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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  باتهم : 6ترایز 

باتک 6تاصخشم 

7هراشا

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  11ترایز 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  ترایز  12همجرت 

ًهَِرباَص ِکَنَحَتْما  اَِمل  ِكَدَجََوف  ِکَقُلْخَی  ْنَأ  َلْبَق  ِکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ِکَنَحَتْما  ُهَنَحَتْمُم  اَی  لّوا : 21لصف 

ُهُّیِصَو ِِهب  َاناََتأ  َو  ِكُوبَأ  ِِهب  َاناََتأ  اَم  ِّلُِکل  َنوُِرباَص  َو  َنوُقِّدَصُم  َو  ُءاَِیلَْوأ ،  َِکل  اَّنَأ  اَنْمَعَز  َو  مود : 43لصف 

ِکِتَیالِِوب َانْرُهَط  ْدَق  اَّنَِأب  اَنَسُْفنَأ  َرِّشَبُِنل  اَمِِهب  اَنِقیِدْصَِتب  اَنِتْقَْحلَأ  ّالإ  ِكاَنْقَّدَص  اَّنُک  ِْنا  ِکُلَأَْسن  اَّنِاَف  موس : 66لصف 

اه تشون  105یپ 

113عبانم

یناوخ باتک  هقباسم  126تالاوس 

زکرم 133هرابرد 
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  باتهم : ترایز 

باتک تاصخشم 

رگحیشوت  ، 1353 يدهم ، ینارآ ، نایمادخ  : هسانشرس

Khuddamiyan Arani, Mehdi

حرش  . یبرع یسراف  س .)  ) همطاف ترضح  همانترایز  : يدادرارق ناونع 

.ینارآ نایمادخ  يدهم  اهیلع / هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  باتهم : ترایز  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1396 اهلد ، راهب  مق : : رشن تاصخشم 

.م 14/5×21 س  لودج ؛ .ص : 112: يرهاظ تاصخشم 

.66 راثآ ؛ هعومجم  : تسورف

 : لایر 9786008449768  45000: کباش

( مجنپ پاچ   ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.1393، قوثو یلبق : پاچ  : تشاددای

.مجنپ پاچ  : تشاددای

.109 [ 103  ] .ص همانباتک : : تشاددای

.اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  : رگید ناونع 

اه همانترایز  .ق  ترجه 11 زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  : عوضوم

Fatimah Zahra, The Saint Ziyaratnamah: عوضوم

ریسفت دقن و  س )  ) همطاف ترضح  همانترایز  : عوضوم

ف20422 خ4 1396  / BP271/7: هرگنک يدنب  هدر 

297/777: ییوید يدنب  هدر 
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4782380: یلم یسانشباتک  هرامش 

اپاف : دروکر تیعضو 

1 ص :

هراشا
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  باتهم : ترایز 

ینارآ نایمادخ  يدهم 

3 ص :
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مالسلااهیلع همطاف  ترضح  ترایز 

َو َنُوقِّدَـصُم ، ُءاَِیلْوَأ َو  َِکل  اَّنَأ  اَـنْمَعَز  ًهَِرباَـص َو  ِکَـنَحَْتما  اَِـمل  ِكَدَـجَوَف  ِکَُـقلْخَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِکَـقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ِکَـنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  اَـی 
ْدَق اَّنَِأب  اَنَـسُْفنَأ  َرِّشَُبِنل   (1) اَمِِهب اَنِقیِدْـصَِتب  اَِنتْقَْحلَأ  ّالإ  ِكاَْنقَّدَـص  اَّنُک  ْنِا  ُِکلَأْسَن  اَّنِاَف  ُهُّیِـصَو  ِِهب  اَناَتَأ  ِكُوبَأ َو  ِِهب  اَناَتَأ  اَم  ِّلُِـکل  َنوُِرباَـص 

.ِِکتَیالِِوب اَنْرُهَط 

5 ص :

هک یسوط  خیش  ماکحالا  بیذهت  باتک  هخسن  زا  ار  امِِهب »  » هژاو ام  .تسا  هدش  رکذ  امَُهل »  » هژاو اجنیا  رد  رگید  ياه  هخسن  رد  - . 1
ءاهقفلا ج 1 ص هرکذت  دینک : هعجارم  تسا : حیحص  هخـسن  هک  میرواب  نیا  رب  میا و  هدرک  ذخا  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  یّلح  همالع 

.403
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مالسلااهیلع همطاف  ترضح  ترایز  همجرت 

ابیکش دنلبرـس و  ناحتما ، نآ  رد  ار  وت  تفرگ و  ناحتما  وت  زا  دنیرفایب  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  وت  هک  ییادخ  هدش ! هدومزآ  يا 
(1) .تفای

یم تعاطا  دنا  هدروآ  ام  يارب  وا  نیـشناج  وت و  ردپ  هچنآ  زا  میا و  هتفریذپ  ار  وت  تیالو  میتسه و  وت  ناّبحم  زا  هک  میرواب  نیا  رب  ام 
.میشاب یم  ابیکش  نآ ، رب  مینک و 

ات ینک  قحُلم  وا  نیـشناج  ربمایپ و  هب  ار  ام  تتیالو ، شریذـپ  رطاخ  هب  میهاوخ  یم  وت  زا  طقف  میا ، هتفریذـپ  ار  وت  تیالو  ام  رگا  سپ 
.میا هدش  كاپ  وت  تیالو  ِببس  هب  هک  میهد  هدژم  دوخ  هب 

6 ص :

یم ّتیناروـن » ماـقم  ، » نآ هب  تسا و  هدوـب  ناشمـسج  ِتقلخ  زا  لـبق  لاـس  نارازه  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  حور  ِتـقلخ  - . 1
.دنیوگ
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

هچوک رفن  کی  مدمآ ، نوریب  هناخ  زا  دوب ، هتشذگ  همین  زا  بش  متـسناوت ، یمن  اّما  مسیونب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  متـساوخ  یم 
؟ يا هدمآ  نوریب  هناخ  زا  بش ، تقو  نیا  ارچ  دیسرپ : نم  زا  ...تخانش  ارم  وا  دز ، یم  وراج  ار 

! دسیونب دناوتن  هدنسیون  کی  هک  تسا  یهاکناج  درد  هچ  دنک و  یمن  ما  يرای  ملق  یلو  مسیونب ، مهاوخ  یم  متفگ :

یـسک ره  هب  نادـناخ  نیا  یـسیونبمالسلا ؟ مهیلع  تیب  لها  يارب  یناوت  یم  هزاجا  یب  ینک  یم  لاـیخ  وت  تفگ : درک و  نم  هب  ور  وا 
! ریگب هزاجا  نانآ  زا  ورب  .دسیونب  ناشیارب  دنهد  یمن  هزاجا 

، مدیدن ار  درم  نآ  رگید  دوب ، تمکح  زا  يا  همشچ  سانشان ، ِدرم  نآ  نخس 

7 ص :
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.متفاین ار  وا  اّما  متخادرپ ، وا  يوجتسج  هب  اهراب 

لمع درم ، نآ  شرافـس  هب  سپ  دـسیونب ،» ناشیارب  دـنهد  یمن  هزاجا  یـسک  ره  هب  نادـناخ  نیا  : » مدرپس رطاـخ  هب  ار  نخـس  نیا  نم 
...متسج تمارک  يوناب  هب  لّسوت  مدرک و 

هزاجا نم  هب  هک  منونمم  امش  زا  نابرهم ! ِردام  يا  منک : هضرع  نینچمالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  باطخ  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا 
.مسیونب تیارب  ات  يداد 

ینارآ نایماّدُخ  يدهم 

هام 1393 دنفسا 

8 ص :
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! تمارک يوناب  يا  وت  رب  مالس  اه ! ینابرهم  ِردام  يا  وت  رب  مالس 

یتسار هب  نم .»؟ یگدنز  دیآ  راک  هچ  هب  دـشابن ، وت  قشع  رگا  : » منک رارکت  ار  نخـس  نیا  مراد  تسود  ردـقچ  هک  یناد  یم  تدوخ 
.تسا نم  یگدنز  يانعم  وت ، قشع  هک 

: تسا نیا  میاـعد  نیلّوا  مراد و  یمرب  اـعد  هب  تسد  دنیـشن ، یم  میاـه  هدـید  رد  کـشا  هک  یتـقو  .تسا  نم  هیامرـس  اـهنت  وـت ، رهم 
زار وت ، قشع  هک  مناد  یم  یبوخ  هب  نم  ریگم .»! نم  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  قشع  اّما  ریگب ، يریگ ، یم  نم  زا  ار  هچ  ره  ایادخ ! »

.تسا یتسه  تقلخ 

؟ هنوگچ اّما  میامن ، اوجن  وت  اب  میوگب و  نخس  وت  اب  مهاوخ  یم  نونکا  درک ، انـشآ  وت  اب  ارم  هک  منک  رکـش  ار  ادخ  هنوگچ  مناد  یمن 
؟ دشاب وت  ماقم  هتسیاش  هک  میوگب  هچ  نم 

...منک یم  توکس  رگید  اجنیا  رد  نم  تسین ، يا  هداس  راک  وت ، هرابرد  نتفگ  نخس  .میوگب  هچ  مناد  یمن 

9 ص :
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اب یهاوخ  یم  وت  ییوگ ؟ یمن  ینخـس  ارچ  يا ؟ هدرک  توکـس  ارچ  : » دـیوگ یم  نخـس  نم  اـب  یکی  دـسر ، یم  مشوـگ  هب  ییادـص 
«. ...وگب نخس  هنوگ  نیا  ییوگب ، نخس  یتسه  يوناب 

؟ دیوگ یم  نخس  نم  اب  ینابرهم  اب  هنوگ  نیا  هک  تسیک 

* * *

.تسا فجن  رهـش  اجنیا  .ما  هدمآ  يرجه  مجنپ  نرق  هب  نم  .تسا  یـسوط  خیـش  يادص  ادص ، نیا  ما ، هدرک  رفـس  خیرات  قمع  هب  نم 
! متسه یسوط  خیش  نامهم  نم 

.تسا هدید  وا  یگرزب  تمظع و  هب  يدنمشناد  رتمک  عّیشت ، خیرات  تسا ، هعیش  نادنمشناد  نیرت  گرزب  زا  یکی  یسوط  خیش 

...ما هتسشن  یسوط  خیش  روضح  رد  نم  .تسا  بیذهت »  » باتک وا ، ياه  باتک  زا  یکی  هتشون ، يدایز  ياه  باتک  وا 

؟ تسیچ بیذهت »  » باتک مناد  یم  هچ  نم 

دای هناگراهچ » ياه  باتک   » ای هَعبرَا » بتک   » ناونع هب  اه  نآ  زا  دنهد و  یم  يا  هژیو  تیّمها  باتک ، راهچ  هب  خیرات  لوط  رد  نایعیش 
.تسا باتک  راهچ  نیا  زا  یکی  بیذهت »  » باتک .دسر  یمن  باتک  راهچ  نیا  رابتعا  تمظع و  هب  یباتک  چیه  .دننک  یم 

* * *

نخس یتسه ، ِيوناب  اب  هنوگچ  هک  وگب  میارب  وگب ! نخس  میارب  خیش ! يا 

10 ص :
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؟ منک ترایز  ار  وا  هنوگچ  میوگب و 

رد هک  یتسه  اوقتاب  يدنمشناد  وت  وگب ! نخس  میارب  تسا ، تّجح  نم  يارب  وت  نخـس  تسا ، گرزب  سب  یماقم  وت ، ماقم  خیـش ! يا 
زور رازه  تدابع و  بش  رازه  زا  راـک  نیا  منک ، ادـیپ  روضح  ِملاـع ، دزن  رگا  هک  ما  هدینـش  .تسا  گرزب  یتداـبع  ندوب ، وت  روضح 

(1) .تسا رتهب  رترب و  هزور ،

! وگب نخس  میارب  خیش  يا 

* * *

.ینک تراـیز  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هنوگچ  هک  میوگب  تیارب  اـت  يا  هدـمآ  نم  دزن  دـیوگ : یم  نینچ  میارب  خیـش  نونکا 
هیلع داوج  ماما  زا  ار  يا  همان  ترایز  هحفص 10  دلج 6  بیذهت »  » باتک رد  نم  میوگب ، نخس  تیارب  هراب  نیا  رد  مهاوخ  یم  نونکا 

.یناسرب نارگید  شوگ  هب  ار  نآ  ات  منک  یم  وگزاب  وت  يارب  ار  همان  ترایز  نیا  نم  .ما  هدرک  لقن  مالسلا 

هب یتقو  دومرف : درک و  ور  دوبمالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  لسن  زا  هک  یتاداس  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  اهزور ، زا  يزور 
: وگب نینچ  نیا  ینک ، ترایز  ار  مالسلااهیلع ) همطاف  ترضح   ) دوخ ردام  یتساوخ  یتفر و  هنیدم 

َو َنُوقِّدَـصُم ، ُءاَِیلْوَأ َو  َِکل  اَّنَأ  اَـنْمَعَز  ًهَِرباَـص َو  ِکَـنَحَْتما  اَِـمل  ِكَدَـجَوَف  ِکَُـقلْخَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِکَـقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ِکَـنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  اَـی 
ِّلُِکل َنوُِرباَص 

.ِِکتَیالِِوب اَنْرُهَط  ْدَق  اَّنَِأب  اَنَسُْفنَأ  َرِّشَُبِنل  اَمِِهب  اَنِقیِدْصَِتب  اَِنتْقَْحلَأ  ّالإ  ِكاَْنقَّدَص  اَّنُک  ْنِا  ُِکلَأْسَن  اَّنِاَف  ُهُّیِصَو  ِِهب  اَناَتَأ  ِكُوبَأ َو  ِِهب  اَناَتَأ  اَم 

* * *

11 ص :

: موی فلأ  مایـص  نم  و  هلیل ، فلأ  مایق  نم  و  ضیرم ، فلأ  هداـیع  نم  و  هزاـنج ، فلأ  روضح  نم  لـضفأ  ملاـع ، سلجم  روضح  - . 1
ج 79 ص 170. راونالا ج 1 ص 204 ، راحب 
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ابیکش دنلبرـس و  ناحتما ، نآ  رد  ار  وت  تفرگ و  ناحتما  وت  زا  دنیرفایب  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  وت  هک  ییادخ  هدش ! هدومزآ  يا 
.تفای

یم تعاطا  دنا  هدروآ  ام  يارب  وا  نیـشناج  وت و  ردپ  هچنآ  زا  میا و  هتفریذپ  ار  وت  تیالو  میتسه و  وت  ناّبحم  زا  هک  میرواب  نیا  رب  ام 
.میشاب یم  ابیکش  نآ ، رب  مینک و 

هب ات  ینک  قحُلم  وا  نیـشناج  ربمایپ و  هب  ار  ام  تتیالو ، شریذـپ  رطاـخ  هب  میهاوخ  یم  وت  زا  میا ، هتفریذـپ  ار  وت  تیـالو  اـم  رگا  سپ 
.میا هدش  كاپ  وت  تیالو  ِببس  هب  هک  میهد  هدژم  دوخ 

* * *

نیا هک  نادـب  ناوخب ، ار  هماـن  تراـیز  نیا  یهدـب ، مالـس  وا  رب  ینک و  تراـیز  ارمالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  یتساوخ  راـب  ره 
، هاـتوک تـالمج  نیا  رد  .ینک  یط  نآ ، اـب  ار  تفرعم  ياـه  هلپ  ینک و  رکف  نآ  هب  نک  یعـس  تـسا ، تـفرعم  زا  ییاـیرد  تـالمج ،

...ینک فشک  ار  اه  نآ  دیاب  هک  تسا  هتفهن  یگرزب  ياهزار 

* * *

.دسر یم  نایاپ  هب  نم  اب  خیش  نخس 

منک و اوجنمالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اب  هنوگچ  هک  مناد  یم  رگید  .ما  هدیـسر  دوخ  هتـساوخ  هب  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادخ  نونکا 
.میامن بدا  ضرع  منک و  مالس  وا  رب  هنوگچ 

تسا و مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  زا  دنمـشزرا  يراـگدای  نیا  منک ، ظـفح  ار  اـه  نآ  اـت  منک  یم  رارکت  ردـق  نآ  ار  تـالمج  نیا  نم 
، دشاب موصعم  ماما  زا  هک  ینخس 

12 ص :
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.دراد ناوارف  ياهزار 

* * *

هرابرد ادتبا  منک و  یم  رکذ  تمسق  هس  رد  ار  ترایز  حرش  مزادرپب ، رابرهگ  تالمج  نیا  حرش  هب  مرامشب و  تمینغ  ار  تصرف  دیاب 
: میوگ یم  نخس  نآ  لّوا  تمسق 

13 ص :
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ًهَرِباَص ِکَنَحَتْما  اَمِل  ِكَدَجَوَف  ِکَقُلْخَی  ْنَأ  َلْبَق  ِکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ِکَنَحَتْما  ُهَنَحَتْمُم  اَی  لّوا : لصف 

15 ص :
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! هدش هدومزآ  يا 

.تسا هداد  دای  ار  نخس  نیا  نم  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  اریز  منک ، یم  باطخ  هنوگ  نیا  ار  وت 

اه یتخـس  همه  رب  وت  .يدمآ  نوریب  دنلبرـس  تفرگ ، وت  زا  ادـخ  هک  یناحتما  رد  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  وت ! رب  مالـس  نم ! يوناب 
.يدرک ربص 

یمرب هدرپ  يزار  هچ  زا  تـالمج  نیا  دوب ؟ اـجک  رد  ناـحتما  نیا  دومن ، ناـحتما  دـنک ، قلخ  اـیند  نیا  رد  ار  وت  هک  نیا  زا  لـبق  ادـخ 
؟ دنراد

ود نیا  هرابرد  دـیاب  نم  يدیـسر ، راختفا  جوا  هب  وت  هک  ییاج  موش ، انـشآ  ّرَذ » َملاـع   » و ّتینارون » ماـقم   » اـب دـیاب  نم  هک  تساـجنیا 
...منادب رتشیب  عوضوم 

* * *

همطاف رون  ادخ  : » دومرف نینچ  درک و  نارای  هب  ور  ربمایپ  اهزور ، زا  يزور 

17 ص :
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«. دیرفآ دنک ، قلخ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  نآ  زا  لبق  ار 

تقلخ زا  لبق  همطاف  رگا  ربمایپ ! يا  : » تفگ درک و  ربمایپ  هب  ور  نانآ  زا  یکی  دـنتفر ، ورف  رکف  هب  دندینـش  ار  نخـس  نیا  مدرم  یتقو 
«. تسا هیروُح  وا  هکلب  تسین ، ناسنا  رگید  وا  سپ  تسا ، هدش  هدیرفآ  نیمز  اه و  نامسآ 

ار همطاف  ادخ  دیرفآ ، ار  همطاف  دنیرفایب ، ار  مدآ  هک  نیا  زا  لبق  ادـخ  تسا ، یناسنا  يا  هیروُح  همطاف  : » تفگ نینچ  باوج  رد  ربمایپ 
(1) «. دومن یم  حیبست  دمح و  ار  وا  درک و  یم  شیاتس  ار  ادخ  دوب و  ادخ  شرع  رد  همطاف  ِرون  .دیرفآ  شدوخ  تمظع  ِرون  زا 

* * *

مدآ شنیرفآ  زا  لبق  وت  .دوب  هدش  قلخ  نیمز  اه و  نامـسآ  تقلخ  زا  لبق  وت  رون  دـیوگ ، یم  نخـس  وت  شنیرفآ  زا  ربمایپ  نم ! يوناب 
.يدمآ نوریب  دنلبرس  ناحتما  نآ  زا  وت  دومن و  ناحتما  اجنآ  رد  ار  وت  ادخ  یتشاد ! ياج  ادخ  شرع  رد  يدش و  قلخ  مالسلا  هیلع 

رد یتشاد و  ياج  ادـخ  شرع  رد  وت  درادـن ، ربخ  نآ ، زا  یـسک  هک  تسا  يزار  نیا  دوب ، هنوگچ  ناحتما  نآ  دـناد  یمن  سک  چـیه 
تماقتـسا دوخ  زا  ادخ  هار  رد  يدـیزرو و  ییابیکـش  وت  .يدومن  یم  دای  یگناگی  هب  وا  زا  يدرک و  یم  شیاتـس  دـمح و  ار  وا  اجنآ 

.يدیسر یگدنب  ماقم  ِجوا  هب  يداد و  ناشن 

ار وا  ادخ ، شرع  رد  لاس ، ياه  لاس  .يدش  قلخ  دوشب ، قلخ  نیمز  اه و  نامسآ  هک  نآ  زا  لبق  وت  .تسوت  ِّتینارون  ماقم  نامه ، نیا 
، دنیرفایب ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  درک  هدارا  ادخ  .تشذگ  يدایز  ياه  لاس  يدرک ، یم  تدابع 

18 ص :

همطاف لاقف  ًهَّیـسنا  یه  تسیلف  هَّللا  َّیبن  ای  ساَّنلا  ضعب  لاقف  ءاـمَّسلا  ضرـالا و  قلخت  نأ  لـبق  همطاـف  رون  قلخ  هَّللا : لوسر  لاـق  - . 1
رابخألا ص یناعم  ...مدآ : قلخی  نأ  لبق  هرون  نم  َّلج  َّزع و  هَّللا  اهقلخ  لاق  هَّیـسنا  ءاروح  یه  فیک  هَّللا و  َّیبن  اـی  لاـق  هَّیـسنا  ءاروح 

.396

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16196/AKS BARNAMEH/#content_note_18_1
http://www.ghaemiyeh.com


ِبلُـص زا  ادخ  سپـس  دش ، هدیرفآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  دوب  هنوگ  نیا  دنک ، قلخ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ات  تفرگ  میمـصت  نآ  زا  دعب 
.دش زاغآ  ّرَذ  َملاع  تخاس و  راکشآ  ار  اه  ناسنا  همه  وا ،) رمک   ) مالسلا هیلع  مدآ 

...منادب رتشیب  ّرَذ  ملاع  هرابرد  دیاب  نم 

* * *

یَلَع ْمُهَدَهْـشَأَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإَو  : » مناوخب ّتقد  اـب  ار  فارعا  هروس  هیآ 172  هک  تسا  نآ  تـقو 
ُتَْسلَأ ْمِهِسُْفنَأ 

«. ...یََلب اُولاَق  ْمُکِّبَِرب 

وا هب  ار  یتسرپاتکی  دیحوت و  كرد  دادعتـسا  داد و  رارق  ار  ترطف  رون  ناسنا  رد  ادخ  دـیوگ ، یم  نخـس  گرزب  یتقیقح  زا  هیآ  نیا 
وا يوس  هب  دنـسانشب و  ار  ادخ  دنناوت  یم  نآ  اب  تسا و  رادـیب  نانآ  ترطف  دنتـسه ، دـیحوت  حور  ياراد  اه  ناسنا  همه  .درک  تیانع 

.دنوش نومنهر 

یگناگی شریذـپ  يارب  یگدامآ  اّما  دـناشک ، یم  یهارمگ  هب  ار  وا  دـنک و  یم  هسوسو  ار  ناسنا  هظحل  ره  ناطیـش  هک  تسا  تسرد 
ار اه  نآ  سح ، نآ  هک  تسا  هتشاذگ  تناما  هب  ار  ینورد  یّسح  همه ، دوجو  رد  ادخ  .دراد  دوجو  اه  ناسنا  همه  ياه  بلق  رد  ادخ 

.دناوخ یم  ارف  وا  يوس  هب 

هب هّجوت  اب  ناربمایپ  .تسا  ناسنا  يارب  يدنمشزرا  هیامرـس  رون ، نیا  عقاو ، رد  .دوش  اه  ناسنا  يراگتـسر  ثعاب  دناوت  یم  ترطف  رون 
.دندناوخ یم  ارف  ادخ  يوس  هب  ار  اه  ناسنا  هیامرس ، نیا 

؟ داد رارق  اه  ناسنا  نورد  ار  ترطف  رون  ینامز ، هچ  ادخ  یتسار  هب 

19 ص :
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رب ار  ناـنآ  تخیگنارب و  ار  وا  نادـنزرف  همه  مالـسلا ، هیلع  مدآ  تشپ  زا  ادـخ  هک  يزور  دـیوگ ، یم  نخـس  یّمهم  زور  زا  هیآ  نـیا 
.»؟ متسین امش  راگدرورپ  نم  ایآ  : » تفگ تفرگ و  هاوگ  ناشدوخ 

«. یتسه ام  راگدرورپ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  ام  يرآ ، : » دنتفگ همه  نانآ 

؟ تفرگ فارتعا  نانآ  زا  درک و  یفّرعم  همه  هب  ار  دوخ  ینامز  هچ  ادخ  دوب ؟ يزور  هچ  زور  نآ 

* * *

هب دنتخانش و  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نادرگاش  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  همه  درک ، یم  یگدنز  هفوک  رهـش  رد  وا  دوب ، هرارُز  وا  مان 
.دنتشاد نانیمطا  وا  نانخس 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  دوب  هدرک  رفس  هنیدم  رهش  هب  هک  راب  کی  نیمه  يارب  تسیچ ، هیآ  نیا  ریـسفت  دنادب  تشاد  تسود  وا 
.دومن لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  ترضح  نآ  زا  تفر و 

دننام نانآ  دروآ ، نوریب  وا ) رمک   ) مالـسلا هیلع  مدآ  ِْبلُـص  زا  ار  اه  ناسنا  همه  ادخ  : » دومرف نینچ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(1) «. ...درک یفّرعم  نانآ  هب  ار  شدوخ  زور ، نآ  رد  ادخ  .دندوب  یکچوک  ياه  هّرذ 

* * *

: دیوگ یم  نخس  يزور  هچ  زا  فارعا  هروس  هیآ 172  هک  ممهف  یم  نونکا 

! گرزب ِقاثیم  زور 

! ّرذ َملاع 

تروص هب  ار  نانآ  ادخ  دنیرفایب ، ار  اه  ناسنا  مسج  ادخ ، هک  نیا  زا  لبق 

20 ص :

رصتخم عیارشلا ج 2 ص 525 ، للع  دیحوتلا ص 330 ، یفاـکلا ج 2 ص 7 ، ...رّذـلاک : اوجرخف  ...هتیرذ  مدآ  رهظ  نم  جرخا  - . 1
اب تسا و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ثیدح  نیا  دینک : ّتقد  ج 5 ص 245 . راونألا ج 3 ص 279 ، راحب  تاجردلا ص 150 ، رئاصب 

نبا نع  هیبا  نع  میهاربا  نب  یلع  نع  ینیلکلا  تسا : نیا  نآ  دنـس  تسا : هدـش  لقن  یفاک  باتک  نوچمه  ربتعم  یباتک  رد  ربتعم  دـنس 
يارب یلاجم  دومن و  داـمتعا  ثیدـح  نیا  هب  ناوت  یم  نیمه  يارب  .مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  هرارز  نع  هنیذا  نبرمع  نع  ریمع  یبا 

ربتعم و باـتک  رد  هک  یثیدـح  اریز  درادـن ، یهجو  تسین ، ربتعم  ثیدـح  نیا  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  .درادـن  دوجو  نآ  هب  ضارتـعا 
.تسا هدش  دراو  هعیش  بتک  رد  ّرذ  ملاع  هرابرد  يدایز  ثیداحا  .دشاب  یم  هعیش  ياملع  لوبق  دروم  دشاب ، هدش  لقن  ربتعم  دنس 
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ّرذ ملاع  تایّلک  نیا  دوب ، گرزب  قاثیم  زور  زور ، نآ  .دنتخانـش  ار  ادـخ  نانآ  تفگ ، نخـس  ناـنآ  اـب  دـیرفآ و  یکچوک  ياـه  هّرذ 
ام يارب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  یتقیقح  بلطم ، لصا  تسین ، مولعم  ام  يارب  نآ  تاّیئزج  اّما  تسا ،

.دنیوگ یم  ّرَذ » ملاع  ، » رشب تقلخ  زا  هلحرم  نآ  هب  نیمه  يارب  دشاب ، یم  زیر » تاّرذ   » يانعم هب  ّرَذ »  » .تسا هدرک  نایب 

؟ درک نینچ  ادخ  ارچ  یتسار  هب 

«. میدوب ربخ  یب  رما  نیا  زا  ام  : » دنیوگن تمایق  زور  رد  اه  ناسنا  ات  تساوخ  یم  ادخ 

یم راتفرگ  باذـع  هب  تمایق  زور  رد  تسا ، هدرک  يوریپ  دوخ  ردام  ردـپ و  زا  وا  دـنا و  هدوب  تسرپ  ُتب  شرداـم  ردـپ و  هک  یـسک 
ایآ تسیچ ، یتسرپاتکی  هک  متـسناد  یمن  مدرک و  يوریپ  مردام  ردـپ و  زا  مدوب و  نادان  نم  هک  دـیوگب  تمایق  زور  رد  وا  رگا  دوش ،

؟ دوب دهاوخ  یخساپ  وا  يارب 

دیحوت تقیقح  كرد  ِدادعتسا  همه ، هب  داد و  رارق  همه  دوجو  رد  ار  ترطف  ِرون  قاثیم ، ِزور  رد  ادخ  تسا ، حضاو  نشور و  باوج ،
.درک تیانع  ار  یتسرپاتکی  و 

ات تشاذـگ  تناما  هب  ار  ینورد  یّـسح  نانآ ، دوجو  رد  تفرگ ، یهاوگ  همه  زا  درک و  یفّرعم  همه  هب  ار  شدوخ  ادـخ  ّرذ ، ملاع  رد 
.دزاس نومنهر  یتسرپاتکی  يوس  هب  ار  اه  نآ 

ترطف يادـن  وا  اریز  دوش ، یم  در  دـندوب ، تسرپ  ُتب  مردام ، ردـپ و  مدوب و  نادان  نم  دـیوگ  یم  تماـیق  زور  رد  هک  یـسک  نخس 
نآ دینش و  ار  شیوخ 
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.دادن یخساپ  شیوخ ، ترطف  يادن  هب  هک  دش  دهاوخ  باذع  راتفرگ  نیا  رطاخ  هب  وا  درک ، راکنا  ار 

* * *

شرع رد  ار  وت  ِرون  ادـخ  دوش ، قلخ  اـجنیا  رد  وت  مسج  هک  نآ  زا  لـبق  ییاـیب ، یکاـخ  ِياـیند  نیا  هب  وت  هک  نیا  زا  لـبق  نم ! يوناـب 
! یتشاد تماقتسا  ییابیکش و  ّتینارون ، ماقم  رد  وت  دش ، قلخ  نیمز  اه و  نامسآ  تقلخ  زا  لبق  وت  رون  .دیرفآ 

نامه مه ، ناحتما  نآ  زا  لبق  وت  یتخاس ، نایامن  ار  شیوخ  يدوجو  رهوگ  وت  .تفرگ  ناـحتما  وت  زا  ّرذ  ملاـع  رد  ادـخ  نآ ، زا  دـعب 
.يدوب اراد  ار  ادخ  هب  تبسن  ار  یگدنب  نامیا و 

هک ادـخ  .دـنربب  یپ  وت  يالاو  ماقم  هب  همه  دوش و  راکـشآ  نارگید  يارب  وت  ِيدوجو  رهوگ  هک  نیا  يارب  دوب  يا  هلیـسو  ناحتما  نیا 
هب نارگید  تساوخ  یم  ادـخ  تسا ، هتفهن  يدنمـشزرا  رهوگ  هچ  تدوجو ، رد  هک  تسناد  یم  ادـخ  تشادـن ، وت  ندوـمزآ  هب  زاـین 

.دوش نایامن  راکشآ و  ناگمه  يارب  وت  شزرا  دنربب و  یپ  وت  ماقم 

* * *

ِحور نامه  هک   ) وت رون  دومن و  هدارا  ادخ  سپـس  دوب ، ادخ  شرع  رد  لاس ، نایلاس  وت  ِرون  .متفگ  نخـس  ّرذ  َملاع  ّتینارون و  ماقم  زا 
.دروآ یکاخ  يایند  نیا  هب  ار  وت  داهن و  ّتنم  شناگدنب  رب  ادخ  دش ، لقتنم  وت  مسج  هب  تسوت )

يارب دنسرب ، لامک  هب  وت  دوجو  اب  شناگدنب  ات  تشاد  تسود  ادخ  يرآ !
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ات دومن  لـقتنم  اـیند  نیا  هب  دوخ  صوصخم  ِمزب  زا  ار  وت  دروآ ، اـیند  نیا  هب  دوـخ  توـکلم  زا  ار  وـت  دروآ ، اـیند  نیا  هب  ار  وـت  نیمه 
! يوش نومنهر  ادخ  يوس  هب  يریگب و  ار  همه  تسد 

ینک و يریگتـسد  ات  يا  هدمآ  ینک ، نشور  دوخ  رون  اب  ار  کیرات  يایند  نیا  ات  يا  هدمآ  یهدـب ، ناشن  ار  ادـخ  هار  ات  يا  هدـمآ  وت 
ات يا  هدمآ  دننکن ، مگ  ار  هار  دنشابن و  روای  رای و  یب  اجنیا  رد  نایوجادخ  ات  يا  هدمآ  یناسرب ، يراگتسر  تداعـس و  هب  ار  نارگید 

.يربب ادخ  يوس  هب  ار  همه 

* * *

وت ات  دهاوخ  یم  نایعیش  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ارچ  دنک ، یم  لوغـشم  ارم  نهذ  یل�وس  منک ، یم  رکف  دوخ  اب  یتاظحل  نم ! يوناب 
مایپ هچ  تسا ؟ نخس  نیا  رد  يزار  هچ  میناوخب ؟ هنوگ  نیا  ترایز ، نیا  زاغآ  رد  ار  وت  دیاب  ام  ارچ  دننک ؟ باطخ  هدش » هدومزآ   » ار

؟ تسا هتفهن  اجنیا  رد  ینامسآ 

ربص اه  یتخـس  رب  وت  يدرک ، لّمحت  ناوارف  یتخـس  يدـمآ ، هک  مه  ایند  نیا  رد  يداد ، ناحتما  ّرذ  ملاـع  رد  ّتینارون و  ماـقم  رد  وت 
.داد گرزب  سب  یماقم  وت  هب  ربص  نیا  رطاخ  هب  ادخ  يدومن و 

، مسارهب اه  یتخـس  زا  دـیابن  منیزگرب ، ار  ربص  هار  دـیاب  موش ، یم  وربور  اـه  یتخـس  اـب  نم  یتقو  تسا ، نم  يارب  یگرزب  سرد  نیا 
.درب یم  لامک  يوس  هب  ارم  هک  منک  باختنا  ار  یهار  مهد و  رارق  دوخ  يوگلا  ار  وت  دیاب  هکلب 

ّلحم ایند ، نیا  هک  منادب  دـیاب  مشاب ، ناحتما  راظتنا  رد  دـیاب  میوپ ، یم  ار  وت  هار  مراد و  تسود  ار  وت  رگا  متـسه ، وت  هعیـش  نم  رگا 
نیا هب  نم  تسا ، ناحتما 
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.منک ربص  اه  یتخس  رب  مهدب و  ناحتما  ات  ما  هدمآ  نم  منک ، یتسم  ات  ما  هدماین  ایند 

فلت رمع  موش و  لوغـشم  هچیزاب  هب  ات  ما  هدماین  مورب ، مریگرب و  هشوت  منک و  دشر  ات  ما  هدمآ  اجنیا  هب  مدـنبب ، لد  ایند  هب  دـیابن  نم 
، منک یم  باختنا  مدوخ  مهاوخب  هک  ار  یهار  نم  هداد و  رایتخا  نم  هب  ادخ  تسا ، نم  ناحتما  نم و  باختنا  ورگ  رد  نم  دشر  منک ،

دنلبرـس دوخ  ناحتما  رد  رگا  میوگ ؟ یم  تسار  ًاعقاو  ایآ  هک  موش  یم  ناحتما  اهالب  اه و  یتخـس  اـب  منیزگ  یمرب  ار  ادـخ  هار  یتقو 
.ما هدومن  دوخ  ِنآ  زا  ار  يدبا  تداعس  مدمآ ، نوریب 
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اه یتخس  همه  رب  وت  .يدمآ  نوریب  دنلبرس  تفرگ ، وت  زا  ادخ  هک  یناحتما  رد  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  وت ! رب  نم  مالس  نم ! يوناب 
.يدرک ربص 

ایند نیا  رد  هک  ییاه  ملظ  زا  ادخ  دوب ، ربخاب  زیچ  همه  زا  ادخ  دوب ، هدشن  قلخ  نیمز  اه و  نامسآ  زونه  يدوب و  ادخ  توکلم  رد  وت 
دنهاوخ ناوارف  ياه  متـس  وت  قح  رد  نانمـشد  يوش ، كاـخ  نیا  ناـمهم  وت  یتقو  تسناد  یم  وا  دوب ، هاـگآ  دوش ، یم  وت  هب  تبـسن 

.درک

، يوش یم  وربور  نآ  اب  ایند  نیا  رد  هک  ییاهالب  اه و  ملظ  اه و  یتخـس  زا  داد ، ربخ  وت  هب  هدـنیآ  زا  ادـخ  يدوب و  ادـخ  شرع  رد  وت 
ربص ماـقم  جوا  هب  وت  يدـنام ، مدـق  تباـث  دوخ  دـهع  رب  مه  وت  ینک و  ربـص  اـه  نیا  همه  رب  هک  تفرگ  ناـمیپ  وت  زا  ادـخ  .داد  ربـخ 

.يدمآ نوریب  دنلبرس  ناحتما  نیا  رد  وت  دوب و  وت  يارب  یگرزب  ناحتما  نیا  .يدیسر 
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اور اـه  ملظ  وت  رب  دنتخانـشن و  ار  وت  ردـق  هک  سوسفا  یلو  يدوب ، اـیند  نیا  ناـمهم  يزور  دـنچ  یـشاب و  یم  ناـهج  نیا  رهوـگ  وـت 
؟ تفگن ار  وت  ّتیمولظم  حرش  تشون و  وت  زا  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ، هدش  نیجع  ّتیمولظم  اب  وت  مان  دنتشاد ،

رگید راـب  مراـشف و  یم  تسد  رد  ار  ملق  نیا  تسا ، نم  یگدـنز  هیامرـس  وت ، ّتیمولظم  رب  کـشا  هک  یناد  یم  دوخ  وـت  نم ! يوناـب 
...منک یم  رفس  هنیدم  هب  لد  مشچ  اب  .تشذگ  هچ  وت  رب  دننادب  ناگمه  ات  مسیون  یم  مسیون ، یم  ار  راوید  رد و  تیاکح  حرش 

* * *

یم يا  هناـخ  هب  موش ، یم  هچوک  دراو  مور ، یم  هچوک  هب  ربماـیپ  دجـسم  زا  هدـش ؟ ربخ  هچ  دـسر ، یم  مشوگ  هب  ییوهاـیه  يادـص 
.منیب یم  رارق  هناخ  نآ  ِرد  رانک  ییاه  مزیه  دنا ، هدش  عمج  اجنآ  رد  يدایز  هورگ  هک  منیب  یم  مسر ،

هناخ و نیا  : » دنز یم  دایرف  دیآ و  یم  وا  هتفرگ ، تسد  رد  یـشتآ  هلعـش  دیآ ، یم  وس  نیا  هب  رفن  کی  دـسر ، یم  شوگ  هب  ییادـص 
«. دینازوسب شتآ  رد  ار  نآ  لها 

.دشک یم  هنابز  شتآ  دنز ، یم  شتآ  ار  اه  مزیه  دیآ و  یم  وا 

؟ تسا شتآ  رد  نتخوس  ناشیازس  هک  دنا  هدرک  هچ  هناخ  نیا  لها  رگم  دنازوسب ؟ ار  هناخ  نیا  لها  دهاوخ  یم  وا  ارچ 

هاگن طقف  همه  ارچ  دسر ، یم  شوگ  هب  هناخ  نیا  زا  اه  هّچب  هیرگ  يادص 
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؟ دنک یمن  یضارتعا  سک  چیه  ارچ  دننک !؟ یم 

: دیوگ یم  دز  شتآ  ار  اه  مزیه  هک  يدرم  نآ  هب  دیآ ، یم  ولج  یکی  نایم  نیا  رد 

 . دنتسه نیسح  نسح و  همطاف ، هناخ ، نیا  لخاد  رَمُع ! يا 

(1)  . منز یم  شتآ  زورما  ار  هناخ  نیا  نم  دشاب ،  دهاوخ  یم  هک  ره  دشاب ، 

؟ مونش یم  هچ  نم ! يادخ 

؟ دننزب شتآ  دنهاوخ  یم  ار  وت  هناخ  ممولظم ! ردام  يا 

* * *

(2)! تسا بجاو  هناخ  نیا  ندنازوس  تموکح ،  ظفح  يارب  هک  هداد  اوتف  وا  تسا .  تموکح  گرزب  یضاق  زورما  رَمُع 

یم ار  مدرم  شوگ  ربمایپ ، يادص  نینط  زونه  دندرک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ّمُخ  ریدـغ  زور  نانآ  دـنیافو ، یب  مدرم  نیا  ردـقچ 
(3) .تسوا يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک  ره  هک  دزاون 

! دنا هدروآ  مزیه  وت  هناخ  ندز  شتآ  يارب  دنا و  هتسکش  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  مدرم  نیا  دوز  ردقچ  یتسار  هب 

! دنا هدش  ضوع  ردق  نیا  مدرم  نیا  تسا ، هتشذگ  ربمایپ  تلحر  زا  زور  تفه  طقف 

.داد یم  مالس  تنادنزرف  وت و  هب  داتسیا و  یم  هناخ  نیا  رد  رانک  ربمایپ  هک  دندید  اهراب  اهراب و  اه  نآ 
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، درادـن هگن  ار  وا  هناخ  میرح  سک  ره  تسا !  نم  هناـخ  همطاـف ،  مرتخد  هناـخ  : » دومرف هک  دـسر  یم  شوگ  هب  ربماـیپ  يادـص  زونه 
(1) «. تسا هتشادن  هگن  ار  ادخ  میرح 

* * *

؟ دننک یم  تیانج  نینچ  ارچ  دنا ؟ هدش  مرش  یب  ردق  نیا  مدرم  ارچ  ردام !

.يا هدرک  مایق  تقیقح  قح و  يرای  يارب  وت  .يا  هداتسیا  رد  ِتشپ  وت  دشک ، یم  هنابز  شتآ 

.يا هداتسیا  رد  ِتشپ  وت  هک  دناد  یم  وا  دیآ ، یم  ولج  رَمُع  دوش ،  یم  هتخوس  مین  هناخ  ِرد 

راشف ار  رد  رَمُع  دوش .  یم  دنلب  تا  هلان  يادـص  يریگ ،  یم  رارق  راوید  رد و  نیب  وت  دـنز .  یم  رد  هب  یمکحم  دـگل  وا  نم ! رب  ياو 
(2)  . دور یم  ورف  وت  هنیس  رد  هدش  غاد  شتآ  زا  هک  رد  ِخیم  دوش .  یم  رتدنلب  وت  هلان  يادص  دهد ،  یم 

، ینک یم  ربماـیپ  ربـق  هب  ور  تسا ، هتـسشن  وت  تروص  يور  كاـخ  يزیخ ، یمرب  اـج  زا  عیرـس  یتـفا ، یم  نیمز  يور  هب  تروـص  اـب 
(3)  «. دننک یم  هچ  ترتخد  اب  نیبب  هّللا !  لوسر  ای  اباب !  : » ینز یم  ادص  ار  ردپ  دزادنا ، یم  نینط  رهش  رد  وت  يادص 

یم رَمُع  دریگ ، یم  ار  وا  نابیرگ  دور ، یم  رَمُع  يوس  هب  وا  تسین ،  ربص  ياج  رگید  اجنیا  دونش ، یم  ار  وت  يادص  مالسلا  هیلع  یلع 
ار وا  مالسلا  هیلع  یلع  دنک ، رارف  دهاوخ 

28 ص :

دقو یعادلا ،  بیجم  انأو  تیعد  دقو  قارفلا ،  ناح  دـق  راصنألا ،  رـشعم  ای  لاقو :  راصنألا  اعد  هافولا ،  هّللا  لوسر  ترـضح  اّمل  - . 1
راصنألا رشاعم  ینوظفحاو  ...نیملسملا  یف  متعسوو  لاومألا ،  یف  متیساوو  هرـصنلا ،  متنـسحأف  مترـصنو  راوجلا ،  متنـسحأف  مترواج 

راونألا ج 22 ص 476. راحب  ...یتیب :  لهأ  یف 
راحب ص 67 ،  یـشاّیعلا ج 2  ریـسفت  ...ًاّیبلم : عًاّیلع  اوجرخأف  اولخد  ّمث  فعـس ، نم  ناکو  هرـسکف ، هلجرب  باـبلا  رمع  برـضف  - . 2
ءاملع رم�وم  تتام : یّتح  هضیرم  تطقسو  اهردص ، یف  بابلا  رامسم  تبنو  بابلا ، فلخ  همطاف  رمع  رـصع  راونألا ج 28 ص 227 ؛ 

دادغب ص 181.
هاتبأ ای  لوقت : ءاکبلاب  زهجت  یهو  يربکلا ص 407 ؛ هیادهلا  ...رثتناف : اهرامخ  تحت  اهطرق  يربأ  یّتح  اهّدـخ  یلع  رمع  هقفـص  - . 3

کتبیبحب لعفی  ناک  اذـکه  هّللا ! لوسر  ای  هاـتبأ  اـی  تلاـقو : يربکلا ص 407 ؛  هیادـهلا  برـضت :...؟ همطاف  کـتنبا  هّللا !  لوسر  اـی 
 . راونألا ج 30 ص 294 راحب  کتنباو :...؟
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.دبوک یم  وا  ِندرگ  ینیب و  هب  یتشم  دنز ، یم  نیمز  هب  مکحم 

ار رَمُع  رگید  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دننک  یم  رکف  اه  یـضعب  دنا ، هدیـسرت  همه  دیایب ، ولج  رَمُع  تاجن  يارب  درادن  تأرج  سک  چیه 
.تخیر دهاوخ  ار  وا  نوخ  درک و  دهاوخن  اهر 

، يزور نینچ  رد  هک  تفرگ  نامیپ  نم  زا  ربمایپ  رَمُع ! يا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  اهر  ار  رَمُع  مالـسلا  هیلع  یلع  درذـگ ، یم  یتاظحل 
(1) «. مدرک یمن  اهر  ار  وت  زگره  دوبن ، ربمایپ  ّتیصو  رگا  .منک  ربص 

* * *

 ! درادن يروای  رای و  چیه  وا  اّما  دنربب ،  دجسم  هب  ار  وا  دنهاوخ  یم  هک  ینیب  یم  ینک ،  یم  هاگن  ترسمه  هب 

هب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنناوتن  اه  نآ  ات  يدـنب  یم  ار  هار  دوخ  ناتـسد  اب  یتسیا ،  یم  هناخ  ِرد  هبوچراچ  رد  يزیخ و  یمرب  اج  زا  وت 
(2)  . دنربب دجسم 

وت يوزاب  .دنز  یم  هنایزات  اب  مه  رَمُع  دوخ  دنک ، یم  هلمح  وت  هب  ریشمش  فالغ  اب  ذفنق  وا ، هراشا  اب  دنک ، یم  يا  هراشا  ذُفُنق  هب  رَمُع 
(3)  ... دوش یم  دوبک  اه  هنایزات  زا 

 ، دـنز یم  وت  هب  یمکحم  دـگل  نیمه  يارب  درب ،  تعیب  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوت  یمن  یتسه ، وت  هک  ینامز  اـت  دـناد  یم  رَمُع 
(4) « . دنتشک ارم  نسحم  ادخ  هب  بایرد ! ارم  هِّضف ! يا  : » ینز یم  ادص  ار  دوخ  راکتمدخ  وت  دوش ، یم  دنلب  وت  يادص 

29 ص :

يذـلاو لاقف : هب ، هاصوأ  امو  هّللا  لوسر  لوق  رکذـف  هلتقب ، ّمهو  هتبقرو ، هفنأ  أجوو  هعرـصف ، هرتن  ّمث  هبیبـالتب  ذـخأف  عّیلع  بثوف  - . 1
سیق ص 586. نب  میلس  باتک  ...هّللا : لوسر  َّیلإ  هدهع  دهعو  قبس  هّللا  نم  باتک  الول  كاهص ، نب  ای  هّوبنلاب  ًادّمحم  مّرک 

راونألا ج 28 ص 270 راحب  سیق ص 151 ،  نب  میلس  باتک  ًالبح : هقنع  یف  اوقلأف  هوطبضو ، هورثاکف  مهفویس  مهـضعب  لّوانتف  - . 2
هنوّرجی هبوثب  ًابّبلم  جاجتحالا ص 109 ،  ...دوسأ : ًالبح  هقنع  یف  اوقلأو  هوطبضف ، هیلع  اورثکف  مهفویـس ، ضعب  لّوانتف  هیلإ ، هوقبـسف   ؛

، اهدـضع یلع  طوسلاب  ذـفنق  اهبرـضف  تیبلا ، باب  دـنع  مهنیبو  اهجوز  نیب  همطاف  تلاحو  نازحألا ص 117 ؛ تیب  ...دجـسملا : یلإ 
راونألا ج 28 ص 283. راحب  عجارو  جاجتحالا ص 109 ،  ...ذفنق : برض  نم  جولمدلا  لثم  کلذ  نم  هرثأ  یقبف 

یـشاّیعلا ج 2 ص ریـسفت  اهبرـضف : ّیلع ، نیبو  هنیب  لوحت  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  تماقف  ذفنق ، هل  لاقی  ًالجر  هثلاثلا  هیلإ  لسرأف  - . 3
 ، همامإلا ص 134 لئالد  هرمأب : فیـسلا  لعنب  اهزکل  رمع  یلوم  ًاذـفنق  ّنأ  اهتافو  ببـس  ناکو  راونألا ج 28 ص 231 ؛  راـحب   ، 307

، دوسألا جلمدلاک  راص  یّتح  اهدضع ، یلع  رکب  یبأ  طوسب  اهل  رمع  برضو  راونألا ج 43 ص 170 ؛ راحب  یبقعلا ص 160 ،  رئاخذ 
همطاف برض  يذلا  وه  ّهنأل  ًائیش ...؟  همرغی  ملو  ذفنق  نع  ّفک  مل  يردت  له  راونألا ج 53 ص 19 ؛  راحب   ، 40 ...کلذ : نم  اهنینأو 

اهبنج هـب  أـجوف  هدـمغ ، یف  وـهو  فیـسلا  رمع  عـفرف  ص 302 ؛  راونـألا ج 30  راـحب  ...مهنیبو : هنیب  لوـحتل  تءاـج  نـیح  طوسلاـب 
یناعملا ج 3 ص 124. حور  ...هاتبأ : ای  تحاصف : اهعرض ، هب  برضف  طوسلا  عفرو  كرابملا ،
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ناک هماّیأ  رخآ  یف  ّمث  هرهد ،  هّماع  رمألا  میقتـسم  ناک  ظفاحلا : داّمح  نب  دّـمحم  لاقو  مراد : یبأ  نبا  همجرت  یف  یبهذـلا  لاـق  - . 4
ءالبنلا ج 15 ص 578 مالعأ  ریس  ًانسحم : تطقسأ  یّتح  همطاف  سفر  رمع  ّنأ  هیلع  أرقی  لجرو  هترـضح  بلاثملا ،  هیلع  أرقی  ام  رثکأ 

نم نینجلا  تقلأ  یّتح  هعیبلا  موی  همطاف  نطب  برض  رمع  ّنإ  نازیملا ج 1 ص 368 ؛  ناسل  لادتعالا ج 1 ص 139 ،  نازیم  عجارو  ، 
؛  تارایزلا ص 548 لماک  ...برـضلا : کلذ  نم  تومتو  برـضلا  نم  اهنطب  یف  اـم  حرطتو  لحنلاو ج 1 ص 57 ؛  للملا  ...اـهنطب :

 . رضتحملا ص 197 قودصلل ص 176 ،  یلامألا  ...اهدلو : تقلأ  یّتح  اهبنج  برض  نم  كران  یف  دّلخ 
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 ... دنربب دجسم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنناوت  یم  رگید  نونکا  نانآ  يوش ، یم  شوه  یب  وت 

! هتسکش ولهپ  ردام  يا 

! دندرب دجسم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  زیخرب  زیخرب !

! نک يرای  ار  وا  زیخرب و  تساهنت ، وت  يالوم 

زا ناگتـشرف  يونـش ؟ یم  ار  نانآ  يادص  ایآ  دـسر ، یم  شوگ  هب  هک  تسوت  نادـنزرف  هیرگ  يادـص  نیا  نک ! زاب  ار  دوخ  نامـشچ 
(1)  . دنا هداتفا  هیرگ  هب  وت  نیسح  نسح و  نامشچ  کشا  ندید 

رد رَمُع  دـنریگب ، مالـسلا  هیلع  یلع  رـس  يالاب  ریـشمش  هک  هداد  روتـسد  رَمُع  يزیخرب ! دـیاب  اّما  هتـسکش ، وت  يولهپ  دوبک و  وت  رکیپ 
(2) . »؟ منزب ار  مالسلا  هیلع  یلع  ندرگ  نم  ات  یهد  یم  روتسد  ایآ  رکبوبا ! يا  : » دنز یم  دایرف  دجسم 

! ردام

! تسوت راظتنا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زیخرب ! ممولظم ! ردام 

! زیخرب

...دناسر دنهاوخ  تداهش  هب  ار  وا  اه  نآ  دنکن ، تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  رگا 

* * *

.دنا هدرب  دجسم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يوش  یم  ربخاب  يریگ ، یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  غارس  ینک ، یم  زاب  ار  دوخ  نامشچ 

! يور یم  دجسم  يوس  هب  يزیخ و  یمرب  دوخ  ياج  زا 

30 ص :

لتق یلع  ناردـقی  اـم  هّللاوف  اـیکبت ، ـال  لاـقف : هردـص  یلإ  امهّمـضف  اـیکب ، رمع  هلاـقم  اعمـس  اّـملف  ناـمئاق ، نیـسحلاو  نسحلاو  - . 1
.نیقباسلا نیردصملا  سفن  ...امکیبأ :

باتک هقنع : برـضنف  هب  رمأت  وأ  کعیابیف ، موقی  براحم ال  سلاج  اذـهو  ربنملا  قوف  کسلجی  ام  ...رکب : یبأل  لاقف  رمع  ماـقف  - . 2
راونأل ج 28 ص 276. راحب  سیق ص 107 ،  نب  میلس 
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یم هک  دجـسم  هب  يور ! یم  دوخ  ماما  يراـی  هب  وت  اـّما  ینک ، يراـی  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یناوتن  رگید  اـت  دـنا  هتـسکش  ار  وت  يولهپ 
نیرفن دـینکن ، اهر  ار  وا  رگا  مسق ، ادـخ  هب  دـینک ! اهر  ار  یلع  میومعرـسپ ، : » يروآ یمرب  دایرف  يور و  یم  ربمایپ  ربق  راـنک  یـسر ،

«. درک مهاوخ 

، مسق ادخ  هب  : » ینز یم  دایرف  رگید ، راب  یـشاب ، هدـمآ  اجنیا  هب  وت  هک  دـننک  یمن  رواب  اه  نآ  دـننک ، یم  بّجعت  وا  ناراداوه  رَمُع و 
«. منک یم  نیرفن  ار  امش  دینکن ، اهر  ار  یلع  رگا 

، تسا هدرک  رثا  نیرفن  هب  دیدهت  دوش ، یم  دنلب  رابغ  درگ و  تسا ، هار  رد  نیگمهـس  يا  هلزلز  دتفا ، یم  دجـسم  ياه  نوتـس  رب  هزرل 
اب دننکن ، اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانآ  رگا  درک ، یهاوخن  ربص  رگید  وت  هک  دنمهف  یم  وا  ناراداوه  هفیلخ و  دنوش ، یم  نارگن  همه 

! دش دهاوخ  هدیچیپ  مه  رد  نامز  نیمز و  وت ، نیرفن 

! دـنا هدـمآ  رد  هزرل  هب  هنوگچ  هک  دـنام  یم  هریخ  دجـسم  ياه  نوتـس  هب  نانآ  ياه  مشچ  دریگ ، یم  ارف  ار  ناـنآ  دوجو  ماـمت  سرت 
! تسا هار  رد  باذع  يرآ ،

ینامز ات  يرآ ! .دننک  یم  زاب  شندرگ  زا  مه  ار  نامسیر  دنراد ، یمرب  وا  رس  زا  ار  ریشمش  دننک ، یم  اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اه  نآ 
(1) .دنریگب تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دنناوت  یمن  زگره  اه  نآ  یتسه ، وت  هک 

ار ادخ  يریگ و  یم  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  ینک ، یم  وا  هب  یهاگن  وت  دیآ و  یم  وت  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نونکا 
يور هب  يدنخبل  .ینک  یم  رکش 

31 ص :

نبا نع  اّولخ  تلاـقف : ربقلا ، یلإ  تهتنا  یّتـح  همطاـف  تجرخ  هلزنم ، نم  عنین�وملا  ریمأ  جرختـسا  اّـمل  ّهنأ  یـسرافلا : ناملـس  نع  - . 1
: ...هّللا یلإ  ّنخرصألو  یسأر  یلع  هّللا  لوسر  صیمق  ّنعـضألو  يرعـش  ّنرـشنأل  هنع  اّولخت  مل  نئل  ّقحلاب  ًادمحم  ثعب  يذلاوف  یّمع 

و ج 43 ص 47. راونألا ج 28 ص 206 ، راحب 
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زا ار  وت  ِیتسه  دناوت  یم  یسک  هچ  یتسه ، هدنز  وت  هک  ینامز  ات  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  وت ، ِیتسه  همه  ینز ، یم  مالسلا  هیلع  یلع 
؟ دریگب وت 

* * *

نانآ اب  ریگب و  شوغآ  رد  ار  اه  نآ  دـنراد ! یلاح  هچ  اـه  نآ  يریگب ، شوغآ  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  تسا  نآ  تقو  رگید  نونکا 
؟ دیا هدرک  هیرگ  ردق  نیا  ارچ  تسا ؟ هدیرپ  ناتگنر  ارچ  امش ! يادف  هب  ردام  وگب : نخس 

.دربب هناخ  هب  ار  تنادنزرف  هک  یهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یشاب ، اهنت  ردپ  ربق  اب  یهاوخ  یم  رگید  درذگ ، یم  یتاظحل 

! دنیبب ار  وت  مشچ  کشا  مالسلا  هیلع  یلع  یهاوخ  یمن  ییوگب ، نخس  ردپ  اب  یهاوخ  یم  وت 

، ییوگب ردپ  اب  ار  شیوخ  لد  درد  یهاوخ  یم  وت  تسا ، هتـسکش  تیولهپ  دنک ، یم  درد  اه  هنایزات  ياج  تسا ، هتفرگ  تخـس  تلد 
.دربب هناخ  هب  ار  تنادنزرف  مالسلا ، هیلع  یلع  ات  ینک  یم  ربص 

: ییوگ یم  یشک و  یم  یهآ  يا ، هدش  اهنت  ردپ  اب  وت 

! نک اشامت  ار  دوخ  رتخد  لاح  زیخرب و  هّللا ! لوسر  ای 

هک تقو  ره  هشیمه و  یتشاد ، تسود  ارم  ردقچ  تسه  تدای  تشاد ، مارتحا  همه  شیپ  دوب ، زیزع  وت  همطاف  يدوب ، هدـنز  وت  ات  اباب !
.تسا نم  نت  هراپ  همطاف  یتفگ : یم  يدیسوب و  یم  ارم  يداتسیا ، یم  نم  ياپ  ولج  دق  مامت  مدمآ ، یم  وت  دزن  نم 
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! دنا هدز  هنایزات  نم  هب  ردقچ  نیبب  دنا ! هدناشن  ما  هنیس  هب  ار  رد  خیم  نیبب  دنا ! هدرک  هچ  نم  اب  نیبب  اباب !

.دندز شتآ  ار  هناخ  نیا  نانآ  اّما  يداد ، یم  مالس  ام  رب  يداتسیا و  یم  نم  هناخ  ِرد  حبص ، زور  ره  وت  اباب !

! دنتشک ارم  نسحم  دندز و  دگل  ارم  هنوگچ  هک  ینیبب  دوب ، یلاخ  وت  ياج  يراد ! ربخ  ما  هتسکش  يولهپ  ندب و  يدوبک  زا  وت  اباب !

! دنداد ار  وت  تلاسر  شاداپ  دزم و  هنوگچ  نیبب  زیخرب و  اباب !

.متفاتش وا  يرای  هب  تساهنت ، وا  هک  مدید  یتقو  مدمآ ، نادیم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  عافد  يارب  نم 

یلع ّتیمولظم  تبرغ و  زا  رت  تخس  نم  يارب  زیچ  چیه  یلو  منک ، یم  لّمحت  ار  اه  تبیصم  اه و  یتخس  نیا  همه  دوخ ، ماما  هار  رد 
دنتفرگ و شرـس  يالاب  ریـشمش  دندرک ، ار  راک  نیا  نم  مشچ  يولج  دـنتخادنا ، شندرگ  هب  نامـسیر  نانمـشد  تسین ، مالـسلا  هیلع 

.دندرب دجسم  هب  ار  وا  ریسا  دننام 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  تبرغ  يارب  نم  کشا  نم ، ياه  هیرگ  نیا  یناد  یم  هک  وت  دنازوس ، یم  ارم  لد  اه ، نآ  ِراک  نیا 

، وا تلاـجخ  زا  نم  دـشک و  یم  تلاـجخ  نم  زا  وا  هک  مناد  یم  .منک  هاـگن  مالـسلا  هیلع  یلع  تروص  هب  نم  هنوـگچ  وـگب  وـت  اـباب !
...دندز یمن  ارم  مالسلا  هیلع  یلع  ِمشچ  لباقم  نانمشد ، شاک  يا  موش ، یم  هدنمرش 

* * *
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یتخـس همه  رب  وت  منک ، باطخ  هدش » هدومزآ   » ار وت  هک  داد  دای  نم  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ارچ  هک  ممهف  یم  نونکا  نم ! يوناب 
ار وت  هک  سک  ره  یتسه و  تماقتـسا  ربص و  هوسا  وت  يدنام ، رادافو  دوب ، هتفرگ  وت  زا  ادـخ  هک  ینامیپ  دـهع و  رب  يدرک و  ربص  اه 

.تسا هدرب  يا  هرهب  ربص  نیا  زا  دراد  تسود 

* * *

: منک یم  رارکت  ار  همان  ترایز  لّوا  تمسق  اجنیا ، رد 

ًهَِرباَص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ِکَُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  اَی 

ابیکش دنلبرـس و  ناحتما ، نآ  رد  ار  وت  تفرگ و  ناحتما  وت  زا  دنیرفایب  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  وت  هک  ییادخ  هدش ! هدومزآ  يا 
.تفای

...مزادرپ یم  همان  ترایز  مود  تمسق  حرش  هب  همادا  رد 
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ُهُّیِصَو ِهِب  اَناَتَأ  ِكوُبَأ َو  ِهِب  اَناَتَأ  اَم  ِّلُکِل  َنوُرِباَص  َنوُقِّدَصُم َو  َو  ُءاَیِلْوَأ ،  ِکَل  اَّنَأ  اَنْمَعَز  َو  مود : لصف 
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ار وت  ردـقچ  اـم  هک  یناد  یم  تدوخ  دـشک ! یم  هلعـش  اـه  لد  نیا  رد  وت  قشع  هنوگچ  هک  نیبـب  نک ، هاـگن  اـم  بلق  هب  همطاـف ! يا 
«. تسام هیامرس  وت ، قشع  : » تسام رواب  نیا  میراد ، تسود 

؟ میراد تسود  ردق  نیا  ار  وت  ام  ارچ 

«. دیراد تسود  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ردق  نیا  امش  ارچ  : » تفگ درک و  ور  نم  هب  وا  دیسرپ ، نم  زا  ار  ل�وس  نیا  یناوج 

؟ تسیک ناوج  نآ  تسیچ ؟ ارجام 

همه یباّهو  نارومأم  میدوب ، هتفر  عیقب  ناتسربق  هب  مناتـسود  زا  یهورگ  اب  مدوب ، هنیدم  رد  نم  .دوب  یـسمش  يرجه  لاس 1391  راهب 
اب نم  مدرک ، همان  ترایز  ندناوخ  هب  عورـش  نم  مناوخب ، ار  وت  همان  ترایز  ناشیارب  ات  دنتـساوخ  نم  زا  ناتـسود  دندوب ، هداتـسیا  اج 

تالمج دنلب  نادنچ  هن  ییادص 
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«. ...ُهَّللا ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  اَی  : » مدناوخ یم  ار 

مامت همان  ترایز  زونه  دننک ، همزمز  ار  تالمج  نیا  دنتـشاد  تسود  نانآ  همه  دندش ، عمج  ام  درگ  يدایز  دارفا  تشذـگ ، یتاظحل 
دندید ار  هرظنم  نیا  ّتیعمج  یتقو  مدرک ، تکرح  نم  مورب ، وا  هارمه  تساوخ  نم  زا  دمآ و  مغارـس  هب  یباّهو  رومأم  هک  دوب  هدـشن 

.دندرک دنلب  ضارتعا  هب  ار  دوخ  يادص 

رس ات  متساوخ  نارگید  زا  نم  .دناشک  عیقب  نوریب  يوس  هب  ارم  تفرگ و  مکحم  ار  متـسد  دز و  نم  يولهپ  هب  یمکحم  تشم  رومأم ،
.دنهدن نارومأم  تسد  هب  يا  هناهب  دننک و  ظفح  ار  شمارآ  دننکن و  ادص  و 

هنشت .مهد  ربخ  یسک  هب  دنداد  یمن  هزاجا  ًالـصا  دندوب و  هتفرگ  ارم  هارمه  یـشوگ  مدوب ، ّتقوم  تشادزاب  رد  نم  تشذگ ، یتعاس 
قح تسیاب ، هک  دز  دایرف  مرس  رب  رومأم  منیشنب ، متـساوخ  يا  هظحل  تشادن ، نوریب  هب  يا  هرجنپ  اجنآ  .دوبن  يربخ  بآ  زا  اّما  مدوب ،
هدز مکحم  رایـسب  ار  شدوخ  هبرـض  رومأم ، نآ  درک ، یم  درد  نم  يولهپ  زونه  یهدب ! هیکت  راوید  هب  يرادـن  قح  ینیـشنب ! يرادـن 

.دوب

ار وت  يدوز  هب  يدش ؟ بدا  ایآ  ینعی  ُبیدأتلا .»...؟ ناک  َفیَک  : » تفگ یم  دنخزوپ  اب  یهاگ  دـنچ  زا  ره  دوب و  هتـسشن  زیم  تشپ  وا 
! تسوت راظتنا  رد  نادنز  .مینک  یم  هاگداد  هناور 

* * *

زا رومأم  دش ، دراو  تشاد  رس  رب  يزمرق  هیپچ  هک  یناوج  دش ، زاب  قاتا  رد 
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؟ لته مسا  تفگ : دمآ و  نم  کیدزن  ناوج  نآ  .تفگ  وا  هب  ینانخس  نم  هرابرد  سپس  تفرگ و  مارتحا  وا  زا  تساخرب و  اج 

اجنآ زا  ارم  همانرذـگ  دـنهاوخ  یم  هک  دوب  نیا  هناشن  لته ، مان  ندیـسرپ  اریز  دنتـسرفب ، هاگداد  هب  ارم  دـنهاوخ  یم  هک  مدـیمهف  نم 
هام هس  لقادح  دوش  موکحم  مظن  رد  لالخا  مرج  هب  هاگداد  رد  یـسک  رگا  هک  مدوب  هدینـش  دننک ، هاگداد  هناور  ارم  دـعب  دـنریگب و 

.تسوا راظتنا  رد  نادنز 

ینعی ءارهزلا .» نع    ُ هّللا َیِـضَر  : » تفگ دینـش  ارم  نخـس  نیا  ناوج  نآ  یتقو  .دوب  ام  لـته  ماـن  نیا  ءارهزلا » راونا  : » متفگ باوج  رد 
«. دشاب دونشخ  ارهز  زا  ادخ  »

.دنریگب مارتحا  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  یگرزب  زا  دهاوخ  یم  هک  دنیوگ  یم  یتقو  ار  هّللا » َیِضَر  »

، مدرکن رکف  راک ، نیا  هرابرد  ًالصا  نم  .مدیسوب  ار  وا  هنیس  مدروآ و  ولج  ار  دوخ  رس  رایتخا  یب  مدینش  وا  زا  ار  نخـس  نیا  نم  یتقو 
بلق يور  ًاقیقد  مدیسوب ، ار  وا  درک ، مارتحا  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مان  وا  مدید  یتقو  داد ، ماجنا  نم  هاگآدوخانریمـض  ار  نیا 

.مدیسوب ار  وا 

هب دندوب ، هدرک  تشادزاب  ارم  تعاس  هس  هب  کیدزن  تشادن ، نم  زا  ار  يراتفر  نینچ  راظتنا  ًالصا  وا  .دش  توهبم  تام و  ناوج ، نآ 
هلمج یتـقو  نم  اـّما  درک ، یم  وا  راـثن  ار  هنیک  مشخ و  دوب ، نم  ياـج  سک  ره  دـندوب ، هداد  ما  یگنـشت  دـندوب ، هدز  هبرـض  میوـلهپ 

.مدیسوب ار  وا  مدینش ، وا  زا  ار  ءارهزلا » نع    ُ هّللا َیِضَر  »
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رتخد مان  هب  هک  مدوب  هدیـسوب  ار  یـسک  هاگآدوخان  نم  دوب ، قشع  هسوب  نیا  دوبن ، رایتخا  يور  زا  هسوب  نیا  هک  دـیمهف  یبوخ  هب  وا 
.دوب هدش  توهبم  تام و  ناوج ، نآ  نیمه  يارب  دوب ، هتشاذگ  مارتحا  ربمایپ ،

كرشم ار  هعیش  دنتـسه و  هعیـش  نانمـشد  اه  یباّهو  دوش ، یمن  ادیپ  ناوج  نآ  دننام  یکی  یباّهو ، نارازه  نایم  رد  هک  تسا  نشور 
.دوب ءانثتسا  کی  وا  اّما  دنناد ، یم 

* * *

نآ یتدـم ، زا  دـعب  تفر ، نوریب  قاتا  زا  رومأم  دـنک ، كرت  ار  قاتا  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  دوب  نم  هارمه  هک  يرومأم  هب  ور  ناوج 
راب نم  درک ، زاب  ار  رد  میدیـسر ، یلـصا  ِرد  هب  ات  میتفر  هار  يرادـقم  داد ، روبع  کیراب  ییورهار  زا  ارم  درک و  زاب  ار  قاتا  رد  ناوج 

.مدید ار  باتفآ  رون  رگید 

نم تسب و  ار  رد  تفر و  لخاد  تفگن ، يزیچ  رگید  وا  دـیراد .»؟ تسود  ار  همطاف  ردـق  نیا  امـش  ارچ  : » تفگ درک و  ور  نم  هب  وا 
ُهَنَحَتْمُم اَی  : » مدرک همان  ترایز  ندـناوخ  هب  عورـش  مارآ ، ییادـص  اـب  متفر و  عیقب  ياـه  هرجنپ  يوس  هب  رگید  راـب  .مدوب  اـهر  دازآ و 

«. ...ُهَّللا ِکَنَحَْتما 

* * *

ام لد  ارچ  یتسار  هب  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  میراد ، تسود  ار  وت  ردق  نیا  ام  ارچ  هک  دیسرپ  نم  زا  ناوج  نآ  هک  زور  نآ  نم ! يوناب 
؟ تسیچ قشع  نیا  زار  تسا ؟ هدش  وت  قشع  ریسا 

؟ قشع نیا  هوکش  زا  دنمهف  یم  هچ  نالهاج 
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یم تقلخ  ياـه  ییاـبیز  هراـصع  وت  دـیرفآ ، نیمز  اـه و  نامـسآ  تقلخ  زا  لـبق  ار  وت  رون  ادـخ  تسوت ، ّتینارون  ماـقم  هب  اـم  قشع 
(1) .یشاب

زاغآ ّرذ  ملاع  زا  ام  قشع  یلو  تسا ؛ یکاخ  ینیمز و  یقـشع  قشع ، نیا  هک  دـننک  یم  لایخ  نالهاج  یتسه ! ناهج  داـجیا  هناـهب  وت 
! میتسه وت  ینامسآ  تقیقح  رون و  نآ  قشاع  ام  تسا ، هتشگ 

(2) .تسا هدرک  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  وت  ناتسود  وت و  ادخ  يا ! همطاف  وت  هک  میشاب  هتشادن  تسود  ار  وت  میناوت  یم  رگم 

* * *

ناتـسود و هب  تبـسن  وت  .تسا  زوسلد  نابرهم و  رایـسب  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  هیناح  دـننز ، یم  ادـص  هیناح »  » ار وت  اه  نامـسآ  رد 
(3) .یتسه ردام  زا  رتزوسلد  نانآ  يارب  يراد و  يدایز  ینابرهم  دوخ  نایعیش 

! دوش یمن  ادیپ  وت  ینابرهم  هب  یسک  ناهج ، رد 

! میرادب تسود  ار  وا  ام  ات  دننک  ادیپ  وت  ینابرهم  هب  ار  یسک  میراد ، تسود  ردق  نیا  ار  وت  ام  ارچ  دنیوگ  یم  هک  نانآ 

؟ دنک یم  يریگتسد  شناتسود ، زا  وت  دننامه  یسک  هچ 

* * *

وت هک  يزور  درک ، دهاوخ  مولعم  همه  رب  ار  وت  ماقم  تمایق ، زور  رد  ادخ  اّما  دوش ، شومارف  وت  دای  مان و  ات  دننک  یم  شالت  یهورگ 
.تشاذگ یهاوخ  شیامن  هب  ار  یتمظع  هوکش و  هچ  يوش ، رضاح  تمایق  يارحص  رد 

تشهب يوس  هب  وت  دنیآ و  یم  وت  لابقتسا  هب  هتشرف  نارازه  زور ، نآ 

41 ص :

یفجنلا ج 4 ص 502. یشعرملل  قحلا  قاقحا  حرش  همطاف : ناکل  اصخش  نسحلا  ناک  ول  - . 1
یـسوطلل ص یلامألا  راَّنلا : نم  اهَّبحأ  نم  مطف  اهمطف و  هَّللا  َّنأل  همطاـف  یتنبا  تیِّمـس  اـمَّنا  هَّللا : لوسر  لاـق  لاـق : عقداـصلا  نع  - . 2

.294
بوشآرهش ج 3 ص 357. نبال  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  هیناحلا : هَّیوامَّسلا  هَّیرّونلا  ءامَّسلا  یف  اهل  لاقی  ...لوتبلا و  همطاف  اهئامسا : - . 3
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(1) .ینک یم  تکرح 

ایند رد  هک  دنتسه  یناسک  اه  نآ  دنرب ، یم  مّنهج  يوس  هب  ار  يا  هّدع  ناگتشرف  دنام ، یم  هریخ  يا  هشوگ  هب  وت  هاگن  ماگنه ، نآ  رد 
.دنا هداد  ماجنا  هانگ 

ارم وت  ایادخ ! ییوگ : یم  نخـس  شیوخ  يادخ  اب  یبای ، یم  نانآ  نایم  رد  ار  دوخ  ناتـسود  زا  يا  هّدـع  ینک و  یم  هاگن  نانآ  هب  وت 
یمن شومارف  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  زگره  وت  ایادخ ! ینادرگ ! دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  مناتـسود  هک  يدرک  دهع  و  يداهن ، مان  همطاف 

.ینک لوبق  مناتسود  ّقح  رد  ارم  تعافش  زورما  مهاوخ  یم  وت  زا  ینک ،

.ینک یمن  اهر  اهنت  ار  دوخ  ناتسود  وت  تسوت ، ینابرهم  جوا  نیا  دسر ، یم  نایاپ  هب  وت  نخس 

دهع مداهن و  مان  همطاف  ار  وت  نم  .تسوت  اب  ّقح  همطاف ! يا  دـیوگ : یم  نخـس  وت  اب  هک  تسادـخ  نیا  دـسر ، یم  شوگ  هب  ییادـص 
وت ناتسود  همه  زورما  همطاف ! يا  متسه ! دوخ  دهع  رـس  رب  نم  .منادرگ  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  وت  ناتـسود  وت  رطاخ  هب  هک  ما  هدرک 
هک ار  سک  ره  تسوت ! زور  زورما  همطاف ! يا  .دوش  راکـشآ  همه  يارب  وت  هاگیاج  ماقم و  اـت  منک  یم  دازآ  دوخ  باذـع  شتآ  زا  ار 

(2)! ربب تشهب  يوس  هب  دوخ  اب  نک و  تعافش  یهاوخ  یم 

.دنوش یم  تشهب  دراو  وت ، هارمه  نانآ  ینک و  یم  تعافش  ار  دوخ  ناتسود  وت  و 

* * *

ربمایپ يارب  وت  هرابرد  دمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج  يدوب ، هدماین  ایند  هب  زونه 

42 ص :

بلاط ج 3 ص یبأ  لآ  بقانم  هّنجلا : یف  اهل  باجحلاک  همطاف  مامأ  نیشمی  هجیدخو  نارمع  تنب  میرمو  محازم  تنب  هیسآ  ّنإ  - . 1
راونألا ج 43 ص 37. راحب  ، 105

نیب بتک  همایقلا  موی  ناک  اذإف  مّنهج ، باب  یلع  هفقو  (س ) همطافل لاـق : عرقاـبلا ، نع  ملـسم ، نب  دّـمحم  نع  ناکـسم ، نبا  نع  - . 2
هینسلا ص 247، رهاوجلا  هّمغلا ج 2 ص 91 ، فشک  ...رانلا :  یلإ  هبونذ  ترثک  دـق  ٍّبحمب  ر�ویف  رفاـک ، وأ  نموم  لـجر : ّلـک  ینیع 

راونألا ج 8 ص 51 ج 43 ص 14. راحب 
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اه نامـسآ  رد  و  همطاـف » ، » اـیند نیا  رد  هک  دـهد  یم  وا  هب  يرتـخد  ادـخ  يدوز  هب  هـک  داد  ربـخ  ربماـیپ  هـب  لـیئربج  .تـفگ  نـخس 
.دراد مان  هروصنم » »

(1) .دشاب یم  هدننک » يرای   » يانعم هب  اجنیا  رد  هروصنم » »

؟(2) دنناوخ یم  هروصنم »  » ار وت  ناگتشرف  هک  تسا  نایم  رد  يزار  هچ 

اریز دنناوخ  یم  همطاف  ایند  رد  ار  وت  رتخد  دّمحم ! يا  : » دوب ربمایپ  اب  لیئربج  نخس  نیا  .درک  راکشآ  ار  زار  نیا  ربمایپ  يارب  لیئربج 
، وا يرای  هب  تمایق  زور  رد  نان�وم  اریز  دنناوخ  یم  هروصنم  اه  نامسآ  رد  ار  وت  رتخد  .دنا  هدش  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  وا  نایعیـش  وا و 

(3) «. دش دنهاوخ  نامداش 

43 ص :

.دیآ یم  لعاف  مسا  يانعم  هب  لوعفم  مسا  یهاگ  یبرع ، نابز  رد  - . 1
یم ارسا  هروس  هیآ 101  رد  نآرق  رد  ار  نآ  هنومن  .تسا  هدمآ  لعاف  مسا  يانعم  هب  یلو  تسا  لوعفم  مسا  هروصنم  دینک : ّتقد  - . 2

هذـهب رحـسلا  ملع  ًاطعم  يأ  ًاروحـسم ) یـسوم  ای  کّنظأل  یِّنا   ) یـسومل نوعرف  لاق  امع  هیاـکح  نوعرف  هل  لاـقف  هلوق  میباـیب : میناوت 
لثم لعاف ، عضوم  لوعفم ، عضوف  ًارحاس ، یـسوم  ای  کّنظأل  یِّنا  دارملا : نوکی  نأ  زوجی  دـق  و  كرحـس ، نم  اـهلعفت  یتلا  بئاـجعلا 

نآرقلا ج 6 ص 526. ریسفت  یف  نایبتلا  نمأی : مئاش و  عضوم  نومیم  موؤشم و 
همطاف رـصن  ینعی  ءاـشی  نم  رـصنی  هَّللا  رـصنب  .نونمؤملا  حرفی  ذـئموی  َّلـج  َّزع و  هَّللا  لوق  کـلذ  هروصنملا و  ءاـمَّسلا  یف  یهو  - . 3

رابخألا ص 396. یناعم  اهیِّبحمل :
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؟ میراد تسود  ردق  نیا  ار  وت  ام  ارچ 

یم مدرم  ایآ  دیرفآ ، دوخ  تمظع  رون  زا  ار  وت  ادخ  دسانشب ؟ ار  وت  يالاو  ماقم  دنک و  ادیپ  تسد  وت  تفرعم  هب  دناوت  یم  یـسک  هچ 
؟ دننک كرد  ار  ادخ  رون  تمظع  دنناوت 

یم ردق  بش  تقیقح  وت  دنا ، هتـشگ  مورحم  زین  وت  تقیقح  تخانـش  زا  دنا ، هدـنام  رود  ردـق  بش  تخانـش  زا  مدرم  هک  روط  نامه 
(1) .درک ادیپ  یهاگآ  ردق ، بش  ِتقیقح  هب  تخانش  ار  وت  سک  ره  یشاب ،

«. ...ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » متفا یم  وت  دای  هب  مناوخ  یم  ار  ردق  هروس  تقو  ره  سپ  نیا  زا 

! يا هروصنم  يا ، هیناح  ییارهز ، يا ، همطاف  وت  مسیونب ؟ ار  وت  لئاضف  زا  يا  هرطق  هنوگچ  نم ! يوناب 

44 ص :

هلیل كردأ  دـقف  اهتفرعم  َّقح  همطاـف  فرع  نمف  هَّللا  ردـقلا  همطاـف و  هلیَّللا  ردـقلا  هلیل  یف  هاـنلزنأ  اَّنا  لاـق  هَّنأ  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  - . 1
یفوکلا ص 581. تارف  ریسفت  اهتفرعم : نع  اومطف  قلخلا  َّنأل  همطاف  تیِّمس  امَّنا  ردقلا و 
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ار وت  دناوت  یمن  یسک  ره  دنا ، هتشگ  ادج  وت  ِیتسود  زا  مه  وت  نانمشد  .دیا  هدش  ادج  مّنهج  شتآ  زا  تناتـسود  وت و  يا ! همطاف  وت 
، وت قشع  دریگ ، ياج  شلد  رد  وت  قشع  ات  دهد  یمن  هزاجا  یـسک  ره  هب  ادخ  درادن ، ار  وت  قشع  ِیگتـسیاش  یلد  ره  درادب ، تسود 

.دنهد یمن  سک  ره  هب  هک  تسا  يدنمشزرا  رهوگ 

، نآ ندـید  زا  ناگتـشرف  دـیبات و  یم  نامـسآ  هب  وت  بارحم  زا  يرون  يداتـسیا ، یم  تداـبع  بارحم  رد  وت  یتـقو  اریز  ییارهز ، وـت 
تقیقح قح و  هب  ار  تناتـسود  یـشخرد و  یم  اه  یکیرات  لد  رد  هک  يرون  یتسه ، نیمز  باـتهم  یتسار  هب  وت  .دـندش  یم  بّجعتم 

.ینک یم  ییامنهار 

دوخ دنزرف  زا  ردام  یّتح  دننک و  یم  شومارف  ار  دوخ  ناتـسود  همه ، هک  تمایق  زور  تسین ، وت  ینابرهم  هب  سک  چـیه  يا ! هیناح  وت 
ات یهاوخ  یم  ادـخ  زا  وت  يور ، یمن  تشهب  يوس  هب  یتسیا و  یم  طارـص  لپ  رانک  یتسه ، دوخ  ناتـسود  داـی  هب  وت  دـنک ، یم  رارف 

.دنوشب تشهب  دراو  وت  هارمه  تناتسود 

زور .ینک  یم  يریگتـسد  نانآ  زا  يراذـگ و  یمن  اـهنت  ار  ناـنآ  ینک و  یم  يراـی  ار  دوخ  نایعیـش  تماـیق  زور  رد  يا ! هروصنم  وت 
! زور نآ  دراد  یهوکش  هچ  تسوت ، ناتسود  يداش  زور  تمایق 

.دنورب تشهب  يوس  هب  وت  هارمه  نانآ  ینزب و  ادص  ار  تناتسود  وت  هک  يزور 

45 ص :
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نم زا  همطاـف  : » تسوت هراـبرد  ربماـیپ  نخـس  نیا  تشاد ، تسود  یلیخ  ار  وت  مه  ربماـیپ  اریز  میراد ؟ تسود  ردـق  نیا  ار  وت  اـم  ارچ 
(1) «. تسا نم  نت  هراپ  همطاف...ما  همطاف  زا  نم  تسا و 

هب ردپ  : » تفگ یم  نینچ  وت  هب  دیسوب و  یم  ار  وت  تسد  داتـسیا و  یم  دق  مامت  وت ، لباقم  رد  وا  یتفر ، یم  وا  رادید  هب  وت  هک  راب  ره 
(2) !«. داب وت  يادف 

؟ دوب نایم  رد  يزار  هچ  یتسار  هب  .دیسوب  یم  ار  وت  دش ، یم  گنت  تشهب  يارب  شلد  ربمایپ  تقو  ره 

...دوب ادخ  نامهم  وت ، ردپ  هک  یبش  تفای ! ناوت  یم  جارعم  بش  رد  ار  ل�وس  نیا  باوج 

...جارعم بش  زا  یتیاکح  میوگب ، نخس  هوکشاب  بش  نآ  زا  هک  تسا  نآ  تقو 

* * *

، دیـسر شماشم  هب  یـشوخ  يوب  .دوب  ادخ  فطل  نامهم  تشهب ، رد  وا  دیـسر ، تشهب  هب  درک و  روبع  اه  نامـسآ  زا  ربمایپ  بش  نآ 
؟ تسیچ شوخ  رطع  نیا  تفگ : درک و  لیئربج  هب  ور  وا  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  تشهب  مامت  هک  ییوب 

تسا لاس  رازه  دصیس  دّمحم !  يا  .دیرفآ  یبیس  لاعتم ، يادخ  شیپ ، لاس  رازه  دصیس  تسا ،  بیـس  يوب  کی  نیا  تفگ : لیئربج 
هچ يارب  ار  بیس  نیا  ادخ  مینادب  میراد  تسود  ام  تسا ، هدنام  باوج  یب  ام  ِل�وس  نیا  هک 

46 ص :

اّهنإ ّمهّللا  لاقف : اهمزتلا  ّمث  اهدلجو ، هدلج  ّشر  ّمث  اهییدث ، نیب  ًاّفکو  اهسأر ، یلع  هب  برـضف  ءام  نم  ًاّفک  ذخأف  همطاف ، اعد  ّمث  - . 1
بقانملا ص 412 ، ریبـکلا ج 22  مـجعملا  ص 208 ، دـئاوزلا ج 9  عـمجم  ص 488 ، یناعنـصلل ج 5  فّنـصملا  ...اهنم : اـنأو  یّنم 

ملسم ج 7 حیحص  دمحأ ج 4 ص 5 ،  دنسم  اهاذآ : ام  ینی�وی  یّنم ، هعضب  همطاف  هّمغلا ج 1 ص 361 ؛ فشک  یمزراوخلل ص 340 ،
هغالبلا ج 16 جهن  حرش  یناهفصإلا ص 47 ،  ظفاحلا  یلامأ  كردتسملا ج 3 ص 159 ،  يذمرتلا ج 5 ص 360 ،  ننس  ص 141 ، 
ام ینی�ویو  اهبار ، ام  ینبیری  یّنم ، هعـضب  همطاـف  لامکلا ج 35 ص 250 ؛  بیذـهت  قشمد ج 3 ص 156 ،  هنیدم  خـیرات  ص 272 ، 

ننس  ، 219  ، 212 يراخبلا ج 4 ص 210 ،  حیحص  عجارو : لاّمعلا ج 12 ص 107 ،  زنک  ریبکلا ج 22 ص 404 ،  مجعملا  اهاذآ :
نبا حیحص  یلعی ج 13 ص 134 ،  یبأ  دنـسم  يرابلا ج 7 ص 63 ،  حتف  دـئاوزلا ج 4 ص 255 ،  عمجم  يذمرتلا ج 5 ص 360 ، 

ریدقلا ج 3 ص 20 و ج 4 ص 215 و ضیف  ریغصلا ج 2 ص 208 ،  عماجلا  ریبکلا ج 20 ص 20 ،  مجعملا  ناّبح ج 15 ص 408 ، 
هیاهنلاو ج هیادبلا  یبهذلل ج 3 ص 44 ،  مالسإلا  خیرات  بیذهتلا ج 12 ص 392 ،  بیذهت  هباصإلا ج 8 ص 265 ،  ج 6 ص 24 ، 
يزارلل ج 9 ص 160 و ج 20 ص ریبکلا  ریسفتلا  یبلعثلا ج 10 ص 316 ،  ریسفت  يوونلل ج 20 ص 244 ،  عومجملا  6 ص 366 ، 
 ، ریثک ج 3 ص 267 نبا  ریـسفت  یبطرقلا ج 20 ص 227 ،  ریـسفت  ج 27 ص 166 و ج 30 ص 126 و ج 38 ص 141 ،  و   180
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ظاّفحلا ج 4 هرکذت  لامکلا ج 35 ص 250 ،  بیذهت  دعس ج 8 ص 262 ،  نبال  يربکلا  تاقبطلا  یبلاعثلا ج 5 ص 316 ،  ریسفت 
بقانملا  ، 283 عامسألا ج 10 ص 273 ، عاتمإ  ءالبنلا ج 2 ص 119 و ج 3 ص 393 و ج 19 ص 488 ،  مالعأ  ریـس  ص 1266 ، 

للع قودصلل ص 165 ،  یلامألا  هیبلحلا ج 3 ص 488 ،  هریسلا   ، 73 ، 58 ، 53 هّدوملا ج 2 ص 52 ، عیباـنی  یمزراوخلل ص 353 ، 
حرش يدنوارلل ص 119 ،  رداونلا  یسوطلل ص 24 ،  یلامألا  هیقفلا ج 4 ص 125 ،  هرـضحی  نم ال  باتک  عئارشلا ج 1 ص 186 ، 

هراشب نایبلا ج 2 ص 311 ،  عمجم  ریـسفت  لامعألاب ج 3 ص 164 ،  لابقإلا  یفوکلا ص 20 ،  تارف  ریـسفت  رابخألا ج 3 ص 30 ، 
353 و ج 36 ص 308 و ج 37 ص 67. راونألا ج 29 ص 337 و ج 30 ص 347 ، راحب  یفطصملا ص 119 

یف اهـسلجأو  اهیدـی  لّبقو  اهب  بّحر  هیلع  تلخد  اذإ  تناک  همطاف ، نم  هّللا  لوسرب  ًاثیدـحو  ًاـمالک  هبـشأ  ساـنلا  نم  تیأر  اـم  - . 2
یلامألا یقهیبلل ج 7 ص 101 ، يربکلا  ننسلا  مکاحلل ج 3 ص 154 ، كردتـسملا  هب : تبّحرف  هیلإ  تماق  اهیلع  لخد  اذإف  هسلجم ،

أرقت : 9 هل لق  لوسرلل : تلاقو  هّللا ، لوسر  یلإ  هب  تثعبف  یفطصملا ص 389 ؛ هراشب  راونألا ج 43 ص 25 ، راحب  یسوطلل ص 400 ،
قودـصلل یلامألا  تاّرم : ثالث  .اهوبأ  اهادـف  تلعف  لاق : هّربخو ، هاتأ  اّملف  .هّللا  لیبس  یف  اذـه  لعجا  لوقتو : مالـسلا ، کتنبا  کـیلع 

.86 راونألا ج 43 ص 20 ، راحب  نیظعاولا ص 444 ، هضور  ص 305 ،
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؟ تسا هدیرفآ 

هب ییادص  .دندوب  هدروآ  ار  بیـس  نامه  دوخ  هارمه  نانآ  دـندمآ ، ربمایپ  دزن  ناگتـشرف  زا  يا  هتـسد  دیـسر ، نایاپ  هب  لیئربج  نخس 
(1) «. تسا هداتسرف  وت  يارب  ار  بیس  نیا  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  ادخ  دّمحم !  يا  : » دیسر شوگ 

هچ وبشوخ  ِبیس  نآ  شنیرفآ  زا  ادخ  فده  یتسار  هب  .دوب  هدرک  هدامآ  بش ، نآ  يارب  يا  هیده  لبق ، لاس  رازه  دصیس  ادخ  يرآ !
؟ دوب

بیـس نآ  زا  وت  تقلخ  درک ، تیانع  وا  هب  ار  وت  ادخ  یتّدم ، زا  دعب  .دمآ  نیمز  هب  اه  نامـسآ  زا  سپـس  دروخ و  ار  بیـس  نآ  ربمایپ 
.دوب یتشهب 

: تفگ دوشگ و  ضارتعا  نابز  وا  دسوب ، یم  ار  وت  ردپ ، هک  دید  اهراب  ربمایپ ) رسمه   ) هشیاع

؟ یسوب یم  ردق  نیا  ار  وا  ارچ  تسا ، هدش  گرزب  رگید  همطاف  ربمایپ ! يا 

(2) .مسوب یم  میوب و  یم  ار  ما  همطاف  دوش  یم  گنت  تشهب  يارب  ملد  هاگره  نم  تسا ، هدش  قلخ  یتشهب  هویم  نآ  زا  نم  همطاف 

* * *

! همطاف يا 

هک دشابن  ادخ  رازگرکش  ارچ  تشگ ، یمطاف  دش و  انـشآ  وت  قشع  اب  هک  یـسک  داب ! وت  رب  هشیمه  يارب  نم  مالـس  ربمایپ ! تشهب  يا 
؟ تسا هداد  وا  هب  ادخ  ار  تشهب  زا  رترب 

47 ص :

کلت ینتبجعأـف  هبّیط  هـحئار  تممـش  ذإ  اهریـصاقمو ،  اـهنیتاسبو  اـهروصق  یف  رودأ  اـنأ  اـمنیبف  ...ءامـسلا  یلإ  یب  يرـسأ  هـلیل  - . 1
زجاعملا ج 3 ص 224. هنیدم  ...هحافتلا : هذهب  کفحتأ  دقو  مالسلا  کیلع  ئرقی  اّنبر  دّمحم ، ای  اولاقف : ...هحئارلا 

اّمل ّهنإ  اهل : لاقف  همطاف !  لیبقت  رثکتل  ّکنإ  هّللا ، لوسر  ای  تلاقف : هشئاع ،  کـلذ  یلع  هتبتاـعف  همطاـف ، لـیبقت  رثکی  ّیبنلا  ناـک  - . 2
راونألا ج 8 ص 142، راحب  یشاّیعلا ج 2 ص 212 ، ریسفت  اهنم : یبوط  هرجـش  هحئار  تدجو  ّالإ  اهتّلبق  امف  ءامـسلا ...  یلإ  یب  جرع 

ینلوانف هّنجلا ، لـیئربج  ینلخدأ  ءامـسلا ،  یلإ  یب  يرـسأ  ص 502 ؛ نیلقثلا ج 2  روـن  ریـسفت  ص 365 ، یّمقلا ج 1  ریـسفت  عجارو 
کلت یلإ  تقتشا  امّلکف  هفطنلا ،  کلت  نم  همطافف  هجیدخ ،  تعقاو  ءامسلا  نم  تلزن  اّملف  يرهظ ،  یف  هفطن  تراصف  اهتلکأف  هحاّفت 

نایبلا ج 6 ص 37. عمجم  ریسفت  یبقعلا ص 36 ، رئاخذ  هّدوملا ج 2 ص 131 ، عیبانی  اهتّلبق : هحاّفتلا 
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تسا و یگرزب  تمعن  قشع ، نیا  داد ، رارق  ام  بلق  رد  ار  وت  قشع  ادـخ  دـسر ، یمن  نایاپ  هب  وت  یتسود  رهم و  زا  نخـس  نم ! يوناـب 
وت ناّبحم  زا  هک  تساـم  رواـب  نیا  مینک ، ادا  میناوت  یمن  ار  نآ  رکـش  ّقح  هک  دـنچره  مینک ، یم  رکـش  تمعن  نیا  رطاـخ  هب  ار  ادـخ 

.میتسه

.میا هدروآ  نامیا  نآ  هب  هدرمش و  تسار  ار  نآ  میراد و  لوبق  دنا ، هدرک  نایب  ام  يارب  وا  یصو  وت و  ردپ  هک  هچنآ  همه 

هب میرادـنپ ، یم  تسار  ار  نآ  میراد و  لوبق  تسا ، هدروآ  ادـخ  فرط  زا  وت  راوگرزب  ردـپ  هک  ار  نید  ياهروتـسد  همه  نآرق و  اـم 
یم هزور  میناوخ و  یم  زاـمن  اـم  ...میناد  یم  لداـع  ار  ادـخ  میرامـش ، یم  قح  ار  تماـیق  زور  میراد ، رواـب  نید  عورف  نید و  لوصا 

، روما نیا  میناد  یم  مینک ، یم  تاعارم  ار  فافع  باجح و  .میروآ  یم  اج  هب  ار  تابجاو  همه  میور ، یم  جح  هب  مریگ ،

48 ص :
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...مینک یم  لّمحت  ار  اه  یتخس  نیا  لد  ناج و  اب  دراد ، ییاه  یتخس 

رواب وا  تیالو  هب  میناد و  یم  ربمایپ  ّیـصو  ار  وا  میراد ، نامیا  ربماـیپ  نیـشناج  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  وت  رهوش  هب  اـم 
.میراد

مالـسلا و هیلع  یلع  تیالو  زا  ام  .میراد  رطاخ  رد  ار  ریدـغ  ّمهم  مایپ  ام  میرب ، یمن  داـی  زا  زگره  ار  ریدـغ  هک  میتسه  یناـسک  زا  اـم 
.میتسه ریدغ  نادنزرف  ام  .مینز  یم  مد  وت  دنزرف  هدزای 

ِءزج درک ، یم  نایب  ربمایپ  هک  ینخـس  .دوش  یم  دای  عیرـشت »  » ناونع هب  قح  نیا  زا  هک  تشاد  يراذگ  نوناق  ِّقح  ادـخ ، نذا  هب  ربمایپ 
.دوب بجاو  همه  رب  وا  نانخس  زا  يوریپ  دومن و  یم  نایب  ار  ...و  جح  هزور و  زامن ، یگنوگچ  مدرم  يارب  وا  دوب ، نید 

اریز تسا ، بجاو  همه  رب  نانآ  ِنخس  زا  يوریپ  دنراد ، ار  ّقح  نیا  زین  موصعم  ناماما  تشاد ، عیرشت  ِّقح  ربمایپ  هک  هنوگنامه  يرآ ،
.تسا هدرک  اطع  ار  تمصع  ماقم  نانآ  هب  ادخ  تسا و  رود  هب  ییاطخ  ره  زا  نانآ  ِنخس 

* * *

! ریدغ دراد  یهوکش  هچ 

وا يارب  ار  هدئام  هروس  هیآ 67  دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  دیسر ، ریدغ  نیمزرس  هب  یتقو  تشگ ، یم  زاب  جح  رفس  زا  ربمایپ  هک  يزور 
«. ...نک نایب  مدرم  يارب  میا ، هدرک  لزان  وت  رب  ار  هچنآ  ربمایپ !  يا  «: » ...َّکِبَّر نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  آَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأَی  : » دناوخ

رازهدص زا  شیب  هب  نانآ  دادعت  دومن ، عمج  ار  مدرم  همه  وا  هک  دوب  اجنیا 

49 ص :
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یقاب امش  نایم  رد  دنمـشزرا  راگدای  ود  ناونع  هب  ار  دوخ  ترتع  نآرق و  نم  مدرم !  يا  : » تفگ نینچ  مدرم  يارب  وا  دیـسر ، یم  رفن 
(1) «. مراذگ یم 

دنلب يادص  اب  دروآ و  الاب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  تسناوت  یم  هک  اجنآ  ات  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  وا  سپس 
 «. تسوا يالوم  یلع ، نیا  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  ُهالْوَم ؛ ٌّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » تفگ

ینمـشد یلع  اب  سک  ره  و  نک ،  يرایو  رادب  تسود  ار  وا  وت  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  ایادـخ !  : » درک اعد  نینچ  ربمایپ  سپس 
(2)  «. نک لیلذ  ار  وا  شاب و  نمشد  وا  اب  دنک 

هدوب وا  دوخ  ِلسن  زا  يربماـیپ  ره  نادـناخ  ترتع و  هک  دـینادب  مدرم ! يا  : » داد همادا  هنوگ  نیا  ار  شیوخ  نخـس  ربماـیپ  نآ  زا  دـعب 
دنتسه امش  ِناماما  وا ،  نادنزرف  نم و  نیشناج  یلع  متسه و  ادخ  ربمایپ  نم  دشاب .  یم  یلع  ِلسن  زا  نم  نادناخ  ترتع و  اّما  تسا ، 

تراشب وا  هب  نم  زا  لبق  ناربمایپ  دشاب و  یم  ادـخ  نید  هدـننک  يرای  هک  تسا  یـسک  نامه  يدـهم  .تسا  يدـهم  اه ، نآ  ِنیرخآ  و 
(3) «. دنا هداد 

رس هب  تبیغ  هدرپ  ِسپ  رد  نونکا  تسا و  مهدزاود  ماما  هک  نامه  تفگ ، نخـس  مالـسلا  هیلع  يدهم  زا  زور  نآ  رد  ربمایپ  هنوگ  نیا 
.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دنک و  یم  روهظ  ماجنارس  وا  درب ، یم 

 ، مالـسلا هیلع  یلع  دـندوب ، تماما  ماقم  راد  هدـهع  موصعم ، ناماما  زا  یکی  ینامز ، ره  رد  دـش ، زاغآ  ریدـغ  زا  تماما  ریـسم  يرآ ،
.مالسلا هیلع  يدهم  ات  ...مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا ،  هیلع  نسح 

50 ص :

نیدلا لامک  عجارو : رابخألا ج 2 ص 481، حرـش  ...نیلقثلا :  مکیف  كرات  ّینإ  لوقی : وهو  ّمخ  ریدـغ  موی  هّللا  لوسر  تعمـس  - . 1
نبا ریسفت  يربکلا ج 5 ص 45 ، ننسلا  كردتسملا ج 3 ص 109 ، هباحصلا ص 15 ، لئاضف  هجحملا ص 76 ، فـشک  ص 234 ،

یناعملا ج 6 ص 194. حور  ریثک ج 4 ص 122 ،
نیدلا لامک  لاصخلا ص 211 ، دیحوتلا ص 212 ، یفاکلا ج 1 ص 294 ، دانـسإلا ص 57 ، برق  تاجردـلا ص 97 ، رئاصب  - . 2

ماکحألا ج 3 ص بیذهت  لوقعلا ص 459 ، فحت  هیقفلا ج 1 ص 229 ، هرـضحی  نم ال  باتک  رابخألا ص 65 ، یناعم  ص 276 ،
دمحأ ج دنسم  لامعألاب ج 1 ص 506 ، لابقإلا  دئاوفلا ص 232 ، زنک  داشرإلا ج 1 ص 351 ، ینامعنلل ص 75 ، هبیغلا  باتک  ، 144

يذمرتلا ج 5 ص 297. ننس  هجام ج 1 ص 45 ، نبا  ننس  1 ص 84 ، 
ّانإ ص 210 ، راونألاراحب ج 37  نیظعاولا ص 95 ، هضور  ّیلع : بلـص  نم  یتیّرذو  هبلـص ، نم  ّیبن  ّلـک  هیّرذ  ساـنلا ، رـشاعم  - . 3

هّللاب اونمآف  سانلا ، رشاعم  راونألا ج 37 ص 132 ، راحب  لامعألا ج 2 ص 247 ، لابقإ  يدـعب : نم  ّیلع  ّمث  ...میقتـسملا  هّللا  طارص 
لامعألا ج 2 لابقإ  جاجتحالا ج 1 ص 77 ، يدهملا : یلإ  هنم  لسنلا  ّمث  ّیلع ، یف  ّمث  َّیف  رونلا  هّللا  لزنأ  لزنأ ، يذـلا  رونلاو  هلوسرو 

هـضور ...يدـهملا :  مئاقلا  اّنم  هّمئألا  متاخ  ّنإ  ـالأ  یّیـصو ، ّیلعو  ّیبن  ّینإ  سانلارـشاعم ، ص 132 ؛ راونألا ج 37  راـحب  ص 247 ،
راونألا ج 37 ص 213. راحب  جاجتحالا ج 1 ص 80 ،  نیظعاولا ص 97 ،
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* * *

.تسا اه  یبوخ  همه  هب  قشع  وا ، هب  قشع  تسا و  مالسلا  هیلع  يدهم  ادخ ، تّجح  زورما 

دهاوخب هک  سک  ره  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  ینامـسآ  یماـقم  تماـما ،  تسا ،  يرهاـظ  تموـکح  کـی  زا  رتـالاب  يزیچ  تماـما ، 
.دراد همانرب  ربمایپ ، زا  دعب  ینیشناج  يارب  وا  دنک ، یمن  اهر  ماما  نودب  ار  اه  ناسنا  ادخ  .دنک  یم  تیانع 

زا داهن و  نانآ  شود  هب  ار  مدرم  تیاده  هفیظو  داد و  تمـصع  ماقم  نانآ  هب  دـینادرگ و  كاپ  اه  یتشز  هانگ و  زا  ار  ماما  هدزاود  وا 
.دننک يوریپ  نانآ  زا  ات  تساوخ  مدرم 

، تماما زا  يوریپ  تسا ، ینامـسآ  يدـهع  تیالو ، تماما و  .تماما  هب  مه  دراد و  نامیا  ربماـیپ  هب  مه  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤم 
دروآ و اج  هب  ار  ادخ  تدابع  لاس ، نایلاس  دنک و  ینالوط  رمع  ایند ، نیا  رد  یـسک  رگا  .تسا  يراگتـسر  تداعـس و  یـساسا  طرش 

هنامولظم ادخ  هناخ  رانک  رد  سپس  دروآ و  اج  هب  مه  ّجح  رازه  دهدب و  هقدص  یگرزب ، هوک  هزادنا  هب  دریگب و  هزور  دناوخب و  زامن 
(1) .دش دهاوخن  تشهب  دراو  زگره  دنک ، راکنا  اردوخ  نامز  ماما  تیالو  رگا  همه  نیا  اب  دسرب ، لتق  هب 

(2) «. تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  : » تسا ربمایپ  نخس  نیا 

* * *

، دنا هدرک  نایب  ام  يارب  وا  یصو  وت و  ردپ  هک  هچنآ  همه  هب  ام  نم ! يوناب 

51 ص :

یفاکلا ج 8 ص 253، نساحملا ج 1 ص 91 ، ...ناکملا : کلذ  یف  لیللا  موقیو  راهنلا  موصی...حون  رّمع  ام  رّمع  ًالجر  ّنأ  ولو  - . 1
رابخألا ج 3 ص 479، حرش  لئاسولا ج 1 ص 149 ، كردتسم  هعیشلا ج 1 ص 122 ، لئاسو  هیقفلا ج 2 ص 245 ، هرضحی  نم ال 

ّمـشی مل  ّیلع ، ای  کـلاوی  مل  ّمث  ص 426 ؛ هعیـشلا ج 1  ثیداحأ  عماج  ص 173 ، راونألا ج 27  راـحب  یـسوطلل ص 132 ، یلامألا 
نامیإلا جهن  هّمغلا ج 1 ص 100 ، فشک  بلاط ج 3 ص 2 ، یبأ  لآ  بقانم  یمزراوخلل ص 67 ، بقانملا  اهلخدی : ملو  هّنجلا  هحئار 

هراشب ص 268 ، ج 9  و  ص 302 ، ریدـغلا ج 2  ، 280 ص 256 ، ج 39  و  ص 194 ، راونـألا ج 27  راـحب  ربج ص 450 ، نبـال 
یفطصملا ص 153.

لابقا لئاسولا ج 18 ص 187 ، كردتسم  هعیـشلا ج 16 ص 246 ، لئاسو  هیلهاج : هتیم  تام  هنامز ، ماما  فرعی  مل  تاـم و  نم  - . 2
ریدغلا ج 10 ص 126. هعیشلا ج 26 ص 56 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 8 ص 368 ، راحب  لامعالا ج 2 ص 252 ،
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، امش نانمشد  زا  دیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  وت  دنزرف  يزور  ماجنارـس  هک  میراد  نیقی  میراد ، رواب  ّتیودهم  هب  ام  میراد ، نامیا 
.میتسه وا  راظتنا  رد  میراد و  رواب  وا  هب  اّما  مینیب  یمن  ار  دوخ  نامز  ماما  ام  تسا ، تبیغ  راگزور  زورما  دریگ ، یم  ماقتنا 

ار مناردارب  متسناوت  یم  شاک  : » تفگ درک و  شنارای  هب  ور  ربمایپ  اهزور ، زا  يزور  هک  میا  هدینش  میراد ، نامیا  ربمایپ  نانخس  هب  ام 
رادـید قیفوت  ادـخ  هک  دـیدرک  اعد  ربماـیپ ! يا  : » تفگ یکی  تسیچ ، نخـس  نیا  زا  ربماـیپ  روظنم  هک  دـنتفر  ورف  رکف  هب  همه  منیبب .»

.»؟ میتسین وت  ناردارب  میدرک  يرای  ار  وت  میدروآ و  نامیا  وت  هب  هک  ام  ایآ  دنک ، تیانع  امش  هب  ار  ناتناردارب 

یم نامّزلا  رخآ  رد  هک  ییاهنآ  دنتـسه ، يرگید  ناسک  نم  ناردارب  یلو  دـیتسه ، نم  نارای  امـش  : » تفگ درک و  وا  هب  یهاگن  ربمایپ 
يور یهایـس  هب  نانآ  اریز  تسا ، رتهب  مدرم  همه  نامیا  زا  نانآ  نامیا  .دنا  هدـیدن  ارم  هک  یلاح  رد  دـنروآ  یم  نامیا  نم  هب  دـنیآ و 

نـشور نامیا  رون  زا  ناـنآ  ياـه  بلق  اـّما  دـنا ، هدـیدن  رـس ) مشچ  هب   ) ار شیوخ  ناـمز  ماـما  نم و  ناـنآ  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  ذـغاک 
(1) «. تسا

ددرگ و یم  ناهنپ  اه  هدـید  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تدـنزرف  هک  يراگزور  تفگ ، نخـس  ام  راگزور  زا  ربمایپ  زور  نآ  نم ! يوناب 
.دنروآ یم  موجه  ام  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  هنتف 

* * *

رتدـیدش هظحل  هب  هظحل  ربمایپ ، يرامیب  یتفاتـش ، وا  رادـید  هب  وت  تفرگ ، رارق  يرامیب  رتسب  رد  ربمایپ  یتقو  هک  ما  هدینـش  نم ! يوناب 
وت یتقو  دش ، یم 

52 ص :

یناوخإو یباحصأ ، مّکنإ  ال ، لاقف : هّللا ؟ لوسر  ای  کناوخإ  نحن  امأ  هباحـصأ : نم  هلوح  نم  لاقف  نیتّرم ، .یناوخإ  ینّقل  ّمهّللا  - . 1
تاجردلا ص 104، رئاصب  هملظم : ءاربغ  هنتف  ّلک  نم  هّللا  مهیجنی  یجدلا ، حـیباصم  کئلوأ  ...ینوری  ملو  اونمآ  نامزلا  رخآ  یف  موق 
؟ کناوخإ انسل  وأ  رمعو : رکب  وبأ  هل : لاقف  یناوخإ ، تیقل  دق  ینتیل  ای  مراکملا ج 1 ص 346 ؛ لایکم  راونألا ج 52 ص 124 ، راحب 
، یباحـصأ متنأ  هّللا : لوسر  لاقف  لوقلا ، اداعأف  .یناوخإ  تیقل  دـق  ینتیل  ایو  مترجاهو ، متنمآ  دـق  لاق : کعم !؟ اـنرجاهو  کـب  اـّنمآ 

یلامأ یناوخإ : تیقل  دق  ینتیل  ایف  ینوأر ، امو  ینوقّدصیو ، ینورـصنیو  ینّوبحیو  یب  نون�وی  مکدعب ، نم  نوتأی  نیذلا  یناوخإ  نکلو 
لاّـمعلا ج 12 ص 183، زنک  عجارو  راونألا ج 22 ص 451 و ج 52 ص 132 ، راـحب  نیظعاوـلا ص 304 ، هضور  ص 63 ، دیفملا 

مهنع بجحو  ّیبـنلا ، اوقحلی  مل  ناـمزلا ، رخآ  یف  نوـنوکی  موـق  ًاـنیقی  ساـنلا  مظعأ  ّنأ  ملعاو  ّیلع ، اـی  ص 26 ، روثنملا ج 1  ّردـلا 
راونألا ج 52 ص 125. راحب  ضایب : یف  داوسب  اونمآف  هّجحلا ،
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: دومرف دومن و  وت  هب  یهاگن  ربمایپ  .دش  يراج  تکشا  يدومن و  وا  درز  هرهچ  هب  یهاگن  یتفرگ ، رارق  ردپ  رانک 

؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  مرتخد ! 

؟  درک میهاوخ  هچ  وت  زا  دعب  ام  منیب ؟ یم  تلاح  نیا  رد  ار  وت  هک  نآ  لاح  منکن  هیرگ  ارچ 

زامن وا  رـس  تشپ  یـسیع  هک  یـسک  نامه  دشاب ؛ یم  وت  نادنزرف  زا  يدهم  نادب ، نک ...  لّکوت  ادخ  هب  شاب و  هتـشاد  ربص  مرتخد ! 
(1) .دناوخ یم 

داش ار  وت  لد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دای  يرآ ، دـنامن ، يزیچ  وت  هرهچ  رد  هودـنا  زا  رگید  تسـشن و  وت  هرهچ  رب  دـنخبل  هک  دوب  اجنیا 
هچ دناوخ و  یم  زامن  وا  رس  تشپ  ددرگ و  یمزاب  نیمز  هب  نامـسآ  زا  مه  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دیآ و  یم  وت  يدهم  ماجنارـس  .دومن 

! وت يدهم  روهظ  زور  تشاد  دهاوخ  یهوکش 

* * *

شنتفگ لاجم  هک  مراد  هنیـس  رد  اه  فرح  دننک ، یم  هچ  نم  لد  اب  اه  مغ  تبرغ ، راگزور  نیا  رد  هک  یناد  یم  دوخ  وت  نم ! يوناب 
یم اوجن  هنوگ  نیا  وا  اب  منک و  یم  دای  وت  يدهم  زا  سپ ، دـیادز  یم  لد  زا  مغ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دای  هک  متخومآ  وت  زا  ...تسین 

: منک

! نم يالوم  نم ! ياقآ 

همه يادص  مشاب ! مورحم  وت  رادید  زا  اّما  منیبب  ار  مدرم  همه  مناوتب  هک  تسا  تخس  نم  رب  یتسه ! اجک  رد  وت  هک  متسناد  یم  شاک 
! مونشن ار  وت  يادص  مونشب و  ار 

وت نارگید  هک  منیبب  تسا  تخس  نم  رب  تسا ، نایرگ  وت  يارب  نم  نامشچ 

53 ص :

 : لاق هّللا  لوسر  اهآر  نأ  اّملف  اهیّدـخ ،  یلع  اهعومد  تضاف  یّتح  هربعلا ، اهتقنخ  هب  ام  تأر  اّـملف  ءارهزلا ،  همطاـف  هیلع  تلخد  - . 1
، هّللا مکل  اهل :  لاق  هّللا ؟  لوسر  ای  كدـعب  انل  نمف  فعـضلا ، نم  کب  اـم  يرأ  اـنأو  یکبأ  ـال  فیکو  تلاـق : هّینب ؟  اـی  کـیکبی  اـم 

هلعجف كابأ  راتخا  یلاعت  هّللا  ّنأ  تملع  اموأ  همطاف ،  ای  مهجاوزأ ، نم  کتاهّمأو  ءایبنألا  نم  �واـبآ  ربص  اـمک  يربصاو  هیلع  یلّکوتف 
مهّزعأو ًاملس ،  مهمدقأو  کیبأ ، دعب  نیملـسملا  یلع  ًاّقح  سانلا  مظعأ  وهف  ًاّیـصو ، هلعجو  هاّیإ ، کتجّوزف  ًاّیلع  ّمث  ًالوسر ، هثعبو  ًاّیبن 
کلذـب تحرفف  ًاّفک .  مهاخـسأو  ًاشأج ، مهطبرأو  مهتبثأو  ًاـبلق ، مهعجـشأو  ًابـضغ ، َّیفو  هّللا  یف  مهّدـشأو  ًاـقلخ ، مهلمجأو  ًارطخ ، 

راونألا ج 22 ص 496. راحب  یفوکلا ص 464  تارف  ریسفت  ...ًادیدش :  ًاحرف  ءارهزلا 
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.دنا هدرب  دای  زا  ار 

؟ دنک يرای  هیرگ  رد  ارم  هک  تسه  یسک  ایآ 

! یتسین ادج  زگره  ام  زا  هک  وت  يادف  نامناج 

؟ میوگب شیوخ  لد  زار  وت  اب  هنوگچ  نم  مشاب ؟ نادرگرس  وت  روهظ  راظتنا  رد  یک  هب  ات  نم ! يالوم 

.تسا تخس  رایسب  نم  يارب  نیا  دنا ، هدرب  دای  زا  ار  وت  مدرم  هک  منیب  یم  یلو  منز  یم  مد  وت  زا  نم 

! ربمایپ دنزرف  يا 

؟ ما هتشگ  وت  بات  یب  هک  یناد  یم  دوخ  وت  منیبب ؟ ار  وت  نم  هک  تسه  یهار  ایآ 

تلادـع ییاپرب  رد  ار  وت  موش و  رـضاح  وت  باکر  رد  تنارای  همه  لثم  ات  دـمآ  یهاوخ  یک  منیبب ؟ ار  وت  ات  دـمآ  یهاوخ  ینامز  هچ 
؟(1) منک يرای 

* * *

دوخ نییآ  نید و  زا  تسد  اـت  ینک  مکمک  مهاوخ  یم  وت  زا  تسا ، هدـش  ناـهنپ  اـه  هدـید  زا  نم  ِماـما  هک  تسا  يراـگزور  ایادـخ !
.مرب یم  هانپ  وت  هب  نم  .دوشب  نم  دیدرت  ّکش و  ثعاب  تبیغ ، راگزور  ندش  ینالوط  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  .مرادنرب 

! ایادخ

رد ارم  منک ! اعد  وا  روهظ  يارب  هدب  مقیفوت  .منکن  شومارف  ار  وا  مشاب و  دوخ  ِماما  دای  هب  هشیمه  ات  یهد  قیفوت  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
دای زا  رام  نادرگب و  رتدایز  دایز و  شیوخ ، نامز  ماما  هب  ارم  نامیا  هد ! رارق  وا  نارای  هرمز 

54 ص :

کیف فصأ  باطخ  ّيأو  یتم ؟ یلإو  يالوم  ای  کیف  راحأ  یتم  یلإ  دـشاب : یم  هبدـن  ياعد  زا  ییاـهزارف  همجرت  تمـسق ، نیا  - . 1
راونألا ج راحب  لامعألا ج 1 ص 511 ، لابقإ  يدهشملا ص 582 ، نبال  رازملا  ...یغانأو : کنود  باجأ  نأ  َّیلع  زیزع  يوجن ؟ ّيأو 

99 ص 109.
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(1)! نادرگم لفاغ  وا 

دیاب ماگنه ، هچ  هک  یناد  یم  رتهب  دوخ  وت  .دنک  روهظ  وا  یهد و  روتـسد  وا  هب  ات  تسوت  نامرف  رظتنم  نم ، ِماما  هک  مناد  یم  ایادـخ !
.منکن هلجع  روهظ ، رما  رد  ات  نک  تیانع  يربص  نم  هب  سپ  یهدب ، ارم  ماما  روهظ  هزاجا 

! ار نآ  ریخأت  هن  مهاوخب و  ار  نآ  لیجعت  هن  ات  هدب  رارق  رابدرب  روهظ ، رما  نیا  رد  ارم  ایادخ !

مهاوخ یم  وت  زا  نم  دنک .»؟ یمن  روهظ  نامز  ماما  ارچ  : » میوگب منک و  ضارتعا  وت  تمکح  هب  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ !
! یهد رارق  تدوخ  تمکح  میلست  ارم  هک 

(2) .نیملاعلا َّبر  ای  نیمآ !

* * *

: منک یم  رارکت  ار  همان  ترایز  مود  تمسق  اجنیا ، رد 

ُهُّیِصَو ِِهب  اَناَتَأ  ِكُوبَأ َو  ِِهب  اَناَتَأ  اَم  ِّلُِکل  َنوُِرباَص  َو  َنُوقِّدَصُم ، ُءاَِیلْوَأ َو  َِکل  اَّنَأ  اَنْمَعَز  َو 

یم تعاطا  دنا  هدروآ  ام  يارب  وا  نیـشناج  وت و  ردپ  هچنآ  زا  میا و  هتفریذپ  ار  وت  تیالو  میتسه و  وت  ناّبحم  زا  هک  میرواب  نیا  رب  ام 
.میشاب یم  ابیکش  نآ ، رب  مینک و 

ار دوخ  هتـساوخ  ترایز ، نیا  رد  نم  .دنناوخ  یم  ار  ترایز  نیا  نایعیـش  تسا ، هداد  دای  ام  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ار  ترایز  نیا 
هتفریذپ ار  وت  تیالو  میتسه و  وت  ناّبحم  زا  هک  میرواب  نیا  رب  ام  : » میوگ یم  نخـس  وت  اب  هنوگ  نیا  منک و  یم  نایب  عمج  تروص  هب 

نیا رب  نم  : » میوگ یمن  ترایز  نیا  رد  ...میا .»

55 ص :

لامک دّجهتملا ص 413 ، حابصم  ...هراظتناو : هرکذ  انـسنت  الو  اّنع ، هربخ  عاطقناو  هتبیغ  یف  دمألا  لوطل  نیقیلا  انبلـست  الو  ّمهّللا  - . 1
راونألا ج 53 ص 188. راحب  عوبسألا ص 316 ، لامج  نیدلا ص 513 ،

ام ریخأت  الو  ترّخأ ، ام  لیجعت  ّبحأ  ـال  یّتح  کـلذ  یلع  ینّربصف  ....کـقلخ  نع  هترتس  يذـلا  كرمأ  ّیلو  هعاـط  یلع  ینتّبث  - . 2
نیدلا ص لامک  دّجهتملا ص 412 ، حابـصم  ...كریبدـت : یف  کعزانأ  الو  هتمتک ، اّمع  ثحبأ  الو  هترتس ، اّمع  فشکأ  الو  تلّجع ،

راونألا ج 53 ص 187. راحب  عوبسألا ص 316 ، لامج  ، 512
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«. ...متسه وت  ّبحم  هک  متسه  رواب 

؟ تسا نایم  رد  يزار  هچ  .تسا  هدش  رکذ  نم »  » هژاو ياج  هب  ام »  » هژاو ترایز ، نیا  تالمج  همه  رد 

هب تبـسن  دـیاب  مشاب ، مه  نارگید  دای  هب  دـیاب  مناوخ ، یم  ار  وت  ترایز  نم  یتقو  یتسه ، نایعیـش  يارب  ناـبرهم  يرداـم  نوچمه  وت 
.منک ینابرهم  ساسحا  وت  ناتسود 

تبسن ردام  کی  نادنزرف  : » تسا نوناق  کی  نیا  دوش ، یم  رتدایز  وت  ناتـسود  هب  نم  ینابرهم  موش ، یم  رت  کیدزن  وت  هب  ردقچ  ره 
.منک یم  ادیپ  نایعیش  هب  تبسن  ار  ساسحا  نیا  وت ، هب  ندش  کیدزن  اب  مه  نم  دنراد ،» یگتسویپ  ساسحا  مه  هب 

ای تسا  ریقف  گرزب ، اـی  تسا  کـچوک  دیفـس ، اـی  تسا  هایـس  یقارع ، اـی  تسا  یناریا  نـیا  میوـگ  یمن  منکـش ، یم  ار  اـهزرم  نـم 
.تسا نم  ینید  رهاوخ  ای  ینید  ردارب  دراد ، تسود  ار  وت  هک  یمناخ  ای  اقآ  ره  ...دنمتورث 

یم ترایز  هنوگ  نیا  ار  وت  مهد و  یم  مالـس  وت  هب  تنایعیـش  همه  زا  یگدـنیامن  هب  نم  یـشاب و  یم  ناـهج  نایعیـش  داـّحتا  هطقن  وت 
...ما هدروآ  دوخ  اب  لد  ناوراک  کی  نم  ما ، هدماین  وت  هاگشیپ  هب  اهنت  نم  .منک 

* * *

...مزادرپ یم  همان  ترایز  موس  تمسق  حرش  هب  همادا  رد 

56 ص :
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57 ص :
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رکـش شتمعن  نیا  رطاخ  هب  ار  ادخ  ردـقچره  درک ، انـشآ  وت  يالاو  ماقم  اب  ار  ام  داد و  رارق  ام  بلق  رد  ار  وت  ّتبحم  ادـخ  همطاف ! يا 
، میشاب هتشاد  تسود  ار  وت  یتقو  میناد  یم  دیآ ، یم  ام  راک  هب  ترخآ  ایند و  رد  هک  تسا  يزیچ  وت  ّتبحم  .تسا  مک  مه  زاب  مینک ،

.تسادخ فطل  هاگ  هولج  تسا ، هتفرگ  ياج  نآ  رد  وت  قشع  هک  یبلق  اریز  دراد ، تسود  ار  ام  مه  ادخ 

ربماـیپ و هب  ار  اـم  میا ، هتفریذـپ  ار  وت  تیـالو  رگا  نیبب  نک ، هاـگن  اـم  لاـح  هب  میراد ، اـّنمت  شهاوخ و  کـی  طـقف  وت  زا  همطاـف ! يا 
.میا هدش  كاپ  وت  یتسود  تیالو و  ببس  هب  هک  میهد  هدژم  دوخ  هب  ات  نک  قحُلم  وا  نیشناج 

* * *

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  دوب  نیا  نم  يوزرآ  منک ، یم  يرتشیب  ّتقد  هلمج  نیا  رد 

ِماقم هب  مریذپب و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تیالو  دیاب  نم  موش ، قحُلم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

59 ص :
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نامیا وا  بتکم  هار و  هب  دـیاب  ما  هتفریذـپ  ار  وا  تیالو  هک  منک  یم  اعّدا  نم  رگا  .منک  قیدـصت  ار  وا  دـیاب  مروایب ، ناـمیا  وا  يـالاو 
یم دنم  هرهب  وا  تعافش  زا  مشاب  هتشاد  دیما  مناوت  یم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  منادب ، دوخ  يوگلا  هوسا و  ار  وا  دیاب  مشاب ، هتـشاد 

.موش

هتشادن ار  ترضح  نآ  يوب  گنر و  نم ، رادرک  راتفر و  رگا  دشاب ، هتشادن  یتبسانم  مالـسلااهیلع ، همطاف  یگدنز  اب  نم  یگدنز  رگا 
! ما هدرکن  تاعارم  ار  تعافش  طرش  نیا  رگید  دیاش  دشاب ،

* * *

...منک هعلاطم  رتشیب  دیاب  متسه ؟ انشآ  وت  مسر  هار و  اب  ردقچ  نم  نم ! يوناب 

تدابع مردام  هزادـنا  هب  سک  چـیه  نیمز  يور  رد  : » دـیوگ یم  نینچ  وت  تدابع  هرابرد  وا  تسوت ، دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
(1) «. درک یم  مرو  وا  ياهاپ  هک  داتسیا  یم  زامن  هب  ردق  نآ  وا  درک ، یمن 

شتـسرپ هتـسیاش  ار  ادـخ  وت  دوب ، قشع  يور  زا  تدابع  نیا  .تشهب  قوش  زا  هن  دوب و  مّنهج  سرت  زا  هن  تدابع  نیا  هک  تسا  مولعم 
.يداتسیا یم  زامن  هب  هنوگ  نیا  نیمه  يارب  يدوب و  هتفای 

یم ادـخ  اب  زاین  زار و  هب  بش  لد  یتقو  نانآ  دـنا ، هنوگ  نیا  مه  وت  یعقاو  نایعیـش  دوب ، ادـخ  هب  برق  تدابع و  ایند ، نیا  زا  وت  هرهب 
مـسج تّذل  زا  رت  نیریـش  یـسب  حور  تّذل  اریز  تسین ، هسیاقم  لباق  نابلطایند  تّذل  اب  زگره  هک  دننک  یم  هبرجت  ار  یتّذل  دـنزادرپ 

هب ادخ  اب  تاجانم  رد  ن�وم  حور  تسا ،

60 ص :

راونألا ج 43 ص 76. راحب  اهامدق : مَّروتت  یَّتح  موقت  تناک  همطاف  نم  دبعأ  اینُّدلا  یف  ناک  ام  عنسحلا : لاق  - . 1
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.دشک یم  شوغآ  رد  ار  شمارآ  دشک و  یم  رپ  توکلم 

...ما هدش  لفاغ  مناج  حور و  زا  متسه و  شیوخ  مسج  بآ و  نان و  رکف  هب  رتشیب  نم  هک  سوسفا 

* * *

يدرب یم  ار  نانآ  مان  يدرک ، یم  اعد  نان�وم  يارب  رحس  تقو  ات  بش  رس  زا  يدوب ، هداتسیا  زامن  هب  بارحم  رد  وت  دوب و  هعمج  بش 
دوب وت  رانک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تدنزرف  .یتساوخن  چیه  دوخ  يارب  یلو  يدرک ، بلط  شـشخب  تمحر و  نانآ  يارب  ادخ  زا  و 

.دینش یم  ار  وت  يادص  و 

ارچ ردام ! : » تفگ درک و  ور  وت  هب  مالسلا  هیلع  نسح  تدنزرف  دوب ، هدش  حبص  زامن  تقو  رگید  دیسر ، شوگ  هب  حبص  ناذا  يادص 
!«. يدرک اعد  ار  نارگید  هراومه  وت  يدرکن ؟ ییاعد  تدوخ  يارب 

(1) «. دوخ يارب  سپس  درک و  اعد  دیاب  ناگیاسمه  يارب  ادتبا  مرسپ ! : » یتفگ نینچ  باوج  رد  وت 

.تسوت هاگن  نیا  دـنمزاین  ام  زورما  هعماـج  ردـقچ  هک  مسق  ادـخ  هب  يداد ، تنایعیـش  هب  یگرزب  سرد  نخـس  نیا  اـب  وت  نم ! يوناـب 
، بش زامن  رد  میناوت  یم  هنوگچ  میـسانش ، یمن  ار  نانآ  ًالـصا  ام  تسا ، هدرک  هناگیب  نامناگیاسمه  اب  ار  ام  ردـقچ  هزورما  یگدـنز 

مدوخ رکف  هب  رتشیب  متسیاب ، زامن  هب  موش و  مرای  قیفوت  یبش  رگا  میا ! هتفرگ  هلصاف  وت  یگدنز  کبس  زا  ردقچ  ام  میربب ! ار  نانآ  مان 
...مهاوخ یم  مدوخ  يارب  ار  اه  یبوخ  متسه ،

وت یگدنز  هیبش  نم ، یگدنز  دنک و  يرای  ارم  ات  هاوخب  ادخ  زا  تدوخ 

61 ص :

مث راجلا  َّینب  ای  تلاقف  ...حبّـصلا  دومع  حـضَّتا  یَّتح  ًهدـجاس  ًهعکار  لزت  ملف  اهتعمج  هلیل  اهبارحم  یف  تماق  همطاـف  یِّمأ  تیأر  - . 1
عئارشلا ج 1 ص 182. للع  راَّدلا :
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...دشاب

* * *

: دراد نارهاوخ  اب  يرتشیب  طابترا  هک  منک  یم  رکذ  ار  وت  یگدنز  زا  ارجام  هس  اجنیا  رد 

لّوا يارجام  * 

؟ تسا رت  کیدزن  ادخ  هب  نز  کی  ینامز  هچ  دیناد  یم  امش  ایآ  تفگ : درک و  دوخ  نارای  هب  ور  ربمایپ  زور  کی 

يا : » یتـفگ يدومن و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  وت  دیـسر ، وت  شوگ  هب  ارجاـم  نیا  .دـهدب  ار  لاوس  نیا  باوج  تسناوـتن  سک  چـیه 
وا هب  ورب و  ربمایپ  دزن  یلع !

«. تسا يرگید  ياج  ره  زا  رت  کیدزن  ادخ  هب  تسا  شا  هناخ  رد  نز  یتقو  هک  وگب 

دوب اجنیا  .تسوت  زا  خساپ  نیا  هک  داد  ربخ  وا  هب  درک و  نایب  ربمایپ  يارب  ار  خساپ  درک و  تکرح  دجـسم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
(1) «. تسا نم  نت  هراپ  همطاف ، هک  یتسار  هب  تسا ، تسرد  همطاف ، مرتخد  نخس  : » دومرف ربمایپ  هک 

مود يارجام  * 

ربماـیپ داد ، یخـساپ  یـسک  ره  تسا .»؟ زیچ  همه  زا  رتهب  رتوکین و  ناـنز  يارب  يزیچ  هچ  : » دیـسرپ ناناملـسم  زا  ار  ل�وس  نیا  ربماـیپ 
مرحمان نادرم  هک  تسا  نیا  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  : » یتفگ خساپ  نینچ  ار  ربمایپ  ل�وس  دیسر و  وت  هب  ربخ  .دیدنـسپن  ار  نانآ  باوج 

دمآ و دجو  هب  خـساپ  نیا  ندینـش  زا  وا  دـندرک ، نایب  ربمایپ  يارب  ار  وت  خـساپ  هک  یتقو  دـنرگنن .» ار  نانآ  زین  نامرحمان  دـننیبن و  ار 
«. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  هک  یتسار  هب  : » تفگ

62 ص :

راحب ...اهتیب : رعق  مزلت  نأ  اهِّبر  نم  نوکت  ام  یندأ  َّنأ  هملعأف  هیلع  عجرا  تلاقف  ردـن  ملف  اهِّبر  نم  یندأ  نوکت  یتم  كاـنل  لاـق  - . 1
هعیشلا ج 20 ص 264. ثیداحا  عماج  راونالا ج 43 ص 92 ،
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موس يارجام  * 

هیلع یلع  هب  ار  هناخ  نوریب  ياـهراک  وا  دـمآ ، وت  ندـید  هب  ربماـیپ  یتفر ، وا  هناـخ  هب  يدرک و  جاودزا  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  وت  یتقو 
.درپس وت  هب  ار  هناخ  لخاد  ياهراک  مالسلا و 

ردـقچ نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  طـقف  : » تسا هدرک  تبث  ار  نآ  خـیرات ، هک  تسوـت  نخـس  نیا  يدـش ، لاحـشوخ  رایـسب  وـت  زور  نآ 
فاـعم تسا ، نادرم  هب  طوـبرم  هـک  ییاـهراک  ماـجنا  زا  ارم  درپـس و  نـم  هـب  ار  هناـخ  لـخاد  ياـهراک  ربماـیپ  هـک  مدـش  لاحـشوخ 

(1) «. تشاد

: میوگب نینچ  مهاوخ  یم  نونکا  تسا ، هتشاگن  ار  نآ  خیرات  هک  دوب  وت  یگدنز  زا  ارجام  هس  نیا  نم ! يوناب 

ام هعماج  نانز  زا  یـضعب  ارچ  سپ  ینک ، راک  نامرحمان  رانک  یتشادن  تسود  زگره  يدیـسر و  ینامداش  جوا  هب  هناخ  رد  راک  زا  وت 
؟ دنراد هناخ  زا  نوریب  راک  هب  قایتشا  ردق  نیا 

هک تسا  نیا  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  هک  یتفگ  وت  تسا ، کیدزن  ادخ  هب  اج  همه  زا  شیب  دـشاب ، شا  هناخ  رد  نز  یتقو  هک  یتفگ  وت 
دنورب و هناخ  زا  نوریب  هک  دـنراد  قوش  ردـق  نیا  نانز ، زا  یهورگ  ارچ  سپ  دـنیبن ، ار  نامرحمان  زین  وا  دـننیبن و  ار  وا  مرحمان  نادرم 

؟ دنوش هدید 

نانآ هک  تسا  یلطاب  لاـیخ  هچ  نیا  دـنراذگ ، یم  هقباـسم  ندـش ، هدـید  رتشیب  يارب  یلو  دنـشاب  یم  وت  وریپ  دـننک  یم  لاـیخ  ناـنآ 
تورث و هب  هک  ما  هدید  ار  ینانز  دنـسر ، یمن  شیوخ  ترطف  ادخ و  هب  اّما  دنـسرب ، ییاج  هب  دـیاش  دـنور ؟ یم  اجک  هب  نانآ  دـنراد !

ردام هظحل  کی  ترسح  یلو  دنا  هدیسر  ترهش 

63 ص :

: لاق .هفلخ  ام  یلع  یلع  یـضق  و  بابلا ، نود  ام  همدخب  همطاف  یلع  یـضقف  همدخلا ، یف  هَّللا  لوسر  یلا  همطاف  یلع و  یـضاقت  - . 1
راونالا ج راحب  دانـسا ص52 ، برق  لاجِّرلا : باقر  لُّمحت  هَّللا  لوسر  یئافکاب  هّللا  ّالإ  رورُّسلا  نم  ینلخاد  ام  ملعی  الف  همطاف : تلاـقف 

43 ص 81.
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.تسا هدرک  هدرسفا  ار  نانآ  ندوب ،

ره زا  رتهب  نز  کی  .دـشابن  هارمه  يربلد  يرگ و  هوشع  اـب  نز  روضح  میوگ  یم  هکلب  دـشاب ، هناـخ  هشوگ  رد  طـقف  نز  میوگ  یمن 
.هن ای  دنک  یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  مرحمان  يدرم  لد  هاگن و  شراتفر ، اب  هک  دهدب  صیخشت  دناوت  یم  سک 

.دراد ...و  نز  مّلعم  نز و  راتـسرپ  نز و  کشزپ  هب  زاین  هعماج  تسین ، ناـنز  يرورـض  ياـه  لغـش  اـب  تفلاـخم  ياـنعم  هب  نم  نخس 
! دنز یم  دایرف  ار  هداوناخ  نوناک  ندش  تسس  تسا و  رادشه  کی  نم ، نخس 

ياه لد  شراتفگ ، راتفر و  اب  اّما  دـشاب ، يرهاظ  باـجح  ِجوا  رد  ینز  تسا  نکمم  تسین ، رهاـظ  ِظـفح  هب  طـقف  فاـفع  باـجح و 
! تسین وت  یعقاو  هعیش  زگره  ینز  نینچ  دنک ، ییابرلد  دناشکب و  دوخ  يوس  هب  ار  مرحمان  نادرم 

* * *

مهم هکلب  درکن ، داجیا  ناوناب  يارب  یلغـش  دـناشک و  داسف  هب  ار  دوخ  هعماج  اهنت  هن  راک ، طیحم  عامتجا و  رد  نز  ندـناشک  اب  برغ 
تیبرت تسا ، رتالاب  لاهن  تیبرت  زا  هک  تسا  ناسنا  تیبرت  نانز ، یلـصا  لغـش  تفرگ ، نانآ  زا  ار  ناـنز  لغـش  نیرت  سّدـقم  نیرت و 

.تسا يرگید  راک  ره  زا  رت  مهم  ناسنا 

هعماج رد  قالط  رامآ  زورما  ...میدینشن  ار  برغ  ِینامیشپ  يادص  ام  دوب ، نامیـشپ  نآ ، زا  دوب و  هتفر  برغ  هک  میدومیپ  ار  یهار  ام 
قالط هب  اه  جاودزا  موس  کی  ناریا ، ياه  ناتسا  زا  یضعب  رد  هزورما  دنک ، یم  دادیب  ام 
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(1)! دسر یم 

ام هعماج  میتفگ ، نخس  ترضح  نآ  شنم  شور و  زا  رتمک  یلو  میدومن ، ارمالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ِيوریپ  ياعدا  هک  یتقو  زا 
.دش يّدج  ياه  بیسآ  راچد 

جاودزا ّنس  دـندروآ ، ور  يرورـضریغ  ياه  لغـش  تمـس  هب  ام  ِنارتخد  میداد ، هولج  شزرا  مک  ار  راد  هناخ  نانز  راـک  هک  یتقو  زا 
...و دییارگ  یتسس  هب  ور  هداوناخ  ناینب  دش و  رتدایز  دایز و  لاس  هب  لاس  قالط  رامآ  تفر و  الاب 

نایک ِظفح  هک  اه  لمع  نیرت  شزرااب  اهراک و  نیرت  یساسا  زا  نانز  مک  مک  دش و  برغ  هابتشا  بوذجم  هعیـش ، هعماج  هک  سوسفا 
.دندش رود  دوب ، ناسنا  تیبرت  هداوناخ و 

ایوپ یلـسن  دناوت  یمن  هعماج  نآ  رگید  دـنزرو ، یم  قشع  نآ  هب  دـنراد و  نامیا  هناخ ، زا  نوریب  ِراک  هب  ناردام  يا ، هعماج  رد  یتقو 
هب ار  يردام  هفیظو  ینامسآ ، یقـشع  اب  هک  تسا  ینانز  ورگ  رد  مه  ملاس  هداوناخ  تسا ، هداوناخ  ياقب  هب  هعماج  ِياقب  .دنک  تیبرت 

.دننک یم  ادا  یبوخ 

شلد دـنادب و  دوخ  هفیظو  نیرت  یـساسا  ار  هداوناخ  نوناک  ظفح  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  یعقاو  وریپ  ینز  نآ  طـقف 
.دهد تلاصا  هداوناخ  هب  دشاب و  هداوناخ  ِقاتشم 
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دنم هرهب  وت  تعافش  زا  مهاوخب  رگا  مریگ ، ارف  رتشیب  ار  وت  یگدنز  کبس  دیاب  متـسه ؟ انـشآ  وت  مسر  هار و  اب  ردقچ  نم  نم ! يوناب 
.میامیپب ار  وت  هار  دیاب  موش 

هریگتـسد زا  .يزپب  نان  ینک و  هّیهت  درآ  ات  یناخرچ  یم  ار  یتسد  بایـسآ  تسد ، اـب  وت  هک  دـید  دـمآ ، وت  هناـخ  هب  یـسراف  ناـملس 
رتهب تسادخ  دزن  هچنآ  : » یتفگ یم  نینچ  يدناخرچ و  یم  ار  بایسآ  وت  ...دوب  وت  تسد  نوخ  نیا  دوب ، هدش  يراج  نوخ  بایسآ ،

«. دراد يرتشیب  ياقب  تسا و 

نارتـخد دوـب و  ناریا  لـها  وا  .تفر  ورف  رکف  هب  دـید و  ار  هرظنم  نیا  ناملـس  يدوـب ! هدـناشک  تراـقح  هب  ار  اـیند  هلمج ، نیا  اـب  وـت 
هدناشک تراقح  هب  ار  ایند  هنوگ  نیا  يدوب و  ربمایپ  رتخد  وت  .دننک  یم  یگدنز  یتمعن  زان و  هچ  رد  هک  دوب  هدید  ار  ناریا  ناهاشداپ 

(1)! يدوب
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نم تسا ، نم  تداعس  نمـشد  نیرت  گرزب  ایند ، هب  یگتـسبلد  منک ، زیهرپ  ایند  هب  قشع  زا  هک  یهد  یم  رادشه  نم  هب  هنوگ  نیا  وت 
.دنک یمن  افو  سک  چیه  هب  ایند  هک  منادب  دیاب 

تسد تعانق  جنگ  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  .دوش  یم  رت  هنـشت  دشونب ، نآ  زا  ناسنا  ردق  هچ  ره  تسایرد ، روش  بآ  دننامه  ایند 
! دوب شیوخ  ترخآ  رکف  هب  ایند  رد  تفای و 

یبلطایند هقباسم  رد  یتقو  تسا ، هدش  رپ  ایند  هب  قشع  زا  نم  لد  یتقو  متسه ؟ وت  وریپ  نم  ایآ  منک ، یم  رظن  دوخ  لاح  هب  نم  نونکا 
.تسا هدش  نم  زیچ  همه  ایند  یتقو  منک ، عمج  دوخ  يارب  رتشیب  تورث  ات  منک  یم  شالت  هراومه  ما و  هدرک  تکرش 

نیا دـهز  تسا ، دـب  نآ  هب  نتـسب  لد  اّما  تسین ، دـب  ایند ، لـالح  ياـه  تمعن  زا  يریگ  هرهب  .ما  هتفرگ  هلـصاف  وت  شور  هار و  زا  نم 
(1) .مدرگن هتسبلد  نآ  هب  مروآ  یم  تسد  هب  ار  یتورث  یتقو  موشن و  كانمغ  مهد  یم  تسد  زا  ار  یتورث  نم  یتقو  هک  تسا 

* * *

ٌوَْهل ّـالإ  اَْینُّدـلا  ُهاَـیَْحلا  ِهِذَـه  اَـمَو  : » دـیوگ یم  نآرق  هک  اـجنآ  یناوخ ، یم  ارف  توـبکنع  هروـس  هـیآ 64  رد  ندرک  تـّقد  هـب  ارم  وـت 
طقف ایند ، یگدنز  «: » ...ٌبَِعلَو

«. تسا هدنبیرف  يا  هچیزاب 

لد تسپ ، ِیگدنز  کی  هب  اریز  ما ، هدرک  ررض  دنوش ، نم  ُتب  ایند ، تورث  لام و  رگا  هک  دنز  یم  دایرف  مرس  رب  نخـس ، نیا  اب  نآرق 
کی ما ! هدرک  شوخ 
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.تسا يریقح  تسپ و  یگدنز  دشاب ، ایند  هب  قشع  طقف  نآ  رد  هک  یگدنز 

؟ دش مهاوخ  رادیب  یک  نم 

هک ممهف  یم  تقو  نآ  مورب ، ایند  نیا  زا  مراذگب و  ار  دوخ  ییاراد  تورث و  همه  دیاب  نم  زور  نآ  دـیآ ، مغارـس  هب  گرم  هک  یتقو 
! تسین یندـش  ماـمت  زگره  ترخآ ، یگدـنز  تسا ، ترخآ  رد  طـقف  یعقاو  یگدـنز  تسا و  هدوبن  يزاـب  زج  يزیچ  اـیند ، تقیقح 

.تسا يدبا 

يدوجو ياه  هیامرـس  همه  نانآ  دندنب ، یم  لد  ییاهرادـنپ  هب  دـنوش و  یم  عمج  یمدرم  تسین ، هدـنبیرف  يا  هچیزاب  زج  يزیچ  ایند 
تـسد هب  زیچ  هـمه  دـنوش و  یم  ناـهنپ  كاـخ  ریز  دـنریم و  یم  هـمه  یتّدـم ، زا  سپ  دـننک و  یم  اهرادـنپ  نآ  فرـص  ار  شیوـخ 

! دوش یم  هدرپس  یشومارف 

یجنگ نیا  دوش ، یمن  دوبان  زگره  هشوت  نیا  دریگرب ، حـلاص  لمع  نامیا و  هشوت  دوخ  يارب  اـیند ، نیا  زا  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  وا  يارب  ار  تشهب  رد  دیواج  یگدنز  هک  اهبرپ  تسا 

.تسا یلاخ  ایند  هب  قشع  زا  وا  لد  اما  دریگ  یم  هرهب  ایند  زا  تسا ، کچوک  شمشچ  رد  ایند  تسوت ، وریپ  هک  یسک  نم ! يوناب 

ار ایند  گنر  مهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  همه  موش و  یم  عناق  ایند  هب  رگید  مدـش ، ایند  هتفیـش  دـش و  گرزب  ایند  نم ، لد  رد  یتقو 
رطاخ هب  ایند و  هب  ندیـسر  يارب  نم  ياـهراک  دوش ، یم  اـیند  هب  ندیـسر  نم ، يوزرآ  تّمه و  نیرت  گرزب  اریز  دریگ ، یم  دوخ  هب 

.دوش یم  ییایند  مه  نم  ندناوخ  زامن  هک  تسا  تقو  نآ  تسا ، نآ 
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نانچ ایند  هب  یگتسبلد  مهاوخ ، یم  ار  ایند  مور ، یم  مه  ادخ  هناخ  رد  هب  منک و  یم  مه  اعد  رگا  هک  دنک  یم  نینچ  نم  اب  ایند  قشع 
.مهاوخ یم  رتشیب  يایند  يارب  مه  ار  ادخ  هک  دنک  یم  هتفیش  ارم 

ياهراک همه  دوش و  یم  ضوع  نم  یگدـنز  رگید  تقو  نآ  متـسناد ، ار  دوخ  شزرا  نم  تفر و  نوریب  ملد  زا  ایند  ّتبحم  رگا  یلو 
.دریگ یم  ییادخ  گنر  نم 

* * *

بجاو همه  رب  ماما  زا  تعاطا  اریز  دـندرک  یم  يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـیاب  مدرم  همه  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  هک  یتقو  نم ! يوناب 
نادیم هب  ناوت  مامت  اب  وت  هک  دوب  تقو  نآ  .دندز  مقر  ار  وا  تبرغ  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  دوخ  نامز  ماما  راگزور  نآ  مدرم  یلو  .تسا 

.يدرک عافد  شیوخ  ماما  زا  يدمآ و 

زاب اّما  دندز ، شتآ  ار  تا  هناخ  دندروآ و  موجه  تا  هناخ  هب  نانمشد  يدش ، وربور  ییاه  تبیصم  اه و  یتخس  هچ  اب  هار  نیا  رد  وت 
یگرزب سرد  تنایعیـش  هب  وت  .يدرک  تیامح  شیوخ  ماما  زا  یتشاد  ناج  هک  اـجنآ  اـت  .یتشادـنرب  شیوخ  ناـمرآ  زا  تسد  وت  مه 

.يداد

ثاریم ام  تسا ، هدیـسر  ام  هب  وت  زا  هک  تسا  یثاریم  نیا  مینک ، یمن  شومارف  ار  شیوخ  نامز  ماما  ام  میرب ، یمن  دای  زا  ار  وت  ِمایپ  ام 
.میتسه شندمآ  هار  هب  مشچ  میا و  هدش  رارق  یب  شیوخ  ياقآ  يادص  ندینش  يارب  ام  همه  .میراد  یم  ساپ  ار  شیوخ  ردام 

اب میراد  نت  رد  ناج  ات  مینک  یم  دای  دنگوس  وت  يابیز  مان  هب  نم ! يوناب 
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دنویپ نامدرم ، ياه  لد  رب  ار  وا  ّتبحم  میراد ، ندب  رد  قمر  ات  مینک ، همزمز  ار  شیوخ  نامز  ماما  رهم  دورس  رتشیب ، هچ  ره  یتبالص 
.مینزب

ییاـپرب شخب  ناـج  دورـس  میوش و  یم  هار  راـی  ار  شراوتـسا  ناراـی  مینز و  یم  مد  شروـهظ  زا  هناقـشاع  میراد ، هنیـس  رد  سفن  اـت 
.مینز یم  دایرف  ار  شتلود 

! میراد یمرب  مدق  وت  يدهم  هار  رد  هدش ، هارمه  ییاه  ماگ  هدرشف و  مه  رد  یناتسد  اب  هک  مسق  تیابیز  مان  هب 
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تیالو و ببـس  هب  هک  میهد  هدژم  دوخ  هب  ات  ینک  قحُلم  وا  نیـشناج  ربماـیپ و  هب  ار  اـم  هک  تسوت  زا  اـم  تساوخرد  نیا  همطاـف ! يا 
.تسوت زا  ام  ياّنمت  نیا  .میا  هدش  كاپ  وت ، یتسود 

! یتسه تماما  تّوبن و  نایعیش و  نیب  لصو  هقلح  هک  تسا  هداد  یماقم  وت  هب  ادخ 

« هروصنم  » و هیناح »  » نامسآ رد  ار  وت  ناگتشرف  .یناسر  یم  تماما  تّوبن و  همشچرس  هب  ار  نانآ  ینک و  یم  يریگتسد  نایعیش  زا  وت 
.نانآ هدننک  يرای  مه  یتسه و  نایعیش  زوسلد  مه  وت  .دنا  هدیمان 

ماقم .دـننک  یم  یط  ار  لامک  لحارم  وت  ددـم  يراـی و  هب  نایعیـش  تسا ، هداد  رارق  همه  زا  رت  ناـبرهم  نایعیـش  هب  تبـسن  ار  وت  ادـخ 
.دنوش لصو  نآ  هب  دنناوت  یمن  نم  دننامه  يدارفا  هک  تسا  الاب  ردق  نآ  تماما  توبن و 
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یم ارم  تسد  وت  مشاـب ، وت  وریپ  ًاـعقاو  نم  رگا  تسا ، هدـیرفآ  يزوسلد  یناـبرهم و  جوا  رد  ار  وت  ادـخ  مراد ، وـت  يراـی  هب  زاـین  نم 
.ینک یم  لصو  ماما  ربمایپ و  هب  ارم  يریگ و 

* * *

دسرب و ربلد  لاصو  هب  تسه  روطره  دـنک  یم  شالت  وا  دـنک ، لّمحت  ار  شیوخ  رای  يرود  دـناوت  یمن  قشاع  تسا : نوناق  کی  نیا 
.دنک مارآ  ار  شیوخ  بلق  یهاگن  اب  هاگنآ 

دناوتب ات  دوب  راک  بسک و  لوغـشم  درک و  یم  یگدـنز  هنیدـم  رهـش  رد  وا  تسا : یندینـش  وا  تیاکح  دوب ، هدـش  قشاع  زین  درم  نآ 
رگید دش و  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  یهاگ  نیمه ، يارب  تشاد و  ربمایپ  هب  یبیجع  ّتبحم  وا  .دـنک  هّیهت  شا  هّچب  نز و  يارب  ینان  همقل 

یم ترـضح  نآ  تمدـخ  تفر و  یم  ربمایپ  دجـسم  يوس  هب  درک و  یم  اهر  ار  شیوخ  بسک  راک و  وا  .تفر  یمن  راک  هب  شتـسد 
.دیسر

هب تفرگ  یم  رارق  شلد  یتقو  دش ، یمن  ریس  ربمایپ ، ندید  زا  هاگ  چیه  وا  تفرگ ، یم  مارآ  شلد  داتفا ، یم  ربمایپ  هب  شهاگن  یتقو 
بـسک راک و  دنک !؟ هچ  تسناد  یمن  وا  .درک  یم  ار  رای  ياوه  شلد ، .دـش  یم  گنت  شلد  زاب  اّما  تشگ ، یمرب  شیوخ  راک  ّلحم 

 ... تفاتش یم  دجسم  يوس  هب  هرابود  درک و  یم  اهر  ار 

نم هلصاف  منک و  یم  یگدنز  هنیدم  رد  نونکا  : » درک رکف  دوخ  اب  وا  زور  کی 
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نم هک  تسین  مولعم  درک !؟ مهاوخ  هچ  نم  تمایق  زور  سپ  مرادن ، ار  ربمایپ  يرود  تقاط  لاح ، نیا  اب  تسین ، دایز  ربمایپ  دجسم  ات 
رد دشخبب و  ار  مناهانگ  دـنک و  محر  نم  هب  ادـخ  مه  دـیاش  دـشاب و  خزود  رد  مناهانگ ، لیلد  هب  نم  هاگیاج  دـیاش  مشاب ؟ اجک  رد 

گنت وا  يارب  ملد  رگا  دومن ، دهاوخ  لزنم  یتشهب  هاگیاج  ماقم و  نیرتالاب  رد  مرای  اجک ؟ ربمایپ  اجک و  نم  یلو  دهد ، میاج  تشهب 
.»؟ منک دیاب  هچ  منیبب  ار  وا  مهاوخب  دوش و 

.دنک وگزاب  ربمایپ  يارب  ار  شیوخ  لاح  نیا  ات  تفرگ  میمصت  زور  کی  ماجنارس  ...تشاد  لد  هب  ار  هّصغ  نیا  اه  تّدم  وا 

تصرف زا  سپس  درک ، ربص  يرادقم  وا  دینش ، باوج  درک و  مالس  دندوب ، هدز  هقلح  ناشیا  درگادرگ  ربمایپ ، نارای  تفر ، دجـسم  هب 
هنوگچ نم  دـیریگب ، رارق  هاگیاج  نیرتالاب  رد  امـش  یتقو  تماـیق  زور  ادـخ ! لوسر  يا  : » تفگ نینچ  نیا  ربماـیپ  اـب  درک و  هدافتـسا 

.»؟ منک لّمحت  ار  امش  يرود 

: درک لزان  ربماـیپ  يارب  ار  ءاـسن  هروس  هیآ 69  لیئربج  یتّدـم ، زا  دـعب  .دادـن  یباوج  تفر و  ورف  رکف  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ربمایپ 
َهَّللا ِعُِطی  ْنَمَو  »

َنیِقیِّدِّصلاَو َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکَئلوُأَف  َلوُسَّرلاَو 

، ناقیّدص ناربمایپ ، نیشنمه  تمایق ، زور  رد  دنک ، تعاطا  ربمایپ  ادخ و  زا  هک  یـسک  «: » اًقِیفَر َِکَئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّصلاَو  ِءاَدَهُّشلاَو 
«. دنتسه یبوخ  رایسب  ناتسود  نانآ  دوب و  دهاوخ  ناراکوکین  ادهش و 

هب دناوخ و  شیارب  ار  هیآ  نیا  دز و  ادص  ار  درم  نآ  ربمایپ  یتاظحل ، زا  دعب 
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(1) .دوب دهاوخ  ربمایپ  رانک  رد  تمایق  زور  رد  هک  دیمهف  درم  نآ  .داد  تراشب  وا 

* * *

: تسا هداد  هدعو  ریز  هورگ  راهچ  اب  ینیشنمه  هب  ار  دوخ  بوخ  ناگدنب  ادخ  منک ، یم  ّتقد  هیآ  نیا  رد 

ناربمایپ لّوا : هورگ 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ناربمایپ ، دبسرس  لگ  هک  داتسرف  اه  ناسنا  تیاده  يارب  ار  نانآ  ادخ  هک  یناسک 

ناقیّدص مود : هورگ 

.دنناسر یم  تابثا  هب  ار  شیوخ  ییوگتسار  رادرک ، لمع و  اب  نانآ  تسا ، یتسرد  یتسار و  ناشدوجو  رسارس  هک  یناسک 

ادهش موس : هورگ 

.دنتشذگ دوخ ، یتسه  زا  دندرک و  ادف  ار  دوخ  ناج  ادخ  نید  هار  رد  هک  یناسک 

ناراکوکین مراهچ : هورگ 

ار موصعم  ناماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  ربماـیپ  زا  دـعب  ناـنآ  دـندرک ، لـمع  ربماـیپ  نخـس  نآرق و  هب  هک  ادـخ  بوخ  ناگدـنب 
(2) .دنشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  ناراکوکین ، زا  روظنم  دنتفریذپ ،

* * *
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ربمایپ و هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  .دیـشاب  یم  ادخ  هاگرد  نابّرقم  زا  یگمه  ناربمایپ ، ماما و  هدزاود  وت و  ردپ  وت و  نم ! يوناب 
! ینک قحلم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یم ام  هجرد  رد  ام و  اب  دـنک  يرود  هانگ  زا  دـنک و  هشیپ  اوقت  رگا  ام  هعیـش  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدـح  نیا 
(1) «. دشاب

.دراد یهاگیاج  نینچ  دشاب ، امش  هعیش  ًاعقاو  هک  یسک  تسا ، قح  امش  هدعو  تسامش و  هدعو  نیا 

* * *

؟ متسه امش  یعقاو  هعیش  نم  ایآ  مراد ؟ ار  ماقم  نیا  یگتسیاش  نم  ایآ 

؟ میامنب ییوزرآ  نینچ  ما  هدرک  تأرج  هنوگچ  نم  دشاب ، امش  هعیش  دراد  وزرآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  ییاج 

هتـسیاش مناد  یم  مدوخ  نم  متـسه ، صقن  بیع و  اپارـس  مناد  یم  .تسا  هداد  دای  نم  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ار  همان  تراـیز  نیا 
رد ات  یهدب  نم  هب  ار  یگتـسیاش  نیا  ادخ  نذا  هب  يریگب و  ار  متـسد  ینک ، يرای  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  نیمه  يارب  متـسین ، ماقم  نیا 

! مشاب امش  رانک  تمایق  زور 

* * *

«. َمیِهاَْربِءَال ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإَو  : » مناوخ یم  نینچ  تاّفاص  هروس  هیآ 83  رد  دمآ ، نایم  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  زا  نخس 

هیآ نیا  دیوگ ، یم  نخس  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  زا  نآرق  هیآ ، نیا  زا  لبق 
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.درک شالت  یتسرپاتکی  يارب  تشادرب و  مدق  وا  هار  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  حون  ناوریپ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  میهاربا  دیوگ : یم 

.دیآ یم  تسد  هب  هیآ  نیا  رهاظ  زا  هک  تسا  ییانعم  نیا 

.تسا ناهنپ  اهرظن  زا  هک  تسا  ییانعم  نآرق » نطب   » .مینک یم  دای  نآرق » نَطب   » هب نآ  زا  هک  دراد  مه  يرگید  يانعم  هیآ  نیا  یلو 

تساوخ ترضح  نآ  زا  دناوخ و  ار  هیآ  نیا  دمآ و  ماما  رادید  هب  وا  يزور  دوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  یفعُجرباج 
.دنک ریسفت  ار  نآ  ات 

: دومرف نینچ  وا  هب  باوج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دید ار  ادخ  شرع  درک و  هاگن  نامسآ  هب  وا  دز و  رانک  مالسلا  هیلع  میهاربا  مشچ  يولج  زا  ار  اه  هدرپ  ادخ  يزور 

.»؟ تسیچ اهرون  نیا  ایادخراب ! : » تفگ نینچ  سپ  دید ، ار  رون  هدراهچ  ادخ  شرع  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا 

هک یماما  هدزای  و   ) مالـسلا مهیلع  همطاف  یلع و  دّمحم و  مان  ادخ  تسا .» دّمحم  لآ  دّمحم و  رون  نیا  : » درک یحو  نینچ  وا  هب  ادـخ 
.تسیچ رون  هدراهچ  نیا  زار  هک  دیمهف  زور  نآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  .درک  نایب  مالسلا  هیلع  میهاربا  يارب  ار  دنتسه ) نانآ  لسن  زا 

: درک لاؤس  مالسلا  هیلع  میهاربا  .دنراد  رارق  رون  هدراهچ  نیا  فارطا  رد  هک  دید  ار  ییاهرون  مالسلا  هیلع  میهاربا  نآ ، زا  دعب 

؟ تسیچ دنتسه ، رون  هدراهچ  نآ  فارطا  رد  هک  ییاهرون  نیا  ایادخراب !
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.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  رون  اه ، نیا 

! هدب رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  مه  ارم  ایادخراب !

(1) .درک باجتسم  ار  وا  ياعد  ادخ  دوب و  مالسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  نیا 

نایعیـش و زا  یکی  میهاربا  : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  رگید  راب  کی  یفعُجرباج  دیـسر ، نایاپ  هب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نخس 
زا یکی  مالسلا  هیلع  میهاربا  : » دوش یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  قبط  هیآ  يانعم  هک  دیمهف  یفعُجرباج  دوب .» وا  ناوریپ 

«. دوب مالسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  نایعیش و 

امش هعیش  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  مه  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  دراد  یگرزب  یماقم  ندوب ، امش  هعیـش  هک  ممهف  یم  نونکا  نم ! يوناب 
! یهدب رارق  دوخ  نایعیش  هرمز  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  دشاب ،

* * *

؟ دراد یهاگیاج  هچ  امش  یعقاو  هعیش 

: دومرف نینچ  وا  هب  دومن و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ور  ربمایپ  زور  کی 

يارب لـیئارزع  هک  یتـقو  .تماـیق  زور  رد  ربـق و  رد  نداد ، ناـج  هظحل  رد  دوب : دـنهاوخ  لاحـشوخ  اـج  هس  رد  وت  نایعیـش  یلع ! يا 
نانآ باوج  لاؤس و  يارب  ناگتـشرف  دوش و  هتـشاذگ  ربق  رد  ناشرکیپ  یتقو  درک ، دـنهاوخ  ترایز  ارم  اهنآ  دـیایب ، ناـشناج  نتفرگ 

وت رانک  رد  وت  نایعیش  دنشاب ، دوخ  ماما  هارمه  دنهاوخب  یهورگ  ره  زا  تمایق  زور  رد  یتقو  تفر ، یهاوخ  اهنآ  کمک  هب  وت  دنیایب ،
.دش دنهاوخ  عمج 
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بآ زا  ار  شیوخ  نانمـشد  ینک و  یم  باریـس  یهاوخب  ار  سک  ره  یتـسیا و  یم  رثوک  ضوـح  راـنک  رد  وـت  تماـیق  زور  یلع ! يا 
! يزاس یم  رود  رثوک 

لامعا هدنورپ  .دننک  یم  اعد  وت  نایعیش  ناهانگ  شزرمآ  يارب  هراومه  ناگتشرف  دشاب و  یم  وت  نایعیش  وت و  قاتشم  تشهب  یلع ! يا 
یم شـشخب  بلط  اـهنآ  ناـهانگ  يارب  موش و  یم  داـشلد  اـهنآ  کـین  رادرک  هب  دـسر و  یم  نم  تسد  هب  هعمج  زور  ره  وت  ناـیعیش 

(1) .منک

.دسر یم  نایاپ  هب  اجنیا  رد  ربمایپ  نخس 

* * *

؟ دراد یهاگیاج  هچ  امش  هعیش 

نِّم مُه  َو  : » دیوگ یم  نآرق  هک  اجنآ  دناوخ : ار  لمَن  هروس  هیآ 89  زور  کی  وا  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نارای  زا  یکی  غَبصَا 
«. دنتسه ناما  رد  تمایق  زور  سرت  زا  نانآ  و  «: » َنُونِماَء ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف 

دجسم يوس  هب  نیمه  يارب  تشادن ، ل�وس  نیا  يارب  یخساپ  وا  دیوگ ؟ یم  نخـس  یناسک  هچ  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ : دوخ  اب  غَبـصَا 
.دیسرپ ار  دوخ  ل�وس  درک و  مالس  دیسر  ماما  دزن  یتقو  .دسرپب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ار  ل�وس  نیا  ات  درک  تکرح  هفوک 

هیآ نیا  یتقو  غبصا ! يا  .تسا  هدیسرپن  نم  زا  ار  هیآ  نیا  ریسفت  لاح  هب  ات  یسک  يدیسرپ ! یبوخ  لاؤس  غبصا ! يا  دومرف : وا  هب  ماما 
! یلع يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  ربمایپ  .مدیسرپ  ربمایپ  زا  ار  لاؤس  نیمه  نم  دش ، لزان 

78 ص :

تارف ص ریـسفت  ....ربکألا : عزفلا  موی  نونمـآلا  متنأو  مکلـضفب ، ّلـخأ  نم  نوعنمتو  مکّبحأ ، نم  نوقـست  ضوحلا  یلع  تنأو  - . 1
جراونألا 65 ص 65. راحب  ، 266
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ار یلع  نایعیـش  ادـخ  دوش ، اـپ  رب  هک  تماـیق  زور  دّـمحم ! يا  : » داد خـساپ  نینچ  نم  هب  وا  مدیـسرپ و  لـیئربج  زا  نم  ار  ل�وس  نیمه 
(1) «. دزاس یم  نمیا  تمایق  زور  سرت  زا  ار  نانآ  دنک و  یم  روشحم  تنادناخ  هارمه  وت و  هارمه 

! درادن ییانعم  تسا ، شیوخ  نابرهم  ماما  ربمایپ و  رانک  هک  یسک  يارب  بارطضا  سرت و  تمایق ، زور  رد 

.دوب دهاوخ  طاشن  یباداش و  زور  وا ، يارب  تمایق  زور  دوب و  دهاوخ  شمارآ  لامک  رد  یسک  نینچ  يرآ ،

* * *

سک ره  .تسا  شیاتس » مچرپ  دمَحلا : ُءاِول   » نآ مان  هک  دهد  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  ار  یمچرپ  ادخ  تمایق  زور  رد 
دنوش و یم  عمج  مچرپ  نآ  رود  نایعیش ، زور  نآ  رد  .دنک  روبع  طارص  لپ  زا  تمالـس  هب  دناوت  یم  دریگ ، رارق  مچرپ  نیا  رود  هک 

(2) .دننک یم  روبع  طارص  لپ  زا  تمالس  هب 

!« وش شوماخ  مّنهج ! شتآ  يا  : » دنز یم  ادص  ناگتـشرف  زا  یکی  دننک ، روبع  طارـص  لپ  يور  زا  دنهاوخ  یم  نایعیـش  هک  یماگنه 
(3) .دنک یم  شکورف  شتآ  هلعش  ادخ ، نذا  هب  هاگنآ 

* * *

.دوب دهاوخ  هنوگچ  نایعیش  نداد  ناج  هک  درک  ل�وس  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی 

: تفگ وا  هب  خساپ  رد  ماما 

79 ص :

: لاقف اهنع  لیئربج  تلأس  یل : لاقف  ینتلأس  امک  ّیبنلا  تلأس  دقلو  هیآلا ، هذه  نع  دـحأ  ینلأس  ام  غبـصأ ، ای  یلب  عّیلع : یل  لاقف  - . 1
هّللا رتسیف  یلاـعت  هّللا  يدـی  نیب  اوفقی  یّتح  کتعیـشو ، كّـالوتی  نمو  کـتیب  لـهأو  هّللا  كرـشح  هماـیقلا  موی  ناـک  اذإ  دّـمحم ، اـی 

راونألا ج 7 ص راـحب  تارف ص 65 ، ریـسفت  بلاط : یبأ  نب  ّیلعلو  کتیب ، لـهأو  کـل  مهّبحل  ربکـألا ؛ عزفلا  نم  مهنّ�ویو  مهتاروع ،
.241

هضور قودصلل ص 589 ، یلامألا  هراصنأو : هتعیش  هنم  سانلا  برقأ  همایقلا ، موی  دمحلا  ءاول  هدیب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  کلذکف  - . 2
راونألا ج 22 ص 92. راحب  نیظعاولا ص 297 ،

مکرون أفطأ  دـقف  ینوزوج ، اولّجع  رانلا : لوقتف  يدـمخا ! ران  ای  دانم : يدان  هماـیقلا ، موی  طارـصلا  یلع  اـنتیالو  لـهأ  لـمح  اذإ  - . 3
راونألا ج 65 ص 16. راحب  دانسإلا ص 102 ، برق  یبهل :
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نیا نک !  زاب  ار  دوخ  مشچ  نمؤم !  يا  : » دیوگ یم  نینچ  وا  هب  دیآ و  یم  وا  دزن  لیئارزع  دـسر ، یم  ارف  ام  هعیـش  گرم  هظحل  یتقو 
«. دنا هدمآ  وت  ندید  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  نیسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، نک ! هاگن  تسا ، هدمآ  وت  رانک  هب  هک  تسا  ربمایپ 

یم وا  شوگ  هب  ییادص  هاگ  نآ  .دنیوا  رانک  ردمالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  هک  دنیب  یم  دنک و  یم  زاب  ار  دوخ  مشچ  نمؤم  سپ 
هارمه نم  بوخ  ناگدنب  اب  ات  درگ  زاب  دوخ  يادخ  يوس  هب  نم !  هدنب  يا  : » دنک یم  نایب  ار  مایپ  نیا  ادخ  بناج  زا  يا  هتشرف  .دسر 

«. يدرگ نم  تشهب  دراو  یشاب و 

(1) .دوش یم  گرم  قشاع  دبای و  یم  نیریش  دوخ  ماک  رد  ار  گرم  امش ، هعیش  هک  تسا  هنوگ  نیا 

* * *

ناّبحم هرمز  رد  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  ییآ ، یم  اـهنآ  ندـید  هب  وت  نایعیـش ، نداد  ناـج  هظحل  رد  هک  متـسناد  هک  نونکا  نم ! يوناـب 
! دشاب یمطاف  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  یهد ، رارق  دوخ  یعقاو 

قوـش کـشا  گرم ، هظحل  دوـب ، دـهاوخ  رت  شخب  تّذـل  زیچ  ره  زا  نم  يارب  گرم  یناـسرب ، میوزرآ  نیا  هـب  ارم  ینک  فـطل  رگا 
.ما هتشاد  ار  ناترادید  قوش  مدرک و  یگدنز  امش  قشع  هب  رمع  کی  نم  هک  دیناد  یم  امش  تسشن ، دهاوخ  نم  مشچ  رب  لاصو 

80 ص :

، كرـضح ول  میحر  دـلاو  نم  کیلع  قفـشأو  کب  ّربأ  انأل  ًادّـمحم  ثعب  يذـلاوف  عزجت ، هّللا ال  ّیلو  ای  توملا : کلم  هل  لوقیف  - . 1
لوسر اذـه  هل : لاقیف  مهتیّرذ : نم  هّمئألاو  نیـسحلاو  نسحلاو  همطافو  نین�وملا  ریمأو  هّللا  لوسر  هل  لثمیو  لاق : رظناف ، کـینیع  حـتفا 

تنک ام  اـّمأ  ص 196 ، راونألا ج 6  راـحب  ص 178 ، یفاکلا ج 3  ...�واـقفر : هّمئـألاو  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاـفو  نین�وملا  ریمأو  هّللا 
: ...هّنجلا یف  کنکـسم  یلإ  رظنا  هل : لاقیو  هّنجلا ، نم  هلزنم  یلإ  باب  هل  حتفیو  هنم ، تنمأ  دـقف  هفاخت  تنک  اّمأو  هتیطعأ ، دـقف  وجرت 

یفاصلا ج 2 ص 410. ریسفتلا  راونألا ج 6 ص 177 ، راحب  مالسإلا ج 71 ، مئاعد 
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مشاب وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد 

مشاب وت  يوک  كاخ  هک  ناج  مهد  دیما  نادب 

 ! رت نیریش  لسع  زا  وت  روضح  اب  مه  نداد  ناج  گرم و  دوش و  یم  نیشنلد  وت  قشع  ّتبحم و  اب  طقف  یگدنز  يرآ ،

یممالـسلااهیلع همطاف  هک  دیریگ  ورف  ار  دوخ  ياه  مشچ  نامدرم ! يا  : » دنز یم  ادـص  يا  هتـشرف  تمایق ، زور  ما  هدینـش  نم ! يوناب 
«. دورب تشهب  يوس  هب  دهاوخ 

ار تناتسود  ات  دهد  هزاجا  وت  هب  هک  یهاوخ  یم  ادخ  زا  یتسیا و  یم  طارـص  لپ  کیدزن  یلو  ینک ، یم  تکرح  تشهب  يوس  هب  وت 
.يرب یمن  دای  زا  ار  نانآ  ینک و  یمن  اهر  اهنت  ار  دوخ  ناتسود  زگره  وت  .ینادرگ  دازآ  مّنهج  شتآ  زا 

يوس هب  دوخ  اب  نک و  تعافـش  یهاوخ  یم  هک  ار  سک  ره  تسوت ! زور  زورما  همطاـف ! يا  : » دـیوگ یم  نینچ  وت  خـساپ  رد  ادـخ  و 
(1) !«. ربب تشهب 

...میتسه هوکشاب  زور  نآ  رظتنم  ام  همه  زور ! نآ  دراد  یهوکش  هچ 

81 ص :

ّلک ینیع  نیب  بتک  همایقلا  موی  ناک  اذإف  مّنهج ، باب  یلع  هفقو  همطافل  لاق : رقابلا ، نع  ملسم ، نب  دّمحم  نع  ناکسم ، نبا  نع  - . 1
راونألا ج راحب  هینسلا ص 247 ، رهاوجلا  هّمغلا ج 2 ص 91 ، فشک  ...رانلا :  یلإ  هبونذ  ترثک  دق  ٍّبحمب  ر�ویف  رفاک ، وأ  ن�وم  لجر :

8 ص 51 ج 43 ص 14.
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وزرآ نیا  هب  ام  رگا  ینک ، قحلم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ربمایپ و  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  ام  يوزرآ  تمارک ! يوناب  يا  همطاف ! يا 
.میا هدش  كاپ  وت  تیالو  ببس  هب  هک  میهد  یم  هدژم  دوخ  هب  میسرب 

.دنک الط  ار  دوجو  سم  دناوت  یم  تسا و  ایمیک  دننامه  نادناخ ، امش  یتسود  تیالو و  هک  یتسار  هب 

هانگ ادخ  دینک ، يرظن  نم  هب  دینک و  تعافش  ارم  امش  رگا  اّما  مسرت ، یم  باذع  زا  ناهانگ  نیا  رطاخ  هب  مراد و  يدایز  ناهانگ  نم 
.دشخب یم  ارم 

تداعس و جوا  هب  ارم  دنک و  كاپ  ارم  دوجو  دناوت  یم  امش  تعافش  .دریذپ  یم  ار  امـش  تعافـش  وا  دیتسه و  ادخ  ناگدیزگرب  امش 
.دناسرب يراگتسر 

ور امش  يوس  هب  دیاب  دنتسه  لامک  يوجتسج  رد  هک  نانآ  .منک  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لامک  لحارم  مناوت  یم  امش  تیالو  اب 
امش دننک ،

82 ص :
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نیمه يارب  دیتسه ، كاپ  ناتدوخ  امـش  هیآ ، نآ  مکح  هب  .تسا  هدش  لزان  امـش  هرابرد  ریهطت  هیآ  دیتسه ، تراهط  یکاپ و  نادناخ 
.دینادرگ كاپ  اه  بیع  ناهانگ و  زا  ار  نارگید  دیناوت  یم  امش 

: میوگب نخس  ریهطت  هیآ  زا  هک  تسا  بسانم 

* * *

هدرک هدامآ  ردـپ  يارب  ار  ییاذـغ  وت  یتشاد ، تسد  رد  ار  ییاذـغ  فرظ  یتفر ، ربمایپ  هناخ  يوس  هب  وت  اهزور  زا  يزور  نم ! يوناـب 
(1) .يدوب

ردـپ دزن  وت  .تفگ  دـمآ  شوخ  وت  هب  وا  دوب ، ربمایپ  رـسمه  وا  درک ، زاـب  ار  رد  هملَـس  ُّما  يدز ، رد  يدیـسر ، ردـپ  هناـخ  رد  هب  یتقو 
مهیلع نیـسح  نسح و  یلع و  غارـس  وت  زا  داد و  ار  وت  مالـس  باوج  تساـخرب و  اـج  زا  وـت  مارتـحا  هب  ربماـیپ  يدرک ، مالـس  یتـفر ،

(2) .دنیایب ربمایپ  دزن  ات  يدرک  ربخ  ار  نانآ  یتشگزاب و  هناخ  يوس  هب  وت  .تفرگ  ارمالسلا 

دوخ نازیزع  اب  یتاظحل  مهاوخ  یم  تفگ : وا  هب  دز و  ادـص  ار  هملَـس  ُّما  ربمایپ  دـیدوب ، ربمایپ  رانک  رد  امـش  همه  تشذـگ ، یتاظحل 
! هدن هار  هناخ  هب  ار  یسک  ًافطل  مشاب ، اهنت 

یلع و ایادخ ! : » تفگ تفرگ و  نامـسآ  هب  ور  ار  دوخ  تسد  سپـس  تخادنا و  امـش  يور  رب  ار  نآ  تشادرب و  ار  دوخ  يابع  ربمایپ 
كاپ ار  نانآ  ینک و  رود  نانآ  زا  ار  اه  يدـیلپ  همه  مهاوخ  یم  وت  زا  دنتـسه ، نم  نادـناخ  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و 

(3) «. ینادرگ

هیآ 33 دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  نامسآ  تمس  هب  زونه  ربمایپ  ناتسد 

83 ص :

ندرک نیریش  يارب  رکش  زا  ًالومعم  هک  تسا  روهـشم  همطاف  شآ  ای  یچاک  مان  هب  هزورما  تسا  قیقر  ياولح  یعون  هک  اذغ  نیا  - . 1
.دوش یم  هدافتسا  نآ 

امهـسلجأف ...هیدی  نیب  اهتعـضو  یّتح  قبط  یف  اهلمحت  هدیـصع ، هیف  تعنـص  دق  همربب  هادغ  همطاف  هتءاج  دقو  هّللا  لوسر  تیأر  - . 2
مهرّهطو سجرلا  مهنع  بهذأ  یتـیب ، لـهأ  ءا�وـه  ّمهّللا  لاـقو : ...هراـسی  نـع  همطاـف  تـسلجو  هـنیمی ، نـع  یلع  سلجو  هرجح ، یف 

دهاوش نایبلا ج 22 ص 11 ، عماـج  دمحأ ج 6 ص 298 ، دنـسم  ص 221 ، راونألا ج 35  راـحب  یبقعلا ص 22 ، رئاـخذ  ...ًاریهطت : 
: لاق هیلع ، اهب  تلخدف  هریرح  اهیف  همربب  همطاف  تتأف  اهتیب ، یف  ناک  یبنلا  ّنإ  ریثک ج 3 ص 492 ، نبا  ریسفت  لیزنتلا ج 2 ص 104 ،

ریسفت ص 156 ، نایبلا ج 8  عمجم  ریـسفت  ص 220 ، راونألا ج 35  راـحب  دوعـسلا ص 106 ، دعـس  ...کینباو :  کـجوز  یل  یعدا 
برعلا ج 3 ص 291، ناسل  ثیدحلا ج 3 ص 246 ، بیرغ  یف  هیاهنلا  خبطیو : نمسلاب  ّتلی  قیقد  هدیـصعلا : یبلعثلا ج 8 ص 42 ،

سورعلا ج 5 ص 108. جات 
ّمث ًاریهطت ، مکرِّهطی  ِتیبلا و  لهأ  سجِّرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اّمنإ  هیآلا : هذـه  الت  ّمث  ًءاـسک  لاـق : وأ  هبوث  مهیلع  ّفل  ّمث  - . 3
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كردتسملا ص 217 ، راونـألا ج 35  راــحب  ص 467 ، يوونلل ج 3  عوـمجملا  ّقـحأ : یتـیب  لـهأو  یتـیب ، لـهأ  ءا�وـه  ّمهّللا  لاـق :
قشمد ج 41 ص 25، هنیدم  خیرات  لیزنتلا ج 2 ص 64 ، دهاوش  یقهیبلل ج 2 ص 152 ، يربکلا  ننسلا  يروباشینلل ج 2 ص 416 ،

مالسإلا ج 6 ص 217. خیرات 
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هک تسا  هدرک  هدارا  ادـخ   «: » اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَبـْلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  هـّللا  ُدـیُِری  اَّـمنِإ  : » درک لزاـن  ار  بازحَا  هروـس 
«. دنادرگ هزیکاپ  ار  نانآ  دیامن و  كاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  ربمایپ  نادناخ 

(1) .دومن باجتسم  ار  وا  ياعد  هک  درک  رکش  ار  ادخ  دوب و  لاحشوخ  رایسب  وا  تسشن ، ربمایپ  هرهچ  رب  دنخبل 

* * *

، دوش یم  هدیشخب  شناهانگ  امش  تکرب  هب  دراد  هانگ  رگا  درب ، یم  هرهب  یکاپ  نیا  زا  دوش  کیدزن  امش  هب  هک  سک  ره  نم ! يوناب 
.ددرگ یم  كاپ  اه  صقن  اه و  یتشز  زا  شدوجو  دراد و  یمرب  ماگ  لامک  لحارم  رد  سپس 

.تسا یکاپ  اب  یگدنز  امش ، تیالو  اب  یگدنز  دنک ، یم  ادیپ  انعم  امش  یتسود  تیالو و  هیاس  رد  یعقاو  یگدنز 

ياـه تّذـل  زا  ندرب  هرهب  ندـیماشآ و  ندروخ و  اـیآ  تسا ؟ ندوب  هدـنز  ناـمه  یگدـنز ، اـیآ  تسیچ ؟ یعقاو  یگدـنز  یتـسار ، هب 
؟ تسا یناگدنز  يانعم  یناویح ،

! اه نامسآ  جوا  ات  نیمز  زا  تسا ، يدومع  تکرح  کی  یگدنز  اّما  روگ ، ات  هراوهگ  زا  تسا ، یقفا  تکرح  کی  ندوب ، هدنز 

، هاگ چیه  ندوب  هدنز  تسا ، هداد  رارق  ار  ییارگ  لامک  ّسح  ناسنا  رد  وا  تسا ، هدیرفآ  هچ  دناد  یم  بوخ  دیرفآ و  ار  ناسنا  ادـخ 
! تسا یگدنز  نامه  ناسنا  هدشمگ  ددرگ ، یم  يزیچ  لابند  هب  هراومه  تسا ، هدنز  طقف  هک  یناسنا  دنک ، یمن  ریس  ار  ناسنا 

84 ص :

راحب دوعـسلا ص 106 ، دعـس  ریخ : یلعل  ّکنإ  ریخ ، یلعل  ّکنإ  لاق : هّللا ؟ لوسر  ای  مکعم  انأو  تلقو : تیبلا  یـسأر  تلخدأـف  - . 1
یبلعثلا ج 8 ص 42. ریسفت  نایبلا ج 8 ص 156 ، عمجم  ریسفت  راونألا ج 35 ص 220 ،
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یناسنا ِشزرا  نیا  داد ، رارق  ناهج  دبس  رـس  لگ  ار  ناسنا  دننک و  هدجـس  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  ات  داد  روتـسد  ناگتـشرف  همه  هب  ادخ 
: دناوخ یم  ارف  یگدنز  هب  هنوگ  نیا  ار  همه  لافنَا  هروس  هیآ 24  رد  ادخ  .تسا  هتفای  ار  یگدنز  هک  تسا 

ار امش  ربمایپ ، نم و  یتقو  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  «: »» ...ْمُکِییُْحی اَِمل  ْمُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْسا  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  »
«. دینک تباجا  ار  ام  دشخب ، یم  یگدنز  امش  هب  هک  میناوخ  یم  ارف  يزیچ  يوس  هب 

ادخ و دـنادب  تساوخ  یم  وا  دیـسرپ ، هیآ  نیا  ریـسفت  هرابرد  وا  زا  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی 
یلع تیالو  هرابرد  هیآ ، نیا  : » تفگ نینچ  وا  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنا  هدرک  توعد  يزیچ  هچ  هب  ار  مدرم  ربمایپ ،

(1) «. تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع 

نیا دننک ، یم  توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  مدرم  ربمایپ  ادخ و  يرآ ، انعمرپ ! دوب و  هاتوک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باوج 
نانآ هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 

.دشخب یم  یگدنز 

* * *

ره .دناشک  یم  تراهط  هب  ارم  دوجو  دهد و  یم  وشتـسش  ار  اه  ناج  هک  یبآ  تسا ، هدـننک  كاپ  ِكاپ  ِبآ  امـش  تیالو  نم ! يوناب 
ینعی امـش  دای  ما ، هتفر  یکاپ  يوس  هب  منک  یم  ساـسحا  ار  امـش  ّتبحم  ینیریـش  دوخ ، لد  رد  منک و  یم  داـی  ار  امـش  نم  هک  تقو 

! ندش كاپ 

! ندرک ادیپ  شزرا  ینعی  امش  هب  ندش  کیدزن 

رعق رد  وا  اروشاع  حبص  مرب ، یمن  دای  زا  ار  ّرُح »  » يارجام زگره  نم 

85 ص :

روثنملا ج 3 ص 176. ردلا  یبلعثلا ج 4 ص 341 ، ریسفت  ناهربلا ج 2 ص 664 ، دمحم : هب  ءاج  امع  مکب  ّمص  نحن  - . 1
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.تسب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  ار  هار  هک  دوب  یسک  نامه  وا  دوب ، اه  یهایس  اه و  یکیرات 

رد ار  دوخ  بسا  راسفا  راوتـسا ، یمیمـصت  اب  وا  دباتـشب ، شیوخ  نامز  ماما  يراـی  هب  دـنک و  هبوت  تفرگ  میمـصت  هظحل  کـی  رد  وا 
هدنامرف وا  .دـنک  باریـس  ار  دوخ  بسا  دـهاوخ  یم  وا  هک  دـندرک  یم  لایخ  همه  تفر ، تارف  تمـس  هب  مارآ  مارآ  تفرگ و  تسد 

.دندرک یم  میظعت  وا  لباقم  رد  همه  هک  دوب  زابرس  رازه  راهچ 

کیدزن یتقو  .تخات  شیپ  ماما  هاگودرا  يوس  هب  تسشن و  بسا  يور  رب  عیرس  سپس  .دش  رود  هفوک  هاپـس  زا  هک  تفر  ردق  نآ  وا 
نم داب ! وت  يادف  مناج  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  مالس  تفگ « : تفر و  ماما  يوس  هب  مارآ  مارآ  تخادنا و  نیمز  هب  ار  دوخ  ریشمش  دش ،

دنوادخ يرآ ، وت ! رب  مالس  : » تفگ وا  هب  خساپ  رد  ماما  دنک .»؟ یم  لوبق  ارم  هبوت  ادخ  ایآ  .متسب  وت  رب  ار  هار  هک  متسه  یسک  نامه 
(1) «. تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت 

کی رد  ار  اه  یکیرات  اه و  یهایس  همه  امش ، تیالو  دوش ، یم  دنمتداعـس  دروآ ، نامیا  امـش  تیالو  هب  ّرُح  دننامه  سک  ره  يرآ ،
.تسامش تیالو  رثا  نیا  دهد ، یم  گرزب  سب  یماقم  وا ، هب  هدرک و  كاپ  ار  ناسنا  دوجو  دنک و  یم  وشتسش  هظحل 

نینچ نیا  تفرگ ، وت  ماـن  زا  هک  یمارتـحا  رطاـخ  هب  وا  هک  مرواـب  نیا  رب  درک ؟ ادـیپ  ار  تداعـس  نیا  ّرُح  هک  دـش  هنوـگچ  یتـسار  هب 
.دش دنمتداعس 

تردام : » تفگ درک و  ور  وا  هب  ماما  تسب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  ار  هار  وا  یتقو 

86 ص :

یف تلقف  هلزنملا ، هذـه  کنم  نوغلبی  الو  ادـبأ ، مهیلع  تضرع  ام  کیلع  نوّدری  موقلا  ّنأ  تننظ  ام  وه ، ّـالإ  هلإ  ـال  يذـلا  هّللاو  - . 1
، داشرإلا ص 563 ؛ ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 427 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  مهرمأ :»...  ضعب  یف  موقلا  عیطأ  نأ  یلابأ  ال  یسفن : 

 . ص 99 ج 2 ،
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ردام هک  منک  هچ  اّما  مداد ، یم  ار  تباوج  يدوبن ، همطاف  دنزرف  رگا  : » تفگ خساپ  رد  وا  یهاوخ .»؟ یم  هچ  ام  زا  .دنیـشنب  تیازع  هب 
(1) «. مربب یبوخ  هب  زج  ار  وت  ردام  مان  مناوت  یمن  نم  .تسا  ربمایپ  رتخد  وت 

* * *

موش و یم  اه  یهایـس  راچد  مربب ، دای  زا  ار  امـش  موش و  رود  امـش  زا  نم  ردـقچ  ره  .تایح  ِبآ  زا  تلفغ  ینعی  امـش  زا  ندـش  رود 
.تسا نم  یکاپ  تاجن و  هار  اهنت  امش  تیالو  امش و  دای  ددرگ ، یم  هدولآ  نم  حور 

بلق امـش ، تیالو  رطاخ  هب  یعقاو  نایعیـش  .تسا  هداد  رارق  دوخ  ناگدنب  حور  یکاپ  قالخا و  یگزیکاپ  ثعاب  ار  امـش  تیالو  ادخ 
يرگید زیچ  چیه  اب  ار  امـش  ّتبحم  دـنراد و  نامیا  امـش  يالاو  ماقم  اه و  یبوخ  هب  نانآ  دـنراد ، ابیز  رادرک  قالخا و  كاپ و  ییاه 

(2) .دننک یمن  ضوع 

* * *

رب مراد  ناج  اـت  مشک ، یم  سفن  متـسه و  هدـنز  اـت  مهاوخ  یم  وا  زا  درادـب ، اـجرباپ  امـش  هار  رب  ارم  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  نونکا 
.دیاین شیپ  یفارحنا  شزغل و  نم  رد  زگره  منامب و  مدق  تباث  امش  نید  تیالو و 

.دنادرگ مبیصن  ار  امش  تعافش  تمایق  زور  رد  دنک و  تیانع  نم  هب  ار  امش  زا  تعاطا  قیفوت  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا 

مهدب و رـشن  ار  نانآ  مالک  نانخـس و  ات  نک  کمک  نم  هب  هدب ! رارق  نادناخ  نیا  یعقاو  ناوریپ  نایعیـش و  نیرتهب  زا  ارم  ایادـخ ! راب 
ماما و اب  ار  یهورگ  ره  هک  يزور  نآ  امن ! روشحم  نانآ  اب  ارم  مه  تمایق  زور  رد  مورب و  ار  نانآ  هار 

87 ص :

نم انئاک  هلوقأ  نأ  لکثلاب  هّمُأ  رکذ  تکرت  ام  اهیلع ، تنأ  یتلا  لاحلا  لثم  یلع  وهو  یل  اـهلوقی  برعلا  نم  كریغ  ول  هّللاو ، اـمأ  - . 1
ج فارشألا ، باسنأ  ص 400 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  هیلع : » ردـُقی  ام  نسحأب  ّالإ  لیبس ، نم  کّمُأ  رکذ  یلإ  یلام  هّللاو  نکلو  ناک ،

 . ص 380 ، 3
نیفورعمو مکلـضفب ، نیملـسم  هدنع  اّنکف  انبونذـل ، ًهراّفکو  انل ، ًهیکزتو  انـسفنأل ، ًهراهطو  انقلخل ، ًابّیط  مکتیالو  نم  هب  انّـصخ  ام  - . 2

رازملا هعیشلا ج 14 ص 309 ، لئاسو  ماکحألا ج 6 ص 95 ، بیذهت  هیقفلا ج 2 ص 609 ، هرـضحی  نم ال  باتک  مکاّیإ  انقیدصتب 
هعیشلا ج 12 ص 298. ثیداحأ  عماج  راونألا ج 99 ص 127 ، راحب  يدهشملا ص 523 ، نبال 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16196/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16196/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1)! امن روشحم  نادناخ  نیا  اب  ارم  ینک ، یم  روشحم  ناشدوخ  ربهر 

* * *

: منک یم  رارکت  ار  همان  ترایز  موس  تمسق  اجنیا ، رد 

.ِِکتَیالِِوب اَنْرُهَط  ْدَق  اَّنَِأب  اَنَسُْفنَأ  َرِّشَُبِنل  اَمُِهب  اَنِقیِدْصَِتب  اَِنتْقَْحلَأ  ّالإ  ِكاَْنقَّدَص  اَّنُک  ْنِا  ُِکلَأْسَن  اَّنِاَف 

هب ات  ینک  قحُلم  وا  نیـشناج  ربمایپ و  هب  ار  ام  تتیالو ، شریذـپ  رطاـخ  هب  میهاوخ  یم  وت  زا  میا ، هتفریذـپ  ار  وت  تیـالو  اـم  رگا  سپ 
.میا هدش  كاپ  وت  تیالو  ببس  هب  هک  میهد  هدژم  دوخ 

* * *

شاک دسیونب ، تیارب  وت  ّبحم  نیرت  کچوک  نیا  هک  یتساوخ  نینچ  ادـخ  نذا  هب  يدرک و  ناوارف  فطل  نم  ّقح  رد  وت  نم ! يوناب 
! منک رکشت  وت  زا  هنوگچ  نم  تفگ  یم  رفن  کی 

.نایاپ

88 ص :

ّینأ مکدهشأو  هّللا  دهشأ  یترسأو ، یلامو  یلهأو  یّمأو  متنأ  یبأب  دشاب : یم  هعماج » ترایز   » زا ییاهزارف  همجرت  تمـسق ، نیا  - . 1
ماکحألا ج 6 ص بیذهت  هیقفلا ج 2 ص 609 ، هرـضحی  نم ال  باتک  اضرلا ج 1 ص 305 ، رابخأ  نویع  هب : متنمآ  اـمبو  مکب  ن�وم 
هعیشلا ج 12 ص ثیداحأ  عماج  راونألا ج 99 ص 127 ، راحب  يدهشملا ص 523 ، نبال  رازملا  هعیشلا ج 14 ص 309 ، لئاسو  ، 95

.298
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: منک هراشا  مهم  هتکن  راهچ  هب  اجنیا  رد  هک  منیب  یم  بسانم 

لّوا هتکن  * 

ِْنب َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  نع  : » دـنک یم  رکذ  هنوگ  نیا  هحفص 10  دلج 6  ماکحالا  بیذهت  رد  ار  همان  ترایز  نیا  دنـس  یـسوط  خـیش 
ِْنب ِدـِیلَْولا  ُْنب  ُساَّبَْعلا  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ُِّیفاَْریَّسلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ِّيِرْـصَْبلا  َناَـبْهَو  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدُواَد 

«. ...رَفْعَج ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ُّیِْضیَرُْعلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُمیِهاَْربِا  اَنَثَّدَح  َلاَق  ُّيِروُْصنَْملا  ِساَّبَْعلا 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  اجنیا ، رد  رفعجوبا  زا  روظنم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

: دنشاب یم  تاقث  ناگرزب و  زا  دنس  لّوا  رفن  ود 

یمق دواد  نب  دمحأ  نب  دّمحم   1

یشاجنلا ص لاجر  مههیقف :» هتقو و  یف  نییمقلا  خیش  اهملاع و  هفئاطلا و  هذه  خیش  نسحلا  وبأ  : » دیوگ یم  نینچ  وا  هرابرد  یشاجن 
نینچمه ، ) 384

89 ص :

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدـحلا ج 15 ص لاجر  مجعم  هاورلا ج 2 ص 61 ، عماج  لاجرلا ج 4 ص 118 ، دقن  لاوقالا ص 267 ، هصالخ  دـینک : هعجارم 
(. 345

يرصب دّمحم  نب  نابهو  نب  دّمحم   2

یـشاجنلا ص 396. لاـجر  طـیلختلا :» لـیلق  هیاورلا  حـضاو  انباحـصأ  نم  هقث  هرـصبلا  نکاـس  : » دـیوگ یم  نینچ  وا  هراـبرد  یـشاجن 
(. ثیدحلا ج 9 ص 268 لاجر  مجعم  لاجرلا ج 4 ص 342 ، دقن  دواد ص 185 ، نبا  لاجر  دینک : هعجارم  نینچمه  )

موحرم تهج  نیمه  هب  میبای ، یمن  یلاجر  بتک  رد  یمذ  حدـم و  چـیه  نانآ ، هراـبرد  مینک ، یم  یـسررب  ار  دنـس  رخآ  رفن  ود  یتقو 
ثیدح  » ناونع هب  همان  ترایز  نیا  دنـس  زا  نیقتملا ج 5 ص 343  هضور  باتک  رد  لّوا ) یسلجم  هب  روهـشم   ) یـسلجم یقت  دّمحم 

یم یـسوط  خیـش  اجنیا ، رد  خیـشلا »  » زا وا  روظنم  ...يوقلا .» یف  یـسوطلا  خیـشلا  يور  : » تسا نینچ  وا  ترابع  .دـنک  یم  دای  يوق »
.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ماکحالا  بیذهت  باتک  رد  هک  دشاب 

.دشاب هدشن  رکذ  اه  نآ  هرابرد  یمذ  حدم و  چـیه  اّما  دنـشاب ، هیماما  زا  هعیـش و  نآ  نایاور  هک  دـنیوگ  یم  یثیدـح  هب  يوق  ثیدـح 
(. هعیشلا ج 1 ص 48 يرکذ  ماکحالا ج 8 ص 479 ، كرادم  عرابلا ج 1 ص 66 ، بّذهملا  دینک : هعجارم  )
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مود هتکن  * 

«. ...اَنَسُْفنَأ َرِّشَُبِنل  اَمَُهل  اَنِقیِدْصَِتب  اَِنتْقَْحلَأ  ّالإ  : » تسا هدمآ  هلمج  نیا  همان  ترایز  موس  تمسق  رد 

: دراد دوجو  هتکن  ود  اجنیا  رد 

هرضانلا ج 17 قئادحلا  یناشاکلا ج 14 ص 1370 و  ضیفلل  یفاولا  باتک  رد  نینچمه   ) ماکحالا بیذهت  باتک  زا  هخـسن  کی  رد 
«. يَرُْشْبلِاب : » تسا هدش  هفاضا  هملک  نیا  َرِّشَُبِنل »  » و امَُهل »  » هملک نیب  ماکحالا ) بیذهت  زا  لقن  هب  ص 428 

«. ...اَنَسُْفنَأ َرِّشَُبِنل  يَرُْشْبلِاب  اَمَُهل  اَنِقیِدْصَِتب  اَِنتْقَْحلَأ  ّالإ  دوش « : یم  نینچ  همان  ترایز  موس  تمسق  ساسا  نیا  رب 

نیا ماکحالا  بیذهت  باتک  زا  ریز  ياه  هخـسن  رد  نینچمه  تسا ، هدـشن  رکذ  يرـشبلاب »  » هملک دجهتملا ص 711  حابـصم  رد  یلو 
: تسا هدشن  رکذ  هملک 

مالکلا ج 20 ص 86. رهاوج  باتک  بحاص  هخسن  فلا 

هعیشلا ج 14 ص 347. لئاسو  رد  یلماع  ّرُح  خیش  هخسن  ب 

ینارقبحاص ج 8 ص 510. عماول  باتک  رد  لّوا  یسلجم  هخسن  ج 

نیقتملا ج 5 ص 343. هضور  رد  لّوا  یسلجم  هخسن  د 

راونالا ج 97 ص 194. راحب  رد  مود  یسلجم  هخسن  ه 
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.میهد یم  يرترب  رگید  هخسن  رب  ار  دجهتملا  حابصم  هخسن  بیذهت و  هناگ  جنپ  ياه  هخسن  ام 

موس هتکن  * 

«. اَمِِهب اَنِقیِدْصَِتب  اَِنتْقَْحلَأ  ّالإ  : » میناوخ یم  نینچ  همان  ترایز  موس  تمسق  رد 

.میداد حیجرت  ار  امِِهب »  » هخسن ام  تسا ، هدش  رکذ  امَُهل »  » هژاو امِِهب »  » ياج هب  اه  هخسن  رتشیب  رد 

: میوگ یم  نخس  هخسن  ود  هرابرد  نونکا 

هدش باختنا  هخسن 

یم رکذ  ماکحالا  بیذـهت  باتک  زا  لقن  هب  ار  هماـن  تراـیز  نیا  یتقو  ءاهقفلا ج 1 ص 403  هرکذـت  باتک  رد  یّلح  همـالع  موحرم 
هدوب هدش  رکذ  امِِهب »  » نآ رد  هک  تسا  هتـشاد  ماکحالا  بیذـهت  باتک  زا  يا  هخـسن  یّلح  همالع  عقاو  رد  .دروآ  یم  ار  امِِهب »  » دـنک

.تسا

رطاخ هب  میهاوخ  یم  وت  زا  میتفگ « : نینچ  همجرت  رد  ام  دراد و  يرتهب  بساـنت  هخـسن  نیا  اـب  هماـن  تراـیز  نتم  قایـس  لاـح ، ره  هب 
«. ینک قحُلم  وا  نیشناج  ربمایپ و  هب  ار  ام  تتیالو ، شریذپ 

.دشاب یم  اَِنتْقَْحلَأ »  » هب ّقلعتم  امِِهب »  » عقاو رد 

حرش نآ  ساسا  رب  ار  ترایز  میدرک و  باختنا  ار  هخسن  نیا  ام  لاح  ره  هب 
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.میناد یم  حیحص  ار  نآ  اریز  میداد 

نانجلا حیتافم  هخسن 

ّقلعتم امَُهل » «. » اَمُهل اَنِقیِدْصَِتب  اَِنتْقَْحلَأ  ّالإ  : » تسا نینچ  ترابع  تسا و  هدش  رکذ  امِِهب »  » ياج هب  امَُهل »  » هژاو نانجلا  حیافم  باتک  رد 
هب مزال  .میدرک  قیدصت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  ام  ینعی  .دشاب  یم  انقیدصتب »  » هب

.دشاب یم  تروص  نیا  هب  مه  بیذهت  ياه  هخسن  رتشیب  هک  تسا  رکذ 

.تسا فوذحم  اَِنتْقَْحلَأ »  » ّقلعتم مییوگب  هک  میتسه  راچان  مینک ، لوبق  ار  نانجلا  جیتافم  هخسن  رگا 

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  دشاب ، يا  هملک  هچ  اَِنتْقَْحلَأ »  » فوذحم ّقلعتم  هک  نیا  رد 

(. نک قحلم  تدوخ  هب  ار  ام  همطاف ! يا  ینعی   ) ِکب .فلا 

(. نک قحلم  مالسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  هب  ار  ام  همطاف ! يا  ینعی   ) امِِهب .ب 

(. نک قحلم  ناتدوخ  هب  ار  ام  همطاف ! يا  ینعی   ) مُِکب .ج 

.دنا هدرک  رکذ  رابخألا ج 9 ص 25  ذالم  باتک  رد  یسلجم  موحرم  ار  لامتحا  هس  نیا 

ینارقبحاص ج 8 عماول  باتک  رد  لّوا  یسلجم  موحرم  ار  هنیزگ  نیا  نک .) قحلم  ناتدوخ  یعقاو  نایعیش  هب  ار  ام  ینعی   ) ِکتعیـشب .د 
.دنا هدرک  رکذ  ص 510 
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مراهچ هتکن  * 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ترایز  نیا  رازملا ص 178  باتک  رد  دیفم  خیش  موحرم 

َنُوقِّدَصُم َو ُءاَِیلْوَأ َو  َِکل  ُنَْحن  ًهَِرباَص َو  ِِهب  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَـجَوَف  ِکَُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يِذَّلا  ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ْمَُهل اَنِقیِدْـصَِتب  اَنَقِْحُلت  ْنَأ  ْمَُهل  َنِیقِّدَـصُم  اَّنُک  ِْذا  َّمُهَّللا  َُکلَأْسَن  ُنَْحن  َنوُمِّلَـسُم َو  مالـسلا  هیلع  ُهُّیِـصَو  ِِهب  یَتَأ  ِكُوبَأ َو  ِِهب  یَتَأ  اَـم  ِّلُِـکل 

.مالسلا مهیلع  ْمِِهتَیالَِوب  اَنْرُهَط  ْدَق  اَّنَِأب  اَنَسُْفنَأ  َرِّشَُبِنل  اَْیلُْعلا  ِجَرَّدلِاب 

* * *

ار نآ  دریذـپب و  ار  زیچان  راـک  نیا  مهاوخ  یم  وا  زا  تشاد ، ینازرا  نم  هب  ار  باـتک  نیا  ماـمتا  قیفوت  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  ادـخ 
دّـمحم و هب  برقت  هیام  زیختـسر و  زور  يراگتـسر  هریخذ  ار  شالت  نیا  مبای و  تسد  وا  ياضر  هب  ات  دـنادرگ  صلاخ  شدوخ  يارب 

.نیملاعلا بر  هّلل  دمحلاو  .دزاس  مالسلا  مهیلع  شکاپ  نادناخ 

* * *

هرامش 9 6 5 4 3000 هب  کمایپ  رظن : لاسرا  هدنسیون و  اب  طابترا 

www.Nabnak.ir هدنسیون : تیاس  هدنسیون 33 94 261 0913  هارمه 
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اه تشون  یپ 

ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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عبانم

، هب يداه  دّـمحمو  يرداهبلا  میهاربإ  قیقحت : ت 620 ه ،)   ) یـسربطلا یلع  نب  دـمحأ  روصنم  وبأ  جاجللا ،  لهأ  یلع  جاـجتحالا   . 1
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هوسُالا ،  راد  نارهط : 

دیفملا خیشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  دابعلا ،  یلع  هّللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا   . 2
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  (ت 413 ه ،) 

 ، دوجوملا دبع  دمحأ  لداع  قیقحت : ت 852 ه ، )   ) ینالقسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  هباحـصلا ،  زییمت  یف  هباصإلا   . 3
 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ضّوعم ،  دّمحم  یلعو 

ّمق یناهفصإلا ، یمّویقلا  داوج  قیقحت : ت 664 ه ،) ، ) سوواط نباب  فورعملا  یسوم  نب  یلع  نیدلا  یضر  دّیـسلا  لامعألا ، لابقإ   . 4
.یلوُالا هعبطلا  یمالسإلا ، مالعإلا  بتکم  : 

داتُسا نیسح  قیقحت : ت 413 ه ، )   ) دیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  دیفملا ،  یلامأ   . 5
 . 1404 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلعو  یلو 

هعبطلا هفاقثلا ،  راد  ّمق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یسوطلا خیشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  یلامألا ،  . 6
 . 1414 ه یلوُالا ، 

هعبطلا هثعبلا ،  هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 381 ه ، )  ( ) قودصلا خیـشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  یلامألا ،   . 7
 . 1417 ه یلوُالا ، 

: مق يریـش ،  یلع  قیقحت :  ت 276 ه ، )   ) يرونیدلا هبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  ءافلخلا ، ) خـیرات   ) هسایـسلاو همامإلا   . 8
 . 1413 ه یلوُالا ، هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  هبتکم 

دیمحلا دبع  دّمحم  قیقحت : ت 845 ه ،)   ) يزیرقملا دّمحم  نب  دمحأ  نیدلا  یقت  عاتملاو ، هدفحلا  نم  یبنلل  امیف  عامـسألا  عاتمإ   . 9
 . 1420 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : یسیمنلا ،

بتکلا راد  نارهط :  ه ، )  ت 1110  یـسلجملا (  یقت  دّـمحم  نب  دّـمحم  راهطألا ،  هّمئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونـألا  راـحب   . 10
هعبطلا هیمالسإلا ، 
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 . 1386 ه یلوُالا ، 

هبتکم توریب :  فراـعملا ،  هبتکم  قـیقحت :  ت 774 ه ، )   ) یقـشمدلا ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسإ  ءادـفلا  وبأ  هیاهنلاو ،  هیادـبلا   . 11
 . فراعملا

ناهربلا  . 12

1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  هثعبلا ،  هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا نامیلس  نب  مشاه  نآرقلا ، ریسفت  یف 
.

هعبطملا فرـشألا :  فـجنلا  ت 525 ه ، )   ) يربطلا یلع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یـضترملا ،  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب   . 13
 . 1383 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هّیردیحلا ، 

هّللا هـیآ  هـبتکم  ّمــق :  ت 290 ه ، )   ) خورف نباـب  فورعملا  یّمقلا  راّفـصلا  نـسحلا  نـب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  تاجردـلا ،  رئاـصب   . 14
 . 1404 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یشعرملا ، 

 . 1401 ه يدهلا ،  راونأ  ّمق :  ت 1413 ه ، )   ) یئوخلا يوسوملا  مساقلاوبأ  دّیسلا  نآرقلا ،  ریسفت  یف  نایبلا   . 15

 ، يریـشلا یلع  قـیقحت :  ت 1205 ه ، )  يدـیبزلا (  ینیـسحلا  یـضترم  دّـمحم  نب  دّـمحم  سوماقلا ،  رهاوج  نم  سورعلا  جات   . 16
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  1414 ه ، 

 ، يرمدـت مالـسلا  دـبع  رمع  قـیقحت :  ت 748 ه ، )   ) یبهذـلا دـمحأ  نب  دّـمحم  مالعألاو ،  ریهاشملا  تایفوو  مالـسإلا  خـیرات   . 17
 . 1409 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب : 

لضفلا وبأ  دّمحم  قیقحت :  ت 310 ه ، )   ) یمامإلا يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  كولملاو ، ) ممُالا  خیرات   ) ّيربطلا خیرات   . 18
 . فراعملا راد  توریب :  میهاربإ ، 

رکفلا راد  توریب :   ، 1415 يریش ،  یلع  قیقحت :  ت 571 ه ، )  یقـشمدلا (  رکاسع  نب  نسحلا  نب  یلع  قشمد ،  هنیدم  خیرات   . 19
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل 

ربـکأ یلع  قیقحت : ت 381 ه ،)   ) هبعُـش نباـب  فورعملا  یناّرحلا  یلع  نب  نسحلا  دّـمحم  وبأ  لوسرلا ،  لآ  نع  لوـقعلا  فـحت   . 20
 . 1404 ه هیناثلا ، هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،

 . 1410 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  ت 1282 ه ،)   ) يروفکرابملا يذوحألا ، هفحت   . 21

 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 748 ه ، )   ) یبهذلا دمحأ  نب  دّمحم  ظاّفحلا ،  هرکذت   . 22
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فسوی نب  نسحلا  ءاهقفلا ، هرکذت   . 23

، ثارتلا ءاـیحال  تیبلا  لآ  هسّ�وم  مق :  یمّویقلا ،  داوج  خیـشلا  قیقحت :  ت 726 ه ، )  یّلحلا (  همّـالعلاب  فورعملا  رّهطملا  نب  یلع  نب 
 . 1414 ه یلوألا ،  هعبطلا  مق 

دبع قیقحت :  ت 774 ه ، )   ) یقشمدلا يورصبلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسإ  ءادفلا  وبأ  میظعلا ، ) نآرقلا  ریسفت   ) ریثک نبا  ریسفت   . 24
 . بعشلا راد  هرهاقلا :  اّنبلا ،  میهاربإ  دّمحمو  روشاع ،  دمحأ  دّمحمو  میغ ،  میظعلا 

یلع قـیقحت : ت 786 ه ،)  ) یکلاملا یبلاـعثلا  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نآرقلا ،) ریـسفت  یف  ناـسحلا  رهاوجلا   ) یبلاـعثلا ریـسفت   . 25
 . 1418 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : ضوعم ، دّمحم 

 : نارهط ه ، )  ت 1091  ( ) یناشاکلا ضیفلا   ) یـضترم هاش  نب  نسحم  دّـمحم  نآرقلا ، ) ریـسفت  یف  یفاـصلا   ) یفاـصلا ریـسفت   . 26
.ه  1415 یلوُالا ، هعبطلا  ردصلا ،  هبتکم 
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دّمحم رضنلا  وبأ  یشاّیعلا ، ریسفت   . 27

هبتکملا نارهط :  یتّـالحملا ،  یلوـسرلا  مشاـه  دّیـسلا  قـیقحت :  ت 320 ه ،)   ) یشاّیعلاب فورعملا  يدنقرمـسلا  یملـسلا  دوعـسم  نب 
 . 1380 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ، 

دّمحم قـیقحت :  ت 671 ه ، )   ) یبطرقلا يراصنألا  دـمحأ  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  نآرقلا ، ) ماکحأل  عماجلا   ) یبطرقلا ریـسفت   . 28
 . 1405 ه هیناثلا ، هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  یلشعرملا ،  نمحرلا  دبع 

، يدـهلا هبتکم  تاروشنم  ّمق :  يرئازجلا ، يوسوملا  ّبیط  دّیـسلا  قیقحت : ت 329 ه ،)  ، ) یّمقلا میهاربإ  نب  یلع  یّمقلا ، ریـسفت   . 29
هعبطلا

 . 1404 ه هثلاثلا ،

 ( ت 604 ه  ) يزارلا نیدلا  رخفب  فورعملا  رمع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يزارلا ، ) رخفلا  ریسفت   ) بیغلا حیتافمو  ریبکلا  ریـسفتلا   . 30
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  ، 

 : نارهط يدومحملا ،  مظاک  دّمحم  قیقحت :  ق 4 ه ، )   ) یفوکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساقلا  وبأ  یفوکلا ،  تارف  ریـسفت   . 31
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازو 

 : ّمق یتّالحملا ،  یلوسرلا  مشاـه  دّیـسلا  قیقحت :  ت 1112 ه ، )   ) يزیوحلا یـسورعلا  هعمج  نب  ّیلع  دبع  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت   . 32
 . 1412 ه هعبارلا ، هعبطلا  نایلیعامسإ ،  هسّسؤم 

مـشاه قیقحت :  ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  دـیحوتلا ،   . 33
 . 1398 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ینارهطلا ،  ینیسحلا 

راد نارهط :  يوسوملا ،  نسح  دّیسلا  قیقحت :  ت 460 ه ، )  یسوطلا (  نسحلا  نب  دّمحم  هعنقملا ،  حرـش  یف  ماکحألا  بیذهت   . 34
 . 1364 ش هثلاثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا 

 : توریب اطع ،  رداقلا  دبع  یفطـصم  قیقحت : ت 852 ه ، )   ) ینالقـسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  بیذهتلا ،  بیذهت   . 35
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد 

 ، فورعم داّوع  راّـشب  روتکدـلا  قیقحت :  ت 742 ه ، )  يّزملا (  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  لاجرلا ،  ءامـسأ  یف  لاـمکلا  بیذـهت   . 36
 . 1406 ه هعبارلا ،  هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب : 

 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  ت 1383 ه ، )  يدرجوربلا (  دّیسلا  هعیشلا ،  ثیداحأ  عماج   . 37

 . 1403 ه ءاوضألا ،  راد  توریب :  ت 1101 ه ، )  یلیبدرألا (  يورغلا  یلع  نب  دّمحم  هاورلا ،  عماج   . 38
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رکفلا راد  توریب :  ت 911 ه ، )  یطویسلا (  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ریذنلا ،  ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغصلا  عماجلا   . 39
 . 1401 ه یلوُالا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل 

 : ّمق یمّویقلا ،  داوـج  قـیقحت :  ت 664 ه ، )  ( ) سوواط نبا   ) یّلحلا یـسوم  نب  یلع  عورـشملا ،  لمعلا  لامکب  عوبـسُالا  لامج   . 40
 . 1371 ش یلوُالا ، هعبطلا  قافآلا ،  هسّسؤم 

 . 1371 ش نارهط ،  هعماجل  هعباتلا  رشنلاو  عبطلا  هسّسؤم  نارهط : ت 548 ه ، )   ) یسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  عماجلا ،  عماوج   . 41

.دیفملا هبتکم  ّمق : ت 1104 ه ،)   ) یلماعلا ّرحلا  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  هیسدقلا ، ثیداحألا  یف  هینسلا  رهاوجلا   . 42

 . هیملاعلا یضترملا  هسّسؤم  توریب :  ت 1266 ه ، )   ) یفجنلا نسح  دّمحم  مالسإلا ،  عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج   . 43
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یقت دّـمحم  فارـشإو :  قـیقحت :  ت 1186 ه ، )  ینارحبلا (  دـمحأ  نب  فسوی  هرهاـطلا ،  هرتعلا  ماـکحأ  یف  هرـضانلا  قئادـحلا   . 44
 : ّمق یناوریإلا ، 

 . نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم 

هسّسؤم قیقحت :  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس  نیسحلا  وبأ  حئارجلاو ،  جئارخلا   . 45
 . 1409 ه یلوُالا ،  هعبطلا  جع ، )  ) يدهملا مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ، )  ) يدهملا مامإلا 

یلع قـیقحت :  ت 381 ه ، )  قودـصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  لاـصخلا ،   . 46
 . هیملعلا هزوحلا  یف  نیسّردملا  هعامج  تاروشنم  ّمق :  يرافغلا ،  ربکأ 

داوج خیـشلا  قـیقحت :  ت 726 ه ، )  یّلحلا (  همّـالعلاب  فورعملا  رّهطملا  نب  یلع  نـب  فـسوی  نـب  نـسحلا  لاوقـألا ،  هصـالخ   . 47
 . 1417 ه یلوألا ،  هعبطلا  ههاقفلا ،  رشن  هسّ�وم  مق :  یمّویقلا ، 

هعبطلا رکفلا ،  راد  توریب :  ت 911 ه ، )   ) یطویسلا رکب  یبأ  نب  نامحرلا  دبع  نیدلا  لالج  روثأملا ،  ریسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا   . 48
 . 1414 ه یلوُالا ، 

نامعنلا هفینح  وبأ  ماکحألاو ،  ایاضقلاو  مارحلاو  لالحلا  رکذو  مالسإلا  مئاعد   . 49

 : رـصم یــضیف ،  رغــصأ  یلع  نـب  فـصآ  قـیقحت :  ت 363 ه ، )   ) یبرغملا یمیمتلا  نوـّیح  نب  دـمحأ  نب  روـصنم  نـب  دّـمحم  نـب 
 . 1389 ه هثلاثلا ،  هعبطلا  فراعملاراد ، 

 . هثعبلا هسّسؤم  مق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ق 5 ه ، )   ) یمامإلا يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  همامإلا ،  لئالد   . 50

هبتکم هّدـج :  یــشوبلا ،  مرکأ  قـیقحت :  ت 693 ه ، )   ) يربـطلا هّللا  دـبع  نب  دـمحأ  یبرقلا ،  يوذ  بقاـنم  یف  یبـقعلا  رئاـخذ   . 51
 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هباحصلا ، 

ّمق مولعلا ،  رحب  لآ  قداص  دّمحم  دّیسلا  قیقحت :  ت 707 ه ، )   ) یّلحلا دواد  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدـلا  یقت  دواد ،  نبا  لاجر   . 52
 . 1392 ه یضرلا ،  فیرشلا  تاروشنم  : 

 . 1342 ش یلوُالا ، هعبطلا  نارهط ،  هاگشناد  نارهط :  ت 274 ه ، )   ) یفوکلا یقربلا  دّمحم  نب  دمحأ  یقربلا ،  لاجر   . 53

 ، ءاوضـألا راد  توریب :  ت 450 ه ، )   ) یشاجنلا یلع  نب  دمحأ  ساّبعلا  وبأ  هعیشلا ، ) یفّنـصم  ءامـسأ  سرهف   ) یـشاجنلا لاجر   . 54
 . 1408 ه یلوُالا ، هعبطلا 

یلوألا هعبطلا  مق  نایلیعامسا ، هسّ�وم  مق :  ت 1070 ه ، )  یسلجملا (  یقت  دمحم  هیقفلا ، هرضحیال  نم  حرش  یف  نیقتملا  هضور   . 55
 . 1414 ه ، 
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هـسّسؤم توریب :  یملعألا ،  نیـسح  قیقحت :  ت 508 ه ، )   ) يروباـسینلا لاـّتفلا  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نیظعاولا ،  هضور   . 56
 . 1406 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یملعألا ، 

 ، یلوُالا هعبطلا  یـضرلا ،  هبتکم  مق :  ت 664 ه ، )   ) سوواط نباب  فورعملا  یّلحلا  یسوم  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  دوعـسلا ،  دعـس   . 57
 . ش 1363 ه . 

راد توریب :  یقابلا ،  دبع  د�وف  دّـمحم  قیقحت :  ت 275 ه ، )  ینیوزقلا (  هجام  نب  دیزی  نب  دّمحم  هّللادبع  وبأ  هجام ،  نبا  ننـس   . 58
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا 

نمحرلا دـبع  قـیقحت :  ت 279 ه ، )  يذمرتلا (  هروس  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  یـسیع  وبأ  حیحـصلا ، )  عماجلا  يذـمرتلا (  ننـس   . 59
 . 1403 ه هیناثلا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  نامثع ،  دّمحم 

 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  ت 458 ه ، )  یقهیبلا (  یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحأ  رکب  وبأ  يربکلا ،  ننسلا   . 60
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 ، هلاسرلا هسّسؤم  توریب :  طوؤنرألا ،  بیعُش  قیقحت :  ت 748 ه ، )   ) یبهذلا دمحأ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ءالبنلا ،  مالعأ  ریس   . 61
 . 1414 ه هرشاعلا ، هعبطلا 

 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 11 ه ، )  یعفاشلا (  یبلحلا  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هّیبلحلا ،  هریسلا   . 62

دّمحم دّیسلا  قیقحت :  ت 363 ه ، )   ) يرصملا دّمحم  نب  نامعنلا  یضاقلا  هفینح  وبأ  راهطألا ،  هّمئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرـش   . 63
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  یلالجلا ،  ینیسحلا 

 ، میهاربإ لـضفلا  وبأ  دّـمحم  قیقحت :  ت 656 ه ، )  ( ) دیدحلا یبأ  نبا   ) یلزتعملا دّمحم  نب  دیمحلا  دـبع  هغالبلا ،  جـهن  حرـش   . 64
 . 1387 ه هیناثلا ، هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ  راد  توریب : 

 ( ، ه ق 5   ) یناکـسحلا مکاحلاب  فورعملا  يروباسینلا  هّللا  دـبع  نب  هّللادـیبع  مساـقلا  وبأ  لیـضفتلا ،  دـعاوقل  لـیزنتلا  دـهاوش   . 65
 . 1411 ه یلوُالا ، هعبطلا  ّیمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازول  هعباتلا  رشنلاو  عبطلا  هسّسؤم  نارهط :  يدومحملا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :

هـسّسؤم توریب :  طوؤنرألا ،  بیعـش  قیقحت :  ت 739 ه ، )   ) نابلب نباب  فورعملا  یـسرافلا  نابلب  نب  ّیلع  ناّبح ،  نبا  حیحـص   . 66
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هلاسرلا ، 

نبا راد  توریب :  اـغبلا ،  بید  یفطـصم  قیقحت :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامـسإ  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  وبأ  يراخبلا ،  حیحـص   . 67
 . 1410 ه هعبارلا ، هعبطلا  ریثک ، 

 ، قیّدـصلا هبتکم  فئاـطلا :  ت 230 ه ، )   ) يرهزلا عینم  دعـس  نب  دّـمحم  هباحـصلا ، ) نم  هسماـخلا  هقبطلا   ) يربکلا تاـقبطلا   . 68
 . 1414 ه یلوُالا ، هعبطلا 

هعبطم ّمق : ت 664 ه ، )   ) ینسحلا سوواط  نب  یسوم  نب  ّیلع  نیدلا  یـضر  مساقلا  وبأ  فئاوطلا ،  بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا   . 69
 . 1400 ه یلوُالا ،  هعبطلا  مایخلا ، 

 ، هثلاثلا هعبطلا  یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب :  ت 1390 ه ، )   ) ینیمألا دمحأ  نیسحلا  دبع  بدألاو ،  هّنـسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا   . 70
 . 1387 ه

دبع نب  زیزعلا  دبع  قیقحت :  ت 852 ه ، )   ) ینالقسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  يراخبلا ،  حیحص  حرش  يرابلا  حتف   . 71
 . 1379 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  زاب ،  نب  هّللا 

لآ هسّسؤم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  دعب 304 ه ، )  ت   ) یّمقلا يرَیمِحلا  رفعج  نب  هّللا  دبع  ساّبعلا  وبأ  دانـسإلا ، برق   . 72
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ، 

 ، يراـفغلا ربکأ  یلع  قیقحت :  ت 329 ه ، )  يزارلا (  ینیلکلا  قاحـسإ  نب  بوقعی  نب  دّـمحم  مالـسإلا  هقث  رفعج  وبأ  یفاکلا ،   . 73
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 . 1389 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا  راد  نارهط : 

فجنلا يزیربـتلا ،  ینیمـألا  نیـسحلا  دـبع  قیقحت :  ت 367 ه ، )   ) هیولوق نب  دّـمحم  نب  رفعج  مساـقلا  وـبأ  تاراـیزلا ،  لـماک   . 74
 . 1356 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیوضترملا ،  هعبطملا  فرشألا : 

هبتکم نارهط :  يراـفغلا ،  ربـکأ  یلع  قیقحت :  ت 342 ه ، )   ) ینامعنلا میهاربإ  نب  دّـمحم  بنیز  یبأ  نبا  خیـشلا  هبیغلا ،  باتک   . 75
 . 1399 ه قودصلا ، 

 ( ، ت 381 ه  ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  باتک   . 76
یلع قیقحت : 
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 . یمالسإلا رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ 

راد توریب :  یتّالحملا ،  یلوسرلا  مشاه  دّیسلا  قیقحت :  ت 687 ه ، )  یلبرإلا (  یسیع  نب  یلع  هّمئألا ،  هفرعم  یف  هّمغلا  فشک   . 77
 . 1401 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  باتکلا 

 ( ، ت 381 ه قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  همعنلا ،  مامتو  نیدلا  لامک   . 78
 . 1405 ه یلوُالا ،  هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت : 

خیشلا ریسفتو :  طبض  ت 975 ه ، )  يدنهلا (  نیدلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  نیدلا  ءالع  لاعفألاو ،  لاوقألا  ننس  یف  لاّمعلا  زنک   . 79
 . 1397 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّ�وم  توریب :  اقسلا ،  هوفص  خیشلا  هسرهفو :  حیحصت  یناّیح ،  يرکب 

1406 هثلاثلا ،  هعبطلا  یملعألا ،  هسّسؤم  توریب :  ت 852 ه ، )   ) ینالقسعلا رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  نازیملا ،  ناسل   . 80
 . ه

.ینامرکلا يوسوملا  نیسح  دیسلا  قیقحت :  ت 1070 ه ، )  یسلجملا (  یقت  دمحم  هیقف ، حرش  هب  روهشم  ینارقبحاص  عماول   . 81

یتّالحملا یلوسرلا  مشاه  دّیسلا  قیقحت : ت 548 ه ، ).   ) یسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  یلع  وبأ  نآرقلا ،  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم   . 82
 . 1408 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هفرعملا ،  راد  توریب :  یئابطابطلا ،  يدزیلا  هّللا  لضف  دیسلاو 

یلوُالا هعبطلا  هیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ت 807 ه ، )  یمثیهلا (  رکب  یبأ  نب  یلع  نیدلا  رون  دئاوفلا ،  عبنمو  دئاوزلا  عمجم   . 83
 . 1408 ه ، 

دمحأ رفعج  وبأ  نساحملا ،   . 84

1413 یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لهأل  یملاعلا  عمجملا  ّمق :  یئاجرلا ، يدهم  دّیسلا  قیقحت :  ت 280 ه ، )   ) یقربلا دلاخ  نب  دّمحم  نب 
 . ه

هبتکملا ّمـق : فرـشأ ، یلع  دّیـس  قـیقحت : ق 8 ه ،)  ) یّلحلا دّـمحم  نـب  نامیلـس  نـب  نـسحلا  دّـمحم  وـبأ  نیدـلا  ّزع  رـضتحملا ،  . 85
، هیردیحلا

 . 1424 ه

، یلوُالا هعبطلا  هیمالسإلا ، فراعملا  هسّـسؤم  مق : ت 1107 ه ،)  ینارحبلا (  ینیسحلا  نامیلـس  نب  مشاه  دّیـسلا  زجاعملا ، هنیدم   . 86
 . 1413 ه

هعبطلا مّویق ،  رشن  ّمق :  یناهفصإلا ،  یمّویقلا  داوج  قیقحت :  ق 6 ه ، )   ) يدهشملا رفعج  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ریبکلا ،  رازملا   . 87
 . 1419 ه یلوُالا ، 
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دّمحم قیقحت :  ت 413 ه ، )   ) دیفملا خیـشلاب  فورعملا  یثراحلا  يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  رازملا ،   . 88
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  دیفملا ،  خیشلا  هّیفلأل  یملاعلا  رمتؤملا  ّمق :  یحطبألا ،  رقاب 

لآ هسّ�وم  ّمق :  تیبـلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1320 ه ، )  يرونلا (  نیسح  ازریملا  لئاسملا ،  طبنتـسمو  لئاسولا  كردتـسم   . 89
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ، 

رداقلا دبع  یفطصم  قیقحت :  ت 405 ه ،)   ) يروباسینلا مکاحلا  هّللا  دبع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسملا   . 90
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  اطع ، 

يرثألا ّقحلا  داشرإ  قیقحت :  ت 307 ه ، )   ) یلصوملا یمیمتلا  یّنثملا  نب  ّیلع  نب  دمحأ  یلعی  وبأ  یلصوملا ،  یلعی  یبأ  دنـسم   . 91
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هلبقلا ،  راد  هّدج :  ، 

 ، رکفلا راد  توریب :  شیوردـلا ،  دّـمحم  هّللا  دـبع  قیقحت :  ت 241 ه ، )   ) ینابیـشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دمحأ ،  دنـسم   . 92
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا 
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سلجملا توریب :  یمظعـألا ،  نـمحرلا  بیبـح  قـیقحت :  ت 211 ه ، )   ) یناعنـصلا ماـمه  نب  قاّزرلا  دـبع  رکب  وبأ  فّنـصملا ،   . 93
 . یملعلا

 : قـیقحت ت 381 ه ، )  قودـصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  رابخألا ،  یناعم   . 94
 . 1361 ه یلوُالا ، هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّ�وم  ّمق :  1379 ه ،  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع 

1415 نیمرحلا ،  رادب  قیقحتلا  مسق  قیقحت :  ت 360 ه ، )  یناربطلا (  یمخللا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  طسوألا ،  مجعملا   . 95
 . عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  نیمرحلا  راد  هرهاقلا :  ه ، 

 : توریب یفلسلا ،  دیجملا  دبع  يدمح  قیقحت :  ت 360 ه ، )   ) یناربطلا یمخللا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  ریبکلا ،  مجعملا   . 96
 . 1404 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد 

هّللا هیآ  هبتکم  ّمق :  ییاجرلا ، يدـهم  قیقحت :  ت 1070 ه ، )  یـسلجملا (  یقت  دمحم  رابخالا ،  بیذـهت  مهف  یف  رابخالا  ذالم   . 97
 . 1406 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یشعرملا ، 

 . 1406 ه هفرعملا ،  راد  توریب :  ت 548 ه ، )   ) یناتسرهشلا میرکلا  دبع  نب  دّمحم  حتفلا  وبأ  لحنلاو ،  للملا   . 98

ت یناردنزاملا (  بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدـلا  دیـشر  رفعج  وبأ  بوشآ ، )  رهـش  نبا  بقانم   ) بلاط یبأ  لآ  بقانم   . 99
 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  588 ه ، ) 

کلاـم قیقحت :  568 ه ،)   ) یمزراوخلا یفنحلا  یّکملا  يرکبلا  دـمحأ  نب  ّقفوملا  ظـفاحلل  یمزراوخلل ، ) بقاـنملا   ) بقاـنملا  . 100
 ، يدومحملا

 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق : 

رکفلا راد  توریب :  يواجبلا ،  دّمحم  یلع  قیقحت :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  دمحأ  نب  دّمحم  لاجرلا ،  دقن  یف  لادتعالا  نازیم   . 101
.

 ، یلوـألا هعبطلا  ثارتلاءاـیحإل ،  تیبـلا  لآ  هسّ�وـم  ّمق :  ق 11 ه ، )  یـشرفتلا (  ینیـسحلا  نیـسحلا  نب  یفطـصم  لاجرلا ،  دقن   . 102
 . 1418 ه

هعبطلا ثیدحلا ،  راد  ّمق :  يرکسع ،  یلع  اضر  دیعـس  قیقحت :  ت 571 ه ، )   ) يدنوارلا ینـسحلا  یلع  نب  هّللا  لضف  رداونلا ،   . 103
 . 1377 ش یلوُالا ،

 : قیقحت ت 606 ه ، )   ) ریثألا نباب  فورعملا  يرزجلا  كرابم  نب  كرابم  تاداعـسلا  وبأ  رثألاو ،  ثیدـحلا  بیرغ  یف  هیاهنلا   . 104
 . 1367 ش هعبارلا ،  هعبطلا  نایلیعامسإ ،  هسّسؤم  ّمق :  يوازلا ،  دمحأ  رهاط 
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هعبطلا رـشنلاو ، هعابطلل  غـالبلا  هسّـسؤم  توریب : ت 334 ه ،)   ) یبیـصخلا نادمح  نب  نیـسحلا  هّللا  دـبع  وبأ  يربکلا ، هیادـهلا   . 105
، هعبارلا

 . 1411 ه

 ، ینیسحلا فرـشأ  لامج  یلع  قیقحت :  ت 1294 ه ، )   ) یفنحلا يزودنقلا  میهاربإ  نب  نامیلـس  یبرقلا ،  يوذـل  هّدوملا  عیبانی   . 106
 . 1416 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هوسُالا ،  راد  نارهط : 
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یناوخ باتک  هقباسم  تالاوس 

؟ درک یم  یگدنز  ...رهش  رد  ...نرق و  رد  یسوط  خیش  . 1

مق مراهچ ، نرق  فلا . 

فجن مجنپ ، نرق  ب . 

ناهفصا مشش ، نرق  ج . 

؟ تفای هنوگچ  ناحتما  زا  دعب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ادخ  . 2

ییابیکش جوا  رد  فلا . 

تعاطا جوا  رد  ب . 

یگدنب جوا  ج . 

؟ تسا طلغ  رّذ ، ملاع  هرابرد  یگژیو  مادک  . 3

گرزب ِقاثیم  فلا . 

ناگدنب زا  ادخ  نتفرگ  یهاوگ  ب . 

شاداپ ج . 

؟ دراد تبسانم  هنیزگ  مادک  اب  دنوش ،» یم  نامداش  مالسلااهیلع ، همطاف  يرای  هب  تمایق  زور  رد  نان�وم   » هلمج . 4

مالسلااهیلع هروصنم  مان  فلا . 

مالسلااهیلع همطاف  مان  ب . 

مالسلااهیلع هیناح  مان  ج . 

.تسا هدش  قلخ  زا ...  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دوش  یم  هدافتسا  ربمایپ  نخس  زا  . 5

ادخ ملع  رون  فلا . 

ادخ تمظع  رون  ب . 
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ادخ شرع  ج . 

.داد بیرف  ار  مدرم  هنوگ  نیاو  منز ،» یم  شتآ  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  ...يارب  : » تفگ مدرم  هب  رمُع  . 6

مالسا ظفح  فلا . 

برع تموکح  ظفح  ب . 

شمارآ ظفح  ج . 

؟ دندرب موجهمالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  ندز ، شتآ  يارب  نانمشد  ربمایپ ، تافو  زا  دعب  زور  دنچ  . 7

زور هس  فلا . 

زور تفه  ب . 

زور هد  ج . 

؟ تسا يا  هتکن  هچ  هب  هراشا  هلمج  نیا  درک ،» ناحتما  شتقلخ ، زا  لبق  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ادخ  . » 8

ّرذ ملاع  ّتینارون و  ماقم  رد  وا  ناحتما  فلا . 

ییابیکش رب  وا  دهع  ایند و  ياه  تبیصم  هب  وا  یلبق  ملع  ب . 

.ب فلا و  ج . 

؟ تسا ناشیا  مسا  مادک  اب  بسانم  هلمج  نیا  دراد ،» ینابرهم  دوخ  ناتسود  هب  تبسن  ربمایپ  رتخد  . » 9

مالسلااهیلع همطاف  فلا . 

مالسلااهیلع هیناح  ب . 

مالسلااهیلع هروصنم  ج . 

؟ دوب هدیرفآ  لبق  ...ار  نآ  ادخ  هک  دروآ  بیس  کی  ربمایپ  يارب  لیئربج  جارعم ، بش  رد  . 10

لاس رازهدصیس  فلا . 

لاس دص  ب . 
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لاس رازه  ج . 

؟ تسا صوصخم ...  ...يانعم و  هب  عیرشت  ّقح  . 11

ربمایپ صوصخم  ینامسآ ، یحو  فلا . 

موصعم ناماما  ربمایپ و  صوصخم  يراذگ  نوناق  قح  ب . 
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.ناربمایپ صوصخم  يراذگ  نوناق  قح  ج . 

؟ دوب هچ  ایند  نیا  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  یعقاو  هرهب  . 12

ناگتشرف اب  سنا  فلا . 

ادخ هب  برق  تدابع و  ب . 

مادکچیه ج . 

؟ دندرک دای  یناونع  هچ  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  ربمایپ  ریدغ ، دیع  زور  رد  . 13

ادخ نید  هدننک  يرای  فلا . 

هدنریگ ماقتنا  ب . 

رتسگ تلادع  ج . 

، همطاف مرتخد  نخـس  : » دـنتفگ ربمایپ  خـساپ ، مادـک  باوج  رد  دـنداد ، خـساپ  ربمایپ ، لاوس  ود  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  . 14
«. تسا نم  نت  هراپ  وا  تسا ، تسرد 

.تسا رتهب  نز  يارب  زیچ  هچ  فلا . 

.تسا رت  کیدزن  ادخ  هب  نز  یماگنه  هچ  ب . 

مادکچیه ج . 

یم همزمز  بل  ریز  ار  يا  هلمج  هچ  دـنک ، هیهت  درآ  اـت  دـناخرچ  یم  تمحز  اـب  ار  بایـسآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  یتقو  . 15
؟ درک

« مدونشخ ادخ ، ياضر  هب   . » فلا

« تسا نم  راختفا  رقف ،  . » ب

«. تسا رتهب  تسادخ  دزن  هچنآ   . » ج

یعقاو یگدنز  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  توعد  یعقاو  یگدنز  هب  ار  مدرم  ربمایپ ، وادـخ  لافنا ، هروس  هیآ 24  رد  . 16
؟ دندرک ریسفت  هنوگچ  ار 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ترایز  حرش  باتهم : www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ زا  تعاطا  فلا . 

تیالو ب . 

هانگ زا  يرود  ج . 

؟ دشاب یم  یناسک  هچ  نیب  لصو  هقلح  مالسلااهیلع  همطاف  ترایز ، نیا  هب  هجوت  اب  . 17

تماما تّوبن و  اب  نایعیش  لصو  فلا . 

ادخ اب  ناگدنب  لصو  ب . 

.مادکچیه ج . 

؟ دنشاب یم  یناسک  هچ  نیحلاص ، نیقیدص و  زا  روظنم  ءاسن  هروس  هیآ 69  رد  . 18

نایعیش ناربمایپ  فلا . 

نانموم ناربمایپ  ب . 

نایعیش موصعم  ناماما  ج . 

؟ دوب دنهاوخ  لاحشوخ  اج  دنچ  رد  یعقاو  نایعیش  ربمایپ ، ثیدح  رب  انب  . 19

طارص زا  روبع  تمایق ، نداد ، ناج  هظحل  فلا . 

تمایق زور  ربق ، رد  نداد ، ناج  هظحل  ب . 

تمایق خزرب ، ربق ، ج . 

.تسا هداد  رارق  اه  ناسنا  ...ثعاب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ادخ  . 20

حور ِیکاپ  قالخا و  یگزیکاپ  فلا . 

ّتبحم طابترا و  ب . 

مدرم هب  ّتبحم  حور و  یکاپ  ج . 
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تالاوس همانخساپ 

« باتهم ترایز   » باتک

...................مان

.....................یگداوناخ مان 

.......................ردپ مان 

..........................دلوت لاس 
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......................همانسانش هرامش 

....................نفلت
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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