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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  يرباص  79دّمحم 

( یضاق  ) ماظن یضاق  80یفطصم 

ملاع باتناهج  دیشروخ  فصو  80رد 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  حدم  84رد 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  حدم  89رد 

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ای   ) هداز لیئاکیم  91ریما 

( رابت میرم  () هرهز  ) ینسحلاوبا 93میرم 

( شورس  ) یمظاک 94هتشرف 

قشع زبس  94هحول 

نیرت 96هموصعم 

وخ بنیز  هموصعم  ( یّقح  ) يدابآ ناتسب  یّقح  98میهاربا 

( مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تبقنم  ) ینارهت لدشوخ  99ناورداش 

یسدق هاگراب  ( رشان  ) وگقح 101رهچونم 

درک فرش  بسک  اضرلا  تخا  زا  مق  ( شورُد  ) شورُد هللا  103لضف 

( نشج ود  نراقت  ) یناکرس ینایدهم  106لالج 

( ارهز هفیلخ  ) يدنرز ینسحم  107یفطصم 

( مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  تعن  رد  هدیصق يا  ) یلگدیب یمیظع  109دّمحم 

( مق يوناب  رذن  ) زاریش یتاجن _  112هناورپ 

113يربکا

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  هب  113میدقت 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  هب  113میدقت 

( قشع ندیئور  ) مق سانشور _  114سجرن 

( مرح غرم  ) عراز 115همجن 

( مرح راوج  رد  ) ینوطالقس 116میرم 

( يراج ربص  ) مق نایدادادخ _  117میرم 

( یگراوآ ) یناغفا رجاهم  یکز _  118یلعناملس 
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( هموصعم یب  یب  ) ینارآ یکمن  118مثیم 

( روضح ضیف  ) نایلیلخ 119هفراع 

( مق ماِوق  ) ینارجاهم 121دّمحمدّیس 

( هاگن ریسفت  ) مق يدّمحم _  یلع  122هموصعم 

( ضیف همشچ  ) یناغفا رجاهم  ضایف _  123نیسحدّمحم 

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  ) ینیگچ 123دمحا 

نیوزق روپنایقت _  124امیش 

هنیئآ ینابرهم و  124يوناب 

وناب 125لزغ 

( تلاسر غاب  لُگ  ) ینارآ ناینیما  126نسح 

( ادیش  ) يرّفظم 127هدیعس 

( قح رون  علطم  ) لگدیب نارآ و  یئاجر _ ) ) ینارآ ییاجر  128دّمحم 

( ارهز زیزع  ) یناشاک ینیما _ )  ) ینیما 130هللارون 

ارهز 130زیزع 

مالسلااهیلع هموصعم  132هناتسآ 

نانمس ییافص _  135رفولین 

وت زبس  135مان 

تمارک 136يوناب 

137مرح

زردوگیلا یغارچ _  139هدیرف 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  مق  راوگرزب  يوناب  139يارب 

تمارک 140دیما 

( ادخ سومان  ) روپ یتارب  140سابع 

( زبس هلالس  زا  ) یتمعن هللا  142جرف 

( ناسارخ هاش  هیده  ) تباث تاداسلا  143هبیط 

( رون شراب  ) یناغفا رجاهم  ینیسح _  بوجحم  لضاف  144دیس 
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مق نایبجر _  148نسح 

( باتهم هشیمه  دورس  ) نانمس یتردق -  152امه 

( وت مشچ  حیرض  زا  ) مق يورسخ _  153نیریش 

( ریوک نامهیم  ) مق روپ _  فرشا  زیگنارهم  154هدیس 

( ناور سوناف  ) یناغفا رجاهم  رّشبم _  155دیمح 

( قشع ربونص  ) نانمس یتردق _  156هراسخر 

نانمس یتردق _  157نرتسن 

! نم رواب  زبس  157هنییآ 

ناهگان ياه  159هظحل 

( مرح نارتوبک  ) مق یبوقعی _  161ارهز 

( سای ِلُگ  رابت  زا  ) یناغفا رجاهم  داژن _  یمشاه  هللا  حیبذ  164دّیس 

( تمارک يوناب  همطاف  (يا  ناشاک میسن _ )  ) یکمرا 165یلعسابع 

( ییابیکشان دورسمغ  ) مق هدازدحوم _  167همتاخ 

( لد يادوس  ) نادمه بحم _ )  ) نایکاخ 168رفعج 

( جنگ هشقن  ) مق یلعاباب _  168همطاف 

( ناج هموصعم  ) نارهت ناگژم _ )  ) یمظاک 173سدقا 

( اضرلا تخا  () قیدص  ) ینالیگ ینابرع  176قیدص 

( نایتولخ ياوأم  ) زاریش نارمع _ )  ) ینارمع نسحلاوبا  177دّیس 

( تمارک يوناب  ) مق یتازجعم _  180یلع 

مق هناورپ _ )  ) يدهاجم یلع  187دّمحم 

لزغ زبس  187رهش 

اجنیا 188ایب 

مق یتجح _  188دماح 

یناغارچ 188ياهبش 

189میسن

اهیبوخ 191يوناب 
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( رون رابت  زا  ) جرک يدّمحم _  191دیعس 

( ترایز ياه  یتیبود  ) يربکا 192یقتدّمحم 

یمشاه 193هژینم 

باتهام 193هیاسمه 

باتفآ 193ترضح 

( ایرد تفه  هوکش  ) ناهفصا رادناج _  193يدهم 

دورود یمتسر _  194هیضر 

194تنامض

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  195رد 

( رهم يوناب  ) ناهفصا دازآ _  196زانرهم 

( وناب همیرک  ) مق يدّمحم _  197اضردّیس 

( دیون ) يراظن 198بیبحدّیس 

( ریوک رثوک  ) یقلاخ 198یلع 

( مق سیدرپ  ) مق یناجاباب _  199یلع 

( کشا هارمه  ) ینارآ يرکشل  200باهش 

( تمصع باذم  ) زردوگیلا يراوسهاش _  202هنازرف 

نانمس يدماح _  203رصان 

203هنابیرغ

مناوخ یم  205ارت 

( زبس میرح  ) مق یجنپ _  207هجیدخ 

( هَّوُبُّنلا ُتیب  ) رقابلا دیعس  رصان _  بحاص  برع ، 208هدنیارس 

هَّوُبُّنلا 208ُتیب 

ٌمالَس َو  209ٌهَّیِحَت 

211یناَهت

211هاجانم

اه لد  213یجنم 
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وت 214يوگلزغ 

ینیسح هللا  تمعن  216دیس 

مق لها  رهش و  216تلیضف 

بالقنا 217مق و 

نآ راثآ  218هّیضیف و 

مرهج رقاب _ )  ) نایرقاب 220دمحا 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  حدم  220رد 

روضح 221روط 

( ریمازم يودنک  هموظنم ي  () مالغ  ) یقداص 225نیسحدمحم 

( ءاسنلا هودق  ) یلدگیب 250نیسحدمحم 

( هدجس هدیس  ) زردوگیلا یغارچ _  251هدیرف 

( یمظع يوناب  ) ینامرک هداز  252رظان 

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تمظع  رد  ) يدهاز یضاق  254دمحا 

هدنزرا 255یلعدمحم 

یفخم 255زنک 

ناداش 256رئاز 

( نازخ یب  راهب  ) مق ینیسح _  256يرهم 

( باتفآ هاگ  هلبق  ) ناتسجلخ مق ، یمشاهریم _  257دمحم 

( کئالم رصبلا  لحک  ) دهشم یماغرض _  نامزلا  259غورف 

( ...رگا يدرگ  هعفاش  ) ناشاک یناشاک _  260بوبحم 

زکرم 264هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 267زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  - ، 1308 رهچونم ، وگقح ، هسانشرس : 

رهچونم هدـنروآدرگ  مالـسلااهیلع / هموصعم  ترـضح  تبقنم  رد  حـیادم  راعـشا و  مق : رثوک  نارگـشیاتس  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
.وگقح

.1383 رئاز ، تاراشتنا  مق ، هسدقم  هناتسآ  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  216 يرهاظ :  تاصخشم 

هرامـش راثآ  هعومجم  مق ؛ یگنهرف  تناکم  مالـسلا و  هیلع  موصعم  همطاف  ترـضح  تشادـگرزب  هرگنک و  راـثآ  هعومجم  تسورف : 
.40

2-18-8067-964: لایر  10000 کباش : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.اه هعومجم  رعش --  .ق --  201؟ 183 - ؟ ع ،)  ) مظاک یسوم  تنب  (، (س هموصعم عوضوم : 

.اه هعومجم  نرق 14 --  یبهذم --  رعش  عوضوم : 

.اه هعومجم  نرق 14 --  یسراف --  رعش  عوضوم : 

( مق : 1383  ) مق یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک  هدوزفا :  هسانش 

مق هسدقم  هناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

PIR4191/62ح7 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/6208351 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

م 34337-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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1 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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2 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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مق رثوک  نارگشیاتس 

رد حیادم  راعشا و 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تبقنم 

وگقح رهچونم  هدنروآدرگ :

3 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


.هدنروآدرگ _ ، 1308 رهچونم ، وگقح ،

هسدقم هناتسآ  مق : .وگقح _  رهچونم  هدنروآدرگ  مالسلا / اهیلع  هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
.1383 رئاز ، تاراشتنا  مق ،

ISBN: 964-8567-18-2 .ص  232

.اپیف تاعالطا  ساسا  رب  یسیونتسرهف 

هدـش رـشتنم  مق » یگنهرف  تناکم  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب  هرگنک   » تبـسانم هب  باتک  نیا 
.تسا

.سیونریز تروص  هب  همانباتک 

 _ _ نرق 14 یبهذـم _ _  رعـش  .اـه 2 . هعوـمجم  رعـش _ _  ق _ _.  201 ؟ 183 _؟ ع ،)  ) مظاـک یـسوم  تنب  س ،)  ) هموصعم . 1
اهیلع هموصعم  همطاف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب  هرگنک  .فلا  .اه  هعومجم  نرق 14 _ _  یسراف _ _  رعـش  .اه 3 . هعومجم 

.ناونع .ج  .مق  همسدقم  هناتسآ  .ب  مق .) : 1383  ) مق یگنهرف  تناکم  مالسلا و 

اف 8  4191PIR6208351 / 1 7 ح 62 م / 

م ناریا 8334337 - یلم  هناخباتک 

مق یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک 

40 هرامش : راثآ  هعومجم 

مق رثوک  نارگشیاتس 

وگقح رهچونم  هدنروآدرگ :

يدمحم یلعدمحم  ارآ : هحفص 

مق هسّدقم  هناتسآ  رئاز _  رشان :

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رشن  پاچ و  نامزاس  یفاحص : پاچ و  یفارگوتیل ،

ناتسمز 1383 لّوا / پاچ : تبون 

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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هخسن  2000 ناگرامش :

ناموت  1000 ءاهب :

964  - 8567  - 18  - 2 کباش :

.تسا ظوفحم  مق  هسّدقم  هناتسآ  يارب  رشن  قوقح  هیلک 

( ناتسرامیب هار  راهچ   ) ءادهش نادیم  مق ، شخپ : زکرم 

.پ.ص 37185-3597  7742519 نفلت :

4 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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 : باتک ءادها 

منک یم  میدقت  یقحرب  نیبم و  ماما  هب  ار  باتک  نیا 

.تسا هدش  يرپس  دادغب  هرصب و  ياهنادنز  رد  الاو  ماما  نآ  تکربرپ  رمع  زا  يزارد  ياهلاس  هک : 

کـشا دزادـگ و  یم  یتخـس  هب  ار  لد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  نآ  رب  فیـصوت ، لـباقریغ  بئاـصم  اـهجنر و  لـمحت  مسجت  هک : 
.دزاس یم  يراج  ار  ناگدید 

.ناهج نادرمدازآ  یمامت  يارب  تسا  یقشمرس  مالسلا ، هیلع  مامه  ماما  نآ  يدرمیاپ  تماقتسا و  هک : 

يرفعج بهذـم  هقح  لوصا  هب  دـقتعم  نمؤم و  هعیـش  ره  ياهوزرآ  زا  یکی  مالـسلا ، هیلع  موصعم  ماما  نآ  رهطم  دـقرم  فاوط  هک : 
.تسا

ناهج نایعیش  ياوشیپ  نیمتفه  هک  وا 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

.تسا مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  راوگرزب  ردپ 

5 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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0 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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تسرهف

تسرهف

1 هرگنک ··· همدقم 

5 هچابید ···

11 راعشا ···

13 کلملا ···) حیصف   ) يزاریش هدیروش 

14 ابص ··· ناخ  یلعحتف 

15 یقارشا ··· موحرم 

16 یناشاک ··· ینابیش  هللا  حتف 

18 یناهفصا ··· فتاه  دمحا  دیس 

22 یناهفصا ··· فتاه  زا  رگید  يا  هدیصق 

24 ءارعشلا ··· کلم 

25 یجیهال ··· ریهظ 

27 یناهفصا ··· شورس 

29 هزجعم ···)  ) ینارهت اقآ  ردیح 

30 يرداهب ··· )  ) قطان قداصدّمحم 

31 يوضر ··· سدق  ناتسآ  يارعشلا  کلم  اسر  مساق  رتکد 

: تّمه وکین  دمحا 

32 مق ···» راختفا  »

35 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  »

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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(: تآرم  ) یمیخف

38 نابوخ ··· » ناطلس  رهاوخ  »

(: ینالیگ هلال   ) روپ یمایص  نمهب 

40 ملسو ···»  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمیپ  رون  »

: يرباص دّمحم 

42 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  »

(: یضاق  ) ماظن یضاق  یفطصم 

43 مالسلااهیلع ···»  باتناهج  دیشروخ  فصو  رد  »

47 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  حدم  رد  »

52 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  حدم  رد  »

: هداز لیئاکیم  ریما 

54 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  ای  »

(: هرهز  ) ینسحلاوبا میرم 

56 رابت ···» میرم  »

(: شورس  ) یمظاک هتشرف 

57 قشع ···» زبس  هحول  »

59 نیرت ···» هموصعم  »

(: یّقح  ) يادابآ ناتسب  یّقح  میهاربا 

61 وخ ···» بنیز  هموصعم  »

: ینارهت لدشوخ  ناورداش 

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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62 مالسلا ···» اهیلع  هموصعم  ترضح  تبقنم  »

(: رشان  ) وگقح رهچونم 

64 یسدق ···» هاگراب  »

8 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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(: شورُد  ) شورُد هللا  لضف 

66 درک ···» فرش  بسک  اضرلا  تخا  زا  مق  »

: یناکرس ینایدهم  لالج 

69 نشج ···» ود  نراقت  »

: يدنرز ینسحم  یفطصم 

70 ارهز ···» هفیلخ  »

: یلگدیب یمیظع  دّمحم 

72 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  همطاف  تعن  رد  يا  هدیصق  »

: زاریش یتاجن _  هناورپ 

75 مق ···» يوناب  رذن  »

: يربکا

76 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  همطاف  ترضح  هب  میدقت  »

76 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  همطاف  ترضح  هب  میدقت  »

: مق سانشور _  سجرن 

77 قشع ···» ندیئور  »

: عراز همجن 

78 مرح ···» غرم  »

: ینوطالقس میرم 

79 مرح ···» راوج  رد  »

: مق نایدادادخ _  میرم 

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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80 يراج ···» ربص  »

: یناغفا رجاهم  یکز _  یلعناملس 

81 یگراوآ ···» »

9 ص :
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: ینارآ یکمن  مثیم 

81 هموصعم ···» یب  یب  »

: نایلیلخ هفراع 

82 روضح ···» ضیف  »

: ینارجاهم دّمحمدّیس 

84 مق ···» ماِوق  »

: مق يدّمحم _  یلع  هموصعم 

85 هاگن ···» ریسفت  »

: یناغفا رجاهم  ضایف _  نیسحدّمحم 

86 ضیف ···» همشچ  »

: ینیگچ دمحا 

86 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  »

: نیوزق روپنایقت _  امیش 

87 هنیئآ ···» ینابرهم و  يوناب  »

88 وناب ···» لزغ  »

: ینارآ ناینیما  نسح 

89 تلاسر ···» غاب  لُگ  »

(: ادیش  ) يرّفظم هدیعس 

90 مالسلااهیلع ···»  همطاف  رب  مالس  »

: لگدیب نارآ و  یئاجر _ ) ) ینارآ ییاجر  دّمحم 
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91 قح ···» رون  علطم  »

: نارهت روپیلع _  میرکدّیس 

92 قشع ···» مرح  »
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هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


: ناشاک ینیما _ )  ) ینیما هللارون 

93 ارهز ···» زیزع  »

95 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  هناتسآ  »

: رکفناروپ هناورپ 

95 تبحم ···» تخد  »

: نانمس ییافص _  رفولین 

97 وت ···» زبس  مان  »

98 تمارک ···» يوناب  »

99 مرح ···» »

: زردوگیلا یغارچ _  هدیرف 

100 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  مق  راوگرزب  يوناب  يارب  »

101 تمارک ···» دیما  »

: روپ یتارب  سابع 

101 ادخ ···» سومان  »

: یتمعن هللا  جرف 

103 زبس ···» هلالس  زا  »

: تباث تاداسلا  هبیط 

104 ناسارخ ···» هاش  هیده  »

: یناغفا رجاهم  ینیسح _  بوجحم  لضاف  دیس 

105 رون ···» شراب  »

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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: مق نایبجر _  نسح 

109 نیشن ···» هدرپ  ِيوناب  »

: نانمس یتردق _  امه 

11 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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113 باتهم ···» هشیمه  دورس  »

: مق يورسخ _  نیریش 

114 وت ···» مشچ  حیرض  زا  »

: مق روپ _  فرشا  زیگنارهم  هدیس 

115 ریوک ···» نامهیم  »

: یناغفا رجاهم  رّشبم _  دیمح 

116 ناور ···» سوناف  »

: نانمس یتردق _  هراسخر 

117 قشع ···» ربونص  »

: نانمس یتردق _  نرتسن 

118 نم ···»! رواب  زبس  هنییآ  »

120 ناهگان ···» ياه  هظحل  »

: مق یبوقعی _  ارهز 

122 مرح ···» نارتوبک  »

: مق هداز _  میهاربا  نسح 

122 هتسکش ··· هنییآ  »

: رگراک میحر 

123 شخبافش ···» رهوگ  »

: یناغفا رجاهم  داژن _  یمشاه  هللا  حیبذ  دیس 

124 سای ···» ِلُگ  رابت  زا  »

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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: ناشاک میسن _ )  ) یکمرا یلعسابع 

125 تمارک ···» يوناب  همطاف  يا  »

: مق هدازدحوم _  همتاخ 

12 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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126 ییابیکشان ···» دورسمغ  »

: نادمه ّبحم _ )  ) نایکاخ رفعج 

127 لد ···» يادوس  »

: مق یلعاباب _  همطاف 

127 جنگ ···» هشقن  »

: نارهت ناگژم _ )  ) یمظاک سدقا 

130 ناج ···» هموصعم  »

(: قیدص  ) ینالیگ ینابرع  قیدص 

132 اضرلا ···» تخا  »

: زاریش نارمع _ )  ) ینارمع نسحلاوبا  دیس 

133 نایتولخ ···» ياوأم  »

: مق یتازجعم _  یلع 

136 تمارک ···» يوناب  »

: مق يدهاجم _  یلع  دّمحم 

143 لزغ ···» زبس  رهش  »

144 اجنیا ···» ایب  »

: مق یتجح _  دماح 

144 یناغارچ ···» ياهبش  »

145 میسن ···» »

146 اهیبوخ ···» يوناب  »
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: جرک يدّمحم _  دیعس 

146 رون ···» رابت  زا  »

: يربکا یقتدّمحم 
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هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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147 ترایز ···» ياه  یتیبود  »

: یمشاه هژینم 

148 باتهام ···» هیاسمه  »

148 باتفآ ···» ترضح  »

: ناهفصا رادناج _  يدهم 

148 ایرد ···» تفه  هوکش  »

: دورود یمتسر _  هیضر 

149 تنامض ···» »

150 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  »

: ناهفصا دازآ _  زانرهم 

151 رهم ···» يوناب  »

: مق يدّمحم _  اضردیس 

152 وناب ···» همیرک  »

: يراظن بیبحدّیس 

153 دیون ···» »

: یقلاخ یلع 

153 ریوک ···» رثوک  »

: مق یناجاباب _  یلع 

154 مق ···» سیدرپ  »

: ینارآ يرکشل  باهش 
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155 کشا ···» هارمه  »

: زردوگیلا يراوسهاش _  هنازرف 

157 تمصع ···» باذم  »
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: نانمس يدماح _  رصان 

158 هنابیرغ ···» »

: مق هداز _  لیعامسا  دّمحم 

160 مناوخ ···» یم  ارت  »

: مق یجنپ _  هجیدخ 

161 زبس ···» میرح  »

: رقابلا دیعس  رصان _  بحاص  برع ، هدنیارس 

162 هَُّوبُّنلا ···» ُتیب  »

163 ٌمالَس ···» ٌهَّیَِحت َو  »

165 یناهَت ···» »

165 هاجانم ···» »

167 اه ···» لد  یجنم  »

168 وت ···» يوگلزغ  »

: ینیسح هللا  تمعن  دیس 

170 مق ···» لها  رهش و  تلیضف  »

171 بالقنا ···» مق و  »

172 نآ ···» راثآ  هّیضیف و  »

: مرهج رقاب _ )  ) نایرقاب دمحا 

174 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  حدم  رد  »

175 روضح ···» روط  »
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(: مالغ  ) یقداص نیسحدمحم 

179 ریمازم ···» يودنک  هموظنم  »

: یلدگیب نیسحدمحم 
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204 ءاسنلا ···» هودق  »

: زردوگیلا یغارچ _  هدیرف 

205 هدجس ···» هدیس  »

: ینامارک هدازرظان 

208 یمظع ···» يوناب  »

: يدهاز یضاق  دمحا 

207 مالسلااهیلع ···»  هموصعم  ترضح  تمظع  رد  »

: هدنزرا یلعدمحم 

209 یفخم ···» زنک  »

210 ناداش ···» رئاز  »

: مق ینیسح _  يرهم 

210 نازخ ···» یب  راهب  »

: ناتسجلخ مق ، یمشاهریم _  دمحم 

211 باتفآ ···» هاگ  هلبق  »

: دهشم یماغرض _  نامزلا  غورف 

213 کئالم ···» رصبلا  لحک  »

: ناشاک یناشاک _  بوبحم 

214 ...رگا ···» يدرگ  هعفاش  »
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هرگنک همدقم 

هرگنک همدقم 

 : مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح 

ار وا  هک  ره  رب  تشهب  دوش ، یم  نفد  همطاـف  ماـن  هب  منادـنزرف  زا  ییوناـب  اـجنآ  .تسا  مق  رهـش  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها  اـم  مرح  »
(1 «.) ددرگ یم  بجاو  دنک ، ترایز 

تدابع و ِنسح  هب  نآ  رد  هک  تسا  یمدرم  دوجو  تهج  هب  اـهنت  هن  دـیدرگ ، رختفم  مالـسلا »  مهیلع  تیب  لـها  مرح   » بقل هب  هک  مق 
عامتجا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  درگ  یمالسا  رهـش  نامرآ  رد  و  ( 2 ،) دنا هدش  هتخانش  دوجـس  عوکر و  مایق و  رد  يدابع  دیحوت 

رد هعیش  یتفرعم  یثیدح و  یملع و  هزوح  نیرت  گرزب  دوجو  تهج  هب  افرص  هن  و  دومن ، دنهاوخ  مایق  ترضح  نآ  يرای  هب  هدرک و 
هتفرگ و رب  رد  ار  هللا  یلا  جئاوحلا  باب  دنزرف  یتوکلم  ینامسآ و  رهوگ  ینیمز ، یفدص  نانوچ  هک  تسا  رختفم  رهـش  نیا  هکلب  نآ ،

دجسم

ص 446. ج 2 ، راحبلا » هنیفس  . » 1

ص 206. ج 10 ، لئاسولا » كردتسم  . » 2
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، هدوب مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هاگ  هدجس  دبعم و  گرزب و  ناثّدحم  لحم  مق  رهـش  هتـشذگ  رد  رگا  .تسا  هدیدرگ  یهلا  يایلوا 
رـصع ماما  نارای  شرورپ  تیبرت و  نمـض  هدوب و  ناـفرع  تیونعم و  مالـسلا و  هیلع  يرفعج  هقف  باـن  گـنهرف  راد  مچرپ  زین  هزورما 

(1 «.) رخف دنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا  دبیز  ، » يرآ .دنک  یم  ینابزیم  ینید  دنلب  فراعم  اب  ار  شترضح  نارئاز  هادف ، انحاورا 

نایولع و يارب  یهاگیاپ  تهج ، نیمه  هب  هدـش و  يراذـگ  هیاـپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تّدوم  تیـالو و  رب  هک  تسا  يرهـش  مق ،
(2) .دنا هدرک  دای  رهش  نیا  زا  دنلب  صاخ و  یتاریبعت  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  هدوب  نارگمتس  هیلع  يریذپانریخست  ژد  نایعیش و 

تالّوحت رانک  رد  نآ  يونعم  یگنهرف و  دُعب  دیدرگ ، مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  یتس ، ترـضح  نکـسم  مق  رهـش  هک  یماگنه  زا 
باّون زا  هیلع ، هللا  ناوضر  حور  نب  نیـسح  بانج  هک  دش  رادروخرب  یتیعقوم  نانچ  زا  و  دش ، افوکـش  لّوحتم و  یـسایس  یعامتجا و 

، هعیـش گرزب  ینغ و  هزوح  دوجو  ( 3) .دومن مق  ياملع  دعاسم  رظن  هب  طورـشم  ار  یهقف  یملع و  باتک  کی  ياوتحم  دـییأت  هعبرا ،
همه همه و  ...و  ندوب  یمالسا  بالقنا  هاگداز  ناغّلبم و  مازعا  اهباتک ، فیلأت  هلیـسو  هب  نیتسار  مالـسا  زا  یملع  عافد  رهـش و  نیا  رد 

.تسا رهش  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  ادخ ، لوسر  دنزرف  دوجو  تکرب  هب 

ص 257. ینیمخ » ماما  ناوید  . » 1

ص 217. ج 57 ، راونالا » راحب  . » 2

ص 240. یسوط ، خیش  هبیغلا » باتک  . » 3
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يراکالط دـیدجت  نایاپ  اب  زین  و  ترـضح ، نآ  تدالو  درگلاس  نیمهاجنپ  تسیود و  رازه و  کی  اب  .ش   . لاس 1383 ه هک  اجنآ  زا 
هاگیاج نییبت  ترـضح و  نآ  رتشیب  یفرعم  روظنم  هب  هدـش ، نراـقم  تسا _  ریظن  یب  هکلب  ریظن و  مک  ییاـبیز  رد  هک  رهطم _  دـبنگ 
هرگنک  » هزع ماد  يدوعـسم  هللا  هیآ  ترـضح  هسّدـقم ، هناتـسآ  ياـمظع  تیلوت  روتـسد  هب  عّیـشت ، گـنهرف  جـیورت  رد  مق  رهـش  هژیو 

عوضوم راهچ  رد  .دومن و  تیلاعف  هب  عورـش  مق » یگنهرف  تناکم  مالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاـف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب 
: لیذ

؛ هسدقم هناتسآ  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  .فلا 

؛ عّیشت گنهرف  مق و  .ب 

؛ مق هیملع  هزوح  .ج 

، مق رد  یمالسا  بالقنا  .د 

دراد یثارت  هبنج  رگید  یخرب  هتشاد و  فیلأت  هبنج  اهنآ  رثکا  هک  قوف  تاعوضوم  رد  باتک  دلج  اههد  هسّدقم ، هناتـسآ  ّتیروحم  اب 
.تسا هدیزرو  مامتها  هدش ، حیحصت  فیلأت و  ناققحم  طسوت  و 

هدرتسگ تاقیقحت  يارب  یعورش  هطقن  دناوت  یم  هک  تسا  یکچوک  مدق  اهنت  هتفای ، شراگن  نیودت و  قوف  ياهروحم  رد  هک  يراثآ 
.تسا هدش  دای  تاعوضوم  راوازس  هک  دشاب  یقیمع  و 

مالـسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترـضح  حدم  رد  راعـشا  زا  يا  هعومجم  هک  تسا  مق » رثوک  نارگـشیاتس   » باتک هرگنک  راثآ  زا  یکی 
زا ار  دوخ  ینادردق  رفاو و  رکشت  اجنیا  رد  .تسا 
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ار رثا  نیا  هدومن و  نیودـت  فیلأت و  نونکات  يدنمـشزرا  راثآ  هدوب و  روشک  یگنهرف  ياه  هرهچ  زا  هک  وگقح  رهچونم  ياقآ  بانج 
هک تسا  تمارک » يوناب  شیامه   » هب طوبرم  هعومجم  نیا  راعـشا  زا  یخرب  انمـض  .مییامن  یم  زاربا  تسا ، هدرک  میظنت  يروآدرگ و 

هلباقم و رد  یناوارف  شالت  هک  يدبع  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج  زا  دراد  اج  اجنیا  رد  .تسا  هدش  قحلم  هعومجم  نیا  هب 
، تسا هتشاد  مالعا  هدرک و  یسررب  دوخ  قیقد  رظن  اب  ار  هرگنک  راثآ  همه  زین  هتشاد و  هعومجم  نیا  رد  راعشا  یخرب  ندرک  هفاضا  زین 

.مییامن رکشت  ریدقت و 

تیریدـم ییازریم و  هیقف  ياقآ  باـنج  هناتـسآ ، یلاـم  يرادا  مرتحم  نواـعم  يدوعـسم ، هللا  هیآ  ترـضح  هناتـسآ  تیلوت  زا  نینچمه 
.میراد ار  ساپس  نانتما و  تیاهن  دنا ، هتشاد  رما  نیا  رد  یناوارف  شالت  هک  یسابع  نیملسملاو  مالسالا  هجح  هناتسآ  یگنهرف 

مهیلع تیب  لها  همیرک  تایانع  لاعتم و  يادـخ  تاقیفوت  رگا  هک  مراد  زاربا  ار  دوخ  یبلق  داقتعا  ناعذا و  هک  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب 
.میدوب ناوتان  زجاع و  هار  نیا  رد  یمدق  نیرت  کچوک  نتشادرب  زا  دوبن ، مالسلا 

بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب ، الا  یقیفوت  ام  و 

يد _ باع دمحا 

هرگنک ریبد 
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هچابید

هچابید

دنوادخ نآ  مان  هب  همان  نیا  »

دنکفا ملاع  يانب  قشع  زک 

چیپ رد  چیپ  خرچ  هدنراد 

چیه زا  ملاع  ود  ره  هدنزاس 

تسا میظع  وا  تاذ  هک  هدنز  نآ 

« تسا میدق  وا  کلم  یقاب و  وا 

هدـننکاپرب هک  تسوا  .تسا  تادوجوم  همه  زاسراک  تانیاک و  شخب  تایح  وا  مرک  تمحر و  ناراب  هک  ناهج  زاین  یب  قلاخ  مان  هب 
نآ رما  هب  فدص  لد  رد  رُد  شرورپ  وا و  هغلاب  تردق  زا  لُگ  نماد  رد  میسن  شزو  تساه ، یتسه  همه  هدننکداجیا  اهبیشن و  زارف و 

.دریذپ یم  ققحت  تروص  اتمه  یب  هناگی 

یبآ نامــسآ  جوا  بـش و  لد  رد  ار  نازورف  ياـهبکوک  هداد و  رارق  کـلف  ماـب  يادــنلب  رب  ار  شخب  تاـیح  دیــشروخ  هـک  تـسوا 
يزور هفقو  نودب  تسا و  هدرک  قلخ  ار  زورفا  بش  هام  هدروآ و  دوجو  هب  يدروجال 
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، نایب قطن و  .دننک  یم  بسک  یمّرخ  يزبسرـس و  وا  ّتیـشم  هدارا و  هب  ناتـسوب  غاب و  .دناسر  یم  نانآ  هب  قیرط  ره  زا  ار  تادوجوم 
.تسا هدیسر  تادوجوم  هب  وا  ضایف  همشچرس  زا  همه  همه و  اهییابیز  یقلخ و  شوخ  نخس  ییاریگ 

.تسا هدومرف  نّیعم  رارسا  نآ  نابهگن  سراح و  ظفاح ، ار  رشب  لقع  هداد و  رارق  ینالک  ياهزار  نزخم  ار  نایمدآ  لد 

رب هار  نآ  هک  دشاب  نآ  تراسج  تأرج و  ار  یـسک  هچ  دبایرد ، ار  تداعـس  ییاهر و  هار  دسر و  سکره  دوجو  هب  وا  تیاده  هقراب 
.ددنبب وا  يور  رب  ار  یتخبکین  تداعس و  ِرد  دنک و  ّدس  لوبقم  هدنب  نآ 

ار قح  فطل  زا  مورحم  نآ  هک  تسین  رداق  سک  چیه  دناتس ، وا  زا  ار  وا  تیارد  لقع و  درک و  رود  یهاگآ  ینشور و  زا  ار  سکره 
.دنادرگزاب وا  هب  لد  يافص  ینشور و  دنک و  يرای 

هک میظع  ياهتبهوم  نیا  هنارکـش  هب  دراد  اج  .تسا  هدرتسگ  خارف و  رایـسب  عبتت  قیقحت و  نادـیم  عیـسو و  هنیمز  نیا  رد  نخـس  هنماد 
.مناسر نایاپ  هب  ار  هچابید  نیا  یتیبود  نیا  اب  هدیدرگ ، ام  بیصن 

درک مناوتن  رامش  ار  وت  ناسحا  درک  مناوتن  رارق  یمد  وت  یب  نم  »

« درک مناوتن  رازه  زا  وت  رکش  کی  ییوم  ره  دوش  نابز  نم  نت  رب  رگ 

* * *

هموصعم ترـضح  رهطم  دـقرم  ترایز  قیفوت  هتفر  ام  نایم  زا  تساهلاس  هک  قفـشم  یتسود  هنیزه  هب  .ش  لاس 1327 ه .  ناتسمز  رد 
رد نامز  زا  ههرب  نآ  رد  یلو  مدوب ، هتشاذگ  رس  تشپ  ار  راهب  هدزون  نم  اهزور  نآ  .درک  روطس  نیا  هدنراگن  بیصن  ار  مالسلااهیلع 

، یتخبدب قیمع  فرژ و  هاچ 
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هنزور ییانـشور و  چیه  یناملظ ، هاچ  نآ  یکیرات  رد  مدوب و  هتفر  ورف  یتسدگنت  رقف و  رتالاب  همه  زا  یـسک و  یب  يرامیب ، تکالف ،
.دوبن رسیم  نکمم و  نم  يارب  ییاهر 

ار مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  سدقم  حیرض  ناراسهوک  ياه  همـشچ  یلالز  هب  یتین  نشور و  يریمـض  فاص و  یبلق  اب  زور  نآ 
هب هدروآ ، نوریب  ینادرگرس  رابدا و  هاچ  نیا  رعق  زا  ارم  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  هبدن  هآ و  کشا و  اب  وا  یتوکلم  ماقم  رد  هدیبسچ و 

.دیامرف تمحرم  یناماس  رس و  نم  ناماس  رس و  یب  یگدنز 

متـشاد وزرآ  دـیجنگ و  یم  نم  روصت  رد  اهزور  نآ  هک  هچنآ  زا  شیب  یلیخ  هب  نم  درذـگ و  یم  خـیرات  نآ  زا  لاـس  جـنپ  هاـجنپ و 
نکمم نم  يارب  اهلاحم  زا  یلیخ  ما و  هدـمآ  لیان  يریگمـشچ  ياهتیقفوم  هب  یتوکلم  هاگراب  نیا  تبهوم  تکرب و  زا  هتفاـی و  تسد 

.متسه یگنهرف  هعماج  نیا  زا  یکچوک  وضع  تاعوبطم  هصرع  رد  اصوصخم  تسا ، هدیدرگ 

زا هک  ار  هیزجعم  هدیصق  باتک  متشاد ، هدهع  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  لباقم  رد  هک  ینید  زا  یتمسق  يادا  يارب  لبق  يدنچ 
یلعمالغ جاح  نیملسملاو  مالسالا  هجح  بانج  هب  ار  نآ  زا  هخسن  کی  پاچ و  تسا ، راجاق  رـصع  دنمناوت  رعاش  قداص  ازریم  راثآ 
هدنراگن زیچان  یگنهرف  تمدخ  .مدرک  میدقت  دنتسه ، مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هکرابم  هناتـسآ  یگنهرف  تیریدم  هک  یـسابع 

رتکد نیملسملاو  مالسالا  هجح  بانج  تفرگ و  رارق  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  سدقم  ناتسآ  نایلوتم  رگید  لابقا  دنـسپدروم و 
.دنداد رارق  شیوخ  ّتنم  نیهر  ار  صلخم  هدراذگ و  یگنهرف  راک  نیا  رب  لوبق  دییأت و  رهم  زین  يدباع  دمحا 
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ترـضح و نآ  يالاو  ماقم  زا  لیلجت  يارب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دـبنگ  ددـجم  يراکالط  اب  نراقم  تسا  رارق  نوچ 
ناگرزب نید ، ناملاع  زا  يا  هدع  هرگنک  نیا  رد  هک  دوش  اپرب  مق  سدقم  رهش  رد  يا  هرگنک  مرکم  يوناب  نآ  عینم  ماقم  تشادگرزب 
هتساخاپب هک  دنتـساوخ  هدنراگن  زا  هک  دوب  نیا  درک ، دنهاوخ  تکرـش  ناهج  فلتخم  ياهروشک  زا  ناگتخیهرف  نایگنهرف و  نخس ،

زا يریگیپ  یگنهرف ، هعومجم  نیا  ناراکردـنا  تسد  رما  لاـثتما  رد  .منک  مادـقا  هرگنک  نیا  يرازگرب  تبـسانم  هب  یباـتک  هیهت  رد  و 
ناریا یبدا  ياهنمجنا  رامآ  هناخترازو  نآ  مرتحم  نادنمراک  تدـضاعم  کمک و  اب  زاغآ و  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  قیرط 

رد پاچ  يارب  دنا ، هدورس  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  تبقنم  رد  هک  ار  ناشدوخ  راثآ  متـساوخ  ابتک  اهنمجنا  زا  دمآ و  تسد  هب 
(1) .دوش رشتنم  پاچ و  گنُج  نآ  رد  ات  دننک  لاسرا  ام  سردآ  هب  هعومجم  نیا 

یناهارف ریبکریما  یبدا  نمجنا  مرتحم  تسایر  . 1

اردص رقابدّمحم  ياقآ  بانج 

هرگنک هدـنیآ  لاس  تسا ، رـضحتسم  فیرـش  رطاخ  هک  يروط  هب  هقئاـف ، تاـمارتحا  نیرت  یلاـع  يادا  مالـس و  ضرع  میدـقت  نمض 
رهطم دبنگ  بیهذت  اب  تسا  نراقم  هرگنک  نیا  يرازگرب  دوش و  یم  رازگرب  مق  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  ماقم  تشادگرزب 

، هتفرگ تروص  دبنگ  بیهذت  راجاق  هاش  یلعحتف  تنطلس  نامز  رد  .ق  لاس 1218 ه .  رد  .لاس  يدنا  تسیود و  زا  دعب  ترضح  نآ 
میدقت تسویپ  هب  نآ  زا  يا  هخسن  هک  هدورس  تبـسانم  نیمه  هب  يا  هدیـصق  قطان  قداص  ازریم  مان  هب  نامز  دنمتردق  اناوت و  رعاش  و 

.دوش یم  یلاعبانج  روضح 

تروص هب  تسا ، سر  تسد  رد  راوگرزب  يوناب  نیا  تلزنم  ماقم و  هرابرد  هچنآ  رّخأـتم  مّدـقتم و  يارعـش  راـثآ  تسا  رظن  رد  نوچ 
زا هک  ار  نارگید  ای  ناشدوخ  راعـشا  دـیهد  عالّطا  نمجنا  نآ  مرتحم  ياضعا  هب  دوش ، رـشتنم  پاـچ و  هسّـسؤم  نیا  فرط  زا  یگنُج 
مان هب  ات  دنیامن  لاسرا  هسّسؤم  نیا  سردآ  هب  تسا ، مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  يالاو  ماقم  نأش و  روخرد  رکب و  نیماضم  ثیح 

نانتما رّکـشت و  تیاهن  دومرف  دیهاوخ  لوذـبم  دروم  نیا  رد  هک  یمادـقا  زا  نایاپ  رد  .دوش  رـشتنم  پاچ و  هعومجم  نآ  رد  ناشدوخ 
.تسا لصاح 

* * *

دمحا داتـسا  اصوصخم  اهنمجنا  هتخیهرف  ياسؤر  زا  یخرب  یلو  دیـسرن ، یخـساپ  دـش  هداتـسرف  اهنمجنا  يارب  هک  ییاه  همان  هب  ارثکا 
بانج زا  هلیـسو  نیدب  هدومرف و  لوذـبم  دایز  شـشوک  یعـس و  هار  نیا  رد  ناریا  نارونخـس  يرنه  یبدا و  نمجنا  سیئر  تمهوکین 

.دوش یم  ینادردق  رکشت و  ناشیا 
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زیچاـن تمدـخ  نیا  هک  تسا  دـیما  .تسا  راوگرزب  يوناـب  نیا  نارادتـسود  ناقـشاع و  همه  شـشوک  شـالت و  هجیتن  رـضاح  باـتک 
هدیس نیا  یتوکلم  هاگراب  ناراکردنا  تسد  ناّیلوتم و  سدقم و  ناتـسآ  مرتحم  تیلوت  دریگ و  رارق  شترـضح  هجوت  دروم  یگنهرف 

.دنیامرف مقر  نآ  رب  دییأت  رهم  بیرغ 

وگقح رهچونم 
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راعشا

( کلملا حیصف   ) يزاریش هدیروش 

راعشا
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( کلملا حیصف   ) يزاریش هدیروش 

زارفز ار  رهپس  شبیشن  هتشذگ  رب  هک  زارط  تشهب  هعقب  نیزا  هللا  كرابت 

زادرپ مغ  تشهب  ياوه  وچ  وا  ياوه  يازفا  طاشن  مرا  ياضف  وچ  وا  ياضف 

زاتمم دوب  فدص  هن  نیا  رهوگ  تفه  ردق ز  زک  يرهوگ  هفرط  ناهن  تسوا  كاخ  هب 

زاجح هاش  تخد  تسا و  سوط  ورسخ  تخا  هک  ایح  باتفآ  هموصعم  همطاف  مان  هب 

زاب مراچ  خرچ  هب  ات  یمه  هدنار  شیپ  ار ز  نودرگ  باتفآ  ایح  شابرود  هب 

زاوج دوبن  شا  هدرپارس  هب  ار  میسن  فافع  بیهن  زا  هک  تمصع  هقیدح  لگ 

زاوآدنلب نینچ  تفالخ  زاسب  دبن  دوواد  دبن  وا  ناکاین  عیطم  رگا 

زامن يارب  زا  هدرک  مخ  هب  تشپ  رهپس  تسا  قح  ناتسآ  بارحم ز  هک  شناتسآ  رب 

زاون هدنب  هاشداپ  نید  رصان  دهع  هب  هد  دصیس و  رازه و  زا  زومت  هام  تشگ  وچ 

زارف زورفلد  خاک  نیا  رد  درک  هرقن  يرد ز  زارفرس ، ریم  نآ  هنطلس  ماظن 
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زان دشورف  يرتشم  رب  تداعس  رد  هک  کلملادعس  وچ  شلدایرد  ردارب  ناگی 

زاسمد هدش  مه  هب  تلود  يزاسراک  هب  جرب  کی  زا  رتخا  ود  جرد و  کی  زا  رهوگ  ود 

زاهج بسک  دننک  ردارب  ود  نیا  دوجو  دننودرگ  باب  تفه  نیرب  هک  نارهاوخ  هس 

زارط مور و  راید  زا  مق  هرف  تشذگ  ریما  ود  نیزا  دش  زاب  مق  هب  هک  يرد  نیا  زا 

زاریش رعاش  هدیروش »  » هب دندز  الص  نیمیس  رد  نیا  خیرات  ندورس  یپ 

« زاب دش  نانج  رد  نویامه  قاور  نیا  رد   » شخیرات لاس  هدیروش »  » قطنم دورس 

( .ق (1310 ه . 

ابص ناخ  یلعحتف 

گنس هنیگبآ و  تسا  شرف  وچ  شرع  هکلب  هن ، گنهآ  شرع  هاگراب  نیزا  هللا  كرابت 

گنر نیمیس  قاور  هن  نیا  هدرپ  هب  دش  هک  دیبوک  ار  شرع  تنیرز  هبق  مرش  ز 

گنه هبورف  هب  نینچ  ارآ  رهگ  زا  دمآ  هک  رفعج  یسوم  تسه  رهگ  هتسجخ  نامه 
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گنچ هدز  ار  راختفا  شفرش  نماد  هب  ارذع  يوناب  تفه  کلف  قاور  ُهن  ز 

گنروا نامسآ  هاشنهش  هصاخ  هدجس  هب  نیمز  ناورسخ  هرامه  شناتسآ  هب 

گنت هناخراگن  کشر  شدرک  كاخ  هب  كاخ  راخ و ز  رتراوخ ز  رهگ  رز و  دناشف 

گنر رد  وا  مرش  نیچ ز  هنیآ  دنام  هک  نایاپ  مرح  نآ  تسارآ  رمرم  گنس  هب 

« گنسرف نامسآ  هاش  زا  مرح  نیا  مزب  هب  : » شخیرات يارب  زا  ابص »  » کلک تشون 

( .ق (1240 ه . 

یقارشا موحرم 

یقارشا موحرم 

ماکب ار  ملاع  هاش  برای  داب  نودرگ  رود  ماج  هنیرز  نیا  شدرگ  نودرگ  مزب  رد  دنک  ات 

مالغ یگنز  یکی  نآ  زینک و  یمور  یکی  نیا  هام  رهم و  شمارتحا  میرح  رد  دمآ  هکنآ 

مانالاریخ ترضح  نامسآ  باتفآ  تسه  هک  رفعج  یسوم  تنب  هموصعم  ترضح 

ماقم دجسم  نیا  رد  بش  زور و  تسار  تعاط  لهاک  تس  يدجسم  نویامه  شکاپ  دقرم  راوج  رد 
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مارتحا شرع  دقرم  نویامه  نیا  راوج  رد  افص  لها  هبعک  نیا  مق  هب  دش  نوچ  ضرغلا 

« مارحلا تیب  مرح  نیا  میقم   » دماک مقر  دز  وا  خیرات  یپ  زا  قارشا »  » يازرهوگ کلک 

( .ق (1234 ه . 

یناشاک ینابیش  هللا  حتف 

یناشاک ینابیش  هللا  حتف 

نیما يانب  یکی  لیلخ و  يانب  یکی  نیرب  نامسآ  کشر  انب  ود  زا  دش  نیمز 

نیتم يانب  نیدب  نیا  تشگ  ناطلسلا  نیما  میدق  يانب  نادب  تشگ  نامحر  لیلخ 

نیسای هعضب  ِياج  مق و  هب  رگد  یکی  گرزب  يادخ  هبعک  نآ  هکم و  هب  یکی 

نیزر يأر  تسار  هکره  درب  زاین  نیدب  تسرد  نید  تسار  هک  ره  درب  زامن  نادب 

نییآ بوخ  داهن و  مکحم  نینوچ  هن  یلو  دنتسداهن  یسب  اهانب  راگزور  هب 

نیورپ دقرف و  قرف  رب  شکاخ  نیمز و  ساسا  داهن  نامسآ  رب  شقاط  قاور 

نیچام رد  هن  دمآ و  نیچ  هب  هن  رثا  نینچ  زارط »  » هب ین  تسرد و  خلخ »  » هب هن  رثا  نینچ 
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نیطنطسق هب  هیفوصایا  درک  هک  یسک  دوش  راسمرش  تخس  درگن  انب  نیا  رگ 

نیزرب ِرذآ  مان  همه  تفر  داب  هب  داهن  ریزو  نیا  لگ  بآ و  هک ز  انب  نیدب 

نیضرالا کلام  رکذ  بش  همه  انب  نیرد  دوب  رذآ  باتفآ و  زا  نخس  انب  نآ  رد 

نیسحت دنک  کلم  دنتسرف  دورد  کلف  ياجب  دنام  هک  انب  نیا  وا  یناب  هب  اجک 

نیباک دنک  یم  تس  يراگن  هفرط  تشهب  دنلب  نامساک  تسا  سورع  هک  وگم  ام  هب 

نیمی يوس  هب  یفص  راسی و  يوس  هب  یفص  تسادیپ  وا  ردنا  زور  بش و  هتشرف  فص  ود 

نیما لیئربج  درک  نآ  ظفاح  يادخ  مامت  تشگ  دیسر و  رخآ  هب  وچ  وا  ِيانب 

نیزگ زغن  يانب  نیا  دوب  دهاوخ  ِياپب  دوب  ياجب  ناهج  ات  یمه  لیلد  نیدب 

نیمث لائل  نیا  شکلک  رس  هتشر  هب  دشک  ینابیش »  » عبط رهب  زا  مه  هبیتک  نیا  رد 

نیریش مکحم و  هنوگ  نیا  زا  یناوت  مه  هن  درک  دناوت  یسک  نیز  هب  ییانب  هن  هک 
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یناهفصا فتاه  دمحا  دیس 

یناهفصا فتاه  دمحا  دیس 

يرواد رتسگداد  يرایرهش ، رورپ  لدع  يرورس  يو  رد  تسرالاس  هک  يرهش  اذّبح 

يرورپ ناج  شیلاو  يزاونلد  شرایرهش  اشگلد  شیاوه  یکلم  ازفناج ، شبآ  يرهش 

يرهظم ار  ادخ  ماعنا  فطل و  يرایرهش  يا  هخسن  تنج  غاب  نانج و  رصق  زا  يرهش 

يرورس رورپ  لدع  يریما ، يو  رد  يرورس  يا  هضور  رورپ  حور  ریبع و  شکاخ  هضور 

يرگید دشابن  یناث  رف  بیز و  رد  ار  ود  نیاک  رایرهش  نآ  مادک  رهش و  نآ  مان  یناد  تسیچ 

يرتخد ربمیپ  لآ  زا  هدوسآ  كاخ  هب  شک  يرقلا  ما  دالبلارخف  مق  تسرهش  نآ  مان 

يرهاوخ دیازن  یتیگ  ردام  شک  يرتخد  يرسمه  دشابن  نارود  هیاد  شک  يرتخد 

يربمغیپ ای  هدوب  یماما  ای  مدآ  هب  ات  کی  هب  کی  شمارک  دادجا  ءاباک و  يرتخد 

يرکاچ هگرد  نوریب  سدقلا  حور  دوب  شک  همطاف  رفعج  نب  یسوم  ایلوا ، هاش  تنب 

يرداچ تمصع  شکاپ ز  نماد  رب  قح  تسد  تخود  هک  مق  غارچ  برثی  هرهز  احطب ، هام 
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يرهوگ نتمهت  ینیئآ ، يرسک  قحلا  دبیز  تکلمم  نآ  یلاو  تیالو  نآ  رایرهش 

يردام زا  دازن  وا  ّرف  هب  يدنزرف  هک  نآ  نینچ  نابرد  یک  نامرف  مج  ناش  اراد  ناج 

يرتخا نازورف  شیور  ار  دجم  ناتسآ  تس  یبکوک  نازورف  شیور  ار  ردق  جوا  هک  نآ 

يرظنم نیرز  دیشروخ  ینشوج ، نیمیس  خرچ  تس  هتخادرپ  وا  يالاب  كرات و  رب  ار  هک  نآ 

يرویز نوگرگد  ددنب  رفظ  حتف و  زا  مد  ره  دنلب  تخب  هطاشم  شتلود  سورع  رب 

يرهوش وا  نوچ  هب  تلود  هزیشود  ات  داد  درک  رایسب  دش  دمآ  ریپ  نودرگ  هیاد 

يرتسکاخ ای  هتفر  الاب  تسیدود  نوگریق  شخبطم  ردنا  هدرک  قرزا  خرچ  شمان  هکنیا 

يرتهم دریگ  تشگنا  ره  هب  دیآ  نورب  نوچ  رهُم  حبص  ره  وا  يادعا  هدید  رب  دنز  ات 

يرتفد دوشگ و  يراموط  لقع  بیدا  زا  يا  هلعش  مشچ  وچ  دش  ناونع  هک  شتالامک  زا 

يرکشل ترصن  حتف و  تخب و  لابقا  شهرمه ز  تسه  هچرگ  ار  يرکشل  ره  دنکشب  اهنت  هن  دوخ 

يرسرس رولب  زا  یکاخ  تشخ  دنیب  هچنآ  دوب  هدید  ثداوح  ِداب  يدنت  زک  مق  رهش 
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يرپ دناشفا  دغج  يو  رب  هک  يراوید  هنهک  دومن  اپرب  اهراب  مدید  رهش  نیا  همه  رد 

يرد شیور  رب  دندوشگب  سودرف  زا  ییوگ  دش  زاب  شیور  هب  تلود  رد  وا  مودق  زا 

يرقحتسم هد  دنرامش و  یم  هد  ار  رصم  راید  نآ  لهاک  دابآ  نینچ  وا  یعس  هب  دش 

يروشک ره  رب  یمیلقا و  ره  رب  نونکا  ددنخ  تسیرگ  یم  شلاح  هب  ناریو  هد  ره  رگ  نیا  زا  شیپ 

يرف یبیز و  هزات  يراصح  زا  لّوا  شداد  نهک  رهش  نآ  رد  ون  ساسا  سب  اپرب  درک 

يرظنم اب  نادقرف  زا  دنلب  یجرب  ره  قرف  جوربلا  تاذ  نامسآ ، راصح  نوچ  هللا  شحول 

يرس درآ  نورب  کیره  نامسآ  جورب  زا  شا  هراظن  یپ  اهبش  کلف  نامشچ  خوش 

يروای وکین  هچ  قحلا  رواب و  شقح  فطل  دیشک  مق  درگ  هب  ردنکسا  ّدس  نوچ  يا  هراب 

يردنکسا دیشک  مق  درگ  کین  يّدس  تفگ : نیصح  نصح  نیا  خیرات  یپ  زا  دید  نوچ  لدع 

يرتشگنا نوچ  وت  تشگنا  مکح  رد  نامسآ  ناما  رد  نودرگ  رهم  تیأر  دیشروخ  رب  يا 

يربنچ نودرگ  تفه  تلالج  هاگرخ  شیپ  يا  هرطق  ایرد  تسه  تلاون  ایرد  فک  اب 

20 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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يرفولین روخ  يور  زا  رود  وچ  متسدنام  رود  وت  يور  زک  سب  هن  نیا  یسرپ  هچ  نم  راز  لاح 

يرمجم نازوس  هب  مدوع  نوچ  تسدنکفا  وت  یب  خرچ  هک  نم  هاوگ  نیب  نیربنع  دود  يوب 

يرگخا نوچ  مدزوس  یم  ادج  کی  ره  نارتخا  ما ز  هدید  سب  زا  هزمغ  اهبش  رادیب و  اهزور 

يرت ای  یکشخ  هب  ممشچ  يویند  ماطح  زا  تسین  هک  یناد  ار  وت  قالخا  نسح  مدوتس  رگ 

يرز دنهاوخن و  یمیس  لگ  ورس و  نآز  بش  زور و  دننک  لُگ  فصو  ورس و  حدم  هک  لبلب  يرمق و 

يرب درانرب  قلخ  يانث  حدم و  زجب  وک  تسا  مّرخ  تخرد  نآ  تسا  اجک  ره  وکین  قلُخ 

يربنع یهاگ  ناجرم و  هاگ  يرُد و  هگ  رانک  رب  دزیر  هک  روانهپ  تسا  يرحب  نم  عبط 

يرهوگ ناشخرد  سپاو  دهد  یبآ  هرطق  ربا  دریگ ز  رگ  ایرد  دوش  سک  نیهر  وگ 

يرجنس ناطلس  یهاش و  کلم  ناطلس  زا  هدنام  هاگمارآ  نیا  مزب  نیک  يز  داش  شاب و  داش 

يروآدنک يرونا  نوچ  اب  هک ، اب  یناد  چیه  متخیوآ  مظن  نادیم  رد  وت  يورین  هب  نم 

يرگنل یب  یتشک  تمالس  يرحب  نینچ  رد  رانک  رب  دمآ  فطل  میسن  دادما  هب  مه 

21 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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يرجنخ مراقفلاوذ  نوچمه  ماک  ماین  رد  تسه  هک  سک  نابز  غیت  زا  مشیدنن  یتسار 

يرگنوسفا ره  نوسفا  درس  داب  زج  مرمشن  تسا  يدمحا  باطخلا  لصف  زجعم  ممظن  هک  نم 

يردژا یسوم  تسد  ياصع  ددرگ ، نوچ  بات  دروان  نوسفا  هب  دبنج  رگا  دنچ  ینامسیر 

يرتمک ره  زا  هک  يا  دنچ  شیپ  زا  شیب  فال  یتسیک  یتسیچ و  ییوگ  هچ  فتاه »  » ناه ناه و 

يرطاخ راب  بانطا  زا  یتسدیدرگن  ات  ریگ  زاجیا  هر  شکرد  نابز  دنبورف و  بل 

يرس رب  ّتلذم  كاخ  يرس  رب  تّزع  جات  مشچ  رود  دزیب  ماّیا  شدرگ  زا  دنک  ات 

يرجعم يراوخ  ّلذ و  زا  قرف  هب  ار  تنانمشد  فرش  ّزع و  زا  رس  رب  یهالک  ار  تناتسود 

* * *

نارود فصآ  یتیگ  روتسد  ملاع و  ماظن  تزع  رتخا  تحامس  دیشروخ  دجم و  رهپس 

ناکما ملاع  راهب  ملاع ، نشلُگ  عیبر  مرکا  مخفا و  ویدخ  مظعا  بحاص  بانج 

22 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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نامرف زا  رس  مکح و  زا  ندرگ  دچیپن  شنودرگ  هک  رواد  ناهج  شخب و  ناهج  ریگ و  ناهج 

ناهیک دش  هزات  ناهج و  دش  ون  وا  ماّیا  رد  هک  تلوُد  ناوج  عبط و  ناوج  تخب و  ناوج  درم و  ناوج 

نآ تلود  کلم و  ماظن  نیا  تلم  نید و  ماوق  يرآ  دوب  نید  کلم و  دنزان  وا  کلِک  تسد و  هب 

ناج شلدع  نت ز  رب  ار  هدوسرف  ملاع  دمآ  هک  دیاش  یم  دنیوگ  ناهج  ناج  ناهج  قلخ  شرگ 

ناینب دش  هزات  ساسا و  وا  مکح  هب  دش  ددجم  شداینب  دوب  ناریو  هک  ار  مق  هتسدلگ  نهک 

ناتسب نیا  ناقهد  هتسدلگ  زا  هتسبرب  مه  هب  يرادنپ  هک  ابیز  هتسدلگ  نیز  هللا  یلاعت 

ناتسدمه شرع  شورخ  اب  شزارف  رب  نذؤم  همغن  مه  خرچ  شورس  اب  شجوا  رب  يرمق  دوب 

نادیواج تفر  دهاوخ  هتسدلگ  نیا  زا  برغ  قرش و  هب  وا  دوجو  فاصنا  هزاوآدنلب  گنابلگ  هب 

ناحلا شوخ  ياه  نذؤم  گناب  نیرب  شرع  يوس  يو  زا  تفر  ابیز و  هتسدلگ  نیا  دش  ون  نوچ  ضرغ 

« نادابآ هتسدلگ  نیا  فصآ  مکح  ز   » دش دز  مقر  شمامتا  خیرات  یپ  فتاه »  » هماخ ریبد 

23 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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ءارعشلا کلم 

ءارعشلا کلم 

نیمز ياراد  رصق  نویامه  ای  نیرب  شرع  ای  تسا  خرچ  نیا  برای 

نیچ ناشاقن  راوید  رب  شقن  نآ  راوید  رد و  شقن  زا  هتشگ 

نیرفآ ناج  زا  شناج  رب  نیرفآ  وا  هک  نآ  هش  یلعحتف  رگداد 

نیمز رب  ناسکی  درک  شنامساک  يرقلا  ّما  دالبلارخف ، مق ، رهش 

نیزگ لزنم  دوش  یموب  یک  هب  ات  نآ  زا  یبای  هن  هک  ناریو  نانچ  دش 

نینچ نیا  ارالد  يرهش  نانچ  نآ  راگزور  تاثداح  زا  نوچ  تشگ 

نیتسآ زا  دیشکرب  تمه  تسد  شیدابآ  یپ  هشنهاش  دوج 

نیتم سب  يّدس  تسب  ردنکس  نوچ  لیس  هاررد  شلوا  گنسرف  ود  کی 

نیرب دلخ  تریغ  کنیا  شدرک  مدهنم  دماک  هموصعم  هضور 

نیزح دشاب  شتریح  زا  نامساک  بان  رز  زا  شتخارفا  يدبنگ 

24 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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نیبج شدوس  ناتسآ  رب  نامساک  انب  دش  شکلد  رصق  نویامه  نیا 

نیرق دمآ  نامسآ  نیا  نیمز  اب  نارقبحاص  نآ  رما  نوچ  ضرغلا 

« نیمزرس نیا  نارگید  نامسآ   » مقر شخیرات  رهب  زا  ابص  دز 

ق) (1217 ه . 

یجیهال ریهظ 

یجیهال ریهظ 

باریس الب  لِگ  دش  وا  زا  هک  داد  هثداح  لیس  تسد  زا  داد 

باتش زور  وچ  اهرمع  زا  هدرب  یلایس  نامسآ  لیس  هچ  هو 

بارس ياه  جوم  باریس  هدرک  نارگ  ياه  هوک  شود  رب  هتسب 

بارش وچ  ینکفارد  اپ  زا  دوز  رامخ  وچ  يور  رد  هب  رس  زا  رید 

بابح رصق  وچ  نز  خرچ  شرس  رب  ششوغآ  خارف  نادیم  خرچ 

باکر هب  هدزرب  تسد  شلجا  نانع  هب  هدزرب  گنچ  شا  هنتف 

25 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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باسح هب  وا  زا  باسح  یب  کلف  راومه  وا  زا  تشرد  ناهج  نیا 

بارس جوم  وچ  بل  کشخ  وا  زا  دش  دوب  ملاع  يوربآک  مق  رهش 

بآ رس  رب  هتخت  هزاورد  رد و  دز  یتابث  یب  یناور و  رد 

بارحم دجسم و  هدجس  رد  تفر  درک  یسامترا  لسغ  هسردم 

باب ره  رد  هتسکشرد  نخس  اج  همه  رد  تسس  راوید  فرح 

بادرگ زج  دوبن  ینما  ياج  الب  جوم  ار ز  رمع  یتشک 

بآ رب  شقن  وچمه  بالیس  درک  دوب  ملاع  کشر  هک  ار  مق  رهش 

بامیس هروک  هدیمدرب ز  زیگناروش  دوب  قاشع  کشا 

بالگ تفرگ  نیمز  نیا  لگ  زا  رهق  شتآ  هب  اضق  تسد  هک  ای 

باتهم نوچ  لیس  دوب و  ناتک  مق  لیس !؟ مق  اب  درک  هچ  میوگ  هچ  نم 

بالیس تیاکح  دیوگ  وت  اب  تشگنا  ینز  رگا  ماب  بل  رب 

26 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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بابحا هقلح  یعمج ز  دزن  مدرک  یم  رکف  خیرات  رهب 

« بآ نیا  داد  دابب  ار  مق  كاخ  : » تفگ دز و  نیشتآ  هآ  یتسود 

( .ق (1045 ه . 

یناهفصا شورس 

یناهفصا شورس 

! مق ترد  میقم  اب  تسا  هتفگن  خرچ  مق  رد  وت  میرح  ایربک  مرح  يا 

مکیلع مالّسلا  دیوگ  ناشوت  ّدج  دیوگ  وت  مالس  نوچ  وت  تعیش 

مراط هتشارف  نیدب  دناشف  رون  زور  ره  وت  هاگراب  نیرز  هلبق 

ممیت رهب  وت  تبرت  يدز  هک  ات  ناویح  همشچ  هب  رضخ  دیوشن  يور 

ملعت هب  ار  راگدرک  تفرعم  یتشهب  ناوناب  لوئسم  وت  شیپ 

مدقت وت  زا  دراین  نیبج  اوح  یمارخ  تشهب  هگتهزن  هب  وت  نوچ 

مدنگ تشادن ز  هگن  اوح  ار  دوخ  یتفخ  هنسرگ  يادخ  رهب  وت ز  بش 

27 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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مرکت جات  داهن  مدآ  رس  رب  يداژن  كاپ  وت  نوچ  رهب  زا  نادزی 

محرت راگدرک  بویا  رب  درک  گنچ  دز  وت  يارو  نماد  رب  همحار 

ملکت يادخ  تردق  زا  رگ  درک  میرم  یکاپ  رهب  دهم  رد  یسیع 

مگ شلد  ناج و  مهو  تاملظ  هب  تسه  دناد  ارذع  لوتب  نوچ  ار  وت  هکنآ 

مخ رد  هچ  هبیتق  رد  هچ  يروس  هداب  ود  ناشتروص  تسا  یکی  ود  ره  ینعم 

مهفت رهب  هداب  مخ  لثم  نآ  نیع و  ار  وت  لوتب  وت و  یلوتب  نیع 

مهوت دوب ز  نورب  وت  تمحدم  لیخت  دوب ز  نوزف  وت  تبقنم 

ُما تا  همطاف  تسا و  با  دّمحم  هک  يا  وت  بسن  ار  وت  دوب  سب  ارت  حدم 

مطالت شوج و  رپ ز  يایرد  یتیگ  تسا  حون  هنیفس  وت  يابآ  وت و  رهم 

مدقت هنوگرازه  اب  ما  هدمآ  وت  يوس  هب  هنگ  زا  هدرک  هیس  همان 

مزلق هلجد و  بآ  هب  ددرگن  هتسش  ار  وا  تمحر  بآ  هب  ییوشن  وت  رگ 

28 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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مّیس هدیصق  ارم  تحیدم  هب  نیو  تحدم  هب  تفگ  مهاوخ  هدیصق  دصیس 

منرت هب  ار  تیب  لها  تبقنم  يوگشخ  لبلب  شورس »  » دشاب وت  عبط 

( هزجعم  ) ینارهت اقآ  ردیح 

( هزجعم  ) ینارهت اقآ  ردیح 

درادرب مشچ  وت  میرح  لد ز  هنوگچ  دراد  رد  تشه  وت  میرح  نوچ ز  تشهب 

دراد رتشیب  وت  ردق  هرگنک  رازه  تسا  هرگنک  رازه  ار  نیرب  شرع  هک  رگا 

دراد رپ  لاب و  لیربج  رپهش  وچمه  هک  سک  نآ  دسر  یمن  تماقم  هاگیاپ  هب 

دراد رحس  نماد  ام  وچ  هکره  تسد  هب  اه  بش  دنکفارس  دناوت  تسود  ياپ  هب 

دراد رت  مشچ  رادید  یپ  بش  زور و  هک  دوصقم  هبعک  تسار  یسک  هنیس  نایم 

درادرب ياپ  قدص  رس  یسک ز  رگا  قشع  يداو  هب  دنک  یط  ار  هلحرم  رازه 

دراد رس  هب  ات  وت  ياپ  هب  مشچ  هک  یسک  تسین  شوْرَس  ياپ  هب  نتسشن  ياوه  رس  هب 

29 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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دراد رظن  رد  هچ  اه  لد  ندرب  يارب  مناد  یمن  وت  ياسآ  هزجعم  هاگن 

( يرداهب  ) قطان قداصدّمحم 

( يرداهب  ) قطان قداصدّمحم 

مق ياشگلد  تبرت  لد  مدیاشگ ز  هدقع  مق  يابرلد  هصرع  نم  ناور  دنک  هزات 

مق يافواب  مدرم  دنک  یم  زاب  وچ  مشچ  تسا  شناد  لضف و  بحاص  تفرعم ، ملع و  رهظم 

مق يازف  حرف  كاخ  دهد  یم  تشهب  يوب  ناج  شوگ  دینش  هک  ات  رپ  دوشگ  لد  ریاط 

مق ياسکشم  تحاس  يرگنب  هک  ایب  زیخ و  ار  تشهب  يوزرآ  ینک  یم  هشیمه  هک  يا 

مق يانث  یسب  هدرک  ججحلا  نماث  ترضح  مق  يانث  زا  مدبمد  منز  مد  هک  نآ  میک  نم 

مق يازف  حرف  كاخ  دنک  وا  صخش  هب  رخف  اضر  ترضح  رهاوخ  یفطصم ، تنب  همطاف 

مق يافصاب  هضور  نآ  يادف  ناهج  ناج  دهد  ناج  حیسم  وچمه  شرورپ  حور  هضور 

مق يأر  کین  يوناب  ازج  هعیفش  تسه  یمناد  هک  وا  بناج  مرب  نآ  زا  زاین  تسد 

30 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع
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مق يازگناج  هلان  ناج  شوگ  هب  مونش  یم  ججحلا  نماث  ترضح  ِرهاوخ  گرم  مغ  رد 

مق ياخساب  يوناب  نامگ  یب  تساخس  ناک  شنماد  یشکم ز  ناه  يرداهب »  » بلط تسد 

يوضر سدق  ناتسآ  يارعشلا  کلم  اسر  مساق  رتکد 

يوضر سدق  ناتسآ  يارعشلا  کلم  اسر  مساق  رتکد 

مسبت اب  متفکش  لگ  نوچ  رحس  مق  نشلگ  میقم  متشگ  یبش 

مسجت دبای  افص  فطل و  وا  رد  لباقم  لگ  اب  دوش  لگ  نوچ  یلب 

ملأت جنر و  تنحم و  رابغ  شمیسن  دبور  یم  هک  يرازلگ  هچ 

ملکت يارای  تسین  ار  نابز  شتاذ  فاصوا  رد  هک  یئوناب  هچ 

متشه ناطلس  رهاوخ  یمارگ  جئاوحلا  باب  رتخد  هناگی 

محرت مشچ  وا  زا  يراد  رگا  مشچ  همطاف  ناتسآ  زا  شوپم 

مدقت قح  دوب  شسودرف  هب  صالخا  يور  دیاس  هکره  رد  نیا  رب 
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ملعت بتکم  نیرد  میرم  دنک  تمصع  دهز و  ردناک  هموصعم  یهز 

مجنا هام و  رهم و  رت ز  نازورف  رهوگ  ود  ار  روشک  دننابهگن 

مدرم تاجاح  هبعک  دش  مق  هک  تجاح  دنیوج  مق  مدرم ز  نآ  زا 

ّمنرت شدادادخ  عبط  دنک  توبن  ياه  لگ  فصو  رد  اسر » »

مّلظت ضرع  یپ  خر  هداهن  ناهاوخداد  شناتسآ  كاخ  هب 

مق يداو  زا  هام  وچ  ناشخر  رگد  ناسارخ  دیشروخ  وچ  نابات  یکی 

تّمه وکین  دمحا  مق  راختفا 

هراشا

مق راختفا 

تّمه وکین  دمحا 

هدمآ رورس  كالفا  همه  رب  تعفر  هب  يو  هدمآ  رترب  دیشروخ  هم و  زا  تکوش  هب  يا 

هدمآ ردیح  كاپ  مشچ  ود  رون  تترضح  یملاع  ياوشیپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نیعلا  هرق 

هدمآ رونا  يامظع  تیآ  ار  مالسلا  هیلع  یضترم  فلخ  نایاش  دنزرف  نیرترب  ار  یفطصم 
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هدمآ ربهر  قافآ  همه  رب  تدوجو  يا  دنا  هدوب  ملاع  قلخ  يامنهر  تنادناخ 

هدمآ ربمه  شودمه و  نیرب  شرع  اب  هکلب  دوب  ناوضر  هضور  نوچ  تدقرم  زا  مق  كاخ 

هدمآ رد  نآ  صاخ  کیالم  ینابرد ، وچمه  ماش  حبص و  ره  کلم  دبور  یمه  ار  تناتسآ 

هدمآ ربمیپ  رون  تخر  رهم  زا  عطاس  ییوت  نوچ  ربمیپ  كاپ  ترتع  راگدای 

هدمآ رهوگ  كاپ  ار  یفطصم  نامدود  اضرلا  یسوم  نید  ناطلس  هنازرف  رهاوخ 

هدمآ رفعج  ياسوم  هیرذ  نیرترب  اضر  هاش  رهاوخ  مظاک  يالاو  رتخد 

هدمآ رتخا  وچ  ار  دمحا  نید  نامسآ  تسا  هموصعم  یبن  ناوضر  يارهز  هرهز 

هدمآ رورپ  هرذ  شدوجو  ار  مق  مدرم  باتفآ  نوچ  وا  يور  ار  مق  كاخ  نشور  هدرک 

هدمآ رثوک  ءام  نوچ  فرشلا  تیب  نآ  بآ  افصرپ  لالز  بآ  نآ  دشخب  یم  یگدنز 

هدمآ ربنم  بارحم و  فص  رد  ینعم  لها  نیبب  لد  مشچ  هب  روآ  يور  نحص  نآ  بناج 

هدمآ رضحم  هب  یصالخا  قدص و  زا  زاین  اب  لد  لها  ینیب  قاتشم  وا  ناویا  فص  رد 
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هدمآ ربکا  هللا  اسر  ار  اه  لد  شوگ  نیبب  قح  هار  نادرم  يدوواد  همغن 

هدمآ رذوب  راّمع و  اسب  وا  فاوط  رد  افو  لها  یسب  وا  ناتسآ  بورکاخ 

هدمآ رشحم  وچ  ّرف  لالجُرپ  یعامتجا  ماش  حبص و  ربکا  هللا  شکلد  ياون  زا 

هدمآ رورس  زین  نایاورنامرف  همه  زا  وت  دادجا  دنا  هدوب  ایند  رالاس  دیس و 

هدمآ رمضُم  قلخ  ریمض  ردنا  وت  رهم  ام  نید  نامسآ  تیالو  رهم  زا  نشور 

هدمآ رتهم  قلخ  رب  ناشکاپ  نادناخ  دوب  رتالاب  شرع  زا  یبن  لآ  هیاپ 

هدمآ ردفص  تخد  یفطصم و  راگدای  ادخ  نید  تیآ  هتسجخ  وت  دوجو  يا 

هدمآ رتارف  نودرگ  زا  وت  ردق  هیاپ  دوب  رتالاب  كالفا  زا  وت  هاج  هبتر 

هدمآ رفذا  کشم  تکاپ  كاخ  اب  نیجع  يا  یبن  رخف  يا  وت  ار  مق  يا  هداد  يراختفا 

هدمآ رترب  كالفا  مراط  زا  تا  هبتر  هوکشرپ  نامسآ  رتارف ز  دشاب  وت  رف 

هدمآ رطعم  اه  لگ  تهُکن  زا  یملاع  افص  فطل و  زا  نشلگ  نوچ  دوب  مق  تدوجو  زا 
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هدمآ رسیم  ار  اناد  درگاش  اسب  يا  نآ  ردناک  مزانب  ار  دّمحم  نید  بتکم 

هدمآ رتفد  هب  رهوگ  سب  عبط  جاتن  زا  دنلب  عبط  نیزا  تّمه »  » اتس ار  نادزی  كاپ 

* * *

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد 

تسرترب شرع  زا  يو  هاگراب  ناویا  تسرسمه ؟ خرچ  اب  هک  تسیک  ناتسآ  نیا 

؟ تسرویز بیز و  رپ  هک  تسیک  ناتسآ  نیا  هوکش ؟ نیدب  دشاب  هک  تسیک  عیفر  خاک 

تسرصیق رصق  نانچ  لالج  توطسرپ و  دنلب  نینچ  دشاب  هک  تسیک ؟ عیفر  رصق 

تسرکاچ وچ  شلامک  هاگراب  هب  ناقاخ  تس  يا  هدرب  وچ  شلالج  ناتسآ  رب  رصیق 

تسرفعج نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیاک  لایخ  نیرد  مبیغ  ملاع  شورس  دمآ 

تسرضخا خرچ  زا  رتدنلب  شدبنگ  ناو  عیفر  دوب  یخاک  دشاب و  عیدب  يرصق 

تسربکا هللا  شکلد  اسر و  توص  نآ  ياه  هتسدلگ  رس  رب  ماش  حبص و  ره 
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تسردیح يالاو  رتخد  هاگمارآ  یفطصم  دنزرف  رّهطم  هضور  تساجنیا 

تسربمه شرع  اب  هرهطم  دقرم  نیو  تساونمه  خرچ  اب  هرّونم  هضور  نیا 

تسرس ناوناب  همه  هب  فرش  تمصع و  رد  وا  هک  يرتخد  نآ  همطاف  فافع  ارهز 

تسرثوک وچمه  افص  فطل و  يور  شبآ ز  نیجع  دوب  ییوگ  وت  هدوس ، کشم  هب  شکاخ 

تسرد نیرب  نابرد  وچ  هک  ار  هتشرف  مزان  نحص  زارف  هتشرف  جوف  لاب  هدوشگب 

تسرس رب  هام  يا  شاوت  هیاس  هک  اریز  ناهج  رد  تسا  نیا  زا  رترب  رخف  هچ  ار  مق 

تسرتخا هدنبات  وچ  عرش  نامسآ  رد  وت  وچ  سک  چیه  دوبن  فرش  تمصع و  رد 

تسرصاق رادنپ  رتبا و  تسه  هشیدنا  وا  ماقم  لالج و  ّرف و  هاگشیپ  رد 

تسرونا عرش  وت  تعلط  رهم  نشور ز  نید  کلم  وت  لالج  باتفآ  عطاس ز 

تسرهوگ كاپ  همخفم و  يا  هموصعم  نید  رابتالاو  رهوگ  تسیک ؟ هموصعم 

تسردفص تخد  دوب و  یفطصم  ِدنزرف  تساضر  نید  هاش  همرکم  رهاوخ  هنازرف 
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تسربمیپ عرش  راگدای ز  هموصعم  نید  کلم  نابات  رتخا  تسیک ؟ هموصعم 

تسرگید تسوا  زجب  هکره  تسرگید و  وا  وا  تسادخ  لوسر  راگدای  هدنخرف 

تسرشحم زور  هعفاش  تسیک ؟ هموصعم  تیب  لها  يالاو  رتخد  تسیک ؟ هموصعم 

تسربهر قلخ  همه  رب  زین  هموصعم  دنربهر  قلخ  رب  همه  یضترم  دالوا 

تسرمضُم قلخ  همه  ریمض  رد  وت  رهِم  نید  رخف  وت  لیلج  نادناخ  دندوب 

تسرورپ هّرذ  وا  نم و  مرتمک  هّرذ  زا  باتفآ  وچ  شلیمج  لامج  دوب  نابات 

تسرونا رهم  نوچ  علاط و  باتفآ  نوچ  راختفا  دجم و  وا  تمشح  هاگراب  زا 

تسرواخ رهم  هم و  صرق  رت ز  هدنشخر  وا  لامج  ینیبب  وچ  يزگ  یم  تشگنا 

تسرسفا رخف  زا  شتلالج  كرات  رد  هاج  هوکش و  ّرف و  تمشح و  تسازس  ار  وا 

تسرفذا کشم  ترد  نافکاع  شیپ  رد  وت  كاخ  هک  يا  ادخ ؛ لوسر  هعضب  يا 

تسربنع دوع و  نوچ  وت  ّرف  شهر ز  كاخ  سب  تسه و  وت  كاپ  تبرت  فرش ز  ار  مق 
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تسرپهش هتسکشب  وت  شیپ  رکف  زابهش  دربن  یپ  هشیدنا  وت  ماقم  هیاپ  رب 

تسّردقم تهاج  تمشح و  وچ  دوب  رترب  لالج  همهنآ  رشب  تاروصت  هطیح  زا 

تسرفاک راداد  دزیا  هاگشیپ  رد  دوبن  شلد  رد  یلع  لآ  رهم  هک  سکره 

تسرد نادب  ور  ارم  رامش  فص  ردناک  یفطصم  لآ  تبقنم  حیدم و  میوگ 

تسرتارف یلعا  مراط  شتیار ز  ات  دوب ؟ اجک  شیانث  حیدم و  نم  ّدح  رد 

تسرّسیم تناهج  ود  رد  هوکش  ّرف و  تسوت  نامدود  وت و  صاخ  لالج  ّزع و 

تسرطعم عیشت  ناهج  تتبرت  زا  ياسکشم  هتشگ  وت  تبرت  مق ز  هن  اهنت 

تسرتمک هّرذ  زا  يو  ناتسآ  رب  تمه »  » همطاف تسلالج  نامسآ  دیشروخ 

نابوخ ناطلس  رهاوخ  تآرم )  ) یمیخف

( تآرم  ) یمیخف

مالک نسُح  ارم  اشخب  مرک  زا  مالسلا  رفعج  نب  یسوم  رتخد 
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مایق رهش  رد  وت  ینادزی  فطل  ماما  تخد  یموصعم و  رهاوخ 

همئاق ار  قح  نید  ارهز  وچمه  همطاف  يا  يا ، هموصعم  قحب  وت 

زاس هراچ  فوئر  يا  همیرک ! يا  زاین  اب  تیوس  هب  ناجاتحم  تسد 

ماش حبص و  ترود  هب  نادرگ  ناقشاع  ماما  نوچ  يدنلب  حور  بحاص 

رظن کی  اب  ینک  اهلگشم  لح  ربتعم  يافشلاراد  تدقرم 

مرح زا  ار  سک  سویأم  ینک  یک  مرک  بحاص  يا  یتاداس  همع 

تسا هتفاتشب  وت  يوس  يدیما  اب  تسا  هتفای  تجاح  وت  زا  تاداس  ریغ 

ار رای  تدزن  تسین  تبحص  ياج  ار  رایغا  اور  تجاح  ینک  یم 

تردام يوب  وت  رطع  زا  دریگ  ترد  كاخ  رب  هسوب  دز  یسک  ره 

يا هدید  ردارب  زوسناج  غاد  يا  هدیجنر  الب  زا  بنیز  وچمه 

ام ناج  تیادف  يا  يدرپس  ناج  اضر  رادید  ز  لد ، رب  وزرآ 
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فجن نوچ  يدومن  شدنموربآ  فرش  يداد  قحب  وت  ار  مق  كاخ 

سومشلا سمش  وا  يدیشروخ و  وچمه  سوط  رهش  رد  اضر  اجنیا و  رد  وت 

تسامش دوج  تمعن  زا  دنم  هرهب  تسامش  دوب  زا  همیب  ام  روشک 

كادف یحور  امش  ناسحا  هب  يا  كاپ  ياهلد  شمارآ  هیام 

تسا لگشم  تمیرح  زا  لد  ندنک  تسا  لد  سنا  تولخ  تناتسآ 

« بالگ زا  میئوج  هچ  زا  ار  لگ  رطع   » بارتوب لسن  وت ز  ینیرتهب 

البرک تارب  نم  رب  نک  هیده  المرب  میوگ  وت  اب  دوخ  لگشم 

مالّسلاو مراودیما  امش  رب  مالّسلا  نابوخ  ناطلس  رهاوخ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمیپ  رون  ینالیگ ) هلال   ) روپ یمایص  نمهب 

( ینالیگ هلال   ) روپ یمایص  نمهب 

تسا رخسم  ار  کلف  کلم  باتفآ  نوچ  تسا  رّودم  طخ  کی  هب  هک  الط  دبنگ  نیا 
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تسا روانش  وس  ره  هب  ماف ، هرقن  رحب  رد  راگنرز  یتشک  وچ  هک  الط  دبنگ  نیا 

تسا رّونم  میاد  دیاس و  رهپس  رب  رس  لالج  تعفر و  اب  هک  تسالط  دبنگ  نیا 

تسا رثوک  ِياراوگ  رابیوج  شبآ ز  ریوک  رد  هتشگ  انب  هک  هوکشاب  نحص  نیا 

تسا رتخا  هدنشخر  هفطاع  ناشکهک  رد  كانبات  تس  هدیمد  هک  غورفُرپ  نحص  نیا 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  يافشلاراد  نامسآ  رب  دشورف  رخف  هک  هگراب  نیا 

تسا رتوبک  ناسب  هنیس  لد ز  زاورپ  قدص  هب  وا  ناویا  رد  رب  هک  يا  هموصعم 

تسا ربمیپ  رون  ثراو  هک  يا  هموصعم  شرع  نایسدق  شمدق  رب  دنا  هدجس  رد 

تسا رهطا  يارهز  رتخد  هک  يا  هموصعم  راز  هلال  هتشگ  وا  مدقم  نمی  هب  ناریا 

تسا رطعم  شقاور  نحص و  هک  يا  هموصعم  تانئاک  فوعشم  هدش  وا  يوب  رطع  زا 

تسا رضخا  ثاریم  ثراو  هک  يا  هموصعم  لوتب  شا  هّدج  دوب و  قح  لوسر  شّدج 

تسا رتسگ  هیاس  نامز  نیمز و  روحم  رب  فرش  تزع و  رد  هک  تسیلع  وا  دج  کی 
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تسا رمیب  رحب  یخس  دوجو و  داد  لدع و  رد  قح  هب  وا  باب  دوب  هک  یمظاک  یسوم 

تسا رواخ  دیشروخ  وچ  رهپس  رب  هدنبات  تفرعم  ملع و  رد  هک  تسا  یلع  شّدج 

تسا ربهر  ار  ادخ  صاخ  ناروآ  مزر  خرس  بالقنا  رد  هک  نیسح  رگد  دج 

تسا رهوج  وچ  مکلک  هب  باتفآ  تارذ  مرتفد  يور  نونک  هدیصق  نیا  رهب  زا 

تسا رهوگ  ناجرم و  ُولُول و  ناسب  هلال )  ) نم رعش  شوقنم  متاخ  هب  يا  هژاو  ره 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  يرباص  دّمحم 

يرباص دّمحم 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد 

تسین يرصب  رد  نیرد  تسین ، یهر  هک  ار  نآ  تسین  يرد  وت  ضیف  رد  زج  ناهج  هب  ار  ام 

تسین يربخ  ار  ام  وت  ناسحا  رد  وا  زج  رد  نیرد  هدنهانپ  مییاپ و  رس و  یب  ام 

تسین يرت  مشچ  زجب  هک  تمحر  ریذپب ز  میداهنب  عرضت  يور  ترد  كاخ  رب 

تسین يرس  چیه  رگد  هناناج  رب  دعب  ناز  دنداهن  میظعت  رس  رد  نیا  هب  هکنانآ 
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تسین يرت  كاپ  قحرب  تفع  یکاپ و  رد  تمصع  هموظنم  ییاوقت و  رهظم  وت 

تسین يرگد  هانپ  هک  نک  يرظن  ام  رب  دنراد  وت  هب  تعافش  مشچ  یگمه  ناهاش 

تسین يرنه  شنیا  زج  حدم و  تدنک  رباص »  » نامیا رهوگ  يا  هرهاط ، همطاف  يا 

( یضاق  ) ماظن یضاق  یفطصم 

ملاع باتناهج  دیشروخ  فصو  رد 

( یضاق  ) ماظن یضاق  یفطصم 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنمو  حدم  دوجو و  ملاع  باتناهج  دیشروخ  فصو  رد 

يرضخا خرچ  ِهگلجح  هب  رگ  هولج  شوخ  يرواخ  دیشروخ  هک  غورفُرپ  رهِم  يا 

يرونَا دیشروخ  هک  رهچ  زورف  لد  يو  یتعلط  هدنخرف  هک  راگنرز  رهِم  يا 

يربلد ارآ و  لد  راذعلگ و  مافلُگ و  مارکاب  نازورف و  نابرهم و  نادنخ و 

يرویز هب  نیُزم  يا و  هتسب  هیاریپ  ناتسوب  هب  رهاوج  دقِع  رازه  اب  هگ 

يرتنابرهم یسب  راگزور  مام  زا  ار  تابَن  ِتانب  هریت  ِكاخ  دهم  رد 
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يربهر رضخ و  هَر ، هدشمگ  ِناکلاس  رب  هایس  بش  ره  رد  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا 

يرسفا هدنشخرد  خرچ و  ِتخت  ياراد  لالج  اب  هک  تنآ  زا  رواخ  ِهاش  دنناوخ 

يرتخا ّلُک  زا  رتزورف  لد  هکنآ  اب  رون  ِبسک  هام  دنک  وت  خر  زا  هکنآ  اب 

يرَّونُم ناس  نیدب  بورغ  ات  حبص  ره  سوط  کلم  ناطلس  یسوب  هناتسآ  زا 

يردنمس نوچ  مغ  شتآ  رب  تمنیب  یم  هاگ  هک  مدیآ  تفگش  غورفُرپ  رهم  يا 

يردکم لولم و  هاگ  نامداش و  هگ  دوب  ور  هچ  زا  لامج  لالج و  نینچ  نیا  اب 

يرطضم ناریسا  وچمه  هرهچدرز  هگ  تندرگب  یهام  هلاه  وچمه  قوط  هگ 

يرجعم هریت  یهگ  هنهرب  رس  هگ  گنر  هدیرپ  یهاگ  ینیبج و  فسکنم  هگ 

يرجنخ هب  ریت و  هب  هتشُک  وچ  نوخ  قرغ  هگ  فرط  ره  هب  نابیرغ  وچ  یهگ  يا  هتشگرس 

يروانش نوخ  رد  ِیهام  وچ  تمنیب  هگ  نوخ  ِتشط  وچمه  مرگن  ار  وت  رکیپ  هگ 

يربکا ِقاّلَخ  ِتمصع  ود  تنحم  رد  تافص  نیدب  منامگ  غورفُرپ  ِرهم  يا 
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يرهاوخ هدیدمغ  ود  لاحب  رگج  نینوخ  همطاف  راگفا  لد  ِنارتخد  ینعی ز 

يرطاخ هدرزآ  نم  وچمه  يا  هدرزآ  ترطاخب  ردارب  ود  تداهش  زا  ای 

يرورپدرد هدز  متس  بنیز  رب  ای  يا و  هموصعم  ِترضح  رهب  نوزحم ز 

يرکیپ كاچ  دص  هتشُک  نیسح  رب  اپ  نوخ  تشط  وچمه  يا  هدش  اضر  نید  هاش  رب 

يربمیپ ِكاپ  ِنت  هراپ  هب  نوخلد  مق  رهش  يوس  يرذگ  یم  هک  یهگ  ایوگ 

يردنا وت  شنزح  هب  هدرپس  ناج  هداتفا  ناهگان  هک  ردارب  ِگرم  عامتسا  رَو 

يرمجَم وچمه  مغ  شتآ  بت ز  بات و  رد  برق  مزب  عمش  نآ  يدیماان  مدره ز 

يرذگب هام  نآ  یسوب  هناتسآ  رب  خرچ  هاگ  هلجح  زا  وچ  راگنرز  ِرهم  يا 

يربُخم وچ  شلاح  هک ز  يا  هنیزح  نآ  اب  لاح  ِنابز  اب  وگب  مالس  زا  سپ  ام  زا 

يرفعج نب  یسوم  رتخد  هک  يرتخا  يو  یمتشه  يالوم  رهاوخ  هک  يرهظم  يا 

يرسمه گنسمه و  هعبرا  تاهُما  اب  هاج  ماقم و  ردناک  هردُخم  يوناب  يا 
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يرثوک ّیقاس  ِنشلگ  یلُگ ز  ای  اپ  بسن  رد  هک  سب  نیا  وت  رخف  انث و  حدم و 

يرفاک ِيادعا  هنیک  نیگهودنا ز  البرک  ياربک  بنیز  وچمه  دنچره 

يربارب ناج  اب  ردارب  متام  رد  رادغاد  هدیدمغ  بنیز  وچمه  دنچره 

يرتبا نومأم  هنیک  اضر ز  یب  وت  مصخ  ملظ  غیت  زا  یلب  دش  نیسح  یب  وا 

يردارب کی  نیا  مغ  زا  رادغاد  وت  دنکف  ناجب  شتآ  شردارب  شش  غاد  وا 

يرظنم هام  نآ  ترسح  نیمغ ز  لد  وت  كاخب  ار  ساّبع  ِخر  فسخنم  دید  وا 

يرگخا وچ  نازوس  مغ  نیز  هدرسف  لد  وت  ازع  ار  داماد  مساق  شیع  دید  وا 

يردیح رازلگ  لُگ  ناز  لد  هتسخ  وت  باضخ  نوخب  شربکا  یلع  قرف  دید  وا 

يرغصا ریش  یب  رَجنَح  ناز  وت  نایرگ  درک  هچ  لد  گنس  هلمرح  ریت  دید  وا 

يرهطا يارهز  هدنا  ز  ناغف ، رد  وت  ین  كون  هب  ردارب  ِكاپ  سأر  دید  وا 

يروآ تقاط  نآ  ِندینش  زا  وت  اجک  میوگ  نابراس  ملظ  زا  سرج  نوچ  درک  هلان  وا 
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يرسارس ناشیا  ِتلاح  شیرپ ز  لد  وت  دید  ریسا  ار  یبن  لآ  ریسا و  دش  وا 

يرگنب وت  یناوتب  یسک  رب  هک  لکشم  دید  ماش  لها  زا  هردخم  نآ  هک  یملظ 

يروشک رهش و  نیا  رد  کیل  هدرپس  ناج  وت  ماش  ِهارب  نابیرغ  هچرگ  درپس  ناج  وا 

يرهوگ وچ  نوفدم  هدش  نیمز  نیردنا  وت  غاد  رازه  اب  رز  وچ  كاخب  دش  نفد  وا 

يرس ناوناب  همه  زا  هک  ییوناب  يا  دنک  اجتلا  لد  وت ز  هگردب  یضاق » »

يروای هدیدمغ  لد  رهب  وت  هکنآ  زا  دنک  نایب  دوخ  لد  ياهدرد  وت  اب  نوچ 

يرشحم ِنوتاخ  يرهم و  دوج و  ِرحب  نوچ  دور  یمن  تیوک  دیماان ز  هک  مناد 

* * *

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  حدم  رد 

رطضم ِمدرم  زاس  هراچ  تمرک  يو  رتهِم  رتهک و  ِهاگلبق  تمرح  يا 

رویز تنیز و  تفای  وت  زا  نید  ِبتکم  ییاجُد  ِرَدب  وچ  نایع  كالفا  ِلد  رد ،
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ردیح هلیلس  مه  یلوتب و  حور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمُحم  ِكاپ  ِلسن  ییادُه ز  ِرون 

رفعج یسوم  ِتخُد  هدنخرف  همطاف  همجن  هداز  اضرلا و  یلع  ِتُخا 

رواد رهظم  يا  وت  نأش  همه  ناز  ملقع  هوق  تسا  هدش  تتافص  ِتام 

رشحم ِفص  رد  هعیفش  ار  ناهج  ِقلَخ  دشاب  دشخب و  غورف  ار  رمق  سمش و 

رهظم هنیآ  تسا  هدش  ار  ادخ  ِرون  شقاور  قاط و  رگن  يراک  هنیآ 

رونا عفرَا و  روط  ار ز  ترد  ِكاخ  دنیبب  هک  ات  تساجک  نارمع  یسوم 

رذآ یپ  نآ  تفاتش  یم  قح  يوس  نیا  دصقمب  ود  ره  میلک  اب  وا  ِبکرم 

رترب لضفَا و  هاج  ّرف و  بسن و  رد  قیالخ  هلمج  ناهج ز  رد  ییوت  هک  يا 

ربمیپ ِّیصَو  ادخ  ّیلَو  هس  رب  امظُع  همئا  رهاوخ و  مه  رتخد و 

رهاوخ دشاب و  دیهش  نیسح  وچمه  نماض  نماث و  ماما  اب  وت  تبسن 

ردام وت  يارب  زا  همجن  دَُوب  هکنآ  مظاک  یسوم  تسه  وت  مارک  ِباب 
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رطضم تجاح  يادخ  تخاک  ِرَد  رب  درآرب  یجئاوحلا و  باب  رتخد 

رهطا ربمیپ  لُک ، لقع  لسُر ، ِمتخ  راتخم  دمحا  تسه  وت  گرزب  ّدَج 

رورس فرشا و  تانئاک  همه  رب  ملاع  شنیرفآ  روظنم ز  دصقم و 

ربهر یعار و  فوئر و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  حور  دنوادخ  ِتسد  تساضترم  رگد  ّدج 

ردفص بئاجع و  مه  دادضا و  عمجم  تسا  یهلا  تاذ  ِتافص  رون و  ِرهظم 

ردام أجلم و  نیعم و  رهم و  رهظم  تساتکی  دزیا  ِبُح  رون  وت  هّدَج 

رسارس تانکمم  داجیا  بجوم  تساتکی  دزیا  ِبُح  رون  وت  هداز 

رثوک یقاس  لوتب و  لوسر و  ِرون  رافغ  دحاو و  ِرون  هس  نآ  دَُوب  وت  رد 

رَمضُم وت  دوجو  رد  تسا  یتیگ  ود  هکلب  یناج  ملاع  ناهج و  ِناور  وت  مه 

رهزا هرهُز  غورف  دریگب  وت  زا  يربک  هّدَج  وچمه  مان و  تا  همطاف 

رسفا هقج و  تسوا  قرف  رب  وت  ِرون  اّوَح  هدود  جاتن و  زا  ییوت  هچرگ 
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رجاه هراس و  تسا و  میرم  هیسآ و  شیپ  مُما  رد  كاپ  ِناوسن  لضفَا 

رهوگ وت  ِتاذ  دنا و  هدوب  فدص  وچمه  یهلا  ِكانبات  ِيایردب  هلمج 

رویز تنیز و  دوبن  ار  ناهج  وت  یب  كالول  رهظم  ِتخُد  ریش  ییوت  هک  يا 

رّوَصُم هدیدب  دشن  یتسه  هشقن  یتسه  هب  هدرپ  هدیشک  تفافع  هک  رگ 

رگنل هنیکس و  یبن  حون  یتشک  تفایرد  وت  ِراقو  زا  يدوج  ِلبَج  رب 

رم یب  دح و  یب  تسه  وت  ياثر  هچرگ  نوزفا  ددع  زا  تسه  وت  يانث  حدم و 

رگخا هتفات  وچ  نایعیش  رگج  رب  تفگ  ناوت  هچره  رتزوسناج ز  وت  ِغاد 

ربکا ِّریَن  ادخ و  ّیلَو  ِرهچ  ینیبب  هک  یتفاتش  ناسارخ  يوس 

رپهش شرف ز  وت  ِبکرم  ِیپ  ِریز  درتسگب  هار  مامت  رد  نیما  حور 

ردنکس ِّدَس  دیشک  نومأم  رکشل  ملاع  ود  ویدخ  اب  وت  نایم  کیل 

رَوَُزم تسپ و  دیلپ و  نآ  دیشر  ِروپ  درک  نایع  هرابود  البرک  هعقاو 
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ردارب يور  وت  رگد  ینیبن  هک  ات  تبرغ  هب  درک  دیهش  ار  قح  رهظم 

روشک یمامت  رد  تاداس  ِنتشُک  تشاد  اور  هک  افتکا  درک  نیمهب  ین 

رَکنُم ِبصاغ  میظع  ملظ  همه  ناز  نومأم  ِخر  نوچ  هایس  دش  ناهج  يور 

ردَقُم يالب  نآ  ِروَج  زا  دهَر  او  تفیرش  ِدوجو  ات  دنوادخ  تساوخ 

ربیخ حتاف  لوتب و  لوسر و  دزن  نوچیب  دزیا  شیوخ  يوس  ار  وت  دُرب 

رَمُخم كانبات  ِرهم  اب  هدش  بت  امظع  تبیصم  نیا  ِغاد  رثا  رد 

رجعم هدرپ  هب  فسکنم  دش  وت  رهچ  متام  همه  نیا  زا  فسخنم  دش  وت  ِرَدب 

َرب رد  وت  ِرهم  تفرگ  هنوگچ  كاخ  كاخ  هرُک  نیا  ِرهم  ِبذج  دوش  هچرگ 

رطعُم درک  بارت  نآ  وت  تبُرت  یتفهنب  خُر  باُرت  ریزب  وت  ات 

رفَصعُم تشگ  خرُس  ياهلگ  هنوگ  هفوکش  تفکِشان  تشگ و  نازخ  غاب 

رمحا لُگون  تشگ  هدُرمژپ  َرپَرپ و  ناتُسب  هب  تشگ  شومخ  لد  یب  لبلب 

51 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


رشحم ِفص  رد  وت  ییوت  یضاق )  ) عفاش بئاصم  تسین  مامت  میوگب  هچره 

* * *

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تخد 

مدقَت تانکمم  تفیرش ز  ِتاذ  هتفرگ  مدَقُم  تانئاک  تدوجو ز  تسه  هک  ییوت 

متشَه هلبق  ِتُخا  ارهز و  هلیلس  ییوت  رفعج  یسوم  ِتخد  نادزی و  هدوتس  ییوت 

(3) مّسَجت ياضتقا  تسا  حور  یپ  زا  ( 2) بکُرم تلع  وت  ِدوجو  ار  داجیا  یتسه  تسدش 

مکیلع ُمالسلَا  هک  دنیوگب  مالس و  ِفص  کیالم  هتسب  ماش  حبص و  وت  هناتسآ  هب 

مراهچ ِنامسآ  میظعت ز  وت  ِربقب  دنک  رواخ  قرشم  دنز ز  رس  روُخ  هک  حابص  ره  هب 

(4) مُّلعَت ِبسک  دننک  تشیپ  هب  زور  مامت  یتشهب  ِنایروح  هتسب  رمک  وت  تمدخب 

(1) مق ترد  ِنانکاسب  دیوگب  شرع  هک  دزس  مق  رد  وت  يارسمرح  يا  ادخ  ِمیرح  ایَا 

.زیخاپب . 1

.هدش بیکرت  . 2

.مسج . 3

.نتخومآ . 4

52 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) مُّرکَت جات  قرفب  شیادخ  داهن  نآ  زا  مدآ  خُر  رد  درک  هولج  تا  هرهاب  رون  وچ 

(2) مُمَشَت دننک  نآ  زا  ناوضر  هضور  میسن  ریهطت  هروس  هب  یبن  رد  ادخ  هدوتس  ار  وت 

مُطالت هب  دتفوا  وت  ياطع  ِطیحم  رگا  ار  نیمز  يور  مامت  دریگب  بآ  هک  نیقی 

(4) مُعنَت ( 3) راحب رد  قرغ  ادخ  ِقلخ  دنوش  درابب  رهدب  يا  هرطق  رَا  تتمحر  ِباحس 

مُمَیَت يارب  ار  وت  رازم  ِكاخ  دنَرب  الاب  ِملاع  ِنایسودق  هلمج  هکیئوت 

(5) مُکَحت ِراب  ریز  هتفر  ار  وت  سنا  نج و  هک  ترما  تعاطا  لد  ناج و  زا  دنک  کلَم  دوخ  هن 

مُّسبَت درَک  طاشن  اب  لُگ  هچنغ  وچ  مبل  زاورپ  هب  تسدش  ملد  ِغرم  وت  يوک  يوسب 

مدنگ هناد  ود  ارم  یشخب  هب  ضیف  رگم ز  تحدم  نمرخ  نیچ  هشوخ  مدش  رمع  مامت 

مُگ دوشن  نم  ِمان  مایا  هحفص  نیقی ز  ددرگ  وت  لوبق  ملباقان  هماکچ  رگا 

.ناشخرد نشور و  . 1

.مامشتسا . 2

.ایرد . 3

.تمعن . 4

.نامرف . 5
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(1) مُّلَظَتب ناسکان  دزن  يوج  ِصرق  يارب  دشاب  وت  ِباب  ّدج و  ِحادم  هک  شابم  اضر 

مزلق هلجد و  بآ  هب  ددرگن  هتسش  هنرگو  ممرج  همان  يوشب  تَلضف  ِتمحر  ِبآ  ز 

ّملأت تسا و  تنحم  جنر و  مغ و  درد و  ریسا  يریپ  ِسپ  رد  هک  امن  یضاق ) هب   ) وت یمحرت 

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ای   ) هداز لیئاکیم  ریما 

هداز لیئاکیم  ریما 

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  ای  )

تساجنیا ام  يالبرک  هش  هک  امن  نیقی  تتسد  دسر  یمن  رگ  الب  برک و  كاخ  هب 

تساجنیا ام  ِياشگ  لگشم  همطاف  زیزع  ینارون  ياه  هتسدلگ  هب  وت  امن  رظن 

تساجنیا ام  ياطخ  مرج و  ششخب  ناکم  رئاز  يا  هدید ، تمادن ز  کشا  زیرب 

تساجنیا ام  ياون  میرح  هک  امن  نیقی  نوزحم  لد  زا  دیآ  نورب  وچ  لد  ياون 

تساجنیا ام  ياود  درد و  مهرم  هک  نادب  دوخ  تجاح  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هب  وگب 

.ندش کچوک  يراوخ و  . 1
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تساجنیا ام  ِياَهبُرپ  ِرُد  هکنیا  يارب  ار  یسُدق  ناتسآ  نیا  بدا  اب  سوبب 

تساجنیا ام  يامنهر  تفرعم و  غارچ  باتک  باسح و  یب  تامارک  هب  نُک  هاگن 

تساجنیا ام  ياضرلا  یسوم  رهاوخ  رازم  شاب  هگآ  ریگب و  تباوج  يوگ و  مالس 

تساجنیا ام  يارب  زا  شلد  هکنآ  دزوسب  یکیرات  لهج و  ار ز  دوخ  لد  نکب  نورب 

تساجنیا ام  ياپّدَر  وگب  رشح  زور  هب  دهاش  ُمق  نیمز  نیا  تندمآ  هب  دوش 

تساجنیا ام  يابُرلِد  تلد  نُک ز  هاگن  ار  تیاهمشچ  هریخ  دنک  هک  يدبنُگ  هب 

تساجنیا ام  يافص  حور و  تّزع و  هک  نادب  يدش  هانگ  هدولآ  تیصعم  رگا ز 

تساجنیا ام  يادخ  فطل  تمحر و  لوُزن  داُرم  ِذخَا  نودب  اجنیا  زا  میور  یمن 

تساجنیا ام  يازج  تاصرع و  هعیفش  ازج  باسح  تشحو  زا  روخم  مغ  ریما » »
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( رابت میرم  () هرهز  ) ینسحلاوبا میرم 

( هرهز  ) ینسحلاوبا میرم 

( رابت میرم  )

تیوم رات  اب  دش  ریگرد  ملد  تیور  غاب  یناوغرا  يا  مالس 

تیوزرآ رد  اه  گربلگ  همه  كاپ  منبش  ینامسآ  يا  مالس 

تیوبس رد  يراد  هناتسم  یم  تلایخ  تسم  يا  هنشت  بل  هدش 

تیوخ قلُخ و  اب  انشآ  مظاک  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رطع  روآدای  ییوت 

تیوس هدروآ  اضرلا  یسوم  ارم  اهلد  يوهآ  نماض  نآ  نادب !

تیوربآ زا  وربآ  ماود  اهوزرآ  دریگ  وت  اب  موادت 

تیوک هب  مناوخ  یم  همانترایز  مبیرغ  اه  تجاح  گنرمه  نیبب 

تَیوس مدرگ ز  یمنرب  ناسآ  هک  تسیلاخ  تسد  نک  اور  تجاح  ارم 

تیور وحم  الهش  ياه  سگرن  هچ  تهاگراب  زا  مق  هتشگ  ناتسلگ 

تیوضو زا  اه  نمچ  حور  دوب  يزامن  رد  ناسارخ  رد  ناسارخ 
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تیوه ياه و  زا  نانز  فد  کئالم  دناوخ  وت  زا  هتشرف  دبنگ  نآ  رب 

تیوربور متسشن  ناراب  زا  رپ  تحیرض  رب  متسب  ربا  زا  لیخد 

تیوگتفگ زا  مدز  لپ  ایرد  هب  متفگ  وت  اب  ار  شطع  درد  یبش 

تیولگ ناهنپ  ضغب  يادف  یتوکس  رد  ارهز  غاد  زا  وگب 

تیوک كاخ  ریسا  يوتسرپ  يداد  زاورپ  تردق  هرهز »  » هب

تیوجتسج رد  ناقشاع  رابت  يرابت  میرم  هموصعم  نآ  وت 

( شورس  ) یمظاک هتشرف 

قشع زبس  هحول 

( شورس  ) یمظاک هتشرف 

« شورس  » شخبناوت وت  يادص  يا  شوج  هب  دمآ  تبل  لعل  زا  مزمز 

موش تزابناج  هکنیا  ات  تهر  رد  موش  تزاس  يونثم  نک  ما  يرای 

قشع رازلگ  هتوبلگ  تخر  يا  قشع  رازاب  لد  يازفا  قنور 
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ارَح شوگ  رد  هدنام  تیاون  شوخ  ارس  ود  ره  شیادیپ  دش  وت  زا 

بش ساسحا  تولخ  رد  هدش  مگ  بت  بات و  رد  ابص  باترپ  فلز 

نوگنرس اهمنص  دش  تدوجو  اب  نونج  تشد  رد  يداهنب  مدق  ات 

تا یتسه  یتسه ، رمع  دادتما  تا  یتسمرس  زا  دنتسم  ناشوخرس 

افص ار  ناراد  هدنز  بش  تولخ  افص  ات  هورم  هدیشخب  افص  يا 

یئوت ادرف  شیادیپ  نماض  یئوت  ینعم  ار  قشع  زبس  حول 

اسک لها  شیادیپ  دش  وت  زا  اهر  اهمغ  زا  تنوزوم  تماق 

دش داینب  شوخ  وت  زا  رهم  دش  دابآ  ارسناریو  نیا  وت  اب 

نامسآ دش  تبکرم  سوب  ياپ  ناشنرز  جات  وچ  يداد  ار  رهم 

یئوت انلَزنَا  هط و  ینعم  یئوت  ارسالا  هَلَیل  ِینشور 

یتشارفا یگدازآ  مچرپ  یتشاد  اپرب  هک  یقشع  بتکم 
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اهدادیب زا  تسکشب  اهناش  اهدایرف  اب  ناروگ و  رب  هدنز 

نم ياربُک  رشحم  عیفش  يا  نم  يانیب  همرُس  تهار  كاخ 

دش شرع  يازف  تنیز  وت  مان  دش  شرف  تیاپ  ریز  اروح  فلز 

منم هناّنح  وچ  دلان  یم  هکنآ  منت  ناج و  رد  هناّنح  هلان 

شوخ يور  اب  دهن  یم  هدجس  هب  رس  شورس »  » تدای اب  هنیدآ  بش  ره 

اهدایرف رد  هدیچیپ  وت  مان  اهدای  رد  نوچ  تسا  زبس  وت  دای 

* * *

نیرت هموصعم 

نیرت هموصعم 

ار امش  كاپ  مدقم  مسوبب  مهاوخ  یم  نذا  ارآ  ملاع  يادتقم  مشچ  رون  يا  مالّسلا 

ار اه  هنییآ  رظنم  تهاگن  دشخب  یم  هولج  ینیرت  هموصعم  هک  يا  ملاع  نیموصعم  نیب 

اراس ایعل و  میرم و  دنراد ، وت  راب  ترسح  ار  ناتسآ  شرع  نیا  دشاب  کئالم  لاب  زا  شرفم 
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ار اوسام  ناج  دهد  یم  تیاه  هتسدلگ  هولج  یلاوز  یب  ِباتفآ  ار  مق  رهش  نامسآ 

ار اعد  تزبس  دقرم  دناسر  یم  تباجا  رب  تناتسآ  تسا  هاگیاج  شیاین  ياهلزغ  رب 

ار اونین  نامرهق  میمش  مریگ  یم  وت  زا  يراپسهر  بنیز  وچمه  تقشع  نیهاش  یپ  رد 

ار اضرلا  یسوم  لد  رگ  دزاس  داش  دهاوخ  هکره  تسا  تابجاو  زا  ناقشاع  رب  ندش  ایوج  وت  لاح 

ار افو  نایامنهر  هداد  ياج  دوخ  لد  رد  ناریا  ماجرف  شوخ  کلم  ناناج ، فطل  اطع و  زا 

ار الط  تقشع  هبذج  نوریب  كاخ  زا  دشک  یم  یناج  حور و  يایمیک  تیوک  ناقاتشم  رهب 

ار ایح  سرد  ام  رهب  هد ، تفرعم  باجح  رد  تناتسآ  زا  دنشکرس  تباجن  ناراس  همشچ 

ار البرک  نیمظاک و  ترایز  لد  رد  ینک  ات  نک  لددرد  مظاک  یسوم  رتخد  اب  یمظاک » »

ار انشآ  نیا  ترد  زا  نادرگمرب  یلاختسد  تزاین  یب  حیرض  رب  متسب  زاب  تجاح  لفق 

ار امس  ضرا و  دنک  رپ  شیانشآ  مایپ  ات  تسا  شخبدیما  همغن  نآ  شورس »  » بلق ششوج 

ار ام  ناریا  رس  هب  رس  درادب  نمیا  الب  زا  یهاوخب  مهاوخ  ادخ  زا  ینیرت  هموصعم  وت  نوچ 
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وخ بنیز  هموصعم  ( یّقح  ) يدابآ ناتسب  یّقح  میهاربا 

( یّقح  ) يدابآ ناتسب  یّقح  میهاربا 

وخ بنیز  هموصعم 

یئانشور دراد  وت  زا  تباجن  باتُرپ  رهِم  یئادخ  هار  مدرم  ِناگدید  غورف  زا 

یئاسراپ رب  دسر  یم  يدیماان ، زا  دهر  یم  تهاگراب  رد  فکتعم  لد  زا  هک  لد  ره  دوش  یم 

یئامن دوخ  عفن  هب  نآ  اهیگنشت ، عفر  هب  نیا  تنحص  هب  هنییآ  بآ و  هدومن  یئارآ  هنحص 

یئاون ار  نایاونیب  يدیما ، ار  نانیشن  هر  تقشع  زوس  اب  اهزاس  دزاون  یم  ارناج  حور و 

یئاورنامرف دنک  یم  نارای ، ناریو  لد  رد  نابات  رهم  نوچ  وت  رهم  ناراگزور ، ریسم  رد 

یئادخ نادرم  بلق  يایر  یب  غورف  وت  تیوک  ار ز  يدنلبرس  جوا  گنابلگ  منز  یم 

یئابرلد دیامن  یم  تیور ، دیشروخ  دبنگ  دیاشگ  یم  خر  نارتخا  عمج  هب  بش  سورع  ات 

یئاضر يوک  رئاز  یئارس ، تنحم  زا  هتسخ  دیآ  وت  زا  بنیز  يوب  هک  يا  هموصعم  نامه  وت 

یئافشلاراد اود  یب  ياهدرد  رب  دوخ  هچرگ  ار  امش  درد  مشک  یم  لزنم  هب  لزنم  ملد  رد 

یئام رارسا  مرحم  روبص و  گنس  وت  هکنوچ  میاشگ  یم  تیور  شیپ  ار  ما  هتسب  ياهزار 
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یئاهر تریسدب  وید  تسد  دبای ز  ناج  هک  ات  دیآ  رد  زا  هتشرف  ات  مدوب ، دنب  رد  اهلاس 

یئامن یئارآ  هژاو  نم  لد  رد  هک  یئوت  نیا  هراتس  نوچ  دشخرد  یم  یقح »  » رعش رگ  رظن  رد 

( مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تبقنم  ) ینارهت لدشوخ  ناورداش 

( مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تبقنم  ) ینارهت لدشوخ  ناورداش 

مق هب  اهب  هن  نیا  زا  رترب  هک  تمیوگ  نم  مق  هب  او  دلُخ  زا  يرد  دوش  یم  دنیوگ 

مق هب  اجک  تفارش  دسر ز  نیرب  دلُخ  تسرفعج  نب  یسوم  رتخد  كاپ  دهم  نوچ 

مق هب  التعا  فرش و  شمدقم  دوزفاک  همطاف  ِیناث  همرکم  هموصعم 

مق هب  اپ  صالخا  رس  زا  داهن  وک  ره  رس  رخف  ِيور  زا  يو  ياپ  هب  کلف  دیاس 

مق هب  اضرلا  تخا  هگرد  تسه  هک  اریز  ادخ  درگنب  اضر  مشچ  هب  شرئاز  رب 

مق هب  انب  اه  لد  هبعک  هتشگ  زین  وز  دش  روط  کشر  يو  ردارب  زا  سوط  رگ 

مق هب  اجتلا  نتف  روج و  روهظ  هاگ  دنرب  نامز  رخآ  رد  هک  دوب  ربخ  ردنا 
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مق هب  الو  لها  ءاجلم  هتفخ  هک  يرآ  شهگرد  تسا  ناما  نما و  دهم  هک  اریز 

مق هب  اعد  تباجا  ههبش  نودب  ددرگ  البرک  هب  شّدج  هبق  تسه  هک  نانوچ 

مق هب  ایمیک  بلطب  بلطایمیک  يا  يو  كاپ  كاخ  زا  دوخ  دوجو  سم  نک  رز 

مق هب  ادخ  ریش  هعیش  دهم  تسا  هدوب  نونکات  مالسا  لوا  ردص  يراب ز 

مق هب  ایلوا  هش  ناتسود  ياج  ُدب  نامز  نیا  هب  ات  نایرعشا  راگزور  زا 

مق هب  البرک  فجن و  دهشم و  نوچ  زکرم  دُوب  ار  هیملع  هزوح  زین  زورما 

مق هب  انشآ  کین  لدشوخ »  » کلک دننام  نانمشد  نامصخ و  هدید ِي  هب  لگ  تسراخ 

مق هب  ابحرم  مه  و  لدشوخ »  » هب ابحرم  مه  تسرفعج  نب  یسوم  رتخد  ناوخ  حدم  نوچ 

مق هب  ایربک  رظن  دبا  ات  تسه  نوچ  تسادخ  اب  هیملع  هزوح  ظفح  راهنز 

مق هب  ارولاریخ  ترضح  یصو  رخآ  تافتلا  مشچ  بش  همه  قح  رما  هب  دراد 

مق هب  اپب  نانآ  ندید  هب  شنماد  رد  نایعیش  دیلقت  عجارم  سب  هدرورپ 
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مق هب  اهتنا  یب  تزع  تسا  هداد  وک  نایعیش  دیلقت  عجرم  گرزب  هژیو 

مق هب  اج  تسار  نیا  شناد و  باهش  ناشخر  یشعرم »  » یمظع تیآ  میعز  الاو 

مق هب  اوشیپ  نآ  نکسم  هچرگا  دشاب  تسا  یناهج  شدنلب  رکف  نیزر و  يأر 

مق هب  ادتقم  نآ  رب  ما  هتفگن  هتکن  نیا  داهن  رد  هب  شمان  هچ  نید ز  باهش  يأر 

مق هب  اغد  ره  دنکن  یم  هتخر  هک  دزاس  ملظ  رفک و  نیطایش  مجر  باهش  نوچ  واک 

مق هب  ات  دوب  نید  تلم و  ذالم  دب  واک  يدهاجم  لحف  عجرم  ریخ  هب  شدای 

مق هب  اپ  ياج  يرقب  دنک  يرقبع  نآ  تسا  نکفاوترپ  دوب  هک  اجکره  دیشروخ 

مق هب  الع  ّزع و  هچ  داد  هک  مروآ  دای  يرئاح  يامظع  هللا  تیآ  يراب ز 

یسدق هاگراب  ( رشان  ) وگقح رهچونم 

( رشان  ) وگقح رهچونم 

یسدق هاگراب 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  ماقم  اجنیا  تسا » رّونم  ناسنیا  هک  تسیک  هاگراب  نیا  »
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تسا رهطا  يارهز  نشلگ  یلگون ز  وا  تسا  جئاوحلا  باب  رتخد  جالعلاراد 

تسا رطعم  یتشهب  غاب  میسن  نوچمه  مارک  يوناب  نیا  دقرم  میمش  رطِع و 

تسا ربمیپ  كاپ  هدود  يا ز  هوابون  تسامش  نمأم  وا  یسدق  هاگراب  نیا 

تسا رظنم  بوخ  یسب  سدق  هاگیاج  نیا  مق  هب  دُوب  سدقم  ماقم  نیرتهب  نیا 

تسا ربارب  نودرگ  رّودم  دبنگ  اب  نوچ  هک  رگن  ار  وا  یئالط  دبنگ  نیا 

تسا ردارب  ار  وا  متشه  ماما  اریز  فیرش  دقرم  نیا  هب  قلخ  دیما  مشچ 

تسا رشحم  يارحص  تمایق و  رگم  ناتسود  يا  تسیچ ؟ يارب  تمادن  کشا  قوش و  روش و  نیا 

تسا رفظم  یتیگ  هب  شیوخ  نانمشد  رب  دنک  ناج  زرح  وا  یمان  مان  هک  سکره 

تسا رقحم  شکاپ  دقرم  ماقم  ردنا  دنا  هدیشکرب  ناهج  طیسب  رد  هک  اهجرب  نیا 

تسا ررقم  یتیگ  هب  وت  يزور  دنچره  نک  زارف  نادزی  بناج  هب  بلط  تسد 

تسا ررکم  تجاح  هک  هچرگ  هاوخب  تجاح  تسین  لالم  هاگ  يدیماان و  ياج  هک  اجنیا 
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تسا ربنع  رطِع  رت و  کشم  يوب  رتهب ز  وا  كاخ  هکنوچ  يوبب  سوبب و  شرد  كاخ 

تسا ربکا  ُهللا  نذوم و  شوخ  توص  زارف  ره  ماب و  ره  هب  حبص  ناذا  تقو 

تسا رورپحور  یسب  ناذا  شوخ  گناب  وا  ياه  هتسدلگ  رس  زا  ماش  حبص و  ره 

« تسا رتشوخ  تسود  نخس  يرذگب  هچره  زا   » تسین هاگراب  وا  دقرم  نحص  رتهب ز 

تسا رد  نیا  يوس  ادخ  قلخ  دیما  مشچ  ناکم  نیا  رد  تسا  هتفخ  هک  فیرش  يوناب  نیا 

تسا رهوگ  ّرُد و  بدا  لها  دزن  هب  کیره  وا  ياه  هژاو  لگ  هک  هدیصق  نیدب  لابب  رشان » »

درک فرش  بسک  اضرلا  تخا  زا  مق  ( شورُد  ) شورُد هللا  لضف 

( شورُد  ) شورُد هللا  لضف 

درک فرش  بسک  اضرلا  تخا  زا  مق 

تسا نیگن  نوچ  مق  يرتشگنا  نیا  رب  تسا  نیمز  رخف  نیمز  ناریا  رگا 

درک فجن  سدقا  تبرت  نیا  ادخ  درک  فرش  بسک  اضرلا  تخا  زا  مق 

تسا رود  رفک  تیاده  رون  نیا  زا  تسا  رون  شرع  ات  شتبرت  زا  مادم 
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رفعج نب  یسوم  هموظنم  زا  هک  رتخا  هدنبات  نآ  دشاب  تیاده 

دنیزگ یم  تلزع  رفک  شمرش  دنیشن ز  یم  تملظ  هب  شراونا  وچ 

تسا لوقع  بابرا  ضیف  شمولع  تسا  لوتب  ردام  ربمغیپ و  ردپ 

شنیرفآ رخف  تسار  ناوسن  هک  شناد  ملع و  ار  وا  دشاب  دزنابز 

دندیدن نید  رد  يا  همالع  نینچ  دندیزگ  ار  بل  ایلوا  شملع  ز 

مگ دش  لهج  رفک و  هیضیف  نیا  زا  مق  دش  هیضیف  شلمکا  ضیف  ز 

دندیسر نافرع  هلق  جوا  هب  دندیرخ  ناج  اب  شبتکم  لضافا 

تسا لوسر  نیعلا  هرق  ارهز  وچ  تسا  لوتب  نوچمه  شتکوش  ماقم و 

ترایز ار  وا  تسا  تنج  باوث  تیاور  نیا  رد  يا  ههبش  دشابن 

هدابعلاراد نیا  دشاب  شباوث  هداد  هدعو  قلاخ  هک  ار  یتشهب 

تمحر باب  شهاگراب  دشاب  هک  تقلخ  هدرک  یناث  يارهز  ادخ 
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دشاب هموصعم  ترضح  شباوث  دشاب  همولظم  نآ  ربق  رگ  ناهن 

شیاپ ياج  دسوب  سمش  رگ  دزس  شیادخ  دراد  رظن  هگرد  نیا  رب 

رد نیا  نابرد  نیمالا  حور  دوب  رونم  دشاب  قح  رون  زک  يرد 

دنبوکب ار  رد  نیا  تجاح  يارب  دنبور  كاخ  ار  شهگرد  کئالم 

دش اور  تجاح  مه  قشع  رد  نیا  زا  دش  اطعلاراد  قح  يوس  زک  يرد 

تسا قشع  راگرپ  نامگیب  شطوطخ  تسا  قشع  راک  ار  نینچ  نیا  يانب 

دش انب  هگرد  نیا  قشع  تسد  هب  دش  اور  تجاح  شهگرد  زا  قشع  وچ 

رسفا تسا  شرعرب  هنییآ  تسا  قشعز  رس  کلف  رب  دیاس  هک  نیا  تسا  قشع  ز 

درک ایطوط  شکاخ  هدید  ره  رب  هک  درک  انب  هگرد  نیاک  قشع  مزانب 

ناملسم رفاک  وگتفگ  یب  دنک  ناریح  تسا  لقع  نآ  زک  ار  یقاور 

دشاب هتسب  نآ  زا  دحلم  فتک  ود  دشاب  هتسدلگ  نآ  زک  ار  یناذا 
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شورُد هللا  لضف  هک  رعاش  زا  هن  شغیبو  بان  نیماضم  نیا  تسا  قشعز 

( نشج ود  نراقت  ) یناکرس ینایدهم  لالج 

( نشج ود  نراقت  ) یناکرس ینایدهم  لالج 

دوب هتفای  نراـقت  لاس 1378  رجف  ههد  ياهنـشج  اب  هک  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیب  لـها  همیرک  تدـالو  تبـسانم  هب 
.تسا هدش  هدورس 

يرتخد دّمحم  لآ  زا  هتفخ  نآ  رد  هکنآز  يرترب  اجره  هب  دراد  ارچ  یناد  مق  رهش 

يرهاوخ ار  اضر  دشاب  هموصعم و  بقل  زاک  نید  هاش  رفعج  روپ  یسوم  دنزرف  همطاف 

يرهوگ نوچ  اجک  ره  رد  نآ  مان  دشخرد  یم  ارقلا  ّما  مق  رهش  شدوجو  نمی  زا  هتشگ 

يرث ات  اّیرث  زا  دشاب  هدنشخر  روخ  وچمه  ادخ  شرع  ات  هدرب  رس  نآ  نیّرز  دبنگ 

يرظنم ابیز  هچ  قحلا  هگراب  نآ  رب  هداد  شا  هتسدلگ  نذأم و  رانم و  نآ  رب  اذّبح 

يرگید رورس  اب  نراقم  شدالیم  هتشگ  تسا  هدعقیذ  لّوا  هتشذگ  نمهب  زا  هدجه 
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يرتهب هوکش  ام  رورس  نشج و  نیا  دراد  رجف  ماّیا  اب  تفای  نراقت  نوچ  شزور  داز 

يربنع کشم و  دوع و  سای و  رطع  يرآ  يرآ  سای  وچ  شزیگنا  لد  رطع  دسر  ناج  ماشم  رب 

يرفزا میمش  زا  ددرگ  زیربل  اه  هّماش  مق  رهش  رد  رگم  هتشگ  یهت  وهآ  هفان 

يرف الاو  نانچ  زیوآ  لد  رطع  نیا  دشاب  متفایرد  تبقاع  رّکفت  قرغ  مدش  ات 

يرخفم ارناهج  ياهنز  يوقت و  هوسا  یلع  نابوخ  ورسخ  غارچ و  هاش  رهاوخ 

يرجعم وکین  شیوخ  فافع  زا  رس  رب  تشاد  راقواب  بیجن و  دوب و  فرش  جاّتلا  هّرد 

يرویز بیز و  تفای  وا  تمرح  زا  مق  رهش  رجف  ماّیا  اب  تفای  نراقت  شدالیم  زور 

يرتفد باتک و  رد  دراگن  ات  ناسآ  تسین  لالج »  » ار یلایل  نیا  زور و  هدنخرف  نیا  فصو 

( ارهز هفیلخ  ) يدنرز ینسحم  یفطصم 

يدنرز ینسحم  یفطصم 

( ارهز هفیلخ  )

تلالج هاج و  ّزع و  توهبم  همه  ام  تلامج  كاپ  رون  نشور ز  هدش  مق 
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تلامک ردق  مک ز  داجیا  ملاع  ارهز  هفیلخ  يا  هموصعم  ترضح 

تلالظ تحت  قلخ  هدنهانپ  هتشگ  ناوضر  هضور  هب ز  هتشگ  مق  وت  يا ز 

تلاثم هبش و  تسین  هک  رگناشن  تسه  تکاپ  هضور  حیرض و  نحص و  دبنگ و 

تلاصو رطِع  يافص  یسیع  هخفن  وت  مرح  ار  هدرم  مسج  دهد  حور 

تلاعن تحت  ناتسآ و  نیا  رد  تسه  کئالم  لیخ  لیئربج و  هگ  هسوب 

تلایخ تسم  دنا  هیسآ  میرم و  اّوح  رجاه و  تسوت  هاگرد  مداخ 

تلاله ناشن ز  کلف  لاله  تسه  وت  خر  راسمرش  هتشگ  رمق  صرق 

تلاؤس دنا  هدرک  هراچیب  لئاس و  نادیرم  ناقشاع و  لیخ  هگ  هلبق 

تلآ وت و  رب  مالس  تاولص و  دص  دّمحم  لآ  ّشُع  هتشگ  وت  دقرم 

تلالز فاص و  رهم  بآ  زا  يا  هرطق  ناشونب  شیوخ  ام ز  هب  ناسحا  رد  زا 

تلاس همه  وت  میرح  رب  دنز  هسوب  عضاوت  هب  ینسحم »  » رهب دوب  رخف 
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( مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  تعن  رد  يا  هدیصق  ) یلگدیب یمیظع  دّمحم 

( مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  تعن  رد  يا  هدیصق  ) یلگدیب یمیظع  دّمحم 

هموصعم يالو  ناطلس ، رواد  يالو  هموصعم  يانث  ناحبس ، قلاخ  يانث 

هموصعم يازس  ناماما ، ولِع  ِتوعن  مظاک  یسوم  دنزرف  همطاف  مان  هب 

هموصعم ياخس  ناوارف ، دوج  راحب  میظع  ماقم  نینچ  نارود ، هب  هدیدن  یسک 

هموصعم يافّشلاراد  هّفُص  هب  ایب  کلف  دیک  دسر ز  يدرد  تلالم و  ترگ 

هموصعم ياود  زا  يوجب  حور  يافش  شمرک  نزاخم  زا  هاوخب  درد  ياود 

هموصعم يافو  زا  ناوخب  زغن  ثیدح  شلزا  تمارک  زا  بایب  نْدع  ِتشهب 

هموصعم ياقب  نآرق ، تنیز  همیرک ، لالج  ماشتحا و  هب  یناث  میرم  هفیفع ،

هموصعم ياطع  ناّمع ، مزلق  يارف  شیدزیا  ياخس  ناراب ، ششخب  نوزف ز 

هموصعم يار  نیورپ ز  هدمآ  رّودم  شمرح  دبنُگ  ارعش ز  هدمآ  رّونم 

هموصعم ياه  یّلجتم ز  دوش  اهش  شهگراب  رهم  رّونتم ز  دوب  رمق 
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هموصعم يانم  شنیرب  رصق  قاور  سودرف  هنومن  شعیفر  نحص  ماقم 

هموصعم يانب  العا  هضور  لیدع  شعفترم  ِنوتس  اّلعم  شرع  لیدب 

هموصعم يالج  نامیلس ، ِرصق  غورف  يو  نشلگ  میمش  اّرطم ، ِندع  ِهوکش 

هموصعم يانس  ناکما ، ملاع  يانس  شرد  ِكاخ  رابغ  ناکین ، هدید  يالج 

هموصعم يایح  زا  ریجه  مرش ، ِباقن  شتفرعم  نایب  زا  باجم  رهد ، بیقن 

هموصعم ياعد  ناریا ، روشک  ماظن  يو  تماقتسا  زا  یهلا  نید  ِماوق 

هموصعم ياین  رخافت  دوب ز  یلع  مدآ  هلالس  رب  دنُک  رخف  هک  دزس 

هموصعم يالج  رگنب ، هقرافم  نیا  زا  مجع  کُلم  هب  ناور  ردارب ، يور  ِقوش  ز 

هموصعم ياضر  ناّنم ، دزیا  ياضر  داد  ناناج  هب  ناج  هک  شماما ، رجه  فَسَا ز 

هموصعم يانشآ  لزا  يو ز  ِكاخ  هک  كاپ  دزیا  رما  هب  مق  شهگراب  رازم و 

هموصعم ياول  یتیگ  هب  قلخ  هانپ  يو  بتکم  ماود  ایند  هب  لدع  مارم 
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هموصعم يادخ  زا  هاوخب  قوش  ِلامک  ناهج  ِناهج  نیا  رد  یضیف  بلاط  هک  الا 

هموصعم يارس  ناویک  ظفاحم  کلم  يو  هناتسآ  میظعت  هب  هدیمخ  کلف 

هموصعم يادگ  یئاط ، متاح  دوج ، هب  شمدخ  مداخ  سیقلب ، رجاه و  رخف ، ز 

هموصعم يازف  قنور  هقیدح  نانج ، يو  هگرد  ِكاخ  هدجس  دنک ، شرع  ریفس 

هموصعم يامُه  نودرگ ، دبنگ  هب  ْنارپ  لایخ  ِغرم  هتسشن  شخاک ، هورَذ  ِماب  هب 

هموصعم يافطِصا  يوبن ، تعیرش  شنأش  رد  هنافراع  يولع ، تلیضف 

هموصعم يانث  رد  منک  راثن  ات  هک  قوذ  می  زا  متفرگ  یلآل ، دْقِع  رازه 

هموصعم ياوه  زا  ریقن  هانگ  دوش  روشن  هب  درذگب  وچ  نارمع  هدود  هعیفش ،

هموصعم يانف  تمایق ، هب  ات  رادم  لآ  دمحا و  قح  هب  ایادخ  راوگرزب 

هموصعم يانغ  زا  تشهب  هب  وا  ّبحم  يدبا  تماقا  شمیحج ، هب  وا  يودع 

هموصعم يادن  نوچ  ناج ، لد و  زا  دینش  لوسر  ِتنب  ِتعن  هب  یمیظع »  » تفگ هماکچ 
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( مق يوناب  رذن  ) زاریش یتاجن _  هناورپ 

زاریش یتاجن _  هناورپ 

( مق يوناب  رذن  )

نم رات  ياهبش  هراتس  نیرتابیز  نم  ِراهب  تمارک  ِنابرهم  ِيوناب 

نم راز  هروش  نیا  وت  رطِع  دوش ز  رپ  ات  ما  هدرک  هزات  یسفن  وت  دای  هب  بشما 

؟ نم رانک  رد  نم  هشیمه  يا  ینام  یم  وت  رانک  رد  نم  لد  دوش  مارآ 

نم رارق  یب  لد  ياه  هراودرد  نیا  ما  هتسخ  ياهلزغ  تسوت  هاگن  رذن 

؟ نم راب  دوصقم  لزنم  هب  دسر  ایآ  تسوت  رهم  یگرزب  هب  نم  هانگ  راب 

نم رابغ  دناکتب  تتبحم  تسد  نم  بوخ  هک  يرآ ، مسر ، یم  رود  هار  زا 

نم راز  هیرگ  نیا  دنک  يا  هفوکش  دیاش  راودیما  تحیرض  زان  هب  مهد  یم  لد 

نم راک  ياه  هرگ  فطل ، دنک ز  یم  او  وت  زار  زمر و  زا  رپ  هاگن  مق  يوناب 

75 ص :
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يربکا

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  هب  میدقت 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  هب  میدقت 

يربکا

ار الع  شرع  هدعاص  فرش  هداد  مق  نابوخ  همه  میرح  وت  میرح  هدیدرگ 

ار اسر  غیلبت  هچ  هداد  ناشن  شیوخ  زا  متاخ  تساوخ ز  ادخ  هک  یمایق  هدرک  مق 

ار ءاحلص  نّصحت  لامآ  هبعک  يا  تلاسر  دهم  هدش  وت  كاپ  تبرت  يا 

ار احض  سمش و  نیقی  هب  هدومن  دییأت  قارشا  هدز  ناویک  هب  هک  تمیرح  لیدنق 

ایرد تفای ز  ناوتن  یتاجن  کلف  یب  ناسآ  درب  ناج  ناسچ  رحب  نیا  زا  صاّوغ 

امنب وت  هار  ادخ  ضحم  ما و  هتشگ  مگ  مقیرغ  هک  نک  يددم  تلاسر  تنب  ای 

* * *

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  هب  میدقت 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  هب  میدقت 

اّمسم هدیدرگ  وت  مان  ار  همطاف  يا  ارهز  رتخد  رصب  رون  همطاف  يا 

اسوم وت  باب  وت  هریس  زا  رختفم  يا  ملاع  ود  ناکین  هلمج  فرش  هداد  يا 

76 ص :
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انیس هنیس  زا  رتبوخ  تهگراب  يا  کش  یب  وت  ناوخ  انث  تسا  میلک  ياسوم 

ار اضر  هدیدنسپ  هک  یئاضر  هب  رهاوخ  یّقح  هبوبحم  با و  نیز  دج و  رخف 

ار اعد  مسر  دهد  میلعت  وت  ياوقت  دنوادخ  تاذ  دنس  هداد  ْمُکَمَرْکَا  زا 

ار امن  تاذ  هنیئآ  دنک  میظعت  دیآ  تهگرد  فکتعم  دزس  لیربج 

ار امس  ضرا و  ادخ  هدرک  رپ  وت  رون  زک  تیّدحا  لالج  هوکشم  یناث  يا 

ار اقب  مییوجب  وت  ءاِنف  هب  يرآ  تسا  قح  يدونشوخ  ثعاب  وت  يدونشوخ 

ار ادگ  هاگرد  دننارن ز  مورحم  تسا  حیبق  لذب ، زا  نخس  نامیرک  دزن  رد 

ار اخس  دوج و  دبلط  یم  تهگراب  زا  نامهم  هدش  نابعش  هم  ردنا  يربکا »  » نوچ

( قشع ندیئور  ) مق سانشور _  سجرن 

( قشع ندیئور  ) مق سانشور _  سجرن 

مناد یمن  قشع  ندیئور 

؟ تشک ار  وا  قشع  نیمادک 

77 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


وا يارب  دوبعم  نیمادک  و 

ار تتسم  مشچ  درک  شومارف  هک  تفرگ ؟ ندیئور 

سگرن لگ 

دشن قشاع  زگره 

وت يارب  اما 

قشع هتشرف  يا 

دوش یم  تسم  سگرن ، لگ 

دنروخ یم  هطبغ  وت  يور  هب  زین  ناتعلط  هام 

تمارک نارکیب  يایرد  دیما  يا 

وت يور  يارب 

تسا يروک  هراتس  نوچ  باتفآ 

ینک یم  لجخ  ار  باتهم  وت  و 

تفاطل یمرگ و  ینایور  یم  و 

ار قشع 

( مرح غرم  ) عراز همجن 

عراز همجن 

( مرح غرم  )

مراذگ یم  مغ  يور  اپ  راگنا  لد  ياه  هچوک  رد  مراذگ  یم  مرح  نحص  رد  اپ  وت  قشع  هب  یتقو 

مراذگ یم  ملق  شود  رب  لزغ  راب  هلوک  کی  رتفد  رادازع  ضغب  رد  دروخ  یم  هرگ  متسد 

78 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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مراذگ یم  مدق  بشما  متسلا  زور  هب  اما  متسد  یتسه ز  ریگلد  متسکش  ار  اه  هبوت  نم 

مراذگ یم  مسق  رب  بل  تمان  هب  یتسه  وت  نماض  یباوج  رگید  راب  کی  یلاؤس  رگید  راب  کی 

مراذگ یم  مه  يور  رب  ار  اهمشچ  نیا  هک  یتقو  هشیمه  مرانک  یتسه  ییوگب  بشما  مهاوخ  یم 

مراذگ یم  مرح » غرم   » ار مدوخ  مان  زور  کی  تسا  رهش  لاب  نیرت  یمخز  ملاب ، هک  نک  کمک  وناب 

( مرح راوج  رد  ) ینوطالقس میرم 

( مرح راوج  رد  ) ینوطالقس میرم 

مرح تعاس  ریز  اه ، هعمج  رصع  زاب  مرح  تعاس  ریز  انشآ ، ياه  هرهچ 

مرح تعاس  ریز  ادخ ، ات  ياه  هظحل  ندز  رپ  لاح  روش و  ندمآ ، قایتشا 

مرح تعاس  ریز  ...ات  هرابود  یسر  یم  یسک  یب  هتفر  هتفر  ...نارتوبک  نامسآ ،

مرح تعاس  ریز  اعد ، دنز  یم  جوم  لیمک  هبدن و  رطِع  نارکمج ، رطِع  زاب 

مرح تعاس  ریز  ام  هب  یهد  یم  لوق  میا  هتسشن  رظتنم  اهر  يا  هدنرپ  نوچ 

79 ص :
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مرح تعاس  ریز  اه ، هعمج  توکس  رد  تسا  ینتسکش  قُُرق  نیا  ردبرد ! میا و  هتسخ 

مرح تعاس  ریز  ای  نحص ، يور  هب  ور  رارق  رَس  اه ، هعمج  دور ، یمن  نامدای 

( يراج ربص  ) مق نایدادادخ _  میرم 

مق نایدادادخ _  میرم 

( يراج ربص  )

تسیراج زبس  نآ  رب  هیده  اهنت  رعش  نیا  تسیراهب  ییوناب  دالیم  بش  بشما 

تسیرابدرب تارطاخ  شتیب  تیب  رد  هنارت  اهدص  دوش  یم  هدورس  بشما 

تسیرابتعا ییوجتسج  رد  لد  تسیدنچ  يدوب  شاک  ییاجک ، یبآ  ات  هتفر  يا 

تسیرارق یب  ياهزور  نآ  سپاولد  ار  امش  رکف  یسک  دمهف  یمن  اجنیا 

تسیراوگوس لصف  راد ، لصف  لصف ، نیا  دندرکن  رگید  مه  رعش  لاح  هب  یمحر 

تسیراهب یب  اهدص  راک  ناراب ، هرطق  کی  تمحر  ناراب  دبا  ات  يراج ، ربص  يا 

تسیراز لصف  ینیبب  ات  میوگ  وت  اب  نم  ار  اهدرد  درز  رعش  میوگ  وت  اب  نم 

80 ص :
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تسیراج زبس  نآ  رب  هیده  اهنت  رعش  نیا  تسیراهب  ییوناب  دالیم  بش  بشما ،

( یگراوآ ) یناغفا رجاهم  یکز _  یلعناملس 

( یگراوآ ) یناغفا رجاهم  یکز _  یلعناملس 

؟ یب یب  تسیک  اج  نیا  رد  ام ، زا  رت  هراچیب  یب  یب  تسیزابمه  قشع  اب  یگراچیب 

؟ یب یب  تسیچ  هنرو  تسا  گرم  یگراوآ  تسا  گرم  غاب  رد  یگناورپ  ندش  قشاع 

یب یب  تسین  دب  مه  چیه  اهنیا  تسابیز  دندنک  تسوپ  يرانا  دننامه  ار  ام 

یب یب  تسیرازیب  زاورپ  زا  رپ  ایند  دییوبن  ار  وتسرپ  هودنا  سک  اّما 

یب یب  تسیلاخ  مه  زاب  ّتبحم  ياج  نک  نابرهم  ار  اه  هچوک  ایب و  بشما 

یب یب  تسیز  دیابن  زگره  نامناخ  یب  تشد  لد  نیا  رد  ما  هناخ  یب  وت  لثم  نم 

( هموصعم یب  یب  ) ینارآ یکمن  مثیم 

( هموصعم یب  یب  ) ینارآ یکمن  مثیم 

یب یب  تسوت  مالک  مدره  مرواب  رد  یب  یب  تسوت  مان  هظحل  ره  مرطاخ  رد 

81 ص :
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یب یب  تسوت  ماج  زیربل  ملد  ماک  ساسحا  روش و  دراد  وت  زا  ملایخ  غرم 

( روضح ضیف  ) نایلیلخ هفراع 

نایلیلخ هفراع 

( روضح ضیف  )

تسام يالصم  هاگ و  هلبق  تلد  تسادخ  بان  ریسفت  وت  زامن 

ما هتسب  لد  وت  رهم  يوسیگ  هب  ما  هتسخ  یلئاس  هدب  یحوبص 

هاگن ینامسآ  رتخد  نآ  رب  هادف  یحور  هموصعم  هب  یمالس 

نیرب دلخ  يوتسرپ  کت  نآ  هب  نیشن  تبرغ  يوناب  هب  یمالس 

اضرلا یسوم  نب  یلع  ناشن  افص  اب  دبنگ  نآ  رب  یمالس 

تسا هنیدآ  حبص  نم و  دارم  تسا  هنیرید  زار  اضر  اب  ار  وت 

تسین وت  مالس  کی  قیال  ملد  تسین  وت  ماقم  رد  يا  هژاو  ارم 

متولخ ییاهنت و  راتفرگ  متبرغ  هراوآ  وت  قشع  هب 

82 ص :
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تسوت ناتسبد  هار  لفط  ملد  تسوت  ناتسبش  میقم  مهاگن 

ییوت مباحس  ممشچ  يایرد  هب  ییوت  مبان  قشع  لد  يارحص  هب 

تسکش ار  ملد  دنب  دنب  تمغ  تسکش  ار  ما  هشیدنا  تدای  می 

دایز مدرب  هموصعم  ریغ  مغ  داد  هداجس  قشع  نم  هب  تهاگن 

تسوت هاگرد  هب  مدیما  مامت  تسوت  هاگرذگ  مهاگن  سپ  نیا  زا 

منک یم  وشتسش  مغ  ار ز  ملد  منک  یم  وضو  تقشع  يایرد  هب 

هدب یباوج  ار  لد  هتسخ  نم  هدب  یبآ  هعرج  ما  هنشت  ایب 

زیرب تعافش  مهانگ  تشد  هب  زیرب  تعاط  برق و  ملد  رد  ایب 

تسا یگدنز  ندش  لئان  وت  لصو  هب  تسا  یگدرمژپ  وت  یب  یگدنز  ارم 

دیچ هموصعم  هموصعم  رکذ  لگ  دیسر  تروضح  ضیف  هب  ات  ملد 
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( مق ماوِق  ) ینارجاهم دّمحمدّیس 

ینارجاهم دّمحمدّیس 

( مق ماِوق  )

وت يادخ  ادخ  گناب  نامسآ ، شرع و  تنیز  وت  ياپ  كاخ  هب  هدروخ  هرگ ، مق  ماِوق  هک  يا 

وت ياهبنارگ  كاخ  تسا  ّتنج  نیمز  هک  يا  ام  راهب  یمّرخ  وت  نحص  يافص  هک  يا 

وت يارس  رد  لفق  رب ، هداتف  همه  تسد  ینک  او  هتسب  هدقُع  ناگ ، هتسکش  لد  هک ز  ات 

وت يافش  رظتنم  حیرض ، رب  هداهن  تسد  وت  رود  هتسب  هریاد  دنمدرد ، نالد  هتسخ 

وت ياضر  مسق  دش  لد ، ياعد  بل و  درو  اضر  ام  يوش ز  هک  ات  رظن ، ام  هب  ینک  هک  ات 

وت يادف  دوش  هک  ات  تسا ، لباق  هچ  مرس  ناج و  ترفاو  ضیف  هتشگ ز  نوزف ، لد ، غورف  هک  يا 

وت يانب  زا  هدمآ  رامش ، یب  تاکرب  نیا  دهد ؟ نید  ملع و  هویم  ارچ ، مق  عیفر  غاب 

وت ياعد  همزمز  لد ، شوگ  هب  دونش  یم  ( 1) رون تیب  هب  دورب  رگ  وت ، بیکش  یب  قشاع 

.دراد رارق  مق  ریم  نادیم  رد  هک  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  تدابع  بارحم  رونلا : تیب  . 1
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وت يالبرک  هنحص  دش ، هواس  نیمز  هک  يا  ( 1) ناقشاع شعن  دهاش  یبنیز ، ناسب  هک  يا 

وت يارجام  هّصق و  منمرخ ، هب  هدز  هلعش  تا  یبیرغ  مغ و  حرش  ملد ، رب  هداهن  غاد 

وت يارب  یلگ  هتسد  اهب ، مک  تاملک  نیا  ضحم  لامک  مرک و  يا  تیب ، لها  غاب  لگ  يا 

( هاگن ریسفت  ) مق يدّمحم _  یلع  هموصعم 

( هاگن ریسفت  ) مق يدّمحم _  یلع  هموصعم 

درک ریبعت  ناج ، هب  ار  الوم  قشع  تراوج  رد  درک  ریسفت  ار  هنیئآ  ناوت  یم  تهاگن  رد 

درک ریخأت  ناوت  یم  تقشع ، زبس  روضح  رد  مشک  رپ  یغرم  لثم  تیوسب  یناوخ  ارم  ات 

درک ریبدت  ار  درد  نیا  ناوت ، یم  تهاگن  اب  تسا  هدنام  اهنت  نادرگرس و  هک  مراد  یلد  نم 

درک ریرقت  ار  قوش  نیا  ناوت  یم  مهاگن  رد  رهم  يوناب  يا  تنایاپ  یب  قشع  ریسا  لد 

.دـندش نانمـشد  راتفرگ  هواس  هقطنم  رد  شنازیزع  زا  نت  اب 23  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  باسنألا » ضایر   » تیاور قباطم  . 1
.دندیسر تداهش  هب  ترضح  نازیزع  زا  نت  تفرگرد و 23  یگنج  اهنآ  نیب 
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درک ریبعت  ناوت  یم  نوچ  وگب ، ار  تقیقح  نیا  همطاف ! تمان ، ریسفت  رد  میدنام  اهلاس 

( ضیف همشچ  ) یناغفا رجاهم  ضایف _  نیسحدّمحم 

یناغفا رجاهم  ضایف _  نیسحدّمحم 

( ضیف همشچ  )

دیدرگ رذوبا  دش ، ردیح  یم  شون  هعرج  دیدرگ  رّطعم  تشگ ، ترد  سوباپ  هک  ره 

دیدرگ رّونم  وت  دوجو  راونا  مق ز  يا  هدمآ  توکلم  زا  رون  عبنم  زا  هک  يا 

دیدرگ رتوبک  تساخرب ، وت  يوس  رت  هنشت  لد  هک  دیشوج  هّیضیف  زا  وت  ضیف  همشچ 

دیدرگ رپرپ  وت  قارشا  هک ز  لد  نآ  شوخ  يا  دشاب  اهلد  هنیئآ  وت  سدق  تحاس 

دیدرگرب اله ! تساج ، نیا  همطاف  هولج  یلو  تفای  ناوتن  ار  یبن  تخُد  نفدم 

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  ) ینیگچ دمحا 

ینیگچ دمحا 

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد  )

يدوب هدشن  عورش  زونه  وت 

ناگراتس ناتشگنا  هک 
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دنتخوس کیرات  ییاه  هلعش  رد 

نزور یب  ياهبش  نیا  رد 

نشور هراتس  هدزاود 

دنشون یم  ارت 

ینشور نادرم  بش  نآ 

دندرک بورغ  ار  باتفآ 

ادرف و 

خرس يدرم 

ماین یب  يریشمش  اب  درک ، عولط 

دش هتسکش  شنامسآ  تفه  تشپ  هک  يدرم 

يدوب هدشن  عورش  زونه  وت 

ناگراتس ناتشگنا  مامت  هک 

دنتخوس کیرات  ییاه  هلعش  رد 

نیوزق روپنایقت _  امیش 

هنیئآ ینابرهم و  يوناب 

( هنیئآ ینابرهم و  يوناب  ) نیوزق روپنایقت _  امیش 

هنیئآ ینابرهم و  يوناب  مناوخ ، یم  وت  مشچ  يارب  اهنت  هنیئآ  ینابرهم و  يوناب  منامهم ، وت  نامسآ  هب  بشما 

هنیئآ ینابرهم و  يوناب  مناتسمز ، تخس  درس  حور  نم  یناراهب  میمش  زا  زیربل  یناراب ، شراب  رتزبس ز  وت 
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هنیئآ ینابرهم و  يوناب  مناراب ، یجرش  كاپ و  حور  نم  مساسحا  يربا  نامسآ  رب  هدیراب  وت  تسد  هک  یبش  نآ  زا 

هنیئآ ینابرهم و  يوناب  منام ، یم  وت  ناب  هیاس  ریز  رد  میآ  یم  وت  قشع  نامسآ  ات  میاهلزغ  هب  وت  تشد  هداد  َرپ 

هنیئآ ینابرهم و  يوناب  منافوت ، یمخز  حور  دنچ  ره  يداد  نم  هب  هرابود  یشمارآ  تسا  يدنچ  ما ، یقرشم  بوخ  يوناب 

* * *

وناب لزغ 

وناب لزغ 

تسا زیچان  وت  نامشچ  شیپ  رد  مه  قشع  یتح  تسا و  زیربل  قشع  زا  وت  زبس  هاگن  وناب  لزغ 

تسا زییاپ  ریگلد  مسوم  تیاه  لصف  مامت  هک  یتقو  درک  دهاوخ  رهق  نم  هناخ  زا  راهب 

تسا زیهرپ  ناماد  زا  هن ، مدنگ ؟ ای  بیس  زا  هانگ  اوح  نیرت  نوگمدنگ  هن  دش ، مهاوخن  مدآ  نم  هن 

تسا زیگنچ  رهق  رادماو  تیاهمشچ  هچ  رگا  تمشچ  یبآ  توکس  دناوخ  یم  شیوخ  رد  ارم 

تسا زیربل  رعش  زا  وت  زبس  هاگن  وناب ، لزغ  دنام  یم  فرح  کی  طقف  اما  یتصرف  هدنامن 
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( تلاسر غاب  لُگ  ) ینارآ ناینیما  نسح 

( تلاسر غاب  لُگ  ) ینارآ ناینیما  نسح 

رطعم وت  دوجو  نمی  زا  مق  كاخ  يا  ربمیپ  غاب  لگ  هموصعم  ترضح  يا 

رّونم رهم  هم و  وچ  تیارس  نحص و  يو  ناوضر  هضور  نوچ  وت  سدق  هگراب  يا 

رّودم خرچ  نیا  رم  تسا  کشر  تریحرد  تلالج  نأش و  هگراب و  نیا  تعفر  زا 

ردارب سوط  هشداپ  ار  وت  تسه  مه  اهاط  نشلگ  لگ  یماما و  تخد  وت 

رواد تفع  يوبن  غاب  لگ  ون  يا  تدوجو  دش ز  تکرب  ضیف و  هب  مشچ  مق 

رهطم رون و  رپ  هعقب  نیا  رد  دنیآ  وت  مرح  فاوط  رهب  اج  همه  زا  قلخ 

رس رب  وت  فاطلا  هیاس  درب  رشح  ات  وت  مرح  كاخ  رئاز  دوش  هک  سکنآ 

رب نیمه  موب و  نیا  دش  تافآ  ظوفحم ز  ارهز  لگ  ون  يا  مق  هب  دش  وت  نفدم  ات 

رفعج یسوم  ارس  ود  ماما  تخد  يا  رشح  رد  وت  تعافش ز  دیما  نسح »  » دراد
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( ادیش  ) يرّفظم هدیعس 

مالسلااهیلع همطاف  رب  مالس 

( ادیش  ) يرّفظم هدیعس 

مالسلااهیلع همطاف  رب  مالس 

تمرح ماب  تسا ز  هدیرپ  هک  تمرح  مادم  بات  یب  لد 

تمرح مالس  قرغ  اهلاس  تسین  هک  زور  کی  بش و  کی  تبحص 

تمرح ماخ  قشاع  مقشاع  منک  شاف  رگا  مزاب  یم  گنر 

تمرح مالک  مرود ز  هچ  هک  مدش  هدرسفا  لد  زورید  زاب 

تمرح ماد  هب  داتفا  دهاوخ  یتقو  اشامت  روک  نیا  دراد 

تمرح مارم  فشک  یپ  رد  مدنام  اج  اه  هلفاق  زا  زاب 

تمرح ماج  تسم ز  موش  ات  نک  مرود  نم  دوخ  زا  نم و  زا 

تمرح مان  صلخم  مصلخم ، گرزب  دوصقم  کچوک و  نم  ياو 
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( قح رون  علطم  ) لگدیب نارآ و  یئاجر _ ) ) ینارآ ییاجر  دّمحم 

لگدیب نارآ و  یئاجر _ ) ) ینارآ ییاجر  دّمحم 

( قح رون  علطم  )

رهطم نحص  لاثم و  نودرگ  دبنگ  رگنب  هدید و  ياشگ  نیب ، قح  لد  يا 

رطعم ندع  تشهب  نوچ  یهگراب  ونیم  هضور  هولج ، هب  یقاور  قاط و 

رثوک همشچ  هک  ای  تسا  تشهب  غاب  نابات  رتخا  هک  ای  تسا  نیرب  دلخ 

رّونم رهم  نامسآ و  تفه  بکوک  راونا  عبنم  ادخ و  رون  علطم 

رطضم معنم و  هاگراب  نیا  فکاع  یماع  فراع و  هناتسآ  نیا  رئاز 

ردیح هداز  لوسر و  غاب  لگون  ناکاپ  هلبق  نالدبحاص و  هبعک 

رواد هبیبح  ادخ  فطل  رهظم  نابیرغ  هانپ  نافعضتسم ، یماح 

رونا رهطا و  میرح  نیا  فکتعم  دیوجن  روح  رصق  یبوط و  هیاس 

ربمیپ ِلاثم  یب  قلُخ  زا  يا  هولج  یهلا  لازیال  فطل  زا  یتیآ 

رخست هنعط و  رهپس  رب  کلف و  رب  وت  هگراب  هاج  ّزع و  زا  دنز  یم 
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روشک وت  هانپ  رد  تسا  نیصح  نصح  دیواج  نشلگ  وت  نفدم  زا  مق  كاخ 

رشحم هصرع  هب  ینک  تعافش  هک  رگ  تسین  بجع  یجئاوحلا و  باب  رتخد 

رهطا يوناب  فصو  تفگ  ناج  لد و  زا  تیانث  حدم و  دورس  ییاجر »  » کلک

رفعج یسوم  تنب  هموصعم  ترضح  متشه  رهاوخ  ماما و  متفه  رتخد 

قشع مرح 

نارهت روپیلع _  میرکدّیس 

میاشگ و یم  هرجنپ  هک  حبص  ره 

مشک یم  تیوس  هب  َرپ 

؟ تسا ییاریمس  دبنگ 

دنیشن یم  مناتسد ، نیگن  یب  رتشگنا  رب 

مزاس یم  وضو  وت  لایخ  منبش  اب  هکیماگنه  و 

دنز یم  لاب  وت ، يوس  هب  ملد  رتوبک 

منامشچ دوش  یم  رون  زا  رپ  و 

دیشروخ هک  هاگره 

دنک یم  عولط  تدبنگ ، يارو  زا 

تندید هرابود  قوذ  هب 
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، ار حیرضات  نحص  زا 

مناتسد رب  راوس 

میآ یم  همتروی 

میوش یم  رابغ  زا  مشچ 

دوش یم  زاغآ  رگید  يزور 

( ارهز زیزع  ) یناشاک ینیما _ )  ) ینیما هللارون 

ارهز زیزع 

یناشاک ینیما _ )  ) ینیما هللارون 

( ارهز زیزع  )

تسالوم ناج  لوتب و  ياتمه  تسارهز  زیزع  مرح  اجنیا 

تسانیس روط  تسا و  مرح  یئوگ  یسوم  برق  ماقم  تساجنیا 

تسا هط  لآ  فافع  دیشروخ  تمصع  هوک  نفد  هدش  اجنیا 

تسافصم ناهج  نآ  شبات  زک  تسا  یباتفآ  غورف  هموصعم 

تساّوح وت  ضحم  تبحص  مه  لیئربج  تسوا  يارس  شارف 

تساحیسم مد  زا  رت  شخبناج  وا  مد  تمیوگب  هدرپ  یب 
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تسابیز ریذپلد و  رورپناج و  دوعوم  تشهب  نامه  تساجنیا 

تساز حرف  وت  رازم  هکسب  زا  رویز  بیز و  هتفرگ  وت  زا  مق 

تسادیوه وا  لامج  دیشروخ  يرآ  يور  هک  یفرط  ره  رب 

تسا یبقع  باذع  مغ و  غراف ز  تفای  هر  وت  هگرد  هب  هک  سک  ره 

تسایهم وا  نیرب  سودرف  ینیما »  » وت رهم  رهوگ  اب 

تساراوگ وت  يانث  شماک ز  نشور  وت  تبحم  شمشچ ز 

تسام رس  رد  مادم  وت  قوش  میدیشک  لد  حول  هب  وت  شقن 

تسالوم يالو  وا  رد  هک  لدنآ  درادن  رب  وت  بلط  زا  تسد 

تساّنمت مندرم  وت  ياپ  رب  رس  ما  هداهن  ترد  كاخ  رب 

تسایهم ارم  ناهج  ود  شیع  تیامح  دنک  مَاوت  فطل  نوچ 

* * *
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مالسلااهیلع هموصعم  هناتسآ 

مالسلااهیلع هموصعم  هناتسآ 

دننک ور  هموصعم  هناتسآ  هب  دیاب  دننک  وزرآ  تشهب  دادماب  هک  نانآ 

دننک وضو  يوقت  همشچ  بآ  زا  لوا  يوگب  ار  دوصقم  هبعک  ناگدادلد 

تبحم تخد 

رکفناروپ هناورپ 

میاشگ یم  لاب 

دیشروخ ياه  هیالط  عشعشت 

ملح دبنگ  نآ  يایاوز  مامت  زا 

دنک یم  ینارون  ار  مرکیپ 

مشک یم  رپ  شرطعم  حیرض  ریز  هب 

برع يوناب  بوخ  نآ  مرن  ناتسد 

ار مناج  هتخوس  ياه  هخرس 

دنهد یم  شزاون 

مرگن یم  وا  موصعم  نامشچ  هب 

رجه مغ و  لاس  دص  همخز 

اه هنوگ  رب  رفک  قالش  ياج 

شرکیپ رب  تواقش  ملظ  يدوبک 

البرک رابت  زا  هدش  کشخ  ياهکشا 
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دوبعم هب  لاصو  نایاپ  یب  شطع 

ارهز شمام  تینارون 

بنیز شا  هّدج  هنوگ  یلع  دایرف 

شا هرهچ  ناوج  هزات  ياهرایش  رد  و 

تسادیوه نیسح  نوخ  یخرس 

منز یم  شا  هدیشک  متس  ناتسد  رب  هسوب 

راد بت  اما  دنتسه  هتسخ 

دنوش یم  مرگ  منابل 

مرگن یم  شفوئر  بلق  یلالز  رد 

دوش یم  نینوخ  ما  هرهچ 

موصعم يوناب  کین  نآ  و 

دنک یم  داب  راثن  ار  شا  هدشریجنز  ناوسیگ 

حیرض ياهیوگ  ِيدرس  يا  هظحل  رد 

دننک یم  درد  بوشآ  ار  ملد 

میاشگ یم  مشچ 

وا هرجنپ  رد  هجنپ 

ما هتسشن  لیخَد  نم 

منز یم  شکاخ  توبات  رب  هسوب 

دنوش یم  درس  میاه  هنوگ 

مرگن یم  حیرض  زلف  ششخرد  رد 
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ما هناورپ 

موش یم  قشاع 
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نانمس ییافص _  رفولین 

وت زبس  مان 

وت زبس  مان 

نانمس ییافص _  رفولین 

دمآ ناج  هرابود  شرون  كاخ ز  مسج  هب  دمآ  نارک  یب  ياه  قفا  يا ز  هراتس  س 

دمآ ناتسوب  هب  قنور  نشلگ و  هب  افص  دش  او  رحس  هدنخلگ  هب  هفوکش  بل  ل 

دمآ ناشن  یب  تامارک  اه ز  هناشن  دز  رس  يا  هراتس  هنیدم  نامسآ  زا  ا 

دمآ ناقشاع  ياهبش  نشور  غارچ  هدنزورف  یهم  دمآ  رد  هولج  هب  یهم  م 

دمآ نامز  هناخلگ  هتفکش ، لُگ  تفکش  هنامداش  قشع ، هفطاع و  راهب  ب 

دمآ ناشفلگ  ناراهب  غاب ، يوس  هب  شیور  علطم  ملاع ز  هب  هدژم  دیسر  ر 

دمآ ناوغرا  خرس  لگ  قشع ، غاب  هب  دش  نامهم  باتفآ  اه ، هنیآ  مزب  هب  ب 

دمآ نازخ  یب  ناتسلگ  يا ز  هلال  هک  یسک  رارق ، یب  ياهلد  هب  درک  هراشا  ا 

دمآ ناوخ  همغن  يادیش  لبلب  غاب ، هب  شرادید  قوش  دمآ ز  رب  قشع  ياون  ن 

دمآ نادواج  راونا  دز و  رس  هدیپس  دش  او  نامسآ  هب  ور  يا  هرجنپ  زاب  و و 
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دمآ ناگتشرف  لیخ  هتشرف ز  یکی  هنییآ  راهب و  لسن  هراتس ز  یکی  ي 

دمآ ناکمال  یلالز ز  باتفآ  هک  دناوخ  یم  دیما  دنلب  ماب  هب  یسک  ك 

دمآ ناما  ار  هتسخ  لد  هّصغ  تسد  دیما ز  حبص  دیمد  اه ، لد  هّصغ ز  دیمر  ر 

دمآ ناهگان  هک  يرون  مزمز  لالز  رون  مزمز  لالز  دمآ  رب  هنارک  نیا  زا  ا 

دمآ نارک  یب  قافآ  زا  هک  يا  هراتس  اهاط  هراتس  عولط  تسا  كرابم  م 

دمآ نایم  رد  قشع ! يا  وت  زبس  مان  وچ  یسک  دناشن  لگ  هب  ار  ام  ِرواب  مامت  ت 

* * *

تمارک يوناب 

تمارک يوناب 

زاغآرس ار  قشع  وت  مان  يا  زان ! هچنغ  رون  هیآ  يا 

زار ِتولخ  ِزبس  هنییآ  یتسه ! نادواج  تمرح  يا 

زارفارس تتمارک  ملاع ز  قشع ! هناخ  زبس  تکرب  يا 

زاسمد هشیمه  ملد  ناج و  اب  هنادواج  راهب  وت  دای 

زارمه رون ، بآ و  تعسو  اب  تسا  راهب  مرواب  وت  مان  اب 

! زابلد نامسآ  وت  مشچ  يا  ناراب ! لثم  زبس  وت  تسد  يا 

! زاوآ مه  ما  هتسخ  لد  اب  يا  مدوجو  رد  هتسشن  وت  رهم 
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زاورپ نادواج  هیآ  لگ  تماما  رتفد  هروسلگ 

زاب نامسآ  يوس  هرجنپ  دص  تنابرهم  هاگن  هب  نکاو 

زاجعا راهب  نیرتزبس  رس  ییافص  تمارک و  يوناب 

زادرپ هنارت  مَاوت  قشع  زا  نم  رواب  مامت  وت  قشع 

* * *

مرح

مرح

نیشنلد بورغ  کی  هرابود 

ادص کی  هرابود 

زبس يادص 

يرتوبک درپ ، یم  هرابود 

مرح یبآ  رود  هب 

نم ياهمشچ  هرابود 

دوش یم  هراتس  یشاک و  هاگن  زا  رپ 

نحص ضوح  رانک 

نم نهذ  هرابود 

دوش یم  هتشرف  کی  ياهلاب  يادص  زا  رپ 

نک هاگن 

مرتوبک نم  هک  نیبب 

مرح کباچ  دیفس و  رتوبک 
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شا ییالط  دبنگ  رود  هب  نیبب 

مرپ یم  هناقشاع  هچ 
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نک هاگن 

نیشنلد بورغ  نیا  رد 

مرح یشاک  لثم  هرابود 

ما یبآ  لالز و 

زبس يادص  توارط  اب  و 

نارتوبک نیا  لثم  هرابود 

ما یباتفآ  هچ 

زردوگیلا یغارچ _  هدیرف 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  مق  راوگرزب  يوناب  يارب 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  مق  راوگرزب  يوناب  يارب 

زردوگیلا یغارچ _  هدیرف 

وناب تروهظ  زور  ره  لفحم  اه  هنیس  وناب  ترون  هنشت  وت و  كانشطع  بش 

وناب ترورغ  ناماد  هب  تسا  هدیسرن  زگره  نکیل  تسا و  دنلب  دیشروخ  تسد 

وناب تروضح  هب  ار  نالدکاپ  بلطب  دنیآ  یم  وت  یسوباپ  هب  تسایرد  هچ  ره 

وناب تروبص  ورس  ام  لد  راهبون  نازخ  نوخیبش  روج  زا  يدش  رپرپ  هچ  رگ 

وناب ترورم  دای  وت و  فقو  نم  کشا  ینادیواج  هک  هاتوک  هصق  نآ  ییوت 
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وناب ترون  رجنح  نآ  زا  یمخز  بش  لد  نیمز  دیشروخ  یباتهم و  نشور  رتخد 

وناب تروبع  طخ  رد  نتفر  اشوخ  يا  بوخ ! يا  خیرات ! رتخد  نیرت  موصعم  هآ 

* * *

تمارک دیما 

تمارک دیما 

بشما مراد  ترایز  يانمت  بشما  مراد  تجاح  تسا ، گنت  ملد 

بشما مراد  تمارک  دیما  هک  ایرد  دنزرف  ارم  نک  تباجا 

( ادخ سومان  ) روپ یتارب  سابع 

روپ یتارب  سابع 

( ادخ سومان  )

رتخا کین  كانبات و  يرهوگ  رهوگ  یکی  مق  كاخ  رد  هتفخ 

يوقت تمصع و  هار  لعشم  ایح  مرش و  فافع و  باتفآ 

نانیمطا قشع و  روش و  ینعم  نامیا  تقیقح و  راس  همشچ 

كالفا شنیرفآ  ببس  كاپ  ربمیپ  هدود  فرش 
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نیمز يور  راگدرک ، تمحر  نیقی  لها  ناوناب  يوناب 

دیواج هولج  تسوا  هولج  دیحوت  بتکم  تسوا  بتکم 

درپس هر  ملع  هار  رد  هک  ره  درخ  لها  هاگ  هلبق  شمرح 

ینآرق لحف  ناجنس  هتکن  ینّابر  ناملاع  عمجم 

تساجرب وا  دوجو  لیفط  زا  تساپ  رب  اجک  ره  ملع  لفحم 

قاثیم ادخ  اب  تسا  هتسب  هکنوچ  قافآ  هرهش  تسوا  تمصع 

تلوص یلع  تریس و  یبنیز  تکوش  یمطاف  مان و  همطاف 

شکاردا مزع و  تسا  دنلب  سب  شکاپ  هینک  هموصعم  تسه 

رفعج یسوم  وچمه  يردپ  رتخد  نینچ  رب  رخف  دنک  یم 

اضر ماما  ناقشاع  هلبق  الاو  يردارب  ار  وا  دشاب 

رهگ هناگی  نآ  رادید  رهب  رفس  تخر  تسب  وچ  هنیدم  زا 
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شرامیب درک  هار  يرود  شرازآ  داد  رایسب  جنر 

شیوم دش  دیپس  یناوج  رد  شیور  رب  تسشن  تبرغ  درگ 

تشاد ردارب  ندید  ترسح  تشاد  رد  هر و  رب  هدید  بش  زور و 

ایند زا  تفر  تسبرب و  هدید  اغوغ  زا  رپ  یبش  رد  تبقاع 

شکانمغ دندش  لد  هدید و  شکاپ  نفدم  تشگ  مق  كاخ 

اعد تسد  دنرب  یم  وا  يوس  اون  روش و  هب  بش  زور و  نارئاز 

دنیوج وا  ناتسآ  زا  تجاح  دنیوگ  لد  زوس  ز  یل » یعفشا  »

سویأم ارم  تهگرد  زا  نکم  سومان  ار  يادخ  تمصع  هب  ياک 

( زبس هلالس  زا  ) یتمعن هللا  جرف 

یتمعن هللا  جرف 

( زبس هلالس  زا  )

وناب يا  هراهب  میسن  شخب  دیون  وناب  يا  هرامه  زبس  هلالس  زا  وت 
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وناب يا  هراتس  طاشن  رهم و  دورس  يدنوادخ  یبآ  تفطاع  دیما 

وناب يا  هرارش  یشرع ، بقاث  باهش  تسا  نیا  زا  مق »  » نمرها دوشن  وت  رهش  هب 

وناب يا  هرانک  اهمغ ، هنارکیب  هب  مغ  می  رد  هداتف  ار  ملد  تسد  ریگب !

( ناسارخ هاش  هیده  ) تباث تاداسلا  هبیط 

( ناسارخ هاش  هیده  ) تباث تاداسلا  هبیط 

ردارب زا  تیارب  مراد  شوخ  ماغیپ  رتوبک  حیبست و  رطع و  نیمزرس  زا 

ردنلق نیا  رب  دسر  یم  تفطل  ِناوخ  زا  یتشهب  ِناشوپ  زبس  نیبج  هم  يا 

رت هلاژ  هداهن  تکلپ  رد  هکنآ  زا  تدیما  زا  تیارب  مراد  ربخ  کی  نم 

رس زا  هرابکی  ینک  رد  ار  مغ  هک  شَلاش  هداد  هیده  تیارب  یناسارخ  ِهاش 

ربنم ِياپ  دزاون  ار  تبرغ  هک  یعمش  تسوت  رهش  يوس  هب  شیوسوس  هک  یعمش 

رّخسم اهلد  دوش  یم  ناسآ  هچ  وت  اب  هنیدم ! ِهام  مدمآ  ناسارخ  زا  هآ !

104 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


رواخ هک  ای  مشاب  کیدزن  مق و  رد  هچ  متسه  هدنزرس  وت  ياهتمارک  اب  نم 

( رون شراب  ) یناغفا رجاهم  ینیسح _  بوجحم  لضاف  دیس 

یناغفا رجاهم  ینیسح _  بوجحم  لضاف  دیس 

( رون شراب  )

ام گنهآ  لگ  ابیز  دش  زاب  ام  گنتلد  بش  دش  ناراب  رون 

تفرگ نماد  ار  قاشع  ینشور  تفرگ  ندیراب  يوس  ره  زا  رون 

تفرگ ار  مدآ  هار  دمآ  قشع  تفرگ  ار  ملاع  درک و  یلجت  لگ 

تسا هتشابنا  ادخ  رطع  زا  یتیگ  تسا  هتشاک  لُگ  رگید  راب  نامسآ 

تشاذگ تمحر  هنییآ  نیمز  رب  تشاذگ  تنم  رگید  راب  نامسآ 

تسا هدروآ  رسپ  زا  هب  يرتخد  تسا  هدروآ  رهگ  یتیگ  ردام 

دهن یم  کچوک  يارهز  نیمز  رب  دهن  یم  كدوک  راب  کنیا  همجن 

تشاذگ یم  نوریب  هنییآ  لد  یک ز  تخانش  یم  ار  شا  هنادرُد  رگ  همجن 
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تسا لباق  ار  رهگ  اهنت  فدص ، نیا  تسا  لد  رد  ینعم  دیراورم  ياج 

وش روک  دمآ  دیشروخ  تمصع  وش  رود  لد  هنییآ  زا  مغ  يا 

دیشکرب تفع  ناماد  زا  رس  لُگ  دیمد  يداش  قرشم  زا  باتفآ 

لُگ ناریح  ما  هنییآ  هدید  لُگ  ناماد  نم  تسد  نیا  زا  دعب 

تشاذگ اهمغ  روشک  رد  مدق  لُگ  تشاذگ  اپ  ام  لد  يارحص  هب  لُگ 

درک ریجنز  ارم  نونجم  قشع ، درک  ریخست  ار  تشد  مامت  لُگ 

يدمآ شوخ  اه  هنیس  يافص  يا  يدمآ  شوخ  اه  هنییآ  يوناب 

مهن یم  تهاگن  کی  ياپ  هب  ناج  مهن  یم  تهار  هب  یهاوخ  رگا  رس 

تهگرد كاخ  هب  ار  لد  ما  هتسب  تهر  رذن  منک  لباقان  ناج 

دوش لقاع  نم  شوگیزاب  لفط  دوش  لد  لد ، نیا  هک  دیاش  رگم  ات 

يدمآ ایند  يوس  وت  تشهب ، يا  يدمآ  ارهز  يوب  يا  دش  بوخ 
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تسا هدش  مگ  تدوج  رحب  رد  یملاع  تسا  هدش  مق  وت  مدقم  نمی  مق ز 

تسافشلاراد تدقرم  كاپ  نحص  تسارقلا  ُُّما  تا  هناخ  هکم  دعب 

تسا مق  هب  قئالخ  دیما  مشچ  تسا  مق  رد  قشاع  ياهلد  نفدم 

تسوت دش ز  اهلد  دیما  هناخ  تسوت  دش ز  ایند  سوواط  رگا  مق 

تسا هعیش  يوربآ  رابتعا و  تسا  هعیش  يوزرآ  تشهب  مق 

تسا قداص  ياه  هنییآ  زکرم  تسا  قشاع  ياه  هشیدنا  روحم 

تسا یضترم  نایعیش  مشچ  رون  تسا  یفطصم  نادناخ  زیزع  مق 

تسا مق  رد  مئاق  نارای  رکشل  تسا  مق  رد  مداخ  نابوخ  تلود 

! يدمآ شوخ  نم  ناتسبیرغ  رد  يدمآ ! شوخ  نطو  رد  مق  يوناب 

دوش یم  ناراهب  ناتسریوک  نیا  دوش  یم  ناغارچ  مق  ماش  وت  زا 

لگ ینیس  اهبآ  تسد  يور  لگ  یب  یب  اه  هنییآ  يوناب 

107 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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اه هنیس  رب  ناش  قوش  ياهتسد  اه  هنییآ  اهبآ  هدیشک  فص 

ام هاش  يا  ام  ياهلد  مق  رد  ام  هام  نامارخ  يا  ییایب  ات 

مق يارحص  هلال  نازورف  يا  مق  ياهبش  نشور  غارچ  يا 

اه هنییآ  لد  رد  يراد  هشیر  اه  هنیس  نایم  خرس  لگ  يا 

ام دیدرت  یب  ناتسنیقی  يا  ام  دیما  لد  رد  يراد  هشیر 

دنز یم  رتوبک  زا  تقبس  لاب  دنز  یم  رپ  تدبنگ  رود  هب  لد 

يا هدروآ  راهب  مناتسمز  رد  يا  هدروآ  رارق  دوخ  اب  يدمآ 

تسشن تهاگرد  كاپ  كاخ  يوُر  تسشن  تهار  رس  رب  مقوش  لفط 

دوش رهوگ  لد  گنس  تهاگن  زا  دوش  رز  مدوجو  كاخ  رگم  ات 

108 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
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مق نایبجر _  نسح 

مق نایبجر _  نسح 

نیمالا حور  هدید  يایتوت  تیوک ، كاخ  نیرب  سودرف  کشر  تهاگراب ، میرح  يا 

نیمز میلقا  تفه  ِطیسب  تهاج ، هصرع  نامسآ  قاور  ُهن  ِزارف  تَرُْدق  هیاپ 

نیط ءام و  ِهاگراب  ِزارط  ْتَرِْکب  ِتَرُْکف  ناکَف  نک  ِهاگراک  ِزاسراک  تمزج ، مزع 

نیرق یب  ناِرق و  یب  میرم ، ناج  يافص  نوچ  لاثم  یب  لیثم و  یب  احیسم ، ِمرگ  ِمد  نوچ 

نیشن دنسم  ار  عرش  نیزگ و  تولخ  ار  مرش  يازف  قنور  ار  ملِح  ياشگ و  لکشم  ار  ملع 

نیملاعلا ّبر  ِياربک  ِتمصع  ِراد  هدرپ  فافع  سدق و  ِتولخ  ِنیشن  هدرپ  يوناب 

نیلسرملاریخ تخد  تلاسر ، يایرد  ِّرد  ءاسنلاریخ  هداز  تیالو ، ناماد  ِبیز 

نید ایند و  هموصعم  دبا ، ِضیف  ِینعم  راقو  ّزع و  هروتسم  لزا ، ِنسح  رهظم 

نیرخآ نیلّوا و  ِزاس  هراچ  ریگتسد و  ریگتسد  زاس و  هراچ  ار  نیرخآ  نیلّوا و 

نیکَر نکُر  کیب  کی  سیفن و  سفن  رس  هب  رس  ءایلوا  تنامدود  ءایبنا و  تنادناخ 

109 ص :
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نیشنمه تنیع  روح  ناتسادمه و  تمیرم  سفن  مه  تلیئربج  تسا و  هرمه  تراگدرک 

نیعُم ار  تعیرش  مه  ثیغُم و  ار  تقیرط  مه  ناما  ار  تیاده  مه  نیما و  ار  تیالو  مه 

(4 «) نیلماعلا ُرْجَا  َمِْعن   » تناتسوب زا  يا  هفحت  ( 3 «) نیقّتملا ُراد  َمِعن   » تناتسآ زا  یتیآ 

نیگمرش راسمرش و  هتفهن  هدرپ  رد  يور  یحو  رازلگ  نبلگ  يا  تَخُر  ِبات  زا  هچنغ 

نیجع تکاخ  اب  هتشگ  یناگدنز  بآ  هک  يا  ار  سودرف  هضور  یبآ  تسین  تکاخ  شیپ 

نیرقلا مِعن  ییوت  ار  تداعس  نیعلا  هّرق  رارَقلا  معن  ییوت  ار  نامیا  ياقثولا  هورع 

نیتملا لبح  نیردنا  هَر  کلاس  يا  نز  گنچ  تسین  وت  زا  ریغ  نیتملا  لبح  ار  هار  نیا  کلاس 

نیبُم ناهرب  ِتنأ  یسوم ، ِتخُد  يا  ناه  ناه و  دشک  یم  رس  تا  هّبق  زارف  زا  روط  شتآ 

(2 «) نیمظاکلاو  » تمکح قاور  زومآ  هتکن  ( 1 «) تیبلا لها  اناضر   » تَسنُا ِتولخ  نیشنمه 

 . مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هب  هراشا  و  تیبلا ) لها  اناضر  هللا  اضر   ) فورعم ثیدح  زا  هتفرگرب  . 1

 . مالسلا هیلع  مظاک  ماما  ترضح  هب  هراشا  و  ظیغلا ) نیمظاکلاو   ) هیآ زا  هتفرگرب  . 2

.لحن هروس  هیآ 30 ، زا  هتفرگرب  . 3

.توبکنع هروس  هیآ 58 ، زا  هتفرگرب  . 4

110 ص :
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نیگن درگ  رب  هنیمیس  يا  هقلح  نوچمه  تسار ، تتبرت  زارف  هنییآ ، ناویا  دنلب  نیا 

نیب كاپ  زابکاپ و  يوخ و  كاپ  يور و  كاپ  تترکف  یفاص  يار و  نشور  یشقن ز  زج  تسیچ 

نیعَم هام  زا  دیواج  تلود  ییوج  دنچ  مهو  ّکش و  يارس  تملظ  رد  يوگ  ار  هر  ِرضخ 

نیقیلا نیع  همشچ  زا  تدشوج  ناویح  ِبآ  میرح  نیا  رد  یهن  اپ  رگ  افص  قدص و  ِرَس  زا 

نیچ ناتسراگن  ناوضر و  غاب  رب  نز  هنعط  تشرس  ونیم  هضور  نیراگن  نیز  هللا  هللا 

نیتسآ یبقُع ، ایند و  ِرَس  رب  ناشفیب  وگ  ناتسآ  ییایربک  نیا  رب  داهنب  رس  هک  ره 

نیربنع يوم  هب  ار  شرابغ  دبور  نیع  روح  فرش  زک  رفعج  نب  یسوم  هداز  ناتسآ 

(1 «) نیدلاخ اهولخداف  ، » اجنیا تساجنیا  تشهب  ناه  تشهب  زا  دییوپ  دنچ  ات  نانمؤم  هورگ  يا 

(2 «) نیمئاقلا نیفئاّطِلل و  َِیتَیب  رِهَط   » ّرس نایع  دشاب  نازک  اجنیا ، دوب  هللا  تیب  هک  هو 

نینچنیا دندوعق ، رد  مایق و  رد  فاوط و  رد  نآ  رد  یقلخ  ور  هچ  زا  دشابن  هللا  تیب  هک  رگ 

.رمز هروس  هیآ 73 ، زا  هتفرگرب  . 1

.جح هروس  هیآ 26 ، زا  هتفرگرب  . 2
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نیمی زا  راسی  زا  ار  نیمی  باحصا  ینیب  نیرب  دلخ  نوچ  هک  ورنآ  نیرب ز  دلخ  دوب  ای 

(2 «) نیبُملا ُلضفلا  َوَهل  اذه  َّنا   » قحلا قحلا  ( 1 «) ءاشی نَم  یتُؤی  هللا  ُلضف  َكاذ  ، » يرآ يرآ 

نینب زا  دیاز  هچ  ره  تابن و  زا  درآ  هچ  ره  دوجو  رد  دران  دنزرف  نینچنیا  رهد  ردام 

نیکم دنسم  رب  هک  رگتیاده ، ریپ  یکی  نوچ  سیلج  یسرک  رب  هک  روشناد ، داتسا  یکی  نوچ 

نیچ هشوخ  تملع  داشرا و  نمرخ  زا  کی  هب  کی  نز  هقلح  تمیرح  درِگ  ناکلاس  هتسد  هتسد 

نیفد تکاخ  رد  هنیجنگ  نوچ  هک  نازارفارس  نیز  ار  كالفا  تهگرد  كاپ  كاخ  دراد  رخف 

نیزگ نارادمان  تدارا ، هاگرد  هب  رس  گرتس  نارادجات  ّتلذم ، كاخ  رب  يور 

نیهر ار  تفطل  ناسحا و  یملاع  قلخ  هک  يا  ناهر  او  قلعت  زا  ار  یملاع  قلخ  زیخ و 

نیصح نصح  تمیوگ  ناما و  فهک  تمناوخ  شمدقم  زک  دزس  مق ، ِكاپ  ِكاخ  نویامه  يا 

نیبج رب  ترهم  رهُم  دراد  وت  هاوخاوه  ات  ناشن  دراد  وت  نیک  زا  تنمشد  ات  نانچمه 

.هعمج هروس  هیآ 4 ، زا  هتفرگرب  . 1

.لحن هروس  هیآ 16 ، زا  هتفرگرب  . 2

112 ص :
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نیع روح  يور  يوم و  نوچ  دب  ِتخب  زا  يوم  يور و  رشح  ناماد  ات  داب  ار  ترهوگدب  نمشد 

نیدورف میسن  زا  لگ ، هلال و  ورس و  وچمه  قشع  مّرُخ ز  یلد  دشاب  ار  وت  هاوخاوه  مه 

نینس تسروهش و  ات  دَّیُؤم ، وت  زا  نید  ِرمُع  نامز  تسا و  نیمز  ات  دَّیشُم ، وت  زا  عرش  ِخاک 

نیک رهم و  زا  ناشن  ملاع ، هصرع  رد  دوب  ات  ناشن  دراد  تنمشد  نیک  ناج ز  ترهم ، لد ز 

نیملاعلا بر  وت  نوچ  حدم  رکش  دراگن  ات  تیب  لها  میرک  يا  ار  تتحدِم  مراگن  یم 

نیسپاو حابص  ات  ناوخلزغ  داش و  مور  یم  نم  ِرابمغ  تبرت  رب  یهن  مدکی  مدق  رگ 

« نینمؤملاریما َتنب  ای  هنجلا  یف  یعفشا   » تسوت ِيأر  نیهر  ّتنج  نینمؤملاریما ، نوچ 

نیرفآ ناج  زا  تناج  رب  نیرفآ  نارازه  دص  نیرفآ  تنیرفآ ، رحس  هماخ  رب  نیرفآ 

( باتهم هشیمه  دورس  ) نانمس یتردق -  امه 

نانمس یتردق -  امه 

( باتهم هشیمه  دورس  )

وناب يا  هنارت  يافص  قشع و  لالز  وناب  يا  هناقشاع  همزمز  زار  وت 

113 ص :
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وناب يا  هنابش  ياعد  زبس  يافص  بیجن  ياه  سای  يافوکش  رطع  لالز 

وناب يا  هنارک  یب  هنیآ  ناشن  دراب  یم  بان  رون  وت  نشور  مشچ  ز 

وناب يا  هنافراع  نخس  تفاطل  ینم  يایر  یب  ياه  لزغ  بان  رطِع  وت 

وناب يا  هناوج  تقادص  زبس  غاب  هب  بآ  یبآ  دورس  میمش  هچنغ ، ياون 

وناب يا  هنارعاش  لزغ  يا ، هدیصق  باتهم  هشیمه  دورس  رت ز  بیجن 

وناب يا  هناشن  یب  نآ  تمحر  ناشن  يرون  همشچ  وت  تبحم ، راگدای  وت 

وناب يا  هنامز  ره  ِینشور  دورس  تساه  هنیآ  روضح  تروضح  قشع ، هب  مسق 

( وت مشچ  حیرض  زا  ) مق يورسخ _  نیریش 

مق يورسخ _  نیریش 

( وت مشچ  حیرض  زا  )

رهش نایم  رد  وت  یب  يرتوبک  هدش  مگ  رهش  نابز  رب  یسک  یب  خلت  راب 

رهش نامسآ  وت  اب  باهش ، زا  رپ  دوش  یم  تا  ییالط  دبنگ  بش  هب  دنز  یم  هدنخ 

114 ص :
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رهش نانز  رس  رب  تسوت  يایح  رداچ  تسا  يدمحم  یتمصع  وت  هاگن  لُگ  رد 

رهش نازخ  دوش  یم  زبس  راهب  کی  لثم  قشع  يوربآ  وت  اب  ایح ، يوناب  وت  اب 

! رهش نابغاب  وت  زج  بآ  هدادن  سک  چیه  ار  هنشت  ياه  هلال  ام  رهشریوک  رد 

رهش نابز  زا  متفگ  نم  تسا و  تقیقح  نیا  وت  مشچ  حیرض  زا  دشن  سک  دیماان 

رهش نارتوبک  زا  مرتمک  هک  رگم  نم  وت  نحص  ياضف  رد  یبش  مشک  یم  لاب 

( ریوک نامهیم  ) مق روپ _  فرشا  زیگنارهم  هدیس 

مق روپ _  فرشا  زیگنارهم  هدیس 

( ریوک نامهیم  )

! دیدنخ یم  زبس  هچ  شروضح  زا  زور  نآ  نم  ریوک  نیمزرس 

دیمهف یم  بآ  يوب  مه  كاخ  ایرد  رتخد  ياه  سفن  زا 

* * *

ریوک نامهیم  تشگ  دمآ و  سونایقا  نیمزرس  زا  هک  وا 

ریوک نامسآ  رد  شهاگن  زا  دش  ادیپ  هراتس  نارازه  دص 

* * *

یناف وا  غورف  رد  بش  زور و  وا  دیشخرد  یم  دیشروخ  وچمه 

115 ص :
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یناحور مرگ و  ياه  سفن  زا  تشد  نیا  هدرم  كاخ  دش  هدنز 

* * *

ربمغیپ قشع  زبس  کچیپ  هدیچیپ  غاب  هچوک  ره  يوت 

رفعج یسوم  خرس  لُگ  زا  دیآ  یم  بالگ  رطع و  يوب 

* * *

دیشوج تفرعم  ملع و  همشچ  ینادان  راز  هروش  لد  رد 

دیچیپ نم  رهش  هب  وتسرپ  دص  شندمآ  راهب  اب  دمآ و 

( ناور سوناف  ) یناغفا رجاهم  رّشبم _  دیمح 

( ناور سوناف  ) یناغفا رجاهم  رّشبم _  دیمح 

تمرح رد  ناور  سوناف  هنییآ و  يوج  تمرح  رد  ناشف  تسد  لزغ  يراج و  هام 

تمرح رد  نانج  غاب  مرا و  نانکاس  دنیآ  ترایز  هب  یسدق  ملاع  زا  بش  ره 

تمرح رد  نازخ  گنر  یب  تمهت  زا  كاپ  داد  لگ  هگان  دش و  يراهب  درم ، نآ  بشید 

تمرح رد  ناضمر  هام  هدمآ  یسک  هچ  تسا  قرغ  تیالو  زیوالد  رطع  رد  رهش 

تمرح رد  نایب  قافآ  زا  دیشاپ  رطِع  درک  یناوخ  لزغ  نحص ، رد  هک  دوب  یسک  هچ 

116 ص :
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( قشع ربونص  ) نانمس یتردق _  هراسخر 

( قشع ربونص  ) نانمس یتردق _  هراسخر 

ییالو هناخ  هنیجنگ  ییاوسام  بان  لگ  وناب 

ییایربک میرح  دیشروخ  شنیرفآ  غاب  هلالآ 

ییاه هصق  مامت  يوناب  نامیا  زبس  غاب  همانلگ 

ییامنادخ هنیآ  وت  قشع  هژاو  هژاو  ینعم  يا 

ییانشآ لالز  رطِع  يا  اه  یسلطا  بیجن  يوب  يا 

ییانشور رون و  وت  دشاب ز  ملاع  باتفآ  هدنخ  رد 

ییاسراپ دنلب  لخن  يا  قشع  ربونص  نیرت  هزات  يا 

ییافص تقادص و  تیب  کت  هنافراع  رعش  رتفد  رد 

ییانث شیاتس و  فصو و  دوخ  مناوت  یم  هنوگچ  وت  فصو 

ییاجتلا تکاپ  هگرد  رب  تدارا  رس  زا  ما  هدروآ 
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یهاوگ دوخ  وت  ملد  زوس  رب  رسارس  مشتآ  وت  رهم  زا 

ییاود ار  هتسخ  نم  درد  نم  هتسخ  ناج  هب  تسیدرد 

ییام ناج  دیما  هکنآ  يا  تمحر  يرد ز  ياشگب  نم  رب 

نانمس یتردق _  نرتسن 

! نم رواب  زبس  هنییآ 

! نم رواب  زبس  هنییآ 

نانمس یتردق _  نرتسن 

ناحبس كاپ  تاذ  هنییآ  نادزی  رون  رون ، هیآ  لگ 

ناراگزور زبس  رواب  رد  هنادواج  زبس  ِيراج  يا 

ناراب باتفآ و  هزیمآ  تمارک  هشیمه  ریسفت 

ناج تحار  حور و  شمارآ  قشع  هراتس  لُگ و  يوناب 

ناسحا رهم و  فطل و  هیآ  يا  ییانشور  راد  هنیآ  يا 

ناشفا رون  لالز  دیشروخ  ینامسآ  بیجن  يوناب 
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نآرق زبس  هار  یهار  يا  تیاده  بتکم  هدرورپ 

ناراهب ون  خرس  هلال  يا  یباتفآ  راهب و  لسن  زا 

ناشیرپ لد  نیا  شمارآ  تسوت  ینابرهم  هیاس  رد 

ناهنپ درد  يافش  تسوت  زا  لد  دوش  یم  زبس  وت  دای  اب 

نامرد هشیمه  ارم  درد  يا  يرای  دیما  ارم  تسوت  زا 

ناماس هب  دسر  یم  وت  قشع  زا  میالتبم  راز  لد  راک 

ناماد هب  دکچ  یم  هک  تسا  قوش  رّطعم  لگ  يا  وت  دای  اب 

نامیا نامسآ  یبآ  رد  یتسه  هراتس  نیرت  هدنشخر 

ناشفا لُگ  دوش  یم  وت  دای  اب  نم  يرارق  یب  هظحل  ره 

! ناریح وت  رواب  هنییآ ز  نم ! رواب  زبس  هنییآ 

! ناملسم هنومن  يوناب  قشع  تمرح  تسوت ، تمرح  زا 
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نامهم وت  تمارک  ناوخ  رب  ملالز  يا  هعرج  هنشت  بل 

نادرگم ور  هتسخ  قشاع  زا  تیوزرآ  تسا و  لد  هتسویپ 

نادنمدرد زبس  هلبق  يا  نم  هشیمه  يوزرآ  يا 

ناشنب هدید  رارش  زوس و  نیا  ار  ناقشاع  فطل  زاونب ز 

نارجه زادگناج  شتآ  رد  زوسناهن  یمغ  ما و  هدنام  نم 

نایاپ هب  دسر  یم  وت  لصو  اب  مراظتنا  خلت  هّصق  نیا 

* * *

ناهگان ياه  هظحل 

ناهگان ياه  هظحل 

! منابرهم راهب  يا  یناوج ! غاب  لگ  يا  منامسآ  تمس  تسین  یهار  وت  يّالوت  یب 

مناشن مان و  ییوت  ات  مدرد ، نامرد  ییوت  ات  اه  ینشور  تسد  هب  لد  مداد ، قشع  هار  هب  رس 

مناوت بات و  تقاط و  فک  زا  تسا  هدرب  وت  قشع  وناب ! وت ، رادید  قوش  نم ، هظحل  ره  يراج 
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مناشکهک باتفآ و  راپسهر  هشیمه  ات  اهناشکهک  داژن  زا  یباتفآ ، رابت  زا 

مناج هب  دریگ  یم  وت  قشع  هلعش  رارش  ات  میادخ  جوا  رد  وت  اب  میاهر ، اه  یبآ  تمس 

! منازخ یب  راهب  يا  مدیما ، اهنت  ییوت  نیا  اه  یسپاولد  هظحل  اه ، یگتسخ  موجه  رد 

مناقشاع يادصمه  نافراع و  ياونمه  تسناقشاع  نافراع و  ِنابز  درو  وت  مان 

منابیاس تنابرهم ، زبس  ناتسد  ات  تسه  مرادن  راد و  زا  غراف  مراد ، ریگ و  ره  زا  غراف 

منابزمه یب  لد  رد  يدیما ؟ وک  تروضح  یب  یتسشن  مناج  رد  وت  ات  یتسه ، مدرک ز  اهر  لد 

مناشف یم  لگ  هنییآ و  اه ، هژاو  ياج  ياج  تمارک  يوناب  وت  زا  تباجن ، زا  تقادص ، زا  میارس  یم 

! مناهگان ياه  هظحل  رد  ادخ  رطع  يا  وت  اب  یناهگان ! مدورس  مرعش ، دوش  یم  ینامسآ 

! مناما یب  ياهکشا  دیوشب  ار  شرابغ  ات  ار  ما  هتسب  ياهلاب  تحیرض  تمس  نک  زاب 
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( مرح نارتوبک  ) مق یبوقعی _  ارهز 

( مرح نارتوبک  ) مق یبوقعی _  ارهز 

دشک یمن  دق  اه  هرجنپ  توکس  یتح  دشک  یمن  دق  ادخ  تمس  هب  یلد  رگید 

دشک یمن  دق  ام  لد  رتوبک  اما  دننز  یم  جوم  مرح  نارتوبک  بشما 

دشک یمن  دق  امش  نحص  هب  ملد  مدید  حبص  ناذا  ات  موشب ، يرتوبک  متفگ 

دشک یمن  دق  ادص ، هک  منک  یم  ساسحا  ارم  ینک  تعافش  هک  منز  یم  دایرف 

دشک یمن  دق  اعد  نامسآ  هب  یتسد  نیمز  نیا  زا  ییامنن  رظن  رگا  وناب !

دشک یمن  دق  اعد  وت  یب  هک  ایب  اقآ  راظتنا  قرغ  وت  مود  عیقب  يدهم 

هتسکش هنییآ 

مق هداز _  میهاربا  نسح 

مدیسرپ هنییآ  زا 

یتسکش ار  دوخ  یب  یب  میرح  رد  ارچ 

هتسکش لاب  رپ و  یمیرکای  نوچ  و 

یتسشن شناویا  قاط  رب 
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: تفگ

شمرح رد  ات 

دنیب هتسکش  ار  دوخ  ریوصت  يرئاز  ره 

شرضحم رد  و 

دنیبن لماک  ار  دوخ  یفراع  فوسلیف و  هیقف ، چیه 

شخبافش رهوگ 

رگراک میحر 

نادنمتسم ناج  هلبق  يا  ناریا  هدنشخر  رهوگ  يا 

نامیا هناخ  ینشور  يا  نادزی  هناخافص  رّد  يا 

ییادخ تمحر  هگ  هولج  ییادخ  تفوطع  تایآ 

نسوس افص و  لُگ  دییور  نشور  وت  اب  قشع  هناخلُگ 

ینایشرع مزب  هد  تنیز  یناهج  ِیکاپ  هنییآ 

تمارک تباجن و  يایرد  تقلخ  نامسآ  ییابیز 

یلوسر ترضح  هنادرُد  یلوتب  تمصع  روآدای 

یتسرپ یم  روط  وت  يانیس  یتسه  باتفآ  وت  يامیس 

شخب افص  هلعش  وت ، ناسحا  شخبافش  رهوگ  وت ، ناتسد 

ینادواج مایپ  ، وت رهم  یناگدنز  يامه  وت  رون 

مییورب ناقشاع  لُگ  نوچمه  مییوگب  ادخ  زا  همه  وت ، اب 

ییام يارب  يدبا  فطل  ییام  ياه  هصغ  نمأم  وت 

اه مرک  هضور  وت ، هاگرد  اهمغ  هدنناهر  وت  مان 
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میزیرب اه  هصغ  مغ و  درد و  میریگب  ناج  وت  هزجعم  اب 

یناگیادخ مرح  لعل  ییام  ناور  نیا  شمارآ 

میتسه ماقم  نآ  هناورپ  میتسه  مارک  زا  وت  يوک  رد 

یسدق ت هاگراب  ییادیش  یتشک ْت  ناگتسشن  مییام 

ایرث قافآ و  هب  هدیچیپ  ام  رب  وت  فاطلا  هزاوآ 

افوکش وت  رون  نشلُگ  رد  اهاعد  تمارک و  ياه  لگ 

( سای ِلُگ  رابت  زا  ) یناغفا رجاهم  داژن _  یمشاه  هللا  حیبذ  دّیس 

یناغفا رجاهم  داژن _  یمشاه  هللا  حیبذ  دّیس 

( سای ِلُگ  رابت  زا  )

دیشروخ رتخد  نم  لزنم  هرجنپ  نیقی  دیشروخ و  رتخد  نم ، لد  نشور ، وت  رون  زا  هدش 

دیشروخ رتخد  نم  لحاس  دش  وت  قشع  اشوخ  قشع و  رگم  تسین  یلپ  هک  نوچ  ما  هدشایرد  قرغ 

دیشروخ رتخد  نم  لزنم  رد  هب  نک  يرذگ  یشرع  هچوک  زا  هک  وت  يرون  هناخ  زا  هک  وت 

دیشروخ رتخد  نم  لگ  بآ و  هلبق  تمرح  یسای  لُگ  رابت  ز  میرم ، هگرج  زا  هک  وت 

دیشروخ رتخد  نم  لکشم  زا  هرگ  يداشگ  وت  يرابغ  وچمه  مدب  هدنام  نیمز  يوهایه  رد 

دیشروخ رتخد  نم  لصاح  يا  هنیآ  لزغ و  اّوح  مدآ و  هلهله  وت و  مشچ  زا  هدش 

124 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


( تمارک يوناب  همطاف  يا  ) ناشاک میسن _ )  ) یکمرا یلعسابع 

ناشاک میسن _ )  ) یکمرا یلعسابع 

( تمارک يوناب  همطاف  يا  )

ندورس لزغ  ادخ  قشع  اب  ندوب  راهب  نیرتزبس  يا 

نادنمزاین لد  ّرس  يو  نادنمدرد  زامن  زار  يا 

هار هدنور  ربهار و  يا  هام  رب  هداتف  تینشور  يا 

یهاگحبص ياعد  فصو  يا  یهلا  نشور  تیآ  يا 

دیحوت دامن  نید ، هوسا  يا  دیواج  یگدنز  ینعم  يا 

شنیب يامن  قح  همشچ  يو  شنیرفآ  رحب  ؤلؤل  يا 

تکوش ّرف و  هتفرگ  وت  زا  مق  تمارک  يوناب  همطاف  يا 

تداع هس  يا  هدرب  همطاف  زا  تداعس  اب  زامن  اوقت و 

تلوص ّزع و  هتفرگ  وت  زا  نید  تفع  دامن  ییوت  هموصعم 

هدیود تبناج  هب  هیضیف  هدیسر  یملاع  هب  وت  ضیف 

تلود رخف و  تفای  وت  رهب  زا  تلوص  ّرف و  تفای  هک  هیضیف 

؟ اپ زا  دسانش  رس  وت  راّوز  اج  ره  تترایز ز  قوش  زا 

اوأم هتفرگ  وت  هیاس  رد  اناد  خیش  ریپ و  ملاع  سب 

اجنیدب هدمایب  راّوز  ایند  طاقن  نیرترود  زا 

مرکم هّکم  هفوک و  مزمز و ز  سوط و  عیقب و  ییوب ز 

موب نیا  نحص  منک ز  ساسحا  مولظم  دیهش  الب  برک و  و ز 

دیآ وت  ترایز  رهب  زا  دیآرد  مق  رهش  هب  وچ  مئاق » »
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ارهز زیزع  يدش  هموصعم  اوقت  ملح و  دوج و  تفع و  زا 

ناسارخ اضر  مق و  هموصعم  ناریا  راختفا  هحول  نیا 

رفعج روپ  تخد  دقرم  رب  رپ  دنز  یم  میسن »  » وچ اهلد 
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( ییابیکشان دورسمغ  ) مق هدازدحوم _  همتاخ 

مق هدازدحوم _  همتاخ 

( ییابیکشان دورسمغ  )

! وناب امش ، غاد  زا  میدرد ، متام و  ریسا  وناب ! ام ، ياهلد  رد  هداتفا  یشتآ  تغاد ، ز 

! وناب انشآ ، تبرغ  هب  یمشچ  ارت  دیوگ  یم  و  مغ ! زا  ياو  هدید ، نامسآ  زا  دکچ  یم  مغ  لُگ 

! وناب اه ، هنییآ  خر  رب  تبرغ  درَگ  هتسشن  ییاهنت  خلت  رابغ  ار ، لد  هشیش  هتسکش 

! وناب ارسمتام ، نیا  رد  تغاد  زا  تسا  ییاغوغ  وچ  دزیخرب  وت  غاد  زا  زوسناج ، هلان  هنیس  ز 

! وناب ام ، ياهنت  لد  رد  يداهن  اه  ترسح  هچ  یتفر ؟ اجک  ام  اب  وگب  یتفر ، لد  غاب  زا  لگ  وچ 

! وناب اود ، ام ، ياه  هناش  مخز  هب  دشاب  اجک  متام  مغ و  درد و  نیز  تسه ؟ یتاجن  هار  اجک 

! وناب اهتنا ، یب  یمتام  دراد ، هشیر  اه  ناج  هب  ییابیکشان  دورسمغ  هآ و  ِزوس  تسا و  بش 

! وناب اهر ، ار  ام  لد  مغ ، تسد  هب  يدرک  ارچ  دناد  ادخ  ار ، ام  رطاخ  دزادگ  یم  تبورغ 

! وناب ارچ ؟ اه  یبیصن  یب  تقشع ، ام ز  بیصن  يدرک  او  زاورپ  رپ  يدرک ، اهر  ایند  زا  لد 

! وناب ار ، وت  ادیش ، قشاع  دیوجب  دیاب  اجک  ام  ياه  هلان  زوس  ز  ار ، یتسه  دایرف  نیبب 
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!« وناب ایب ، ام  مزب  هب  ییّالست ، رهب  یمد   » ییّالست دیما  تغاد  زا  نرتسن »  » درادن

( لد يادوس  ) نادمه بحم _ )  ) نایکاخ رفعج 

( لد يادوس  ) نادمه بحم _ )  ) نایکاخ رفعج 

لد ياوأم  همه  تیارس  نحص و  لد  ياّنمت  قشع و  تمرح  يا 

لد يادوس  وت  يوک  زجب  تسین  لد  ياج  دوب  وت  كاپ  تبرت 

منک تمالس  هظحل  ره  مد و  ره 

ما هنیرید  مداخ  نم  وت  رهب  ما  هنیس  رد  وت  رهم  اج  همه  رد 

ما هنییآ  تا  هتسدلگ  دبنگ و  ما  هنیجنگ  وت  كاخ  زا  یکدنا 

منک تماقم  هب  تدارا  ضرع 

ما هتسویپ  وت  هب  يدیما  هب  نوچ  ما  هتسب  لد  وت  هب  ارهز  لگ  يا 

ما هتسخ  لد  هب  نک  يرظن  کی  ما  هتسسگب  همه  زا  مَسَک و  یب 

...منک تمان  وت و  يادف  هب  ناج 

( جنگ هشقن  ) مق یلعاباب _  همطاف 

مق یلعاباب _  همطاف 

( جنگ هشقن  )

هچوک زا  سپ  هچوک 

تسا رون  نابایخ  کی  سپ  زا 

هدرپ رد و  اهتنا ،
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اه هدرپ 

هقوشعم يوم  رات  یکزان  هب 

توکس و 

ریوک داب  زا  رت  هدنود 

نامطایح هچغاب  باتفآ 

مارآ

ینادعمش ياهلگ  نایم  رد 

نارتوبک لاب  زا  ینابیاس  ریز 

اهمشچ هدیمرآ و 

هچوک نیا  ياهتنا  رد 

تبحم زا  یغاب 

هشیش يرجآ و  ياهلگ  زا  يراوید 

رفولین اه و  هشفنب  زا  رتفیطل 

دنیب یم 

کچیپ زا  رت  هدیچیپ  ینامسیر 

هتخیوآ نیمز  هب  نامسآ  زا 

تسیا تسیا ،

نیمز تشهب  رد  فقوت 

تسایرد لد  رد  هرطق  کی  ندنام  لثم 

دش ایرد  داتسیا و  دیاب 
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فدص کی  نورد  ای 

دش ناوخ  اینخ  دیراورم 
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دناوخ دیاب  هک  ییاینخ 

نیساملا هلق 

اهلد یکیرات  رد  دشخرد  یم 

درک زاب  نابز  دیاب 

یبوخرجنخ نابز  دش ، یم  شاک 

يرود هدرپ  دنک  هراپ 

دوبن منبش  لثم  گربلگ  يور  دش  یم  شاک 

تفر دمآ و 

دوب هناورپ  لثم  دش ، یم  شاک 

دیصقر عمش  درگ 

هقوشعم هاگن  رد  ار  اهلاب 

تخیر شیاپ  هب  درک و  ردوپ 

اروح ییالط  دبنگ  يور  دش ، یم  شاک 

دوب دیفس  رتوبک  هک  ای  ناوخ  لزغ  لبلب 

انعم کی  ياهتنا  زا  دش ، یم  شاک 

دیسر اهتنا  یب  بش  هام  هب  هراتس  بکرم  يور  رب 

دنام بابح  هب  یفافش  زا  دش  یم  شاک 

نامسآ گنرمه  راشبآ  هب  یگنر  کی  زا 

بورغ ات  عولط  زا  دش ، یم  شاک 

دومیپ دیشروخ  وچ  ار  هار 
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نتفگ شاک  شاک ، زا  دش  یم  شاک 

ناج هموصعم  يا  وت  هب 
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دیسر ادخ  هب  سپس 

مناد یم  طرش 

نداد لد  نتسب و  لد 

ایور کی  قمع  هب  یلد 

ایند تعسو  هب 

هلال زا  رتخرس  یلد 

هلاژ زا  رتگنشق 

ادیش دشاب  هتشَگ  هک  یلد 

الیل رب  رد  نونجم  دننام  هب 

مییآ مدق  مدق 

مییاس تکاپ  حیرض  رب  زاین  یناشیپ  ات 

میجاتحم نک ، کمک 

مییایند نآ  باذع  ایند و  نیا  هانگ  قرغ 

هد نامتاجن  ناج ، هموصعم 

هد نامهار  یکاپ  نشلگ  نایم  رد 

نامتسد ریگب  تبحم  تسد  هب  دوخ 

نامحور ناج و  زا  غیرد  نکم  ار  فطل  ياه  هیاس 

( ناج هموصعم  ) نارهت ناگژم _ )  ) یمظاک سدقا 

( ناج هموصعم  ) نارهت ناگژم _ )  ) یمظاک سدقا 

يربمیپ تخد  یلوسر و  ترتع  زا  يرفعج  نب  یسوم  رتخد  هک  ییوناب  يا 
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يرهطا يارهز  لیاضف  روآدای  رابتعا  ّزع و  فرش و  یکاپ و  هار  رد 

يرثوک دنزرف  یناهج و  نیا  يوناب  یتیالو  تشد  تماق  ورس  وت  قحلا 

يرویز بیز و  ناهج  نانز  كرات  رب  ار  ملح  اوقت و  هماج  وچ  يا  هدیشوپ 

يرکاچ هب  هگرد ، هب  میدمایب  نونکا  مق  نیمزرس  رد  وت  هچرگ  بیرغ  يدوب 

يروای رای و  یب  ِمدرم  ِناسر  يرای  یجئاوحلا  باب  رتخد  هک  ناج ! هموصعم 

يرگنب تایانع  مشچ  هب  ام  يوس  ات  وت  يافّشلاراد  ِرد  هب  میدمآ  ام 

يرونا رهم  فرش و  يوناب  هک  اریز  نینمؤم  ياج  مق  هدش  تمدقم  نُمی  رب 

يرگناوت هشیمه  ملِع  ناهج  ردناک  ججحلا  نماث  نانچ  وت  يردارب  يراد 

يرهاوخ هنوگنیا  شدشاب  هکرختفم  دوخ  تسا  تمارک  ملِع و  تلیضف و  ندعم  وا 

يرتخا هدنزورف  وت  مق  ِنامسآ  رب  نید  هاش  راونا  تسا ز  نشور  سوط  رگ 

يرضخا خرچ  نیا  رب  دیما  همشچ  نوچ  زارد  دوش  یم  وت  بناج  زاین  تسد 
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يردنکس ّدس  يرضخ و  ثیدح  اریز  تساور  ما ، هدناوخ  ار  وت  دیما  همشچ  رگ 

يرشحم يارحص  هعیفش  دوخ  هک  دناد  هدمآ  تهاگرد  یبورکاخ  هب  ناگژم ) )

( اضرلا تخا  () قیدص  ) ینالیگ ینابرع  قیدص 

( قیدص  ) ینالیگ ینابرع  قیدص 

( اضرلا تخا  )

دوب اضرلا  تخا  همطاف  میرح  ایوگ  دوب ؟ ایض  قرغ  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

دوب ایربک  مرتحم  میرح  اجنیا  دوش  یم  زاب  نانج  يوس  هب  يرد  اجنیا 

دوب ادخ  لوسر  هاگرارق  اجنیا  طایتحا  هب  اج  نیا  رد  داهن  مدق  دیاب 

دوب انم  فیخ  رعشم و  يافص  اجنیا  بدا  اب  هلمج  کلم  لیخ  هداتس  اجنیا 

دوب اعد  ضیف و  عبنم  هک  تسا  مق  اجنیا  تسا  مظاک  ياسوم  لُگ  ناکم  نیا  رد  نوفدم 

دوب یتا  له  زا  یتیآ  هک  يا  هموصعم  یلع  هشوگ  رگج  هتفر  باوخ  هب  اجنیا 

؟ دوب ارچ  اجنیا  بدا  يوناز  ود  یسیع  ناکم  نیا  رد  شیاصع  هدنکف  ارچ  یسوم 
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دوب اور  اعطق  هک  دنتجاح  ياراد  وا  يافّشلاراد  رد  زا  مامت  يرآ 

دوب اهب  ار  لد  هدید و  هک  شرد  كاخ  ناوسیگ  هب  یتشهب  نایروح  دنبور ،

دوب ءاّسنلاریخ  هعضب  میرح  اجنیا  كاخ  ریز  هتفخ  افو  قشع و  بیرغ  اجنیا 

دوب افش  ار  ناگتخوس  شیوخ  زوس  زک  يوبکشم  كاخ  نیا  لد  رد  هتفهن  یعمش 

دوب اود  تدرد  هک  رادم  مغ  قیّدص )  ) يا هتسشن  شیوک  رد  رب  دنمدرد  ات 

( نایتولخ ياوأم  ) زاریش نارمع _ )  ) ینارمع نسحلاوبا  دّیس 

( نایتولخ ياوأم  ) زاریش نارمع _ )  ) ینارمع نسحلاوبا  دّیس 

تسامس جوا  هب  ات  رون  نیا  کمس  زا  عشعشم  تسامن  شرع  میرح  تغورف  رپ ز  يارس 

تساوأم ارس  نیا  رد  ار  نایتولخ  هرامه  تکاخ  دوب  نایکالفا  هلمج  فاطم 

تساوأملا ّتنج  وچ  ناوضر  هضور  ناس  هب  نیذآرون  ناتسلگ  نیا  تشکلد  میرح 

تساّوح رجاه و  وچ  دص  تهگراب  زینک  هداتسا  تمدخ  هب  ناروح  وت  ناتسآ  رد 
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تساقرز شرفم و  وت  ردق  هگرد  طاسب  تمرح  هدرپ  تسا  نایگدرپ  فلز  ز 

تساج نیا  اج  ناکم و  ار  نیرب  تشهب  رگم  مد  ره  یلُعلا ، هّنجلا  هحئار  ُّمُشَا 

تسالع شرع  زارف  ات  تخر  رون  عاعش  رایسب  نارتخا  تدرگ  رب  یباتفآ و  وت 

تساوأم تا  هناتسآ  ار  مرک  فطل و  افص و  تیبلا _  لآ  همارکلا _  لها  همیرک  یئوت 

تساس رَس  مدبمد  كاخ  زا  کلف  ُهن  ماب  هب  دراب  یم  رخف  هک  نیا  تبَسَن  زا  هزات  ز 

تس ارهز »  » تا هّدج  مان  ارس » ود  يوناب   » و كالول »  » تیالو زار  و  دمحا »  » تّدج هک 

تسایند یتسه  ّرس  ناشکی  ره  مان  هک  هو ! يراختفا ، هچ  تنینسح »  » و ردیح »  » ز

تسانیس يداو  یلعا ز  يو  نیمظاک  هک  يدادغب  دیهش  جئاوح » باب   » تخد وت 

تس اسوم » ترضح   » راداد ترضح  میلک  شرد  سوبکاخ  هک  رفعج » یسوم  ماما  »

تسایلعلا ّتنج  هب ز  شرد  كاخ  هک  اضر »  » سوط دهاش  تساروت  ردارب  هک  فرش  یهز 

تسابیز یسب  تا  هموصعم » ترضح   » مان هک  لوتب »  » و یبنیز »  » و ارهز »  » تمصع زار  وت 
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تساجک هماخ  نابز  وناب ! وت  حدم  يارب  یئاحطب  هاش  تخد » نیهم   » راگدای وت 

تسام هتسشن  نوخ  هب  مشچ  وت  نایشآ  هک  يداو  نیا  رد  يدمآ  دورف  هدومن  مرک 

تسام هدید  يایتوت  تهگراب  بارت  میشوخ  میشوخلد و  كاخ  نیا  رد  وت  مدقم  ز 

تسادیش لد  ناج و  هدنز  مق »  » هدرم ریوک  نطوم  نیدب  نطو  دش  ار  وت  هک  نامز  نآ  زا 

تسابیز وا  غورف  زا  رعش  يداو  هک  ومه  میآ  یم  غارچ » هاش   » هناتس زا  نم 

تساوأم نیدب  ناشناشیرپ  ياه  هدید  هک  مراد  اه  مایپ  سب  نالد  هتوس  تنم ز 

تس اباب »  » ار وت  ناگراوخیم  همه  یقاس  هک  یب !» یب   » مبلاط ماج  کی  هدعو  وت  زا  نم 

تسانعم ار  قشع  هک  ّتبحم  بان  بارش  زیر  رب  نامماج  هب  رثوک  یقاس  ناج  هب 

تساپرب تهج  شش  ناشیا ز  هلان  ناغف و  نیمغ  دنا  هداتس  یقلخ  هک  رشح  حابص 

تسافسَا او  بارش  ضوح  بل  ام  بیصن  هنرو  يروآرب  تعافش  تسد  وت  رگم 

تساور هک  نیقی  شرگ ، يزاونب  يا  هزمغ  هب  تسوت  هگرد  يوس  هب  نارمع »  » هدید مادم 
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( تمارک يوناب  ) مق یتازجعم _  یلع 

( تمارک يوناب  ) مق یتازجعم _  یلع 

یناکمال ضیف  هگرد  نیز  ینارم  ارم  ناج ، همطاف  يا 

ینایشآ ساسا  لصا و  وت  دمحا  لآ  هانپ  قشع و  مق 

یناتساد فطع  هطقن  وت  هعیش  ناتساد  هب  هلمجلاب 

ینامچ هتسجخ  ورس  کی  یهلا  رهاظم  غاب  رد 

یناگدنز بآ  هدش  نیریش  وا  ترتع  لوسر و  رهم  اب 

ینابیاس هعیش  تماق  رب  تمارک  يوناب  هدرتسگ ز 

یناوج رتخد  هزویرد  اجنیا  دنتقیقح ز  ناریپ 

یناشن وا  يارس  نحص و  زا  تجاح  ضرع  يارب  دنریگ 

یناوخب شرتخد  هک  دنچ  ره  ردام  رازه ، دوب  هموصعم 

ینابغاب رازه  وچ  کی  ره  نید  ِملاع  رازه  هب  ردام 
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ینابز یب  نابز  هب  وکین  ار  وا  تعن  ثیدح  تفگ  لد 

ینامسآ كاپ  يوناب  نیا  نز  نیا  يادف  ناهج  ناج و  مه 

یناوتان هب  نم ، هیامرس  هدروخ  تسکش  نم  ِراوخمغ 

ینایشرع رکذ  هچرتفد  ینیمز  رد  نسح  هچابید 

یناور وت  قشع ، نت  ردنو  یلقع  غارچلچ  هلعش ز  کی 

ینانز يوگلا  وت  هکنآ  هن  نادرم  هب  يا  هوسا  هک  هللا  و 

یناقشاع مزب  هد  یمرگ  ییایربک  تاذ  هولج  کی 

ینایشآ ساسا  لصا و  وت  دمحا  لآ  هانپ  ّشع و  مق ،

یناوراک وت  يوس  هب  دیآ  مق  زا  هتشگنرب  هلفاق  دص 

یناسک یب  درد  هراچ  مه  يدیرم  ّرپ  بان  فراع  مه 

ینایعیش هانپ  تشپ و  مه  نادیماان  دیما  مشچ  مه 
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یناتساد فطع  هطقن  وت  هعیش  ناتساد  هب  هلمجلاب 

ینافراع صاخ  هلبق  مه  يدهز  لها  کشر  دروم  مه 

ینادباع تایح  قشم  رس  تدابع  رد  قدص  ّتینیع 

یناوناب گرزب  يوناب  دمرس  باتفآ  هروتسم 

ینامچ هتسجخ  ورس  کی  یهلا  رهاظم  غاب  رد 

یناج سنا و  بولق  بوبحم  یسدق  کلم  يامن  تشگنا 

ینارعاش روعش  رترب ز  نازابکاپ  قشع  ینغتسم 

یناکدوک عمج  هتشر  وت  میدوجو  سردم  كدوک  ام 

ینآ تسا  رتارف  هک  سکنآ  دنیب  هچنآ  ره  رشب ، دید  زا 

یناما طخ  يرطخ  ره  رد  یحلص  دورس  لزغلا  تیب 

یناکلاس ماک  هروطسا  یتسم  ِتسم  برق  هدرپ  رد 
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ینادواج ياقب  دهش  نم  مشونب  وت  يوبس  رِخآ ز 

ینان بآ و  ماعط  هب  گس  نوچ  تفطل  هب  ما  هتشگ  هتخومآ 

یناج دقن  داب  وت  میدقت  تریظن  یب  میمش  نابرق 

ینایشرف زیزع  شرع ، نوچ  هب  هب  هرابود  دش  وت  دالیم 

ینارکاچ وت  مرح  رد  ام ؛ ام  رب  تسا  كرابم  تسا و  دیع 

ینأش میظع  نآ  هب  کیربت  يدهم  هاگشیپ  هب  کیربت 

یناگیاش لدع  تعسو  نآ  تساتکی  يادخ  يوزرآ  واک 

ینارثوک وت  ردپ ، یسوم ت  دّمحم  رثوک  همطاف  دش 

ینامدرم ماما  هس  رهب  رهاوخ  ناج و  هّمع  رتخد و  مه 

ینامداش دنلب  رعش  يا  ترمع  دوب  هچ  رگا  هاتوک 

یناشکهک عاعش  هدنکفا  مالسا  غورف  وت  تکرب  هب 
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ینام هدنز  هشیمه  هک  دشاب  تساپ  رب  وت  شیامه  زورما 

یناگدنز بآ  هدش  نیریش  وا  ترتع  لوسر و  رهم  اب 

یناگدرم سفن  رگایحا  دهشم  هب  تردارب  دننام 

یناور همغن  هب  وت ، حدم  دیارس  یم  تشهب  راهنا 

ینامه وت  هک  مدش  هاگآ  تشاد  رظن  نم  هب  یسک  هتسویپ 

ینامز ره  زور و  بش و  ره  رد  مدنمتسم  يامنب  بر  ای 

یناتسآ ارس و  برد و  نیز  مرقف  تسد  دابم  هاتوک 

ینابساپ هب  ناربماغیپ  ارنآ  دنتبون  فص  ردناک 

ینابرهم نم ز  بناج  زا  روآ  ياجب  تدوخ  وت ، رکش 

ینایب ره  قطن و  تردق  زا  تسا  نورب  وت  يازس  رکش  نوچ 

یناوت ات  دورد  تسرفب  مق  رد  هدیمرآ  همطاف  رب 

140 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


ینادب دوخ  هک  يددع  نآ  رب  رسکی  زرم و  نودب  دح و  یب 

ینادناخ هب  وا ، ترضح  رب  ناسرب  مالس  نم  بناج  زا 

ینابزیم هب  دش  هتساخرب  شنایم  زا  دنلب  لخن  نیاک 

ینامهیم هب  وا  هیاس  رد  شیاشداپ  ادگ و  دنیآ 

ینابیاس هعیش  تماق  رب  تمارک  يوناب  هدرتسگ ز 

یناشفرد دومن  هکنآ  رب  ار  وا  باوج  ناسرب  دوخ  مه 

یناهن تریرس  نسُح  زا  یحدم  انث و  نینچ  دورسب 

یناب تسخن  زا  ییوت  ارناک  ار  یتکوش  رادب  هدنیاپ 

یناث لثم و  دوبن  هک  سکنآ  تسارهز  يا ز  هنومن  هک  سکنآ 

ینایز ره  نودب  دوس و  رپ  تسه  وا  يور  یگتخابلد 

یناگیار هب  دوخ  ّتنم و  یب  سک  همه  رب  زیچ  همه  دشخب 
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یناد دنمدرد  هلان  مه  وا  تبرت  رانک  هب  یلاع 

ینابش دوخ  نیع  هب  هدومرف  ار  مق  لها  میرح  هتسویپ 

یناتساب گنس  نهآ و  ین  تسام  نهیم  رخف  هیام  وا 

ینایع هدش  همه  هک  ارنآ  تجاح  هچ  نم  نایب  هب  رخآ 

ینارکیب لضف  ششوج  زا  مناهج  نیا  رد  وا  هدنمرش 

یناهج نآ  فطل  مورحم ز  ار  ادگ  نیا  دنسپم  بر  ای 

ینارماک ریرس  هب  مشاب  مراودیما  وا  تلود  زا 

ینافراد اقب و  راد  رد  ایند  زور  ود  ترخآ و  رد 

ینانچ يا  هدیصق  هب  تنسحا  یتازجعم »  » یلع هب  تمحر 

یناگیاب يادخ  دزن  رد  رشحم  يارب  هدش  رعش  نیا 

ینابز یب  نابز  هب  وکین  ار  وا  تعن  ثیدح  تفگ  لد 
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ینامسآ كاپ  يوناب  نیا  نز  نیا  يادف  ناهج  ناج و  مه 

مق هناورپ _ )  ) يدهاجم یلع  دّمحم 

لزغ زبس  رهش 

مق هناورپ _ )  ) يدهاجم یلع  دّمحم 

قشع ياوه  زا  مبش  مجح  هرابود  دش  رپ  قشع  ياپ  هب  اپ  لزغ  زبس  رهش  هب  متفر 

قشع ياهتنا  یب  تمرح  رابتعا  يا  دنک  یم  دادیب  هلصاف  نونج  اجنیا 

قشع يارجام  نیرت  هنهک  درد ، رارکت  زا  هتسخ  زین  اه  هنیآ  رارق و  یب  نم 

قشع ياضر  ضحم  هرطاخ ، زبس  لصف  ات  ربب  تدوخ  اب  ارم  ربص ، ياهتنم  يا 

قشع يالبرک  زا  نم  مهس  هزات ، غاد  کی  وت  مهس  راب  نیا  نم  رعش  هداس ، تسیفرح 

قشع ياپ  در  زا  ینشور  دادتما  اب  دوش  یم  رون  زا  رپ  هچوک  يور و  یم  مارآ 

...قشع يالتبم  يا  ما  هتشگ  تالتبم  نم  دنز  یم  هجض  ملد  هرابود  بش  مجح  زا 

* * *
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اجنیا ایب 

اجنیا ایب 

اجنیا اهدرد  بیبط  اجنیا ، افش  اجنیا ، اود  اجنیا  ایب  یهاوخ  یم  شیوخ  درد  نامرد  رگا 

اجنیا اجتلا  يور  میرآ  لد  ِقدص  زا  رگا  ار  ام  يرپ  لاب و  دهد  یم  ام  یلاب  هتسکش 

اجنیا ادخ  ار  تباجا  گنابلگ  تسا  هداد  رس  هک  یهاوخ  یم  هچ  ره  ینابز  یب  نابز  اب  نک  بلط 

اجنیا اعد  فرح  انشآ  دوخ  بل  اب  هدرکن  يدنوادخ  کیبل  دینشب  ناوت  ناج  شوگ  هب 

اجنیا ایب  اجنیا ، ایب  لد ، يا  یلد  لها  رگا  لزنم  دنک  یم  اجنیا  رد  لد  ناوراک  نارازه 

مق یتجح _  دماح 

یناغارچ ياهبش 

مق یتجح _  دماح 

( یناغارچ ياهبش  )

زیربل انل » عفشا  همطاف  ای   » زا نحص  مامت  زیربل  ادخ  زا  لاب  رد  لاب  رتوبک  رد  رتوبک 

زیربل اعد  رون  زا  قشع  حیرض  يابیز  ياهکبشم  راشرس  رحس  زیخاعد  ناتسد  رطِع  زا  اوه 

زیربل افش  زا  رس  کی  رسالاب ، هک  منیب  یم  تسا و  هدیچیپ  رهش  مامت  رد  تباجتسا  میسن 
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زیربل اّنبر  يانشور  زا  اه  همانترایز  مدیمهف  هداجس  نشور » ياه  هیرگ  زا  رحس  »

زیربل ادخ  مشچ  زا  دناوخ ، یم  لزغ  ییوناب  تسا و  یناغارچ  ياهبش  رعش  زا  یعرصم  تعافش 

* * *

میسن

میسن

منز یم  لاب 

ار وت  هاگن  ياه  قاور  مامت 

منیشن یم  و 

همانترایز ناراب  ریز 

هک یتقو  ات 

ناشخرد ياه  منبش 

حیرض ییالط  ياه  گربلگ  رب 

دنیورب

...هآ

دوب میسن  مادک  نیا 

ار فیطل  يرداچ  شزاون  هک 

؟ دناسر میاه  تونق  هب 

ارم تخاس  زیربل  و 

...تباجتسا زا 

* * *
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اهیبوخ يوناب 

اهیبوخ يوناب 

نک تباجتسا  بان  موهفم  زا  رپ  ار  مهاگن  نک  تباجا  اهیبوخ  يوناب  يا  قشع ، يا  ارم 

نک تباجن  يابیز  بوخ و  ياه  هژاولگ  زا  رپ  ییایور  بوخ و  هاگن  يا  تیاهمشچ  اب  ارم 

نک تبالص  رطِع  زا  زیربل  ارم  تیب  ایب  تفگ  مهاوخ  وت  نامشچ  نحص  زبس  ماهبا  زا  نم 

نک تباتک  وا  ياه  لاب  رب  ار  رعش  نیا  ایب  ...مدیمهف  بوخ  رتوبک ، نآ  لاب  دروخرب  زا  و 

( رون رابت  زا  ) جرک يدّمحم _  دیعس 

( رون رابت  زا  ) جرک يدّمحم _  دیعس 

وناب يا  تسب  نب  يا  هچوک  دش  نم  مهس  هچ  رگا  وناب  يا  تسا  درد  نفدم  نم  هنیس  هچ  رگا 

وناب يا  تسم  متسد  تسم و  نابز  تسم و  ملد  قوش  زا  دوش  یم  میوگب  مهاوخ  یم  وت  زا  هک  نیمه 

وناب يا  تسب  لد  دمآ و  تحیرض  رب  هک  یسک  تفر  دهاوخن  اجنیا  زا  یلاخ  تسد  هک  دراد  نیقی 

وناب يا  تسد  رد  ملق  دصقر  یم  هنیس  رد  ملد  تقشع  زا  هک  نوچ  یشاب  رون  رابت  زا  دیاب  وت 
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وناب يا  تسویپ  نآ  هارمه  ما  هدرک  ار  ملد  اریز  رظن  زا  دتفیب  يزور  لزغ  نیا  ادابم 

( ترایز ياه  یتیبود  ) يربکا یقتدّمحم 

( ترایز ياه  یتیبود  ) يربکا یقتدّمحم 

دیچ ناوت  یم  اجنیا  زا  ییاهلگ  هچ  دیهان  هنییآ  رد  هنییآ  نیبب 

دیشروخ هام و  نارازه  اب  نک  رحس  ار  یبش  هنییآ » ناویا   » نیا رد 

* * *

تیاهتسد شون  هعرج  یمامت  تیارس  نحص و  رد  تسا  ییاغوغ  هچ 

! تیالط ماج  زا  هعرج  کی  هدب  اهلد ! تس  هتشگ  ینهآ  هتفگ  هک 

* * *

سب ارم  وت  حیسم  ناتسد  سب و  ارم  وت  حیرص  ياهرظن 

سب ارم  وت  حیرض  ییالط  میس  رز و  رب  تجاح  هچ  منیا  زا  سپ 

* * *
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وت زا  هتسویپ  دش  هک  نم  تسد  ود  وت  زا  هتسخ  تبون  چیه  هدوبن 

! وت زا  هتسدلگ  ات  ود  نم ، زا  تسد  ود  هدرک  ضرق  بشما  شرع  منامگ 

یمشاه هژینم 

باتهام هیاسمه 

باتهام هیاسمه 

یمشاه هژینم 

وناب یتسه  باتهام  هیاسمه  وناب  یتسه  بآ  لالز  سنج  زا 

وناب یتسه  باتفآ  رتخد  وت  رخآ  ناباتب  نم  هب  تلد  رون  زا 

* * *

باتفآ ترضح 

باتفآ ترضح 

میدش هیاپمه  زبس  تشهب  لها  اب  میدش  هیامرس  بحاص  وا  رضحم  زا 

میدش هیاسمه  باتفآ  ترضح  اب  ام  نوچ  اج  نیا  رد  تسا  یبیجع  فرح  بش 

( ایرد تفه  هوکش  ) ناهفصا رادناج _  يدهم 

( ایرد تفه  هوکش  ) ناهفصا رادناج _  يدهم 

تسارحص رد  وت  یلیل  هک  دنتفگ  مداتفا  هار  هدایپ  ياپ  اب 
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تسابیز نینچنیاک  تسیک  دبنگ  نیا  مدید  يدبنگ  غورف  رود  زا 

...تسارهز ای  تسا  بنیز  دقرم  نیا  رجاه  ای  تسا  میرم  دبنگ  نیا 

* * *

تسایؤر یگدنز  مامت  دنچ  ره  مدید  یم  باوخ  هرابود  راگنا 

! تسانعم یب  بآ  ریوک و  قیفلت  دیشوج  یم  همشچ  ریوک ، مشچ  زا 

...تساهایرد ِنیمتشه  هب  لصو  نوچ  تشاد  ایرد  تفه  هوکش  همشچ  نآ 

* * *

تساهنت شردارب  نوچ  هک  تسیکوا  تسیکایآ ؟ هدروخ  مخز  يوناب  نیا 

تساروشاع رابت  زا  يرتخد  وا  تبرغ  رد  دیهش  کی  رهاوخ  وا 

دورود یمتسر _  هیضر 

تنامض

دورود یمتسر _  هیضر 

تنامض

یندش رتوبک  رهب  ینکن  تنامض  هک  تسا  بجع  وهآ  نماض  گر ، نوخمه و  وت  زا 
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تبقنم  رد 

تسا ربکا  دنوادخ  شرع  راوشوگ  ای  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا 

تسا رهطا  يارهز  ردیح و  مشچ  ود  رون  تسا  هدونغ  اجنیا  هک  تساربمیپ  طبس 

* * *

تسایلوا هگ  هسوب  شرد  كاخ  تساپب  مق  رد  هک  نما  مرح  نیا 

تسازج زور  رشحم و  هعفاش  تسادخ  زیزع  هموصعم  ترضح 

* * *

نآ يوس  تسا  قلخ  هدید  هک  يا  هعقب  نیا  نامسآ  هب  دناشف  رون  هک  يا  هعقب  نیا 

نایناهج هانپ  شیوخ  ِباب  وچ  دشاب  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا 

* * *

تسایربک سومان  متفه و  ماما  تخد  تسا  يوسام  مشچ  وا  هب  هک  يا  هناتسآ  نیا 

تسادخ ربمغیپ  نت  هراپ  هک  اریز  تسا  ملاع  دیما  هیام  هک  بجع  دوبَن 

* * *
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هار دش  یط  امش  تیالو  رون  اب  هابت  تشگ  شوخ  هچ  شوخان و  هچ  رمع ، نیا 

هللا دنع  انل  یعفشا  همطاف  ای  هانپ  تشپ و  امش  لاح  ره  هب  دیتسه 

* * *

تساجنیا مارتحا  هب  ار  کلم  فوفص  نیبب  تساجنیا  ماقم  ار  هموصعم  ترضح  هک  ایب 

تساجنیا ماع  صاخ و  مدرم ز  همه  أجلم  هک  جاتحم  يا  یتسه  هک  ره  دوخ  تجاح  هاوخب 

( رهم يوناب  ) ناهفصا دازآ _  زانرهم 

( رهم يوناب  ) ناهفصا دازآ _  زانرهم 

يوش میئاهنت  هچوک  نیشنمه  ات  زاب  نارکیب  زا  يدمآ  رهم ، يوناب 

يوش میئافوکش  ياهلصف  جوا  ات  زبس  هچ  يدمآ  وت  مدوب و  درد  رعق  نم 

* * *

یبش میناشیرپ  ریوک  رب  دیراب  دوب  هدومن  رپ  ار  وت  زبس  حور  هک  یمجح 

یبش میناریو  هتسخ  ياهتسد  نیا  درشف  ار  وت  تسد  مکحم ، ياهراوید 
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تسوت ياود  اب  یگدز  بش  درد  نایاپ  نم  ياوه  رد  نامب  زاب  حبص ، يوناب 

تسوت ياهتنا  یب  هناخ  زبس ، بلق  نیا  نامب  مهزاب  ار ، وت  میا  هدومن  رواب 

* * *

تسا ینابرهم  نیرت  قیمع  یئابیز  كاپ  يوزرآ  يا  وت  راهب  یئابیز 

تسا ینامسآ  نآ  هنارکیب  جاتحم  نم  ياهتسد  لد  هک  ارم  هدب  تجاح 

( وناب همیرک  ) مق يدّمحم _  اضردّیس 

( وناب همیرک  ) مق يدّمحم _  اضردّیس 

میاهمدق دروآ  یم  وت  يوس  هب  ارم  میاهمغ  ناهج  زا  مشکب  اپ  هکنیمه 

میاه مک  شیب و  اهمغ و  همه  زا  تیارب  منک  هصق  هک  دروآ  یم  وت  يوس  هب  ارم 

میاه ملق  فک  رد  ما  ینک  یم  مامت  ار  ناراب  دور  هک  ناسنآ  ینک  یم  شوگ  وت 

میاهمقر تا  يرایسب  هب  دنصقان  هک  ییالاب  ردقچ  ام  زا  وناب ! همیرک 
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میاه مخ  چیپ و  تسد  زا  منک  یم  رارف  تسا  هدروخ  مه  هب  نم  يایند  ...و  هس  ود و  کی و 

میاه مغ  يوربور  تمرح  ربارب  دنرآ  یم  هچوک  هب  هچوک  وت  يوس  هب  ارم 

میاهمدق دروآ  یم  وت  يوس  هب  ارم  مورب  اجک  ره  هک  یصاخ  تبحم  نآ  وت 

( دیون ) يراظن بیبحدّیس 

( دیون ) يراظن بیبحدّیس 

ادخ ینامسآ  رادم  رد 

وت

یناشکهک هرامه 

یتمارک زا 

انل یعفشا  دیون  نیا 

دوخ ناشن  یب  نارئاز  هب 

یتیانع

( ریوک رثوک  ) یقلاخ یلع 

( ریوک رثوک  ) یقلاخ یلع 

كالفا مزب  نیشن  هردس  يا  كاخ  لد  رد  هتفهن  جنگ  يا 
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هراوشوگ وت  نیرب  شرع  رب  هراتس  نیمتفه  رتخد  يا 

یتسه ریوک  نیا  رثوک  وت  یتسه  ریدغ  زا  يا  همشچ  وت 

یب یب  وت  نماد  نم و  تسد  یب  یب  وت  نمرخ  هشوخ  نم 

لیربج تسوت  نحص  شکوراج  لیدنق  هتسب  هام  وت  يوک  رد 

دیآ وت  ترایز  هب  لوا  دیآرب  مدحبص  هک  دیشروخ 

يراد هراتس  رپ  نماد  کی  يراد  هراشا  نم  هب  فطل  زا 

( مق سیدرپ  ) مق یناجاباب _  یلع 

( مق سیدرپ  ) مق یناجاباب _  یلع 

! زبس غاب  وت  دشاب ، وت  روضح  رگم  اجنیا  زبس ! غارچلچ  يا  وت  هاگن  اب  میزبس 

زبس غارس  وت  زا  ملد  نیا  دریگب  یتقو  میقع  یبآ  نیا  زا  دفوکش  یم  هچ  لگ  نوچ 

زبس غاد  غاد ، کی  وت  »ي  اضر  » یب هدرک  لگ  رون ! هرامه  تحیرض  ياه  هقلح  يوسنآ 

زبس قاتا  نیا  کلم  كاپ  هاگ  هدجس  دش  تسوت  ياپ  ریز  ادخ  ناگتشرف  لاب 

زبس غارچ  اهلد  یمامت  رد  هدییور  درز  ریوک  نیا  رد  وت  هاگن  يراج  زا 

زبس ياه  هچوک  زا  رپ  وت  اب  هنارت  نیا  دش  تفرگارف  ار  ملد  نحل  وت  زا  یسیدرپ 
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( کشا هارمه  ) ینارآ يرکشل  باهش 

( کشا هارمه  ) ینارآ يرکشل  باهش 

مجنا هلمج  کشر  وت  ولع  مق ز  مق  هیلاع  ياول  وت  مرح  يا 

مدقت قح  تفرگ  تمودق  مق ز  تایالو  عمج  یلع ز  يالو  رهب 

مطالت رپ ز  قوش  جوم  زا  لد  رحب  تیوک  رس  ات  میدمآ  کشا  هرمه 

مسبت راظتنا  دیما و  زا  بلرب  روش  همه  قایتشا  گنهآ  زا  رس  رد 

مکحت هاگ  دومن و  انمت  هاگ  تفاطم  قیرط  رد  قوش  ربهار 

مق انه  تفگ  سیلج  سلاج  مدوب  لق  اله  تفگ  قیفر  شماخ  مدوب 

ملکت هب  بل  دوشگ  معبط  یطوط  رادیدپ  تشگ  وچ  مرح  ياه  هنیآ 

مقاق زخ و  نوچ  درون  هر  مدق  رد  تسوت  هر  راخ  هک  افص  فطل و  همه  ياک 

مدرم هدید  غورف  تقوش  هولج  قیالخ  يوربآ  وت  رهم  همشچ 

محرت هب  ینک  هگن  نابیرغ  هب  رگ  دشابن  بیرغ  تتمحر  رظن  زا 
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ملأت دنب  ریسا  ناهج  ناج  ددنسپن  تتبرغ  هک  منیقی  تسه 

ملظت تسد  وت  تلود  رد  هب  لد  دراد  هک  دیشک  نود  سفن  زا  متس  سب 

مهوت ماد  تسوا  قیفوت  هر  رد  تسین  نیقی  لامک  شأوت  فطل  هب  هکنآ 

ممیت درک  وت  هر  كاخ  هب  هک  ره  ییوضو  دیما  همشچرس  تشاد ز 

معنا همه  زا  رترب  وت  دوج  تمعن  ایالب  ّدشا  وت  ناسحا  سای ز 

معنت لامک  وت  برق  هر  جنر  نامرح  تیاهن  وت  نارجه  تحار و 

مروت تیفاع ز  تسنادن  قرف  دناوخ  ناهش  خاک  وچ  ار  وت  قاور  هکنآ 

مکارت جوم  تتمرح ز  مرح  رد  دباین  هار  هام  ریس  کلف  ياپ 

مگ دنک  شیوخ  ياپ  تسد و  هر  رس  رب  درآ  وت  يوک  فرَط  هب  ور  رگا  رهم 

متشه رهاوخ  ییوت و  متفه  رتخد  داشرا  مجنا  رهب  یتانب و  رخف 

مناخ وت  راوزینک و  کیالم  لیخ  ناوضر  لد  رد  تساروت  لالج  خاک 
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مزلق لد  زا  دیدپ  دیآ  رهگ  ات  تسازرهگ  تتبحم  ار  لد  مزلق 

ّمنرت هب  دروآ  نم  قوذ  لبلب  تیالو  ناتسوب  قوش و  هگمار 

مهلب هیآ  تسا  لزان  وا  قح  رد  رتشا  وچ  هنیک  تشاد  هکنآ  امش  مصخ 

مدژک تعیبط  رد  تسین  افو  هکناز  تسین  بجع  یبصان و  تشاد  نابز  شین 

مد زجب  تسین  ریپ  هابور  دهاش  تسا  یهاوگ  دیز  رمَع و  ار ز  اقلط  رگ 

متنا هب  َّنُه  تخانش  حّجرم  هکنآ  درب  لمج  گنج  هب  یبن  تیب  تمرح 

مّلعت زع  تفای  وت  رهم  طخ  زک  تسا  يرعش  وچ  درون  نامسآ  باهش »  » رعش

( تمصع باذم  ) زردوگیلا يراوسهاش _  هنازرف 

( تمصع باذم  ) زردوگیلا يراوسهاش _  هنازرف 

میآ یم  تنشور  ياهمشچ  ترایز  هب  هرابود  بشما 

ینک تباجا  ارم  ات  منز  یم  روک  هرگ  تحیرض  هب  ار  مدوجو  و 

نابرهم يا 

دننز یم  وناز  تیاپ  شیپ  بش  ره  هک  اه  هنییآ  هب  مسق 
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تدنمتواخس هشیمه  نامشچ  هب  مسق  و 

رورپ مغ  دابآ  هکورتم  نیا  رد  يرتسکاخ و  هنامز  نیا  رد 

سوه موش  نادغج  هک 

تیموصعم سدقم  هنهپ  رب 

دنشک یم  لاگنچ 

هدروخ ناراب  ِكاپ  ياهتسد  و 

دنوش یم  نوفدم  درز  ياه  هاگن  ریز 

زیرب مدوجو  رد  تمصع  باذم  زا  ایب و 

موش زیربل  هک 

ما هدورسن  زونه  هک  یلزغ  زا  زیربل 

سای يدیپس  مامت  زا  زیربل 

تباجتسا زا  زیربل 

نانمس يدماح _  رصان 

هنابیرغ

( هنابیرغ ) نانمس يدماح _  رصان 

هراد ور  ام  لد  لفق  تمرَح  ندوب  هتفگ  هراد  ور  ایرد  تمرُح  تهاگن  هک  ندوب  هتفگ 

تلد همولعم  يراگنا  مرح  ياج  ره  وت  هک  تلد  هموصعم  يردقب  ادخ _  هب  ندوب _  هتفگ 

دموا هتسب  رپ  لاب و  ِبیرغ  ياغرم  ِِثم  دموا  هتسخلد  وت  شیپ  دیاب  هک  ندوب  هتفگ 
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منک وربآ  تزع و  بلط  وت  زا  طقف  منک  ور  ومالد  درد  مایب  هک  ندوب  هتفگ 

مدموا تشیپ  یلاح  هتفشآ  زا  رپ  یلد  اب  مدموا  تشیپ  یلاخ  تسد  ود  اب  هک  منم  نیا 

هشب نم  لایخ  زیوآ  تمسا  هک  مدموا  هشب  نم  لاح  لماش  تتمارک  مدموا 

يدب يراک  يامخز  هب  یگشیمه  یمهرم  يدب  يرادلد  ومحور  تاگن  اب  هک  مدموا 

هنک یم  رتوبک  ور  اهلد  وت  ِتمصع  نگ  یم  هنک  یم  رت  ورالد  نوراب  ِِثم  تمسا  نگ  یم 

ینودب لد  نیا  نومهم  وتنوبرهم  تسد  ینودب  لباق  ونم  ینک و  یتصرف  هگا 

منک یم  نوغارچ  تاه  یبوخ  دای  هب  وملد  منک  یم  نوریب  وم  ینوشیرپ  وت  لایخ  اب 

هتباسح یب  شراب  رظتنم  نم  لد  هتباوج  رظتنم  نم  یلاخ  ياتسد 

تمرک رهم و  هب  تتقادص ، یگرزب و  هب  تمرح  ِيارئاز  هب  مدب  ماوخ  یم  تمَسَق 

تردارب تبرت  گنشق  ِكّربت  هب  تردارب  تبرغ  هب  مدب  ماوخ  یم  تمَسَق 

ریگب وم  هتسخ  لد  تسد  هک  مد  یم  تمَسَق  ریگب  ومتسد  هک  تتّزع  هب  مد  یم  تمَسَق 
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مناوخ یم  ارت 

مناوخ یم  ارت 

مق هداز _  لیعامسا  دّمحم 

هنیس نیا  ات 

دراد ندورس  زاب  رس 

یئاهر قوش 

قشع ملاع  رابرد 

دوش یم  هزات 

ما هدنام  نم 

لزغ هنیس  رازه  اب 

یگدادلد هچیرد  زا 

هدیپس لاس  هب  ات 

دنک یم  هفوکش  هک 

هام وت و  مان  هب  لاس  ات 

وت قشع  ناراب  هب  لد 

دراد هدرپس 

وگب ار  بش 

ار هناخ  نیا 

میداد دیشروخ  هب 

یمدرم ینابرهم  دصاق  وت 
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یئافوکش

تسین ناهنپ  تناتسد  سپ  رد  دیشروخ 

وت رهطم  مرح 
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تسا هرامه  باتفآ 

مراد نم  هک  يا  هنیس  رب 

مناوخ یم  ارت 

( زبس میرح  ) مق یجنپ _  هجیدخ 

( زبس میرح  ) مق یجنپ _  هجیدخ 

منامیا ریرس  رب  وت  قشع  هدرک  هیکت  منامشچ  يایتوت  وناب ! تهگرد ، كاخ 

مناوضر میمش  زا  ناج ، رّطعم  دوش  یم  ششوغآ  رد  نم  حور  نوچ ، تمیرح  دشک  یم 

منآرق ياه  هیآ  هتشگ ، تیبآ  مان  یناحور  ياضف  رد  نامیا ، دنز  یم  جوم 

مناج لد و  تعسو  ددرگ ، یم  رون  قرغ  ینارون  حیرض  نآ  زا  دیشروخ  وچ  دکچ  یم 

مناوخلزغ تمغ  زا  تبرغ  هدیصق  يا  دیشوج  وت  زبس  مان  میاهبل  ریوک  رد 

مناراب نیگن  رب  ادیپ  وت  رهم  شقن  هنییآ  سامتلا و  منامشچ  دکچ ز  یم 
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( هَّوُبُّنلا ُتیب  ) رقابلا دیعس  رصان _  بحاص  برع ، هدنیارس 

هَّوُبُّنلا ُتیب 

( هَُّوبُّنلا ُتیب  ) رقابلا دیعس  رصان _  بحاص  برع ، هدنیارس 

ْعَنمَألا ِعارِّسلا  یلإ  َدورُولا  يدهَت  ْعَفرَألا  ِرانملاَک  ِهَّلِهَألا  ُراد 

ْعَّوَضَتَی يدَّسلِاب  ُدِّرَُغی  ٌمَسَن  اهُریبَع  ِنامَّزلا  َّرَم  یلع  ٌراد 

ْعَّتَُمت ِهایَحلا  ِحرَس  یف  ُساّنلا  َْعبَرت َو  ِءافَغ  یف  ُِنئادَملا  يذه 

ُعَْننملَا ُهاوَر  َاءِْدب  انَّنأَک  ًهعیدَو َو  رایِّدلا  یلع  ُهایَحلا  يرسَت 

ْعَْفنَت یَک  َهَنایَد  َلوُدَت  ُمَقَأ  ْعَرصَم  یف  اهَرمَأ  ُعراُصت  َمَمُأ 

ْعَفُرت یَک  اِنئادَم  ُمیقَت  ٌمیق  اهِروطیُس  ِبوعُّشلا  ِخیرأَِتل  ٌنَنَس 

ْعَجهملا اهُءاِنب َو  َّقَرَف  ْتَّقَر  اُهتایَح  میسَّنلاک  ُموجُّنلا  الَول 

ْعَرتُم ٌءاوَر  اْینُدِلل  َمادام  ٌدْهُع  ْتََوتْرآ  ام  ٌنید  َمادام 

ُعَنملا ِكَءامس و  َْدنِع  ُدوعَأ  یتَّبِحَأ َو  ُنویُع  ای  ِكَدْهَع  ُدوعَأ  َو 

ْعَّنَُصی ِهایَحلا  ُحور  ِِهب  ٌدْهَع  انَعیضَر  َهالَتْساَفا  فاصَت  ٌدهَع 
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ْعَّقَُوت ْناعَمِلل  ییَحت  ِحوّرِلل  ُِذباهَج  ِهایَحلا  ِبْرَد  یلع  ْتَّرَم 

ْعَّوَضَتَت انَّسِلل  ُدَشَرت  يدهَت َو  اهؤایِض  ِنامَّزلا  َْأِلم  ٌبِکاوَکَف 

ْعَرتُم ُهاقِس  ٌعرَش  انّدِلل  ُمُه  ٌدَّمَُحم  ِریشَبلا  يِداهلا  َهَرتِع  ْمُه 

ْعَْننُم ٌءامِح  ْهَمُوصْعَِمب  ٌُمق  ُعَّفَرَتَت  یقَتَْرت  ْهمَطاِفب  ٌُمق 

ْعَجهَن ِكاوَض  یف  ِْتنَأ  ِهِّلل  انبُوُلق  ِهایَحلا  یف  يدْهَت  ِكارکِذ 

ْعَْفنَت ْیَک  ًهَّقَح  یناعملَا  يوْهَأ  َهَقیقَح  ِهایَحلا  یف  يوْهَأ  ِكاوْهَأ 

ْعَْرتَن ُهاوَر  ْنِم  اْقلُخ  ِکییُحن  ُعَّوَضَتَی  ُهُومَد  ابْرَد  ِکییُْحن 

ْعَْبنَم ْنِم  اهیّیَح  ییَْحن  ِكارکِذ  ُعَّوَضَتَی  اِنبلا  ِتتَأ َو  ِهِّلل 

* * *

ٌمالَس ٌهَّیِحَت َو 

ٌمالَس ٌهَّیَِحت َو 

امالَّسلا ِهَمامألا  ِْتَیب  یلع  ْمِّلَس  امالَس  َتَّدَرَو  اُّمق  ادِراو  ای 
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اماقُم ُنونَحلا  َهَمِطاِفل  ٌْتَیب  یقَّتلا  ِهُوبَّنلا َو  ِْتَیب  یلع  ْمِّلَس 

امالسَأ یمِحلا  یقُْسی  اهِدْرِو  ْنَم  امانألا  یقَس  ٌْعبَن  ٌهَموصْعَم 

امالسألا ِْریْخلا َو  یفَّصلآ َو  ٌْعبَن  امالْعَألا  ِِهلآ  ِِّیبَّنلا َو  ُدْرِو 

اماُدت ِدوُرُولِاب  ًالْهَأ  ُْتیَدان  اماقُم  ًهَْعفَر َو  َِکلآ  َتیَدان 

امالَس ًدِرْوَم َو  اهیف  ِریَْخلَاب  امالْعَألا  ِدَمْحَأ  َهَعیحس  َتیَدان 

امالَس ًدِرْوَم َو  اهیف  ُلألاَو  اماُدت  ِمولُعلِاب  اَُّمق  ِهِّلل 

امالعَأ یقُّتِلل  ُدِراوَملا  ِْتنأ  اماُری  مالَّسلا  ِْکنِم  امِطاف  ای 

اماقَم ٍِعبارَم َو  ُروهُز  يذه  امادَت  ِدورُولا  َنِم  ُدورُولا  يذه 

اماُدِتل ِکُُّمق  ِهَّبَحَملا  ُحیِر  امانألا  يذَس  ْدَق  ِكرُطَع  ِهِّلل 

امامِإ ًهَّمُأ َو  مِظاوَکلا  ُْتِنب  اماسَت  امَس َو  ٌمسإ  ٌهَموُصْعَم 

امالَس ِكاِنب  یف  یْتمُد  ِهِّلل  اماُدن  ُهاو   َ ْنِم ِکَحوَر  ِهِّلل 
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یناهَت

یناهَت

ِمقُألا يذ  َسمَش  َِکلآ  َْتیَّنَه  ِمَدَی  ینَهلِاب  ِكَراد  ُْتیَّنَه 

ِمَمُقلا ولَع  ْدَق  ٌْزمَر  ِهِّلل  ٌمَلَع  اهُِّمق  یف  ٌهَموصعَم 

ُِملُعلا ِقلُخلا َو  يدَّنلاَْریَغ و  ِمِرَأ  ام  ٍّمَق َو  ام  ٌُّمق َو 

ِمِرَغ ارِّیَخ  ألْهَأ  ُْتیَدان  ِمِمَض  يدِوِلل  ِکَّنَأ  ُْتیَدان 

ِمِمَح يدَغ  ْدَق  ِکِّبُِحب  یْبلَق  ِمَمُألا  يذ  َْریَخ  ای  ٌهَموُصْعَم 

ِْملُظ ْنِم  ِهالاب  ام  ِبیرَغلا َو  ُهآ  ِِملَک  يدَش  ْدَق  ْهَمِطاَفل  ٌهآ 

ِمُدَی اهُّبُح  َِهلاسِّرلا  َتنب  یمَسَن  یفَطصُملا  ِِّیبَّنلا  ُْتِنب 

ِِملَس ِمَلْسَأ  ٍنیِد  َنابکُر  ِمَعَّنلا  ِْریَخلاِدِیب َو  ُنابکُر 

ِمَِعن امطاف  یَّنَُهت  ْتَءاج  مقألا  َهَْلُبق  یّیَُحت  ْتءاج 

ِمقُألا يد  َلْهَأ  َهَّبِحَألا  یّنَه  ُِملُعلا  يدَّنلا  ََهلاسِّرلا َو  یّنَه 

ِمقألا َهَلُبق  ُْمْتمُد  ِهِّلل  ِملَس  مهَعْرَس  َِکلآ  ُْتیّنَه 

* * *

هاجانم

هاجانم

ُراونَأ ْتَهَزام  ارَْدب  ِكالَول  ُراُزی  َبیبَحلاو  ِكِْربَُقب  انْفُط 

ُراّوُز یقِّسِلل  ُدِشُْرت  يدْهَت َو  ُراْربَأ  انِموُجن  َّلُک  ٌمُُجن َو 

ُراهْطَأ َهَّمُأ  هط  ِْتَیب  ْنِم  ُراُدت  ِسومُّشلاَک  ُبِکاوَکلا  َکِلت 
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ُرازَم ٌدَقْرَم َو  ُرانَملا َو  ِْتنَأ  ُراوِح  ِبولُقلا  یف ¨  ُمِطاف  ِهُّلل 

ُرافسألا ُدْرِولاَو َو  یقِّسلا  ُهنِم  ُراسَم  ٌعبانِم َو  کیف  ِملِعِلل 

ُراُدب ِرایِّدلا  یف  ِهَّمئَألا  َدْرِو  ُرارْدِملا  یفطْصُملا  ِّیبَّنلا  َدْرِو 

ُراتخَملا َِعفاّشلا  ِبیبَحلا  َدْرِو  ُراْظنألا  ُریَخلا َو  یقِّسلا ِو  َنیع 

ُرامِس ٌهّنَج َو  ِکُضْوَر  ِهِّلل  ُراطع  َكاضَف  ْنِم  ٌلْهَن  ُسانلا  َو 

ُرادَت ِبولُقلاب  ْهَمِطاِفل  ٌراد  ُرانَم  َكافَح  اُّمق  اِرئاز  ای 

ُراوِح ِبولُقِلل  يدْهَت  ِهِّلل  ُراونألا  ِهذه  ُرازَملا َو  يذه 

ُرافسَأ ْمَهُهِْقف  ٍنید  َءاملُع  ُرابْحَأ  اهُِّمق  یف  ٌهَموُصعَم 

ُرانَم ٌهَعمَش َو  ِّمِقل  ِتنَأ  ُراُزی  ُعیفّشلا  ِكِراِدل َو  انئِج 

ُرارحَأ يوِّلاو  ٌملِع  َْتیَبلا  ُراربألا َو  يرَبلا  َنیَع  ٌهَموصعَم 

ُرارْدِملا َِملاعلا  یسوم  َْتِنب  ای  ٌءاطعِإ  ِهیْضیَع  َمِظاک  َتِنب  ای 
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ُرادُم ِنیِقفاخلا  یف  اضِّرلا  ُمَلَع  ُرایْدَأ  َُهل  َْتناد  ْنَم  َتنب  ای 

ُراربأ ٌدَّبُع  ُْمتنِد  ِنیِّدلِاب  ُراطْعم  افَص  ُمُکُّرَد  ِهِّلل 

ُرارحَألا یفَّصلا  ُنصِح  ٌهَموصعَم  ُرانم  ِّیکّزلا  ِكِدهتْسَِمل  اموَد 

ُراُجم ِكاِبق  یف  ُفِْرفَُری  یحور  ُراذْعأ  یفطصُملا  ِّیبّنلا  َتنب 

ُرایخألا یقُّتلَاب  يرْمَع  ُراّدلا  ُرانُم َو  ِرانَملاَک  ِکَحیرَض  اذه 

ُراْربألا یفطصملا  ِلآل  اّبُح  ُرارحألا  ِهَْرتِعِلل  ْءاکبلا  اذه 

ُرارْسِم ْمُهُقلُخ  َمِطاف  َماّدُخ  ُراجَتسُم  َهّمئألا  َمَدَخ  ْنَِمب  ْمِرکأ 

ُراونَأ یفطْصملا  َّیبَّنلا  ُلآ  ُراُزی  َعیفَّشلا  ُُدبعَن َو  ِهِّلل 

* * *

اه لد  یجنم 

اه لد  یجنم 

گرزب ياهرطخ  زا  لد ، یجنم  گرزب  ياهرد  لفق  دیلک  يا 
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گرزب ياهرپ  لاب و  نیا  بحاص  زاین  ماش  رد  رهش  يانشآ 

گرزب ياهرفس  رد  لد  دصقم  عولط  زاغآ  دیشروخ ، أدبم 

گرزب ياهرصتخم  شراب  هلوک  تسا  رئاز  تهاگراب  تمس  هب  لد 

گرزب ياهرنه  زا  يراکهاش  یئوت  نیا  یبیغ ، رارسا  ملاع 

گرزب ياهرظن  نآ  زا  رظن ، اب  لیخد  زا  ار  هرگ  وناب  نک  زاب 

گرزب ياهرد  لفق  دیلک  يا  دشناو  یتسد  چیه  اب  لد  لفق 

* * *

وت يوگلزغ 

وت يوگلزغ 

ددرگ وت  يوگلزغ  نم  نهذ  هظحل  نآ  ددرگ  وت  يوک  یهار  مدوجو  یتقو 

دندوب هدرم  اه  ملق  نیا  اهرعش و  نیا  دندوب  هدرمژپ  اهساسحا  وت  دای  یب 

دش نم  رادید  ثعاب  دمآ  وت  قشع  دش  نم  راعشا  ینعم  دمآ  وت  قشع 
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بشما هدرک  مگ  نتشیوخ  رد  ار  حور  نت ، بشما  هدرک  مق  یهار  ار  لد  وت  قشع 

دراذگ اج  تفلا  دیما و  زا  رپ  يرون  دراذگ  اپ  نم  رطاخ  رد  نوچ  وت  قشع 

وت نماد  نیو  ناقشاع ، ياهتسد  نیا  وت  نمأم  نیا  نم ، نادرگرس  نهذ  نیا 

تسا قشع  سوباپ  نیا  هن ، نهآ  هشیش و  نیا  تسا  قشع  سونایقا  تفطل  میرح  وناب 

ار ناج  تسارهز  زا  یئوب  تحیرض  يوب  ار  ناج  تساوأملا  تنج  تمیرح  وناب 

اجنیا دیآ  یم  درپ ، یم  وتسرپ  لثم  ارهز  ربق  هناهب  دریگ  ملد  یتقو 

تنامسآ ناریا  ناشفا و  رون  هام ، يا  تنایشآ  نم  لد  رد  یبیرغ  هچرگ 

تسا یبآ  یبآ  نامسآ ، نیا  زا  رت  نشور  تسا  یبالقنا  دای  هتفخ  وت  هنیس  رو 

دراد هنیئآ  نوچ  كاپ  یبلق  وت  رهش  دراد  هنیس  رد  نامز  سوناف  وت  رهش 

یهاگحبص ياه  هلال  خرس  شوغآ  یهلا  نازابکاپ  رهش  وت  رهش 

تدارا اب  نافراع  رهش  وت  رهش  تیالو  سمش  نآ  ناشفارون  وت  رهش 
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كرابم تداب  تسگرن ، نشج  رهش ، يا  كرابم  تدالیم  ماش  تمصع  يوناب 

ینیسح هللا  تمعن  دیس 

مق لها  رهش و  تلیضف 

مق لها  رهش و  تلیضف 

ینیسح هللا  تمعن  دیس 

رفظ حتف و  مایق ، نوخ و  رهش  رورپ  نامرهق  رهش  مق  رهش 

رفعج نب  یسوم  تخد  نفدم  ملع  زکرم  تیبلها و  مرح 

رپس هنیس  دننک  يرادیاپ  ماّیا  ثداوح  رد  شمدرم 

رثوک زا  يرهن  تسا  هعیش  رهب  ملاع  هرهش  تسا و  ملع  رهش 

رفس ملع  ناگنشت  نآ  يوس  ناهج  رود  طاقن  زا  دننک  یم 

رده هتفر  هتشگ  بآ  کمن  نوچ  مق  هب  هلمح  هدومن  رگمتس  ره 

رگد ياهرهش  هب  مق  زا  ملع  رثا  باتفآ  وچ  دراذگ  یم 

ربهر وا  رد  هتفای  تیبرت  تسام  هدید  يایتوت  شتبرت 
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رنه تسا و  شناد  يوقت و  رهش  تکرب  رپ  تسا و  تمعن  رپ  رهش 

رسفا ِبحاص  ناهاشداپ  گس  نوچ  وا  كاخ  هب  هداهن  رس 

رتمک ناشهانگ  ددرگ  هکلب  كاخ  نیا  رد  هتفخ  راک  هنگ  ره 

* * *

بالقنا مق و 

بالقنا مق و 

رشحم شکاشک  زا  دنغراف  تسا  ربق  رد  باسح  ار  مق  لها 

زاغآ بالقنا  دش  مق  زا  هکلب  زاین  زار و  ياج  تساهنت  هن  مق 

نیرب تشهب  مق  تسار  نانمؤم  نیجع  تسوا  كاخ  هب  نامیا  ملع و 

تسا دازآ  مغ  زا  مق  ردنا  نمؤم  تسا  داش  وا  رد  ینمؤم  ره  لد 

تسا رود  الب  هنتف و  زا  مق  هک  تسا  موصعم  ماما  زا  ربخ  نیا 

مگ دش  دوخ  نامدود  اب  هاش  مق  زا  درک  عولط  ینیمخ  نوچ 

* * *
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نآ راثآ  هّیضیف و 

نآ راثآ  هّیضیف و 

هّیضیف ياوه  وا  رس  هب  تشاد  هکنآ  شوخ  هّیضیف  يانشآ  دوب  هک  یلد  نآ  شوخ 

هّیضیف يادف  ار  شدوخ  رمع  هدومن  لامک  لضف و  ملع و  لیصحت  یپ  رد  هکنآ  شوخ 

هّیضیف يانب  اهنآ  زا  تسا  هدنام  هک  شیدناریخ  نامدرم  نآ  ّتین  هب  اشوخ 

هّیضیف يافج  ین  وا  دنک  قح  يادا  دریگ  یم  ضیف  هّیضیف  هکنآب ز  اشوخ 

هّیضیف ياعد  زامن و  هب  ششوک و  هب  يوقت  شناد و  ملع و  دومن  بسک  هکنآ  شوخ 

هّیضیف ياج  تسا  هتفرگ  لالج  اب  هچ  رفعج  یسوم  تخد  هگراب  رانک 

هّیضیف يارس  زا  تشهب  غاب  هب  يرد  هدیدرگزاب  هک  یئوگ  وت  تسافص  اب  هچ 

هّیضیف ياّفشلاراد  تسا ز  هدش  اود  نامردیب  ياهدرد  ار  هعماج  ردقچ 

هّیضیف ياشگلد  هسردم  ضیف  لدنشور ز  تسا  یملاع  ناهج  ياجک  ره  هب 

هّیضیف يادگ  دشورف  رخف  هاش  هب  ریگملاع  تس  هدش  شهاج  تکوش و  هوکش و 
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هّیضیف ياضف  رّطعم  تسه  هشیمه  ملع  زکرم  تیبلها و  مرح  نوچ  تسا  مق 

هّیضیف ياهب  دشابن  تشهب  زجب  تساوقت  تلیضف و  ملع و  هنایشآ  وچ 

هّیضیف يافص  اب  لد  مق ز  رهش  هب  دش  رهاظ  هدومن ، شکورف  ملع  هفوک  ز 

هّیضیف يادخ  بوچ  هب  داتف  اپ  هلمح ز  مق  رهش  هب  نادان  نمشد  دومن 

هّیضیف يارس  نحص و  هب  هلمح  درک  وچ  هاش  دش  نوگنرس  داتفا  تنطلس  تخت  ز 

هّیضیف ياقب  قلاخ  همیب  تسه  هک  اهنمشد  دنزگ  زا  نوصم  تسه  هشیمه 

هّیضیف ياپ  هب  يدیهش  نوخ  تخیر  هک  ملاع  رد  دنلبرس  مق  هدش  تهج  نیا  هب 

هّیضیف ياول  دمآرد  زازتها  هب  تّما  اب  ماما  هدومن  مایق  مق  ز 

هّیضیف يادص  تیالو  هاگیاج  یمالسا ز  مولع  گرزب  هاگیاپ  ز 

هّیضیف يادن  رب  ناهج  داد  باوج  دیریخاپب  مق  ملاع ز  هب  دیسر  ادن 

هّیضیف يامنزجعم  تردق  وت  نیبب  زاغآ  مق  ام ز  ریگناهج  بالقنا  دش 
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هّیضیف يانث  نتشونب  نتفگب و  تسین  رّسیم  ارت  ینیسح »  » دنبب نابز 

( هتاکرب تماد  ) یفاص یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رعش  زا  ینیمضت 

مرهج رقاب _ )  ) نایرقاب دمحا 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  حدم  رد 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  حدم  رد 

مرهج رقاب _ )  ) نایرقاب دمحا 

تسایقتا ریم  یلع  لآ  نایشآ  ای  تسایربک  بوبحم  هبیبح  نفدم  مق 

تساور تتجاح  نیقی  قدص ، اعد و  امنب  تساعد  هبوت و  هگیاج  هک  ایب  قشاع 

« تسا رشحم  يادرف  تنحم  ناما ز  باب  تسازف  حرف  اشگ و  هدقع  افشلاراد و  »

روعش اب  وت  اجنیا  نک  هبوت  زامن و  ناوخرب  روبع  ناکم  نیا  زا  کلم  دنک  رظن  امنب 

روک تسه  هک  ناد  نیقی  تسا  رکنم  هک  سک  ره  روضح  یهگ  دبای  دیآ و  ترایز  يدهم 

« تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگمارآ  روح  فاطم  رون و  علطم  روضح و  روط  »

شتّلع راثآ و  أدبم  تسه  هموصعم  شتمعن  كاپ  مق و  رهش  هب  رظن  مدرک 
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شتمکح هناور ز  هتشگ  ملع  رهب  سب  شتمحر  يوک  زا  شوخ  میسن  دزو  مق  رد 

« تسا ربکا  هللا  هحیص  ماش ، حبص و  ره  شتّزع  ناهرب  هک  هانپ  نید  نوتاخ  »

تسم رایشه و  رب  نخس  نیا  تسا  شاف  تسرپ  تب  هموصعم  نمشد  تسه  هک  مدید 

تسلا زا  هموصعم  هگرد  يادگ  رقاب »  » تسب ياپ  هموصعم  ترضح  يالو  رب  نم 

« تسا رد  نیا  رب  یفاص » یفطل   » دیما مشچ  تسا  هدیزگ  یهار  هناخ و  يرد و  سک  ره  »

روضح روط 

روضح روط 

یفاص هللا  فطل  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رعش  زا  ینیمضت 

هموصعم ترضح  حدم  رد  یناگیاپلگ 

( رقاب  ) نایرقاب دمحا 

تسافص لگ  (ص ) دمحم تنب  نایشآ  مق  تسایربک  بوبحم  هبیبح  نفدم  مق 

تسالبرک ریم  نیسح  تنب  هاگیاج  مق  تسایقتا  ریم  یلع  لآ  نایشآ  مق 

تساده تمحر و  قح و  عولط  علطم  مق  تسادخ  تمحر  نیبب  شاف  بیبح ، مق ، رد 
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تساقل ندعم  نادب  وت  ناقشاع  لد  نینوخ  تسایلوا  فطل  ادخ ،» حور   » هاگیاج مق 

تسایتوت وچ  قیالخ  مشچ  هب  شرد  كاخ  تساشگلد  غاب  ادخ  ناقشاع  رهب  زا 

تساور تتجاح  نیقی  قدص  اعد ز  امنب  تساعد  هبوت و  هگیاج  هک  ایب  بئات 

تسافش هناخ  ایب  جنر  دنمدرد  يا  تساود  وت  رهب  زا  هک  دنمدرد  هلان  نک 

تسالو قشاع  هاگیاج  تسا  مق  اجنیا  تسافواب  رای  هاگیاج  هک  ایب  قشاع 

تساول مه  مالسا و  مچرپ  زا  زازتها  رد  تسالبرک  زیگنا  مغ  كاخ  يا ز  هعطق  ای 

تساپ هب  شتّزع  اب  مچرپ  رشح  زور  ات  تساون  نامز  ره  ادخ  قشع  ناج ز  شوگ  رب 

« تسازف حرف  اشگ و  هدقع  ءافشلاراد  »

« تسا رشحم  يادرف  تنحم  ناما ز  باب  »

روعشاب وت  اجنیا  نک  هبوت  زامن و  ناوخرب  روبع  ناکم  نیا  زا  کلم  دنک  رظن  امنب 

روک تسه  هک  ناد  نیقی  تسا  رکنم  هک  سکره  روضح  یهگ  دبای  دیآ و  ترایز  جع ) ) يدهم

روصق زا  ریصقت و  هلمج  ادخ ز  رذگب  روفغ  يا  يوگ  قح  هگرد  هب  يا  هبوت  نک 
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روذن اقشاع  نکب  يافص  اب  قدص و  اب  روکش  یمد  مدرگ  هک  يادخ  هد  قیفوت 

روز ملظ و  توغاط و  تلود  طوقس  يدرک  روتف  یسب  اجنیا  يد  هام  هدرک  هک  يدید 

رونت لد  همه  هداتف  نایدورمن  روبق  رد  نفد  همه  دندش  نایتوغاط 

رورم اه  خیرات  لد  رد  وچ  یبش  مدرک  روش  دوب  هتشگ  یسب  وچ  نایدیزی  ملظ 

روگ هب  متس  ملظ و  تلود  تفر  هک  يدید  روم !؟ هآ  زوس  زا  یلفاغ  وت  ارچ  اتفگ 

رون یتلود ز  هیس  ماش  دعب  دیبات  روسج  سب  نونجم و  نمشد  يوربآ  تفر 

روکف سب  یمظع و  تیآ  ادخ و  فطل  روطس  نآ  هدادلد  قشاع  هدورس  وکین 

« روح فاطم  رون و  علطم  روضح و  روط  »

« تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگمارآ  »

شتمرح ّزع و  نیا  نک و  رظن  ار  هموصعم  شترتع  لآ و  مدش و  یلع  قشاع  شود 

شتمعن كاپ  مق و  رهش  هب  رظن  مدرک  شتمحر  يوک  زا  شوخ  میسن  دزو ، مق  رد 

شتمکح هناور ز  هتشگ  ملع  رحب  سب  شتّلع  راثآ و  أدبم  تسه  هموصعم 
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شتبتر كاپ  ما  هتشگ  همیرک  وحم  شتعفر  هب  هاج و  تّزع و  هب  رظن  امنب 

شتبکن شیدناژک و  مصخ  هب  رظن  امنب  شتبرح  هب  دیآ  یسکره  تشگ  مودعم 

شتنحم نامرح و  ترجه و  مدش ز  نایرگ  شتبحص  میوا و  ترایز  قشاع  نم 

شتوتف هاج و  تّزع و  هب  نیرفآ  دص  شتجح  نوخلد ز  قشاع  ریگ  ماهلا 

شترشع سوسفا  خوآ و  دیدن  ایند  شتمرح  هدادلد ، قشاع  ِرادساپ  سب 

شترطف كاپرهگ  نیا  رب  نیرفآ  سب  شتّدش  تملظ ز  يراوخ و  هدیشچ  نمشد 

« شتّزع ناهرب  هک  هانپ  نید  نوتاخ  »

« تسا ربکا  هللا  هحیص  ماش  حبص و  ره  »

تسم دزن  رایشه و  رب  نخس  نیا  تسا  شاف  تسرپ  تب  هموصعم  نمشد  تسه  هک  مدید 

تسکش ادخ  شدیلپ  تسد  شابم ، لفاغ  تسد  هداوناخ  نیا  هب  درک  زارد  سکره 

تسَر باذع  زا  یلع  نادناخ  بُح  زا  تسم  تسه ، هموصعم  هگرد  يادگ  قشاع 

تسشن دوخ  ياج  رب  همطاف  هب  افج  زا  مصخ  تسپ  تسا  هتشگ  یلع  لآ  یلع و  مصخ 
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تسخب وا  حور  لد و  ناج و  هکنآ  دش  یناف  تسَر  باذع  زا  ناج  همطاف  رهم  یصاع ز 

تسجب نیقی  خزود  شتآ  وا ز  حاّدم  تسسگ  بُحم  ياپ  دنب ز  هک  ادخ  يدید 

تسپ لیلذ و  هدومن  ارو  ادخ  مدید  تسبب  نیسح  الوم  دقرم  هار  هک  سکنآ 

تسکش تبقاع  دروخ  هک  نادب  نیقی  لد  يا  تسا  نمشد  هموصعم  ترضح  رهب  سک ز  ره 

تسرپادخ يزیزع  هاگیاج  تساجنیا  تسد  تسش و  تشگنا و  زاب و  تسکش  يو  زا 

تَسلَا زا  هموصعم  هگرد  يادگ  رقاب »  » تسب ياپ  هموصعم  ترضح  يالو  رب  نم 

« تسا هدیزگ  یهار  هناخ و  يرد و  سک  ره  »

« تسا رد  نیرب  یفاص  یفطل  دیما  مشچ  »

( ریمازم يودنک  هموظنم ي  () مالغ  ) یقداص نیسحدمحم 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  تفرعم  تمصع و  راس  هّلق  شیاتس  رد 

( مالغ  ) یقداص نیسحدمحم 

تاجاح باب  حاتتفا  دیلک  تاجانم  غاب  هویم  يا  مالس 

179 ص :
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شنیرفآ نانجلا  حیتافم  شنیب  رارسالا  نزخم  يا  مالس 

تمارک دراب  یم  وت  تسد  زا  هک  تواخس  ناتسرثوک  يا  مالس 

بنیز لثم  يروبص  رد  يا  مالس  بش  هنیس  غارچلچ  يا  مالس 

وت هنیئآ  دُوب  ناتسغاد  هچ  وت  هنیس  رد  البرک  يا  مالس 

نیّزم وت  مان  هب  نید  يا  مالس  نشور  وت  زا  بهذم  مشچ  يا  مالس 

یهلا ملح  هولج  يا  مالس  یهلا  ملع  ِملاع  يا  مالس 

نافرع تشد  راک  هلال  يا  مالس  نامیا  غاب  رایبآ  يا  مالس 

ههلا ار  تمعن » زان و   » يا مالس  ههلا  ار  تمصع » قشع و   » يا مالس 

يراک هنیئآ  فَحصُم  يا  مالس  يراج  وت  رد  نآرق  حور  يا  مالس 

ترتع يابیز  رهوگ  يا  مالس  تمصع  سونایقا  ّرُد  يا  مالس 

ینیرب شرع  رهوگ  اتکی  ینیرق و  وفُک و  یب  هکنآ  يا  مالس 

180 ص :
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تیاهن یب  هتفرگ  اج  وت  رد  هک  تماما  ملع  ثراو  يا  مالس 

بجاو وت  راّوز  هب  ّتنج  هدش ، بقانم  لضف و  زا  هکنآ  يا  مالس 

شیاتس تدندومن  نیموصعم  هک  شناد  نیرحبلا  عمجم  يا  مالس 

ناّبحم يازفا  تجَهب  يا  مالس  نافرع  قشع و  شخبحور  يا  مالس 

* * *

يراد هنیئآ  رد  هرهز  رون  وت  يراد  هنیس  رد  یلع  نافرع  وت 

يرادهار ار  ناگدرکمگ  هر  وت ، يرات  ماش  رد  ادخ  سوناف  وت 

دبایب قح  میقتسملا  طارص  دباتب  لد  ره  رب  هک  يرون  نآ  وت 

تسا هدرپس  بش ، کی  ار ، هلاس  دص  هر  تسا  هدُرب  وت  سوناف  هب  هر  هک  یلد 

تسا یلاع  شرع  زا  يا  هشوگ  ابیز  هک  تسا  یلازیال  تهاگراب  رهپس 

تهاقف ملع و  بکوک  زا  تسا  ُرپ  تهاگراب  لازیال  رهپس 
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دنتسه هدنز  اّما  هدرم ، هچرگا  دنتسه  هدنبات  وت  لثم  بکاوک 

هراتس ددرگ  یم  سمش  وحم  هرامه و  یبات  یم  يدیشروخ و  وت 

زورفا ملاع  عاعش  رد  ّلح  هدش  زور  رد  تسین  ادیپ  هک  رگ  هراتس ،

بصانم زا  دنراد  هدهع  نارازه  بکاوک  تشرع ، رد  يدیشروخ و  وت 

زاجعا دراد ز  یبصنم  کی  ره  هک  زادرپراک  اهنآ  یناطلس و  وت 

ینیشناج يراد  راک  ره  رد  ینید و  کُلم و  روما  لوغشم  وت 

دنیاشگ یم  مدرم  راک  زا  هرگ  دنیامش  رومأم  هکنوچ  بکاوک ،

* * *

يراک هنیئآ  فحصُم  يا  مالس  يراج  وت  رد  نآرق  حور  يا  مالس 

تسا یهام  يور  راظتنا  رد  یلو  تسا  یهاک  لثم  تهاگراب  رد  ملد 

تنارئاز نیب  راب ، نارازه  تناج  مشچ  اب  يا  هدید  ار  وا  وت 
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مزیرب ناج  شیاپ ، هب  مهاوخ  یم  هک  مزیزع  نآ  راظتنا  رد  نم  و 

تسوا زا  هیرگ ، کشا و  هآ و  طاشن و  تسوا  زا  هیده  ناج ، نیا  هک  میوگ ، یم  هچ 

نّیزم يدهم  مدقَم  اب  دوش  نم  هنیس  نارکمج  یهلا 

تباجا ار  لد  تجاح  ییامن  تطاسو  اب  یناوت  یم  اما  وت 

* * *

ترتع يابیز  رهوگ  يا  مالس  تمصع  سونایقا  ّرُد  يا  مالس 

یئاسّنلاریخ نامه  تنیط ، رد  وت  یئافطصم  زیزع  مانمه  وت 

ناماما كاپ  رهاط و  لسن  ناوارف ز  وناب ، نآ  مانمه  دُوب 

نویمطاف دزن  هموصعم ، یئوت  نوزفا  ردق  اب  طقف  اهنت  یلو 

تسین بقل  هموصعم » موصعم و   » یلو تسین  برع  رد  مک  اه ، هینُک  اه ، بقل 

قلطم ناکاپ  قیال  دشاب  هک  قح  بناج  زا  مان  ودره  نیا  دُوب 
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زیهرپ تشاد  ینسُح » مسا   » ود نیا  زا  زیرنوخ  دوب و  لهاج  دنچ  ره  برع ،

بقلم یمان ، نینچ  اب  هدوبن  بهذم  نایدا و  رد  وت  زا  لبق  یسک 

ماهلا یحو و  زا  ثعبنُم  دشاب  هک  مان  نیا  نایاش  یئوت  اهنت  یلو 

يدوب مولظم  اه ، موصعم  نوچ  يدوب و  موصعم  نوچ  هموصعم ، يدش 

ارهز لثم  تیالو ، رد  يا  وت ، هب  ادها  هتشگ  قح  زا  تمصع  ماقم 

تساّزُجم شمان ، اب  موصعم  ره  هک  تساّمسُم  اب  تمان  یموصعم و  وت 

دنتسه رون  کی  یگلمج  نکیلو ، دنتسه  رود  رهاظ  هب  مه  زا  رگا 

قرغ ادخ ، تاذ  رد  دنتسه  همه  قرف  يرگید  اب  کی  چیه  درادن 

لئاح تسین  اهنآ  نیب  رد  ناکم  لماش  تسین  اهنآ  تاذ  رب  نامز 

یئادج مدکی  ادخ  زا  دنرادن  یئادخ  دشاب  ناشگرم  تایح و 

دنتسه زیچ  ره  لد  رب  فِرْشُم  دنتسه و  زین  اهنآ  تساجره ، ادخ 
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تسا نیشناج  هیقب ، رب  کی  ره  تسا و  نیجع  شنانیشناج ، اب  ادخ 

تسا هیده  ام ، رب  یگلمج ، باوج  تسا  هیقب  رب  کیره ، هب  ام  مالس 

اهنآ ّلُک  راد  هنیئآ  دوش  اهنت  رون ، کی  نامز ، ره  رد  یلو 

رثوک ضیف  دَناسر  مدرم  رب  هک  روحم  تسه ، وا  نامز ، رصع و  نآ  رد 

تسا يدهم  میلست  دُوب ، لگ  ره  رب  تسا و  يدهم  میدقت  ام ، رصع  مالس 

دنیاشگهر يدهم ، تسد  اب  نونک  دنیادخ  نوذأم  هلمج  هچرگا ،

تساتکی درف و  ینیشناج ، نیا  رد  تسایند و  مسج  رد  ادخ  حور  وا  هک 

* * *

تّقح هب  فراع  دُوب  رگ  رئاز ، هب  تنج  هتشگ  بجاو  هکنآ  يا  مالس 

تسا یتسرپابیز  هولج  ترایز ، تسا  یتسه  ریوصت  نیرتابیز  مرح ،

تسا یسانشابیز  نیا  دُزم  ّتنج ، تسا و  یسانشالوم  بتکم  ترایز ،
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دنتسه رود  ّتیئوُد  زا  هچرگا  دنتسه  رون  کی  زا  هچرگ  همئا 

تسا یمِسق  هب  کی  ره  تیرومأم  تسا و  یمسا  هاگیلجت  کی  ره  یلو 

كالفا رب  يدُرب  ار  هعیش  قشع  هک  كاپ  لگ  يا  یتسه  هچ  رومأم  وت 

تسا هعیدو »  » نیا رب  رگ  هدجس  مئاد  تسا و  هعیش  قشع  اب  انشآ  کئالم ،

* * *

ینیرب شرع  رهوگ  اتکی  ینیرق و  ْوفُک و  یب  هکنآ  يا  مالس 

هآ زا  رپ  درد و  زا  رپ  رجه و  زا  رپ  هاتوک  دوب  ارهز  لثم  ترمع  وت 

دوب مغ  يایرد  وا  رجه  زا  تلد  دوب  متس  دنب  ِینادنز  ردپ ،

هراتس نوچ  يدوب  دیشروخ  یپ  هرامه  نادنز ، نآ  هب  نادنز  نیا  زا 

دش ردپ  نارجه  میوقت  تلد  دش  رس  هصغ  اب  وت  رمع  بابش 

دیچوک یحو  دهم  هصغ ز  اب  دیعبت و  تشگ  اباب ، دعب  ردارب ،
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دوب یفطصم  تیبلها  مسر  هک  دوب  اضر  قح ، ياضق  رب  ردارب 

تسا ناور  ملاع  همه  رب  شمکح  تسا و  ناهج  ناطلس  هکنآ  ردارب ،

تسا باتفآ  نوچ  نیمز  رد  شردق  تسا و  باسح  یب  شلضف  هکنآ  ردارب ،

ییاشگ لکشم  دُوب  شراک  همه  یئادخ  تسد  اب  هکنآ  ردارب ،

تسا نایبوّرک  همه  بوبحم  تسا و  نامز  قوشعم  هکنآ  ردارب ،

یناث هجو  ار  اضر »  » یتسه دوخ  هک  یناد  وت  میوگ ، یم  هچ  نم  ردارب ؟

دیا مسا  ود  اب  قلطم  رون  کی  امش  دیا  مسج  ود  رد  دحاو  ِحور  کی  امش 

حورجم رجه ، زا  ناشبلق  دشاب  هک  حورمه  ود  رجه  زا  رتدب  يدرد  هچ 

مه اب  هتسویپ  نیا ، نآ و  يافش  مهرم  نامرد و  نآ ، رهب  نیا  دُوب 

ناج کی  ود ، ره  دوجو  رد  دشاب  هک  نامرد  نیع  ودره  رادید  دُوب 

ینیچب وا  لصو  نامرد ز  لگ  ینیبب  ار  الوم  هک  يدرک  رفس 
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درک رگج  نینوخ  مغ  ار ز  ردارب  درک  رفس  تحور  هر ، نیب  رد  یلو 

دمحم لآ  اب  دیطلغ  نوخ  هب  دمحا  ریم  شهاپس ، لضفلا  ابا 

درک رشتنم  ار  امش  لسن  ادخ  درک  رسکنم  ار  تلد  مغ ، هچرگا 

* * *

نّیزم وت  مان  هب  نید  يا  مالس  نشور  وت  زا  بهذم  مشچ  يا  مالس 

دوب نید  وت  درد  نیرت  یلصا  یلو  دوب  نیجع  مغ  اب  وت  رمع  هچرگا 

يراهب داب  زا  رتروآ  طاشن  يراگتسر  زبس  نید  ینید ، هچ 

لّکوت قشع و  یئادیش و  هر  لماکت  زبس  رس  نید  ینید ، هچ 

رازبا دیدرگ  یشُک  قح  يارب  رای  تلحر  زا  دعب  هکنآ  ینید ، هچ 

لهاجت هیجوت و  سحن  قیرط  لواپچ  رازبا  هَن ، نید  ینید ، هچ 

نتشک مولظم  ینوناق  هر  نتشک  موصعم  یعرش  قیرط 
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ماش ير و  رب  ّتیمکاح  يارب  مالسا  مان  ناقراس  قیرط 

ار نیمتفه  ماما  زیئاپ  ار و  نید  غاب  نازخ  يدید  یم  وت 

تناها دش  یم  ادخ  بوبحم  هب  تناید  مان  اب  هک  يدید  یم  وت 

ار ناگدنّرد  يزاب  سدقم  ار  ناگدنیآ  هر  يدید  یم  وت 

دوب متس  ِربج  زاُرپ  هدنیآ  دوب و  مغ  راشرس  وت  رهب  هتشذگ ،

بصاغ هب  تنعل  زج  هب  يدرک  یم  هچ  بئاصم  هودنا و  مجح  نآ  اب  وت 

درک جل  قشع ، يادخ  اب  هفیقس  درک  جک  هلیح ، اب  ار  هار  هفیقس 

تخوس ار  هنیئآ  ترضح  بلق  تخورفا و  هنیرید  شتآ  هفیقس ،

داد ناکقلد  رب  يرگیلاّجَد  داد و  ناینایفُس  رب  مکُح  هفیقس ،

درک اه  هزین  يور  هب  ار  نآرق  درک و  البرک  ماع  لتق  هفیقس ،

هفیلخ کی  کی  مه ، تشپ  زا  دندش  هفیقس  مکح  اب  سابع ، ینب 
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درک نارعاش  هاگ  هلمح  ار  کلف »  » درک نامز  رصع و  مهتم ، هفیقس ،

درادن يریصقت  هراچیب ، کلف ، درادن  يریشمش  نیبوز و  کلف ،

تسا رادغاد  مه  وا  رصع » رب  مسق   » تسا راگزور  نامز و  رصع و  کلف ،

هفیلخ دش  یم  يا  هنیزوب  اجک  هفیقس  ياروش  مکح  را  دوبن 

لسالس راتفرگ  یموصعم  هب  لهاله  رهز  دهد  نادنز ، رد  هک 

* * *

بنیز لثم  يروبص  رد  يا  مالس  بش  هنیس  غارچلچ  يا  مالس 

تغاب هب  دز  شتآ  هکنآ  دزوسب  تغاد  درد و  نیا  زا  دزوس  یم  ملد 

منوخ هرطق  ره  ناشفشتآ ، هدش  منورد  دشوج  یم  تسا و  گنت  ملد 

مدرک هزادنا  یب  مرج  اشخبب ، مدرک  هزات  ار  تلد  غاد  رگا 

متفگن رجنح » رجنخ و   » زا زونه  متفگن  رد » خیم  سای و  » زا زونه 
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متیب تیب  شتآ ، مخز و  زا  تسا  ُرپ  متیبلها  مالغ »  » نم مزاس ، هچ 

مراد باون »  » کی هنیس ، رد  نم  هک  مراد  بان  یمشخ  هکلب  شتآ ، هن 

* * *

لبلب ياه  یناوخ  همانترایز  لگ  نوچ  تسود  يراد  هکنآ  يا  مالس 

میوگب رت  نیریش  روش ، زا  یمک ، میوگب  رتمک  مغ ، هد ز  تزاجا 

مناوخب رگید  يا  همانترایز  مناوخب  رت  يرعش  هک  هد  تزاجا 

یخرس غاب  ار  ما  هنیس  هدرک  هک  یخرس  غاد  تارطاخ  میوگب 

تمایق مبلق  رد  هدرک  اپ  رب  هک  ترایز  لصو و  نیلوا  ثیدح 

دوب لد  لها  هاگ  هلبق  ترتع »  » هک دوب  لگ  بآ و  نایم  مدآ  زونه 

مدوبن لصاح  یب  گنس  کی  زجب  مدوبن  لد  لها  نم ز  نکیلو 

قیاقش غاب  رد  تخادنا  ارم  قشاع  تسد  نیمادک  مناد  یمن 

191 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


ینابزیم يدرک  گنسلُگ  نیا  زا  ینابرهم  اب  لزا  مزب  رد  وت 

متفرگ رب  رد  ناج  وچ  ار  ترهم  متفرگ و  رپ  یتفرگ ، رب  ات  ارم 

مگنت بلق  نورد  يدرک  اج  مگنس و  بلق  تبحم  اب  یتسکش 

دمآرد یگنس  تبیه  زا  ملد  دمآرد  یگنت  نآ  زا  لد ، تقشع ، ز 

همین همین  دش  نم  قشع  قیقع  همیرک »  » راجحا دننام  مدش 

متفرگ اپ  شیاین ، تسد  فک  متفرگاج  یتونق ، ره  رد  سپس 

تسا نیشتآ  یقشع  هاگیلجت  تسا  نینچ  نیا  هعیش  بلق  قیقع 

ترتع رون  دشخرد  یم  نآ  رد  ترطف و  دهع  رب  دنز  یم  لقیص  هک 

* * *

شنیرفآ نانجلا  حیتافم  شنیب  رارسالا  نزخم  يا  مالس 

مقشمد رد  یهاگ  وت  دزن  یهگ  مقشع  غرم  نم  یترتع ، سای  وت 
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دیا نیمالا  حور  هنیئآ  امش  دیا  نید  ناراتسرپ  بنیز  وت و 

دیدومع یتسه  همیخ  رد  امش  دیدوجو  نازاس  هنیئآ  امش 

دیا نیشناج  ار  وا »  » قشع رد  امش  دیا  نیمز  رد  دزیا  ریوصت  امش 

دیا « بیُجی ْنَّمَا  » ره يوگخساپ  دیا و  بیس  زیخ  تباجا  رطعزا  رپ 

« تیالو  » دشاب شبهذم  نید و  تبحم و  جنگ  دوب  هعیش  لد 

هتفرگ ایرد  تعسو  مبلق  هتفرگ و  اج  لد  نیا  رد  وت  يالو 

تیارَس رَس  جنُک  هداتفا  ملد  تیاهنیب  رد  يا  هرذ  نوچ  یلو 

یتافص ءامسا و  هاگیلجت  یتانئاک  گرزب  يوناب  وت 

یناشکهک يرابغ  لثم  مدش  ینامسآ  دش  وت  قشع  اب  ملد 

يریش هار  ناشکهک  رد  ناور ، يریوک  ياهنش  لثم  دش ، ملد 

مراک هتشگ  ینادواج ، یفاوط  مرادم  رد  تقشع  نُمی  زا  نونک 
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مرهپس روهشم  فاصوا  نیا  هب  مرهم  جاتحم  مقشع و  ریقف 

مغارچهاش ظفاح و  ریفس  مغاد  سونایقا  هک  ینیب  رگا 

مقشع تسا  زاریش  کبس  قیقع  مقشع  تسا  زان  زا  ُرپ  زار و  زا  ُرپ 

* * *

تمارک دراب  یم  وت  تسد  زا  هک  تواخس  ناتسرثوک  يا  مالس 

ینینزان دمحم ، ناج  نوچ  ینید و  نأشلا  میظع  يوناب  وت 

هناهب ار  ام  یتسه  یتسه  هک  هنادزان  يا  یتمصع  جنگ  وت 

متَسلَا نیئآ  نید و  هدوب  هک  مروبص  یعمش  نم  یموصعم و  وت 

مرود وت  زا  يرون  لاس  نارازه  مروبص  یعمش  نم  يدیشروخ و  وت 

مدرد غاد و  دیادز  یم  تفطل  هک  مدرز  غاب  کی  نم  یناراب و  وت 

مکشخ يان  رب  يا  هلجد  نک  اطع  مکشخ  يارحص  نم  ییایرد و  وت 
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« مریدغلا  » زا يا  هعرج  ناشونب  مریوک  نوچ  نم  يرثوک ، نیع  وت 

مهایس ياه  یسپاولد  زا  رپ  مهاگماش  نم  یقداص ، رجف  وت 

مدرگب ترود  دبا  ات  یهلا  مدرگ  هرود  یمیسن  نم  نشلگ ، وت ،

ییاشگ لکشم  ّیلو »  » ره لثم  وت  یئایربک  میرح  تخدهش  وت 

يزادگ یم  نادنمدرد  درد  يزاون ز  یم  رهاوخ ، وچ  ار  نابیرغ 

يربا رپ ز  نامسآ  هیبش  يربص  بات و  یب  لدکزان و  سب  ز 

درابب هنابیرغ  دهاوخ  یم  هک  دراد  هیرگ  ياوه  مئاد  تلد 

تنارئاز رب  دهد  یم  توارط  تنابرهم  هاگن  ناراب ، نانچ 

تست فک  رد  هتسخ ، ناج  ياود  تست  فک  رد  هتسب ، لفق  دیلک 

تسا باوج  نیع  ادخ ، زا  تلاؤس  تسا  باجتسم  قلاخ  دزن  تیاعد 

تعافش نذا  وت  هب  هداد  دوخ  هک  تیاهتسد  در  دنک  یم  یک  ادخ 
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بجاو وت  راّوز  هب  تنج  هدش  بقانم  لضف و  زا  هکنآ  يا  مالس 

مهاوخرذع نامیشپ ، هدنکفارس ، مهانگ  قرغ  نم  یموصعم و  وت 

بادرم مرِک  متسه ؟ هچ  کنیا  یلو  بان  يرهوگ  لوا ؟ زور  مدوب  هچ 

كاخ زارتمک  متسه ؟ هچ  کنیا  یلو  كالفا  کشَر  لوا ؟ زور  مدوب  هچ 

تسَپ یملاظ  متسه ؟ هچ  کنیا  یلو  تسم  یقشاع  لوا ؟ زور  مدوب  هچ 

مدرک ملظ  ترتع ، هب  دوخ ، لهج  مدرک ز  ملظ  تأرج ، ز  دوخ ، سفن  هب 

درادرابمغ يا  هدنورپ  یلو  دراد  رایسب  تجاح  نم  لد 

تلجخ دیآ ز  یمن  الاب  مرس  ترایز  نذا  يا  هداد  هچرگا 

تنارئاز ياپ  كاخ  دیوُش  هک  تناتسآ  شرف  هتشگ  ممشچ  ود 

راّوز لیس  نایم  رد  لح  مدش  رایسب  مرج  اب  مدمآ  تیوس  هب 
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اشخبب مه  ار  نم  دننام  يدب  ادیش  ناکاپ  نیا  قشع  قح  هب 

يریذپ یم  مرذع  هک  مراد  نیقی  يریگتسد  میرک و  یئوناب  وت 

ترایز دزم  مدشاب  سب  نیمه ، تراس  هیاس  رد  يا  هداد  مهانپ 

تسین تحلصم  زج  وت ، میمصت  یلو  تسین  تفرعم  نم  لد  رد  هچرگا 

تباجا نُک »  » دشاب هچره  محالص ، تباجتسا  نون » فاک و   » قح هب 

* * *

تیاهن یب  هتفرگ  اج  وت  رد  هک  تماما  ملع  ثراو  يا  مالس 

مرایتخا ِربج  موکحم  نم  مرارق و  یب  عادو و  تقو  هدش 

تیوس هب  لد  دزیرگ ، یم  مدرک  وچ  تیوک  سدق  زا  موش  یم  ات  ادج 

؟ سای لگ  سگرن ؟ لگ  میرم ؟ لگ  ساسحا ؟ لفط  تحیرض ، رد  هدید  هچ 

تحیرض رد  میرم  رون  هدید  وچ  تحیسم  هعیش  لد  لفط  دُوب 
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سگرن رطع  تربق  دیوب ز  یم  وچ  سح  یب  شوهدم و  دوش  یم  نم  لد 

تسترهاط میرح  رد  شرطع  هک  تست  رئاز  ام ، هتشگمگ  لگ 

وت یئوت  ارهز  ترضح  هیبش  وت  یئوت  ام ، بیرغ  سای  لگ 

دش مق  رهش  رد  رگ  هولج  نکیلو  دش  مگ  خیرات ، رد  هچرگ  شرازم 

سای لگ  رطع  وت ، دیوب ز  یم  هک  ساسحا  لفط  هعیش ، یئارهز و  وت 

ترانک رد  مغ  زا  دراب  یم  نوخ  ترازم و  رب  كدوک  وچ  دبسچ  یم  هک 

ردام ياهشزاون  دراد  بلط  رس  دهن  یم  ترهم  يوناز  رب  وچ 

هناهب دریگ  یم  زاب ، كدوک ، هناردام و  يزاون ، یم  ار  وا  وت 

درادن ینامرد  رارکت ، زج  درادن و  ینایاپ  رای ، فاوط 

* * *

اهلگ زار  يدرک  ماهلا  لد  هب  انعم  رازلگ  رد  هکنآ  يا  مالس 
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يدومن مراشرس  ماهلا  زا  يدوبر و  نم  زا  لد  هکنآ  يا  مالس 

متشون يدومرف ، رما  هچره  هک  متشونرس  راد  هدهع  يا  مالس 

یئاشگ لکشم  ملد  زا  يدومن  یئادج  تقو  رد  هکنآ  يا  مالس 

: تمایپ نیا  دمآ  مناج  ششوگ  هب  تمالس  رخآ  هعفد  مداد  وچ 

« منامهیم تمایق ، ات  دشاب  هک  مناشک  یم  وس ، نیا  هب  نم  ار  تلد  »

ماهلا شرع  رد  ملد  دش  یئاوه  مارالد  يا  تمایپ ، ات  مدینش 

مغاد ناتسرانا  دش  افوکش  مغاب  يوس  یّلجت  رطع  دیزو 

مدیُرب ار  ملقع  نیریش  گر  مدید  دلُخ  زا  يوترپ  هکنیمه 

هرانم قاس  رب  دیچیپ  ملد  هراشا  نیا  اب  دش  هزات  مغاد  وچ 

نم مدش  یمیدقت  هتسخلد ، ره  هب  نم  مدش  یمیلسا  ياهلگزا  رپ 

تشرع ناتسب  رد  دیئور  ملد  تشرع  ناویا  رب  شقن  ات  مدش 
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تیاوه رد  مدیشک  رپ  لاب و  تیاه و  هتسدلگ  رفولین  مدش 

تمالس میوگ  يرئاز  ره  اب  هک  تماب  راوید و  رد و  شقن  مدش 

مقاور قاط و  یمیلسا  لگ  مقایتشا  راظتنا و  دامن 

دراذگ یم  اج  وت  دزن  ار  شلد  دراذگ  یم  اپ  مرح  رد  هکنآ  ره 

تسا هتسکش  بلق  کی  هنئیآ ، ره  تسا و  هتسب  شقن  اجنیا  رئاز ، ره  لد 

تنارئاز بلق  شقن  زا  تسا  ُرپ  تناتسآ  شرف  شرع و  حیرض و 

قاثیم قشع و  ياه  هرهملُگ  زاُرپ  قاّشُع  بلق  عمج  تسه  تحیرض 

تسا ناقشاع  کشرس  زا  باریس  هک  تسا  نازخ  یب  وت  یمیلسا  لگ 

تمیسن ام  رب  دزو  یم  تنج  تمیرح ز  تنج  زا  يریوصت  دوب 

تسا تشهب  غاب  رد  کی  تمیرح  تسا  تشخ  كاخ و  ای  الط  زا  هک  رگا 

تسین ناج  شقن  زج  تا  یمیلسا  لگ  تسین  ناگدرم  غاب  وت ، ناتسلگ 
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راوید شقن  هدرک  هدنز  تهاگن ، راّوز  بلق  رب  ناج ، هدیشخب  تلد ،

تسادیش هرذ ، ره  امس ، مارجَا  وچ  تسّالوت  رکذ و  رد  راوید  رد و 

تسا دنمدرد  کی  بیان  کی  ره  هک  تسا  دنلب  کی  ره  لد  زا  تاجانم 

شوگ هدرپ  رب  دسر  یم  اهناغف  شوماخ  درس و  رهاظ  هب  غاب  نیا  زا 

اهناوخ همانترایز  نیا  توکس  اهناشکهک  رد  هلغلغ  هدنکف 

ریمازم يودنک  هدرک  ار  مرح  ریوصت  لصا و  تیاهن  یب  ياون 

تیاهن یب  دش ، رگ  هولج  وا  رد  و  ّتینم »  » زا دش  اهر  لد  هک  نونک 

ینادواج يدهش  مدیشون ز  و  ینامز » یب   » رد مدش  لح  هک  نونک 

هرابود مناخ  یم  همانترایز  هراپ  بلق  نارازه  هارمه  هب 

* * *

یبویعلاراتس هاگیلجت  یبوخ  یکاپ و  زا  هکنآ  يا  مالس 
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ردیح ارهز و  رتخد  يا  مالس  ربمیپ  بلق  هویم  يا  مالس 

هجیتن ار  ناکاپ  لسن  يا  مالس  هجیدخ  رازلگ  سای  يا  مالس 

هدیپس نیعلا  هُّرق  يا  مالس  هدید  رون  ار  یبتجم  يا  مالس 

ناشطع حبذ  نآ  رهاوخ  يا  مالس  نادیهش  هاش  رتخد  يا  مالس 

داشان مولظم و  وا  لثم  يا  مالس  داجس  موصعم  رتخد  يا  مالس 

قیاقح نافرع و  جنگ  يا  مالس  قداص  تنب  رقاب ، تنب  يا  مالس 

جراخ فصو ، زا  وت  ردق  دشاب  هک  جئاوحلا  باب  رتخد  يا  مالس 

رثوک رارسا  ثراو  يا  مالس  رفعج  نب  یسوم  رتخد  يا  مالس 

نامیا رالاسناوراک  يا  مالس  ناسارخ  هاش  بنیز  يا  مالس 

يداوج يداه و  هکنآ  يا  مالس  يداه  یقت و  هّمع  يا  مالس 

رون نِزاخ  نآ  يرکسع ، ماما  روصحم  يالوم  هّمع  يا  مالس 
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رهاظ تسه  سب  زا  هدنام  بیاغ  هک  رضاح  دیشروخ  نآ  رب  قح  مالس 

نالوسر عمج  ثراو  دشاب  هک  نایدا  دوعوم  همع  يا  مالس 

شیاشگ نذا  ادخ  زا  يراد  هک  شهاوخ  يایرد  خساپ  يا  مالس 

جراعم بابسا  زاس  مهارف  جئاوح  باوبا  وت  نک  شیاشگ 

نک اطع  ام  رب  هبیط  یتایح  نک  ام  جاتحم  لد  رب  تیانع 

ربمیپ رازلگ  هب  ار  ام  رِبب  رشحم  زور  رد  ام ، نک ز  تعافش 

دریگن ام  زا  ار  وت  قشع  ادخ  دریمن  ام  رد  وت  رون  یهلا 

وت رئاز  ره  اور ، تجاح  دوش  وت  رهاط  كاپ و  بلق  قح  هب 

ددرگ دابآ  جرف  شیایند ، ددرگ و  داش  هعیش ، بلق  یهلا ،

* * *

شیاتس تدندومن  نیموصعم  هک  شناد  نیرحبلا  عمجم  يا  مالس 
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تسا عاطقنا  نیا  زا  یضاران  ملد  تسا  عادو  رابمغ  تقو  هچرگا 

درادن يریبدت  رارکت ، زجب ، درادن  يریس  تندید  زا  ملد 

مریگب رس  زا  ار  همانشیاتس  مریگب  رپ  هرابود  هد  تزاجا 

* * *

...تاجاح غاب  حاتتفا  دیلک  تاجانم  غاب  هویم  يا  مالس 

( ءاسنلا هودق  ) یلدگیب نیسحدمحم 

یلدگیب نیسحدمحم 

ءاسنلا هودق  يا  وت  كانبات  حور  رب  ادخ  يوس  زا  دورد  راب  رازه  اهدص 

اضر نید  ناطلس  قیالخ ، أجلم  نآ  ماما  نیمتشه  هرهطم  رهاوخ  يا 

اهرازه تجاح  هدش  اور  مه  برد  نیز  یلو  وت  باب  دوب  هچرا  جئاوحلا  باب 

اضف نآ  رد  یتشهب  غاب  میسن  ناشفا  نیگآرطع  دشاب  تمرح  لخاد  هراومه 

ازج شدشاب  نیرب  تشهب  ترئاز  هک  نینچ  نیا  دشاب  مشش  ماما  هدومرف 

204 ص :

هموصعم ترضح  تبقنم  رد  حیادم  راعشا و  مق : رثوک  نارگشیاتس 
مالسلااهیلع

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 267ناهفصا   هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


ارسمرح اجنآ  هدش  ایلوا  رهب  زا  نیمث  رهوگ  نآ  مق  تفرگرب  هک  سپ  ناز 

ایقتا تسه و  املع  هگشورپ  مه  ملع  راد  هتشگ  وت  مدقم  لفط  زا  مق 

اپ هب  دنا  هتساخ  تا  هربقم  نمی  هب  اجنیا  ردق  لیلج  میکح  هیقف و  عجرم و  سب 

اتسور رهش و  ره  هب  شخپ  راید  نیا  زا  هفسلف  نافرع و  قطنم و  لوصا و  هقف و 

( هدجس هدیس  ) زردوگیلا یغارچ _  هدیرف 

( هدجس هدیس  ) زردوگیلا یغارچ _  هدیرف 

تاولص دص  تمرح  رب  یلع  تنب  يا  تاولص  دص  یبن  تخد  يا  تدبنگ  رب 

دور یبآرتخد  هجیدخ ، وچمه  يا  دوبک  سای  لگ  لسن  زا  يرتخد  يا 

نطو ریغ  رد  هتشک  نیسح  وچمه  يا  نسح  يوبشوخ  نماد  لگ  زان  يا 

رقاب نوچ  تلد  هب  شناد  نزخم  زا  رهاط  لگ  نوچ  هدجس و  هدیس  زا 

قشاع رازه  نیمتفه  رتخد  يا  قداص  يافص  قدص و  زا  يا  هولج  يا 
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غاب لبلب  نیرت  هدنشخب  هّمع  يا  غاد  تبرغ و  دش  نسحلاوب ، رهاوخ  زا 

همولظم هبیرغ و  نسح ، وچمه  يا  هموصعم  ییوت  كاپ ، یلع  وچمه  يا 

نادب بوخ و  همه  رب  ترد  زاب  زا  نامز  دوعوم  لزنم  تهگراب  يا 

تملظ ره  دنک  فرط  رب  وت  رون  يا  تکرب  اب  هدش  مق  ریوک  وت  زا  يا 

میا هدمآ  تمرک  دیما  هب  اّما  میا  هدمآ  وت  يوس  هب  یهت ، تسد  اب 

امنب تعافش  وت  تمایق  زور  زا  اخس  فطل و  هر  زا  ریذپب و  ار  ام 

( یمظع يوناب  ) ینامرک هداز  رظان 

ینامرک هداز  رظان 

ترـضح هرابرد  رفاو  داـقتعا  لد و  زوساـب  یئاـنیبان و  نیع  رد  هک  یناـمرک » هدازرظاـن  رتکد   » ناورداـش زا  اویـش  يا  هموظنم  مه  نیا 
.تسا هتفای  شوارت  يو  جاّوم  عبط  زا  هک  دشاب  یم  دیعس  دیقف  نآ  رثا  نیرخآ  ًارهاظ  هدش و  هدورس  مالسلااهیلع  هموصعم 

ودره دـنوادخ  هدوب ، مق  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  یـسوبناتسآ  مزاع  مه  یحوتف  يدـهم  موحرم  یناـفرع  رثا  نیا  رد 
.دزرمایب ار  راوگرزب 
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یمظع يوناب 

ام تدقرم  يوس  میتشگ  ناور  یمظع  يوناب  يا  دیما  دص  هب 

ابیکش يدوب  ردپ  دننام  هک  رفعج  نب  یسوم  رتخد  یتسه  وت 

اود ار  ام  درد  فطل  زا  نکب  رفعج  نب  یسوم  رتخد  يا  الا 

ادیپ وت  دهز  نامسآ ، رد  دوب  منیبوت  يور  نورق  قامعا  ز 

ازفا قنور  ار  نید  دیتسه  امش  تفع  اوقت و  تقاط و  ربص و  هب 

یلاعت قح  محر  دوج و  فطل و  هب  دنراد  دیما  امش  نابحم 

ایند ياه  تبیصم  راتفرگ  میناور  ام  تیوس  دیما  دص  هب 

انیب اناد و  اضر  نوچ  یتسه  هک  متشه  ناطلس  رهاوخ  يا  رگم 

افصم حور و  ملاس و  مسج  وت  دنوادخ  زا  یهاوخب  ام  يارب 

اجره میتسه  امش  ناوخانث  تدارا  قدص و  زا  نم  و  یحوتف » »
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اشگب هتسب  ياهراک  زا  هرگ  مییآ  تمدخ  یسوبیاپ  مزع  هب 

الست دبای  لد  هک  هد  میافش  رهطا  يارهز  تا  هدج  قح  هب 

اپزا تسا  هداتفا  مشچ  درد  رگید ز  هک  نک  یفطل  هدازرظان »  » هب

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تمظع  رد  ) يدهاز یضاق  دمحا 

( مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تمظع  رد  ) يدهاز یضاق  دمحا 

یتسا انیم  دبنگ  قاور  ای  یتسا  یسوم  رتخد  میرح  نیا 

یتساوأملا ّتنج  زا  يا  هعطق  نوچ  هاگرد  نیا  زا  رذگب  بدا  اب 

یتسانیس هولج  نوچ  شا  هولج  تفگ  شالاو  دبنگ  نآ  دید  هک  ره 

یتسارهز هرهز  راگدای  تسا  ردیح  یفطصم و  مشچ  رون 

یتساهاط نشلگ  زا  یلگ  ای  سومشلا  سمش  رهاوخ  یسوم  تنب 

یتساراس میرم و  نوچ  شا  هبتر  فرش  نامیا و  نید و  سالک  رد 
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یتسارهز روآدای  وا  مان  نیمثّرد  نآ  مان  دش  همطاف 

هدنزرا یلعدمحم 

یفخم زنک 

( یفخم زنک  ) هدنزرا یلعدمحم 

دشاب اهاط  رتخد  فدص  زا  يرهوگ  دشاب  امظع  عجضم  نیا  رد  هک  یفخم  زنک 

دشاب ایرد  هک  وچ  ار ، شمرک  یمیرح  هن  شباوبا  زا  دوب  تنج  هک  هموصعم  ربق 

دشاب اجنیا  هب  هناخیم  یم و  هاقناخ و  یهقناخ  ره  هب  هراچیب  یفوص  يا  ورم 

دشاب ابیز  شوخ و  شحیرض  دزن  رد  هلان  یبلط  یم  رگا  هظقی  ورم  هناخیم  هب  وت 

دشاب ادیش  قشاع و  وا  هک  دوب  نیا  شدزم  درک  یم  ییادگ  هک  شراد  هقباس  لئاس 

دشاب اربک  تمصع  نآ  نماد  ام  تسد  ام  هدنورپ  هب  تسین  لمع  هک  تمایق  هب 

دشاب ایند  ملاع  تبترم  بجوم  وا  هزمغ  کی  هک  هتفر  شمرح  فاوط  هب 

دشاب ارهز  هناخ  رد  هب  یمالغ  سب ، یهز  ریپ  ره  قشاع و  ره  و  هدنزرا »  » دزم
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ناداش رئاز 

ناداش رئاز 

تسا نایرگ  ام  هدید  شمغ  تمایق ز  ات  تسا  ناهنپ  ام  هدید  زا  هک  وچ  ارهز  ربق 

تسا ناریا  مق  هب  اهاط  لگ  نآ  زا  یگرب  دیدرگ  رپرپ  هک  وچ  (ص ) دمحم ناتُسب  لگ 

تسا نالان  وا  رب  رد  یتهج  ره  زا  سلفم  وا  لزنم  رد  هب  کلاس  یماع و  ِملاع و 

تسا ناداش  ازج  زور  وا  دقرم  رئاز  دمآ  تیاده  ناماما  تراشب ز  هس 

تسا ناماس  نیا  قشاع  دروخ و  یم  يا  هطبغ  تسا  نوزفا  يرزو  میس  ره  هک ِز  ّتنج  كاخ 

تسا نامرد  ام  هب  هک  ییامنب  یمشچ  هشوگ  ام  هب  هک  مظاک  رتخد  همطاف  دوش  هچ 

تسا نادنز  شمرح  دوبن  هب  ایند  رمع  ار  ایند  نیا  دوب  قشاع  هک  هدنزرا »  » دزن

( نازخ یب  راهب  ) مق ینیسح _  يرهم 

( نازخ یب  راهب  ) مق ینیسح _  يرهم 

مرس رب  قح  تمحر  رگید ، راب  درابب  ات  مرواب  ینامسآ  تحیرض ، تمس  منک  ور 
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مربعم نونکا  هتشگ  رواب ، زبس  ياه  هچوک  نازخ  یب  راهب  يا  وت ، زا  هتشگ  رطعم  مق 

مرد نیا  يادگ  نم  يرامش ، یب  نایلاس  تسا  قیالان  لد  هک  نیا  اب  نک ، فطل  یمشچ  هشوگ 

مرپ لاب و  زا  یمخز  نم ، لد  هدنام  رفس  رد  تسا  هدنام  هتسب  لاب  مهاگن ، رد  رتوبک  دص 

مرگنل یب  اه  جوم  نایم  رد  یتشک  لثم  دنا  هتسخ  میاه  مشچ  یل ، یعفشا  ناج ! همطاف 

( باتفآ هاگ  هلبق  ) ناتسجلخ مق ، یمشاهریم _  دمحم 

( باتفآ هاگ  هلبق  ) ناتسجلخ مق ، یمشاهریم _  دمحم 

دوب نابات  شتعلط  رون و  مق ز  نیمزرس  دوب  ناشخر  يا  هّبق  كرابم  مق  ياضف  رد 

دوب نارمع  میرم  ای  دسا  تنب  همطاف  نیا  تسا  يربک  بنیز  ای  دوب  ارهز  ترضح 

دوب نامرد  ار  درد  شمان  هک  یب  یب  نیا  تسیک  مه  زین  میرم  تسین  بنیز ، تسین  ارهز ، تسین 

دوب نامیا  هقلح  رس  ای  تمصع و  هسمش  تسا  هموصعم  ترضح  تمصع  ناک  زا  يرُد  وا 

دوب نآرق  ینعم  رحب  راوهش  رُد  وا  همطاف  تفع  اوقت و  ندعم  زا  يرهوگ 
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دوب ناشفا  رون  روط  تخرد  نوچمه  شا  هّبق  روط  يداو  رد  تسه  یسوم  ياضیب  دی  وا 

دوب ناریح  شتکوش  رد  نایبوّرک  هدید  شبصنم  لالج و  هاج و  رد  هریخ  مجنا  مشچ 

دوب نابات  دبنگ  نیا  باتفآ ، هاگ  هلبق  فاوط  ار  شمیرح  رود  دنک  یم  رواخ  عمش 

دوب نادرگرس  ناویا ، نیا  كاپ  ياضف  رد  رون  فیط  بسک  رهب  زا  ماش  حبص و  ره  هم ، رهم و 

دوب ناتسب  نیا  زا  ناریا  هطخ  زبس  رطع  تسا  ربمغیپ  رهطا  ناتِسلگ  زا  یلگون 

دوب نامهم  کی  لثم  ناریا  رد  ترضح  نآ  هک  ای  بیرغ  ناریا  رد  دنناشیا  تفگ  وک  نآ  تسیک 

دوب ناریا  هّطخ  زا  ییوناب  ناشیا  هکناز  مامت  یناریا  ناریا و  شتّنم  نیهر  دش 

دوب ناساس  هدازهش  شا ، هّدج  وناب  رهش  تسا  یناریا  هدازهش  دوخ  هموصعم  ترضح 

دوب نارود  هموصعم  همطاف  دعب  وا ز  دیدن  وا  نوچ  يا  هموصعم  دوخ  هب  یتیگ  وا  دعب 

دوب ناماد  رب  بیز  ار  وا  هک  ییاهرهگ  نیز  تسا  هدیلاب  نامز  ره  رد  ادخ  شرع  رب  شرف 

دوب نابرد  شرجاه  تسا و  میرم  نآ  بجاح  ناتسآ  نیا  رد  هک  میاس ، نیمز  رب  خر  ناسچ  نم 
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دوب نامشچ  مدرم  رب  ادخ  رون  ار  هک  ره  دورو  نذا  دهد  یم  کئالم  ار  شنیرئاز 

دوب ناراب  ام  ياه  لد  هنشت  ریوک  رب  تسا  يا  هرطق  نوچ  شتکوش  لابق  رد  ایرد  هک  وا 

دوب ناوضر  هضور  کشر  وت  هاگرد  هک  يا  ننملاوذ  زیزع  يا  جئاوحلا  باب  هداز 

دوب ناسحا  نیا  جاتحم  ام  ياهنت »  » لد نوچ  ام  ياهلد  ییاهنت  نیا  هب  نک  یتافتلا 

( کئالم رصبلا  لحک  ) دهشم یماغرض _  نامزلا  غورف 

( کئالم رصبلا  لحک  ) دهشم یماغرض _  نامزلا  غورف 

يو رابغ  کئالم  دننک  رصبلا  لحک  فرش  یپ  مئاد  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

يو رازگتمدخ  هدمآ  تنج  ناروح  جوف  جوف  هک  دشاب  هک  هب  شتبسن  هضور  نیا 

يو رادج  رابغ  هژم  كون  هب  دبور  ماش  حبص و  لیربج  هک  قاور  نیا  تسیک  زا 

يو رازم  كاپ و  دقرم  يادف  اهناج  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  قاور  ایوگ 

يو راختفا  رپ  یمان  مان  وت  ونشب  كاپ  وت  ینک  لد  زا  مغ  رابغ  رگا  یهاوخ 
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يو راز  هلال  زا  دوب  یلگ  وا  هک  ور  ناز  دنا  هتفگ  زین  شا  همطاف  تسا و  هموصعم 

يو راسی  اّوح  نمیا و  تمس  هب  میرم  تسا  مدقم  وا  لالج ، هاج و  هب  ازج  زور 

يو راثن  درادن  هیده  فیعض  روم  ناهج  يوناب  نآ  تحدم  اجک و  نم  نوچ 

يو راوج  رد  ارم  رشح  هب  دهد  اج  قح  فطل  لوبق  دتفیب  غورف »  » هیده رگ 

يو راگدای  وکن  دنامب  مرح  ردنا  تفر  هچ  رگا  نوخ  رپ  لد  يراج و  کشا  اب 

يو راگدرورپ  قح  يا  هروس  هب  ار  وا  وا  دای  دییامن  تشذگ ، ناهج  زا  نوچ 

( ...رگا يدرگ  هعفاش  ) ناشاک یناشاک _  بوبحم 

( ...رگا يدرگ  هعفاش  ) ناشاک یناشاک _  بوبحم 

رفعج یسوم  تخد  یئاضر و  تخا  رواد  هبیبح  يا  هموصعم  ترضح 

رواد هبیبح  يا  وت  يادف  هب  ناج  ارهز  هلالس  يا  وت  ياوه  هب  لد 

رویز تنیز و  تفرگ  تفارش  مق ز  يداهنب  مق  كاپ  كاخ  رب  وچ  ياپ 
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رمجم هب  دوع  قایتشا  کلم ز  تخیر  تیور  رس و  رب  بان  کشم  کلف  تخیب 

رصیق ورسخ و  تسوت  هاگرد  هدنب  ناقاخ  لرغط و  تسه  وت  يارس  دبع 

رد نیا  رب  ماش  حبص و  هدوس  کلم  ههبج ، میظعت  یپ  مخ  تسوت  شیپ  کلف  تشپ 

رهطم كاپ و  افص و  اب  دُوب  هک  سب  تیارس  نحص و  تشهب  رب  دنز  هنعط 

رف هبکوک و  هتسجخ  نیا  زا  هو  هو  تکوش  تّزع و  ماقم و  نیا  رب  هب  هب 

رشحم هصرع  هب  رگا  يدرگ  هعفاش  دشخبب  قلخ  هانگ  نامحر  قلاخ 

رتارف خرچ  دوب ز  تقاور  شرف  تاوامس  سمش  تسوت  ناویا  هسمش 

ربکا قلاخ  راگدنوادخ  ریغ  تلالج  هاج و  ردق و  هب  یپ  دربن  سک 

روای سنوم و  وت  ار  هدنامرد  مدرم  راکددم  رای و  وت  ار  هدیدمتس  قلخ 

رتخد وت  وچمه  دوجو  اب  دنک  رخف  مظاک  یسوم  ماما  متفه  تّجح 

ردارب تسار  وت  اضر  متشه  تّجح  ناسارخ  هاشداپ  هک  سب  نیا  وت  رخف 
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ربمیپ ناتسوب  راخ  یب  لگ  يا  ّقلعم  دیب  وچ  ناورسخ  مخ  وت  شیپ 

رتهم رتهک و  تست  دوج  زا  رو  هرهب  یئاط  متاح  تست  ناوخ  روخ  هزیر 

رجاه هراس و  رازه  یهابم  هتشگ  تیزینک  رهب  مارتحا  يذ  يوناب 

رطضم مدرم  هانپ  یتسه  وت  هکنآ  دنرآ ز  وت  هب  ور  جنر  درد و  رهب  قلخ 

رّونم رهم  رون  بسک  تفص  هّرذ  تمیرح  دنک ز  یم  هدنشخر  هم  يا 

رثوک یقاس  تسد  دریگب ز  ماج  ناسحا  هر  زا  ّتبحم  تمایق  زور 

رتفد هماخ و  تیمک  تفصو  هب  گنل  تسا  هدنامب  هک  وت  حدم  هب  میارس  هچ  نم 

رّطعم هحفص  زیب و  کشم  دوش  هماخ  مراگن  هحفص  يور  هب  نوچ  ار  وت  مان 

رگانث تسه  لیئربج  ار  وت  هک  يا  نکلا  هقطان  نابز  تحدم  هب  تسه 

رپ اسم  حبص و  هب  دنز  یم  ملد  غرم  قوش  زا  وت  يازف  حرف  میرح  درگ 

رشحم فص  رد  تست  هب  شدیما  مشچ  بوبحم »  » بناج فطل  هار  زا  رظن  نک 
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ءاسنلا هودق 

* * *

ریمازم يودنک  هموظنم 

لزغ زبس  رهش 

نیشن هدرپ  ِيوناب 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  حدم  رد 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  حدم  رد 

یناهفصا فتاه  زا  رگید  هدیصق 
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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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