  َنوُرْدَتأ  نُودـِلاخ . ُْمْتنأ  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َطَخَـس  ّنا  ْمُکُـسُْفنأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  اَم  َءاس  الأ  ۀَـفوُْکلا ! َلْهأ  ای  ْمُکَْلیَو 

َو ُضْرَْالا  ُّقَْشنَت  َو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاومَّسلا  ُداکَت  ًاّدإ  ًاْئیَـش  ُْمْتئِج  ْدََقل  ُْمتْزَْربأ !؟ َُهل  ٍۀَمیِرَک  َّيأ  َو  ُْمتْکَفَـس  َُهل  ٍمَد  َّيأ  َو  ُْمْتیَرَف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
! َنوُرَْصُنت ُْمْتنَأ ال  َو  يَزْخَأ  ِةَرِخْالا  ُباذَعَلَف  ًامَد !؟ ُءامَّسلا  ِتَرَْطمأ  ْنَأ  ُْمْتبِجَعَفَأ  ِضرَالا ! عالِط  َءاهْرَـش  َءاقرَخ  اِهب  ُْمْتیَتَأ  ْدََقل  َو  ًاّدَه  ُلابِْجلا  ُّرَِخت 

! ٍداصْرِْملِاَبل مُُکبَر  َو  ّیبَر  َّنِا  اّلَک  راثلا ! ُتوَف  هیَلَع  ُفاُخی  َو ال  راِدبلا  ُهُزِفْحَی  الَف  لَهَْملا ، ُمُکَنَّفِخَتْسَی  اَلَف 
... مدید و هداهن  ناهد  رب  تسد  هدز  تریح  ار  مدرم  دومن و  تکرح  مالسلا  اهیلع  بنیز  دیسر  اجنیا  هب  نخس  نوچ  و 

رد مالسلا  اهیلع  بنیز  ( 14) دوب دیزی  سلجم  عقوم  نیا  زا  رتتخس  ددرگیم و  رهاظ  ترضح  نآ  تحاصف  زا  زیمآ  تغالب  نانخـس  نیا  و 
نیـسح ماما  سدقم  رـس  صوصخ  ادهـش  ياهرـس  هدهاشم  تبیـصم و  ملاع  کی  لمحت  تراسا و  تبرغ و  تلاح  اب  دینع ، راّبج  نآ  ربارب 
دیجمت قیـال  دـندومنیم  راـهظا  زاربا و  رایـسب  لـمأت  رکفت و  اـب  ملاـع  فورعم  ياحـصف  رگا  هک  دومرف  داریا  ياهبطخ  ناـنچ  مالـسلا  هیلع 

. دندوبیم

البرک هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  یخیرات  رفس 
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هب و  فط »  » هعقاو زادگناج  يارجام  هعلاطم  البرک و  یخیرات  رفس  نامه  بنیز  یبیب  يدوجو  تیـصخش  تخانـش  يارب  هاگهولج  نیرتهب 
هک تسا  نامز  نآ  نایغای  نارگمتس و  اب  دروخرب  ماش و  هفوک و  رد  وا  ناهارمه  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  تراسا  ناتـساد  ندناوخ  نآ  لابند 

ثحب نیا  زاغآ  رد  هک  یبلطم  نیتسخن  تسا . هتخاس  رگهولج  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  هداعلا  قوف  تمظع  تبث و  ار  نآ  خـیرات 
هب مادقا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هارمه  هب  هللادبع  دوخ  رهوش  نودب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هنوگچ  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  بلاج 

دوب يّدح  هب  شردارب  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هقالع  تدش  دناهتفگ : یخرب  تفرن ؟ نانآ  هارمه  هب  رفعج  نب  هللادـبع  ارچ  هدرک و  رفـس  نیا 
ترفاسم ردارب  هارمه  هب  دناوتب  بنیز  دورب  يرفس  هب  تساوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگره  هک  درک  طرـش  هللادبع  اب  جاودزا  ماگنه  هک 

مدق یخیرات  رطخ و  رپ  رفس  نیا  هب  دوخ  رهوش  تیاضر  اب  مالسلا  اهیلع  بنیز  هک  تسنیا  مّلسم  ردق  دنکن ، يریگولج  وا  زا  هللادبع  دنک و 
هیلع نیسح  ماما  تشونرـس  دوبن  مّلـسم  وا  يارب  هک  دوب  نیا  شتلع  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  هب  شرهوش  ندرکن  یهارمه  تلع  تشاذگ و 

هدوب و مّلسم  نشور و  بلطم  ناکیدزن  زا  یخرب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هچ  رگا  دش  دهاوخ  رجنم  تداهـش  هب  گنج  رد  مالـسلا 
داتـسا نوچ  مه  یخرب  دـنتفرن و  وا  هارمه  تلع  نیمه  هب  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  ناکیدزن  زا  يرگید  دارفا  هچنانچ  دـنام . هکم  رد  ور  نیا  زا 

اریز دورب  رفس  نیا  هب  دناوتن  ات  دش  ببس  ترفاسم  زا  هللادبع  زجع  یناوتان و  دناهتفگ : هحفص 79  دوخ  ارهز  همطاف  باتک  رد  ملعوبا  قیفوت 
ود نآ  دنشاب و  ترضح  مزالم  ات  داد  روتـسد  دوخ  دنزرف  ود  هب  رفعج  نب  هللادبع  اما  تسا . هدوب  لاس  دودح 72  تقو  نآ  رد  هللادبع  نس 

. دندیسر تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  دندمآ و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هارمه  هب 

اروشاع زور  بش و  يارجام  البرک و  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  دورو 

مدوب و رامیب  مدوب و  هتـسشن  مردپ  اب  زور  رخاوا  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دیامنیم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  جرفلاوبا 
عورش مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگانب  دوب ، هتـسشن  يرافغ  رذوبا  هدرک  دازآ  مالغ  نوج »  » وا لباقم  رد  و  دومنیم ، ییاهریت  حالـصا  مردپ 

: دومن راعشا  نیا  ندناوخ  هب 
لیلخ نم  کل  ٍفُا  ُرْهَد  ای 
ِلیصالا ِقارشالاب و  ََکل  مک 
لیتق ٍدجام  ٍبحاص و  نم 

ِلیدبلاب عنقی  ُرهْدلاو ال 
ِلیلجلا یلا  َكاذ  یف  ُرمالاو 
یلیبس کلاس  یح  ُّلُک  و 

نیزگیاج هب  راگزور  و  ياهتـشاد ، هتـشُک ، ِرادـمان  رای و  ناهاگماش ، نادادـماب و  رد  رایـسب  هچ  یتسه ! یتسود  دـب  هچ  راگزور ! يا  ینعی :
. دیامیپیم ارم  هار  ياهدنز  ره  تسا و  گرزب  يادخ  ِتسد  هب  هراب  نیا  رد  راک  دنکیمن ، هدنسب 

و دنک ، يراددوخ  تسناوتن  دش و  باتیب  دینش و  نانز  یقاب  زا  اهنت  بنیز  ماهّمع  یلو  مدومن  هیرگ  زا  يراددوخ  مدینـش و  نم  اما  دومرف :
مردام هک  تسا  نانچ  زورما  دوب ! هدیسر  نم  گرم  شاک  يا  تبیـصم ، نیا  زا  هآ  دز : دایرف  دیود و  ماما  دزن  هب  تساخرب و  اج  زا  ورنیا  زا 

! ناگدنامزاب سرداد  يا  و  ناگتشذگ ، هدنامزاب  يا  دناهتفر ، ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و 
تَفَک زا  ار  تیئابیکـش  ملح و  ناطیـش  شاب  بظاوم  ناج  رهاوخ  دومرف : وا  هب  هدـنکفا و  رهاوخ  هب  يرظن  دـید  نانچ  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 

! دیابرن
مولعم سپ  تشاد  هضرع  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دـیباوخ ، دـهاوخ  دـنرادرب  اطق  غرم  زا  تسد  هاگره  رهاوخ  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

نیمز رب  هدرک  شغ  تفگب و  نیا  دیامنیم . رتنوزحم  ارم  لد  رتینالوط و  ارم  هودـنا  لاح  نیا  سپ  یهدیم ، نتـشک  هب  نت  دوخ  دوشیم 
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. درب همیخ  هب  تفرگرب و  ار  وا  داد و  مسق  ار  رهاوخ  یمه  مالسلا  هیلع  ماما  داتفا 

اروشاع زور  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 

هیلع نیـسح  ماما  ربکا  یلع  هک  یتقو  رد  یکی  تسا ، روکذم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  مان  اج  دنچ  اروشاع  زور  زیگنامغ  يارجام  رد  خیرات  رد 
یلع هتـشک  يور  دیناسر و  نادیم  هب  ار  دوخ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  هدش  لقن  دـیبلط  دوخ  نیلاب  هب  ار  ردـپ  داتفا و  نیمز  يور  رب  مالـسلا 

مالسلا اهیلع  بنیز  یبیب  یـضعب  هتفگب  درک و  دنلب  تالمج  نیا  لاثما  و  هابلق » ۀجهما  هایُخا و  نبای  هایُخا و  ای   » هب ار  ادص  تخادنا و  ربکا 
هداد تسد  ترضح  نآ  هب  دنزرف  ندید  اب  هک  یهودنا  تدش  زا  هلیـسونیدب  دزاس و  هجوتم  دوخ  هب  ار  نیـسح  شردارب  ات  درک  ار  راک  نیا 
همیخ زا  هداتفا  كاخ  يور  هک  شزیزع  يومع  ندید  اب  هک  هللادـبع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  کچوک  دـنزرف  مینیبیم  اجکی  دـهاکب . دوب 

ار كدوک  نیا  ناج  رهاوخ  دنزیم ، ادـص  هتخاس  بطاخم  ار  رهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  دـناسرب ، ومع  هب  ار  دوخ  ات  دودیم  نوریب 
تبرغ هب  دـشکیم و  همع  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  كدوک  نآ  اـما  دریگیم  ار  هللادـبع  دودیم و  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  رادـهگن .
نیرخآ رد  دنناسریم . تداهش  هب  ار  يو  نالدگنـس  نآ  ومع  شوغآ  رد  ماجنارـس  هک  دناسریم  ومع  هب  ار  دوخ  دیرگیم و  دوخ  يومع 

: دیامرفیم دزاسیم و  بطاخم  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  زاب  دیآیم  اهنز  دزن  هب  یظفاحادخ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تاعاس 
ترـضح نآ  تسد  هب  ار  ههاـم  شـش  دـنزرف  نآ  یبیب  نوـچ  مـنک و  عادو  وا  اـب  اـت  رواـیب  ار  رغـصا  یلع  نـم  کـچوک  دـنزرف  مرهاوـخ 

رگید ياج  دسریم . تداهش  هب  ردپ  شوغآ  رد  دنزیم و  لفط  نآ  كزان  يولگ  هب  هبعـش  هس  يریت  ) هنعللا هیلع  لهاک  نب  هلمرح  ( دهدیم
بطاـخم ار  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  یبیب  دوخ  رارـسا  مرحم  دـیآیم و  مرح  ناوناـب  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  راـب  نیرخآ  يارب  دنـسیونیم :

نیا زا  يدحا  هک  روایب  میارب  ياهنهک  هماج  مرهاوخ  دیوگیم : دـشوپب و  دوخ  ياهـسابل  ریز  ات  دـهاوخیم  ياهنهک  هماج  وا  زا  دزاسیم و 
نتفر يارب  ار  دوخ  ردارب  هک  اجنآ  ات  دننکن و  هنهرب  ار  مندب  مندش  هتـشک  زا  دعب  دیاش  مشوپب  میاهـسابل  ریز  ات  دـننکن  تبغر  نآ  رد  مدرم 

: دنکیم نایب  رعش  نابز  زا  ار  زیگنامغ  يارجام  نیا  یناماس  نامُع  مانب  نارعاش  زا  یکی  هک  دنکیم  هقردب  تداهش  نادیم  هب 
نانز رس  رب  هنیس و  رب  شرهاوخ 

نانع ار  ردارب  دریگ  ات  تفر 
ار هار  هش  رب  تسب  شکشا  لیس 

ار هاش  ناریح  درک  شهآ  دود 
نامز ره  یتفر  هاش  يافق  رد 

نامسآ رب  شاًالهم  ًالهم  گناب 
باتش نک  مک  نارگرس  راوس  ياک 

باکر نز  رتکبس  یتخل  نم  ناج 
وت يوجلد  ُخر  نآ  مسوبب  ات 
وت يُوم  جنکش  نآ  مسوبب  ات 

زان تسم  قوش و  مرگ  اپارس  هش 
زاب درک  وس  نآ  هب  یمشچ  هشوگ 
نانز سنج  زا  یئوم  نیکشم  دید 
نانع رب  یتسود  یتسد و  کلف  رب 

راگزور نیرفآ  درم  وگم  نز 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 879 

http://www.ghaemiyeh.com


راقَولا ُتُْخا  لالَجلا  ُْتِنب  وگم  نز 
نیبج شقن  شرد  كاخ  وگم  نز 

نیتسآ رد  ادخ  تسد  وگم  نز 
نانع دریگیم  لقع  رب  لد  زاب 

نانز ناج  ردنا  شتآ  ار  لد  لها 
ار زار  لها  هدرپ  دناردیم 

ار زاس  فلاخم  ام  اب  دنزیم 
دربیم ناج  هماج  ردنا  هجنپ 

دردیم نابیرگ  ار  تقاط  ربص و 
دنکیم رس  ياهماگنه  نامز  ره 
دنکیم رتنوزف  شعنم  منک  رگ 

تفرگ نم  زا  نانع  بلطم  نیا  ردنا 
تفرگ نم  زا  نابز  وا  شوگ  وا  زا  نم 
درک لابقتسا  رهاوخ  رب  ناج  سپ ز 

درک لاد  ار  فلا  دسوب  شخر  ات 
دیشک ششوغآ  رد  دوخ  ناج  وچمه 
دیشک ششوگ  رد  هتسهآ  نخس  نیا 

یبنیز ایآ  نم  ریگنانع  ياک 
یبش رد  نادنمدرد  هآ  هک  ای 

نکم يریجنز  قوش  ياپ  شیپ 
نکم يریگنانع  نیا  تسا  قشع  هار 

رفسمه رهاوخ  ناج  متسه  وت  اب 
رسب نم  یبوک  هار  نیا  اپب  وت 

شاب هناخبحاص  وت  ار  نازوس  هناخ 
شاب هنادرم  یهرمه  رد  نانز  اب 

نکم يراز  ممغ  رد  رهاوخ  ناج 
نکم يرادازع  مرهب  ادص  اب 

نکماو خر  زا  هدرپ  رس  زا  رجعم 
نکم اوسر  ار  هام  باتفآ و 

دنسپان راوگان و  نم  رب  تسه 
دنلب ددرگ  ادص  رگ  بنیز  وت  زا 

يرتخد ار  یلع  وت  دشاب  هچ  ره 
يرن ریش  زا  مک  یک  اریش  هدام 
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تفگ هچنآ  هاش  یبنیز  نابز  اب 
تفنشیم بنیز  شوگ  ینیسح  اب 

رسپ نارومأم  مرشیب و  رکشل  دید و  البرک  نیمز  يور  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  یتقو  مالـسلا  اهیلع  بنیز  مینیبیم  رگید  ياج  رد 
هب تخاس و  بطاخم  ار  دعس  رسپ  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  دید  دناهتفرگ  ترـضح  نآ  نتـشک  يارب  ار  شّرهطم  ندب  فارطا  دیزی  هناجرم و 
وت دوشیم و  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  اـبا  اـیآ  دعـس  رـسپ  يا  دومرف : ودـب  زیمآریقحت  یتروصب  تمـالم و  شنزرـس و  ناوـنع 
ایآ دندز  ادص  دندرک و  یهاگن  مرشیب  موق  نآ  تمس  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  ماجنارـس  یتسه و  توافتیب  ارچ  و  يرگنیم ؟
رمع نایاپ  ات  هک  دنکفا  اهنآ  هیحور  نمشد و  رکشل  ناکرا  رد  یلزلزت  نانچ  یبیب  هلمج  نیمه  اب  تسین ؟ ناملـسم  رفن  کی  امـش  نایم  رد 

راتخم يربهر  اب  دـندش و  فورعم  نّیباوت  مانب  ًادـعب  تخادـنا و  هّیماینب  دـض  رب  مایق  رکف  هب  ار  یهورگ  اجنامه  زا  دراذـگ و  رثا  ناشنیگنن 
. دندرک نوگنرس  هفوک  رد  ار  دایز  نب  هللادیبع  تموکح  یفقث 

اروشاع رصع  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 

مالسلا هیلع  ماما  ياههمیخ  هب  نامرـشیب  نآ  یتقو  هک  دنکیم  لقن  ینامرق  لودلا  رابخا  باتک  زا  اروشاع  عیاقو  ياتـسار  رد  یمق  ثدحم 
نب یلع  ترـضح  لتق  گنهآ  دـمآ و  شیپ  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دـندرک ، اهنآ  ندـنازوس  اههمیخ و  تراغ  هب  عورـش  دـندروآ و  موجه 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : دمآ و  نوریب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تقو  نیا  رد  درک  دـندوب  يرامیب  رتسب  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
! موش هتشک  نم  ات  دیشکب  ار  وا  مراذگیمن 

البرک ریلد  عاجش و  يوناب  لیاضف  زا  رگید  تلیضف  کی  مه  نیا  و  درک . رظنفرص  ترضح  نآ  نتـشک  زا  دید  نانچ  هک  هنعللا ) هیلع   ) رمش
(17 .) دومن تظفاحم  ار  دوخ  نامز  ماما  ناج  زا  هلیسونیدب  هک 

شومارف دـندز ، شتآ  ار  اههمیخ  نآ  دـنتخیر و  نوریب  اـههمیخ  زا  ار  ناـنز  اروشاـع  رـصع  هک  هدـش  تیاور  ملـسم  نب  دـیمح  زا  نینچمه 
کیلع یلـص  ادـمحم  ای  تفگیم : نیگمغ  یلد  نیزح و  یتوص  اب  شردارب  هیثرم  رد  هک  تلاح  ناـمه  رد  ار  نینمؤملاریما  رتخد  منکیمن 
ۀمطاف یلا  یضترملا و  یلع  یلا  یفطـصملا و  دمحم  یلا  یکتـشملا و  هّللا  یلا  ایابـس  کتانب  و  ءامدلاب ، لمرم  نیـسح  اذه  ءامـسلا  هکئالم 

رب نامسآ  هکئالم  مالس  دمحم  يا  ایانبلا ((  دالوا  لیتق  ابصلا ، هیلع  یفست  ءارعلاب  نیـسح  اذه  ادمحم  ای  ءادهـشلا  دیـس  ةزمح  یلا  لوتبلا و 
يور اجنیا  رد  هک  تسوت  نیسح  نیا  هتشگ ، ریسا  تنارتخد  هتشگ و  ادج  مه  زا  شندب  ياضعا  هتشغآ و  نوخ  هب  هک  تسا  نیـسح  نیا  وت 

(( دنربیم ار  نانآ  ناریسا  نوچمه  هک  دنتسه  ربمغیپ  نادنزرف  نانیا  دناشفایم ، رابغ  درگ و  وا  رکیپ  رب  ابص  داب  هداتفا و  نیمز 

هفوک يوس  هب  ارسا  تکرح  مرحم و  مهدزای  زور 

ندب زا  ار  شدیهش  نارای  ناناوج و  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  ترضح  سدقم  رس  اروشاع  رصع  دعس  رسپ  دناهدرک ، لقن  نیخروم  هک  هچنآ 
بش نآ  شنایرکشل  زا  یعمج  دوخ و  داتسرف و  هفوک  هب  تبون  ود  رد  (و  هللا تنعل  مهیلع  ( نارگید رمش و  یحبـصا و  هلیـسوب  هدرک و  ادج 

هدـنامزاب نانز  مالـسلا و  هیلع  ماما  نارهاوخ  ناکدوک و  دوخ  ناگتـشک  نفد  زا  سپ  هک  دوب  رهظ  کیدزن  رگید  زور  دـنام و  البرک  رد  ار 
زیچ همه  هک  وخدـنت  لدگنـس و  مدرم  نآ  راتفر  زرط  شرفیب و  شوپوریب و  ياـهلمحم  زاـهجیب و  نارتش  رب  راوس  هتـشادرب و  ار  رگید 

هانگیب و ناکدوک  نآ  اب  دندوب ، هداد  تسد  زا  دایز  رسپ  یلاخ  وت  ياههدعو  ای  هایس و  لوپ  هکـس  دنچ  هداد  تیناسنا  فرـش و  یتح  دوخ 
دنتـشاد و یلاح  هچ  تشذگ و  اهنآ  هب  هچ  دنادیم  ادخ  طقف  دنداد  روبع  دوخ  زیزع  ناگتـشک  رانک  زا  تکرح و  هفوک  تمـس  هب  موصعم 
ات داد  تکرح  هفوک  هب  ار  تیبلها  هک  مهدزای  زور  دنتـسیرگ ، نانآ  لاح  هب  نمـشد  تسود و  هک  دـمآ  دـیدپ  یـشارخلد  ياههنحـص  هچ 

ناگدز و تبیـصم  نآ  رـس  رب  هک  دـیمهف  ناوتیم  تسا  رتمولیک  دودـح 80  هفوک  ات  البرک  نایم  هلـصاف  هب  هجوت  اب  دـیناسر  هفوک  هب  بش 
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یب یگنـشت و  یگنـسرگ و  لاح  اب  مه  نآ  زاهج  نودـب  وردـنت و  ياهبکرم  يور  رب  هداد  تسد  زا  ردارب  ردـپ و  ناکدوک  هدـیدغاد  ناـنز 
اهنآ هک  دنـشاب  ناکدوک  نانز و  بقارم  ات  دوب  هتـشامگ  ار  ینارومأـم  نشوجلايذ  نب  رمـش  هکنآ  صوصخب  تسا . هتـشذگ  هچ  یباوخ ...

نادناخ دوب  مرحم  مهدزاود  بش  دننک ، راتفر  تنوشخ  لامک  اب  دننزب و  ار  اهنآ  دش  دـنلب  هیرگ  هب  ناشیادـص  رگا  دـننکن و  يراز  هیرگ و 
نیا يارب  بش  نآ  رد  هک  دوب  یسک  ایآ  الاح  دندرک  رهش  دراو  زور  نآ  يادرف  حبص  دندروآ و  دورف  ینابایب  رد  هفوک  تشپ  رد  ار  ربمغیپ 

ایآ و  دنداد ؟ اهنآ  هب  ییاذغ  بآ و  ایآ  دنک و  ظفح  امرس  زا  ار  اهنآ  هک  دنتـشاد  یبترم  هماج  ای  دنزب  ياهمیخ  هانگیب  موصعم و  ناکدوک 
!؟ دنادیم ادخ  تفر ...؟ اهنآ  مشچ  هب  باوخ 

يوک و ره  رـس  رد  رگید  تادـیدهت  یلامتحا و  تارطخ  زا  يریگولج  تهج  هب  ار  زابرـس  رازه  راـهچ  لرتنک و  ار  هفوک  رهـش  حبـص  ادرف 
هدرک هزین  رد  زین  ار  ادهش  ياهرس  دندرک و  رهش  دراو  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  تابقارم  نیا  نایم  رد  دندرامگ . حلـسم  نزرب 
راوس زاهج  شوپوریب و  ياهلمحم  نارتش و  رب  راوس  اهرـس  لابندـب  گـنز  مور و  زا  ریـسا  تروصب  ار  تیبلـها  دـنتفرگ و  اـهنآ  يولج  و 

هب هفوک  مدرم  دنداد . روبع  دوب  هرامالاراد  یتموکح  رصق  ات  هک  يریسم  رازاب و  هچوک و  زا  هتشامگ و  حلـسم  نازابرـس  ار  فارطا  هدرک و 
اجک زا  دـننایک و  نانیا  دنتـسنادیمن  رتشیب  دـندوب و  علطم  ارجام  زا  هک  دارفا  یخیرات  كانلوه  تیانج  نیا  ناراکتیانج  ناگدرکرـس و  زج 

ناریسا و مادک  زا  امش  نتنَا ؟» يراسالا  َّيا  نم   » دیسرپ نآ  زا  دروآ و  ریزب  هناخ  ماب  زا  ار  دوخ  رـس  هفوک  لها  زا  ینز  ور  نیا  زا  دنیآیم ؟
ریز هب  هناخ  ماب  زا  دید  نانچ  هک  نز  نآ  و  میربمغیپ ! نادناخ  زا  ناریسا  ام  دّمحم » لآ  يراُسا  نحن  : » دنتفگ دیتسه ؟ يراید  رهـش و  هچ  زا 

نان و ياهدع  یتح  دـندیناشوپ و  ار  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  اهنآ  داد و  ناشیا  هب  هدروآ  اهنآ  دزن  هب  درک و  هیهت  سابل  هماج و  يرادـقم  دـمآ و 
. تفرگیم ار  اهامرخ  نان و  موثلکما  هک  دندادیم  ارسا  ناکدوک  تسد  هب  يزوسلد  محرت و  يور  زا  امرخ 

لوغـشم هدناسر و  دـندربیم  هرامالاراد  يوس  هب  ار  نانآ  هک  يریـسم  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  نانک  هیرگ  مدرم  دـیچیپ و  رهـش  رد  ییوهایه 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  نایم  نیا  رد  دندیدیم . کیدزن  زا  دنتـشادن  ار  نآ  ندـید  رواب  هک  يراب  تقر  رظانم  نآ  و  دـندش ، اشامت 

هیلع نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  شردارب  راگدای  فرط  کی  زا  دـنکیم  هدـهاشم  ار  راـبتقر  رظاـنم  نآ  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز 
ردارب رس  رگید  يوس  زا  دنکیم ! هدهاشم  ریجنز  لغ و  رد  هدش  ریگتسد  ریـسا  کی  تروصب  هنهرب  رتش  رب  راوس  هتـسب و  تسد  ار  مالـسلا 
ردارب نارهاوـخ و  درگنیم و  هزین  زارف  رب  هدـناشک  رفـس  نیا  هب  ار  بنیز  وا ، هب  هقـالع  قـشع و  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوـخ  بوـبحم 

همه نآ  هک  ار  یموـصعم  هاـنپیب و  ناـکدوک  دـنیبیم ، هدروآرد  ار  اـهنآ  مالـسا  زا  جراـخ  ناریـسا  تروـصب  هک  رگید  ناـنز  ناـگداز و 
. دنکیم هاگن  هدیرپ  ياهگنر  اب  ار  هدروخ  مرشیب  مدرم  نازابرس و  نیا  زا  کتک  همه  نآ  هدید و  بعت  جنر و  یگنشت و  یگنسرگ و 

نایب هدروخ و  بیرف  ندرک  رادیب  تلاسر  دتفایم ، دوخ  یخیرات  تلاسر  دایب  نکشرمک  ياهتبیصم  شارخلد و  رظانم  نیا  همه  ربارب  رد  اما 
... هیواعم و نب  دیزی  یتوغاط  رابج و  هاگتسد  ياهتیانج  ملاظم و 

هفوک رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  نیشتآ  هبطخ 

. َنیلَسْرُْملا ِدِّیَس  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُةولَّصلاَو  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَحلا 
نِم اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یتَّلا  ُلَثَم  ْمُُکلَثَم  امَّنِإ  ُۀَّنَّرلا ! ِتَأَدَه  َو ال  ُةَْربَعلا  تَنَکَـس  الَف  نوُْکبَتَأ !؟ ِلْذَْـخلا ! َو  ِْلتَْخلا  َلْهأ  ای  ِۀَـفوُْکلا ! َلْهَأ  ای  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

ءادـعَألا ُزجَح  ِۀَـمَْألا و  ُقَلَم  ِفنَّشلا و  ردّـصلا  ءاد  فَنَّصلا و  ُفَـلَّصلا و  مُکیف  ّنإ  َو  ـالَأ  ْمُکَْنَیب ! ًـالَخَد  ْمُکَناـْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاـثاْکنَأ  ٍةَّوـُق  ِدـَْعب 
ْنَلَف اهِرانَـش ، َو  اهِراِعب  ُْمْتبَهَذ  ْدَقَف  ًالِیلَق ، اوُکَحْـضا  َو  ًارِیثَک  اوُْکباَف  هّللاَو  يإ  َنوُرَِزت ! اَم  َءاس  الأ  ٍةَدوُْحلَم ! یلَع  ٍۀَّضِفَک  ْوأ  ٍۀَْـنمِد  یلَع  یَعْرَمَک 

!؟ ِۀَّنَْجلا ِلْهأ  ِبابَش  ِدِّیَس  ْمُِکتَّجَحَم  ِرانَم  َو  ْمُِکتَّجُح  رادَم  َو  َِۀلاسِّرلا  ِنِدْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِمتاخ  ِلیلَـس  َْلتَق  َنوُضَحَْرت  یَّنأ  َو  ًاَدبَأ ، ٍلْسَِغب  اهوُضَحَْرت 
ِهّللا ِلوُسَِرل  ٍِدبَک  َّيأ  َنوُرْدَتأ  نُودـِلاخ . ُْمْتنأ  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َطَخَـس  ّنا  ْمُکُـسُْفنأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  اَم  َءاس  الأ  ۀَـفوُْکلا ! َلْهأ  ای  ْمُکَْلیَو 

َو ُضْرَْالا  ُّقَْشنَت  َو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاومَّسلا  ُداکَت  ًاّدإ  ًاْئیَـش  ُْمْتئِج  ْدََقل  ُْمتْزَْربأ !؟ َُهل  ٍۀَمیِرَک  َّيأ  َو  ُْمتْکَفَـس  َُهل  ٍمَد  َّيأ  َو  ُْمْتیَرَف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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! َنوُرَْصُنت ُْمْتنَأ ال  َو  يَزْخَأ  ِةَرِخْالا  ُباذَعَلَف  ًامَد !؟ ُءامَّسلا  ِتَرَْطمأ  ْنَأ  ُْمْتبِجَعَفَأ  ِضرَالا ! عالِط  َءاهْرَـش  َءاقرَخ  اِهب  ُْمْتیَتَأ  ْدََقل  َو  ًاّدَه  ُلابِْجلا  ُّرَِخت 
! ٍداصْرِْملِاَبل مُُکبَر  َو  ّیبَر  َّنِا  اّلَک  راثلا ! ُتوَف  هیَلَع  ُفاُخی  َو ال  راِدبلا  ُهُزِفْحَی  الَف  لَهَْملا ، ُمُکَنَّفِخَتْسَی  اَلَف 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هبیبح  ُّما  ناتساد 

نیا دومرف  هرّدخم  ایلع  نآ  دراذگ . مالـسلا  اهیلع  بنیز  یبیب  دزن  رد  دروآ و  ماعط  زا  یقبط  ینز  زور  کی  میناوخیم : بئاصملا  رحب  رد 
رب هک  تسا  يرذن  هکلب  تسین ، هقدص  مسق  ادـخ  هب  ریـسا ، نز  يا  درک  ضرع  تسا ؟ مارح  ام  رب  هقدـص  ینادیمن  رگم  تسا ، یماعط  هچ 

ماّیا رد  نم  درک  ضرع  تسیچ ؟ رذـن  دـهع و  نیا  دومرف  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  مربیم . ریـسا  بیرغ و  ره  يارب  تسا و  مزـال  نم 
ردپ نوچ  دندمآ . زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ابطا  هک  مدش  راچد  یـضرم  هب  اجنآ  رد  مدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم  رد  یکدوک 
اهیلع ارهز  همطاف  ارذـع  لوتب  زا  دـندرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يافـشلاراد  هب  ارم  افـشتسا  يارب  دـندوب  تیبلها  ناتـسود  زا  مردام  و 

رس رب  تسد  دنزرف ، يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش . رادومن  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  لاح  نآ  رد  دندومن . افش  بلط  مالـسلا 
تکرب زا  متفای و  افـش  لاـح  ناـمه  رد  نم  تشاذـگ و  نم  رـس  رب  تسد  سپ  هاوخب ! ار  رتخد  نیا  يافـش  دـنوادخ  زا  راذـگب و  رتخد  نیا 
مورحم دوخ  نایلاوم  تاقالم  زا  دـنکفا و  راید  نیا  هب  ارم  راهن  لیل و  شدرگ  نآ ، زا  سپ  متفاین . دوخ  رد  یـضرم  نونکات  نیـسح  میـالوم 

میاـقآ یتمالـس  يارب  دوشیم  نکمم  ارم  هک  نادـنچ  منیبب  ار  یبیرغ  ریـسا و  هاـگ  ره  هک  مدومن  رذـن  مدرک و  مزـال  دوخ  رب  اذـل  تخاـس .
نز نآ  منک . ترایز  ار  ناشیا  لامج  موشب و  لیان  ناشیا  ترایز  هب  رگید  هبترم  کی  هک  دـشاب  منک ، ناسحا  اـهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ترذن هک  نادب  ردق  نیمه  هّللا  َۀَمَا  ای  دومرف  دیـشکرب و  لد  زا  هحیـص  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هرّدخم  ایلع  دـیناسر  اج  نیدـب  ار  نخـس  نوچ 
لوسر تیبلها  ناریـسا ، نیا  ما و  نینمؤملا  ریما  رتخد  بنیز  نم  انامه  يدـمآ . نوریب  راظتنا  تلاـح  زا  دیـسر و  ماـجنا  هب  تراـک  ماـمت و 

مالک نیا  ندینـش  زا  هحلاص  نز  نآ  تسا . بوصنم  دـیزی  هناخ  رد  رب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  مه  نیا  دنتـسه و  نیبم  دـنوادخ 
دیـسوب یمه  تخادنا و  ناشیا  ياپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش . دوخیب  دوخ  زا  یتدـم  دروآرب و  هلان  دایرف  زوسناج ،

هدش رادومن  البرک  هعقاو  یتفگ  هک  دروآرب  بوشآ  روش و  نانچ  دیناسر و  راّود  دبنگ  هب  هابیرغاو  و  هاماما ، او  هادّیساو ، هلان  دیـشورخ و  و 
. تسویپ قح  راوج  هب  ات  دیدرگن  تکاس  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  رب  هیرگ  هلان و  زا  دوخ  رمع  هیقب  رد  سپس  تسا .

ماش ات  هفوک  هار  لزانم  رکذ 

رارق نانمشد  رازآ  ءازهتسا و  تتامش و  رازآ و  هجنکش و  هعماج و  لُغ  رد  رهش  هب  رهش  راید و  هب  راید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیبلها 
: زا تسترابع  بیترت  هب  لزانم  نیا  دنتفرگ 

بَلَح ةامُح 11 - لتاقم 10 - ینب  رـصق  کبلعب 9 - صمح 8 - روبیس 7 - نیرسنق 6 - تاوعد 5 - ناّرُح 4 - لصوم 3 - تیرکت 2 - - 1
(20 .) بهار رید  سیسق 15 - رید  نالقسع 14 - نیبیصن 13 - - 12

ماش هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  دورو 

موثلکما ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دندرک  ماش  دراو  يرمق  يرجه  لاس 61  رفص  هام  لوا  زور  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ناریـسا 
هک دینک  دراو  ییاههزاورد  زا  دیربیم  رهـش  نیا  هب  ار  ام  هک  نونکا  دومرف : دـش و  کیدزن  دوب  نانابهگن  سیئر  هک  رمـش  هب  مالـسلا  اهیلع 

. دشاب رتمک  رگاشامت 
زا دـنزادرپب و  رـس  ياشامت  هب  نارگاشامت  ات  دـننک  رود  ام  زا  دـنربب و  نوریب  اههواجک  ناـیم  زا  ار  اهرـس  وگب ، اـهرومأم  نیا  هب  هکنیا  مود 
زا دنهد و  روبع  اههواجک  نایم  رد  ار  اهرس  داد  روتـسد  داد و  ماجنا  ار  نآ  سکع  تشاد  هک  يدانع  زا  رمـش  یلو  دندرگ  رود  ام  ياشامت 
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. دنزاس دراو  دنکیم  دمآ  تفر و  نآ  رد  رتشیب  تیعمج  هک  بَلَح  هزاورد  نامه 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  تالاح  دیزی و  سلجم  هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ندرک  دراو 

لوسر رگا  دیزی  يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دندرک  دیزی  سلجم  دراو  دندوب  هتـسب  ینامـسیر  هب  هک  یلاح  رد  ار  تیبلها  ناریـسا 
. »؟ درک دهاوخ  هچ  وت  نامگ  هب  دنیبب  لاح  نیا  رد  ار  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

. دندیرب ار  نامسیر  نآ  داد  روتسد  دیزی 
اب درک و  هراپ  ار  دوخ  نابیرگ  تبیصم  تدش  زا  درب و  تسد  دید ، دیزی  ولج  رد  ار  ردارب  هدیرب  رس  هک  یتقو  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز 

! یفطصملا تنب  نبای  ءاسن  ةدیس  ارهزلا  ۀمطاف  نبای  ینم  ۀکم و  نبای  هللا  لوسر  بیبح  ای  هانیَسُح  ای  دز : دایرف  زوسرگج  يادص 
هدرک و تکرح  هب  عورـش  سدقم  رـس  ياهبل  هاگ  نآ  دـنداتفا  هیرگ  هب  سلجم  لها  همه  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  رابمغ  هاکناج و  ِهآ  زا 
وا تساوخ  دوشیم و  اوسر  دید  نوچ  لدگنس  دیزی  نوبلقنی » بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  نوملعیس  و  : » دومن توالت  ار  ( 22) نآرق تایآ  نیا 

هیلع نیسح  ماما  نادند  بل و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  نارزیخ  بوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تناها  لباقم  رد  دزاس  هبتشم  راضح  رب  ار 
. دز مالسلا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نادند  بل و  رب  دیزی  دندید  دندرک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ود  هنیکـس  همطاف و  یتقو  نیب  نیا  رد 
ماجنارـس دنداتفا ، هیرگ  هب  هیواعم  نارتخد  دیزی و  ياهنز  اهنآ  هیرگ  زا  هک  يروط  هب  دـندرک ، دـنلب  هیرگ  يادـص  دـنزیم ، نارزیخ  بوچ 

دوخ یتسدبوچ  اب  دیزی  ناج ، هّمع  دنتفگ : دندرب و  هانپ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دوخ  هّمع  هب  دنروایب  بات  دنتـسناوتن  هتخوسلد  رهاوخ  ود  نیا 
. دنزیم ار  نامردپ  نیشیپ  ياهنادند 

تـسا ییاههرهچ  زا  تروص  رـس و  نیا  ددرگ ، لش  تتـسد  ینزیم  بوچ  ایآ  تفگ : نینچ  لاح  نابز  هب  تساخرب و  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
(23 .) تسا هدرک  هدجس  ادخ  يارب  ینالوط  ياهلاس  هک 

دیزی سلجم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ 

نأـش زا  مد  تفگ و  هواـی  تساوخ  هچنآ  زیمآرفک  راعـشا  اـب  درک و  رایـسب  ياهیخاتـسگ  ماـع  ءـالم  رد  دوخ  سلجم  رد  دـیزی  هک  یتـقو 
هدش یلاخ  شدوجو  هایس  کشم  زا  شرورغ  ياهداب  ددرگ و  بوکرس  نیشتآ  لدتسم و  ینارنخس  کی  اب  هک  دوب  مزال  دز ، دوخ  يزوریپ 

نادیم نیا  نامرهق  ددرگ ، صخـشم  اهنآ  فده  نادیهـش و  مایپ  دنوش و  هدیـشک  تیاده  هار  هب  یهارمگ  زا  دـنوش و  هاگآ  مدرم  ًانمـض  و 
: درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  هبطخ  تساخرب و  هک  دوب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  یبیب  ارهز  همطاف  نانمؤمریما و  هدرورپ  تسد 

: دومرف تساوخ و  ياپ  هب  مالسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  رتخد  بلاط و  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز ، تقو  نیا 
. نیلَسْرُْملا ِدِّیَس  ِهّللا  ِلوُسَر  يِّدَج  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  نیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 

. نؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  َو  ِهّللا  ِتایِاب  اُوبَّذَک  ْنَأ  يَأوُّسلا  اوُءآَسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  ُلوُقَی : َِکلذَک  ُهَناْحبُس  ُهّللا  َقَدَص 
َو ٍراطَق  یف  ًاقْوَس  َْکَیلِإ  ُقاُسن  ٍراسإ  یف  ََکل  انْحَبْـصَأَف  ِءامَّسلا  َقافآ  اْنیَلَع  َْتقَّیَـض  َو  ِضْرَْألا  َراَْطقَأ  اْنیَلَع  َتْذَـخَأ  َنیِح  ُدـیزَی - ! اـی  َْتنَنَظَأ - 
َو َکِْفنَِأب  َتْخَمَـشَف  َكِرْدَـق !؟ ِۀـَلالَج  َو  َكِرَطَخ  ِمَظِِعل  َِکلذ  َّنَأ  َو  ًاناِنْتما  َو  ًۀَـمارَک  ُْهنِم  َْکیَلَع  َو  ًاناوَه  ِهّللا  َنِم  اِنب  َّنَأ  ٍرادـِْتقا  ُوذ  اْنیَلَع  َْتنَأ 

َنیِح َو  ًۀَقِـسَّتُم  َْکیََدل  َرُومُْألا  َو  ًۀَقِـسْوَتْسُم  ََکل  اْینُّدلا  َْتیَأَر  َنیِح  ًاحَرَم  َْکیَوَرْذـِم  ُضُْقنَت  َو  ًاحَرَف  َْکیَرَدْـصَأ  ُبِرْـضَت  َکِفْطِع  یف  َتْرَظَن 
! اُنناْطلُس ََکل  َُصلَخ  َو  انُْکُلم  ََکل  یفَص 

ْمَُهل َو  ًاْمثِإ  اوُداَدْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َال  َو  ِهّللا : َلْوَق  َتیـسَنَأ  ًالْهَج ! ْشِطَت  ال  ًالْهَم ! ًالْهَمَف 
َتْکَتَه ْدَـق  ایابَـس !؟ مالـسلا  هیلع  ِهّللا  ِلوُسَر  َتاـَنب  َکـُقْوَس  َو  َکـَئامِإ  ِو  َكِِرئارَح  َكُریِدَْـخت  ِءاـقَلُّطلا  َْنبا  اَـی  ِلْدَْـعلا  َنِمَأ  ٌنیِهَم !؟ ٌباَذَـع 
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َّنُهَهوُجُو ُحَّفَصَتَی  َو  ِلِهانَْملا ، ِلْهَِأل  نزّربتی  َو  ِِلقانَْملا ، ُلْهَأ  َّنُُهفِرْشَتْسَی  َو  ٍدََلب  َیلِإ  ٍدََلب  ْنِم  ُءاَدْعَألا  َّنِِهب  اوُدْحَی  َّنُهَهوُجُو  َْتیَْدبَأ  َو  َّنُهَرُوتُس 
اُوتُع ٌمیِمَح ، َّنِِهتامُح  ْنِم  َال  َو  ٌِّیلَو  َّنِِهلاَجِر  ْنِم  ِّنُهَعَم  َْسَیل  َو  ُعِیفَّرلا ، َو  ُِّینَّدلا  َو  ُعیِـضَْولا  َو  ُفیِرَّشلا  َو  ُدیِهَّشلا  َو  ُِبئاَْغلا  َو  ُدیِعَْبلا  َو  ُبیِرَْقلا 
یَّنَأ َو  َِکْلِعف ، ْنِم  َبَجَع  َال  َو  َْکنِم  َوْرَغ  َال  َو  ِهّللا ! ِدـْنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَـج  اـِمل  ًاـْعفَد  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَِرل  اًدوُحُج  َو  ِهَّللا  یَلَع  َکـْنِم 

َّزَه َو  َبارِْحلا  َرَهَـش  َو  َبازْحَألا  َعَمَج  َو  ِءاِیبنَْألا  ِدِّیَِـسل  َبْرَْحلا  َبَصَن  َو  ِءادَـعُّسلا  ِءامِدـِب  ُهُمَْحل  َتَبَن  َو  ِءادَـهُّشلا  َدابْکَأ  ُهُوف  َظََـفل  نَّمِم  یََجتُْری 
ِبَّرلا یَلَع  ْمُهاتْعَأ  َو  ًاناوْدُع  َُهل  ْمُهُرَهْظَأ  َو  ًالوُسَر  َُهل  ْمُهُرَْکنَأ  َو  ًادوُحُج  ِهِّلل  ِبَرَْعلا  ُّدَشَأ  هلآو !؟ هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِهْجَو  یف  َفُویُّسلا 

اْنَیلِإ ُهُرَظَن  َناک  ْنَم  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنِضُْغب  یف  ُأِطبَتْسَی  اَلَف  ٍرَْدب . ِمْوَی  یَْلتَِقل  ِرْدَّصلا  ِیف  ُرِجْرَُجی  ُّبَض  َو  ِْرفُْکلا  ِلالِخ  ُۀَجِیتَن  اهَّنِإ  الأ  ًانایْغُط !؟ َو  ًاْرفُک 
َال َو  ٍبِّوَحَتُم  ُْریَغ  ِِهتَّیِّرَذ  ِْیبَـس  َو  ِهِدـَلَو  ِلـْتَِقب  ًاـحَرَف  ُلوُقَی  َوُهَف  ِِهناـِسِلب  َکـِلذ  ُحُـصْفَی  َو  ِِهلوُسَِرب  ُهَْرفُک  ُرِهُْظی  ًاناغـضَأ  َو  ًاـنَحِإ  َو  ًانآنَـش  َو  ًاـفنَش 

. ٍمِظْعَتْسُم
ًاحَرس اوُّلَهَتْساَو  اوُّلَهََأل 

ْلَشَت ُدیِزَی ال  ای  اُولاَقل  َو 
! ِهِهْجَِوب ُرورُّسلا  َعَمَْتلا  ِدَق  ِِهتَرَصْخِِمب  اَُهتُْکنَی  ِهّللا ، ِلوُسَر  َلَّبَقُم  َناک  َو  مالسلا  هیلع  هّللاِْدبَع  ِیبَأ  ایانَث  یلَع  ًایِحَْتنُم 

َْتفَتَه َو  ِِبلَّطُْملاِْدبَع ، ِلا  ِسْمَش  َو  ِبَرَْعلا  ِبوُسْعَی  ِْنباَو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِبابَش  ِدِّیِس  َمَد  َِکتَقارِِإب  َۀَفاَّشلا  َْتلَصْأَتْسا  َو  َۀَحْرُْقلا  َتْأَکَن  ْدََقل  يِرْمَعل 
َْنل َو  ْمُهُدَهْشَت  اکیِـشَو  َو  َكوُدِهَـش  َْول  ْمُهَْتیَدان  ْدََقل  يِرْمََعل  َو  َِکئاِدِنب  َتْخَرَـص  َُّمث  َِکفالْـسأ ، ْنِم  ِةَرَفَْکلا  َیلِإ  ِهِمَِدب  َْتبَّرَقَت  َو  َکِخایْـشَِأب 
یلِإ ُریِـصَت  َنیِح  َكِْدلَی  َْمل  َكَابَأ  َو  َْکلِمَْحت  َْمل  َکَّمُأ  َْتبَبْحَأ  َو  ْتَّذَـج  َو  اهِقَفِْرم  نَع  َِکب  ْتَّلَـش  َتْمَعَز  اَمَک  َُکنیمَی  ُّدَوََتل  َو  َكوُدَهْـشَی 

. ِهّللا ُلوُسَر  َکُمِصاُخی  َو  ِهّللا  ِطَخَس 
! اَنلوُدُس اّنَع  َکَتَه  َو  انَتامُح  َلَتَق  َو  انَمامِذ  َضَقَن  َو  انَئامِد  َکَفَس  ْنَم  یلَع  َکَبَضَغ  ُْللْحا  َو  انَمَلَظ  ْنَّمِم  ْمِقَْتنا  َو  انِّقَِحب  ْذُخ  َّمُهَّللا 

ْنِم َتْکَهَْتنا  َو  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتلَّمََحت  اِمب  ِهّللا  ِلوُسَر  یلَع  ُدِرَتَس  َو  َکَمَْحل ! ّالإ  َتْرَزَج  ام  َو  َكَدـْلِج  اَّلِإ  َْتیَرَف  ام  َو  َْتلَعَف  یتَّلا  َکَتَْلعَف  َْتلَعَف  َو 
اَلَف ْمِِهئادْعَأ  ْنِم  ْمِهِّقَِحب  ْمَُهل  ُذُخْأَی  َو  ْمِهِِملاظ  ْنِم  ُمِقَْتنَی  َو  ْمُهثعَـش  ُّملی  َو  ْمُهلْمَـش  ِِهب  ُعَمْجَی  ُْثیَح  ِِهتَمُْحل  َو  ِِهتَْرتِع  ِءامِد  ْنِم  َتْکَفَـس  َو  ِِهتَمْرُح 

. ِِهلْضَف ْنِم  ُهّللا  ُمُهاتا  اَِمب  َنیِحِِرف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َال  َو  ِِهْلتَِقب  ُحَرَْفلا  َکَنَّزِفَتْسَی 
ِباـقِر ْنِم  َکَـنَّکَم  َو  َكَأََّوب  ْنِم  ُمَْلعَیَـس  َو  ًاریهَظ  َلـیئَْربَِجب  َو  ًامیِـصَخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُـسَِرب  َو  ًاـمِکاح  َو  ًاـّیلَو  ِهّللاـِب  َُکبْـسَح  َو 

. ًالِیبَس ُّلَضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  ْمُکُّیَأ  َو  ًالََدب  َنیِملاّظِلل  َْسِئب  ْنَأ  َنیِملْسُْملا 
َْدنِع ْمُهَروُدُص  َو  يَْربَع  ِِهب  َنیِملْسُْملا  َنویُع  َتْکََرت  نَأ  َدَْعب  َکیف  ِباطِْخلا  ِعاِجْتنِال  ًامُّهََوت  کَعیِْرقَت  یِماَظِْعتْسا  َال  َو  َكَرْدَق  يِراَغِْصتْسا  اَم  َو 

َكانُه نِم  َو  َخَّرَف ، َو  ُناْطیَّشلا  ِهِیف  َشَّشَع  ْدَق  ِلوُسَّرلا ، ِۀَنَْعل  َو  هّللا  ِطَخَِسب  ٌةَّوُشْحَم  ٌماسْجأ  َو  ٌۀَیِغاط  ٌسوُُفن  َو  ٌۀَیِـساق  ٌبُوُلق  َْکِلتَف  يَّرَح ، ِهِرْکِذ 
. َضَهَن َو  ََجرَد  ام  َُکْلثِم 

اِنئامِد ْنِم  ْمُهُّفُکَأ  ُفِْطنَت  ِةَرَجَْفلا  ِةَرَهَْعلا  ِلْسَن  َو  ِۀَثِیبَْخلا  ِءاقَلُّطلا  يِْدیَِأب  ِءایصوَْألا  ِلیلَس  َو  ِءایبنَْألا  ِطابْـسَأ  َو  ِءایِْقتَْألا  ِْلتَِقل  ِبَجَْعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلاَف 
! ُلِعارَْفلا اَهُرِّفَُعت  َو  ُلِساوَْعلا  اُهباْتنَت  ِۀَیِحاّضلا  ِبویُْجلا  یَلَع  ۀَیِکاّزلا  ثَثُجلل  َو  انِموُُحل ، ْنِم  ْمُهُهاْوفَأ  ُبَّلَحَتَت  َو 

ِْهَیِلا َو  ُلَّوَعُْملا  َو  یکَتْـشُْملا  ِهّللا  َیلِإ  َو  ِدِیبَْعِلل ؛ ٍماّلَِظب  ُهّللا  اَم  َو  َكاَدَی  ْتَمَّدَق  اَم  اَّلِإ  ُدَِـجت  َنیِح ال  ًامَْرغَم  ًاکیـشَو  انُذِـخَّتََتل  ًامَنْغَم  اُنتْذَـخَّتا  ِِنئَلَف 
انَتَیاغ ُُغْلبَت  َو ال  انَدَمَأ  ُكِرُْدت  ال  ِباِجْتنِْالا ، َو  ِةَُّوبُّنلا  َو  ِباتِْکلا  َو  ِیْحَْولِاب  انَفَّرَـش  يِذَّلاَوَف  َكَدْهُج ! ْدَهْجا  َو  َكَْدیَک  ْدِک  َُّمث  لؤْملا ؛ َو  ُأَْجلَْملا 

َنََعل َالَأ  يِدانُْملا : يِداُنی  َمْوَی  ٌدَدـَب ، ّالِإ  َکُعْمَج  َو  ٌدَدَـع ، ّالِإ  َکُماّیَأ  َو  ٌدَـنَف ، ّالِإ  َُکیَأَر  ْلَه  َو  اهُراع ! َْکنَع  ُضَحُْری  َو ال  اـنَرْکِذ  اوُحْمَت  ـال  َو 
!؟ يِداعلا َِملاّظلا  ُهّللا 

قـشی َْمل  َو  ِةَرِفْغَْملا ، َو  ِناوضِّرلا  َو  ِۀَـمْحَّرلا  َو  ِۀَْـفأَّرلا  َیلِإ  ْمُهَلَقَن  َو  ِةَدارِْإلا  ِغُوُلِبب  ِِهئایِفْـصَِأل  َمَتَخ  َو  ِةَداعَّسلِاب  ِِهئاِیلوَِأل  َمَکَح  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 
ُهَّنِإ َِۀبانِْإلا ، َلیِمَج  َو  ِۀَفالِْخلا  َنْسُح  ُُهلَأْسَن  َو  َرْخُّذلا ، َو  َباوَّثلا  ُمَُهل  َلِزُْجی  َو  َرْجَْألا  ُمَُهل  َلمُْکی  نَأ  ُُهلَأْسَن  َو  َكاوِس ، ْمِِهب  یلَْتبا  َال  َو  كْریَغ  ْمِِهب 

. ٌدودَو ٌمیِحَر 
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درک ضوع  ار  ماـش  هدولآ  وـج  درک و  بآ  رب  شقن  ار  نایدـیزی  موـش  هشقن  همه  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  یبیب  هیاـپ  دـنلب  نیـشتآ و  هبطخ 
(24 .) درکیم تنعل  ار  وا  هداهن و  دایزنبا  ندرگ  رب  ار  ناهانگ  همه  درک و  ینامیشپ  راهظا  دیزی  هک  يروطب 

اروشاع رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح 

اهیلع هیقر  نامه  يوق  لامتحا  هب  هک   ) ياهلاس هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  اهیلع  هنیکس  ترضح  تسا : هدمآ  تایاور  یـضعب  رد 
« . دوش هتشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب  : » تفگ دشاب ) مالسلا 

ات نک  ربص  موشیمن . تعنام  اباب ! : » دز ادص  مالسلا  اهیلع  هیقر  ردقنآ  تخیر و  کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: هک دادرد  ادن  هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیسوب . ار  شاهدیکشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منیبب .» ارت 
دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا . هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنشت  تّدش  ماهنـشت ، رایـسب  اباب  ینَقَرْحَأ  ْدَق  َأمُّظلا  َّنإَف  ْشَطَْعلَا ، ْشَطَْعلَا 

مالـسلا اهیلع  هیقر  مه  زاب  دورب ، نادـیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  مروایب .» بآ  وت  يارب  ات  نیـشنب  همیخ  رانک  »
؟ اّنَع یضْمَت  َْنیَا  ََۀبآ  ای  تفگ : هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردپ  نماد 

نوخ ُرپ  یلد  اب  سپس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالسلا  هیلع  ماما  ياهدیرب ؟ ام  زا  ارچ  يوریم ؟ اجک  ناج  اباب 
. دش ادج  وا  زا 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  نیرخآ 

شارخلد و هنحـص  نیرخآ  یلو  دوب ، زوسناج  رایـسب  ياهنحـص  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو 
: میناوخیم ًالیذ  هک  دوب  هلاس  هس  يرتخد  اب  ناشیا  عادو  زوسرگج ،

اب عادو  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مدید  مدوب . هداتـسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگیم : دوب ، نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ، نب  لاله 
ناود نازرل ، ياهماگ  اب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دیآیم . نادیم  يوس  هب  دوخ ، تیب  لها 

: دز ادص  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  هاگنآ  دیناسر . ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابند  هب  ناود 
. ٌناشْطَع ّینإَف  ََّیلإ  ْرُْظنُا  َهبَا ! ای 

. ماهنشت نم  رگنب ، نم  هب  ناج ، اباب 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رادـغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ، هنـشت  یکدوک  نابز  زا  زوسرگج  یلو  هاـتوک  نخـس  نیا  ندـینش 

یمشچ اب  دش . يراج  شناگدید  زا  کشا  رایتخایب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانچنآ  وا  نخس  دنشاب . هدیـشاپ  کمن 
: دومرف رتخد  نآ  هب  رابکشا 

. تسا نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنکیم ؛ باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  منادیم  مرتخد ، یلیکَو . ُهَّنإَف  ِکیقْسَی  ُهّللَا 
»؟ تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا   » مدیسرپ دیوگیم : لاله 

(25 .) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  اهیلع  هیقر  وا  دنداد : خساپ  نم  هب 
! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

. دنتفای ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  زا  كدوک  ًاعومجم 23  اههمیخ  نورد  رد  دنتخیر ، اههیمخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 
. دنتسه گرم  رطخ  رد  یگنشت  رثا  رب  كدوک ، نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعس  رمع  هب 

ناود تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیسر  مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  هک  یتقو  دنهدب . بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعـس  رمع 
. دوب هنشت  میاباب  : » دومرف مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  يوریم ؟ اجک  دیـسرپ : نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی  درک . تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود 
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« . مربب بآ  شیارب  منک و  ادیپ  ار  وا  مهاوخیم 
! دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب . تدوخ  ار  بآ  تفگ : وا 

« . مماشآیمن بآ  مه  نم  سپ  : » دومرف درکیم ، هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح 
تفرگ شتآ  هلعش  شکاپ  ناماد  یکدوک 

ار ناماد  شوماخ  نکب  يدرم  اب  تفگ 
برع درم  اب  تفگ  دش ، نوچ  شوماخ  شنماد 
ارم ناشطع  ماک  نیا  مرک  زا  باریس  وت  نک 
بآ دروخ  مهاوخن  اتفگ  یلو  ار  وا  داد  بآ 

ارم نازیزع  مدرم  نیا  دنتشک  بل  هنشت 
مهیلع تیبلها  دندز و  شتآ  ار  اههمیخ  هک  یعقوم  دیوگیم : هللادبع  نب  حلاص  هک ، تسا  هدـمآ  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  باتک  رد  زین 

دیودیم و فارطا  هب  تسیرگیم و  همیسارس  هتفرگ ، شتآ  شاهماج  هشوگ  هک  دمآ  مرظن  هب  کچوک  يرتخد  دنداهن ، رارف  هب  ور  مالسلا 
دینـش ارم  بسا  مس  يادـص  هک  نیمه  مناـشن . ورف  ار  شاهماـج  شتآ  اـت  متخاـت  وا  دزن  هب  دـمآ . محر  وا  تلاـح  هب  ارم  تخیریم . کـشا 

شوماخ ار  شاهماج  شتآ  مدـش و  هدایپ  بسا  زا  داتـسیا . سرت  اب  راـچانب  مرادـن . ترازآ  دـصق  رتخد ، يا  متفگ : دـش . رتشیب  شبارطـضا 
نیا ندینـش  زا  هدب . نم  هب  بآ  هعرج  کی  هدش ، دوبک  شطع  تدـش  زا  میاهبل  درم ، يا  دومرف : هبترم  کی  مداد . يرادـلد  ار  وا  مدومن و 
اجک مزع  مدیسرپ : داهن . هار  هب  ور  هتسهآ  دیـشک و  یهآ  تفرگ و  ار  بآ  مداد . وا  هب  بآ  زا  ُرپ  یفرظ  هداد  تسد  نم  هب  مامت  یتّقر  مالک 

، درم يا  تفگ : دیـشونب . امـش  تشذـگ ، بآ  عنم  ناـمز  سرتم ، متفگ : تسا . رتهنـشت  نم  زا  هک  مراد  يرتـکچوک  رهاوخ  دومرف : يراد ؟
ًَۀبْرَش ینوُقُْسا  : » دومرفیم رخآ  مد  ات  هّللاو ، هن  رتخد  يا  متفگ : هن !؟ ای  دنداد  شبآ  ایآ  دوب ، هنـشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میاباب  مراد ، یلاؤس 

« . ِءاملا َنِم 
. دندادن مه  ار  شباوج  هکلب  دادن  شبآ  ار  وا  یسک  یلو  دیهدب ، نم  هب  بآ  تبرش  کی  دومرفیم :

مالسلا اهیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  وا  مسا  دنیوگیم  ناگرزب  زا  یضعب  و  دیماشاین ، ار  بآ  دینـش ، نم  زا  ار  نخـس  نیا  رتخد  نآ  هک  یتقو 
(26 .) تسا هدوب 

هنیدم رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  دای  هب 

روضح هب  تیلست  ضرع  يارب  هنیدم  ياهنز  تشگزاب ، هنیدم  هب  ناهارمه  اب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور 
دنتسیرگیم اهنآ  و  درکیم ، نایب  اهنآ  يارب  ار  ماش  هفوک و  البرک و  زوسناج  ثداوح  یمامت  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  دندمآ . ناشیا 

: دومرف داتفا و  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  دای  هب  هکنیا  ات 
، دندینـش ار  نخـس  نیا  یتقو  اـهنز  درک . دیفـس  ار  میوم  مخ و  ار  مرمک  ماـش  هبارخ  رد  مالـسلا  اـهیلع  هّیقر  ترـضح  تلحر  تبیـصم  اـما 

(27 .) دنتسیرگ رایسب  مالسلا  اهیلع  هّیقر  ترضح  زادگناج  ياهجنر  دای  هب  زور  نآ  و  دش ، دنلب  هیرگ  هلان و  نویش و  هب  ناشیادص 

مالسلا اهیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  يارجام 

هیقر و 3 شمان  تشادیم  تسود  رایسب  ار  ردپ  زین  وا  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  وا  هک  دنتشاد  یکچوک  رتخد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا هک  یتقو  دید ، باوخ  رد  ار  ردـپ  یبش  درکیم ، هیرگ  زور  بش و  ردـپ ، قارف  زا  دربیم و  رـس  هب  ماش  رد  ناریـسا  هارمه  تشاد و  لاس 
وا ار  هچ  ره  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  مهاوخیم . » ار  ممـشچ  رون  دـیروایب ، ار  مردـپ  : » تفگ درک و  يدـیدش  یباتیب  دـش ، رادـیب  باوخ 
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ناـشتروصب دـنداتفا و  هیرگ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  همه  هک  تسیرگ  زوـس  اـب  ناـنچنآ  تفرگن و  مارآ  دوـش  مارآ  اـت  دـنداد  شزاوـن 
ار نایرج  تسا ؟ ربخ  هچ  تفگ : دینش  ار  اهنآ  هیرگ  يادص  دیزی  دندرکیم  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  دنتخیریم و  رس  رب  كاخ  دندزیم و 

. دوش مارآ  ات  دیراذگب  وا  ولج  دیربب و  وا  يارب  ار  شردپ  رس  تفگ : دنتفگ  وا  هب 
. دنتشاذگ وا  ولج  دندروآ و  هّیقر  دزن  دندناشوپ و  ياهلوح  اب  ار  نآ  يور  دنتشاذگ و  یقبط  نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس 
رـس ناهگان  تشادرب ، ار  هلوح  هّیقر  تساج ، نیمه  رد  وت  ردپ  دنتفگ : مهاوخیمن ، اذغ  مهاوخیم ، ار  مردپ  نم  تسیچ ؟ نیا  تفگ : هّیقر 

. دشابیم تردپ  رس  دنتفگ : تسیک ؟ رس  نیا  تفگ  دید  ار  ياهدیرب 
: تفگیم نینچ  تسیرگیم و  دنابسچ و  شاهنیس  هب  تشادرب و  ار  رس 

یکدوک رد  ارم  یـسک  هچ  ناج  اباب  هدیرب ؟ ار  تیولگ  ياهگر  یـسک  هچ  ناج  اباب  هدرک ؟ نیگنر  تنوخ  هب  ار  وت  یـسک  هچ  ناج  اباب  يا 
شاک ناج  اباب  مدـیدیمن ، ار  هرظنم  نیا  مدوب و  انیبان  شاک  ناـج  اـباب  دوش ؟ گرزب  اـت  درب  هاـنپ  هک  هب  اـبابیب  رتخد  ناـج  اـباب  درک ؟ میتی 

. مدیدیمن نوخ  هب  هدش  باضخ  ار  وت  نساحم  یلو  مدادیم ، رارق  رس  ریز  شلاب  ار  كاخ 
. هدرپس ناناج  هب  ناج  هک  دنتفایرد  دنداد  تکرح  ار  وا  یتقو  ات  درک  لد  درد  ردقنآ 

(28 .) دندرپس كاخ  هب  هدومن و  نفک  دنداد و  لسغ  ار  هّیقر  كاپ  رکیپ  داد  روتسد  دیزی 

هّیقر ترضح  قارف  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلها  رفس  تامدقم 

سرت زا  دیزی  دنداد و  تهج  رییغت  مدرم  هک  دش  ثعاب  رگید  تانایرج  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  ياههبطخ 
درکیم و تبحم  راهظا  تیبلها  هب  رگید  يوس  زا  درکیم . یفرعم  لتاق  ار  داـیزنبا  درک و  ینامیـشپ  راـهظا  اـهنآ  لاـفغا  مدرم و  شروش 

. دننک يرادازع  البرک  يادهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارب  قشمد  زا  هک  داد  هزاجا  اهنآ  هب  یّتح 
هب اهنآ  ندنادرگزاب  رد  تسناد و  كانرطخ  ماش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیبلها  ندنام  دیزی ، هک  دـش  ياهنوگ  هب  نایرج  دـعب  و 

. دومن باتش  هنیدم  ناشدوخ  نطو 
هب هک  ماش  ياهنز  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  دنداتفا ، هّیقر  دای  هب  ناهارمه  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ماش ، زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  دناهتفگ : یـضعب 

تسا بیرغ  رهش  نیا  رد  وا  میتشاذگ  امـش  نایم  رد  ار  لاسدرخ  رتخد  کی  یلو  میوریم  امـش  نایم  زا  ام  دومرف : دندوب  هدمآ  اهنآ  هقردب 
نآ دنتخیریم  کشا  هّیقر  دایب  دشیم  هدید  ماش  ياهراوید  ات  ناهارمه  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  دـینکن . شومارف  ار  وا  دـیورب و  وا  ربق  رانک 

نایم رد  هدـش و  شوماخ  نونکا  یلو  تفرگیم  ار  اباب  غارـس  هراومه  دوب و  تیبلها  لـبلب  ماـش  هب  ندـمآ  ماـگنه  هک  هدیدمتـس  كرتخد 
. تسین ناوراک 

هب تفریم  هنیدم  فرط  هب  رگید  هار  کی  البرک و  فرط  هب  هار  کی  دندیـسر  یهار  ود  هب  یتقو  درکیم  تکرح  هنیدم  دـصق  هب  ناوراک 
. میورب هنیدم  يوس  هب  اجنآ  زا  نادیهش  روبق  ترایز  زا  سپ  ات  هدب  روبع  البرک  هار  زا  ار  ام  دنتفگ  امنهار 

هاکناج يادص  اب  بنیز  ترضح  دنتخادرپ ، يرادازع  هب  تیبلها  قافتا  هب  درک و  تکرح  ردارب  هاگلتق  يوس  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  یبیب 
تفگ ینم ، هکم و  دنزرف  يا  ادخ ، ربمایپ  لد  بوبحم  يا  ياو  يا  ناج ، نیـسح  مردارب  ياو  يا  دومرفیم : درکیم  رادهحیرج  ار  اهلد  هک 

هب هراومه  دـمآ و  شوه  هب  اـت  دندیـشاپیم  بنیز  تروص  هب  بآ  دـندرک  عاـمتجا  اـهنز  داـتفا و  نیمز  هب  شوـهیب  ربـق  راـنک  اـت  تفگ  و 
(29 .) دنتخادرپ يرادازع 

دیرگیم نوخ  مالسلا ، اهیلع  بنیز  ترضح  شاهمع  تبیصم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
هیلع نامز  ماما  يالاو  رـضحم  هب  فّرـشم  باوخ  رد  دیوگ : هدوب ، داّهز  داّبع و  هلمج  زا  هک  يزیربت ، ناوخ  هضور  یلع ، ناطلـس  الم  جاح 

َّنَیِْکبَأل َو  ًءاسَم  َو  ًاحابَـص  َکََّنبُْدنألَف  : » دیامرفیم هک  تسا  هدش  رکذ  هسّدـقم  هیحان  ترایز  رد  هچنآ  انالوم ! مدرک : ضرع  مدـش ، مالـسلا 
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؟ تسا حیحص  ًامَد » ِعُومُّدلا  َلََدب  َْکیَلَع 
! یلب دندومرف :

؟ تسا مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  ایآ  تسا ؟ مادک  دینکیم  هیرگ  نوخ  کشا ، ياج  هب  نآ  گوس  رد  هک  یتبیصم  نآ  مدرک : ضرع 
! درکیم هیرگ  نوخ  تبیصم ، نیا  رد  مه  وا  دوب  هدنز  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  رگا  هن ! دندومرف :

؟ تسا مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ :
. درکیم هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  زین  وا  دوب  تایح  رد  مه  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  رگا  هکلب  هن  دندومرف :

؟ تسا مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  تبیصم  دبال  متفگ :
. درکیم هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  دوب ، تایح  رد  رگا  مه  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  هن ! دندومرف :

؟ تسا تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدیسرپ :
(30 .) تسا مالسلا  اهیلع  بنیز  يریسا  تبیصم  نآ  دومرف :

لّسوت شرافس و 

: دندرک لقن  دندوب ، قارع  رد  ربنم  لها  يایقتا  زا  هک  ییارماس  نیسح  خیش  ياقآ  زا  نارهت ، نکاس  هیوبیس ، دمحا  ازریم  جاح  هللا  تیآ 
هدرک ادیپ  یلاح  تسین . يدحا  نم  زا  ریغ  مدید  متفر . سّدقم  بادرس  هب  رصع  فرط  ياهعمج  زور  مدوب  فّرـشم  اّرماس  رد  هک  یماّیا  رد 

نایعیـش و هب  دومرف : یـسراف  هب  هک  مدینـش  رـس  تشپ  زا  ییادـص  لاح  نآ  رد  مدـش . هیلع -  هّللا  تاولـص  رمألا -  بحاص  ماـقم  هجوتم  و 
(31 .) دنادرگ کیدزن  ارم  جرف  هک  دنهد  مسق  اهیلع -  هّللا  مالس  بنیز -  ترضح  ماهّمع  ّقح  هب  ار  ادخ  هک  دییوگب  ناتسود 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  تمارک 

لقن ق  ۀیناثلا 1418 ه . يدامج  مود  خیرات  رد  ياهمان  یط  یناسارخ ، هداز  تعیرش  دومحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تّجح 
: دناهتشاد موقرم  هدومن و  لاسرا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  هیقر  ترضح  تمارک 

دنـشابیم و يرادازع  ندناوخ و  ترایز  لوغـشم  سدقم  حیرـض  لباقم  یعمج  مدید  مدش . مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  يزور 
: تفگیم هک  مدینش  وا  زا  تسا  یناوخ  هضور  لوغشم  ییوکین  جاح  مان  هب  صالخا  اب  یحادم 

رضاح هجو  چیه  هب  دوب ، ینارـصن  ای  يدوهی  هک  نیکلام  زا  یکی  دندومنیم . يرادیرخ  رهطم  مرح  هعـسوت  يارب  ار  مرح  فارطا  ياههناخ 
يو یلو  دنرخب ، وا  زا  ار  هناخ  تمیق  مین  ربارب و  ود  هب  یتح  هک  دـندش  رـضاح  نارادـیرخ  دـشورفب . مرح  هعـسوت  يارب  ار  دوخ  هناخ  دوبن 

هنیاعم زا  دعب  دندربیم ، جلاعم  کشزپ  دزن  ار  وا  دشیم . يو  لمح  عضو  کیدزن  هدش و  هلماح  هناخ  بحاص  نز  یتّدم  زا  دعب  تخورفن .
بحاص دش . عورـش  نامیاز  درد  ات  دندرک ، لوبق  دشاب . ام  رظن  ریز  دیاب  مناخ  دنـشابیم و  رطخ  ضرعم  رد  ود  ره  ردام ، هّچب و  دیوگیم :

مدش و لّسوتم  ناشیا  هب  مالسلا و  اهیلع  هّیقر  ترضح  مرح  برد  مدمآ  متشگرب و  مدوخ  مدرب و  ناتسرامیب  هب  ار  مرـسمه  دیوگیم : هناخ 
. منکیم میدقت  وت  هب  ار  ماهناخ  یتفرگ  یتساوخ و  ادخ  زا  ار  نانآ  يافش  يداد و  تاجن  ار  مدنزرف  رسمه و  رگا  متفگ 

اجک تفگ : مرسمه  تسا . ملاس  شلغب  رد  هّچب  هتسشن و  تخت  يور  مرسمه  مدید  متفر و  ناتـسرامیب  هب  دعب  مدوب ، لّسوت  لوغـشم  یتّدم 
نز ینادیم ؟ اجک  زا  متفگ  يدـش ! مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هب  لّـسوتم  یتفر  هن ، تفگ : متـشاد . يراـک  ییاـج  متفر  متفگ  یتفر ؟
نم هب  دش و  ناتـسرامیب  قاطا  دراو  ياهچب  رتخد  مدید  مدشیم ، شوهیب  یهاگ  درد  تّدش  زا  هک  نامیاز  لاح  نامه  رد  نم ، داد : باوج 
وگب ناسرب و  ترهوش  هب  ارم  مالـس  تسا ، رـسپ  مه  امـش  دـنزرف  میتساوخ ، ادـخ  زا  ار  تاهّچب  وت و  یتمالـس  اـم  شاـبم ، تحاراـن  تفگ :

. متسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هّیقر  نم  تفگ : دیتسه ؟ یک  امش  متفگ : دراذگب ! نیسح  ار  شمسا 
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مرح مداخ  زا  تفگ : باوج  رد  ینکیم ؟ لقن  هک  زا  ار  ناتـساد  نیا  مدرک  لاؤس  ییوکین ) یجاح   ) روکذم حادم  زا  یناوخ  هضور  زا  دعب 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هنادزان  مرح  رد  يرازگتمدخ  راختفا  دشابیم و  نّنـست  لها  زا  دوخ  هک  منکیم ، لقن  مالـسلا  اهیلع  هّیقر  ترـضح 

. تسا هدوب  مالسلا  اهیلع  هّیقر  ترضح  مرح  نیمداخ  زا  مه  شردپ  دراد و  ار 

هناخ تربع 

تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم  ربق  نیرئاز 
تسا هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 
ردپیب ریگتسد و  هلاس ، هس  مدوب  يرتخد 

تسا هناشاک  سفق  زا  ار  يرپ  لابیب و  غرم 
دیزی تردق  بحاص  رگمتس  یناطلس  دوب 

تسا هنامیپ  مفک  رد  متسم  هک  وا  درکیم  رخف 
هوکشاب یهاگتسد  لّلجم ، یخاک  وا  تشاد 

تسا هناوید  تنطلس  رورغ  زک  يدرم  هچ  دوخ 
تشخ ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد 

تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب  وک  یغرم  وچمه 
دج ربک و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دزیم  هیکت 

تسا هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ّربکت  نیا 
دوخ يور  مداهنیم  هبارخ  راوید  هب  نم 

تسا هناهاش  مترهش  مدیفس ، ور  دش  ببس  نیز 
نفک نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 

تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ 
نم راثآ  دش  هدنبات  وا ، راثآ  دش  وحم 
تسا هنادیواج  ود  ره  نم  تّزع  وا  ّتلذ 

! وش رادیب  نک ، زاب  تربع  مشچ  ییومنهک ) )
تسا هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره 

يربک بنیز  يرغص  تمصع  بئاصم  بقانم و  رد 
تسا بنیز  ناوخ  انث  زجع  نابز  زا  ربص 

تسا بنیز  ناریح  هلاو و  طیسب  لقع 
ربص فصو  هب  يولع  فیاحص  رد  هیآ  ره 

تسا بنیز  نأش  رد  هدش  ایبنا  رب  لزان 
ماقم نیا  رد  نیکل  تسا و  رباص  بویا 

تسا بنیز  ناوخ  روخ  هزیر  هک  هد  فاصنا 
تسد يور  هب  ردارب  مسج  هاگلتق  رد 
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تسا بنیز  ناج  نیا  نم ، يادخ  ياک  تفرگب 
لوبق مرک  زا  نکب  تسا  وت  ینابرق 

تسا بنیز  نامیا  هدهع  هب  نینچ  يراک 
ضحم توکس  دش  نآ  زا  هفوک  هک  شاهبطخ  رد 

تسا بنیز  نامرف  هب  تانکمم  هک  یتفگ 
شاهرامالاراد هب  موش  دایز  نبا 

تسا بنیز  ناشفا  ررش  قطنم  زا  اوسر 
ماش رهش  هب  ردارب  لایع  اب  هک  نیا  اب 

تسا بنیز  نابیرگ  ملظ  لها  تسد  رد 
دیزی يراک  افج  ساسا  نزمه  رب 

تسا بنیز  ناشخرد  قطن  غیلب و  نحل 
یملاع قلخ  هلصوح  دوب ز  نوزفا 

تسا بنیز  نازوس  لد  رد  هک  یمغ  درد و 
ناهج یناشیرپ  نیسح  متام  رد 

تسا بنیز  ناشیرپ  راز  لاح  یسکع ز 
داقتعا يور  زا  يدیما و  ریغص »  » دراد

(32) تسا بنیز  نایاپ  دحیب و  فطل  هب  شمشچ 
تراسا تبیصم  جوا  ماش  رهش 

دز کلف  رب  شتآ  هلان  رارش  اجنیا 
دز کمن  ربمغیپ  مخز  رب  ودع  اجنیا 

هبارخ جنک  ات  رهش  نیا  لخدم  زا 
دز کتک  ار  بنیز  هچوک  نایم  نمشد 

اهنز دندیشوپ  دیع  سابل  اجنیا 
اهنز دندیصقر  هدیربب  رس  ياپ 

هناملاظ ار  یلع  لآ  دندز  اجنیا 
هنادزان هد  نامسیر  کی  رب  هتسب  دش 

دش نیمز  شقن  یکدوک  هتسب  تسد  اب 
هنایزات اب  یلو  ار  وا  دنتشادرب 

دنداتسیا ناریسا  هار  رس  اجنیا 
دنداد مانشد  نیدباعلا  نیز  هب  اجنیا 

دوب رمق  هدجه  اههزین  كون  هب  اجنیا 
دوب رز  تشط  زا  رگهولج  ارهز  دیشروخ 

اما دروخیم  مهب  شنینوخ  ياهبل 
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دوب رگج  نینوخ  بنیز  يوس  هب  شمشچ 
دزیم بوبحم  زا  مد  نینوخ  بل  اب  وا 

دزیم بوچ  شناهد  رب  خساپ  هب  نمشد 
هدرک هراومه  متس  ملظ و  ودع  اجنیا 

هدرک هراچ  ار  لد  ضغب  مخز  بوچ ، اب 
ناریح دربیم  وا  ربص  زا  ربص  هک  بنیز 

هدرک هراپ  نابیرگ  رز  تشط  ياپ  رد 
هنیک بوچ  نییاپ  الاب و  نوچ  تفریم 

(33) هنیکس یلیس  دوخ  هام  يور  هب  دزیم 
ماش رد  هیلع  هّللا  ۀنعل  دیزی  سلجم  هیثرم 

دوب یلگ  نینوخ  رز  تشط  نایم 
دوب یلبلب  هدیدغاد  شرانک 
ینابز نیریش  لبلب  لبلب ، هچ 

ینایشآ هن  ياهنال ، ار  وا  هن 
تشاد رپ  ریز  رد  ورف  رس  هچ  رگا 
تشاد رز  تشط  نایم  یهاگ  رظن 

رگمتس نیچلگ  دید  هگان  هک 
رپرپ بوچ  زا  دومن  شخرس  لگ 

بنیز هصغ  رپ  لد  اب  اتفگب 
بل نیا  رب  ملاظ  افج  بوچ  نزم 

هدیسر هر  زا  وا  هک  ملاظ  نزم 
هدیکم ارهز  شاهچنغ  نابل 

وا رس  رب  ار  متس  بوچ  نزم 
(34) وا رهاوخ  ناگدید  شیپ  هب 

مالسلاو

اه یقرواپ 

فراعملا ص 22. داز  ( 1
نیلقثلا ج 5 ص 376-377. رون  ریسفت  ( 2

ص 270. یتالحم ، یلوسر  ارهز ، همطاف  نارتخد  یفطصملا ص 854 و  بلق  ۀجهب  ءارهزلا  ۀمطاف  زا  لقن  هب  ( 3
ص 270. یتالحم ، یلوسر  ارهز ، همطاف  نارتخد  زا  لقن  هب  ( 4

ص 54. هعیرشلا ج 3 ، نیحایر  باتک  زا  لقن  ( 5
ص 273. ترضح ، نآ  نارتخد  ارهز و  همطاف  ( 6
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ص 285. یتالحم ، یلوسر  ارهز ، همطاف  ( 7
ص 104. ج 2 ، میدق ، يدلج   4 هغالبلاجهن ، حرش  ( 8

ص 104. ج 2 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  زا  لقن  هب  ص 31 ، بهذ ، نم  رواُسا  ( 9
ص 396. ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ( 10

ص 103. یناجنز ، یلع ، نب  نیسح  تمظع  ص 29 و  یلالج ، همالع  نیسح ، ماما  يامیس  هریس و  زا  لقن  بهذ  نم  رواُسا  ( 11
(. هر  ) یفجن يدهم  خیش  هللا  تیآ  فیلأت  مالسلا ، اهیلع  بنیز  ترضح  تالاوحا  رد  بهذ  نم  رواُسا  زا  لقن  هب  ( 12

ص 201. فوهل ، ( 13
ص 203. رکفلاراد ، پاچ  راصبالارون ، زا  هدش  لقن  ( 14

ص 291 و 292. ج 4 ، يربط ، خیرات  زا  لقن  ( 15
ص 82 و 83. فجن ، عبط  نیبلاطلا ، لتاقم  زا  لقن  هب  ( 16

هحفص 200. مومهملا ، سفن  زا  لقن  ( 17
ص 213. مومهملا ، سفن  ص 85 و  فوهل ، ( 18

ۀعیرشلا ج 3 ص 188. نیحایر  ( 19
ص 96. نازحالا ، ریثم  زا  لقن  هب  ص 437 ، يدراهتشا ، يدمحم  دمحم ، لآ  همانگوس  ( 20

ص 239. مومهملا ، سفن  ص 174 و  فوهل ، ( 21
هیآ 227. ءارعش ، هروس  ( 22

ص 253. يدنجریب ، رقاب  دمحم  همالع  ص 253 ، رمحالا ، تیربک  تیاور  هب  ص 156 ، ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 23
ص 181 و 186. فوهل ، همجرت  ( 24

ج 3 ص 192. یبوبلم ، رقاب  دمحم  ثداوحلاو  عیاقولا  زا  لقن  هب  مالسلا ص 22  اهیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  ( 25
یفسلف ص 13. یلع  خیش  مالسلا ، اهیلع  هّیقر  ترضح  ( 26

ص 507. خیراوتلا ، خسان  زا  لقن  هب  یفسلف ص 48 ، یلع  خیش  مالسالا  ۀجح  هتشون  مالسلا ، اهیلع  هّیقر  ترضح  ( 27
ج 2 ص 170. نیطبسلا ، یلاعم  لقن  قباطم  یحیرط  بختنم  زا  لقن  هب  ( 28

ج 2 ص 473. خیراوتلا ، خسان  ص 196 و  فوهل ، همجرت  ( 29
. يدنواهن موحرم  ناسحلا  يرقبع  زا  لقن  هب  هحفص 145 ، يدهاز ، یضاق  ياقآ  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  ( 30

ص 251. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  ( 31
هحفص 196. یناهفصا  ریغص  همان  تبیصم  ( 32

ص 52. کشا ، باحس  مثیم ،( ( راگزاس اضرمالغ  ( 33
. یناسارخ ییاضر  نیسحلادبع  ( 34

ماش رد  ع )  ) تیب لها  میتی  رد 

باتک تاصخشم 

فراعم هورگ  امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدنسیون : 
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نیرئاز یناسرعالطا  هاگیاپ  رشان : 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش 

لاسرفص مشش  رد  هک  تسا ،  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  لاسدرخ  رتخد  هّیقر  ترـضح  دقرم  قشمد ،  رد  روهـشم  فورعم و  تاماقم  زا 
. درپس نیرفآ  ناج  هب  ناج  ردپ ، قارف  رد  زادگ  زوس و  تّدش  زا  ماش ،  هبارخ  رد  يرجه ،   61

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

يربک و همطاف  هک  تسا ،  رتخد  تشه  هدـش  هداد  تبـسن  مولظم  ماما  نآ  هب  هک  ینادـنزرف  عومجم  نوگانوگ ،  لاوقا  بتک و  هظحـالم  اـب 
ما و  دنا ) هتفگ  هّیقر  یـضعب  هدیبز و  ار  شمان  یـضعب  هک   ) درک تافو  هبارخ  رد  هک  رتخد  نآ  هنیکـس و  بنیز و  هدیبز و  يرغـص و  همطاف 

متفه مساق ،  مشش  رفعج ، مجنپ  دّمحم ، مراهچ  رغصا ، یلع  موس  طسوا ، یلع  مود  ربکا ، یلع  لوا  رـسپ : هدزیـس  و  دنـشاب . هیفـص  موثلک و 
نیا رب  هدایز  مالسلا . هیلع  نیسحلا  نب  نارمع  مهدزیس  و  دیز ، مهدزاود  رمع ، مهدزای  هزمح ،  مهد  میهاربا ،  مهن  نسحم ،  متشه  هللادبع ، 

: دیوگ یم  قوف  بلاطم  رکذ  زا  سپ  هر )   ) یناشاک هللا  بیبح  ازریم  جاح  هللا  هیآ  موحرم  تسا . فیعضرایسب  یلوق  هک  دنا  هداد  تبسن  زین 
فورعم دالوا  ّتلق  هب  ترضح  نآ  هک  اریز  یّمـسم ،  رد  هن  هدوب  مسا  رد  دّدعت  نیا  ذخءام ، تحـص  ریدقت  رب  هک  تسا  نآ  ّفل  ؤم  داقتعا 

ياه هریبن  اهنیا  زا  یـضعب  هک  تسا  لمتحم  زین  دشاب و  نت  کی  يارب  روکذم ، یماسا  زا  رتدایز  ای  مسا  ود  هک  دوب  دناوت  سپ  تسا ،  هدوب 
رما لّفکتم  نامیتی و  ردپ  مولظم ،  نآ  هچ ،  دنشاب . مشاه  ینب  زا  وا  نابوسنم  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  لمتحم  هکنانچ  دنـشاب . راوگرزب  نآ 
دوخ يایابـص  زا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  هّیقر  شفیرـش  مسا  دـیاش  هدوـمرف و  تلحر  اـیند  زا  ماـش  هبارخ  رد  هک  يرتـخد  نآ  ( 1  ) دوب ناـشیا 

تـسرازم هب  تسا  فورعم  هرّدـخم و  نیا  هب  تسا  بوسنم  تسا  ماـش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 
(2  .) هّیقر

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  یقیقحت 

زا یکی  مان  ـالثم  هتـشاد ،  دوجو  زین  مالـسا  زا  لـبق  ماـن  نیا  تسا . « یّقرت ـالاب و  فرط  هب  دوعـص  » ینعم هبءاـقترا  زا  لـصا  رد  هّیقر ،  ۀـملک 
یسک نیتسخن  ( 3 . ) دوش یم  هّیقر  ادخ  لوسر  ردپ  ۀمع  هک  تسا ،  هدوب  هّیقر  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مود  ّدـج   ) مشاه نارتخد 

زا یکی  نآ ،  زا  سپ  تسا .  هجیدـخ  ترـضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتـخد  زا  یکی  تشاد ،  ار  ماـن  نیا  مالـسا ،  رد  هک 
ناماما نارتخد  نایم  رد  دـمآرد . لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  يرـسمه  هب  هک  تشاد ،  ماـن  هیقر  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارتخد 

هب هک  مظاک  یـسوم  ماـما  نارتخد  زا  رفن  ود  و  ( 4 ( ) (ع یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  ماـن  نیا  رفندـنچ  زین  رگید 
نبا هماّلع  اما  دنا ؛ هدرک  رکذ  نیـسح  ماما  يارب  همطاف  هنیکـس و  ياهمان  هب  رتخد  ود  ناثّدحم  رثکا  دندش . یم  هدناوخ  يرغـص  ۀّیقر  هّیقر و 
نایم رد  دنا . هدرمشرب  ترـضح  نآ  يارب  ار  بنیز  همطاف و  هنیکـس ،  ياهمان  هب  رتخد  هس  یعیـش ،  يربط  ریرج  نبدّمحم  و  بوشآ ،  رهش 
 ( - تسا هدرک  فیلءات  ق  -. لاس 687 ه رد  ار  باتک  نیا  هک   ) هّمغلا فشک  باتک  بحاص  یلبرا -  یـسیع  نب  یلع  اهنت  میدق ،  ناثّدـحم 

هب رفن  هس  اهرتخد ، شرامـش  ماـگنه  زین  وا  یلو  تشاد ؛  رتخد  راـهچ  رـسپ و  شـش  نیـسح  ماـما  هک  تسا  هتفگ  نیدـلا  لاـمک  زا  لـقن  هب 
هّیقر نیمه  رتخد ، نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا  دروآ . یمن  ناـیم  هب  يرکذ  یمراـهچ  زا  درب و  یم  ماـن  ار  همطاـف  هنیکـس و  بنیز ،  ياـهمان 

نّنـست و لها  ياملع  زا  نارگیدو  یعفاش  ۀحلط  نبدّمحم  دـننام  یـضعب  دـسیون : یم  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  همالع  دـشاب . هدوب 
 ، هنیکس زا : دنترابع  وا  نارتخد  دسیون : یم  سپس  تسا .»  هدوب  رتخد  راهچ  رسپ و  شش  دنزرف ، هد  ياراد  نیسح  ماما  دنسیون « : یم  هعیش 
رد تشاد و  لاس  تفه  ای  لاس  جـنپ  مالـسلا  هیلع  هّیقر  دـیازفا : یم  همادا  رد  هاگنآ  مالـسلا . نهیلع  هّیقر  و  يربک ،  همطاف  يرغـص ،  همطاـف 
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( 5 (. ) دوب داّجس  ماما  ینت  رهاوخ  هّیقر  ترضح  ینعی  ) دوب درجدزی  رتخد  « نانز هاش   » شردام درک . تافو  ماش 

لا ؤس  کی  هب  خساپ 

مالعا دیفم ، داشرا  دننام : میدق -  نوتم  اهباتک و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  نایم  رد  هّیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  دنـسرپ : یم 
هب هّجوت  اب  خـساپ :  درادـن ؟ تلالد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  رب  يربط -  همامالا  لئالد  هّمغلا و  فشک  يرولا ، 

ناماما نادنزرف  دّدعت  وس ، کی  زا  شراگن  تاناکما  ندوب  كدـنا  لیلد  هب  رـصع ، نآ  رد  دوش : یم  نشور  لا  ؤس  نیا  خـساپ  ریز ، بلاطم 
مامتها مدع  هرخ  الاب  و  موس ،  يوس  زا  دنتشاد  دوخ  لرتنک  رد  ار  ناسیون  هریس  هک  هّیُما  ینب  تموکح  قانتخا  روسناس و  و  رگید ، يوس  زا 

یقاب افخ  ةدرپ  تشپ  رد  نانآ  یگدنز  ياهارجام  زا  يرایسب  هک  هدش  بجوم  ناماما  یگدنز  خیرات  تایئزج  روما و  همه  تبث  طبـض و  هب 
. دش دهاوخن  اهنآ  دوبن  رب  لیلد  اهنا  ندرکنرکذ  نیاربانب  دنامب ؛

كدنا ناسیون  خیرات  رب  ار  رما  بلطم ،  نیمه  هدش و  خیرات  رد  هابتشا  بجوم  نادناخ  کی  رد  هّیقر  مان  دوجو  ندوب ،  مانمه  رثا  رب  یهاگ 
. تسا هدومن  یم  لکشم  دنتشاد ، هک  يدودحم  تاناکما  اب  رصع ، نآ 

هریغـص همطاف  ار  هّیقر  ترـضح  نیمه  يوق  لامتحا  هب  دوش  یم  ناشنرطاخ  هک  ینئارق  قبط  الثم  دنتـشاد ؛ مان  ود  نارتخد  زا  یـضعب  یهاگ 
. دشاب هدش  وا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ثعاب  عوضوم ،  نیمه  دیاش  و  دندناوخ ، یم 

دای نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  هّیقر  ترـضح  زا  امدق ، زا  گرزب  ياملع  زا  یـضعب  دوش ، یم  نایب  زین  نیا  زا  دعب  دـش و  رکذ  البق  هکنانچ 
هدوب اهنآ  سرتسد  رد  یلیالد  اهباتک و  دیاب  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  سپ  دنا . هداد  حرـش  ماش  هبارخ  رد  ار  وا  زوسناج  تداهـش  دـنا و  هدرک 

زین ام  سرتسد  رد  و  تسا ،  هدوبن  نارگید  سرتسد  رد  هک  ییاهباتک  دنا ؛ هدروآ  نایم  هب  نخـس  هّیقر  ترـضح  زا  نآ ،  ساسا  رب  هک  دـشاب 
. تسین

، دوب دهاوخن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  لیلد  زگره  میدق  ثیدح  بتک  رد  هّیقر  ترـضح  مان  ندشن  رکذ  نیاربانب 
لیلد هطوبرم ،  ياهباتک  رد  ناریـسا ،  دروم  رد  البرک  زا  سپ  البرک و  ثداوح  اروشاع و  يارجام  تایئزج  زا  يرایـسب  تبث  مدـع  هکناـنچ 

(6  . ) تسا هتشادن  دوجو  هدش  هتشون  نآ  تراسا  ثداوح  البرک و  هرابرد  هچنآ  زا  شیب  هک  دوش  یمن  نآ 

هّیقر ترضح  ردپ 

. دشاب هتشاد  یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتفورعم  یلع  نب  نیسح  میظع ،  ماما  مالسلا ،  هیلع  هّیقر  ترضح  راوگرزب  ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ردام 

ترضح نآ  و  دوب ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رسمه  البق  هک  تشاد  مان  قاحسا »  ما   » اهلقن زا  یضعب  قباطم  مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  ردام 
. درمش رب  وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لیاضف  جاودزا و  قاحسا  ما  اب  هک  درک  شرافس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هب  دوخ  تیـصو  رد 

خیش ( 8  . ) تسین سرتـسد  رد  هراـب ،  نیا  رد  يدنتـسم  لـیلد  یلو  تسا  هدوب  هیعاـضق » رفعج  ما   » مالـسلا هیلع  هیقر  رداـم  یلقن ،  هب  و  ( 7)
(9 . ) دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  ردام  ار  هحلط  تنب  قاحسا  ما  داشرا  باتک  رد  دیفم 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  نس 

یخرب دوب . لاس  راهچ  رگید  يا  هراپ  قباطم  و  لاس ،  هس  اهتیاور  زا  يا  هراپ  قبط  تداهش ،  ماگنه  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  كرابم  نس 
. دنا هدرک  لقن  لاس  تفه  لاس و  جنپ  زین 
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رفص هام  مجنپ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  کچوک  رتخد  هک ،  تسا  هدمآ  يدنجریب  همالع  هتـشون  مایالا  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد 
تسا . هدش  لقن  زین  سدقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هکنانچ  درک ، تافو  لاس 61 

اه تشون  یپ 

 . یناشاک فیرش  هللا  بیبح  الم  هللا  هیآ  ص 193  ادهشلا ، هرکذت  . 1
خیراوتلا ص 299 بختنم  . 2

ص 39 راونالا ج 15 ، راحب  . 3
ص 16 دیفم ج 2 ، داشرا  همجرت  . 4

نیطبسلا ج 2 ص 214 یلاعم  زا  لقن  هب  مالسلااهیلع ص 9  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  . 5
مالسلااهیلع ص 13 هیقر  ترضح  تشذگرس  . 6

یف نیعلا  راصبا  يرونید ص 262 ، لوطلا  راـبخا  زا  لـقن  هب  هداز ج 1 ص 633  دامع  موحرم  مالـسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدـنز  . 7
هسردم تاراشتنا  زا  مالـسلا ص 331  هیلع  نیـسح  ماما  دلج  ملاوع  همغلا ج 2 ص 216 و  فـشک  مالسلا ص 368 ، هیلع  نیـسحلا  راصنا 

يدهملا مامالا 
ص 42 ولحلا ، رماع  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  دیسلا  . 8

داشرا ج 2 ص 137 همجرت  . 9

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  هیقر 

باتک تاصخشم 

يدهده يرهم  هدنسیون : 
زوین هعیش  رشان : 

همدقم

هیلع ) نیـسح ماما  هلاس  راـهچ  اـی  هس  رتخد  مالـسلا ) هیلع  ) هیقر ترـضح  تداهـش  زور  رفـص ، مجنپ  زور  یخیراـت  بتک  یخرب  رکذ  رب  اـنب 
. تسا مالسلا )

تیب لها  توبن و  نادـناخ  نانز  هک  یلاـح  رد  داد  ياـج  هنوگهبارخ  یلحم  رد  ار  تیب  لـها  دـیزی ، تسا : هدـمآ  یخیراـت  بتک  یخرب  رد 
ترفاسم هب  ناشناردپ  دنتفگیم  هتشادهاگن و  یفخم  ناکدوک  زا  ار  شنارای  تیب و  لها  و  مالسلاهیلع ) ) نیـسح تداهـش  نایرج  تراهط ،

(1 .) داد ياج  شیوخ  يارس  رد  ار  تیب  لها  دیزی  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  نایرج  نیا  و  دناهتفر ،
هک یلاـح  رد  دـیرپ  باوخ  زا  یبش  ( 2 ،) تشذـگیم شکرابم  رمع  زا  لاس  راهچ  هک  تشاد  لاسدرخ  يرتخد  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماـما 

(3 (!؟ مدید ار  وا  نونکا  مه  نم  هک  تساجک  مردپ  دیسرپ : و  دش ! ردپ  يایوج  دیسریم و  رظن  هب  ناشیرپ  تخس 
. دنداد رس  يراز  هلان و  زین  رگید  ناکدوک  دنتسیرگ و  دندینش ، وا  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  مرح  ناوناب 

؟ تساجک زا  يراز  هیرگ و  نیا  دیسرپ : دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  دش ، دنلب  نانآ  هیرگ  هویش و  يادص  نوچ 
! دیربب وا  دزن  ار  شردپ  رس  تفگ : دیزی  دندرک ، ربخاب  نایرج  زا  ار  دیزی  وجتسج ، زا  سپ 
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. دنداهن وا  لباقم  رد  هداد  رارق  یشوپرس  ریز  رد  ار  سدقم  رس  نآ 
؟ تسیچ نیا  دیسرپ : كدوک 

. تسا مالسلا ) هیلع  ) نیسح تردپ  رس  دنتفگ :
: تفگ دش و  باتیب  دیشک و  لد  زا  ياهلان  داتفا  ردپ  كرابم  رس  هب  شمشچ  نوچ  تشادرب و  ار  شوپرـس  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماما  رتخد 

!؟ درک نیگنز  تنوخ  هب  ار  وت  یسک  هچ  ردپ ! يا 
یسک هچ  مدنبب !؟ لد  یـسک  هچ  هب  وت  زا  دعب  ردپ ! يا  درک !؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یـسک  هچ  ردپ ! يا  دیرب !؟ ار  وت  ياهگر  یـسک  هچ 

هدش انیبان  نم  شاک  يا  مدوب ! هدـش  تیادـف  نم  شاک  يا  تسیک !؟ ناریـسا  نانز و  نیا  سینا  ردـپ ! يا  درک !؟ دـهاوخ  گرزب  ار  وت  میتی 
! مدیدیمن ار  وت  هدش  باضخ  نوخ  هب  نساحم  مدوب و  هدیمرآ  كاخ  رد  نم  شاک  يا  مدوب !

نیا و  دـماین ، شوه  هب  دـندرک ، شالت  هچ  ره  تفر ! شوه  زا  درک و  يدـیدش  هیرگ  داهن و  ردـپ  ياهبل  رب  ار  دوخ  کچوک  بل  هاـگنآ 
(4 .) دیسر تداهش  هب  ماش  رد  مالسلاهیلع ) ) نیسح زیزع 

( مالسلااهیلع ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياههاگدید  رد  یشهوژپ 

ءالع هتشون  یئاهب  لماک  باتک  رد  تسا . هدش  رکذ  یعیـش  عبانم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يارب  هلاس  راهچ  هس ، يرتخد  دوجو  لصا 
تداهـش هب  ردـپ  هدـیرب  رـس  رانک  رد  ماش  هبارخ  رد  تراسا  يارجاـم  رد  هک  هلاـس  راـهچ  يرتخد  هصق  يرجه ) مشـش  نرق  ) يربط نیدـلا 

تسا . فالتخا  يرغص و ...  همطاف  ای  هدوب  هیقر  ایآ  وا ، مان  دروم  رد  اما  ( 5) تسا هدمآ  هدیسر ،
رب نوزفا  تسین . خیرات  رد  یتیـصخش  نینچ  ندوبن  رب  لیلد  زگره  یخیرات ، ياهباتک  یخرب  رد  مالـسلااهیلع ،) ) هیقر ترـضح  مان  ندماین 
زا يرتمک  فرح  هدش  ببس  هک  تسا  ناشیا  هاتوک  یگدنز  نامز  تیصخش ، نیا  روضح  ندش  گنر  مک  ای  یشومارف  ِلیلد  نیرتمهم  نآ ،

هحوبحب رد  وا  تداهـش  رگا  تفگ : ناوتیم  تأرج  هب  زین  مالـسلاهیلع ) ) رغـصا یلع  ترـضح  دروم  رد  دروخب . مشچ  هب  خـیرات  رد  ناشیا 
اریز دروخیمن ؛ مشچ  هب  هعیـش  ربـتعم  ياـهباتک  نیب  رد  زورما  زین  ناـشیا  زا  یماـن  دوـبن ، ناـیرج  نیا  رب  رایـسب  نادـهاش  دوـجو  دربـن و 

مه درگ  لوق  لقن  تروص  هب  هتشادن و  ینیع  دهاش  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دراد  راک  رس و  لاوقا  يروآ  عمج  اب  هک  تسا  ینف  یـسیونخیرات ،
تـسا يوار  ندوب  قثوم  ثیح  زا  نآ  یتسردان  ای  یتسرد و  دریگیم ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآ  رد  هک  یعوضوم  اـهنت  تسا . هدـمآ 

. دراد دوجو  مالسا  خیرات  رد  طقف  عوضوم  نیا  هتبلا  هک 
نیب هک  ییوگتفگ  ادتبا  تسا . هدش  رکذ  خـیرات  رد  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  دوجو  تابثا  رب  زین  يوق  دـهاش  ود  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا 

هدرک و مایخ  هب  ور  ماما  دهدیم . خر  رمش ، اب  ههجاوم  ماگنه  مالسلاهیلع ) ) ادهشلادیس ترـضح  دربن  تاظحل  نیرخآ  رد  مرح  لها  ماما و 
: دندومرف

، بنیز يا  ُدعَولا ؛» َبَرَق  دَق  َموَیلَا  یِّبَر ، ُۀَعیِدَو  متنَا  ِمُوثلُک ! ُِّما  ای  َو  هَّیَقُر  ای  الَا  يِدَعب ؟ مَُکل  ُنوُکَی  اَذ  نَم  يدـَلَو ! ای  ۀَنیَکُـس ! ای  بَنیِز ، ای  الَا  »
، نم دزن  دیدوب  ادـخ  ياهتناما  امـش  موثلکما ! يا  هیقر و  يا  دـنامیم ؟ یقاب  امـش  يارب  نم  زا  سپ  یـسک  هچ  منادـنزرف ! يا  هنیکـس ! يا 

(6 .) تسا هدیسرارف  نم  داعیم  هظحل  نونکا 
ای ِتنَا  َو  مُوثلُک  مُا  ای  هاَتُخا ، ای  : » تسا هدمآ  دیامرفیم ، نانآ  هب  شنادنزرف  رسمه و  رهاوخ ، ندرک  مارآ  يارب  ماما  هک  ینخس  رد  نینچمه 

َّیلَع َنلُقَت  َو ال  ًاهجَو  َّیَلَع  َنشُمَخت  َو ال  ًابیَج  َّیَلَع  َنقَقـشَت  الَف  ُتِلُتق  اَنأ  اذِا  َنرُظنُا  باـبُر ! اـی  ِتنَا  هَمِطاـف و  اـی  ِتنَا  َو  هّیَقُر  اـی  ِتنَا  َو  بَنیَز 
نم هک  یماگنه  دیـشاب ] هتـشاد  دای  هب  و   ] دـیراد رظن  رد  ار  منخـس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلکما و  مرهاوخ ، ًارجِه ؛»

(7 .) دییوگم اوران  ینخس  دیشارخن و  تروص  دینکن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتشک 
همطاف هب  مالسلااهیلع ) ) هیقر زا  رعش  نآ  رد  هک  دنناوخیم  يرعش  شارخلد  عیاقو  نآ  زا  دعب  اروشاع  زور  رد  مالسلااهیلع ) ) بنیز ترـضح 
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تسا یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدش ، دای  وا  زا  اهباتک  زا  یضعب  رد  هک  هریغص  همطاف  هک  دنکیم  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنکیم و  دای  هریغص 
. تسا هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک 

. مینکیم یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياههاگدید  یخیرات و  ياهباتک  راتفگ  هلأسم ، رتشیب  ندش  نشور  يارب  لاح 
یئاهب لماک 

هبارخ رد  ار  وا  تداهش  تسا و  هدرک  دای  مالسلاهیلع ) ) نیـسح ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  زا  هک  یباتک  نیرتیمیدق 
رما هب  هک  تسا  یماما  يربط  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدلادامع  خیش  راوگرزب ، ملاع  رثا  باتک ، نیا  تسا . باتک  نیمه  دنادیم ، ماش 
نآ زا  یئاهب  لماک  هب  نآ  يراذـگمان  رهاظ ، هب  تسا . هدـش  هتـشون  ناـخوکاله ، تنطلـس  راـگزور  رد  ناهفـصا  مکاـح  نیدـلاءاهب ، ریزو 

. تسا هدش  هتشاگن  نیدلاءاهب  رما  هب  هک  تسور 
تهج هب  اریز  تسا ؛ رادروخرب  ياهژیو  شزرا  زا  دراد ، هک  يدایز  تمدـق  لیلد  هب  هدـش و  فیلأت  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  باتک  نیا 
رامـش هب  زاتمم  یعبنم  تسا و  تیمها  زیاح  اتـسار ـ  نیا  رد  دوجوم  عبانم  تبـسن  هب  هدـش ـ  هتـشاگن  ياهدادـیور  ای  فیلأت  ندوب  کـیدزن 

، لاـمالا یهتنم  موـمهملا و  سفن  رد  یمق  ساـبع  خیـش  تسا . هـتفرگیم  رارق  هـنیمز  نـیا  رد  رایـسب  يدـعب  تاـقیقحت  هیامتـسد  دوریم و 
ار باتک  نیا  بلاطم  راوگرزب  ناملاع  زا  يرایـسب  نینچمه  دـنکیم . لقن  باتک  نآ  زا  ار  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  تداهـش  يارجاـم 

. دناهدرک دانتسا  نآ  هب  و  دییأت ، دروم 

فوهللا

ناشیا هطاحا  تسناد  دـیاب  تسا . سوواط  نب  دیـس  زا  فوهل  باتک  هدومن ، لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  نهک  ياـهباتک  زا  رگید  یکی 
( مالسلاهیلع ) ءادهشلادیس ترـضح  هک  اروشاع  بش  : » دسیونیم يو  تسا . ریگمشچ  زاتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب 

ربص هب  ار  وا  مالـسلاهیلع ) ) ماما تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع ) ) بنیز ترـضح  دـناوخیم ، ایند  ییافو  یب  رد  يراعـشا 
[ دیـشاب هتـشاد  دای  هب  و   ] دـیراد رظن  رد  ار  منخـس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما  مرهاوخ ، : » دومرف درک و  توعد 

[.« دیشاب رادنتشیوخ  و   ] دییوگم اوران  ینخس  دیشارخن و  تروص  دینکن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه 
فنخموبا لتقم  رد  بلطم  نیا  تسا . هدش  يراج  مالسلاهیلع ) ) نیسح ماما  نابز  رب  اهراب  مالسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  ربانب 

! بنیز يا  هکتاع و  يا  هیقر ، يا  هنیکس ، يا  موثلکما ، يا  : » دروآرب دایرف  مالسلاهیلع ،) ) رغصا یلع  تداهش  زا  سپ  ترضح  هک  تسه  زین 
عیبانی باـتک  رد  ق )  . 1294 ه تاـفو :  ) یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  بلطم  نیا  متفر ». زین  نم  رادـهگنادخ ؛ نم ! تـیب  لـها  يا 

. دنکیم لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا 

یحیرُطلل بختنملا 

تادلجم زا  کی  ره  هدش و  میظنت  دـلج  ود  رد  باتک  نیا  تسا . هتـشون  ق )  . 1085 ه تافو :  ) یفجن یحیط  نیدلارخف  خیـش  ار  باتک  نیا 
لمتشم زین  ماما و  نآ  رب  يراوگوس  شاداپ  لماش  یتایاور  و  مالسلاهیلع ) ) ءادهشلادیس ترـضح  يراوگوس  نوماریپ  سلجم  هد  يواح  نآ 

رد هدوب و  نیرخأتم  زا  باتک  نیا  هدـنراگن  هچ  رگا  دـشابیم . نآ  زا  سپ  ياهدادـیور  اروشاع و  زور  ياهدادـیور  هرتسگ  رد  يراـبخا  رب 
هیقر ترـضح  نس  يو  تسا . هدرک  مـیظنت  يروآ و  عـمج  دوـخ  باـتک  رد  ار  یبوـخ  تاـعوضوم  تاـیاور و  اـما  هتـسیز ، يوفـص  رـصع 

نئازخ ةداهشلا و  رارـسا  نوچمه  يراثآ  هک  1286 ه.ق ) تافو :  ) يدـنبرد لضاف  وا ، زا  سپ  تسا . هدومن  نایب  لاس  هس  ار  مالـسلااهیلع ) )
فیرـش باتک  رد  ق )  . 1334 ه تافو :  ) یمیظعلادـبع هاش  یلع  دـمحم  دیـس  اهدـعب  تسا . هدرک  لقن  یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاطم  دراد ،

باتک زا  نیطبـسلا  یلاعم  باـتک  رد  زین  ق )  . تافو 1384 ه  ) يریاح همالع  نینچمه  تسا . هدرک  ناـیب  باـتک  نآ  زا  ار  یبلاـطم  داـقیالا ،
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. تسا هدرب  هرهب  یحیرط  بختنم 

ۀیهبلا سوردلا 

: دسیونیم ۀیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  ۀیهبلا  سوردلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسحدیس  همالع 
زا ماش  هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  مالسلااهیلع ،) ) هیقر مان  هب  مالسلاهیلع ) ) نیسح ماما  نارتخد  زا  یکی 

. تسا هاگترایز  فورعم و  اجنآ  رد  شربق  دش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  تفر و  ایند 
. دناهدرک لقن  عبانم  نیمه  زا  میقتسمریغ  ای  میقتسم  دنراد ، ینخس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  رگید 

اهتشونیپ

دیآیم رب  نینچ  داشرا  رد  دیفم  خیـش  ترابع  زا  تسا . هداد  خر  دیزی  يارـس  رد  هعقاو  نیا  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  لقن  نیا  زا  - 1
دندنام و اجنآ  رد  تیب  لها  يزور  دنچ  دوب و  هتـسویپ  دیزی  يارـس  هب  هاگلزنم  نآ  دـندروآ و  دورف  هناگادـج  ییارـس  رد  ار  تیب  لها  هک 

. تسا هداد  ياج  ار  تیب  لها  قشمد  ریغصلا  باب  رد  دیزی  سپس 
هب ص 144  نازحالا ، ضایر  رد  یلو  دـشن ، تفای  ار  لاسدرخ  كدوک  نیا  مان  اهباتک  رگید  ۀـبکاسلا و  ۀـعمدلا  مومهملا و  سفن  رد  - 2

ناوناب  » ناونع تحت  ص309  ج 3 ، هعیرـشلا ، نیحایر  رد  و  تسا ، يرغـص  همطاف  وا  مان  هک  تسا  هدمآ  باحـصا  تافلؤم  یـضعب  زا  لقن 
. تسا هدرک  رکذ  نیسحلا  تنب  هیقر  ار  وا  البرک » تشد 

. تسا هدید  باوخ  رد  ار  ردپ  هک  هدوب  نیا  رتخد  روظنم  دیاش  - 3
ۀبکاسلا 5/141. ۀعمدلا  مومهملا 456 ؛ سفن  - 4

ص 179 . ج 2 ، یئاهب ، لماک  - 5
ص 511. ش ، 1373 ه .  لوا ، پاچ  فورعملاراد ، مق ، مالسلاهیلع ،)  ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  6 ـ

ص ق ، ه .   1414 لوا ، پاـچ  هوسا ، تاراـشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  نیدلادعـس ، نب  نسحلاوـبا  مساـقلاوبا  سوواـط ، نبا  7 ـ
رییغت .) یکدنا  اب  ،) ص 236 يرولا ، مالعا  141 ؛

اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  یگدنز 

باتک تاصخشم 

ییاضر دمحم  هدنسیون :
اونین میمش  هاگیاپ  رشان : 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  فیرش  ّنس 

، میریذـپب ار  ناشیا  دـلوت  لصا  رگا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خـیرات  ناـیم  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  فیرـش  ّنس  هراـبرد 
ساسا رب  تسا . هدش  رپرپ  ق ،  . لاس 61 ه رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ  ای  هس  ناشیا  هک  تسا  نیا  روهـشم 
یبتجم نسح  ماما  رـسمه  رتشیپ  هک  تسا  قاحـسا  ّما  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  رداـم  ماـن  یخیراـت ، ياـهباتک  یـضعب  ياههتـشون 

ردام ( 1 .) تسا هدمآرد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  دقع  هب  مالسلاهیلع )  ) نسح ماما  تیصو  هب  ناشیا ، تداهش  زا  سپ  هدوب و  مالسلاهیلع ) )
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ناشیا هینک  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگ  هب  انب  دیآیم . رامش  هب  مالـسا  تلیـضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح 
نیا رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدمآ  هّیعاضق  رفعجما  اهباتک ، یضعب  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  ردام  مان  ( 2 .) تسا هحلط  تنب 

هاشداپ موس  درگدزی  رتخد  نانز ؛ هاـش  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  رداـم  نیطبـسلا ، یلاـعم  هدنـسیون  نینچ  مه  تسین . تسد  رد  هراـب 
یمارگ ردام  دمآرد و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  جاودزا  هب  يو  دوب . هدش  ریـسا  ناریا  هب  ناناملـسم  هلمح  رد  هک  دـنکیم  یفرعم  یناریا ،

دلوت ماگنه  ناشیا  اریز  هدشن ؛ هتفریذپ  رصاعم  ناسیون  خیرات  رظن  زا  بلطم  نیا  ( 3 .) دیآیم رامش  هب  زین  مالسلاهیلع )  ) داجس ماما  ترضح 
نیا زا  دناهتـسناد . ق   . لاس 37 ه رد  ینعی  البرک ، هعقاو  زا  شیپ  لاـس  ار 23  وا  تشذگرد  خیرات  هتفر و  ایند  زا  مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما 
کی رد  اهنت  هلأسم  نیا  دشاب . هدمآ  ایند  هب  البرک  هثداح  زا  شیپ  لاس  راهچ  ای  هس  هلـصاف  رد  هک  دشاب  یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  ور ،

تسا . مالسلاهیلع ))  ) داجس ماما  ردام   ) ونابرهش زا  ریغ  یسک  نانز  هاش  مییوگب  هک  دشابیم  لح  لباق  تروص 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  يراذگ  مان 

؛ تسا هدوب  همطاف  ناشیا  یلـصا  مان  هدوب و  ترـضح  بقل  مسا  نیا  ایوگ  ( 4 .) تسا هدـش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  ـالاب  ینعم  هب  یقر »  » زا هیقر 
نامه ناشیا  هک  نیا  لامتحا  عبانم ، یخرب  ناعذا  هب  دروخیم و  مشچ  هب  رتمک  مالـسلاهیلع ) ) نیـسح ماما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  ماـن  اریز 

ناکما دناهتشاد و  مسا  ود  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  نادنزرف  زا  یضعب  عقاو ، رد  ( 5 .) دراد دوجو  دشاب ، مالسلاهیلع )  ) نیسحلا تنب  همطاف 
باتک رد  هچنانچ  دراد . دوجو  اعدم  نیا  تابثا  رب  یلیالد  زین  خیرات  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  دراد . دوجو  ناشیا  نادـنزرف  رد  زین  یمـسا  هباشت 

ردام مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  نوچ  دوب و  همطاف  مان  هب  یکچوک  رتخد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  خیرات 
هک هنوگ  نامه  تشاذـگیم . همطاف  ار  شمان  دادیم ، ناـشیا  هب  ادـخ  هک  يرتخد  دـنزرف  ره  دنتـشادیم ، تسود  رایـسب  ار  ناـشراوگرزب 

ماـن رد  زین  ناـماما  رگید  هریـس  تسا  ینتفگ  ( 6 «.) دـیمانیم یلع  ار  يو  مالـسلاهیلع )  ) یلع ماما  ناشردـپ  مارتحا  هب  دنتـشاد ، رـسپ  هچره 
. تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ 

اهتشون یپ 

لضف یلعوبا  یسربطلا ، ص216 ؛  ج2 ، اتیب ، هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرالا ، 1 ـ 
، نارهت داشرالا ، دـمحم ، نب  دـمحم  دـیفم ، 2 ـ  ص251 . ق ،  . ه  1399 ۀـفرعملا ، راد  توریب ، يدـهلا ، مـالعأب  يروـلا  مـالعا  نسحلا ، نب 
، يدهم دـمحم  يریاح ، 3 ـ  ص251 . يرولا ، مـالعا  ص200 ، ج2 ، ش ، ه .   1378 مراهچ ، پاچ  یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  تاراشتنا 

راد توریب ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نـب  دـمحم  روـظنم ، نـبا  4 ـ  ص214 . ج2 ، ش ، ه .   1363 یـضرلا ، تاروشنم  مق ، نیطبـسلا ، یلاـعم 
ش، 1379 ه .  رورـس ، تاراشتنا  مق ، ـالبرک ، هصق  یلع ، درفنم ، يرظن  5 ـ  ص293 . ج5 ، ق ، 1416 ه .  لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلاءاـیحا 

ص210. ج44 ، ق ، 1404 ه .  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، ر.ك : 6 ـ  یقرواپ ص518 .

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  هراتس 

باتک تاصخشم 

1325 یلع - ، یلاخلخ ، ینابر  هسانشرس : 
یلاخلخ ینابر  یلع  فیلات  مالسلاامهیلع / نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش : ناشخرد  هراتس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1377 1418 ه.ق =  (ع ،) نیسحلا بتکم  مق : رشن :  تاصخشم 
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روصم 367 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 کــباش : 

لایر 412000
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
همانتشذگرس 61ق -- . (س - ،) نیسح تنبهیقر  عوضوم : 

BP52/2/ر7ر2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/979 ییوید :  يدنب  هدر 

م17845-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
مهبقانم مهلئاضف و  يرکنم  مهقوقح و  یبصاغ  مهئادعءا و  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

نیدلا .  موی  یلا  نیعمجءا  سنالا  ّنجلا و  نم 
( 1 () یتمُال ٌنامءا  یتیب  لهءا  ءامسلا و  له  نامءا ال  موجنلا   : ) مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

متما . )  يارب  دنناما  نم  تیب  لها  نامسآ و  لها  يارب  دنناما  ناگراتس   : ) دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
یتیب لهءا  بهذ  اذ  إف  ضر ،  الا  له  نامءا ال  یتیب  لهءا  و  ءامـسلا ،  له  ـال  ناـمءا  موجنلا   : ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 

( 2  ( . ) ضر الا  لهءا  بهذ 
لها دندنبرب ،  تخر  نیمز  زا  نم  تیب  لها  هک  ینامز  سپ  نیمز ،  لها  يارب  دـنناما  نم  تیب  لها  و  نامـسآ ،  لها  يارب  دـنناما  ناگراتس 

دش .  دنهاوخ  دوبان  مه  نیمز 
دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  سابع )  نبا   ) قیرط زا  ّتنس ،  لها  روهشم  ملاع  مکاح ، )  )

( 3  ( . ) فالتخالا نم  یتّمُال  نامءا  یتیب  لهءا  و  قرغلا ،  نم  ضر  الا  له  ناما ال  موجنلا  )
دنفالتخا .  زا  نم  تما  ناما  نم  تیب  لها  و  ندش ؛  قرغ  زا  نیمز ،  لها  يارب  دنناما  ناگراتس 

دنا .  هدومن  تیبثت  ار  وا  حیحصت  هدرک و  ذخا  يو  زا  ار  نآ  یعمج  و  هتسناد ،  حیحص  مکاح  ار  تیاور  نیا 
( 4 ( ) ْمِهیف َْتنَءا  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهللا  َناک  ام  َو   ) ۀفیرش ۀیآ  هک  دراد  لامتحا  هدوزفا :  تیاور  نیا  رکذ  زا  دعب  فاعسالا ، )   ) باتک رد  نابص )  )
ۀیآ هچ  رگا  دـشاب .  هتـشاد  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  ( دـنکن لزان  ناشیا  رب  باذـع  ادـخ  یتسه ،  ناشیا  ناـیمرد  وت  هک  یماداـم  ربماـیپ ،  يا  )
اریز دنترضح ،  نآ  ماقم  مئاق  ندوب ،  ناما  رد  مالسلاامهیلع  تیب  لها  نکل  تسا ،  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  عجار  هفیرش 

تسا .  مالسلاامهیلع  تیب  لها  زا  وا  وا و  زا  مالسلاامهیلع  تیب  لها  ثیداحا ،  زا  یضعب  قبط 
دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرعشا )  یسوموبا   ) قیرط زا  مکاح  زین 

 ، یتیب لهءا  بهذ  اذ  ءامـسلا و إ  لهءا  بهذ  موجنلا  تبهذ  اذ  إف  ضر ،  الا  له  ـال  ناـمءا  یتیب  لـهءا  و  ءامـسلا ،  لـه  ـال  ناـمءا  موجنلا  )
ضر : )  الا  لهءا  بهذ 

یماگنه و  دنوش ،  یم  دوبان  مه  نامسآ  لها  دنوش  دوبان  ناگراتس  یتقو  دننیمز ،  لها  ناما  نم  تیب  لها  و  نامـسآ ،  لها  ناما  ناگراتس 
دش .  دنهاوخ  دوبان  مه  نیمز  لها  دندنبرب ،  تخر  نیمز  زا  نم  تیب  لها  هک 
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نامسآ زا  هک  دنتسه  یناشخرد  ناگراتـس  دنـشاب ،  هک  نامز  ره  اجک و  ره  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ساسا ،  نیا  رب 
دنزاس .  یم  نشور  ار  قلخ  تیاده  ریسم  دنشاپ و  یم  رون  تلیضف 

 ، دراد رارق  امـش  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ماش ،  ناشخرد  ةراتـس   ) ماـن اـب  هک  رـضاح ،  باـتک 
همادا رد  دوخ ،  ّتیمولظم  اب  هک  یکدوک  دنک ؛ یم  بلقنم  ار  یلدگنس  ره  نآ  ۀعلاطم  هک  تسا  یمولظم  موصعم و  لفط  رابمغ  همانیگدنز 
دیواج دنـس  هللا ، )  امهنعل   ) دـیزی هیواعم و  زبس  خاک  رانک  رد  وا  کچوک  ربق  هتخاس و  اوسر  دـبا  يارب  ار  نیملاـظ  اروشاـع ،  نینوخ  ماـیق 

اهنآ زا  میرک  نآرق  هک  دشاب  یم  يوما  دیلپ  نادناخ  ملاظم  رگاشفا  و  نیعمجا ، )  مهیلع  هللا  مالس   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  ّتیمولظم 
تسا .  هدرک  ( 5  ( ) هنوعلم ةرجش   ) هب ریبعت 

ار ملظ  خاک  ات  هک  هبارخ ،  رد  دیباوخ 
دنک ور  ریز و  دوخ ،  یمیتی  ۀلان  اب 

یثیدح هب  ار  نخس  نادناخ ،  نیا  نانمشد  ناگدید  يروک  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نارادتسود  مشچ  ییانشور  يارب 
میشخب :  یم  تنیز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(6  ( ) باذعلا نم  نامءا  دمحم  ۀیالولاو ال ل  طارصلا ،  یلع  زاوج  دمحم  لآ  ّبح  و  راّنلا ،  نم  ةءارب  دمحم  لآ  ۀفرعم  )
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نتشاد  تسود  و  تسا ،  شتآ  زا  تئارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تخانـش  تفرعم و 

دشاب .  یم  باذع  زا  ناما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  يربنامرف  يوریپ و  و  طارص ،  لپ  زا  روبع )  ) ۀگرب
باتک  فیلءات  ببس 

هدنیآ رد  تفر  یم  دصرددص  لامتحا  هک  يا  هنوگ  هب  دش ،  ضیرم  تّدـش  هب  منادـنزرف  زا  یکی  هک  دوب  یـسمش  ياهلاس 57-56  ابیرقت 
هللادـبعابا ءادهـشلادّیس  ترـضح  هنادزان  هب  لّسوت  يو ،  تاروتـسد  هب  لمع  رتکد و  هب  هعجارم  زا  سپ  دـیآ .  دوجو  هب  شندـب  رد  یـصقن 

نآ رابمغ  یناگدنز  هرابرد  یباتک  مدنزرف ،  يدوبهب  زا  سپ  هک  مدرک  رذن  هدرک و  ادیپ  مالسلا  هیلع  هّیقر  ترضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا 
مسیونب .  هنادزان 

زا سپ  نآ ،  یپ  رد  تفرگ و  افـش  مدنزرف  ملـس ، )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و   ) ناشخرد ةراتـس  نیا  تایانع  هب  هللادمحلا 
دش .  يروآ  عمج  ثیدح  خیرات و  بتک  يالبال  زا  مزال  ياهتشاددای  دایز و  تاعلاطم 

هکنیا ات  تشذگ ،  اهتـشاددای  يروآ  عمج  خیرات  زا  يدایز  تّدـم  هنوگنیدـب  دـش و  یمن  مهارف  اهتـشاددای  نآ  پاچ  قیفوت  فصولا ،  عم 
هب ترـضح ،  نآ  لماک  یناگدـنز  لماش  مالـسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   ) باتک لّوا  دـلج  پاـچ  زا  سپ 

 ( نایتشدرز نایمیلک و  نایحیسم ،  ّتنُس ،  لها  نایعیش ،  هب  تبسن  تمارک  ۀمیمض 240 
رورـش نتف و  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  ادـخ  هک  مرـسمه -  يزور  باـتک ،  نآ  زا  مالـسلاامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  نارادتـسود 
مّرحم زا  لبق  رّکذت ،  نیا  دینک .  لمع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هرابرد  ناتدوخ  رذـن  هب  امـش  هک  داد  رّکذـت  دـیامرف - ظفح  نامزلارخآ 

زاب راک ،  جراخم  تالکـشم و  ۀشیدنا  یلو  منک .  عورـش  ار  باتک  هک  متفرگ  میمـصت  یبش  تفرگ .  تروص  ق .  لاس 1418 ه . - مارحلا 
ریخءات هب  همه  نیا  راک ،  هکنیا  زا  لاح  نیع  رد  درب .  شیپ  راک  عورـش  زا  ّتقوم  فارـصنا  هب  دّدـجم  میمـصت  ّدحرـس  ات  ارم  هدـش و  عناـم 

هک مدرک  هراختـسا  راک  عورـش  يارب  سپـس  هدومن ،  یلّـسوت  حبـص  زامن  زا  سپ  اذـل  مدوب ،  تحاران  داتفا ،  یم  بقع  هب  مه  زاب  هداـتفا و 
ددرگ .  لیطعت  اتّقوم  ای  دوش  ادا  رذن  هک  تسا  تحلصم 

دودز :  لد  زا  ار  بارطضا  دیدرت و  ّکش و  هنوگ  ره  ّجح ،  ةروس  زا  ۀیآ 31 
( ِقیتَعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفوْیلَو  )

تسا . )  هبعک  ۀناخ  هک  ادخ  یمیدق  ۀناخ  هب  دننک  فاوط  هک  دیاب  و  دوخ ،  ياهرذن  هب  دننک  افو  هک  دیاب  (و 
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دش .  یط  یبوخ  یمارآ و  هب  راک  هللادمحلا  مدرک  راک  هب  عورش  زور  نامه 
ّرُد زوسناج  همانیگدـنز  زا  يا  هشوگ  مک ،  تعاضب  اب  هک  داد  قیفوت  نیرتمک ،  نیا  هب  هک  مرازگـساپس  رکاش و  ار  گرزب  يادـخ  کنیا  و 

ّتیمولظم زا  يا  هدرپ  هدرک و  وگزاـب  مالـسلا  هیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ناتـسود  يارب  ار  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  ماـش  میتی 
رکشلا .  هل  دمحلا و  مشک و هللا  ریوصت  هب  ار  نانآ  نانمشد  ملاظم و  مالسلا و  مهیلع  هللا  لآ  زادگناج 

هاش هشوگ  رگج  گرم  زا  تشگ 
هایس ماش ،  بش  يور  دبا  ات 

نادیهـش نوخ  هژیوب  ادخ  هار  رد  هدـش  هتخیر  كاپ  ياهنوخ  مقتنم  اهناسنا و  گرزب  یجنم  لوبق  دروم  کچوک ،  سب  رثا  نیا  تسا  دـیما 
ددرگ .  عقاو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀّجحلا  مظع  الا  هللا  ۀیقب  ترضح  البرک ، 

يرمق يرجه  مّظعملا 1418  نابعش  هدزای 
یسمش هام 1376  رذآ  قباطم 21 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دلوت  زورلاس 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  مرح  مق - 

یلاخلخ ینّابر  یلع 

خیرات قاروا  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لوا :  شخب 

 ( مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  ةرابرد  یخیرات  ذخءام  نیرتمیدق  )
دسیون :  یم  خیراوتلا  بختنم  رد  يرمق )  يرجه  لاس 1352  ياّفوتم   ) یناسارخ مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم   1

بانج نم ،  هطـساوالب  یّما  ّدج  دومرف :  ریقح  هب  تسا  فرـشا  فجن  نیلّـصحم  املع و  ۀلمج  زا  هک  یماش  یلع  دّمحم  خیـش  لیلج ،  ملاع 
فیرش و رایسب  هدوب و  نوزفا  دون  زا  شفیرش  نس  يدهلا و  ملع  یـضترم  دّیـس  هب  دوش  یم  یهتنم  شبـسن  هک  یقـشمد ،  میهاربا  دّیـس  اقآ 

دنتشادن .  روکذ  دالوا  دنتشاد و  رتخد  هس  دندوب ،  مرتحم 
ربق و نایم  دیوگب  یلاو  هب  وگب  تردـپ  هب  دومرف  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  تنب  هّیقر  بانج  ناشیا  گرزب  رتخد  یبش 

دنک .  ریمعت  ارم  دحل  ربق و  دیایب و  تسا ؛  ّتیذا  رد  نم  ندب  و  هداتفا ،  بآ  نم  دحل 
نیمه زاب  دّیس  یطسو  رتخد  مّود ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  باوخ  هب  نّنست  لها  تارضح  سرت  زا  دّیـس  و  درک ،  ضرع  دّیـس  هب  شرتخد 

 ، تفگ ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیـس  رتکچوک  رتخد  موس ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  نانچمه  وا  و  تفگ ،  ردپ  هب  دـید .  ار  باوخ 
يدرکن رادربخ  ار  یلاو  ارچ   : ) دندومرف باتع  قیرط  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  هرّدخم  دّیـس ،  دوخ  مراهچ ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  اضیا 

 . )! ؟
دنورب و هعیـش ،  یّنـس و  زا  ماش ،  ياحلـص  املع و  درک  رما  یلاو  درک .  لقن  ماش  یلاو  يارب  ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  دّیـس  حـبص 

سّدقم ربق  دورب و  سک  نامه  ( 7  ) دش زاب  سّدقم  مرح  برد  لفق  سک  ره  تسد  هب  هاگنآ  دننک ،  رب  رد  فیظن  ياهـسابل  دـننک و  لسغ 
دننک .  ریمعت  ار  رّهطم  ربق  ات  دروایب  نوریب  ار  شرّهطم  دسج  دنک و  شبن  ار  وا 

هب رگم  دشن  زاب  کی  چـیه  تسد  هب  لفق  دـندرکرب .  رد  فیظن  سابل  هدومن و  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنـس ،  هعیـش و  ياحلـص  ناگرزب و 
روبزم دّیـس  هکنآ  ات  دـش  یمن  رگراک  دز  یم  ربق  رب  گـنلک  سک  ره  دـندش ،  فّرـشم  مرح  هب  هک  مه  دـعب  میهاربا .  دّیـس  موحرم  تسد 

دحل نایم  هرّدخم  نینزان  ندب  دندید  دنتفاکـش ،  ار  دحل  دندرک و  تولخ  ار  مرح  دـعب  دـش .  هدـنک  ربق  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  گنلک 
تسا .  هدش  عمج  دحل  نایم  يدایز  بآ  نکل  دشاب ،  یم  ملاس  حیحص و  همّرکم  ةرّدخم  نآ  نفک  و  دراد ،  رارق 
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تشاد و هگن  دوخ  يوناز  يالاب  مسق  نیمه  زور  هس  داهن و  دوخ  يوناز  يور  رب  هدروآ  نوریب  دحل  نایم  زا  ار  هرّدخم  فیرـش  ندـب  دـّیس 
یفیظن یـش ء  يالاب  رب  ار  هرّدخم  ندب  دّیـس  دش  یم  هک  زامن  تاقوا  دندرک .  ریمعت  داینب  زا  ار  هرّدخم  دحل  هکنآ  ات  درک  یم  هیرگ  لصّتم 

ندـب دّیـس  دـندش .  غراف  دـحل  ربق و  ریمعت  زا  هکنآ  ات  داهن  یم  وناز  رب  تشاد و  یم  رب  زاب  غارف  زا  دـعب  درازگ .  یم  زامن  تشاذـگ و  یم 
 . وضو دیدجت  هب  جاتحم  هن  بآ و  جاتحم  هن  دش و  اذغ  هب  جاتحم  هن  دّیـس  زور  هس  نیا  رد  هرّدـخم  نیا  تمارک  زا  درک و  نفد  ار  هرّدـخم 

یفطصم .  دّیس  هب  یّمسم  دومرف  تمحرم  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  درک  اعد  دّیس  دنک  نفد  ار  هرّدخم  تساوخ  هک  دعب 
ّما فیرـش  دقرم  هّیقر و  فیرـش  دـقرم  هّیبنیز و  تیلوت  مه  وا  و  تشون ،  ینامثع  دـیمحلادبع  ناطلـس  هب  ار  ارجام  لیـصفت  یلاو  نایاپ ،  رد 

قباس میهاربا  دّیس  رسپ  یفطصم  دّیس  اقآ  رـسپ  ساّبع  دّیـس  جاح  ياقآ  مه  العف  دومن و  راذگاو  دّیـس  هب  ار  مالـسلاامهیلع  هنیکـس  موثلک و 
تسا .  هفیرش  نکاما  نیا  تیلوت  يّدصتم  رکذلا 

(8  . ) تسا هداتفا  قاّفتا  داتشه  تسیود و  رازه و  ۀنس  دودح  رد  هّیضق  نیا  ایوگ  دیوگ :  یم  سپس  یناسارخ  مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ 
یم يو  تسا .  قوف  ۀّیـضق  دی  ؤم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ییارجام  تامارک  تازجعم و  باتک  رد  زین  یناسارخ  يداه  دّیـس  هللا  تیآ  موحرم 

دسیون : 
رم الا  رخآ  دیشخبن .  دوس  یلو  درک  اوادم  یتّدم  يو  دیزگ .  ار  ام  ناشیوخ  زا  یکی  تسد  رام  ناهگان  هک  میدوب  هدیباوخ  ماب  تشپ  يور 
 ، داد ناشن  وا  هب  ار  یگدز  رام  لحم  نوچ  تسا ؟  هدـیزگ  رام  ار  وا  تسد  ياـجک  تفگ :  دـمآ و  اـم  دزن  ریمالادـبع  دّیـس  ماـن  هب  یناوج 
زا هک  تسا  یتمارک  طقف  ییاود ؛  هن  مراد و  ییاعد  هن  نم  تفگ  سپـس  دش .  بوخ  درد  لحم  یّلکب  دز و  عضوم  نآ  هب  یتسد  هلـصافالب 
 . دوش یم  بوخ  میراذـگب  نآ  هب  تشگنا  ای  ناهد  بآ  رگا  دـشاب  رام  ای  برقع  ای  روبنز  زا  هک  یّمـس  ره  تسا :  هدیـسر  ام  هب  ام  دادـجا 

زور هس  ار  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  دسج  داتفا  هّیقر  ترـضح  فیرـش  ربق  هب  بآ  هک  یعقوم  ماش  رد  ام ،  ّدج  هک  تسا  نیا  زین  شتهج 
(9  . ) تسا هدنام  لسن  دعب  السن  شدالوا  دوخ و  رد  رثا  نیا  اجنآ  زا  و  دندرک ،  ریمعت  ار  فیرش  ربق  ات  تفرگ  تسد  يور 

خیرات نآ  زا  شیپ  لاس  دنا  دصیـس و  هب  مک  تسد  نآ  يانب  ۀقباس  تسا ،  هداد  خر  نآ  اب  طابترا  رد  قوف  تفگـش  ناتـساد  هک  يدقرم   2
ددرگ .  یم  زاب  رضاح ) نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  دودح 4  ینعی  )

دنک :  یم  لقن  مهد ،  باب  ننملا ،  باتک  رد  لاس 397 ق ، )  هب  یّفوتم   ) ینارعش هب  روهشم  يرصم ،  یعفاش  دمحا  نب  باّهولادبع 
فورعم مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  دقرم  هب  هک  دراد  دوجو  يدقرم  هعقب و  قشمد ،  عماج  دجـسم  کیدزن 

تسا :  هتشون  نینچ  دقرم ،  نیا  هاگرد  رد  عقاو  یگنس  يور  رب  تسا . 
مالسلااهیلع  ۀَّیَقُر  دیهَّشلا ،  ِْنیَسُحلا  ُْتِنب  َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِّیبّنلا  ِلِآب  ْتَفِّرُش  ٌۀَعُْقب  ُْتیَبلا  اَذه 

مالـسلااهیلع هّیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ملـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ  دورو  هب  هک  تسا  یناکم  هناـخ  نیا  )
(10  ( . ) تسا هتفای  تفارش 

یلب :  دهد ؟  یم  ناشن  مالسلااهیلع  هّیقر  زا  ییاپّدر  زین   ( 397 ق  ) نامز نیا  زا  شیپ  خیرات  ایآ 
لماک جرا  رپ  باتک  رد  یـسوط ،  نیدلاریـصن  هجاوخ  رـصاعم  يربط ،  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدلادامع  ریـصب ،  دقان  ریبخ و  خّروم   3

هک :  دنک  یم  لقن  یئاهب 
ره دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریسا  تلاح  رد  تّوبن  نادناخ  نانز 

هلاسراهچ دوب  یکرتخد  دندروآ .  دیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دیآ ،  یم  زاب  تسا  هتفر  رفس  نالف  هب  وت  ردپ  هک  دنداد  یم  هدعو  ار  یکدوک 
ناکدوک نانز و  دوب .  ناشیرپ  تخس  مدید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  نیـسح  نم  ردپ  تفگ :  دش و  رادیب  باوخ  زا  یبش  ، 

تساخرب .  ناشیا  زا  ناغف  دنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج 
ردپ رس  دنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ  تسا .  نینچ  ارجام  هک  دندرب  ربخ  درک .  لا  ؤس  ارجام  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  دوب ،  هتفخ  دیزی 
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دنداهن .  هلاسراهچ  رتخد  نآ  رانک  رد  دندروایب و  ار  سّدقم  رس  نآ  سپ  دنهن .  وا  رانک  رد  دنروایب و  ار 
درک میلست  قح  هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآرب و  دایرف  دیسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رس  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیسرپ 

(11 . )
هدومن هدافتـسا  یناوارف  شزرااب  عبانم  زا  نآ  شراگن  رد  و  هدرک ،  فیلءاـت  لاس 567 ه . -  رد  ار  ریظن  مک  باتک  نیا  يربط  نیدـلا  ءالع 

تیب لها  نانمشد  تسد  هب  رگید  یخرب  و  هتفر ،  نیب  زا  راگزور  شکاشک  رد  یخرب  تسا ؛  هدیسرن  ام  تسد  هب  اهنآ  بلغا  هنافّسءاتم  هک 
تسا .  هدش  قیرح  همعط  مالسلا  مهیلع 

لیلج مّلکتم  ریرحن  بّردتم  ریبخ  رهام  ملاع  خیش  يربط ،  نیدلا  دامع  هتشون  یئاهب ،  لماک  باتک  دسیون :  یم  ( 12  ) یمق ثّدحم  موحرم 
يروآ عمج  رب  فورصم  خیـش  تمه  لاس  هب 21  بیرق  هدـش و  مامت  ۀنـس 675  رد  هک  تسا  هدیافرپ  یباتک  هماّهف ،  لضاف  لیبن و  ثّدـحم 
ِخَُـسن هک  دوش  یم  مولعم  باتک  نآ  عضو  زا  دـیازفا :  یم  سپـس  تسا .  هدرک  فیلءات  رگید  باتک  دـنچ  نآ  يانثا  رد  هچ  رگا  هدوب ،  نآ 
جرارپ باـتک  هتفر ،  تسد  زا  ِعباـنم  نآ  زا  یکی  هک  دـنک  یم  هراـشا  هاـگنآ  تسا .  هدوب  دوجوم  وا  دزن  باحـصا  يامدـق  بتک  لوـصا و 

يربط نیدلا  دامع  و  دـشاب ،  یم  ّتنـس  لها  ياملع  زا  ینومءام ،  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  مساق  فیلءات  هک  تسا  هیواعم  بلاثم  رد  ۀـیواحلا 
تسا .  هدرک  لقن  باتک  نآ  زا  ار  هلاس  هس  رتخد  نیا  تشذگرس 

ددرگ .  یم  زاب  ام  نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  تفه  دودح  هب  خیرات ،  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  يارجام  هب  هراشا  هقباس  هنوگنیدب ، 
؟  تفرگ غارـس  خیرات  قامعا  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هّیقر  زا  یمان  تفر و  رتشیپ  ناوت  یم  مه  زاب  ایآ 

تسا .  تبثم  باوج  مه  زاب 
فوهل روهشم  باتک  هدمآ ،  نایم  هب  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  زا  یمان  اروشاع ،  تانایرج  حرـش  نمـض  نآ ،  رد  هک  يرتنهک  ذخءام   4
یثیدح نوتم  هب  وا  رایـسب  هطاحا  عالطا و  هک  تسا  ق )  ياّفوتم 664 ه . -  ) سوواط نبدیس  هللا  ۀیآ  ردقلا ،  لیلج  خّروم  ثّدحم و  ۀتـشون 

تسا  ریگمشچ  زاتمم و  هعیش ،  مالسا و  یخیرات  و 
بنیز و دومرف و  داریا  ار  لیلخ ) . . .  نم  کل  ّفُا  رهد  ای   ) فورعم راعشا  هک  ینامز  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترـضح  دسیون :  یم  دیس 
ای ِتنءا  و  موثلک ،  ّما  ای  هاتخا  ای   : ) دومرف هدرکربص و  هب  رما  ار  نانآ  ترـضح  دنتـشادرب ،  هلان  هیرگ و  هب  داـیرف  مالـسلا  ّنهیلع  مرح  لـها 
الو اهجو  ّیلع  نشمخت  اْبیَج و ال  یلع  نققـشت  الف  ُْتِلُتق  انءا  اذ  َنْرُْظنُا إ  بابر ،  اـی  ِتنءا  و  ۀـمطاف ،  اـی  ِتنءا  و  ۀـّیقر ،  اـی  ِتنءا  و  بنیز ، 
هب نم  هک  یناـمز  باـبر ،  يا  وت  و  همطاـف ،  يا  وت  و  هّیقر ،  يا  وت  و  بنیز ،  يا  وت  و  موثلک ،  ما  مرهاوـخ  ینعی  ( 13  . ( ) ارجه یلع  نلقت 
دینارن .  نابز  رب  تسا )  راگزاسان  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  هک   ) اوران یمالک  دیشارخن و  يور  دینزن و  كاچ  نابیرگ  مگرم  رد  مدیسر  لتق 

تسا .  هدش  يراج  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نابز  رب  هّیقر  ترضح  مان  لقن ،  نیا  قباطم 
لقن هب  ةّدوملا ص 335-333  عیبانی  باتک  رد  ياّفوتم 1294ه . - یفنح ،  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلـس  هک  تسا  یبلطم  لقن ،  نیا  دـّی  ؤم 

تسا .  هدروآ  فنخموبا  هب  یّمسم  لتقم  زا 
لفط تداهش  ّتیفیک  حرش  زا  سپ  ( 11/633 قحلا :  قاقحا  ص 346 و  ةّدوملا :  عیبانی   ) يزودـنق لقن  قباطم  فنخموبا  هب  بوسنم  لتقم 

دیوگ :  یم  ههام  شش 
ُمالَّسلا : ) یّنِم  ّنکیلع  یتَیب  َلهءا  ای  بنیز ؛  ایَو  ُۀَِکتاع  ای  َو  ۀیقر ،  ای  و  ُۀنیکَس ،  ای  َو  َموثلُک ،  مُا  ای  يدان :  ُمث 

(14 ( . ) ظفاحادخ متفر ،  زین  نم  نم ،  تیب  لها  يا  بنیز ،  يا  هکتاع ،  يا  هّیقر ،  يا  هنیکس ،  يا  موثلکُّما ،  يا  دروآرب :  دایرف  هاگنآ  )
دای مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀّیقر  زا  نآ  رد  هک  رتیمیدـق  یکردـم  داد و  همادا  ار  خـیرات  رد  رقهقت  ِریـس  هنوگ ،  نیمه  هب  ناوت  یم  ایآ 

تسج ؟  زاب  دشاب ،  هدش 
لوط رد  هک  تسا  یهورگ  تسا ؛  هدز )  تراغ  هدیدمتس و   ) هورگ کی  هعیش ،  هک  تسین  هدیشوپ  عّیشت ،  مالسا و  خیرات  هب  نایانشآ  رب   5

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 905 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع و راثآ  و  هتشگ ،  دیهش  شـصخاش  لاجر  نید و  نایاوشیپ  هتفرگ ،  رارق  هنایـشحو  ياهزواجت  موجه و  فده  اهراب  اهراب و  خیرات ، 
رد لرغط  يزوسباتک  راتـشک و  لاس 423 ق ،  هب  ير  رد  يونزغ  دومحم  روهـشم  يزوسباتک  هب :  دیرگنب   ) تسا هدش  هدـنازوس  شیخیرات 
رد ینامثع  روهشم  مکاح  راّزَج )  ) ياهیزوسباتک اهراتشک و  یسودرف و . . .  يردبرد  ریزو و  کَنَسَح  ناتساد  یسوط ،  خیـش  رـصع  دادغب 

نانبل و . ) . . .  بونج  رد  تاماش ، 
هتـشادن و دیاب -  دیاش و  هکنانچ  ار - یخیرات  ثداوح  زا  يرایـسب  تبث  لاجم  الوا  جنر ،  دردرپ و  خیرات  نیا  يانزارد  زا  رذگ  رد  هعیش ، 

تیمولظم هنیـشیپ  زا  یکاح  هک  یبوتکم )  تاعالطا   ) زا هتـسد  نآ  هژیوب   ) ار شیوخ  یخیرات  ذـخآم  راثآ و  زا  هظحالم  لباق  یـشخب  اـیناث 
راـثآ نآ  زا  یـشخب  اـهنت  هدـنام ،  شیارب  هچنآ  تسا و  هداد  تسد  زا  دـشاب ) یم  روـج  ياـهتموکح  ملاـظم  تواـسق و  هعیـش و  ریظن  مـک 

هن یتاروهشم   ) تروص هب  هعیـش ،  ّتینهذ  رد  نونکا  هدش و  لقن  هنیـس  هب  هنیـس  یهافـش ،  هنوگ  هب  هک  تسا  یتاعالطا  اب  هارمه  بوتکم ، 
تسا .  دوجوم  دنسلا ) لوهجم  ای  دنتسم  نادنچ 

زا هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  نوچ  یتیصخش  تشونرس  هرابرد  ام  دنتسم  بوتکم و  تاعالطا  هک  تسین  تهجیب 
یعضو نینچ  اب  تسا و  رفص  دح  رد  ابیرقت  مک و  رایسب  اروشاع ) تضهن  رد  ترـضح  نآ  مهم  رایـسب  شقن  ردق و  تلالج  دوجو  اب   ) ماش

تسا .  مولعم  رگید  مالسلاامهیلع )  هّیقر  موثلک و  ما  نوچمه   ) نارگید فیلکت 
هب تبـسن  عالطا  دوبمک  ای  یخیرات  عاطقنا  تسـسگ و  یعون  اـب  ار  دوخ  هک   ) هلـصوح خارف  نیبزیت و  ناـققحم  هفیظو  یطیارـش ،  نینچ  رد 

( دننیب یم  وربور  تایئزج ، 
انایحا و  عوضوم ،  هرابرد  هنالوجع  تواضق  دـننیزگ ،  یمرب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناـیامن  قّقحم  اـی  ناـقّقحم  زا  یخرب  هک  یهار  تسیچ ؟ 

تادنتسم رب  روبزم  تاعالطا  يانتبا  مدع   ) ای ثحب )  لباق  ِتاداعبتـسا  تاناسحتـسا و   ) یخرب هناهب  هب  دوجوم  تاروهـشم  تاعالطا و  ِیفن 
 ، درب یمن  يدایز  هنو  ؤم  هدوب و  مه  ناسآ  نآ  یط  هک  هار -  نیا  اـّما  دراد .  هارمه  هب  زین  زا  يرکفنـشور  زا  یتسژ  هاـگ  هک  تسا ،  يوق ) 

نآ .  تالضعم  ّلح  ات  دنام  یم  هلئسم  تروص  ندرک  كاپ  هب  رتشیب 
تسا نیا  دنراد ،  ار  نآ  ندومیپ  تّمه  ریذپان ،  یگتسخ  هلصوحرپ و  ناقّقحم  اهنت  دنرامش و  كدنا  نآ  ناگدنیوپ  هتبلا  هک ،  يرگید  هار 
میور ورف  خیرات  قامعا  هب  فرژ )  یقیقحت  عیسو و  یعّبتت   ) کمک هب  هتـسب ،  تّمه  رمک  هنالوجع ،  ياهراکنا  ّدر و  ياج  هب  میـشوکب  هک 

لولدم موهفم و  قوطنم و  رد  ّتقد  و  راگزور ،  نآ  يارعـش  نیواوَد  یتح  تغل و  ثیدح و  هریـس و  ریـسفت و  خـیرات و  بتک  رد  روغ  اب  و 
طاقن فارـشا ،  هطاحا و  نیا  ددـم  هب  میبای و  فارـشا )  هطاحا و   ) راگزور نآ  ِيوترازه  تاـیعقاو  رب  اـهنآ ،  تاـیوتحم  یمازتلا  یقباـطت و 

هک :  میشاب  هتشاد  هجوت  مینک و  وفر  ار  خیرات  هدنژ  كاچ و  كاچ  هماج  میزاسرپ و  ار  خیرات  یلاخ 
 ( ندوبن  ) لیلد زگره  نتفاـین )   ) ـالّوا هداد ،  خر  هعیـش  خـیرات  رد  هک  يرّرکم  ياهدـیاقع  شیتفت  اـهروسناس و  اـهیزوسباتک ،  هب  هجوت  اـب 

امّلسم دوب ،  يزیچ  رگا   ) َناَبل َناک  ول  قطنم  هب  اج  همه  ناوت  یمن  ایناث  دوجولا . ) مدع  یلع  ّلدی  نادجولا ال  مدع  حالطـصا :  هب  و   ) تسین
افرـص و  یگداسب -  یتسیابن  اثلاث  درک .  راکنا  هدزباتـش -  هنالوجع و  ار -  دنـسلا  لوهجم  تاروهـشم  تسُج و  کّسمت  دـش ) یم  راکـشآ 

اسب هچ  اریز  تشاگنا .  تاّیلعج  تافارخ و  خنس  زا  درک و  در  ار  دوجوم  تاعالطا  هّجوم -  ارهاظ  تاناسحتـسا  ای  تاداعبتـسا  یخرب  يور 
نآ ندش  نشور  اب  دشاب و  هیـضق  ِموتکم  ِبناوج  تاهج و  یخرب  زا  ام  تلفغ  ای  یعالطا  یب  لوصحم  روبزم ،  ياهناسحتـسا  ای  اهداعبتـسا 
قفا رد  يا  هزات  تشادرب  ای  داد و  دهاوخ  سکعلاب )  ای  و   ) هیضق شریذپ  هب  ار  دوخ  ياج  اهداعبتسا  هدش  ضوع  الوصا  ام  لیلحت  بناوج ، 

دش .  دهاوخ  رهاظ  ام  دید 
غورد و اموزل  دراد ،  دوجو  ربتعم  ریغ  عبانم  هب  یکتم  ای  دـحاو  ربخ  تروص  هب  انایحا  هک  مه  یتاـعالطا  یتح  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اـعبار 

دروم عیـسو ،  قیقحت  شهوژپ و  کی  نایرج  رد  مامت ،  هلـصوح  اب  هنالوجع )  راکنا   ) ياج هب   ) زین ار  اهنامه  دیاب  اذل  تسین و  قح  فالخ 
ضراعت  ) هنودرگ رد  ای  تسج ،  هرهب  اهنآ  زا  قیقحت  خن  رس  تروص  هب  انایحا  دز و  کحم  ار  ناشمقُس  تحص و  داد و  رارق  قیقد  یـسررب 
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تفرگ .  راک  هب  حِّجَُرم  دّی و  ؤم  ناونع  هب  ار  اهنآ  ضراعم ، )  لیالد   ) يدنب فص  و  ّهلدا ، ) 
یفن و یّتح  و  تسا )  مناد )  یمن   ) دهاوخ یمن  لیلد  هک  هچنآ  و   ) دهاوخ یم  لیلد  زیچ ،  ره  ِتابثا )  ) نوچمه زین ،  راکنا ) یفن و   ) الوصا
یلقع و ياـهلیلحت  هیزجت و  یخیراـت ،  تاـقیقحت  هصرع  رد  دـنچ  ره  هک  مینکن  شوـمارف  و  تاـبثا .  اـت  درب  یم  يرتـشیب  هنو  ؤـم  راـکنا ، 

نیع رد  اّما  تفریذـپ ،  یلقع  مّلـسم  لوصا  فالخ  رب  ار  يزیچ  یتسیابن  دراد و  ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  ینهذ ،  ياهناسحتـسا  اهداعبتـسا و 
 ( یخیرات میقتسمریغ  میقتسم و  كرادم  دانسا و  رد  هدرتسگ  فرژ و  قیقحت  عّبتت و   ، ) هصرع نیا  رد  ار  رخآ  فرح  هک  تسناد  دیاب  لاح 

(15  . ) دنز یم 
ذخآم زا  يا  هراپ  هب  تسین .  انثتـسا  میتفگ  هچنآ  زا  زین  مالـسلاامهیلع ،  نیـسحلا  تنب  ۀـّیقر  ینعی  رـضاح ،  باـتک  رد  ثحب  دروم  عوضوم 

ناوت یم  مه  زاب  فوهلو ،  یئاهب  لماک  ۀتشون  رب  هوالع  ایآ  مینیبب  میدرک .  هراشا  نیا  زا  شیپ  ترـضح ،  نآ  دوجو  رب  ّلاد  ِیخیرات  ِنهک 
رتشیب قیقحت  عّبتت و  اب  امّلـسم  تسا و  تبثم  خساپ  هناتخبـشوخ  تسج ؟  مالـسلا  هیلع  هّیقر  ترـضح  زا  رتنهک  ییاپّدر  رتشیب ،  عّبتت  ِددـم  هب 
رالاس هدیـشک  متـس  هدیدجنر و  نادنزرف  لیخ  رد  ام - عّبتت  بسح  رب  هک -  يذخءام  نیرتمیدق  دمآ .  دـهاوخ  تسد  هب  يرگید  كرادـم 

هدیـصق دهد ،  یم  ربخ  مالـسلاامهیلع )  هنیکـس  رانک  رد   ) مالـسلاامهیلع هّیقر  هب  موسوم  يرتخد  دوجو  زا  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نادیهش 
تسا .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  گرزب  یباحص  هریمَع ،  نب  فیس  كانزوس 

تسا هعیش  روهشم  هتسجرب و  نایوار  زا  مالسلاامهیلع و  مظاک  ماما  قداص و  ماما  راوگرزب  باحـصا  زا  یفوک ،  یعخن  هریمَع  نب  فیـس   6
رد  ) دواد نبا  لاوق ، )  الا  هصالخ  رد   ) یّلح ۀمالع  لاجر ، )  رد   ) یشاجن تسرهف ، )  رد   ) یـسوط خیـش  نوچ  یگرزب  ناسانـش  لاجر  هک 

خیاشم زا  هتـسد  نآ  زا  ار  يو  شیوخ  تسرهف  رد  میدن  نیا  دـنا .  هدرک  حیرـصت  يو  تقاثو  هب  هزیجو )  رد   ) یـسلجم همالع  و  لاجر ، ) 
هک دناد  یم  یباتک  بحاص  ار  يو  شیوخ ،  لاجر  رد  یسوط  خیـش  دنا .  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ار  هقف  هک  درمـش  یم  هعیش 

هعیـش ریهـش  نایوار  زا  یتسیل  هّیلاجرلا ،  دـئاوفلا  رد  مولعلارحب  دّیـس  موحرم  تسا و  هدرک  تیاور  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  رد 
 ، هریمع نب  فیـس  تسا .  هداد  تسد  هب  دـنا  هدرک  لـقن  تیاور  يو  زا  هک  ار  نمحرلادـبع )  نب  سنوـی  ریمع و  یبا  نب  دـمحم  نوـچمه  )

جیار ننـس  زا  لاس ،  لوط  رد  نآ  تئارق  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب   ) اروشاـع فورعم  تراـیز  ناـیوار  هلمج  زا  نینچمه 
(16  . ) دشاب یم  نایعیش  نایم 

علطم :  اب  هک  دراد  يزوسرپ  دنلب و  هماکچ  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  ياثر  رد  هریمع ،  نب  فیس  يراب ، 
يرذعاف انبصءا  نمب  بئاصملا  ّلج 

يرصقاف ۀمالملا  نع  و  هذه ،  ای 
تسا .  هدنازوس  هتخوس و  اتقیقح  هک  دوش ،  یم  زاغآ 

تیب اهنت  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  نانبل )  لـضاف  ياـبطخ  زا  ( ) 18  ) ّربش داوج  دیس  دیهـش  يو  عبت  هب  و  ( 17  ) نیما نسحم  دّیـس  هماّلع 
عمجم بحاص  و  هعیـش ،  هتـسجرب  سانـش  تغل  بیدا و  یلاجر ،  هیقف ،  یحیرط  نیدـلارخف  خیـش  اـّما  دـنا .  هدرک  رکذ  ار  هدیـصق  تسخن 

مالـسلا مهیلع  نادیهـش  رالاس  هژیوب  هللا  لآ  يادهـش  ياـثر  رد  موظنم  روثنم و  يا  هماـنگوس  هک  ( ) 19  ( ) بختنملا  ) باـتکرد نیرحبلا - 
هب باـطخ  هک  اـجنآ  دراد ؛ يا  هراـشا  دوخ  ّتیوـه  هب  احیرـص  رعاـش  نآ ،  رخآ  لـبق  اـم  تیب  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  هدیـصق  ّلـک  تسا ) 

دیوگ :  یم  رصع  تاداس 
ةریمَع ُْنبا  یَتَف  ٌفیس  ْمُکُْدیَبًع  و 

ربنق ردیح  دیبع  دبعل  ٌدبع 
تسا هدرک  دای  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  زا  رابود  نآ  رد  هک  دشاب  یم  فیس  هدیـصق  زا  ریز  تایبا  ام ،  ثحب  اب  طبر  رد  هّجوت  لباق  هتکن 

: 
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تقراف هنیکسلا  اهنع  هنیکس  و 
ّریغت ۀقرفب و  تیدتبا  امل 
اهفعضل دوسحلا  ّقر  ۀّیقر  و 

رذعی مل  يّذلا  اهرذعیل  ادغ  و 
اهدیدج دجی  موثلک  ّمُال  و 

ررکی مل  اهعومد  بیقع  مثل 
ۀیقر ۀنیکسو و  اهسنءا  مل 

ّرفزت رّسحتب و  هنیکبی 
امطاف ۀلوتبلا  مهُّما  نوعدی 

ّریحتملا هلاولا  نیزحلا  يوعد 
ٌالّدجم نیسحلااذه  انُّما  ای 

رهزم ردب  لثم  اریفع  یقلم 
امخضم ارّفعتم و  اهبرت  یف 

(20  ) رمحءا مد  عیجنب  هنامثج 

خیرات تیعمج و  ایفارغج ،  ماش ؛  مود :  شخب 

ایفارغج  . 1

دودـحم هدوب و  عبرم  رتمولیک  ربارب 115200  لیام  تعـسو 72000  هب  یتحاـسم  ياراد  دوش ،  یم  هدـیمان  هیروس  زورما  هک  ماـش ،  روشک 
(21  . ) هنارتیدم يایرد  نانبل و  هب  برغ  زا  و  یلاغشا ،  نیطسلف  ندرا و  هب  بونج  زا  قارع ،  هب  قرش  زا  هیکرت ،  هب  لامش  زا  تسا 

 . دشاب یم  ۀیروسلا )  ۀیبرعلا  ۀیروهمجلا   ) روشک نیا  یمسر  مان  تسا و  یبرع  ياهروشک  نیرتباذج  زا  یکی  هیروس 

تّیعمج  . 2

نیمجرتـم یلو  ّتیعمج ؛)  رظن  زا  ناـهج  روشک  نیموس  تصـش و   ) تسا هدوـب  رفن  رب 8350000  غلاـب  لاـس 1979 م  رد  هیروس  ّتیعمج 
دننک .  یم  یفّرعم  رفن  نویلیم  رب 12  غلاب  ار  روشک  نآ  ّتیعمج  اریخا  هیروس  داشرا  ترازو  هب  هتسباو  يروس 

ياراد نآ  مدرم   88 دنتــسه .  سکرچ  و  يروـسآ ،  كرت ،  نآ  نینکاــس  هـیقب  ینمرا و   8/2 درک ،   3/6 برع ،  روــشک  نـیا  مدرم   88
و یمسر ، )  نابز   ) یبرع زا :  دنترابع  روشک  نآ  رد  جیار  ياهنابز  دنتـسه و  یحیـسم  و 12  يزورد )  يولع ،  یّنس ،   ) یمالـسا تادقتعم 

تسا .  جیار  زین  ینمرا  يوسنارف و  نابز  دوش .  یم  هتشون  یبرع  طخ  هب  هک  يدرک 
دشاب .  یم  ّتیعمج )  رفن  اب 1097205   ) قشمد رهش  روشک  نیا  تختیاپ 

 ، سوـطرط ۀـیقذال ،  زا :  دـنترابع  زین  نآ  مهم  رداـنب  ۀـیقذال .  ةاـمح و  صمح ،  بَلَح ،  زا :  دـنترابع  هیروـس  ياهرهـش  نـیرت  تـّیعمجرپ 
(22  . ) تسا هدش  عقاو  هنارتیدم  يایرد  رانک  رد  هک  ساینابو 

خیرات  . 3
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ماش هیمست  هجو  فلا - 

دنا هتفگ  نمی  تهج  نیدب  ار  نمی  هچنانچ  دنیوگ .  ار  لامـش  ماش  و  هتفرگ ،  رارق  هلبق  لامـش  فرط  هک  دـنیوگ  ماش  تهج  نیدـب  ار  ماش 
تسا .  هتفرگ  رارق  مود  هلبق  نیمی  فرط  هک 

هتفای ترهش  وا  مسا  هب  هجیتن  رد  و  هداهن ،  وا  ار  رهـش  نآ  يانب  هتـشاد ،  تموکح  حون  نب  ماس  نیمزرـس  نیا  رب  هکنآ ،  رگید  هیمـست  هجو 
تسا .  هدش  هدناوخ  نیش  برع  یناربع و  تغل  نیس و  ینایرس  تغل  رد  و  تسا . 

هک تسا  لاخ  لاخ  دیفـس  هایـس و  زبس و  يا  هقطنم  اجنآ  نیمز  اریز  دش ،  ماش  هب  یمـسم  هک  تسا  طقن  ینعم  هب  هماش  زا  دـنا  هتفگ  یخرب 
تفای :  ترهش  اهنآ  نان  هب  اهرهش  نآ  هتخاس و  يا  هقطنم  کی  ره  هک  تشاد  رسپ  جنپ  وا  تخاس و  حون  نب  ماس  نب  مرا  نب  ماس 

 . قشمد  . 5 تسا ،  سدقملا  تیب  هک  ایلیا ،   . 4 ندرا ،   . 3 صمح ،   . 2 نیطسلف ؛   . 1

ماش تالایا  و  ماس ،  دالوا  ب - 

دش .  ثوعبم  هیحان  نامه  لها  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  دعب  دوب و  مالسلا  هیلع  سیجرج  نیمزرس  نیطسلف :   . 1
دنشاب .  یم  نوفدم  اجنآرد  ربمغیپ  داتفه  هک  تسا  نیطسلف  يوخ  ای  هقر  ای  لصوم  رد  سیجرج  ربق 

رارق ناناملـسم  يراصن و  دوهی و  هّجوت  دروم  زورما  دـنز و  یم  رود  نآ  روحم  رب  تامـس  ياـعد  هک  تسا  سّدـقم  ضرا  هقطنم  جـنپ  نیا 
مهم ياهرهـش  یخیرات  راثآ  هقطنم و  نیا  رد  فلـس  يایبنا  روبق  تسا .  ناهج  گرزب  لاجر  دهـشم  هدوب و  نیملـسم  لوا  ۀـلبق  اریز  دراد . 
تیب اهنآ  همه  زا  رتمهم  هک  دـشاب  یم  دوجوم  نآ  رد  نامیلـس و . . .  لـت  کـبلعب و  رد  هریغ  تیبلا و  لـها  سر ،  دومث ،  داـع ،  هقلاـمع ، 

يراصن دوهی و   ) یهلا نایدا  ناوریپ  مومع  هاگترایز  شیپ و  لاس  رازه  شـش  هدنز  راثآ  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  محللا و  تیب  سّدـقملا و 
دوش .  یم  بوسحم  نیملسم )  و 

ْقِّرَف قوطنم  هب  للم  نامزاس  رد  يرتشیب  يارآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  رامعتسا  تسایـس  هک  ش ،  قباطم 1330 ه . - ق  لاس 1370 ه . - رد 
تمسق و  دنداد ،  دوهی  هب  ار  یلامـش  تمـسق  دومن .  تمـسق  ود  ار  نیطـسلف  تسا  نایبرغ  هویـش  هک  نک )!  تموکح  زادنیب و  هقرفت   ) ْدُسَت
نیرتابیز زا  نآ  تختیاپ  نامع  رهـش  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  زورما  یمـشاه  ندرا  هک  برع  هب  تسا  نیطـسلف  مظعا  تمـسق  هک  ار  یبونج 

یـصاصتخا دبعم  میلـشروا  طقف  اجنآ  رد  اریز  تسا  دوهی  نیطـسلف  زا  شیب  یخیرات  راثآ  هقطنم  نیا  رد  تسا .  يزورما  یثادحا  ياهرهش 
راثآ نمحرلا و  لیلخ  محللا و  تیب  زین  تسا و  ناهج  هدنز  بهذـم  هس  ره  هّجوت  دروم  هک  سّدـقملا  تیب  هقطنم ،  نیا  رد  یلو  تسا  دوهی 

دراد .  رارق  رگید  یخیرات 
دراد سّدقم  ناکم  کی  روبزم  رهش  تسا .  بلح  قشمد و  نیب  نآ  دومن و  انب  ماس  نب  صمح  ار  یخیرات  تمظع  اب  رهش  نیا  صْمح :   . 4
ناکم نیا  دنتـسه .  نوفدـم  اجنآ  رد  احلـص  زا  يرایـسب  دومرف  دومن و  ترایز  ار  اجنآ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هک 
دادـغب رد  مالغ  ربنق  ربق  هک  تسا  نآ  حـصا  یلو  دـنناد  یم  اجنآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  ربق  یخرب  تسا و  رهـش  نآ  یمومع  رازم 

ربـق تسا .  حوـن  نب  ماـس  نب  صمح  ماـن  هب  بلح و  قـشمد و  یلبق  فرط  رد  تسا  يروهـشم  رهـش  نادـلبلا  لـقن  هب  صمح  ( 23  . ) تسا
هباحـص زا  يرایـسب  روبق  تسا و  دیلو  نبدلاخ  رـصق  اجنآ  کیدزن  تساجنآ و  رد  مثع  نب  صاع  نمحرلادبع و  شرـسپ  دـیلو و  نبدـلاخ 

دشاب .  یم  اجنآ 
تسا .  لاخلخ  رصم و  زین  هیلیبشا و  رد  عقاو  صمح  زا  ریغ  صمح  نیا 

تسا .  خسرف  هاجنپ  صمح  ات  ماش  زا  هک :  تسا  هدمآ  ورسخرصان  همانرفس  رد 
یم ابیز  رظانم  ياراد  فورعم و  اوه  بآ و  تفاطل  هب  هک  تسا  ندرا  تاعطق  زا  یکی  فیاط  دوب و  حون  نب  ماس  رـسپ  مان  ندرا  ندرا :   . 3
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دشاب . 
اجنآ رد  هتفر و  دـنیوگ  لـیلخلا  رهـش  نآ  هب  زورما  هک  يرهـش  هب  یهلا  یحو  زا  سپ  هتـسیز و  یم  ندرا  رد  لوا  لـیلخ  مـیهاربا  ترـضح 

تسا .  هتفرگ  نکسم 
ترضح تسا .  هدوب  اهنآ  ياوشیپ  نکسم  هک  هدش  قشمد  هرصان  زا  يراصن  هملک  دوب و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نکـسم  هرـصان  هیرق 

دای مان  هیرق  ناونع  اب  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  دندروخ و  اذغ  هرصان  نیمزرـس  نیا  رد  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  رـضخ 
دیامرف :  یم  هک  اجنآ  تسا ،  هدش 

ِْهیَلَع َتْذَخََّتل  َْتئِش  َْول  َلاق  هماقءاف  ضقنی  ْنَءا  ُدیُری  ارادِج  اهیف  ادَجَوَف  امهوفیضی  ْنَءا  اَْوبَءاَف  اهَلْهَءا  امَعْطَتْـسا  ۀیرق  لهءا  ایتءا  یّتَح  اقَلَْطناَف  )
( 24 ( ) ارْجَءا

نامهم هکنیا  زا  هد  لها  دندرک  ابا  هد  نآ  لها  زا  دـندرک  ماعط  بلط  هیکاطنا )   ) یهد لها  کیدزن  دـندمآ  هک  یتقو  ات  دـنتفر  سپ  ینعی : 
راوید نآ  رضخ  دتفیب ،  تساوخ  یم  هک  ار  يراوید  هد  یحاون  رد  دنتفای  دنداهن و  هار  هب  ور  راچان  ار ؛ مالسلا  مهیلع  رضخ  یـسوم و  دننک 

دزم ارچ  راوید  نآ  ریمعت  رب  یتفرگ  یم  يدزم  یتساوخ  یم  رگا  تفگ :  یسوم  تفر .  ار و  نآ  دومن  مکحم  لگ  گنـس و  اب  تخاس و  ار 
ات دنتفر  یم  مه  اب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یهارمه  تاقالم و  زا  فهک  هروس  رد  یتفرگن ؟ 

دنتساوخ .  اذغ  ماعط و  نآ  مدرم  زا  دندیسر و  هیرق  نیدب 
دنور نوریب  رهـش  زا  دنتـساوخ  یم  هک  یماـگنه  کـلذ  عـم  دـندرکن .  يزاوـن  ناـمهمو  دـنتخورفن  يزیچ  راوـگرزب  ود  نیا  هـب  اـهنآ  یلو 

نیا تفگ  يو  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  دوشن و  بارخ  ات  دومن  راوید  ریمعت  هب  عورـش  رـضخ  دوب .  هدش  جک  هک  داتفا  يراوید  هب  ناشمـشچ 
راوید نیا  تفگ  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ینک ! ؟  یم  تسار  ار  اهنآ  هبارخ  راوید  امـش  تقونآ  دـندرک ،  عانتما  امـش  هب  اذـغ  نتخورف  زا  مدرم 

دـنوش و غلاب  كدوک  ود  نآ  ات  دـنامب  یقاـب  متـساوخ  دـنرب ؛ یم  دوش  بارخ  رگا  هک  تسا  یجنگ  نآ  ریز  تسا و  میتی  رـسپ  ود  هب  ّقلعتم 
دنیامن .  دوخ  قح  يافیتسا 

هک تسا  عقاو  هیربـط  رهـش  رد  دراد ،  دوجو  وا  ماـن  هب  يا  هروس  نآرق  رد  هک  میکح ،  ناـمقل  ربـق  هلمج  زا  تسا .  يرایـسب  روبق  ندرا  رد 
تسا .  هیربط  هریح  هب  فورعم 

تسا .  ماش  ندرا و  نیب  هقطنم  نیا  رد  یشبح  لالب  نرق و  سیوا  يدع ،  نب  رجح  روبق 
تـسا هدمآ  ثیداحا  رد  و  هدش ،  انب  حون  نب  ماس  رـسپ  ایلیا  تسد  هب  دوش  یم  هدناوخ  سدق  مان  هب  زورما  هک  يرهـش  سدـقملا :  تیب   . 4
ناوارف ادخ  ناگدنب  داتوا و  نادنمشناد و  املع و  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  روبق  هقطنم  نیا  رد  دش .  دهاوخ  رـشحم  نیمزرـس  سدق  نیمز  هک 

تسا . 
تساجنآ .  رد  مالسلا  مهیلع  ییحی  ایرکز و  قاحسا و  شرسپ  میهاربا و  ترضح  ربق  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  هقطنم  نآ  نیرتروهشم 

کبـس هب  نآ  دنلب  گرزب و  دجـسم  درذگ .  یم  نآ  يانب  خیرات  زا  لاس  رازه  شـش  زا  شیب  هدـش و  انب  گنـس  زا  همه  یخیرات  يانب  نیا 
رهـش هدـش و  انب  اهنآ  فارطا  یگرزب  دجـسم  دراد .  رایـسب  هقیتع  راثآ  و  هدوب ،  نآ  رد  ناربمغیپ  اـیبنا و  هاـگراب  هبق و  تسا .  یـصوصخم 

تسا .  هدرک  هطاحا  ار  اجنآ  مامح  زبس و  هرظنم  شوخ  یلاع  يابیز 
هـس قافتا  دروم  دبعم  نیرتگرزب  جارعملا و  هلیل  دجـسم  نیملـسم و  لوا  هلبق  تسا ،  ناهج  مظعم  مرتحم و  دجاسم  زا  هک  یـصقا ،  دجـسم 

مالسا يراصن و  دوهی و  ّتلم 
یندینش .  هن  تسا  یندید  تمظعاب  هاگراب  نیا  تسا . 

مالـسلا هیلع  نامیلـس  ترـضح  ياهانب  زا  دجـسم  نیا  دراد .  ار  زامن  رازه  باوث  اجنآ  رد  زامن  تسا .  هقطنم  نیا  رد  اـیبنا  زا  يرایـسب  روبق 
تسا .  هدش  هتخیر  هتخادگ  زلف  گنس و  زا  نآ  ياه  هیاپ  هک  تسا 
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دوب و مالسلا  هیلع  لیعامسا  شدنزرف  حبذ  يراکادف و  ساپ  هب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  دالوا  ترثک  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
ار ناراکهانگ  هک  دش  باطخ  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  دنتخادرپ .  یهلا  نیناوق  دّرمت  نایـصع و  هب  یهورگ  دندش  دایز  وا  دالوا  نوچ 

نوعاط .  زور  هس  ای  گنج  هام  هس  ای  یطحق  لاس  هس  مزاس :  یم  التبم  الب  هس  هب 
ریزگان تسا ،  لکـشم  ام  رب  مه  گنج  میرادن ،  یطحق  تقاط  دـنتفگ  درک .  غالبا  دوخ  ّتلم  هب  ار  یهلا  مایپ  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح 

نیدب دنتشگ و  باذع  لوزن  رظتنم  هدیشوپ و  نفک  دندرک و  هبوت  هدومن  لسغ  هدش  نوعاط  هدامآ  یهورگ  میوش .  یم  رضاح  گرم  يارب 
دندنام و رهـش  رد  دنتـسیرگن  یم  ازهتـسا  رخـسمت و  هدید  هب  نانخـس  نیا  هب  هک  زین  یهورگ  دـنتفر .  ارحـص  هب  ناکدوک  نانز و  اب  روظنم 
تسا و سدقملا  تیب  كاخ  هک   ) لت نیمه  رد  دواد  ترضح  دندش .  كاله  دندرم و  یهوبنا  عمج  درب .  نیب  زا  ار  اهنآ  همه  دمآ  نوعاط 

الب دنوادخ  درک ،  اعد  دش ) یم  باجتسم  ناشیاعد  دندرک و  یم  اعد  هبانا و  هبوت و  دندناوخ و  یم  زامن  هتفر  نآ  زارف  رب  ناربمغیپ  هشیمه 
یـسوم ترـضح  هاگ  همیخ  هطقن  نیا  دنزاسب .  يدجـسم  اعد  تباجتـسا  لحم  نیمه  رد  هک  دیـسر  باطخ  دواد  هب  دینادرگرب .  اهنآ  زا  ار 

دوب .  لیئارسا  ینب  ياحلص  مالسلا و  هیلع 
نودب مهد  یمن  هزاجا  تسا و  نم  کلم  اجنیا  تفگ :  لیئارسا  ینب  ياحلـص  زا  يدرم  دنتـشامگ .  تّمه  دجـسم  نامتخاس  رد  مدرم  همه 

هب ار  وا  ياضر  دـیاب  تفگ  دـنداد ،  ربخ  دواد  هب  يوش .  یـضار  ات  میهد  یم  وت  هب  یهاوخ  هچ  ره  دـنتفگ  دـیزاسب .  نامتخاس  نم  ياضر 
يراوید تفگ  هکنآ  ات  دادـن ،  تیاضر  زاب  دیـسر .  رتش  دـص  واگ و  دـص  دنفـسوگ و  دـص  هب  ات  درب  ـالاب  ار  تمیق  مه  وا  دـیروآ .  تسد 

دوش .  ماجنا  هلماعم  نیا  هک  دندش  رضاح  نانچمه  مدرم  موش .  یضار  ات  دیهدب  نم  هب  هرقن  نآ  ربارب  دیشکب و  نآ  فارطا 
يراکمه امـش  اب  مریگ و  یمن  یلوپ  چیه  مرذگ و  یم  دوخ  قح  زا  هللا  یلا  ًۀبرق  ادخ و  ياضر  يارب  نم  تفگ  دنرـضاح ،  همه  دید  نوچ 

منک .  یم  مه 
ياهگنس لیئارسا  ینب  ياحلص  اب  اصخش  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  دندرک .  تکرـش  یـصقا  دجـسم  نامتخاس  رد  ناگمه  بیترت  نیدب 

نیا ترسپ  نامیلس  راذگب  دش ،  مامت  دجسم  نامتخاس  زا  وت  مهس  دش  باطخ  دواد  هب  انثا  نیا  رد  اّما  دندروآ .  درگ  هدرک  دنلب  ار  یگرزب 
درک .  تافو  یگلاس  نس 140  رد  دومن و  زاغآ  ار  یصقا  دجسم  نامتخاس  راک  هک  دوب  یگلاس  نس 127  رد  دواد  دهد .  ماجنا  ار  هفیظو 
ناهن ياهورین  دومن .  دجسم  نامتخاس  لیمکت  هب  عورش  تسشن و  يو  ياج  هب  یگلاس  نس 13  رد  شردپ  ّتیصو  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس 

ات دندروآ  یم  زبس  دیفـس و  نهپ و  ياهگنـس  کیدزن  رود و  نداعم  زا  سنا  نج و  نانامرهق  دندرک .  یم  کمک  وا  هب  ناهج ،  راکـشآ  و 
يو درک .  انب  هدومن و  میسقت  لیئارسا ،  ینب  طابسا  مان  هب  هّلحم ،  هدزاود  هب  ار  سدق  رهش  تخاس و  ار  دجـسم  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هکنآ 

تفای .  نایاپ  دجسم  يانب  ات  دیشک  لوط  وا  نامز  رد  لاس  لهچ  هنوگنیدب  دوب و  دجسم  لیمکت  لوغشم  یگلاس  ات 53 
هزاجا نودـب  سک  چـیه  دوب  هداد  نامرف  هدز و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هّبق  نآ  رد  يو  دـنتخاس .  نامیلـس  يارب  هشیـش  زا  هبق  کـی  اـجنآ  رد 

َنم َباهءا  َو ال  َءاشرلا  لبقءا  يذلا ال  انءا  داد :  باوج  یتسیک ؟  تفگ  دش .  دراو  هزاجا  یب  يدرم  دید  يزور  دوشن .  وا  نیرولب  ۀّبق  دراو 
ضبق ار  وا  لاح  نامه  هب  و  متسه ؛  توملا  کلم  نم  مساره ،  یمن  ناهاشداپ  زا  مریذپ و  یمن  هوشر  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  كولملا ، 

دومن .  حور 
اه و هویم  یناوارف  توارط و  یتعنص ،  یعیبط و  راثآ  تسا و  مالسا  ناهج  باّذج  بلاج و  رایسب  قطانم  زا  یـصقا  دجـسم  سّدقملا و  تیب 

تسا .  هتفرگ  ارف  ار  تکرباب  ۀقطنم  نآ  رساترس  تمعن ، 
حون نب  ماـس  رـسپ  تسد  هب  نیخروم  زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا ،  ماـش  نآ  زکرم  دـنیوگ و  یم  هیروـس  نآ  هب  زورما  هک  قـشمد  قـشمد :   . 5
ناعنک نب  دورمن  مالغ  هب  رگید  یضعب  مالـسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  مالغ  هب  ار  رهـش  نیا  يانب  زین  یخرب  لاح  نیع  رد  تسا .  هدش  هتخاس 

اب تسا .  نوتیز  تابکرم و  زوم و  اصوصخم  ناوارف  ياه  هویم  بآ و  تفاطل  اوه و  يافـص  ياراد  قشمد  لاـح  ره  رد  دـنهد .  یم  تبـسن 
وا مّرکم  نادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالـسلا  مهیلع  هللا  لآ  تراسا  البرک و  نایرج  رد  نیمزرـس  نآ  مدرم  دوجو ،  نیا 
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دیوگ :  یم  رعاش  دندرک .  افج 
مالک نیا  دافتسم  هدش  نآرق  ز 
ماش ضرا  دوب  ینیمز  سّدقم 

دود ّیبن و  ار  شمدرم  یلو 
دومن تّمذم  سب  نلع  ّرس و  هب 
دیزی رصع  هب  ناشیا  هک  انامه 

دیهش هاش  هب  تناها  دندومن 
مانالا ریخ  لآک  نامز  نآ  صوصخ 

مالظ ماش  هب  نوخلد  دندیسر 
ربخ یب  ادخ  زا  مدرم  نامه 

رد هب  ماب و  هب  نیذآ  دنتسبب 
دنتخاونب يوک  رد  گنچ  فد و 
دنتخادرپ هلمج  برط  شیع و  هب 

يرتشم برط  لها  دش  ار  برط 
يرتشم اب  هرهز  لدگنت  یلو 

ملق دوخ  فک  زا  دنکف  دراطع 
ملا رد  دش  دیهان و  دیلانب 

تسا :  نینچ  نآ  لولدم  هک  تسا  یفورعم  ربخ  هب  فوطعم  نیخروم ،  نایب  نیا 
دوخ یعیبط  لاح  دندش و  ریغتم  دندوب  وا  هقلطم  تیالو  هطیح  رد  هک  تانکمم  همه  دش  دیهش  هادف  یحور  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نوچ 
هدوب ماش  هرصب و  هفوک و  هک  رهش  هس  رگم  دوب -  دوجو  ملاع  لک  ياورنامرف  تداهـش  رب  هیرگ  رثءات و  تلاح  نیا  و  دنداد -  تسد  زا  ار 

(25  . ) تسا
هک دوب  نیا  لثم  دنتـشاد  یمرب  ار  یگنـس  ره  اروشاع  زور  هدش  لقن  ربتعم  لتاقم  رد  هچنانچ  تسا .  تقیقح  نیا  دـّی  ؤم  مه  يرگید  رابخا 

دیوگ :  یم  دوخ  روهشم  دنب  بیکرت  رد  یناشاک  مشتحم  تسا .  هدوب  هزات  نوخ  نآ  ریز 
! ؟  تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

! ؟  تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 
نیمز زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 

! ؟  تسا مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص  خفن  یب 
وزک اجک ،  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 

! ؟  تسا مهرد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک 
باتفآ برغم  زا  دنک  یم  عولط  ایوگ 

تسا ملاع  تاّرذ  یمامت  رد  بوشآک 
تسین دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 

تسا مّرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا 
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تسین لالم  ياج  هک  سدقم  هاگراب  رد 
تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس 
دننک یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  نج و 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ 
نیقرشم رون  نیمز ،  نامسآ و  دیشروخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ادخ :  لوسر  رانک  هدرورپ 
زکرم مه  ماش  دوب و  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  یلـصا  لتاق  گنج و  هدنامرف  دایز ،  نبا  تموکح  نامرف  ریز  هرـصب  هفوک و  رـصع  نآ  رد 

 ، دنتـشادن رثءات  رهاظ  تروص  هب  عامتجا  هس  نیا  ینعی  رهـش  نیا  اذـل  دـش .  یم  هدرمـش  نید  یب  هدارا و  یب  رومخم  ِتسم  دـیزی  تفالخ 
(26  . ) تسا هّیُماونب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌموَی  اروشاع  زور  هک  دندش ،  نامداش  هکلب 

ناتساب دهع  رد  ماش  ج - 

 ، دش یم  نیطسلف  ندرا و  زا  ییاهتمـسق  نانبل و  هیروس ،  ینونک  ياهروشک  لماش  دیدج  نورق  زا  لبق  ات  یخیرات  ظاحل  زا  ماش )   ) هیروس
تسا .  یناهج  لوا  گنج  رد  هسنارف  سیلگنا و  نکفا  هقرفت  تسایس  لصاح  ینونک ،  تامیسقت  و 

لاس رد  هکنآ  اـت  تفرگ ،  رارق  ناـیمور  ّطلـست  تحت  هیروس  خـیرات  نآ  زا  تفاـی و  تسد  هیروس  رب  مور  يروتارپما  يدـالیم  لاس 63  رد 
یقرش مور  يروتارپما  ورملق  وزج  هیروس  یبرغ ،  یقرش و  مور  شخب  ود  هب  مور  تلود  هیزجت  زا  سپ  يدالیم   395

(27  . ) داتفا مالسا  ياوق  تسد  هب  متفه  نرق  رد  ات  دش ،  فیعض  هیروس  رب  سنازیب  يالیتسا  جیردتب  یلو  دیدرگ .   ( سنازیب )

مالسا خیرات  رد  ماش  د - 

ماش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رفس   . 1
ياهلاس هب  نآ  ياه  هشیر  هک  دراد  مالسا  خیرات  اب  صاخ  يدنویپ  نیمزرس  نیا  تسا .  اه  هرطاخ  نیمزرس  ناناملـسم  يارب  ماش ،  نیمزرس 

 ، ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نبدمحم  ترـضح  مالـسا  راذگناینب  یناوج  یناوجون و  ياهلاس  هب  ددرگ ؛ یم  زاب  قشمد  حتف  زا  شیپ 
درک .  نیمزرس  نیا  هب  يرفس  دوخ  يومع  هارمه  هک 

يومع یتسرپرس  تحت  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  شیوخ ،  ّدج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  اهلاس  نآ  رد 
بلاطوبا لاس  نآ  دندرک .  یم  رفس  ماش  هب  راب  کی  لاس  ره  لومعم ،  قبط  شیرق  ناناگرزاب  درب .  یم  رـس  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  دوخ 

یلو درامگب .  وا  تظافح  رب  ار  یـسک  هدراذـگ و  یقاـب  هّکم  رد  ار  دوخ  هدازردارب  هک  تفرگ  میمـصت  درک و  رفـس  گـنهآ  ناـنآ  اـب  زین 
هتـشذگن وا  نس  زا  راهب  هدزاود  زا  شیب  زور  نآ  رد  هک  زین  ار  دوخ  ةدازردارب  تفرگ  میمـصت  دـش و  نوگرگد  وا  هماـنرب  تکرح  ماـگنه 

هیلع بلاطوبا  دمآ و  شیپ  يا  هثداح  يرـُصب )   ) مان هب  يا  هطقن  رد  هک  دوب  هدیـسرن  دصقم  هب  ناوراک  زونه  دربب .  ماش  هب  دوخ  هارمه  دوب 
مان هب  یبهار  يرـُصب  نیمزرـس  رد  هک  دوب  نیا  رفـس  همانرب  عطق  ّتلع  تشگزاب .  هّکم  هب  درک و  اهر  هراک  همین  ار  ترفاسم  همانرب  مالـسلا 

غراف اذـغ  فرـص  زا  شیرق  هک  ینامز  درک .  توعد  دوخ  هعموص  رد  ماعطا  يارب  شیرق  ناوراـک  زا  یللع  هب  درک و  یم  یگدـنز  يْریَُحب 
مالـسلا هیلع  بلاطوبا  هدازردارب  وا  دـنتفگ :  یگمه  تسیک ؟  هب  ّقلعتم  دّـمحم ) ترـضح   ) كدوک نیا  تفگ :  درک و  نانآ  هب  ور  دـندش 

مامت تسا و  لـیجنا  تاروت و  دوعوم  ربماـیپ  ناـمه  وا  دراد ،  یناـشخرد  هدـنیآ  امـش  كدوک  تفگ :  درک و  بلاـطوبا  هب  ور  يو  تسا . 
ینادواـج ینییآ  ياراد  وا  تسا .  قبطنم  كدوک  نیا  رب  ما  هدـناوخ  دوخ  ینید  ياـهباتک  رد  حیـسم  زا  سپ  ربماـیپ  يارب  هک  یتاّیـصوصخ 
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هطقن نیا  زا  امـش  هک  رتهب  هچ  دنزیر .  یم  ار  وا  لتق  هشقن  دنـسانشب  دننیبب و  ار  وا  دوهی  ّتلم  رگا  زاس ! ناهنپ  نمـشد  مشچ  زا  ار  وا  تسا . 
ناراـگن خـیرات  زا  یخرب  یلو  تشگزاـب .  هّکم  هب  تعرـسب  درک و  عـطق  ار  دوـخ  رفـس  هماـنرب  بلاـطوبا  تهج  نیا  زا  دـیدرگرب .  هّکم  هب 
ياـهراک مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  دـندرک و  تاـقالم  بهار  اـب  هک  دوـب  هطقن  ناـمه  شیرق  ناوراـک  ییاـهن  فدـه  هک  دـنوش  یم  روآداـی 

تظافح و تفرن و  رفـس  هب  زگره  سپ  نآ  زا  تشگزاـب و  هّکم  هب  دوخ  هدازردارب  هارمه  دـیناسر و  ناـیاپ  هب  تعرـسب  ار  دوخ  یناـگرزاب 
(28  . ) تشاد مّدقم  زیچ  همه  رب  ار  هدازردارب  یتسرپرس 

رفس  نیمود   . 2
رد زونه  تشاد و  لاس  ترضح 25  هک  دوب  ینامز  نآ  درک و  رفس  نیمزرـس  نیا  هب  زین  رگید  راب  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
 . دریگب رظن  رد  یبسانم  لغـش  شیوخ  هدازردارب  يارب  هک  دوب  ددصرد  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  درک .  یم  یگدـنز  بلاطوبا  شیومع  رانک 

ورنیزا دوب .  هدش  هدیـشک  هشبح  رـصم و  هب  وا  تراجت  هنماد  دوب و  هشیپ  تراجت  دنمتفارـش و  ینز  دـلیوخ ،  رتخد  هجیدـخ ،  نامز  نآ  رد 
هدـهع هب  ار  وا  تراجت  یتسرپرـس  هک  ددرگ  یم  ینیما  درم  لابند  مالـسلا  هیلع  هجیدـخ  تفگ :  دوخ  هدازردارب  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا 

زا تشاد  هک  يدـنلب  تّمه  عبط و  تعاـنم  رثا  رب  یلو  تفریذـپ  ار  بلاـطوبا  داهنـشیپ  وا  ینک .  یفّرعم  يو  هب  ار  دوخ  هک  رتـهب  هچ  دریگ ؛
ترضح قالخا  مراکم  ییوگتسار و  تناما و  زا  هک  هجیدخ  اقافتا  درک .  يراددوخ  دهد ،  هجیدخ  هب  ار  يداهنـشیپ  نینچ  امیقتـسم  هکنیا 

درک داهنشیپ  داتسرف و  ترـضح  لابند  ار  یـسک  اروف  تفای  عالطا  نانآ  تارکاذم  زا  هک  یماگنه  دوب ،  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
 . دزادرپب ترضح  هب  دهد  یم  نارگید  هب  هچنآ  ربارب  ود  تسا  رضاح  هک  درک  مالعا  دوش و  ماش  راپـسهر  تراجت  يارب  يو  هیامرـس  اب  هک 
 ، درک تکرح  ماش  تمـس  هب  شیرق  یناگرزاب  ناوراک  هک  یماگنه  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اذـل 
ود زین  و  داد ،  رارق  دوخ  لیکو  رایتخا  رد  ار  يراوهار  رتش  رفس  نیا  رد  هجیدخ  دیدرگ .  ماش  راپسهر  هجیدخ  ناوراک  سءار  رد  ترضح 

دنشاب .  يو  رایتسد  اهراک  رد  ات  درک  هناور  وا  هارمه  تشاد  مان  هرسیم )   ) اهنآ زا  یکی  هک  ار  مالغ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  دیدرگ .  دیاع  یبوخ  دوس  دنتخورف و  ار  دوخ  سانجا  ناناگرزاب  دیسر .  ماش  هب  ناوراک  ماجنارس 

(29  . ) تشگزاب هّکم  هب  نایناوراک  هارمه  دیرخ و  هماهت )   ) رازاب زا  شورف  يارب  ییاهالاک  تشگزاب 
ماش  نیمزرس  رد  مالسا  کیپ   . 3

تاـیآ زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ  درک .  یم  یفّرعم  یناـهج  ینییآ  ار  دوخ  نییآ  تثعب ،  زور  نیتسخن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
دیامرف :  یم  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدش  حیرصت  مالسا  ندوب  یناهج  هب  نآرق 

(30  . ) متسه امش  یگمه  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  مدرم !  يا  اعیِمَج : ) ْمُْکَیلِإ  ِهللا  ُلوسَر  ّینِإ  ُساّنلا  اَهُّیَءا  ای  ُْلق  )
دزادرپب ناهج  للم  نایم  رد  دوخ  نییآ  رشن  هب  هک  دوب  یتصرف  یپ  رد  هتسویپ  تثعب ،  تسخن  ياهلاس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 

داد .  یمن  ار  راک  نیا  ماجنا  تصرف  يو  هب  مالسا  نانمشد  فلتخم  ياه  هئطوت  اّما  ، 
زا ادخ  لوسر  رکف  دش و  هتسب  شیرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نایم  هّیبیدُح  حلـص  نامیپ  يرجه  مشـش  لاس  رد  هکنآ  زا  سپ 
هب ییاه  همان  یط  ار  زور  نآ  فلتخم  ياهروشک  ياس  ؤر  تقو و  نارادـمامز  تفرگ  میمـصت  ربماـیپ  دـیدرگ ،  هدوسآ  شیرق  هلمح  رطخ 

ناهج للم  هب  دوب  هدمآرد  یناهج  نییآ  کی  تروص  هب  هداهن  رتارف  ماگ  هداس  هدیقع  کی  هریاد  زا  هک  ار  دوخ  نییآ  دنک و  توعد  مالسا 
دیامن .  هضرع  زور  نآ 

دوب سکعنم  اهنآ  رد  ترضح  نآ  یناهج  تلاسر  هک  ییاه  همان  یط  ار  دارفا  نیرت  هدیزرو  زا  رفن  شش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
دندش هریح  نیرحب و  همامی ،  رصم ،  هشبح ،  مور ،  ناریا ،  ياهنیمزرس  راپسهر  زور  کیرد  تیاده  ناریفس  درک .  هناور  فلتخم  طاقن  هب 

تموکح رقم  زا  يزوریپ ،  نیا  هنارکـش  هب  ددرگ  زوریپ  ناریا  اب  دربن  رد  هاگره  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  یقرـش ،  مور  هاشداپ  رـصیق ،  . 
سدقملا تیب  راپسهر  هدایپ  دیناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  رذن  هب  يزوریپ  زا  سپ  وا  دور .  سدقملا )  تیب   ) ترایز هب  هدایپ  هینطنطـُسق  دوخ 
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دیدرگ . 
طاقن هب  تشاد و  ماش  هب  يددعتم  ياهرفـس  البق  وا  دناسرب .  رـصیق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همان  دش  رومءام  یبلک )  هیحد  )

ریطخ هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  ار  وا  هبناج  همه  یگتـسیاش  يو  يوکین  تریـس  ابیز و  تروص  اریگ ،  هفاـیق  دوب .  انـشآ  ـالماک  ماـش  فلتخم 
تفای عالطا  ( 31  ( ) يرُْـصب  ) ینعی ماش  ياهرهـش  زا  یکی  رد  دنک  كرت  هینطنطـُسق  دـصق  هب  ار  ماش  هکنآ  زا  شیپ  يو  درک .  یم  باجیا 

رپ ریطخ و  ّتیرومءام  تفرگ و  سامت  رمـش ،  یبا  نب  ثراح  مان  هب  يرُْـصب ،  رادناتـسا  اب  اروف  اذـل  تسا .  سدـقملا  تیب  مزاع  رـصیق  هک 
يرُْـصب مکاح  هب  ار  همان  هک  دوب  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   : ) دـسیون یم  ( 32  ) يدـقاو درک .  غـالبا  وا  هب  ار  دوخ  ّتیمها 

 ، تشاد یهاگآ  رصیق )  ) ترفاسم زا  اصخش  ربمایپ  هک  دوب  هدش  رداص  رظن  نیا  زا  روتسد  نیا  دیاش  دناسرب . ) رـصیق  هب  ار  همان  وا  دهدب و 
ریفس تروص ،  ره  رد  تسا .  هدوبن  تّقشم  لاکـشا و  زا  یلاخ  هینطنطـسق  ات  ترفاسم  هدوب و  دودحم  هیحد  تاناکما  طیارـش و  هکنیا  ای  و 
هارمه ات  درک  رومءام  ار  وا  تساوخ و  ار  متاح )  نب  يدع   ، ) رادناتسا تفرگ .  سامت  يرـُصب  مکاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

دنناسرب .  رصیق  تسد  هب  ار  ربمایپ  همان  مایپ و  دنورب و  سدقملا  تیب  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریفس 
هک دنتفگ  وا  هب  ناطلس  نارازگراک  دورب ،  رـصیق  تاقالم  هب  تساوخ  یم  یتقو  تفرگ .  تروص  صمح  رهـش  رد  رـصیق  اب  ریفـس  تاقالم 

ریفـس هیحد ،  تفرگدـهاوخن .  ار  وت  همان  درک و  دـهاوخن  انتعا  وت  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  يراذـگب و  هدجـس  هب  رـس  رـصیق  ربارب  رد  دـیاب 
فرط زا  نم  ما .  هدرک  راوـمه  دوـخ  رب  ار  هار  همه  نیا  جـنر  طـلغ ،  ياهتّنـس  نیا  ندـیبوک  يارب  نم ،   : ) تفگ مالـسا ،  ربماـیپ  دـنمدرخ 
یـسک هناگی  يادخ  زج  و  دورب ،  نایم  زا  دیاب  یتسرپ  رـشب  هک  منک  غالبا  رـصیق  هب  مرومءام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تلاسر  بحاص 

ادـخ ریغ  ربارب  رد  موش و  امـش  هّیرظن  میلـست  مناوت  یم  هنوگچ  داقتعا ،  هدـیقع و  نیا  اب  ّتیرومءام و  نیا  اـب  ددرگن .  عقاو  شتـسرپ  دروم 
منک . ) ؟  هدجس 

هیحد هب  شیدنا  ریخ  نایرابرد  زا  رفن  کی  تفرگ .  رارق  رابرد  نانکراک  باجعا  دروم  ریفـس ،  تماقتـسا  تبالـص و  زین  دـنمورین و  قطنم 
عقوم ره  دنز و  یمن  زیم  يور  ياه  همان  هب  تسد  وا  زج  یـسک  يدرگرب .  يراذگب و  رـصیق  صوصخم  زیم  يور  ار  همان  یناوت  یم  تفگ 

تشگزاب دراذگ و  رصیق  زیم  يور  ار  همان  درک و  رّکشت  درم  نآ  ییامنهار  زا  هیحد  دیبلط .  دهاوخ  روضح  هب  ار  امـش  دناوخب ،  ار  همان  زین 
دوشگ .  ار  همان  رصیق  . 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
کت ؤی  ملست  ملسءا  مالـس  الا  ۀیاعدب  كوعدءا  ّین  إف  دعب  اّمءا  يدهلا  عّبتا  نم  یلع  مالـس  مورلا ،  میظع  لق  ره  یلا  هللادبع  نب  دّمحم  نم 

هللا و ال ّال  دـبعن إ  ّالا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  ۀـملکیل  اولاعت إ  باتکلا  لهءا  ای  و  نیـسیرالا )   ) مثا کیلع  اّمن  إف  تّیلوت  إـف ن  نیتّرم  كرجءا  هللا 
هللا . )  لوسر  دّمحم   ) نوملسم ّانءاب  اولوقف  اّولوت  إف ن  هللا  نود  نم  ابابرءا  اضعب  انضعب  ذّختی  ائیش و ال  هب  كرشن 

يا همان  نینچ  نونکات  نامیلـس  ریغ  زا  نم  تفگ :  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  رـصیق  هّجوت  دوب ،  هدـش  عورـش  هللا )  مسب   ) اب هک  همان ،  يادـتبا 
ما .  هدیدن 

درک :  همجرت  نینچ  ار  ربمایپ  همان  وا  دنک .  همجرت  دناوخب و  ار  همان  ات  تساوخ  ار  دوخ  یبرع  هژیو  مجرتم  سپس 
 ، منک یم  توعد  مالـسا  نییآ  هب  ار  وـت  نم  تیادـه !  ناوریپ  رب  دورد  مور .  گرزب  لـقره  هب  هللادـبع  دـنزرف  دّـمحم  زا  تسا )  يا  هماـن  )

رگا دنتـسه . ) وت  تسدریز  هک  یناسک  نامیا  شاداپ  دوخ و  نامیا  شاداپ   ) دهد یم  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  یـشاب ،  ناما  رد  ات  روآ  مالـسا 
هکنیا هب  مینک :  یم  توعد  كرتشم  لصا  کی  هب  ار  امش  ام  باتک ،  لها  يا  تسوت .  رب  زین  ناسیرا )   ) هانگ ینادرگ  يور  مالسا  نییآ  زا 

هللا یلـص  دّمحم ) يا   ) هاگره دریذپن .  ییادخ  هب  ار  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  و  میهدـن ،  رارق  وا  زابنا  ار  یـسک  و  میتسرپن ،  ار  ادـخ  ریغ 
میناملسم .  ام  هک  دیشاب  هاوگ  وگب  دنتفاترب  رس  قح  نییآ  زا  نانآ  هلآ  هیلع و 

ماش  هب  مالسا  ذوفن   . 4
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تفالخ نامز  رد  هک ،  بیترت  نیدب  دیدرگ .  یمالـسا  ورملق  وزج  ماش  يدالیم )  متفه  نرق  لوا  همین  دودـح  اب  ربارب   ) يرجه لاس 14  رد 
 ( لقره  ) نایهاپـس مالـسا و  ياهورین  نیب  هک  ییاهیریگرد  زا  سپ  درک .  تکرح  ماـش  هقطنم  يوس  هب  يو  ناـمرف  هب  مالـسا  شترا  رکبوبا 

دندرک و ینیشن  بقع  قشمد  تمس  هب  هدروخ  تسکش  مور  ياهورین  داد ،  خر  نیطـسلف  ندرا و  رد  یقرـش )  مور  روتارپما  سویلکاره )  )
تفالخ هب  رمع  و  يرجه )  لاس 13  رخالا  يدامج   22  ) تشذگرد رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ .  هرصاحم  ناناملـسم  طّسوت  قشمد  رهش 

حلص نامیپ  زا  سپ  دیلو  نبدلاخ  یهدنامرف  تحت  نازابرس  درک و  طوقس  قشمد  رهـش  يرجه  لاس 14  بجر  خیرات  رد  ماجنارس  دیسر . 
دندش و رهش  دراو  هیباجلا )  باب   ) مان هب  يا  هزاورد  زا  یماظن  يریگرد  اب  حاّرج  ةدیبعوبا  یهدنامرف  تحت  نازابرـس  و  یقرـش ،  ةزاورد  زا 

دسیون :  یم  هنیمز  نیا  رد  یبوقعی  ( 33  ) درک بیوصت  ار  دلاخ  حلص  نامیپ  زین  هدیبعوبا 
(34  ) ماش ياه  يدنج  همه  رد  ار  نآ  تسا و  هدوب  ماش  زکرم  مالسا  تیلهاج و  نارود  رد  هک  نهک ،  هوکش و  اب  تسا  يرهش  قشمد  رهش 

يرجه لاس 14  رد  قشمد  رهش  تسین .  يریظن  دوش ،  یم  هتفگ  ( 35 ( ) ادََرب  ) هک شمظعا  هناخدور  يدابآ و  اه و  هناخدور  زا  يرایسب  رد 
باب  ) ماـن هب  يا  هزاورد  زا  هرـصاحم  لاـس  کـی  زا  سپ  ار  نآ  حارج )  نب  ةدـیبعوبا   ) دـش و هدوشگ  باـطخ  نبرمع  تفـالخ  دـهع  رد  و 

دنتشون و باطخ  نب  رمع  هب  دمآرد و  حلص  نودب  یقرشلا )  باب   ) مان هب  شرگید  هزاورد  زا  دیلو  نب  دلاخ  دومن و  حتف  حلـص  هب  ۀیباجلا ) 
(36  . ) تشاد اور  ار  هدیبعوبا  لمع  مه  وا 

زا هقطنم  نآ  مدرم  یکیدزن  دننام  یلماوع  دوبن و  ریثءات  یب  مالـسا  شریذـپ  تهج  هقطنم  نآ  مدرم  یگدامآ  ناناملـسم ،  يزوریپ  رد  هتبلا 
 ، دـنتفرگ یم  نانآ  زا  یلبق  ياهتموکح  هک  ینیگنـس  ياهتایلام  مدرم ،  اب  مالـسا  حـتاف  نایهاپـس  هداس  راتفر  برع ،  هب  موسر  بادآ و  رظن 

ناماس نآ  مدرم  دوب ،  هدمآ  دیدپ  هقطنم  نآ  تیحیـسم  رد  هک  نوگانوگ  يرکف  ياهبتکم  یمالک و  ياهلادـج  اهثحب و  زا  مدرم  یگتـسخ 
(37  . ) دوب هتخاس  نادرگیور  نایمور  تموکح  تیحیسم و  زا  ار 

نینم ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  هیواعم  هک  يرجه ،  لاس 40  زا  تسویپ و  یمالـسا  ورملق  هب  ماش  ۀقطنم  دعب ،  هب  خـیرات  نآ  زا  لاحره  رد 
خیرات نیا  رد  دوب .  هیما  ینب  تموکح  تختیاپ  قشمد )   ) يرجه لاس 132  ات  تفرگ ،  تسد  رد  ار  ناناملسم  روما  مامز  مالسلا  هیلع  یلع 

ماش دیدرگ ،  نایسابع  ندیسر  تردق  هب  بجوم  نایناریا  نایعیـش و  ینابیتشپ  اب  هک  نایـسابع ،  بالقنا  اب  هیما  ینب  هلـسلس  طوقـس  لابند  هب 
(38  . ) دیدرگ باختنا  تختیاپ  ناونع  هب  دادغب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  قباس  رابتعا 

 . تسا رگید  یباتک  دنمزاین  نآ  حرش  هک  تسا ،  هدرک  یط  ار  یفلتخم  راودا  ماش  هیما ،  ینب  طوقس  زا  سپ 

هّیما ینب  ۀنوعلم  ةرجش  موس :  شخب 

همدقم

( 40 () اریبک انایْغُط  ّال  ْمُهُدیزَی إ  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  َو  ِنآْرُْقلا  یف  ( 39  ) َۀَنوُْعلَْملا َةَرَجَّشلاَو  ِساّنلل  ًۀَْنِتف  ّال  َكاْنیَرءا إ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اْنلعَج  ام  َو  )
یم الاب  يو  ربنم  رب  اهنومیم  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک :  دنا  هتشون  قوف  هفیرش  ۀیآ  ریسفت  رد  امومع ،  نیرّسفم ، 

زا دننک و  یم  هبلغ  مشاه  ینب  رب  هّیُما  ینب  دومن :  ریبعت  نینچ  ار  باوخ  دش و  لزان  یهلا ،  کیپ  لیئربج ،  دیدرگ .  ّرثءاتم  تخـس  دـنور و 
یـسک رگید  دعب ،  هب  خـیرات  نیا  زا  هک  هدـش  تیاور  دنتـسه .  هنوعلم  هرجـش  نانآ  دـنور ،  یم  الاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم 

(41  . ) دیدن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  بل  رب  هدنخ 
تلود نارود  لوط  هروس ،  نیارد  رهـش ) فلا   ) زا دوصقم  تسا .  ردـق  هکرابم  هروس  هدـش ،  لزان  هّیُما  ینب  ّمذ  رد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  زین 

رازه يویند  ریخ  زا  ردق ،  بش  کی  يورُخا  ریخ  دندوب و  مورحم  ردقلا  ۀلیل  باوث  تاکرب و  زا  دیـشک و  لوط  هام  رازه  هک  تسا  هّیُما  ینب 
لقن مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترضح  زا  هباغلا ،  ُدُْسا  رد  ریثا  نبا  و  ریبک ،  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هچنانچ  تسا .  رتشیب  هّیُما  ینب  تسایر  هام 
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نوـچ یتـیاور :  قـبط  و  دـنراذگ ،  یم  شربـنم  رب  ياـپ  هک  دـید  ار  هّیُما  ینب  باوـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  دـننک  یم 
ار هانلزنءا )  ّان  إ   ) هکراـبم هروس  گرزب ،  يادـخ  سپ  دـش .  تحاراـن  هنحـص  نیا  زا  ترـضح  دـننک .  یم  زیخ  تسج و  نآ  رب  ناـگنیزوب 

هّیُما ینب  تموکح  نارود  میدـید  میدرک ،  باسح  تسا  هتفگ  تسا ،  ثیدـح  يوار  هک  مساق ،  هّیُما .  ینب  کلم  هام  رازه  ینعی  داتـسرف ، 
(42  . ) دیماجنا لوط  هب  هام  رازه 

لقتنم ساّبع  ینب  هب  تفالخ  دـندش و  ضرقنم  هک  ینامز  ات  هّیُما  ینب  تنطلـس  تّدـم  عمج  هک :  تسا  هدروآ  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم 
 . تسا هدوب  لماک  هامرازه  دایز ،  مک و  نودب  دش ، 

! ؟  دندوب شیرق  زا  هّیمُا  ینب  ایآ 

 ، هّیُما هک  تسا  هدش  هتفگ  شیرق  هب  هّیُما  ینب  تبسن  ّدر  رد  تسا .  رایسب  نخس  ناشروهـشم ،  دارفا  زا  يا  هراپ  هّیُما و  ینب  بسن  لصا و  رد 
مالک بلطم ،  نیا  دّی  ؤم  دناوخ .  دوخ  رـسپ  ار  وا  ّتیلهاج  رد  برع  مسر  هب  دیرخ و  ار  وا  سمـشلادبع  دوب ،  یمور  يا  هدنب  نانآ ،  ياین 
برح و ال  مشاهک ،  ۀـّیُما  سیل   : ) دومرف موقرم  هک  تسا  هیواعم  هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما 

قیصّللاک . )  حیرصلا  و ال  قیلطلاک ،  رجاهملا  و ال  بلاط ،  یبءاک  نایفسوبءا  و ال  ّبلطملا ،  دبعک 
قیـصلو دشاب ،  بسنلا  حیحـص  هک  دنیوگ  یـسک  هب  حیرـص  هغالبلا ،  جهن  حرـش  رد  يرـصم  هدبع  دّمحم  دننام  نادنمـشناد ،  حیرـصت  هب 

دنشاب .  هدنابسچ  يو  هلیبق  لیماف و  هب  ار  وا  هدوب و  هناگیب  هک  تسا  یسک 
نطو يالج  لاس  هد  هب  نوچ  هک  تسا  یـسک  نامه  يو  دوب .  فورعم  انز  اـشحف و  هب  دـش و  یم  ناـنز  ضّرعتم  هک  دوب  یماندـب  درم  هّیُما 

درک .  انز  يرادرهوش  يدوهی  نز  اب  دنام و  لاس  هد  اجنآ  رد  تفر و  ماش  هب  هّکم  زا  دش ،  موکحم 
هب یّنکم  ار  وا  داهن و  ناوکذ  مان  يو  رب  دناوخ و  دوخ  دنزرف  ار  وا  هیما  دروآ و  يرسپ  دوب ،  يدوهی  يدرف  هک  شرهوش ،  رتسب  رد  نز  نآ 
 ، هبقع نب  دـیلو  ردـپ  هبقع -  دـجو  طیعموبا  ردـپ  ناوکذ  نیا  و  داد ،  وا  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  شدوخ  نز  سپـس  تخاس .  ورمع  وبا 

(43  . ) تسا نامثع -  يردام  ردارب 

نایفسوبا نادناخ 

 ، دنداد ناشن  تمواقم  دندرک و  تفلاخم  هناجوجل  هدیزرو و  دانع  یتسرپادـخ  دـیحوت و  هب  مالـسا  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  نایم  رد 
دحا و ردب و  رد  درک و  رایسب  شالت  مالسا  كانبات  راونا  زا  يریگولج  يارب  يو  دوب .  رتشیب  ناگمه  زا  شرارصا  دانع و  داسف و  نایفسوبا 

دوب .  رفک  هاپس  میعز  رگشل و  رادرس  قدنخ  دُحا و  رد  و  نیکرشم ،  نارس  زا  قدنخ ، 
رد دندرک .  ینابیتشپ  رفک  كرش و  زا  دنداد و  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنتـسناوت  هچ  ره  شنادنزرف ،  نز و  نایفـسوبا و 
 ، درک ریسا  ار  ورمع  تشک و  ار  هلظنح  مالسلا  هیلع  یلع  دنتـشاد .  تکرـش  ورمع -  هلظنح و  هیواعم ،  شنادنزرف چ  زا  نت  هس  ردب  گنج 

(44 ! ) دوب هدرک  مرو  شیاهاپ  دیسر  هّکم  هب  یتقو  هک  دوب  نانچ  گنج  زا  يو  رارف  تّدش  تخیرگ و  هیواعم  یلو 

! راوخرگج دنه 

هیلع هللا  یلص  ارادخ  لوسر  راوگرزب  يومع  ادهّـشلادّیس ،  هزمح  رگج  يو  اریز  تسا ،  روهـشم  راوخرگج  دنه  هب  خیرات  رد  هیواعم  ردام 
زین نز  نیا  تخیوآ !  ندرگ  رب  دیشک و  هتشر  هب  ار  رگج  تاعطق  دیوج و  نادند  هب  ترضح  نآ  اب  ینمـشد  ّتلع  هب  دُحا  گنج  رد  هلآ  و 

 . دوب رتدیدش  يو  ینمشد  دیاش  هکلب  دوب ،  نمشد  تخس  مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نایفسوبا ،  شرهوش  دننام  ، 
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ص)  ) ربمایپ مالسا و  نمشد  نایفسوبا ، 

زا رتراکـشآ  ترـضح ،  نآ  تلحر  نامز  ات  تثعب  زاغآ  زا  مالـسا  ياوشیپ  هب  تبـسن  وا  ینمـشد  رازآ و  هک  تسا  نایفـسوبا  هیواعم ،  ردپ 
هشیمه تشاد و  هدهعرب  ار  هّکم ،  نیکرشم  شیرق و  راّفک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمـشد  يربهر  يو  تسا .  سیلبا )  رفک  )
تفرگ راک  هب  تلاسر  ماقم  هیلع  ار  يرایسب  ياهگنرین  اهماد و  هّکم  رد  وا  دیشک .  یم  شود  هب  مالسا  ناوج  تضهن  ّدض  رب  ار  رفک  مچرپ 

عافد یقالخا  لیاذر  یتسرپ و  تب  زا  ات  دز  یفلتخم  ياهگنج  داجیا  هب  تسد  ناشیا ،  دض  رب  تفر ،  هنیدـم  هب  ترـضح  هک  مه  ینامز  و  ، 
 ، يرشخمز ( 45  . ) دزاس نک  هشیر  دوب  ترضح  نآ  فده  هک  ار  یی  یقالخا  لیاضف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهلا  تلاسر  دیامن و 

هدوب و نایفسوبا  ریجا  رودزم و  هک   ) ار حابص  دنه ،  دوب و  لکشدب  تماق و  هاتوک  يدرم  نایفسوبا  دیوگ :  ّتنس ،  لها  روهـشم  دنمـشناد 
شیوخ يوس  هب  ار  وا  اذـل  دـنک و  يراددوخ  تسناوتن  زین  تبقاـع  درک و  یم  هاـگن  يرادـیرخ  رظن  هب  دوب ) رادروـخرب  یناوـج  توارط  زا 

رب هوالع  دندقتعم  نیخروم  زا  يا  هراپ  هک  تفرگ  الاب  اجنآ  ات  عورشمان  طباور  نیا  تشگ .  رارقرب  یناهنپ  طابترا  ود  نآ  نایم  رد  دناوخ و 
لزنم رد  لفط  نیا  ندروآ  ایند  هب  زا  دنه  دـنا :  هتفگ  زین  و  تسا !  هدوب  حابـص  زا  تقیقح  رد  مه  نایفـسوبا )  رگید  دـنزرف   ) هبتع هیواعم ، 

 . دروآ ایند  هب  ییاهنت  رد  ار  هبتع ،  دوخ ،  كدوک  داهن و  اهنابایب  هب  رس  اذهل  دوبن ،  دونشخ  نایفسوبا 

هّیمُا ینب  نادناخ 

زا دـیزی  ماـن  هب  يدرم  هک  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  نم  ناوریپ  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  داد ،  لدـع و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(46  . ) ددرگ ناناملسم  رادمامز  نایوما 

راصنا .  زا  هن  دندوب و  نیرجاهم  زا  هن  روفنم ،  هدش و  هدنار  نادناخ  نیا  نایوما ، 
(47  . ) دنتفرگ یگدرب  هب  ار  ناناملسم  و  دندرک ،  يزاس  نید  دندرب ،  تراغ  هب  ار  ناناملسم  تورث  نانآ 
(48  ) تسین يرگید  زیچ  داحلا  رفک و  زا  يوریپ  و  ّتیلهاج ،  رصع  هب  تعجر  زج  هّیُما  ینب  هرود  رسارس 

(49  !) نک هدنز  ار  نایزات  يراتخمدوخ  تموکح و  نادرگزاب و  ام  هب  ار  ّتیلهاج  نارود  رگید  راب  اراگدرورپ ،  تفگ :  نایفسوبا 
(50  . ) دروآ مهاوخ  نوریب  نایمشاه  تسد  زا  ار  تموکح  منامب  هدنز  رگا  ادخ ،  هب  دنگوس  تفگ :  زین 

اهنت هکلب  مدیگنجن ،  امش  اب  نید  هار  رد  نم  تفگ :  اتحارص  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رب  حلص  لیمحت  زا  سپ  مه ،  هیواعم  شرسپ 
(51  ) منک تموکح  امش  رب  هک  مدرک  زیتس  امش  اب  ّتلع  نیا  هب 

 ، ناخرچب هّیُما  ینب  تسد  رد  يوگ )   ) نوچ ار  تفالخ  تشاد :  راهظا  هدش و  دراو  وا  رب  نایفسوبا  دیـسر ،  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه 
(52  . ) ممهف یمن  یمّنهج  تشهب و  نم  تسین و  يرگید  زیچ  تنطلس  زج  تلاسر  تفالخ و  هک 

لاس هد  و  مالسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  تداهش  زا  دعب  لاس  تسیب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  لاس  هاجنپ  دودح  رد 
هیواعم تفر .  ایند  زا  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ترجه  متصش  لاس  بجر  هام  همین  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 

لاس جنپ  زا  رتمک  دوب ؛ ماش  ریما  موس  هفیلخ  فرط  زا  لاس  جنپ  دودح  دوب :  هدرک  تفالخ  تراما و  قشمد  رد  لاس  ود  لهچ و  دودـح  رد 
مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  تفـالخ  رد  هاـم  شـش  دودـح  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  تفـالخ  ناـمز  رد  مه 

 ، همه نیا  رب  نوزفا  دوب .  زیتس  گنج و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  یلع و  اب  امئاد  تدم  نیا  رد  و  تشاد .  تسد  رد  ار  ماش  تموکح 
تعیب ناملسم  مدرم  زا  شدنزرف  تفالخ  يارب  دوخ  رمع  رخاوا  رد  تشاد و  گنچ  رد  ار  یمالسا  تفالخ  مه  لاس  تسیب  زا  رتمک  يزیچ 

تفرگ . 
هامرازه تدم  يرجه  لاس 132  ات  لاس 41  زا  هک  دنتـسه  هیُما  ینب  یناورم  ینایفـس و  يافلخ  رفن  هدراهچ  هلـسلسرس  هیواـعم ،  ناـمثع و 

(53  . ) دنتشاد تسد  هب  ار  یمالسا  تموکح 
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(53  . ) دنتشاد تسد  هب  ار  یمالسا  تموکح 
شتادهعت فالخ  رب  هکنانچ  درک .  لمع  نآ  داوم  فالخ  رب  هدرک و  حلص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  يو  تسا :  رامـشیب  هیواعم  تایانج 

ییاج هب  هیواعم  تردق  تشک .  ار  وا  نارای  زا  رفن  يدع و 6  نب  رجح  هلمج  زا  و  داد ،  رارق  يدیدش  راشف  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش 
 . درک یم  تساوخ  یم  هچره  هک  دوب  هدیسر 

 ! هدش نیرفن  هرجش 

دیشکب .  ار  وا  دیدید ،  نم  ربنم  يالاب  ار  هیواعم  یتقو  ینعی ،  ( 54  ( ) هولتقاف يربنم  یلع  ۀیواعم  متیءار  اذ  إ   : ) دومرف ادخ  لوسر 
ندروخ اذغ  لوغـشم  دـید  دـنک ،  راضحا  ار  هیواعم  ات  تفر  ساّبع  نبا  داتـسرف .  هیواعم  راضحا  يارب  ار  ساّبع  نبا  یمارگ ،  ربمایپ  يزور 

ار وا  مکـش  هاگ  چیه  دنوادخ  ینعی ،  ( 55  ( ) هنََطب هللا  عبـشءا  ال   : ) دومرف ترـضح  دروخ .  یم  اذـغ  تشاد :  هضرع  تشگزاـب  رد  تسا . 
! دنکن ریس 

نم ندیـشک  تسد  تفگ :  یم  يو  دش .  یمن  ریـس  ندروخ  اذغ  رد  تقو  چیه  هیواعم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیرفن  ۀجیتن  رد 
درک یم  تموکح  مالسا  مسا  هب  دروخ و  یم  بارش  هیواعم  تسا !  ندروخ  زا  یگتسخ  تهج  زا  هکلب  تسین ،  نآ  زا  يریـس  يارب  اذغ  زا 

(56 . )

هیواعم هیراج و 

یناعم زا  یکی  دـیوگ :  یم  تغل ،  روهـشم  بتک  زا  دراوملا ، ) برقا   ) هک يروط  هب  دوب .  هیراـج )   ، ) برع ریاـشع  ياـس  ؤر  زا  یکی  ماـن 
اب هجهّللا و  حیرـص  يوق ،  يدرم  هیراج  تسا .  یعفا  سنج  زا  راـم  عون  کـی  هیراـج  ینعی ،  تسا .  یعفـالا )  سنج  نم  ۀـّیحلا   ، ) هیراـج
هک هیواعم  دنتـشاد .  ینمـشد  هنیک و  يو  هب  تبـسن  لد  رد  دـندوب و  یـضاران  هیواعم  هناـملاظ  تموکح  زا  شناـسک  وا و  دوب .  ّتیـصخش 
وا ریقحت  رخسمت و  هلیسو  ار  شمان  دنک و  نیهوت  يو  هب  مدرم  ربارب  رد  يزور  تفرگ  میمـصت  دوب  هدرک  ساسحا  ار  شناسک  وا و  ینیبدب 

دش .  وربور  هیواعم  اب  هیراج  دمآ و  شیپ  یتصرف  دهد .  رارق 
ردقچ وت  تفگ :  لمات  نودب  اروف و  هیراج  دنا .  هدراذـگ  یعفا  ارت  مسا  هک  يزیچان  تسپ و  تا  هلیبق  موق و  دزن  ردـقچ  وت  تفگ :  هیواعم 
باوج نیا  زا  هیواـعم  ( 57  !( ) تسا هداـم  گـس  ینعم  هب  هیواـعم   ) دـنا هدراذـگ  هیواـعم  ارت  مسا  هک  يزیچاـن  تسپ و  تا  هلیبق  موق و  دزن 

 ! شاب تکاس  ردام ،  یب  تفگ :  دش و  تحاران  تخس 
تسام و ياه  هنیـس  رد  درورپ ،  یم  دوخ  رد  ارت  ضغب  هک  ییاهلد  مسق  ادـخ  هب  تسا .  هدـییاز  ارم  هک  مراد  ردام  نم  داد :  خـساپ  هیراـج 

تموکح ام  رب  روز  هب  ینک و  كاله  ار  ام  متـس  هب  یتسین  رداق  وت  تسام ؛  ياهتـسد  رد  درک  میهاوخ  دربن  وت  اب  اهنآ  اـب  هک  ییاهریـشمش 
ام اب  تنامیپ  هب  وت  رگا  مینک ؛  تعاطا  وت  زا  هک  میا  هدـش  دّـهعتم  نآ  قبط  زین  ام  يا و  هتـسب  ینامیپ  دـهع و  ام  اب  تتموکح  رد  وت  ییامن . 

رارق هدـنرب  ياه  هزین  دـنمورین و  نادرم  ام  رـس  تشپ  هک  نادـب  ییامن  فّلخت  رگا  دوب و  میهاوخ  رادـیاپ  وت  زا  تعاطا  رد  مه  ام  ینک  اـفو 
دنراد . 

دایز هعماج  رد  ارت  دننام  دـنوادخ  تفگ :  دـید ،  یم  هدروخ  تسکـش  تخـس  ار  دوخ  هیراج  دازآ  حور  راتفگ و  تحارـص  زا  هک  هیواعم 
! دنکن

هیواعم روعا و  نب  کیرش 

دوب و کیرش  شمسا  تشاد .  يدب  لیامش  لکـش و  يو  تسیز .  یم  هیواعم  نامز  رد  دوب و  دوخ  موق  گرزب  دیـس و  روعا ،  نب  کیرش 
دشاب .  بویعم  شمشچ  کی  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  هک  تشاد  مان  روعا  زین  شردپ 
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و شردـپ ،  يو و  عوبطمان  مسا  زا  هیواعم ،  دـمآ .  وا  سلجم  هب  روعا  نب  کیرـش  دوب ،  تردـق  جوا  رد  هیواعم  هک  ییاـهزور  زا  یکی  رد 
تفرگ .  تناها  ریقحت و  داب  هب  ار  وا  هدرک و  هدافتسا  ءوس  وا ،  دنیاشوخان  هفایق  زا  نینچمه 

ییابیزان تروص  زین  تسا ،  رتهب  روعا  زا  ملاـس  يروعا و  رـسپ  وت  و  تسین ،  یکیرـش  ادـخ  يارب  تسا و  کیرـش  وت  ماـن  تفگ :  هیواـعم 
دنا ؟  هدیزگرب  دوخ  ییاقآ  تدایس و  هب  ار  وت  نوچ  یسک  تا  هلیبق  هنوگچ  تسا .  لگدب  زا  رتهب  لگشوخ  يراد و 

هیواعم ار  تمان  يدرک و  وعوع  وت  دنک .  یم  وعوع  هک  تسا  یگـس  هیواعم  یتسه و  هیواعم  وت  مسق ،  ادـخ  هب  تفگ :  باوج  رد  کیرش 
نیملـسم يرادـمامز  ماقم  هب  هنوگچ  همه ،  نیا  اب  تسا .  رتهب  خالگنـس  نیمز  زا  هراومه  نیمز  يرخـص و  برح و  دـنزرف  وت  دـندراذگ . 

يا ؟  هدمآ  لیان 
(58  . ) دوش جراخ  يو  سلجم  زا  هک  داد  مسق  ار  کیرش  هیواعم  داد و  تسکش  ار  هیواعم  روعا ،  نب  کیرش  نانخس 

داضتم تسایس  ود 

هب هیواـعم  روتـسد  دـیزاسن .  يراـج  نیمز  رب  قح ،  اـنب  ار ،  ینوـخ  نیرتـکچوک  شنایرکـشل :  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـمرف 
زا هک  ار  سک  ره  دننک و  شدرگ  یمالـسا  دالب  رد  داد  روتـسد  هیواعم  ( 59  . ) دیرادنرب تسد  زین  ناکدوک  نانز و  نتشک  زا  نایرگـشل : 

راکیپ دگنجن  وت  اب  هک  یسک  اب  دومرف :  یم  شنایلاو  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلو  دنشکب .  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ناهاوخ  اوه 
 . نکم متس  دنا  هتسب  دهع  ناناملسم  اب  هک  ینایدوهی  نایحیسم و  رب  نکم و 

؟  تساجک هیواعم  روگ 

لاس 1335 رد  یلم -  ياروش  سلجم  نیـشیپ  سیئر  و  يولهپ ،  هطورـشم و  رـصع  رد  ناریا  فورعم  لجر  یئابطابط -  قداص  دمحم  دیس 
دراد ؟  یعضو  هچ  تساجک و  هیواعم  روگ  دنیبب  دتفا  یم  رکف  هب  اجنآ  رد  دنک .  یم  هیروس  هب  یترفاسم  یسمش 

يو ییامنهار  زا  دنهد و  یم  یهاتوک  خـساپ  وا  هب  زیمآ  ترفن  دـید  کی  اب  همه  تساجک ؟  هیواعم  روگ  دـسرپ  یم  سک  ره  زا  یئابطابط 
یچ هکشرد  کی  اهنت  رهش  تشپ  تالحم  زا  یکی  رد  ماجنارـس  دنک و  یم  لابند  ار  وجتـسج  نیا  هنارـصم  يو  یلو  دننک .  یم  يراددوخ 

ار یئابطابط  هک  طرش  نیا  اب  مه  نآ  دوش .  یم  هیواعم  ربق  رـس  یئابطابط  ندرب  هب  رـضاح  فعاضم ،  دزم  تسد  نتفرگ  اب  هک ،  دبای  یم  ار 
دورب .  هدایپ  یئابطابط  دوخ  ار  هار  هیقب  ددرگ و  زاب  هدرک و  هدایپ  ار  وا  اجنآ  دربب و  هیواعم  هاگمارآ  یکیدزن  رهش و  جراخ  هب 

میونشب :  ار  وا  هتفگ  تساک  مک و  يا  هرذ  نودب  هداد و  یئابطابط  دوخ  تسد  هب  ار  مالک  هتشر  دعب  هب  نیا  زا  تسا  رتهب 
 . دروخ یم  هلپ  هس  دوب .  رتـم  دودـح 20  رد  ییاضف  کچوک و  قاطا  ود  رب  لمتـشم  يرقحم  هبارخ  طایح  میدیـسر .  دوبن ،  دایز  تفاسم 
 . تشاد دوجو  دندرک ،  یم  یگدـنز  نآ  رد  یباغرم  هس  هک  هدـیدنگ ،  بآ  اب  يا  هبورخم  کچوک و  ضوح  طایح ،  طسو  میتفر .  نییاپ 

دید ار  ام  هک  نیمه  تشر .  یم  خـن  دوب و  شیولج  رد  مشپ  يرادـقم  و  تشاد )   ) تسد رد  یکود  دوب .  هتـسشن  طایح  هشوگ  رد  ینزریپ 
دیراد ؟  راک  هچ  اجنیا  تفگ : 

تساجک .  منیبب ،  ار  هیواعم  ربق  ما  هدمآ  متفگ : 
یبوچ رد  هک  ار  اهقاطا  زا  یکی  تسد  اب  و  دـیآ ،  یمن  اجنیا  یـسک  ماش  لها  زا  هکنیا  يارب  دـیتسه ،  یقارع  امـش  دوش  یم  مولعم  تفگ : 

زا یکی  يور  دوب :  رهاـظ  نآ  رد  ربق  ود  لـحم  هک  رتـم  هدزاود  هد  تحاـسم  هب  دوب  یقاـطا  مدرک ،  زاـب  ار  رد  داد .  ناـشن  تشاد  يا  هنهک 
هیاریپ یب  هداس و  رگید  ربق  و  دندوب ؛ هدراذگ  شیور  مه  یمیدق  یـسم  نادعمـش  ود  دوب و  هداتفا  سردـنم  هتفر و  گنر  زبس  هچراپ  اهربق 

(60  ! ) مدمآ نوریب  رد  زا  مداتسرف و  هّیُما  ینب  هیواعم و  هب  نعل  يرادقم  دناوخب  هحتاف  هک  یسک  دننام  مداتسیا و  يردق  دوب . 
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هیواعم رب  نعل  زاوج 

تساور :  هیواعم  رب  نعل  لیلد ،  هد  هب  هک  دنک  یم  تیاور  هّمئ  الا  نیع 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تعاطا  زا  وا  جورخ   . 1

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يور  رب  وا  ندیشک  ریشمش   . 2
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  ّقح  ندرک  بصغ   . 3

مالسلا هیلع  تیب  لها  راکنا   . 4
نتخانش .  تماما  قحتسم  ار  دوخ   . 5

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لضف  نامتک   . 6
اهربنم .  رس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  تراسج   . 7

نامثع .  نوخ  هب  نداهن  رورس  نآ  رب  ناتهب   . 8
نداد .  رفاک  دیزی  هب  ار  تُّما  رب  تیالو   . 9

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  ندرک  ّتیصو  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  لتق   10
(61  . ) طرش یب  دشاب ،  نعل  قحتسم  هیواعم  سپ 

مالسا نید  یماح  هناگی  ع )  ) نیسح ماما 

موش هرمث  داسف و  هراصع  هک  ار ،  دـیزی  شا  هیامورف  دـنزرف  تموکح  ياه  هیاپ  دوخ  هلاـس  تسیب  تفـالخ  لوط  رد  هیلع  هللا  ۀـنعل  هیواـعم 
تخاس .  راوتسا  مکحم و  دوب ،  يوما  هرجش 

هنیک يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسا و  اب  هکلب  تشادن ،  ینید  تیبرت  اهنت  هن  هک  دمآراک  يور  يدرم  هیواعم ،  تشذگرد  زا  سپ 
نیناوق يرجم  مالسا ،  تلاسر  رادساپ  دیاب  هک  یتموکح  دوب .  فلاخم  ادیدش  بازحا  دُُحا و  ردب و  ياهگنج  ّتیلهاج و  نارود  ياهیزوت 
تلاسر عوضوم  اراکشآ  هک  داتفا  يدیلپ  درم  تسد  هب  دشاب ،  یمالسا  هعماج  حور  مّسجت  و  ناناملسم ،  يارآ  راکفا و  هدنیامن  دودح ،  و 

رد ایآ  ( 62  . ) تسناد یمن  شیب  يرادـنپ  ار  همه  نایفـسوبا ،  دوخ ،  ّدـج  ناسب  درک و  یم  راـکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یحو  و 
نارود هب  ار  عاضوا  دنتـساوخ  یم  هک  عجترم  رـصانع  ذوفن  و  یمالـسا ،  تموکح  ياه  هزوح  رد  داسف  راشتنا  اب  و  لاوحا ،  عاضوا و  نینچ 

روای نید و  یماح  هناگی  يدازآ و  لبمـس  يراگزیهرپ و  يوقت و  هنومن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  دـننادرگزاب ،  تیلهاج 
هّحـص وا  دـیلپ  تاـّیونم  اهیراکمتـس و  تاـیانج و  رب  دـهدب و  يدرم  نینچ  هب  تعیب  تسد  تسناوـت  یم  دوـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دراذگب ؟ 
تساوخ ترضح  زا  دناوخ و  وا  يارب  ار  دیزی  همان  درک و  توعد  يرادناتـسا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیدم ،  رادناتـسا  دیلو ،  هک  یماگنه 

 . . . ( متخ انب  و  هللا )  حتف  انب  ۀکئالملا ،  فلتخم  ۀلاسرلا و  ندعم  ةّوبنلا و  تیب  لهءا  ّان  إ   : ) تفگ خـساپ  رد  يو  دـنک ،  تعیب  دـیزی  اب  هک 
( 63)

داهن و داینب  نادناخ  ام  زا  يدرم  تسد  هب  ار  نید  ناینب  لاعتم  يادخ  ناگتـشرف .  تفر  دمآ و  زکرم  میتلاسر و  ندـعم  تّوبن و  نادـناخ  ام 
ناهانگ یب  لتاق  راوخبارش ،  راکهزب ،  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  و  دناسر .  دهاوخ  نایاپ  هب  ام  تسد  هب  زین  ار  ناهج  رب  نآ  ّتیمکاح  راک 

دهد .  یمن  تعیب  تسد  زگره  یسک  نینچ  اب  ناشخرد ،  قباوس  نیا  اب  ینم  لثم  قسف ؛  هب  رهاجتم  و 
يور زا  هدرپو  داد  ناشن  ناهج  ناناملـسم  هب  ار  تموکح  نیا  فیثک  تیهام  دوخ ،  هدنزاس  مایق  تضهن و  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگنیدب ، 

هک تشذگن  يزیچ  درک و  جیسب  نایوما  دض  رب  ار  مدرم  تاساسحا  شیوخ ،  خرس  نوخ  اب  زین  ماجنارس  تشادرب .  نآ  كانرطخ  تایونم 
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هک تشذگن  يزیچ  درک و  جیسب  نایوما  دض  رب  ار  مدرم  تاساسحا  شیوخ ،  خرس  نوخ  اب  زین  ماجنارس  تشادرب .  نآ  كانرطخ  تایونم 
دیدرگ .  نایوما  تموکح  لماک  يدوبان  هب  رجنم  اتیاهن  هک  داد  يور  ییاهمایق  یمالسا  راطقا  مامت  رد 

(64)
تیب و لها  ّتبحم  مرج  هب  ار  يرجه ،  دیَـشُر  يدـع و  نب  رجح  نوچ  نیملـسم ،  زا  یناوارف  یماـن  عاجـش و  نادرم  هیواـعم ،  تموکح  رد 

ینعی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربکا  طبس  نیگنن ،  یتامدقم  دیهمت  اب  هیواعم  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دنتشک .  مالـسلا  هیلع  یلع  يالو 
(65  . ) تخاس دیهش  مومسم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ناهج  نایعیش  مّود  ماما 

مولظم زا  ع )  ) نیسح ماما  تیامح 

نب هللادبع  شرسمه ،  بنیرا و  ناتساد  رد  ناوت  یم  ار  ناگدیدمتس  زا  تیامح  مولظم و  زا  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀقالع  تّدش 
میوش :  یم  رّکذتم  اجنیا  رد  ار  نآ  هدرشف  لامجا و  هک  تفایرد  مالس ، 

 . . . . هصاقر و نازینک  ماقم ،  لوپ ،  لیبق  زا  ییاورماک  ییوجماک و  ینارتوهـش و  لیاسو  عون  همه  هکنیا  اب  يدهع ،  تیالو  نامز  رد  دیزی 
دوب .  هتخود  یفیفع  رادرهوش  يوناب  هب  ار  شا  هزره  كاپان و  مشچ  تشاد ،  رایتخا  رد  ار 

يزادرپغورد و يرگ و  هلیح  اب  دـهد ،  ناشن  يا  هدـنبوک  لمعلا  سکع  نیگنن  تشز و  راتفر  نیا  ربارب  رد  هکنآ  ياج  هب  هیواعم ،  شردـپ 
 . دناشکب دیزی  شرسپ  هدولآ  هانگ  رتسب  هب  هتخاس  ادج  رهوش  هناخ  زا  ار  ناملـسم  نمادکاپ  نز  نآ  ات  تخاس  مهارف  یتامدقم  يراکبیرف ، 

يو تخاس .  بآ  رب  شقن  ار  هیواعم  موش  هشقن  داتسیا و  تشز  میمصت  نیا  ربارب  رد  دش  ربخ  اب  هیضق  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
يا هداوناخ  رس  زا  ار  دیزی  زواجت  يّدعت و  تسد  دنادرگزاب و  مالس ،  نب  هللادبع  شرهوش ،  هب  ار  نز  مالـسا  نیناوق  زا  یکی  زا  هدافتـسا  اب 

هعماج سیماون  ظفح  هب  ار  دوخ  يدـنم  هقالع  تخاـس و  ناـیامن  ار  نییمـشاه  تریغ  تّمه و  راـک  نیا  اـب  درک و  عطق  هزیکاـپ  ناملـسم و 
هب خـیرات  رد  هشیمه  يارب  هّیُما ،  ینب  يرگمتـس  تئاند و  مالـسلا و  هیلع  یلع  لآ  رخافم  هک  دـش  ببـس  راتفر  نیا  تشاد و  زاربا  ناملـسم 

(66  . ) دنام راگدای 

دیزی هب  هیواعم  تّیصو 

درک :  وا  هب  نومضم  نیدب  ییاهتیصو  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  دیزی  شرسپ  شیوخ ،  تافو  ضرم  رد  هیواعم ، 
راوخ ار  نانمـشد  مدومن و  ناسآ  وت  يارب  ار  اهراک  مدرک و  تیافک  وت  زا  ار  يوس  نآ  يوس و  نیدـب  نتفر  نتـسب و  راب  جـنر  نم  مرـسپ ، 
لها سپ  دومنن .  مهارف  شدنزرف  يارب  یسک  هک  مدومن  مهارف  ار  زیچ  نآ  وت  يارب  مدومن و  عضاخ  وت  يارب  ار  برع  ناشکندرگ  مدرک و 
قارع مدرم  سرپب .  ار  وا  لاوحا  دشاب  بیاغ  هکره  راد و  یمارگ  ار  وا  دیآ  وت  دزن  زاجح  زا  هک  ره  دناوت .  لصا  هک  نک  تاعارم  ار  زاجح 

هک تسا  نآ  زا  رتناسآ  وت  يارب  لماع  کی  لزع  هچ ،  نکب .  ینک  لزع  ار  یلماـع  زورره  هک  دـنهاوخب  وت  زا  رگا  یتح  اـمن و  تاـعارم  ار 
زا یتشاد  میب  ینمـشد  زا  رگا  هد ؛  رارق  شیوخ  زار  مرحم  ار  اهنآ  نک و  تیاعر  ار  ماش  لها  دوش .  هدیـشک  وت  يور  هب  ریـشمش  رازه  دص 
 ، دـننامب ماش  دالب  ریغ  رد  رگا  نوچ  نادرگزاب ،  ماش  دالب  هب  ار  اهنآ  يدیـسر ،  شیوخ  دوصقم  هب  هک  ینامز  و  نک ،  کـمک  بلط  ناـنآ 

دش .  دهاوخ  نوگرگد  اهنآ  قالخا 
؛ رمع نب  هللادبع  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  شیرق :  زا  سک  راهچ  رگم  دزیخرب ،  عازن  هب  وت  اب  یسک  تفالخ  رما  رد  هک  مسرت  یمن  نم 

رکب .  یبا  نب  نمحّرلادبع  و  ریبز ؛ نب  هللادبع 
 ، دنامن وا  ریغ  یـسک  دننک و  تعیب  وت  اب  ناگمه  رگا  تسا و  هتخادنا  راک  زا  ار  يو  تدابع ،  هک  تسا  يدرم  وا  رمع ،  نب  هللادـبع  اّما   . 1

؛ درک دهاوخ  تعیب  وت  اب  زین  وا 
جورخ هب  اـت  دـننک  یمن  اـهر  ار  وا  قارع  مدرم  تـسا و  جازم  دـنت  زیخ و  کبـس  يدرم  وا  سپ  مالـسلا ،  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  اـّما  و   . 2
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زا دراد و  میظع  یّقح  ام  رب  هدوب و  ام  دنواشیوخ  وا  هک  رذگرد  يو  زا  یتفای ،  رفظ  وا  رب  وت  درک و  جورخ  وت  رب  رگا  سپ  دننک .  شراداو 
؛  تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ 

تسین بعل  وهل و  نانز و  فورصم  زج  شتّمه  رکف و  دنک و  تعباتم  وا  دندنسپب  باحصا  هچ  ره  سپ  رکب ،  یبا  نب  نمحّرلادبع  اّما  و   . 3
. 

رب تفای  یتصرف  رگا  دهد و  یم  يزاب  ارت  هابور  دننام  دشاب و  یم  وت  رب  نتسج  ورف  هدامآ  هتسشن  وناز  رب  ریش  دننام  هک  یـسک  نآ  اّما  و   . 4
یم ات  ار  دوخ  ناسک  نوخ  زاسادـج و  يو  دـنب  زا  دـنب  یتفای ،  رفظ  وا  رب  وت  درک و  نینچ  وت  اب  رگا  تسا .  ریبز  نب  هللادـبع  دـهج ،  یم  وت 

(67  . ) نک ظفح  یناوت 
هیواعم زا  شیپ  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  نوچ  تسین  حیحـص  تسا و  هدمآ  نینچ  نیا  نمحرلادبع  مان  دـیامرف :  یم  یمق  ثّدـحم  موحرم 

(68  . ) تشذگرد

! راکتیانج دیزی 

مشاه و ینب  اب  ینمـشد  هنیک و  دیزی  دوب .  یمور  نوجرـس  شا :  هناخرـس  ملعم  و  نیـشنارحص ،  نوسیم )   : ) شردام هیواعم ،  دیزی :  ردـپ 
ياهرادـنپ و  یطارفا )  يدـیقال  يدازآ و   ) ینیـشنارحص هیحور  ردـپ ؛ زا  ار  روما  هنوـگ  نیا  ریاـظن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ 

تفرگارف .  شیمور  یحیسم و  مّلعم  زا  ار  ناناملسم  مالسا و  اب  ینمشد  يراسگیم و  و  ردام ؛ زا  ار  یلهاج  یفارخ 
لوصا و هب  ییانتعا  ردپ ،  تایح  نامز  رد  یّتح  هک  دوب  یناوج  يو  تشادن .  ینید  قیالع  ّتیصخش و  هنوگچیه  دیزی  خیرات ،  تداهش  هب 
هب یعیاجف  دوخ ،  تموکح  لاس  هس  رد  دیزی  تخانش .  یمن  ینارتوهـش  يراب و  دنب و  یب  یـشاّیع و  زج  يراک  درک و  یمن  مالـسا  نیناوق 

تشادن .  هقباس  دوب ،  هداد  خر  هتشذگ  رد  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  زور ،  نآ  ات  مالسا  خیرات  ردص  زا  هک  تخادنا  هار 
هب شنارای  ناشیوخ و  نادنزرف و  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  طبس  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  لوا ،  لاسرد 
 ، مود لاس  رد  ( 69  ) دینادرگ اهرهش  رد  ادهش  هدیرب  ياهرـس  هارمه  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ناکدوک و  نانز و  تشک و  یعـضو  نیرتعیجف 
ار هسّدقم  ۀبعک  زین  موس  لاس  رد  ( 70  . ) تخاس حابم  دوخ  نایرکـشل  رب  زور  هس  ار  مدرم  ضرع  لام و  نوخ و  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدـم 

(71  . ) دز شتآ  هدرک و  بارخ 
رد هدـش )  طبـض  خـیراوت  رد  هک  یلیـصفت  هب   ) ار یمالـسا  تموکح  مامز  دـندوب ،  هّیُما  ینب  زا  يرگید  هریت  هک  ناورم  لآ  دـیزی ،  زا  سپ 

مالـسا و يارب  ار  یموش  هریت و  راـگزور  تشاد ،  همادا  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  هک  يرفن ،  هدزاـی  هتـسد ،  نیا  تموکح  دـنتفرگ .  تسد 
 ! یمالسا تفالخ  مان  هک  يدادبتسا ،  یبرع  يروطارپما  کی  زج  نانآ ،  رصع  رد  دراد .  ریظن  رتمک  خیرات  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم 

دیشک ییاج  هب  راک  نانیا  تموکح  هرود  رد  درک و  یمن  تموکح  مالسا  ناهج  رب  دوب ،  هدش  هتشاذگ  نآ  رب 
تفرگ میمصت  اباحم  یب  دش ،  یم  هدرمش  نید  یماح  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیـشناج  حالطـصا  هب  هک  تقو  هفیلخ  هک 

(72 !) دزادرپب ینارذگشوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جح  مسوم  رد  ات  دزاسب  يا  هفرغ  هبعک  هناخ  يالاب 

! زاب سوه  دیزی 

راتفرگ ّتیعقوم  ءوس  زا  ناملـسم ،  نیدهاجم  دوب .  هدنام  فّقوتم  دیزی  راظتنا  هب  مور  هب  هلمح  يارب  هنودـقرف )   ) رد مالـسا  شترا  ینامز ، 
 ، اهنآ یهدنامرفرس !  دیزی ،  یلو  تخیر ،  یم  نیمز  رب  ار  اهنآ  نازخ  گرب  لثم  گرم  دندوب و  هدش  شغ  بت  هب  التبم  هتشگ  الغ  طحق و 

نایرج رد  هیواعم ،  شردـپ ،  اب  ار  عوضوم  هرخ  الاب  ات  داتفین  رث  ؤم  دـنداد  شرازگ  وا  هب  هچره  دوب ! يراسگ  هداب  مرگرـس  نارمرید )   ) رد
رد تخاس .  ربخاب  راـبراوخ  دـقف  ـالغ و  طـحق و  هب  اـهنآ  يراـتفرگ  و  هنودـقرف )   ) رد ودرا  شغ  بت و  هعقاو  زا  ار  وا  هیواـعم  دنتـشاذگ . 
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رد هنودقرف  رد  ودرا  هک  كاب  هچ  ارم  دوب :  نیا  رعش  نومضم  دش .  رشتنم  رگشل  رد  نآ  تایبا  هک  داتسرف  رعش  هب  یمایپ  ردپ ،  همان  باوج 
 ! تسا نم  رانک  رد  موثلک  ما  هدز و  هیکت  اهاکتم  رب  نارمرید )   ) رد نم  تسا ! ؟  نابیرگب  تسد  گرم  اب  هتشاد و  رارق  بت  رطخ 

مهعومج تقال  امب  یلابا  نا  ام 
موم نم  یمح و  نم  ۀنودقرفب ، 

اقفترم طامن  الا  یّکتءا  یّنن  و إ 
 ! موثلک ّمُا  يدنع  نارم ،  ریدب 

یم ود  ره  یبارخ  رب  وا  و  ناریو ،  اـه  هبارخ  لـثم  روـشک  تسا و  زیراـپ  یـشوخان  یگنـسرگ و  زا  نازخ  گرب  لـثم  مالـسا  رگـشل  يرآ ، 
یم ار  نایجاح  هلوره  شیامن  بارـش  ياه  بابح  هک  دندرک  یم  ّمنرت  دندوب  روشک ) ردام   ) هک هّکم  هنیدـم و  ياه  هبارخ  يور  رب  ددـنخ !
هلایپ هب  بارـش  نتخیر  لغلغ  تقو  رد  هک  تسا  بابح  نارازه  اجنیا  دـندنام ،  زاب  هلوره  زا  يرفن  دـنچ  هّکم  نارابمب  رد  اجنآ  رگا  دـهد . 

رازهدـص دـیآ ،  یم  ورف  دوخ  ماقم  زا  دزیر و  یم  هلایپ  رد  هشیـش  زا  یتقو  هداب  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنهج ،  یمرو  دـنور و  یم  ـالاب  ریز و 
ار يرادروشک  روشک و  هکلب  درک ،  یم  هرخـسم  ار  نییآ  نید و  اهنت  هن  دوخ ،  لزه  نیا  اب  و  دنهج ! یم  رو  هلوره  هب  هک  دزاس  یم  یجاح 

يارب دور ،  یم  ورف  نم  ناهد  برغم  هب  دـبات و  یم  یقاـس  تسد  قرـشم  زا  هک  يدیـشروخ  تفگ  یم  ییوگ  تفرگ .  یم  هرخـسم  هب  زین 
 ! تسا یفاک  روشک  برغم  قرشم و 

اهند رعق  اهجرب  مرک  ۀسیمش 
یمف اهبرغم  یقاسلا و  اهقرشم  و 

ۀجاجز یف  اهند  نم  تلزن  اذ  إ 
(73  ) مزمز میطحلا و  نیب  ارفن  تکح 

قطنم رعش و  نیا  اب  دبوک و  مهرد  ار  هرّونم )  هنیدم   ) و همّرکم )  هّکم   ) دننام سدق  لزانم  سّدقم و  ياهرهش  تساوخ  یم  دیزی  هک  ینامز 
 . دندرکن لوبق  ار  تیرومءام  نیا  لاحلا  مولعم  دایز  نبا  صاع و  نب  دیعس  نب  ورمع  دننام  مه  هّیُما  ینب  نارس  یتح  دنک ،  یفالت  هنارعاش  ! 

تفگ درکن و  لوبق  مه  وا  دنک  هناور  ار  دایز  نبا  تساوخ  درکن ،  لوبق  وا  داد و  یهدنامرف  ماقم  ار  دیعس  نب  ورمع  هنیدم ،  اب  گنج  يارب 
قساف نیا  تیاضر  يارب  ار ،  گرزب  گنن  ود  نیا  نیملسم ، )  ۀلبق  اب  گنج   ) و هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رسپ  نتشک   ) زگره نم  هللاو  : 

هبقع نب  ملسم  یتسرپرس  هب  دروآ و  مهارف  ار  ماش  مدرم  زا  ینازابرس  دیزی  يرآ  ( 74  . ) داتسرف ار  هبقع  نب  ملسم  اذل  مرخ ،  یمن  دوخ  هب  ، 
ار نانآ  سیماون  درک و  تراغ  ار  ناشلاوما  دنکفا و  تشحو  هب  تخس  ار  هنیدم  مدرم  ملسم  تشاد .  لیسگ  هنیدم  یبوکرـس  يارب  كاّفس 

دوب هداهن  مان  هزیکاپ )   ) ار نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  دیمان ،  هدیدنگ )   ) ار هنیدم  يو  دومن .  حابم  دوخ  نازابرـس  رب 
(75  . ) دنشاب دیزی  ناگدرب  هک  تفرگ  تعیب  ناونع  نیا  هب  هیقب  زا  تشک و  ار  نآ  نینکاس  زا  رفن  رازهراهچ  زا  شیب  و 

! راوخبارش دیزی 

یقاس هب  يو  تشاد .  رارق  وا  تسار  فرط  زین  دایز  نبا  دوب و  هتسشن  بارـش  سلجم  رد  دیزی  يزور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب 
(76  . ) دراد میدقت  دایز  نبا  هب  ار  ماج  نامه  دننام  هک  داد  نامرف  سپس  دزاس ! هئشن  ار  مناوختسا  زغم  هک  هد  نم  هب  یبارش  ماج  تفگ : 

ار مالسلا  هیلع  ماما  رس  تفرگرب و  بالگ  بآ و  دیزی  نز  تخیر .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  رب  ار  نآ  يدایز  دروخ و  ار  بارـش  دیزی 
هیلع نیسح  ماما  رـس  ات  داد  روتـسد  دیزی  سپ  دنک .  یم  دّقفت  يو  زا  هک  دید  باوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  بش  نامه  تسـشب و  كاپ 

(77  . ) دنتخیوایب دندرب و  رهش  ياه  هزاورد  هب  ار  وا  باحصا  تیب و  لها  مالسلا و 
(78  . ) تسا هدوب  نارتخد  نارهاوخ و  ناردام و  یطو  يان و  روبنط و  هلواحم و  ناگس و  اب  يزاب  ةالص و  كرت  رمخ و  برش  دیزی ،  راک 
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تسا دب  شداینب  هکره  دریگن  ناکین  وترپ 
تسادبنگرب ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان  تیبرت ، 

دینک نعل  دیزی  رب  دیدید  رامق  تلآ 

ماش هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  نوچ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ :  ناذاش  نب  لضف 
ندروخ .  بارش  دندرک  عورش  دوخ ) دننام  ناشیکدب  اب  و   ) دندرتسگ بارش  كاروخ و  هرفس  درک  رما  ۀنعللا  هیلع  هیواعم  نبدیزی  دندرب 

نآ يور  رب  دندراذگ و  ریرس  ریز  یتشط  رد  دندروآ و  ار  ارهز  همطاف  ترضح  مشچ  رون  كرابم  رس  درک  رما  دندش  غراف  بارش  زا  نوچ 
دنداهن .  جنرطش  رامق  گرب 

تسا .  دیزی  وریپ  زابرامق  تهج  نیا  زا 
دای هب  درک و  یم  دای  شراوگرزب  دج  ردپ و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسـشن و  رامق  طاسب  رب  دوخ  نامیدن  اب  دـبا  لزا و  نوعلم  نآ 

تـشپ ار  نآ  يدایز  داد و  یم  وا  هب  راب  هس  تشاد و  یمرب  ار  برـش  درک  یم  يدایز  شفیرح  رب  تقوره  سپ  دومن .  یم  ءازهتـسا  ناـشیا 
تخیر .  یم  نیمز  زا  تشط 

مالسلا و هیلع  نیسحلا  رکذیلف  جنرطـشلا  یلا  وا  عاقفلا  یلا  رظن  نم  جنرطـشلاب و  بعللاو  عاقفلا  برـش  نع  عّروتیلف  انتعیـش  نم  ناک  نمف  )
موجنلا . )  ددعب  تناک  ولو  هبونذ  کلذب  ّلجوّزع  هللا  وحمی  ۀنعللا )  هیلع   ) دیزی لآ  دیزی و  نعلیل 

درگنب جنرطـش  هب  ای  بارـش  هب  سکره  دنک و  زیهرپ  جنرطـش  اب  ندرک  يزاب  بارـش و  ندیماشآ  زا  دیاب  دشاب  ام  نایعیـش  زا  سکره  سپ 
دنک .  تنعل  ار  دیزی  لآ  دیزی و  امتح  دیاب  دنک و  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیاب 

(79  . ) دشاب ناگراتس  هرامش  هب  هچ  رگا  درب  یم  نیب  زا  ار  وا  ناهانگ  لمع  نیا  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يازج  وا  لباقم  رد 

! دزاس یم  اوسر  ار  يو  دیزی ،  دنزرف 

هرانک تموکح  زا  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  هیواعم  شرـسپ  یلو  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  هیواعم  شیوخ ،  رـسپ  يارب  شگرم  زا  لـبق  دـیزی 
داریا يا  هباطخ  تنطلـس  زا  يریگ  هرانک  ماگنه  دـیزی  نب  هیواـعم  تسا ،  هدـمآ  ( 80  ( ) ةرهازلا موجنلا   ) باـتک رد  هکناـنچ  دومن .  يریگ 
ماقم يّدـصت  رد  شیراوازـس  یگتـسیاش و  هک  یـسک  اب  تموکح  و  تفالخ )   ) عوضوم رد  هیواعم  مّدـج  انامه  مدرم ،  يا  تفگ :  درک و 
دیناد یم  دوخ  هک  دولایب  تسد  يروما  هب  تساخرب و  دربن  شکمـشک و  هب  بلاط ،  یبا  نب  یلع  اب  ینعی  دوب ،  شیب  وا  زا  بتارمب  تفالخ 

تسا .  شیوخ  ناهانگ  يوگخساپ  تاهابتشا و  راتفرگ  دوخ  روگ  رد  کنیا  دیسر و  ارف  شگرم  هرخالاب  ات  ، 
يوه و بکرم  رب  يو  تشادن .  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  هنوگ  چـیه  هکیلاح  رد  دـش ،  تموکح  رما  راد  هدـهع  دـیزی ،  مردـپ ،  يو  زا  سپ 

تسا .  شیوخ  تائّیس  راتفرگ  ناهانگ و  نیرق  روگ ،  رد  زین  وا  دادن .  شتلهم  لجا  نوچ  دماین ،  لیان  اهدیما  همه  هب  اّما  تسشن ،  سوه 
رما راد  هدـهع  زگره  نم  تشاد :  راـهظا  دـش و  ریزارـس  شیاـه  هنوگ  رب  کـشا  تارطق  هکنادـنچ  داـتفا ،  هیرگ  هب  تخـس  هیواـعم  سپس 
یتقو دوب ،  هباطخ  نیا  ناعمتـسم  نارـضاح و  هلمج  زا  هک  هیواعم ،  رداـم  مریگ .  یمن  ندرگ  هب  ار  اهامـش  لاـبو  رزو و  هدـشن و  تموکح 
ۀّکل شاک  تفگ :  هیواـعم  ( 81  ! ) يدوب یم  یـضیح  ۀّـکل  وت  شاک  يا  تفگ :  دومن و  باطخ  وا  هب  دینـش  ار  شدـنزرف  تاـملک  نیرخآ 

دنداد .  یمن  دیزی  هب  ارم  تبسن  مدوب و  ضیح 
زا تموکح  هیواعم  گرم  زا  سپ  ماجنارـس  و  تشادـن ؛  یتهابـش  دوبن و  هدـیقعمه  اـهنآ  اـب  وا  اریز  دـنتخاس  مومـسم  ار  دـیزی  نب  هیواـعم 
نب هیواعم  تنطلس  دیوگ :  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  ( 82  . ) دش لقتنم  نایناورم ،  هلـسلسرس  مکح ،  نب  ناورم  هب  نایفـس  ینب  نادـناخ 

(83  . ) تسا هدوب  زور  شردپ 40  زا  دعب  دیزی 
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 ( ع  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  اب  دیزی  راتفر 

مالـسالا نکر  هک  تسا  هدمآ  هیواح  هلاسر  رد  میدروآ .  البق  ار  بارـش  هب  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  ندولآ  رب  ینبم  دیزی  مادـقا  يارجام 
! داهن ماما  رس  رب  ياپ  كاپان ،  نآ  دنداهن  نیعل  دیزی  شیپ  ار  ع )   ) نیسح ماما  رس  نوچ  دیوگ :  یمزراوخ 

 ، نکن ار  راک  نیا  دیزی  ینعی ،  مفلا . )  کلذ  لّبقی  هللا  لوسر  تیءار  ّین  إف  دـیزی ،  ای  کلذ  لعفت  ال   : ) تفگ دوب ،  رـضاح  مقرا  نب  دـیز 
ماما نادند  بل و  رب  دوب و  هتفرگ  هنایزات  نیعل  نآ  هک  تسا  نانچ  شیپ  اّما  و  داد ،  یم  هسوب  ار  نهد  نیا  ادـخ  لوسر  مدـید  هک  یتسردـب 
املع و  دیماشایب ،  ار  نآ  درک و  بلط  بارـش  ع )   ) نیـسح ماما  رـس  رانک  رد  نیعل  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هیواح  رد  زین  دز .  یم  ع )   ) نیـسح

تسم شردپ  هکنانچ  دیـسر ،  خزود  هب  تسم  داتفیب و  ماب  زا  درک ،  یم  صقر  ماب  رب  يزور  نآ  زا  دعب  دش ،  تسم  نیعل  نآ  هک  دنا  هتفگ 
وهآ نآ  بقع  هب  دمآ ،  وا  شیپ  ییوهآ  تفر ،  دیص  هب  رگشل  اب  دیزی  هک  دنیوگ  یعمج  و  دوب .  هتخادنا  ندرگ  رد  یمور  بیلـص  درمب و 

(84 ( . ) َضر ْالا  ِهِراِدب  َو  ِِهب  انْفَسَخَف   : ) درب ورف  ار  وا  هک  درک  باطخ  نیمز  هب  یلاعت  قح  تفر ، 

! دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  دیزی 

اب نیعل  دیزی  دندروآ ،  دیزی  سلجم  هب  الط  تشط  رد  ار  ع )   ) نیـسحلا هللادبعابا  رـس  هک  ینامز  دسیون :  یم  هّرـس )  سدق   ) قودص خـیش 
رضاح اج  نامه  رد  هک  یـسک  يراد !  یبوخ  ياهنادند  بل و  بجع  نیـسح ،  تفگ :  یم  هدز و  ترـضح  نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ 

یم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياهبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  مدید  مدوخ  هکیلاح  رد  ینک !  یم  نینچ  هنوگچ  دیزی  يا  تفگ :  دوب 
(85 (! ؟  دسوب

دوب یلگ  نینوخ  رز  تشط  نایم 
دوب یلبلب  هدیدغاد  شرانک 
ینابز نیریش  لبلب  لبلب ،  هچ 

ینایشآ هن  يا ،  هنال  ار  وا  هن 
هتسکش شلاب  رپ و  نیک  گنس  ز 

هتسشن شراسخر  هب  مغ  رابغ 
تشاد رپ  ریز  رد  ورف  رس  هچ  رگا 
تشاد رز  تشط  نایم  یهاگ  رظن 

رگمتس نیچلگ  دید  هگان  هک 
رپرپ بوچ  زا  دومن  شخرس  لگ 

هدیشک هّمع  بناج  ار  شدوخ 
هدیرد نت  رب  نهریپ  هچنغ  وچ 

ار نارزیخ  بوچ  هّمع  يا  نیبب 
ار نابل  لعل  نیا  هدرک  نینوخ  هک 

بنیز هّصغرپ  لد  اب  اتفگب 
بل نیا  رب  ملاظ  متس ،  بوچ  نزم 

تسا ناهج  هاش  وا  هک  ملاظ  نزم 
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تسا نامهیم  تّورم  یب  يا  ارت 
وا رس  رب  ار  متس  بوچ  نزم 
وا رهاوخ  ناگدید  شیپ  هب 

هتشگ هزات  بنیز  غاد  ایادخ 
هتشگ هزادنا  زا  دح  یب  تبیصم 

تسا گنت  راک  بنیز  هب  ادنوادخ ، 
تسا گنس  بر ز  ای  رگم  بنیز  لد 
ار نخس  امنب  رصتخم  ییاضر )  )

ار نهریپ  بنیز  دیردب  نت  هب 

ع)  ) نیسح ماما  ندرک  نارابگنس 

هزین ریشمش و  اب  ار  وا  دندادن .  ماجنا  دارفا  نیرتدب  اب  یتّلم  چیه  رد  دندرک  ع )   ) یلع نب  نیسح  رب  هک  ییاهمتس  دیوگ :  ینوریب  ناحیروبا 
دندنک ار  اهنآ  لعن  مدرم  زا  یهورگ  دندیسر .  رصم  هب  اهبسا  نیا  زا  یضعب  دنتخات .  بسا  شندب  رب  سپس  دندروآرد و  اپ  زا  نارابگنس  و 

دوخ هناخ  رد  سک  همه  نآ ،  زا  دعب  هک  دش  یتّنس  رـصم  مدرم  نایم  رد  لمع  نیا  دندرک و  بصن  دوخ  ياه  هناخ  برد  هب  كّربت  يارب  و 
(86  . ) درک یم  بصن  لعن 

ماما نوخ  ماقتنا  هب  درک و  جورخ  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  هکنیا  ات  داتفین  شـشوج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هک  هدـش  تیاور 
مسق ادخ  هب  متـشک ؛  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نم  تفگ :  راتخم  تشک .  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(87  . ) درک یمن  هدش  هتفرگ  ترضح  نآ  زا  هک  ار  ینخان  نآ  ناربج  متشک  یم  مه  ار  نیمز  لها  عیمج  رگا 
میسانشب  ار  ع )   ) تیب لها  نانمشد 

دیاب دیـسر .  یم  نّییوما  هب  شبـسن  یبیـشاشن  هک  هتفگ  یناموح  موحرم  هکنانچ  دنا .  هداز  مارح  همه  ادخ  ع )   ) لوسر تیب  لها  نانمـشد 
ای دوش ،  یم  هدید  تراهط  تمصع و  ع )   ) تیب لها  تلاسر و  نادناخ  اب  ینمـشد  توادع و  ناشبلق  قامعا  رد  هک  ییاهنآ  بلغا  تفگ : 

يرادازع هاگتسد  اب  ای  و  ددرگ ،  یم  زئمـشم  مالـسلا  هیلع  هّمئا  تامارک  تازجعم و  تماما و  تیالو و  نوئـش  ندینـش  زا  نانآ  سفن  انایحا 
لها نانمشد  بصاون و  زا  ناشدادجا  ابآ و  هک  دنک  یم  نانیمطا  ناسنا  قیقحت ،  زا  سپ  دنراد ،  يراگزاسان  رس  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس 

(88  . ) دنا هدوب  رانکرب  تیب  لها  هقیرط  زا  هک  هتشاد  دوجو  یصاخشا  ناشفالسا  رد  ای  هدوب و  تیب 
(89 ( ) اهضیح ینعی  اهثمط  یف  هما  هب  تلمح  وا  هتدالو  ثیبخ  نم  الا  انضغبیال   : ) مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

و إ قفانم ،  اّم  إ  ثالث :  يدـح  وهف ال  یترتع  ّبحی  مل  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   : ) لاق مالـسلا  هیلع  یلع  نع  عفار  یبءا  نع 
( . رهُط ِریغ  یف  هُّما  هب  تلح  ؤرما  اّم  و إ  ۀینزلا ،  اّم 

! دیسانشب ار  ناگدازمارح 

تسا .  هدوب  وا  یگدازمارح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  روهشم ،  یبصان  فلد ،  وبا  دنزرف  توادع  ءاشنم 
 ( ، نانجلا ةآرم  ) رد ینمی  دعسا  نب  هللادبع  بهذلا ، )  جورم   ) رد يدوعسم  نیسح  نب  یلع  بولقلا ، )  بوبحم   ) رد يروکشا  نیدلا  بطق 

یـسیع هک  دنا ،  هدومن  قاّفتا  یفالتخا  كدـنا  هب  تیاکح  نیا  لقن  رد  یگمه  رگید - یعمج  و  نایع ، )  الا  تایفو   ) رد یلبرا  ناکّلخ  نبا 
تفگ :  فلد  یبا  نب 
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هب هدومن  زارد  تراسج  ناـبز  هاـگهاگ  هکلب  دوب ؛ ریمـض  رد  یتوادـع  تدـیقع و  رد  یفارحنا  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  ار  فلد  مردارب 
تفگ راّضح  زا  یکی  تبحص  يانثا  رد  دوب ،  هتسشن  سلجم  رد  يزور  داد .  یم  دانسا  دنچ  بلاثم  نعاطم و  ترضح ،  نآ  تمـصع  لیذ 

ۀینز دـلو  ٍّیقَـش  ٍقفاـنم  اـّل  کـضغُبی إ  ـال  نم و  ؤم  اـّل  کِّبُحی إ  ـال  یلع  اـی   : ) دومرف ص )   ) هللا لوسر  هک  تسا  دراو  هّیوـبن  ثیداـحا  رد  : 
هفطن هک  قفانم  رگم  درادن  نمشد  ارت  زین  دشاب و  رونم  نامیا  رون  هب  شبلق  هک  یـسک  رگم  درادن  تسود  ارت  یلع ،  ای  ینعی ،  ۀضیحوءا . ) 

دشاب .  ضیح  ای  انز  زا  شا 
سومان ظفح  میرح و  زا  تسارح  رد  ار  ریما  تریغ  هیاپ  یگمه  امش  هچ ،  دشاب .  راوتسا  يدنـس  هیاپ و  دیابن  ار  ثیدح  نیا  تفگ :  فلد 

 ( ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ضغب  زا  لامالام  نم  لد  لاح  نیا  اب  تسین ،  ریما  مرح  هب  تبـسن  تراسج  تءارج  ار  يدرف  چـیه  هک  دـیناد ،  یم 
ما .  هداز  لالح  لاح ،  نیع  رد  تسا و 

ياج چیه  ثیداحا  نیا  رد  مدینش .  ار  امش  ياهتبحـص  تفگ :  دش و  سلجم  دراو  ریما  هاگان  هک  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  دیوگ :  یـسیع  ما 
تسا .  تسرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفگ  ثیدح و  دنس  تسین .  يدیدرت  لمءات و 

رد متـشادن .  ار  یـسک  مدوب و  ضیرم  رـسپ ،  نیا  هفطن  داقعنا  زا  شیپ  نم  انز .  دـلو  مه  تسا و  ضیح  دـلو  مه  فلد ،  نیا  مسق  ادـخ  هب 
ار لزنم  نم  نوچ  تشاد .  هتسارآ  یلامج  هک  ابیز  رایسب  تشاد  يزینک  يو  درک .  یم  ارم  يراتسرپ  مرهاوخ  مدوب و  يرتسب  مرهاوخ  لزنم 
 - مراد عناـم  تفگ  هچ  ره  زینک  مدیـشک .  باوختخر  هب  ار  وا  منک و  ظـفح  ار  دوخ  متـسناوتن  درک ،  هبلغ  نم  رب  توهـش  متفاـی و  توـلخ 
هب ار  وا  مرهاوخ  سپـس  دش ،  رهاظ  يو  رد  لمح  راثآ  يدـنچ  زا  دـعب  مدـش .  رتسبمه  وا  اب  مدرکن و  ییانتعا  نم  مشاب -  یم  ضیح  ینعی 

! دشاب یم  ضیح  هفطن  مه  انزلا و  دلو  مه  هچب ،  نیا  هک  دینادب  سلجم ،  لها  يا  دیشخب .  نم 
(90  . ) دیدرگ نشور  ثیدح  نومضم  تحص  دیرپ و  فلد  هرهچ  زا  گنر 

 ! خیرات تربع  دیزی ،  ربق 

! ؟ )  ۀلبزم ۀیواعم  نبدیزی  ُربق  امّظعم و  امَرَح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  حیرض  نوک  نم  ُمظعَءا  راصبَالا  یلوُال  ةربع  يءا  (و 
ع  ) نیسح ماما  ترضح  مرح  زا  ناهج ،  رد  یهاگراب  هّبق و  کنیا ،  چ تسا .  تربع  هیام  تریصب  نابحاص  يارب  دیزی ،  روگ  هک  یتسارب 

هناخ هلابز  يو  ربق  هدـنامن و  یقاب  وا  زا  يراـثآ  دوب ،  اراد  ار  يرهاـظ  تنطلـس  زور  نآ  هک  دـیزی ،  یلو  تسین ،  رتلـالج  اـب  رت و  گرزب  ( 
 ! تسا

هزاـنج دـش .  لـصاو  كرد  هب  ناروح  رد  بنجلا  تاذ  ضرم  هب  ق  لاس 64 ه . - لوالا  عیبر  هام  رد  دیزی  هک  تسا  هدـمآ  لودـلارابخا  رد 
هـس شتفالخ  درم و  یگلاس  نس 37  رد  يو  دـشاب .  یم  هلبزم  کنیا  شربق  و  دـندرک ،  نفد  ریغـصلا  باب  رد  دـندروآ و  قشمد  هب  ار  شا 

(91  . ) دیشک لوط  هام  هن  لاس و 
نیسحلا نب  یلع  کی  اهنت  ترضح ،  نارسپ  زا  دنتشذگ و  دوخ  ناج  زا  ادخ ،  ياضر  يارب  همه  شنادنزرف ،  و  ع )   ) نیسح ماما  نینچمه 
(92  . ) دندش شخپ  ایند  رد  داد و  تکرب  راوگرزب  نآ  دالوا  هب  دنوادخ  یلو  دوب .  ضیرم  نامز  نآ  رد  مه  وا  دنامن و  رتشیب  (ع ) 

تیب قارحا  هّرح و  ناتساد 

 ، دندیمان هّرحلادالوا  ار  ناشیا  هک  دیدرگ  ّدلوتم  انز  دنزرف  رهوش  یب  نز  رازه  زا  هّرح ،  هعقاو  زا  دـعب  هک  هدرک  تیاور  ینئادـم  نسحلاوبا 
دندرک .  انز  هرکاب  رتخد  رازه  اب  هنیدم  رد  يوما ،  نیمجاهم  هک  تسا  هدمآ  لودلارابخا  رد  و  نز .  رازه  هد  زا  رگید :  یلوق  هب  و 

رهـش رد  ار  انز  داـسف و  قسف و  دـندوشگ و  ناناملـسم  ضارعا  لاوما و  رب  يّدـعت  تسد  دنتـسناد ،  یمن  دـیزی  نییآ  زج  ینییآ  هک ،  ناـنآ 
دندرک .  انز  زین  (ص )  ادخ لوسر  دجسم  رد  هدش  لقن  هک  يدح  هب  ات  دندرمش ،  حابم  (ص )  ربمایپ
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زین البرک و  هعجاف  ربخ  شخپ  زین ،  مدرم  مایق  ّتلع  تفرگ و  تروص  دـیزی  ّدـض  رب  هنیدـم  مدرم  ماـیق  یبوکرـس  زا  سپ  روبزم ،  تاـیانج 
دنداد .  نانآ  هب  ماش  رد  دیزی  راتفر  قالخا و  لیاذر  زا  هنیدم  ناگداتسرف  هک  دوب  یشرازگ 

سیل ٍلجر  دنع  نم  انمدق   : ) دنتفگ دنتـشگزاب ،  نوچ  دننیبب  ار  دیزی  رادرک  راتفر و  ات  دنتفر  ماش  هب  هنیدم  زا  یتعامج  دیوگ :  يزوج  نبا 
 ، دروخ یم  بارـش  درادن ،  نید  ادبا  هک  میدرگ  یم  زاب  يدرم  دزن  زا  ینعی  بالکلاب )  بعلی  ریبانطلاب و  فزعی  رمخلا و  برـشی  ٌنید ،  هل 

تسا .  زاب  گس  دزاون و  یم  روبنط 
(93)

تاسّدقم رئاعـش و  ادخ و  نید  هب  وا  نیهوت  ریقحت و  و  يو ،  ياهیزیرنوخ  يرگمتـس و  یتنیط و  دب  هدیقع و  داسف  و  دـیزی ،  عیجف  تایانج 
 . دنا هدرک  هراشا  نادب  ّتنس  لها  گرزب  نیثّدحم  نیخروم و  زا  يرایسب  هدوب و  خیراوت  روهشم  یمالسا ، 

میسانشب رتهب  ار  دایز  نبا  دیزی و 

يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هک  يدنغاب ،  دّمحم  نیدلا  سمـش  تاکربلاوبا  هتـشون  بلاطملا ، )  رهاوج   ) باتک رد 
میناوخ :  یم  نینچ  شخیرات ،  رد  یطوف  نبا  زا  لقن  هب  تسا ،  دوجوم 

بارـش هساک  يدایز  زا  تشاذـگ و  یم  دوخ  رانک  رد  هشیمه  ار  نومیم  نیا  يو  دوب .  هدـیمان  سیبقوبا )   ) ار نآ  هک  تشاد  ینومیم  دـیزی 
ار نومیم  زین  تسا .  هدـش  خـسم  هانگ  رثا  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  نادرمریپ  زا  یکی  نومیم ،  نیا  تفگ :  یم  دـیناشون و  یم  وا  هب  دوخ 

یم هقباسم  یناود و  بسا  مسارم  هب  اهبـسا  هارمه  درک و  یم  راوس  دوب ،  هدـش  تیبرت  یناود  بسا  هقباـسم  يارب  هک  يا  هداـم  رخ  هدرگرب 
یتقو هک  دوب  نآ  رتروآ  تفگش  دورـس ! ناویح  نآ  قیوشت  رد  يرعـش  دش و  داش  دیزی  داتفا ،  شیپ  هقباسم  رد  نومیم  زور  کی  داتـسرف . 

ماش مدرم  دـننک و  نفد  نفک و  ناـیمدآ ،  مسر  هب  ار  يو  رادرم  داد  روتـسد  دـش و  هدرـسفا  تخـس  يوما  هاـشداپ  رطاـخ  درم ،  نومیم  نآ 
! دنیامن يرادازع  شیارب 

هب دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  ع ، )   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  دیزی  دسیون :  یم  صاوخلا )  ةرکذت   ) باتک رد  يزوج  نبا  طبس 
مدـمه میدـن و  و  درب ،  ـالاب  ار  شتلزنم  ماـقم و  دـناشن ،  شیوخ  دزن  ار  داـیز  نبا  يو  داد .  رایـسب  ياـه  هیدـه  درک و  ناوارف  شـشخب  وا 

دورس :  ار  رعش  نیا  ههادبلاب  دیزی  دوب .  مرگرس  يرگشمار  هب  ناوخ  هزاوآ  دوب و  هدرتسگ  يراسگیم  طاسب  اهبش  زا  یبش  دومن .  شدوخ 
 ، ناشونب ماج  نامه  زا  ار  دایز ،  نبا  قساف ،  نیا  درگرب و  سپـس  دـنک ،  باریـس  ار  نم  ياهناوختـسا  هک  ناشونب  نم  هب  بارـش  زا  یماـج 
وا تسد  هب  نم  تفالخ  ساسا  نم و  راـک  هک  یـسک  ناـمه  تسا ،  نم  راـک  نیما  هک  یـسک  ناـمه  تسا ،  نم  راد  زار  هک  یـسک  ناـمه 

دوبان و ار  نم  نازرو  دسح  نانمـشد و  و  تشک ،  ار  یلع -  نب  نیـسح  ینعی  نم -  رب  هدننک  جورخ  هک  یـسک  نامه  تسا ،  هدش  راوتـسا 
تخاس .  وحم 

وا هقدـنز  رفک و  هکلب  يو ،  نیرفن  نعل و  موزل  رب  ینـشور  هاوگ  هدیـسر ،  ام  تسد  هب  هک  دـیزی ،  راعـشا  زا  یـضعب  رد  دـیوگ :  لیقع  نبا 
ار دوخ  ياـهرواب  یتساراـن  هداد و  زورب  ار  دوـخ  تشرـس  يدـیلپ  هدز ،  داـحلا  زا  مد  اراکـشآ  شراعـشا  زا  یخرب  رد  دـیزی  دراد .  دوـجو 

تسا :  تایبا  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدومن  راکشآ 
بارـش نآ  زا  ارم  اـیب و  مراد .  یمن  تسود  ار  زاـین  زار و  تاـجانم و  نم  اـنامه  هک  زاونب ،  گـنهآ  ناوخب و  زاوآ  يآ و  شیپ  هیلع )   ) يا

نم زا  دـعب  و  نک ،  جاودزا  مَدُرم  نم  نوچ  نز ،  يا  دـنا .  هدرک  هّیهت  ار  نآ  رهوش  یب  نارتـخد  هک  یبارـش  ناـمه  نک ؛  باریـس  وبـشوخ 
ار میاهناوختسا  هک  گنر ،  درز  یبارش  مباتـش  یم  (ص )  دّمحم رادید  هب  هک  رـشح  زور  رد  مهاوخ  یم  رادن .  هاگن  هّدع  هدرکن و  گنرد 

 ! مشاب هتشاد  تسد  رد  دنک ،  یم  باریس 
 ، يرعم ءالعلاوبا  نوچ  یصخش  هک  تسور  نیمه  زا  دشاب و  امرفمکح  نآ  رب  دیزی  نوچ  یـسک  هک  دوب  گنن  یمالـسا  تّما  يارب  يرآ ، 
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تسا :  هدرک  شنزرس  دیزی  اب  تعیب  هب  نداد  نت  ّتلع  هب  ار  ناناملسم 
دوبن شیرق  نیا  اـیآ  ددرگ .  یم  هدوزفا  متریح  یتفگـش و  رب  هتـسویپ  نم  و  دوش ،  یم  بکترم  ار  یی  یتشز  ره  هک  مرگن  یم  ار  راـگزور 

! ؟  داد تیاضر  هیواعم  نب  دیزی  تموکح  هب  و  دیناسر ،  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک 
زا یهورگ  درک .  نعل  ار  دیزی  ناگرزب  نادنمشناد و  روضح  رد  ربنم  زارف  رب  دادغب  رد  جرفلاوبا ،  نم ،  دج  دیوگ :  یم  يزوجلا  نبا  طبس 

لها ( ) 94 ( ) ُدُومَث ْتَدـَعب  اَمَک  َنَیْدَِـمل  ادـَْعب  الءا   : ) درک توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  وا  یلو  دـندرک ،  كرت  ار  سلجم  هتـساخرب  ناراـکافج 
(! دندیسر تکاله  هب  دومث  موق  هک  هنوگ  نامه  دندرگ ،  دوبان  نیدم 

نیتسخن رد  درک و  تموکح  لاس  هس  هک  يدرم  هرابرد  تفگ  ناوت  یم  هچ  تفگ :  دندیسرپ ،  دیزی  هرابرد  نم  ّدج  زا  دسیون :  یم  وا  مه 
ناریو ار  ادخ  هناخ  موس  لاس  رد  و  دیشک ،  بوشآ  هب  ار  هنیدم  مود  لاس  رد  دناسر ،  تداهش  هب  ار  ع )   ) یلع نب  نیـسح  شتموکح  لاس 

! ؟  درک
دیتسرف .  تنعل  يو  رب  دینک و  نعل  ار  وا  یلب  تفگ :  خساپ  مینک ؟  نعل  ار  وا  میناوت  یم  ایآ  دنتفگ :  مدرم 

مدـص کی  هک  یناسک  ام  ثیداحا  رد  تسا :  هتـشون  دـینعلا ، ) بصعتملا  یلع  درلا   ) باتک رد  نم ،  ّدـج  دـیازفا :  یم  يزوجلا  نبا  طـبس 
بتک رد  ملـسم  يراـخب و  هک  تسا  یتاـیاور  هلمج  نآ  زا  دـنا .  هتفرگ  رارق  نیرفن  دروم  دنـشاب ،  هدـش  بکترم  ار  دـیزی  تشز  ياـهراک 

ترضح نآ  هک  میناوخ  یم  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  هک  یثیدح  رد  هنومن  يارب  دنا .  هدروآ  دوخ  حیحص 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  اصخش  ار ،  تیاور  نیا  ریظن  زین  رمع  نبا  دندومرف .  نیرفن  دنبوک ،  یم  راگن  شقن و  دوخ  ندب  رب  هک  ار  یناسک 

دندرک .  تنعل  ار  هدنریگ  ابر  راوخابر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  رباج  تسا .  هدرک  لقن  هلآ 
ثیداحا تسا .  هدیدرگ  رکذ  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  ثیدح  نیا  تسا .  هدش  نیرفن  مارح و  تهج  هد  زا  بارش  هک  دیوگ  یم  رمع  نبا 

تیانج زا  ریغ  مارح  ياهراک  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دنهد .  یم  یهاوگ  دیزی  ندوب  نوعلم  رب  همه  هک  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد 
ناردارب و و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراـپ  ندـناسر  تداهـش  رب  ینبم  دـیزی  كاـنلوه 
رفک و زا  اراکشآ  درک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  یمالسا -  سدقم  رهـش  ود  هّکم -  هنیدم و  دیزی  هوالعب ،  تسوا .  يافو  اب  نارای  ناشیوخ و 

(95  . ) دز مد  هقدنز 
ْتَعَیاب َو  ْتَعَیاش  َو  َْنیَسُْحلا  ِتَدَهاج  یتلا  َِۀباصِْعلا  ِنَْعلا  مهللا  َِکلذ  یلَع  َُهل  ٍِعبات  َرِخآ  َو  دمحم  لآ  دمحم و  قَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  لوا  نَْعلا  مهللا 

اروشاع ترایز  اعیمَج .  مهنعلا  مهللا  ِِهْلتَق  یلَع  ْتََعبات  َو 

! دش هراچیب  اوسر و  دیزی ، 

تمـصع نادـناخ  باب  رد  هک  هوای  نانخـس  نآ  دـنا و  هدـش  رجزنم  وا  راک  زا  مدرم  هک  تسناد  دوز  یلیخ  اروشاع ،  هعجاف  زا  سپ  دـیزی ، 
رفک و ماهتا  تسناوت  یم  وا  هنوگچ  تسا .  هدربن  ییاج  هب  هر  دزاـس ،  ثول  ار  (ع )  ءادهّـشلادّیس نوخ  دوب  هتـساوخ  هلیـسو  نیدـب  هتفگ و 
زا سلجم  راضح  داد ،  مور  ضرتعم  ریفـس  نتـشک  هب  روتـسد  نوچ  هکیلاح  رد  ددنب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هب  يرگیجراخ 

هللااب . )  الا  ةّوق  لوحال و ال   : ) دومرف یم  هک  دندینش  دنلب  ییادص  سّدقم  رس 
نیا ربارب  رد  تسناوت  یم  نوسیم  هداز  ایآ  دیوگب ! ؟  نخس  حیـصف ،  ینابز  هب  يا  هدیرب  رـس  هک  دوب  هدینـش  ای  هدید  نیا  زا  لبق  یـسک  هچ 

! اشاح الک و  دزاس ! ؟  شوماخ  ار  ادخ  رون  ای  دنک ،  تمواقم  یهلا  زاجعا 
نب هللادبع  رـسمه  البق  هک   ) لیهـس نب  ورمع  رتخد  دیزی و  رـسمه  دـنه ،  هک  تفر  شیپ  اجنادـب  ات  دـیزی  تایانج  زا  یمومع  رّفنت  راجزنا و 

(96 ( ) دوب هدومن  شرـسمه  قالط  هب  راداو  دنه  هب  دـیزی  هقالع  ببـس  هب  ار  وا  هیواعم  دوب و  نافع -  نب  نامثع  ییاد  رـسپ  زیرک -  نبرماع 
وترپ نامـسآ  يوس  هب  نآ  زا  یهلا  راونا  هنوگچ  هک  دومن  هدهاشم  دـید و  شا  هناخ  يالاب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ینارون  رـس  هک  یماگنه 
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تسـسگ و مه  زا  شبلق  ناـنع  تشگ و  دوخیب  دوـخ  زا  دـکچ ،  یم  نیمز  رب  نآ  زا  هزاـت  نوـخ  ناـس  هچ  هک  دـش  هّجوـتم  تسا و  ناـشفا 
رد رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  رهطم  رس   : ) دز یم  دایرف  هکیلاح  رد  دش ،  دیزی  سلجم  دراو  باجح  نودب  همیـسارس و 
وا هک  نک  يراز  هیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تفگ :  يو  هب  دناشوپ و  ار  وا  تساخرب و  هنحـص  نیا  هدهاشم  اب  دـیزی  تسام . )!!  هناخ 

(97  . ) داد جرخ  هب  هلجع  وا  لتق  رد  دایز  نبا  و  دوب ،  مشاه  ینب  رگدایرف 
نوچ دندرک .  مالـس  وا  رب  دندیدرگ و  ع )   ) نیـسح رـس  درگ  دندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  ینادرم  هک  درک  هدـهاشم  ای  ؤر  رد  وناب  نیمه  زین 

وا يارب  ار  ارجاـم  اـت  دـمآرب  دـیزی ،  شرهوـش ،  یپ  رد  تسا  ناـشفا  وـترپ  نآ  فارطا  رد  يروـن  هک  دـید  دـمآ و  رـس  دزن  تشگ ،  رادـیب 
دش مولعم  و  دوب ! ؟  راک  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ارم  دیوگ :  یم  دیرگ و  یم  هک  تفای  رـصق  ياهقاتا  زا  یکی  رد  ار  يو  اّما  دیوگزاب ، 

تسا .  هدید  ار  شرسمه  باوخ  نامه  زین  وا  هک 
وا هک  دـنراد  نابز  رب  یمتـس  یلدگنـس و  زا  نخـس  ناگمه  هک  تفاـیرد  تشگ و  هجاوم  مدرم  راـجزنا  زا  یجوم  اـب  يدوزب  دـیزی  يرآ ، 
ات دزادـنایب  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  هانگ  هکنآ  زج  تفاین ،  يا  هراچ  اذـل  تسا .  هتخاس  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخرب 
رد وا  اریز  دزاس ،  ناهنپ  مدرم  دید  زا  ار  تقیقح  دیشروخ  دناوتب  وا  هک  دوبن  نانچ  عضو  اّما  دنتـسیا .  زاب  وا  هب  مانـشد  ییوگدب و  زا  مدرم 
 ، همان نیا  هارمه  دریگب ،  تعیب  يو  يارب  هنیدـم  لها  همه  زا  هک  دوب  هداد  روتـسد  نآ  یط  هداتـسرف و  هنیدـم  مکاح  يارب  هک  یلیوط  هماـن 

تعیب لوبق  زا  رگا  دناتـس و  تعیب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  دوب  هتخاس  مزلم  ار  یلاو  نآ ،  رد  هک  تشاد  رارق  مه  یکچوک  همان 
يو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسناد  یم  يو  هک  دوب  نآ  کچوک ،  همان  نیا  شراگن  زا  دیزی  ضرغ  ( 98  . ) دنزب ار  شندرگ  دز  زابرس 

زاربا مه  یتقفاوم  هیواعم  ناـمز  رد  اـهنآ  هچناـنچ  و  تسین ،  تّما  فارـشا  احلـص و  قاـّفتا  دروم  مه  شتعیب  و  هدادـن ،  رارق  دوخ  هفیلخ  ار 
تسا .  هدوب  هیواعم  هزینرس  روز  دیدهت و  ّتلع  هب  دنا ،  هتشاد 

 ، دنامب ناما  رد  مدرم  مانشد  تمالم و  زا  شیوخ  ماخ  لایخ  هب  ات  داد  تبسن  دایز  نبا  هب  ار  (ص )  ربمایپ طبس  لتق  هانگ  دیزی ،  يور  ره  هب 
 . درک ماع  صاخ و  ياوسر  ار  وا  خیرات ،  دنامن و  ناهنپ  تقیقح ،  باتفآ  یلو 

! دیزی زا  یلازغ  عافد 

ینب هب  تبـسن  بصعت  رد  نانچنآ  یلازغ  اجنآ ،  رد  هک  دـینیبب ،  ( 99  ( ) مولعلا ءایحا   ) باتک رد  ار  تفگـش  بیجع و  رما  نیا  دـییایب و  اّما 
مه وا  لیلد  تسا !  هدرمش  عونمم  زین  نیسحلا )  لتاق  یلع  هللا  ۀنعل   ) مهبم لمجم و  تروص  هب  یّتح  ار  نیسح  لتاق  نعل  هک  هتفر  شیپ  هّیُما 

نارابگنـس هنیدـم و  مدرم  ماع  لتق  ریظن   ) رمع نایاپ  ات  دـیزی  لامعا  لاوقا و  هکیلاـح  رد  دـشاب ! هدومن  هبوت  يو  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ 
تسوا .  هریرس  هریس و  ثبخ  ماود  زا  یکاح  یگمه  تسا )  هدورس  هک  يراعشا  هبعک و 

یم هدرک و  سایق  هلآ ، )  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخریـش و   ) هزمح بانج  لتاق  یـشحو ،  اب  ار  دیزی  هک  تسا  نآ  نیا  زا  رت  تفگش 
رد دنکن  هبوت  لتاق  رگا  هک  تسا  هریبک  هانگ  لتق  هکنآ  دوجو  اب  تسین ،  زیاج  وا  نعل  ور  نیا  زا  درک و  هبوت  لتق  رفک و  زا  یشحو  دیوگ : 

تسا .  یمیظع  رطخ  ضرعم 
اب دوب و  رفاک  هک  تشک  ار  هزمح  بانج  ینامز  یشحو ،  دنتسین .  مه  اب  سایق  لباق  یشحو  دیزی و  هک  تفگ  دیاب  زین  اجنیا  رد  هکیلاح  رد 
یم نیب  زا  دـنک و  یم  عطق  ار  هتـشذگ  لاـمعا  مالـسا  اریز  تشگ ،  هدرتس  يو  هدـنورپ  زا  تشاد  ـالبق  هک  یهاـنگ  ره  يو  ندروآ  مالـسا 
رود نم  ربارب  زا  دومرف  يو  هب  ترضح  درک ،  رادید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  ینامز  لاح  نیا  اب  و  هلبق ، )  ام  ّبجی  مالـسالا ،  ) درب

 . دـیمان یم  ربمایپ  هفیلخ !  ار  دوخ  دوب و  ناملـسم  اتروص  هک  تشک  ینامز  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  هک  دـیزی  فـالخ  رب  منیبن .  ار  وت  هک  وش 
زا ماقتنا  ناونع  هب  شیوخ -  راعـشا  حیرـصت  هب  ار - ترـضح  نآ  يو  هک  ارچ  دـیدرگ ،  وا  دادـترا  رفک و  هیام  نامگ ،  یب  دـیزی ،  تیانج 

یخایشا تیل   : ) دیوگ هکنانچ  دیناسر ،  تداهش  هب  ردب ،  گنج  رد  شّدج  ییاد و  ندش  هتشک  هطساو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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 (! لزن ٌیحو  ءاج و ال  ٌربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل   : ) زین و  اودهش ) ردبب 
حیرصت نید  زا  وا  جورخ  هب  هدرمش و  زیاج  ار  وا  نعل  تنس ،  لها  گرزب  ياملع  هکنآ  لاح  و  دتسیا ،  یم  زاب  دیزی  نعل  زا  یلازغ  هنوگچ 
هاگرذگ رد  ار  تلاسر  نادـناخ  يارـسا  ناوراک  هک  یماگنه  لثملا ،  یف  تسا .  رما  نیا  دـّی  ؤم  زین  دـیزی  نانخـس  هکنیا  امک  دـنا .  هدومن 

دورس :  ار  رعش  نیا  دینش ،  زین  ار  ناغالک  يادص  اجنامه  دید و  نوریج 
تقرشءا لومحلا و  کلت  تدب  اّمل 
نوریج یبر  یلع  سومشلا  کلت 

لقت الوءا  لق  تلقف  بارغلا ،  بعن 
(100  ) ینوید لوسرلا  نم  تیضتقا  دقف 

يو هب  سپ  دز .  گناب  غالک  دندیـشخرد ،  نوریج  ياه  هپت  يالاب  رب  اهدیـشروخ  نآ  دـش و  رادـیدپ  ناوراـک  نآ  هک  ماـگنه  نآ  ینعی ، 
 ! متفرگ سپزاب  (ص )  ربمایپ زا  ار  دوخ  نوید  نم  هک  نزن ،  یهاوخ  یم  نزب و  گناب  یهاوخ  یم  متفگ : 

یسرهایک و  ( 101  ) يزوج نبا  لبنح و  نب  دمحا  یلعیوبا و  یضاق  ناوت  یم  دنا  هدرک  دیزی  رفک  هب  حیرصت  هک  تنس  لها  ياملع  عمج  زا 
درب .  مان  ار  ( 104  ) يزوجلا نبا  طبس  و  ( 103  ) ینازاتفت دعس  يرکب و  دّمحم  خیش  و  ( 102)

ریـسا هبعک و  ندرک  بارخ  هنیدم و  مدرم  ندناسرت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نتـشک  زا  دش ،  بکترم  دیزی  هک  یناهانگ  دیوگ :  یم  ظحاج 
ییءار و هریت  ینمـشد و  تواسق و  لیلد  اهنیا  ایآ  ع ، )   ) نیـسح نادـند  هب  ندز  بوچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  ندرک 

! ؟  راوگرزب نآ  هریس  تعیرـش و  زا  يرادساپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يو  ۀقالع  صالخا و  رگناشن  ای  تسوا  قافن  دانع و  هنیک و 
نتفگ ازـسان  زا  هک  زین  یـسک  تسا و  نوعلم  قساف  يو  و  هدوب ،  یهارمگ  قسف و  قادصم  وا  ياهراک  نیا  لاحره ،  هب  دـیازفا :  یم  سپس 

(105  . ) دشاب یم  نوعلم  دنک  يریگولج  نوعلم  هب 
مایا یمامت  رد  دراد و  رایـسب  دنـسپان  ياهیگژیو  وا  هک  اریز  هدم ،  هار  دوخ  هب  دـیدرت  دـیزی ،  نعل  رد  هک  دراد  دـیکءات  زین  یـسولآ  همالع 

نتـشک هب  دومن و  تیانج  همه  نآ  هنیدم ،  هّکم و  رد  هک  سب  نیمه  وا  يدیلپ  رد  تسا .  هداتـسیان  زاب  هریبک  ناهانگ  باکترا  زا  شفیلکت 
نادناخ هب  درک و  يدونـشوخ  راهظا  نآ  زا  داد و  تیاضر  داب -  شدج  وا و  رب  دنوادخ  ياهدورد  نیرترب  هک  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما 

نامیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلاسر  هب  ثیبخ  نیا  هک  تسا  نانچ  نم  نامگرب  بلاغ  و  دومن .  تناها  ترـضح  نآ 
ترتع هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  و  هّکم )   ) یهلا نما  مرح  نانکاس  هرابرد  دـیزی  تایانج  عومجم  لاـح ،  ره  هب  دوب .  هدرواـین 

هک دوبن  نیا  زا  رتمک  وا ،  ياهیراکهبت  رگید  و  ناشیا ،  تامم  زا  دعب  هچ  و  ع )   ) یلع نب  نیسح  تایح  ماگنه  رد  هچ  راوگرزب ،  نآ  كاپ 
تـسه هک  يزیچ  دشاب ،  هدوب  هدیـشوپ  یفخم  ناناملـسم  بلغا  رب  وا  رما  هک  منک  یمن  روصت  نم  دـنکفا .  تفاثک  نایم  رد  ار  نآرق  قاروا 

راک دوخ  دنوادخ  ات  دمآ ،  یمنرب  ناشتسد  زا  يرگید  راک  ییابیکش  زج  دندوب و  روج ) يافلخ   ) روهقم بولغم و  ماگنه  نآ  رد  نیملـسم 
درب .  نایاپ  هب  ار  شیوخ 

ماما نتشک  هب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ   : ) دیوگب نینچ  سپ  دنک ،  نعل  احیرص  ار  دیزی  دسرت  یم  طایتحا ،  رس  زا  مه ،  یسک  رگا 
ار دیزی )  ) زاب بیترت ،  نیا  هب  اریز  درک . ) بصغ  ار  نانآ  قح  درزآ و  تهج  نودب  ار  ربمایپ  ترتع  دـش و  یـضار  شنارای  و  ع )   ) نیـسح

هدرکن تفلاخم  شناوریپ  یکلام و  یبرع  نبا  زج  سک  چیه  نعل  هنوگ  نیا  اب  تسا .  نعل  نیا  لومـشم  صخا  روط  هب  وا  اریز  هدرک ،  نعل 
دنرامش یمن  زیاج  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  یضار  هک  ار  یسک  نعل  ارهاظ  هدش ،  لقن  نانآ  زا  هچنآ  هیاپ  رب  نانآ  اریز  دنا 

(106  ) دبرچب دیزی  دوخ  یهارمگ  رب  تسا  کیدزن  هک  تسا  یگرزب  یهارمگ  نامه  نیا  مسق ،  مناج  هب  و  ، 
یناخریم دـمحا  دیـس  ۀتـشون  مالـسا ، )  رد  ثیدـح  ریـس   ) باتک یقرواـپ  رد  یناود ،  یلع  نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  یمارگ  دنمـشناد 

دسیون :  یم  نینچ  يرجه )  لاس 505  يافوتم   ) یلازغ دّمحم  هرابرد  هحفص 358 ) )
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وا نوچ  تسین ،  زیاج  دـیزی  نعل  دـیوگ :  یم  هک  هدرک  یم  طایتحا  سّدـقت و  راهظا  نادـنچ  فّوصت ،  رد  طارفا  هطـساو  هب  ارهاـظ  یلازغ 
یلازغ هب  باطخ  یّنس ،  رعاش  یناغف ،  لوق  هب  دشاب ! هدرک  هبوت  ع )   ) نیسح ماما  لتق  هعقاو  زا  دعب  تسا  نکمم  تسا و  ناملـسم  درف  کی 

: 
اداب تمرش  تنعل و ،  ینکن  سک  نینچ  رب 

دیزی لآ  یلع  دیزی و  هللا  نعل 
دیوگ :  یم  زین  يونزغ  ییانس  میکح 

يدینشن رگم  دنه  رسپ  ناتساد 
! ؟  دیسر هچ  ربمیپ  دالوا  رس  رب  وا  زا  هک 

تسکشب ربمیپ  نادند  بل و  وا  ردپ 
دیکمب ربمیپ  ّمع  رگج  وا  ردام 

تفرگب ربمیپ  داماد  قح  قحانب ،  دوخ ، 
دیربب ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ 

منکن نیرفن  تنعل و  ارچ  موق  نینچ  رب 
دیزی لآ  یلع  ادیزی و  هللا  نعل 

تفگ :  دیاب  ناسک  هنوگ  نیا  هب  يرآ ، 
نکم تنعل  وا  لآ  دیزی و  رب  یتفگ  هک  يا 
شتمحر دشاب  هدرک  یلاعت  قح  دیاش  هکنآز 
يادخ دشخب  رگا  درک  وا  یبن  لآ  اب  هچنآ 

 ! شتنعل یشاب  هدرک  رگ  ارت  دیاشخبب  مه 

تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  ایآ 

( 107  ) تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  ایآ 
ماما یلع ،  ترـضح  ارهز و  ترـضح  رـسپ  هناخ  زا  یتکرح  بالقنا و  کی  هک  دوب  هاـگآ  یبوخ  هب  هیواـعم  نب  دـیزی  ناطیـش  بزح  ربهر 

دنازوس .  دهاوخ  ار  يوما  سحن  نامدود  دیشک و  دهاوخ  هنابز  يدوزب  هک  تسا  نوکت  لاح  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح 
یلو درب ،  راک  هب  ار  رز  روز و  حالـس  دـمآرد .  يرد  ره  زا  هفطن  رد  نآ  ندرک  هفخ  دـشر و  لاح  رد  بـالقنا  زا  يریگولج  يارب  هیواـعم 

 . دروخ تسکش  مه  اج  نیا  رد  یلو  داد ،  ار  توبن  نادناخ  اب  جاودزا  تلصو و  داهنشیپ  و  دش ،  دراو  ریوزت  رد  زا  تبقاع  تفرگن .  هجیتن 

ساّسح عقاوم 

زاس تشونرس  یهاگ  هکلب  كانرطخ ،  ساسح و  هداعلا  قوف  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  یسایس  ریغ  یسایس و  هورگره  ای  سکره و  يارب 
تیعطاق تیارد و  لـقع و  هناـشن  تسرد  يریگ  میمـصت  عقاوم ،  هنوگ  نیا  رد  دـنک .  ضوع  ار  یتلم  خـیرات  ریـسم  تسا  نکمم  و  تسا ، 

دشاب .  بالقنا  کی  تسکش  نتفر و  نیب  زا  ثعاب  اسب  هچ  هیضق  قمع  ندیدن  و  هحماسم ،  تلفغ و  و  تسا ، 
ار یببس  دنویپ  دمآرد و  یتسود  یتشآ و  رد  زا  رهاظب  يو  اب  دریگب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یبالقنا  تکرح  يولج  هکنیا  يارب  هیواعم 

يربک بنیز  رتخد  يراگتـساوخ  تلـصو و  داهنـشیپ  اب  تشاد  راظتنا  وا  تسناد .  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نایم  فالتخا  عفر  رد  رث  ؤم  لماع 
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لقاال ای  دیآ ،  دیدپ  دوب  رتخد  یئاد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشورخ  هیحور  رد  یفاطعنا  شمرن و  دیزی ،  شرـسپ  يارب  مالـسلا  هیلع 
دوش .  هتفرگ  یتدم  ات  بالقنا  يولج 

دیزی يارب  ار  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  زا  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  همان  هنیدـم  رد  ناورم  دوخ  مکاح  هب  هیواعم 
طئارـش هیرهم و  رظن  زا  هک  دراد  مات  رایتخا  روظنم ،  نیا  ققحت  يارب  هک  دوزفا  دروآرد و  وا  دـقع  هب  هدومن و  يراگتـساوخ  دوخ  دـهعیلو 

نایم شزاس  نآ :  دناجنگب و  دقع  نمض  رد  ار  یـساسا  مهم و  طرـش  کی  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دنک و  دهعت  تسناد  بسانم  هچره  رگید 
 . هورگ ود  نایم  يریگرد  یمئاد  هکراتم  و  همصاخم ،  كرت  نالعا  و  ناطیش )  بزح   ) هیما ینب  و  هللا )  بزح   ) مشاه ینب 

دش بآ  رب  شقن  هیواعم  هسیسد 

هک درک  یم  روصت  نینچ  دیاش  دش .  رظن  دروم  رتخد  ردپ  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  یهار  هیواعم ،  همان  تفایرد  زا  سپ  هنیدـم  مکاح  ناورم 
نیا هدـش ،  يداش  رد  قرغ  ناتـسرپ  ایند  رگید  دـننام  و  دـنیوگ ،  یم  مدـقم  ریخ  يو  هب  هدرک و  لابقتـسا  الماک  تصرف  نیا  زا  مشاـه  ینب 
بزح ياضعا  زا  يرایسب  يارب  هک  ار  هیواعم  یناطیش  داهنـشیپ  ناورم  تفای ،  تیمـسر  سلجم  دوب  هچ  ره  دننک ! یمن  شومارف  ار  تمدخ 
توبن نادناخ  تلاسر و  نامدود  زا  نآ  نمـض  رد  دومن و  داریا  غیلب  يا  هبطخ  يو  درک .  حرطم  دمآ  یم  رظن  هب  هداعلا  قوف  مهم و  ناطیش 

ار هیواعم  نب  دیزی  یگداوناخ  یـسایس و  تیعقوم  رتخد ،  ردپ  ياهـضرق  مامت  تخادرپ  طرـش  هیرهم و  نایب  زا  سپ  درک و  ناوارف  دـیجمت 
تبثم خـساپ  راظتنا  هب  داد و  رارق  اهطرـش  همه  سءار  رد  ار  هیما  ینب  مشاه و  ینب  مصاـختم  حاـنج  ود  ناـیم  شزاـس  یتشآ و  هداد و  حرش 

تسشن . 
رد يداش  زا  هبرجت  مک  شیدنا و  هداس  نیب و  رهاظ  دارفا  دوب .  هدش  سبح  اه  هنیس  رد  اهسفن  هتفرگارف و  ار  سلجم  رـسارس  قلطم  توکس 
هار رد  نآ  زا  دـیاب  تسا ،  ییـالط  تصرف  بوخ و  تیعقوم  هچ  دـنتفگ  یم  شیوـخ  لد  رد  یـضعب  و  دـندیجنگ ،  یمن  شیوـخ  تسوـپ 

درک .  هدافتسا  همصاخم  كرت  شزاس و 
ار سلجم  هتـسشن و  مارآ  تکاس و  دوب  هاگآ  نمـشد  زومرم  ياه  هشقن  راک و  زومر  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نادیهـش  رـالاس  اـما 
ار هللا  بزح  و  دسانشب ،  ار  نانآ  یبالقنا  حور  و  دمهفب ،  ار  نارگید  راکفا  تساوخ  یم  دیاش  تفگ ،  یمن  ینخس  الصا  درک و  یم  اشامت 

هـشقن و  تشگ ،  لیدـبت  سءای  هب  اهدـیما  دـش ،  ضوع  هنحـص  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دـنک ،  یبایزرا  ار  ناـنآ  تماقتـسا  و  دـیامزایب ،  مه 
دیدرگ .  اوسر  رگید  راب  دش و  بآرب  شقن  هیواعم  یناطیش 

ییاد زور  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  رتخد  رما  راـیتخا  هنیدـم و  مکاـح  ناورم  هب  ییوگ  خـساپ  رتخد ،  ردـپ  رفعج  نب  هللادـبع 
درک .  راذگاو  دوب  ماقم  الاو  ياوشیپ  مشاه و  ینب  گرزب  رتخد و  گرزب 

رب هناعطاق  دـناوخ و  شدوخ  ییابیز  نوچ  ییابیز  هبطخ  يرجه  يالبرک 61  ياروشاع  هسامح  نینوخ و  بالقنا  راذگ  ناینب  زیزع  نیـسح 
بزح هللا و  بزح  زا  کی  ره  يرکف  طخ  و  تشادرب ،  نازاب  تسایس  تسایـس  يور  زا  هدرپ  تفگ و  نخـس  سلجم  راضح  راظتنا  فالخ 

رد ناورم  يداهنشیپ  طرش  هس  اب  هرابرد  ترـضح  ددرگ .  یـسگم  ماد  راکـش  هک  تسناد  نآ  زا  رترب  ار  اقنع  و  درک ،  صخـشم  ار  ناطیش 
دومرف :  نینچ  ع )   ) يربک بنیز  رتخد  جاودزا 

هقباـس نینچمه  میهد ،  یمن  رارق  (س )  ارهز ناـمردام  یتّنـس  رهم  زا  رتـشیب  ار  دوخ  نارتـخد  هیرهم  زگره  تّوبن  تلاـسر و  نادـناخ  اـم  - 
 ، نانز هلیسو  هب  هک  دندوب  هیما  ینب  هکنیا  هب  هراشا   ) دنشاب هدرک  تخادرپ  نانز  هلیـسو  هب  ار  نادرم  ياهیهدب  نوید و  مشاه  ینب  هک  درادن 

 . (! دنتخادرپ یم  قیرط  نیا  زا  ار  نادرم  ياهضرق  و  دندرک ،  یم  نیمءات  ار  دوخ  یگدنز 
 . دشاب یمن  رگید  یسک  نانادان  زج  وا  هب  نادنمقالع  هدوزفاین  وا  تیصخش  رب  تیعقوم  نیا  دیزی ،  اما 

دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  قح و 
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دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  قح و 

رایـسب هلمج  لطاب  قح و  نایم  حلـص  و  هیما )  ینب  مشاـه و  ینب  نیب  شزاـس  یتشآ و   ) جاودزا موس  طرـش  اـب  هطبار  رد  ع )   ) نیـسح ماـما 
دشاب :  هتسراو  ناناملسم  هدازآ و  ياهناسنا  همه  رییغت  لباقریغ  همانرب  یگدنز و  قشمرس  تسا  هدنبیز  هک  دومرف  يا  هدنزاس  هدنزرا و 

(108  ( ) ببسلا فیکف  بسنلا  ییعءا  دقلف  ایندلل  مکحلاصن  نکن  مل  هللا و  یف  مکانیداع  موق  ّان  (إ 
ایند و يارب  زگره  میراد ،  راکیپ  گنج و  نید )  نانمـشد   ) امـش اب  ادـخ  يدونـشخ  هار  رد  هک  میتسه  یهورگ  (ص )  دـمحم نادـناخ  اـم 

یببس تبارق  رب  دسر  هچ  دنک ،  لیمحت  ام  رب  ار  حلص  هک  هدنام  زجاع  ناوتان و  یلیماف  تبارق و  درک ،  میهاوخن  شزاس  امـش  اب  نآ  حلاصم 
یئوشانز !  تیعضو  جاودزا و  و 

ربارب رد  ار  شنارادـفرط  هللا و  بزح  یـسایس  یـشم  يرکف و  طخ  و  تخیر ،  ورف  ار  شنارادـفرط  هیواعم و  دـیما  هیاـپ  نیرخآ  نخـس  نیا 
سلجم نامه  رد  هک ،  هنوگنیدب  داد ،  ماجنا  هناگرزب  هنادرمناوج و  رایـسب  یلمع  نیـسح  ماما  نیارب  هوالع  تخاس .  نشور  ناطیـش  بزح 
شزرا هک  ار  یغاـب  دومن و  عطق  ار  دـیلپ  دـیزی  دـیما  هشیمه  يارب  و  درک ،  جـیوزت  مشاـه  ینب  نادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  يربـک  بنیز  رتـخد 

زا هدنمرـش  لجخ و  نارظن  گنت  ناـنیب و  رهاـظ  ماـما ،  لـمع  نیا  اـب  و  درک .  هبه  سورع  داـماد و  هب  دوخ  یـصخش  لاـم  زا  تشاد  یبوخ 
دنتخانش .  مه  ار  اهتیصخش  توافت  و  هدش ،  جراخ  سلجم 

دننک یمن  شزاس  دنراد  یفارحنا  لطاب و  يرکف  طخ  هک  نانآ  اب  یلماع ،  ناونع و  چـیه  اب  هک  هللا ،  بزح  زاتمم  زراب و  یگژیو  تسا  نیا 
هدش هئارا  ياهداهنشیپ  رد  دنشیدنا و  راو  نیـسح  هک  تسا  مزال  یهللا  بزح  درف  ره  رب  و  دنهد ،  یمن  نانآ  هب  یتشآ  یتسود و  تسد  و  ، 

 . تخومآ ار  ام  نادیهش  رالاس  هک  دننک ،  دروخرب  نانچ  لئاسم  اب  و  دنرب ،  راک  هب  ناوارف  تقد  نمشد  فرط  زا 

هیواعم سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  نیشتآ  ۀبطخ 

ار یقیاقح  درک و  داریا  يا  هبطخ  مدرم  ياضاقت  هب  انب  هیواعم  سلجم  رد  يزور  البرک ،  هسامح  بالقنا و  گرزب  ربهر  نازابناج و  رالاس 
نآ دجاو  غوردـب  ار  دوخ  هیواعم  هک  ار  هللا  بزح  يربهر و  طیارـش  زا  یتمـسق  هبطخ ،  نیا  رد  ترـضح  تخاس .  نشور  ناناملـسم  يارب 

تسناد .  نآ  زا  يوریپ  نآرق و  قیاقح  زا  ربهر  یهاگآ  ار  طیارش  زا  یکی  و  دومن ،  نایب  تسناد  یم  طیارش 
رد ناناملسم  نیگنس  هفیظو  دومرف و  توعد  دوخ  يربهر  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  غیلب  حیـصف و  هبطخ  داریا  نمـض  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

درک :  وگزاب  ار  نآ  زا  تعاطا  ربهر و  باختنا 
ِهللا ِباـتِک  یناـث  ِهللا  ُلوسَر  اـنلعج  نیذـللا  ِْنیَلَقَّثلاُدَـحَءا  َو  َنُوبِّیَّطلا ،  ِِهْتَیب  لـهءا  َو  نوبرقـالا ،  هللا  ِلُوسَر  ُةَْرتِع  َو  َنوِبلاـْغلا ،  ِهللا  ُبْزِح  ُنَْحن  )

انیْطُبی َو ال  ِهِریـسفَت ،  یف  اْنیَلَع  ُلَّوَعُْملاَو  ِهِْفلَخ ،  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْءاَی  ـال  ٍءْیَـش ،  ِّلُـک  ُلیـصْفَت  ِهیف  يذَّلا  یلاـعَت ،  َو  َكَراـبَت 
(109 ( . ) ٌۀَنوُرقَم هللا  ِۀَعاِطب  َْتناک  ْنءا  ٌۀَضُوْرفَم ،  انَتَعاط  ناف  انُوعیطءاَف  ُهَقئاقَح  ُِعبَّتَن  َْلب  ُهَلیوْءاَت ، 

هک تمیق  نارگ  نیگنـس و  تناما  ود  زا  یکی  و  ادـخ ،  ربمایپ  كاپ  تیب  لـها  کـیدزن و  ناـشیوخ  راـگدرورپ و  دـنمزوریپ  بزح  مییاـم  )
رد لطاب  نخـس  چیه  و  تسا ،  نآ  رد  زیچ  ره  لیـصفت  نایب و  هک  ینآرق  دادرارق ،  ادخ  باتک  تفج  ار  ام  نیلقث )  ثیدحرد   ) ادخ لوسر 
ام زا  نآ  لیوءات  مهف  و  دوش ،  دامتعا  هیکت و  ام  هب  دیاب  نآ  قیاقح  نایب  ریسفت و  رد  هک  یباتک  درادن ،  دوجو  هدنیآ  هتشذگب و  تبـسن  نآ 

دینک تعاطا  تیـصوصخ )  نینچ  اب   ) ار ام  سپ  میهد ،  یم  رارق  دوخ  راک  همانرب  ار  نآرق  قیاقح  زا  يوریپ  امئاد  هک  مییام  و  تسین ،  رود 
 ( . تسا هداد  رارق  شلوسر  دوخ و  زا  تعاطا  موزل  هب  نورقم  ار  ام  تعاطا  موزل  لاعتم  يادخ  هچ ،  تسا .  بجاو  امش  رب  ام  تعاطا  هک  ، 

(110)

! دنراذگ یمن  قرف  ار ،  لمج  هقان و  نیب  هیواعم  ناوریپ 
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يدرم  : ) دسیون یم  بهذلا )  جورم   ) باتک رد  مراهچ ،  نرق  رد  مالسا  گرزب  ناسانش  یفارغج  ناخروم و  زا  يدوعسم ،  نیسح  نب  یلع 
يو رب  هک  هقان  نیا  تفگ :  تخیوآرد و  يو  اب  ماش  مدرم  زا  یکی  دمآ .  قشمد  هب  رتش  رب  راوس  نیّفص  زا  نتشگزاب  عقوم  رد  هفوک  لها  زا 
درم دـنتفر .  هیواعم  دزن  تفرگ و  الاب  ناشعازن  تسا .  هداتفا  وت  تسد  رد  هتفر و  تراـغ  هب  نیفـص  گـنج  رد  هک  تسا  نم  نآ  زا  يراوس 
نیا لام  هدام  رتش  نیا  دـنداد  یهاوگ  ینعی  دـنیوگ ) هدام  رتش  هب  هقان  برع  نابز  رد   ) تسوا لام  هقان  نیا  هک  دروآ  دـهاش  هاجنپ  یقـشمد 

یقارع درف  تسا و  یقشمد  درم  لام  هدامرتش )  ینعی   ) هقان هک  داد  مکح  روبزم ،  رفن  هاجنپ  تداهش  مکح  هب  مه  هیواعم  تسا .  یماش  درم 
رن تسین ،  هدام  ینعی   ) تسا لمج  تسین  هقان  رتش  نیا  دهد ! تریخ  ادخ  تفگ :  یقارع  درم  دـهد .  يو  لیوحت  ار  رتش  هک  درک  روبجم  ار 

ترتـش تفگ :  وا  هب  تساوخ و  ار  یفوک  درم  دـندش  قّرفتم  مدرم  هک  اهدـعب  درادـن ! تشگرب  ما و  هداد  یمکح  تفگ :  هیواـعم  تسا !) 
يو اب  گنج  يارب  نم  هک  ربب  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تفگ :  وا  هب  هتخادرپ و  وا  هب  رتش  تمیق  زا  شیب  هاگنآ  و  تشاد ؟  تمیق  ردقچ 

دننک . ) یمن  ارچ  نوچ و  هقان ،  لمج  هب  میوگب و  لمج  هقان  هب  رگا  ینعی  ! ) دنراذگ یمن  قرف  لمج  زا  ار  هقان  هک  مراد  درم  رازهدص 
گنج هب  نتفر  عقوم  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  يو  مکح  ِذاـفن  هیواـعم و  زا  مدرم  تعاـطا  دـسیون :  یم  ناتـساد  نیا  رکذ  زا  دـعب  يدوعـسم 
هعمج زامن  تسا ،  هبنـشراهچ  زورما  هک  تفگن  یـسک  دـناوخ و  هعمج  زامن  مدرم  اب  داد و  رد  هعمج  زامن  يالـص  هبنـشراهچ  زور  نیفص 

(111 (! ؟  ارچ
دندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هب  دقتعم  هیُما  ینب 

زا زواجتم  ماش  مدرم  و  دـنا ،  هدرک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  دـض  رب  تاـغیلبت  همه  نیا  ماـش ،  رد  هیما  ینب  هاگتـسد 
! ؟  تسمادک لطاب  تسیک و  قح  دنناد  یم  اجک  دنا ؛ هدینش  اهربنم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ّبس  نعل و  لاس  تسیب 

ودب ار  قح  دوش  یم  روطچ  دناد  یمن  ار  مشاه  ینب  راختفا  نارازه  زا  یکی  دیاش  هدینشن و  ع )   ) نینسح زا  یمسا  ادبا  دیاش  هک  یماش  درف 
نب یلع  هیلع  هتـسویپ  نآ  زارف  رب  هک  يربنم  نامه  زا  دیزی  تفالخ  زکرم  رد  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  هکنیا  زج  درک ؟  رادیب  ار  وا  دـیناسر و 

شوگ هب  ار  مشاه  ینب  ریاس  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تاراـختفا  دور و  ـالاب  دوب  هدـش  غیلبت  مشاـه  ینب  ریاـس  و  ع )   ) بلاـط یبا 
 ، البرک رد  ار  وا  ناردارب  ردپ و  ندش  هتـشک  هصق  ات  دـناروشب ،  دـیزی  رب  ار  ماش  لها  دـنک و  اوسر  ار  هیواعم  دـیزی و  دـناسرب و  ماش  مدرم 
اب نمـشد  دوش و  دوبان  وحم و  یلکب  هیواعم  تاغیلبت  موش  راثآ  هجیتن  رد  دـنیامن و  لفحم  سلجم و  ره  يوگتفگ  زارد  ناـیلاس  ماـش  لـها 

دهد .  ناشن  هنوراو  ار  تقیقح  دناوتن  دراد  هک  یتردق  هطلس و  همه 
 ، دـش هتـشک  بارحم  رد  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  یتقو  هک  تفرگ  هزادـنا  اجنیا  زا  دـیاب  ار  ماش  رد  يوما  ءوس  تاغیلبت  هیاپ 

(112 (! ؟  دنا هتشک  ار  وا  بارحم  رد  هدمآ و  دجسم  هب  هک  هدناوخ  یم  زامن  یلع  رگم  دنتفگ  یم  هدرک و  بّجعت  ماش  لها 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  لاقتنا 

نایعیـش دزن  هک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  اب  مدرم  ترـضح  نآ  تیـصو  بجوم  هب  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
رگشل دوب  تفالخ  ّرقم  هک  قارع  يوس  هب  هتـسشنن  مارآ  هیواعم  یلو  دش ،  تفالخ  يدصتم  ترـضح  دندرک و  تعیب  دشاب ،  یم  مود  ماما 

تخادرپ .  گنج  هب  ع )   ) یلع نب  نسح  ماما  اب  دیشک و 
بناج هب  هدرک  دـساف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نارادرـس  نارای و  اجیردـت  فازگ ،  ياهلوپ  نداد  فلتخم و  ياه  هسیـسد  اب  هیواـعم 
هیواعم زین  ددرگرب و  يو  هب  هیواعم ،  تشذگرد  زا  سپ  هک  طرش  نیا  هب  ار  تفالخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هرخالاب  دیشک و  دوخ 

(113  . ) درکراذگاو وا  هب  دنکن ،  ضرعت  نایعیش  هب 
دومن و راطخا  مدرم  هب  درک  داریا  هک  یی  ینارنخس  رد  هدمآ  قارع  هب  هلصافالب  الیتسا و  یمالـسا  تفالخ  رب  هیواعم  يرجه  لهچ  لاس  رد 

زین ( 114  ( ) مدیسر مه  دوخ  دوصقم  هب  منک و  تموکح  امش  رب  متـساوخ  یم  هکلب  مدیگنج ،  یمن  هزور  زامن و  رـس  امـش  اب  نم   : ) تفگ
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زا يو  تسایس  هک  درک  هراشا  نخس  نیا  اب  هیواعم  ( 115  ( ) تسا نم  ياپ  ریز  وغل و  متسب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هک  ینامیپ   : ) تفگ
راک هب  دوخ  تموکح  نتـشاد  هگن  هدـنز  رد  ار  دوخ  يورین  همه  تشاد و  دـهاوخن  يدّـهعت  ینید  تاررقم  هب  تبـسن  تسادـج و  تناـید 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  ینیشناج  تفالخ و  هن  تسا  یهاشداپ  تنطلس و  یتموکح  نینچ  هک  تسا  نشور  هتبلا  و  تسب ،  دهاوخ 
زا یخرب  رد  زین  دوــخ  و  ( 116  ) دـنداد شمالـس  یهاشداپ  ناونع  هب  دـنتفایراب  يو  روضح  هب  هک  یناـسک  زا  یـضعب  هک  دوب  اـج  نیمه  زا 

هتبلا درمـش و  یم  هفیلخ  ار  دوخ  ماع  ـالم  رد  هچ  رگا  ( 117  ) درک یم  ریبعت  یهاشداپ  کلم و  اـب  دوخ  تموکح  زا  یـصوصخ ،  سلاـجم 
دوخ رـسپ  دیناشوپ و  لمع  ۀماج  دوخ  تین  هب  زین  هرخ  الاب  هکنانچ  دراد .  دوخ  لابند  هب  ار  تثارو  دـشاب  راوتـسا  روز  هیاپ  رب  هک  یهاشداپ 

نآ و  ( 118  ) دیزگرب دوخ  ینیـشناج  هب  هداد  رارق  دهع  یلو  تشادن ،  ینید  تیـصخش  نیرتمک  دوب و  راب  دـنب و  یب  یناوج  هک  ار ،  دـیزی 
تخاس .  مهارف  ار  نیگنن  ثداوح  همه 

تفالخ صوصخ  رد  ینعی  دسرب ،  تفالخ  هب  يو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  تشاذگ  دهاوخن  هک  دیناسر  دوخ  هتـشذگ  نایب  اب  هیواعم ، 
 . تخاس راومه  دـیزی  دوخ  دـنزرف  يارب  ار  هار  و  ( 119  ) درک دیهـش  مس  اـب  ار  نسح  هک  دوب  ناـمه  نآ  دراد و  رگید  يرکف  دوخ  زا  دـعب 

یف امک  دـنرب و  رـس  هب  شیاسآ  نما و  طیحم  رد  تیب  لها  نایعیـش  تشاذـگ  دـهاوخن  زگره  هک  دـینامهف  هدربمان  نامیپ  ياغلا  اـب  هیواـعم 
(120  . ) درک هدایپ  المع  زین  ار  ینعم  نیمه  و  دنهد ،  همادا  دوخ  ینید  ياهتیلاعف  هب  قباسلا 

دوخ ضرِع  لام و  ناج و  ثیح  زا  یتّینوصم  هنوگچیه  دـنک  لقن  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  بقاـنم  رد  سکره  هک  درک  مـالعا  يو 
رد و  دنهد .  ناوارف  يا  هزیاج  يو  هب  دروایب  یثیدح  افلخ  هباحص و  ریاس  تبقنم  حدم و  رد  هکره  داد  روتسد  زین  ( 121  . ) تشاد دهاوخن 

یلع هب  ربانم  يور  رد  یمالسا  دالب  همه  رد  داد  روتـسد  نینچمه  ( 122  . ) دش لعج  هباحص  بقانم  رد  يرایسب  رابخا  روتـسد ،  نیا  هجیتن 
لاّمع و يرایتسد  هب  هیواـعم  دـش . ) ارجا  يوما 110-99  هفیلخ  زیزعلادـبع  نبرمع  نامز  ات  روتـسد  نیا  و   ) دوش هتفگ  ازـسان  مالـسلا  هیلع 
رد هدز  هزین  هب  ار  نانآ  زا  یخرب  رـس  تشک و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ّصاوخ  دـندوب  یباحـص  ناشیا  زا  یعمج  هک  دوخ  ناـنادرگراک 
یم يراددوخ  راک  نیا  زا  هکره  درک و  یم  فیلکت  یلع  زا  يرازیب  ازـسان و  هب  دـندوب  اـجره  رد  ار  نایعیـش  مومع  يو  دـینادرگ .  اـهرهش 

(123  . ) دیسر یم  لتق  هب  درک 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  تخس 

یتّینوصم هنوگچیه  هعیـش  هک  تسا  هیواعم  هلاس  تسیب  تموکح  نامز  نامه  عّیـشت ،  خـیرات  رد  هعیـش  يارب  اـهنامز  نیرت  تخـس  زا  یکی 
راوگان عاضوا  ندینادرگرب  يارب  یتردق  نیرتمک  دـندوب  هیواعم  نامز  رد  هک  موس )  ماما  مود و  ماما   ) هعیـش نایاوشیپ  زا  نت  ود  تشادـن . 

رد دش ،  دیهش  دوخ  نادنزرف  نارای و  همه  اب  درک و  مایق  دیزی  تنطلس  لوا  هام  شـش  رد  هک  هعیـش ،  موس  ماما  یّتح  دنتـشادن .  رایتخا  رد 
تشادن .  زین  ار  مادقا  نیا  نّکمت  تسیز  یم  هیواعم  تفالخ  رد  هک  یلاس  هد  تدم 

 ، يو نانادرگراک  هیواعم و  اـصوصخ  هباحـص ،  زا  یخرب  تسد  هب  هک  ار  اـهیراب  دـنب و  یب  قحاـن و  ياهراتـشک  همه  نیا  نّنـست  ّتیرثکا 
هباحص هدیسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  ياضتقم  هب  دندوب و  هباحـص  نانآ  هک  دننک  یم  هیجوت  تسا  هتفای  ماجنا 

یمن ار  رذع  نیا  هعیش  یلو  تسا !  وفعم  دنزب  رس  ناشیا  زا  هک  یتیانج  مرج و  ره  تسا و  یضار  ناشیا  زا  دنوادخ  و  روذعم ،  دندهتجم و 
اریز :  دریذپ 

هتـساخ و اـپ  هب  يدازآ  تلادـع و  قح و  ياـیحا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـننام  یعاـمتجا  ربهر  کـی  تسین  لوقعم  ـالوا ، 
هک یتقو  سپس  دنشخب .  قّقحت  سابل  ار  نآ  هتشاذگ ،  سّدقم  روظنم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  دنادرگ  دوخ  هدیقعمه  ار  یعمج 

يراکهبت و یـشک و  قح  هنوگره  دشخبب و  قلطم  يدازآ  دوخ  ۀـسدقم  نیناوق  مدرم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  نارای  دـش ،  لیان  دوخ  روظنم  هب 
! دنک بارخ  ار  نآ  زین  رازبا  تسد و  نامه  اب  هدرک  اپرب  ار  ییانب  هک  يرازبا  تسد و  اب  ینعی  دناد ،  ّوفعم  ناشیا  زا  ار  يرابودنب  یب 
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یفّرعم نوصم  هدیزرمآ و  ار  ناشیا  دنک و  یم  حیحـصت  ار  نانآ  عورـشم  ریغ  اوران و  لامعا  و  سیدقت ،  ار  هباحـص  هک  تایاور  نیا  ایناث ، 
خیرات تداهش  هب  هباحص ،  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا .  ناشیا  راتفگ  هب  دنتسم  هدیسر و  ام  هب  هباحص  دوخ  قیرط  زا  دیامن ،  یم 

اوسر نعل و  ّبس و  راتشک و  هب  تسد  اضعب  هک  دندوب  هباحص  نامه  هچ ،  دندرک ؛ یمن  تیروذعم  تینوصم و  هلماعم  رگیدمه  اب  یعطق ، 
دنتشاد .  یمن  اور  رگیدمه  قح  رد  يا  هحماسم  ضامغا و  نیرتمک  زگره  دندز و  یم  رگیدمه  ندرک 

يرگید يانعم  اهنآ  زا  دوصقم  دنشاب  حیحص  مه  رگا  دنتسین و  حیحص  تایاور  نیا  هباحص ،  دوخ  لمع  تداهـش  هب  تشذگ ،  هچنآ  ربانب 
تسا .  هباحص  ینوناق  سیدقت  ّتینوصم و  زا  ریغ 

ینعم دیامرف  تیاضر  راهظا  دنا  هدرک  وا  نامرف  يارجا  رد  هک  یتمدـخ  ربارب  رد  هباحـص  زا  يزور  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  رگا  اضرف 
هک ینامرفان  هنوگره  دنناوت  یم  هدنیآ  رد  هکنیا  هن  تسا  نانآ  ِخیرات  نآ  زا  شیپ  تامدخ  ای  روبزم  تمدخ  ِصوصخ  زا  ریدقت  ( 124  ) نآ

! دننکب دهاوخ  یم  ناشلد 

هیما ینب  تنطلس  رارقتسا 

یمالسا تموکح  مامز  دوب  هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  روزب  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دیزی  شرـسپ  تشذگ و  رد  هیواعم  يرجه  تصـش  لاس 
تفرگ .  تسد  رد  ار 

هب ییانتعا  ردپ  تایح  نامز  رد  یتح  هک  دوب  یلاباال  یناوج  تشادن .  ینید  تیـصخش  هنوگچیه  خیرات  تداهـش  هب  دیزی  میتفگ ،  هکنانچ 
دوخ تموکح  لاس  هس  رد  يو  دش .  یمن  شرـس  يزیچ  ینار  توهـش  يراب و  دنب و  یب  یـشایع و  زج  تشادـن و  مالـسا  نیناوق  لوصا و 

تشادن .  هقباس  دوب  هتشذگ  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  مالسا  روهظ  خیرات  رد  هک  تخادنا  هار  هب  یعیاجف 
نیا تموکح  دنتفرگ .  تسد  رد  هدش  طبض  خیراوت  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  یمالـسا  تموکح  مامز  هیما  ینب  زا  ناورم  لآ  مه  دیزی  زا  سپ 

هعماج رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یموش  هریت و  راگزور  تشاد  همادا  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  هک  يرفن  هدزاـی  هتـسد 
تموکح هرود  رد  درک .  یمن  تموکح  دوب  هدش  هتـشاذگ  نآ  رب  یمالـسا  تفالخ  مان  هک  يدادبتـسا  یبرع  يروتارپما  کی  زج  یمالـسا 

یب دش ،  یم  هدرمش  نید !  یماح  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیشناج  هک  تقو ،  ۀفیلخ  هک  دیشک  ییاج  هب  راک  یتح  نانیا 
(125 !) دزادرپب ینارذگ  شوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جح  مسوم  رد  ات  دزاسب  يا  هفرغ  هبعک  هناخ  يالاب  تفرگ  میمصت  اباحم 

دوـخ يادـخ  شیپ  هک  تماـیق  زور  تفگ :  درک  اـشنا  نآرق  هب  باـطخ  هک  يرعـش  رد  داد و  رارق  ریت  جاـمآ  ار  میرک  نآرق  تقو ،  هـفیلخ 
(126 ! ) درک هراپ  هراپ  ارم  هفیلخ  وگب  یبای  یم  روضح 

رد تسه ،  هدوب و  ینید  تیعجرم  یمالسا و  تفالخ  هلئـسم  ود  رـس  رب  تسا  نّنـست  تیرثکا  اب  شا  یـساسا  رظن  فالتخا  هک  هعیـش ،  هتبلا 
تیمولظم و هفایق  تقو و  ياهتموکح  يراب  دنب و  یب  يرگدادیب و  هویش  یلو  دینارذگ ،  یم  ار  راوشد  خلت و  يراگزور  کیرات  هرود  نیا 

شارخلد تداهـش  اـصوصخم  تخاـس و  یم  رتراوتـسا  دوـخ  دـیاقع  رد  زور  هبزور  ار  هورگ  نیا  تیب ،  لـها  ناـیاوشیپ  تراـهط  يوـقت و 
کمک ناریا  نمی و  قارع و  دننام  تفالخ  زکرم  زا  رود  قطانم  رد  هژیوب  عّیـشت  نتفای  هعـسوت  رد  هعیـش ،  موس  ياوشیپ  نیـسح ،  ترـضح 

درک .  ییازسب 
تداهـش زا  رتشیب  لاس  لهچ  هدشن و  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  هک  هعیـش ،  مجنپ  ياوشیپ  تماما  نامز  رد  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  هاوگ 

دننام یمالسا  روشک  فارطا  زا  نایعیش  دوب ،  هدش  ادیپ  يوما  تموکح  ناینب  رد  هک  یفعض  لالتخا و  تبسانم  هب  دوب ،  هتشذگن  موس  ماما 
هدشن مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  زین  دـنتخادرپ .  يو  رـضحم  رد  ینید  فراعم  مّلعت  ثیدـح و  ذـخا  هب  هتخیر  مجنپ  ياوشیپ  رود  هب  لیس 
بـسح هب  هعیـش  لاح  نیع  رد  دـنچ  ره  ( 127  ) دـنتخاس نیـشن  هعیـش  هداهن و  داـینب  ناریا  رد  ار  مق  رهـش  تلود  يارما  زا  رفندـنچ  هک  دوب 

ّدـض رب  راشف  ترثک  رثا  رد  اهراب  يولع  تاداـس  دـندرک .  یم  یگدـنز  بهذـم  هب  رهاـظت  نودـب  هّیقت و  لاـح  رد  دوخ  ناـیاوشیپ  روتـسد 
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تقو ياورپ  یب  تموکح  دنداد و  فک  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  هرخ  الاب  دندروخ و  تسکش  یلو  دندرک  مایق  تموکح  ياهیرگدادیب 
 . دنتخیوآ راد  هب  هدروآ  نوریب  ربق  زا  ار  مالسلا ،  هیلع  داّجس  ماما  دنزرف  دیز ،  دسج  درکن .  راذگ  ورف  يراک  چیه  زا  ناشندرک  لامیاپ  رد 
ات هیما  ینب  تایانج  هنماد  ( 128  . ) دنداد داب  هب  ار  شرتسکاخ  دندز و  شتآ  هدروآ  نییاپ  ار  نآ  سپس  دوب ،  راد  رس  رب  يو  دسج  لاس  هس 

هدوب نانآ  تسد  هب  زین  موس  مود و  ماما  تشذگرد  هکنانچ  ( 129  ) دندش مومسم  هیما  ینب  تسد  هب  زین  مجنپ  مراهچ و  ماما  هک  تساجنآ 
 ، دـنناد یم  هعاطلا  ضرتفم  امومع  ار  افلخ  هکنیا  اب  ننـست  لها  تیرثکا  هک  تسا  هدرپ  یب  شاف و  يّدـح  هب  نایوما  لاـمعا  عیاـجف  تسا . 

دننک .  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  نانآ  هک  دنا  هدش  ریزگان 
نامثع و رمع و  رکبوبا و  زا :  تراـبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  اـهنآ  رظن  هب  هک  نیتسخن ،  هناـگراهچ  ياـفلخ   . 1

دنتسه .  ( 130  ) مالسلا هیلع  یلع 
دریگ .  یم  ارف  ار  ناورم  ینب  نایفس و  ینب  دوش و  یم  عورش  هیواعم  زا  هک  بصاغ ،  يافلخ   . 2

زا سپ  هک  دـندوب  هـتخیگنارب  ار  موـمع  ترفن  يا  هزادـنا  هـب  يراـب ،  دـنب و  یب  يرگدادـیب و  رثا  رد  دوـخ ،  تموـکح  نارود  رد  نییوـما 
هداوناخ زا  یعمج  اب  ناورم  رسپ  ود  هک  ینامز  رامح ،  ناورم  نانآ ،  هفیلخ  نیرخآ  ندش  هتـشک  نایـساّبع و  زا  هلـسلس  نآ  یعطق  تسکش 

رد هک  رایـسب  ياهینادرگرـس  زا  سپ  هرخـالاب  اـت  دـندادن ،  ناـشهانپ  دـندروآ  يور  هک  اـج  ره  هب  دـنتخیرگ  ماـش  هفـالخلاراد  زا  تفـالخ 
دندمآ رد  نمی  بونج  هب  دندش ،  فلت  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ناشیا  زا  يرایـسب  و  دنداتفا .  یگراچیب  تنحم و  هب  هشبح  هبون و  ياهنابایب 

(131  . ) دندیدرگ دیدپان  مدرم  نایم  رد  اجنآ  دندش و  هّکم  مزاع  نالاّمح  يز  رد  هدرک  لیصحت  مدرم  زا  یهار  جرخ  یگزویرد ،  هب  و  ، 

يرجه مود  نرق  رد  هعیش 

فلتخم قطاـنم  هیما  ینب  ياهیراتفردـب  يرگدادـیب و  رثا  رد  هک  ینینوـخ  ياـهگنج  تاـبالقنا و  لاـبند  هب  يرجه  مود  نرق  ثلث  رخاوا  رد 
توعد يّدصتم  دش .  ادیپ  ناریا  ناسارخ  هیحان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمغیپ  تیب  لها  مان  هب  زین  یتوعد  دوب ،  هتفرگارف  ار  یمالسا 

(132  . ) تخادنارب ار  يوما  تلود  ات  درک  تفرشیپ  هب  عورـش  دومن و  مایق  يوما  تفالخ  دضرب  هک  دوب  یناریا  رادرـس  يزَورَم  ملـسموبا  ، 
هیلع تیب  لـها  يادهـش  یهاوخنوخ  ناونع  شیب  مک و  تفرگ و  یم  همـشچرس  هعیـش  قیمع  تاـغیلبت  زا  هچ  رگا  بـالقنا ،  تضهن و  نیا 

هب همه  نیا  اب  دنتفرگ ،  یم  تعیب  هتسبرس )  روط  هب   ) تیب لها  زا  هدیدنسپ  درم  کی  يارب  مدرم  زا  تضهن  نارس  یتح  تشاد و  ار  مالـسلا 
هضرع هنیدم  رد  هّیماما  هعیش  مشـش  ماما  هب  ار  تفالخ  تعیب  ملـسموبا  یتقو  هکنیا  لیلد  هب  دوبن .  هعیـش  نایاوشیپ  هراشا  ای  میقتـسم  روتـسد 

(133  ( . ) تسین نم  هنامز  زین  هنامز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت   : ) دومرف درک و  در  ادج  يو  تشاد ، 
هب یتح  دنداد .  ناشن  شوخ  يور  نییولع  مدرم و  هب  اتّقوم  راک  زاغآ  رد  و  ( 134  ) دندوبر ار  تفالخ  تیب  لها  مان  هب  سابع  ینب  هرخ  الاب 

يرید یلو  ( 135  . ) دندز شتآ  دنتفای  هچ  ره  هتفاکـش  ار  هیما  ینب  يافلخ  روبق  دندرک و  ماع  لتق  ار  هیما  ینب  نییولع ،  يادهـش  ماقتنا  مان 
! دنتسب تشپ  زا  ار  هیما  ینب  تسد  يرابودنب  یب  يرگدادیب و  رد  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  هیما  ینب  ۀناملاظ  ةویش  زین  نانآ  هک  تشذگن 

 . دیـشخب يو  هب  هرقن  مهرد  نویلیم  هس  نیما  و  دروآ ،  فیک  رـس  ار  یـسابع  هفیلخ  نیما  زیگنا ،  توهـش  تیب  ود  ندـناوخ  اـب  یّنغم  کـی 
 : تفگ خساپ  رد  هفیلخ  یـشخب ؟  یم  نم  هب  ار  لوپ  همه  نیا  نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  هتخادنا  هفیلخ  مدـق  هب  ار  دوخ  يداش ،  زا  یّنغم ، 

(136  !) میریگ یم  روشک  هتخانشان  هیحان  کی  زا  ار  لوپ  نیا  ام  درادن ،  یتّیمها 
فرصم هب  دش  یم  ریزارـس  هفالخلاراد  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  ناونع  هب  یمالـسا  ياهروشک  راطقا  زا  هلاس  همه  هک  يروآ  ماسرـس  تورث 

یم نارازه  هب  یسابع  يافلخ  رابرد  رد  ابیز  نارسپ  نارتخد و  شو و  يرپ  نازینک  هرامش  دیـسر .  یم  تقو  هفیلخ  یـشک  قح  ینارـسوه و 
دیسر . 

يو رگدادیب  نانمـشد  اهنت ،  دوب ،  هدرکن  يرییغت  نیرتکچوک  زاب  سابع  ینب  ندمآ  راک  يور  يوما و  تلود  ضارقنا  زا  سپ  هعیـش  عضو 
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(137 !) دندوب هداد  مسا  رییغت 
دعب ! . . .  یلو  دش ،  رورسم  ادتبا  دیزی ، 

ابرقا و وزج  ار  یـسک  هّیما  ینب  زا  ریغ  هب  ناماس  نآ  مدرم  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هیلع  ماـش  رد  هیما  ینب  تاـغیلبت 
رد مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ترضح  تانایب  ماش و  هب  تیب  لها  يارـسا  دورو  یلو  دنتـسناد ،  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناشیوخ 
زا لاح  قیقحت  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  ماش  مدرم  نتفرگ  سامت  دیزی و  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  نانخـس  قشمد و  عراوش  ربنم و 

دراد .  هاگن  ماش  رد  ار  ارسا  تسناوتن  زگره  نآ  زا  سپ  اذل  دش و  اوسر  دیزی  تشادرب و  راک  يور  زا  هدرپ  ترضح ،  نآ 
نیا خوسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یعقاو  ياـبرقا  ینعی  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هیلع  دوخ و  هلرب  هیما  ینب  عقاو  فـالخ  تاـغیلبت 

دوب و هدش  ریگاج  فلـسلا )  براجت   ) لقن هب  انب   ) زین قشمد  خیاشم  راکفا  رد  هک  دوب  دـیدش  يا  هزادـنا  هب  ماش ،  مدرم  ناهذا  رد  تاغیلبت 
 ، تسا ربتعم  فلسلا  براجت  لقن  دش .  یمن  هتشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  دوب  هتفاین  عوقو  قشمد  ماش و  هب  تلاسر  نادناخ  يارسا  دورو  رگا 

دوش .  یم  بوسحم  رداصم  ذخآم و  زا  روبزم  خیرات  و 
 ، هدـمآ بلاغ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  یلع  نب  نیـسح  رب  داد  یم  ناشن  مه  لاح  رهاظ  تروص  هچناـنچ  درک  یم  لاـیخ  دـیزی  زاـغآ  رد 

تـسناد یمن  یلو  دـندرگ ! یم  نیطلاو  ءاملا  نامرهق  مما و  باقرلا  کلام  شدافحا  باقعا و  دوخ و  دـبای و  یم  رارقتـسا  شموش  تنطلس 
كدـنا اذـل  تسا .  نآ  لوا  سکع  رب  دـیزی  راک  رخآ  و  ۀـّیبولغملا )  ةروص  یف  ۀـّیبلاغ   ) تسا بلاـغ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  عقاو  رد  هک 

هیواعم شرسپ  يو  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  دش .  اوسر  دبا  يارب  دیدرگ و  نوگنرس  داتفا و  نیمز  هب  تنطلـس  هکیرا  زا  هک  تشذگن  یتدم 
درک .  مالعا  مومع  دزن  ار  ردپ  ییاوسر  قشمد  دجسم  رد  ربنم  يالاب  رد  زین  دیزی  نب 

 . داد هزیاج  ماعنا و  وا  هب  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  هک  دوب  رورسم  داش و  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  نتشک  زا  يا  هزادنا  هب  زاغآ  رد  دیزی 
ترضح رّهطم  رس  نوچ  هک  ددرگ  یم  راکشآ  يو  رب  درگنب  کین  وا  لاوقا  دیزی و  لاعفا  رد  هک  یسک  ( : 138  ) دیوگ هر )   ) یمق ثّدحم 

نب یلع  تفگ و  نانخس  نآ  درک و  رّهطم  رس  اب  اهتراسج  نآ  تشگ و  نامداش  تخـس  دندروآ  ار  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  هللادبع  یبا 
اّما ( 139  . ) تخادنا تسوپ  ناشیا  هرهچ  ات  دندوبن  ظوفحم  امرـس  امرگ و  زا  هک  درک  ینادنز  رد  نادناخ  ریاس  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

دنتخانش .  ار  اهنآ  مدرم  نوچ 
راک زا  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  زا  نانآ  هک  دیدرگ  مولعم  دندیدب و  ار  اهنآ  یمولظم  دنتسنادب و  ار  ناشیا  يراوگرزب  و 

نتـشیوخ تساوخ  دش ،  هاگآ  نآ  رب  دیزی  دندومن و  يور  تیب  لها  هب  دندرک و  نعل  دنداد و  مانـشد  ار  وا  دندومن و  تهارک  راهظا  دـیزی 
دومن و ینامیـشپ  راهظا  ترـضح  نآ  نتـشک  زا  درک و  نیرفن  ار  وا  داد و  دایز  نبا  هب  ار  لتق  تبـسن  دیامن ،  يرب  ترـضح  نآ  نوخ  زا  ار 
 ، ار یهاشداپ  کلم و  ظفح  دروآ ،  دورف  شیوخ  صاخ  يارس  رد  ار  اهنآ  درک و  وکین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  ار  شیوخ  راتفر 
 . دشاب هدش  نامیشپ  ترضح  نآ  نتشک  زا  دشاب و  هدیدنسپن  ار  دایز  نبا  راک  یتسار  هکنآ  هن  دنک ،  بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  لد  ات 

دناوخب و دوخ  کیدزن  ار  دایز  نبا  دیزی  هک ،  تسا  هدرک  تیاور  هرکذت )   ) رد يزوجلا )  نبا  طبس   ) هک تسا  یناتـساد  رما ،  نیا  رب  لیلد 
درب دوخ  نوردنا  هب  ار  وا  زین  دینادرگ .  دنلب  ار  وا  تلزنم  دیناشن و  دوخ  کیدزن  داد و  گرزب  ياه  هفحت  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  ناوارف  لام 

درک :  اشنا  ههادبلاب  ار  تایبا  نیا  دوخ  ناوخب و  تفگ :  برطم  هب  یتسم  لاح  رد  یبش  درک و  میدن  دوخ و  نانز  دزن 
(140  ) یشاشم يورت  ۀبرش  ینقسا 

دایز نبا  اهلثم  قساف  لم  مث 
يدنع ۀنام  الا  ّرسلا و  بحاص 
يداهج یمنغم و  يدیدستل  و 
انیسح ینعءا  یجراخلا  لتاق 
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داّسحلا ءادع و  الا  دیبم  و 
دیزی متشک .  دیزی  رما  هب  ار  نیـسح  نم  تفگ :  ماش  هار  رد  يرکـش  حیرـش  نب  رفاسم  هب  دایز  نبا  هک ،  تسا  هدرک  لقن  لماک  رد  ریثا  نبا 

مدرک .  رایتخا  ار  وا  لتق  نم  و  يوش ؛  هتشک  وت  دیاب  ای  دوش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  دیاب  ای  تفگ :  نم  هب 
راظنا رد  لمع  نیا  تسا  هدـید  نوچ  هدوب ،  تسایـس  ریوزت و  هلیح و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دـیزی  ینامیـشپ  راهظا  سپ 

لتق زا  نطاب  رد  ّالا  دیامن و  بولق  بلج  هّیور ،  نآ  اب  هکلب  دنک ،  هئربت  ار  دوخ  هتساوخ  هدیـشخب  شا  هیلع  دب  هجیتن  یمومع  راکفا  مدرم و 
تسا .  هدوب  رورسم  ترضح  نآ 

لوسر هناحیر  هک  درک  راداو  ارم  رم  الا  یلوا  زا  تعاطا  ایادخ  تسا :  هتفگ  یم  زامن  زا  دـعب  هدـناوخ و  یم  زامن  زین  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
(141  !!) مناسرب لتق  هب  ار  هللا 

 ( . لاس 2139 ق زیربت  نیدحوملا ص 115 ط  سینا  رصم و  یبهذ ج 2 ص 280 ط  لادتعالا  نازیم  هب  دوش  عوجر  )

؟  دنتسه یناسک  هچ  رم  الا  یلوا 

لوسر و ادخ و  نامرف  نامیا  لها  يا  ( : 142 ( ) ْمُْکنِم ِْرم  الا  یلُوا  َو  َلُوسَّرلا  اُوعیطءا  َو  َهللاوعیطءا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیءا  ای   : ) دـیامرف یم  نآرق 
ادـخ و مکح  هب  عوجر   ) راک نیا  و  دـیراد ،  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـینک ،  تعاـطا  ار  لوسر )  ادـخ و  فرط  زا   ) نارادـنامرف

دوب .  دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دینک  رّوصت  هچره  زا  امش  يارب  لوسر ) 
ماما بلاط و  یبا  نب  یلع  نءاش  رد  هیآ  نیا  دومرف :  ترـضح  درک ،  لا  ؤس  هیآ  نیا  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـصب  یبا 

(143  . ) تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و 
دنشاب یم  همطاف  یلع و  لسن  زا  هک  راهطا  هّمئا  ةرابرد  رم  الا  یلوا  ۀفیرـش  هیآ  دومرف :  ماما  هک  تسا  هدمآ  ریـصب  یبا  زا  رگید  ثیدح  رد 

(144  . ) تسا هدیدرگ  لزان 
چیه دماجنا ،  یم  یهلا  تیـصعم  هب  راک  هک  اجنآ  قلاخلا : )  ۀیـصعمیف  قولخمل  ۀعاط  ال   : ) تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

هدوب و هعاـطالا  بجاو  قلطم  وحن  هب  هک  دنتـسه  يو  موـصعم  دـنزرف  هدزاـی  بلاـط و  یبا  نب  یلع  اـهنت  درک .  تعاـطا  دـیابن  ار  یقوـلخم 
ار موصعمریغ  صاخـشا  تعاطا  لاعتم  يادـخ  زگره  و  تسا .  هدومرف  بجاو  اـقلطم  هللا  لوسر  تعاـطا  دـننام  ار  ناـنآ  تعاـطا  دـنوادخ 

دهد .  یمن  ناشرارق  ربمایپ  رانک  رد  دنک و  یمن  بجاو 
یبا نب  یلع  نانآ  لّوا  هدومرف :  رم ،  الا  یلوا  ریسفت  رد  مرکا  یبن  اهنآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  ثیداحا  هیآ ،  نیا  ریـسفت  رد 

(146  ) مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  ینعی  رم  الا  یلوا  ( 145  . ) تسا هدرمشرب  ار  مهدزاود  ماما  ات  سپس  دشاب و  یم  بلاط 
تسا .  دایز  نبا  دیزی و  زا  ترابع  رمش ،  رم  الا  یلوا  هک  تسا  مولعم 

تسایس هلیح و  هار  زا  دنیامن ،  اپرب  ازع  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يارب  وا  رابنوخ  رابرد  رد  قشمد  رد  تیب  لها  داد  هزاجا  دیزی  هک  زین  نیا 
دیامن .  هئربت  ماما  لتق  عیجف  تیانج  زا  ار  دوخ  دناوتب  مومع ،  راظنا  رد  هک  دیما  نیا  هب  تسا ،  هدوب  شموش 

تساوخ تصخر  داتسرف و  دیزی  دزن  مالسلا  هیلع  بنیز  دیوگ :  یئاهب  لماک  رد  ( : 147  ) تسا هدروآ  مومهملا )  سفن   ) رد یمق  ثدحم 
زور تفه  دروآ .  دورف  هراجحلاراد  رد  ار  نانآ  داد و  تصخر  هللا  هنعل  دیزی  دراد .  ياپرب  ازع  سلجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  يارب 

 . دنـشکب ار  وا  دنزیر و  دیزی  يارـس  رد  مدرم  دوب  کیدزن  هکنادـنچ  دـندمآ ،  یم  ناشیا  دزن  رایـسب  نانز  زور  ره  دنتـشاد و  متام  اجنآ  هب 
يوس ار  ناشیا  زاسب و  رفس  گرب  يرادهاگن ،  رهش  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیب  لها  تسین  تحلصم  تفگ  دیدرگ و  هاگآ  ناورم 

دوب .  ماش  رد  تقو  نادب  ناورم  تیاور ،  نیاربانب  درک .  هناور  هنیدم  هب  ار  ناشیا  تخاسب و  ناشیا  رفس  گرب  دیزی  تسرف .  زاجح 
ار مدرم  راجزنا  رّفنت و  يولج  ات  دشیدنیب  يا  هلیح  هچ  تسناد  یمن  دوب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دـیلپ  دـیزی  دـش  نایب  هچنآ  ربانب 
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هتخاس هاگآ  رما  عقاو  زا  ار  دیزی  هدش و  هاگآ  مدرم  تاّین  زا  ناورم  دنک .  يریگولج  دنشکب  ار  وا  هک  شرابرد  هب  مدرم  شروی  زا  دریگب و 
رایـسب مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  رب  تیب  لها  ندرکاپرب  ازع  زور  تفه  یتح  تسا .  هدرک  تیب  لـها  يارـسا  نداد  تکرح  هب  راداو  ار  وا  و 

رد شیوشت  بارطـضا و  مدرم و  ناجیه  نآ  اـب  تسا .  هدـش  زور  تفه  قشمد  رد  اـهنآ  ندـنام  تّدـم  یلک  هکلب  دـسر ،  یم  رظن  هب  دـیعب 
هتخیوآ عماج  دجـسم  هرانم  رد  ار  رهطم  رـس  زور  لهچ  ات  دراد و  هگن  رتشیب  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یم  روطچ  دیزی  اهنآ ،  ناهذا 

بلج يارب  يو  هلیح  دیزی و  تسایـس  هظحالم  هکلب  دشاب .  هداتـسرف  هنیدـم  هب  تلاسر  نادـناخ  يارـسا  اب  ار  رهطا  راونا  رـس  نآ  ای  دنـشاب 
زا ار  شدوخ  هیلع  مدرم  یمومع  راکفا  کیرحت  هنیمز  ات  دنادرگرب  بیطا  ندب  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  رّهطم  سءار  هک  هدرک  یم  داجیا  بولق 

لوا رد  ار  تیب  لها  دنتـشاد ،  هاگن  ازع  زور  هس  هتفگ  يربط  هک  دنامن  هتفگ  ان  و  دـیامن .  بلج  شیوخ  هب  ار  اهنآ  دـعاسم  رظن  هدرب و  نیب 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تاجردـلا  رئاصب  رد  هکنانچ  دـنا ،  هداد  نکـسم  یناریو  هناخ  رد  قشمد  هب  ناـشدورو 

ار ام  تفگ :  ناشیا  زا  یکی  دنداد .  نکسم  ناریو  هناخ  رد  ار  اهنآ  دندرب و  هیواعم  نب  دیزی  دزن  ناهارمه  اب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  هک  هدرک 
یم هناخ  ندش  بارخ  زا  دیرگنب  ار  اهنیا  دنتفگ :  یم  یمور  نابز  هب  نانابساپ  دشکب .  ار  ام  دتفا و  ورف  فقس  هک  دنداد  لزنم  هناخ  نیا  رد 

یمن وکین  ار  یمور  نابز  ام  زا  سکچیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دنـشک .  یم  دنرب و  یم  نوریب  ار  اهنآ  ادرف  هکنآ  اب  دنـسرت 
نم .  زج  تسناد 

هدرامگ تیب  لها  يارـسا  رب  دیزی  يوس  زا  هک  ییاهنآ  نادـنز و  رد  هّیما  ینب  تلود  نانابـساپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  تیاور  نیا  زا 
طبترم مور  اب  هّیما  ینب  تلود  نوچ  دنا .  هدوب  یمور  الـصا  هک  تسا  نآ  يوق  نظ  و  دـنا ،  هدومن  یم  مّلکت  یمور  نابز  هب  دـنا  هدوب  هدـش 

(148  ) سویژرـس برعم  هک  یمور ،  روصنم  نب  نوج  رـس  هکناـنچ  تشاد .  ذوفن  دـیزی  هیواـعم و  هّیما و  ینب  راـبرد  رد  مور  تلود  دوب و 
تسد هب  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  لتق  ریبدت  دوب و  يوما  رابرد  رد  رواشم  ریزو  بتاک و  ابیرقت  کلملادبع  هرود  ات  هیواعم  نامز  زا  تسا ، 

درک راذگاو  دایز  نبا  هب  اجکی  ار  هفوک  هرصب و  نیقارع  تموکح  دیزی  هک  دوب  داهنـشیپ  نیمه  يور  داد .  داهنـشیپ  دیزی  هب  وا  ار  دایز  نبا 
نبا اب  دیزی  طباور  هک  اجنآ  زا  دوب .  هتـشاد  هگن  هدومن و  ذخا  هیواعم  زا  يدـهع  البق  نوجرـس  دومن .  راداو  ادهـشلادّیس  هبراحم  هب  ار  وا  و 

 ، دتـسرفب ماما  گنج  هب  دـهدب و  دایز  نبا  هب  ار  نیقارع  تیالو  هک  يو  داهنـشیپ  نوجرـس و  اـب  دـیزی  هرواـشم  زا  دـعب  دوبن ،  بوخ  داـیز 
دنا .  هدرک  هراشا  نارگید  داشرا و  رد  هر )   ) دیفم خیش  بلطم  نیا  هب  درک .  لوبق  زین  وا  داد و  ناشن  دیزی  هب  ار  هماندهع  نآ  نوجرس 

درک و حلـص  مور  اب  نیّفـص  گنج  نامز  رد  هیواعم  تسا .  هدوب  اهنآ  هب  هّیما  ینب  يداژن  لـیامت  ّتلع  هب  هّیما ،  ینب  راـبرد  اـب  مور  طاـبترا 
داژن زا  هّیما  ینب  و  دوشب ) عوجر  هنطلـسلادامتعا  موحرم  نیودتلا )   ) باتک هب  بلطم  لیـصفت  يارب   ) تخادنا اهنآ  رظن  زا  ار  مالـسا  تمظع 

زیربت . ) يوءاملا ص 304 ط  ۀّنج  هب  دوش  عوجر   ) دندوبن یبرع  لیصا 
هب ماما  هک  تسا  نآ  رب  هّیماما  ام  داقتعا  هکنانچ  هتـسناد ،  یم  یبوخب  ار  یمور  نابز  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  زا  زین 

لهاج يزیچ  ای  یتغل  هب  هک  یسک  اریز  دشاب  لهاج  نآ  هب  ماما  هک  دوش  یمن  ادیپ  یتغل  دنک .  یم  مّلکت  اهنآ  هب  هدوب و  انشآ  اهنابز  یمامت 
دشاب .  مدرم  رب  ادخ  تّجح  یهلا و  هفیلخ  ماما و  هک  دیاشن  ار  وا  دشاب ، 

رد قشمد ،  رد  اـهنآ  ندرک  ینادـنز  ماـش و  هب  تیب  لـها  دورو  زا  سپ  رما ،  لوا  رد  دـیزی  هک  دوش  یم  موـلعم  روـبزم  تیاور  زا  نینچمه 
نآ زا  ادـعب  یلو  دوش .  یم  رهاظ  نادـنز  نانابـساپ  يوگتفگ  زا  بلطم  نیا  هکناـنچ  تسا ،  هدوب  اـهنآ  ندرب  نیب  زا  یّلکب  نتـشک و  لاـیخ 

ادهـشلادّیس لتق  ساکعنا  اهنآ و  ناجیه  بالقنا و  مدرم و  ندش  رادـیب  یمومعراکفا و  هّجوت  مه  نآ  تلع  هدـش و  فرـصنم  ثیبخ  لایخ 
دیامن رظن  فرص  تلاسر  نادناخ  دارفا  نتشک  زا  هدش  ثعاب  هک  تسا  هدوب  دیزی  يارب  نآ  نداد  هجیتن  دب  نیملسم و  نایم  رد  مالسلا  هیلع 

هک نک  رومءام  ار  یـسک  تشک  یهاوخ  ارم  رگا  دومرف :  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  دـیزی  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  شیامرف  زا  هکنانچ  . 
 ، دـینادرگرب دـیهاوخ  امـش  دوخ  ار  اهنآ  متـشذگ و  امـش  لتق  زا  هک  تفگ  دـیلپ  دـیزی  دـناسرب و  ناشدوخ  نطو  هب  ار  لافطا  ناـنز و  نیا 
دراد .  هگن  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یمن  رگید  دیزی  هک  دوش  یم  مولعم  اهنیا  یمامت  هظحالم  زا  دنا .  هدرک  لقن  لتاقم  رد  هکنانچ 
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رد دیزی  نب  ۀیواعم  شرـسپ  تفر و  نیب  زا  یتدم  كدنا  رد  زین  دوخ  تشادرب و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  لتق  زا  تسد  هدش  اوسر  سب  دیزی 
(149  . ) درک شیاوسر  زاب  ربنم  يالاب 

! دنریگب تربع  نیملاظ 

مدرم دروخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يابرقا  ناشموش  تاغیلبت  اب  ار  ناشدوخ  دیزی  هیواعم و  رگنب ! تربع  رظن  اب  زیزع ،  هدـنناوخ 
رارقا مدرم  زا  هوبنا  ّتیعمج  نایم  رد  ربنم  يالاب  رد  هیواعم  شرـسپ  دیزی  زا  دـعب  اما  تشذـگ ، )  نآ  دـهاوش  هچنانچ   ) دـندوب هداد  تاماش 

وا ناـبز  رب  ار  قیاـقح  دـنوادخ  تسا .  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تبارق  تفـالخ و  هب  قحا  هک  درک 
زا يو  زیهرپ  ییوگ و  قح  ساپ  هب  دیزی  دـنزرف  زا  خـیرات  هک ،  تسا  نآ  تفگـش  دـنام .  راگدای  هب  خـیرات  رد  بلطم  نیا  و  درک ،  يراج 

تاحـضاو و هدـش  رتمرگ  شآ  زا  هساک  زارد  نایلاس  زا  سپ  یبصان  ینارح  ۀـیمیت  نبا  یلو  دـنک ،  یم  دای  یـسفن  کین  هب  یلهاج  بّصعت 
ار وا  يو  یتاذ  تثابخ  هنالهاج و  بّصعت  اریز  دوش ،  یم  دای  یهارمگ  تلالـض و  یماندب و  اب  يو  زا  اذل  دـنک و  یم  راکنا  ار  تاّیرورض 

(150  . ) تسا هدرک  دیلپ  دیزی  زا  يرادفرط  هب  راداو 
راوازـس دنک  رکذ  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  خیرات  دناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  هک  دنک  هدارا  یـسک  رگا  هتفگ :  یناتـسهق 

! دنکن ادیپ  تهابش  اهیضفار  هب  ات  دناوخب  ار  هباحص  لتقم  لّوا  تسا 
نامثع اب  نیسح  ماما  سایق  هکیتروص  رد  دناوخب ،  ار  يوما  ناّفع  نب  نامثع  لتقم  دیاب  لّوا  نیسح  ماما  لتقم  رکاذ  هک  تسا  نآ  شروظنم 

تسین ،  اور 
اهناملسم ناتسربق  رد  یتح  هتشک و  ار  وا  هجیتن  رد  دنتـسناد و  لتقلا  بجاو  ار  وا  هدرک و  ( 151  ) نامثع رفک  رب  عامجا  هباحص  مومع  اریز 

دندرک . .  نفد  بکوک )  شح   ) رد هدرب و  ار  وا  هزانج  رفندنچ  هکلب  دوش  نفد  دنتشاذگن  زین 
نایم هچنآ  و  دناوخب ! ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  لتقم  هک  تسا  مارح  ظعاو  صخش  رب  اهیّنس ،  مالسالا  تجح  یلازغ ،  ياقآ  هدیقع  هب  زین 

زا و  دراد ،  هاگن  روتسم  ار  یخیرات  قیاقح  و  هتشاگنا ،  هدینشن  هدیدن و  ار  اهنآ  یمامت  هداتفا  قاّفتا  تموصخ  ینمـشد و  عازن و  زا  هباحص 
اریز دنیـشنن ! يرابغ  درگ و  دـنا ،  هدوب  نیقفاـنم  زا  دـیجم  نآرق  ّصن  هب  هک  هباحـص  زا  يا  هّدـع  هدولآ  نماد  هب  اـت  دـشوپب  مشچ  تاـّیعقاو 

مالـسا ناگرزب  نید و  مالعا  زا  دـنا ،  هدوب  هقدانز  زا  هک  نیقفانم ،  نآ  لاثما  اـه و  نایفـسوبا  اـه و  هریغم  اـه و  صاـع  ورمع  اـه و  هیواـعم 
ات تشاگن  ار  حیحص  عیاقو  دروآ و  نابز  هب  ار  یخیرات  قیاقح  اهنآ  هرابرد  دیابن  دنتسه و  نید !  مالعا  زا  اهنیا  لاثما  دنوش .  یم  بوسحم 

(152  . ) دوش راکشآ  زین  لهاج  يافلخ  خیرات  قیاقح  ادابم 
یخیرات و تاعوضوم  رد  يواکجنک  نتـسناد و  ندـیمهف و  زا  دـنناوت  یمن  اهیلازغ  هدیـسوپ  ياـهفرح  نآ  اـب  هک  دـندید  مه  اـم  رـصع  رد 

دنزادرپ یم  یمالسا  تفالخ  تماما و  عوضوم  رد  یفاب  هفسلف  هب  هدز  برغ  یحطـس و  هداس و  راکفا  اب  دنیامن ،  يریگولج  ینید  تاعورف 
تفالخ دنناوتب  تسین ،  رتشیب  یفاب  لایخ  كردم و  یب  ياوتف  لیلد و  نودـب  ياعدا  زج  ابلاغ  هک  ییاه  یـشارت  هفـسلف  اب  هک  دـیما  نیا  هب  . 

دنیوگب و هچره  یلو  دنناسانشب .  رم  الا  یلوا  ار  اهنآ  دنهدب و  رصع  ناناوج  دروخ  هب  هدرک و  هیجوت  ار  قساف  ياهیوما  لهاج و  صاخـشا 
راگزور ناراکمتس  زا  دنا و  هتشاذگن  رانک  هب  مدق  ییوم  رس  هربابج  كولم  هیور  زا  هک  ار  افلخ  هنوگ  نیا  رضاح ،  رصع  ناناوج  دنـسیونب 

درمش .  دنهاوخن  یمارگ  لوسر  نانیشناج  یهلا و  يافلخ  دنبوسحم 
نیعبات و تیب و  لها  بهذم  تاّیرورـض  زا  اریز  تسین .  انتعا  رابتعا و  دروم  هتـشادن و  شزرا  ادبا  ام  دزن  یناتـسهق  یلازغ و  لاثما  ياهاوتف 

یم تابرق  لضفا  زا  تاقوا  ریاس  ای  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاوحا  خـیرات  لـتقم و  ندـناوخ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  ناـیعیش 
ۀعیـش نایم  یعامجا  يرورـض و  هتـشذگ و  رتاوت  دح  زا  هنادنـسپ  ادخ  راک  نیا  هب  تیب  لها  ۀمئا  طسوت  هعیـش  صیرحت  بیغرت و  دـشاب و 

تسا .  هّیماما 
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زا نیسح  ماما  ادهشلادّیس  رب  اصوصخ  تیب  لها  ۀّمئا  رب  هدراو  بئاصم  رد  يراز  هیرگ و  يرادازع و  و  تارضح ،  نآ  هکرابم  روبق  ترایز 
تسا مزال  نآ  نتشاد  هاگن  هدنز  و  بجاو ،  نآ  رب  تظفاحم  هعیش  مومع  رب  هک  تسا  يروما  مزلا  زا  تاّبحتـسم و  مظعا  زا  لامعا و  لضفا 

. 
فیلءات نیرتعماج  نیرتربتعم و  نیرتحیحص ،  هب  دوش  عوجر  ترـضح ،  نآ  ترایز  ادهـشلادّیس و  بئاصم  رب  ياکب  هیرگ و  صوصخ  رد 

یّمق هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  لجا  هقث  خیش  ۀتشون  ةرایزلا )  لماک   ) باتک نیموصعم :  تیب  لها  زا  هدراو  هحیحص  ثیداحا  رابخا و  رد 
عبط اب  ادعب  هدش و  رـشن  عبط و  هّرـس  سّدـق  ریدـغلا  بحاص  ینیما  ياقآ  ریبک  ۀـمالع  تّمه  هب  ق  لاس 1356 ه . - رد  هک  هحور  هللا  سّدـق 

تسا .  هدش  رشتنم  زین  تسفا 
صقان و لقع  اب  هک  میراد  تیب  لها  نانمـشد  جراوخ و  بصاون و  ياوتف  هب  ییاـنتعا  هچ  مهیلع ،  هللا  مالـس  يدـه  ۀّـمئا  روتـسد  دوجو  اـب 

راهطا ۀّـمئا  تلاسر  نادـناخ  هک  یتروص  رد  دـنا .  هدرک  رداص  لیلحت  میرحت و  مکح  نید  فالخ  رب  هداد و  اوتف  ناـشدوخ  دـساک  يءار 
نیناوق مارح و  لـالح و  هب  ملعا  عرـش و  ماـکحا  هب  فرعا  اذـل  هدیـسر و  اـهنآ  هب  هللا  لوسر  ناشّدـج  زا  دـننک  لـقن  هچره  هدوب و  موصعم 

دنمالسا . 
البرک يایاضق  تیاکح  نیسح و  ماما  ادهـشلادّیس  لتقم  ندناوخ  هک  دیا  هداد  اوتف  لیلد  مادک  اب  امـش  هک  دوش  لا  ؤس  یلازغ  ياقآ  زا  دیاب 

امـش دـننام  هک  هباحـص  یـضعب  زا  اـی  هدیـسر  ربخ  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  اـیآ  تسا ! ؟  مارح  عرـش  رد  ظاّـعو  طّـسوت 
يءار ای  تسا  عابتا  لباق  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ياوتف  اـیآ  تسا ! ؟  هدـش  لـقن  یتیاور  دـنا  هدوب  موصعمریغ  يداـع و  صاخـشا 
نءاش رد  ریهطت  هیآ  دنموصعم و  میرک  نآرق  صن  هب  هک  تراهط ،  تمصع و  نادناخ  لاوقا  زا  دیاب  نامیااب  ناسنا  الوصا  ! ؟  امـش سوحنم 
نیمز نامـسآ و  قداص ،  ماما  هدومرف  هب  هک  تساهامـش  لاثما  ياوتف  راثآ  زا  امـش ؟  لثم  يدرف  لوق  زا  ای  دـنک  ّتیعبت  هتـشگ ،  لزان  اهنآ 

(153  . ) دنک یم  عطق  ار  دوخ  تاکرب 

هبّیط ةرجش  مراهچ :  شخب 

هبّیط ةرجش 

اریهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلهءا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری  امَّن  (إ 
ۀیآ 33 بازحا ،  ةروس  میرک :  نآرق 

زا یلاخ  اهدادـضءاب ،  ءایـش  الا  فرُعت  باب  زا  میدـش ،  انـشآ  دـیزی  هیواعم و  نآ :  دـیلپ  صخاش  هرهچ  ود  و  هنوعلم ،  هرجـش  اب  هک  کنیا 
روظنم نیدب  میوش و  انـشآ  زین  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هبّیط  هکرابم  ةرجـش  اب  هک  تسین  تبـسانم  فطل و 

ّمع رسپ  نادناخ :  نیا  كانبات  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ناشخرد  هدنورپ  زا  ییاهگرب  هنومن ،  ناونع  هب  و  راصتخا ،  تیاعر  يارب 
مییاشگب ار  بلاطیبا  نب  یلع  بلاغلا  هللادسا  ینعی  هّمئ  الاوبا  نیبنیزلاوبا و  نینسحلاوبا ،  هّیضرم ،  همطاف  رسمه  مرکاربمایپ  یـصو  داماد و  و 

هرجـش نآ  تایانج  رثا  رد  هک  ار  يریذپان  ناربج  تراسخ  قمع  ات  میناوخب ،  مه  اب  ار  ترـضح  نآ  رامـشیب  بقانم  لیاضف و  زا  يرطـش  و 
رادـساپ هنارایـشه  شیوخ ،  رـصم  رـصع و  رد  میبایرد و  تفر ،  ّتیناـسنا  ناـهج  هکلب  مالـسا  ملاـع  رب  هبّیط ،  نادـناخ  نیا  ّقح  رد  هنوعلم 

میشاب .  كاپ  نادناخ  نیا  تلیضف  تمرح و 
الا ُهللا  ُبِرْضَی  َو  اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیح  َّلُک  اُهلُُکا  یتُْؤت  ِءامَّسلا  یف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصءا  ٍۀَبِّیَطٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  الَثَم  ُهللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْملءا  )

ِِتباّثلا ِلْوَْقلِاب  اوُونَما  َنیذَّلا  ُهللا  ُِتبِّبَُثی  ٍرارَق  ْنِم  اَهلام  ِضْر  الا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثیبَخٍةَرَجَشَک  ٍۀَثیبَخٍۀَِملَک  ُلَثَم  َو  َنُورَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل  ِساّنِلل  َلاْثم 
ُءاشَی . ) ام  ُهللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِملاّظلا  ُهللا  ُّلُِضی  َوِةَرِخ  الا  یف  َو  اْینُّدلاِةایْحلا  یف 
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ۀیآ 27-24 میهاربا ،  هروس  میرک :  نآرق 
تخرد لَثَم  تسا  هللا )  ّالا  هل  إال   ) هملک دیحوت و  هملک  هک  هزیکاپ  هبیط  هملک  لثم  دیوگ :  هک  یلثم  ادخ  دز  هنوگچ  دـینیب  یمن  ایآ  ینعی : 

نذا هب  تاـقوا  همه  رد  دوـخ  هوـیم  دـهد  یم  تسا .  نامـسآ  تمـس  رد  نآ  هخاـش  نیمز و  رد  تسا  مکحم  نآ  هـشیر  هـک  تـسا  هزیکاـپ 
دنوش .  تفتلم  ناشیا  دیاش  مدرم ،  يارب  زا  ار  اهلثم  ادخ  دنز  یم  دوخ و  راگدرورپ 

يارب زا  تسین  هک  نیمز  يور  رب  دوش  نهپ  نآ  هشیر  هک  تسا  كاپان  تخرد  لثم  تسا  راجنهان  رفک و  تاملک  هک  كاـپان  هملک  لـثم  و 
باوج رد  ات  ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  تباث  لوق  هدـیقع و  هب  دـندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نآ  ادـخ  دراد  یم  تباث  یتابث .  تخرد  نآ 

 . دنک یم  دهاوخب  هچره  ادخ  یهارمگ و  رد  ار  نیملاظ  ادخ  دراذگ  یم  او  و  دننامن .  رد  ربق  لا  ؤس 

ۀبیط ةرجشک 

هکنانچ هیما ،  ینب  ینعی  اهنآ  يادعا  هب  هثیبخ  هرجـش  و  هدش ،  ریـسفت  نیموصعم  همئا  لوسر و  ترـضح  هب  هبیط  هرجـش  تیب  لها  رابخا  رد 
تسا .  روکذم  یشایع  ریسفت  میهاربا و  نب  یلع  ریسفت  رد 

تسا  دیحوت  ساسا  نکر و  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو 
ِۀَیالِو َو  دّـمحمِةَُّوبِنب  ّال  اِّیبَن إ  ُهللا  َثَْعبَی  َنلَو  َءایْبن ،  الا  ِفُحُـص  ِعیمَج  یفج  بُوتْکَم ج ة  ّیلَع  ُۀَـیالو  َلاـق :  ُهَّنءا  نسحلا  یبءا  نع  َِيُور   . ) 1

(154  ) ِیلَع ِهِّیِصَو 
دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  اقآ  زا 

تـسا هتخاسن  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  يربمغیپ  زگره  دـنوادخ  تسا و  هدـش  هتـشون  ایبنا  ياهباتک  مامت  رد  نانم  ؤمریما  یتسرپرـس  تیالو و 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  وا  یصو  ندوب )  فّرصت  هب  یلْوَا  و   ) یتسرپرس تیالو و  دّمحم و  ترضح  يربمایپ  تّوبن و  هب  رارقا  اب  رگم 

َساّنلاَرَطَف یتَّلا  ِهللا  َةَرِطف   : ) یلاعَت هلوَق  یف  نیسُحلا  نب  ّیلع  ِنبدّمُحم  هیبءا ج  ْنَع ج  ِهِّدَج ،  ْنَع  هیبءا ،  ْنَع  یـسوم ،  ِنب  ّیلَع  ْنَع  َِيُور   . 2
لاق :  ( 155 () اْهیَلَع

( 156  . ) ُدیحوتلاانُهاه یل  إ  هللا ،  ُّیلَو  َنینِمْؤُْملاُریمءا  ّیلَع  ِهللا ،  ُلُوسَر  َدَّمَُحم  ُهللا ،  ّال  َهل إ  إال  َوُه 
لاعتم دنوادخ  لوق  ینعم  نایب  ریسفت و  رد  رقاب  دّمحم  ّقحب  ماما  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  ّقحب  ماما  زا  هدش  تیاور 

رب ار  مدرم  همه  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نانچ  نآ  ادـخ  ترطف  ینعی  ۀـیآ 30 ) مور ،  هروس  ( ) اْهیَلَع َساـّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهللا  َتَرِطف  : )
دومرف :  هک  تسا ،  هدومن  قلخ  ترطف  نآ 

ینعی  ) تساجنیا ات  دـیحوت  دومرف  دـعب  هللا .  یلَو  نینم  ؤملاُریما  یلَع  هللا ،  ُلُوسَر  دَّمَُحم  هللا ،  اـّل  هل إ  إـال  زا  تسا  تراـبع  ادـخ  ترطف  نیا 
هن دوش  هتـشادرب  تسا ،  دـیحوت  ساسا  هیاپ و  نکر و  هک  تیـالو ،  رگا  تسا و  دـیحوت  نکر  تیـالو  اریز  هللا . )  ّیلو  نینم  ؤملاریما  یلع 

دننام .  یمن  یقاب  مادکچیه  تّوبن  هن  دیحوت و 
هدش  هتشون  تشهب  برد  تشه  رب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو 

نم رب  ار  خزود  تشهب و  هک  دـش  رما  دـندرب  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يراصنا  رباـج 
تـشهب برد  تشه  رب  و  ار ؛ شباذع  ماسقا  شتآ و  مدید  ار و  وا  ياهتمعن  عاونا  تشهب و  مدید  مدید ؛  ار  اهنآ  مامت  سپ  دـنیامن .  هضرع 

(157  . ) هللا یلو  یلع  هللا ،  لوسر  دّمحم  هللا ،  ّال  هل إ  إال  دوب :  هتشون 

ع)  ) نینم ؤملاریما  یلع  هدش :  هتشون  شرع  فارطا  رد 

 : تسا هدش  هتـشون  شرع  فارطا  رد  یلج  طخ  هب  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  ناورم 
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(158  . ) نینم ؤملاریما  ّیلع  هللا ،  لوسر  دّمحم  هللا ،  ّال  هل إ  إال 
رفاک  رگم  دنک  یمن  کش  نینم  ؤملاریما  رد  تفگ :  هشیاع 

رفاک درف  رگم  وا  رد  دنک  یمن  کش  تسا ؛  رشب  درف  نیرتهب  وا  تفگ :  مدومن ،  لاوس  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیـشاع  زا  دیوگ :  یم  اطع 
(159 . )

مگنجب  نینم  ؤملاریما  اب  دنتخاس  مراداو  ریبز  هحلط و  تفگ :  هشیاع 
يدرک ؟  گنج  وا  اب  ارچ  سپ  دندیسرپ  هشیاع  زا  روکذم  ربخ  لقن  زا  دعب  تسا :  هدمآ  یثیدح  رد 

(160  . ) دندرک راداو  راک  نیا  هب  ارم  ریبز  هحلط و  تفگ 
تسا  رفاک  درادب  مّدقم  نینم  ؤملاریما  رب  ار  يدحا  سکره 

(161  . ) تسا رفاک  سک  نآ  درادب ،  مدقم  یلع  رب  ار  نم  باحصا  زا  يدحا  سکره  دومرف  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  رمع  نبا 
هک يدارفا  نیاربانب ،  دنرفاک ،  دنتـشاد  مّدقم  وا  رب  ار  نارگید  دـندرک و  يوریپ  یلع  ریغ  زا  هک  یناسک  دراد  تلالد  اتحارـص  ثیدـح  نیا 

تسا .  مولعم  ناشلاح  رگید  دندومن  بصغ  ار  یلوم  ماقم 
دنک  یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لیاضف  رمع 

اههام هّیقب  رب  تسا  ناضمر  هام  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  يرترب  لضف و  دومرف  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  باطخلا  نب  رمع 
اهبش هّیقب  رب  تسا  هعمج  بش  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  یلع  يرترب  و  اهبش ،  هّیقب  رب  تسا  ردق  بش  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  یلع  يرترب  و  ، 

. 
ار و وا  دیامن  راکنا  هک  یـسک  رب  الیواو  دـص  الیواو و  و  دـنک ،  قیدـصت  ار  وا  تیالو  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ 

(162  . ) دزاس مورحم  دّمحم  تعافش  زا  ار  صخش  نآ  تمایق  زور  هک  تسا  متح  ادخ  رب  ار ،  وا  قح  دیامن  راکنا 
تـسا ادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ  يو  هکنیا  رد  دراد  تحارـص  هتـشاد و  تلالد  یلع  يرترب  رب  هک  تسا  یثیداحا  نیرتهب  زا  ثیدح ،  نیا 

مرکا لوسر  تعافش  زا  تمایق  زور  دوش  رکنم  ار  وا  تفالخ  تیالو و  یسک  رگا  هک  دناسر  یم  حضاو  روط  هب  و  دشاب ،  تیالو  نامه  هک 
دوب .  دهاوخ  مورحم 

زا دعب  دریگ و  یم  ار  وا  ياج  دوخ  سپـس  دـناشن و  یم  تفالخ  یـسرک  رب  ار  رکبوبا  دـنک ،  یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  رمع  دوخ  ابجع !
الا یلوا  ای  اوربتعاف  ددرگ ،  یلوم  بیصن  تفالخ  دوش  یمن  یضار  مه  شگرم  زا  دعب  يارب  یتح  دهد و  یم  يروش  لیکـشت  مه  شدوخ 

 ! بابل

تخومآ ع)  ) یلع زا  یتسیاب  ار  دهز 

نهاریپ کی  لوپ  رگا  نم  درخ ؟  یم  ار  مریـشمش  نم  زا  یـسک  هچ  دومرف :  یم  هک  مدید  ربنم  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیوگ :  یم  يوار 
یم ریخءات  هب  میریگ و  یمن  نالا  ار  نهاریپ  هجو  ام  دومن :  ضرع  تساخرب و  ياـج  زا  يدرم  متخورف .  یمن  ار  دوخ  ریـشمش  متـشاد ،  ار 

(163  . ) دوب یلع  تسد  رد  ماش  زج  هب  مالسا  يایند  مامت  هک  داد  خر  یلاح  رد  نایرج  نیا  دیوگ :  یم  يوار  میزادنا . 
دناوخ  زامن  ادخ  لوسر  اب  هک  دوب  یسک  لوا  یلع 

ادخ لوسر  اب  هک  دوبن  یـسک  لوا  ایآ  دروآ ؟  مالـسا  هک  دوبن  یـسک  لوا  یلع  ایآ  دیوگ :  یم  یلع  ترـضح  هرابرد  صاقو  یبا  نب  دعس 
(164  . ) دوبن ادخ  هب  همه  زا  رتاناد  ملعا و  یلع  ایآ  دوبن ؟  ادخ  قلخ  نیرتدهاز  یلع  ایآ  دناوخ ؟  زامن 

تسا ترخآ  ایند و  دّیس  یلع 
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وت تسود  ترخآ .  رد  یتـسه  دّیـس  اـیند و  رد  یتـسه  دّیـس  وت  یلعاـی ،  دومرف :  درک و  رظن  یلع  هب  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  ساـّبع  نبا 
وت هب  نم  زا  دعب  هک  یسک  رب  ياو  تسادخ .  نمشد  نم  نمشد  و  نم ،  نمشد  وت  نمشد  و  تسادخ ؛  تسود  نم  تسود  و  نم ،  تسود 

(165  . ) دزروب ضغب 
ۀناخ برد  و  دـندرک ،  بصغ  ار  وا  قح  و  دـندومن ،  نیـشن  هناخ  ار  نینم  ؤملاریما  هک  یـصاخشا  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  اـجنیا  رد 
یم ادخ  نمشد  ادخ و  لوسر  نمشد  سپ  دنیوا ،  نمشد  اهنیا  کشالب  يو .  نمشد  ای  دندوب  ترضح  تسود  ایآ  دندز ،  شتآ  ار  همطاف 

 . دییامرف يرواد  دوخ  دنشاب ! ؟  ادخ  لوسر  نیشناج  ادخ ،  نانمشد  ادخ و  لوسر  نانمشد  هک  دراد  ناکما  ایآ  دید  دیاب  لاح  دنشاب . 

تسادخ زا  ییادج  ع )  ) یلع زا  ییادج 

هدش ادج  نم  زا  دوش  ادج  وت  زا  هک  یسک  و  هدش ،  ادج  ادخ  زا  دوش  ادج  نم  زا  هک  یـسک  یلع  ای  دومرف :  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  رذوبا 
؟  هن ای  دنا  هدش  ادـج  یلع  زا  دـندش ،  تفالخ  يّدـصتم  دـندومن و  نیـشن  هناخ  ار  یلع  ترـضح  هک  یناسک  دیـسرپ  دـیاب  ( 166  . ) تسا
 ، دشاب ادج  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  هک  یـسک  و  دندش ،  ادـج  زین  شلوسر  ادـخ و  زا  نانآ  سپ  دـندش ،  ادـج  یلع  ترـضح  زا  لاکـشاالب 

دییامن . ) ّتقد   ) درادن ار  ادخ  لوسر  تفالخ  تقایل 
یلع  ّال  یتفال إ 

ّال یتف إ  راقفلاوذ و ال  ّال  فیـس إ  ال   : ) دادرد ادن  نامـسآ  زا  دنیوگ  یم  ناوضر  وا  هب  هک  یکلم  ردب  زور  رد  دیامرف :  یم  رقاب  دـمّحم  ماما 
(167  () یلع

دوب یلع  رای  دحا ،  رد  لیئربج 

لیئربج زج  درکن  دنلب  ار  وا  یسک  و  داتفا ،  نیمز  هب  یتبرض  ره  رد  دروخ و  تبرض  هدزناش  یلع  دحا  زور  رد  دیوگ :  یم  بیسم  نب  دیعس 
(168 . )

تسا لضفا  تّما  مامت  لامعا  زا  یلع  ةزرابم 

زور ات  نم  تّما  لامعا  زا  تسا  لضفا  قدنخ  زور  رد  دودبع  نبورمع  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  هزرابم  دومرف :  ادخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يوار 
(169  . ) تمایق

تسادخ هدارا  عبات  یلع  هدارا 

هب ترضح  دش .  دنلب  نز  يور  رب  درم  يادص  دندمآ .  یلع  ترضح  تمدخ  همـصاخم  هعفارم و  يارب  يدرم  نز و  هک  تسا  هدش  تیاور 
رد يدرم  دش .  گس  رس  لثم  شرس  اروف  دوب ،  جراوخ  زا  هک  درم  نآ  و  دوش ) یم  باطخ  گس  هب  هک  يا  هملک   ) ءاسخا دومرف :  درم  نآ 

دومرف ینک ؟  یمن  عفد  ار  هیواعم  ارچ  سپ  يدومن ،  گس  رس  لثم  ار  یجراخ  نیا  رس  هحیص  کی  اب  امش  دومن :  ضرع  اقآ  هب  دوب ،  اجنآ 
هکلب هرقن ،  الط و  رب  هن  هتبلا )   ، ) میتسهادـخ ناراد  هنیزخ  اـم  نکلو  مناوت ،  یم  منک  رـضاح  اـجنیا  هب  شتخت  اـب  ار  هیواـعم  مهاوخب  رگا  : 
(170 ( . ) َنُولَمْعَی ِهِْرمءِابْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنُوِقبْسَی  َنُومَرْکُم ال  ٌدابِع  َْلب  ( ) ار هیآ  نیا   ) یناوخ یمن  ایآ  میتسه ،  ادخ  ریبدت  رارسا  راد  هنیزخ 

نک اشامت  ار  یلع  يرواد 

دومرف اقآ  تفرگارف .  ار  هفوک  دجسم  هک  دیسر  شوگ  هب  يدنلب  يادص  هبترمکی  مدوب ،  نینم  ؤملاریما  تمدخ  رد  دیوگ :  یم  رسای  راّمع 
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 . مهد شتاجن  راقفلاوذ  اب  نم  دـشن ،  رگا  هد و  تاجن  درم  نیا  ملظ  زا  ار  نز  نیا  ورب  راّـمع  دومرف  مدروآ .  رواـیب .  ار  راـقفلاوذ  راّـمع ،  : 
نیا هب  تبسن  ملظ  زا  ارت  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  متفگ  درم  نآ  هب  دنراد .  همـصاخم  مه  اب  رتش  کی  رـس  رب  يدرم  نز و  مدید  متفر  نم 

دهاوخ یم  وا  دیوشب .  هتخیر  هرصب  رد  هک  ییاهنوخ  زا  ار  دوخ  تسد  دشاب و  لوغشم  شدوخ  راک  هب  یلع  تفگ  درم  دنک .  یم  یهن  نز 
يور رد  بضغ  راثآ  و  تسا ،  هدش  جراخ  اقآ  مدـید  مناسرب ،  اقآ  هب  ار  ربخ  هک  متـشگرب  دـهدب .  وگغورد  نز  نیا  هب  و  دریگب ،  ارم  رتش 
نیعل يا  یتفگ  غورد  دومرف  اقآ  تسا .  نم  لام  رتش  تفگ  درم  نآ  هدب .  وا  هب  ار  نز  نیا  رتش  دومرف :  درم  نآ  هب  تسا .  نایامن  شکرابم 

تداهش هفوکرد  يدحا  هک  يدهاش  دومرف :  اقآ  تسا ؟  نز  نیا  لام  رتش  نیا  هک  دهد  یم  تداهش  یـسک  هچ  یلع ،  ای  تفگ :  درم  نآ  . 
يا دومرف :  رتش  هب  اقآ  مهد .  یم  نز  نیا  هب  ار  رتش  دیوگب ،  تسار  دـهدب و  تداهـش  يدـهاش  رگا  تفگ :  درم  نآ  دـنک .  یمن  در  ار  وا 

هک تسا  لاس  نیدنچ  نم  نییصولاریخ ،  ای  نینم و  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  حیصف  نابز  اب  رتش  یتسه ؟  سک  هچ  لام  وت  نک ،  مّلکت  رتش 
(171  . ) دومرف همین  ود  ار  درم  نآ  ریگب و  ار  دوخ  رتش  دومرف  نز  نآ  هب  اقآ  متسه .  نز  نیا  لام 

رات  بش  یتفخ  یفطصم  ياج  هب 
رادیب تشگ  ملاع  وت  باوخ  زا  هک 

موتکم رارسا  مرحم  يا  یلع 
مورحم هتشگ  ّقح  زا  ِّقح  يا  یلع 

لیزنت جرب  باتفآ  زا  یلع 
لیوءات يایرد  رهوگ  يا  یلع 

شنیرفآ باتکلا  ما  یلع 
شنیب لها  غارچ  مشچ و  یلع 

تسا لاثم  یب  ّیضر  مسا  یلع 
تسا لالجلاوذ  ییضُم ء  هجو  یلع 

قلطم قح  ّيوقلا  ُبنَج  یلع 
قح ترضح  ّيوَس  هار  یلع 

رارس الا  ُّرس  قلطم ،  بیغ  رد  یلع 
راون الارون  قح ،  دهشم  رد  یلع 

تسا نید  لقع و  نیتملا  لبح  یلع 
تسا نیرخ  الاو  نیلو  الا  ماما 
بیغ هدرپ  راد  هدرپ  يا  یلع 
بیرال رارسا  زا  هدرپ  نکفارب 
هاگآ ْنْوَک  هنُک  ییاناد ز  هب 

هللا دی  ییاناوت  ماگنه  هب 
اب هطقن  وا  بل  لاخ  دَُوب 

یّمسم نطاب  رد  مسا و  رهاظ  هب 
ْنیَنْوَک ناگوچ  وا  يوربَا  مخ 

نیسوق ؟  باق  ات  دسر  دمحا  زج  هک 
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سّدقت یلاعت و  زِع ،  جوا  رد 
سدقا ضیف  لّزنت ،  ماگنه  هب 

روجیَد ماش  رسارس  يدوب  ناهج 
رون هیآ  نیا  وا  رد  رگ  يدوبن 

تسا تایح  بآ  نیا  هک  تملظ  نآ  رد 
تسا تام  لقع ،  رضخ  قشع و  ِلیلخ 

تسا باطخلا  لصف  نابز ،  رگ  دیاشگ 
تسا باتکلا  ملع  بل ،  وچ  ددنب  ورف 
تسوا ِنت  ْناج  نیوکت ،  هب  عیرشت و  هب 

تسوا ننسلاب ،  مئاق  ِهللا  ّیلو 
ار ادگ  متاخ  عوکر ،  رد  دشخبب 
ار ادخ  هداد  لد  ناج و  هدجس  هب 
عمج یلع  رد  ّقحلا  ِیلَیو  قلخلا  ِیلَی 

عمش نیا  راسخر  ۀناورپ  کلف ، 
دوبعم هاگتولخ  هب  ارس  بش إ 

دوب نُذُا  دمحا  یلع ،  هللا  ُناسل 
بش نآ  زا  دش  قطان  ِهللا  مالک 
بلطم تفگ  وا  هجهل  اب  قح  هک 

تسا نیرخآ  رد  وا  قدصلا  ناسل 
تسا نیلّوا  يارب  َهر  لیلد 

تماق دق و  نآز  دوب  رتنوزوم  هچ 
تمایق زور  رد  تسا  نازیم  هک 

ار ناهج  دنازرلب  قح  رهق  وچ 
ار نامسآ  نیمز و  رگنل  دَُوب 

رارسا هتفهنب ز  هچنآ  كاخ  نیا  رد 
رادیدپ ددرگ  اَهل ،  ام  دیوگ  وچ 

ار بل  هتسب  احیسم ،  ات  مدآ  ز 
ار ّبر  رارسا  وا  دیاشگب  رگم 

راسخر هام  نآ  دنک  رگ  یهاگن 
! راتفر دَنام ز  کلف ،  دیشروخ  هب 
تسا ّیلع  یلعءا ،  نآ  دزن  هک  یسک 

تسا ّیلو  رسکی  يوَس  ام  رب  ومه 
سّفنت امنب  لزا ،  حبص  ییوت 
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سفنا قافآ و  دوش  نشور  ات  هک 
روط رد  هدیدان  ار  هچنآ  یسوم  هک 

رون یلع  ٌرون  فجن  رد  دنیبب 
یفخم زنک  تلزع  جنک  رد  یئوت 
یتسه جات  یتسه  هک  نوریب  ایب 
یبویغلا بیغ  دهاش  بش ،  ردوت 

یبویعلا راّتس  زور ،  رد  وت 
يدوُمن رد  رونا  هللارون  وت 
يدوجو رد  رهزا  هللاءایض 
یلازی لالُز ال  ّیقاس  وت 

یلاوز یب  ضیف  وت  یناف ،  ناهج 
دوعوم زور  رد  يدراو  لّوا  وت 
دوهشم موی  رد  يدهاش  لّوا  وت 
دیاب وت  تسد  رد  دمح  ياول 

دیاش وت  نوچ  ار ،  ادخ  يرادملع 
مخ کلف  تشپ  وت  شیپ  اهنت  هن 

مچرپ ریز  احیسم  ات  مدآ  هک 
نییآ صقان  يدوبن  وت  یب  رگا 

 ( نید مکل  تلمکءا  مویلا   ) دوبن
نیدلا ۀمصع  ّیلو  یتسه  نوچ  وت 

نیمضت وت  یب  نییآ  نید و  درادن 
يداهن اپ  نوچ  یفطصم  شود  هب 

يداهن یندءا  وءا  ِقاط  رب  مَدَق 
راذگب وت  ار  اپ  قح  تسد  ياج  هب 

راوازس ار  هللادی  دشاب  نیا  هک 
ار یفطصم  یناث  وت  زج  دشابن 

ار ادخ  ثلاث  اّمنا  رد  ییوت 
دید ادخ  دوخ  رون  وت  يور  رد  وچ 

دیدنسپ دوخ  يارب  دید و  ار  وت 
دز ملق  تروص  نیا  رد  تریس  نآ  نوچ 

دز مقر  نیاک  دوخ  رب  تفگ  كرابت 
رَس یفطصم  دش  يوَسام  رب  رگا 
رسفا جات و  دش  یضترم  رَس  نآ  رب 
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وت هیاس  سّدقم  ضیف  دوب 
وت هیاپ  رترب  مهو  لقع و  ز 

تساوخ ادخ  ملاع  هلبق  نوچ  ار  وت 
تخاس ار  هبعک  وت  دلوم  ِنُمی  هب 

دیاب وت  نوچ  يداز  هناخ  ار  ادخ 
دیادز ار  يّزُع  تال و  ثول  هک 

قتشم وت  مان  ادخ  مان  زا  دش 
قلطم وت  حور  يوَسام  دیق  ز 

تنابز دشاب  قح  ملع  دیلک 
تناهد رد  ناهنپ  هللا  ُناسل 

ربمیپ ياج  رد  وت  وگ  ینُولَس 
ربنم ریز  ار  سدقلا  حور  شَِکب 
ار امن  زجعم  بل  ییاشگب  وچ 

ار اشگ  لکشم  فک  ییامنب  نوچ 
شوه رس  ار ز  احیسم  مد  نآ  دَرب 

شومارف اضیب  دی  یسوم  دنک 
رازاب هب  يدروآ  وچ  ناج  عاتم 

رادیرخ دش  تیادخ  يرْشَی  ْنَم  هب 
رات بش  یتفخ  یفطصم  ياج  هب 
رادیب تشگ  ملاع  وت  باوخزا  هک 
تبرض كرش  رفک و  قرف  رب  يدز 
تقبس يوگ  يدرب  سنا  ّنج و  ز 

تدابع رد  دیآ  وت  لدع  اجک 
تداهش رد  یّقح  نینثا  یناث  هک 
ار یتَفال  جات  وت  رس  رب  ِهِنب 

ار یتا  لَه  يادِر  نکفا  شود  هب 
سی هط و  ةولج  اب  ایب 

نّییبنلا متخ  دنسم  رب  نیشن 
رسکی هلمج  متاخ  هب  ات  مدآ  هک 

ردیح مادنا  زا  ددرگ  نایامن 
نامیلس تخت  رب  هک  مزوس  نآ  زا 
نامرف ریز  فصآ  وید و ،  هتسشن 

راک رس  رب  هتسشن  ینولیقا 
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راتفگ هتسب ز  ورف  بل  ینولَس 
يراوس لک ،  لقع  شود  رب  یهگ 

يراهنلا فصن  رد  هک  يدیشروخ  وچ 
راتفرگ ینانود  گنچ  رد  یهگ 

رات برقع  رد  رمق  دننام  هب 
زاس رد  زوس و  ردنا  یّقح  ياون 
زاب یهگ  هتسب ،  یهگ  یهّللادَی 

یباتفآ یباتب ،  را  كالفا  رب 
یبارت وب  یباوخ ،  كاخ  رب  رگا 

زارفارب ار  قح  مچرپ  ایب و 
زارفارس وت  لدع  هب  ددرگ  ّقح  هک 

ناهنپ زار  نآز  یمد  اشگب  هرگ 
نآرق هب  لیجنا و  هب  تاروت و  هب 
لیزنت رارسا  زا  بل  ییاشگب  وچ 

لیربج لاب  تیاپ  هب  دزیر  ورف 
دز مدق  نوچ  تدابع  بارحم  هب 

دز مَِدق  کُلم  هصرع  رد  مدق 
شزاین وحم  ناربمغیپ  همه 

شزامن ردنا  ایبنا  هروس ي  ز 
مارآ بلق  اب  وا  شرع  دزرل  هک 
ماغدا هرابکی  ّقح  رکذ  رد  هدش 

رادید قوش  زا  وا  هتشگرس  همه 
رادلد هب  هداد  هداد و  فک  زا  لد 

تخیر نیمز  رب  هگان  هللاراث  هک 
تخیسگب دیحوت  هزاریش  ناغف ، 

دییاس ریشمش  نادَقرَف  قرف  وچ 
دیشروخ تفرگب  دش و  ّقتشم  رمق 

بات بت و  ردنا  نامسآ  نیمز و 
باتهم يور  هتشگ  هدولآ  نوخ  هک 

تفس یم  هدید  زا  شمغ  رد  نوخ  کلف 
تفگ یم  هبعکلا  ّبر  ُتزف و  یلع 

رهد هبوجعا  نیا  زا  هللا  َیلاعت 
رهق رد  فطل و  ردنا  رهظم  ار  ادخ 
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رک کلف  شوگ  شا  هلان  زا  بش  هب 
ربیخ تشپ  مخ  شا  هجنپ  زا  زور  هب 

ناکما کُلم  تبیه  دنازرلب ز 
 ! نامیتی هآ  زا  دزرل  دوخ  یلو 

لیاضف رحب  نآ  ّدم  رزج و  ز 
لِگ رد  هدناماو  اپ  هتشگرس ،  دوخ 

شلامک فاصوا  نم ز  میوگ  هچ 
شلالج رد  لامج و  رد  قح  نیبب 

شتافص لمکلا  هریح  دشاب  وچ 
شتاذ رارسا  دناد و  یم  ادخ 

ّدتمم لظ  دشاب  هک  قح  قح  هب 
دمرس راهیدز و ز  روهید و  ز 

ریصقت مرج و  رد  رگا  نم  مدیحو 
ریپ وت  يوک  رد  مدش  مدوب  یگس 

هتسشن َملاع  کی  هک  یناوخ  نآ  رب 
هتسکش اپ  شرانک  رد  مه  یگس 

یناوخب دوخ  ناوخ  هب  لتاق  هک  وت 
(172  ) ینارب ار  گس  نیا  هک  مرادنپن 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مجنپ :  شخب 

ارسا ناوراک  اب  هارمه 

دنداد .  تکرح  هفوک  فرط  هب  مامت  ۀلجع  هب  ار  تیب  لها  يارُسا  راکتیانج  هیُما  ینب  البرک ،  شارخلد  يایاضق  زا  سپ 
ماش رفس  بابسا  ماش ،  يوس  هب  ارسا  نداد  تکرح  رب  ینبم  يو  نامرف  رودص  دیزی و  هب  دایز  نبا  شرازگ  هفوک و  رد  ارـسا  فّقوت  زا  سپ 

دنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  لصوم  هار  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  دندید و  هّیهت  ار 
ماش هب  ار  اهرس  ارـسا و  راوس ،  رازه  جنپ  هارمه  هک  دومن  رومءام  ار  نشوجلا  يذ  نبرمـش  هبلعث و  یبا  نب  ضحم  سیق ،  نب  رجز  دایز  نبا 

 : داد خر  هار  لوط  رد  هک  یتفگش  ثداوح  کنیا  دندش .  دراو  ماش  هب  ارسا  هک  دوب  رفص  هام  لوا  زور  دنرب . 

تارف طش  رانک   . 1

یب ياه  هواجک  يور  يراوخ  تّفخ و  اب  ار  ناکدوک  دنتـسب و  رتش  هب  ریجنز  لغ و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  دوب .  هلفاـق  سیئر  رمش 
اهرس دندرک و  لزنم  تارف  طش  رانک  دنتفر  هار  يرادقم  نوچ  دندومن .  تکرح  هدرک  اه  هزین  رب  ار  هدیرب  ياهرـس  هدناشن و  نانز  شوپور 

كراـبم رـس  يـالاب  زا  یتـسد  دـندید  نیب  نیا  رد  دنتـسشن .  رمخ  برـش  بعل و  وـهل و  راـمق و  هـب  دنتـشاذگ و  يا  هـبارخ  راوـید  ياـپ  ار 
تشون :  راوید  رب  نینوخ  ملق  اب  دش و  رهاظ  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس 
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انیسح تلتق  ۀُّما  اوجرتا 
! ؟  باسحلا موی  هّدج  ۀعافش 

! ؟  دنک تعافش  نانآ  زا  تمایق  زور  رد  يو  ّدج  دنراد  عّقوت  دنا ،  هدولآ  نیسح  نوخ  هب  تسد  هک  یمدرم  ایآ 
ار رعش  نیا  دش و  رهاظ  تسد  نآ  هراب  رگید  دندش .  رامق  لوغشم  دنتسشن و  زاب  دنتفاین .  ار  یسک  دنریگب  ار  تسد  نآ  هک  دنتساخرب  اهنآ 

تشون :  نوخ  گنر  هب 
عیفش مهل  سیل  هللاو  الف 

باذعلا یف  ۀمایقلا  موی  مه  و 
دش .  دنهاوخ  باذع  راتفرگ  تمایق  زور  رد  هتشادن و  یهلا  هاگرد  رد  یعیفش  نانآ  مسق ،  ادخ  هب  هن 

دندینش :  یفتاه  زا  ار  تایبا  نیا  زاب  هک  دندش  لوغشم  دوخ  شیع  هب  زاب  دش .  دیدپان  هکدنریگب  ار  تسد  دندیود 
مکل ّیبنلا  لاق  نولوقت إ ذ  اذام 

مم الا  رخآ  متنءا  متلعف و  اذام 
يدقتفم دنع  یلهءاب  یترتعب و 

یمدب اوجرض  مهنم  يراُسا و  مهنم 
دیداد ماجنا  متیب  لها  اب  نم  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  اهتّما ،  نیرخآ  زا  هک  دسرپب  امش  زا  ربمایپ  هک  ینامز  تفگ  دیهاوخ  هچ 

؟  دیدناسر تداهش  هب  ار  یخرب  دیدرک و  ریسا  ار  یخرب  ، 

تیرکت  . 2

رهـش لها  دننک .  لابقتـسا  اهنآ  زا  هک  دـنهد  ربخ  مدرم  هب  اتدنداتـسرف  رهـش  هب  ار  رفندـنچ  لزنم  نیا  یکیدزن  رد  دوب .  تیرکت  مود  لزنم 
دنتفگ دنتسه ؟  یناسک  هچ  اهنیا  تسا و  ربخ  هچ  دنتفگ  دندوب ،  رهش  نآ  رد  يراصن  زا  یعمج  دندمآ .  البرک  يارسا  لابقتسا  هب  تیرکت 

امش رب  فا  دنتفگ  يراصن  نامزلا .  رخآ  ربمغیپ  هدازرتخد  همطاف ،  رسپ  دنتفگ  نیسح ؟  مادک  دندیسرپ  دنروآ .  یم  ارـسا  اب  ار  نیـسح  رس 
نیا زا  ام  دـندرک  ضرع  دـنتخادرپ و  هیرگ  هب  دـندز و  سوقان  دنتـشگرب و  دوخ  سیانک  هب  سپـس  و  دـیتشک ! ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  داب  مدرم 

 . دندرک شنزرس  ار  اهنآ  و  میرازیب ،  لمع 

هلخن يداو   . 3

یکی دندید و  یمن  ار  شباحصا  هک  دندینـش  ار  يرایـسب  هحون  هّجـض و  يادص  اجنآ  رد  دندیـسر .  هلخن  يداو  هب  هدرک  چوک  تیرکت  زا 
تفگ :  یم 

دودخلا یف  قیری  ول  هنیبج و  یبنلا  حسم 
دودجلا ریخ  هّدج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبا 

تفگ :  یم  يرگید  و 
يّدج قوف  يدوج  نیع  ای  الا 

يدعب ءادهشلا  یلع  یکبی  نمف 
ایانملا مهدوقت  طهر  یلع 

يدبع کلملاب  ّربجتم  یل  إ 
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داشرم  . 4

دش و دنلب  اهنآ  ۀلان  هّجض و  يادص  ناریسا  ۀلفاق  ندید  اب  دندمآ و  لابقتـسا  هب  رهـش  نآ  نادرم  نانز و  دندیـسر .  داشرم  هب  هلخن  يداو  زا 
 . دننک هلمح  ادهشلادیس  نالتاق  رب  هک  تفر  نآ  میب 

نارح  . 5

هب و  دمآ .  ناشیا  لابقتسا  هب  يو  تشاد .  رارق  یئازخ  ییحی  مان  هب  يدوهی  کی  لزنم  يدنلب  يالاب  رد  دیسر .  نارح  یکیدزن  هب  ارسا  هلفاق 
نیا داد ،  ارف  شوگ  هتفر  شیپ  دـبنج .  یم  شکرابم  ياهبل  دـید  داتفا .  ادهـشلادّیس  كرابم  رـس  هب  شمـشچ  هک  تخادرپ  اهرـس  ياشامت 

(173 () َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَءا  اُومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   : ) دینش ار  مالک 
؟  تسیک شردام  دیسرپ  تسا .  یلع  نب  نیسح  رس  دنتفگ  تسیک ؟  نآ  زا  رس  نیا  دیسرپ  هتفر  ورف  یتفگش  هب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  ییحی 

هماّمع دروآ و  مالـسا  ییحی  دـش .  یمن  رهاظ  وا  زا  تمارک  نیا  دوبن  قح  رب  وا  نید  رگا  تفگ  يدوهی  ادـخ .  لوسر  رتخد  همطاف  دـنتفگ 
دوب هدیشوپ  هک  يزخ  هماج  داد و  مرتحم  مرح  نیتاوخ  هب  درک و  هعطق  هعطق  ار  نآ  تشادرب و  دوخ  رـس  زا  تشاد  رـس  رد  هک  يرـصم  قد 

دنیامن .  جاتحی  ام  فرص  هک  مهرد  رازه  هارمه  داتسرف ،  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هب 
میهاوخ ار  وت  هنرگ  وش و  رود  ینک ! ؟  یم  تیامح  تناعا و  ار  هفیلخ  نیبوضغم  هک  دندز  گناب  وا  رب  دـندوب  اهرـس  رب  لّکوم  هک  یناسک 

هب نارح  ةزاورد  رد  ییحی  هربقم  دش .  هتـشک  تشک و  ار  اهنآ  زا  نت  جنپ  تفرگرد و  گنج  درک .  عافد  دوخ  زا  ریـشمش  اب  ییحی  تشک ! 
 . تساعد تباجتسا  لحم  و  هدوب ،  فورعم  دیهش  ییحی  هربقم 

نیبیصن  . 6

لآ يارسا  ییاریذپ  يایهم  هدرک  تنیز  ار  رهش  دننک و  ربخ  ار  رهش  ریما  دیوگب  ات  داتسرف  ار  رفن  کی  رمش  دیـسر ،  نیبیـصن  هب  هلفاق  نوچ 
ناهگان دندش ،  رهـش  دراو  ماش  هفوک و  رکـشل  دنتفر و  هلفاق  لابقتـسا  هب  هک  ینامز  دوب .  سایلا  نب  روصنم  رهـش ،  ریما  دـنیامن .  تمـصع 

زا كانمیب  نیگمرـش و  هلفاق  ریما  دـنتخوس .  دـندوب  هدز  قرب  تمـسق  نآ  رد  هک  یمدرم  هّیلک  دـنازوس و  ار  رهـش  زا  یمین  تسجب و  یقرب 
 . دندرک تکرح  گنردیب  ناراد  هلفاق  دش و  ادخ  بضغ 

لصوم ای  نامیلس  يرادنامرف  هزوح   . 7

رد یکی  تشاد :  ردارب  ود  هک  دوب  فسوی  نب  نامیلس  رهش  نیا  سیئر  دندرب .  تسین  مولعم  ام  رب  شمان  هک  يرگید  رهش  هب  ار  ارـسا  هلفاق 
نامیلس و هب  ّقلعتم  رهـش  ةزاورد  کی  دوب .  رهـش  نیا  تموکح  کیرـش  يرگید  دوب و  هدش  هتـشک  نینم  ؤملاریما  تسد  هب  نیّفـص  گنج 
ود عازن  ببس  رما  نیمه  دننک .  دراو  وا  ییامرفنامرف  هزاورد  زا  ار  هدیرب  ياهرس  داد  روتسد  نامیلس  دوب .  شردارب  هب  ّقلعتم  رگید  هزاورد 

رمـش و شّحوت  بجوم  هک  داد  خر  یبیجع  ياـغوغ  هنتف و  هجیتن  رد  دـش .  هتـشک  گـنج  نآ  رد  نامیلـسو  تفرگرد  گـنج  هدـش  ردارب 
 . دنتفر نوریب  رهش  زا  ناباتش  زین  اجنیا  رد  دیدرگ و  شیاقفر 

بلح  . 8

یم یگدـنز  مکحم  يراـصح  هعلق و  رد  دـندوب و  يدوهی  نآ  ناـنکاس  هک  دوب  يا  هیرق  نآ  ۀـنماد  رد  هک  تسا  یهوک  بلح  یکیدزن  رد 
یلاوتوک هوک  نماد  رد  تشاد .  ترهش  تفاطل  هب  ماش  قارع و  زاجح و  رد  اهنآ  سابل  اهنآ و  عونصم  دوب و  یفابریرح  اهنآ  لغش  دندرک . 
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دندروآ .  دورف  تشاد  ناوارف  فلع  بآ و  هک  هوک  نماد  رد  ار  هلفاق  دوب .  دوهی  سیئر  تشاد و  مان  نوراه  نبزیزع  هک  دوب 
مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدرکدازآ  نیریش ، 

تخانش دوب  وا  رازگتمدخ  قباس  رد  هک  ار  ریسا  ياهمناخ  زا  یکیو  دمآ  ارسا  کیدزن  دوب  نیریـش  شمان  هک  یکزینک  دمآرد ،  بش  نوچ 
دشاب .  هدوب  بابر  دیاش  تسا و  هابتشا  ارهاظ  یلو  دوب  ونابرهش  يو  دنا  هتشون  یخرب  . 

 : تفگ دندیـسرپ  هک  ار  وا  هیرگ  ببـس  درک .  نتـسیرگ  هب  عورـش  دید  ار  وا  هنهک  سردنم و  ياهـسابل  داتفا و  مناخ  رب  شمـشچ  هک  زینک 
نیریش دومرف :  ونابرهش  هب  هبیاطم  روط  هب  تسیرگن و  نیریش  تروص  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  منک  یمن  شومارف 

نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  هدرک  یلیم  نیریش  رد  ماما  هک  نآ  نامگ  هب  ونابرهش  دراد .  يا  هتخورفا  يور  بجع 
مدیشخب .  وت  هب  ار  وا 

نیـسح ماما  درک .  صّخرم  ار  وا  دـیناشوپ و  كزینک  هب  یـسیفن  رایـسب  تعلخ  وناب  رهـش  مدرک .  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وا  نم  دومرف :  ماـما 
هدرک دازآ  نیا  دـندوب و  نـم  هدرکدازآ  اـهنآ  درک  ضرع  يا .  هدادـن  تـعلخ  ار  کـیچیه  يا و  هدرک  دازآ  رایـسب  نازینک  وـت  دـندومرف : 

ات دوب  ونابرهـش  تمدخ  رد  مه  نیریـش  دومرف و  اعد  ار  ونابرهـش  ماما  دشاب .  امـش  هدرک  دازآ  نم و  هدرک  دازآ  نیب  یقرف  دـیاب  تسامش ، 
هچنآ زا  اـت  دـش  هد  لـخاد  هتفرگ  هزاـجا  دـشرطاخ ،  ناـشیرپ  دـید ،  ار  ریـسا  ياـهمناخ  هنهک  ياهـسابل  يو  هک  بش  نآ  تلحر .  ماـگنه 

 ، هلیبق سیئر  زیزع ،  درک .  بابلا  قد  دوب .  هتـسب  رد  دیـسر  راصح  هب  نوچ  دروایب .  اهمناخ  يارب  هدرک و  هّیهت  بوخ  ساـبل  دوب  هتخودـنا 
یتسناد ؟  اجک  زا  ارم  مان  دیسرپ  يرآ .  تفگ :  یتسه ؟  نیریش  ایآ  دیسرپ 

مدرک و مالـس  دـندوب .  هدز  تبیـصم  نایرگ  ياه  هدـید  اـب  هنهرب  ياـپ  رـس و  هک  مدـید  ار  نوراـه  یـسوم و  باوخ  رد  نم  تفگ :  زیزع 
لها اب  ار  وا  رس  دنا و  هتـشک  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگ  دیتسه ! ؟  ناشیرپ  نینچ  هک  هدش  هچ  ار  امـش  مدیـسرپ 

دنا .  هدرک  لزنم  هوک  نماد  رد  بشما  دنرب و  یم  ماش  هب  شتیب 
ربمغیپ وا  يرآ  تفگ :  دیراد ؟  هدیقع  شیربمغیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هب  امـش  رگم  مدیـسرپ  یـسوم  زا  تفگ :  زیزع 

نم میرازیب .  وا  زا  ام  دـنک  ضارعا  وا  زا  سکره  میراد و  نامیا  وا  هب  همه  ام  هتفرگ و  قاثیم  وا  هراـبرد  اـم  ۀـمه  زا  دـنوادخ  تسا و  قحب 
نیـسح هدرک  دازآ  وا  دوش ،  یم  دراو  نیریـش  ماـن  هب  یکزینک  هعلق ،  رد  تشپ  ورب  نونکا  دومرف  منک .  نیقی  هک  اـمنب  نم  هب  یناـشن  متفگ 

نک رایتخا  مالسا  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  ورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  سّدقم  رس  دزن  وا  قاّفتا  هب  نک و  ییاریذپ  وا  زا  تسا ،  مالـسلا  هیلع 
 ! يدز رد  وت  هک  رد ،  تشپ  مدمآ  دش .  بیاغ  ام  رظن  زا  تفگب و  نیا  . 

هب یتمدخ  ات  دـنوشن  نیریـش  ییاریذـپ  عنام  هک  داد  ارـسا  نالّکوم  هب  مهرد  رازه  مه  زیزع  تشادرب و  تاّیرطع  كاروخ و  سابل و  نیریش 
زا دیدرگ و  فّرشم  مالسا  فرـش  هب  ترـضح  نآ  تسد  هب  درب و  نیدجاسلادّیـس  تمدخ  رانید  رازه  ود  زین  دوخ  زیزع  دنیامن .  تیب  لها 
وت دج  هک  مهد  یم  یهاوگ  هللا ،  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  ترـضح  سّدـقم  رـس  دزن  هب  اجنآ 

دنا .  هدیناسر  مالس  امش  هب  یسوم  ترضح  دوب و  ناربمغیپ  متاخ  ادخ و  لوسر 
ياقآ يا  درک :  ضرع  زیزع  داب ! ناشیا  رب  ادـخ  مالـس  هک  داد  زاوآ  هجهل  تحارـص  لاـمک  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  سّدـقم  رس 
نوچ هک  دینش :  خساپ  یشاب .  یضار  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدج  دزن  ینک و  تعافـش  ارم  مهاوخ  یم  دیهـش ،  گرزب 

دندیدرگ یضار  وت  زا  مردام  مردپ و  ّدج و  يدرک  یکین  نم  تیب  لها  قح  رد  نوچ  دندش و  دونـشخ  وت  زا  لوسر  ادخ و  يدش  ناملـسم 
تسب زیزع  هب  ار  نیریش  دقع  نیدجاسلادّیس  ترضح  هاگ  نآ  مدش .  دونشوخ  وت  زا  زین  نم  يدیناسر  ام  هب  ار  ربمغیپ  ود  نآ  مالس  نوچ  و 

 . دندش ناملسم  هعلق  لها  مامت  و 

ینارصن رید   . 9
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رد يزور  هک  دـنک  یم  تیاور  وا  دوب .  قیفر  هلفاق  ناهدـنامرف  اب  یماش  دیعـسوبا  تفر .  شیپ  رید  فرط  هب  درک و  تکرح  اـجنآ  زا  هلفاـق 
دریگب ار  هدیرب  ياهرس  دنز و  نوخیبش  اهنآ  رب  بش  فصن  دهاوخ  یم  هدرک  مهارف  يرکشل  یمازح  رصن  هک  دنداد  ربخ  رمش  هب  ماش  رفس 

رید کیدزن  شنارای  رمـش و  دنربب .  هانپ  رید  هب  ار  بش  دش  رارق  راکفا  لدابت  زا  سپ  داد .  خر  میظع  یبارطـضا  رکـشل  ياس  ؤر  نایم  رد  . 
 . میور یم  ماش  هب  قارع  زا  میدایز و  نبا  رگشل  زا  ام  تفگ  رمـش  دیهاوخ ؟  یم  هچ  تفگ  دمآ و  راوید  زارف  رب  گرزب  شیـشک  دندمآ ، 

دیور ؟  یم  راک  هچ  يارب  دیسرپ  شیشک 
اب ار  وا  باحـصا  وا و  ياهرـس  کنیا  دنتـشک و  ار  وا  هک  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دـیزی  دوب ،  هدرک  جورخ  دـیزی  رب  یـصخش  تفگ :  رمش 
رس رب  شیشک  مشچ  دندرک .  دنلب  راوید  کیدزن  ار  اهرـس  اهراد  هزین  منیبب .  ار  اهرـس  تفگ  شیـشک  میرب .  یم  دیزی  دزن  شمرح  يارـسا 

شیشک لد  رب  یتبیه  نآ ،  راونا  وترپ  زا  تسا .  عمال  نآ  زا  یصوصخم  ینشور  هدوب و  عطاس  نآ  زا  يرون  دید  داتفا ،  ادهشلادّیس  كرابم 
هک دیشکب  کیشک  دینامب و  راوید  تشپ  ناتدوخ  دییامن و  رید  لخاد  ار  ناریسا  اهرـس و  درادن ،  ار  امـش  شیاجنگ  رید  نیا  تفگ  داتفا ، 

دیدنسپ ار  هیرظن  نیا  رمش  دیشابن .  اهرس  ارسا و  نارگن  دینک و  عافد  تغارف  اب  دیناوتب  دندرک  هلمح  رگا  دنک و  هلمح  امش  رب  نمشد  ادابم 
نوریب دوخ  دندرک و  رید  لخاد  رامیب  ماما  ارسا و  هارمه  یصوصخم  قودنص  رد  ار  نیسح  رس  دندرک و  لفق  هداهن  قودنص  رد  ار  اهرس  . 

درک یم  یشکرس  نآ  هب  هک  بش  ماگنه  داهن .  یصوصخم  قاطا  رد  ار  اهرس  داد و  اج  یبسانم  لحم  رد  ار  ارسا  گرزب  شیـشک  دندنام . 
زا یتخت  دش و  هتفاکش  قاطا  فقس  دید  ناهگان  سپس  دور .  یم  الاب  نامسآ  هب  تسا و  نکفاوترپ  ادهـشلادّیس  كرابم  رـس  زا  يرون  دید 
هار اورظنت : ) مکـسو و ال  ؤر  اوقّرط  اوقّرط   ) دـشک یم  دایرف  یـصخش  هتـسشن و  تخت  نآ  طسو  رد  مرتحم  مناخ  کـی  هک  دـمآ  دورف  رون 

دینکفا .  نییاپ  ار  دوخ  رس  دیهد و  هار  دیهد ، 
و یـسوم ،  ردام  زین  فسوی و  ردام  لیحار  لیعامـسا ،  ردام  میهاربا و  نز  رجاه  نایمدآ ،  ردام  اوح  مدید  متـسیرگن  بوخ  نوچ  دـیوگ : 

هدروآ نوریب  قودنص  زا  ار  اهرس  دندمآ و  دورف  نآ  زا  نامزلارخآ  ربمغیپ  نانز  و  یسیع ،  ردام  نارمع و  رتخد  میرم  و  نوعرف ،  نز  هیسآ 
دنتشاذگ .  یم  دوخ  ياج  هب  دندرک و  یم  ترایز  دنتسیرگ و  یم  دندیسوب و  یم  مئاد  دندینابسچ و  هنیس  هب  هتفرگ  رب  رد 

مدیزرل و دوخ  رب  نم  دیآ .  یم  رشحم  هعیفـش  هک  دیهنرب  مشچ  همه  دنتفگ  دمآ .  ینارون  یتخت  دش و  اپ  رب  یـشروش  هلغلغ و  مدید  هاگان 
دیهش يا  ردام ،  مولظم  يا  وت  رب  مالس  دیوگ :  یم  یکی  شورخ  اغوغ و  نایم  رد  هک  مدینش  یم  اّما  مدید ،  یمن  ار  یـسک  مدش .  شوهیب 

 . تفرگ مهاوخ  تناگدنشک  زا  ار  وت  داد  هک  روخم  مغ  تیادف ،  هب  ردام  نم ،  هنیس  رورـس  زا  نم ،  هدید  رون  يا  ردام ،  بیرغ  يا  ردام ، 
مدیدن .  ار  یسک  مدمآ  شوه  هب  هکنآ  زا  سپ 

روفاک اب  هدروآ و  نوریب  ار  نیسح  رس  تسکش و  ار  قودنص  لفق  هدش  قاطا  لخاد  سپـس  دومن ،  رّطعم  هدرک و  ریهطت  ار  دوخ  بهار  ریپ 
داتـسیا و وا  لباقم  رد  بدا  لامک  اب  دراذـگ و  درک  یم  تدابع  هک  يا  هلبق  فرط  هب  ار  وا  مارتحا  لامک  رد  تسـش و  نارفعز  کـشم و  و 

درک :  ضرع 
ار نانآ  لیجنا  تاروت و  رد  دنوادخ  هک  یتسه  یتعامج  نآ  زا  وت  مناد  یم  ردق  نیمه  مدآ ،  دالوا  نیرتهب  ِرتهم  يا  ملاع و  نارورس  ِرَس  زا 
اب دنیآ ،  یم  وت  ترایز  هب  یبوبر  سدـق  نمجنا  نامَرحَم  هک  هداد  یتلزنم  ردـق و  نانچ  ارت  هک  يدـنوادخ  قح  هب  یلو  تسا  هدرک  فصو 

یتسیک ؟  وگب  ΙȘ نابز  هب  نک و  مّلکت  نم 
دومرف :  دمآ و  نخس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  سّدقم  رس 

افَقلا . ) َنِم  ُحُوبْذَملا  انءا  افَْجلا ،  ِْفیَِسب  ُلُوتْقَْملا  انءا  ُمُومْهَْملا ،  انءا  مومغملا و  انءا  مولظملا و  انءا  )
يادص هب  تحاصف  لامک  اب  هدیرب  رس  وگب .  ار  دوخ  بسن  بسح و  نک ،  نایب  رتنـشور  نیا  زا  تیادف ،  هب  مناج  رـس  يا  تفگ  بهار  ریپ 

دومرف :  دنلب 
هدروخلاس یناحور  ردپ  البرکب . ) مولظملا  دیهشلا  نیسحلا  انءا  ءارهزلا  ۀمطاف  نبا  انءا  یـضترملا  یلع  نبا  انءا  یفطـصملا  دمحم  نبا  انءا  )
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ییامرفب ات  مرادنرب  وت  تروص  زا  تروص  درک  ضرع  تشاذگ و  دوخ  تروص  رب  دیسوب و  تشادرب و  ار  رس  هدادرـس  ناغف  دایرف و  اسیلک 
دوب .  مهاوخ  وت  عیفش  تمایق  يادرف  هک 

ادّمحم ّنءا  دهشءا  هللاالا و  هل  إال  نءادهشءا  تفگ :  بهار  منک .  تعافش  ار  وت  ات  يآ  رد  مالـسا  نیدب  دومرف :  هک  دینـش  ییادص  رـس  زا 
هللا .  لوسر 

تفگ داهن و  نایم  رد  نانآ  اب  ار  حبص  ات  بش  رس  زا  دوخ  يارجام  ناتـساد و  درک و  عمج  ار  اسیلک  بتکم  نادرگاش  یناحور ،  ریپ  هاگنآ 
تمدخ ازع  سابل  اب  دنتسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هدیورگ و  مالـسا  هب  همه  رفن  داتفه  نآ  تسا .  هداوناخ  نیا  رد  تداعس 

دندش و ناملـسم  ترـضح  نآ  تسد  هب  همه  دنتـشاذگ و  رانک  ار  اهرانز  دنتـسکش و  ار  اهـسوقان  دنتفر .  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
مقتنم راّبج  دنوادخ  دومرف  دادن و  هزاجا  مالسلا  هیلع  داّجس  ترـضح  دننک .  گنج  اهنآ  اب  دنـشکب و  ار  لاّتق  موق  نآ  هک  دنتـساوخ  هزاجا 
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بوـقعی رهـش  نآ  ریما  دـندرک .  چوـک  نالقـسع  فرط  هب  هتفرگ  ار  ارـسا  اهرـس و  حبـص  دـنتفخ و  راوـید  ياـپ  رد  بش  شیاـقفر  رمش و 
ار رهش  داد  روتسد  يو  دوب .  هدروآ  تسد  هب  ار  رهش  نیا  تراما  تیانج ،  نیا  شاداپ  هب  هدش و  رضاح  البرک  گنج  رد  هک  دوب  ینالقسع 

تسمرس هتسشن  صوصخم  ياه  هفرغ  رد  وا  راکمه  نایعا  دنصقرب .  دننزب و  ات  داتسرف  رهـش  نوریب  هب  برط  وهل و  بابـسا  دنتـسب و  نیذآ 
دنتفگ .  داب  كرابم  مه  هب  نانآ  دندرک و  دراو  ار  هدیرب  ياهرس  هک  دندوب ،  یقاس  رغاس و  ماج و  هداب و 

ربخ هچ  تفگ  دننامداش .  رورـسم و  دنیوگ و  یم  داب  كرابم  مه  هب  مدرم  دید  دوب .  هداتـسیا  رازاب  رد  یعازخ  ریرز  مان  هب  يرجات  افداصت 
دنتـشک و ار  وا  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دایز  نبا  دوب  هدرک  جورخ  دیزی  رب  قارع  رد  یـصخش  دـنتفگ  دـیا ؟  هتـسب  نیذآ  ار  رازاب  هک  تسا 
زا دـنتفگ  رفاک ؟  ای  دوب  ناملـسم  يو  دیـسرپ  یعازخ  ریرز  دـنرب .  ماش  هب  هک  دـننک  یم  رهـش  نیا  دراو  زورما  شیارـسا  اـب  ار  وا  ياـهرس 

تفالخ هب  دیزی  زا  متـسه و  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  هک  دوب  یعّدـم  دـنتفگ  دوب ؟  هچ  شجورخ  ببـس  دیـسرپ  تسا .  مالـسا  لها  ناگرزب 
همطاف شردام  مالـسلا ،  هیلع  نسح  شردارب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شمان  دـنتفگ  دوب ؟  هک  شردام  ردـپ و  دیـسرپ  مشاـب .  یم  رتراوازس 
دیزرلب دوخ  رب  دینشب  نخس  نیا  نوچ  ریرز  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دّمحم  شّدج  مالسلا و  هیلع  یلع  شردپ  مالسلااهیلع 

داتفا مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  شمشچ  نوچ  دیناسر ،  ارسا  هب  ار  دوخ  ات  دمآ  ناباتـش  سپـس  دش .  رات  هریت و  شمـشچ  رد  ایند  و  ، 
رد همه  رهـش  نیا  لها  ینیب  یمن  رگم  ینک ،  یم  هیرگ  ارچ  درم  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  داتفا .  هیرگ  هب  دنلب  يادـص  اب  تخس 

هدـش و کشخ  نم  ياهمدـق  شاک  مدیـسر .  رهـش  نیا  هب  زورما  متـسه ،  بیرغ  يرجات  نم  نم ،  يالوم  يا  تفگ  ریرز  دنتـسه ؟  يداش 
ارم درک  ضرع  دیآ .  یم  وت  زا  ام  ّتبحم  يوب  هکنیا  لثم  دومرف  ماما  هاگنآ  مدید .  یمن  لاح  نیدب  ار  امش  دوب و  هتشگ  روک  نم  ناگدید 

منک .  یناشفناج  دوخ  ةّوق  ردق  هب  مهد و  ماجنا  هک  امرف  یتمدخ 
ارسا نایم  زا  ار  اهرس  هک  نک  عیمطت  ار  وا  ورب و  دراد  تسد  رد  هزین  رب  ار  مردپ  رس  هک  یصخش  نآ  دزن  یناوت  یم  رگا  دومرف  مراهچ  ماما 
هاجنپ تفر و  راد  هزین  نآ  کیدزن  ریرز  دننکفا .  رظن  رتمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نانز  هب  هدش  اهرـس  هّجوتم  مدرم  ات  دربب  نوریب 

درب .  نوریب  ار  رس  هتفرگ و  ار  لوپ  شیک  دب  نآ  دربب .  هلفاق  شیپ  ار  رس  هک  داد  ودب  یفرشا 
امرف .  رگید  یتمدخ  درک  ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  روضح  زاب  ریرز 

سابل تفر  ناباتـش  ریرز  مناشوپب .  هنهرب  ناکدوک  نانز و  نیا  رب  هک  روایب  يراد  يا  هچراپ  سابل و  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 
تساخرب ییاغوغ  يادص  ناهگان  دروآ .  يا  هماّمع  زین  ماما  يارب  درک و  میدقت  صوصخم  یسابل  ارـسا  زا  کی  ره  يارب  دروآ و  یناوارف 

ناهد بآ  تفر و  رمش  کیدزن  ریرز  دننک .  یم  يراکمه  وا  اب  مه  رهـش  نآ  مدرم  هدرکدنلب و  يداش  هلهله و  هب  ادص  رمـش  دش  مولعم  ، 
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هدرک ریسا  ار  وا  مرح  يا و  هدز  هزین  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  رـس  هک  ینک  یمن  مرـش  ادخ  زا  تفگ  تخادنا و  شتروص  هب 
هک دندز  ردق  نآ  هدرک  ریگتـسد  ار  ریرز  دیـشکب .  دیریگب و  ار  وا  تفگ  رمـش  داد .  مانـشد  ار  وا  تخـس  ینک ! ؟  یم  يداش  نینچ  يا و 

دهـشم هک  يدجـسم  هب  ار  دوخ  تساخرب  دـمآ و  شوه  هب  ریرز  بش  همین  دـنتفر .  وا  نیلاـب  زا  تسا  هدرم  هکنآ  ناـمگ  هب  داـتفا .  شوهیب 
یم يرادازع  هدرک  هنهرب  ار  اهرـس  هک  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ناتـسود  زا  یتعامج  اجنآ  دـیناسر و  تسا  ربمغیپ  نامیلس 

 . دننک
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ریپ و دوب ،  هتخاس  هاگآ  ار  مدرم  هلفاق  دورو  زا  لبق  دوهعم ،  مسر  هب  انب  رمش ،  نوچ  دنتفر .  شیپ  کبلعب  فرط  هب  نالقـسع  زا  ارـسا  هلفاق 
دندیـصقر و یم  نآ  هیاس  رد  هدرک  دـنلب  ار  اهمچرپ  نانآ  دـندمآ .  نوریب  لابقتـسا  هب  نانک -  يداش  نانز و  لبط  هراقن -  زاس و  اـب  ناوج 

نوچ مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  ترـضح  دـندرک .  لابقتـسا  هلفاق  زا  خـسرف  شـش  هنوگنیدـب  دـندرک ،  یم  اشامت  ار  تلاسر  نادـناخ  ناریـسا 
امـشرب ار  یـسک  دزادـنا و  هقرفت  هب  ار  امـش  ّتیعمج  دـنوادخ  دومرف :  دـمآ و  درد  هب  شلد  دـید  نازیم  نیدـب  ار  ناشیا  يداش  ّتیعمج و 

(174  . ) دناسرب لتق  هب  ار  امش  همه  هک  دنک  ّطلسم 
دسیون :  یم  ج 2 ص 292 )  ) یئاهب لماک  رد  يربط  نیدلادامع 

دنناتسزاب ناشیا  زا  دننک و  اغوغ  ادابم  هک  دندوب  فئاخ  برع  لیابق  زا  دندروآ  نوریب  هفوک  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  ینیعالم 
ياهرـس دنتفگ  دندرک و  بلط  هفولع  دندیـسر ،  يا  هلیبق  کیدزن  هب  نوچ  دـنتفر .  ههاریب  دـندرک و  كرت  تسا  قارع  هب  هک  یهار  سپ  . 

اب دنتـسب و  نیذآ  ار  رهـش  تفگ :  دوب  اجنآ  یلاو  هک  عیبر  نب  مساق  دندیـسر .  کبلعب  هب  ات  دنتفر  یم  لاونم  نیدب  میراد .  هارمه  یجراخ 
هیلع نیـسح  ماما  رـس  هک  دش  مولعم  ار  مدرم  نوچ  دندرب .  رهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  لبط  گنچ و  يان و  فد و  رازهدنچ 

دمآ .  دیدپ  اه  هنتف  زور  دنچ  دنتخوسب و  اهنیذآ  رثکا  دندرک و  جورخ  رهش  همین  کی  تسا ،  مالسلا 
ياهرهش زا  تسا  يرهش  لوا  نآ  دندیسر و  نیزرم  هب  دنتفر و  نوریب  اجنآ  زا  ناهنپ  دندوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  اب  هک  نیعالم  نآ 

يربا دندوب ،  لوغشم  صقر  هب  بش  همه  تسب و  نیذآ  ار  رهـش  درک و  اهیداش  دوب ،  اجنآ  مکاح  دیزی  فرط  زا  نیعل  هبتع  نب  رـصن  ماش . 
تخوسب .  هلمج  اهنیذآ  دش و  ادیپ  یقرب  و 

دندرک .  ماش  دراو  ار  ارسا  بیترت  نیدب 
ماش  هب  ارسا  دورو 

يراوید داتفایب ؛ هزین  يالاب  زا  رـس  هاـگان  دـندینادرگ  یم  ماـش  رد  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  رـس  هک  لاـح  نآ  رد  تسا ،  هتـشون  قحلاوبا  خـیش 
تسا دوجوم  لاح  هب  ات  هک  ( 175  ) دش هتخاس  يدجسم  اجنآ  رد  سپ  دتفا .  نیمز  هب  هک  تشاذگن  تشاد و  هاگن  ار  رس  نآ  دش و  هدیمخ 

. 
دندوب و هوجولا  تافـشکم  هکیلاح  رد  دـندید  ار  ناریـسا  دـندمآ و  نوریب  تاعاس  هزاورد  زا  هدومن  ماحدزا  ماش  لها  هک  تسا  هتـشون  زین 

دندیسر .  دیزی  رصق  رد  هب  ات  دندروآ  ار  اهنآ  سپ  مدوب .  هدیدن  اهنآ  زا  رتورشوخ  یناریسا  ادخ  هب  مسق  دوب .  اه  هزین  رب  اهرس 
هاگن دـیزی  هناخ  رد  ار  ناریـسا  سپ  دوب .  هتـسب  اهریجنز  هب  مکحم  هکیلاـح  رد  دـندرک  یم  رظن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هب  مدرم 

دـش دراو  یلوخ  سپ  دنیامن .  دیزی  هناخ  دراو  ار  اهنآ  دـنریگب و  نذا  دـیزی  زا  ات  دـندرک  لّطعم  ار  اهنآ  تعاس  هس  ات  یتیاور  هب  دنتـشاد و 
(176  . ) دندرک دراو  ار  تیب  لها  تفرگ و  نذا 

دسیون :  یم  زین  يربط  نیدلادامع 
ناناوج نانز و  نادرم و  رازه  دنچ  دندمآ و  نوریب  اهلهد  اهقوب و  اهسوک و  اهلبط و  اهفد و  اب  ناشیا  ناریما  نز و  درم و  رازه  دصناپ  بیرق 
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هدیـشک و مشچ  رد  همرـس  هدرک و  باضخ  ياپ  تسد و  تیال  لها و  هلمج  دـندرک .  لابقتـسا  نانز  بابر  گنچ و  فد و  نانک و  صقر 
دوب .  زیختسر  هک  ییوگ  قلخ  ترثک  زا  دنتفر  رهش  هب  لو  الا  عیبر  مهدزناش  هبنشراهچ  زور  هدیشوپ ،  اهسابل 

هللا هنعل  دیزی  دندیـسر .  نیعل  دیزی  هناخ  رد  هب  لاوز  تقو  هب  قلخ  ترثک  زا  دـندروآرد .  رهـش  هب  ار  اهرـس  نیعالم  دـمآرب ،  باتفآ  نوچ 
نیعل دـیزی  دزن  هب  نایناج  نآ  هداهن .  پچ  تسار و  رد  نیمیـس  نیّرز و  ياهیـسرک  دوب و  هتـسارآ  ناویا  هناـخ و  دوب ،  هداـهن  عّصرم  تخت 
(177  . ) میدروآرب بارت  وبا  نادناخ  زا  رامد  ریما ،  تلود  هب  ام  دنتفگ :  باوج  رد  نانآ  دیسرپ ،  لاوحا  ناراکتیانج  نآ  زا  وا  دندمآ . 

ماش !  زا  ناما 
ُماّشلا  : ) دومرف خساپ ،  رد  دوب ؟  اجک  البرک  رفـس  رد  امـش  بئاصم  نیرت  تخـس  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  هدمآ  تیاور  رد 

ماش . )  زا  ناما   : ) دومرف راب  هس  ای  ُماّشلا ، ) ُماّشلا 
يریسا زاغآ  زا  هک  دندروآ  دراو  ام  رب  تبیصم  تفه  ماش  رد  دومرف :  ینئادم  رذنم  نب  نامعن  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  رگید ،  تیاور  هب 

دوب :  هدشن  دراو  ام  رب  یتبیصم  نینچ  رخآ ،  ات 
یم ام  هب  هزین  بعک  دـندرک و  یم  هلمح  ام  رب  هدرک  هطاحا  راوتـسا  ياه  هزین  هنهرب و  ياهریـشمش  اب  ار  اـم  فارطا  ماـش  رد  نارگمتـس   . 1

دندز .  یم  لبط  زاس و  دنتشادهگن و  رایسب  ّتیعمج  نایم  رد  ار  ام  نانآ  دندز . 
موثلکّما بنیز و  میاه  همع  مشچ  ربارب  رد  ار  مالسلا  هیلع  ساّبع  میومع  رـس  نداد و  رارق  ام  ياهنز  ياهجدوه  نایم  ار  ادهـش  ياهرـس   . 2

یم مرهاوخ )   ) همطاـف هنیکـس و  مشچ  ربارب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مساـق  میومع  رـسپ  ربـکا و  یلع  مردارب  رـس  و  دنتـشادهگن ،  مالـسلا  هیلع 
تفرگ .  یم  رارق  ناروتس  مس  ریز  داتفا و  یم  نیمز  هب  اهرس  یهاگ  و  دندرک ،  یم  يزاب  اهرس  اب  دندروآ و 

هتـسب مندرگ  هب  ار  میاهتـسد  نوچ  یلو  داتفا ،  ما  هماّمع  هب  شتآ  دـنتخیر .  یم  ام  رـس  رب  شتآ  بآ و  اهماب ،  يالاب  زا  یماـش  ياـهنز   . 3
دینازوس .  زین  ار  مرس  دیسر و  مرس  هب  شتآ  تخوس و  ما  همامع  هجیتن  رد  منک .  شوماخ  ار  نآ  متسناوتن  دندوب ، 

 : دنتفگ یم  دنداد و  شدرگ  رازاب  هچوک و  رد  مدرم  ياشامت  ربارب  رد  زاوآ ،  زاس و  هارمه  ار  ام  بورغ  کیدزن  ات  دیـشروخ  عولط  زا   . 4
دنرادن .  یمارتحا  هنوگچیه  مالسا  رد  هک  ار  اهنیا  دیشکب  مدرم ،  يا 

يدارفا نامه  اهنیا  دنتفگ :  یم  اهنآ  هب  و  دنداد ،  روبع  يراصن  يدوهی و  هناخ  رد  زا  ار  ام  لاح  نیا  اب  دنتـسب و  نامـسیر  کی  هب  ار  ام   . 5
اهنیا زا  ار  اهنآ  ماقتنا  امـش  زورما  دـندرک ،  ناریو  ار  اهنآ  ياه  هناـخ  دنتـشک و  ربیخ و ) . . .  رد   ) ار امـش  ناردـپ  ناشناردـپ ،  هک  دنتـسه 

دیریگب . 
َدارءا . ) ام  باشخ  الاَو  ِراجح  الاَو  ِباُرتلا  ْنِم  اْنیَلَع  یقلَا  ْدَقَو  الا  مهنم  دحءا  یقب  امَف  ُنامُعن  ای  )

دنکفا . ) ام  يوس  هب  بوچ  گنس و  كاخ و  زا  تساوخ  یم  ردقچره  هکنیا  رگم  دنامن  اهنآ  زا  سک  چیه  نامعن  يا  )
رودـقم اهنآ  يارب  ار  عوضوم  نیا  دـنوادخ  یلو  دنـشورفب  زینک  مالغ و  ياج  هب  ار  ام  دنتـساوخ  دـندرب و  ناشورف  هدرب  رازاـب  هب  ار  اـم   . 6

تخاسن . 
یم رـس  هب  بارطـضا  تشحو و  رد  هراومه  ندـش ،  هتـشک  سرت  امرگ و  زا  اهزور  تشادـن ؛  فقـس  هک  دـنداد  ياج  یناکم  رد  ار  ام   . 7

(178  . ) میدرب

ماش رد  هثیبخ  هرجش  هبّیط و  هرجش  ییورایور  مشش :  شخب 

دیزی خاک  رد  اروشاع ،  نّیفص و  دربن  همادا 

 . دـشن نینچ  یلو  دـبوکب ؛ ار  یحو  نادـناخ  و  دـهد ،  ناشن  ار  دوخ  یباـیماک  دریگب ،  نشج  ار  يزوریپ  اـت  دوب  هتـسارآ  یمزب  نیعل  دـیزی 
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! دش رداص  وا  هیلع  رب  مکح  و  دیدرگ ،  شا  همکاحم  هاگداد  يو  مزب  سلجم 
قح يرآ ،  دش .  هدیبوک  دوخ  یحو ،  نادناخ  ندیبوک  ياج  هب  دش .  گنرش  شماک  رد  دهـش  و  دیدرگ ،  لیدبت  تسکـش  هب  وا  يزوریپ 

رتیوق .  ملاظ  تردق  زا  مولظم  هلان  تسا و  زوریپ  اج  همه  رد 
ياـهنایرج رظاـن  دـنه  دوب .  دـنه  شرـسمه  يوس  زا  دـیدرگ ،  رداـص  نیعل  دـیزی  هیلع  رب  یناـهج ،  همکاـحم  نیا  رد  هک  یمکح  نیتسخن 

دوب .  هدینش  دوب  هدش  هتفگ  هچنآ  هدید و  دوب  هداد  خر  هچنآ  دوب .  سلجم 
ادخ لوسر  رتخد  مالسلا  هیلع  همطاف  رسپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  نیا  دیـسرپ :  رهوش  زا  تخادنا و  سلجم  نورد  هب  ار  دوخ  ناهگان  يو 

 . تفر نوریب  رهوش  مزب  سلجم  زا  نانک  هیرگ  دنه  شوپب !  هایس  نک و  نویش  ورب  يرآ ،  تفگ :  نیعل  دیزی  تسا ! ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تکرـش مزب  سلجم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  یکی  دوـب .  مالـسلا  هیلع  بنیز  ياـهراکهاش  زا  يراـکهاش  مه  نـیا 

رد دـمآ ،  دـهاوخ  زین  رـس  نیا  دوب ؛ دـهاوخ  وت  عیفـش  داـیز  نبا  دـمآ و  یهاوخ  زیخاتـسر  زور  وت ،  تفگ :  هدرک  دـیزی  هب  يور  تشاد ، 
 ! تسوا عیفش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیلاح 

دیزی هیلع  رب  مکح  هک  يرگید  تاضق  نارگید !  و  نایفـسوبا ،  شّدج  هیواعم ،  شردـپ  دراد ! زین  رگید  ناعیفـش  دایز ،  نبا  زج  هب  دـیزی ، 
اهنامسآ .  ناگتشرف  و  يرشب ،  ناگدنیآ  دندوبن ،  ناملسم  یگمه  هک  ماش  مدرم  زور ،  نآ  ناناملسم  دندوب :  نانیا  دندرک ،  رداص  نیعل 
هداد ربخ  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  دوب  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  وا  گرزب  همکاحم  و  تسا ،  نیعل  دـیزی  يروف  همکاحم  هزات  نیا 

دیزی و حراوج  اضعا و  نآ  ناهاوگ  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیعل ،  دیزی  مصخ  يادـخ و  نآ  یـضاق  هک  یهاگداد  رد  تسا . 
تسا لاحم  هک  دنهد  یم  لیکشت  يا  هدنورپ  و  دنتسه ،  ناگدنب  رادرک  راتفر و  رظان  يادخ  يوس  زا  هک  یناگتشرف  دنـشاب ؛ یم  ناگتـشرف 
دوب .  دهاوخ  هدوب و  شروضح  رد  هدش  هدرک و  هچ  ره  هک  دشاب  یم  ادخ  دوخ  زین  همه  زا  رتالاب  هاوگ  ددرگ .  شومارف  نآ  رد  يزیچ 

زا ار  شنانکاس  هک  يا  هبارخ  دوبن ؛ يا  هبارخ  زج  اهنآ  نادنز  دندرک .  ینادـنز  دـندرب و  نوریب  خاک  زا  ار  ناریـسا  داد  روتـسد  نیعل  دـیزی 
ناـنآ نورد  شتآ  رب  نوریب  شزوس  هتخادـنا و  تسوپ  ناریـسا  هرهچ  هک  دـییاپن  يرید  تشاد .  یمن  ظوفحم  اـمرگ  زوـس  امرـس و  دـنزگ 

دندوب و نامهیم  هورگ  ود  ره  دیهـش ! نانامهیم  زا  نایفوک  ییاریذپ  مه ،  نآ  دوب و  ریـسا  نانامهم  زا  دیزی  ییاریذپ  نیا ،  دـیدرگ .  هدوزفا 
! ؟  دندش ییاریذپ  هنوگچ  دندش و  ییاریذپ  هورگ  ودره 

یمن و  دزاس ،  یم  راکـشآ  ار  تداهـش  هفـسلف  تراسا ،  دـنراد ؛ میقتـسم  هطبار  مه  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  بنیز و  تراـسا 
(179  . ) دنامب هتخانشان  دیهش  دراذگ 

دیزی خاک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها 

هحون و دندز و  هسوب  اهنآ  ياهاپ  اهتسد و  رب  دندمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نارتخد  لابقتـسا  هب  یگلمج  نایفـس  یبا  لآ  نانز 
هدروآرد و ار  نتـشیوخ  ياهـسابل  دندید  تفـص  نیدـب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوچ  دـنیوگ  دنتـشاد .  تیزعت  زور  هس  دـندرک و  هیرگ 

(180  . ) دنداد ناشیدب 
رـس ات  درک  رما  دیـسر ،  نایاپ  هب  هک  شـسلجم  یتیاور  هب  اجنآ  رد  دـندومن و  نیعل  دـیزی  رـصق  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یتیاور ،  هب 

داتسرف .  دوخ  ۀناخ  نوردنا  هب  ار  نانز  و  دندومن ،  بصن  شا  هناخ  رد  هب  ار  سّدقم 
 . دندش يرادازع  لوغشم  دنتخادنا و  ار  دوخ  ياهتنیز  دنتسیرگ و  دندومن  هدهاشم  لاوحا  نآ  هب  ار  تیب  لها  نوچ  دیزی  نانز  سپ 

رفاک دیزی  اب  نسح  نبورمع  هناعاجش  يوگتفگ 

لاس هدزای  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دوب  یکدوک  رمع  درک ،  راضحا  نسح  نب  ورمع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوعلم  دـیزی  يزور 
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یلو متـسین  رـضاح  وا  اب  نتفرگ  یتشک  هب  هن ،  تفگ  باوج  رد  ورمع  يریگ ؟  یم  یتشک  دلاخ  نم  دنزرف  نیا  اب  تفگ :  رمع  هب  تشاد و 
دناوخ :  يرعش  دیزی  میگنجب  مه  اب  ات  هدب  وا  هب  يرجنخ  هدب و  نم  هب  يرجنخ 

ٍمِزْخَءا ْنِم  اهفرعءا  ۀنشنش 
ۀیحلا ّال  ُۀَّیَْحلاُِدَلت إ  ْلَه 

هیما مراد  يوخ  نیمه  مزخاز 
دیدپ دیان  رام  زج  رام  زا  هک 

(181  . ) ودب دنام  یمه  هچب  ار  ریش  میئوگ  نیسحت  ماقم  رد  نآ  ياج  هب  ام  دوش و  هتفگ  نیسحت  ماقم  رد  یبرع  رد  لثم  ود  نیا  و 
 . مینک گنج  ات  يدراک  مه  ار  وا  هد و  يدراک  ارم  تفگ  ورمع  ینک  یم  گنج  دلاخ  مرسپ  اب  تفگ  هک  دراد  خسن  یضعب  رد 

دیزی رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  يوگتفگ 

زور شیپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رـس  دندرک ،  دیزی  سلجم  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هک  ینامز  یتیاور ،  هب  زین 
تیاور هب  دییامن .  نم  مرح  دراو  ار  اهنز  تفگ  دیزی  دـننیبب .  ار  رـس  نآ  ات  دندیـشک  یم  ندرگ  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  همطاف و  دوب و  دـیزی 

 ، یتیاور هب  زین  دندومرفن .  لوبق  اهنآ  دندروآ و  اهنآ  يارب  رایسب  ياهماج  اهسابل و  دیزی  نانز  دندرب  دیزی  هناخ  هب  ار  ماما  مرح  نوچ  رگید 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ  موثلک  ما  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  دزن  يو  دوب .  هدـنه  هب  موسوم  يرهاوخ  ار  دـیزی 

دومرف :  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دییاهامش ؟  زا  کی  مادک 
مالسلا هیلع  بلاط .  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  یقت  یکز و  ماما  رتخد  منم 

وت ردپ  هک  میا  هدرک  شومارف  ایآ  دش .  دراو  اهامـش  رب  اهتبیـصم  نیا  اذل  دیتشک ،  ار  هبتع  لهجوبا و  هعیبر و  اهامـش  تفگ :  دـیزی  رهاوخ 
روهشم انز  هب  هک  دنتـسین  امـش  نانز  دننام  ام  نانز  راوخ ،  رگج  دنه  رتخد  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تشک ! ؟  ار  ام  نادرم  ردبرد 

اب دروآدرگ و  اهرگـشل  هک  دوبن  نایفـسوبا  وت  دج  ایآ  دندوب .  یتسرپ  تب  لوغـشم  اهلاس  هک  دنتـسین  امـش  نادرم  دننام  ام  نادرم  دنـشاب و 
دروخب ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  هزمح  رگج  درک و  لذب  یـشحو  رب  ار  دوخ  سفن  هک  دوبن  دنه  وت  ردام  ایآ  درک ! ؟  گنج  ادخ  ربمغیپ 

ردارب ملظ  يور  زا  هک  تسین  دیزی  وت  ردارب  ایآ  دیشک ! ؟  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يور  هب  ریـشمش  هک  دوبن  هیواعم  وت  ردپ  ایآ   ! ؟
نوچ نیعل  دیزی  رهاوخ  تشک ! ؟  دـندوب  وا  مداخ  لیئاربج  لیئاکیم و  تسا و  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  دـنزرف  ّتنج و  لها  بابـش  دّیـس  هک  ارم 

 . دهدب تسناوتن  یباوج  چیه  دینشب  نانخس  نیا 

دیزی رتخد  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  يوگتفگ 

دییامش زا  کی  مادک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  هنیکـس  دیـسرپ  زین  يو  تشاد .  هکتاع  مان  هب  يرتخد  نینچمه  نیعل  دیزی 
یم تتامـش  دـینک و  یم  ازهتـسا  ار  ام  وت  رب  ياو  دـیتشک .  نینح  ردـب و  راّفک  ضوع  رد  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رتخد  منم  دومرف :  هنیکـس   ؟

تفگ :  نیعل  دیزی  رتخد  دییامن . 
ترگمتس ردپ  هک  یتسه  یـسک  وت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  متناید !!  قح و  لها  و  متلود ،  تّزع و  بحاص  مدیزی ،  رتخد  هکتاع  نم 
! داب ادخ  تنعل  وا  رب  وت و  رب  سپ  درک ،  ار  دوخ  مالغ  نیکمت  زین  تردام  دنک و  یم  رخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نتشک  هب 

(182  . ) دیوگب يزیچ  چیه  تسناوتن  دروخ و  شناهد  رب  گنس  ایوگ  خساپ  نیا  زا  نیعل  دیزی  رتخد 

! دناوخ یم  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس 
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ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  مدید  قشمد  رد  مسق  ادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدنوار  بطق 
َباحْصءا نءا  َْتبِسَح  ْمءا   ) دیسر هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ ،  یم  فهک  هروس  یسک  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  دندوب و  هدرک  هزین  رـس  رب 

و فـهک )  باحـصا   ) ناتـساد هک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا  يدرک  ناـمگ  اـیآ  ( : 183 () اـبَجَع اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا 
نابز هب  دمآ و  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  سّدقم  رـس  ادخ  تردق  هب  بیجع ؟  تسا  يزیچ  ام  تردق  لیالد  زا  میقر )  باحـصا  )

 . دوخ نوخ  بلط  يارب  باـنج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراـشا  نیا  و  تسا ؛  رتـبیجع  فهک  باحـصا  هصق  زا  نم  رما  تفگ :  اـیوگ  حیـصف و 
(184)

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

دنتشادزاب .  دوب  ناریسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجسم  رد  ار  ناربمغیپ  دّیس  دالوا  مرح و  لها  رفاک ،  دیزی  ناراوخ  هزیج  نارودزم و 
درک و هدوسآ  امش  نادرم  زا  ار  اهرهـش  تشک و  ار  امـش  ادخ  هک  هللادمحلا  تفگ :  دمآ و  ارـسا  دزن  هب  ماش  لها  زا  يدرمریپ  تقو  نیا  رد 

دینادرگ .  ّطلسم  امش  رب  ار  دیزی 
يا ؟  هدناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ ،  يا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجس  ماما  نیسحلا  نب  یلع 

یلب .  تفگ : 
(185  ( ) یبْرُْقلا یف  ةَّدَوَْملا  ّال  ارْجءا إ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسءا  ُْلق ال   : ) يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : 

منادنواشیوخ .  یتسود  زجب  مهاوخ  یمن  امش  زا  يدزم  تلاسر  جنر )   ) ساپ هب  نم  ربمغیپ  يا  وگب  ینعی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلاـسر  دزم  ار  اـم  یتـسود  دـنوادخ  هک  مییاـم  نادـنواشیوخ ،  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

تسا .  هدینادرگ 
هک اهنآ  مییام  دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  یلب .  درک :  ضرع  ( 186  () هقح یبْرُْقلاَذ  ِتآَو   : ) يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :  زاب  ماما 

دنک .  اطع  ار  ام  قح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  گرزب  دنوادخ 
دینادب ینعی  ( 187  ( ) یبْرُْقلا يِذـِلَو  ِلُوسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  نءاَـف ِهللا  یـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـّمنَءا  اُومَلْعاَو   : ) يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـیآ  دومرف :  زاـب 

تسا .  لوسر  نادنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  صوصخم  نآ  کی  جنپ  دیرب  دوس  هچره 
هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنواشیوخ  مییام  يرآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

(188 ( ) اریهْطَت مکرهطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهءا  سجرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُری  امَّنِا   ) مالسلا هیلع  يا :  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : 
ار ریهطت  هیآ  دـنوادخ  هک  ینادـناخ  نآ  مییاـم  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داّجـس  ماـما  ما .  هدـناوخ  ار  هیآ  نـیا  تـفگ :  درمریپ 

تسا .  هدومرف  لزان  ام  صوصخم 
 : تفگ درک و  نامسآ  هب  ور  دنکفا و  رس  زا  ار  دوخ  همامع  و  دیدرگ ،  نامیشپ  دوخ  ياه  هتفگ  زا  دش و  تکاس  درمریپ  دیوگ :  یم  يوار 

نیدباعلا نیز  داّجس  ماما  ترضح  هب  سپـس  ( 189  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نانمـشد  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  ادـنوادخ ، 
دریذپ و یم  ارت  ۀبوت  دنوادخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ ،  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟  زاب  نم  يارب  هبوت  هار  ایآ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 

مراک .  هبوت  نم  درک :  ضرع  دوب .  یهاوخ  ام  اب  وت 
(190  . ) دنتشک ار  درم  ریپ  داد  روتسد  دیسر  نیعل  دیزی  هب  درمریپ  نیا  راتفر  شرازگ 

زا ریغ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دندروخ  دنگوس  جح  قاتع و  قالط و  هب  قشمد  خیاشم  زا  سک  داتفه  دـنیوگ :  یم  نینچمه 
 . دومرف وفع  ار  همه  زین  وا  و  دـندرک ،  يراز  دنتـساوخ و  رذـع  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  همه  و  میتـسناد ،  یمن  یـشیوخ  دـیزی 

(191)
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اب یماش  درمریپ  نانخـس  نایاپ  رد  هدیناسر ،  ماجنا  هب  ار  نآ  472 ه )  ) لاس رد  هک  فلـسلا  براجت  باتک  رد  یناوجخن  یبحاص  هاش  ودنه 
دیوگ :  یم  نینچ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

تسه .  رگید  يدنواشیوخ  وا  ناشیوخ  دیزی و  زا  ریغ  هب  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ) متسنادن زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب 
(192  . ) تساوخ رذع  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  تسیرگب و  هاگنآ 

 ! نزم بوچ  دیزی 

نوعلم نآ  ام  روضح  رد  اریز  مدیدن ،  دیزی  زا  رت  لد  تخـس  نم  دندومرف :  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  هنیکـس  ترـضح  زا 
دیود دیزی  تخت  يولج  نایرگ  مشچ  اب  دش و  تقاطیب  هنیکس  همرکم  ایلع  اذل  میدرک .  یم  هدهاشم  ام  دز و  یم  مردپ  هدیرب  رـس  رب  بوچ 

درک بّجعت  وا  تئرج  زا  دیزی  نزم !  هدیرب  رس  نیا  رب  بوچ  ام  روضح  رد  نیا  زا  شیب  دیزی ،  دراد ! ؟  هانگ  هچ  هدیرب  رس  رخآ  دومرف :  و 
مشاب .  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  نم  دومرف  یتسیک ؟  وت  تفگ :  و 

تسا نایرگ  وت  هدید  ارچ  تفگ  دیزی 
تسا نامیتی  تلاح  نیا  هک  تفگ  هنیکس 

یلین تخُر  مرگنب  ارچ  تفگ  دیزی 
یلیس هدز  نود  رمش  سبز  تفگ  هنیکس 

شیپ رد  يا  هدنکفرس  ارچ  تفگ  دیزی 
شیرلد مدش  ردپ  غاد  تفگ ز  هنیکس 

رس هنیس و  هب  ینز  یم  ارچ  تفگ  دیزی 
ربکا مردارب  غاد  تفگ ز  هنیکس 

نکم باجح  تخر  نیتسآ  تفگ ز  دیزی 
نکم بابک  مغ  ار ز  ملد  تفگ  هنیکس 
میور نیتسآ  هب  مشوپ  هعنقم ،  ياج  هب 

(193  ) میور یسک  دنک  اشامت  هکنآ  دابم 

نارزیخ بوچ 

رگا دیزی ،  يا  دومرف :  دیزی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دندرک ،  هداز )  مارح   ) دیزی سلجم  دراو  ار  ارُسا  هک  یتقو 
یتفگ یم  باوج  رد  هچ  يا ،  هدرک  رضاح  سلجم  هب  لاح  نیا  هب  ارچ  ارم  ترتع  هک  دیسرپ  یم  وت  زا  هدید و  تلاح  نیا  هب  ار  ام  ام ،  ّدج 

یناهوس یتیاور ،  هب  و  دننیـشنب ،  نانز  هک  داد  نذا  دنتـشادرب و  وا  رکیپ  زا  ار  اهدـیق  لـغ و  هک  درک  رما  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دـیزی   ! ؟
رگید یسک  هک  مهاوخ  یم  تفگ :  دیرب و  دوب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ندرگ  رب  هک  ار  ینهآ  ناهوس  نآ  اب  شدوخ  تسد  هب  تساوخ و 

دشابن .  یتّنم  وت  رب  ار 
دنتشاذگ .  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رس  و  دندرک ،  رضاح  ییالط  تشط  ات  داد  روتسد  سپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بیبح  اـی  مالـسلا  هیلع  هانیـسح  اـی  داـیرف  درک ،  نینچ  هک  دـید  ار  دـیزی  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  نوچ  سپ 
 . ییامن هدـهاشم  تلاح  نیا  هب  ار  ام  هک  وت  رب  تسا  نارگ  منیبب و  لاح  نیا  هب  ار  وت  هک  ام  رب  تسا  نارگ  هللادـبعابا ،  اـی  تفگ :  دروآرب و 

دنلب نامسآ  هب  دش و  عطاس  رس  نآ  زا  يرون  هاگان  تشادرب ،  ار  رس  شوپور  درک و  زارد  تسد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  نانخـس  زا  سپ 
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هفیرش ۀیآ  نیا  ایوگ  و  دومن ،  نآرق  ندناوخ  هب  عورش  هدرک و  تکرح  اهبل  نآ  یتیاور ،  هب  زین  تخاس .  شوهدم  ار  نارـضاح  همه  دش و 
(194  ( ) نوبلقنی ٍبَلَْقنُم  يءا  اُومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسَو   : ) دناوخ ار 

ماـما نادـند  بل و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  ینارزیخ  بوچ  دزاـس  هبتـشم  راّـضح  رب  ار  رما  تساوخ  دوش و  یم  اوـسر  دـید  نوـچ  دـیزی 
دز .  مالسلا  هیلع  نیسح 

! ؟  ینز یم  ارچ  دیزی  تفگ :  دش و  دنلب  یملسا  هزربوبا  هک  دوب  اجنیا 
یمن نوریب  هناخ  زا  تشاد و  لزنم  ماش  رد  هکدوب  اهتّدم  وا  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  زا  یتیاور ،  هب  یملـسا ،  هزربوبا 

هک دینش  نوچ  یلو  درک ،  یمن  لوبق  داتـسرف  رز  شیارب  هیواعم  ردقره  درک ،  یمن  انتعا  وا  دش  یم  وا  رادید  بلاط  هیواعم  ردق  ره  دمآ و 
زا درک  هدهاشم  دیزی  زا  ار  لمع  نیا  نوچ  دیامن .  اهنآ  زا  يّرـش  عفد  ات  تخادنا  سلجم  هب  ار  دوخ  دـنا  هدروآ  دـیزی  سلجم  هب  ار  هللا  لآ 

و ینز ! ؟  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهنادند  هب  دوخ  بوچ  اب  دیزی ،  وت  رب  ياو  تفگ :  داد و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  تساخرب و  ياج 
هللا لتاق  ۀّنجلا ،  لهءا  بابش  ادّیس  اُمتنءا   : ) دومرف یم  دیکم و  یم  دیـسوب و  یم  ار  شردارب  ياهنادند  ار و  اهنادند  نیا  شّدج  هکنآ  لاح 

امکلتاق . )
رب بوـچ  لاـح  نآ  رد  دـندرب و  نوریب  سلجم  زا  ناـشک  ناـشک  ار  وا  اـت  دوـمن  رما  دـیدرگ و  كانبـضغ  نانخـس ،  نـیا  ندینـش  زا  دـیزی 

(195  . ) ندرک ادص  هب  درک  عورش  شرصق  هرگنک  رب  یغالک  هاگان  هک  درک  رتدایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهنادند 
الط تشط  رد  ار  رـس  هک  لاح  نامه  رد  لهـس ،  تیاور  هب  دیدرگ .  ناشیرپ  شلاح  دـیزرل و  دوخ  رب  غالک  يادـص  ندینـش  زا  نوعلم  نآ 

يزیمآ رفُک  رعش  دیزی  دومن و  ندرک  زاوآ  هب  عورش  یغالک  دنتـشاذگ ،  دیزی  يور  شیپ  رد  هدنکفا و  شیور  هب  یقیبد  لیدنم  هتـشاذگ ، 
دناوخ . 

 ، دوب دیزی  بیبط  هک  وا ،  دـیدرگ .  دراو  دوب  نایدوهی  ملاع  هک  تولاجلا  سءار  دوب ،  هدـش  لاح  ناشیرپ  غالک  گناب  زا  هک  لاح  نیا  رد 
وت زا  تفالخ  هب  وا  دیسرپ :  نیسح .  تفگ :  تسیچ ؟  شمان  تفگ :  تسا .  یجراخ  رس  تفگ :  تسیک ؟  نآ  زا  رس  نیا  دیـسرپ  دیزی  زا 

دوجو هب  دنیامن و  یم  میظعت  ارم  هطـساو  نیا  هب  دوهی  تسا و  هطـساو  دج  لهچ  ربمغیپ  دواد  نم و  نایم  هک  یناد  یمن  ایآ  دوب ،  رتراوازس 
ار شمرح  دیتشک و  ار  شدالوا  زورما  دوب و  يراوگرزب  ربمایپ  امـش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زورید  و  دـنیوج ؛ یم  كّربت  نم 

دیدومن .  ریسا 
رّهطم رس  فرط  هب  يدوهی  نآ  سپ  دسرب .  دیزی  هب  وا  دنتشاذگن  راّضح  دشکب ،  ار  وا  هک  درک  هلمح  دیزی  هب  هتشادرب  ار  شریشمش  سپس 

لوا هک  نم  رب  تسا  نارگ  دشاب .  وا  مصخ  تّدج  و  ار ،  وت  هدنـشک  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ :  دیـسوب و  تشادرب و  ار  رـس  درک ،  تکرح 
مراد .  رارقا  وت  تلاسر  هب  نم  هک  وگب  ناسرب و  مالس  تّدج  هب  نم  بناج  زا  سپ  دوش .  یم  دیهش  وت  هار  رد  هک  مشابن  سک 

متشک .  یم  اهنتشک  نیرتدب  هب  ار  وت  تسا ،  تجاح  وت  هجلاعم  هب  اهیشوخان  رد  ارم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ :  دیزی 
دنک .  نوزفا  ار  وت  ياهضرم  هک  يزیچ  هب  رگم  درک ،  مهاوخن  هجلاعم  ارت  نیا  زا  دعب  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  بیبط 

(196  . ) دندز ندرگ  ار  بیبط  داد  روتسد  دیزی  هک  دوب  اجنیا  رد 

دندز هنایزات  ع )  ) نیسح ماما  رس  هب 

رـس نآ  دومن .  یم  لمح  تشاد و  هارمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سّدقم  رـس  هک  مدید  ار  يدرم  دـیوگ :  یم  هیواعم  نب  لاله 
دزادنیب و ییادج  وت  تشوگ  نیب  ادخ  یتخادنا ،  ییادج  نم  ندب  رس و  نیب  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  درم  نآ  دمآ و  نخس  هب  هدیرب 

(197  . ) دش تکاس  ات  دز  رس  نآ  هب  ردق  نآ  دیشک  ار  دوخ  هنایزات  درم  نآ  مدرم .  يارب  دهد  رارق  یتیآ  ار  وت 
هب رما  دیزی  تخاس و  موکحم  ار  وا  راب  تیانج  لمع  دومن و  شاخرپ  دـیزی  هب  مور  هاشداپ  هداتـسرف  هک  یعقوم  دـسیون :  یم  مّرقم  موحرم 
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(198  . ) ِهللاِاب ّال  إَةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  دناوخ :  دمآ و  نخس  هب  دنلب  يادص  هب  سّدقم  رس  داد ،  وا  لتق 
ار هیآ  نیا  تسا و  رهاظ  رـس  نآ  زا  يرون  دندید  دندش  عمج  شرود  مدرم  دندومن .  بصن  تخرد  رب  ار  سّدقم  رـس  نآ  دـسیون :  یم  زین 
هب هک  تسناد  دـنهاوخ  دـندرک  ملظ  هک  ناـنآ  يدوز  هب  ینعی و  ( 200 ( ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  يءا  اُوـمَلَظ  نیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ( ) 199  : ) دـناوخ یم 
ُهللا ُمُهَکیفْکَیَسَف   : ) دنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  سّدقم  رس  هک  دینش  لیهک  نب  هملس  تسا  خزود  نآ  هک  تشگ ،  دنهاوخ  زاب  ناکم  مادک 

اونش .  اناد و  تسوا  ناشیا و  ّرش  زا  ار  وت  دنک  تیافک  يدوز  هب  ادخ  سپ  ینعی  ( 201 ( ) ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  َو 
 . میدرک هراشا  البق  یناّرح  ییحی  ناتساد  ریظن  اهنآ ،  زا  یخرب  هب  هک  هدش  لقن  زین  يرگید  هباشم  يایاضق  هنیمز  نیا  رد 

ماش دجسم  رد  هدیرب  رس  بصن 

هک یّلحم  نامه  رد  دننک ،  بصن  قشمد  عماج  دجـسم  رد  ار  كرابم  رـس  داد  روتـسد  دومن ،  سّدقم  رـس  هب  هک  ییاهتراسج  زا  سپ  دیزی 
(202  . ) دوب ّقلعم  اجنآ  رد  زور  هس  كرابم  رس  دش و  بصن  مالسلا  هیلع  اّیرکز  نب  ییحی  فیرش  رس 

كاخ يور  هب  دزیر  وت  قلح  نوخ  هک  تسا  فیح 
مروایب یتشط  هک  هزاجا  نم ،  يایحی 

دش هتشک  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ینز 

دیـسرپ دیزی و  لباقم  دمآ  مدوب .  هدیدن  نز  نآ  زا  رتوکین  هک  راقو  لامک  رد  دش  دراو  مدید  ار  ینز  مدوب ،  دیزی  دزن  رد  نم  دیوگ  يوار 
نیا هک  شردام  ردپ و  ّدج و  رب  تسا  نارگ  راوشد و  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  نز  نآ  مالسلا .  هیلع  نیسح  رـس  تفگ :  تسیک ؟  رـس  نیا 
دورف هتـشرف  جنپ  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  مدـید  یم  باوخ  رد  لاحلا  هک  ادـخ  هب  مسق  دـنیامن .  هدـهاشم  لاح  نیا  هب  ار  اهرس 

مینازوسب مینز و  شتآ  ار  دیزی  هناخ  هک  میرومءام  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنتفگ  یم  و  دوب ،  شتآ  زا  ییاهبالق  اهنآ  تسد  هب  هک  دـندمآ ، 
نیا يروخ و  یم  نم  تمعن  یشاب و  یم  نم  دیرخ  رز  وت  وترب ،  ياو  تفگ :  وا  هب  تسیرگن و  وا  يوس  هب  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  . 

يرذگب نم  ریصقت  زا  یشکن و  ارم  هک  منکراک  هچ  تفگ :  نز  نآ  مشکب !  ار  وت  اهنتشک  نیرتدب  هب  هک  ادخ  هب  مسق  ییوگ ،  یم  نانخس 
نآ دندرک و  عمج  ار  مدرم  سپ  منک .  نینچ  تفگ :  هد !  مانـشد  ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ور و  الاب  ربنم  زارف  رب  تفگ :  دـیزی   ؟

مانشد ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدرک  رما  ارم  دیزی  دینادب  نامدرم ،  هورگ  يا  تفگ :  تفر و  ربنم  يالاب  رب  نز 
نایاقآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  تسا و  ربمغیپ  ياول  لماح  رثوک و  یقاس  رـشحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  لاح  مهد و 

دیوگ .  یم  هچ  هک  دننیبب  ات  دنتشاد  ارف  شوگ  مدرم  میوگ .  یم  نم  هک  ار  هچنآ  دینک  شوگ  مدرم ،  يا  سپ  دنتشهب .  لها  ناناوج 
هیلع نیـسح  ماما  لتق  رد  هک  یـسک  ره  رب  نینچمه  داب و  دـیزی  رب  ناگدـننک  تنعل  مامت  تنعل  ادـخ و  تنعل  هک  دیـشاب  هاـگآ  تفگ :  نز 

هب ات  دیرفآ  ار  ایند  ادخ  هک  زور  نآ  زا  داب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  یلع و  رب  تاولـص  تسا و  هدرک  ار  وا  تعیاشم  تعباتم و  مالـسلا 
 : تفگ دیدرگ و  كانمـشخ  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  موش .  یم  هدنز  تمایق  زور  مریم و  یم  ما و  هدنز  تاولـص  نیمه  رب  و  زورما ، 

تشک .  ار  وا  دز و  نز  نآ  هب  يریشمش  تساخرب و  ینوعلم  سپ  دشکب ؟  ار  نز  نیا  هک  تسیک 
هراپ دوب  هدیـشوپ  هک  يرخاف  ياهـسابل  مامت  دز و  یلیـس  دوخ  تروص  رب  دش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  دوب و  دیزی  هجوز  نز  نیا  یتیاور ،  هب 

تفگ :  درک و 
درک تیاکح  ار  دوخ  باوخ  هاگنآ  رادرب و  مالسلا  هیلع  همطاف  دالوا  ملظ  زا  تسد  دیزی ،  يا  تفگ  دمآ و  دیزی  دزن  هب  هنهرب  رس  اب  سپس 

. 
(203  . ) تسا هدرک  رکذ  رگید  یعون  هب  فنخموبا  ار  هّصق  نیا  و 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 966 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یماح 

دراو هک  تساوخ  تشاد  هزین  رـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  نیعل  نآ  دنتـسب .  نیذآ  رازه  زا  شیب  تفگ :  ساـیلا  نب  روصنم 
یلـصوم میهاربا  داتفیب .  هزین  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  درکن .  هدـیاف  دـندروآ  شیارب  بسا  دـنچ  دربن .  نامرف  وا  بسا  دوش ،  رهش 

دیهـش ار  وا  نایماش  درک و  رایـسب  تمالم  ار  قلخ  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  تسناد  درک ،  طایتحا  کـین  ار  رـس  دوب  اـجنآ 
(204  . ) دندرک

! دیوگ یم  نخس  داّجس  ماما  اب  هدیرب  رس 

دهد و ناشن  وا  هب  ار  شردپ  هدیرب  رس  تساوخ  نوعلم  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  یعقوم  تسا :  هدمآ  سارف  یبا  هیفاو  حرـش  رد 
زا لامتسد  ناهگان  دندوب ،  هتخادنا  رس  يور  رب  یلامتسد  دوب و  تشط  رد  سّدقم  رـس  دید ،  یهاوخن  ار  تردپ  رـس  ادبا  داد  باوج  دیزی 

داّجس ماما  سپس  یلع .  يا  وت  رب  مالس  مرـسپ ،  يا  وت  رب  مالـس  دومرف :  دمآ و  نخـس  هب  البرک  دیهـش  سّدقم  رـس  دش و  دنلب  سّدقم  رس 
امـش نم و  نیب  یتفر و  يدرک و  میتی  مک  نس  نیا  رد  ارم  ردـپ ،  يا  ادـخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  داـب  وت  رب  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 

(205  . ) دشاب ترادهگن  ادخ  مراذگ .  یم  هعیدو  دنوادخ  دزن  ار  وت  مور و  یم  مّدج  مرح  هنیدم و  هب  نم  داتفا و  ییادج 

! دنک یم  ربص  هب  رما  ار  رهاوخ  هدیرب ،  رس 

ام دومرف :  نوعلم  رمش  هب  بنیز  هرّدخم  ایلع  دندومن  ماش  دراو  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هک  ینامز  تسا :  هدش  لقن  هّماع  لتاقم  یـضعب  زا 
ار وا  ربب  ورف  دومرف :  رما  نیمز  هب  دش و  تحاران  هرّدخم  ایلع  دز .  یب  یب  هب  هنایزات  دنچ  درکن و  انتعا  نیعل  نآ  دـیهد .  روبع  یتولخ  زا  ار 
هب بنیز  یب  یب  نکربص .  ادخ  ياضر  يارب  رهاوخ ،  دش :  دـنلب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینزان  يادـص  درب .  ورف  ار  وا  رمک  ات  نیمز  و  ، 

(206  . ) درک شیاهر  نیمز  و  نک ،  شیاهر  دومرف :  رما  نیمز 

! ؟  دش زوریپ  یسک  هچ 

تعرس مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لابقتسا  هب  دنروآ ،  یم  رد  رهش  هب  ار  ارسا  دینش  نوچ  هللادبع  نب  هحلط  نب  میهاربا  هک  تسا  ربخ  رد 
یلمحم رد  ترضح  نآ  تقو  نیا  یتیاور ،  هب  و  دش ! ؟  بلاغ  یسک  هچ  نیـسحلا ،  نب  یلع  يا  تفگ :  تتامـش  تعانـش و  رد  زا  درک و 

دیسر زامن  ماگنه  نوچ  دش ،  بلاغ  کی  مادک  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  دومرف :  دروآرب و  رس  سپ  تشاد ،  یم  ورف  نابیرگ  رد  رـس  دوب و 
رد دـنلب  زاوآ  هب  ار  شکرابم  مان  هلالج  ّلج  یلاـعت  يادـخ  زا  دـعب  هک  ار  سک  نآ  هماـقا  ناذا و  رد  هکنآ  زا  هیاـنک  يوگب !  هماـقا  ناذا و 
نب میهاربا  نیا  دنبلاغ و  رهاق و  داب  الادبا  وا  نادنزرف  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  نم  دج  وا  دننک  تئارق  تعامج  رضحم 

(207  . ) دوب هارمه  ریبز  هحلط و  رگشل  اب  لمج  گنج  رد  هک  تسا  یسک  نآ  هحلط 

 ! میا هدنز  ناماما  ام 

نآرق سّدقم  رـس  نآ  مدینـش  هاگان  دندرک ،  یم  لمح  ار  یلع  نب  نیـسح  ماما  رـس  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  دیوگ :  یم  هدیکو  نب  ثراح 
ایآ هدیکو ،  رسپ  يا  دومرف :  مونش ،  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يادص  نم  هک  مدش  ّریحتم  دناوخ .  یم  فهک  هروس  دناوخ ؛ یم 

 : دومرف اقآ  میابر .  یم  ار  رـس  نیا  نم  متفگ :  دوخ  اب  دـسر ؟  یم  قزر  ام  هب  راگدرورپ  دزن  رد  میا و  هدـنز  ناماما  تعامج  ام  یناد  یمن 
تسا .  نم  رس  ندینادرگ  زا  مظعا  ارم  نوخ  اهنآ  نتخیر  ار ،  اهنآ  راذگب  یسر ،  یمن  دوصقم  نیا  هب  وت 
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(208 ( ) َنُوبَحُْسی لسالسلاَو  ْمِِهقانْعَءا  یف  ُلالْغَالا  ذا  َنُومَْلعَی  َفْوَسَف   : ) دناوخ سپس 
ار هیآ  نیا  دش  هدینش  دندومن  بصن  تخرد  رب  ار  البرک  دیهـش  سّدقم  رـس  هک  ینامز  تسا :  هدش  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتکرد 

(210 ( . ) َنوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  يءا  اوُمَلَظ  نیذلا  ُمَْلعَیَس  َو  ( ) 209  : ) دنک یم  توالت 
ار هیآ  نیا  كرابم  رس  نآ  دنتخیوایب ،  هفوک  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدیرب  رـس  دیوگ :  یم  بوشآ  رهـش  نبا 

مرکا لوسر  هب  باطخ  ملاع  دـنوادخ  يدُـه . )  مهاندزو  مهبرب  اونَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّن  قَْحلِاب إ  ْمُهءاَبَن  َکـْیَلَع  صُقَن  ُنَْحن  ( : ) 211  ) درک توالت 
ناـشیا هک  نادـب  تقیقح ؛  هب  ار  ناـشیا  هصق  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا  وـت  يارب  مییوـگ  یم  اـم  دـنک :  یم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

 . ار ناشیا  تیاده  ام  میدرک  دایز  دوخ و  راگدرورپ  هب  دندروآ  نامیا  هک  دندوب  ینادرمناوج 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  دیزی و  يوگتفگ 

نم تنطلـس  رـس  رب  درک و  نم  محر  عطق  وت  ردپ  نیـسح ،  دنزرف  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  سلجم  کی  رد  نیعل  دیزی 
 ، دنه هیواعم و  رسپ  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  درک ! نینچ  وا  اب  زین  ادخ  درکن ؛ نم  قح  تیاعر  دومن و  هعزانم 

لوسر ترـضح  مچرپ  بازحا  دـحا و  ردـب و  زور  رد  يوش  دـّلوتم  وت  هکنآ  زا  شیپ  دوب .  ام  دادـجا  ام و  اب  هتـسویپ  یهاشداپ  يربمغیپ و 
رب ياو  دوب .  وت  دج  ردپ و  تسد  رد  نارفاک  مچرپ  تشاد و  رارق  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دـج  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هنیآ ره  يا ،  هدش  بکترم  ییاهاطخ  هچ  يا و  هدرک  هچ  نم  تیب  لها  اهومع و  ناردپ و  ناردارب و  قح  رد  هک  ینادـب  رگا  دـیزی ،  يا  وت 
همطاف دنزرف  نیسح ،  نم  ردپ  رس  هک  يرادن  مرـش  ایآ  يروآ .  یمرب  الیواو  دایرف  ینیـشن و  یم  رتسکاخ  يور  رب  يزیرگ و  یم  اههوک  هب 

راـگدای وا  هکیلاـح  رد  تسا ،  هتخیوآ  امـش  رهـش  هزاورد  رد  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هشوـگ  رگج  مالـسلا و  هـیلع  یلع  و 
ربب غاب  نیا  هب  ار  وا  هک  درک  مکح  دوخ  نامزالم  زا  یکی  هب  دمآ و  مشخ  هب  ترضح  نآ  نانخـس  زا  نوعلم  دیزی  تسا .  تلاسر  ترـضح 
نوچ تخادرپ .  زامن  هب  زین  ترضح  دش و  ندنکربق  لوغشم  درب ،  غاب  هب  ار  ترـضح  نوعلم  نآ  نوچ  نک !  نفد  اجنآ  رد  نزب و  ندرگ  و 

داتفا و رد  ور  رب  دز و  يا  هرعن  وا  سپ  دروخ .  نیعل  نآ  رب  دش و  ادیپ  اوه  زا  یتسد  درک ،  ترضح  نآ  لتق  هدارا  دش و  غراف  ربق  ندنک  زا 
درک لقن  يو  يارب  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  تفر و  دوخ  دیلپ  ردپ  دزن  دید  ار  تلاح  نآ  نوچ  دیزی ،  رسپ  دلاخ ،  درپس .  مّنهج  نزاخ  هب  ناج 

(212  . ) دیبلط سلجم  هب  ار  ترضح  دننک و  نفد  تسا  هدنک  ترضح  يارب  هک  يربق  نامه  رد  ار  وا  هک  درک  مکح  نیعل  نآ  . 

داد ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لتق  روتسد  دیزی 

ام نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رتخد  همطاف  زا  فلتخم  قرط  هب  نارگید ،  سوواط و  نب  دّیس  دیفم و  خیش 
هب ار  رتخد  نیا  دیزی ،  يا  تفگ :  تساخرب و  ماش  لها  زا  ییوم  خرـس  درم  سپـس  درک .  تقر  ام  لاح  رب  ادتبا  دـندرب  دـیزی  سلجم  هب  ار 

نیکست ارم  ما  هّمع  مدیبسچ .  مالسلا  هیلع  بنیز  دوخ  هّمع  ياه  هماج  هب  مدیزرل و  دوخ  رب  سرت  زا  نم  درک .  نم  هب  هراشا  و  شخبب ،  نم 
نیا مناوت  یم  مهاوخب  رگا  تفگ  دیزی  دیرادن .  ار  يرما  نینچ  رایتخا  کیچیه  دیزی  وت و  نوعلم ،  يا  هک  درک  باطخ  یماش  نآ  هب  داد و 

ار دوخ  نطاـب  رفک  يور و  ردـب  اـم  نید  زا  هکنآ  رگم  درک ،  یناوـت  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بنیز  منکب .  ار  راـک 
مالـسلا هیلع  بنیز  دنتفر ! ردب  نید  زا  وت  ردارب  ردپ و  ییوگ ! ؟  یم  نخـس  نینچ  نم  اب  تفگ :  دش و  بضغ  رد  نوعلم  نآ  ینک .  راهظا 

یتفگ غورد  تفگ  نیعل  نآ  دیا .  هتفای  تیاده  نم  ردارب  ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب  دیشاب ،  هدش  ناملسم  رگا  وت  دج  ردپ و  وت و  تفگ : 
 . ییوگ یم  یهاوخ  یم  هچنآ  يا و  هدیدرگ  رورغم  دوخ  تنطلـس  هب  یهاشداپ و  نونکا  وت  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بنیز  ادـخ .  نمـشد  يا 

! دهد گرم  ارت  ادخ  وش ،  تکاس  تفگ :  دیزی  درک .  هداعا  ار  نخس  یماش  درف  نآ  رگید  راب  سپ  مهد .  یمن  وت  هب  یباوج  رگید  نم 
تیاه هدید  دنک و  عطق  ار  تنابز  ادخ  تخبدب ،  يا  وش  تکاس  هک  درک  باطخ  یماش  درف  نآ  هب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  رگید ،  یتیاور  هب 
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 . دنوش یمن  انز  دالوا  راکتمدخ  ایبنا  دالوا  دنادرگ ،  مّنهج  شتآ  يوس  هب  ارت  تشگزاب  دنادرگ و  کشخ  ار  تیاهتـسد  دنادرگ و  روک  ار 
ياهتسد و  انیبان ،  وا  ياه  هدید  لال ،  یماش  نابز  دینادرگ :  باجتسم  ار  وا  ياعد  یلاعت  قح  هک  دوب  هدشن  مامت  راوگرزب  نآ  نخـس  زونه 

هک یـسک  يازج  تسا  نیا  دـیناسر و  وت  هب  ایند  رد  ار  تتبوقع  زا  يا  هرهب  یلاعت  قح  هک  هللادـمحلا  تفگ  موثلک  ما  سپ  دـش ! کـشخ  وا 
ددرگ .  تلاسر  ترضح  مرح  ضّرعتم 

هیلع نیـسح  رتخد  همطاف  نآ  تفگ :  دـیزی  دنتـسیک ؟  ناشیا  هک  دیـسرپ  دـیزی  زا  یماـش  درف  مود  هبترم  رد  سوواـط ،  نب  دّیـس  تیاور  هب 
تفگ دیزی  بلاط ؟  یبا  نب  یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  تفگ :  یماش  مالسلا  هیلع  بلاط .  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  نز  نآ  تسا و  مالـسلا 

دینک یم  ریسا  ار  وا  هیرذ  دیـشک و  یم  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  دیزی ،  يا  داب  وت  رب  يادخ  تنعل  تفگ :  یماش  یلب .  : 
مکح و  منک ،  یم  قحلم  ناشیا  هب  زین  ارت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دیزی  دنگنرف .  ناریسا  ناشیا  متشادنپ  یم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب   ! ؟

(213  . ) دندرب نادنز  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  درک  رما  سپس  دندز .  ندرگ  ار  وا  هک  درک 

تراسا لاح  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يا  هزجعم 

ياشامت هب  داتـسیا و  داتفا .  لافطا  ناریـسا و  هب  شمـشچ  دنک ،  روبع  هبارخ  رانک  زا  دـمآ  تشاد  لغب  رد  ییوهآ  هچب  هک  يداّیـص  يزور 
یم وهآ  ام  دنتفگ  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  هب  دندرک ،  هدهاشم  ار  هرب  وهآ  هک  نانآ  تخادرپ .  تیب  لها  ناکدوک 

دصق تسابیز  لاخ و  طخ و  شوخ  نوچ  یلو  یلب ،  درک  ضرع  یشورف ؟  یم  ار  وهآ  هچب  نیا  ایآ  دندومرف  دایـص  هب  ترـضح  میهاوخ . 
بّجعت وا  داد .  مهاوخ  وت  هب  هّرب  وهآ  نیا  لـباقم  رد  یهاوخب  هچره  دـندومرف  ترـضح  مریگب .  رایـسب  ماـعنا  اـت  مربب  دـیزی  دزن  ار  وا  مراد 

هب هچنآ  درک  هدهاشم  داّیـص  دنداد .  وا  هب  دنتـشادرب و  ار  هبارخ  يولج  ياهگیر  زا  يدادعت  ترـضح  هک  دوب  هتفگن  يزیچ  زونه  و  دومن ، 
تفر .  دومن و  میدقت  ار  هّرب  وهآ  يدنسرخ  اب  تسا .  یتمیق  شزرا و  رپ  تارهاوج  هدش  هداد  وا 

وا زا  دیبلط و  ار  داّیص  دیزی  دیسر .  نیعل  دیزی  شوگ  هب  دش و  رـشتنم  ماش  رد  هک  يروط  هب  درک ،  وگزاب  نارگید  يارب  ار  هزجعم  نیا  يو 
تمارک کی  تروص  هب  ار  عوضوم  هدیدرگ و  ترضح  بُحم  هعیش و  يو  درک  هدهاشم  نوچ  و  دنک ،  لقن  شیارب  ار  نایرج  هک  تساوخ 

یلاها نیب  هچنآ  زا  شیب  ربخ  نیا  ات  دننک  نفد  دنشکب و  ار  داّیـص  داد  روتـسد  دنک ،  یم  ترـضح  هّجوتم  ار  مدرم  بولق  دیامن و  یم  نایب 
داّیـص ربق  رـس  هب  ترـضح  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ضرع  هب  عوضوم  هک  دشن  نادنچ  يا  هلـصاف  یلو  ددرگن .  اشفا  هدـش  رـشتنم 

(214  . ) دیدرگ جراخ  ربق  زا  داّیص  دش و  هتفاکش  ربق  هلصافالب  زیخرب ! تیاج  زا  ادخ  نذا  هب  دندومرف ،  هراشا  کی  اب  و  دندمآ ، 

يربک بنیز  هبطخ 

رایـسب ار  سلجم  ياضف  ّوج و  رگید  فرط  زا  و  دـید ،  دـح  نیا  ات  ار  دـیزی  یئایح  یب  تراـسج و  نوچ  مشاـه  ینب  هلیقع  بنیز  ترـضح 
دومرف :  تساخ و  اپب  دید  بسانم 

اوبذَک نا  ؤسلا ي  ؤاسا ا  َنیّذلا  ُۀبقاع  ناک  مث   ) ُلُوقَی َِکلذَک  ُهللا  َقَدَـص  َنیِعَمْجَا ،  ِِهلآ  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهللا  یَّلَـص  َو  َنیَملاعلا  بر  دـمحلا هللا 
(215 ( . ) َنو ؤِزْهَتْسَی  اِهب  اوناک  َو  ِهللا  ِتایآب 

ِهیَلَع َِکب  َو  ٌاناوَه  ِهللا  یَلَع  اِنب  نا  يراس  الا  ُقاُست  امَک  ُقاُسن  انْحَبْـصاَف  ِءامـسلا  َقافآ  ضرالا و  َراْطقَا  اْنیَلَع  َتذَـخَا  ُْثیَح  ُدـیزی  ای  تننظـضا 
ُرُومُالاو ٌۀَقَثْوَتْـسُم  ََکل  ایندلا  َْتیَاَر  ُْثیَح  اروُرْـسَم  َنالْذَج  َکِفْطع  ِیف  َتْرَظَن  َو  َکِْفنَِاب  َتْخمَـشَف  ُهَْدنِع  َكِرَطَخ  ِمظَِعل  َِکلذ  نا  َو  ًۀَـمارَک 
ْمِهِسُْفنال اْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امنا  اُورَفَک  نیذلا  نبَسْحَی  الَو   ) لج زَع و  ِهللا  َلْوَق  َتیِسَنَا  الْهَم  الْهَمَف  اُنناْطلُـس ،  َو  انُْکُلم  ََکل  افَـص  َنیِح  َو  ۀقـستم 

(216  ( . ) ٌنیِهُم ٌباذَع  مهل  امثا و  اُودادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اّمنِا 
ِتاَنب َُکقوَس  کئاماو و  َكَِرئارَح  َكُریدَْخت  ( 217  ) اقلطلا نبای  لدعلا  نما 
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ُلْهَا نهف  رشتسی  ٍدََلب  یلا  ٍدََلب  نم  ُءادْعالا  نهب  ُودَْحت  نهَهوجُو ،  َْتیَْدبَا  نه و  رُوتُس  تکته  دق  ایابس  ملَس  َو  ِِهلآ  َوِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  لوسر 
َْفیَک َو  یمح ،  نهتامح  ْنِم  َو ال  یلو  نهلاجر  ْنِم  نهعم  سیل  فیرشلاَو ،  یندلاو  ُدیِعَْبلاَو  بیرقلا  نههوجو  حفصتی  َو  ِِلقانَملاَو  لهانملا 

ُۀَبَقاُرم یَجتُْری 
ِنآَنَشلاَو ِفَنَشلِاب  انیلا  َرَظَن  ْنَم  ِْتیَبلا  لها  انـضغب  یف  اطبتـسی  َْفیَک ال  َو  ادهـشلا ،  امد  نم  ُهُمَْحل  َتَبَن  َو  ِءایکزالا  ( 218  ) دابکا ُهُوف  َظَِفل  ْنَم 

مظعتسم :  َو ال  مثءاتم  َْریَغ  ُلوقَت  مث  ناغضالاو  نحالاو 
احرف اّولَهَتْساَو  اّولَهَال 

ْلَُشت ُدیزَی ال  ای  اولاق  مث 
ُۀَفاّشلا ِتَلَـصْءاَتْساَو  ُۀحْرُقلا  ِتَءاَکَن  ْدَق  َو  َِکلذ  ُلوقَت  َْفیَکَو ال  َِکتَرَـصْخِِمب  اُهتُْکنَت  ۀنجلا  ِلْهَا  ِبابَـش  ِْدیَـس  ِهللاِْدبَع  ِیبَا  ایانَث  یلَع  ٌایِحَْتنُم 

 ، ْمِهیِداُنت َکَّنَا  َتْمَعَز  َکِخایْـشَِاب  ُِفتْهَت  َو  ِبلَّطُملاِْدبَع ،  ِلآ  ْنِم  ِضْرَالا  َمُوُجن  َو  َمَّلَـس  َو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّیِّرُذ  َءامِد  َِکتَقارِِاب 
َْتلَعَف .  ام  َْتلَعَف  َو  َْتُلق  ْنُکَت  َْمل  َو  َتْمََکب ،  َو  َْتللَش  َکَّنَا  َّنَّدَوََتلَو  ْمُهَدِرْوَم  ٌاکیِشَو  َّنَدِرَتَلَف 

َکَمَْحل ّال  َتْزَزَح إ  َو ال  َكَْدلِج  ّال  َتیَرَف إ  ام  ِهللاَوَف  انَتامُح ،  َلَتَق  َو  اَنءامِد  َکَفَس  ْنَِمب  َکَبَـضَغ  ُْللْحاَو  انِِملاظ  ْنِم  ْمِقَْتناَو  انِّقَِحب  ْذُخ  َّمُهللا 
ْمُهَثْعَش َُّملَیَو  ْمُهَلْمَـش  ُهللا  ُعَمْجَی  ُْثیَح  ِِهتَمُْحل  ِِهتَْرتِع و  ِیف  ِِهتَمْرُح  ْنِم  َتْکَهَْتناَو  ِِهتَّیّرُذ  ِءامِد  ِکْفِـس  ْنم  َْتلَّمََحت  اِمب  ِهللا  ِلوسَر  یلَع  َّنَدِرََتل  َو 

ُهللا یّلَـص  ٍدّمَحُِمبَو  ٌامِکاح  ِهللاِاب  یفَک  َو  ( 219 () َنوقَزُْری ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءایْحَا  َْلب  اتاْومَا  ِهللا  ِلیبَس  یف  اوِلُتق  َنیّذلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  ) ْمهِّقَِحب َذُـخْءاَی  َو 
اناکَم ٌّرَش  ْمُکُّیَاَو  الََدب  َنیِملاظلل  َْسِئب   ، ) َنیِِملْسُملا ِباقِر  ْنِم  َکَنَّکَم  َو  ََکل  يّوَس  ْنَم  ُمَْلعَیَس  َو  ٌاریهَظ  َلیئْربَِجب  َو  ٌامیِصَخ  َمّلَس  َو  ِهلآِو  ِْهیَلَع 

(220 ( . ) اْدنُج ُفَعْضَاَو 
يّرَح َروُدُّصلاَو  يْربَع  َنُویُعلا  َّنِکل  َکَخِیبَْوت ،  ُِرثْکَتْسَا  َکَعیِْرقَت و  ُمِظْعَتْسَا  َو  َكَرْدَق  ُرِغْصَتْسَال  ّینِا  َکَتَبَطاُخم  یِهاوَّدلا  َّیَلَع  ْتَّرَج  ِْنَئل  و 

َو انِموُحل  ْنِم  ُبَّلحَتَت  ُهاْوفالاَو  اِنئامِد  ْنِم  ُفِْطنَت  يِدـْی  الا  ِهِذـهَف  ِءاقَلُّطلا ،  ِناْطیّـشلا  ِبْزِِحب  ِءابَجُّنلا  ِهللا  ِبْزِح  ِْلتِقل  ِبَجعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلاَف  الَا  ، 
ُلِعارَفلا .  ُتاهَُّما  اهُرِّفُعت  َو  ُلِساوَعلا  اُهباْتنَت  یِکاوَّزلا  ُرِهاوَّطلا  ُثَثُجلا  َکِلت 

ِْهیَلَع َو  یکَتْشُْملا  ِهللا  َیل  َو إ  ( 221 ( ) ِدِیبَْعِلل ٍماّلَِظب  َکُّبَر  امو   ) َكادَی ْتَمَّدَق  ام  ّالا  ُدَِجت  َْنیِح ال  ٌامَرغَم  ٌاکیِـشَو  اِنب  َدِجََتل  امَنْغَم  انَتْذَخَّتَا  ِِنَئل  َو 
 ، اهَراع ُْکنَع  ُضَحَْرت  الَو  انَدَمَا  ُكِرُْدت  الَو  انَیْحَو  ُتیُِمت  َو ال  انَرْکِذ  وُحْمَت  ِهللاَوَف ال  َكَدْهُج  ْبِصان  َو  َکَیْعَس  َعْساَو  َكَْدیَک  ْدِکَف  ُلَّوَعُْملا 

َنیِملاّظلا . ) یَلَع  ِهللا  ۀَنَْعل  الَا   : ) يدانُملا يِداُنی  َمْوَی  ٌدََدب ؟  ّال  َکُعْمَج إ  َو  ٌدَدَع ،  ّال  َکُماّیَا إ  َو  ٌدَنَف  ّال  َُکیْءاَر إ  ْلَه  َو 
ُمَُهل َبِجوی  َو  َباوَّثلا  ُمَُهل  َلِمُْکی  ْنَا  َهللا  ُلُءاْسن  َو  ِۀَمْحَّرلاَو ،  َداهَّشلِاب  انِرِخِالَو  ةرفْغَْملاَو  ةداعّـسلاب  انلَّوِال  َمَتَخ  يّذلا  َنیَملاعلا  ِّبَر  ِهللاُدْـمَْحلاَو 

( 222  . ) ُلیِکَولا َمِْعن  َو  ُهللااَُنبْسَح  ٌدُودَو ،  ٌمیِحَر  ُهَّنِا  َۀفالِخلا  اْنیَلَع  َنِسُْحی  َو  َدیزَْملا 
مالسلا :  هیلع  يربک  بنیز  هفیرش  هبطخ  همجرت 

تبقاع دومرف :  هک  تفگ  تسار  یلاعت  يادخ  اداب  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  دزس  ار  ییادخ  ساپس 
شیوخ نامگ  هب  هک  نونکا  دیزی ،  يا  دنتفرگ .  هرخس  هب  ار  نآ  هدومن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دوب  نیا  دندرک ،  تشز  راک  هک  نانآ 
يدروآ رد  شدرگ  هب  ناریسا  دننامه  ار  ام  و  يا ،  هتسب  ام  يور  هب  ار  هراچ  هار  نامسآ و  قافآ  نیمز و  راطقا  هار  يا و  هتفرگ  تخس  ام  رب 

زا سپ  تسادـخ ! ؟  دزن  رد  وت  يوربآ  رطاخ  هب  يزوریپ  نیا  و  تسا ! ؟  هتخاس  لـیلذ  راوخ و  ار  اـم  زیزع و  ار  وت  ادـخ  هک  يرادـنپ  یم  ، 
ار وت  ياهراک  و  هدروآ ،  يور  وت  هب  ایند  هک  ناداش  مّرخ و  یلاـب  یم  دوخ  هب  و  يرگن !  یم  ّربکت  بجع و  رظن  اـب  یمارخ و  یم  ربک  يور 

 ! تسا هداد  صاصتخا  وت  هب  ار  ام  تموکح  هتسارآ و 
نانآ هب  هک  یتلهم  دنتفر  رفک  هار  هب  هک  نانآ  دـننکن  نامگ   : ) دومرف هک  يا  هدرک  شومارف  ار  یلاعت  يادـخ  مالک  ایآ  رت ! هتـسهآ  یکدـنا 
لیلذ راوخ و  تسا  یباذـع  ار  نانآ  دـنیازفیب و  یـشکرس  رب  ات  میهد  یم  ناحتما  يارب  تلهم  هکلب  دوب ،  دـهاوخ  رتهب  ناـنآ  لاـح  هب  میهد 

هدننک . 
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایگ  درپ  یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  لدع  زا  ایآ  ام ! گرزب  دج  هدش  دازآ  رـسپ  يا 
اهنادـب مشچ  مدرم  هک  ییاشگب  ار  ناـنآ  تروص  يردـب و  ار  اـهنآ  يوربآ  هدرپ  يربب ! ؟  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  هدرک و  ریـسا  ار  هلآ  و 

هن رواـی و  هـن  تـسین ،  ناـشهارمه  هـب  یـسک  ناـنآ  نادرم  زا  دـنرگنب ،  ار  اـهنآ  هرهچ  فیرـش ،  هیاـمورف و  رود و  کـیدزن و  و  دـنزود ، 
يراکددم .  هن  هدنرادهگن و 

! ؟  هدییور نادیهش  نوخ  زا  شتـشوگ  هدیوج و  ار  ناکاپ  رگج  شردام  هک  یـسک  يراسگمغ  يزوسلد و  هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ 
رب ار  دوخ  و  يرامـشن ،  يزیچ  ار  گرزب  هانگ  نیا  و  دـشابن ،  دـیعب  تسا  هتخود  ام  هب  ینمـشد  مشچ  هتـسویپ  هک  سک  نآ  زا  راتفر  نیا  و 

ار وت  هنامحر  یب  راتـشک  ات  ینک  ار  ناشروضح  ياّنمت  تاهابم و  شیوخ  رفاک  دادجا  هب  و  يرادـنپن ،  راکهزب  تشز  دنـسپان و  رادرک  نیا 
ییوگن ینکن و  نینچ  ارچ  و  ینز !  یم  تشهب  ناناوج  دّیس  هللادبع  یبا  نادند  بل و  رب  بوچ  اب  و  دننک ! رّکشت  وت  زا  دنوش و  داش  دننیبب و 

لآ زا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  نوخ  یتخوس و  یتخاـس و  نک  هشیر  ار  شا  هشیر  يدرک و  روساـن  ار  تحارج  نیا  هک 
یناوخ .  یم  ار  شیوخ  ناگتشذگ  نونکا  یتخیر و  دندوب -  نیمز  يور  ناگراتس  بلطملادبع و 

لال و تنابز  دوب و  هدش  کشخ  تتـسد  شاک  يا  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  نانآ  هب  مه  وت  هکدرذـگن  يرید  هک  درک  دـیاب  ییابیکش 
 !! يداد یمن  ماجنا  ار  تشز  راک  نآ  يدروآ و  یمن  نابز  رب  ار  نخس  نآ 

 ! تسرف ورف  ار  دوخ  باذع  مشخ و  دنا  هتخیر  ام  نوخ  هک  ناراکمتس  نیا  رب  ریگب و  نانیا  زا  ار  ام  ماقتنا  ناتسب و  ار  ام  ّقح  اهلاراب !
اب درک  یهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  و  يدرک ؛  هراپ  هراپ  ار  دوخ  ندب  تشوگ  یتفاکـش و  ار  دوخ  تسوپ  هک  دیزی ! يا  دنگوس  ادخ  هب 
 ، يدرب يریسا  هب  ار  وا  نادنزرف  يدیرد و  ار  وا  تمرح  هدرپ  یتخیر و  ار  ترضح  نآ  نامدود  نوخ  يراد ،  شود  رب  هک  ینیگنس  راب  نآ 

هدرم دنا  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادنپم  و   ، ) دناتسب ار  اهنآ  داد  هدرک و  لّدبم  ّتیعمج  هب  ار  نانآ  یناشیرپ  دنوادخ  هک  ییاج  رد 
نابیتشپ لیئربج  تسوا و  مصخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکاح و  دنوادخ  هک  سب  نیمه  دنروخ ) یم  يزور  ادخ  دزن  هدنز و  هکلب  دنا 

دب هچ  ناراکمتس  شاداپ  هک  تفای  دهاوخ  يدوزب  درک  ّطلسم  نیملـسم  رب  ار  وت  تخاس و  راومه  وت  يارب  ار  هار  هک  سک  نامه  تسوا و 
تسا .  رتناوتان  کی  مادک  هاپس  رتدب و  امش  زا  کی  مادک  هک  تسناد  دهاوخ  و  تسا ،  یشاداپ 

رایسب ار  وت  مناد و  یم  گرزب  ار  وت  شنزرـس  زیچان و  ار  وت  شزرا  نم  اّما  میوگ ،  نخـس  وت  اب  هک  درک  نینچ  نم  اب  راگزور  بئاصم  رگا 
ناطیـش بزح  تسد  هب  ادخ  بزح  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یـسب  تسا ،  نازوس  اهلد  نایرگ و  اه  هدـید  منک ! ؟  هچ  منک ،  یم  شهوکن 

ار رّهطم  كاپ و  ياهندب  نآ  دتفیب و  نوریب  امـش  ناهد  زا  ام  ندب  تشوگ  ياه  هراپ  دکچب ،  امـش  ياه  هجنپ  زا  ام  نوخ  و  دـنوش ،  هتـشک 
!! دنریگ رارق  نادد  ماد و  هاگرذگ  دنبایرد و  نابایب  یشحو  ياهگرگ 

اور متـس  ناگدـنب  رب  ادـخ  تفاـی ،  یهاوـخ  يا ،  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  و  تسا ،  تمارغ  وـت  يارب  ادرف  یناد  یم  تمینغ  زورما  هچنآ 
یـششوک ره  امنب و  یناوت  یم  هک  یـشالت  ره  نکب و  يراد  هک  یگنرین  ره  سپ  میوج ،  یم  دامتعا  وا  رب  منک و  یم  هوکـش  وا  هب  درادن ، 

گنن هکل  دیـسر و  یهاوخن  زگره  ام  لالج  هب  و  درک ،  یناوتن  وحم  ار  ام  یحو  اهلد و  زا  ار  ام  دای  دنگوس  ادخ  هب  ریگ ،  راک  هب  يراد  هک 
دهاوخ یناشیرپ  هب  وت  ّتیعمج  كدـنا و  وت  تلود  نامز  رادـیپان و  رابتعا و  یب  وت  رظن  يءار و  تسـش ،  یناوتن  دوخ  نماد  زا  ار  متـس  نیا 

نیملاعلا . )  ّبر  هللادمحلاو  نیملاظلا  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الءا   : ) دنز دایرف  یفتاه  هک  زور  نآ  رد  دیشک ، 
رجا ار  نانآ  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دز و  مقر  تمحر  تداهـش و  هب  ار  ام  رخآ  شزرمآ و  تداعـس و  هب  ار  اـم  لوا  هک  ار  يادـخ  ساـپس 

لّکوت وا  رب  طقف  تسا و  نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  و  تسا ،  يا  هفیلخ  وکین  ام  رب  وا  دوخ  دـییازفیب ،  نانآ  شاداپ  رب  دـنک و  تیانع  لیزج 
مینک .  یم 

مینارذگب ؟  ریشمش  مد  زا  ار  ناشیا  تسیچ ؟  ناریسا  نیا  هرابرد  امش  رظن  تفگ :  درک و  نایماش  هب  ور  دیزی  هاگنآ 
شکب .  ار  ناشیا  تفگ :  وا  نامزالم  زا  یکی 
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(224  . ) نک نامه  درک ،  یم  هچ  نانآ  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  نیبب  تفگ :  ( 223  ) ریشب نب  نامعن 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

هارمه هک  ار  تارّدـخم  مامت  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  ترـضح  نیعل  دـیزی  دـندرک ،  ماـش  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هکنآ  زا  سپ 
سلجم لها  هب  دـیدرگ  بکترم  بانج  نآ  سدـق  تحاس  هب  هک  یمارتحا  کته  اذـیا و  زا  سپ  دـیبلط و  دوخ  سلجم  هب  دـندوب  ترـضح 
تراسا نامـسیر  رد  دـینک ،  یم  هظحالم  هک  یناکدوک  نانز و  نیا  نونکا  و  دنتـشک .  امامت  ار  اهنیا  نادرم  مداد  روتـسد  نم  تفگ :  دوخ 

هیلع یلع  لسن  زا  ات  دننزب  ندرگ  ار  اهنآ  یمامت  هدب  روتـسد  دـنتفگ  همه  منک ؟  هچ  نانآ  اب  نم  دـییوگ  یم  امـش  دنـشاب ،  یم  راتفرگ  نم 
(225  . ) دنامن یقاب  رفن  کی  دندوب  هیواعم  تردپ  وت و  هنیرید  نمشد  هک  مالسلا 

جنپ یتیاور  هب  هام و  دنچ  لاس و  ود  وا  رمع  نینـس  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  دنداد ،  ار  اوتف  نیا  دـیزی  سلجم  لها  هکنآ  ضحم  هب 
 : دومرف یهلا  دمح  زا  سپ  تفرگ و  رارق  دـیزی  تخت  لباقم  تساخرب  ( 226  ) دـندوب هدروآ  ماش  هب  ار  ناشیا  ارـُسا  وزج  دوبن و  شیب  لاس 

منک .  تبحص  هملک  دنچ  نم  یهد  هزاجا  رگا  دیزی ، 
دنرتدب مه  نوعرف  نانیشنمه  زا  وت  سلجم  لها  دومرف :  ییوگب ؟  یهاوخ  یم  هچ  وگب  تفگ :  درک و  بّجعت  ترضح  نآ  تئرج  زا  دیزی 

هب ار  اهنآ  دنتفگ  منک ؟  هچ  نانآ  اب  تفگ  درک و  تروشم  نوراه  یسوم و  ترضح  هب  عجار  دوخ  سلجم  لها  اب  هک  ینامز  نوعرف  اریز  . 
مامت دـنتفگ  اهنآ  يدومن ،  تروشم  ام  هب  عجار  شیوخ  سلجم  لها  اب  وت  هک  ینامز  نکل  وشم ،  نانآ  ضّرعتم  راذـگاو و  ناشدوخ  لاـح 

تسا .  هتفهن  يّرس  رما  نیا  رد  و  نزب ،  ندرگ  ار  ام 
نکلو دندوب  هداز  لالح  همه  نوعرف  سلجم  يامدن  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  تسا ؟  هتفهن  يّرـس  هچ  تفگ :  دـیزی 

ار ناربمغیپ  دالوا  ناربمغیپ و  دشک  یمن  ینعی  ءایعد . ) الا  دالوءا  ّال  مهدالوءا إ  ءایبن و  الا  لتقیالَو   . ) دنشاب یم  انزلادلو  همه  وت  نانیشنمه 
(227  . ) انزلادلو دالوا  رگم 

(228  . ) دنرب نوریب  سلجم  زا  ار  نانآ  داد  روتسد  سپ  تخادنا ،  ریز  هب  رس  دیزی 
هیلع دیشک :  دایرف  همطاف  دنتـشادن ،  لمحت  بات  رگید  دندرک  یم  هاگن  ردپ  رـس  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  هنیکـس  همطاف و 
دنلب نارضاح  هیرگ  هلان و  يادص  راب  رگید  هک  ینک ) ؟  یم  ریسا  ار  ربمایپ  نارتخد  دیزی ! يا  ( )! ؟  ایابَس ِهللا  ِلوسَر  ُتاَنب  دیزی ! ای   ) مالـسلا

دیسر .  یم  شوگ  هب  سلجم  فارطا  زا  ضارتعا  ياه  همزمز  دش و 
تفر درک و  ناریو  هرابکی  ار  ماش  دمآ  بنیز 

تفر درک و  ناریح  شیوخ  راک  زا  ار  ملاع  لها 
الب ماش  هفوک و  ات  البرک  نیمز  زا 

تفر درک و  نایامن  حتف  اپ ،  داهنب  اجکره 
اونین يارجام  زا  یضترم  ناسل  اب 

تفر درک و  ناونع  هفوک  ردنا  زوسناج  يا  هبطخ 
دومن قح  نید  تابثا  ازفناج  مالک  اب 

تفر درک و  نامیا  لها  رادتسود  ار  یملاع 
ریلد يامظع  يوناب  نآ  هک  میوگ  یم  شاف 

تفر درک و  ناساره  ار  نمشد  شیوخ  نایب  زا 
دیدب ار  قطان  نآرق  نآ  وچ  ین  زارف  رب 
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تفر درک و  نآرق  ریسفت  نیرق  یب  نآ  لمع  اب 
بالقنا ون  زا  درک  اپرب  ماش  راید  رد 

تفر درک و  ناینب  تسس  ار  متس  لها  رگنس 
دیزی خاک  رد  دومرف  نایب  اّرغ  يا  هبطخ 

تفر درک و  ناریو  هشیر  زا  ار  دادبتسا  خاک 
نالدرفاک رب  درک  تّجح  مامتا  بطخ  نیز 

تفرو درک  نارین  ران و  ّقحتسم  ار  نیبصاغ 
راکشآ تقیقح  دش  شدنسپ  قح  مالک  زا 

تفر درک و  نادزی  فاطلا  لماش  ار  ّقح  لها 
دورو تقو  رد  دوب  ترشع  شیع و  قرغ  ماش 

تفر درک و  نابیرغ  ماش  ار  ماش  نتفر  تقو 
داد ياج  هبارخ  رد  ندرم  دعب  ار  هش  تخد 
تفر درک و  ناهنپ  هناریو  ۀشوگ  رد  ار  جنگ 

نید ناطلس  رتخد  رازم  رب  لد  شتآز 
تفر درک و  نازورف  یعمش  نیرخآ  عادو  رد 

نزحلا تیب  دراو  دش  یم  هکنوچ  لد  مغ  اب 
تفر درک و  نالان  نوزحم و  ار  هتسخلد  يورس )  )

ادخ ریش  رتخد 

یتساربک بنیز  لامج  زا  نشور  ماش ، 
یتساجنیا ادخ  سومان  هک  نکفاریز  هب  رس 
ار ماش  كانبات  نامسآ  اشامت  نک 

یتسادیپ قفا  زا  تمصع  جرب  باتفاک 
رگم ارحص ،  نیا  رد  ناریش  هرهز  هدرک  بآ 

یتسارحص نیا  رد  هتفخ  ادخریش  رتخد 
نسح ییابیکش  رد  نیسح و  نوچ  تعاجش  رد 

یتسالعا یلاع  یلع  نوچ  تغالب  رد 
شوگ هب  دیآ  ماش  رازلگ  زا  قح  غرم  همغن 

یتسازفا حور  زیگناروش و  همغن  ار  قح  غرم 
ار ماش  نامسآ  شلامج  اب  نشور  درک 

(229  ) یتسارهز هرهز  ییوگ  هرهچ  غورف  زک 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  هبطخ 
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دیزی دـناوخب ،  هبطخ  دجـسم  رد  دـهد  هزاـجا  وا  هب  هعمج  زور  رد  هک  دومن  تساوـخرد  دـیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
نیسح یلع و  هب  دناوت  هچره  داد  روتسد  داتـسرف و  ربنم  هب  ار  دوخ  رودزم  يابطخ  زا  یکی  دیزی  دیـسر  ارف  هعمج  زور  نوچ  داد ؛ تصخر 

درک .  نینچ  بیطخ  نآ  و  دنارب ،  نخس  دیزی  نیخیش و  شیاتس  رد  دیامن و  تناها  مالسلا  هیلع 
ماما هب  هک  يا  هدعو  زا  دیزی  دناوخب ،  هبطخ  ات  دهد  تصخر  وا  هب  هدومن و  افو  دوخ  هدعو  هب  ات  تساوخ  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

یم هچره  ات  راذـگب  دراد ؟  يریثءات  هچ  درم  نیا  هبطخ  تفگ :  شردـپ  هب  نیعل  دـیزی  رـسپ  هیواعم  درکن .  لوبق  دـش و  نامیـشپ  دوب  هداد 
دیوگب .  دهاوخ 

ۀبطخ هک  مسرت  یم  نآ  زا  دنرب ،  یم  ثرا  هب  مه  زا  ار  تحاصف  ملع و  نانآ  دیناد ،  یمن  ار  نادناخ  نیا  ياهتّیلباق  امش  تفگ :  نیعل  دیزی 
(230  . ) ددرگ ام  ریگنابیرگ  نآ  لابو  دزیگنارب و  هنتف  رهش  رد  وا 

ربنم هب  زین  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ات  دنتـساوخ  هنارـصم  نیعل  دیزی  زا  مدرم  دز و  زاب  رـس  داهنـشیپ  نیا  لوبق  زا  نیعل  دیزی  تهج  نیمه  هب 
دور . 

! دشاب هدرک  اوسر  ار  نایفسوبا  نادناخ  نم و  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  دورف  دور ،  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ :  نیعل  دیزی 
! ؟  درک دناوت  هچ  ناوجون  نیا  دش :  هتفگ  نیعل  دیزی  هب 

دنا .  هتشادرب  ملع  اب  ار  ناشماک  یکدوک  رد  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  تفگ :  نیعل  دیزی 
دور .  ربنم  هب  ماما  هک  درک  تقفاوم  دیزی  نایماش ،  يراشفاپ  رثا  رد  هرخ  الاب 

دندش رارق  یب  دنتسیرگ و  مدرم  همه  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  هاگنآ 
دومرف :  . 

اّنِم ناب  اِنلُّضف  َو  َنینِمْؤُْملا ،  ِبوُلق  ِیف  َۀَّبَحَملاَو  َۀَعاجُّشلاَو  َۀَحاصَفلاَو  َۀَحامَسلاَو  َْملِْحلاَو  َْملِْعلا  انیِطُْعا  ٍْعبَِسب :  اَِنلُّـضف  َو  اّتِـس  انیِطُْعا  ُساّنلا ! اهُّیَا 
ۀّمُالا .  ِهِذه  اْطبِس  اّنِم  َو  ِِهلوسَر  ُدَسَا  َو  ِهللا  ُدَسَا  اّنِم  َو  ُراّیَّطلا  اَّنِم  َو  ُقیّدِصلا  اّنِم  َو  ادّمَُحم  َراتخُملا  َّیبّنلا 

یبَسَن .  َو  یبَسَِحب  هتءابنا  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ینَفَرَع  ْدَقَف  ِینَفرَع  ْنَم 
ُْریَخ ُْنبَا  اَنَا  يدَتْراَو ،  رزتئا  ِنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَا  ادِّرلا ،  ِفارطِاب  َنْکُّرلا  َلَمَح  ْنَم  ُْنبَا  اَنَا  افّـصلاَو ،  َمَْزمَز  ُْنبَا  اَنَا  ینِم ،  َو  ۀـکم  ُْنبَا  اَنَا  ُساّنلا ! اهُّیَا 

َلَعَْتنا ِنَم 
ِِهب َيِرُْـسا  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ءاوَهلا ،  ِیف  ِقاُربلا  یَلَع  َلِمُح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبَا  اَنَا  یَّبلَو ،  جـح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَا  یعَـس ،  َو  َفاـط  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اـَنَا  یفَتْخاَو ، 

ینْداْوَا ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلدَتَف  انَد  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  یهَْتنُْملا ،  ةَرْدِس  یِلا  ُلیئْربَج  ِِهب  َغََلب  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  یْصق ،  الا  ِدِجْسَملا  یِلا  ِمارَحلا  ِدِجْسَملا  َنِم 
ْنَم ُْنبا  اَنَا  یضَتْرُملا ،  ٍیلَع  ُْنبا  اَنَا  یفطْصُْملا ،  ٍدّمَُحم  ُْنبا  اَنَا  یحْوَا ،  ام  ُلِیلَجلا  ِْهَیِلا  یحْوَا  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ءامّسلا ،  ِۀَکئالَِمب  یّلَص  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ، 

هللا الا  هلا  ال  اُولاق :  یّتَح  ِقلَخلا  َمیِطارَخ  َبَرَض 
َۀَفْرَط ِهللاِاب  ْرُفْکَی  َْمل  َو  ِْنیَنُح  َو  ٍرْدَِبب  َلَتاق  َو  ِْنیَتَْعیَبلا  َعَیَاب  َو  ِْنیَتَرْجِهلا  َرَجاه  َو  ِْنیَْحمُِرب  َنَعَط  َو  ِْنیْفیَِسب  ِهللا  ِلوُسَر  ْيدَی  َْنَیب  َبَرَض  ْنَم  ُْنبا  اَنَا 

َو َنِیئاّکَبلا  ِجات  َو  َنیِدباعلا  ِْنیَز  َو  َنیِدِهاجُملا  ِرُون  َو  َنیِملْـسُْملا  ِبُوسْعَی  َو  َنیِدِْحلُملا  ِعِماقَو  َنّییبّنلا  ِثِراو  َو  َنینِمْؤُملا  ِحـِلاص  ُْنبا  اَنَا  ٍْنیَع ، 
لِیئاکیِِمب .  ِروْصنَْملا  لیئَْربَِجب ،  ِدّیَؤُملا  ُْنبا  اَنَا  َنیِملاَعلا ،  ِّبَر  ِلوسَر  َنیِسای  ِلآ  ْنِم  َنیِمئاقلا  ِلَْضفَا  َو  َنیِِرباّصلاِرَبْصَا 

ٍشیَُرق ْنِم  یـشَم  ْنَم  ُرَْخفَا  َو  َنِیبِصاّنلا ،  ُه  َءادـْعَا  ِدِـهاجُملاَو  َنیِطِـساقلاَو  َنِیثِکاّنلاَو  َنِیقِراملا  ِِلتاق  َو  َنیِملْـسُْملا  ِمَرَح  ْنع  یِماـحُملا  ُْنبَا  اـَنَا 
ْنِم ٌمْهَـس  َو  َنیکِرْـشَملا ،  ُدـیبُم  َو  َنیدَـتْعُملا  ُمِصاق  َو  َنیِقباّسلا ،  ُلَّوا  َو  َنِینِمْؤُملا ،  َنم  ِِهلوسَِرل  َو  َباجَتْـساَو ِهللا  َباـجَا  ْنَم  ُلَّوَا  َو  َنیِعَمْجَا ، 

 ، ٌّیَِهب ٌّیِخَس ،  ٌحمَس ،  ِهِْملِع ،  ُۀَْبیَع  َو  ِهللا  ِۀَمْکِح  ُناتُْسب  َو  ِهللاِْرمَا  ُّیلَو  َو  ِهللا  ِنیِد  ُرِصان  َو  َنیِدباعلا  ِۀَمْکِح  ُناِسل  َو  َنیِقفانُملا ،  یَلَع  ِهللا  یِمارَم 
ْمُهَتْبثاَو اَنانِع  ْمُهَُطبْرَا  ِبازْحَالا ،  ُقِّرفم  َو  ِبالْصالا  ُعطاق  ٌماّوَق ،  ٌبَّذَهُم ؛ ٌماّوَص ،  ٌِرباص ،  ٌمامُه ،  ٌمادْقِم ،  ٌّیِـضَر ،  ٌّیِحَْطبَا ،  ٌیِکَز ،  ٌلُولَهب ، 

َو یحّرلا ،  َنْحَط  ُۀـّنِعَالا  َِتبُرَق  َو  ُۀّنِـس  الا  ِتفلَدْزلا  اِذِا  ِبورُحلا  ِیف  ْمُُهنَحْطَی  ٌلِساب ،  ٌدَـسا  ًۀَمیِکَـش ،  ْمُهُّدـشَا  َو  ًۀَـمیزَع  ْمُهاـْضمَا  َو  اـنانِج ، 
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ِمیِشَهلا ،  ِحیّرلا  َْورَذ  اهِیف  ْمُهُؤَرْذَی 
ٌّيِرِجاهُم .  ٌّيرَجَش  ٌّيِدُُحا  ٌّيِرِْدب  ٌِّیبَقَع  ٌّیْفیخ  ٌّینَدَم  ٌّیّکَم  ِقارِعلا ،  ُْشبَک  َو  ِزاجِحلا  ُْثَیل 

ٍِبلاط .  یبَا  ُنب  ُّیلَع  يّدَج  َكاذ  ِْنیَسُْحلاَو ،  ِنَسَحلا  ِْنیَْطبِّسلاوبَا :  َو  ِْنیَرَعشَملا  ُثِراو  اُهْثَیل ،  یغَولا  َنِم  َو  اهُدّیَس ،  ِبَرَعلا  َنِم 
ِءاسّنلا .  ِةَدّیَس  ُْنبا  اَنَا  ءارْهَّزلا ،  َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَا  َلاق :  ّمث 

 : ُنِّذَؤُملا َلاق  اّمَلَف  َمالَکلا ،  َعَطَقَف  َنِّذَؤُملا  َرَمَءاَف  ًۀَْنِتف  َنوکَی  ْنَا  ُدـیزَی  َیِـشَخ  َو  ِبیِحَّنلاَو ،  ِءاُکبلِاب  ُساّنلا  َّجَـض  یّتَح  انَا ،  انَا  ْلوقَی :  ْلَزَی  ْمَلَف 
َو يِْرعَش  اِهب  َدِهَش  ِْنیَسُحلا :  نب  ِیلَع  َلاق  ُهللا ،  الا  هلاال  نا  ُدَهْشَا  نذ :  ؤملا  لاق  اّمَلَف  ِهللا ،  َنِم  ُرَبْکَا  َء  یَـش  ال  ٌِّیلَع :  لاق :  ُرَبْکَا ،  ُهللا  رَبْکَا  ُهللا 
ْمَا يِّدَـج  اذـه  ٌدّـمَُحم  َلاقَف :  دـیزَی  یِلا  ِرَْبنِملا  ِقْوَف  ْنِم  َتَفَْتِلا  ِهللا ،  ُلوسَر  ادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْـشَا  ُنِّذَؤُملا :  َلاـق  اَـمَلَف  یمَد ،  َو  یمَْحل  َو  يِرََـشب 

ُهَتَْرتِع ؟  َْتلَتَق  َِملَف  يدج  ُّهنَا  َتْمَعَز  ْنِا  َو  َتْرَفَک  َو  َْتبِذَک  دَقَف  َكُّدَج  ُهَّنَا  َتْمَعَز  ْن  إَف  ُدیزَی ؟  ای  َكُّدَج 
مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هفیرش  هبطخ  همجرت 

ملع تشاد  ینازرا  ام  هب  تسا ؛  هدیشخب  تلیضف  نارگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  هدومرف و  اطع  تلـصخ  شـش  ام  هب  دنوادخ  مدرم !  يا 
 ، مالسا گرزب  ربمایپ  هکنیا  هب  داد  يرترب  نارگید  رب  ار  ام  و  ار ؛ نینم  ؤم  بولق  رد  ّتبحم  تعاجـش و  تحاصف ،  تواخـس ،  يرابدرب ،  ، 

ماما نسح و  ماما  و  هزمح ، )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  راّیط ،  رفعج  مالـسلا ، )  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما   ) قیّدص
(231  . ) داد رارق  ام  زا  ار  مالسلا  هیلع  مرکا  لوسر  راوگرزب  دنزرف  ود  نیسح 

یم نانآ  هب  ار  دوخ  منادناخ  ناردپ و  یفرعم  اب  دنتخانشن  ارم  هک  نانآ  يارب  و  تخانـش ،  هک  تخانـش  ارم  سکره  هاتوک )  یفرعم  نیا  اب  )
مناسانش . 

رد لمح و  دوخ  يادر  اب  ار  دوس  الارجح  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  میافـص ،  مزمز و  دـنزرف  نم  میاـنم ،  هّکم و  دـنزرف  نم  مدرم !  يا 
دنزرف نم  متسه ،  نایوگ  هیبلت  ناگدننک و  جح  نیرتهب  دنزرف  نم  مناگدننک ،  یعس  فاوط و  نیرتهب  دنزرف  نم  دومرف ،  بصن  دوخ  ياج 

هک منآ  دنزرف  نم  درک .  ریس  یصقالا  دجـسم  هب  مارحلادجـسم  زا  بش  کی  رد  هک  متـسه  يربمایپ  دنزرف  نم  دش ،  راوس  قارب  رب  هک  منآ 
هکئالم اب  هک  منآ  دـنزرف  نم  دیـسر ،  یلاعت  يراب  ماقم  هاگیاج  نیرتکیدزن  یبوبر و  برق  ماـقم  هب  درب و  یهتنملا  هردـس  هب  ار  وا  لـیئربج 

نم میاضترم ،  یلع  یفطـصم و  دّـمحم  دـنزرف  نم  درک ،  یحو  وا  هب  گرزب  راگدرورپ  هک  مربماـیپ  نآ  دـنزرف  نم  درازگزاـمن ،  نامـسآ 
دندرک .  رارقا  دیحوت  هملک  هب  ات  دیلام  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  هک  متسه  یسک  دنزرف 

اب نینح  ردب و  رد  و  درک ،  تعیب  رابود  ترجه و  رابود  و  دیمزر ،  یم  هزین  ود  اب  ریشمش و  ود  اب  ربمایپ  ربارب  هک  متسه  یسک  نآ  رـسپ  نم 
ناکرـشم و هدنرب  نیب  زا  ایبنا و  ثراو  نانم و  ؤم  حلاص  دنزرف  نم  دیزرون ،  رفک  ادخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادـنا  هب  و  دـیگنج ،  نارفاک 

لـضفا ناراـبدرب و  نیرتراـبدرب  دـنزرف  نـم  مناگدـننک ،  هـیرگ  راـختفا  ناگدـننک و  تداـبع  تـنیز  نارگداـهج و  غورف  ناناملـسم و  ریما 
مرح زا  هک  منآ  دـنزرف  نم  درک ،  يرای  ار  وا  لیئاکیم  دـییءات و  ار  وا  لـیئربج  هک  منآ  رـسپ  نم  متـسه ،  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  نارازگزاـمن 

نیلوا رسپ  نم  مشیرق ،  نیرتهب  دنزرف  نم  درک ،  هزرابم  شنانمشد  اب  دیگنج و  نیطـساق  نیثکان و  نیقرام و  اب  دومرف و  تیامح  ناناملـسم 
زا نازواجتم و  رمک  هدننکش  نامیا و  رد  يا  هدنریگ  تقبـس  لوا  رـسپ  نم  تفریذپ ،  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  هک  نینم  ؤم  زا  متـسه  یـسک 

نید هدننک  يرای  دنوادخ و  داّبع  تمکح  نابز  ناقفانم و  يارب  ادـخ  ياهریت  زا  يریت  هباثم  هب  هک  منآ  دـنزرف  نم  مناکرـشم ،  هدـنرب  نایم 
دوب .  یهلا  ملع  لماح  ادخ و  تمکح  ناتسوب  وا و  رما  یلو  ادخ و 

ابیکش تالکشم ،  رد  ماگشیپ  ادخ ،  تساوخ  هب  یضار  یحطبا ،  راوگرزب ،  دّیس ،  اهریخ ،  عماج  هرهچ ،  وکین  دنمتواخس ،  درمناوج ،  وا 
دوب .  رازگزامن  رایسب  یگدولآ و  ره  زا  هزیکاپ  راد ،  هزور  امئاد  ، 

دیشاپ .  مه  زا  ار  رفک  بازحا  هزاریش  تخیسگ و  مه  زا  ار  دوخ  نانمشد  بالصا  هتشر  وا 
رد مه  هب  گنج  رد  اه  هزین  یتقو  هک  عاجش  يریـش  دننامه  دوب و  خسار  یمزع  راوتـسا و  مکحم و  يا  هدارا  يوق و  تباث و  یبلق  ياراد  وا 
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تخاس .  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  ناسب  مرن و  درخ و  ایسآ  دننامه  ار  اهنآ  تخیمآ  یم 
هک تسا ،  ( 232  ) يرجاهم يرجـش و  يدحا و  يردب و  یبقع و  یفیخ و  یندـم و  یّکم و  هک  تسا  قارع  گرزب  اقآ و  زاجح و  ریـش  وا 

تشاد .  روضح  اه  هنحص  نیا  همه  رد 
مالسلا .  هیلع  نیسح  نسح و  دنزرف :  ود  ردپ  و  ( 233  ) رعشم ود  ثراو  دربن و  نادیم  ریش  تسا و  برع  دّیس  وا 

تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مّدج  تسوا )  صتخم  هدنزرا  ياهیگژیو  تافص و  نیا  هک   ) وا نامه  وا ،  يرآ 
مناهج .  ناوناب  يوناب  ارهز  همطاف  دنزرف  نم  تفگ :  هاگنآ 

تروص یبالقنا  ادابم  هکنآ  يارب  دش و  كانمیب  دیزی  دش ! دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  نویـش  هک  داد  همادا  زیمآ  هرخافم  هسامح  نیا  هب  ردـقنآ  و 
!! دنک تکاس  گنرین  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هکلب  ات  دیوگ  ناذا  ات  داد  روتسد  نذ  ؤم  هب  دریذپ 

درادن .  دوجو  دنوادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  دومرف :  داّجس  ماما  ربکا ،  هللا  تفگ :  هک  نیمه  درک ،  زاغآ  ار  ناذا  تساخرب و  نّذ  ؤم 
دهد .  یم  یهاوگ  ادخ  یئاتکی  هب  منوخ  تشوگ و  تسوپ و  يوم و  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  هللا ،  ّال  هل إ  إال  دهشا إ ن  تفگ :  نوچ  و 

 ، دش هدرب  شمان  هک  دمحم  نیا  دومرف :  درک و  يور  دیزی  بناج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هللا ،  لوسر  ادمحم  ّنادهـشا  تفگ :  هک  یماگنه  و 
ار وا  نادناخ  ارچ  تسا  نم  ّدـج  رگا  و  يدـش ،  رفاک  یتفگ و  غورد  سپ  تسوت  ّدـج  هک  ینک  اعّدا  رگا  وت ! ؟  ّدـج  ای  تسا  نم  ّدـج  ایآ 

! ؟  يدنارذگ ریشمش  مد  زا  ار  نانآ  یتشک و 
(234  . ) درازگ ار  رهظ  زامن  دمآ و  شیپ  دیزی  تفگ و  ار  ناذا  هیقب  نّذ  ؤم  سپس 

تفرگرب رس  زا  شیوخ  همامع  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هللا ،  لوسر  ادمحم  ّنا  دهشا  تفگ :  نّذ  ؤم  نوچ  هک :  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد 
نم ّدج  ربمغیپ ،  نیا  دیزی ! يا  تفگ :  درک و  دـیزی  هب  يور  هاگنآ  نک ،  گنرد  يا  هظحل  هک  دّـمحم  نیا  ّقحب  ار  وت  تفگ :  نّذ  ؤم  هب  و 

یتشک و متـس  يور  زا  ارم  ردپ  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدج  رگا  و  غورد ،  هک  دنناد  یم  همه  تسا ،  نم  ّدج  ییوگ  رگا  وت ! ؟  ّدـج  ای  تسا و 
تسیرگ و دز و  كاـچ  ناـبیرگ  درب و  تسد  تفگ و  ار  تـالمج  نیا  یتـفرگ ! ؟  تراـسا  هب  ار  وا  تیب  لـها  يدرک و  جاراـت  ار  وا  لاـم 

دننام ار  ام  تشک و  ار  مردپ  درم ،  نیا  ارچ  سپ  منم ،  نآ  تسادخ ،  لوسر  شّدج  هک  دشاب  یـسک  ناهج  رد  رگا  دنگوس  ادـخب  تفگ : 
تسادخ لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ییوگ :  یم  زاب  يدش و  بکترم  ار  تیانج  نیا  دیزی ! يا  دومرف :  هاگنآ  درکریسا ! ؟  نایمور 

دنتسه .  وت  نمشد  زور  نآ  رد  نم  ردپ  ّدج و  تمایق  زور  رد  وت ! رب  ياو  یتسیا ! ؟  یم  هلبق  هب  يور  و   ! ؟
هدنکارپ هدناوخن  زامن  یهورگ  دـندرازگ و  زامن  یـضعب  تساخرب ؛  ییوهایه  مدرم  نایم  رد  دـیوگب ! هماقا  نّذ  ؤم  هک  دز  دایرف  دـیزی  سپ 

(235  . ) دندش
دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  و 

ُْنبا اَنَا  يْربُْکلا ،  َۀجیدَخ  ُْنبا  اَنَا  ِءارْهَّزلا ،  َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَا  یفَطْصُْملا ،  ٍدّمَُحم  ُْنبا  اَنَا  یـضَتْرُملا ،  ٍّیلَع  ُنبا  اَنَا  الَبْرَِکب ،  ِلیتَقلا  ِْنیَـسُحلا  ُْنبا  اَنَا 
ِیف ُرویُّطلا  ِهیَلَع  َحان  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ِءاْملَّظلا ،  ِیف  ُّنِجلا  ِهیَلَع  یَکب  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ِءامّدـلِاب ،  ِلّمَرُملا  ُْنبا  اـَنَا  یبوط  ةَرَجَـش  ُْنبا  اـنءا  یهَْتنُملا ،  ةَرْدِـس 

(236  . ) ِءاوَهلا
نم میاربک ،  هجیدخ  دنزرف  و  میارهز ،  همطاف  رسپ  یفطصم و  دّمحم  دنزرف  یضترم و  یلع  دنزرف  نم  میالبرک ،  دیهش  نیـسح  دنزرف  نم 

دنزرف نم  و  دنتسیرگ ،  وا  متام  رد  نایرپ  هک  منآ  رسپ  و  دش ،  هتشغآ  نوخ  رد  هک  منآ  دنزرف  نم  میابوط ،  هرجش  یهتنملا و  هردس  دنزرف 
دندرک .  نویش  وا  متام  رد  ناگدنرپ  هک  منآ 

مدرم مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلادّیس  ترضح  هبطخ  يربک و  بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  ياّرغ  هبطخ  ( 237  ) زا سپ 
 ، تسا هعماج  روفنم  هک  دیمهف  دید و  هراچیب  ار  دوخ  دیزی  دیزی .  نعط  نعل و  هب  دندرک  عورش  دنتخانـش و  ار  راکمتـس  رفاک  دیزی  ّتیهام 

كاپ تمایق  ات  گنن  نیا  یلو  دـنک  هئربت  ار  دوخ  ات  تخادـنا  رگـشل  يارما  ندرگ  هب  ار  تایانج  نیا  مامت  تمادـن  یمرـش و  یب  لاـمک  اـب 
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دوبن .  یندش 
تخادنا !  رگشل  يارما  ندرگ  هب  ار  تیانج  دیزی ، 

نب رمش  هبیهو ،  نب  بئاصم  یعبر ،  نب  ثبش  دومن .  راضحا  ار  اونین  رگشل  يارما  نیعل )   ) دیزی هک  دیـسر  يّدح  هب  البرک  هعجاف  تحاضف 
نب ثبـش  هّجوتم  تسخن  يو  دـندش .  رـضاح  يو  دزن  رگید  نت  دـنچ  عیبر و  نب  سیق  دـیزی ،  نب  یلوخ  سنا ،  نب  نانـس  نشوـجلا ،  يذ 

 ، تشک ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  داد  خساپ  نینچ  يو  ار ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتشک  وت  تفگ :  دش و  یعبر 
متشکن .  ار  وا  نم 

 ، درک رارکت  ار  لا  ؤس  نامه  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  دیزی  بئاصم .  تفگ :  تسیک ! ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  سپ  تفگ :  دیزی 
یلوخ هب  تبون  ات  دندومن ،  راکنا  ادـیدش  همه  و  داد ،  رارق  لا  ؤس  شاخرپ و  دروم  ار  ارما  همه  بیترت  نامه  هب  دینـش .  ار  باوج  نامه  و 
باوج رکف  رد  دندوب و  هتخود  وا  تروص  هب  مشچ  ینارگن  تشحو و  تلاح  اب  ناگنهرس  همه  دوب و  هدنام  ّریحتم  باوج  رد  يو  دیـسر . 

دوب .  عیبر  نب  سیق  نیسح  لتاق  دنتفگ  همه  هبترم  کی  دندوب .  عطاق 
یم بوخ  ار  یلـصا  لتاق  نم  تفگ :  باوج  رد  سیق  ار ! ؟  نیـسح  یتشک  وت  تفگ :  درک و  هلمح  يو  هب  دوخ  تشرد  نانخـس  اب  دـیزی 

تسا یسک  نآ  نیـسح  لتاق  ریما ،  يا  تفگ :  نینچ  سپـس  داد .  ناما  يو  هب  دیزی  تفگ .  مهاوخن  ریما  فرط  زا  ناما  نودب  یلو  مسانش 
تسا ؟  مادک  سک  نآ  تفگ :  دیزی  تخاس .  هناور  وا  گنج  هب  جوف  جوف  ار  هاپس  تشارفارب و  ار  گنج  مچرپ  هک 

الط تشط  هب  ار  نیسح  رس  تفر و  شیوخ  يارس  هب  تساخرب و  ياج  زا  دیزی  ار ! نیسح  یتشک  وت  ریما ،  يا  تفگ :  يو  باوج  رد  سیق 
 : تفگ یم  دز و  یم  همطل  دوخ  تروص  هب  یمه  نآ  زا  سپ  تشاد .  هاگن  دوخ  صوصخم  هرجح  رد  دـیچیپ و  يا  هچراپ  رد  تشاذـگ و 

(238  . ) نیسح نتشک  هب  متشاد  يراک  هچ  نم  نیسحلا : )  لتق  یلام و  )
لیوحت يو  هب  ار  وا  ردپ  لتاق  تساوخ  دیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  هدروآ  نینچ  ءادهـشلا  هضور  رد  یفـشاک  نیـسح  الم 

ار دیزی  مه  وا  و  دیـسر ،  رمـش  هب  تبون  ات  دنتخادنا  یم  يرگید  ندرگ  هب  ار  لمع  نیا  یگمه  ادهـشلادّیس  نالتاق  دیامن .  صاصق  ات  دهد 
(239  . ) دومن مهّتم 

ماش مدرم  زا  ینز  هصق 

دادماب و ره  و  التبم ،  ماقـسا  مالآ و  هب  هک  دوب  ناریـسا  نایم  رد  هریغـص  ریغـص و  هدجیه  ماش  هبارخ  رد  هک  دننک  یم  لقن  بئاصملارحب  زا 
زا یکی  زور  کی  دـندومن .  یم  تیاکـش  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـندرک و  یم  بلط  نان  بآ و  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  بانج  زا  هاگماش 
ارت ریسا ،  يا  هک  درک  ضرع  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  هردخم  ایلع  هب  دومن و  رـضاح  یبآ  ماج  اروف  ماش  لها  زا  ینز  دومن .  بآ  بلط  لافطا 

جـئاوحلا و ءاـضق  بجوی  ماـتی  ـالا  هیاـعر  نـال  مهد ،  بآ  شیوخ  تسد  هب  ار  لـفط  نیا  نم  ییاـمرف  تصخر  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب 
تسیک ؟  وت  بولطم  تسیچ و  وت  تجاح  دومرف :  هردخم  ایلع  دروآرب .  ارم  تجاح  یلاعت  يادخ  دیاش  مارملا ،  لوصح 

تیب لها  زا  هک  تسا  زارد  یتّدم  دنکفا .  مراید  نیا  هب  راگزور  بالقنا  مدوب ،  هیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ناراکتمدخ  زا  نم  درک  ضرع 
ار نیـسح  ماما  دوخ  يالوم  مسرب و  بنیز  هردـخم  ایلع  دوخ  نوتاخ  تمدـخ  رگید  هبترم  کی  هک  مقاتـشم  رایـسب  مرادـن و  يربخ  راـهطا 

هیقب دـیامرفب و  نشور  ناشیا  لامج  هب  ارم  ةدـید  رگید  راب  دروآرب و  ارم  تجاح  لفط  نیا  ياعد  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـیاش  منک .  تراـیز 
هما يا  تفگ  دیشکرب و  هنیس  زا  درس  هآ  لد و  زا  هلان  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  هیلع  هللا  مالس  بنیز  منک .  يرپس  ناشیا  تمدخ  هب  ار  رمع 

 ، منینم ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  دیزی :  راد  باب  یلع  نیـسحلا  سءار  اذه  نینم و  ؤملاریما  تنب  بنیز  انءا  اه  دش .  هدروآرب  وت  تجاح  هللا 
هریخ یتّدم  هدز  هقعاص  صخـش  دننامه  بلطم  نیا  ندینـش  اب  نز  نآ  تسا .  هتخیوآ  دـیزی  هناخ  برد  رب  هک  تسا  نیـسح  رـس  زین  نیا  و 
هرعن ناـنچ  دـمآ  شوـه  هب  نوـچ  داـتفیب .  نیمز  يور  رب  شوـهیب  دز و  يا  هرعن  ناـهگان  سپـس  درک و  رظن  بـنیز  هرّدـخم  اـیلع  هـب  هریخ 
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(240  . ) درک بلقنم  ار  نیمز  نامسآ و  هک  دیشکرب  رگج  زا  یلع  دالوا  لیتقاو  و  هابیرغاو ،  هامامااو ،  هادیساو ،  هانیسحاو ، 

دوب هدرک  رذن  هک  ینز  هصق 

هچ نیا  دومرف  هرّدـخمایلع  نآ  دراذـگ .  هرّدـخم  اـیلع  دزن  رد  دروآ و  ماـعط  زا  یقبط  ینز  زور  کـی  میناوخ :  یم  بئاـصملا  رحب  رد  زین 
رب هک  تسا  يرذن  هکلب  تسین ،  هقدص  مسق  ادـخ  هب  ریـسا ،  نز  يا  درک  ضرع  تسا ؟  مارح  ام  رب  هقدـص  یناد  یمن  رگم  تسا ،  یماعط 
رد یکدوک  ماّیا  رد  نم  درک  ضرع  تسیچ ؟  رذـن  دـهع و  نیا  دومرف  بنیز  ترـضح  مرب .  یم  ریـسا  بیرغ و  ره  يارب  تسا و  مزـال  نم 
زا مردام  ردپ و  نوچ  دندمآ .  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ابطا  هک  مدش  راچد  یضرم  هب  اجنآ  رد  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم 
دندومن .  افش  بلط  ارهز  همطاف  ارذع  لوتب  زا  دندرب و  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يافشلاراد  هب  ارم  افشتسا  يارب  دندوب  تیب  لها  ناتسود 

زا راذگب و  رتخد  نیا  رـس  رب  تسد  دنزرف ،  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دش .  رادومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لاح  نآ  رد 
نونکات نیـسح  میالوم  تکرب  زا  متفای و  افـش  لاح  نامه  رد  نم  تشاذـگ و  نم  رـس  رب  تسد  سپ  هاوخب !  ار  رتخد  نیا  يافـش  دـنوادخ 

دوخ رب  اذـل  تخاس .  مورحم  دوخ  نایلاوم  تاقالم  زا  دـنکفا و  راید  نیا  هب  ارم  راهن  لیل و  شدرگ  نآ ،  زا  سپ  متفاـین .  دوخ  رد  یـضرم 
 ، منک ناسحا  اهنآ  هب  نیسح  میاقآ  یتمالس  يارب  دوش  یم  نکمم  ارم  هکنادنچ  منیبب  ار  یبیرغ  ریسا و  هاگره  هک  مدومن  رذن  مدرک و  مزال 

منک .  ترایز  ار  ناشیا  لامج  موشب و  لیان  ناشیا  ترایز  هب  رگید  هبترم  کی  هک  دشاب 
مامت ترذن  هک  نادب  ردق  نیمه  هللا  هما  ای  دومرف  دیشکرب و  لد  زا  هحیـص  بنیز  هرّدخم  ایلع  دیناسر  اج  نیدب  ار  نخـس  نیا  نوچ  نز  نآ 

دنوادخ لوسر  تیب  لها  ناریـسا ،  نیا  منینم و  ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  انامه  يدـمآ .  نوریب  راظتنا  تلاح  زا  دیـسر و  ماجنا  هب  تراک  و 
هلان دایرف  زوسناج ،  مالک  نیا  ندینـش  زا  هحلاـص  نز  نآ  تسا .  بوصنم  دـیزی  ۀـناخ  رد  رب  هک  تسا  نیـسح  رـس  مه  نیا  دنتـسه و  نیبم 
هلان دیـشورخ و  دیـسوب و  یمه  تخادنا و  ناشیا  ياپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش .  دوخیب  دوخ  زا  یتّدـم  دروآرب و 

سپـس تسا .  هدش  رادومن  البرک  هعقاو  یتفگ  هک  دروآرب  بوشآ  روش و  نانچ  دیناسر و  راّود  دـبنگ  هب  هابیرغاو  و  هاماما ،  او  هادّیـس ،  او 
(241  . ) تسویپ قح  راوج  هب  ات  دیدرگن  تکاس  ادهشلادّیس  ترضح  رب  هیرگ  هلان و  زا  دوخ  رمع  هیقب  رد 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  نز 

هک ار  بنیز  يادص  تسا ،  هدوب  دیزی  هجوز  زیرک ،  هللادبع  رتخد  دنه ،  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا ؛  هدـش  لقن  فالتخا  هب  نخـس  اجنیا  رد 
داد رارق  تعنش  تمالم و  دروم  نانچ  ار  دیزی  وا  تخادنا .  وا  رس  رب  ابع  دیزی  دنکفا و  سلجم  نایم  رد  ار  دوخ  هدرپ  یب  دینـش  سلجم  رد 

هربتعم بتک  رد  هک  یلیـصفت  کی  اـب  دـمآ  هبارخ  هب  يو  دـنیوگ  یم  زین  رگید  یـضعب  نک !  هیرگ  نیـسح  يارب  ورب  تفگ  وا  هب  دـیزی  هک 
نیا دـهاش ،  نآ  و  ملاعلا ،  هللاو  دـشاب  زیرک  هللادـبع  رتخد  ریغ  نز  نآ  تسا  نکمم  هک  مدرک  ادـیپ  يدـهاش  ریقح  یلو  دوش .  یمن  تفاـی 

هک :  تسا 
يارب ناناب  هدید  دیوگ :  سدقلا  یبا  هعلق  حـتف  هعقو  رد  رمع ،  تفالخ  نامز  تاوزغ  نایب  رد  افلخ ،  هب  طوبرم  دـلج  خـیراوتلا ،  خـسان  رد 

هدش هداد  لیکشت  يراصن  زا  یّمهم  رازاب  سدقلا  یبا  هعلق  لباقم  رد  هک  دندروآ  ربخ  دوب ،  مالـسا  رگـشل  رالاسهپـس  هک  حارج ،  هدیبعوبا 
تـسد هب  رایـسب  تمینغ  دزاتب  اهنآ  رـس  رب  يرگـشل  رگا  دراد .  یـسورع  سدـقلا  یبا  ناطلـس  رتخد  نوچ  تسوا ،  رد  يرایـسب  میاـنغ  هک 

نب دلاخ  زین  دعب  داتـسرف .  راوس  دصناپ  اب  دوب  هدیمد  هزات  شـضراع  طخ  هک  ار  راّیط  رفعج  نب  هللادبع  هدیبعوبا ،  داتفا .  دـهاوخ  نیملـسم 
تمینغ نیا  زا  نم  تفگ  رفعج  نب  هللادبع  دنتفرگ .  يریـسا  هب  ار  رتخد  نآ  دندرک و  حتف  ار  هعلق  هرخ  الاب  ات  داتـسرف  اهنآ  ددم  هب  ار  دـیلو 

رفعج نب  هللادبع  هک  دمآ  رمع  زا  تصخر  دـیایب .  رمع  زا  تصخر  دـیاب  یلو  مرادـن  یفرح  نم  تفگ  هدـیبعوبا  مبلاط .  ار  رتخد  نیا  طقف 
تساهنیا .  زا  شیب  وا  قح 
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ار يو  هللادبع  زا  دینـش و  ار  وا  نسح  هزاوآ  هیواعم  ات  دوب  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  رد  رتخد  نیا  دنداد .  هللادبع  هب  ار  رتخد  تمینغ  ناونع  هب 
 ، نآ لـباقم  رد  داتـسرف و  هیواـعم  يارب  ار  روبزم  زینک  دوجلارحب  نآ  داد .  رارق  شلباـقم  رد  يداـیز  لوپ  و  درک ،  تساوخرد  دـیزی  يارب 

خسان . )  مالک  هدیزگ  نایاپ   ) درکن لوبق  هیواعم  زا  زین  مهرد  کی 
تـسدریز رفعج  نب  هللادبع  هناخ  رد  اهلاس  رتخد  نیا  اعبط  دشاب  رتخد  نیمه  دیاش  هدمآ  هبارخ  رد  هک  نز  نآ  مییوگب  تسا  نکمم  نونکا 

کی هک  داتفا  اهنابز  رـس  رب  تقو  کی  درادن .  ربخ  ییاج  زا  هتخادنا و  بارخ  ماش  هب  ار  وا  راگزور  هدش ،  تیبرت  الماک  بنیز  هرّدخمایلع 
دورب .  اهنآ  ندید  هب  دیزی  زا  درک  تساوخرد  نز  نیا  دنا .  هدمآ  ماش  هب  یجراخ  ناریسا  زا  تعامج 

نآ راب  ّتقر  لاح  تفرگ و  رارق  یـسرکرب  دـندرک .  بصن  هناخ  رد  ییـسرک  اـت  درک  ناـمرف  دیـسر  ارف  بش  نوچ  ورب .  بش  تفگ  دـیزی 
لها زا  امـش  ریـسا ،  نز  يا  تفگ  دنداد .  ناشن  ار  هرّدـخم  ایلع  تسیک ؟  امـش  گرزب  درک  لا  ؤس  دـینادرگ ،  ّرثءاتم  الماک  ار  وا  ناریـسا 
هنیدم زا  دومرف  دیتسه ؟  هنیدم  مادک  زا  امـش  دـیوگ ؛ هنیدـم  ار  اهرهـش  همه  برع  تفگ  نز  نآ  هنیدـم .  لها  زا  دومرف  دـیراید ؟  مادـک 

ساپ هب  تفگ  درک ،  لا  ؤس  ببس  هرّدخم  ایلع  تسشن .  كاخ  يور  هب  دمآ و  دورف  یـسرک  زا  نز  نآ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دومرف هرّدخمایلع  يا ؟  هتشاد  دش  دمآ و  مشاه  ینب  هلحم  رد  چیه  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  ریـسا ،  نز  يا  ادخ .  لوسر  هنیدم  مارتحا 

رد چیه  ایآ  مهد ،  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  يدرک .  برطـضم  ارم  بلق  ریـسا ،  نز  يا  تفگ  نز  نآ  ما .  هدش  گرزب  مشاه  ینب  هلحم  رد  نم 
رگید هیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  يا ؟  هدرک  تراـیز  ار  بنیز  هرّدـخمایلع  نم  یب  یب  چـیه  هدومن و  روبع  نینم  ؤملاریما  میاـقآ  هناـخ 

 ! مبنیز نم  یسانش ،  یمن  ار  بنیز  يراد  قح  دومرف  دش ،  دنلب  وا  نویش  يادص  دیامنب ،  يراددوخ  تسناوتن 
مناج هب  شتآ  يدز  نز ،  يا  تفگب 

مناوختسا زغم  تخوس  تمالک 
تنیسح وک  سپ  یبنیز ،  وت  رگا 

تنیع رون  وک  یبنیز  وت  رگا 
دندیرب رس  ار  وا  هنشت  اتفگب 

دندیشک نوخ  رد  البرک  تشد  هب 
ناحیر خاش  لثم  هب  شناناوج 

نآرق قاروا  نوچ  هتشگ  عَّطقم 
روالد ساّبع  نم ز  میوگ  هچ 

رکیپ دندرک ز  ادج  وا  تسد  هک 
ار شرفعج  نوع و  هللادبع و  مه 

ار شربکا  دندیشک  نوخ  كاخ و  هب 
شیادخ دک  ون  ِمساق  زا  غیرد 

شیاپ تسد و  نیگنر  هتشگ  نوخ  زا  هک 
دادش دورمن و ز  نوعرف و ز  ز 

دای یسک  یملظ  نینچ  نیا  درادن 
هراوخ ریش  رب  دنز  نیک  ریت  هک 

هراپ هراپ  ار  وا  موقلح  دنک 
ینیسح هاگرخ  هب  شتآ  دندز 
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ینیسح لاوما  تفر  تراغ  هب 
دندیشک رجعم  رس  رخآ ز  ارم 
دندیشک لغ  رد  ار  رامیب  نت 

مراد هفوک  ماش و  رگ ز  تیاکح 
مرامش زور  ات  راتفگ  دسر 

 . تسا نیسح  نآ  زا  تسا  بوصنم  دیزی  هناخ  رد  هک  رس  نیا  ینک ! ؟  یم  شسرپ  نیسح  زا  نز ،  يا  دومرف  هیلع  هللا  مالـس  گرزب  بنیز 
 ، باجح یب  نانز ،  هرعن  هناوید ،  صخـش  دننام  داتفا .  شلد  رد  شتآ  دیدرگ و  رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  نز  نآ 

يراد باب  یلع  بوصنم  هللا  لوسر  تنب  نبا  سءار  هیواعم ،  رسپ  زا  دز  دایرف  دیود .  دیزی  هاگراب  هب  هنهرب  ياپ  رس و  ناشیرپ ،  ناوسیگ  اب 
الا دالوا  لیتقاو  هامولظماو  هابیرغاو  هانیـسحاو  تسادخ ،  لوسر  هعیدو  وا  هکنیا  اب  يا  هدرک  بصن  نم  هناخ  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  رـس  : 

یتـح ناـمالغ و  نادـنزرف و  دـید  درک ،  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هراـبکی  دـیزی  نینم .  ؤملاریما  یلع  هللا و  لوسر  یلع  ّزعی  هللاو  ءاـیعد ، 
هب همطل  کیرات و  هناخ  رد  تفر  یم  هک  داتفا  راوگان  وا  رب  یگدـنز  دـش و  گنت  وا  رب  ایند  نانچ  سپ  نآ  زا  دـندیروش .  وا  رب  وا  تـالایع 
دنک ضوع  تیب  لها  هب  تبسن  ار  دوخ  ریس  طخ  هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ  اذل  یلع . )  نب  نیسحل  یلام و   : ) تفگ یم  دز و  یم  تروص 
ایلع لغب  ریز  دـمآ  نانک  نویـش  نایرگ  مشچ  اب  تعرـس ،  هب  نز  نآ  ربب .  وکین  یلزنم  هب  هبارخ  زا  ار  ناـنآ  ورب  تفگ  دوخ  لاـیع  هب  اذـل  ، 

تشادرب ار  تیب  لها  مدید .  یمن  لاح  نیا  هب  ارت  مدش و  یم  روک  مشچ  ود  ره  زا  شاک  نم ،  هدّیـس  يا  تفگ  تفرگ و  ار  بنیز  هرّدخم 
اهنیا مسق  ادخ  هب  دـینکب ! يداش  رگید  ادابم  دـینک ! هدـنخ  رگید  ادابم  هینایفـس ،  تانب  يا  هیناورم ،  نانز  يا  دیـشک  دایرف  درب و  هناخ  هب  و 

(242  . ) دنشاب یم  هط  سی و  لآ  یضترم و  یلع  ارهز و  همطاف  نادنزرف  ادخ و  لوسر  هّیرذ  ناریسا  تعامج  نیا  دنتسین ،  یجراخ 
( 243  ) قشمد رد  هنیکس  ترضح  باوخ 

 ، يرتـش ره  رب  و  دـندمآ ،  وا  فرط  هب  رون  زا  رتـش  جـنپ  ییوگ  هک  دـید  باوخ  قـشمد  رد  هیلع  هللا  مالـس  هنیکـس  دـیوگ :  اـمن  نبا  خـیش 
نم فرط  هب  مداخ  نآ  دنتشذگب و  نارتش  سپ  دور .  یم  هار  اهنآ  اب  یمداخ  دنا و  هتفرگ  ار  اهنآ  درگ  ناگتـشرف  تسا و  هتـسشن  يدرمریپ 
وت ادخ ،  لوسر  هداتـسرف  يا  داب ،  وا  رب  مالـس  متفگ :  دتـسرف .  یم  مالـس  وت  رب  وت  ّدج  هنیکـس ،  يا  تفگ :  دیـسر و  نم  کیدزن  دمآ و 

لیلخ میهاربا  یمود  تسا ،  هللا  هوفـص  مدآ  یلّوا  تفگ :  دنتـسیک ؟  راوسرتش  نادرمریپ  نیا  متفگ :  متـشهب .  زا  یمداخ  تفگ :  یتسیک ؟ 
تفگ تسیک ؟  تسا  نازیخ  ناتفا و  دراد و  نساـحم  رب  تسد  هک  نآ  متفگ :  هللا .  حور  یـسیع  یمراـهچ  هللا و  میلک  یـسوم  یموس  هللا ، 
هچنآ اـت  مدـیود  هدرک و  وا  فرط  هب  ور  سپ  نیـسح .  تردـپ  يوس  تفگ :  تفر ؟  دـنهاوخ  اـجک  هب  متفگ :  تسا .  هللا  لوسر  وـت  ّدـج 

 . تسا ینز  هواجک  ره  رد  دـنیآ و  یم  هک  مدـید  ار  رون  زا  هواجک  جـنپ  نایم  نیا  رد  میوگب .  وا  اـب  دـندرک  اـم  اـب  يو  زا  سپ  ناراـکمتس 
هجیدـخ یمراهچ  نارمع ،  تنب  میرم  یموس  محازم ،  تنب  هیـسآ  یمود  تسا ،  رـشبلاّما  اّوح  یلوا  تفگ :  دنتـسیک ؟  ناـنز ،  نیا  متفگ : 

هب متفگ :  دشاب .  یم  تردپ  ردام  دمحم و  تنب  همطاف  وت  هّدج  تسا  نازیخ  ناتفا و  هداهن و  رـس  رب  تسد  هک  زین  یمجنپ  و  دـلیوخ ،  تنب 
راکنا ار  ام  قح  ادخ  هب  ردام ،  يا  متفگ :  مداتسیا و  وا  شیپ  نایرگ  متسویپ و  وا  هب  سپ  دندرک .  هچ  ام  اب  هک  میوگ  یم  وا  هب  مسق ،  ادخ 

ام ردـپ  ادـخ  هب  ردام ،  يا  دندرمـش .  حابم  ار  ام  میرح  ادـخ  هب  ردام ،  يا  دـنتخاس .  ناشیرپ  ار  اـم  ّتیعمج  ادـخ  هب  رداـم ،  يا  دـندرک . 
نیسح نهاریپ  نیا  يدرک .  هراپ  ار  ملد  دنب  يدز و  شتآ  ارم  رگج  هک  هنیکـس  يا  يوگم  رگید  تفگ :  دنتـشک .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مسر .  راگدرورپ  ياقل  هب  ات  دوشن  ادج  نم  زا  تسا و  نم  اب  هک  تسا 
(244  . ) دش عیاش  مدرم  نایم  متفگ و  نامدوخ  ناسک  اب  یلو  مراد ،  هدیشوپ  ار  باوخ  نیا  متساوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپ 

دیزی نز  دنه  باوخ 
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دزن هتسد  هتسد  ناگتـشرف  و  دش ،  هدوشگ  مدید  ار  نامـسآ  رد  مدوب ،  هتفخ  رتسب  رد  دیوگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  دیزی ،  هجوز  دنه ،  زا 
نآ رد  هللا .  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللادبعابءا ،  ای  کیلع  مالـسلا  دـنتفگ  یم  و  ( 245  ) دندمآ یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رس 

شیپ دوب ،  اهنآ  نایم  رد  هام  دننام  يور  هدنشخرد  يدرم  دندوب و  ربا  نآ  رب  رایسب  نادرم  دمآ ،  دورف  نامـسآ  زا  هک  مدید  يربا  هراپ  نایم 
ندیشون بآ  زا  دنـشاب ! ؟  هتخانـشن  ارت  دوش  یم  دنتـشک ؛ ارت  دنزرف ،  يا  تفگ  یمه  دیـسوب و  ار  هللادبع  یبا  ياهنادند  دش و  مخ  دمآ و 

 ، لیقع نیا  و  رفعج ،  وت  ّمع  نیا  و  نسح ،  تردارب  نیا  و  یـضترم ،  یلع  تردپ  نیا  و  مربمغیپ ،  وت  ّدج  نم  دنزرف ،  يا  دندرک .  عنم  ارت 
هک مدید  یییانشور  متسجرب ،  باوخ  زا  ناساره  ناسرت و  تفگ :  دنه  درمش .  ار  نادناخ  کی  کی  نینچمه  دنساّبع و  هزمح و  ود  نیا  و 
ارم ْنیَسُْحِلل : )  َو  یلام   : ) تفگ یم  هدرکراوید و  هب  يور  متفای ،  یکیرات  هناخ  رد  ار  وا  مدش و  دیزی  بلط  رد  تفات .  یم  نیـسح  رـس  زا 

دادماب نوچ  دیوگ :  یم  دنه  زین  تخادنا .  ریز  هب  رس  متفگ ،  وا  هب  ار  باوخ  دوب .  نیگهودنا  تخـس  و  راکچ ! ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب 
امش هب  اهبنارگ  يا  هزئاج  و  دیدرگزاب ؟  هنیدم  هب  ای  دینامب  اجنیا  دیراد  تسود  دیسرپ  تساوخب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  دش 

رد ار  اه  هناخ  اه و  هرجح  سپ  دـیهد ،  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ  مینک .  يرادازع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دـیاب  لوا  دـنتفگ  مهد . 
لُِقن .  ام  یلع  زور  تفه  دندرک  يراز  نویش و  نیسح  رب  و  دیشوپ ،  هایس  هماج  هّیمشاه  هّیشرق و  نز  ره  درک و  یلاخ  قشمد 

نآ تبیـصم  و  دـندرک ،  یم  نویـش  يراز  هآ و  اب  دـندوب و  هتفرگ  نابز  هلاـن  زوس و  هب  قشمد  رد  تماـقا  تّدـم  رد  ناـنز  تفگ :  اـمن  نبا 
امرـس و زا  ار  اهنآ  هک  دندوب  هداد  ياج  يا  هناخ  رد  ار  نانآ  دـنام .  ورف  جالع  زا  نارادـغاد  نآ  مخز  حارج  دوب و  هدـش  گرزب  ناراتفرگ 

(246  . ) تخادنا تسوپ  ناشراسخر  يرورپ  هیاس  ینیشن و  هدرپ  زا  سپ  ینعی  درک ،  یمن  ظفح  امرگ 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما  متفه :  شخب 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما 

درگ دزی  رتخد  ( 247  ) نانز هاش  زا  هک  دشاب  یم  نیسح  ماما  دشرا  دنزرف  داّجس ،  نیدباعلا و  نیز  هب  بّقلم  مالسلا  هیلع  نیسحلا ،  نب  یلع 
شرگید ردارب  اریز 3  دنام ،  یقاب  ترضح  نآ  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رسپ  اهنت  ناشیا  تسا .  هدش  دلوتم  ناریا  هاشنهاش 

نوچ یلو  دمآ ،  البرک  هب  ردپ  هارمه  زین  ترضح  نآ  دندیسر .  تداهـش  هب  البرک  هعقاو  رد  عیـضر )  هللادبع  و  رغـصا ،  یلع  ربکا ،  یلع  )
ناریسا لیخ  رد  هجیتن  رد  دنامزاب .  تداهش  داهج و  زا  تشادن ،  ار  گنج  هحلسا و  لمح  ییاناوت  دوب و  رامیب  تخس  یهلا  تحلصم  يور 

هب تیب  لها  يارـسا  ناوراک  هارمه  یمومع  راکفا  تلامتـسا  يارب  دیزی  رما  هب  يریـسا ،  نارود  ندـینارذگ  زا  سپ  دـیدرگ و  مازعا  ماش  هب 
هب هنیدم  زا  ریجنز  دنب و  اب  يوما ،  كاّفس  هفیلخ  کلملادبع  رما  هب  راب  نیا  و  رگید ،  راب  کی  ار  ترضح  نآ  اهدعب  دیدرگ .  هناور  هنیدم 

تشگزاب .  هنیدم  هب  ادّدجم  دعب  يدنچ  هک  دندرک  بلج  ماش 
راگدرورپ تدابع  لوغـشم  هدرک و  رایتخا  اوزنا  مکاح ،  دـیدش  یـسایس  قانتخا  راـشف و  رثا  رد  هنیدـم ،  هب  تعجارم  زا  سپ  مراـهچ  ماـما 

 ، صاوخ هتبلا  تفرگ .  یمن  سامت  ناـشیا  لاـثما  و  یلباـک )  دـلاخوبا   ) و یلاـمث )  هزمحوبا  ) دـننام هعیـش  صاوخ  زج  یـسک  اـب  دـیدرگ و 
نامز رد  نآ  رثا  هک  تفای  یناوارف  هعسوت  عّیشت  هار  نیا  زا  دنداد و  یم  رشن  هعیش  نایم  رد  دندرک ،  یم  ذخا  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یفراعم 

(248  . ) تسویپ روهظ  هب  مجنپ  ماما  تماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  هام 

نابعش مجنپ  ای  يرمق و  يرجه  هنس 36  یلوالا  يدامج  همین  لاوقا  ّحصا  دیاش  تسا و  رایسب  فالتخا  داّجس  ماما  ترضح  دالیم  خیرات  رد 
میدرک .  رکذ  البق  ار  شا  همّرکم  ردام  مسا  هک  ( 249  ) دوشگ ناهج  هب  هدید  هبّیط  هنیدم  رد  ترضح  نآ  تسا .  هدوب  يرجه  هنس 38 
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رد و  دوب .  یلوالا  يدامج  همین  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تداعس  اب  تدالو  دنیامرف  یم  سوواط  نب  دیس  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش 
لوا لوق  حـصا  دوب و  هرخالا  يدامج  همین  هک  تسا  يرولا  مـالعا  بقاـنم و  رد  هدوب  نابعـش  هاـم  مجنپ  هک  تسا  همهملا  لوصف  سورد و 

(250  . ) تسا

هیداجس هفیحص  قوقحلا و  هلاسر 

دروم یقوقح  یملع و  دید  اب  هناگادج و  دراد  ترورض  هک  تسا ،  هدنام  ياج  هب  قوقحلا  هلاسر  ياوتحم  رپ  باتک  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
یناسنا  - یهلا بولطم  لآ و  هدیا  هعماج  و  هلـضاف ،  ۀنیدم  نتخاس  تهج  رد  نآ  رابرپ  قیمع و  تایوتحم  زا  و  دریگرارق ،  یـسررب  ّتقد و 

نیرتبان و زا  یکی  هک  دراد  ماـن  هیداجـس  هفیحـص  هدـنام ،  راـگدای  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  دنمـشزرا  رایـسب  رثا  دوش .  يریگ  هرهب 
تسا .  شیاین  اعد و  بلاق  رد  یمالسا  فراعم  ياه  هنیجنگ  نیرتمهم 

یـسیع و لیجنا  هک  روط  نامه  هچ ،  تسا ،  هدیدرگ  بّقلم  دـمحم ) لآ  روبز   ) و تیب )  لها  لیجنا   ) هب ناگرزب  املع و  نیب  رد  باتک  نیا 
زا ییالاو  قیاقح  مه  هیداجـس  هفیحـص  دنـشاب  یم  ینامـسآ  یهلا و  مَکِح  مولع و  يواح  مالـسلا -  مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  دواد -  روبز 

دناسر .  یم  یتخب  کین  تداعس و  هب  ار  نایناهج  هک  درادرب ،  رد  ار  یمالسا  فراعم 
نآرقلا تُخا   ) ار هیداّجس  هفیحص  هدرک )  نایب  لئاسولا  كردتسم  باتک  رد  يرون  ثدحم  هکنانچ   ) هیماما ياملع  تازاجا  زا  يرایسب  رد 

 ، رما تیاـهن  رد  زین ،  فیرـش  باـتک  ود  نـیا  اریز  دـنا .  هدرک  فـصو  نآرق )  ردارب   ( ) نآرقلا خا   ) ار هغـالبلا  جـهن  و  نآرق )  رهاوـخ  ( )
تاذ يالما  یحو و  هب  میظع ،  نآرق  تسا :  هدش  يراج  راوگرزب  ود  نآ  سدقم  نابز  رب  هدرک و  شوارت  یهلا  ملع  عبنم  زا  نآرق  نوچمه 

 . يوَبَن میلعت  يدنوادخ و  ماهلا  هب  هیداجس ،  هفیحص  هغالبلا و  جهن  و  یهلا ؛  سدقم 

ترضح باقلا 

 ، نیدباعلا نیدجاسلادّیس و  نیدباعلا ،  نیز  زین  ترضح  نآ  روهشم  باقلا  هدوب و  دمحموبا  نسحلاوبا و  ترضح ،  نآ  هینک  نیرتروهـشم 
دشاب .  یم  تانفثلاوذ  و  داّجس ،  نیما ،  یکز ، 

نیـسحلا لتاق  یقـش   ) و هّزعلا هللا )  ) رقاب دمحم  ماما  تیاور  هب  و  یلعلا )  هللادمحلا   : ) قداص ماما  ترـضح  تیاور  هب  بانج  نآ  نیگن  شقن 
دوب .  یلع )  نب 

هبترم ود  لاس  ره  رد  هک  دوب  تشاد  دوجو  يراکشآ  ياهیگدمآرب  اه و  هنیپ  مردپ ،  هدجس  عضوم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ماما  زین 
یم تانفثلاوذ  ار  ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  دـندیرب .  یم  ار  هدجـس  عضوم  جـنپ  یگدـمآ  رب  هنفث و  هبترم  ره  رد  و  دـندیرب ،  یم  ار  اهنآ 

(251  . ) دندناوخ

مالسلا هیلع  نیسحلا  ینب  مدآ 

هداـبع نم  ّنا هللا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لوـق  هب  رداـم ؛ ردـپ و  راـبتعا  هب  وا ،  رد  ود  ره  مجع  برع و  تباـجن  ندـش  عـمج 
دش .  نیریخلا  نباب  بّقلم  اذهل  سراف ،  مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نم  هتریخف  نیتریخ 

هشوگ هک  تسا  یسک  لوا  وا  و  دنیوگ ،  نیسحلا  ینب  مدآ  ار  وا  اذهل  تسا ،  ترضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دالوا  راشتنا 
همه زا  درک و  تدابع  هدجـس و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كاخ  حـیبست  رهُم و  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  درک و  راـیتخا  ار  تلزع  ینیـشن و 

تسیرگ .  رتشیب  قیالخ 
دنراهچ :  نیئاّکبلا  سیئر  هک  هدش  دراو 
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(252  ) مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  فسوی ،  بوقعی ،  مدآ ، 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  تساجک 

نب یلع  مدـنزرف  هک  منیب  یم  ایوگ  سپ  نیدـباعلا .  نیز  تساجک  هک  دـنک  یم  ادـن  يدانم  تماـیق  زور  رد  دومرف :  مالـسا  یمارگ  لوسر 
دیآ .  یم  دفاکش و  یم  ار  رشحم  لها  فوفص  مامت ،  شمارآ  راقو و  اب  ماگنه  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا 

هب تداـبع  بارحم  رد  باـنج  نآ  یبش  هک  تسا  نآ  نیدـباعلا )  نیز   ) هب ترـضح  نآ  ندـش  بّقلم  ببـس  دـسیون :  یم  همغلا  فشک  رد 
یلو دزاـس ،  لوغـشم  دوخ  هب  قح ،  تداـبع  زا  ار  ترـضح  نآ  اـت  دـش  رهاـظ  یمیظع  راـم  تروص  هب  ناطیـش  سپ  دوب ،  هداتـسیا  دّـجهت 

ار ترـضح  نآ  هک  يوحن  هب  دیزگ ،  تفرگ و  ناهد  رد  ار  ترـضح  نآ  ياپ  ماهبا  تشگنا  دـمآ و  سپـس  درکن .  یتافتلا  وا  هب  ترـضح 
 ، تسا ناطیش  محازم ،  رام  هک  تسناد  دوخ  دش  غراف  زامن  زا  ترضح  هک  ینامز  درکن .  ناطیش  هب  یهجوت  ناشیا  زاب  اما  تخاس ،  ّملءاتم 
هب باطخ  هبترم  هس  هک  دش  هدینـش  یفتاه  يادص  هک  دوب  اجنیا  رد  دـش ! تدابع  لوغـشم  زاب  و  نوعلم !  يا  وش  رود  هک :  دومرف  وا  هب  اذـل 

ناگدننک .  تدابع  تنیز  ییوت  نیدباعلا .  نیز  تنءا  داد :  رد  ادن  ترضح 
 . تشگ روهشم  رهاظ و  مدرم  نایم  رد  بقل  نیا  هجیتن  رد 

تمعن رکش  يارب  هدجس 

نآ رکـش  يارب  هکنآ  رگم  درکن  دای  ار  ادخ  زا  یتمعن  زگره  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
یم هدجـس  هکنآ  رگم  دومن  یمن  تئارق  دشاب  هدجـس  تایآ  نآ  رد  هک  ار  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  هکنانچ  درک ،  هدجـس  ار  يادخ  تمعن ، 

دینادرگ یم  رود  وا  زا  ار  يا  هدـننک  رکم  رکم  ای  دوب ،  میب  رد  نآ  زا  هک  درک  یم  عفد  ترـضح  زا  ار  يّرـش  یلاـعت  ّقح  هاـگره  زین  درک . 
يارب دنک ،  حالصا  سک  ود  نایم  هک  تفای  یم  قیفوت  هاگره  و  درک ،  یم  هدجس  دش  یم  غراف  بجاو  زامن  زا  هاگره  و  درک ،  یم  هدجس 

یم داّجس  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  و  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  ترضح  نآ  دوجس  عضاوم ،  عیمج  رد  درک .  یم  هدجـس  تمدخ  نیا  رکش 
(253  . ) دنتفگ

قح تمحر  هب  جاتحم 

لیعامـسا رجح  لخاد  یبش  همین  دیوگ :  یم  هک  دنک  یم  لقن  ینامی  سوواط  زا  یلیبدرا ،  سدقم  هللا  هیآ  موحرم  هتـشون  هعیـشلا  هقیدـح 
دوب :  اعد  نیا  مدرک ،  شوگ  نوچ  دنک .  یم  رارکت  مادم  ار  یمالک  تسا و  هدجس  لاح  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  مدید  مدش ، 

کئانِفب .  كُریقف  کئانِفب ،  َکنیکسم  َِکئانِفب ،  َكدیَبُع  یهلا 
ارم متفگ ،  ار  تاـملک  نیا  مداـهن و  هدجـس  هب  رـس  هدرازگ  زاـمن  نوـچ  دـمآ ،  شیپ  ارم  یـضرم  یملا و  ـالب و  هـک  ناـمز  ره  نآ  زا  دـعب 

داد .  يور  یجرف  یصالخ و 
وت تمحر  لوزن  رظتنم  وت ،  هاگرد  رب  وت ،  جاـتحم  وت و  نیکـسم  وت و  هدـنب  ایادـخ ،  ینعی  تسا .  هناـخ  رد  ياـضف  ینعم  هب  تغل  رد  ءاـنف 

دراد هک  تجاـح  ره  دـنک و  یم  رثا  هتبلا  دـیوگب  صـالخا  يور  زا  ار  تاـملک  نـیا  سکره  دراد .  ناـسحا  وـفع و  مـشچ  وـت  زا  تـسا و 
(254  . ) دوش یم  هدروآرب 

امرخ تخرد  دصناپ 

رازه زور  هنابـش  ره  رد  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مردـپ  دومرف :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  قودـص  خـیش 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 983 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، تشاد کّلمت  رد  امرخ  تخرد  دصناپ  ترـضح  نآ  دوب .  نینچ  زین  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هکنانچ  دراذـگ ،  یم  زامن  تعکر 
دراذگ .  یم  زامن  تعکر  ود  یتخرد  ره  دزن  و 

زا شفیرش  ياضعا  دوب .  لیلذ  ناگدنب  دننام  لیلج  دنوادخ  دزن  شتلاح  درک و  یم  رییغت  شکرابم  گنر  داتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه 
ماجنا ناکما  رگید  نآ  زا  دعب  تسا و  وا  رخآ  زامن  نیا  دناد  یم  هکنآ  دننام  ینعی  دوب ،  عدوم  زامن  شزامن  و  دیزرل ،  یم  دـنوادخ  فوخ 

(255  . ) داد دهاوخن  خر  وا  يارب  زامن 
يدازآ !  ادخ  هار  رد  وت 

ترضح داد ،  باوج  موس  هبترم  رد  نوچ  دادن .  یباوج  وا  یلو  دز ،  ادص  رابود  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يزور 
نمیا وت  زا  نوچ  درک  ضرع  يدادن ! ؟  ارم  باوج  هک  دش  هچ  سپ  دومرف  مدینش .  یلب ،  درک :  ضرع  يدینـشن ؟  ارم  يادص  ایآ  دومرف : 

(256  . ) دینادرگ نمیا  نم  زا  ارم  كولمم  هک  ار  يادخ  دمح  یننمءای .  یکولمم  َلعج  يذلا  هللادمحلا  دومرف :  مدوب ! 
هب خیـس  اب  هدروآ  نوریب  رونت  زا  ار  یبابک  ماّدـخ  زا  یکی  دـندوب .  داّجـس  ترـضح  نامهم  یتعامج  یناـمز ،  هک ،  تسا  هدـش  تیاور  زین 

نابدرن ریز  رد  هک  ترضح  نآ  زا  یکدوک  رـس  رب  وا  تسد  زا  بابک  خیـس  مالغ ،  باتـش  هلجع و  تلع  هب  هار  رد  دروآ ،  كرابم  روضح 
درک .  كاله  ار  كدوک  داتفا و  دوب 

 . يدرکن دمع  هب  ار  راک  نیا  وت  يدازآ .  ادخ  هار  رد  وت  رح ،  تنءا  دومرف :  يو  هب  ترضح  اّما  دش ،  ریحتم  برطضم و  تخـس  مالغ  نآ 
(257  . ) دنیامن نفد  هدرک  زیهجت  ار  كدوک  نآ  هک  دومرف  رما  سپ 

ناوعا زا  یکی  هب  دـیزی  درک ،  نایب  ار  شیوخ  رابت  داژن و  مالـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  نوچ  هک :  تسا  هدرک  لقن  ینئادـم  زا  بقانم  بحاص 
ربق ندنک  هب  هدرب و  ناتسوب  هب  ار  ترضح  رومءام  راپسب .  كاخ  هب  ار  وا  اجنامه  زیرب و  ار  شنوخ  هدرب و  ناتـسوب  هب  ار  يو  تفگ :  دوخ 
دش ادیپ  اوه  زا  یتسد  دناسر ،  لتق  هب  ار  ترضح  نآ  تساوخ  هک  ینامز  داتسیا .  زامن  هب  زین  داجس  ترـضح  ربق  رفح  لالخ  رد  تخادرپ 

دش .  شوه  یب  دیشک و  هرعن  داتفارد و  يور  هب  هک  دز  یلیس  وا  راسخر  رب  و 
رما دیزی  درک .  لقن  يو  يارب  ار  ارجام  تفاتـش و  ردپ  يوس  هب  هدیرپ  شراسخر  زا  گنر  دـیدب ،  ار  تامارک  نیا  هک  دـیزی  دـنزرف  دـلاخ 

(258  . ) دنزاس اهر  زین  ار  ماما  دننک و  نفد  لادوگ  نامه  رد  ار  روبزم  صخش  درک 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) داّجس ماما  تّیصو 

اب دومرف  نم  هب  دیامرف .  یتیصو  ارم  مدرک  تساوخرد  يو  زا  دوب ،  رفس  مزاع  مردپ  هک  یتقو  رد  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
نکم :  تسلاجم  یتسود و  نت  جنپ 

دشورف .  یم  ینان  همقل  کی  هب  ارت  هک  نیشنم  هیامورف  راکبان و  قساف و  اب   . 1
دنک .  یمن  وت  يرای  تنحم  تخس و  زور  رد  هک  نکم  ترشاعم  لیخب  مدرم  اب   . 2

دهد .  یم  هولج  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  دبیرف  یم  ارت  تسا و  بارس  هلزنم  هب  وا  هک  نک  زیهرپ  وگغورد  زا   . 3
دنناسر .  یم  نایز  دنناسر  يدوس  وت  هب  دنهاوخ  یم  نوچ  هک  نک  يریگ  هرانک  نادان  قمحا و  مدرم  زا   . 4
تسا .  هدرک  نعل  ار  وا  نآرق  ياج  دنچ  رد  دنوادخ  هک  شاب  نازیرگ  زین  هدرک  محر  عطق  هک  یسک  زا   . 5

دومرف :  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 
نهنم . . .  ةدحاوب  ُربتعی  َبئاصم ال  ُثالث  ٍموی  ّلک  یف  ُهل  َمدآ  نبا  ٌنیکسم 

دریگب تربع  رگا  هک  دریگ ،  یمن  تربع  اهنآ  زا  کی  چـیه  زا  تسا و  تبیـصم  هس  يزور  ره  رد  وا  يارب  هک  مدآ ،  دـنزرف  هراچیب  ینعی ، 
دش .  دهاوخ  ناسآ  لهس و  يو  رب  ایند  رما 
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هتفر مهرد  ياج  هکنآ  اب  دوش ،  یم  مومغم  دیآ  دیدپ  یناصقن  وا  لام  رد  رگا  انامه  وا ؛ رمع  زا  تسا  زور  ره  ندش  مک  لوا :  تبیـصم  اّما 
دنادرگ .  یمنرب  يزیچ  ار  رمع  یلو  دیآ ،  یم  رگید  یمهرد 

دننک .  باقع  ار  وا  دشاب  مارح  رگا  هدیشک و  وا  زا  باسح  دشاب  لالح  هاگره  سپ  تسا ،  وا  يزور  يافیتسا  مود :  تبیصم 
رت کیدزن  ترخآ  هب  لزنم  کی  هکنیا  رگم  دنک  یمن  بش  ار  زور  چیه  دومرف :  تسیچ ؟  دندیسرپ  تسا .  رتگرزب  نیا  زا  موس :  تبیـصم 

(259  . ) خزرب هب  ای  دوش  یم  دراو  تشهب  هب  هک  دناد  یمن  نکلو  دوش ،  یم 
مراهچ  ماما  نادنزرف 

ماما دـنرفن :  هدزناپ  ثانا  روکذ و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دالوا  هک  دـنا  هدومرف  هّمهملا  لوصف  بحاـص  دـیفم و  خـیش 
ما زا  رمع  دیز و  و  نیـسح ؛  نسح و  و  هدوب ؛  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  هللادبع ،  ما  شردام  هک  رفعجوبا  هب  یّنکم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 
زین و  هدوب ،  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دالوا  نیرتکچوک  نیا  یلع  و  رگید ؛ دلو  ما  زا  نامیلس  نمحرلادبعو و  رغـصا  نیـسح  و  رگید ؛ دلو 

هدوب .  دلو  ما  ناشردام  موثلک  ما  هیلع و  همطاف و  و  دوب ،  دلو  ما  شردام  هک  رغصا  دمحم  و  هدوب ،  دلو  ما  ود  نآ  ردام  هک  هجیدخ 
دنا هتفگ  دـنا و  هدرک  رکذ  لاجر  بتُک  رد  ار  وا  لاجر  ءاـملع  هک  تسا  هردـخم  ناـمه  هّیلع  هک  دـیامرف :  یم  هر )   ) یمق ثّدـحم  موحرم 

(260  . ) دنک یم  لقن  وا  زا  هرارز  هک  هدومرف  عمج  یباتک 

تداهش

تسا هدوب  زور  هس  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  تلحر  هک  تسا  روهشم  تسا ،  رایسب  فالتخا  املع  نیبام  ترضح  نآ  تداهش  زور  نایب  رد 
یم ءاهقفلا ) هنـس   ) املع اـهقف و  ندرم  ترثک  ار ز  نآ  هک  يرجه ،  ای 95  لاس 94  زا  مجنپ  تسیب و  ای  مهدـجیه ،  اـی  مّرحم ،  مهدزاود  : 

دنتفگ . 
 ، تسا يا  هتیم  بآ  نیا  رد  دومرف :  دندروآ ،  شیارب  بآ  هک  ینامز  دیبلط ،  وضو  بآ  شتلحر  بش  رد  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 

تلحر ربخ  سپـس  دندروآ .  شیارب  رگید  بآ  هتخیر و  ار  نآ  اذـل  دـنتفای .  نآ  رد  يا  هدرم  شوم  دـندرب ،  غارچ  کیدزن  ار  فرظ  نوچ 
داد .  ار  دوخ 

دومرف :  دناوخ و  ار  انحتف ) انا   ) و هعقاو )   ) هروس دمآ ،  شوه  هب  نوچ  و  دش ،  شوهدم  بش  نآ  رد  زین 
نیلماعلا )  ُرجا  معنف  ءاشن  ثیح  هنجلا  نم  ءّوبتن  ضرالا  انثروءا  هدعو و  انقدص  يذلا  دمحلا هللا  )

یم تماقا  میهاوخب ،  هک  اج  ره  تشهب ،  رد  داد و  رارق  ام  ثاریم  ار  نیمز  درک و  افو  اـم  اـب  دوخ  هدـعو  هب  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  ینعی ، 
(261  . ) تفر ایند  زا  مد  نامه  رد  سپس  لمع ؛  لها  شاداپ  تسا  کین  هچ  مییامن ، 

رد ردپ  هک  ار  تیصو  نیا  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  شیوخ  زیزع  دنزرف  تلحر ،  تقو  رد  ترضح ،  نآ 
! دینکم متس  درادن ،  دنوادخ  زا  ریغ  هب  يروای  هک  یسک  رب  راهنز ،  هک :  دومرف  نایب  دوب  هدرک  وا  هب  تداهش  تقو 

تشذگرد :  ناهج  زا  ات  درک  رارکت  ار  تاملک  نیا  يدنوار  تیاور  هب  سپ 
(262  . ) میحر ّکن  إف  ینمحرلا  مهّللا  میرک ،  َکن  إف  ینمحرا  مهّللا 

یتسه .  نابرهم  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ایادخ  یتسه ،  راوگرزب  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ایادخ 
هدرب و عیقب  هب  ار  ترضح  نآ  دندش و  رضاح  ترضح  نآ  هزانج  رب  بیسملا )  نب  دیعـس   ) زجب مدرم  یمامت  ترـضح ،  نآ  تلحر  زا  دعب 

دندرک .  نفد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  شمولظم  راوگرزب و  مع  دزن  رد 
نآ زا  ناـشیا ،  كراـبم  تشپ  رب  دـنداهن ،  لـستغم  يور  هتخاـس و  هنهرب  لـسغ  يارب  ار  ترـضح  كراـبم  مسج  نوـچ  هک  هدـش  تـیاور 

دوب .  هتسب  هنیپ  رتش  يوناز  دننام  هک  دندید  اهرثا  دوب  هدیشک  شود  هب  ماتیا  لمارا و  ارقف و  يارب  هک  ییاهزیچ  ریاس  ماعط و  ياهنابنا 
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هریظح زا  روبزم  هقان  ترـضح ،  نفد  زا  دـعب  دوب .  هدزن  يو  رب  هنایزات  کی  یلو  هتفر  جـح  هب  نآ  اب  راـب  هک 22  دوب  يا  هقان  ار  باـنج  نآ 
هلان دایرف و  تشاذـگ و  ربق  نآ  رب  ار  دوخ  ۀنیـس  و  دـشاب ،  هدـید  ار  ربق  نآ  هکنآ  یب  تفاتـش  باـنج  نآ  ربق  کـیدزن  دـمآ و  نوریب  دوخ 

وش و تکاس  دومرف :  هقاـن  هب  دروآ و  فیرـشت  دـنداد ،  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  هب  ربخ  تخیر .  ورف  دوخ  ناگدـید  زا  کـشا  دادرس و 
هس ات  درک و  بارطضا  هلان و  هب  عورـش  دمآربق و  دزن  هب  زاب  ینامز  كدنا  زا  دعب  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  هقان  دهد .  تکرب  ادخ  درگرب ، 

(263  . ) دش كاله  ات  دوب  نینچ  زور 
نآ داقتعا  ار  یعمج  هیوباب و  نبا  دـندرک .  دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  هدـش  دراو  مومع  هجو  رب  هک  هربتعم  رابخا  زا 

(264  . ) دنا هتفگ  کلملادبع  نب  ماشه  یضعب  هداد و  رهز  ار  ترضح  نآ  کلملادبع  نب  دیلو  هک  تسا 
هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  دـنا .  هتفگ  لاـس  ارثکا 57  تسا و  فـالتخا  زین  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  تدـم  رد 

هدش و عقاو  لاس 95  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  و  تشاد ،  لاس  تداهش 75  تقو  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 
(265  . ) درک یناگدنز  لاس  هیلع 35  هللا  تاولص  نیسح  ماما  زا  دعب 

تسا :  ماش  بئاصم  زوس  رگج  تخس و  رایسب  عضو  رگنایب  دشاب ،  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  بوسنم  هک  لیذ ،  راعشا 
یننءاک قشمد  یف  الیلذ  ُداُقا 

ریصن هنع  باغ  ٌدبع  جنزلا  نم 
ٍنطوم ّلک  یف  هللا  لوسر  يّدجو 

ریزو  نینم  ؤملا  ریمءا  یخیش  و 
تسا .  هدش  بیاغ  وا  زا  شیالوم  هک  متسه  رابگنز  زا  يا  هدرب  نم  ییوگ  هکنادنچ  موش ،  یم  هدیشک  يراوخ  اب  ماش  رهش  رد  ینعی 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ریزو  یلع  نانم  ؤمریما  نم  لیماف  گرزب  و  ناهج ،  قلخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  هکنآ ،  لاح  و 
(266  . ) تسا هلآ  هیلع و 

 ( ناسِح  ) نایچیاچ بیبح  تیب :  لها  رعاش  هدورس 
عیقب 

نیدباعلا نیزربق  زا  نیمز ،  تریغ  زا  دزرل  یم 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نید ،  نکر  نازرل  هتشگ  نوچ 

تسا روآ  نزح  يا  هبورخم  تسا ،  رد  راوید و  فقس و  یب 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیزح ،  دلان  بش  غرم  بش 

نآ زا  دنناریح  باوخ و  یب  نامسآ ،  موجن  هام و 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیمز ،  دراد  ازع  ایوگ 

تسا هناریو  يا  هنیجنگ  تسا ،  هناشاک  یب  شرف و  یب 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیبب ،  مغ  رابغ  دزیخ 

نازخ رد  یناتسوب  ای  نابغاب ،  یب  یلگ  نوچمه 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیرظان ،  بلق  تسا  نوخ 

نیمغ وراز  دوب  ارهز  نیزح ،  ربمغیپ  حور  دش 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نینم ،  ؤملاریما  نوزحم 

ام مان  هاج و  ّرف و  نآ  ام ،  مالسا  دش  هچ  رخآ 
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نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیملسم ،  لاح  تسادیپ 
! ؟  نوچ کشا  مزیرن  رخآ  نوخ ،  کشا و  راسخر  هب  مزیر 

نیدباعلا نیز  ربق  زا  نینچ ،  یغاد  ناسح )   ) مراد

 ! قح ماقتنا  تسد  متشه :  شخب 

 ! قح ماقتنا  تسد 

تافاکم رید  نیا  رد  میدرک  هبرجت  سب 
داتفا رب  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 

هیزج راّفک  رب  درک و  ریخست  ار  نوگانوگ  عیسو و  کلامم  دوب ،  ردنکـسا  دننام  ییاشگروشک  رد  هک  یناکروگ ،  رومیت  نیدلا  بطق  ریما 
وا تسد  هب  نارادرـس  دـندش و  روهقم  بولغم و  هدرک ،  هلتاقم  وا  اب  ماش  يارما  بلح  دودـح  رد  تفر و  ماـش  هب  لاس 803  رد  يو  داـهن . 

ناطلس رصم  هاشداپ  تخاس و  لوتقم  ار  ماش  يارما  دیشک و  قشمد  هب  رگـشل  اجنآ  زا  سپـس  دش .  حوتفم  بلح  رهـش  دندش و  دّیقم  هداتفا 
زا هک  داتفا  يو  رگـشل  تسد  هب  تمینغ  ردـقنآ  درک و  تراـغ  ار  ماـش  تیـالو  رثکا  دـمآ و  قشمد  هب  رومیت  ریما  تخیرگ .  رـصم  هب  خرف 

دومن .  ماع  لتق  تفلاخم  ببس  هب  زین  ار  دادغب  ماش ،  حتف  لاس  نیمه  رد  دندمآ و  زجاع  نآ  طبض 
دیناوخب :  لماک  ّتقد  اب  ار  نایرج  نیا  مرتحم ،  ةدنناوخ  يا  امش  کنیا 

هدش عیطم  ماش  ناگرزب  دیـشک .  هنابز  شا  هنیـس  نوناک  رد  تریغ  شتآ  دندرکرومیت .  ریما  دزـشوگ  ار  نایماش  متـس  ماش  ریخـست  زا  دـعب 
نآ تسب و  نیذآ  ار  ماش  رهش  تسارآ و  نشج  بابـسا  رومیتریما  دراد .  هدرپ  سپ  رد  يرتخد  ماش  ناطلـس  هکدش  دزـشوگ  وا  هب  دندوب . 

ماّمح هب  ناگطاّشَم  اب  ار  رتخد  نآ  دندادرد و  شیع  يالص  فرط  ره  زا  دش ،  هتسارآ  لیاسو  بابسا و  نوچ  دومن .  يراگتساوخ  ار  رتخد 
دنادرگب .  رهش  رد  نایرع  ار  رتخد  دتسرف و  ماّمحرد  رب  نایرع  ۀقان  داد :  نامرف  يو  هب  دیبلط و  ار  دوخ  راکشیپ  ریما  دندرب و 

اور تسا  ملظ  هچ  نیا  هک  دـندناسر  رومیتریما  ضرع  هب  هدـیرد و  نابیرگ  کچوک  گرزب و  دـندش ،  علّطم  هّصق  نیا  زا  ماـش  مدرم  نوچ 
دیراد ؟  یم 

نامگ تسین ،  یـسک  هب  ملظ  نم  روظنم  تسا ! ؟  نویـش  ناغف و  اغوغ و  هچ  نیا  دومرف :  دومن و  ناشیا  هب  یهاـگن  ترـسح  هب  رومیت  ریما 
هب ار  یلمع  نینچ  نید  یب  مادک  دـنتفگ :  نایماش  دـینادرگ ! ؟  یم  رازاب  رد  هنهرب  رـس  ار  ناگرزب  رتخد  هک  تسا  نینچ  امـش  نوناق  مدرک 

! ؟  دراد یم  اور  ناملسم  کی  سومان 
زا رتبیجن  هاشداپ  مادک  دالوا  افج ! رپ  ناتسرپ  دیزی  ایح و  یب  ناناملسمان  يا  تفگ :  دیراب و  ورف  هدید  زا  کشا  دیرد و  نابیرگ  رومیتریما 

اهرازاـب رد  هدرک و  راوس  هنهرب  ياـهرتش  رب  ار  ناـشیا  هک  تسارهز ،  همطاـف  رتـخد  زا  رتزیزع  گرزب  مادـک  و  تسادـخ ؟  لوـسر  دـالوا 
دیدنازوس .  ار  نانآ  ياه  همیخ  و  دیدروآرد ،  اپ  زا  دوب  هداد  بآ  لیئربج  هک  ار  ییاهلخن  دیدنادرگ و 

ادخ ربمغیپ  نارتخد  هک  ینامز  دندرک ،  دیهـش  قحانب  ار  راتخم  دمحا  نادنزرف  دـیدید  امـش  هکنآ  اب  ّتیمح !  یب  هفیاط  يا  تفگ :  سپس 
ات مدوبن  ناهج  رد  زور  نآ  هک  سوسفا !  سوسفا !  دـیدمآ .  ربمغیپ  ترتع  ياشامت  هب  دـیتسب و  نیذآ  ار  اهرازاب  دـندروآ ،  راید  نیا  هب  ار 

منک .  لسن  عطق  ار  ناسومان  یب  نآ 
ناریسا دننام  هتسب  نامسیر  کی  هب  ار  ناشیا  رهگ  ِدقِع  نوچ  هک  یماگنه  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  منک  یمن  شومارف  ادخ  هب  نایماش ،  يا 
دادجا ابآ و  رب  ادـخ  تنعل  دـمآ ،  بّصعت  هب  یگنرف  دـیزی  سلجم  رد  زور  نآ  نایماش ،  يا  دـیدرب .  هداز  مارح  دـیزی  شیپ  گنرف  مور و 

دندادن .  یباوج  هدنکفا  ریز  هب  رس  يو  نانخس  زا  نایماش  دیدرکن .  ّتیمح  هک  داب  امش 
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تقو نآ  دمآ ،  نارگ  امـش  رب  یماش  رتخد  کی  يریـسا  یگنهرب و  لوسر !  ادخ و  نانمـشد  يا  لوبقمان و  دـترم  هورگ  يا  تفگ :  سپس 
ار مدرم  نآ  هک  درک  هراشا  ناروالد  ناگنهرب و  رـس  هب  سپ  دشاب ! ؟  یمن  نارگ  ربمغیپ  رب  دینادرگب  ماش  رد  ار  همطاف  نارتخد  امـش  هکنیا 

(267  . ) دش دابآ  نیرّخءاتم  نیطالس  دهع  رد  ینونک  ماش  رهش  و  داتسرف ،  نارین  هب  درک و  ناریو  ار  ماش  دننک و  ماع  لتق 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  تبیصم  حدم و 

يرتخد نیسح  زا  ماش  رهش  رد  دوب و 
يرظنم همطاف  یترطف ،  هیسآ 

يرجاه یناث  یمیرم ،  یلات 
يربکا تمصع  راگدرک ،  تّفع 

نمی قیقع  خر  شخدب ،  لعل  وچ  بل 
تشاد هلاسلچ  لقع  یلو  هلاس  هس  وا 

تشاد هلال  نوچ  يور  لقع  هلاس  لهچ  اب 
تشاد هلاژ  لگ  وچ  خر  خر ،  هدرب ز  هلاه 

تشاد هلاه  هم  وچمه  وا  يور  هلال 
نرتسن لگ  رب  تسوکن ،  يرآ  هلاژ 
وا يوجلد  مان  باب  هّیقر ز  دش 
وا يور  شتآ  میلکروط ،  ران 

وا يوخ  تلصخ و  ءاسنلا ،  ریخ  وچمه 
وا يوداج  مشچ  نوچ  تسا و  هدیدن  سک 

نتخ رد  ییوهآ  اتخ ،  رد  یسگرن 
ریغص دوب و  لفط  رظن  ردنا  هچرگ 

ریش يوب  شبل  زا  يدمآ  یم  هچ  رگ 
ریپ نودرگ  مشچ  دیدن  يو  نوچ  کیل 

ریظن یب  يرتخا  لامک ،  اب  يرتخد 
نخس وکین  بوخ و  مالک ،  نیریش  خوش و 

امس موجن  ات  نیمز  موجن  زا 
يوسام تیبرت  وا  رجه  رد  دید 

اده مشچ  رون  هاش ،  نیعلا  هرق 
اپب شمکح  مه ز  ناور ،  شرما  مه ز 

نهک رهد  مظن  ریپ  نودرگ  مزع 
دوب شود  تنیز  مادم  اهومع  رب 

دوب شوغآ  بیز  مامت  ار  اه  هّمع 
دوب شون  ۀمشچ  شبل  ار  نارهاوخ 
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دوب شوگ  رد  هقلح  درخ  ار  شیدرخ 
نتف روفو  زو  اکذ ،  روهظ  زا 

دوب هدرک  ردپ  اب  امن  وشن و  هک  سب 
دوب هدرورپ  زا و  وا ،  ناماد  يور 
دوب هدروآ  هرمه  رفس  ردنا  شباب 
دوب هدرورپ  هدنب  وا ،  راتفگ  شیپ 

نز درم و  دبا  ات  باش  خیش و  لزا  زا 
ناهج مرگ  درس و  یکدوک ،  رد  هدید 

ناسکان یلیس  خر  هام  رب  هدروخ 
نانس نانس  رب  فده ،  هدرک  فتک و 

نایشآ هتخاس  دغج  هچ  هبارخ  رد 
نزحلا تیب  جنک  رد  بوقعی و  هچ  ای 

هتخاس وا  راک  کلف  یمیتی  زا 
هتخاب شطع  زا  ار  هراسخر  گنر و 

هتخاف نوچ  هتشگ  ردپ  قارف  زا 
هتخادنا شروش  وا ،  يوکوک  گناب 

نحم الب و  زا  نامز  نیمز و  رد 
رادیاپ يو  ياپ  ار  هلاخبت  غاد 

راوتسا نسر  زا  شندرگرد  قوط و 
راذع یناوغرا  شَُدب  هچناپط  زو 

رازه توص  هلان  حون ،  نافوط  هیرگ 
نت هب  شناوت  ین  ناجب ،  شرارق  هن 

برک رد  هتخاس  نوکس  هبارخ  رد 
بش زور و  وا  راک  یبءا ؟  َْنیَا  روش 
بعت رد  اهزور  جنر ،  هب  ناهاگماش 

بجعلا ّمث  وت  زا  رهپس  يا  بجع  يا 
نتشیوخ زا  یمرش  زاون  نود  اجک  ات 

درگ هزره  زا  رخآ  نک  فاصنا و  يردق 
درد غاد و  ردقنیو  یفطصم  ترتع 

درم هتشک  دش  هک  ای  ریسا  ناشنانز  دش 
درک هچ  سکیب  لفط  هانگیب  نیا  رخآ 

نتف رد  ردقنیا  التبم  دش  هک  ات 
دید باوخ  هتفخ و  یبش  هبارخ  رد 
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دید باتهم  تفر و  باوخ  هب  یباتفآ 
دید بایان  دوب و  يو  رهب  زا  هچنآ 

دید باب  تعلط  باوخ  هب  ردنا  ینعی 
نمس گرب  هدرک  ورس  خاش  رد  ياج 

تشاد زار  یتّدم  هش  هب  هدازهاش 
تشاد زاسمد  هاررهب  وا  ردپ  اب 

تشاد زاب  دب  تخب  باوخ  شناهگان ز 
تشاد زاسمد  خرچ و  شمغ  اب  نامز  نآ 

نهد رد  شا  هوکش  دنام  رادیب و  تشگ و 
دنمتسم نآ  درک و  ردپ  غارس  رد 

دنلب ناغفا  هآ و  بیلدنع  نوچ  زاب و 
دنکف لزلزت  رد  شرف  هچمه  ار  شرع 

دنب ودنب  زا  هلان  دنلب  ین  نوچ  تخاس 
ندب رد  دز  كاچ و  ون  ناج ز  هماج 

ملع شهآ  قرب  ماش  هب  بش  نآرد  دز 
مرح لها  ناج  شیوخ  لاحرب  تخوس 

مه هب  مغ  زا  تخیر  مرح  لها  زاب 
مغ رهب  وج  هراچ  مه  کیره ز  هتشگ 

نحتمم بنیز  ار  موثلک  ّمُا 
دیزی شوگ  هب  نوچ  دیسر  يو  هلان 
دیهش هاش  سءار  ناور  شرهب  درک 
دید هاش  رس  نوچ  بیرغ  میتی  نآ 

دیشک یهآ  لد  زو  مغ  تسد  رس  هب  دز 
نت شحور ز  غرم  دیرپ  ( 268  ) تماص وچمه 

ماش رد  تیب  لها  میتی  ّرُد  مهن :  شخب 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش  لوا :  لصف 

یگداوناخ هرجش 

لاسرفص مشش  رد  هک  تسا ،  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  لاسدرخ  رتخد  هّیقر  ترـضح  دقرم  قشمد ،  رد  روهـشم  فورعم و  تاماقم  زا 
 . درپس نیرفآ  ناج  هب  ناج  ردپ ،  قارف  رد  زادگ  زوس و  تّدش  زا  ماش ،  هبارخ  رد  يرجه ،   61

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 990 

http://www.ghaemiyeh.com


يربک و همطاف  هک  تسا ،  رتخد  تشه  هدـش  هداد  تبـسن  مولظم  ماما  نآ  هب  هک  ینادـنزرف  عومجم  نوگانوگ ،  لاوقا  بتک و  هظحـالم  اـب 
ما و  دنا ) هتفگ  هّیقر  یـضعب  هدیبز و  ار  شمان  یـضعب  هک   ) درک تافو  هبارخ  رد  هک  رتخد  نآ  هنیکـس و  بنیز و  هدیبز و  يرغـص و  همطاف 

دنشاب .  هیفص  موثلک و 
متـشه هللادـبع ،  متفه  مساق ،  مشـش  رفعج ،  مجنپ  دّـمحم ،  مراهچ  رغـصا ،  یلع  موس  طسوا ،  یلع  مود  ربکا ،  یلع  لوا  رـسپ :  هدزیـس  و 

مالسلا .  هیلع  نیسحلا  نب  نارمع  مهدزیس  و  دیز ،  مهدزاود  رمع ،  مهدزای  هزمح ،  مهد  میهاربا ،  مهن  نسحم ، 
تسا .  فیعض  رایسب  یلوق  هک  دنا  هداد  تبسن  زین  نیا  رب  هدایز 

تحـص ریدـقت  رب  هک  تسا  نآ  ّفل  ؤم  داقتعا  دـیوگ :  یم  قوف  بلاطم  رکذ  زا  سپ  هر )   ) یناشاک هللا  بیبح  ازریم  جاـح  هللا  هیآ  موحرم 
ای مسا  ود  هک  دوب  دـناوت  سپ  تسا ،  هدوب  فورعم  دـالوا  ّتلق  هب  ترـضح  نآ  هک  اریز  یّمـسم ،  رد  هن  هدوب  مسا  رد  دّدـعت  نیا  ذـخءام ، 

لمتحم هکنانچ  دنـشاب .  راوگرزب  نآ  ياه  هریبن  اهنیا  زا  یـضعب  هک  تسا  لمتحم  زین  دـشاب و  نت  کـی  يارب  روکذـم ،  یماـسا  زا  رتداـیز 
هک يرتخد  نآ  ( 269  ) دوب ناشیا  رما  لّفکتم  نامیتی و  ردـپ  مولظم ،  نآ  هچ ،  دنـشاب .  مشاه  ینب  زا  وا  نابوسنم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا 

هدوب مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  دوخ  يایابص  زا  هدوب و  مالسلا  هیلع  هّیقر  شفیرش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد 
(270  . ) هّیقر تس  رازم  هب  تسا  فورعم  هرّدخم و  نیا  هب  تسا  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  یقیقحت 

تسا .  یّقرت )  الاب و  فرط  هب  دوعص   ) ینعم هب  ءاقترا  زا  لصا  رد  هّیقر ،  ۀملک 
هک تسا ،  هدوب  هّیقر  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مود  ّدج   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  مان  الثم  هتشاد ،  دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  مان  نیا 

(271  . ) دوش یم  هّیقر  ادخ  لوسر  ردپ  ۀمع 
تسا .  هجیدخ  ترضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  یکی  تشاد ،  ار  مان  نیا  مالسا ،  رد  هک  یسک  نیتسخن 

دمآرد .  لیقع  نب  ملسم  ترضح  يرسمه  هب  هک  تشاد ،  مان  هیقر  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارتخد  زا  یکی  نآ ،  زا  سپ 
نارتـخد زا  رفن  ود  و  ( 272  ) یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ،  ار  مان  نیا  رفندـنچ  زین  رگید  ناـماما  نارتخد  ناـیم  رد 

دندش .  یم  هدناوخ  يرغص  ۀّیقر  هّیقر و  هب  هک  مظاک  یسوم  ماما 
يربط ریرج  نبدّمحم  و  بوشآ ،  رهـش  نبا  هماّلع  اما  دنا ؛ هدرک  رکذ  نیـسح  ماما  يارب  همطاف  هنیکـس و  ياهمان  هب  رتخد  ود  ناثّدحم  رثکا 

دنا .  هدرمشرب  ترضح  نآ  يارب  ار  بنیز  همطاف و  هنیکس ،  ياهمان  هب  رتخد  هس  یعیش ، 
هدرک فیلءات  ق  لاس 687 ه . - رد  ار  باتک  نیا  هک   ) هّمغلا فشک  باتک  بحاص  یلبرا -  یـسیع  نب  یلع  اهنت  میدق ،  ناثّدحم  نایم  رد 

هس اهرتخد ،  شرامـش  ماگنه  زین  وا  یلو  تشاد ؛  رتخد  راهچ  رـسپ و  شـش  نیـسح  ماما  هک  تسا  هتفگ  نیدلا  لامک  زا  لقن  هب  تسا - ) 
دروآ .  یمن  نایم  هب  يرکذ  یمراهچ  زا  درب و  یم  مان  ار  همطاف  هنیکس و  بنیز ،  ياهمان  هب  رفن 

دشاب .  هدوب  هّیقر  نیمه  رتخد ،  نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا 
یم هعیـش  نّنـست و  لها  ياملع  زا  نارگیدو  یعفاش  ۀحلط  نبدّـمحم  دـننام  یـضعب  دـسیون :  یم  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  همالع 

تسا . )  هدوب  رتخد  راهچ  رسپ و  شش  دنزرف ،  هد  ياراد  نیسح  ماما   : ) دنسیون
مالسلا .  نهیلع  هّیقر  و  يربک ،  همطاف  يرغص ،  همطاف  هنیکس ،  زا :  دنترابع  وا  نارتخد  دسیون :  یم  سپس 

درجدزی رتخد  نانز )  هاش   ) شردام درک .  تافو  ماش  رد  تشاد و  لاس  تفه  ای  لاـس  جـنپ  مالـسلا  هیلع  هّیقر  دـیازفا :  یم  همادا  رد  هاـگنآ 
(273 ( . ) دوب داّجس  ماما  ینت  رهاوخ  هّیقر  ترضح  ینعی  ) دوب
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لا ؤس  کی  هب  خساپ 

مالعا دیفم ،  داشرا  دننام :  میدق -  نوتم  اهباتک و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  نایم  رد  هّیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  دنـسرپ :  یم 
درادن ؟  تلالد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  رب  يربط -  همامالا  لئالد  هّمغلا و  فشک  يرولا ، 

دوش :  یم  نشور  لا  ؤس  نیا  خساپ  ریز ،  بلاطم  هب  هّجوت  اب  خساپ : 
قانتخا روسناـس و  و  رگید ،  يوس  زا  ناـماما  نادـنزرف  دّدـعت  وس ،  کـی  زا  شراـگن  تاـناکما  ندوب  كدـنا  لـیلد  هب  رـصع ،  نآ  رد   . 1

روما و همه  تبث  طبـض و  هب  ماـمتها  مدـع  هرخ  ـالاب  و  موس ،  يوـس  زا  دنتـشاد  دوـخ  لرتـنک  رد  ار  ناـسیون  هریـس  هک  هّیُما  ینب  تموـکح 
ندرکنرکذ نیاربانب  دنامب ؛ یقاب  افخ  ةدرپ  تشپ  رد  نانآ  یگدنز  ياهارجام  زا  يرایـسب  هک  هدش  بجوم  ناماما  یگدنز  خـیرات  تایئزج 

دش .  دهاوخن  اهنآ  دوبن  رب  لیلد  اهنا 
ناسیون خـیرات  رب  ار  رما  بلطم ،  نیمه  هدـش و  خـیرات  رد  هابتـشا  بجوم  نادـناخ  کی  رد  هّیقر  مان  دوجو  ندوب ،  مانمه  رثا  رب  یهاگ   . 2

تسا .  هدومن  یم  لکشم  دنتشاد ،  هک  يدودحم  تاناکما  اب  رصع ،  نآ  كدنا 
همطاف ار  هّیقر  ترـضح  نیمه  يوق  لاـمتحا  هب  دوش  یم  ناـشنرطاخ  هک  ینئارق  قبط  ـالثم  دنتـشاد ؛ ماـن  ود  نارتخد  زا  یـضعب  یهاـگ   . 3

دشاب .  هدش  وا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ثعاب  عوضوم ،  نیمه  دیاش  و  دندناوخ ،  یم  هریغص 
نیسح ماما  رتخد  ناونع  هب  هّیقر  ترـضح  زا  امدق ،  زا  گرزب  ياملع  زا  یـضعب  دوش ،  یم  نایب  زین  نیا  زا  دعب  دش و  رکذ  البق  هکنانچ   . 4

اهنآ سرتسد  رد  یلیالد  اهباتک و  دیاب  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  سپ  دـنا .  هداد  حرـش  ماش  هبارخ  رد  ار  وا  زوسناج  تداهـش  دـنا و  هدرک  دای 
ام سرتسد  رد  و  تسا ،  هدوبن  نارگید  سرتسد  رد  هک  ییاهباتک  دنا ؛ هدروآ  نایم  هب  نخس  هّیقر  ترضح  زا  نآ ،  ساسا  رب  هک  دشاب  هدوب 

تسین .  زین 
 ، دوب دهاوخن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  لیلد  زگره  میدق  ثیدح  بتک  رد  هّیقر  ترضح  مان  ندشن  رکذ  نیاربانب 

لیلد هطوبرم ،  ياهباتک  رد  ناریـسا ،  دروم  رد  البرک  زا  سپ  البرک و  ثداوح  اروشاع و  يارجام  تایئزج  زا  يرایـسب  تبث  مدـع  هکناـنچ 
(274  . ) تسا هتشادن  دوجو  هدش  هتشون  نآ  تراسا  ثداوح  البرک و  هرابرد  هچنآ  زا  شیب  هک  دوش  یمن  نآ 

هّیقر ترضح  ردپ 

 . دشاب هتشاد  یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتفورعم  یلع  نب  نیسح  میظع ،  ماما  مالسلا ،  هیلع  هّیقر  ترضح  راوگرزب  ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ردام 

نآ و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رـسمه  البق  هک  تشاد  مان  قاحـسا )  ما   ، ) اهلقن زا  یـضعب  قباـطم  مالـسلا ،  هیلع  هیقر  ترـضح  رداـم 
رب وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لیاضف  جاودزا و  قاحسا  ما  اب  هک  درک  شرافس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  دوخ  تیصو  رد  ترـضح 

(275  . ) درمش
(276  . ) تسین سرتسد  رد  هراب ،  نیا  رد  يدنتسم  لیلد  یلو  تسا  هدوب  هیعاضق )  رفعج  ما   ) مالسلا هیلع  هیقر  ردام  یلقن ،  هب  و 

(277  . ) دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  ردام  ار  هحلط  تنب  قاحسا  ما  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  نس 
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یخرب دوب .  لاس  راهچ  رگید  يا  هراپ  قباطم  و  لاس ،  هس  اهتیاور  زا  يا  هراپ  قبط  تداهش ،  ماگنه  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  كرابم  نس 
دنا .  هدرک  لقن  لاس  تفه  لاس و  جنپ  زین 

رفص هام  مجنپ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  کچوک  رتخد  هک ،  تسا  هدمآ  يدنجریب  همالع  هتـشون  مایالا  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد 
 . تسا هدش  لقن  زین  سدقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هکنانچ  درک ،  تافو  لاس 61 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر  مود :  لصف 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر 

هیلع هیقر  نامه  يوق  لامتحا  هب  هک   ) يا هلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترـضح  تسا :  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد 
دوشب . ) هتشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب   : ) تفگ دشاب ) مالسلا 

ات نک  ربص  موش .  یمن  تعنام  اباب !  : ) دز ادص  مالسلا  هیلع  هیقر  هاگنآ  تخیر و  کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هک :  داد  رد  ادن  هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیسوب .  ار  شا  هدیکشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منیبب )  ارت 

وا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنـشت  تدـش  ما ،  هنـشت  رایـسب  اباب  ینقرحا  ادـق  امظلا  ناف  شطعلا ،  شطعلا 
نماد هیقر  مه  زاب  دورب ،  نادـیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  مروایب )  بآ  وت  يارب  ات  نیـشنب  همیخ  راـنک   ) دومرف

انع ؟  یضمت  نیا  هبا  ای  تفگ :  هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردپ 
رپ یلد  اب  سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  يا ؟  هدـیرب  ام  زا  ارچ  يور ؟  یم  اجک  ناج  اباب 

(278  . ) دش ادج  وا  زا  نوخ 

ع)  ) هیقر ترضح  اب  ع )  ) نیسح ماما  رادید  نیرخآ 

شارخلد و هنحـص  نیرخآ  یلو  دوب ،  زوسناج  رایـسب  يا  هنحـص  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو 
دیناوخ :  یم  الیذ  هک  دوب  هلاس  هس  يرتخد  اب  ناشیا  عادو  زوس ،  رگج 

عادو زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مدید  مدوب .  هداتسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگ :  یم  دوب ،  نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ،  نب  لاله 
 ، نازرل ياهماگ  اب  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دـیآ  یم  نادـیم  يوس  هب  دوخ ،  تیب  لها  اب 

دز :  ادص  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  هاگنآ  دیناسر .  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابند  هب  ناود  ناود 
ناشطع .  یناف  یلا  رظنا  هبا !  ای 

ما هنشت  نم  رگنب ،  نم  هب  ناج ،  اباب 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رادغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ،  هنـشت  یکدوک  نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخـس  نیا  ندـینش 

اب دـش .  يراج  شناگدـید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـنچنآ  وا  نخـس  دنـشاب .  هدیـشاپ  کـمن 
دومرف :  رتخد  نآ  هب  رابکشا  یمشچ 

تسا .  نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ،  یم  باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  مناد  یم  مرتخد ،  یلیکو .  هناف  کیقسی  هللا 
) ؟  تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا   ) مدیسرپ دیوگ :  یم  لاله 

(279  . ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  وا  دنداد :  خساپ  نم  هب 
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! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

دنتفای .  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  كدوک  اعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتخیر ،  اه  همیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 
دنتسه .  گرم  رطخ  رد  یگنشت  تدش  رثا  رب  كدوک ،  نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعس  رمع  هب 

ناود تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  هک  یتقو  دنهدب .  بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعـس  رمع 
درک .  تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود 

منک و ادـیپ  ار  وا  مهاوخ  یم  دوب .  هنـشت  میاباب   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟  یم  اـجک  دیـسرپ :  نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی 
 ( مربب بآ  شیارب 

! دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب .  تدوخ  ار  بآ  تفگ :  وا 
(280  ( ) مماشآ یمن  بآ  مه  نم  سپ   : ) دومرف درک ،  یم  هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 

تفرگ شتآ  هلعش  شکاپ  ناماد  یکدوک 
ارم ناماد  شوماخ  نکب  يدرم  اب  تفگ 

برع درم  اب  تفگ  دش ،  نوچ  شوماخ  شنماد 
ارم ناشطع  ماک  نیا  مرک  زا  باریس  وت  نک 
بآ دروخ  مهاوخن  اتفگ  یلو  ار  وا  داد  بآ 

ارم نازیزع  مدرم  نیا  دنتشک  بل  هنشت 
تیب لها  دـندز و  شتآ  ار  اه  همیخ  هک  یعقوم  دـیوگ :  یم  هللادـبع  نب  حـلاص  هک ،  تسا  هدـمآ  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  باتک  رد  زین 

فارطا هب  تسیرگ و  یم  همیـسارس  هتفرگ ،  شتآ  شا  هماج  هشوگ  هک  دـمآ  مرظن  هب  کـچوک  يرتخد  دـنداهن ،  رارف  هب  ور  مالـسلا  هیلع 
بسا مس  يادص  هک  نیمه  مناشن .  ورف  ار  شا  هماج  شتآ  ات  متخات  وا  دزن  هب  دمآ .  محر  وا  تلاح  هب  ارم  تخیر .  یم  کشا  دیود و  یم 

ار شا  هماج  شتآ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  داتسیا .  سرت  اب  راچانب  مرادن .  ترازآ  دصق  رتخد ،  يا  متفگ :  دش .  رتشیب  شبارطضا  دینـش  ارم 
زا هدـب .  نم  هب  بآ  هعرج  کی  هدـش ،  دوبک  شطع  تدـش  زا  میاهبل  درم ،  يا  دومرف :  هبترمکی  مداد .  يرادـلد  ار  وا  مدومن و  شوماـخ 
 . داـهن هار  هب  ور  هتـسهآ  دیـشک و  یهآ  تفرگ و  ار  بآ  مداد .  وا  هب  بآ  زا  رپ  یفرظ  هداد  تسد  نم  هـب  ماـمت  یتـقر  مـالک  نـیا  ندـینش 

امـش تشذـگ ،  بآ  عنم  ناـمز  سرتـم ،  متفگ  تسا .  رت  هنـشت  نم  زا  هک  مراد  يرتـکچوک  رهاوخ  دومرف :  يراد ؟  اـجک  مزع  مدیـسرپ : 
رخآ مد  ات  هللاو ،  هن  رتخد  يا  متفگ :  هن !  ای  دنداد  شبآ  ایآ  دوب ،  هنشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میاباب  مراد ،  یلاوس  درم  يا  تفگ :  دیـشونب 

دندادن مه  ار  شباوج  هکلب  دادن  شبآ  ار  وا  یسک  یلو  دیهدب ،  نم  هب  بآ  تبرش  کی  دومرف :  یم  املا ) نم  هبرش  ینوقسا   : ) دومرف یم 
. 

مالسلا هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  وا  مسا  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یـضعب  دیماشاین ،  ار  بآ  دینـش ،  نم  زا  ار  نخـس  نیا  رتخد  نآ  هک  یتقو 
(281  . ) تسا هدوب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  هرانک 

رب ترضح  نآ  و  درک ،  یم  نهپ  ار  ردپ  هداجس  زامن ،  ماگنه  راب  ره  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدش  لقن  نینموملا  رورس  باتک  زا 
دید ناهگان  یتدم ،  زا  سپ  یلو  تسشن .  راظتنا  هب  درک و  نهپ  ار  ردپ  هداجس  تداع ،  قبط  زین ،  اروشاع  رهظ  دناوخ .  یم  زامن  نآ  يور 

دش .  همیخ  دراو  رمش 
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مالغ هب  دید ،  ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  رانک  رد  ار  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  رمـش  يدیدن ؟  ار  مردپ  ایآ  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر 
شرع هک  دز  هنادزان  نآ  تروص  هب  یلیس  نانچ  دمآ و  شیپ  دوخ  رمش  درکن .  لمع  روتـسد  نیا  هب  مالغ  نزب .  ار  رتخد  نیا  تفگ :  دوخ 

(282  . ) دمآ رد  هزرل  هب  دنوادخ 

متروص هب  نزم  یلیس 

ما هنایزات  نزم  شنمدب ،  مصخ  يا 
مور یمن  اباب  هتشک  رانک  زا  نم 

ما هدمآ  سابع  ربکا و  یلع  اب  نم 
مور یمن  اهنت  سکیب و  راید ،  نیا  زا 

نفک یب  نایب و  رد  نینچ  هداتف  اهنت 
مور یمن  اهرس  هرمه  ماش  يوس  نم 

ایح یب  رمش  يا  متروص  هب  نزم  یلیس 
(283  ) مور یمن  الیل  ربکا و  یلع  یب  نم 
متفرگ اج  تداهش  رحب  رد  هک  مدوب  يا  هرطق 

متفرگ اباب  يزابناج  زا  نم  ار  تماهش  نیا 
مدرک هلان  ناغف و  اباب  يرود  زا  ردق  نآ 

متفرگ اباب  هدیربب  رس  مشوغآ  رد  ات 
يرآ شیوخ ،  یلیس  برض  زا  متروص  ممیتی  نم 

متفرگ مالسلا  هیلع  ارهز  ما  هدج  زا  ار  ثرا  نیا  مرج  ال 
يرآ شیوخ ،  شود  هب  ار  تعافش  راب  مشک  یم 

(284  . ) متفرگ اروشاع  رهظ  اباب  ار ز  تعاجش  نیا 

نابیرغ ماش  بش  رد  ردپ ،  نینوخ  رکیپ  رانک 

رد دیباوخ .  یکدـنا  هتخوس ،  مین  همیخ  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  نابیرغ ،  ماش  بش  رد  تسا :  هدـمآ  نویعلا  یکبم  باتک  رد 
يراد ؟  ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناج ،  ردام  درک :  ضرع  دید .  ار  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شردام  باوخ  ملاع 

یسک هچ  هب  ار  ما  هوکـش  سپ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرادن .  ندینـش  بات  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
میوگب ؟ 

 . مدوب رضاح  دندرک ،  یم  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  ندب  زا  رـس  هک  یماگنه  دوخ  نم   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
 ( نک ادیپ  ار  مالسلا  هیلع  هیقر  زیخرب و  نونکا 

رد مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  شرهاوخ  اب  تفاـین .  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  دز ،  ادـص  هچ  ره  تساـخرب .  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 
ار وا  يادـص  هاگلتق  کیدزن  هکنیا  ات  دـنتخادرپ ،  وجتـسج  هب  دـندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دـنداد ،  یم  رـس  هلان  دـندرک و  یم  هیرگ  هکیلاح 
هب ار  شیاهتـسد  هکیلاح  رد  هدنکفا ،  ردپ  رهطم  رکیپ  يور  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  هیقر  دـندید  هراپ ،  هراپ  ياهندـب  رانک  دـندمآ  دـندینش . 
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دنک .  یم  لد  درد  تسا  هدینابسچ  ردپ  هنیس 
 ، هار ریـسم  رد  دنتـشگزاب .  همیخ  هب  مه  اـب  دـمآ و  زین  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  تقو  نیا  رد  داد .  شزاوـن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 

يادص هاگان  هک  مدرک  ردپ  ردپ  ردق  نآ  داد :  خـساپ  وا  یتسج ؟  ار  ردـپ  رکیپ  هنوگچ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  هیقر  زا  مالـسلا  هیلع  هنیکس 
(285  . ) متسه اجنیا  رد  نم  اجنیا ،  ایب  دومرف :  هک  مدینش  ار  مردپ 

تلحر موس :  لصف 

تلحر

رد توبن  نادناخ  نانز  هک :  دـنک  یم  لقن  ج 2 ص 179 )  ) یئاهب لماک  زا  هرـس )  سدق   ) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  ریبخ ،  ثدـحم 
یم هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا  تلاح 

باوخ زا  یبش  هلاس ،  راهچ  دوب  یکرتخد  دـندروآ .  دـیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دـیآ ،  یم  زاب  تسا  هتفر  رفـس  نالف  هب  وت  ردـپ  هک  دـنداد 
ناکدوک نانز و  دوب .  ناشیرپ  تخـس  مدـید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردـپ  تفگ :  دـش و  رادـیب 

ارجام هک  دـندرب  ربخ  درک .  لاوس  ارجام  زا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  دوب ،  هتفخ  دـیزی  تساخرب .  ناشیا  زا  ناـغف  دـنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج 
رتخد نآ  رانکرد  دندروایب و  ار  سدقم  رس  نآ  سپ  دنهن .  وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردپ  رس  دنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ  تسا .  نینچ 

زور دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآ و  رب  دایرف  دیـسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رـس  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیـسرپ  دـنداهن .  هلاس  راهچ 
درک .  میلست  قح  هب  ناج 

مظن هب  هللا  همحر  مظاعا  زا  یکی  ار  شنومـضم  دنا و  هدرک  لقن  طسبا  هجو  هب  ار  ربخ  نیا  یـضعب  دـیامرف :  یم  هر )   ) یمق ثدـحم  سپس 
(286  . ) منک یم  افتکا  راعشا  نامه  هب  ماقم  نیا  رد  نم  هدروآ و  رد 

هللا :  همحر  لاق 
ارهز غاب  زا  يا  هچنغ  ون  یکی 

اسآ لبلب  نیشون  باوخ  زا  تسجب 
تخیر یم  بانوخ  هژم  زا  ناغفا  هب 

تخیر یم  بان  نوخ  هک  هبانوخ ،  هن 
تفر ؟  اجک  میاباب  همع  يا  تفگب : 

تفر ؟  ارچ  رگید  مربرد ،  مد  نیا  دب 
شوغآ رد  مد  نیا  دوب  هتفرگب  ارم 
شوگ رس و  رب  متسد  دیلام  یمه 

نم رب  زا  بیاغ  تشگ  هگانب 
نم رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب 

هتسکش لد  ناوناب  يزاجح 
هتسشن كدوک  نآ  درگادرگ  هب 

اهمتس نآ  اب  ناشیاج  هبارخ 
اهمغ رابرس  ناشلفط  هناهب ي 
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ناغفا گناب و  زا  هلان و  هآ و  ز 
ناساره دش ،  اپ  رب  باوخ  زا  دیزی 
تسیک زا  هلان  ناغف و  نیاک  اتفگب 

تسیچ ؟  زا  دایرف  هیرگ و  شورخ و 
رگمتس ياک  نامیدن  زا  شتفگب 

ربمیپ لآ  زا  هلان  نیا  دوب 
هدیرب رس  هاش  كدوک ز  یکی 

هدید باوخ  ردپ  تعاس  نیا  رد 
شیوخ همع  زا  ردپ  دهاوخ  نونک 

شیر دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیز  و 
نادزی دودرم  نآ  دینشب  نیا  وچ 

ناسآ تسا  راک  هراچ  اتفگب 
شیوس هب  مد  نیا  دیرب  شباب  رس 

شیوزرآ دیآ  رب  رس  دنیب  وچ 
هارمگ موق  رس ،  نامه  تشط و  نامه 

هآ رگشل  دزن  دنروایب 
رس نآ  يور  رب  دب  شوپ  رس  یکی 

رونا رهم  يور  هب  اسآ  باقن 
دنداهن رس  كدوک ،  يور  شیپ  هب 

دنداهن رگید  مغ  لد ،  رب  ون  ز 
راز كدوک  نآ  ادخ  سومان  هب 
راگفا شیر  لد  همع  يا  تفگب : 
روتسم لیدنم ،  نیا  ریز  دشاب  هچ 

روظنم چیه  مرادن  اباب  زج  هک 
الاو ناطلس  رتخد  شتفگب 

اجنیا تسه  یهاوخ ،  هک  ار  سک  نآ  هک 
شوپ رس  تشادرب  دوخ  دینشب  نیا  وچ 

شوغآ رد  ار  رس  نآ  تفرگب  ناج  نوچ 
مالسا رالاس  رورس و  يا  تفگب : 

ماش نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتق  ز 
مدیشک اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ ، 

مدیود اهارحص  اهنابایب و 
ماش هفوک و  رد  نام  دنتفگ  یمه 
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مالسا نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک 
هناگی هاش  يا  وت  زا  دعب  ارم 

هنایزات زج  دبن  يراتسرپ 
یلیس برض  زا  هزین و  بعک  ز 

یلین تسا  هتشگ  نامسآ  نوچ  منت 
اهمتس روج و  نآ  هلمج  رس ،  نادب 

اهملا درد و  يدرگ و  نابایب 
رشحم هاش  يا  تفگب :  درک و  نایب 
رکیپ رس ز  تدیرب  یک  وگ  رب  وت 

درک ردب  رد  یلاسدرخ  رد  ارم 
درک ردپ  یب  ریگتسد و  ریسا و 

شوغآ رد  شهاش  رس  تفگ و  یمه 
شوماخ راتفگ  زا  تشگ  هگان  هب 

دش نانج  رد  ناهج و  نیا  زا  دیرپ 
دش نایشآ  شلوتب  شوغآ  رد 
لاح نآ  تفایرد  ناوناب  ویدخ 

لاب رپ و  یب  نآ  نایشآ  دز ز  رپ  هک 
هدیسر مغ  نآ  تسشن  شنیلاب  هب 

هدیدغاد نانز  وا  درگ  هب 
گنت لد  زا  يدنتشادرب  ناغف 
گنهامه يدنتشگ  هلان  هآ و  هب 

راهطا هللا  لآ  هب  دش  مغ  نیا  زا 
رادومن ون  زا  البرک  هرابود 

مالسلا هیلع  موثلک  ما  بانج  مالسلا ،  هیلع  راهطا  تیب  لها  همولظم  رتخد  نآ  نفد  بش  رد  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  دیاش  دنا و  هتفگ  یـضعب 
يرارقیب نیا  تلع  زا  دبای .  یمن  مارآ  دنهد  یم  یلـست  هچ  ره  ددرگ و  یم  هبارخ  رود  هب  هبدن  هلان و  اب  درادن و  مارآ  رارق و  هک  دـندید  ار 

زا دریگ ،  یمن  مارآ  دنک و  یم  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ،  نم  هنیس  رد  همولظم  نیا  هتشذگ  بش  تفگ :  دندیسرپ ، 
ار ام  اهنیا  رگم  ناـج ،  همع  دـشاب ؟  یم  ردـبرد  ریـسا و  میتی و  یـسک  نم  دـننام  رهـش  نیا  رد  اـیآ  ناـج ،  همع  تفگ :  مدیـسرپ ،  شببس 

هیرگ هب  ارم  تبیـصم  نیا  دـنهد ؟  یمن  نامیتی  ام  هب  ماعط  دـنیامن و  یم  هقیاـضم  اـم  زا  ار  ناـن  بآ و  تهج  هچ  هب  دـنناد ،  یمن  ناملـسم 
مرادن .  ندیباوخ  تقاط  هدروآ و 

ماش رهش  هصق  ملق  يا  چیپب 
ماش وچ  هصغ  ملاع ز  حبص  دش  هک 

دیدپ تمایق  يدومن  اخیش  وت 
دیعولا موی  هتشگ  نایع  مدرم  هب 
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دیهش نیسح  رب  اکب  طرف  ز 
(287  ) دیفس یقلخ  مشچ  دش  بوقعی  وچ 

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  هراتس 

زا دـید و  ایور  ملاع  رد  ار  ردـپ  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  لـفط  دـسیون :  یم  ( 288  ( ) نیمرحلا حابـصم   ) بحاص
نآ نوچ  دـنیبب .  تسناوتن  هریغـص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عو  نیا  وج ،  هزیتس  کلف  دـیمرآ و  شتمحرم  لظ  رد  دـیدرگ و  داـش  شرادـید 

 . دشن مارآ  دنداد  یلست  ار  وا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هچ  ره  درک .  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  دیدن .  ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ  زا  همرتحم 
ارم ردپ  دیروایب  نم ،  ردپ  تساجک  ینعی  ینیع  هرق  يدلاوب و  ینوتبا  یبا  نیا  تفگ :  باوج  رد  همولظم  نآ  دندیـسرپ ،  وا  زا  هیرگ  ببس 
دوخ دشن .  مارآ  دنداد  یلـست  دـنچ  ره  تسا ،  هدـید  باوخ  رد  ار  ردـپ  میتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ  ارم .  مشچ  رون  و 

يراز و هیرگ و  لوغشم  هدش  زاوامه  هریغص  نآ  اب  همه  تسکش .  ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ،  هیرگ  يارب  هناهب  رظتنم  زین  تیب  لها 
هیرگ يادص  و  دنتخیر ،  یم  دوخ  رس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دندز و  یم  اهتروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  سپ  دندش .  هلان 

دیسر .  رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب  نانچ  ناشیا 
یم لوغـشم  ار  وا  مدرک و  یم  تبحـص  وا  يارب  اهبـش  رثکا  مدوب و  نیعل  نآ  میدن  نم  دیوگ :  یقـشمد  هللادبع  نب  رهاط  رگید ،  یتیاور  هب 

تسا و بلاغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاـط ! يا  تفگ :  نم  هب  سپ  دوب ،  هتـشذگ  بش  زا  مه  يردـق  مدوب و  نوعلم  نآ  دزن  یبش  مدومن . 
ار نم  رس  ایب  مرادن .  ندرک  تبحـص  نتـسشن و  تلاح  هک  مراد  هصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ،  رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد  هداتفا و  شپت  رد  مبلق 

باوخ هب  نیعل  نآ  متفرگ .  نماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نم  دـیوگ :  رهاط  نم و  تبحـص  نم  تشذـگ  هتـسیاشان و  لاعفا  زا  ریگ و  نماد  رد 
درپ ناهگان  هک  مدید  تشذگ  یتعاس  نوچ  دوب .  ام  لباقم  رد  الط  تشط  رد  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ینارون  رـس  و  تفر ، 

هک دوب  متـس  ملظ و  هچ  ایآ  هک  مدوب ،  هودنا  رد  نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دش .  دنلب  هبارخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرتحم  مرح  نایگ 
دومن ؟  بارتوب  دالوا  هب  بامدب  دیزی 

رـس نآ  مدید  سپ  مدرک ،  بجعت  تسا ،  هدش  يراج  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهمـشچ  زا  هک  مدـید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب 
دنلب نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعـض  كانهودـنا و  زاوآ  هدـمآ و  تکرح  هب  شکرابم  ياهبل  دـش و  دـنلب  اـیوگ  عارذ  راـهچ  ردـق  هب  رونا 
اهنیا دنتـسه و  نم  هشوگ  رگج  دالوا و  ناـنیا  ادـنوادخ ،  ینعی  انباحـصا ) ـالوه  اـندابکا و  اـندالوا و  ـالوه  مهللا   : ) تفگ یم  هک  دـیدرگ 

دننم باحصا 
هب مدرک .  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  درک .  هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  ار  لاـح  نیا  نوـچ  دـیوگ :  رهاـط 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرک  یم  لایخ  دوب ،  ترامع  نآ  تشپ  رد  هبارخ  هک  مدمآ  دیزی  ترامع  يالاب 
لفط مالسلا  هیلع  راهطا  تیب  لها  یمامت  مدید  مدیـسر  رـصق  يالاب  یتقو  تسا .  هدش  هبدنو  هلان  همه  نیا  ثعاب  وا  گرم  هک  هدش ،  توف 

دیوگ :  یم  ناغف  هلان و  اب  دزیر و  یم  رس  رب  كاخ  رتخد ،  نآ  دنا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  يریغص 
نم ؟  ردپ  تساجک  نم ؟  ردپ  تساجک  نم ،  راوگرزب  ردپ  رهاوخ  ياو  همع ،  يا  ینعی :  یبا . )  نیا  یبا  نیا  یبا  تخا  ای  یتمع و  ای  )

ریغـص لفط  درم ،  يا  دـنتفگ :  تسا ؟  هدـش  هیرگ  هلان و  همه  نیا  ثعاب  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  مدز و  ادـص  ار  اـهنآ 
میهد یم  یلست  يو  هب  هچ  ره  دهاوخ ،  یم  ار  دوخ  ردپ  ام  زا  هدش و  رادیب  کنیا  و  هدید ،  باوخ  رد  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

دریگ .  یمن  مارآ 
نب نیسح  رس  رـس ،  نآ  فرط  هب  هدش  رادیب  تخبدب  نآ  مدید  متـشگرب .  دیزی  شیپ  كاندرد ،  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  دعب  دیوگ :  رهاط 
رـس انثا  نآ  رد  دزرل .  یم  دوخ  رب  دیب  گرب  دننام  تیـشخ ،  فوخ و  تشهد و  تشحو و  ترثک  زا  و  دـنک ،  یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع 
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ملظ متـس و  نیا  نم  اـب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدـب  هچ  وت  قح  رد  نم  هیواـعم ،  رـسپ  يا  دومرف :  هدـش  هجوتم  دـیزی  فرط  هب  ـالوم  نآ  رهطا 
يداد ؟  اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و 

بلقنم يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   ) یلها ینملظ و  یب و  لماع  امب  هنم  مقتنا  مهللا  لاق :  فیطللا و  ریبخلا  هللا  یلا  فیرـشلا  سارلا  هجوت  مث  )
نوبلقنی ) 

اب هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ،  تفگ :  هدومن و  هجوت  فیطل  ریبخ و  دـنوادخ  يوس  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  كرابم  رـس  ینعی 
ریگب .  ماقتنا  هدومن  ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب  هدرک و  نم 

دلسگب .  رگیدکی  زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دمآ و  رد  هزرل  هب  شندب  دینش  ار  نیا  دیزی  یتقو 
نآ دزن  ار  رس  تفگ :  داتسرف و  هریغـص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترـضح  نآ  رـس  دیـسرپ و  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هیرگ  ببـس  نم  زا  سپ 

 . دندمآ هبارخ  رد  هب  هتشادرب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رس  دیزی  نامزالم  دبای .  یلـست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ،  هریغص 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب  امامت  دنا ،  هدروآ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هک  دنتـسناد  تیب  لها  نوچ 

دیدرگ یم  توبن  لفحم  عمش  نآ  رود  هب  راو  هناورپ  هک  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  هژیوب  دنتفرگ ،  رـس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا  زا 
رـس نیا ،  کیبا )  سارآذـه   : ) دـنتفگ تسیک ؟  رـس  نیا  سارلا ) ؟  اذـه  ام   : ) دیـسرپ داـتفا  كراـبم  رـس  رب  هریغـص  نآ  رظن  نوچ  سپ  . 
ناج ردپ  تفگ :  دومن و  نتسیرگ  هب  عورش  تفرگرب و  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رس  نآ  همولظم  نآ  سپ  تسوت .  ردپ  كرابم 

نساحم مدید  یمن  مدوب و  یم  كاخ  ریز  رد  مدرم و  یم  شاک  و  مدوب ،  انیبان  روک و  زورما  زا  لبق  شاک  مدش ،  یم  وت  يادف  نم  شاک  ، 
هک تسیرگ  ردـق  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  همولظم  نیا  سپ  تسا .  هدـش  باـضخ  نوخ  هب  وت  كراـبم 

دش .  شوهیب 
هرانک رد  سدق  نایشآ  رد  هدرک و  تقرافم  ایند  زا  شـسدقم  حور  هک  دندید  دنداد ،  تکرح  ار  هریغـص  نآ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوچ 

تسا .  هدیمرآ  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شا  هدج 
دندومن دیدجت  ار  يراز  مغ و  يازع  و  دندرک ،  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  دندید ،  ار  عضو  نیا  ناسک  یب  نآ  نوچ 

ادهشلادیس ترضح  دوخ  يایابص  زا  و  هدوب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  شفیرش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرتخد  نآ 
(289  . ) تسا مالسلا  هیلع  هیقر  تسرازم  هب  فورعم  هردخم و  نیا  هب  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب  مالسلا  هیلع 

نداد لسغ  وا و  تلحر  مالسلا و  هیلع  بنیز  ترـضح  اب  شتاملاکم  ماش و  هبارخ  رد  وا  تافو  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رتخد 
یم بابک  ار  یهام  غرم و  بآ و  ار  گنـس  هک  دنا ،  هتـشون  هریغـص  نآ  زا  هک  رابخا  تاملک و  نآ  ار و  وا  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  بنیز و 

یضعب بنیز و  ار  شمان  یضعب  دوب  هلاس  هس  رتخد  نآ  دنا  هتشون  دوب .  دهاوخ  هچ  مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تلاح  تسا  مولعم  دنک و 
دنا .  هتسناد  مالسلا  هیلع  هنیکس  یضعب  مالسلا و  هیلع  هیقر 

لها دندرک و  شقن  اجنآ  رد  ار  ارسا  يریسا  ادهش و  لاح  اروشاع و  زور  هعقاو  دنتخاس و  یترامع  دیزی ،  روتـسد  هب  دنا  هتـشون  يا  هدع  و 
رد ار  ناشیا  تنحم  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  تلاـح  دـشاب  قدـص  هب  نورقم  ربخ  نیا  رگا  و  دـندرک ،  دراو  اـجنآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب 

(290  . ) تسناد دهاوخن  تیدحا  ترضح  زج  تارامع  نیا  تادهاشم 

يربک بنیز  لاح  نابز 

ار هیقر  هبارخ  هتفرگ  نم  تسد  زا 
مور یمن  نایزیزع  يوس  هیقر  یب  نم 

وا رادج  ات  ردپ  زا  تلاجخ  مراد 
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مور یمن  ناوخلزغ  زیزع  یطوط  یب 
ار هیقر  نوخلد  نم  مدشابن  هرمه 

مور یمن  نایرگ  هیقر  رفسمه  یب 
مغ کشا  تخیر  سب  هبارخ ز  رد  داد  ناج 

مور یمن  نادیهش  يوس  یلاخ  تسد  اب 

سانشان زا  رعش 

حابـصلا یلع  دنامب .  گیر  كاخ و  يور  رب  کیرات  بش  رد  غارچ  یب  هبارخ  نآ  رد  راگدرک ،  یلو  هریبن  و  راتخم ،  دیـس  رتخد  نآ  سپ 
دندرک .  نفد  هبارخ  رد  ار  هبیرغ  نآ  هیلع ،  هللا  هنعل  دیزی  نذا  هب 

دنیوگ  هک  ات  ناریو  جنک  رد  رظتنم  نم 
دش  رد  دراو ز  ناهگان  هیقر  باب 

دش رگ  هولج  هبارخ  ردنا  دوجو  عمش 
دش رپ  لاب و  یب  يا  هناورپ  شوترپ  رد 

علاط دیدرگ  یکدوک  دیما  حبص 
دش رحس  تعاس  نآ  رد  شنابیرغ  ماش 

ییاونیب لفط  قشع  زا  تفرگ  شتآ 
دش رظن  لها  همرس  وا  رتسکاخ 

شزیزع نامهم  رهب  زا  تشادن  ناج  زج 
دش ردپ  سار  مدقم  يادف  مه  نآ 

تسا هایس  مزور  ایب ،  اباب  يا  تفگ :  یم 
دش رفس  نیا  رخآ  ینالوط  ردپ ،  ناج 

دنیوگ هک  ات  ناریو  جنک  رد  رظتنم  نم 
دش رد  دراو ز  ناهگان  هیقر  باب 

دمآ بل  رب  هیقر  ناج  ایب  اباب 
دش ربخیب  دوخ  زا  رگید  یلیس  برض  زا 

دش رس  هبات  اپ  ین  بعک  زا  ایب  اباب 
دش رس  هب  ات  اپ  مرکیپ  مامت  یلین 

ییاذغ ناریو  هشوگ  مرادن  اباب 
دش رگج  نوخ  ترتخد  ياذغ  اباب 

شنابغاب مشچ  شیپ  لگ  نآ  دش  رپرپ 
دش ردب  رکیپ  زا  بنیز  شیپ  هب  شحور 

زگره هدیباوخ  اجک  لگ  رانک  لبلب 
دش ؟  رگد  ياج  ياجک  لگ  رانک  زا  ای 
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اباب شیپ  یئاضر )   ) دش هش  هنادرد 
دش ربز  ریز و  یملاع  وا  متام  رد 

يریسا مچرپ 

ما هدیود  نابایب  تشد و  هب  تفص  نونجم 
ما هدیسر  اناج  وت  قشع  يوک  هب  نونکا 

هلبآ رپ  میاپ  هدش  وت  قشع  هار  رد 
ما هدیود  نالیغم  راخ  يور  هک  سب  زا 

دیفس مرس  يوم  وت  غاد  دشن ز  اهنت 
ما هدیمخ  تقشع  مغ  زا  لاله  نوچمه 

مدمآ رگ  تیوک  رس  رب  راو  هناوید 
ما هدید  غاد  يور  غاد  هک  نکم  معنم 

ار وت  مغ  راب  مریسا و ،  مچرپ  نم 
ما هدیشک  مشود  هب  ماش  هب  ات  هفوک  زا 

رفس نیا  رد  مزیزع  هتشگ  مامت  مرمع 
ما هدیرب  منیسح  شیوخ  تایح  زا  تسد 
نانس یلوخ و  زا  نم  هب  دش  هک  اهملظ  سب 

ما هدینش  نادان  مدرم  اه ز  هنعط  سب 
اون رد  وت  قشع  مغ  زا  لبلب  وچ  یهاگ 

ما هدیزخ  ناریو  هشوگ  دغج  وچ  یهاگ 
وا يافج  زا  دیزی  تخت  ياپ  هب  يدید 

ما هدیرد  دوخ  نت  هب  نهریپ  هچنغ ،  نوچ 
متشاذگ ناریو  هشوگ  هب  ار  وت  جنگ 

ما هدید  هیقر ز  داتف  وا  کشا  نوچ 
لد زوس  ز  ییاضر )   ) تسیرگ یم  تفگ و  یم 

ما هدیکچ  نادیهش  ياپ  كاخ  هب  مکشا 

میتی لفط 

بشما ردپ  زا  دای  دنک  یم  یمیتی  لفط  رگم 
بشما رحس  ات  دیاین  شمشچ  رد  قوش  زا  باوخ  هک 

یسدق ریاط  بشما  هناریو  رد  هدروآ  هانپ 
بشما رپ  ریز  رد  دشک  رس  ینایشآ  یب  زا  هک 
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مساق ؟  دش  هچ  ربکا ،  دش  هچ  مشاه ،  ینب  هام  دش  هچ 
بشما رسپ  یب  الیل  دیدرگ و  ردپ  یب  هنیکس 

ینیب نوخ  كاخ و  نایم  رد  هداتف  هار  نادیهش 
بشما رگجنوخ  راز و  همیخ  نایم  ار  نامیتی 

ادیپ دش  لیللا )  و   ) هیآ رگ  هش  لتق  زور  هب 
بشما رگ  هولج  وس  ره  سمشلا )  و   ) هیآ دش  رس  ز 

نک ناریسا  يوس  ناوراک  ریما  يا  یهاگن 
بشما رفس  يوس  دور  یم  ردارب  یب  رهاوخ  هک 
نابوخ ورسخ  يا  نارم  ناسحا  رد  زا  ار  اسر ) )
بشما رت  مشچ  اب  دنک  ناج  تهار  كاخ  راثن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  نتفگ  نخس 

دسیون :  یم  يرمق )  يرجه  یتافوتم 1340   ) یناشاک فیرش  هللا  بیبح  ازریم  یمظعلا  هللا  هیآ 
(291  . ) مولظملاانا دومرف :  هزین  يالاب  زا  ترضح  دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  هب  تشادرب و  یگنس  ماش  نانز  زا  یکی 

دومرف :  يو  هب  ترضح  دومن ،  ردارب  رس  هب  هجوت  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  دنک :  یم  لقن  زین 
(292  . ) تسام اب  ادخ  هک  نک  ربص  ناج ،  رهاوخ  ینعی  انعم .  هللا  ناف  يربصا  هاتخا  ای 

لاهنم هک  تسا  هدمآ  ص 169 )  ) ملاوع باتک  عومدلا ص 385 و  جاهنم  زین  و  ص 306 ، )  ) میرکلادبع خیش  جاح  هتشون  رارسالا  رس  رد 
تفگ : 

(293  ) هللااب الا  هوق  هال  لوحال و  دومرف :  یم  ررکم  هزین  يالاب  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  مدید  راگدورپ ،  هب  دنگوس 

دیوگ یم  نخس  هیقر  شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

هس داد  روتسد  دیزی  تفگ :  دوب  دیزی  نایرگـشل  زا  یکی  هک  ثراح  دسیون :  یم  نیماضم  نیا  هب  بیرق  دلج 2 ،  بئارغلا ،  رحب  باتک  رد 
هب نم  لوا  بش  دـیوگ :  یم  ثراح  دوش .  لماک  ماش  رهـش  یناغارچ  ات  دـنرادب  هاـگن  ماـش  هزاورد  مد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  زور 

اروف اما  تسین ،  رادیب  یسک  دنا و  هدیباوخ  هار  یگتـسخ  زا  رگـشل  دید  درک .  یهاگن  دنلب و  کچوک  يرتخد  مدید  مدوب ،  باوخ  لکش 
هزاورد مد  هبارخ  کیدزن  هک  یتخرد  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسـشنزاب و  شـسرت  زا 

هب داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا  رخآ  هبترم .  دنچ  ات  تشگرب ،  سرت  زا  دمآ و  سدقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ،  دوب .  نازیوآ  ماش 
هاتبا و ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد  دـمآ و  نییاپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سدـقم  رس 

کتداهش  دعب  هاتبرغا  کقارف و  دعب  هاتبیصما 
و دش ،  مامت  وت  ندـیود  نالیغم  راخ  يور  هنایزات و  زجر و  وت و  تبیـصم  نم ،  رتخد  يا  دومرف :  حیـصف  نابز  اب  سدـقم  رـس  مدـید  دـعب 
وا دزم  وا  زج  هک  نک  ربـص  هدـش  دراو  امـش  رب  هچنآ  دـمآ  یهاوخ  اـم  دزن  هب  رگید  بش  دـنچ  هدـید ،  رون  يا  دیـسر .  ناـیاپ  هب  تیریـسا 

دمآ یهاوخ  ام  دزن  دوب  هدومرف  وا  هب  ترـضح  هکنیا  زا  دوب ،  ماش  هبارخ  کیدزن  ما  هناخ  نم  دـیوگ :  یم  ثراح  درادرب .  رد  ار  تعاـفش 
 : دـنتفگ تسا ؟  ربخ  هچ  مدیـسرپ  تسا ،  دـنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادـص  مدینـش  یبش  کی  ات  دور ،  یم  اـیند  زا  یک  مدوب  رظتنم 
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(294  . ) تسا هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 
مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدروآ  دوخ  دنس  هب  هویحلا ،  تارمث  فیرش  باتک  مود  دلج  رد  ینیوزق  نیدلا  ردص  مالسالا  تجح  زین 

هدید رون  يا  ینعی  راظتنالاب .  کل  اناف  یمله  یلا ،  یلا ،  دومرف :  ترضح  نآ  داهن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  بل  رب  ار  دوخ  بل 
(295  . ) تفر ایند  زا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دندید  هک  دوب  اجنیا  رد  و  مشاب ،  یم  وت  هار  هب  مشچ  نم  هک  نم ،  يوس  هب  ایب  ایب 

هدشاو  لد  هدقع  ایب  همع 
هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

هدمآ رس  هب  همع  قارف  زور 
هدمآرب هب  همع  دیما  لخن 
هدمآ رد  لابقا ز  ریاط 

هدمآ رفس  همع ز  نم  باب 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
رپسهر مدش  باب  رس  تشپ 

رگج نینوخ  نم  هدایپ ،  ياپ 
رس هب  شزاون  تسد  دشکب  ات 
رس هب  کنیا ،  نم  لابند  هدمآ 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
درد هب  اباب  لد  مراین  همع 

درس هآ  مکشم  مزیرن ،  کشا 
درز يور  زا  نم  لاح  رگا  دنیب 

درک هچ  همع  نم  هب  میوگن  مصخ ، 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
روط هب  هبارخ ،  هنعط  دنز  همع 
رون جوم  رگنب  رس  نیزا  دزیخ 

رود همع  ام  لفحم  زا  دب  مشچ 
روضح مزب  مدش  هبارخ  همع 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

هدش ایرد  وچ  همع  کشا  هرطق 
هدش افوکش  همع  مغ  هچنغ 

هدش ایهم  همع  لاصو  مزب 
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هدش ایور  ریبعت ز  هچ  هک  هو 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
ناج همع  يا  دش  هراپ  رگا  مشوگ 

ناشن نم  مهدن  اباب  هب  همع ، 
ناس هچ  رجعم ،  همع ز  رگا  دسرپ 

نایب ؟  دوخ  لد  درد  منکب  وگ 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
نابزیم ما  هدش  اباب  هب  همع ، 

نامهیم نم  رب  اباب  هدمآ 
ناج دقن  زجب  هفحت  فک  هب  تسین 

ناج همع  شا  شکشیپ  منکب  ات 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
هلفاق یپ  مدیود ز  هک  سب 
هلبآ رپ  هدش  همع  نم  ياپ 

هلگ نم  منکن  اباب  هب  همع ، 
هلحار یب  همه  هر  نیا  مدماک 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

وزرآ لد  هب  همع  ارم  دوب 
وم هب  وم  مهد  حرش  لد  مغ  ات 
وبس هتسکش  همع ،  نم  هتخیر 

وج هب  مبآ  رگد  ددرگن  زاب 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
مرح لازغ  وچ  لد  یهت  درک 

مغ ناوخ  لزغ  تسب  نخس  بل ز 
مقر دز  رگد  شقن  اضق  تسد 

مهتم نآ  زا  دش  یموش ،  هب  ماش ، 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
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دادب ناناج  هر  رد  وا  دوخ  ناج 
داتف رگید  يوس  رس  ییوس ،  هب  دوخ 

داهن زا  دید -  وچ  همع -  دیشک  هآ 
داهن هبارخ  جنک  وا  دوخ  جنگ 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  نادنز  ماش ،  هبارخ 

دندوب و روصحم  اجنآ  رد  اهنآ  اریز  تسا ،  هدش  هاگتـشادزاب )  نادنز و   ) سبحم هب  ریبعت  هبارخ ،  نآ  زا  هر )   ) قودـص موحرم  تیاور  رد 
دسیون :  یم  يو  دنورب .  رگید  ياج  هب  دنتشادن  هزاجا 

انامه نههوجو  ترـشقت  یتح  رق ،  رح و ال  نم  مهنکیال  سبحم  یف  نیـسحلا  نب  یلع  عم  سبحف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اسنب  رما  دـیزی  نا 
امرگ زا  هن  اجنآ  رد  اهنآ  دندرک .  سبح  یلحم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  هک  داد  روتسد  دیزی 

(296  . ) تخادنا تسوپ  ناشیاهتروص  نآ  رثا  رب  هکنآ  ات  امرس ،  زا  هن  دندوب و  ناما  رد 
تیب لها  فقوت  تدم  دروم  رد  تسا .  هدیسر  تداهش  هب  هاگتشادزاب  ای  هناخ  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هک  تسا  نیا  فورعم 

هب مالسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  هاگره  درک .  تقو  نییعت  نآ  يارب  ناوت  یمن  هک  يروط  هب  هدش ،  لقن  فالتخا  هب  هبارخ ،  رد  مالـسلا  هیلع 
ترضح هک  میریگ  یم  هجیتن  نآ ،  مجنپ  رد  ار  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تداهـش  مینادب و  رفـص  هام  زاغآ  ناخروم ،  هتفگ  قبط  ار  ماش 
بلاطم دش ،  هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  هبارخ ،  عضو  يراوشد  دروم  رد  نینچمه  تسا .  هدرب  رس  هبارخ  نآ  رد  زور  راهچ  دوخ  مالسلا  هیلع  هیقر 

دوب .  ندش  بارخ  لاح  رد  هدش و  جک  هبارخ  نآ  راوید  هکنیا ،  هلمج  زا  تسا .  هدش  لقن  زین  يرگید 
مدید يزور  دنتـشاد .  اور  ام  رب  ار  اهجنر  عاونا  اجنآ  رد  دنداد ،  رارق  ماش  هبارخ  هب  ار  ام  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زین 
هنسرگ ناکدوک  دومرف :  تسیچ ؟  گید  نیا  ناج  همع  متفگ :  تسا ،  هداهن  شتآ  يور  رب  یگید  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ما ،  همع 

مزاس .  شوماخ  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  مزپ و  یم  اذغ  ناشیارب  هک  میامن  دومناو  اهنآ  هب  متساوخ  دنا ، 
يارب هدرک  محرت  ماش  نانز  زا  یـضعب  یتح  دندرک ،  یم  بلط  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  زا  نان  بآ و  ررکم  اهنآ  تسا :  هدش  لقن  زین 

(297  . ) دندروآ یم  اذغ  بآ  اهنآ 
زین ماجنارـس  تشادن و  ياج  یناکم  نینچ  رد  تراسا ،  جـنر  غاد و  همه  نآ  رب  نوزفا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  منیب  یم  بیترت  نیا  هب 

 . دش وربور  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تداهش  اب  هنابیرغ 

هیقر تبرت  رب  یکشا 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هیقر  نم 
میابع لآ  نشلگ  نابز  نیریش  لبلب 
ملوتب بلق  هراپ  ملوسر ،  غاب  هویم 

میافطصم مشچ  رون  منیسح ،  درورپ  تسد 
مزاین لها  هلبق  منالدبحاص ،  هبعک 
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میاود ار  نادنمدرد  مهانپ ،  ار  نادنمتسم 
ملاح هدیروش  یکدوک  مریسا ،  نم  ممیتی ،  نم 

میاپ هدازآ  يورهر  ملاب ،  هتسکشب  يریاط 
تمحر ناتسب  هویم  تمصع ،  ناویا  هرهز 

میادخ رون  علطم  تیانع ،  ضیف و  عبنم 
تلیضف يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگ 
میایح مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک 

منیشتآ هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش 
میاون روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 

ناهنپ جنگ  نوچ  ما  هتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگ 
میاونیب ياپ  هداتفا  مدرم  ریگتسد 

دیآ هکنآ  نم ز  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

مالسلا هیلع  يربک  بنیز  اب  هلاسغ  نز  يوگتفگ 

دیـشک و لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ،  یم  لسغ  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  ندـب  هلاـسغ ،  نز  هک  یماـگنه  تسا :  هدـمآ  رگید  لـقن  رد 
) ؟  تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس   : ) تفگ

یهاوخ ؟  یم  هچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح 
تسا ؟  دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ :  هلاسغ 

(298  ( ) تسا نانمشد  ياه  هبرض  اه و  هنایزات  راثآ  اهیدوبک  نیا  دوبن ،  رامیب  وا  نز ،  يا   : ) دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح 
دوب :  نینچ  هدنهد  لسغ  نز  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

افو قیرط  زا  هلاسغ  نز  يا  وت  ایب 
ادخ يارب  زا  لسغ  هدب  هریغص  نیا  هب 
دشاب ابرهک  وچ  وا  خر  هچ  زا  هک  رگن 

دشاب البرک  تشد  یگنشت  غاد  ز 
دح زا  دوب  نورب  شیاپ  هب  مخز  هک  رگن 

دح یب  وا  هدیود  نالیغم  راخ  يور  هب 
نهاریپ نامه  اب  ار  وا  و  دنربب ،  ار  لسغ  هتخت  غارچ و  داد  روتـسد  دـیزی  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  تایاور ،  یـضعب  قبط 

دننک .  نفک  شا  هنهک 
هلان و يادص  دندمآ .  نوریب  اه  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هقردب  يارب  دندوب  هدش  شوپ  هایـس  هکیلاح  رد  دندرک و  ماحدزا  ماش  نانز 

ادیپ مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناوراک  اب  و  دندومن ،  عادو  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  یگدنمرش  لامک  اب  دش و  یم  هدینـش  وس  ره  زا  اهنآ  هیرگ 
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(299  . ) دندرک یم  هیرگ  ماش  مدرم  دوب ، 
باطخ دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رس  هاگان  عادو ،  ماگنه  هکنیا  هملج  زا  درک .  رایسب  ياه  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 

دومرف :  ماش  مدرم  هب 
بیرغ راید  نیا  رد  وا   ) دـیورب شربق  رانک  هاگره  تناما .  نیا  ناج  امـش و  ناج  تسا ،  هدـنام  یتناما  هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ،  لـها  يا  )

(300 ( ) دینک نشور  شربق  رانک  رد  یغارچ  دیشاپب و  شرازم  رس  رب  یبآ  تسا ) 
ام راگدای  امش  دزن  دنام  میتفر و 
ام راذعلگ  كرتخد  امش و  ناج 

زادگناج تخس  يا  هرطاخ  دنام  میتفر و 
ام رادغاد  لد  هب  الب ،  رپ  رهش  نیا  ز 

میور یم  هک  نونکا  هدمآ  هیقر  اب  ام 
ام رانک  رد  دوبن  يا  هیقر  رگید 

ما هدروآ  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يارب 

دندرک :  لقن  ینامیلس  هللادسا  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  حادم 
هدـش لقن  راگزاس  اضرمالغ  جاح  ياقآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  ینارهت و  حادـم  يراقفلاوذ  نسح  موحرم  زا 

زور کی  مدوب و  هتفر  ماش  هب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ترایز  يارب  هک ،  تسا  هدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  مدینش  یسک  زا  تفگ :  هک  تسا 
دزادنیب حیرض  يور  ار  دیفـس  هچراپ  هکت  کی  دهاوخ  یم  مدید  درک .  دوخ  بوذجم  ندناوخ  ترایز  لوغـشم  هداتـسیا و  رهطم  مرح  رد 
شردام ردپ و  اب  تسا ،  نابز  يرذآ  مدـید  دوشگ ،  ار  شبل  ینکب ؟  یهاوخ  یم  هچ  ناج ،  رتخد  متفگ :  میتفر و  ولج  دـناوت .  یمن  یلو 

يا ؟  هدروآ  هچراپ  ارچ  وت  دنروآ ،  یم  يزاب  بابسا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يارب  همه  متفگ :  تسا .  هدمآ 
ما هدروآ  نفک  وا  يارب  نم  درادن ،  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ  نم  هب  داد -  ناشن  ار  اهنآ  و  مردام -  ردپ و  تفگ : 

زیزع لگ  يا  مسفق  دش  هبارخ  جنک 
ما هناد  داد  یسک  هن  مدروخ و  بآ  ین 

دش هتسکش  ثداوح  گنس  مرپ ز  لاب و 
ما هنایزات  هدز  موش  رمش  هک  سب  زا 
متروص تسا  رمش  یلیس  برض  یلین ز 

ما هناشن  وزاب  هب  هتسب  بانط  ياج 
متشاذگ هبارخ  ار  هیقر  اباب 

ما هناگی  باب  وت  يور  لجخ ز  مشاب 
ترتخد فقس  یب  هبارخ  رد  داد  ناج 

ما هنادزان  نآ  وت  میتی  كدوک  نآ 
ما هدیود  نالیغم  راوخ  يور  هب  یهاگ 
ما هناش  هب  ار  نانس  بعک  دندز  یهاگ 

ماش هب  ردپ  متفرگ  وت  هناهب  یهاگ 
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ما هناهب  نیا  زا  ما  همع  تفرگ  شتآ 
ارم تبقاع  کلف  دناشک  اجک  يدید 

ما هنامز  ناج  ردپ  درکن  اه  هچ  نم  اب 
ردپ مدز  نایفس  هداز  خاک  هب  شتآ 

ما هنابش  هآ  هگ و  رحس  هلان  اب 
لد ناج و  ز  یئاضر )   ) ماش حبص و  تفگ  یم 

ما هناتسآ  نیمه  مالغ  ما  هدنز  ات 

؟  هن ای  تسا  هدش  بوخ  تیاپ  ياهمخز  ایآ  منیبب  مدمآ 

دندرک :  لقن  ( 301  ) ماش هیبنیز  هیملع  هزوح  بالط  زا  يردیح  رکسع  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج 
مدید .  یبیجع  هرظنم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يافص  اب  حیرض  رانک  زامن  زا  دعب  یسمش  لاس 1356  رد 

ار هرظنم  نیا  هک  مه  مدرم  دنک .  یم  هیرگ  دـنز و  یم  دایرف  یه  هدـیبسچ و  رهطم  حیرـض  هب  هک  مدـید  ار  زیربت  یلاها  زا  كرت  يدرم  ریپ 
دوب .  هدمآ  دوجو  هب  ییاغوغ  کی  دندرک .  یم  هیرگ  دندید  یم 

هک یـسک  هب  مدوبن  دـلب  یکرت  نم  نوچ  تخیر .  یم  کشا  درک و  یم  تبحـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  اب  یکرت  نابز  اـب  درمریپ 
وزرآ هک  تسا  لاس  دنچ  ما و  هتشون  مسا  تساهتدم  ناج ،  هیقر  دیوگ :  یم  وا  تفگ  دیوگ ؟  یم  هچ  درم  نیا  متفگ  دوب  دلب  یکرت  نابز 

ار متـسد  تمایق  رد  ای  دوش  بوخ  میداـم  يویند و  عضو  اـی  یهدـب  افـش  ار  ما  هچب  هک  تسین  نیا  نم  ياـضاقت  میاـیب .  ماـش  هب  مدرک  یم 
بوخ تیاهاپ  هلبآ  ایآ  هن ؟  ای  هدش  بوخ  تندب  تسا ؟  روط  هچ  تلاح  منیبب  ما  هدمآ  اهنت  ما .  هدماین  مادک  چـیه  يارب  هن ،  هن ،  يریگب . 

یم ار  اهنیا  منک .  ادـف  امـش  هب  ار  دوخ  ناج  منک ،  الط  ار  امـش  نحـص  اجنآ  اـت  میورب  زیربت  هب  ناریا ،  میورب  هدـش ؟  بوخ  تبلق  هدـش ؟ 
دوب .  لسوتم  درک و  یم  هیرگ  تفگ و 

متشاد .  یم  نم  ار  صالخا  هدیقع و  نیا  شاک  متفگ  مدوخ  هب 
دوب  اونین  ياون  دوب ؟  ادخ  يا  یباوخ  هچ 

متشهب اجک  ارت  متشهب ،  هتشرف 
متشون لد  نوخ  هب  متشون  رس  دوب  هچ 

هیقر ما  هیقر  هنادواج  باوخب 
تناج درگ  هتفرگ  تناکم  منماد  هب 

تناهد هطقن  هب  تناهرمه  مامت 
هیقر ما ،  هیقر  هناشن ،  اههاگن 

دوب انشآ  تدرد  هب  يدوب ؟  اجک  رگم  ردپ 
دوب اونین  ياون  دوب ؟  ادخ  يا  یباوخ  هچ 

هیقر ما ،  هیقر  هناهب ،  يا  هتفرگ 
یتسکش همه  لد  یتسسگ ،  ام  عمج  ز 

یتسشن نمچ  نآ  رب  یتسرب ،  سفق  نیا  زا 
هیقر ما ،  هیقر  هنارت ،  ندناوخ  هب 
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مریغص يا  وش  اپب  مریسا ،  هیقر 
مریمب وت  شیپ  هب  مریگب ،  تنماد  هب 

هیقر ما ،  هیقر  هناور  يدش  اجک 
مناغف نامسآ  رب  منامک ،  دق  نیبب 

منامگ نیا  دوبن  مناوختسا ،  تخوسب 
هیقر ما ،  هیقر  هنامز ،  شدرگ  ز 

تسا بابر  همغن  هب  تسا ،  بابک  مرح  لد 
تسا باوخ  هب  ما  هیقر  تسا  باوث  شمیوگب 

هیقر ما ،  هیقر  هن ؟  ای  وت  يوش  اپب 
وت يدش  ردب  رد  هن  وت  يدش  ردپ  یب  وچ 

وت هشیرو ي  هلعش  هک  وت ،  يدش  رگج  نوخ  هن 
هیقر ما ،  هیقر  هنایزات ،  زوس  ز 

هنایزات برض  ریز 

يا هداتفا  اجک  ربمغیپ  رازلگ  لگ  يا 
يا هداتفا  ادج  ناس  نیاک  دش  هچ  تناتسلگ  زا 

البرک رد  يا  هخاش  برثی  رازلگ  زا  دمآ 
يا هداتفا  البرک  راسخاش  زا  قشمد  رد 

اونین ات  ردپ  شود  رس  رب  هنیدم  زا 
يا هداتفا  اه  هقان  زا  ماش  ياهنابایب  رد 

نابراس بیهن  دز  نوخیبش  مد  ره  ترس  رب 
يا هداتفا  افج  زا  هنایزات  برض  ریز 

وت لابند  نانک  نویش  تا  هموصعم  همع 
يا هداتفا  اپز  تدید  اهراخرب ،  اهراب ، 

نان عنم  رد  نامز  کی  و  بآ ،  طحق  رد  نامز  کی 
يا هداتفا  ارجام  نارازه  رد  يریسا  زو 

ناملاظ يافج  زا  تفر  یمن  تمشچ  رد  باوخ 
يا هداتفا  ارچ  بشما  شوخ  باوخ  رد  بش  همین 

باوخ هب  یتفر  یگدنز  زا  گنتلد  يدش  نوچ 
يا هداتفا  عمج  زا  ادج  اباب  يا  یتفگ 

تشهب غرم  يا  لگ  نارجهز  يدرک  اه  هلان 
يا هداتفا  ازع  ردنا  ماش  رهش  یتفگ  هک  ات 

تسم رابج  نآ  دیزرل  یم  و  دیزرل ،  یم  خاک 
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يا هداتفا  اود  رس ،  نآ  ار  لفط  لد  رد  تفگ 
نیمز اهنامسآ و  دوب  اون  مه  تیاون  ای 

يا هداتفا  اون  زا  خوآ -  دندید -  ناهگان 
وت گرم  ردنا  هموصعم  بنیز  ناغف  زا 

(302  ) يا هداتفا  اضف  ره  رد  نیشتآ  ياه  هلان 
ما هناریو  ناکم  دشاب  یم  هک  مقاثیم  جنگ 

ما هناورپ  دوب  اهناج  هلمج  مدهع ،  عمش 
قایتشا جرب  هب  مقشع  رتخا  کین  علاط 

ما هنادکی  رد  لد  رحب  صاوغ  فک  رد 
نایشآ يولع  غرم  نکسم ،  توهال  ریاط 

ما هناشاک  دش  توسان  ملاع  رگ  منم ،  نیا 
شورف یم  فطل  تدحو ز  هناخیم  رد  رب 

ما هنامیپ  نیرتهب  نم  ار  قشع  راوخ  هداب 
متعف فاق ز  غرمیس  رپ  نیرز  دهده 

ما هناخ  دمآ  هردس  زارف  رگنب  نم  برق 
لاصو ماش  رد  هک  مرجه  هداتفا  اپ  نآ ز 
ما هناناج  رس  هب  دمآ  ملد  يالست  رب 

ما هنییآ  نانج  غاب  رد  تسا  سدق  هولج 
ما هناش  نیکشم  يوسیگ  رب  تسا  روح  هجنپ 

لاهن ناتسرکش  نابز  نیریش  یطوط 
ما هناهاش  بنیز  مهاش  زومآ  تسد  زاب 
ما هیاریپ  يدمرس  نسح  ار ز  نیسای  غاب 

ما هناحیر  نیهب  ار  اهاط  رازلگ  هحود 
ودع زا  یلین  تشگ  یلیس  نوگلگ ز  يور 

ما هناش  فتک و  داتفا  وس  کی  ین  بعک  ات ز 
نم ياهیراشف  اپ  نالیغم  راخ  رس  رب 

ما هناوید  دش  هنازرف  ره  لقع  ات  ببس  دش 
رشحب مدرگ  وا  هاوختعافش  ات  خرف )   ) تفگ

(303  ) ما هناگیب  نم  هن  مقشع ،  رضحم  يانشآ 

ناشیا ندناوخ  هضور  ماش و  رد  بنیز  ترضح  يازع  سلجم 

ندـنام نیب  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يو  نارگید ،  فنخم و  یبا  تیاور  هب  داد .  کلـسم  رییغت  دـیزی  هک  دـش  نایب  نیا  زا  شیپ 
اب باب  نیا  رد  یتسیاب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردـخم  ایلع  میرکت  ساـپ  هب  ترـضح  نآ  دومن .  ریخم  هنیدـم  يوس  هب  تکرح  ماـش و 
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نآ نوچ  دیزرل .  دوخ  رب  نخس  نیا  زا  دیزی  تسوا .  ناریسا ،  راسگمغ  نامیتی و  راتسرپ  نوچ  منک ،  تبحـص  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  راوج  رد  تماقا  رب  ار  زیچ  چیه  دومرف :  داهن ،  نایم  رد  نخس  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  اب  ترـضح 

یماگنه زا  اریز  میزادرپب ،  يرادازع  مسارم  هب  میهاوخ  یم  هک  ییامنب  یلاخ  يا  هناخ  ام  يارب  یتسیاب  دیزی  يا  یلو  درک ،  مهاوخن  رایتخا 
دهاوخ یم  هک  نانز  زا  سک  ره  یتسیاب  و  مینک ،  هیرگ  دوخ  ناگتشک  رب  هک  دنا  هتـشاذگن  دندومن  ادج  دوخ  ناگتـشک  دسج  زا  ار  ام  هک 

نآ رد  هردخم  نآ  تسناد  یم  نوچ  دش ،  كانمیب  یسب  و  دیزرل ،  دوخ  رب  نانخـس  نیا  زا  دیزی  دیامنن .  عنم  ار  وا  یـسک  دوشب  دراو  ام  رب 
دمحم لآ  راثآ  درک و  دهاوخ  رقتسم  مدرم  بولق  رد  ار  وا  توادع  ضغب و  هدومن و  ربارب  هایس  كاخ  اب  ار  هیما  ینب  ریاس  دیزی و  سلجم ، 

دوبان ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  راثآ  دـنا  هتـساوخ  یم  هک  ار  شردـپ  وا و  تامحز  و  دومن ،  دـهاوخ  هزات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ینز ره  درک :  ادن  يدانم  دندرک و  هیلخت  اهنآ  يارب  یعیـسو  هناخ  ات  داد  نامرف  دـیدن ،  هراچ  تباجا  زا  یلو  داد .  دـهاوخ  انف  داب  هب  دـننک 
ماش رد  هیمـشاه  زا  ینز  ملاوع ،  تیاور  هب  دش  رـشتنم  ربخ  نیا  نوچ  درادن .  یعنام  دبایب  مالـسلا  هیلع  بنیز  یتمالـس  رـس  هب  دـهاوخ  یم 

دیدرگ .  رضاح  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  سلجم  رد  هکنآ  رگم  دنامن 
ياهرویز هرابکی  دـندرک  هدـهاشم  ار  روآ  تقر  هرظنم  نآ  نوچ  اما  دـندش .  سلجم  دراو  رویز  بنیز و  اب  زین  هیناورم  تانب  هیوما و  ناـنز 

رب رگج  زا  لیوع  هلان و  یمه  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  يریثک  عمج  ماش  نانز  زا  دـندرک و  رب  رد  تبیـصم  هایـس  ساـبل  یگمه  هتخیر و  ار  دوخ 
رشحم بوشآ  هکنادنچ  دندیشارخب ،  اهتروص  هدرک  ناشیرپ  يوم  دنتخیر و  رـس  رب  تبیـصم  كاخ  دندیرد و  نت  رب  اه  هماج  دندیـشک و 

ار ملاع  بلق  دومن و  راعـشا  نیا  داشنا  راحب  تیاور  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تقو  نآ  رد  دیـسر ،  شرع  هب  يارزو  گناب  تساـخرب و 
دش .  اپ  رب  یتمایق  یتفگ  هردخم  نآ  هیثرم  زا  دومن .  بابک 

یفطصم تیب  لها  زور  هب  هچ  دندرک و  هلماعم  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  اب  یقـش ،  یناج  مدرم  نیا  هک  دیرگنب  ماش ،  نانز  يا  دومرف : 
زور زیختـسر  البرک و  هماگنه  زا  اما  دییامن ،  یم  هظحالم  ار  تیفیک  تلاح و  نیا  امـش  ماش ،  نانز  يا  دندروآ ؟  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رـسپ افویب و  نایفوک  متـس  زا  هک  دیناد  یمن  دـیتسه و  ربخ  یب  هاگلتق  تالاح  مردارب و  ادهـش و  تداهـش  لافطا و  شطع  تلاح  اروشاع و 

تشذگ ؟  هچ  مالسلا  هیلع  داجس  دیس  ادخ  تجح  راگفا و  لد  نامیتی  رادغاد و  نانز  نیا  رب  هار ،  یط  تامدص  ایحیب و  دایز 
(304  . ) دندمآ رد  هلولو  هب  یگلمج  لاقم  نیا  عامتسا  لاح و  نیا  هدهاشم  زا  تامیشاه  ماش و  نانز 

دندیناسر .  دوبک  خرچ  هب  ناغفا  دندوب و  يراوگوس  هلان و  لوغشم  زور  تفه  تدم  ات  نانآ 
یتـفگ هکناـنچ  دومن ،  تئارق  رداـم  هب  باـطخ  ار  راعـشا  نیا  هدروآ و  عیقب  هب  يور  تقو  نآ  رد  هردـخم  نآ  دـیوگ :  بئاـصملا  رحب  رد 

دنا .  هداد  تبسن  هردخم  نآ  هب  هک  تسا  لاح  نابز  مه  راعشا  نیا  ریقح ،  رظن  هب  تخاس .  لزلزتم  ار  نیمز  نامسآ و 
البرکب نیسحلا  لتق  دق  ما  ایا 
الزلزتو يوه  دق  ینکر  ما  ایا 
ارعلاب کبیبح  یقلا  دق  ما  ایا 

السغم امدلاب  احیبذ  احیرط 
انقلا یلع  میرکلاف  یحون  ما  ایا 

الجن اذا  رینملا  ردبلاک  حولی 
یبکسا بیضخلا و  رحنلا  یلع  یحون  و 
المرم  بیرتلا  دخلا  یلع  اعومد 

(305  . ) دنتخادرپ تیب  لها  يرادلد  یلست و  هب  کی  ره  ماش  نانز  تقو  نیا  رد 

نارعاش هدورس  رد  ع )  ) هیقر ترضح  زوسناج  تلحر  مهد :  شخب 
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همدقم

رد مظن  هب  دـنب ،  عیجرت  لزغ و  هدیـصق و  يونثم و  بلاق  رد  يرایـسب ،  نارعاش  ار ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زوسناـج  تلحر  يارجاـم 
زا ار ،  هنادزان  نآ  تلحر  يارجام  نارعاش  زا  یخرب  میدروآ .  هتـشذگ  ياهـشخب  لالخ  رد  نیا  زا  شیپ  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  دنا  هدروآ 

میا .  هدروآ  درگ  شخب  نیا  رد  اجکی  ار  اه  نآ  هک  دنا ،  هدرک  شرازگ  لصفم  هنوگ  هب  نایاپ  ات  زاغآ 
نیسحلا هللادبع  ابا  هنادرد  زادگناج  تشذگرد  هصق  حرش  مه  نیا  و  مالسلا ،  هیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ناگتفیـش  امـش  نیا  کنیا 

 : ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع 

دنمهرف يربخم  هللادبع  هدنیارس :   . 1

تخورفا دادیب  شتآ  راگزور 
تخوس  وت  هاگرخ  همیخ و  نیک  تسد 

تسا رفس  رد  ردپ  هک  ار  یکدوک 
تسا رد  هب  ترسح  هدید  بش  زور و 

هار هب  مشچ  دوب  هک  ینامز  ات 
هاوخن هاوخ  دوب  هدرزآ  شلد 

دیآ یم  رد  هک ز  ییادص  ره 
دیآ یم  ردپ  هک  شنامگ  هب 

ریگرب رد  هدید ز  نوچ  زاب 
دریگ ردام  نماد  دیرگ و 

شیوخ هناگیب و  دنشوک ز  همه 
شیپ زا  شیب  وا  يوجلد  رهب 

شیور دسوب  ددنخ و  یکی  نآ 
شیوم رب  دنز  هناش  رگد  نآ 

شماک رد  دنک  دهش  شردام 
شمارآ دنک  هدعو  اب  هاگ 

تسا هار  رد  تردپ  دیوگ  هاگ 
تسا هاتوک  رفس  رمع  روخم ،  مغ 

رد هب  هناخ  زا  یهگ  شدنرب  یم 
ردپ رکف  زا  فرصنم  دوش  ات 

شیاهنت یمد  دنراذگن 
شیاهشهاوخ دنچیپن ز  رس 

ددرگ یط  رفس  نارود  هک  ات 
ددرگ يو  زا  یگدرسفا  عفر 
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شرب هب  دریگ  دیآ و  شردپ 
شرس هب  تبحم  تسد  دشکب 

دوش داش  ردپ  لصو  زا  شلد 
دوش دازآ  مغ  دیق  زا  شناج 
ماش هناریو  هب  سوسفا  کیل 
ماجنا تفریذپن  ناس  نیا  راک 

ارسا نایم  ماش  رد  دوب 
ارس هحون  ردپ  رجه  زا  یلفط 

دنب رد  تراسا  هب  یلاسدرخ 
دنمک هب  اپ  يرپ  هتسکشب  غرم 

جنر تنحم و  شوختسد  یکدوک 
جنگ وچ  هناریو  هب  هدیزگب  ياج 

نید هش  میتی  لافطا  نیب 
نیشن هناریو  رتخد  نآ  ییوگ 

رگد لافطا  هلمج  زا  دوب 
ردپ رادید  قشاع  رتشیب 

تشادن رمش  متس  زا  ربخ  نوچ 
تشادنپ یم  رفس  هب  ار  شردپ 

دوب هتخود  رد  هب  هدید  بش  زور و 
دوب هتخوس  مغ  شتآ  زا  شلد 

ردپ يرود  هصغ  زا  تشاد 
رد هب  هدید  مغ و  يوناز  هب  رس 

تشادن مارآ  ردپ  یب  يا  هظحل 
تشادن مایا  هنتف  زا  ربخ 

دیسرپ یم  ردپ  لاح  زا  مئاد 
دیسرپ یم  رفس  لوط  تلع 

یک هتفر و  ارچ  تفر و  اجک  هک 
يو ؟  خر  منیب  دیآ و  رفس  زا 

مشاب ناماس  ورس  یب  یک  هب  ات 
مشاب نابیرگ  هب  رس  بش  زور و 

منک هناریو  هشوگ  رد  ياج 
منک ؟  هناخ  ردپ و  يوزرآ 

ردپ رجه  زا  بل  هب  دمآ  مناج 
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رفس لوط  نیا  تنحم و  نیا  زا  هآ 
باتیب مغ  نیا  زا  هراومه  دوب 

باوخ هگتولخ  هب  دید  یبش  ات 
دمآ زاب  رد  هدرک ز  رفس  ناک 

دمآ زاورپ  هب  قوش  ریاط 
ناهج تشگ  بش  لد  رد  يا  هظحل 

ناج هتخوس  نآ  لد  دارم  هب 
ردپ يور  لگ  باوخ  رد  دید 

ردپ يوب  زا  شدمآ  دجو  هب  ناج 
قوش زا  دز  ردپ  ياپ  رب  هسوب 

قوط وچ  دنکفا  شندرگ  رب  تسد 
ردپ ناماد  هب  هدیزگب  ياج 
ردپ ناج  اب  هتخیمآ  شناج 
درک اهتیاکح  هتسب  بل  اب 

درک اهتیاکش  تشذگب  هچنآ  ز 
تفهن تشاد  لد  هب  هچنآ  ردپ ز  اب 

تفگ ناج  نابز  هب  اهناتساد 
مخ وت  شیپ  کلف  تشپ  ياک  تفگ 

مک وت  ناوارف  فطل  دوشن 
يدومرف ام  لماش  دوخ  رهم 

يدومرف اجب  ناسحا  لذب 
يدروآ ام  بناج  ور  زاب 
يدروآ افص  هک  هللا  هللا 

نیا رب  زین  تردپ  مسر  دوب 
نیشن هناریو  هب  فطل  دنک  هک 

قارف مایا  رد  هک  یناد  چیه 
قاتشم یعمج  هب  تسا  هتشذگ  وچ 

میدش هراچیب  هدنام و  رد  وت  یب 
میدش هراوآ  همه  نابایب  رد 
تخورفا دادیب  شتآ  راگزور 

تخوس وت  هاگرخ  همیخ و  نیک  تسد 
دندرب اجکی  همه  ام  یتسه 

دندرب امغی  هب  دندید  هچ  ره 
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ریسا راتفرگ و  میتشگ  همه 
ریجنز رد  یهگ  دنب و  رد  هاگ 
زارد رود و  رفس  کی  اب  دعب 
زاغآ ینیون  لصف  مغ  زا  دش 

رفس میدومن  وچ  ام  نیا  زا  شیپ 
رف تکوش و  نآ  هب  میدوب و  وت  اب 

تشاد يرالاس  هلفاق  ناوراک 
تشاد يرادملع  سابع  لثم 

رفس بابسا  هگرخ و  همیخ و 
رز رویز و  زا  رپ  زاتمم و  دوب 
ردپ شوغآ  رد  هلمج  ناکدوک 

رس هب  وت  رهم  هیاس  ار  همه 
رفس میدرک  وچ  راب  نیا  کیل 

رطخ فوخ و  زا  رپ  دوب  يرفس 
دوبن هارمه  هب  تسود  رفن  کی 

دوبن هآ  مغ و  ریغ  یمرحم 
دوب يرالاس  هن  دوب و  ردپ  هن 

دوب يرادملع  هن  ردادرب  هن 
میدوب اهنت  سکیب و  هر  یط 

میدوب ادعا  هنیک  دروم 
رتنوزفا ام  تقاط  زا  دوب  رفس  تاقشم  هار و  يرود 

مارح باوخ  روخ و  دوب  همه  رب 
ماش هناریو  هب  میدیسر  ات 

رفس راب  نیا  ردپ  يا  ورم  ای 
ربب هارمه  هب  زین  ارم  ای 

راب نیا  منامب  وت  یب  رگا  هک 
راچد زاب  موش  وت  قارف  هب 

درب ناج  مناوتن  مغ  همه  نیز 
درم مهاوخ  رگد  وت  قارف  زا 

رادیب علاط  ردنا و ،  باوخ  هب  دوخ 
رادروخرب ردپ  لصو  زا  دوب 

لاصو دجو  نآ  دش  دوز ،  سب  کیل 
لالم هودنا و  هب  لیدبت  زاب 
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دمآ نایاپ  هب  باوخ  نآ  ینعی 
دمآ نارجه  دمآ و  مغ  زاب 

باوخ دازهش ز  وچ  دوشگب  مشچ 
بآ رب  شقن  دش  همه  اهوزرآ 
رظن شیوخ  رب  رود و  رب  درک 

ردپ راسخر  هم  دنیبب  ات 
دیبلط رتنوزف  ردق  ره  کیل 

دیدن شیوخ  هدشمگ  زا  رثا 
دش نوخ  شماک  هب  دیما  دهش 

دش نوزفا  شمغ  دیمون و  تشگ 
بش همین  نآ  رد  زاب  تبقاع 

بنیز وناب  هب  تشگ  یجتلم 
مرس هب  دمآ  هچ  زاب  رگد  هک 

مردپ دش  اجک  هب  رگید  راب 
دوب هدمآ  رفس  ار ز  وا  مدید 

دومرف تمیزع  زاب  اجک  هب 
مردپ دمآ  هک  شیپ  يا  هظحل 
مرس داد  دوخ  هنیس  رب  ياج 

ینم ناج  نوچ  وت  هک  نم  اب  تفگ 
ینم نامهم  وت  دعب  یتعاس 

دیون فطل و  تمحرم و  نانچ  اب 
دیباترب خر  هک  دید  ام  هچ ز 

يدش ریس  ام  دوز ز  ردپ  يا 
يدش ریگلد  هک  تفر  اطخ  هچ 

ام لفحم  زا  یتفاترب  يور 
ام لد  تقارف  دش ز  نوخ  زاب 

ریگم زاب  دوخ  نماد  مفک  زا 
ریسا رجه  فک  هب  مدنسپم 
منکن تیاکش  هتفر  زا  رگد 

منکن تیاکح  شیوخ  هصق 
يوش هدرسفا  وت  هک  مراذگن 

يوش هدرزآ  ما  هتفگ  نم و  زا 
ام ییاهنت  هب  يامنب  محر 
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ایب ياشخبب و  تفر  اطخ  رگ 
رارسا ربص و  نزخم  نآ  بنیز 
راگف لفط  نآ  هصق  زا  تشگ 
دینش وچ  ازفا  مغ  تانایب  بآ 

دیمهف ار  هش  هتفگ  ینعم 
رارق ربص و  یب  كدوک  ناک  دید 
رای هگتوعد  هب  تخر  دشک  یم 

بات بت و  نآ  رثا  زا  تیب  لها 
باوخ تیفیک  هب  دندرب  هار 

بش لد  نآ  رد  هک  دندرک  هچ  ره 
بل ددنب  ورف  مارآ و  دریگ 

ناس نیا  دزیرن  هدید  زا  کشا 
نابز هب  دراین  شیوخ  هصق 

لاح نآ  تفریذپن  نیکست  چیه 
لاحم رما  دش و  هدوهیب  یعس 

دیون انمت و  دنپ و  هدعو و 
دیفم داتفین  دندرک  هچ  ره 

درب همه  زا  ناوت  ربص و  تبقاع 
درپس شیوخ  مغ  تسد  ار  همه 

ردپ هدرک  مگ  كدوک  نآ  لاح 
رثا درک  رگد  نامیتی  رد 

نوزف درد  دش و  هزات  اهغاد 
نوخ هب  لیدبت  همه  دش  اهکشا 

دنلب هناریو  تشگ ز  يا  هلان 
دنکف كالفا  همه  رد  نینط  هک 
ماب رد و  یب  هگیاج  نهک  نآ 

ماقم تشاد  یلع  لآ  نآ  رد  هک 
متس رفک و  هگ  راب  اب  دوب 

مه یکیدزن  هب  زور ،  بش و  نوچ 
دیزی هلان  نآ  زا  رادیب  تشگ 
دیسرپ بجوم  دش و  بجعتم 
تفاتش هناریو  بناج  یمداخ 

تفای یهاگآ  هعقاو  نیمغ  ناز 
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ریسا لیخ  نآز  هک  دروآ  ربخ 
ریغص لافطا  هلمج  زا  یکی 
ردپ لتق  زا  ربخ  درادن  هک 

رد هب  رادید  هتخود  بش  زور و 
دیآ زاب  ردپ  هک  يدیما  هب 

دیآ زاب  رد  هدرک ز  رفس  نآ 
بآ هب  هدرب  یپ  هنشت  نآ  وچمه 

باوخ رد  ار  ردپ  راسخر  هدید 
رس هتشادرب  وچ  باوخ  نآ  زا  دعب 

ردپ نادقف  هب  هتشگ  وربور 
دیوج یم  ردپ  لصو  ایلاح 
دیوگ یم  رت  هدید  اب  هصق 

نوخ هدش  لد  وا  مغ  رد  ار  همه 
نورب هتفر  ناشفک  زا  رایتخا 

تسا هدزمغ  يرگن  یم  ار  هک  ره 
تسا هدکمتام  وچ  هناریو  نحص 

تسین نامرد  شملا  رب  نوچ  کیل 
تسین ناسآ  وا  نداد  تیلست 

راز كدوک  نآ  هک  تسا  نآ  میب 
رایسب دیاپن  درد  نینچ  اب 

دیزی دینشب  وچ  هصق  نیا  حرش 
دیشیدنا يا  هقباس  یب  رکف 

تسا نامرد  یب  هن  درد  نیاک  تفگ 
تسا ناسآ  نآ  هراچ  سب  هکلب 

رظن دنکفا  رز  تشط  رب  دعب 
رتهب یجالع  هچ  نیا  زا  تفگ 
تسا ردپ  رجه  مغ  رگ  وا  درد 

تسا رز  تشط  نیا  رد  لصو  تبرش 
دنک شون  نآ  زا  هک  شدیهدب 

دنک شومارف  شیوخ  مغ  ات 
قبط هب  هگنآ  يو  روتسد  هب  سپ 

قح تجح  رس  دنداد  ياج 
رهم وچ  يور  نآ  وترپ  زک  دید 
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رهپس کشر  قبط  ناماد  هتشگ 
رینم رهم  نیا  هک  شیوخ  اب  تفگ 

ریگملاع دوش  هولج  نینچ  اب 
مامن ردب  نیا  هولج  تبقاع 
ماش ییاوسر  هدرپ  دردب 

رون علطم  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب 
روتسم مدرم  هدید  زا  مزاس 

منکن ادیوه  هدیشوپ  زار 
منکن او  دوخ  ییاوسر  تشم 

ناهنپ ار  ادخ  رون  نوچ  تساوخ 
نآ رب  دنداهن  شوپ  رس  تفگ 

دیشروخ يور  هب  هک  ینامگ  هب 
دیشک هدرپ  ناوت  كاخ  یفک  اب 
شوپرس باجح و  هکنآ  زا  لفاغ 

شوماخ دیامنن  ار  قح  رون 
دوش شوماخ  هک  تسا  یعمش  هن  نیا 

دوش شومارف  هک  یثیدح  ای 
تساپ رس  رب  ناهج  داینب  هک  ات 

تساروشاع دوش  حبص  یبش  ره 
قح هیامنارگ  جنگ  نآ  دعب 

قبط شوپ و  رس  بنیز  نوچ  تفای 
ار هقباس  یب  هیده  نیاک  تفگ 

ارسا يارب  دیتسرفب 
دیزی هاوخلد  هب  دعب  يا  هظحل 

دیسر هناورپ  هب  عمش  هلعش 
نیمز هب  ار  قبط  دنداهن  نوچ 
نیشن هناریو  كدوک  نآ  دزن 

ماش رواد  يو  هب  هک  ینامگ  هب 
ماعط هداتسرف  شوپ  رس  ریز 

شیر لد  اب  سپس  هدرزآ ،  تشگ 
شیوخ همولظم  همع  اب  تفگ 

مردپ قارف  جنر  ارم  هک 
مربخ یب  دوخ  یتسه  زا  دراد 
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تسین ییادوس  شهاوخ و  ملد  رد 
تسین ییانمت  چیه  ردپ  زج 

مرگج نوخ  رت و  مشچ  هدرک 
مرضح ام  بلط  زا  زاین  یب 
یسوه ایند  هب  تسه  ارم  هن 

یسمتلم ردپ  لصو  زجب  هن 
ماعط بآ و  روخ و  باوخ و  نیا  نم  رب 

مارح داب  ردپ  هام  خر  یب 
نیسح راوخمغ  رهاوخ  نآ  بنیز 

نیسح رارسا  مرحم  سنوم و 
الب ریدقت و  ضرعم  رد  هک  نآ 

اضر میلست و  دیچیپن ز  رس 
ناگتخوسلد هد  یلست  نآ 

ناج هتخوس  هدز  تبیصم  نآ 
راز كدوک  نآ  تلاح  نوچ  دید 

راچد دوب  ملا  هودنا و  هب  هک 
نیسح ناتسبش  عمش  ياک  تفگ 

نیسح ناتسلگ  يابیز  لگ 
ردپ رادید  ترسح  رد  هک  يا 

رد هب  دیما  هدید  یتخود 
زاین زجع و  دص  هب  هک  ار  يرد  نآ 
زاب هدش  تیور  هب  لاح  يدز ،  یم 

رثا دیشخب  وت  کشا  تبقاع 
رمث دروآ  وت  دیما  لخن 

دیدرگ تلاح  لماش  قح  فطل 
دیدرگ تلاصو  يوک  ربهر 

تسا قح  دیشروخ  قرشم  قبط  نیا 
تسا قبط  نیا  رد  همه  ملاع  ناج 

تسادخ رس  رس  هدرپ  نیا  ریز 
تسادهش هاش  ینارون  سار 
دمآ نایاپ  هب  وت  راظتنا 

دمآ نآ  شیتساوخ  یم  هکنآ 
ردپ ناماد  وت و  تسد  لاح 
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ردپ ناج  وت  ناج  نیا  زا  دعب 
تفرگ شوگ  رد  وچ  هتکن  نیا  لفط ، 

تفرگ شوپرس  هدرپ و  قبط  زا 
رون نآ  رونم ز  هناریو  تشگ 

روط هب  تفات  یبن  ياسوم  هب  هک 
بات ملاع  رمق  نآ  وترپ 

باجح تفه  هرگنک  زا  دش  رب 
رس هب  داتفا  وچ  هدازهش  مشچ 

ردپ رون  رپ  نت و  یب  رس  هب 
تخورفا شهآ  هلعش  یشتآ 

تخوس ار  شدوجو  ياپارس  هک 
هآ هلعش  لد و  زوس  نآ  زا  دش 

هایس ماش  بش  يور  دبا  ات 
وت رس  يادف  هب  ناج  ياک  تفگ 
وت ؟  رکیپ  زا  رس  هدرک  ادج  هک 

درکن مرش  قح  تشک و ز  ار  وت  هک 
درکن ؟  مرزآ  وت و  نوخ  تخیر 

وت ندرگ  گر  تسدیرب  هک 
وت ؟  نت  ناج ،  ردپ  هدنام  اجک  هب 

دومن راوخ  ردپ و  یب  ارم  هک 
دومن ؟  راتفرگ  وت  قارف  هب 
تخورفا دادیب  شتآ  نیا  هک  نآ 
تخوس اجکی  ام  یتسه  نمرخ 

داب هب  داد  ارم  ياهوزرآ 
داینب مدیما  خاک  زا  دنک 

ردپ رادید  هک ز  يراک  درک 
رت نوزفا  ممغ  نوخ و  ملد  دش 

وت رس  ياج  هب  شاک  ردپ  يا 
وت رتخد  رس  دندیرب  یم 

ناماس یب  ردپ و  یب  نیا  زا  دعب 
ناهج هب  منامب  دیما  هچ  هب 

یسب دنوادخ  هب  مناج  تخس 
یسفن منامب  هدنز  رگ  وت  یب 
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زاسمد مغ  اب  دوخ و  زا  ربخ  یب 
زاین زار و  یمه  درک  ردپ  اب 

دوب هدمآ  بعت  هب  مغ  زا  شلد 
دوب هدمآ  بل  یکیدزن  هب  ناج 

رب هب  رون  رپ  رس  نآ  تفرگ  هگ 
ردپ هام  خر  دیسوب  هاگ 

شرس رود  تفص  هناورپ  تشگ 
شردپ يادف  درک  دوخ  ناج 

تسب ملاع  نیا  زا  دیما  مشچ 
تسویپ ناناج  هب  تفگ و  ناج  كرت 

دش قحلم  ردپ  هب  شکاپ  ناج 
دش قح  هار  ینابرق  تفر و 

كاخ تحاس  زا  يو  ناج  ریاط 
كالفا جوا  هب  دوشگب  لاب 

دوب شناج  زا  قمر  نت  رد  هک  ات 
دوب شناماد  هب  كاپ  رس  نآ 

كاپ رس  نآ  ناج  وچ  هنیس  رب  تشاد 
كاخ هب  داتفا  دوخ  هک  ینامز  ات 

تسب ملاع  نیا  زا  تخر  نوچ  دعب 
تسد زا  زین  هش  رس  ناج ،  اب  داد 

شیوخ نتفر  اب  ملاع و  نیا  زا  تفر 
شیرپ عمج  نآ  لد  ناج و  تخوس 

راز هتسخ  لد  كدوک  نآ  گرم 
رارق بات و  مرح  لها  زا  درب 

ناشمغ رب  یمغ  دوزفا  زاب 
ناشمتام نهک  دیدرگ  هزات 

قشع نشلگ  نآ  زا  رگید  لگ  کی 
قشمد هب  دش  نازخ  كاخ و  رد  تفر 

ناهج راطقا  رد  تسا  هدینش  هک 
نارجه يالب  ناربج  هب  هک 

رطضم یلفط  هب  دنتسرفب 
ردپ ؟  نینوخ  رس  بش  لد  رد 

مایا دنیبن  تسا و  هدیدن  سک 
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ماش بش  نآ  يرتزوسناج ز  بش 
دوب هدنکفا  رس  هچرگ  يربخم )  )

دوب هدنمرش  یصاع و  لجخ و 
هاش هشوگ  رگج  هب  لسوت  اب 

(306  ) هانگ ییاهر ز  دیما  دراد 

سانشان هدنیارس :   . 2

ارچ ؟  یباوخ  یمن  بنیز ،  یتسه 
تسا هدرک  لکشم  هلان  ار  ام  راک 
تسا هدرک  لزنم  ماش  رد  ناوراک 

دنا هدید  رون  هک  ینانینزان 
دنا هدیباوخ  يا  هناریو  لد  رد 

تسین راوخمغ  یلو  نوزفا  یسب  مغ 
تسین رالاسناوراک  ار  ناوراک 

ناشهآ زا  دوخ  هب  نازرل  قح  شرع 
ناشهار شرف  لیربج ،  رپهش 

زاین دص  اب  يرتخد  هنادزان 
زادگ زوس و  زا  هدنکآ  یلد  اب 

دوب هتفخ  كاخ و ،  يور  هداهن  رس 
دوب هتفشآ  دوخ  فلز  نوچمه  کیل 

تشاد كالول  هش  اب  تبسن  هکنآ 
تشاد كاخ  يور  هب  رس  نماد ،  ياج 

تفرگ ایور  رتسب  زا  رس  هک  نوچ 
تفرگ اج  وا  لد  رد  مغ  ناهج  کی 
زان باوخ  رد  یگلمج  نانینزان ، 
زاس زوس و  مرگ  رادیب ،  یکدوک 

دش باتیب  رادید  رهب 
دش بآ  درک و  هیرگ  اسآ  عمش 

دوب دیما  ترسح و  رس  ات  ياپ 
دوب دیشروخ  یپ  رد  اسآ  هرذ 

تشاد هلاه  مغ  زا  شهام  يور  درگ 
تشاد هلان  ناتسین  کی  شناغف  رد 

تفرگ یم  نودرگ  هار  نوچ  شا  هلان 
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تفرگ یم  نوخ  هدرپ  ار  وا  مشچ 
تشادن يداش  مغ ،  تشاد  یهاوخ  هچ  ره 

تشادن يدازآ  هتسب  رپ  ریاط 
دوب لامالام  قشع  زا  شیتسه 

دوب لاح  اپ  ارس  درک و  یم  هیرگ 
دنلب دش  بش  لد  رد  نوچ  شا  هلان 

دنلب دش  بنیز  زوسناج  هلان 
ارچ ؟  یباتیب  هک  كدوک  اب  تفگ 

ارچ ؟  یباوخ  یمن  بنیز  یتسه 
يا ؟  هدرسفا  ارچ  نم ،  بیلدنع 

يا ؟  هدرمژپ  هچ  زا  نم  لگون 
تفگ زار  نآ  هصق  بنیز  رهب 

تفگ زاب  ار  دوخ  باوخ  يارجام 
ما هدید  ار  ردپ  ایور  رد  تفگ : 
ما هدیسوب  وا  يور  اپ و  تسد و 

دوبن نم  باب  رادیب ،  مدش  نوچ 
دوبن نم  باتفآ  دوب و ،  هام 

تسا هتسخ  ردارب  دنزرف  دید 
تسا هتسسگب  ناج  تفلا ز  هتشر 

تشادن ینامرد  دید و  یم  ار  درد 
تشذگ وا  شود  يور  ترسحز  رس 
دش روط  گشر  هناریو  ناهگان 
دش رون  رپ  ناهج  دمآ ،  باتفآ 

تفات هناریو  رد  قشع  باتفآ 
تفاتش دوخ  رهم  يوس  اسآ  هرذ 

دش هاش  يور  ناریح  يا  هظحل 
دش هللاراث  وحم  رس  ات  ياپ 

دوب هاش  وحم  هک  كدوک  لد  زا 
دوب هآ  دود  تساخ  یم  رب  هچنآ 

درک زاب  بل  هچنغ  دسوبب ،  ات 
درک زاغآ  ون  ار ز  يرارقیب 

دوب هدرک  مطالت  وا  قشع  رحب 
دوب هدرک  مگ  ار  شیوخ  ياپ  تسد و 
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دش زوس  زاس و  مرگرس  ناس  هرذ 
دش زورفا  ناهج  دیشروخ  وحم 

تشادن ناناج  هدنبیز  يا  هفحت 
تشادن ناج  دقن  ریغ  ییامن  ور 

روط هب  ار  ینیسح  رون  نوچ  دید 
رون ماج  زا  تفص  یسوم  دش  تسم 
تشذگ یتسه  زک  تسم  دش  نانچ  نآ 

تشذگ یتسم  زا  هراوخ  یم  نیا  راک 
دش دیشروخ  یلد  نشور  زا  هرذ 

دش دیهان  هم و  زورفا  لفحم 
وا تسم  رس  دش  لصو  بارش  زا 

وا تسه  اب  وا  تسه  دش  دحتم 
( دوبن یقاب  ناشن  یقاس  زا  رگید  )

( دوبن یقاس  زج  هراوخ  یم  نآ  هکنآ  (ز 
بانج ؟  یلاع  نآ  فصو  میوگ  هچ  نم 

باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ  )

يوریپ ربکا  یلع  هدنیارس :   . 3

دناد  ادخ  دش ،  مالسلا  هیلع  ارهز  ناتسب  لگون  نآ  اب  هچ 
دراد  يرتسب  اجنآ  نوفدم و  دش  شوه و  زا  تفر  هک 
دراد يرتخد  ناریو  ماش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

دراد يرتخا  کین  رتخد  ناریو  ماش  جنک  هب 
يراسخر هام  ینابز ،  نیریش  يربلد ،  يزیزع ، 

دراد يرکیپ  هم  یخرلگ ،  ینینزان ،  یفیطل ، 
هناریو کیرات و  هناخ  کی  رد  ماش و  جنک  هب 

دراد يرهوگ  شجنگ  یجنگ و  ارس  ناریو  نیا  رد 
نامولظم ناطلس  همولظم  رتخد  هلاس  هس 

دراد يرضحم  یلاع  هچ  نیب  اجنآ  رد  ور  هیقر )  )
تعسو ارهاظ  درادن  وا  قاور  نحص و  رگا 

دراد يرف  بیز و  رظن  رد  کچوک  ياج  نیا  یلو 
رف نویامه  نآ  مظعم  نیطالس  رابرد  وچ 

دراد يرتفد  باتک و  شنویامه  رابرد  هب 
هراوهگ قادنق و  مه  درگ  دشاب  عمج  وس  کی  ز 
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دراد يربنم  شعیفر  خاک  يرگید  تمس  هب 
شیدرخ رب  هراوهگ  هقادنق و  دنهد  یم  تداهش 

دراد يربکا  ماقم  وک  یهاوگ  ربنم  دهد 
ار وا  سدقا  ناتسآ  ینیبب  رگ  تقد  هب 

دراد يرظنم  قاور  اجنآ  هک  یهد  یم  یهاوگ 
الاو رتخد  نآ  یسدق  هاگراب  حیرض و 

دراد يرتالاو  ینعم  ینعم ،  لها  مشچ  هب 
ماجرفدب ماش  رد  مه  همولظم  رتخد  نیا  یلو 

دراد يرگید  تشونرس  ناریو  ماش  روج  ز 
اج نیا  رد  ماش و  دمآ  هفوک  البرک و  تشد  ز 

دراد يروآ  نزح  هصق  وا ،  رس  رب  دمآ  هچ 
هتفر ؟  اجک  میاباب  هک  همع  زا  دسرپ  یم  یبش 

دراد يرخآ  مه  نآ  تسا ،  ینالوط  دنچ  ره  رفس 
رتخد نآ  دینشن  یتبثم  باوج  بنیز  زا  وچ 

دراد يرشحم  هبارخ  بش  نآ  شنویش  هآ و  ز 
رادیب دش  باوخ  زا  ویرغ  نیا  دینشب  وچ  نود  دیزی 

دراد ؟  يرگخا  ناج  رب  هک  اغوغ  نیا  تسیچ  اتفگب : 
تسا ناریسا  زا  وهایه  نیاک  بجاح  داد  شباوج 

دراد يرطضم  لاح  هک  دشاب  يرتخد  زا  اون 
نویش دنک  یم  وا  يرود  زا  دهاوخ و  یم  ردپ 
دراد يرغال  درز و  مسج  مغ  هصغ و  طرف  ز 
دناد ادخ  دش ،  ارهز  ناتسب  لگون  نآ  اب  هچ 

دراد يرتسب  اجنآ  نوفدم و  دش  شوه و  زا  تفر  هک 
خیب زا  دش  هدیچرب  شتردق  هاگراب  دیزی و 

دراد يرفیک  کش  ههبش و  یب  دوب  دب  نوچ  لمع 
دلان یم  نوخ و  لد  هدرپ  زا  يوریپ )   ) دزیرب

دراد يرذآ  دوخ  لد  رد  هیقر )   ) نادقف ز 

یناهفصا ریغص  هدنیارس :   . 4

مراد نالیغم  راخ  زا  هدش  نوگلگ  ياپ 
مراد  ناودع  یلیس  زا  هدش  یلین  خر 

منک هناخمغ  هرسکی  ناهج  هک  مهاوخ  زاب 
منک هناوید  لد  زا  ناغف  دایرف و  زاس 
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منک هناشاک  هناریو ز  هب  يور  شو  دغج 
منک هناریو  همه  ملاع  هک  ردق  نآ  میرگ 

مدای ینیشن  هناریو  تلاح  زا  دمآک 
مداینب شمغ  لیس  دنک  تسا  نآ  تقو 

مراد ناماس  هراوآ ز  يرس  نابیرغ  نوچ 
مراد نالان  هدرزآ و  یلد  نامیتی  نوچ 

مراد نابیرگ  هصغ  فک  هب  نارسا  نوچ 
مراد ناغفا  مغ و  گنچ  هب  هداتفا  ین  نوچ 

ریسا تسا و  نیمغ  تسا و  میتی  هک  یلفط  رهب 
ریصنو رای  یب  هش  نآ  نیسح  درورپ  زان 

مایا روج  هک ز  هیقر ،  لفط ؟  نآ  تسیک 
ماکان ناک  یبش  هصاخ  ناغف  تشاد  مد  همه 

ماش هناریو  هب  داتفا  ردپ  لایخ  هب 
مارآ شمسج  تفر ز  ردپ ،  دمآ ز  شدای 
يدرک ناسحا  يدمآ ،  اج  هب  هچ  مدقم  ریخ 
يدرک ناهنپ  وت  يور  امز  هک  رخآ  دش  هچ 

دنداشگب متس  تسد  ام  هب  وت  یب  ردپ  يا 
دنداد تلایع  هب  قدصت  هب  امرخ  نان و 
مراد ناوارف  وت  اب  ردپ  ناج  لد  درد 

مراد نارجه  هوکش ز  بل  هب  تسا و  لصو  هاگ 
مراد نالیغم  راخ  زا  هدش  نوگلگ  ياپ 

مراد ناودع  یلیس  زا  هدش  یلین  خر 
مرب ماب و  رهز  دندنکف  هک  گنس  ره  ریغ 

مرس هب  يدیشکن  شزاون  تسد  رگد  سک 
ام لد  زا  ردپ  ناج  يا  ربخ  يراد  چیه 

ام لصاح  متس  قرب  زا  هتخوس  کلف  هک 
ام لزنم  نیک  هناریو ز  هشوگ  رد  هداد 

ام لفحم  بش  هب  تسا  هآ  هلعش  زا  نشور 
باوخ زا  هگان  هک  دوب  ناغف  مرگ  ردپ  اب 

بآ رپ  مشچ  ابا  درک  رظن  رادیب و  تشگ 
بات تقاط و  نت  هب  هن  نیلاب ،  هب  دید  ردپ  هن 

باب خر  رجه  هراب ز  رگد  درک  رس  هلان 
دش نوچ  دمآ  رفس  زا  مردپ  همع  تفگ 
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دش نوخ  رپ  ملد  زاب  وا  مغ  زک  وگ  زاب 
نم رب  رد  نونک  دوب  ردپ  همع  ادخ  هب 

نم رت  مشچ  ود  دوب  وا  ضراع  زا  نشور 
نم رس  زا  دیشک  ياپ  رگد  راب  ور  هچ  زا 

نم رورپ  مغ  لد  داد  هب  همع  يا  سرب 
اجک باب  خر  رجه  اجک ،  هدید  مغ  نم 

اجک بات  یب  لد  نیا  اجک ،  درد  همه  نیا 
هام نوچمه  خر  دیشارخ  دیشورخ و  سپ 

هللا لآ  لد  هآ  ناور  تشگ  کلف  هب 
هاکناج یشورخ  هلمج  لد  دندیشک ز  رب 

هآ هلان و  زا  رپ  دندومنب  ار  یملاع 
دیزی هشیپ  افج  لاح ،  نآ  زا  هاگآ  تشگ 

دیهش هاش  رس  هناریو  هب  داتسرفب 
دمآ ناریو  هب  هاش  رس  هک  مد  نآ  زا  هآ 

دمآ ناشیرپ  عمج  نآ  ییوجلد  یپ 
دمآ نامیتی  تقو  رس  هب  فطل  رس  زا 

دمآ نامهم  هدز  رس  نآ  مغ  ناوخ  رس  هب 
دندید ناناج  وچ  تسد ،  ناج  دنتسش ز  همه 

دندید ناشخرد  رهم  نآ  قبط  رهپس  رد 
تسیرگن شرابک  باب  خر  هب  هیقر  نوچ 

تسیرگب رمحا  لگ  نآ  رب  هژم  باحس  زا 
تسیچ وت ز  يوکن  يوم  نیا  ردپ -  نوخ -  رپ  تفگ 

تسیک هدز  مغ  نم  گرم  وت  لتق  ببس 
تندب زا  رس  هدرک  ادج  هک  اباب ،  ناج 

تنت هدنام  اجک  هب  ایآ  ندب  یب  رس  يا 
وت رس  يادف  هب  نم  يا  متشاد  نامگ  یک 

وت رکیپ  یب  رس  منیبب  لاح  نیدب  هک 
وت رونا  خر  هام  مرگن  نوخ  رد  هقرغ 

وت رورپ  مغ  رتخد  دنک  هچ  اباب  وت  یب 
داهنب یمارگ  باب  بل  هب  دوخ  بل  سپ 
دادن تسد  زا  رس  داتفین  ياپ  زا  دوخ  ات 

لوسر لآ  لد  لاح  دب  هچ  هک  هللا  ملع 
لوهج موق  نآ  هنیک  متس و  زک  نامز  نآ 
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لوتب رازلگ  لگ  نآ  ناهج  تلحر ز  درک 
لوجع خرچ  ایا  وت  زا  ریغص )  ) دنام بجع  رد 

يدرک رگمتس  وت  نازیزع  لیخ  اب  هچ  هک 
يدرک زرم  یب  دح و  یب  یلع  لآ  رب  ملظ 

ناسح هدنیارس :   . 5

راز راز  میرگ  راذگب  ناج ،  همع 
ما  هنامیپ  هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
ما هناشاک  لزنم و  وک  ناج ،  همع 

ما هناریو  نیا  رد  نکاس  ارچ  نم 
نم دنتفر و ،  همه  منایانشآ 
ما هناگیب  هرفس  رب  نامهیم 

راز راز  میرگ  راذگب  ناج ،  همع 
ما هنامیپ  هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
نم ياپ  رد  رهگ  دزیر  یم  عمش ، 
ما هنادرد  یکدوک  دناد  هک  نوچ 
ریگ مارآ  نم  هب  دیوگ  یم  لقع ، 

ما هناوید  یقشاع  دنادن  وا 
راسگمغ يا  رادب  مناج  زا  تسد 

ما هناورپ  ار  قشع  غارچ  نم 
سرپم ملاح  ابص  يا  نم  زا  رذگب 

ما هناناج  مغ  رد  ناج ،  زا  غراف 
مدش یناشیرپ  زا  بات  یب  هک  سب 
ما هناش  رب  دنک  ینیگنس  فلز ، 

وا لاخ  فلز و  هب  راتفرگ  نم 
ما هناد  دنمک و  نآ  ریسا  نم 

ودع يا  داب  رب  هتفر  منامناخ 
ما هنالفط  لد  رازآ  نک  مک 

 ( ناسح  ) شیوک زا  تفر  مناوت  یک 
ما هناخ  نیا  هدرورپ  کمن  نم 

بشما تسا  نم  گرم  بش  ناج  همع 
بشما تسا  نشور  هبارخ  مباب  خر  رون  زا  هک  ياو 

میتسکشب هنامیپ  ام  هک  وگ  رب  نیدباعلا  نیز  هب 
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بشما تسا  نم  دزن  رد  نکشب  ار  هنامیپ  مه  وت 
منم هنادرد  رتخد 

منم هناریو  جنک  هب 
مرسب دمآ  هچ  همع 

؟  مردپ دماین  ارچ 

ناسح هدنیارس :   . 6

مدرک بت  ردپ  وت  رجه  شتآ  متخوس ز 
مدرک بش  رگنب  يزور  هچ  هب  ار  دوخ  زور 

دز یم  میور  رس و  رب  ودع  وچ  هنایزات 
مدرک بنیز  هب  يور  سک  همه  زا  دیما  ان 

میتی  کشا 
مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  همع  يا 

مییرگب هناریو  هب  هناخ ،  نطو و  زا  رود 
دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  هدرمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 
مربص هساک  رگد  همع  يا  دش  زیربل 

مییرگب هناریو  لد  نیا  وت و  لاح  رب 
نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 

مییرگب هناشیرپ  مرانک ،  هب  نیشنب 
قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  نوچ  میدرگ 

مییرگب هناشاک  هشوگ  نیا  رد  عمش  نوچ 
دیاب هک  همع  يا  دشک  یم  ارم  هدقع  نیا 

مییرگب هناگیب  مدرم  رظن  شیپ 

ع)  ) هیقر ترضح  همانترایز  ع ، )  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح  مهدزای :  شخب 

ع)  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح 

دیآ هکنآز  نم  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

رد يرمق ، )  لاس 973  هب  یفوتم   ) ینارعـش هب  روهـشم  يرـصم ،  یعفاش  دمحا  نب  باهولادبع  میدروآ ،  رـضاح  باتک  زاغآ  رد  هکنانچ 
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هیلع هیقر  ترـضح  دـقرم  هب  هک  دراد  دوجو  يدـقرم  هعقب و  قشمد ،  عماج  دجـسم  کـیدزن   : ) دـنک یم  لـقن  مهد ،  باـب  ننملا ،  باـتک 
تسا :  هتشون  نینچ  دقرم ،  نیا  هاگرد  رد  عقاو  یگنس  يور  رب  تسا .  فورعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا 

لآ دورو  هب  هک  تسا  یناکم  هناخ  نیا   ) مالسلا هیلع  هیقر  دیهشلا ،  نیسحلا  تنب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لآب  تفرـش  هعقب  تیبلا  اذه 
(307  ( ) تسا هتفای  تفارش  هیقر  ترضح  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تاداـس زا  یکی  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1280  رد  راب  کی  تسا ،  هدـش  ریمعت  اـهراب  ریخا  نورق  رد  همولظم ،  رتخد  نیا  رهطم  دـقرم 
هب زین  ریخا  ياهلاس  زا  لبق  نآ  ریمعت  نیرخآ  و  تسا .  هدیدرگ  رکذ  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  نآ  ناتساد  هک  یـضترم  دیـس  مان  هب  مرتحم 

ریمعت دروـم  رد  تسا ،  هتفرگ  ماـجنا  يرمق  يرجه  لاس 1323  رد  ناریا  مظعاردص  ناطلـسلا  نیما  کباتا  ناخ  رغـصا  یلع  زاریم  هلیـسو 
هیلع هیقر  ترضح  دقرم  برد  يالاب  رب  هک  هدورس  يراعشا  يرمق ،  يرجه  يافوتم 1371  یلماع  نیما  نیسحم  دیس  همالع  موحرم  ریخا ، 

ریمعت خـیرات  هدام  رخآ ،  تیب  دـنک و  یم  لقن  هعیـشلا  نایعا  رد  وا  دوخ  هک  تسا ،  تیب  ود  نیا  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدـش  شقن  مالـسلا 
تسا همولظم  نیا  دقرم 
یلع ایلعلا  هبترلاوذ  هل 

ددج ناریا  یف  ردصلا  ریزو 
انب وهزت  اهتخرا  دق  و 
دمحا لآ  نم  هیقر  ربقب 

شیاجنگ لحم و  یکچوک  هموصعم و  رتخد  نیا  ربق  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  نادـناخ  نادـنمقالع  هجوت  ترثک  تلع  هب  رخاوا ،  نیا  رد 
اب روظنم  نیدب  دهد و  هعسوتار  هردخم  مرح  هک  دمآ  رب  ددص  رد  یلاخلخ  هللا  رصن  خیـش  جاح  روفغم  موحرم  نیریاز ،  يارب  نآ  نتـشادن 

هنالهاج و ياهبـصعت  رطاخ  هب  یلو  درک .  يرادـیرخ  ار  مرح  فارطا  ياه  هناخ  نادـناخ ،  نیا  ناـبحم  ناراـکوکین و  زا  يا  هدـع  کـمک 
روظنم هب  دـیدج  ناـمتخاس  ياـنب  هک  اـجنآ  زا  دـندرک .  يراددوخ  تویب  هیلخت  زا  اـه  هناـخ  ناـبحاص  زا  یعمج  هناـضرغم  ياـهیراکعمط 

هیلخت و اذل  دنتـشاد ،  ار  یقح  نینچ  اعرـش  هکنیا  اب  دنوش ،  روز  هب  لسوتم  دنتـساوخ  یمن  رما  نایدصتم  دوب ،  يدابع  لحم  کی  سیـسات 
هجیتن رد  هللادـمحب  هکنآ  ات  دوب  راظتنا  هب  ناقاتـشم  نادـنمقالع و  مشچ  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  نیدـنچ  فارطا  ياه  هناخ  لماک  بیرخت 
دندرک تخادرپ  اه  هناخ  نابحاص  هب  ار  یقاقحتسا  تمیق  فعاضم  فاعضا و  هک  نایدصتم ،  نایناب و  غیرد  یب  شـشخب  لذب و  یعاسم و 

نویناحور املع و  زا  یعمج  هیروس و  یتلود  تاماقم  نیلوسم و  زا  یضعب  روضح  اب  يدالیم  ربارب 1984  سمش  يرجه  خیرات 1364  رد  ، 
البق دنچ  ره  دوب  یلعف  يانب  لخاد  رد  هک  ار  يا  هناخدور  ریسم  انب  ماکحتسا  زا  رتشیب  نانیمطا  يارب  انمض  دش .  نامتخاس  هب  عورـش  امـسر 
يانب يزیر  یپ  هب  عورـش  سپـس  دیماجنا .  لوط  هب  هام  جـنپ  رییغت  نیا  و  دـندرب ،  نوریب  مرح  نامتخاس  زا  یلک  روط  هب  دـندوب ،  هداد  رییغت 

دیدرگ .  مرح  دیدج 
رد تسانبریز .  یقاب  و  زاـب ،  ياـضف  تحاـسم  نیا  زا  یبیرقت  عبرم  رتم  هک 600  تسا  عبرم  رتـم  ابیرقت 4500  نامتخاس  تحاـسم  عومجم 

دیدج يانب  رد  شیاهقاور  مرح و  تعـسو  هک  تسا  هدش  هتخاس  ( 20*40  ) عبرم رتم  تعسو 800  هب  يدجسم  نامتخاس ،  یبونج  تمـسق 
 . دیامرف تیانع  ریخ  يازج  شنایناب  هب  دنوادخ  دوب .  دهاوخ  عبرم  رتم  ابیرقت 2600 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  همانترایز 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
مالـسلا بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب  هللا و  همحر  مالـسلا و  هیحت و  کیلع  هیقر  انتدیـس  ای  کـیلع  مالـسلا 

یلو تنب  ای  کیلع  مالسلا  تانموملا  نینموملا و  ما  يربکلا  هجیدخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  نیملاعلاءاسن  هدیس  ارهزلا  همطاف  تنب  ای  کیلع 
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هیضرلا اهتیا  کیلع  مالسلا  دیهشلا  هقیدصلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  دیهشلا  نیسحلا  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یلو  تخا  ای  کیلع  مالـسلا  هللا 
یلع کیلع و  هللا  یلص  هیهبلا  همولظملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هلضافلا  هیکزلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیقنلا  هیقتلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیـضرملا 

متربص امب  مکیلع  مالـسلا  نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  كدادجا  کئابآ و  عم  هنجلا  یف  كاوام  کلزنم و  هللا  لعجف  کندب  کحور و 
نیبیطلا هلآ  دـمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  هتاکرب و  هللا و  همحر  فیرـشلا و  کـمرح  لوح  نیفاـحلا  هکئـالملا  یلع  رادـلا و  یبقع  معنف 

نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  نیرهاطلا 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  مهدزاود :  شخب 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها 

هدروآ و ینخـس  باب  نیا  رد  سک  ره  تسین ،  مولعم  قیقحتلا  یلع  دـنا و  هتـشون  فلتخم  ماش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  فقوت  تدـم 
زور لهچ  بئاصملا  ضایر  هیـشاح  رد  ناشیا  هک  هدرک  لقن  هماقم  هللا  یلعا  یئابطابط  دیـس  زا  بهذـملا  زارط  رد  تسا .  هدومن  یتاـبیرقت 

تسا .  هتفگ 
زین نازحالا  جـیهمو  اکبلا  حاتفم  بحاـص  تسا .  هداد  هیوباـب  نبا  هب  تبـسن  ار  نآ  هتفگ و  هاـم  شـش  يو  یفـشاک ،  زا  ینـالیم  تیاور  هب 

مدرم هک  دید  نوعلم  دیزی  نوچ  هلمجلاب ،  هللادنع .  ملعلا  دنا و  هدنامن  ماش  رد  رتشیب  زور  هد  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دنا و  هتفگ  زور  هدـجیه 
هب تکرح  ماش و  رد  تماقا  نیب  دقفت ،  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دوش ،  اپب  هنتف  هک  تسا  کیدزن  دـننک و  یم  راثن  تنعل  وا  رب  ماش 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اندج  هرجاهم  اهناف  هنیدملا  یلا  اندر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  هایلع  تخاس .  ریخم  هنیدـم  يوس 

 ( نادرگ زاب  تسام  دج  هاگترجه  هک  هنیدم  هب  ار  ام  )
دصناپ یتیاور  هب  و  رفن ،  یس  دیبلط و  تفر ،  یم  رامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  هک  ار ،  ریـشب  نب  نامعن  نیعل  دیزی 

 ، دوب مزال  هچنآ  ار ،  اهنآ  رفس  بابسا  نینچمه  ناسرب .  هنیدم  هب  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تفگ :  درک و  وا  هارمه  زین  ار  نایهاپس  زا  رفن ، 
امش يآ و  دورف  دنیآ  دورف  دنهاوخ  یم  هک  اجره  شاب و  راپـسهر  دنیامن  رایتخا  اهنآ  دوخ  هک  ناکم  ره  هب  هک  دومن  شرافـس  درک و  ایهم 

(308  . ) دشابن راوشد  نانز  رب  هک  دییآ  دورف  رترود  اهنآ  زا 
نیا مالسلا  هیلع  موثلک  ما  يا  بنیز و  يا  تفگ :  تخیر و  اهنآ  يور  رایسب  ياهلام  دندرک و  مهارف  ار  نارتش  داد  نامرف  سپس  نیعل  دیزی 

دشاب .  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  ضوع  ات  دیریگب  ار  لاوما 
دومرف :  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  هردخم  ایلع 

 ، کلذ نوکی  هللاو ال  ال  الام ،  هضوع  اوذـخ  لوقت  یخا و  لتقت  کهج  بلـصا و  کـبلق و  یـسقا  كءاـیح و  لـقا  اـم  کـلی  دـیزی و  يا  )
دیزی ) لجخف 

یهدیم نم  هب  لام  نآ  ضوع  رد  یناسر و  یم  لتق  هب  ارم  ردارب  یمرزآ ،  یب  لد و  گنـس  ایح و  یب  ردقچ  وت  رب  ياو  دـیزی ،  يا  دومرف : 
دیدرگ .  نیگمرش  هدز و  تلجخ  دیزی  دش .  دهاوخن  زگره  نیا  مسق  ادخ  هب  هن 

نیز ماما  هب  هتخاس و  وبـشوخ  روفاـک  کـشم و  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رـس  تقونآ  دـنیوگ :  رگید  یـضعب  فنخم و  وبا 
دندومرف .  رهطم  دسج  هب  قحلم  دندیناسر و  البرک  هب  ار  رهطم  رس  نآ  ناشیا  دندرک و  میلست  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

دندشن نوریب  ماش  زا  تیب  لها  ات  تشگ و  رادومن  هیوامس  راثآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  سپ  میناوخ :  یم  قودص  خیـش  یلاما  رد 
تشگن عفترم  روبزم  هیضرا  هیوامس و  راثآ  نآ  دندینادرگن ،  زاب  البرک  هب  ار  رهطم  رس  نآ  و 

هب البرک  رد  رهطم  رس  دنیوگ  یم  هدرب -  مان  ار  اهنآ  بهذملا  زارط  رد  هکنانچ  زین -  رگید  یعمج  و  نیعلا )  رون   ) رد ینیارفسا  قاحسا  وبا 
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تشگ .  قحلم  ندب 
رد تسناوت  هکنادـنچ  ادـتبا  رد  نوعلم  نآ  يرآ ،  دـندرک .  نیزم  رات  رز  يابید  عاونا  هب  ار  اهنآ  ياهلمحم  ات  داد  روتـسد  دـیزی  هلمجلاـب ، 

امرس امرگ و  جنر  زا  هک  داد  فقوت  هناریو  رد  نادنچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ  دیشوک و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تبرک  ترجز و 
مادنا دش و  بآ  ناینب  تشز  مدرم  نآ  تمدص  نادنز و  يراوس و  رتش  تمحز  زا  ناشیا  تشوگ  تخادنا و  تسوپ  ناشکرابم  ياه  هرهچ 

ار دوخ  نیک  رپ  لد  شتآ  اـت  درکن  راذـگ  ورف  نیک  ضغب و  تاودـع و  تایـضتقم  زا  هنوگ  چـیه  تشگ و  رازن  رازآ  ترثک  زا  ناـشفیرش 
نامالغ و نادنزرف و  یتح  دنداد ،  رارق  تعنش  تنعل و  هنوگ  رازه  دروم  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  ایند  مدرم  هتفر  هتفر  هکنیا  ات  داد ،  نیکست 
دیآرد و رهم  رد  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  هکنآ  رگم  دیدن  هراچ  هدیدب  کیرات  راگزور  نیا  نوچ  دندیروش .  وا  رب  يو  دوخ  تیب  لها 

يا هقیقد  هک  داد  روتـسد  يو  هب  داتـسرف و  ناشیا  هارمه  ار  یـصخش  اذل  دهد .  تعجارم  هنیدـم  بناج  هب  تمرح  تزع و  لام و  اب  ار  اهنآ 
دنکن .  یهاتوک  ناشیا  ماشتحا  مارتحا و  رد 

يارب ماش  مدرم  دـندش و  نوریب  راظتنا  هب  هایـس  ياهـسابل  اب  ماش  نارتخد  نانز و  هتخاس  ایهم  هتـسیاش  یبوخ و  روط  هب  ار  رفـس  بابـسا  يو 
نوریب هک  داد  هزاجا  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دش ،  نوریب  دیزی  سلجم  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  دندیدرگ .  ایهم  تعیاشم 

دنیایب . 
هلان هیرگ و  زا  دندیود و  نوریب  ناشیا  تاقلعتم  دیزی و  ياهرتخد  نایفسوبا و  لآ  نانز  دندمآ .  نوریب  دیزی  يارسمرح  زا  تمـصع  ناوناب 

دندیناسر .  دوبک  خرچ  هب  ار  ادص 
نیرز ياهلمحم  اب  ارم  دومرف :  هدیشکرب  لد  زا  هلان  داتفا  راترز  ياهلمحم  نآ  رب  شمشچ  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  هردخم  ایلع  نوچ  دنیوگ : 

مالسلا هیلع  تیب  لها  هک  ینامز  تفرگ .  الاب  مدرم  نویش  يادص  اهنآ  هدهاشم  اب  دندرک و  شوپ  هایـس  ار  اهلمحم  نآ  هجیتن  رد  راک ؟  هچ 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  دندیـشکرب و  لد  زا  اه  هلان  هداـتفا ،  دـندش  نوریب  هنیدـم  زا  هک  يزور  نآ  داـی  هب  دـنوش  لـمحم  راوس  دنتـساوخ 

کیره تشذگ و  راوشد  یسب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هب  زور  نآ  رد  دومرف .  یم  رما  ییابیکش  ربص و  هب  داد و  یم  تیلـست  ار  اهنآ  مالـسلا 
دنتفر .  نوریب  ماش  هزاورد  زا  ات  دندومن  یم  يراوگوس  هلان و  راهظا  ینابز  هب 

تقو نیا  رد  دیدرگ ،  بیاغ  ماش  مدرم  رظن  زا  اهنآ  يرامع  هک  ینامز  ات  دندشن  تکاس  نانآ  داد و  یم  ربخ  تمایق  روش  زا  ماش  مدرم  هلان 
یم هک  روط  ره  تکرح  ریـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  و  دنتـشگزاب .  رهـش  هب  سوسفا  لاـمک  اـب  ناـیرگ  نـالان و 
مایق يرادازع  مسارم  هب  دندش  یم  دراو  هک  زین  هیرق  رهش و  رد  دندمآ و  یم  دورف  دنتـساوخ  یم  اج  ره  دندومن :  یم  قیرط  یط  دنتـساوخ 

دنتخاس یم  نیجع  نینوخ  کشا  اب  ار  كاخ  دندرک و  یم 
ناشیا زا  رود  دوخ ،  نادرم  اب  دندمآ ،  یم  دورف  اجک  ره  رد  تشاد و  یم  لومعم  ناشیا  هب  تبسن  ار  میرکت  ریقوت و  لامک  ریشب  نب  نامعن 

قارع یلاوح  هب  هک  یماگنه  ات  دوب  نینچ  دنـشاب و  دوخ  لاـح  هب  لاـیخ  تینما  لاـب و  تغارف  اـب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  اـت  درک  یم  لزنم 
دندش .  کیدزن 

 ، درک ربارب  هایـس  كاخ  اب  ار  دـیزی  هنوگچ  هک  دیجنـس  ار  مالـسلا  هیلع  نیموملاریما  دیـشر  رتخد  یهلا  تساـیک  تسایـس و  دـیاب  اـجنیا  زا 
عنم ار  وا  یـسک  دیایب  دهاوخ  یم  ماش  نانز  زا  ینز  ره  هک  داد  نامرف  هنوگچ  درک ،  اپ  رب  دیزی  تختیاپ  همـصاع و  رد  ازع  سلجم  هنوگچ 

هک داد  نامرف  هنوگچ  و  درک ،  اشنا  ار  هیما  ینب  نعاطم  بلاثم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  تیمولظم  يواح  یثارم  هنوگچ  دنکن ، 
قح هملک  يالعا  ار  دوخ  ریـس  طخ  دز و  یم  قح  يادـن  یمه  مالـسلا  هیلع  بنیز  یلزنم  ره  رد  هتبلا  دـننک ؟  هایـس  ار  اهملع  ار و  اهیرامع 
ولع تفارـش و  تلالج و  تمظع و  رگناشن  دوخ  نیا  و  دیـسر ،  فده  هب  ات  درب  راک  هب  ار  دوخ  یعـس  یمامت  هنوگنیدـب  و  دوب ،  هداد  رارق 

 ، ینعم رد  دوب و  هدرک  تمحرم  مالـسلا  هیلع  بنیز  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  یلماک  صاـخ و  شناد  ملع و  ییابیکـش و  ربص و  تمه و 
(309  . ) دوب هدرک  هریخذ  قح  نید  يایحا  يارب  دوخ  هنیزخ  رد  ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا 
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هنیدم رد  مالسلا  هیلع  هیقر  دای  هب 

روضح هب  تیلست  ضرع  يارب  هنیدم  ياهنز  تشگزاب ،  هنیدم  هب  ناهارمه  اب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور 
یم اـهنآ  و  درک ،  یم  ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  ماـش  هفوک و  ـالبرک و  زوسناـج  ثداوـح  یماـمت  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  دـندمآ .  ناـشیا 

دومرف :  داتفا و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دای  هب  هکنیا  ات  دنتسیرگ 
 ، دندینـش ار  نخـس  نیا  یتقو  اـهنز  درک .  دیفـس  ار  میوم  مخ و  ار  مرمک  ماـش  هبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تلحر  تبیـصم  اـما 

(310  . ) دنتسیرگ رایسب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زادگناج  ياهجنر  دای  هب  زور  نآ  و  دش ،  دنلب  هیرگ  هلان و  نویش و  هب  ناشیادص 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تامارک  مهدزیس :  شخب 

همدقم

ناشخر رهم  نیا  دبا  ات  دباتب  اما  شوماخ و ،  ایقشا  روج  ناشطع ز  هاش  نآ  نیسحزا  دناماجب  ناریو  ماش  رد  يرتخد  هلاس  هس 
ياهشخب لالخ  رد  البق  هک  تسا  هدرک  زورب  يددعتم  تامارک  خیرات ،  لوط  رد  ترضح ،  نآ  رهطم  دقرم  مالسلااهیلع و  هیقر  ترضح  زا 

 : مینک یم  بلج  رگید  تفگش  تامارک  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  کنیا  و  ( 311  ) میدرک هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هتشذگ ، 

دناوخب ار  هیقر )   ) مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  وگب 

یمق سابع  خیـش  جاح  ماقمیلاع  ثدحم  موحرم  دنزرف  يرمق ، )  يرجه  مرحم 1369  يافوتم   ) هداز ثدـحم  یلع  ازریم  جاح  موحرم   . 1
دومرف :  یم  ناشیا  دندوب .  نارهت  روهشم  يابطخ  ظاعو و  زا  امهیلع ،  یلاعت  هللا  ناوضر  ( 312)

 . دوبن نکمم  نم  يارب  ندرک  ینارنخـسو  نتفر  ربنم  هک  ییاج  ات  مدوب ،  هدش  التبم  ادـص  یگتفرگ  هرجنح و  یتحاران  يرامیب و  هب  لاسکی 
مدرک .  هعجارم  هبرجتاب  صصختم و  یبیبط  هب  زین  نم  دتفا ،  یم  هجلاعم  رکف  هب  یعقوم  نینچ  رد  یضیرم  ره  ملسم ، 

دـشابن جالع  رگا ال  هدش و  جلف  هداتفا و  راک  زا  یتوص  ياهرات  زا  یـضعب  هک  تسا  دیدش  ردـق  نآ  نم  يرامیب  دـش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ 
تسا .  جالعلا  بعص 

اب یتح  منک و  يراددوخ  نتفر  ربنم  زا  هام  دـنچ  اـت  دـیاب  هک  تفگ  داد و  تحارتسا  روتـسد  تشون  هک  يا  هخـسن  نمـض  رد  جـلاعم  بیط 
موادم و تحارتسا  هجیتن  رد  ات  مسیونب ،  ار  اهنآ  مشاب  هتشاد  راظتنا  ما  هچب  نز و  زا  ار  یبلطم  ای  مهاوخب و  يزیچ  رگا  منزن و  فرح  یسک 

ددرگرب .  نم  هب  اددجم  هتفر  تسد  زا  یتمالس  دیاش  وراد ،  لامعتسا 
زیچ ره  زا  رتشیب  ناسنا  اریز  تساسرفتقاط ،  تخـس و  یلیخ  هچب ،  نز و  اب  یتح  مدرم  اب  ندزن  فرح  يرامیب و  نینچ  لـباقم  رد  ربص  هتبلا 

تسین مولعم  مه  نآ  مشاب ؟  تحارتسا  رد  هتسویپ  منزن و  یفرح  میوگن و  چیه  هام  دنچ  ات  دوش  یم  روطچ  دراد و  دونشو  تفگ  هب  جایتحا 
دشاب .  هچ  هجیتن  هک 

دیدش یتحاران  رارطضا و  دهد .  یم  تسد  رامیب  هب  يرارطضا  لاح  هچ  یکانرطخ ،  يرامیب  نینچ  ندمآ  شیپ  اب  هک  تسا  نشور  همه  رب 
عطق يرـشب  ياه  هراچ  مامت  زا  شدیما  ناسنا  هک  تسا  یناشیرپ  تلاح  نیا  دزادنا ،  یم  هداعلا  قوف  تردق  کی  دای  هب  ار  یمدآ  هک  تسا 

فطل نایاپ  یب  يایرد  زا  هدرک و  تجاح  ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  اهنآ  هلیـسوب  اـت  دـتفا  یم  یهلا  هاـگرد  ناـبرقم  داـی  هب  هدـش و 
دریگب .  يا  هرهب  دنوادخ 

رهظ و زامن  زا  دعب  يزور  متـشادن .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  زج  يا  هراچ  يدـمآ ،  شیپ  نینچ  اب  مه  نم 
ناشیا سدقم  دوجو  هب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  متخیر و  کشا  یلیخ  دمآ و  تسد  هب  لسوت  لاح  رـصع ، 
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لها نم  نیا  رب  هوالع  تساسرفتقاط .  نم  يارب  يراـمیب  نینچ  لـباقم  رد  ربص  هللا ،  لوسر  نباـی  متفگ :  هداد  رارق  بطاـخم  مدوب  لـسوتم 
 ، متیب لها  امـش  نارکون  زا  ما و  هتفر  ربنم  ماودـلا  یلع  لاح  هب  ات  رمع  لوا  زا  نم  مورب .  ربنم  ناـشیا  رب  دـنراد  راـظتنا  نم  زا  مدرم  مربنم و 
هچ ار  اهتوعد  تسا ،  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  انمـض  مشاب .  رانک  يرامیب  رثا  رب  ساسح  تسپ  نیا  زا  هرابکی  دـیاب  هک  هدـش  هچ  الاح 

دهد .  میافش  ادخ  ات  امرفب  یتیانع  اقآ  منک ؟ 
نـشور رونم و  نآ  زا  یمین  هک  مدـید  یگرزب  قاطا  رد  ار  مدوخ  باوخ ،  ملاع  رد  مدـیباوخ .  مک  مک  لومعم  قبط  لسوت ،  نیا  لاـبند  هب 

کیرات یمک  نآ  رگید  تمسق  دوب و 
تقوشوخ لاحشوخ و  یلیخ  تسا .  هتـسشن  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینوکلا  یلوم  ترـضح  دوب  نشور  هک  تمـسق  نآ  رد 

رارـصا اصوصخم  و  ندومن ،  تجاح  ضرع  مدرک  انب  مدرک .  ادیپ  زین  ایور  لاح  رد  متـشاد  يرادیب  لاح  رد  هک  ار  یلـسوت  نامه  مدـش و 
مناوت یم  روطچ  هداتفا  راک  زا  هرجنح  نیا  اب  یلو  ما ،  هدش  توعد  ددعتم  دـجاسم  رد  نم  تسا و  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  هک  متـشاد 

منزن .  یفرح  زین  دوخ  ياه  هچب  اب  یتح  هک  هدرک  عنم  رتکد  هکنآ  لاح  میامن و  ینارنخس  هتفر و  ربنم 
زا هلمج  دنچ  وگب  هتسشن  برد  مد  هک  دیـس  اقآ  نآ  هب  دومرف  درک و  نم  هب  هراشا  ترـضح  متـشاد ،  يراز  عرـضت و  حاحلا و  یلیخ  نوچ 

مدید مدرک  هاگن  قاطا  برد  هب  نم  دیوش .  یم  بوخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دیزیرب ،  کشا  سمک  امـش  دناوخب و  ار  هیقر )   ) مرتخد تبیـصم 
هب ار  اقآ  رما  تسا .  هتسشن  دشاب  یم  نارهت  تعامج  همئا  زا  ابطخ و  املع و  زا  هک  یمق  یئابطابط  یفطـصم  اقآ  جاح  ياقآ  مرهاوخ  رهوش 

ار مرتخد  هضور  دومرف  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  دنک ،  يراددوخ  تبیـصم  رکذ  زا  تساوخ  یم  ناشیا  مدناسر .  هدربمان  صخش 
هچب هنافساتم  اما  متخیر ،  یم  کشا  مدرک و  یم  هیرگ  مه  نم  دش و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تبیـصم  رکذ  هب  لوغـشم  ناشیا  ناوخب . 

مورحم ضیف  رپ  سلجم  نآ  زا  ارچ  هک  مدوب  رثاتم  فساتم و  مدش و  رادیب  باوخ  زا  یتحاران  اب  مه  نم  دندرک و  رادیب  باوخ  زا  ارم  میاه 
تشادن .  ناکما  یلاع  هرظنم  نآ  هرابود  ندید  یلو  ما ،  هدنام 

يرامیب یتحاران و  زا  يرثا  الصا  هک  دش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ  هناتخبشوخ  مدومن .  هعجارم  صصختم  نامه  هب  دعب ،  زور  ایو  زور ،  نامه 
دیتفرگ ؟  هجیتن  عیرس  يدوز و  نیا  هب  هک  دیدروخ  هچ  امش  دیسرپ  نم  زا  دوب  بجعت  رد  تخس  هک  وا  تسین .  راک  رد  یلبق 

لسوت ناتساد  ندینش  زا  دعب  یلو  دوب ،  هداتـسیا  اپ  رـس  تشاد و  تسد  رد  ملق  رتکد  مدرک .  نایب  ار  مدوخ  باوخ  لسوت و  یگنوگچ  نم 
هداد تسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینوکلا  یلوم  مان  رثا  رب  هک  يونعم  تلاح  کی  اب  داتفا و  نیمز  رب  شتـسد  زا  ملق  رایتخا  یب  نم 

زج امش  یتحاران  نیا  اقآ ،  تفگ :  سپس  درک و  هیرگ  یتخل  تخیر .  یم  شراسخر  رب  کشا  هرطق  هرطق  تسـشن و  تبابط  زیم  تشپ  دوب 
(313  . ) تشادن يرگید  جالع  هار  هراچ و  یبیغ  دادما  تیانع و  لسوت و 

تسا  هدیکچ  شیولگ  وا ز  نوخ  هک  رس ،  نآ 
تسا هدیمرآ  كاخ  لد  رد  هک  مغ  جنگ  نیا 

تسا هدیرب  نت  زا  رس  نیسح  رتخد  نیا 
دید باوخ  هب  ار  ردپ  هک  يرتخد  تسا  نیا 

تسا هدیسر  ناریسا  دزن  هب  نوخ  تشد  زک 
تفگ دیدن و  ار  ردپ  باوخ و  دش ز  رادیب 

تسا هدید  هچ  نم  زا  رگم  ردپ  ناج ،  همع  يا 
ام رهب  هدیدنسپ  بارخ  نکسم  نیا 
تسا هدیزگ  ار  ادخ  راوج  دوخ  رهب  زا 

مردارب دشاب  هک  تفگ  هیرگ  هب  بنیز 
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تسا هدیمخ  مغ  زا  متماق  هک  رفس  ردنا 
دش دنلب  اهنز  هیقر و  هلان  سپ 

تسا هدینش  رگمتس  دیزی  ار  هلان  نآ  و 
نیسح رس  هبارخ  يوس  دنرب  اتفگ 

تسا هدیکچ  شیولگ  وا ز  نوخ  هک  رس  نآ 
ناج دادب  هیقر  باب ،  سار  دید  نوچ 

تسا هدیرپ  تنج  يوس  وا  ناور  غرم 
ناهجرد هک  یمیتی  هلاس  هس  نآ  تسا  نیا 

تسا هدیدن  ردارب  لتق  باب و  غاد  زج 
تسیچ هناد  زان  نیا  دقرم  بالگ  یناد 

تسا هدید  کشا  البرک  ناقشاع  زا 
زیزع نآ  ربق  دبا  هب  ات  تسه  رومعم 

(314  . ) تسا هدیدن  سک  ناهج  هب  ار  دیزی  ربق  کیل 

ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

تاراشتنا رتفد  هب  يا  همان  یط  مق ،  هیملع  هزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 
دنا :  هتشاد  موقرم  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بتکم 

هللا هیآ  موحرم  تامارک  هرابرد  ( 315  ) ناشفارد نسح  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  نآرق ،  رـسفم  ینابر و  ملاع   . 2
دندرک .  لقن  نینچ  ( 316  ( ) هر  ) یناتسیس یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا 

 ( ، مدناوخ یم  رطق  حرش  نم  نامز  نآ  رد   ) مدوب هتـسشن  یناتـسیس  یلع  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  تمدخ  رد  زور  کی 
رد دهاوخ .  یم  تاقالم  هدمآ و  ارزولا  دمتعم  دنتفگ  دندز .  ار  هناخ  برد  دندوب .  یباتک  هعلاطم  لوغشم  هدیـشوپ و  يا  هچنیتسوپ  ناشیا 

ینک یمن  ایح  دمتعم ،  دندومرف :  هدرک و  وا  هب  ور  نآ  زا  سپ  دندرکن و  انتعا  وا  هب  هقیقد  دنچ  اقآ  دش .  هناخ  دراو  شفک  اب  وا  دـش و  زاب 
زا ار  يذـغاک  ریت و  تفه  هدـش  قاطا  لـخاد  سپـس  دروآ ،  رد  ار  شـشفک  تفر و  نوریب  وا  يوش .  یم  دراو  شفک  اـب  يوبن  شرف  يور 

دینک ؟  یم  عمج  ار  ناتنابز  ای  منزب  دنا ،  هتشون  زکرم  زا  تسامش ،  لتق  مکح  نیا  اقآ  درک :  ضرع  هدروآ و  رد  لغب 
هدش و يراج  دمتعم  مشچ  کشا  مدـید  مدرک ،  یم  هاگن  نم  نزب .  ترـس ،  رب  رهـش  یتابارخ  کچل  دـندومرف :  دـندرک و  زاب  ار  لغب  اقآ 

ارچ اباب  تشاد :  هضرع  ( 317  ) ومع رسپ  تفر .  درک و  باق  رد  ار  شریت  تفه  هاگنآ  ما .  هداز  لالح  ینعی  مسانش ،  یم  ار  مردام  تفگ : 
دندومرف اقآ  تسشن .  دمآ و  کیدزن  ومع  رسپ  ایب  ولج  دمحم  اباب  دندومرف :  اقآ  دینک ؟  میتی  ار  یملاع  دیهاوخ  یم  ارچ  دینک ؟  یمن  هیقت 

: 
دراو هک  نم  دنتشاد .  فیرـشت  مه  مالـسلا و  هیلع  ارهز  ترـضح  دندوب .  هبارخ  رد  ارـسا  مامت  مدوب .  ماش  هبارخ  رد  ایور  ملاع  رد  بشید 

دیسوب ار  مناهد  تروص و  هتفرگ ،  شوغآ  رد  ارم  ترـضح  متفر .  ولج  نم  ایب .  یلع  ردام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مردام  مدش ، 
نیا نارگید  وا  يارب  دراد ،  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  لثم  ینابهگن  هک  یسک  ناج ،  رسپ  منم .  وت  ظفاح  سرتن ،  وگب و  ردام ،  دومرف :  و 

دنتسه ؟  یناسک  هچ  اههابور 
هیلع  هللا  مالس  نامز  ماما  هب  باطخ  ماقتنا ، 
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رخآ كاپ  مسج  نیا  هیس  كاخ  زا  ردارب  ایب 
رخآ كاخ  هب  امنب  نید  هاش  يا  ار  هراپ  دص  نت 

رپرپ دوب  لگ  نوچمه  هک  رگنب  البرک  رد  ایب 
رخآ كاچ  كاچ  نیک  زا  هتشگ  ربمایپ  طبس  نت 

نینوخ نت  نآ  رانک  رد  اتفگ  هچ  يرادربخ 
رخآ كان  زوس  هآ  هب  بنیز  هگلتق  نایم 

ار نالاسدرخ  ناکدوک و  نیب  متس  ریجنز  هب  )
رخآ كاله  دش  ناریو  جنک  رد  یکدوک  هلاس  هس 

دشاب نفک  لسغ و  یب  كاخ  يور  هب  تدج  نت 
رخآ كانبات  هام  وچ  دشاب  ین  يور  رب  شرس 

قح نیتسآ  زا  ایب  نوریب  ادخ  تسد  يا  وت 
رخآ كاپ  ياهنوخ  همه  نآ  ماقتنا  يارب 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ربق  رانک  رد  يوسنارف  نز 

ای تالـسوت  باتک  رد  هریثک ،  تافیلات  بحاص  ظعاو )  ) يدورگنل جات  يدهم  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
دسیون :  یم  نینچ  مجنپ  پاچ  هحفص 161 ،  ناراودیما  هار 

تنب هیقر  ترـضح  ربق  ترایز  يارب  ررکم  تسا و  ریهاشم  زا  یگدـنیوگ  هباطخ و  نف  رد  هدوب و  ربنم  لها  دوخ  هک  مناتـسود  زا  یکی   . 3
درک :  یم  لقن  ربنم  يور  تسا ،  هتفر  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

 . تسا هدروآ  هسدـقم  هناتـسآ  هب  هیدـه  ناونع  هب  تمیق  نارگ  هچیلاق  ود  هک  دـندید  ار  ییوسنارف  نز  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  رد 
کی هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  هک  دنتفگ  دوخ  اب  دندش و  بجعت  رد  لمع  نیا  ندید  زا  تسا  یحیسم  يوسنارف و  وا  دنتـسناد  یم  هک  مدرم 
يور دوش .  یم  کیرحت  دارفا  رد  يواکجنک  سح  هک  تسا  یعقوم  نینچ  تسا ؟  هدروآ  یتمیق  هیدـه  هدـمآ و  اج  نیا  هب  ناملـسمان  نز 

تفگ :  باوج  رد  وا  دندیسرپ و  ار  رما  نیا  تلع  وا  زا  لصا  نیمه 
نیا رواجم  هک  یلزنم  رد  مدوب  هدمآ  اج  نیا  هب  تیرومام  ناونع  هب  هسنارف  زا  هک  یتقو  یلو  متسین ،  ناملسم  نم  دیناد  یم  هک  هنوگ  نامه 

دش یمن  عطق  تشاد و  همادا  اهادص  نآ  نوچ  مدینش .  هیرگ  يادص  منک  تحارتسا  متساوخ  یم  هک  یبش  لوا  مدرک .  نکسم  دوب  هناتـسآ 
نوفدـم یکیدزن  نیا  رد  هک  تسا  يرتخد  کی  ربق  راوج  زا  اه  هیرگ  نیا  دـنتفگ :  باوج  رد  تساـجک ؟  زا  ادـص  هیرگ و  نیا  مدیـسرپ  . 

یم ییارـس  هحون  يو  ناگدنامزاب  ریاس  ردام و  ردـپ و  هک  تسا  هدـش  نفد  بشما  هدرم و  زورما  رتخد  نآ  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  تسا . 
متفگ دوخ  اب  دش و  هدوزفا  نم  یتفگـشرب  درذـگ .  یم  وا  نفد  گرم و  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  زواجتم  نالا  دـنتفگ  نم  هب  یلو  دـننک . 
رتخد وا  دراد :  قرف  يداع  نارتخد  اب  رتخد  نیا  دش  مولعم  دـعب  دـنهد ؟  یم  جرخ  هب  تدارا  هنوگ  نیا  لاس  اهدـص  زا  دـعب  مدرم  ارچ  هک 

يریـسا هب  هدوب  دیزی  تختیاپ  هک  اج  نیا  هب  ار  شنادنزرف  دنا و  هتـشک  نانمـشد  نیفلاخم و  ار  شردـپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تسا .  هتشگ  نوفدم  هدرپس و  ناج  ردپ  قارف  زا  اج  نیمه  رد  رتخد  نیا  دنا و  هدروآ 

دنوش یم  لسوتم  دنروآ .  یم  هیده  دننک و  یم  رذن  دنیآ و  یم  هناقشاع  وس  ره  زا  مدرم  مدید  مدمآ .  اج  نیا  هب  يزور  ارجام  نیا  زا  دعب 
مدرک .  ادیپ  يو  هب  يدایز  هقالع  هک  درک  اج  ملد  رد  نانچ  وا  تبحم  . 

دیآ یم  ایند  هب  یعیبط  ریغ  امش  كدوک  دنتفگ  نم  هب  هنیاعم  زا  سپ  دندرب .  هاگـشیاز  ناتـسرامیب و  هب  ارم  نامیاز  ناونع  هب  یتدم  زا  سپ 
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 ، منک هچ  ایادـخ  ما .  هتفرگ  رارق  گرم  ناهد  رد  هک  متـسناد  مدینـش  ار  یحارج  لمع  مان  هک  نیمه  میتسه .  یحارج  لمع  زا  راچان  اـم  و 
موش . . .  لسوتم  دیاب  و  مرادن ،  لسوت  زجب  يا  هراچ  هک ،  مدیشیدنا  و  تسیچ ؟  هراچ  منک ،  هچ  مراتفرگ  متحاران ،  ایادخ 

هب تسا و  هدروخ  هنایزات  کـتک و  تراـسا  رد  هک  يرتخد  نیا  قح  هب  ایادـخ  متفگ :  هدرک و  زارد  رتخد  نیا  يوس  هب  ار  متـسد  راـچان  هب 
تاجن تکاله  هطرو  نیا  زا  ارم  مهد  یم  مسق  دنا  هتـشک  ملظ  قیرط  زا  ار  وا  تسا و  هدوب  تلوسر  هدـنیامن  قح و  رب  ماما  هک  شردـپ  قح 

هیده تا  هناتسآ  هب  یتمیق  هچیلاق  مبای 2  تاجن  تکاله  هطرو  نیا  زا  نم  رگا  متفگ :  هداد و  رارق  بطاخم  ار  رتخد  نیا  دوخ  هاگنآ  هدب . 
منک .  یم 

روط هب  مدنزرف  ناهگان  نامیاز ،  نایدصتم  ابطا و  راظتنا  فالخرب  دیـشکن  یلوط  ندـش ،  لسوتم  ندرک و  رذـن  زا  سپ  تسا  دـهاش  ادـخ 
منک .  یم  میدقت  ار  اه  هچیلاق  هدرک و  افو  مرذن  دهع و  هب  زین  کنیا  متفای .  تاجن  تکاله  زا  دش و  دلوتم  یعیبط 

دیهش  هاش  رتخد 
ما هدرک  نادرمدار  زا  يوریپ  نم  نیریاز ، 

ما هدرک  نادیهش  هاش  تضهن  زا  يوریپ 
درک هدنز  ار  نید  داد و  ناج  البرک  رد  نم  باب 

ما هدرک  نآرق  رما  يادف  ناج  رخآ  مه  نم 
دیهش هاش  رتخد  تمصع  يایرد  رد  نم 

ما هدرک  ناریو  جنک  رد  اج  هداتفا ،  نینچ  نیاک 
ماش هار  رد  ودع  زا  هنایزات  مدروخ  هچرگ 

ما هدرک  نامیپ  دهع و  نم  قحب  نید  ياقب  رد 
ما هدید  دح  یب  جنر  هلاس  هس  متسه  يرتخد 

ما هدرک  ناسکی  كاخ  اب  ار  روج  ملظ و  خاک 
مردام ارهز  وچمه  نمشد  یلیس ز  ما  هدروخ 

ما هدرک  نادرم  هاش  مدج  قح  زا  عافد  نوچ 
بارخ ماش  هر  رد  مدید  رایسب  اهجنر 

ما هدرک  ناوارف  جنر  اب  جیورت  قح  نید 
دومن مراوخ  نید  يادعا  یلو  متسه  یلگ  نم 

ما هدرک  ناریو  راوخ و  هلان  هب  ار  نایفس  لآ 
نید غاب  دش  نازخ  هچرگ  البرک  نیمز  رد 

ما هدرک  ناتسلگ  ار  ملاع  هدید  کشا  هب  نم 
بش همین  نالیغم  راخ  رس  رب  مدیود  یم 
ما هدرک  نامیا  رون  يارب  يراکادف  نیا 

دبا ات  یمیتی  درد و  اب  یناشیرپ و  اب 
ما هدرک  ناریو  رفک  رصق  دابآ و  دوخ  ربق 

رادجات باب  رما  رد  ما  هدرک  يرادیاپ 
ما هدرک  نایرگ  لاح  ناشیرپ و  ملاع  ارهاظ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1039 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگنشت بل  هش  زا  يزمر  دوب  مداهن  رد 
ما هدرک  ناهنپ  زار  اب  ودع  تخت  نوگژاو 

ناج مارآ  يا  نم  زا  تعافش  نک  رشحم  زور 
(318  ) ما هدرک  نایصع  مرج و  فرص  هدوهیب  دوخ  رمع 

دش ناملسم  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  تمارک  ندید  اب  یحیسم  ردام 

دندرک :  لقن  نینچ  ماش  هیبنیز  هیملع  هزوح  هینید  مولع  بالط  زا  يردیح ،  رکسع  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسلا و  هجح  بانج 
دندوب .  هدرک  باوج  ار  وا  نانبل  ياهرتکد  اریز  دروآ .  یم  هیروس  هب  نانبل  زا  ار  یجلف  رتخد  یحیسم  ینز  يزور   . 4

رتکد هب  شدـنزرف  هجلاعم  يارب  اجنآ  رد  ات  دریگ  یم  لزنم  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تمظع  اـب  مرح  کـیدزن  شـشضیرم  رتخد  اـب  نز 
هیلع هیقر  ترضح  رهطم  مرح  هک  یلحم  فرط  هب  هتسد  هتـسد  مدرم  دنیب  یم  وا  دسر و  یم  ارف  اروشاع  زور  هکنیا  ات  دنک ،  هعجارم  هیروس 

دنور .  یم  تساجنآ  مالسلا 
رد ار  شـضیرم  رتخد  زین  وا  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مرح  اجنیا  دـنیوگ  یم  تسا ؟  ربخ  هچ  اجنیا  دـسرپ  یم  ماـش  مدرم  زا 

دوش و یم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوتم  اجنآ  دور .  یم  مالسلا  هیلع  ترضح  مرح  هب  ددنب و  یم  ار  قاطا  برد  هتشاذگ  اهنت  لزنم 
تساهنت و ترتخد  لزنم  ورب  وش  دنلب  دیوگ  یم  وا  هب  یـسک  لاح  نآ  رد  دتفا .  یم  شوهیب  دنک و  یم  شغ  هک  يدح  هب  دنک ،  یم  هیرگ 

یم يزاب  دراد  شرتخد  دنیب  یم  دنز ،  یم  ار  لزنم  برد  دور  یم  دنک و  یم  تکرح  لزنم  فرط  هب  هتساخرب  تسا .  هداد  افـش  ار  وا  ادخ 
دنک . 

مان هب  يرتخد  دـیتفر  امـش  یتقو  دـیوگ  یم  ردام  باوج  رد  رتخد  دـسرپ ،  یم  ار  وا  لاوحا  دوش و  یم  شرتخد  عضو  يایوج  رداـم  یتقو 
دنلب یناوتب  ات  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  وگب  تفگ :  نم  هب  رتخد  نآ  مینک .  يزاب  مه  اـب  اـت  وش  دـنلب  تفگ  نم  هب  دـش و  قاـطا  دراو  هیقر 

 ، دیدز ار  برد  امش  هک  درک  یم  تبحـص  نم  اب  تشاد  وا  تسا .  ملاس  مندب  مامت  مدید  مدش  دنلب  نم  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  يوش و 
دش .  ناملسم  نیسح  ماما  رتخد  زا  تمارک  نیا  ندید  اب  یحیسم  ردام  ماجنارس  دمآ .  تردام  تفگ : 

هناخ  تربع 
تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم  ربق  نیرئاز 

تسا هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 
ردپ یب  ریگتسد و  هلاس ،  هس  مدوب  يرتخد 

تسا هناشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  لاب و  یب  غرم 
دیزی تردق  بحاص  رگمتس  یناطلس  دوب 

تسا هنامیپ  نفک  رد  متسم  هک  وا  درک  یم  رخف 
هوکش اب  یهاگتسد  للجم ،  یخاک  وا  تشاد 

تسا هناوید  تنطلس  رورغ  زک  يدرم  هچ  دوخ 
تشخ ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد 

تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب  وک  یغرم  وچمه 
دج ربک و و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دز  یم  هیکت 

تسا هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ربکت  نیا 
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دوخ يور  مداهن  یم  هبارخ  راوید  هب  نم 
تسا هناهاش  مترهش  مدیفس ،  ور  دش  ببس  نیز 

نفک نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 
تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ 
نم راثآ  دش  هدنبات  وا ،  راثآ  دش  وحم 
تسا هنادیواج  ود  ره  نم  تزع  وا  تلذ 

وش رادیب  نک ،  زاب  تربع  مشچ  ییومنهک )  )
تسا هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره 

هرابود يافش 

موقرم ربارب 18/2/73  يرمق  هدـعق 1414  يذ  خیرات 27  رد  یبوتکم  یط  ظعاو ،  یمق  ینیـسح  نیدلا  باهـش  دیـس  ياقآ  مالـسالا  هجح 
یب یب  تایانع  زا  هک  ار  دوخ  هرابود  یگدـنز  رد  نتفرگ  افـش  نایرج  ناشیا  يارب  ینارهت ،  حادـم  يربکا ،  دـمحا  ياـقآ  هک :  دـنا  هتـشاد 

تسا :  هدرک  فیرعت  نینچ  دوب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 
نم هب  لمع  زا  لبق  دننک .  لمع  ارم  دش  انب  لیکـشت و  یکـشزپ  نویـسیمک  هصالخ  دندرک .  دـیماان  ابطا  هک  مدوب  هدـش  التبم  يدرد  هب   . 5
هچب نز و  اب  نک و  تیـصو  لصاح  لمع  زا  دعب  تبثم  يا  هجیتن  دندرک و  لمع  دب .  تسا  نکمم  دشاب و  بوخ  لمع  تسا  نکمم  دنتفگ 
متفگ ار  نایرج  هدرک  تیصو  دندمآ .  همه  مداتسرف  مدوب ،  هداتفا  تخت  يور  هتـسب و  میاپ  تسد و  مه  نم  امن .  یظفاحادخ  رادید و  تا 

ناـیرگ و همه  مدیـسوب .  ار  شتروص  نم  دـندرک و  مخ  ار  وا  هک  دوب  یلغب  یکچوـک  لـفط  هلمج  زا  مدرک .  عادو  رادـید و  اـه  هچب  اـب  و 
عـضو نامه  اب  دـنوش .  هدامآ  هلان  نفد و  گرم و  نایرج  نم و  دـسج  نتفرگ  لـیوحت  يارب  اـت  دـنتفر  نوریب  ناتـسرامیب  قاـطا  زا  هدرـسفا 

هراپ هام  لثم  یمناخ  دید  هک  تشذگن  هظحل  دنچ  متشاد .  یلسوت  رکذ  يراعشا و  مالـسلا و  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  مدش  لسوتم  كاندرد 
زیخرب .  دز :  ادص  ترهش  مسا و  اب  ارم  هدش و  رضاح  نم  تخت  يولج 

یسرپلاوحا يارب  هک  تسا  نم  ياهیقاطا  مه  زا  یکی  رتخد  دبال  متفگ  درب ؟  یم  ار  ممسا  دسانش و  یم  ارم  هک  تسیک  نیا  مدرک .  بجعت 
تسا .  هدمآ 

مرادن تکرح  قح  تسا و  هتسب  میاپ  تسد و  مناوت ،  یمن  متفگ :  وشاپ .  دومرف :  هرابود 
تسا .  زاب  میاپ  تسد و  مدید  مدرک  هاگن  وش .  دنلب  تسا ؟  هتسب  وت  ياپ  تسد و  اجک  دومرف : 

منک .  تکرح  اج  زا  دیابن  ما و  هدرک  لمع  متفگ :  يوش ؟  یمن  دنلب  ارچ  دومرف : 
منیبب .  يا ؟  هدرک  لمع  ار  اجک  تفگ : 

 . مدرک بجعت  تسا .  هدـشن  عقاو  یلمع  هناک  هدوخ ،  شوج  لمع  ياـج  تسین و  نم  ندـب  رد  لـمع  زا  يرثا  الـصا  مدـید  مدرک ،  هاـگن 
زا لماک  تمالـس  اب  دش .  بیاغ  مرظن  زا  و  يدوب ؟  هدشن  لسوتم  نم  هب  و  هدرکن ،  ادص  ارم  رگم  دـندومرف :  دـیتسه ؟  یک  امـش  مدیـسرپ 

رباـنم و زا  یلیخ  رد  مه  نم  متفگ و  همه  هب  ار  یب  یب  تیاـنع  تـمارک و  ناـیرج  مدـمآ و  نوریب  مدیـشوپ و  ار  مساـبل  متـساخرب و  تـخت 
ما هدرک  لقن  ار  هدنهد  ناکت  هزجعم  نیا  سلاجم 

وگب  نخس  نم  اب 
شیوخ رکیپ  یب  هراسخر  رادرب ز  هدرپ 

شیوخ رکش  نوچ  بل  نآ  ياشگب  رگید  راب 
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نازخ گرب  قرو  نوچ  نم ،  ترص  دش  وت  یب 
شیوخرب رد  ارم  زاب  ربب  ریگ و  نم  تسد 

نیشن هناریو  مغ و  ریسا  وت  یب  ماهدش 
شیوخ رتخد  زا  ربخ  يریگن  وت  رخآ  هچ  زا 

ناوت هدرب  منت  يریسا ز  جنر  نانچنآ 
شیوخ رس  رب  منزب  مرادن  بات  رگد  هک 

نابل هنشت  وت ،  رس  ناج -  ردپ  تسا -  هدیرب  هک 
شیوخ رگخا  رپ  هنیس  مردن  رگ  منک  هچ 

دهدن ملاجم  هک  مزان  وت  قشع  شتآ 
شیوخ رت  مشچ  ود  مناشفب ز  یبآ  هک  ات 

مدرک نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  مالسلا  هیلع  هیقر  زا 

بنیز ترضح  رهطم  دقرم  ترایز  زا  سپ  ات  متفر ،  ماش  هب  جح  رفـس  زا  سپ  یـسمش ،  لاس 1335  دودـح  تفگ :  یم  املع  زا  یکی   . 6
هب نتفر  يارب  هک  مدوب  لیام  رایسب  هدوب و  اهنت  هیروس  رد  مورب  فرشا  فجن  البرک و  هب  مالسلا و ، . . .  هیلع  هیقر  ترضح  مالـسلا و  هیلع 

متـساوخ ترـضح  نآ  زا  ترایز ،  زا  سپ  مدـش ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  هک  یماگنه  مشاب .  هتـشاد  یبوخ  رفـسمه  قارع 
دوش .  مبیصن  هار  رد  یبوخ  نابرهم و  رفسمه  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دننک و  یفطل 

مدیمهف میدـش و  تبحـصمه  رگیدـکی  اب  هدرک ،  يزیگنا  رهم  تاقالم  نم  اب  نیمظاک  راجت  زا  یکی  هک  مدوب  هدـماین  نوریب  مرح  زا  زونه 
 . میتفر نیمظاک  هب  سپس  و  فرشا ،  فجن  البرک و  هب  مه  اب  دش .  نم  نابرهم  رفسمه  قیفش و  قیفر  وا  يراب ،  تسا  قارع  مزاع  زین  وا  هک 
هب رایـسب  مدرکن و  ییاهنت  ساسحا  رفـس  نیا  رد  هک  نانچنآ  دوب ،  نم  يارب  ینابرهم  ناـبزیم  هار  لوط  رد  و  درک ،  تبحم  نم  هب  رایـسب  وا 

مدوب هدرک  نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  وا  زا  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  فاطلا  زا  رما  نیا  هک  متفایرد  تشذگ  شوخ  نم 
ننملاوذ ياطع  زک  منیقی  دش 

نم هب  دش  تیانع  نیا  هیقر  زا 
دیما ان  وا  هگرد  زا  تشگن  سک 

(319  ) دیسر هعیش  رب  هراومه  وا  فطل 

دوبن رودقم  نآ  غلبم 

ار يدروجال  ینیسح  يدهم  دیس  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  تمدخ  هب  ندیـسر  قیفوت  يرمق  مارحلا 1418  مرحم  بش 26  رد  دیوگ :  فلوم   . 7
رد ات  دیراد ؟  رطاخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماما  ترـضح  لاسدرخ  دـنزرف  زا  یتمارک  ایآ  مدیـسرپ  ناشیا  زا  مدرک .  ادـیپ 

موقرم ناشیا  منک ؟  جرد  امـش  زا  لقن  هب  مراد  فیلاـت  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زیزع  هنادزاـن  نیا  تاـمارک  هراـبرد  هک  یباـتک 
یطخ باتک  دلج  دنچ  يا  هزاغم  رد  يوما ،  دجسم  یکیدزن  رد  ناتسود  زا  یکی  اب  متـشاد  هیروس  هب  هک  يرفـس  رد  بناج  نیا  دندومرف : 

 ، تفگ الاب  رایسب  یتمیق  مدیسرپ ،  نآ  تیق  زا  مدید .  ( 600  ) هنس دودح  املع  زا  یکی  طخ  هب  هغالبلا  جهن  اهنآ  هلمج  زا  هک  میدق  رایـسب 
مدش .  اهیلع  هللا  مالس  یب  یب  هب  لسوتم  متفر و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  هب  دوبن  نامرودقم  نآ  غلبم  تخادرپ  هیهت و  هک 

تبسانم تمیق  هب  و  كرایتخ .  اب  اهتمیق  بتکلا و  عیبا  نا  دیرا  لاعت  انیس  دز :  ادص  متـشذگ ،  یم  هزاغم  يولج  زا  هک  تعجارم ،  نیح  رد 
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زا یکی  نیا  تسا .  دوجوم  یمومع  ياه  هناـخباتک  زا  یکی  رد  مق  رد  هخـسن  نیا  نونکا  دـش .  اـم  بیـصن  اـهباتک  و  مدرک ،  یـضار  ار  وا 
دوب .  ماش  هبارخ  همولظم  نیا  تامارک  نیرتکچوک 

ترتخد  تمغ  دریمب ز  هک  هآ 
رت نامشچ  ود  هب  هیقر  تفگ 

ردپ كاپ  هدیربب  رس  اب 
رس هب  میازع  كاخ  دش  هک  هآ 

هبا ای  یننملاوذ  تجح  وت 
دیهش تدومن  هک  نابوخ  هش  يا 

دیرب تیولگ  هک  يافج  غیت 
دیچ هک  تتخرد  ارهز ز  لگ  يا 

هبا ای  ینسحلاوب  هداز  وت 
يا هدرک  ارسا  زا  دای  هک  بجع 
يا هدرک  ام  هب  وت  ناوارف  فطل 

هبا ای  ینم  ناج  تحار  وت 
ترتخد تمغز  دریمب  هآ 

ترهطا بل  تسا  دوبک  هچ  زا 
ترس نوخ  زا  رهطا  بل  هدرب 

هبا ای  ینمی  قیقع  گنر 
وت نوچیب  قلاخ  زا  متساوخ 
وت نوگلگ  خر  منیبب  هک  ات 

وت نوخ  رپ  رس  مدید  هک  هآ 
هبا ای  یندب  زا  ادج  هچ  زا 

يدمآ رفس  شوخ ز  ردپ  ناج 
يدمآ رگج  هتسخ  نیا  ندید 
يدمآ رس  هب  هک  تدوبن  ياپ 
هبا ای  ینطو  زا  رود  هش  وت 

رگید یثاثا  شرف و  ارم  تسین 
ردپ يا  تمنک  تفایض  هک  ات 

رب هب  مریگب  گنت  ار  وت  ناج 
هبا ای  ینم  نامهم  هک  نونک 

هدش میارس  هناریو  وت  دعب 
هدش میاذغ  توق  رگج  تخل 
هدش میاون  گرب  افج  گنس 
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هبا ای  یند  يادعا  روج  ز 
نیزح راز  هدیدمغ  یفیس )  )

نیعم یب  نم  رهب  زا  رگ  هحون 
نید ایند و  هش  يا  شرس  هب  ات 

کچوک هراوهگ 

مق هیملع  هزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیس  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترـضح  راگزیهرپ  یقتم و  ملاع   . 8
دندرک :  لقن 

مارحلا مرحم  هام  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رابرد  نارازگتمدخ  زا  هک  سدقم ،  دهـشم  رهـش  نکاس  نایقتم ،  قداص  جاح  ياقآ 
درک :  لقن  نینچ  میارب  يرمق  يرجه  لاس 1418 

 ، دایز ياه  هخـسن  هب  لمع  ددعتم و  ياهرتکد  هب  هعجارم  دوب ،  هدشن  دنزرف  ياراد  تدم  نیا  رد  تشذـگ و  مرتخد  جاودزا  زا  لاس  شش 
یکچوک هراوهگ  شردام  نم ،  تکرح  زا  لبق  مدش .  هیروس  مزاع  يرمق  يرجه  لاس 1417  رفص  هام  رد  هکنیا  ات  دوب .  هدیشخبن  يدوس 

میوش و دنم  هرهب  راوگرزب  نآ  زیمآ  فطل  هاگن  زا  ات  دنبب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  رهطم  حیرض  هب  ار  نآ  تفگ :  نم  هب  درک و  تسرد 
دوش .  اور  نامتجاح 

متفر و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  ماش  رد  مدرب .  ماش  هب  دوخ  اب  ار  کچوک  هراوهگ  نم 
دهدیم رارق  ریثات  تحت  ار  ناگدننک  ترایز  همه  هک  تسا  يروط  همولظم  نآ  مرح  مدش .  ترـضح  نآ  زیگنا  مغ  تمظع و  اب  رابرد  دراو 

متسب ترضح  ینارون  حیرض  هب  ار  نآ  دیما ،  هجوت و  اب  و  مدرب ،  حیرض  کیدزن  ار  هراوهگ  . 
هب نم  داقتعا  متفگ :  دیراد ؟  داقتعا  اهراک  هنوگ  نیا  هب  ارچ  رگید  امش  تفگ :  دوب ،  نم  ياهراک  رگ  هراظن  هداتسیا و  اجنآ  هک  یـصخش 
 ، ما هداد  رارق  راوگرزب  نآ  دوخ  هب  هدیقع  داقتعا و  راهظا  هلیسو  ار  هراوهگ  نیا  و  هراوهگ ،  هن  تسا ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  صخش 
رد نم  تفرعم  دـنک و  یم  راک  دوخ  تفرعم  ردـق  هب  یـسک  ره  منک .  بلج  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هجوت  نآ ،  قیرط  زا  ات 

راوگرزب .  نآ  تمظع  هن  تسا ،  دح  نیا 
دیاب تفگ :  شردام  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دـنچ  زونه  متـشگزاب .  ناریا  هب  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  دـقارم  تراـیز  زا  سپ 

هن ؟  ای  تسا  هتفرگ  یهلا  هاگرد  زا  ار  ام  تجاح  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ایآ  هک  مینک  نیقیات  دورب ،  هاگشیامزآ  هب  نامرتخد 
فطل رظن  هداد و  ناشن  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  داقتعا  دـیما و  کچوک ،  هراوهگ  کی  اب  دـش  مولعم  دوب ،  تبثم  باوج  شیاـمزآ  زا  سپ 

دراد هراوهگ  رد  یکدوک  مرتخد  کنیا ،  میا .  هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ترضح  نآ 
لبلب  لگ و 

ما هنایشآ  دش  هتخوس  هک  ملبلب  نآ 
ما هناخ  هب  شتآ  هدز  لدگنس  دایص 

هدیسر هر  لبلب ز  هک  زیخ  ياج  لگ ز  يا 
ما هنارت  گناب  همغن و  يادص  ونشب 

تسا هیقر  ما  هلاس  هس  رتخد  نیا 

ار یتمارک  یندیرف  یناهرب  یلع  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رکاذ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
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دنا :  هتشاد  موقرم  نآ  رد  دنا و  هداتسرف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب 
 ( هتاقیفوت تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیقتملا  هبخن  نیملـسملا و  مالـسالا و  هجح  باطتـسم  باـنج  عاـطم  رما  قبط   . 9

بیطخ ياویـش  نابز  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  يراوگوس  سلاجم  زا  یکی  رد  لبق  لاس  راهچ  یـس و  دودح  هک  ار  یتمارک 
اب صاخـشا  زا  نارهت و  ظاعو  زا  یکی  هک  يوقت ،  بانج  منک .  یم  لقن  ما  هدینـش  اهافـش  يوقت  هللادـبع  دیـس  جاح  ياـقآ  باـنج  مرتحم 

دندومرف :  دندوب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شمولظم  دج  هتخابلد  قشاع  ایر و  یب  نارکون  قالخا و 
 ، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ممولظم ،  دج  يرکون  راختفا  مور و  یم  ربنم  لزانم  لفاحم و  سلاجم و  رد  نارهت  رد  هک  تسا  لاس  نیدنچ  نم 

متشادرب ار  یشوگ  دش .  دنلب  نفلت  گنز  يادص  متشگ  یم  رب  لزنم  هب  ربنم  متخ  زا  سپ  بش  تعاس 9  دودح  هک  اهبش  زا  یکی  مراد .  ار 
سلجم دجـسم ،  نالف  رد  رهظ  زا  دعب  ادرف  هتفر و  ادـخ  تمحر  هب  يرازاب ،  صخـش  نالف  دومرف  هدـنب  هب  تسا  ناتـسود  زا  یکی  مدـید  ، 

اجنآ رهظ  زا  دعب  ای 4 )  ) تعاس 3 رس  ما ،  هدرک  یفرعم  یفوتم  نادنزرف  هب  موحرم  نآ  متخ  رد  نتفر  ربنم  يارب  ار  امش  نم  تسوا .  میحرت 
دیشاب نتفر  ربنم  يایهم  رضاح و 

هـضور تسا  هدـنامن  ریقح  نیا  هظفاح  رد  اهنآ  مان  هک  هچوک . . .  و  ناـبایخ . . .  رد  هتـشذگ  زور  هک  دـمآ  مداـی  هب  هدـنب  لاـح  ناـمه  رد 
نیمه رد  تعاس 4  الثم  ینعی  تعاس  نیمه  رد  رصع  ادرف  هک  دنتفگ  نم  هب  سامتلا  اب  سلجم  نامه  رد  یمناخ  مدناوخ و  یگناخ  هنایهام 

مزادنیب و ار  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترـضح  هرفـس  ما  هدرک  رذن  مراد و  یتجاح  نم  دیروایب .  فیرـشت  ام  لزنم  هب  وربور  هناخ  هچوک ، 
تعاس رـس  هک  مداد  لوق  يو  هب  مه  نم  دیناوخب .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدرک  زیزع  کچوک و  مناخ  نآ  هب  لسوت  هضور  دیاب  امش 

ار مالـسلا  هیلع  نوتاـخ  هیقر  ترـضح  هضور  یلزنم  رد  ما  هداد  یلبق  لوق  ادرف  نم  متفگ  متـسود  هب  نفلت  رد  هصـالخ ،  میآ .  یم  دوـعوم 
دینک یم  رکف  هچ  امش  مشاب .  هدرک  امش  هب  یتمدخ  متساوخ  نم  اقآ ،  يا  تفگ  متسود  مناوخب . 

لوپ ناموت  یس  ات  مناوخب  ار  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هیقر و  ترـضح  هضور  سلجم ،  نیدنچ  دیاب  نم  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ 
نز نآ  لزنم  هب  نتفر  زا  لاح  ره  هب  دـنهد .  یم  نم  هب  يوخ  لوپ  لقاال  هدـش ،  توف  هک  تسا  راد  هیامرـس  رجات  کی  نیا  دـنهدب .  نم  هب 

متفر .  باوخ  هب  مدیباوخ و  باوختخر  رد  متفر  هدش ،  فرصنم 
تسد هداتسیا و  ینارون  دیس  کی  مدوب ،  هدناوخ  هضور  اجنآ  رد  زورید  هک  يا  هچوک  نامه  شبن  رـس  نابایخ ،  رد  مدید  باوخ  ملاع  رد 
ياجک رد  تسیچ و  ناتفیرـش  مان  مدرک :  لاوس  وا  زا  نم  میدرک و  فراعت  مالـس و  مه  اب  دراد .  تسد  رد  مه  ار  يا  هلاس  هس  رتخد  کی 
تسا هیقر  نم  هلاس  هس  رتخد  مه  رتخد  نیا  موش و  یم  رضاح  مدوخ  يراوگوس  سلاجم  همه  رد  نم  داد :  خساپ  دیراد ؟  تنوکس  نارهت 
راظتنا مشچ  دیناوخب ،  هضور  شلزنم  رد  دیداد  لوق  يو  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  نز  نیا  ارچ  دیشورفن .  ایند  تایدام و  هب  ار  هداوناخ  ام  امـش  . 

؟  ینکب هدعو  فلخ  یهاوخ  یم  دنهد  یم  وت  هب  يرتشیب  لوپ  شثارو  هدش و  توف  هک  يرازاب  یجاح  نآ  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ  دیتشاذگ ؟ 
دنتفر .  دوب  نم  رظتنم  نز  نآ  هک  يا  هناخ  نامه  تمس  هب  رتخد  نآ  اب  ندرک و  هیرگ  تدشب  درک  انب  و 

میحرت سلجم  يارب  ادرف  ینالف ،  متفگ :  وا  هب  هیرگ  اب  دوب .  بش  فصن  زا  دعب  تعاس 2  دودح  مدرک .  نفلت  متسود  هب  مدش و  رادیب  نم 
ترضح تبیـصم  هضور  متفر و  مناخ  نآ  لزنم  هب  تعاس  رـس  زین  ادرف  دمآ .  مهاوخن  یهجو  چیه  هب  هک  دیـشابن ،  نم  رظتنم  یجاح ،  نآ 

يا هقباس  یب  هیرگ  هتشگ و  بلقنم  ادیدش  نیعمتسم ،  مه  مدوخ و  مه  متفگ  ربنم  يور  مه  ار  هیضق  مدناوخ و  ار  نوتاخ  مالسلا  هیلع  هیقر 
ارف ار  هناخ  ياضف  یـشوخ  رطع  يوب  میدرک و  یم  هیرگ  تدـش  هب  ناگمه  زاـب  مه  هضور  متخ  زا  دـعب  هک  يروط  هب  دـش ،  مکاـح  اـم  رب 

مدوب .  هدیدن  دوخ  رد  یلاح  نینچ  لاح  هب  ات  نم  دوب و  هتفرگ 
مکصلخم سانلا  رقحا 

یندیرف یناهرب  یلع  دمحم 
( 320  ) هبا ای  ینکف  یفطل  هیاس 
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دنک وزرآ  ماش  هبارخ  ملد  غرم 
دنک وگتفگ  یکرتخد  هلاس  هس  اب  ات 

تسا تجاح  بابرا  هلبق  هک  يرتخد  نآ 
دنک ور  هلبق  نیدب  هک  ره  تساور  تجاح 

رابکشا نامشچ  هب  هبارخ  یکیرات 
دنک ودع  روج  هوکش ز  باب  سار  اب 

تساوخ هیقر  ار  ردپ  سار  دید  هچ  نینوخ 
دنک وشتسش  شخرز  نوخ  شیوخ  کشا  اب 

ار ملظ  خاک  ات  هک  هبارخ  رد  دیباوخ 
دنک ور  ریز و  دوخ  یمیتی  هلان  اب 

منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  يرادقم 

دندرک :  لقن  يزیربت  یفرشا  يداه  خیش  ياقآ  مالسالا  هجح  دنمشناد  لضاف   . 10
 . دـمآ نایم  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هلاس  هس  هدیهـش  زا  نخـس  مدوب ،  نامهم  هریـشمه  لزنم  رد  متـشاد و  زیربت  هب  هک  یترفاسم  رد 

ردام ناهگان  دنا .  هدرک  بیذکت  ار  ربخ  نیا  درادن و  مالـسلا  هیلع  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دندقتعم  یخرب  متفگ 
لـسوتم ناشیا  هب  مدوخ  راب  نیدنچ  نم  اریز  مریذـپ ،  یمن  یکی  نم  دـننک  راکنا  ار  وا  مه  همه  رگا  تفگ  مکحم  ینحل  اب  مرهاوخ  رهوش 

ما .  هتفرگ  هجیتن  هدش و 
مرهوش هک  دوب  رارق  نیا  زا  هیضق  داتفا .  یبیجع  ياهقافتا  دوب  تمدخ  لوغشم  زاوها  رد  یناحیر )  رباص   ) مرسپ هک  شیپ  يدنچ  هلمج ،  زا 

فداصت نآ  رد  اهنآ  همه  هدوب و  ینازابرـس  لماح  هک  سوبوتا  شارخلد  فداصت  کی  زا  هنایم  یکیدزن  رد  تسا ،  نویماـک  هدـننار  هک  ، 
رباص هک  دنداد  باوج  اهنآ  مدیـسرپ ،  رباص  لاح  زا  میدرک و  نفلت  ناگداپ  هب  دمآ .  لزنم  هب  نارگن  یلیخ  دش و  علطم  دندوب  هدش  هتـشک 
لزنم لاـبند  هک  تشگ  عیاـش  اـم  هلحم  رد  زور  ناـمه  رد  دـش و  ربارب  دـنچ  ناـم  ینارگن  تسین .  ناـگداپ  رد  تسا و  یـصخرم  لاـح  رد 
هکلب يوق ،  نظ  رگید  دنهدب .  عالطا  شا  هداوناخ  هب  ار  شزابرس  رـسپ  توف  ات  دنا  هتـشگ  یم  دشاب ) هللا  تردق  نآ  ردپ  مان   ) هک يزابرس 

دـش و بلج  عع  هیقر  مناخ  هب  مهجوت  اقیقد  مدوب  بلقنم  احور  هک  لاـح  نیمه  رد  نم  تسا .  هدرم  رباـص  هک  دـش  لـصاح  نیقی ،  اـبیرقت 
منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  يرادقم  یلو  دیآ  یمن  رب  متسد  زا  هک  يراک  مونشب ،  ار  مرسپ  یتمالس  ربخ  رگا  مناخ ،  متفگ : 

مدنزرف يادص  متـشادرب ،  ار  یـشوگ  برطـضم  یتلاح  اب  دز .  گنز  نفلت  هک  دوب  هدنـش  مامت  ما  هلمج  زونه  دوزفا :  دولآ  ضغب  یتلاح  اب 
رباص دنک و  یم  تبحص  هتشادرب و  ار  یـشوگ  دشاب ) ام  داماد  هک   ) مرتگرزب رـسپ  متفر .  لاح  زا  مدینـش  ار  رباص  يادص  ات  دوب . . .  رباص 

مدرک .  نفلت  نم  دنتفگ و  ار  امش  ماغیپ  متشگرب  نالا  مدوب ،  یصخرم  رد  نم  دیدوب  هتفرگ  سامت  ناگداپ  اب  امش  هک  یتقو  دیوگ  یم 
هیقر  نابرد  مداخ و  نیما  لیربج 

هیقر ناریح  هلا و  کلف و  دیدرگ 
هیقر نابات  خر  زا  وا  لجخ  هتشگ 

تزع ردصم  زا  دش  هک  ینییج  هرهز  نآ 
هیقر نابرد  مداخ و  نیما  لیربج 

مدآ ملاع و  کلم و  رویط و  شحو و  مه 
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هیقر ناوخ  روخ  هزیر  همه  دنتسه 
لح ناهج  ود  ردنا  تلکشم  دوش  هک  یهاوخ 

هیقر ناماد  هب  زادنا  بلط  تسد 
رسکی همه  مدآ  ملاع و  کلم و  نج و 

هیقر ناسحا  هرفس  رس  دنتسه 
شهاج تمشح و  نآ  دش  هچ  دیزی و  کلم  وک 

هیقر ناش  تبترم و  رگنب  اما 
ناشیرپ تشگ  شردپ  قارف  بش ز  کی 

هیقر ناشیرپ  زورما  هدش  ملاع 
ار متس  خاک  نب  دنک ز  ناسچ  هک  يدید 

هیقر نازوس  لد  نآ  بش  همین  رد 

دراذگب نیسح  ار  شمان  وگب 

همان یط  یناسارخ ،  هداز  تعیرش  دومحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  نیملسملا  مالـسالا و  تجح   . 11
موقرم هدومن و  لاـسرا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تراـشتنا  رتفد  هب  تمارک  ود  يرمق  يرجه  هیناثلا 1418  يدامج  مود  خـیرات  رد  يا 

دنا :  هتشاد 
دنشاب یم  يرادازع  ندناوخ و  ترایز  لوغشم  سدقم  حیرض  لباقم  یعمج  مدید  مدش ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  يزور   . 1

تفگ :  یم  هک  مدینش  وا  زا  تسا  یناوخ  هضور  لوغشم  ییوکین  جاح  مان  هب  صالخا  اب  یحادم  و 
رضاح هجوچیهب  دوب ،  ینارـصن  ای  يدوهی  هک  نیکلام  زا  یکی  دندومن .  یم  يرادیرخ  رهطم  مرح  هعـسوت  يارب  ار  مرح  فارطا  ياه  هناخ 

يو یلو  دنرخب ،  وا  زا  ار  هناخ  تمیق  مین  ربارب و  ود  هب  یتح  هک  دندش  رـضاح  نارادیرخ  دـشورفب .  مرح  هعـسوت  يارب  ار  دوخ  هناخ  دوبن 
زا دعب  دندرب ،  یم  جلاعم  کشزپ  دزن  ار  وا  دوش .  یم  يو  لمح  عضو  کیدزن  هدش و  هلماح  هناخ  بحاص  نز  یتدـم  زا  دـعب  تخورفن . 

عورـش نامیاز  درد  ات  دندرک ،  لوبق  دـشاب .  ام  رظن  ریز  دـیاب  مناخ  دنـشاب و  یم  رطخ  ضرعم  رد  ود  ره  ردام ،  هچب و  دـیوگ :  یم  هنیاعم 
ناشیا هب  مالسلا و  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  برد  مدمآ  متشگرب و  مدوخ  مدرب و  ناتـسرامیب  هب  ار  مرـسمه  دیوگ :  یم  هناخ  بحاص  دش . 
منک یم  میدقت  وت  هب  ار  ما  هناخ  یتفرگ  یتساوخ و  ادخ  زا  ار  نانآ  يافش  يداد و  تاجن  ار  مدنزرف  رسمه و  رگا  متفگ  مدش و  لسوتم 

 : تفگ مرـسمه  تسا .  ملاس  شلغب  رد  هچب  هتـسشن و  تخت  يور  مرـسمه  مدید  متفر و  ناتـسرامیب  هب  دعب  مدوب ،  لسوت  لوغـشم  یتدـم 
؟  یناد یم  اجک  زا  متفگ  يدش .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هب  لسوتم  یتفر  هن  تفگ :  متشاد .  يراک  ییاج  متفر  متفگ  یتفر ؟  اجک 

دش و ناتسرامیب  قاطا  دراو  يا  هچب  رتخد  مدید  مدش ،  یم  شوهیب  یهاگ  درد  تدش  زا  هک  نامیاز  لاح  نامه  رد  نم ،  داد :  باوج  نز 
ناسرب و ترهوش  هب  ارم  مالس  تسا ،  رسپ  مه  امـش  دنزرف  میتساوخ ،  ادخ  زا  ار  تا  هچب  وت و  یتمالـس  ام  شابم ،  تحاران  تفگ :  نم  هب 

متسه .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  تفگ :  دیتسه ؟  یک  امش  متفگ :  دراذگب .  نیسح  ار  شمسا  وگب 
مداخ زا  تفگ :  باوج  رد  ینک ؟  یم  لقن  هک  زا  ار  ناتـساد  نیا  مرک  لاوس  ییوکین )  یجاـح   ) روکذـم حادـم  زا  یناوخ  هضور  زا  دـعب 

هیلع نیـسح  ماما  هنادزان  مرح  رد  يرازگتمدـخ  راختفا  دـشاب و  یم  ننـست  لها  زا  دوخ  هک  منکیم ،  لـقن  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح 
 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  نیمداخ  زا  مه  شردپ  دراد و  ار  مالسلا 

مدید باوخ  رد  ار  رتخد  نامه 
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مدید باوخ  رد  ار  رتخد  نامه 

یلاعلا هزع  ماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  مداخ  مالسالا  تجح  راوگرزب  ردارب   . 12
رد نآ  رکذ  زا  تسا  غیرد  هک  داد  خر  بناجنیا  يارب  بیجع  یقاـفتا  یلو  مدرک ،  لـقن  مدوب  هدینـش  هک  هنوگ  نآ  ار  روکذـم  ناتـساد   . 2

مرذگب هتشون  نایاپ 
دایرف و اب  هارمه  یمناخ  ندرک  شغ  يادص  نآ  يانثا  رد  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  بیـصم  ندناوخ  لوغـشم  يزور  بناج  نیا 

یمناخ تفگ :  نم  هب  وا  دندروآ و  نم  دزن  ار  يو  دمآ .  شوه  هب  سلجم  زا  دـعب  روکذـم  مناخ  دیـسر .  شوگ  هب  نایفارطا  دـیدش  هیرگ 
مرح هب  ارم  متفگ :  مرهوش  هب  مدش .  دیماان  هک  يروط  هب  دندرک ،  مباوج  اهرتکد  همه  مدـش و  بلق  ضرم  هب  التبم  دـنزرف  ياراد 3  متسه 

داد و نم  هب  ار  يزبس  گرب  يا  هچب  رتخد  مدید  باوخ  بشید  میتسه  اجنیا  ام  هک  تسا  موس  زور  زورما  ربب .  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 
باوخ زا  متـسه .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  تفگ :  دیتسه ؟  یک  امـش  متفگ :  دش .  یهاوخ  بوخ  روخب ،  ار  نیا  تفگ : 

هب ار  زبس  گرب  نامه  هک  مدید  يرادیب  رد  ار  رتخد  نامه  دیدوب ،  هضور  ندناوخ  لوغـشم  امـش  هک  ینیحرد  مرح  هب  مدمآ  مدش ،  رادـیب 
یلیخ ملاح  نالا  هللادمحب  و  مدش ،  شوهیب  رایتخا  یب  منک و  لمحت  متسناوتن  نم  هجیتن  رد  دندید .  ار  هنحـص  نیا  نایفارطا  همه  داد و  نم 

تسا .  بوخ 
دمآ  نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 

مشوگ  دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
مشوماخ درک ،  مبآ  هک  سب  شتآ  هک  معمش  نآ  نم 

مشومارف هناورپ ،  دنچ  زا  ریغ  دندرک  همه 
نم دنرب و  یم  شیارب  لگ  سک  دش  رامیب  رگا 

مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  لگ  هتسد  ياج  هب 
ام رب  دش  دازآ  بآ  هنشت  بل  يا  وت  لتق  زا  سپ 

مشون یمن  مماک ،  رب  بآ  نیا  تسا  شتآ  رارش 
ددرگ نفک  نم  مسج  دنشوپ و  ایروب  رب  ار  وت 
مشوپ یمن  نت  رب  نفک  زگره  تردام  ناج  هب 
دمآ نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 
مشوگ دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
مدایرف هنیس  سبح  دش ز  یم  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درک  یم  تلتاق  هنایزات ،  برض  هب 
نمشد هدنخ  و  ماش ،  لها  گنس  رای و  قارف 

مشود رب  تسا  نیگنس  هوک  نیا  مکدوک ،  رخآ  نم 
يزاب دنک  بشما  ما  یتسه  اب  تذفان  هاگن 

مشوه درب  یم  رس  زا  هگ  ناج ،  دناتس  یم  نت  زا  هگ 
ار مثیم )   ) تسد مریگن  رگ  تمارک  زا  رود  دوب 

مشورفن تسا ،  راکهنگ  هچ  رگ  ار ،  شیوخ  مالغ 

 . درک هراچ  ار  مکشم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت 
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 ، تسا هدش  ناشیا  زا  هک  یتساوخ  رد  وریپ  اضرهش ،  راد  هقباس  یگنهرف  ياهتیـصخش  زا  يا ،  هشمق  یلیعامـسا  نیـسحلادبع  ياقآ  بانج 
لاسرا مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  هب  ار  ریز  همان  دـنا ،  هدـید  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زا  اصخـش  دوخ  هک  یتمارک  باب  رد 

دنا :  هتشاد 
 ، ریقح تسا .  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نارود  لیاوا  ینعی  خیرات ،  نیا  زا  شیپ  لاس  دودح 15  هب  طوبرم  مسیون  یم  هک  یعوضوم   . 13
 ، تکرح زا  شیپ  مدرک  تکرح  هیروس  زا  تیوک  دصق  هب  یسمش  رهم 1361  خیرات 7  رد  مدوب ،  تیوک  رد  تماقا  همان  رذـگ  ياراد  هک 

رهطم دقارم  موش و  لیان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دالوا  ترایز  هب  هک  مدرک  ادیپ  راختفا  متـشاد ،  تماقا  قشمد  رد  هک  يزور  هس  ود  رد 
ترایز ار  ماش  رد  ماظع  ناگدازماما  هکربتم  روبق  ریاس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  نوتاخ  هیقر  ترضح  مالسلا و  هیلع  بنیز  ترضح 

منک . 
یتجاح البق  نوچ  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  رهطم  مرح  هب  فرـشت  ماگنه  هک ،  دوب  نآ  داد  خر  رفـس  نیا  رد  هک  یبلاج  دمآ  شیپ 

مدرک :  ضرع  متخادنا و  حیرض  نییاپ  هکبش  رد  تسد  هتسشن  رهطم  حیرض  ياپ  متشاد ، 
و مراد ،  یتاجاح  هچ  هک  یناد  یم  امـش  دشاب .  یم  امـش  رداچ  نماد  نتفرگ  لثم  هکبـش  نیا  نتفرگ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  يا 

ادخ لوسر  شدج  زا  ات  هاوخب  تراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  تنیرهاط  دادـجا  ردـپ و  دوخ و  قح  هب  ار  وت  درادـن  راهظا  نایب  هب  جایتحا 
دزاس .  هدروآرب  ارم  تجاح  هک  دنک  تلئسم  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  دهاوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ناریا تلود  دوب و  یتخـس  راوشد و  ياـهزور  یلیمحت و  گـنج  ماـیا  ماـیا ،  نوچ  مدـش .  تیوک  راپـسهر  مدـمآ و  نوریب  متفگ و  ار  نیا 
یلوپ هریغ  هیارک و  يارب  لومعم  قبط  تشگزاب ،  يارب  دـیاب  متـشادن ،  نآ  زا  شیب  مه  ریقح  داد و  یمن  ار  ناموت  رازه  ود  زا  شیب  هزاـجا 

مزادرپب .  ناریا  رد  منک و  نادرگتسد 
دنناوت یم  دندنام -  یم  تیوک  رد  هام  هک 6  تیوک -  میقم  نایناریا  هک  هدرک  بیوصت  ناریا  تلود  هک  دـش  مولعم  تیوک  هب  دورو  عقوم 
هقیضم اب  بناج -  نیا  هک  دوب  هدش  لوپ  ندش  راوشد  ثعاب  نیا  دننک و  دراو  زاجم  سانجا  ناریا  زا  زرا  تمیق  هب  ناموت  رازه  دص  لداعم 

هیلع هیقر  ترـضح  ناماد  هب  اجتلا  تسد  اددـجم  رحـس ،  یلاوح  رد  بش ،  کـی  هکنیا  اـت  مدـنام .  فیلکتـالب  مدوب -  نآ  راـتفرگ  هک  يا 
هک يدرک  روطخ  منهذ  هب  یبلطم  ناهگانهک  دـش ) ؟  هچ  نم  لـسوت  شهاوخ و  هجیتن  سپ  ناـج .  یب  یب   : ) مدرک ضرع  مدز و  مالـسلا 

لغـش هب  لاغتـشا  تیوـک و  یناریا  سرادـم  هب  نم  نتفر  هب  رجنم  يدوزب  رما ،  نـیا  بـیقعت  مـتفر و  بـلطم  نآ  غارـس  هـب  بـش  نآ  يادرف 
يدوز یبوخ و  هب  روـبزم  تجاـح  درک و  لـح  ار  متالکـشم  جـئاوحلا ،  باـب  نآ  هب  لـسوت  دـیدرگ و  سرادـم  نآ  ياـیلوا  دزن  یطاـطخ 

دش .  هدروآرب 
دندرک جارخا  تیوک  زا  ار  ام  ناگناگیب  راشف  یلیمحت و  گنج  رثا  رب  یلو  متفر ،  تیوک  هب  سرادـم  تسرپرـس  توعد  هب  مه  دـعب  لاـس 

هتاکرب .  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و  دبلط .  یم  رگید  یتصرف  نآ  حرش  دوب و  ام  اب  یب  یب  تایانع  زین ،  هثداح  نآ  رد  هک 
( اضرهش  ) يا هشمق  لیعامسا  نیسحلادبع 

تسین .  مزال  هناهب  میتی ،  هک  ارم  نزب 
تسین مزال  هناد  تسا  کشا  هناد  هک  ارم 

تسین مزال  هنارت  متفرگ ،  سنا  هلان  هب 
مشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید  کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  شود ،  هب  هناخ  لفط  هب 
تسا یفاک  ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 

تسین مزال  هناشن  میور  هلال  هب  رگد 
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دیسیونب هانگ  یب  نم  ربق  گنس  هب 
تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 

متفگ وا  هب  دز و  تفرگ و  هناهب  ودع 
تسین مزال  هناهب  میتی ،  هک  ارم  نزب 

تسا سب  هبارخ  هشوگ  ناهج  کلم  ارم ز 
تسین مزال  هنال  تسا  ریسا  هک  یلبلب  هب 

رادب تسد  همع  هدرک ،  ملجخ  تتبحم 
تسین مزال  هناش  هتسش ،  نوخ  هب  فلز  يارب 

تسا ردپ  رس  شبش  غارچ  هک  یکدوک  هب 
تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 

 ( مثیم  ) دبا ات  هلعش  نیا  زا  دزوس  دوجو 
تسین مزال  هنادزان  نآ  مغ  ندورس 

تفرگ جح  يازیو  نامیارب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 

هژیوب هریثک  تافیلات  بحاص  رذنم )  ) ینـسحلاوبا یلع  خیـش  ياقآ  بانج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  بتکم  جورم  ققحم و 
دنا .  هتشاد  موقرم  نینچ  يا  هلاقم  رد  مالسلا  هیلع  رون  همئا  گوس  رد  یشوپ  هایس  فیرش  باتک 

زا یتامارک  رگا  هک  دنا  هدومرف  تساوخرد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  یمارگ ،  زیزع و  ردارب   . 14
الیذ مسیونب .  زیزع  ناگدنناوخ  عالطا  يارب  ما ،  هدینش  ای  هدید  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  میتی  رد 

دوش :  یم  میدقت  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  هنادرد  نآ  زا  تمارک  هس 
فرـشم ردام  تمدخ  ینـسحلاوبا -  دمحم  خیـش  جاح  مالـسالا  هجح  مردپ -  موحرم  لزنم  نارهت ،  رد  یـسمش  نابآ 1376  هبنش 2  بش 

 ، دیا هدرک  ترایز  ار  ماش  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  رهطم  دقارم  هتفر و  هیروس  هب  ررکم  مردپ )   ) اقآ موحرم  اب  امـش  متفگ :  يو  هب  مدوب . 
 . . . ( هیقر ترضح  ماش ،  ناشخرد  هراتس   ) باتک رد  ات  دینک  نایب  دیا  هدید  یتمارک  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زا  تدم  نیا  یط  هچنانچ 
مالـسلا هیلع  تیب  لها  هناد  رد  نیا  تیناقح  تقیقح و  رب  يدهاش  ددرگ و  جرد  یلاخلخ  ینابر  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  هتـشون 

دشاب
درک :  فیرعت  ما و  هدید  دوخ  مشچ  هب  یلب ،  تفگ :  دوب ،  هدمآ  روش  دجو و  هب  هتشذگ  يونعم  تارطاخ  دیدجت  زا  هکیلاح  رد  مردام ، 

سکع تردپ )   ) اقآ موحرم  زور  کی  هک  دوب  یسمش )   1358 يرمق ،  لاس 1399   ) بجر هام  دودح  رد  دوب .  ناگرزاب  تلود  لیاوا   . 1
هب مه  اب  يریگب و  البرک  يازیو  یناوتب  هکلب  ورب  قارع  ترافـس  هب  تفگ  داد و  نم  هب  ار  تکچوک  ردارب  کـی  رهاوخ و  ود  نم و  دوخ و 

میورب .  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  ترایز 
متشگرب هناخ  هب  متشون و  ار  اهمسا  و  تشاد )  رارق  جع )   ) رصع یلو  نادیم  یکیدزن  رد  زور ،  نآ  هک   ) مدرب قارع  ترافس  هب  ار  اهـسکع 

ابا اقآ  ترایز  هب  يدایز  قوش  هک  اجنآ  زا  تدم ،  نیا  یط  تشذگ و  هام  دنچ  دیآ .  رد  البرک  ترایز  يارب  ناماهمـسا  هک  میدوب  رظتنم  . 
هب ازیو  هدمآ و  رد  ناممسا  هکلب  ات  مدز  رس  قارع  ترافس  هب  راب  نیدنچ  ناضمر  هام  رد  اصوصخم  متـشاد ،  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع 

دوبن .  اهنآ  نایم  ردام  مان  دمآ ،  رد  اهمسا  هک  مه  لاوش  هام  رد  دشن .  يربخ  یلو  دشاب ،  هدش  رداص  ناممان 
یفرط نآ  ای  نک و  یفرط  نیا  اـی  ار ،  اـم  ایادـخ  متفگ :  مدرک ،  یم  هیرگ  مدوب و  تحاراـن  نیگمغ و  تخـس  هکیلاـح  رد  ما د و  لزنم  هب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1050 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( نک نامبیصن  ار  هکم  رفس  ای  تسرفب و  البرک  هب  ای  ینعی  )
میداتفا .  جح  رفس  رکف  هب  داتفا و  نام  رس  رد  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  قوش  هک  دوب  اجنیا  رد  و 

هب ترفاسم  يارب  یلو  مینک ،  رفـس  ایند  ياج  همه  هب  لومعم ،  يرادا ،  تافیرـشت  ماجنا  زا  سپ  هک ،  داد  یم  هزاجا  ام  یللملا  نیب  هرکذـت 
صوصخم يازیو  جح ،  رفس  دوبن و  زاس  راک  هرکذت  نیا  بجاو )  جح  مایا  ماقم   ) هجح يذ  ات 10  لاوش  لوا  هلصاف  رد  يدوعس  ناتسبرع 

دیبلط .  یم 
نآ ناشیا  دش .  تحاران  زین  ناشیا  و  تسا )  هدماین  رد  ام  ياهمسا  ریخ ،   : ) متفگ دمآ ؟  رد  ام  مسا  دش ،  هچ  دیـسرپ :  دمآ و  هناخ  هب  اقآ 
زا تسا .  تحاران  اقآ  دـنیب  یم  یناجنز  هللا  هیآ  تفر .  یم  ربنم  تشاد )  لزنم  قباس  روپهاش  دودـح  هک   ) یناـجنز هللا  هیآ  سلجم  ناـمز ، 

دیوگ :  یم  یناجنز  هللا  هیآ  دنک و  یم  لقن  ار  هصق  ناشیا  تسا ؟  هدمآ  شیپ  ناتیارب  یلکشم  هچ  دسرپ :  یم  يو 
داد .  دنهاوخ  هکم  يازیو  امش  هب  اهنآ  مسیون ،  یم  نارهت  رد  يدوعس  ترافس  يارب  همان  کی  نالا  نم  دیشابن ،  نارگن 

یلیخ ناـشیا  زا  ترافـس  نادـنمراک  دـیوگ .  یم  نخـس  یبرع  هب  اـهنآ  اـب  درب و  یم  يدوعـس  ترافـس  هب  ار  یناـجنز  هللا  هـیآ  هماـن  اـقآ ، 
رد اقآ  و  دننک ،  یم  رداص  ام  همه -  هن  ناشیا ،  صخش  يارب  یناجم -  يازیو  کی  دننک و  یم  لابقتـسا  یمرگب  يو  زا  هدمآ ،  ناشـشوخ 

دیآ .  یم  نوریب  ترافس  زا  رورسم  لاحشوخ و  هدش ،  رداص  ام  همه  يارب  روبزم  يازیو  هتشادنپ  یم  هکیلاح 
دیوش .  جح  رفس  يایهم  دش ،  تسرد  زیچ  همه  هللادمحلا ،  تفگ :  دمآ و  اقآ  هک  میدوب  هناخ  رد  ام 

دندوب لاحشوخ  یلیخ  دنور  جح  هب  راب  نیلوا  يارب  دوب  رارق  هک  اه  هچب  اصوصخم  میدیجنگ و  یمن  تسوپ  رد  يداش  زا 
هیهت مارحا  سابل  اه  هچب  يارب  نم  داد .  یم  ار  هیروس  هب  رفـس  هزاجا  اـم  یللملا  نیب  هرکذـت  تشذـگ و  یم  هیروس  زا  جـح ،  ینیمز  ریـسم 

رویرهش 1358 يرمق ،   1399  ) لاوش همین  دودح  دناسر و  ماجنا  هب  ار  هیروس  هب  رفـس  يارب  همانرذـگ  ياضما  تافیرـشت  مه  اقآ  مدرک و 
میدرک تکرح  هیروس  تمس  هب  ناریا  زا  یسمش ) 

کی دوب .  هدـش  تسود  اقآ  اب  هک  تشاد  قاتا  ام  راوج  رد  یبرع  درف  میدرک .  هراجا  قاتا  کـی  هدـش و  يا  هناـخرفاسم  دراو  هیروس ،  رد 
تفگ :  ندید  زا  سپ  تفرگ و  منیبب .  دیهدب  ار  نات  همانرذگ  اقآ  جاح  تفگ :  اقآ  هب  زور 

دنرادن ار  هنیدم  هکم و  هب  دورو  قح  اه ،  هچب  اب  نات  هداوناخ  و  هدش ،  رداص  صخش  يارب  طقف  هکم ،  هب  دورو  يازیو 
دنورب و جح  رفس  هب  دوب  رارق  هک  دوب  يراب  نیلوا  هکنیا  زا  اه  هچب  اصوصخم  و  دش ،  بارخ  نامرس  رب  ایند  ییوگ  نخـس ،  نیا  ندینـش  زا 

نویـش هیرگ و  هب  دـندش و  تحاران  تخـس  تسا ،  هتـسب  ناشیور  هب  هکم  هار  هک  دوب  هدـش  مولعم  ناشدـیدش ،  قایتشا  فالخ  رب  کنیا ، 
دنتخادرپ . 

رب ای  میور  یم  جح  هب  ای  زین  مه  اب  میا و  هدمآ  مه  اب  مراذگ .  یمن  ناتیاهنت  رفس ،  نیا  رد  هاگچیه  نم  دینکن .  هیرگ  ناجاباب ،  تفگ :  اقآ 
میدرگ .  یم 

ترافس هب  ای  يورب و  قشمد  رد  يدودعس  ترافـس  هب  ای  دیاب  جح ،  هب  ناتیاه  هچب  هداوناخ و  ندرب  يارب  امـش  تفگ :  اقآ  هب  روبزم  برع 
یم زین  دعب  هب  اجنیا  زا  تسا و  هدروآ  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تمارک  تیانع و  اجنیا ،  ات  ار  ام  ریخ ،  تفگ :  اقآ  یلو  ینزب .  رـس  ناریا 

یجتلم يو  هب  هتفر و  مناخ  نیا  دوخ  مرح  هب  طقف  میور و  یمن  اجک  چیه  ام  دنک .  تسرد  نامیارب  ار  هکم  هب  دورو  يازیو  شدوخ  دـناوت 
برد میدرک .  تکرح  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  تمـس  هب  هناخ  رفاسم  زا  تعاـس 17  هبنـشراهچ -  زور  حبـص -  ادرف  میوش .  یم 
لسوت ترضح  هب  روطنیمه  اه  هچب  نم و  تسا و  مرح  برد  هب  نامهاگن  لاح ،  میدنام .  رظتنم  هداتسیا و  راوید  رانک  ام  دوب و  هتـسب  مرح 

میزیر .  یم  کشا  هتسج و 
اب نیگنـس و  یلیخ  هک  داتفا و  یکـشم  همامع  نیلعن و  ابع و  اب  هلاس )  ادودح 25   ) ناوج یناحور  دیـس  اقا  کی  هب  ناممـشچ  انثا ،  نیا  رد 
اقآ تشاد .  رارق  يو  رانک  رد  مدیدن )  ار  شتروص  هک   ) هدز هیشوپ  هبجحم و  مناخ  کی  دوب و  مرح  برد  ندش  زاب  رظتنم  هداتسیا و  راقو 
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رس و  فجن ،  زا  تفگ :  وا  و  دیا ؟  هدمآ  اجک  زا  امـش  دیـسرپ :  يو  زا  درک .  تبحـص  هب  عورـش  ناشیا  اب  یبرع  نابز  هب  تفر و  دیـس  دزن 
دوب اهنآ  ام و  نایم  هک  يا  هلصاف  رثا  رد  تشاذگ . . .  نایم  رد  ناشیا  اب  ار  ام  يارجام  اقآ  دندرک و  تبحص  مه  اب  یتدم  دش .  زاب  تبحص 

ار همانرذگ  مه  اقآ  و  دیهدب ،  نم  هب  ار  نات  همانرذگ  تفگ :  اقآ  هب  هک  میدش  هجوتم  ردـق  نیمه  میدـیمهف .  مین  ار  ناشتبحـص  تایئزج  ، 
 ، نانآ لابند  هب  ام  زین  سپـس  و  شمناخ ،  اب  دیـس  اـقآ  لوا ،  دوشگ .  راوز  يور  هب  ار  مرح  برد  دـمآ و  مداـخ  دیـشکن  یلوط  داد .  وا  هب 

تسا هتفر  ایند  زا  اجنامه  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ  یم  هک  تشاد  دوجو  ماش  هبارخ  مان  هب  يدجـسم  تسار ،  تسد  مرح  دراو 
هک تشذگن  رتشیب  هقیقد  دنچ  دـندش .  روبزم  دجـسم  دراو  زین  شمناخ  دیـس و  میتفر و  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  حیرـض  تمـس  هب  ام  . 

دنتفگ دندنادرگرب و  اقآ  هب  ار  همانرذگ 
دیورب جح  هب  هداوناخ  هارمه  نونکا  و  میتفرگ ،  ار  امش  تیب  لها  يازیو  ام 

دنا .  هدرک  رداص  یناجم  زین  ار  هداوناخ  يازیو  میدید  میدرک  هاگن  یتقو  دنداتسیان  دنتفر و  و 
هب نتفر  يارب  دوب -  هبنشجنپ  هک  دعب -  زور  حبص  میورب .  هکم  هب  اعیرس  هتفرگ و  نیـشام  تسا  رتهب  میا ،  هتفرگ  ازیو  هک  لاح  تفگ :  اقآ 

دنلب یبوخ  هب  ار  هار  هک  مه  ار  برع  رفن  کی  دـیاب  رفـس ،  نیا  رد  تفگ :  اـقآ  میتفر )  یم  هنیدـم  هب  لوا ،   ) میتفرگ يراوس  کـی  هنیدـم 
دوبن .  بوخ  قارع  هیروس و  طباور  نوچ  تشذگ ،  یم  ندرا  روشک  زا  ناتسبرع ،  هب  هیروس  تکرح  ریسم  میربب .  دوخ  هارمه  دشاب ، 

میدش .  لاحشوخ  دوب .  انشآ  بوخ  مه  هار  اب  تشاد و  ار  هنیدم  هب  نتفر  دصق  ام  نوچمه  هک  دش  ادیپ  یبرع  يدوزب 
هدننار میدـنام .  زاب  نتفر  زا  دـش و  بارخ  نیـشام  هک  میدوب  هدـشن  جراخ  هیروس  روشک  زا  زونه  یلو  میدرک ،  تکرح  ماش  زا  يراوس  اب 

هک هارمه ،  برع  صخش  دشن .  وا  زا  يربخ  یلو  میدش  يو  لطعم  رهظ  زا  دعب  ات 4  حبص  دودح 7  زا  ام  دروایب و  يرگید  نیشام  تفر و 
يوگتفگ متخزا  دـعب  درک .  هلیـسو  کی  تساوخرد  ارجام ،  لقن  اب  دز و  هیروس  تینما  ناـمزاس  هب  ینفلت  دوب ،  یتینما  ماـقم  کـی  ارهاـظ 

هچ مه  نآ  دیسر ،  هار  زا  نیشام  کی  يدوزب  دمآ .  دهاوخ  نیـشام  تعاس 5/4  تسا ،  رهظ  زا  دعب  تعاس 4  نالا  تفگ :  اـم  هب  ینفلت ، 
هک بوخ  رایسب  هدننار  کی  ياراد  و  ریسلا . . .  عیرس  رادرلوک ،  راداج ،  تحار ،  مینک :  روصت  میتسناوت  یم  هک  ینیشام  نیرتهب  ینیـشام 

ینالوط ریسم  دنتشذگ و  یم  ندرا  لخاد  زا  اهسوبوتا  میتفر ،  یم  هکم  هب  ماش  زا  هک  لبق  ياه  هعفد  دز .  یم  ربنایم  دوب و  دلب  الماک  ار  هار 
هب رهـش  نوریب  يدـنبرمک  هداج  زا  تسارکی  دزاس ،  اهنابایخ  کیفارت  راتفرگ  هدرک و  ندرا  دراو  ار  ام  هکنآ  ياـج  هب  وا  اـما  دـش ،  یم  رت 

درب .  ناتسبرع  زرم  تمس 
اجنیا رد  تعاس  کی  تسا  رتهب  يا ،  هدـش  هتـسخ  امـش  تفگ :  هدـننار  هب  اـقآ  دـش .  ادـیپ  هناـخ  هوهق  کـی  ناتـسبرع ،  زرم  ياـهیکیدزن 

ای 2 تعاس 1  دودـح  رد  میداتفا و  هار  هب  هرابود  تساخرب و  سپـس  دـیباوخ و  یتعاس  هدـننار  میروخب .  ییاوه  مه  ام  و  ینک ،  تحارتسا 
میدیسر .  ناتسبرع  زرم  هب  يرمق )   1399  ) لاوش بش 29  فصن 

ام يارب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  رد  هک  ییازیو  رابتعا  میدوب  نارگن  تباب ،  نیا  زا  میدش و  یم  یـسرزاب  یتسیاب  زرم  زا  روبع  يارب 
 . . . دش مامت  و  ام ،  يازیو  هب  مه  هاگن  کی  دندرک و  ام  هب  هاگن  کی  اه  هطرش  یسرزاب ،  ماگنه  دش :  یم  مولعم  نونکا  دوب ،  هدش  رداص 

میدش .  یسرزاب  هاگتسیا  زا  ناسآ  تحار و  یلیخ 
میدید .  هیهت  تماقا  يارب  یلحم  میدش و  هدایپ  نیشام  زا  عیقب  ناتسربق  يولج  هعمج ،  زور  حبص  تعاس 11  ادرف  میدش و  ناتسبرع  دراو 

جاجح ات  تسا  رتهب  دنوش .  هکم  هب  ام  نتفر  عنام  جح ،  مایا  رد  هک  تسه  لامتحا  نیا  زاب  اما  میدش ،  ناتـسبرع  دراو  هللادمحلا  تفگ :  اقآ 
ترسح دماین ،  شیپ  جاجح  اب  جح  نداد  ماجنا  ناکما  ادعب  رگا  ات  میروآ  اجب  هرمع  جح  کی  میورب و  هکم  هب  تسا  هدشن  غولش  هدماین و 

میشابن .  هدز 
 . میدش هکم  مزاع  هتفرگ و  يراوس  نیـشام  کی  ماش ،  فرـص  اشع و  برغم و  زامن  زا  سپ  دوب .  هدعقلا  يذ  مشـش  ای  مجنپ  دودح  ابیرقت 

درب و یم  ار  ام  مانرذـگ  دوخ ،  هدـننار  میدروخ ،  یم  رب  يدوعـس  نیرومام  هب  اج  ره  هار ،  لوط  رد  دوب .  تسوپ  هایـس  نایعیـش  زا  هدـننار 
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 ، هار نیب  هکم ،  هب  هنیدم  ریـسم  رد  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب  یتح  دـنتفرگن .  ار  ام  يولج  اج  چـیه  هصالخ  و  تشگ ،  یم  رب  داد و  یم  ناشن 
یلو دوب ،  هتـشاذگ  لوپ  شبیج  رد  اقآ  تلع  نیمه  هب  و  دـشاب ،  ناتهارمه  لوپ  دـیاب  دـنریگ و  یم  لوپ  يدوعـس  نیرومام  اههاج  یـضعب 

دوب .  هدننار  دزمتسد  نامه  هب  رصحنم  هار ،  جرخ  تساوخن و  یلوپ  ام  زا  یسک  اج  چیه 
ار جـح  لامعا  نآ ،  یپ  رد  میدوب و  هدـش  مرحم  هرجـش  دجـسم  رد  هار ،  نایم  رد  ـالبق  میدیـسر .  همرکم  هکم  هب  بش  تعاس 12  دودح 
میدرک و تحارتسا  يرادقم  هدناوخ  ار  حبـص  زامن  دوب .  هدش  مامت  ام  راک  تساخرب ،  هک  حبـص  ناذا  يادـص  میداد .  ماجنا  هنابـش  نامه 
 . ایادـخ متفگ :  دوخ  اب  تسین .  ینیـشام  چـیه  میدـید  میتفر .  هکم  لانیمرت  هب  هنیدـم ،  هب  تشگزاـب  دـصق  هب  حبـص   9 تعاس 5/8 -  رد 
زنب کی  اب  یـصخش  میدـید  تقو  کی  تسرفب .  نیـشام  تدوخ  مه  ـالاح  يدروآ ،  اـجنیا  هب  يدرک و  توعد  یناـمهم  هب  ار  اـم  تدوخ 
راوس دـیوش .  راوس  تفگ :  اقآ ،  اب  یبرع )  نابز  هب   ) تبحـص یمک  زا  دـعب  درک و  زمرت  ام  ياپ  يولج  کیـش ،  یلیخ  الاب و  لدـم  دـیفس 

رس و هنیدم ،  رد  تماقا  زور  دودح 25  زا  سپ  میدوب .  هنیدم  رد  کنیا ،  تفرگن .  مه  یلوپ  دیناسر و  هنیدم  هب  اعیرـس  ار  ام  وا  میدـش و 
رد تلوهس  يارب   ) ام هک  دنتشاد  رارصا  مادک  ره  دنتخانش ،  یم  ار  اقآ  دندوب و  فلتخم  ياهناوراک  رد  هک  ینایاقآ  دش و  ادیپ  جاجح  هلک 
هک ار  دـمحا  لآ  نسحم  دیـس  جاح  ناوراک  هرخالاب  مه  ام  و  میوش .  قحلم  اهنآ  ناوراـک  هب  اـنم و ) . . .  هب  نتفر  و  جـح ،  لاـمعا  ماـجنا 

میدیزگرب .  درک  یم  رارصا  نارگید  زا  رتشیب 
ترـضح لپ  رـس  زا  ام  دیـسر و  نایاپ  هب  جح  نامز  هکنیا  ات  دـشن ،  ام  محازم  عنام و  سکچیه  زین  ربکا  جـح  لامعا  ندروآ  اجب  ماگنه  رد 

مشچ هب  ام  هک  دوب  یتمارک  نیا  میدش .  نارهت  یهار  اجنآ  زا  هدمآ و  مق  سدقم  رهش  هب  تسارکی  سوبوتا ،  کی  اب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا 
میدید .  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت  زا  دوخ ، 

دوبن  ینآرق  توص  يازس  نتفگ ،  ازسان 
دوبن یناملظ  ماش  زج  ناتماش  رد  ام  زور 

دوبن ینامهم  مسر  نیا  ماش ،  نانز  يا 
ماب يالاب  زا  رخآ  مهنآ  ناملسم ،  ناراب  گنس 

دوبن ینارصن  قح  رد  اور  هللااب  متس  نیا 
لوسر دنزرف  سار  رانک  رد  یبوکیاپ 

دوبن یناملسم  نییآ  زاس  ياون  اب 
امش رب  نیرفن  ماش  نانز  يا  میتفر  هک  ام 

دوبن ینآرق  توص  يازس  نتفگ  ازسان 
لگ هتسد  هدفه  دندروآ  نم  رب  ناتاهدرم 

دوبن ینارون  ياهرس  نآ  ریغ  لگ  هتسد 
هتخیر ام  رس  رب  شتآ  ماش  نانز  يا 

دوبن یناسنا  يوخ  قلخ و  هرذ  کی  امش  رد 
رادغاد یتشم  فارطا  رد  ماش  نانز  يا 

دوبن یناشفا  تسد  صقر و  یلاحشوخ و  ياج 
ام میدوب  یجراخ  مریگ  ماش  نانز  يا 
دوبن ینادنز  هناریو  هشوگ  مه  یجراخ 

دش نفد  بش  لد  ناریو ،  هشوگ  رد  ام  لفط 
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دوبن یناهنپ  رس  نیا  زا  هاگآ  سک  چیه 
لوسر لآ  رب  شاب  دهاش  هعیش  کشرس  يا 

دوبن یناوخ  تیثرم  حدم و  ریغ  مثیم )   ) راک

دش تسرد  مه  امش  يالبرک 

زا لبق  لاس  دـنچ  هک  مراد  دای  رد  يرگید  تمارک  هلب ،  تفگ :  يراد ؟  رطاخ  رد  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تمارک  ایآ  مدیـسرپ :  ردام  زا 
درک :  فیرعت  نینچ  و  تسا ،  هداد  خر  قوف  تمارک 

دش .  تسرد  مه  امش  يالبرک   . 15
قارع يازیو  اجنآ  زا  ات  میتفر  هیروس  هب  یللملا  نیب  همانرذگ  اب  اقآ ،  موحرم  نم و  يولهپ .  تموکح  جوا  رد  لبق ،  لاس  تسیب  دودح   . 2

هتفر نانبل  هب  راب  نیدنچ  تدم ،  نیا  رد  میدرک و  فقوت  زور  دودـح 15  قارع ،  يازیو  نتفرگ  يارب  هیروس ،  رد  میورب .  البرک  هب  هتفرگ 
نتفرگ يارب  هک  دوب  هدرب  نانبل  رد  قارع  ترافـس  هب  ار  همانرذـگ  اـقآ  میدوب .  ناـنبل  رد  لاـس  نآ  نابعـش  زور 15  هـلمج  زا  میتـشگرب .  و 

دنک .  یسیون  مسا  البرک  يازیو 
يارب مه  ملد  تسین .  یناغارچ  نشج و  زا  يربخ  نانبل  رد  اـجنیا  مدـید  دوب  جـع  ناـمز  ماـما  اـقآ  تدـالو  زور  مدوب .  اـهنت  لـته ،  رد  نم 

 . . ینیریـش لقن  یناغارچ و  اج  همه  تسا ؟  ربخ  هچ  ناریا  رد  وت  تدالو  زور  نالا  نامز ،  ماما  يا  متفگ :  دوب .  هدش  گنت  البرک  ترایز 
برع هناش  راهچ  امیـس و  شوخ  ناوج  کی  مدـید  باوخ  رد  درب .  مباوخ  هظحل  کی  نیح  ناـمه  رد  تسا . .  روک  توس و  اـجینا  یلو  . 

مه امـش  يـالبرک  دـیوگ :  یم  دور و  یم  نآ  هب  وس  نیا  زا  دـنلب  ياهمدـق  اـب  نم  تخت  يولج  دـنک ،  شهاـگن  درک  یم  ظـح  ناـسنا  هک 
دش .  تسرد 

زور دنچ  زا  دعب  یلو  میتشگزاب  هیروس  هب  ام  متشون .  ار  اهمسا  تفگ :  تشگرب و  قارع  هناخترافـس  زا  اقآ  موحرم  مدش .  رادیب  باوخ  زا 
دنهد .  یمن  ازیو  ام  هب  هک  دش  مولعم 

يو دوب .  نک  قاچ  راک  حالطصا  هب  تشاد و  یهاگنب  هک  دوب  رونا  دیـس  مان  هب  رفن  کی  هیروس ،  رد  دیـسرن .  ییاج  هب  هار  نیا  هک  میدید 
داتـسرف و یم  ناریا  هب  تشاد  رایتخا  رد  هک  يدارفا  طسوت  تفرگ و  یم  راوز  زا  ار  اه  همانرذـگ  تشاد ،  تسد  یناریا  ياه  هدـننار  اب  هک 

هکم يازیو  اه ،  همانرذـگ  نابحاص  يارب  یقاچاق  روط  هب  دنتخانـش ،  یم  رگید  ياههاج  يدوعـس و  ترافـس  رد  هک  یلماوع  طسوت  ناـنآ 
دندروآ .  یم  هیروس  هب  دنتفرگ و  یم 

همانرذگ هک  يدرف  دنریگب .  جح  يازیو  ناریا  زا  نامیاربات  داد  روبزم  دارفا  تسد  هتفرگ  ار  راوز  زا  رگید  یعمج  ام و  همانرذگ  رونا  دـیس 
دوب .  یناغفا  کی  دوب ،  هدش  هداد  شتسد  هب  اقآ  نم و 

ناریا هاـگدورف  رد  هیروس ،  هب  تشگزاـب  ماـگنه  رد  روبزم  دارفا  هک  دیـسر  ربخ  يدوزب  میتسـشن .  راـظتنا  هب  اـم  دـندرب و  ار  اـه  همانرذـگ 
دنا .  هداتفا  نادنز  هب  هدش و  ریگتسد 

رب هوـالع  هچ ،  تخاـس .  شحوـتم  ریگلد و  تخـس  ار  ناـنآ  دـش و  راوز  ینارگن  یتحاراـن و  هیاـم  یفـصولا ،  دـیاز  وـحن  هـب  ربـخ ،  نـیا 
همان ناریا -  تقو  يونابهـش  حرف -  يارب  دنتفگ :  راوز  زا  یـضعب  دـنک .  داجیا  اهنآ  يارب  زین  هقباس  ءوس  دوب  نکمم  جـح ،  زا  تیمورحم 

ترـضح هب  لسوتم  دییایب  دینکن ،  ار  راک  نیا  هن ،  تفگ :  اهنآ  هب  اقآ  دـنک . . .  لح  ار  ام  لکـشم  هک  مینک  یم  انمت  يو  زا  میتسرف و  یم 
درک .  دهاوخ  تسرد  ار  نامراک  ترضح  نآ  میوش ،  مالسلا  هیلع  هیقر 

زور تسیب  دودح  دناوخ .  یم  هضور  درک و  یم  تبحـص  ناشیارب  اقآ  دندش و  یم  عمج  ترـضح  نآ  مرح  ره  رد  زور  ره  راوز  زا  یخرب 
هاگدورف هب  ازیو  نتفرگ  زا  سپ  روبزم  یناغفا  درف  هک  ینامز  دش  مولعم  دـمآ .  اهنآ ) همه  هن  و   ) همانرذـگ زا  یـضعب  هکنیا  ات  دیـشک  لوط 
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ياه همانرذگ  نیا  دنیوگ :  یم  يو  هب  وا ،  دزن  یناریا  ياه  همانرذگ  هدهاشم  اب  یناریا  نیرومام  ددرگ ،  زاب  هیروس  هب  ات  دوب  هدـمآ  نارهت 
دنیآ .  یم  رب  وا  يریگتسد  ماقم  رد  و  دنک ؟  یم  هچ  یناغفا  وت  تسد  رد  یناریا 

یم بآ  يوج  رد  وا  بیج  ای  تسد  زا  اه  همانرذـگ  زا  یـضعب  نیح ،  نیا  رد  دوش و  صـالخ  نیروماـم  تسد  زا  هک  دود  یم  یناـغفا  درف 
نادنز يریگتـسد و  زا  سپ  هک  تسا  نیا  بیجع  دتفا و  یمن  هدوب و  وا  بیج  لخاد  اقآ  نم و  همانرذگ  یلو  درب .  یم  ار  اهنآ  بآ  دـتفا و 

دنام .  یم  ظوفحم  دنوش و  یمن  اه  نآ  هجوتم  نیرومام  زین 
دیسر .  نامتسد  هب  رگید  یعمج  ام و  همانرذگ  یلو  دوب  هدش  مگ  رفن  دنچ  همانرذگ  لاحره  هب 

ابیرقت 20 ام  يازیو  اریز   ) میرادن تلهم  ناتسبرع  دورو  يارب  رتشیب  زور  کی  یلو  دنا  هداد  ار  ام  يازیو  میدید  دیـسر ،  اه  همانرذگ  یتقو 
هلجع یتسیاب  و  دوب ،  هدنامن  یقاب  نآ  رابتعا  تلهم  زا  رتشیب  زور  کی  کنیا  یناغفا ،  درف  يریگتـسد  تلع  هب  دوب و  هدش  رداص  شیب  زور 

يرازگرب زا  دـعب  میدیـسر و  هنیدـم  هب  ماگنه  بش  تشاد  هک  یتعرـس  اـب  میدرک و  تکرح  هتفرگ  ینیـشام  زور  ناـمه  اذـل  میدرک )  یم 
میتشگزاب .  ناریا  هب  جح ،  لامعا 

هب ام  رفس  لیاسو  رگا  هک  مدوب  هدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تشذگ )  نآ  حرـش  هک   ) هیروس رد  جح  يازیو  نتفرگ  ماگنه 
رد میتـشگرب ،  ناریا  هب  هکم  زا  هک  یناـمز  تفر .  میهاوـخ  ـالبرک  هـب  اـجنآ ،  زا  هدـمآ و  شـسوباپ  هـب  اددـجم  دوـش ،  مـهارف  زین  ـالبرک 
 ، یـشرافس روط  هب  هک  داد  یـسک  هب  ار  همانرذـگ  اقآ  نمـض ،  رد  میدرک و  یـسیون  مسا  البرک  هب  رفـس  يارب  نارهت  رد  قارع  هناخترافس 
ار همانرذگ  میتساوخ  میدش و  سویام  هک  يوحن  هب  دشن .  يربخ  تشذگ و  خیرات  نآ  زا  هتفه   3 دریگب .  ار  قارع  هب  رفس  يازیو  ام  يارب 

تـشذگن یهاتوک  تدم  نکب  مناوت  یم  راکچ  منیبب  دشاب ،  نم  دزن  مه  زاب  دیراذگب  تفگ ،  دادـن و  وا  یلو  میریگب  روکدـم  صخـش  زا 
تفه نم  تفگ  اقآ  دـش .  هدامآ  زین  یـشرافس  يازیو  نآ  اب  نامازمه  دـمآ و  رد  البرک  هب  زور  رفـس 7  کی  يارب  همانزور  رد  ام  مسا  هک 

میدش .  فرشم  البرک  هب  میدرک  هدافتسا  یشرافس  يازیو  زا  اذل  مینامب .  رتشیب  یتدم  دیاب  اجنآ  مور و  یمن  البرک  هب  هزور 
ریـسم تفر ،  میهاوخ  وا  ترایز  هب  اددـجم  دوش  تسرد  البرک  رفـس  رگا  هک  میدوب  هدرک  دـهع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  اب  هک  اجنآ  زا 
طباور نوچ  دـنتفگ  ام  هب  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دـقارم  ترایز  زا  غارف  زا  سپ  میداد .  رارق  هیروس  قیرط  زا  ار  قارع  هب  تکرح 

یمن اهنیـشام  نیا  راوس  نم  متفگ :  اقا  هب  مدیـسرت و  نم  دـیورب .  دادـغب  هب  ندرا  قیرط  زا  دـیاب  تسین ،  بوخ  قارع  هیروس و  نیتلود  نیب 
موش . 

وا رب  دراو  زین  ام  داد و  یم  هیارک  لزنم  راوز  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  کیدزن  هک  دوب  يزاریـش  دومحم  جاح  کـی  هیروس ،  رد 
يرآ تفگ :  دومحم  جاح  دورب .  نیشام  اب  دسرت  یم  ام  لزنم  درادن ؟  امیپاوه  دادغب ،  هب  نتفر  يارب  اجنیا  ایآ  دیسرپ :  يو  زا  اقآ  میدوب . 

یلدنص ود  نآ  نم  دور .  یم  دادغب  هب  سپـس  دنک و  یم  هدایپ  ار  شنیرفاسم  زا  رفن   2 دـیآ ،  یم  قشمد  هب  هسنارف  زا  امیپاوه  کی  زورما  ، 
تعاس 7 هعمج  بش  ام  تفرگ و  ام  يارب  ار  امیپاوه  طیلب   2 دیورب .  دادغب  هب  دیوش و  نآ  راوس  امش  منک .  یم  ورزر  امـش  يارب  ار  یلاخ 

میدرک .  تکرح  دادغب  تمس  هب  امیپاوه  اب  تعاس 9  اجنآ  زا  میتفر و  قشمد  هاگدورف  هب  رهظ  زا  دعب 
یم مالـسلا  هیلع  نیمظاک  هب  ام  دنتفگ  نانیـشنرس  زا  یعمج  امیپاوه  زا  ندش  هدایپ  زا  سپ  دـش .  دادـغب  هاگدورف  دراو  تعاس 10  امیپاوه 

 ، هناتخبشوخ مشاب .  البرک  دیاب  نم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  اقآ  یترایز  بش  هعمج و  بش  بشما  تفگ :  اقآ  یلو  میور ، 
ات میدیـسر و  البرک  هب  بش  همین  دودـح  میتفر .  البرک  هب  عیرـس  میتفرگ و  يراوس  کی  میدوب .  رابکبـس  زین  رفـس  هیثاثا  بابـسا و  رظن  زا 

میدوب .  ترایز  دمآ و  تفر و  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نیب  حبص 
مهترایز ایندلا  یف  یلاعت  هللا  انقزر  میتشگزاب .  ناریا  هب  دنسروخ  ملاس و  نایاپ ،  رد  دیـشک و  لوط  زور  قارع 40  رد  لاس  نآ  رد  نامرفس 

مهتعافش .  هرخالا  یف  و 
ردپ  يداد  اج  وت  مناماد  هب  بشما  ار  شیوخ 
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ردپ يداد  افص  بشما  ارم  نازحالا  تیب 
ردپ يداد  افش  ار  مبلق  شیوخ  لاصو  اب 

متخوس بش  ره  هن  بش  کی  وت  نارجه  شتآ  ز 
ردپ يداد  افو  سرد  یکدوک  رد  نم  هب  شوخ 

نوخ هاگنابرق  هب  ای  یتفر  قشع  يانم  رد 
ردپ ؟  يداد ،  اجک  ناناج  هر  رد  ار  دوخ  ناج 

يدزرس ناریو  هب  بشما  دوخ  نارادازع  رب 
ردپ يداد  ازع  بحاص  نیا  هب  ییوکین  رجا 
ابحرم اج  متشاد  بش  ره  وت  شوغآ  رد  نم 

ردپ يداد  اج  وت  مناماد  هب  بشما  ار  شیوخ 
دنرگنب ملاع  لها  ات  ارم ،  رب  دوخ  هرمه 

ردپ يداد  ادخ  هار  رد  زین  ار  ترتخد 
نایعیش ناتسود و  زا  لد  درب  ( 321  ( ) مثیم  ) مظن

ردپ يداد  ابرلد  عبط  وت  ار  وا  مرک  زک 

دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد ،  کچوک  ياهتسد 

هدنامزاب مان  هب  یلایرس  سدق )  زور  تبسانم  هب   ) ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  يرمق  يرجه  ناضمر 1417  كرابم  هام  رخاوا  رد   . 16
دوب هدش  هداد  شیامن  روشک  ياهامنیس  رد  ناونع  نیمه  اب  زین  نآ  ملیف  البق  هک  داد  ناشن 

راتـشک تشک و  ناـیرجرد  هک  دـنز  یم  رود  هفیطل )  دیعـس و   ) ینیطـسلف ناملـسم  درم  نز و  کـی  یگدـنز  روحم  رب  هدـنامزاب ،  لاـیرس 
ناحرف مان  هب   ) راوخریش یکدوک  دنسر و  یم  لتق  هب  زادگناج  يوحن  هب  افیح  رهش  رد  لاس 1948  رد  اهیلیئارسا  طسوت  اهینیطسلف  هنایشحو 
فرصت هب  هفیطل )  دیعس و   ) شردام ردپ و  ینوکسم  هناخ  اب  هارمه  یگنشت ،  یگنـسرگ و  زور  هس  ود  زا  سپ  هک  دنام  یم  یقاب  اهنآ  زا  ( 

دیآ .  یم  رد  یقرش )  ياپورا  زا   ) تسینویهص رجاهم  هداوناخ  کی  لاغشا  و 
زا ار  يو  مان  دنریگ و  یم  رایتخا  رد  ار  وا  هدش  لاحشوخ  رایسب  هناخ  رد  هچب  ندید  زا  دنا ،  هدش  یمن  راد  هچب  هک  تسینویهـص ،  هداوناخ 

تسایس و  نیطسلف )   ) لاغـشا زا  زیگنا  مغ  ایوگ و  يدامن  ناحرف ، )   ) تشذگرـس دنهد .  یم  رییغت  یـسوم )  يربع  ظفلت   ) هشوم هب  ناحرف 
تسا .  رگلاغشا  وگ و  روز  ياهتسینویهص  يوس  زا  نآ  ندرک )  يدوهی  )

هب ار  دوخ  كدوک  نیشیپ  هیاد  مسا  هب  هفیطل ، )  دیعس و   ) شسورع رسپ و  لتق  زا  سپ  هیفص )  هب  موسوم   ) ناحرف گرزب  ردام  دعب  يدنچ 
 . دشخب تاجن  اهتـسینویهص  گنچ  زا  ار  ناحرف )   ) شیوخ هون  دعاسم ،  تصرف  نیلوا  رد  هک  دیآ  یم  رب  ددص  رد  هدیناسر و  روبزم  هناخ 

هیلقن هلیـسو  دنربب .  دوخ  هارمه  زین  ار  هیفـص  هچب و  دوش  یم  رارق  دننک  یم  افای  هب  رفـس  مزع  تسینویهـص  هداوناخ  هک  درذـگ  یمن  يرید 
درب .  یم  افای  ياهینیطسلف  راتشک  يارب  یلیئارسا  زابرس  یماظن  تامهم  يدایز  رایسب  ریداقم  هک  دوب  يراطق  رظن ،  دروم 

دوخ زرابم  رـسمه  يوس  زا  هیفـص )   ) گرزب ردام  هک  دوش  یم  یهتنم  اجنیا  هب  ماجنا  رـس  شیوخ ،  جـیهم  ياهزارف  تبیـشن و  اـب  ارجاـم ، 
دزاس و رجفنم  ار  نآ  هار  نایم  رد  دربب و  راطق  لخاد  هب  دوخ  هارمه  ار  هرجفنم  داوم  زا  رپ  نادـمچ  کـی  هک  دـبای  یم  تیروماـم  دیـشر ) )

درپب نوریب  هچب  اب  دوخ 
نماض اجنآ  رد  درب و  یم  یلاخ  هپوک  کی  هب  سابل  ضیوعت  هناهب  هب  ار  ناحرف  هیفـص  ملیف ،  ینایاپ  يازناجیه  بلاـج و  رایـسب  هنحـص  رد 
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هیآ تسا ،  دـنب  رد  نیطـسلف  زا  يداـمن  هک  وا ،  ناـج  ظـفح  يارب  هدرـشف و  شوغآ  رد  ار  كدوک  سپـس  دـشک ،  یم  ار  ناوـمچ  راـجفنا 
راطق دریم ؛ یم  اج  رداج  هیفص  درپ :  یم  نوریب  تکرح  لاح  رد  راطق  زا  دراد  لغب  رد  ار  كدوک  هکیلاح  رد  هاگنآ  دناوخ و  یم  یسرکلا 

رد اما  ناینوعرف  گنچ  رد  دراو  یسوم  ناحرف  و  دوش ،  یم  رجفنم  شرابگرم  تاحیلست  تسینویهص و  نارفاسم  هوبنا  اب  هارمه  رتالاب  یمک 
دنام . . .  یم  یقاب  یهلا  فطل  زا  يا  هولج  راظتنا  رد  شیوخ ،  نویشاب  هدنام و  هدنز  تسرپرس  یب  اهنت و  دنوادخ  ظفح  فنک 

مان هب  یناریا  دنمرنه  کی  نآ  نادرگراک  یلو  دنتسه ،  يرصم  يروس و  امامت  نآ  ياه  هشیپ  رنه  و  هدش ،  هتخاس  هیروس  رد  هدنامزاب  ملیف 
ینایاپ  ) لانیف هنحص  لیلد  هب  هصاخ  هدش و  هداد  شیامن  قشمد  ملیف  هراونـشج  رد  راب  نیتسخن  يارب  هدنامزاب ،  تسا .  داد  هللا  فیـس  ياقآ 

ش 8 ناتسین ،  هلجم  اب  هبحاصم  رد   ) ملیف نادرگراک  لوق  هب  تفرگ .  رارق  هقباس  یب  یلابقتسا  دروم  مدرم  فلتخم  تاقبط  يوس  زا  نآ ،  ( 
هب یلو  دوب  يرفن   300 هراونشج ،  يامنیـس  نلاس  دش .  هدیـشک  هفاضا  شیامن  تبون  هب 5  ملیف  ( : ) ص 60 یسمش ،  تشهبیدرا 1375  ، 
رد ار  ملیف  هک  دننیبب  كرادـت  ار  هرفن  نلاس 1500  کی  هک  دـندش  روبجم  اهنیا  دـندوب ،  هدروآ  ملیف  ندـید  يارب  مدرم  هک  یموجه  تلع 

تشاد و ار  دوخ  يداع  شیامن  مود  لوا و  تاسلج  ملیف  هکنیا  زا  دـعب  هریغ . . .  هاگـشناد و  هفاضا  هب  دـنداد  شیامن  اجنآ  رد  تبون  دـنچ 
تارک هب  نم  دمآ .  دوجو  هب  اهموجه  نآ  دننیبب و  ار  ملیف  نیا  هک  ندوب  هدش  قئاش  مدرم  همه  درک ،  ادیپ  یتاعوبطم  دیدش  یلیخ  ساکعنا 

يایاضق رد  هک  یناسک  زا  یلیخ  ضغب  اب  اهدرم  دـندمآ و  یم  نوریب  نایرگ  سیخ و  نامـشچ  اب  اـهنز  هک  مدوب  نیا  دـهاش  ملیف  ناـیاپ  رد 
( دنتفگ یم  ملیف  اب  ار  ناشدوخ  دنیاشوخ  ساسحا  تدش  هب  دندوب  هدرک  درخ  ناوختسا  نیطسلف 

رایسب ابیز و  نایاپ  نینچ  ملیف  يویرانـس  همانملیف و  دوخ  رد  هدنامزاب :  ملیف  نادرگراک  داد ،  هللا  فیـس  ياقآ  هتفگ  هب  هک  تسا  نیا  بلاج 
رد مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  لسوت  نوهرم  ملیف ،  يارب  يزیگنا  لد  همتاخ  نینچ  نتفای  رد  نادرگراک  دوب و  هدشن  ینیب  شیپ  یجیهم 

تسا .  هدوب  قشمد 
دیوگ :  یم  ارجام  حیضوت  رد  ص 67 )  ) هبحاصم نامه  رد  داد ،  ياقآ 

دروخ دنویپ  یسوم  ترـضح  ناتـساد  هب  ییاج  کی  دعب  درک و  رییغت  تدش  هب  لماوع  ریاس  یخیرات و  تاعلاطم  نایرج  رد   ) ملیف عوضوم 
اب هرابود  تخیر و  یم  مه  هب  شزیچ  همه  رخآ  ات  لوا  زا  دـش و  یـسیونزاب  راب  جـنپ  ای  راـهچ  ویرانـس  لـک  درک و  ادـیپ  يرتاـیوگ  هبنج  و 

نیلوا رد  ینعی  مدوب .  هتـشونن  ویرانـس  رد  الـصا  نم  هک  تسا  یلـصف  مینیب ،  یم  نالا  هک  يزیچ  لانیف  لـصف  متـشون .  یم  ار  نآ  هلـصوح 
يرادربملیف عقوم  ماما  دـش .  یم  مامت  تکرح  لاح  رد  راـطق  رد  ملیف  هخـسن ،  نیمود  رد  دـش .  یم  ماـمت  راـطق  هاگتـسیا  رد  ملیف  هخـسن ، 

نایرج رد  دـعب  تفر .  یم  نیب  زا  راطق  هاگتـسیا  رد  مه  هچب ،  گرزب  ردـپ  ینعی  دیـشر ،  الثم  دراد .  دوجو  ییاهداریا  هک  مدرک  ساسحا 
يارب ملاس  مدآ  کی  ياهگولاید  زا  هک  دوب  بلاج  اه  هچب  مدوخ و  يارب  نیا  مدر و  اج  هباج  اهگولاید ،  نامه  اب  ار  هنحـص  ملیف ،  تخاس 
تسه ناسغ  مریگب ،  ار  نادمچ  متـسناوتن  نم  رگا  هک :  تفگ  یم  يداع  تلاح  رد  وا  ینعی  مدرک .  یم  هدافتـسا  توم  لاح  رد  مدآ  کی 

نیا منک ،  نشور  ار  دیـشر  فیلکت  رتدوز  هک  تسا  رتهب  دوش و  یمن  یبوخ  زیچ  هک  مدید  ارجا  نیح  رد  یلو  تسه .  میرم  دوبن  وا  رگا  و 
ینعی منک ،  راک  هچ  دـیاب  ار  ملیف  نایاپ  مناد  یمن  رگید  مدرک  یم  ساسحا  ناشتاداقتعا .  هب  هجوت  اـب  میوگ ،  یم  مدوخ  ناتـسود  يارب  ار 

دوبن .  یفاک  میارب  یلو  متشاد  ار  ویرانس 
ام داـتفا .  هلـصاف  راـطق  هاگتـسیا  رد  يرادربـملیف  عورـش  ملیف و  یلبق  ياهـشخب  ندـش  ماـمت  نیب  مه  هـتفه  ود  اـی  کـی  مدرک ،  رکف  یلیخ 
راک هچ  دیاب  هک  مدیمهف  یم  بش  هب  بش  طقف  نم  مور و  یمن  شیپ  ویرانس  اب  نم  هک  دندید  یم  مه  اه  هچب  یلو  میدرک  یم  يرادربملیف 
تقو چیه  هتبلا  تشادن .  هیفص  دوخ  لاصیتسا  زا  یمک  تسد  هک  مدش  یلاصیتسا  نانچ  راچد  نم  هک  نآ  هب  تشگ  یم  رب  مه  نیا  منکب و 
ببس اهرذن  لسوت و  نیا  مدش .  لسوتم  هیقر  ترـضح  هب  اتیاهن  منک  راک  هچ  مناد  یمن  نم  هک  دننک  رکف  نارگید  هک  مدرک  یمن  يراتفر 

دوش .  داجیا  ملیف  ياهلانیف  نیرتناشخرد  زا  یکی  مدوخ ،  رظن  هب  هک  دش 
ملیف لانیف  رد  هک  تسادیپ  تشاذـگ و  همه  يور  يریثات  هچ  ملیف  لانیف  هک  مدـید  مدوب ،  هتفر  هراونـشج  هب  رخآ  راب  يارب  یتقو  قشمد  رد 
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يارب هیقر  ترـضح  مرح  هب  متفر  مدرک و  یظفاحادـخ  لوا ،  هسلج  رد  هراونـشج  زا  دـعب  تسا .  هدروخ  نآ  هب  اـم  سفن  زا  جراـخ  يزیچ 
دوـش یم  هک  مدـش  هجوـتم  اـجنآ  نم  دـش و  نیا  یلو  درادـن  اـنعم  یلیخ  اهرکفنـشور  امنیـس و  ملاـع  رد  اـهفرح  نیا  هتبلا  ندرک .  رکـشت 

ییاهاج زا  دینک  لکوت  ادخ  رب  رگا  دـیوگ  یم  هک  يا  هیآ  نآ  لثم  دـنهدب .  وت  هب  تسیابن  الـصا  ارهاظ  هک  تفرگ  یناسک  زا  ار  ییاهزیچ 
هک دوب  روآ  بجعت  یلیخ  دـنا  هدـید  ار  ملیف  هک  ییاه  هچب  مامت  رظن  هب  مدوخ و  رظن  هب  دـسر .  یم  يزور  امـش  هب  دـینک  یمن  باسح  هک 
 . داد یم  ناشناکت  درک و  یم  ناشیور  ریز و  ملیف  لانیف  یلو  دنرادن  یبهذم  یگتـسباو  چـیه  دـمآ  یم  رظن  هب  هک  میدـید  یم  ار  ییاهمدآ 

مییوگن .  ییاج  کی  رد  ار  نیا  رگا  تسا  يرکشان  یتفرعم و  یب  تسا و  هیقر  ترضح  لام  سفن  نیا 
فطل هب  ماش ،  رد  امهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  شراوگرزب  همع  هیقر و  ترضح  رهطم  دقرم  دوجو  هک  میا  هدیـشیدنا  نونکات  ایآ  یتسار 

زا يریگولج  ماشآ و  نوخ  ياهتـسینویهص  زواـجت  زین  یطـسو و  نورق  رد  نوییلـص  دربتـسد  زا  هقطنم  ظـفح  ثیح  زا  یتاـکرب  هچ  یهلا ، 
تسد يا  هتخوسلد  ناسنا  دنب ،  رد  سدق )   ) تاجن يارب  نونک  ات  ایآ  و  تسا ؟  هتشاد  رـضاح  رـصع  رد  نانآ  تارف )  ات  لین   ) هشقن يارجا 

تسا ؟  هدز  ماش  ناهنپ  جنگ  ود  نیا  هب  لسوت 
هدید مشچ  هب  يونعم  هبرجت  کی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  هنادزان  فرگـش  تردـق  زا  يا  هشوگ  هک  داد ،  هللا  فیـس  ياقآ 

هیقر يرآ ،  دنهدب ) وت  هب  تسیابن  الـصا  ارهاظ  هک  تفرگ  یناسک  زا  ار  ییاهزیچ  دوش  یم  هک  مدش  هجوتم  اجنآ  نم   : ) دیوگ یم  تسا ، 
 . دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد  کچوک  ییاهتسد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  لاح  نابز 

ماش هبارخ  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص 
مایپ زادگ  رگج  نیا  راز ،  كدوک  ربب ز 

یهاگآ چیه  راز  نم  ردپ ز  يا  هک 
ماش نشور  حبص  تسا و  رات  بش  نم  زور  هک 

تسار پچ و  زا  دیآ  گنس  ام  یتسرپرس  هب 
مانشد سپ  شیپ و  اهام ز  يزاونلد  هب 

تحار ینت  نانمشد  متس  زا  زور  هن 
مارآ یلد  اهمارآ  لد  غاد  بش ز  هن 
یتیگ ردام  هتشک ،  ردپ  ناکدوک  هب 

ماعط بارش و  دهد  یم  رگج  نوخ  یمه ز 
نانز هویب  هآ  عمش  ام  سلجم  غارچ 

ماتیا لد  هلان  ام  سنوم  سینا و 
فقس یب  هبارخ  نیاک  دوش  بارخ  کلف 

مادنا لگ  ناکدوک  نیا  نتاب  هدرک  هچ 
مداتفا ران  شوغآ  زک  درد  غیرد و 

مائل دنب  ریز  هب  تلذم ،  كاخ  يور  هب 
متس دنب  تسدهب  نالیغم ،  راخ  ياپ  هب 

ماف یلین  هنایزات  زا  مدق  ات  قرف  ز 
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مدوب اون  شوخ  یطوط  وت  تسد  يور  هب 
ماد هنایم  ما  هدیروش  يرمق  وچ  نونک 
مدوب نکش  رکش  یطوط  وچ  وت  ماد  هب 

ماک ردنا  مخلت  رهز  نغز  غاز و  تخیرب 
تسا نیا  یکدوک  زاغآ  لاح ز  هک  ارم 
ماجنا مدشاب  هچ  ات  سب  دناد و  يادخ 

دوب متام  ماش  رتدب ز  هبترم  رازه 
ماش مدرم  دیع  حبص  ناگدزمغ  يارب 

زاجح ناوناب  زیگناررش  هلان  هب 
ماشآ نوخ  نایماش  ین  فد و  همغن  هب 

هناورپ وچ  ام  عمش ،  ین  رس  رب  وت  رس 
مایا يراگزاس  انز  زاس  زوس و  هب 
رهش ره  هرهش  وت  نایگدرپ  دندش 

ماع سلجم  صاخ و  سومان  درد ز  غیرد و 
نید رورس  هداتسیا  اپ  هب  هنهرب  رس 

مادم رامق و  هرفس  رز و  تخت  دیزی و 
تسا بل  هب  ناج  هک  مرذگب  تبل  يوگتفگ  ز 

؟  مالک لاجم  ارک  ندینش ،  بات  تسارک 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مهراهچ :  شخب 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ماش  نیمزرس  لوا :  لصف 

هلمج زا  دشاب .  یم  هجوت  نایاش  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  تسد  رد  قشمد  زا  صوصخب  ماش و  زا  دیجمت  فیـصوت و  رد  یتایاور  تایآ و 
(322  . . . ) مکل هللا  بتک  یتلا  هسدقملا  ضرالا  اولخدا  موق  ای  تسا :  هفیرش  هیآ  نیا  روبزم  تایآ 

هب دندوب ) هتفرگن  رارق  یهلا  هاگرد  دورطم  بوضغم و  ربمایپ ،  نامرف  زا  یچیپرـس  مرج  هب  زونه  لیئارـسا  ینب  هک  نامز  نآ   ) یلاعت يادـخ 
دراو هصاخ  هماع و  تایاور  رد  دیوش .  لخاد  تسا  هدرک  تبث  امـش  مان  هب  یلاعت  يادخ  هک  یـسدقم  نیمزرـس  هب  دنک :  یم  باطخ  نانآ 

تسا .  ماش  روشک  سدقم ،  نیمز  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش 
هک دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یشایع  ریسفت  زا  لقن  هب  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  رد  یفاص  فیرـش  ریـسفت  بحاص  لیلج  ثدحم 

دومرف : 
 ، هسدـقم ضرا  زا  دوصقم  هک  دـنک  یم  لقن  نایبلا  عمجم  بحاص  تسا  ماش  سدـقم ،  نیمز  زا  دوصقم  ماشلا )  ینعی  هسدـقملا  ضرـالا  )
هب یگدولآ  زا  هدوب  نینموم  ایبنا و  هاگیاج  نوچ  هک  هدش  هدناوخ  سدقم  ورنآ  زا  ناکم  نیا  و  تسا .  ندرا  زا  یتمسق  نیطـسلف و  قشمد و 

تسا هدوب  هزیکاپ  كاپ و  كرش ، 
دـش دنمقالع  یتدم  زا  سپ  دیزگ ،  تماقا  نانبل  هوک  رد  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میهاربا  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  بتک  زا  یـضعب  رد 
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وت زادنا  مشچ  رد  هک  هچ  ره  نک ،  هاگن  وش و  رب  هوک  هلق  زارف  رب  هک  دومرف  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  دنکب .  سدقم  ضرا  زا  يرادید  هک 
تفرگ .  رارق  شترضح  هاگدید  رد  ندرا  نیطسلف و  قشمد و  درک ،  هاگن  ترضح  نآ  تسا .  سدقم  دریگ  رارق 

 ، رظنا لبجلا و  سار  یلع  دعـصا  هیلا :  هللا  یحواف  هسدقملا ،  ضرالا  یلا  قاتـشاف  هدـم ،  هب  ماقا  و  نانبل ،  لبجب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لزن  )
(323  ( ) یبلکلا لتاقم و  هاور  ندرالا .  نیطسلف و  قشمد و  یلا  هرظن  یهتناف  رظنف  سدقم ،  وهف  كرظن  كردا  امف 

تسا :  ارسا  هروس  هفیرش  هیآ  تایآ ،  زا  رگید 
(324  . . . . ( ) هلوح انک  راب  يذلا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس  )

ار شبناوج  فارطا و  هک  یصقا  دجسم  نامه  درب ،  یصقا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ماگنه  بش  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم 
میتخاس كرابم 

تسا .  نیطسلف  قشمد و  هدش ،  كرابم  هک  یصقا  دجسم  فارطا  زا  دوصقم  دنا  هتفگ 
ایند  رد  تشهب  زا  رصق  راهچ 

هلوح انکراب  يذلا  یـصقالا  دجـسملا  یلا  ارـسالا  سدقملا  تیب  لضف  باب  سدق  راحبلا -  هنیفـس  هصاخ  قرط  زا  یمالـسا  ثیداحا  رظن  زا 
لوسرلا دجسم  مارحلا و  دجسم  تسایند :  رد  تشهب  زا  رصق  راهچ  هدومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  یلاما )  )

هفوک دجسم  سدقملا و  تیب  دجسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  هرضحیال )  نم  )

هلیبق دجـسم  رد  يزامن  و  تسا ،  زامن  دـص  لداعم  مظعا  دجـسم  رد  زامن  کی  و  تسا ،  زاـمن  رازه  لداـعم  سدـقملا  تیب  رد  زاـمن  کـی 
تسا زامن  جنپ  تسیب و  لداعم 

تسا زامن  کی  دوخ  هناخ  رد  درم  زامن  و  تسا .  زامن  هدزاود  لداعم  رازاب  دجسم  رد  يزامن  و 
رد  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  تسا و  زامن  رازه  دص  هب  مارحلا  دجـسم  هک  تسا  هریثک  تایاور  هصاخ  قیرط  زا  رابخالا ) یلال  )

تاعامج و هعمج و  يارب  عماج  دجسم  تسا و  زامن  رازه  هب  یصقالا  دجسم  هفوک و  دجـسم  زا  مادک  ره  تسا و  زامن  رازه  هد  هب  هنیدم ) 
زامن هدزاود  هب  رازاب  دجسم  و  تسا .  زامن  جنپ  تسیب و  دلب ،  رد  هلحم  دجسم  دننام  هلیبق  دجـسم  و  تسا .  زامن  دص  دشاب  ددعتم  هچ  رگا 

تسا .  وا  هناخ  نز  دجسم  تسا و 
نآ رد  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  هک  هدرک  سیدقت  تهج  نآ  زا  ار  نآ  ادخ  تسا  نیطسلف  نامه  سدقم  ضرا  هک  هدمآ  سابع  نبا  زا 

نیمزرـس هب  ناش  هزاـنج  گرم  زا  دـعب  همه  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  قاحـسا و  ترـضح  وا  ردـپ  نکـسم  نآ  دـش و  دـلوتم 
نفد اجنآ  رد  دندروآ و  رصم  زا  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هزانج  تسا و  نمحرلا  لیخ  رهـش  رد  همه  هربقم  تفای .  لاقتنا  نیطـسلف 

دندرک . 
تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دواد و  ترضح  تسد  رب  سدقملا  تیب  يانب  نامتخاس 

سدقملا  تیب  زا  ناروطارپما  لیلجت 
نئادـم هب  ات  یتح   ) تفرگ سپ  ار  سدـقملا  تیب  داد  تسکـش  ار  زیورپ  ورـسخ  روطارپما ) سویلکاره   ) درک هبلغ  سراف  رب  مور  هک  نیمه 

روطارپما هتفرگ  ار  سدقملا  تیب  هکنآ  يرازگ  رکـش  يارب  و  تفرگ )  سپ  نئادم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  بیلـص  دمآ و  ناریا  تختیاپ 
 . دز مدـق  هدایپ  سدـقملا  تیب  ات  نیحایر  لگ و  رب  دـندناشفا  نیحاـیر  لـگ و  وا  ياـپ  ریز  دـمآ  سدـقملا  تیب  هب  ناریا  زرم  زا  هداـیپ  مور 

(325)
ینایرس تغل  رد  ماش  و  تسا ،  ماش  هلوح )  انک  راب   ) زا دارم  تسا :  هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  یلیهس  زا  ینصح )  هتـشون   ) خیراوتلا تابختنم 

ناوارف شتمعن  تسا و  هزیکاپ  ینیمزرس  هک  هدش ،  هتفگ  ماش  تهج  نآ  زا  نآ  هب  و  تسا ،  هزیکاپ  يانعم  هب 
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یتلا ضرالا  یلا  اطول  هانیجن و  نیرسخالا و  مهانلعجف  ادیک  هب  اودارا  میهاربا و  یلع  امالس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق   : ) هفیرـش تایآ  رد  زین 
تسا ماش  هیآ  ود  ره  رد  اهیفانک ) راب   ) زا دوصقم  ( 326  . . . ( ) اهیف انک  راب  یتلا  ضرالا  یلا  هرماب  يرجت   : ) هیآ و  نیملاعلل )  اهیف  انکراب 

تسا :  هدروآ  یمزراوخ  رکبوبا  هک  دنک  یم  لقن  تاضور  زا  خیراوتلا  بختنم  رد  یناسارخ  موحرم 
 : تسا راهچ  ایند  یتشهب  ياهغاب  قشمد )  هطوغ  اهلضفاو  هرصبلا .  هلبا  ناوب و  بعش  دنقرمـس و  دفـص  قشمد و  هطوغ  عبرا :  ایندلا  تانج  )

تسا رتهب  همه  زا  قشمد  هطوغ  و  قشمد و . .  هطوطغ 
ظاعو هک  تسا  یتاـیاور  اـهنآ  رتشیب  يوق  لاـمتحا  هب  دـنچ  ره  تسا -  هدـش  قشمد  اـصوصخ  ماـش ،  زا  یغیلب  حدـم  هماـع ،  تاـیاور  رد 

 - هماع تسد  ربز  يوار  هریره -  وبا  اصوصخم  دـنا .  هدرک  لعج  نانآ  تایانج  هیجوت  ای  نادرمتلود و  تیاضر  بلج  روظنم  هب  نیطالـسلا 
ماش سدقملا و  تیب  هنیدم و  هکم و  تسا :  تشهب  ياهرهش  زا  رهش  راهچ  دیوگ :  یم  هلمج  زا  دراد .  هراب  نیا  رد  یبیجع  تایاور 

روتـسد هچ  هللا  لوسر  ای  دش ،  ضرع  داد ،  دهاوخ  يور  ییاه  هنتف  نم  زا  سپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   : ) دـیوگ یم  زین 
ماشلاب )  مکیلع  لاق  انرمات ؟  امف  هللا  لوسر  ای  لیق  نتف  نوکتس   ) دینکن اهر  ار  ماش  دومرف :  دییامرف ؟  یم 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دیدرگ و  يوما  ناگنیزوب  هاگیاج  نرق  کی  دودح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ماش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
درک .  یم  دای  يدب  هب  نآ  مدرم  زا 

دومرف :  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  یفاص  ریسفت  رد  هرس )  سدق   ) یناشاک ضیف  لیلج ،  ثدحم 
هک تسا  یناسک  نادنز  اجنآ  هک  دـینادب  رـصم .  تسا  يدـب  دالب  هچ  و  ماش ،  لها  دنتـسه  يدـب  مدرم  هچ  و  ماش ،  تسا  یبوخ  نیمز  هچ 
اریز ادـخ .  نامرف  زا  اهنآ  یچیپرـس  تلع  هب  رگم  دوبن  رـصم  هب  لیئارـسا  ینب  ندـش  لـخاد  و  تسا ،  هدرک  بضغ  اـهنآ  رب  یلاـعت  يادـخ 
ماش هب  ندـش  لخاد  زا  نانآ  یلو  ماش .  ینعی  تسا  هتـشون  امـش  مان  هب  دـنوادخ  هک  یـسدقم  نیمز  هب  دـیوش  لخاد  دومرف :  یلاعت  يادـخ 

رـصم لخاد  ینادرگرـس  لاس  لهچ  زا  سپ  دندش و  نادرگرـس  رـصم  اهنابایب  رد  لاس  لهچ  یچیپرـس  نیا  يازج  هب  و  دندرک ،  يراددوخ 
دندشن .  ماش  لخاد  هدماین و  رد  رصم  زا  دشن  یضار  نانآ  زا  دنوادخ  دندرکن و  هبوت  ات  دومرف :  و  دندش ، 

الا لیئارـسا  ینب  لوخد  نکی  مل  و  هیلع ،  هللا  طخـس  نم  نجـساهنآ  اما  رـصم ،  دـالبلا  سئب  و  اـهلها ،  موقلا  سئب  و  ماـشلا ،  ضرـالا  معن  )
ام و  لاق :  هنـس .  نیعبرا  دعب  اهولخدی  نا  اوباف  ماشلا ،  ینعی  مکل ،  هللا  بتک  یتلا  هسدـقملا  ضرالا  اولخدا  لاق  هللا  نال  مهنم هللا .  هتیـصعم 

(327  ( ) مهنع هللا  ءاضر  مهتبوت و  دعب  الا  ماشلا  مهلوخد  رصم و  نم  مهجورخ 
دیسر مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  هیلع  هللا  هنعل  هیواعم  یچیپ  رس  ربخ  یتقو  هک  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد 

لها دییوگب  نکل  ماش و  لها  دییوگن  دومرف :  ماش .  لها  زا  دنتفگ  دنا ؟  هفیاط  مادک  زا  دومرف :  دنتـسه  وا  اب  رفن  رازهدـص  هک  دـش  هتفگ 
تخاس .  كوخ  نومیم و  هب  لدبار  نانآ  زا  یضعب  دنوادخ  و  دندش ،  نعل  دواد  نابز  هب  هک  دنرصم  نادنزرف  زا  نانیا  یموش . 

 ، ماشلا لها  نم  اولوقتال  لاق :  ماشلا .  لها  نم  اولاق  موقلا ؟  يا  نم  لاق :  فلا  هام  یف  هنا  و  هیواعم ،  رما  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  غلب  امل  )
(328 ( ) ریزانخلا هدرقلا و  مهنم  لعجف  دواد ،  ناسل  یلع  اونعل  رصم ،  انبا  نم  مه  موشلا ،  لها  نم  اولوق  نکل  و 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مود :  لصف 

همدقم

دروم هراومه  هقطنم ،  یماظن  یـسایس -  تیـساسح  نآ ،  زا  رتمهم  تمعن و  روفو  اوه و  تفاطل  رطاخ  هب  قشمد ،  اـصوصخم  ماـش ،  هقطنم 
الیذ نآ  زا  يرادـقم  هک  تسا  ییاهرازم  دـهاشم و  مهم و  ياهانب  ياراد  یخیرات  هقباس  تلع  هب  زین  و  هدوب ،  اهتردـق  ربا  اهتوغاط و  هجوت 

 : دوش یم  رکذ 
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ص)  ) ناربمایپ دهع  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  فلا - 

لامـش رد  تسا  یهوک  نویـساق  هک  دنک  یم  لقن  هطوطب  نبا  همانرفـس  زا  ینـصحلا ،  نیدلا  یقت  لآ  بیدا  دمحم  رثا  خیراوتلا ،  تابختنم 
رب هوک  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  ایبنا  هشیمه  اریز  تسا ،  یتکرب  اـب  هوک  هک  تسا  روهـشم  و  هدـش ،  عقاو  هوک  نآ  هنماد  رد  هیحلاـص  و  قشمد ، 

گنت و تسا  يراغ  هتفاـی .  دـلوت  راـغ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  يراـغ  هوک ،  نآ  همیرک  هدـهاشم  زا  و  دـنا ،  هدـش 
رد هک  ار  باتفآ  هام و  هراتس و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هدهاشم  ناتـساد  و  تسا ،  هوک  نآ  رب  یلاع  يا  هعموص  گرزب و  يدجـسم 

هدـمآ یم  نوریب  راغ  زا  هک  یماگنه  ترـضح  هک  تسا  راغ  نیا  تشپ  رد  ترـضح  نآ  ماقم  و  تسا ،  هدوب  راغ  نیا  زا  تسا  هدـمآ  نآرق 
تسا یخرـس  گنـس  راغ  نآ  زارف  رب  نوخ  راغ  ینعی  مدلاراغم )   ) مان هب  تسا  يرگید  لحم  راغ  نیا  یکیدزن  رد  تسا .  هتـسشن  یم  اجنآ 
یقاب گنـس  نآ  رب  ار  لیباه  نوخ  رثا  یلاـعت  يادـخ  دروآ ،  راـغ  نیا  اـت  ناـشک  ناـشک  ار  شدـسج  تشک و  ار  لـیباه  لـیباق ،  نوچ  هک 
اجنآ رد  و  دنا ،  هدناوخ  زامن  مالسلا  هیلع  طول  بویا و  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  ترـضح  راغ  نآ  رد  هک  دنیوگ  و  تسا .  هتـشادهاگن 

تساجنآ .  تنوکس  يارب  کقاطا  هناخ و  دنچ  تفر و  الاب  اه  هلپ  زا  نآ  هب  دورو  يارب  دیاب  هک  تسه  يدجسم 
نبا ینیوزق و  تسا .  عوـج )  راـغ   ) نآ زا  رتنییاـپ  دراد و  ییاـنب  تسا و  مالـسلا  هـیلع  مدآ  هـب  بوـسنم  هـک  تـسا  یفهک  هوـک  زارف  رب  زین 
هلمج زا  تسا ،  اهفهک  اهراغ و  ایبنا و  راثآ  نآ  رد  و  تسا ،  قشمد  رب  فرشم  نویـساق  هوک  هصالخ : )  روط  هب   ) هک دنا  هتفگ  مه  يدرولا 
قرف لیباق  گنـس  نآ  اب  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یگنـس  اجنآ  رد  و  تسا ،  هتـشک  راغ  نآ  رد  ار  لیباه  لیباق ،  هک  دـنیوگ  و  نوخ ، )  راـغ  )

دنمان .  یم  ش  عوج )  راغ   ) هک تسا  اجنآ  يرگید  راغ  هتفاکش و  ار  لیباه 
میدق رد  هک  هیحلاص  هب  فورعم  تسا  یکرهش  شا  هنماد  رد  و  تسا ،  قشمد  رب  فرشم  نویـساق  هوک  هک :  دنک  یم  لقن  زین  یننیم  باهش 

تـشذگ اب  هک  دراد ،  دوجو  احلـص  اـیبنا و  زا  يرامـش  یب  ياـهربق  هوک  هنماد  رد  و  دـنتفگ ،  یم  لـبجلا )  هیرق   ) اـی لـخنلا )  هیرق   ) نآ هب 
دای نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  یفهک  رگید ،  یناتساب  رثا  تسا .  هدنام  یقاب  ارهاظ  مالسلا  هیلع  لفکلا  يذ  ربق  اهنت  و  هتفر ،  نیب  زا  راگزور 

زا رفن  لهچ  ماـقم  هوک  نیا  رد  و  تسا ،  رد  و  تسا ،  سوسرط  رد  فهک  نآ  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  نکل  و  یلوق ،  رب  اـنب  تسا  هدـش 
ماقم نیا  يولهپ  و  دـنروآ ،  یم  نآ  هب  يور  اعد  تباجتـسا  يارب  تسا و  روهـشم  هک  دـنا  هدوب  تدابع  لوغـشم  اـجنآ  رد  هک  دوب ،  لادـبا 

بابرا دـنیوگ و  ثاغتـسم )   ) ار نآ  تسا و  برجم  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  تسا  ییاج  ماقم  نیا  زا  رتالاب  یکدـنا  و  تسا ،  نوخ )  راغ  )
 . دننک اعد  ات  دنور  یم  اجنآ  هب  جئاوح 

مالسا نارود  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  ب - 

ماش رد  قشمد  عماج  دجسم   . 1

هب کلملا  دبع  نب  دیلو  ار  دجـسم  نیا  دـیآ ،  یم  رامـش  هب  رهـش  نآ  بیاجع  زا  هک  تسا ،  قشمد  عماج  دجـسم  ماش ،  یخیرات  ياهانب  زا 
هرابرد زیمآ  قارغا  یبلاطم  نیخروم  و  تسا ،  هدرک  جرخ  دجـسم  نآ  رد  ار  روشک  لاـس  تفه  جارخ  و  هدومن ،  اـنب  ای 88  ای 87  لاس 86 

دیوگ :  هطوطب  نبا  دنا .  هتفگ  نآ 
ثیح زا  ناشنیرت  عیدـب  و  ناـمتخاس ،  رظن  زا  اـهنآ  نیرتمکحم  نآ و  رد  مدرم  عاـمتجا  رظن  زا  تساـیند  دجـسم  نیرتگرزب  قشمد  دجـسم 

رسنلا و هبق  اهبارحم و  اهنوتـس و  انب و  تایـصوصخ  سپـس  درادن .  یهیبش  هدشن و  مولعم  نآ  يارب  يدننام  هک  لامج ،  تجهب و  ییابیز و 
تقد دجسم و  هداعلا  قوف  ییابیز  مییوگب  هک  تسا  نآ  فاصنا  دشاب ،  هچ  ره  ناخروم  راتفگ  دهد .  یم  حرش  ار  نآ  تایـصوصخ  رگید 

هبق مان  هب  تسا  يدـبنگ  دجـسم  طسو  رد  تسا .  زیگنا  باـجعا  راـکنا و  لـباق  ریغ  ربنم  بارحم و  ياـهیراجح  رد  اـصوصخم  نآ  تعنص 
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زا کی  ره  يذاحم  ینعی  فیدر  ود  هب  نآ  فرط  ود  رد  و  تسا ،  رادروخرب  یـصاخ  ییابیز  زا  هدوب و  راوتـسا  نوتـس  راـهچ  رب  هک  رـسنلا 
زین دوش .  یم  نوتس  لهچ  اعومجم  هک  نوتس  هد  دادعت  هب  فیدر  ره  دنا ،  هتشاذگ  راک  ییابیز  یگنس  ياهنوتـس  رـسنلا ،  هبق  نوتـس  راهچ 

تسا صخشم  يا  هناوتسا  یگنس  اب  هاچ  هناهد  دنا و  هدرک  رپ  ار  هاچ  هک  یی  یگنس  ضوح  تسا و  یهاچ  نآ  یبرغ  تمسق  رد 
هدرک و انب  یلوق 88  هب  اـی  لاس 87  رد  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  دـیلو  ار  قشمد  عماـج  هک  هدرک  لـقن  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی 

تسا .  هدش  لمحتم  دجسم  ترامع  رد  ار  يدایز  شالت 
باب هلبق  تمـس  رد  دـیربلا ،  باـب  برغ  فرط  رد  نوریج ،  باـب  قرـش  فرط  رد  دـنداد :  رارق  رد  راـهچ  نآ  يارب  توقاـی :  هتفگ  هب  زین 

(329  . ) سیدارفلا باب  هلبق )  هب  تشپ   ) نآ لباقم  رد  و  هرایزلا ، 
قشمد  عماج  دجسم  رد  يزوس  شتآ 

دجسم هرابرد  ص 119 ) هیملاعلا ،  هیبرعلا و  فراـعملا  رئاود  یف  قشمد   ) شباـتک رد  برع ،  ناگدنـسیون  زا  یکی  وتابـس ،  ناـسغ  دـمحا 
هدافتسا قشمد  عماج  دجسم  نییزت  انب و  يارب  لاس ،  جارخ 2  زا  رتشیب  یلوق  ربانب  و  لاس ،  تدم 2  ماش  جارخ  زا  دیوگ :  یم  قشمد  عماج 

تروص نامه  هب  لاس 461  ات  روبزم  دجسم  دمآ .  رد  یمالسا  تفالخ  تختیاپ  رد  دجاسم  نیرتابیز  زا  یکی  تروص  هب  هکنآ  ات  دندرک ، 
شتآ راب  شـش  زین  نآ  زا  دـعب  و  داد ،  خر  دجـسم  رد  یبیهم  يزوس  شتآ  دوب ،  نییمطاف  تموکح  رـصع  هک  لاس ،  نیا  رد  دـنام .  یقاب 
قـشمد عماج  دجـسم  هک  دنک  یم  نایب  نینچمه  يو  دش .  عقاو  يرمق  يرجه  لاس 1310  رد  شنیرخآ  هک  دش  رارکت  دجـسم  رد  يزوس 

(330  . ) دوب هدرک  انب  ار  نآ  لوا )  سویسدویک   ) روطارپما هک  هدوب  اسیلک  ادتبا 
عماج دجـسم  هک :  دنک  یم  لقن  تسا ،  هدرک  فیلات  قشمد  خیرات  دروم  رد  باتک  دـلج  داتـشه  هک  مانب ،  نیخروم  زا  یکی  رکاسع ،  نبا 

رد يراصن  دـندناوخ و  یم  زامن  نآ  تمـسق  کـی  رد  ناناملـسم  دـش  حـتف  قشمد  هک  یماـگنه  دوب .  يراـصن  ياـهاسیلک  زا  یکی  قشمد 
رد دجسم  تروص  هب  امامت  و  دش ،  هتفرگ  يراصن  زا  زین  نآ  رگید  فصن  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دیلو  هلیسو  هب  هکنیا  ات  رگید ،  تمسق 

(331  . ) دمآ
یم يو  تسا .  نابرقلا )  هرخـص   ) دـنک یم  رکذ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  قشمد  عماج  دجـسم  فیـصوت  رد  ماشلا  تاراـیز  باـتک  بحاـص 
نبا دنتـشاذگ .  یم  ینابرق  نآ  يور  رب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یگرزب  هرخـص  دوش  یم  هدیمان  تاعاسلا )  باب   ) هک يرد  کیدزن  دـیوگ : 

نآ دمآ و  یم  شتآ  دش  یم  عقاو  لوبقم  هچنانچ  دنداد ،  یم  رارق  هرخـص  يور  ار  ینابرق  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  خـیرات  رد  زین  رکاسع 
دوخ لاح  هب  داتفا  یمن  لوبقم  هچنانچ  و  تفرگ ،  یم  رب  رد  ار  نآ  دـمآ و  یم  شتآ  دـش  یم  عقاو  لوبقم  هچنانچ  و  تفرگ ،  یم  رب  رد  ار 

دنک .  یم  نایب  ار  لوق  نیا  ریظن  زین  نادلبلا ،  مجعم  بحاص  يومح ،  توقای  ( 332  . ) دنام یم  یقاب 
لامش تمسق  رد  ترـضح  نآ  و  تسا ،  فورعم  قشمد  عماج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دجـسم  دیوگ :  یم  نینچمه  رکاسع  نبا 

(333  . ) تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  دجسم  یقرش 
دجسم  ناتسبش 

 ، هدش لیکشت  تمسق  هس  زا  ناتسبش  نیا  دشاب .  یم  هقبط  نوتس و 2  ياراد 44  دراد و  تعسو  عبرم  رتم   15132 دجسم ،  ینونک  ناتسبش 
تسا .  باقع )   ) مان هب  یگرزب  دبنگ  ياراد  نآ  طسو  تمسق  هک 

نب دیزی  نامز  رد  ار  دوخ  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماما  ترـضح  تسا  فورعم  هک  دراد  دوجو  دجـسم  لخاد  رد  يربنم 
لخاد زا  يرگید  تمـسق  رد  نینچمه  تسا .  هدرک  داریا  تشاد ،  رارق  نآ  لـحم  رد  زور  نآ  هک  يربـنم  زارف  رب  اـمهیلع  هللا  هـنعل  هیواـعم 

اجنآ رد  ترضح  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  فورعم  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  هب  هک  دراد  رارق  نوتس  راهچ  يور  یکچوک  دبنگ  دجـسم ، 
تسا .  هدرک  یم  تحارتسا 

 . دشاب یم  نایعیش  هاگترایز  هک  تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  ماقم  دجـسم ،  یقرـش  تمـسق  رد  هدش  دای  دجـسم  رانک  رد 
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(334)

قشمد عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ایبنا  ماقم   . 2

مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  كرابم  رس  رهطم  دقرم  نفد و  لحم  فلا . 
قبط ترضحنآ  فیرش  ندب  دقرم  ماما  و  تسا .  دحـسم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ییحی  ترـضح  سدقم  رـس  فیرـش  دقرم 

تسا .  ینادبز  مان  هب  قشمد  یحاون  زا  یکی  رد  ملد  دجسم  رد  دسیون  یم  خیراوتلا  تابختنم  خیرات  هچنآ 
ترـضح كرابم  رـس  دننک ،  انب  ار  قشمد  دجـسم  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه  نم  هک  دنک  یم  لقن  دقاو  نب  دیز  زا  قوف ،  خـیرات  بحاص 

رس يوم  یتح  ترضح و  نآ  تروص  تسوپ  دندروآ و  نوریب  دجسم  هبق  ناکرا  زا  یکی  ریز  زا  هک  مدرک ،  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  ییحی 
زا نم  دـنتخاس  یم  ار  قشمد  عماج  دجـسم  هک  یعقوم  دـیوگ :  دـقاو  نب  دـیز  هک  تسا  باتک  نآ  رد  مه  و  دوب .  هدرکن  يرییغت  كراـبم 

دیـسر ارف  بش  نوچ  میداد ،  شرازگ  دیلو  هب  ار  نایرج  تشگ .  نایامن  يراغ  و  دـش ،  زاب  یلادوگ  هاگان  مدوب ،  رگراک  رـس  دـیلو  فرط 
تـسا یکچوک  هناخ  زامن  هسینک و  هک  میدید  تفر ،  راغ  نآ  نوردنا  هب  دمآ و  دندوب  هتفرگ  عمـش  وا  شیپاشیپ  هکیلاح  رد  شدوخ  دیلو 

 ، نآ نایم  رد  هک  دوب  يدبس  قودنص  نآ  نایم  رد  دوشگ ،  ار  قودنص  رد  دیلو  تساجنآ ،  یقودنص  و  عرذ ،  رد 3  عرذ و  تحاسم 3  هب 
هب ار  سدـقم  رـس  هک  داد  روتـسد  دـیلو  اـیرکز ) نب  ییحی  سار  اذـه   : ) دوب هتـشون  دبـس  نآ  رب  و  دوـب ،  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رس 

(335  . ) دشاب هتشاد  يزایتما  اهنوتس  هیقب  اب  دنراذگ  یم  ربق  رب  هکار  ینوتس  و  دننادرگ ،  رب  شهاگیاج 
هچنانچ دومرف  اطع  يو  هب  ایرکز ،  يریپ ،  نس  رد  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  تساـیرکز ،  دـنزرف  ادـخ  حـلاص  هدـنب  نیا  مالـسلا  هیلع  ییحی 

(336  . ) تایالا ایرکز ) . . .  هدبع  کبر  همحر  رکذ  صعیهک *   : ) دنک یم  هراشا  نآ  هب  میرم  هروس  لوا  تایآ 
(337 ( ) ایبص مکحلا  هانیتاو  دمآ . . . (  لئان  توبن  گرزب  ماقم  هب  یکدوک  نارود  رد  راوگرزب  نیا 

تقو ره  دومرف :  فیرـش  یفاک  تیاور  بسح  رب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هک  تشاد  تلزنم  ماقم و  یلاـعت  يادـخ  دزن  رد  ردـقنآ  و 
دینش .  یم  دنوادخ  زا  ییحی )  ای  کیبل   ) باوج دناوخ ،  یم  ار  یلاعت  يادخ 

دوخ تروص  رب  يدمن  هراپ  تخیر  ورف  شتروص  ياه  هنوگ  تشوگ  هک  تسیرگ  یلاعت  يادخ  فوخ  زا  ردـقنآ  دـنمجرا  ماقم  نیا  اب  وا 
یم ار  مخز  شزوس  تسا و  نیکمن  کشا  هک  دوشن ،  يراج  شکرابم  تروص  رب  دریگب و  دوخ  هب  ار  شیاهمـشچ  کشا  ات  تشاذگ  یم 

(338  . ) دیازفا
بختنم خـیرات  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ایبنا  زا  زین  يرگید  روبق  قشمد  عماج  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  رهطم  دـقرم  زجب 

 ، تسا قشمد  عماج  دجسم  یبونج  راوید  رد  مالسلا  هیلع  دوه  ترـضح  ربق  تسا  هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  مانالا  هضور  بحاص  زا  خیراوتلا 
نیا قشمد  نیخروم  زا  يدایز  رامش  هک  تسا  هتفگ  وا  مه  و  درادن .  يرهاظ  هناشن  یلو  مالـسلا ،  هیلع  ییحی  ترـضح  كرابم  رـس  لباقم 

دنا .  هدرک  رکذ  ار  بلطم 
مالسلا  هیلع  دوه  ربق  ب - 

هدرک لقن  نیخروم  زا  یضعب  تسا و  دجـسم  هلبق  تمـس  راوید  رد  مالـسلا  هیلع  دوه  ترـضح  ربق  هک  تسا  هتفگ  تاراشا  رد  زین  يورهو 
هدش :  هتشون  نآ  رب  هک  تسا  يربق  گنس  مالسلا  هیلع  دوه  ترضح  ربق  دزن  هک  دنا 

مهتئج لاـق :  حون .  نب  ماـس  نب  صوع  نب  داـع  نب  دولجلا  نب  دوـه  اـنا  ( 339 ( ) اناسحا نیدـلاولالو  هایا  الا  اودـبعت  نا ال  کبر  یـضق  (و 
میظعلا )  حیرلاب  هللا  مهذخاف  ینوبذکف  رمع  هدم  مهیف  تیقب  هلاسرلاب و 

دنوادخ فرط  زا  نم  دیوگ  نب . .  دوه  مهنم  دینک ،  یکین  ردام  ردـپ و  هب  دـیتسرپن و  ار  یـسک  وا  زجب  هک  تسا  يدـنوادخ  نامرف  ینعی : 
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راتفرگ كانمهس  يداب  هلیسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  دنتـشادنپ ،  میوگغورد  نانآ  یلو  مدوب  مدرم  نایم  رد  ار  مرمع  مامت  مدروآ و  مایپ 
(340  . ) درک

مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ماقم  ج . 
یقرش هرانم  کیدزن  یقرش )  بونج   ) هلبق یقرش  تمس  رد  تشاذگ ،  یم  زامن  دجـسم  نیا  رد  هراومه  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  ترـضح 

هیلع یبنلا  رضخ  ماقم  اذه   ) ناونع هلبق  راوید  رب  مالسلا  هیلع  دوه  ماقم  تازاوم  هب  دجسم و  یلـصا  بارحم  هب  کیدزن  نونکا  تسا ،  هدوب 
 . دوش یم  هدید  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ماقم  هیروس  طاقن  زا  يرایسب  رد  تسا  نتفگ  نایاش  دوش .  یم  هدید  زبس  ییولبات  رب  مالـسلا ) 
زا سپ  دنتـسه ،  هدـنز  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  ترـضح  روهظ  ات  تاـیاور  ساـسا  رب  ترـضح  نآ 

یلاعت هللا  لجع   ) نامز ماما  ترضح  يرای  هب  ار  شنارای  دناوخ و  دهاوخ  زامن  ترضح  رس  تشپ  رد  دمآ و  دهاوخ  مه  وا  ترـضح  روهظ 
درک .  دهاوخ  توعد  فیرشلا )  هجرف 

مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  ناکم  د -
یقرش هرانم  رانک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سوا و  نب  سوا  زا  ملـسم 

دوخ ياصع  اب  روط ) هوک   ) رد مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یگنس  هعطق  رانک  درک و  دهاوخ  لوزن  قشمد  عماج  دجـسم  ینعی  قشمد ، 
(341  . ) دراد دوجو  هدش  يراج  همشچ  هدزاود  دز و  نآ  رب 

ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم   . 3

مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هاگمارآ   . 1
اب هتـسارآ و  رایـسب  عیـسو و  تروص  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  تسا  هدـش  عقاو  يربـق  هیروس ،  روشک  تختیاـپ  قشمد ،  یقرـش  بوـنج  رد 

هیلع نانموم  ریما  رتخد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  ربق  هک  دهد  یم  یهاوگ  یناوارف  دهاوش  لیالد و  تسا .  هدش  انب  دیدجت  هوکش 
هدرک دای  مالـسلا )  هیلع  بنیز   ) مان هب  یهاگ  و  مالـسلا )  هیلع  موثلک  ما   ) ناونع هب  وا  زا  یهاگ  نادنمـشناد  اهتنم  تسا ،  ربق  نیمه  مالـسلا 

دنا :  هدرک  رکذ  هنوگ  راهچ  ار  ربق  نیا  بحاص  مان  ناخروم  هکنیا  حیضوت  دنا . 
دنا هدرک  دای  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  مان  اب  طقف  وا  زا  يا  هدع   . 1

هیلع ارهز  ترـضح  رتخد  يو  هک  دنا  هدرک  هفاضا  زین  ار  نیا  یهاگ  دنا و  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  ینکم  بنیز  ار  وا  یهورگ   . 2
تسا .  هدوب  مالسلا 

هدوب زینک  شردام  لیقع و  نب  دمحم  رسمه  وا  دنیوگ :  یم  دنناد و  یم  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  ینکم  يرغص  بنیز  ار  وا  موس  هتـسد   . 3
تسا

ریما رتخد  يربک  بنیز  تسا ،  هدش  نفد  هیوار  هیرق  رد  هک  یسک  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ینس  هعیش و  نادنمشناد  زا  یهورگ  هرخالاب  و   . 4
تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  شردام  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانموم 

هیلع يربک  بنیز  هینک  دـنا ،  هدرک  هئارا  ام  نادنمـشناد  هک  يددـعتم  لیالد  هب  اـنب  نوچ  هک  درک  عمج  هنوگ  نیدـب  ار  لاوقا  نیا  ناوت  یم 
نشور لیلد  موس ،  هیرظن  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  درادن .  دوجو  مراهچ  مود و  مکی و  هیرظن  نایم  یفالتخا  اذل  تسا ،  هدوب  موثلک  ما  مالـسلا 

مالـسلا هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  روبزم  ربق  بحاص  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـنا ،  هدرک  در  ار  هیرظن  نیا  ام  نادنمـشناد  درادـن و  یخیرات 
تسا .  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  نانموم  ریما  گرزب  رتخد 

لاس رد  يو  ایآ  هکنیا  زین  و  تسا ؟  هتشذگ  رد  اجنآ  رد  هنوگچ  هدرک و  رفس  ماش  هب  هنوگچ  ارچ و  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هکنیا  ماما 
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هدمآ ماش  هب  هنیدم  هب  دیزی  هاپس  هلمح  هرح و  هعجاف  رد  ای  هدرک و  رفس  اجنآ  هب  مالـسلا ،  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  شرـسمه ،  هارمه  یطحق 
يوناب نیا  رفس  نایرج  نیرصاعم  نیرخاتم و  ياهباتک  زا  یضعب  رد  هتبلا  دروخ .  یمن  مشچ  هب  هنیمز  نیا  رد  يزیچ  میدق  عبانم  رد  تسا ؟ 

تسین .  نشور  نآ  تایئزج  تحص و  یلو  تسا ،  هدش  لقن  گرزب 
ترـضح یگدـنز  هرابرد  هک  یباتک  رد  يو  هک  تسا  هدـش  لـقن  يرجه  یفوتم 952  یقـشمد  نولوط  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  ظفاح  زا 

رفـس ماش  هب  يرجه )  لاس 62   ( ) هرح  ) هعجاف نایرج  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  تسا  هتـشون  هدومن  فیلاـت  مالـسلا  هیلع  بنیز 
درک . 

رد ناورم  کلملادـبع  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هک :  دـنک  یم  لقن  روثاملاب  روبقلا  لها  هیحت  باتک  زا  ینیما  همالع  موحرم  اـما 
هیلع بنیز  دـنک .  یگدیـسر  تشاد  هک  یعرازم  ارق و  هب  اجنآ  رد  هللادـبع  ات  تفر  ماش  هب  رفعج  نب  هللادـبع  شرـسمه  هارمه  یطحق  لاـس 

دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  ناسح )  تاریخ   ) باتک رد  زین  هنطلسلا  دامتعا  دش .  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  تشذگ و  رد  تدم  نآ  رد  مالسلا 
: 

اب رفعج  هللادبع  داتفا ،  قافتا  هنیدم  رد  هک  هعاجم  لاس  تسا .  ماش  يارق  زا  یکی  رد  تایاور  حصا  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تبرت  اما  )
هب هدـش و  شوخان  همظعم  يوناب  نآ  تساجنآ ،  يربک  بنیز  رازم  نونکا  هک  يا  هیرق  رد  فقوت  مایا  رد  دـش و  هناور  ماش  تمـس  هب  لایع 

(342  . ) تفر كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  ضرم  نآ 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  مشاه  ینب  هلیقع 

شوگ هب  زیزع ،  دازون  دلوت  ربخ  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترجه  ای 6  لاس 5  لوالا  يدامج  مجنپ  زور  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 
هیلع ارهز  همطاـف  ترـضح  شرتـخد  لزنم  هب  وا  رادـید  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

مالسلا هیلع  همطاف  منیبب )  ار  وا  ات  روایب  میارب  ار  تدازون  ناج ،  همطاف  مرتخد ،   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  همطاف  دوخ  رتخد  هب  دمآ و  مالـسلا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  داد .  شراوگرزب  ردپ  هب  هاگنآ  و  دز ،  هسوب  وا  ینتـشاد  تسود  ياه  هنوگ  رب  درـشف ،  هنیـس  هب  ار  شکچوک  دازون 

درک .  نتخیر  کشا  هب  عورش  تشاذگ و  وا  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  هدیشک  شوغآ  رد  ار  شزیزع  يارهز  دنبلد  دنزرف  هلآ 
لوسر ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  مردپ ،  دیسرپ :  ردپ  زا  دوب  تحاران  ادیدش  هکیلاح  رد  دش و  هنحـص  نیا  هجوتم  ناهگان  مالـسلا  هیلع  همطاف 

تـشونرس نم  ینتـشاد  تسود  رتـخد  نیا  وـت ،  نم و  گرم  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ما  هیرگ   : ) دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
رطاخ هب  ار  یگرزب  ياهتبیـصم  هچ  دوش و  یم  وربور  یکاندرد  تالکـشم  هچ  اب  وا  هک  تشگ  مسجم  مرظن  رد  تشاد ،  دـهاوخ  يراـبمغ 

زین یهاگ  دیـسوب ،  یم  ار  شزیزع  هداون  تخیر و  یم  کشا  مارآ  هک  یقیاقد  نآ  رد  دـنک ) یم  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اـب  دـنوادخ  ياـضر 
نیمه رد  تسیرگن و  یم  هریخ  هریخ  تشگ  یم  راد  هدـهع  ار  گرزب  یتلاسر  اهدـعب  هک  یموصعم  هرهچ  هب  هتـشادرب  وا  راـسخر  زا  هرهچ 

بنیز و رب  هک  سک  ره  ناج ،  همطاف  منامـشچ ،  ینـشور  نم و  نت  هراپ  يا   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  همطاف  شرتخد  هب  باـطخ  هک  دوب  اـج 
(343 ( ) دنک هیرگ  نیسح  نسح و  وا  ردارب  ود  رب  هک  دنهد  یم  وا  هب  ار  یسک  نتسیرگ  باوث  دیرگب  وا  بئاصم 

مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  يراذگ  مان 
راوگرزب مان  دنتفرگ .  یمن  یـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  نادـنزرف  يراذـگمان  رد  هاگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  همطاف  یلع و 

یلع زا  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  يراذگمان ،  رد  يرآ ،  تشاذگ .  گرزب  يوناب  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زین  ار  بنیز )  )
زین ادـخ  لوسر  دـتفا .  یمن  ولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  دریگ و  یمن  تقبـس  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 

ترضح رتخد  ود  زا  دروآ .  گرزب  يادخ  فرط  زا  نیما  لیئربج  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  كرابم  مسا  دراد .  قح  هتفگ  نامـسآ و  هب  مشچ 
یـضعب رد   ) دومرف ینکم  نسحلا  ما  هب  ار  وا  زین  دنا ،  هدیمان  مالـسلا  هیلع  يرغـص  بنیز  ار  يرگید  يربک و  بنیز  ار  یکی  مالـسلا ،  هیلع 

( دنا هتفگ  مه  موثلک  ار  وا  هک  دراد  تایاور 
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رایـسب لیماف  نیب  رد  هک  دـنیوگ  ار  همیرک  نز  نآ  هلیقع ،  نییبلاـطلا .  هلیقع  مشاـه و  ینب  هلیقع  دـنا :  هدرک  هلیقع  هب  بقلم  ار  ترـضح  و 
یلع و لآ  هدباع  هلماک ،  هلضاف ،  هملعم ،  ریغ  هملاع  هفراع ،  هقثوم ،  باقلا  اب  مالـسلا  هیلع  بنیز  دشاب .  دنمجرا  دوخ  نادناخ  رد  زیزع و 

دنا .  هدیمان  زین  البرک  نامرهق  ینعی  البرک  هلطب  ار  يو  هکنانچ  تسا ،  هدش  هتفگ  مه  هثدحم  و  تسا ،  فورعم  هریغ 
همهفم )  ریغ  همیهف  هملعم و  ریغ  هملاع  هللا  دمحب  تنا   : ) تسا هدومرف  شا  هرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  تفگش  يایور 
دنک :  یم  لقن  بتک  ریاس  بئاصملا و  رحب  زا  بهذملا ،  زارط  فلوم 

يدنت داب  مدید  باوخ  هادج ،  ای  درک :  ضرع  دمآ و  شدج  دزن  مالـسلا  هیلع  بنیز  و  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رمع  رخاوا 
رثا رد  میظع  تخرد  نآ  مدید  ناهگان  هک  متفرگ ،  اج  یگرزب  تخرد  هانپ  رد  داب  تدش  زا  نم  دومن و  كرات  ار  ایند  هک  تفرگ  ندـیزو 

 . دنک مه  ار  نآ  تخـس  داب  دـنت  زاب  دوب ،  تخرد  نامه  هخاش  هک  مدـناسر  رگید  تخرد  هب  ار  دوخ  دـش ،  هدـنک  اج  زا  داب  تخـس  راشف 
زا دـعب  یکی  مه  اهنآ  مدرب ،  هانپ  هدـنام  یقاـب  هخاـش  ود  هب  هاـگنآ  تسکـش .  مه  نآ  مدرب ،  هاـنپ  تخرد  نآ  رگید  هخاـش  هب  نآ  زا  سپ 

دش و نایرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدش .  رادیب  باوخ  زا  بارطـضا  تدش  زا  نم  و  دـنتفر ،  نیب  زا  ثداوح  داب  دـنت  رثا  رب  يرگید 
یلع تردـپ  یمود  هخاش  و  تسا ،  همطاف  ترداـم  نآ  لوا  هخاـش  و  مور ،  یم  امـش  ناـیم  زا  هک  متـسه  نم  گرزب ،  تخرد  نآ  دومرف : 

(344  . ) ددرگ یم  رات  هریت و  ناهج  اهنآ  نادقف  اب  هک  دنتسه  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نسح و  تناردارب ،  زین  رگید  هخاش  ود  مالسلا و  هیلع 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تدابع 

امئاد دناسر و  یم  حبـص  هب  دجهت  اب  ار  اهبـش  رثکا  يو  دوب .  ردپ  ردام و  ثراو  یگدـنب  تدابع و  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح 
بنیز هب  دـمآ ،  اه  همیخ  هب  عادو  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یناـمز  تسا :  هدـمآ  تیاور  رد  دومرف .  یم  توـالت  نآرق 

زا یـضعب  هتفگ  هب  نکم ،  شومارف  بش  زاـمن  رد  ارم  مرهاوخ  ینعی ،  لـیللا )  هلفاـن  یف  ینیـسنتال  هاـتخا  اـی   : ) دوـمرف مالـسلا  هیلع  يربـک 
همه نآ  اـب  شترــضح  مرحم  بـش 11  یتـح  دـشن ،  كرت  شرمع  لوـط  رد  مالـسلا  هـیلع  بـنیز  يراد  هدـنز  بـش  دـجهت و  نیخروـم : 

درکن .  شومارف  ار  هنسح  تنس  نیا  شارخلد ،  ياهتبیصم  نآ  ندید  یگتسخ و  یگدوسرف و 
تسا .  تدابع  لوغشم  هتسشن و  زامن  هماج  رد  ما  همع  مدید  بش  نآ  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح 

هب ماش  ات  البرک  زا  بعت  جنر و  ترثک  نآ  اب  مالسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  دومرف :  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  نینچمه 
 ، مدیسرپ ار  رما  نیا  ببس  تسا .  هلفان  زامن  ندناوخ  لوغـشم  هتـسشن  تلاح  اب  مدید  لزانم  زا  یکی  رد  اما  تشاد ،  مادقا  مایق و  بش  هلفان 
نآ هچ  مرادن ،  نداتسیا  تردق  یگنسرگ ،  تیاهن  زا  بشما  مهد و  یم  لاسدرخ  لافطا  هب  ار  دوخ  ماعط  هصح  هک  تسا  بش  هس  تفگ : 

دنتفرگ .  یم  تخس  تیب  لها  رب  رایسب  تخبدب  مدرم 
اروشاـع تضهن  دوب  هتفرگن  تروص  ماـش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ـالبرک  زا  مالـسلا ،  هیلع  يربـک  بنیز  هردـخم ،  اـیلع  تکرح  رگا  دـیاش 

دوب .  هدش  سردنم  وحم و  تدابع  نید و  هدنام و  ماجرفان 
مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  دهز 

 ، دوب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  دوجلا ،  رحب  شرهوش  هک  ینز  دوب .  زئاح  اراد و  ار  میلست  اضر و  هجرد  العا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 
يارب هتـشاد و  عمجت  فرـشلا  تیب  نآ  رد  هراومه  جـئاوح  باـبرا  دوب و  تمظع  لوا  هجرد  رد  كوـلم  اـفلخ و  لزنم  زا  دـعب  شا  هناـخ  و 

هاج و لام و  زا  درک و  رظن  فرـص  اهنآ  همه  زا  ادـخ  ياضر  بسک  يارب  لاح  نیا  اب  دـندوب -  رادربنامرف  هدامآ و  هتـسب ،  رمک  تمدـخ ، 
شردارب کمک  هب  دیشوپ و  مشچ  مشح  مدخ و  دالوا و  زا  زین  و  وا ) ياضر  اب  هتبلا ،   ) رهوش زا  یتح  دیـشوپ .  مشچ  یلک  هب  يویند  لالج 

لیان هیلاع  تاماقم  هب  هکنآ  ات  داد  تراسا  هب  نت  قح ،  تیاضر  بلج  يارب  دنک و  ترصن  ار  ادخ  نید  ات  تفاتش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(345  . ) دیدرگ
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هفوک  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  سرد  سلجم 
دوب دوخ  لزنم  رد  یـسلجم  ار  همرکم  نآ  تشاد ،  فیرـشت  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هک  یمایا  رد  دـسیون :  یم  يرئازج 
هیلع یلع  نینموـملاریما  نیب  نیا  رد  دوـمرف ،  یم  ار  ( 346  ) صعیهک ریـسفت  اهزور  زا  یکی  دومرف .  یم  ناـیب  نآرق  ریـسفت  اـهنز  يارب  هک 

نآ هدـید ،  رون  يا  دومرف :  موش .  تیادـف  هاتبا  ای  یلب  درک :  ضرع  ییامن ؟  یم  ار  صعیهک  ریـسفت  مدینـش  دومرف :  هدـش و  دراو  مالـسلا 
نایب هردخم  نآ  يارب  دش  یم  دراو  اهنآ  رب  هدنیآ  رد  هک  ار  یبئاون  بئاصم و  سپ  ربمغیپ .  ترتع  امـش  رب  هدراو  تبیـصم  رد  تسا  يزمر 

(347  . ) دش دنلب  همولظم  نآ  هیرگ  هلان و  دایرف  اهنآ  ندینش  اب  دومرف و 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تواخس  دوج و 

نامهیم يارب  یماعط  ایآ  همطاف ،  يا  دومرف :  هدـمآ و  هناخ  هب  ترـضح  نآ  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  يارب  ینامهیم  يزور 
رادیب مالـسلا  هیلع  بنیز  دشاب .  یم  بنیز  مرتخد  مهـس  مه  نآ  هک  تسا  دوجوم  ینان  صرق  طقف  درک :  ضرع  دشاب ؟  یم  امـش  تمدخ 
رتشیب لاـس  جـنپ  اـی  راـهچ  هک  تقو ،  نآ  رد  هک  یلفط  منک .  یم  ربـص  نم  دـیربب ،  ناـمهیم  يارب  ارم  ناـن  رداـم ،  يا  درک :  ضرع  دوب ، 

هار رد  ار  دوخ  یتسه  هک  ینز  دربب ؟  یپ  یمظع  يوناب  نآ  تمظع  هب  دـناوت  یم  یـسک  هنوگچ  رگید  دـشاب ،  وا  مرک  دوج و  نیا  هتـشادن 
هدوب دوج  تیاهن  رد  یتسیاب  درذگب  اهنآ  زا  دیامنب و  قافنا  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  رتزیزع  ناج  زا  نادنزرف  و  دـیامنب ،  لذـب  ادـخ 

(348  . ) دشاب
ماش  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  نیرفن  عیرس  رثا 

رهش زین  دندومن .  ماش  لخاد  دوب ،  دیزی  هرامالا  راد  هب  قرط  دعبا  هک  تاعاس ،  هزاورد  زا  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دیوگ :  خسان  رد  رهپس 
لوبط و نتخاون  هب  هدرپ ،  یب  هینغم ،  نانز  دـنتخیوایب و  رازاـب  هچوک و  ياـهراوید  هب  اـبید  راـگنرز و  ياـه  هدرپ  دـندرک و  تنیز  ار  ماـش 

دابکرابم رگیدمه  هب  مدرم  تشارفارب و  ناشیا  زا  لابقتـسا  يارب  مچرپ  تسیب  دـصکی و  دـیزی  دـندوب و  نابوک  ياپ  ناشفا و  تسد  فوفد 
دنداد .  رارق  دیع  ار  زور  نآ  دنتفگ و  یم 

نز راهچ  اب  اه  هزوجع  نآ  دنداد .  روبع  دنا  هتفگ  یم  ماجحلا  ما  ار  وا  هک  يا  هزوجع  رـصق  ياپ  زا  ار  هللا  لایع  فنخم ،  یبا  تیاور  هب  زین 
هرهچ یگنـس  اـب  دوب ،  عطاـس  وا  نیبـج  زا  روـن  هک  داـتفا  رهطم  رـس  نآ  هب  نوـعلم  نآ  مشچ  نوـچ  دوـب .  هتـسشن  هفرغ  نآ  ناـیم  رد  رگید 

ار دوخ  يور  هیرگ  هلان و  اب  تسنادب ،  نیا  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  هایلع  نوچ  تخیرب .  نوخ  هکنادنچ  تخاس ،  حورجم  ار  شکرابم 
ران لبق  ایندلا  رانب  اهقرحا  اهرـصق و  برخ  مهللا   : ) درک ضرع  تشادرب و  نیرفن  اعد و  هب  تسد  درک و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  دیـشارخب و 

هرخالا ) 
یمه داتفا و  نآ  رد  یـشتآ  دیدرگ و  مدهنم  دش و  ناریو  رـصق  نآ  تعاس  رد  دومرفب ،  اعد  نآ  نوچ  هک  يادخ ،  هب  مسق  دـیوگ :  يوار 

 ، تخاس هدـنکارپ  ار  شرتسکاخ  دـیزوب و  يداب  لاـح  نآ  رد  مه  و  دـیدرگ ،  رتسکاـخ  هرـسکی  هدـنامن و  وا  زا  یناـشن  هکنآ  اـت  تخوسب 
تسا .  هدوبن  یلها  یترامع و  یتمالع و  زگره  ایوگ  دنامن ،  ياج  رب  وا  زا  يرثا  هکنادنچ 

ماش  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  ییارس  هیثرم  هباطخ و 
شیپ رد  ار  ادهـشلادیس  ترـضح  رـس  دیـسر و  ماش  رازاب  هچوک و  رد  مالـسلا  هیلع  نوتاخ  بنیز  بانج  نوچ  دـیوگ :  بئاـصملا  رحب  رد 

هلک هب  مدق  دنچ  ره  رد  كرابم  رس  نآ  دنتخاون و  یم  روبنط  يان و  دندومن و  یم  رورس  يدنسروخ و  راهظا  ماش  مدرم  دیدب و  دوخ  يور 
کنیع ضمغت  انیلع و ال  رظنا  هاخا  ای   : ) دومرف دیـشکرب و  لد  زا  یهآ  هردـخم  نآ  تشگ ،  یم  ملکتم  میظعلا )  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  (ال 
يادص نوچ  هردخم  نآ  انعم . ) یلاعت  هللا  ناف  يربصا ،  هاتخا  ای   : ) دومرف درک و  ملکت  كرابم  رـس  لاح  نیا  رد  يدـعلا )  نیب  نحن  انع و 

یلـص ربمغیپ  دالوا  لتق  هب  انامه  دومحمان ،  هورگ  يا  هک :  درک  باطخ  موق  نآ  هب  هنابات  یب  دـمآ و  شوج  هب  شتریغ  رحب  دینـش  ار  ردارب 
دیتسه و ناداش  دوخ ،  رهش  نییزت  و  ناج ،  سنا و  دیس  مرح  نارتخد و  نداد  شدرگ  و  تشهب ،  لها  ناناوج  دیـس  دوخ و  هلآ  هیلع و  هللا 
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رب درگنن و  تمحر  رظن  هب  امـش  رد  زگره  رابج  دنوادخ  هک  مراودیما  دیرامـش ؟  یم  مالـسا  لها  زا  ار  دوخ  اذـه  عم  دـینک و  یم  تاهابم 
دیاشخبن .  امش 

مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تامارک  زا  یخرب 
هک تسا  هبیط  هرجـش  نآ  زا  یگرب  يو  هکنآ  هچ  تسا ،  تمارک  اپارـس  ـالوصا  مالـسلا  هیلع  يربـک  بنیز  دوـجو  هـک  تـسناد  دـیاب  ـالوا 
 ، همه نیا  اب  تسا .  هدوب  تمارک  اپارس  هک  دهد  یم  تداهـش  دوخ  وا  یناگدنز  تایح و  هدنورپ  ایناث  امـسلا ، ) یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  )

مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  نایعیش  بولق  ریونت  نابحم و  مشچ  ییانشور  يارب 
هیلع تیب  لها  ماـقم  ناـش و  اـت  داد  ناـشن  درم  نآ  هب  ار  بیغ  زا  يا  هولج  بنیز  ترـضح  نآ ،  رد  دـش و  رکذ  اـقوف  هک  هصق  نیمه  لوا : 

دنسانشب .  ار  مالسلا 
داتفا روکذم  نیشیپ  تاحفص  رد  هک  وا ،  رصق  يروف  نتفرگ  شتآ  ندش و  بارخ  ماجحلا و  ما  قح  رد  وا  ياعد  تباجا  مود : 

تسا .  هدش  رکذ  خیرات  رد  هک  تشاد  مان  نسحم  هک  یلفط  طقس  دوب و  سم  ندعم  هک  نشوج  لبج  ناتساد  موس : 
تکاس دومرف  هک  یماگنه  دنا :  هتـشون  هکنانچ  تادامج ،  رد  یتح  هفوک ،  رازاب  رد  هبطخ  تئارق  ماگنه  سوفن ،  رد  وا  فرـصت  مراهچ : 

درواینرب ادص  رگید  نارتش  ياهگنز  دش و  سبح  اه  هنیس  رد  اهسفن  دیوش ، 
 . هملعم ریغ  هملاع  هللادمحب  تنا  همع  ای   : ) دومرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یهاوگ  هب  هردخم ،  نآ  ملع  ندوب  یندل  مجنپ : 

. . (
تساوخ يزینک  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  دیزی ،  سلجم  رد  هک  یسک  قح  رد  وا  نیرفن  تباجا  مشش : 

وا ندش  دلوتم  تیفیک  متفه : 
تسا هریرح  خبط  تیاکح  متشه : 

تئارق دیزی  سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هیما ،  ینب  تنطلـس  لاوز  تعرـس  و  مالـسلا ،  هیلع  توبن  تیب  لها  راثآ  ياقب  زا  نداد  ربخ  مهن : 
تسا .  یتمارک  دوخ  ییاهنتب  هبطخ ،  نآ  روش  رپ  تالمج  اویش و  ظافلا  هک  درک ، 

روطـسم زین  لـتاقم  بتک  رگید  راـحب و  رد  هدرک و  تیاور  یفاـک  هضور  رد  ار  نآ  ینیلک  مالـسالا  هقث  هک  تسا  هضف  ریـش و  هصق  مهد : 
تسا . 

 . تسا هدمآ  خیراوت  رد  هک  مشچ  دوبک  درم  نا  هب  وا  نیرفن  و  اه ،  همیخ  ندز  شتآ  عقوم  رد  تسا  هردخم  نآ  ياعد  تباجتسا  مهدزای : 
زا راحب  زا  روکدم ،  باتک  رد  يدقن ،  رفعج  خیـش  هاگلتق .  يدوگ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیئربج و  وا  ندید  مهدزاود : 

دید و ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هاگلتق  رد  بنیز ،  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
درب یم  ورف  ار  امش  نیمز  دنک  نیرفن  رگا  امش  رب  ياو  تسا ؟  نایرگ  ادخ  ربمغیپ  دینیب  یمن  رگم  رگـشل ،  يا  دومرف  دیزی  هاپـس  هب  باطخ 

لیئربج هدـهاشم  دـندومن .  نونج  رب  لـمح  ار  نآ  هکلب  هدرکن ،  يو  فرح  هب  ییاـنتعا  نالدگنـس  نآ  هک  اـسوسف  دـیامن .  یم  كـاله  و 
تسا .  هدمآ  خیرات  رد  زین  هردخم  نآ  طسوت 

دنک :  یم  تیاور  حرش و  نیا  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  زا  ار  یتمارک  مالسلا  راد  رد  يرون  همالع  مهدزیس : 
مـشچ درد  ضرم  هب  درجورب  رد  تسا  هدومرف  هدوب ،  ملع  رد  نیخـسار  لیاضف و  بابرا  ناگرزب  زا  هک  يدابآ ،  ناطلـس  رقاب  دـمحم  دـیس 
تدش مشچ  ضرم  دندروآ .  دابآ  ناطلـس  هب  ارم  اجنآ  زا  دندمآ .  زجاع  هجلاعم  زا  بط  ياملع  هک  يدـح  هب  تخـس  رایـسب  مدـش ،  التبم 

ار رهـش  يابطا  یماـمت  تفرب و  نم  زا  مارآ  باوخ و  مشچ ،  درد  تدـش  زا  دوبن .  ناـیامن  مشچ  یهایـس  رگید  دومن و  رایـسب  مرو  درک و 
زور .  لهچ  یخرب  تسا و  هجلاعم  جاتحم  هام  شش  ات  دنتفگ  یم  یضعب  و  هجلاعم ،  زا  دندومن  زجع  راهظا  همه  دندروآ و  نم  يارب 

هب ناتسود  زا  یکی  هکنیا  ات  مدش ،  مومهم  نارگن و  هداعلا  قوف  دش و  گنت  نم  رب  هلـصوح  هدومن  هتـسخ  هدرـسفا و  ارم  حور  تانایب ،  نیا 
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یشکب همرس  البرک  كاخ  زا  هچنانچ  و  ایب ،  نم  اب  متسه  رفـس  مزاع  نم  و  يوش ،  فرـشم  ترایز  هب  افـشتسا  يارب  تسا  رتهب  تفگ :  نم 
 ، مدرک عوجر  بیبط  هب  نوچ  دـهدب .  هزاـجا  بیبـط  رگم  منک ؟  تکرح  مناوت  یم  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  شمتفگ :  تفاـی .  یهاوخ  اـفش 

مورحم هدـید  زا  یلکب  هک  دیـسر  یهاوـخن  مود  لزنم  هب  دـش و  یهاوـخ  اـنیبان  هرـسکی  ینک  تکرح  رگا  و  تسین ،  زیاـج  زگره  تـفگ : 
متشگرب .  هناخ  هب  نم  تفر و  نم  قیفر  دش .  یهاوخ 

دوخ انمض  و  دشخبن ،  افش  ادخ  يایلوا  هناخضیرم  ادهش و  لتقم  البرک و  كاخ  زج  ارت ،  ضرم  تفگ :  دمآ و  نم  ناتسود  زا  رگید  یکی 
افـش مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تبرت  زا  اهنت  دـندنام ،  زجاع  ما  هجلاـعم  زا  اـبطا  همه  مدوب و  بلق  شپط  هب  ـالتبم  لاـس  هـک 9 داد  حرش 

نک .  تکرح  هللا  یلع  الکوتم  يراد  لیم  هچنانچ  دش ،  لصاح 
همه دمآ .  درد  هب  پچ  مشچ  درد  راشف  زا  هک  دـمآ  درد  هب  مشچ  نانچ  درک و  تدـش  ضرم  مود  لزنم  رد  مدرک و  تکرح  لکوت  اب  نم 

 ، متفر باوخ  رد  تفرگ ،  مارآ  درد  دش و  رحس  ماگنه  نوچ  ینک .  تعجارم  هک  تسا  رتهب  دنتفگ :  اقفتم  هدرک و  تمالم  ارم  نیبحاصم 
ار وا  هعنقم  هشوگ  مدش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  مدـید .  ایور  ملاع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  يرغـص  هقیدـص  همرکم  ایلع  ترـضح 
ار هعقاو  نآ  تشادن و  یقرف  چیه  مرگید  ملاس  مشچ  رد  يدرد  یملا و  چیه  رگید  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  مدیـشک و  دوخ  مشچ  رب  هتفرگ 

نیا و  تسین ،  امش  مشچ  ود  نیب  یقرف  چیه  و  مینیب ،  یمن  يدرد  راثآ  ام  دنتفگ :  یم  دندرک و  یم  هاگن  نم  مشچ  هب  اهنآ  متفگ ،  اقفر  هب 
(349  . ) مدرک لقن  راوز  ریغ  راوز و  زا  اقفر  همه  يارب  دوب  هتشگ  رهاظ  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  زا  هک  ار  تمارک 

ناراودیما هار  ای  تالسوت  باتک  زا  ار  نآ  همجرت  ام  هتشون و  یبرع  نابز  هب  قداص ،  یقت  دمحم  خیـش  جاح  هک  تسا  يا  همان  مهدراهچ : 
میا :  هتفرگرب 

یم میدقت  هک  دسیون  یم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هعیش  زا  نینموم  مامت  هب  دوخ و  بطاخم  هب  دورد  مالـس و  زا  دعب  هل  مظعم 
يوناب مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  همرکم  ایلع  زا  تمارک  نآ  دشابن و  وا  رد  يا  هبهـش  کش و  هنوگچیه  هک  ار  یتمارک  وت  يوس  هب  مراد 

یقتم و حـلاص و  یمدرم  نادــناخ  زا  ( 350  ) نادـیز هیزوـف  ماـن  هب  ینز  هک  تسا  نیا  هیـضق  نآ  و  تـسا .  تـما  هـتفرگرب  ملاـع و  ناوناـب 
هب لسوتم  يارج  لمع  ناونع  هب  هک  ییاجب  اـت  دـش  یناـمرد  یب  ياـپ  درد  هب  ـالتبم  هیوج  ماـن  هب  لـماع  لـبج  يارق  زا  یکی  رد  راـکزیهرپ 

هکنیا رگم  دوبن  تکرح  هب  رداق  چیه  دما و  دـیدپ  يو  ياپ  قاس  واهنآر  رد  یتسـس  هک  دـش  يا  هجیتن  یلو  دـیدرگ  ددـعتم  ياهناتـسرامیب 
نیا هب  مادم  درک و  یم  ربص  لاح  نامه  هب  دش و  نیشن  هناخ  مامت  لاس  لصا 25  نیمه  يور  تفر و  یم  هار  تسد  ود  کمک  هب  هتسشن و 

ناردارب و راـچان  هتفر  ردـب  وا  تسد  زا  ربـص  ناـنع  دوب و  هدـمآ  هوتـسب  ضرم  زا  رگید  وا  یلو  دیـسر  ارف  اروشاـع  هکنیا  اـت  دوب  یم  لاـح 
رد مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دنور  یم  رامـش  هب  نینموم  بایطا  زا  هک  ار  دوخ  نارهاوخ 

تیانع لیذ  هب  لسوت  رثا  رد  ات  هدرب  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دـنور  یم  ماـش 
دیآردب .  روبزم  يراتفرگ  زا  هتفای و  افش  مالسلا  هیلع  یلع  ياربک  رتخد 

ترـضح تسانب  رگا  میربب و  ماش  هب  لاـح  نیا  اـب  ار  وت  هک  تسین  نسحتـسم  اعرـش  هک  دـنتفگ  دـنتفریذپن و  ار  يو  داهنـشیپ  ناردارب  یلو 
دراد ناکما  وا  يارب  يراد  رارق  تا  هناخ  رد  هک  اجنیمه  دهد  افش  ار  وت  مالسلا  هیلع  بنیز 

زا یکی  رد  هک  نیا  اـت  درک  هشیپ  يرتـشیب  ربـص  درپـس و  ادـخ  هب  ار  دوخ  يو  راـچان  دوزفا  یم  ناـنآ  راذـتعا  رب  درک  ارـصا  هچ  ره  هیزوـف 
ود کمک  هب  هتـسشن و  لاح  هب  هیزوف  دوب ،  اپ  رب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  تهج  ییازع  سلجم  یگیاسمه  رد  اروشاع  ياهزور 

نایاپ زا  دـعب  هکنیا  ات  هدرک  يرایـسب  هیرگ  تسج و  لـسوت  درک و  اـعد  درک و  عامتـسا  ظاـعو  تاـنایب  زا  تفر ،  هیاـسمه  هناـخ  هب  تسد 
حبـص کیدزن  هکنیا  ات  دیباوخ  هضیرف  يادا  زا  دعب  لسوت  هب  هجوت  هیرگ و  لاح  نامه  هب  دش و  بش  دمآ  هناخ  هب  روبزم  لاح  هب  يرادازع 

هک دش  یتسد  هجوتم  انثا  نیا  رد  درب .  یم  رـس  هب  رجف  عولط  راظتنا  هب  وا  دوب و  هدشن  علاط  رجف  زونه  یلو  دناوخب  حبـص  زامن  ات  دش  رادیب 
هیزوف يا  زیخرب  هیزوف  ای  یموق  دیوگ :  یم  يرفن  کی  هتفرگ و  ار  يو  چم  يالاب 
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یب هدش  هتـشادرب  وا  زا  هک  يدنب  ياپ  لاقع و  زا  داتـسیا و  دوخ  مدق  ود  هب  تساخرب و  يروف  تسد  نآ  کمک  نخـس و  نیا  ندینـش  اب  وا 
قاطا نامه  رد  هک  شردام  هب  درک  ور  سپ  دیدن ،  ار  يدحا  درک  پچ  تسار و  هب  یهاگن  تقو  نآ  دیدرگ .  لاحشوخ  رورـسم و  هزادنا 
نوریب شردام  دزن  زا  سپـس  دش ،  توهبم  دید  لاح  نآ  هب  ار  وا  شردام  هک  یتقو  نتفگ  هللا  الا  هلاال  ربکا و  هللا  هب  درک  انب  دوب و  هدیباوخ 

يو يوس  هب  رهاوخ  يادص  ندینش  اب  شناردارب  هکنیا  ات  درک  دنلب  هللاالا  هلاال  ربکا و  هللا  هب  دوخ  يادص  تفر و  هناخ  زا  جراخ  هب  دیود و 
تاولص زین  نانآ  دندش و  رادربخ  ناگیاسمه  هاگنآ  دندرک .  دنلب  تاولص  هب  ادص  دندید  هبقرتم  ریغ  لاح  نآ  هب  ار  يو  نانآ  یتقو  دندمآ 

ره زا  مدرم  دندش و  رادربخ  زین  رواجم  يارقو  دالب  ریاس  هدیسر و  رهش  مامت  هب  مک  مک  ربخ  نیا  دنتشاد .  يراج  نابز  رب  ریبکت  لیلهت و  و 
دورد مالس و  سپ  دوب .  کیدزن  رود و  مدرم  دنر  دنیآ و  زکرم  وا  هناخ  بترم  دنتسج و  یم  كربت  دندمآ و  یم  هعقاو  ندید  يارب  بناج 

داب .  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  یحو  بتکم  هتفای  تیبرت  رب  نایاپ  یب 
يدنه رتخد  يافش  مهدزناپ : 

ماش رد  ار  ترضح  نآ  رهطم  هعقب  نحـص و  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرح  یـشاب  یلوتم  هک  یعقوم  تسا :  روطـسم  بتک  زا  یکی  رد 
زا دـمآ و  يدـنه  درم  کـی  يزور  داد .  یم  ضبق  اـهنآ  هب  وا  دـندروآ  یم  تاروذـن  ترـضح  نآ  يارب  فارطا  زا  مدرم  درک ،  یم  ریمعت 

دوخ تجاح  هب  رگا  هک  منک  یم  دـهع  نالا  نم  تفگ :  درک و  کـمک  تساوخرد  دوخ  لکـشم  لـح  يارب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 
ناتسودنه کناب  رد 24  نم  اریز  دنک ،  زواجت  رانید  نویلیم  کی  زا  نآ  ياهب  هک  میامن  هیهت  ناشن  رهاوج  حیرـض  کی  اصخـش  مدیـسر ، 

روتسد نم  هک ،  دیسر  یشاب  یلوتم  هب  نومـضم  نیا  هب  وا  زا  یفارگلت  هک  دیـشکن  یلوط  تفر .  توریب  رهـش  فرط  هب  سپـس  مراد .  مهس 
اب سلجم  کی  امش  میروآ و  یم  اجنآ  هب  یصاخ  تافیرشت  اب  ار  روبزم  حیرـض  زور  نالف  مدرک ،  رداص  ار  یناشن  رهاوج  حیرـض  تخاس 

دینک .  مهارف  کناب  نالف  زا  نم  هنیزه  هب  يا  هقباس  یب  هوکش 
قطن اصخش  يدنه  صخش  دندروآ .  تیمها  اب  لفحم  نآ  هب  ناتسودنه  زا  یصاخ  مسارم  اب  ار  سدقم  حیرض  دیسر  ارف  دوعوم  زور  نوچ 

دوب :  نینچ  نآ  دافم  هک  دومن ،  يروآ  تفگش 
تدم نیا  رد  دوشن و  تفای  ناتـسودنه  رد  نم  زا  رتدنمتورث  يدرف  دیاش  هکنآ  اب  دوب ،  جلف  اپ  ود  ره  زا  زارد  نایلاس  هک  مراد  يرتخد  نم 

يو زا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ترایز  هب  هکنآ  ات  درکن ،  يدوس  چـیه  مدرک ،  فرـصم  وراد  مدروآ و  بیبط  متـسناوت  هچ  ره 
اجنآ رد  متفر و  توریب  هب  لسوت  نیا  یپ  رد  مدومن .  رذـن  ناشن  رهاوج  حیرـض  کی  دوخ  هیبص  يافـش  يارب  مدرک و  کـمک  تساوخرد 
هیلع بنیز  ترـضح  صاخ  هجوت  کیدزن ،  زا  مدـناسر و  نطو  هب  ار  دوخ  اذـل  دـش .  هداد  نم  سد  هب  مدـنزرف  یتمالـس  تراشب  فارگلت 

نآ ناگتفیش  تبحم  دایدزا  ثعاب  رامش و  یب  يا  هدع  ندش  هعیش  ببس  نیمه  مدرک و  هدهاشم  دوب ،  هتفای  افش  یلکب  هک  ار  وا  هب  مالـسلا 
(351  . ) دیدرگ ترضح 

دیرگ  یم  نوخ  مالسلا ،  هیلع  بنیز  ترضح  شا ،  همع  تبیصم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
هیلع نامز  ماما  يالاو  رـضحم  هب  فرـشم  باوخ  رد  دـیوگ :  هدوب  داهز  دابع و  هلمج  زا  هک  يزیربت ،  ناوخ  هضور  یلعناطلـس ،  الم  جاح 

ءاسم و ال احابـص و  کنبدـن  الف   : ) دـیامرف یم  هک  تسا  هدـش  رکذ  هسدـقم  هیحان  ترایز  رد  هچنآ  انالوم  مدرک :  ضرع  مدـش ،  مالـسلا 
تسا ؟  حیحص  امد ) عومدلا  لدب  کیلع  نیکب 

یلب دندومرف : 
مالـسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیـصم  ایآ  تسا ؟  مادـک  دـینک  یم  هیرگ  نوخ  کشا ،  ياـج  هب  نآ  گوس  رد  هک  یتبیـصم  نآ  مدرک :  ضرع 

تسا ؟ 
درک .  یم  هیرگ  نوخ  تبیصم ،  نیا  رد  مه  وا  دوب  هدنز  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  رگا  هن .  دندومرف : 

تسا ؟  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ : 
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درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  زین  وا  دوب  تایح  رد  مه  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  رگا  هکلب  هن  دندومرف : 
تسا ؟  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  تبیصم  دبال  متفگ : 

درک .  یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  دوب ،  تایح  رد  رگا  مه  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هن  دندومرف : 
تسا ؟  تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدیسرپ : 

(352  ) تسا مالسلا  هیلع  بنیز  يریسا  تبیصم  نآ  دومرف : 
لسوت  شرافس و 

دندرک :  لقن  دندوب ،  قارع  رد  ربنم  لها  يایقتا  زا  هک  ییارماس  نیسح  خیش  ياقآ  زا  نارهت ،  نکاس  هیوبیس ،  دمحا  ازریم  جاح  هللا  تیآ 
ادـیپ یلاح  تسین .  يدـحا  نم  زا  ریغ  مدـید  متفر .  سدـقم  بادرـس  هب  رـصع  فرط  يا  هعمج  زور  مدوب  فرـشم  ارماس  رد  هک  یمایا  رد 

نایعیش و هب  دومرف :  یسراف  هب  هک  مدینش  رس  تشپ  زا  ییادص  لاح  نا  رد  مدش .  هیلع -  هللا  تاولص  رمالا -  بحاص  ماقم  هجوتم  هدرک و 
(353  . ) دنادرگ کیدزن  ارم  جرف  هک  دنهد  مسق  اهیلع -  هللا  مالس  بنیز -  ترضح  ما  همع  قح  هب  ار  ادخ  هک  دییوگب  ناتسود 

دوبن  بنیز  رگا 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناشن  مان و  یب  هبعک 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامالا  راد  ناما  یب 

البرک زا  ناشن  کی  ره  ایبنا  دنداد  هچرگ 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناشن  یب  مه  البرک 

دش زاغآ  ریدغ  زک  عیشت  خرس  بتکم 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نابساپ  یب  دبا  ات 

تفرگ ناج  نادیهش  نوخ  زا  هک  نآرق  بتکم 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نانچمه  كرحت  یب 

اه هنتف  ریسم  رد  تیودهم  ناوراک 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناوراک  ریما  یب 
شیوخ ربص  اب  دوب  وا  نآرق  ماکحا  يرجم 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نارمکح  یب  قح  نید 
ادج ار  يدیزی  زا  ینیسح  مالسا  درک 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناماوت  لطاب  قح و 
اهرکف لطاب  قح و  ریسم  ياسانش  رد 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامگ  ردنا  نامگ  یب 
يدمحا ياه  هلال  زا  البرک  ناتسلگ  دش 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نازخ  رد  ناتسلگ  نیو 
نیسح خرس  تضهن  زورف  ملاع  هلعش 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناهن  رتسکاخ  ریز 
نوخ تشد  ناگنشت  بل  یمولظم  هلان 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامز  هاگولگ  رد 
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تشون ارحص  رب  هک  ار  يزمر  هللاراث  نوخ 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناج  هب  یماکان  غاد 

تسوا راثیا  بنیز و  زا  تسه  هچ  ره  ( 354 ( ) دیوم  ) يا
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناوتان  یتسه  ناج 

مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  تافو 
هدیمخ و شدق  هک  تسیرگب  نادنچ  مایا ،  تنحم  ماش و  جنر  البرک و  هعقاو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  دیوگ :  بئاصملا  رحب  رد 

دیشک .  يارس  رگید  هب  تخر  ات  تسیزب  نزحلا  مئاد  دیدرگ ،  دیفس  شناوسیگ 
هب لالم  رپ  يارس  نیا  زا  هبیط ،  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  زا  هام  راهچ  زا  دعب  مالـسلا ،  هیلع  موثلک  ما  هردخم  هایع  دیوگ :  زین 

شردام مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایع  یبش  تشذگب ،  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تافو  زا  زور  داتـشه  یتقو  تسویپ .  لازیال  دنوادخ  تمحر 
ار هردخم  نآ  دندمآ و  هک  ینامز  تفرب .  شوه  زا  ات  درزب  شیوخ  تروص  رس  رب  تسیرگب و  رایـسب  دش  رادیب  نوچ  دید و  باوخ  رد  ار 
هب هردخم  نآ  متام  رد  لوتب ،  هیرذ  لوسر و  لآ  تقو  نیا  تسا .  هدرک  زاورپ  نانج  راسخاش  هب  وا  سدـقم  حور  دـندید  دـنداد ،  تکرح 
 ، بجر مهدراهچای   ) ناضمر مهد  رد  زادگناج ،  هعقاو  نیا  و  دش .  اپرب  تمایق  بوشآ  اروشاع و  هودنا  ییوگ  هکنادنچ  دـندمآ  رد  يراز 

دروم هنس 62  رد  هردخم  نیا  تافو  داد .  يور  يرجه  لاس 62  زا  تایبنیز )  رابخا  باتک  رد  هنس 277  رد  یفوتم  هباسن  یلدیبع  لوق  ربانب 
زین یـضعب  دـش ،  رکذ  هک  یلوق  ود  رب  هتـشذگ  و  دراد ،  دوجو  فالتخا  ناخروم  نیب  يو  تافو  زور  خرات  رد  یلو  تسا ،  ناگمه  قافتا 

رومالا .  قئاقحب  ملعا  هللا  و  دنا ،  هتسناد  بجر  هام  مجنپ  هبنشکی  بش  رد  ار  وا  تافو 
مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  نادنزرف 

دمحم ربکالا و  نوع  یلع و  هلمج ،  نآ  زا  تسا :  هدوب  ددعتم  نادنزرف  ار  رفعج  نب  هللادبع  دیوگ :  صاوخلا  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبس 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  نطب  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  بنیز  ترضح  نانآ  ردام  هک  دنـشاب  یم  موثلک  ما  سابع و  و 

تسا .  هدوب  هلآ  هیلع و 
درامش .  یم  مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  نطب  زا  ار  ربکالا  رفعج  فراعملا ،  باتکرد  زین  هبیتق  نبا 

هیلع ارهز  همطاـف  شرداـم  زا  هدوب و  نسحلا  ما  وا  تینک  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  رتـخد  يربـک  بنیز  دـیوگ :  بلاـطلا  هدـمع  فـلوم 
مه ریغ  سابع و  نوع و  یلع و  دمآ و  رد  بلاطیبا ،  نب  رفعج  نب  هللادبع  شمع ،  رـسپ  حاکن  هلابح  هب  يو  دـنک .  یم  تیاور  لقن  مالـسلا 

دمآ .  دیدپ  يو  زا 
رفعج و یلع و  تفر و  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  يارـس  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هک :  میناوخ  یم  يرولا  مـالعا  رد 

دنک یم  تیاور  شردام  زا  يو  دیدرگ .  دلوتم  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ربکالا و  نوع 
تسا .  هدوب  رتخد  کی  رسپ و  راهچ  رفعج  هللادبع  زا  ار  مالسلا  هیلع  بنیز  دیوگ :  راصبالا  رون  رد  یجنلبش 

هدمآ خسان  ردو  دنتـسه .  تکرب  فرـش و  بابـسا  دالب ،  راصما و  رد  ترثک  تدع و  لامک  رد  نونکات  هردخم  نآ  هیرذ  دـیوگ :  یم  زین 
تداهـش عیفر  هجرد  هب  البرک  نیمز  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  اهنآ  ردام  هک  دـمحم ،  شردارب  هللادـبع و  نب  نوع  تسا : 

دندیسر . 
مالسلا  هیلع  بنیز  نفد  لحم 

دراد :  دوجو  رظن  هس  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  نفد  لحم  هب  عجار 
عیقب ناتسربق  رد  ینعی  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نادناخ  روبق  رانک  رد  هرونم ،  هنیدم   . 1

رصم هرهاق   . 2
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و درادن ،  نیمخت  سدح و  زجب  یکردم  چیه  ارهاظ  لوا ،  لوق  قشمد  هطوغ  هقطنم  رد  عقاو  هیوار )   ) هیرق رد  روهـشم  فورعم و  ماقم   . 3
هچنانچ تسا ،  هدرک  تعجارم  هنیدـم  هب  ـالبرک  هثداـح  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  نوچ  هک  تسا  یلاـمتحا  هیرظن  نیا  رب  ینتبم 
ربمغیپ نادناخ  هاگمارآ  عیقب  رد  یعیبط  روط  هب  زین  هدرک و  تلحر  ایند  زا  هنیدـم  رد  یعیبط  روط  هب  دـشاب ،  هدـماین  شیپ  يا  هزات  دادـیور 

تسا .  هدش  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تسین تسد  رد  یتسرد  كردم  دشاب ،  رصم  هک  زین ،  مود  لوق  دروم  رد 

عقاو ماش ،  هطوغ  هقطنم  زا  هیوار  هیرق  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ربق  هک  دوش  یم  تباث  موس  لوق  رابتعا  قوف ،  لاوقا  فیعـضت  اـب 
رتخد مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مان  هب  یهوکـشاب  رایـسب  دقرم  هاگراب و  اجنآ  رد  دناد .  یم  قشمد ،  یقرـش  بونج  يرتمولیک  تفه  رد 

هب خـیرات  زا  هچنآ  تسا .  هدوب  نایعیـش  ریغ  یتح  نایعیـش و  تیب و  لها  ناتـسود  رازم  هراومه  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
رسمه هسیفن ،  هدیـس  راوگرزب  يوناب  اریز  تسا ،  هدوب  دوجوم  زین  مود  نرق  رد  یتح  هک  تسا  رازم  نیا  يانب  رایـسب  تمدق  دیآ  یم  تسد 

(355  . ) تسا هدمآ  رهطم  دقرم  نیا  ترایز  هب  مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  نمتوم  قاحسا 
دنرادازع  نایکالفا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تلحر  زور 

لقن یلعم  يـالبرک  رد  رمحا  تیربک  فلوم  يارب  هنس 1319  رد  یلعم  يالبرک  رواجم  یناهفـصا  هللا  دسا  دیـس  جاح  لیلج  هقث  ملاع  دیس 
ناش همع  تافو  زور  زا  دومرف  يو  هب  باوخ  ملاع  رد  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) ناـمز ماـما  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  هک  درک 
یم هیرگ  دنناوخ و  یم  تسا  هدناوخ  هفوک  رد  هک  ار  هردخم  نآ  هباطخ  دـنوش و  یم  عمج  اهنامـسآ  لها  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 

(356  . ) دوشن هتسسگ  رگیدکی  زا  ملاع  هزاریش  هک  دننادرگ  تکاس  ار  نانآ  دیاب  ترضح  و  دننک ، 
رادقم نآ  هک  دنک ،  یم  لقنار  ینالوط  یناتـساد  مارحلا  مرحم  همتت  یف  مایالا  عیاقو  باتک  رد  ینابایخ  یلع  الم  موحرم  راوگرزب  ملاع  زین 

میروآ .  یم  اجنیا  رد  دشاب  یم  قوف  نایرج  هب  طوبرم  هک  ار  نآ  زا 
هتفر شیپ  دنتسه .  یلاح  هتفشآ  لامکرد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ایور  ملاع  رد  دیوگ :  یم  يوار 

رد هلاس  همه  هدرک ،  تافو  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ما  همع  هک  يزور  زا  هک ،  نادـب  دـندومرف  مدومن .  لاوس  ناشیا  لاح  زا  مدرک و  مـالس 
هیرگ دنناوخ و  یم  هدرک  نایب  هفوک  رازاب  رد  هک  ار  هردـخم  نآ  هبطخ  دـنریگ و  یم  سلجم  اهنامـسآ  رد  هکئالم  هردـخم  نآ  تافو  زور 

نم نونکا  دوب و  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  تافو  زور  زورما  میامن .  تکاس  هیرگ  زا  ار  اهنآ  مورب و  دـیاب  نم  هک  يروط  هب  دـنیامن ،  یم 
ما هدومن  تعجارم  سلجم  نآ  زا 

تـسناوت هاتوک  تدـم  نیمه  رد  اما  تسیزن ،  مین  لاسکی و  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز 
دهد .  رییغت  ار  خیرات  ریسم 

هیلع بنیز  راک  هجیتن  هک  تشذگن  زارد  ینامز  تفاین و  یماود  يزوریپ  هدـییاپن  يرید  هیما  ینب  يداش  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  مادـقا  اب 
دش .  یهتنم  نایوما  يدوبان  تسکش و  هب  مالسلا 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  هک  یی  ینامداش  يور  رب  درک  ساسحا  دیزی  هک  دوب  هتفرن  ماش  زا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  زونه  يرآ ، 
لدبم تخـس  ینامیـشپ  هب  هک  اجنآ  ات  ددرگ ،  یم  دیدش  كدنا  كدـنا  نآ  یگریت  دوش و  یم  هدیـشک  يا  هریت  هدرپ  تسا  هداد  تسد  وا 

(357  . ) درکن اهر  ار  وا  نابیرگ  يو ،  رمع  هدنام  یقاب  لاس  هس  رد  دش و 
یتفگ یم  شاف  يدید  هک  ره  ار  شندرک  ملکت 

دراد ناسل  یط  رد  هک  ایوگ  يردیح  ناسل 
بش زامن  کلذ  عم  هدمآ ،  دراو  مالسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  رب  هک  تقشم  تبیصم و  همه  نآ  اب  تسا  هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح 

هب نیرخآ  عادو  رد  هک  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ابع  لآ  سماخ  ترـضح  شیامرف  تفرعم  لها  يارب  تسا  سب  دشن .  كرت  وا  زا 
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 ( لیللا هلفان  یف  ینیسنتال  هاتخا  ای   : ) دومرف مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ 
(358  . ) هدش هدباع  هب  بقلم  هدش  لئان  هیهانتم  ریغ  تاماقم  هب  تادابع  زا  نوچ  همرکم  نیا 

تشاذگ  مه  يور  ار  اهمشچ  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  لباقم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ترـضح مظعا ،  هللا  یلو  مان  هب  هک   ) مق نارکمج  سدقم  دجـسم  هب  يدنچ  راکتیانج ،  مادص  طسوت  مق  نارابمب  مایا  رد  دیوگ :  هدنراگن 

فیرش ناکم  نآ  زا  يزور  مدوب .  هدش  هدنهانپ  تسا )  هدش  انب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ،  ماما  يرکـسعلا ،  نسحلا  نب  هجح 
هللا تیآ  كرابم  رـضحم  هب  سپـس  هدـمآ و  مق  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  همیرک  مالـسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  مرح  ترایز  يارب 

یـشعرم هللا  تیآ  ترـضح  هکنیا  ات  دمآ  نایم  هب  نخـس  يرد  ره  زا  مدیـسر .  هرـس )  سدق   ) یـشعرم یفجن  نیدلا  باهـش  دیـس  یمظعلا 
 ، درب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رضحم  هب  ار  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هقادنق  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هک  یتقو  دندومرف : 

ماما لغب  رد  هقادنق  یتقو  اهنت  و  درکن .  زاب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  زا  مادک  چیه  يارب  ار  كرابم  مشچ  مالـسلا  هیلع  همطاف  زیزع  دازون  نیا 
دوشگ .  ار  كرابم  مشچ  تفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  میظع 

لباقم هک  یتقو  یلو  درک ،  هاگن  ارـسا  ماـمت  هب  هزین  زارف  زا  اـقآ  كراـبم  رـس  زین  باذـعلا -  هنعللا و  هیلع  دـیزی -  سلجم  رد  دـندوزفا :  و 
دش .  يراج  کشا  شکرابم  مشچ  ياه  هشوگ  زا  تشاذگ و  مه  يور  ار  اهمشچ  دیسر ،  يربک  بنیز  ترضح 

نیا زا  شیب  و  متـسه ،  امـش  نونمم  دیا ،  هدرک  منامیتی  هب  تبحم  همه  نیا  هکنیا  زا  زیزع ،  رهاوخ  هک :  دـشاب  هدومرف  تساوخ  یم  ییوگ 
نکم .  لجخ  ارم 

مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  مرح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
 ، ینادمه یلعالم  دنوخآ  هللا  هیآ  موحرم  نابز  زا  هیبنیز )  صئاصخ   ) باتک همدقم  رد  هدازاقـس ،  اضر  دمحم  جاح  ریهـش  بیطخ  موحرم 
 ، تسویپ یهلا  تمحر  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  يدنچ  دوب و  نادمه  یناحور  یملع و  تیصخش  نیرتگرزب  رخاوا  نیا  رد  هک 

دندومرف :  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  نفدم  هب  عجار  ریقح  خساپ  رد  يزور  هک :  دنک  یم  لقن 
ماما همئالا  نماث  ترضح  ترایز  دصق  هب  زاجح  فیطق  رهش  زا  بهذم  هعیش  یصخش  دندومرف :  هیلع  هللا  ناوضر  یقارع  ءایض  اقآ  هللا  هیآ 

 ، هثداح نیا  عوقو  اب  دیامن .  یم  مگ  دوب  هتشادرب  دمآ  تفر و  جراخم  يارب  هک  ار  یلوپ  هار  طسو  رد  دنک .  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  اضر 
انالوم و مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوتم  مرجال  تسا .  هتـشاد  ار  رفـس  همادا  جرخ  هن  و  نطو ،  هب  نتـشگرب  يور  رگید  هن 

ینارون دیـس  دـنک  یم  هظحالم  لاح  نامه  رد  دوش .  یم  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ماـمالا  انادـتقم 
ازریم جاح  ام ،  لیکو  دزن  اجنآ  رد  دناسر .  یم  يار  نم  رـس  هب  ارت  ریگب  ار  هجو  نیا  دیامرف :  یم  دنک ،  یم  یهارمه  وا  اب  يردـقلا  لیلج 
اضرلا یسوم  نب  یلع  مدج  ترایز  هب  ات  دهدب  ردق  نیا  تسا ،  وت  شیپ  رد  ام  زا  یلوپ  دندومرف :  يدهم  دیس  وگب  ورب و  يزاریـش ،  نسح 

هیآ هب  هاگره  مدرک :  ضرع  دمآ ؟  بناج  مادک  زا  تسیک و  راوگرزب  نیا  هک  مدـشن  هجوتم  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  يورب .  مالـسلا  هیلع 
يزاریـش ياقآ  هب  دومرف :  يراد ؟  یتمالع  دنـسو و  هناشن  هچ  تسیک و  دسرپ  یم  نم  زا  دندومرف ) يدهم  دیـس   ) منک ضرع  يزاریـش  هللا 

بنیز  ) ما همع  مرح  رد  ماش  رد  ینارهط  ینک  یلع  الم  جاح  اب  امـش  ناتـسبات  لصف  رد  لاـسما  هک  یناـشن  نیا  هب  دومرف  يدـهم  دیـس  وگب 
زا ار  دوخ  يابع  امـش  دـندوب  هتخیر  هلابز  مرح  حطـس  رد  تیعمج  ماحدزا  راوز و  ترثک  زا  نوچ  دـیدوب و  فرـشم  مالـسلا )  هیلع  يربک 

ینک یلع  الم  جاح  يدروآ و  درگ  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  يدرک و  بوراج  ار  مرح  هلیسو  نآ  هب  هدرک و  عمج  تسد  رد  هتشادرب و  شود 
مدوب .  اجنآ  نم  درب ،  نوریب  هتشادرب و  ار  اهنآ  دوخ  ياهتسد  اب 

تسد دش و  دنلب  اج  زا  رایتخا  یب  مدرک ،  ضرع  ار  بلطم  مدیسر و  يزاریش  هللا  هیآ  تمدخ  هب  يار  نم  رـس  رد  یتقو  دیوگ :  یم  یفیطق 
تفگ کیربت  دیسوب و  ار  میاهمشچ  تخادنا و  مندرگ  رد 

ارچ هک  دـش  تحاران  ابلق  نکیلو  درک  قیدـصت  ار  بلطم  زین  يو  متفگ .  ار  ارجاـمو  مدیـسر  ینک  هللا  هیآ  تمدـخ  نارهت  رد  تفگ :  دـعب 
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(359  . ) تسا هدشن  رداص  ترضح  نآ  بناج  زا  ناشیا  هب  ینامرف  هلاوح و 
مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح   . 2

نبا هک  دـشاب ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـخد  نطب  زا  هیقر  ترـضح  رگید  همع  مالـسلا  هیلع  ارهزلا  همطاـف  تنب  موـثلک ،  ما 
نیا هب  ینادنزرف  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  دیوگ :  صاوخلا  هرکذت  رد  زین  يزوج  نب  طبـس  و  هدرب ،  مان  ار  وا  باعیتسا  رد  ربلادـبع 

مالسلا هیلع  موثلک  ما  مالسلا و  هیلع  بنیز  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نسح ،  ماما  ترضح  تسا :  هدوب  بیترت 
نب نوع  حاکن  هلابح  هب  ار  وا  دیوگ :  وا  لاح  حرش  نایاپ  رد  و  هدرب ،  مان  يو  زا  هعیشلا  نایعا  رد  یلماع ،  نیما  نسحم  دیـس  ریبخ ،  همالع 

(360  . ) دندروآ رد  هنع  هللا  یضر  رایط  رفعج 
یعقرب مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح  تفگ ،  عادو  ار  ایند  مالـسلا  هیلع  ارهزلا  همطاف  ءاسنلا ،  هدیـس  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور 

 ، هللا لوسر  ای  هاتبا ،  ای  تفگ :  یم  یپایپ  زوسناج  هلان  اب  دیشک و  یم  نیمز  يور  هب  نآ  نماد  هک  دشک  رس  رب  ییابع  هتخادنا و  تروص  هب 
دوب .  دهاوخن  نآ  زا  دعب  ییاقل  زگره  هک  تسا  یقارف  نیا  دیدرگ و  راکشآ  ام  رظن  رد  وت  ندش  ناهنپ  یتخس  تبیصم و  نالا 

هراد لخداف  لـمتحا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  برـض  اـمل  هنا  هک :  دـنا  هدروآ  شیوخ  یلاـما  رد  یـسوط ،  دـیفم و  راوگرزب ،  خیـش  ود 
ما تدانف  الیقم  نسحا  رقتـسم و  ریخ  یلعالا  قیفرلا  لاـقف  اـهیلا  رظنف  هینیع  حـتفف  هیلجر  دـنع  موثلک  ما  تسلج  هسار و  دـنع  هباـبل  تدـعقف 
ای تلاق :  كابا  تلتق  امنا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تلتق  هللا  اودـع  ای  تلاق :  مجلم و  نب  نمحرلادـبع  یلا  تءاج  مث  هاتبا  او  موثلک 

مهتکلهال .  هفوکلا  لها  نیب  تمسق  ول  هتبرض  دقل  هللا  هیلع و  نیکبت  اهل  كراف  لاق :  ساب  هیلع  نوکی  ناوجرال ال  ینا  هللا  اودع 
يالاب هبابل  دنداد ،  لمح  هناخ  يوس  هب  ار  ترضح  نآ  دز  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  قرف  رب  تبرـض  نوعلم  مجلم  نبا  هک  یماگنه  ینعی 

دوشگ و ار  دوخ  نیب  قح  ناگدید  تقو  نیا  رد  ترضح  دنتسشن .  ترضح  نآ  ياهمدق  کیدزن  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح و  نآ  رس 
هلان تسا .  لزنم  نیرتوکین  ماقم و  نیرتهب  هک  منک  یم  رفـس  نابرهم  دنوادخ  يوس  هب  نونکا  دومرف :  دنکفا و  يرظنال  موثلک  ما  بناج  هب 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  یتشک  ادخ ،  نمشد  يا  دومرف :  دمآ و  نیعل  مجلم  نبا  دزن  هب  سپس  دش ،  دنلب  هاتبا  او  هب  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما 
نیا مردپ ا  رب  هک  مراودیما  دومرف :  هردخم  نآ  متـشک .  ارت  ردـپ  هکلب  متـشکن ،  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نم  تفگ :  نوعلم  نآ  ار ؟ 

وا رب  یتبرـض  مسق ،  ادـخ  هب  اریز  ینک ،  یم  هیرگ  هلان و  تردـپ  گرم  رب  هک  منیب  یم  ایوگ )  : ) تفگ نوعلم  نآ  دـشابن ،  یکاـب  تبرض 
درک .  دهاوخ  كاله  ار  همه  دننک  تمسق  هفوک  لها  همه  رب  ار  نآ  رگا  هک  مدز 

هفوک  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هردخم  ایلع  هبطخ 
تئارق ار  هبطخ  نیا  موثلک  ما  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا  تنب  همطاف  هردـخم  ایلع  هبطخ  رکذ  زا  دـعب  دـسیون :  یم  فوهل  رد  سوواط  نب  دـیس 

دومن : 
اقحس مکل و  ابتف  نهومتبکن  هاسن و  متیبس  هومتثرو و  هلاوما و  متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  متلذخ  مکل  ام  مکل  هاوس  هفوکلا  لها  ای  تلاق :  )

نهومتیبس همیرک  ياو  اهومتبهن ؟  لاوما  ياو  اهومتکفـس ؟  امد  ياو  متلمح ؟  مکتوهظ  یلع  رزو  ياو  مکتهد ؟  هاود  يا  نوردتا  مکلیو 
نوزئافلا و مه  هللا  بزح  نا  الا  مکبولق  نم  همحرلا  تعزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  تالاجر  ریخ  متلتق  نهومتبلـس ؟  هیبص  ياو   ؟

تلاق :  مث  نورساخلا ) ،  مه  ناطیشلا  بزح 
مکمال لیوف  اربص  یخا  متلتق 

دقوتی اهرح  اران  نوزجتس 
اهکفس هللا  مرح  امد  متکفس 
دمحم مث  نآرقلا  اهمرح  و 

ادغ مکنا  رانلاب  اورشباف  الا 
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دلخم انیقی  اقح  رقس  یفل 
یخا یلع  یتیوح  یف  یکبال  ینا  و 

دلوم یبنلا  دعب  نم  ریخ  یلع 
فکفکم لهتسم  زیرغ  عمدب 

دمجی  سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع 
لوذخم ار  وا  دیتشادزاب و  تسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـصن  زا  هک  دمآ  شیپ  هچ  ار  امـش  امـش .  ياهور  داب  حیبق  هفوک ،  لها  يا  ینعی : 

ار اهنآ  دیدرک و  ریـسا  ار  وا  تالایع  دیدرمـش و  دوخ  ثاریم  ار  نآ  دیدرب و  تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دیدرک و  دیهـش  ار  وا  هکنیا  ات  دیدرک ، 
اپ رب  یگرزب  تبیصم  هچ  دینادیم  ایآ  امش .  رب  ياو  يا  امش .  زا  قح  تمحر  داب  رود  و  امش ،  رب  داب  فا  دیدومن ؟  یتخبدب  راچد  هنهرب و 

ناوناب نیـشن و  هدرپ  نارتخد  هچ  دیدرک و  تراغ  ار  یلاوما  هچ  دیتخیر و  ار  یکاپ  نوخ  هچ  دیدش و  بکترم  یمیظع  هانگ  هچ  دـیدرک و 
دیدرک ؟  ریسا  ار  سی  هط و  لآ 

امش ياهلد  زا  تمحر  امش  رادرک  ءوس  زا  و  دوب ،  نایناهج  همه  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دیتشک  ار  یـسک  امش 
هب ناتناردام  راگنایز .  رساخ و  ناطیش  بزح  دنراگتسر و  زئاف و  دنوادخ  بزح  انامه  دیدش .  تلالض  تواسق و  راچد  دیدرگ و  فرطرب 
هک دیتخیر  ار  ینوخ  امش  درادن .  یشوماخ  هک  یشتا  هب  دش  دیهاوخ  هداد  ازج  يدوزب  دیتشک ،  هجنکش  اب  ار  مردارب  هک  دننیشنب ،  ناتیازع 
رعق رد  تمایق  يادرف  هک  مهد  یم  تراشب  امش  هب  انامه  دوب .  هدرک  مارح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآرق و  لاعتم و  دنوادخ 

مهاوخ دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  سپ  دوـلوم  نیرتـهب  هک  مردارب  رب  متـسه ،  هدـنز  اـت  نم  دوـب و  دـیهاوخ  دـلخم  منهج 
دوشن کشخ  زگره  دشاب و  مکارتم  يراج و  نم  تروص  هب  لیس  نوچ  هک  یکشا  هب  تسیرگ ، 

دایز  نبا  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هناعاجش  يوگتفگ 
نا دایز .  نبای   : ) دومرف درک و  نخس  زاغآ  موثلک  ما  تفای ،  نایاپ  دایز  نبا  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  نانخس  نوچ  دسیون :  یم  رهپس 

هرهظ یلع  هوخا  وه و  هلمحی  هیتفـش و  صمی  هلبقی و  ناـک  هتیورب و  ترق  هللا  لوـسر  نیعب  تناـک  دـقف  نیـسحلا  لـتقب  کـنیع  ترق  ناـک 
باوجلل )  ادغ  دعتساف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  هنیآ  ره  هک )  نادب   ، ) دیدرگ نشور  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  هبوت  مشچ  رگا  دایز .  رـسپ  يا  ینعی : 
دیشک و یم  شوغآ  رد  ار  وا  دیکم و  یم  ار  وا  ياهبل  دیسوب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هتسویپ  شترضح  دش و  یم  دنسرخ  وا  رادید  هب 

ربارب رد  و   ) تمایق زور  رد  ییوگخـساپ  هدامآ  ار  دوخ  سپ  دومن ،  یم  راوس  دوخ  شود  رب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شرادرب  اب  ار  وا  یهاگ 
زاس .  یهلا )  لدع  همکحم 

ار  هفوک  لها  هقدص  لافطا ،  نتفرگ  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعنامم 
لذب ناشیا  هب  امرخ  نان و  ماب  زارف  زا  هدروآ و  تقر  مالسلا  هیلع  تیب  لها  لافطا  لاح  رب  هک  مدید  ار  هفوک  مدرم  دیوگ :  صاصج  ملـسم 

زا ار  اهامرخ  اهودرگ و  اه و  هراپ  ناـن  نآ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  اـما  دنتـشاذگ .  یم  دوخ  ناـهد  رب  هتفرگ و  زین  ناـکدوک  دـندومن و  یم 
 : ینعی مارح ، )  انیلع  هقدصلا  نا  هفوکلا .  لها  ای   : ) دومرف دز و  هفوک  لها  رب  گناب  سپ  دـنکفا .  یم  دوبر و  یم  ناکدوک  ناهد  تسد و 

تسین .  اور  تیب  لها  ام  رب  هقدص  هک  دیریگ  زاب  ایشا  نیا  لذب  زا  تسد  هفوک  لها  يا 
لها ای  مهل :  تلاقف   ) درک نوریب  لمحم  زا  رـس  دنیرگ ،  یم  راز  راز  ارـسا  ناوراکرب  هفوک  نانز  دـید  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هک  ینامز  زین 

اضقلا ) لصف  موی  هللا  مکنیب  اننیب و  مکاحلاف  مکواسن ؟  انیکبت  مکلاجر و  انلتقت  هفوکلا 
نیب لاعتم  دنوادخ  تمایق ،  يادرف  رد  دننک ؟  یم  هیرگ  ام  لاح  رب  امش  نانز  دنشک و  یم  ار  ام  نادرم  امـش  نادرم  هفوک ،  لها  يا  ینعی : 

دومرف .  دهاوخ  مکح  امش  ام و 
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روبیس  رهش  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ياعد  رثا 
هدش و عمج  روبیـس  لها  دنداد ،  چوک  باطرفک )  کیدزن  يرهـش  مان   ) روبیـس هب  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ :  خسان  رد  رهپس ، 
 : تفگ تساخرب و  ناشنایم  زا  دوب ،  هدرک  كرد  ار  نامثع  تفالخ  نامز  هک  هدروخلاس  یخیش  سپس  دندمآ .  درگ  اهنآ  ناناوج  ناریپ و 

رهش زا  ات  دیراذگب  تسا ،  هدرکن  نخـس  عنم  رد  زا  یـسک  دنا و  هدینادرگ  نادلب  راصما و  مامت  رد  ار  اهرـس  نیا  انامه  هک  دیزیگنینرب  هنتف 
 ، نامز رد  دنزاس .  هدولآ  شیوخ  مودق  هب  ار  ام  رهـش  دـیلپ  موق  نیا  میراذـگ  یمن  زگره  هللاو ،  هک :  دـنتفگ  ناناوج  دـننارذگب .  مه  امش 

یمزر تسویپ و  رد  برح  ارجام ،  نیا  یپ  رد  دندش .  گنج  هتخاس  دـندرک و  عطق  دـش ،  یم  روبع  نآ  زا  هک  ار  بآ  يور  لپ  هتفاتـشب و 
كاخ هب  روبیـس  ناناوج  زا  زین  یتعامج  دـندش و  دالوف  غیت  شوختـسد  دایز  نبا  رگـشل  زا  نت  دصـشش  هکنادـنچ  داتـسیا ،  ياـپ  رب  تخس 

صخرا مهبارـش و  هللا  بذعا   : ) دومرف تسا .  روبیـس  دنتفگ :  تسیچ ؟  دلب  نیا  مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تقو  نیا  رد  دـنداتفا . 
یضارا رد  يدوب ،  روج  ملظ و  هتـشابنا  همه  ناهج  رگا  موثلک ،  ما  ياعد  رثا  زا  دیوگ :  فنخم  وبا  مهنع )  هملظلا  يدیا  عفر  مه و  راعـسا 

یتشگن .  هتشارفا  لدع  طسق و  تیار  لذب و  تمعن و  تیآ  زج  ناشیا 
کبلعب  رهش  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  نیرفن  رثا 

 : هک دنتـشون  کبلعب  مکاح  هب  دندرک ،  کیدزن  کبلعب  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ :  خـسان  بحاص  زین 
مکاح ایب .  ام  لابقتـسا  هب  نک و  ایهم  هقوذآ  فلع و  دنهد ،  یم  لمح  دـیزی  هاگرد  هب  هک  تسا  ناشیا  تیب  لها  جراوخ و  ياهرـس  کنیا 

دندروآ مهارف  تالوکام  تابورشم و  رگید  رکس و  قیوس و  زا  دنتخاس و  ایهم  ناشیا  رهب  زا  شمارآ  شیاسآ و  ياج  ات  داد  نامرف  کبلعب 
موثلک ما  تقو  نیا  رد  دندروآ .  رد  رهـش  هب  دندرک و  لابقتـسا  ار  نارفاک  نآ  دندیمدب و  اهقوب  رد  دـنتخارفارب و  اهتیار  دـنتخاونب و  اهفد  و 
يدیا هللا  عفر  مهبارش و ال  هللا  بذعا  مهئارضخ و ال  یلاعت  هللا  دابا   : ) تلاقف کبلعب .  دنتفگ :  تسیچ ؟  دنلب  نیا  مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

اروج ) املظ و  الا  مهلانا  امل  اطسق  الدع و  ولمم  تناک  ایندلا  نا  ول  و   : ) فنخم وبا  لاق  مهنع )  هملظلا 
ار و امـش  بآ  دـنادرگن  راوگـشوخ  ار و  امـش  تشیعم  تعـسو  دـنک  دوبان  یلاعت  يادـخ  هک  درک  نیرفن  اهنآ  قح  رد  هردـخم  نآ  ینعی : 
ملظ و راثآ  زج  کبلعب  رد  دریگ ،  ارف  هافر  تلادـع و  ار  ایند  همه  رگا  دـیوگ :  فنخم  وبا  و  دـنکن ،  هاتوک  امـش  رـس  زا  ار  ناـملاظ  تسد 

تسین .  رگید  زیچ  یگراچیب 
نیعل  رمش  هب  وا  هیصوت  ماش و  هزاورد  هب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دورو 

رمش مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دندیسر ،  ماش  هزاورد  کیدزن  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يارسا  ناوراک  نوچ  دیوگ :  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس 
زا ار  ام  تسا ،  قشمد  رهـش  کنیا  دومرف :  تسیچ ؟  تتجاـح  تفگ :  تسا .  یتجاـح  وت  اـب  ارم  دومرف :  درک و  بلط  ار  نشوجلا  يذ  نب 

اهرس هراظن  هب  مدرم  ات  دننک  رود  اهلمحم  نایم  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  وگب  دنـشاب و  نمجنا  رتمک  نآ  رد  نامدرم  هک  نک  لخاد  يا  هزاورد 
تسنادب هردخم  نآ  دوصقم  نوچ  دوب ،  ترارش  هیام  ریمخ  هک  رمـش ،  دنرگنن .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  هب  هدش و  لوغـشم 

هزاورد زا  ار  ناشیا  دـنهد و  ياج  اهلمحم  لالخ  رد  ار  ادهـش  ياهرـس  ات  داد  نامرف  تسب و  رمک  هردـخم  نآ  دوصقم  فـالخ  رب  هراـبکی 
دننک هراظن  اهنآ  رب  رتشیب  مدرم  ات  دندروآ  رد  رهش  هب  دوب ،  تاعر  تیعر و  عمجم  هک  تاعاس ، 

 ، لیوط حمر  بحاص  انا   : ) تفگ هتسویپ  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رس  لماح  رمش ،  لاح ،  نآ  رد  دیوگ :  خسان  رد  رهپس  و 
نینموملاریما )  دیزی  یلا  هسارب  تیتا  نییصولا و  دیس  نبا  تلتق  انا  لیصالا ،  نیدلا  لتاق  انا 

دنمجرا دنزرف  هدنـشک  دـنلب و  هزین  بحاص  نم  دـیوگ :  یم  هدرک و  راختفا  شیوخ  لمع  هب  رمـش  هک  دینـشب  نوچ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما 
نیعل ای  ثکثکلا  کیف  و   : ) دومرف تفرگ و  ندز  هنابز  شمشخ  شتآ  هرابکی  مشاب ،  یم  هیاپ  دنلب  لیصا  نید  اب  هدننک  لاتق  ایـصوا و  دیس 
همـسا نم  لیئربج و  دـهملا  یف  هاـغان  نم  لـتقب  نوعلملا  نب  نوعلملا  دـیزی  یلع  رختفتا  کـلیو  اـی  نیملاـظلا  یلع  هللا  هنعل  ـالا  نیعللا ،  نب 

یبا یفطـصملا و  دـمحم  يدـج  لـثم  نیاـف  نیکرـشملا  هیباـب  عمق  نیلـسرملا و  هدـجب  هللا  متخ  نم  لـیلجلا و  شرع  قادرـس  یلع  بوتکم 
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نیعمجا )  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  ارهزلا  همطاف  یما  یضترملا و 
لتق هب  هک  نوعلم  دـیزی  رب  ینک  یم  رخف  اـیآ  وـت .  رب  ياو  داـب .  ناراکمتـس  رب  دـنوادخ  تنعل  نوـعلم .  يا  داـب  تناـهد  رب  كاـخ  ینعی : 

بوتکم راگدرورپ ،  لیلج  شرع  قادرـس  رد  شیمارگ  مان  تفگ و  یم  باوخ  رکذ  وا  يارب  هراوهگ  رد  لـیئربج  هک  ار  یـسک  يدـیناسر 
يدیناسر لتق  هب  هک  تسا  نیا  وت  راختفا  ایآ  داد .  همتاخ  ادخ ،  لوسر  يو ،  دج  هب  ار  يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یسک  یتشک  تسا ؟ 

یلوخ دش ؟  دهاوخ  ادیپ  نم  ردام  ردـپ و  دـج و  لثم  يردام  يردـپ و  يدـج و  اجک  دوب ؟  نیکرـشم  هدـننک  دوبان  شردـپ  هک  ار  یـسک 
رس تعاجش  زا  زگره  وت  ینعی  عاجشلا ،  تنب  تنا  هعاجشلا و  نیبات  تفگ :  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  دوب ،  تانایب  نیا  نارگن  هک  یحبـصا 

یتسه .  یعاجش  درم  رتخد  وت  انامه  یباتن ،  رب 
وا  ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعجارم 

ایاطع لاقثا و  لاوما و  دیامن  هنیدم  هناور  ار  هللا  لایع  تساوخ  دـیزی  نوچ  هک  تسا  يورم  نآ  ریغ  و  یناپمک )  عبط   ) راحب رـشاع  دـلج  رد 
زا رپ  یلد  اب  موثلک  ما  دیدرگ ،  رادومن  هنیدـم  ياهراوید  نوچ  دـنداهن ،  هنیدـم  هب  يور  هاگنآ  دـیوگ :  هک  اجنآ  ات  داهن . . .  مه  ربز  رب  ار 

تخاس :  بلقنم  ار  نامسآ  نیمز و  تخادرپ و  هیثرم  نیا  تئارق  هب  هتخاس  يراج  هدید  زا  کشا  بالیس  هودنا 
انیلبقت اندج ال  هنیدم 

انئج نازح  الا  تارسحل و  ابف 
انع هللا  لوسر  ربخا  الا 

انیخا یف  انعجف  دق  اناب 
نیا شخب  تنیز  ار  نآ  زا  تیب  ود  كربـت  نمیت و  يارب  هدـمآ  لـصفم  لـتاقم  بتک  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  موـثلک  ما  هب  بوـسنم  رعـش  نـیا 

میدومن .  هعومجم 
 ، دـندز كاچ  اهنابیرگ  مدرم  درک .  اپرب  رـشحم  روش  لیوع ،  هلان و  گناب  زا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شردام ،  ربق  رـس  رب  هاگنآ 
رس رب  بابک ،  بلق  بآ و  رپ  مشچ  اب  مالسلا ،  هیلع  موثلک  ما  تقو  نآ  رد  دندیناسر .  نیرب  خرچ  هب  هانیسحاو  هلان  و  دندیشارخ ،  اهتروص 

دومن :  بابک  ار  بآ  بآ و  ار  گنس  هک  تفگب  ار  هیثرم  نیا  ردام  ربق 
ایابسلا یلا  ترظن  ول  مطافا 

انیتتشم دالبلا  یف  کتانب 
يرابحلا یلا  ترظن  ول  مطافا 

انیدباعلا نیز  ترصبا  ول  و 
يراهس انتب  تیار  ول  مطافا 

انییع دق  یلایملا  رهس  نم  و 
كادع نم  تیقل  ام  مطافا 

انیقل دق  امم  تاریق  الف 
یلازت مل  کتایح  تماد  ولف 

انیبدنت همایقلا  موی  یلا 
مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هردخم  ایلع  تافو 

يارـس نیا  زا  هام  راهچ  زا  دعب  البرک ) زوسناج  هعقاو  زا  دعب   ) دـش هنیدـم  دراو  نوچ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هک :  دـیوگ  بئاصملا  رحب  رد 
داشرا رد  دیفم  خیـش  حابـصم و  رد  یمعفک  خیـش  حالـصلا و  جاهنم  رد  یلح  همالع  لوق  رب  انب  تسویپ ،  لازیال  دـنوادخ  تمحر  هب  البرپ 
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رخاوا رد  ابیرقت  یتسیاب  راوگرزب  يوناب  نآ  تافو  تسا )  هدوب  رفـص  رهـش  متـسیب  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  دنیامرف  یم  هک  )
رگید ياج  رد  هنیدم و  ریغ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  مان  هب  هردخم  نیا  نفدـم  رد  و  ملاعلا .  هللا  و  دـشاب ،  ترجه  زا  یناثلا 62  يدامج  رهش 

(361  . ) اهیوخا اهیبا و  اهما و  اهدج و  یلع  اهیلع و  هللا  مالس  درادن .  يرکذ 
ماش  رصم -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  ترضح   . 3

تسا :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  بوسنم  رعش  نیا  دوب .  رباج  نب  سوا  نب  يدع  نب  سیقلا  رما  رتخد  بابر  شردام 
اراد بحال  یننا  كرمعل 

بابرلا هنیکس و  اهفیضت 
یلام دعب  لذبا  امهبحا و 
باتع اهب  یمئالل  سیل  و 

اعیطم اوبتع  نا  مهل و  تسل  و 
(362  ) بارتلا ینبیغی  وا  یتایح 

دوب .  هدرم  غبصا  هک  دیسر  یعقوم  دندرب ،  رصم  هب  ار  وا  درک ،  يراگتساوخ  ار  هنیکس  مکح  نب  ناورم  نب  زیزعلادبع  نب  غبصا 
تسا .  هدش  باطخ  نانز )  نیرتهب   ) ناوسنلا هریخ  ناونع  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  هب  بوسنم  رعش  رد 

هب تبـسن  نانز  يرادـیب  ینیـسح و  بالقنا  رد  دوب ،  رـصع  نانز  دـمآ  رـس  بدا  شناد و  رد  دوخ  كرد و  ار  نامز  تاـبالقنا  ماـمت  هک  وا 
غیلبت ناـکدوک و  يرادـهگن  رد  مالـسلا ،  هیلع  بنیز  شا  همع  نوچمه  ماـش  يارـسا  ناوراـک  رد  تشاد و  يرثوـم  شقن  هیما  ینب  عیاـجف 

درک .  یم  شالت  ینیسح  فادها 
یمالسا ياهروشک  همه  زا  هک  دراد  يدایز  ناریاز  هاگراب و  هبق و  ماش ،  ریغصلا  باب  رد  مه  رصم و  رد  مه  مالسلا ،  هیلع  هنیکس  ترضح 

روآ دای  البرک و  هنحـص  نایوار  زا  یکی  دوب ،  هدنز  البرک  هیـضق  زا  سپ  اهلاس  هک  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  ترـضح  دـنور .  یم  شترایز  هب 
(363  . ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  يراکادف 

هّللهّلل هّلل  ماش  هنیدم -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف   . 4
ما یـس  لاس  رد  يو  ( 364  . ) تسا هدوب  هیمیت  نب  هللادـیبع  نب  هحلط  تنب  قاحـسا )  ما   ) زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  يرغـص  همطاف 

هیلع هنیکس  ترضح  شرهاوخ  زا  تفگ  ناوت  یم  اذل  ( 365  . ) تسا هتشاد  نس  لاس  یس  دودح  زین  البرک  هعقاو  رد  مآ د و  ایند  هب  يرجه 
هیلع ادهشلا  دیـس  شردپ  هک  يروط  هب  دوب ،  یملع  ینید و  یلاع  ماقم  ياراد  راوگرزب و  ینز  يرغـص  همطاف  تسا .  هدوب  رتگرزب  مالـسلا 
دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  يراگتساوخ  يارب  ینثم  نسح  هک  دوب  یماگنه  نآ  تسا و  هداد  تداهش  رما  نیا  هب  مالـسلا 
هیبش رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترضح  مردام  هب  هک  منیزگ  یم  رب  وت  يارب  ار  همطاف  نم  دومرف :  وا  هب  ترـضح 

 ، ردپ زا  وا  ( 366  . ) تسا نیعلا  روح  هباشم  لکـش  رد  دراد و  یم  هزور  ار  اهزور  دزادرپ ،  یم  تدابع  زامن و  هب  بش  ماـمت  نید ،  رد  و  ، 
ثیدح سیمع  تنب  امـسا  سابع و  نب  هللادبع  مالـسلا -  هیلع  بنیز  ترـضح  شا -  همع  و  مالـسلا -  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  شردارب - 

هدرک لقن  ثیدح  وا  زا  زین  هیواعم  نب  ریهز  و  مدقملاوبا ،  رفعج ،  ما  نینچمه  نیـسح  میهاربا ،  هللادبع ،  وا ،  نادـنزرف  هدرک و  یم  تیاور 
لزنم رد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  تسا .  هدمآ  رجح  نبا  تافیلات  و  ییاسن ،  هجام ،  نبا  دوادوبا ،  يذمرت ،  ننـس  رد  وا  ثیداحا  دـنا ، 

دجسم ياه  هناخ  بیرخت  روتـسد  دیلو  یتقو  تسیز  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  شگرزب -  ردام  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف 
یناوارف تکرب  هک  درک  رفح  یهاچ  تخاـس ،  يا  هناـخ  اـجنآ  رد  و  هتفر ،  دجـسم  جراـخ  هب  وا  درک  رداـص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

دنتسج .  یم  كربت  نآ  زا  مدرم  هدناوخ و  یم  مزمز  ار  هاچ  نیا  تشاد . 
نب هللادیبع  هاگرابرد  هدوب و  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هاگهانپ  نمام و  البرک  ثداوح  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  دننامه  مالسلا  هیلع  همطاف 
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(367  . ) تفای تافو  يرجه  لاس 110  هب  وا  تسا .  هدناوخ  ارغ  ياه  هبطخ  دیزی  دایز و 
هیلع نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف  هب  بوسنم  يربق  نآ ،  پچ  تمس  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  مالسلا و  هیلع  هنیکـس  ربق  تشپ 

تسا .  مالسلا 
تافو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  تشپ  رد  ینعی  دوخ ،  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  هک  دـننک  یم  تیاور  عبانم  رتشیب  رد 

دش .  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفای و 
يرمق يرجه  پاچ 1413  یفسلف ،  یلع  خیش  هتشون  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  رد 

دنک :  یم  لقن  نینچ 
راحب باتک  رد  دنک :  یم  هفاضا  دراد و  یناوارف  نیرئاز  ابیز و  رایسب  مرح  هعقب و  ياراد  نوفدم و  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف 

زور یغرم  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  زا  خیراوتلا ص 495  خـسان  باتک  رد  زین  قانم و  باتک  زا  ص 247  راونالا ، 
هیلع يرغص  همطاف  هناخ  راوید  رس  رب  دیسر و  هنیدم  هب  دومن و  زاورپ  دولایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  رد  ار  دوخ  لاب  رپ و  اروشاع 
تفگب :  ار  راعشا  نیا  دیدرگ و  دوخ  یمیتی  هجوتم  تسیرگن و  وا  رب  مالسلا  هیلع  همطاف  تسشن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا 

نم تلقف  بارغلا  بعن 
بارغ ای  کلی  هامعنت و 

نم تلقف :  مامالا ،  لاق : 
باوصلل قفوملا  لاق : 

البرکب نیسحلا  نا 
بارضلا هنسالا و  نیب 

يراد ناشیرپ  لاح  ارچ  غرم  يا  تفگ 
يراد ناغف  هلان و  نینچ  تسیک  مغ  زا 

دزیر یم  ترت  مشچ  زا  هچ  نینوخ ز  کشا 
دزیر یم  ترپ  لاب و  زا  هک  نوخ  نم  هب  وگ 

تسا رفس  رد  ردپ  رخآ  هدز  متام  نم 
تسا رصب  رد  ملد  نوخ  وا  يرود  مغ  ز 

مراد ردارب  هن ز  ردپ و  زا  ربخ  هن 
مراد ربکا  ندید  يزورآ  بش  زور و 

يا هدمآ  ابس  يوس  يدهده و  رگم  وت 
يا هدمآ  الب  برک و  زا  يدصاق  رگم  ای 

نیش نیوش و  نیا  هب  غرم  يا  يا  هدروآ  هکلب 
نیسح گرم  ربخ  نوخ  رگج  يارغص  هب 

ما هدمآ  اون  روش و  اب  همطاف  يا  تفگ : 
ما هدمآ  الب  برک و  زا  مگرم و  دصاق 

زورما دوب  انم  يارحص  هرسکی  البرک 
زورما دوب  ادهش  هاش  ینابرق  زور 
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نانس رمش و  متس  زا  تردپ  میوگ  شاف 
ناور بآ  بل  هب  ناشطع  بل  اب  دش  هتشک 

مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رتخد  هنومیم   . 5
مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هدیمح   . 6

دنراد رارق  هربقم  هرجح و  کی  رد  دنشاب ) یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  رسمه  سیمع  تنب  ءامـسا  هربقم  رد   ) راوگرزب يوناب  ود  نیا 
يالاب رب  تسا .  هدـش  عقاو  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  نب  هللادـبع  ربق  پچ  تمـس  رد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هنیکـس و  رباـقم  تشپ  رد  هک 
يرجه لاـس 1330  رد  روکذـم  هرجح  دوـش .  یم  هدـید  نیبوـچ  گرزب و  یتوباـت  نآ  لـخاد  رد  زبـس و  گـنر  هب  يدـبنگ  ناـنآ  هرجح 

دشاب .  یم  مه  رانک  رد  ربق  هس  ره  اج  نآ  رد  هک  تسا  هار  نآ  لخاد  نیمز  ریز  هب  یناکلپ  هلیسو  هب  هدش و  يزاسزاب 
رایط و رفعج  رسمه  سیمع . )  تنب  امسا   ) زا مود  ربق  يرجه -  داتفه  لاس  یفوتم  مالسلا )  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  رتخد  هدیمح   ) زا لوا  ربق 

هربقم کی  لخاد  رد  هس  ره  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنومیم  زا  زین  ربق  نیموس  و  يرجه ،  لاس 65  یفوتم  مالسلا  هیلع  یلع 
(368  . ) دنراد رارق  نیبوچ  هدش و  يراکیشاک 

ریغصلا  باب  رایط -  رفعج  نب  هللادبع   . 7
نینموملاریما ترضح  داماد  هدازردارب و  وا  دشاب .  یم  سیمع  تنب  امـسا  شردام  و  رایط ،  رفعج  ترـضح  مالـسا  ردقیلاع  دیهـش  شردپ 

ناتـسآ هب  تدارا  يوبن و  نادناخ  زا  تیامح  رد  نینچمه  تسا .  هدوب  برع  روهـشم  ناگدنـشخب  ایخـسا و  زا  هللادبع  تسا .  مالـسلا  هیلع 
تسا .  روهشم  مالسلا  هیلع  نینسح  هب  هقالع  يولع و 

هیضق رد  دوب .  عاجش  ناهدنامرف  زا  تشاد و  تکرش  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  ياهداهج  مور و  ياهگنج  رد  یناوج  نینـس  رد 
هک داتسرف  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  هب  ادخ  هار  رد  ینابرق  يارب  ار  شنارسپ  هدنام و  زاجح  رد  ماما  هزاجا  هب  الامتحا  البرک 

تفایرد ار  شیوخ  نادنزرف  تداهش  ربخ  یتقو  دنیوگ :  دوشگن .  يرکشان  تمادن و  هب  نابز  زگره  زین  نآ  زآ  سپ  دندیسر .  تداهـش  هب 
تفشآرب و تخس  هللادبع  تسا ،  هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رطاخ  هب  تبیـصم  نیا  هک  دنار  نابز  رب  شمالغ  تخادرپ ،  يرادازع  هب 

درک .  خیبوت  ار  مالغ 
هنیدم رد  ار  وا  تافو  هچرگ  تشذگرد .  اجنامه  رد  هدرک و  ترفاسم  اجنآ  هب  تشاد  ماش  رد  هک  یکالما  رطاخ  هب  هللادبع  هک  دنا  هتـشون 
دیوم ماش  رد  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  شردقیلاع  رـسمه  تلحر  کلذ  عم  دنا ،  هتـشون  زین  لیقع  شیومع  راوج  رد  ار  شنفدـم  و 

هب یتکرح  دوخ  ماـش  رد  ناـنآ  نارادـفرط  تیب و  لـها  نطوت  تسا  نکمم  روطـس ،  نیا  مقار  داـقتعا  هب  دـشاب .  یم  ماـش  رد  وا  ربق  دوجو 
ماش هب  اهدیعبت  اهتراسا و  اهترجاهم و  نیمه  تاکرب  زا  ماش  رد  هعیش  دوجو  دندقتعم  يرایسب  هکنانچ  دشاب ،  نایوما  تاغیلبت  لاطبا  روظنم 

تسا .  هدوب  نارگید  هللادبع و  رذوبا و  لالب و  ترجاهم  و 
خیرات باسنا و  لاـجر و  بتک  رد  هک  دـنا  هتـشاد  يرثوم  شقن  یـسابع  يوما و  نارگدادـیب  هیلع  یمالـسا  ياـهمایق  رد  هللادـبع  نادـنزرف 

(369  . ) تسا طوبضم 
ریغصلا باب  ماش ،  البرک -  يادهش  ياهرس  مالسلا و  هیلع  داجس  ترضح  ماقم   . 8

البرک رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يادهش  زا  نت  هسدقم 17  ياهرس  نفدم  هک  دراد  دوجو  یحیرض  هعقب و  ماش ،  ریغصلا  باب  ناتـسربق  رد 
(370  . ) دراد دوجو  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ماقم  زین  نآ  بنج  رد  دشاب و  یم 

ریغصلا و باب  ناتسربق  یلصا  رد  زا  رتالاب  رتم  هاجنپ  دودح  هک  ناکم  نیا  زورما  دندرپس .  كاخ  هب  ریغصلا ) باب   ) رد ار  ادهش  زا  رس  دنچ 
کقاطا نیا  رد  سدـقم  ياهرـس  هدوب و  یکقاطا  ای  هرجح  نآ  طسو  رد  هک  تسا  گرزب  يا  هطوحم  ياراد  دـشاب  یم  هچوک  پچ  تمس 

نت هدزناش  یماسا  هرجح ،  نیا  يالاب  رب  هک  دنچ  ره  تسا .  هدش  هتخاس  هرقن  زا  یحیرـض  نانآ  نفدم  رب  ریخا  ياهلاس  رد  دنا .  هدـش  نفد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1082 

http://www.ghaemiyeh.com


اهرس نیا  دنا .  هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  البرک  يادهش  زا  نت  هس  رس  اهنت  يوق  لامتحا  هب  نکیل  هدش  هتـشون  البرک  يادهـش  زا 
زا :  دنترابع 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  رس   - 1
مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  سدقم  رس   - 2

مالسلا هیلع  رهاظم  نب  بیبح  سدقم  رس   - 3
نب یلع  ساـبع و  سار  اذـه   ) دوـب هدـید  تراـبع  نیا  اـب  ماـقم  نیا  يدورو  رد  يـالاب  رب  يا  هبیتـک  يرجه  لاس 1321  رد  نیمـالا  نسحم 

هجوت اب  ( 371  . ) دیدرگ رکذ  نت  هدزناش  مان  دش  هتشاذگ  لحم  نیا  يور  رب  یحیرض  هک  اهدعب  رهاظم ) نب  بیبح  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا 
رس هس  زا  شیب  ناکم  نیا  رد  دسر  یمن  رظن  هب  دش  قحلم  نانآ  ياهندب  هب  البرک  ياهرس  رتشیب  دنراد  ناعذا  هعیـش  یخیرات  عبانم  هکنیا  هب 

دشاب .  هدش  هدرپس  كاخ  هب 
باوصلاب ملعا  هللاو 

زا :  دنترابع  هدش  تبث  ناکم  نیا  دبنگ  فقس  رب  هک  ییاهرس  مان 
8 یحایر ،  رح   - 7 یلع ،  نب  رمع   - 6 یلع ،  نب  هللادبع   - 5 نسحلا ،  نب  مساق   - 4 رهاظم ،  نب  بیبح   - 3 ربکا ،  یلع   - 2 سابع ،   - 1
 ، لیقع نب  رفعج   - 13 یلع ،  نب  رفعج   - 12 یلع ،  نب  نامثع   - 11 رکب ،  یبا  نب  یلع   - 10 نوع ،  نب  هللادبع  - 9 یلع ،  نب  دمحم  - 

هللادبع .  نب  نیسح   - 16 لیقع ،  نب  هللادبع   - 15 ملسم ،  نب  دمحم   - 14
رهابلا  هللادبع   . 9

ناتـسربق زا  هک  دراد ،  رارق  ریغـصلا  باب  یقرـش  هراوید  رانک  رد  رهاب  هللادـبع  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نب  هللادـبع  ربق 
دقرم هربقم و  فارطا  تسا .  یگرزب  اتبسن  ناتسبش  زبس و  دبنگ و  نحص و  ياراد  دشاب .  یم  ناتسربق  یلـصا  رد  زا  سپ  نآ  هار  لقتـسم و 

دنا .  هتخاس  ازجم  لقتسم و  ناتسربق  زا  ار  نآ  هک  دنا  هدیشک  يراوید  تسا ،  هدش  يزاسزاب  يرمق  يرجه  لاس 1330  رد  هک  وا 
 ، هرهچ یگدنشخرد  تلع  هب  فورعم و  لامج  نسح و  هب  ناردارب  نایم  رد  وا  تسا .  ردام  کی  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  اب  هللادبع 
یم غورف  رون و  شیوخ  رادید  یگدنشخرد  يور و  عورف  زا  ار  نارـضاح  هکنآ  زج  تسـشن  یمن  یـسلجم  چیه  رد  دوب و  رهاب  هب  فورعم 

هیقف و دهاز و  لضاف و  يدرم  هللادبع  دوب .  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاقدـص  یلوتم  يو  دیـشخب ، 
لوقنم يو  زا  یناوارف  ثیدـح  هدرک و  لقن  يدایز  رابخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دوخ  مارک  ءابآ  قیرط  زا  دوب .  ثدـحم 

دادغب .  هیبنیز  لت  یضعب  دنا و  هتسناد  هنیدم  رد  ار  يو  تافو  یخرب  تسا . 
مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  هللادبع   . 10

نآ پچ  تمس  رد  مالسلا و  هیلع  يرغص  همطاف  ربق  زا  رتالاب  یمک  هعیش ،  بهذم  سیئر  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  یمارگ  دنزرف  ربق 
ربق اج  نیا  دوش ،  یم  هدـید  يزلف  يا  هظفحم  اب  نیبوچ  یتوبات  نآ  لـخاد  هدوب و  زبس  گـنر  هب  کـچوک  يدـبنگ  ياراد  هک  دراد ،  رارق 

(372  . ) تسا نایعیش  مشش  ماما  دنزرف 
نیعبات  باحصا و   . 3

هّلل ماش  ریغصلا  باب  کلام -  نب  میمت  نب  دبعم  نب  سیمع  تنب  ءامسا   . 1
رفعج ترـضح  شدنمجرا  رهوش  اب  هک  تسا  نیرجاهم  هتـسد  نیلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  هدـنورگ  نانز  نیتسخن  زا  يو 

يرسپ ياراد  زین  هشبح ،  هاشداپ  یـشاجن ،  نامزمه  دمآ .  ایند  هب  هشبح  رد  زین  هللادبع  شدنزرف  دومن .  ترجه  هشبح  هب  مالـسلا  هیلع  رایط 
 ( نوع دمحم ،  هللادبع ،   ) دش رسپ  هس  ياراد  رایط  رفعج  بانج  زا  تیعبت  هب  هک  دش 

یلوم صلخم  نارای  زا  هک  دوب  دمحم  مان  هب  يرسپ  جاودزا  نیا  هرمث  دش و  رکبوبا  رسمه  مالسلا  هیلع  رفعج  ترضح  تداهش  زا  سپ  يو 
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لیان مالسلا  هیلع  یلع  یلوم  يرسمه  راختفا  هب  رکبوبا  زا  دعب  ءامسا  دش .  دیهش  رـصم  رد  هک  دوب  ترـضح  رادناتـسا  مالـسلا و  هیلع  یلع 
نامز رد  دنسیون  یم  اه  هباسن  یـضعب  دنناد و  یم  البرک  يادهـش  دادع  ار  وا  یخرب  هک   ) ییحی مان  هب  دش  رـسپ  ود  يراد  زین  وا  زا  هک  دمآ 

رغصا .  دمحم  و  تفر )  ایند  زا  نیدلاو  تایح 
درک .  کمک  نینموملا  ریما  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  هنایفخم  نیفکت  لیسغت و  رد  هک  دوب  يدنمتداعس  تنیط و  كاپ  نانز  زا  امسا 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هنومیم  رکب و  یبا  نب  دمحم  شدنزرف  رس  شرانک  رد  هک  يا  هعقب  رد  ریغـصلا ،  باب  رد  امـسا  ربق 
(373  . ) تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  هعقب  تشپ  رد  هدش ،  نفد 

هّلل ماش  ریغصلا  باب  مالسلا -  هیلع  ارهز  ترضح  همداخ  هضف ،   . 2
زا ار  وا  ناسیون  خـیرات  یـضعب  تسا .  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  صاخ  نادـنمتارا  زا  شیوخ و  راگزور  هنومن  هلـضاف و  ناـنز  زا  هضف 

نیمزرس دراو  ناریسا  تیعم  رد  دوب  هدید  هک  یباوخ  هب  هجوت  اب  هبون  دالب  زا  هک  دنناد  یم  يا  هبون  تخدهاش  یضعب  یناریا و  ناگدازهاش 
نایم رد  زور  کی  هضف  اـب  ار  هناـخ  ياـهراک  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  تسویپ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هداوناـخ  هب  دـش و  مالـسا 

زا تعباتم  هب  هک  يو  داد .  یم  نآرق  تایآ  اب  هراومه  ار  مدرم  باوج  تفگن و  ینخـس  رمع  رخآ  لاس  تسیب  رد  هضف  دوب .  هدرک  میـسقت 
میتی و هب  ار  شراطفا  تفرگ و  هزور  زور  هس  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يافش  يارب  هک  يرذن  بجوم  هب  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها 
امیتی و انیکـسم و  هبح  یلع  ماـعطلا  نومعطیو   : ) دـیامرف یم  یتا  لـه  هروس  رد  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  لومـشم  داد ،  ریـسا  نیکـسم و 
ما بنیز و  ترـضح  رانک  رد  مرح ،  لها  اب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  عاد  ماگنه و  هب  زین ،  اروشاـع  زور  رد  اذـل  ( 374 ( ) اریسا

تفرگ .  رارق  مولظم  بیرغ و  ماما  زیمآدقفت  باطخ  دروم  مالسلا ،  هیلع  بابر  هنیکس و  موثلک و 
تمـس هب  رکب  یبا  نب  دمحم  هعقب  فرط  هب  لالب  رایط و  رفعج  نب  هللادبع  هعقب  زا  جورخ  زا  دـعب  ماش  ریغـصلا  باب  رد  هضف  ترـضح  هعقب 

(375  ( ) هللا لوسر  همداخ  هضف   : ) تسا هتشون  هعقب  رد  رس  يور  هتفرگ و  رارق  تسار  تسد 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هبیبح  ما  هملس و  ما  3 و 4 

ادج لقتسم و  روطب  يا  هرجح  مالسلا ،  هیلع  داجس  نب  هللادبع  ربق  زا  سپ  یلـصا و  رد  زا  رتالاب  یمک  ناتـسربق ،  یقرـش  هراوید  ياهتنا  رد 
دیاب نیقی  هب  عطق  دوش .  یم  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هملـس  ما  هبیبح و  ما  ربق  ود  نآ  رد  هک  تسا  ناتـسربق  ریاس  زا 

(376  . ) دنتسه نوفدم  هنیدم  رد  عیقب  ناتسربق  رد  ود  ره  هبیبح  ما  هملس و  ما  اریز  درادن ،  تحص  رما  نیا  تفگ 
ماش  ورمع -  نب  دادقم  ینارهب -  يدنک  دوسا  نب  دادقم   . 5

مالسا هب  توعد  ریسا و  يو  ار  ناسیک  نب  مکح  هتـسج ،  تکرـش  اهگنج  رد  هک  تسا  گرزب  نیدهاجم  زا  مالـسا و  رد  نیقباس  زا  دادقم 
دومن . 

میـسقت يرفن  هد  ياههورگ  هب  ار  ام  ربمغیپ  میدـمآ  هنیدـم  هب  هک  یناملـسم  زاغآ  رد  دـیوگ :  شدوخ  هکنانچ  درب ،  ناوارف  جـنر  زاغآ  رد 
مدوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نم  میدرک و  یم  یگدنز  هناخ  کی  رد  هک  دوب  هدرک 

لها اب  یگتسبمه  يرای و  رد  يو  دنا .  هدش  دیجمت  توبن  نادناخ  نابز  هب  هک  تسا  هیلوا  يرفن  تفه  ای  راهچ  ای  هس  ياه  هتـسد  زا  دادقم 
دنا :  هدومرف  شا  هرابرد  هکنانچ  دسر .  یمن  وا  هیاپ  هب  یسک  یسراف  ناملس  زا  سپ  هدوبر و  ار  تقبس  يوگ  تیب 

دیدحلا ) ربز  لثم  ناک  هبلق  ناف  دوسالا  نب  دادقم  الا  هلوج  لاج  دق  الا و  دحا  یقب  ام  )
دروآ .  رد  دادقم  يرسمه  هب  ار  بلطملادبع  نب  ریبز  شیومع  رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لیلج ياملع  زا  هک  تسا  دادقم  لضاف  مظعم  لیلج  خیش  ربق  دادقم ،  مان  هب  ناو  رهش  رد  روهـشم  ربق  هک  تسا  هتـشون  یمق  ثدحم  هچرگ 
فرط هب  هیبنیز  زا  تشگزاب  رد  یلو  دناد ،  یم  هنیدم  یکیدزن  فرج  رد  ار  دادقم  ربق  دـشاب و  یم  هسیفن  تافلوم  بحاص  هعیـش و  ناشلا 

مان هب  تسا  ییابیز  دجسم  هداج ،  رانک  رد  دادقم . ) يدیـس   : ) تسا هتـشون  هک  دراد  دوجو  یگنر  زبس  ولبات  تسار  تسد  تمـس  رد  ماش 
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نیا هدـش و  يزاسون  ییاـبیز  رمرم  ياهگنـس  اـب  ربق  دراد و  ینهآ  هدرن  نآ  فارطا  هک  دراد  دوج  دجـسم و  نحـص  رد  يا  هربقم  دادـقم و 
تسا :  هتسب  شقن  گنس  يور  رب  راعشا 

دبعم وب  دادقملا  انا 
دوسالا دیسلا  نب  انا 

یتالمح ضرالا  زهت 
دعرت امسلا  باوبا  و 

لاتقلا موی  یف  دادقملا  انا 
یلاوعلا رمسلاب  ضیبلا  دیبا 

الیقص ضیبا  اغولا  یف  یفیس  و 
لالضلا  لها  یف  دحلا  قیلط 

 - ماش ریغصلا  باب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نذوم  حابر  نب  لالب   . 6
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نذوم  يو  درک .  دازآ  دیرخ و  ار  وا  رکبوبا  دوب ،  فلخ  نب  هیما  مالغ  تسخن  تسا .  مالسا  رد  نیقباس  زا  لالب 
لاس رد  درک و  ترفاسم  ماش  هب  تفگن و  ناذا  رمع  رکبوبا و  يارب  دـنامن و  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  یلو  دوب  هلآ  و 
هعقب کی  رد  رفعج  نب  هللادبع  اب  نونکا  دش و  نفد  ریغصلا  باب  رد  تشذگرد و  ماش  رد  یگلاس  ای 70  نس 63  رد  مکی  تسیب و  ای  متسیب 

تسا .  هتفرگ  رارق 
ناذا افلخ  زا  مادـکچیه  يارب  نآ  زا  دـعب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نذوم  نیلوا  لالب  دـسیون :  یم  راصبالا  رون  رد  یجنلبش 

(377  . ) تشذگرد يرجه  ای 18  لاس 17  رد  تفگن و 
هقر  هیروس -  سینا ،  رسپ  ینرق  سیوا   . 7

برض سیوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نایم  هبناج  ود  یتسود  تسا .  مالـسا  رد  هینامث  داهز  زا  حودمم  درف  نیمراهچ  زا  یکی  سیوا 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  لیامش  نانچ  لاح ،  نیع  رد  یلو  دنیبب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسناوتن  رمع  تدم  لوط  رد  وا  تسا .  لثملا 
دوب هتفرگ  هزاجا  شردام  زا  وا  دندوب .  هدش  هدـنامرد  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلاس  دـنچ  نارای  هک  دومن  یم  فیـصوت  ار  هلآ  و 

اب زین  سیوا  ددرگرب .  يروف  دوـبن  هنیدـم  رد  ترـضح  رگا  هکنیا  طرـش  هب  دورب ،  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ندـید  يارب  هک 
 : دومرف دمآ  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  تشگرب  درکن و  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دمآ  هنیدـم  هب  قایتشا 

منک .  یم  مامشتسا  نمی  بناج  زا  ار  نامحر  شوخ  يوب  نم  نمیلا )  لبق  نم  نمحرلا  سفن  دج  ینا ال  )
شیاوقت ماقم و  تعفر  ناش و  تلالج  دـهز و  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  نویراوح  زا  نیعبات و  رباکا  زا  ینرق  سیوا 

زین و  تسا ،  تما  نیا  بهار  وا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسوا .  لئاضف  زا  نوحشم  اهباتک  دنراد و  قافتا  ناناملـسم  همه 
دنک .  یم  تعافش  ار  رضم  هعیبر و  زا  یگرزب  لیابق  سیوا  تسا :  هدومرف 

دیسر تداهش  هب  گنج  نیمه  رد  درک و  تعیب  يو  اب  تفاتش و  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ترضح  يرای  هب  نیفص  گنج  رد  سیوا 
تشگ .  نوفدم  نیفص  رد  و 

تسا .  هدش  عقاو  رامع  بانج  ربق  کیدزن  ماش  يرتمولیک  بلح و 450  يرتمولیک  رد 200  عقاو  هقر  رهش  رد  نونکا  يو  ربق 
ینرق سیوا  ربق  کیدزن  هقر -  رهش  رسای :  رامع   - 2

ایرکز عماج  هقر  رهش  ربمغیپ :  يایرکز   - 3
ریغصلا باب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نذوم  يرماع  موتکم  ما  نب  هللادبع   . 8
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راب هدزیس  دوب  انیبان  نوچ  تسا و  رجاهم  مالسالا و  میدق  هللادبع  تسا  سیق  شردپ  موثلک و  ما  شردام  دنا .  هتـشون  ورمع  ار  وا  مان  یخرب 
دوب .  رضاح  هیسداق  گنج  رد  وا  تفرن .  تاوزغ  هب  اذل  دناوخب و  زامن  شیاج  هب  هک  تشاذگ  هنیدم  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هدمآ مالسا  خرات  رد  يو  مان  زین  رگید  ياهتبسانم  هب  دنناد و  یم  صخـش  نیمه  ار  سبع  هروس  رد  روکذم  يامعا  درف  نیرـسفم ،  یـضعب 
زا هک  یتاوزغ  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب و  انیبان  دمآ و  هنیدم  هب  ردب  گنج  زا  دعب  يو  هک  دنا  هدروآ  زین  تسا . 

تـسد هب  زین  یهایـس  مچرپ  هدیـشوپ و  هرز  ود  هیـسداق  رد  هللادـبع  دومرف .  یم  یفرعم  هنیدـم  يزامنـشیپ  هب  ار  يو  دـش  یم  جراخ  هنیدـم 
تشذگ .  رد  اجنآ  رد  تعجارم و  هنیدم  هب  گنج  زا  سپ  تشاد و 

هک دراد  دوجو  یقاطا  وا  هعقب  کیدزن  تسا و  روهشم  ریغـصلا  باب  رد  يو  مان  هب  رهابلا  هللادبع  ترـضح  رانک  رد  یهاگمارآ  نونکا  یلو 
(378  . ) تسا بوسنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  یکی  هب 

سوا  نب  سوا  ربق   . 9
یلص یبنلا  دجسم  رد  هک  دوب  یناسک  زا  يو  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردقلا  لیلج  هباحص  زا  رگید  یکی  سوا )  نب  سوا  )

رد هراوـمه  دـینارذگ و  یم  راـگزور  یتسدـگنت  رقف و  تیاـهن  رد  سوا  نب  سوا  درک .  یم  یگدـنز  هفـص )  ناوـیا   ) رب هلآ و  هـیلع و  هللا 
نارود رد  تافو  زا  سپ  درک و  ترجه  ماش  هب  يو  دوب .  فاکتعا  تداـبع و  دـجهت و  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم 

ریغـصلا باب  یبرغ  هراوید  تمـس  رد  هینوباص  هسردـم  لباقم  رد  نونکا  يو  هربقم  ( 379  . ) دش نوفدـم  ریغـصلا  باب  رد  نامثع ،  تفالخ 
تسا . 

عقسالا  نب  هلئاو   . 10
یبنلا دجسم  رد  هفص  ناویا  رب  نارگید  رسای و  نب  رامع  سوا و  نب  سوا  هارمه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  رگید  یکی 

رد یگلاـس -  نس 150  رد  دـنیوگ  تشاد و  ینـالوط  هبـسنلاب  يرمع  يو  دوـب .  عقـسالا  نب  هلئاو  درک  یم  یگدـنز  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
رد هک  دوب  يا  هباحص  نیرخآ  وا  دش .  نوفدم  ریغـصلا  باب  رد  تفر و  ایند  زا  قشمد  رد  يرجه - )  لاس 83   ) ناورم کلملادبع  تفالخ 
رد هک  ریهطت  هیآ  لقن  هب  هراومه  هدوب و  نیگمشخ  تدش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هلئاو  ( 380  . ) تفای تافو  رهش  نیا 

(381  ) هتخادرپ یم  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  ناش 
تسا . 

دیبع  نب  هلاضف   . 11
دیزگ تنوکس  اجنآ  رد  دمآ و  رهش  نیا  هب  قشمد  حتف  زا  سپ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  دیبع ) نب  هلاضف  )

ماو ءادرد  یبا  رانک  رد  ار  يو  تشذـگ .  رد  يرجه  لاس 53  رد  تشاد و  هدهع  رب  ار  رهـش  نیا  رد  تواضق  یـسرک  هیواعم ،  نارود  رد  . 
( 382  . ) دنتخاس نوفدم  ءادرد 

يراصنا  عیبر  نب  لهس   . 12
تافو هیواعم  تفالخ  لئاوا  رد  هدش و  نکاس  قشم  رد  هک  دوب  سوا  هلیبق  زا  راوگرزب و  هباحـص  زا  رگید  یکی  يراصنا )  عیبر  نب  لهـس  )

(383  . ) دندرپس كاخ  هب  ناتسربق )  بونج   ) ریغصلا باب  رد  ار  وا  تفای . 
ینمی  يدنک  يدع  نب  رجح   . 13

هک امود  عباوت  زا  دوش و  یم  ظفلت  ردع  لحم  رد  نونکا  هک  ارذـع  هیرق  رد  قشمد  يرتمولیک  قشمد 20  مالسلا -  هیلع  یلع  يالو  دیهش  - 
تسا .  هروثلا  عراش  رد  نآ  ياهسوبوتا  هاگتسیا  دشاب .  یم  امود  تسار  تمس  رد  اتسرح  زا  دعب 

تسا .  ریخلا  رجح  هب  فورعم  مالسلا و  هیلع  یلع  نارای  لادبا  زا  داهز و  نارس  رابک و  نیعبات  زا  رجح 
یلو نکب  نعل  دومرف :  منک ؟  هچ  دیسرپ :  درک ؟  یهاوخ  هچ  عقوم  نآ  رد  ینک ،  تنعل  نم  هب  هک  دننک  یم  رما  ارت  دومرف :  وا  هب  ترضح 
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مدنوادخ .  نید  رب  نم  هک  يوجم  يرازیب 
يدایز کتک  ار  وا  تشاد .  هگن  اعنص  دجسم  رد  رب  ار  رجح  نمی ،  لماع  فسوی ،  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 

تفگ :  مدرم  راظنا  رد  يو  و  دنک ،  نعل  ار  الوم  ات  دندز 
(384  ( ) هللا هنعل  هونعلاف  ایلع .  نیعلا  نا  ینرما  ریمالا  نا  )

دنک .  تنعل  شیادخ  هک  دینک  تنعل  دوب ) فسوی  نب  دمحم  شروظنم   ) ار وا  سپ  منک .  تنعل  ار  یلع  هک  دهد  یم  نامرف  ارم  ریما 
يرعـش مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  تداهـش  هب  کیدزن  قیاقد  نیرخآ  رد  يو  دوب .  فورعم  دـهز  يدایز  زامن و  ترثک  هب  رجح 

ادخ هب  درک :  ضرع  دنناوخب ؟  نم  زا  نتـسج  يرازیب  هب  ارت  هک  ینامز  ینک  یم  هچ  رجح ،  يا  دومرف :  دوشگ و  مشچ  ترـضح  دـناوخ ، 
وت زا  تئارب  رب  ار  اهیراوگان  همه  لمحت  دـننازوسب ،  دـننکفا و  مشتآ  رد  دـننک و  هراپ  هراـپ  ریـشمش  اـبارم  رگا  ناـنموم ،  ریما  يا  دـنگوس 

مهد .  یم  حیجرت 
(385  ( ) کیبن تیب  لها  نع  اریخ  هللا  كازج  رجح  ای  ریخ  لکل  تقف  و   : ) دومرف ترضح 

هک دنوش  یم  هتـشک  ینادرم  ارذـع )  ) رد نم  زا  سپ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ :  هیواعم  هب  هشیاع 
(386  . ) دنوش یم  كانمشخ  اهنآ  رطاخ  هب  اهنامسآ  لها  دنوادخ و 

رد هیواـعم  شترا  هدـنامرف  رادناتـسا و  داـیز ،  نب  عـیبر  درک .  اوـسر  ار  هیواـعم  هک  داد  ناـکت  ار  یمالـسا  ياـهروشک  ناـنچ  رجح  گرم 
ریثا نبا  ( 387  . ) دیدرگ باجتـسم  شیاعد  درک و  بلط  ار  دوخ  گرم  دنوادخ  زا  درک و  نایب  ربنم  رد  ار  عوضوم  زامن  زا  سپ  ناسارخ ، 

هب اریخا  دراد و  یمیدق  هنذام  هک  تسا  يدجـسم  رانک  رد  روبزم  ربق   ) تسا هوعدـلا  باجتـسم  فورعم و  ارذـع  رد  رجح  ربق  تسا :  هتفگ 
( دنزاس یم  نآ  يارب  یهاگراب  نحص و  ناملسم  مدرم  تمه 

هدـنامرف ناورهن  رد  هدـنک و  هلیبق  هدـنامرف  نیفـص  رد  دوش و  یم  بوسحم  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  ناگرزب  زا  شمک  نس  دوجو  اب  رجح 
يذ نب  رمش  يرعشا ،  یـسوموبا  رـسپ  هدارب  وبا  دننام :  تسرپ  ایند  ینایوج  ارجام  دوب .  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رگـشل  هرـسیم 

تسا هتساوخ  مدرم  زا  هدرک و  نعل  ار  هفیلخ  شنارای  رجح و  هک  دندرک  میظنت  يا  هیداهـشتسا  دعـس  نب  رمع  یعبر و  نب  ثبـش  نشوجلا ، 
هـصیبق لزنم  رانک  زا  ار  نا  نآ  هک  یماگنه  دـنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  ار  اـهنآ  یتموکح  نیروماـم  دـنوش .  گـنج  دراو  هیواـعم  هیلع 

یم تداهـش  ضیف  هب  ای  نم  تفگ :  درک و  توکـس  هب  رما  ار  اـهنآ  دنتـسیرگ ،  یم  شنارتخد  دـنداد ،  یم  روبع  رجح  ناـهارمه  زا  یکی 
مدرگ . . .  یم  رب  هکنآ  ای  و  تسامش ،  رادهگن  دنوادخ  هک  مسر 

تساوخرد هب  رفن   6 دنداتـسیا .  ناشربارب  رد  هنهرب  ریـشمش  اب  هدنک و  ار  نانآ  ياهربق  دـندرب ،  قشمد )  کیدزن   ) ارذـع جرم  هب  ار  ناشیا 
يو دندرب ،  هیواعم  دزن  هب  ار  رفن  ود  دنـشکب  ار  اهنآ  دنتـساوخ  دادماب  دـندناوخ ،  زامن  حبـص  ات  ناشرفن  تشه  دـندش .  دازآ  ناشناگتـسب 

دنیامن دیهش  ار  وا  هجو  نیرتدیدش  اب  ات  داتسرف  هفوک  هب  نامحرلادبع  مان  هب  ار  يرگید  درک و  دازآ  دورن  هفوک  هب  هکنآ  طرـش  هب  ار  یکی 
. 

دیسرپ دالج  ما .  هدناوخ  میگدنز  تدم  رد  هک  دوب  يزامن  نیرتهاتوک  نیا  دورف :  دناوخ و  ینالوط  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  هزاجا  رجح 
دزرل ؟  یم  تندب  ارچ  : 

اما دزرل  یم  مندب  هچ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  تسا ،  هدش  هدیـشک  ریـشمش  رـضاح و  نفک  هدامآ و  ربق  هکنآ  لاح  مسرتن و  ارچ  دومرف : 
مروایب .  مشخ  هب  ار  دنوادخ  هک  میوگ  یمن  يزیچ 

نب زرحم  یسبع 5 -  هعیبض  نب  هصیبق  ینابیش 4 -  لبش  نب  یفیص  یمرضح 3 -  دادش  نب  کیرش  يدع 2 -  نب  رجح   - 1 ادهش :  دادعت 
يزنع ناسح  نامحرلادبع  يزنع 7 -  نایحن  نب  مادک  يرقنم 6 -  باهش 

جرم يادهـش  روبق  دنیوگ  یم  هک  تسا  عقاو  تاداس  دجـسم  هب  فورعم  بصق  دجـسم  مالـسلا ،  هیلع  هقر  ترـضح  ربق  یقرـش  لامـش  رد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1087 

http://www.ghaemiyeh.com


(388  . ) تسا هدش  نوفدم  اجنآ  رد  نانآ  ندب  ياضعا  زا  یضعب  ای  تسا ،  هدش  عقاو  اجنآ  رد  ارذع 
ماش  ریغصلا  باب  رکبا -  یبا  نب  دمحم   . 14

دوب راگزور  تنیط  كاپ  نانز  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  شردام  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  بیبر )   ) هتفای و شرورپ  یلو  رکبوبا ،  دنزرف  يو 
قداص ماما  ترـضح  يردام  دـج  تشاد  هک  یمراـکم  لـیاضف و  رب  هوـالع  دـمحم  داد .  یمالـسا  هعماـج  لـیوحت  يدیـشر  نادـنزرف  هک 
رداـم مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  رـسمه  هورف  ما  وا  رتخد  هک  تشاد  نیمرح  هیقف  مساـق  ماـن  هب  يرـسپ  هک  هنوگ  نیدـب  دوش .  یم  بوسحم 

تسا .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
 . دنـشاب یم  دـمحم  يردام  ناردارب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  رـسپ  ییحی  و  رایط ،  رفعج  ترـضح  نادـنزرف  نوع  هللادـبع و  دـمحم و 
رد کلام .  زا  دعب  رگید  راب  رتشا و  کلام  زا  لبق  رابکی  دش ،  بوصنم  رصم  يرادناتـسا  هب  رابود  نینموملا  ریما  ترـضح  فرط  زا  دمحم 

هدرم یغـالا  مکـش  رد  ار  شرهطم  شعن  هدـیناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  هیواـعم  روتـسد  هب  صاـع  رمع و  جـیدخ و  نب  هیواـعم  مود ،  هبترم 
 ( تسا روهشم  ماش  ریغصلا  باب  رد  شسدقم  رس  نفدم  نونکا   ) دنداتسرف ماش  هب  هیواعم  يارب  ار  شرس  دندز و  شتآ  هتشاذگ و 

درک .  یم  نعل  جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  ورمع  هیواعم و  رب  زامن  ره  تونق  رد  تسیرگ و  دمحم  تداهش  رد  هشیاع  دنیوگ 
تـشپ زا  تسا  نم  رـسپ  دـمحم  ع :  رکب ) یبا  رهظ  نم  ینبا  دـمحم   : ) دوـمرف تسیرگ و  دـمحم  رب  تخـس  زین  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما 

ربق دوب .  هداد  ربخ  يو  تداهش  زا  تدالو  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب و  هلاس  تشه  تسیب و  تداهش  ماگنه  هب  دمحم  رکبوبا . 
تسا .  هدش  عقاو  رهزالا  هاگشناد  تشپ  رد  اعدلا  عماج  بنج  ناضیح  نابایخ  رصم  رد  يو 

مالسلاو
مالسلا  هیلع  تیب  لها  مرح  مق - 

یلاخلخ ینابر  یلع 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  - 1
ریدغلا باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61

ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  - 2
ریدغلا  باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61

ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  -3
ریدغلا باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61

هیآ 33 لافنا ،  هروس  - 4
هیآ 60 ءارسا  هروس  - 5

یلماع نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  هللا  ۀیآ  موحرم  تاعجارملا ،  يرمق .)  يرجه  يافوتم 1111   ) یسلجم همالع  موحرم  راونالاراحب  - 6
لاس موس  پاچ  ج 10 ص 280 ، يافوتم 1390 ه ق ،)   ) ینیما همالع  موحرم  ریدـغلا  ص 278 . ج 39 ، ص 29 ، يافوتم 1377 ه ق ،)  )

یمظعلا هللا  ۀـیآ  ترـضح  موحرم  عیـشت  ملاع  عجرم  گرزب  تاحفـص و  میـسانشب )؟  هنوگچ  ار  نامنایاوشیپ   ) مهفرعن فیک  اـنتداق   1378
 ( بجر 1395ق يافوتم   ) ینالیم يداه  دمحم  دیس 
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تسا .  هدوب  زین  باوخ  تحص  هبرجت  يارب  یلاو  لمع  نیا  هک  دراد  لامتحا  - 7
مشش باب  ص 388 ، هیمالسا ،  هیملع  تاراشتنا  پاچ و  یناسارخ ،  مشاه  ازریم  جاح  خیراوتلا ،  بختنم  - 8

یناسارخ ص 9 تازجعم  تامارک و  - 9
نیطبسلا یلاعم  زا  لقن  هب  ص 53  ع )   ) هیقر ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 10

ص 179. ج 2 ،  ، یئاهب لماک  - 11
ص 111. هیوضرلا ،  دئاوف  - 12

 ، مق 1414 ق هوسا ،  تاراشتنا  نوسح ،)   ) نایزیربت سراف  خیـش  میدقت :  قیقحت و  سوواط ،  نب  دیـس  فوفطلا ،  یلتق  یلع  فوهللا  - 13
.140 ص 141 - 

 ( فنخم یلا  لتقمب  رهتشملا  البرک ، یف  هباحصا  هتیب و  لها  عرصم  نیسحلا و  لتقم   ) ناونع اب  هک  زین  یلقتـسم  هناگادج و  هخـسن  رد  - 14
ای موثلک و  ما  ای  يدان  مث  تسا :  هدش  جرد  نینچ  رکذلا  قوف  ترابع  هدش  پاچ  روبزم  لتقم  زا  1362 ش )   ) مق یضرلا  تاروشنم  طسوت 

ص 131)  ) مالسلا ینم  نکیلع  هیفص  ای  هکتاع و  ای  هیقر و  ای  هنیکس و  ای  بنیز و 
یلع خیـش  ياقآ  بانج  دنمـشناد  لضاف  هتـشون  تیلهاج ،  مالـسا و   ) گنهرف ود  ییوراـیور  رتسب  اروشاـع ؛  رد  بآ  زا : هدافتـسا  اـب  - 15

. طوطخم رذنم )  ) ینسحلاوبا
141 ص 140 -  رذنم ،  ) ینسحلاوبا یلع  خیش  ياقآ  ردقنارگ  هدنسیون  ققحم و  فیلات  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  -16

 - توریب 1403 تاـعوبطملل ،  فراـعتلا  راد  یلحر  عـطق   ) نیما نسح  دیـس  جارخا :  قـیقحت و  نیما ،  نـسحم  دیـس  هعیـشلا ،  ناـیعا  - 17
. 7/326 ( 1983

 . 1988 م توریب 1409 ق /  یضترملاراد ،  غالبلا -  هسسوم  ربش ، داوج  دیس  ، 1/196 ع )   ) نیسحلاءارعش وا  فطلا  بدا  - 18
تاعوبطملل یملعالا  هسس  ؤم  یفجن ،  یحیرط  نیدلا  رخف  خیش  يرخفلاب ،  رهتـشملا  بطخلا  یئارملا و  عمج  یف  یحیرطلل  بختنملا  - 19

.2/436 1992 م ،  توریب 1412 ق -  ححصم ،  عبط  ، 
یحیرط بختنملا  زا  لقن  هب  ص 320 ، نامه ،  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  - 20

 . ماش هیبنیز  مرتحم  هعمج  ماما  یناجنز  يرهف  دمحا  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  تافیلات  زا  ماش ص 7 ، رد  ع )   ) تیب لها  دقارم  - 21
ص 22 ییاوشیپ ،  يدهم  ردقنارگ  هدنسیون  رصاعم و  نادنمشناد  زا  اههرطاخ ، نیمزرس  ماش  - 22

ۀنکمالا عاقب  ۀحایسلا و  ناتسب  - 23
هیآ 77 فهک :  هروس  - 24

نیمرحلا ص 363 حابصم  زا  لقن  هب  هدازدامع  مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  -25
هدازدامع ص 257  س )   ) يربک بنیز  ترضح  - 26

ص 185 پاچ 1365 ، اهروشک ، یسانشاتیگ  - 27
یناحبس ص 27 رفعج  خیش  جاح  هللا  تیآ  گرزب  ققحم  فیلات  یمومع )  هطسوتم  شزومآ  مراهچ  لاس   ) مالسا خیرات  - 28

ص 156 ج 1 ،  ، ناشیا مه  زا  تیدبا ،  غورف  - 29
هیآ 158 فارعا ،  هروس  - 30

هب ناسغ  كولم  یلک  روط  هب  رمش و  یبا  نب  ثراح  تفریم و  رامش  هب  رصیق  تارمعتسم  زا  هک  دوب  ناروح  يرادناتسا  زکرم  يرـصب  - 31
دندرکیم . تموکح  اجنآ  رد  رصیق  زا  یگدناشن  تسد  تروص 

ص 259 ج 1 ، يربکلا ،  تاقبط  - 32
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نوچ دوب و  قارع  رد  دـیلو  نبدـلاخ  نایمور  اب  گنج  زاـغآ  رد  ص 128-130 . يرذـالب ،  ییحی  نب  دـما  نسحلاوبا  نادـلبلا ،  حوتف  - 33
حوتف ) دوش راپـسهر  ماش  هقطنم  هب  داد  روتـسد  دـلاخ  هب  رکبوبا  تسا  دایز  ناشدادـعت  زهجم و  رایـسب  نایمور  ياهورین  هک  دیـسر  شرازگ 

(. نادلبلا ص 117
 . تسا ناتسا  ینعم  هب  کیدزن  ابیرقت  اجنیا  رد  دنج  - 34

تسا قشمد  هناخدور  يرتگرزب  - 35
ص 105 یتیآ ،  میهاربا  دمحم  رتکد  همجرت  یبوقعی ،  نب  دمحا  نادلبلا ،  - 36

ص 108 يدیهش ،  رفعج  دیس  رتکد  مالسا ،  یلیلحت  خیرات  - 37
ص 19 اههرطاخ ، نیمزرس  ماش  - 38

دمحم رصن  یبا  لیلجلا  ثدحم  یشایع  ریسفت  و  ق .  لاس 1387 ه .  فرشا  فجن  پاچ  ج 2 ص 21 ، یمق :  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  - 39
هدمون رکذ  یتالحم ،  یلوسر  مشاه  دیس  حیحـصت  هب  هیمالـسا ،  هیملع  پاچ  ج 2 ص 298 ، يدنقرمسلا :  یملسلا  شایع  نب  دوعـصم  نب 

 . هیما ینب  مه  نارقلا  یف  هنوعلملا  ةرجشلاو  هک :  دنا 
هیآ 60 لیئارسا :  ینب  هروس  میرک ،  نآرق  - 40

هحفص 179 دلج 3 ، نیلقثلا :  رون  ریسفت  هحفص 424 ؛ موس  دلج  نایبلا :  عمجم  ریسفت  - 41
هحفص 108 یمق  ثدحم  موحرم  یهتنملا ،  همتت  - 42

ج هغالبلا :  جهن  حرـش  زا  لقن  هب  ص 230 ، یناگیاپلگ :  یفاص  هللا  فطل  خیـش  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ع ،)   ) نیـسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 43
ص 254 و 467 ، 3

ص 237 ع :)   ) نیسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 44
ص 80 ع :)   ) نیسح بالقنا  هفسلف  - 45

ض 189 یمساق ،  لضفلاوبا  مرتحم  دنمشناد  زا  هایس  هامرازه  - 46
ص 84 هایس :  هام  رازه  - 47
ص 76 هایس ،  هام  رازه  - 48
ص 63 هایس ،  هام  رازه  - 49

ص 212 ع ،)   ) یلع ماما  - 50
ص 125 يرکسع ،  یضترم  دیس  همالع  هتشون  هیواعم ،  نارود  رد  هشیاع  - 51

ص 28 ع )   ) نیسح بالقنا  هفسلف  - 52
اروشاع ص 47 خیرات  یسررب  يدنجریب ،  یتیآ  رتکد  موحرم  -53

زوریف یضترم  دیس  هللا  هیآ  دلج 3 ، هسمخلا :  لئاضف  هحفص 142 ، توریب ،  پاچ  ینیما ،  نیسحلادبع  خیش  هللا  هیآ  دلج 10 ، ریدغلا : -54
هحفص 7 و 129  دلج 2 ، یبهذ :  لادتعالا  نازیم  هفحص 243 ، يدابآ ، 

هحفص 683 یمق ،  سابع  خیش  جاح  راوگرزب  ثدحم  موحرم  دلج 1 ، راحبلا : هنیفس  -55
هحفص 83 دلج 10 ، ریدغلا : -56

هحفص 330  یفسلف ،  یقت  دمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  هتشون  دلج 1 ، تیبرت ،  تثارو و  رظن  زا  كدوک  -57
هحفص 232 دلج 2 ، كدوک :  -58

هحفص 120 هیواعم :  نارود  رد  هشیاع  -59
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هرامش 131 اهیندناوخ : هلجم  زا  لقن  هب  هحفص 167 ، هایس :  رازه  -60
هحفص 210 دلج 2 ، یئاهب :  لماک  -61

هحفص 120 نییبلاطلا :  لتاقم  هحفص 197 ، هیاهنلا :  هیادبلا و  -62
هحفص دـلج 1 ، یمزراوخ :  لتقم  هحفص 112 ، دلج 4  هعیـشلا :  نایعا  هحفـص 273 ، هبکاسلا :  هعمدلا  هحفص 325 ، دلج 44 ، راحب : -63

184
هحفص 12 هرامش 2 ، مالسا :  بتکم  -64

هحفص 93 يرون :  ییحی  خیش  همالع  هللا  هیآ  هتشون  هعیش ،  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  زا : سابتقا  -65
دعب هب  هحفص 253  دلج 1  هسایسلا :  همامالا و  زا  لقن  هب  قح ،  هار  رد  هسسوم  تاراشتنا  زا  موس ،  ياوشیپ  -66

هحفص 29 مومهملا :  سفن  -67
هحفص 29 نامه :  -68

. رگید خیراوت  بهذلا ج 3 ص 64 و  جورم  ءادفلاوبا ج 1 ص 190 . یبوقعی ج 2 ص 216 . -69
بهذلا ج 3 ص 78 جورم  ءادفلاوبا ج 1 ص 192 . یبوقعی ج 2 ص 243 . خیرات  -70

بهذلا ج 3 ص 81 جورم  ءادفلا ج 1 ص 192 . یبا  یبوقعی ج 2 ص 224 . - - 71
هحفص 25 نامه  یئابطابط :  همالع  مالسا ،  رد  هعیش  -72

هحفص 43 یهتنملا :  همتت  -73
هحفص 50 و 51 هر ،)   ) يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  هللا  هیآ  تایح ،  بآ  همشچرس  -74

هحفص 148 بالقنا :  هفسلف  -75
هحفص 67 دلج 3 ، يدوعسم ،  بهذلا :  جورم  -76

هحفص 188 دلج 1 ، یئاهب :  لماک  -77
هحفص 36 یهتنملا :  همتت  هحفص 67 ، دلج 3 ، بهذلا :  جورم  -78

ص 591 هرضحی ،  نم ال  زا  لقن  هب  ص 75 ، ج 2 ، رادرک ، رفیک  -79
1/246 لوا ،  پاچ  هرهازلا :  موجنلا  -80

ص 73 ج 3 ، بهذلا :  جورم  -81
هحفص 150 مالسلا :  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  -82

هحفص 72 دلج 3 ، بهذلا :  جورم  -83
ص 173 ج 2 ، ییاهب :  لماک  -84

هحفص 99 قودص :  یلاما  -85
نینوخ 46 هحفص  بجعتلا :  باتک  هحفص 319 و  هیقابلا :  راثآ  زا  لقن  هب  هحفص 368 ، نینوخ :  هرهچ  -86

هحفص 311 هیصولا :  تابثا  همجرت  -87
هحفص 392 يزیربت ،  یئابطابط  یضاق  یلع  دمحم  دیس  دیهش  هللا  تیآ  نیعبرا :  زور  هرابرد  قیقحت  -88

هحفص 190 هعیشلا :  ثیداحا  عماج  -89
هحفص 111 دلج 2 ، ناروشناد :  همان  -90

هحفص 42 یهتنملا :  همتت  -91
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هحفص 134، دلج 4  هعیشلا :  نایعا  زا  لقن  هب  هحفص 254 ، لوا ،  پاچ  هدنراگن )  رثا   : ) مالسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناشخرد  هرهچ  -92
 . قشمد پاچ 

هحفص 22 اروشاع : خیرات  یسررب  -93
95 هیآ :  دوه ، هروس  میرک ،  نآرق  -94

هحفص 281 نیما ،  نسحم  دیس  همالع  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  -95
رود تفگـش و  هیواعم  زا  رما  نیا  و  تسا ،  هدـش  ناـیب  دـیزی  يارب  دـنه  نتفرگ  يارب  هیواـعم  يرگ  هلیح  اـجنیا  رد  یمزراوخ .  لـتقم  -96

لامج دوب ، یشرق  مالـس  نب  هللادبع  حاکن  دقع  رد  بنیرا  هک :  دنا  هدروآ  هحفص 61  دلج 1 ، همامالا )  هسایـسلا و   ) رد هبیتق  نبا  و  تسین . 
رد زین  برالا )  هیاهن   ) فلوم ار  ناتـساد  نیا  تخاس .  قالط  هب  راداو  ار  هللادبع  هیواعم ،  دش و  يو  رد  دـیزی  تبغر  بجوم  يو  ییابیز  و 

 . تسا هتسناد  بنیز  ار  نز  نآ  مان  هدروآ و  هحفص 180 ، دلج 6 ،
هحفص 150 ج 6 ، يربط :  خیرات  هحفص 151 ، ملاوعلا :  لتقم  -97

هحفص 146  دلج 8 ، هیادبلا :  هحفص 5 ، دلج 4 ، ریثا : نبا  خیرات  هحفص 188 ، دلج 6 ، يربط :  خیرات  -98
نابز تافآ  زا  متشه  تفآ  شخب  هحفص 106 ، دلج 3 ، مولعلا ،  ءایحا  -99

 ... متیلوت نا  متیسع  لهف  هیآ :  ریسفت  رد  ص 125 ، ج 8 ، یناعملا ،  حور  -100
هحفص 162 صاوخلا :  هرکذت  -101

ناکلخ نبا  نایعالا  تایفو  -102
هحفص 172 دلج 1 ، هیبلحلا :  هریسلا  -103

صاوخلا هرکذت  -104
هحفص 298 ظحاج : لئاسر  -105

مالسلا هیلع  سابعلا  همجرت  البرک ، رادرس  باتک  زا  هتـشذگ ،  تاحفـص  زین  قوف و  بلاطم  رد  هحفص 125 ، دلج 8 ، یناعملا :  حور  -106
 . تسا هدش  هدافتسا 

ص 95 ینادمه ،  يرباص  دمحا  خیش  هللا  هیآ  هتشون  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  یقالخا  ياهیگدنزاس  زا : هدافتسا  اب  -107
هحفص 318 دلج 44 ، راونالا ، راحب  هحفص 39 ، دلج 4 ، بقانم ،  -108

 - هحفص 240 مق  یمالسالا ،  مالعالا  همظنم  مالسلا ،  هیلع  مولعلا  رقاب  تاقیقحت  دهعم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  مامالا  هملک  هعوسوم  -109
موس پاچ   241

 ( مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) هیآ و  نیلقثلا )  مکیف  كرات  ینا   ) نیلقث ثیدـح  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  هبطخ  -110
دشاب یم  هیآ 59 ) ءاسن  هروس  )

اروشاع ص 48 خیرات  یسررب  يدنجریب ،  یتیآ  میهاربا  دمحم  رتکد  موحرم  -111
ص 34 اروشاع ، خیرات  یسررب  -112
خیراوت ریاس  یبوقعی ج 2 ص 191 و  -113

ریثا ج 3 ص 203 نبا  يربط ج 4 ص 124 . دیدحلا ج 4 ص 160 . یبا  نبا  -114
كردم نامه  -115

یبوقعی ج 2 ص 193 -116
یبوقعی ج 2 ص 202 -117
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مزـالم و هک  تشاد  ینومیم  گـس و  دیـشوپ و  یم  فلج  ریرح و  ياهـسابل  يو  رمخلا . مئاد  نارـسوه و  شاـیع و  دوب  يدرم  دـیزی  -118
هدیناشوپ ابیز  سابل  ار  وا  هک  دوب  سیقوبا  دیزی  نومیم  مان  دـش . یم  رازگرب  بارـش  زاس و  اب  وا  ینیـشن  بش  سلاجم  دـندوب . يو  يزابمه 

بهذلا ج 3 جورم  یبوقعی ج 2 ص 196   ) داتسرف یم  هقباسم  هب  هدرک  شبـسا  راوس  مه  یهاگ  و  درک ، یم  رـضاح  شبارـش  سلجم  رد 
ص 77)

ءادفلاوبا ج 1 ص 183 بهذلا ج 3 ص 5 ، جورم  -119
ثادحالا باتک  زا  لقن  هیفاکلا ص 72  حیاصنلا  -120

نمم همذلا  تئرب  ینا  هعامجلا :  ماع  دعب  هلامع  یلا  هدحاو  هخسن  هیواعم  بتک  لاق :  ثادحالا  باتک  یف  ینئادملا  ینـسحلاوبا  يور  -121
 ( يرجه لاس 1386  فجن  پاچ  ص 87 ، لیقع ،  نب  دمحم  فیلات  هیفاکلا  حئاصنلا  باتک   ) هتیب لها  بارت و  یبا  لضف  نم  ائیش  يور 

73 هیفاکلا ص 72 -  حیاصنلا  -122
87 هیفاکلا ص 58 و 64 و 77 -  حیاصنلا  -123

هیآ 100 هبوت ،  هروس  -124
یبوقعی ج 3 ص 73 خیرات  دیزی . نب  دیلو  -125

بهذلا ج 3 ص 228 جورم  دیزی . نب  دیلو  -126
 ( مق  ) هدام نادلبلا  مجعم  -127

یبوقعی ج 3 ص 66 . 219 بهذلا ج 3 ص 217 -  جورم  -128
هعیش كرادم  ریاس  راحب ج 12 و  باتک  -129

یلص مرکا  لوسر  ترضح  لصفالب  هفیلخ  دندوب و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  قح  بصاغ  هفیلخ  هس  هعیش :  رظن  زا  -130
یلاخلخ .  ینابر  یلع  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناتسآ  بلک  تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 26 یئابطابط :  همالع  مالسا :  رد  هعیش  -131
رگید خیراوت  ءادفلاوبا ج 1 ص 208 و  یبوقعی ج 3 ص 79  -132

بهذلا ج 3 ص 268 جورم  یبوقعی ج 3 ص 86 . -133
بهذلا ج 3 ص 270 جورم  یبوقعی ج 3 ص 86 . -134

ءادفلا ج 1 ص 212 یبا  . 96 یبوقعی ج 3 ص 91 -  -135
نیما هصق  جرفلا  یبا  یلاغا  باتک  -136

 . تسا هدش  هدافتسا  نازیملا  ریسفت  بحاص  یئابطابط  همالع  هللا  هیآ  یلا 28  زا ص 20  مالسا )  رد  هعیش   ) باتک زا  تمسق  نیا  -137
نارهت پاچ  ینارعش ص 266  ياقآ  ملق  هب  هر )   ) یمق ثدحم  مومهملا  سفن  همجرت  -138

نایگ هدرپ  تلاسر و  نادناخ  ياهتروص  نتخادنا  تسوپ  اریز  دنا ، هدـنام  سبح  رد  يدایز  ياهتدـم  هک  دوشن  لایخ  تاریبعت  نیا  زا  -139
دسر یم  لمع  هلحرم  هب  اهارحص  نازوس  کشخ و  ياوه  رد  اهنآ  هب  نداد  ریس  تعرس  نآ  اب  اههار  ضرع  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  تماما 

یم هدید  ناماس  نآ  باتفآ  رد  نتفر  هار  تاحفـص و  نآ  ترفاسم  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  المع  هچنانچ  درادن ، يدایز  ياهتدم  هب  جایتحا 
. دوش

 . تسا ناوختسا  رس  شاشم  -140
رارق مکاح  ار  ناشدوخ  لقع  یتسیاب  دنرامـش ، یم  بجاو  ار  اهنآ  تعاط  دـنناد و  یم  رمالا  یلوا  ار  دـیزی  هیواعم و  لاثما  هک  ناـنآ  -141

رب مه  اهنآ  و  دـهدب ؟ رارق  رمالا  یلوا  ار  اهدـیزی  اه و  هیواعم  لاثما  دـنوادخ  دوش  یم  ایآ  هک  دـنیامن  تواضق  دوخ  نادـجو  رد  دـنهدب و 
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بجاو ار  یتعاطا  وچمه  ادخ  هللاابذوعن  رگا  دننک ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناحیر  لتق  هب  رما  دـنیامن و  مکح  ادـخ  ماکحا  فالخ 
ضقانت هب  میرک  نآرق  ایآ  دوش ؟ یم  رداص  ضقانت  دـنوادخ  زا  ایآ  دـیآ . یم  مزال  حـضاو  ضقانت  دـهدب  رارق  رمـالا  یلوا  ار  اـهنآ  دـنک و 

. دیاین مزال  ضقانت  ات  دشاب  موصعم  دیاب  رمالا  یلوا  هک  تسا  مکاح  لقع  سپ  دنک ؟ یم  مکح 
هیآ 59 ءاسن  هروس  میرک ،  نآرق  -142

مارملا ص 229 هیاغ  یفاک ج 1 ص 286 و  -143
نیلقثلا ج 1 ص 499 رون  ریسفت  -144

ریدغلا ناهرب و  ریسفت  یشایع ،  ریسفت  زا  لقن  هب  یمالسا ص 511  دیاقع  لوصا  -145
فجن پاچ  یمقلا ج 1 ص 141  ریسفت  -146

ص 262 مومهملا ،  سفن  -147
فیلات نیورـش )  لاـبج  لاوحا  یف  نیودـتلا   ) باـتک هب  دوش  عوجر  تسا  کـیرتاپ )   ) هقراـطب زا  هک  یمور  زومرم  درم  نیا  هب  عجار  -148

راجاق . هرود  رد  ناریا  مولع  ریزو  هنطلسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم 
یئابطابط یـضاق  یلع  دـمحم  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهـش  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  نیعبرا  زور  هراـبرد  قیقحت  -149

یلا ص 466 زا ص 458  هر )   ) يزیربت
يزیربت ص 468 یضاق  هللا  تیآ  دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -150

اهتشون 2 یپ 

لمح ار  وا  هزانج  ناورم  دـننام  رفن  دـنچ  هنابـش  دـنام و  اـجنآ  رد  زور  هس  دـنتخادنا و  هلبزم  رب  ار  يو  هزاـنج  دنتـشک  هک  ار  ناـمثع  -151
اذل و  داد . میهاوخ  ربخ  مدرم  هب  ادرف  دیـشاب  هدرک  نفد  هربقم  رد  ار  وا  هاگره  هک  دـندز  دایرف  نزام  ینب  زا  یموق  دـنیامن  نفد  هک  دـندرک 

دـندرک و نفد  دـندرب و  دـندرک  یم  نفد  اج  نآ  رد  ار  ناشدوخ  تاوما  اهیدوهی  هک  بکوک )  شح   ) هب دنتـشادرب و  اـج  نآ  زا  ار  هزاـنج 
 ( هدوب راصنا  زا  يدرم  مان  بکوک  تسا و  ناتسب  ینعم  هب  هدش  طبض  زین  لوا  مض  هب  یناث و  دیدشت  لوا و  حتف  هب  شحو  )

مالسلا ص 174 هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -152
مالسلا ص 278 هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -153
تاجردلا ص 72 ح 1 رئاصب  باتک  زا  لقن  هب  میقتسم ص 10  طارص  -154

هیآ 30 مور :  هروس  -155
همالع تاراشتنا  ج 2 ص 155 ، یمق :  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  باتک  زا  لقن  هب  میقتسم ص 19  طارص  -156

راونالا ج 27 ص 11 راحب  زا  لقن  هب  ص 166  یمق ،  یئابطابط  یقت  دیس  جاح  هللا  هیآ  فیلات  نینموملاریما ،  باتک  -157
راونالا ج 27 ص 11 راحب  زا  لقن  هب  ص 166  نامه ،  -158

راونالا ج 38 و ص 5 و 7 راحب  زا  لقن  هب  ص 172  نامه ،  -159
راونالا ج 38 و ص 5 و 7 راحب  زا  لقن  هب  ص 172  نامه ،  -160

راونالا ج 38 و ص 6 و 14 راحب  زا  لقن  هب  ص 173  نامه ،  -161
راونالا ج 38 ص 14 راحب  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 174  باتک  -162

هسمخلا ج 3 ص 3 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 191  باتک  -163
هسمخلا ج 3 ص 7 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 192  باتک  -164
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هسمخلا ج 2 ص 200 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نامه ص 201  -165
هسمخلا ج 2 ص 228 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 201  نامه ،  -166
هسمخلا ج 2 ص 318 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 202  نامه ،  -167
هسمخلا ج 2 ص 319 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 202  نامه ،  -168
هسمخلا ج 2 ص 320 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 203  نامه ،  -169

راونالا ج 14 ص 191 راحب  باتک  زا  لقن  هب  ص 211  نامه ،  -170
راونالا ج 14 ص 236 راحب  باتک  زا  لقن  هب  ص 212  نامه ،  -171

نیسح خیش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  میرح  زادگ  زوسرپ و  عفادم  هنازرف ،  هیقف  عبط  رثا  ارغ ، هدیـصق  نیا  -172
ترـضح بارحم  دیهـش  هبعک ،  دولوم  خیرات ،  مولظم  نیدحوملا ،  یلوم  ترـضح  تبقنم  رد  هک  تسا  فراولا  هلظ  ماد  یناسارخ  دـیحو 

. دنا هدورس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیموملاریما 
هیآ 227 ارعش ، هروس  -173

609 هدازدامع ص 601 -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  لقن  هب  ، 159 ص 149 -  البرک ج 2 ، دیهش  -174
یناشاک ص 413  يادهشلا  هرکذت  -175
یناشاک ص 414 يادهشلا  هرکذت  -176

یئاهب 2/292 لماک  -177
یناشاک ص 412 هللا  بیبح  الم  ادهشلا  هرکذت  زا  لقن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همانگوس  -178

ص 276 هر )   ) ردص اضر  دیس  دیقف  هللا  تیآ  ترضح  هتشون  نادیهش ،  ياوشیپ  -179
یئاهب ج 2 ص 178 لماک  -180

ص 266 و ق  ه  لوـالا 1374  عیبر  هیمالـسا  هیملع  پاـچ  ینارعـش  نسحلاوبا  ازریم  جاـحآ  هللا  هیآ  موـحرم  همجرت  موـمهملا  سفن  -181
یناجنز يرهف  دمحا  دیس  هللا  هیآ  زا  فوهل  همجرت 

لاس 1340 ه ق ص 425 یفوتم  یناشاک  فیرش  بیبح  الم  هللا  هیآ  يادهشلا  هرکذت  -182
هیآ 9  فهک :  هروس  -183

ج 1 ص 424 لامالا :  یهتنم  -184
هیآ 33 يروش :  هروس  -185

هیآ 26 ارسا : هروس  -186
هیآ 42 لافنا :  هروس  -187

هیآ 33 بازحا :  هروس  -188
فجن پاچ  ج 2 ص 33  یسربط :  جاجتحا  -189

البرک ج 2 ص 38 دیهش  مالسلا ص 376 و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ  -190
فلسلا ص 69 براجت  زا  لقن  هب  ادهشلادیس ص 459  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -191

نیعبرا ص 459 زور  هرابرد  قیقحت  -192
 . یناگیاپلگ ینرق  یلع  خیش  جاح  ياقآ  مرتحم  دنمشناد  زا  هیالولا ص 382 ، جاهنم  -193

هیآ 227 ارعش : هروس  -194
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ص 253 يافوتم 1352 ه ق ،  يدنجریب ،  رقاب  دمحم  همالع  موحرم  رمحا ، تیربک  -195
ص 417 یناشاک ،  بیبح  الم  ءادهشلا  هرکذت  -196
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 36  دیهش  -197
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 37  دیهش  -198
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 37  دیهش  -199

هیآ 227 ارعش : هروس  -200
هیآ 137 هرقب :  هروس  -201

مالسلا ج 3 ص 375 هیلع  نیسحلا  هایح  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 31  دیهش  -202
ادهشلا ص 419 هرکذت  -203

یئاهب ج 2 ص 292 لماک  -204
ج 2 ص 112 لاس 1380 ه ق ،  يافوتم  یناردنزام ،  يدهم  خیش  موحرم  نیطبسلا ،  یلاعم  -205

يریازج ص 120 هیبنیزلا  صئاصخ  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 328  دیهش  -206
البرک ج 2 ص 41 دیهش  -207

هیآ 71 نموم ،  هروس  -208
البرک ج 2 ص 29 دیهش  -209

ج 4 ص 74 نیلقثلا :  رون  ریسفت  -210
ج 2 ص 29 البرک : دیهش  -211

یسلجم ج 2 ص 612 همالع  موحرم  نویعلا  ءالج  -212
نویعلا ج 2 ص 613 ءالج  -213

 . یفسلف یلع  خیش  جاح  رثا  مالسلا .  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ات  ادخ  لوسر  زا  نیموصعم  یملع  راونا  هعومجم  -214
10 مور :  هروس  -215

178 نارمع :  لآ  هروس  -216
هللا هنعل  دیزی  دج  نایفسوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکم  حتف  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  هراشا  -217

( اقلطلا متناف  اوبهذا  : ) دومرف دومن و  دازآ  ار  اهنآ  داد و  رارق  وفع  دروم  امهیلع 
هدومن و هراـپ  ار  ادهـشلادیس  ترـضح  مکـش  داد  روتـسد  دـحا  گـنج  رد  هک  هراوخ  رگج  دـنه  هب  تسا  هراـشا  هکراـبم  هلمج  نیا  -218

. دورن وا  سجن  ندب  هب  ات  داد  رارق  یخلت  وا  رد  دنوادخ  تفرگ ،  نادند  هب  ار  شرگج 
169 نارمع :  لآ  هروس  -219

78 میرم :  هروس  -220
46 تلصف :  هروس  -221

 . فالتخا یمک  اب  جاجتحالا 2/122  ، 45/133 راونالا ، راحب  -222
نامز رد  دوب  هفوک  ریما  وا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  دعس  نب  ریشب  شردپ  تسا و  راصنا  زا  ریشب ، نب  نامعن  -223

. دیسر لتق  هب  صمح  رد  لاس 65  رد  و  هیواعم ، 
565 راخز ، ماقمق  -224
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ص 319 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  هیصولا  تابثا  همجرت  -225
. دناد یم  لاس  راهچ  ار  ترضح  فیرش  نس  روهشم ، لوق  -226

هیالولا ص 332 جاهنم  -227
يافوتم 346 ه ق 170 يدوعسم ،  نیسح  نب  یلع  فیلات  هیصولا ،  تابثا  -228

 ( هر  ) اسر مساق  رتکد  زا  رعش  -229
ص 450 مومهملا ،  سفن  -230

لماک لقن  رد  تسا .  هدیدرگن  رکذ  رتشیب  تلـصخ  شـش  یلو  هدـش ،  هداد  تیب  لها  هب  يرترب  لماع  تفه  هک  هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  -231
مومهملا 450 سفن   ( ) تسام زا  دشک ، یم  ار  لاجد  هک  يدهم  و   ( ) لاجدلا لتقی  يذلا  يدهملاو   : ) متفه تلصخ  هک  تسا  هدمآ  یئاهب 

. دومن ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  و  درک ، تکرش  هرجش  تعیب  رد  تلاسر و  هرجش  زا  -232
دارم نیاربانب  دشاب ، دایز  تخرد  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  یعـضوم  هب  رعـشم  اریز  دشاب  تشهب  ود  رعـشم ، ود  زا  دارم  تسا  نکمم  -233

دـشاب و هفلدزم  رعـشم ، زا  دارم  تسا  نکمم  و  ناتنج ،)  هبر  ماقم  فاخ  نمل  و   ) تسا هدـمآ  هکراـبم  هیآ  رد  و  تسا ،)  تشهب  ود  ثراو  )
مرح ياهناکم  هلمج  زا  فقوم  نیا  دـننک و  یم  فوقو  اجنآ  رد  هجحیذ  مهد  زور  باتفآ  عولط  ات  مهد  بش  نایجاح  هک  تسا  ییاـج  نآ 

. دشاب تافرع  هفلدزم و  رعشم ، ود  زا  دارم  تروص  نیا  رد  و  تسا ، 
تسا هدرک  لقن  راصتخا  هب  جاجتحالا 2/132  راونالا 45/137 ، راحب  -234

مومهملا 451 سفن  -235
مومهملا 451 سفن  -236

 - ص 499 مق ،  هیملع  هزوح  گرزب  يابطخ  زا  درفنم  يرظن  یلع  خیـش  جاـح  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  هدـنزرا  رثا  ـالبرک ، هصق  -237
513

دلج 7 ص 352 خیراوتلا  خسان  زا  لقن  هب  مالسلا ص 63  هیلع  نیسح  رهش  -238
ادهشلا ص 368 هضور  زا  لقن  هب  مالسلا ص 63  هیلع  نیسح  رهش  -239

ج 2 ص يرمق ،  يرجه  لاس 1406  يافوتم  یتالحم ،  هللا  حیبذ  خیش  جاح  راوگرزب  همالع  هعیش ،  گرزب  خروم  هعیرشلا ،  نیحایر  -240
187

هعیرشلا ج 3 ص 188 نیحایر  -241
ص 191 ج 3 ، هعیرشلا ،  نیحایر  -242

دیدج پاچ  ج 3 ص 250 ، راحبلا ، هنیفس  -243
تمـصع و تیب  لـها  قشاـع  دیهـش  ملعم  مزیزع و  يوخا  ار  تمـسق  نیا  ص 618 . نوـیعلا ج 2  ءـالج  موـمهملا ص 259 و  سفن  -244
. دـندوب هدرک  پیات  ناشتداهـش  زا  لبق  لاـس  ابیرقت 3  یلاـخلخ )  یناـبر  دـمحم  هب  فورعم   ) یـسواکیک هللا  بیبح  مالـسلا  هیلع  تراـهط 

تداهش تبرش  نونجم  هریزج  رد  یسمش  خیرات 28/12/1364  رد  یگلاس  نس 29  رد  زیزع  نآ  دشاب . هدـش  ناشیا  زا  مه  يدای  متـساوخ 
یمارگ شدای  داش ، شحور  دش . نفد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  يادهـش  رازلگ  رد  دندروآ و  مق  هب  دایز  لیلجت  اب  ار  شا  هزانج  دیـشون ،

. داب
راحبلا ج 3 ص 251 هنیفس  -245

ینارعش ص 259 همجرت ص  مومهملا ،  سفن  -246
رهـش دوش : یم  هدید  اهتروص  نیدـب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  مراهچ  ماما  ردام  مان  لوا  رـصع  هب  کیدزن  لوا و  تسد  دانـسا  رد  -247
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نیا نایم  زا  همطاف ،  میرم ،  رارح ، همالس ،  هلازغ ،  هفالس ،  هرب ،  هلوخ ،  هیوناب ،  ناهج  زانرهش ، هاش ،  ناهج  نانز ،  هاش  هیوناب ،  رهش  وناب ،
یکیدزن رد  ونابرهش  یب  یب  مان  هب  مه  يرازم  هک  تساجنادب  ات  وناب  رهش  ترهش  تسا .  رتروهشم  همه  زا  ونابرهش  هدش  هتـشون  هک  یماسا 

ناشیا لمح  عضو  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ردام  دسیون : یم  قودص  خیـش  تساپرب .  وا  مان  هب  وا و  يارب  هوک  لد  رد  ير  رهش 
 . تفرگ هدهع  هب  ار  دازون  تیبرت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نازینک  زا  يزینک  و  تشذگ ،  رد 

نیبلاطلا ص 52 و 59 و لتاقم  لـقن  هب  ص 138 ، لاس 1402 ه ق ،  يافوتم  ییابطابط ،  نیسح  دمحم  دیس  همالع  مالـسا  رد  هعیـش  -248
ص 242 هادهلا ج 5 ، تابثا  ص 324 ، صاوخلا ،  هرکذت 

ج 2 ص 2 لاس 1359 ه ق ،  يافوتم  یمق ،  ثدحم  لامالا ،  یهتنم  -249
ص 348 مشش ،  باب  قه  لاس 1352  يافوتم  یناسارخ ،  مشاه  الم  جاح  موحرم  خیراوتلا ،  بختنم  -250

ج 2 ص 3 لامالا ،  یهتنم  -251
ص 29 لامالا ج 2 ، یهتنم  -252

لاس 381 ه ق يافوتم  هر ،)   ) قودص خیش  زا  لقن  هب  ص 3 ، لامالا ج 2 ، یهتنم  -253
ص 8 لامالا ج 2 ، یهتنم  -254

ص 6 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -255
ص 4 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -256
ص 4 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -257

ص 262 موهملا ،  سفن  ینارعش ،  نسحلاوبا  ازریم  موحرم  مدرم  همجرت  دوجسلا ، عمد  -258
ص 111 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -259

ص 30 لامالا ج 2 ، یهتنم  -260
ص 28. ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -261
ص 28 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -262

ص 166 یمق ،  ثدحم  مایالا  عیاقو  روهشلا و  لمع  یف  مالعلا  ضیف  -263
ص 27 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -264
ص 27 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -265

سلجم 21) ، ) ص 118 یکراشف ،  مالکلا  ناونع  -266
 . یسمش  1364 لوا ،  پاچ  هر ،)   ) يدباع نیسح  مالغ  مالسالا  هجح  ص 187 ، ج 1 ، خیرات ،  ياهینتسناد  -267

تاراشتنا ، 306 ص 303 -  يدرجورب ،  رقاب  دمحم  اقآ  موحرم  تماص )   ) مالسلا هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  ناوید  زا  -268
 . نارهت نادیواج ،  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس 

 . یناشاک فیرش  هللا  بیبح  الم  هللا  هیآ  ص 193  ادهشلا ، هرکذت  -269
خیراوتلا ص 299 بختنم  -270

ص 39 راونالا ج 15 ، راحب  -271
ص 16 دیفم ج 2 ، داشرا  همجرت  -272

نیطبسلا ج 2 ص 214 یلاعم  زا  لقن  هب  مالسلااهیلع ص 9  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  -273
مالسلااهیلع ص 13 هیقر  ترضح  تشذگرس  -274
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یف نیعلا  راصبا  يرونید ص 262 ، لوطلا  رابخا  زا  لقن  هب  هداز ج 1 ص 633  دامع  موحرم  مالسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  - 275
هسردم تاراشتنا  زا  مالـسلا ص 331  هیلع  نیـسح  ماما  دلج  ملاوع  همغلا ج 2 ص 216 و  فـشک  مالسلا ص 368 ، هیلع  نیـسحلا  راصنا 

يدهملا مامالا 
ص 42 ولحلا ، رماع  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  دیسلا  - 276

داشرا ج 2 ص 137 همجرت  - 277
یفسلف ص 550 یلع  خیش  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مدقم ص 455 و  یقت  دمحم  دیس  اروشاع  عیاقو  - 278

یبوبلم ج 3 ص 192 رقاب  دمحم  ثداوحلا  عیاقولا و  زا  لقن  هب  مالسلا ص 22  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 279
ص 38 هایحلا ج 2 ، تارمث  زا  لقن  هب  مالسلا ص 29  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 280

یفسلف ص 13 یلع  خیش  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  - 281
یفسلف ص 7 یلع  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زا  لقن  هب  مالسلا ص 26  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 282

سانشان زا  رعش  - 283
سانشان زا  رعش  - 284

ص 27 مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 285
 . هیمالسا هیملع  پاچ  ج 1 ص 317 ، یمق ،  ثدحم  لامالا ،  یهتنم  - 286

نیمرحلا ص 371 حابصم  -287
یئوکشلا نیدباعلا  نیز  نب  رابجلادبع  نیمرحلا ،  حابصم  فلوم  - 288

ص 299 مجنپ ،  باب  خیراوتلا ،  بختنم  - 289
ص 456 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  یناگدنز  خیراوتلا  خسان  - 290

لحم ص 53 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 291
لحم ص 52 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 292
لحم ص 52 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 293

هیقر ص 26 ترضح  باتک  زا  لقن  - 294
لحم ص 59 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 295

ص يدراهتشا ،  يدمحم  دمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  دنمشناد  لضاف  هتشون  رثوک ، نابات  غورف  مالـسلا  هیلع  بنیز  - 296
سلجم 21 قودص ،  یلاما  زا  لقن  هب   265

186 و 187 ص 191 -  هعیرشلا ج 3 ، نیحایر  زا  لقن  هب  ص 266 ، رثوک ، نابات  غورف  مالسلا  هیلع  بنیز  - 297
ص 81 ج 5 ، ثداوحلا ،  عیاقولا و  زا  لقن  هب  ص 366  رثوک ، نابات  غورف  مالسلا  هیلع  بنیز  - 298

ص 296 هیبنیزلا ،  صئاصخلا  زا  لقن  هب  ص 370 ، رثوک ، نابات  غورف  بنیز  - 299
ص 237 ج 2 ، سدقلا ،  ضایر  زا  لقن  هب  ص 370 ، رثوک ، نابات  غورف  بنیز  - 300

جاح هللا  هیآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میرح  زادگ  زوس و  رپ  عفادـم  راوگرزب ، دیهـش  ار ، ماش  هیبنیز  هیملع  هزوح  - 301
لاس 1357 رد  بانج  نیا  دـندومرف . سیـسات  بنیز  ترـضح  رهطم  مرح  رانک  رد  فیرـشلا )  هرـس  سدـق   ) يزاریـش ینیـسح  نسح  دـیس 

هنافـساتم دندومرف  توعد  ماش  هب  یبهذم  ینید  ياهراک  زا  یـضعب  يارب  ارم  ناشیا  مدیـسر و  ارارک  ناشتمدخ  هب  همظعم  هکم  رد  یـسمش 
دیهش توریب  رد  يرمق  يرجه  یناثلا 1400  يدامج  خـیرات 16  رد  درک و  رورت  ار  يو  یقلفع  ثعب  بزح  دادـن و  تلهم  ناشیا  هب  لـجا 
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بنج هزوم )   ) یئابطابط دجسم  رد  دش و  یلـصفم  عییـشت  مق  رد  دندرک و  لقتنم  مق  هب  سپـس  نارهت و  هب  توریب  زا  ار  شرهطم  ندب  دش ،
دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  همیرک  رهطم  مرح 

زا یکی  مالـسلا  هیلع  يربـک  بـنیز  مشاـه  ینب  هـلیقع  دـلوت  زور  اـب  فداـصم  زین  دوـب و  يرمق  لاس 1418  هیمطاف  ماـیا  دـیوگ : هدـنراگن 
ییاج رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  مدـید ،  باوخرد  هک  دـندرک  لـقن  مق  گرزب  عجارم  زا  یکی  يارب  ماـش ،  هیبنیز  نیرواـجم 

يزاریش دیهش  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  دندرک ، روبع  اجنآ  زا  هر )   ) يزاریش نسح  دیس  جاح  ياقآ  راوگرزب  دیهـش  دنا ، هتـسشن 
هزوح داینب  لیکـشت و  مالـسلا  هیلع  مشاـه  ینب  هلیقع  دوصقم  تفگ :  ناوت  یم  دروآ . نوریب  تبرغ  زا  ارم  ناـشیا  دـیامرف : یم  دـنک و  یم 

 ( یلاخلخ ینابر  یلع   ) تسا هدوب  هیما  ینب  تموکح  زکرم  ینامز  هک  دشاب  یم  يراید  رد  ناشیا  طسوت  يرادازع  هیبنیز و  هیملع 
جاح داتسا  مالسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  يرمق )  لاس 1392   ) تسا هدش  هدورـس  قشمد  ات  هدج  زا  هعطق  نیا  - 302

ینامرک سیئرلا  خیش  سابع  خیش 
ینادمه خرف  یلع  فراع  - 303

هعیرشلا ج 3 ص 193 نیحایر  - 304
هعیرشلا ج 3 ص 195 نیحایر  - 305

يرمق يرجه  رفص 1382  هام  قباطم  یسمش ،  لاس 1341  مود ،  پاچ  ماش ،  ياهبش  باتک  - 306
نیطبسلا یلاعم  زا  لقن  هب  مالسلا ص 53 ، هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 307

ج 2 ص 473 رهپس ، ناخ  یلعقسابع  مرتحم  دنمشناد  ریهش ، خروم  خیراوتلا ،  خسان  - 308
هعیرشلا ج 3 ص 198 نیحایر  - 309

ص 507 خیراوتلا ،  خسان  زا  لقن  هب  یفسلف ص 48 ، یلع  خیش  مالسالا  هجح  هتشون  مالسلا  هیلع  هیقر  تضح  - 310
 . خیرات قاروارد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  لوا :  شخب  هب  دیرگنب  - 311

يوضترم سدـقم  نحـص  رد  فرـشا ،  فجن  ردو  تشذـگ  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1359  هجحیذ  رد 23  یمق  سابع  خیـش  جاـح  - 312
(. بدالا ج 4 ص 488 هناحیر   ) دیدرگ نوفدم 

ص 173 ناراودیما ،  هار  تالسوت و  - 313
قباـطم 8 يرمق ،  يرجه  لاوش 1409  يافوتم 23  هر )   ) یناهفـصا یناف  یلع  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  زا  رعـش  - 314
میامن و میدقت  ار  هعیـش )  تیعجرم  هاگدید  زا  يرادازع   ) باتک هک  مدیـسر  ناشیا  تمدخ  يزور  دیوگ : هدنراگن  یـسمش  دادرخ 1368 

یناف همالع  موحرم  منادـب .  ار  ینیئان  يازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  كرابم  رظن  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  يرادازع  هب  عجار  ار  ناـشرظن 
نیـسح ماما  رتخد  هلاس  هس  رابمغ  همانیگدنز  باب  رد  یباتک  هک  مدش  روآ  دای  بناج  نیا  دـندومرف . دـییات  ار  ینیئان  يازریم  موحرم  ياوتف 

هیلع هیقر  ترضح  سدقم  تحاس  هب  تدارا  ضرع  باب  رد  يرعش  دندومرف : ناشیا  اذل  ملوغشم .  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مالـسلا  هیلع 
 . میدروآ اجنیا  رد  ناشیا  زا  راگدای  هب  ار  رعش  نیا  مه  ام  ما ،  هدورس  مالسلا 

. دنا هدرک  كرد  ار  راوگرزب  نآ  رضحم  لاس  دنچ  دنتسه و  یناتسیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  هدازردارب  ناشیا  - 315
خیـش موحرم  رـضحم  زین  یکدنا  دندوب و  ردـص  موحرم  يزاریـش و  يازریم  موحرم  نادرگاش  زا  یناتـسیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  - 316
تقو تموکح  يدج  نافلاخم  زا  دوب و  ناوارف  تامارک  بحاص  ناسارخ و  هطخ  گرزب  ملاع  موحرم  نآ  دندوب . هدرک  كرد  ار  يراصنا 

ترـضح تایانع  زا  هک  دندومن  يزادناریت  ناشیا  يوس  هب  نانآ  دش و  عقاو  دـصق  وس  دروم  ررکم  نانآ  يوس  زا  اذـل  تفر .  یم  رامـش  هب 
دنتفر و ایند  زا  یعیبط  لجا  هب  يرمق  يرجه  ناضمر 1341  هام  مهدزیس  رد  زین  ماجنارس  دومنن . تباصا  ناشیا  هب  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف 

. دندش نوفدم  رهطم  حیرض  زا  هلصاف  یمک  اب  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترضح  رهطم  مرح  رد 
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هللا هیآ  هنازرف  هیقف  عیـشت ،  ناهج  عجرم  گرزب  راوگرزب  ردـپ  یناتـسیس  يدـهتجم  رقاـب  دـمحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  هللا  هیآ  دوصقم  - 317
تسا .  یلاعلا  هلظ  ماد  یناتسیس  یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا 

يریمشک نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رکاذ  زا  - 318
ص 59 مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 319

هبنـش 11 زور  هدـنراگن  دوب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  فقو  هک  ییولباـت  زا  ار ، باـتک  نیمه  هحفص 275  رعـش  رعـش و  نیا  - 320
مدرک تشاددای  رهطم  مرح  رد  هیروس  تقو  هب  تعاس 12  یسمش ،  يرجه  لاس 1362  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1404  لوالا  يدامج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  نیحادم  زا  رصاعم و  يارعش  زا  راگزاس  اضرمالغ  جاح  - 321
راحبلا ج 4 ص 361 هنیفس  . 21 هدئام :  هروس  - 322

رایسب یتیالو  ماقم  هب  هجوت  اب  دشاب  حیحص  تیاور  رگا  دنک و  یم  لقن  نزاخلا  نبا  ریسفت  زا  ینصحلا  بیدا  دمحم  ار  قوف  تیاور  - 323
. دوش یم  هجوتم  دنک  تقد  رگا  مه  زیزع ، هدنناوخ  دراد . یفیطل  ینافرع  هیجوت  نمحرلا  لیلخ  يالاو 

دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ 
؟ دننک ام  هب  یمشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآ 

1 ارسالا : - 324
ص 53 يا ،  هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  موحرم  هنازرف ،  دیقف  هللا  هیآ  ترضح  هتشون  هلبق ،  لوحت  سدقملا و  تیب  - 325

 71  - 69 ءایبنالا : -326
دیدج پاچ  راحبلا ج 4 ص 361 ، هنیفس  - 327
دیدج پاچ  راحبلا ج 4 ص 361 ، هنیفس  - 328

470 ص 463 -  نادلبلا ج 2 ، مجعم  329-ر ك 
تیب ص 14 لها  دقارم  - 330

رکاسع نبا  ج 1 ، قشمد :  خیرات  بذهم  - 331
ج 1 ص 197 قشمد :  خیرات  بذهم  - 332

15 ص 7 -  ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  - 333
اه ص 63 هرطاخ  نیمزرس  ماش  - 334

یناجنز يرهف  دمحا  دیس  هللا  هیآ  هتشون  ماش  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  باتک  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  حیضوت  يارب  - 335
1 میرم :  - 336

12 میرم :  - 337
. دوش هعجارم  ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 338

هیآ 23 ارسا : هروس  - 339
ص 24 ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  - 340

ص 24 ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  93 و  ص 92 -  هیروس ،  یترایز  یتحایس و  نکاما  خیرات و  - 341
216 ص 215 -  ییاوشیپ ،  يدهم  اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش  - 342

زا یمیقم  دمحم  مرتحم  دنمشناد  رثا   57 تاحفص 55 -  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  بالقنا  هناوتشپ  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  هباطخ  - 343
هحفص 32 و 22 بهذملا :  زارط  زا  لقن  هب  يدعس ،  تاراشتنا 
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يدعس تاراشتنا  زا  هحفص 49  یمیقم ،  دمحم  مالسلا :  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  - 344
نارهت هیمالسالا  بتکلا  راد  هحفص 63  دلج 3  هر )   ) یتالحم هللا  حیبذ  خیش  دیقف  دنمشناد  رثا  هعیرشلا :  نیحایر  - 345

هیآ 1 میرم :  هروس  - 346
هحفص 57 دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  هحفص 27 ، هیبنیز :  صئاصخ  - 347

هحفص 64 دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  - 348
هحفص 164 دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  - 349

هرهب مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ماقم  هب  لسوت  اب  تیدحا  ترضح  تایانع  زا  رمالا  هبقاع  اپ  درد  يراتفرگ  لاس  زا 25  سپ  مناخ  نیا  - 350
 ، تلوهس يارب  ام  دنتشون و  اه  همانزور  ریاس  يدهلا و  ءاسملا ، هسایسلا ،  توریب ،  راشتنالا  ریثک  ياه  همانزور  تفای و  افـش  دیدرگ و  دنم 
 . تسا هدش  رشتنم  رفص   7 يرمق -  يرجه  خیرات 1379  رد  همان  لصا  هک  میدروآ  اجنیا  رد  ار  قداص  یقت  دمحم  خیـش  جاح  همان  همجرت 

(54 ص 51 -  يدورگنل ،  جات  يدهم  دمحم  ناراودیما ،  هار  ای  تالسوت  )
یفسلف یلع  خیش  هتشون  مالسلا ص 65 ، هیلع  نیموصعم  یملع  راونا  هعومجم  - 351

يدنواهن موحرم  ناسحلا  يرقبع  زا  لقن  هب  هحفص 145 ، يدهاز ،  یضاق  اقآ  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  - 352
هحفص 251 ج 1 ، مالسلا :  هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  - 353

ص 158 دیوم ، اضر  دیس  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رعاش  زا  کشا ،  ياهلگ  باتک  - 354
. دوش هعجارم  يرهف  ياقآ  هتشون  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  فیرش  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 355

هیمالسا یشورفباتک  پاچ  ص 85 ، رمحا ، تیربک  - 356
يدیهش رفعج  دیس  رتکد  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  ای  البرک  نز  ریش  - 357

ص 216 هیبنیزلا ،  صئاصخلا  همجرت  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  ياهیگژیو  - 358
ص 75 يرهف ،  دمحا  دیس  ماش :  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  - 359

هحفص 245 دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  - 360
هحفص 256 دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  - 361

 . تسا هدش  رکذ  زین  رگید  قیرط  هب  یلو  تسا ،  نینچ  يریبز  شیرق  بسن  رد  راعشا  نیا  - 362
ص 120 مالسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جح و  يامنهار  - 363

ص 25 مود ،  ءزج  ج 1 ، هیعیشلا ،  هیمالسالا  فراعملا  هرئاد  نیمالا ،  نسح  ص 59 . شیرق ،  بسن  باتک  راکب  نب  ریبز  - 364
ج 12 ص 442 رجح ، نبا  بیذهتلا ،  بیذهت  ص 35 . ج 4 ، ریثالا ، نبا  خیراتلا  یف  لماکلا  - 365

زا لقن  هب  لاس 1373 ، لوا ،  پاـچ  ص 137 ، نادئاق ،  رغـصا  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  هیروس ،  یتحایـس  یترایز و  نکاما  خـیرات و  - 366
ص 202 نیبغارلا ،  فاعسا  و  ص 405 ، مرقم ،  يوسوم  قازرلادبع  دیس  البرک ، ثیدح  وا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 

دیس میرکلادبعدیس  ص 302  ج 2 ، جاجتحالا ،  یـسربط ،  ص 331 . مهدزناپ ،  دـلجم  زا  ءزج 45  یـسلجم ،  همالع  راونالا ، راحب  - 367
69 مالسلا ص 71 -  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لتقم  ناخیلع 

یسمش لاس 1373  لوا  پاچ  ص 149 ، نادئاق ،  رغصا  هتشون  هیروس ،  یترایز  یتحایس و  نکاما  خیرات و  - 368
ص یناغماد ،  دیحو  میهاربا  دمحم  خیـش  جاح  نیملـسملا ،  مالـسالا و  هجح  هتـشون  مالـسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جح و  يامنهار  - 369

 ( هر  ) دیفم خیش  داشرا  زا  لقن  هب  ، 131
ص 125 مالسا ،  ناهج  ياههگترایز  جح و  يامنهار  -370
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ص 32 ج 1 ، باتک ،  نامه  نیمالا ،  نسح  ص 627 ، ج 1 ، هیعشلا ،  نایعا  نیمالا ،  نسحم  - 371
139 ص 149 -  هیروس ،  یترایز  یتحایس و  نکاما  خیرات و  - 372

ص 127 مالسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جح و  يامنهار  - 373
هیآ 8 ناسنالا ،)   ) رهد هروس  - 374

هباغلادسا ج 5 ص 530 زا  لقن  هب  ص 129 ، مالسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جح و  يامنهار  - 375
ص 149 هیروس ،  یترایز  یتحایس و  نکاما  خیرات و  -376

ص 129 مالسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جح و  يامنهار  - 377
ص 131 مالسا ،  ناهج  اههاگترایز  جح و  يامنهار  - 378

باتک ص 43 نامه  یناروح ،  نبا  - 379
ص 49 نیشیپ ،  - 380

ص 397 ج 3 ، باتک ،  نامه  یشرقلا ،  فیرش  رقاب  - 381
ص 50 باتک ،  نامه  یناروح ،  نبا  - 382
ص 51 باتک ،  نامه  یناروح ،  نبا  - 383

ج يرمق ،  يرجه  لاس 1413  يافوتم  هر ،)   ) یئوخ ساقلاوبا  دیـس  جاح  موحرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  ثیدحلا ،  لاجر  مجعم  - 384
هرامش 2608 ، 4

دیدج پاچ  ص 96 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 385
دیدج پاچ  ص 95 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 386
دیدج پاچ  ص 97 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 387

ص 124 مالسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جح و  يامنهار  - 388

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  قشمد  هراتس 

باتک تاصخشم 

یمیقم بیبح  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

هحفص 211 
. دیدینش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  اروشاع و  زا  يدایز  ياه  ناتساد  اهراب  اهراب و  امش  همه  اه ! هچبالبرک  رد  یکدوک 

هدیکچ

یکی دیسانش . یم  ورانوا  دیدینش و  يزیچ  مه  ندوب  البرک  رد  هک  یناکدوک  هرابرد  الاح  ات  منیبب ،
ماما هلاس  هس  رتخد  مالسلااهیلع  هیقر  اه ! هچب  تشاد . مان  هیقر  دوب ، البرک  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناکدوکزا 

. هشاب شناشیوخ  وردپ  رانک  رد  ات  دوب  هدموا  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هداوناخ  هارمه  هب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح 
ماش نیمزرس  رد  مک ، نس  نومهرد  مه  هرخالاب  تشاد و  تسود  یلیخ  یلیخ  ور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  نوا 
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، ولوچوک بنیزردپ  دای  هب  . ننزب فرح  نوتارب  هیقر  ترضح  هرابرد  رت  شیب  ات  دیاوخب  نوتارت  گرزب  زا  هک  مراودیما  دیـسر . تداهـش  هب 
دینود یم  هنز . یم  هقلح  شامشچ  يوت  کشا  هونش ، یم  ور  مالسلااهیلع  هیقر  مسا  تقو  ره 

مه امش  هدرک . شتحاران  یلیخ  هک  هدینش  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هرابرد  ناتساد  هی  نوا  هخآ  اه ؟ هچب  ارچ 
، ادخ نید  نانمشد  یتقو  اروشاع ، رصع  دینک . شوگ  بوخ  سپ  دیونشب ، ور  ناتساد  نوا  دیاوخ  یم 
هدش عمج  اه  همیخ  زا  یکی  يوت  كدوک  هدع  هی  ندوب ، هدنوسر  تداهش  هب  ور  شنارای  نیسح و  ماما 

، نریم یم  یگنشت  تدش  زا  نراد  انوا  دید  هک  نمشد  هاپس  هدنامرف  ندوب . هنشت  یلیخ  یلیخ  انوا  ندوب .
، دروخن بآ  نوا  زا  هیقر  ترضح  ، دیسر هیقر  ترضح  هب  یتقو  یلو  هدب . انوا  هب  بآ  یمک  تساوخ 

يارب ور  بآ  تساوخ  یم  نوا  دیود . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  فرط  هب  تشادرب و  ور  بآ  فرظ 
مالس مه  اب  همه  دوب . هدش  دیهش  هگید  الاح  هیقر ، ردپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  اه  هچب  یلو  هربب ، شردپ 

شنارای نیـسح و  ماما  يرادازع  مسارم  وت  شردام  اب  هشیمه  هک  هییولوچوک  رتخد  هیـضرمقس ، . کـچوک هیقر  گرزب  حور  هب  میتسرف  یم 
تکرش

ابیز یلیخ  یلیخ  راک  هی  تسه ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تداهش  زور  هک  يزور  نینچ  لاس  ره  نوا  هنک . یم 
هب زور  نیا  يوت  هراد و  یمرب  ور  یبآ  هزوک  لاس  ره  هر ، یم  ناتسکدوک  هب  هزات  هک  هیضرم  هد . یم  ماجنا 

. هنوسر یم  بآ  نتسه  هنشت  هک  ینارذگهر  لحم و  یلاها  هب  هیقر ، ترضح  البرک  هنشت  كدوک  دای 
هچ اروشاع  هعقاو  زا  دعبریسا  كدوک  . دناربمایپ هداونوخ  ناتسود  هک  نامیا  اب  بوخ و  ياهرـسپ  اهرتخد و  همه  موناخ و  هیـضرم  هب  نیرفآ 

هلب دیدینش . نوتارت  گرزب  زا  الاح  ات  امتح  دینود . یم  امش  داتفا ؟ یقافتا 
هدید مه  ولوچوک  رتخد  هی  ارسا ، نیا  نویم  درک . ریسا  ندوب ، هدنوم  هدنز  هک  ور  ییاسک  مامت  نمشد 

هب شردپ  تداهش  زا  دعب  الاح  هک  مالسلااهیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  دوب . هیقر  ولوچوک  رتخد  نیا  دش . یم 
نوا اب  هیقر  ترضح  اه ، هچب  دینیب  یم  تفر . یم  ماش  فرط  هب  هگید  يارسا  بنیز و  شا  همع  هارمه 
ولوچوک رتخد  نیا  یتح  هک  ندوب  محر  یب  ردق  نوا  انمشد  نوا  هدیشک . یتخس  ردقچ  مک  لاس  نس و 

مامت هک  میاوخ  یم  ادخ  زا  مینک و  یم  دنلب  نومسآ  هب  ور  نوماه  تسد  همه  سپ  نداد . یم  رازآ  مه  ور 
همه دیـسر . یم  شوگ  هب  كدوک  هی  يادص  ماش ، ياه  هبارخ  يوت  زاکچوک  دیهـش  . هللاءاش نا  نشب . دوبان  تیب  لهاو  ادخ  نید  يانمـشد 

، ندوب ارسا  نویم  رد  هک  ییانوا 
دوب و هدش  رادیب  باوخ  زا  الاح  نوا  هنیسح . ماما  کچوک  رتخد  هیقر ، يادص  نیا  هک  نتسنود  یم 

روتسد هک  یسک  دیزی ، تقو  نوا  دوب . هدید  ور  شردپ  باوخ  راگنا  وا  تفرگ . یم  ور  شردپ  غارس 
رتخد هب  ور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  داد  روتسد  ننوسرب ، تداهش  هب  ور  شنارای  نیسح و  ماما  دوب  هداد 

هلان دایرف و  اب  دید ، ور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  هدیرب  رس  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یتقو  ندب . نوشن  ولوچوک 
. درک زاورپ  یبآ  نومسآ  يوس  هب  شحور  اج ، نومه  تخادنا و  شردپ  هدیرب  رس  يور  وشدوخ 

. وا دنلب  حور  هب  ام  مالس 

مالسلااهیلع نوتاخ  ـه  یقر ترضح  « 6  » نینوخ ياه  هراتس 

باتک تاصخشم 
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3 نوتاخ هّیقر  ترضح  « 6  » نینوخ ياه  هراتس 
نارگوفر نیسحدّمحم  نیودت :

ناهفصا هّیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  مامتها  هب 
يراسوک لالج  ییارآ : هحفص  شیاریو و  پیات ،

1391 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یلاتیجید :  رشان 
زییاپ 1391 لّوا ،  پاچ : تبون 

ددع  1500 ژاریت :
لایر  25000 تمیق :

0311  - 4704081 شخپ : زکرم  نفلت 
fatemiyeh135@Gmail.com

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  همانترایز ي 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 
ُمالَّسلا ٍِبلاَط  ِیبَا  ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمؤُْملاِریمَا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب  َو  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  مالَّسلا  َو  ِۀَّیَِحت  ِْکیَلَع  َۀَّیَقُر  انَتَدِّیَـس  اَی  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلا 

َْتِنب ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتانِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْملا  ُُّما  يْربُْکلا  َۀَـجیدَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاَْعلا  ِءآِسن  ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  َْتِنب  ای  ِکـْیَلَع 
اَُهتَّیَا ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةَدیهَّشلا  ِۀَـقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدـیهَّشلا  ِْنیَـسُْحلا  َْتِنب  ای  ْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  ِّیلَو  َتُْخا  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  ِِّیلَو 

َو ِْکیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِۀَّیِهَْبلا  ِۀَمُولْظَْملا  اُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَلِضاَْفلا  ِۀَّیِکَّزلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّیِقَّنلا  ِۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّیِضْرَْملا  ِۀَّیِضَّرلا 
اَِمب ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیموُصْعَْملا  َنیِرِهاَّطلا  َنیبیَّطلا  ِكِدادْـجأ  َو  ِِکئابآ  َعَم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِكاوأَم  َو  َِکلِْزنَم  ُهللا  َلَـعَجَف  ِِکنَدـَب  َو  ِکِـحوُر  یلَع 
ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَـس  یلَع  ُهللا  یَّلَـص  َو  ُُهتاـکََرب  َو  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِفیرَّشلا  ِکـِمَرَح  َلْوَح  َنیِّفاـْحلا  ِۀَِـکئالَْملا  یَلَع  َو  ِراَّدـلا  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص 

َنیمِحاَّرلا .» َمَحْرَا  اَی  َِکتَمْحَِرب  َنیِرِهاَّطلا  َنیِبیَّطلا 

همدقم

یلاعت همسب 
تبیـصم تسا  یندشن  شومارف  ملاع  نیا  ضارقنا  ات  هدـش و  حرطم  دوجو  ملاع  رد   7 مدآ ترـضح  تقلخ  يادتبا  زا  هک  یبئاصم  زا  یکی 

 » هدـمآ ءاروشاع  دنّـسلا  حیحـص  ترایز  نتم  رد  هک  هچنآ  قبط  تفگ  دـیاب  هکلب  تساروشاع ، زوسناـج  هعقاو ي  7 و  نیسح ماما  ترضح 
. تشاد دهاوخن  هتشادن و  دوجو  ملاع  رد  نآ  زا  رتگرزب  هک  تسا  یتبیصم  مالْسِإلا » ِیف  اَهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  َو  اَهَمَظْعَأ  اَم  ًۀَبیِصُم 

زا دنا و  هدرک  هیرگ  اهنآ  زا  یضعب  هدش و  نوزحم  ًابلاغ  هک  دومرف  نایب  يوحن  هب  دوخ  يایبنا  مامت  يارب  ار  اروشاع  هّیـضق ي  لاعتم  يادخ 
هدرک تنعل   7 نیـسح ماما  لتاق  هب  دنا  هدرک  روبع  البرک  زا  هک  یئایبنا  مامت  هدش و  يراج  نوخ   8 یسوم ترضح  میهاربا و  ترضح  ندب 

یـسلجم هماّلع ي  موحرم  راونألاراحب  فیرـش  باتک  هب  دـنناوت  یم  مرتحم  نیقّقحم  تسا . نوریب  همّدـقم  نیا  زا  نآ  طسب  حرـش و  هک  دـنا 
. دنیامرف هعجارم  ات 44  هرامش ي 37  ثیداحا  یلا 245  هحفص ي 242  زا  دلج 44  هماقم  هللا  یلعا 

ترـضح تبیـصم  ًالثم  تسین  نآ  زا  رتالاب  یتبیـصم  هک  تسا  رادروخرب  ّتیمها  نیا  زا  ـالبرک  بئاـصم  کـت  کـت  تسا  رکذ  لـباق  هتبلا 
.7 مساق ترضح  ای   7 لضفلاابا
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هّیقر ي ترـضح  ، 7 نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  هلاـس ي  هس  رتـخد  تبیـصم  هدوب  رادروـخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  هک  يرگید  بئاـصم  زا 
. تسا  3 همولظم

ییاه هجنکش  هدید و  ناوارف  ّتیذا  همولظم  نآ  تراسا  ریـسم  رد  هک  تسا  همّظعم  هنادزان ي  نآ  تراسا  ثحب  نآ  ّتیمها  لئالد  هلمج  زا 
، ریجنز ای  بانط  هب  ناکدوک  یّتح  دارفا  مامت  نتـسب  ًالثم  تسا . جراخ  ناسنا  تقاط  زا  اهنآ ، زا  یـضعب  ندینـش  نتفگ و  هک  هدومن  لّـمحت 
رد اهنآ  نداد  ياج  هفوک و  رد  اهنآ  ندرک  ینادـنز  هیرگ ، زا  اهنآ  ندرک  تکاس  ای  ندرک  تکرح  عیرـس  رطاخ  هب  اهنآ  هب  هنایزات  اـب  ندز 

ردپ هدـیرب ي  رـس  رانک  رد  لفط  نیا  نداد  اج  رگید  هدـش و  دراو  تیب : لها  رب  ماش  رهـش  رد  هک  یبئاصم  مامت  هفاضا ي  هب  ماش  هبارخ ي 
. ّلحم نآ  رد  هنادرد  نآ  هنابیرغ  ندش  نفد  ناشراوگرزب و 

نارگوفر نیـسح  ياقآ  بانج  ردقنارگ  حاّدـم  طسوت  هک  تسا  نینوخ  ياه  هراتـس  ياه  باتک  هلـسلس  زا  هرامـش  نیمـشش  رـضاح  باتک 
. تسا هدش  پاچ  ناهفصا  هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  طسوت  نیودت و 

زا رتمک  ینآ و  ترخآ ، ایند و  دـیامرف و  تیانع  ناـگمه  هب  ار   7 نیسح ماما  ترضح  سّدقم  ناتـسآ  هب  تمدخ  قیفوت  دنوادخ  تسا  دیما 
دیامرفن . ادج  هسّدقم  تاوذ  نآ  زا  ار  ام  ینآ 

درف مئاق  دّمحم  دّیس 
ناهفصا هیمطاف ي  عمتجم  یگنهرف  روما 

يرمق يرجه  هّجحیذ 1433 

7 نیسح ماما  نادنزرف  هب  هراشا 

لامک زا  لـقن  هب  تسا ) هدرک  فیلأـت  يرمق  يرجه  لاس 678  رد  ار  باتک  نیا  هک   ) همغلا فشک  باـتک  بحاـص  یلبرا  یـسیع  نب  یلع 
هنیکس و بنیز ، ياه  مان  هب  رفن  هس  اهرتخد ، شرامش  ماگنه  وا  یلو  تشاد ، رتخد  راهچ  رسپ و  شـش   7 نیسح ماما  هک  تسا  هتفگ  نیّدلا 

. دشاب هدوب   3 هّیقر ترضح  نیمه  رتخد ، نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا  دروآیمن . نایم  هب  يرکذ  یمراهچ  زا  دربیم و  مان  ار  همطاف 
: دسیونیم نیطبّسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  هماّلع ي 

و رسپ ، شش  دنزرف ، هد  ياراد   7 نیسح ماما  دنسیونیم : هعیش  نّنـست و  لها  ياملع  زا  نارگید  یعفاش و  هحلط ي  نب  دّمحم  دننام  یـضعب 
. تسا هدوب  رتخد  راهچ 

هّیقر .: و  يربک ، همطاف ي  يرغص ، همطاف ي  هنیکس ، زا  دنترابع  ناشیا  نارتخد  دسیونیم : سپس 

3 هّیقر مان  اب  هطبار  رد  هاتوک  یقیقحت 

زا یکی  مان  ًالثم  هتـشاد ، دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  مان  نیا  تسا . یّقرت ) الاب و  فرط  هب  دوعـص   ) ینعم هب  ءاقترا  زا  لـصا  رد  هّیقر ، هملک ي 
دشابیم .  هّیقر   6 ادخ لوسر  ردپ  هّمع ي  هک  تسا ، هدوب  هّیقر  ( 6 ربمایپ مّود  ّدج   ) مشاه نارتخد 

نارتخد زا  یکی  نآ ، زا  سپ  تسا .  3 هجیدخ ترضح  زا   6 ادخ لوسر  نارتخد  زا  یکی  تشاد ، ار  مان  نیا  مالسا ، رد  هک  یـسک  نیتسخن 
رفن دنچ  زین  رگید  ناماما  نارتخد  نایم  رد  دـمآرد .  7 لیقع نب  ملسم  ترضح  يرـسمه  هب  هک  تشاد ، مان   3 هّیقر زین  ، 7 یلع نینمؤملاریما 

يرغـص هّیقر ي  هّیقر و  هب  هک   7 مظاک یـسوم  ماما  نارتخد  زا  رفن  ود  7 و  یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  ماـن  نیا 
دندشیم . هدناوخ 

3 هّیقر ترضح  ردام  ردپ و 
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:3 هّیقر ترضح  ردپ 
هتشاد یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  دنشاب  یم  نآ  زا  رت  فورعم  هک  دنتـسه   8 یلع نب  نیسح  ماما  ترضح  ، 3 هّیقر ترضح  راوگرزب  ردپ 

تسا . نکلَا  نایب ، زجاع و  ماما ، نآ  فیصوت  زا  ملق  دنشاب و 
:3 هّیقر ترضح  ردام 

: دسیونیم يرئاح  هماّلع ي  نیطبّسلا  یلاعم  رد 
دنشابیم .  ینت  رهاوخ   7 داّجس ماما  اب   3 هّیقر ترضح  لوق  نیا  رب  انب  هک  دوب  درجزی  رتخد  نانز  هاش  ، 3 هّیقر ترضح  ردام 

7 نیسح ماما  شردارب  هب  دوخ  ّتیصو  رد  ترـضح  نآ  دوب و   7 نسح ماما  رسمه  ًالبق  هک  قاحـسا  ّما  ار  ترـضح  نآ  ردام  رگید  بتک  رد 
 . دنربیم مان  درمشرب ، وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لئاضف  دنک و  جاودزا  قاحسا  ّما  اب  هک  درک  شرافس 

 . دیامنیم یفّرعم  هحلط  تنب  قاحسا  ّما  ار   3 هّیقر ترضح  ردام  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

3 هّیقر ترضح  ّنس 

. دوب لاس  راهچ  رگید  ياهراپ  قباطم  لاس و  هس  اه  تیاور  زا  ياهراپ  قبط  تداهش ، ماگنه   3 هّیقر ترضح  كرابم  ّنس 
رتخد هک ، تسا  هدـمآ   1 يدـنجریب هماّلع ي  هتـشون ي  مایالا  روهّـشلا و  عیاقو  باتک  رد  دـناهدرک . لقن  لاس  تفه  لاـس و  جـنپ  زین  یخرب 

هدش لقن  زین  سدـقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هک  نانچ  درک ، تافو  لاس 61  رفظملارفص  هام  مجنپ  زور  رد   7 نیسح ماما  کچوک 
تسا .

اروشاع رصع  رد   7 نیسح ماما  ترضح  عادو 

مرح  لها  اب 
دـناهداتفا و نیمز  يور  هک  دـید  ار  دوخ  باحـصا  زا  رفن  ود  داتفه و  مولظم  ماما  نوچ  هک  هدومن  رکذ  راونـألاراحب  رد   1 یسلجم هماّلع ي 

. دش اههمیخ  هّجوتم  عادو  تهج  هب  تسا ، هدنام  اهنت  سکیب و 
« . مالَّسلا یِّنِم  َّنُْکیَلَع  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  اَی  ۀَمِطاف ، اَی  َو  ُبَْنیَز  اَی  َو  ۀَِکتاَع  اَی  َو  ۀَّیقر  اَی  َو  ُۀَْنیَکُس  اَی  يَداَن  َو  » 

. ظفاحادخ موثلک ، ّما  يا  همطاف و  يا  بنیز و  يا  هکتاع و  يا  هّیقر و  يا  هنیکس و  يا  دز : ادص  ار  مرح  لها 
کی ترـضح  دندرک . دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  و  دندیود ، نوریب  اههمیخ  زا  یگمه  دندینـش  ار  ادص  نیا  نوچ  نازینک  نارتخد و  نانز و 

دومرف : ترضح  دیشک ... دوخ  هتخوس  لد  زا  هآ  درک و  ناشیا  هب  یترسح  هاگن  دزیم ، شتآ  ار  اهلد  هک  دومرفیم  یشرافس  ار  کی 
«. َّنُهتَّکَسَف ُءاسِّنلا  َنْخَراضَتَف  ِباَذَْعلا ، َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َو  ِباکِّرلا  َمامأ  ْمُکَنُوقوُسَی  ِدیبَْعلاَک  ٍدیَعب  َْریَغ  ْمُِکب  یِّنأَک  َو  » 

، دننکیم باذع  دنناودیم و  اه  بسا  ولج  رد  هدرک ، ریـسا  نازینک  ناگدـنب و  لثم  ار  امـش  یکیدزن ، نیا  رد  هک  منیبیم  ایوگ  رهاوخ ، يا 
نادیم هناور ي  سپـس  دومن و  ییابیکـش  هب  رما  دینادرگ و  تکاس  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  دندرک ، دـنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادـص  مرح  لها  هک 

دش .

اروشاع زور  رد   7 نیسح ماما  عادو 

 3 هّیقر ترضح  اب 
مدرکیم : هاگن  هداتسیا  رکشل  فص  ود  نایم  رد  دیوگ  لاله  نب  عفان  هکنانچ 

«. ٌناشْطَع یِّنِاَف  ََّیِلا  ْرُْظنُا  َِۀبَا  اَی  َْتلاَقَف : اهیبأ  ِْلیَِذب  ْتَذَخَا  َو  ْتَءاَج  ًۀَیِکَاب  ًةَریغَص  ُْتیأَرَف  » 
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هب یهاگن  ترـضح  نآ  ماهنـشت ، رایـسب  هک  بایرد  ارم  ردـپ ! يا  درک : ضرع  تفرگ و  ار  مولظم  ماما  نماد  دـمآ و  یکچوک  رتخد  مدـید 
هدید ، رون  يا  نک  ربص  دندومرف : هتسیرگ و  هدرک و  لفط  نآ  تروص 

«. یلیکَو ُهَّنِاَف  َکیقُْسی  ُهللا  » 
. تسا نم  لیکو  وا  انامه  داد ، دهاوخ  بآ  ار  وت  دنوادخ 

هلاس هس  رتخد  تفگ : یـصخش  دراد ؟ مان  هچ  تسیک و  لفط  نیا  مدیـسرپ  دیوگ : لاله  نب  عفان  دینادرگرب . همیخ  هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد 
 . تسا هّیقر  نیسح ، ي 

دای هب  اروشاع  ماش  رد   3 هّیقر ترضح 

دروخن بآ  ردپ  هنشت ي  بل 
. دنتفای ار  تیب : لها  زا  كدوک  ًاعومجم 23  اههمیخ  نورد  رد  دنتخیر ، اههمیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 

. دنهدب بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعس  رمع  دنتـسه . گرم  رطخ  رد  یگنـشت  تّدش  رثا  رب  كدوک ، نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعـس  رمع  هب 
نایهاپس زا  یکی  درک . تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود  ناود  تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترـضح  نآ  دیـسر   3 هّیقر ترضح  هب  تبون  هک  یتقو 

؟ يوریم اجک  دیسرپ : نمشد 
بل اب  ار  تردپ  روخب . تدوخ  ار  بآ  تفگ : وا  مربب .» بآ  شیارب  منک و  ادیپ  ار  وا  مهاوخیم  دوب ، هنـشت  میاباب  دومرف « :  3 هّیقر ترضح 

« . مماشآیمن بآ  مه  نم  سپ  دومرف « : درکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد   3 هّیقر ترضح  دندرک ! دیهش  هنشت 

ردپ نینوخ  رکیپ  رانک   3 هّیقر ترضح 

نابیرغ  ماش  رد 
تسا : هدمآ  نویعلا  یکبم  باتک  رد 

. دیباوخ یکدنا  يا ، هتخوس  مین  همیخ ي  ریز  رد   3 بنیز ترضح  نابیرغ ، ماش  رد 
: دومرف  3 همطاف ترـضح  يراد !؟ ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناج ! رداـم  درک : ضرع  دـید . ار   3 ارهز همطاف ي  ترـضح  شردام  باوخ  ملاع  رد 
هک یماـگنه  دوخ  نم  دومرف « :  3 ارهز ترضح  میوگب ؟ یـسک  هچ  هب  ار  ماهوکـش  سپ  درک : ضرع   3 بنیز ترضح  مرادن . ندینـش  بات 

«. نک ادیپ  ار   3 هّیقر زیخرب و  نونکا  مدوب . رضاح  دندرکیم ، ادج   7 نیسح مدنزرف  ندب  زا  رس 
رـس هلان  دندرکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  ، 3 موثلک ّما  شرهاوخ  اب  تفاـین . ار   3 هّیقر ترـضح  دز ، ادص  هچ  ره  تساخرب .  3 بنیز ترضح 

دندید هراپ ، هراپ  ياه  ندب  رانک  دندینش . ار  وا  يادص  هاگلتق  کیدزن  هک  نیا  ات  دنتخادرپ  وجتـسج  هب  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دندادیم ،
ترـضح دنکیم . لد  درد  تسا  هدینابـسچ  ردپ  هنیـس ي  هب  ار  شیاه  تسد  هک  یلاح  رد  هدـنکفا و  ردـپ  رّهطم  رکیپ  يور  ار  دوخ   3 هّیقر

رکیپ هنوگچ  دیسرپ :  3 هّیقر زا   3 هنیکس هار  ریسم  رد  دنتشگزاب . همیخ  هب  مه  اب  دمآ و  زین   3 هنیکس تقو  نیا  رد  درک . شزاون  ار  وا   3 بنیز
« . متسه اج  نیا  رد  نم  اجنیا ، ایب  دومرف : هک  مدینش  ار  مردپ  يادص  هاگان  هک  مدرک  ردپ  ردپ  ردق  نآ  داد « : خساپ  وا  يدرک ؟ ادیپ  ار  ردپ 

ماش هبارخ ي 

تیفورعم نآ  نامتخاس  يرامعم و  زرط  نامز  نآ  رد  و  دوب ، هدش  هتخاس  هیواعم  روتـسد  هب  هک  لّلجم ، رایـسب  دوب  يرـصق  رد  دیزی  سلجم 
ار نآ  تساوخ  هیواعم  هک  یماگنه  هدش : هتفگ  دناهتشون و  نآ  تافیرشت  نییزت و  يرامعم و  زا  یلّصفم  حرش  نیخروم  و  تشاد ، یـصاخ 
. درک يراددوخ  هناـخ  شورف  زا  تشاد  هیحاـن  نآ  رد  هبورخم  ياهناـخ  هک  ینزهریپ  یلو  دـیرخ ، نیکلاـم  زا  ار  نآ  فارطا  لزاـنم  دزاـسب 
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ناوریـشونا لثم  ات  نکن  ار  راک  نیا  هک  دـندرک  عنم  ار  وا  ناکیدزن ، رگید  صاع و  ورمع  دریگب ، ار  لزنم  نآ  روز  اب  تساوخ  هیواعم  نوچ 
تروص هب  ار  ناویا  و  دنک ، تحاران  ار  ياهناخ  بحاص  هک  دادن  هزاجا  شتلادع  نئادم  ناویا  نتخاس  يارب  هک  يوش ، روهـشم  تلادـع  هب 

. تخاس صقان 
 . دنام یقاب  تلاح  نامه  هب  شرانک  رد  هبارخ  هناخ  نآ  تخاس و  ار  رصق  درک و  رظن  فرص  نزریپ  هناخ ي  زا  هیواعم 

: ءادهّشلادّیس تیب  لها  نادنز  ماش ، هبارخ ي 

هزاجا دندوب و  روصحم  اجنآ  رد  اهنآ  اریز  تسا ، هدش  هاگتـشادزاب ) نادـنز و   ) سبحم هب  ریبعت  هبارخ ، نآ  زا   1 قودص موحرم  تیاور  رد 
: دسیونیم يو  دنورب . رگید  ياج  هب  دنتشادن 

ْتَرَّشَقَت یَّتَـح  ٍّرَق  ـال  َو  ٍّرَح  ْنـِم  ْمُـهُّنُکَی  ـال  ٍسِبْحَم  ِیف   8 ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  َعَـم  َنِْسبُحَف ]  ] سبحف ِْنیَـسُْحلا : ِءاَِـسِنب  َرَمَأ  ُهَّللا  ُهَـنََعل  َدـیِزَی  َّنِإ  » 
« . مُهُهوُجُو

دندوب ناما  رد  امرگ  زا  هن  اج  نآ  رد  اهنآ  دندرک . سبح  یّلحم  رد   7 داّجس ماما  هارمه  ار  نیسح : ماما  تیب  لها  هک  داد  روتسد  دیزی  انامه 
 . تخادنا تسوپ  ناشیاه  تروص  نآ  رثا  رب  هک  نآ  ات  امرس ، زا  هن  و 

ماش حبص و  هدیدغاد ، ِناریسا  نآ  هدیدمتـس و  ِنابیرغ  نآ  دنداد ، لزنم  ماش  هبارخ ي  رد  ار   3 لوتب همطاف ي  يرارذ  لوسر و  دالوا  نوچ 
هک دندیدیم  دندیـشکیم ، فص  هبارخ  برد  لاسدرخ  لافطا  نآ  دـشیم  هک  اهرـصع  دـندوب . هحون  هلان و  رد  دوخ  دیهـش  ناناوج  يارب 

ناغرم دننام  هتسخ  نالفط  نآ  دنوریم . دوخ  ياههناخ  هب  هدرک  هیهت  نان  بآ و  هتفرگ  ار  دوخ  لافطا  دنتسه  لاحشوخ  مّرخ و  ماش  مدرم 
؟ میرادن اباب  رگم  میرادن ؟ هناخ  ام  رگم  هّمع ! يا  هک  دنتفرگیم  ار  هّمع  نماد  هتسکش  رپ 

. تسا هتفر  رفس  هب  امش  ياباب  هنیدم و  رد  امش  ياههناخ  ناگدید ، رون  ارچ  دومرفیم :

ماش هبارخ ي  رد   3 هّیقر ترضح  ندید  باوخ 

ترضح نآ  تداهش  و 
: دیسیونیم نیمرحلا ) حابصم   ) بحاص

ِکلف دیمرآ و  شتمحرم  ّلظ  رد  دیدرگ و  داش  شرادید  زا  دـید و  ایؤر  ملاع  رد  ار  ردـپ  اه  بش  زا  یبش   7 نیسح ماما  هلاس ي  هس  لفط 
هیرگ هب  عورش  دیدن . ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ  زا  همرتحم  نآ  نوچ  دنیبب . تسناوتن  هریغص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عون  نیا  وج ، هزیتس 

: دومرف باوج  رد  همولظم  نآ  دندیسرپ ، وا  زا  هیرگ  ببس  دشن . مارآ  دنداد  یّلست  ار  وا  تیب : لها  هچ  ره  درک .
«. ِیْنیَع ُةَُّرق  َو  يِِدلاَِوب  ِینُوتیا  ِیبَا  َْنیأ  » 

. دیروایب ارم  مشچ  رون  ردپ و  تساجک ؟ نم  ردپ 
رظتنم زین  تیب  لها  دوخ  دشن . مارآ  دنداد  یّلـست  دنچ  ره  تسا ، هدید  باوخ  رد  ار  ردـپ  همیتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ 

سپ دندش . هلان  يراز و  هیرگ و  لوغشم  هدش  هزاوآ  مه  هریغـص  نآ  اب  همه  تسکـش . ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ، هیرگ  يارب  هناهب 
نانچ ناشیا  هیرگ ي  يادص  و  دنتخیریم ، دوخ  رـس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دـندزیم و  اه  تروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم 

. دیسر رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب 

یقشمد هللادبع  نب  رهاط  لوق 

دزن یبش  مدومنیم . لوغشم  ار  وا  مدرکیم و  تبحص  وا  يارب  اه  بش  رثکا  مدوب و  نوعلم  دیزی  میدَن  نم  دیوگ : یقشمد  هللادبع  نب  رهاط 
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هداتفا و شپت  رد  مبلق  تسا و  بلاغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاط ! يا  تفگ : نم  هب  سپ  دوب ، هتشذگ  بش  زا  مه  يردق  مدوب و  نوعلم  نآ 
لاعفا زا  ریگ و  نماد  رد  ار  نم  رس  ایب  مرادن . ندرک  تبحص  نتـسشن و  تلاح  هک  مراد  هّصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ، رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد 

یناروـن رـس  و  تفر ، باوـخ  هب  نیعل  نآ  متفرگ . نـماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نـم  دـیوگ : رهاـط  نـکم . تبحـص  نـم  هتـشذگ  هتـسیاشان و 
. دوب ام  لباقم  رد  الط  تشط  رد  تقو  نآ  رد   7 ادهّشلادّیس

، مدوب هودنا  رد  نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دـش . دـنلب  هبارخ  زا   7 نیـسح ماما  مرتحم  مرح  نایگدرپ  هلان ي  هک  مدید  تشذـگ  یتعاس  نوچ 
7 نیـسح ماـما  ياـه  مشچ  زا  هک  مدـید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب  دومن !؟  7 نینمؤملاریما دـالوا  هب  دـیزی  هک  دوـب  متـس  ملظ و  هچ  نیا  هک 
، هدمآ تکرح  هب  شکرابم  ياه  بل  دش و  دنلب  ایوگ  عارذ  راهچ  ردق  هب  رونا  رـس  نآ  مدید  سپ  مدرک ! بّجعت  تسا ، هدش  يراج  کشا 

: دومرفیم هک  دیدرگ  دنلب  نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعض  كانهودنا و  زاوآ 
«. انباحْصَا ِءالُوَه  َو  انداَبْکَا  اندالْوَا و  ِءالُؤَه  َّمُهَّللا  » 

. دنتسه نم  باحصا  اهنیا  نم و  هشوگ ي  رگج  دالوا و  نانیا  ادنوادخ !
ترامع يالاب  هب  مدرک . هیرگ  هب  عورش  درک . هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدهاشم  ترضح  نآ  زا  ار  لاح  نیا  نوچ  دیوگ : رهاط 

نیا ثعاب  وا  گرم  هک  هدش ، توف   6 ادخ لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرکیم  لایخ  دوب ، ترامع  نآ  تشپ  رد  هبارخ  هک  مدمآ  دیزی 
كاخ رتخد ، نآ  دناهتفرگ و  نایم  رد  ار  يریغص  لفط  راهطا : تیب  لها  یمامت  مدید  مدیسر  رصق  يالاب  یتقو  تسا . هدش  هبدن  هلان و  همه 

: دیوگیم ناغف  هلان و  اب  دزیریم و  رس  رب 
«. ِیبأ َْنیأ  ِیبأ ، َْنیَا  ِیبَا  تُْخا  اَی  َو  ِیتَّمَع  اَی  » 

!؟ نم ردپ  تساجک  نم !؟ ردپ  تساجک  نم ، راوگرزب  ردپ  رهاوخ  يا  و  هّمع ! يا 
ریغـص لفط  درم ، يا  دـنتفگ : تسا !؟ هدـش  هیرگ  هلاـن و  همه  نیا  ثعاـب  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  مدز و  ادـص  ار  اـهنآ 

مارآ میهدیم  یّلـست  يو  هب  هچ  ره  دـهاوخیم ، ار  دوـخ  ردـپ  اـم  زا  هدـش و  رادـیب  کـنیا  و  هدـید ، باوـخ  رد  ار  شردـپ   7 ءادهّشلادّیس
. دریگیمن

ماما رـس   ) رـس نآ  فرط  هب  هدش  رادـیب  تخبدـب  نآ  مدـید  متـشگرب . دـیزی  شیپ  كاندرد ، لاوحا  نیا  هدـهاشم ي  زا  دـعب  دـیوگ : رهاط 
الوم نآ  رهطا  رس  انثا  نآ  رد  دزرلیم . دوخ  رب  دیب  گرب  دننام  تیـشخ ، فوخ و  تشهد و  تشحو و  ترثک  زا  دنکیم و  هاگن  ( 7 نیسح

: دومرف هدش و  هّجوتم  دیزی  فرط  هب 
يداد ؟ اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و  ار  ملظ  متس و  نیا  نم  اب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدب  هچ  وت  ّقح  رد  نم  هیواعم ! رسپ  يا 

َّيأ اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ِیلْهَا �  َو  ِینَمَلَظ  َو  ِیب  َلـِماع  اَِـمب  ُْهنِم  ْمِقَْتنا  َّمُهَّللَا  َلاَـق : َو  فیطَّللا  ریبَْـخلا  ِهللا  َیِلا  فـیرَّشلا  ُسأَّرلا  َهَّجَوـَت  َُّمث  » 
 «. � َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم 

اب هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ! درک : ضرع  هدومن و  هّجوت  فیطل ، ریبخ و  دنوادخ  يوس  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  كرابم و  رس 
! ریگب ماقتنا  هدومن ، ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب  هدرک و  نم 

دیسرپ ار  تیب : لها  هیرگ ي  ببس  نم  زا  دلسگب . رگیدکی  زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دمآرد و  هزرل  هب  شندب  دینـش  ار  نیا  دیزی  یتقو 
: تفگ داتسرف و  هریغص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترضح  نآ  رس  و 

. دبای یّلست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ، هریغص  نآ  دزن  ار  رس 
ًامامت دناهدروآ ، ار   7 نیسح ماما  رس  هک  دنتسناد  تیب  لها  نوچ  دندمآ . هبارخ  رد  هب  هتشادرب  ار   7 ءادهّشلادّیس ترضح  رس  دیزی  نامزالم 

هب راو  هناورپ  هک   3 يربک بنیز  هژیو ، هب  دنتفرگ . رس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار   7 نیسح ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب 
: دیسرپ داتفا  كرابم  رس  رب  هریغص  نآ  رظن  نوچ  سپ  دیدرگیم . تّوبن  لفحم  عمش  نآ  رود 
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»؟ سأَّرلا اَذَه  اَم  » 
: دنتفگ تسیک ؟ رس  نیا 

«. کیبَا ُسأَر  اَذَه  » 
. تسوت ردپ  كرابم  رس  نیا 

وت يادف  نم  شاک  ناج ، ردپ  تفگ : دومن و  نتـسیرگ  هب  عورـش  تفرگ و  رب  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رـس  نآ  همولظم  نآ  سپ 
نوخ هب  وت  كرابم  نساـحم  مدـیدیمن  مدوبیم و  كاـخ  ریز  رد  مدرمیم و  شاـک  و  مدوب ، اـنیبان  روک و  زورما  زا  لـبق  شاـک  مدـشیم ،

. دـش شوهیب  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ياه  بل  رب  ار  دوخ  ياـه  بل  همولظم  نیا  سپ  تسا . هدـش  باـضخ 
شاهّدـج رانک  رد  سدـق  نایـشآ  رد  هدرک و  تقرافم  اـیند  زا  شـسدقم  حور  هک  دـندید  دـنداد ، تکرح  ار  هریغـص  نآ  تیب : لـها  نوچ 

ار يراز  مغ و  يازع  و  دـندرک ، دـنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادـص  دـندید ، ار  عـضو  نیا  ناـسکیب  نآ  نوـچ  تـسا . هدـیمرآ   3 همطاف ترضح 
ترـضح يایابـص  زا  هدوـب و  هـّیقر  شفیرــش  مـسا  دـیاش  هدوـمرف ، تـلحر  اـیند  زا  ماـش  هـبارخ ي  رد  هـک  يرتـخد  نآ  دـندومن . دـیدجت 

تسا .   3 هّیقر ترضح  رازم  هب  فورعم  هرّدخم و  نیا  هب  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ ي  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب   7 ءادهّشلادّیس
: دومرفیم هداد و  رارق  بطاخم  ار  شردپ   3 هّیقر ترضح  هک  تسا  هدمآ  بختنم  رد 

«. َِکئامِِدب َکَبَضَخ  يَّذلااَذ  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ هتخاس نوخ  قرغ  ار  ترونم  تروص  یک  ناج ! ردپ 

َْکیَدیرَو .» َعَطَق  يذَّلا  اَذ  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ تسا هدیرب  ار  تندرگ  ياهگر  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

؟» یّنِس ِرَغِص  یلَع  ینَمَْتیَا  يذَّلا  ِنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
تسا ؟ هدرک  میتی  یکدوک  رد  ارم  ملاظ  مادک  ناج ! ردپ 

َُربْکَت .» یّتح  ِۀَمیتَْیِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
دوش ؟ گرزب  ات  دوشیم  تاهمیتی  لّفکتم  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

«. ِتارِساْحلا ِءاسِّنِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ دسریم هنهرب  رس  نانز  نیا  دایرف  هب  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

«. ِتایَّبَسُْملا ِلِمارَِألل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ دنکیم ریسا  هویب و  نانز  نیا  زا  یسر  داد  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

«. ِتایِکاْبلا ِنُویُْعِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ دنکیم تسا ، نایرگ  وت  قارف  رد  زور  بش و  هک  ام  ياه  مشچ  نیا  يوس  هب  یتمحرم  رظن  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

«. ِتابیرَْغلا ِتاِعیاَّضِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ دش دهاوخ  بیرغ  ِبحاصیب  نانز  نیا  هّجوتم  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

«. ِتاروُْشنَْملا ِروُعُّشِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ دوب دهاوخ  ناشیرپ  ياهوم  نیا  يارب  زا  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

«. ُهاتَْبیَخاو َكَدَْعب ؟ ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
! يدیماان زا  داد  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ 

«. ُهاَتبْرُغاو َكَدَْعب  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
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! یسکیب یبیرغ و  زا  داد  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ 
«. ُءادِْفلا ََکل  ُْتنُک  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 

. مدشیم وت  يادف  نم  شاک  ناج ! ردپ 
«. ُءایْمَع ِمْوَْیلا  اَذه  َْلبَق  ُْتنُک  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 

. مدیدیمن لاح  نیا  هب  ار  وت  و  مدوب ، هدش  روک  زور  نیا  زا  شیپ  نم  شاک  ناج ! ردپ 
«. ِءامِّدلِاب ًابَّضَُخم  َُکْبیَش  يرَا  َو ال  يرَّثلا  ُتْدَسَو  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 

. دشاب هدش  باضخ  نوخ  هب  تکرابم  نساحم  هک  مدیدیمن  دندوب و  هدرک  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  ارم  شاک  ناج ! ردپ 
، هدـنک رـس  غرم  لـثم  تفرگ ، ار  شیولگ  هار  هیرگ  داـتفا و  هرامـش  هب  وا  سفن  هک  نآ  اـت  تخیریم  کـشا  درکیم و  هحون  هموصعم  نآ 

بل رب  بل  هناد  زان  نآ  سپ  دیسوبیم ... دراذگیم و  پچ  هب  ینامز  و  دزیم ، رس  رب  دیسوبیم و  داهنیم و  تسار  فرط  هب  ار  رس  یهاگ 
داتفا . نخس  زا  یلیوط  نامز  داهن ، ردپ 

«. اْینُّدلا اَهُحوُر  ْتَقَراف  ْدَق  َیِه  اذِاف  اهوُکَّرَح  اَّمَلَف  اهَدَْعب ، ْقُِفت  َْمل  ًةَوْشَغ  اَْهیَلَع  َیِشُغَف  ِراَِظْتنْإلِاب  َِکل  اَنأَف  یُِّملَه  ََّیلإ ، ََّیلإ  ُهَْتِنب ، ُْسأَّرلا  َيداَنَف  » 
تکرح ار  وا  نوچ  دـماین ، شوه  هب  رگید  درک و  شغ  وا  متـسه ، ترظتنم  نم  ایب ، نم  يوس  هب  هک  درک  ادـص  ار  رتخد  فیرـش  سأر  نآ 

 . تسا هتفاتش  ردپ  تمدخ  هب  هدرک و  تقرافم  ندب  زا  شفیرش  حور  هک  دندش  هجوتم  دنداد 
همه یماش  نانز  نادرم و  دندوب و  هدرک  اپ  رب  هایـس  ياه  ملع  دنرادرب  هبارخ  كاخ  زا  ار  میتی  نآ  شعن  دنتـساوخ  هک  یتقو  دـیوگ : يوار 
نفد دـندرازگ و  زامن  وا  رب  دـندومن و  نفک  دـنداد و  لـسغ  ار  وا  دـندزیم . هنیـس  رـس و  رب  گنـس  دـندرکیم و  هلاـن  هیرگ و  هدـش  عمج 

 . تسا روهشم  مولعم و  ناشیا  ربق  نآلا  هک  دندومن ،
ود اب  تسا ، حورجم  هایـس و  وا  نینزان  ندب  دـید  هک  نیمه  دروآ ، نوریب  لفط  نت  زا  نهاریپ  هدـش ، دراو  غارچ  بآ و  هتخت و  اب  هلاسغ  نز 

! دز دوخ  رس  رب  تسد 
ارچ تسا ؟ هتفر  ایند  زا  یضرم  هچ  هب  هچب  نیا  دیوگب  ات  تسیک ؟ ناریسا ) گرزب  ای   ) لفط نیا  ردام  تفگ : ینزیم ؟ ار  دوخ  ارچ  دنتفگ :

؟ تسا دوبک  شندب 
تسا .  هنایزات  هزین و  بعک  ياج  اهنیا  تشادن ، یضرم  وا  دنتفگ : رابکشا  مشچ  اب  ناوناب 

3 يربک بنیز  ترضح  اب  هلاّسغ  نز  يوگتفگ 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  لقن  رد 
؟ تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس  تفگ : دیشک و  لسغ  زا  تسد  هاگان  دادیم ، لسغ  ار   3 هّیقر ترضح  ندب  هلاّسغ ، نز  هک  یماگنه 

؟ یهاوخیم هچ  دومرف :  3 بنیز ترضح 
؟ تسا دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ : هلاّسغ 

« . تسا نانمشد  ياههبرض  اههنایزات و  راثآ  اه  يدوبک  نیا  دوبن ، رامیب  وا  نز ، يا  دومرف « : خساپ  رد   3 بنیز ترضح 

7 نیسح ماما  سّدقم  رس 

دیوگیم نخس   3 هّیقر ترضح  شرتخد  اب 
: دسیونیم نیماضم  نیا  هب  بیرق  مّود ، دلج  بئارغلا ، رحب  باتک  رد 

یناغارچ ات  دـنراد  هاگن  ماش  هزاورد ي  تشپ  رد  ار  تیب : لها  زور  هس  داد  روتـسد  دـیزی  تفگ : دوب  دـیزی  نایرکـشل  زا  یکی  هک  ثراـح 
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. دوش لماک  ماش  رهش 
هار یگتـسخ  زا  رگـشل  دـید  درک . یهاـگن  دـش و  دـنلب  کـچوک  يرتخد  مدـید  مدوب ، باوخ  لکـش  هب  نم  لّوا  بش  دـیوگیم : ثراـح 

یتخرد رب  هک   7 نیسح ماما  رس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسشن و  زاب  شـسرت  زا  ًاروف  اّما  تسین ، رادیب  یـسک  دناهدیباوخ و 
رخآ هبترم . دـنچ  ات  تشگرب ، سرت  زا  دـمآ و  سّدـقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ، دوب . نازیوآ  ماش  هزاورد ي  مد  هبارخ ، کـیدزن 

دمآ و نییاپ   7 نیسح ماما  سّدقم  رس  مدید  سپس  تخیر . کشا  دومرف و  یتاملک  درک و  هاگن  شیاباب  رـس  هب  داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا 
: تفگ  3 هّیقر تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد 

«. ِکتَداهَش َدَْعب  ُهاَتبْرُغاَو  َِکقاِرف  َدَْعب  ُهاتَبیصُماو  ُهاَتبَا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  » 
و دـش ، مامت  وت  ندـیود  نالیغم  راخ  يور  هنایزات و  رجز و  وت و  تبیـصم  نم ، رتخد  يا  دومرف : حیـصف  ناـبز  اـب  سدـقم  رـس  مدـید  دـعب 
وا دزم  ازج و  هک  نک  ربـص  هدـش  دراو  امـش  رب  هچ  نآ  دـمآ  یهاوخ  اـم  دزن  هب  رگید  بش  دـنچ  هدـید ، رون  يا  دیـسر . ناـیاپ  هب  تیریـسا 

. دراد رب  رد  ار  تعافش 
ایند زا  یک  مدوب  رظتنم  دمآ  یهاوخ  ام  دزن  دوب  هدومرف  وا  هب  ترـضح  هک  نیا  زا  دوب ، ماش  هبارخ ي  کیدزن  ماهناخ  نم  دیوگیم : ثراح 
هتفر ایند  زا   3 هّیقر ترـضح  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ  تسا ، دـنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادـص  مدینـش  یبش  کی  ات  دوریم ،

تسا . 

3 موثلک ّما  ترضح  يرارقیب 

 3 هّیقر ترضح  نفد  بش  رد 
ددرگیم و هبارخ  رود  هب  هبدن  هلان و  اب  درادن و  مارآ  رارق و  هک  دندید  ار   3 موثلک ّما  بانج  تیب ،: لها  همولظم ي  رتخد  نآ  نفد  بش  رد 

: تفگ دندیسرپ ، يرارقیب  نیا  ّتلع  زا  دباییمن . مارآ  دنهدیم  یّلست  هچ  ره 
؟ مدیسرپ شببس  زا  دریگیمن ، مارآ  دنکیم و  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ، نم  شوغآ  رد  همولظم  نیا  هتشذگ  بش 

هچ هب  دننادیمن ، ناملسم  ار  ام  اهنیا  رگم  ناج ، هّمع  دشابیم ؟ رد  هب  رد  ریسا و  میتی و  یسک  نم  دننام  رهش  نیا  رد  ایآ  ناج ، هّمع  تفگ :
مرادن . ندیباوخ  تقاط  هدروآ و  هیرگ  هب  ارم  تبیصم  نیا  دنهدیمن !؟ نامیتی  ام  هب  ماعط  دنیامنیم و  هقیاضم  ام  زا  ار  نان  بآ و  تهج 

***
دمآ یم  ما  ــ عط يو  همه بـ هناخ هـا  ز 

مدیباوخ هنسرگ  هّمع  وت  ناج  هب  یلو 
*** 

هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  تیب : لها  هقردب ي 
. دندمآ نوریب  اههناخ  زا  تیب  لها  هقردب ي  يارب  دندوب  هدش  شوپ  هایس  هک  یلاح  رد  دندرک و  ماحدزا  ماش  نانز 

، دوب ادیپ  تیب : لها  ناوراک  ات  و  دـندومن ، عادو  تیب  لها  اب  یگدنمرـش  لامک  اب  دـشیم و  هدینـش  وس  ره  زا  اهنآ  هیرگ ي  هلان و  يادـص 
دندرکیم .  هیرگ  ماش  مدرم 

مدرم هب  باطخ  دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رـس  هاگان  عادو ، ماگنه  هک  نیا  هلمج  زا  درک . رایـسب  ياههدافتـسا  تصرف  نیا  زا   3 يربک بنیز 
راید نیا  رد  وا   ) دیورب شربق  رانک  هاگره  تناما ، نیا  ناج  امش و  ناج  تسا ، هدنام  یتناما  هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ! لها  يا  دومرف : هراشا 

 . دینک نشور  شربق  رانک  رد  یغارچ  دیشاپب و  شرازم  رس  رب  یبآ  تسا ) بیرغ 
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3 نوتاخ هّیقر  ترضح  ربق  ریمعت 

فرـشا فجن  ءاملع  هلمج  زا  هک  یماش  یلع  دّـمحم  خیـش  لـیلج  ملاـع  دـسیونیم :  1 یناسارخ مشاه  دّـمحم  اـّلم  موحرم  راوگرزب  ملاـع 
: دومرف ریقح  هب  دشابیم 

، دوب لاس  زا 90  شیب  شفیرش  نس  و  دشیم ، یهتنم  يدهلا  ملع  یضترم  دّیس  هب  شبسن  هک  یقشمد  میهاربا  دّیـس  اقآ  بانج  نم  ِیُّما  ّدَج 
: دندومرف هک  دید  باوخ  رد  ار   7 نیسح ماما  رتخد   3 هّیقر ترضح  ناشیا ، گرزب  رتخد  یبش  تشادن . رسپ  دالوا  تشاد و  رتخد  هس 

. دنک ریمعت  ارم  دحل  ربق و  دیایب  تسا ، تیذا  رد  نم  ندب  و  هداتفا ، بآ  نم  دسج  دحل و  نایم  دیوگب : یلاو  هب  وگب  تردپ  هب 
. دومنن انتعا  باوخ  هب  ننست ، لها  سرت  زا  دّیس  یلو  درک ، ضرع  دّیس  هب  رتخد 

. دادن يرثا  بیترت  تفگ ، ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیس  یطسو  رتخد  مّود  بش 
. دادن يرثا  بیترت  زاب  تفگ ، ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیس  کچوک  رتخد  مّوس  بش 

؟ يدرکن ربخ  ار  یلاو  ارچ  دندومرف : باتع  قیرط  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار   3 هّیقر ترضح  دّیس  دوخ  مراهچ  بش 
دننک و لسغ  هک  درک  رما  یّنـس  هعیـش و  زا  ماش  ءاحلـص  ءاملع و  هب  یلاو  تفگ . ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  حبـص  دش ، رادیب  دـّیس 
ار دـسج  دـنک ، شبن  ار  وا  سّدـقم  ربق  دورب و  سک  نامه  دـش  زاب  رّهطم  مرح  برد  لفق  سک  ره  تسد  هب  دنـشوپب ، هزیکاپ  ياـه  ساـبل 

. دننک ریمعت  ار  ربق  ات  دروآ  نوریب 
هب رگم  دـشن ، زاب  سک  چـیه  تسد  هب  لفق  دندیـشوپ ، هزیکاپ  سابل  دـندرک و  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  ناگرزب  ءاـحلص و 

. میهاربا دّیس  تسد  هب  رگم  درکن ، رثا  نیمز  رب  مادک  چیه  گنلک  دندمآ  مرح  نایم  نوچ  و  دّیس ، موحرم  تسد 
دحل نایم  يدایز  بآ  نکل  تسا ، ملاس  حیحص و  نفک  دحل و  نایم  هردخم  نینزان  ندب  دندید  دنتفاکـش ، ار  دحل  دندرک ، تولخ  ار  مرح 
هگن دوخ  يوناز  يالاب  هنوگ  نیدـب  زور  هس  و  داهن ، دوخ  يوناز  رب  دروآ و  نوریب  دـحل  ناـیم  زا  ار  فیرـش  ندـب  دّیـس  تسا . هدـش  عمج 

يا هزیکاـپ  زیچ  يور  رب  ار  هرّدـخم  ندـب  دّیـس  دـشیم  هک  زاـمن  تقو  دـندرک . ریمعت  ار  یبیب  نآ  ربـق  هک  نیا  اـت  درکیم  هیرگ  تشاد و 
زا و  درک . نفد  ار  ندب  دّیـس  دندش ، غراف  دحل  ربق و  ریمعت  زا  هک  نیا  ات  داهنیم ، وناز  رب  تشادیمرب و  زامن  زا  غارف  زا  دـعب  تشاذـگیم .
دنک نفد  ار  ندب  تساوخ  نوچ  و  درکن . ادیپ  وضو  دیدجت  بآ و  اذـغ و  هب  جایتحا  زور  هس  نیا  رد  دّیـس  هک ، نیا  هرّدـخم  نیا  هزجعم ي 

ار وا  مان  دومرف ، فطل  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  يریپ  نس  رد  دیـسر و  تباجا  هب  دّیـس  ياعد  دیامرف . ءاطع  وا  هب  يرـسپ  دنوادخ  هک  درک  اعد 
ّما هّیقر و  ترضح  فیرش  دقرم  هیبنیز و  تیلوت  مه  وا  تشون ، ینامثع  دیمحلادبع  ناطلس  هب  ار  هعقاو  یلاو  هاگنآ  تشاذگ . یفطصم  دّیس 

. دومن راذگاو  وا  هب  ار  هنیکس : موثلک و 
تسا .  هدوب  يرمق  لاس 1280  دودح  رد  هّیضق  نیا 

تسا : هدومرف  هفاضا  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ًالمجم  ار  هّیضق  نیا  یلاعم  رد 
«. ِبْرَّضلا ِةَْرثَک  ِیف  ٌۀَحوُرْجَم  اَُهْنتَم  َناک  َو  ِغُوُلْبلا  َنُود  ٌةریغَص  ُْتِنب  َیِه  اَذِاَف  اَهَجَرْخأ ، َو  ِهیف  اَهََّفل  ًابَْوث  اَْهیَلَع  َعَضَو  َو  اَهِْربَق  ِیف  َلَزَنَف  » 

تـشپ و  هدیـسرن ، غولب  نس  هب  زونه  هک  دوب  یکچوک  رتخد  دومن ، جراـخ  ار  وا  دـیچیپ و  وا  رب  ياهچراـپ  دـش و  ربق  دراو  لـیلج  دّیـس  نآ 
 . دوب حورجم  برض  يدایز  زا  شفیرش 

نوتاخ 3 ّـه  یقر ترضح  هب  طوبرم  راعشا 

ماهناشاک لزنم و  وک  ناج ، هّمع  راز  راز  میرگ  راذگب  ناج ، هّمع 
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ماهناریو نیا  رد  نکاس  ارچ  نم 
نم دنتفر و  همه  منایانشآ 

ماهناگیب هرفس ي  رب  نامهیم 
راز راز  میرگ  راذگب  ناج ، هّمع 

ماهنامیپ هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
نم ياپ  رد  رهگ  دزیریم  عمش ،

ماهنادرد یکدوک  دناد  هک  نوچ 
ریگ مارآ  نم  هب  دیوگیم  لقع ،

ماهناوید یقشاع  دنادن  وا 
راسگمغ يا  رادب  مناج  زا  تسد 

ماهناورپ ار  قشع  غارچ  نم 
سرپم ملاح  ابص  يا  نم  زا  رذگب 

ماهناناج مغ  رد  ناج ، زا  غراف 
مدش یناشیرپ  زا  باتیب  هک  سب 

ماهناش رب  دنک  ینیگنس  فلز ،
وا لاخ  فلز و  هب  مراتفرگ  نم 

ماهناد دنمک و  نآ  ریسا  نم 
ودع يا  داب  رب  هتفر  منامناخ 

ماهنالفط لد  رازآ  نک  مک 
( ناسح  ) شیوک زا  تفر  مناوت  یک 

ماهناخ نیا  هدرورپ ي  کمن  نم 
نایچیاچ  ناسح 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هّیقر  نم   3 هّیقر تبرت  رب  یکشا 

میابع لآ  نشلگ  نابز  نیریش  لبلب 
ملوتب بلق  هراپ ي  ملوسر ، غاب  هویم ي 
میافطصم مشچ  رون  منیسح ، درورپ  تسد 

مزاین لها  هلبق ي  منالدبحاص ، هبعک ي 
میاود ار  نادنمدرد  مهانپ ، ار  نادنمتسم 

ملاح هدیروش  یکدوک  مریسا ، نم  ممیتی ، نم 
میاپ هدرزآ  يورهر  ملاب ، هتسکشب  يریاط 

تمحر ناتسب  هویم ي  تمصع ، ناویا  هرهز ي 
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میادخ رون  علطم  تیانع ، ضیف و  عبنم 
تلیضف يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگ 
میایح مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک 

منیشتآ هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش 
میاون روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 

ناهنپ جنگ  نوچ  ماهتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچ  رگ 
میاونیب ياپ  هداتفا  مدرم  ریگتسد 

دیآ هک  نآ  نم ز  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

اسر مساق  موحرم 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع  هدش  ادیپ  هدشمگ 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
هدمآ رس  هب  هّمع  قارف  زور 
هدمآ رب  هب  هّمع  دیما  لخن 

هدمآ رد  لابقا ز  ریاط 
هدمآ رفس  هّمع ز  نم  باب 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
رپسهر مدش  باب  رس  تشپ 

رگج نینوخ  نم  هدایپ ، ياپ 
رس هب  شزاون  تسد  دشکب  ات 
رس هب  کنیا ، نم  لابند  هدمآ 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
درد هب  اباب  لد  مراین  هّمع 

درس هآ  مشکم  مزیرن ، کشا 
درز يور  زا  نم  لاح  رگا  دنیب 

درک هچ  هّمع  نم  هب  میوگن  مصخ ،
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
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روط هب  هبارخ ، هنعط  دنز  هّمع 
رون جوم  رگنب  رس  نیزا  دزیخ 

رود هّمع  ام  لفحم  زا  دب  مشچ 
روضح مزب  هدش  هبارخ  هّمع 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ایرد  وچ  هّمع  کشا ، هرطق ي  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

هدش افوکش  هّمع  مغ ، هچنغ ي 
هدش ایهم  هّمع  لاصو ، مزب 

! هدش ایؤر  ریبعت ز  هچ  هک  هو 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
ناج هّمع  يا  دش  هراپ  رگا  مشوگ 

ناشن نم  مهدن  اباب  هب  هّمع ،
ناس هچ  رجعم ، ز  هّمع ، رگا  دسرپ 

؟ نایب دوخ  لد  درد  منکب  وگ 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
نابزیم ماهدش  اباب  هب  هّمع ،

نامهیم نم  رب  اباب  هدمآ 
ناج دقن  زجب  هفحت  فک  هب  تسین 

ناج هّمع  شاشکشیپ  منکب  ات 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
هلفاق یپ  مدیود ز  هک  سب 
هلبآ رپ  هدش  هّمع  نم  ياپ 

هلگ نم  منکن  اباب  هب  هّمع ،
هلحاریب همه  هر  نیا  مدمآک 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

وزرآ لد  هب  هّمع  ارم  دوب 
وم هب  وم  مهد  حرش  ممغ  هک  ات 

ُوبَس هتسکش  هّمع ، یِم  هتخیر 
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وج هب  مبآ  رگد  ددرگن  زاب 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
مرح لازغ  وچ  لد  یهت  درک 

مغ ناوخ  لزغ  تسب  نخس  بل ز 
مقر دز  رگد  شقن  اضق  تسد 

مهتم نآ  زا  دش  یموش ، هب  ماش ،
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
دادب ناناج  هر  رد  وا  دوخ  ناج 

داتف رگید  يوس  رس  ییوس ، هب  دوخ 
داهن زا  دید -  وچ  هّمع -  دیشک  هآ 

داهن هبارخ  جنک  وا  دوخ  جنگ 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم ، ربق  نیرئاز   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

تسا  هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 
ردپیب ریگتسد و  هلاس  هس  مدوب  يرتخد 

تسا هناشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  لابیب و  غرم 
دیزی تردق ، بحاص  رگمتس ، يدرم  وا  دوب 

تسا هنامیپ  مفک  رد  متسم  هک  وا  درکیم  رخف 
هوکش اب  یهاگتسد  للجم ، یخاک  وا  تشاد 

تسا هناوید  شبصنم  رورغ  زک  يدرم  وچ  دوخ 
تشخ ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد 

تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب ، وک  یغرم  وچمه 
رف رک و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دزیم  هیکت 
تسا  هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ربکت  نیا 

دوخ يور  مداهنیم  هبارخ  راوید  هب  نم 
تسا هناهاش  مترهش  مدیپس  ور  دش  ببس  نآ 

نفک نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 
تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1118 

http://www.ghaemiyeh.com


نم  راثآ  دش  هدنبات  وا  راثآ  دش  وحم 
تسا  هنادیواج  ود  ره  نم  تزع  وا  تلذ 
وش رادیب  نک  زاب  تربع  مشچ  یئومنهک ) )

ییومنهک تسا  هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره 

ماش هبارخ ي  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

مایپ زادگ  رگج  نیا  راز  كدوک  ربب ز 
یهاگآ چیه  راز  نم  ردپ ز  يا  هک 

ماش نشور  حبص  تسا و  رات  بش  نم  زور  هک 
تسار پچ و  زا  دیآ  گنس  ام  یتسرپرس  هب 

مانشد سپ  شیپ و  اهام ز  يزاونلد  هب 
تحار ینت  نانمشد  متس  زا  زور  هن 

مارآ یلد  اهمارآ  لد  غاد  بش ز  هن 
یتیگ ردام  هتشک  ردپ  ناکدوک  هب 

ماعط بارش و  دهدیم  رگج  نوخ  یمه ز 
نانز هویب  هآ  عمش  ام  سلجم  غارچ 

ماتیا لد  هلان ي  ام  سنوم  سینا و 
فقسیب هبارخ ي  نیاک  دوش  بارخ  کلف 
مادنا لگ  ناکدوک  نیا  نت  اب  هدرک  هچ 

مداتفا زان  شوغآ  زک  درد  غیرد و 
مائل دنب  ریزب  تلذم  كاخ  يورب 

متس دنب  تسدب  نالیغم  راخ  ياپب 
ماف یلین  هنایزات  زا  مدق  ات  قرف  ز 

مدوب اونشوخ  ناتسد  وت  تسد  يورب 
ماد هنایم ي  ماهدیروش  يرمق  وچ  نونک 

مدوب نکش  رکش  یطوط  وچ  وت  نمادب 
ماکردنا مخلت  رهز  نغز  غاز و  تخیرب 

تسا نیا  یکدوک  زاغآ  لاح ز  هک  ارم 
ماجنا مدشاب  هچ  ات  سب  دناد و  يادخ 

دوب متام  ماش  رتدب ز  هبترم  رازه 
زاجح ناوناب  زیگناررش ، هلانب ي  ماش  مدرم  دیع  حبص  ناگدزمغ  يارب 

ماشآ نوخ  نایماش  ین ، فد و  همغنب ي 
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هناورپ وچ  ام  عمش و  ین  رس  رب  وت  رس 
مایا يراگزاسان  زاس ز  زوسب و 

رهش ره  هرهش ي  وت  نایگدرپ  دندش 
ماع سلجم  صاخ و  سومان  درد ز  غیرد و 

نید رورس  هداتسیا  اپب  هنهرب  رس 
مادم رامق و  هرفس ي  رز و  تخت  دیزی و 

تسا بلب  ناج  هک  مرذگب  تیل  يوگتفگ  ز 
یناپمک موحرم  مالک  لاجم  ارِک  ندینش ، بات  تسارِک 

ارسا رد  یکرتخد  قح  رهظم  زا  دوب   8 ماما هشوگ ي  رگج  تبیصم  ماش و  ثداوح  رد 

ارس هحون  نارد  هماج  نانک  هیوم  نانکوم 
ات ود  هرابکی  هدش  یمیتی  راب  زا  تماق 

اپب راخ  رسب  درگ  يردب  رد  مغ  زو 
همه رای  يرگج  نوخ  رد  یبوشآ و  لد  رب 

همه رات  بش  عمش  افص  شرهچ ز  حبص 
تسیرگ راوید  هب  يور  ردپ  رهم  زا  مد  ره 
تسیرگ رابنوخ  هم  نآ  زا  مه  راوید  رد و 

تسیرگ راز  شتیلست  یپ  موثلک  ما 
تسیرگ رابکی  هب  ود  ره  نیا  ندید  زا  بنیز 

دوب هلولو  ارسا  ردنا  شاهیرگ  زا  میاد 
دوب هلسلس  وا  ندرگ  رد  همه  نیا  زا  رتدب 
ماش هناریوب ي  هودنا  دصب  بشکی  تفخ 

ماش هناخ ي  نب  رس و  یب  نآ  زا  شدوبرب  باوخ 
ماش هنادرم ي  تمه  یهز  تفگ  نامسآ 

ماش هناشاک ي  هب  هدوسآ  كرتخد  نیا  بشماک 
تسا نخس  رد  ردپ  نامادب  هک  نیا  زا  لفاغ 

تسا نهک  يازع  هزات  وا  زا  رگید  یتعاس 
ردپ شوغآ  رد  هدرک  اج  هک  باوخ  رد  دید 

ردپ شوج  رپ  لد  رارق  وت  يا  شدیوگ 
ردپ شومارف  چیه  ياهن  هک  یلان  دنچ 

ردپ شود  َرب و  هظحل  کی  وت  یلاخ ز  تسین 
نزم كاچ  نم  تقرف  زا  تاهماج  ردق  نیا 
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مدوب نادنزب  وت  رجه  مغ  زک  يا  تفگ  نزم  كانمن  هدید ي  زا  ملد  ردنا  شتآ 

مدوب نابایب  يامیپ  هلحرم  رگ  همه 
« مدوب ناشیرپ  قاتشم و  هچ  هک  هو  يدمآ  » 

« مدوب ناجیب  تروص  مرب  یتفرب ز  ات  » 
رگن هدیتفت  هتسخ و  شطع  ار ز  مرگج 
رگن هدیئاس  هجنر و  نسر  ار ز  مندرگ 
زونه تسادعا  یلیس  زا  یلین  متروص 

زونه تساضعا  زا  رهاظ  مین  بعک  رثا 
زونه تسازفا  مغ  ریجنزب  دابُع  ِنیِز 
زونه تسارالد  دنزرف  یپ  یلیل  ّما 

« ام هشیپ ي  ینکهوک  دوب  داهرف  وچمه  » 
« ام هشیت ي  ام  نخان  ام  هنیس ي  ام  گنس  » 

باوخز تسج  ارف  هتفخ  ورف  تخب  زا  یلو 
باب نماد  رب  هن  شیوخ ، رس  تشخ  رب  دید 

بات بت و  مناج  لد و  زا  دودز  هک  نآ  وک  تفگ 
باتش هدومرف  هچ  گنرد و ز  هدومنن  هچ  ز 
نم متفس  یمه  کشا  رُد  هدید  زا  هچ  رگ 
نم متفگیمن  شیوخ  لد  درد  زج  کیل 

نم لد  نیگمغ  رب  زا  ردپ  تفر  اجکب 
نم لزنم  نم و  لاح  زا  دش  هاگآ  هک  وا 

نم لباقان  تبحص  ارو  درزآ  رگم 
نم لفحم  یگریت  زا  دش  هدرسفا  هک  ای 

دوب شراسخر  لگ  یب  ام  يراوخ  همه  نیا 
دوب شراک  رس و  هچ  زا  ام  هب  تفریم  هک  وا 

ناشمغ هتفهن  باوخ  زا  ُدب  هک  یتیب  لها 
ناشمر شمار  داد ز  مرح  يوهآ  زاب 
ناشمتام نهک  هصق  نآ  زا  دیدرگ  هزات 

ناشمب ریز و  هلان ي  زا  دش  هدنزرل  خرچ ،
دیزی موش  رس  تسج  نارگ  باوخ  زا  کبس 

دیزم هتشگ  متس  هچ  ار  ارسا  نیا  زاب  تفگ 
نیسح یمیتی ز  هک  شباوج  داد  یمداخ 

نیع ود  هدومآ  رهگزو  ردپ ، باوخ  رد  هدید 
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نیجل شوپرس  رز و  تشطب  زیخرب  تفگ 
نیدی نیب  شهنب  ار  نارس  رادرس  رس 
نیدنچ دیومن  هتسنادن  هتشک  شرگم 

نیدنچ دیوجن  باب  وا  شوخ و  مباوخب  نم 
شیپ هب  شوپرس  رس و  شداهن  وچ  ناسنیا  مداخ 

شیوخ رس  درادن  هک  نآ  اذغ  تساوخ  یک  تفگ 
شیرپ عومجم و  تحار  يا  هک  تفگ  شبنیز 

شیر لد  ياود  تسه  ارت  هکلب  اذغ  ین 
دنلب تشط  ربز  زا  دومن  شوپرس  وچ  وا 

دنژن داتفیب  دید و  ردپ  نوخ  رپ  رس 
میب هب  تفای  هر  همه  مدیما  هک  خوآ  تفگ 
میتی هدرک  میکدوک  نیدب  هک  دوخ  ردپ  يا 

مین ود  تشگ  ملد  هرابکی  هک  تسلاح  هچ  نیا 
میظع شرع  رگد  تسا  رود  رس  رب  ور  هچب 

مدش روک  وت  ندید  زا  رتشیپ  یکشاک 
مدش روگ  رد  وت  لاوحا  هدنز ز  یکشاک 
وت ندرگ  گر  ریشمشب  تسا  هدیرب  هک 

وت نت  زا  وت  رس  رونم  هدرک  ادج  هک 
وت نسوس  زا  هب  طخ  نآ  رت  هدرک  نوخ  هب  هک 

وت نزخم  ّرُد  ياهبل ز  هب  بوچ  هدز  هک 
هدز گنر  وت  هنیئآ ي  زا  رتسکاخ  هب  هک 

هدز گنس  وت  ینارون  یناشیپ  هب  هک 
شنت درس  دش  هک  هاش  رس  مرگرس  دوب 

شندب زا  رارف  درک  مغ  یهوبنا  ناج ز 
شنزح زا  دنلب  وچ  دش  یلع  لآ  هرعن ي 

شنفک لسغ و  یپ  زا  دیزی  تراشا ز  تفر 
دش نوحیج  وا  مغ  رد  ارعشلا  جات  مشچ 

دش نوفدم  نفک  لسغ و  الب  هک  یبیرغ  ناز 
يدزی نوحیج 

منیسح ناتسب  هتفکشن ي  هچنغ ي  نم  هتفکشن  هچنغ ي 

ارهز نبلگ  زا  هتخیر  یلگ ، هدرمژپ  منیسح  ناتسلگ  هب  رپ  رپ  لگون  نم 
هّیقر  مولظم ، مموصعم و  كدوک  نم  منیسح  ناتسبد  زومآون  لفط  نم 
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بنیز لد  زوس  ز  زوس ، رگج  هآ  کی  منیسح  ناج  زا  نم و  منیسح  مسج  زا 
مماش هناریو ي  لد  رد  ناهن  جنگ  نم  منیسح  ناگژم  رس  زا  کشا  هرطق ي  کی 

هبارخ هب  دمآ  نم  رادید  هب  هک  بشنآ ، منیسح  ناتسبش  زورفا  بش  عمش  نم 
درب  اپب  ياپ  ارم  شیوخ ، رس  هارمه  منیسح  ناشیرپ  دید  مردپ  یتقو 

مداش  مداد و ، شمغ  يادوس  رس  رب  ناج  منیسح  نامادب  سودرف ، ّتنج  ات 
نادیهش  هاش  مردپ  دش  قح  ینابرق  منیسح  ناز  نم  نم و  زا  نیسح  زورماک 

یعاعش هک  مهایس  ماش  نیا  نک  نشور  منیسح  نابرق  هک  تسنآ  زا  نم  رخف 
( یضایر  ) درک نآ  زا  رخف  ناهشداپ  رب  منیسح  ناتخرد  دیشروخ  وچ  يور  زا 

يدزی یضایر  یلعدّمحم  دّیس  موحرم  منیسح  ناسحا  هدنب ي  ادخ  فطل  زک 

يدمآ شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب  نالفط  ندید 

يدمآ شوخ  نامیتی  یشکرس  هب  بشما 
متقاط ربص و  فک  دوب ز  هدوبر  ترجه 

يدمآ شوخ  ناج  ارم  دوب  هدناسر  بل  رب 
قوش ایلاح ز  منک  رخف  هام  رهم و  رب 

يدمآ شوخ  ناریو  هشوگ  هب  نم  هام  يا 
تفرگ ناکم  ناریو  هشوگ  یحو  سومان 

يدمآ شوخ  نانیشن  هبارخ  ام  نامهم 
يرتخد نامهم  وت  هّمع  نامهیم  نم 

يدمآ شوخ  نامهم  ندید  يارب  نامهم 
رس ریز  تشخ  دهن  هدینش  یسک  نامهم 
يدمآ شوخ  ناتسبش  جنک  هب  نم  عمش  يا 

یفطصم رازلگ  لگ  يا  تساجک  تمسج 
يدمآ شوخ  نالفط  ندید  يارب  رس  اب 

ایروب ریغ  رگا  تسین  هبارخ  یشرف 
يدمآ شوخ  نامشچ  يور  رب  هداهن  ّتنم 

یفطصم هسوب  دز  وت  نینزان  ياهبل 
يدمآ شوخ  ناریزخ  بوچ  ریزب  اباب 

ياهدنارورپ دوخ  نماد  هب  ردپ  ار  نم 
يدمآ شوخ  نالیغم  راخ  يور  هب  وگرب 

يوگ هرابود  نابحم  بلق  تخوس  همالع ) )
همالع موحرم  يدمآ  شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب 
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دوب هریت  ربا  زا  رپ  ماش  ياضف  بش  نآ  ماش  هبارخ ي 

دوب هریخ  راثیا  همشچ  مشچ  هب  یمشچ 
تشاد باهتلا  بش  هلجح  سورع  بش  نآ 

تشاد باوخ  ریبعت  هنارت ي  رحس  غرم 
دوب بارخ  تنحم  بت  زا  هبارخ  بش  نآ 

دوب باوخ  تسم  نایخزود  ياورنامرف 
داد هلایپ  قیاقش  تسد  هب  قفش  بش  نآ 
داد هلال  هب  يروبص  سرد  غاد  رهش  رد 
دوب هتسشن  متام  هب  رجف  عولط  بش  نآ 

دوب هتسب  رادلد  يوسیگ  رات  هب  ار  لد 
دز هناوج  تراسا  دیما  لگ  بش  نآ 

دز هنابز  تیالو  زبس  غاب  شتآ ز 
ياهلاس هس  لفط  هتسخ ي  يان  بش ز  نآ 

ياهلان زیگنامغ  دیسریم  شوگ  رب 
زورف لد  عمش  يا  هک  تسیرگیم  تفگیم و 

زوسب ارم  تقشع  شتآ  رد  ماهناورپ 
يدمآ شوخ  قح  هر  هب  رس  هنشت  هداد  يا 

يدمآ شوخ  قلطم  تقیقح  ییوت  اباب 
تساجک ترکیپ  دوخ  رتخد  هب  وگب  اباب 

تسادج ترس  ناونع  هچ  هب  وگب  ترکیپ  زا 
زارفرس ریم  يا  ترذعم  وت  زا  نم  مهاوخ 

زاوشیپ هب  تهار  رس  مدمان  هک  نیا  زا 
نم هانگ  زا  رذگ  شخبب و  ارم  اباب 

نم هار  دس  دش  هلبآ  رپ ز  ياپ  نوچ 
منک ربخ  تروضح  ار ز  هّمع  هک  نیشنب 

هدمآ رد  زا  نم  یتسه  هک  ایب  هّمع  منک  روراب  وا  لد  رد  دیما  لخن 
هدمآ رس  اب  نم  ندید  هب  نم  ياباب 

تردارب هر  زا  هدمآ  هک  ایب  هّمع 
تربارب ناج  اب  ردارب  نینزان  نآ 

هتشاذگ رس  نم  نماد  هب  نم  ياباب 
هتشاذگ رواب  هناخ ي  هب  مدق  مرکف 
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هدمآ ملابقا  بکوک  هک  ایب  هّمع 
يروباشین هدیلوژ  موحرم  هدمآ  ملابند  هب  هدیرب  رس  ياباب 

هدمآ رد  زا  وت  رهب  نامهیم  هک  ایب  هّمع  هبارخ  رد   3 هّیقر ترضح 

هدمآ رس  اب  تشادن  ندمآ  ياپ  هک  رگا 
شاهنانگمغ هاگن  دهدیم  دیون  نم  هب 

هدمآ رهاوخ  رب  رد  شاهدیرب  رس  اب  هک 
ردپ ياهسوب  دقن  هب  نم  هب  دهدیم  دیون 

هدمآ رتخد  هلاس  هس  ندرب  يارب  زا  هک 
منکیمن رگد  هلان  نک  لالح  ارم  هّمع 

هدمآ ربلد  هّیقر  يزاونلد  رهب  هک 
دکچیمن مغ  کش  رس  نم  مشچ  رگد ز  هّمع 

هدمآ َرت  هدید ي  هب  نونک  نم  مشچ  رون  هک 
دوشیمن مخر  خرس  رگد  ودع  یلیس  ز 

هدمآ ردام  دزن  ردپ ز  مندرب  رهب  هک 
دنزیمن ارم  مصخ  رگد  ماهنایزات  هب 

هدمآرس ناهج  نیا  رد  نم  جنر  درد و  رمع  هک 
منک وا  راثن  ناج  هک  ماهداهن  شبل  هب  بل 

يروباشین هدیلوژ  موحرم  هدمآ  رجنح  هدیرب  ياهسوب  دقن  هب  وا  هک 

دینک شوگ  ارم  رات  بش  حرش  نایعیش   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

دینک شوگ  ارم  رابنوخ  هدید ي  هّصق ي 
دینک شوگ  ارم  راز  لد  زار  وم  هب  وم 
دینک شوگ  ارم  رادلد  نم و  ناتساد 

مدش رامیب  هتسخ و  ارچ  دینادب  ات 
مدش راتفرگ  رایغا  فک  رد  نینچ  نیا 

دوب میاج  ردپ  شود  رس  هب  يراگزور 
دوب میاوام  لزنم و  فرش  خاک  تحاس 
دوب میاشامت  وحم  ردپ  مام و  هدید ي 
دوب میارآ  لد  راسخر  هدنمرش ز  هام 

نم لزنم  دوب  هناریو  هشوگ ي  رد  لاح 
نم لصاح  لد ، یباتیب  هتشگ ز  لد  نوخ 
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مدرک رس  ردپ  نارجه  هلان ز  یبش  کی 
مدرک رت  رگج  بانوخ  شیوخ ز  نماد 

مدرک ررکم  هّمع  رب  باب  تبحص 
مدرک رواب  هتفر و  رفس  هب  تباب  تفگ 

مدید نم  قبط  هب  شنوخ  هب  هفرغ  رس  ات 
مدیزرل دوخ  هب  دیب  نوچ  هعقاو  نیا  زا  نم 

وت رس  يادف  هب  نم  ردپ  ناج  يا  متفگ 
وت رکیپ  هدش  هچ  وگ  نوخ ، هب  هقرغ  رس  يا 

وت رتخد  ار  وت  دیدیمن  درمیم  شاک 
وت رس  يوم  هب  هناش  منز  هک  ات  نیشنب 

تیور ناس  نیا  هدش  رس ، يا  يرتسکاخ  هچ  ز 

منم هناش  ار  وت  يوم  دنک  هک  نآ  روخم  مغ  تیوسیگ  هدش  هتفشآ  نم  لاوحا  وچمه 

منم هناگیب  هدش  دوخ  زا  وت  رجه  زا  هک  نآ 
منم هناریو  هشوگ ي  فکتعم  دش  هک  نآ 

منم هناورپ  يزورفا و  بش  عمش  ارم  وت 
منک زاربا  لد  زار  تربب  ات  نیشنب 

منک زاب  لد  لکشم  زا  هرگ  بشما  دیاش 
ياهدمآ رود  هر  زا  نوخب ، هقرغ  رس  يا 

ياهدمآ روضح  هب  مروضح ، ضیف  بلاط 
ياهدمآ روط  يداو  زا  یهلا ، میلک  وت 
ياهدمآ رونت  جنک  زا  نم ، رادید  رهب 

دش هلصوح  ارم  گنت  ردپ ، ناج  يا  وت  یب 
دش هلبآ  رپ  هله  نالیغم ، راخ  زا  میاپ 

ینک دازآ  سفق  زا  ارم  هک  مراد  تسود 
ینک داش  نم  رطاخ  يربب  دوخ  هرمه 

ینک دادیب  هدنزوس ي  شتآ  متحار ز 
ینک دادما  لد  هدیلوژ )  ) هب فطل  هر  زا 
نید ورسخ  يا  وت  رابرد  رعاش  دوب  وک 

يروباشین هدیلوژ  موحرم  نیعم  رای و  افو  تمایق ز  هب  ار  وا  شاب 

هتشگ هناوید  ملد  ییاهنت  هیثرم ز 

هتشگ هناریو  ملزنم  ناج ، ردپ 
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شوغآ رد  تدای  ارم  بش  ره  دوب 
دوب تاهنیس  يور  هک  بش  نآ  مرس  شومارف ؟ اباب  ارم  يدرک  ارچ 

دوب تاهنیآ  نوچ  يور  رب  مخُر 
نم لزنم  دشاب  هناریو  نونک 

نک ور  هناریو  نیا  رد  بشما  ردپ  نم  لد  دمآ ، گنت  وت  يرود  ز 
نک وگ  تفگ و  هّیقر  تدنزرف ، هب 

یلین هدیدرگ  مخُر  رگنب  ردپ 
مداتف رتشا  زا  هک  بش  نآ  زا  نم  یلیس  رمش  تسد  مدروخ ز  سب  ز 

مداهن ور  ارحص  هب  اپ  هنهرب 
ناسنیدب میاپ  هلبآ ، رپ  هدش 

تشک نود  رجز  هنایزات  اب  ارم  نالیغم  راخ  رب  هک  سب  مدیود 
تشپ وزاب و  منآ  زا  دشاب  هیس 

درک  وگ  تفگ و  شباب  سأر  اب  نینچ 
ینارهت  لدشوخ  موحرم  درک  وا  نابرق  ار  شیوخ  ناج  هک 

تسا هدیمرآ  فیرش  رازم  نیا  رد  هک  نآ  وزرآ  ناحیر 

تسا  هدیشک  تنحم  هّیقر ي  ءاکبلا  ما 
لاسدرخ  لفط  نآ  زا  تسا  کچوک  ربق  نیا 

تسا  هدید  جنر  یسب  نود  نانمشد  زک 
بآ تسا  هدش  بنیز  لد  مغ ، بات  اجنیا ز 

تسا  هدینش  ردارب  میتی  هلان ي  سب 
نیسح  همولظم ي  رتخد  گرم  اج ز  نیا 

تسا هدیرد  تقاط  هماج ي  راز  موثلک 
نید هاش  رازلگ  لگون  غاد  اجنیا ز 

تسا  هدیکچ  نوخ  یبن  تیب  لها  مشچ  زا 
باوخ هدوبر  ار  وا  هداتف و  اپ  اج ز  نیا 

تسا هدیود  نالیغم  راخ  يور  هک  یلفط 
حور غرم  هتسخلد  هّیقر ي  زک  تساجنیا 

تسا  هدیرپ  ناوضر  هضور ي  راسخاش  رب 
ار میتی  نیمادک  هّیقر  زج  هب  بر ، ای 

تسا  هدیرب  نت  زا  رس  ندید  هب  نیکست ،
وا رازم  رب  لد  هدید ي  هب  يرگنب  رگ 
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تسا  هدیمد  ترسح  لگ  وزرآ  ناحیر 
يادخ  زا  داد و  دوخ  یتسه  هک  نآ  هب  مزان 

تسا هدیرخ  تعافش  عاتم  لزا  زور 
تسین بیجع  بنیز  تقاط  ربص ، رما  رد 

تسا  هدیرفآ  يو  تقاط  ار ز  ربص  قح ،
الب مغ  ردارب  مام و  باب و  ّدج و  زا 

تسا  هدیسر  وا  رب  هک  تسا  یمّلسم  ثرا 
( ریغص  ) دبا ات  دوب  لاحَم  شندیچ  رب 

یناهفصا ریغص  موحرم  تسا  هدیچ  هک  یطاسب  هفرط  دیهش ، هاش 
منکیم  ناغفا  باب  رجه  بشما ز  ناج ، هّمع  یمولظم  هآ 

منکیم  ناشیرپ  ار  یناهج  مناشیرپ  نم 
ماهداز  قشاع  لفط  نکیلو  ملفط  نم  هچ  رگ 

دادن يراوخ  تلذ و  رب  نت  داد و  ناج  نم  باب  منکیم  نادیهش  هاش  دوخ ، باب  رب  ادتقا 
منکیم  نادرم  دازآ  هش  زا  نم  يوریپ 

نطو مناریو  جنک  رتسب ، كاخ  نیلاب ، تشخ 
نیشن ناریو  نم  زا  دیئوگب  نود  دیزی  اب  منکیم  نآ  ادخ  هار  رد  تساوخ ، مباب  هچ  نآ 

منکیم ناریو  هلان  اب  ار ، وت  ملظ  هناخ ي 
ماهدروخ  یلیس  يور  اب  نم  راک ، تیانج  يا 

رذح  امنب  نم  یمولظم  هآ  ز  رگمتس ، يا  منکیم  ناشخرد  حبص  ار ، کیرات  بش  نیا 
منکیم ناسکی  كاخ  اب  ار ، وت  دادیب  خاک 

تفگب دیسوب و  دندروآ ، وچ  ار  شباب  سأر 
دوبک ؟ تلفط  تروص  دش  ارچ  یسرپیم  چیه  منکیم  ناج  تمدقم  يادف  نم ، نامهیم 

منکیم  ناوارف  بشما  لد  درد  اباب  وت  اب 
تندرم  تقو  هب  نم  میآ  هک  حلاص )  ) روخم مغ 

حلاص دمحا  جاح  موحرم  منکیم  ناسآ  لهس و  ار  تنداد  ناج  یخلت 

منکیم ناج  تخر  عمش  يهناورپ  ردپ  يا  تبرغ  ثیدح 

منکیم ناشیرپ  وم  ناشیرپ  عمج  رد  هک  نم 
دوب نآرق  وت  كاپ  سأر  تسا و  لحر  منماد 

منکیم ناراب  هسوب  ار  نآ  ءزج  یس  زا  یئزج 
لد زوس  مشچ و  کشا  اب  مردام  ارهز  وچ  مه 

منکیم نازحالا  تیب  ار  ارس  ناریو  هشوگ ي 
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رهم تسد  اب  مخر  زا  یمیتی  درگ  نک  كاپ 
منکیم ناریو  جنک  رد  اپ  هب  مغ  روش  هنرو 

ردپ يا  یلین  هتشگ  یلیس  برض  زا  متروص 
منکیم ناهنپ  ياهمغ  نم  وت  رب  اراکشآ ،

هلبآ رپ  نم  ياپ  دش  الو  غاب  لگ  يا 
منکیم نالیغم  راخ  زا  نم  وت  دزن  هوکش 

بش زور و  مکش  رس  لیس  اب  دابآ  بارخ  رد 
منکیم ناسکی  كاخ  اب  ار  مصخ  ملظ  خاک 

ترس مخز  وشتسش  مزاس  هدید  کشرس  اب 
منکیم نامرد  کشا  اب  وت ، یناشیپ  مخز 

دنک ییاریذپ  ناج  عاتم  اب  تنابزیم 
منکیم ناج  لد و  زا  تیادف  ناج  انامهیم !

( ایهآ  ) ار متبرغ  ثیدح  ناونع  منک  رگ 
یهآ یلع  جاح  منکیم  ناریح  تام و  ار  یملاع  تمایق  ات 

ار شوماخ  غرم  اون  رد  رگن   3 ارهز غاب  لگ 

ار شوپ  رس  هک  نوچ  قبط  زا  تفرگ 
تفرگ رب  ردپ  سأر  وچ  هّیقر 

تفرگ رس  زا  همغن  نیا  لد  زوس  هب 
نیز وت  ار  قح  شرع  يا  يدوب  اجک 

نیسح ای  ملزنم  هدش  هبارخ 
ناکدوک زا  هنعط  یسب  مدینش 

ناکم مدرک  هناریو  جنک  رد  وچ 
نیمغ لد  كدوک  نیا  تفگ ، یکی 

نیعم رای و  رهش ، نیا  رد  درادن 
تسا هدرسفا  لد  یلفط  تفگ : یکی 

تسا هدرم  وا  ياباب  تسا و  میتی 
نیک گنس  مرس  رب  ارم  دز  یکی 

نیمز يور  هب  مداتف  مدنآ  هک 
ربخ نم  زا  دریگ  وت  سک ز  نآ  ره 

رفس رد  نم  باب  دوب  میوگب 
مرب رد  رفس  زا  يدمآ  نونک 
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مرس رب  ردپ  يداهن  تنم  وت 
رفس جنر  میوگ ز  هچ  ناج  ردپ 

ررش مغ  زا  مناج  لد و  رب  دز  هک 
ناج وت  ممسج  هب  يا  نم  دزن  نامب 

ناکدوک رب  رد  نم  هک  ات  مور 
رگجنوخ نم  اهنآ  هب  میوگب 

رفس زا  هدمآ  نم  ياباب  هک 
دننک اشامت  اج  نیا  دنیایب و 

هتخوس نم  ناج  نابز  مخز  هک  دننک  ارهز  غاب  لگ  اشامت 
هتخورفا شتآ  ملد  کلم  هب 

نزم مد  رگد  یهآ )  ) هّصق نیا  زا 
یهآ یلع  جاح  نز  درم و  لد  دزوس  هصغ  زا  هک 

! قشع بوذجم 

مدش  تسم  وا ، خر  رب  مدز ، هسوب  کی 
مدش تسد  زا  و  متشگ ، شخر  بوذجم 

نم  همه  وا  مدوب و ، هتشگ  همه  وا  نم ،
مدش  تسه  متشگ و ، تسین  همه  وا  رد 

روکف دّمحم 

رتخد

ردپ رهب  زا  هک  دننادیم  همه 
داد رتخد  ادخ  هک  ار  يردپ  رتخد  ّتبحم ، نوناک  تسه 

دوبن رتخد  ار ، وک  يردپ  داد  رتهب  رسپ  ّتبحم ز  رد 
دنردپ  غارچ  مشچ و  نیمه  هن  دوبن  رتخا  شلد  رهپس  رد 

دنساسحا  هفطاع و  ناهج  کی  دنردپ  غاب  هب  گرب  دص  لگ 
ردپ شوغآ  نماد و  ناشیاج  دنسانشن  ردپ  رهم  زج  چیه 

تسوا  لد  يارس  شخب  ینشور  ردپ  شود  ردپ  شوغآ  دعب 
دشاب  نیریش  همه  دیوگ  هچ  ره  تسوا  لفحم  ره  سلجم و  ره  لقن 

دربب  لد  ردپ ، شهاگن ز  اب  دشاپیم  کمن  نیریش و  تسه 
درخب  ناج  زا  ردپ  ار  وا  زان 
شلابند  زا  دوریم ، ردپ  ات 
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ددرگ  رد  رب  هتخود  وا  مشچ  شلابقتسا  هب  تشگرب ، تقو 
دونش  رد  سپ  شیادص ز  ات  ددرگرب  شرب  هب  یک  ردپ  ات 

لاحشوخ  ددرگ  همه  زا  رتشیب  دودب  رد ، يوس  هب  دوخ ، زا  دوخیب 
تشاد  ارهز  رسپ  مه  يرتخد  لابقتسا  رد  همه  زا  رتشیپ ،

کلف  تخیر  افج  حرط  وا  رب  ات  تشاد  اج  وا  َِرب  ناماد و  هب  هک 
دش يدازآ  هتشک ي  شردپ  کلف  تخیهآ  رب  دادیب  غیت 

دیزی  لاّمع  هنیک ي  زا  يراب ، دش  يداش  رد  هتسب  شخر  رب 
دنداد  شماش  هناریو ي  هب  اج  دید  هچ  هار  نیا  رد  هک  دناد  هچ  سک 

شردپ  رکف  هب  دوب  بش  زور و  دنداد  شماش  هدرب و  وا  زور 
باب  مغ  زا  نانچ  تخیریم  کشا  شرظن  رد  ردپ  راسخر  دوب 

دوب  اباب  وا  بل  درو  همه  بآ  دشیم  مغ  ز  گنس ، لد  هک 
دادیم  الّسَت  هاگ ، شاهّمع  دوب  اباب  وا  بش  زور و  رکذ 
درب  شبات  ردپ  دای  یبش  ات  دادیم  اباب  ندید  هدعو ي 

بان رُد  نآ  باوخ  هب  دوب  یتعاس  درب  شباوخ  سپس  درک و  اههیرگ 
کشر  سگرن  رب  هک  هدید  نآ  هداد  باوخ  هب  تخب  یلو  رادیب  تشگ 

هاگن  تخادنایب  يوس  ره  هب  دوخ  کشا  زا  رپ  دش و  باوخ  زا  یلاخ 
تفاین  هدرک  مگ  هناریو و  رد  تشگ  هآ  لد ، زا  دیشک  هنادیماان 

دیبلطیم  ردپ  هّمع  زا  كدوک  تفاتش  تاداس  هّمع ي  رب  رد 
باوج ؟ هب  دیوگ  هچ  هّمع  دنک  هچ  دیبلطیم  رمق  صرق  ار ، رهم 

دز  رتخد  سبز ، هلان  مرجال  باتهم  رب  بش ، لد  رتخا  تخیر 
لبلب  هدیشک  رجه  نآ  وچمه  دز  رس  ار  وا  دمآ و  باب  رس 
دش  ییاریذپ  مرگ  نابزیم  لگ  خر  رب  وا  هدید ي  دتف  هک 

نم  رب  رد  ایب  هّمع  يا  تفگ  دش  ییاشامت  هناریو  جنک 
دمآ  نایاپ  هب  جنر  مرگید  نم  رس  رب  امه  هدنکفا  هیاس 

دمآ  زاب  رفس  هب  هتفر  هک  نآ  دمآ  ناریو  هشوگ ي  دوخ  جنگ 
درک  ادیپ  دوخ  هنییآ  یطوط ، دمآ  زاب  رس ، هب  اپ و ، اب  هتفر 

بجع ! هچ  ناریو  هشوگ ي  يدمآ  درک  ایوگ  نخس  هب  ناجیب  بل 
يدرک  نیزم  هناریو  جنک  بجع ! هچ  نامیتی  هب  رس  ياهدز 

ار  نالفط  دوخ  رس  اب  يدز  رس  يدرک  نشور  همه  ار  ام  مشچ 
مرب  هب  يریگب  هک  وک ؟ وت  تسد  ار  نآ  مسوبب  هک  وک ؟ وت  ياپ 

ینم  نامهم  هک  رادنپم  وت  مرس  هب  شزاون  تسد  یشک  ای 
ملجخ  نامهم  وت  يور  زا  بشما  ینم  ناناج  یناج و  زا  رتهب 
درب  نامهم  یسک  هناخ  رد  هک  رگ  ملعفنم  دوخ  ییاریذپ  زو 
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زاسب هناریو  هب  وت ، بشما  یلو  درزآ  ار  وا  رطاخ  رگد  یک 
دراذگب  رگا  نم  مشچ  کشا  زاین  زار و  یمد  وت  اب  منک  ات 

نماد  رد  ارم  وت  يدناشنیم  دراد  ندینش  ماهلد ، ِدرد 
نیشنب  رتخد  هدزمغ  رب  رد  نم  نماد  يور  هب  نیشنب  لاح ،

مرس  یتفرگ ز  وچ  دوخ  هیاس ي  نیشنب  رتخا  رب  رد  نم  هام 
بات  لد  زا  درب  وت  شوغآ  دای  مرپ  لابیب و  ریاط  نامه  نم 

؟ تسهدز گنس  وت  یناشیپ  هب  یک  باوخ  رد  اما  وت ، شوغآ  مدید 
دوب  هک  دزن  رد  وت  روش  رپ  رس  تسهدز ؟ گنر  وت  خر  رب  نوخ  یک ز 

يدش  هناگیب  رب  نامهم ، هک  وت  دوبک ؟ هدرک  ار  وت  لعل  بل  یک 
رونت  جنک  دهد  حرش  وت  خر  يدشن  ام  رب  هک  تفر  اطخ  هچ 

هناشاک  لد  هب  هدرک  يا  مراد  روج  ییاریذپ ، بابسا  هدوب 
مراد  رکیپ  هب  فعض  ردق  نآ  هناریو  زا  رتهناریو ، لد 

وک ناج  نم ، زا  ینکیم  بلط  ناج  مراد  رب  ناوتن  ار  ترس  هک 
درک  ناج  ناناج  هب  شیوخ  هیده ي  وک  نابرق  منک  هک  یناج  وت  رب 

یناسنا  یلع  جاح  درک  نامهم  مدق  يادف  ناج 

گنس دص  هنیآ و  کی 

تسا  هدرمژپ  یئ  هتفکشان  لگ  اجنیا ،
تسا  هدروخ  نالفط  گنس ز  دص  هنیآ ، نیا 

ار  دوخ  ناکدوک  دینک  مارآ 
تسا  هدُرب  شباوخ  هزات  زیزع ، لفط  نیا 

تفرگ  ردپ  غارس  لفط  هّمع ، بش ز  نآ  باتهام  بش و 
تفرگ  رمق  زا  ربخ  باتهام ، ز  رتخا ،

دوب  شیپ  زور  زا  رتدیماان  زور  ره 
تفرگ  رتشیپ  زا  رتشیب  هناهب  بش  ره 

دوب  کشا  زیربل  یلاخ و  باوخ  شمشچ ز 
تفرگ  ررش  یتسه  لد  وا  مشچ  بآ  زو 

مصخ  شیپ  خرس ، دنک  شیوخ  درز  يور  ات 
تفرگ  رگج  نوخ  هب  شیوخ  مشچ  يرای ز 

فعض دور ز  ناریو  يوس  نآ  تساوخ  هاگ  ره 
تفرگ  رگد  میتی  ددم ز  هر ، نیب  رد 
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دش  تشذگرس  زا  ربخ  اب  دید و  وچ  ار  رس 
تفرگ  رس  هب  ار  دوخ  کچوک  تسد  راچان ،

دودز  نوخ  كاخ و  شخر  قمریب ز  تسد  اب 
تفرگرب  هدیکشخ  بل  ناز  هسوب  هاگ  نآ  و 

تشک  هّمع  مرش  وت و  قارف  ارم  اتفگ 
تفرگ  رپ  لاب و  وزا  هتسکش  رپ  غرم  نیاک 
تشادن  نایب  ناوت  کیل  تشاد  فرح  سَب 

یناسنا  یلع  جاح  تفرگ  رثا  وا  نخس  شهتوک  رمع  زو 

دید یباوخ  رارقیب ، يرتخد  باوخ  ریبعت 

دید یباتفآ  ماش ، لد  رد 
دوب اباب  يور  گنت  لد  هک  وا 

دوب ایند  ياههنتف  زا  هتسخ 
تسا ردپ  نماد  هب  شیاج  دید 

تسا رس  هب  ارو  ردپ  فطل  تسد 
درک شزاون  نینزان ، نآ  ردپ 

درک شهاوخ  هچ  نآ  ره  شداد  هیده 
باب ندید  كرتخد ز  دش  داش 

باوخ زا  ناهگان  رادیب  تشگ 
تسین اباب  دید  دوشگب و  مشچ 

تسین ایؤر  ریغ  هدید ، ار  هچ  نآ 
؟ ردپ تساجک  ناج  هّمع  يا  تفگ :

؟ ردپ تسامش  نم و  زا  رود  هچ  زا 
رصب غورف  يا  هک : شتفگ  هّمع 

رفس هب  وا  تسا  هتفر  روخم  مغ 
تفرگ هناخ  هصغ  لفط ، لد  رد 

تفرگ هناهب  یگنت و  لد  درک 
ارم تسا  هدرسف  مغ  نیا  تفگ :
؟ ارم تسا  هدربن  هرمه  هچ  زا 

رفس ات ز  درک ، هیرگ  ردق  نآ 
رس اب  شندید  هب  دمآ  ردپ 

ریدقت مقر  نینچ  رتفد  هب  دز 
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ریبعت كرتخد  باوخ  دوش  هک 
ردپ سأر  تشگراب  نیا  کیل 

تشاد نماد  يور  هب  اباب  رس  رتخد  نماد  يازفا  تنیز 
تشاد نمشد  ردپ ز  اب  اهفرح 

اباب يدمآ  شوخ  رس  اب  تفگ :
اباب يدمآ  شوخ  رتخد  شیپ 

؟ ارچ باضخ  نوخ  تیور ز  هتشگ 
؟ ارچ باقن  شرتسکاخ  هتسب 

يدرک رفس  ترغصا  اب  هک  وت 
يدرواین ارچ  ار  وا  دوخ  اب 

ودع يافج  زا  مراد ، اههوکش 
؟ ومع تساجک  تربکا ، یلع  وک 

تسا هلگ  ارم  بل  يور  رب  هچ  ره 
تسا هلبآ  ماپ ، ریز  نآ  زا  شیب 

نم مدیشک  اهرجز  هر ، نیب 
نم مدیود  اهراخ  رس  رب 

كانمغ یلد  اب  هتسخ  ترتخد ،
كاخ هب  داتفوا  هقان  زا  بش  کی 

درک همهاو  تخیر ، کشا  هدش ، مگ 
درک همطاف  صخش  شادیپ  هک  ات 

دوب یلین  هچ  شتروص  یتسار 
دوب یلیس  ياج  هک  منامگ  هب 

درکیم رس  هلان  زین  وا  رگم 
درکیم ردپ  ردپ  نمشد  شیپ 

تفسیم رُد  کشرس ، زا  كرتخد 
تفگیم دوخ  ياهدرد  ردپ  اب 

ردپ لاصو  رب  رکش  هدجس ي 
ردپ لامج  زا  دیسوب  درک و 

داهنب ردپ  بل  رب  بل  هک  نوچ 
داتفا اون  زا  یحو ، یطوط 
وگب هّیقر  مغ  زا  يدزیا ) )

ینادمه  يدزیا  ریما  وگب  هیما  ترتع  رب  نعل 
نم  هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  ماش  هبارخ ي 
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نم  هناخ ي  تسا  هدش  ناراب  رون 
بش  لد  نیا  رد  دش  رون  قبط 

نم هنابش ي  هیرگ ي  خساپ 
ماشم  هب  ارم  دسر  اباب  يوب 

مالس  مالس ، ابحرم ! اتبا 
***

تسوت  رس  نم  تسد  يور  فحصم 
تسوت  رظنم  شقن  هیآ  هدفیه 

وت هدیرب  رس  ياهمخز 
تسوت  رکیپ  ياه  مخز  دهاش 
هدش  هدید  وت  رجنح  گر  رد 

هدش هدیرب  افق  زا  ترس  هک 
***

درک  مبآ  قارف  يدوبن  وت 
درک  مباوخ  دنام و  رادیب  هّمع 

درب  ار  ملد  وت  نآرق  توص 
درک  مبابک  تاهدیکشخ  بل 
! هدز هسوب  وت  بل  رب  یلع  يا 

؟ هدز هسوب  وت  بل  رب  یک  بوچ 
***

مرت  مشچ  داتف  تیور  هب  ات 
مرگج  ترجنح  لثم  دش  هراپ 

نم  هدید ي  هب  یهن  اپ  متساوخ 
مرب  هب  يدمآ  رس  اب  ارچ  سپ 

وت يهدیدغاد  تخد  نماد 
!؟ یسک هدید  هدیمخ  تماق  لفط  وت  هدیرب ي  رس  ياج  تشگ 

!؟ یسک هدید  هدیدغاد ، نم  لثم 
کچوک  يرتخد  تسد  يور  رب 

!؟ یسک هدید  هدیرب ، نت  زا  رس 
نک مّسبت  نم  هب  میوگن  نم 

نک  مّلکت  یمک  تهاگن  اب 
***

! نم هدیشک ي  نوخ  كاخ و  رد  هام 
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نم ! هدیچ ي  غیت ، خرس ز  لگ 
وت هدیرب ي  رس  ياج  شاک 

نم  هدیرب ي  رس  اج  نیا  دوب 
هدز  گنچ  وت  تروص  رب  هزین 
؟ هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  یک 

***
مدربیم  مان  وت  زا  اجک  ره 
مدروخیم  هنایزات  ودع  زا 

یلو  دوب  هبارخ  ام  هدعو ي 
مدرمیم  هاگلتق  رد  شاک 

دندب  دندب ، نایماش  ادخ  هب 
دندز دندز ، ارم  يدوبن  وت 

***
؟ دوش ریقح  یک  یحو  كدوک 

؟ دوش ریسا  نوچ  هدازآ  لفط 
يدید ردپ ! يا  مسرپیم  وت  زا 
؟ دوش ریپ  هلاسراچ  رتخد 

تسا  نم  ربص  هاوگ  مخ  تماق 
تسا  نم  ربق  هبارخ  نیا  هشوگ ي 

***
دشاب  نهد  بل و  نیا  زا  فیح 
دشاب  نز  هسوب  بوچ  وا  رب  هک 

نداد  ناج  تقو  هک  مراد  تسود 
دشاب  نم  بلق  يور  تتروص 

تسا  نم  نیع  ود  زا  يراج  وت  کشا 
تسا  نم  نیتداهش  نم  هسوب ي 

***
دندید  ارم  هیرگ ي  نایماش 

دندیدنخ دندز و  فک  یگمه 
مدوب  ياهتفکشون  لگ  نم 

دندیچ  ماهنایزات  اب  همه 
مندب  رب  تسیرگ  هنایزات 

منهریپ  گنر  تشگ  مندب 
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***
نم  هب  دنتسیرگ  ملاع  همه 

نم  هب  دنتسیرگ  مثیم )  ) وچ مه 
یلو تخوسن  ودع  گنت  لد 

نم  هب  دنتسیرگ  مه  اهگنس 
نم  تبرغ  يارب  دشاب  هیرگ 

نم  تبرت  هبارخ  نیا  دوش  هک 
***

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اج  نیا  جئاوحلا  باب 

تسادتبا زبس  رس  نشلگ  ياهناحیر ز 
نیمز  رد  هللا  ۀکئالم  هبعک ي  کی 

تسامس  رد  رون  هکرابم ي  هروس ي  کی 
شیوخ يومع  نوچ  مه  هک  تسا  یجئاوحلا  باب 

تساجتلا  يور  شرد  هب  ار  قلَخ  هتسویپ 
ماش  رهش  رادملع  تسا  یکدوک  نس  رد 

تسالبرک  رادملع  هک  دوخ  يومع  نوچ  مه 
نیمز  رد  تسا  یهام  هبارخ و  رد  تسا  یجنگ 

تسام  بلق  هب  يروط  تملظ و  نیب  تسا  يرون 
یکدوک  هب  ارهز  لئاضف  هعومجم ي 

تسادخ  هبوبحم ي  تراسا و  هموظنم ي 
نیسح تبرت  دوب  هک  شاهبارخ  كاخ 

تساود  اهدرد  همه  هب  البرک  كاخ  نوچ 
تیب  لها  تسد  يور  هب  یکچوک  نآرق 

تساههزین  بعک  رثا  شایحو  تایآ 
شاهتسخ  ياهسفن  مامت  ادخ  رکذ 

تسادصیب  دایرف  هرارش ي  مدق  ات  رس 
شادف مردام  ردپ و  نت ، ناج و  هن  اهنت 

تسایربک  سومان  رتخد  هنادزان ، نیا 
نیبنیز  ارهز و  هدیهش ي  رگنس  مه 

تساضترم  بلق  نسح ، نیسح و  هنییآ ي 
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نیسح  نامیالوم  هّبق ي  تحت  دننام 
تساور  ناتسآ  نیا  رد  سنا  نج و  تاجاح 

تسیاهلال  تسد ، رس  هب  ار  هنادزان  ره 
تسادج ندب  زا  رس  تسد ، يور  هب  ار  وا 

تفر  كاخ  ریز  بش  همطاف  وچ  ارچ  یناد 
تسافطصم  تخد  مغ  هلاس  هس  نیا  ثاریم 

نیسح زا  تسا  یهام  هراپ ي  هراپ ، هام  نیا 
تس  یحّضلاو  سمّشلاو  كرابم  هروس ي  نیا 

تسا  جئاوحلا  باب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 
تساشگ هرگ  شتسد  هک  رایب  وا  رب  لکشم 

رس  هب  ات  ياپ  یبن ، لآ  دوبک  سای 
تساپ  هب  ات  قرف  زا  همطاف  راد  هنییآ 

وید  تسد  ياج  شَخُر  هب  هتشرف و  کی  وا 
تسارس  شاهناریو  هشوگ ي  هک  کلم ، کی  ای 

لاؤس : نیا  دوخ  زا  بش  لد  بل ، ریز  درکیم 
تساجک ؟ ومع  وک ؟ نم  ردارب  دش ؟ هچ  اباب 

نیسح  رتخد  نیا  کچوک  ربق  فارطا 
تساعد  نیرتهب  رصب  کشا  نورد ، زوس 

ناج  داد  هنابیرغ  هبارخ  رد  هک  نآ  اب 
تسازع  لفحم  شمغ  دای  هب  ادخ  کلم 
دناهتشون  شرازم  گنس  يور  کشا ، اب 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  تساطخ  ندز  یلیس  هتخوس  سای  گرب  رب 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  نیا   3 نوتاخ هّیقر  ترضح  هاگترایز 

تسا هلاس  هس  يارهز  هاگترایز ، اج  نیا 
دنراد هدرمژپ  یلگ  اهیقشمد  اج  نیا 

دنراد هدروخ  یلیس  نامهم  لِگ ، ریز  رد 
هدیشک نارجه  یکدوک  بش  لد  اج  نیا 

هدیرب ياهگر  هتفرگب ز  هسوب  لگ 
تسا هنیدم  ياهلگ  هتسد  تشهب  اج  نیا 

تسا هنیکس  موثلک و  هاگتدابع  اج  نیا 
تسا نیما  لیربج  هاگترایز  اج  نیا 
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تسا نیدباعلا  نیز  هاگتدابع  اج  نیا 
بنیز هدناشفا  بالگ  دوخ  مشچ  اج ز  نیا 

بنیز هدناوخ  هتسشن  بش  زامن  اج  نیا 
هتفهن يدرد  بجو  ره  شکاخ  هب  اج  نیا 

هتفخ ماشیب  يرتخد  هلاس  هس  اج  نیا 
دز قرو  نارجه  رتخد  رب  اضق  اج  نیا 
دز قبط  زا  وس  کی  هدرپ  هّیقر  اج  نیا 

دندیسر مه  لاصو  رب  قشاع  ود  اج  نیا 
دندیکمیم ار  رگدکی  کشخ  ياهبل 

هدرک زاب  رپ  همطاف  يامه  اج  نیا 
هدرک زاورپ  سفق  زا  رتوبک  اج  نیا 
تخیریم كالفا  نماد  زا  رارش  اج  نیا 

تخیریم كاخ  هّیقر  مادنا  رب  بنیز 
اجنیا هتفخ  کچوک  يارهز  ناتسود ، يا 

اجنیا هتفخ  کچوک  ياربک  بنیز  کی 
هدید هک  لگ  غاب  هناریو  هشوگ ي  رد 

دیئوشب ار  یلین  يور  تمصع  لآ  يا  هدید  هک  لبلب  اهدغج  هاگباوخ  رد 
دیئوشب ار  یلیس  ياج  بنیز  کشا  اب 

دیزیرب لبلب  تریغ  رب  رگج  نوخ 
دیزیرب لگ  شرازم  رب  لد  هراپ ي  زا 

هنارت ضغب  ناتیاهلد  رب  هدنام  يا 
هنایزات ریز  هب  ار  لبلب  هدید  یک 

اج نیا  تسا  ییاهنت  کشا  درد و  دایرف و 
اجنیا تسا  ییاشامت  هدادلد  ود  لصو 
شرانک رد  لگ  هداتفا و  كاخ  هب  لبلب 

شرای لصو  رب  دسر  دیاب  نینچ  نیا  رای 
دزوسب  مثیم )  ) لد مغ  نیا  زا  رشح  ات 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  دزوسب  مدآ  ملاع و  مثیم  هن  اهنت 

دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  دیسر  یترایز  بش 

دینک زامن  نم  هام  رب  همه  اههراتس 
تسوا هدید ي  ود  رظنم  رد  همه  جئاوح 
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دینک زارد  اعد  تسد  همه  وا  يوس  هب 
ارم نامهیم  ياهمدق  زان  دیشک 

دینک زان  هراتس  هام و  هب  باتفآ و  هب 
دینک شرف  شیوخ  فلز  اب  همه  ار  هبارخ 
دینک زارفرس  تسا  كاخ  هب  هرهچ  هک  ارم 

منابسچ هنیس  هب  ار  ملگ  هک  مرس  نآ  رب 
دینک زاب  بانط  بشما  نم  ياهتسد  ز 

مرح هتشگ  هبارخ  تسا و  یترایز  بش 
دینک زاجح  ورسخ  مرح  رب  مالس 

تفر شنابغاب  هارمه  هدش  نازخ  لگ 
دینک زاس  هنارت  شدای  هب  هنیس  زوس  ز 

بشما ردپیب  لافطا  یمامت  الا 
دینک زار  هلاس  هس  نیا  مرح  اب  رود  ز 

ار مثیم ) لخن   ) دیناوخب هنیس  زوس  ز 
دینک زادگناج  گنهآ  هب  هلان  هرامه 

مثیم )  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 
نم بالگ  هدش  کشا  لگ ، هتسد  هآ ، هلعش ي  هتفرگ  نوخ  يوسیگ 

نم باضخ  نوخ  هب  هام  دنز  رس  هبارخ  هب  ات 
هتخود هام  هب  هگن  هتخوس  ياههراتس 

نم باتفآ  هدز  رس  هدماین  هرز  حبص ،
! نیمآ یتفگ  وت  رگم  نینزان  راگن  الا 

نم باجتسم  ياعد  دش  باجتسم  دوز  هک 
ار شیوخ  زاب  مشچ  ود  مدزیم  باوخ  هب  رحس 

نم باوخ  هب  يدمآ  هک  موش  ياهظحل  يادف 
رفس نتفر  تقو  هک  ردپ  يا  شخبب  ارم 

نم بآ  بآ  يادص  وت  بلق  هب  دز  هرارش 
همطاف هام  تساجک  همه  زا  مدرک  لاؤس 

نم باوج  ین  بعک  هب  رگم  سک  چیه  دادن 
وت باقن  خر  هب  هتشگ  البرک  رابغ  درگ و 

نم باجح  هعنقم ي  دش  هتفرگ  نوخ  يوسیگ 
رصب زا  مناشف  کشا  وت  کشخ  يولگ  هب  نم 
نم بابک  رگج  رب  ینکیم  هیرگ  وت  هک  ای 
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دوشیم نفد  هبارخ  نیا  رد  نم  فیحن  مسج 
نم باب  سأر  هرمه  رفس ، مزاع  هدش  ناج 

نایع  وت  مظن  هتشگ ز  ناوخب  لد  هتسخ  مثیم ) )
نم  باسحیب  هیرگ ي  هنیس و  زوس  هلان و 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم   3 هّیقر ترضح  تبیصم 

منیسح هلاس ي  هس  يارهز 
ماش هبارخ ي  لد  هب  یجنگ 

مالسا ریفس  مدش  ماش  رد 
منیسح رگید  بنیز  نم 

منیسح رثوک  هروس ي  نم 
مراد مایق  فرش و  حور 

مراد مایپ  الب  برک و  کی 
نم هلاه ي  تسادهش  رون 

نم هلان ي  تسادخ  ریشمش 
ملاح روش و  قشع و  رگایحا 

ملاخ ّطَخ و  نیسح  نآرق 
نم زا  زارفرس  هدمآ  قشع 

نم زا  زان  هدیشک  سابع 
متسب ياپ  ربص  هنودرگ ي 

متسد يور  روح  هسوب ي  لگ 
مجورخ البرک  يداو  زا 
مجورع لهچ  الب  ماش  ات 

تسا هنیرقیب  هک  نم  خر  هام 
تسا هنیدم  هتفرگ ي  دیشروخ 

منیسح رتخد  هک  دنچ  ره 
منیسح ردام  هنییآ ي 

هناشن منت  رب  هتشاذگب 
هنایزات گنس و  ین و  بعک 

مدُرب شود  هب  الب  هوک  دص 
دوب نم  يالبرک  همه  ملاع  مدرم  زارفرس  متشگ و  مخ 
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دوب نم  يالب  رپس  بنیز 
مرون غاب  دوبک  سای  نم 

مروط لخن  هبارخ  كاخ  رد 
ماش رب  داب  هرامه  نیرفن 
ماش رد  دندز  ارم  هللا  و 

ار ام  بابک  مغ  دندرک ز 
ار ام  بانط  کی  هب  دنتسب 

مبارتوب زیزع  هک  نآ  اب 
مبارش سلجم  هب  دندرب 

دمآ مباوخ  هب  ردپ  هک  بش  نآ 
دمآ مباوخ  هب  رحس  دیشروخ 
مدید بآ  باوخ ، هب  هنشت  بل 

مدید باوخ  هب  دوخ  هتشگ ي  مگ 
نم قح ؟ راثن  سک  هچ  هدرک ، ناج 

نم قبط ؟ رد  هدید  هک  دیشروخ 
مدید هراپ  هراپ  رجنح  نم 

مدید هراتس  دوخ  نماد  رد 
متفرگ رهوگ  یسب  هدید  زا 
متفرگ رب  هب  ارو  حور  نوچ 
متفس خرس  قیقع  هیرگ  اب 

متفگ تسود  هب  دوخ  لد  فرح 
ییادخ تیآ  وت  نسح  یک 

ییابرلد هشیمه  وت  راک 
مریگب رب  هب  ترس  راذگب 

مریمب مریگب و  هسوب  کی 
شتسه داد  تفرگ و  هسوب  کی 

شتسد ردپ ز  رس  داتفا 
دش ادن  نیا  دنلب  خرچ ، رب 
دش ادف  لگ  رانک  هب  لبلب 

دوردب  تفگ  تفرگ و  هسوب  کی 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  دوب  یقشاع  لامک و  زمر  نیا 

یعابر
ام لد  غاب  هب  هلال  تمغ ، غاد  يا 
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ام لد  غارچ  ناج ، هّیقر  وت  مان 
بایرد ار ، دوخ  مغ  ناگتخوس  لد 

ام لد  غاد  هب  یمهرم  وت  راذگب 
دّیؤم اضر  دّیس 

مشوماخ هلان  زک  مشتآ  اپارس  عمش  نآ  نم  مادنا  دوبک 

مشوپ هیس  دوخ  دوبک و  ممادنا  خرس و  مکشرس 
دراد ردپ  شوغآ  رد  اج  کچوک  لفط  هشیمه 

مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  نیشن  ناریو  نم 
میاهبل تخوس  مداد  هسوب  ار  تاهنشت  نابل 

مشونیمن یبآ  دوخ  مشچ  کشا  ریغ  سپ  نیا  زا 
درک تراغ  مصخ  ار  ام  ياهرویز  هک  يزور  نآ  رد 

مشوگ دش  هراپ  میوگ  ردق  نآ  دش  هچ  میوگیمن 
ار يراد  زار  مراد  دای  دوخ  ردام  ارهز  ز 

مشوپیم هّمع  مشچ  ار ز  دوخ  تروص  ور  نآ  زا 
مدایرف هنیس  سبح  دشیم ز  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درکیم  تلتاق  هنایزات  برض  هب 
نمشد هدنخ ي  ماش و  لها  گنس  باب و  قارف 

مشود رب  تسا  ینیگنس  راب  نیا  مکدوک  رخآ  نم 
نم ناج  ظفح  رب  ار  شیوخ  هّمع  درکیم  رپس 

مشومارف زگره  وا  ياهینابرهم  ددرگن 
يزاب میتسه  اب  دنکیم  تزاب  مین  مشچ  ود 

مشوه دربیم  رس  زا  مه  ناج  دناتسیم  نت  زا  مه 
ار مثیم )  ) تسد مریگن  رگ  تمارک  زا  رود  دوب 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  مشورفن  تسا  راکهنگ  هچ  رگ  ار  شیوخ  مالغ 

تسین لاب  هتسخ  نم  هانپ  یسک  بشما  رادید  ضیف 

تسین لالم  زج  ملد  نیشنمه  ماش  رد 
ارم شمدقم  رد  دمآ و  مشیپ  هب  اباب 

تسین لاعتشا  مغ و  کشا  ياههچنغ  زج 
دینکشب هلان  اههرجنح  يانگنت  رد 
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تسین لاقم  لاق و  تصرف  لاصو  تقو 
تسا رسیم  اباب  ندید  ضیف  هک  نونکا 

تسین لاجم  نویش  هلان و  يارب  رگید 
شیوناز هب  ترسح  رس  زا  رس  ماهداهنب 

تسین لایخ  باوخ و  تیاکح  زج  هک  ادرد 
ورم تاهدیدمغ  رتخد  شیپ  اباب ز 

تسین لالج  ار  ام  وت  لیلج  تبحصیب 
اههزین مخز  زا  لگ  هتفکش  مرکیپ  رب 

تسین لاح  ضرع  مأوت  شیپ  مخز  رعش  زج 
ياهداهن لد  یلع  لآ  رهم  هب  نامژپ ) )

يرید نامژپ  تسین  لامک  زبس  نشلگ  هب  يرد  نیا  زج 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم  هلسلس  ریسا 

تسین مزال  هنارت  متفرگ  سنا  هلان  هب 
متشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید  کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  شود  هب  هناخ  لفط  هب 
تسیفاک ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 
تسین مزال  هناشن  میور  هلال ي  هب  رگد 

دیسیونب هانگیب  نم  ربق  گنس  هب 
تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 

: متفگ وا  هب  مدز ، تفرگ و  هناهب  ودع 
تسین مزال  هناهب  ممیتی ، هک  ارم  نزب 

تسا سب  هبارخ  هشوگ ي  ناهج  کلم  ارم ز 
تسین مزال  هنال  تسا  ریسا  هک  یلبلب  هب 
رادب تسد  هّمع  هدرک  ملجخ  تتّبحم 

تسین مزال  هناش  هتسش  نوخ  هب  فلز  يارب 
تسا ردپ  رس  شبش  غارچ  هک  یکدوک  هب 

تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 
( مثیم  ) دبا ات  هلعش  نیا  زا  دزوس  دوجو 

مثیم راگزاس  اضرمالغ  تسین  مزال  هنادزان  نآ  مغ  ندورس 

تسین یهانپ  ارم  یبیرغ  ياههچوک  هب  لوات  نابز 
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تسین یهاگ  هیکت  راوید  هناش ي  ادج ز 
منت مخز  ریغ  هب  یهایس  توکس و  نیا  رد 

تسین یهاوگ  ار  قالش  هبرض ي  ناشن 
میرحس زا  رتسفن  احیسم  هک  ام  يارب 

تسین یهآدود  هودنا و  مد  زج  هنیس  هب 
میراتفرگ نینچ  یکاپ  تمصع و  مرج  هب 

تسین یهانگ  زا  یفرح  ام  فص  رد  هنرگ  و 
ار اهاط  كاپ  ناماد  هدرک ي  زیزع 

تسین یهابتشا  بهذم  رد  هک  قشع  هب  مسق 
متس ریوک  نیا  رد  اهلگ  يرادساپ  هب 

تسین یهایگ  اهراخ  شنزرس  ریغ  هب 
ار تریغ  ناوزاب  رگم  دناهدیرب 

تسین یهاوخداد  تسد  ام  تیامح  رد  هک 
دیشروخ دوریم  هزین  رب  هک  راید  نیا  رد 

تسین یهاگپ  زا  تبحص  ناگدزمغ  ماش  هب 
دراد ربخ  نم  ياهاپ  لوات  نابز 

یقداص  یلعلادبع  تسین  یهار  قشع  دیشروخ  ترایز  ات  هک 

دوبن مرتسب  نم  هدید ي  کشا  شاک  يا  نازحا  هبلک ي 

دوبن مرتسکاخ  یعمش و  وچ  متخوسیم 
قارف  هّصغ ي  نم  تبیصم  لّوا  دوب 

دوبن مرخآ  مغ  رجه ، غاد  هک  ادرد 
يدمآ شوخ  نازحا  هبلک  هب  نم ، هام  يا 

دوبن مرت  مشچ  هب  غورف  وت  يور  یب 
تسا  نم  ییاریذپ  ناوخ  هب  رگج  نوخ 

دوبن مرت  نیگنر  هرفس ي  هک  ماهدنمرش 
نم  دیما  حبص  وت  لامج  زا  نشور  يا 

دوبن مرواب  ندش  میتی  یکدوک  رد 
فیح  رازه  اما  مدمآ  لزنم  هب  لزنم 

دوبن مرس  رب  وت  هیاس ي  ماش  هار  رد 
نوچ  هنایزات  زا  نم  ناوختسا  دروخ  دش 

دوبن مرکیپ  رد  همه  نیا  لمحت  بات 
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مصخ  دیشک  یلیس  تبرض  هب  ارم  زان 
دوبن مرگشزاون  هک  ربن ، نامگ  اباب 
مبنیز نویدم  وت  ناج  هب  ماهدنز ، ات 

دوبن مرهاوخ  نم و  رکف  هب  یسک  وا  زج 
كاخ  يور  هب  هقان  هک ز  یبش  نآ  مداتفا 

دوبن  مردام  رگا  مدوب  هدرم  سرت  زا 
( قفش  ) نامز ماما  لامج  ندید  زج 

قفش هداز -  روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  دوبن  مرگید  يوزرآ  راگزور ، رد 

قشع ِمغ 

تیاونین رد  ین  ّرس  يا  الا 
تیاوه مراد  رس  هب  مزان ، ترس 

مشچ رغاس  رد  ماهیرگ  بالگ 
تیالبرک يوب  گنر و  هتفرگ 

زگره داتفا و  ام  نیب  ییادج 
تیاهمشچ زا  کشا  وچ  مداتفین 

لاح همه  رد  ییادج  مایا  رد 
تیاعد تسد  دسریم  مداد  هب 

نادرگم ور  ملاع ! نادرگ  الب 
تیانشآ درد  نیرتقشاع  نیا  زا 

لگ ناتسوب  کی  متخیر  نماد  هب 
تیامن ور  مراد  هدید  کشا  ز 

لد شتآ  ناشنب  نیشنب و  ایب 
تیارب زا  تسا  گنت  هچنغ  نوچ  ملد 

« تیارس ممشچ  هساک ي  مزیزع  » 
« تیاپ ياج  ممشچ  ود  ره  نویم  » 

« زاب یهن  اپ  لفاغ  هک  مسرت  نآ  زا  » 
« تیاپ هب  ـم  ناگژم را  ـــ دنیشن خ » 
مراد وت  يوب  زا  تهکن  لگ ! يا  نم 

مراد وت  يور  نشلگ  زا  میمش 
مریسا دش  اهلد  يوهآ  رگا 

مراد وت  يوسیگ  بات  زا  دنمک 
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رون هداّجس ي  رب  بلق  روضح 
مراد وت  يوربا  ود  بارحم  ز 

اهیندید مامت  نیب  زا  نم 
مراد وت  يور  ندید  ياوه 

رادیب تخب  يا  يدمآ  مباوخ  هب 
مراد وت  يوناز  هب  رس  مدید  هک 
تریح هک  يدوب  اجک  شتآ  لگ 

مراد وت  يوم  رتسکاخ  زا  نم 
قح ای  غرم  نوچ  مدرگ و  نابایب 

مراد وت  يوهایه  بش  مامت 
« مراد يوک تـو  رس  قوش  رس ، هب  » 
« مراد يور تـو  هم  ر  ـــ هم لد  هب  » 

« نم هلبق ي  نم ، هبعک ي  نم ، تب  » 
« مراد وت  يوس  رظن  وس ، ره  ییوت  » 

يدوبر لد  ملاع  ود  ره  زا  هک  وت 
يدوبن ام  شیپ  هک  يدوب  اجک 

ییادخ نادیهش  عمج  رد  وت 
يدوهش مزب  دهاش  هناگی 

میدنام هدنز  تلاصو  يادوس  هب 
يدورد یمالس و  دیما  هب 

بشما هک  ار  تهام  يور  مسوبب 
يدومن خر  تبیغ  ربا  تشپ  ز 

مّسبت کی  اب  هولج و  کی  اب  وت 
يدوشگ ام  يور  هب  تنج  رد 

دوخ هدرمژپ ي  لگون  زا  سرپم 
يدوبک گنر و  يرفولین  ارچ 
تلامج حبص  ندید  رکش  هب 

يدورس اهبش  لد  رد  مناوخب 
« يدو ـــ هچ ب يدوب  یکی  مدرد  رگا  » 
« يدو ــــ هچ ب يدوب  یکدنا  مغ  رگا  » 

ی» ــــ بیبح ای  ی  ــ بیبط م  ــ نیلاب هب  » 
« يدوب هچ  يدوب  یکی  رگ  ود ، نیا  زا  » 

ّتبحم رادیب  مشچ  يدوب  وت 
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ّتبحم رادیرخ  دش  ملاع  هک 
داتفا وت  ياشامت  يادوس  هب 
ّتبحم راک  رس و  لگ  غاب  هب 
وت هولج ي  راهب  دیما  هب 

ّتبحم راتسرپ  دش  وتسرپ 
درکیم هیرگ  نوخ  دبا  ات  ّتبحم 

ّتبحم رای  تمغ  رگ  دشیمن 
تداهش قوش  زا  هک  مزان  ترس 

ّتبحم راب  وت  شود  هدیشک 
دندید هک  نانآ  دنتشاد  یلاح  هچ 

ّتبحم راد  رس  رب  ار  ترس 
قشع هگنابرق  رد  هک  يزور  نآ  زا 

ّتبحم رادید  هب  يدرب  ارم 
ت» ــ ّبحم رادیرخ  مراد  یلد  » 

« ّتبحم رازاب  تسا  مرگ  زک و  » 
« لد ـت  ماق رب  متفای  یسابل  » 

« ّتبحم رات  تنحم و  دوپ  ز  » 
مرادن ییایؤر  وت  يور  زج  هب 

مرادن ییاوجن  وت  مان  زج  هب 
تلایخ ناتسب  تشگلگ  زج  هب 

مرادن ییاشامت  ریس و  رس 
نازوسب مه  ار  ام  عمش و  يا  زوسب 

مرادن ییاورپ  هلعش  زا  نم  هک 
تسا نیا  مهودنا  مدرگ و  نابایب 

مرادن ییامیپ  هار  ياپ  هک 
دیشخب حور  تقشع  زاجعا  ارم 
مرادن ییاحیسم  وت  زا  ریغ  هب 

شاب ام  نامهم  رحس  ات  بشما  کی 
مرادن ییادرف  دیما  نم  هک 

« مرادن ییادوس  وت  زا  ریغ  رس  هب  » 
« مرادن ییاّنمت  وت  ز  ــــ لد ج هب  » 

« تقشع رازاب  رد  هک  دناد  اد  ــ خ » 
« مرادن ییالاک  چیه  ناج  زج  هب  » 
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دندیرفآ ناج  رهوج  زا  ار  وت 
دندیرفآ ناناج  ناج  زا  ارم 

قشع هناحیر ي  تهکن  زا  ار  وت 
دندیرفآ ناحیر  رطع  زا  ارم 

داد شرورپ  تمصع  ناماد  ار  وت 
دندیرفآ نابوخ  رهم  زا  ارم 

لد رب  غاد  قیاقش  نوچ  مه  ار  وت 
دندیرفآ نابیرگ  رد  رس  ارم 

رپرپ ياهلگ  دهاش  يا  ار  وت 
دندیرفآ نادیهش  گربلگ  ز 

مشچ يربا  نامسآ  رد  ارم 
دندیرفآ نافوت  هیرگ ، ياج  هب 

تشاد یقشاع  گنر  هک  يزیچ  ره  ز 
دندیرفآ نآ  زا  تقلخ  رد  ارم 

« دندیر ـــ فآ ناماس  هن  رس ، هن  ارم  » 
« دندیر ـــ فآ نا  ـــ شیرپ مناشیرپ ، » 

« كاخ رد  دنتفر  نارطاخ  ناشیرپ  » 
« دندیرفآ نا  ــ شیا كا  ـــ زا خ ارم  » 

درک مرغاس  رد  لد  نوخ  ّتبحم ،
درک مرس  رب  تبرغ  كاخ  ییادج ،

ماّیا نیچلگ  مغ  زیواتسد  هب 
درک مرپرپ  تفرگ و  نم  زا  بالگ 

میوگ هک  اب  یتفگن  شتآ  لگ 
؟ درک مرتسکاخ  وت  رجه  زوس  هک 

قشع رد  هک  ملانیمن  نارجه  زا  نم 
درک مرتقشاع  سفن  ره  ییادج 
یمیتی کشا  اب  هک  ییاه  نوخ  هچ 

درک مرهاوخ  مشچ  هب  وت  قارف 
يزاونلد نم  زا  هک  ییاه  بش  هچ 

درک مردام  نابرهم  هاگن 
ّتبحم ناراب  هک  میوگیمن 

درک مرت  مشچ  همشچ ي  اب  اهچ 
« درک مرورپ  نو  ـــ بایب تقشع  مغ  » 
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« درک مرپ  لا و  ــ یب ب تخب ، ياوه  » 
« يروبص نک  يروبص  یتفگ  وم  هب  » 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  درک » مرس  رب  یکاخ  هفرط  يروبص  » 

ام تداع  هناهاش  تمدخ  دش  ارجام  حرش 

ام تداعس  رس  نیسح  قشع 
ام تدابع  وا  لامج  فصو 

ام تدارا  صالخا و  هب  رگنب 
ار الب  لد  ناج و  زا  میرخیم  ام 

***
تسام لگ  وزرآ  تشهب  رد  وا 
تسام لّکوت  ربص و  هیام ي  وا 
تسام لپ  هنگ  يایرد  يور  رب 
تسام لّسوت  تسد  شنماد  رب 

ار ادگ  دوب  تجاح  هش  هب  يرآ 
***

مرادن سفن  اما  ملبلب  نم 
مرادن سفق  زا  ندیرپ  لیم 

مرادن سک  چیه  زا  مرک  مشچ 
مرادن سوه  رگید  البرک  زج 

ار اعد  نیا  وت  نک  تباجا  بر  ای 
***

هتفرگ الج  مبلق  هنییآ ي 
هتفرگ یلب  ولاق  زا  ماهلا 

هتفرگ الو  ریجنز  هب  یتسد 
هتفرگ الب  ماش  هر  اهنت 

ار اههدقع  هیرگ  اب  دنک  لح  ات 
***

تسا میعّنلا  ۀضور  تشهب و  اجنیا 
تسا میقتسم  طارص  نامه  اجنیا 
تسا میقم  ناتسآ  نیا  رب  لیئربج 

تسا میتی  يرتخد  رازم  اجنیا 
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ار ادخ  دوب  اهیّلجت  اج  نیا 
***

تسا بارخ  نیا  زا  اهلد  يدابآ 
تسا باجتسم  قلخ  ياعد  اجنیا 

تسا باوخ  هب  يرتخد  اجنیا  هتسهآ 
تسا بآ  يوجتسج  رد  يا  هنشت  بل 

ار ام  بلق  هرابکی  هدز  شتآ 
***

هّیقر هناوید ي  متسیک  نم 
هّیقر هناورپ ي  نم  عمش و  وا 

هّیقر هناخ ي  دش  ملد  جنک 
هّیقر هنامیپ ي  دش  زیربل 

ار ارجام  حرش  میوگ  هک  يربص 
***

مبارطضا رد  بشما  ناج  هّمع  تفگ 
مبات چیپ و  هب  شتآ  هلعش ي  نوچ 

مباب يور  لصو  راظتنا  مشچ 
مباوخ هب  شوخ  باوخ  رد  ردپ  دمآ 
ار یحّضلا  سمش و  لامج  مدید 

***
دماین رد  مباب ز  ارچ  هّمع 
دماین ربخ  رگید  البرک  زا 

دماین رفظ  ربص و  مفک  زا  تفر 
دماین رفس  نیا  زا  ارچ  مباب 

ار ادخ  وا  يور  رجه  مدُرم ز 
***

تفر قفش  نامسآ  زا  دمآ و  بش 
تفر قح  لها  هاگهولج  هب  لطاب 
تفر قمر  رگد  بنیز  يوناز  زا 

تفر قبط  بناج  نوتاخ  هّیقر 
اراکشآ هگان  یفخم  ّرس  دش 

***
تشادرب داد و  هسوب  ار  رس  هتسهآ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1151 

http://www.ghaemiyeh.com


تشاد رس  هب  هگ  هّمع ، هب  رظن  یهاگ 
تشاد ربخ  دوخ  تشونرس  ایوگ ز 
تشاد رثا  شاهلان  هتسکش  لد  نآ 
اراخ گنس  هکلب  لد  رد  هن  اهنت 

***
نم ملگ  قشاع  ناج  ردپ  يا  تفگ 

نم ملبلب  دننام  نابز  نیریش 
نم ملّمحت  ربص و  تقاطیب و 

نم ملزلزت  رد  نامحر  شرع  نوچ 
ار ایربک  لالج  ییوت  رهظم 

***
تسا تشخ  يور  هچ  رگ  ام  رس  اباب 

تسا تشونرس  ریدقت و  يزاب  نیا 
تسا تشرس  رد  وت  يالوت  ار  ام 

تسا تشهب  مه  هناریو  وت  لصو  اب 
ارآ ّتنج  وت  يور  نشلگ  يا 

***
ام لفحم  وت  رون  زا  دش  نشور 

ام لگ  اب  هتشرس  دش  وت  رهم 
ام لزنم  هب  اباب  يدمآ  شوخ 

ام لد  تمغ  زا  هتسکش  اّما 
ار یفطصم  دالوا  لد  نکشم 

***
متسب وت  هولج ي  قشع و  هب  لد  نم 

متسد ردپ ز  یتفر  یکدوک  رد 
متسه وت  هلاس ي  هس  رتخد  نم 
متسکش مدش  نامک  وت  رجه  زک 

ار افش  نم  هب  دشخب  رگم  تلصو 
***

هلاس هس  نیا  هاگن  کی  هب  بر  ای 
هلاس هس  نیا  هام  يور  هب  بر  ای 
هلاس هس  نیا  هار  ِجنر  هب  بر  ای 

هلاس هس  نیا  هآ  کشا و  هب  بر  ای 
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ار البرک  وت  ام  يور  هب  اشگب 
***

تسا ریقح  هدنامرد و  قفش )  ) بر ای 
تسا ریقف  عضاخ و  لیلذ و  دبع 

تسا ریجتسم  نیکتسم و  نیکسم و 
تسا ریسا  سوه  ماد  رد  تسیرمع 
ار يوه  هدنب ي  نیا  نک  دازآ 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  *** 

هدرک هناورپ  دوخ  هب  ار  اه  ناج  هک  رتخد  نیا  تسیک  هناریو  رهوگ 
هدرک هناوید  ار  هعیش  شقشع  هک  ربلد  نیا  تسیک 
هدرک هناریو  لد  رد  نکسم  هک  رهوگ  نیا  تسیک 

تسا بیرفلد  سب  وا  مان  ندیرخ  دراد  وا  زان 
تسا بیرغ  نیا  هلاس  هس  يارهز  دنیوگیم  هک  نآ 

***
هدیشک نارجه  تنحم و  جنر و  هک  رتخد  نیا  تسیک 

هدیشک ناناج  هر  رد  نافوط  هک  قشاع  نیا  تسیک 
هدیشک ناریا  زا  ماش ، رب  ارم  شنسح  هبذج ي 
تسا ناینایفس  هرمُز ي  مشچ  راخ  شهاگراب 
تسا نایناریا  هلبق ي  شربق  تسا  نرق  هدزیس 

***
وا زا  دهاوخیم  افص  لد  لها  هک  رتخد  نیا  تسیک 

وا زا  دهاوخیم  افش  هر  زا  دسریم  یضیرم  ره 
وا زا  دهاوخیم  البرک  تارب  نیکسم  لد  نیا 

هدیرخ  ناج  رب  الب  غاد  البرک  ياوه  رد 
هدیدن ار  اباب  ربق  وا  البرک ، ناقشاع 

***
دراد هناخ  ام  لد  ردناک  نایشآیب  نیا  تسیک 

دراد  هناگیب  مدرم  اب  رظن  نیب  ییانشآ 
دراد  هناخترافس  اجنیا  تسا  بنیز  ریفس  وا 

درادن  انعم  ندش  بنیز  رئاز  شیاضریب 
درادن  ازیو  وت  تروبساپ  وا  ربق  یسوبن  رگ 

***
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دوب ردپ  نامشچ  ود  ره  رون  هک  رتخد  نیا  تسیک 
دوب رد  هب  شنایرگ  مشچ  مئاد  هناریو  نیردنا 
دوب  ربخیب  اباب  لتق  زا  نیسح  بلق  هویم ي 

دمآ  رد  زا  مغ  دصاق  دمآ  رس  شربص  یبش  ات 
دمآرس نینوخ  قبط  رد  اما  تساوخیم  ردپ  وا 

***
هدیرب ار  تیولگ  ياهگر  هک  ناج  اباب  تفگ 

هدیرد  نت  زا  تنهاریپ  سک  هچ  ارهز  فسوی 
هدیرخ  شناج  تمیق  رب  ار  وت  بشما  ترتخد 

متفرگ  نمشد  فک  زا  ار  دوخ  رای  هللادمح 
متفرگ رب  رد  ار  وت  نم  اباب ، تسد  يرادن  وت 

***
اباب هتسب  ناناج  هب  لد  اباب ، هتسراو  هش  يا 

اباب هتسویپ  تمسوب  اباب ، هتسهآ  تمیوب 
اباب  هتسخ  اباب  هتسخ  تتسم ، مشچ  يادف  ناج 

ییام نامرد  هراچ و  نادنمدرد  هانپ  يا 
یناجنز یمالک  ییام  نامهم  یبشما  يدومن  ناقاتشم  دای 

ماش هبارخ ي 

بشما دراد  ناناج  يادوس  مرس 
بشما دراد  نارجه  ياوآ  ملد 

هبارخ رد  بنیز  هک  لد  يا  زوسب 
بشما دراد  نابیرغ  ماش  مغ 

تاقالملا عونمم  هتشگ  هّیقر 
بشما دراد  نامهم  هناریو  رد  هک 

شنامهیم زا  نیبب  یئاریذپ 
بشما دراد  ناج  نابزیم ، هرفس  هب 

نادیهش هاش  رس  سلجم  نیا  رد 
بشما دراد  نآرق  رکذ  اهبل  هب 

هلاس هس  يارهز  هک  ارهز  ایب 
بشما دراد  ناماد  هب  یخرس  لگ 

اباب ياهبل  اب  لفط  نیا  بل 
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بشما دراد  ناراب  هسوب  ثیدح 
تفگیم دیسوبیم  هک  یمخز  ره  ز 

بشما دراد  نامرد  رای  مدرد  هب 
مناج هّمع  ظفاح  داب  تیادخ 

بشما دراد  ناتسلگ  گنهآ  لگ ،
ار رظتنم  ياه  مشچ  نیا  دنبب 

بشما دراد  ناوارف  جنر  لد  هک 
ناناج هب  ناج  نیا  دومن  مهاوخ  ادف 

بشما دراد  نامیپ  دهع و  هّیقر 
دش رحس  ابابیب  هک  ییاه  بش  هچ 

بشما دراد  نادنچ  ود  درد  ملد 
تسد زا  داد  مهاوخن  ناماد  نیا  نم 

بشما دراد  نابهگن  رس  هچ  رگا 
نابهگن مشچ  زا  هک  وک  میومع 

بشما دراد  ناهنپ  رادرس  رس 
( یمالک  ) نک ییادگ  نک  ییادگ 

یناجنز  یمالک  بشما  دراد  ناسحا  ناوخ  هّیقر 

میظع ياهلبق  وت  کچوک  هاگراب  يا  میظع  هلبق ي 

میعن  ٌۀضور  وت  كرابم  هضور ي  يو 
لد هاگ  هلبق  وت  سدقا  میرح  دشاب 

میرح نآ  رد  یناهج  ناج  وت  نوچ  هتفخ  ات 
ماما  رهاوخ  مه  یماما و  رتخد  مه 

میرک  رتخد  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 
لد  لها  دنناوخ  هک  تسا  سب  نیمه  تردَق 

میعن  تمحر  يا  وت  يوربآ  هب  ار  قح 
رگد تبترم  نیا  هلاس و  هس  رتخد  کی 
میقع یئوت  نوچ  مه  نداز  دوب ز  یتیگ 

ناج  هّیقر  ارهز  هداز ي  مشچ  رون  يا 
میظع  تمتام  دوب  وت ، یکدوک  دنچ  ره 

يرهوگ هدنزورف  وت  ار  ربص  يایرد 
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! میتی ّرُد  يا  دیشک ، هتشر  هب  تنمشد  ناز 
یتخاس هناریو  هشوگ ي  ياج ، هک  بش  نآ 

میدن لد  هآ  دوب و  کشرس  ترگنشور 
تخادگ  ردپ  قارف  ترهطا ز  بلق  ات 

مین ود  دوب  اهلد  وت  زادگناج  گرم  زا 
دیزی  يراکمتس  يانب  مدهنم  دش 

میتی رتخد  يا  وت  نیشتآ  هآ  زا 
وت لالج  زا  ماش  هبارخ ي  دش  دابآ 
میئل نآ  خاک  ُنب  تشگ ز  بارخ  اّما 

لیخد یبش  مدرگ  وت  رازم  رب  هک  مهاوخ 
میقم یبش  مشاب  وت  راوج  رد  هک  مهاوخ 

تشهب  وجم  دیؤم )  ) راهچ تشه و  رهم  یب 
دّیؤم اضر  دّیس  میقتسم  هار  نیا  زا  ّتنج  هب  یسریم  نوچ 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  ماش  رینم  هام 
مالس  بش  زور و  ره  وت  يور  باتفآرب 
میرک هداز ي  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 

ماما  رتخد  مه  یماما و  رهاوخ  مه 
رمع مامت  تیوس  هب  تسام  دیما  مشچ 

ماوّدلا  یلع  تیوک  هب  تسام  زاین  يور 
ياهدرپس  ناج  رگا  تراسا  هتشر ي  رد 

مادم  دوب  تتسد  هب  روما  هتشر ي  رس 
نوخ تشد  ناریسا  ياپ  هب  اپ  هتفر  يا 
ماع مزب  نادنز و  هبارخ و  ات  رید و  ات 

یلع رتخد  هدهاجم ي  لمحم  مه 
ماما  نیمراچ  هزرابم ي  رگنس  مه 

البرک  تشد  هعقاو ي  هک  دوب  ادیپ 
مامت  دش  هناریو  هب  وت  يراثن  ناج  اب 
تست گرم  هب  ینیسح  خرس  نوخ  ریسفت 
ماش  راید  رد  ادخ  نوخ  راگدای  يا 
تفرعم  بابرا  لفحم  غارچ  ترهم 

مایپ  زکرم  رظن  لها  يارب  تربق 
زونه  اهلاس  زا  سپ  تست  يوس  هب  اهلد 

مایق  يزوریپ  يدانم  تدبنگ  يا 
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همه  بدا  يور  وت  ناتسآ  رب  ار  ام 
مامت  اعد  ضرع  وت  هاگشیپ  هب  ار  ام 

تسد ریگب  ام  زا  تکچوک  ياه  تسد  اب 
دّیؤم اضر  دّیس  مایق  هصرع ي  رد  ملاع و  ياههنحص  رد 

تسنم نامهم  همطاف ، رسپ  نم ، ردپ  روط ! هلخن ي 

تسنم  ناناج  نم و  ناج  هک  هن ، نامهم  هّمع ،
ردپ  نینوخ  رس  ماش و ، هناریو ي  جنک 
تسنم ناماس  رس و  نیا  زا  بجع  رد  نامسآ 

تشهب ناناوج  ياقآ  هدمآ  تشهب  زا 
تسنم نازحا  هبلک ي  رد  همطاف ، فسوی 

روط يداو  ماهدکمغ ، نم و  ياسوم  تسوا 
تسنم  نازوس  لد  زا  روط ، هلخن ي  شتآ 

دیسوبیم ارم  زور  بش و  هک  نآ  داب ، دای 
تسنم ناماد  تنیز  وا ، رس  بشما  هک  نیا 

رگج  زوس  یگنشت و ، زا  هتخوس  شبل  رگ 
تسنم ناج  وا  بل  زا  رتهتخوس ، ادخ  هب 

میدق  تفلا ز  هک  هسوب ، وا  بل  رب  منزیم 
تسنم  نایرگ  هدید ي  بل و  لعل  نیا  نیب 

نم مغ  دز ، يررش  دّیؤم )  ) ناج لد و  رب 
تسنم ناوخ  لزغ  زاب ، نامز ، رید  زا  سپ  هک 

دّیؤم اضر  دّیس 

یعابر

نم مدید  ار  هدیپط  نوخ  هب  دیشروخ 
نم مدید  ار  هدیرب  رس  قشاع  نآ 
تفگیم شرامشیب  مخز  همخز ي  اب 
نم مدید  ار  هدیپس  بش  نماد  رد 

یمیعن داوج 

میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  موریم  ماش  هدکمغ ي 
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میرگیم نورد  زوس  زا  هدزمغ  لد  اب 
نم ندییرگ  هب  دننارگن  ءایشا  همه 

میرگیم نوچ  هک  هّمع  نیبب  كاخ  زا  مه  وت 
زونه هتسخ  نم  تسا و  هار  مزاع  ناوراک 

میرگیم نوخ  هداتفا و  وت  ربق  رس  رب 
یلو ماش  هدکمغ ي  نیرد  وت  اب  مدمآ 

میرگیم نوگن  تخب  زا  وتیب و  موریم 
ربص مدرک  یمغ  جنر و  ره  هب  هک  نم  ناج  هّمع 

میرگیم نوکس  ربصیب و  وت  رجه  زا  رگید 
ملانیم تمغ  غاد  زا  رحس  غرم  وچ  مه 
میرگیم نوبز  خرچ  متس  زا  ربا  وچ  مه 

متسویپ مه  هب  هدقع  مغ  هنیس ز  رد  هچ  نآ 
میرگیم نونک  تسد  رد  هدمآ  لاجم  نوچ 

معنم سک  دنکن  هّیقر ، هیرگ  زا  رگید 
میرگیم نود  نمشد  شنزرس  زا  غراف 

نیسح ماکان  رتخد  يا  مدوخ  تسد  هب  دوخ 
میرگیم نوزف  درد  نیا  زا  نفد و  تمدرک 
مونش دّیؤم )  ) هّیقر ز گوس  نامز  ره 

دّیؤم اضر  دّیس  میرگیم  نورب  هودنا  ملانیم و ز  تخس 

مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  هّمع  يا  هنامیتی 

مییرگب هناریو  هب  هناخ ، نطو و  زا  رود 
دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  هدرمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 
مربص هساک ي  رگا  هّمع  يا  دش  زیربل 

مییرگب هناوید  لد  نیا  وت و  لاح  رب 
نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 

مییرگب هنامیتی  هک  مرانک  هب  نیشنب 
قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  وچ  میدرگ 

مییرگب هناخمغ  هشوگ ي  نیرد  عمش  نوچ 
دیاب هک  هّمع  يا  دشکیم  ارم  هدقع  نیا 

( ناّسح  ) نایچیاچ بیبح  مییرگب  هناگیب  مدرم  رظن  شیپ 
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نم لگ  يا  بارت  زا  باوخ  رتسب  تسار  وت  ماش  هراتس ي 

نم لگ  يا  باوخب  ممشچ ، ود  رون  باوخب 
زونه وت  ياهتفخن  هم  يا  بش  همین  تشذگ 

نم لگ  يا  باتهام  ینم  رات  ماش  هب 
تسا خرس  لگ  يهچنغ  زا  رتفیطل  تخُر 

نم لگ  يا  بالگ  ددرگ  وت  غاد  کشا  ز 
تنامشچ کشا  لیس  نارم  هرهچ  هب  نینچ 

نم لگ  يا  بارخ  مربص  هناخ ي  تشگ  هک 
راوردنمس دوخ  ناج  مغ ، شتآ  هب  نزم 

نم لگ  يا  باهتلا  نیا  زا  بنیز  تخوس  هک 
ار یتسه  کلم  کشا  زا  یهدیم  بآ  رب 

نم لگ  يا  بآ  هدید  زا  تخر  رب  زیرم 
ماش هراتس ي  يا  قشع ، لد  هتسخ  ریسا 

نم لگ  يا  باوخ  تقو  دوب  هحون  ياج  هچ 
فجن هاش  تخد  ینیسح و  مشچ  رون  وت 

نم لگ  يا  بارت  رب  دوخ  رس  هنم  نینچ 
میوگ اههّصق  هک  ِهن  نم  نماد  هب  ترس 

نم لگ  يا  بآ  طحق  لگ و  تشذگرس  ز 
نایاپیب ِکشرس  نیا  ار  وت  عمش  وچ  دشُک 
نم لگ  يا  بآ  شقن  ارم  دیما  نکم 

لاصو حبص  دیمد  هم ، يا  ردق  نآ  یتفخن 
نم لگ  يا  باتفآ  رگنب  رز  تشط  هب 

ناد تمینغ  ردپ  دمآ  رفس  زا  هک  نونک 
نم لگ  يا  باب  يوجلد  خر  زا  سوبب 

تردپ هرهچ ي  هب  نآ ، زا  هر  كاخ  هتسشن 
يدرک یمه  ادن  ار  ردپ  هک  ياهویش  هب  نم  لگ  يا  باتش  اب  تایپ  هدمآ ز  هک 

نم لگ  يا  باطخ  ار  وا  نک  زیخ و  ياپ  هب 
شنینوخ لعل  یتفرگ ز  هک  ياهسوب  ز 

نم لگ  يا  بایماک  يدش  قشع  هار  هب 
ار ام  ینکیم  هناوید  هک  توکس  نکم 
نم لگ  يا  باوج  رخآ  هچ  یهدیمن ز 

ترسح نیا  غاد  بنیز ز  هنیس ي  تخوسب 
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( ناسح  ) نایچیاچ بیبح  نم  لگ  يا  باسحیب  تمغ  یکدوک و  هک 

متفر مدید و  ار  ترس  مه  نم  تبقاع  ناج  ردپ  کچوک  ناسر  مایپ 

متفر مدیسرپ و  تبقاع  مه  نم  وت  لاوحا  ز 
نم مدناسر  ار  تخرس  نوخ  مایپ  دناد  ادخ 

متفر مدیشوک و  ردپ  مه  نم  نتشیوخ  ردق  هب 
نتفر مد  اّما  ترس  اب  مدرک  هچ  میوگیمن 

متفر مدیئوب و  مدیسوب و  لد  ناج و  زا  ار  وت 
يدرک وگتفگ  نم  اب  هک  مدید  دوخ  باوخ  رد  ار  وت 

متفر مدیباوخ و  وت  يایؤر  اب  هک  نم  رب  اشوخ 
اّما ما  هتفخ  یجنگ  وچ  هناریو  جنک  اجنیا  نم 
متفر مدیشروخ و  تبقاع  مدید  رکش  ار  ادخ 

دولآ نوخ  ياپ  تسا و  یلین  ياه  مخز  لگ  ارم 
متفر مدیچ و  ییاههچنغ  مه  تتروص  زا  یلو 
بنیز وت  ياه  لگ  رب  هدرک  ینابغاب  ناج  ردپ 

ینایردآ ییاضر  روصنم  متفر  مدیسوب و  ار  هّمع  ور  نیا  زا  نتفر  هگ 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  هّمع  ایب  یطوط  هنییآ و 

نشور  همه  مشچ  هک  وگرب ، دمآ و  ردپ 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
تسدوب  هک  شیپ  ردپ  بشید ، هک  هّمع  وگب 

تسدوبک شبل  ارچ  هتسکش ، شرس  ارچ 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
مرادن  بدا  وگم  مزیخن ، اپ  هب  رگا 
مرادن بل  هب  قمر  یهاوخرذع ، رهب  هک 

شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
الیواو الیواو  الیواو  الیواو 

دش ناکدوک  هب  رپس  نمشد ، شیپ  هکسب  ز 
دش نامک  رپس  نیا  هک  نیب ، ار  هّمع  ایب و 

شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 
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الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
وگنخس غرم  منم  نم ، هنیآ ي  ییوت 

وتسرپ گنر  هدش  تزبس ، یطوط  یلو 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

یناسنا  یلع  جاح  الیواو  الیواو  الیواو  الیواو 

ماهناناج هدمآ  نیبب  هّمع  ماهناریو **  هشوگ ي  یندید  دش   3 هّیقر ترضح  هحون 

ماهناورپ دننام  نم  عمش و  وا 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
متسه وت  رتخد  نم  نیبب  اباب  متسه **  وت  رفولین  نابغاب ، يا 

متسه وت  ردام  هیبش  اّما 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
مفاکتعا رد  ناریو  هشوگ ي  هب  مفافع **  هدرپ ي  رد  نیبب  اباب 

مفاوط رد  وت  رود  نم  هبعک ي 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
متسشن وت  رانک  نامهیم  يا  متسم **  تسم  وت  يوسیگ  رطع  زا 

متسه هدیرب  رس  رئاز  نم 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
تسا ناوغرا  وچ  تبل  ارچ  وگب  تسا **  ناشف  نوخ  وت  مغ  زا  ماهدید 

تسا نارزیخ  ياج  هک  منک  نامگ 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

ینیسح نسحم  دّیس  ***** 

متسه ترفولین  نم ، ینابغاب  وت   3 هّیقر ترضح  هحون 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

نم نامادب  نیشنب  نم -  نامهم  وت  یتسه  نم -  ناج  زا  رتهب  يا 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
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متسه ترت  نوخ  زا  مشچ ، دهاش  نم 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق -  صرق  وچ  تیور  رحس -  ار  نم  ماش  يا 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسب وت  هب  لد  نم  یتسه ، ابرلد  وت 

متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 
ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق -  صرق  وچ  تیور  رحس -  ار  نم  ماش  يا 

مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 
*****

متسم وت  يوسیگ  رطع ، زا  نم  بشما 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

يربیم ارم  بشما  يرخیم -  ارم  زان  يرتسکاخ -  هام  يا 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسد هدش  ممشچ  میوگیم ، هتسب  رس 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

ترس هتسکش  هچ  زا  ترتخد -  خساپ  وگ  ترت -  مشچ  نابرق 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسشنب وت  شیپ  نم ، مرادن  رواب 

متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 
قبط يوس  هب  میآ  قمر -  مرادن  رگید  قفش -  نوچ  دوب  تمشچ 

مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 
*****

ینیسح  نسحم  دّیس 

ـت سا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  يا   3 هّیقر ترضح  هحون 

تسا  وت  هم  نوچ  مه  يور  رب  ارچ  مخز  همه  نیا 
اتبا ای  اتبا 

منک  كاچ  نت  هب  هماج  مروآ و  شیپ  تسد 
منک كاپ  وت  ینارون  خر  زا  کشا  هک  ات 

اتبا ای  اتبا 
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دندز  هناورپ  رپ  رب  نارگدادیب  هلعش 
دندز  هناش  ارم  يوم  افج  گنس  اب  همه 

اتبا ای  اتبا 
دوب  هلهله  فک و  مانشد و  يداش و  هدنخ و 
دوب  هلسلس  کی  هب  هتسب  وت  ترتع  زا  نت  هد 

اتبا ای  اتبا 
دندیدنخ  ام  هیرگ ي  رب  هرسکی  نایماش 

دندیصقر ترس  نآرق  هزاوآ ي  ياپ 
اتبا ای  اتبا 

تساجک ؟ سای  لگ  هتشگ ، نازخ  یحو  نشلگ 
؟ تساجک سابع  ترضح  نابل  هنشت  یقاس 

اتبا ای  اتبا 
اجک روط  رجش  اجک و  هناریو  كاخ 

اجک  رون  قبط  اجک و  کیرات  بش 
راگزاس اضرمالغ  جاح  اتبا  ای  اتبا 

منیسح يهنادرد  ماهلاس  هس  منیملاع **  دهم  تخد  هّیقر   3 هّیقر ترضح 

منیش روش و  هب  ردپ  يرود  ز 
ررش مناج  هب  دز  رفس  اباب  هتفر 

یلیس تبرض  متس و  زا  یلین  هدش  ارهز  وچ  میور 
***

هلفاق بقع  مدیود  هکسب  هلگ **  دیامن  وت  زا  ملد  ردپ 
هلبآ رپ  هدش  هر  زا  نم  ياپ 

نوخ قرغ  نم  ياپ  نوگ  هلال  مرکیپ 
مریمب هسوب  منز  ردق  نآ  مریگب  رب  هب  ار  وت  رس 

***
ماهناریو جنک  هب  يدمآ  شوخ  ماهنادرد **  رتخد  نیبب  ردپ 

ماهناورپ وت  هب  نم  یعمش و  وت 
افو زا  يدمآ  ام  ناریو  جنک 

دحوم دّیس  نشور  وت  مشچ  ردپ  دمآ  نشلگ  هدش  هبارخ  هّمع 

ارهز نیسح  دنبلد  هلاس  هس   3 هّیقر ترضح 
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ارهز نیسح  دنبلد  هلاس  هس   3 هّیقر ترضح 

اهنت هتسشن  هناریو  جنک  رد 
ییادج زا  ياو  ییاجک  اباب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
هناهب دریگ  مکچوک  بلق  نیا 

هنایزات اب  منت  یلین  هتشگ 
مهانپیب نم  مهاگن  امنب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
مناریو جنک  يدمآ  شوخ  اباب 

منامهم هزات  تمدقم  نابرق 
تیوب متسم ز  تیور  نابرق 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
هدید رون  يا  نم  شیپ  زا  یتفر 

هدیرب ترس  یملاظ  هچ  وگب 
مهانپ یب  نم  مهاگن  امنب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
دحوم

هتسشن نوزحم  یلفط  ناریو  جنک  رد   3 هّیقر ترضح 

هتسکش شبلق  اباب  يور  رجه  زا 
ناج ردپ  دیوگ  نایرگ  مشچ  اب 

ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 
یلیس برض  زا  نم  راسخر  هک  نیبب 

یلین هدیدرگ  ارهز  يور  دننام 
هلان هآ و  رد  هلاس  هس  تخد 

ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 
ناج نیسح  اباب  نک  میاشامت  ایب 

نالیغم راخ  زا  میاپ  هلبآ  رپ 
ناشنب وت  ارم  ناماد  يور  هب 

ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 
نآرق رکذ  رد  يدوب  شوخ  ین  يالاب 

نالفط لاح  زا  وت  يدوب  اجک  لفاغ 
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ناریو ماش  ات  نابایب  نآ  زا 
ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 

هناور اباب  نم  مسج  زا  هتشگ  نوخ 
هنایزات اب  نمشد  دز  کتک  سب  زا 

مراز بات و  یب  مرابک  باب 
دحوم ییادج  زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  ماش  هبارخ ي 

هدمآ ردپ  هک  منک  تنیز  ار  هبارخ 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
وت يوس  مروآ  زامن  نم  يا و  هبعک  وت 

وت يور  لگ  زا  رابغ  میوش  دوخ  کشا  اب 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

نیبب ار  متروص  يدوبک  ردپ  ناج 
نیبب ار  متماق  مدش ، تردام  هیبش 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
دندز یم  مکمن  لد ، مخز  هب  مدق  مدق 
دندز یم  مکتک  متفگ و  یم  ردپ  ردپ 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
مبت بات و  هدش  ما ، هنیس  نرود  سفن 
مبل لعل  وت ز  ولگ ، زا  مریگ  هسوب  نم 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
يا هدروآ  نم  َِرب  نوگ ، هلال  راذع  ارچ 

يا هدروآ  نم  َِرب  نوخ ، هب  هقرغ  نساحم 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  ربب  هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تداهش 

باتک تاصخشم 

یئوگوم ماهلا  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم
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یگنشت و ِجنر  مامت  دناوت  یم  هنوگچ  هلاس ، هس  کی  تسا . قیمع  يدرد  یمیتی  راوشد و  تراسا  ؟ تساجک میاباب  همع ،
هک يا  هلاس  هس  ِکچوک  بلق  مه  نآ  درخب ، ناج  هب  ار  یمیتی  درد  رتدب ، نآ  زا  تراسا و  هنایزات  مخز 

هیقر وا  اّما  اّما ... تسا . هدناسرن  حبص  هب  وا  شزاون  یب  ار  یبش  هتخومآ و  ردپ  بلق  ِنابرض  زا  ار  ندیپت 
غارس همع  زا  ار  ردپ  اروشاع ، زا  سپ  هیقر  تسا . هدرب  ثرا  هب  وا  زا  مه  ار  یگرزب  تسا و  نیسح 

ار شردپ  شقشع ـ  مامت  وس ـ  ره  زا  شواکجنک  ياه  هاگن  اب  درادن ، مارآ  يا  هظحل  دریگ و  یم 
میاباب همع ، : » دسرپ یم  مه  زاب  وا  دراذگ و  یم  باوج  یب  ار  وا  لاؤس  همع ، ِتوکس  دیوج و  یم 

رگید ناریسا  اب  هیقر  تسا . ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هاگ  لزنم  ماش ، ياه  هبارخ  اج  نیارارق  یب  ياه  هظحل  »...؟ تساجک
هبارخ دراو 

ردپ طقف  هیقر ، بشما  تسا . ردپ  يوج  تسج و  رد  ناشیرپ  درادن . يرود  بات  رگید  اما  دنوش ، یم 
، اباب رس  تسا و  مالسلا  هیلع  هیقر  بشما  همع ، تسا و  مالسلااهیلع  هیقر  بشما  دهاوخ . یم  ار  ردپ  ياه  شزاون  و 

مالسلااهیلع و هیقر  عادو  بش  بشما  دنشورخ ، شوج و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رتخد  مغ  زا  نامسآ  کئالم  بشما 
ساسحا ار  وا  رهم  رپ  ناتسد  دروآ و  یم  دای  هب  ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  تسا . مالسلااهیلع  بنیز 

ردپ هنادزان  ِلگ  هتسخ ! دایرف  نیرت  مولظم  يا  نیسح ! تفلا  ياه  بش  باتهم  يا  بیجن ! هیقر   ... هیقرردپ هنادزان  لگ  . درک یم 
تکچوک ياه  تسد  البرک ! یلیس  لیس  اونین و  ياه  هنایزات  راگدای  يا  کچوک ! هیقر  هیقر ... ! همع ياه  جنر  سینا  و 

بلق هب  ار  دیما  رون  تا ، هتسخ  نامشچ  موصعم و  ياه  هاگن  و  داد ، یم  ار  ردپ  ياه  شزاون  يوب  زونه 
مامشتسا ار  راهب  يوب  رگید  تیب ، لها  هدید  نازخ  نشلگ  وت  یب  هک  نامب ، روبص ! هیقر  هیقر ... . دنابات یم  همع 
بات ار  رگید  یتبیصم  همع ، هدیمخ  رمک  هک  نامب  سپ  ینیمز ، هتشرف  یتشهب و  لگون  وت  درک ، دهاوخن 

ار یظفاحادخ  نیمادک  لزغ  هبارخ  نیا  هتخیر  ورف  راوید  رد و  تسا . یبش  هچ  بشما  بر  ایهبارخ  ِتبرغ  . دروآ دهاوخن 
؛ هیقر رس  رب  یتسد  دراد و  نامسآ  هب  یتسد  بش ، همین  ياه  هلفان  رون و  يوناب  نیا  بنیز ، دنیارس ؟ یم 

هچ نایماش  راب  نیا  و  شیاه ، يرارق  یب  اباب و  هناهب  مه  زاب  هنابش ، ياه  هیرگ  مالسلااهیلع و  هیقر  مه  زاب  ! مردارب زیزع  باوخب 
ندرک ادج  ناوت  سک  چیه  بش ، نآ  . دنروآ یم  وا  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  دنهد و  یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ِيرارق  یب  خساپ  بوخ 

. تشادن اباب  ِرس  زا  ار  مالسلااهیلع  هیقر 

؟ یتفگ هچ  اباب  ِرس  اب  وت 

ات هبارخ  هشوگ  زا  کچوک ، يا  هتشرف  دننام  هک  دناوخ  تیارب  ار  نتفر  دورس  نیمادک  ردپ ، ياه  مشچ 
اشامت ار  ایند  نامسآ  هام ، نیرت  نیگ  مغ  بشما ، ! باتم هام ، يا  باتم  . يداهن ياج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  ِتبرغ  يدیـشک و  رپ  العا  شرع 

مغ ییوگ  بشما ، يریگ  لد  هچ  نامسآ ! دنک . یم 
جوف مه ، لاب  رد  لاب  شوپ ، هایس  ياه  هتشرف  بشما  درشف . یم  ار  تبلق  نیمز ، یگدرتسگ  هب  یتبیصم 

ریفس رس و  رب  مالسلااهیلع ،  بنیز  هودنا  زا  هبارخ ، راوید  رد و  دنیارس . یم  مغ  هنارت  دنیآ و  یم  نیمز  هب  جوف 
زا نیمز  هرهچ  دراب و  یم  نوخ  مالسلااهیلع ،  بنیز  نینوخ  هیرگ  زا  نامسآ ، ياه  همشچ  بشما  دنبوک . یم 

ِناشیرپ ناوسیگ  بشما  یناد ، یم  چیه  باتم ! هام ، يا  بشما  باتم  تسا . کیرات  هودنا ، تعسو 
هک باتم  تسا . رایسب  راکشآ  ياهدرد  هک  باتم  تسا ؟ هتفر  شزاون  نیمادک  باوخ  هب  هیقر ،

رد رگید ، ینینزان  ییادج  هرارش  هب  مالسلااهیلع  بنیز  رارش  رپ  لد  هک  باتم  تسا . رایسب  رامش  یب  ياه  مخز 
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هبارخ نیرت  هریت  نیسح ، لگ  هلاس  هس  غاد  زا  ماش ، هبارخ  بشما  هک  باتم  تسا . زادگ  زوس و 
نیا دنونشب . ار  نیـسح  رتخد  یبات  یب  هیرگ و  يادص  نایماش  ادابم  مارآ ، همع ! نینزان  مارآهمع  نینزان  مارآ  ! باتم هام ، يا  باتم  تسایند .

اجک هبارخ 
هچ ره  نیسح . کچوک  رتخد  نیا  اباب و  هدیرب  رس  نیا  اجک ؟ اباب  نابرهم  ياه  شزاون  مرگ و  شوغآ  و 
اه و ندروخ  یلیس  زا  وگب  هدمآ ، ترارق  یب  ِلد  ینامهم  هب  بشما  اباب ، وگب . تگنت ، لد  دهاوخ  یم 

زا وگب  یبیرغ ، تنحم  تبرغ و  درد  زا  وگب  اروشاع . رصع  ياه  همیخ  شتآ  اه و  هنایزات 
تسس نایفوک  نایدیزی و  یمرش  یب  زا  وگب  یمحر . یب  ياه  نابایب  يریسا و  یلین و  ياه  تروص 
هب رفس  يور . یم  اباب  ینامهم  هب  وت ، نونکا  مارآ . همع ! نینزان  مارآ ، نایماش ، لابقتسا  نامیپ و 

. دنتسه وت  راظتنا  رد  قایتشا ، هب  کئالم ، ردپ و  اج  نآ  يدرگ . یم  زاب  نیتسخن  هاگ  هدعو  هب  بشماترجه  هودنا  ! تمالس
ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ناما  هیرگ  دشاپ . یم  گرم  رابغ  نازخ  داب  تسا و  کیرات  هتفرگ و  نامسآ  بشما 

بلق رد  هک  يرطعم  هتفکش و  هزات  لگ  وت  ترجه  هودنا  و  نارجه ، نیا  مغ  زا  قشع  تسا و  هدیرب  ار 
دیسر و ارف  هظحل  نآ  ماجنارس  تسا . هتفر  مالسلااهیلع ،  بنیز  رارق  مارآ و  دلان ، یم  راز  درمژپ ، یم  راهب 

س)  ) بنیز کچوک  مالسلااهیلع  هیقر 

هچ ار  وت  يا . هتـسشن  خیرات  گربلگ  رب  هاگ  حبـص  ياه  منبـش  زا  رت  بان  هک  ممانب ، هچ  ار  وتممانب  هچ  ار  وت  . دیـشک رپ  كالفا  ات  كاخ  زا 
هک میارسب 

زا شیب  هک  ممانب  هچ  ار  وت  تسا . هدروآ  رد  مطالت  هب  ار  اه  لد  همه  راو ، جوم  تتمارک ، تکرب و  هزاوآ 
یکاخ ناتسبیرغ  نیا  تبرغ  زا  هنابیرغ  وا ، دننام  يدیشچن و  ار  یگدنز  معط  اباب ، شوغآ  رد  راهب  رس 

هیلع نیسح  ماما  لگون  دالیم  . يدیـشک رپ  كالفا  هب  هک  يزور  يداهن و  ماگ  یکاخ  ملاع  هب  هک  يزور  وت ، رب  مالـس  سپ  یتسب . رفـس  راب 
دوب شرسمه  هک  قاحسا  ما  اب  هک  دومن  تیصو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مالسلا 

مان هب  يا  هنادزان  رتخد  جاودزا ، نآ  هرمث  درک و  لمع  ردارب  شرافس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک . تلصو 
کچوک هناخ  تفرگ و  يرگید  رون  هنیدم  يرمق ، لاس 57  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  دلوت  اب  دش . هیقر 

کچوک هیقر  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  قاحسا  ما  هک  دییاپن  يرید  تفای . يا  هزات  يامرگ  ماما ،
هب هتسویپ  درک و  گرزب  شیوخ ، رهم  رپ  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش . مورحم  ردام  تمعن  زا 

هیقر ترـضح  يرداـم  یب  . دـنک ّتبحم  وا  هب  دـشاب و  رداـم  مالـسلااهیلع  هیقر  يارب  هک  دومرف  یم  شرافـس  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوـخ 
ماما ترضح  ياه  شرافس  مالسلااهیلع و  بنیز  ترضح  ياه  يراتسرپ  مالسلااهیلع ، 

رد هیقر  . دیآ دـیدپ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  نیب  قیمع ، يدـنویپ  دوب ، هدـش  ثعاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دوب وا  ياه  تبیصم  اه و  مغ  ِکیرش  دش ، یمن  ادج  ردپ  زا  يا  هظحل  هیقر  البرک ، هب  ناوراک  دورو  هظحل  زاالبرک 

مدید مدوب ، هداتـسیا  رکـشل  فص  ود  نایم  رد  نم  : دیوگ یم  دـیزی  هاپـس  دارفا  زا  یکی  تخوس . یم  یگنـشت  درد  زا  ماما  نارای  رگید  اب  و 
ناود دمآ ، نوریب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  زا  یکدوک 

نم نک ! هاگن  نم  هب  ردپ ، يا  تفگ : تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  دیناسر ، ماما  هب  ار  دوخ  ناود 
لد ياه  مخز  رب  یکمن  نوچ  نابز ، نیریش  ماک و  هنشت  رتخد  نآ  زوس  ناج  ياضاقت  نیا  ما . هنشت 

یمشچ اب  دیدرگ و  يراج  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  نامشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  درک ، بلقنم  ار  وا  دوب و  ماما 
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.« تسا نم  هاگ  هانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ؛ باریس  ار  وت  دنوادخ  هیقر ! مرتخد ، : » دومرف راب  کشا 
نادیم هب  درپس و  شنارهاوخ  هب  ار  وا  دروآ و  همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  كدوک  تسد  سپ 

هب وا  دش و  یم  زاب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  کچوک  ياه  تسد  اب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هداجـس  هاگردپ  هداجـس  هیقر و  . تشگرب
ردپ راظتنا 

تذل ماما  دوجس  عوکر و  نآ  زا  مالسلااهیلع  هیقر  داتسیا و  یم  زامن  هب  هداجس  نآ  رد  دمآ و  یم  ات  تسشن  یم 
تداع هب  اروشاع  رهظ  دوشگ . یم  ار  ماما  هداجس  زامن ، ماگنه  راب  ره  مالسلااهیلع ،  هیقر  زین  البرک  رد  درب . یم 

دید ردپ  هداجس  رانک  ار  مالسلااهیلع  هیقر  دش و  همیخ  دراو  رمش  یتدم ، زا  سپ  یلو  دوب ، اباب  رظتنم  یگشیمه 
کچوک تروص  هب  هک  یمکحم  یلیس  اب  ار  لاؤس  نیا  باوج  زین  نوعلم  نآ  تفرگ ، یم  ار  وا  غارس  هک 

زا يریسا  هب  دندوب و  ربمایپ  تیب  لها  هک  یناوراک  نامه  دش ، ماش  یهار  هفوک  زا  البرک ، ناوراکماش  هار  رد  هیقر  . تفگ خساپ  تخاون ، وا 
البرک

هب عورش  دوب ، هدروآ  راشف  کچوک  هیقر  رب  تالکشم  یتخس و  هک  هار  نیب  رد  دندوب ، هدش  هدروآ 
تکاس زینک ، يا  تفگ : مالسلااهیلع  هیقر  هب  دینش ، ار  هجض  دایرف و  نآ  نوچ  نانمشد  زا  یکی  درک . هلان  هیرگ و 

درمان نآ  رگید  راب  تخیر ، کشا  رتشیب  ترضح  نآ  موش . یم  تحاران  وت  هیرگ  اب  نیا  اریز  شاب ؛
، تسکش ار  مالسلااهیلع  هیقر  بلق  درم ، نآ  هدنهد  رجز  ياه  فرح  شاب . تکاس  یجراخ ، رتخد  يا  تفگ :

وت رب  مه  ار  یجراخ  مان  دنتشک و  ینمشد  متس و  يور  زا  ار  وت  ردپ ! يا  دومرف : ردپ  رس  هب  ور 
رب رتش  يور  زا  ار  هیقر  تینابصع  اب  درک و  بضغ  ادخ ، نمشد  نآ  اه ، هلمج  نیا  زا  سپ  دندراذگ ،

دیزی زبس  خاک  کیدزن  يا  هبارخ  رد  ار  نانآ  ماش ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لـها  دورو  زا  دـعبماش  هبارخ  رد  هیقر  . تخادـنا نیمز 
. دنداد ياج 

هب هک  ماش  مدرم  هاگن  نآ ، رب  هوالع  درک . یم  تیذا  ار  نانآ  تدش  هب  امرس  اه ، بش  باتفآ و  اهزور 
هک نایماش  عمج  هب  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  يزور  دوب . زوس  ناج  یغاد  دندمآ ، یم  نانیشن  هبارخ  ياشامت 

شا همع  هب  دروآرب و  لد  زا  كاندرد  يا  هلان  درک و  هراشا  دندوب ، دوخ  ياه  هناخ  هب  نتشگرب  لاح  رد 
هناشاک هناخ و  راپس  هر  نانیا  ممشچ  رون  يا  دومرف : ترضح  نآ  دنور ؟ یم  اجک  نانیا  همع ، يا  تفگ :

هبیرغ اج  نیا  رد  ام  هن ، دومرف : مالسلااهیلع  بنیز  و  میرادن ، هناخ  ام  رگم  ناج  همع  تفگ : هیقر  دنتسه . دوخ 
ياه یتخسردپ  باوخ  هیقر و  . دش دنلب  هیقر  هیرگ  هلان و  يادص  نخس ، نیا  ندینـش  اب  تسا . هنیدم  رد  ام  هناخ  میرادن ، يا  هناخ  میتسه و 

رد یبش  تفرگ ، یم  ار  اباب  هناهب  هرس  کی  وا  دناجنر و  یم  تدش  هب  ار  مالسلااهیلع  هیقر  تراسا ،
هبارخ رد  ار  دوخ  دوشگ ، مشچ  تساخرب و  باوخ  زا  نوچ  دید ، ار  ردپ  باوخ ، رد  ماش و  هبارخ 

اب زین  مالسلااهیلع  هیقر  درک و  هیرگ  رایسب  مالسلااهیلع  بنیز  تفرگ و  ار  ردپ  غارس  همع  زا  دیدن . یناشن  ردپ  زا  تفای و 
شیارس هحون  هک  یسلجم  دش ؛ دنلب  تیب  لها  نانز  يرادازع  يادص  زاب  بش  نآ  تسیرگ . همع 

ربخ وا  هب  تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ  دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  تیب ، لها  يادص  رس و  زا  دوب . مالسلااهیلع  هیقر 
تلاذر و زا  ناشن  دیزی  روتـسد  نیا  . دنربب وا  يارب  ار  شردـپ  رـس  داد ، يروتـسد  دـیزی  تسا . هتفرگ  ار  شردـپ  غارـس  یکدوک  هک  دـنداد 

ياه تیمولظم  رتفد  زا  رگید  یگرب  دوب و  وا  تنیط  تواقش 
لغب رد  ار  رـس  هیقر  دندروآ ، مالـسلااهیلع  هیقر  يارب  ار  ردپ  رـس  دیزی ، روتـسد  هب  یتقوردـپ  يوس  هب  زاورپ  . دوشگ ار  تیب  لها  رامـش  یب 

لد ياه  هدقع  تفرگ و 
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اما دوب ، هتفای  ار  دوخ  هدش  مگ  مالسلااهیلع ،  هیقر  بش  نآ  تفگ . اباب  رس  اب  تساوخ  یم  هچ  ره  درک و  زاب  ار 
ناج هب  ناج  ات  تسیرگ  ردق  نآ  تشاذگ و  اباب  ياه  بل  رب  ار  شیاه  بل  سپ  مرگ . شوغآ  شزاون و  یب 
تتناما هک  اشگب  شوغآ  دومرف : ردارب  رس  هب  ور  تسکش ، مالسلااهیلع  بنیز  هدیمخ  تشپ  درک . میلست  نیرفآ 

یتقو مالسلااهیلع  هیقر  اب  مالسلااهیلع  بنیز  عادو  . دینـشن ردپ  قارف  رد  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  هنابـش  ياه  هلان  یـسک  رگید  مدنادرگ . زاب  ار 
؛ درزآ یم  ار  مالسلااهیلع  بنیز  دوجو  هاک  ناج  یمغ  تشگ ، یم  رب  هنیدم  هب  البرک ، ناریسا  ناوراک 
يوب ماش  هدیمرآ ، هبارخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ناتسوب  زا  یلگ  ون  دنکب ؟ لد  ماش  هبارخ و  زا  هنوگچ 

. تناما مالسلااهیلع  بنیز  تسد  رد  ردپ و  هنادزان  دوب و  ردارب  راگدای  هک  يا  هیقر  دهد ، یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر 
مه زاب  اه ، هیرگ  هتفرگ و  ار  ماش  رسارس  مغ  دوش ؟ دراو  هنیدم  البرک و  هب  هنوگچ  هیقر  یب  مالسلااهیلع  بنیز 

رتخد نآ  دـندروآ ، مالـسلااهیلع  هیقر  دزن  ار  ردـپ  رـس  ماش ، هبارخ  رد  هک  یماگنهردـپ  اـب  لد  زار  . تسا هتـسکش  مه  رد  ار  رهـش  توکس 
تسیرگ و رایسب  کچوک 

یلد گنس  مادک  ناج ! ردپ  : دناشن مالسلااهیلع  بنیز  لد  رب  شتآ  درک و  دنلب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نویـش  هک  دروآ  نابز  رب  ینانخس 
وا قارف  مغ  زا  ردام  زا  سپ  درک ؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یـسک  هچ  ناج ! ردپ  ؟ درک باضخ  تکاپ  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  دـیرب و  ار  ترس 

مدروآ و یم  هانپ  وت  ناماد  هب 
رتخد نابهگن  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردـپ  ؟ مرب هاـنپ  هک  ناـماد  هب  وت  زا  سپ  نونکا  متفرگ ، یم  غارـس  وت  ياـه  مشچ  رد  ار  وا  تبحم 

ردپ ؟ دوب دهاوخ  نم  نایرگ  ياه  مشچ  راوخ  مغ  یـسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  ؟ دنیـشنب راب  هب  اپ  ون  لاهن  نیا  ات  دوب ، دـهاوخ  تکچوک 
رتش رب  دنتخادنا و  ام  ندرگ  رب  بانط  دندنازوس ، ار  اه  همیخ  دندز ، هنایزات  ارم  البرک ، رد  ناج !

هیلع نیسح  راگدای  کچوک و  هیقر  مالسلا  هیلع  نیسح  راگدای  مرح  ماش ، . دندروآ ماش  هب  هفوک  زا  ناریسا  ار  ام  دندرک و  راوس  زاجح  یب 
مک مک  دیدرگ ، نوفدم  اج  نامه  ماش ، هبارخ  رد  تلحر  زا  سپ  مالسلا ، 

هاگداعیم شمرح ، دش . ناقشاع  يارب  یهاگراب  دش و  هتخاس  وا  غارچ  یب  ربق  يور  هب  يا  هربقم 
. دزاون یم  ار  ناج  حور و  شا  هشوگ  ره  زا  نیسح ، يوب  تسا . هّللادبعابا  هتخوس  لد  ناقشاع 
وا رانک  رد  ار  لد  نیگنس  راب  نالد  هتسخ  دننک و  یم  زارد  شیوس  هب  تجاح  تسد  نادنمزاین ،

نارعاش هدورس  رد  هیقر  ترضح  تداهش  . تسا يا  هداد  لد  ره  يوزرآ  شهاگراب  مرح و  ترایز  دنیاشگ . یم 
مدرک بت  ردپ  وت  رجه  شتآ  متخوس ز 

مدرک بش  رگنب  يزور  هچ  هب  ار  دوخ  زور 

دز یم  میور  رس و  رب  ودع  وچ  هنایزات 

مدرک مالسلااهیلع  بنیز  هب  يور  سک  همه  زا  دیماان 

میتی کشا  * * *
مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  همع  يا 
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مییرگب هناریو  هب  هناخ ، نطو و  زا  ور 

دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  درمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 

مربص هساک  رگد  همع  يارش  زیربل 

مییرگب هناریو  لد  نیا  وت و  لاح  رب 

نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 

مییرگب هناشیرپ  مرانک ، هب  نیشنب 

قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  وچ  میدرگ 

مییرگب هناشاک  هشوگ  نیا  رد  عمش  نوچ 

همع يا  دشک  یم  ارم  هدقع  نیا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  مغ 

باتک تاصخشم 

یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  : هدنسیون
ینیوآ هاگیاپ  رشان : 

( اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح  مناخ  همان  مغ 

هیلع هیقر  نامه  يوق  لامتحا  هب  هک   ) يا هلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  اهیلع  هنیکس  ترضح  تسا :  هدمآ  تایاور  یضعب  رد 
(. اهیلع هللا  مالس  ) دوشب هتشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب  تفگ :  دشاب ) مالسلا 

ات نک  ربص  موش .  یمن  تعنام  اباب ! دز :  ادص  مالسلا  اهیلع  هیقر  هاگنآ  تخیر و  کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ادن هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیسوب . ار  شا  هدیکشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهیلع ) هللا  مالس   ) منیبب ارت 

 : هک داد  رد 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1170 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنـشت  تدـش  ما ،  هنـشت  رایـسب  اباب  ینقرحا  ادـق  امظلا  ناف  شطعلا ،  شطعلا 
ردپ نماد  هیقر  مه  زاب  دورب ، نادیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ  مروایب  بآ  وت  يارب  ات  نیـشنب  همیخ  رانک  دومرف : 

؟ انع یضمت  نیا  هبا  ای  تفگ :  هیرگ  اب  تفرگ و  ار 
رپ یلد  اب  سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  يا ؟  هدـیرب  ام  زا  ارچ  يور ؟  یم  اجک  ناج  اباب 

یفسلف ص 550) یلع  خیش  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مدقم ص 455 و  یقت  دمحم  دیس  اروشاع  عیاقو   . ) دش ادج  وا  زا  نوخ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  نیرخآ 

شارخلد و هنحص  نیرخآ  یلو  دوب ، زوسناج  رایـسب  يا  هنحـص  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو 
: دیناوخ یم  الیذ  هک  دوب  هلاس  هس  يرتخد  اب  ناشیا  عادو  زوس ، رگج 

اب عادو  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مدید  مدوب .  هداتسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگ : یم  دوب ، نمشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ،  نب  لاله 
ناود نازرل ،  ياهماگ  اب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دیآ  یم  نادیم  يوس  هب  دوخ ، تیب  لها 

: دز ادص  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  هاگنآ  دیناسر . ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابند  هب  ناود 
 . ناشطع یناف  یلا  رظنا  هبا !  ای 

ما هنشت  نم  رگنب ، نم  هب  ناج ،  اباب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رادغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ،  هنـشت  یکدوک  نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخـس  نیا  ندـینش 
یمشچ اب  دش . يراج  شناگدید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانچنآ  وا  نخس  دنشاب . هدیشاپ  کمن 

: دومرف رتخد  نآ  هب  رابکشا 
 . تسا نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ، یم  باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  مناد  یم  مرتخد ،  یلیکو .  هناف  کیقسی  هللا 

؟  تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا  مدیسرپ  دیوگ : یم  لاله 
مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس   . ) تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالـسلا  اهیلع  هیقر  وا  دنداد : خساپ  نم  هب 

یبوبلم ج 3 ص 192) رقاب  دمحم  ثداوحلا  عیاقولا و  زا  لقن  هب  ص 22 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

هب دنتفای . ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  كدوک  اعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتخیر ، اه  همیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 
. دنهدب بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعـس  رمع  دنتـسه . گرم  رطخ  رد  یگنـشت  تدـش  رثا  رب  كدوک ،  نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعـس  رمع 

. درک تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود  ناود  تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیسر  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  تبون  هک  یتقو 
ار وا  مهاوخ  یم  دوب . هنشت  میاباب  اهیلع ) هللا  مالس  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟  یم  اجک  دیـسرپ : نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی 

( اهیلع هللا  مالس   ) مربب بآ  شیارب  منک و  ادیپ 
! دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب . تدوخ  ار  بآ  تفگ :  وا 

مماشآ یمن  بآ  مه  نم  سپ  دومرف : درک ، یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح 
تیب لها  دـندز و  شتآ  ار  اه  همیخ  هک  یعقوم  دـیوگ : یم  هللادـبع  نب  حـلاص  هک ،  تسا  هدـمآ  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  باـتک  رد  زین 

فارطا هب  تسیرگ و  یم  همیـسارس  هتفرگ ،  شتآ  شا  هماج  هشوگ  هک  دمآ  مرظن  هب  کچوک  يرتخد  دـنداهن ، رارف  هب  ور  مالـسلا  مهیلع 
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بـسا مس  يادص  هک  نیمه  مناشن .  ورف  ار  شا  هماج  شتآ  ات  متخات  وا  دزن  هب  دمآ . محر  وا  تلاح  هب  ارم  تخیر .  یم  کشا  دیود و  یم 
ار شا  هماج  شتآ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  داتـسیا . سرت  اب  راچانب  مرادن .  ترازآ  دصق  رتخد ، يا  متفگ :  دـش . رتشیب  شبارطـضا  دینـش  ارم 
زا هدـب .  نم  هب  بآ  هعرج  کـی  هدـش ،  دوبک  شطع  تدـش  زا  میاـهبل  درم ، يا  دومرف : هبترمکی  مداد .  يرادـلد  ار  وا  مدومن و  شوماـخ 

. داـهن هار  هب  ور  هتـسهآ  دیـشک و  یهآ  تفرگ و  ار  بآ  مداد .  وا  هب  بآ  زا  رپ  یفرظ  هداد  تسد  نـم  هـب  ماـمت  یتـقر  مـالک  نـیا  ندـینش 
امـش تشذـگ ،  بآ  عنم  ناـمز  سرتـم ،  متفگ  تسا .  رت  هنـشت  نم  زا  هک  مراد  يرتـکچوک  رهاوخ  دوـمرف : يراد ؟  اـجک  مزع  مدیـسرپ : 
رخآ مد  ات  هللاو ،  هن  رتخد  يا  متفگ :  هن !  ای  دنداد  شبآ  ایآ  دوب ،  هنشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میاباب  مراد ،  یلاوس  درم  يا  تفگ :  دیـشونب 

. دندادن مه  ار  شباوج  هکلب  دادن  شبآ  ار  وا  یسک  یلو  دیهدب ، نم  هب  بآ  تبرش  کی  دومرف : یم  ءاملا ) نم  هبرش  ینوقسا  : ) دومرف یم 
مالـسلا هیلع  نوتاخ  هیقر  ترـضح  وا  مسا  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یـضعب  دیماشاین ، ار  بآ  دینـش ، نم  زا  ار  نخـس  نیا  رتخد  نآ  هک  یتقو 

یفسلف ص 13) یلع  خیش  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح   . ) تسا هدوب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  هرانک 

رب ترضح  نآ  و  درک ، یم  نهپ  ار  ردپ  هداجس  زامن ، ماگنه  راب  ره  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تسا :  هدش  لقن  نینموملا  رورـس  باتک  زا 
دید ناهگان  یتدم ،  زا  سپ  یلو  تسشن .  راظتنا  هب  درک و  نهپ  ار  ردپ  هداجـس  تداع ،  قبط  زین ،  اروشاع  رهظ  دناوخ . یم  زامن  نآ  يور 

. دش همیخ  دراو  رمش 
مالغ هب  دید ، ردپ  هار  هب  مشچ  هداجـس ،  رانک  رد  ار  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  رمـش  يدیدن ؟  ار  مردپ  ایآ  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر 
شرع هک  دز  هنادزان  نآ  تروص  هب  یلیس  نانچ  دمآ و  شیپ  دوخ  رمـش  درکن . لمع  روتـسد  نیا  هب  مالغ  نزب .  ار  رتخد  نیا  تفگ :  دوخ 

. دمآ رد  هزرل  هب  دنوادخ 
رد توبن  نادناخ  نانز  هک :  دـنک  یم  لقن  ج 2 ص 179 )  ) یئاهب لماک  زا  هرـس ))  سدق   )) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  ریبخ ، ثدحم 
یم هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا  تلاح 

رادیب باوخ  زا  یبش  هلاس ،  راهچ  دوب  یکرتخد  دندروآ . دیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دیآ ، یم  زاب  تسا  هتفر  رفس  نالف  هب  وت  ردپ  هک  دنداد 
رد هلمج  ناکدوک  نانز و  دوب . ناشیرپ  تخـس  مدید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردپ  تفگ :  دش و 
 . تسا نینچ  ارجام  هک  دندرب  ربخ  درک . لاوس  ارجام  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  دوب ، هتفخ  دـیزی  تساخرب .  ناشیا  زا  ناغف  دـنداتفا و  هیرگ 

هلاس راهچ  رتخد  نآ  رانکرد  دندروایب و  ار  سدقم  رـس  نآ  سپ  دنهن . وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردـپ  رـس  دـنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ 
قح هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآ و  رب  دایرف  دیـسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رـس  دـنتفگ : تسیچ ؟  نیا  دیـسرپ  دـنداهن .

. درک میلست 
رد مظن  هب  هللا  همحر  مظاعا  زا  یکی  ار  شنومضم  دنا و  هدرک  لقن  طسبا  هجو  هب  ار  ربخ  نیا  یضعب  دیامرف : یم  هر )   ) یمق ثدحم  سپس 

همحر لاق  هیمالسا ) هیملع  پاچ  ج 1 ص 317 ، یمق ،  ثدحم  لامالا ،  یهتنم   . ) منک یم  افتکا  راعشا  نامه  هب  ماقم  نیا  رد  نم  هدروآ و 
 : هللا

ارهز غاب  زا  يا  هچنغ  ون  یکی 
اسآ لبلب  نیشون  باوخ  زا  تسجب 

تخیر یم  بانوخ  هژم  زا  ناغفا  هب 
تخیر یم  بان  نوخ  هک  هبانوخ ،  هن 

؟  تفر اجک  میاباب  همع  يا  تفگب : 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1172 

http://www.ghaemiyeh.com


؟  تفر ارچ  رگید  مربرد ،  مد  نیا  دب 
شوغآ رد  مد  نیا  دوب  هتفرگب  ارم 
شوگ رس و  رب  متسد  دیلام  یمه 

نم رب  زا  بیاغ  تشگ  هگانب 
نم رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب 

هتسکش لد  ناوناب  يزاجح 
هتسشن كدوک  نآ  درگادرگ  هب 

اهمتس نآ  اب  ناشیاج  هبارخ 
اهمغ رابرس  ناشلفط  هناهب ي 
ناغفا گناب و  زا  هلان و  هآ و  ز 

ناساره دش ، اپ  رب  باوخ  زا  دیزی 
تسیک زا  هلان  ناغف و  نیاک  اتفگب 

؟  تسیچ زا  دایرف  هیرگ و  شورخ و 
رگمتس ياک  نامیدن  زا  شتفگب 

ربمیپ لآ  زا  هلان  نیا  دوب 
هدیرب رس  هاش  كدوک ز  یکی 

هدید باوخ  ردپ  تعاس  نیا  رد 
شیوخ همع  زا  ردپ  دهاوخ  نونک 

شیر دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیز  و 
نادزی دودرم  نآ  دینشب  نیا  وچ 

ناسآ تسا  راک  هراچ  اتفگب 
شیوس هب  مد  نیا  دیرب  شباب  رس 

شیوزرآ دیآ  رب  رس  دنیب  وچ 
هارمگ موق  رس ، نامه  تشط و  نامه 

هآ رگشل  دزن  دنروایب 
رس نآ  يور  رب  دب  شوپ  رس  یکی 

رونا رهم  يور  هب  اسآ  باقن 
دنداهن رس  كدوک ،  يور  شیپ  هب 

دنداهن رگید  مغ  لد ،  رب  ون  ز 
راز كدوک  نآ  ادخ  سومان  هب 
راگفا شیر  لد  همع  يا  تفگب : 
روتسم لیدنم ،  نیا  ریز  دشاب  هچ 

روظنم چیه  مرادن  اباب  زج  هک 
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الاو ناطلس  رتخد  شتفگب 
اجنیا تسه  یهاوخ ،  هک  ار  سک  نآ  هک 

شوپ رس  تشادرب  دوخ  دینشب  نیا  وچ 
شوغآ رد  ار  رس  نآ  تفرگب  ناج  نوچ 

مالسا رالاس  رورس و  يا  تفگب : 
ماش نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتق  ز 

مدیشک اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ ،
مدیود اهارحص  اهنابایب و 

ماش هفوک و  رد  نام  دنتفگ  یمه 
مالسا نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک 

هناگی هاش  يا  وت  زا  دعب  ارم 
هنایزات زج  دبن  يراتسرپ 

یلیس برض  زا  هزین و  بعک  ز 
یلین تسا  هتشگ  نامسآ  نوچ  منت 
اهمتس روج و  نآ  هلمج  رس ، نادب 

اهملا درد و  يدرگ و  نابایب 
رشحم هاش  يا  تفگب :  درک و  نایب 
رکیپ رس ز  تدیرب  یک  وگ  رب  وت 

درک ردب  رد  یلاسدرخ  رد  ارم 
درک ردپ  یب  ریگتسد و  ریسا و 

شوغآ رد  شهاش  رس  تفگ و  یمه 
شوماخ راتفگ  زا  تشگ  هگان  هب 

دش نانج  رد  ناهج و  نیا  زا  دیرپ 
دش نایشآ  شلوتب  شوغآ  رد 
لاح نآ  تفایرد  ناوناب  ویدخ 

لاب رپ و  یب  نآ  نایشآ  دز ز  رپ  هک 
هدیسر مغ  نآ  تسشن  شنیلاب  هب 

هدیدغاد نانز  وا  درگ  هب 
گنت لد  زا  يدنتشادرب  ناغف 
گنهامه يدنتشگ  هلان  هآ و  هب 

راهطا هللا  لآ  هب  دش  مغ  نیا  زا 
رادومن  ون  زا  البرک  هرابود 

مالسلا هیلع  موثلک  ما  بانج  مالسلا ،  هیلع  راهطا  تیب  لها  همولظم  رتخد  نآ  نفد  بش  رد  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  دیاش  دنا و  هتفگ  یـضعب 
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يرارقیب نیا  تلع  زا  دبای . یمن  مارآ  دنهد  یم  یلـست  هچ  ره  ددرگ و  یم  هبارخ  رود  هب  هبدن  هلان و  اب  درادـن و  مارآ  رارق و  هک  دـندید  ار 
زا دریگ ، یمن  مارآ  دنک و  یم  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ، نم  هنیـس  رد  همولظم  نیا  هتـشذگ  بش  تفگ :  دندیـسرپ ،

ناملسم ار  ام  اهنیا  رگم  ناج ،  همع  دشاب ؟ یم  ردبرد  ریسا و  میتی و  یسک  نم  دننام  رهش  نیا  رد  ایآ  ناج ،  همع  تفگ :  مدیسرپ ،  شببس 
تقاط هدروآ و  هیرگ  هب  ارم  تبیصم  نیا  دنهد ؟ یمن  نامیتی  ام  هب  ماعط  دنیامن و  یم  هقیاضم  ام  زا  ار  نان  بآ و  تهج  هچ  هب  دنناد ، یمن 

مرادن .  ندیباوخ 
ماش رهش  هصق  ملق  يا  چیپب 

ماش وچ  هصغ  ملاع ز  حبص  دش  هک 
دیدپ تمایق  يدومن  اخیش  وت 

دیعولا موی  هتشگ  نایع  مدرم  هب 
دیهش نیسح  رب  اکب  طرف  ز 

نیمرحلا ص 371) حابصم   ) دیفس یقلخ  مشچ  دش  بوقعی  وچ 

مرادن ندینش  تقاط  نم 

هب یکدـنا  هتخوس ،  مین  همیخ  ریز  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  نابیرغ  ماش  بش  رد  هک :  تسا  هدـمآ  نویعلا » یکبم   » باـتک رد 
هب وا  دید . ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح  دوخ  ردام  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  باوخ  ملاع  رد  هاگان  تفر .  ورف  باوخ 

»!؟  يراد ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناجردام !  درک «:  ضرع  شیوخ  ردام 
نم سپ   : » تشاد هضرع  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  مرادن . » ندینـش  تقاط  نم   : » دـندومرف اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح 

»؟  میوگب یسک  هچ  هب  ار  شیوخ  تیاکش  هوکش و 
متشاد و روضح  نم  دندرک ،  ادج  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مدنزرف  نت  زا  رـس  هک  هاگ  نآ   : » دندومرف اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح 

باوخ زا  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  نک . » ادیپ  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح  زیخرب و  ياج  زا  کنیا  مدوب .  هیـضق  نیا  دهاش 
هیرگ هک  یلاح  رد  موثلک  ما  ترضح  شرهاوخ  اب  ماجنارس  دینش .  یمن  یخـساپ  اما  درک ،  یم  ادص  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر تساوخرب . 

رد هاگان  دـنداتفا .  هار  هب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح  ندرک  ادـیپ  يارب  دـندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دـنداد ،  یم  رـس  هلاـن  دـندرک و  یم 
نیا رد  دندیسر .  نوخ  هب  هتشغآ  ياهرکیپ  هب  هکنیا  ات  دندمآ  رتولج  دندینـش .  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح  يادص  هاگلتق  یکیدزن 

ع) نیسح ) ماما  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  رهطم  كاپ و  رکیپ  يور  رب  ار  دوخ  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح  هک  دندرک  هدهاشم  ماگنه 
 . درک شزاون  ار  وا  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز ترضح  دنک .  یم  لد  درد و  وا  اب  هدنابسچ  ردپ  هنیس  هب  ار  شیاهتـسد  هک  یلاح  رد  هتخادنا و 
زا اهیلع ) هللا  مالس  ) هنیکس ترضح  هار  نیب  رد  دنتشگرب .  هاگ  همیخ  هب  مه  اب  اهنآ  دمآ و  اهیلع ) هللا  مالس  ) هنیکس ترـضح  ماگنه  نیا  رد 

خساپ اهیلع ) هللا  مالس  ) هیقر ترضح  يدرک »!؟  ادیپ  رات  هریت و  بش  نیا  رد  ار  ردپ  رکیپ  هنوگچ   : » دیسرپ اهیلع ) هللا  مالـس  ) هیقر ترـضح 
ناتساد  200 « . ) متسه اجنیا  نم  ایب ،  اجنیا   : » دومرف هک  مدینش  ار  مردپ  يادص  هکنیا  ات  متفگ  ردپ  ردپ  مدرک و  ادص  ار  ردپ  ردقنآ   : » داد

ص 113 .) بنیز ،  ترضح  تامارک  لیاضف و  زا 

 : دیوگ یم  نخس  مالسلا -  هیلع  هیقر  شرتخد -  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

هـس داد  روتـسد  دیزی  تفگ :  دوب  دیزی  نایرگـشل  زا  یکی  هک  ثراح  دسیون : یم  نیماضم  نیا  هب  بیرق  دـلج 2 ، بئارغلا ،  رحب  باتک  رد 
لکش هب  نم  لوا  بش  دیوگ : یم  ثراح  دوش . لماک  ماش  رهش  یناغارچ  ات  دنرادب  هاگن  ماش  هزاورد  مد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  زور 
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زا اروف  اما  تسین ،  رادیب  یـسک  دـنا و  هدـیباوخ  هار  یگتـسخ  زا  رگـشل  دـید  درک . یهاگن  دـنلب و  کچوک  يرتخد  مدـید  مدوب ،  باوخ 
ماش هزاورد  مد  هبارخ  کیدزن  هک  یتخرد  رب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسـشنزاب و  شـسرت 
رـس هب  داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا  رخآ  هبترم .  دنچ  ات  تشگرب ،  سرت  زا  دمآ و  سدـقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ،  دوب . نازیوآ 

هاتبیصما هاتبا و  ای  کیلع  مالسلا  تفگ :  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد  دمآ و  نییاپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم 
راخ يور  هنایزات و  زجر و  وت و  تبیصم  نم ،  رتخد  يا  دومرف : حیصف  نابز  اب  سدقم  رس  مدید  دعب  کتداهش .  دعب  هاتبرغا  کقارف و  دعب 
هدش دراو  امـش  رب  هچنآ  دمآ  یهاوخ  ام  دزن  هب  رگید  بش  دنچ  هدـید ،  رون  يا  دیـسر . نایاپ  هب  تیریـسا  و  دـش ، مامت  وت  ندـیود  نالیغم 

هدومرف وا  هب  ترـضح  هکنیا  زا  دوب ، ماش  هبارخ  کیدزن  ما  هناخ  نم  دیوگ : یم  ثراح  درادرب . رد  ار  تعافـش  وا  دزم  وا  زج  هک  نک  ربص 
هچ مدیـسرپ  تسا ،  دنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادص  مدینـش  یبش  کی  ات  دور ، یم  ایند  زا  یک  مدوب  رظتنم  دـمآ  یهاوخ  ام  دزن  دوب 

هیقر ص 26) ترضح  باتک  زا  لقن   . ) تسا هتفر  ایند  زا  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ : تسا ؟  ربخ 
مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدروآ  دوخ  دنس  هب  هویحلا ،  تارمث  فیرش  باتک  مود  دلج  رد  ینیوزق  نیدلا  ردص  مالسالا  تجح  زین 

ایب هدید  رون  يا  ینعی  راظتنالاب . کل  اناف  یمله  یلا ،  یلا ،  دومرف : ترضح  نآ  داهن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  بل  رب  ار  دوخ  بل 
ماما نتفگ  نخس   . ) تفر ایند  زا  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  دندید  هک  دوب  اجنیا  رد  و  مشاب ،  یم  وت  هار  هب  مشچ  نم  هک  نم ،  يوس  هب  ایب 

لحم ص 59) رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح 

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  هراتس 

شرادید زا  دید و  ایور  ملاع  رد  ار  ردپ  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  لفط  دسیون : یم  نیمرحلا ))  حابـصم   )) بحاص
زا همرتحم  نآ  نوچ  دـنیبب . تسناوتن  هریغـص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عو  نیا  وج ، هزیتس  کلف  دـیمرآ و  شتمحرم  لـظ  رد  دـیدرگ و  داـش 
زا هیرگ  ببس  دشن . مارآ  دنداد  یلست  ار  وا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هچ  ره  درک . ندرک  هیرگ  هب  عورش  دیدن . ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ 

مـشچ رون  ارم و  ردپ  دـیروایب  نم ،  ردـپ  تساجک  ینعی  ینیع  هرق  يدـلاوب و  ینوتبا  یبا  نیا  تفگ :  باوج  رد  همولظم  نآ  دندیـسرپ ، وا 
زین تیب  لها  دوخ  دشن . مارآ  دـنداد  یلـست  دـنچ  ره  تسا ،  هدـید  باوخ  رد  ار  ردـپ  میتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ  ارم .

. دندش هلان  يراز و  هیرگ و  لوغـشم  هدش  زاوامه  هریغـص  نآ  اب  همه  تسکـش .  ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ، هیرگ  يارب  هناهب  رظتنم 
نانچ ناشیا  هیرگ  يادص  و  دنتخیر ، یم  دوخ  رـس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دندز و  یم  اهتروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  سپ 

. دیسر رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب 
یم لوغـشم  ار  وا  مدرک و  یم  تبحـص  وا  يارب  اهبـش  رثکا  مدوب و  نیعل  نآ  میدن  نم  دـیوگ : یقـشمد  هللادـبع  نب  رهاط  رگید ، یتیاور  هب 

تسا و بلاـغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاـط ! يا  تفگ :  نم  هب  سپ  دوب ، هتـشذگ  بش  زا  مه  يردـق  مدوب و  نوعلم  نآ  دزن  یبش  مدومن . 
ار نم  رس  ایب  مرادن .  ندرک  تبحـص  نتـسشن و  تلاح  هک  مراد  هصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ،  رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد  هداتفا و  شپت  رد  مبلق 

باوخ هب  نیعل  نآ  متفرگ .  نماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نم  دـیوگ : رهاط  نم و  تبحـص  نم  تشذـگ  هتـسیاشان و  لاـعفا  زا  ریگ و  نماد  رد 
درپ ناهگان  هک  مدید  تشذـگ  یتعاس  نوچ  دوب . ام  لباقم  رد  الط  تشط  رد  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ینارون  رـس  و  تفر ، 

هک دوب  متـس  ملظ و  هچ  ایآ  هک  مدوب ،  هودنا  رد  نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دش . دـنلب  هبارخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرتحم  مرح  نایگ 
؟ دومن بارتوب  دالوا  هب  بامدب  دیزی 

رـس نآ  مدید  سپ  مدرک ،  بجعت  تسا ،  هدش  يراج  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهمـشچ  زا  هک  مدـید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب 
دنلب نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعـض  كانهودـنا و  زاوآ  هدـمآ و  تکرح  هب  شکرابم  ياهبل  دـش و  دـنلب  اـیوگ  عارذ  راـهچ  ردـق  هب  رونا 
اهنیا دنتـسه و  نم  هشوگ  رگج  دالوا و  نانیا  ادـنوادخ ، ینعی  انباحـصا )) الوه  اـندابکا و  اـندالوا و  ـالوه  مهللا   : )) تفگ یم  هک  دـیدرگ 
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دننم باحصا 
يالاب هب  مدرک .  ندرک  هیرگ  هب  عورش  درک . هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدهاشم  ترـضح  نآ  زا  ار  لاح  نیا  نوچ  دیوگ : رهاط 

توف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرک  یم  لایخ  دوب ، ترامع  نآ  تشپ  رد  هبارخ  هک  مدمآ  دـیزی  ترامع 
لفط مالـسلا  هیلع  راهطا  تیب  لها  یمامت  مدـید  مدیـسر  رـصق  يالاب  یتقو  تسا .  هدـش  هبدـنو  هلاـن  همه  نیا  ثعاـب  وا  گرم  هک  هدـش ، 

: دیوگ یم  ناغف  هلان و  اب  دزیر و  یم  رس  رب  كاخ  رتخد ، نآ  دنا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  يریغص 
؟  نم ردپ  تساجک  نم ؟  ردپ  تساجک  نم ،  راوگرزب  ردپ  رهاوخ  ياو  همع ،  يا  ینعی :  یبا . ))  نیا  یبا  نیا  یبا  تخا  ای  یتمع و  ای  ))
ریغـص لفط  درم ، يا  دـنتفگ : تسا ؟  هدـش  هیرگ  هلاـن و  همه  نیا  ثعاـب  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  مدز و  ادـص  ار  اـهنآ 
میهد یم  یلـست  يو  هب  هچ  ره  دهاوخ ، یم  ار  دوخ  ردپ  ام  زا  هدش و  رادیب  کنیا  و  هدید ،  باوخ  رد  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

. دریگ یمن  مارآ 
نب نیـسح  رـس  رـس ، نآ  فرط  هب  هدش  رادیب  تخبدب  نآ  مدید  متـشگرب .  دیزی  شیپ  كاندرد ،  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  دعب  دیوگ : رهاط 
رـس انثا  نآ  رد  دزرل . یم  دوخ  رب  دـیب  گرب  دـننام  تیـشخ ،  فوخ و  تشهد و  تشحو و  ترثک  زا  و  دـنک ، یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع 
ملظ متـس و  نیا  نم  اـب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدـب  هچ  وت  قح  رد  نم  هیواـعم ،  رـسپ  يا  دومرف : هدـش  هجوـتم  دـیزی  فرط  هب  ـالوم  نآ  رهطا 

؟  يداد اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و 
يا اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و   ) یلها ینملظ و  یب و  لـماع  اـمب  هنم  مقتنا  مهللا  لاـق :  فـیطللا و  ریبـخلا  هللا  یلا  فیرـشلا  سارلا  هجوـت  مث  ))

 (( نوبلقنی بلقنم 
نم اب  هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ، تفگ :  هدومن و  هجوت  فیطل  ریبخ و  دنوادخ  يوس  هب  ترضح  نآ  فیرش  كرابم  رس  ینعی 

. ریگب ماقتنا  هدومن  ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب  هدرک و 
. دلسگب رگیدکی  زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دمآ و  رد  هزرل  هب  شندب  دینش  ار  نیا  دیزی  یتقو 

نآ دزن  ار  رس  تفگ :  داتسرف و  هریغص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترضح  نآ  رـس  دیـسرپ و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیرگ  ببـس  نم  زا  سپ 
. دندمآ هبارخ  رد  هب  هتشادرب  ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رـس  دیزی  نامزالم  دبای . یلـست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ، هریغص 
زا ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب  امامت  دنا ، هدروآ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  دنتسناد  تیب  لها  نوچ 

. دـیدرگ یم  توبن  لفحم  عمـش  نآ  رود  هب  راو  هناورپ  هک  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هژیوب  دـنتفرگ ، رـس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا 
رـس نیا ،  کیبا ))  سار  اذـه  : )) دـنتفگ تسیک ؟  رـس  نیا  سارلا ))؟  اذـه  ام  : )) دیـسرپ داتفا  كراـبم  رـس  رب  هریغـص  نآ  رظن  نوچ  سپ 
ناج ردپ  تفگ :  دومن و  نتسیرگ  هب  عورش  تفرگرب و  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رس  نآ  همولظم  نآ  سپ  تسوت .  ردپ  كرابم 

نساحم مدید  یمن  مدوب و  یم  كاخ  ریز  رد  مدرم و  یم  شاک  و  مدوب ،  انیبان  روک و  زورما  زا  لبق  شاک  مدش ،  یم  وت  يادف  نم  شاک  ، 
هک تسیرگ  ردـق  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  همولظم  نیا  سپ  تسا .  هدـش  باـضخ  نوخ  هب  وت  كراـبم 

. دش شوهیب 
رد سدـق  نایـشآ  رد  هدرک و  تقرافم  ایند  زا  شـسدقم  حور  هک  دـندید  دـنداد ، تکرح  ار  هریغـص  نآ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  نوچ 

 . تسا هدیمرآ  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شا  هدج  هرانک 
دندومن دیدجت  ار  يراز  مغ و  يازع  و  دندرک ، دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  دندید ، ار  عضو  نیا  ناسک  یب  نآ  نوچ 

ادهشلادیس ترضح  دوخ  يایابص  زا  و  هدوب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  شفیرش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرتخد  نآ 
بختنم  . ) تسا مالـسلا  اـهیلع  هیقر  رازم  هب  فورعم  هردـخم و  نیا  هب  بوـسنم  تسا  ماـش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوـچ  هدوـب  مالـسلا  هـیلع 

ص 299) مجنپ ،  باب  خیراوتلا ، 
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نداد لسغ  وا و  تلحر  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  اب  شتاملاکم  ماش و  هبارخ  رد  وا  تافو  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رتخد 
یم بابک  ار  یهام  غرم و  بآ و  ار  گنـس  هک  دـنا ، هتـشون  هریغـص  نآ  زا  هک  رابخا  تاملک و  نآ  ار و  وا  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  بنیز و 

یضعب بنیز و  ار  شمان  یضعب  دوب  هلاس  هس  رتخد  نآ  دنا  هتشون  دوب . دهاوخ  هچ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تلاح  تسا  مولعم  دنک و 
. دنا هتسناد  مالسلا  هیلع  هنیکس  یضعب  مالسلا و  هیلع  هیقر 

لها دندرک و  شقن  اجنآ  رد  ار  ارسا  يریسا  ادهـش و  لاح  اروشاع و  زور  هعقاو  دنتخاس و  یترامع  دیزی ، روتـسد  هب  دنا  هتـشون  يا  هدع  و 
رد ار  ناشیا  تنحم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تلاح  دشاب  قدـص  هب  نورقم  ربخ  نیا  رگا  و  دـندرک ، دراو  اجنآ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب 

ص ج 2 ، مالسلا ،  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  یناگدنز  خیراوتلا  خسان   . ) تسناد دهاوخن  تیدحا  ترـضح  زج  تارامع  نیا  تادهاشم 
( 456
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باتک تاصخشم 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم  تاقیقحت  دحاو  هدنسیون : 
هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم  میرک  نآرق  گرزب  هناخپاچ  رشان :

یبیج عطق :
لوا 1391 پاچ : تبون 

هخسن  50000 ناگرامش :
www.awqaf.ir نامزاس : تیاس 
www.mfso.ir تنواعم : تیاس 
www.mfpo.ir عمتجم : تیاس 

یعامتجاو یگنهرف  تنواعم  هیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول ، لفون  نابایخ  نارهت ، سردآ :
یشهوژپ یگنهرف  عمتجم  كالپ 32  يوک 7 ، زاتمم ، هچوک  هیئافص ، نابایخ  مق ، عمتجم : سردآ 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  یعامتجاو  یگنهرف  تنواعم 
0  - 7737131 ربامن :  0251  - 7746431 نفلت :

هلاس هس  يارهز 

، راوجوم تتمارک ، تکرب و  هزاوآ  هک  میارسب  هچ  ار  وت  ياهتـسشن ؟ خیرات  گربلگ  رب  هاگحبـص  ياهمنبـش  زا  رتبان  هک  ممانب ، هچ  ار  وت 
دننام يدیـشچن و  ار  یگدـنز  شوخ  معط  ردـپ ، شوغآ  رد  راهب  هس  زا  شیب  هک  ممانب  هچ  ار  وت  تسا ؟ هدروآ  رد  مطالت  هب  ار  اهلد  همه 

یتسب ؟ رفس  راب  یکاخ  ناتسبیرغ  نیا  تبرغ  زا  هنابیرغ  وا ،
يارب شایگرتس ، همه  اب  ار ، البرک  هک  ومه  نیسح q ؛ نادیهش ، دیـس  هلاس  هس  يونابزان  تسا ؛ هیقر  تیابیز  مان  هک  منادیم  يرآ ، يرآ ،

یناسرب . نایناهج  شوگ  هب  ار  ردپ  تیمولظم  يادن  ات  ار ، وت  و  تشاذگ ، راگدای  هب  خیرات  هشیمه 
! هلاس هس  يارهز  يا  ارهز ؛ روآدای  يا  يدرک ، تباجا  ار  شاهتساوخ  ابیز  هچ  و 

هنابیرغ هاگلزنم 
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اما دـنوشیم ، هبارخ  دراو  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ناریـسا  رگید  اب  هیقر  تسا .  t ربمایپ تیب  لها  هنابیرغ  هاـگلزنم  ماـش ، هبارخ  اـجنیا 
ياه شزاون  ردپ و  طقف  هیقر ، بشما  تسا . ردپ  يوجتسج  رد  ناشیرپ  درادن و  يرود  بات  رگید  نادیهش ، رالاس  رورس و  هلاس  هس  رتخد 

شوج و رد   q نیسح رتخد  مغ  زا  نامسآ  ناگتشرف  بشما  اباب . رس  تسا و  هیقر  بشما  همع ؛ تسا و  هیقر  بشما  دهاوخیم . ار  وا  هناردپ 
. دنکیم ساسحا  ار  وا  رهمرپ  ناتسد  دروآیم و  دای  هب  ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  تسا . بنیز  هیقر و  عادو  بش  بشما  دناشورخ .

ردپ اب  لد  درد 

هدیرب رـس  نآ  اب  لد  درد  هب  عورـش  هدیـشک ، جنر  هلاس و  هس  رتخد  نآ  هاگان  هب  دندروآ ، هیقر  دزن  ار  ردپ  رـس  ماش ، هبارخ  رد  هک  یماگنه 
: درک

؟ درک باضخ  تکاپ  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  دیرب و  ار  ترس  یلدگنس  مادک  ناج ! ردپ  •

وت ياهمشچ  رد  ار  وا  تبحم  مدروآیم و  هانپ  وت  ناماد  هب  وا  قارف  مغ  زا  ردام ، زا  سپ  درک ؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یسک  هچ  ناج ! ردپ  •

؟ مرب هانپ  هک  ناماد  هب  وت  زا  سپ  نونکا  متفرگ ، یم  غارس 
؟ دنیشنب راب  هب  اپ  ون  لاهن  نیا  ات  دوب ، دهاوخ  تکچوک  رتخد  نابهگن  یسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  •

؟ دوب دهاوخ  نم  نایرگ  ياه  مشچ  راوخمغ  یسک  هچ  وت  زا  سپ  ناج ! ردپ  •

ار ام  دـندرک و  راوس  زاحجیب  رتش  رب  دـنتخادنا و  ام  ندرگ  رب  بانط  دـندنازوس ، ار  اههمیخ  دـندز ، هناـیزات  ارم  ـالبرک ، رد  ناـج ! ردـپ  •

. دندروآ ماش  هب  هفوک  زا  ناریسا  نانوچ 

یظفاحادخ لزغ 

رون و يوناـب  نیا  ، r بنیز دنیارـسیم ؟ ار  یظفاحادـخ  نیمادـک  لزغ  هبارخ ، نیا  هتخیر  ورف  راوـید  رد و  تسا . یبـش  هچ  بشما  بر  اـی 
! مردارب زیزع  باوخب  هیقر ؛ رس  رب  یتسد  دراد و  نامسآ  هب  یتسد  بش ، همین  ياههلفان 

رـس دـنهدیم ؛ ار  هیقر  ِيرارقیب  خـساپ  بوخ  هچ  نایماش  راب  نیا  و  شیاهيرارقیب ، اباب و  هناهب  مه  زاب  هنابـش ، ياههیرگ  هیقر و  مه  زاـب 
. تسا هیقر  رانک  رد  ناهج  نادیهش  دیس  هدیرب 

تیارب ار  نتفر  دورس  نیمادک  ردپ ، ياهمشچ  یتفگ ؟ هچ  اباب  ِرـس  اب  وت  تشادن . اباب  ِرـس  زا  ار  هیقر  ندرک  ادج  ناوت  سک  چیه  بش ، نآ 
. يداهن ياج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  ِتبرغ  يدیشک و  رپ  العا  شرع  ات  هبارخ  هشوگ  زا  لابکبس ، ياهتشرف  دننام  هک  دناوخ 

هام يا  بشما  باتم 

ار تبلق  نیمز ، یگدرتسگ  هب  یتبیـصم  ِمغ  ییوگ  بشما ؛ يریگلد  هچ  نامـسآ ! دنکیم . اشامت  ار  ایند  نامـسآ  هام ، نیرتنیگمغ  بشما ،
دنیارسیم . مغ  هنارت  دنیآیم و  نیمز  هب  جوف  جوف  مه ، لاب  رد  لاب  شوپهایس ، ياههتشرف  بشما  درشفیم .

هرهچ درابیم و  نوخ   r بنیز نینوخ  هیرگ  زا  نامسآ  ياههمشچ  بشما  دنبوکیم . هنیـس  رـس و  رب   r بنیز هودـنا  زا  هبارخ ، راوید  رد و 
تسا . کیرات  هودنا ، تعسو  زا  نیمز 

راکشآ ياهدرد  هک  باتم  تسا ؟ هتفر  شزاون  نیمادک  باوخ  هب  هیقر ، ِناشیرپ  ناوسیگ  بشما  ینادیم  چیه  باتم ! هام ، يا  بشما  باتم 
زادگ زوس و  رد  رگید ، ینینزان  ییادج  هرارـش  هب   r بنیز رارش  رپ  لد  هک  باتم  تسا . رایسب  رامـشیب  ياهمخز  هک  باتم  تسا . رایـسب 

تسایند . هبارخ  نیرتهریت  نیسح ، لگ  هلاس  هس  غاد  زا  ماش ، هبارخ  بشما  هک  باتم  تسا .
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! باتم هام ، يا  باتم 

ملاع هصق  نیرتكانزوس 

: میوگب تیارب  ار  ملاع  هصق  نیرتكانزوس  مهاوخیم  بشما 
يوب دیـشکیم و  هنابز  تکچوک ، لد  شتآ  نوچ  هک  ییاههمیخ  يدوب و  وت  تیانعم . رپ  ياـههاگن  وت و  دوب و  ادـخ  دوبن . یکی  دوب  یکی 

! دوب هتخادنا  نییاپ  ار  شرس  تهاگن ، مرش  زا  هک  دیشروخ  دیسریم و  ماشم  هب  تبرغ  نابایب  ياهگنسرف  ات  هک  تراسا 
رگیدراب وت ، هدرک  بورغ  دیشروخ  هک  یتشاد  ییاحیسم  هزجعم  راظتنا  وت ، دوب . هدش  خرس  خرس  شنامشچ  هیرگ ، تدش  زا  قفا  زور ، نآ 

! دنک عولط  هاگلتق  لادوگ  زا 
وت راید  نامدرم  اب  شنامدرم  نیمزرس ، نیا  درادن . ییابیز  زیچ  چیه  رگید  دنامب . ترخآ  هاگن  راسمرش  ایند  هشیمه  ات  نابرهم ! يا  باوخب ،

. دنروخیم يدرمناوجان  نان  دننکیم و  ورد  قافن  مدنگ  شنامدرم  اجنیا  دنراد ؛ قرف 
تـسا ییافویب  نیمزرـس  اجنیا  دننکیم . هضرع  گنرین  يالاک  یتلادعیب ، يوزارت  رب  ناشیاههزاغم  رد  هک  تسا  يرهمیب  نیمزرـس  اجنیا 

. دننک یم  شزاون  هنایزات  داب  اب  ار  اهلگ  هک 
. دننکن کح  نیا  زا  شیب  ار  هنیک  دوبک  گنر  تکچوک ، ناتسد  رب  ات  منابرهم ! يابیز  باوخب 

اهدعب اما  درازآیم ؛ ار  تفیطل  تروص  منهاریپ ، يربز  دنچ  ره  راپسب ! راگدای  هب  نم  توکس  رد  ار  تیاهدرد  تیاهنیب  تعسو  باوخب و 
. دش مهاوخ  وت  گرزب  رصق  نم  مکچوک ! هدازهاش  يا 

! باوخب ماهلاس ، هس  يارهز  باوخب ،
هداز  فیرش  همطاف 

مخز هجنکش و  یسوبياپ  ات 

ياهتسد ارچ  تسا / ؟ هراپ  تنهاریپ  ارچ  دنهد / ؟ یم  شتآ  يوب  ارچ  تناوسیگ  تسا / ؟ یلین  تتروص  ارچ  هیقر / ؟ وک  تیاههراوشوگ 
ناتـشگنا رگم  دـنایمخز / ؟ تیاـهاپ  رگم  يرادیمرب / ؟ مدـق  هتـسهآ  هتـسهآ  ارچ  دـندوبک / ؟ تناوزاـب  ارچ  تسا / ؟ یمخز  تکچوـک 

/ ؟ يدنبیم ار  تیاهمشچ  ارچ  دناهتسکش / ؟ تکچوک 
 / دربب ار  هایـس  بش  نیا  يوربآ  تنامـشچ /  گـنرنوخ  ناراـب  اـت  راذـگب  دـنبم / ! ار  تیاـهمشچ  هیقر / ! راذـگب ، همع  ناوناز  رب  ار  ترس 

ياهاپ ات  راذـگب  دـنک /  رک  ار  ماش  شوگ  تنـشور /  يادـص  ات  راذـگب  درادرب /  متـس  هرهچ  زا  هدرپ  تناوزاـب /  رب  هناـیزات  ّدر  اـت  راذـگب 
 / دنزب گنچ  اج  کی  ار  نیمز  ترابنوخ /  نامشچ  قرب  راذگب  دنازوسب /  هلعش  هلعش  ار  نابایب  دنکشب /  ار  ماش  رمک  تاهنهرب / 

! / نک اشامت  ار  اههنایزات  اهریـشمش و  صقر  تسا / ! هدـمآ  هاگهمیخ  رـس  رب  هچ  نیبب  تسا / ! هدـمآ  ناوراک  رـس  رب  هچ  نیبب  وش / ! رادـیب 
! / دراب یم  گرم  ردقچ  تسا / ، هتفرگ  نامسآ  ردقچ  دناهدش / ، لدگنس  اههچوک  ردقچ  نیبب 

ار تاینوـخ  ياـهبل  نزن /  شتآ  ار  ماهتخوـس  لد  رگید  ریگم /  نم  زا  ار  هراوهاـگ  غارـس  رگید  هـیقر / ! ناـشوپب  ار  تیاـههنایزات  مـخز 
ناشوپب / !

اهریجنز و ماش  یناشیرپ /  یتخبدـب و  ماش  جـنر /  روآتلاسک  ماش  اههسیـسد /  اه و  گنرین  ماـش  اـهیتمرحیب /  ماـش  تسا /  ماـش  اـجنیا 
یسوبياپ هب  میاهدمآ /  هجنکش  یسوبياپ  هب  ام  مانشد /  ياههچوک  رهـش  زادناگنـس /  ياهماب  رهـش  تبیـصم /  تمهت و  ماش  اهقالش / 

 / دننک هرامش  ار  تیاهمخز  راذگم  دنونشب /  اهشافخ  ار  تیادص  ات  راذگم  میاهدمآ /  هنایزات 
ای منک  تیوجتـسج  ناریـسا  ناوراک  رد  هیبنیز / ؟ ّلت  زا  ای  مریگب  ار  تغارـس  ماش  ياههبارخ  زا  نازوسم / ! ارم  هیقر / ! دـنبم  ار  تیاهمشچ 
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ناوراک رد  مه  دنتسشن و  نوخ  ياشامت  هب  ار  هیبنیز  ّلت  مه  دندرک و  تبایز  ار  ماش  ياههبارخ  مه  وت ، ياهمشچ  هک  هاگلتق / ؟ يدوگ  رد 
 / دنتسیرگ نوخ  گنس ، هجنکش و  ناراب  ریز  ناریسا ،

ندـب رب  هنایزات  مه  ار /  هاگهمیخ  ندیـشک  شتآ  هب  مه  ار /  هاگلتق  يدوگ  مه  وت  ياهمشچ  هک  تسا / رتابیز  وت  هناکدوک  هاـگن  زا  ـالبرک 
 / دنتسشن اشامت  هب  ار  تمهت  ریجنز و  مخز  مه  و  ار /  نادیهش  هراپ  هراپ 

مانشد و سلجم  دناهتخادنا /  هار  هب  هیرگ  نوخ و  نشج  نامیارب  دناهدروآ /  ریشمش  قالـش و  ینامهیم  هب  ار  ام  هیقر / ! دنبم  ار  تیاهمشچ 
 / دناهتفرگ ناملیوحت  هنایزات  اب  دناهدمآ /  ناملابقتسا  هب  گنس  اب  دناهدناشن /  نوخ  هرفس  رس  رب  ار  ام  دناهداد /  بیترت  تمهت 

رب ار  ماش  نامـسآ  رـس  وت /  یظفاحادـخ  هک  هلاس / ! هس  ربوص  يا  دنکـشب /  هرذ  هرذ  هک /  مناوخب  گنـس  مادـک  شوگ  رد  ار  وت  تبیـصم 
درک /  ایرد  نت  رب  گرم  نهاریپ  وت /  یظفاحادخ  هک  درک /  هتشر  هتشر  ار /  نیمز  ِیناشیپ  ناوختسا  و  دیبوک /  اههداج 

قشمد قیاقد  شفنب  يا  هودنا /  هتفرگ  رُگ  ياوه  يا  محریب /  ياههنایزات  همعط  يا  تسا /  هدش  ملاع  ریگنابیرگ  وت ، هودنا 
ینوطالقس  میرم 

هلاس هس  میتی  ناتساد 

درس يرهش  لد  رد 
بیرغ ماش  لد  رد 

گرزب هودنا  مغ و  زا  یکچوک  هشوگ 
دوب یناریو  غاب 
هناریو نیا  جنک 

میتی دوب  يرتخد 
شرس رود  نیمز  هدیخرچ  هک  تسا  راهب  هس  اهنت  هآ 

ناکرتخد همه  يراگزور 
دندرکیم وزرآ 

دننیشنب وا  شیپ 
دورب يزاب  هب  تساوخیم  هک  ات 
همه نامشچ  دربیم ز  باوخ 

دنتفگیم نارتخد 
میدوب ام  وا  يزابمه  شاک 

میدوب شرانک  هظحل  کی  شاک 
رویغ دوب  يدرمریش  وا ، يزابمه  یلو 

دییاسیم وا  تماق  دق و  هک  یناولهپ 
دیشروخ غیتس  هب 

دیباوخیم وا  نماد  رد  هاگ 
قشع هظحل  رد  هاگ 

يزاب تقو  هب  دوب  شبکرم 
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وا هناش  رب  هاگ 
ومع شود  رس  تفریم  هار 

رهپس فقس  زا  هک  ات 
دنیچ هراتس  هام و  ینماد 

دندوب شهاگن  بوذجم  همه 
دوب نیریش  ردقچ 

ومع هک  ییاههظحل 
تسبیم ار  دوخ  مشچ 

دیشروخ شرمع  هب  تسا  هدیدن  هک  ییاهمشچ 
وا هسوب  اب  ندرگ و  رد  تسد 

دشیم او  ومع  مشچ 
ناهج  درکیم  هدنخ 

دشیم ابیز  زاب 
تشادن باوخ  بش  هب  هک  دمآ  شدای 

ردپ تسد  رگم  ات 
دشیم ایرد  رتخد  شلاب 

شیارب تفگیم  هصق 
نینح ردب و  ِلی  ز 

ار ربیخ  هصق 
ار ردام  هصق 

اهتعاس اهزور  دربب  شباوخ  هک  ات 
تفگ اباب  ردقچ 
ورب هار  مرتخد 

زبس تماق  نیا  رد  هک 
منیب ار  مردام 

ماوت ياشامت  گنتلد  هک  مارآ  يردق 
مدید ار  تردام  ردپ ، تفگ  شدوخ  اب 

یتفگیم تسار 
میمه لثم  ردقچ 

دوبک نامشچ  هشوگ  مخ و  دق  اب  ود  ره 
دیپس ریپ و  نامیودره  يوسیگ 

دروآ شیارب  هک  دمآ  شدای 
ربکا مسبت  اب 
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زاب شیوسیگ  رس  رب  دنزب  ات  رس  لگ 
دروآ شیارب  هک  دمآ  شدای 

تخیوآ ششوگ  هب  هک  يراوشوگ 
دز ششوگ  رد  تسد 

دوب یلاخ  نآ  ياج 
دوب ینوخ  مه  زاب  شناتشگنا ، رس 

تفگ دوخ  اب  بل  ریز 
رس لگ  نآ  دش  تراغ  دش  بوخ 

مزیوآ نآ  هب  هک  ییوم  تسین 
تفر وسیگ  زا  یتشم  اباب ! هآ 

تفر وم  اب  رس  لگ 
ناشهناشاک هک ز  دمآ  شدای 

دندروخ يزور  همه 
دندربیم ینماد  رهش ، مدرم  همه 

دیرابیم تکرب 
دادیم شتسد  هب  بآ  رگا  دوب  ياهنشت 

دمآیم ادگ  ای 
دندادیم وا  هب  هناخ  نیا  زا  تساوخیم  هچ  ره 

تفگ دوخ  اب  مه  زاب 
یسک شوگ  دونش  ادابم  مارآ  یلو 

اذغ میدروخن  تسه  بش  دنچ 
وس ره  زا  دناهتخادنا  هچرگ 

نان میاهمدق  شیپ  رد  همه 
! ناج اباب  یتسار 

؟ هچ ینعی  یجراخ 
اجک  هاش  رتخد 
اجک هناریو  هشوگ 

اما ممیتی  هک  مریگ  هآ 
تسین رضاح  يرتخد 

دشاب اجنیا  مايزاب  مه  هک  ات 
دنراد اباب  همه 

داتفا قه  قه  هب  دروخ و  كرت  هتسبرس  ضغب 
دزوسیم مرس  هک 
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مناتشگنا كون  اب  متساوخ 
مرادرب ار  هلعش 

تخوس متشگنا  كون 
 ... ناج اباب  یتسار 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانترایز 

! هیقر ام  مناخ  يا  وت  رب  مالس  دورد و 
ام . راگدنوادخ  تاکرب  تایانع و  مالس و  مارتحا و  داب  وت  رب 

!p ادخ لوسر  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! q بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  تخد  يا  وت  رب  مالس 

! ملاع ود  نانز  رورس   r ارهز همطاف  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! ناملسم نانز  نادرم و  ردام   r يربک هجیدخ  تخد  يا  وت  رب  مالس 

! ادخ یلو  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! ادخ یلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس 

!q دیهش نیسح  تخد  يا  وت  رب  مالس 
! دیهش يوگتسار  يا  وت  رب  مالس 

! دوب دونشخ  تریسم  زا  ادخ  يدوب و  یضار  يدومیپ  هک  یهار  زا  هک  يا  وت  رب  مالس 
! نتهزیکاپ راکزیهرپ و  يا  وت  رب  مالس 

! رترب هدش  هیکزت  يا  وت  رب  مالس 
! مولظم يا  وت  رب  مالس 

! تکاپ مسج  وت و  حور  رب  وت و  رب  دنوادخ  تاولص 
هب امش  رب  دورد  تموصعم . یمارگ  كاپ و  دادجا  ناردپ و  رانک  رد  هداد ، رارق  تشهب  رد  ار  وت  یگدنز  هناخ و  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ 

! تسامش راظتنا  رد  ییابیز  یگدنز  هچ  سپ  دیدرک ؛ ربص  هچنآ 
. منکیم شنرک  دنتسه ، تماقم  نابهگن  هک  تمَرَح  رادساپ  ناگتشرف  هب  زین  و 

محر يا  وت ، تمحر  تکرب  هب  داب ؛ ناشیا  رب  وا  مالـس  و  وا ، رهاط  كاـپ و  نادـناخ  دّمحم p و  ام ، ياقآ  رب  یلاعت  يراب  دـنوادخ  دورد  و 
. ناگدننکمحر نیرتهدننک 

هدنامزاب نیرتهب 

: َلاَق مالسلا  هیلع  َِّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِهتْوَم َدَْعب  يِرَْجت  َیَِهف  ِهتَایَح  ِیف  اَهاَرَْجأ  ٌَۀقَدَص  ٍلاَصِخ  ُثَلث  َِّلإ  ِرَْْجلا  َِنم  ِهتْوَم  َدَْعب  َلُجَّرلا  َُْعبَتی  سَیل 

َْوأ ُهُْریَغ  ِهِدَْعب  ْنِم  َلِمَع  َو  اَِهب  ُلَمَْعی  َناَکَف  اَّهنَس  يًدُه  َُّۀنُس  َْوأ  ُثَرُوت  َل  ٌۀَفُوقْوَم  ٌۀَقَدَص  ْقلا  ِۀَماَیِ ِمَْوی  َیلِإ 
َهل ُرِفْغَتْسَی  ٌِحلاَص  ٌَدلَو 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ( هیلع   ( قداص ماما  زا 
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: تسین صخش  لابند  هب  شاداپ  ناونع  هب  تلصخ  هس  زج  يزیچ  گرم ، زا  سپ 
. دراد نایرج  تمایق  زور  ات  هک  تسا  هتخاس  يراج  شتایح  نامز  رد  هک  يا  هقدص  .1

. دوش یمن  هدرب  ثرا  هک  يا  هفوقوم  هقدص ي  . 2
دنک . شزرمآ  بلط  وا  يارب  هک  یحلاص  دنزرف  هکنیا  ای  دهد  ماجنا  شیارب  نارگید  هک  یلمع  . 3

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  هتشرف 

باتک تاصخشم 

امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننکهیهت : رشان و 
شنميداه  لضفلاوبا  هدنسیون :

رهم  شورس  یفارگوتیل : شراگن  یفاحص : پاچ و 
 1381 لوا /  پاچ : تبون   1200 ناگرامش :

تسا  ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 
ناموت  600 ءاهب :

 2933892 ربامن : 2935803 و 2910602  نفلت : امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :
Email: IRC@IRIB.COM یکینورتکلا : تسپ 

www.pajuhesh.irc.ir

هدیکچ

تکرح و خـیرات ، نیرز  گرب  نیا  لاح ، نیا  اب  نیمز . نارک  یب  هرتسگ  زا  کچوک  ینیمزرـس  البرک ، تسا و  خـیرات  زا  يا  ههرب  اروشاع 
هلاس هس  رتخد  هیقر ، نانیرفآ ، شقن  نیا  زا  یکی  دـنا . هدرک  ظفح  ار  ناشنامیا  نآ ، وترپ  رد  ناگمه  هک  هتخاس  نایناهج  ناغمرا  ار  ییایوپ 
داهن ياج  رب  دوخ  زا  ینارون  ياه  هزومآ  نانچ  ینید  تیبرت  وترپ  رد  یلو  تشاد ؛ هاتوک  يرمع  دنچ  ره  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

شخب رد  تسا . هدش  لیکـشت  شخب  هس  زا  تسا ، مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  همان  هژیو  هک  باتک  نیا  دنریگب . تربع  وا  زا  نویبالقنا  هک 
تافو ناریسا ، اب  ماگمه  هیقر ، اب  هارمه  اه ، تبیصم  يداو  هب  رفس  ترضح ،) هداوناخ  دلوت و   ) تبرغ لالز  میناوخ : یم  ار  بلاطم  نیا  لوا 

، مالـسلااهیلع هیقر  ترـضح  دروم  رد  یمالـسا  نادنمـشیدنا  ياه  هاگدید  هعیـش و  ربتعم  ياه  باتکرد  یـشهوژپ  ماش ، رد  هیقر  ترـضح 
اب هارمه  ناوـنع  اـب  زین  موـس  شخب  رد  درادرب . رد  ار  یبدا  نـتم   16 یـسراف ، بدا  هدـیزگ  شخب  هیقر . ترـضح  رهطم  مرح  اه و  تمارک 

. تسا هدش  نایب  هدنیوگ  تیلست  مایپ  همان و  شیامن  نتم  اه ، شسرپ  اهداهنشیپ ، نازاس ، همانرب 

هچابید

رپ ضبن  خـیرات و  نیّرز  گرب  نیا  لاح ، نیا  اب  نیمز . نارک  یب  هرتسگ  زا  کچوک  ینیمزرـس  البرک ، تسا و  خـیرات  زا  يا  ههرب  اروشاع ،
وترپ رد  ناگمه  هک  تسا  هتـشاد  ینازرا  تیناسنا  هعماج  هب  ار  ینانیرفآ  شقن  هتخاس و  نایناهج  ناغمرا  ار  ییاـیوپ  تکرح و  نیمز ، شپت 

. دنا هدیهر  ارگایند  ناتسرپاوه  نامیا و  نانزهر  رطخ  زا  نانآ ، هب  ادتقا  اب  هدناسر و  حبص  هب  ار  روجید  ياه  بش  سدقم ، ياه  لعـشم  نیا 
ینید تیبرت  وترپ  رد  تشاد ، هاتوک  يرمع  دـنچره  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلاـس  هس  رتخد  هیقر ، ناـنیرفآ ، شقن  نیا  زا  یکی 
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. دننز یم  وناز  وا  لباقم  رد  نویبالقنا  هک  داهن  ياجرب  دوخ  زا  ینارون  ياه  هزومآ  نانچ 
. دنک یم  يربارب  ریشمش  هبرض  نارازه  اب  هک  دنراد  یتردق  وا  ناوترپ  یلو  کچوک ، ِناتسد  یتسار ، هب 

. دنک هشیر  زا  ار  دادیب  متس و  ياه  هیاپ  دوبر و  نایوما  زا  ار  شمارآ  باوخ و  هک  دوب  یلیس  شکشا ، ياه  هرطق 
راـثیا و قشع و  تفرگرب و  ناـینیمز  زا  ار  یگنهک  اـن و  يوب  دـش و  زادـنا  نینط  خـیرات  قاور  رد  وا  گرتـس  ماـیپ  نیرفآ و  شمارآ  يادـن 

. تشاد ناشهار  ینازرا  ار  زاورپ  صالخا و 
، دیما حور  دیشکرپ و  تیدبا  يادنلب  هب  ماجنارـس  تشاد و  هتـشارفارب  ار  البرک  مچرپ  شیوخ ، زوسناج  هلان  اب  هک  وا  رب  ادخ  دورد  مالس و 

راـختفا تزع و  لاـس  ار  نآ  بـالقنا ، هنازرف  ربـهر  هک  یلاـس  رد  کـنیا  درک ، هیدـه  ناـهج  ناـگدازآ  همه  هب  ار  قشع  تفاـطل و  یمرگ ،
ار مغ  هتشرف  نیا  تداهش  تایح و  تسا  هتسیاش  دنا ، هدناوخ  ارف  البرک  هثداح  نانیرفآ  شقن  زا  يریگوگلا  هب  ار  ناگمه  هدیمان و  ینیسح 

. دنزاس نیگآرطع  شیاه ، هزومآ  دای و  مان و  اب  ار  ناش  ناج  تفرعم ، لها  ناینیسح  ات  مینز  قرو  رت  فافش  راب  نیا  هرابرگید و 
دنهد و رارق  ام  هار  ارف  ار  رـضاح  هعومجم  دنا  هدیـشوک  شنم  يداه  لضفلاوبا  مالـسالا  هجح  بانج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ  لیلد ، نیمه  هب 

نارادرب هرهب  نازاس و  همانرب  هدافتـسا  دروم  راک  نیا  تسا  دـیما  ناشیا ، زا  ساپـس  اـب  دنـشک . ریوصت  هب  ار  ناـمز  نیمز و  زا  رتارف  یتقیقح 
« قیفوتلا یلو  ّهنا  . » دریگ رارق  دنمجرا 

« امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  شهوژپ  لک  هرادا  »

راتفگ شیپ 

ياه هحفص  زا  رگید  یقشم  ات  دیـشوک  ندنام ، هریخ  یتعاس  زا  سپ  دوب . هدش  مسلط  ذغاک  هحفـص  رب  هودنا ، تُهب و  نایم  نادرگرـس  ملق 
. دوب راوشد  تخس و  نازرل ، ِناتشگنا  نیا  يارب  فیلکت  نیا  ماجنا  ردقچ  تشادن . رتشیب  رطس  دنچ  هک  يا  هحفص  زا  دراگنب ؛ خیرات 

هب رگید  راب  دیمرآ و  یم  ذغاک  رتسب  رب  هاگ  نآ  تخیر . یم  ورف  کشا ، زا  یمن  نآ  لد  رد  یهاگ  دـیزغل و  یم  ذـغاک  ِدیفـس  رتسب  رب  ملق 
. تشاد یم  هگن  تسد  نیگنس  یضغب  اب  تشاگن و  یم  کشا  زا  یتوارط  اب  راب  نیا  یلو  داد ، یم  همادا  دوخ  يوپاکت 

ياه هیوم  دروآ و  یم  دای  هب  دیشک ، یم  هنابز  هنایزات  زا  هک  ار  ییاه  هلعش  اه و  همیخ  رتسکاخ  دوب . هدادن  ماجنا  فیلکت ، نیا  زا  رت  تخس 
دراذگ وا  يور  شیپ  ار  شبـش  قشم  ادرف  دباوخب و  مارآ  لد  كدوک  ات  تشاگن  یم  دیاب  اما  دش . یم  هدنز  شلد  رد  مغ  کچوک  هتـشرف 

. دراد دنلب  رس  شندوب  هتفریذپ  هب  و 
هاگن رد  هتفر و  وا  يارـس  تحدـم  نارگراگن  عمج  هب  مود  هاـگن  رد  تسا و  هدرک  رت  هدـید  مغ  هتـشرف  تبرغ  لـالز  زا  تسخن  قشم ، نیا 

«. دیآ رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات  : » تسا هتسشن  اه  هنیراگن  رگید  دقن  هب  موس 
لعشم نوچ  مه  هک  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تسا . دنمزاین  يریگتـسد  ییامنهار و  هب  دوخ  یگدنز  لماکت و  ریـس  رد  یناسنا  ره 

رـشب تیادـه  هب  ار  شیوخ  تکرب  ریخ و  رـسارس  رمع  ناـنآ  دـنناسنا . ناراـگزومآ  نیرتـهب  دـنبات ، یم  رـشب  یگدـنز  هار  هروک  رب  نازورف 
درک و يوریپ  نانآ  زا  دیاب  بیـشن  زارف و  رپ  هار  نیا  زا  نتـشذگ  رد  سپ  دنا . هدرک  ادـف  زین  ار  ناشناج  یتح  هار  نیا  رد  هداد و  صاصتخا 

یهارمگ  رطخ  زا  سرتب  تسا ، تاملظ  نکم  رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  یط  هک : درک  زارد  نانآ  تمارک  اب  ناماد  هب  لسوت  تسد 
تـسا تبحم  تیالو و  نیمه  رذگهر  زا  دنزرو . یم  تیانع  رتشیب  دـنراد ، دوخ  رد  تیالو  جـنگ  هک  ییاه  لد  هب  ناراوگرزب  نآ  نیقی ، هب 

زا رذگ  نودب  اریز  دوش ؛ یم  باریـس  نآ  تفرعم  لالز  زا  شا  هنـشت  ناج  حور و  دـبای و  یم  هار  مالـسا  بان  ینغ و  فراعم  هب  ناسنا  هک 
يداقتعا يرکف و  هدولاش  هک  نانآ  دیامن . یم  لاحم  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  ندیـسر  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هب  ِقشع  نشور  ِهار  هاش 

. دندیفسور دنلبرس و  ترخآ ، رد  بای و  ماک  ایند  رد  تسا ، هدش  هداهن  انب  نادناخ  نیا  هب  تبحم  يدنب و  ياپ  رد  ناش 
یـضعب رد  اـهنت  هقـالع  تبحم و  نیا  هک  تسین  هنوگ  نیا  هتبلا  تساـهب . نارگ  تدارا  قـشع و  نیمه  تکرب  زا  دراد ، يزیچ  هک  ره  يراـب 
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دنلب ماقم  ربارب  رد  نایاپ ، رد  تسا . اشگ  هرگ  زین  هنازور  روما  ایند و  نیمه  رد  هکلب  دـیآ ، راک  هب  یترخآ  ياه  تجاح  يونعم و  ياـهراک 
امـش يوک  رـس  كاخ  رذـگهر  زا  مییوگ : یم  هدرک ، زارد  ناشیوس  هب  لسوت  تسد  هدز و  نیمز  رب  بدا  يوناز  رـشب ، نایداه  گرزب  نیا 

داتفا نمچ  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره  دوب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یناگدنز  هب  یهاگن  ّلوا : شخب 

تبرغ لالز  زا  لّوا : لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رگید 

رد يا  هناخ  هرجنپ  دوب . هتفر  ورف  یکیرات »  » هایس لاّیـس  رد  رهـش  درک . یم  اشامت  ار  بش  هایـس  هدرپ  هریخ ، هریخ  توکـس ، دوب و  مرگ  اوه 
اهنت زا  رهـش  بلق  دـیزو . یم  هناخ  هدروخ  باـتفآ  ياـه  هراوید  رب  میـسن ، دوب . ناگراتـس  اـب  بش  يوگو  تفگ  وحم  راـظتنا و  مرگ  رهش ،

. تفرگ يزاب  هب  ار  بش  ساسحا  هتسجخ ، يدازون  هیرگ  يادص  هاگان  هک  دندوب  هتسشن  راظتنا  هب  همه  دیپت و  یم  دوخ  نشور  زاب و  هرجنپ 
يا هحفـص  رب  دوشگ و  ار  شیوخ  نهک  باتک  خیرات ، ردام  دندورـس . دـنخبل  هنارت  ادـص ، کی  اه ، بل  دـیکچ و  اه  هنوگ  رب  قوش  کشا 

. تشاداو وپاکت  هب  ار  ملق  نآ ، زا  مهبم 
مالـسلااهیلع هیقر  دندرک . یم  راثن  هفطاع ، ياه  هچنغ  شخر ، گربلگ  رب  همه  دوب و  هدـییور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  غاب  هب  رگید ، يا  هچنغ 

دیدـپان نآ  هظفاـح  زا  تشگ و  ادـج  ناـمز  راذـگ  ِرتفد  زا  اـهزور  زاـت  تخاـت و  رد  خـیرات ، ِمهبم  هحفـص  نآ  یلو  تفکـش ، بش  نآ  رد 
ناونع هب  يزور  چیه  مان  دنام و  دیفـس  يرطـس ، چیه  نودب  شندییور  هظحل  مالـسلااهیلع ،  هیقر  یناگدـنز  کچوک  هچباتک  رد  دـیدرگ .

. دشن تبث  شزورداز 
ای هس  ناشیا ، هک  تسا  نیا  روهـشم  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خـیرات  نایم  رد  زین  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  فیرـش  ّنس  هرابرد 

. تسا هدش  رپرپ  ق  لاس 61 ه .  رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ 
نـسح ماما  رـسمه  رت  شیپ  هک  تسا  قاحـسا  ّما  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ردام  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  ياه  هتـشون  ساسارب 

1. تسا هدمآرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقع  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تیـصو  هب  ناشیا ، تداهـش  زا  سپ  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یبتجم 
2. تسا هحلط  تنب  ناشیا  هینک  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگرب  انب  دیآ ، یم  رامش  هب  مالسا  تلیضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  ناشیا 

. تسین تسد  رد  هراب  نیا  رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدمآ  هّیعاضق  رفعج  ما  اه  باتک  یضعب  رد  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ردام  مان 
هک دنک  یم  یفرعم  یناریا  هاشداپ  موس ، درگدزی  رتخد  نانز ؛ هاش  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ردام  نیطبـسلا ، یلاعم  هدنـسیون  نینچ  مه 
زین مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  یمارگ  ردام  دمآرد و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  هب  يو  دوب . هدش  ریسا  ناریا  هب  ناناملـسم  هلمح  رد 

3. دیآ یم  رامش  هب 
خیراـت تفر و  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـلوت  ماـگنه  ناـشیا  اریز  تـسین ؛ ینتفریذـپ  رـصاعم  ِناـسیون  خـیرات  رظن  زا  بـلطم  نـیا 

هس هلصاف  رد  هک  دشاب  یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  دنا . هتسناد  ق  لاس 37 ه .  رد  ینعی  البرک ؛ هعقاو  زا  شیپ  لاس  ار 23  وا  تشذگرد 
زا ریغ  یسک  نانز  هاش  مییوگب  هک  تسا  لح  لباق  تروص  کی  رد  اهنت  هلئسم  نیا  تسا . هدمآ  ایند  هب  البرک  هثداح  زا  شیپ  لاس  راهچ  ای 

. تسا مالسلا ـ  هیلع  داجس  ماما  ردام  ونابرهش ـ 
ص 255. ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 216 ؛ ج 2 ، یلبرا ، یسیع  همغلا ، فشک   . 1
ص 255. ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 137 ؛ ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، همجرت   . 2

ص 214. ج 2 ، يرئاح ، يدهمدمحم  نیطبسلا ، یلاعم   . 3
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مالسلااهیلع هیقر  يراذگ  مان 

نانچ مه  تسا . هدوب  همطاف  ناشیا  یلصا  مان  ترضح و  بقل  مسا ، نیا  ًالامتحا  تسا . هدش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  الاب  ینعم  هب  اقترا  زا  هیقر 
ياه باتک  یخرب  ناـعذا  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  رتمک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  ماـن  اـه ، باـتک  یـضعب  رد  هک 

نادنزرف زا  یضعب  میتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  عقاو ، رد   1. دراد دوجو  دشاب ، نیسحلا  تنب  همطاف  نامه  ناشیا ، هک  نیا  لامتحا  رگید ،
رب یلیالد  زین  خیرات  رد  نیا ، زا  هتشذگ  دراد . دوجو  ناشیا  نادنزرف  رد  یمسا  هباشت  ناکما  دنا و  هتشاد  مسا  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یکچوک رتخد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  سدقلا  ضایر  باتک  رد  هچ  نانچ  دراد . دوجو  یعدم  نیا  تابثا 
، داد یم  وا  هب  ادخ  هک  يرتخد  دنزرف  ره  تشاد ، یم  تسود  رایسب  ار  ناشراوگرزب  ردام  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دوب . همطاف  مان  هب 

2 «. دیمان یم  یلع  ار  يو  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  شردپ  مارتحا  هب  تشاد ، رسپ  هچ  ره  هک  نانچ  مه  تشاذگ . یم  همطاف  ار  شمان 
. تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ  مان  رد  زین  ناماما  رگید  هریس  تسا  ینتفگ 

یقرواپ ص 518. درفنم ، يرظن  یلع  البرک ، هصق   . 1
ص 20. البرک ، شوواچ  هیقر ؛ زا : هتفرگرب  ج 3 ، ۀبیصملا ، زمر   . 2

خیرات رد  هیقر  مان 

ناونع هب  تسا . هتـشاد  جاور  برعلا  هریزج  رد  ماـن  نیا  زین  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالـسا  خـیرات  هژیو  ماـن  نیا 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردپ  مالـسلا ،  هیلع  هّللادـبع  ترـضح  همع  هک  دوب  هیقر  ربمایپ ـ  مود  ياین  مشاه ـ  نارتخد  زا  یکی  مان  هنومن ،

1. دیآ یم  رامش  هب  هلآ 
. دوب مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رتخد  دیدرگ ، يراذگ  مان  مسا ، نیا  هب  مالسا  رد  هک  يدرف  نیتسخن 

زین مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـمآرد . یمالـسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياه  مان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  ماـن  يراذـگ ، ماـن  نیا  زا  سپ 
همادا دنور  نیا  دمآرد . مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  جاودزا  هب  اهدـعب  رتخد  نیا  هک  دـیمان  مسا  نیمه  هب  ار  شنارتخد  زا  یکی 

ماما نارتخد  زا  نت  ود  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما   2  ، مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دننام  رگید  ناماما  نارتخد  یخرب  هک  اج  نآ  ات  تفای 
3. دندیمان یم  يرغص  هیقر  هیقر و  ار  ود  نآ  هابتشا ، زا  يریگولج  يارب  تسا  ینتفگ  دندش . هدیمان  هیقر  زین  مالسلا  هیلع  مظاک 

ص 39. ج 15 ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ،  . 1
ص 16. ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت   . 2

ص 236. نامه ،  . 3

یتیبرت هاگتساخ 

یقـالخا و ياـه  تیلـضف  نیرت  یلاـع  هب  یگمه  نادـنزرف ، رداـم و  ردـپ ، هک  تفاـی  شرورپ  يا  هداوناـخ  رد  مالـسلااهیلع  هـیقر  ترـضح 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يازفا  حور  میمش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهش  زیگنا  لد  ياضف  نآ ، رب  نوزفا  دندوب . هتسارآ  ییاسراپ 
رد وا  تشاد . شقن  وا  شرورپ  رد  تخاوـن ، یم  ار  ناـج  ماـشم  دوـب و  يراـج  نآ  رد  زوـنه  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ ،

ياه هروطسا  نیرت  گرزب  زا  هک  يا  هداوناخ  دندوب ؛ هدیشون  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفرعم  لالز  زا  یگمه  هک  تفای  دشر  يا  هداوناخ 
ربکا یلع  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مالـسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مالـسلااهیلع ،  يربک  بنیز  دننام  راثیا  تفرعم و  بدا و  ملع و 
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. دوب هدمآ  مهارف  مالسلا و ... هیلع 
تفای و شرورپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شا ، یمارگ  ردپ  هژیو  هب  ناراوگرزب ، نیا  ناماد  رد  شهاتوک  رمع  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 

. دیدرگ یفرعم  خیرات  رد  تمواقم  راثیا و  ياه  هروطسا  نیرتابیز  زا  یکی  ناونع  هب  مک ، نس  نامه  دوجو  اب 

اه تبیصم  يداو  هب  رفس  مود : لصف 

ناوراک اب  هارمه 

زا ق ، لاس 60 ه .  بجر  هبنش 28  کی  ِبش  رد  شناگتـسب ، رگید  ردپ و  هارمه  هب  هیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زاغآ  اب 
ترـضح یگدنز  رد  دادیور  نیرت  گرزب  نیرخآ و  نیتسخن و  زاغآ  هطقن  ینامز ، هرود  نیا  دوش . یم  هناور  همرکم  هکم  يوس  هب  هنیدـم 

دیسر و هکم  هب  نابعش  موس  هعمج ، بش  هاگرحس  رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  هنابش  ناوراک ، دیآ . یم  رامـش  هب  مالـسلااهیلع  هیقر 
. دش البرک  راپسهر  سپس 

اروشاع رصع  رد  مالسلااهیلع  هیقر  اب 

زا سرت  لیلد  هب  مالسلااهیلع  هنیکس  ترضح  راوگرزب ، نآ  ندنام  اهنت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارای  ندش  هتـشک  زا  سپ  اروشاع ، زور 
نماد ایب  دیوگ : یم  دنک و  یم  ور  تسا ) مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  نامه  دایز  لامتحا  هب  هک   ) شا هلاس  هس  رهاوخ  هب  ردپ ، ندش  هتـشک 

یم کشا  رایـسب  دوش و  یم  نانآ  نخـس  هجوتم  مالـسلا  هیلع  ماما  هظحل ، نیارد  دوش . هتـشک  دورب و  نادیم  هب  میراذگن  میریگب و  ار  ردـپ 
. مینبب ار  وت  ات  نک  ربص  یمک  یلو  موش ، یمن  دربن  ِنادیم  هب  وت  نتفر  عنام  ناج ! ردپ  دـیوگ : یم  ردـپ  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  هاگ  نآ  دزیر .
، ردـپ شزاون  ندـید  اـب  مالـسلااهیلع  هیقر  داد . رارق  شزاون  دروم  ار  وا  تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  هیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما 

: دیوگ یم  درگن و  یم  ار  وا  هنابیرغ 
. ینَقَرْحَا ْدَق  َأَمَّظلا  َّنإَف  ْشَطَْعلَا ! ! ْشَطَْعلَا

. تسا هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنشت  ما ! هنشت  ما ! هنشت  ردپ ! يا 
هیقر مه  زاب  هک  دورب  گنج  نادـیم  هب  ات  تساخرب  سپ  مروآ . بآ  تیارب  ات  نیـشنب  همیخ  رانک  مزیزع ! تفگ : هودـنا  یتحاراـن و  اـب  ماـما 

: تفگ تفرگ و  ارردپ  نماد  دمآ . ولج  مالسلااهیلع 
. اّنَع یضْمَت  َْنیَا  ََۀبَا ! ای 

؟ يراذگ یم  اهنت  ار  ام  هنوگچ  ردپ !
1. تشگ نادیم  هناور  دش و  ادج  نانآ  زا  هودنارپ  یلد  اب  سپس  درک . مارآ  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تشگرب ، رگید  راب  ترضح 

ص 455. اروشاع ، عیاقو  زا : هتفرگرب  ص 550 ، هداز ، فلخریم  مساق  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

نیسپاو رادید 

نیرتزیگنا مغ  یلو  دور ، یم  رامـش  هب  البرک  خیرات  ياهدادیور  نیرت  شارخلد  زا  شا  هداوناخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رادید  نیرخآ 
. تسا شا  هلاس  هس  رتخد  اب  ترضح  عادو  یظفاحادخ ، نیا  هنحص 

هداتسیا دعس  رمع  رکشل  نایوج  گنج  فص  شیپاشیپ  نم  : » دیوگ یم  ارجام  ینیع  نادهاش  زا  نمـشد و  نازابرـس  زا  یکی  عفان  نب  لاله 
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گنج نادـیم  تمـس  هب  شا ، هداوناـخ  اـب  رادـید  نیرخآ  زا  سپ  تفر . دوـخ  ياـه  همیخ  فرط  هب  عادو  يارب  نیـسح  ماـما  مدـید  مدوـب .
. دیود یم  نیسح  يوس  هب  نازرل  ییاه  ماگ  اب  دوب و  هدمآ  نوریب  اه  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  تشگزاب .

: تفگ تفرگ و  ار  وا  نماد  دیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  كرتخد 
. ٌناَشْطَع ّینِإَف  َیِلا  ْرُْظنُا  ََۀبَا ! ای 

! ما هنشت  ردقچ  هک  نیبب  ارم  ناج ! ردپ 
یب دندیـشاپ . نیـسح  هدـید  مخز  لدرب  کمن  ییوگ  هک  دوب  زوسرگج  يردـق  هب  دـیماان  هنـشت و  هتـسخ و  یکرتخد  زا  هلمج  نیا  ندـینش 

: تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شکچوک  رتخد  رابکشا ، ینامشچ  اب  وا  دش و  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  رایتخا 
. یلیکَو ُهَّنِإَف  ِکیقْسَی  هّللَا ُ 

. ما هدرک  لکوت  وا  رب  نم  هک  دنک  یم  باریس  ار  وت  ادخ  مرتخد !
1 «. تسا نیسح  هلاس  هس  رتخد  هیقر ، وا  دنتفگ : تشاد ؟ نیسح  اب  یتبسن  هچ  كرتخد  نیا  مدیسرپ  منامزرمه  زا  نم 

ص 22. يدراهتشا ، يدمحمدمحم  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

ناریسا اب  ماگمه  مالسلااهیلع ،  هیقر  اب  هارمه  موس : لصف 

اه همیخ  تراغ 

یتح نادیهـش  تازیهجت  لیاسو و  ندوبر  اه و  نآ  يدوجوم  تراغ  اه و  همیخ  هب  نمـشد  هلمح  ـالبرک ، زیگنا  مغ  عیاـجف  نیرت  گرزب  زا 
هک اج  نآ  ات  دـنتخادرپ ، اـه  نآ  لواـپچ  هب  دـندرب و  موجه  اـه  همیخ  هب  یعمج  هتـسد  نانمـشد  تسا . ناـنآ  یـصخش  يایـشا  نیرتزیچاـن 

، تفر اـمغی  هب  ـالبرک  نادیهـش  زا  هک  یتمینغ  يایـشا  ناـیم  رد   1. دـندوبر دندیـشک و  دـندوب  هتـسب  رمک  هب  مرح  ناوناب  هک  ار  ییاـهرداچ 
نآ رب  نمشد  هزین  ریشمش و  هبرض  ای 34  ياج 33  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  لقن  ربانب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  زا  ینهاریپ 

2. دش یم  هدید 
زا یـضعب  نایم ، نیارد  دندیود . نوریب  تشحو  تدش  زا  ناکدوک  درب ، موجه  هاگ  همیخ  يوس  هب  رکـشل  یتقو  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد 

3. دوب مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترضح  رتخد  هکتاع ، اه  نآ  زا  یکی  هک  دندیسر  تداهـش  هب  نداتفا و  اه  بسا  ياپ  تسد و  ریز  نانآ 
همطاف دوب . نانآ  نایم  رد  زین  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هک  دندید  بیـسآ  تدش  هب  دندوب ، هتفرگ  رارق  ناراوس  هار  رـس  هک  رگید  یـضعب 

كاچ كاچ  ياه  ندـب  مدوب و  هداتـسیا  اـه  همیخ  راـنک  نم  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارتخد  زا  یکی  مالـسلااهیلع  يرغص 
ام رس  رب  هچ  ماجنارس  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دنتخادرپ . اه  نآ  رس  یب  ياه  ندب  رب  نتخات  هب  نمشد  ناراوس  هک  مدرک  یم  هاگن  ار  نادیهش 

هزین بعک  اب  وا  دیآ . یم  ام  فرط  هب  تعرـس  هب  يراوس  مدید  هظحل  نیمه  رد  دـنرب ؟ یم  يریـسا  هب  ای  دنـشک  یم  زین  ار  ام  ایآ  دـیآ ؛ یم 
زا نم  دنتـساوخ . یم  کمک  دایرف  اب  دـنتخیرگ و  یم  اه  نآ  درب . یم  دیـشک و  یم  ار  نانآ  ياه  يرـسور  رداچ و  دز و  یم  اه  نآ  هب  شا 

رارف وا  گنچ  زا  متـساوخ  دـیآ . یم  نم  فرط  هب  اه  نآ  زا  یکی  مدـید  ناهگان  مدرب  هاـنپ  موثلک  ما  ما ، همع  يوس  هب  مدـیزرل و  یم  سرت 
ار ما  هراوشوگ  درک ، زارد  نم  تمس  هب  ار  شتـسد  مداتفا . نیمز  رب  تروص  هب  نم  دز . ما  هناش  هب  شا  هزین  اب  دیـسر و  نم  هب  وا  یلو  منک ،

. متفر شوه  زا  تشگ و  يراج  مشوگ  زا  نوخ  دوبر . زین  ار  ما  هعنقم  دیشک و 
. میورب همیخ  هب  زیخرب  مرتـخد ! زیخرب  تفگ : درک و  دـنلب  نیمز  زا  ارم  هیرگ  اـب  مالـسلااهیلع  بنیز  ما  همع  مدـید  مدـمآ ، شوـه  هب  یتـقو 

همیخ هب  تسوت . دـننام  زین  همع  مزیزع ! تفگ : هیرگ  اب  مناـشوپب ؟ ناـمرحمان  دـید  زا  ار  مرـس  نم  هک  يراد  يزیچ  اـیآ  ناـج ! همع  متفگ :
رب ام  تشادن . ندش  دنلب  ناوت  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  تروص  اب  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  مرامیب  ردارب  دندوب و  هدرب  ار  زیچ  همه  میتفر .
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4 «. ام رب  وا  میتسیرگ و  یم  وا 
هک دـنور  یم  نیب  زا  نامجاهم  بسا  مس  ریز  نداـتفا  یگنـسرگ و  سرت و  تدـش  زا  كدوک  نز و  دـنچ  هنایـشحو ، زاـت  تخاـت و  نیا  رد 

دعـس و تشادـن ،) رتشیب  لاس  تفه  هک   ) مالـسلا هیلع  ملـسم  رتخد  هکتاع ؛ زا : دـندوب  ترابع  نانآ  تسا . هدـش  رکذ  رفن  راهچ  نانآ  رامش 
 . مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناکیدزن  زا  نیسحلا  ما  نسحلا و  ما  ياه  مان  هب  نز  ود  مالسلا و  هیلع  ملسم  ياه  هدازردارب  لیقع ،

ص 130. سوواط ، نب  دیس  فوهل ،  . 1

ص 55. یّلح ، امن  نبا  نازحالاریثم ،  . 2
ص 194. فوهل ، همجرت   . 3

ص 60. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 4

مرح رد  شتآ 

دومرف ناکدوک  نانز و  ناج  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دننز . شتآ  ار  اه  همیخ  داد  روتـسد  دعـس  رمع  اه ، همیخ  تراغ  زا  سپ 
نیا رد  دـندیود . نوریب  هتفرگ  شتآ  ياه  همیخ  زا  دندیـشک ، یم  دایرف  هک  یلاـح  رد  مرح  لـها  دـنوش . هدـنکارپ  ناـبایب  يوس  هب  یگمه 
یم دوخ  هب  يرامیب  زا  دـنک و  تکرح  تسناوت  یمن  نوچ  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لاـح  ِنارگن  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ناـیم ،

. دیچیپ
وا و  دیـشک ، یم  هنابز  وا  فارطا  رد  شتآ  هک  یلاح  رد  مدید ، يا  همیخ  رانک  ار  یتماق  دنلب  يوناب  : » دـیوگ یم  نمـشد  نازابرـس  زا  یکی 
هاگ دز و  یم  مه  هب  ار  شیاه  تسد  یتحاران ، تدـش  زا  درک و  یم  هاگن  نامـسآ  هب  هاگ  تفر . یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ناشیرپ  نارگن و 
مراد يرامیب  همیخ  رد  : تفگ ینک ؟ یمن  رارف  نارگید  لثم  ارچ  متفگ : متفر و  وا  تمس  هب  ناباتـش  دیود . یم  نوریب  دش و  یم  همیخ  دراو 

1 »؟ مراذگ اهنت  ار  وا  هنوگچ  درادن . ندرک  رارف  تردق  هک 
یناشیرپ اب  دوب و  هتفرگ  شتآ  شنماد  هک  مدـید  ار  یلاـسدرخ  رتخد  ناـیم  نیا  رد  : » دـیوگ یم  نازابرـس  زا  رگید  یکی  ملـسم  نب  دـیمح 

اپ مناسرب ، يرازآ  وا  هب  مهاوخ  یم  درک  نامگ  هک  وا  یلو  منک ، شوماخار  شنماد  شتآ  ات  متفر  شیوس  هب  دیود . یم  دیشک و  یم  دایرف 
هار درم ! يا  دیـسرپ : تسیرگن و  نم  رد  هناـبیرغ  مدرک . شوماـخ  ار  شنماد  شتآ  متفرگ و  ار  وا  مدـیود ، شیوـس  هـب  تشاذـگ . رارف  هـب 

2 .« مربب هانپ  مالسلا  هیلع  یلع  مدج  ربق  هب  مهاوخ  یم  ممیتی ! نم  رخآ  تفگ : یسرپ ؟ یم  ارچ  متفگ : تسا ؟ تمس  مادک  زا  فجن 
ص 88. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

ص 380. صدمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 358 ، ءادهشلا ، ةرکذت   . 2

ردپ هدیکشخ  ياه  بل  دای  هب 

. دنتسه گرم  رطخ  رد  یگنشت  تدش  زا  دنا و  هدنام  یقاب  مرح  رد  كدوک  هک 23  دنداد  شرازگ  دعسرمع  هب  اه ، همیخ  نتخوس  زا  سپ 
. دندرک باریس  ار  نانآ  کیاکی  دندرب و  مرح  هب  ار  بآ  ياه  کشم  نازابرس ، دنهد . بآ  نانآ  هب  هک  داد  هزاجا  دعس  رمع 

یکی درک . تکرح  هاگلتق  فرط  هب  ناود  ناود  تفرگ و  زابرس  تسد  زا  ار  بآ  فرظ  دیـسر ، مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  یتقو 
مهاوخ یم  دوب ، هنـشت  تفر  یم  نادیم  هب  مردپ  یتقو  داد : خساپ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟ یم  اجک  هب  دیـسرپ : وا  زا  نایهاپـس  زا 

زا مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  دـش . هتـشک  هنـشت  بلاـب  تردـپ  روخب ! تدوخ  ار  بآ  تفگ : وا  مهدـب . وا  هب  ار  بآ  نیا  منک و  شیادـیپ 
زا هظحل  نیا  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  لقن ، نیا  ساسارب   1. مشاب هنـشت  مهاوخ  یم  مه  نم  سپ  دومرف : دش و  نایرگ  ربخ  نیا  ندینش 
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. تسا هدوب  عالطا  یب  ردپ  تداهش  زا  وا  رگید ، ياه  لقن  یضعب  ربانب  یلو  دوش ، یم  هاگآ  ردپ  تداهش 
لها دندز ، شتآ  ار  اه  همیخ  یتقو  دیوگ : هّللادبع  نب  حلاص  تسا : هدـش  لقن  يرگید  لکـش  هب  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  رد  بلطم  نیا 

هب همیسآرس  دوب و  هتفرگ  شتآ  شسابل  هشوگ  هک  مدید  ار  یلاسدرخ  رتخد  نایم ، نیا  رد  دندیود . نوریب  هتفرگ  شتآ  ياه  همیخ  زا  تیب 
شوماـخ يارب  تخوس و  ملد  مدـش و  تحاراـن  رایـسب  هنحـص  نیا  ندـید  زا  نم  درک . یم  هیرگ  تدـش  هب  دـیود و  یم  وس  نآ  وس و  نیا 

متفر شفرط  هب  نم  درک . رارف  نم  تسد  زا  دش و  رت  ناشیرپ  دینـش ، ارم  بسا  ياپ  يادص  هک  نیمه  وا  متخات . وا  فرط  هب  شـسابل  ندرک 
مدرک و شوماخ  ار  شا  هماج  شتآ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  داتـسیا . هرهلد  اب  راچان  هب  تسیاب ! مرادن ، ار  ترازآدـصق  ناج ! رتخد  متفگ : و 

کی تسا ، هدش  دوبک  یگنشت  زا  میاه  بل  درم ! يا  تفگ : درک و  سنا  ساسحا  نم  اب  تبحم ، زاربا  نیا  زا  كرتخد  مدرک . شزاون  ار  وا 
ار بآ  مداد . شتـسد  هب  مدرک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  تعرـس  هب  دـمآ ، درد  هب  مـبلق  نخـس  نـیا  ندینـش  اـب  یهد . یم  نـم  هـب  بآ  هـعرج 
: متفگ مرب . یم  وا  يارب  ار  بآ  تسا . رت  هنشت  نم  زا  مرهاوخ  تفگ : يور ؟ یم  اجک  هب  مدیسرپ : وا  زا  داتفا . هار  هب  دیشک و  یهآ  تفرگ ،
ای دنداد  بآ  وا  هب  ایآ  دوب ، هنـشت  تفر  یم  نادـیم  هب  یتقو  مردـپ  درم ! يا  تفگ : روخب ! تدوخ  میا . هداد  بآ  همه  هب  ناج ! رتخد  سرتن 

یتـقو دادـن . بآ  وا  هب  یـسک  یلو  دـیهدب ، یبآ  هعرج  نم  هب  دزوس ، یم  یگنـشت  زا  مرگج  تفگ  یم  رخآ  مد  اـت  ادـخ ! هب  هن  متفگ : هن ؟
هیلع نیسحلا  تنب  هیقر  ترضح  وا  دنا  هتفگ  ناگرزب  زا  یـضعب  دیـشونن . بآ  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  كرتخد 

2 .« تسا هدوب  مالسلا 
ص 29. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 38 ، ج 2 ، ةایحلا ، تارمث   . 1

ص 13. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 2

مالسلااهیلع هیقر  يدنمدرد  نابز 

ار ناوراک  هک  دنداد  نامرف  دیـسر ، هفوک  هزاورد  هب  هنهرب ، رتش  لهچ  زا  بکرم  یناوراک  درک ، یم  عمج  ار  شطاسب  باتفآ ، هک  یماگنه 
نانز یلو  دننارتسگ ، یم  اذغ  طاسب  دننک و  یم  اپ  هب  ار  دوخ  ياه  همیخ  نایهاپس  دننک . رهش  دراو  ار  نانآ  ادرف  دنراد و  هاگن  رهـش  نوریب 

دـنناباوخ و یم  هنـسرگ  ار  دوخ  ِناکدوک  بش ، نآ  رد  ناوناب  دـنراد . یم  هاگن  هانپرـس  یب  هنـسرگ و  توهرب ، رد  ار  هنـسرگ  ِناـکدوک  و 
1. دوش یم  هتشارفارب  اه  هزین  زارفرب  اهرس  دنیاشگ و  یم  ار  رهش  هزاورد  مهدزاود ، زور  حبص 

ترـضح لمحم  يولج  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  دنتـسیرگن . یم  دوب ، هدـمآ  اشامت  يارب  هک  ار  یمدرم  تریح ، اب  ناکدوک 
. ددرگ یم  يراج  شا  هعنقم  ریز  زا  نوخ  دبوک و  یم  لمحم  هبوچ  رب  ار  دوخ  رـس  هودنا  تدش  زا  ترـضح  دنرب . یم  مالـسلااهیلع  بنیز 

: دیوگ یم  نخس  ناکدوک  یهانپرس  یب  زا  دهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  ردارب  هدیرب  رس  زوس ، ناج  يراعشا  اب  سپس 
. یتشگ ناهنپ  یتفر و  فوسخ  هب  يدیسر ، لامک  هب  یتقو  هک  یلاله  يا 

. منیبب ار  یتبیصم  نینچ  يزور و  نینچ  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا 
. تسا هتشگ  هتخادگ  هودنا  زا  شلد  هک  وگب  نخس  دوخ  لاسدرخ  كرتخد  نیا  اب  مزیزع ! ردارب  يا 

؟ تسا هتشگ  نابرهمان  ام  اب  ردق  نیا  تنابرهم  لد  نآ  ارچ  ردارب ! يا 
2. دهدن ار  وا  خساپ  ردپ  یلو  دنزب ، ادص  ار  شردپ  هک  تسا  تخس  وت  لاسدرخ  میتی  يارب  ردقچ  ناج ! ردارب 

. درک یم  اشامت  هریخ  هریخ  ار  ردپ  هدیرب  رس  دینش و  یم  دوب ، شا  يدنمدرد  نابز  هک  ار  زوس  ناج  راعشا  نیا  زین  مالسلااهیلع  هیقر 
ص 96. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

ص 221. یمق ، سابع  خیش  مومهملا ، سفن   . 2
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ماش يوس  هب 

تسیاب یم  هدروخ ، کتک  هتـسخ و  ناکدوک  دوب . اسرف  تقاط  ینالوط و  یهار  درک . تکرح  اه ـ  يدارمان  رهـش  ماش ـ  تمـس  هب  ناوراک 
. دنسرب اه  مغ  راید  هب  ات  دندومیپ  یم  ار  هاگلزنم  هدزناپ 

فقوت اج  نآ  رد  و  دـیدرگ . راپـسهر  لتاقم  ینب  رـصق  هاگلزنم  تمـس  هب  ریزگان  ناوراک  ناـیاپ . هب  ور  اـه  کـشم  بآ  دوب و  نازوس  اوه 
رد وا  داتفا و  هار  هب  ناوراک  تفر . باوخ  هب  درب و  هانپ  یتخرد  هیاس  هب  یگتسخ ، تدش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  درک .
اب ماجنارس  تفر . یم  ار  دوخ  هار  نانچ  مه  انتعا  یب  ناوراک  یلو  داد ، ربخ  نابراس  هب  دش و  هجوتم  هار  هنایم  رد  شرهاوخ  دنام . اج  نابایب 

. دناسرب ناوراک  هب  ار  وا  ات  دنداتسرف  كرتخد  یپ  رد  ار  یسک  رهاوخ ، نیا  ناوارف  سامتلا 
يارب يراچان ، يور  زا  دیدش و  یگنـسرگ  لیلد  هب  مرح  لها  دندوب . راک  لوغـشم  شنارگراک  هک  دیـسر  یندعم  هب  ناوراک  هار ، همادا  رد 

، لحم نآ  رد  دـندنار . اـج  نآ  زا  ار  ناوناـب  ازـسان ، یلدگنـس و  اـب  ناـنآ  یلو  دـندرک ، هعجارم  ناـنآ  هب  اذـغ  بآ و  يرادـقم  تساوخرد 
1. دنراپس یم  كاخ  هب  اج  نامه  رد  ار  هتفکشن  لفط  هک  دوش  یم  طقس  نسحم  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانز  زا  یکی  كدوک 
رخسمت ازهتسا و  يارب  رهش  ناکدوک  دهد  یم  روتـسد  اج  نآ  رادنامرف  دنـسر ، یم  کبلعب  هنیک  قافن و  رپ  رهـش  هب  تیب  لها  هک  یماگنه 

2. دنور ناوراک  زاوشیپ  هب  ناریسا ،
دنروآ و یم  نوریب  اه  هچقودنص  لخاد  زا  ار  اهرس  لدگنـس ، نانابراس  دسر . یم  ینارـصن  یبهار  رید  کیدزن  هب  ناوراک  یتعاس ، زا  سپ 
3. دننک یم  ینادرگ  هلایپ  حبص  ات  دنرتسگ و  یم  یتسم  طاسب  اذغ و  هرفس  هنسرگ ، ناکدوک  نامشچ  ربارب  رد  سپس  دننک . یم  اه  هزین  رب 

لحاس یب  ياـیرد  زا  يا  هشوگ  همه ، نیا  دـنداد . یم  رازآ  ار  موصعم  ِناـکدوک  ناـنز و  ناـنابراس ، دومیپ و  یم  هار  هنوگ  نیمه  ناوراـک 
یم راظتنا  ار  يا  هظحل  هرامه  وا  درک . یم  اـشامت  شموصعم  نامـشچ  هدروخ  ناراـب  هرجنپ  تشپ  زا  ار  نآ  هک  دوب  هلاـس  هس  یلفط  هودـنا 

. دنک نامرد  ردپ  يدیشروخ  هرهچ  رادید  زا  يا  هعرج  اب  ار  شکچوک  لد  ياهدرد  یتخس  ات  دیشک 
ص 239. مومهملا ، سفن   . 1

ص 127. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 2
ص 125. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 3

ماش رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تافو  مراهچ : لصف 

خیرات رذگرد  ماش 

تمس رد  نآ  نتفرگ  رارق  يراذگ ، مان  نیا  لیلد  تسا و  لامـش  يانعم  هب  ماش  هک  نیا  تسخن  دنا . هدناوخ  مان  نیا  هب  تهج  ود  زا  ار  ماش 
رارق هلبق  تسار  تمـس  رد  هک  تسا  هدـش  يراذـگ  ماـن  مسا ، نیا  هب  تهج  نآ  زا  تسار  ياـنعم  هب  نمی  هک  ناـنچ  مه  تسا . هلبق  لاـمش 

ماـگنه درک و  یم  تموـکح  نیمزرـس  نآ  رب  حوـن  نب  ماـس  هک : تسا  نآ  دـنا  هتفگ  ماـش  يراذـگ  ماـن  يارب  هک  زین  يرگید  تـلع  دراد .
1. تسا هدش  لیدبت  ماش  هب  یبرع ، هب  هژاو  نآ  ندنادرگرب 

یناهج گنج  زا  سپ  هک  دش  یم  ندرا  زا  ییاه  شخب  نیطسلف و  نانبل ، هیروس ، ینونک  ياهروشک  لماش  ناتساب  نارود  رد  نیمزرـس  نیا 
. دمآرد ینونک  ياهروشک  تروص  هب  هسنارف ، ناتسلگنا و  نکفا  هقرفت  ياه  تسایس  يروشک و  ياه  يدنب  میسقت  یپ  رد  لوا و 

رد یبرغ  یقرـش و  مور  شخب  ود  هب  مور  تلود  هیزجت  زا  سپ  هک  دروآرد  دوخ  ریخـست  هب  ار  ماش  يدـالیم ، لاس 63  رد  مور  يروتارپما 
دـش و گنر  مک  جـیردت  هب  ماـش  رب  سنازیب  هرطیـس  هتبلا  دـیدرگ . سنازیب )  ) یقرـش مور  يروتارپما  ورملق  وزج  ماـش  يدـالیم ، لاس 395 

2. داتفا ناناملسم  تسد  هب  يدالیم  متفه  نرق  رد  ماجنارس 
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رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ددرگ . یم  زاب  قشمد  حتف  زا  شیپ  ياه  لاس  هب  مالسا ، خیرات  اب  نیمزرـس  نیا  صاخ  ياهدنویپ  هشیر 
بلاطوبا يارب  يدادیور  هدیسرن ، دصقم  هب  زونه  یلو  درک ، رفس  نیمزرـس  نآ  هب  بلاطوبا ، شیومع ، هارمه  هب  یناوج  یناوجون و  نارود 

هرابرد يرـصب  بهار  يریُحب ، هک  دوب  يربخ  دادـیور ، نآ  ددرگ . زاب  هکم  هب  دزاس و  اـهر  هراـک  همین  ار  شرفـس  دـش  روبجم  هک  داد  خر 
رفس نیمود   3. تشاد رذحرب  نامزلارخآ ، ربمایپ  هب  نایدوهی  ندـناسر  دـنزگ  رطخ  زا  ار  وا  داد و  بلاطوبا  هب  هلاس  هدزاود  دـمحم  يربمایپ 

هدـهع رب  ار  هجیدـخ  ترـضح  يراجت  ناوراک  یتسرپرـس  رفـس ، نیا  رد  ناشیا  تفرگ . ماجنا  شا  یگلاس  رد 25  ماش  هب  دّمحم  ترـضح 
4. تشگزاب زین  یبوخ  دوس  اب  تشاد و 

هب دمآرد و  ناناملسمریخست  هب  يدالیم ، متفه  نرق  همین  اب  ربارب  يرجه   14 لاس رد  ماش  برعلا ، هریزج  رد  مالسا  ياه  هیاپ  میکحت  زا  سپ 
ینب طوقـس  یپ  رد  خیرات و  نیا  رد  دوب . هیما  ینب  تموکح  تختیاپ  يرجه ، لاس 132  ات  يرجه  لاس 40  زا  ماش  تسویپ . یمالسا  ورملق 

مالعا تختیاپ  ناونع  هب  دادغب  وداد  تسد  زا  ار  شا  هتـشذگ  رابتعا  ماش  تفریذـپ ، ماجنا  نایناریا  ینابیتشپ  اب  نایـسابع و  تسد  هب  هک  هیما 
5. دیدرگ

ص 22. ییاوشیپ ، يدهم  اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش   . 1
ص 185. پاچ 1365 ، اهروشک ، یسانشاتیگ   . 2

ص 27. یمومع ، طسوتم  شزومآ  مراهچ  لاس  مالسا ، خیرات   . 3
ص 156. ج 1 ، یناحبس ، رفعج  تیدبا ، غورف   . 4

ص 19. اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش   . 5

هنهک ياه  هدقُع  هاگتساخ  ماش ؛

؛ دـیآ یم  رامـش  هب  مالـسا  نانمـشد  يزرو  هنیک  ياه  هاگتـساخ  نیرت  نهک  زا  مالـسا و  ردـص  هرطاخرپ  ياه  نیمزرـس  زا  یکی  ماش  رهش 
. تسا هیواعم  نایفسوبا و  هیما ، ینعی  مالسا  نانمشد  نیرت  تخسرس  نطو  هک  ینیمزرس 

یم هنابز  شدـیلپ  دوجو  رد   1 مـشاه شیومع ، زا  هک  یتداـسح  شتآ  رثا  رد  هّیما  هک  دوـش  یم  زاـغآ  یناـمز  زا  يزوـت  هنیک  نیا  ناتـساد 
لمع هب  مشاه  ندرک  ماندب  يارب  هک  يدایز  ياه  ینکشراک  اه و  ششوک  دوجو  اب  لاح و  نیا  اب  درک . یم  ینمشد  يو  اب  هشیمه  دیـشک ،

نانهاک شیپ  اـت  درک  راداو  ار  شیومع  هیما ، ماجنارـس  دـش . یم  هدوزفا  مدرم ، ناـیم  رد  مشاـه  یگرزب  تّزع و  رب  زور  هب  زور  دروآ ، یم 
رب هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  مشاه  يراوگرزب  دنریگ . تسد  هب  ار  هلیبق  روما  مامز  دنتفرگ ، رارق  نانآ  نیـسحت  دروم  مادک  ره  دـنور و  برع 

نیا هدنزاب  سک  ره  هک  دراذگ  یم  طرـش  هّیما  دریذپ و  یم  ار  شداهنـشیپ  ور ، نیا  زا  دشاب . هتـشاد  يریگرد  شا  هدازردارب  اب  تردـق  رس 
. دنک ینابرق  جح  ياهزور  رد  مشچ  هایس  رتش  دص  هلاس ، ره  دور و  نوریب  هکم  زا  دیاب  دش ، درس  گنج 

. دوش یم  هدنرب  مشاه  تباقر ، یمـسر  زاغآ  نودـب  دـیاشگ و  یم  يو  حدـم  هب  نابز  دـنیب ، یم  ار  مشاه  هک  نیمه  نهاک  قافتا ، نسح  زا 
ینب هداوناخ  ود  نایم  ینمـشد  هقرج  نیتسخن  اج  نیا  دـیوگ و  كرت  ماش  يوس  هب  ار  هکم  نیگنـس ، یتمارغ  تخادرپ  اـب  راـچان  هب  زین  هیما 

تیانج شیادیپ  ببـس  دـبای و  یم  همادا  مالـسا  روهظ  زا  سپ  لاس  ات 130  هک  تداـسح  ینمـشد و  دوش . یم  رو  هلعـش  مشاـه  ینب  هیما و 
. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  خیرات  ياه  هحفص  نیرت  هایس  هک  ددرگ  یم  ییاه 

یم نشور  مشاه  نادناخ  هب  تبسن  ار  هیما  ینب  هنیک  ندوب  راد  هشیر  هک  نیا  رب  نوزفا  تفرگ ، لکش  تداسح  يور  زا  زور  نآ  هک  یتباقر 
، موب زرم و  نیا  یلاها  اب  نایوما  هنیرید  طباور  هک  دوش  یم  راکشآ  نینچ  مه  دنک . یم  نییبت  ماش  نیمزرـس  رد  ار  نایوما  ذوفن  للع  دزاس ،

2. تسا هتخاس  مهارف  هقطنم  نیا  رد  هیما  ینب  تموکح  يریگ  لکش  يارب  ار  هنیمز 
نایوما ياه  گنج  تسادیوه . یبوخ  هب  موصعم  نایاوشیپ  نیتسخن  یناگدنز  نارود  رد  نایوما  هنیک  یلهاج و  هدقع  زا  یگرزب  ياه  هگر 
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ماما تیب  لها  تراسا  البرک ، شارخلد  هثداح  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  مومـسم  ندب  ندرک  نارابریت  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اب 
نیسح ماما  كرابم  نادند  بل و  رب  ندز  بوچ  اب  سلجم  رد  زین  دیزی  تسا . هتفرگ  همشچرس  هنهک  ِضغب  نامه  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 

: دراد یمرب  هدرپ  نینچ  هلاس  نیدنچ  یضغب  زا  دنک و  یم  ییاشگ  هدقع  مالسلا ،  هیلع 
هک دندیشک  یم  دایرف  يداش  زا  لاح  نآرد  دندید و  یم  ار  جرزخ  هلیبق  يراز  زجع و  دندش ، هتـشک  ردب  گنج  رد  هک  مناردپ  شاک ! يا 
زا دش . یم  لزان  نامـسآ  زا  ییحو  هن  دـمآ و  یم  ناشیارب  يربخ  هن  هنرگ  دـندرک و  يزاب  تنطلـس  اب  مشاه  ینب  دـیزی »! يا  دازیرم  تسد  »

3. مریگن ماقتنا  شنادنزرف  زا  داد ، ماجنا  دمحم  هچ  نآ  رطاخ  هب  رگا  مشابن  شیوخ  نامدود 
 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مود  دج   . 1

. شنیزگ اب  ص 41  مالسا ، ربمایپ  یناگدنززا  ییاهزارف  زا : هتفرگرب   . 2
ص 495. البرک ، هصق   . 3

ماش هب  دورو 

مهمحر يرهطم  دیهـش  یلو  دنا ، هدش  ماش  دراو  رفـص  هام  لوا  زور  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناسیون  خیرات  رتشیب 
1. دناد یم  رفص  هام  مود  زور  قشمد ، هب  ار  ناریسا  دورو  خیرات  هللا 

هتفرگ وخ  یحو  نادـناخ  هیلع  هیما  ینب  ءوس  تاغیلبت  اه و  هعیاش  اب  نآ  یلاها  دوب و  هیواعم  تنطلـس  هرطیـس  ریز  لاس  لهچ  ماـش  نیمزرس 
. دندنار یم  مکح  نانآ  رب  دیزی  شدساف  رسپ  هیواعم و  نوچ  مه  یقساف  نانارمکح  دندوب ، هدیورگ  مالسا  هب  نایماش  هک  يزور  زا  دندوب .
، هیواعم هک  اج  نآ  ات  دندوب . ریوزت  داسف و  رـسارس  یتموکح  ناگتفای  تیبرت  نانآ  دوب و  هدیـسر  ثرا  هب  هیما  ینب  زا  نانآ  مالـسا  عقاو ، رد 

مدرم نآ  لد  رب  قافن  ییورود و  زا  يا  هدرپ  نانچ  دناروش و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هیلع  نیفـص  گنج  رد  ار  نانآ  زا  رفن  رازهدص 
. دنداد یم  مانشد  اهربنم  يالاب  رد  شنادنزرف  وا و  هب  اه  لاس  دنتسناد و  لتقلا  بجاو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنکفا 

یم دراو  رهش  هزاورد  نیرت  غولـش  زا  ار  نانآ  دنوش . یم  هنیک  قافن و  روشک  تختیاپ  ماش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یطیارـش ، نینچ  اب 
هدیـشوپ ون  ياه  سابل  مدرم  تسا و  هدش  مالعا  یمومع  يداش  رهـش ، رد  تسا . دـنلب  يداشو  هلهله  هب  مدرم  يادـص  هک  یلاح  رد  دـننک ؛

، مالـسلا مهیلع  تیب  لها  لد  ندنازوس  يارب  دنرذگ . یم  اه ، یغولـش  نایم  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناریـسا  ودننز  یم  فد  نانز  دـنا .
نیـسح ماما  سدقم  رـس  اه ، لقن  یـضعب  ربانب  دنک و  یم  هولج  البرک  رادـملع  رـس  همه ، زا  رتولج  دـنرب . یم  اه  لمحم  شیپاشیپ  ار  اهرس 

مه رب  ار  مدرم  شیع  دسانشن و  ار  نانآ  نارادتسود ، زا  یسک  دنتفیب و  هابتشا  هب  مدرم  ات  دننک  یم  دراو  اه  لمحم  رس  تشپ  ار  مالسلا  هیلع 
دیلقت وا  زا  دنتسه ، يراگنلو  ینارسوه و  تسم  هک  مدرم  دنز و  یم  گنس  ترضح  هدیرب  رس  هب  ینزریپ  دوش ؛ یم  عورش  اه  یکاته  دنزن .

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   2. دننک یم 
نایم زا  ار  ام  هنایزات ، ین و  بعک  اب  ناـنابراس  دوب : هقباـس  یب  ناـیاپ  اـت  يریـسا  زاـغآ  زا  هک  دـندروآ  دراو  اـم  رب  تبیـصم  تفه  ماـش  رد 

اه هزین  يالاب  زا  اهرـس  یهاگ  دندناخرچ . یم  اوه  رد  ار  ناشیاه  هزین  دندرک و  یم  يزاب  اهرـس  اب  ناراد  هزین  دـندنراذگ . برطم  تیعمج 
. داتفا یم  اه  بکرم  مدرم و  ياپ  تسد و  ریز  نیمز و  يور 

اب ار  میاه  تسد  نوچ  داتفا و  ما  همامع  يور  نآ  زا  يا  هکت  هک  دنتخیر  یم  غاد  رتسکاخ  شتآ و  ام  رس  يور  اه  ماب  يالاب  زا  یماش  نانز 
. دیسر مرس  هب  شتآ  تخوس و  ما  همامع  دندوب ، هتسب  مندرگ  هب  ریجنز 

مه هب  بانط  هتـشر  کی  اب  ار  ام  دیـشکب »! ار  اه  ناملـسمان  نیا   » دنتفگ یم  دندینادرگ و  یم  اه  هچوک  رد  ار  ام  بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا 
ماقتنا دنتسه ، امش  نادنزرف  ناردپ و  نالتاق  اه  نیا  دنتفگ : یم  نانآ  هب  دندنراذگ و  یم  نایحیسم  نایدوهی و  هناخ  زیلهد  زا  دندوب و  هتسب 

. دندرک باترپ  بوچ  گنس و  ام  يوس  هب  نانآ  یگمه  هظحل  نیا  رد  دیریگب ! ار  ناتدوخ 
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اهزور هک  دنداد  ياج  يا  هبارخ  رد  ار  ام  نینچ  مه  دنداد . رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  ام  دندرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  ام  نآ ، رب  نوزفا 
3. میتشادن شیاسآ  امرس  زا  اه  بش  امرگ و  زا 

ص 177. ج 1 ، يرهطم ، یضترم  ینیسح ، هسامح   . 1
صص 484 و 487. البرک ، هصق  زا : تشادرب   . 2

ص 460. دمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 412 ، ادهشلا ، هرکذت   . 3

! يزوریپ نودب  یحتف 

یم دوخ  يا  هعرج  هک  تسا  ینومیم  شا ، هلایپ  مه  هک  یهاـشداپ  تسا ؛ هتـسشن  راـظتنا  هب  ار  هدازآ  یناریـسا  دورو  راـسگ ، یم  یهاـشداپ 
نفک و لسغ و  مسارم  وا  يارب  دـنک و  یم  مالعا  یمومع  يازع  رهـش  رد  زین  نومیم  نآ  ندرم  ماـگنه  دـهد . یم  وا  هب  يا  هعرج  دـشون و 

1. دوب هداد  صاصتخا  ناناوخ  هزاوآ  نارگ و  شمار  هب  ار  لاملا  تیب  دوب و  رایشُه  رتمک  هک  یهاشداپ  دراد . یم  اپرب  نفد 
يادـص بَرَع ،  ) تشادرب گناب  یغالک  ماگنه ، نیا  رد  دـنک . اشامت  ار  نامدرم  يداش  ناوراک و  عضو  اـت  دور  یم  شخاـک  يـالاب  دـیزی 

: دناوخ نومضم  نیا  هب  يرعش  دیزی  و  دریگ ) یم  دب  لاف  هب  ار  غالک 
. دراد یمرب  گناب  غالک  تفاتب ، نوریج  رصق  جرب  رب  اهرس  رون  هک  یتقو 

2. متفرگ دمحم  زا  ار  مبلط  مدرک و  ار  مدوخ  راک  نم  يراینرب ، ای  يرآرب  گناب  وت  میوگ : یم  نآ  هب  مه  نم 
هک دندرک  دراو  باتفآ  عولط  ماگنه  ار  ناوراک  یلو  دوبن ، يدایز  هلصاف  دیزی  خاک  ات  ناریـسا ـ  دورو  لحم  تاعاس ـ  هزاورد  زا  هک  نیا  اب 

3. دوب بورغ  لاح  رد  دیشروخ  دیزی ، خاک  هب  ندیسر  ماگنه 
یم بارـش  دوب و  هدیـشوپ  ون  ياه  سابل  دیزی  دندش . دیزی  سلجم  دراو  دندوب ، هدش  هتـسب  مه  هب  نامـسیر  اب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

نخس زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالسلااهیلع و  بنیز  نتشادزاب  يارب  دوب و  هتـشاذگ  الط  زا  یتشت  نایم  ار  ترـضح  هدیرب  رـس  وا  دیـشون .
هیلع داجـس  ماما  هدنبوک  نانخـس  هک  دوب  هتـشذگن  یتعاس  لاح  نیا  اب  دز . یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كانبات  هرهچ  هب  بوچ  اب  نتفگ ،
دیزی ور ، نیا  زا  دییارگ . یخلت  هب  يزوریپ  معط  هک  دروآ  راب  هب  نایدیزی  دـیزی و  يارب  ییاوسر  نانچ  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و 

. تخاس ماش  هبارخ  هناور  ار  عافد  یب  ناریسا  شا ، هتفر  داب  رب  تبیه  نداد  ناشن  يارب 
. صاوخلا ةرکذت  زا : هتفرگرب  ص 68 ، ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

ص 56. يدور ، ناجنز  يوسوم  یبتجمدیس  البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 2
ص 449. صدمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 410 ، ادهشلا ، هرکذت   . 3

ارس نامهم  يا  هناریو 

، تشادرب هدرپ  اروشاع  زور  هعجاف  زا  دـیزی ، سلجم  رد  دوخ  هزاوآ  دـنلب  هوکـشرپ و  هبطخ  اب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
بنیز هنارگ  نشور  نانخـس  تشگ . رادـیدپ  مدرم  رد  یـشورخ  شوج و  دـمآ و  دوـخ  هب  یکدـنا  هدوـلآ ، باوـخ  لـفاغ و  ياـه  نادـجو 

ار تقیقح  يا  هزادنا  ات  سلجم ، نارضاح  داهن و  انب  اه  نهذ  رد  ار  البرک  هثداح  رد  رکفت  ساسا  مالسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  مالـسلااهیلع و 
. دنتفایرد

كرت نآ  راوید  تشادن و  یفقـس  هک  داد  ياج  يا  هبارخ  رد  دنار و  نوریب  خاک  زا  ار  ناگدازآ  شرابرد ، ناماسبان  عاضوا  ندید  اب  دـیزی 
نآ رد  امرس  زوس  زا  اه  بش  وامرگ  تدش  زا  اهزور  دوش . بارخ  ناشرـس  رب  راوید  دندیـسرت  یم  تیب  لها  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هتـشادرب 
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1. درک یم  دیدهت  ار  اه  نآ  ناگدنرد  رطخ  یگنسرگ و  یگنشت و  دنتشادن و  باوخ  هبارخ 
لاس 61 ياروشاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  تسا ، هدمآ  لمع  هب  اروشاع  عیاقو  خـیرات  هنیمز  رد  هک  یـشهوژپ  ساسارب 

لوا رد  هک  ماش  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  ندروآ  باسح  هب  اب  تسا . هدوب  ربارب  یـسمش  لاس 50  هامرهم  مکی  تسیب و  اـب  يرجه ،
هک تسا  یعیبطو  دـنا  هدوب  ماش  رد  رذآ  لیاوا  ای  هام  نابآرخاوامالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  میریگ  یم  هجیتن  تسا ، هدوب  لاس  نامه  رفص 

2. تسا هتشگ  یم  نانآ  رازآ  بجوم  اه  هام  نیا  رد  اوه  يدرس 
هرهچ زا  دنتخاس و  یم  هاگآ  البرک  عیاجف  زا  ار  مدرم  هنوگ  نیا  دنتخادرپ و  یم  اه  تبیصم  رب  هیرگ  يرادازع و  هب  اهزور  رادازع ، ناریـسا 

هیلع نیسح  ماما  تیب  لها  داد  روتسد  دیزی  : » دسیون یم  هللا  مهمحر  قودص  خیـش  دنتـشاد . یمرب  هدرپ  كانلوه ، عیاجف  نآ  نالماع  هیرک 
هنوگ هب  امرـس ؛ زا  هن  دندوب و  ناما  رد  امرگ  زا  هن  اج  نآ  رد  اه  نآ  دننک . ینادنز  يا  هبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هارمه  ار  مالـسلا 

3 .« دوب هتخادنا  تسوپ  ناشیاه  تروص  اوه ، يامرس  امرگ و  لحم و  نآ  ندوب  بسانمان  رثا  رب  هک  يا 
زور ره  دندوب ، هنـسرگ  هک  یلاح  رد  نانآ  دندروخ . یم  مشچ  هب  یمولظم  ناکدوک  متـس ، ریجنز  زا  هدش  اهر  ناوناب  ِهودنا  هلان و  نایم  رد 
هناخ هب  هقوذآ  اب  دـندوب و  هتفرگ  ار  ناشناکدوک  تسد  هک  ار  ماش  مدرم  دندیـشک و  یم  فص  هبارخ  رد  يولج  هنهک  ياه  سابل  اب  رـصع 
هناخ ام  رگم  همع ! : » دندیسرپ یم  ودنتفرگ  یم  ار  همع  ناماد  دندیشک . یم  ترسح  هآ  دندرک و  یم  اشامت  هنابیرغ  دنتـشگ ، یمرب  ناشیاه 

! منازیزع ارچ  : » دومرف یم  نانآ  هدید  مغ  کچوک و  لد  يالـست  يارب  زین  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دنتـسه »؟ اجک  ام  ناردپ  میرادن ؟
4 «. دنا هتفر  رفس  هب  ناتناردپ  تسا و  هنیدم  امش  هناخ 

ص 412. ءادهشلا ، هرکذت   . 1
ص 41. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 2

ثیدح 4. سلجم 31 ، قودص ، خیش  یلاما ،  . 3
ص 66. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 4

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نابز  زا  ماش  هبارخ 

! میدیدن هک  ییاه  تبیـصم  اه و  جنر  هچ  ماش ، هبارخ  رد  نامتراسا  تدـم  رد  : » دـیامرف یم  ماش  هناریو  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
گید داد : خـساپ  تسیچ ؟ گـید  نیا  رد  همع ! مدیـسرپ : تسا . هدراذـگ  شتآ  يور  ار  یگید  مالـسلااهیلع  بنیز  ما  هـمع  مدـید  يزور 

نیا اب  ات  مزپب  اذغ  ناشیارب  مهاوخ  یم  هک  مدرک  دومناو  منک ، تکاس  ار  نانآ  هک  نیا  يارب  دنا ، هنـسرگ  ناکدوک  نوچ  یلو  تسا ، یلاخ 
.« منک باوخ  ار  نانآ  هناهب 

محر هب  ماش  نانز  لد  هک  اج  نآ  ات  دندرک  یم  هلان  یگنسرگ  زا  دندمآ و  یم  ترضح  شیپ  هتسویپ  هنـسرگ  ناکدوک  هک  تسا  هدش  لقن 
ماما رـس  یتقو  هک  تسا  هدمآ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تافو  بش  ياهدادـیور  رد   1. دـندروآ یم  اذـغ  بآ و  نانآ  يارب  دـمآ و  یم 
هیقر ترضح  دندروآ ، مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  شیپ  دندوب ، هدیناشوپ  ار  نآ  يور  هتـشاذگ و  یقبط  نورد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

2. دناسر یم  ار  ناکدوک  یگنسرگ  تدش  تیعضو ، نیا  دنا . هدروآ  اذغ  وا  يارب  هک  تشادنپ  تسخن  مالسلااهیلع 
: تسا هدومرف  لحم  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار ام  اه  نیا  تفگ : هدروخ  كرت  ياهراوید  روجان و  عضو  ندید  اب  نانآ  زا  یکی  دنداد ، ياج  هناریو  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتقو 
ار اه  نیا  دنتفگ : مه  هب  یمور  نابز  هب  هبارخ  نانابساپ  دنـشکب . ار  ام  دوش و  بارخ  نامرـس  رب  اهراوید  نیا  ات  دنا  هداد  ياج  هبارخ  نیا  رد 

نیسحلا نب  یلع  تشک . دنهاوخ  دیشک و  دنهاوخ  نوریب  ار  اه  نآ  ادرف  هک  نآ  اب  دنسرت  یم  ناشرس  رب  اهراوید  ندش  بارخ  زا  هک  دینیبب 
3 .« تسناد یمن  یمور  نابز  هبارخ  لها  زا  کی  چیه  نم ، زج  دومرف : مالسلا  هیلع 
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امرگ و امرس و  تدش  زا  ناکدوک  زا  نت  ُهن  تسا  هدمآ  خیرات  ياه  باتک  یضعب  رد  دوب . امرف  مکح  یکانفـسا  عضو  نینچ  ماش  هبارخ  رد 
4. دوب مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  اه  نآ  نیمهن  هک  دنتخاب  ناج  هبارخ  رد  یگنسرگ 

ص 43. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 187 ، ج 3 ، ۀعیرشلا ، نیحایر   . 1
ص 170. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

ص 95. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 3
ص 229. یناسارخ ، مشاهالم  خیراوتلا ، بختنم   . 4

هبارخ لها  رب  نایماش  محرت 

زا یکی  تفایرد  تشذگ ، یم  هبارخ  يولج  زا  هک  ینز  يزور  دندرک . یم  مّحرت  نانآ  هب  هبارخ ، ِناکدوک  راب  تقر  عضو  ندید  اب  نایماش 
وت ریسا ! يا  : » درک ضرع  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  دروآ و  یبآ  فرظ  تفر و  گنرد  یب  نز  دنک . یم  هیرگ  یگنـشت  زا  ناکدوک 

ياـه هتـساوخ  ناـمیتی ، هب  ندرک  تبحم  اریز  منک ؛ باریـس  مدوخ  تسد  اـب  ار  كدوک  نیا  نم  یهد  هزاـجا  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار 
«. دروآرب زین  ارم  تجاح  دنوادخ  راک  نیا  اب  دیاش  دنک . یم  هدروآرب  ار  ناسنا 

یلو مدوب ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رازگ  تمدخ  ما ، یناوج  نارود  رد  نم  : » تفگ يراد »؟ یتجاح  هچ  : » دیسرپ بنیز  ترضح 
یب شنادـنزرف  وا و  زا  هک  تسا  اه  تدـم  مدروآرد  رـس  رهـش  نیا  زا  تخاس و  رود  ناشیا  يراک  تمدـخ  هنیدـم و  زا  ارم  هنامز  شخرچ 

ار وا  نادـنزرف  هدـش ، مه  راب  کی  يارب  یتح  هک  ما  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  ما . هدوب  اه  نآ  اـب  ما و  هدـید  ار  وا  نادـنزرف  یکدوک  نم  مربخ .
هداوناخ نآ  تمدـخ  هب  رگید  راب  دروآرب و  ارم  تجاح  يزاون ، میتی  نیا  هطـساو  هب  ادـخ  دـیاش  مشاب . ناـشرازگ  تمدـخ  منک و  تراـیز 

«. مشاب نانآ  رضحم  رد  ار  رمع  هیقب  میآرد و 
هدروآرب وت  تجاح  ادخ ! زینک  يا  : » دومرف دیشک و  شدرد  رپ  هنیس  زا  كانزوس  یهآ  دینش ، ار  نانخس  نیا  ات  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

، ینیب یم  هک  زین  ناکدوک  نیا  تسا . نیـسح  مردارب  رـس  تسا ، نازیوآ  دیزی  رـصق  يالاب  زا  هک  رـس  نآ  ما و  همطاف  رتخد  بنیز  نم ، دش .
«. تسا هتسشن  ناشراسخر  رب  يریسا  یمیتی و  رابغ  درگ و  هنوگ  نیا  تسا و  هدش  هاتوک  ناشرس  زا  ردپ  هیاس  تسا  یتدم  هک  دنیوا  نامیتی 

ترضح نخـس  هک  نیمه  تسیرگن . یم  ناکدوک  وا و  هب  هریخ  هریخ  داد و  یم  شوگ  مالـسلااهیلع  بنیز  نانخـس  هب  یتفگـش ، اب  نز  نآ 
رد هبارخ  لها  اـب  تخادرپ و  يراز  هلاـن و  هب  دـمآ ، شوه  هب  یتقو  داـتفا . نیمز  يور  شوهیب  دیـشک و  يداـیرف  یتحاراـن  زا  تفاـی ، ناـیاپ 

مهیلع تیب  لها  يریـسا  جـنر  البرک و  نادیهـش  رب  يراز  نویـش و  رد  ار  شرمع  یقاب  نز  نآ  تشگ . هلان  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گوس 
1. تسویپ قح  تمحر  هب  هک  نیا  ات  دینارذگمالسلا ،

ص 167. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ص 188 ، ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر   . 1

انشآ میسن 

لد رد  ار  یحو  نادناخ  تبحم  هک  یـضعب  دوب . هتفرگ  مغ  رابغ  گنرین ، ِهایـس  رهـش  زا  يا  هناریو  رد  کنیا  هتـساخرب و  هنیدـم  زا  یمیـسن 
. دوب رماع  نب  نمحرلادبع  رتخد  دیزی ، نز  دنه ؛ نانیا ، زا  یکی  دنتفکش . یم  دنتفرگ و  یم  رارق  میسن  نیا  ریسم  رد  دنتشاد ،

مالـسلااهیلع و ارهز  ترـضح  تمدـخ  هب  اـج  ناـمه  دـنام و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هناـخ  رد  وا  تـفر ، اـیند  زا  دـنه  ردـپ  یتـقو 
وا هچ  ره  دیدرگ و  جلف  يرامیب ، کی  رثا  رب  یکدوک  نارود  رد  يو  هک  تسا  هدش  لقن  دمآرد . مالسلااهیلع  بنیز  موثلک و  ما  شنارتخد 
زا ار  شیافـش  دنتـشگ و  لسوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تماما ، لالز  همـشچرس  هب  ماجنارـس  تشادن . يا  هدیاف  دـندرک ، نامرد  ار 
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رپ ار  یفرظ  ترضح  دمآ ، لاسدرخ  ِنیسح  یتقو  دیایب . مالسلا ـ  هیلع  نیسح  نایعیش ـ  ياه  لد  بیبط  دومرف  ترضح  دنتساوخ . ترـضح 
نآ زا  يو  یتدـم ، زا  سپ  دیـشاپ . دـنه  ندـب  هب  ار  بآ  سپـس  دـنزب . بآ  لـخاد  ار  شتـسد  اـت  دومرف  شا  هشوگ  رگج  هب  درک و  بآ  زا 

. تفای تاجن  هدننک  كاله  يرامیب 
. دـنک ادا  هداوناخ  نیا  هب  ار  دوخ  نید  ات  تشگ  لوغـشم  تمدـخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  تمارک  نیا  هنارکـش  هب  دـنه 

شرورپ مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رضحم  رد  دنه  دنتشادرب . تسد  تیدوهی  نییآ  زا  دندروآ و  مالـسا  هزجعم ، نیا  ندید  اب  زین  وا  هداوناخ 
تیب لها  وا و  نایم  زور ، نآ  زا  دروآرد . دـیزی  دوخ  رـسپ  جاودزا  هب  ار  يو  هیواعم ، هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  نیا  ات  تفای 

. درک رادید  شا  یعقاو  ناگدربلد  اب  ماش  هبارخ  رد  اه ، تدم  زا  سپ  هک  نآ  ات  داتفا  ییادجمالسلا  مهیلع 
ياه يداش  هب  زین  نارگید  دنتخانـش و  یمن  ار  نانآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  ناریـسا ، نتـسناد  یجراخ  لـیلد  هب  تسا  ینتفگ 

رد ار  ریـسا  یعمج  تفگ : وا  هب  دنه  ِنازینک  زا  یکی  هبارخ ، هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  زا  سپ  دـندوب . مرگرـس  دوخ  نیگنن  چوپ و 
روتـسد دیـشوپ و  یتمیق  نارگ  ياه  سابل  تفریذپ و  دـنه  میورب . نانآ  ياشامت  هب  حـیرفت  يارب  مه  ام  تسا  بوخ  دـنا ، هداد  ياج  هبارخ 

شرهاوخ هب  تخانش و  ار  يو  گنرد  یب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  دمآ ، هبارخ  هب  یتقو  دنروآ . وا  هارمه  ار  شـصوصخم  یلدنـص  داد 
وا زین  مالسلااهیلع  موثلک  ما  درک . یم  یگدنز  ام  اب  یتدم  هک  تسا  هّللادبع  رتخد  دنه  ام ، زینک  نیا  مرهاوخ ! تفگ : مالسلااهیلع  موثلک  ما 

؟ ینک یمن  دنلب  ار  ترس  ارچ  نز ! يا  تفگ : درک و  ور  مالسلااهیلع  بنیز  هب  تشگ و  هجوتم  دنه  تخادنا . نییاپ  ار  شرس  تخانش و  ار 
. دادن یخساپ  مالسلااهیلع  بنیز 

؟ دیتسه رهش  مادک  زا  امش   ـ
! هنیدم  ـ

! هنیدم مدرم  رب  ادخ  مالس  تفگ : دمآ و  رت  کیدزن  تساخرب و  مارتحا  يور  زا  دش و  رت  قاتشم  دینش ، ار  هنیدم  مان  یتقو  دنه 
. مسرپب وت  زا  يا  هداوناخ  هرابرد  مهاوخ  یم  یسانش ؛ یم  ار  هنیدم  لها  ایآ  نز ! يا 

. سرپب یهاوخ  یم  هچ  ره  يرآ !  ـ
. ما هدوب  نانآ  زینک  یتدم  نم  مسرپب . یلع  هداوناخ  زا  مهاوخ  یم  تفگ : ولگ  رد  یضغب  اب  دز و  هقلح  دنه  نامشچ  رد  کشا 

؟ یتسه وا  تیب  لها  زا  کی  مادک  يایوج  دیسرپ : مالسلااهیلع  بنیز 
؟ يراد يربخ  نانآ  زا  ایآ  منادب . ار  موثلک  ما  بنیز و  شنارهاوخ ، نیسح و  لاوحا  مهاوخ  یم   ـ

ربخ هک  میرظتنم  میا و  هدرک  كرت  ار  نآ  هک  نادب  یسرپ ، یم  یلع  هناخ  زا  رگا  دنه ! يا  دومرف : تسیرگ و  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
زا رگا  تسوا . رـس  تسا ؛ نازیوآ  ترهوش  خاـک  راوید  هب  هک  هدـیرب  رـس  نآ  یـسرپ ، یم  نیـسح  زا  رگا  دـنربب . هناـخ  نآ  هب  ار  ناـمگرم 

هعطق هعطق  ار  ناشیاه  ندـب  دـندرک و  ادـج  ناشندـب  زا  رـس  هک  نادـب  یـسرپ ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ِنادـنزرف  رگید  ساـبع و  وا ، ناردارب 
نیـسح نامیتی  زین  ناـنیا  میا و  هدرک  نت  رب  يریـسا  ساـبل  هک  تسا  موثلک  ما  مرهاوخ ، نیا  مبنیز و  نم  یـسرپ ، یم  بنیز  زا  رگا  دـندرک .

. دنتسه مالسلا  هیلع 
! نیـسح میالوم  ياو  تفگ : تشادرب و  يراز  نویـش و  هب  رـس  داد ، یم  شوگ  یتفگـش  تقد و  هب  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  نانخـس  هک  دنه 

. مدید یمن  عضو  نیا  رد  ار  تناکدوک  نارهاوخ و  وت و  مدوب و  روک  شاک 
هب یتقو  تفر . شوه  زا  دـش و  يراج  شرـس  زا  نوخ  هک  دـیبوک  شرـس  رب  مکحم  تشادرب و  نیمز  زا  یگنـس  دیـشاپ و  رـس  رب  كاخ  وا 

لوسر رسپ  رس  هک  داب  وت  رب  نیرفن  دیزی ! يا  دز : دایرف  تفر و  دیزی  خاک  هب  هنهرب  ياپ  دیرد و  نابیرگ  دنکفارـس ، زا  باجح  دمآ ، شوه 
اهرظن زا  رود  تیارـس  مرح  رد  تدوخ  نانز  هک  یلاح  رد  يا ! هداد  رارق  مدرم  ياه  هاگن  لباقم  رد  ار  شتیب  لها  يا و  هدرک  ادج  ار  ادـخ 

! دیناشوپ ار  دنه  رس  دروآرد و  ار  شیابق  همیسآرس ، دیزی  دنتسه .
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ورف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ  هب  تبـسن  يرازآ  چیه  زا  هکداد  یم  ناشن  ار  نوعلم  دیزی  یمحر  یب  یلد و  گنـس  جوا  راک ، نیا 
دوب هدنارذگ  راگزور  يا  هلیبق  رد  وا  دوب . هدنکفا  اه  یتشز  اهداسف و  بادرگ  هب  ار  وا  یبلط ، ترـشع  اب  هارمه  دادبتـسا  دوب . هدرکن  راذگ 

هب دـیزی  تسا  دـقتعم  سنمال  يرنه  دـندوب . یحیـسم  شنایفارطا  ردام و  اریز  دوب ؛ مکاـح  نآ  رب  تیحیـسم  گـنهرف  موسر و  بادآ و  هک 
دایز نب  هّللادیبع  تیمکاح  یتح  تفرگ . یم  راک  هب  ار  ناملسم  ریغ  نارواشم  شرابرد ، رد  وا  دوب . هتفای  تیبرت  ماش  ياه  يروطـسن  تسد 

مالسا اه  نیا  همه  دوب . وا  ندرک  مرگرس  لوغشم  تشاد ، ندرگ  رب  یبیلص  هک  يرعاش  هشیمه  دوب . وا  مظعا  ریزو  سویژرـس ، هراشا  هب  زین 
1. داد یم  ناشن  ار  وا  يزیتس 

يرادازع البرک  ناگتشک  رب  زور  ره  دیشوپ و  هایس  سابل  تشگرب ؛ شا  یگدنز  قرو  مالـسلااهیلع ،  بنیز  ترـضح  اب  دنه  رادید  زا  سپ 
2. دنادرگ زاب  هنیدم  هب  ار  ناریسا  دش  روبجم  دیزی  اه ، يراوگوس  نیا  نتفرگ  الاب  هجیتن  رد  درک . یم 

ص 331. اروشاع ، روآ  مایپ   . 1
ص 259. مومهملا ، سفن   . 2

مالسلااهیلع هیقر  یگدنز  بش  نیسپاو 

مردپ نم  دیوگ : یم  نانک  هیرگ  وا  دزیخ . یمرب  باوخ  زا  ناشیرپ  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  شردپ  مالسلااهیلع  هیقر  ياه  بش  زا  یکی  رد 
يراز هیرگ و  هب  همه  دیدرگ و  رت  هزات  وا  هیرگ  زا  همه  غاد  دنتـسناوتن . دـننک ، تکاس  ار  وا  دنتـساوخ  هبارخ  لها  ردـق  ره  مهاوخ ! یم  ار 

. دنتخادرپ
یم ار  وا  تسا و  هدید  باوخ  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاسدرخ  رتخد  دنتفگ : تسا ؟ هدـش  ربخ  هچ  دندیـسرپ : هبارخ  نارومأم 

فعض و تدش  دنتـشاذگ . وا  يولج  دندناشوپ و  يا  هچراپ  اب  ار  نآ  يور  دنداهن و  یقبط  نورد  رد  ار  ترـضح  هدیرب  رـس  نانآ  دهاوخ .
نارومأـم مهاوخ . یم  ار  مردـپ  نم  متـساوخن ؛ اذـغ  هک  نم  تفگ : یم  درک و  یم  هیرگ  وا  دوب . هتخادـنا  مّهوت  هب  ار  كدوـک  یگنـسرگ ،

. تسا تردپ  نیا  دنتفگ :
: تفگ یم  هنازوسلد  دنابسچ و  هنیس  هب  ار  ردپ  هدیرب  رس  دز ، رانک  ار  شوپور  مالسلااهیلع  هیقر  یتقو 

؟ درک میتی  یلاسدرخ  نیا  رد  ارم  یـسک  هچ  دـیرب ؟ ار  تیولگ  ياه  گر  یـسک  هچ  درک ؟ نیگنر  ترـس  نوخ  اـب  ار  تتروص  یـسک  هچ 
! مدید یمن  ار  تنیگنر  نوخ  هب  نساحم  مدُرم و  یم  شاک  يا  دش ! یم  تیادف  مناج  شاک 

لد رب  رگید  یتبیـصم  تفرگ و  الاب  اه  هیرگ  يادـص  تشگ . شوماخ  هشیمه  يارب  شا  هلان  تفر و  شوه  زا  ات  درک  هیرگ  ردـق  نآ  سپس 
. دش يرپس  هصغ  اب  مغ ، هتشرف  هاتوک  یناگدنز  ِبش  نیسپاو  هنوگ  نیا  تسشن و  تیب  لها  رادغاد 

مجنپ رد  بش  راهچ  زا  سپ  دـمآ و  هناریو  نآ  هب  رفـص  لوا  زور  وا  دـندرپس . كاخ  هب  هبارخ  نامهرد  ار  شا  هدـید  متـس  موصعم و  ندـب 
1. دیشک رپ  شدیهش  ردپ  يوس  هب  يرجه ، لاس 61  رفص 

ص 171. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

یقشمد رهاط  نخس 

هیقر ترـضح  تافو  بش  هراـبرد  يو  درک . یم  مرگرـس  ییوگ  ناتـساد  رعـش و  اـب  ار  وا  اـه ، بش  دوب و  دـیزی  نیـشن  مه  یقـشمد  رهاـط 
هداتفا شپت  هب  مبلق  كانتشحو ، ياه  سوباک  ِسرت  زا  بشما  رهاط ! : » تفگ نم  هب  مدوب . دیزی  شیپ  نم  بش  نآ  : » دیوگ یم  مالـسلااهیلع 

زا متشاذگ و  وناز  يور  ار  شرـس  نم  نک .» فیرعت  میارب  ما ، هدرک  هتـشذگ  رد  نم  هک  یعیاجف  زا  راذگب و  تیوناز  يور  ار  مرـس  تسا .
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رد وا  دیآ . یم  هلان  نویـش و  يادـص  هبارخ ، زا  مدـید  ناهگان  تفر . باوخ  هب  یتعاس  زا  سپ  هک  نیا  ات  متفگ . وا  يارب  شهایـس  هتـشذگ 
بجعت اب  تشاد . رارق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  داتفا  ییالط  تشت  هب  مهاگن  هک  وا  ياـه  تیاـنج  هشیدـنا  رد  نم  دوب و  باوخ 

نیا هک  دنتسه  نم  ياه  هشوگرگج  نادنزرف و  نانیا ، ادنوادخ ! تفگ : دمآرد و  تکرح  هب  شیاه  بل  دزیر . یم  کشا  هدیرب ، رـس  مدید 
. دنور یم  ایند  زا  هنوگ 

خاک يـالاب  هب  مدرک و  اـهر  ار  دـیزی  دـش . يراـج  مکـشا  هاـگآدوخان  هک  داـتفا  ملد  رد  مغ  سرت و  زا  یتلاـح  مدـید ، ار  هرظنم  نیا  نوچ 
نانیـشن هبارخ  مدـید  مدرک ؛ هاگن  دوب ، خاک  رانک  هک  هبارخ  نورد  هب  ماب  يالاب  زا  دـش . یم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  هیرگ  يادـص  مدـمآرد .

هدش ربخ  هچ  مدیـسرپ  مدز و  ادص  ار  اه  نآ  زا  یکی  دننک . یم  هیرگ  تدـش  هب  دـنزیر و  یم  رـس  رب  كاخ  دـنا و  هتفرگ  ار  یکرتخد  ِرود 
یم ام  زا  ار  شردپ  هدیرپ و  باوخ  زا  نونکا  تسا و  هدید  باوخ  رد  ار  شردـپ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  تفگ : تسا ؟

. دهاوخ
یم هاگن  هدیرب  رـس  هب  بیجع ، یتلاح  اب  تسا و  هدش  هدز  باوخ  مه  وا  مدید  متـشگرب . دـیزی  شیپ  كاندرد ، هنحـص  نیا  ندـید  زا  سپ 

ار هیآ  نیا  تساخرب و  ییادن  هدیرب  رـس  زا  هرابود  دزرل . یم  دوخ  هب  دیاس و  یم  مه  رب  ار  شیاه  نادند  یتحاران ، سرت و  تدش  زا  ودنک 
: درک توالت 

1. نُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َيا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 
. دش دنهاوخ  لخاد  یهاگیاج  هچ  هب  هک  دیمهف  دنهاوخ  دندرک ، ملظ  هک  یناسک  يدوز  هب  و 

اب متفگ . وا  يارب  ار  نایرج  تساجک ؟ زا  هیرگ  يادص  نیا  دیسرپ : نم  زا  یتحاران  تلاح  نامه  رد  دوب ؛ هتـشگ  هریچ  دیزی  دوجو  رب  سرت 
یقبط نورد  ار  رـس  گنرد  یب  نانابهگن  دیروآ . دنب  ار  شیادص  دیربب و  دـیرب ؟ یمن  وا  دزن  ار  شردـپ  رـس  ارچ  دیـشک : دایرف  تینابـصع 

2 .« داد ناج  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ردپ  هدیرب  رس  ندید  اب  كرتخد  دندروآ . هبارخ  هب  دندراذگ و 
دای هب  ار  ناـنآ  تساوخ  یم  راـک  نیا  اـب  هکلب  هتـشادن ، ار  هبارخ  لـها  رطاـخ  یّلـست  دـصق  ارجاـم  نیا  رد  دـیزی  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب 

3. دهد رازآ  ار  نانآ  دزادنا و  ناشیاه  تبیصم 
.227 ارعش ،  . 1

ص 208. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  نیمرحلا ، حابصم   . 2
. رثا نیمه  رد  ملاع » کی  هاگن  زا   » بلطم کن :  . 3

متس هایس  ّدر 

لـسغ ار  وا  ات  دـندرب  هلاّسغ  ینز  دزن  ار  شندـب  داهن ، مه  رب  مشچ  ایند  ياه  هصغ  اـه و  مغ  زا  هبارخ  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یتقو 
بنیز ترـضح  تسیک »؟ هچب  نیا  تسرپرـس  : » دیـسرپ دیـشک و  راـک  زا  تسد  هاـگان  هک  داد  یم  لـسغ  ار  ترـضح  ندـب  نز  نآ  دـهد .

دوبک شندـب  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدوب  ـالتبم  يا  يراـمیب  هچ  هب  كرتـخد  نیا  : » تفگ یهاوخ »؟ یم  هچ  متـسه ؛ نم  دومرف : مالـسلااهیلع 
هدنام یقاب  وا  ندب  رب  شرثا  هک  تسا  متـس  ياه  هنایزات  هایـس  ّدر  اه  يدوبک  نیا  دوبن و  رامیب  رتخد  نیا  نز ! يا  : » دومرف ترـضح  تسا »؟

1 «. تسا
یقشمد میهاربا  دیس  مان  هب  یصخش  دوش . یم  یگتفرگ  بآ  راچد  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ربق  ق  لاس 1280 ه .  رد  هک  دنا  هدرک  لقن 

دنیب یم  لاح  نیا  رد  دناشوپب . نآ  رب  هزات  نفک  ات  دروآ  یم  نوریب  ار  ترضح  ندب  دفاکش و  یم  ار  ربق  گنـس  ترـضح ، ربق  ریمعت  يارب 
2. تسا هدنام  یقاب  مولظم  کچوک  نآ  ندب  رب  زونه  لاس  اهدص  تشذگ  زا  سپ  نمشد  ياه  هنایزات  راثآ 

ص 81. ج 5 ، یبوبط ، رقابدمحم  ثداوحلا ، عیاقولا و   . 1
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ص 102. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

مالسلااهیلع هیقر  رب  يراوگوس 

دنک و یم  عمج  ار  تشخ  دنچ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  رهاوخ  مالسلااهیلع ؛  موثلک  ما  ترضح  مالسلااهیلع ،  هیقر  تشذگرد  زا  سپ 
هب دـنک و  یم  عـمج  نآ  رود  ار  مالـسلااهیلع  تیب  لـها  ودـهن  یم  نآ  رب  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ناـج  یب  ندـب  سپـس  دـنیچ . یم  مه  راـنک 

جوا رتشیب  شا  هیرگ  دـنداد ، نیکـست  ار  وا  یتقو  درک . یم  هلان  رتزوس  ناـج  همه  زا  يو  ناراوگوس ، هقلح  ناـیم  رد  دزادرپ . یم  يرادازع 
مه نتـسیرگ  ناوت  یگنـسرگ  زا  ما و  هنـسرگ  ناـج ! همع  تفگ : یم  نم  هب  هیقر  بشید  مرهاوخ ! : » تفگ مالـسلااهیلع  بنیز  هب  تفرگ و 

1 «. تسین هنسرگ  رگید  هک  یلاح  رد  میرگ  یم  وا  رب  نم  تسا و  نم  يور  شیپ  شا  هزانج  نونکا  یلو  تشادن ،
نامه رد  ار  وا  دنربب و  لسغ  هتخت  غارچ و  داد  روتـسد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  دیزی  ناسیون ، خیرات  یـضعب  رظن  ربانب 

نانچ مه  دریگب و  دوخ  هب  بناج  هب  قح  يا  هرهچ  ات  دیـشوک  یم  راک  نیا  اـب  وا   2. دنراپـس كاخ  هب  شا  هنهک  ياه  سابل  اب  هارمه  هبارخ 
. دهد همادا  ار  شا  هنابیرف  ماوع  ياه  تسایس 

ص 84. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1
ص 324. ج 2 ، ینیوزق ، ظعاو  سدقلا ، ضایر   . 2

ملاع کی  هاگن  زا 

: دسیون یم  بش  نآ  ياهدادخر  رگید  هبارخ و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  نداتـسرف  رد  دیزی  موش  هزیگنا  هرابرد  يریاح  یناورـش  دباع  نبا 
؛ تسا هابتشا  دنربب ، وا  دزن  ار  شردپ  هدیرب  رس  ات  داد  روتسد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  رطاخ  يّالست  يارب  دیزی  تسا  هدش  هتفگ  هک  نیا  »

تساوخ یم  وا  دنازوسب . رتشیب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لد  راک ، نیا  اب  تساوخ  یم  هکلب  دوبن ، كدوک  نداد  یلست  دیزی  دوصقم  اریز 
دـندرگ و كاله  یبات  یب  زا  دـندوب ـ  هداتفا  ـالبرک  ياـه  تبیـصم  داـی  هب  همه  هک  ساـسح  تیعقوم  نآ  رد  هدـیرب ـ  رـس  ندـید  اـب  ناـنآ 

همه تساوخ  یم  هکلب  دورب ، ایند  زا  هودنا  تدش  زا  مالـسلااهیلع  هیقر  هک  دوبن  نیا  اهنت  وا  دصق  دیآ . دوجو  هب  ماش  رد  يرگید  ياروشاع 
. دنهد ناج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

رهطم رکیپ  ندرک  نفک  نداد و  لسغ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  هیقر ، ترـضح  تداهـش  ندـید  اـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
اج نآ  رد  يرگید  ياروشاع  یتسار  هب  دنداتفا و  البرک  نادیهش  نفک  لسغ و  یب  هراپ و  هراپ  ياه  ندب  دای  هب  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح 

کیدزن یگمه  ور ، نیا  زا  دندیمهف . همه  فارطا  ماش و  مدرم  هک  دش  دـنلب  نانچ  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیرگ  يادـص  دـمآ . دـیدپ 
نخـس دیزی  هیلع  اه  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دیآ . شوج  هب  دیزی  دض  رب  مدرم  تاساسحا  ات  دـش  بجوم  رما  نیمه  دندادرـس . هیرگ  دـندمآ و 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  لتق  درک و  یم  هئربت  ار  دوخ  رهاظ  رد  هک  دیزی  درک . هدز  تشحو  تدش  هب  ار  دـیزی  ارجام ، نیا  دـنتفگ و  یم 
1 .« درک دازآ  ماش ) هبارخ   ) نادنز نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تخادنا ، یم  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  البرک  نادیهش 

ص 533. تادابعلا ، ریسکا  زا : هتفرگرب  ص 86 ، مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

مالسلااهیلع هیقر  گوس  رد  ماش 

ار تحلصم  دوب ، هتفرگ  تدش  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تافو  اب  هک  دیزی  ياه  تیانج  رثا  رد  ماش  مدرم  یمومع  راکفا  ندش  شّوشم  اب 
هب هک  تشاذگ  ریخم  ار  نانآ  وا  دـنک . دازآ  يریـسا  دـنب  زا  ار  نانآ  دـهاکب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  راشف  تدـش  زا  هک  دـید  نآ  رد 
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يازع سلجم  ییاپرب  زا  سپ  هک  دنتفرگ  میمصت  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  دننامب . ماش  رد  ای  دندرگ  زاب  هنیدم 
هتسناوتن مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شنارای ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ماگنه  زا  اریز  دننک ؛ كرت  هنیدم  دصقم  هب  ار  ماش  یمومع ،

ار طرـش  نیا  دـش  راچان  شا  ینطاب  لیم  فالخ  رب  دـیزی  دوب . هتـشاد  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  نمـشد ، ودـننک  يرادازع  ناـنآ  يارب  دـندوب 
يدادبتسا تموکح  ياه  هیاپ  مالسلااهیلع ،  بنیز  ترـضح  البرک ؛ نامرهق  يوس  زا  يراوگوس  ییاپرب  تسناد  یم  یبوخ  هب  اریز  دریذپب ؛

مدرم ياـه  یتیاـضران  اـه و  ضارتـعا  هدـنیازف  جوم  زا  يریگوـلج  يارب  هک  يریبادـت  لـیلد  هب  لاـح ، نیا  اـب  درک . دـهاوخ  تسـس  ار  شا 
يارب نانز  داد  روتـسد  تفرگ و  رظن  رد  يرادازع  يارب  ار  يا  هناخ  رهـش ، زکرم  رد  دـیزی  تفریذـپ . ار  طرـش  نیا  ریزگاـن  دوب ، هدیـشیدنا 

نیا راشتنا  اب  دنبای . روضح  هناخ  نآ  رد  دوب ) ناسوساج  رظن  ریز  هک   ) ازع سلجم  ییاپرب  مالسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  هب  ییوگ  تیلـست 
ینب هیما و  ینب  نانز  دنتفگ . تیلـست  مالـسلااهیلع  بنیز  هب  دـنتفای و  روضح  سلجم  رد  هایـس  سابل  اب  یمـشاه  نانز  یمامت  رهـش ، رد  ربخ 
نابز زا  هک  البرک  ياه  تبیـصم  ندینـش  هتبلا  دـنتفگ . تیلـست  مالـسلااهیلع  بنیز  هب  دـندمآ و  سلجم  هب  ناشرویز  تنیز و  اـب  زین  ناورم 

. دندرک يدرد  مه  زاربا  هایس ، سابل  ندیشوپ  اب  زین  نانآ  درک و  داجیا  ناش  لد  رد  فرگش  یبالقنا  دش ، یم  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد 
تموکح یتیاضران ، ماقتنا و  ناشورخ  لیـس  دوب  کیدزن  دوب و  هتفرگ  یبالقنا  هیحور  ماش  دش . اپ  رب  يرادازع  سلجم  ماش  رد  زور  تفه 

مک مک  ماش  نامدرم  دندش . دراو  نادب  تیب  لها  هک  دوبن  شیپ  زور  دـنچ  دـننام  هدز ، متام  شوماخ و  ِرهـش  نیا   1. دنکشب مهرد  ار  دیزی 
ناوراک زا  شیپ  يدنچ  هک  یمدرم  دوب ؛ هدرک  رییغت  رهش  هرهچ  دندوب . هتخانش  نادناخ  نیا  هیلع  ار  دیزی  ءوس  تاغیلبت  هدش  اوسر  تسایس 

. دندرک یم  هقردب  مارتحا  میرکت و  اب  ار  ناریسا  ناوراک  یگدنمرش ، اب  کنیا  دندوب ، هدرک  لابقتسا  رتسکاخ  شتآ و  اب  ناریسا 
داد و یم  تیب  لـها  هب  ار  يرادازع  مسارم  ییاـپرب  هزاـجا  وس  کـی  زا  دوب ؛ هتفرگ  شیپ  رد  ار  مّسبت ؛ بوکرـس و  هناـگود  تسایـس  دـیزی 
شیوخ و خاک  رد  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  ندرک  نازیوآ  اب  رگید ، يوس  زا  درک و  یم  یفرعم  ـالبرک  نادیهـش  لـتق  لوؤسم  ار  هّللادـیبع 
رب تساوخ  یم  دیزی  تشاذگ . یم  شیامن  هب  یلامتحا  شروش  هنوگره  لباقم  رد  ار  شیوخ  تردق  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ندرک  ریـسا 

. دوب ماقتنا  شکرت  رد  وا  ریت  نیرخآ  نیا  اریز  تشادن ؛ يا  هراچ  نیا  زج  دنک و  شمارآ  ساسحا  دنیشنب و  جوم 
رورت هیواعم و  هدش  فیرحت  مالسا  اب  هک  نانآ  هشیدنا  نامسآ  دندوب . اه  تیعقاو  كرد  مهف و  گرزب و  يا  هلاحتسا  هناتسآ  رد  ماش  مدرم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالسلااهیلع و  بنیز  هدنفوت  ياه  هبطخ  اب  دوب ، هدش  دولآرابغ  هایـس و  شا  هداوناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیـصخش 
یم هک  دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  جورخ  اهنت  دوب و  هدرک  خوسر  زین  دیزی  شوماخ  يارس  هب  يدونـشخان  جوم  نیا  دش . نشور  یباتفآ و 

2. درک جراخ  ماش  زا  ار  ناریسا  ناوراک  ور ، نیا  زا  دنک . داجیا  وا  يارب  ماش  رد  مه  نآ  هاتوک ، یشیاسآ  تسناوت 
. شنیزگ اب  ص 227 ، ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ص 193 ، ج 3 ، ۀعیرشلا ، نیحایر   . 1

. شنیزگ اب  ص 326  اروشاع ، مایپ   . 2

مالسلااهیلع هیقر  اه و  هرطاخ  رهش  اب  عادو 

نارتش لمحم  زا  ار  اهرویز  ات  داد  روتسد  مالسلااهیلع  بنیز  دننک ! تنیز  ار  اه  لمحم  تسا  هداد  روتـسد  دیزی  دنا و  تکرح  هدامآ  نارتش 
اب دراب . یم  ناشیاه  هاگن  زا  یگدنمرـش  تلاجخ و  یلو  دـنا ، هدـمآ  هقردـب  هب  ماش  نامدرم  دـنزاس . شوپ  هایـس  ار  اه  لـمحم  دـننک و  زاـب 

مالسلااهیلع بنیز  دندناشن . گوس  ياه  جدوه  رب  ار  نانآ  دنتفرگ و  ار  ناکدوک  مالسلااهیلع و  بنیز  باکر  یگدنکفارـس ، يراسمرش و 
زا یتناما  هبارخ  نیا  رد  یلو  میور ، یم  رهش  نیا  زا  ام  ماش ! لها  يا  : » دومرف نایماش  هب  مایپ  نیرخآ  ناونع  هب  دروآ و  نوریب  هواجک  زا  رس 

دیـشاپب و شکچوک  رازم  رب  یبآ  دـیتفر ، شربق  رانک  هاگره  هدروخ ! همطل  ِتناـما  نیا  ناـج  امـش و  ناـج  دـنام . یم  یقاـب  امـش  شیپ  اـم 
1 «. تسا بیرغ  رهش  نیا  رد  وا  هک  دینک  نشور  شرانک  یغارچ 

ات ناوراک  ناوناـب  مالـسلااهیلع و  بنیز  دوش . یم  رود  مدرم  هتفرگ  مغ  ياـه  هاـگن  رهـش و  زا  دراد و  یمرب  ماـگ  هتـسهآ  هتـسهآ  ناوراـک 
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مخز یکرتخد  دنتخیر ؛ یم  کشا  شیاه  جنر  مالسلااهیلع و  هیقر  دای  هب  دنتـسیرگن و  یم  ناشیاه  هواجک  زا  نوریب  هب  رود ، ياه  تفاسم 
. ناوراک هارمه  شا  هرطاخ  یلو  تسا ، یلاخ  مالسلااهیلع  بنیز  لمحم  رد  شیاج  هک  هدروخ  کتک  هدید و 

ص 237. ج 2 ، سدقلا ، ضایر   . 1

مالسلااهیلع هیقر  دای  هب 

البرک و یهار  ود  رس  رب  تسا . تکرح  رد  ربمایپ  رهـش  يوس  هب  ناوراک  هتـشذگ و  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  زور  لهچ 
لمحم زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـنک . یم  فقوت  البرک  رد  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  البرک  هار  ناوراک  تیب ، لها  تساوخرد  اب  هنیدـم ،

دیرگ یم  ردق  نآ  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  ردارب  ربق  مالسلااهیلع  بنیز  دنور . یم  نادیهـش  شوماخ  رازم  يوس  هب  دنوش و  یم  هدایپ  اه 
شا هرطاخ  رپ  رفـس  لاح  حرـش  دنک و  یم  لد  درد  ردارب  اب  وا  دیآ . شوه  هب  ات  دنـشاپ  یم  شتروص  هب  بآ  اه  نز  دور . یم  شوه  زا  هک 

: دیوگ یم  ردارب  يارب  مالسلااهیلع  هیقر  زا  هک  دریگ  یم  تدش  یتقو  شا  هیرگ  دزیر . یم  کشا  دیوگ و  یم  زاب  ار 
رپ یلد  دوبک و  یندـب  اب  ماش  رهـش  رد  ار  وا  هک  تا  هیقر  زج  ما ، هدروآ  ترازم  رب  يدوب ، هدرپس  نم  هب  هک  ار  یناکدوک  همه  ناج ! ردارب  »

. دوش یم  هنیدم  یهار  هدز  مغ  یلد  اب  ناوراک  سپس   1 «. مدرپس كاخ  هب  هصغ 
ص 47. یفسلف ، یلع  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

هدرک رفس  رای  یب  هنیدم 

يرهش مالسلا ؛  هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  ارهز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهـش  دراد ؛ رارق  هنیدم  هب  دورو  هناتـسآ  رد  ناگدازآ  ناوراک 
هدنز تیب  لها  هدیشک  تنحم  ياه  لد  رد  نآ ، زا  جورخ  زور  ياه  هرطاخ  رگید  راب  دنا . هداوناخ  نیا  رادتسود  شنامدرم  رتشیب  هک  انـشآ 

. دوش یم 
هدش مک  نایناوراک  دادعت  ردقچ  یلو  دنا ، هتشگ  زاب  انـشآ  راید  نیا  نارفاسم  دنز ؛ یم  قرو  رهـش  هزاورد  رب  ار  اه  هاگن  کشا ، ياه  هدرپ 

؟ دنسرب رگید  یناوراک  اب  دیاش  دنیاجک ؟ نارگید  تسا ؟
ار زیچ  همه  نایناوراک ، كدنا  دادعتو  هایـس  ياه  لمحم  دش . یم  هدناوخ  رهـش  نامدرم  رظتنم  ياه  هاگن  زا  هک  دوب  ییاه  شـسرپ  اه  نیا 

همه هنیدم ، ِنامـسآ  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  تسادیپ . زیچ  همه  نیگمغ ، ياه  مشچ  هتخوس و  باتفآ  ياه  هرهچ  زا  دنک . یم  نشور 
زا يا  هیاس  زین  ملذَج  نب  ریشب  ِزیگنا  مغ  يادص  دندیمهف . یم  مک  مک  ار  نیا  مدرم  دندوب و  هتـسش  نوخ  رد  هرهچ  متـس ، زا  يربا  سپ  رد 

. دیشک یم  رهش  رب  هودنا  مغ و 
. دنیرگب وا  رب  هتسویپ  اه  مشچ  دیاب  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  تسین . ندنام  ياج  رهش  نیا  رگید  هنیدم ! مدرم 

1. دندنادرگ اه  هزین  يالاب  ار  شرس  تسوا و  نوخ  هب  هتشغآ  البرک  رد  شرکیپ   ـ
مالسلااهیلع بنیز  دیوگ . زاب  ار  شرابمغ  هتشذگ  دنک و  ارجام  حرش  هک  دوب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  اهالب ، اه و  مغ  هبعک  تبون  سپس 

يا هلان  اب  درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  يوس  هب  ور  درب . شیپ  اه  ناج  ياـفرژ  اـت  ار  اـه  هرطاـخ  هلفاـق  تخاـت و  نخـس  نسوت  اـب 
بنیز ما .» هدروآ  ار  نیـسح  تا  هشوـگرگج  تداهـش  ربـخ  نـم  ادـخ ! لوـسر  يا  مراوـگرزب ! دـج  يا  وـت  رب  مالــس  : » تـفگ زوـسرگج 

«. دنتشک ار  مردارب  هنوگچ  دینیبب  ات  دیدوبن  البرک  رد  هنیدم ! مدرم  يا  : » دومرف دنتسیرگ . یم  دنلب  يادص  اب  مدرم  تفگ و  یم  مالسلااهیلع 
. داد ناشن  مدرم  هب   2، دوب هتفرگ  سپ  زاب  دیزی  زا  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هراپ  هراپ  نینوخ و  نهاریپ  سپس 

. دندز یم  بوچ  گنس و  اب  ار  ام  هنایشحو  هچ  هک  دیدید  یم  دیدوب و  ماش  رد  شاک  مدرم ! يا  : » دومرف تفر و  شیپ  مالـسلااهیلع  هنیکس 
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3 »؟ دز یم  بوچ  مردپ  هدیرب  رس  ِنادند  بل و  هب  هنوگچ  دیزی  هک  دیدید  یم  شاک 
رد هیقر  تافو  تبیـصم  : » تفگ هیرگ  اب  داتفا و  مالـسلااهیلع  هیقر  دای  هب  رگید  راب  مالـسلااهیلع  بنیز  دـمآ ، ناـیم  هب  ماـش  زا  نخـس  نوچ 

دوب هلان  هجـض و  يادص  درک و  هیوگاو  یناملظ  بش  نآ  رد  ار  هیقر  تافو  نایرج  وا  درک .» دیپس  ار  میوم  هدـیمخ و  ار  مرمک  ماش ، هبارخ 
یکچوک باتک  دش و  رورم  رگید  راب  هنیدم ، نامـسآ  زا  هداتفا  رود  هراتـس  زیگنا  مغ  ناتـساد  هنوگ  نیدـب   4. تساخ یمرب  نامـسآ  هب  هک 

. دیدرگ هتسب 
. شنیزگاب ص 340  اروشاع ، مایپ   . 1

ص 193. فوهل ، همجرت   . 2
.525 صص 523 ـ  صدمحم ، لآ  همان  گوس   . 3

ص 507. رهپس ، یقتدمحم  خیراوتلا ، خسان   . 4

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تیصخش  زا  يریگوگلا 

ناشیا تسا . نانآ  اب  هیما  ینب  هنیرید  هنیک  ِناشن  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  ياهدامن  نیرتزراب  زا  یکی  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 
بنیز ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ناماد  هتفای  شرورپ  دور و  یم  رامـش  هب  تیبرت  يوگلا  نیرتابیز 

یمالسا قالخا  لیاضف  بسک  يارب  ار  یتیبرت  طیحم  نیرتهب  شا  هداوناخ  ياضعا  همه  هک  تفای  دشر  یطیحم  رد  هیقر  تسا . مالسلااهیلع 
یبوخ هب  ار  هدمآ  شیپ  ياهدادخر  هک  تشاد  ییالاو  تخانـشو  تفرعم  نانچ  شهاتوک ، یناگدنز  مک و  نس  اب  وا  دـندوب . هدروآ  مهارف 

. درک یم  كرد 
هیقر تسا . ناـیامن  یبوخ  هب  شتاـفو  بش  زین  ماـش و  هزاورد  تشپ  رد  ردـپ  هدـیرب  رـس  اـب  شرادـید  بش  رد  قـیمع  كردو  تفرعم  نیا 

رد نتفای  شرورپ  هجیتن  هک  ار  یتفرعم  زغن ، اسر و  ییاه  هلمج  نتفگ  اب  دشک و  یم  تسد  هیرگ  زا  ردـپ  هدـیرب  رـس  ندـید  اب  مالـسلااهیلع 
فرح همه  هتـساوخ  شـسرپ و  دـنچ  اب  هناکدوک ، ياـه  هتـساوخ  ندرک  ناونع  نودـب  وا  دراذـگ . یم  شیاـمن  هب  تسا ، تیب  لـها  بتکم 

: دنز یم  ردپ  اب  ار  شیاه 
نیا رد  ارم  یـسک  هچ  تسا ؟ هدـیرب  ار  تیولگ  ياـه  گر  یـسک  هچ  تسا ؟ هدرک  نیگنر  ترـس  نوـخ  هب  ار  تتروـص  یـسک  هچ  ردـپ !

؟1 درک میتی  یلاسدرخ 
: دسرپ یم  سپس  دنک . یم  تیاکش  ناراک  متس  زا  يروآدای و  همه  يارب  ار  اروشاع  زور  نایرج  شسرپ ، هس  نیا  اب  و 

نایرگ ياه  مشچ  دنربب ؟ هانپ  اجک  هب  ریـسا  ناماس و  رـس و  یب  نانز  دننک ؟ هچ  شـشوپ  نودب  ناوناب  درب ؟ هانپ  هک  هب  سپ  نیا  زا  ترتخد 
؟2 دنزاس هراچ  هچ 

دنک و یم  هوکش  ردپ  شیپ  نوگانوگ ، ياهرهش  رد  تمرح  نتسکش  مرح و  لها  ینادرگرـس  يریـسا و  ياهدادیور  زا  نانخـس ، نیا  اب  وا 
: دیوگ یم 

؟3 تسیک سپ  نیا  زا  دنتشادن ، وت  زج  یسک  هک  ینانز  هاگ  هانپ  دننک ؟ هچ  يریسا  زا  سپ  ناشیرپ  وم  نانز 
ترـضح یتفرعم  قفا  یبوخ  هب  اه  شـسرپ  نیا  دـسرپ . یم  تسا ، هدـش  هتـشک  ناشنارهوش  هک  مرح  لها  نانز  يرد  هبرد  زا  ناس  نیدـب  و 

هدرک كرد  یبوخ  هب  ار  لـیاسم  نآ  همه  هنوگچ  مک  نس  ناـمه  اـب  هتـسیرگن و  یم  ـالبرک  هعقاو  هب  هنوـگچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  هیقر 
شیوخ لد  هودنا  وزرآ ، هس  اب  زین  نایاپ  رد  تسا . هدیشچن  ار  ییاهر  معط  درب و  یم  رـس  هب  دنب  رد  زونه  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .

یمن ار  تنینوخ  نساحم  مدُرم و  یم  شاک  مدید ! یمن  ار  زور  نیا  شاک  دش ! یم  تیادف  مناج  شاک  يا  ناج ! ردپ  دـنک : یم  راکـشآ  ار 
4! مدید
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ییاروشاع يروآدای و  مدرم  يارب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  اه  تبیـصم  همه  اه  هلمج  نیا  دنک . یم  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هنامولظم  سپس 
تیبرت نینچ  نیا  ار  ناشنادـنزرف  هک  تسا  دـقتعم  ناملـسم و  هداوناخ  کی  يارب  یتیبرت  هزومآ  نیرتهب  نیا  دـنک . یم  اپرب  هبارخ  رد  رگید 

. دنزاس رادروخرب  یمالسا  يالاو  هشیدنا  كرد و  زا  ار  نانآ  یکدوک ، نامه  زا  دننک و 
ص 177. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

. نامه  . 2
ص 177. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 3

. نامه  . 4

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هرابرد  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  هعیش و  ربتعم  ياه  باتک  رد  یشهوژپ  مجنپ : لصف 

شسرپ کی  حرط 

یم زاغآ  يدراهتـشا  يدمحم  دمحم  داتـسا  هنازرف ، دنمـشیدنا  زا  ییانبریز  شـسرپ  کی  حرط  اب  ار  ثحب  نیا  بلطم ، ندـش  نشور  يارب 
. مینک

مالعا دـیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياه  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  فیدر  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ 
؟ دراد تلالد  خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبن  رب  يربط  ۀمامالا  لئالد  همغلا و  فشک  يرولا ،

: دوش یم  نشور  یبوخ  هب  شسرپ  نیا  خساپ  همدقم  دنچ  نایب  اب  خساپ :
نانارمکح دیدش  قانتخا  یـشراگن ، تاناکما  دوبمک  دـننام  یلیاسم  مالـسا  ردـص  رد  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  یناگدـنز  رـصع  رد  1 ـ

یضعب زورب  ببـس  اه و ... يراد  بناج  تلاخد  ناسیون ، هریـس  رب  تموکح  راشف  اهدادیور ، تاییزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت  مک  يوما ،
. تسا هدش  یخیرات  بلاطم  لقن  رد  تافالتخا 

نیمه هب  تسا . هتفر  نایم  زا  دنمـشزرا  عباـنم  زا  يرایـسب  ناـنارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اـهزات و  تخاـت و  رثا  رد  2 ـ
ام تسد  هب  هتفر و  نیب  زا  اه ، يریگرد  نیا  نایرج  رد  ربتعم ، ِعبانم  دانـسا و  نیا  زا  يرایـسب  اسب  هچ  هک  دوش  یم  تیوقت  نامگ  نیا  لیلد ،

. تسا هدیسرن 
اه نآ  زا  يدراوم  هب  زین  باتک  نیمه  رد  هک  تسا  هدرک  هبتـشم  ناسیون  خیرات  رب  ار  رما  ناسمه ، دراوم  یمـسا و  هباشت  نادنزرف ، ددعت  3 ـ

هّللادبع و نب  رهاط  ار  وا  سدـقلا ، ضایر  باتک  تشذـگ ، نیـشیپ  لصف  رد  هک  یقـشمد  رهاط  تیاور  دروم  رد  لاثم ، يارب  میروخ . یمرب 
هّللادبع رتخد  ار  وا  یضعب  دیزی ، نز  دنه  دروم  رد  نینچ  مه  دنتـسه . ادج  تیـصخش  ود  هک  دنا  هدناوخ  ثراح  نب  رهاط  ادهـشلا ، ةرکذت 

رد اه ، تیصخش  ناونع  رد  هابتشا  رب  نوزفا  دروم ، ود  رهرد  هک  دنا  هتـسناد   2 يدوهی يا  هداوناخ  رتخد  ار  يو  رگید ، یـضعب  1 و  رماع نب 
. تسا یعیبط  يرما  یمیدق ، یسیون  خیراترد  اهاطخ  هنوگ  نیا  هک  دراد  دوجو  یگناگود  زین  یخیرات  دادیور  نیا  لقن 

همه مان  ناش ، یمارگ  رداـم  راوگرزب و  ردـپ  هب  هقـالع  تدـش  لـیلد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  4 ـ
ماما ِنادنزرف  یناگدنز  لاح  حرـش  نتـشاگن  رد  اه  ملق  ِوهـس  زا  يرایـسب  أشنم  دوخ  رما  نیا  دندراذگ . یم  یلع  همطاف و  ار  دوخ  نادنزرف 

لامتحا دنا . هدناوخ  یم  هریغـص  همطاف  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  هک  تسه  تسد  رد  يدهاوش  اه و  هنیرق  تسا . هدیدرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
3. دشاب هدش  ناشیا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ببس  عوضوم  نیمه  دراد 

رب نوزفا  تسین . خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبنرب  لیلد  زگره  یخیرات ، ياه  باتک  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ندماین  نیاربانب ،
ناشیا زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببس  هک  تسا  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیصخش ، نیا  روضح  ندش  گنر  مک  ای  یشومارف  ِلیلد  نیرت  مهم  نآ ،
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. دروخب مشچ  هب  خیرات  رد 
یم هفوک  یلاها  زا  راک  چـگ  ملـسم  مینک . یم  هراشا  یخیرات  ناـیرج  کـی  هب  هریغـص  همطاـف  مالـسلااهیلع و  هیقر  یمـسا  هباـشت  دروم  رد 
یم مالسلااهیلع  بنیز  لمحم  يولج  ار  نادیهش  سدقم  ياهرس  ناراد ، هزین  دندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتقو  : » دیوگ

: دورس نیماضم  نیا  اب  ار  يرعش  زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرس  یتحاران ، تدش  زا  اهرس ، نآ  ندید  اب  ترضح  دندرب .
اب ردارب ! منیبب ! ار  وت  تبیـصم  يزور  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفر ! ورف  فوسخ  رد  يدـش و  لـماک  ردـب  نوچ  هک  نم  لـاله  يا 

! ناج ردارب  يا ؟ هدـش  نابرهمان  ام  اب  ردـق  نیا  ارچ  دوش . بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کـیدزن  هک  وگب  نخـس  تریغـص ، لاـسدرخ و  همطاـف 
4. دهدن ار  شباوج  وا  یلو  دنزب ، ادص  ار  شردپ  هک  تسا  تخس  کچوک  رتخد  نیا  يارب  ردقچ 

همطاف هک  دـنک  یم  نشور  ار  هلئـسم  نیا  دـنک و  یم  دای  هریغـص  همطاف  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
. تسا هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدش ، دای  وا  زا  اه  باتک  زا  یضعب  رد  هک  هریغص 

. مینک یم  یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  یخیرات و  ياه  باتک  راتفگ  هلئسم ، رتشیب  ندش  نشور  يارب  اج  نیا  رد 
ص 485. صدمحم ، لآ  همان  گوس   . 1

 . یقرواپ ص 486 نامه ،  . 2
ص 12. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 3

ص 221. مومهملا ، سفن   . 4

ییاهب لماک 

هبارخ رد  ار  وا  تداهـش  تسا و  هدرک  دای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  زا  هک  یباتک  نیرت  یمیدق 
رما هب  هک  تسا  يربط  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدـلادامع  خیـش  راوگرزب ، ملاع  رثا  باتک ، نیا  تسا . باتک  نیمه  دـناد ، یم  ماش 
نآ زا  ییاهب  لماک  هب  نآ  يراذگ  مان  رهاظ ، هب  تسا . هدش  هتـشون  ناخوکاله ـ  تنطلـس  راگزور  رد  ناهفـصا  مکاح  1 ـ  نیدلاءاهب ریزو 

. تسا هدش  هتشاگن  نیدلاءاهب  رما  هب  هک  تسور 
نینچ مه  دنک . یم  لقن  باتک  نآ  زا  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تداهـش  يارجام  لامآلا ، یهتنم  مومهملا و  سفن  رد  یمق  سابع  خیش 

ناـهیقف زا  يراـسناوخ  ییافـص  هّللا  تیآ  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  دانتـسا  نآ  هب  دـییأت و  ار  باـتک  نیا  بلاـطم  راوگرزب ، ناـملاع  زا  يرایـسب 
2 «. تسا ییاهب  لماک  باتک  مسانش ، یم  صوصخ  نیا  رد  هک  یباتک  نیرت  یمیدق  : » دیوگ یم  باتک  نیا  دروم  رد  رصاعم  هتسجرب 

ق. 675 ه .  تافو :  . 1
ص 111. هیوضرلا ، دئاوف   . 2

فوهل

ناشیا هطاحا  تسناد  دیاب  تسا . ق ) 664 ه .  تافو :  ) سوواط نب  دیس  زا  فوهل  باتک  هنیمز ، نیا  رد  هک  نهک  ياه  باتک  زا  رگید  یکی 
رد يراعشا  ءادهشلادیس  ترضح  هک  اروشاع  بش  : » دسیون یم  يو  تسا . ریگ  مشچ  زاتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب 

درک و توعد  ربص  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دناوخ ، یم  ایند  ییافو  یب 
دـینزن و كاـچ  ناـبیرگ  مگرم  رد  مدیـسر ، لـتق  هب  نم  یتقو  باـبر ! يا  همطاـف ، يا  هیقر ، يا  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما  مرهاوخ ، : » دومرف

هیلع نیـسح  ماما  نابز  رب  اهراب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  ربانب   1 «. دـییوگم تسین ، راگزاس  میلـست  اضر و  اب  هک  یمالک 
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. تسا هدش  يراج  مالسلا 
، هنیکس يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلا ،  هیلع  رغصا  یلع  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  هک  تسه  زین  فنخموبا  لتقم  رد  بلطم  نیا 

2 «. متفر زین  نم  رادهگن ؛ ادخ  نم ! تیب  لها  يا  بینز ! يا  هکتاع و  يا  هیقر ، يا 
3. دنک یم  لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  ق ) 1294 ه .  تافو :  ) یفنح يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  ار  بلطم  نیا 

ص 260. مومهملا ، سفن  زا : هتفرگرب  ص 179 ، ج 2 ، ییاهب ، لماک   . 1
ص 140. فوهل ،  . 2

ص 16. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ، 335 صص 333 ـ  ةدوملا ، عیبانی   . 3

یحیرُط بختنم  هب  فورعم  بطخلا ؛ یثارملا و  عمج  یف  بختنملا 

. تسا هدش  نایب  لاس  هس  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  نس  نآ ، رد  هک  هتـشون  ق ) 1085 ه .  تافو :  ) یحیرط نیدلارخف  خیش  ار  باتک  نیا 
رارسا یف  تادابعلا  ریسکا  باتک  رد  دراد ، نئازخ  ةداهشلا و  رارـسا  نوچ  مه  يراثآ  هک  ق ) 1286 ه .  تافو :  ) يدنبرد لضاف  وا ، زا  سپ 
فیرش باتک  رد  ق ) 1334 ه .  تافو :  ) یمیظعلادبعاش یلع  دمحمدیس  اهدعب  تسا . هدرک  لقن  یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاطم  تاداهشلا ،

نیا زا  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  ق ) 1384 ه .  تافو :  ) يریاح همالع  نینچ  مه  تسا . هدرک  نایب  یحیرط  باتک  زا  ار  یبلاـطم  طاـقیالا ،
هدش هتفرگ  یحیرط  بختنم  باتک  زا  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  تشذگرد  دروم  رد  قیقحت  نیا  بلاطم  رت  شیب  تسا . هدرب  هرهب  باتک 

1. تسا
. شنیزگ اب   40 صص 35 ـ  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

ۀیهبلا سوردلا 

ترـضح دروم  رد  هیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  ۀـیهبلا  سوردـلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسح  دیـس  همالع 
: دسیون یم  مالسلااهیلع  هیقر 

تفر و ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  هیقر ، مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  »
1 «. تسا هاگ  ترایز  فورعم و  اج  نآ  رد  شربق  دش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد 

، دـنراد ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رگید  میدروآ . دوب ، هدـش  نایب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  درومرد  هک  ار  ییاـه  لوق  ماـمت 
یم هراب  نیا  رد  یمالـسا  نادنمـشیدنا  یخرب  ياه  هاگدـید  یـسررب  هب  اج  نیا  رد  دـنا . هدـش  لقن  عبانم  نیمه  زا  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم 

: میزادرپ
ص 45. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 71 ، ۀیهبلا ، سوردلا   . 1

هللا مهمحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هّللا  تیآ  هاگدید 

نینچ مه  قشمد و  رد  ناشیا  دـقرم  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  دروم  رد  هللا  مهمحر  یناـگیاپلگ  اضردـمحم  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  زا 
: دومرف ناشیا  دندیسرپ . تفرگ ، ماجنا  ناشیا  دوخ  روتسد  هب  هک  ترضح  ربق  ریمعت  ناتساد 

، دشاب بجاو  مزال و  نآ  هب  داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چیه  تسا ، هدش  لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا 
1. تسین
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یقرواپ ص20. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 10 ، ج 1 ، لئاسملا ، عمجم   . 1

رصاعم سیون  خیرات  ییاوشیپ ؛ يدهم  داتسا  هاگدید 

: دیامرف یم  تسا »؟ هتشاد  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ایآ  : » هک شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا 
ماما يارب  هیقر  مان  هب  يرتخد  هک  میوش  یم  هجوتم  بوشآرهـش  نبا  بقانم  راونـالاراحب ، همغلا ، فشک  دـننام  ییاـه  باـتک  هب  هعجارم  اـب 
مدش هجوتم  هن ؟ ای  تسا  هدوب  موسرم  نامز ، نآ  رد  هیقر  مان  اساسا  ایآ  هک  مدرک  قیقحت  ینامز  هدنب  تسا . هدشن  تبث  مالسلا  هیلع  نیـسح 
عبانم یلو  تسا ، هدوب  نانز  يارب  یمسا  هیقر  نامز  نآ  رد  هک  دوش  یم  مولعم  دنتشاد . هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  ریما  ترـضح  هک 

زا یکچوک  رتخد  هک  بلطم  نیا  دنا . هدرکن  تبث  ناشیا  يارب  ار  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  نایم  رد  ام ، یلـصا 
ماما همع و  زا  دنک و  یم  یبات  یب  دوش و  یم  رادیب  دعب  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش ، رد  يریـسا  تّدـم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هدروآ یبلاطم  هک  یـسک  ره  اهدعب ، تسا . ییاهب  لماک  نخـس ، نیا  عبنم  نیرت  یمیدـق  دـنک ، یم  تساوخرد  ار  ردـپ  مالـسلا  هیلع  داجس 
. دشاب هتفرگ  وا  زا  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا ،

، دابع نب  بحاص  دـننامه  ریزو ، نیا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . هتـشون  ناخوکاله ـ  ریزو  نیدـلاءاهب  يارب  يربط  نیدـلادامع  ار  ناـیرج  نیا 
ار ییاهب  لماک  باتک  يربط ، نیدلادامع  وا ، تساوخرد  اب  تسا . هتـشاد  شیارگ  مه  عیـشت  هب  ارهاظ  هک  تسا  هدوب  تسود  شناد  یملاع 
: دسیون یم  تسا . هدربن  مسا  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  زا  باتک  نآ  رد  مه  وا  تسا . هتـشون  تماما  تفالخ و  عوضوم  هفیقـس و  هرابرد 

...«. درک و یبات  یب  دید و  باوخرد  ار  ردپ  هلاس  راهچ  یکرتخد  »
لماک هدنسیون  هتبلا  ما . هتفای  هیضق  نیا  دروم  رد  هدنب  هک  تسا  يدنس  نیرت  یمیدق  تسا ، هدش  هتـشون  ق  لاس 675 ه .  رد  هک  باتک  نیا 

مان ۀیواحلا  ینس  دنمشناد  نیا  باتک  دنک . یم  لقن  یفومأم  دمحا  نب  دمحم  نب  مساق  مان  هب  ینـس  دنمـشناد  کی  زا  ار  نایرج  نیا  ییاهب ،
1. تسا هدوب  يربط  نیدلادامع  عبانم  زا  هک  دراد 

ص 9. هرامش 19 ، ینید ، نامتفگ  نوناک  هلجم  اروشاع ، ياه  فیرحت  هلاقم  کن :  . 1

ییادز ماهبا 

 ، مالـسلااهیلع هیقر  ترـضح  یگدنز  ياهدادیور  نایب  رد  هک  دیآ  شیپ  مهوت  نیا  دش ، نایب  هک  نوگانوگ  ياه  هاگدید  یـسررب  اب  دیاش 
هیقر ترـضح  هک  دـش  ناـیب  ردـپ  هدیکـشخ  ياـه  بـل  داـی  هـب  شخب  رد  هنوـمن ، يارب  دراد . دوـجو  یگنهآ  مهاـن  يراـگزاسان و  یعوـن 

زا ناکدوک  هک  دش  هتفگ  مالـسلااهیلع  هیقر  تشذگرد  بش  ياهدادیور  حرـش  رد  یلو  تسا ، هدش  هاگآ  ردپ  تداهـش  زا  مالـسلااهیلع ، 
عبانم ساسا  رب  تفگ  دیاب  ماهبا  نیا  ندودز  يارب  دنرفـس . رد  ناشناردپ  هک  دوب  هدش  هتفگ  اه  نآ  هب  دنا و  هدوبن  هاگآ  ناشناردپ  تداهش 

، باتک نیا  یقرواپ  رد  اهرظن  فالتخا  هنوگ  نیا  دـنا . هدرک  لقن  ار  بلاطم  نیا  عبانم  اریز  درادـن ؛ دوجو  یگنهامهان  هنوگ  چـیه  دوجوم ،
. تسا هدمآ 

اه تمارک  مشش : لصف 

هرجنح يافش 

التبم هرجنح  يرامیب  هب  : » دومرف یم  هللا  مهمحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  دنزرف  ق ) مرحم 1396 ه .  تافو :  ) هداز ثدحم  یلع  ازریم  جاح 
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هداتفا راک  زا  ما  یتوص  ياهرات  زا  یضعب  هک  دش  صخـشم  کشزپ ، هنیاعم  زا  سپ  دوبن . نکمم  میارب  ندرک  ینارنخـس  هک  ییاج  ات  مدش 
رگا منزن و  فرح  یـسک  اب  یتح  منکن و  ینارنخـس  هام  دـنچ  ات  دـیاب  تفگ  داد و  تحارتسا  روتـسد  کـشزپ  تسا . یجـالعال  يراـمیب  و 

. مدرک یم  یگدنامرد  ساسحا  تدش  هب  مدوب و  تحاران  رایسب  مسیونب . ار  نآ  مهاوخ ، یم  يزیچ 
زا يراددوـخ  هّللا !  لوـسر  نباـی  مدرک : ضرع  متـسج و  لـسوت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  رـصع  رهظ و  زاـمن  زا  سپ  يزور 

دیاب نونکا  یلو  ما ، هدوب  تیب  لها  امش  نامداخ  زا  اه  لاس  و  ما ، هتفر  ربنم  لاح ، هب  ات  رمع  لوا  زا  نم  تسا . تخس  یلیخ  میارب  ینارنخس 
؟ منک هچ  مدرم  ياه  توعد  اب  تسا ، کیدزن  مه  ناضمر  هام  نآ  رب  نوزفا  مراذگب . رانک  ار ، يرکون  سابل  نیا  هرابکی 

. تسا کیرات  نآ  فرط  کی  یلو  ما ، هتـسشن  ینـشور  قاتا  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  لسوت ، نیا  یپ  رد  ناوارف ، شهاوخ  سامتلا و  زا  دعب 
رایسب مدومن و  ناونع  ار  ملکشم  مدش و  لسوتم  ترضح  هب  لاح  نامه  رد  مدید . قاتا  نشور  تمـسق  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

امش دناوخب و  ار  هیقر  مرتخد  تبیـصم  هلمج  دنچ  وگب  هتـسشن ، رد  مد  هک  دیـس  نآ  هب  : » دومرف درک و  نم  هبور  ترـضح  مدرک . يراشفاپ 
هک ار  یمق  ییابطابط  یفطـصم  اقآ  جاح  مرهاوخرهوش ، مدرک  هاگن  هک  قاتا  رد  فرط  هب  دیوش .» یم  بوخ  هّللاءاش  نا  دیزیرب . کشا  مه 

باوخ زا  ارم  تلاح  نیمه  رد  مدش . هیرگ  لوغـشم  مه  نم  دناوخ و  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هضور  ناشیا  مدید . دوب  نارهت  ناملاع  زا 
. دندرک رادیب 

ار مباوخ  تسین . نم  هرجنح  رد  يرامیب  زا  يرثا  دـید  ییاپرـس  يا  هنیاعم  زا  سپ  وا  مدرک . هعجارم  صـصختم  کشزپ  نامه  هب  دـعب  زور 
نیا اقآ ، : » تفگ سپـس  دز . هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا  داـتفا و  شتـسد  زا  ملق  راـیتخا  یب  نآ ، ندینـشزا  سپ  وا  مدرک . فیرعت  وا  يارب 

1 .« تشادن يرگید  هار  چیه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يافش  زج  دوب و  جالعال  امش  يرامیب 
ص 88. ج 2 ، هداز ، فلخریم  یلع  هینیسحلا ، تامارک   . 1

نابرهم يرفسمه 

ترایز زا  سپ  ات  متفر  ماش  هب  جـح  رفـس  زا  سپ  ش ، لاس 1335 ه .  رد  : » دنک یم  لقن  یملاع  لوق  زا  يدراهتـشا  يدمحم  دمحم  داتـسا 
اهنت هیروس  رد  موش . فرشم  فجن ، البرک و  هب  اج  نآ  هکربتم  نکاما  رگید  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح 
ادخ زا  ات  متساوخ  ناشیا  زا  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  سپ  مشاب . هتشاد  یبوخ  رفسمه  قارع  هب  نتفر  يارب  متساوخ  یم  مدوب و 

وا میدـش . تبحـص  مه  انـشآ و  نیمظاک  نارجات  زا  یکی  اـب  هک  مدوب  هدـماین  نوریب  مرح  زا  زونه  ددرگ . مبیـصن  یبوخ  رفـسمه  دـهاوخب 
ساسحا زگره  نم  رفس  نآ  رد  میتفر . نیمظاک  هب  سپس  فجن و  البرک و  هب  مه  اب  میدش و  رفسمه  وا  اب  مورب . قارع  هب  مهاوخ  یم  تفگ 

1 .« تسا هدوب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ياه  تمارک  زا  بوخ  رفسمه  نیا  هک  متفایرد  مدرکن و  ییاهنت 
ص 58. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

اه تمارک  نیرت  کچوک  زا 

هب هک  يرفـس  رد  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  يدروجال  ینیـسح  يدـهم  دیـس  جاح  هّللا  تیآ  لوق  زا  ماش  ناشخرد  هراتـس  باتک  هدنـسیون 
ياملع زا  یکی  طخ  هب  يا  هغالبلا  جهن  هلمج  زا  یمیدق  رایسب  یطخ  باتک  دلج  دنچ  يوَمَا ، دجسم  کیدزن  يا  هزاغم  رد  متـشاد ، هیروس 

هیقر ترـضح  مرح  هب  دوبن . نکمم  نم  يارب  نآ  غلبم  تخادرپ  تفگ ، یم  هدنـشورف  هک  ییالاب  تمیق  هب  هجوت  اب  مدـید . ق  لاس 600 ه . 
مهاوخ یم  ایب ! دّیس  دز : ادص  هدنشورف  متـشذگ ، یم  هزاغم  يولج  زا  تشگرب  ماگنه  رد  مدش . لسوتم  شترـضح  هب  متفر و  مالـسلااهیلع 

رد اه  باتک  نآ  رـضاح  لاح  رد  مدـیرخ . ار  اه  باتک  مداد و  وا  هب  یبساـنم  تمیق  يرخب ! یهاوخ  یم  هک  یتمیق  ره  هب  ار  اـه  باـتک  نیا 
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1 .« تسا دوجوم  مق  یمومع  ياه  هناخ  باتک  زا  یکی 
ص 274. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

ناناملسمان قح  رد  ترضح  ياه  تمارک 

يوسنارف نز  لسوت 

هدروآ هسدـقم  هناتـسآ  هب  هیدـه  ناونع  هب  ار  اهب  نارگ  هچیلاـق  ود  هک  دـندید  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ار  يوسنارف  ینز 
یلزنم مرح  نیا  رانک  متـشاد ، قشمد  رد  هک  یتیرومأـم  ببـس  هب  : » تفگ دندیـسرپ ، وا  زا  ار  راـک  نآ  تلع  یتفگـش  اـب  مدرم  یتقو  تسا .

رانک زا  اه  هیرگ  يادص  نیا  دنتفگ : تساجک ، زا  اهادص  نیا  مدیـسرپ  یتقو  مدینـش ، هیرگ  موادم  يادـص  متماقا ، لوا  بش  مدرک . رایتخا 
هدـش نفد  یگزات  هب  هدرم و  زورما  رتخد  نآ  مدرک  لایخ  تسخن  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  یکیدزن  نیا  رد  هک  دـیآ . یم  يرتخد  ربق 

یتفگـش رب  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  رتخد  نیا  هک  دنتفگ  یتقو  یلو  تسوا ، ناکیدزن  هیرگ  يادص  مه  نیا  تسا و 
قرف رگید  نارتخد  اب  رتخد  نیا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، یتقو  دـنیرگ . یم  وا  يارب  هنوگ  نیا  لاس  اهدـص  زا  دـعب  مدرم  ارچ  هک  دـش  هدوزفا  نم 

، دوب ناش  تختیاپ  هک  اج  نیا  هب  شنادنزرف  رگید  هارمه  هب  ار  وا  دنتشک و  ار  شردپ  نانمشد ، هک  تسا  ناناملـسم  ياوشیپ  رتخد  وا  دراد .
ره زا  هنوگچ  مدرم  هک  مدید  یم  مدـمآ و  یم  لحم  نیا  هب  بش ، نآ  زا  دـعب  داد . ناج  لحم  نیمه  رد  ردـپ  قارف  زا  رتخد  نآ  دـندروآ و 

. مدرک ادیپ  وا  هب  تبسن  یصاخ  هقالع  لیلد ، نیمه  هب  دنیوج . یم  لسوت  وا  هب  دنروآ و  یم  هیده  دنیآ و  یم  وا  ترایز  هب  هناقشاع  وس 
درادن و یعیبط  تلاح  هچب  هک  دنتفگ  هنیاعم  زا  سپ  ناکـشزپ  یلو  دندرب ، ناتـسرامیب  هب  نامیاز  يارب  ارم  قشمدرد ، تماقا  یتدـم  زا  سپ 
. مدش نیگمغ  نارگنرایـسب و  ما ، هتفرگ  رارق  گرم  ماک  رد  هک  متفایرد  یتقو  دریگ . تروص  یحارج  لمع  دیاب  تسا و  كانرطخ  نامیاز 

ارم هک  متساوخ  وا  زا  سامتلا  اب  مدرک و  زارد  شیوس  هب  لسوت  تسد  ور ، نیا  زا  متـشادن . هدیـشک  متـس  رتخد  نیا  هب  لسوت  زج  يا  هراچ 
رب هک  دیـشکن  یلوـط  منک . یم  هیدـه  تا  هناتـسآ  هب  سیفن  هچیلاـق  ود  ینک ، هدروآرب  ار  ما  هتـساوخ  رگا  مـتفگ  دـهد و  تاـجن  گرم  زا 

1 .« منک افو  مدهع  هب  هک  ما  هدمآ  نونکا  متفای . تاجن  گرم  زا  زین  نم  دمآ و  ایند  هب  یعیبط  تلاح  هب  هچب  ناکشزپ ، راظتنا  فالخ 
ص 25. هداز ، فلخریم  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

مالسلااهیلع هیقر  يزاب  مه 

هیقر ترــضح  مرح  یکیدزنرد  نز  نآ  دروآ . هیروـس  هـب  ناــنبل  زا  دــندوب ، هدرک  باوـج  اــهرتکد  هـک  ار  شجلف  رتـخد  یحیــسم  ینز 
یم ار  مدرم  وا  دـسر و  یم  ارف  اروشاع  زور  دربب . قشمد  ياهرتکد  شیپ  هجلاعم  يارب  ار  شرتخد  ات  دـنک  یم  هراجا  یلزنم  مالـسلااهیلع ، 
ماما رتخد  مرح  اج  نیا  دنیوگ : یم  دـسرپ ، یم  ار  تلع  یتقو  دـنور . یم  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  فرط  هب  هتـسد  هتـسد  هک  دـنیب 

یم هیرگ  يردق  هب  مدرم ، هدزمغ  تلاح  ندـید  اب  دور و  یم  مرح  فرط  هب  دراذـگ و  یم  لزنم  رد  اهنت  ار  شرامیب  رتخد  وا  تسا . نایعیش 
هب دیوگ : یم  وا  هب  یـسک  دنروآ . یم  شوه  هب  ار  وا  دنریگ و  یم  ار  شرود  مدرم  دور . یم  شوه  زا  هیرگ  یتحاران و  تدش  زا  هک  دـنک 

يزاب لوغشم  ار  شرتخد  یتفگـش  اب  دنز . یم  رد  دور و  یم  هناخ  فرط  هب  همیـسارس  وا  تسا . هداد  افـشار  ترتخد  ادخ  هک  ورب  تا  هناخ 
مه اب  ات  وش  دـنلب  تفگ  نم  هب  دـشدراو و  هیقر  مان  هب  يرتخد  یتفر ، وت  یتقو  دـیوگ : یم  شرتخد  دـسرپ ، یم  وا  لاـح  زا  یتقو  دـنیب . یم 
نم درک و  دنلب  نیمز  زا  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  يوش . دنلب  یناوتب  ات  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  وگب  تفگ : نم  هب  رتخد  نآ  مینک . يزاب 
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هیقر ترـضح  زا  تمارک  نیا  ندـید  اب  یحیـسم  نز  نآ  دـیدز . رد  امـش  هک  درک  یم  يزاب  نم  اـب  وا  ما . هدـش  ملاـس  هک  مدـید  بجعت  اـب 
1. دش ناملسم  مالسلااهیلع ، 

ص 270. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

مالسلا هیلع  نیسح  مان  مه 

کلام دـندرک ، یم  يرادـیرخ  رتشیب  هعـسوت  يارب  ار  مرح  نوماریپ  ياه  هناخ  یتقو  : » دـنک یم  لقن  هیقر  ترـضح  مرح  ناـمداخ  زا  یکی 
ار تمیق  ربارب  ود  زا  شیب  دندوب  رضاح  یتح  دوبن . شا  هناخ  شورف  هب  رـضاح  هجو  چیه  هب  هک  دوب  يدوهی  یـصخش  اه  هناخ  نیا  زا  یکی 
زا دعب  کشزپ  دندرب . کشزپ  دزن  ار  وا  دـش ، کیدزن  شرـسمه  لمح  عضو  هک  یتدـمزا  دـعب  دـش . یمن  یـضار  وا  یلو  دـنزادرپب ، وا  هب 

رسمه تاجن  يارب  مدرک و  يرتسب  ار  مرسمه  دیوگ : یم  يدوهی  صخـش  نآ  دنتـسه . گرم  ضرعم  رد  ود  ره  ردام  هچب و  تفگ : هنیاعم 
حرط رایتخا  رد  ناگیار  روط  هب  ار  ما  هناخ  دنبای ، تاجن  گرم  زا  ود  نآ  رگا  متفگ  مدش و  لّسوتم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  مدنزرف  و 

: متفگ یتفر ؟ اجک  هب  دیسرپ : نم  زا  مرسمه  مدید . یتمالس  لامک  رد  ار  مدنزرف  رسمه و  یحارج ، لمع  زا  سپ  مراذگ . یم  مرح  هعـسوت 
رد نم  تفگ : يدـیمهف ؟ اجک  زا  وت  متفگ : يدـش ! لسوتم  هیقر  ترـضح  هب  یتفر و  وت  هن ! تفگ : وا  مداد . ماـجنا  متفر و  متـشاد ، يراـک 

هتساوخ ادخ  زا  ار  تا  هچب  وت و  یتمالـس  ام  شابن ! تحاران  تفگ : نم  هب  دش و  لمع  قاطا  دراو  يا  هچب  رتخد  مدید  هک  یـشوهیب  تلاح 
ماما رتخد  هیقر ، نم  تفگ : دیتسیک ؟ امش  متفگ : دراذگب . نیسح  ار  وا  مسا  وگب  ناسرب و  ترهوش  هب  ارم  مالـس  تسا . رـسپ  تدنزرف  میا .

1 .« ما نیسح 
ص 281. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

لسوت هجیتن 

. دادن يا  هجیتن  تفریذپ و  ماجنا  لمع  دننک . لمع  ارم  دش  رارق  یکشزپ  نویسیمک  لیکـشت  زا  سپ  دندوب و  هداد  در  باوج  نم  هب  اهرتکد 
هدرـسفا نایرگ و  نم  تلاح  زا  همه  منک . یظفاحادخ  اه  نآ  اب  ات  متـساوخ  ار  ما  هچب  نز و  تسین ، يدیما  چیه  هک  دنتفگ  ناکـشزپ  یتقو 
یشوهیب لاح  رد  متفر . شوه  زا  مدرک و  وا  زا  یلسوت  رکذ  مدش . لسوتم  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هب  میخو ، عضو  نامه  اب  دندوب ، هدش 

مه هچب  امتح  متفگ  مدوخ  اب  دناد . یم  ارم  مسا  هک  تسیک  وا  هک  مدرک  بجعت  زیخرب ! تفگ : دز و  ادص  مسا  اب  ارم  يا  هچب  رتخد  مدـید ،
! وش دـنلب  تفگ : موش . دـنلب  مناوت  یمن  دـنا و  هتـسب  ار  میاپ  تسد و  متفگ : وش ! دـنلب  تفگ : هرابود  تسا . ناتـسرامیب  رد  نم  ياه  یقاـتا 

نم ِلمع  لحم  هب  هاگ  نآ  مناوت . یمن  ما ، هدرک  لمع  متفگ : يوش ؟ یمن  دنلب  ارچ  تفگ : تسا . زاب  میاپ  تسد و  مدید  مدرک ، هاگن  یتقو 
. تسین لمع  ياج  زا  يرثا  مدید  سپس  درک . هاگن 

تفگ و ار  نیا  يدشن ؟ لسوتم  نم  هب  يدرکن و  ادصارم  شیپ  هظحل  دنچ  وت  رگم  تفگ : دیتسیک ؟ امـش  ناج ! رتخد  مدیـسرپ : یتفگـش  اب 
1. ما هتفرگ  افش  مدید  متساخرب  یتقو  دش . ناهنپ  مرظن  زا 

ص 272. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

دنمرنه کی  هرطاخ 
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ملیف نادرگراک  هتفگ  هب  ملیف  نیا  رد  بلاج  هتکن  تسا . يزاس  ملیف  هصرع  رد  راگدنام  قفوم و  ياهراک  زا  یکی  هدنامزاب  هنادـنمرنه  ملیف 
يارب يزیگنا  لد  نایاپ  نینچ  نتفای  نادرگراک  دوب و  هدـشن  ینیب  شیپ  یکانمغ  زیگناروش و  نایاپ  ناـنچ  هماـن  ملیف  دوخ  رد  هک  تسا  نآ 

. دناد یم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت  نوهرم  ار  ملیف 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يو 

نیمود رد  دش . یم  مامت  راطق  هاگتسیا  رد  ملیف  هخسن ، نیلوا  رد  مدوب . هتشونن  ویرانس  رد  زگره  نم  هک  تسا  یلصف  ملیف ، نیا  لانیف  لصف  »
و دراد . دوجو  نامراک  رد  ییاهداریا  هک  مدرک  ساسحا  يرادرب  ملیف  ماـگنه  ینعی  دـش ؛ یم  ماـمت  تکرح  لاـح  رد  راـطق  رد  ملیف  هخـسن 
اه هچب  یلو  میدرک ، یم  يرادرب  ملیف  دوبن . یفاک  میارب  یلو  متـشاد ، ار  ویرانـس  ینعی  مناسرب ؛ نایاپ  هب  دـیاب  ار  ملیف  هنوگچ  متـسناد  یمن 
هب قشمد  ینعی  اج ؛ نامه  رد  منکب . راک  هچ  دـیاب  هک  مدـیمهف  یم  بش  هب  بش  اـهنت  نم  مور و  یمن  شیپ  ویرانـس  اـب  نم  هک  دـندید  یم 

داجیا ملیف  ياه  لانیف  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  مدوخ  رظن  هب  هک  دـش  ببـس  اهرذـن  لسوت و  نیا  مدـش . لسوتم  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح 
. تسا هدروخ  نآ  هب  ام  سَفَن  زا  جراخ  يزیچ  ملیف  لانیف  رد  هک  دوب  ادیپ  دوش .

یلیخ اهرکفنشور  امنیس و  ملاع  رد  اه  فرح  هنوگ  نیا  هتبلا  متفر . مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  هب  ندرک  رکشت  يارب  هراونشج ، زا  دعب 
. تفرگ تروص  راک  نیا  یلو  درادن ، انعم 

یگتـسباو هنوگ  چـیه  رهاظ  هب  هک  میدـید  یم  ار  یناسک  هک  دوب  روآ  یتفگـش  یلیخ  دـنا ، هدـید  ار  ملیف  هک  یناسک  مامت  مدوخ و  رظن  هب 
ار نیا  رگا  دوب  یتفرعم  یب  دوب و  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ِسَفَن  نیا  دوب . هدرک  ور  ریز و  ار  اـه  نآ  ملیف  لاـنیف  یلو  دنتـشادن ، یبهذـم 

1 .« متفگ یمن 
صص 60 و 67. تشهبیدرا 1375 ، هرامش 8 ، ناتسین ، هلجم   . 1

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  رهطم  مرح  متفه : لصف 

رهطم مرح  هچخیرات 

نآ رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  هک  تسا  هدوب  يا  هبارخ  ماش ، رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هوکشاب  یتوکلم و  هاگراب  هنیشیپ 
مرح نابایخ  رد  رهطم  مرح  دراد . رارق  يوَمَا  دجـسم  زا  یمک  هلـصاف  اب  یمیدق و  هچرازاب  رانک  رد  هزورما  فیرـش  ناکم  نیا  دنداد . ياج 

1. دوش یم  متخ  لصیف » کلم   » نابایخ هب  هک  تسا  هدش  عقاو 
یلو تسین ، تسد  رد  یقیقد  یهاگآ  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  مرح  يانب  تخاس  هرود  نیلوا  زا  هتفای ، ماجنا  ياـه  شهوژپ  ساـسا  رب 
هدش لقن  هنوگ  نیا  خیراوتلا  بختنم  باتک  رد  هراب  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  دوخ  روتـسد  هب  انب  دیدجت  نیتسخن 
رتخد هک  دـنک  یم  لقن  یقـشمد  میهاربا  دیـس  زا  هطـساو  نودـب  زین  وا  راوگرزب و  ردـپ  زا  یماش  یلع  دـمحم  خیـش  راوگرزب  ملاع  : » تسا
هداتفا بآ  نایم  رد  نم  ربق  وگب  تردـپ  هب  دـیامرف : یم  يو  دـنیب . یم  باوخ  رد  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یبش  میهاربا  دیـس  گرزب 
ننست لها  راشف  لیلد  هب  وا  یلو  دنک ، یم  لقن  شردپ  يارب  ار  باوخ  وا  دننک . ریمعت  ار  نآ  دنیایب و  وگب  دنک . یم  تیذا  ارم  ندب  تسا و 

رتخد کی  باوخ  هطساو  هب  دیوگ  یم  دوخ  اب  وا  یلو  دنیب ، یم  ار  باوخ  نامه  میهاربا  دیس  رگید  رتخد  مود ، بش  دهد . یمن  رثا  بیترت 
شردـپ يارب  دـنیب و  یم  ار  باوخ  نامه  زاـب  يو  کـچوک  رتخد  موس ، بش  دز . تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  ربق  هب  ناوت  یمن 

دوخ مراهچ ، بش  دنک . یمن  ییانتعا  دهد و  یمن  دوخ  هب  ار  يراک  نینچ  تأرج  یلو  دوش ، یم  تحاران  میهاربا  دیـس  دـنک . یم  فیرعت 
ربخاب نم  ربق  ریمعت  يارب  ار  قشمد  یلاو  ارچ  : » دیوگ یم  يو  هب  باتع  اب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  میهاربا  دیس 

«. دینک مادقا  راک  نیا  يارب  عیرس  يدرکن ؟
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رد ات  دهد  یم  ربخ  رهش  ینس  هعیش و  ناملاع  هب  ار  نایرج  مه  وا  دیوگ و  یم  زاب  قشمد  رهش  یلاو  يارب  ار  نایرج  میهاربا  دیس  ادرف  حبص 
دیـس دوخ  دنفاکـش . یم  ار  ربق  گنـس  دنوش . یم  لمع  دراو  ربق  ریمعت  يارب  لماک  تراهط  لسغ و  اب  یگمه  دنریگب . یمیمـصت  هراب  نیا 

هداتفا بآ  نایم  رد  تسا و  ملاس  زونه  ترـضح  ندب  دنیب  یم  دراد ، یمرب  ار  دحل  گنـس  دیـس  یتقو  دـنک . یم  مادـقا  ریمعت  يارب  میهاربا 
یم ریمعت  ار  نآ  زور  هس  زا  سپ  دـنور و  یم  ربق  لـخاد  يا  هدـع  دـنهد . یم  رارق  شناوناز  يور  دروآ و  یم  نوریب  ربق  زا  ار  ندـب  تسا .

رب يدیدج  ربق  گنس  دنیچ و  یم  ار  ربق  دراذگ و  یم  ربق  لخاد  ار  شرهطم  ندب  ترضح ، نفک  ندرک  ضوع  زا  سپ  میهاربا  دیس  دننک .
.« دراذگ یم  نآ  يور 

2. تسا هدرک  رکذ  ق  لاس 1280 ه .  ار  دادیور  نیا  خیرات  باتک ، هدنسیون 
تلود مظعا  ردـص  کـباتا ، ناـخ  رغـصا  یلع  ازریم  تسد  هب  يرجه  لاس 1323  رد  مود ، راب  يارب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هاـگمارآ 

ـ  ماظن لآ  لماک  دیـس  و  یلع » دـمحم  دیـس   » تسد هب  يرتهب  يرامعم  اب  هاگراب  يانب  يرجه ، لاس 1334  رد   3. دیدرگ انب  دیدجت  ناریا ،
هب ار  يا  هدـش  يراکالط  حیرـض  نارهت  يارهزلا  ینب  تأـیه  زین  ق  لاس 1376 ه .  رد  دش . هتخاس  یقـشمد ـ » ماظن  دمحم  دیـس   » نادنزرف

. درک هیده  هناتسآ 
ندوب دودحم  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  فیرـش  مرح  ترایز  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نادنم  هقالع  هژیو  هجوت  لیلد  هب  نآ ، زا  سپ 

، یلاخلخ هّللارـصن  خیـش  ردـص ، یـسوم  ماما  لماش  یهورگ  یتسرپرـس  هب  مرح  هعـسوت  راک  ناریاز ، لاح  هافر  يارب  مرح ، یترایز  ياـضف 
هب یلو  دندیـشوک ، مرح  هعـسوت  رد  مرح ، فارطا  ياه  هناخ  دیرخ  اب  نانآ  دش . زاغآ  یمظاک  يدرو  اضردیـس  ینادمه و  مساقلاوبا  جاح 

. دیماجنا لوط  هب  لاس  نیدنچ  ات  راک  نیا  یتیموق  ياه  بصعت  هناضرغم و  ياه  يراک  عمط  یضعب  لیلد 
هعـسوت راک  هیروس ، یتلود  ياه  ماقم  روضح  اـب  ش ، خـیرات 1364 ه .  رد  نایعیـش ، کمک  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیانع  اب  هتبلا 

. تسا عبرم  رتم  نآ 4500  تحاسم  هک  دمآ  رد  ینونک  لکش  هب  رهطم  مرح  هام ، جنپ  تدم  رد  تفای و  همادا  یمسر  روط  هب  رهطم  مرح 
ص 41. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 1

ص 171؛ ج 2 ، نیطبسلا ، یناعم  ص 395 ؛ عومدلا ، جاهنم  زا : هتفرگرب  مشـش ، باب  ص 388 ، یناسارخ ، مشاهالم  خـیراوتلا ؛ بختنم   . 2
ص 238. راصبالارون ،

ص 23. ج 7 ، هعیشلا ، نایعا   . 3

تربع هیام  دیزی ؛ روگ 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  نّیزم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 25  هب  تسا ، یناهفصا  نادنمرنه  راک  هک  ترضح  رهطم  حیرض 
1 .« ینادرگ یم  راوخ  یهاوخب ، ار  هک  ره  یهد و  یم  تزع  یهاوخ ، یم  ار  هک  ره  ادنوادخ ! »

یبوخ هب  هدیدرگ ، لیدبت  قشمد  ناد  هلابز  هب  هک  شردپ  دـیزی و  ناشن  مان و  یب  روگ  لباقم  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یتوکلم  مرح 
. تسا فیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رگنایامن 

یم هکره  زا  وا  دوش . هاگآ  هیواعم  ربق  عضو  زا  دـشوک  یم  قشمد  هب  يرفـس  رد  هطورـشم ، رـصع  فورعم  ملاع  ییابطابط ،» دـمحم  دیـس  »
ار وا  ات  دوش  یم  رضاح  دایز  يا  هیارک  اب  یچ  هکـشرد  کی  هک  نیا  ات  دنور  یم  هرفط  وا  هب  خساپ  زا  يزیمآ  ترفن  هاگن  اب  یگمه  دسرپ ،
رد تشاد . هلپ  هس  اب  يرتم  کچوک 20  قاتا  رد  هک  دوب  يا  هبارخ  طایح ، تشادن . رهـش  زا  يدایز  تفاسم  : » دیوگ یم  وا  دربب . اج  نآ  هب 
اب ندیسیر  خن  لوغـشم  طایح  هشوگ ي  رد  ینزریپ  دندرک . یم  انـش  نآ  رد  یباغرم  هس  دوب و  هدیدنگ  بآ  زا  رپ  یکچوک  ضوح  طایح ،

هنهک هچراپ  هک  دوب  فیثک  ربق  ود  قاتا ، لخاد  رد  دنور . یمن  اج  نآ  ماش  لها  نوچ  متـسین ، ماش  لها  هک  دیمهف  نم  ندید  اب  دوب . كود 
. دندوب هتشاذگ  شربق  يور  رب  مه  یمیدق  یسم  نادعمش  ود  دندوب و  هتخادنا  نآ  يور  يا 
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2 .« تسا هداتفا  یناشن  مان و  یب  رد  هدش و  لیدبت  یناد  هلابز  هب  ریغص » باب   » رد نونکا  مه  دیزی  ربق 
ص 52. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 1

. شنیزگ اب   67 صص 51 ـ  ماش ، ناشخرد  هراتس   . 2

ماش سدقم  ياه  ناکم  رگید 

زا يرایـسب  دـلوت  لحم  نیمزرـس  نیا  تسا . ناهج  يابیز  قطانم  زا  ییاوه  بآ و  رظن  زا  نهک و  یندـمت  ياراد  یناتـساب ، ینیمزرـس  ماش ،
. تشگ لدب  يوما  ناگدنرد  تختیاپ  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روهظ  زا  نرق  کی  زا  رتمک  تشذگ  اب  هک  هدوب  یهلا  ناربمایپ 

هیلع يرگسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد   1 !« یتسپ یلاها  هچ  اما  یبوخ ، نیمزرـس  هچ  ماش ؛ : » دـیامرف یم  ماش  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ترضح دنتسه ، وا  اب  رفن  رازه  دص  هک  دنتفگ  دیسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هیواعم ، یچیپرـس  ربخ  یتقو  : » تسا هدمآ  زین  مالـسلا 

نادناخ زا  يرایـسب  مدرم ، نیا   2 .« موش لها  دییوگب  هکلب  ماش ، لها  دییوگن  دومرف : دـنا . ماش  لها  دـنتفگ : دـنا ؟ هفیاط  مادـک  زا  دیـسرپ :
نانآ مان  ندروآ  هب  اج  نیا  رد  دنک . یم  یناشفاوترپ  نیمزرس  نیا  رد  نانآ  كاپ  هربقم  نونکا  مه  هک  دندرک  دیهش  ار  مالسلا  مهیلع  یحو 

. مینک یم  هدنسب 
ص 361. ج 4 ، راحبلا ، ۀنیفس   . 1

. نامه  . 2

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نادنزرف  هاگمارآ 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  هاگمارآ  . 1
مالسلااهیلع موثلک  ما  ترضح  هاگمارآ  . 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع ؛  هنیکس  ترضح  هاگمارآ  . 3
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع ؛  يرغص  همطاف  ترضح  هاگمارآ  . 4

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  رتخد  هنومیم ؛ ترضح  هاگمارآ  . 5
مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هدیمح ؛ ترضح  هاگمارآ  . 6

مالسلا هیلع  رایط  رفعج  نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 7
مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رسپ  رهابلا ؛ هّللادبع  هاگمارآ  . 8

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دنزرف  رفعج ؛ نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 9
البرک نادیهش  ياهرس  داجس و  ترضح  ماقم  . 10

نیعبات باحصا و  هاگمارآ 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  مداخ  سیمع ؛ تنب  ءامسا  هاگمارآ  . 1
مالسلااهیلع ارهز  ترضح  مداخ  هضف ؛ هاگمارآ  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارسمه  زا  هبیبح ؛ ما  هملس و  ما  هاگمارآ  . 3
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نذؤم  حابر ؛ نب  لالب  هاگمارآ  . 4
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ینرق سیوا  هاگمارآ  . 5
يدع نب  رجح  هاگمارآ  . 6

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نذؤم  موتکم ؛ ما  نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 7
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هباحص  زا  یخرب  ورمع و  نب  دادقم  ینارهب و  يدنکدوسا  نب  دادقم  هاگمارآ  . 8

.( تسا ْسیَمُع  تنب  ءامسا  ناشیا ، ردام   ) مالسلا هیلع  یلع  بتکم  هتفای  شرورپ  رکبوبا و  دنزرف  رکب ؛ یبا  نب  دمحم  هاگمارآ  . 9

ناربمایپ هاگمارآ 

ناشیا سدقم  رس  نفد  لحم  ییحی و  ترضح  ِهاگمارآ  . 1
مالسلا هیلع  دوه  ترضح  هاگمارآ  . 2

مالسلا هیلع  رضخ  ترضح  هاگمارآ  . 3

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  ترایز 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
یَّلَص ٍدَّمَُحم  نیلَسْرُْملا  َو  ِءاِیْبنَألا  ِمَتاخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََرب . َو  هّللا ِ  ُۀَمْحَر  َو  ُمالَّسلا  َو  ُۀَّیَحت  ِْکیَلَع  َۀَّیَقُر ، انَتَدِّیَـس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِءاِسن ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  ُۀَـمِطاف  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  مـالَّسلا . ِْهیَلَع  ِبلاـط  یبَا  ِْنب  یلَع  َنینِمؤُْملاَریمَا  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهلآ . َو  ِْهیَلَع  هّللا ُ 
اَُهتَّیَا ِْکیَلَع  ُمالّـسلا  دـیهَّشلا . ِْنیَـسُْحلا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  تانِمؤُملا . نینِمْؤُْملا و  َُّما  يْربُْکلا  َۀَـجیدَخ  َْتِنب  ای  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  نیَملاـْعلا .

ُمالـسلا ۀَلِـضافلا . ُۀَّیکَّزلا  اهتیا  ِکیلع  مالـسلا  ۀَیقَّنلا . ُۀَّیقَّتلا  اَُهتَّیَا  ِکیلع  ُمالّـسلا  ِۀَّیـضْرَملا . ِۀَّیـضَّرلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َةَدـیهَّشلا . ُۀَـقَیدِّصلا 
ِكِدادْجَا َو  ِِکئابآ  َعَم  ِۀَّنَجلا  ِیف  ِكاوأَم  َو  َِکلِْزنَم  هّللا ُ  َلَعَجَف  ِِکنََدب . َو  ِکِحوُر  یلَع  َو  ِکیلع  هّللا ُ  یّلَـص  ُۀَّیهَْبلا  ُۀَـمُولظَْملا  اَُهتَّیَا  ِکیلع 

 ِ هّللا ُۀمحر  ِفیرَّشلا و  ِکِمَرَح  َلْوَح  َنیّفاْحلا  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  راّدلا و  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالّـسلا  َنیمُوصْعَملا . َنیرِهاطلا  َنیِبیَّطلا 
. نیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  نیرِهاّطلا . َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدّمَُحم  انَدِّیَس  یلَع  هّللا ُ  یّلص  َو  ُهتاکََرب  َو 

! داب وت  رب  دنوادخ  ّتیحت  دورد و  هیقر ! يا  گرزب ! يوناب  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
هیلع نینمؤملاریما  رتخد  يا  وت  رب  مالس  داب ! شنادناخ  وا و  رب  یهلا  يانث  مالـس و  هک  دمحم  ادخ ، هداتـسرف  نیرخآ  تخد  يا  وت  رب  مالس 

ترضح نانمؤم ، راوگرزب  ردام  رتخد  يا  وت  رب  ادخ  دورد  مالسلااهیلع .  ارهز  همطاف  ناهج ، يوناب  گرزب  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  مالـسلا . 
نآ يا  وت  رب  دورد  دیهش . راتفگ  تسار  يا  داب  وت  رب  ادخ  دورد  مالسلا .  هیلع  دیهـش  نیـسح  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  مالـسلااهیلع .  هجیدخ 

. هتخیهرف نمادـکاپ و  يوناب  يا  وت  رب  مالـس  هدیدنـسپ . راگزیهرپ و  يوناب  يا  وت  رب  راـگدرورپ  ّتیحت  یتشگ . یـضار  قح  ياـضر  هب  هک 
دزن تشهب  رد  ار  وت  هاگیاج  دـنوادخ  وت . مسج  حور و  رب  وت و  رب  دـنوادخ  ياـنث  مالـس و  هدـید . متـس  راوگرزب و  يوناـب  يا  وت  رب  مـالس 

رب مالـس  دیدز . مقر  دوخ  رب  ییوکین  هاگیاج  هچ  دیتخاس و  هشیپ  هک  يربص  نآ  رب  مالـس  دـهد . رارق  تموصعم  كاپ و  هتـسراو و  ناکاین 
نادناخ دمحم و  ام  ياقآ  رب  ادـنوادخ  داب . امـش  یگمه  رب  راگدرورپ  تیحت  دـنا . شدرگ  رد  تا  یتوکلم  مرح  درگادرگ  هک  یناگتـشرف 

! ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  هک  تسرف  دورد  شکاپ 

یسراف بدا  هدیزگرب  مود : شخب 

راعشا هدیزگرب 
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هراشا

، هدمآرد مظن  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يریـسا  يارجام  هدش و  هدرب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  نآ ، رد  هک  يا  هدورـس  نیرت  نهک 
رقاب ماما  زا  اروشاع  ترایز  نایوار  زا  یکی  وا  تسا . مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما  رـصاعم  نارعاش  زا  هریمع ـ » نب  فیـس   » زوس ناج  هدیـصق 

نآ تیب  دنچ  نادرگرب  کنیا  دروآ . یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  راب  ود  كانزوس ، دنلب و  هماکچ  نیا  رد  هک  تسه  مالـسلا  هیلع 
: میروآ یم  ار 

. نک هاتوک  ار  تشنزرس  ریذپب و  ار  مرذع  هدید ! يا  سپ  ناراوگرزب ؛ نیا  تبیصم  تسا  گرزب  ردقچ 
راّدغ نمـشد  لد  هیقر ، فعـض  يروجنر و  لاح  هب  تسبرب . تخر  شناور  زا  شمارآ  تشگ ، ادـج  هنیکـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو 

رارکت زگره  هک  دیـسر  ییاه  تبیـصم  موثلک  ما  رب  دش . دهاوخن  هتفریذپ  شنمـشد  رذع  یلو  دهاوخب ، رذع  وا  زا  تمایق  رد  دیاب  تخوس .
. دناشوپ کشا  اب  ار  شا  هرهچ  دش و  دهاوخن 

همطاف ناشردام  هک  ماـگنه  نآ  رد  دنتـسیرگ . یم  وا  رب  زوس  هآ و  ترـسح ، اـب  هک  ار  هیقر  هنیکـس و  موثلک و  ما  منک  یمن  شومارف  زگره 
: دناوخ یم  ار  یسک  ینادرگرس  یتحاران و  اب  هک  یسک  دننام  دندز ؛ یم  ادص  ار  مالسلااهیلع 

دولآ كاخ  ِنیمز  يور  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  یناشفا  وترپ  كاخ  يور  هدراهچ ، بش  هام  دننام  هک  تسوت  نیـسح  نیا  همطاف ! ردام ، يا 
1. دنروانش شنوخ  رد  شیاضعا  هعطق ، هعطق  و 

ص 140. ینسحلاوبا ، یلع  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس   . 1

هناورپ یب  عمش 

مشوماخ هدرک ، مبآ  هک  سب  شتآ  هک  معمش  نآ  نم 
مشومارف هناورپ  دنچ  زا  ریغ  دندرک  همه 

نم دنرب و  یم  شیارب  لگ  سک ، دش  رامیب  رگا 
مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  لگ ، هتسد  ياج  هب 

ام رب  دش  دازآ  بآ  هنشت ، بل  يا  وت  لتق  زا  سپ 
مشون یمن  مماک ، رب  بآ  نیا  تسا  شتآ  رارش 
ددرگ نفک  نم  مسج  دنشوپ و  ایروب  رد  ار  وت 
مشوپ یمن  نت  رب  نفک  زگره  تردام ! ناج  هب 
دمآ نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 
مشوگ دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
مدایرف هنیس ، سبح  دش ز  یم  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درک  یم  تلتاق  هنایزات ، برض  هب 
نمشد هدنخو  ماش  لها  گنس  رای و  قارف 

مشود رب  تسا  نیگنس  هوک ، نیا  مکدوک ، رخآ  نم 
يزاب دنک  بشما  ما  یتسه  اب  تذفان  هاگن 

مشوه  درب  یم  رس  زا  هگ  ناج ، دناتس  یم  نت  زا  هگ 
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راگزاس اضر  مالغ 

شود هب  هناخ  لفط 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم 
تسین مزال  هنارت  متفرگ ، سنُا  هلان  هب 
متشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید ، کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  ار  شود  هب  هناخ  لفط 
تسا یفاک  ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 

تسین مزال  هناشن  میور ، هلال  هب  رگد 
دیسیونب هانگ  یب  ِنم  ربق  گنس  هب 

تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 
: متفگ وا  هب  دز و  تفرگ و  هناهب  ودع 

تسین مزال  هناهب  ممیتی ؛ هک  ارم  نزب 
تسا سب  هبارخ  هشوگ  ناهج ، کلم  ارم ز 

تسین مزال  هنال  تسا ، ریسا  هک  یلبلب  هب 
! رادب تسد  هّمع  هدرک ، ملجخ  تتبحم 
تسین مزال  هناش  هتسش ، نوخ  هب  فلز  يارب 
تسا ردپ  رس  شبش ، غارچ  هک  یکدوک  هب 

تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 
راگتسر اضر  مالغ 

نیسح رانک 

تشادن هنایشآ  دوب و  یلبلب 
تشادن هنال  التبم و  سفق  هب 
نیسح ِقشع  ماد  هب  هداتفوا 

تشادن هناد  بآ و  هب  یجایتحا 
ارهز زج  میتی ، ّرد  دوب 

تشادن هناگی  ِرهوگ  نیا  فدص ؛
ماش هبارخ  هشوگ  رد  هتفخ 

تشادن هناخ  يوس  هب  نتفر  لیم 
درک یم  ردپ  رس  اب  لد  درد 

تشادن هناور  هژم  زا  لد  نوخ 
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ارم تخوس  هچ  رگا  اباب  تفگ 
تشادن هنابز  نم  قشع  شتآ 

نیگمغ هتسکش  لد  نم  اب 
تشادن هنامز  ارچ  شزاسرس 

مدوب لد  هتسکش  میتی و  نم 
تشادن هنایزات  بات  نم  نت 

نیسح رانک  دهد  ناج  ات  تساوخ 
تشادن هناهب  رگا  نیا  زا  رتهب 

« قفش  » یتجهب نیسحدمحم 

هناورپ لد  زوس 

دشابن هناورپ  لد  رد  نم  لد  زوس 
دشابن هناوید  قشاع  نم  وچ  هناورپ 

مه نم  يرادافو  هک  مزوسب  عمش  يا 
دشابن هناورپ  يرادافو  رتمک ز 

مناهن هناریو  هشوگ  نیرد  جنگ  نوچ 
دشابن هناریو  هشوگ  زج  هب  جنگ  نوچ 

نک رذگ  تسود  يا  یبش  کی  ام  لفحم  رد 
دشابن هناگیب  مدرم  زا  رثا  اج  نیاک 

اما مشاب و  سفق  راتفرگ  غرم  نوچ 
دشابن هناد  مرگج  ِنوخ  هرطق  زج 

نم لد  اباب ز  وت  رهم  دورن  زگره 
دشابن هناسفا  وچ  تسا ، قشع  هصق  نیا 

تیور وترپ  زا  زج  هب  یغارچ  عمش و  هن 
دشابن هناخمغ  هبلک و  نیا  هشوگ  رد 
نم لد  لاح  زا  یلفاغ  ارچ  وت  اباب 

دشابن هنادرُد  نم  زا  تربخ  زگره 
فقس یب  هناریو  هشوگ  زج  هب  ماش  رد 

دشابن هناخ  رگد  هراچیب ، نم  رهب 
ییاضر نیسحلادبع 

هناریو جنگ 
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ما هدید  لاس  لهچ  ِجنر  هلاس ، هس  رد  نم 
ما هدیزخ  ناریو  هبلک  جنک  هب  مجنگ ،

یگنشت هار و  ِمتس  یمیتی و  درد 
ما هدینش  ادعا  تتامش  رتهب  اه  نیز 

قشع ریسم  ردنا  نم  ياپ  هتشگ  حورجم 
ما هدیود  نالیغم  راخ  يور  هب  سب  زا 

ار هلاس  تصش  هر  هلاس ، هس  ما  هدرک  یط 
ما هدیشچ  ار  ناهج  مرگ  درس و  هرابکی 

اون یب  مولظم  نم  وت ، لصو  هار  رد 
ما هدیرب  لد  تدوخ  ناج  هب  اوسام  زا 

م ح ـ 

هلفان زامن 

تشاد هلحار  نانع  شتسد  هب  قشع  هک  یبش 
تشاد هلفاق  هب  رظن  یمیتی  رود ، هار  ز 

درک یم  رفس  ناوراک  نآ  هرمه  هب  شلد 
تشاد هلصاف  هچ  رگا  ناریسا  ناوراک  ز 

تسا یفاک  ردق  نیمه  وا  مغ  درد و  جنر و  ز 
تشاد هلبآ  شیوخ  حورجم  کچوک و  ياپ  هب 

شا هدش  مگ  رهب  همولظم  بنیز  هنابش 
تشاد هلفان  زامن  رد  قح  هگرد  هب  اعد 

ییافو مشاه  دیس 

لدع خاک 

دش هناریو  هشوگ  رد  شلزنم  هیقر  ات 
دش هناد  بآ و  رازلگ و  زا  رود  لبلب  وچ  مه 

درک داجیا  متس  خاک  رب  رد  یلدع  خاک 
دش هناریو  نآ  زا  ناریو  متس ، دادیب و  خاک 

شلفحم عمش  دیدرگ  وا  باب  سأر  هک  نوچ 
دش هناورپ  ردپ ، راسخر  عمش  درگ  هب  وا 
نابغاب شیپ  هب  لگ  نآ  افج  زا  رپرپ  تشگ 

دش هناخلگ  هدش ، رپرپ  لگ  ناز  هبارخ  سپ 
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تشاذگ نید  ظفح  رهب  هبارخ  رد  ار  وا  بنیز ،
دش هنادرُد  نآ  غاد  اب  مغ  ِماش  زا  ناور  دوخ 

ماش يوس  هرابود  ار  بنیز  دروآ  وا  قشع 
دش هنامیپ  مه  زاب  هیقر  اب  بنیز  هک  ات 

رورنه یلع 

هودنا رپ  زار 

منک یم  اغوغ  هناریو  نیا  جنُک  بشما  همع 
منک یم  اوسر  هلمج  ار  ناگشیپ  تیانج  نیا 

ملزنم ناریو  هتشگ  ملوسر ، غاب  لبلب 
منک یم  انیس  روط  نوچ  ار  هناریو  نیمه  نم 
ارس ناریو  نیا  رد  بشما  نم  باب  دیایب  رگ 

منک یم  اشفا  شدزن  ار  دوخ  هودنا  رپ  زار 
بارخ مزاس  دوخ  هآ  زا  دیزی  دادیب  خاک 

منک یم  ارجا  زورما  ار  همانرب  نیمه  نم 
ماش رهش  رد  اپ  هب  ون  زا  منک  یم  یبالقنا 
منک یم  اغوغ  روش و  منیشن ، لد  نایب  اب 

ارم ياباب  وت  یتشُک  رگا  زورما  دیزی ! يا 
منک یم  ارهز  دزن  تیاکش  نم  رشحم  زور 

هتفیش

ماش هبارخ 

دوب هدمآ  هآ  کشا و  هب  نیزح  يارهز 
دوب هدمآ  هاگن  هب  ناشیرپ  لیربج ،

یقبط نایم  رد  هبارخ  جنک  رد 
دوب هدمآ  هام  ینامهم  هب  دیشروخ 

داژن یبارهس 

هّللاراث

هّللاراث رس  هناریو  هب  تفر  نوچ 
هاگآ دش  نوچ  هیقر  ردپ ، لاح  زو 

: تفگ هدز  تریح  تفرگ و  لغب  هب  ار  رس 
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هّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال 

رپ لاب و  یب  سونقق  سانشان 

دهاوخ یم  رپ  لاب و  هراتس ، سونقق 
دهاوخ یم  رحس  يراحص  فطل  لگ ،
دیرپ باوخ  زا  هیقر  بش ، تکاس  رد 
دهاوخ یم  ردپ  رگج ، نوخ  بنیز  زا 

لد محر  اضر  مالغ 

یبدا نوتم  هدیزگرب 

مغ هتشرف 

شوگ رد  شنیگنس ، ضغب  كاوژپ  دوب . اهر  مرگ  میسن  رد  شا  یکاخ  رَجعم  دیکچ . یم  شا  هتسخ  هاگن  زا  هناد  هناد  هصغ ، دوب و  هدرسفا 
. تفگ یمن  چیه  یلو  دیچیپ ، یم  نامز 

هزاریـش باتک  درک . یم  اشامت  هزین  رب  ار  دیـشروخ  شهاگن ، هدروخ  ناراب  هرجنپ  تشپ  زا  دوب و  هتفرگ  ناـهد  هب  يربص  یب  تشگنا  اـهنت 
شکچوک لد  رب  وا  هنهرب  ياهاپ  مخز  درک . یم  مسجت  دیـشروخ  مرگ  شوغآ  رد  ار  هناردـپ  تبحم  دز و  یم  قرو  مارآ  ار  ییاهنت  هدـش 

. تشادن ییانمت  چیه  ردپ  راسخر  يدیشروخ  رب  هسوب  زج  شنازرل  هدش و  لفق  ياه  بل  دز و  یم  رتشین 
هنهک و ياه  سابل  تشادن . اج  کی  ار  همه  نیا  بات  کچوک ، لد  نیا  دوب و  نابرهمان  نمشد ؛ غاد و  میـسن ؛ هصغ ، نیمز ؛ مغ ، نامـسآ ؛
ار مغ  نیگنـس  ناوناز  ندرک  لغب  ناوت  شناتـسد  دوب . هدش  اه  ینابرهمان  رهـش  هفطاع  یب  ناکدوک  يامن  تشگنا  دیـشروخ ، رتخد  یکاخ 

. دوب هبارخ  نیشن  نامهم  دنک . بوذ  ار  شا  هصغ  درس  رولب  تسناوت  یم  دیشروخ  وترپ  يامرگ  اهنت  تشادن و 
تفای تیعقاو  رون  زا  یقبط  نایم  رد  رادید  نیریش  يایؤر  دیبات . هبارخ  يدیماان  رد  دیـشروخ  دش و  ناتـسلگ  هبارخ  شتآ  اه ، بش  زا  یبش 

. تفرگ دوخ  نایم  رد  ار  رون  هنابیرغ ، یعامس  و 
دـش و شلد  ياهدرد  همه  شخب  مایتلا  دیـشروخ ، عاعـش  دیـشک . دوخ  شوغآ  رد  ار  ینامـسآ  قشع  نیرت  يدیـشروخ  قشاـع ، ِکـچوک 

وزرآ غاب  ياه  هسوبلگ  نیرتابیز  دیلاب و  یم  دوخ  نامهم  رب  كدوک  درب . دای  زا  دوخ  فیطل  کچوک و  مادنا  رب  ار  متس  هایـس  ّدر  شزوس 
. درک یم  دیشروخ  هفحت  ار 

شدرز هرهچ  دش و  راشرـس  رون  زا  هک  اج  نآ  ات  دناشک  یم  دوخ  کچوک  لد  رد  ار  دیـشروخ  ياهتنم  یب  زا  يوترپ  هنابیرغ ، زان  ره  اب  وا 
1. دیشروخ رتخد  رب  مالس  دش . وحم  دیشروخ  رد  هک  ردق  نآ  دیشخرد ، دیشروخ  ناسب 

. هدنسیون  . 1

هبارخ تبرغ 

زا تراسا و  هنایزات  مخز و  یگنـشت و  ِجنر  مامت  دـناوت  یم  هنوگچ  هلاس  هس  بلق  کی  تسا . یقیمع  درد  یمیتی ، تسا و  تخـس  تراسا 
وا شزاون  یب  ار  یبش  هتخومآردپ و  بلق  نابرض  زا  ار  ندیپت  هک  يا  هلاس  هس  کچوک  بلق  مه  نآ  درخب ؛ ناج  هب  ار  یمیتی  درد  رتدب  نآ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1222 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدرب  ثرا  هب  وا  زا  مه  ار  یگرزب  تسا و  نیسح  هیقر  وا  اما  اما ... تسا ! هدناسرن  حبص  هب 
دیوج یم  ار  شردپ ـ  شقشع ـ  مامت  واکجنک ، ياه  هاگن  اب  درادن ، مارآ  يا  هظحل  دریگ و  یم  غارس  همع  زا  ار  ردپ  اروشاع ، زا  سپ  هیقر 

»؟ تساجک میاباب  همع ! : » دسرپ یم  مه  زاب  وا  دراذگ و  یم  خساپ  یب  ار  وا  شسرپ  بنیز ، توکس  و 
همع و ياپ  هباپ  وا ، يور  رادـید  ردـپ و  زا  يا  هناشن  نتفای  ِدـیما  هب  هیقر  یلو  اسرف ، تقاط  نآ  تنحم  تسا و  تخـس  هچرگا  تراسا  جـنر 

... . دروآ یمن  رب  مد  دیامیپ و  یم  ار  نابایب  ناریسا  رگید 
باـت رگید  یلو  دوش ، یم  هبارخ  دراو  رگید  ناریـسا  اـب  هیقر  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  هاـگلزنم  تسا و  ماـش  هبارخ  اـج  نیا 

»؟ تساجک میاباب  همع ! : » شسرپ نامه  زاب  درادن و  شمارآ  رارق و  يا  هظحل  ردپ ، يوجو  تسج  رد  تسا ؛ ناشیرپ  درادن . يرود 
هب ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  دنروآ و  یم  وا  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دنهد ؛ یم  ار  هیقر  يرارق  یب  خـساپ  نایماش  راب ، نیا  و 

... . دنک یم  ساسحا  ار  شرهمرپ  ناتسد  دروآ و  یم  دای 
نیسح يارب  دش ، یم  نامیتی  يالب  رپس  هک  ار  همع  ياه  ندروخ  یلیـس  اه و  هنایزات  دنک ؛ یم  هوکـش  ردپ  دزن  نید  یب  نارفاک  نیا  زا  هیقر 
يارب هک  اه  هتفگان  هچ  ودهد  یم  ناشن  وا  هب  دوب ، ردپ  ياه  هسوب  نیرت  نابرهم  هاگ  هسوب  ینامز  هک  ار  شا  یلین  تروص  دنک ، یم  وگزاب 

! دیوگ یمن  مالسلا  هیلع  نیسح 
سک چـیه  دوبن . ردـپ  رـس  زا  وت  ندرک  ادـج  يارای  ار  سک  چـیه  بش ، نآ  درک . یم  مارآ  ار  اـه  لد  همه  هبارخ ، رد  وت  روضح  هیقر ! يا 
هشوگ زا  کچوک  يا  هتـشرف  دننام  هک  دناوخ  تیارب  ار  نتفر  دورـس  نیمادک  ردپ ، ياه  مشچ  یتفگ . هچ  ردپ  رـس  اب  وت  بش  نآ  دیمهفن 

1! يداهن اج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  تبرغ  يدیشک و  رپ  ردپ ، شیپ  یلعا و  شرع  ات  هبارخ  نیا 
ییوگوم ماهلا 

دنفسا 1380. هرامش 36 ، تاراشا ، هلجم   . 1

توکس زا  يدایرف 

نیریـش ياه  كواـکچ  تشد  کـی  نتـشک  ینعی  وت ؛ نارجه  كرد  تسا . تخـس  شندرک  رواـب  تسوت ؛ تاـفو  بش  بشما  دـنیوگ  یم 
! ایقاقا ناتسلگ  کی  ياه  گرب  لگ  ندرک  رپرپ  ینعی  نابز ؛

خیرات هک  میناد  یم  ردق  نیمه  يا . هتفرگ  توکـس  شمارآ  هدـننک ، هتـسخ  ياهرفـس  زا  سپ  تسا  زور  دـنچ  ییوگ  متفگ ، یم  بشما  زا 
. هبارخ هژاو : نیا  تسا  نیگنس  بجع  دنراذگب ؛ ماش  رد  نات  هناخ  رب  دنا  هتسناوت  مان  کی  اهنت  اهنت و  تسدربز ، ناراگن 

یناشفا رون  زا  هک  دید  یم  دوخ  هب  باتفآ  یک  دنیبب . نیـشن  كاخ  ار  هّللا  لآ  دوخ ، نارذـگ  رد  داد  یم  هزاجا  دوخ  هب  راگزور  لایخ  یِک 
. دشاب لجخ  شا 

رد تیاباب  هک  یتسناد  یم  وت  اما  يرادن ؛ اباب  وت  دنتفگ : یم  يدیرخ . یم  تکچوک  ناج  هب  ار  اه  هچب  دنخشین  زورما  ما  هدینـش  ناج ! هیقر 
مه نم  يدیـسر ، ماش  هب  یتقو  هک  تفگ  وت  هب  درک ، یم  یظفاحادـخ  همه  اب  یتقو  شدوخ  دوب . هتفگ  شدوخ  مناد ، یم  يرآ  تسا . رفس 

. میآ یم 
؟ دوب هدنام  تنامشچ  رد  یکشا  رگم  یلو  ادص ، یب  اما  يا ؛ هدرک  هیرگ  یلک  يا ، هدش  هتسخ  یلیخ  زورما  مناد  یم 

اباب رگا  یلو  دناوخ ، یم  هتـسشن  ار  شزامن  رگید  تا  همع  اجک ؟ امـش  اجک و  بنیز  تا  همع  یگتـسخ  اما  دنا ، هتـسخ  همه  باوخب ، دوز 
! وگن يزیچ  وا  هب  دمآ 

تـسد دنور . یم  هار  شا  هیاس  يور  هبارخ ، ياه  يدنلب  یتسپ  هک  تسا  همع  یهایـس ، نیا  دنباوخ و  همه  مسیون . یم  تیارب  نم  باوخب !!
. تسا هتخاس  ناریو  نینچ  نیا  ار  هبارخ  ياهراوید  هک  تسا  تیمولظم  داـیرف  يادـص  اـهنت  دـناسر . یم  همه  رـس  يـالاب  ار  دوخ  راوید ، هب 
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یم اعد  لد  رد  بترم  مناد . یمن  ارچ ؟ تسین ؛ يداع  بشما  اما  دـننیب ؛ یم  ار  تموکح  ياـه  هدـعو  باوخ  مه  نمـشد  ياـه  همزگ  یتح 
... . دریگب هناهب  دشاب و  هنادزان  رگا  مه  نآ  هبارخ ، نیا  رد  مه  نآ  دنیبن . ار  شا  هدرک  رفس  زیزع  باوخ  یسک  هک  منک 

ار شباوخ  هک  متـسناد  اباب ! هناهب  دش . یم  دیابن  هک  نامه  دوب ، وت  يادـص  دناکـشخ ؛ یم  ولگ  رد  ار  توکـس  دایرف  يا ، هیرگ  يادـص  ... 
. دوب هداد  لوق  شدوخ  یتشاد ؛ قح  يا ! هدید 

مـشخ يادص  درب . یم  تراسا  هب  ناشنامـشچ  زا  ار  باوخ  دناجنر و  یم  ار  اه  هچب  لد  تا ، هیرگ  قه  قه  درک . یمن  تمارآ  همع  نانخس 
نآ هب  مزاـنب  دوـب . هدرک  رت  هایـس  ار  ناشدـیلپ  شمارآ  تا ، هیرگ  يادـص  دـنازرل . یم  ار  همه  نت  تساوـخ ، یمرب  ناگنحـش  شرغ  زا  هک 

. دز مهرب  ار  هشیپ  رفک  هاشداپ  شمارآ  هک  تا  هنادرد  ياه  کشا 
وپاکت هب  تندرک  مارآ  يارب  ییوگ  دـنک . یم  هنخر  شنورد  تثابخ  زاب  بش  همین  یهایـس  رد  دیـسر . یمن  اج  نیدـب  راـک  شاـک  يا  اـما 

. درازایب رتشیب  ردپ  دای  زا  يا  هیده  اب  ار  تا  ییایرد  رطاخ  ات  دتسرفب  يا  هفحت  تیارب  دیاش  تسا . هداتفا 
هانپ هبارخ  زا  يا  هشوگ  هب  همه  دزادنا . یم  بات  بت و  رد  ار  ناوناب  بلق  گنهآ  برض  ناشیاه ، ماگ  يادص  دنیآ ؛ یم  هبارخ  هب  نازابرس 

. یهد یم  حیجرت  ار  همع  يا . هتسشن  رظتنم  تکانزوس ، ياه  هیوم  اب  اهنت  ياهنت  هبارخ ، طسو  رد  وت  دنرب . یم 
؟! متساوخن اذغ  هک  نم  همع ! یلو 

. دنراذگ یم  نیمز  هب  تلباقم  رد  ار  قَبَط 
... . نیسح تیاباب  ناج  رادم ! رب  بنیز  تا  همع  هدیمخ  دق  هب  ار  وت  رادم ! رب  شوپرس  ناج ...! هیقر  اما 

یم یناشفا  وترپ  نامسآ  هب  رون  دور و  یم  رانک  شوپرـس  دنک . یم  ییامندوخ  دیزی  هفحت  دوش . یم  زارد  قبط  يوس  هب  تکچوک  ناتـسد 
يارب ار  يا  هشوگ  دنـشک و  یم  رانک  غاد  درد و  زا  همه  دوش . یم  اپرب  هرابود  ییاروشاع  دنبوک . یم  هبارخ  راوید  هب  رـس  مرح  لها  دـنک .
هدروخ ناراب  هرجنپ  تشپ  زا  ار  وت  همه  الاح  يدوب ! رت  قاتشم  همه  زا  رادید  يارب  وت  ینیـسح ! رتخد  وت  اما  دننک . یم  رایتخا  درد  نیکـست 

! يدرک یم  ییاریذپ  دیاب  وت  يدوب و  وت  ردپ  نابزیم  دنا . هتشگ  وت  ییارس  هحون  توهبم  دنرگن و  یم  مشچ ،
. دوبن یلین  مه  وت  تروص  يرآ ! دوبن . ینوخ  شتروص  تفر ، یم  یتقو  ردپ  اما  اما ... ینابسچ . یم  هنیس  هب  ار  ردپ  رس 

ياراـی ار  یـسک  ینز و  یم  همطل  دوـخ  هب  يزیر ؛ یم  کـشا  ینز ؛ یم  هلاـن  ینک ! یم  هیوـم  تسا . هناـمز  خرچ  هایـس  شدرگ  رثا  اـه  نیا 
. دنزیر یم  کشا  دنهد و  یم  ناکت  رس  دننک ؛ یم  دییأت  ار  تیاه  فرح  دنهد و  یم  يرای  کشا  اب  ار  وت  اهنت  تسین . یسردایرف 

دزیر و یم  رـس  هب  كاخ  دور . یم  وت  يوس  هب  همیـسآرس  همع  دوش و  یم  شوماخ  تا  هلان  يور ، یم  هرفط  ردپ  رادید  زا  دوز  ردـقچ  اما 
1. يدوب هتفر  ردپ  ینامهم  هب  وت  يرآ ، دشک . یم  دایرف 

(. شنیزگ اب   ) ناسدقم داوج  ییحی   . 1

نازاس همانرب  اب  هارمه  موس : شخب 

یلک ياهداهنشیپ 

مه داجیا  ناراوگرزب ، نآ  هب  طوبرم  ياهدادـخر  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رتهب  هیارا  يارب  يزیر  هماـنرب  ياـهروحم  زا  یکی  . 1
بادآ و یخرب  يراگدنام  مدرم و  رد  هبذاج  داجیا  ببس  هویـش ، نیا  يریگراک  هب  تسا . یلم  موسر  بادآ و  گنهرف و  نیا  نایم  یگتـسب 

. ددرگ یم  یلم  موسر 
هب هنیمز  نیا  رد  قفوم  اتبسن  ياهراک  زا  یکی  دش ، شخپ  زورون  دیع  اب  نامز  مه  لاس 80 و  مرحم  رد  هک  مهد » بش  لایرس  ، » هنومن يارب 

دوخ نابطاخم  یبهذم ، گنهرف  یلم و  موسر  بادآ و  نایم  یگتسباو  داجیا  اب  دهاوخ  یم  هعومجم  نیا  رد  نادرگراک  اریز  دیآ ؛ یم  رظن 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1224 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنک قیوشت  لایرس  ياشامت  هب  دراد و  هاگن  یضار  لوصا ـ  هب  يدنب  ياپ  زا  یحطس  ره  رد  ار ـ 
بـش اب  بسانم  ییاروشاع و  ییاوه  لاح و  دـشوک  یم  اروشاع  ياهدادـیور  هب  میقتـسم  ریغ  يا  هراشا  اـب  هژیو و  یتفارظ  اـب  هعومجم  نیا 
ضرغ زا  یمک  ار  هدـننیب  لایرـس ، نیا  رد  وا  ینیرفآرخف  و  ناـمزلارخف »  » هب هزادـنا  زا  شیب  نتخادرپ  یلو  دـشخبب ، هعماـج  هب  مرحم  ياـه 

نتخادرپ یلو  دناشکب ، یهلا  ریذپانانف  قشع  هب  ار  يزاجم  ِقشع  نیا  نایاپ  دشوک  یم  هعومجم  هدنزاس  هک  نیا  اب  دـنک . یم  رترود  یلـصا 
دزاس یم  جلف  ار  یقشاع  نیا  یلصا  هندب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  قشع  هب  بش  کی  اهنت  نداد  صاصتخا  نامزلارخف و  قشع  هب  بش  ُهن 

. دوش یم  هصالخ  مناخ  نامه  هب  قشع  رد  اهنت  و 
زا یعیـسو  شخب  رد  ینعی  ددرگ ؛ یم  رارکت  زین  هعومجم  نیا  رد  دروخ ، یم  مشچ  هب  یناریا  ياه  لایرـس  اـه و  ملیف  رتشیب  رد  هک  یفعض 
نآ همه  ملیف ، رخآ  شخب  رد  مه  نآ  شخب ، کـی  رد  اـهنت  دوـش و  یم  هتخادرپ  ینیرفآ  ماـهبا  يزادرپ و  ناتـساد  ییوجارجاـم ، هـب  راـک ،

هنوگ نیا  رگا  اریز  دبای ؛ یم  نایاپ  ناتـساد  دور . یم  نایم  زا  اه  ماهبا  دوش و  یم  هداد  خساپ  اه  شـسرپ  دریذـپ ، یم  نایاپ  اه  ییوجارجام 
یشتآ نآ  دنادب  دراد  تسود  هدننیب  دنام و  یم  یقاب  مهبم  نامزلارخف  راک  ماجنارـس  هعومجم  نیمه  رد  دنام . یم  یقاب  صقان  راک  دشابن ،

اغوغ روش و  نیا  یلـصا ، ياه  تیـصخش  ندش  هتـشک  زا  سپ  دشک و  یم  هنابز  یک  ات  تخورفارب  وا  دوجو  رد  البرک  هصق  زا  ردیح »  » هک
؟ دبای یم  همادا  ردیح  هار  ایآ  دراد ؟ يرثا  مه  مدرم  رد  راتشک ، نیا  ایآ  دننیشن ؟ یم  ياپ  زا  اهنت ، نانز  ایآ  دوش ؟ یم  هدیشک  اجک  هب 

رد مدرم  ياه  يرادازع  ياپ  هباپ  مرحم  نایاپ  اـت  ریـسم  نیا  دـیدرگ و  یم  رتراـبرپ  هعومجم  دـش ، یم  هداد  خـساپ  اـه  شـسرپ  نیا  هب  رگا 
ناج زا  دش و  یم  رت  نشور  مدرم  يارب  زین  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  نکش  ْنمشد  ِمایق  نآ ، زا  هتـشذگ  تفای . یم  همادا  ایاکت  دجاسم و 

هک دـنامن  هتفگان  دـیدرگ . یم  هعومجم  نیا  هیام  نورد  رتشیب  ماجـسنا  ببـس  دـمآ و  یم  نایم  هب  ینخـس  زین  اروشاع  رگایحا  ياه  یناـشف 
زا سپ  یلو  دننز ، یم  هنیس  رس و  رب  مرحم  مهد  زور  ات  مدرم  لومعم ، روط  هب  تسا . لکش  نیمه  هب  زین  یمدرم  ياه  يرادازع  زا  يرایـسب 
یم زاغآ  ار  دوخ  یگّرمزور  دنور و  یم  ناشیاه  هناخ  هب  يرادازع ، هب  ندیشخب  نایاپ  اب  یخرب  تساروشاع ، مایق  زاغآ ، هزات  هک  مهد  زور 

. دننک یم  كرت  ار  سرد  سالک  اروشاع ، زا  نتفرگ  سرد  جوا  هطقن  رد  هنوگ  نیدب  دننک .
مهم نیا  اروشاع ، زا  سپ  ینیـسح  مایق  نوگانوگ  ياه  هبنج  هب  نتخادرپ  يزاس و  گنهرف  اب  هک  تسا  نیا  امیـس  ادـص و  ِتلاسر  نیاربانب ،

ياـهزنط یـضعب  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  دریگ . هرهب  رتـشیب  ماـیق  نـیا  ياـهدروآ  تـسد  زا  هعماـج  اـت  دـهد  شرتـسگ  مدرم  ناـیم  رد  ار 
ات هاگ  دنراد ، یمرگرـس  هبنج  اهنت  دـنرادن و  بطاخم  يارب  یگنهرف  راب  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  یثنخ  ياه  همانرب  فیدر  رد  هک  ینویزیولت 
هک راگنا  میسر ، یم  مهد » بش   » هب یتقو  اروشاع ، گنهرف  هنیمز  رد  یلو  دراد ، نتفگ  يارب  فرح  نانچ  مه  دشک و  یم  لوط  لصف  کی 

! تسا هدنامن  نتفگ  يارب  يزیچ  رگید 
بان مالـسا  ناشوج  ياه  همـشچ  زا  هک  دنتـسه  مدرم  لیـصا  ياـهرواب  هب  ندز  هبرـض  یپ  رد  گـنهرف ، نید و  ناـنزهار  یخرب  هزورما  . 2

. دـهد ناـشن  تراـیز  لـسوت و  هلئـسم  هب  يرتـشیب  درکیور  یّلم  هناـسر  نیا  دراد  اـج  دریگ . یم  همـشچرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم 
، يراوگوس مسارم  زا  میقتـسم  شرازگ  هیهت  بلاق  رد   ) هناسر ناراکردنا  تسد  هجوت  دروم  رتشیب  هلئـسم  نیا  ریخا  لاس  دنچ  رد  هّللادمحب 
هب دیاب  هکلب  درک ، هدنـسب  اه  مسارم  هنوگ  نیا  شخپ  هب  اهنت  دیابن  لاح ، نیا  اب  تسا . هتفرگ  رارق  یبهذم و )... ياه  نشج  یناوخ ، ترایز 

، هعماج رد  نانآ  یقالخا  گنهرف  ندش  هنیداهن  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  لسوت  اریز  دوش ؛ هجوت  لسوت  هلئسم  هب  ییانب  ریز  لکش 
. دیماجنا دهاوخ  نانآ  يونعم  ياهزاین  نیمأت  یلاعت و  هب  تشاد و  دهاوخ  ییازسب  شقن  مدرم  يونعم  حطس  دشر  رد 

یم دیدج  یتفرعم  كرد و  هب  نآ ، اب  شیوخ  ینهذ  ياه  هتـشاد  نتخیمآ  مه  رد  نآ و  ياه  مایپ  تفایرد  زا  سپ  هناسر  نابطاخم  نوچ  . 3
نیا دنور  رد  هناسر  رگا  لیلد ، نیمه  هب  دوش . یم  ساسحا  یبوخ  هب  نید  هزوح  فراعم  اب  اه  مایپ  نیا  يراگزاس  دنیآرف  تیساسح  دنسر ،

مظعم ماقم  تشاد . دـهاوخربرد  بطاخم  يارب  یبساـنمان  ياهدـمآ  یپ  دـشاب ، هتـشاد  هناسانـشراکریغ  فیعـض و  يدرکلمع  يراـگزاس ،
: تسا هدومرف  هراشا  هلئسم  نیا  هب  امیس  ادص و  نامزاس  مرتحم  تسایر  باصتنا  مکح  رد  زین  يربهر 
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زیهرپ یصخش  قیالس  ماهوا و  اب  هتخیمآ  فیعض و  بلاطم  حرط  زا  دوش و  هجوت  بلاطم  ییالاو  قمع و  تیفیک و  هب  یمالسا ، ثحابم  رد 
. ددرگ

راذـگریثأت هعماج  یبهذـم  ینید و  گنهرف  رب  میقتـسم  روط  هب  هک  ییاه  همانرب  هژیو  رد  فیعـض  بلاطم  هعاـشا  حرط و  هک  تسا  حـضاو 
. دیماجنا دهاوخ  یبولطمان  ياه  هجیتن  هب  دراد و  يرت  هدنیازف  رثا  تسا ،

نیا رد  دش . یم  وگو  تفگ  یـسانشراک  اب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تشذـگرد  زور  لاس  تبـسانم  هب  هداوناخ ، همانرب  رد  هنومن ، يارب 
دوخ خساپ  زا  یشخب  رد  ناشیا  دش . هدیسرپ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تافو  یگنوگچ  دروم  رد  همانرب  مرتحم  سانـشراک  زا  وگو  تفگ 

هدیرب رس  هک  داد  روتسد  رتخد ، رطاخ  يالست  يارب  دیزی  درک ... هیرگ  هب  عورش  دیرپ و  باوخ  زا  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یتقو  : » تفگ
راک نیا  تهج  نیمه  هب  دناد ! یمن  ار  هدیرب  رـس  اب  هدنز  ناسنا  نایم  توافت  هچب ، رتخد  نیا  درک  یم  نامگ  وا  اریز  دنربب ؛ شیارب  ار  ردـپ 

.« داد ماجنا  ار 
هتشاد ار  تیب  لها  رازآ  دصق  هکلب  هدوبن ، مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  رطاخ  یلـست  دیزی ، دصق  دوبن و  نینچ  زگره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. تشاد دهاوخ  بطاخم  رد  یبولطمان  ریثأت  دوخ  هزادنا  هب  زین  هناسانشراکریغ  ياه  هاگدید  زا  هدافتسا  هنافسأتم  تسا .
هرهچ ییاسانـش  يارب  یبسانم  تصرف  دوش ، یم  هتخاسمالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تدـالو  اـی  تداهـش  هنیمز  رد  هک  ییاـه  هماـنرب  هژیو  . 4
ناـیب يراوـگوس و  هبنج  هب  اـهنت  اـه  بش  نیا  رد  یلو  تسا ، اـه  هنیمز  همه  رد  ناـنآ  یقیقح  هاـگیاج  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  یعقاو 

... نانآ و هسامح  نافرع و  دـننام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیـصخش  يدوجو و  ياه  هبنج  رگید  دوش و  یم  هتخادرپ  ناـنآ  ياـه  تبیـصم 
هب زین  اه  همانرب  هژیو  رد  تسا و  زیچان  رایـسب  نآ  نازیم  ای  دزادرپ  یمن  لیاسم  نیا  هب  لاس  لوط  رد  هناسر  هنافـسأتم  دنام . یم  یقاب  هتفگان 

. دوش یمن  هداد  یفاک  تیمها  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  گنهرف  باتزاب  نییبت 
روضح اـب  حور  یب  درـس و  ياـه  هماـن  شیاـمن  يارجا  هدـننک ، لـسک  يرارکت و  ياـه  هژوـس  زا  يریگ  هرهب  ییوـگ ، یلک  نآ ، رب  نوزفا 
نیرخآ ات  دوش و  یم  زاغآ  تداهش  بش  زا  هک  تپمورت  نشخ  يادص  دولآ ، رابغ  کیرات و  يزادرپ  هنحص  طلـسم ، نادنچ  هن  ینارگیزاب 
تـسرد دنایامن . یم  قفومان  ازع  هودنا و  مغ و  نداد  باتزاب  رد  نآ ، دـننام  ییاه  هنومن  دـنک و  یم  یهارمه  ار  بطاخم  زور ، ياه  هظحل 

دننام ازع  ياهدامن  زا  هزادنا  زا  شیب  هدافتـسا  یلو  تسا ، هدوب  تداهـش  بش  ِمغ  هودـنا و  ياقلا  هزیگنا  هب  اه  همانرب  نیا  تخاس  هک  تسا 
یگتسخ اه ، یشوپ  هایس  اه و  هبیتک  يامن  دننام  هدننک  هتسخ  يرارکت و  ياه  هنحص  شخپ  رد  طارفا  و  روپیـش و ... لبط و  يادص  عمش و 

. دراد یپ  رد  ار  بطاخم  تلاسک  یحور و 
زین نآ  يریگراک  هب  نودب  یتح  ناوت  یم  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  اهدامن  نیا  زا  هدافتسا  رد  يرادازع  ياوهو  لاح  شرتسگ  تسناد  دیاب 
زین دازون و  هیرگ  باذـج  نشیمینا  رتوبک ، ود  ِبلاج  دورـس  شخپ  ناوجون » كدوک و   » شخب رد  هنومن ، يارب  تخاس . یلمع  ار  راک  نیا 

یمیدـق و ياه  شور  زا  هدافتـسا  نودـب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زور  رد  امیـس  يویدوتـسا  رد  ناناوجون  گـنهآ  مه  يرادازع 
. دنک یم  هولج  یندید  باذج و  رایسب  هدننیب  يارب  يرارکت ،

هنافـسأتم یلو  تسه ، يرتشیب  راظتنا  یبهذـم ، ياه  همانرب  تخاس  نازاـس  هماـنرب  ناراکردـنا و  تسد  زا  یگنهرف ، مجاـهت  راد  ریگ و  رد 
يرایسب فیعض  ياوتحم  دوش . یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  هناسر  ياه  تیلاعف  رد  يریگ  مشچ  فعض  نوزفا ، زور  ِتشاد  مشچ  نیا  فالخرب 

ندرک اهر  یگنهرف و  تالکـشم  نایب  رد  يرگن  ییزج  هعماج ، تالکـشم  نداد  باتزاب  يارب  یـسانش  عوضوم  رد  فعـض  اـه ، هماـنرب  زا 
یم لیکـشت  ار  روشک  تیعمج  زا  یکچوک  شخب  هک  هعماج ـ  هفرم  هقبط  یگدنز  عون  هب  هزادـنا  زا  شیب  درکیور  یـساسا ، ياه  يراوشد 

هک دزیگنا  یمرب  بطاخم  رد  ار  مهوت  نیا  هناگیب ، گنهرف  اه و  ییارگدم  هب  ندروآ  يور  یمالسا و  ياه  تنـس  زا  نتفرگ  هلـصاف  دنهد ،
یبهذـم تفاب  یلامتحا  تیاضر  يارب  اـهنت  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  فیلکت  عفر  تلاـح  یبهذـم ، یگنهرف ـ  ياـه  هنیمز  رد  هناـسر  تیلاـعف 

هنیمز نیا  رد  رت  قفوم  يا  هنوگ  هب  هناسر  دـنور ، نیا  رد  شرگن  رییغت  اب  تسا  دـیما  دوش . یم  هتخاـس  ناـنآ  تاراـظتنا  ندروآرب  هعماـج و 
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. دنک لمع 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

هراشا

ناملاع و عماج  گرزب و  دـجاسم  هیملع ، ياه  هزوح  اه ، هزوم  یخیرات ، ياهانب  اه ، هاگ  حـیرفت  سدـقم ، ياه  ناـکم  زا  شرازگ  هیهت  . 1
. دنک یم  افیا  ییازسب  مهس  هقطنم ، نیا  تخانش  رد  ماش ، مدرم  موسر  بادآ و  قشمد و  رهش  یعیبط و  يایفارغج  نادنمشیدنا ، ناگرزب و 

ینوتراک ملیف  تخاس  دسر  یم  رظن  هب  دمآ ، شیپ  ناشیا  يارب  هک  ییاهدادیور  مالسلااهیلع و  هیقر  ترضح  ندوب  لاسدرخ  هب  هجوت  اب  . 2
رد دـنک و  اقلا  ناکدوک  رگید  هب  هلاس  هس  كدوک  کی  هاگن  هچیرد  زا  ار  البرک  ياـه  تیعقاو  اهدادـخر و  دـناوت  یم  اهدادـیور ، نیا  زا 

. دشاب هتشاد  یساسا  شقن  نالاسدرخ ، هب  ینیسح  مایق  ندناسانش 
نامداخ دننام  دنتـسه ؛ طابترا  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هوکـش  رپ  هاگراب  اب  يا  هنوگ  هب  هک  یناسک  ياه  هرطاخ  زا  شرازگ  هیهت  . 3

. دنیآ یم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  هک  قشمد  رازاب  هچوک و  مدرم  مرح و  فارطا  نایرازاب  مرح ،
ملیف و هیهت  دـنا و  هدـید  ترـضح  زا  یتـمارک  هک  یناـسک  اـب  وـگو  تفگ  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ياـه  تمارک  زا  شرازگ  هیهت  . 4

. تسا رثؤم  مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  هب  هعماج  ندرک  دنم  هقالع  رد  دراد و  يا  هژیو  ياه  هبذاج  هک  اه  تمارک  نیا  زا  گنهآامن 
نیا دنا . هدروآ  شترـضح  ناتـسآ  هب  يور  هتـسکش ، یلد  اب  ناشیاه  تجاح  ندش  هدروآرب  دـیما  هب  هک  ترـضح  ناریاز  اب  وگو  تفگ  . 5

ترـضح هب  ندوبن  لسوتم  زا  دوش و  رت  لاعف  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  لسوت  يارب  یبای  هزیگنارد  بطاخم  دوش  یم  ببـس  وگو  تفگ 
. ددنویپب ناقشاع  هگرج  هب  ماجنارس  دنک و  يدوبمک  ساسحا  دوخ  رد 

هیقر ترـضح  مرح  هب  رگا  هک  دوش  هدیـسرپ  نانآ  زا  دـنراد . ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ترایز  يوزرآ  هک  یناـسک  اـب  وگو  تفگ  . 6
دارفا يونعم  ياه  هتـساوخ  اه و  تجاح  رد  ندش  قیقد  يارب  یبوخ  راکهار  شـسرپ ، نیا  دیهاوخ . یم  هچ  ناشیا  زا  دـیورب ، مالـسلااهیلع 

. تسا
نوتم اه و  هدورـس  نیا  يارجا  نینچ  مه  تسا . هدش  هدورـس  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هرابرد  هک  يدـیدج  راعـشا  نارعاش و  یفرعم  . 7

. دوب دهاوخ  رثؤم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هعماج  ياهرشق  رگید  نالاسدرخ و  شیارگ  تخانش و  رد  یبدا 
دوجو مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  اب  ناناوجون  ناکدوک و  نایم  هک  ینـس  تبـسانم  لیلد  هب  ناناوجون . ناکدوک و  يارب  يزاس  گنهرف  . 9

. دروآ یم  دیدپ  نانآ  رد  ار  يرتشیب  كرد  هنیمز  دراد ،
رتخد و ناناوج  هشیدنا  يروراب  ببس  مالسلااهیلع و ... هیقر  ترـضح  هب  يا  همان  ابیز ، هلمج  کی  هلاقم ، ناوخارف  دننام  ییاه  عوضوم  . 10

. دش دهاوخ  زیزع  نآ  ياه  گوس  تالکشم و  كرد  هنیمز  رد  رسپ 
. دشاب هدش  هدافتسا  ناوجون  كدوک و  نارگیزاب  زا  اه  نآ  رد  هک  ینویزیولت  ییویدار و  ياه  شیامن  يارجا  . 11

شیامن يارب  بسانم  نتم 

هراشا

یم هرهب  تسا ، هتشاگن  ماش  هبارخ  دروم  رد  هک  یعاجـش  يدهم  دیـس  ياقآ  دهعتم ، دنمرنه  ياه  هتـشون  زا  يزاس ، هنومن  يارب  اج  نیا  رد 
: میریگ
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ماش هبیرغ 

يامرس لباقم  رد  هن  تسا . هدنام  لطعم  خاک ، يانب  مامتا  زا  دعب  تسادیپ  هک  دیزی  خاک  رانک  رد  راصح ، فقـس و  یب  تسا  ییاج  هبارخ ،
. یهانپرس زور ، زوس  تقاط  باتفآ  لباقم  رد  هن  دراد و  یظافح  بش ،

ندـید اب  ناکدوک  زا  یکی  یتقو  تسین . اه  هچب  ندـنام  يارب  ینما  ياـج  هک  تسا  نتخیرورف  لاـح  رد  یفقـس  نآ ، زا  يا  هشوگ  رد  اـهنت 
! نک هاگن  ار  اه  نیا  : » دیوگ یم  يرگید  هب  ددنخ و  یم  رومأم  دنک ، یم  هراشا  نآ  نتخیر  ورف  لامتحا  هب  دوش و  یم  هدز  تشحو  فقس ،

»؟ دنا فقس  نتخیر  ورف  نارگن  زورما  دنوش و  هتشک  یگمه  ادرف  تسا  رارق 
نئمطم منازیزع ! : » دـشخب یم  ناش  شمارآ  یلـست و  ماما  ياه  فرح  اما  دـنک . رتشیب  ار  اـه  هچب  تشحو  سرت و  مـالک ، نیا  تسا  یعیبط 

تسا هبارخ  هبارخ ، لاح  ره  هب  اما  دریگ . یم  مارآ  هدنیآ  دیما  هب  اه  هچب  ياه  لد  میدرگ ». یمرب  هنیدم  هب  ام  دش . میهاوخن  هتشک  ام  دیشاب 
. تسین ندرک  یگدنز  ياج  و 

، رهظ ِباتفآ  میقتـسم  شبات  رد  دـنزوسب و  بش  يامرـس  موجه  رد  دـیاب  تسا ، هدـیدن  ار  ناشیور  گـنر  زگره  نامـسآ  هک  ییاـه  هرهچ 
. دنشاب هدرک  دیعبت  ناهج ، هطقن  نیرت  يریوک  هب  ار  يا  هناخ  لگ  ياه  لگ  نیرت  فیطل  هک  راگنا  دنزادنیب . تسوپ 

رابغ درگ و  زونه  يا و  هدرکن  ناشمارآ  زونه  يا ، هدُرتسَن  ار  ناشیاه  کشا  زونه  يا ، هدادـن  ياج  هبارخ  رد  ار  اـه  هچب  اـه و  نز  زونه  وت 
. دهن یم  تیور  شیپ  ار  اذغ  فرظ  دنک و  یم  مالس  وت  هب  دوش . یم  هبارخ  دراو  اذغ  فرظ  اب  ینز  هک  يا  هتفرگن  ناشیور  رس و  زا  ار  هار 

هدیشچن کشخ  نان  زج  دنا و  هدیـشکن  یگنـسرگ  زج  تساه  تدم  هک  ار  یناکدوک  هجوت  دچیپ و  یم  هبارخ  ياضف  رد  مرگ  ياذغ  يوب 
. دنک یم  بلج  دوخ  هب  دنا ،

»؟ تسا مارح  ام  رب  هقدص  هک  یناد  یمن  رگم  : » ییوگ یم  نز  هب  ینز و  یم  سپ  ار  اذغ  فرظ  ینک و  یم  اعد  ار  نز  وت 
«. دوش یم  لماش  ار  يریسا  بیرغ و  ره  هک  نم  هدهع  رب  تسا  يرذن  تسین . هقدص  نیا  مسق ! ادخ  هب  : » دیوگ یم  نز 

»!؟ تسا يرذن  دهع و  هچ  نیا  : » یسرپ یم  وت 
هب ارم  مردام ، ردـپ و  مدـش . راتفرگ  یجالعال  يرامیب  هب  هک  مدوب  كدوک  نم  میدرک و  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  : » دـهد یم  حیـضوت  وا  و 

نیـسح وا  دش . هناخ  دراو  امیـس  شوخ  يرـسپ  ماگنه  نیا  رد  دـننک . اعد  نم  يافـش  يارب  یلع  وا و  ات  دـندرب  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  هناخ 
. هاوخب ادخ  زا  ار  وا  يافش  هد و  رارق  رتخد  نیا  رس  رب  ار  تتسد  ناج ! نیسح  تفگ : درک و  ادص  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دوب . نانآ  دنزرف 
زا ارم  راگزور ، شدرگ  ما . هدشن  التبم  يرامیب  چیه  هب  نونکات  هک  نانچ  نآ  متفای . افش  هلصافالب  نم  تشاذگ و  نم  رس  رب  تسد  نیسح ،

ناریـسا و هب  نیـسح ، میاقآ  یتمالـس  يارب  هک  ما  هدرک  رذـن  نامز  نآ  زا  نم  داد . ياج  ماش  فارطا  رد  درک و  رود  نادـناخ  نآ  هنیدـم و 
.« منیبب هرابود  ار  زیزع  نآ  لامج  رگم  ات  منک  ناسحا  نابیرغ 

هک تسا  داجـس  نیا  ـالاح  و  يزیرب . ورف  تناگدـید  زا  ار  ترگج  ياـه  هراـپ  یـشکب و  هحیـص  لد  زا  هک  بنیز ! یتـشاد  مک  ار  نیمه  وت 
. دنیایب وت  يرادلد  هب  دیاب  هکدنناکدوک  نیا  دنک و  مارآ  ار  وتدیاب 

یلع و همطاف و  رتخد  مبنیز ؛ نم  يدیـسر . دوخ  لاصو  هب  نز ! يدـش  اور  تجاـح  : » ییوگ یم  نز  هب  تیاـه  هیرگ  اـه و  هجـض  ناـیم  رد 
نادنزرف ناکدوک ، نیا  يدرگ و  یم  شلابند  هب  وت  هک  تسا  ینیسح  نامه  رس  هدش ، بصن  هرامالاراد  يالاب  هک  رس  نیا  نیـسح و  رهاوخ 

.« دیسر ماجنا  هب  تراک  دش و  مامت  ترذن  دنا . نیسح 
رـس و رب  ار  تموادم  ياه  کشا  ینز و  یم  وناز  وا  ناج  همین  رکیپ  شیپ  وت  دتفا . یم  نیمز  رب  شوه  یب  دشک و  یم  رگج  زا  يا  هرعن  نز 
زا هرابود  دبوک و  یم  تروص  رس و  رب  دنک ، یم  ار  شناوسیگ  دنز ، یم  راز  دنک ، یم  هیرگ  دیآ ، یم  شوه  هب  نز  یشاپ . یم  وا  تروص 
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یم مشچ  کشا  هب  ار  ناشیاپ  كاخ  دـنز  یم  هسوب  ناکدوک  ياپ  رب  دـشک ، یم  كاخ  رب  ار  دوخ  دـیآ . یم  شوه  هب  زاـب  دور . یم  شوه 
. يزادرپب بیرغ  نز  نیا  رامیت  هب  يرادرب و  دوخ  تیزعت  زا  تسد  يوش  یم  روبجم  وت  هک  نانچ  نآ  دور . یم  شوه  زا  زاب  دیوش و 

دراو تسد  رد  یبآ  هزوک  اب  رگید  ینز  هک  دنا  هدشن  غراف  زوسرگج  هرطاخ  نیا  یعادت  زا  زونه  ناکدوک  يا و  هتفاین  زاب  ار  دوخ  زونه  وت 
. دوش یم  هبارخ 

هب تا  یکدوک  نارود  زا  وا  هرهچ  يروآ . یم  دای  هب  ار  وا  بوخ  وت  اـما  دروآ  یمن  اـج  هب  ار  وت  وا  تسانـشآ . وت  يارب  اـما  نز ، نیا  هرهچ 
. درک یم  کمک  وا  هب  تردام ، ياهراک  رد  دمآ و  یم  ارهز  تردام  هناخ  هب  هک  ینامز  تسا . هدنام  دای 

قرغ ار  وا  ياپارس  هتفر ، یم  همطاف  هناخ  هب  راب  ره  هک  بنیز  مان  هب  دراد  شا  هرطاخ  رد  ار  ینیریش  ینتـشاد و  تسود  کچوک و  رتخد  وا 
هناهب ار  هناخ  راک  هب  کمک  اه  لاـس  اـت  هک  ناـنچ  نآ  تسا . هتفاـی  یم  ماـیتلا  شبلق  هتفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  تسا و  هدرک  یم  هسوب 

. دریگب مایتلا  ماو  وا  شوغآ  زا  دنک و  رادید  دیدجت  دوخ ، کچوک  ِبوبحم  اب  ات  هدرک  یم 
هک نیا  يارب  تسا و  هتخاس  هاتوک  بنیز  لامج  زا  ار  شهاـگن  تسد  هدرک و  رود  هنیدـم  زا  ار  وا  یثداوح  اـما  هدـش ، بنیز  هتـشگرس  وا 
ورف ار  ناگدـنام  هار  رد  ناریـسا و  ناـبیرغ و  شطع  هک  تسا  هدرک  دـهع  دـناشنب ، ورف  بنیز  لاـصو  لـالز  هب  ار  وا  قاـیتشا  شطع  ادـخ ،

. دناشنب
ماـش رد  يا  هبارخ  نکاـس  نونکا  هلیبقو ، موق  هدرک  زیزع  هنادرُد و  نآ  هلیقع ، نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  و  یبنیز ! وت  هک  دـنک  یمن  رواـب  وا 

هک يراک  اهنت  وا  تارطاخ  لقن  وا و  راگنا  دـشاب !؟ هدرک  نت  رب  يریـسا  تخر  ملاع ، ناوناب  يوناب  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب !؟ هدـش 
... . تساه هچب  وت و  يازع  شتآ  ندرک  لعتشم  دنک ، یم 

اب اه  هچب  نیسح . نادنزرف  ناردارب و  نیـسح و  گوس  رد  تسا  يا  هناخازع  هک  دیزی  خاک  رانک  رد  يا  هبارخ  هن  بش ، ياه  همین  ات  هبارخ 
هب نیـسح  هلاس  هس  رتخد  يادص  هک  يا  هتـسبن  ار  دوخ  هتـسشن  تماق  زونه  اما  يوش . یم  بش  زامن  ياّیهم  وت  دنور و  یم  باوخ  هب  هیرگ 

. هدـید غاد  هزاـت  هک  یـسک  هیرگ  هدـیزگ ؛ راـم  ناـس  هب  يا  هیرگ  هدز ؛ تشحو  يا  هیرگ  هشیمه ؛ لـثم  هن  يا  هیرگ  دوـش . یم  دـنلب  هیرگ 
. ینک یم  ربص  دریگ و  یم  مارآ  نونکا  هک  ینک  یم  نامگ  وت  دنریگ و  یم  ششوغآ  رد  دنور و  یم  شغارس  هب  نارگید 

. هبارخ نیمه  ات  البرک  زا  تسا ؛ هدوبن  مارآ  زگره  هیقر  مه  نیا  زا  شیپ  دریگ . یمن  مارآ  اما  دوش ، یم  تسد  هب  تسد  لغب و  هب  لغب  هچب ،
اب دـشاب و  هدـش  کشخ  شکـشا  هک  هدوبن  يا  هظحل  دـشاب ؛ هتفرگن  ردـپ  هناهب  هک  هدوبن  يا  هظحل  دـشاب ؛ هتفرگ  مارآ  هک  هدوبن  يا  هظحل 

. دشاب هدناوخن  هیثرم  شا ، هناکدوک  نابز 
همه هار ، نیب  ياـه  لزنم  همه  هار و  لوـط  ماـمت  رد  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . رت  گرزب  هـمه  زا  شلاـس ، نـس و  فـالخ  رب  هـیقر  غاد  راـگنا 

مک تسد  ای  دنا و  هتـسشن  شیالـست  هب  دنا ، هداد  شا  يرادلد  دنا . هتفرگ  شـشوغآ  رد  دنا ، هدـمآ  هار  شلد  هب  دـنا . هدرک  ار  وا  هظحالم 
زا ردپ  تشگرب  هدعو  دنا و  هتـسیرگ  وا  اب  همه  مهاگهانپ »؟ تساجک  مردپ ؟ تساجک  : » تسا هتفگ  هک  راب  ره  دـنا . هتـسیرگ  وا  ياپ  هباپ 

. دنا هداد  وا  هب  ار  رفس 
هتفگ هک  راب  ره  تسا . هدش  بآ  وا  يارب  همه  رگج  لد و  دش ،» بآ  رتش  ياه  ناکت  زا  مرگج  لد و  ناج ! هنیکس  : » تسا هتفگ  هک  راب  ره 
ياه هدعو  نداد  وا و  اب  نتفگ  نخس  وا ، شزاون  اب  هک  دنا  هدرک  شالت  همه  میـسر »؟ یم  لزنم  هب  یک  سرپب  نابراس  زا  ناج ! همع  : » تسا

. دننک مک  شیارب  ار  رفس  جنر  وا ، هب  نیریش 
هب دریگب و  مارآ  یگداس ، هب  هک  تسین  يا  هیرگ  هیرگ ، نیا  دراد . توافت  هشیمه  هیرگ  اب  هیرگ  نیا  دنک ؛ یم  قرف  ارجام  راگنا  بشما  اما 
اب دـنک ؛ یمن  هیرگ  هک  شدوخ  طقف  هلاس ، هس  رتخد  نیا  تسا . هتـشاذگ  شرـس  رب  ار  ماش  رهـش  هک  هبارخ ، هن  راگنا  دریذـپ . نایاپ  يدوز 

. دنک یم  دنلب  ار  همه  هجض  دزادنا و  یم  هیرگ  هب  ار  همه  شا ، هناکدوک  ياه  هیوم 
یم هدنک  هداجس  زا  ناهگان  وت  نک »! مارآ  ار  مرتخد  مرهاوخ ! : » دیوگ یم  يونش  یم  نیسح  هدیرب  رـس  زا  هک  يا  هداجـس  رـس  رب  زونه  وت 
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دنز و یم  هسوب  وا  يور  رس و  رب  مادم  تسا و  هدینابـسچ  هنیـس  رب  تسا ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  هیقر  وا  يور . یم  داجـس  تمـس  هب  يوش و 
. دوش یمن  قفوم  اما  دنک ، شمارآ  هناردارب  هناردپ و  نیریش  نحل  اب  دنک  یم  شالت 

رون مرتخد ! ناج ! هیقر  ناج ! هیقر  : » ینک یم  تشحو  كدوک  هدـنزوس  غاد  زا  ینابـسچ و  یم  هنیـس  هب  يریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  هچب  وت 
!« نزب فرح  اباب  ناج  هب  ار  وت  يا ! هدید  هچ  باوخ  رد  هک  وگب  ملد ؟ زیزع  هدش  هچ  وگب  نم  هب  ممشچ !

!« ایب تفگ  نم  هب  شدوخ  اباب  مدید . باوخ  رد  ار  اباب  اباب ، : » دیوگ یم  هدیرب  هدیرب  تسا ، هداتفا  هکسکس  هب  هیرگ  تدش  زا  هک  هیقر 
شلفاـغ ردـپ  داـی  زا  ینک و  شمارآ  ینک  یم  شـالت  يا ، هدرک  یم  مارآ  ار  وا  هشیمه  هک  يا  هویـش  ره  اـب  يدـلب و  هـک  یناـبز  ره  اـب  وـت 

ار داجـس  ار و  نیـشن  هبارخ  نانز  ناکدوک و  همه  وا ، ياه  هجـض  وا و  یبات  یب  وا ، هیرگ  دوش . یمن  رگید  راب  نیا  دوش . یمن  اما  ینادرگ ،
. دسر یم  دیزی  خاک  هب  ادص  دوش و  یم  هجض  هیرگ و  هچراپکی  هبارخ  هک  دزادنا  یم  هیرگ  هب  نانچ  نآ 

هبارخ هب  ماما  هدیرب  رس  دورو  دنروایب . هبارخ  هب  ار  وا  رس  دهد  یم  روتـسد  ددرگ ، یم  ردپ  رـس  لابند  هب  نیـسح  رتخد  دونـش  یم  هک  دیزی 
، دزیخ یمرب  دنیـشن ، یم  دروخ . یم  بات  چیپ و  هدـنکرپ  غرم  لثم  دزادـنا و  یم  رـس  يور  هب  ار  دوخ  هیقر  تسا . تبیـصم  لوا  هزات  راگنا 

یم شوغآ  رد  ار  رـس  دنز ، یم  وناز  دوش ، یم  مخ  دبوک ، یم  دوخ  ناهد  تروص و  رـس و  رب  دنک ، یم  هاگن  رـس  هب  دخرچ ، یم  رـس  رود 
اه و بل  هشوگ  ناـهد و  زا  هک  دوخ  نوخ  اـب  درتس و  یم  دوخ  ناـگژم  تروص و  تسد و  اـب  ار  رـس  ِنوخ  دـسوب . یم  دـیوب ، یم  دـشک ،

یم هیرگ  دـشارخ ، یم  يور  دـنک ، یم  هیوم  دـشک ، یم  هحیـص  دـنز ، یم  هجـض  دزیر ، یم  کشا  دزیمآ . یم  رد  هدـش ، يراج  شتروص 
دبلط و یم  یلـست  دنک ، یم  ضارتعا  دهد ، یم  يرادلد  دـنک ، یم  هوکـش  دـهد ؛ یم  ناشن  ردـپ  هب  ار  شیاپ  ياه  لوات  ددـنخ . یم  دـنک ،

. دشک یم  شتآ  هب  ار  نایتابارخ  همه  ناج  هبارخ و 
؟ تسا هدرک  نینوخ  ار  وت  نساحم  یسک  هچ  اباب !  ـ

؟ تسا هدیرب  ار  وت  ياه  گر  یک  اباب   ـ
؟ تسا هدرک  میتی  ارم  یکچوک  نیا  رد  یسک  هچ  اباب !  ـ
؟ دوش گرزب  ات  دنک  يراتسرپ  ار  میتی  یسک  هچ  اباب !  ـ

؟ دهد هانپ  یسک  هچ  ار  هانپ  یب  نانز  نیا  اباب !  ـ
؟ دنک يریگ  تسد  یسک  هچ  ار  ناهانپ  یب  نابیرغ و  نیا  ناشیرپ ، ياهوم  نیا  نایرگ ، ياه  مشچ  نیا  اباب !  ـ

، شیاه بل  اب  یـسک  هچ  دـنک ؟ هناش  ار  میاهوم  شیاه ، تسد  اب  یـسک  هچ  دـناوخب ؟ نآرق  میارب  یـسک  هچ  باوخ  تقو  اـه  بش  اـباب !  ـ
؟ دنک مارآ  ار  ملد  یسک  هچ  دراذگب ؟ شیوناز  رب  ار  مرس  یسک  هچ  دبورب ؟ ار  میاه  کشا 

نیا رد  ار  وت  مدـش و  یم  روک  شاک  مدـمآ ! یمن  ایند  هب  شاک  مدوب ! كاخ  ریز  شاک  مدـش ! یم  وت  يادـف  شاک  اباب ! مدوب ؛ هدرم  شاـک 
دوب يرفس  هچ  نیا  تخادنا ؟ هلصاف  تندب  رس و  نایم  هک  دوب  يرفـس  هچ  نیا  اباب ؟ يور  یم  رفـس  هب  دنتفگن  رگم  مدید . یمن  زور  لاح و 

؟ تفرگ نم  زا  ار  وت  هک 
درک تأرج  یسک  هچ  دنک ؟ ادج  تندب  زا  ار  وت  رس  درک  تأرج  یسک  هچ  دنیشنب ! وت  هنیس  رب  درک  تأرج  یـسک  هچ  نم ! عاجـش  ياباب   ـ

؟ دنک میتی  ار  ترتخد 
. دندناشن زاهج  یب  رتش  رب  ار  ام  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ

. دندز یم  یلیس  ام  هب  یتقو  اباب ! يدوب  اجک  وت   ـ
. دندرک یم  غیرد  ام  زا  ار  بآ  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ

. دنداد یم  یگنسرگ  ام  هب  اباب !  ـ
. دندز یم  کتک  ار  ما  همع   ـ
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. دنتسب ریجنز  هب  ار  داجس  مردارب   ـ
. دندرک یم  نامیاهر  كانسرت  کیرات و  ياه  نابایب  رد  اه  بش  اباب !  ـ

. دندیدنخ یم  ام  هب  مدرم  یتقو  يدوب  اجک  وت  اباب !  ـ
. میدنام یم  اهرتش  ياپ  تسد و  ریز  میداتفا و  یم  بکرم  زا  میتفر و  یم  باوخ  رتش  يور  رب  ام  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ

. دندیصقر یم  ام  نایرگ  نامشچ  شیپ  دندرک و  یم  يداش  ام  يریسا  زا  مدرم  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ
. دمآرب نامتروص  تسوپ  دش و  مخز  نامیاه  ندب  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ

. درک یم  هیرگ  حبص  ات  ام  مشچ  زا  رود  دناوخ و  یم  هتسشن  ار  شبش  ياهزامن  بنیز ، ما  همع  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ
. دیکچ یم  نوخ  داجس  ِریجنز  لغ و  ياه  مخز  زا  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ

ردپ ینامیتی ، همه  ياباب  یتسین ؛ نم  ياباب  طقف  وت  هک  ممهف  یم  ار  نیا  نم  اباب ! یملاع ! ياباب  نیرت  مولظم  هک  داب  وت  يادف  نم  ناج  اباب !  ـ
! یبنیز ردارب  وت  يدوخ ، زا  دعب  ناماما  ردپ  يداجس و  ردپ  يا ، همطاف  یلع و  دنزرف  يربمایپ ، دنزرف  یترخآ ، ایند و  ماما  یناکدوک  همه 

شیب نم  نآلا  اما  تسا . دنمزاین  وت  هب  ایند  همه  هک  ممهف  یم  یناهج و  ناکدوک  همه  ياباب  وت  هک  ممهف  یم  بوخ  ممهف و  یم  ار  نیا  نم 
وت ياه  تسد  زاین  یمیتی و  تبرغ و  نم  هزادنا  هب  سک  چیه  ماوت . هنادرد  ماوت ، رتخد  ماوت ، دـنزرف  همه ، زا  رتشیب  مجاتحم و  وت  هب  همه  زا 
یب مرت . جاتحم  وت  هب  ملاع  همه  زا  نم  مریم . یم  وت  نودب  نم  یلو  دننک ، یگدـنز  مه  وت  نودـب  تسا  نکمم  همه  دـنک . یمن  ساسحا  ار 

هب ات  یسک  هچ  ناج ، یب  سفن ، یب  حور ، یب  ینم ! ناج  حور و  وت  اباب ! ینم . سفن  وت  مناوت  یمن  وت  یب  منک ، یگدنز  مناوتب  رگا  مه  بآ 
! ربب ارم  ایب و  اباب ! تسا ؟ هدنام  هدنز  لاح 

! بنیز بنیز ! بنیز ! ... 
وزرآ ار  تگرم  ینز و  یم  وناز  وت  هک  تسا  ییاج  نامه  اج  نیا  یـسر . یم  یگدـنامرد  رارطـضا و  هب  وت  هک  تسا  ییاج  ناـمه  اـج  نیا 

رد اج و  نیا  نونکا ، يدیلام ، كاخ  هب  ار  ناشتوخن  تشپ  هک  يداتـسیا  راوتـسا  نانچ  نآ  دایز ، نبا  دـیزی و  لباقم  رد  هک  ییوت  ینک . یم 
هچ دراد . دوخ  اب  ار  ناـگرزب  همه  مهف  تسا ؟ هچب  هیقر  نیا  دـیوگ  یم  یـسک  هچ  ینک . یم  زجع  ساـسحا  هلاـس  هس  كدوک  نیا  لـباقم 

ناوناز تسا ؟ كدوک  هیقر  نیا  دـیوگ  یم  یـسک  هچ  درورپ . یم  ار  ملاع  نانز  همه  هفطاع  تسا ؟ هلاس  هس  رتخد ، نیا  دـیوگ  یم  یـسک 
. دنازرل یم  شکاردا  اب  ار  نافراع  نیرت  گرزب 

یمن هدینـش  شیادـص  رگا  دزرل . یم  شندـب  نوتـس  راهچ  هتـشاذگ و  ردـپ  ياه  بل  رب  ار  شیاه  بل  تسا ، هدـش  تکاس  رگا  نک ! هاـگن 
. تسا هتفای  ندینش  هتسیاش  ار  ردپ  ياونش  شوگاهنت  دوش ،

. تفرگ مارآ  هیقر  راگنا  تفرگ ! مارآ  بنیز ! نک  هاگن 
هک مرتخد ! ایب ! اـیب ! : » دـیوگ یم  دـنز و  یم  ادـص  ار  هیقر  هک  دـیچیپ  یم  تناـج  شوگ  رد  نیـسح  يادـص  دزیر و  یم  ورف  ناـهگان  تلد 

«. مدوب وت  راظتنا  مشچ  تخس 
شوـغآ رد  ار  وا  يزادـنیب  هیقر  يور  هب  ار  تدوـخ  هک  تسین  يزاـین  دـنک . یم  زرحم  وـت  يارب  ار  هـیقر  حور  جورع  ادـن ، نـیمه  ندـینش 

هبارخ راگنا  وا  توکـس  اب  و  دش . مامت  هیقر  غاد  درد و  ینیبب . ار  شقمر  یب  هدنامزاب و  ياه  مشچ  ینک و  سمل  ار  شدرـس  ندـب  يریگب ،
البرک و همه  تسا . هدـش  زاغآ  هزات  تبیـصم  راگنا  دفاکـش . یم  ار  نامـسآ  هنیـس  هک  تسوت  هحیـص  ناهگان  نونکا  اـما  تفرگ . شمارآ 

. فرط کی  هیقر  مغ  فرط و  کی  اه  هصغ  اهدرد و  اه و  مغ  همه  فرط . کی  هبارخ  نیا  فرط و  کی  ماش  هفوک و 
دنهد یلـست  هنوگچ  دنـشخب . یلـست  مغ  نیا  رد  ار  وت  دـنناوت  یمن  نامـسآ  ناگتـشرف  یتح  هن  داجـس و  هن  ناوراک و  ناکدوک  ناـنز و  هن 

اهنت دنناوت . یمن  ار  نامـسآ  يوس  هب  زاورپ  هک  تسا  هدش  نیگنـس  کشا  زا  يردـق  هب  ناشلابو  رپ  دـنیازع و  بحاص  دوخ  هک  یناگتـشرف 
نیا همه  هدروخ  ورف  هدقع  راپـسب و  تردام  شوغآ  هب  ار  تدوخ  سپ  دشاب . وت  هتخوس  ناج  شخب  یلـست  دناوت  یم  ارهز  تردام  روضح 
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1 ... . اشگب ار  اهدرد  اه و  غاد 
یعاجش يدهمدیس 

دروم رد  همان  شیامن  يارجا  يارب  یبسانم  نتم  هک   ) 2« هبارخ رد  هیقر   » باتک زا  دنناوت  یم  یمارگ  نازاس  همانرب  هنیمز  نیا  رد  نینچ  مه  * 
. دنریگ هرهب  تسا ،) مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 

ص 213. یعاجش ، يدهم  دیس  باجح ، رد  باتفآ   . 1
ش. 1379 ه .  لامج ، رشن  مق ، يروبص ، نیسح  هبارخ ، رد  هیقر  کن :  . 2

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

هنیدم دمآ ؟ ایند  هب  اجک  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  1 ـ
مالسلا هیل  نیسح  ماما  تسا ؟ موصعم  ماما  مادک  رتخد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  2 ـ

( روهشم ربانب   ) هلاس هس  دوب ؟ هلاس  دنچ  تداهش  ماگنه  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  3 ـ
قشمد رهش  هیروس ـ  روشک  ماش ، تسیچ ؟ هقطنم  نآ  يزورما  مان  تفر ؟ ایند  زا  اجک  رد  هیقر  ترضح  4 ـ

هیروس تختیاپ  قشمد ؛ تسا ؟ رهش  مادک  رد  ناشیا  رهطم  دقرم  5 ـ
. دندوب ردارب  رهاوخ و  تشاد ؟ یتبسن  هچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  اب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  6 ـ

 . مالسلااهیلع يربک  همطاف  مالسلااهیلع ،  هنیکس  ترضح  دیربب ؟ مان  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  نارهاوخ  زا  نت  دنچ  7 ـ
. دوب مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  همع  دراد ؟ یتبسن  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  8 ـ

. هیواعم نب  دیزی  تفای ؟ تافو  رگمتس  هاشداپ  مادک  نامز  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  9 ـ
ردپ نارجه  تبیصم و  ِهودنا  دوب ؟ هچ  هیقر  ترضح  تداهش  تلع  10 ـ

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دیناد یم  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  دروم  رد  1 ـ
؟ دیا هدینش  ای  هدید  ناشیا  زا  یتمارک  نونکات  ایآ  2 ـ

؟ دیا هدش  فرشم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  زورما  هب  ات  ایآ  3 ـ
؟ دیراد يا  هرطاخ  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  4 ـ

؟ دیهاوخ یم  هچ  وا  زا  دیورب ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  رگا  5 ـ
؟ تشذگرد ماش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ارچ  6 ـ

؟ تسا رت  هتسجرب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یگژیو  مادک  7 ـ
؟ دوب هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  امش  هزیگنا  8 ـ

؟ درک روطخ  امش  نهذ  هب  يزیچ  هچ  تسخن  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  يافص  اب  مرح  هدهاشم  ماگنه  9 ـ
؟ دنراد هقالع  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  مدرم  ارچ  10 ـ

؟ دیهد یم  شیوخ  یگدنز  رد  يرییغت  هچ  دنک ، هدروآرب  ار  امش  هتساوخ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  رگا  11 ـ
؟ دیتفر یم  وا  ترایز  هب  ردقچ  دیدوب ، نکاس  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  ترواجم  رد  رگا  12 ـ

؟ دوب یم  ناریا  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  دیتشاد  تسود  ایآ  13 ـ
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؟ دیراد یمایپ  هچ  تسا ، نانآ  رهش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هک  قشمد  مدرم  يارب  14 ـ
؟ دوشن هدروآرب  امش  تجاح  رگا  یتح  دییایب ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  مه  زاب  دیراد  تسود  ایآ  15 ـ

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسین میدق  یخیرات  ياه  باتک  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مان  ارچ  1 ـ
؟ دیهد حیضوت  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یناگدنز  هچخیرات  دروم  رد  2 ـ

؟ دوب هنوگچ  رهش  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  ماگنه  ماش  رهش  يداقتعا  ياضف  3 ـ
؟ دوب قفوم  هزادنا  هچ  ات  نانآ  مایق  تقیقح  نتشاد  هگن  یفخم  البرک و  نادیهش  دروم  رد  هیما  ینب  تاغیلبت  4 ـ

؟ دوب هچ  نوگانوگ  ياهرهش  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندنادرگ  زا  دیزی  تسایس  5 ـ
؟ دنادرگزاب ناشدوخ  نطو  هب  ماش  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دش  روبجم  دیزی  ارچ  6 ـ

؟ دیناد یم  هچ  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ندوب  جیاوحلا  باب  لیلد  7 ـ
؟ دییامرف حیضوت  ناشیا  تافو  بش  دروم  رد  8 ـ

؟ تفرگ ناوت  یم  ییاهوگلا  هچ  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیصخش و  زا  9 ـ
؟ تسیچ ناشیا  سدقم  تحاس  هب  مدرم  تبحم  هقالع و  همه  نیا  لیلد  دینک  یم  رکف  10 ـ
؟ دوب هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناکدوک  هب  یتح  یناسررازآ  همه  نآ  زا  دیزی  دصق  11 ـ

؟ دوب هچ  ماش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تشذگرد  باتزاب  12 ـ
؟ دییامرفب حیضوت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هیما  ینب  هنیرید  هنیک  دروم  رد  13 ـ

؟ دندوب قفوم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشاد  هگن  رود  اوزنا و  رد  ردقچ  هیما  ینب  14 ـ
؟ تشاد یمهس  هچ  دیزی  تموکح  یشاپورف  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يریسا  15 ـ

هدنیوگ تیلست  مایپ 

تبحم ياریذپ  ردپ  تبحم  ناتسلگ  دیـسر و  نایاپ  هب  هناریو  جنک  رد  ردپ  نارجه  جنر  البرک ! ناماد  هتفای  شرورپ  يا  نیـسح و  لگون  يا 
ناگتفیـش رب  کیربت و  وت  رب  لاصو  نیا  دـش . نشور  لصو  شـشخرد  هب  هبارخ  هشوگ  رد  تهایـس  نارجه  بش  دـیدرگ و  تا  هناـکدوک 

. داب تیلست  تمیرک  هداوناخ 
. دیشخب مایتلا  دوخ  يامرگ  اب  ار  نینزان  رتخد  نآ  دوبک  فیعض و  مادنا  تفر و  هدیشک  تنحم  بکوک  ینامهم  هب  قبط  نایم  رد  دیـشروخ 

دیشک شوغآ  رد  ار  كدوک  زبس  حور  دیشروخ ، تسشن . همزمز  هب  وا  اب  هنابیرغ  تفرگ و  ردپ  يدیـشروخ  شبات  رد  ار  دوخ  نوگلین  خر 
هدز ترـسح  ياه  لد  رب  درک . اهر  اـهنت  مغ ، رد  ار  ساـسحا  ناـکدوک  تشاذـگ و  رادـید  ترـسح  رد  ار  هبارخ  لـها  درب و  نامـسآ  هب  و 

. مییوگ یم  تیلست 
هداد ياج  لد  كزان  رولب  رد  ار  تبیـصم  همه  نآ  تلگ ، زا  رت  هاتوک  رمع  نآ  اب  هنوگچ  فافع ! کـچوک  هتـشرف  يا  نیـسح و  رتخد  يا 

؟ يدید رز  تشت  اه و  هزین  زارف  نوخ و  يایرد  رد  ار  دیشروخ  هنوگچ  يدوب ؟
هب ار  لزنم  لهچ  هک  تا  هتسب  هلبآ  ياهاپ  نآ  رب  مالس  هنامز ! روج  زا  تا  هدش  دوبک  ندب  نآ  رب  مالس  ترامش ! یب  ياه  مغ  وت و  رب  مالس 

! داب یمارگ  تا  یعس  لوبق ، تَّجَح  دیناسر ! دیشروخ  هبعک  فاوط  هب  ار  وت  دیود و  ناوراک  یپ  رد  ردپ  رادید  قوش 
رثا راد  بت  نیمز  دوب و  هریت  تیاهتنم ، یب  مغ  زا  ماش  نامـسآ  یگلاسدرخ ! نیع  رد  یلامک ، هلمج  ِفطع  ییابیکـش ! ربص و  تیب  هاـش  يا 
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هدـبرع ددزد و  یمن  ار  تا  هناکدوک  باوخ  یـسک  رگید  هک  ریگ  مارآ  ردـپ  مرگ  شوغآ  رد  نونکا  تروجنر . بلق  نوزومان  ياـه  شپت 
شزاون ار  تدوبک  خر  ات  تسا  هدمآ  تغارـس  هب  ردپ  هک  ریگ  مارآ  دنازرل . یمن  ار  تکچوک  بلق  تشحو ، ياه  هزوز  یمحر و  یب  ياه 

! كرابم رادید  دهد .
، هنیک ياه  هجنپ  تشاد . ربخ  كاندرد  يا  هعجاف  زا  شناشیرپ  ناوسیگ  داد و  یم  ناشن  ار  متـس  هایـس  طـخ  ياـه  هنحـص  شنینزاـن ، رکیپ 

ياه هحفص  کنیا  دوب . هدرک  رپ  هایس ، ياه  هحفـص  زا  ار  شلد  تارطاخ  هچرتفد  دوب و  هدیـشک  شتروص  کچوک  حول  رب  نشخ  یـشقن 
. مییوگ یم  تیلست  ناییاروشاع  رب  ار  نایاپ  یب  هودنا  نیا  میزیر و  یم  کشا  نآ  یخلت  رب  میا و  هداشگ  ور  شیپ  ار  نآ 

ینویزیولت سیونریز 

. مییوگ یم  تیلست  تا ، هدش  دوبک  نت  ِسفق  زا  ار  تناج  کچوک  ِرتوبک  زاورپ  مغ ! نیرت  گرزب  يا  ! هیقر يا 
. میراد یم  یمارگ  ار  تجورع  اروشاع ! بتکم  رد  یگتفای  شرورپ  هوسا  يا  ! هیقر يا 

. دوب نیگمهس  هچ  تبرغ  تخس  يامرس  یهایس و  رد  تندرمژپ  نیسح ! غاب  هدرمژپ  لگون  يا 
. دوش یمن  شومارف  تنارجه  گوس  البرک ! نامسآ  رتخا  دنلب  یلو  کچوک ، هراتس  يا 

همان باتک 

. میرک نآرق  * 
ق. 1406 ه .  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  ماما  ۀسردم  پاچ  مق ، نازحالاریثم ، یّلح ؛ امن  نبا  1 ـ

ش. 1375 ه .  يداهلا ، پاچ  هدنسیون ، مق ، رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  یلع ؛ ینسحلاوبا ، 2 ـ
ش. 1378 ه .  ارهزلا ، ینب  تاراشتنا  مق ، فنخم ، یبا  لتقم  فنخموبا ؛ 3 ـ

. ات یب  یمالسالا ، باتکلاراد  توریب ، ۀمغلا ، فشک  یسیع ؛ یلبرا ، 4 ـ
ش. 1369 ه .  تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  نارهت ، اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش ؛ يدهم ؛ ییاوشیپ ، 5 ـ

1380 ه مق ، هیملع  هزوح  ياه  شهوژپ  تاقیقحت و  زکرم  مق ، تسشن 19 ،)  ) ینید نامتفگ  نوناک  تاوزج  هعومجم  6 ؛ــــــــــــــــــــــ ـ
ش. . 

ش. 1363 ه .  یضرلا ، تاروشنم  مق ، نیطبسلا ، یلاعم  يدهمدمحم ؛ يریاح ، 7 ـ
ش. ،1378 ه .  تاعالطا تاراشتنا  نارهت ، اروشاع ، یسانش  باتک  دمحم ؛ یمساق ، يردیح  8 ـ

. ات یب  هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نارهت ، خیراوتلا ، بختنم  مشاهالم ؛ یناسارخ ، 9 ـ
ش. ،1377 ه .  نیسحلا بتکم  تاراشتنا  مق ، ماش ، ناشخرد  هراتس  یلع ؛ یلاخلخ ، ینابر  10 ـ

ش. 1375 ه .  نیب ، قح  تاراشتنا  مق ، مثیم ، لخن  اضر ؛ مالغ  راگزاس ، 11 ـ
ش. ،1374 ه .  رعشم تاراشتنا  نارهت ، مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  رفعج ؛ یناحبس ، 12 ـ

ش. ،1373 ه .  یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، تیدبا ، غورف  رفعج ؛ یناحبس ، 13 ـ
ش. ،1307 ه .  هیمالسا یشورف  باتک  نارهت ، خیراوتلا ، خسان  یقتدمحم ؛ رهپس ، 14 ـ

ش. 1348 ه .  ناهج ، تاراشتنا  نارهت ، فوهل ، سوواط ؛ نب  دیس  15 ـ
ش. 1377 ه .  ناناوجون ، ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  نارهت ، باجح ، رد  باتفآ  يدهم ؛ دیس  یعاجش ، 16 ـ

ق. 1413 ه .  دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، يدلج ، هعومجم 2  داشرالا ، دیفم ؛ خیش  17 ـ
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ش. ،1379 ه .  راگتسر تاراشتنا  دهشم ، اه ، هلال  زیخاتسر  داوجدمحم ؛ هدازروفغ ، 18 ـ
. ات یب  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، سنالا ، قئادحب  یمسملا  سدقلا  ضایر  ظعاو ؛ ینیوزق ، 19 ـ

ق. ،1414 ه .  هوسا تاراشتنا  مق  يدلج ، هرود 8  راحبلا ، هنیفس  سابع ؛ خیش  یمق ، 20 ـ
ق. 1405 ه .  یتریصب ، هبتکم  مق ، مومهملا ، سفن  سابع ؛ خیش  یمق ، 21 ـ
ق. 1404 ه .  افولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ؛ یسلجم ، 22 ـ

ش. تشهبیدرا 1375 ه .  هرامش 8 ، ناتسین ، هلجم  23 ـ
ش. 1376 ه .  فورعم ، رشن  مق ، اروشاع ، گنهرف  داوج ؛ یثدحم ، 24 ـ

1380 ش. رهطم ، تاراشتنا  ، نارهت مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  دمحم ؛ يدراهتشا ، يدمحم  25 ـ
ش. 1374 ه .  رصان ، تاراشتنا  مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همان  گوس  26 ؛ـــــ ،ـــــ ـ

ش. 1379 ه .  اردص ، تاراشتنا  مق ، ینیسح ، هسامح  یضترم ؛ يرهطم ، 27 ـ
ش. ،1341 ه .  درخ یشورف  باتک  مق ، ثداوحلا ، عیاقولا و  رقابدمحم ؛ یبوبلم ، 28 ـ

ش. 1376 ه .  رکاش ، یتاراشتنا  هسسوم  ، مق البرک ، شوواچ  مالسلااهیلع ؛  هیقر  ترضح  یبتجم ؛ دیس  يدور ، ناجنز  يوسوم  29 ـ
ش. ،1371 ه .  تاعالطا تاراشتنا  نارهت ، اروشاع ، روآ  مایپ  هّللاءاطع ؛  دیس  ینارجاهم ، 30 ـ

ش. 1377 ه .  هدنسیون ، مق ، ۀینیسحلا ، تامارک  یلع ؛ هداز ، فلخریم  31 ـ
ش. ،1380 ه .  یناحور تاراشتنا  مق ، مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  مساق ؛ هداز ، فلخریم  32 ـ

ش . 1379 ه .  رورس ، تاراشتنا  مق ، البرک ، هصق  یلع ؛ درفنم ، يرظن  33 ـ

ۀیقر ةدیسلا  تامارک 

ةراشا

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطافو  مالسلا  هیلع  یلع  ۀعیش  تایدتنم  فلوملا : 
www.roghayeh.ne هیقر -  هاگیاپ   : رشان

یضرملا رهاطلا  الا  حیرضلا  لخدی  ال 

تبهذ ۀیروسب ، مالـسلا  اهیلع  ۀیقر  ةدیـسلا  دقرمب  یل  تلـصح  یتلاو  ۀثداحلا  هذـه  مکل  مدـقا  لوقیف : هعم  تلـصح  ۀـثداح  مهدـحأ  يوری 
تجرخ حیرضلا  لخاد  دجهتلاو  ةرایزلا  نم  ءاهتنالا  دنعو  مالسلا ، مهیلع  دیهشلا  نیسحلا  مامالا  تنب  ۀیقر  ةدیسلا  یتالومو  یتدیـس  ةرایزل 

دنعو تقولا . بارتقـإل  برغملا  ةالـص  تقو  رظتنأ  تلق  ًاـضیأو  ۀـیناحور  نم  هتیأر  اـمل  كاـنه  تسلج  یننإ  ثیح  فیرـشلا  نحـصلا  یلا 
صخش یتا  هنأ  ثیح  قدصیال !! بیرغ  ءیش  تیأر  ناکملا  کلذ  یف  یسولج 

فیرشلا نحصلا  باب  نم  هلوخد  دنعو  دیدحتلاب ،) دلب  يأ  نم  يردأ  ال   ) ۀیبرعلا لودلا  يدحا  نم 
.. هللا لوسر  تنبای  کیلع  مالسلا  نیسحلا .. تنبای  کیلع  مالسلا   ) هتوص یلعأب  يدانی  ذخأ 

هنأب ًاصوصخو  الف ) الإو  نامیالا  اذه   ) یسفن یف  تلق  انأ  هیطبا .  نیب  هئاذح  ًاعضاو  تقولا  سفن  یفو  نینمؤملا ،) ریمأ  تنبای  کیلع  مالسلا 
هتوص یلعأب  يدانی  وهو  بابلا  دنع  نم 

ًادحا نأکو  هسفن  فقوتو  لجرلا  کلذ  فقوت  هأجف  حیرضلا  باب  نم  هبارتقا  دنعو  کلذک  وه  امنیبو 
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حیرضلا مدخ  عرسأف  تارم ، ةدع  هسفن  لوح  رودی  ذخأو  هسافنا  متک 
هسافنا ... هل  تداع  اهنیحو  جراخلل  هوجرخاو 

لجرلا کلذ  عم  لصح  امب  مهتلأـسف  فیرـشلا  دـقرملا  ۀـمدخ  یلا  تبهذـف  ۀـقیقحلا .. فشکتـسأل  لوضفلا  ینذـخأو  يرود  أدـب  اـهنیحف 
تیکبو یعومد  تفرذ  اهدنع  نارکس .)  ) لمث لجرلا  یل  لاق  طقف ، ةدحاو  ۀملکب  ینباجأف  هسفن ! لوح  رودیو  فقوتی  ةاجف  هلعج  يذلامو 

نم عانتما  وه  لجرلل  لصح  امو  ءیش ، يأ  مهـسندی  مل  نورهاط  نورهطم  مهنأب  تنقیأو  ۀلالجلاو  ةزعلا  بر  دنع  تیبلا  لهأ  نأشو  ۀمظعل 
 . یضرملا رهاطلا  الا  حیرضلا  کلذ  لخدی  هنأل ال  حیرضلا  لخدی  یکل ال  هل  یلاعتو  هناحبس  هللا 

ۀیقر ینتعیش 

نا ۀیقر ،))  )) یهو ةدحاو  ۀملک  یف  ببسلا  صخلتی  ذا  يراصبتسا  ببس  نع  بتکأ  نأ  نأ  تببحأ  لوقیف : هعیشت  ببـس  نع  يوری  مهدحأ 
ناضمر رهـش  ذنم  هب  تمق  يذلا  ریبکلا  ثحبلا  دـعب  نکلو  ئـش , هنع  فرعأ  نکأ  مل  ۀـقیقحلا  یف  انه  هینعأ  يذـلا  ۀـقیقحلا  یف  ۀـیقر  مسا 
ۀمیرکلا ةدیسلا  یلع  فرعتلل  یتلیسو  ملیفلا  اذه  ناک  " ءابإلا ، بکوم   " ناونعب املیف  ینفداص  ماع 2007 م  یف  نحنو  نآلا  یتحو  یضاملا 

نع ائیش  يردن  نکن  مل  ۀقیقحلا  یف  سماخلا , اهماع  غلبت  مل  یتلا  ۀلفطلا  کلت  ۀیقر  ةدیسلا  کلذب  ینعأ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  تنب 
لالخ نم  ًاعیمج . هللا  مهنعل  نایفـس  یبأ  نب  ۀیواعم  نب  دیزی  دهع  یف  ایابـس  ةوبنلا  تیب  لآ  قیـس  ثیح  ءالبرک  ۀمیرج  تبقعأ  یتلا  عئاظفلا 
تیب لآ  ۀبطاق  هللا  قلخ  مظعأ  هاجت  عئاظف  نم  ثدح  امع  اریثک  تملأت  دقل  ۀقیقحلا  یفو  مالسلا  اهیلع  ۀیقر  ةدیـسلا  یلع  تفرعت  ملیفلا  اذه 
اهیبأ سأر  ۀیؤر  لاح  ۀیقر  ةدیـسلا  ۀبیبحلا  توم  یهو  یمظعلا  ۀـعیجفلا  ۀـصاخو  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  لص  دـمحم  اندیـس  هللا  قلخ  مظعأ 

بحلا اذـه  هتنبإل  بألا  بحو  اـهیبأل  تنبلا  بح  يدـم  ملعأ  تنک  اـملو  هتحئار . متـشت  اـهیبأ  مف  یف  اـهمفو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ماـمالا 
لـصألا نم  اهثودح  قدصأ  مل  ثادحألا  هذه  نم  ۀغلاب  ۀـشهد  یف  تنک  یننأل  یـسفن  کلامتأ  ملو  فجتری  ینایک  لکب  ترعـش  میظعلا ،

مظعأ ناک  یفخ  امو  طیحم  نم  ۀطقن  ملیفلا  یف  هتدهاش  ام  لک  نأ  یلا  تلصوتو  اهیف  تبتک  یتلا  بتکلا  نم  ۀقیقحلا  نع  ثحبأ  تذخأو 
ثاحبالا هذـه  دـعب  ینأ  مغرو  تنرتنالا  یلع  اهنم  ریثکلاو  تارـضاحملا  نم  ریثکلا  ءاقلاو  ةریثک  ثاحبأب  اـنیلع  معنأ  لـجو  زع  هللا  نأ  مغر 

امدعب یننأ  الا  ثاحبألا , نم  دیزتسأ  یتح  عیشتلا  نالعا  رمأ  فیوست  تدجو  یننأ  الا  قحلا  بهذملا  وه  یعیـشلا  بهذملا  نأب  ملعأ  تنک 
الو يوسوملا  قیفر  بیبحلا  یخأ  ۀـفرغ  یف  یعیـشت  نالعإ  روفلا  یلع  تررق  هثادـحأ  ۀحـص  نم  تققحتو  ءابالا " بکوم   " ملیف تدـهاش 
نأ یل  ردقیـس  یلاعتو  هناحبـس  هللا  نأ  نظأ  نکأ  مل  ءالبرک . دـعب  ام  ثادـحأ  نع  ةرـضاحم  یقلأس  یننأ  مهتدـهاع  دـق  تنک  یننأو  امیس 
املو عیـشتلا , نالعا  رارق  ذاختا  نهارلا  تقولا  اذـه  یفو  نابـسحلا  یف  نکی  مل  لب  ۀـیقر , ةدیـسلا  نع  فرعتلاو  ءاـبالا  بکوم  ملیف  دـهاشأ 

نلعأس یننأ  دـحأ  ملعی  مل  ذا  تاوخالاو  ةوخالا  لکل  ًائجافم  رارقلا  اذـه  ناـکو  یترـضاحم  دـعب  عیـشتلا  نـالعا  تررق  ثحبلا  نم  تیهتنا 
... ۀیقر ینتعیش  مهل  تلق  یعیـشت  ببـس  نع  تلئـس  املف  ماع 2007 م ,  ویام  نم  رـشع  یناثلا  موی  یف  کلذ  ناکو  تقولا  اذـه  یف  یعیـشت 

... فیوست نود  یعیشت  نالعا  ۀعرس  یلا  ینتأجلأ  یتح  ینتزفتساو  ینترطضاو  ینتعیش  یتلا  ۀیقر  یتبیبح  یلع  هللا  مالس 

ۀیحیسم ۀلفط  ءافش 

اوزجعف اهجراخو  ایروس  یف  ءابطأ  یلع  اهوضرع  دقو  یشملا ، عیطتست  الو  للـشلاب  ۀباصم  ۀلفط  اهیدل  ماشلا ، نکـست  ۀیحیـسم  ۀلئاع  تناک 
اهل حامـسلا  مألا  تبلطف  مالـسلا ، امهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀـیقر  ةدیـسلا  دـقرم  یلإ  اهمأو  ۀـلفطلا  دـلاو  ءاج  ماـیألا  دـحأ  یفو  اهتاوادـم .  نع 

، قیمع مون  یف  تحارو  ساعنلا  اهذخأ  بابلا ، ۀبتع  یلع  اهسولج  دعبو  اهل ، اوحمسف  اهیلع  هللا  مالـس  ۀیقر  ةدیـسلا  باب  ۀبتع  یلع  سولجلاب 
اهدعقم نم  ضوهنلا  اهنم  تبلطو  اهمون  نم  اهتظقیأو  ۀضیرملا  اهتنبا  ۀفرغ  یلإ  تبهذو  اهراد  باب  تحتف  دـق  ۀـلفط  نأ  تأر :  اهمانم  یفو 

مایقلا کیلع  بجیف  کعم  بعلل  تیتأ  انأ  اهل : تلاقف  کعم .  بعللاو  ماـیقلا  عیطتـسأ  ـالو  ۀـضیرم  اـنأ  ۀـلفطلا : اـهل  تلاـقف  اـهعم . بعللاو 
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نم مألا  تظقیتسا  اهدنع  ۀحرف . یهو  اهعم  بعلت  تحارو  تماق  نأ  الإ  ۀـلفطلا  نم  ناک  امف  بعلن  یلاعت  اهل : تلاقو  اهناکم ، نم  اهتبحـسف 
یلإ ًاروف  اوبهذـف  قدـصی ، داکی ال  ًابیجع  ًائیـش  تأر  اهنأل  تیبلا  یلإ  ًاروف  باهذـلا  اهجوز  نم  تبلطو  بارغتـساو  ۀـشهد  یف  یهو  اهمانم 

، ثدح اذامو  مهمامأ  ام  اوقدـصی  مل  مهنأ  یتح  مهلبقتـستو  بابلا ، حـتفت  یتلا  یه  ۀـضیرملا  مهتنبإب  اذإو  تیبلا  باب  اوقرط  امدـنعو  تیبلا 
: یل لوقتو  یـسأر  یلع  ۀـفقاو  ۀـلفطب  اذإو  ۀـعاس  دـعبو  تیبلا  نم  مکجورخ  دـنع  تلاق : ثدـح ؟ اذام  اهل : اولاقف  ۀـحرف  مهطـسو  مهتنباو 

تمقو اهوحن  ینتبحسف  مایقلا ، ِکیلع  بجی  تلاقف :  کعم . بعلأ  فیکف  مایقلا  عیطتسأ  الو  ۀضیرم  انأ  اهل : تلقف  بعلن . یلاعتو  یظقیتسا 
تأر ام  تَّصقو  مانملا  یف  ِکیلع  تلخد  یتلا  ۀـلفطلا  تیأر  ینإ  ایؤرلا ، تقدـص  دـقل  معن  مألا :  تلاقف  یننورت . امک  انأ  اـهو  اـهعم  بعلأ 

ۀیولعلا هذـه  تامارک  نم  رمألا  اذـهو  مالـسلا . امهیلع  نیـسحلا  ماـمإلا  تنب  ۀـیقر  ةدیـسلا  یه  ۀـلفطلا  هذـه  نأ  اوملع  اهدـنع  اـهجوز  یلع 
کتنبال : جالع  ال  هللا .  لضفب  ۀمولظملا 

دحأ یف  هنأ  لاُقی  ۀیلاتلا : ۀمارکلا  ماشلا  یف  ۀیبنیزلا  ۀـیملعلا  ةزوحلا  بالط  نم  وهو  يردـیح ,  رکـسع  دیـسلا  مالـسإلا  ۀـجح  ۀحامـس  رکذ 
اهنأ ظحلا  نسحلو  کتنبال ، جالع  نأب ال  اهوربخأو  نانبل  ءابطأ  اهباجأ  نأ  دعب  ایروس  یلا  ۀلولشملا  اهتلفط  عم  ۀیحیـسم  ةأرمإ  تلبقأ  مایألا 

 . ۀضیرملا اهتلفط  ۀجلاعمل  ایروس  یف  اهدجاوت  ءانثأ  اهل  رقمک ٍ  هتذـختاو  مالـسلا  اهیلع  ۀـیقر  ةدیـسلا  مرح  نم   ً ابیرق ناک  الزنم ً  ترجأتـسا 
یتأی اذاملو  ربخلا ؟ ام  تلاقف : اهلؤاستو  اهبجعت  راثأ  امم  فیرـشلا  مرحلا  یلإ  نولبقی  سانلا  نم   ً اـجاوفأ ةأرملا  تدـهاش  ماـیألا  دـحأ  یفو 

هللا مالـس  نیـسحلا  مامإلا  تنب  ۀـیقر  ةدیـسلا  مرح  اذـهو  ءاروشاع  موی  وه  مویلا  نإ  اهل :  اولاقف  ۀبـسانملا ؟ یه  امو  انه ؟ یلإ  ساـنلا  ءـالؤه 
لـسوتتو فیرـشلا  مرحلا  یلإ  بهذـتو  تیبلا  یف  اهتلفط  كرتت  ةأرملاب  اذإو  رهاطلا ، اهدـقرم  دـنع  ءازعلا  ۀـماقإل  نوتأـی  ساـنلاو  اـمهیلع ،

تسحأ کلذک , یه  امیفو  اهیلع , یشغو  یعولا  تدقف  نأ  یلإ  صالخإ , لکب  اهتجاح  ءاضق  یف  اهیلع  حلتو ّ  مالسلا ، اهیلع  ۀیقر  ةدیـسلاب 
دقف لعفلابو   . یلاـعت هللا  اـهافاش  دـقو  اـهعم  دـحأ  ـالو  ةدـیحو  تیقب  کـتنبا  نإـف  کـتیب  یلإ  یبهذاو  یموق  اـهل : لوقی  اصخـش  ّنأ  ةأرملا 

؟ ربخلا ام  تلاقو : مألا  تلءاست  كاذنآ  الـصأ ,ً  ءیـش  اهب  نکی  مل  نأکو  بعلت  اهتلفط  دـجت  اهب  اذإو  اهلزنم  یلإ  تبهذو  ةأرملا  تظقیتسا 
تلاق اهنإ  مث  ًاعم ، بعلنل  یموق  یل : تلاقو  ۀیقر  اهمسا  ۀلفط  رادلا  تلخد  لزنملا  نم  تجرخ ِ  امدنع  تنبلا : تلاق  کلاح ؟ نسحت  فیکو 
کلذ ذنم  تسـسحأ  دـقو  ینتفقوأو  يدـی  تذـخأ  اهنإ  مث  کیمدـق ، یلع  ضوهنلاو  مایقلا  یعیطتـستل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یلوق  یل :

نولوقی تفتخاو . کمأ ِ  تءاج  دـقل  تلاقف : بابلا , نیحتفت  کب ِ  اذإ  ینثدـحت  ۀـلفطلا  تناک  امنیبو  ضرملا  نم  تیفُـش  دـق  یننأ  تقولا 
لقیل مالسلا . مهیلع  تیبلا  لهأ  بهذم  قحلا  بهذم  یف  تلخدو  ۀیحیسملا  ةأرملا  تدتها  مالسلا  اهیلع  ۀیقر  ةدیسلل  ۀمارکلا  هذه  رثأ  یلع 

يدحلو : يربق  رمعی  نأ  یلاولل 
ناک : فرـشألا فجنلا  یف  ءاملعلا  نم  وهو  یماشلا  یلع  دـمحم  خیـشلا  لـیلجلا  ملاـعلا  یل  لاـق  خـیراوتلا :)  بختنم  یف (  یناـسارخلا  لاـق 

تانب ثالث  ۀنس ، نیعست  نم  رثکأ  رمع  يذلاو  يدهلا  ملع  یضترم  دیسلا  یلإ  هبـسن  لصی  يذلا  یقـشمدلا  میهاربإ  دیـسلا  یمأ  نم  يدجل 
یلوق اهل : تلاقو  مانملا  یف  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  ماـمإلا  تنب  ۀـیقر  يربکلا  هتنبا  تأر  یلاـیللا  يدـحا  یفو  نینبلا . نم  ًاـمورحم  ناـکو 

دیـس نکلو  اهیبأل  اهایؤر  ةاتفلا  ترکذـف  يدـحلو . يربق  رمعی  نأ  یلاولل  لقیلو  یندـب ، يذآ  امم  يدـحلو  يربق  نیب  عقو  ءاـم  نأ  کـیبأل 
ۀثلاثلا ۀلیللا  یفو  اهب . مهتی  ملو  اهیبأل  اهترکذو  اهسفن  ایؤرلا  ۀیناثلا  ةاتفلا  تأر  ۀیناثلا  ۀلیللا  یفو  نییومألا . نم  ًافوخ  کلذب  متهی  مل  میهاربإ 

ةداح ۀجهلب  هل  تلاقو  مانملا  یف  ۀیقر  میهاربإ  دیـس  يأر  ۀعبارلا  ۀلیللا  یفو  ارثأ . بتری  ملو  اهیبأل  اهترکذو  اهـسفن  ایؤرلا  ۀـثلاثلا  ةاتفلا  تأر 
ربُخت مل  اذامل  باتعو : 

هایؤر . یلاولل  رکذو  ماشلا  یلاو  یلإ  ًاحابص  بهذو  مونلا  نم  دیسلا  ظقیتسإف  یلاولا ؟
 ? سدقملا مرحلا  باب  لفق  حـتفی  نم  لک  لاقو : ةرهاط ?  بایث  ءادـتراو  لاستغالاب  ۀعیـشلاو  ۀنـسلا  نم  ماشلا  ءاحلـصو  ءاملع  یلاولا  رمأف 

ۀنـسلاو ۀعیـشلا  نم  نوحلاصلاو  ءاملعلا  لستغإ  فیرـشلا . ربقلا  ریمعت  متی  یک  ۀیقرل  رهطملا  دسجلا  جرخیو  فیرـشلا  ربقلا  شبنیو  بهذـی 
رثؤی ملو  مرحلا  اولخدـف  یقـشمدلا  میهاربإ  دیـسلا  موحرملا  دـی  یلع  الإ  یلع  لفقلا  حـتفی  ملو  ةرهاط ? سبالم  اودـتراو  بادـآلا  یهتنمب 
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. نیمیلـس دحللا  نیب  اهنفکو  ۀیقر  ندب  اوأرف  دحللا  اوحتفو  مرحلا  اولخأ  کلذ  دعبو  میهاربإ . دیـس  لوعم  الإ  ضرألا  یف  صخـش  يأ  لوعم 
دحل ریمعت  مت  یتح  یکبو  مایأ  ۀثالث  هتبکر  یلع  هعـضوو  دحللا  نم  فیرـشلا  اهندب  دیـسلا  جرخأف  دحللا  نیب  ریثک  ءام  كانه  ناک  نکلو 

یتح هتبکر  یلع  هعضیو  هعفری  ناک  ةالـصلا  دعبو  رهاط ?  ءیـش  یلع  اهندب  عضی  دیـسلا  ناک  ةالـصلا  تقو  نیحی  ناک  امدنعو  ةردخملا .
ۀثالثلا مایألا  کلت  یف  دیـسلا  جتحی  مل  ۀیقر  ۀمارک  نمو  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  مامإلا  تنب  ندب  دیـسلا  نفدو  دـحللاو ، ربقلا  ریمعت  یهتنا 

، مالسلا امهیلع  نیسحلا  مامإلل  ةریغـصلا  تنبلا  ۀکرببو  ًانبا ، هقزری  نأ  یلاعت  هللا  نم  دیـسلا  بلط  اهنفد  دنع  ءوضو . دیدجتو  ماعطو  ءام  یلإ 
، دیمحلا دبع  ۀصقلا  هذه  لیصفت  ماشلا  یلاو  بتکو  یفطصم . هامس  ًانبإ  ۀنس  نیعست  زواجتی  نس  یف  هقزرو  دیسلا  ءاعد  یلاعت  هللا  باجتسا 

ماع یلاوح  یف  ۀیضقلا  هذه  تعقو  دقو  میهاربإ . دیس  یلإ  ۀنیکـسو  موثلک  مأل  فیرـشلا  دقرملاو  ۀیقرو  بنیزل  رهطملا  مرحلا  ۀندس  لکوأف 
. نینامثو نیتئمو  فلا 

کترضحل ۀیده  یلزنم 

ناک امیف  لوقی : مرحلا  مادخ  نم  هوبأ  ناکو  ۀمدخلا  هذـهب  رختفیو  ماوعلل  ام  وهو  (ع) ۀـیقر ةدیـسلا  مرح  مادـخ  دـحا  نع  ءاملعلا  دـحا  لقن 
نیرواجملا يراصنلا  وأ  دوهیلا  دحأ  ضفر  فیرـشلا  دـقرملا  ۀعـسوتل  ةرواجملا  لزانملا  نورتشی  مالـسلا  اهیلع  ۀـیقر  ةدیـسلا  مرح  ولوؤسم 

. رارـصا لکب  دـناعی  یقبو  ضفر  هنإ  الا  هلزنم  ۀـمیق  یفعـض  نم  رثکأ  هیلع  اوضرع  مهنأ  ًاملع  کلذ ، یلع  رـصی  یقبو  هلزنم  عیبی  نا  مرحلل 
رطخلل ناضرعم  لفطلاو  مالا  نا  هوربخأف  اـهتلاح  ۀـنیاعمل  ءاـبطالا  ضعب  یلا  اهذـخأ  اـهتدالو  لـبقو  هتجوز ، تلمح  نمزلا  نم  ةدـم  دـعبو 

یفشتسملا یلا  اهتذخأ  هذخأم  یتجوز  نم  قلطلا  ذخأ  امدنع  لجرلا : لوقی  ةرتفلا . کلت  یف  ءابطألا  فارشإ  تحت  ایقبی  نأ  بجی  کلذلو 
ۀمالسب یل  تعفشت  اذا  اهنأب  اهتدهاع  دقو  اهب  لسوتأ  تیقبو  مالسلا ، اهیلع  ۀیقر  ةدیسلا  مرح  یلا  تعجرو 

یفو ریرـس  یلع  ۀـسلاج  یتجوز  تدـجوف  یفـشتسملا  یلا  تبهذ  مث  اـهب  لـسوتأ  ةرتف  تیقب  اـهیلا . لزنملا  يدـهأ  یننإـف  یلفطو  یتـجوز 
تلـسوتو تبهذ  دقل  ال  تلاقف : هئادأل ، تبهذ  مهم  رمأ  يدل  ناک  دقل  تلق : تبهذ !؟ نیا  لوقت : یهو  لاح  نسحأ  یف  امهو  لفط  اهارجح 

تلخد ةریغـص  ۀلفطب  اذاو  یلع  یمغأ  قلطلا  مالآ  نم  یناعأ  تنک  امدـنع  : تلاق تفرع ؟ نیأ  نم  تلق : مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀـنبإب 
هل یلوقو  کجوز  یلا  یمالـس  یغلبا  تلاق : اهنا  مث  دلو ، وهو  کلفطو  تنأ  کتمالـس  یلاعت  هللا  نم  تبلط  دقل  یقلقت ، ال  تلاقو : ۀـفرغلا 

؟ تنأ نم  اهل : تلقف  نیسح ، هیمسی  نأ 
. مالسلا امهیلع  نیسحلا  مامالا  تنب  ۀیقر  انا  تلاق 

ۀیقر یتنبا  یلع  ءاثر 

یترجنح تناکو  دـیدش  ضرمب  تبـصا  نانجلا :) حـیتافم  بحاص  یمقلا (  سابع  خیـشلا  جاحلا  موحرملا  نبا  ةداز  ثدـحم  موحرملا  لاق 
بطخت نا ال  بجی  ءابطالا  لاقو  یتحص  نسحتب  لمأ  ۀمث  نکی  ملو  جالعلل  لباق  ریغ  یضرم  نا  یلا  ءابطالا  عیمج  راشأ  دقو  اریثک  ینملؤت 

ۀلیل تاذو  اریثک  تملأـت  دـقو  عنـصأ  اذاـم  ملعا  نکا  مل  کـیلع . عونمم  مـالکلا  نإ  یتح  ۀـیتوصلا  كراـتوأ  تقزمت  دـقل  ربـنملا  یلع  نم 
ایؤرلا ملاع  یفو  تمنو  یلاح  ریغتو  يدخ  یلع  لیست  عومدلاو  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  یلع  یمومه  حرطأ  تادبو  ۀلبقلا  وحن  تسلج 
ۀلیوط ةرتف  ربنملا  یلع  تبطخ  دـقل  یماما  ای  تلقو  مامهلا  مامالا  کلذ  یلا  تفتلاو  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  ماـمالا  دـنع  یـسفن  تدـجو 

مالـسلا هیلع  نیـسحلا  مامالا  برق  سلاج  مرکم  دیـس  كانه  ناکو  مالکلاب  یل  احومـسم  دـعی  مل  یتح  نالا  يرج  اذام  کتمدـخب  تمقو 
: تلقو دیـسلا  نم  تبرتقا  ۀیقر  یتنبا  یلع  ءاثر  کل  ارقی  نأ  دیـسلا  اذهل  لوقت  اذامل ال  ةداز  ثدحم  ای  هنومـضم  ام  لاقو : مامالا  یلا  تفتلا 

ةءارقب دیـسلا  أدب  ۀیقر ، یلع  ءاثر  أرقت  نا  یلا  كاعد  مامالا  نا  تلقف :  ءاثر . رقا  یننا ال  لاقف : ۀـیقر  یلع  ءاثر  یل  ارقت  نأ  ناکمالاب  له  هل 
ایؤرلا ملاع  یف  اناو  یئاکبو  یحایـص  توص  عفتراو  ۀبیـصملا  یلع  ادـج  تملأت  دـقو  ۀـملؤم  ةروصب  ۀـیقر  ةدیـسلا  یلع  هأرقی  ناکو  ءاثرلا 
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تناکو عومدـلا !؟ هذـه  لک  تفرذ  اذامل  اذـکه !؟ یکبت  اذامل  هاتبأ  ای  اولاقو : ینوظقیأو  یحایـص  توص  یلع  مونلا  نم  دالوالا  ظـقیتساو 
تعجار رثکأ  دکأتلا  ضرغلو  ضرملل  رثأ  یترجنح  یف  نکی  ملو  ملکتأ  تأدبو  تضهن  تظقیتسا  املو  یهجو  عیمج  یلع  تلاس  عومدـلا 

ائیش يأر  هلعلو  ۀیراطبلا  ۀطـساوب  لمعی  حابـصم  هدی  یفو  یترجنح  یلا  بیبطلا  رظن  ینـصحفی . نأ  هنم  تبلطو  یلاتلا  مویلا  حابـص  بیبطلا 
ممری نأ  بیبط  يأل  نکمی  ـال  هتلواـنت !؟ يذـلا  ءاودـلا  وه  اـمو  نـالا !؟ یتح  سما  ۀـلیل  ذـنم  تعجار  بیبط  يأ  بارغتـسإب  ینلأـس  اـبیجع 

بیبطلا دنع  ۀیـضاملا  ۀلیللا  یف  تنک  تلقف :  يرج !؟ اذام  ۀیـضاملا  ۀلیللا  تنک  نیأ  لق  هداز  ثدحم  ای  فاضأو  اذـکه  ۀـیتوصلا  كراتوأ 
اهیلع ۀیقر  ةدیـسلل  ۀـنزحملا  ۀـصقلا  عوضوملا  هل  ترکذ  مث  ینتفاش  دـقو  مالـسلا  اهیلعۀـیقر  ةدیـسلا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالل  ریغـصلا 

. مالسلا
مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطافو  مالسلا  هیلع  یلع  ۀعیش  تایدتنم  ردصملا :

خیرات رد  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  مان 

باتک تاصخشم 

ییاضر دمحم  هدنسیون :
اونین میمش  هاگیاپ  رشان : 

خیرات رد  هیقر  مان 

هتشاد جاور  برعلا  ةریزج  رد  مان  نیا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالسا  خیرات  هژیو  مان  نیا 
ربمایپ ردپ  هّللادبع ، ترضح  همع  هک  دوب  هیقر  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مود  ياین   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  مان  هنومن ، ناونع  هب  تسا .

یلص  ) مرکا ربمایپ  رتخد  دیدرگ ، يراذگ  مان  مسا ، نیا  هب  مالـسا  رد  هک  يدرف  نیتسخن  ( 1 .) دیآیم رامش  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا
. دمآرد یمالسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياهمان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  مان  يراذگ ، مان  نیا  زا  سپ  دوب . هجیدخ  ترضح  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

لیقع نب  ملـسم  ترـضح  جاودزا  هب  اهدـعب  رتـخد  نیا  هک  دـیمان  مسا  نیمه  هب  ار  شنارتـخد  زا  یکی  زین  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 
ماما ( 2 (،) مالـسلاهیلع  ) یبتجم نسح  ماما  دـننام  رگید  ناماما  نارتخد  یخرب  هک  اج  نآ  اـت  تفاـی  همادا  دـنور  نیا  دـمآرد . مالـسلاهیلع ) )

ود نآ  هابتشا ، زا  يریگولج  يارب  تسا ، ینتفگ  دندش . هدیمان  هیقر  زین  مالسلاهیلع )  ) مظاک ماما  نارتخد  زا  نت  ود  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح
(3 .) دندیمانیم يرغص  هیقر  هیقر و  ار 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياههاگدید  رد  یشهوژپ 

نیا تسا . هدـشن  هدرب  ناشیا  زا  یمان  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  یلو  هدـمآ ، مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  مان  یخیرات ، ياـهباتک  یـضعب  رد 
هک نانچ  مه  دـشاب . هدـش  هلأسم  نیا  ندـمآ  شیپ  ببـس  مالـسلاهیلع ،)  ) نیـسح ماما  نادـنزرف  نایم  یمـسا  هباشت  هک  دراد  دوجو  لامتحا 
رد تسا . مالسلااهیلع )  ) يرغص همطاف  نامه  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  اهنآ ، لقن  ربانب  دنراد و  ناعذا  هلأسم  نیا  هب  اهباتک  زا  یضعب 

. تخادرپ میهاوخ  هلأسم  ود  نیا  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  زین  ناشیا  تشذگرد  یگنوگچ 

ثحب حرط 

هیقر ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  هک : مینکیم  زاغآ  روهـشم  رایـسب  نیداـینب و  شـسرپ  کـی  حرط  اـب  ار  ثحب  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
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لئالد ۀمغلا و  فشک  يرولا ، مالعا  دیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياهباتک  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  نادنزرف  رامـش  رد  مالـسلااهیلع ) )
هرود رد  ( 1 دوشیم : نشور  یبوخ  هب  شـسرپ  نیا  خساپ  همدقم ، دنچ  نایب  اب  دراد ؟ تلالد  خیرات  رد  یتیـصخش  نینچ  ندوبن  رب  ۀمامالا ،

مک يوما ، نانارمکح  دـیدش  قانتخا  یـشراگن ، تاناکما  دوبمک  دـننام  یلئاسم  مالـسا  ردـص  رد  و  مالـسلامهیلع )  ) راهطا همئا  یناگدـنز 
لقن رد  تافالتخا  یـضعب  زورب  ببـس  اهيراد و ... بناج  ناسیون ، هریـس  رب  تموکح  راشف  اهدادـیور ، تایئزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت 

دنمشزرا عبانم  زا  يرایـسب  نانارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اهزات و  تخات و  رثا  رد  ( 2 تسا . هدشیم  یخیرات  بلاطم 
، اهيریگرد نیا  نایرج  رد  ربتعم ، عبانم  دانسا و  نیا  زا  يرایـسب  اسب  هچ  هک  دوشیم  تیوقت  نامگ  نیا  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتفر  نایم  زا 

ياهتیـصخش دروم  رد  هیبـش  ياهتشذگرـس  هژیو  هب  یمـسا و  هباـشت  نادـنزرف ، ددـعت  ( 3 تسا . هدیـسرن  اـم  تسد  هـب  هـتفر و  نـیب  زا 
هک هنوگ  نامه  تسا . هدرک  هبتـشم  ناسیون  خیرات  رب  ار  رما  دارفا ، یگدـنز  هنیـشیپ  اههتـشذگ و  رد  ماهبا  دوجو  هاگ  یخیرات و  نوگانوگ 

هتفگ رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  ( 4 دروخیم . مشچ  هب  زین  اروشاع ـ  مایق  نایرج  رد  یتح  یخیرات ـ  ياهتیصخش  رگید  دروم  رد  هلأسم  نیا 
یلع همطاف و  ار  دوخ  نادـنزرف  همه  ماـن  ناـشیمارگ ، رداـم  راوگرزب و  ردـپ  هب  هقـالع  تدـش  لـیلد  هب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  دـش ،

. تسا هدیدرگ  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ِنادنزرف  یناگدنز  لاح  حرش  نتشاگن  رد  اهملق  ِوهس  زا  يرایسب  أشنم  دوخ  رما  نیا  دنتشاذگیم .
زا تلفغ  ببس  عوضوم  نیمه  دراد  لامتحا  دناهدناوخیم . هریغص  همطاف  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر هک  تسا  تسد  رد  زین  يدهاوش  نیارق و 

دوجو رد  کش  هچ  رگا  یخیراـت ، ياـهباتک  رد  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  ماـن  ندـماین  نیارباـنب ، ( 5 .) دشاب هدـش  ناشیا  یلـصا  مان 
ای یشومارف  ِلیلد  نیرتمهم  نآ ، رب  نوزفا  تسین . خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبن  رب  لیلد  زگره  اما  دنکیم ، تیوقت  رایسب  ار  وا  یخیرات 
رد دروخب . مشچ  هب  خیرات  رد  ناشیا  زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببـس  هک  تسا  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیـصخش ، نیا  روضح  ندـش  گنر  مک 

نایرج نیا  رب  رایسب  نادهاش  دوجو  دربن و  هحوبحب  وا  تداهش  رگا  تفگ : ناوتیم  تأرج  هب  زین  مالسلاهیلع )  ) رغصا یلع  ترـضح  دروم 
تسا ینف  یسیونخیرات  اریز  دروخیمن ؛ مشچ  هب  هعیش  ربتعم  ياهباتک  نیب  رد  زورما  زین  مالسلاهیلع )  ) رغصا یلع  ترضح  زا  یمان  دوبن ،

اهنت تسا . هدـمآ  مه  درگ  لوق  لـقن  تروص  هب  هتـشادن و  ینیع  دـهاش  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  راـک  رـس و  لاوقا  يروآ  عـمج  اـب  هک 
عوضوم نیا  هتبلا  هک  تسا  يوار  ندوب  هقث  ثیح  زا  نآ  یتسردان  ای  یتسرد و  دریگیم ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآ  رد  هک  یعوضوم 

یتسرد شجنـس  يارب  زین  يرگید  ياههصخـشم  اـههفرعم و  ثیدـح ، ثحب  رد  هنومن ، ناونع  هب  اـما  دراد . دوجو  مالـسا  خـیرات  رد  طـقف 
یـسررب دروم  رگید  ياهتایلمع  تلالد و  یـسررب  محازت ، هضراعم و  جالع  حـیجارت ، زین  لداعت و  اب  ار  ربخ  هک  دـشابیم  دوجوم  رابخا ،

ماما و نیب  هک  ییوگتفگ  ادتبا  تسا . هدش  رکذ  خـیرات  رد  ناشیا  دوجو  تابثا  رب  زین  يوق  دـهاش  ود  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا  دـنهدیم . رارق 
هدرک و مایخ  هب  ور  ماما  دـهدیم . خر  رمـش ، اـب  ههجاوم  ماـگنه  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  دربن  تاـظحل  نیرخآ  رد  مرح  لـها 
؛" ُدعَولا َبَرَق  دَق  َموَیلَا  یِّبَر ، ُۀَعیِدَو  متنَا  ِمُوثلُک ! ُِّما  ای  َو  هَّیَقُر  ای  الَا  يِدَعب ؟ مَُکل  ُنوُکَی  اَذ  نَم  يَدلَو ! ای  ۀَنیَکُـس ! ای  بَنیِز ، ای  الَا  : " دـندومرف

دیدوب ادخ  ياهتناما  امـش  موثلکما ! يا  هیقر و  يا  دنامیم ؟ یقاب  امـش  يارب  نم  زا  سپ  یـسک  هچ  منادنزرف ! يا  هنیکـس ! يا  بنیز ، يا 
نانآ هب  شنادنزرف  رـسمه و  رهاوخ ، ندرک  مارآ  يارب  ماما  هک  ینخـس  رد  نینچ  مه  ( 6 .) تسا هدیـسرارف  نم  داعیم  هظحل  نونکا  نم ، دزن 

الَف ُتِلُتق  اَنأ  اذِا  َنرُظنُا  بابُر ! ای  ِتنَا  هَمِطاـف و  اـی  ِتنَا  َو  هّیَقُر  اـی  ِتنَا  َو  بَنیَز  اـی  ِتنَا  َو  مُوثلُک  مُا  اـی  هاَـتُخا ، اـی  : » تسا هدـمآ  دـیامرفیم ،
منخس بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما   ، مرهاوخ ًارجِه ؛» َّیلَع  َنلُقَت  َو ال  ًاهجَو  َّیَلَع  َنشُمَخت  َو ال  ًابیَج  َّیَلَع  َنقَقـشَت 
اوران ینخس  دیـشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتـشک  نم  هک  یماگنه  دیـشاب ] هتـشاد  دای  هب  و   ] دیراد رظن  رد  ار 
یلاها زا  راکچگ  ملـسم  مینکیم . هراشا  یخیرات  نایرج  کی  هب  هریغـص  همطاف  و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر یمـسا  هباشت  دروم  رد  ( 7 .) دییوگم

بنیز لـمحم  يولج  ار  نادیهـش  سدـقم  ياهرـس  ناراد ، هزین  دـندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلامهیلع )  ) تیب لـها  یتـقو  : » دـیوگیم هفوک 
اب ار  يرعش  زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرس  یتحاران ، تدش  زا  اهرـس ، نآ  ندید  اب  ترـضح  دندربیم . مالـسلااهیلع ) )
ار وت  تبیصم  يزور  مدرکیمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفرورف ! فوسخ  رد  يدش و  لماک  ردب  نوچ  هک  نم  لاله  يا  دورس : نیماضم  نیا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1240 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ يا هدش  نابرهمان  ام  اب  ردـق  نیا  ارچ  دوش . بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کیدزن  هک  وگب  نخـس  تریغـص ، لاسدرخ و  همطاف  اب  ردارب ! منیبب .
بنیز ترـضح  ( 8 .«) دـهدن ار  شباوـج  وا  یلو  دـنزب ، ادـص  ار  شردـپ  هک  تسا  تخـس  تکچوـک  رتـخد  نـیا  يارب  ردـقچ  ناـجردارب !

رد هک  هریغـص  همطاف  هک  دنکیم  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنکیم و  دای  هریغـص  همطاف  هب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع ) )
. تسا هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدش ، دای  وا  زا  اهباتک  زا  یضعب 

اهتشون یپ 

، نامه 3 ـ  ص22 . ج2 ، داشرالا ، 2 ـ  ص39 . ج15 ، ق ، 1404 ه .  ءافولا ، هسـسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یـسلجم ، ر.ك : 1 ـ
ص ش ، 1380 ه .  رهطم ، تاراشتنا  نارهت ، مالسلااهیلع ،)  ) هیقر ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  4 ـ ص343 .
ـ  6 ص 511 . ش ، 1373 ه .  لوا ، پاچ  فورعملاراد ، مق ، مالسلاهیلع ،)  ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  5 ـ . 12

ص 141؛ ق ، 1414 ه .  لوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  نیدلادعـس ، نب  نسحلاوبا  مساقلاوبا  سوواـط ، نبا 
ص 252؛ ق ، ه .   1368 ۀیمالـسالاۀبتکم ، نارهت ، موـمهملا ، سفن  ساـبع ، خیــش  یمق ، 7 ـ رییغت .( یکدـنا  اـب  ،) ص 236 يروـلا ، مـالعا 

ص 115 . ج 45 ، راونالاراحب ،

اروشاع هسامح  یگدنلاب  رد  ناکدوک  شقن 

باتک تاصخشم 

شنم يداه  لضفلاوبا  هدنروآ :  دیدپ 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

. دومن کح  خیرات  رد  ار  اه  شقن  اه و  حرط  نیرتابیز  زا  يا  هنیراگن  يرجه ، لاس 61  مهد  زور  دنمهوکش  هسامح 

نوخ یخرس  زا  هسامح 

( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ترـضح  نآ ، راگزومآ  گرزب  نیتسآ  زا  هک  تداهـش  هریچ  شاـقن  تسد  تفرگ و  هماـخ  ادـخ ، نادرمدار  نیرترب 
رب دوب ، هدمآ  نوریب 

روشنم . دیـشک شقن  هب  ار  ریوصت  نیرتزاون  مشچ  دـنداد ، یم  ناشن  ار  جورع  هظحل  شنیرفآ  ياـه  هبرقع  هک  یتعاـس  نآ  رد  ـالبرک ، هدرپ 
نافرع و اب  دندرک . یم  یناشفارون  نآ  هموظنم  درگ  هک  یناگراتس  البرک و  دیشروخ  ششخرد  زا  ار  دوخ  یکانابت  هک  اروشاع  هدنشخرد 

نیا رد  . داد ناشن  تیرـشب  هب  ار  ندـیهر  دنلبرـس  نتـسیز و  دازآ  هار  زیخاتـسر ، زور  ات  هک  دـندومن  نشور  رـشب  هار  ارف  غارچ  دوخ  هسامح 
هسامح زا  البرک  اما  دندوزفا  هسامح  نیا  يدنلبرس  التعا و  رب  دوخ  مهس  هب  اروشاع ، نانز  ریش  نادرم و  دازآ  زا  کی  ره  رذگهر ،

. دراد هنیـس  حول  رب  اه  هرطاخ  دندورـس ، روضح  هماکچ  اروشاـع ، نازاـبناج  نارگراـثیا و  ياـپ  مه  هنادواـج ، رفـس  نیا  رد  هک  یناـکدوک 
یهانگ یب  ناکدوک 

صیرح يرادـم  روز  يزودـنارز و  ینابرق  رباربان  یگنج  رد  هک  یناـکدوک  دـندش . ادـخ  ناگدـیرفآ  نیرت  تسپ  يزورفا  شتآ  همعط  هک 
نالاغش نیرت 
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رد دایرف  متـس و  اب  هزرابم  دندید ، شیوخ  يور  شیپ  ار  دوخ  نارادرب  ناردپ و  ندـیپط  نوخ  رد  هک  یناکدوک  دنتـشگ . يزرو  عمط  هشیب 
ار نعرفت  ربارب 

تمظع تزع و  رد  یمهم  شقن  ناشتداهـش  روضح و  اما  دندیگنجن  هچ  رگا  نانآ  دندومن . ادتقا  شیوخ  ناردارب  ناردپ و  هب  دـنتخومآ و 
مایق و داعبا 

رد هک  تسا  يا  هسامح  نیرتکاپ  نیرت و  هدنلاب  اروشاع ، دیدرگ . یمالسا  هعماج  رد  دادبتسا  ملظ و  ناینب  یشاپورف  رد  ندیشخب  باتش  زین 
رد ار  نآ  خیرات  توترف  ردام  هک  تسا  یقشمرس  نیرت  كانبات  هتسب و  شقن  خیرات  هرطاخ 

يدامن کی  ره  درب . دای  زا  دـیابن  دـندوزفا : باتک  نیا  رب  اروشاع ، ناـکدوک  هک  ار  ییاـبیز  شقن  اـما  تسا ، هتـشاگن  شیوخ  نهک  باـتک 
راگن نیا  رب  هدنلاب 

يا هراشا  زین  اروشاع  دنلبرـس  ناکدوک  رگید  هب  ات  داد  تسد  هب  يا  هناهب  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  ـالبرک ، دیـشروخ  رتخد  هک  دـندوب 
یخرب شقن  مینکب و 

یم رارق  یسررب  دروم  دندوب ، هتخومآ  ارف  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماد  رد  هک  یتیبرت  گرزب  ياه  هزومآ  زا  يدامن  بلاق  رد  ار  نانآ  زا 
مرح نع  بذـی  باذ  نم  لَه  : » دروآ یم  رب  دایرف  ماما  هک  تسا  يا  هظحل  اروشاع ، هعقاو  تعاـس  نیرتزوسناـج  دـیاشتیمولظم  داـمن  . میهد

تسه یسک  ایآ  هللا ؛  لوسر 
؟ دنک کمک  ام  هب  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپ  هناگی  ایآ  دنک ؟ عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک 

تسه یسک  ایآ 
وا و لاح  رب  ماما ، تیمولظم  ياوآ  ندینـش  اب  نیـشن ، هدرپ  نانز  »؟ دـیامن يرای  ار  ام  تشاد  دـهاوخ  ینازرا  وا  هب  ادـخ  هچ  نآ  دـیما  هب  هک 

. دیروایب ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نم  راوخریش  كدوک  دومرف ، ماما  هاگ  نآ  دنتسیرگ . دوخ 
دینک یمن  محر  نم  هب  رگا  مدرم ! يا  دومرف : دومن و  نمشد  رگـشل  هب  ور  دوب  هدش  بات  یب  یگنـشت  زا  هک  وا  ندومن  باریـس  يارب  سپس 

كدوک نیا  هب 
تداهـش هب  كدوک  دـش و  باترپ  كدوک  يوس  هب  نمـشد  يوس  زا  يدـسا  لـهاک  نب  ۀـلمرح  طـسوت  يریت  هظحل  نیا  رد  دـییامن . محر 

: دومرف ماما  دیسر .
وا نوخ  ماما   1 نک يرواد  دوخ  دنـشک  یم  نوخ  رد  ار  ام  ضوع  هب  دننک و  ما  يرای  ات  دندرک  توعد  ارم  هک  مدرم  نیا  ام و  نایم  ایادـخ !

دیشاپ نامسآ  هب  ار 
كدوک ناج  یب  ندـب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  ماما   2. دوش یم  ناسآ  نم  رب  لمحت  ینیب  یم  ار  اـه  هنحـص  نیا  وت  هک  نیا  ایادـخ ] : ] تفگ و 

تشپ ار  هنشت 
تساروشاع زور  تاظحل  نیرتکاندرد  زا  یکی  هنحص  نیا  3. درک نفد  ار  وا  دومن و  رفح  کچوک  يربق  ریـشمش ، فالغ  اب  درب و  اه  همیخ 

اب هک  ناس  نآ  تسالبرک . هنهپ  رد  تیمولظم  دنس  نیرتایوگ  ماما ، کچوک  دازون  نیا  و 
راوخریـش دازون  ینامـسآ ، ریغ  هاوخ  دشاب و  ینامـسآ  هاوخ  ینیئآ ، چـیه  رد  هک  ارچ  دـناسر . یم  تابثا  هب  ار  تیمولظم  نیا  دوخ  تداهش 

یهانگ چیه 
رب ار  هانگ  یب  دازون  نتـشک  يا  هشیدنا  چیه  یتسه و  زا  يا  هطقن  چیه  رد  دشکب و  ار  وا  ای  دنک و  ینمـشد  وا  اب  دهاوخب  یـسک  هک  درادـن 

ور نیا  زا  دبات . یمن 
دـش و مامت  نانآ  يراگتـسر  مدـع  ماما و  نانمـشد  رب  تجح  تشادـن . دوخ  زا  یعافد  هنوگ  چـیه  ناوت  هک  هنـشت ، یلفط  ندـش  هتـشک  اـب 

یلع تداهش 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1242 

http://www.ghaemiyeh.com


قح و زا  عافد  دامن  . دیناسر تابثا  هب  ار  نایئاروشاع  هبئاش  یب  تیمولظم  نانمشد و  يراوخنوخ  شارخلد  عضو  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) رغـصا
يذ نب  رمـش  دهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  قمر  نیرخآ  ماما  هک  يا  هنحـص  رد  نمـشد ، ماما و  نیب  دربن  ياه  هظحل  نیـسپاو  ردتقیقح 

هارمه هب  نشوجلا 
( مالسلا هیلع  ) یبتجم ماما  زا  يدنزرف  مرح ، ناکدوک  نیب  رد  دنوش . یم  هاگلتق  لادوگ  دراو  ماما  ندیناسر  تداهـش  هب  يارب  هدایپ  یهورگ 

هللادبع مان  هب 
هدوب یلجب  هللادبع  نب  لیلـس  رتخد  ۀلمَر  شردام  دنا و  هدومن  رکذ  لاس   9 ار 8 ، وا  نس  هک  تشاد  دوجو  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا نب  رغـصا 

ندید اب  وا   4. تسا
زا عافد  يارب  عاجش  كدوک  نآ  اما  رادهگن . ار  وا  دومرف : مالسلااهیلع )  ) بنیز ترضح  شرهاوخ  هب  ماما  دیود . ماما  يوس  هب  هنحـص  نیا 

هب ومع ، ناج 
هب ریـشمش  اب  بعک ، نبرحب   5. موش یمن  ادـج  میومع  زا  زگره  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : دـناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  دـیود و  دربن  نادـیم  فرط 

وا ریشمش  هبرض  يولج  ار  دوخ  تسد  و  یشکب ؟ ارم  يومع  یهاوخ  یم  تفگ : هللادبع  یلو  درب  هلمح  ماما  يوس 
دیـشک و شوغآ  رد  ار  وا  ماـما  سرب . مداـیرف  هب  رداـم ، دز : داـیرف  كدوک  دـش . نازیوآ  تسوپ  زا  دـیدرگ و  عـطق  هللادـبع  تسد  تفرگ .

! مردارب رسپ  دومرف :
رفعج هزمح و  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تا  هتسراو  ناکاین  رادید  هب  مه  وت  ات  شاب  ابیکش  نک و  ربص 

نسح تردپ  و 
... . راد غیرد  اه  نآ  ار  نیمز  تکرب  نامسآ و  تمحر  ناراب  ادنوادخ ! درک : ضرع  تشادرب و  اعد  هب  تسد  سپس  یباتشب . مالسلا ) هیلع  )

یکدوک زا  هک  هللادبع  7. دناسر تداهـش  هب  ماما  شوغآ  رد  ار  هللادـبع  درک و  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  لهاک  نب  هلمرح  هماگنه ، نیا  رد  6
قح و هک  يا  ههرب  رد  هتفرگ و  ارف  ار  قح  زا  عافد  یبوخ  هب  دوب ، هتفای  شرورپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دوخ  يومع  ناماد  رد 

دیـشروخ هک  يا  هماگنه  رد  دومن و  زاغآ  ـالبرک  تشد  يوس  هب  ماـما  اـب  ار  يرفـس  دـش ، یم  درخ  يدرمناوجاـن  ياـه  ماـگ  ریز  تقیقح 
سپ رد  تقیقح 

يدربهار ياه  تیبرت  هلمج  زا  تخانـش  تفرعم و  دامن  تسویپ . تقیقح  قح و  ِیباتفآ  هب  درک . یم  یناشفاوترپ  دادـیب  ملظ و  هریت  ياـهربا 
هدوب نانآ  ینید  قیمع  شنیب  تفرعم و  حطس  ءاقترا  دوخ ، نادنزرف  هب  تبسن  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ 

هیلع  ) داجس ماما  نیشتآ  ياه  ینارنخـس  اه و  هبطخ  نوهرم  ناوت  یم  اه ، هبنج  یخرب  رد  ار  اروشاع  مایق  یگنادواج  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،
ترضح مالسلا ،)

ناـنآ شنیب  تفرعم و  لـالز  زا  هک  هنارگاـشفا  هدـنبوک و  ياـه  ینارنخـس  نـیا  تـسناد . ناـکدوک  ناـنز و  رگید  و  مالـسلااهیلع )  ) بـنیز
ماگ تفرگ ، یم  همشچرس 

ماما مایق  فادها  ندیسر  رمث  هب  رد  یلّمکم  ناونع  هب  دور و  یم  رامش  هب  البرک  نادیهش  یـسایس  یماظن و  تازرابم  تشادساپ  رد  يرثؤم 
نیسح

ترـضح و  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هنارگ  نشور  ياـه  هبطخ  تفر  یم  هک  اـج  نآ  دـیزی ، سلجم  رد  دوش . یم  دادـملق  مالـسلا ) هیلع  )
دیزی سوحنم  هرهچ  زا  هدرپ  مالسلااهیلع )  ) بنیز

و مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  لتق  هب  میمـصت  نارـضاح ، تروشم  اب  هدش و  ینابـصع  دیزی  دـشاپورف ، ار  وا  دـساف  تیمکاح  ناینب  درادرب و 
بنیز ترضح 

وا  8. دنک یم  رظن  فرص  نانآ  نتشک  زا  هتفای و  دوخ  ییاوسر  نماض  ار  راک  نیا  دوخ ، میمصت  رد  تقد  یمک  اب  دریگ ، یم  مالسلااهیلع ) )
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یهابتشا راچد 
ناییاروشاع قحلاانا  يادـن  دـناسرب  لتق  هب  ار  مالـسلااهیلع )  ) بنیز و  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  رگا  هک  تشادـنپ  یم  دوب و  هدـش  گرزب 

اما دوش  یم  شوماخ 
نیرت گرزب  ناش  ناردـپ  هک  ناـس  ناـمه  دـنا و  هدیـشون  نآ  همـشچرس  زا  ار  تفرعم  لـالز  زین  ناـنآ  ناـکدوک  هک  تشادـنپ  یمن  زگره 

رشب ناراگزومآ 
هب میمـصت  نارواشم ، نارـضاح و  تروشم  هطـساو  هب  دـیزی  یتقو  دنـشاب . یم  نانآ  بتکم  نادرگاـش  نیرترب  زین  ناـنآ  ناـکدوک  دنتـسه ،

سپس اما  تفرگ  مالسلااهیلع )  ) بنیز ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  نتشک 
تینابصع شتآ  هلمج  دنچ  اب  دمآ و  نخس  هب  تشاد  لاس  راهچ  دودح  هک  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دومن ، تکاس  ار  نانآ  تسـش و  تسد 

ماما شردپ  هک  ار 
ماما نیـشتآ  مالک  يدـنت  زا  دـیزی  هتفاین  مایتلا  ِمخز  هک  يا  هنوگ  هب  درک  نشور  هرابود  دوب ، هتخادـنا  دـیزی  ناج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داـجس

(، مالسلا هیلع   ) داجس
اب تروشم  ماقم  رد  نانآ  اریز  دـنداد  رظن  نوعرف  نارواشم  فـالخرب  وت  نارواـشم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  دومن . زابرـس  هراـبود 

هرابرد نوعرف 
ناگدنروآدرگ و  رادزاب ، ار  شردارب  وا و  دـنتفگ : نوعرف ) هب  و   ) ؛9 َنیِرِشاح ِِنئادَملا  ِیف  لِسرأ  َو  ُهاخأ  َو  هِجرَأ  دنتفگ : نوراه  یـسوم و 

اهرهش هب  ار 
یتفگـش زا  هدـش  درگ  ینامـشچ  اب  دـیزی  تسین . مه  تلع  یب  هتبلا  هک  دـنداد  ام  لتق  هب  رظن  وت  نارواشم  اما  تسرفب . نارگوداج ) لاـبند  )

یتفرعم نینچ 
یفاـک كرد  زا  دـندوب و  لـالح  كاـپ و  ینادـنزرف  ناـنآ  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  تسیچ ؟ نآ  تلع  دیـسرپ : كدوـک  نـیا  رد 

وت نارواشم  اما  رادروخرب .
يراک نینچ  هب  رظن  هک   ] دنـشک یم  ناکاپان  طقف  ار  اه  نآ  نادـنزرف  ناربمایپ و  اریز  دنتـسه  یلالح  نادـنزرف  هن  دـنراد و  ار  كرد  نآ  هن 

اب دیزی  دنداد .]
یم شالت  یتخس  هب  هچ  رگ  دیزی  يزیتس  ملظ  دامن  10. درک توکس  راچان  هب  تفای و  هتفر  ار  دوخ  يوربآ  اسر ، هاتوک و  نخس  نیا  ندینش 

هب راب  ره  اما  دزاس  دوخ  بولغم  ار  البرک  ناریسا  هدش ، هک  مه  راب  کی  يارب  يا ، هبرح  يریگراک  هب  اب  ات  درک 
نیذآ ار  رهـش  دـننک و  ریقحت  ار  تیب  لها  داد  روتـسد  دـناوخ و  یم  یجراخ  ار  تیب  لها  دـنام . یم  ماـکان  ینیب  شیپ  لـباق  ریغ  يا  هنوگ 

تسکش دندنب ؛
ار دوخ  نانآ  یلو  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  داد و  رارق  مدرم  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد  ارـسا  اریز  دروخ .

هک دنتفگ  دندرک و  یفرعم 
رد ار  ناریـسا  زوریپ  نارادرـس  ناس  هب  دـش و  لسوتم  راـختفا  هبرح  هب   11. دراد دوجو  نانآ  نأش  رد  یتاـیآ  نآرق  رد  دـنربمایپ و  نادـناخ 

بارش سلجم 
نآرق تایآ  زا  خساپ  تفگ ، هچ  ره  اریز  دروخ  تسکش  مه  زاب  اما  تفگ ؛  نخس  نانآ  اب  ربکت  یگرزب و  اب  و  دناوخارف ؛  یشایع  رامقو و 

شیپ دینش و 
؛ منک یـشورف  رخف  مدرم  رب  تسا  رتهب  دـشن  هک  سلجم  رد  تفگ  دوخ  اب   12. داد ریفس  لتق  هب  روتـسد  راچان  هب  دیدرگ و  اوسر  مور  ریفس 

ار اما  هدیرب  رس 
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یماگنه تسیک و  رـس  نیا  دیـسرپ  دنه  شرـسمه  دش ؛ هتخیر  شماک  رد  تسکـش  خلت  معط  رگید  راب  و  درک ؛  بصن  دوخ  خاک  يالاب  رب 
رس تسناد  هک 

رب تشادرب و  دوخ  شود  زا  ابع  دیزی  تخاس و  هتفـشآرب  ار  دیزی  دیود و  خاک  لخاد  هب  زاب  يوم  اب  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح شیالوم 
شنز رس 

. دـنک تبحـص  مدرم  يارب  دورب و  ربنم  يالاب  ماـما  داد  روتـسد  درکن . يرییغت  هجیتن  موش ؛  دراو  قطنم  وگتفگ و  ِرد  زا  تفگ   13. تخادنا
هنیمز دوخ  دید 

نیغورد یناذا  نذؤم  داد  روتسد  راچان  هب  دیامن ، یم  رادیب  ار  ناگمه  دراد  ماما  ياسر  اویش و  نانخس  هدروآ و  مهارف  ار  شیوخ  ییاوسر 
ات دیوگب 

ات تفرگ  میمصت  راب  نیا  تسکش . تشپ  تسکش  مادم  دروخ ؛ یم  گنس  هب  شیاهریت  همه   14. دنک عطق  ار  دوخ  نخس  دوش  روبجم  ماما 
نیا دزادنیب و  نارگید  هب  ار  البرک  يادهش  لتق  هانگ 

نانآ هک  تشاد  ناعذا  تخادـنا و  هللادـیبع  ندرگ  هب  ار  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  لـتق  هاـنگ  دـنزب . یبیرفماوع  هب  تسد  هنوگ 
هب تسد  هنارسدوخ 

لالج هوکش و  نتفر  نیب  زا  بجوم  مه  ار  ربخ  نیا  راشتنا  اما   15. دوب هداد  ماما  زا  تعیب  ندناتس  هب  روتسد  اهنت  وا  دنا و  هدز  یتیانج  نینچ 
دوخ

شومارف دـیاب  ار  اه  هتـشذگ  هک  دـنک  دومناو  دوش و  دراو  يدردـمه  راهظا  تسرد و  هار  زا  دـید  رتهب  درک ؟ یم  دـیاب  هچ  سپ  دـید . یم 
رکف هک  وا  درک .

شرـسپ دوخ ـ  يارب  لقاال  جنـشت ـ  زا  يراع  ییاضف  داجیا  اضف و  ندرک  ضوع  يارب  تسا  هدمآ  شنهذ  هب  رثؤم  رکب و  یلح  هار  درک  یم 
ار دلاخ 

يدنخبل اب  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  زا  يرگید  دنزرف  مالـسلا ،» هیلع  نسحلا  نبرمع   » هک ناکدوک  زا  یکی  هب  درک  ور  دناوخارف و 
اب تفگ : وا  هب  زومرم 

ياـضعا رگید  ومع و  ناردارب ، تداهـش  هرطاـخ  زگره  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  لاـسدرخ  دـنزرف  نآ  يریگ ؟ یم  یتشُک  نم  رـسپ 
دای زا  ار  شا  هداوناخ 

تسا رتهب  میریگب ] یتشُک  ارچ   ] هن هلتاقا ؛ مث  انیّکس  هطعا  انیّکس و  ینطعإ  نکلو  داد : خساپ  هدنبوک  ولگ ، رد  نیگنس  یـضغب  اب  دوب ، هدربن 
هب يرجنخ 

دیّرغ : بل  ریز  دروخ و  هّکی  خساپ  نیا  زا  دیزی  میگنجب . مه  اب  ات  یهدب  وا  هب  زین  يرجنخ  نم و 
َمَزْخَا  نِم  اُهفِرعَا  ٌۀَنِْشنِش 
؟ َۀَّیَحلا ِّالا  َۀَّیَحلا  ُِدَلت  لَه 

هنابیرف و ماوع  ياـه  تسایـس  زین  راـب  نیا  يرآ ، 16. دـیاز یم  راـم  زج  راـم  اـیآ  مراد . غارـس  ار  نآ  مزخا  زا  هک  تسا  یتداـع  يوخ و  نیا 
( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نادناخ  زا  يدنزرف  يزیتس  ملظ  دیدرگ و  ور  هبور  تسکش  اب  دیزی  هنارّوزم 

یگداتـسیا و اروشاـع ، راـگن  نیرت  گـنر  شوـخ  یناـشفناج  یگداتـسیا و  داـمن  تشاذـگ . ماـکان  شدـیلپ  ضارغا  هـب  یباـیتسد  رد  ار  وا 
دش دنلب  هنیدم  زا  نارتش  گنز  يادص  هک  یتعاس  زا  هک  تسا  نانآ  یناشفناج 

هسامح هدرپ  رد 
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! مارِکلا ینب  ًاربَص  دومرف : یم  نانآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تسب . شقن  ناشبلق  هحولرس  رب  رفـس  زاغآ  زا  دیدرگ و  رهاظ  نایئاروشاع 
ّالا ُتوَملا  اَمَف 

تـسا یلپ  اهنت  گرم  هک  دینک  يرادـیاپ  ناگداز ! گرزب  يا  ِۀَِـمئاّدلا ؛ ِِمیعَّنلا  ِۀَعِـساولا و  ِنانِجلا  َیلا  ِءاّرَّضلا  َو  ِسُؤبلا  ِنَع  مُِکب  ُُربعَت  ةَرَطنَق 
جنر زا  ار  امش  هک 

يدرمیاپ یگداتـسیا و  هک  دـندوب  هتفایرد  نایئاروشاع  1/17. دوش یم  نومنهر  اـه  تمعن  یگنادواـج  تشهب و  هرتـسگ  يوس  هب  یتخـس  و 
زا یگنر  کی  ره  اروشاع ، هدرپ  رد  هک  تسا  هنوگ  نیا  دنک . یم  هنادواج  ار  نانآ  هک  تسا 

، نآ ره  دـنرخ و  یم  شیوخ  راکف  هنیـس  رب  ار  یتسین  ياه  هنایزات  نیرت  نیگمهـس  دـنروآ و  یم  شقن  رد  ار  اه  يدرمیاـپ  نیرتزاون  مشچ 
رت هتخورفارب 

هب نازیزع ، گوس  دزادنین ، رد  ناش  نیمز  هب  اه ، هزین  ریـشمش و  مخز  دنک ، یمن  ناشبات  یب  یگنـشت  دننز . گنچ  یتسه  هب  ات  دـنوش ، یم 
ناشدایرف

اقب هب  ات  دنوش  انف  هک  دنا  هدمآ  دناشن ؛ یمن  ناش  يامیـس  رب  تراقح  دـقح و  زا  رابغ  نابایب . رد  ییاهنت  نمـشد و  یلدگنـس  و  دروآ ، یمن 
هک دنسرب 

قایتشا سمش  تعلط  قفا  الب  و  الب . تسا و  برک  هزیمآ  البرک  تسا ؛ هتفهن  زمر  نیا  رد  يزار  بجع   2/17 .« ِهّللا ِءاَِقل  ِیف  ُنِمؤَملا  ُبَغْرَِیل  »
نآ و  تسا .

ناشفناج هنوگچ  دنـسرن . یناد ـ  یم  هک  یگنـشت ـ  نآ  جوا  ات  ناـیئالبرک  رگا  و  تسا . زار  یگنـشت  دـنا . هدیـشک  ناـیئالبرک  هک  یگنـشت 
قیحر همشچرس 

نیا هک  دنناتـسم  نیا  شنایتابارخ  تسالبرک و  شا  هدکیم  دنناروخ ، یم  ار  نایتشهب  يا  هدینـش  هک  روهط  بارـش  نآ  دوش ؟ تشهب  موتخم 
رس یب  نینچ 

نیسح تسا ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح شا  یقاس  دنناشون و  یم  ار  زار  ناگنشت  اهنت  يا ، هدینش  هک  روهط  بارـش  نآ  دنا . هداتفا  اپ  تسد و  و 
زا مالسلا ) هیلع  )

دندورس : یلو  دندیگنج  یم  18 (. مالسلا هیلع   ) نیسح تسد  زا  دشون و  یم  رای  تسد 
ۀّنسألا فایسالا و  یلع  ًاربص 

ۀّنجلا لوخدل  اهیَلَع  ًاربص 
هبرـض رب  ربص  دـندیگنج و  هک  دوب  ینانآ  هژیو  نیا  19. موش تشهب  دراو  نآ  هطـساو  هب  ات  ربص  منک ، یم  اه  هزین  ریـشمش و  هبرـض  رب  ربص 

رد هصالخ  یناشفناج  یگداتسیا و  اما ، دندرک . دوخ  یگداتسیا  یناشفناج و  نابز  ار  ریشمش 
هنارابدرب دندرک و  دوخ  قشع  نامجرت  ار  زوسرگج  ربص  هنیس و  تعسو  هک  دندوب  زین  رگید  یهورگ  دشاب ، یمن  قشاع  ناتسد  هب  ریـشمش 

دنداتسیا و
. دندیزای تسد  اقب  هبو  دنتفای  انف  دش ، ناش  يرابدرب  ییابیکش و  زا  زیربل  فرظ  هک  هاگ  نآ  دندرک و  رپ  یئابیکـش  زا  ار  دوخ  دوجو  فرظ 

هک نانآ 
اب یتیخنـس  هدـنرب ، ریـشمش  دـندش . انعم  ربص  توکـس و  رد  دـندیرخ و  ناج  هب  ار  ندرواین ، رب  مد  ندـید و  رجنخ  ِكاـندرد  ياـه  هبرض 

تسد تشوگ 
ندـش رپرپ  تسا ؛  ندیـشکن  هآ  ندـید و  قارف  نآ  تسه و  مه  ریـشمش  هبرـض  زا  رت  تخـس  اما  دـنک . یم  هراـپ  دَرَد و  یم  درادـن ؛ یمدآ 

رمک ندید و  نازیزع 
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ندناوخ نآرق  ندش و  هدناوخ  یجراخ  تسا ؛  ندـشن  میلـست  ندروخ و  تمهت  تسا ؛ نتفگن  خـساپ  ندینـش و  ازـسان  تسا ؛  ندرکن  مخ 
ربلد رس  تسا ؛

هیالگ ندید و  الط  تشط  رد  هدیرب  رس  تسا ؛ ندرکن  يراز  ندید و  قوشعم  نادند  بل و  رب  بوچ  تسا ؛ نداتسیا  راوتسا  ندید و  ین  رب 
ندرکن

خیـش تسا . ندرک  رادـید  هدـنخ  نتفرگ و  شوغآ  رد  ردـپ  هدـیرب  رـس  تسا و  ندروخورف  ضغب  ندـید و  يرتسکاـخ  رادـلد  رـس  تسا ؛
. دننک ینادنز  يا  هبارخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هارمه  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تیب  لها  داد  روتـسد  دیزی  : دسیون یم  قودص 

ناما رد  امرگ  زا  هن  اج  نآ  رد  اه  نآ 
رد 20. دوب هتخادنا  تسوپ  ناش  ياه  تروص  اوه ، يامرـس  امرگ و  لحم و  نآ  ندوب  بسانمان  رثا  رب  هک  يا  هنوگ  هب  امرـس ؛ زا  هن  دندوب و 
زور ره  دـندوب ، هنـسرگ  هک  یلاح  رد  نانآ  دـندروخ . یم  مشچ  هب  یمولظم  ناکدوک  متـس ، ریجنز  زا  هدـش  اهر  ناوناب  ِهودـنا  هلان و  ناـیم 

اب رصع 
ياه هناخ  هب  هقوذآ  اب  دـندوب و  هتفرگ  ار  ناش  ناکدوک  تسد  هک  ار  ماـش  مدرم  دندیـشک و  یم  فص  هبارخ  رد  يولج  هنهک  ياـه  ساـبل 

، دنتشگ یمرب  ناش 
ام ناردپ  میرادن ؟ هناخ  ام  رگم  همع ! : » دندیـسرپ یم  دـنتفرگ و  یم  ار  همع  ناماد  دندیـشک . یم  ترـسح  هآ  دـندرک و  یم  اشامت  هنابیرغ 

»؟ دنتسه اجک 
ناردپ تسا و  هنیدم  امـش  هناخ  منازیزع ! ارچ  : » دومرف یم  نانآ  هدـید  مغ  کچوک و  لد  يالـست  يارب  زین  ( مالـسلااهیلع  ) بنیز ترـضح 

رفس هب  نات 
دنیب و یم  باوخ  رد  ار  شردـپ  ( مالـسلااهیلع  ) هیقر ماش ، هبارخ  رد  البرک  ناریـسا  تماقا  ياه  بش  زا  یکی  رد  دـنا  هتـشاگن  21 .« دنا هتفر 

باوخ زا  ناشیرپ 
زا همه  غاد  دنتـسناوتن . دـننک ، تکاس  ار  وا  دنتـساوخ  هبارخ  لها  هچ  ره  مهاوخ ! یم  ار  مردـپ  نم  دـیوگ : یم  نانک  هیرگ  وا  دزیخ . یمرب 

رت هزات  وا  هیرگ 
هیلع ) نیـسح ماـما  لاـسدرخ  رتـخد  دـنتفگ : تسا ؟ هدـش  ربـخ  هچ  دندیـسرپ : هبارخ  نارومأـم  . دـنتخادرپ يراز  هیرگ و  هب  هـمه  دـیدرگ و 

. دهاوخ یم  ار  وا  تسا و  هدید  باوخ  ار  شردپ  ( مالسلا
فعـض و تدـش  دنتـشاذگ . وا  يوـلج  دـندناشوپ و  يا  هچراـپ  اـب  ار  نآ  يور  دـنداهن و  یقبط  نورد  رد  ار  ترــضح  هدـیرب  رــس  ناـنآ 

هب ار  كدوک  یگنسرگ ،
. تسا تردـپ  نیا  دـنتفگ : نارومأم  مهاوخ . یم  ار  مردـپ  نم  متـساوخن ؛ اذـغ  هک  نم  تفگ : یم  درک و  یم  هیرگ  وا  دوب . هتخادـنا  مّهوت 

هیقر یتقو 
اَی َِکئاَمِِدب ؟ َکَبَضَخ  يِّذلا  اَذ  نَم  هاََتبَا ! اَی  :» تفگ یم  هنازوسلد  دنابـسچ و  هنیـس  هب  ار  ردپ  هدیرب  رـس  دز ، رانک  ار  شوپور  ( مالـسلااهیلع )

َكَدَعب َیَِقب  نَم  هاََتبَا ! اَی  یِّنِس ؟ ِرَغِص  یلَع  ِینَمَتیَا  يِذَّلا  اَذ  نَم  هاََتبَا ! اَی  َكَدیِرَو ؟ َعَطَق  يِذَّلا  اَذ  نَم  هاََتبَا !
اَی ِتاَیِکاَبلا ؟ ِنُویُعِلل  نَم  هاََتبَا ! اَی  ِتاَیَبسُملا ؟ لِماَرَِالل  نَم  هاََتبَا ! اَی  ِتارِـساَحلا ؟ ِءاَسِّنِلل  نَم  هاََتبَا ! اَی  ُربکَت ؟ یَّتَح  ِۀَـمِیتَیِلل  نَم  هاََـتبَا ! اَـی  ُهوُجَرن ؟

نَم هاََتبَا !
اَی ُءاَدِفلا ! ََکل  ِینَتَیل  هاََتبَا ! اَی  هاََتبرُغ ! اَو  َكِدـَعب ، نِم  هاَتَبیَخ  اَو  َكُدـَعب ؟ نَم  هاََتبَا ! اَی  تاَروُشنَملا ؟ ِروُعُّشِلل  نَم  هاََتبَا ! اَی  ِتاَبیرَغلا ؟ ِتاَِعیاَّضِلل 

ِینَتَیل هاََتبَا !
ترـس نوخ  اب  ار  تتروص  یـسک  هچ  ردپ ! يا   22« ِءاَمِّدلِاب ًابَـضُخم  َکَبیَـش  يرَا  َو ال  ِباَرُّتلا  ُتدَّسََوت  ِینَتَیل  هاََتبَا ! اَی  ٌءاَیمُع ! ِموَیلا  اَذَـه  َلبَق 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1247 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ درک ؟ میتی  یلاسدرخ  نیا  رد  ارم  یسک  هچ  دیرب ؟ ار  تیولگ  ياه  گر  یسک  هچ  درک ؟ نیگنر 
یم كاپ  راب  کشا  ياه  مشچ  زا  کشا  یسک  هچ  دهد ؟ یم  نایشآ  ار  هدش  هویب  نانز  یسک  هچ  دریگ ؟ یم  دوخ  هانپ  رد  ار  ناوناب  یسک 

یسک هچ  دنک ؟
زا ياو  وـت ؟ زا  سپ  يراوـخ  رب  ياو  هک ... وـت  زا  سپ  دـناشوپ ؟ یم  ار  ناـم  ناـشیرپ  ياـهوم  یـسک  هـچ  دـهد ؟ یم  اوأـم  ار  هراوآ  ناـنز 

زا شیپ  شاک  ! یبیرغ
شوه زا  ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  سپـس  . مدید یمن  نینوخ  ار  وت  نساحم  مدرب و  یم  كاخ  رد  هرهچ  شاک  مدـش ! یم  روک  زور  نیا  ندـید 

رادغاد لد  رب  رگید  یتبیصم  تفرگ و  الاب  هیرگ  يادص  دیدرگ . شوماخ  هشیمه  يارب  شا  هلان  تفر و 
نامه رد  ار  وا  هدید  متـس  حورجم و  ندب  دـش و  يرپس  هصغ  اب  مغ ، هتـشرف  هاتوک  ِیناگدـنز  ِبش  نیـسپاو  هنوگ  نیا  تسـشن و  تیب  لها 

كاخ هب  هبارخ 
رپ شدیهـش  ردـپ  يوـس  هـب  يرجه ، لاـس 61  رفــص  مـجنپ  رد  بـش ، راـهچ  زا  سپ  دـمآ و  هـناریو  نآ  هـب  رفــص  لوا  زور  وا  دــندرپس .

بش ياهدادخر  هرابرد  درک ، یم  مرگرس  ییوگ  ناتساد  رعش و  اب  ار  وا  اه ، بش  دوب و  دیزی  رابرد  نامیدن  زا  هک  یقشمد  رهاط  23. دیشک
ترضح تافو 

هب مبلق  كانتـشحو ، ياه  سوباک  ِسرت  زا  بشما  رهاـط ! : » تفگ نم  هب  وا  مدوب . دـیزی  شیپ  نم  بش  نآ  : » دـیوگ یم  ( مالـسلا هیلع   ) هیقر
، ما هدرک  هتشذگ  رد  نم  هک  ار  یعیاجف  راذگب و  تیوناز  يور  ار  مرس  تسا . هداتفا  شپت 

نک فیرعت  میارب 

، هبارخ زا  مدید  ناهگان  تفر . باوخ  هب  یتعاس  زا  سپ  هک  نیا  ات  متفگ . وا  يارب  شهایس  هتشذگ  زا  متـشاذگ و  وناز  يور  ار  شرـس  نم 
يادص

رد مالسلا ) هیلع   ) نیسح رس  هک  داتفا  ییالط  تشت  هب  مهاگن  هک  وا  ياه  تیانج  هشیدنا  رد  نم  دوب و  باوخ  رد  وا  دیآ . یم  هلان  نویش و 
. تشاد رارق  نآ 

زا هنوگ  نیا  هک  دنتـسه  نم  ياه  هشوگرگج  نادنزرف و  نانیا ، ادنوادخ ! : » تفگ دمآرد و  تکرح  هب  شیاه  بل  هدیرب ، رـس  مدـید  ایوگ 
هب مدرک و  اهر  ار  دـیزی  دـش . يراج  مکـشا  هاگآدوخان  هک  داتفا  ملد  رد  مغ  سرت و  زا  یتلاح  مدـید ، ار  هرظنم  نیا  نوچ  .« دـنور یم  ایند 

هیرگ يادص  مدمآ . خاک  يالاب 
هتفرگ ار  یکرتخد  ِرود  نانیـشن  هبارخ  مدـید  مدرک ؛ هاگن  دوب ، خاک  رانک  هک  هبارخ  نورد  هب  ماب  يـالاب  زا  دـش . یم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل 

رس رب  كاخ  دنا و 
هیلع  ) نیـسح ماـما  رتخد  : » تفگ تسا ؟ هدـش  ربخ  هچ  مدیـسرپ : مدز و  ادـص  ار  اـه  نآ  زا  یکی  دـننک . یم  هیرگ  تدـش  هب  دـنزیر و  یم 

رد ار  شردپ  مالسلا ،)
مدید متشگرب . دیزی  شیپ  كاندرد ، هنحص  نیا  ندید  زا  سپ  «. دهاوخ یم  ام  زا  ار  شردپ  هدیرپ و  باوخ  زا  نونکا  تسا و  هدید  باوخ 

زا دنک و  یم  هاگن  هدیرب  رس  هب  بیجع ، یتلاح  اب  تسا و  هدش  هدز  باوخ  مه  وا 
توالت ار  هیآ  نیا  تساخرب و  ییادن  هدیرب  رـس  زا  هرابود  دزرل . یم  دوخ  هب  دیاس و  یم  مه  رب  ار  شیاه  نادـند  یتحاران ، سرت و  تدـش 

ُمَْلعَیَس َو  : » درک
رب سرت  . دش دنهاوخ  لخاد  یهاگیاج  هچ  هب  هک  دیمهف  دنهاوخ  دـندرک ، ملظ  هک  یناسک  يدوز  هب  »24و  نُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا 

اب متفگ . وا  يارب  ار  نایرج  تساجک »؟ زا  هیرگ  يادص  نیا  : » دیسرپ نم  زا  یتحاران  تلاح  نامه  رد  دوب . هتشگ  هریچ  دیزی  دوجو 
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. دندروآ هبارخ  هب  دندراذگ و  یقبط  نورد  ار  رـس  گنرد  یب  نانابهگن  دـیرب »؟ یمن  وا  دزن  ار  شردـپ  رـس  ارچ  : » دیـشک دایرف  تینابـصع 
ندید اب  كرتخد 

، هتـشادن ار  هبارخ  لها  رطاخ  یّلـست  دصق  ارجام  نیا  رد  دیزی  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  25 .« داد ناج  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ردپ  هدـیرب  رس 
ناش بیاصم  دای  هب  ار  نانآ  تساوخ  یم  راک  نیا  اب  هکلب 

هلاس هس  يرتخد  لگ  زا  رت  كزان  حورجم و  ندب  رب  تبرغ ، يراگزور  هنایزات  تابرـض  همه ، اه  نیا  .و  دهد رازآ  رتشیب  ار  نانآ  دزادـنا و 
يا هرطاخ  شا ، يدوبک  ره  هک  یندب  تسا .

هدز شا  یقرواپ  نالیغم ، راخ  دوب و  هتشون  قشم  نآ  رب  هنایزات  هک  یباتک  زورفا ؛ ملاع  یقـشع  رب  ییایوگ  دنـس  تسا و  زوسرگج  یغاد  زا 
هک یباتک  دوب ؛

دنیوگ یم  اروشاع . تعسو  هب  یباتک  یناشفناج ؛  یگداتـسیا و  رد  هدیزگرب  یباتک  دوب ؛ هدش  خیرات  باتک  هن ، نرق  باتک  هن ، لاس  باتک 
( مالسلااهیلع  ) هیقر

. تسا نیرتزاّمغ  اروشاع ، قشع و  گرتس  همان  تغل  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر هک  مغ  هچ  درادن ! انعم  خیرات  سوماق  رد 

اه تشون  یپ 

نبا نیدـلا ، دعـس  نب  نسحلاوبا  مساـقلاوبا ، ص 216.2 ـ  ، ق ه .  1368 ۀیمالـسالا ، ۀـبتکم  نارهت ، موـمهملا ، سفن  یمق ، ساـبع  خیـش  1 ـ
، یـسربطلا بلاط  یبا  نب  یلع  نبدمحا  ص 168.3 ـ  ، ق 1414 ه . لوا ، پاچ  هوسا ، تاراـشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  سوواـط ،

رارسا یف  تادابعلا  ریسکا  یناوریشلا ، دباع  نباغآ  ص 101 ؛ ج 2 ، 1416 ه.ق ، مود ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، جاجتحإلا ،
خیراـت يربط ، ریرج  نبدـمحم  ص 762.4 ـ ج 2 ، ق ، ه .  1415 لوا ، پاچ  هیفاـقثلا ، تامدـخلل  یفطـصملا  ۀکرـش  نیرحب ، تاداهـشلا ،

سفن ص 89.5 ـ ات ، یب  ۀفرعملاراد ، توریب ، نیبلاطلا ، لتاقم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  ص 468 ؛ ج 5 ، 1960 م ، فراعملاراد ، رصم ، يربطلا ،
، یمالـسا گنهرف  رـشن  رتفد  تاراشتنا  نارهت ، داشرالا ، دمحم ، نبدمحم  دـیفم ، ص 450 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  6 ـ ص 224 . مومهملا ،
، متشه پاچ  ترجه ، تاراشتنا  مق ، لامالا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  8 ـ ص 451 . نامه ، 7 ـ ص 165 . ج 2 ، ش ، 1378 ه . مراهچ ، پاچ 
، ۀیصولا تابثا  يدوعسلا ، نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  ص 798 ؛ ج 1 ، لامالا ، یهتنم  10 ـ . 111 فارعا / 9 ـ ص 797 . ج 1 ، ش ، 1374 ه .
ج 45، 1404 ه.ق ، ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  11 ـ ص 319 .  ، ش 1343 ه . هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ،
( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا لـتقم  یمزراوـخلا ، دـمحا  نب  قـفوم  ص 140 ؛ ناـــمه ، ر:ك ، 13 ـ ص 141 . ناـــمه ، ر:ك ، 12 ـ ص 129 .

یف مظتنملا  يزوجلا ، نبا  یلع  نب  نمحرلادبع  15 ـ ص 121 . نیبلاطلا ، لتاقم  14 ـ ص 74 . ج 2 ، ات ، یب  دیفملا ، ۀـبتکم  مق ، یمزراوخلل ،
ص ج 1 ، لامالا ، یهتنم  ص 340 ؛  ج 5 ، ق ، 1412 ه . لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، كولملا ، ممألا و  خیرات 

، یلماع نیما  نسحم  دیس  ص 612 ؛  ج 1 ، ات ، یب  تاعوبطملل ، فراعتملاراد  توریب ، ۀعیـشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  دیـس  16 ـ . 814
ۀبتکم تاروشنم  مق ، ناجشالا ، جعاول 

نبدمحا ص 578 ؛  ق ، 1377 ه . هیمالسا ، یـشورف  باتک  نارهت ، راّتب ، ماصمـص  راّخز و  ماقمق  ازریم ، داهرف  ص 238 ؛  ات ، یب  یتریصب ،
، لاوّطلا رابخا  يرونیدلا ، ۀبیتق  نبا  دواد 

ص 153. مومهملا ، سفن  1/17 ـ ص 224 . فوفطلا ، یلتق  یلع  فوـهللا  ص 386 ؛ ق ، 1421 ه . لوا ، پاچ  ۀـیملعلا ، بتکلاراد  توریب ،
راونالااحب ج 75، ص 224 ، ج 3 ، ات ، یب  ءاوضالاراد ، توریب ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نبا  یلع ، نبدـمحم  رفعجوبا  2/17 ـ

بقانم 19 ـ ص 56 . ش ،  . 1374 ه مود ، پاچ  نارگراثیا ، يرنه  یگنهرف و  نوناک  نارهت ، نوخ ، حتف  ینیوآ ، یضترم  دیس  18 ـ ص 117 .
ماقمق 4 ؛ ثیدح سلجم 31 ، ق ، ه .   1389 ۀیردیحلا ، ۀعبطم  فجن ، یلامالا ، قودـصلا ، خیـشلا  20 ـ ص 101 . ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1249 

http://www.ghaemiyeh.com


ص ج 3 ، ات ، یب  ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، ۀعیرـشلا ، نیحایر  یتالحم ، هللا  حیبذ  21 ـ ص 140 . ج 45 ، راونالاراحب ، ص 570 ؛ راخز ،
ص ج 2 ، ش ،  . 1334 ه رشن ، عبط و  هسسؤم  مق ، یئاهب ، لماک  يربطلا ، یلع  نبدمحم  نیدلادامع  ص 290.23 ـ مومهملا ، سفن  309.22 ـ

ص ج 1 ، لامالا ، یهتنم  ص 309 ؛ ج 2 ، ۀعیرشلا ، نیحایر  179 ؛

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1252زکرم  هحفص 1250 

http://www.ghaemiyeh.com


... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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