
http://www.ghaemiyeh.com






ربمایپ میظع  قالخا  غیلبت ، رما  رد  ترضح  لمحت  ربص و  فئاط ، هب  ادخ  لوسر  رفس  نایرج 

: هدنسیون

هزوح هلجم 

: یپاچ رشان 

هزوح هلجم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ربمایپ میظع  قالخا  غیلبت ، رما  رد  ترضح  لمحت  ربص و  فئاط ، هب  ادخ  لوسر  رفس  6نایرج 

باتک 6تاصخشم 

ربمایپ میظع  قالخا  غیلبت ، 6رما 

تسا هتشاد  نامیا  شدوخ  راتفگ  هب  مالسا  ربمایپ  هکنیا  رد  یجراخ ، نیخروم  6راتفگ 

ادخ هب  توعد  يارب  فئاط  هب  هللا  لوسر  رفسو  رافک  ءازهتسا  بیذکت و  تیذا و  رازآ و  رب  هللا  لوسر  لمحت  7ربص و 

هللا لوسر  هب  فئاط  مدرم  ياهتیذا  7اهرازآ و 

فئاط زا  هللا  لوسر  تشگزاب  رد  ار  نآرق  تایآ  نج  9عامتسا 

ادخ تالاسر  غیلبت  يارب  رافک  زا  یضعب  زا  هکم  هب  دورو  تقو  رد  هللا  لوسر  نتساوخ  9هانپ 

دومن ار  دوخ  توعد  تیعطاق  اب  اهنت  کت و  فئاط ، رد  10ربمایپ 

مرکا ربمغیپ  میظع  10قالخا 

بیغ هب  رابخإ  رد  نآرق  ۀعطاق  11تایآ 

13یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  14هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ میظع  قالخا  غیلبت ، رما  رد  ترضح  لمحت  ربص و  فئاط ، هب  ادخ  لوسر  رفس  نایرج 

باتک تاصخشم 

هزوح هلجم  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

ربمایپ میظع  قالخا  غیلبت ، رما 

خیرات هب  یـسک  رگا  تسا . رایـسب  فیرـش  نآرق  رد  تایآ  لیبق  نیا  زا  ودوبن  فیـصوت  لباق  رما  رهاوظ  اب  هجوچیهب  نآرق  تاـیآ  ّتیعطاـق 
نآرق تایآ  ّتیعطاق  نیا  هک : دنادیم  یبوخب  دـشاب  انـشآ  هّکم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تثعب  نارود  ّصخالاب  مالـسا 

هچ و  هللا ، لوسر  دوخ  ةرابرد  هچ  نانآ  ياهتّیذا  اهرازآ و  نیکرـشم و  راّفک و  يالیتسا  هبلغ و  زا  رما  رهاوظ  اب  هوجولا  نم  هجوچیهب  دیجم 
ردپ حابِرنب و  لالَب  و  ّتَرأ ، نب  باّبَخ  نوچمه  ادـخ  لوسر  هب  ِنینمؤم  زا  یهورگ  . تسین فیـصوت  لباق  دـنروآیم ، نامیا  هکیناسک  ةرابرد 
لاس هس  ادخ  لوسر  نتفر  ناتساد  . مالسا مرجب  هّکم  رد  شیرق  راّفک  تسدب  ناگدش  هجنکـش  ینعی  دنروهـشم ؛ نیبَّذعُم  هب  رـسای  نب  راّمع 

ياهناگادـج لـصف  مالـسا  خـیرات  رد  ار ، اـهنآ  نیکرـشم  یعاـمتجا  یـسایس و  يداـصتقا و  مـیرحت  و  نیملـسم ، اـب  بلاـط  یبأ  بعـش  رد 
. دنکیم زاب  مالسا  خیرات  رد  ار  يرگید  لصف  اجنآ ، رد  اهنآ  ینالوط  تماقا  هشبح و  هب  نیملسم  ترجه  . دراد

تسا هتشاد  نامیا  شدوخ  راتفگ  هب  مالسا  ربمایپ  هکنیا  رد  یجراخ ، نیخروم  راتفگ 

باب نیا  رد  یئاههلاسر  اهباتک و  دناهدومن و  روغ  ثحب و  وا  خیرات  توعد و  ّتیفیک  مالـسا و  ربمایپ  لاوحا  رد  هک  ینیقرـشتسم  زا  بلاغ 
رب و  تسنادـیم ؛ هکئالم  اب  طبر  یحو و  بحاص  ار  دوخ  ًاّقح  و  تشاد ، خـسار  نامیا  دوخ  راتفگ  هب  ترـضحنآ  هک : دـندقتعم  دناهتـشون ،

َو ِهِّبَّر  نِم  ِْهَیلِإ  َلِزنُأ  آَِمب  ُلوُسَّرلا  َنَماَء  : ۀـکرابم ۀـیآ  لیذ  رد  هُدـبَع  دّـمحم  خیـش  . درکیم تکرح  شتّیرومأـم  هفیظو و  هب  ِناـمیا  نیا  بسح 
ناــمیا زین  نینمؤــم  و  تـسا ؛ هدــش  لزاــن  وا  هـب  شراــگدرورپ  ۀــیحان  زا  هـچنآ  هـب  اــم  ربــمغیپ  تـسا  هدروآ  ناــمیا  [ .» 1 . ] َنوـُنِمْؤُْملا

زا هروس ، نیا  ریغ  هروس و  نیا  رد  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هب  اـم  لوسر  درک  قیدـصت  هکتـسنآ : هیآ  نیا  ینعم  دـیوگیم : .« دـناهدروآ
و تسا ؛ هدوب  وا  لد  نانیمطا  ناعذا و  يور  زا  قیدـصت  نیا  و  تسا . هدـمآ  دورف  وا  يوس  هب  تیادـه ، تانّیب و  نَنُـس و  ماـکحا و  دـئاقع و 

ۀّیـضرم لامعا  هیلاع و  ياـهتّمه  هّیکز و  سوفن  رد  هک  تسا  يرثا  ناـمیا  نیا  رب  دـهاش  .و  ناوضّرلا مهیلع  وا  باحـصا  زا  نینمؤم  نینچمه 
نیملـسم و نوؤش  زا  هک  یئاـپورا  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دـیوگیم : هاـگنآ   û تسا . دـهاش  نیرتـگرزب  دـنوادخ  و  تسا . هدراذـگ  ناـنآ 

ةدیقع ياراد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک : دناهدومن  فارتعا  دناهدرک ، ثحب  یقرـش  ياهتّما  نوؤش  رئاس  زا  ناشمولع و 
دنتشاد قاّفتا  هکلب  دندوبن ، روطنیا  قباس  رد  گنرف  نادنمـشناد  اّما  دوشیم . یحو  وا  هب  و  تسادخ ، بناج  زا  روآماغیپ  هکنیا  هب  دوب  یمزج 

ای و  شیوخ ، ۀفـسلف  هب  ندومن  عناق  و  شیوخ ، تمکح  رـشن  يارب  هار  نیرتکیدزن  ارنآ  هکنآ  تهجب  دـنکیم  یحو  ياـعّدا  ربمغیپ  هکنآ  رب 
دییأت ار  راتفگ  نیا  زین  یحیـسم  نادـیَز  یجرُج  [ . 2 . ] دوبن دقتعم  اهنادـب  ًاعقاو  شدوخ  هکیلاح  رد  دـیدیم ؛ دوخ  تردـق  تنطلـس و  هب  لین 

ّمهم راک  نیا  هب  يرادایند  تسایر و  يارب  ص )  ) گرزب ربمغیپ  دناهدرک  نامگ  ناملـسم ، ریغ  ناگدنـسیون  زا  ياهراپ  دیوگیم : وا  دنکیم .
تّوبن هب  (ص [) ربمغیپ هک : دهدیم  یهاوگ  مالـسا  توعد  خیرات  اریز  دشابیم ؛ هیام  هیاپیب و  اهنآ  نامگ  نیا  هک  میدقتعم  ام  یلو  دز . تسد 

ناـمیا و دوخ  تّوبن  هب  ص )  ) مالـسا ربـمغیپ  . دومن ترداـبم  توعد  هب  يویند  رظن  چـیه  نودـب  و  ناـمیا ، صولخ و  لاـمک  يور  زا   [ دوخ
لماک یعطق و  نامیا  نیا  رگا  و  تسا . هدش  هتخیگنا  رب  مدرم  توعد  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسنادیم  مّلسم  و  تشاد ؛ یعطق  نانیمطا 
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هک اجنیا  هب  دـسریم  ات  دـنکیم ، نایب  ار  ربمغیپ  ياهجنر  زا  یحرـش  نادـیز  یجرج  هاگنآ  . تسناوتیمن لّمحت  ار  رازآ  جـنر و  همه  نآ  دوبن ،
مَکَح بهلوبأ و  صوصخب  دنتخات ، يو  رب  وس  ره  زا  شیرق  موق  و  دش ، راوشد  ربمغیپ  رب  راک  هجیدخ ، بلاطوبا و  گرم  زا  سپ  دیوگیم :
يور رـس و  رب  هبنکـش  زامن ، ماگنه  ًابلاغ  و  دـندادیم . رازآ  ار  وا  نیرئاس  زا  رتدایز  ربماغیپ  ناگیاسمه  طیَعُمیبأ  نب  ۀـبقُع  صاع و   [ یبأ نب [

يروای رای و  اجنآ  رد  رگم  ات  تفر  فئاـط  هب  هّکم  زا  ص )  ) ربمغیپ . دـنتخاسیم هدولآ  ار  شکاروخ  و  دـندرکیم ، یلاـخ  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
ترـضح فرطب  ار  دوخ  لذارا  نانادان و  زا  ياهتـسد  فئاط  مدرم  هک  اـجنآ  اـت  دـیدن . رازآ  مانـشد و  زج  يزیچ  زین  اـجنآ  رد  یلو  دـبایب .

، دربیم هانپ  ياهـشوگب  تفرگیم و  هرانک  ناـنآ  زا  ص )  ) ربمغیپ هکنیمه  و  دـننز . داد  شیورب  و  دـننک ، هزیتس  وا  اـب  هک  دنداتـسرفیم  لوسر 
شیپ طـقف  هداد ، همادا  ار  دوخ  توعد  و  درکیم ، لّـمحت  ار  اـهجنر  نیا  ماـمت  ص )  ) ربـمغیپ . دـندناریم ار  ناـگیامورف  دـندمآیم و  ياهّدـع 

قباس زا  رتدب  ار  شیوخ  نانمشد  و  تشگرب ، هّکمب  فئاط  زا  ص )  ) لوسر ترضح  يراب ، . درکیم هوکـش  مدرم  ینادان  زا  شیوخ  دنوادخ 
اهتبیصم نیا  رب  مکحم  تباث و  ةدارا  اب  ربمغیپ  درکیم . دیدهت  ار  وا  تساخیمرب و  هزیتس  هب  وا  اب  کیدزن  رود و  زا  سکره  هک  یمسقب  دید .

لوسر یلو  دـش . دـهاوخ  ینابرهم  یهارمه و  وا  اـب  عون  همه  درادرب ، تسد  دوخ  توعد  زا  رگا  تشاد  متح  هک  یتروص  رد  درکیم ؛ ربص 
[ . 3 . ] دشابیم توعد  نیا  هب  رومأم  ادخ  فرط  زا  تسنادیم  تشاد و  لماک  نامیا  دوخ  تّوبن  هب  نوچ  تشگیمن ، زاب  توعد  زا  ادخ 

ادخ هب  توعد  يارب  فئاط  هب  هللا  لوسر  رفسو  رافک  ءازهتسا  بیذکت و  تیذا و  رازآ و  رب  هللا  لوسر  لمحت  ربص و 

خیرات رد  يربط  . تسا هدنهد  ناکت  رایسب  رفس  نیا  زا  لصاح  ياهترارم  فئاط و  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نتفر  ناتـساد 
رازآ رب  و  درکیم ، توعد  ادخ  هب  یناهنپ  اراکشآ و  رد  ار  مدرم  هتسویپ  هّکم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدروآ 

دنفـسوگ مِحَر  دوب ، زامن  لوغـشم  ترـضحنآ  هک  یماگنه  راّفک  زا  یکی  هکیئاـجب  اـت  درکیم ؛ ربص  ناـشیا  ِءازهتـسا  بیذـکت و  ّتیذا و  و 
هکیتقو رد  و  دـنکفا . ربمایپ  رب  ار  تسا ) تاـفاثک  نوخ و  هب  هتـشغآ  دراد و  رارق  نآ  رد  هچب  دنفـسوگ ، مکـش  رد  هک  نادـهچب  همیـشم و  )

هیلع هللا  یّلص  ادخ  لوسر  . تخاس هدولآ  تخادنا و  نآ  رد  ار  دنفـسوگ  نادهچب  زین  دوب  نتخپ  لاح  رد  شتآ  يور  رب  ربمایپ  ياذغ  فرظ 
هک  ) هدننکفا نآ  ۀناخ  رد  رب  و  دروآیم ، دوخ  اب  ار  دوخ  ۀناخ  رد  هدش  هدنکفا  ِمحر  همیشم و  نآ  دشیم ، جراخ  لزنم  زا  نوچ  مّلـس  هلآ و  و 

هنوـگچ نیا  [ . 4 ! ] فاـنم دـبع  نادـنزرف  يا  « !؟ اَذَـه ٍراَوِـج  ُّيَأ  ٍفاـنَم ! ِدـْبَع  ِیَنب  اَـی  تفگیم : داتـسیایم و  دوـب ) وا  ماـحرا  زا  وا و  هیاـسمه 
، نیا و  دنتشذگرد . لاسکی  رد  ود  ره  هجیدخ  بلاطوبأ و  هتشذگ ، نیا  زا  . دنکفایم رود  هب  ار  نادهچب  نآ  سپس  و  تسا »!؟ يرادهیاسمه 

تلحر زا  سپ  دنتـسناوت  شیرق  اریز  درک . دراو  ادـخ  لوـسر  رب  ار  یمیظع  تبیــصم  اـهنآ  نتــشذگرد  و  دوـب . ترجه  زا  لـبق  لاـس  هـس 
رـس رب  كاخ  اهنآ  زا  یـضعب  یّتح  دنتـشادن . تردق  نآ  زا  شیپ  هک  دنزاس  دراو  ترـضحنآ  رب  ار  ياهزات  ياهتّیذا  مالّـسلا  هیلع  بلاطوبأ 

وا نارتخد  زا  یکی  . دوب شرـس  رب  اهکاخ  دش و  دوخ  ۀـناخ  لخاد  لاح  نآ  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . دیـشاپ ترـضحنآ 
َهَللاَّنإَف یِْکبَت ؛ َال  ُۀَّیَُنب ! اَی  تفگیم : وا  هب  ادـخ  لوسر  و  درکیم ؛ هیرگ  تشاد  لاغتـشا  نتـسش  هب  هکیلاح  رد  و  دـیوشب . ار  اهکاخ  ات  تساخرب 

رب شیرق  هک  يدئادش  اهرازآ و  دومرفیم : ادخ  لوسر  !« دنکیم ظفح  ار  تردـپ  دـنوادخ  اریز  نکم ؛ هیرگ  نم ! ةدـید  رون  يا  ! » ِكَابَأ ٌِعناَم 
[ . 5 . ] ٍِبلاَطُوبَأ َتاَم  یَّتَح  ُهُهَرْکَأ  اًْئیَش  ٌْشیَُرق  یِّنِم  َْتلاَن  اَم  دوب . بلاطوبأ  گرم  زا  سپ  اهنآ  ةدمع  دنتخاس ، دراو  نم 

هللا لوسر  هب  فئاط  مدرم  ياهتیذا  اهرازآ و 

رد دبلط ، تّوق  تّزع و  ترـصن و  فیقث  ۀفئاط  زا  ات  تفر  فئاط  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  درک ، تافو  بلاطوبأ  نوچ 
دزن هب  درک  دـصق  دیـسر ، فئاط  هب  هکیتقو  دوب . اهنت  رفـس  نیا  رد  و  دـندوب . وا  هللا  تالاسر  غیلبت  هار  ّدـس  هک  شنادـنواشیوخ  موق و  ربارب 

هک بیبح  دوعـسم و  لَیلایَدبع و  دـندوب : ردارب  هس  اهنآ  و  دـندوب . اجنآ  فارـشا  ناگرزب و  زا  زورنآ  رد  هک  دورب  فیقث  مدرم  زا  رفن  دـنچ 
دزن مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . حَمُج ینب  ۀفئاط  زا  دوب  شیرق  ۀلیبق  زا  ینز  ناشیا  ۀـناخ  رد  و  دـندوب . ریَمُع  نب  ورمَع  نارـسپ 
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مالسا و ترـصن  رد  ار  يو  ناشیا  هکنیا  يارب  تسا  هدمآ  اهنآ  يوس  هب  هّکم  زا  هکنیا  ةرابرد  و  درک . توعد  ادخب  ار  اهنآ  تسـشن و  نانآ 
وت دریذـپب  هک  سکنآ  تسا  هدـنک  ار  هبعک  ۀـناخ  ِرد  تفگ : اهنآ  زا  یکی  . تفگ نخـس  دـننک  يرای  شنادـنواشیوخ  زا  نافلاخم  هیلع  مایق 

ًادبا وت  اب  نم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : یمّوس  !؟ دتسرفب يربمغیپ  هب  ات  تشادن  غارـس  وت  زا  ریغ  ار  یـسک  ادخ  تفگ : يرگید  ! یئادخ لوسر 
وت رب  ار  مالک  هکنیا  زا  تسا  رتمیظع  تتلزنم  نأش و  یئادـخ ، لوسر  ًۀـقیقح  یئوگیم  هک  روطنامه  رگا  اریز  منزیمن ! فرح  مه  هملک  کی 

یّلص ادخ  لوسر  ! میآرد نخس  هب  وت  وچمه  یئوگغورد  اب  تسین  نم  نأش  راوازس  يدنبیم ، ادخ  رب  غورد  رگا  و  میوگ . نخس  منادرگرب و 
! َّیَلَع اوُُمتْکاَـف  ُْمْتلَعَف ، اَـم  ْمـُْتلَعَف  ْنإ  : تـفگ اـهنآ  هـب  دـش ، سویأـم  فـیقث  ۀـفئاط  تدـعاسم  ریخ و  زا  هکیلاـح  رد  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا 
هب اهتناها  لوبق و  مدع  اهباوج و  نیا  تشاد  دنـسپان  ادخ  لوسر  اریز  !« دیئوگن یـسک  هب  دـینک و  نامتک  دـیدرک ، نم  اب  هک  ار  یئاهراکنیا  »

، هلفـس لذر و  تسپ و  مدرم  مامت  هاگنآ  دندرکن . لوبق  ار  ادخ  لوسر  ياضاقت  اهنآ  اّما  . دنک ّيرج  رتشیب  ار  اهنآ  و  دسرب ، وا  نادـنواشیوخ 
، هدز هحیـص  شیور  رب  هدروآ  رد  لاجنج  اغوغ و  دایرف و  و  دننک ، متـش  ّبس و  ار  وا  دنروشب و  ربمغیپ  رب  ات  دـندرک  راداو  ار  ناشنامالغ  و 
. دندرک لابند  ْوُه و  ار  وا  و  دندش ؛ عمج  ربمغیپ  رود  همه  مدرم  دیچیپ و  ادص  دندرک ، نامالغ  ناهیفـس و  هک  ار  راکنیا  دننک . دادـیب  داد و 
رد دـندرک . لخاد  دـندوب  ۀـعیبَر  رـسپ  ود  هک  ۀبیَـش  ۀـبتُع و  غاب  رد  ًارارطـضا  ًارابجا و  ات  دـندرب ، ناکم  نآ  زا  اـت  هدرک  تکرح  وا  تشپ  و 

دندوب هدرک  لابند  ار  يو  هک  فیقث  لذارا  ناهیفـس و  دندرک ، غاب  رد  ار  ادـخ  لوسر  نوچ  . دـندوب غاب  رد  ناشدوخ  هعیبر  رـسپ  ود  لاحنیا 
زا هچنآ  و  دندرکیم . هاگن  ار  وا  هعیبر  رسپ  ود  و  تسشن ، روگنا  زا  ياهخاش  ۀیاس  ریز  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  . دنتشگرب
ْنِم اَـنیَِقل  اَذاَـم  تفگ : دـید  ار  حـمج  ینب  زا  یـشیرق  نز  نآ  هک  ادـخ  لوسر  دـندرک . اـشامت  دوب ، هدیـسر  ترـضحنآ  هب  فـیقث  ناـهیفس 

تخرد ریز  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  »!؟ میدـید تبیـصم  شناردارب  وت و  رهوش  تسد  زا  ام  ردـقچ  «!؟ ِکـِئآَمْحَأ
ُّبَر َْتنَأ  . َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأاَی  ِساَّنلا ، یَلَع  ِیناَوَه  َو  ِیتَلیِح  َۀَِّلق  َو  ِیتَُّوق  َفْعَـض  وُکْـشَأ  َْکَیلإ  َّمُهَللا  : درک ضرع  ادـخ  هب  تفرگ ، مارآ  روگنا 

؛ ِیلَابُأ ـالَف َ  ٌبَضَغ  َّیَلَع  َکـِب  ْنُکَی  َْمل  ْنإ  !؟ يِْرمَأ ُهَتْکَّلَم  ٍّوُدَـع  َیلإ  َْوأ  ِینُمَّهَجَتَی !؟ ٍدـیَِعب  َیلإ  ِیُنلِکَت !؟ ْنَم  َیلإ  یِّبَر ، َْتنَأ  َو  َنیِفَعْـضَتْسُْملا 
، َُکبَضَغ ِیب  َلِْزنَی  ْنَأ  ْنِم  ِةَرِخ  َو ا ْال  اَْینُّدلا  ُْرمَأ  ِْهیَلَع  َُحلَـص  َو  ُتاَُملُّظلا  َُهل  ْتَقَرْـشَأ  يِذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب  ُذوُعَأ  . ِیل ُعَسْوَأ  َیِه  َکَتَِیفاَع  َّنَِکلَو 
زا مدروآ  وت  يوس  هب  ار  مدوخ  ۀیالگ  هوکش و  نم  ادنوادخ ! !» َِکب َّالإ  َةَُّوق  َو َال  َلْوَح  َال  یَـضَْرت . یَّتَح  یَْبتُْعلا  ََکل  ! َکُطَخَـس َّیَلَع  َّلِحَی  َْوأ 

یئوت ادـنوادخ  ! ناگدـنروآ تمحر  نیرتهب  يا  نامدرم ؛ دزن  رد  میراوخ  ّتلذ و  و  میـشیدنا ، هراچ  ریبدـت و  ِیمک  زا  و  میناوتاـن ، فعض و 
!؟ دشک مهرد  وربا  دـنک و  شرت  يور  نم  اب  هک  يرود  هب  ایآ  يراذـگیماو !؟ هک  هب  ارم  وت  نم ! راگدرورپ  یئوت  و  نافعـضتسم ! راگدرورپ 
نم يارب  [ . 6  ] وت تیفاع  اّما  مرادن . یکاب  دشابن ، نم  رب  بضغ  يور  زا  نم  اب  تراتفر  نیا  رگا  !؟ ياهدرپس وا  هب  ارم  راک  هک  ینمـشد  هب  ای 

مـضه دریگیم و  دوخ  رد  ار  ایالب  بئاصم و  نیا  ماـمت  هک  دراد  شرتسگ  نم  يارب  يردـقب  وت  تیفاـع  . ) تسا رتشیب  زیچ  همه  زا  شتعـسو 
رب وت  بضغ  هک  ادابم  تفریذپ ؛ حالـص  نآ  هب  ترخآ  ایند و  راک  و  دش ، نشور  نادـب  اهیکیرات  هک  وت  يور  رون  هب  مربیم  هانپ  نم  .( دـنکیم

مهدیم ماجنا  تسا  نآ  رد  وت  تیاضر  هک  يراک  ره  نیاربانب  تست ، ِنآ  زا  اضر  ددرگ . لخاد  نم  ناتـسآ  رد  وت  مشخ  ای  و  دوش ، لزان  نم 
ار هچنآ  هعیبر  نارسپ  ود  هبیَش  هبتُع و  نوچ  .« وت هب  رگم  تسین  یتّوق  تردق و  چیه  و  يرییغت ، ینوگرگد و  چیه  و  يوش ؛ یـضار  نم  زا  ات 

ياهشوخ دنتفگ : دندناوخارف و  دوب  ساّدَع  شمان  هک  ار  دوخ  ینارـصن  مالغ  درک و  شبنج  ناشمحر  دندید ، دوب  هدمآ  ربمغیپ  رـس  رب  هک 
لباـقم رد  ارنآ  اـت  تفر  و  دـیچ ، روگنا  زا  ساّدـع  . دروخب نآ  زا  وگب  وا  هب  و  ربـب ، درمنآ  دزن  راذـگب و  قَبط  نآ  رد  نیچب و  روـگنا  نیا  زا 
ساّدَع . دروخ سپس  و  ِهَللا ، ِمِْسب  تفگ : درادرب  ات  دراذگ  نآ  رب  ار  شتسد  ادخ  لوسر  نوچ  داهن . مّلس  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

يا دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ! دـننادیمن رهـش  نیا  لها  ار  نخـس  نیا  ادـخب  مسق  تفگ : درک و  هللا  لوسر  هب  یهاگن 
هللا یّلـص  ادخ  لوسر  . يونیَن لها  زا  متـسه  يدرم  و  متـسه ، ینارـصن  نم  تفگ : !؟ تسیچ تنید  یـشابیم و  رهـش  مادک  لها  زا  وت  ساّدع !
یّلص ادخ  لوسر  !؟ تسیک یّتم  نب  سنوی  ینادیم  هچ  وت  تفگ : !؟ یشابیم یَّتَم  نب  سنوی  حلاص : درم  رهش  زا  ایآ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و 

رـس و تخادـنا ؛ ادـخ  لوسر  يور  رب  ار  دوخ  ساّدـع  ! مربـمغیپ زین  نم  و  دوب ؛ ربـمغیپ  وا  تسا . نم  ردارب  وا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
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تشگرب ساّدع  نوچ  ! درک عیاض  وت  رب  ار  تمالغ  درمنیا  هک  نادب  تفگ : يرگید  هب  هعیبر  نارسپ  زا  یکی  . دیـسوبیم ار  شیاهیاپ  اهتـسد و 
مامت رد  نم ! ياقآ  يا  تفگ : ساّدع  !؟ يدیـسوب ار  درمنیا  ياپ  تسد و  رـس و  ارچ  ساّدع ! يا  وت  رب  ياو  يا  دنتفگ : وا  هب  رفن ، ودـنآ  دزن 

ساّدع يا  وت ! رب  ياو  يا  دنتفگ : . درادن ربخ  نآ  زا  یسک  ربمغیپ  زا  ریغ  هک  داد  ربخ  يزیچ  هب  ارم  درادن ؛ دوجو  درمنیا  زا  رتهب  نیمز  يور 
! تسا رتهب  وا  نید  زا  وت  نید  هک  اریز  دنادرگن ! رب  تنید  زا  ار  وت  شاب  بظاوم 

فئاط زا  هللا  لوسر  تشگزاب  رد  ار  نآرق  تایآ  نج  عامتسا 

يوس هب  دش ؛ دیما  ان  فیقث  ریخ  تدعاسم و  کمک و  زا  هکیلاحرد  هدمآ ، نوریب  فئاط  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپس 
رفن تفه  هک  نایّنج  زا  یتعامج  زامن . ندـناوخ  يارب  تساـخرب  دیـسر . [ . 7  ] ۀلَْخن هب  بش  طسو  رد  ات  دـمآ  دـمآ و  تشگ . راپـسهر  هّکم 

لوسر نوچ  . دنداد دناوخیم  زامن  رد  هک  ادخ  لوسر  نآرق  هب  شوگ  و  دندرکیم ؛ روبع  اجنآ  زا  دندوب ، نمی  نیَبیـصَن  لها  ّنج  زا  دـندوب و 
ناشموق تیاده  داشرا و  يارب  هدرک ، ار  ادخ  تایآ  توعد و  تباجا  هدروآ و  نامیا  دش ، غراف  زامن  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ 

اَّمَلَف َناَءْرُْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  ِّنِْجلا  َنِّم  اًرَفَن  َْکَیلِإ  آَْنفَرَـص  ْذِإ  َو  : درک نایب  ار  نانآ  ۀّصق  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  سپـس  . دندش ناور  تمـس  نادب 
يِدْهَی ِْهیَدَی  َْنَیب  اَمِّل  اًقِّدَصُم  یَسُوم  ِدَْعب  نِم  َلِزنُأ  اًب  ـ َتِک اَنْعِمَس  اَّنِإ  آَنَمْوَق  اُولاَق َیـ َنیِرِذنُّم -  مِهِمْوَق  َیلِإ  اْوَّلَو  َیُِضق  اَّمَلَف  اُوتِـصنَأ  اُولاَق  ُهوُرَـضَح 

روآ دایب  و  [ .» 8 . ] ٍمِیلَأ ٍباَذَع  ْنِّم  مُکْرُِجی  َو  ْمُِکبُونُذ  نِّم  مَُکل  ْرِفْغَی  ِِهب  اُونِماَء  َو  ِهَللا  َیِعاَد  اُوبیِجَأ  آَنَمْوَق  َیـ ٍمیِقَتْـسُّم -  ٍقیِرَط  َیلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ 
، دـنتفای روضح  هللا  لوسر  دزن  اـهنآ  نوچ  . دـننک شوگ  ار  نآرق  اـت  میدومن  فطعنم  وت  يوس  هب  ار  ّنج  ۀـفئاط  زا  یتارفن  اـم  هک  ار  یناـمز 
ات دنتفر  هدرک ، دوخ  موق  يوس  هب  ور  دیـسر ، نایاپ  هب  ادخ  لوسر  زامن  دندینـش و  ار  نآرق  تایآ  نوچ  دـیوش ! تکاس  دـنتفگ : رگیدـمهب 

قیدـصت تسنآ  ربارب  رد  هک  ار  هچنآ  و  هدـش ، لزان  یـسوم  زا  دـعب  هک  ار  یباتک  میدینـش  ام  ًاقیقحت  ام ! موق  يا  دـنتفگ : . دـنناسرتب ار  اهنآ 
دیروآ نامیا  وا  هب  و  دینک . تباجا  ار  ادخب  ةدننک  توعد  نیا  ام ! موق  يا  . دنکیم يربهر  میقتسم  قیرط  يوس  هب  ّقح و  يوس  هب  و  دیامنیم ؛

ُهَّنَأ ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق  : تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  زین  و  !« دروآ دوخ  هانپ  رد  ار  امـش  كاندرد ، باذع  زا  و  درذـگب ؛ ناتناهانگ  زا  ادـخ  ات 
اّسم و اّسح و  زا : تسا  ترابع  هناگتفه  تارفن  نیا  ياـهمان  . تسا هدـمآ  هروس  نیا  رد  هک  ناـنآ  ۀّـصق  رخآ  اـت  [ . 9  ] ِّنِْجلا َنِّم  ٌرَفَن  َعَمَتْـسا 

. مقحالا نینیا و  درالا و  انیا  رصان و  رصاش و 

ادخ تالاسر  غیلبت  يارب  رافک  زا  یضعب  زا  هکم  هب  دورو  تقو  رد  هللا  لوسر  نتساوخ  هانپ 

تفلاـخم و زا  یهجو  نیرتدـیدش  رد  شنادـنواشیوخ  موق و  و  دروآ . هّکم  هب  يور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نآ  زا  سپ 
وا هب  هّکم  لها  زا  یـضعب  هار ، نایم  رد  . دندوب هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  نیفعـضتسم  زا  یمک  رادقم  رگم  دندوب ؛ هتـساخ  اپب  وا  نید  زا  يرود 
نم بناـج  زا  ارنآ  وـت  هّکم ، يارب  مهدـب  وـت  هب  یماـغیپ  نم  رگا  تـفگ : وا  هـب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  درک . دروـخرب 
ارم وت  ایآ  دیوگیم : دّمحم  وگب : وا  هب  قیرَش و  نب  سَنْخأ  دزن  ورب  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ! يرآ تفگ : یناسریم !؟
یَلَع ُریُِجی  َفِیلَْحلا َال  َّنإ  تفگ : خساپ  رد  سنخأ  تفگ . وا  هب  دمآ و  درم  نآ  !؟ منک غیلبت  ار  مراگدرورپ  تلاسر  ات  يریگیم ، دوخ  هانپ  رد 
یّلص ادخ  لوسر  دزن  هب  درم  نآ  . درک ّدر  هناهب  نیا  اب  و  دهدیمن ». هانپ  ار  هدهاعم  نودب  اهر و  صخش  دّهعتم ، دهاعم و  صخـش  . » ِحیِرَّصلا

!؟ هّکم هب  يدرگیمرب  زاب  ایآ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . داد ربخ  خـساپ  نیدـب  ار  يو  و  دـمآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ار مراـگدرورپ  تـالاسر  اـت  یهدـیم  هاـنپ  ارم  اـیآ  دـیوگیم : دّـمحم  وگب : وا  هب  ورْمَع و  نب  لیَهُـس  دزن  ورب  دوـمرف : ترـضح  . يرآ تفگ :
، ّيؤل نب  رماع  ینب  نارسپ  !» ٍْبعَک ِیَنب  یَلَع  ُریُِجت  ٍّيَُؤل َال  ِْنب  ِِرماَع  ِیَنب  َّنإ  وگب : وا  هب  تفگ : لیهس  دمآ . لیهس  شیپ  درم  نآ  سپ  !؟ مناسرب

هللا یّلـص  ادخ  لوسر  . دروآ ار  باوج  و  دـمآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  دزن  هب  درم  نآ  !« دـنهدیمن هانپ  بعک  ینب  نارـسپ  هب 
: وگب يو  هب  ّيدَع و  نب  مِعطُم  دزن  ورب  دومرف : ترضح  ! يرآ تفگ : هّکم !؟ هب  يدرگیمرب  زاب  ایآ  دومرف : درم  نآ  هب  زاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
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. تشگرب درم  نآ  دوش . لخاد  دّمحم  يرآ ، تفگ : معطُم  !؟ مناسرب ار  مراگدرورپ  تالاسر  ات  يریگیم  تهانپ  رد  ارم  ایآ  دیوگیم : دّـمحم 
مارحلا دجـسم  لخاد  حالـس  اب  دندیـشوپ و  گنج  ساـبل  شردارب  نارـسپ  شنارـسپ و  شدوخ و  ّيدـع  نب  معطم  . داد ربخ  ار  ادـخ  لوسر 
يرگید هانپ  لابند  هب  ای  ياـهتفرگ ، هاـنپ  رد  ار  یـسک  تدوخ  اـیآ  « !؟ ـٌع ِباَـتُم ْمَأ  ٌریُِجمَأ  تفگ : داـتفا  ودـب  شمـشچ  لـهجوبأ  نوچ  دـندش .

هللا یّلـص  ادخ  لوسر  لاح  نیا  رد  ! میهدیم هانپ  زین  ام  یهد ، هانپ  وت  هک  ار  سکنآ  تفگ : لهجوبأ  . ماهداد هانپ  مدوخ  نم  تفگ : یتسه »!؟
نوچ دـندش . مارحلا  دجـسم  لخاد  دـندوب ، هبعک  رانک  رد  نیکرـشم  هکیلاحرد  يزور  و  دـندنام . دـندش و  هّکم  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ۀعیبَر نب  ۀـبتُع  »!؟ فانم دـبع  نارـسپ  يا  امـش  ربمغیپ  تسنیا  « !؟ ٍفاَنَم ِدـْبَع  ِیَنب  اَی  ْمُکُِّیبَن  اَذَـه  تفگ : داتفا ، ترـضحنآ  هب  لـهجوبأ  مشچ 

هب هاگنآ  دندینش . ناشدوخ  ای  و  دیسر ، هللا  لوسر  شوگب  ربخ  نیا  !؟ دزیخرب یهاشداپ  ای  يربمغیپ  ام  نایم  زا  هک  يراد  يراکنا  هچ  تفگ :
باوج نیا  شلوسر  تیامح  يارب  زا  هن  و  ادخ ، تیامح  يارب  زا  هن  ادخب ، دنگوس  هعیبر ! نب  ۀبتُع  يا  وت  اّما  : دـنتفگ دـندمآ و  ناشیا  يوس 

ادـخ هب  دـنگوس  ماشه ! نب  لهجوبأ  يا  وت  اّما  !و  یتفگ نینچ  تاینیب  داب  ِتیامح  يارب  و  دروخرب ، تغامد  رب  نکیلو  يداد ! لهجوبأ  هب  ار 
هک ادخ  هب  دـنگوس  شیرق ! تعامج  يا  امـش  اّما  !و  ینکیم هیرگ  رایـسب  يدـنخیم و  مک  هک  درذـگیمن  راگزور  زا  يزارد  یلیخ  ِنامز  هک 

[ . 10 . ] دش دیهاوخ  لخاد  دیراد  ار  شراکنا  هک  هچنآ  رد  يدنسپان  هارکا و  يور  زا  هکنیا  ات  درذگیمن  يزارد  نامز 

دومن ار  دوخ  توعد  تیعطاق  اب  اهنت  کت و  فئاط ، رد  ربمایپ 

: ًالّوا . تسا بیجع  رایسب  میدرک ، رکذ  هک  ار  ياهعقاو  تانایرج  فئاط و  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  رفـس  ۀّیـضق  نیا  يراب !
ترـضحنآ نوخ  و  دنتـشادن ، ناما  هک  دندوب  رازآ  ّتیذا و  دروم  يردـقب  هّکم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـناسریم 

لیلد و  دنکیم . راصنتـسا  شنادنواشیوخ  عفدیارب  فیقث  مدرم  زا  هکیئاج  ات  دندادیم ؛ رازآ  رتشیب  همه  زا  وا  ماوقا  ماحرا و  .و  تشادن یتمیق 
رد ات  دهاوخیم ، هانپ  رفاکزا  اذل  و  یمتح . يّدـج و  رطخ  رد  تسا . رطخ  رد  هانپ  نودـب  دـهاوخیم . هانپ  تعجارم  عقوم  رد  هکنآ  بلطم  نیا 

ناـما رد  ار  وا  دـناوتب  هـک  تـسین  دـنمتردق  ناملـسم  رفنکی  هّـکم  رد  دـیامنب . ادـخ  تـالاسر  غـیلبت  دـیوگب و  ار  شنخــس  دـناوتب  وا  هاـنپ 
هب ار  دنوادخ  ياهتلاسر  تسا  بجاو  وا  رب  هکتسنآ : باوج  دوش ! هتشک  راذگب  دراد ؟ ّتیّمها  هچ  وا  يارب  دیوگب : یسک  رگا  .و  دریگبدوخ

دروم دوشیمن و  لمع  ّتیرومأم  ندومن ، هحماسم  كدنا  یگدنز  تایح و  رد  ای  و  نداد ، نتشکب  ار  دوخ  ندش و  هتشک  اب  و  دناسرب . مدرم 
. تسا لزنم  هب  راب  ندناسر  بلطم ، ةدمع  دریگیم . رارق  ادخ  ةذخاؤم 

مرکا ربمغیپ  میظع  قالخا 

یناتـسهوک و هار  نآ  دوریم ؟ هدایپ  فئاط  ات  ار  هّکم  ناـیم  هنوگچ  [ 11  ] یگلاس هاجنپ  ّنس  رد  نابرهم  فوؤر و  میحر و  ربماـیپ  نیا  ًاـیناث :
هب طقف  تساهنت . کت و  تسا ، اـهنت  هار  نیا  رد  ناـمز . نآ  هب  دـسر  هچ  اـت  دوشیم ؛ بوسحم  تخـس  ياـههار  زا  هزورما  هک  روبعلا  بعص 

اهنیا تسا . گرم  رطخ  اب  هجاوم  هظحل  ره  رد  هک  یتکرح  دوریم . ناکرـشم  غیلبت  و  تلاسر ، ِءادا  ّتیرومأم و  ماجنا  قشع  هب  و  ادخ ، قشع 
ار وا  دنتفایم ، هار  هناوید  بقع  هک  یمدرم  دننام  دندروآ و  رد  لاجنج  وه و  ادص و  رـس و  همهنآ  ًاثلاث : !؟ دهدیم ماجنا  یتّیعطاق  مادـک  اب  ار 
ار شّرس  هوالع  دنداد . وا  هب  ار  اوران  ياهخـساپ  نآ  مه  فارـشا  اسؤر و  نآ  دنزادنایم . یغاب  رد  ات  دننزیم  دایرف  هحیـص و  دننکیم ، بیقعت 
اب دنیـشنیم ، نآ  ۀیاس  رد  روگنا و  تخرد  ریز  رد  نوچ  ًاعبار : . دـندروآ شرـس  رب  ار  الب  نیا  هدرک ، داجیا  ار  وهایه  نیا  و  دـندومنن ، نامتک 

هـضرع دـنکیم  تیاکح  راگدرورپ  روضح  رد  وا  عشاخت  عضاوت و  ینتورف و  ملاع  کی  زا  و  هتـساخرب ، ّتیدوبع  ّقاح  زا  هک  تـالمج  نیا 
يازج هب  و  یـشاب ؛ هدرک  بضغ  نم  رب  اداـبم  هک  تسنآ  زا  کـنیا  نم  ینارگن  نم ! راـگدرورپ  يا  نـم ! ّبر  يا  نـم ! يادـخ  يا  : درادـیم

میب طقف  ادنوادخ  يدرک ! ءاهفـس  لاّهج و  ةرخـسم  هچیزاب و  و  يدرپس ؛ نمـشد  ماکب  ارم  نم ، ّتیرومأم  ماجنا  رد  يدنُک  رد  ای  نم  لامعا 
. مرادن كاب  چیه  نم  یتسه ، یضار  نم  زا  وت  منادب  رگا  اّما  . دشاب نآ  ۀجیتن  ثداوح  عیاقو و  نیا  و  یشاب ؛ هدومن  مشخ  نم  رب  هکتـسنآ  زا 
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هار و یئوت . نم  دوصقم  دـصقم و  اریز  يوش . یـضار  نم  زا  ات  میاسب ، تناتـسآ  هب  تجاح  زاـین و  يور  و  منک ، هیرگ  تهگرد  هب  ردـقنآ 
و هتفرگ ، غورف  نیمز  اهنامـسآ و  و  هدـش ، هتـسکش  مهرد  تاملظ  وت ، يامیـس  رون  هب  هکیراگدرورپ  يا  . تست ياـضر  لیـصحت  نم  شور 
و یشاب ! یضار  نم  زا  ات  مراد  هناریقف  هنادیبع و  هنازجاع و  تساوخرد  وت  زا  تسا ! هتفای  ماجنارس  نطاب ، رهاظ و  ترخآ ، ایند و  روما  مامت 

لوسر رفس  ةرابرد  ماّیالا  میدق  زا  ریقح  ! وت ۀطساوب  رگم  تسین  ملاع  رد  ياهّوق  لوح و  چیه  يرآ  يریگن ! رد  ریـصقت  روصق و  مرج  هب  ارم 
رد شدوخ ، رهش  رد  دهاوخیم  کنیا  و  هتـشگرب ، ّتیفیک  نیا  اب  هتفر و  زور  بش و  فوخم ، ياهناتـسهوک  رد  هدایپ  اهنت ، هک  فئاط  هب  هللا 

و دـشاب ، هدادـن  ماجنا  ار  لالجلاوذ  ترـضح  ّتیرومأم  و  دنـشکب ، ار  وا  هک  دراد  فوخ  دـسرتیم ، دوش  دراو  هّکم  شهاگداز  رد  شنطو ،
و ماهدرکیم ؛ رکف  دایز  تسا ؛ هدیـشک  لوط  اهتّدـم  دـیاش  هک  ترـضح  روضح  ندـمآ  هّکمب و  درمنآ  رورم  روبع و  راب  هس  رد  قیرطنیدـب 
رد ترـضحنآ  بئاصم  و  روث ، راغ  رد  ندش  ناهنپ  و  هنیدـمب ، ترجه  زا  دـیاش  هک  تسا  دوهـشم  روما  نیا  رد  هللا  لوسر  تمظع  يردـقب 

نیا اب  هک  يربمایپ  نیا  يرآ ! . دادـیم رارق  ریثأت  دروم  ارم  رتشیب  تسا ، خـسرف  دون  بیرق  هک  هنیدـم ، ات  هار  ناـیم  رد  جورخ و  ودـب  رد  هّکم 
ار یتـّیفرظ  هنوگنیا  و  دـنکیم ، ار  یلّمحت  نینچ  [ 12  ] اْوَغْطَت َو َال  َکَعَم  َباَت  نَم  َو  َتِْرمُأ  آَـمَک  ْمِقَتْـساَف  نآرق : ۀـعطاق  ۀـیآ  رثا  رب  ّتیعطاـق 
، فئاط رد  وا  فّقوت  تّدـم  بایإ و  باهذ و  زا  رفـس ، نیا  يازارد  مامت  رد  ًاسماخ : . تسا نّییبّنلا  متاخ  ناربمایپ و  ناـبنج  هلـسلسرس  دراد ،
رد یبوخب  ار  نانآ  لمع  و  هتفگن ؛ اهمتش  ّبس و  اههحیص و  اهتناها و  ربارب  رد  نشخ  تشرد و  نخس  کی  هدزن ، رس  وا  زا  اوران  ۀملک  کی 
وا شیپ  رد  ار  روگنا  نوچ  و  هتـسشن ، كاـخ  يور  رب  روـگنا  تخرد  ریز  رد  . دـنکیم روـبع  لّـمحت  ملح و  ربـص و  اـب  هدوـمن ، مضه  دوـخ 

کی لد  هاتوک ، تصرف  نیا  رد  و  دیوگیم . هَللا  ِمِْسب  و  دیامنیمن . ّدر  ار  اهنآ  کچوک  ناسحا  نیا  یّتح  دنکیمن . ّربکت  دروخیم . دـنراذگیم 
رد دیآیم ، مارحلا  دجـسم  رد  دسریم و  هّکم  هب  نوچ  ! میظع ۀمیـش  نیا  هب  ابحرم  میرک ، قلُخ  نیا  زا  هب  هب  ددنویپیم . ادخب  ار  یحیـسم  ناوج 

نیا و  تسا ؛ هدوب  سفن  رورغ  ّتیمح و  يارب  هدوبن ، ادخ  يارب  تنخـس  هک : دهدیم  ار  هبتع  خساپ  ًالّوا  لهجوبأ ، فافختـسا  تناها و  ربارب 
یهاتوک تّدم  هب  ایند  نیا  رد  هک  درذـگیمن  شیب  یحابـص  دـنچ  هک : دـهدیم  ربخ  لهجوبأ  هب  هنازجعم  هناعطاق و  دراد  ًایناث  . درادـن شزرا 
يرگنیم فافختـسا  رظن  هب  اهنآ  هب  هک  نیفعـضتسم  نینمؤم و  نیمه  و  دنـشکیم . ارت  نیملـسم  دـعب  لاس  جـنپ  ردـب ، ةوزغ  رد  اـّما  ینادـنخ .

، فوقو تمایق و  ملاع  و  گرم ، تارکس  خزرب و  ملاع  رد  تست  ۀیرگ  عورش  ِلّوا  هاگنآ  دنکیم . ادج  ار  ترس  دوعسم  نب  هللادبع  نوچمه 
يا ! درک یهاوـخ  هیرگ  ینـالوط  زارد و  ياـهنارود  مـیحج . خزود و  و  بـتک ، ریاـطت  ضرع و  و  طارـص ، نازیم و  و  باـتک ، باـسح و  و 

ۀکلم لیصحت  سفن و  تیبرت  رثا  رد  تست ! تیانج  تنایخ و  رثا  رد  تست ! زواجت  ّتین و  ِءوس  نیا  رثا  رد  يدبا  ياهنتـسیرگ  نآ  لهجوبأ !
يا ًاثلاث  ! یهد رارق  هاتوک  ةزور  دنچ  ياههدنخ  نیا  دمآیپ  ار  زارد  ياهنتـسیرگ  نآ  تدوخ ، رایتخا  هدارا و  هب  درادن  شزرا  تست ! تواقش 

یمالـسا رد  ًاهرک  وا  ًاعوط  امـش  یگمه  و  دش . دهاوخ  حتف  هّکم  هک  دـینادب  ًاقیقحت  ! نم نادـنواشیوخ  يا  و  ناگرزب ، يا  شیرق ! تعامج 
هللا لوسر  تازجعم  هعطاق و  ياهربخ  شاهمه  اـهنیا  ! دومن دـیهاوخ  قیدـصت  ارم  تّوبن  و  دـش . دـیهاوخ  لـخاد  دـیدومنیم ، ارنآ  راـکنا  هک 

. تسا نآرق  ياهتّیعطاق  نیع  وا  بیغ  هب  تارابخإ  اهتّیعطاق و  تسا . هدش  نیجع  نآرق  اب  وا  و  نیجع ، وا  اب  نآرق  ّهنأک  تسا .

بیغ هب  رابخإ  رد  نآرق  ۀعطاق  تایآ 

. َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس  ٌرِـصَتنُّم -  ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ  : دنکیم بلطم  هب  مکح  یعطاق  وحن  هب  هنوگچ  هک  دیرگنب  زین  ار  لیذ  تایآ 
هدومن تشپ  هداهن ، تمیزه  هب  يور  اهنآ  ۀـمه  يدوزهب  دوب ؛ میهاوخ  رّفظم  زوریپ و  یگمه  اـم  دـنیوگیم : نیکرـشم  راّـفک و  هکلب  [ .» 13]
باذع  ) کیدزن باذـع  زا  اهنآ  هب  ام  هنیآ  ره  و  [ .» 14 . ] َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکْالا  ِباَذَْعلا  َنُود  یَنْدْالا  ِباَذَْعلا  َنِّم  مُهَّنَقیُِذَنل  َو  .« دـننکیم رارف 

گنج و زا  ایند  رد  باذع  کیدزن ، باذع  زا  دارم  اجنیا  رد  .« دننک هبوت  دندرگ و  زاب  هکنآ  دیما  هب  رتگرزب ، باذع  زا  لبق  میناشچیم  ایند )
رگا ینعم . نیا  يارب  تسا  هنیرق  دـندرگ ) زاـب  هکنآ  دـیما  هب   ) َنوـُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اریز  خزود ؛ باذـع  لـباقم  رد  تسا ، تراـسا  وـلتق  حرج و 

ْتَقَبَـس ْدََقل  َو  . دوبن نایم  رد  هانگ  زا  تعجارم  دیما  دوب و  هرـسکی  راک  رگید  دوب ، گرم  مد  ای  یخزرب و  ياهباذع  زا  یکی  کیدزن  باذـع 
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[15 . ] َنوُرِْصُبی َفْوَسَف  ْمُهْرِْصبَأ  َو  ٍنیِح -  یَّتَح  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  َنُوِبل -  ـ َْغلا ُمَُهل  اَنَدنُج  َّنِإَو  َنوُروُصنَْملا -  ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  َنِیلَـسْرُْملا -  اَنِداَبِِعل  اَُنتَِملَک 
رّفظم و هّتبلا  ناشیا  هک  تسا  هتـشذگ  شیپ  زا  دـنناربمیپ ، هک  ام  ناگدـنب  ةرابرد  ام  ۀـّیمتح  راـتفگ  هدارا و  رما و  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  و  .»
ار اهنآ  و  نادرگب . يور  نیکرشم  نیا  زا  تسا ) هدیسرن  نامز  نآ  هک  یتقو  ات   ) کنیا نیاربانب ، دنوشیم . بلاغ  ام  رگشل  ًاقیقحت  و  دنزوریپ ؛

ًاّقح و  [ .» 16 . ] َنوُمَْلعَیَال ْمُهَرَثْکَأ  َّنِک  ـ َلَو َِکل  َذ  َنُود  ًاباَذَع  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإ  َو  !(.« دیآیم ناشرـسرب  هچ   ) دننیبیم مه  اهنآ  يدوز  هب  هک  نیبب ،
ُهُمِسَنَس و َنِیلَّوْالا -  ُریِط  ـ َسَأ َلاَق  اَُنت  ـ َیاَء ِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإ  .« دننادیمن اهنآ  رثکا  نکیلو  تمایق ؛ زا  رتدوز  تسا  یباذع  دننکیم ، متـس  هکنانآ  يارب 
هک  ) میهنیم غاد  وا  ینیب  رب  يدوز  هب  ام  تسا . ناینیـشیپ  ياههتـشون  اهنیا  تفگ : دـش ، هدـناوخ  وا  رب  ام  تایآ  نوچ  [ .» 17 . ] ِموُطْرُْخلا یَلَع 

نوچ و  دوب . ادـخ  لوسر  ناـفلاخم  ناکرـشم و  زا  هک  دـش  لزاـن  هّکم  رد  هریغُم  نب  دـیلَو  هب  عجار  تاـیآ  نیا  (.« تسا مولعم  هشیمه  شرثأ 
: دیوگیم ّتیعطاق  هب  دنوادخ  تسا . ناگتـشذگ  بلاطم  اههناسفا و  نامه  تسین ؛ ياهزات  بلطم  تفگ : دش ، هدـناوخ  وا  يارب  نآرق  تایآ 

مّود لاس  رد  و  دش ، عقاو  هنیدـم  رد  هک  ردـب  گنج  رد  درم  نیا  . دورن نیب  زا  هک  میراذـگیم  یغاد  شغامد  يور  رب  ینعی  شموطرخ  رب  ام 
[18 . ] دوب یقاب  شرثا  شرمع  رخآ  ات  هک  دروخ  شاینیب  يور  رب  نیملسم  زا  يریشمش  و  دمآ ، ربمغیپ  گنج  هب  نیکرشم  اب  دوب ، ترجه  زا 

نب دیلو  تسا . هدیـشک  لوط  لاس  هدزناپ  هدراهچ ، ردـب ، ةوزغ  ات  تسا و  هدـش  لزان  تثعب  ِودـب  رد  هک  تسا  مَلَْقلا  َو  ةروس ن  رد  هیآ  نیا  .
دوعـسم نب  ةورُع  هریغم و  نـب  دـیلو   ) درم ود  نـیا  زا  یکی  رب  نآرق  ارچ  دـنتفگیم : نیکرـشم  هـک  تـسا  یمیظع  درم  ود  نآ  زا  یکی  هریغُم 

تثعب لئاوا  رد  مهنآ  هک  ّرثّدملا  ةروس  رد  شفصو  هک  تسا  یسک  نامه  وا  ؟ دماین دورف  دوب ، فئاط  رد  یمّود  هّکم و  رد  یلّوا  هک  ّیفقث )
هـس تفگ : دومرف ، تئارق  ار  تایآ  ترـضحنآ  و  دندرب ، وا  دزن  ار  ادخ  لوسر  نوچ  هک  تسا . هدـمآ  تسا ، هدـش  لزان  هّکم  رد  هللا  لوسر 

یئوداج رحـس و  رگم  تسین  نآرق  [ .» 19 . ] َُرثُْؤی ٌرْحِـس  ـَّالِإ  اَذ  ْنِإ َهـ تفگ : زور  هس  زا  سپ  میوگب . ار  خـساپ  اـت  دـیهد ، تلهم  نم  هب  زور 
نِم َنوُغَْتبَی  ِضْرْالا  ِیف  َنُوبِرْـضَی  َنوُرَخاَء  َو  یَـضْرَّم  مُکنِم  ُنوُکَیَـس  نَأ  َِملَع  (.« تسا سوفن  رد  ّيوق  رثا  زئاح  هک   ) هدش باختنا  هدیزگرب و 

بلط يارب  يرگید  هورگ  و  دـنوشیم ؛ ضیرم  امـش  زا  یهورگ  هک : دـنادیم  دـنوادخ  [ .» 20 . ] ِهَللا ِلـِیبَس  ِیف  َنوـُِلت  ـ َُقی َنوُرَخاَء  َو  ِهَللا  ِلْـضَف 
ۀّکم رد  تثعب  ودـب  رد  زین  هیآ  نیا  .« دـنیامنیم رازراک  هتـساخرب  داهج  هب  ادـخ  هار  رد  یمّوس  هورگ  و  دـننکیم . رفـس  ادـخ  لـضف  زا  يزور 

تاوزغ اهگنج و  دشن . عقاو  یگنج  هّکم ، رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  فّقوت  لاس  هدزیـس  تّدـم  رد  و  دـش . لزان  همّرکم 
زا سپ  نیملـسم  رازراک  زا  و  دـهدیم ؟ بیغ  زا  ربخ  ماـمت  یتّیعطاـق  اـب  هنوگچ  تروصنیا  رد  . تسا هدوب  هنیدـم  رد  همه  ترجه و  زا  سپ 
ربخ نیا  ًالّوا  دندوب . فعض  تیاهن  رد  نینمؤم  و  تشادن ؛ يروای  ادخ  لوسر  تثعب ، يادتبا  رد  هّکم و  رد  ؟ درادیم رب  هدرپ  يدامتم  نایلاس 

دـسر و رد  يو  لجا  ای  و  دنـشکب ، ار  ربمغیپ  نیملـسم ، ِنتفای  تّوق  زا  شیپ  دوب  نکمم  ًایناث  و  دـش . رداـص  نآرق  زا  ياـهنیمز  چـیه  نودـب 
ٌباَذَع ْمَُهل  . دـهدیم ترجه  زا  سپ  نیملـسم  داهج  دوخ و  تایح  زا  ربخ  راوتـسا  هوک  نوچمه  یتّیعطاق  هب  اّما  ددرگن . لئان  داهج  هب  زگره 
باذع هنیآ  ره  و  ایند ؛ یناگدنز  رد  یباذـع  تساهنآ  يارب  زا  [ .» 21 . ] ٍقاَو نِم  ِهَللاَنِّم  مَُهل  اَم  َو  ُّقَشَأ  ِةَرِخ  ُباَذََـعل ا ْال  َو  اَْینُّدـلا  ِةو  ـ َیَْحلا ِیف 

؛ تسا یّکم  زین  هیآ  نیا  !« دـنرادن ینابهگن  ظفاح و  دـسر ، ناشیا  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  ياهدراو  دـنزگ و  زا  اهنآ  و  تسا . رتتخـس  ترخآ 
مخز و لتق و  گنج و  هک : دهدیم  دیعو  هیآ  نیدب  ار  دوخ  لوسر  نیئزهتسُم  دنوادخ  و  تسا . هّیّکم  روُس  زا  هک  تسا  دعر  ةروس  رد  اریز 
هک دــنوادخ  نآ  اـیآ  [ .» 22 . ] ِضْرْـالا َءآَـفَلُخ  ْمُُـکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِـشْکَی  َو  ُهاَـعَد  اَذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبـیُِجی  نَّمَأ  . دوـشیم ناـشریگنماد  تـبکن 

نیمز يور  رد  هفیلخ  ار  امش  و  درادیم ، رب  اهنآ  زا  ار  الب  دنزگ و  و  دیامرفیم ، تباجا  دنناوخب  ار  وا  هکیلاح  رد  ار  ناگدنامرد  ناگراچیب و 
زا مهنآ  و  تسا ، لمن  ةروس  رد  هک  هکرابم  ۀمیرک  نیا  »!؟) دیهدیم رارق  وا  کیرش  امش  هک  يزیچ  نآ  ای  تسا  شتسرپ  راوازـس   ) دنادرگیم
َءآَج ُْلق  َو  . دـهدیم هّکم  لها  رازآ  ّتلذ و  زا  صالختـسا  تموکح و  هب  ةدـعو  ار  ناناملـسم  تسا ، هدـش  لزان  هّکم  رد  هک  تسیئاـههروس 

یندـش دوبان  لطاب  ًاّقح  هک  دـش . دوباـن  وحم و  لـطاب  و  دـمآ ، ّقح  ربماـیپ : يا  وگب  و  [ .» 23 . ] اًقوُهَز َناَـک  َلِـط  ـ َْبلا َّنِإ  ُلِـط  ـ َْبلا َقَهَز  َو  ُّقَْحلا 
ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل ـِت  َِحل ـ َّصلا اُولِمَع  َو  ْمُکنِم  اُونَماَء  َنیِذَّلا  ُهَللا  َدَعَو  . تسا هّیّکم  روُس  زا  مهنآ  و  دشابیم ؛ ءارـسإ  ةروس  رد  هفیرـش  ۀیآ  نیا  !« تسا

هدعو دنوادخ  [ .» 24 . ] اًْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  نِّم  مُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرْالاِیف 
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يور رد  هفیلخ  ناهج و  يامرفنامرف  ار  اهنآ  هک  دـنهدیم ، ماـجنا  هحلاـص  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  ار  یناـسک  نآ  تسا  هداد 
ناـشیا يارب  شدوخ  هک  ار  ینید  دـنوادخ  و  دوـب . هدـینادرگ  هفیلخ  هدوـمن و  اـمرفنامرف  ار  اـهنآ  زا  ناینیـشیپ  هک  روطناـمه  دـیامنب ؛ نیمز 
دنوادخ هکنآ  رد  تسا  حیرص  هیآ  نیا  .« دهد ّتینما  ینمیا و  ار  نانآ  تشهد ، سرت و  زا  سپ  و  دنک . راوتسا  تباث و  اهنآ  يارب  ددنـسپیم ،

، هدـلَک ِلباب و  لها  نایمور و  نایـشنماخه و  نایناساس و  نوچمه  یتلود  هک  دـنکیم  تیانع  نیمز  يور  رد  یتردـق  تموکح و  نینمؤم ، هب 
ۀّقح تلود  هللاءاـشنإ  و  دـش . ریظنیب  اـیند  رد  نیملـسم  رادـتقا  تموکح و  تفرگ و  ماـجنا  هدـعو  نیا  دنـشاب . هتـشاد  رتـمهم  رتـالاب و  هکلب 

َُهلوُسَر و َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  . میـشابیم شراـظتنا  رد  اـم  و  تسا ؛ شیپ  رد  تسا  رتکاـپ  رتیلاـع و  هک  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  مئاـق  ترـضح 
داتـسرف ّقح  نید  یئامنهار و  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  هکنآ  تسوا  [ .» 25 . ] َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل و  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يَدُْهلِاب 

.« دنراد دنسپان  نیکرشم  هچرگا  و  دهد ؛ هبلغ  نایدا  مامت  رب  ار  وا  ات 

یقرواپ

. ةرقبلا ةروس 2 : زا  ۀیآ 285 ، ردص  [ 1]
ص 143 و 144. ج 3 ، اضر ، دیشر  دّمحم  دّیسفیلأت  و  هدبع ، دّمحمخیش  ِءاشنا  رانملا » ریسفت  [ » 2]

ص 23 و 24 مالک ، رهاوجیلعۀمجرت  نادیزیجرجفیلأت ، مالسانّدمتخیرات » [ » 3]
. فانم دبعنبمشاهنببلّطملادبعنبهللادبعنب  دّمحم  تسامّلس : وهلآ  وهیلعهللایّلصهللالوسریالعا  ّدج  فانَم  دبع  [ 4]

، دناهتـشون دـشابیمیماجلاوحاۀمجرت  وحرـشةرابردهکناشیاباتک  ربـظیرقتناونعهبتمکح  رغـصأیلعیاقآیاربهکیاهمان  ردـینیوزق  دّـمحمیاقآ  [ 5]
ردهماننیا تساهظحالمنایاشهک . دناهدروآمالّسلاهیلعبلاطوبأترضحنامیا  ردهنقتمّۀلدا  دهاوش و  رد  و  وایرگیّنس ، ردیماجبّـصعت  رد  اریبلاطم 
ردـبهلوبأ هکتــساهماننیاۀلمج : زا  تساهدـشهدروآ . ۀحفــص 7 0 4  اـت  ۀحفــص 395  زا  تـمکح ، رغــصأیلعفیلأت  یماـج » » باـتک رخآ 

رد ربتاــساجن  وتافاثکهــشیمه  و  دوبلوسرترــضحناگدننک . رازآ  ونیئزهتــسمنیرتگرزب  زا  لوسرترــضحتثعب ، زا  دــعب  دوــخ  رمعتّدــممامت 
! دــینکن رواــب  ار  وانخـــس  هــک : دزیم  داــیرفبهلوبأ  دومنیمتوعدمالـــساهبترضحنآهک ، ارهلیبــق  ایـــصخش  ره  و  دنکفایمترـــضحنآۀناخ .

وتوادـع رد  زینفورعمنایفـسوبأ  رهاوخ  بْرَحتنبلیمج ، ّمُا  بهلوبأـنز : و  تساهناویدـیو . ماـهدرکگرزب ! ار  واـنم  و  تساـنمةدازرداربناوجنیا ،
رد دنوادختبسانمنیمهب  و  داهنیملوسرترضحهار . رس  رب  دروآیم و  راخیاههتوبهشیمه  و  دوبن . دوخنوعلم  رهوش  زا  رتمک  زینلوسرترضح  ِءاذیا 

ادــخلوسر و  درکتیاـمح ؛ ادــخلوسر  زاـیوقمامت  اـبلاس   42 بلاطوبأترــضح میتفگهکناـنچیلو : تساهدـناوخ . ِبَـطَْحلا  َۀـَلاَّمَح  ار  واـنآرق 
ـ . ٍِبلاَطُوبَأیِّمَع َتاَمیَّتَحیِّنَع  ًۀَـعاَک  ٌْشیَُرق  َْتلاَز  اَم  هدومرف : زین  و  ٍِبلاَطُوبَأ . َتاَمیَّتَح  ُهُهَرْکَأ  اًْئیَـش  ٌْشیَُرق  یِّنِم  َْتلاَن  اَم  دومرفبلاطوبأةرابرد :

. ۀـَـعاَک شعمج : تساهدــنوشلد ؛ دــب  و  يزیچ ، زاةدنــسرت  عئاــک  لوـقأ : هیلعهللاۀــمحرینیوزق _ . دـّـمحمیاقآمالک  زاتجاحعــضومیهتنا 
( برالایهتنم )

َو َءَالَْبلا  َو  َۀَّلِْعلا  ُْهنَع  َعَفَد  اًنالُف : ُهَللا  ًۀَِـیفاع ، َو  ًءآـفِع  َو  ًةاَـفاعُمیَفاع  مشخ . وبـضغلباقم  رد  تسایرظنـشوخ ، وتیاـضرینعمهب  اـجنیا  ردـتیفاع  [ 6]
رب رد  ارثداوح  وتالکـشمنیاعیمج  هکتـسا  دـنیاشوخنمیاربیردقب  يرگنتّبحم ، اـضر و  رظن  اـب  ارم  ویرادربنم  زا  ار  دوخبـضغ  رگاـینعی  َءوُّسلا .

. تسانملابقتسا دروم  نم ، زابشوغآ  ابثداوح  وبئاصممامت  تسینیاهلکشمچیهنآ . دوجو  اب  و  دنکیم ؛ ّلح  دریگیم و 
تسایعضوممان [ 7]

فاقحالا ةروس 46 : زا  ات 31 ، تایآ 29  [ 8]
.« دندادشوگ ّنج  زایتعامجهکتساهدشیحونمب  وگب : : » ّنجلا ةروس 72 : زا  ۀیآ 1 ، [ 9]

ات ص 83. ص 79  ج 2 ، هرهاقتماقتساۀعبطمعبط ، كولملا » وممُالاخیرات  [ » 10]
ّنـس اذهلف  تساتثعب ؛ زامهدلاس  رد  واتلحر  و  هدوببلاطوبأترـضحتلحر ، زا  دـعبفئاطهب  رفـس  و  تساهدوبیگلاسلهچ ، ردترـضحتثعبنوچ  [ 11]
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. تساهدوبلاسهاجنپفئاطهب رفس  رد  ادخلوسرکرابم 
ةروس 42: زا  ۀیآمّود 15 ، اْوَغْطَت . َو َال  َکَعَم  َباَتنَم  َو  َتِْرمُأ  آَمَک  ْمِقَتْساَف  دوه : ةروس 11 : زا  ۀیآلّوا 112 ، تساهدش : دراوهیآ  ود  رد  [ 12]

. َتِْرمُأ آَمَک  ْمِقَتّسا  َو  ُعْداَف  َِکل  َِذلَف  يروّشلا :
رمقلا ةروس 54 : زا  ۀیآ 44 و 45 ، [ 13]

. ةدجّسلا ةروس 32 : زا  ۀیآ 21 ، [ 14]
تاّفآّصلا ةروس 37 : زا  ات 175 ، تایآ 171  [ 15]

روّطلا ةروس 52 : زا  ۀیآ 47 ، [ 16]
ملقلا ةروس 68 : زا  ۀیآ 15 و 16 ، [ 17]

« نازیملا  » و ةداعّـسلانایب » «، » فاّشک «، » یفاص : » ریـسافت ردـبگنج ، رد  واتکرـش  ویموزخمةریغمنب  دیلوندشهتـشکةرابرد  ارتایآنیا  دورو  [ 18]
واهکتساهدرک رکذ  ص 48  رصمۀّیرینملّواعبط ، ج 2 ، خیراّتلایفلماکلا »  » ردیرزج ریثانبا  اّما  هدروآلیقناونعب . نایبلاعمجم »  » و دناهدرک ؛ رکذ 

ردـیقهیب و  ص 273 ؛ هریـس »  » ردقحــسإنبا و  و 278 ؛ ص 277  رـصمعبط ، هریــس »  » ردـماشهنبا زین  و  تساـهدرمترجه . زا  دـعبهام  دـنچ 
. درادترجه زالبق  واگرم  ربتلالدهک  دناهدرک  رکذ  اریتیاور  ص 85 و 86  ج 2 ، ةّوبّنلالئالد » »

. ّرثّدملا ةروس 74 : زا  ۀیآلیذ 24 ، [ 19]
. لّمّزملا ةروس 73 : زا  ، 2 0 ۀیآ زایتمسق  [ 20]

. دعّرلا ةروس 13 : زا  ۀیآ 34 ، [ 21]
. لمّنلا ةروس 27 : زا  ۀیآ 62 ، ردص  [ 22]

. ءآرسءالا ةروس 17 : زا  ۀیآ 81 ، [ 23]
. رّونلا ةروس 24 : زا  ۀیآ 55 ، ردص  [ 24]

. ّفّصلا ةروس 61 : زا  ۀیآ 9 ، و  ۀبّوتلا ؛ ةروس 9 : زا  ۀیآ 33 ، [ 25]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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