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تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  10رمق 

باتک 10تاصخشم 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  يهمان  10ترایز 

ناگدنناوخ اب  10ینخس 

11همّدقم

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  فیرش  ّنس  12ّدلوت و 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  يراذگ  12مان 

راوگرزب نآ  بقل  هینک و  13مان ،

مالسلا اهیلع  ءارهز  يهمطاف  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  13جاودزا 

مالسلا اهیلع  يربک  يهقیّدص  تداهش  زا  دعب  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  13جاودزا 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  ردام  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  14ترضح 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  ناشدنبلد  دنزرف  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  14رادید 

دنهدیم ربخ  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  بئاصم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  15ترضح 

راوگرزب نآ  16لئامش 

ترضح نآ  16لئاضف 

رورس نآ  18تاساوم 

تعافش ماقم  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا  19ترضح 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  بدا  19تغالب و 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  20عادو 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  دوخ  نابز  زا  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  28يهضور 

؛ یتبس مظاک  خیش  هب  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  29ماغیپ 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  ندب  نفد  29تّیفیک 
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!!؟ دنداد رارق  کچوک  ار  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  ربق  30ارچ 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  هّیدالیم  31راعشا 

مالسلا اهیلع  نینبلا  ّمُا  ترضح  31يهنادرُد 

قشع 33روکنک 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  36دالیم 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  38دالیم 

لضفلاابا 39ای 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  41تدالو 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تدالو  رد  لیوط  44رحب 

لّوا 44دنب 

مّود 44دنب 

مّوس 44دنب 

تماما هاگ  45هیکت 

دارملا 47باب 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  حدم  48رد 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  50تدالو 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  50يهولج 

دالیم 51تایعابر 

هّیدالیم 52ياهدورس 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  52ای 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تدالو  53دورس 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تدالو  54دورس 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تدالو  55دورس 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  دالیم  56دورس 
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مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  تداهش  58راعشا 

هبعک 58بیطخ 

63اههنییآ

! بآ رد  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  66سکع 

!؟ نم 71متسیک 

مالسلا هیلع  ساّبع  72تساقآ 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  مشاه  ینب  رمق  فصو  72رد 

مالسلا هیلع  ساّبع  73ترضح 

البرک 76هام 

ساّبع اب  بآ  77يوگتفگ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نابز  زا  تباین  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  79حدم 

نوخ 82ّجح 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  حدم  85رد 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  ياثر  رد  لیوط  87رحب 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  هام  یلع  نب  ساّبع  ترضح  یسامح  لیوط  88رحب 

اروشاع 89ناتسبیرغ 

ءادهش رهپس  91باتهم 

وت ناشطع  همه  92ملاع 

برکلا فشاک  92ای 

جئاوحلا 94باب 

حلاص 96دبع 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  97تعفر 

ردیح 98يهنیئآ 

!؟ تسا هداتفا  100اجک 
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! دنامن 101يزیچ 

یقاس 103ياهوزرآ 

مالسلا هیلع  ساَّبَعلا  َیِّمَع  هللا  104َمِحَر 

دیشر 107رادملع 

مالسلا هیلع  ( 60  ) لضفلاابا تسا  108قشع 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  ياثر  رد  شتآ  109يایرد 

! دش مک  هزین  ود  وا ، تماق  110زا 

قشع هگاشامت  112همقلع 

تاجاح 113يهلبق 

بآ 114ترسح 

( یعابر  ) ردام 116تناما 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاه  ینب  رینم  رمق  116تداهش 

یگنشت 122بدا 

123ساسحا

ناشطع 124یقاس 

؟ دش هچ  126رادملع 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  ینز  هنیس  127اههحون ي 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  127هحون 

مالسلا هیلع  ساّبع  128ترضح 

مالسلا هیلع  ساّبع  129ترضح 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  130هحون 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  130ترضح 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  131ترضح 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  132ترضح 
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مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  133ترضح 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  133هحون 

134تشونیپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  139هرابرد 
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مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  رمق 

باتک تاصخشم 

نارگوفر نیسح  دّمحم  نیودت :
يراسوک لالج  ییارآ : هحفص  پیات و  دلج ، یحاّرط 

ناهفصا يهیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  رشان :
زییاپ 1388 لّوا ، پاچ : تبون 

ددع  5000 ژاریت :
لایر  20000 تمیق :

0311  - 4704081 شخپ : زکرم  نفلت 
09138199138 هارمه :

fatemiyeh 135@Gmail. com

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  يهمان  ترایز 

ْمِهِمَْدقَا َو  ًامالِْسا  ِمْوَْقلا  ِلَّوَا  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیّیِصَْولا ، ِدِّیَس  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َْنبا  َساَّبَْعلا  ِلْضَْفلاَابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َو َْکتَلَتَق  ًۀَُّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  یساوُْملا  ُخَْألا  َمِْعنَف  َکیخَِأل ، َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِِهَّلل  َتْحَصَن  ْدََقل  ُدَهْشَا  ِمالْسِْألا ، یَلَع  ْمِهِطَوْحَا  َو  ِهَّللا  ِنیِدب  ْمِهِمَْوقَا  َو  ًانامیا 

ُخَْألا َو  ُرِـصاَّنلا  یِماحُْملا  ُدِـهاجُْملا  ُِرباَّصلا  َمِْعنَف  ِمالْـسِْألا ، َۀَـمْرُح  ْتَکَهَْتنا  َو  َمِراحَْملا  َکـْنِم  ْتَّلَحَتْـسا  ًۀَُّما  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکـْتَمَلَظ  ًۀَُّما  ُهَّللا  َنََعل 
َِکئآبآ ِۀَجَرَِدب  ُهَّللا  َکَقَْحل  َا  َو  ِلیمَْجلا  ِءآنَّثلا  َو  ِلیزَْجلا  ِباوَّثلا  َنِم  ُهُْریَغ ، ِهیف  َدِـهَز  امیف  ُبِغاَّرلا  ِهِّبَر ، ِۀَـعاط  یِلا  ُبیجُْملا  ِهیخَا ، ْنَع  ُِعفاَّدـلا 

یلَع َیِّلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَاَف  َِکناسِْحا ، ِلیزَج  َو  َِکتَرِفْغَِمل  ًءآجَر  َو  َِکباَوث  یف  ًۀَـبْغَر  َِکئآِیلْوَا ، ِةَرایِِزل  ُتْضَّرَعَت  ّینِا  َّمُهّللَا  ِمیعَّنلا ، ِتاَّنَج  یف 
َجارِْدا ینْجِرْدَا  َو  ًۀَـبِّیَط  ْمِِهب  یتوـیَح  َو  ًۀـَلُوبْقَم  ْمِِـهب  یتَراـیِز  َو  ًاّرآـق  ْمِِـهب  یـْشیَع  َو  ًاّرآد  ْمِِـهب  یقْزِر  َلَـعَْجت  ْنَا  َو  َنـیرِهاَّطلا  ِهـِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
َفْـشَک َو  ِبوـُیُْعلا  َْرتَـس  َو  ِبُونُّذـلا  َناْرفُغ  َبَجْوَتْـسا  ِدَـق  ًاـحِْجنُم ، ًاـِحْلفُم  َکـِئآَّبِحَا  ِدِـهاشَم  ِةَراـیِز  ْنِم  ُبـِلَْقنَی  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َو  َنـیمَرْکُْملا 

. ِةَرِفْغَْملا ُلْهَا  َو  يْوقَّتلا  ُلْهَا  َکَّنِا  ِبوُرُْکلا ،

ناگدنناوخ اب  ینخس 

رادملع یمان  مان  اب  ار  نینوخ  ناگراتس  يهعومجم  زا  هوزج  نیمّوس  ات  داد  قیفوت  ریقح  نیا  هب  هک  ار  لاعتم  دنوادخ  نارکیب  ساپس  دمح و 
. مهد تنیز  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه ، ینب  رمق  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  رکشل  رادهپس  اّقس و  البرک ،

، البرک يهثداح  دـننامه  یگرزب  تمظع و  رظن  زا  هک  تفاـی  ناوتیم  ار  ياهثداـح  رتمک  گرزب ، یخیراـت  ياهناتـساد  عیاـقو و  ناـیم  رد 
. دشاب مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  يزابناج  يراکادف و  ًاصوصخ 

زور کی  نایعیـش و  هب  صوصخم  طقف  دوشیم ، هتفرگ  مالـسلا  هیلع  لضفلابا  ترـضح  يـالاو  ماـقم  تشادـگرزب  تهج  هب  هک  یـسلاجم 
، یمیلک یتشدرز ، ناملـسم ، ناوج ، ریپ و  درم ، نز و  تاقبط ، مامت  زا  ناـگتخوسلد  ناقـشاع و  ياـهلد  لاـس  يهرود  هکلب  تسین . صاـخ 

. دننکیم ادیپ  قوس  یمشاه  ینب  نابات  هام  نآ  يوس  هب  نّنست  لها  یّتح  یحیسم و 
هدش فرطرب  ناشیاهیراتفرگ  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  جئاوحلا  باب  هب  لّسوت  اب  هتشاد و  یگرزب  تالکشم  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  www.Ghaemiyeh.comرمق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا
تامارک رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  هدومن و  نایب  ار  البرک  تشد  ياّقس  تداهش  یگدنز و  زا  يرـصتخم  خیرات  طقف  هوزج  نیا  رد 

نیا ناگدنسیون  زا  يرایسب  دراد و  باتک  دلج  اههد  هب  زاین  ترضح  نآ  لئاضف  تامارک و  نایب  نوچ  تسا . هدش  رظن  فرص  ترضح  نآ 
. دناهداد رارق  مومع  سرتسد  رد  هدروآ و  هناگادج  ییاهباتک  رد  ار  تامارک 

. دریگ رارق  تیبلا : لها  ردقنارگ  نیحدام  هّصاخ  مرتحم  ناگدنناوخ  هدافتسا  دروم  رضاح  باتک  هللا  ءاشنا 
هچ ره  يهئارا  رد  ار  ریقح  نیا  دوخ  ياهداهنـشیپ  ییامنهار و  اب  مدـنماضاقت  تیب : لها  سّدـقم  تحاس  هب  نادـنمقالع  يهمه  زا  نایاپ  رد 

. دنیامن يرای  تاوزج  نیا  ندش  رتهب 
. دش دهاوخ  رشتنم  يدوز  هب  مالسلا  امهیلع  نسحلا  نب  مساق  ترضح  مان  اب  هعومجم ، نیا  مراهچ  دلج  تسا  رکذ  لباق 

. داد مهاوخ  رارق  نازیزع  امش  رایتخا  رد  ار  ياهناگادج  يهوزج  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّمُا  ترضح  لامک ، بدا و  يوناب  اب  هطبار  رد  ًانمض 
اعد سامتلا 

نارگوفر نیسح  دّمحم 
يرمق يرجه  هجحیذ 1430 

همّدقم

: مالسلا هیلع  نینِمؤُْملاَریمأ  َلاق 
(1 « ) ٌةَرِهاظ ٌۀَلیضَف  َو  ٌةَرِضاح  ٌةَرْصَن  ُۀَعاجَّشلا  »

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
«. تسا راکشآ  یتلیضف  دقن و  یترصن  تعاجش ، »

دروم هب  اجب و  تفص  نیا  زا  اهناسنا  رگا  تسا  تعاجش  تفص  هداد  رارق  دارفا  دوجو  رد  دنوادخ  هک  ياهدیدنسپ  هنسح و  تافص  زا  یکی 
. دنام دهاوخ  نادیواج  خیرات  رد  هشیمه  يارب  لمع  نآ  رثا  دوب و  دهاوخ  ابیز  حودمم و  رایسب  دننک  هدافتسا  دوخ  صاخ 

نآ زا  ییاههنومن  هک  دناهدوب  رادروخرب  یلاع  ّدح  رد  مه  نآ  تفص  نیا  زا  تیب : لها  تارضح  ًاصوصخم  یهلا و  ءایلوا  ءایبنا و  تارضح 
نیرتیلاع نیرتهب و  مینک ، صخـشم  ار  يدرف  صوصخ  نیا  رد  هنومن  روط  هب  میهاوخب  رگا  تسا . دوهـشم  تایاور  رد  مه  نآرق و  رد  مه 
دناهدوشگ هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  حدم  هب  بل  نمشد  تسود و  هک  دنتسه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نایقتم  يالوم  اهنآ 

ترضح نآ  تعاجش  دناهتسناوتن  یلو  دنریگب  هدیدان  ار  راوگرزب  نآ  تافص  زا  یضعب  دناهتـساوخ  بّصعت  ای  تلاهج و  رثا  رد  هچ  رگا  و 
. دنیامن راکنا  ار 

: تفگ دینش  ار  راوگرزب  نآ  تداهش  ربخ  یتقو  نوعلم ، نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ًالثم 
(. 2  ) دیسر تداهش  هب  تفرگیم  لغب  هب  تسد  اب  ار  گنج  نادیم  راکیپ ، دربن و  تقو  رد  هک  يدرمریش 

: دندومرف لیقع  هب  مالسلا  اهیلع  هّیضرم  يارهز  ترضح  تداهش  زا  دعب  جاودزا  عقوم  رد  یّتح  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
(. 3  ) دیآ دوجو  هب  هجنپ  ریش  يوق و  ینادنزرف  وا  زا  ات  نک  باختنا  نم  يارب  برع  روالد  عاجش و  لئابق  زا  ار  ینز 

يارب دندوب  روهشم  فورعم و  تعاجـش  رد  هک  بالک  ینب  يهلیبق  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  ترـضح  شیامرف ، نیا  هّجوت  اب  مه  وا  اذل 
هیلع ساّبعلا  لضفلاابا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  اهنآ  دمآرس  هک  دوب  عاجش  يوق و  ینادنزرف  جاودزا  نیا  لصاح  درک و  باختنا  شترضح 

. تسا مالسلا 
مالـسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترـضح  صوصخ  رد  نارگوفر  نیـسح  ياقآ  بانج  هّمئالا : حاّدم  تّمه  هب  دیراد  يور  شیپ  هک  ياهوزج 
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. دریگیم رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  هدش و  میظنت  هّیهت و 
درف مئاق  دّمحم  دّیس 

ناهفصا يهیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما 
يرمق يرجه  هجحیذ 1430 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  فیرش  ّنس  دّلوت و 

(4 . ) دمآ ایند  هب  يرجه  لاس 26  نابعش  مراهچ  زور  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح 
(. 5  ) تسهدمآ ایند  هب  نابعش  مراهچ  بش  رد  رورس  نآ  هک  دنکیم  لقن  دوخ  نیرصاعم  زا  ماّیألا » روهشلا و  عیاقو   » رد يدنجریب  موحرم 
اهیلع بنیز  ترضح  هدوب و  لاس  ات 17  نیب 15  ترضح  نآ  نس  نیّفص  گنج  رد  دناهتشون و  لاس  ات 39  لاس  زا 32  ار  ترضح  نآ  ّنس 

زا 35 مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  یفالتخا ) كدـنا  اب   ) باسح نیا  هب  هّجوت  اب  تسهدوب و  رتگرزب  وا  زا  لاـس  تسیب  دودـح  مالـسلا 
. تسا هدوبن  يرجه  زا 22  رتدوز  مه  شردام  جاودزا  هتشادن و  رتشیب  لاس  زا 38  رتمک و 

(. 6  ) دنکیم دییأت  ار  ام  قیقحت  مه  رابخا  دشابیم و  هلاس  البرک 37  رد  هلاس و  شراوگرزب 18  ردپ  تداهش  ماگنه  نیاربانب ،
: دسیونیم هّینسلا » سلاجم   » رد یلماع  نسحم  دّیس 

ماگنه دادیمن و  مزر  هزاجا  وا  هب  شردپ  نکل  هتـشاد ، روضح  فرـش  اهگنج  زا  یـضعب  رد  دـمآ و  ایند  هب  يرجه  لاس 26  رد  بانج  نآ 
(. 7  ) دوب هتشذگ  شکرابم  ّنس  زا  لاس  تداهش 34 

: دیوگ يدنجریب  موحرم 
نآ دـّلوت  تروـص  نیا  رد  تسا ، هدوـب  لاـس  تداهـش 35  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  ّنس  هک  دراد  تلـالد  تاـیاور  رثکا 

(. 8  ) دوب دهاوخ  يرجه  لاس 25  رد  ترضح 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  يراذگ  مان 

: دنسیونیم یضعب 
ترضح دروآ ، مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تمدخ  ار  شدنزرف  هقادنق  مالـسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  تدالو  زور 

رد هماقا  شتـسار و  شوگ  رد  ناذا  دونـشب و  قح  دنیبب و  قح  دـیوگب و  قح  ات  دـینادرگ  لضفلاابا  ناهد  شوگ و  مشچ و  هب  كرابم  نابز 
: تفگ شپچ  شوگ 

[. يرسیلا یف  ماقا  ینمیلا و  هنذا  یف  نذا  ّمث  ]
دنیوگب هماقا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  تسار  شوگ  رد  دنزرف ، تدالو  ماگنه  هک  تسا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ّتنس  نوچ 

(. 9  ) دوش رود  وا  زا  ناطیش  ددرگ و  انشآ  ماما  لوسر و  ادخ و  مسا  اب  ات 
: دومرف مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: درک ضرع  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  دیدراذگ ؟ هچ  ار  لفط  نیا  مان 
. دینک يراذگ  مسا  دیتسه  لیام  ناتدوخ  هچ  ره  مریگیمن ، هتفرگن و  تقبس  امش  رب  يرما  چیه  رد  نم 

: دندومرف ترضح 
. مدیمان ساّبع  میومع  مسا  هب  ار  وا  نم 
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راوگرزب نآ  بقل  هینک و  مان ،

. تسا ترضح  نآ  روهشم  مان  ساّبع »  - » 1
: دسیونیم

. دنتفگیم هغلابم ) هغیص  هب   ) ساّبع ار  وا  تلوص  تعاجش و  تّدش  تهج  هب 
درکیم هلمح  كانبضغ  ریش  دننام  دربن  ياهنادیم  رد  دوب و  عاجش  رایسب  بانج  نآ  نوچ  تسا ، هدنّرد  ریش  هشیب و  ریـش  يانعم  هب  ساّبع 

. دنتفگیم ساّبع  ار  وا 
. تسا هتشاد  يونعم  يروص و  تالامک  ياراد  لضف  مان  هب  يرسپ  وا  هک  دنیوگ  تهج  نیا  هب  لضفلاوبا »  - » 2

رایـسب یعـس  بآ  ِکشم  ظفح  رد  البرک  رد  رورـس  نآ  هک  دـندیمان  هبرقلاوبا  ار  ناشیا  تهج  نیا  هب  کشم ، مزـالُم  ینعی  هبرقلاوبا »  - » 3
(. 10  ) دینادرگ نآ  يادف  ار  ناج  ظفاح و  ار  دوخ  ياهتسد  هک  يّدح  ات  دناسرب ، ناگنشت  هب  ار  بآ  هک  دومن 

لئاضف هکنیا  يارب  دیشخردیم و  هام  نوچ  شتروص  کیرات  بش  رد  دوب و  ابیز  ناشخرد  ِهام  دننام  شتروص  نوچ  مشاه » ینب  رمق   - » 4
(. 11  ) دوب امن  تشگنا  هام  دننام  وا  یناسفن  ینامسج و 

تسهتفای ترهش  جئاوحلا  باب  هب  یّنس  هعیـش و  نیب  راوگرزب ، نآ  زا  تاجاح  ندروآرب  تالامک و  زورب  ترثک  رثا  رب  جئاوحلا » باب   - » 5
(. 12)

: هدمآ راوگرزب  نآ  ترایز  رد  حلاص » دبع   - » 6
. ِِهلوُسَِرل َو  ِِهَّلل  ُعیطُْملا  ُِحلاَّصلا ، ُْدبَْعلا  اَهُّیَا  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »

. دشاب راگدرورپ  حلاص  هدنب  یمدآ  هک  تسا  نیا  یناسنا  بتارم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  تسا  مولعم 
. دندیمان اّقس  ار  ناشیا  تشاد ، هدهع  هب  ار  ردارب  تیب  لها  تیاقس  راوگرزب  نآ  نوچ  اّقس »  - » 7

درپس و مالـسلا  هیلع  ساـّبع  ترـضح  دوخ  ردارب  هب  ار  مچرپ  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  نوچ  رادـمچرپ »  - » 8
. دننکیم باختنا  مچرپ  لمح  يرب  ار  دارفا  نیرتعاجش  نارای  نایم  رد  هشیمه 

دراد یتجاح  یسک  رگا  هک  تسا  نآ  بّرجم ، ياهمتخ  زا  و  ِْنیِسُْحلا » ُباب   » هملک اب  قباطم  هک  دشابیم  دجبا 133  باسح  هب  ساّبع  ددع 
: دیوگب هبترم  سلجم 133  کی  رد 

(. 13  ) دروآرب ار  شتجاح  دنوادخ  مالسلا »  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َکیخأ  ِّقَِحب  یبْرَک  ْفِشِْکا  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِهْجَو  ْنَع  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای  »

مالسلا اهیلع  ءارهز  يهمطاف  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  جاودزا 

(. 14  ) دوب هدومن  مارح  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  تایح  نامز  رد  ار  نانز  اب  جاودزا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  يارب  لاعتم  دنوادخ 
ینز چیه  اب  ناشیا  تایح  نامز  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  مارتحا  يارب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هک  روط  نامه 

(. 15  ) درکن جاودزا 

مالسلا اهیلع  يربک  يهقیّدص  تداهش  زا  دعب  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  جاودزا 

مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  جاودزا  هک  دـننآ  رب  یهورگ 
(. 16  ) تسهدوب

: دنیوگ يرگید  هورگ  و 
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(. 17  ) تسهدوب هماما  اب  ترضح  جاودزا  زا  دعب  ارهز و  ترضح  تداهش  زا  دعب 
ّما ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  جاودزا  هک  همه ، قاّفتا  دروم  هچنآ  اب  درادن  تافانم  دـشاب  حیحـص  راتفگ  ود  نا  زا  مادـک  ره  و 
رب نانز  رگید  مالسلا ،  اهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز  نامز  رد  اریز  هدوب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  نینبلا 

. دش نایب  هتشذگ  ثحب  رد  هک  روط  نامه  دندوب ، مارح  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  ردام  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  ترضح 

. دش فورعم  نینبلا  ّمُا  هب  اهدعب  هک  دوب  هّیبالک  مازَح  رتخد  همطاف  بانج  نآ  ردام 
: دومرف لیقع  دوخ  ردارب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دناهتشون  نیخّروم 

رالاس هک   ) دـیآ ایند  هب  ریلد  عاجـش و  دـنزرف  وا  زا  اـت  نک  راـیتخا  نم  يارب  ناروـالد  راـبت  زا  ار  ینز  یـشابیم ، انـشآ  برع  باـسنا  هب  وت 
رد شنادـناخ  هلیبق و  هک  دـیزگرب ، ترـضح  نآ  يارب  ار  هّیبـالک  همطاـف  لـیقع  دـنک .) يراـی  ـالبرک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادـیهش 

دوب و مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  اهنآ  نیرتگرزب  هک  دش ، ّدلوتم  رسپ  راهچ  وا  زا  دومن و  جیوزت  ار  وا  بانج  نآ  دندوب . دننامیب  تعاجش 
(. 18  ) دندش ّدلوتم  نامثع  رفعج و  هللادبع و  دعب 

: تفگ تساوخ و  ار  وا  ناردارب  مالسلا و  هیلع  ساّبع  ترضح  دمآ ، البرک  هب  نوعلم  رمش  نوچ  اذل  و 
. دندادن ار  شباوج  دوب ) هدروآ  همان  ناما  ناشیارب   ) دنیاجک نم  ناگدازرهاوخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح 
. دشابیم امش  ییاد  اریز  تسا ، یقساف  درم  دنچ  ره  دیهدب  ار  وا  باوج 

، تشاد يدایز  يهقالع  اهنآ  هب  دوب و  هاگآ  تیب : لها  خـماش  ماقم  هب  تشاد و  وکین  یتافـص  راوتـسا و  ینامیا  هک  مالـسلا  اـهیلع  نینبلا  ّمُا 
اهیلع ارهز  ترـضح  دـنزرف  تداهـش  اب  هسیاقم  رد  ار  اهنآ  تبیـصم  داتـسرف و  البرک  هب  دوخ  نامز  ماـما  زا  عاـفد  رد  ار  دوخ  ناوج  راـهچ 

. درمشیم لهس  مالسلا 
: دناهتفگ وا  یگرزب  تلالج و  يهرابرد  و 

: دومرف مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  ترضح  تخاس ، هاگآ  شدنزرف  راهچ  زا  یکی  تداهش  زا  ار  وا  هدمآ و  هبّیط  هنیدم  هب  ریشب  هک  یماگنه 
َتَْحت ْنَم  َو  يِدـالْوأ  یْبلَق . َطاـِین  َْتعَطَق  ْدَـق  َْتلاـق : َۀََـعبْرألا ، اَْـهَیلإ  یعَن  اَّمَلَف  مالـسلا . هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِهللاِدـْبَع  یبأ  ْنَع  ِینِربْـخأ  ُهاـنْعَم ؟ اـم  »

 «. مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِینِْربْخأ  مالسلا ،  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِهللاِْدبَع  یبأل  ءاِدف  ْمُهُّلُک  ِءارْضَْخلا 
دومن هاگآ  شدـنزرف  راهچ  تداهـش  زا  ار  وا  ریـشب  نوچ  زاـس . هاـگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  زا  ارم  تسیچ ؟ ربخ  نیا  زا  دوصقم 

: تفگ
ترـضح زا  ارم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  يادـف  تسا ، دوبک  نامـسآ  ریز  هک  یـسک  ره  منادـنزرف و  يدرک ، هراپ  ار  مبلق  گر 

. زاس هاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  ناشدنبلد  دنزرف  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  رادید 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  ناشدنزرف  رادید  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دندمآ ، ایند  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  یتقو 
ار مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  هدیـسر  ياهّتنـس  هکنیا  ات  دندروآ ، ترـضح  دزن  هب  ار  كرابم  دولوم  دـندروآ ، فیرـشت 

ماجنا دشاب ، زابکاپ  يروای  مالسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  شردارب  يارب  ات  هدروآ  دوجو  هب  برع  نادناخ  نیرتعاجـش  زا  هک  يدنزرف  يهرابرد 
. دنهد
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هار رد  شیاه  تسد  دوشیم ، دراو  شکرابم  ءاضعا  زا  کی  ره  وا و  رب  هک  ار  ینیگنـس  بئاصم  دـندرک  هدـهاشم  تماما  ملع  اب  ترـضح 
دورف شکراـبم  رـس  رب  نینهآ  دومع  دریگیم و  رارق  نمـشد  ریت  جاـمآ  تسا ، نیقی  ملع و  عـبنم  هک  ياهنیـس  دوـشیم و  عـطق  ماـما  يراـی 

ياهيادص و تشگ و  ریزارـس  ناشناگدید  زا  ترـسح  مغ و  ياهکشا  دش و  رو  هلمح  ترـضح  رب  اهمغ  نیا  ددرگیم ، درُخ  دیآیم و 
: دندرک رارکت  ار  هلمج  نیا  دندیشکرب و  دنمدرد  یهآ  دش و  دنلب  ناش  هیرگ  يوه 

(19 ( ؟» راک هچ  دیزی  اب  ارم  »

دنهدیم ربخ  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  بئاصم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

َلَّبَق  » دروآ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  هقادنق  مالـسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  ترـضح  یتقو 
: دومرف تسیرگ و  و  ( 20  ) دیسوب دروآ و  نوریب  هقادنق  زا  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ياهتسد  ترضح  نآ  یَکب ؛» َو  َرَبْعَتْسا  َو  ِْهیَدَی 

(. 21  ) دش دهاوخ  ادج  نیسح  شردارب  يرای  هار  رد  تارف  هعیرش  رانک  رد  فط  زور  اهتسد  نیا  منیبیم  ایوگ 
: دیامرفیم لقن  مشاه » ینب  رمق   » باتک زا  مّرقم 

ياهنیتسآ هدناشن و  وناز  رب  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالـسلا  اهیلع  نینبلا  ّمُا  يزور 
، دش ناشیرپ  برطضم و  دید ، ار  نایرج  نیا  تلیـضف  اب  يوناب  نیا  نوچ  دننکیم ، هیرگ  دننزیم و  هسوب  ار  وا  ناوزاب  دنربیم و  الاب  ار  وا 

اهیلع نینبلا  ّما  دشاب ، هتـشاد  یتّلع  ًارهاظ  هکنیا  نودب  دنک  هیرگ  درگنب و  وا  هب  وا  ردپ  رظنم ، کین  نینچ  يدـنزرف  هک  تشادـن  هقباس  اریز 
دنزرف نیا  ناتسد  هک  دومن  هاگآ  راگدرورپ  ّتیشم  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیسرپ ، مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  ار  ببس  مالـسلا 

دنلب دندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  هتخوسلد و  ردام  ناغف  دایرف و  يادص  بلطم ، نیا  ندینش  اب  دش . دهاوخ  عطق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  رد 
. دش

هب لاب  ود  شتسد ، ود  ضوع  رد  دراد و  میظع  یتلزنم  نایملاع  راگدرورپ  دزن  شاهدید ، رون  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
امهیلع بلاطیبا  نب  رفعج  هب  ار  تیانع  نیا  لبق ، زا  هک  هنوگ  نامه  دـیامن ، زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  اهنآ  اب  هک  درک  دـهاوخ  تمحرم  وا 

(. 22  ) تساخرب لاحشوخ  هنادواج  تداعس  يدبا و  تراشب  نیا  ندینش  اب  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ّما  سپ  تسا ، هدومن  مالسلا 
: هدورس یضایر  یلع  دّمحم  دّیس 

دناهدید ار  وت  هک  یماما  راهچ 
دناهدیسوب وت  ریگ  ملع  تسد 

رهگ الاو  ردام  يُدب  لفط 
ردپ سدق  تحاس  ار  وت  درب 

دید وت  تسد  وچ  دنوادخ  مشچ 
دیکچ شمشچ  کشا ز  دز و  هسوب 

افج رهز  هب  هتشغآ  بل  اب 
یبتجم دزب  وت  تسد  هب  هسوب 

نید هاش  الب  برک و  رد  وچ  دید 
نیمز يور  هب  هداتفا  وت  تسد 

شا هدید  رس  تشاذگب  دش و  مخ 
شا هدیکشخ  بل  اب  دزب  هسوب 
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كاپ تسد  نآ  مه  داّجس  ترضح 
كاخ ریز  ناهن  درک  دز و  هسوب 

راوگرزب نآ  لئامش 

هک دوب  نانچ  شدیـشر  تماق  دـنتفگیم و  مشاه  ینب  رینم  هام  ار  وا  هک  دوب  يور  ابیز  هفاـیق و  شوخ  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  ساـّبع  ترـضح 
. دیسریم نیمز  هب  شکرابم  ياپ  ود  ره  دشیم  راوس  گرزب  نابسا  رب  نوچ 

: دسیونیم راونألا  رهاظم  رد  ناخ  یلق  ازریم  موحرم 
: دنیوگ هتشاد و  زارد  ییاهوزاب  دنلب و  یتماق  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح 

توربج لـالج و  رهظم  وا  دیـسریم و  بسا  ندرگ  یلاوح  هب  وا  ياـهوناز  دومنیم  باـکر  رد  اـپ  تسـشنیم و  يوق  ياـهبسا  رب  نوچ 
ترضح دالوا  دمآرس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  دعب  تعانم  تعاجـش و  رد  دوب و  راگدرک  ترـضح 

(. 23  ) تسهدوب البرک  مولظم  رادملع  رالاسهپس و  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

ترضح نآ  لئاضف 

دوب قالخا  بادآ و  فیارش  تدابع و  تعاطا و  نیقی و  يوقت و  شناد و  لضف و  زا  یعیفر  رایسب  ماقم  ياراد  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح 
فرشا و مالسلا  امهیلع  نینسح  دعب  وا  تشاد و  رفاو  يهقالع  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب  و 

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نارسپ  مظعا 
البرک هب  مالسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  رفس  رد  دننک . نایب  دنناوتب  ام  لاثما  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ماقم 

: ًالثم تشاد ، مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  یّصاخ  هّجوت  بانج  نآ  البرک ) ات  هّکم  زا  هّکم و  ات  هنیدم  زا  )
: دومرف داتسرف ، نمشد  رکشل  دزن  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  راوگرزب  نآ  نوچ  اعوسات ، رصع 

«. ْمُهاْقَلت یَّتَح  یخأ  ای  َْتنأ  یِسْفَِنب  ْبَکِْرا  ساّبَع ، ای  »
(. 24  ) نک تاقالم  اهنآ  اب  وش و  راوس  مردارب  تنابرق ، هب  مناج  ساّبع ، يا 

: میوشیم روآدای  ار  شلئاضف  نارکیب  يایرد  زا  ياهّمش  راوگرزب  نآ  تایانع  لیذ  هب  لّسوت  يارب  نکل 
مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  دنزرف  هللادیبع  هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  هک : هدرک  تیاور  دوخ  دانسا  هب  قودص  موحرم 

: دومرف تفرگ و  ار  شنامشچ  کشا  درک ، یهاگن 
دوب هتوم  نآ  زا  دعب  دش و  دیهش  نآ  رد  هزمح  شیومع  هک  دوبن  دُحا  زور  زا  رتتخس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رب  يزور 

. دش دیهش  بلاطیبا  نب  رفعج  شاهدازومع  هک 
: دومرف سپس 

 «. مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِمْوَیَک  َمْوَی  َو ال  »
. دوبن مالسلا  هیلع  نیسح  زور  نوچ  يزور  نکل 

هب ار  دنوادخ  وا  دنتسجیم و  بّرقت  دنوادخ  هب  وا  نتشک  اب  مادک  ره  دنتفرگ و  ار  وا  رود  دنتّما  نیا  زا  دندرکیم  نامگ  هک  درم  رازه  یس 
. دنتشک ناودع  ملظ و  متس و  هب  ار  وا  ات  دنتفرگیمن  دنپ  یلو  دومنیم ، يروآدای  اهنآ 

: دومرف هاگنآ 
 …  « ُهادَی ْتَعُِطق  یَّتَح  ِهِسْفَِنب  ُهاخأ  يّدَف  َو  یْلباَو  ََرثآ  ْدَقَلَف  َساّبَْعلا ، ُهللا  َمِحَر  »
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ات دومن  ردارب  يادف  ار  دوخ  و  تخاس ) التبم  ار  دوخ  ردارب  هار  رد   ) داد ناحتما  بوخ  درک و  يزابناج  هک  دنک ، تمحر  ار  ساّبع  دنوادخ 
اطع بلاطیبا  نب  رفعج  هب  هکنانچ  دـنکیم ، زاورپ  تشهب  رد  ناگتـشرف  اب  هک  داد  لاـب  ود  وا  هب  ضوع  رد  دـنوادخ  دـش ، عطق  شتـسد  ود 

. دومن
«. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِءادَهُّشلا   ُ عیمَج اِهب  ُهُِطبْغَی  ًَۀلِْزنَم  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ِهللاَْدنِع  ِساَّبَْعِلل  َّنِا  َو  »

دنیامنیم ار  شماقم  ياّنمت  تمایق  زور  رد  نیرخآ ) نیلّوا و   ) ءادهـش مامت  هک  دراد  یماقم  تلزنم و  لاعتم  دـنوادخ  دزن  ساـّبع  ترـضح 
(. 25)

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّضفم 
«. ًاَدیهَش یضَم  َو  ًانَسَح  ًءالَب  یْلباَو  مالسلا ،  هیلع  ِهللاِْدبَع  ِیبأ  َعَم  َدَهاج  ِنامیالا ، َْبلُص  ِةَریصَْبلا ، ُِذفان  ُساَّبَْعلا  اَنُّمَع  َناک  »

تداهش هب  ات  دومن  تیافک  وکین  درک و  داهج  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  رضحم  رد  تشاد ، مکحم  ینامیا  قیمع و  یتریصب  ساّبع  ام  يومع 
. دیسر

: دنکیم لقن  ینابایخ  يزیربت  یلع  ّالم  موحرم 
: دیسر عرصم  نیا  هب  دوخ  يهدیصق  رد  يرزُا ؛ اضر  دّمحم  جاح  نوچ  هک  دومن  لقن  برع  ءاملع  زا  یلضاف  دّیس 

«. يدُْهلا ِِهب  َراجَتْسا  لْضَْفلاُوبَا  ٌمْوَی  »
. درب هانپ  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  ترضح   ) تیاده هک  دوب  يزور  اروشاع  زور 

. دنام لاح  نیمه  هب  هدرکن  مامت  ار  تیب 
: دندومرف دندروآ و  فیرشت  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دندومرف ءاشنا  دوخ  ترضح  ار  مّود  عرصم  مدرب و  هانپ  لضفلاوبا  مردارب  هب  نم  تسا ، حیحص  ياهتفگ  هچنآ 
«. اهُمْاِثل ِجاجَْعلا  ِرْدَک  ْنِم  ُسْمَّشلاَو  »

(. 26  ) دوب هدرک  ادیپ  یباقن  البرک  هکرعم  رابغ  یگریت  زا  باتفآ  هک  مدرب  هانپ  نم  تقو  نآ  ینعی 
مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  بدا 

دوخ يالوم  رانک  ياهدنب  دننام  تسشنیمن و  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نذا  نودب  هاگ  چیه  هک  تسیفاک  نیمه  بانج  نآ  بدا  رد 
: دومرفیم دزیم ، ادص  ار  وا  هاگ  ره  دومنیم و  تعاطا  ار  بانج  نآ  یهاون  رماوا و  دوب و 

نآ اروشاع  زور  رگم  دزن ، ادص  ردارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  چیه  رمع  مامت  رد  و  يدّیـس » ای  «، » هللا لوسر  نبای  «، » هللادـبعابأ ای  »
(27 … . ) داتفایم نیمز  هب  بسا  زا  نینهآ  دومع  تبرض  رثا  رب  هک  تقو 

: دننکیم لقن  و 
: دندومرف باطخ  وا  هب  هک  دید  ار  مالسلا  اهیلع  ءارهز  يهمطاف  ترضح  تعاس  نآ  رد  هک  دوب  نیا  شتهج 

. ساَّبَع يَِدلَو 
یقاب نمـشد  رکـشل  زا  يدـحا  هن  رگو  دـندادن ، داهج  يهزاـجا  لـضفلاوبا  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگ  چـیه  اروشاـع  زور 

: دندومرف وا  هب  هکلب  دشیم . نوگرگد  هّیضق  دندرکیم و  رارف  ای  دندشیم و  هتشک  ای  دنامیمن ،
. روایب بآ  مناکدوک  يارب 

رهظم وا  دـناسریم  اـهنیا  يهـمه  مـیروآیم و  راوـگرزب  نآ  تداهـش  لـصف  رد  ار  ترـضح  نآ  ياهتعاجـش  اـهتداشر و  زا  ياهنوـمن 
. دوب هدومن  یّلجت  وا  رد  ردپ  ِتفص  نیا  دوب و  بلاغلا  هللادسا  راّرک ، ردیح  يولع ، تعاجش 

زرابم داد و  نالوج  نادیم  رد  ار  دوخ  بسا  دمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رکـشل  زا  يرادـباقن  ناوج  يزور  نیّفـص  گنج  رد 
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. ورب ناوج  نیا  گنج  هب  هک  داد  نامرف  ءاثعش  نبا  هب  هیواعم  دنتشاد . میب  وا  هزرابم  زا  نوعلم  هیواعم  نارای  دیبلط .
: تفگ ءاثعش  نبا 

ات متـسرفیم  ار  یکی  مراد  رـسپ  تفه  یتسرفب )؟ ناوجون  نیا  گنج  هب  ارم  یهاوخیم  وت  و   ) دننادیم ربارب  راوس  رازه  هد  اب  ارم  ماش  لها 
. دشکب ار  وا 

ناوج نآ  دندمآ و  نادـیم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  رـسپ  تفه  نآ  بیترت  هب  دـش و  هتـشک  وا  یلو  داتـسرف  نادـیم  هب  ار  شنارـسپ  زا  یکی 
. داتسرف مّنهج  هب  ار  همه  یمشاه  رادباقن 

دندرکیم و اشامت  یگمه  نایرکـشل   ) دمآ نادیم  هب  كانبـضغ  ریـش  دننام  دوخ  دـمآ و  نارگ  ءاثعـش  نبا  رب  رـسپ  تفه  نیا  ندـش  هتـشک 
نیرضاح تخاس . قحلم  شنارسپ  هب  هدرک و  فصن  ود  ار  وا  هک  دز  وا  هب  یتبرـض  درک و  هلمح  وا  هب  یمـشاه  ناوج  هک  دندوب ) وا  نارگن 

. دیایب نادیم  هب  ییاهنت  هب  تشادن  تأرج  یسک  هیواعم  رکشل  زا  رگید  دندرک و  بّجعت  وا  تعاجش  زا 
: دندیسرپیم دوخ  زا  دندوب و  تریح  رد  تخس  يو  تعاجش  زا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحصا 

؟ تسیک رادباقن  ناوج  نیا 
، تشگرب نوچ  دننزب ) مشچ  ار  وت  مسرتیم  مرسپ ، دومرف ؛ و   ) دیبلط دوخ  دزن  دز و  ادص  ار  ناوج  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. تسا مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناشیا  هک  دنتسناد  باحصا  دیسوب ) ار  شمشچ  ود  نیب  و   ) تشادرب وا  تروص  زا  باقن 
. دناهتشون لاس  ات 17  نیب 15  هعقاو  نیا  رد  ار  شترضح  ّنس 

: هدمآ راوگرزب  نآ  تعاجش  فصو  رد  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  هک  یترایز  رد 
ْنِم ٍةَریَصب  یلَع  َْتیَـضَم  ْدَق  َکَّنَا  َو  ْلُْکنَت  َْمل  َو  ْنِهَت  َْمل  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِدوُهْجَْملا …  َۀَیاغ  َْتیَطْعَا  َو  ِۀَحیـصَّنلا  ِیف  َْتَغلاب  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  » … 

«. َنیِّیبَّنِلل ًاِعبَّتُم  َو  َنیِحلاَّْصلِاب  ًایِدَتْقُم  َكِْرمَا ،
لوذـبم هار  نیا  رد  ار  مامتها  شـالت و  لاـمک  يدومن و  یهاوخریخ  رد  ار  شـشوک  تیاـهن  لـضفلاوبا ) يا   ) وت هک  مهدیم  تداهـش  … 

یتشذـگرد و ناـهج  زا  تّجح  تریـصب و  اـب  يدرکن و  نید ) زا  عاـفد  رد   ) یهاـتوک یتسـس و  چـیه  وت  هک  مهدیم  یهاوگ   … یتـشاد .
(. 28 …  « ) يدومن نالوسر  زا  يوریپ  يدرک و  ءادتقا  ناحلاص  هب  تلامعا  رد  هشیمه 

رورس نآ  تاساوم 

: میناوخیم هسدّقم  يهیحان  ترایز  رد 
، ِِهئاِمب ِْهَیلإ  یِعاِّسلا  ِیقاْولَا  َُهل ، يِداْفلَا  ِهِْسمأ ، ْنِم  ِهِدَِـغل  ُذِـخْآلَا  ِهِسْفَِنب ، ُهاخأ  یِـساوُْملَا  َنینِمؤُْملاِریمأ ، ِْنب  ِساـّبَْعلا  ِلْـضَْفلا  ِیبأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  »

«. ُهادَی ِۀَعوُطْقَْملَا 
شیایند زا  دومن ، میدقت  شردارب  اب  تاساوم  هار  رد  ار  شناج  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  رب  مالس 

ود اـت  دیـشوک  بآ  ندروآ  يارب  شناـمرف  يارجا  رد  دوـمن و  ادـف  ردارب  ظـفح  يارب  ار  شناـج  تفرگ و  هرهب  ترخآ  لیـصحت  هار  يارب 
(. 29  ) دش عطق  شتسد 

: دنیامرفیم راوگرزب  نآ  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
«. یساوُْملا ُخَْألا  َمِْعنَف  َکیخَِأل ، َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِِهَّلل  َتْحَصَن  ْدََقل  ُدَهْشَا  »

یهاـتوک يراداـفو  رد  و   ) يدوـمن یهاوـخریخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تردارب  لوـسر و  ادـخ و  هار  رد  وـت  هک  مـهدیم  یهاوـگ 
تاـساوم و تاواـسم و  دـئادش ) بئاـصم و  لّـمحت  رد   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  اـب  هک  يدوب ، يرگراـثیا  ِردارب  وـکین  هچ  وـت  سپ  يدرکن ،)

(. 30  ) يدومن يراکادف 
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ساّبع ترضح  تشادیم و  مّدقم  دوخ  رب  ار  ترضح  نآ  دومنیم و  ربمایپ  يادف  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شردپ 
. دوب تلصخ  نیا  ّمات  رهظم  هدرب و  ثرا  هب  ردپ  زا  ار  تفص  نیا  مالسلا  هیلع 

تعافش ماقم  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا  ترضح 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ترضح  تمایق  زور  رد  هک  هدش  لقن 
؟ دیراد هچ  ربکا  عزف  نیا  رد  تّما  تاجن  تعافش و  يارب  وگب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب 

: دیامرفیم باوج  رد  وناب  نآ  دناسریم و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  مایپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
«. ِساّبَع ِیْنبا  ِنِم  ِناتَعوُطْقَْملا  ِنادَْیلَا  ِماقَْملا  اَذه  ِلْجِأل  انافَک  َنِینِمؤُْملاَریمَا ، ای  »

(. 31  ) تسیفاک ساّبع  مرسپ  يهدیرب  تسد  ود  تعافش  ماقم  رد  ام  يارب  نینمؤملاریما ، يا 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  بدا  تغالب و 

يرمق يرجه  لاس 60  هیورتلا  موی  رد  هبعک  ماـب  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  ساـّبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـه  ینب  رمق  هک  تسیغیلب  هبطخ  نیا 
. دندومرف تئارق 

هدوب و تافرع  نیمزرـس  هب  نتفر  يارب  هداـمآ  جاّـجح  هک  یماـگنه  مارحلا  هجحیذ  هاـم  متـشه  زور  هیورتلا  موی  يرمق  يرجه  لاس 60  رد 
هّیما و ینب  دـندوب ، هدـمآ  درگ  هبعک  فارطا  مارحلا ، دجـسم  رد  مزمز  هاچ  زا  نتـشادرب  بآ  جـح و  لامعا  ماجنا  تهج  ندـش  مرحم  يارب 

یهلا نما  مرح  هبعک و  مارتحا  کته  ماما  لتق  نوچ  دندوب و  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  يارب  هتـسب ، مارحا  ریز  ریـشمش ، نایدیزی 
نامز نآ  رد  دندروآ ، دوجو  هب  ماما  ظفح  يارب  يدیدش  یتّینما  ریبادت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فارطا  رد  ماما  باحصا  مشاه و  ینب  دوب ،
هبطخ نیا  دومن و  هّیما  ینب  نایدیزی و  هب  باطخ  تفر و  هبعک  ماب  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  نذا  اب  مالـسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترـضح 

. دومرف تئارق  يولع  توص  اب  ار  نکش  نمشد  زیگنا و  ناجیه  روش و  رپ  ینارون و 
ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

. ًۀَلبَق َحَبْصأ  ًاْتَیب  ِسْمألِاب  َناک  ْنَم  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  هب  دومرف  هراشا   ) ِهیبأ ِموُدُِقب  هبعک ) هب  دومرف  هراشا   ) اذه َفَّرَش  يِذَّلا  ِهللاُدْمَْحلَا 
يارب اجنیا )  ) زورید هک  يادخ  داد ، تفارش  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  هب  هراشا   ) وا ردپ  مودق  هب  ار  هبعک  نیا  هک  تسازس  ار  ییادخ  دمح 

. تسا هدیدرگ  هلبق  شردپ ) مودق  نمی  هب   ) زورما دوب  تیب  وا 
؟ ِةَرَرَْبلا ِمامإل  ِْتیَْبلا  َقیرَط  َنوُّدُصَتَأ  ُةَرَجَْفلا ! ُةَرَفَْکلا  اَهُّیأ 

؟ دیوشیم عنام  ناکین  ناکاپ و  ماما  يارب  ار  جح  رما  همادا  ایآ  قساف ! رجاف و  نارفاک  يا 
؟ ِِهب ینْدأ  َوُه  ْنَم  ِۀَّیرَْبلا ؟ ِِرئاس  ْنِم  ِِهب  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم 

؟ تسا رتکیدزن  هبعک  هب  وا  زا  یسک  هچ  تسا ؟ هبعک  يهناخ  هب  وا  زا  رتراوازس  یسک  هچ 
، ِْهیََدل یشْمَی  ْنَا  َْلبَق  ِْهَیِلا  ُْتیَْبلا  َراَطل  ُهَّیرَْبلا ، ُهُراِبتْخا  َو  ِۀَِّیلَْعلا  ُهُرارْسَا  َو  ِۀَِّیلَْجلا  ِهللا  ُمَکِح  الَْول  َو 

زا لبق  هنیآ  ره  دوبن  مدرم  ناـحتما  يارب  هبعک  نیا  تشگیمن و  ادـیوه  دـنوادخ  هبترم  دـنلب  رارـسا  دـشیمن و  راکـشآ  یهلا  تمکح  رگا 
. درکیم زاورپ  ماما  يوس  هبعک  دیایب  فاوط  هب  ماما  هکنآ 

ِْهیَدَی ُِملَتْسَی  ُرَجَْحلا  َو  َرَجَحلا  ُساَّنلا  َمَلَتْسا  ْدَق 
ار ماـما  تسد  دوسـالارجح  یلو  دنـسوبیم  ار  رجح  دنـشِکیم و  رجح  هب  ار  دوخ  تسد   » دـننکیم دوسـالارجح  مالتـسا  مدرم  قـیقحت  هب 

. دیامنیم مالتسا  و  دسوبیم »
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ِناریَّطلا ِریفاصَع  یلَع  ِنابْضَْغلا  ِْرقَّسلاَک  ْمُْکیَلَع  ُْتعَقََول  ِنمْحَّرلا ، ِۀَّیشَم  ْنِم  ًَۀلُوبْجَم  َيالْوَم  ُۀَّیشَم  نُکَت  َْمل  َْول  َو 
ره تشادن  ّقلعت  نآ  هب  تفرگیمن و  همـشچرس  نامحر  يادـخ  زا  مالـسلا »  هیلع  نیـسح  ماما   » نم يالوم  هدارا  تساوخ و  ّتیـشم و  رگا 

. مدربیم هلمح  امش  رب  دروآیم  موجه  زاورپ  لاح  رد  ياهکشجنگ  رب  هک  كانبضغ  يراکش  زاب  دننام  هنیآ 
ِتاناوَیَْحلا َنُود  ِتاّیرَْبلا  ِدِّیَِسل  ِتاّماْحلِاب  ُْتیَدََفل  َو  ِۀَِّیلوُجُّرلا  ِیف  َناک  َْفیَکَف  ِۀَِّیلوُفُّطلا ، ِیف  ِتْوَْملِاب  ُبَْعلَی  ًامْوَق  َنُوفَّوَُختَأ 

دوخ و ناج  تاناویح ، ياج  هب  و  یگرزب ؟ رد  تسهنوگچ  سپ  دنریگیم  يزاب  هب  ار  گرم  یکدوک  رد  اهنآ  هک  دیناسرتیم  ار  یموق  ایآ 
. مدرکیم ادف  وا  ربارب  رد  ار  مناسک  نیرتزیزع 

ُیْحَْولا ِۀـَْیب  یف  ْنَّمِم  َو  ُنارْکُّسلا  ُِّیناوَْغلا  ِِهْتَیب  یف  ْنَّمِم  َو  ََرثْوَْکلا ؟ َو  ِضْوَْحلا  ُبِحاص  ْنَّمِم  َو  ِرْمَْخلا  ُبِراش  ْنَّمِم  اورُْظنا  َُّمث  اوُرُْظناَف  تاْهیَه !
؟ ُتایآلا َو  ُریهْطَّتلا  ِِهْتَیب  یف  ْنَّمِم  َو  ُتاسَنَّدلا  َو  ُتاوَهَّللا  ِِهْتَیب  یف  ْنَّمِم  َو  ُنآْرُْقلا  َو 

زا ای  تسا  رمخلا  براش  هک  دینک  يوریپ  یسک  زا  دیـشاب )؟ یـسک  هچ  وریپ  تسا  راوازـس   ) دینک هاگن  ّتقد  هب  مه  نآ  دینک  هاگن  تاهیه !
رد هک  یـسک  زا  ای  دراد و  دوجو  تسم  ياهناوخزاوآ  وا  هناخ  رد  هک  دینک ) يوریپ   ) یـسک زا  تسا ؟ رثوک  ضوح و  بحاص  هک  یـسک 

هناخ رد  هک  یسک  زا  ای  تسیدیلپ و  بعل و  وهل و  تالآ  ینارسوه و  وا  هناخ  رد  هک  دینک ) يوریپ   ) یـسک زا  تسا ؟ نآرق  یحو و  وا  تیب 
؟ تسادخ ياههناشن  یکاپ و  وا 

َمادام ْمَُهل  ُنِکُْمی  َو ال  ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  ِْنبا  َْلتَق  َنوُدیُرت  ُْمْتنأ  َو  ِهللا  ِلوسَر  َْلتَق  اُودارَا  ْمُهَّنأل  ُْشیَرُْقلا  اهیف  ْتَعَقَو  ْدَق  یتَّلا  ِۀَْطلَْغلا  ِیف  ُْمتْعَقَو  ُْمْتنأ  َو 
؟ ًالیلَس ًاَّیَح  ُْتمُد  ام  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِهللاِْدبَع  یبأ  َْلتَق  ْمَُکل  ُنِکُْمی  َْفیَک  َو  ًاَّیَح  َنینِمؤُْملاَریَمأ 

ناشدارم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نتـشک  اهنآ  دنتـشاد  رارق  نآ  رد  شیرق  هک  دیدش  عقاو  یفارحنا  یهارمگ و  رد  امـش  و 
یَّلَص ادخ  لوسر  نتشک  دوب  هدنز  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  ینامز  ات  دیا  هدومن  هدارا  ار  ناتربمایپ  رتخد  دنزرف  نتشک  امش  دوب و 

هک یمادام  ات  تسا  ریذپ  ناکما  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  نتشک  امـش  يارب  هنوگچ  دوبن  نکمم  ناشیا  يارب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
(. متسه مالسلا  هیلع  یلع  دنزرف  هک   ) مشاب هدنز  نم 

ْمُکُداُرم َلُصْحَِیل  یُِقنُع ، اُوبِرْضا  َو  یْلتَق  اوُرِداب  ِِهلیبَِسب ، ْمُکُِربُْخا  اُولاعَت 
دارم ات  دینزب  ارم  ندرگ  دینک ، مادقا  هدیزرو و  تردابم  نم  نتشک  هب  منک ، هاگآ  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما   ) نتشک هار  هب  ار  امش  ات  دییایب 

. ددرگ لصاح  امش 
(. 32  ) ْمُکِدادْجأ یلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ُهللا  َنََعل  َو  ْمُکَدالْوَا  َو  ْمُکَرامْعأ  َدََّدب  َو  ْمُکَرادَم  ُهللا  َغََلب  ال 

امـش و دزاس و  هدنکارپ  ار  ناتدالوا  هاتوک و  ار  امـش  ياهرمع  دناسرن و  دیدش  عمج  مه  رود  نآ  يارب  هک  يدوصقم  هب  ار  امـش  دـنوادخ 
. دنک تنعل  ار  ناتدادجا 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  عادو 

، هَّللادـبع ياهتسد  يرگید  راّیط و  رفعج  ترـضح  ياهتسد  یکی  (، 33  ) دش ادج  ندـب  زا  تسد  هدزاود  ادـخ  ياضر  هار  رد  هک  نادـب 
ادخ ياضر  هار  رد  ار  اهنآ  اروشاع  زور  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  كرابم  ياهتسد  يرگید  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رسپ 

ساّبع ترـضح  هک  نآ  زا  دـعب  هک : تسا  نآ  روهـشم ، تیاور  رب  انب  هلئاه  هیـضق  نیا  لمجم  دومن . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  راثن 
: درک ضرع  مالسلا و  هیلع  ماما  تمدخ  دمآ  دومن ، هدهاشم  ار  مولظم  ماما  شردارب  ییاهنت  مالسلا ،  هیلع 

(34 ( ؟» ٍۀَصْخُر ْنِم  ْلَه  یخَا  ای  »
؟ میامن وت  يادف  ار  دوخ  ناج  ات  مراد  داهج  تصخر  ایآ  ناج ، ردارب  يا 

«. ِعُومُّدلِاب ُهَتَیِْحل  ْتَّلَْتبا  یّتح  ًادیدَش  ًءاُکب  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  یَکَبَف  »
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ُبِحاص َْتنَا  یخَا  ای  َلاق : َُّمث  . » دـش َرت  شکرابم  نساحم  هک  يدـح  هب  يدـیدش  هیرگ  تسیرگ ، دینـش ، ار  نیا  هک  نیمه  مولظم  ماما  سپ 
. يرَکْسَع ُۀَمالَع  َو  یئاِول 

: دومرف
ینم رکشل  هناشن  رادملع و  وت  ردارب ، يا 

. يرَکْسَع َقَّرَفَت  َْتیَضَم  اذِا  َو  »
. دوشیم رهاظ  نایفوک  رب  نم  فعض  رثا  نم و  رکشل  دوشیم  قّرفتم  يوش ، هتشک  هاگره 

: ردارب درک  ضرع  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح 
«. ِةایَْحلا َنِم  ُتِْمئَس  َو  يرْدَص  َقاض  ْدَق  »

. ایند نیا  رد  یناگدنز  زا  ماهدش  دیماان  تسهدش و  گنت  نم  يهنیس 
«. َنیِقفانُْملا ِءالُؤه  ْنِم  َراَّثلا  َذُخا  ْنَا  ُدیُرا  َو  »

ماش هفوک و  نیقفانم  نیا  زا  ار  دوخ  ياهَبنوخ  مریگب  مهاوخیم  و 
: ردارب يا  دومرف  ترضح  سپ 

«. ِمَرَْحلا َو  ِلافْطَْألا  َشَطَع  اْنیَلَع  ِءایْشَْألا  َّدَشَا  َو  ِشَطَْعلا  َنِم  اِنب  َّلَح  ام  يَرت  ام  »
. تسا مرح  لها  لافطا و  یگنشت  رتدب ، همه  زا  اّما  میاهنشت ؛ ردقچ  ینیبیم 

«. ِءاْملا َنِم  ٍءیَِشب  یِنتْأ  َو  ِتارُْفلا  َیِلا  ِْضما  َو  »
. اهلفط نیا  تهج  هب  نک  رضاح  بآ  يردق  تارف و  بناج  هب  ورب 

دیشخبن عفن  دومن  تحیصن  هظعوم و  ار  ناشیا  دنچ  ره  هّیُماینب و  دزن  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  تفر  هک : تسا  نآ  راحب ، تیاور  رد  و 
: درک ضرع  ترضح  هب  ار  تیفیک  دومن و  تعجارم  سپ  دندینشن . ار  ترضح  نخس  و 

«. ْشَطَْعلَا ْشَطَْعلَا  َنوُداُنی : َلافْطَْألا  َعِمَسَف  »
: دنتفگیم هک  ار  مرح  ياهلفط  هلان  يادص  دینش  دومن ، تعجارم  هک  نیمه  سپ 

. یبآیب زا  دایرف  یگنشت ، زا  داد  شطع ، شطع 
 …« َِکلذ ساّبْعلا  َعِمَس  اَّمَلَف  »

«. ِءامَّسلا َیِلا  ِِهفْرَِطب  َقَمَر  ار … «  لافطا  هیرگ  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  دینش  هک  نیمه  سپ 
: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  رس 

«. ِءاْملا َنِم  ًَۀبِرق  ِلافْطَْألا  ِءالُؤِهل  ُءَالْمَا  َو  یتَّدُِعب  ُّدَتْعَا  ُدیُرا  يدِّیَس  َو  یهِلا  »
. مروایب اهلفط  يارب  زا  بآ  منک و  افو  دوخ  هدعو  هب  مدرگرب و  مراودیما  نابرهم ، دنوادخ  يا 

«. َتارُْفلا َدَصَق  َو  ََۀبْرِْقلا  َو  ُهَْحمُر  َذَخَا  َو  ُهَسَرَف  َبِکَرَف  »
. دش هناور  تارف  بناج  هب  تخادنا و  شود  هب  یکشم  تشادرب و  ار  دوخ  هزین  دش و  راوس  ار  دوخ  بسا  سپ 

نآ مدرگرب . ملاس  حیحـص و  نم  هک  دـینک  اعد  دـینکن و  هلاـن  هیرگ و  ردـق  نیا  مروآیم ، بآ  موریم  نم  لاـفطا : هب  تفگ  یتیاور  رد  و 
ساّبع ام  راوگرزب  ّمع  لاعتم ، دیمح  ای  هک : ملاع  دنوادخ  هاگرد  هب  دندرک  دنلب  ار  اهتسد  دنتـشادرب و  كاخ  يور  زا  ار  دوخ  رـس  لافطا 

هناور مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  سپ  تسا . هدش  بابک  یگنـشت  زا  ام  رگج  هک  دروایب  ام  يارب  زا  بآ  هک  نادرگرب  ملاس  حیحـص و  ار 
هک دنتـسنادیم  تماما  ملع  هب  ترـضح  سپ  درکن . عادو  ءادهـش  ریاس  لـثم  دوخ  ردارب  اـب  ببـس ، نیا  هب  ددرگیمرب ؛ هک  يدـیما  هب  دـش 

هاگن نوچ  دنزیم  ادص  ار  وا  یـسک  دیآیم و  هیرگ  يادص  شرـس  بقع  زا  دـید  تفرب ، هار  مدـق  دـنچ  هک  نیمه  دوشیم ؛ دیهـش  ساّبع 
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: دنزیم ادص  هتسهآ  هتسهآ  دیآیم و  نانک  هیرگ  مولظم  ماما  دید  درک 
. منیبب ریس  ار  وت  ات  نک  ربص  ساّبع ، ردارب ، يا 

: درک ضرع  تسیرگ و  دینش ، ار  نیا  نوچ  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح 
؟ موشیم هتشک  نم  رگم  ردارب ، يا 

دعب سپ  دنوش . شوهدم  دوب  کیدزن  هک  دنتـسیرگ  ردقنیا  دندروآرد و  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  اهتسد  ردارب  ود  نآ  تسیرگ و  ترـضح 
. دش تارف  هناور  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  عادو ، زا 

«. ِتارُْفلِاب َنیلَّکَوُْملا  َنِم  ٍفالآ  َۀََعبْرَا  ِِهب  ْتَطاحَاَف  »
. دندوب تارف  ّطش  رب  لّکوم  هک  رفن  رازه  راهچ  ار  وا  دندرک  هطاحا  سپ 

: هک هدش  هتشون  بختنم  رد 
؟» َنوُِملْسُم ْمَا  ٌةَرَفَک  ُْمْتنَا  ْمَُهل : َلاقَف  »

: دومرف سپ 
؟ ناملسم ای  دیتسه  رفاک  امش  تعامج ، يا 

؟» ِءاْملا َبْرُش  َُهلافْطَا  َو  َْنیَسُْحلا  اوُعَنْمَت  ْنَا  ْمُِکنید  یف  ُزوُجَی  ْلَه  »
؟ تارف بآ  زا  ار  شلافطا  نیسح و  دینک  عنم  هک  دینادیم  زیاج  ایآ 

«. ُْهنِم َنُوبَرْشَی  ُریزانَْخلا  َو  ُبالِْکلاَو  »
هآ هآ ، دنماشآیم . بآ  نآ  زا  ایرد  نابایب و  ياهكوخ  اهگس و  هک  نیا  لاح  و 

؟» ِۀَمایِْقلا َشَطَع  َنوُرُکْذَت  اّما  ًاشَطَع ، َنُوتوُمَی  ِِهلافْطَا  َعَم  ُْنیَسُْحلاَو  »
؟ ار تمایق  یگنشت  دیا  هدومن  شومارف  ایآ  یگنشت ؟ زا  دنریمب  تارف  طش  رانک  رد  وا  لایع  لافطا و  اب  نیسح  هک  تساور  ایآ 

: تسا هتشون  راونالاراحب  رد 
تیاور رد  دنتخادنا و  مولظم  نآ  بناج  هب  اهریت  دـندومن  عورـش  رفن  رازه  راهچ  نآ  دندینـش ، ساّبع  ترـضح  زا  ار  نخـس  نیا  هک  نیمه 

. دنتخادنا بانج  نآ  بناج  هب  اهریت  ناشیا ، زا  رفن  دصناپ  یحیرط 
«. ُْهنَع اُوقَّرَفَت  َو  ْمِْهیَلَع  َلَمَحَف  »

. ار ناشیا  تخاس  قّرفتم  ادخ و  ریش  دنزرف  نآ  ناشیا  رب  درک  هلمح  سپ 
« ًاسِراف َنینامَث  ْمُْهنِم  َلَتَق  َو  »

. ار ناشیا  رفن  داتشه  دیناسر  لتق  هب  و 
«. ِءامْلا َیِلا  ُهَسَرَف  َّمَهَف  »

. دنار بآ  رد  ار  دوخ  بسا  سپ 
«. َُهلایِع َو  َُهلافْطَا  َو  مالسلا  هیلع  َْنیَسُْحلا  َشَطَع  َرَکَذَف  َءاْملا  َبَرْشَی  ْنَا  َدارَا  َو  »

. ار شلافطا  لایع و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  یگنشت  دروآ  دای  هب  سپ  دماشایب ، هک  درک  هدارا  تشادرب و  بآ  زا  یفک 
«. ًاناشْطَع َُهلافْطَا  َو  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َيِدِّیَس  َناک  َو  َءاْملا  ُْتقُذ  ال  َلاق : َو  ِهِدَی  ْنِم  َءاْملا  یَمَرَف  »

: دومرف تخیر و  ار  بآ  سپ 
. دناهنشت همه  وا  لایع  لافطا و  نیسح و  مردارب  هک  نآ  لاح  ار و  بآ  مماشآیمن 
. دمآ نوریب  تارف  طش  زا  تخادنا و  تسار  شود  رب  دومن و  بآ  زا  رپ  ار  کشم 
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«. ِءامَّسلا َیِلا  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  »
: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  رس  سپ 

. دربب هنشت  لافطا  يارب  ار  بآ  نیا  هک  تسا  نیا  ساّبع  يوزرآ 
«. ْمِْهَیِلا یْنلِصْوَا  یهِلا  َلاق : َو  یکَبَف  »

: تفگ تسیرگ و  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  سپ 
. راذگم ساّبع  لد  رد  ار  وزرآ  نیا  ناسرب و  ناشیا  هب  ار  بآ  نیا  ایادخ 

هک دندومن  دودسم  ساّبع  رب  ار  اههار  تارف ، بآ  نیلّکوم  رب  هوالع  دنتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  رود  ماش  هفوک و  رکـشل  سپ 
. دربب اههمیخ  هب  بآ  دناوتن 

«. ًۀَمیظَع ًَۀبَراُحم  ْمَُهبَراحَف  »
. دیناسر لتق  هب  ار  يریثک  عمج  یمیظع و  هبراحم  ناشیا  هب  دومن  هبراحم  سپ 

: هک تسهتشون  بختنم  رد  و 
«. ْلَبَّنلا ِةَْرثَک  ْنِم  ِذُْفنُْقلاَک  ُهُْدلَج  َراص  یّتح  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُلابِّنلا  ُهَذَخَاَف  »

. دوب هدش  تشپراخ  ندب  هب  هیبش  ریت ، ترثک  زا  ترضح  نآ  ندب  هک  دندز  فیرش  ندب  رب  فرط  ره  زا  هزین  ردقنیا 
«. اهَعَطَقَف ینُْمْیلا  ِهِدَی  یلَع  َُهبَرَضَف  ِقَرْزَْألا  ِِلفُون  ِْهیَلَع  َلَمَحَف  »

هب ار  کـشم  سپ  دوـمن ، عـطق  ار  وا  تسار  تسد  ترـضح و  نآ  تسار  تسد  رب  دز  یتبرـض  ۀـنعللا و  هیلع  قرزا  لـفون  درک  هـلمح  سپ 
. تخادنا پچ  شود 

«. ِْدنَّزلا َنِم  يرُْسْیلا  ُهَدَی  َعَطَقَف  ِْلفُون  َُهبَرَضَف  »
«. ِِهنانْسَِاب ََۀبْرِْقلا  َلَمَحَف  . » دومن ادج  دنب  زا  ار  تسد  دز و  مولظم  نآ  پچ  تسد  رب  يرگید  تبرض  نوعلم ، لفون  نامه  سپ 

. درک دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  رس  یتیاور  رد  تفرگ و  كرابم  نادند  هب  ار  کشم  سپ 
«. ٌناشْطَع ِْنیَسُْحلا  َلافْطَا  َّنِا  َّمُهَّللَا  َلاق : َو  یَکب  َو  »

: دومرف تسیرگ و  و 
. مناسرب ناشیا  هب  بآ  ات  هد  یتلهم  ارم  دنربیم ، ار  بآ  راظتنا  دناهنشت و  مالسلا  هیلع  نیسح  مردارب  لافطا  ایادخ ،

«. اهُؤام َقیُرا  َو  ََۀبْرِْقلا  َباصَاَف  ٌمْهَس  ُهَءاجَف  »
. تخیر بآ  مامت  مولظم و  نآ  کشم  رب  دش  عقاو  دمآ و  يریت  هاگان  سپ 

«. ِهِسَرَف ْنَع  َبَلَْقناَف  ُهَرْدَص  َباصَاَف  ُرَخآ ، ٌمْهَس  ُهَءاج  َُّمث  »
. تفرگ رارق  كاخ  يور  رب  دیتلغرد و  بسا  زا  هک  يوحن  هب  شکرابم  يهنیس  رب  دش  عقاو  دمآ و  يرگید  ریت  سپ 

«. ُهاخَا ای  ینْکِرْدَا  ُْنیَسُْحلا  ِهیخَا  یِلا  َحاصَف  »
: درک دایرف  سپ 

. بایرد ار  دوخ  ردارب  ناج ، ردارب  يا 
«. ِۀَْمیَخْلا َیِلا  َمالَْکلا  ُحیّرلا  َقاسَف  »

. دمآ نوریب  همیخ  زا  دینش  ار  وا  يادص  ترضح  هک  نیمه  دیناسر ؛ همیخ  هب  ار  وا  كرابم  مالک  داب ، سپ 
«. َُکقاِرف َّیَلَع  ُّزِعَی  ِهَّللا  َو  ُهاساّبعاو  ُهاخَا  او  َحاص : َو  »

: درک دایرف  و 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  www.Ghaemiyeh.comرمق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


. وت تقرافم  تسا  نارگ  رایسب  نم  رب  هک  مسق  ادخ  هب  دندرک ؛ رداربیب  ارم  دنتشک و  ار  وت  ساّبع ، ردارب ، يا 
: دنکیم لقن  ( 35  ) يدزی خیش 

: هدومن لقن  نینچ  راونالاراحب  زا  یتیاور  رد  یحیرط  خیش  بختنم  باتک  رد 
تسد دمآ و  نوریب  یلخن  نیمک  زا  ۀنعللا  امهیلع  لیفط  نب  میکح  تناعا  هب  ءاقرو  نب  دیز  دمآ  نوریب  تارف  زا  ترضح  نآ  هک  نآ  زا  دعب 

: دندومن عطق  ار  مولظم  نآ  كرابم  تسار 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  درک و  هلمح  موق  رب  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  ریشمش  ترضح 

ینیمَی ُْمتْعَطَق  ْنِا  ِهَّللا  َو 
ینید ْنَع  ًاَدبَا  یماُحا  ّینِا 

ِنیقَْیلا ِقِداص  ٍماِما  ْنَع  َو 
ِنیمَْألا ِرِهاَّطلا  ِِّیبَّنلا  ُلَْجن 

لسن زا  هک  دوخ  قداص  ماما  دوخ و  نید  تیامح  زا  تسد  ماهدنز  ات  مرادن و  كاب  چیه  ارم ، تسار  تسد  دیدومن  عطق  رگا  مسق ، ادخ  هب 
. مرادیمن رب  تسا  نیما  رهاط  ربمغیپ 

ار وا  پچ  تسد  دمآ و  نوریب  یلخن  هاگنیمک  زا  یئاطلا  لیفط  نب  میکح  هاگان  دـش . یلوتـسم  وا  رب  فعـض  هک  درک  داهج  ردـق  نیا  سپ 
. دنک تناعا  هکرعم  نآ  رد  ار  وا  هک  دوب  یسک  هن  دنک و  رود  دوخ  زا  ار  نمشد  هک  تشاد  یتسد  هن  لاح  نآ  رد  سپ  دومن ؛ عطق 

: دومن دوخ  سفن  هب  باطخ  سپ 
راّفْکلا ْنِم  ِشَْخت  ُسْفَن ال  ای 

ِراَّبَْجلا ِۀَمْحَِرب  يرِْشبَا  َو 
ِراتْخُْملا ِدِّیَّسلا  ِِّیبَّنلا  َعَم 

يراسَی ْمِِهیْغَِبب  اوُعَطَق  ْدَق 
ِراَّنلا َّرَح  ِّبَر  ای  ْمِِهلْصَاَف 

دنوادـخ تمحر  هب  ار  وت  داب  تراشب  شاب . هتـشادن  كاب  ناشیا  ياـههبرح  زا  سرتم و  راّـفک  زا  نکیل  يرادـن ، يرواـی  هچ  رگ  سفن ، يا 
هب ناشچب  ایادـخ  ارم ؛ پچ  تسد  دـندیرب  توادـع ، ملظ و  يور  زا  ناملاظ  نیا  هک  قیقحت  هب  راتخم . لوسر  تمدـخ  هب  ندیـسر  راـبج و 

. ار مّنهج  شتآ  ترارح  ناشیا 
«. ِضْرَْألا یَلَع  َعَقَوَف  ُهتّماه  َقَلَفَف  ِهِسْأَر  ُِّما  یلَع  ٍدیدَح  ْنِم  ٍدوُمَِعب  ٌنوُْعلَم  َُهبَرَضَف  »

رب دـش و  هتفاکـش  شکرابم  قرف  هک  دز  مولظم  نآ  كرابم  قرف  رب  ینهآ  دومع  کی  دـمآرد و  ییایحیب  نوعلم  لاح  نآ  رد  سپ  هآ ؛ هآ 
. داتفا نیمز 

«. ُمالَّسلا یِّنِم  َْکیَلَع  ِهَّللاِْدبَع  ابَا  ای  يداُنی  َوُه  َو  »
. بایرد ار  دوخ  ردارب  داب ، مالس  وت  رب  ردارب ، يا  هک : ار  دوخ  ردارب  دز  ادص  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  سپ 

. یتَلیح ْتَّلَق  َو  يرْهَظ  َرَسَْکنِا  َنْالَا  َلاق : َو  یَکب  َو  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َحاصَف  »
: دومرف تفرگ و  رمک  هب  ار  دوخ  ياهتسد  تسیرگ و  دز و  هحیص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ 

. دش مامت  نم  ریبدت  دش و  هتسکش  نم  تشپ  لاح 
يومع داد ، يا  هک : دنتخیر  رس  رب  كاخ  دنداتفا و  كاخ  يور  رب  دندومن و  دایرف  همه  دیـسر ، هنـشت  لافطا  شوگ  هب  زاوآ  نیا  هک  نیمه 

كاخ هب  همیخ  نوریب  رد  دندیـشک و  یهآ  اهلفط  نآ  سپ  میوشیم . كـاله  یگنـشت  زا  اـم  درواـین و  اـم  يارب  زا  بآ  دـش و  هتـشک  اـم 
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. دش هناور  تارف  بناج  هب  ور  هدش  راوس  حانجلاوذ  رب  مولظم  ماما  ترضح  سپ  دنداتفا .
دزیم و ادص  ار  دوخ  ردارب  تخاس و  قّرفتم  ار  ناشیا  دیسر و  ءادعا  رکـشل  طسو  رد  هک  نیمه  ( 36 : ) تسا هتشون  داؤفلا  قرحم  بحاص 

یهاگ دراذگیم و  كاخ  يور  رب  ار  دوخ  رس  یهاگ  تشادیمنرب ، مدق  زا  مدق  هک  يوحن  هب  داتسیا  حانجلاوذ  هاگان  درکیم ، وا  صحفت 
. دومنیم دنلب  نامسآ  هب 

: دومرف دراد ، یبلطم  هک  تسناد  ترضح 
يور رب  هک  دـید  ار  ساّبع  شردارب  هدـیرب  ياهتسد  تخادـنا  نیمز  يور  رب  ار  كرابم  رظن  نوچ  ماـما  يراد ؟ بلطم  هچ  حاـنجلاوذ  يا 

: دومرف دیشک و  دوخ  تروص  رب  تسیرگ و  دیسوب و  تشادرب و  ار  اهتسد  نآ  دش و  هدایپ  ترضح  هداتفا ؛ كاخ 
رب شردارب  هراپ  کشم  دید  درک  هاگن  ترضح  داتسیا ، لّوا  وحن  هب  حانجلاوذ  زاب  تفر ، رگید  يردق  هاگان  دش . هتـشک  مردارب  هک  داد  يا 
هک دید  ار  وا  شردارب ، رّهطم  شعن  رـس  رب  دـمآ  هک  نآ  ات  دـش  هناور  تسیرگ و  دیـشک و  یهآ  هتخیر ، نآ  ياهبآ  هداتفا و  كاخ  يور 

يور زا  كاخ  درگ و  دنتـشادرب و  ار  دوخ  ردارب  رـس  دـندش و  هداـیپ  ترـضح  هتفاکـش ، قرف  كاـچ و  كاـچ  ندـب  اـب  هداـتفا  كاـخ  رد 
. دنتشاذگ دوخ  نماد  رد  یلوق  هب  دندینابسچ و  هنیس  رب  دنتفرگ و  شکرابم 

هب ار  وا  رس  دوبن  یـسک  هتفاکـش ، قرف  هراپ و  هراپ  ندب  اب  دندوب  هداتفا  كاخ  يور  رد  البرک  مولظم  هک  یتقو  رد  نایعیـش  رگج  دزوسب  اّما 
نآ رـس  يالاب  رب  ددرگ ) بابک  لد  دوش و  لـال  ناـبز   ) دـمآ ینوعلم  یلب  دـیامن ، كاـپ  شکراـبم  تروص  زا  راـبغ  درگ و  دریگب و  نماد 
دز شنویامه  قرف  رب  ریشمش  یتیاور  هب  دش و  هتفاکش  یناشیپ  ات  شکرابم  قرف  هک  دز  شرّهطم  نینزان  رـس  رب  نهآ  زا  يدومع  ترـضح ،

. دش فعاضم  العا  ألم  نانکاس  زا  هلان  هآ و  دش و  دنلب  همیخ  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  هیرگ  يادص  هدیتلغ ؛ كاخ  رد  مولظم  نآ  هک 
: دیوگ هداهّشلاراونا  بحاص 

ساّبع ترـضح  شعن  هک  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  ( 37 ، ) هدومن لقن  راونالاراحب  رد  یـسلجم  يهّمالع  بختنم و  رد  یحیرط  خیـش  هچنآ 
ّلحم اب  دراد  تافانم  هلمجلا ، یف  نیا  دندومن و  اپ  رب  ار  وا  يازع  دش و  هزات  مرح  لها  تبیـصم  دروآ ، اههمیخ  هب  هتـشادرب  ار  مالـسلا  هیلع 

نآ زا  دعب  ترضح  نآ  هک  تسا  نکمم  هچرگا  هاگ ، همیخ  هب  دراد  یّلک  ِدُْعب  هک  تسهدش  عقاو  همقلع  رهن  تمس  هب  هک  ترضح  نآ  نفد 
دـشاب هدومرف  در  ار  هراپ  هراپ  شعن  نآ  هدرک ، نآ  رب  يراز  هیرگ و  هدومن و  عادو  ار  نآ  تیب : لها  هدروآ و  اههمیخ  هب  ار  رّونم  شعن  هک 

هب تفای ، هراپ  هراپ  حورجم و  ار  ندب  نآ  دمآ ، ساّبع  شعن  رـس  رب  هک  یتقو  ترـضح  نآ ، فلاخم  تسه  يرگید  یثیدح  دوخ . ّلحم  هب 
: یلوق هب  دومن و  تعجارم  اهنت  تشاذـگ و  دوخ  لاـح  هب  ار  نآ  دـیامن ، لـقن  هاـگ  همیخ  هب  ار  نآ  تحارج  ترثک  زا  تسناوتن  هک  يّدـح 

: دومرف مولظم  ماما  دوب ، یقاب  راوگرزب  نآ  زا  یقمر 
. وگب يراد  یتّیصو  رگا  ردارب  يا 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح 
هب ارم  دـندومن ؛ نارابریت  ارم  کشم  دنتـسکش ، ارم  لد  دنتـشاذگن و  نایفوک  مروایب ، هنـشت  لافطا  يارب  زا  بآ  هک  متـشاد  وزرآ  ردارب ، يا 

. دومن زاورپ  دلُخ  نایشآ  هب  شفیرش  حور  تفگ و  ار  نیا  مشکیم . تلاجخ  لافطا  زا  هک  ربم  همیخ 
(. 38  ) دندومرف تعجارم  نانک  هیرگ  دنتشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  ترضح 

هک تسا  نیا  نآ  دـناهدومرف و  رکذ  نازحـالاریثم  باـتک  رد  اـمن  نب  رفعج  خیـش  و  ( 39  ) سوواط نب  دیـس  دیفم و  خیـش  يرگید  ثیدـح 
: دناهتفگ

دـندومن و تارف  هدارا  شطع  ترثک  زا  مولظم ، ماما  دـناهدش و  راوس  هعفد  کی  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 
هک تشادیم ، ترضح  نآ  يور  ربارب  رد  ار  ملع  دوب ، رکشل  رادملع  نوچ  دش ، هناور  ترضح  يور  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح 
ریت نآ  تخادنا ، مالسلا  هیلع  ماما  بناج  هب  يریت  مرادینب  هلیبق  زا  ینوعلم  هاگان  دندروخرب ، ترضح  نآ  هب  دعس  نب  رمع  ياهراوس  هاگان 
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زا رپ  تشادیم و  دوخ  يولگ  ریز  رد  ار  دوخ  ياهتسد  دیشک و  ار  ریت  ترـضح  نآ  سپ  تسـشن ، ترـضح  نآ  فیرـش  کنح  رد  دمآ 
: دومرفیم تخیریم و  ار  اهنآ  دشیم و  نوخ 

(40 . « ) َکِِّیبَن ِْتِنب  ِْنبِاب  ُلَعْفَی  ام  َْکَیِلا  وُکْشَن  اَّنِا  َّمُهَّللَا  »
. وت ربمغیپ  رتخد  رسپ  هب  تبسن  هّیُماینب  لاعفا  زا  وت  يوس  هب  منکیم  تیاکش  ایادخ 

، فرط راهچ  زا  دنتخادنا و  ییادج  ماما  وا و  نیب  ام  دندیرب و  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  رکـشل ، لاح  نآ  رد  سپ 
دنتخاس و ار  وا  راک  لیفط  نب  میکح  ءاقرو و  نب  دیز  دندومن ؛ دیهش  ار  وا  هک  نیا  ات  دندومن ؛ هطاحا  ار  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  رود 

. دندومن دیهش  ار  وا 
. ًادیدش ٍءاُکب  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  یَکَبَف 

. يدیدش يهیرگ  تسیرگ ، مالسلا  هیلع  ماما  سپ 
ّلحم رد  سپ  دزاس ، قحلم  ادهش  ریاس  هب  ار  وا  شعن  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدشن  تصرف  رگید  هک  هدومن  هدافتـسا  ناوتیم  ثیدح  نیا  زا 

: ماقم نیا  رد  رعاش  هتفگ  بوخ  هچ  ملاعلا . هَّللاو  دشابن . مولعم  ام  رب  هک  دشاب  هتشاد  رگید  ياهّتلع  دیاش  دنام و  تداهش 
ِْهیَلَع یْکُبی  ْنَا  ِساَّنلا  ُّقَحَا 

ِءالَبْرَِکب َْنیَسُْحلا  یَْکبَا  ًیتَف 
. البرک هب  وا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  درک  هیرگ  هک  تسیناوج  نآ ، رب  دننک  هیرگ  هک  نامدرم  نیرتراوازس 

ٍِیلَع ِهِِدلاو  ُْنبا  َو  ُهوُخَا 
ِءامِّدلِاب ِجَّرَضُْملا  ِلْضَْفلاُوبَا 

، نابسا ّمس  هب  نافلاخم  نوخ ، كاخ و  رد  ار  وا  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  رـسپ  مالـسلا ،  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  شمرتحم ، زیزع  ردارب  نآ 
. دندومن لامیاپ  هتشغآ و 

ٌءْیَش ِهیْنُثی  ُهاساو ال  ْنَم  َو 
(41  ) ٍءاِمب ٍءاْمَظ  یلَع  ُْهلَداج  َو 

لیـصحت تهج  هب  دوب ، هنـشت  هک  نیا  دوجو  اب  دومن  دوخ  ردارب  يادـف  ار  ناج  دوخ و  ردارب  اب  دومن  تاساوم  یگنـشت  لاح  رد  هک  یـسک 
. دش هتشک  هنشت  ات  وا ، يارب  زا  بآ 

: دیوگیم رگید  رعاش  و 
ًادِهاُجم ِةاغُّطلا  ِبْرَح  یف  َلازام  َو 

ًالِّدَُجم ِدیعَّصلا  َقْوَف  يوَه  ْنَا  یِلا 
اب داتفا  نیمز  يور  رب  هدرواین  بات  تحارج  ترثک  زا  هک  نیا  ات  نافلاخم ، گنج  رد  درکیم  داهج  مالـسلا  هیلع  ساـّبع  ترـضح  هتـسویپ 

. هراپ هراپ  ندب 
اُوقَّرَخ َو  ِلابِّنلِاب   ُ هُوقَشَر ْدَق  َو 

الَم ْدَق  َناک  يذَّلا  ِءاْملا  َُۀبِْرق  َُهل 
اب هک  ار  یکشَم  نآ ، زا  غارف  زا  دعب  ًایناث  دندومن و  هراپ  هراپ  ریت  برـض  هب  ار  شکرابم  ندب  نایفوک ، دالوا  هک  دزوسب  نایعیـش  لد  هآ  هآ ،

. دندیرد اهلفط ، تهج  هب  دوب  هدرک  بآ  زا  ُرپ  لد  زوس  ترسح و  رازه 
ٌلِماوَه ُعُومُّدلا  َو  ًاْنیَسُح  يدانَف 

ًالِما ُْتنُک  ام  َباخ  ْدَق  یخَا  َْنباَیَا 
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زا ردارب ، يا  هک : دوب ؛ ریزارـس  شیاهکـشا  هک  یتلاح  رد  دز  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  ردارب  داتفا  كاخ  يور  رب  هک  نآ  زا  دـعب 
. دومن راتفر  شهاوخ  فالخ  ام  اب  هنامز  دنتخیر و  ار  کشم  بآ  دنتشک و  ارم  نایفوک  مدش و  دیماان  دوخ  يوزرآ 

يرَّثلا یَلَع  ًیْقُلم  ُْطبِّسلا  ُهاَر  اَّمَلَف 
التّما ِدَق  ِموُمُْهلِاب  ِْبلَِقب  يدانَف 

هتخوس و لد  اب  دوب ، نداد  ناج  لاح  رد  هداتفا و  نابایب  رد  هک  داتفا  ساـّبع  دوخ  ردارب  هراـپ  هراـپ  ندـب  رب  مولظم  ماـما  رظن  هک  نیمه  سپ 
: هک دز  ادص  ار  وا  هتخادگ  بلق 

اهَعیمَج ِرُومُْالا  ِیف  ینْوَع  َْتنُک  یخَا 
ًالِذاب ِسْفَّنِلل  َناک  ْنَم  ای  ِلْضَْفلاَابَا 

ردارب يرای  زا  تسد  هداتفا و  نوخ  كاخ و  رد  وت  هک  دـش  هچ  لاح  يدوب ؛ نم  هانپ  تشپ و  لاوحا  همه  رد  لاـح و  همه  رد  وت  ردارب ، يا 
. ياهدیشک دوخ 

يرَّثلا یَلَع  َكاَرن  ْنَا  اْنیَلَع  ُّزِعَی 
ًالَّمَُرم یحْضَا  ُهْجَْولا  َْکنِم  َو  ًاحیرَط 

هتـشغآ نوخ  كاخ و  هب  تکزان  تروص  یـشاب و  هداتفا  كاخ  يور  رب  كاچ  كاچ  ندـب  اب  مینیبب  ار  وت  هک  ام  رب  تسا  راوگان  رایـسب  و 
. دشاب

ات هفوک  زا  هک  وت  هانپیب  لایع  دنتـشاد  لاح  هچ  سپ  ینیبب ، ار  دوخ  ردارب  هتـشغآ  نوخ  هب  تروص  هک  یتسناوتن  تعاس  کـی  وت  اـقآ ، يا 
کی ار  مالـسلا  هیلع  ساـّبع  دوخ  ردارب  شعن  وت  اـقآ ، يا  دـندیدیم و  ار  وت  ياهرـسپ  اـهردارب و  ار و  وت  هتـشغآ  نوخ  هب  تروـص  ماـش ،

وت رسیب  ندب  رب  شرظن  هک  یتقو  تشاد  لاح  هچ  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترهاوخ  سپ  تشاد ، رس  هک  يدوجو  اب  ینیبب  یتسناوتن  نیعلاۀفرط 
. دندوب هداتفا  رسیب  همه  هک  داتفا  یمشاه  ناناوج  اهردارب و  ریاس  و 

ٍۀَّیَِحت ُْفلَا  ِنمْحَّرلا  َنِم  َْکیَلَع 
(42  ) الَع ْدَق  ُنْالا  یِخَا  ای  يْدنِع  َكُرْدَقَف 

. دش رهاظ  نم  دزن  رد  يدش  هتشک  هک  لاح  وت  هبترم  ردق و  يدنوادخ ، ّتیحت  رازه  داب  وت  رب  ردارب ، يا 
: تفگ هک  غبصا  نبا  ماشه  لتقم  زا  ( 43  ) تسهدرک تیاور  ةداهّشلا  نزح  باتک  رد  و 

: دیآیم تسا و  راوس  یبسا  رب  ییور  شوخ  راوس  کی  مدید  دندرک ، هفوک  دراو  ار  البرک  يادهش  ياهرس  یتقو 
«. ٍرَْدب ِۀَْلَیل  یف  ُرَمَْقلا  ُهَّنَاَک  ٍدَْرمَا  ٍمالُغ  َْسأَر  ِهِسَرَف  ِبَِبل  یف  َقَّلَع  ْدَق  َو  »

. لامج رون و  رد  تسهدراهچ  بش  هام  لثم  هک  ار  یناوج  رس  تسهتخیوآ  دوخ  بسا  ندرگ  هب  و 
«. ِضْرَْألِاب َقَِحل  ُهَسْأَر  َأَطْأَط  اذِاَف  ُحَرْمَی  ُسَرَْفلا  َو  »

. دشیم هدیلام  نیمز  رب  كرابم  رس  نآ  دنکفایم ، ریز  هب  دومنیم و  نییاپ  ار  دوخ  رس  هاگره  دوب ؛ بارطضا  ناجیه و  هب  بسا  نآ  و 
: دیوگ يوار 

: مدیسرپ
؟ ینکیم وا  قح  رد  افج  متس و  ردق  نیا  هک  تسیک  رس  نیا  محریب ، ملاظ  يا 

: تفگ نوعلم  نآ 
. مالسلا امهیلع  نینمؤملاریما  نب  ساّبع  رس 

؟ یتسیک وت  متفگ 
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: تفگ
. يدسا لهاک  نب  ۀلمرح 

: دیوگیم يوار 
نوعلم نآ  دسرن ، نیمز  رب  ات  دیامن  بصن  رتالاب  ار  رس  نآ  هک  مداد  نوعلم  نآ  هب  يرز  هسیک  مدمآرد و  هیرگ  هب  مدید ، ار  لاح  نیا  نوچ 

وا هب  یناملظ . ریق  نوچ  هایـس  تروص  اب  مدید  ار  نوعلم  نامه  رگید ، زور  دنچ  زا  دعب  تسب . رتالاب  يردـق  ار  كرابم  رـس  تفرگ و  ار  رز 
: متفگ

وت ییورـشوخ  هب  ار  یـسک  برع  ناـیم  رد  هک  ییوکین  تروص  هب  مدـید  ار  وت  يدوـب ، هتخیوآ  بسا  ندرگ  هب  ار  كراـبم  رـس  هک  يزور 
: تفگ تسیرگ و  نوعلم  نآ  هدیدرگ ؟ هایس  حیبق و  وحن  نیا  هب  تیور  هک  دش  هچ  ار  وت  مدوب ، هدیدن 

دنزادنایم هتخورفا  شتآ  رب  نوگنرـس  دنریگیم و  ارم  دنیآیم و  رفن  ود  هک  نآ  رگم  درذگیمن  نم  رب  یبش  چـیه  لاح ، هب  ات  زور  نآ  زا 
هب دوشیم  هک  بش  زاب  دننکیم و  اهر  ارم  دوشیم  حبـص  نوچ  حبـص و  ات  منکیم  دایرف  نم  دوشیم و  هتخادـگ  شتآ  نآ  هب  نم  ندـب  و 

. دش لصاو  مّنهج  هب  ات  دوب  لاح  نآ  هب  نوعلم  نآ  سپ  دننکیم ؛ باذع  ارم  وحن  نآ 
عم عقاو ، فالخ  ًارهاظ  تسا و  روهـشم  فالخ  نیا  تسهدوب و  درما  مـالغ  ساـّبع  ترـضح  هک  نآ  رب  تسا  لمتـشم  هچ  رگا  تیاور  نیا 

(. 44  ) تسا قّقحم  لوصا  ملع  رد  هچنانچ  دوب ، دهاوخن  هّیلکلاب  نآ  رابتعا  مدع  بجوم  کلذ ،
يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  »

يرادمچرپ زا  زیگنا  تفگش  یناتساد 
مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح 

: دناهدرک لقن  خیرات  رد 
ّتقد اب  داتفا ، مچرپ  هب  شرظن  یتقو  دـیزی  دـندرب ، ماش  هب  هدـش  تراغ  لاوما  اب  ار  البرک  رادـمچرپ  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  مچرپ 

: دندرک لاؤس  تسشن ، تساخرب و  بّجعت  يور  زا  راب  هس  تفر و  ورف  رکف  رد  درک ، یهاگن 
: تفگ باوج  رد  دیزی  يا !!! هدش  توهبم  هدز و  تفگش  هنوگ  نیا  هدش  هچ  دیزی ! يا 

؟ دوب یسک  هچ  تسد  هب  البرک  رد  مچرپ  نیا 
: دنتفگ

: تفگ دیزی  مالسلا . هیلع  ساّبع  ترضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ردارب  تسد 
. تسا رادمچرپ  نیا  تعاجش  زا  مّبجعت 

: دندیسرپ
؟ روطچ
: تفگ

نآ و هریگتـسد  زج  تسا ، هدید  بیـسآ  هدیـسر  نآ  هب  هک  اهریت و …  رثا  رد  نآ  بوچ  هچراپ و  زا  مچرپ  نیا  مامت  دینیبب  دیرگنب ، بوخ 
ار مچرپ  دوخ  ناوت  نیرخآ  ات  هدرکیمن و  اـهر  ار  مچرپ  وا  یلو  هدیـسریم  رادـمچرپ  تسد  هب  اـهریت  هک  دـنکیم  تیاـکح  عوضوم  نیا 

(. 45  ) هتفرگ رارق  نیمز  يور  شتسد  اب  ای  هداتفا و  شتسد  زا  مچرپ  هک  یتقو  ات  هدرکیم  يرادهگن 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  دوخ  نابز  زا  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  يهضور 

ياقآ موحرم  دـندوب ، تعامج  ماما  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  رّهطم  نحـص  رد  يرجه  يافوتم 1360  ینیوزق  میهاربا  دّیـس  موحرم 
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ظعاو موحرم  بش  کـی  تفریم ، ربـنم  ناـشیا  زاـمن  زا  دـعب  دوب ، ریظنیب  یظعاو  هک  يرجه  يافوتم 1383  یناسارخ  یلع  دّـمحم  خـیش 
موحرم دوب ، هدرک  دای  ترـضح  نآ  كرابم  مشچ  هب  ریت  ندیـسر  زا  دوب و  هدـناوخ  ار  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  تبیـصم  یناسارخ 

: دوب هتفگ  ناشیا  هب  دوب ، هدرک  هیرگ  رایسب  دوب و  هدش  ّرثأتم  تخس  هک  ینیوزق 
هیلع لضفلاابا  ترـضح  سّدـقم  رـضحم  هب  ایؤر  ملاـع  رد  بش  یناوخیم !؟ ارچ  درادـن  يوق  یلیخ  دنـس  هک  تخـس  ییاهتبیـصم  نینچ 

: دندوب هدومرف  ناشیا  هب  باطخ  اقآ  دوب ، هدش  فّرشم  مالسلا 
نمـشد دیدرگ ، ادج  ندب  زا  متـسد  ود  هکنآ  زا  سپ  دندرک !؟ هچ  نم  اب  اروشاع  زور  رد  ینادب  هک  يدوب  البرک  رد  وت  ایآ  میهاربا ! دّیـس  »

نوریب ریت  هک  مداد  ناکت  ار  مرس  هچ  ره  متسار ] مشچ  هب  دندوب ، هدومرف  دیاش  و   ] دیسر نم  مشچ  هب  يریت  نایم  نیا  رد  درک ، نارابریت  ارم 
یلو متسناوتن ، مشکب ، نوریب  ممشچ  زا  ار  ریت  وناز  ود  هلیسو  هب  هک  مدش  مخ  مدروآ و  الاب  ار  اهوناز  داتفا ، مرس  زا  هماّمع  درکن ، رثا  دیایب ،

«. دز مرس  رب  نینهآ  دومع  اب  نمشد 
رادرـس باتک  رد  دناهدینـش و  ینیوزق  مظاک  دّمحم  دّیـس  موحرم  راوگرزب ، نآ  دنزرف  زا  یحطبا  دحوم  یلع  دّیـس  هللا  تیآ  ار  نایرج  نیا 

. تسا هدش  لقن  زین  يهحفص 289  رد  البرک 

؛ یتبس مظاک  خیش  هب  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  ماغیپ 

: دراگنیم مّرقم  قازّرلادبع  دّیس  موحرم 
: تفگیم مدینش  یتبس ؛ مظاک  خیش  لضاف  ملاع  زا  نم 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  نانیمطا  دروم  ءاملع  زا  یکی 
باتع و امش  هب  راوگرزب  نآ  مدید  باوخ  ملاع  رد  نم  مناسرب ، ار  یماغیپ  ماهدمآ ، امـش  دزن  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  فرط  زا  نم 

: دومرفیم درکیم و  ضارتعا 
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  هب  نم  دناوخیمن ، دوشیمن و  روآدای  ارم  تبیصم  یتبس  مظاک  خیش 

. دناوخیم ار  امش  ياهتبیصم  مظاک  خیش  هک  مدید  سلاجم  زا  یلیخ  رد  نم ! ياقآ  يا 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح 
: دناوخب ارم  تبیصم  نیا  وگب : مظاک  خیش  هب 

هک یـسک  یلو  دوش ، دراو  وا  رب  ّتیذا  رتـمک  هک  دـهدیم  رارق  ندـب  لـئاح  ار  دوـخ  ياـهتسد  دـنک ، طوقـس  بسا  زا  يراوـس  هاـگ  ره 
(. 46  ) تفرگ دهاوخ  رارق  نیمز  يور  هنوگچ  دشاب ، هتشادن  ندب  رد  تسد  دشاب و  هتفر  ورف  شاهنیس  هب  ییاهریت 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  ندب  نفد  تّیفیک 

: هک دنکیم  نایب  نینچ  البرک : يادهش  نفد  رد  مرقم ؛ قازّرلادبع  دّیس  موحرم 
اهنامـسآ يهکئالم  هک  دید  یتلاح  نامه  هب  ار  وا  تفر ، ساّبع  شیومع  يوس  هب  ردپ  نفد  مسارم  ماجنا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

دیـسوبیم و ار  شیولگ  تخادـنا  ومع  يهزاـنج  يور  ار  شدوـخ  دوـب ، هدرک  نـالان  ناـیرگ و  ار  یتـشهب  ناـیروح  توـهبم و  تاـم و  ار 
: تفگیم

ایند لها  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  هتاکرب » هللا و  ۀمحر  بستحم و  دیهش  نم  مالّـسلا  یّنم  کیلع  مشاه ، ینب  رمق  ای  افعلا  كدعب  اینّدلا  یلع  »
. وت رب  وا  تاکرب  تمحر و  ادخ و  هار  دیهش  يا  داب  وت  رب  دورد  مالس و  مشاه ، ینب  هام  يا 

دنتسه ینارگید  دومرف  اهنآ  هب  تشاذگ و  ربق  رد  ار  ندب  ییاهنت  هب  تفرگن  کمک  دسا  ینب  زا  زاب  درک و  هیهت  لضفلاوبا  ندب  يارب  يربق 
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«. یننیعی نم  یعم  َّنا   » دننک يراکمه  نم  اب  دروم  نیا  رد 
اجنآ داد  روتسد  دومرف و  صخشم  اهنآ  يارب  ار  عضوم  ود  دننک و  يراکمه  وا  اب  ءادهـش  ریاس  نفد  مسارم  رد  دسا  ینب  داد  هزاجا  اهنت  هلب 

(. 47  ) دومن نفد  ار  باحصا  يرگید  رد  مشاه و  ینب  لّوا  عضوم  رد  دندرک ، رفح  ار 

!!؟ دنداد رارق  کچوک  ار  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  ربق  ارچ 

: دسیونیم يرئاح  يدهم  دّمحم  خیش 
يزاسون ریمعت و  هب  زاین  دش و  ناریو  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  لضفلابا  ترـضح  رّهطم  دقرم  زا  ییاههشوگ  مولعلارحب ؛ همّالع  نامز  رد 

دقرم رانک  هب  ریمعت  رادقم  سّدقم و  ربق  رادید  يارب  ینّیعم  زور  رد  رامعم  اب  دش  انب  دـنداد ، ربخ  مولعلارحب  همّالع  هب  ار  نایرج  درک ، ادـیپ 
: دیسرپ درک و  همّالع  هب  یهاگن  رامعم  دندید ، ار  ربق  يانب  کیدزن  زا  دندش و  بادرس  دراو  دنورب . رّهطم 

؟ منک لاؤس  دییامرفیم  هزاجا  اقآ !
: دومرف همّالع 

. سرپب
: تفگ رامعم 

دندشیم راوس  بسا  رب  هاگ  ره  هک  يروط  هب  دناهتشاد ، دنلب  یتماق  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  هک  میدوب  هدینـش  هدناوخ و  نونکات  ام 
ربق تروص  منیبیم  یلو  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  لوط  ترـضح  نآ  ربق  دـیاب  نیاربانب  تسا ، هدیـسریم  بسا  ياهشوگ  ربارب  ناشیا  ناوناز 

!؟ دراد يرگید  ّتلع  ربق  یکچوک  ای  تسا و  غورد  اههتشون  اههدینش و  ایآ  تسا ، کچوک 
: درک ضرع  تخاس و  نارگن  ار  رامعم  وا  ینالوط  يهیرگ  درک ، نتسیرگ  هب  عورش  تّدش  هب  داهن و  راوید  هب  رس  خساپ ، ياج  هب  همّالع 

!؟ متفگ هچ  نم  رگم  دیدش ، نایرگ  بلقنم و  ارچ  نم ! ياقآ 
: دومرف همّالع 

: دشابیم یتفگ ، هک  هنوگ  نامه  تسا و  تسرد  امش  ياههدینش 
اریز تخادنا ، مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  هاکناج  بئاصم  دای  هب  ارم  امش  لاؤس  یلو  تسا ، هتشاد  دنلب  یتماق  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح 

لیدـبت یکچوک  تاعطق  هب  ار  دـنلب  تماـق  نآ  دومن و  هعطق  هعطق  ار  شندـب  هک  دـش  دراو  يو  رب  ریت  هزین و  ریـشمش و  تبرـض  يردـق  هب 
نب یلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  داّجـس  ترـضح  طسوت  نآ  تاعطق  هک  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  ندـب  يراد  راظتنا  امـش  ایآ  دـندومن ،

!؟ دشاب هتشاد  نیا  زا  رتگرزب  يربق  دش ، نفد  يروآ و  عمج  مالسلا  امهیلع  نیسحلا 
شیاهتسد هک  یسک  یلو  دندروآیم ، نوریب  ندب  زا  ار  ریت  دوخ  ياهتسد  اب  دنتفرگیم ، رارق  ریت  فده  هک  یماگنه  نادیهش  زا  کی  ره 

!؟ تشاد دهاوخ  یلاح  هچ  هتفرگ  رارق  زادناریت  رازه  راهچ  ربارب  رد  دناهدرک و  عطق  ار 
بـسا هناـهد  رب  ار  شرگید  تسد  نیز و  يدـنلب  يور  ار  دوـخ  تسد  کـی  دوـش ، هداـیپ  بسا  زا  دـهاوخیم  هک  یتـقو  يراـک  راوـس  ره 
ماگنه رد  دـتفایم ، نیمز  رب  بسا  تشپ  زا  هک  يراوس  ره  دوشیم !؟ هدایپ  هنوگچ  درادـن  تسد  هک  یـسک  اّما  ددرگ ، هدایپ  ات  دراذـگیم 

!؟ تفای دهاوخ  یلاح  هچ  درادن  تسد  هک  سک  نآ  یلو  دنیبن ، بیسآ  شندب  هک  دهنیم  نیمز  رب  رتولج  ار  شیاهتسد  طوقس ،
ورف شندب  رب  اهریت  دتفایم  نیمز  هب  بسا  تشپ  زا  هک  یماگنه  تسا ، هدش  ریت  زا  رپ  تشپراخ  دننام  شندب  دراد و  دنلب  تماق  هک  یـسک 

. دنوریم
ندـب قامعا  رد  دنتـسشن و  وت  ياضعا  ریاس  ولهپ و  هنیـس و  رب  اـهریت  يداـتفا ، نیمز  هب  بسا  تشپ  زا  وت  هک  یماـگنه  مشاـه ! ینب  رمق  يا 

(48 …  ) دنتخاس هراپ  هراپ  ار  وت  ياشحا  ءاعما و  دنتفر و  ورف  تنینزان 
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مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  هّیدالیم  راعشا 

مالسلا اهیلع  نینبلا  ُّما  ترضح  يهنادرُد 

هدیمد ناج  ار  اهمسج  واک  نآ  مان  اب 
هدیمد ناسنا  بلاغ  رد  دوخ  حور  زو 
هدیمد نابعش  مراچ  حبص  هک : میوگ 

هدیمد ناشفا  رون  دیشروخ  زا  ِهب  یهام 
دّیؤم دیع  نیا  داب  كرابم  بر ! ای 

دّمحم لآ  يدهم  ناقشاع  رب 
دمآ ساّنلاریخ  دیع  ملاع  لها  يا 
دمآ سایلا  ناکلاس ، ِهار  رضخ  رب 

دمآ ساسحا  رهوگ  تمحر ، رحب  زا 
دمآ ساّبع  نینبلا ، ّما  يهنادرُد 

دیدرگ رون  رپ  ناهج  شدالیم  نُمی  زا 
دیدرگ رورسم  همطاف  ّتنج  غاب  رد 
نتفگ هام  زا  رتبوخ  ار  شخُر  دیاب 
نتفگ هار  لیلد  ار  وا  ناورهر ، رب 
نتفگ هاگشناد  داتسا  ناقشاع  رب 
نتفگ هللا  راث  نوخ  مه  هللا و  ّرس 

يراج هتشگ  ردیح  نوخ  وا  گر  ره  رد 
يراج هتشگ  رواد  نوخ  میوگ  هدرپیب 

تسا نیع  ود  رون  ار  هللا  نیع  ساّبع ،
تسا نید  ریز  رد  ياهدنب  شدزن  هب  یتسه 

تسا نیملاع  ریگتسد  وا  مه  تسدیب 
تسا نیسح  ّییادف  واک  شیادف ، اهناج 
تسا ریما  قح  زا  نیسح  ات  لد  روشک  رد 

تسا ریزو  روآ  مان  ساّبع  شتلود  رد 
دروآ رظنم  وکین  لفط  نیا  همطاف  نوچ 
دروآ ردیح  روضح  رد  ار  وا  قوش ، اب 

دروآرب یهآ  لد  دید و ز  ارو  الوم 
دروآرد ار  شتسد  ود  هقادنق  دنب  زا 

دیچ اههسوبلگ  وا  تسد  زا  ادخ ، تسد 
دیچ اههسوبلگ  وا  تسم  مشچ  ز  نایرگ ،
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ردیح رارسا  مرحم  نآ  نینبلا ، ّما 
ردیح راب  رهوگ  مشچ  نایرگ ، دید  نوچ 

ردیح راسخر  رد  تفای ، ار  مغ  راثآ 
ردیح راتفر  نیا  زا  دش ، ّریحت  قرغ 

دراد بیغ  زا  یهگآ  واک  نآ  زا  دیسرپ 
دراد بیع  کچوک  تسد  نیا  رگم  وگرب ،

درادن نادزی  يرهظم  وا  نوچ  هک  الوم 
درادن ناصقن  تکدوک  نت ، رد  دومرف 

درادن ناکما  اه !؟ تسد  نیا  یبویعم و 
درادن نایاپ  شمتام  حرش  دنچ  ره 

دش التبم  لد  مغ  هب  مدید ، اهتسد  نیا 
دش البرک  دای  هدنز  نم  رطاخ  رد 
تسا نیسح  رابرد  ّیشنم  وت ، ساّبع 

تسا نیسح  رای  یسکیب ، راید  رد  وا 
تسا نیسح  رادیرخ  دوخ ، ناج  دقن  اب 

تسا نیسح  رادملع  يزور  اهتسد  نیا 
وا نمشد  يافج  زک  مد  نآ  رب  میرگ 

وا نت  ددرگ  رو  هطوغ  نوخ  رد  تسدیب ،
ردام دناشفا ، کشا  هدید  زا  رسپ  نآ  رب 

ردام دناباوخ ، شبش  ره  قح » ای   » رکذ اب 
ردام دنادرگ ، شهللاراث  رس  درگ 

ردام دناوخ ، شنیسحلادبع  هن ، ساّبع ؟
ینیع رون  ردیح ، نبای  وا : اب  تفگیم 

ینیسح ارهز  يهداز  گرمشیپ  وت 
وا ربنامرف  ییوت  تسا و  نیسح  اقآ 

وا رضحم  رد  بدا  نییآ  ریگرب 
وا رکون  یتسه  وت  بابرا و  تسه  واک 

وا ردام  زینک  دشاب ، تردام  دوخ 
ردام ناج  اما  یتسه ، ردیح  دنزرف 

ردارب زگره  ناوخم  رورس ، ناوخب  ار  وا 
دوب بسن  الاو  نآ  دای  مد  ره  هتفگ  نیا 

دوب بر  نامرف  شردام ، رما  هن  اهنت 
دوب بدا  اب  الوم  دزن  رد  وا  هراومه 
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دوب بقع  رد  شریزو  هتفر ، ولج  زا  هش 
دوشگب راتفگ  یپ  زا  ار  بل  هاگ  ره 

دوب يدّیس » ای   » وا رکذ  ردارب ، ياج 
لضفلاابا اهلد  يهلبق  تهاگراب  يا 

لضفلاابا اهلفحم  لقن  تیانث ، حدم و 
لضفلاابا اهلکشم  ّلح  زمر  وت ، مان 

لضفلاابا اهلئاس  هب  ِهد  يدیع  تسا ، دیع 
نک رظن  اهاش  يدزیا )  ) دوخ رعاش  رب 
نک رتشیب  ندورس  رد  ار  وا  صالخا 

ینادمه يدزیا  ریما 

قشع روکنک 

دشاب داش  ربمیپ  ارهز و  بلق 
دشاب دابآ  نینبلا  ّما  هناخ 

دوب سای  شمان  هدیئاز  یلگ  لگ 
دوب ساّبع  ترضح  تجاح  باب 

یلع ساّبع  تسا  ساّبع  شمان 
یلع ساسحا  قشع و  شدوجو  رد 

دنک يرادرس  رادرس  هدمآ 
دنک يرادملع  ار  قح  رکشل 

شا هدیتفت  هنیس  رد  هقراب 
شا هدید  نامسآ  رد  هقعاص 
تسهتشگ دمرس  يالوم  نآ  وحم 
تسهتشگ دزنابز  شمان  بدا  رد 

قشع میسرت  رگج  نوخ  اب  هدرک 
قشع میمصت  نیرتهب  شبلق  ضبن 
تسا لد  روکنک  قشع  يرآ  يرآ 
تسا لکشم  نتشگ  زاتمم  هبخن و 

دهدیم تردق  قشع  يرآ  يرآ 
دهدیم تمیق  ردق و  ار  ناقشاع 

دینک شنیسحت  تسا  كاپ  رگ  قشع 
دینک شنیمضت  هدید  راثن  اب 

تسهداد ربلد  هب  لد  وا  لزا  زا 
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تسهداتسا نیسح  شیپ  بدا  اب 
تسیونعم شمهف  كرد و  شلقع  ملع و 

تسیوق شبلق  مکحم و  شیاهماگ 
قشع ریپ  شیپ  هب  مخ  شناوناز 
قشع ریشمش  هضبق  رب  شاهجنپ 

دنک يرادهپس  دهاوخ  شلد  لد 
دنک يرای  ار  مولظم  هش  نآ 

تسود ردق  دناد  هک  دشاب  نآ  تسود 
تسوا نامرف  عبات  حلاص  دبع 

قشع نادیم  نآ  دهاوخیم  رن  ریش 
قشع ناطلس  دهد  ینامرف  هچ  ات 

تسیلع لضفلاوبا  لضاف  ابا  وا 
تسیلع لسن  هنشت  بل  یقاس 
تسا ّتیرح  هجنپ  وا  هجنپ 

تسا تریغ  تامجرت  وا  تّمه 
تسهمهاویب ياهداز  یشیرق  وا 
تسهمطاف نیسح  رادملع  وا 
تسیردیح ناوزاب  شناوزاب 

تسیربهر خرس  طخ  راد  هب  رس 
تسا مک  میوگیم  هچ  ره  شیافو  زا 

تسا ملاع  درم  هزاوآ  دنلب  وا 
تساهتنایب وا  تاذ  رد  تفرعم 
تساجّدلاردب تروص  وا  تروص 

تسیلجنم شلامج  زا  مشاه  رون 
تسیلع الوم  تریغ  وا  تریغ 

تسادخ ریش  تلوص  نوچ  شتلوص 
تساضترم تشونور  تعاجش  رد 

تسانشآ یماظن  يابفلا  رب 
تساّوق لک  هدنامرف  ببس  ناز 

وا تسهوتسن  تسا  نادیم  درگ 
وا تسهوک  نانچمه  تبالص  رد 

تسهدیسوب یلو  ار  وا  تروص 
تسهدیسوب یلع  ار  شناوزاب 
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دنکیم رشحم  قشع  فاصم  رد 
دنکیم ردیح  راک  ردیح  روپ 

تسهچیزاب وا  تسد  ردنا  غیت 
تسهّچب یگنج  درم  دص  وا  شیپ 

نیرفآ دص  نیرفآ  نسحا  نسحا 
نینبلا ّما  يا  ساّبع  ردام 

دنزیم ایرد  هب  هگ  شتآ  هب  هگ 
دنزیم اج  الب  ریگنامک  یک 

تسوا کشا  لالز  ناویح  همشچ 
تسوا کشا  رب  لصتم  بنیز  حور 

تشاد شود  رب  ضرغلا  یبآ  کشم 
تشاد شوگ  رد  نیسح  نامرف  نتم 

دب مشچ  زا  دب  مشچ  زا  رذحلا 
دسر یبیسآ  کشم  رب  رگا  ياو 

همقلع رانک  نایوگ  یلع  ای 
همطاف مان  هب  قح  ياول  دز 

دنکیم ییاشگ  رپ  اقنع  وچمه 
دنکیم ییاشگ  ربیخ  یلع  نوچ 

بآ بآ ، يادص  زا  رپ  اههمیخ 
بات ربص و  هدنامن  ار  یقاس  بلق 

دنکیم رخسم  ژد  وچ  ار  هلجد 
دنکیم رغصا  ياهبل  زا  يدای 

تشم تشم  ایرد  دریگیم ز  بآ 
تشک تشک  ار  یند  سفن  نیا  دیاب 

وربآ درادن  وا  شیپ  بآ 
وضو دریگیم  هدید  کشا  وا ز 

اهلخن تشپ  هب  یفخم  نانمشد 
اهلصا هیلع  اهتلاصایب 

نمرها یماد  هدرتسگ  فرط  ره 
نغز غاز و  هلمح  قشع و  سای 
تسشن شقرف  رب  ملظ  دومع  نوچ 

تسکش ار  ردارب  تشپ  شاهرعن 
نیا تسا  قشع  هنهپ  يرآ  يرآ 
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نیا تسا  قشع  هنحص  باتزاب 
دوب ساسحا  یکاپ  دوب و  قشع 

دوب ساّبع  هدیشوج  تریغ 
اهتسمرس یتسم  دوب و  قشع 

اهتسد هدیرب  نآ  دوب و  قشع 
دوب کشم  هراپ  هراپ  دوب و  قشع 

دوب کشا  رپ  مرح  یقاس  مشچ 
درک زاغآ  لد  زوس  یقاس  هک  ات 
درک زاب  ار  دوخ  شوغآ  همطاف 

دیشک رب  رد  ار  ساّبع  ناج  وچمه 
دیشک رپ  هرابود  رپ  هتسکش  نآ 
نکم يزاب  نم  رکف  اب  ملق  يا 
نکم يزاس  هیثرم  هحیرق  نیز 
نزم مبلق  رب  شین  مراد  مخز 

نزم مه  رب  ارم  رعش  رتفد 
نکم نایرگ  ار  دازشوخ  يهدید 

نکم نافوت  وا  مشچ  رد  ار  کشا 
ار ساسحا  هنیئآ  نک  شقن 

ار ساّبع  تیصخش  هیاپ 
دازشوخ نسح  دّیس 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  دالیم 

كرابم رحس  بش  يا  دیشروخ ، حبص  ماب  يا 
كرابم رمق  صرق  هراتس ، نماد  رد 
كرابم رگد  سای  تیالو  نبلگ  رب 

كرابم رهگ  ایرد  كرابم ، رمث  یبوط 
دمآ هار  دیشروخ  دمآ ، هام  دالیم 
دمآ هاپس  ریم  دمآ ، هاچ  فسوی ز 

ردیح نیسح و  ریش  مشاه ، لآ  ریشمش 
-

دینیبب رهگ  فک  رد  ار  تفرعم  يایرد 
دینیبب رمق  صرق  دیشروخ  عولط  زا  دعب 

دینیبب رگد  ریش  ار ، یلع  ادخ  ریش 
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دینیبب ردپ  يور  سابع ، يور  هام  رد 
نیا تسا  ّتبحم  ناج  نیا ، تسا  تّوتف  حور 

نیا تسا  ترتع  ياقس  نیا ، تسا  تریغ  يایرد 
رگید نیسح  بشما  ار ، نسحلاوب  دنداد 

-
شتسد قرف و  مشچ و  رب  تیالو ، يهسوبلگ 

شتسلا يهنامیپ  دنداد ، ریش  هدروخان 
شتسه نیسح ، فقو  لّوا ، هاگن  رد  دش 

شتسم مشچ  ماج  دش  زیربل ، قوش  کشا  زا 
تشاد وه  اهدهَم و  رد  تشاد ، وب  گنر و  قشع  زا 

تشاد وزرآ  راگنا  تشاد ، وگتفگ  رای  اب 
ردارب ینابرق  ددرگ ، ریش  هدروخان 

-
هراپ هام  تسد  رد  هتفرگ  نینبلا  ّما 

هراتس شمدقم  رد  ناشفیب  نامسآ  يا 
هراوهاگ هدیدرگ  وا ، رب  رای  شوغآ 

هراشا کی  هب  شمشچ  هتکن ، رازه  دیوگ 
مراد تسد  يور  رس  مرای ، راثناج  نم 

مرابکشا مشچ  نیا  مرارقیب ، بلق  نیا 
رپ دنز  البرک  رد  محور ، هراوهاگ  زا 

-
ساّبع تسافو  حور  تریغ ، خرس  يایرد 
ساّبع تسادخ  نوخ  ینعی ، نیسح  نوخ 

ساّبع تساورنامرف  ار ، فک  هب  ناج  قاّشع 
ساّبع تساشگ  لکشم  قلخ ، جئاوحلا  باب 

تدابع شاهدادلد  تداع ، شافو  رهم و 
تداهش يهظحل  ات  تدالو ، يهظحل  زا 

رس رد  نیسح  روش  لد ، رد  نیسح  قشع 
-

ساّبع تایح  بآ  وت ، بل  يهنشت  يا 
ساّبع تاّجنلا  باب  ساّبع ، دارملا  باب 
ساّبع تارف  بآ  تربق ، رود  هدیدرگ 

ساّبع تادف  مناج  دومرف ، تادخ  نوخ 
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تیور نیسح  يور  تیوخ ، نسح  يوخ 
تیوک يادگ  مثیم ) ، ) تیوس نیسح  مشچ 

رد زا  ینارب  ار  وا  دراذگیمن ، تفطل 
-

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  دالیم 

ساّبع ای  نیسح ، اپارس  يا 
ساّبع ای  نیسح ، ات  وت  ریس 

ساّبع ای  نیسح ، اب  اج  همه 
ساّبع ای  نیسح ، ای  تنخس 
ياهمه جئاوحلا  باب  وت  مه 

ياهمطاف ود  لد  غارچ  مه 
-

تسیلع هام  وت  خر  باتفآ 
تسیلع هار  تسخن  زا  وت  هار 
تسیلع هاگن  وت  يوزاب  ود  هب 

تسیلع هاگ  هسوب  وت  مشچ  تسد و 
ار همطاف  ود  لد  تمشچ  هدرب 

ار همقلع  هراوهاگ  رد  هدید 
-

تمرح رب  مالس  درآ  هبعک 
تمدق ره  راثن  ملاع  ناج 

تمغ کشا  تسایبنا  رهوگ 
تملع يهیاس  ریز  ادهش 

ساّنلا ریخ  صخش  هک  یتسه  هک  وت 
ساّبع ای  تادف  مناج  تفگ 

-
ییایرد وت  هنشت و  اهبآ 

ییالوم وت  هدنب و  ناورسخ 
ییاّقس وت  يرادملع و  وت 

ییارهز زیزع  زیزع  وت 
تساسفناو زور  هک  رشحم  زور 
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تسارهز يهدید  ود  تتسد ، ود  رب 
-

نیسح رارقیب  هراوهگ  يا ز 
نیسح رایتخا  رد  تناج  لد و 
نیسح رانک  اجک  ره  يرضاح 

نیسح راثن  ترس  مشچ و  تسد و 
دوب همقلع  تسخن  زا  تمرح 

دوب همطاف  وت  رئاز  نیلّوا 
-

ساّبع يرکشل  رادملع  وت 
ساّبع يردیح  ریشمش  ریش و 

ساّبع يرفعج  هک  ای  ياهزمح 
ساّبع يردارب  يادف  وت 

نیسح يادف  دوخ  ناج  ینک  ات 
نیسح يارب  ار  وت  ردام  داز 

-
ییابیز وت  خر  زا  لجخ  زا 

ییارهز ياههلال  یقاس 
ییایرد مشچ  کشخ و  بل  اب 

ییاقآ لالج و  نیا  زا  یهز 
تبات بت و  نانچ  اب  بجع  هن 

تبآ دهد  ایبنالا  متاخ 
-

وت نماد  هب  کلم  لیخ  تسد 
وت نت  رد  تسادخ  نوخ  حور 
وت نشوج  ياههقلح  نت  مخز 

وت نمیا  روط  وت  هاگ  هلتق 
یساسحا مهف و  كرد و  زا  رترب 
یساّبع هک  ار  وت  مناوخب  هچ 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

لضفلاابا ای 

تساون روش و  زا  ُرپ  بشما  ملد  رد 
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تسالبرک هگ  دوریم  هنیدم  هگ 
ماهتشگ ُرپ  الو  ماج  زا  بشما 
ماهتشگ رُک  الو  اب  مدوب  هرطق 
یفطصم لآ  مریگ ز  ددم  نم 

ایربک كاپ  شرع  ات  موریم 
فعش يداش و  ملاع ز  هدش  ُرپ 
فجن هاش  نینبلا ، ّما  نز  هدنخ 

تسیلع شوغآ  رد  لگ  نوچ  یکدوک 
تسیلج رون  زا  ُرپ  ایند  ببس  نیز 

نینبلا ّما  ترضح  يداش  قرغ 
نینمؤملاریما دنخبل  دنزیم 

کلم لیخ  اب  لیربج  هدمآ 
کلف خرچ و  هدش  نادرگ  هنیآ 

ناشتسد رد  لگ  هتسد  ناملغ  روح و 
ناشتسه مامت  كدوک  نیا  هتشگ 

نیمز ياج  ره  هدرک  ِرُپ  ادن  نیا 
نینمؤملاریما روپ  هدمآ 

هدمآ سای  لگ  رطع  ناقشاع 
هدمآ ساّبع  هر  زا  دیشاب  داش 

نیقرشم يازف  تنیز  هدمآ 
نیسح انالوم  هب  رگنسمه  رای و 
تسابع لآ  يهسمخ  مشچ  رون 

تسالبرک تشد  راّیط  رفعج 
تسیردیح راقفلاوذ  تعاجش  رد 

تسیرثوک شیوکن  قلخ  تریس و 
تسیلع سابع  ملع  ییافطصم ،
تسیلع سابع  ملح  ییابتجم ،

دوب وا  لاصخ  قلخ و  یمطاف 
دوب وا  لامج  تعلط  یمشاه 

نیع ود  رون  دوب  مشاه  ینب  رب 
نیسح الوم  یتسه  بنیز  ناج 

تسوا نوتفم  يوسوم  يوسیع و 
تسوا نوهرم  نادب  ام  یگعیش 
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تسادتقم لضفلاوبا  ملاع  همه  رب 
تساشگ کلشم  یلع  ساّبع  مان 
تساود وا  ار  ناهج  نادنمدرد 

تساور تجاح  وا  يوس  دیآ  هک  ره 
یضترم دوجو  يا  لضفلاوبا  ای 
یضترم دوپ  رات و  لضفلاوبا  ای 

میاهراچیب هدنامرد و  همه  ام 
میاهراچ درد و  نامرد  یپ  رد 
میأوت يوک  رس  نایادگ  ام 

میأوت يوک  رس  رب  یلاخ  تسد 
ارم تسد  ریگب  لضافوبا  ای 

ارم تسد  امن  ُرِپ  بنیز  ناج 
ینک ناسحا  هر  زا  یهاگن  رگ 
ینک نامرد  ام  نامردیب  درد 

اعد امنب  جرف  رب  ارهز  ناج 
ایب يدهم  ایب ، يدهم  مه  وت  وگ 

نایبوقعی اضر 
-

 ** یعابر ** 
دمآ سای  لگ  رطع  نانج  يوس  زا 

دمآ ساسحا  عبنم  مرک ، لضف و  بحاص 
یلع کیربت  رهب  اج ز  دیزیخ ز 

دمآ ساّبع  ترضح  ناهج  هب  اریز 
-

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تدالو 

! كرابم رمث  بدا ، لخن  يا 
! كرابم رهگ  فرش ، رحب  يو 

! كرابم رمق  الو ، سمش  يا 
! كرابم رجش  یلع ، روط  يا 
! كرابم ردپ  افو ، قشع و  يا 

! كرابم رسپ  ادخ ، ریش  يا 
دمآ رگید  نیسح  دالیم 
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دمآ ردیح  هرابود  هک  قحلا 
تسا نیسح  ردارب  تسیک ؟ نیا 

تسا نیسح  روالد  ریش  نیا 
تسا نیسح  رکیپ  يهراپ  نیا 
تسا نیسح  رغاس  یقاس  نیا 
تسا نیسح  رهطم  ِحور  نیا 

تسا نیسح  رکشل  يهدنامرف 
تسا نینمؤملاریما  هام  نیا 

تسا نیرفآ  تروص  ِتروص  نیا 
تسا بالگ  رسپ ، نیا  لگ و  ردیح 

تسا باتفآ  ِتسد  رس  رب  هم 
تسا باقن  شتروص  هب  رون ، زا 

تسا بارتوبا  مدق ، هب  ات  رس 
تسا بالقنا  ِدیشر  ِرادرس 

تسا بات  چیپ و  هب  ردپ  تسد  رد 
تسا نیع  ود  زا  يراج  همه  شکشا 

تسا نیسح  رب  لاح  همه  شمشچ 
هدیرفآ روش  بل و  نیریش 

هدیرب لد  تسد ، هدید و  زا 
هدیرپ سفق  زا  شلد  غرم 

هدینش ار  نیسح  ياوآ 
هدید ود  رد  کشا ، لد و  رد  نوخ 

هدیرد ار  ربص  نهاریپ 
دراد رای  لاصو  گنهآ 
دراد رارق  ادخ  نوخ  اب 
شماقم دوب  یلع  شوغآ 

شمالس همطاف  ترضح  زا 
شمارم مرک  وا  لئاس و  ام 

شماج تسام ، مشچ  یقاس و  وا 
شمان تسافو ، بدا و  قشع و 

شماما لغب  رد  وچ  تفرگب 
ار یلجنُم  رهم  ود  دندید 
ار یلع  دّمحم و  راسخر 
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تسارهز زیزع  نامه  ساّبع 
تسایرد هشیمه  وا  بل  ناشطع 

تسارحص ناگراتس  ِهام  وا 
تساقس رادساپ و  هدنامرف و 

تساهنت هچ  رگا  ادهش ، زا  رود 
تساه نمجنا  غارچ  رشح ، ات 

شیالبرک یلگ ز  تشم  لد ،
شیالط ِدبنگ  رئاز  ناج ،

درادن مرک  شفک  وچ  ایرد 
درادن مرح  مرح ، هک  وایب 
درادن ملع  فک  هب  مالسا 

درادن مغ  نیسح  تسه ، ات 
درادن مک  هاپس ، نیب  رد 

درادن مجع  برع و  زا  كاب 
ریش دوب  ار  يادخ  ریش  وا 

ریشمش تسا و  تمارک  دنزرف 
! تیالو ردیح  ردیح  يا 

! تیالو رگنس  بحاص  يا 
! تیالو روای  یماح و  يا 

! تیالو رسیب  رکشلرس 
! تیالو ردارب  دنزرف و 

! تیالو ردام  ود  ساّبع 
ینیعم ار  ماما  راچ  وت 

ینید رای  تسخن ، زور  زا 
تسوت رس  ین  هب  ءادهش ، هام 

تسوت رکیپ  نیسح ، نآرق 
تسوت ِرَد  ایبنا  همه  باب 

تسوت رگنس  نیسح ، شوغآ 
تسوت رغاس  هب  شهگن  ایرد 
تسوت رثوک  وت  يولگ  نوخ 

رصع ره  هب  نید  هاپس  رادرس 
رصن يهروس  وت  زجر  اهنت 

! باتیب وت  شتآ  رحب ز  يا 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  www.Ghaemiyeh.comرمق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


! بآ تتلاجخ  زا  مه  بآ  يا 
بان تقیقح  تمدق  ات  رس 

بارحم تسار  قشع  وت  يوربا 
بابرا وت  کچوک و  يهدنب  ام 

: دیوگ ایرد 
بایرد وت  ارم 

متسه وت  يهنشت  مبآ و  نم 
متسد ریگب  مرح ! ياّقس 

لضفلاابا ای  وت  مرک  ام و 
لضفلاابا ای  وت  مرح  فوط 
لضفلاابا ای  وت  مدق  كاخ 
لضفلاابا ای  وت  مغ  يایرد 
لضفلاابا ای  وت  مد  نوهرم 

لضفلاابا ای  وت  ملع  ریز 
! یهاپس تمدآ  ملاع و  يا 

یهاگن مه  شیوخ  مثیم »  » رب
*****

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تدالو  رد  لیوط  رحب 

لّوا دنب 

بدا دیشخرد ، هرابکی  همطاف  ِرسپ  ِلامج  ِدیـشروخ  هک  دوب  يرحـس  كرابم  هچ  نآرق ، هم  ترتع ، هم  نابعـش ، هم  زا  دیـسر  وچ  موس  بش 
نینب ّما  هم  راداد ، تّجح  نآ  یلع  تیب  هب  راـثیا ، تریغ و  فرـش و  جرب  تشگ ز  ناـیع  هدـنزورف  هاـم  نآ  یپ  نابعـش ، مراـچ  بش  هک  نیب 

رورس و ادهش  لیخ  هب  تسا  نیا  هک  تفگ  ردق  راّرک ، ردیح  یلع  ِناشورخ  ریـش  نامه  تسا  نیا  هک  تفگ  اضق  رادملع ، ساّبع  ترـضح 
. ار افص  لها  لد  مشچ و  افص  دیشخب  هک  راسخر  لگ  نیا  زا  یهز  نیا ؟ تسا  کلم  ای  رشب  تفگ  کلف  رالاس ،

مّود دنب 

رُد تیادـه ، جرب  رمق  تبان  يهویم  دوب  هک  تیـالو ، لـخن  نآ  ییوت  كراـبم ! داـب  ترهگ  اـّلوت ! رحب  فدـص  ـالوم ! مّود  يهمطاـف  ياهله 
يّالجت يادـنلب  هب  یمالـس  داب  یلع  ز  كرابم ! داب  ترـسپ  یمارگ  راسخر  لگ  كرابم ! داـب  ترمق  كراـبم ، داـب  ترمث  تیاـنع ، ياـیرد 

تسد وگب  تسا ، نیسح  تسه  همه  تسا ، نیسح  تسباپ  هک  تسا ، نیـسح  تسمرـس  هک  ساّبع  خر  هام  وت و  سای  يهلال  وت و  هب  تیالو 
. ار ادخ  ریش  ّیلع  لالِجا  تبیه و  وا  ینارون  خر  رد  نیبب  تسا ، نیسح 

مّوس دنب 
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نیسح صخش  نسح و  نینب و  ّما  يهمطاف  همطاف و  یلع و  بشما  هک  دیریگب  نشج  نیمز ! تاوامس و  قلخ  رـشب ! نج و  کلم ! روح و  الا 
غاب رد  هک  دندومن  دنوادخ  دمح  همه  دندوشگ و  ساّبع  هب  مشچ  همه  دندورـس ، رادملع  لضفلاوبا  فصو  همه  دـنتفرگ و  نشج  یلع  نب 

هب شلالج ، هب  شلامج ، هام  رب  همطاف  یلع و  تاولـص  دـمآ ! شوخ  ساـّبع  ترـضح  ادـخ  ریـش  رـسپ  دـمآ  شوخ  ساـی  ِلـگ  هتـسد  ـالو ،
. ار انث  حدم و  رهگ  شیاپ  هب  دیناشفب  شلآ  هللا و  لوسر  ز  شلاله ، يوربا  ود  هب  شلاصخ ، هب  شلامک ،

مراهچ دنب 
، دسا تنب  يهمطاف  لغب  رد  رگم  هک  ییوگ  وت  دوب ، نیمز  ماب  رب  هک  دیشروخ  وچ  دوب ؟ نینب  ّما  لغب  رد  نیبج  هام  نآ  يهقادنق  هک  دیدینشن 

دنادرگ دمآ و  بدا  هب  ددرگب ، دیشروخ  رس  رود  هک  هدنبات  رتخا  کی  وچ  هدنخرف  ردام  نآ  هک  دوب ، نیبم  دنوادخ  ریش  یلع  راّرک ، ردیح 
رورـس و وت و  ِراـی  دوب  هک  نک  شهگن  تیادـف  هب  مزیزع  ساـّبع  همطاـف ، لد  روـن  يا  هک  داد  ادـن  ار و  شرمق  ارهز  يهناـحیر  رـس  رود  هب 

. ار ادهش  مامت  رالاس ،
مجنپ دنب 

نآ زا  سپ  شتـسد ، یناشیپ و  هب  هسوب  دنز  هام و  لغب  هب  دریگ  هک  دیـشروخ  وچ  هللادسا  تسد  رـس  رب  دوب  ساّبع  يهقادنق  هک  دندید  همه 
ییاّقـس و يرادملع و  دای  دنک  شتـسد و  نت و  ناج و  رـس و  ددرگ  همطاف  رـسپ  يادـف  هک  شتـسلا  حبـص  زا  يو  دالیم  بش  رد  دـنک  دای 

ابجع شیاسر ، انعر و  تماق  ادخ ، شرع  زا  ندمآ  نیمز  هب  شیافـص ، قدص و  فرـش و  شیافو ، قشع و  بدا و  شیاوق ، ّلک  یهدـنامرف 
. ار الب  برک و  يهعقاو  همه  هرهچ  نآ  رد  دید 

مشش دنب 
هن ینیسح ، راونا  رد  قرغ  دوخ  هک  هام  نآ  ییوت  ینیسح ! رادیب  يهدید  نسح و  ملح  يهنییآ  تفص ! ارهز  تلوص و  یلع  ّيوخ و  یبن  يا 
وت ینیسح ، رادملع  ییادخ و  ریـش  رـسپ  ینیـسح ، رای  اج  همه  ینیـسح ، راتفرگ  دالیم  بش  زک  الب ، برک و  فص  روشاع و  بش  رد  طقف 

تمالس داب  اج  همه  تدورد ، داب  مد  همه  یهلا ، نادیهـش  ناماما و  نالوسر و  کئالم ز  دنوادخ و  ز  ینیـسح ، راصنا  هدنامرف  لضافوبا و 
. ار افو  قشع و  یتسود و  دوخ  يزابناج  تریغ و  بدا و  زا  لامک  هب  يدناسر  هک 

متفه دنب 
هک ساّبع  ییوت  دزان ، وت  هب  رثوک  یقاس  یلع  هک  ییادـخ  تسد  دوخ  یتسدیب  هب  وت  دزاـن ، وت  هب  ربمیپ  هک  ییاـفو  راـثیا و  تریغ و  می  وت 
وت دزان ، وت  هب  رـشحم  فص  رد  یلع  نبا  نیـسح  هک  ینیـسح  رای  نامه  وت  دزاـن ، وت  هب  رواد  تّجح  نآ  نسح  دزاـن  وت  هب  رهطا  يهقیّدـص 
زا شیب  یتسا و  نینب  ّما  رـسپ  دزان ، وت  هب  رغـصا  یلع  یّتح  هک  بآیب  یقاس  نآ  ییوت  دزاـن ، وت  هب  ربکا  یلع  اـنامه  هک  یهاپـس  ریم  ناـمه 

. ار يده  حابصم  يرای  الب  برک و  فص  هب  يدرک  وت  هک  دزان ، وت  هب  ردام  همه 
متشه دنب 

ناویا بحاص  ادـخ  نوخ  مرح  رانک  وت  ییاقب ، بآ  دوخ  يهنـشت  رگج  اب  شطع  يایرد  هب  وت  ییادهـش  عمـش  مشاـه و  ینب  هاـم  ناـمه  وت 
وت ییاعد ، بابرا  يهبعک  دوخ  همقلع ، تمرح  ییازج ، زور  ادهـش  مامت  رتارف ز  وت  ییاشگ ، هدقع  ناگمه  زا  دوخ  یتسدیب  هب  وت  ییالط ،
وت ییاطع ، رحب  نامه  وت  جـئاوح ، باب  نامه  وت  ییاخـس ، دوج و  مرک و  فطل و  بحاص  ادـخ  هب  ییادـخ ، نوخ  وت  همطاف ، رگد  نیـسح 

. ار اپ  هداتفا ز  مثیم »  » مرک يریگب ز  تسد  دوش  هچ  ییادهش ، ّلک  يهدنامرف  يرادملع و  وت  ییام ، هر  غارچ  وت  ملاع  همه  دیما 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

تماما هاگ  هیکت 

درک عولط  تّوتف  رهپس  رد  هک  یهام 
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درک عورش  تدالو ، زور  بدا ز  مسر 
درک عوضخ  ّتبحم ، قشع و  ناتسآ  رد 

درک عوشخ  رتهب  همه  زا  نیسح  شیپ 
تفکش نید  زیگنا  لد  راهب  رد  هک  لگ  نآ 

تفکش نینبلا  ّما  نماد  غاب  هب  بشما 
دیمد رحس  تراشب ، غورف  اب  هک  ادرف 

دیمد رمق  تیالو ، باتفآ  تیب  رد 
دیمدرب هدرپ  زا  رگد ، یتعلط  دیشروخ 

دیمد رگد  یخرس  يهلال  قشع ، غاب  رد 
درک هولج  ساسحا ، تفاطل و  يهنییآ 
درک هولج  ساّبع  همطاف ، نادناخ  رد 

دنهد رظن  کی  زا  لد  ماک  هک  یلع ، لآ 
دنهد رکش  نیریش  يهسوب  هب  ار ، دازون 

دنهد رگدکی  رب  كدوک و  يور  هدیسوب 
دنهد رسپ  نیز  ردپ ، هب  تینهت  کیربت و 

دنزیم هسوب  رمق  لامج  رب  دیشروخ ،
دنزیم هسوب  رسپ ، يور  هب  ردپ  یتقو 

شییاضترم خر  تسه  هکنآ  سابع 
شییادخ راک  هب  راگزور  تستام 

شییاشگ لکشم  يهجنپ  يادخ ، هداد 
شییالبرک لد  ناج و  يادف  اهناج ،

دهد شییابوط  ِدق  رب  هسوب  هک  الوم ،
دهد شییاّقس  بصنم  قوش ، کشا  اب 
دنزیم جوم  شبش ، زور و  هب  افو  رهم و 
دنزیم جوم  شبضغ  رد  يادخ ، مشخ 

دنزیم جوم  شبدا  اهراگزور ، رد 
دنزیم جوم  شبل ، هب  یگنشت  يایرد 

تسود قشع  ریت  رپس  ياهدید ، تسار  وا 
تسود قشع  ریشمش  تبرض  شیپ  هب  یتسد 

البرک هب  تمارک ، طیحم  نآ  تسا  نیا 
البرک هب  تماهش ، ربص و  راگزومآ 

البرک هب  تمایق  درک  قشع ، وک ز  نآ 
البرک هب  تماما  هاگ  هیکت  تسا  نیا 
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! هآ تسکش ، تماق  دق و  نآ  ملظ ، تسد  زا 
! هآ تسکش ، تماما  تشپ  تسکش ، نآ  زو 

وت مان  رکذ  اشگ ، هدقع  تسه  هکنآ  يا 
وت مالس  ضرع  یپ  ایبنا ، هداتسا 

وت ماج  تسم  نابل  هنشت  ّياهنشت و  دوخ 
وت مالغ  نم  ینک  لوبق  رگا  متسه 

! تنماد ز  دّیؤم )  ) تسد دابم  هتوک 
ّتنم اب  فطل  دوب  هک  نک  لوبق  مرعش 

دّیؤم اضر  دّیس 

دارملا باب 

نینبلا ّما  نماد  زا  هک  هدژم !
(49  ) نیمزرس نیرد  دیشروخ ، هدز  رس 

البرک هش  رادملع  ریم و 
نینبلا ّما  ردیح و  لد  رون 

قشع رالاس  مشاه ، ینب  هام 
نید ایند و  ورسخ  قح ، رهظم 

شیهّللادی تسد  هدش  هکنآ 
نیتسآ نورب ز  هللادسا  نوچ 

ایح جرب  يهدنبات  بکوک 
نیقی رحب  يهدنشخر  رهوگ 

ناتسوب نیزا  مد  ره  رحس ، کیپ 
نیرب تشهب  يوس  درب  کشم 
دارملا باب  هک  تاجاح ، يهلبق 

نیرفآ ناهج  بّقلم ز  تشگ 
كانبات شخر ، راونا  خرچ ز 

نیربنع شخر ، سافنا  كاخ ز 
ادخ ریش  وچ  غیت ، دشکب  رگ 

(50  ) نیرَع ریش  نت  رب  دتف  هزرل 
فرش شمان  هتسُج ز  نارومان ،

نیبج شکاخ  هب  هدوس  ناروجات ،
قح رادید  بلاط  دوب  هک  ره 

نیبب ار  قح  هنییآ ، نیرد  هک  وگ 
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سدقلا حور  مد  شمیسن ، هفرط 
نیمالا حور  رپ  شمیرح ، شرف 

تفای دیواج  تلود  اسر )  ) وچمه
نیچ هشوخ  وا  نمرخ  زا  دش  هک  ره 

« اسر  » اسر مساق  رتکد 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  حدم  رد 

سیونب سای  فصو  هحفص  رد  ملق 
سیونب سابع  زا  تسا  دیع  بش 

ار نینزان  رای  فصو  نز  مقر 
ار نینبلا  ّما  يهتسرون  لگ 

وا تسا  مجنا  هام  سیونب  ملق 
وا تسا  مود  نیسح  ار  تیالو 

دیشروخ دالیم  اب  سیونب  ملق 
دیشخرد مشاه  ینب  هام  خر 

دمآ ساّنلا  ریخ  سیونب  ملق 
دمآ ساّبع  نینبلا  ّما  لگ 

دندیرفآ رای  قح ، رای  يارب 
دندیرفآ رادملع  لضفلاابا 

نشلگ هتشگ  رگید  راب  هنیدم 
نشور وت  مشچ  نینمؤملاریما 

دنداد هام  تیالو  دیشروخ  هب 
دنداد هللاراث  هللاراث ، هب 

ردام ناماد  ردپ  شوغآ  ز 
ردارب يوس  دنزیم  رپ  شلد 

شتسم مشچ  وحم  هتشگ  ردارب 
شتسد هب  هداهنب  هسوبلگ  ردپ 

هراپهام نآ  خر  شیپ  رمق 
هراتس زا  مک  دوب  دوبن  رمق 

رسمه دیدرگ  همطاف  اب  یلع 
روالد ساّبع  لثم  درآ  هک 

تسا نیسح  تسه  وا  دیدیم  وا  رد 
تسا نیسح  تسد  نیا  تفگیم  دوخ  هب 
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شنینبلا ّما  نماد  زا  بدا 
شنینمؤملاریما زا  تعاجش 

دوب یلجنم  شدرد  هب  ردام  لد 
دوب یلع  نب  نیسح  رب  شهاگن 
هدرک زاب  ار  دوخ  شخبناج  بل 

هدرک زاغآ  نخس  هراوهگ  هب 
منیسح رادافو  رای  نم  هک 
منیسح رادملع  مرادملع ،

مدرد تسوا  مقشع ، تسوا  هک  قح  هب 
مدرگب شرود  هدب  ملاب  رپ و 

تیالو رصم  فسوی  يا  مالس 
تیادف متسد  منت ، ممشچ ، مرس ،

میالب ماج  هنشت  یلفط  هب 
میالبرک ياوه  لد  رد  دوب 

رواد ریش  دازریش و  يا  الا 
ردیح ارهز و  مود  نیسح 

ساّنلا عجشا  ياهدجسلا و  ریثک 
سابع وت  یساّبع  وت  یسابع  وت 

يریما ار  ربکا  ِهللا  دنج  وت 
يریش زور  رد  يدباع  بش  رد  وت 

ینیسحلا بابحا  رادمچرپ  وت 
ینیسحلا باب  یبنیز  ناج  وت 
ینیسح نابرق  دیع  حبذ  وت 
ینیسح نآرق  هراپ  هراپ  وت 

تیاه هتسدلگ  نامسآ  غارچ 
تیالط ناویا  یتشخ ز  افو 

دنام تبت  بات و  يهصق  ایرد  هب 
دنام تمتام  غاد  بآ  بلق  هب 

يدید هچ  ایرد  يهنیآ  رد  وت 
يدیرفآ بآ  لد  رد  شتآ  هک 

بآ رد  دوب  تمشچ  بآ  هدروخن 
بآ رد  دوب  رغصا  سکع  منامگ 

شکرس سفن  اب  وت  گنج  داهج و 
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شتآ دز  ار  ایرد  تشگ و  يرارش 
تربص راثیا و  تمه و  يادف 

تربق رود  ایرد  بآ  ددرگ  هک 
تسوت يهنشت  مثیم »  » کشا اهنت  هن 

تسوت يهنشت  ملاع  ییایرد و  وت 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تدالو 

دمآ مغ  ماّیا  رس  هب  نابعش  مراچ  رد 
دمآ مدق  كرابم  دیشروخ  یپ  زا  هام 
بشما هدوب و  نیسح  دالیم  بش  بشید 
دمآ مه  ساّبع  هک  رُون  یلَع  ٌرُون  دش 

یلاخ وت  ياج  نید  يوناب  ياهمطاف  يا 
دمآ مدع  زا  دوجو  هب  ابیز  لگون  ناک 

بشما هک  دنراد  همزمز  بل  هب  قاّشع 
دمآ مد  هزات  ام  يهدرم  دبلاک  رب 
ساّبع ِرد  رب  ایب  هدیدمغ  لئاس  يا 

دمآ مرک  اخس و  دوج و  بدا و  رحب 
تسا رورس  قرغ  نینب  ّما  لد  هدژم  نیز 

دمآ ملا  لالم و  عفد  دنک  هک  لگ  ناک 
دنزیرگب رد  نیا  زا  مرحمان  يهقرف  وگ 

دمآ مرح  زا  نورب  هرهچ  لگ  ربلد  نآک 
یناجنز یمالک 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  يهولج 

لضفلاوبا دمآ  هار  هدژم ز  نارظتنم  رب 
لضفلاوبا دمآ  هاوگ  قشع ، تلزنم  رب 

كرابم داب  یلع  هب  تیالو  دیع  نیا 
لضفلاوبا دمآ  هاج  تّزع و  اب  هچ  هک  هب  هب 

دوب فرش  دیشروخ  يهولج  بش  هک  بشید 
لضفلاوبا دمآ  هام  وچ  دیشروخ  یپ  بشما 

تسا نیسح  قشع  هشداپ  فرش  دیشروخ 
لضفلاوبا دمآ  هاش  یسوباپ  هب  هام  نوچ 
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ینیسح نویامه  يودرا  رکشل و  رب 
لضفلاوبا دمآ  هاپس  رادرس  هدنامرف و 

دنناهرب مغ  زا  لد  هک  ار  یلع  لآ  وگ 
لضفلاوبا دمآ  هانپ  راهطا  ترتع  رب 

نافیرح هب  یمالک »  » قشع هگمزر  رد 
لضفلاوبا دمآ  هاگن  همین  کی  هب  زوریپ 

یناجنز یمالک 

دالیم تایعابر 

ساّبع تعاجش ، نادیم  ردفص  يا 
ساّبع تماهش ، جاّوم  مزُلق  يو 

ار يدرمناوج  سرد  لزا  يدناوخ ز 
ساّبع تماما  تّمه و  نماد  رد 

-
ساّبع تماقتسا ، دنلب  لخن  يا 

ساّبع تماما ، يهمشچ  باریس ز 
نوخ هب  خیرات  هتشون  ار  وت  دالیم 

ساّبع تمارک ، تماهش و  دالیم 
-

زورما تسا  دیون  قح  الو ز  لها  رب 
زورما تسا  دیع  زور  دیوش  رورسم 

تفگ دیاب  لد  ناج و  مه ز  هب  کیربت 
زورما تسا  دیشر  لضفلاوبا  دالیم 

-
یقاس متسب ، وت  تیانع  هب  لد  نم 
یقاس متسم ، تسم  قوش  هداب  زا 

اقب بآ  يهمشچ  هب  مهدن  زگره 
یقاس متسد ، هب  یهدیم  وت  هک  یماج 

دندیرفآ سای  نابغاب  يارب 
دندیرفآ ساّنلا  عجشا  ار  یلع 
تعاجش يدرم و  يرادافو و 

دندیرفآ ساّبع  دندرک و  یکی 
-
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لضفلاوبا لاخ  ییادیش  ملد 
لضفلاوبا لابند  هیاس  ناسب 

دمآ دهاوخ  يدهم  هک  مراد  نامگ 
لضفلاوبا لاس  دوش  یلاس  رگا 

-
دنتشونب ار  وت  سای  لگ  گرب  رب 

دنتشونب ار  وت  ساملا  هنیس  رب 
مه اب  دش  نیجع  هک  تفاطل  یتخس و 

دنتشونب ار  وت  ساّبع  دش و  یمان 
-

تسیکی سای  لگ  رطع  ار  همقلع  نماد 
تسیکی سان  همه  رد  نایمشاه  رمق 

باسح هب  مدید  دجبا و  ددع  مدرک  ریس 
تسیکی ساّبع  حلاصابا و  يابیز  مان 

-
قشع یقاتشم  قشع و  روش و  هب  دنگوس 

قشع یقابیم  زا  مبارش  تسم  نم ،
نم هب  تسهدیسر  ردپ  زا  ندش ، یقاس 

قشع یقاس  نم  تسا ، رثوک  یقاس  وا 
تسهدمآ تیب  لها  مایق  رادرس 

تسهدمآ تیب  لها  مایپ  شوواچ 
تارف ناماک  هنشت  هب  وگب  قشع  يا 

تسهدمآ تیب  لها  مایخ  ياّقس 
-

ساّبع یبآ  نامسآ و  زا  رتنشور 
ساّبع یباتفآ ، وچ  رگ  هولج  رد 

قشع يدرمناوج و  تّمه و  تریغ و  رد 
ساّبع یبارتوبا  تردپ  لثم 

-

هّیدالیم ياهدورس 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  ای 
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دمآ نینزان  راگن  دالیم  دیع 
دمآ نینبلا  ّمُا  يهلال  اشگب  هدید 

لکشم ره  لالح  لد  دیما  دمآ 
لضافوبا الوم 

-
شتسم سگرن  دیابریم  لد  یلع  زا 

شتسد رب  هسوب  بشما  هیرگ  اب  دنزیم 
دش اّقس  دالیم  دش  او  نمچ  رد  لگ 

لضافوبا الوم 
-

شیوب لگ  دننام  دنک  يربک  بنیز 
شیوم رب  هناش  لد  يهجنپ  زا  دشکیم 

ساّبع هر  دمآ ز  سای  رطع  متسم ز 
لضافوبا الوم 

-
ینیسح نسحم  دّیس 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تدالو  دورس 

لماش هدیدرگ  قح  فاطلا  لقاع  هناوید و  هب  وگب 
لزنم هدرک  لد  هناخ  رد  بشما  ماهناناج  ربلد 

(2  ) لضافوبا ای  يدمآ  شوخ 
-

بشما دمآ  سای  لگ  يوب  بشما  دمآ  ساسحا  يادخ 
بشما دمآ  ساّبع  دالیم  مّسبت  قرغ  دش  هنیدم 

(2  ) لضافوبا ای  يدمآ  شوخ 
-

تسا نینزان  نانینزان  رب  تسا  نیبج  هم  ابرلد و  نیا 
تسا نینبلا  ّمُا  هلال  نیا  دییوگب  اههلال  شوگ  هب 

(2  ) لضافوبا ای  يدمآ  شوخ 
-

شتسم هدش  رثوک  یقاس  شتسه  متسه ز  همه  دشاب 
شتسد ود  زا  دریگب  هسوب  بشما  هیرگ  اب  هدنخ و  اب 

(2  ) لضافوبا ای  يدمآ  شوخ 
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-
شیوم هب  هناش  دشک  بنیز  شیور  هام  اشامت  دراد 
شیوگتفگ هب  همه  ناتسم  شدوجس  هب  تمارک  دوج و 

(2  ) لضافوبا ای  يدمآ  شوخ 
-

دمآ شوخ  مئاق  اههمیخ  هب  دمآ  شوخ  مئاد  یتسمرس 
دمآ شوخ  مشاه  ینب  هام  نودرگ  هام  بشما  دیوگیم 

(2  ) لضافوبا ای  يدمآ  شوخ 
-

ار نینمؤملاریما  هام  ار  نیرقیب  راگن  نیبب 
ار نینبلا  ّمُا  ییالال  بشما  مدینش  ناج  شوگ  اب 

(2  ) لضافوبا ای  يدمآ  شوخ 
-

بشما هدمآ  ام  رادلد  بشما  هدمآ  ادن  نیا  شوخ 
بشما هدمآ  اشگ  لکشم  دییایب  ناراتفرگ  لیخ 

(2  ) لضافوبا ای  يدمآ  شوخ 
-

ینیسح نسحم  دّیس 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تدالو  دورس 

سای لگ  يوب  دزو  ساسحا  قشع و  هدیسر 
سابع دالیم  بش  متسم  تسم  اپارس 

نینبلا ّما  لگ  ییوت  ییوت  نیبج ، هم  راگن  نینزان ، رای 
يدمآ شوخ  لضافوبا  الوم  لضافوبا  الوم  لضافوبا  ای 

-
شیور وحم  دش  کلم  شیوگتفگ  رد  همه 
شیوم هب  هناش  دشک  بنیز  تسد  بش  همه 

نینبلا ّما  لگ  ییوت  ییوت  نیبج ، هم  راگن  نینزان ، رای 
يدمآ شوخ  لضافوبا  الوم  لضافوبا  الوم  لضافوبا  ای 

-
تسا نیع  رون  ار  یلع  تسا  نیش  روش و  اپارس 

تسا نیسح  اب  شهاگن  هراوهگ  نایم 
نینبلا ّما  لگ  ییوت  ییوت  نیبج ، هم  راگن  نینزان ، رای 
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يدمآ شوخ  لضافوبا  الوم  لضافوبا  الوم  لضافوبا  ای 
-

ار بل  هدیکشخ  لگ  ار  بش  هام  وت  نیبب 
ار بدا  دنوادخ  ترایز  نک  ترایز 

نینبلا ّما  لگ  ییوت  ییوت  نیبج ، هم  راگن  نینزان ، رای 
يدمآ شوخ  لضافوبا  الوم  لضافوبا  الوم  لضافوبا  ای 

-
یهاگ هیکت  ملاع  هب  یهاپس  رادرس  وت 

یهام وت  ام  نایم  دنیوگب  مشاه  ینب 
نینبلا ّما  لگ  ییوت  ییوت  نیبج ، هم  راگن  نینزان ، رای 

يدمآ شوخ  لضافوبا  الوم  لضافوبا  الوم  لضافوبا  ای 
-

ینیسح نسحم  دّیس 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تدالو  دورس 

دش الو  تیب  فعش  روش و  رد  قرغ 
دشاو هدنخ  اب  نینبلا  ّمُا  هلال 

لکشم لالح  دمآ  لئامش  یلع  دمآ 
(2  ) لضافوبا ای  الوم 

-
سای لگ  يوب  فرط  ره  زا  دسریم 

ساّبع دالیم  بش  رد  متسم  تسم 
دمآ شوخ  اشگ  لکشم  دمآ  شوخ  افص  قشع و 

(2  ) لضافوبا ای  الوم 
-

تسا نینزان  راگن  نیا  نانینزان 
تسا نینبلا  ّمُا  یتسه  مامت  نیا 

رشحم زور  ات  میوگ  ربلد  همه  رب  دمآ 
(2  ) لضافوبا ای  الوم 

-
شتسم تسم  دش  یلع  رثوک  یقاس 

شتسد هب  هسوب  رحس  ات  بش  دنزیم 
بنیز دیما  دمآ  بشما  ددنخیم  لگ  نوچ 
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(2  ) لضافوبا ای  الوم 
-

تسا نیسح  رادملع  دالیم  دیع 
تسا نیسح  رادید  وحم  شتسم  مشچ 

ار وا  دیوبیم  لگ  نوچ  يربک  بنیز  بشما 
(2  ) لضافوبا ای  الوم 

-
دمآ شوخ  دمآ  مرح  ياّقس  دیع 

دمآ شوخ  دمآ  مرک  دیع  نالئاس 
تسا نیا  همقلع  هام  تسا  نیا  همه  ام  قشع 

(2  ) لضافوبا ای  الوم 
-

ار بل  هدیکشخ  یقاس  اشامت  نک 
ار بدا  دنوادخ  نک  ترایز  ای 
هنیکس دیوگ  بشما  هنیدم  هام  دمآ 

(2  ) لضافوبا ای  الوم 
-

مراد همزمز  دوخ  بل  رب  بش  زور و 
مراد همقلع  يوزرآ  ادخ  هب 

ییالبرک نک  ار  ام  ییاشگ  لکشم  هک  يا 
(2  ) لضافوبا ای  الوم 

-
ینیسح نسحم  دّیس 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  دالیم  دورس 

ساّبع يهراوهگ  هب  سای  لگ  دیزیرب 
تسا نیسح  رادملع  تسا  نیسح  رای  نیا  هک 

- *** -
دیایب دییوگب  ار  یلع  نب  نیسح 
دیامن هراوهگ  هب  ردارب  ياشامت 
دیابر دنخبل  هب  ار  ادخ  ریش  لد 

شیور رب  هسوب  دنز  شیوکن  باب  یلع 
تسا نیسح  رادملع  تسا  نیسح  رای  نیا  هک 
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- *** -
لضفلاابا يوربَا  ود  تیالو ، ریمش  ود 

لضفلاابا يوزاب  ود  هللادسا ، تسد  ود 
لضفلاابا يور  هم  ردیح ، لد  غارچ 

شیادف هب  ملاع  ود  شیادگ ، قلخ  همه 
تسا نیسح  رادملع  تسا  نیسح  رای  نیا  هک 

- *** -
دمآ رسپ  ار  یلع  نابعش  مراچ  بش 
دمآ رگد  نیسح  دمآ ، رسپ  ار  یلع 

شلامج تام  نَسَح  شلالج ، ردق و  یهز 
تسا نیسح  رادملع  تسا  نیسح  رای  نیا  هک 

- *** -
دییوگب سای  لگ  زا ، نخس  دییایب 

دییوگب سان  هم  سای و  لگ  زا  نخس 
دییوگب سابع  هب  ار  دوخ  تجاح  همه 

شیاپ هب  دیتفیب  شیانث  دیناوخب 
تسا نیسح  رادملع  تسا  نیسح  رای  نیا  هک 

ساّبع بل  غاد  ز  ایرد ، لد  يا  زوسب 
ساّبع بتکم  نم و  نیسح و  قشع  نم و 

ساّبع بش  زامن  اعد و  نابرق  هب 
شیارس نحص و  نم و  شیافو ، قشع و  نم و 

تسا نیسح  رادملع  تسا  نیسح  رای  نیا  هک 
- *** -

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 
مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  دالیم  دورس 

هدمآ رّطعم  سای  هدمآ  رّونم  هام 
ساّبع ای  يدمآ  شوخ  يدمآ *  شوخ  يدمآ  شوخ 

- *** -
هدش رگ  هولج  وت  خر  منک  رظن  اجک  ره  هب 

هدش رمق  هم و  زا  ُرپ  نم  بلق  نامسآ  رد 
هدش رحس  هیس  بش  وت  دیپس  علاط  ز 
هدمآ ردنلق  ریش و  هدمآ  ردیح  يهداز 

يدمآ شوخ 
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- *** -
نایروح ناگتشرف و  لگ  هتسد  هتسد  هتفرگ 

نانج ّتنج و  غاب  نمسای ز  رطع  بالگ و 
نامسآ تکاپ  مدقم  زا  هدش  ناراب  هراتس 
هدمآ رمحا  يهلال  هدمآ  ربونص  ورس و 

يدمآ شوخ 
- *** -

میردیح میردیح ، منم  وت  يور  قشاع 
میرغاس ياهدرک  وت  مبنیز  نیسح و  تسم 

میربلد ینکیم  وت  منم  هناورپ  یعمش و 
هدمآ ردارب  رای  هدمآ  رغاس  یقاس و 

يدمآ شوخ 
- *** -

ینک اور  متجاح  هک  مدمآ  وت  هگرد  هب 
ینک اطع  ترکون  هب  دوخ  يالبرک  زاوج 
ینک اود  ارم  درد  نم  يوس  هب  ینک  رظن 

يدمآرب نم  تجاح  هدمآ  رس  ملد  ربص 
يدمآ شوخ 

- *** -

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  تداهش  راعشا 

هبعک بیطخ 

تیاکح نیا  دیونش  نم  زا 
تیاور قباطم  تسه  واک 
ربمیپ ترجه  متصش  رد 
رسارس شتّما  رب  ملظ  دش 

دمحا طبس  هّکم  نکاس  دش 
دّمحم هدید  لد و  رون 

متشه زور  دوب و  هیورت  رد 
مطالت رد  بآ  یپ  مدرم 

دندوب فاوط  یپ  هدع  کی 
دندوب فالخ  هر  هب  لد  رد 
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وس ره  هدش ز  مرح  نماان 
وپاکت رد  دیزی  لاّمع 

مادقا هک  ات  دننک  هنتف  رب 
مارحا ریز  هتسب  هب  ریشمش 
دنزیتس رد  لوسر  طبس  اب 

دنزیرب وا  نوخ  هک  دنهاوخ 
زابناج ناینیسح  دندوب 

زابرس وچمه  نیسح ، فارطا 
الوم ظفح  رهب  هحلسایب 

ار ناج  قوش  ز  رپس ، دندرک 
سان يهنتف  ناجیه و  نآ  رد 
ساّبع هبعک  بیطخ  تساخرب 

هبعک ماما  نیسح ، نذا  اب 
هبعک ماب  زارف  هب  وا  تفر 

ییامن یلع  يهرجنح  زا 
ییادن دز  هیما  لآ  رب 

ار ادخ  وا  دوتسب  لوا 
ار يده  يهقیرط  هدومنب 

داد فرش  قح  هبعک  هب  هک  اتفگ 
داهنب هبعک  هب  مدق  وچ  ردیح 

رف تکوش و  تفرگ  هبعک  نیا 
ردیح كاپ  مودق  نمی  زا 

تسا دودو  يهناخ  هک  تیب  نیا 
تسا دوب  تسرپ  تب  هناختب 

زورفارون دوب  هک  زورید 
زورما هلبق  تسیلع  نمی  زا 

دومرف مالک  نیا  وچ  سابع 
دومنب هراشا  نیسح  هب  هگنآ 

تسا ماما  نیمه  ردپ  زا  تفگ 
تسا ماقم  نوزف  رگا  هبعک  رب 

تسا نیملاع  تیب  هک  هناخ  نیا 
تسا نیسحلاوبا  تمرکم  زا 
دوب رسپ  یلع  رب  هک  سابع 
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دومرفن بل  ز  مردپ )  ) ظفل
تفس نخس  رد  هیبأ )  ) ّرُد نوچ 

تفگان هبطخ  هب  یبا )  ) ظفل وا 
شمالک رد  هیبأ )  ) ظفل اب 
شماما رب  هداهنب  تمرح 

ساّبع دومن  بدا  هنوگ  نیا 
سان فرشا  نیسح  دزن  رد 

* * * *
ساّبع هبعک ، زارف  هگنآ ز 

ساّنخ نایدیزی  هب  اتفگ 
رجاف نارفاک  يهقرف  ياک 
رهاظ هب  دوب ، امش  مالسا 

دیدوب فاوط  یپ  هدامآ 
دیدوسن نیبج ، قح  هدجس  رب 

ار جح  رما  دیا  هدش  عنام 
ارهز روپ  لوسر و  طبس  رب 

راوازس دوب  سک  هچ  هبعک ، رب 
راداد بیبح  دوب  هک  نیا ، زج 

رتهب تسیک ، هبعک  هب  کیدزن 
ردیح روپ  یبن و  طبس  زج 

ادیپ دوبن  قح  تمکح  رگ 
ادیوه دبن  ادخ  ّرس  رو 

شیاتس نیا  دوبن و  هبعک  رگ 
شیامزآ دنوش  قلخ  ات 

ّبیط ماما  نیا  هک  شیپ  ناز 
برثی قح ز  فاوط  هب  دیآ 
زاغآ ز  ماما ، يوس  هاگنآ 

زاورپ هبعک  هّکم ، درکیم ز 
دنیآ مالتسا  یپ  مدرم 

دنیاسب همه  رجح ، هب  ار  رس ،
هبعک ماقم  زا  رجح  نکیل 
هبعک ماما  يوس  تفریم 

شماما اب  شیوخ  تعیب  ات 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  www.Ghaemiyeh.comرمق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


شمالتسا ز  دنک ، دیدجت 
تسد ار  ماما  دنز  هسوب  وا 

تسه شتماما  رب  وچ  تسب  اپ 
قلاخ ماما و  يهتساوخ  رگ 

قباطم مهب  دبن  هراومه 
( زاب  ) ره راکش  هگ  هک  ناس  نآ 

زاورپ هب  وا  دریگب  کشجنگ ،
مدومنیم هلمح  هنیآ  ره 

مدامد ناسخ  امش  عمج  رب 
دینادن رگو  امش  دیناد 

دییامن دوخ  ِشوگ  رُد  نونکا 
دنسرخ خرس  گرم  میتسه ز 

دنباپ میاهدیقع  هار  رد 
دیساپسان هک  نود  يهقرف  يا 

دیسانشیمن نایمشاه  دوخ 
زابناج تسیمشاه  كدوک  ره 

زاغآ دوب ز  وا  يزابناج 
يراوخریش ام ز  كدوک  ره 

يرآ گرم ، هب  دنز  دنخبل 
تسا زان  دهم  هب  ام  هک ز  یلفط 

تسا زابکاپ  گرزب  دهم ، رد 
كابیب ریلد و  ام  لفط ز  ره 

كاپ يردام  هدش ز  هدیئاز 
ساّبع دساره  اجک  گرم  زا 

سان يهلمج  تسوا  نمشد  رگ 
ناسنا ياپ  شیپ  ینابرق 

ناویح حبذ  هب  دوب  موسرم 
سان فرشا  ظفح  یپ  زا  کیل 
ساّبع دزاس  شادف ، هب  ار  ناج 

ار ناج  مشچ و  تسد و  رس و  مزاس 
ارهز زیزع  نیا  ینابرق 

* * * *
تّما دینک  رظن  تاهیه !
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ّتقد هب  هعماج  مدرم  رب 
لطاب قح ز  دیهد  صیخشت 

لد يهلبق  دینکن  مُگ  ات 
رما وریپ  دیوشب  ایآ 

رمخلا براش  تسهدش  هک  ار  نآ 
ردیح لیلس  دوب  هک  نیا  ای 

رثوک ضوح  هب  وا  دوب  بحاص 
دزاب درن ، هک  یسک  دیهاوخ 
دزاس هداب  روجف و  قسف و  اب 

یکاپ تسوا  تیب  هب  هک  نیا ، ای 
یکاح تسوا  رد  ادخ  تایآ 

تعیب تسد  دیهدب  ار  نآ 
تماما تقایل  تسار  واک 

* * * *
كابیب هبعک  بیطخ  هاگنآ 

كاّفس نایدیزی  هب  اتفگ 
دیتسب دیما  هر  شیوخ  رب 

دیتسا هرمگ  شیرق ، دننام 
رسکی دوب  شیرق  لیخ  نوچ 

ربمیپ نتشک  هب  هدامآ 
دوب یضترم  ّیلع  هدنز  ات 

دوب یفطصم  ناج  نت و  نمیا 
دیتسپ موش و  هّیما  لآ  يا 

دیتسا مزاع  نیسح ، لتق  رب 
متسه هدنز  هک  ات  مسابع و 
متسد هب  دوب  یلع  ریشمش 

ور وا  يوس  دینک  هلمج  رگ 
وا تداهش  دوبن  نکمم 

دینیش لآ  هک  نالدگنس ، يا 
دینیسح نتشک  یپ  مزاع 

منیملاع ریمأ  لبش  نم 
منیسح ییادف  قوش  زا 
میوسب ناسَخ  امش  دیئآ 
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میوگب شتداهش  هار  ات 
ار منت  رگ  دیشک ، دنب  رد 

ار مندرگ  دینزب  هگنآو 
ورین ناوت و  ارم  تسه  ات 
وا تداهش  دوبن  نکمم 

تفس ار  هبطخ  ّرُد  هک  ساّبع 
تفگ نینچ  شبلاطم  نایاپ 

ناحبس يادتقم  قلاخ و  ياک 
ناشوزرآ رب  ناسرم  زگره 

ار ناترمع  هک  ادخ  مهاوخ ز 
ایند راد  هب  دنک  هاتوک 

دنزرف ّدج و  امش و  عمج  رب 
دنوادخ زا  تسیدبا  نعل 

ساّبع ياون  زا  دسر  یهآ ) )
ساّبع ياونین  ز  ماغیپ ،

یهآ یلع  جاح 

اههنییآ

منک رتار  بل  بآ  زا  متساوخ 
منک رکشل  اب  گنج  مزع  دعب 

كاپ بآ  نآ  زا  مدرک  رپ  دوخ  تسد 
كاله نمشد  منک  سپ  مشونب  ات 

یمک مدروآ  وچ  الاب  دوخ  تسد 
یمتام مزب  هنیس  رد  اپ  هب  دش 

دش هنیس  زارتمه  ات  اهتسد 
دش هنییآ  نوچ  بآ  نآ  مفک  رد 

تشگ هنییآ  ات  بآ  نآ  مفک  رد 
تشگ هنییآ  اب  هنییآ  ور  هب  ور 

ساره رپ  يالبرک  نامسآز 
ساکعنا بآ  رد  همیخ  سکع  تفای 

بابر دش  نوریب  همیخ  نآ  زا  مدید 
بآ هدرک ، شغ  شطع  زا  رغصا  تفگ 

نیع رون  نآ  دور  متسد  زا  مسرت 
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نیسح متسه ، رظتنم  اّقس  رهب 
بیکشیب نتشگزاب  يارب  زا 

« بیجی نّما   » بل هب  يراج  منکیم 
دش هریخ  ممشچ  ریوصت  نادب  ات 
دش هریت  ممشچ  شیپ  رد  یملاع 
داهن رس  نافوط  هب  نم  کشا  رحب 

داتفوا بآ  رد  کشا  زا  ياهرطق 
درک ریس  مبآ  راک ز  نیا  اب  کشا 

درک ریوصت  نآ  هنییآ  زا  كاپ 
باتش نک  ینعی  بسا  رب  مدز  یِه 

بابر اب  بنیز  دنهار ، رب  مشچ 
مهد رغصا  رب  بآ  نیا  رگا  رید 
مهن لگ  ریز  هب  ار  لُگ  نآ  دیاب 

ینادمه يدزیا  ریما 
مالسلا هیلع  لضفلاابا  ای  میتفگ 

لضفلاابا ای  میتفگ  میدیسر ، مه  هب  اج  ره 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیرفآ ، هماگنه 

ار شتّبحم  رذب  یلاسدرخ  دهع  زا 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیرورپ ، هنیس  رد 

ناماک هنشت  هاش  رب  نداد  مالس  زا  دعب 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیشچ ، یتبرش  ره 

تمحر میسن  نوچمه  میتفرگ ، مد  هتسد  اب 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیزو ، اههچوک  رد 

نیگنس روش ، رکذ  رد  هنیس  میدز  اج  ره 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیشک ، ددم  ردیح 

برکلا فشاک  رکذ  اب  میدید ، ضیرم  اج  ره 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیمد ، وا  مسج  رب 

راتفرگ نوچ  میتشگ  هنامز  شدرگ  رد 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیهر ، مغ  دیق  زا 

تسود ترایز  قوش  دوب ، ام  وضع  وضع  رد 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیرب ، لد  ریغ  زا 

میدومن رفس  مزع  بش  کی  هدایپ  ياپ 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیزگ ، مرح  هار 
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دمآ شیپ  هب  بش  نآ  هار  رد  هک  یلکشم  ره 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیرخ ، لد  ناج و  اب 

میدیشک یگنشت  سب  بآ ، دش  مامت  یتقو 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیکم ، دوخ  ياهبل 

میدرک هّیقر  زا  دای  میدید ، راخ  هک  اج  ره 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیود ، نآ  يور  رب 

میداهن مدق  یتقو  الوم  يالبرک  رد 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیپت ، مغ  رحب  رد 
میریگ ریزو  زا  ات  هش ، ترایز  نذا 

لضفلاابا ای  میتفگ  میدیشک ، خر  كاخ  رب 
میتفر زیخ  هنشت  بل  اّقس  میرح  رود 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیزخ ، نیمز  يور 

روجنر مسج  هتسخ ، لد  دولآ ، كاخ  تخر  اب 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیسر ، مرح  رد  ات 

! دوب یکچوک  ربق  رد  شیاج  گرزب  يدرم 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدید ، هک  ار  هنحص  نیا 

؟ تسیچ زا  کچوک  ردق  نیا  ساّبع  ربق  میتفگ 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدینش ، شتّلع  نوچ 

تریح ام ز  تسا و  بآ  شربق  رود  دنتفگ 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیزگ ، دوخ  تشگنا 

هدیرد دش  ریت  زک  یکشم  مشچ و  دای  اب 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیرد ، نت  هب  هماج 

میدید نحص  نوریب ز  شیاه  تسد  ياج  ات 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیشک ، ناهج  زا  تسد 
میدرک نیسح  لاح  زا  دای  وچ  همقلع  رد 

لضفلاابا ای  میتفگ  میدیمخ ، مغ  راب  زا 
وا يرادشفک  رد  مداخ  میدش  بش  کی 

لضفلاابا ای  میتفگ  میدیچ ، هک  ار  شفک  ره 
دوب مدحبص  يایؤر  ترایز  نیا  هک  ییوگ 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیرپ ، شوخ  باوخ  نیز 

منیب هرابود  دیاش  باوخ ، نیا  هک  يدزیا  تفگ 
لضفلاابا ای  میتفگ  میدیمرآ ، قوش  اب 

ینادمه يدزیا  ریما 
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! بآ رد  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  سکع 

فک هب  تفرگ  نوچ  بآ ، زا  یفک 
! مشچ رغصا  سکع  ماج  رد  دید 

لد مّسجم ، شلد  زوس  درک 
مشچ رّوصم ، شرت  مشچ  درک 

تشادرب وربآ  تشاذگب ، بآ 
مشچ رثوک ، بآ  تخود  شبل  رب 

يوگم سرپم و  دش !؟ هچ  وا  اب  کیل 
مشچ رواب ، درکن  دیدن و  هک 
دوب الوم  ياپ  هار  رب  مشچ ،

! مشچ رد  رس  درک  ریت  ناهگان ،
تشون راظتنا  متخ  دمآ و 

مشچ رتفد  مصخ و  ریت  دش  هماخ 
لامک زرم  هب  ار ، راثیا  درب 

مشچ رپ ، ات  تفرگرب  ار  ریت 
وا رب  تخیر  کشا  هک  سب  مه ، کشم 

مشچ رد  یتشادن  رگید  کشا ،
داتفا نیز  ردص  نوچ ز  نیمز ، رب 

مشچ ردارب ، ندید  رب  تشاد 
دمآ نیسح  وا ، نیلاب  هب  ات 

مشچ ربارب ، رد  دید  هم  رهم و 
( لاله وچمه  قشع ، دیشروخ  تشگ  )

مشچ رتخا  هرهچ ، هام  رب  تخیر 
هداتفا لخن  هداتسا ، ورس 

مشچ رکشل ، هدوشگ  اشامت ، هب 
ماهدمآ ارم و  يدناوخ  تفگ 

مشچ ردارب ! يا  نم  رب  نک  زاب 
دناهتخود هک  نک ، يور  مرح  رد 
مشچ رورپزان ، دنچ  تهر  رب 

مهار رد  مشچ  ِلفط  خر  رب 
مشچ ره  زا  يراج  تسا  کشا  لفط 

!؟ بل رب  مروآ  هچ  وا  خساپ 
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مشچ رگ  اپ ، هنایم  رد  دهنن 
روآ بآ  بآ و  تسین  را  میوگ 

مشچ روآ  بآ  تساّقس ، ياج 
( یناسنا  ) وت نماد  فدص  دش 

(51  ) مشچ رهوگ ، ّرد و  تخیر  ورف  سب 
یناسنا یلع  جاح 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح 
تشونرس زبس  طخ  يا  مالّسلا 

تشهب غاب  زا  رتهب  تهاگن  يا 
تسم وت  قشعیم  زا  نم  متسیک 

تسد هتسش  دوخ  یتسه  زا  تهر  رد 
هدز وراب  نید  مصخ  تدرگب  يا 

هدز وناز  وت  لقع  شیپ  لقع 
مردام وت  ردام  زینک  يا 

مرکون نم  یبابرا و  ارم  وت 
مأوت شوگ  رد  هقلح  مالغ  نم 

مأوت شون  رغاس  شون  هعرج 
ینک مرایشوه  هک  نک  متسم  تسم 

ینک مرای  ندید  ناب  هدید 
تسین بات  ار  مرح  لها  شطع  زا 

تسین بآ  تسه و  هلان  تسه و  زوس 
مروآ بآ  ات  هک  مهاوخ  یتصخر 

مروآ بات  ناشباتیب  نت  رب 
دنکیم مبابک  نالفط  يهلان 

دنکیم مبآ  هّصغ  زا  ناس  عمش 
ماهشیب ریش  هزرش  ار  یلع  نم 

ماهشیدنا رد  سرت  درادن  هر 
تسهداد تداهش  ریش  مردام 

تسهداد تدالو  زا  راثیا  سرد 
تسکش میب  نم  ناتسد  رد  تسین 

تسد هدیسوب  ادخ  تسد  ارم  نوچ 
سوب تسد  دمحا  ياهبل  ار  وت  يا 

سونبآ خرچ  تشگ  تتسب  ياپ 
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تسیچ تسد  مریگتسد  یتسه  وت  ات 
تسین تسد  رکف  هتسش  ناج  زا  تسد 

مهدیم شیارس  دیآ  رگ  ریت 
مهدیم شیاج  هدید  يور  هب  نم 

نیمز شقن  نیز  ردص  زا  موش  رگ 
نینهآ دومع  اب  نیک  هر  زا 

همزمز نیا  بل  ریز  رد  منکیم 
همطاف ای  همطاف  ای  همطاف 

نم نیلاب  رس  رب  ییایب  رگ 
نم نیکست  ییوجلد و  یپ  زا 

ادن نیا  میانز  دچیپ  اضف  رد 
اخا كردا  اخا  كردا  اخا  ای 

دینش ار  شیادص  ارهز  فسوی 
دیرپ شراسخر  گنر  شیادص  زک 

تسلا ماج  رغاس  شون  هعرج 
تسشن شسابع  نیلاب  رس  رب 

كاخ يور  رب  شتماق  ورس  دید 
كاچ كاچ  زیر و  زیر  هعطق  هعطق 

نیک ریشمش  زا  دوب  شوضع  وضع 
نیمز يور  رد  شقن  نوخ  رد  قرغ 

تسرپاتکی نآ  تفگ  دوشگ و  بل 
تسکش ار  متشپ  ساّبع ، وت  غاد 

يروباشین هدیلوژ  موحرم 
مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  هزرابم 

دوب باتیب  لد  هک  اروشاع  زور 
دوب بآ  راظتنا  مشچ  یگنشت 

یگدازآ يهشیب  ریش  هزرش 
یگنادرم تریغ و  رهم و  ناک 

قشع راشرس  رغاس  شون  هعرج 
قشع راثیا  رگنس  كاچ  هنیس 

شورخ شوج و  دص  هب  دمآ  مرح  زا 
شورف لگ  نابغاب  روضح  رد 

درک زاب  لگ  يهچنغ  نوچ  بل  لعل 
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درک زاغآ  قشع  فرح  ردارب  اب 
دش ساپ  نامز  الوم  يا  تفگ 

دش ساّبع  يزابناج  تبون 
هدب منادیم  نذا  ردارب  يا 

هدب مناج  نداد  راختفا 
تسین بات  ار  ناگنشت  بل  شطع  زا 

تسین بآ  ار  مرح  یلاخ  اهکشم 
ارم ییادیش  تسم  يزاسن  رگ 

ارم ییاّقس  نذا  هد  لقاال 
ماهتسخ لد  نم  هک  روآ  تسد  هب  لد 

ماهتسب نامیپ  دهع و  هنیکس  اب 
دیلک یتامهم  ره  لفق  هب  يا 
دیپس ور  نک  ارم  ارهز  رب  رد 
نیتأشن رون  تفگ  دوشگ و  بل 

نیسح ارهز  فسوی  قح  تّجح 
يروآ بات  نت  هب  ات  نک  یتّمه 

يروآ بآ  ناگنشت  يارب  زا 
دش تسم  یقاس  تفای  تصخر  هک  نوچ 

دش تسد  عطق  يادیش  قشاع و 
تشگ هار  رضخ  تشادرب  ار  کشم 

تشگ هللا  یف  یناف  رس  ات  ياپ 
هاگدروآ رد  درک  ور  یلع  نوچ 

هاپس نآ  بلق  هب  دز  ار  نتشیوخ 
تخاس هتشغآ  نوخ  هب  ار  نت  اسب  يا 

تخاس هتشپ  اهدص  هتشک  زا  مه  يور 
تسرپاتکی شک  يدرُد  یقاس 

تسسگ ناراکمتس  رمع  يهتشر 
درک بآ  رپ  فک  بآ و  نورد  دش 
درک بان  بارش  ناز  ندروخ  لیم 

نیسح کشخ  بل  زا  دمآ  شدای 
نیش روش و  ناغف و  اب  دوخ  اب  تفگ 

نکم رس  ار  ياهظحل  رداربیب 
نکم رتار  بل  تسهنشت  وا  هک  ات 
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تخیر بان  ّرد  هدید  زا  تفگب  نیا 
تخیر بآ  فک  زا  تفرگب و  وربآ 

درک بآ  رپ  ار  کشم  دنام و  هنشت 
درک باتیب  ار  بآ  یتفگش  زا 

نورب دمآ  تارف  زا  شود  رب  کشم 
نود مصخ  رب  وا  دیدرگ  رو  هلمح 
درک ریش  نوچ  ناوتان  ار  ناهبور 

درک ریبکت  رگنس  ار  البرک 
نیمک زا  دش  نورب  یمصخ  ناهگان 

نیمی زا  يدرک  عطق  ار  وا  تسد 
تسین تسد  رگ  روخم  مغ  دوخ  اب  تفگ 

تسیچ تسد  نالفط  رهب  يراد  بآ 
شرفاک مصخ  غیت  زا  تفگب  نیا 

شرگید تسد  داتفا  ندب  زا 
درک گنج  تفرگ و  نادند  رب  کشم 

درک گنت  نید  نمشد  رب  ار  هصرع 
دیرد مه  زا  ار  کشم  دمآ  يریت 

دیماان شدیما  دش  ندیرد  نیز 
نینهآ دومع  برض  زا  هگان 

نیز ردص  زا  نیمز  رب  دش  نوگژاو 
افو قشع و  يهروتسا  نآ  تفگ 

اخا كردا  اخا  كردا  اخا  ای 
تسرپ قح  نیسح  وا  يادن  زا 

تسشن شنیلاب  هب  دمآ  باتش  اب 
نک زاس  ار  ماهنیس  زوس  تفگ 

نک زاب  ار  دوخ  مشچ  منیسح  نم 
تسسگ مرمع  يهتشر  ربکا  غاد 
تسکش ار  متشپ  ساّبع  وت  غاد 

دیزی روج  زا  هک  لد  يا  نک  هلان 
دیسر شدوصقم  هب  رخآ  البرک 
گنر گنر  اّما  درتسگ  ياهرفس 

گنس ریشمش و  رجنخ و  نانس و  زا 
رمک رب  مکحم  هتسب  دوخ  نماد 
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رگدادیب یلوخ  دعس و  نبا 
دنک ییارآ  فص  ار  رکشل  رمش 

دنک ییاریذپ  شنامهم  ات ز 
تسیبن شود  تنیز  شنامهیم 
تسیلع نب  نیسح  ارهز  هداز 

دنرگادوس نیسح  باحصا  يرآ 
دنرواد ّیح  رادید  بلاط 

تسا رس  رب  ناناج  قوش  ار  شربکا 
تسا رتنیریش  لسع  زا  گرم  وا  رهب 

تسوا ناگوچ  مخ  رد  رس  شمساق 
تسوا نامرف  يهدامآ  فک  هب  ناج 
دنوشیم شکاچ  هنیس  رفعج  نوع و 

دنوشیم شکاپ  نوخ  راثن  ناج 
يروباشین هدیلوژ  موحرم 

!؟ نم متسیک 

میالب اولاق  رثوک  شون  هعرج  نم !؟ متسیک 
میاضترم مشچ  رون  نینبلا و  ّما  يهداز 

منیسح رابرد  دبع  تداهش ، ات  تدالو  زا 
میالبرک تشد  نینوخ  يهشیب  ریش  هزرش 

همئالا ّما  همطاف  زینک  دشاب  مردام 
میاسّنلا ریخ  يهدید  رون  ِنادرگ  الب  نم ،

دش نایعیش  تاجن  کلف  یلع ، نب  نیسح  رگ 
میادخان تیاده  يایرد  هب  یتشک ، نیرد  نم 

ربمیپ لآ  تمرح  ساپ  هب  اروشاع ، زور 
میاه همیخ  رادساپ  ارهز ، مشچ  رون  درک 

متفرگ دوخ  شود  هب  ار  هللا  نم  ٌرصن  مچرپ 
میادخ نوخ  تضهن  نینوخ  رادمچرپ  هک  نآ  ز 
منیسح يور  قشاع  متسه ، هک  ره  متسه ، هچ  ره 

میاقب بآ  يهمشچ  ناگنشت و  بل  یقاس 
مرادنرب وا  نماد  زا  تسد  هک  مداد ، دوخ  تسد 

میاغَد مصخ  رب  مشچ  دتفین  ات  مداد  مشچ 
دندیرد نیک  زا  ارم  قرف  نینهآ ، دومع  اب 
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میاسر ّدق  یی ، هلفس  ره  ِرب  مخ  ددرگن  ات 
« هدیلوژ  » يروباشین نایشخب  حرف  نسح  موحرم 

مالسلا هیلع  ساّبع  تساقآ 

ساّبع تساهلکشم ، لفق  دیلک 
ساّبع تسایند ، يهرهش  يدرم  هب 

شفطل ِناوخ  راوخ  هزیر  تّورم ،
ساّبع تسانعم ، تروص و  تّوتف ،

حلاص دبع  ار  یلع  نب  نیسح 
ساّبع تسالوم ، اوسام  رب  یلو 

لد شمارآ  البرک ، تشد  هب 
ساّبع تساربک ، بنیز  يارب 

نّویمشاه رینم  ردب  دوب 
ساّبع تسابیز ، ره  ز  رتابیز ، هک 

لّسوت تسد  شنماد  رب  نزب 
ساّبع تساقآ ، اخس  دوج و  رد  هک 

تسا نینبلا  ّما  يهداز  هچ  رگا 
ساّبع تسارهز  شردام  نکیلو 

« هدیلوژ  » يروباشین نایشخب  حرف  نسح  موحرم 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  مشاه  ینب  رمق  فصو  رد 

مباهتلا رد  یلع  نبا  نیسح  رهب  زا  هکنم 
مبانم بیان  نیرتهب  ار  یگدازآ  بتکم 

مرابک باب  یلع  دشاب  رگ  ملع  رهش  باب 
مباب وچمه  جئاوح  رهش  رب  باب  نیب  بجع  نیا 

نادزی هکناز  نم  رب  داد  تداهش  ریش  مردام 
مباختنا نآرق  مالسا و  يرای  رهب  هدرک 

ردیح هکناز  دزانن  دوخ  هام  هب  وگ  ار  نامسآ 
مباطخ مشاه  ینب  هام  نیمز  يور  رد  هدرک 
مریلد بلاطیبا  نبا  یلع  نوچ  تعاجش  رد 

مبآم یمتخ  يهرفس  راوخ  هزیر  تحاصف  رد 
مرادجات لوسر  تخد  همطاف  ياپ  كاخ 
مبارتوب نامشچ  رون  نینبلا و  ّما  يهداز 
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منیسح يودرا  رالاس  هپس  رادملع و  نم 
مباتفآ شیپ  هّرذ  نوچ  نم  دیشروخ و  دوب  وک 

منیرهاط تیب  لها  ياههمیخ  رادساپ 
مباوخن ناشیرای  رهب  زا  رحس  ات  بش  رس  زک 

ینیسح رهم  رپ  ناماد  زا  تسد  مرادنرب 
مباوج دوخ  فطل  هاگرد  زا  راب  دص  دنک  رگ 

تریغ طرف  زا  یلو  نم ، مناگنشت  بل  یقاس 
مبآ هعرج  کی  يهنشت  رگ  مهدیم  ناج  بل  هنشت 

ار ناگدازآ  هویش  مزاس  هزاوآ  دنلب  ات 
مبالقنا خرس  هاگشناد  لیصحتلا  غراف 

نادزی فطل  زا  یلو  نم  منیسح  قشع  ورهر 
مباش خیش و  يامنهر  یتسرپ  قح  ریسم  رد 
مرادن مغ  نمشد  غیت  زا  ادج  متسد  دوش  رگ 

مباقر کلام  هش  شوگ  رد  هقلح  مالغ  ات 
یکاب هچ  مقرف  دنکشب  را  نینهآ  دومع  اب 

مبارطضا رد  یلع  نبا  نیسح  رهب  زا  کیل 
شیاج هدید  رب  مهد  نمشد  افج  ریت  دنز  رگ 
مباجح ددرگ  نیک  ریت  هنیکس  دزن  رد  هک  ات 

مداش رورسم و  بل  هنشت  ناج  مهد  را  بآ  بل  رب 
مبایماک ملاع  ود  رد  تیالو  ماج  زا  هکنآز 

مزارفرس ارهز  دزن  رشحم  زور  سب  نیا  مرخف 
مباضخ دوخ  نوخ  هب  نم  شنیسح  هار  رد  هکنآز 

ردارب ار  ردارب  متفگ  ور  هچ  زا  یناد  چیه 
مباطخ يدرک  رسپ  دوخ  نابز  اب  ارهز  هکنآز 
یهانگ رحب  قرغتسم  رگ  هدیلوژ »  » روخم مغ 
مباسح زور  قح  دزن  رد  نایعیش  عیفش  نوچ 

يروباشین هدیلوژ  موحرم 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح 

کتزیت يور  زیت  سرف  يا 
کلف تمس  درگ  هب  دسرن  ور 

تسود يوس  ینم  جارعم  فَر  فَر 
تسوپ هب  مجنگن  وا  قشع  هک ز  ور 
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نامز نیا  هدم  بسا  يا  متلجخ 
ناکدوک شطع  يدیدب  هک  دوخ 

هار همین  نیا  رد  بسا  يا  یتّمه 
هاش لافطا  تلجخ  مشکن  ات 

بارتوب رسپ  يا  سرف : تفگ 
باوج تدنمس  کنیا ز  نک  شوگ 

تسین هاش  زُج  هب  زین  نم  دصقم 
تسین هار  رگنب  مزیزع  کیل 

ریت هب  مدننزب  ات  یمد  شاب 
ریزب رس  موشن  مدیما  تسه 
دوش رپ  ارم  ریت  ره  كوان 

دوش رپهش  همه  مسج  هب  عمج 
مرپیم دوش  رایسب  هک  ریت 

مربیم ار  وت  ار و  ملع  کشم و 
دنک یپ  ارم  تساوخ  ودع  هچ  رگ 

دنک یه  ارم  بیغ  زا  يدهاش 
تفگش يا  مورب  هنوگچ  هار 

تفرگ نوخ  ارم  يانیب  يهدید 
ماهداتسا هر و  منیبن  هک  رگ 

ماهداتفا سفن  زک  ناِرب  وت  دوخ 
سانش قح  يا  هک  دومرفب  زاب 
ساره يرادن  هک  ار  تمس  زان 

تسین تسد  ارم  هکنآ  زا  یتّمه 
تسیرگ نوخ  سرف  دومرفب  هک  نیا 

تسینتفگ یسب  هک  رگید  يهلمج 
تسیبن تخد  همطاف  ندمآ 
هاگمزر طسو  یکشم  رداچ 

هاگن نم  زا  درادنرب  دیرگ و 
دنکیم مرک  فطل و  نم  هب  نیبب 

دنکیم مرسپ  ناج ، رسپ  رسپ ،
تسین هداس  همطاف  يور  ندید 

تسین هداب  نیا  زا  تسم  نم  وچ  یسک 
مقرغ قشع  هب  هک  نهآ  وچ  هدید 
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مقرف هب  مه  دومع  هدز  هسوب 
ینیسح نسح  دّیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

داد بقل  ار  وت  حلاص  دبع 
ساّبع البرک  رادملع  يا 
ساّبع الب  ره  نادیم  درم 
ياهمطاف مشچ  رون  نیمجنپ 

ياهمقلع رانک  نیسح  وت 
نویدم وت  نوخ  هب  تعافش  يا 

نوینیسح نیرتینیسح  يا 
نیسح رایتخا  رد  تناج  دوب 

نیسح رای  دوبن  دح  نیا  هب  سک 
دندید یلجنم  وت  لامج  رد 
دندید یلع  ار  وت  نّویمطاف 

وت یتسه  وت  اهتنمیب  قشع 
وت یتسه  وت  البرک  یلع 
دنداد بدا  يهیامرس  وت  هب 

دنداد بقل  ار  وت  حلاص  دبع 
دنزرلیم قلخ  هک  رشحم  زور 

دنزرویم هطبغ  وت  رب  ادهش 
ادج تسد  ادج و  رس  همه  ناو 

ادهش يهراپ  هراپ  رکیپ 
دنریذپن رذع  هک  تمایق  رد 

دنریگیم تسد  وت  ياهتسد 
تساروشاع لادم  تیاه  تسد 
تسارهز تعافش  رب  يدنس 

يدرک افو  زا  هک  یتازجعم 
يدرک البرک  وت  ار  البرک 

نیسح دوب  هتسب  دیما  وت  هب 
نیسح دورس  نیا  هک  ییاج  هب  ات 

يدیشخرد ناگنشت  فص  رد 
يدیشخب تایح  ار  یگنشت 

يدز هلجد  رانک  رد  مدق  ات 
يدز هلجح  قشع  تشد  رد  زاب 
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يدرب ات  بآ  ریز  رد  تسد 
يدروخ ياهعرج  هک  هتفگن  سک 

يدرب ار  تاجن  کُلف  لد 
يدرب ار  تارف  يوربآ 

قیالان تسوت  لضف  رکنم 
قداص ترضح  سرد  دوب  نیا 

تسه هک  هچ  ره  ادخ و  مالس  يا 
تسدیب هش  يا  ساّبع  وت  رب 

وت تیانع  يهنشت  ماهنشت 
وت ترایز  قشاع  مقشاع 
مریمیم هدیشک  نارجه  جنر 

مریمیم هدیدن  ار  البرک 
تسرفب البرک  رطع  نم  رهب 

تسرفب ارم  يهمانرذگ  دوخ 
هد مبآ  وت  ماهنشت  ایقاس !

هد مباوج  ارم  مالس و  نیب 
میوک نیا  مالغ  دّیؤم »  » نم

میوگیمن ناتحدم  زج  هب  هک 
منک راختفا  وت  حیدم  رب 

منک راک  هچ  ارم  ینادب  رگ 
دّیؤم اضر  دّیس 

البرک هام 

نیسح ناتسبد  لفط  میک  نم 
نیسح ناتسب  تحاس  يهزبس 

ادخ نامرف  يهدنب  دوب  وا 
نیسح نامرف  يهدنب  ما  یک  نم 

تمصع لآ  مرحم  ما  یک  نم 
نیسح نافرع  يهبعک  مرُحم 
ادخ راونا  يهنییآ  تسوا 

نیسح نادرگ  هنیآ  ما  یک  نم 
قح تمحر  رد  تسا و  نیسح  وا 

نیسح نابرد  ملضفلاوبا و  نم 
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ما یمشاه  ینب  هام  يهولج 
نیسح نابات  يهرهچ  زا  دوب 

یناراب مرک و  ربا  تسوا 
نیسح ناراب  يهرطق  یکی  نم 

اّما منینب  ّما  رسپ 
نیسح ناسحا  يهدرورپ  تسد 

اّما مدیهش  هنشت  یقاس 
نیسح نامشچ  شدرگ  زا  هدنز 

تسهدومرف ادخ  ریش  مردپ 
نیسح ناج  وت و  ناج  مرسپ !

قدص زا  ردارب  هس  اب  نم  لاح 
نیسح نامرف  هب  میداهن  رس 

نادزی دریذپن  ار  ام  نید 
نیسح نابرق  هب  میدرگن  ات 

مغ یمولظم و  تبرغ و  شطع و 
نیسح نامهم  همه  نیا  دناهدش 

ندز هزین  رس  هب  نآرق  مسر 
نیسح نارود  هب  رییغت  هدرک 

دندز نآرق و  وچ  دوب  شرغصا 
نیسح نآرق  هب  ریت  نایفوک 

مدوب ربکا  هتشک  رس  رب 
نیسح نازوس  يهنیس  دهاش 

عطق دش  متسد  ود  هک  ینآ  زا  دعب 
نیسح نالفط  يراداوه  هب 

تسد میاضعا  همه  دشیم  شاک 
نیسح ناماد  هب  گنچ  منز  ات 

مدوب یبآ  يهعرج  ات  شاک 
نیسح ناشطع  بل  رب  مَسَر  هک 

دنکفایم منت  ربا  نوچ  شاک 
نیسح نایرع  رکیپ  رب  هیاس 

دّیؤم اضر  دّیس 

ساّبع اب  بآ  يوگتفگ 
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مبآ هدرک  وت  بل  غاد  يا 
مبآ شونب  ارم  ساّبع 

مبابک دنک  تشطع  مرُه 
مبارتوب لآ  هدنمرش ز 

ساّبع شورخ  رگج  هب  مراد 
ساّبع شونب  نم  هعرج ز  کی 

مرادن وربآ  مبآ و  نم 
مرارش زا  یهوک  هدش  مجوم 

مراوخریش لفط  هدنمرش ز 
مرارقیب هنیکس  دننام 

ساّبع شوج  هب  ماهدمآ  تخس 
ساّبع شونب  نم  هعرج ز  کی 

نک اونین  تشد  هب  زاجعا 
نک اور  متجاح  روآ و  تسد 

نکاو هدقع  بآ  يهنیس  زا 
نک اود  ار  رحب  لد  مخز 

ساّبع شوپم  رظن  بآ  زا 
ساّبع شونب  نم  هعرج ز  کی 

هراتس ار  بآ  وت  کشا  يا 
هرارش هدش  تسفن  زا  رحب 

هراظن نک  بآ  تبرغ  رب 
هرامه لد  نورد  ونشب ز 

ساّبع شوگ  هب  ارم  دایرف 
ساّبع شونب  نم  هعرج ز  کی 

میوزرآ رآرب  هظحل  کی 
میوربآ دزیرب  راذگم 

میوشن تشتآ  هرهچ ز  رگ 
میوگ هچ  همطاف  خساپ  رد 
ساّبع شود  ممغ ز  رادرب 

ساّبع شونب  نم  هعرج ز  کی 
: بآ اب  ساّبع 

مرارش لد  هب  نزم  بآ  يا 
مرابکشا مشچ  هب  دنگوس 
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مرای لصو  ماج  يهنشت  نم 
مراد راک  هچ  ناور  بآ  اب 

باتیب هچ  رگا  شطع  متفگ ز 
بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 

مبارتوب لآ  یقاس  نم 
مبات هن  فک ، هب  دوب  بآ  هن 

مبابک دنکیم  وت  جاوما 
مبآ تیب  لها  تلجخ  زا 

بآ موش  شطع  زا  رگ  راب  دص 
بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 
تسا باتفآ  تسا و  شطع  مرُه 
تسا بابک  شطع  زا  همه  اهلد 
تسا بابر  يهنیس  لصاح  نوخ 

تسا بآ  طحق  همیخ  هب  هک  سب  زا 
بایان کشا  هدید  هب  هدیدرگ 

بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 
هنیدم لبلب  يهلان  زا 

هنیس هب  رو  هلعش  هدش  مهآ 
هنیکس يهدید  هدش  اقس 

هنیزح نآ  يولگ  هدیکشخ 
باتهم رتدرز ز  دش  شگنر 

بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 
رس اههمیخ  هب  نزب  هظحل  کی 

رگنب هلاس  هس  كرتخد  رب 
رپ دنزیم  هّمع  نماد  رد 

رخآ هک  نیا  زا  مرگج  دزوس 
باریس وت  زا  تشگن  هام  شش 

بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نابز  زا  تباین  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  حدم 

دناهتفگ ناج  سنا و  ماما  ارم 
دناهتفگ نامّزلا  بحاص  يدهم 
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میدهم ادخ  نوخ  رسپ  نم 
میدهم ادهش  نوخ  ثراو 

تسا نم  يوکن  ّدج  ادخ  نوخ 
تسا نم  يومع  ساّبع  ترضح 

تسا مئاد  تمارک  نم  يومع 
تسا مشاه  ینب  هام  نم  يومع 

تسهمه دارم  باب  نم  يومع 
تسهمطاف ود  زیزع  نم  يومع 

دوب رای  ار  نیسح  نم  يومع 
دوب رادملع  اّقس و  یماح و 

تسا تیب  لها  دیما  نم  يومع 
تسا تیب  لها  دیهش  نم  يومع 

تسالو لها  يهلبق  نم  يومع 
تسالبرک شلد  تسا و  تارف  هدید 

تشذگ ایرد  هنشت ز  نم  يومع 
تشذگ ایند  هن ز  ایرد  يهنشت ز 

دش باتیب  رحب  هب  نم  يومع 
دش بآ  شتلاجخ  زا  مه  بآ 

تسهمقلع لگ  غاب  نم  يومع 
تسهمطاف ینب  تاداس  يومع 

تسد تشاد  ندب  هب  ات  نم  يومع 
تسبن ردارب  يرای  مشچ ز 

تساشگلد ششوخ  مان  نم  يومع 
تساشگ لکشم  هشیمه  نم  يومع 
بابک شبلق  هدوب  هک  نم  يومع 

بآ جوم  رد  هدید  هنیکس  سکع 
شیئاقآ همه  اب  نم  يومع 

شیئاّقس هب  هدیلاب  هشیمه 
تیب لها  رد  تسیک  نم  يومع 
تیب لها  رس  تسدیب و  یقاس 

دوب هام  ادهش  رب  نم  يومع 
دوب هللا  یلا  جئاوحلا  باب 

هدز شتسه  هب  اپ  هک  نم  يومع 
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هدز شتسد  هب  هسوب  ادخ  تسد 
تسادخ ات  شزاورپ  نم  يومع 

تسادخان ار  يهاّجنلا  يهنیفس 
وا ربص  رب  مالس  نم  يومع 

وا ربق  رئاز  هتشگ  بآ  هک 
بابک بلق  هب  هدید  نم  يومع 

بآ جاوما  رد  ههام  شش  تروص 
درک زان  مه  بآ  هب  نم  يومع 

درک زاورپ  هتخوس  رگج  اب 
شینارون تروص  نم  يومع 
شیناشیپ نوخ  هدش ز  هتسش 

دوب کشا  يهمشچ  ود  وا  مشچ  ود 
دوب کشم  نامه  شیتسه  مامت 
تخیسگ مه  زا  شلد  دنب  هک  فیح 

تخیر كاخ  رب  شوزرآ  مامت 
دش ریت  فده  شمشچ  هک  فیح 

دش ریشمش  ادج ز  وا  تسد  ود 
لد هتسخ  نآ  مایق  دش  هک  فیح 

لصّتم وا  رخآ  يهدجس  هب 
نینزان نآ  هدجس  تقو  هک  فیح 
نیمز رب  دهن  هک  شدوبن  تسد 

بدا مامت  لیمکت  وت  هب  يا 
بدا ماما  قشع و  ربمیپ 

هتخوس تمغ  حرش  زا  مغ  هک  يا 
هتخورفا شتآ  هدش  بآ 

نیسح رادن  راد و  يا  وت  رهب 
نیع ود  زا  کشرس  تخیر  کلم  ّنج و 

درک هیرگ  ملق  تشگنا و  هحفص و 
درک هیرگ  ملع  ریشمش و  هزین و 

تسد مشچیب و  یقاس  يا  وت  غاد 
تسکش ار  یلع  نبا  نیسح  تشپ 

عمش وچ  میرگب  هک  ات  هدب  کشا 
عمج نیب  رد  تولخ و  رد  وت  رهب 
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ماهتسخ هنگ  راب  زا  ممثیم » »
ماهتسب لد  وت  هب  متسه  هک  هچ  ره 

نیملاع هگن  تیاطع  هب  يا 
نیسحلا برک  فشاک  ای  فشکا 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

نوخ ّجح 

دنتخادرپ نوخ  جح  زا  نایجاح 
دنتخاب رس  همه  رس  يوم  ياج 

دش ساّنلا  ریخ  راثیا  يهظحل 
دش ساّبع  يزابناج  تبون 

تفاتش يریت  نوچ  همیخ  نامک  زا 
تفاکش ار  نمشد  يایرد  يهنیس 

تسکش ار  نمشد  نیدالوپ  ّدس 
تسد تفای  ایرد  بآ  بلق  هب  ات 

دنک يزاّنط  هک  دش  نآ  رب  بآ 
دنک يزاب  شیتسه  اب  ات  تساوخ 

هنشت بل  نآ  درگ  ایرد  جوم 
تشذگ بکرم  ندرگ  زارف  زو 

باکر رب  ار  وا  هتسویپ  دز  هسوب 
بآ بآ  نم  منم  ناشطع  تبل  یک 

مربمغیپ رتخد  رهم  هک  نم 
مرت هنشت  وت  هب  وت  يولگ  زا 

شوپم خر  ایرد  رثوک ز  تبل  يا 
شونب یبآ  یهد  یبآ  نم  هب  ات 

درشف ار  شیاپ  رحب  جوم  هکسب 
درب بآ  ریز  هب  یتسد  دش و  مخ 
درس بآ  يا  دیشکرب  لد  زا  هلان 

درگن نم  درِگ  دوهیب  ردقنیا 
ام تشم  رد  دوب  ایرد  یتسه 

ام تشگنا  رس  زا  دشوج  رحب 
سفن دزوس  میبآیب  زا  هچ  رگ 

سب تسا و  بآ  زا  نتشذگب  نم  بآ 
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تسود ماج  رد  دوب  نم  درس  بآ 
تسوا تسد  رد  ماهنشت  نم  ار  هچنآ 

تسم ماج  نیز  يوش  ات  دیوگ  قشع 
تسد هب  روآ  یگنشت  وج ، مک  بآ 

شونب نم  زا  ياهعرج  ییوگ  دنچ 
شوه هتفر ز  ارچ  رغصا  سرپب  ور 

همطاف لآ  دنناشطع  هکسب 
همه مشچ  رد  هدیکشخ  مه  کشا 

مشتآ دز  ناگنشت  بآ  بآ 
مشکیم دوخ  ییاّقس  زا  تلجخ 

دوبن اقس  نم  مان  لوا  زا  شاک 
دوبن ایرد  نوخ  ارحص  نیا  رد  ای 

بابک لد  شتآ ، هنیس  کشخ و  ماک 
بآ يایرد  زا  دمآ  نوریب  هنشت 

شطع ماج  زا  تفرگب  لد  ماک 
شطع مارحا  بآ  شیپ  تسب 

درک دوجوملا  وه  رد  یناف  شیوخ 
درک دوصقم  يهبعک  يوس  هب  ور 
تسب قشع  فاوط  رهب  رمک  نوچ 

تسد داتفا  شلّوا  فاوط  رد 
شرواد فاطم  رد  مود  فوط 

شرگید تسد  تسود  يادف  دش 
دروخ کشا  ياج  هب  نوخ  موس  رود 

دروخ کشم  رب  دمآ و  نمشد  ریت 
رس كرت  مزع  تشاد  مراچ  رود 

رپس ار  شمشچ  ریت ، شیپ  درک 
نینهآ دومع  اب  مجنپ  رود 

نیمز شقن  شتماق  ورس  تشگ 
زیت غیت  زا  مشش  رود  رد  تشگ 

زیر زیر  هعطق  هعطق  شوضع  وضع 
رارق فک  زا  دوب  هداد  متفه  رود 
رای شوغآ  رد  دید  ار  نتشیوخ 

شرکیپ مخز  مشچ  اپارس  دش 
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شرس يالاب  هب  ار  ارهز  دید 
لوتب شتفگیم  لاح  نابز  اب 

لوبق تّجح  نم  ساّبع  نیرفآ 
تسیرگ نوخ  ایرد  هنشت  بل  نآ  رهب 

تسیرگ نوماه  لد  ارحص  يهدید 
کشم مشچ  نوچمه  هللاراث  مشچ 

کشا تخیر  کشا و  تخیر  کشا و  تخیر 
نک زاب  یمشچ  هتشغآ  نوخ  هب  یک 

نک زان  باوخ  يوگ و  ردارب  کی 
ار وت  تسه  نیمز  زا  مدرک  عمج 

ار وت  تسد  مه  کشم و  مه  ملع  مه 
كاچ كاچ  لگ  نوچ  هتشگ  اپارس  يا 

كاخ يور  رب  نوخ  قرغ  رهپس  يا 
هاگ همیخ  رد  ناور  ورس  يا  وتیب 

هآ هآ  دش  ناگنشت  بآ  بآ 
تمرادرب نیمز  زک  نکمم  تسین 

تمراذگب نانمشد  نایم  ای 
مرح رد  ار  تنت  مدربیم  شاک 

مرتخد يارب  لگ  تسد  ياج 
رس تسدیب و  يهنشت  بل  یقاس 

ربم نالفط  یبآیب  زا  تلجخ 
هدش اوأم  نوخ  يایرد  ار  وت  ات 
هدش اّقس  دوخ  کشا  اب  مرتخد 

غاد داتفه  يهلعش  اب  دوخ  هک  نم 
غارچ زا  دش  رتهدنبات  ماهرهچ 

تسد داتفا  نیک  غیت  زا  ار  وت  ات 
تسکش متشپ  هر و  زا  میاپ  دنام 

شومخ مدنام  دوخ  دایرف  رد  هچ  رگ 
شورخ مگنت  لد  رد  هتشگ  سبح 
نمجنا ره  رد  تسار  موضع  وضع 

نم ساّبع  نم  ساّبع  يهلان 
بآ يایرد  رد  هنشت  ینعی  هعیش 

باسحیب ياهمخز  ینعی  هعیش 
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تسالب مخز  زا  هناخلگ  کی  هعیش 
تسالبرک خرس  يارحص  کی  هعیش 
ادج رس  دنلبرس و  ینعی  هعیش 

ادج رکیپ  زا  ِتسد  ینعی  هعیش 
ادصیب دزوس  عمش  نوچمه  هعیش 

ادف ددرگ  نمجنا  يارب  ات 
تساهتنا ات  ادتبا  زا  رون  هعیش 

تساهر دوخ  زا  دوب  نشور  ات  رون 
رحب هب  لصاو  يهمشچ  نوچمه  هعیش 

رهن رهن  ار  ناگنشت  دشخب  بآ 
راهب حبص  هلال  ینعی  هعیش 

راهن لیل و  رد  هدیچیپ  وا  رطع 
سابل ره  رد  یبن  رضخ  نوچ  هعیش 

سانشان يامنهر  ار  ناهرمگ 
شیوخ تسه  تمحر  ربا  نوچمه  هعیش 

شیوخ تسد  اب  یملاع  رب  هتخیر 
تسیلع لآ  وریپ  اهنت  هعیش 

تسیلع لابند  هیاس  لثم  هعیش 
تسال جارعم  ربمغیپ  کی  هعیش 

تسالبرک ضرا  ّلک  دنورهش 
نیسح اب  تدالو  زا  ینعی  هعیش 
نیسح اب  تداهش  ات  ینعی  هعیش 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  حدم  رد 

منید تشپ  نم  میک  نم  قیاقح  يور  میک  نم 
منید يوزاب  ادخ  زیرنوخ  ریشمش  میک  نم 

منیتسار ماما  زابرس  رادرس و  میک  نم 
منیتسآ رد  یلع  نبا  نیسح  تسد  میک  نم 
منیبملا حتف  افو  روش و  يههبج  رد  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 
منیسح رای  میک  نم  ردیح  دنزرف  میک  نم 
منیسح رادید  قاتشم  یکدوک  زا  میک  نم 
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منیسح رادیرخ  منیریش  ناج  اب  میک  نم 
منیسح راثیا  هاگشناد  داتسا  میک  نم 

منید هار  غارچ  مشاه  ینب  هام  میک  نم 
منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

میافو رهم و  میک  نم  میافص  قدص و  میک  نم 
میاشگ لکشم  میک  نم  مدارملا  باب  میک  نم 
میادخ تسد  یلع  نبا  نیسح  تسد  میک  نم 

میالبرک ياوق  ّلک  هدنامرف  میک  نم 
منیلسرملا ریخ  طبس  ياول  بحاص  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 
ملاثم ردیح  میک  نم  ملاصخ  دمحا  میک  نم 

ملامک رحب  میک  نم  ملالج  هوک  میک  نم 
ملآ ياّقس  میک  نم  نآرق  زابرس  میک  نم 

ملاح روش و  قشع و  راثیا و  البرک  کی  میک  نم 
منیمز هام  میک  نم  منامز  رخف  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 
تداهش درم  میک  نم  تعاجش  ریش  میک  نم 

تدابع دهز و  میک  نم  تدارا  قشع و  میک  نم 
تداعس دجم و  میک  نم  تمارک  فطل و  میک  نم 

تدابع لصا  میک  نم  تیالو  لسن  میک  نم 
منینزان تسد  هدیسوب  یلع  وکنآ  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 
منیسح تشپ  میک  نم  قیاقح  حور  میک  نم 

منیملاع غارچ  مشاه  ینب  هام  میک  نم 
منیع ود  رون  ار  هللا  نیع  راچ  نم  میک  نم 

منیز بیز و  ار  یلع  الوم  نماد  نم  میک  نم 
منیرفآ روش  الو  لها  عمجم  رد  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 
ممامالا نبا  میک  نم  منیسحلا  باب  میک  نم 
ممامت هام  نیمز  رد  مشاه  لآ  رب  میک  نم 
ممالغ ار  ارهز  دنزرف  ادخ  نوخ  میک  نم 
ممایق نوخ و  رکشل  ياورنامرف  میک  نم 
منیبج رهم  ار  قاّشع  يهداّجس  میک  نم 
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منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 
مهاپس اهنت  نت  اب  ار  یلع  نب  نیسح  نم 

مهام صرق  تیالو  سمش  يهمیخ  درگ  هب  نم 
مهانپ ابقع  رد  هچ  ایند  رد  هچ  ار  قیالخ  نم 

مهاج ردق و  ماقم و  رد  نادیهش  زا  رتادف  نم 
منیسپاو زور  هب  مثیم  روای  عیفش و  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  ياثر  رد  لیوط  رحب 

ردنا قمر  اب  مقر و  اب  مشح و  فیـس و  قریب و  ملع و  لبط و  بحاص  يُدب  هک  نادزی ، رهظم  رـسپ  نابوخ ، هش  ریزو  ناتـسبرع و  خرـس  ریش 
اول بحاص  لضفلاابا ، اـفو  اـب  هش  اّقـس . بیاـن و  رگد  شخب و  ناـهج  ریگناـهج و  رادهپـس و  رادـملع و  ساـبع  مشاـه و  ینب  هاـم  وا  بقل 

. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ،
* * *

، نایرب لد  ناشیرپ ، يوم  نانک ، هحون  نانزهنیـس ، ناش  همه  نالفط ، نویـش  زا  رپ  ناغفا و  هلان و  سب  هدش  نابوخ ، ورـسخ  مرح  ردناک  دید 
افو اـب  هش  اـم . يوـلگ  هتفرگب  شتآ  شطع  زک  ناـگتخوس ، بل  هب  یناـسرب  یبآ  يهعرج  دوـش  هچ  ناـج  وـمع  هک  ناباتـش ، ساـّبع  يوـس 

. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ، اول  بحاص  لضفلاابا ،
* * *

وت زا  بجع  سان ، همه  هب  عجـشا  وت  ساّبع ، هک  تفگ  دوخ  هب  تساوخ ، اج  ز  تسار ، شنت  يوم  دشب  ساّبع  دـش و  تریغ  دولآ ز  بضغ 
هش اّیهم . بآ  امنب  وش  ناور  یتسشن و  هدوسآ  بجع  بآ ، یکلف  ریـش  يهرهز  وت  تلوص  زا  دوش  تعاجـش ، يدرم و  همه  نیا  اب  هک  تسا 

. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ، اول  بحاص  لضفلاابا ، افو  اب 
* * *

دب نادوسح  مشچ  زا  رتگنت  وا  يهمشچ  هرز  هدرک  شنت  هب  رصیق ، هب  هنعط  يدز  هک  رفغمز  جات  شرس  هب  ارآ ، لد  ورس  دق  درک  ملع  سپ 
اول بحاص  لضفلاابا ، افو  اب  هش  انیم . دبنگ  لثم  هب  رپسا  کی  شود  رـس  هب  رکیپ ، ود  ورـس ، نایم  هب  سدـنهم  غیت  یکی  تسب  رمک  هب  رتخا ،

. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ،
وچ لاـخ  طـخ و  هوک ، یکی  وچ  رکیپ  هب  هوبنا  رپ  لاـی  مد و  سوواـط  خر و  خرف  کـت و  رـصرص  نسوت  یکی  درک ، نورب  لبطـصا  سپ ز 

. ایرث هب  یتفر  دش و  رک  کلف  شوگ  وا  يههیش  زا  هک  وهآ ،
. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ، اول  بحاص  لضفلاابا ، افو  اب  هش 

* * *
تفگ ناغف  هب  هنیکس ، رازلگ  لگ  هنیدم ، هام  بل  لعل  زا  رتکشخ  يدب  هک  یکـشم  وچ  کشم  یکی  شیوخ ، رگد  شودب  تخیوایب  سپ 

اول بحاص  لضفلاابا ، افو  اب  هش  اـّیهم ، بآ  نم  وت  رهب  منک  لاـحلا  مور  هدرمن  وت  يومع  هکنآز  نزم ، هّجـض  نکم ، هلاـن  اـخا ، تنب  اـی  هک 
. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ،

* * *
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وچ دروآ  هک  هنازرف ، ردام  نآ  زا  تنـسحا  هک  تفگ  نیمالا ، حور  نیز ، يهشرع  يور  درک  ناکم  حور ، کبـس  غرم  یکی  وچ  ردیح  روپ 
افو اب  هش  العا . یلاع  یلع  نوچمه  يدز  رواکت  هب  یه  یه  هرسکی  سرف  شوگ  رـس و  یتشذگ ز  شوناز  ود  هک  ار  يرومان  لد و  ریـش  وت 

. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ، اول  بحاص  لضفلاابا ،
* * *

مکشا نوچ  هک  بآ ، نآ  رب  درک  يرظن  رفـضنغ ، ریـش  نآ  هدمآ ، تایح  بآ  یپ  ز  ردنکـس ، دننام  هدمآ ، تارف  طش  يوس  لیجعت  هب  سپ 
اول بحاـص  لـضفلاابا ، اـفو  اـب  هش  اـهاط ، ترتع  یگنـشت  زا  ربخ  يرادـن  کـیل  ینز ، جوم  بجع  بآ ، يا  هک  دومرفب  جوم  يدزب  یهاـم 

. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ،
* * *

دیزیرگ موق  يا  هک  تفگ  یکی  راّفک ، رکـشل  مه  دیـشاپ ز  دش و  نادیم  يهنحـص  رد  دش و  نالوج  هب  ریـش  نامه  هرعن ، دزب  ریبکت  هب  سپ 
اول بحاص  لضفلاابا ، افو  اب  هش  اّقـس ، هب  بوسنم  هدش  ردفـص ، ردـیح  رـسپ  دـشاب  مشاه و  ینب  هام  شبقل  نَتمَُهت ، هبرقلاوبا ، تسا  نیا  هک 

. لضفلاابا یتأ  له  رون  لضفلاابا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ،
* * *

بآ يا  رخآ  هدومنب ، شغ  شطع  ز  هدوسرفب ، شهام  خر  هنیدـم ، رازلگ  لـگ  هنیکـس ، تسین ، تربخ  اـما  يوریم ، بجع  بآ ، ياهچ  ز 
هدش مغ  نیا  زا  هدیدمغ  یقوش )  ) دبا هب  ات  يوش ، دولآ  لگ  هک  یهلا  مولظم ، دّیـس  نامه  مورحم ، وت  دش ز  شرـسپ  اّما  همطاف  هیرهم  ییوت 

. لضفلاوبا یتأ  له  رون  لضفلاوبا ، اخس  ندعم  لضفلاابا ، اول  بحاص  لضفلاوبا ، افو  اب  هش  ادیش ، هناوید و 
* * *

یناهفصا یقوش »  » موحرم

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  هام  یلع  نب  ساّبع  ترضح  یسامح  لیوط  رحب 

ناطلـس يهداز  یلی ، نادـیم  سراف  یلد ، ریـش  سرف  راوس  هّکی  نیهم ، فصو  نیزح ، فاّصو »  » هدزمغ نابز ، درو  ناـج ، لد و  زا  دـنکیم 
رادهپـس ریم و  الب ، برک و  يهکرعم  فص  ریـش  الب ، نادـیم  ردفـص  افو ، نادیهـش ز  ياّقـس  مشاه و  ینب  هام  یلع ، ساّبع  ترـضح  یلو ،

رینم راسخر  هب  تسا ، ریش  وچ  مزر  هگ  تسا ، ریزو  مزب  هگ  تسا ، ریـشم  راک  ره  هب  تسا ، ریهظ  رای و  اج  همه  ار  نابل  هنـشت  هش  هک  ردارب ،
تخارفارب و لاب  نوچ  تخات و  نورب  مزع  سرف  نوچ  ودع  راکیپ  هب  هک  وکین ، تردـق  یهز  وزاب و  تّوق  یهز  تسا ، ریلد  راکیپ  هب  تسا ،

نیمز يور  رگا  هک  يریلد  تخادنیب ، فان  نیمز  واگ  شطخس  لوه  ز  تخاب ، دوخ  هرهَز  کلف  ریش  شبضغ  مهس  ز  تخآ ، یمه  ریشمش 
، دنزیرب رهز  وا  يهرعن  کی  ز  دنزیرگ ، هلمج  وا  هلمح  کی  راکیپ ز  هب  دنزیتسب ، شلادج  رهب  دهد و  رد  مه  هب  تشپ  دوش و  رکشل  هرسکی 

رئاط درپ  نادیم و  درم ز  دمر  ناریش و  هرهز ز  درب  نادرگ و  هدرگ  دپط  راّفک ، هب  هلمح  دنک  رهق  زا  دروآ  نورب  رابررش  غیت  رگا  هک  يریما 
تّوق و نآ  زا  دنزیرگ  دنـسارهب و  شبرـض ، همدـص  زا  همه  شبرح ، فص  زا  نالی  ناریلد و  مادـنا  رد  هشعر  دـتف  ناودـع و  رـس  زا  شوه 

. ار افو  طرش  رس ، هب  درب  دح  هچ  هب  ات  الب  برک و  فص  هب  ردارب  رهب  رگنب ، تکوش 
* * *

سکیب دب  هک  راوخنوخ ، يداو  نآ  رد  راّرک ، ردیح  رگج  رورس  راتخم ، دمحا  لد  مارآ  هشوگرگج و  راییب ، يهنشت  هش  لاح  نوچ  دید 
رکشل رگد  يوسکی  ز  راکفا ، هتـسخ و  همه  راز ، بل و  هنـشت  همه  راهطا ، ترتع  زج  هب  رامیب ، دباع  زج  هب  راکددم ، هن  رای و  هن  راییب و  و 

ورف رابررـش ، هآ  دیـشک  رازآ ، لد  شیک و  متـس  راّدـغ ، هشیپافج و  راّرج ، رتسگ و  متـس  راوخنوخ  رفاک و  همه  رارـشا ، يهقرف  همه  راّفک ،
زا میتی  ّرد  نوچ  دمآ و  اون  هب  لبلب  وچ  هدرپارس  ناتسلگ  ز  ردارب ، رازلگ  لگ  هنیکس  هاگان  هک  رابنوخ ، يهدید  زا  وچ  کشا  خر  هب  تخیر 
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شبل لـعل  شطع  ز  باـتهم ، تریغ و  شخر  باـتیب ، هنـشت و  شبل  بآ ، یهت ز  کـشم  یکی  تسد  يور  هب  دـش ، نوریب  همیخ  فدـص 
هداز بسن  هب  یهانپ ، تشپ و  ار  همه  یهاج ، هبتر و  کلف  ییادـخ ، ریـش  رـسپ  یهاپـس ، ياّقـس  وت  رادافو ، ّمع  يا  هک  تفگ  وا  هب  کـشخ 
نابل هنشت  ینک  باریس  يرآ و  بآ  هعرج  مرح ، رهب  مرک ، هار  زا  ینک  یهاگن ، رهم  زا  نم  هب  رگ  دوش  هچ  یهام ، تریغ  بسح  هب  یهاش ،

. ار ابع  لآ  مرح 
* * *

نیا دینشب  تعاجش ، نادیم  لی  تداهش ، رحب  کمس  تّورم ، جرد  رهگ  تّوتف ، جرب  رمق  تّمه ، هشیب  دسا  تریغ ، می  گنهن  لضفلاابا  وچ 
ورف کشم ، وا  زا  تفرگب  دمآ و  شورخ  هب  ناّرغ  مغیض  نوچ  دمآ و  شوج  هب  راّخز ، مزُلق  یکی  وچ  تّما ، عفاش  رسپ  زیزع  لفط  زا  نخس 

شرگ هک  يدنمـس  هب  دز ، یه  دز و  بکرم  هب  گـناب  یکی  نیز و  ربز  رب  نیکم  تشگ و  نیرَع  كانبـضغ ، ریـش  ناـنچ  كارتـف ، هب  تسب 
ود هب  دـنامن ، چـیه  ناهج  هک  دـناسر  زاب  شرگد  ناهج  هب  دـناهجب ، ناکما  يهطیح  زا  شاهظحل  کی  هب  هک  دـهاوخ  دزاس و  نانع  تسس 

. دندیرب شیوخ  زا  عمط  دندیمر ، ریـش  نآ  تلوص  زا  هپـس  نالی  ناریلد و  دروآ  نتخات  ودع  هب  رفنـضغ  وچ  روالد ، ریم  رف ، تکوش و  دص 
ار ز دوخ  هک  بآ  دوبر  کشا ، ناور  درک  خر  هب  کشم ، نآ  زا  درک  رپ  دمآ و  تارف  طش  يوس  لضفلاابا  دندیدن ، گرم  زج  هب  هراچ  هر 

همه رپیب ، ریاط  نوچ  همه  ردارب ، لافطا  يهنشت  بل  ز  رثوک ، یقاس  رـسپ  میرح  لها  یگنـشت  زا  شدمآ  دایب  هاگانب  باریـس ، دزاس  شطع 
، دیشوکب دیشورخب و  مغیض  وچ  دیشوجب و  زاب  می  وچ  دیشونن ، بآ  نآ  زا  چیه  رگنب  روالد ، ریش  نآ  يدرمناوج  هب  رطـضم ، هتـسخ و  لد 
هب هک  دـیایب  دادـما ، تبون  دوب  زورما  هله  رـصرص ، وچ  یقرب و  وچ  هک  رفوکن ، بسا  يا  وت  هک  رواکت ، هب  اـتفگ  دـمآ و  نورب  هلجد  نآ  زا 

دادیب هر  زا  اغد ، دعس  رسپ  هاگان  هک  زیمهم  هدز  بکرم  هب  نیا و  تفگ  يزاس  اورماک  ارم  داش ، ارم  داشان  رطاخ  ینک  داب ، زا  يرذگب  کت 
نادرگ و همه  رخآ  هن  دـیراین ، بات  ارچ  دیـسارهب  اهنت ، نت  کی  زا  هچ  ز  اپارـس ، هدنـسرت  تریغیب  يهقرف  يا  هک  دروآرب  گـناب  اـفج ، و 

هاش نآ  رب  هار  رس  دیریگب  دینارب ، هناریلد  دیناودب ، اهسرف  دینانـس ، غیت و  هحلـسا و  اب  همه  یمامت  دینامز ، ناریلد  دیناهج ، ناعاجـش  دینالی ،
نت کی  یلو  تسا ، ریظن  لثم  الب  تسا ، ریلد  تسدربز و  تسا ، ریـش  همه  مریگ  هکرعم  نیا  رد  ساّبع  هن  تسد ، وا  رب  دیبای  هک  تسدربز ،

، تسیچ زا  یگراچیب  تشحو و  نیا  رم  تسین ، شندـش  ربارب  يارای  هرهز و  ناترگ  ایرد ، هب  هرطق  دـنک  هچ  اـجیه ، فص  ناـیم  تساـهنت ،
وچ بآ  دروخ  ناج و  درب  دیراذگن ، دشاب  هک  هلیح  ره  هب  دیرآ ، ردـب  شیاپ  ز  دـیرابب ، ریت  وا  رب  هراب  کی  هب  دـیراین ، باترا  شندـیگنجب 

، جوم دنز  هک  ایرد  وچ  دندیود ، هاش  نآ  بناج  هپس  بالیس ، وچ  دندیشک ، زاب  نانع  دندینش ، فرح  نیا  دوخ  رادرـس  ز  راّدغ ، رکـشل  نآ 
زا دوخ  نادـیم و  هب  تخاتیم  هنت  کی  یمه  ناودـع و  یهوبنا  لضفلاابا ز  دـیلانن  ناـکیپ و  شراـب  وا  رب  دـیرابب  جوف ، ره  لـیخ و ز  ره  ز 

، تخادنیب تسار  يوس  شتـسد ز  هک  تخآ ، نانچ  غیت  وا  رب  تخات ، نورب  هاگ  نیمک  ینیعل ز  هاگان  هک  تخاس ، یمه  هتـشپ  ناش  هتـشک 
نادـند و هب  کشم  تفرگ  رابررـش ، غیت  وا  پچ  تسد  هب  راقنم ، هب  هنال  يوس  هناد  درب  لاـب  کـی  هب  هک  یغرم  وچ  ساـّبع ، ترـضح  یلو 
شـشوک و زا  رنه  باکر  هب  هش  ادج ، تخاس  شپچ  تسد  انز ، لآ  زا  رگد  ینیعل  هاگان  هب  هک  ناتفخ ، نشوج و  هرز و  ناودع ، دـیردب ز 
، باب لد  مارآ  تجهب و  دوب  هک  هنیکـس  باتیب ، كدوک  رب  بآ ، دربب  دیاش  هک  رورـسم ، مّرخ و  وا  دـب  رود ، دوخ  رب  زا  اغد  نانیعل  درکان 

نیمز هب  نیز  ربز  زا  نید  هش  يرازب  يراوس و  بات  رگد  درواین  بآ ، دـش  هتخیر  ورف  کشم ، نآ  رب  درک  اهر  ریت  اـفق  ییاـغد ز  هاـگان  هک 
مداشان و رطاخ  ینک  داش  نیـسپزاب  مدب  رگ  دوش  هچ  ردارب ، ناج  يا  هک  دیرازب ، دیلانب و  هرابکی  هب  تسـش و  ناج  تسد ز  نوگن ، تشگ 
ات ایب  تسد ، منت  هداتف ز  ریت ، هگ  جامآ  ماهدید  دوب  هک  ینیبب  ریشمش ، تبرض  زا  هدش  قش  مرس  هک  ییآ ، نم  تقو  رـس  مدای و  ینک  رهم  زا 

. ار الب  برک و  هش  رادملع  لضفلاابا ، ياهَملَا  فاّصو »  » هدزمغ وگم  تسد ، زا  دور  تصرف  هک  تسه ، یقمر  ردنا  نت  هب  مزونه  هک 
یناشاک یلگدیب  فاصو »  » اضردّمحم ّالم  موحرم 

اروشاع ناتسبیرغ 
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باهتلا تشد  دابآ  بارس  رد 
باتفآ زوس  هنیس  غیتس  رد 

شطع دولآ  شتآ  بیهل  رد 
شطع دوس  کمن  کشخ و  بل  اب 

قشع ياروشاع  ناتسبیرغ  رد 
قشع يایرد  لحاس  رانک  رد 

دوب بآ  لالز  دوب و  یگنشت 
دوب باتیب  شطع  زوس  زا  تناج 

بآ کشم و  تارف و  دوب و  یگنشت 
بآ کشا و  نایم  يدوب  رو  هطوغ 

دوب هدیکشخ  تبل  يدوب و  هنشت 
دوب هدید  ار  یگنشت  نیا  همقلع 

وت ياپ  ریز  هداتفا  نامسآ 
وت ياهبل  يهنشت  یّتح  بآ 
وربآ دوب و  بآ  تمشچ  شیپ 

ور شیپ  تناگنشت  بل  يهرهچ 
بآ بآ  دزیم  دایرف  همقلع 
باوجیب وت  بل  زا  بآ  شهاوخ 
وت تام  ایرد  ایرد و  بل  رب 

وت تاهیه » هلّذلا و  انم   » تام
سب دوب و  ایرد  گنس  مه  تا ، هنیس 

سب دوب و  اّقس  مان  وت  روخ  رد 
فرش نادیم  درم  هناگی  يا 

فرش ناویا  شخب  ییانشور 
ياهدرک يرادساپ  ار  فرش  وت 

ياهدرک يرایبآ  ار  اههلال 
دوب وت  رای  قح  يدوب و  قح  رای 

دوب وت  رادید  قاتشم  وت  رای 
ياهداد ناج  دوخ  ناناج  هر  رد 

ياهداد ناناج  هب  ار  نیریش  ناج 
دش زاغآ  وت  يوس  زا  ات  قشع 

دش زاورپ  رپ  وت  ياهتسد 
وت يالاو  تّمه  رب  ابحرم 
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وت يالاپ  نوخ  مشچ  يادف  ناج 
ناهج رد  یقاس  هچ  ره  تیادف  يا 

ناهج رد  یقاب  وت  یناف ، نارگید 
وت ناتسم  ام  یقاس و  وت  تسد 

وت ناتسد  زا  دشوجیم  تفرعم 
میتخومآ تفرعم  تمارم  زا 

میتخوس تریغ  ام ز  يداد ، وت  ناج 
یحلصم نایلیلج  مساقلاوبا 

ءادهش رهپس  باتهم 

لضفلاوبا تسیک ؟ افو  ناک  افو  لها  يا 
لضفلاوبا تسیک ؟ ادهش  هاش  رکشلرس 

دیشخرد قشع  قفا  رد  شخر  هک  یهام 
لضفلاوبا تسیک ؟ یحُض  سمش  زا  رتهدنبات 

جئاوحلا باب  دوب  هک  ییاشگ  هدقع  نآ 
لضفلاوبا تسیک ؟ اود  درد  ره  هب  تسوا  زو 

شیالو مد ز  دنز  هک  ینابز  هب  مزان 
لضفلاوبا تسیک ؟ افو  صالخا و  يهنییآ 

حلاص يهدنب  قح ، يهدنبای  هدنیوج و 
لضفلاوبا تسیک ؟ اعد  تاجانم و  سونأم 
داد بدا  ریش  نینب  ّما  ارو  هک  یلفط 

لضفلاوبا تسیک ؟ ابُدا  سالک  داتسا 
ناضیرم ضارما  هب  هک  یبیبط  هربخ  نآ 

لضفلاوبا تسیک ؟ افش  هداد  یهگن  کی  اب 
تسا رینم  سمش  یلع  نب  نیسح  دنیوگ 

لضفلاوبا تسیک ؟ ادهش  رهپس  باتهم 
تفرگن و نمشد  همان ز  ناما  هک  يدرم 

لضفلاوبا تسیک ؟ اغد  رمش  نهد  رب  دز 
رگید رد  رب  وا  رد  زا  دیورن  زگره 

لضفلاوبا تسیک ؟ اطع  هک  سک  نآ  دنک  ار  ام 
تداهش نادیم  هب  هک  يدیشر  رادرس 

لضفلاوبا تسیک ؟ ادج  هتشگ  ندب  شتسد ز 
یناجنز یمالک 
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وت ناشطع  همه  ملاع 

ساّبع ترضح  ای  وت  ناسحا  لئاس  لد 
ساّبع ترضح  ای  وت  ناناج  يهتشک  ناج 

دیشروخ مشاه و  ینب  هام  تبقل  دشاب 
ساّبع ترضح  ای  وت  نادرگ  هنیآ  تسه 
نودرگ مجنا و  هم و  رهم و  دوب  هدنمرش 
ساّبع ترضح  ای  وت  ناشخرد  يور  زا 

اّما یهّللا ، لامج  رادید  يهنشت  وت 
ساّبع ترضح  ای  وت  ناشطع  همه  ملاع 

دیوگ دیوج و  ار  وت  ياپ  زا  دتف  سک  ره 
ساّبع ترضح  ای  وت  ناماد  نم و  تسد 

توالت ماگنه  هب  کشر ، درب  دوواد 
ساّبع ترضح  ای  وت  نآرق  يهمغن  رب 

دنراد همه  ناتسبرع  قارع و  تاماش و 
ساّبع ترضح  ای  وت  نأش  زا  هرطاخ  شوخ 

ار ناهج  رارحا  لد  هدومن  ریخست 
ساّبع ترضح  ای  وت  ناوارف  راثیا 

نسحا بدا  لها  همه  یتسب  وت  هک  يدهع 
ساّبع ترضح  ای  وت  نامیپ  هب  دنتفگ ،
زور نآ  يدش  ینیسح  نیئآ  ِینابرق 
ساّبع ترضح  ای  وت  نابرق  همه  اهناج 

یناجنز یمالک 

برکلا فشاک  ای 

جئاوحلا باب  ای  باداش  لگ 
جئاوحلا باب  ای  بایان  ّرُد 

جئاوحلا باب  ای  باتهم  تخُر 
جئاوحلا باب  ای  باتیب  منم 
جئاوحلا باب  ای  بابرا  ییوت 

جئاوحلا باب  ای  بادرگ ، نیا  رد 
جئاوحلا باب  ای  بایرد  ارم 

لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  لضفلاوبا –  امیس  کلم 
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تیادگ نیکسم  ِنم  الوم و  وت 
تیادف مناج  نارم  رد  زا  ارم 

تیاپ كاخ  مسوبب  هد  تزاجا 
تیارس تلود  رب  يور  مداهن 
تیاشگ لکشم  يهجنپ  يادف 

تیالتبم راک  اشگب ز  هرگ 
تیانشآ متسه  هناگیب ، مَِین 

لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  لضفلاوبا –  الوم  ارم 
ینید رادمچرپ  رادرس و  نآ  وت 

ینینبلا ّما  يهدید  غورف 
ینینمؤملاریما غاب  لگ 

ینیقیلا قح  بتکم  نیعم 
ینیبم نآرق  نابرق  نآ  وت 

ینیمز رد  دوخ  ینابرد و  کلم 
ینیما وت  ینیسح  رادملع 

لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  لضفلاوبا –  اّقس  ارو 
هدیمح فاصوا  هب  اراد  يا  وت 

هدیقع هار  رد  هداد  ناج  يا  وت 
هدید رون  ار  یضترم  ّیلع 
هدیپس اهیهایس  وت  زا  دوش 
هدیرب تسد  دنکیم  تمایق 

هدیسر بل  رب  ام  ناج  نک ، رظن 
هدیمخ نارای  تماق  تغاد  ز 

لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  لضفلاوبا –  امرف  مرک 
ار تنتفر  نادیم  وچ  مرآ  دای  هب 

ار تنتفر  نادنخ  گرم  يوس  هب 
ار تنتفر  ناوخانث  مچرپ  فک  هب 

ار تنتفر  نامارخ  ناوخانث و 
ار تنتفر  ناشطع  بآ ، طش  هب 
ار تنتفر  ناناج  يوس  اجنآ  زا 

ار تنتفر  ناتسین  زا  همیخ  هب 
لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  لضفلاوبا –  او  میوگب 

تمایق زور  همطاف  تسد  هب 
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تعافش بابسا  وت  تسد  دُوب 
تواخس اب  يا  ام  تسد  زا  ریگب 

تنأش هب  هتفگ  نیدجاّسلارخف  هک 
تلالج ار  میومع  هداد  ادخ 

تقبس يوگ  نادیهش  زا  وا  درب 
تریغ ناک  يا  نادواج  يدنام  وت 

لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  لضفلاوبا –  اروشاع  هب 
یتاجن یتشک  نابیتشک  وت 

یتانئاک رخف  نابیتشپ  وت 
یتالکشم عیمج  لّالح  وت 

یتارف ناشطع  وت  میوگ  رگا 
یتایح بآ  دوخ  وت  متفگ ، طلغ 

یتافتلا تنارکون  رب  امن 
یتارب مریگ  منزیم  رد  نیا  نم 

لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  لضفلاوبا –  اضما  نکب 
تسود يا  مریگلد  یلد ، روآ  تسدب 

تسود يا  مریس  تهام  يوریب  ناج  ز 
تسود يا  مریثأت  سفن  ره  رد  ییوت 

تسود يا  مریز  رب  ربَز  زا  نکفیم 
تسود يا  مریصقت  زا  رذگب  ملولم ،
تسود يا  مریقحت  دسح  لها  دننک 

تسود يا  مریمیم  مترهش ، یمالک » »
لضفلاوبا ای  لضفلاوبا  لضفلاوبا –  اشگب  هرگ 

یناجنز یمالک 

جئاوحلا باب 

منز رد  بشما  هک  منآ  رس  رب 
منز رپ  ناناج  يوک  میرح  رد 

نم لابقا  ریاط  يا  یتّمه 
نم لامآ  يهبعک  يوس  هب  ور 

نک زاورپ  متّزع  يامه  يا 
نک زان  کئالم  رب  سرطف  وچمه 

دوشگ دهاوخ  رد  قوشعم  نآ  بشما 
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دوشگ دهاوخ  رگد  راب  ام  هب  رد 
تسوا باتیب  لد  هک  ربلد  نآ  تسیک 

تسوا باب  جئاوحلا  باب  وا ، تسیک 
تسابرلد شناقشاع  زا  وا  مان 

تساشگ لکشم  وا  تسد  شیادف  ناج 
تسا روآ  مان  نامه  وا  يرآ  يرآ 

تسا ردیح  روپ  ساّبع  ترضح 
تفرگیم مچرپ  هک  یتسد  نآ  مزان 

تفرگیم مدآ  دالوا  زا  تسد 
دینش دیاب  ایلوا  زا  ثیدح  نیا 

دینش دیاب  ابُعلا  نیز  زا  شحدم 
تساود يدرد  ره  هب  شیوکین  مان 

تسابع لآ  يهنشت  بل  یقاس 
تسیلجنم اهلد  هب  شنسح  يهولج 

تسیلع نب  نیسح  رادملع  وا 
درک راثیا  دوخ  يالوم  هر  رد 

درک راث  راثن  وا  مودق  رب 
ناحتما هاگ  دوب و  تّمه  زور 
ناحتما هار  هب  ینابرق  تشگ 

تشاد تسمرس  نآ  رس  رب  تلصو  قوش 
تشاد تسد  رد  ملع  شود و  رب  کشم 

تفرگ تصخر  نافراع  ماما  زا 
تفرگ تقبس  نایتوهال  زا  تفر و 

بیغ ناج ز  شوگ  دینشب  یعجرا 
بیر ّکشیب و  دش  رای  رهم  وحم 

موریم ناج  نداد  رهب  تفگ 
موریم نادیم  هب  منادیم  درم 

زارفرس مدرگ  هک  یفطل  ادخ  يا 
زامن رهب  موریم  یّلصم  رب 

بآ رپ  منامشچ  ّیلاخ و  نم  کشم 
بالقنا زور  ساّسح  تعاس 

دیشک مهاوخ  رس  هب  تدحو  رغاس 
دیشک مهاوخ  رپ  هللا  ءاقل  ات 
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بآ هب  ارحص  نیا  رد  متسد  دسر  رگ 
بابر لاح  رب  درک  مهاوخ  هیرگ 
دومن نآرق  ورهر  نآ  عادو  سپ 
دومن ناغفا  هلان و  یپ  زا  ترتع 

درک ریش  نوچ  یشّرغ  هنشت  رای 
درک ریخست  ار  بآ  یشورخ  اب 

بدا زا  دیسر و  ایرد  بل  رب 
بل بآ  رب  دزن  ناشطع  یقاس 
درک میلعت  افو  سرد  ار  سفن 
درک میظعت  وا  راثیا  رب  رضخ 

دش رورسم  دوخ  دنایرگ و  ار  شرع 
دش رود  ایرد  ناشطع ز  بل  اب 

نیما رومأم  همیخ  رب  دوریم 
نیمک شهار  رس  رب  نمشد  هدرک 

باقع يا  باتشب  تفگیم  بل  ریز 
بارتوب شیپ  هب  نک  مدنلبرس 

دوب شیوخ  دهع  يافیا  یپ  وا 
دوب شیوشت  رد  درمان  نمشد 

نورب دش  یلخن  تشپ  زا  ناهگان 
نونج لاح  اب  زیرنوخ  یسکان 

ار ریشمش  دز  درب و  الاب  تسد 
ار ریش  تسد  تخادنا  نیمز  رب 

یناجنز یمالک 

حلاص دبع 

لضفلاوبا تسارآ  لد  هام  افو  جرب  رب 
لضفلاوبا تساتکی  رهوگ  افص  جرد  رد 
ّالوت نیئآ  يهنیئآ  شوخ  هچ  هب  هب 

لضفلاوبا تساوقت  يدازآ و  رهظم  هو 
تفوطع نامیا و  يدرمناوج و  يامیس 
لضفلاوبا تسایرد  هفطاع  تفرعم و  رد 

تسود الو  لها  اب  نمشد و  قح  نمشد  اب 
لضفلاوبا تساّربت  ّالوت و  قادصم 
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وگ قح  هشیپ و  قح  دصقم و  قح  کلسم و  قح 
لضفلاوبا تساجنآ  دوب  قح  زا  نخس  اج  ره 

تریغ يرادافو و  ناماد  يهدرورپ 
لضفلاوبا تسانعم  تروص و  افص  مان  رب 

نامیپ یپ  دوخ  نانکش  نامیپ  يهناگیب 
لضفلاوبا تساقنع  وچ  تاساوم  فاق  رد 

ینیسح هللا  نم  رصن  ملع  بحاص 
لضفلاوبا تساجیه  يهصرع  نز  ریشمش 

ردقنارگ يالال  ؤلؤل  نیقی  رحب  رد 
لضفلاوبا تسادیش  قشاع  نیسح  رهب  زا 

لعل نینچ  هب  ناریح  همه  هنامز  فاّرص 
لضفلاوبا تسالاو  هبترم  تلزنم و  رد 

تفگیم دزیم و  نیسح  شیپ  بدا  يوناز 
لضفلاوبا تسالوم  رکون  قح  هب  دنگوس 

دنکفا رظن  نوچ  یلع  دالیم ، مد  يو  رب 
لضفلاوبا تسابیز  هچ  دومرف  هسوب و  دز 

تخیر رصب  شکشا ز  یهآ و  دیشک  هاگان 
لضفلاوبا تساضعالا  صقان  رگم  دنتفگ 

دای الب  برک و  ارم  هداتفا  هن ، دومرف 
لضفلاوبا تساّقس  همطاف  ینب  هب  منیب 

« یمالک  » زادنیب گنچ  وا  نماد  رب 
لضفلاوبا تساقآ  دنک ، تباوج  هک  اشاح 

یناجنز یمالک 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  تعفر 

تسا لضفلاوبا  تعلط  افو  مزب  يافص 
تسا لضفلاوبا  تیأر  بدا  کلم  هوکش 

ریبکت بل  هب  مچرپ و  فک  هب  کشم و  شود  هب 
تسا لضفلاوبا  تیصخش  صخاش  ناشن و 

تنا یسفنب  لوق  هثداح  زور  هب 
تسا لضفلاوبا  تّزع  تلزنم و  لیلد 

قشع رتفد  هب  ناوخب  ار  شتفرعم  ثیدح 
تسا لضفلاوبا  تمسق  ناهج  ود  تداعس 
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درک در  ناسچ  ار  همان  ناما  هک  ياهدینش 
تسا لضفلاوبا  تحاس  زا  يرب  یگدرب  هک 

زیخاتسر زور  داّجس ، ترضح  تفگب 
تسا لضفلاوبا  تعفر  ناگمه  زا  عیفر 

وا رب  دنربیم  هطبغ  ادهش  یمامت 
تسا لضفلاوبا  تلود  زا  بجع  رد  سوفن 

دنناوخ شجئاوحلا  باب  همه  نایناهج 
تسا لضفلاوبا  ترهش  وا  ییاشگ  هرگ 

ورس هچ  هوک و  هچ  یگدازآ  تماقتسا و  هب 
تسا لضفلاوبا  تماق  مدق و  زا  تلاجخ 

مرادملع نآ  نامالغ  هلمج  مالغ 
تسا لضفلاوبا  تمدخ  رد  همه  يرورس  هک 

وا بتکم  نیمداخ  يا  نم  ناتدورد ز 
تسا لضفلاوبا  تئیه  ناتتئیه  مان  هک 
راّوز مّمصم و  ناریا  مهرد و  قارع 

تسا لضفلاوبا  توعد  رظتنم  هتسشن ،
یناجنز یمالک 

ردیح يهنیئآ 

دیسانش رتهب  ارم  ملضفلاوبا 
دیسانش ربمغیپ  زابرس  ارم 

تسین یتشآ  لطاب  قح و  نایم 
دیسانش رواد  همکحم  رد  ارم 
مراعش ینید  نع  ّینا  یماُحا 

دیسانش روای  دبا  ات  منید  هب 
دوب وگتسار  رذوب  دومرف  یبن 

دیسانش رذوب  زا  رتقداص  ارم 
تسا لوسر  نسُح  يهنییآ  نیسح 

دیسانش ردیح  يهنییآ  ارم 
مالسا رالاسهپس  يودرا  هب 

دیسانش رتشا  کلام  نوچ  ارم 
دیسانش هزمح  زا  مک  مفاصوا  هن 
دیسانش رفعج  زا  مک  ملالجا  هن 
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تمصع لآ  نادناخ  رد  ارم 
دیسانش ربکا  یلع  ناج  ومع 

منیسحلادبع یلو  ملضفلاوبا 
دیسانش رکون  ارم  رورس  ارو 

مناوزاب رب  هدز  هسوب  یلع 
دیسانش رورپرنه  ریش  ارم 

تسا قشع  حور  نید و  نکر  تیالو 
دیسانش رهوگ  نیا  ردق  ار  ادخ 

هللاُدَی روپ  مَهَِّلل  عیطم 
دیسانش ربلد  يهناخ  ار  ملد 

یناجنز یمالک 
ِینیمَی اوُُمتعَطَق  نِا  ِهللا  َو 
مقشع راثناج  مساّبع و 
مقشع رایرهش  ینابرق 

متسرپ قح  هنشت ، یقاس  نم 
متسم تسم  قشع  يهداب  زا 

متسد هنارک  نیا  رد  هداتفا 
مقشع راقواب  رگشلرس 

منید رای  هدارا  نهآ  نم 
منینهآ دومع  ریز  رد 

منیبج رد  دوجس  راثآ 
مقشع رادمان  يهدنب  نم 
ردیح راگدای  مساّبع و 
رکشل ریما  افو  گنهرس 

ربمیپ بتکم  ینابرق 
مقشع راختفا  رپ  زابناج 

ریش افو  زا  منینب  ّما  داد 
ریش منم  تفرعم  يهشیب  رد 

ریشمش ین ز  ریش  هب  هشیدنا 
مقشع راوسکت  هکرعم  رد 

مبورکلا فشاک  مساّبع و 
مبولق رد  هتفهن  ِرون  نوچ 

مبورغیب عولط  قادصم 
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مقشع رادم  رد  مدیشروخ و 
بتکم گرمشیپ  مساّبع و 

بّرقم البرک  دهاش  اب 
بنیز نامرآ  هب  دنگوس 

مقشع راسکاخ  يهدنب  نم 
مریزو ار  هاش  مساّبع و 
مریسا شتّبحم  دیق  رد 

مریت وچ  نانمشد  يهدید  رب 
مقشع راعش  قح  ربنامرف 

مدربن سراف  مساّبع و 
مدرمدار گنج  يهنحص  رد 

مدرگن نارگمتس  میلست 
مقشع راقفلاوذ  وچ  هدنّرب 

ینیمک رد  هک  اغد  مصخ  يا 
ینیمز رد  وت  مَیِشرع و  نم 

ینیمی اومتعطق  هک  مریگ 
مقشع رابتعا  ماهدنز  نم 
مسان ناسراف  عجشا  نم 

مساپس رد  هدجس  هب  هداتفا 
مسارهیمن نید  نمشد  زا 

مقشع راد  هب  الط  رومأم و 
یناجنز یمالک  هللا  یلو 

!؟ تسا هداتفا  اجک 

؟ تسا هداتفا  اپ  يورس ز  همقلع ، رانک  رد 
؟ تسا هداتفا  ابع ، لآ  نشلگ  زا  یلگ  ای 

هآ روش و  اب  اونین ، هاگمزر  ياضف  رد 
تسهداتفا اخا  ای  كردا  زوسناج  يهلان 

نیمز رب  ار  دوخ  دنکفا  نیز  ردص  زا  ناهگان ،
تسهداتفا ادج  نآرق  زا  هللا  مسب  دید ،

نید ناطلس  نآ  دمآ  مقلع ، رهن  رانک  ات 
تسهداتفا اول  بحاص  نیمز ، كاخ  رب  دید 

دیشکرب یهآ  تفرگب و  رمک  رب  ار  دوخ  تسد 
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تسهداتفا ات  ود  ترجه ، مغ  زا  متُشپ  تفگ 
« همّالع  » ینارهت همّالع 

! دنامن يزیچ 

(52  ) نیتأشن رد  یتّمه  بحاص  تسین 
نیسح زا  دعب  ار  ساّبع  مدقمه ،

تسلا هاش  نآ  ّيراداوه  رد 
تسد ود  ار  وا  دوب ، تسد  کی  ار  هلمج 

وا زا  نانیبادخ  تشپ  يوق ، نآ 
وا زا  نانیدیب  لاح  شّوشم ، نآ  و 

دهع نوراه  ار ، دیحوت  ِیسوم 
دهج هب  رتلماک  هلمج  نادیرم ، زا 

لیلد ُدب  ار ، قح  هار  نابلاط 
لیلج هاش  رب  هلمج  يامنهر 

بآ دیحوت ، طش  زا  یتفرگیم 
باتش اب  يدناسریم  ار  ناگنشت 

وزا راک  بآ  دوب ، ار  ناقشاع 
وزا رازاب  قنور  ار ، ناورهر 

نوخ رپ ز  ِمشچ  هب  اروشاع ، زور 
نورب نوچ  طش ، زا  دمآ  شود  رب  کشم 

رپسهر ناماک ، هنشت  يوس  هب  دش 
رپس دش  ار ، الب  ناراب  ریت 

زیت ریت  يو  رب  دیراب  ورف  سب 
زیر کشا  وا ، تلاح  رب  دش  کشم 

کشم مشچ  يو  رب  تخیر  نادنچ  کشا 
کشا دش ز  یلاخ  کشم ، مشچ  هک  ات 

باوث ناماک  هنشت  تمایق ، ات 
بآ کشم ، نآ  يهمشچ  زا  دنروخیم 

رس هب  رس  نافیرح  شبآ ، يهنشت 
رتهنشت نافیرح ، عومجم  دوخ ز 

تخیر كاپ  ّقلعت  بآ  نیمز ، رب 
تخیر كاخ  نآ ، رس  رب  نّیعت  زو 

دناشف یتسه  زا  تسد  ار ، شیتسه 
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دنامن يزیچ  نایم ، ردنا  نیسح  زج 
« ناّمع  » یناماس ناّمع  هللا  رون 

مالسلا هیلع  ساّبع  ءادهّشلا  ُرَدب 
!؟ ساپ تتفگ  هک  ربص  رب  تردق ، نیدب  وت  اهاش 

ساّبع نیک ، تصخر  رب  تفر  ردارب  دزن  نوچ 
سایلا رضخ و  نوچ  دص  باریس ، تفَک  يا ز  تفگ 

ساملا مرگج  ردنا  لافطا ، یگنشت  زا 
سانشن قح  يهقرف  نیز  بآ ، مهاوخ  هک  تس  تقو 

!؟ جاّوم وس ، ود  طش ز  نیو  ناشطع ، وت  هدنز و  نم 
تسهداتفا مرح  ردناک  دایرف ، نیا  رب  شوگ  ِهد 

تسهداتفا مرا  ردنا  (، 53  ) نارین ررش  ییوگ 
تسهداتفا من  ِكاخ  رب  لد ، زوس  لفط ز  کی 

تسهداتفا ( 54  ) می هب  شکشا  ز  دنزرف ، مغ  نز ز  کی 
تسهداتفا مَلع  فک  ( 55  ) زن رکیپ ، زا  نم  تسد  هن 

!؟) 56  ) جالعتسا یپ  ردنا  بسا ، منارن  هچ  زا  سپ 
میناملسم زین  ام  مدرم ! يا  هک : هرعن  دز 
مینادزی يهدنب  ام  دیمالسا ، رکنم  رگ 

مینامهم دراو و  ام  دینادزی ، نمشد  رو 
میناگورگ هچ  زا  ام  دینامهم ، هجنر ز  رگ 

؟ میناشطع هچ  رخآ ز  میناگورگ ، هک  نآ  رو ز 
! جاتیب امش  هاش  يو  تختیب ! امش  ریم  يا 

يراّهق نسوت  نوچ  دنکفا  تارف  هب  هگ  نآ 
يرای دنک  شیب  ات  بآ ، دشون  هک  تساوخیم 

!؟ يرادافو مسر  وک  ساّبع ! يا  دوخ  هب  اتفگ 
!؟ يراز شطعلا و  رد  لافطا  يروخ و  بآ  وت 

يرابکبس لصا  دید  ندرب ، نارگ  گشم  سپ 
جاب هتفرگ  مصخ  زا  بسا ، هش  يوس  تخیگنا 

تسار تسد  هب  غیت  دز  شنیئآ  جک  هاگان ،
تسارآ لادج  نییآ  کشم ، پچ  يوس  تفرگب 

تساک رگ  يدوخ  شمسج ز  دوزفا ، ادخ  شناج ز 
تساوخیم یلو  داتفا ، زین  نت  زا  شپچ  تسد 

تساجرب شنت  هب  رس  ات  بآ ، دناسر  همیخ  رب 
جاوما شلد  هب  نوخ  زو  کشم ، نادند  هب  تفرگب 
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دناریم یسرف  وا  زاب  نت ، شگندخ  تخود  رب 
دناوخیم زجر  زین  وا  زغم ، شدومع  تفشآ 

دناّرپ اوه  هب  نادرُگ  نیز ، زا  باکر  كون  اب 
دناشفا نیمز  هب  شبآ  يرادنامک ، هاگان 

دنام اجنامه  سأی  زو  ار ، ردارب  دناوخ  سپ 
جارعم یتهج ، زا  دوب  اجنآ  رگم  هک  ین  ین 

تسشنب نیک  بکرم  رب  تساخرب ، لد  هتفیش  هش ،
تسویپ وا ، بناج  ات  تتسگب  هپس  فص ز  دص 

تسپ ییاج  هب  هداتفا  الاب ، یهس  هک  شدید 
! تسد هن  رس ، هن  ياپ ، هن  تشپ ، هن  ور ، هن  هنیس ، هن 

تسکشب ملا  متشپ ز  خرچ ! يا  نونک  هک  اتفگ 
(! 57  ) جاکنک منک  هک  اب  ای  لد ؟ مراذگ  هک  رب  ناه 

داتفا تسکش  وت ، زا  رود  ام  رب  فجن ! هاش  يا 
داتفا تسه  هب  تسین  سب  تخیمآ ، دهش  هب  رهز  سب 

داتفا تسد  هک ز  نآ  ات  ساّبع ، ادهّشلاردب 
داتفا تسپ  هب  جوا  زا  نوحیج )  ) ارعّشلا جات 

داتفا تسلا  دهع  زا  لد  رد  مأوت  رهم  نیا 
جاع زا  (، 59  ) ضایب وچ  دَنام  کشم  زا  ( 58  ) داوس هک  دیاب 

« نوحیج  » يدزی نوحیج  دّمحم  ازریم 

یقاس ياهوزرآ 

مریگب رگیزاب  خرچ  زا  لد  داد  مراد ، تسود 
مریگب رپ  تداهش  جوا  ات  هدنخ  رپ  یبل  اب 

مشاب دیحوت  بتکم  يادف  ناج  مراد ، تسود 
مریگب ربمغیپ  تسد  زا  راختفا  ناشن  ات 

يزابکاپ زور  قشع ، باکر  رد  مراد ، تسود 
مریگب َرت  مشچ  ود  اب  میوس ، هب  دیآ  رگا  ریت 

نیسای رازلگ  شطع  زا  دزوسن  ات  مراد ، تسود 
مریگب رپ  لاب و  ریز  ار ، بل  هنشت  ياههچنغ 

دیاش هک  ایرد  لد  رد  ار  یگنشت  مراد ، تسود 
مریگب رثوک  یقاس  زا  تایح  بآ  رغاس 

اجنآ هک  ار  تداهش  خرس  يهلجح  مراد ، تسود 
مریگب ربکا  اب  سنُا  مدنبب ، مساق  اب  دهع 
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ار نینبلا  ّمُا  شوخ  توص  مونشب  مراد ، تسود 
مریگب ردام  نماد  نادنمدرد  هآ  وچمه 

نم نتفر  زا  شلد  بنیز  دنکشن  مراد ، تسود 
مریگب رهاوخ  نابرهم  نیا  زا  لد  يریبدت  هچ  اب 

تماهش راثیا و  حور  يا  نیسح ! يا  مراد ، تسود 
مریگب رب  رد  ار  وت  نم  يریگب ، رب  رد  ارم  وت 

اپ زا  مداتفا  همقلع ، رانک  نوچ  مراد ، تسود 
مریگب رس  زا  یگدنز  دیایب ، ارهز  مرس  رب 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دّمحم 

مالسلا هیلع  ساَّبَعلا  َیِّمَع  هللا  َمِحَر 

تآرم یلع  يا  تعلط ، یبن  يا 
تافص نیسح  يا  تلصخ ، نسح  يا 

تسه یتسه و  لامج  یتوکلم 
تاکَلَم هولج  وت  نیبج  رد 

نینب ّمُا  تسا ، همطاف  تردام 
تانب ریخ  تسا ، بنیز  ترهاوخ 

توهبم دش  وت  يهولج  زا  قشع 
تام دش  تا  شنیرفآ  زا  لقع 
اشاح وت ، لامک  فصو  نم و 

تاهیه وت ، لالج  حرش  نم و 
دورد بیرفلد ، نسُح  يا  وت  رب 

تاولص یمشاه ، هام  يا  وت  رب 
تسادخ رحب  قیرغ  وت  نوچ  هک  ره 

تاجن کُلف  يادخان  دوشیم 
دشن قشع  دیپسور  سک  چیه 

تابث ربص و  ناحتما  رد  وت  نوچ 
يدروآ زور  هب  اهبش  هچ  وت 
تاجاحلا یضاق  تاجانم  رد 

افص یعس و  تشد  رادملع  يا 
تافرع يداو  هب  نک  متوعد 

شیوخ تیانع  نمرخ  زا  نم  هب 
تاکز مسر  هب  نک  هیده  ياهشوخ 
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زاین يور  مدمآ ز  تیوس  هب 
تارب يوب  هب  مدمآ  ترب  هب 

اّما ماهدیدن  ار  البرک 
تارف ّطش  تسا  نم  کشا  جوم 

سانشن نخس  يهیامیب  ِنَم 
تاجُزم تعاضب  اب  وگب  وت 

ساّنلا ریخ  تفگ  هک  میوگب  هچ 
ساّبَعلا َیِّمَع  هللا  َمِحَر 

ادخ بیبح  يا  وت  لامج  هب 
ادج هدید  تسا و  قشاع  ادج  لد 

تسیراج يداهج و  درمریش 
ادخ نوخ  وت ، هشیر  گر و  رد 

درک لّدبم  تا  يدیشروخ  یعس 
يدُه رون  هب  ار  رفک  تملظ 

زگره یتشآ ، ملظ  اب  وت و 
ادبا انتعا ، ملاظ  رب  وت و 

قشع يداو  هب  وت  بات  بت و  زا 
ادص هب  هدمآ  روط  رجش 

رحس غرم  وچ  تردام  بش  همه 
« اَدلَو او   » هب دوب  ّمنرتم 

هللاراث تسوت  مشچ  رد  مشچ 
دوخ آ هب  ياهظحل  اشگب و  هدید 

دنکن ادخ  تمغ ، راب  ریز 
ادهّشلادّیس تشپ  دنکشب 

یسک يادف  دش  وت  كاپ  ناج 
« اِدف َنیَملاعلا  ُحُور  َُهل   » هک
نیسح بالقنا  هار  رد  وت  نوچ 
ادَا درکن  یسک  ار  دوخ  نیِد 
دنرب کشر  زیختسر  فص  رد 

ادهش وت  لالج  هوکش و  هب 
تشهب نایدانم  بل  رب  هدنخ 
ادن دنهد  ار  وت  ناقشاع 

نایوجادخ يا  دیئایب  هک 
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ادَعُس هلالس  هانپ  رد 
زور نآ  تهگرد  كاخ  موش  رگ 

ادخ بیبح  يا  وت  ماقم  رد 
ساّنلا ریخ  تفگ  هک  میوگب  هچ 

ساّبَعلا َیِّمَع  هللا  َمِحَر 
يدرک او  هک  ياهظحل  نآ  زا  مشچ 

يدرک اج  هدید  هار  زا  لد  رد 
« مهیدیا قوف  هللا  دی   » هب
يدرک اهبلق  ریخست  وت  هک 
اضر ناتسآ  رب  يداهن  رس 

يدرک ات  ود  ار  میلست  تشپ 
دوب ّالا »  » توبث وت  فده 

يدرک ال »  » یفن هک  ینآ  زا  دعب 
نیسح هب ، دوخ  نوخ  ياضما  هب  وت 

يدرک ادتقا  يدرپس و  لد 
ار وا  سّدقم  ياپ  كاخ 
يدرک ایتوت  مشچ و  يهمرس 

یتفگ قح  قیرط  رد  رس  كرت 
يدرک ادخ  هار  رد  ناج  لذب 

دوبن قشع  روش و  تشد  البرک 
يدرک البرک  وت  ار ، البرک 

قشع تّمه  هب  رحس  میسن  نوچ 
يدرک او  قلخ  راک  زا  هرگ 
ار تیالو  زا  هناگیب  لد 

يدرک انشآ  دوخ  هاگن  اب 
دیشروخ همیخ  درِگ  رب  هک  يا 

يدرک ام  ناج  حور و  رد  هناخ 
فطل همه  نیا  ساپ  اب  متفگش  رد 

يدرک ابرلد  رهم  يا  وت  هک 
ساّنلا ریخ  تفگ  هک  میوگب  هچ 

ساّبَعلا َیِّمَع  هللا  َمِحَر 
ام يهنارت  تمغ ، دورس  يا 
ام يهنارکیب  رحب  وت  قشع 
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ددرگیم هک  رحس  میسن  نیا 
ام يهناخ  ماب  هب  وتسرپ  نوچ 

دروآ ناغمرا  وت  میرح  زا 
ام يهناتسآ  رب  لگ  نمچ  کی 

دیهش نادهاش  دننیبب  ات 
ام يهناوج  زا  رون  شیور 

دیکچ هلال  خرس  ماج  رد  هک  سب 
ام يهناد  هناد  کشا  رهوگ 

دیور نیمز  زا  هلال  اجک  ره 
ام يهناشن  شلد  غاد  تسه 

مرحمان نارواب  بش  هچ  رگ 
ام يهناسف  زا  دنا  تفگش  رد 

زاورپ نامسآ  میباقع و  ام 
ام يهنایشآ  تسا  قشع  جوا 

تسام هویش  نیسح  مارم  ات 
ام يهنامز  نامز  ِرود  تسه 

اروشاع زور  روش  دنکیم 
ام يهنابش  تولخ  رد  هولج 

نیسح رازم  هشوگ  شش  ریغ 
ام يهناخ  راگن  شقن  تسین 

میبلطیم بیبح  لاصو  ام 
ام يهناهب  البرک  هبعک و 

رپرپ لگ  نمچ  کی  زا  وت  اب 
ام يهناش  هب  رس  دنداهن  هک 

ساّنلا ریخ  تفگ  هک  میوگب  هچ 
ساّبَعلا َیِّمَع  هللا  َمِحَر 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دّمحم 

دیشر رادملع 

ساّبع ینکیم  زاوآ  مه  قشع  هب  ارم 
ساّبع ینکیم  زاس  اون  وچ  اونین  هب 

يرادرب هدرپ  راثیا  تیاهن  رد  وت 
ساّبع ینکیم  زار  يهنیآ  يور  ز 
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مشچ يهراشا  کی  هب  ار  ادخ  تشهب  ِرَد 
ساّبع ینکیم  زاب  لگ  هلال و  يور  هب 

دیهش نادهاش  دنعمج  هک  ماقم  نآ  رد 
ساّبع ینکیم  زان  دوخ  يراثناج  هب 
يرادملع توسک  رد  هک  قشع  هب  مسق 

ساّبع ینکیم  زارفارس  وت  ار  نیسح 
لاح همه  رد  تسوت  بوبحم  رطاخ  دنسپ 

ساّبع ینکیم  زاربا  وت  هک  یتّبحم 
یشوپیم بآ  زا  مشچ  شطع  لامک  رد  وت 

ساّبع ینکیم  زاورپ  هفطاع  جوا  هب 
تسا نیا  اومتعَطَق » نِا   » يهمزمز يادف 

ساّبع ینکیم  زاغآ  وت  هک  ياهنارت 
انعم نامسآ  تفه  يهمه  تعسو  هب 

ساّبع ینکیم  زابناج  يهژاو  راثن 
وت ندید  باجح  دش  نوخ  هدرپ  هچ  رگا 

ساّبع ینکیم  زاجعا  مه  هتسب  مشچ  هب 
زونه هک  مسق  تنت  زا  ادج  ياهتسد  هب 

ساّبع ینکیم  زاب  ناهج  راک  هرگ ز 
تفگیم نرتسن  لوق  زا  لزغ  نیا  رد  قفش 

ساّبع ینکیم  زادرپ  هیفاق  وت  ارم 
( قفش  ) هدازروفغ داوج  دّمحم 

مالسلا هیلع  ( 60  ) لضفلاابا تسا  قشع 

لضفلاابا تسهدرب  همه  زا  لد  هک  دنتفگ 
لضفلاابا تسد ، زا  رس و  زا  تشذگ  قشع ، رد 

تماهش راثیا و  يزابناج و  يهوسا  يا 
لضفلاابا تسه ، اج  همه  تمان  هزاوآ و 

لضفلاابا تسا  قشع 
شومارف درک  دوخ ، یتسه  زا  دش و  قشاع 
لضفلاابا تسویپ ، وت  نارای  هب  هک  سک  ره 

يدوب هک  بآ ، زا  يدمآ  نورب  هنشت  بل 
لضفلاابا تسمرس ، شوخرس و  الب  ماج  زا 

لضفلاابا تسا  قشع 
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تقیقح هب  اّما  ترس ، زا  تشذگ  بآ  رگ 
لضفلاابا تسکشن ، وت  نامیپ  يهنامیپ 

تمشچ يوس  دمآرد  زاورپ  هب  هک  يریت 
لضفلاابا تسب ، ار  وت  ناگژم  يهزاریش 

لضفلاابا تسا  قشع 
كّربتم نآرق ، يهیآ  نوچ  وت  تسد  يا 

لضفلاابا تسا ، ماما  راچ  هگ  هسوب  نیا 
بنیز يهدید  زا  يدش  ناهنپ  هک  هام  يا 

لضفلاابا تسشنب ، وت  نیلاب  رس  ارهز 
لضفلاابا تسا  قشع 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دّمحم 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  ياثر  رد  شتآ  يایرد 

؟ دمآ رس  رب  ار  وت  رخآ  هچ  ردارب !
! دمآرد اپ  زا  وت ، دنلب  ِورس  هک 

ار تّدق  لاثم  یبوط  لخن  دش  هچ 
؟ دمآ رب  گرب و  خاشیب و  هرابکی ، هک 

ار یمشاه  ینب  هام  هک  منادن 
؟ دمآ رتخادب  موق  نیا  زا  رس  رب  هچ 

ار مدق  فاق  ياقنع  هک  اغیرد !
دمآ رپ  لاب و  هب  فلاخم  گندخ 

یتسرپاتکی دش ز  ادج  یتسد  ود 
دمآ رهوگ  ره  شقن  رگتروص  هک 

دش ادج  تواخس ، طیحم  زا  یفک 
دمآ رتمک  یفک ، زا  وا  رد  مزلق  هک 

ایرد بآ  ز  یلد ، ایرد  هک  اغیرد 
! دمآ رگخا  زا  رپ  ینورد  اب  نورب ،

یلعل کشخ  يهنادکی  ّرد  بجع 
دمآ َرت  مشچ  ود  اب  نورب ، ایرد  ز 

شتآ يایرد  دوب ، شطع  زوس  ز 
دمآ رثوک  يهمشچرس  هک  یناهد 

« رقتفم  » یناهفصا يورغ  نیسح  دّمحم  خیش  همّالع 
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! دش مک  هزین  ود  وا ، تماق  زا 

دنبلد يور  قشع  يهنشت  يا 
دنویپب ناقشاع  هب  زیخرب و 

نک وشتسش  رهم ، يراج  رد 
نک وضو  دوخ  نوخ  ز  هاگ ، نآ  و 

ییآرد رفس  نیرد  هک  اپ ، نآ  ز 
ییآ رتکبس  یهد ، تسد  رگ 

نک افو  يهلبق  بناج  ور ،
نک البرک  هب  يرفس  لد ، اب 

كاپ يهدید  هاگن  هب  رگنب 
كاخ يهدیپت  نوخ  هب  ِدیشروخ 

نوگلگ كاخ  هب  افو  داتفا 
نوخ رد  هداتف  نیمز  هب  نآرق 

لئاضفلاوبا یلع ، سابع 
لزنم هدرک  قشع  هناخ  رد 

نامیا غاب  دنلب  ورس  يا  )
! ناسحا راسخاش  يرُمق  يو 

يداهناو شیوخ  ز  هک ، یتسد 
يداد تسود  هار  هب  هک ، یناج 
تس ییافواب  تخرد  خاش  نآ 
تس ییایربک  غاب  يهویم  نیو 

یتخس هاگ  هب  نیرتبوخ  يا 
یتخبروش رهش  هب  هرهش  يا 

بآ یهد  ناگنشت  هب  هک  یتفر 
باریس قشع  بآ  زا  یتشگ  دوخ 

دروآ بل  ات  تارف  یبآ ز 
دروآرب نیشتآ  لد  زا  هآ 

تخیر ورف  نیمغ  فک  بآ ز  نآ 
تخیمآ يو  اب  هدید  ود  بآ  زو 

هدیمخ مغ  راب  تساخرب ز 
هدیسر شطع  زا  شبل  رب  ناج 

باتیب دوب  تسشن و  بسا  رب 
بآ ندناسر  ِورگ  رد  لد 
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دروخ َِهبوُر  ود  یکی  هاگان 
دُربیم بآ  ریش ، هک  دندید 

دش ادج  نت  ادخ ز  ناتسد  )
دش ات  ود  يردیح  تماق  نآو 

ناج نوچ  ریزگان  هب  تفرگب 
نادند هب  دوخ  شود  کشم ز  نآ 

دش مخ  کشم  يور  هب  هاگ  نآ  و 
! دش مک  هزین  ود  وا ، تماق  زو 

تخاتیم دوبن و  شندب  رد  ناج !
تخاسیم هزین  رازه  ِمخز  اب 

هتسشن لگ  هب  وا  نت  نوخ  زا 
هتسب ریت  نآ ز  رب  راخ  دص 

تسد دش  تسد  رگ ز  هک  داشلد ،
تسه ناکدوک  يارب  شیبآ 

هاتوک طاشن  نیا  لگ ، رمع  نوچ 
! هآ دیردرب ، کشم  دمآ و  ریت 

! درک اهچ  وا  میوگ  هچ  هظحل ، نیا 
! درک اههمیخ  هب  یهگن  اهنت ،

ریگ َرب  هب  ارم  نونک  گرم ! يا  )
ریگ رس  نونک ز  مدش ، تسد  زا 

شهاگن نوخ  بآ و  رب  تفگیم و 
شهآ بل  رب  هتفت  يهنیس  زو 

تخیمآ یمرب  بآ  هبانوخ و 
تخیریم كاخ  هب  ندب ، کشم و  زو 
هام نآ  دیمخ  نیمز  يوس  نوچ 

هارمه دوب ، توکلم  شرع و 
لئاضفوب داتفن  اهنت 

لیام تانئاک  يهّفک  دش 
دش رمقیب  هنامز  جرب  مه ،

دش ردپیب  قشع  تلصخ  مه 
دناوخ ارف  ار  شیوخ  یقاس  قح 

دنام یگنشت  هنامز ، ماک  رب 
تشادرب هک  یفک  نآ  ترسح  رد  )
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تشاذگب دنکف و  ورف  بآ و  زا 
گنچ فک و  نآ  دای  هب  جوم ، ره 
گنس ره  هب  ار ، شیوخ  رس  دبوک 

تسوپاکت رد  دور و  بل  رب  فک 
تسوا یپ  رد  هدنور ، بآ  ره 
دیآرب هدراچ  بش  هم ، نوچ 
دیآ رتارف  نامگ  هب  ایرد ،

(61  ) لطاب لایخ  لِِهب  رحب ! يا 
!؟ لئاضفوب اجک و  هام  نیا 
ییآ رترب  ماگ  هس  ود  مریگ ،
!؟ ییایربک میرح  ّدح  وک 

يدورامرگ يوسوم  یلع 

قشع هگاشامت  همقلع 

نک میایرد  هتخوسلد ، يهرطق  ماهرطق 
نک میارآ  لد  رهم  رفس  مه  ماهّرذ 

شخب مرادید  تصخر  مأوت ، يور  قشاع 
نک میایحا  یفطل و  مأوت ، قشع  هتشک 

شیپ رد  ایرد  یپ و  رد  نابل  هنشت  هلان 
نک میاّلست  زیگنارب و  هلعش  شطع  يا 
ابجع تشیپ  هب  هتفخ  نم  ییاپ و  رس  وت 

نک میامیس  كاپ ز  ارَم  ِمرش  قرع 
میوزاب رس و  مشچ و  زا  دکچیم  نوخ  جوم 

نک میادیپ  رذگب و  نوخ  هلجد  لد  رد 
تیور منیبب  ار و  تمدق  مسوبب  ات 

نک میاهبل  نامشچ و ز  كاپ ز  نوخ  كاخ و 
دراد اشامت  تسدیب  قشاع  تلاح 

نک میاشامت  يآ و  قشع  هگاشامت  رد 
زاونب مه  ار  هتخوسلد  ِنَم  تداهش ! يا 

نک میاّیهم  رادید ، تّذل  مرب  ات 
! ایب ساّبع  هک : هداتسا  همطاف  تردام 

نک میارهز  ییاریذپ  فطل و  لباق 
دّیؤم اضر  دّیس 
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تاجاح يهلبق 

ام تاجاح  يهلبق  تمرح  يا 
ام تاجانم  حیبست و  وت  دای 

یملاع همه  نادیهش  جات 
یمشاه ینب  هام  یلع  تسد 

وت يارالد  يور  اجک ، هام 
؟ وت يانعر  تماق  اجک ، ورس 

باتفآ زا  رتهدنشخرد  هام 
بارتوب نت  ناج و  وت  علطم 
قشع رالاس  هلفاق  مدقمه 

قشع رادملع  قاّشع و  یقاس 
نیسح هاپس  رالاس  رورس و 

نیسح هار  هب  تسد  رس و  هداد 
ماما نبا  خا و  ماما و  ّمع 
مالّسلا هیلع  ساّبع  ترضح 
هتخاس نوگن  رفک  ملع  يا 

هتخارفارب مالسا  مچرپ 
تسافو قشع و  بتکم  وت ، بتکم 
تسافص قدص و  وت  يابفلا  سرد 

هتخوس هدش  بآ  هدش  عمش 
هتخومآ بدا  ار  بدا  حور 

تام تسوت  بدا  زا  تارف  بآ 
تارف مشچ  هب  کشا  دنز  جوم 
وا ناشطع  بل  نیسح و  دای 

وا نالفط  هدیکشخ  بل  نآو 
بآ جوم  زا  يدمآ  نورب  هنشت 
! بابک تیارب  بآ  رگج  يا 

تساضترم تردپ  رثوک  یقاس 
تسالب برک و  ییاّقس  وت  راک 

شود هب  تتایح ، بآ  زا  رپ  کشم 
شون هعرج  تفک  تقیقح ز  لفط 

نیتأشن رد  وت  يالاو  هگرد 
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نیسح باب  تمحر و  رد  تسه 
راچد دش  یمغ  يدرد و  هب  هک  ره 

راب هس  یس و  دصکی و  رگا  دیوگ 
نیملاع رد  هتخارفا  ملع  يا 

« نیَسُحلا برَک  َفِشاک  ای  فِشِکا  »
یهد شباوج  فطل  مرک و  زا 

یهد شبآ  هدمآ ، رگا  هنشت 
دناهدید ار  وت  هک  یماما  راچ 

دناهدیسوب وت  ریگ  ملع  تسد 
رهگ الاو  ردام  يُدب  لفط 

ردپ سدق  تحاس  ات  تدرب ،
دید وت  تسد  وچ  دنوادخ ، مشچ 
دیکچ شمشچ  کشا ز  دز و  هسوب 

افج رهز  هب  هتشغآ  بل  اب 
یبتجم هدز ، وت  تسد  هب  هسوب 

نید هاش  الب  برک و  رد  وچ  دید 
نیمز يور  هب  هداتفا  وت  تسد 

شا هدید  يور  تشاذگب  دش و  مخ 
شا هدیکشخ  بل  اب  دزب  هسوب 

كاپ تسد  نآ  مه  داّجس  ترضح 
كاخ ریز  ناهن  درک  دز و  هسوب 

نیقرشم زا  هتخیمآ  مه  هب  دش 
نیسح عاعش  لضفلاابا و  رون 

رس تشپ  یمدق  تدالو  تقو 
رتشیپ یمدق  تداهش  تقو 

تنت ناج و  رس و  يادف  هب  يا 
تنتفر ندمآ و  بدا  نیو 

ناج کلم  هش  هک  سب  نیا  وت  حدم 
نامز ماما  نادیهش و  هاش 

داژن الاو  رهوگ  وت  هب  تفگ 
! داب وت  يادف  هب  ردارب  ناج 

يدزی یضایر  یلع  دّمحم  دّیس  موحرم 

بآ ترسح 
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ساّبع هتسکشلد  یقاس  يا 
ساّبع هتسخ  بآ  ترسح  رد 

وت تریغ  يادف  ساّبع 
وت تّمه  کلف ز  تسا  تام 

ردیح روهظ  يهنیآ  يا 
ردیح رون  تسوت  يهرهچ  رد 

يدناشن اپ  ارم ز  یتفر و 
يدناشن مرح  لد  هب  تغاد 

داتفا مراهب  زا  رگد  قنور 
داتفا مراک  هب  هرگ  یتفر و 
مدید هدیرد  ار  وت  مشچ  ات 

مدید هدیهش  کی  خر  نآ  رد 
تسا بیجع  تاهتسکش  يوربا 

تسا بیرغ  تردارب  وت  دعب 
وت يهتسکش  نیک  يوزاب ز 
وت يهتسشن  نوخ  هب  ناگژم 

هنیدم هم  ینخس  دراد 
هنیکس خر  زا  لجخ  یتسه 

هراشا اب  وت  هگن  هدنام 
هراپ کشم  يوس  هب  ساّبع 

مماک هنشت  ریما  وت  دعب 
ممایخ رد  ساره  هداتفا 

شاب ددم  ام  يارب  زیخرب 
شاب دس  وت  اههمیخ  تراغ  رب 

زارفیب ملع  رگد  رابکی 
زاب مردارب ، ناوخب  ساّبع 
دشاب هراوهاگ  هب  هک  یلفط 
دشاب هراپ  شولگ  وت  زا  دعب 

تراسج رگد  دوش  زاغآ 
تراسا مبنیز  يزور  دش 

نم مردارب  يا  وت  نونمم 
نم مربیمن  مرح  وت  مسج 
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دنامب همقلع  هب  وت  مسج 
دنامب همطاف  وت  يولهپ 

يردیح داوج 
* * * * *

( یعابر  ) ردام تناما 

دنامیم مرت  مشچ  رد  وت  ریوصت 
دنامیم مرح  لها  لد  هب  تغاد 

دنک هعیش  تعافش  ازج  زور  ات 
دنامیم مردام  دزن  وت  ناتسد 

يدمحا رای  قداص 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  مشاه  ینب  رینم  رمق  تداهش 

دیسر مشاه  ینب  رب  تبون  هک  نوچ 
دیشر ساّبع  گنج  زاس  تخاس 

نیسح رادملع  ّرس و  مرحم 
(62  ) نیتأشن رد  ملع  يرادافو  رد 

هام دیشروخ و  ثلاث  ( 63  ) تحابص رد 
هایس بش  نوچ  وا  میب  زا  مصخ  زور 

ودع ناج  شتآ  ( 64  ) ردیح داز 
ودب دنام  یمه  هّچب  ار  ریش 
یفطصم راگدای  تعاجش ، رد 

اضر تسد  اضق  مکح  رب  هداد 
هاش تصخر ز  ودع  گنج  رد  تساوخ 

هاپس رادملع  ياک  شهاش  تفگ 
رازراک رد  نوگن  ددرگ  ملع  نوچ 

(65  ) راطفنا يو ، زا  دبای  رکشل  راک 
ملد نابوخ  هش  يا  تسا  گنت  تفگ 

ملکشم سپ  نیا  زا  دشاب  یگدنز 
ار ریگلد  نم  ناهرب ، سفق  نیز 

ار ریش  دشاب  ریجنز  یک  هب  ات 
باطتسم ( 66  ) ویدخ يا  یناد  وت  دوخ 

باب هدرورپ ، یمه  مزورما  رهب 
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وت ناج  يادف  ناج ، نیا  منک ، هک 
وت نادرگالب  مشاب ، الب  رد 
یگدنب رد  اور  اهاش  نیبم  نیه ،

یگدنمرش وا ، يور  زا  مرب  هک 
ریزگ تراک ، نیز  تسین  نوچ  هش  تفگ ،

ریگتسد ار ، ناگداتفا  اپ  نیا ز 
بلط نک  یبآ  راذگب و  نیک  گنج و 

بل کشخ  ناگدرسفا  نیا  رهب 
لیبس یبآ  نکب  ار  ناماک  هنشت 

لیلس ار ، رثوک  ّیقاس  ياهللا 
نک رید  یتخل  تیزاب  ناج  مزع 
نک ریس  ار ، ناگنشت  نابایب  رد 

ناج سنا و  ریما  يا  ًاعمس ، تفگ 
ناج هب  یبآ ، يهرطق  دشاب  هچ  رگ 

درب مبایاپ  ( 67  ) باقرغ نیا  دوخ  رگ 
درب مبآ  لهب  ایرد  ییوت  نوچ 
مشوخ نتفر  مدیاب  شتآ  رد  رگ 

مشتآ تسا  لیلخ  زک  هشنهش  يا 
درک دوردب  ار ، هاش  تفگب و  نیا 
درک دومرف  هش  هچنآ  تسشن و  رب 

باتش اب  نازات  بآ  يوس  هب  دش 
بآ رد  ار  امیپ  داب  ( 68  ) دنمس دز 

تفرگ فک  رد  ياهعرج  اباحمیب 
تفگش يا  تفگ ، یمد  دمآ  شیوخ  هب  نوچ 

یفطصم طبس  همیخ  رد  بل  هنشت 
افو طرش  یهز  نم !؟ مشون  بآ 

دنشوخرس تنحم  ماج  زک  ناقشاع 
دنشتآ غرم  دنشون ، یک  بآ 

مفک زا  نماد  بآ  يا  راد ، رود 
(69  ) مَفَت زا ، تنایهام  دزوسن  ات 

مبل زا  ار  بل  بآ  يا  راد  رود 
مبت زا  دشوجب  ایرد  تمسرت 

بآ کشم  اب  ادخ  ریش  يهداز 
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باکر نوریب  دز  بآ  زا  بل  کشخ 
دید هک  ره  شیور  هام  دوخ ، اب  تفگ 

دیدپ ایرد  زا  دش  یبات ، بش  ّرُد 
شورخ گناب  نایفوک  زا  دنلب  دش 

شوج هب  ایرد  نوچ  هنیک  زا  دندمآ 
دنتخات روالد  ریش  نآ  يوس 
دنتخآ شعنم  رهب  زا  اهغیت 
راقفلاوذ لیلس  نآ  هناردیح 

رازه دص  رب  هنت  کی  دز  ار  شیوخ 
بارتوب داز  رابشتآ  غیت 

بآ ياج  نوخ  ناور ، ارحص  رد  درک 
وس راچ  زا  ور ، هریخ  نارفاک 

وا رب  یلیس  نوچ  دیدرگ  رو  هلمح 
ياهلاه نایم  هم  صرق  وچ  وا 

(70  ) ياهلاّوج يهلعش  فک  رب  غیت 
(71  ) ُدل موق  نآ  رب  دربیم  اههلمح 

دُُحا زور  یضترم  شباب  وچمه 
نیمک زا  يداهن  رفاک  ناهگان 

نیمی زا  تسد  ادج  شغیت  اب  درک 
ور داش  یتفر  تسد  يا  ناه ، تفگ 

ور دازآ  ورگ ، زا  یتسرب  شوخ 
تسه هکیم  نیا  یم ؛ تسا ، رای  را  یقاس 

تسد تسش  رس  زا  دیاب  ( 72  ) دَوبِچ تسد 
ادص دیانرب  تسد  کی  زا  کیل 

افق زا  رگید  تسد  دیاک  شاب 
ما یناشفا  تسد  تسین  یلاباال 

ما یناث  نم  ار ، راّیط  رفعج 
وا تسدمه  موش  ات  مداد  تسد 

(73  ) وُه ناتسب  رد  ما  یناشفارب  رپ 
منشلگ نآ  ریاط  نم  لزا  زا 

منماد زا  تسد  رادرب  وگ ، تسد 
نم ياپ  دنب  دوب  دیاب  دنچ 

(74  ) نم ياقنع  رپهش  دیاب  ریت 
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منز رپ  دّرجت  فاق  رد  هک  ات 
منز رس  رب  اپ ، تشپ  ار  یملاع 

رَکِش فص  نآ  دُرب  تسد ، ناز  دزن  نت 
رگد ِتسد  رب  تفرگب ، ار  غیت 

نوخ يایرد  نآ  رد  اهیتشک  دنار 
نوگنرس اّما  رکشل ، نارس  زا 

وا يوزاب  تّوق  زا  لقع ، هریخ 
وا يورین  زا  تریح ، رد  نایولع 
غیت هب  یتسد  هیس  هگان  نیمک  زا 

غیردیب رگید  تسد  شدنکفرب 
ادج نت  زا  دش  وچ  وا  تسد  ود  ره 
افو اب  نآ  تفرگ ، نادند  اب  کشم 

نیرق دش  اّیرث  اب  یتفگ  هام 
نیمز رب  دش  کلف  زا  ( 75  ) قّویع هک  ای 

مشتحم نآ  دید  هداتفا  تسد  ود  نوچ 
مشوخ وتیب  نم  هک  ور ، اتسد ، تفگ 

رادزاب وگ  نم  تدرب ز  رگا  مصخ 
راک هچ  رپ  اب  ار  زومآ  تسد  غرم 

دش هدنکرب  رگا  سوواط  رپهش 
دش هدنز  رپ  ناز  شیئابیز  مان 

تسوا بوبحم  نآ  هک  ییوک  نآ  ردنا 
تسود دنراد  اپ  تسدیب و  قشاع 

تسد هب  متسد  نیه  تسد  ياهدزاب 
تسه هچ  ره  زا  تسد  میئوش  مهب  ات 
مینک ناشفا  تسد  قشع  طاسب  رد 

مینک ناناج  يهولج  راثن  ناج 
نتخومآ نم  دیاب ز  یقشاع 

نتخوس رپ  زا  هناورپ ، (، 76  ) ملع دش 
هتخورفازاب عمش  نآ  هاش ، ( 77  ) تَنیا

هتخوس رپ  يهناورپ  نامه  نم 
نم ياپ  ات  رس  قشع  روش  وچ  دب 

نم يالاب  رب  تسار  تمایق  دش 
تسپ لاب  نیز  دشن  سک  دّرجم  ات 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  www.Ghaemiyeh.comرمق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


تسبن رپ  اقنع  هاگلزنم  يوس 
تفای تسد  نم  رب  تسد  نیز  رگا  مصخ 

تفای تسم  مقشع  ماج  زا  تفگش  ین 
دوب ریش  فیرح  یک  َهبوُر  هنرو ،

دوب ریس  نوخ  زا  هک  يریش  نآ  هّصاخ 
کشم هب  دمآ  دورف  يریت  ناهگان 

کشا دندیراب  هدید  زا  نایولع 
بآ لد ز  رپ  هش  نآ  دیمون  وچ  دش 
باکر ندرک  یهت  بکرم  زا  تساوخ 
شرس رب  دمآ  هچ  نم ، میوگ  هچ  هو ،

شرکیپ دش  نوگن  نیز ، زارف  زک 
تفگ زاب  ار  نآ  حرش  مراین  نم 

تفنش دیاب  نینهآ  دومع  زا 
نیمز رب  دمآ  بکرم  زا  نوگن  نوچ 

نیمالا حور  نامسآ  رد  رس  هب  دز 
یضترم غاب  ورس  نآ  غیرد  ياک 
اضقلا ءوس  يهشیت  زا  اپ  دش ز 

رینم هام  یمشاه  نآ  غیرد  يا 
ریز هب  دمآ  نامسآ  زارف  زک 

وا تسد  ناوزاب و  نآ  غیرد  يا 
وا تسش  زا  اطخ  غیت  نوچ  هتفر 
زارط ابید  ( 78  ) تیار نویامه  يا 

زان هب  تدرورپ  هک  یتسد  نآ  دش  نوچ 
نوخ هب  ناتلغ  رگم  ( 79  ) تدنوادخ دش 

نوگنرس يداتف  اپ  زا  نینچ  نیاک 
وت لاب  دلابن  سپ  نیز  رگد  وگ 
وت لابقا  يهعرق  نآ  تشگزاب 

لُذ زجع و  نارازه  اب  ردیح  داز 
لک ناطلس  ياک  درک ، همیخ  هب  ور 

ادج نود  مصخ  وت  زا  درک  نم  تسد 
ادخ تسد  يا  ریگ ، متسد  وت  نیه 

شرس رب  دمآ  همیخ  زا  نید  هاش 
شرکیپ ناتلغ  هتشگ  نوخ  رد  دید 
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تفس هدید  ِنوخ  اهرُد ز  هژم  زا 
تفگ رهم و  زا  داهن  شیور  رب  يور 

تسد مبایاپ ز  تفر  اغیرد  ياک 
تسکش متشپ  هراچ و  هدیرب  دش 

امه خّرف  يا  ریاط ، نویامه  يا 
اپ يداتفا ز  هک  دش  نوچ  ترپهش 

زارفرس ورس  هداتفا  اپ  يا ز 
زان غاب  رد  تندیلاب  نآ  دش  نوچ 

سارهیب سپ  نیز  مصخ  يا  بسخب  شوخ 
ساپ دوب  يو  زا  هک  یمشچ  نآ  تفخ 

درک زاب  نینوخ  مشچ  نادزی  ریش 
درک زار  حرش  شیوخ  بیبح  اب 
ریما ناکما  ملاع  رب  ياک  تفگ 

ریگ زاب  ممشچ  شیپ  زا  نوخ  كاخ و 
وت يوس  مراد  زاب  یمشچ  هک  ( 80  ) وب

وت يور  منیب  ریس  نتفر  تقو 
دوج يایرد  يا  نم  مراد  اهرذع 
دوبن متسد  رد  شیب  یتسد  ود  هک 

لوسر لآ  فسوی  يا  نک  فطل 
لوبق تناوخا  نک ز  ( 81  ) تعاضب نیا 

یضترم لیلس  يا  شاب  شوخ  تفگ 
ازج زور  رد  تست ، تسد  تسد ،

تسرد نامیپ  هم  يا  راد ، يوق  لد 
تست تسد  نم  رشحم  يهریخذ  هک 

(82  ) ریفز رد  دیآ  خزود  رشحم  هب  نوچ 
ریگتسد ار  نایصاع  تسا  تسد  ود  نیا 

دونش تفگ و  نیزا  هاش  غراف  وچ  دش 
دورف شنیلاب  هب  دمآ  یضترم 

رسپ خرف  ياک  تفگ  فّطلت  اب 
رس هب  يزابناج  دهع  يدربب  شوخ 

گنت نادنز  نیزک  دمآ  نآ  تقو 
گنردیب الاب  يوس  ییاشگ  رپ 

دار ریم  نآ  دینش  نوچ  تراشا  نیا 
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داشگرب هش  خر  رب  ترسح  مشچ 
وت نابرق  ینم  نوچ  دص  ياک  تفگ 

وت ناج  یقاب ، داب  متفر ، هک  نم 
درک زاب  رپ  ناج  غرم  تفگب و  نیا 

درک زاورپ  نانج  رازلگ  يوس 
راو راّیط  رفعج  ناشفا  رپ  دش 

رای يوس  يرای  تفر  تشذگ و  رد 
نینح ردب و  هش  شوغآ  مه  دش 

نیسح ناماد  یتسد و  وزا  دنام 
؛ يزیربت ّرین  یقت  دّمحم  مالسالا  ۀّجح  موحرم 

یگنشت بدا 

بآ تماق  وت  دق  ترایز  رب  هتسب  يا 
بآ تمایق  ات  وت  توّرم  يهدنمرش 

تارف رد  دیزغل  وت  سکع  قشع  رهظ  رد 
بآ تماهش  شوج  هسامح ز  همشچ  دش 

تشاذگ بلط  بابح  غاد  جوم  هب  تتسد 
بآ تمارک  لامک  دید و  تشذگ  جوا 

تشون ّطخ ال  طش ، یلالز  رتفد  رب 
بآ تّما  ماج  دوب ز  هدروخ  هک  یلعل 
یگنشت يور  يا  بدا  زا  يدرکن  َرت  بل 

بآ تماقتسا  یقشاع و  سرد  تخومآ 
تشاد وت  زا  هک  يزیرگ  زار  درد  عیجرت 

بآ تمادن  گنس  هب  زونه  دنزیم  رس 
وت دنلب  لخن  هدرک  هدجس  شقن  زا 
بآ تمالم  هآ  رد  هتفخ  تسیاهنییآ 

دور هرطق  هرطق  دیکچ  هرخص  زا  وت  گوس 
بآ تمارغ  کشا  هب  تسازس  رتشیب  نیز 

دیشک ملق  تلضف  تیاقس  رغاس  زا 
بآ تماعز  لّضفت  میرح  ات  درتسگ 

تخانش نوخ  خرس  لگ  هب  ار  نیسح  بنیز 
بآ تمالع  ناشن و  دوب  وت  تبرت  رب 

دوتس ناوت  یک  ار  وت  مسا  رازه  کی  اب 
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بآ تمامز  دراد  هک  ظفل  يانگنت  رد 
تسین دیعب  تیعس  تعافش  رهوج  زا 

بآ تمالس  خزود  شتآز  درذگب  رگ 
ار قوش  لضفلاوبا و  مان  هب  تمناوخیم 

بآ تماق  هتسب  مرظتنم  ناگدید  رد 
هاوخرذع نایرگ و  وت  ناتسآ  هب  دمآ 

بآ تماقا  دصق  یسوبیاپ و  مزع  اب 
یماشتحا ورسخ 

ساسحا

درک سح  ار  باهتلا  دوخ  رکیپ  رانک 
درک سح  ار  باتفآ  رو  هلعش  روضح 

تشاد ندیپت  رس  شهاگن  ضبن  زونه 
درک سح  ار  باکر  مه  سفن  یمرگ  هک 

بایرد مردارب  دیوگب  هکنآ  زا  شیپ  و 
درک سح  ار  بارتوب  يهمطاف  روضح 

تشاد شسرپ  لایخ  وا  سمتلم  هاگن 
درک سح  ار  باوج  ارهز  مّسبت  رد  هک 

تفکش هرابود  شرس  قرف  یمخز  نابل 
درک سح  ار  بابر  قیمع  مخز  دوز  هچ 

تشاد نامیا  شیوخ  نامشچ  یبآ  كرد  هب 
درک سح  ار  بارس  ایرد  مطالت  رد  هک 

تسشن قشع  ماما  ناج  هب  غاد  مادک 
درک سح  ار  باهتلا  دوجو  لامک  اب  هک 

داتفا وا  تسد  ود  دای  هب  هام  هک  نیمه 
درک سح  ار  باتفآ  ندش  ملق  ملق 

رود زا  دوشیم  هک  يراوس  ياههیش و  و 
درک سح  ار  بالقنا  رو  هلعش  شورخ 

يدهاجم یلع  دّمحم 
مالسلا هیلع  لضفلاوبا  رادملع  ریم 

لضفلاوبا راّرک  ردیح  یلع  دنزرف 
لضفلاوبا راربا  هدبز  ادهش  عمش 

تقیقح ياسانش  لضف  تفرعم و  زا 
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لضفلاوبا رایخا  رورس  بدا  ملح و  زو 
تّوتف قادصم  مشاه و  ینب  هام  يا 

لضفلاوبا راودا  هب  لضف  ردپ  یتشگ 
صالخا يراکادف و  نامیا و  تّمه و  زا 

لضفلاوبا رارحا  همه  ناشن  وت  يراد 
یّلجت هب  نادیهش  هلمج  زا  قبس  يدرب 

لضفلاوبا راوازس  برق  هگمزب  رب 
تیالو هب  تیالو  ریم  مدقمه  يا 

لضفلاوبا راتفر  همه  رد  قح  یماح  يا 
تقیرط هب  حلاص  قح و  عیطم  وت  يدوب 

لضفلاوبا رادملع  ریم  قح  رکشلرس 
ربمیپ رهب  یلع  نوچ  ردارب  رهب  زا 

لضفلاوبا راک  دشب  تسار  تجک  غیت  زا 
ناساره مصخ  وت  زیخالب ز  تشد  رد 

لضفلاوبا رارشا  رب  هزرل  وت  تبیه  زو 
مرگ دش  وت  تلادع ز  قح و  هپس  تشپ 

لضفلاوبا راوخمغ  روای و  نیسح  رهب  زا 
تلادع رادفرط  رادیب و  نمشد  يا 

لضفلاوبا رادرک  همه  رد  یلع  وچمه  يا 
باحصا همه  هانپ  قح و  هپس  بلق 

لضفلاوبا رادرس  رس و  تعاجش  بلق  يا 
كاخ يور  تسدیب  رکیپ  نآ  نداتفا 
لضفلاوبا راتفگ  هب  فصو  دوش  هک  اشاح 

تکاپ رکیپ  نوخ  کشم و ز  لد  بآ  زا 
لضفلاوبا رابرهگ  تشگ  وت  هدید  زو 

دسیون هچ  لئاضف  هاکناج  مغ  نیا  زا 
لضفلاوبا رایسب  مغ  اجک و  هطقن  کی 

جئاوح باب  همه  هب  ینیسح  باب  وت 
لضفلاوبا راز  نم  يوس  يرظن  امنب 

یلئاضف هللا  بیبح 

ناشطع یقاس 

يزات هّکی  تداهش  ات  ینعی  ساّبع 
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يزابکاپ ینعی  قشع  ینعی  ساّبع 
قشع مچرپ  خرس  گنر  ینعی  ساّبع 

قشع مخ  چیپ و  رپ  زبس  ریسم  ینعی 
لضفلاوبا ینعی  نونج ، ات  ندوب  قشع  اب 

لضفلاوبا ینعی  نوخ ، يایرد  رد  دیشروخ 
ساّبع يانعم  افو ، رحب  ندیشوج 

ساّبع يانعم  ادخ ، ات  نتفر  هنشت  بل 
ییایربک میرح  ات  نتفر  كاچ  دص 
ییانشآ ریسم  رد  نتشگ  هراپ  دص 

نداد تسد  نادیهش ، هاش  اب  تسدیب 
نداهن رس  نامیا  قشع و  هار  هب  رسیب ،
رای یئایؤر  هرهچ  ندید  مشچیب ،
رای ییایرد  هدید  رد  ندش  يراج 
قشع هداب  ماج  هب  بل  نداهن  بلیب 

قشع يهداب  مامت  ندیشون  ماکیب 
ساّبع مان  دنلب  موهفم  تسا  نیا 
ساّبع مارآ  لحاسیب  لحاس  رد 

توارط ییایرد  قشع و  بآ  کشم  کی 
ترارح يدیشروخ  قح و  زا  هقراب  کی 

درکیم هزور  راراوگ  بآ  زا  هک  یتقو 
درکیم هزوی  رد  ار  بآ  هنشت  يایرد 

تخیریم کشم  رد  ار  سونایقا  هک  یتقو 
تخیریم کشا  ایرد  نامشچ  همشچ  زا 

بل نآ  زا  هعرج  کی  شون  يوزرآ  رد 
بت زا  دوب  شتآ  هنشت  تارف  ناج 

درکیم ریرقت  ار  ساّبع  یلع  نوخ 
درکیم ریسفت  ار  قشع  خرس  تایآ 
تخوسیم هلالآ  یگنشت  طرف  یتقو ز 
تخوسیم هلان  بیهل  زا  ارهز  ياهلگ 

شود رب  سونایقا  همیخ ، يوس  هب  دمآ 
شوگ رب  هقلح  ار  قح  نوخ  يادن  دمآ 

لباقم رد  بش  رکشل  دوب و  ساّبع 
لد رد  دیشروخ  رمجم  دوب و  ساّبع 
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دیراب ساّبع  رب  هنیک  ریت  رابگر 
دیراب ساّبع  رب  هنیس  ربا  رتخا ز 

درکیم بآ  دیشروخ  شیپ  تماق  هک  یتقو 
درکیم باریس  ار  قشع  نیزح  لفط 
تفریم تسد  زا  یلع  روپ  دی  یتقو 

تفریم تسم  رثوک  یقاس  تولخ  ات 
درکیم بانوخ  ار  ریت  شمشچ  هک  یتقو 

درکیم بامیس  ار  قشع  سورع  يور 
دوب افو  سوماق  زاغآ  وا  نایاپ 

دوب یفطصم  راک  زاغآ  وا  نایاپ 
دز رگد  یگنهآ  روش  ياهماگ  اب 

دز رحس  راسخر  گنر  بش  هرهچ  رب 
یعیفش یلیلخ 

؟ دش هچ  رادملع 

؟ دش هچ  رای  ینشور  مغ ، دهاش  يا  بش ، يا 
؟ دش هچ  رات  بش  ياسآ  رحس  ِباتهام 

دیسرن تباجا  بآ  يرحس  میسن  يا 
؟ دش هچ  رالاس  هلفاق  بل  هنشت  یقاس 

تسهدش هچ  متارف  ختف  هدشمگ  فسوی 
؟ دش هچ  رابکبس  قشع  نآ  نهاریپ  يوب 

: تفگ هدرک و  رذح  بآ  زا  هک  رای  نآ  مزان 
؟ دش هچ  راب  شطع  ياهلگ  یکانشطع  سپ 

تسهدش هراوآ  تبل  رب  شطع  میلقا  تفه 
؟ دش هچ  راب ، نیا  وت  كاوژپ  مغ و  ساکعنا 

دناهدز رپ  رپ  وت  رادید  بت  رد  اهسای 
؟ دش هچ  رابکبس  ربا  يهدز  ناراب  يوب 

رگنب ار  ما  بش  زور و  ندش  یناوغرا 
؟ دش هچ  راک  نیا  رد  وتیب  ملد  هک  ینادب  ات 

تسهدمآ وس  همه  زا  بش  يهریت  رکشل 
؟ دش هچ  راکیپ  يهتفخ  نوخ  هب  درمناوج  نآ 

دیسرن لد  نآ  يهنابیرغ  سوباپ  هب  سک 
؟ دش هچ  رابنارگ  قشع  تا  يرتسکاخ  نوخ و 
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تسهدش ربونص  توص  زا  رپ  هک  ینینط  نآ 
؟ دش هچ  رابنوخ  يهلال  بل  هب  رخآ  يدید 

مرظتنم دبا  هب  ات  لد  وت  يادف  يا 
؟ دش هچ  رادملع  رادیپس  ورس و  تماق 

یمساق یلع  دّمحم 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  ینز  هنیس  اههحون ي 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  هحون 

نم تسه  نیمز  يور  رب  هداتفا  نم -  تسد  زا  متسد  هتفر  هک  نیبب 
نم تسم  هدید  ود  هدش  نینوخ 

یلاخ تسد  هب  نزم  هسوب  یلاوملا **  یلوم  يا  مریمیم 
(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 

-
هتفرگ همقلع  رانک  ملد  هتفرگ –  همزمز  اّقس  هک  ایب 

هتفرگ همطاف  يوب  همقلع 
یلاخ تسد  هب  نزم  هسوب  یلاوملا **  یلوم  يا  مریمیم 

(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 
-

ناج نیسح  مرح  يوس  ربم  ارم  ناج –  نیسح  مرت  يهدید  ود  نیبب 
ناج نیسح  مرغصا  لجخ ز  نم  هک 

یلاخ تسد  هب  نزم  هسوب  یلاوملا **  یلوم  يا  مریمیم 
(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 

-
وت هآ  زا  نم  ماهتفرگ  شتآ  وت –  هام  نوچ  يور  نم  يهلبق  يا 

وت هار  رس  هداتفا  نم  تسد 
یلاخ تسد  هب  نزم  هسوب  یلاوملا **  یلوم  يا  مریمیم 

(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 
-

ما ییاهنت  کشا  هدید  دزیر ز  ما –  ییاوسر  هب  وت  قشع  هدیشک 
ما ییاشامت  همقلع  رانک 

یلاخ تسد  هب  نزم  هسوب  یلاوملا **  یلوم  يا  مریمیم 
(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  مناج 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  www.Ghaemiyeh.comرمق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


-
ینیسح نسحم  دّیس 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح 

منالفط ياّقس  نم  نابایب  نیا  رد 
مناج نیسح  الوم  مناج  نیسح  الوم 
نینبلا ّمُا  سای  دش  نینزان –  ربلد  يا 

ارهز فسوی  يا  نیمز –  يور  هب  رپرپ 
-

مناشطع ماک  اب  تسا  نیا  مبل  رکذ 
مناج نیسح  الوم  مناج  نیسح  الوم 

نیسح ممامت  هام  نیسح –  مماما  یتسه 
ارهز فسوی  يا  نیسح –  ممالغ  وت  رب 

-
منامیم هدنز  نم  وت  هاگن  کی  اب 

مناج نیسح  الوم  مناج  نیسح  الوم 
همقلع رد  وت  نک  ور  همه –  مشچ  رون  يا 

ارهز فسوی  يا  همطاف –  هدمآ  نوچ 
-

منامشچ ود  ره  زا  مغ  کشا  دزیریم 
مناج نیسح  الوم  مناج  نیسح  الوم 

مرخآ هظحل  دش  مرغاس –  دش  هتسکشب 
ارهز فسوی  يا  مرغصا –  هدنمرش 

-
مناشفارب لگ  نم  تهار  رس  نوخ  زا 

مناج نیسح  الوم  مناج  نیسح  الوم 
وت راتفرگ  متسه  وت –  رادملع  متسه 

ارهز فسوی  يا  وت –  رادیرخ  متسه 
-

منادند هب  مکشم  دشاب  متسدیب و 
مناج نیسح  الوم  مناج  نیسح  الوم 

نیسح متسد  هداتفا  نیسح –  متسب  وت  رب  لد 
ارهز فسوی  يا  نیسح –  متسه  هدنمرش 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  www.Ghaemiyeh.comرمق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


-
ینیسح نسحم  دّیس 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح 

نیسح مریدقت  دوب  نیا  مدارم  ریپ و  يا 
نیسح مریمیم  ادخ  هب  ارم  تسد  یسوبب  رگ 

مرغصا يور  لجخ ز  مرح  يوس  ربم  ارم 
نم نیسح  نم  نیسح 

××××××××××××××××
متسه وت  رادیرخ  مه  متسه  وت  رادملع  مه 

متسه وت  راتفرگ  نم  ییادخ  راتفرگ  وت 
وت يوربا  ماهلبق  يا  وت  يوم  مردق  يهلیل 

نم نیسح  نم  نیسح 
××××××××××××××××

نینچ هتفگ  لزا  زور  نینبلا  ّمُا  نم  ردام 
نیبب ار  ارهز  فسوی  دوخ  مشچ  اشگب  مرسپ 

ارم هدنادرگ  وت  رود  ارم  هدناوخ  وت  مالغ 
نم نیسح  نم  نیسح 

××××××××××××××××
مرت مشچ  زا  دکچیم  مربلد  يا  تلجخ  کشا 

مرس رب  دش  ملاع  كاخ  كاخ  يور  داتفا  نم  کشم 
میئاّقس نیا  زا  لجخ  میئارحص  يهلال  نوچ 

نم نیسح  نم  نیسح 
××××××××××××××××

نک هناور  ممشچ  نوخ ز  نک  هنامک  نمشد  ریت 
نک هناشن  ار  نم  مشچ  ایب  نالفط  کشم  ياج 

رخب ار  میوربآ  وت  رتنامشچ  نیا  وت  نیبب 
نم نیسح  نم  نیسح 

××××××××××××××××
نیمز رب  يداتفا  هچ  زا  نیبب  ملاح  نالفط  کشم 

نینبلا ّما  يوربآ  دوب  تبآ  ياههرطق 
سامتلا نم  منک  ار  وت  سای  مشچ  شیپ  هب  یک  ات 

نم نیسح  نم  نیسح 
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××××××××××××××××
ینیسح نسحم  دّیس 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  هحون 

مردیح يهداز  جئاوحلا  باب 
مََرت هنشت  همه  زا  ما و  یقاس 

تسا نیملاع  هاش  تسا *  نیسح  مریما 
(2  ) منینزان تسد  هدیرب 

(2  ) منیمَی زا  راسی و  زا  مه 
× × × × × ×

ماهدنز ات  همطاف  فسوی  يا 
ماهدنمرش هنیکس  وت و  زا  نم 

رگد نک  ملالح  رظن *  نک  ملاح  هب 
(2  ) مرادن ردام  البرک  رد 

(2  ) مراذگیم رس  نیمز  يور 
× × × × × ×

همقلع رد  هک  نیبب  متداعس 
همطاف مرس  نیلاب  هدمآ 

هدیسر مداد  هب  هدیمخ *  ّدق  اب 
(2  ) مدوجس لاح  رد  هک  نیبب 

(2  ) مدوبک يور  رئاز  نم 
× × × × × ×

تسا لالم  ُرپ  هنیس  نیا  نیبب  اخَا 
تسا لاحم  اههمیخ  هب  منتشگرب 

مبابُر زا  لجخ  مبآ *  رارقیب 
(2  ) متسه دوب و  يا  ربم  ارم 

(2  ) متسه هدنز  ات  مرح  يوس 
× × × × × ×

ینیسح نسحم  دّیس 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح 

ردیح دنبلد  نوخ  تشد  ياّقس 
روانش نوخ  رد  همقلع  رانک 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  www.Ghaemiyeh.comرمق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


راد هگن  ار  نید  رادملع  ریم و 
الیواو هآ و  اتلیواو ، هآ 

-
متسد یتفر ز  مرکشل  رادرس 

متسشن اپ  زا  تمتام  رد  رگنب 
مساّبع تسدیب  مسای  لگ  يا 

الیواو هآ و  اتلیواو ، هآ 
-

تسا دارملا  باب  وت  يادج  تسد 
تسا داعملا  موی  وت  ماقم  ردق و 

مرادن تقاط  مرارق  يدرب 
الیواو هآ و  اتلیواو ، هآ 

-
تماما هار  رد  هتسکشب  تقرف 

تیامح يدرک  دوخ  تسد  مشچ و  اب 
تیالو روپ  تیادف  اهناج 

الیواو هآ و  اتلیواو ، هآ 
-

نالفط یقاس  نینبلا  ّمُا  روپ 
ناشطع ماک  اب  افج  زا  هتشک  دش 

هتسکش قرف  هتسخ  لاح  اب 
الیواو هآ و  اتلیواو ، هآ 

-
تسا بات  چیپ و  رد  شطع  زا  مرغصا 

تسا بآ  هعرج  کی  يهنشت  ردارب 
یبآ وت  ناسر  یباوخب  هچ  زا 

الیواو هآ و  اتلیواو ، هآ 
-

دحوم هللا  بیبح 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح 

نم ساّبع  تسد  ود  هدش  ادج  نم –  ساسحا  سای و  نوخ  رد  هداتف 
نم سای  لگ  هتسد  هدش  رپرپ 
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هتسکش كرات  هتسخ  ناوتان و 
تساّقس رانک  رد  همطاف  تساغوغ *  هچ  همقلع  رانک 

-
ماهدنمرش وت  رغصا  ماک  ماهدنورپ – ز  هچ  رگا  هدش  هتسب 

ماهدنز ات  همیخ  هب  ربم  ارم 
مبابرا زا  لجخ  مبارتوب  روپ 

یلاخ کشم  کشخ و  ياهبل  یلاب *  هتسکشب  مدنام و  نم 
-

مََرت هنشت  همه  زا  میقاس و  مرکیپ –  زا  متسد  هداتف  رگا 
مرس هتسکش  نینهآ  دومع 

ملالح نک  ارم  ملاح  روش و  نیبب 
منیمز شقن  نینچ  نیا  هک  منینب *  ّما  رسپ  نم 

-
دحوم هللا  بیبح 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح 

ینیعلا ةرق  اجیه  تشد  ياّقس 
ینیدیلا عطق  ردیحلا  لجن  ساّبع 

ناشطع ماک  اب  نابایب  نیا  رد 
لضفلاابا ومع  نالفط  ياون  دیآ 

-
تسا باهتلا  رد  رغصا  رگنب  زیخرب و 
تسا بآ  يهنشت  نم  مولظم  عیضر 

هراوهاگ رد  هراپهام  نآ 
لضفلاابا ومع  نالفط  ياون  دیآ 

-
ساّنلا اهیا  ای  هیرام  رد  هتشک  دش 

ساّبع هنشت  بل  ناودع  روج  ملظ و  زا 
كاچ دص  رکیپ  كاخ  رب  هداتفا 

لضفلاابا ومع  نالفط  ياون  دیآ 
-

تساپ رب  همهمه  مقلع  رهن  رانک 
تساّقس نیلاب  نایرگ  هدید  همطاف 
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هتسخ لاح  اب  هتسکش  ولهپ 
لضفلاابا ومع  نالفط  ياون  دیآ 

-
تیاول دش  هچ  نم  رادملع  ریم و 
تیاهتسد وک  اهنت  بیرغ و  مدنام 

روانش نوخ  رد  ردیح  دنبلد 
لضفلاابا ومع  نالفط  ياون  دیآ 

دحوم هللا  بیبح 

مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح 

ملماک تریغ  ملضافوبا  نم 
ملباقان ناج  نیسح  رهب  هیده 

ادج نت  زا  متسد  وت  قشع  هر  هب 
اونین اج  همه  البرک –  اج  همه 

× × × × × ×
مروآ مان  ریم  مردیح  يهداز 
مربهر ییوت  هک  دوب  مراختفا 

اتود اّقس  قرف  افج  دومع  زا 
اونین اج  همه  البرک –  اج  همه 

× × × × × ×
همقلع لحاس  همزمز  نیا  دیآ 

همطاف تردام  مرب  رد  هدمآ 
افو زا  نم  رس  وا  ناماد  يور 
اونین اج  همه  البرک –  اج  همه 

× × × × × ×
مالغ نم  یهش  وت  ماما  يا  رظن  نک 

مامت رگید  هدش  وت  ساّبع  راک 
افص اب  ادخ  هب  وت  رهب  زا  ندُرم 

اونین اج  همه  البرک –  اج  همه 
× × × × × ×

دحوم هللا  بیبح 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  هحون 
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متسمرس وت  قشع  زا  متسمرس –  وت  قشع  زا  نم  ارهز  فسوی  يا 
متسد ملع و  کشم و  متسد –  ملع و  کشم و  مه  زا  ادج  هدیدرگ 

منینبلا ّمُا  رپرپ  لگ  نم  منیمز –  يور  نوخ  هب  ناتلغ  هک  نم 
(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  ای  نیسح  ای 

× × × × × ×
ییاشامت رای  يا  ییاشامت –  رای  يا  دیوگیم  همقلع  رد 

ییاّقس بصنم  زا  ییاّقس –  بصنم  زا  متسه  لجخ  هللاو 
یلاخ تسد  ود  رب  هسوب  نزب  مک  یلاوملا –  یلوم  ياهدنمرش  متسه 

(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  ای  نیسح  ای 
× × × × × ×

مرادملع ساّبع  مرادملع –  ساّبع  میوگیم  همه  اب  نم 
مراتفرگ وت  رب  نم  مراتفرگ –  وت  رب  نم  ییارهز  فسوی  وت 

همطاف يوب  دهدیم  همقلع  همقلع –  رد  نم  منامیم  دبا  ات 
(2  ) ناج نیسح  مناج  نیسح  ای  نیسح  ای 

× × × × × ×
يزارخ يدهم  جاح  موحرم 

تشونیپ

مکحلاررغ ح 5530 ص 259. ( - 1)
.69 راونالاراحب 41 /  ( - 2)

ةداهّشلا ص 318. رارسا   – 128 لاقملا 2 /  حیقنت  ( - 3)
. ۀعیشلا سینأ  زا  لقن  هب   136 مّرقم /  ساّبعلا ، ( - 4)

.53 هداز /  دامع  مشاه  ینب  رمق  یناگدنز  ( - 5)
.49 مشاه /  ینب  رمق  یناگدنز  ( - 6)

.187 ءاجیهلا 1 /  ناسرف  ( - 7)
.376 رمحا /  تیربک  ( - 8)

ثیدح 88 و 90 و 92.  26  / 1 نیلقثلارون : ریسفت  ثیدح 9 و 10 و 11 ،  75 ناهربلا 1 /  ریسفت   … یشایع و ،  یمق و  ریسفت  ( - 9)
.395 رمحا /  تیربک  ( - 10)

.54 مشاه /  ینب  رمق  یناگدنز  ( - 11)
.148 مّرقم /  زا  ساّبعلا  ( - 12)

هب هکنیا  زج  درکیم  لـقن  ار  متخ  نیمه  ءاـطغلا  فشاـک  هللا  تیآ  موحرم  زا  نیقیّدـص  هللا  تیآ  موحرم  ، 261 خـیراّوتلا /  بختنم  ( - 13)
. دومرفیم لقن  ِهاِجب » «، » ِّقَِحب  » ياج

: دندرک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  بوشآرهش و  نبا  ( - 14)
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،475  / 7 بیذهت : ، 16  / 43 راونالاراحب : ، 110  / 3 بقانم : « ] ضیحت ةرهاط ال  اـّهنال  ۀـّیح ، ۀـمطاف  تماد  اـم  ّیلع  یلع  ءاـسّنلا  هللا  مّرح  »
[. 83  - 82 ءزج 1 /  مولعلا ؛ ملاوع  ، 153  / 43 راونالاراحب : ، 42  / 1 یسوط : خیش  یلاما  ، 306 یفطصملا : ةراشب 

[. 92 راونالاراحب 42 /   ] ۀمطاف عم  ّیلع  ناک  کلذک  ۀجیدخ و  ةایح  یف  ۀما  ةّرحب و ال  عتمتی  مل  ّیبّنلا 6 : ناک  ( - 15)
: مّرقم فیلأت  ساّبعلا  ، 181  / 1 ءادفلاوبا : خیرات  ، 158  / 3 ریثا : نبا  خیرات  ، 89 يربط 6 /  خیرات  ( - 16)

ص 132.
: ساّبعلا ، 236 هماما 4 /  ۀمجرت  ۀباصالا : ص 145 ، ۀمهملا : لوصفلا  ص 63 ، لؤوسلا : بلاطم  ، 117  / 2 بوشآرهش : نبا  بقانم  ( - 17)

ص 132.
.323 بلاطلا /  ةدمع   – 332 مومهملا /  سفن  ( - 18)

ص 137 و 138. ساّبعلا : ( - 19)
: دناهتفگ یضعب  بلطم  نیا  زا  ( - 20)

مالس ارهز  ترضح  تسد  مالسلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  دیسوب ، تقفش  تفوطع و  هار  زا  ار  دنزرف  تسد  تسا  زیاج 
ترـضح هب  تیالو  هاش  هقالع  رادقم  دوشیم  مولعم  ناتـساد  نیا  زا  دـندناشنیم و  دوخ  ياج  هب  ار  شترـضح  دندیـسوبیم و  ار  اهیلع  هللا 

ساّبعلا 7. لضفلاابا 
. یعقر عطق  ط  122 و 239 ، هّیساّبعلا : صئاصخ  ( - 21)

: مشاه ینب  رمق  ( - 22)
ص 138. ساّبعلا : ص 21 ،

.422 ینابایخ /  ماّیألا  عیاقو  ( - 23)
.416 يربط 5 /  خیرات  ( - 24)

ج 1  ) لاصخ رد  قودص  موحرم  ثیدح 4 . باب 35   298 راحب 44 /   – 68 لاصخ 1 /  ثیدح 10 –  462 م 70  قودص /  یلاما  ( - 25)
: هدومرف ثیدح  لیذ  نینثألا ح 101 ) باب  ص 68 

. ماهدروآ یلع 8 » نب  نیسحلا  لتقم   » باتک رد  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  لئاضف  رد  ثیداحا  رئاس  اب  ار  ثیدح  مامت 
.418 ینابایخ /  ماّیألا  عیاقو  ( - 26)

.271 نیطبّسلا 1 /  یلاعم  ( - 27)
باب 85.  257 تارایّزلا /  لماک  ( - 28)

.66 راونالاراحب 45 /  ( - 29)
. راوگرزب نآ  ترایز  رخآ  نانجلا  حیتافم  ( - 30)

.276 نیطبّسلا 1 /  یلاعم  ( - 31)
، روکذم باتک  هک  تسیدـنه  نیفراعلا  نیع  دّیـس  فیلأت  مرکلا » تاداسلا  بقانم   » باتک رد  زیگنا ، ناجیه  يوتحم و  رپ  هبطخ  نیا  ( - 32)

باتک زا  لقن  هب  تسا  دوجوم  راونألا » تاـقبع   » هدـنزرا سیفن و  باـتک  بحاـص  يدـنه ، نیـسح  دـماح  ریم  همـالع  موحرم  هناـخباتک  رد 
. هبعک بیطخ 

: تسا هدش  هدیرب  البرک  يادهش  زا  رفن  دنچ  ياهتسد  لتاقم  زا  یضعب  لقن  قبط  ( - 33)
مالسلا هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  فلا :

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  ب :
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نسحلا نب  هَّللادبع  ج :
بهو د ؛

. ریمع نب  هَّللا  دبع  یلّجب و  لاله  نب  عفان  ه :
روط هب  لتاقم  نیا  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  تمدخ  هب  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  ندمآ  هّصق  ( - 34)

. تسا هدمآ  لّصفم 
،284 مولعلا 17 /  ملاوع  باب 37   41 راونألاراحب 45 / 

394 ةداهّشلارارسا 2 / 
159 رمحا /  تیربک 

170 فوهل / 
350 یحیرط 2 /  بختنم 

. تسا 41 و 42  راونألاراحب 45 /  زا  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هچنآ  اّما 
مهیلع لمح  هیلع و  اولمحف  ءاملا  بلطی  یضم  ناوخالا  ربکا  وه  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  ءاول  بحاص  مشاه  ینب  رمق  ءاقـسلا  ساّبعلا  ناک  و 

: لوقی لعج  و 
یقل تیلاصملا  یف  يراوا  یّتح  اقر  توملا  اذا  توملا  بهرا  ال 

اقسلاب ودغا  ساّبعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا  یفطصملا  سفنل  یسفن 
یقلتملا موی  رشلا  فاخا  و ال 

وه لمح و  هلامشب و  فیـسلا  ذخأف  هنیمی  یلع  هبرـضف  یـسبنسلا  لیفطلا  نب  میکح  هنواع  ۀلخن و  ءارو  نم  ءاقرو  نب  دیز  هل  نمکف  مهقرفف 
. زجتری

ینید نع  ًادبا  یماحا  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هَّللا  و 
نیمألا رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  (و 

لاقف هلامش  یلع  هبرضف  ۀلخن  ءارو  نم  یئاطلا  لیفطلا  نب  مکحلا  هل  نمکف  فعض  یّتح  لتاقف 
رابجلا ۀمحرب  يرشبا  راّفکلا و  نم  یشخت  سفن ال  ای 

يراسی مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیسلا  یبنلا  عم 
رانلا رح  بر  ای  مهلصأف 

لوقی أشنا  یکب و  تارفلا  یطاش  یلع  ًاعیرص  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هأر  املف  هلتقف  دیدح  نم  دومعب  نوعلم  هبرضف 
دّمحم یبنلا  نید  متفلاخ  مکیغبب و  موق  رش  ای  متیدعت 

ددسملا یبنلا  لجن  نم  نحن  اّما  انب  مکاصوا  لسرلا  ریخ  ناک  اّما 
دمحا ۀیربلا  ریخ  نم  ناک  اّما  مکنود  یما  ءارهزلا  تناک  اّما 

دقوت ران  رح  اوقالت  فوسف  متینج  دق  امب  متیزخا  متنعل و 
هیلع نیـسحلا  یکبف  ۀـصخر  نم  له  یخا  ای  لاق  هاخا و  یتا  مالـسلا  هیلع  هتدـحو  يأر  امل  ساّبعلا  نا  انباحـصا  تافیلأت  ضعب  یف  لوقأ و 

ةایحلا و نم  تمئس  يردص و  قاض  دق  ساّبعلا  لاقف  يرکسع  قرفت  تیضم  اذا  یئاول و  بحاص  تنأ  یخا  ای  لاق  مث  ًادیدش  ءاکب  مالـسلا 
مهظعو و ساّبعلا و  بهذـف  ءاملا  نم  ًالیلق  لافطالا  ءالؤهل  بلطاف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاقف  نیقفانملا . ءـالؤه  نم  يرأـث  بلطا  نا  دـیرا 

تارفلا وحن  دصق  ۀبرقلا و  هحمر و  ذخا  هسرف و  بکرف  شطعلا  شطعلا  نودانی  لافطألا  عمسف  هربخأف  هیخا  یلا  عجرف  مهعفنی  ملفمهرذح 
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املف ءاملا . لخد  یّتح  ًالجر  نینامث  يور  ام  یلع  مهنم  لتق  مهفـشکف و  لابنلاب  هومر  تارفلاب و  نیلکوم  اوناک  نمم  فالآ  ۀعبرا  هب  طاحأف 
ۀمیخلا وحن  هجوت  نمیألا و  هفتک  یلع  اهلمح  ۀـبرقلا و  ألم  ءاملا و  یمرف  هتیب  لها  نیـسحلا و  شطع  رکذ  ءاـملا  نم  ۀـفرغ  برـشی  نا  دارا 

هفتک یلع  ۀـبرقلا  لمحف  اهعطقف  ینمیلا  هدـی  یلع  قرزـألا  لـفون  هبرـض  یّتح  مهبراـحف  بناـج  لـک  نم  هب  اوطاـحا  قیرطلا و  هیلع  اوعطقف 
رخآ مهـس  هءاج  مث  اهءوام  قیرا  ۀـبرقلا و  باصأف  مهـس  هءاجف  هنانـسأب  ۀـبرقلا  لمحف  دـنزلا  نم  يرـسیلا  هدـی  عطقف  لفون  هبرـضف  رـسیألا 
لتق امل  اولاق و  مث  ۀـمیخلا . یلا  هلمح  یکبف و  اعیرـص  هآر  هاتا  املف  ینکردا  نیـسحلا  هیخا  یلا  حاص  هسرف و  نع  بلقناف  هردـص  باـصأف 

. یتلیح تلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لاق  ساّبعلا 
. ةداهّشلاراونا باتک  بحاص  ق  یفوتم 1297 ه . يدزی  یلع  نب  نسح  دّمحم  خیش  ( - 35)

: دّمحم لآ  يهمانگوس  ( - 36)
ءادهشلا ص 271 و 272. ةرکذت  زا  لقن  هب  ص 315 

.307 یحیرط 2 /  بختنم  ، 42 راونألاراحب 45 /  ( - 37)
يدزی ص 84. نسح  دّمحم  خیش  موحرم  ةداهّشلاراونا  ( - 38)

داؤفلا ص 29. قرحم  داشرالا ص 240 و  ( - 39)
.445 راخز 2 /  ماقمق  ( - 40)

فنخم ص 318. یبا  لتقم  442 و  یحیرط 2 /  بختنم  ( - 41)
.431 یحیرط 2 /  بختنم  ( - 42)

.446 راخز 2 /  ماقمق  صاوخلا ص 159 و  ةرکذت  ( - 43)
رب انب  دنکیم  لقن  نینچ  دوخ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  باتک  رد  ینارهت  ینهذ  داوج  دّمحم  دّیـس  داتـسا  روفغم  موحرم  تسا  رکذ  لباق 

هتفرگ و تروص  يوهـس  نیبتاک  طّسوت  هک  تسهدوب  نینمؤملاریما  نب  دّمحم  ناوج  دیهـش  نیا  مسا  تسهتـشون  باذـم  ربت  بحاص  هچنآ 
. ملاعلا هَّللا  دناهتشون و  دّمحم  ياج  هب  ار  ساّبع 

ةداهّشلاراونا ص 87. ( - 44)
ینب رمق  ناشخرد  يهرهچ  ینانبل ، یناموح  یلع  دّـمحم  نّدـمت  نید و  باتک  زا  لـقن  هب  ناتساد 164 ،  234  / 2 ناتسود : ناتـساد  ( - 45)

: مشاه
ص 191.

: مّرقم مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  ( - 46)
ص 226.

 – يدنبرد ّالم  ةداهّـشلارارسا  رمحا –  تیربک  قارع ص 514 –  مالـسلاراد   – 38 نیطبّـسلا 2 /  یلاعم  مایالا ص 137 –  عیاـقو  ( - 47)
مّرقملا ص 511. لتقم  داقیالا – 

.452  / 1 نیطبّسلا : یلاعم  ( - 48)
. تسا هدرک  هدافتسا  نیا )  ) کیدزن يهراشا  ریمض  زا  اذل ، هدورس  البرک  رد  ار  رعش  نیا  رعاش ، نوچ  ( - 49)

. هشیب ( - 50)
. ینالوط اسر و  يهدیصق  کی  زا  ياهدیزگرب  ( - 51)

. دزیرن مهرد  تایبا  يدومع  طابترا  رد  هک  میدیزگرب  ياهنوگ  هب  ار  تایبا  نیا  ینالوط  اویش و  هدیصق  نیا  زا  ( - 52)
خزود ( - 53)
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. ایرد ( - 54)
. زا هن  فّفخم  ( - 55)

. هراچ هار  ندرک  ادیپ  ( - 56)
شاکنک ( - 57)
یهایس ( - 58)

ییانشور يدیپس و  ( - 59)
رد مدرک ، ادیپ  ار  ینیسح  سّدقم  ناتسآ  البرک و  هب  فّرشت  قیفوت  لاس 1386 )  ) رادملع رعش  يهرگنک  تبسانم  هب  هک  يرفس  رد  ( - 60)

قـشع : » هلمج نیمه  اب  دوب  هدش  بصن  یپاچ  يابیز  کچوک و  ياهتکارت  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  رهطم  مرح  ياهيرادشفک  رتشیب 
( قفشم ياقآ  بانج  لوق  زا  . ) دش نیمرحلا  نیب  رد  رثا  نیا  ندورس  هناهب  هک  لضفلاابا » تسا 

. نک اهر  ار  لطاب  لایخ  ( - 61)
. تسا ملاع  ود  زا  هیانک  اجنیا  رد  ندیرفآ ، ینعم  هب  تسا  ةأشن  يهینثت  لوا  حتفم  ( - 62)

. ییابیز لامج و  ( - 63)
. ردیح دنزرف  هداز و  ینعی  ردیح  داز  ( - 64)

. نتشگ هتسسگ  مه  زا  ندش و  هتفاکش  مه  زا  نتفای ، راطفنا  ( - 65)
. موق گرزب  ریخا –  ناهاشداپ  زا  کی  ره  ناونع  دنوادخ ، هاشداپ ، ( - 66)

. تسه زین  تمواقم  یگداتسیا و  ینعم  هب  بایاپ  هتبلا  تسا  بایاپ  شلباقم  هطقن  دنک ، قرغ  ار  صخش  هک  قیمع  بآ  ( - 67)
. دشاب يدرز  هب  لیام  یمک  شگنر  هک  یبسا  بسا ، ( - 68)

. یمرگ ترارح و  فَت ، ( - 69)
رد ًامئاد  یلعـشم  هلعـش و  دننام  هب  وا  فک  رد  غیت  هکنآ  عارـصم  ینعم  هدـنخرچ ، هدـندرگ و  رایـسب  هدـننک ، نالوج  رایـسب  هلاّوج  ( - 70)

. دوب شخرچ  شدرگ و 
. زیرگ قح  زا  ناگدننک  لادج  ( - 71)

. دَُوب هچ  فّفخم  ( - 72)
. تسا يدنوادخ  ّتیدحا  تاذ  هب  هراشا  ( - 73)

ریت نم  ياقنع  رپهـش  دراد ، زاب  دصقم  يوس  هب  تکرح  زا  ارم  دـشاب و  نم  ياپ  نب  نم ، تسد  ود  دـیاب  یک  ات  تیب : ینعم  هصالخ  ( - 74)
. دهد زاورپ  وزرآ  يهّلق  هب  ارم  ات  دشاب  دیاب 

قّویع اـّما  تسهدـمآ و  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  هدرک  هیبـشت  قوـّیع  هب  ار  ترـضح  نوـخ  هب  هتـشغآ  نوـگلگ و  يامیـس  اـجنیا  رد  ( - 75)
دنیوگ قّویع  نآ  زا  ار  وا  دنک و  بورغ  نآ  زا  شیپ  دیآرب و  ایرث  زا  سپ  هک  ناشکهک  تسار  رانک  رد  نشور  گنر و  خرـس  تسیاهراتس 

تسههورکم و روما  هدنرادزاب  وا  تسا . ندرک  دنب  رد  ندینادرگرب و  نتشادزاب و  ینعم  هب  قوع  زا  قتشم  هملک  نیا  تسا . ایرث  نابهگن  هک 
: دیوگیم هک  اجنآ  مشتحم  رعش  تبسانم  اذل  تسا . هنشت  بل  زا  نآ  يهقیاضم  بآ و  عنم  ههورکم  روما  زا  یکی 

. دوشیم نشور  البرک ، نابایب  شطعلا ز  دایرف  دسریم -  قّویع  هب  زونه  ناگنشت  ناز 
. روهشم ( - 76)

. تسا نیا  فّفخم  ( - 77)
. مچرپ ملع ، ( - 78)
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. تبحاص ( - 79)
«. منیبب ریس  ار  تلامج  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  میاشگب و  وت  يوس  هب  یمشچ  هک   » تسا دیما  ینعی  دوب  دشاب و  ( - 80)

هاگشیپ رد  روضح  رصم و  هب  فسوی  ناردارب  دورو  ناتساد  هب  دراد  هراشا  تیب  نیا  هیامرـس ، عاتم و  لام و  لّوا ، رـسک  هب  تعاضب  ( - 81)
َهّللا َّنِإ  آَْنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍةاَجْزُّم  ٍۀَـعاَِضِبب  اَْنئِج  َو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  اَنَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  اَی  اهیا  ای  هکنیا : هب  لاـح  ضرع  رـصم و  زیزع 

(88 فسوی /  . ) َنِیقِّدَصَتُْملا يِزْجَی 
هک تسا  نیا  تیب  ياـنعم  لـصاح  تسا  قیهـش  شلباـقم  هطقن  و  هیر ) زا  اوـه  ندـمآ  نوریب   ) ندروآرب مد  مد و  لّوا : حـتف  هب  ریفز  ( - 82)

دهاوـخب ینعی  دـیآ  ریفز  رد  خزود  رـشحم  زور  هریخذ  هـک  دـهدیم  يرادـلد  شراوـگرزب  ردارب  هـب  مالـسلا  هـیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح 
. تفرگ دهاوخ  یتسد  نایصاع  زا  هک  تسُوت  تسد  ود  نیا  دشکب  دوخ  ماک  هب  ار  نایخزود 

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)
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... 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)
... 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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 140 
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«. 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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