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( تیئاهب در  رد   ) اویش راعشا 

باتک تاصخشم 

1250  - 1337 داوج ، دمحم  یناگیاپلگ  یفاص  هسانشرس : 
يدهم ترضح  سالجا  یمئاد  هناخریبد  شرافس  هب  یفاص ؛ داوج  دمحم  تیئاهب /) در  رد   ) اویش راعشا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 يدهم ،  ترضح  سالجا  یمئاد  هناخریبد  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  مق :  رشن :  تاصخشم 
21/5؛ سم 11 ×  .. 45 ص يرهاظ :  تاصخشم 

:2-4-96877-964 لایر  55000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

نرق 14. یسراف --  رعش  عوضوم : 
. رعش يرگیئاهب --  عوضوم : 

یمئاد هناخریبد  يدهم . ترضح  سالجا  هدوزفا :  هسانش 
1385 5 فلا 74 فلا /PIR8131 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/62 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 
م897-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

متاخ نیـضرالا و  یف  هللا  ۀیقب  امیـس  نیرهاطلا . هلآ  دمحم و  هئایبنا  فرـشا  هقلخ و  ریخ  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا 
عالطا تریصب و  بابرا  رب  هادف . نیملاعلا  حاورا  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجحلا  اندیس  انیلوم و  نیسیدقلا  ءافلخلا  مئاق  نییضرملا و  ءایـصوالا 

تاکیرحت و عاونا  هب  هتـسویپ  للم  ریاس  نایم  رد  دوخ  تموکح  تردق و  يرادـهاگن  دابعتـسا و  يارب  يرامعتـسا  لود  هک  تسین  هدیـشوپ 
يهیحور دـننک و  طقاس  تیـصخش  یتسه و  زا  یلک  هب  ار  هشیر  اـب  گرزب و  ياـهتلم  هکنآ  يارب  دـنیوجیم و  لـسوت  هناـنئاخ  سیاـسد 
يهلیـسو هب  دـنروآ ؛ رد  دوخ  ذوفن  هطلـس و  ریز  ار  نانآ  یناسآ  لامک  اب  دـنیامن و  فیعـض  اهنآ  رد  ار  یقرت  هب  هقـالع  یبلط و  لالقتـسا 

رد دناهدرک ، لوبق  لد  ناج و  زا  يدام  دیلپ  عماطم  هب  ندیـسر  يارب  ار  اهنآ  يرازگتمدـخ  يرودزم و  هک  یناراکتنایخ  كاپان  ياهتسد 
ریز 

هحفص 4] ]
تحت تاضرعت و  هنوگ  نیا  دروم  للم  ریاس  زا  رتشیب  مالـسا  تلم  هژیو  هب  دـنهدیم . ماـجنا  ار  دوخ  ياهتسایـس  دـصاقم و  هدرپ ، نارازه 
دودـح رد  ناـشتیعمج  هدـع و  هک  اـیند  ناناملـسم  هاـگ  ره  هک  تسا  نشور  همه  رب  اریز  تسا . هدـش  عقاو  زوـمرم  ياهتسایـس  نیا  راـشف 

ءزج ینونک  يایند  یگدنز  رد  هک  ار  یگرزب  نداعم  زیخرز و  ياهنیمزرـس  هرومعم و  قطانم  زا  هدـمع  تمـسق  کی  نویلیم و  دـصراهچ 
؛ دنوش دحتم  رایشه و  رادیب و  هیمالسا  تامیلعت  هیاس  رد  دنکلام ، بحاص و  دوریم ، رامـش  هب  رـشب  يرورـض  جایتحا و  دروم  هیلوا  دراوم 
هدـش و یلمع  عوضوم  نیا  دوز  ای  رید  اققحم  دـنیامنیم و  هاتوک  یتایح  داوم  هیامرـس و  همه  نیا  يامغی  تراغ و  زا  ار  نارگتراـغ  تسد 

هدنز ياهتلم  نیرتگرزب  هللا  الا  هلا  مچرپ ال  ریز  رد  مالـسا  للم  هک  یئایند  یئاهن و  يزوریپ  یمالـسا و  تضهن  داحتا و  رـصع  هب  زور  ره 
رارق هملک  دیحوت  ینید و  ردارب  يهیاپ  رب  نآ  ناکرا  هک  گرزب  یساسا  مایق  تکرح و  کی  هللاءاشنا  دنوشیم و  رتکیدزن  دنهد  لیکشت  ار 
لقع تلم  کی  زا  دندید  هک  یناسک  يرآ ، دمآ . دـهاوخ  دوجو  هب  دـیجم  نآرق  هیلاع  میلاعت  تیادـه  هب  یمالـسا  هعماج  رد  دـشاب  هتـشاد 
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هصرع هب  اپ  اهتلم  نیرتگرزب  درکن ، زواجت  نرق  عبر  کی  زا  هک  یهاتوک  تدم  رد  مالـسا  تامیلعت  هیاس  رد  اهنت  یـشحو  ریقف و  يهداتفا 
تردق و  تمظع و  دراذگ و  دوجو 

هحفص 5] ]
هعـسوت ناناملـسم و  يرادیب  داحتا و  زا  زورما  هک  دـنراد  قح  تخاس ؛ اهنآ  هجوتم  ار  ایند  ناشتاواسم  قالخا و  داحتا و  گنهرف و  ملع و 

دیناسر تلیضف  تکوش و  دجم و  جوا  هب  ار  یشحو  مدرم  نآ  هک  يدعاوق  میلاعت و  نآ  دنشاب . ساره  میب و  رد  یمالسا  قالخا  گنهرف و 
کی يارب  هتفرگ و  ذوفن  تحت  دنراد ، هجوت  لباق  ياهتیندم  دوخ  روخ  رد  ملاع  راطقا  همه  رد  هک  ار  گرزب  ياهتیعمج  دناوتیم  رتهب 

قاـفن و شتآ  نتخورفا  اـب  هک  دنـشوکیم  مالـسا  نانمـشد  تاـظحالم  نیا  اـب  دـیامن . اـیهم  دوش  ریگملاـع  هک  یمالـسا  تضهن  شبنج و 
فالـسا ناگتـشذگ و  ءاـقترا  رـس  رد  رکفت  یمالـسا و  قیاـقح  هب  هجوت  زا  هدومن و  هدوـهیب  تارجاـشم  مرگرـس  ار  اهناملـسم  فـالتخا ،
تموکح اهنآ  رب  دنناوتب  ات  دنزاس  هدنکارپ  تتشتم و  ار  ناناملسم  ات  دنـشوکیم  دنراد ؛ زاب  اهیگداتفا  بقع  للع  ندرک  ادیپ  و  شیوخ ،

زا یتسود و  نطو  هب  توعد  و  يداژن ، یموق و  تابصعت  دیدجت  دیدشت و  هار  زا  يزاب  کلسم  بازحا و  لیکشت  يهناهب  هب  دننک . یئاقآ  و 
اههیزجت نیمه  اهتسایـس  تاکیرحت و  نیا  يهجیتن  دننکیم . قرفتم  مه  زا  ار  اهتیعمج  يزاس ، بهذم  نید و  عادبا  هار  زا  رتاوسر  همه 

میلست اهنآ  تایرظن  هیوق و  لود  زا  تیعبت  رد  همه  هک  تسا  کچوک  ياهنیـشنریما  هفیعـض و  ياهتموکح  ریثکت  یموق و  تابـصعت  و 
هفیخس و  کلاسم  مامت  شیادیپ  میوگیمن  دنتسه . ضحم 

هحفص 6] ]
ار يرایـسب  اریز  تسا ؛ هدوب  نارگید  کیرحت  طقف  دناهدرک  تیودهم  ياعدا  نونکات  هک  یـصاخشا  همه  نیا  روهظ  تلع  هلطاب و  بهاذم 

ادیپ قرـش  رد  رخاوا  نیا  هک  يدارفا  میوگب  مهاوخیم  هکلب  تسا . هدـش  ثعاب  تسایر  هاج و  بح  هیناسفن و  يواعد  خـیرات ، تداهـش  هب 
یگیامیب هک  اوسر  ياهبهذم  نیا  شیادیپ  دناهدش . ینابیتشپ  تیامح و  اهنآ  فرط  زا  ایو  دنتسه  هناگیب  ياهتسایـس  دولوم  ای  دندش ،

اهتسایـس و اب  داد ، رارق  مه  نادایـش  نایدهمتم و  نایبنتم و  فیدر  رد  دـیابن  ار  اهنآ  نابحاص  تسا و  مولعم  عالطا  لها  يهمه  رب  اهنآ 
هک ار  یتالحم  ناخاقآ  الاو  دنریگیم . بجاوم  اهنآ  زا  همه  دننکیم و  هرادا  اهنآ  ار  همه  دراد . طابترا  الماک  مالـسا  نانمـشد  تالایخ 

هیخیـش و بتکم  زا  دـیاب  ارچ  درک ؟ ماـیق  اـجنآ  رد  ارچ  یناـیداق  دـمحا  دـننکیم ؟ توـعد  ناتـسودنه  هب  ارچ  دوـب  یغاـی  ناریا  تلود  رب 
نادرگاش دنه  دلوتم  یناهفـصا  یلو  دیـس  ینادمه و  دمحم  دیـس  دننام  رفن  دـنچ  اهنآ -  ياسؤر  زا  یکی  یتشر -  مظاکدیـس  اصوصخم 

شرگید درگاش  وا و  رگید  درگاش  ینیوزق  يدهم  خیش  یتشر و  مظاک  دیس  درگاش  یناهفـصا  كاکح  رهاط  ازریم  یئاسحا و  دمحا  خیش 
یعبار نکر  ياعدا  ناخمیرک  جاح  شرگید  درگاش  و  دننک ؛ تیودهم  ياعدا  دش ، باب  هب  فورعم  ادـعب  هک  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم 

هک  يرغشاک  هجاوخ  فسوی  تخیگنارب و  یسک  هچ  ار  ینادوس  يدهمتم  دنک ؟
هحفص 7] ]

يرگیئاهب يرگیباب و  بزح  کلسم و  نیا  هصالخ  درک ؟ مایق  ارچ  داد  بیترت  اهنمکرت  زا  نوشق  رازه  هن  تسیب و  تشاد و  تماما  ياعدا 
رد ناـشلوسنک  درک و  تیاـمح  اـهنآ  زا  سور  يرازت  تلود  ارچ  دـمآ ؟ رد  اـجک  زا  تسین  نآ  رد  يدایـش  هـقح و  زا  ریغ  زیچ  چـیه  هـک 

فرط زا  يدـنفا  سابع  هب  نیطـسلف  رد  ادـعب  ارچ  دومن ؟ يرادـفرط  اـهنآ  زا  ناهفـصا  رد  ناـشلوسنک  درک و  تیاـمح  اـهنآ  زا  ناهفـصا 
ءارجا لماع  دناوتیمن  يرگیئاهب  يرگیباب و  هک  دناهدرب  یپ  اهتسایس  نامه  زورما  هناتخبشوخ  دش ؟ هداد  يرـس  بقل  یـسیلگنا  نیرومأم 

زا نایناریا  ددرگیم . حضتفم  دهد  رارق  تسد  بابـسا  ار  اهنآ  دهاوخب  مه  سک  ره  هک  دنحـضتفم  اهنیا  يردق  هب  دـشاب و  ناشدـصاقم 
هـس ره  هک   ) یلزا یئاهب و  یباب و  هقرف  نیمه  خیرات  هعلاطم  هچنانچ  دنوشیم ، تفتلم  رتشیب  زور  ره  هدش و  هاگآ  اهگنرین  سیاسد و  نیا 

يربمغیپ و تماما و  يوعد  اهنیا  هک  تسا  لاس  دـصکی  زا  شیب  اریز  دزاـسیم . مولعم  ار  بلطم  نیا  ناریا  رد  دـنراد ) يوعد  مه  اـب  هقرف 
نیا هک  دنتـسنادیمن  هقرف  نیا  موش  تایرظن  زا  یعالطایب  رطاخ  هب  مدرم  شیپ  نرق  کی  رگا  دناهتـشاد . هتـساوخ  ناشلد  هچ  ره  یئادخ و 
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رد هک  يدودعم  تارفن  یتح  زورما  دنتـسه ؛ ناماد  هدولآ  قیالان و  دـح  هچ  ات  تسا  يدـنفا  یقوش  اهنآ  يهنومن  هک  ناربمغیپ  نایادـخ و 
اهنیا  هک  دناهدیمهف  هدرب و  یپ  اهب  باب و  دصقم  تقیقح  هب  دناهدنام  یقاب  رهاظ  تروص  هب  کلسم  نیا 

هحفص 8] ]
تـسپ دـصاقم  هب  ناریا ، روشک  لالقتـسا  مالـسا و  نانمـشد  يراکمه  اب  هدومن و  یبآم  تسایـس  يزاس ، بهذـم  ياول  رد  دناهتـساوخیم 

سرادم و نادرگاش  همه  زورما  دشاب . یشایع  لوغـشم  اههدروخ ، بیرف  نامه  يهراچیب  نادنزرف  اب  دناوتب  يدنفا  یقوش  ات  دنـسرب  یناویح 
. دنرامـشیم رتهدیمهف  رتملاع و  دنیوگیم ؛ تقو  یلو  ار  وا  نایئاهب  هک  يدـنفا  یقوش  زا  بتارم  هب  ار  دوخ  روشک  نیا  ياهلیـصحتلاغراف 
رارـسا و زا  هتـشگ و  دراو  هلیح  طاـسب  نیا  رد  هک  وکین  یتـیآ و  ناـیاقآ  نوچ  يدارفا  زور  نآ  داـتفا . دـهاوخن  اـهماد  نیا  هب  یـسک  رگید 
لیحلا و فشک  باتک  دلج  هس  هتشادرب و  ملق  لیح  فشک  هفئاط و  نیا  یفرعم  قیاقح و  رشن  يارب  دناهتـشگ ؛ ربخاب  ناشراک  ياهیئاوسر 

یتالحم دـمحم  خیـش  موحرم  دـننام  يرگید  نادنمـشناد  نینچمه  دنتـشون . يرگید  ياهباتک  طاقیا و  دـلجود  وکین و  هفـسلف  دـلج  هس 
هب تبسن  ار  مدرم  نهذ  اهباتک  هنوگ  نیا  زا  يرایسب  مه  زورما  دندومن . فیلأت  ار  ریگب  زب  ریگب و  دزد  باتک  زین  يرگید  یلقرای و  باتک 
زا داسف  نیا  هتفای و  تاجن  ینادان  زا  اهباتک  نیا  هعلاطم  اب  دنـشاب  تلفغ  رد  رگا  مه  يدودـعم  هک  دوریم  راظتنا  هدومن و  نشور  تیئاهب 

یمالـسا و گنهرف  هب  تمدخ  و  ماکحا ، قیاقح و  رـشن  مدرم و  تیاده  هار  رد  هراومه  هک  يراوگرزب  نادرم  زا  یکی  دوش . هتـشادرب  نایم 
اب  هدهاجم  سیاسد و  اب  هزرابم 

هحفص 9] ]
بیرق هک  تسا  [ 1  ] یناگیاپلگ یفاص  داوج  دمحمالم  دنوخآ  هللا  ۀیآ  ترـضح  دومن ، يریذپانیگتـسخ  شالت  نیدسفم  نید و  نانمـشد 

ياهباتک فینـصت  ناشیا  تامدـخ  هلمج  زا  تسا . هدـش  تامحز  عاونا  لمحتم  نانیدیب ، اب  هزرابم  هعماج و  تیادـه  يارب  لاـس  تصش 
رـصتخم راثآ  زا  یکی  تسا . نافرعلا  سیافن  حالفلا و  حابـصم  نوچمه  قالخا ، یمالـسا و  فراعم  نید و  لوصا  رد  يدـنمدوس  عماـج و 

هدیدرگ رشتنم  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  سالجا  یمئاد  يهناخریبد  يوس  زا  هک  تیئاهب ) در  رد   ) اویـش راعـشا  باتک  ناشیا ،
روطب نافرعلا  سیافن  مود  دلج  تماما  ثحبم  رد  هژیو  هب  دوخ  رگید  ياهباتک  رد  هل  مظعم  دوشیم . میدقت  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  تسا ؛

يهیاپیب تاهبـش  باوج  هفیاط و  نیا  تالاوحا  زا  يرـصتخم  رثا ، نیا  رد  دناهتخاس . راکـشآ  ار  نایدهمتم  ریاس  تیئاهب و  نالطب  لیـصفت 
یناگیاپلگ  یفاص  هللا  فطل  هللا  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  دناهدومن . ءاشنا  راعشا  نمض  رد  ار  اهنآ 

هحفص 11] ]
رامش  زا  نوزفا  رکش  ار  یمعنم 
راکشآ  دش  درخ  وا  ضیف  هک ز 

درخ  زا  شنیرفآ  بیز  داد 
رایتخا  ار  یمدآ  درک  درخ  زا  و 
فرش  لیصحت  دیدرگ  درخ  زا 

رادم  تکوش  تزع و  رب  درخ  دش 
عمج  دیدرگ  درخ  زا  ابقع  داز 
رارقرب  دش  درخ  زا  ایند  شیع 
تفرعم  قیرط  عمش  درخ  دش 

راگدرک  برق  يوس  هر  درخ  دش 
درخ  نصح  رد  تفر  وکنآ  شوخ  يا 
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رابتعا  یعیبط  شوه  زا  تفای 
لیق  لاق و  اوه و  دنب  زا  تسر 

راوتسا  يرطف  لقع  رد  لد  تسب 
یمدآ  سک  درخیب  دشان  هچرگ 

راگتسر  دش  ناوت  اهنت  درخ  زن 
میقتسم  دشاب  هک  دیاب  درخ  مه 

راب  هب  دیآ  اههنتف  وا  زا  هنرو 
هحفص 12] ]

یمه  يزومایب  را  زومآکین 
راگزومآ  ار  وت  دشاب  کلم  ات 

سفن  تالیوست  مهو و  يور  هن ز 
راولهجوب  نز  عرش  رب  اپ  تشپ 

درخ  صقن  زا  تفای  لطاب  رما 
راگن  گنر و  هطسفس  مهو و  ای ز 

ياههبش  جاجوعا و  هار  ای ز 
راس  سیلبا  یکدرم  دیامن  هک 

ناقمحا  یضعب  دنتشگ  ببس  نیز 
راچ  تفه و  لیلس  يدهم  رکنم 

رظتنم  ماما  نادزی  تجح 
رادم  یتیگ  هش  نارود  رورس 
یفطصم  طبس  دوعوم  يدهم 
راگزور  رخف  دوعسم  ورسخ 

نامز  بطق  ناکم  نوک و  رواد 
راگدای  ار  یفطصم  ردیح  لبش 
تسه  هک  نآ  دمحم  لآ  مئاق 

راصح  یلین  نیا  مئاق  شدوجو  رب 
باسح  زا  دش  نوزف  [ 2  ] شتایآ هکنآ 

[ . 3  ] رامشیب عطاق  صن  شدوجو  رب 
هحفص 13] ]

رضاح رصع  رد  تیودهم 

ماهتفگ  ياهمش  سیافن  دوخ  باتک  رد 
رازه  زا  کی  دوب  هچرو 
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تسا  رهظم  شرون  وچ  قلطم  تبیغ 
راودیشروخ  دش  بیغ  باجح  رد 
باتفآ  نوچ  وا  عفن  تسا و  بئاغ 

رارقرب  دشاب  ربا  يارو  رد 
دوبن  يدوب  ردپ  رگ  ار  شنمشد 
راهنلافصن  رد  دیشروخ  رکنم 

لد  مشچ  اب  شیدید  نوچ  ایفاص 
رادم  مغ  وا  رکنم  دش  یسک  رگ 

صولخ  يراد  را  رهاظ  مشچب  مه 
راودیما  شندید  ردنا  شاب 
شخبرون  باتفآ  عاعش  رگ 

رات  شافخ  يهدید  ردنا  تسه 
تسین  رون  ناز  ییوترپ  دشاب ، لهس 

راک  درک  دیاب  هچ  تیخنس  تسین 
رون  يایوج  نوچ  دنتسه  نایرون 
ران  يوس  مه  دوب  لد  ار  نایران 
تفهن  سک  دناوت  لگ  اب  ار  هام 

رابغ  ایرد  من  زا  دریگب  رگ 
هحفص 14] ]

باتفآ  دنیبن  را  روک  کشوم 
راوع  دیامنب  هام  رب  یگس  ای 

باتفآ  دنیب  صقن  نآ  یمع  زن 
رادهکل  هم  دوش  نیا  وعوع  هن ز 
تسا  شنیب  ردقب  مه  ام  ندید 
راکب  دیآ  تشناد  رگ  نک  مهف 
ناحتما  ماقم  ملاع  نوچ  تسه 

راخ  اناد ز  دهد  لگ  زیمت  ات 
منتغم  شبایغ  زا  دنچ  یهلبا 

راعش  یمرشیب  دندرک  هتشگ و 
بجع  يا  تباین  باب و  يوعد 

راوخ  نازغم  کبس  یضعب  زا  دز  رس 
[ . 6  ] لاله نب  [ 5  ] يریمن و  [ 4  ] یعیرش نوچ 

رارش  زا  اهنیا  زج  و  [ 7  ] یناغملش
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هحفص 15] ]
لوغم  ناهاشداپ  نامز  رد 

رانک  ره  زا  دندب  نادایش  زین 
نایکاخ  هاش و  سابع  هصق 

رارقرب  هش  نآ  خیرات  رد  تسه 
زآ  صرح و  سب  زا  رگید  ینادحلم 

راز  لاح  لذر و  قالخا  همه  اب 
لهج  طرف  صقن و  بیع و  فونص  اب 

راکشآ  تیودهم  زا  دندز  مد 
فیخس  فرح  نیا  رد  کی  ره  دئاق 

رادتقا  هاج و  صرح  توهش  روش 
[ . 8  ] منم یعورصم  تفگ  مه  یگزات 

راظتنا  ملاع  تشاد  ار  وا  هکنآ 
هحفص 16] ]

فرش  زا  يراع  نادان و  یقمحا 
[ . 9  ] راهمیب يزغم  تسس  یعبط  تسپ 

نایع  دب  شلعف  لوق و  داسف  نوچ 
راب  تسب  رب  كرد  يوس  مرجال 

ماقتنا  رادب  دش  اوسر  تشگ 
راد  بوچ  دش  سجن  وا  دوجو  زا  و 

يور  هچ  زا  طبخم  يدوبیمن  رگ 
راکشآ  دش  ياهمغن  وز  نامز  ره 

سپس  مرکذ  دیس  لوا  تفگ 
راگزور  رد  متجح  باب  تفگ 

دید  وچ  مصاخ  بئان  اتفگب  سپ 
راوس  نادان  مدرم  یضعب  هب  دش 

میدهم  دوخ  نم  هک  اتفگ  نآ  زا  دعب 
راصحنا  نم  رب  تفای  تیمئاق 

نم  هب  اتفگ  دز و  الاب  سپس  ناز 
راذگاو  توبن  رما  قح  هدرک 

نم  هب  نمؤم  دش  هک  دب  سک  نیلوا 
[ . 10  ] رابت الاو  ردیح  سپ  دمحا و 

هحفص 17] ]
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شاهوای  فرح  تفر  اجنآ  هب  ات 
راع  يراع ز  نآ  دز  مد  یئادخ  زک 

میب  فوخ و  زا  هگ  هک  دب  نیا  رتهفرط 
رارف  یتسجیم  شیوخ  ياعدا  ز 

حیرص  دجسم  رد  زاریش  رد  تفگ 
[ . 11  ] رادم هن  مباب  هن  تجح  مین  نم 
[ . 12  ] تشون هش  نیدلارصان  يارب  زا 

راسکنا  لامک  اب  ار  شاهبوت 
دوب  نادان  نیا  رگ  یلوا  يهطقن 
رابتعا  كالم  دشاب  سپ  لهج 

هحفص 18] ]
یلو  دشیم  سک  هلیح  رکم و  هب  رو 

راختفا  درک  تدیاب  ناطیش  هب  سپ 
[ . 13  ] نایب رد  شفیخس  تارابع  زا 

رامش  دح و  یب  طالغا  همهنا  و 
روبز  دواد و  دعب  دیوگ  هکنآ  و 

راگزور  رورم  رد  یسوم  دوب 
ناحتما  نکمم  تسه  میوگ  هچ  نم 
راتساوخ  ار  قح  تسه  وک  نآ  رهب 

نز  رهب  نداد  نذا  دش  رگا  نید 
[ . 14  ] رادراب ددرگ  هکلب  ات  انز  رد 

نید  نیئآ و  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا 
رابب  دیآ  شبحاص  نوچ  نآ  زا  هک 

هحفص 19] ]
ددع  قیبطت  هب  ناهرب  يدب  رگ 

[ . 15  ] راکماک ییلو  دب  قباطم  ره 
رثا  مسر و  ار  قیبطت  دوب  رو 

رابتخا  نک  ررض  ار  نانیا  تسه 
يرخ  زک  تلالض  شخیرات  تسه 

راهج  رد  مدرم  لالضا  زا  دز  مد 
لیلد  ددرگ  اجک  ظفاح  رغاس 

راسکنا  کشیب  تفای  تلالض  زک 
هحفص 20] ]
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بقل  مان و  اهبیب  روک  تسه 
رابغیب  یبایعمج  نک  اهب  زا 

راچد  ار  وا  فیعض  مانغا  هتشگ  دب  گرگ  امش  ردنا  دوب  مه 
رسپ  يا  ساوسو  سابع  هک  مه  تسه 

راگدای  دمآ  سانخلا  نوچ ز 
دیلپ  ناطیش  تسه  یقوش  زین 

راوخ  هاش  يدرگ  قیبطت  ینک  رگ 
سپ  شنارای ز  تفر ، نوچ  وا  يراب 

رایتخا  کی  ره  دندرک  یکلسم 
[ . 16  ] لزا حبص  مبئان  ار  وا  تفگ 
راشتسم  هشیمه  نوچ  ار  وا  مدوب 

[ . 17  ] نود دایش  یکدرم  شفالخ  رب 
راکبان  دیلپ  ناطیش  يهفطن 

نید  دزد  ناج و  دزد  لام و  دزد 
راوگان  راعش و  دب  باعل و  دب 

تشادن  شتفگ ، اهب  را  نیعلاةرق 
رابتعا  اهب و  نایاناد  دزن 

دنفسوگ  یخرب  ریش  زا  دروخ  ات 
راوس  رخ  یتشم  تشپ  رب  دوش  ات 

هحفص 21] ]
داهن  اپ  لماک  درک  یئایحیب 

راذگ  دمآ  لاحم  شک  یماقم  رد 
مربمغیپ  کن  هک  نطاب  رد  تفگ 

راگدرک  زا  ياهزات  باتک  اب 
نخس  هتفگ  را  [ 18  ] رهظی نم  رد  باب 

رابتعا  شلوب  وچ  ار  شلوق  تسین 
تساطخ  رب  بئان  درک  ار  لزا  رو 

رارف  یهاگ  دنب  ار  وا  نونج  زک 
باب  تسا  هدروخ  رکش  هرنیا  زا  ینعی 

راوخ  تشاد  درکن و  نییعت  ارم  هک 
یتدم  ربمیپ  ناز  هتشذگان 

راشتنا  کی  نیا  داد  شنید  خسن 
لیلد  رب  هن  یکتم  شنادب  هن 
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رانک  رب  زجعم  یئاناوت و  زا 
تشز  قالخا  نینچ  لاح و  نینچ  اب 

رارقرب  ینید  هیفخ  ردنا  درک 
ساسایب  عورف و  یب  لوصایب و 
راصتنا  ار  وا  رم  يزیچ  درخ  دزن 

هحفص 22] ]
تشز  يور  اب  ندز  یقوشعم  فال 

راوگان  دمآ  كاپ  عبط  شیپ 
دیفس  يوم  دب  يوب  مخ  دق  اب 

رادهدنخ  يزاب  قشع  دش  یتسار 
ياهقح  ماد و  تسیچ  یفخم  نید 

راب  ریز  رد  یهلبا  دش  وا  زا  هک 
ناهلبا  دزن  هک  یئاج  ات  تفر 

راهن  لیل و  قلاخ  ار  دوخ  دناوخ 
ماوع  زا  یخرب  هک  نیب  مدرم  قمح 

راگزور  رب  فا  دنتشگ ، شوریپ 
وخماعنا  یماع  هورگ  نیز 

راکشآ  دش  لضأ » مه  لب   » ینعم
ياهزات  رما  تسین  تلاهج  نیا 

راوهناگیب  درخ  زا  سک  اسب  يا 
زونه  ملاع  رد  دنچ  یناقمحا 

راگدرک  یح  دنناد  ار  واگ 
درخاب  نامدرم  ار  لغد  نیا 

رابتخا  کی  ره  دندرک  اهراب 
دوبن  شمصخ  مزلم  لیلد  زا 
رارف  هار  لیح  سیبلت و  ریغ 

نخس  اج  ره  فلتخم  دراد  هک  سب 
رابغ  وا  ياههتفگ  دراد  هک  سب 

نونکات  شیاعدم  نادیرم  رب 
راتتسا  باجح  ردنا  تسا  هدنام 

هحفص 23] ]
تفصنوْملقوب  گنر  نارازه  نیز 
راکشآ  دش  رگد  يروط  نامز  ره 
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منیسح  نم  یتفگ  هاگ 
راگدرک  ياضر  هار  رد  داد  رس  هکنآ 

داهن  رترب  دوخ  ياپ  خسانت  زا 
راهج  رد  نانیا  تفگ  نادیرم  اب 
رونت  ردناک  دوب  نآ  نم  رس  نیا 
راوخ  نوعلم  یلوخ  شداد  ياج 

حیسم  نم  محیسم  نم  یتفگ  هاگ 
راد  هب  دش  نادوهج  تسد  زا  هکنآ 

حیسم  هن  نیسح و  هن  یتفگ  هاگ 
راگدرورپ  ملسرم  ملوسر  نم 

ملسرم  دوخ  نم  هک  یتفگیم  هاگ 
رارق  ناسنا  توسک  رد  ماهتسج 

مرداق  زیزع  دنوادخ  نم 
[ . 19  ] راذگ ناکما  ملاع  رد  ماهدرک 

متسین  اهنیا  نم  هن  یتفگ  هاگ 
راطق  رد  ار  ناینس  رم  مملسم 

هحفص 24] ]
دیسر  نم  رب  دب  هک  سب  [ 20  ] هعینش زا 

رارف  اکع  يوس  دبال  ماهدرک 
دوب  الوم  لزا  یتفگیم  هاگ 

[ . 21  ] رایرهش نم  رب  باب  نوچمه  تسه 
لوضف  قیدنز  شیدناوخیم  هاگ 

ران  لها  يدرمش ز  ار  شنیعبات 
مرهظی » نم   » نامه نم  یتفگ  هاگ 

راهج  رد  ار  ام  باب  رشبم ، دش 
تسا  ام  ياقآ  دوخ  باب  یتفگ  هاگ 

راثن  شداب  نم  وچ  دص  مسج  ناج و 
لوضف  نیز  يواعد  نیو  بذبذت  نیا 

راع  گننیب و  رخ  نادیرم  نیو 
دنک  شُهدم  یتسار  ار  یمدآ 
راوهتفشآ  یلقاع  ره  دوشیم 

نالهاج  يا  اطخ  زا  دیدرگ  زاب 
راگتسر  ملاع  ود  ردنا  دیوش  ات 
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اهب  نیا  ياهب  ُدب  يزیشپ  رگ 
رایتخا  شیالو  يدرک  یلقاع 

هحفص 25] ]
هار  لفاغ ز  یماع و  یتسه  هک  يا 

راکب  دیان  ار  وت  نانیاز  وجتسج 
یتسار  لامتحا  دشابن  نوچ 
راکبان  هورگ  نیا  مالک  رد 

ناشهناد  ماد و  درگ  يدرگ  هچ  زا 
رارض  یبای  وجتسج  نیز  لمتحی 

لسر  دوعوم  دنیوگیم  هلمج 
راذع  قح  رما  هب  دزاس  نایع  نوچ 

ناهج  دزاسیم  داد  لدع و  رپ ز 
راشتنا  نادزی  نید  وا  زا  دبای 

نیمز  برغ  ات  قرش  رب  دوشیم 
[ . 22  ] راذگنامرف حتاف و  هسفن  هب  دوخ 

هحفص 26] ]
ماقم  نیا  يوعد  درک  سک  نآ  ره  هن 

راسی  زا  ینیمی  شدننادن  رو 
سکع  هب  شراک  دش  هک  سک  نآ  امَّیِس 

راد  هب  دش  رخآ  سبح و  لوا  تشگ ز 
لدع  ینارون ز  هدرکان  يهیرق 

رات  ماش  شمشچ  هب  دش  نشور  زور 
يربمغیپ  دش  متخ  هرورضلاب 

راکماک  ِیمشاه  لوسر  رب 
بش  زور و  تغامد  دهم  يدهم 
راصتخا  اب  نیتم  تیب  نیا  دیوگ 
دنتسمیب  كردم و  لیلدیب و 

رادم  رواب  سکچیه  زا  اعدا 
تسا  رخآ  ینعم  هب  متاخ  لک ، دزن 

راعتسم  زاجم و  دشاب  وا  زج  رو 
نآ  لثم  رد  ۀغل  ریسفت و  لها 

رابتعا  مهو و  هن  رخآ  دنعجرم 
یمه  يدروخ  نوچ  بوتکم  رخآ 

( تیئاهب در  رد   ) اویش www.Ghaemiyeh.comراعشا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


راهتشا  ظفل  نیا  رهم  ردنا  تفای 
شنیگن  شقن  هک  دش  سپ  نآ  متاخ 
راک  هب  دش  بسانت  نیاک  بحاص  مان 

لوقم  متاخ  دشب  رتشگنا  هب  سپ 
رارقرب  دش  نوچ  رهم  شنیگن  رد 

يرتشگنا  قلطم  رب  نآ  زا  دعب 
راگزور  رورم  ردنا  دش  هتفگ 

هحفص 27] ]
دوب  تنیز  دش  دصق  ناز  رگا  سپ 

رامش  ردنا  نیمراچ  زوجت  زا 
زاجم  زا  يزاجم  کبس  نیا  تسه 

رات  تسا و  هریت  یسب  نیو  يزاجم  زا  و 
لصا  ینعم  اب  تسین  شطبر  زین 
راجزنا  دراد  عبط  حوضو و  رد 

تسین  قالطا  شاج  چیه  رد  ببس  نیز 
رایب  دش  را  رثن  رعش و  زا  يدهاش 

دوس  هچ  زیاج  نک  ضرف  زوجت  نیا 
[ . 23  ] رارطضا ای  یفراص  دشابن  ات 

هحفص 28] ]
تسین  دید  نوچ  ناگیاپلگ  هلضف 

راوهراچیب  سپ  میلست  زج  هراچ 
ۀمغن  يرخا  روبنطلایف  داز 

راوتسا  شلهج  ناینب  دنک  ات 
باوخ  ءابنم ز  یبن  دشابیم  تفگ 

[ . 24  ] رادگ هاریب و  فرژ  رهن  هب  دز 
برع  کی  شوگ  هب  هدروخان  هنرو 

رادم  شمهو  دش  هک  یفرح  نینچ  نیا 
ناسچ  دنادیمن  يربع  برع  نوچ 

رایتخا  ترابع  نیا  درک  ناوتیم 
تسین  هیآ  نیا  طقف  ار  تیمتاخ 

راصحنا  دبای  هار  ات  دنتسم 
[ . 25  ] ءاغتبا هیآ  تسوا  لیلد  مه 

رامشیب  صوصن  ناهرب  دوب  مه 
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هحفص 29] ]
ریدغلا  موی  هبطخ  یفاک  تسه 

[ . 26  ] راکشآ مه  تلزنم  ثیدح  زا  و 
لک  دزن  ملسم  يرورض و  دب 

راهن  نوچمه  ادتبا  تیمتاخ ز 
تسا  تجاح  رهب  ثعب  هتشذگ  نیز 

رایشوه  زیزع  يا  یفازج  هن 
ياهدید  یصقن  هچ  ار  دمحا  عرش 

راظتنا  يراد  لیمکت  یپ  زک 
یکلسم  نید و  هنوگ  نیا  یهگناو 

راطق  مه  نایدا  عون  اب  دوش  یک 
لایخ  لیوأت و  نظ و  ساسا  رب 

راگزور  ردنا  ینید  هدیدن  سک 
چوپ  فرح  رتاف  مظن  رعاش  رعش 
راخب  زا  یشان  باوخ  یلیم  لقن 
دنوشیم  ایآ  فاصنا  هدب  دوخ 

راخفلايذ  یبن  نید  خسان 
نخس  کی  مشیرس  زا  نم  دص  ود  اب 

راوتسا  ددرگن  رخآ  هورگ  نیز 
دوس  هچ  یماع  ِرب  یناوخ  زجر  زا 

راهج  رد  هنافخ  ردنا  یهگناو 
هحفص 30] ]

رنه  بحاص  رب  يراد  رنه  رگ 
راکشآ  نادرم  وچ  نز  يدرم  يوگ 

گنج  نادیم  رد  هکنآ  یگنج  تسه 
رازراک  زور  میبیب  دهن  اپ 

دوش  رهاظ  دوش  يراج  نوچ  کشا 
رابکشا  مشچ  کشخ و  مشچ  قرف 

ربخ  تسا و  باتک  لیواتب  رگ 
راگدرک  رتبا  نوعرف  دوب  سپ 

روهطوغ  دش  انف  رحب  رد  يوگ 
راذگ  الا  زا  دومنب  مرجال 

دناهتفگ  ای  ماهتفگ  هچنآ  ره  ای 
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راقن  رب  ثعاب  تسین  تهیلع  رب 
تسا  نکمم  یمامت  لیوات  هکناز 

راغ  رای  ام  اب  تشگ  یناوتیم 
لیلد  دش  رگ  همطاف  حول  فصن 

[ . 27  ] رادیاپ دوبن  هچ  زا  رگید  ضعب 
هحفص 31] ]

[ . 28  ] لیلد دش  را  رما  ریبدت  يهیآ 
راصق  يراتفگ  تالیوات و  دعب 

ارچ  یسیع  یسوم و  نایم  رد 
رازه  زا  دعب  دصناپ  دش  هلصاف 

دوب  فلا  زا  شیب  باب  روهظ  ات 
رایتخا  عرف  تسا  خیرات  هن  نوچ 

دعب  یف و  نایم  هدرکان  قرف 
راتتسا  باجح  رد  قح  دنک  یک 

تسا  رهاطابب  بوسنم  رعش  @
راصتبا  رگ  تدشاب  ناسنیا  زین 

هحفص 32] ]
نآ  ریغ  دیبلابا و  ثیدح  زا 

[ . 29  ] رارقرب ناشیا  دوصقم  دوش  یک 
هحفص 33] ]

تسین  یعطق و  دنس  دوبن  الوا 
رابتعا  شلها  دزن  ار  ربخ  ره 

عورف  رد  نوچ  نید  لصا  رد  یهگناو 
راد  ریگ و  لحم  دشابیم  دوب و 

ظفل اعبار  راعـش  تلقع  دوب  رک  ترجه  لبق  لاس  تفه  دش  ارچ  أدبم  اثلاث  رامگ  ترکف  وا  رد  دـمآ ، فالخ  رب  وا  نومـضم  اب  خـیرات  ایناث 
ۀنس [ . 30  ] نیبتـسیل ۀهبـش  یف  رهظی  رامـشیب  صوصن  اب  اناد  دزن  ربخ  نیا  دـشاب  جوجحم  اـسماخ  راـیتخا  تراـبع  رد  يدرک  هچ  زا  ارملا 

راکشآ  زجعم  هب  دش  توبن  هک  نآ  زا  دعب  [ 31  ] لوقت ول  هیآ  تسه  رادشوه  دشابن  نیتسلا 
هحفص 34] ]

ندرک ان  عنم  رایشوه  دزن  هیآ  نیا  قدص  هار  دوب  رگحضاو  رود  دیآ  مزال  راگدرک  رب  دهد  لطاب  یتبـسن  وا  هک  ره  هن  یبن  دش  وا  زا  دصقم 
راکتفا  تسه  ترگ  شریرقت  تسین  ناسکان  لعف  ز 

هحفص 35] ]
رادم دشاب  ار  قدص  يزیچ  درک  اعدا  سک  ره  هک  مزال  دوش  مه  رارطـضا  دمآ  تمکح  فالخ  رب  وگ  تفگیب و  ضرغ  ضقن  دـش  هنرو 

ناتسرپتب راهن  نوچ  نشور  تسا  نیدض  عمج  [ . 32  ] ذوفن رب  شیاعدا  دانتـسا  راگزور  رد  ثبع  ددرگیم  ثعب  یبن  ماحفا  زین  دیآ  مزال 
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رب ام  سپ  میلـست  دوش  رو  راکـش  دش  دیاب  داقنم  رهب  سب  لیلد  دـشاب  را  یعمج  دایقنا  رازه  ردـنا  رازه  نانیا  رتشیب ز  ذوفن  کش  یب  دوب  ار 
دش هکنآ  يرکسع  نب  ۀجح  ناوریپ  راختفا  دنیامن  یناملسم  رب  نامز  نیا  ناملـسم  نویلیم  دص  راهچ  رادیاپ  ددرگ  لصا  نیز  ام  لوق  میقح 

راظتنا  مشچ  دنراد  یگلمج  وا  هار  ردنا  هک  دشاب  اهنرق  رایرهش  هللا  يوس  ام  رب 
هحفص 36] ]

فیلکت تسیچ  هنایم  رد  رابطصا  ندومن  دیاب  سپ  تسین  ذوفن  ای  تماقتسا  رما  لوا  راسکنا ز  دبای  هنرو  دمآ  مزال  اعدا  اب  دنتـسم  ار  یعدم 
لعف لوق و  لایخ و  رد  بذـبذت  زج  رادـم  ار  تماقتـساره  دوش  ات  میقتـسم  ییأر  دوب  یک  ار  ود  نیا  رایتخا  دزاس  درم  ار  یبهذـم  مادـک  و 

زک يربمغیپ  نآ  زا  تسا  رازیب  لقع  راعـش  دمآ  ارچ  شبذک  هعدخ و  تساور  هچ  زا  هیقت  سپ  ربمیپ  رگ  راتتـسا  راهج و  ردـنا  دـیدن  سک 
زج مادک  دشاب  رو  تسین  تعیرش  مه  راوتـسا  عرـش  ار  لاثما  و  [ 33  ] عنقم تسه  هنرو  دـشابن  جـتنم  دوب  رو  راع  گـنن و  ار  وا  تسین  هیقت 

[ . 34  ] رابدور نادحلم  اب  دوب  قح  مارح  لیلحت  تسه  تعیرش  رگ  رادهدنخ  دشاب  هک  یتافارخ 
هحفص 37] ]

رد ار  يوروش  رما  تسین  ناهج  رد  تعیرـش  سیـسأت  خـسن و  رارق  نیا  زا  اـهب  رب  تجاـح  هچ  سپ  مکح  تسا  ضیوفت  لدـعلا  تیب  هب  رو 
اب راوخ  دودرم  نآ  تسا  هدرک  نایب  زک  دـنچ  رما  سدـقمان  باتک  رد  راوهراچیب  نینچ  اـتفگ  مرجـال  زجعب  نوچ  نیناوق  عضو  زا  دوب  راـطق 

ادگ رب  دـشاب  هکلب  راذـگاو  دـش  اینغا  رب  انز  سپ  يدـب  يدـقن  انز  تازاجم  رو  راصتبا  لها  رب  دزن  فلاخم  دـش  همه  نطاب  رهاظ و  لوسر 
هنوگ ره  انز  نوچ  راب  ریز  اعبط  مکح  نیز  دوریم  نز  درم و  زا  تسرپتوهـش  دـش  هک  ره  راعتـسم  یلاـم  تسین  ار  وا  هکناز  رما  ضیوفت 
لوا بش  دوبن  رگ  رکب  راگزور  رورم  ردـنا  انز  رب  تسا  يرتخد  اج  ره  خاتـسگ  دوش  اـت  راـیتخا  درادـن  ار  دوخ  نز  سک  دـش  زیوجت  دـش 

راکبان  نآ  وفع  درک  ار  وا  مکح  سورع 
هحفص 38] ]

تمکح نیا  مکح و  نیا  زا  هب  هب  ین  بوچ و  یتشم  رهب  زا  سفن  لتق  راـن  هب  ار  یتیب  دـینازوسب  هک  یـسک  ندـنازوس  تشگ  بجاو  هچ  زا 
رارق نیز  ود  ره  دنزیکاپ  كاپ و  قرف  هچ  دراد  اهب  اب  گس  هلضف  رامـش  زور  ات  تسا  ایـشا  زا  هچنآ  دومن  رگ  تراهط  رحب  رد  سمغ  رادم 

هچ زا  سپ  نینچ  رو  رارف  دزاس  درخ  وا  باکترا  مس ز  لوب  اقافتا  دشاب  زین  راکزیهرپ  ناز  زیهرپ  دـنک  ان  ارچ  گس  غول  دـش و  يرـسم  مس 
زا اهنت  عنم  راع  بیع و  دشابن  رخآ  تسا  یلیم  تسین  بیع  دیامن  را  مکح  نیا  ضقن  راذگنوناق  نیا  رهاط  صوصخ  رد  درک  هدجس  مکح 
زا مرـش  ماکحا و  عراش  راهج  رد  ار  وا  رـس  میوگن  نم  درک  هچ  زا  هطاول  مکح  زا  مرـش  راهم  هتـسسگب  مرـشیب  نیا  هدرک  ردـپ  نز  حاـکن 

راب  دروآ  درک  روک و  دیاب  هچ  زا  مولع و  لیصحت  عونمم  دش  هچ  زا  رامش  رد  اناد  دزن  ضقانت  زج  تسین  مکح 
هحفص 39] ]

راختفا شسیلگنا  زا  يرس  رب  [ . 36  ] دوبن يدوبیم  سابع  یلو  رگ  راب  دنکفا  اهلاس  سرادم  رد  [ . 35  ] يور هچ  زا  یقوش  عونمم  دوب  رو 
ناسنیا يرآ  راوگان  عضو  نوگانوگ و  گنر  لیح  عاونا  اهبلقت و  نیا  و  یتشم ... نیا  زاس و  نید  نیا  يوس  دیرگنب  رخآ  راصبالا  یلوا  ای 

هب تمـصع  دوب  رو  راهچ  نیز  هجیتن  دوبن  ررـض  زج  درم  فاصنا  اب  شیپ  ردنا  يراب  راکتبا  دش  یبنجا  تسدـب  هک  فیثک  عرـش  نآ  دـشاب 
ران  لها  دناوخ  ارچ  ار  نادیرم  زج  امنهر  وا  يدب  لک  حلص  هب  رو  راذتعا  قیرط  ار  ناطیش  تسه  ءاشی  ام  لعف 

هحفص 40] ]
نیز رابغ  شبلق  رب  تسین  را  تخس  عنم  درک  هچ  زا  تاقالم  ار  اناد  درم  راقن  نیو  دشاب  هچ  زا  تاودع  نیا  ملع  لها  اصوصخ  ناناملـسم  اب 
سک دنیوگ  ياهراپ  راکتفا  لها  دنریگیم  هدروخ  نم  هب  اهفرخزم  حرش  مه  درگ  راسمرش  ددرگ  ریرحت  دنک  رگ  ملق  اهیئاهب  نیا  اهب و 

رهق درک  ارادـم  سب  راـگزور  ردـنا  يو  نادـیرم  زا  دـیدن  رترخ  سک  هک  میوگ  یمه  نم  راوس  يو  نوـچ  ینزهر  دنمـس  رب  دـیدن  زگره 
ینامدرم حیـضف  موق  نیا  یئاوسر  رهب  رات  دوپ و  شیانف  داب  رب  داد  لغد  موق  نیا  دنتـشر  ار  هچ  ره  راک  تشذگب  نتـشیوخ  دح  ات ز  يدزیا 
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مه ام  هب  ار  دوخ  يزاب  دومن  نود  خرچ  هک  دـیآ  متلجخ  راگدرورپ  اب  داب  کـی  ره  رجا  ازج  ار  ناـشیا  مالـسا  زا  داـب  راـنک  ره  زا  دـیزگرب 
رامش  زور  ات  هدنخ  يارب  زا  درم و  مرشیب  نینچ  جیورت  رهب  راذگرب 

هحفص 41] ]
نادان یکدرم  راوس  تلذ  یناداـن و  رخ  رب  اـهب  نید  وریپ  یئاـهبیب  راـم  تشگ  هتفر  هتفر  اـت  یکمرک  [ . 37  ] ناگیاپلگ زا  درک  ار  ياهلـضف 

یک لضف  رامـش  شچوپ  تحلـصم  يور  ای ز  لهج  یخرب ز  رگ  دـندناوخ  شلـضاف  رانک  رب  شدارم  نوچ  لیاضف  زا  شیوخ  ماـن  سکعب 
راطق  رد  ار  وا  هک  ره  اهب و  زج  تسیک  لوضفم  رگد  سپ  نیا  را  لضاف  راگن  گنر و  یلطاب  ندومن  ای  نتفاب  ترابع  دشاب 

هحفص 42] ]
ناگرزب زا  رابتعا  لها  دنیوگ  شلـضاف  روهرهب  دمآ  ملع  ره  زا  هکنآ  راچد  دوخ  ندومن  لکـشم  ره  هب  هن  موق  تالاکـشا  لح  دـشاب  لضف 

بآ و راتتـسا  رد  دـش  سحن  دوجو  نیز  ناـشن  ماـن و  نیا  رخف و  نیاـک  فسا  او  راهتـشا  دیـشروخ  وچ  یتقو  یتشاد  ناـهج  درگ  اـم  رهش 
نیا فرط  زاب  نیگنـس  تسه  لامک  لها  زک  شاب  شوخ  ایفاص  راع  تسا و  گـنن  نطو  نیا  زا  ارم  رم  دـیرورپ  سک  نینچ  نیاـک  یکاـخ 
خرچ راختفا  درآ  شناد  مدوجو  رب  رنه  لضف و  تیاغ  زک  منم  نیا  رایـشوه  درم  بلق  ددرگ  هدـنز  ممد  زک  سب  منم  سک  دـشابن  رگ  راید 

نم لوق  راشتنا  نم  زا  دـبای  لطاب  در  تفرعم  شوه و  يور  زک  مسب  نیا  راـگزور  رورم  رد  مک  سب  هدـید  ملع  رحب  رد  یـصئاغ  نم  نوچ 
راب  چیه  دیاشن  یفاص  يا  وت  زا  تسا  مزال  یهاگ  هچ  رگ  یئاتسدوخ  رازهلال  زا  تدیاک  یمیسن  نوچ  تسا  نم  لاح  دهاش  دوخ 

هحفص 43] ]
دـشاب بجع  نیا  راصتخا  اب  ياهتکن  میوگ  زاب  نخـس  مزاسیم  هاتوک  ضرغلا  راطق  مه  شناد  لها  اب  يوش  ات  یتسیچ  یتسیک و  اجک و  وت 

مسق هس  رب  نمـشد  تفگ  رامـش  ردنا  نیملـسم  زا  ار  شیوخ  نلع  ورـس  رد  دنرآ  یهگناو  رای  دنتـسه  ایخرب  تلاهج  زا  نادحلم  نیا  اب  هک 
لقع مکح  لقن و  صن  دافم  رب  رادتسود  ودع  دشاب  یمیس  تسا  نمـشد  بحم  ناشیز  یمیود  راگدرک  یلو  ردفـص  ردیح  رـسپ  يا  تسا 
هشیپ نکم  دب  هاوخم و  دب  وگم و  دب  راگتسر  یتیگ  هب  یشاب  را  یهاوخ  هورگ  نیز  يربت  یفاص  تدیاب  رادم  ار  نامیا  تشک  هللا  یف  ضغب 

اجک رد  تسین  مان  وت  نم و  زک  دیآ  يزور  راز  راوخ و  ملاع  ود  رد  يدرگن  ات  هنم  فک  زا  رز  لیصحت  یب  نید  رادیاپ  دنام  هک  یکین  نک 
راوس  رخآ  دوشیم  دوخ  رخ  رب  دب  کین و  زا  ناهج  رد  ینیب  هک  ره  راپ  دوب  ام  اب  هکنآ  دش 

هحفص 44] ]
یپ زا  راگنرز  رصق  وت  زا  دنام  هک  هب  میقتسم  طارـص  رب  ینامب  رگ  راکزیهرپ  دش  هکنآ  یجان  تسیک  نورب  دش  هر  زا  هکنآ  کلاه  تسیک 

كاخ نم  دـننام  درخ  يا  راودـیما  يهدـید  غورف  يا  نامز  بحاـص  يدـهم  نید  هش  يا  راوهاـش  ياـهرد  میاد  زیر  عبط  قح ز  یلو  حدـم 
یتـمه اـهاش  تسد  زا  نید  تفر  راـچ  تشه و  نیرخآ  مظعا  مسا  ناـمز  ثوغ  يا  رـصع  یلو  يا  رارقرب  ملاـع  ود  ره  تدوج  يا ز  ترد 

هب سر  سردایرف  سک  وت  زج  ار  ام  تسین  راکف  دش  تقارف  ردنا  ام  ناج  مامت  دـش  تراظتنا  رد  ام  ربص  رآرب  یتسد  نیتسآ  ز  رخآ ، یتسد 
رهب نک  زور  ماش  تشگ  تیور  رجه  رد  اهزور  رامـش  رد  دیآ  هچنآ  وت  یخرب  دوجو  ملاع  رد  هچنآ  تیادف  يا  رای  هراچیب  ره  هب  يا  دایرف 

راظتنا  دح  زا  بات و  رگید  تفر  یک  هب  ات  رد  رب  دیما  هدید  رات  ماش  نیا  ادخ 
هحفص 45] ]

یب ایفاص  راذگ  نادیم  رد  ياپ  اقح  لدع  داد  لدع و  زا  ینک  رپ  ار  ناهج  ات  راشف  جنر و  رد  دنتسه  نیملسم  ناهج  راطقا  هتشگ  رپ  متـس  زا 
راوتسا یعرد  شوپ  لکوت  زا  قح و  فرح  وگرب  فوخ 

یقرواپ

ق. .ـ 1377 ه تلحر : خیرات  ق /  .ـ 1278 ه تدالو : خیرات  [ 1]
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نامز زا  کـی  ره  رد  راوگرزب  نآ  تاـیآ  تازجعم و  هکلب  جراـخ  رتاوت  دـح  زا  ترـضح  نآ  زا  يهلوقنم  تاداـع  قراوخ  تازجعم و  [ 2]
بتک هب  هعجارم  رـصتخم  هک  یـسک  يارب  تسا و  ملـسم  تباث و  يونعم  رتاوت  هب  يربکو  يرغـص  تبیغ  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  ترـضح 

. دنام دهاوخن  یقاب  دیدرت  ياج  دیامن  خیراوت  ثیداحا و 
ضرعتم نینچمه  دنراد و  تسا  مالسلاهیلع  يرکسع  نیسح  ماما  دنزرف  هکنیا  بانج و  نآ  نییعت  رب  تلالد  هک  ربتعم  رابخا  صوصن و  [ 3]

رایسب هدش  تیاور  کی  ره  نیرهاط  همئا  ربمغیپ و  تارضح  زا  دنشابیم و  ترضح  نآ  روهظ  مئالع  ینالوط و  تبیغ  تایصوصخ و  ریاس 
. تسا رتاوت  زا  رتالاب  بتارم  هب  و 

تسب ارتفا  ترضح  نآ  رب  دومن و  ار  نامز  ماما  هصاخ  تباین  ماقم  ياعدا  هک  تسا  یسک  لوا  تسا و  دمحموبا  وا  هینک  نسح و  وا  مان  [ 4]
. دندرک يریگهرانک  وا  زا  نایعیش  دش و  رداص  وا  زا  تئارب  نعل و  رب  عیفر  عیقوت  و 

یلع ماما  فرط  زا  نم  هک  دش  یعدم  سپ  دومن . ار  نامثع  نب  دـمحم  ماقم  تلاکو و  تباین و  ياعدا  تسا و  ریـصن  نب  دـمحم  وا  مان  [ 5]
وا زا  تفگیم و  لالح  رهاوخ  ردام و  اب  یتح  ار  هعینـش  لامعا  باکترا  دوب و  خـسانت  هب  لـئاق  مربمغیپ و  تسا  ادـخ  هک  مالـسلاهیلع  یقن 

. تسا تکازن  فالخ  شرکذ  هک  هدش  لقن  هحیبق  لامعا  یضعب  یئاهب  کلسم  ياسؤر  نیمه  دننام 
رودص فرش  حور  نب  نیـسح  تسد  هب  وا  در  رد  عیفر  عیقوت  دوب و  تلاکو  باب  رد  نامثع  نب  دمحم  یعدم  لاله و  نب  دمحا  شمان  [ 6]

. تفای
شفرح نالطب  هرخالاب  تسا . لصفم  وا  هحیبق  هدیدنسپان و  ياهراک  هبیجع و  هلطاب  دیاقع  لاح و  حرش  تسا . یلع  نب  دمحم  شمـسا  [ 7]

لالب و نب  دمحم  جالح و  دننام  يرگید  صاخشا  مه  اهنیا  زا  ریغ  تشگ و  هتشک  يرجه  هس  تسیب و  دصیـس و  لاس  رد  رهاظ و  همه  رب 
. دندرک اعدا  يربک  تبیغ  نامز  رد  مه  يرایسب  يرغص و  تبیغ  نامز  رد  هریغ 

ترضح تباین  تیباب و  ياعدا  سپـس  درک . تیرکذ  ياعدا  هنس 1260  هک  تسا  زازب  ياضر  دیس  رـسپ  يزاریـش  دمحم  یلع  دوصقم  [ 8]
يربمغیپ ياعدا  نآ  زا  سپ  درک . یفرعم  دوعوم  حلصم  نامز و  ماما  ار  دوخ  هدش و  ادیپ  وا  رد  تیودهم  يهیعاد  ادعب  دومن . ار  رـصع  ماما 
تازاجم هب  لاس  نامه  رد  داتسرف و  هاش  نیدلارصان  دزن  ار  دوخ  همان  هبوت  و  درک ، هبوت  هدش  رکنم  ار  دوخ  يواعد  مامت  رد 1266  دومن و 

هک یتقو  رد  باـتفآ  شباـت  رثا  رب  هک  دناهتـسناد  وا  غاـمد  طـبخ  هب  عجار  ار  وا  يواـعد  فـالتخا  نیا  یـضعب  دـش . مادـعا  هدیـسر و  دوخ 
. دیدرگ طبخم  دیامن  سمش  ریخست  تساوخیم 

عالطا لها  هک  یلاح  رد  هدش  هدروآ  وجه  تمذم و  ناونع  هب  طقف  تسا  راعـشا  نیا  رد  هک  یتاملک  ضعب  دـننک  نامگ  یـضعب  دـیاش  [ 9]
هفیاط نیا  زا  علطم  نامدرم  خیرات و  هچنآ  هب  تبسن  عقاو و  نایب  دوشیم  هداد  تبسن  هفیاط  نیا  هب  هک  یبلاطم  تاملک و  نیا  همه  دننادیم 
ظفل اب  دیاب  راچان  دنک  یفرعم  فاصوا  نیا  هب  ار  یشکمدآ  ای  شکوقاچ  ای  يدزد  دهاوخب  هک  یـسک  تسا . رـصتخم  رایـسب  دناهدرک  لقن 

. ] دناسانشب ار  وا  شکمدآ  دزد و 
دمحم یلع  دیـس  دـش و  لیکـشت  ءاملع  روضح  اـب  زیربت  رد  وا  يدـهعیلو  ناـمز  هاـش  نیدلارـصان  روضح  رد  هک  یفورعم  سلجم  رد  [ 10]

نمآ نم  لوا  : » ياهتفگ وت  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دـماین  نوریب  دـنادیم  یبتکم  درگاش  ره  هک  یناسآ  یلیخ  لئاسم  باوج  هدـهع  زا  يزاریش 
ار یئوگهوای  تشاد  تیباب  ياعدا  هک  یـسک  دینک  هظحالم  تسا . نم  زا  یلب  داد : باوج  تسا ؟ وت  زا  ترابع  نیا  یلع .» دمحم و  رون  یب 

دوشیمن رفن  کی  هک  دمهفن  درامشب و  رتالاب  ار  شیوخ  دنادیم ؛ شبئان  ای  ملع و  باب  ار  دوخ  هک  یماما  نامه  زا  هک  دناسریم  یئاج  هب 
. عوبتم مه  دشاب و  عبات  مه  رگید  صخش  هب  تبسن 

درک و هبانا  هبوت و  راهظا  تفر ؛ لیکو  دجسم  هب  دندز و  وا  ياپ  رب  رایسب  بوچ  یشابنا  دوجا  ناخ  نیسح  تموکح  رد  هکنیا  زا  سپ  [ 11]
ای دوخ  تسایس  هب  وا  دندرب . ناهفصا  هب  ار  وا  یجرگ  هلودلادمتعم  ناراوس  ات  دوب  سبح  رد  هام  شش  بیرق  دیسوب . ار  بارتوبا  خیـش  ياپ 

افـصلاۀضور خـیراتب   ) دومن یفخم  ار  وا  دـندوب ، يرگیباب  سـسؤم  یـسور  یکروفلا  دزاینک  هتـشون  قباطم  هک  هیـسور  تلود  رمالابسح 
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(. دوش هعجارم 
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  اهباتک  زا  يرایسب  رد  انیع  شاهمانهبوت  [ 12]

ناسنا هک  تسا  نایب  رد  دنکیمن  هوفت  نآ  هب  رعاشملا  میقتـسم  صخـش  چیه  هک  طلغ  ردـنا  طلغ  يانعمیب  نانخـس  لیطابا و  ردـقنآ  [ 13]
ار نآ  یئاوسر  میب  زا  زونه  دناهدرک  نآ  رد  اهیئاهب  هک  یلیدعت  حرج و  همه  نیا  اب  دسیونب ، ار  کی  مادک  هنومن  يارب  هک  دوشیم  ریحتم 

لک هب  تنما  يذـلا  هللا  الا  هلا  نولوقیل ال  لـک  لـق   ) دـش هتـشون  هرقف  دـنچ  نیا  ناگدـنناوخ  عـالطا  يارب  دناهتـشاذگن . مومع  سرتسد  رد 
زارط زرط  زا  رطاب  تایدـمحلا  تایتاذ  رهظ  دـق  يذـلا  هللادـمحلا  نیبتاعنلا -  لک  هب  تنما  يذـلا  هللا  الا  هلا  نولوقیل ال  لـک  لـق  نییفاـصولا 

(. انامظع انالومج  انالمج  انایحب  ایهب  اعفر  المک  اللج  هتیقارش  قارش  قراوش  قارشاب  تاینوکلا  قرشا  هتینازرط و 
(. یئاوسر تلاجخ و  یهز   ) دوش رتسب  مه  هناگیب  اب  شنز  دوشیمن  دنزرف  یسک  زا  رگا  هک  تسا  نآ  شنیناوق  زا  یکی  [ 14]

(202  ) دـجبا باـسح  هب  دـمحم  یلع  نم  مسا  تفگ : فورعم ، سلجم  رد  نآ  باوج  باـب و  دـمحم  یلع  لالدتـسا  هب  تسا  هراـشا  [ 15]
یلع دمحم  دمحم و  یلع  ره  سپ  دراد ، قفو  بر  اب  یلع  دـمحم  دـمحم و  یلع  ره  هک  داد  باوج  ءاملعلا  ماظن  دراد . قفو  بر  اب  تسا و 

تـسا لاس  رازه  هک  مسک  نآ  نم  تفگ : باوج  رد  تیباب ! هن  دینک  تیبوبر  ياعدا  دیاب  امـش  نیا  رب  هوالع  دیامنب و  ار  اعد  نیا  دـناوتیم 
. یصخش تفگ : یعون ؟ ای  یصخش  تفگ : ماظن  یلب . تفگ : دیرمالابحاص ؟ يدهم  امش  ینعی  تفگ : ماظن  دیشکیم . ار  وا  روهظ  راظتنا 
رد تسا . رگید  زیچ  تردامو  ردپ  مان  دـمحم و  یلع  وت  مان  سجرن و  وا  ردام  مان  نسحلا و  نب  دـمحم  وا  كرابم  مان  هک  داد  باوج  ماظن 

نوریب دوب  هداس  لهـس و  رایـسب  هک  تالاوئـس  زا  کی  چیه  باوج  هدهع  زا  وا  دندرک و  ناحتما  ار  باب  دمحم  یلع  هک  دوب  سلجم  نیمه 
ياعدا خیرات  اب  تسا  ظفاح  رعش  رد  هک  رغاس  ظفل  قفو  ای  بر  اب  دمحمیلع  قیبطت  رگا  هک  تسا  نیا  ضرغ  يراب  دش . زاب  شتشم  هدماین 

لثم مه  تلالـض  هدش  رکذ  هچنانچ  سپ  دهد ، هئارا  تاقیبطت  هنوگ  نیا  زا  اهدص  دنک و  یئاوعد  دناوتیم  سک  همه  سپ  دـشاب ؛ لیلد  وا 
هک سابع  دـب و  گرگ  اب  نینچمه  اهبیب و  روک  اب  تسا  قباطم  ءاهب  یلعنیـسح  و  ( 1261  ) تسا دمحم  یلع  روهظ  خـیرات  اب  قباطم  رغاس 

. تسا دیلپ  ناطیش  اب  قباطم  یقوش  ساوسو و  اب  قباطم  تسا  يدنفا  سابع  دوصقم 
. درمشیم باب  دمحم  یلع  نیشناج  ار  دوخ  هک  تسا  ءاهب  گرزب  ردارب  لزا  حبص  ییحی  ازریم  [ 16]

. داد اهب  بقل  وا  هب  نیعلاةرق  هک  تسا  يرون  یلعنیسح  دوصقم  [ 17]
ار شیاوعد  دیاب  هزجعم  لیلد و  يهبلاطمیب  دوشیم و  رهاظ  دعب -  لاسکی  رازه و  ود  ثاغتسم -  ددعب  هللا  هرهظی  نم  دوب  هتفگ  باب  [ 18]
يدنه و يرهوگ  دیس  رورـشلاوباپ و  ینکم  ناید و  هب  بقلم  هللادسا  ازریم  ینالیم و  نیـسح  دننام  ياهدع  تسد  هب  تهج  نیا  زا  تفریذپ .
؛» دیآیم دـعب  لاس  رهظی  نم   » هک دوخ  يهتفگ  فالخ  رب  هتـشذگن  یلاس  دـنچ  زونه  داتفا و  هناهب  ءاهب ، یلعنیـسح  هلمج  زا  رگید  یـضعب 

. دناوخ رهظی  نم  ار  دوخ 
یلا میکحلا  زیزعلا  هللا  نم  تشون : دوخ  حاولا  زا  یکی  رد  درک و  یفرعم  یئادخ  هب  مه  ار  دوخ  رسپ  هکلب  دناوخ  ادخ  ار  دوخ  اهنت  هن  [ 19]

. بوبحملا زیزعلا  هللا  یلا  مویقلا  نمیهملا  هللادنع  نم  باتک  اذه  تشون : لزا  هب  هک  دومن  دیلقت  باب  زا  تهج  نیا  رد  و  دیمحلا ، زیزعلا  هللا 
زا ناشزامن  شیپ  هب  رضاح و  ناینس  هعمج  زامن  رد  هتفه  همه  درکیم و  راهظا  ننست  تفگیم و  هعیـش  تنـس  لها  دمآ  شوخ  يارب  [ 20]

. درکیم ادتقا  هلیح  بلقت و  يور 
. دناوخ يرماس  هلاسوگ  قیدنز و  ار  وا  ادعب  اما  رامشب ، دوخ  هناخ  رد  یسگم  نوچ  ارم  هک : دسیونیم  لزا  هب  يذغاک  نمض  رد  اهب  [ 21]

هروس ریسفت  رد  مه  باب  دمحم  یلع  دیس  دوخ  یتح  هدومن ، فارتعا  بلاطم  نیا  هب  شدئارف  لوا  رد  مه  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  [ 22]
صوصخ رد  هک  يرابخا  تایآ و  تسا و  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  هک  نامز  ماما  ترـضح  صیاصخ  زا  يرایـسب  هب  تحارـص  هب  رثوک 

هب هدرب و  ماـن  مـهدزاود  ماـما  اـت  ریما  ترـضح  زا  ار  هـمئا  هدرک و  فارتـعا  ترـضح ؛ نآ  تازجعم  لاـح و  حرـشو  هدیـسر  راوـگرزب  نآ 
ابیرقت شدوخ  يارب  و  تسا . نشور  زور  طـسو  رد  باـتفآ  دـننام  وا  رما  دـیوگیم ؛ هدومن و  راوگرزب  نآ  كراـبم  دوج  هب  رارقا  تحارص 
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زا یـضعب  بناـجا و  کـیرحت  غاـمد و  طـبخ  ضرم  تدـش  رثا  رد  ادـعب  یهتنم  دـیامنب . دـنراد  هیخیـش  هک  ار  یئاوعد  ناـمه  هتـساوخیم 
زاب يرگید  ناکد  يرهوگ  نسح  ناخ و  میرک  جاح  ناکد  لباقم  دنتساوخیم  هک  هریغ  هیورشب و  نیـسح  الم  دننام  مظاک  دیـس  نادرگاش 

. دومن رتالاب  يواعد  دننک 
رخآ مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  نییبنلا ) متاخ  هللا و  لوسر  نکل  و   ) هیآ زا  دارم  تغل  لها  نیرسفم و  قافتا  هب  هک  نآ  بلطم  هصالخ  [ 23]

تئارق هب  ای  ات  حـتف  هب  مصاع ، تئارق  هب  متاخ  هکنآ  هچ  تسا . هتفگن  نیا  زا  ریغ  یـسک  نونک  ات  هیآ  لوزن  ناـمز  زا  تسا و  ناربمغیپ  همه 
نییبنلا متاخ  سپ  تسا . نایاپ  رخآ و  متاخ  ینعم  هک  نآ  يارب  حتف ، هب  اما  تسا و  حـضاو  هک  رـسک  هب  اما  دوش  تئارق  رـسک  هب  ءارق ، ریاس 

هب ازاجم  رهم  رد  متاخ  لامعتسا  الوا  اریز  تفرگ . تنیز  ار  متاخ  زا  دارم  دوشیمن  تفای و  همتاخ  ناربمغیپ  نداتسرف  وا  هب  هک  یـسک  ینعی 
يانعم اب  هک  تسا  یتبسانم  هب  دشاب  شبحاص  مان  شنیگن  شقن  هک  يرتشگنا  رب  نآ  قالطا  تسا و  تالـسارم  رخآ  رد  نآ  عوقو  تبـسانم 

مود يزاجم  ینعم  اـب  هک  تسا  یتهابـش  تبـسانم  هب  ازاـجم  يرتشگنا  ره  رب  شقـالطا  تسا و  نآ  نیگن  ندوب  رهم  هک : دراد  لوا  يزاـجم 
راهچ مینک  تنیز  هدارا  تسا  تنیز  رتشگنا  هکنآ  تبـسانم  هب  نآ  زا  میئوگب و  ار  متاـخ  رگا  و  دـش . مزـال  زاـجم  هس  اـجنیا  اـت  سپ  دراد .
زوجت تحـص  رد  كالم  هدمع  هک  میلـس  قوذ  عبط و  زاجم  هنوگ  نیا  زا  ایناث  و  دنهدیمن . هزاجا  ار  نآ  تایبدا  ءاملع  هک  دیآ  مزال  زاجم 

ارچ دشاب ، زیاج  یئوگزاجم  نیا  اضرف  اعبار  و  دشاب . هدرک  لامعتـسا  نینچ  نیا  برع  زا  يدحا  هک  درادـن  هقباس  اثلاث  و  تسا . رفنتم  تسا 
. دومن رظن  فرص  یقیقح  ینعم  زا  یفراص  هنیرق و  نودب  دیاب 

باوخ رخآ  ینعی  نییبنلا  متاخ  سپ  هدـننیب . باوخ  ینعی  يربع  تغل  رد  یبن  دـنیوگیم  هک  رگید  ياـنبمیب  يههبـش  هب  تسا  هراـشا  [ 24]
هب یطبر  هچ  يربع  تغل  ایناث : تسا و  نیا  یبن  ینعم  يربع  تغل  رد  یک  الوا : دوشیم . ینابـصع  تافرخزم  نیا  زا  ناسنا  اعقاو  ناگدـننیب .
رب تغل  لها  اهبرع و  ماـمت  دـشاب . هتـشاد  ینعم  کـی  رگید  تغل  ره  ینیچ و  اـی  یکرت  تغل  هب  یبن  تسا  نکمم  ـالا  دراد و  یبرع  تغل 

. دنراد قافتا  یهاو  فرح  نیا  فالخ 
(. 84 نارمع ، لآ   ) نیرساخلا نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  و  [ 25]

«. يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوره  ۀلزنمب  ینم  تنا  : » دومرف نینمؤملاریما  هب  ربمغیپ  هک  فورعم  ملسم  ثیدح  هب  تسا  هراشا  [ 26]
يداهتیو هنامز  یف  یئایلوا  لدـتف   ) دـیامرفیم هک  همطاف  ترـضح  حول  ربخ  لیذ  هب  ناـقیا  رد  باـب  تیناـقح  تاـبثا  يارب  یلعنیـسح  [ 27]

ادخ ناتسود  هتفگ  هدومیپ و  ار  ماوع  بیرف  هطلاغم و  هار  هتسج و  تیبثت  نوقرحی ) نولتقیف و  ملیدلا  كرتلا و  سؤر  يداهتی  امک  مهـسوئر 
نب ۀـجح  ترـضح  ات  رـشع  اـنثا  همئا  همه  تماـما  هب  تسا  حیرـص  هک  ار  ربخ  یقاـب  دنتـشک و  هریغ  ناـجنز و  یـسربط و  خیـش  هعلق  رد  ار 

زا لبق  ثیدـح  لیذ  رد  دـیوش . علطم  شباتک  رد  اهیئاهب  سیئر  يراک  هطلغم  زا  اـت  دـینک  عوجر  ثیدـح  نیا  هب  تسا . هتخادـنا  نسحلا ،
ۀجح ترـضح  ردـپ  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  ترـضح  تماـما  هـب  حیرـصت  زا  سپ  روکذـم  هرقف 

هک يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  هب  ار  تماما  میناـسریم  لاـمک  هب  ینعی و  نیملاـعلل » ۀـمحر  هنباـب م ح م د  کـلاذ  لـمکا  و  : » دـیامرفیم
. تسا تمحر  ملاع  لها  يارب  زا  تسا و  دمحم  شمسا 

ریـسفت رد  هکنانچ  رهاظب  نودعت ) امم  ۀنـس  فلا  هرادـقم  ناک  موی  یف  هیلا  جرعی  مث  ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم  رمالاربدـی   ) هفیرـش هیآ  [ 28]
نآ ریـس  و  دوشیم ، لازنا  نیمز  يوسب  کلم  طسوت  هب  دـیامرفیم  ردـقم  ادـخ  هک  نآ  وحن  قزر و  قلخ و  رما  هکنیارب  دراد  تلـالد  تسا 

مولعم دوصقم  هیآ  نیا  رد  دشکیم . لوط  لاس  رازه  دنک  ریـس  دنهاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  يرادـقم  رد  دوخ  ماقم  هب  شجورع  کلم و 
هنوگچ و  تسا . تعیرش  نید و  رما ، زا  دارم  تهج  هچ  هب  دراد و  نانیا  ياعدا  اب  یتبسانم  هچ  لاح  ره  هب  تسا . تاهباشتم  زا  هیآ  تسین و 
مالسا نید  ادتبا  دوش  قباطم  يزاریـش  دمحم  یلع  ياوعد  خیرات  اب  هکنآ  يارب  هدش ، فلتخم  نایدا  ءاقب  تدم  ارچ  و  دنکیم . جورع  نید 

قرف دعب )  ) و یف )  ) نایم ارچ  هتـشذگ  اهنیا  زا  مینک . باسح  تثعب  زا  دـعب  لاس  ترجه و 274  زا  دعب  لاس  کی  تصـش و  تسیود و  ار 
. دنکیم ینعم  موی  دعب  ار  موی  یف  هملک  دراذگیمن و 
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دمحم یلع  ازریم  روهظ  اـب  قباـطم  دوشیم و  يرامـشب 1267  ار  ملا »  » ات باتکلا » کـلاذ  ملا   » زا نوچ  ربخ  نیا  ياـضتقم  هب  دـنیوگ  [ 29]
نیا میئوگیم  باوج  رد  دوش . تسرد  یهاوخب  لد  باسح  نیا  ات  تفگ  ترجه  زا  شیپ  لاـس  تفه  ار  خـیرات  أدـبم  دـیاب  اـما  ددرگیم .
دنس تسا . ملسم  یعطق و  رابخا  هنوگ  نیا  يرابتعایب  نید  عورف  رد  هژیو  هب  فیعض و  رایسب  تلالد  تهج  زا  مه  دنس و  ثیح  زا  مه  ربخ 

لوهجم لاس  يهلصاف 215  هب  ابیرقت  تسا -  رقاب  ترـضح  نامز  هک  دیبلیبا -  نامز  ات  یـشایع  نامز  زا  هکنآ  يارب  تسا  فیعـض  تیاور 
دناهدومن ربخ  نیا  رد  هک  یتاطلاغم  تلالد و  فعـض  اما  دنتـسین . مولعم  دنتـسه  دیبلابا  زا  ربخ  لقن  رد  یـشایع  هطـساو  هک  یناسک  هدوب و 

یلصفم حرش  هب  جاتحم  دناهدومن  ربخ  نیا  رد  هک  یتاطلاغم  تلالد و  فعض  اما  تسین . نآ  لحم  اجنیا  هک  تسا  یلصفم  حرـش  هب  جاتحم 
مه رـصم  یـسابعینب  ءاـفلخ  رگا  دـندوب و  رفن  تفه  یـس و  ساـبعینب  ءاـفلخ  میئوگیم  لاـمجا  روطب  تسین . نآ  لـحم  اـجنیا  هک  تسا 

ءادهشلادیس تماما  هن 142 و  دومن  مایق  هنس 132  رد  حافس  هدش . رکذ  رفن  ربخ 12  رد  هچنانچ  رفن . هن 12 دنوشیم ، رفن  دوش 54  همیمض 
خیرات ادتبا  ارچ  هتشذگ  اهنیا  زا  هن 71 . دوشیم  دشاب 74  مه  تثعب  خیرات ، أدبم  رگا  هن 71 و  هدوب  رد 61  شتداهـش  کی و  هاجنپ و  رد 

«. ارملا  » هن تسا  ارلا »  » هریغ راحب و  دوجوم  خسن  رد  هوالعب  دوش . قفاوم  دمحم  یلع  ازریم  ياعدا  اب  ات  دنریگیم  ترجه  زا  شیپ  لاس  ار 7 
ناسنا هک  تسا  دـساف  تیاور  نیا  هب  ناشدانتـسا  ردـق  نآ  دراد ؟ يزاریـش  دـمحم  یلع  ياوعد  اـب  یطاـبترا  هچ  میئوگیم 1267  هرخـالاب 
يدـهم هب  عجار  هک  هرتاوتم  هربـتعم و  تاـیاور  همه  نیا  لـباقم  رد  هک  تسا  روآتفگـش  یتـسار  و  دـسیونب ! ار  شمادـک  دوـشیم  ریحتم 

ای ربتعم و  خـیرات  کی  اب  هک  یحیحـص  دوصقم  هیجوت ، نارازه  زا  سپ  هک  ربخ  نیا  هب  دوش و  ادـیپ  یـسک  تسا ؛ مهدزاود  ماـما  دوعوم و 
. دوش ثبشتم  دیآیمن ، تسد  هب  نآ  زا  دشاب  قفاوم  ربتعم  ریغ 

رهظی نیتسلا  ۀنس  یف  لاقف  هروهظ  یف  يالوم  ای  فیکف  قداصلا  نع  لئس  لضفملا   » ثیدح یف  هتشون  ناقیا  رد  هکنیا  هب  تسا  هراشا  [ 30]
اههلیح اههقح و  روطچ  دناوخیم  ربمغیپ  ار  دوخ  هک  يرگیئاهب  ربهر  دـینیبب  دـنک . لالدتـسا  هتـساوخ  هطلاغم  نیا  اب  اهب  هرکذ » ولعی  هرما و 

« قداصلا نع  لئـس   » الوا اریز  تسا . یفاک  شیاهفرح  همه  نالطب  تابثا  يارب  یهاو  لالدتـسا  کی  نیمه  هدرب ؟ راـکب  ماوع  بیرف  يارب 
ۀهبـش یف  رهظی  لاـقف   » تسا نیا  تیاور  زا  هرقف  نـیا  تراـبع  راـحب  دـلج 13  رد  ایناث  و  قداصلا » لئـس  : » دوش هتـشون  دـیاب  تسا و  طـلغ 

. دسیونیم نیتسلا » ۀنس   » ار نیتسیل » ۀهبش  یف   » درم نیا  و  نیتسیل »
ار وا  نیتو  كاله و  ار  وا  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  داد ، تبسن  ادخ  هب  يزیچ  یسک  ره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  نیا  دنیوگیم  [ 31]
تسا و ترضح  نآ  توعد  قدص  ربمغیپ و  میلاعت  تیناقح  دیکأت  ماقم  رد  هیآ  نیا  لبق  هفیرش  تایآ  تداهش  هب  هکنآ  لاح  و  دیامن . عطق 

مدرم يوسب  ار  وا  هرهاـظ  تازجعم  اـب  هملـسم  هربـتعم  خـیراوت  راـبخا و  هینآرق و  هریثـک  تاـیآ  حیرـص  هب  ادـخ  هک  مرکا  ربـمغیپ  دوشیمن 
سک ره  هک  دشاب  نیا  دوصقم  هکنیا  هن  يوهلا .» نع  قطنی  ام  و   » دیوگ يزیچ  سفن  ياوه  دوخ و  شیپ  زا  ددنب و  ادخ  رب  یغورد  هداتسرف 

لـقع و مکح  فـالخ  فرح  نیا  اریز  دزاـسیم . شکـاله  دریگیم و  ار  شنهد  ادـخ  درک  توـبن  ماـقم  ياـعدا  غورد  هب  تفگ و  يزیچ 
ادخ هک  دنراد  تلالد  همه  هکنآ  يارب  دشابیم . تسا  هدش  لزان  مرکا  ربمغیپ  هتـشذگ و  ءایبنا  هب  عجار  هک  نآرق  رایـسب  تایآ  ترورض و 

: دیامرفیم باطخ  متاخ  ربمغیپ  هب  اذل  دزاسیم . راکـشآ  بذاک  زا  ار  قداص  لطاب و  زا  ار  قح  شناربمغیپ  تسد  هب  هزجعم  راهظا  هلیـسوب 
نآرقلا ال اذـه  لثمب  اوتءای  نأ  یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  : » دـیوگب دـیامرف و  نالعا  تسا  وا  تازجعم  زا  یکی  هک  ار  نآرق  زاـجعا 

هلدا حیرـص  هب  هک  تسا  یعیرـشت  عنم  یئادـخ ، عنم  يریگولج و  زا  دارم  رگا  نیا  رب  هوالع  اریهظ .» ضعبل  مهـضعب  ناک  ول  هلثمب و  نوتأـی 
. تسا تمکح  فالخ  ضرغ و  ضقن  كرت ، رب  رابجا  ءاجلا و  دـح  ات  يریگولج  تسا و  ینیوکت  عنم ، رگا  و  هدـیدرگ ، بیذـکت  تمرح ،

مزلتـسم هیآ ، نیااب  ربمغیپ  توبن  تابثا  نیا  رب  هوالع  دوشیم . وغل  ناربمغیپ  تثعب  دـشاب  ربج  ربانب  رگا  تسا و  راتخم  لعاف  ناـسنا  هک  ارچ 
. تسا رود 

هن هک  تسا  نیا  باوج  هصالخ  تعیرـش . ذوفن و  تماقتـسا ، اعدا ، تسا : تیناقح  لیلد  زیچ  راهچ  دـنیوگیم  هکنیا  زا  تسا  باوج  [ 32]
. تسا هدوب  دوجوم  یلعنیسح  دمحم و  یلع  رد  هن  تسا و  لیلد  زیچ  راهچ  نیا 
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. تسا طبض  خیراوت  رد  الصفم  شتالاح  [ 33]
درک و عمج  ار  مدرم  هنس 559  ناضمر  رد 17  درک و  داحلا  توعد  تسا . فورعم  مالـسلا  هرکذ  یلع  هب  هک  نسح  هللادبع  وبا  دننام  [ 34]

. دومن یهاشداپ  لاس  ود  تسیب و  هارمگ و  ار  رابدور  ناتسهق و  رثکا  هدش و  هتشادرب  فیلکت  هک  درک  مالعا  مدرم  هب  دراذگ و  دیع  زامن 
یقوش ار  شنیـشناج  يدـنفا  سابع  زا  دـعب  هک  یئاهیئاهب  لوق  هب  انب  شردـپ  تسا . يدـنفا  سابع  گرزب  رتخد  هیئایـض  رـسپ  یقوش  [ 35]

ربکا نصغ  هب  اهیئاهب  ناـیم  هک  يدـنفا  ساـبع  گرزب  ردارب  یلع  دـمحم  ازریم  عاـبتا  هتفگ  هب  اـنب  هدوب و  يداـه  ازریم  دـننادیم ؛ يدـنفا 
دروفـسکا و تاناحتما  رد  دنام و  زاب  لیـصحت  زا  هک  دوب  مرگرـس  یـشایع  هب  ردـق  نآ  وا  هدوب . يدـنفا  سابع  دوخ  شردـپ  تسا  فورعم 

. دش هزوفر  توریب 
دنـس مومع و  سرتسد  رد  هداد  يرـس  ناشن  بقل و  وا  هب  یـسیلگنا  یبمالا  هداد و  لیکـشت  يدـنفا  سابع  هک  ینـشج  سلجم  سکع  [ 36]

. تسا وا  حاضتفا 
هک ادتبا  نامه  زا  دـندومنیم  لقن  دناهتـشاد  ترـشاعم  وا  اب  هک  نیقثوم  زا  يرایـسب  هچنانچ  يو  تسا . یناگیاپلگ  لضفلاوبا  دوصقم  [ 37]

بحو جاجوعا  رـضاح ، رـصع  نادایـش  نازاسنید و  نیا  رما  تیوقت  رب  وا  یعاد  اهنت  هدوب و  تالابمیب  هدـیقعلا و  دـساف  دوب  ناگیاپلگ  رد 
نیا هب  ار  دوخ  یگدیقعیب  هدوب  ناهفصا  رد  هک  یعقوم  رد  اصوصخم  ررکمالا  هدوب و  هیناویح  دصاقم  لامعا  مکش و  ندرک  ریـس  هداج و 

راکـشآ وا  زا  بلطم  نیا  مه  رگید  عقاوم  رد  دوب و  هتـشاد  راـهظا  هریغ  ملع و  لـها  زا  ناـگیاپلگ  یلاـها  زا  رفن  نیدـنچ  هب  يدایـش  طاـسب 
رد هدوب  نارهت  مکاح  گنج و  ریزو  ازریم  نارماـک  هک  یناـمز  رد  يرمق  لاس 1300  رد  اهیباب  زا  هک  همان  قاطنتـسا  رد  هچنانچ  دـیدرگ .
هک دنامن  یفخم  تسا و  هدرک  مالعا  دساف  کلـسم  نیا  هب  ار  دوخ  یگدیقعیب  هتـشادرب و  راک  زا  هدرپ  هرابکی  يو  هدـمآ ، لمع  هب  هیمظن 

اهب و باب و  داتـسا  دـیاب  ار  وا  فاصوا  نیا  اب  یلب  هتـشادن . مه  یتامولعم  لامک و  تسا  اهیئاهب  نیب  رد  روهـشم  هچنآ  فالخ  رب  هیلاراشم 
. تفگ یقوش 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
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هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
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راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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