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انعم ملاع  هب  يا  هچیرد  هزور 

باتک تاصخشم 

 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، هسانشرس : 

.نازیملا یگنهرف  هورگ  راتساریو  هدازرهاط ؛ رغصا  انعم / ملاع  هب  يا  هچیرد  هزور  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

نازیملا � 1393. بل  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.م 17×12س  .ص ؛  76 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 9789649638904  15000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا هدش  رشتنم  لاس 1384  رد  ینعم ''  ملاع  هب  يا  هچیرد  هزور  ناونع ''  اب  رضاح  باتک  یلبق  تساریو  تشاددای : 

.مهدراهچ پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  76 ؛   [ - 75 .ص [  همانباتک :  تشاددای : 

.ینعم ملاع  هب  يا  هچیرد  هزور  رگید :  ناونع 

( مالسا  ) هزور عوضوم : 

ناضمر عوضوم : 

BP188/ط18ر9 1393 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/354 ییوید :  يدنب  هدر 

3456282 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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انعم َملاع  هب  يا  هچیرد  هزور ؛

هدازرهاط رغصا 

1387
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بلاطم تسرهف 

.همدقم 7

..ناطیش 12 ندشزاب  نتسب و  ینعم 

.هزور 16 زا  ام  راظتنا 

.دوش 17 یم  ادخ  هیبش  راد  هزور 

.هزور 19 تاکرب 

21 یگدنب .؟ ای  یگنسرگ  هزور ،

..يوقت 22 تیوقت 

25 ادخ ! سّدقم  ِییاریذپ  یگنسرگ ؛

...تمکح 27 هنیزخ  هزور ؛

...تدابع 30 هچیرد  هزور ؛

4 ص :
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...تدابع 30 هچیرد  هزور ؛

..مهَو 31 زا  يدازآ 

..مهَو 34 زا  تاجن  لماع  هزور ؛

...تردق 38 ِرثکادح  اذغ ، ِلقادح 

.رحس 46 ياعد  هاگیاج 
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همدقم

یلاعت همساب 

عون تهج  هب  ثحب  نیا  .تسا  ملعم  تیبرت  نایوجـشناد  عمج  رد  هدازرهاط  داتـسا  ینارنخـس  انعم » َملاـع  هب  يا  هچیرد  هزور ؛  » ثحب
دییامرف یم  هظحالم  هک  یتروص  هب  ات  میدـش  نآ  رب  اذـل  و  تفرگ ، رارق  دایز  لابقتـسا  دروم  دراد  ناضمر  هام  هزور و  هب  هک  یهاگن 

.میهد رارق  اه  ثحب  عون  نیا  هب  ِنادنمقالع  رایتخا  رد  ار  نآ 

.دنک یم  ءافیا  ناسنا  یبلق  ینطاب و  داعبا  رد  هزور  هک  یشقن  اب  هطبار  رد  تسا  هزور  هب  ندرک  هجوت  رد  ثحب  نیا  تیصوصخ 

ِینطاب ياه  هیال  هب  ار  وا  دنک ، یم  هدارا  شا  يراد  هزور  رد  هک  یبان  ِّتین  کمک  هب  دریگب و  ار  راد  هزور  تسد  دراد  یعس  نارنخس 
.دهد رارق  وا  لباقم  دنک ، یط  دناوت  یم  راد  هزور  ِناسنا  هک  ار  یسانشدوخ  فیرظ  ياه  هار  دهد و  ریس  شبلق  ناور و  حور و 

یعس اذل  دروآ و  دهاوخ  هارمه  هب  هرمث  وت  يارب  هزور  یشاب ، هتشاد  دنلب  مزع  يراد  هزور  رد  هک  يا  هزادنا  هب  ناسنا ! يا  دیوگ : یم 
نآ دراد 

7 ص :
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.دوش رکذتم  وا  هب  دنک ، هدارا  دناوت  یم  راد  هزور  ناسنا  هک  ار  يدنلب  ياه  مزع  زا  عون 

، ثحب دروم  تایاور  هعلاطم  اب  اذـل  ددرگ ، یم  يراد  هزور  رد  هدارا  تیوقت  بجوم  هزور  دروم  رد  افرع  نانخـس  تایاور و  هب  هجوت 
.دبایب دناوت  یم  ار  شا  هدشمگ  ياه  هار  دوخ  يراد  هزور  اب  دنک  یم  ساسحا  ناسنا 

اب يرتشیب  روش  فعش و  اب  نازیزع  ات  دوش  رورم  ثحب  نیا  راب  کی  ناضمر  هام  زا  لبق  لاس  ره  دوش  یعـس  هک  تسا  نیا  ام  داهنـشیپ 
.دنریگب سنُا  دنیایب و  رانک  دوخ  هزور 

نازیملا یگنهرف  هورگ 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

« ِهللا ِءاِیلْوَا  َدیِع  ای  کیلع  مالسلَا  »

.تراهط رون و  هام  يا  ادخ ، ناتسود  دیع  يا  ناضمر ، يا  وت  رب  مالس 

ندروخ هب  هدرک  تداع  ِسفن  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  ادـخ ، صاخ  ینامهیم  هاـم  ینعی  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  ندیـسر  ارف  اـب 
: مییوگب

نیز

ُرب زاب  كدنا  كدنا  اهاذغ 

نیک

رُح توق  ین  دَُوب  رخ  ياذغ 

لصا ياذغات 

يوش لباق  ار 

ياه همقل 

يوش لکآ  ار  رون 

بارشزاو ماعطزادنبورف  بل 

باتش نک  ینامسآ  ناوخ  يوس 

رهب

ورگ ینامقل  تشگ  همقل 

، تسا نامقل  تقو 

ورب همقل  يا 

هک تسا  تلاح  نیا  رد  و  دـننک ، یم  لـفاغ  وا  زا  ار  اـم  اـه  همقل  نیا  یلو  مینک  یگدادـلد  دوخ  یقیقح  بوبحم  اـب  میهاوخ  یم  اـم 
: تفگ اذل  .دوش  یم  کشخ  تسا - قوش  اب  هارمه  يرود  تمالع  هک   - ام کشا  دریم و  یم  ام  رد  بوبحم  زا  تبرغ  ساسحا 
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وت

ناگدید بآ  ردق  یناد  هچ 

ناگدیدانوچ ینان  قشاع 

رگ

ینک یلاخ  نانز  نابنا  نیا  وت 

ُرپ

ینک یلالِْجا  ياهرهوگز 

.دنک یلاخ  نان  زا  یمک  ار  مکش  نابنا  دیاب  تسا ، قح  ترضح  لالج  ياهرهوگ  بلاط  ناسنا  رگا  سپ 

ات

يا هریت  لولمو و  کیرات  وت 

يا هریش  مه  نیعلویداب  هک  ناد 

.ددرگ یم  ناطیش  هسوسو  أشنم  هک  دراد  ُرپ  مکش  رد  هشیر  يرادنید ، رد  طاشن  مدع  نیا 

ِلفط

نکزاب ناطیش  ِریش  زا  ناج 

دعب

نک زاْبنَا  کَلَم  اب  ْشَنآ  زا 

.تسا ناطیش  هاگارچ  ُرپ ، هدعم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچنانچ 

، دوخ ناج  رد  ناطیش  یناملظ  ياه  کیرحت  زاو  مینک  کشخ  ار  ناطیش  يارچ  عترم  ناضمر ، كرابم  هام  نیا  رد  هک  نیا  هب  دیما  اب 
یم ضرع  هب  هزور  اب  هطبار  رد  يا  هتکن  دنچ  .مینزب  مدـق  تینارون  رون و  ياه  همقل  فشک  تهج  رد  هناناج  مکحم و  و  میوش ، دازآ 

.میناسر

نایب ناضمر  هام  هب  دورو  یگداـمآ  تهج  هک  يا  هبطخ  ینعی  هینابعـش  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  نیا  لوا  هتکن 
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هام زا  ندرب  هرهب  رتشیب  يارب  بلق  ندـش  هدام  رد  ترـضح  نانخـس  هب  هجوت  هک  دـندرک  نایب  ار  یبیجع  رارـسا  بلاـطم و  دـندومرف ،
.تسا رثؤم  ناضمر  كرابم 

10 ص :
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رد دننک و  یم  هام  نیا  صاخ  لامعا  فیاظو و  هجوتم  ار  ام  دعب  و  دـنتفگ ، نخـس  ناضمر  هام  لئاضف  زا  هبطخ  يادـتبا  رد  ترـضح 
هتـسب شتآ  ياهرد  و  ددنبن ، امـش  رب  ار  نآ  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  تسا ، زاب  تشهب  ياهرد  هام  نیا  رد  مدرم  يا  : » دـنیامرف یم  اهتنا 

امش رب  ار  اهنآ  هکدینک  اضاقت  ناتراگدرورپ  زا  دنا ، هتسب  ار  نیطایـش  و  دنادرگن ، زاب  امـش  رب  ار  نآ  دیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا  تسا 
« .دنادرگن ّطلسم 

ْنَا ال مُکَّبَر  اُولأْساَف  ٌهَقَّلَغُم ، ِناریِّنلا  َباْوبا  َو  مُْکیَلَع ، ِلَُغی  اهَقّ ْنَا ال  مُکَّبَر  اُولأْساَف  ٌهَحَّتَفُم ، ِرْهَّشلا  اذَـه  یف  ِناـنِْجلا  َباْوبَا  َّنِا  ُساـّنلا  اَـهُّیا  »
(1) «. مُْکیَلَع اهَطِّلَُسی  ْنَا ال  ْمُکَّبَر  اُولأْساَف  ٌَهلُوْلغَم  َنیِطایَّشلاَو  مُْکیَلَع ، اهَحِّتَُفی 

ياهرد مامت  و  دـینکن ، زاب  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  نیا  ًـالمع  هک  دیـشوکب  تسا ، هتـسب  منهج  ياـهرد  همه  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم 
هـشوت هر  دوخ  ِلاس  کی  يارب  دـیهدن و  فک  زا  ناگیار  هب  ار  هار  نیا  دـیدنبن ، دوخ  رب  ار  اـهرد  نیا  هک  دیـشوکب  تسا  زاـب  تشهب 

.دینک مهارف 

11 ص :

.دییامرف هعجارم  نآ » اب  دروخرب  هوحن  ناضمر و  هام   » ثحب هب  ترضح  هبطخ  لّصفم  یسررب  تهج  - 1
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ناطیش ندشزاب  نتسب و  ینعم 

لوا ياهزور  رد  ناتدوخ  تالاح  هب  امش  دندنب  یم  ار  نیطایش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  نیا  يانعم  ندش  نشور  يارب 
دیابن هک  دـینک  یم  ساسحا  دوخ  رد  صاخ  یبلق  یگدامآ  کی  صاخ و  لاح  کی  اهزور  نیا  رد  .دـینک  هجوت  ناضمر  كرابم  هام 
تالاح هب  رگا  .دـیا  هدـش  دـنوادخ  یگدـنب  هدامآ  نآ ، تهج  هب  هک  تسا  یبلق  تیناـحور  کـی  نیا  .دـیرذگب  هداـس  بلطم  نیا  زا 
تـسا نکمم  یتح  .دنک  شزیر  ناتناج  رب  دنوادخ  فطل  ات  تسا  بیغ  ملاع  اب  طابترا  يارب  ندش  هدامآ  کی  نیا  دـینک  تقد  ناتبلق 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  یبلق  تیناحور  نیا  هک  دینک  یم  هظحالم  یلو  تسا ، یلاح  هچ  رد  ناتبلق  نآلا  هک  دـینادن  ناتدوخ 
دینیب یم  لاح  نیا  رد  و  تسا .  تشهب  ياهرد  ندش  زاب  ینعم  هب  رابتعا  کی  هب  نیا  دیرادن و  ار  تلاح  نیا  هشیمه  دـنا ! هداد  ربخ  ام 

هظحالم تسین ؟  هسوسو  ناطیـش  راک  رگم  تسا ، هدش  بولطم  ناتیارب  يونعم  ياه  نامرآ  تسین ، لاّعف  ناتناج  رد  ناطیـش  هسوسو 
هام نیا  رد  دنک ، یمن  تموکح  ناتبلق  رب  دیورن ، نآ  لابند  هب  دیـشاب و  هدامآ  ناتدوخ  هک  يدح  ات  یناطیـش  ياه  هسوسو  نآلا  دینک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  .تسا  دنوادخ  فطل  نیا  دننک و  یم  مکاح  يا  هدنب  ره  بلق  رب  ار  یتلاح  نینچ 

12 ص :
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 ! دیدنبن درک  زاب  هک  ار  یتشهب  ياهرد  و  دینکن ، زاب  تسب ، ناتراگدرورپ  هک  ار  یناطیش  دیشاب  بظاوم  دنیامرف : یم 

هک دیآ  شیپ  ناتیارب  یتلاح  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ياهزور  رد  هدرکان  يادـخ  تسا  نکمم  یهاگ  دـینک : عوجر  ناتدوخ  هب  زاب 
قیرط نآ  زا  دندرک و  زاب  ام  يارب  هک  یتشهب  ینعی  هچ ؟  ینعی  تلاح  نیا  دیا ، هدـش  هتـسخ  هام  نیا  تدابع  تسد  زا  دـینک  ساسحا 

! میا هتسب  دوخ  بلق  يوررب  ار  تشهب  نآ  ناضمر ، هام  زا  ندرکن  هدافتسا  بوخ  اب  دش ، داجیا  ام  رد  یگدنب  هب  ِلیم  ِتلاح 

نیا مروآ و  تسد  هب  مک  ایند  لام  زا  دـنکن  هک  دـیتسین  نیا  زا  نارگن  دـیتسین ، دوخ  رقف  نارگن  عقاوم  یهاگ  دـییامرفب ؛ هظحالم  زاـب 
، هدرک دشر  شمارآ  نیا  دیدید  رگا  تسا و  امـش  بلق  هب  تشهب  هچیرد  ندرک  زاب  ینعم  تلاح ، نیا  دـیرادن  ار  اه  بارطـضا  هنوگ 

دهاوخ یم  ناتلد  دمآ و  دیدپ  امش  رد  ایند  هب  صرح  هرابود  یتدم  زا  دعب  دیدید  رگا  .دوش  هتسب  تشهب  هچیرد  دیا  هتشاذگن  دینادب 
.دیا هتسب  ناتبلق  هب  ار  تشهب  ِرد  دینادب  دیهاوخ ، یم  ار  رتشیب  يایند  دیودب و  ایند  لابند  طقف 

رگا دـینک  یم  سح  دوـخ  رد  ادـخ  یگدـنب  هب  تبـسن  زورما  هک  یفعـش  روـش و  نیا  و  ادـخ ، يوـس  هب  تسا  هدـنب  ریـسم  تـشهب ؛» »
شرادیاپ
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بلق زا  ود  ره  منهج  تشهب و  .دـهد  یم  ياـج  دوخ  رد  ار  امـش  عقاو  هب  دـنک و  یم  روهظ  تشهب  تروص  هب  تماـیق  رد  ادرف  دـینک 
دینک رظن  ناتبلق  هب  هک  تسا  نیا  شیاه  هار  زا  یکی  دیتسه ، یلاح  هچ  رد  دیدُرم  رگا  نآلا  دینیبب  دیتساوخ  رگا  سپ  دنک ، یم  روهظ 
ریبعت هب  دـش و  یمنهج  امـش  بلق  رگا  دـهد ، یم  ناشن  ار  امـش  ماقم  امـش ، یبلق  تالاح  هتفر  مه  يور  تسا ، یلاح  هچ  رد  دـینیبب  و 

اه هدرپ  اذل  و  دنک ، یم  تموکح  امـش  رب  توهـش  رقف و  ساسحا  بضغ ،  (1)، دـشاب هدرک  روهظ  عولط و  منهج  نآ  نورد  زا  نآرق 
ناتحور تفع ، ایح و  ملح ، ادخ ، ناگدـنب  هب  ینیب  شوخ  شمارآ ، دـیدید  رگا  یلو  .دـینیب  یم  منهج  رد  ار  ناتدوخ  تفر  بقع  هک 

.دوشن هتسب  هار  نیا  هک  دینک ، شالت  دشاب  نینچ  رگا  و  تسا ، هدش  زاب  ناتحور  هب  تشهب  هار  هدرک ، باریس  ار 

یهجوت رگا  دریگب ، امـش  زا  ار  هام  نیا  ياه  تکرب  ضیف و  ات  تسا  نیا  ناطیـش  تیلاعف  نیرتشیب  هک  هن  ای  دیا  هدش  هجوتم  مناد  یمن 
، دوش یم  دایز  يوتحم  یب  ياه  ینیشن  بش  اه و  یـشک  تقو  اه ، يدنب  هتـسد  تافالتخا و  هام  نیا  رد  ًامومع  هک  دینیب  یم  دییامرفب 

ات دنک ، یم  تسرد  هنتف  فالتخا و  هام  نیا  رد  دوخ  نارای  کمک  هب  ناطیش 

14 ص :
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ياه ناکم  اه و  ناـمز  رد  ناـسنا  زا  قیفوت  بلـس  رد  ناطیـش  راـک  .دـنک  مک  اـی  دریگب ، ناـضمر  هاـم  زا  هدافتـسا  رد  ار  مدرم  قیفوت 
هب تساوخ  رگا  یلو  تسا ، رتمک  ناطیـش  ياـه  هسوسو  دـناوخب  زاـمن  هناـخ  رد  دـهاوخب  مدآ  رگا  ًـالثم  .تسا  یمهم  زیچ  سدـقم ،

نامه هک  رتهب ، ِزامن  زا  ار  ام  دنک ، فرصنم  زامن  زا  ار  ام  تسناوتن  یتقو  ناطیش  .دوش  یم  رتشیب  یناطیـش  ياه  هسوسو  دورب  دجـسم 
ناضمر هام  .میـسرن  ییاهن  هجیتن  نآ  هب  دجـسم  رد  هک  دنک  یم  يراک  تسناوتن ، رگا  زاب  و  دنک ، یم  مورحم  تسا ، دجـسم  رد  زامن 

عورـش امـش  رگا  .تسا  تصرف  لابند  تسین و  راکیب  ناطیـش  مه  تهج  کی  زا  یلو  تسا  هتـسب  منهج  ياهرد  تسا  روط  نیمه  مه 
زاب امش  يوس  هب  هدش ، هتسب  ِناطیش  نآ  دیدرک ، يراگنا  لهس  دنامب و  هتسب  هراومه  وا  هک  دیدوبن  بظاوم  و  ندرک ، يدب  هب  دیدرک 

ناتدوخ بلق  هب  ار  ناطیش  هسوسو  هار  هک  دیتسه  امش  دوخ  تروص  نیا  رد  و  دیهد ، یم  تسد  زا  ار  یگرزب  رایسب  قیفوت  ودوش  یم 
(1) .دیا هدرک  زاب 

15 ص :

زا ناسنا  حور  یلو  تسه  هسوسو  ینعی  .دنام  یم  رگ  هسوسو  ناطیـش  یلو  دوش  یم  هتـسب  رگنایـصع  ِناطیـش  میراد ؛ تیاور  رد  - 1
.دیامن لمع  نآ  هسوسو  نآ  ریثأت  تحت  دنک  هدارا  ات  دوش  یمن  رثأتم  نآ 
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هزور زا  ام  راظتنا 

هک تسیچ  هزور  زا  ناتبولطم  دـیروآ ؟ تسد  هب  يزیچ  هچ  دـیهاوخ  یم  دـیراد ؟ يراـظتنا  هچ  هزور  زا  امـش  هک : نیا  مود  هتکن  اـما 
ام هب  دنوادخ  میریگ و  یم  هرهب  نامبولطم  هزادنا  هب  هزور  زا  ام  نوچ  دوش ، صخـشم  ناسنا  بولطم  دیاب  لوا  دـیدرگ ؟ یم  شلابند 

.دهد یم  هرهب 

ياه یکاروخ  اهاذغ و  همه  نآ  اب  هک  نیا  نیع  رد  درک و  شدرگ  دادـغب  رهـش  مامت  رد  هک  دـنک  یم  لقن  ار  يواگ  ناتـساد  يولوم 
هیقب تسا  هزبرخ  تسوپ  واـگ ، حور  مسج و  بولطم  نوـچ  ارچ ؟ دـید ! یمن  يزیچ  هزبرخ  تسوـپ  زج  دـش  یم  ور  هبور  نوگاـنوگ 

: دیوگ یم  يولوم  .تسین  يزیچ  وا  رظنزا  اهزیچ 

واگ

ناهگان دادغب  هب  يرآ  ار 

درذگب

نارَک نآ  ات  نارَک  نیا  زا 

زا

هزم اه و  یشوخو  بوخ  همه 

وا

هزبرخ رِشق  ریغ  دنیبن 

: هک دریگ  یم  هجیتن  دعب 

بلاط

دیشر رای  يا  زیچ  ره 

دهاوخ یم  هک  يزیچ  نامهزج 

دیدن

مه هزور  هصرع  رد  الاح  دـنیب ، یمن  ار  نآ  زج  تسا و  دوخ  بولطم  لاـبند  يا  هصرع  ره  رد  سکره  هک  تسا  نیمه  بلطم  هدـمع 
بولطم هک  هزور  نیرب  قیاقح  نآ  زا  دشاب ، یمک  زیچ  ام  بولطم  رگا 
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رگا میـشاب ، هتـشاد  میناوـت  یم  يراـظتنا  هچ  ناـضمر  هاـم  زا  دوـش  نشور  دـیاب  لوا  سپ  .دـنام  میهاوـخ  مورحم  تسا  یهلا  ياـیلوا 
همه نآ  زا  هک  واگ  نآ  لثم  .دوش  یم  ام  بیصن  یلاع  قیاقح  دشاب ، دنلب  ام  تمه  رگا  و  میریگ ، یم  یمک  هرهب  دشاب  مک  نامراظتنا 

هاک میهاوخب  ار  زغم  رگا  دشابن ، هاک  طقف  ام  بولطم  دـیاب  هاک ، مه  دراد و  زغم  مه  مدـنگ ، .تساوخ  یم  ار  هزبرخ  هتـسوپ  طقف  زیچ 
.دوش یم  نامبیصن  مه 

هزور هللا » ِهْجَِول  ًءاِغْتبِا   » ینعی دـشاب ، قح  هجَو  نامبولطم  دوش  یم  مه  میهاوخب و  رتهب  يایند  دـنوادخ  زا  دوش  یم  مه  هزور  قیرط  زا 
.دهدب ام  هب  ار  شدوخ  دنوادخ ، ات  میریگب 

دوش یم  ادخ  هیبش  راد  هزور 

رد نوچ  .متـسه  شیازج  مه  مدوـخ  تسا و  نم  نآ  زا  هزور  دـیامرف : یم   (1)« ِهب يزُْجا  اَنَا  یل َو  ُمْوَّصلا  : » میراد یـسدق  ثیدـح  رد 
هک نانچمه  ددرگ ، یم  قح  يانغ  زا  يروهظ  يراد ، هزور  قیرط  زا  ناـسنا  .دوش  یمن  ادـخ  هیبش  هدـنب  هزادـنا  نیا  هب  یتداـبع  چـیه 

نینچ هیبش  شدوخ  ّدح  رد  يوحن  هب  راد  هزور  درادن ، اذغ  هب  يزاین  چیه  دنوادخ 

17 ص :
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هزور و هجیتن  ینعی  تسا ، یگرزب  هدژم  مه  نیا  مهد ، یم  ار  شیازج  مدوخ  ینعی  دشاب ، ِهب » يزجَا  اَنَا   » ثیدح رگا  .دوش  یم  یتلاح 
مه تلاـح  نیا  رد  تروص  ره  رد  نوـچ  تسین ، یمک  ماـقم  مه  نیا  عـقاو  هب  منک و  یمن  راذـگاو  اـه  هطـساو  هب  ار  راد  هزور  يازج 

.دینک یم  تفایرد  ادخ  زا  ار  یلاعتم  رایسب  تالامک 

دوش یم  رادیدپ  امش  رد  ایند  هب  تبسن  يرصتخم  يانغ  کی  هجیتن  رد  دیوش و  یم  فرـصنم  ایند  هب  شیارگ  زا  یمک  هزور ، رد  امش 
دوش یم  مک  ایند  هب  ناتزاین  دنک و  یم  یّلجت  امش  بلق  رد  ینغ »  » تفص ینعی  دنوادخ  يایلُع  تافص  زا  یتفص  رابتعا  کی  هب  اذل  و 

شبلق رد  ینغ  تفـص  رد  قح  رون  دشاب ، قح  بلط  رد  دنک و  دنلب  ار  دوخ  تمه  راد  هزور  رگا  ینعی  .دیدرگ  یم  سونأم  ادـخ  اب  و 
.تسا قح  هب  برق  هوحن  کی  نیا  دبات و  یم 

ماقم هزور  زا  ات  دینک  دنلب  ار  دوخ  تمه  دینک و  هدامآ  ار  ناتدوخ  .دنهد  یم  امش  هب  ار  نیمه  دیتساوخ ، قح  رون  هزور ، زا  رگا  سپ 
.دنک رییغت  ناتماقم  هک  دوش  يروط  ًالصا  دیریگب ،
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هزور تاکرب 

؛(1) میراد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  رد 

تسپ ياه  لیم  راتفرگ  ًالصا  هک  تسا  نیا  هتـسراو  نینمؤم  تازایتما  زا  یکی  سْفَّنلا » يَوَه  ُتیُمی  ُمْوَّصلاَف   » دشُک یم  ار  سوه  هزور 
« ِْعبَّطلا َهوْهَـش  َو  : » تسا نیا  تیاور  همادا  دـعب  .دراد  یم  رب  ام  رـس  زا  ار  ینارـسوه  رـسدرد  هک  دراد  ار  يرنه  نینچ  هزور  و  دنتـسین ،

.دشُک یم  ار  امش  یناویح  دُعب  تعیبط و  عبط و  ِیطارفا  شکرس و  ياه  لیم  توهش و  هزور ؛

اب دریگب ؟ جوا  ناممهف  كرد و  دوش و  رادـیب  نامبلق  میهاوخ  یمن  ام  همه  رگم  .تسه  بلق  تاـیح  هزور  رد  و  ِْبلَقلا » ُهاـیَح  ِهیف  «َو 
نآ و  میهاوخ ، یمن  رگید  بلق -  يرادیب  اب  میدوب -  شلابند  دوبن و  دـیفم  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  دوش ، یم  ضوع  مهف  كرد و  هزور 

رازبا هک  تساج  نیا  .ددرگ  یم  نامبولطم  دوش و  یم  نشور  نامبلق  رد  شتیمها  میتشادن ، اهنآ  هب  یلیم  دوب و  دیفم  هک  ار  ییاهزیچ 
ات يوحن و  هب  ار  تماـیق  هکئـالم و  بیغ و  َملاـع  دوجو  هک  تساـج  نیا  .ار  تلالـض  لـماوع  هن  تشاد  میهاوـخ  تسود  ار  تیادـه 

یتقو نوچ  .مینک  یم  ساسحا  يدح 

19 ص :
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.دراد بلق  تایح  تدش  هب  یگتسب  قیاقح ، نآ  رتشیب  كاردا  دوش ، یم  رّسیم  شیارب  هیلاع  قیاقح  كاردا  دش ، هدنز  بلق 

هزور بلق  .دنام  یم  زاب  تشز  ياهراک  زا  امـش  ندب  ياضعا  دوش ، یم  حراوج  ءاضعا و  تراهط  بجوم  هزور ؛ ِحِراوَجلا » ُهَراَهَط  «َو 
هن دوش ، یم  مکاح  شیاضعا  رب  ناـسنا  لد  دـنتفا ، یمن  كاـپان  لاـمعا  هب  ءاـضعا  نآ  هک  دراد  لرتنک  رد  ار  شیاـضعا  ناـنچنآ  راد 

.دنکفیب رظن  تسا ، هانگ  نآ  هب  ِهجوت  هک  يزیچ  هب  ای  دنک و  رظن  هانگ ، دصق  اب  هک  تسین  یمشچ  نآ  مشچ ، رگید  .ناسنا  سوه 

دازآ و یناملظ  ياه  لیم  زا  ار  نطاب  مه  و  دروآ ، یم  رد  ندوب  هراوق  دب  ینیگنس و  زا  ار  رهاظ  مه  هزور ؛ ِنِطاَْبلا » ِرِهاّظلا َو  ُهرامِع  «َو 
.ددرگ یم  نطاب  عبات  رهاظ  مه  دوش و  یم  لداعتم  نطاب  مه  دنک ، یم  ینارون 

اب ِشیاین  هب  لیم  دـیآ و  یم  رد  تواسق  زا  مدآ  بلق  دـیازفا ، یم  ار  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  عّرـضت  يراز و  هزور ؛ ِعُّرَـضَّتلا » ُهَدایِز  «َو 
(1)« نیِلفاس َلَفْسَا  ُهانْدَدَر  َُّمث  ، » تسا هدش  هدیرب  بیغ  َملاع  ناتسین  زا  تسا و  یتوکلم  ام  ناج  لصا  نوچ  .دوش  یم  ادیپ  نآ  رد  قح 

یتحلصم هب  انب  و 
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یم هلـصاف  دوخ  ِنیغورد  لزنم  نیا  زا  یمک  يراد ، هزور  اب  الاح  تسین ، ییاـج  نیا  یلو  هدرک ، طوبه  ندـب ، َملاـع  هداـم و  َملاـع  هب 
نکمم دوخ  يارب  ار  َملاع  نآ  هب  تشگرب  ات  دهد  یم  رس  عرـضت  هلان و  و  دتفا ، یم  قح  اب  ِبرق  َملاع  یقیقح و  لزنم  دای  هزات  دریگ ،

.تسا برق  ملاع  ناتِْسِین  نآ  ياوه  رد  شلد  زونه  دنک  تباث  دیامن و  زاب  ملاع  نآ  يوس  هب  یهار  دنک و 

؟ یگدنب ای  یگنسرگ  هزور ،

هچیرد زا  تسا  ناسنا  يارب  یناحور  دوعص  هوحن  کی  هزور  میشکب ، یگنـسرگ  طقف  هک  نیا  هن  میریگب ، هزور  ام  هک  تسا  نیا  مهم 
دوعـص کی  هب  هزور  رد  امـش  .تسا  یندـب  لمع  کی  هک  شزرو  لـثم  تسا  یندـب  لـمع  کـی  یگنـسرگ  یلو  دـنوادخ ، یگدـنب 

ار دوخ  هزور  برغم  رد  مینک ، راطفا  برغم  رد  هک  نیا  ياج  هب  ام  یهاگ  یلو  .ندـب  یگنـسرگ  قیرط  زا  اهتنم  دـیراد  رظن  یناـحور 
لطاب بارخ و  یلو  .نتـسکش  ار  هزور  ینعی  ندرک ؛ راـطفا  .نآ  ندرک  بارخ  هزور و  ِندرک  راـطفا  نیب  تسا  قرف  .مینک  یم  بارخ 

عقاو رد  و  ینک ، ناربج  يراد ، هک  یتصرف  رد  يا  هدروخن  زور  رد  هک  ار  ییاهاذغ  ینعی  هزور ، ندرک 
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.یهدب تسد  زا  يدرک  تیوقت  تدوخ  رد  زور  یط  رد  هک  ار  یناحور  لرتنک  تمواقم و  نآ 

يوقت تیوقت 

هظحل کی  رگا  .میربب  رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  تسا  تخس  ردقچ  هک  دیشاب  هدید  ار  شومچ  ياه  بسا  دیاش 
هظحل کی  رگا  دیشاب ، اه  نآ  بظاوم  یمئاد  ِلرتنک  يرایشوه و  کی  اب  دیاب  تسا ، هتفر  رد  ناتتسد  زا  دینک  تلفغ  اه  نآ  لرتنک  زا 

کی ناضمر  هام  رخآ  ات  لوا  زا  اه  یـضعب  .دینک  عورـش  ار  راک  لوا  زا  دیاب  زاب  و  دنا ، هتـشگرب  لوا  ياجِرـس  دینیب  یم  دـینک  تلفغ 
هللاءاش نإ  ات  يربب  ار  شومچ  بسا  نیا  دیاب  لزنم  یـس  دنتـسین ، دوخ  یجیردت  حالـصا  تهج  رد  نوچ  دنریگ ، یمن  هزور  مه  زور 

دنوش و یم  مار  هتسهآ  هتـسهآ  دنوش ، لرتنک  زور  یـس  رگا  تسا ، روط  نیمه  زین  تایناسفن  تاوهـش و  .دوشب  مار  ُما  یـس  لزنم  رد 
هک تسا  یشومچ  بسا  نآ  لثم  ینک ، اهر  هرابود  ار  اه  سوه  راطفا  عقوم  رد  رگا  الاح  .دنریگ  یم  رارق  تعیرش  لقع و  نامرف  ریز 

يراد هزور  اب  زور  کی  لوط  رد  هک  ار  یتمواقم  رگا  .ددرگ  یمرب  شلوا  ياج  رـس  هرابود  اذـل  يا و  هدرواین  دوخ  لرتنک  رد  ار  نآ 
نآ زا  ینک  اهر  راطفا  ماگنه  رد  يدروآ  تسد  هب 
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هتـسسگ راطفا  عقوم  رد  يوقت ،»  » زا تسا  ترابع  هک  نات  یـصخش  تمواـقم  دیـشاب  بظاوم  سپ  .تسا  هدـشن  تدـیاع  يزیچ  هزور 
یم تسا ، هزور  هب  طوبرم  هک  هرقب  هروس  هیآ 183  رخآ  رد  تهج  نیمه  هب  .تسا  يراکزیهرپ  تردق  تیوقت  هزور ، هک  ارچ  دوشن ،

.دیبایب يراکزیهرپ  تردق  دیوش و  یقّتم  هزور  قیرط  زا  دیناوتب  دیاش  ینعی  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  : » دیامرف

: دیامرف یم  هک  دینک  رظن  هزور  هیآ  هب 

(1)« َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  مُِکْلبَق ، ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُکامَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُکاُونَما  َنیذَّلااَهُّیَا  ای  »

رد و  دیوش ، راکزیهرپ  دیاش  میدومن  بجاو  هتشذگ  ياه  تما  رب  هک  روط  نامه  میدرک ، بجاو  ار  هزور  امـش  رب  نانمؤم ! يا  ینعی :
.دنک ادیپ  دشر  امش  تیصخش  رد  اه  سوه  لباقم  رد  تمواقم  هیحور  نآ  هجیتن 

يراکزیهرپ تردق  نوچ  ارچ ؟ .دیناوت  یمن  یلو  دیهد  ماجنا  يّدج  بوخ و  ياهراک  دیهاوخ  یم  تاقوا  یهاگ  دیا ؛ هدرک  هظحالم 
ماجنا دیتسناوت  یمن  هک  ار  يراک  دیتفرگ  هزور  هک  یتدم  تسا ، فیعض  امش 
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الـصا تسا ، هدرم  ناتلد  هک  دیا  هدید  عقاوم  یـضعب  .دیهد  ماجنا  دیناوت  یم  ار  راک  نامه  الاح  دـش ، یم  عنام  ناتیاه  سوه  دـیهد و 
: دیوگ یم  بوخ  هچ  يولوم  .دوش  یم  هدنز  لد  هرابود  تسا  بلق » تایح   » هک هزور  اب  تسا ، هدش  کشخ  ناتناج  رد  تیونعم 

مشچ

ناهد قلح و  ، ناهج نآ  ِدنب 

نیا

نایع ینیب  ات  دنبرب  ناهد 

يوهات

تسین هزات  نامیا  ، تسا هزات 

ناهد نیا 

تسین هزاورد  نآ  لفقزج 

، دوش یم  هدوشگ  تناج  رب  نامیا  هزاورد  يدرک ، لرتنک  ار  تناهد  رگا  یلو  درادـن  كرحت  نامیا  تسا  هنحـص  رد  سوه  اـت  ینعی :
یگنسرگ و هاگیاج  هک  یناسک  يارب  .دوش  یم  زاب  ناسنا  ناج  رب  هتـسهآ  هتـسهآ  بیغ  اه ي  هچیرد  دش ، لرتنک  ناهد  رگا  هک  ارچ 

يروخرپ يریس و  زا  دیـشچ  ار  یگنـسرگ  هزم  یـسک  رگا  .تسا  هزمـشوخ  رایـسب  یگنـسرگ  دنا ، هتخانـش  لمع  رد  ار  ناهد  لرتنک 
هک يزور  زا  میـسانش ، یم  ار  یناسک  ام  .دیآ  یم  شدب  ریـس  مکـش  زا  دنوادخ  میراد : تایاور  رد  هک  تسین  دوخیب  .دوش  یم  رّفنتم 

.دنا هدوبنریس  زور  کی  رمع  رخآ  ات  دنا  هدرک  عورش  ار  ناشتضایر 
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! ادخ سّدقم  ِییاریذپ  یگنسرگ ؛

ییاـج هب  هار  و  دـندش ، ریگ  بش  یلحم  رد  یترفاـسم  رد  نینمؤم  زا  رفن  هس  هتـشذگ ، ناربماـیپ  زا  یکی  ناـمز  رد  هک  میراد  ربخ  رد 
مور یم  مراد  يرود  يانـشآ  کـی  اـجنیا  نم  تفگ ، اـهنآ  زا  یکی  هرخـالاب  .ییاذـغ  توق و  هن  تحارتسا و  يارب  یلحم  هن  دـندربن ،

دوشب دـیاش  مور  یم  تفگ  دراد ، اجنیا  يراکمه  کـی  دـمآ  شداـی  هب  درک و  رکف  مه  يرگید  .موش  وا  رابرـس  بشما  مناوتب  دـیاش 
.میوش یم  ادخ  نامهم  دجـسم و  میور  یم  مه  ام  تفگ : .دـماین  شدای  هب  يزیچ  درک  رکف  هچ  ره  یموس  .موشب  وا  نامهم  ار  بشما 

اه ییاریذپ  عون  زا  دندروخ و  بش  رد  هک  یماعط  ياه  یبوخ  زا  مادک  ره  رفن  ود  نآ  دنهد ، همادا  ار  رفـس  ات  دندمآ  هک  حبـص  ادرف 
دیسر ادن  نامز  نآ  ربمایپ  هب  .میدیـشک  یگنـسرگ  حبـص  ات  یلو  میدش  ادخ  نامهم  ام  شتقیقح  تفگ : یموس  یلو  دندرک  تبحص 

تشروخ و میتشگ  هچ  ره  یلو  یـشاب ، ام  ناـمهم  وت  هک  میتفریذـپ  و  میتفریذـپ ، ار  وت  یناـبزیم  اـم  ًاـتقیقح  وگب ، نمؤم  نیا  هب  ورب و 
.مینک ییاریذپ  وت  زا  نآ  اب  هک  دوبن  یگنسرگ »  » زا رتهب  یماعط 

.تسا نآرق »  » یگنـسرگ نیا  هجیتن  تسا و  یگنـسرگ  ناضمر  ماعط  مه  نیمه  يارب  تسا و  سّدقم  ییاریذـپ  کی  یگنـسرگ  ینعی 
هرفس
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نآ زا  یگداس  هب  تفرگن و  يزیچ  ار  یگنـسرگ  دوش  یم  ایآ  تقو  نآ  دنناسرب ، اه  بلق  هب  ار  نآرق  ات  دـننک  یم  نهپ  ار  یگنـسرگ 
: دیوگ یم  شدرگاش  هب  افرع  زا  یکی  تشذگ ؟

، دراد هنسرگ  ار  وت  هک  ینآ  زا  رتراوخ  ادخ  دزن  رد  وت  هک  اریز  سرتم ، ینامب ؟ هنسرگ  یسرت  یم  یناسرت ، یم  هچ  زا  ار  دوخ  ِسفن  »
«. تشاد هنسرگ  ار  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنوادخ ،

«. منکن تیصعم  دصق  ای  موشن و  بکترم  یتیصعم  موش و  ریس  دشن  زگره  دیوگ « : یم  یگرزب 

هک یناگرزب  نآ  میـسانش ؟ یم  ار  نامبلق  ام  رگم  رخآ  دوش ، نامیارب  تیـصعم  بجوم  يریـس  هک  میتسین  نینچ  ام  مینک  نامگ  دیاش 
یم ار  ناشیاه  سَفَن  هناد  هناد  دنتـسه ، يروطچ  اجک و  دـنمهف  یم  .دنـسانش  یم  ار  ناشبلق  ياهرات  هیال  هیال  دـنیوگ ، یم  ار  اـه  نیا 

.دننک ریسفت  دنناوت 

نامدرم مکـش  نوچ  : » دیامرف یم  .دوب » يریـس  دش ، ثداح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  یتعدب  لوا  : » دـیوگ یم  یگرزب 
امش دوش و  یم  عفترم  یگنسرگ  اب  هک  يزیچ  لوا  دینادب  ار  نیا  امش  .دش » لیامتم  ایند  يوس  هب  درک و  یشکرس  اهنآ  ِسْفَن  دش  ریس 

نآ رد  .نخس  توهش  مه  جْرَف و  توهش  مه  تسا ، توهش »  » دیوش یم  دازآ  نآ  تسد  زا 
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.مینک یفرحرپ  ردق  نیا  میلیام  هن  و  مینک ، هلئسم  نیا  جرخ  ار  نامرکذ  رکف و  همه  هک  میراد  فلاخم  سنج  هب  یطارفا  لیم  هن  لاح ،
.دوش ناسآ  ناتیارب  نآ  ماـجنا  اـت  دـیوشب ، نآ  بلاـط  دیـشاب و  هلأـسم  نیا  تیـساسح  هجوتم  ناـتدوخ  هک  تسا  یطرـش  هب  نیا  هتبلا 

اذغ دیلیام  یلو  دینک  یمن  مه  یگنـسرگ  ساسحا  درادن و  اذغ  هب  زاین  ناتندـب  یهاگ  هک  تسا  يروط  نیا  ندروخ  اذـغ  رد  توهش 
، دروخب اذغ  دـشاب و  ریـس  ناسنا  هک  تسا  نیمه  مه  مومذـم  ياهراک  زا  یکی  .تسا  توهـش  هکلب  تسین ، زاین  رگید  نیا  دـیروخب ،

.تسا هدرک  تیوقت  ار  ندروخ  اذغ  توهش  دشاب  هدروآرب  ار  شا  یندب  زاین  هک  نیا  ياج  هب  لاح  نیا  رد  هک  ارچ 

تمکح هنیزخ  هزور ؛

هنوگ نیا  يرورـض  یعیبط و  زاین  میراد و  فلاخم  سنج  هب  لیم  میناوج  ام  نوچ  دـینک  یم  ءاـقلا  ناـتدوخ  هب  هک  تسه  تقو  کـی 
هزور نتفرگ  اب  یلایخ  ِیلیمحت  ییاقِلا و  زاین  نیا  مّهوت و  مهَو و  نیا  .تسا  مْهَو »  کی «  نیا  دـینک ، یم  سح  دوخ  يارب  ار  اه  لیم 

جْرَف و توهش  یگنسرگ ، اب  : » دیامرف یم  هک  تسا  اتسار  نیمه  رد  .دوش  یم  نشور  ناسنا  يارب  شندوبن  يّدج  و  دتفا ، یم  قنور  زا 
« دوش یم  عفر  نخس  توهش 
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.دنک یم  دوبان  ار  مدآ  بلق  حور و  یطارفا ، ِندز  فرح  هکارچ  تسا ، هتفهن  رخآ  بلطم  نیمه  رد  تمحر  نارازه 

هجیتن رد  ددرگ و  یم  توکـس  ثعاب  هزور  تقو  نآ  دوش  یم  بلق  روضح  شمارآ و  عنام  دـنک و  یم  ناشیرپ  ار  بلق  داـیز ، ِفرح 
رد امـش  يور  هداـیز  نیا  رگا  هک « : میراد  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ددرگ .  یمرب  دوـخ  يرایـشوه  لداـعت و  هـب  بـلق 

هظحالم .دیدینش » یم  مونش  یم  هچ  نآ  دیدید و  یم  منیب  یم  نم  هچ  نآ  ًامتح  دوبن ، امـش  ياه  لد  شاشتغا  يدیق و  یب  تبحص و 
هک نیا  رگید  .درب  یم  نیب  زا  ینعم  بـیغ و  ملاـع  اـب  ار  اـم  هـطبار  هنوـگچ  دریگ و  یم  اـم  زا  ار  یگرزب  تـمعن  هـچ  یفرحرپ  دـینک 
اب تاجانم  یشومارف  زا  ادخ  هب  هانپ  دنک - مگ  ار  یگدنز  دصقم  صخـش ، دوش  یم  ثعاب  دنک و  یم  شّوشم  ار  تاجانم  توهـش ،» »

عیاض بجوم  باوخ  يدایز  هک  تسا  مولعم  و  دـهد ، یم  شیازفا  ار  يرادـیب  مک و  ار  باوخ  هزور  هک  میراد  تیاور  رد  زاب  ادـخ -
.دوش یم  لد  یتخس  رمع و  ندش 

هب ادخ  تبحم  ات  ینعی  .دراد » تسود  ار  هک  نآ  رگم  دهد  یمن  یسک  هب  تسادخ ، هنازخ  رد  دیلک  یگنـسرگ   » هک میراد  ناگرزب  زا 
، دنا هدیدن  یگنـسرگ  زا  رتدـنمدوس  ایند ، نید و  رد  ِناکریز  تفگ « : یم  یلد  لها  .دراد  یمن  هزور  هب  قفوم  ار  وا  دـشابن  شا  هدـنب 

يزیچ ار  ترخآ  بلاط 
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« .يریس رد  ار  تیـصعم  لهج و  دنا و  هداهن  یگنـسرگ  رد  ار  تمکح  ملع و  : » میراد ناگرزب  زا  زاب  .دشابن » ندروخ  زا  رت  راک  نایز 
: تسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمغیپ  زا  ثیدح  رد 

ٌُثُلث ٌبارَـش َو  ٌْثُلث  ٌماـعَط َو  ٌْثُلثَف  ََهلاـحَم  ـال  َناـک  ْنِاَـف  ُهَْبلُـص ، َنْمُِقی  ٌتـالَکَا  َمَدآ  ِْنب  ِبَسَِحب  ِِهنَْطب ، ْنِم  ًاّرَـش  ًءاـعِو  ٌّیِمَدآ  ُـالَم  اـم  » 
(1)« هِسَفَِنل

تقاط هک  دراد  ییاه  همقل  هب  زاین  شندوب  مدآ  بَسَح  هب  تسین ، ّرـش  شیارب  شمکـش  ندوبُرپ  هزادنا  هب  یفرظ  چیه  مدآ  يارب  ینعی 
.دشاب ندیشک  سفن  يارب  نآ  ثلث  بآ و  يارب  نآ  ثلث  اذغ و  يارب  شا  هدعم  ثلث  لاح ، نیا  رد  دشاب ، وا  رد  یگدنز  همادا 

سپ رتشیب ، هن  دوش و  رپ  ماـعط  زا  دـیاب  هدـعم  موس  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  قبط  هک  دـینک  یم  هظحـالم  سپ 
هدومرف .تسا  هدروخ  دوخ  تانسحزا  عقاو  رد  تسا و  هدرک  مک  دوخ  تانسح  زا  دنک  زاب  اج  ماعط  يارب  هزادنا  نیازا  شیب  سکره 

یگنسرگ نیمز ، نامـسآ و  نایم  اه  ییوکین  همه  ّرِـس  .دنا » هدش  ءایلوا  ییاهنتو ، یباوخ  یب  یـشوماخو و  یگنـسرگ  هب  ءایلوا  دنا « :
.دوش یم  عطقنم  وا  زا  اه  هسوسو  دراد  هنسرگ  ار  دوخ  سفن  هک  ره  تسا ، يریس  اه  يدب  همه  ّرس  تسا و 
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راهم قیرط  هچ  هب  ار  سفن  دندیـسرپ ، ار  یمیکح  .دشاب » یم  الب  يرامیب و  یگنـسرگ و  زا  هدنب ، هب  ادخ  هجوت  لابقا و  : » دـنا هدومرف 
: دنا هدومرف  زین  .یگنشت و  یگنسرگ و  هب  تفگ :  مینک ؟

تفرگن تسود  ار  ناشیا  ادخ  و  یگنـسرگ ، هب  رگم  دندرکن  ضرالا  ّیط  و  یگنـسرگ ، هب  رگم  دنادرگن  اّفـصم  ادـخ  ار  سک  چـیه  »
یهت دنت و  کبـس و  هک  تسا  شوخ  نیا  هب  نآ  زاوآ  تسا ، لبط  لَثَم  مکـش ، لَثَم  : » دـیامرف یم  یّکم  بلاطوبا  .یگنـسرگ » هب  رگم 

« .دشاب كدنا  باوخ  رت و  ینالوط  مایق  رت و  شوخ  توالت  دشاب ، یلاخ  فوج  نوچ  سپ  دشاب ،

.ار  « تحار كدنا   » و باوخ » كدنا  «، » روُخ كدنا  : » دراد تسود  ادخ  ار  سک  هس  هک  میراد  ناگرزب  زا 

تدابع هچیرد  هزور ؛

تدابع هچیرد  تسا و  يرد  ار  يزیچ  ره  ینعی  موَّصلا » ِهَداَبِعلا  ُبَاب  ٌبَاب َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  : » میراد تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
تسا یصاخ  َملاع  تدابع ، َملاع  نوچ  .تسا  هدشن  دراو  تدابع  تلاح  لاح و  هب  دوشن ، يراد  هزور  دراو  یسک  ات  سپ  .تسا  هزور 

غاب هب  ریس  مکش  اب  ار  وت  دیامرفب : دهاوخ  یم  تیاور  نیا  .دیآ  یمن  تسد  هب  هعلاطم  رکف و  اب  هک 
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اه صرح  مامت  دراد ، ياج  یتسه  زکرم  رد  دنک  یم  ساسحا  دـمآ ، دوجو  هب  ناسنا  رد  تدابع  تلاح  یتقو  .دـنهد  یمن  هار  تدابع 
دورو هلیسو  هزور  دش  هجوتم  دیاب  سپ  .ددرگ  یمرب  تسا  ادخ  یگدنب  هک  دوخ  لصا  هب  دوش ، یم  هدودز  وا  بلق  زا  اه  بارطضا  و 

.دریگ یم  دوخ  هب  تدابع  حور  تلاح و  ام  ِتادابع  ریاس  هک  تسا  هزور  ِعبت  هب  تسا و  تدابع  ملاع  هب 

نآ ناتنهذ  دوش ، یم  دایز  ناتباوخ  دـیریگ ، یم  سکع  هجیتن  تسرد  دـیروخب ، اذـغ  دایز  رحـس ، ماگنه  رد  رگا  دـیا  هدرک  هظحالم 
امش هب  ات  دیریگب  هزور  دنتفگ  ام  هب  دیوش ! یم  مورحم  هزور  جیاتن  زا  هصالخ  دروآ و  یمن  تسد  هب  تسا  هزور  لصاح  هک  ار  يزیت 

ما هتفرگ  هزور  نوچ  هک  دـینکن  ءاقلا  دوخ  هب  هک  تسا  نیا  شطرـش  هتبلا  دـیوش ، مکحم  اناوت و  دـیناوت  یم  یگنـسرگ  اب  دوش  تباث 
.تسا یتسس  فعض و  تلع  يروخرپ  یگنسرگ ، زا  شیب  دیوش  یم  هجوتم  دینک  تقد  رگا  هکلب  ما ، هدش  فیعض 

مهَو زا  يدازآ 

: دنیوگ یم  دنراد ، زومآ  تربع  يا  هصق  اه  یمیدق 
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ملکیه نوچ  یلو  تسا  وت  ِرهز  زا  رت  هدنـشک  نم  ِرهز  درک  اـعدا  روـبنز  تفرگ ، تروـص  يا  هملاـکم  روـبنز  کـی  راـم و  کـی  نیب 
ریثأت نم  رهز  دـننک ، یمن  ءاقلا  ناشدوخ  هب  ار  ندُرم  نوچ  دـناریم و  یم  نم  رهز  هک  دـیآ  یمن  ناشرواب  اـه  مدآ  تسا  رت  کـچوک 

ياعدا تابثا  يارب  دـش  انب  هرخالاب  .وت  رهز  هن  دـشک و  یم  ار  مدرم  هک  تسوت  لـکیه  زا  مدرم  سرت  نیا  دـنک و  یمن  ار  شا  یعقاو 
دمآ نابغاب  هک  یتقو  ات  دننک  نیمک  یغاب  ِرد  یمیدق - لفق   - ِنولک رد  دنورب  ود  ره  دـش  نیا  رب  رارق  .دـنهد  بیترت  يا  همانرب  روبنز 
مود زور  درپب و  نوریب  روبنز  دـنزب و  شین  ار  نابغاب  تشگنا  رام  لوا  زور  دـنک ، زاب  ار  رد  هک  درک  نولک  لـخاد  ار  دوخ  تشگنا  و 

ار شتـسد  دـیزگ ، ار  شتـسد  يزیچ  درک  ساسحا  هبترم  کی  نابغاب  لوا ، زور  رد  .دـندرک  ار  راـک  نیمه  دـننک ، سکعرب  ار  راـک 
تفگ دوخ  شیپ  شراک ، لاـبند  تفر  دـیکم و  ار  شتـسدو  هدرک  تمواـقم  یمک  کـی  تفر ، دز و  رپ  يروبنز  دـید  دروآ و  نوریب 

، دیزگ ار  متـسد  رام  ياو ! دز  دایرف  نابغاب  داد ، ناشن  خاروس  زا  ار  شدوخ  رام  دز و  شین  روبنز  دعب ، زور  .دوبن  يزیچ  دوب و  روبنز 
.تسا هتفهن  نآ  رد  یقیقد  یناور  هتکن  یلو  تسا  هصق  کی  نیا  هتبلا  .دش  شوهیب  و 
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هکلب دـهد ، ناشرازآ  یگنـسرگ  هک  نیا  هن  دـنریم ، یم  یگنـسرگ  سرت  زا  اه  یـضعب  مینک  ضرع  میهاوخ  یم  ناتـساد  نیا  نایب  اـب 
زا ینهذ  تائاقلا  اب  ار  شدوخ  شدوخ  ناسنا  رگا  ات  تسا  یبوخ  تصرف  ناضمر  هام  .دنتـسین  هجوتم  یلو  دهد ، یم  ناشرازآ  يریس 

، دیهد تداع  اذغ  لقادح  هب  ار  ناتوخ  دـییایب  .درک  یلاعتم  ار  حور  ناوت  یم  یگنـسرگ  اب  ردـقچ  دوش  تباث  ناسنا  هب  درواین ، رد  اپ 
رایـسب یگنـسرگ  جوا  رد  دوش  تباـث  امـش  هب  اـت  دـینک ، يدروـن  هوـک  دـینک ، شزرو  ناـضمر  هاـم  ياهرـصع  ناـناوج ، امـش  یتـح 

: يولوم لوق  هب  .دیدنمتردق 

تردق

دوبن خبطَم  زا  لیربج 

دوب

دوُدَو ِقّالَخ  فاطلا  زا 

نینچمه

قح لادبَا  تردق  مه 

مه

قَبَطو ماعطاز  ین  ناد ، قحز 

دراد نارک  یب  یتردق  اذل  و  یلاعتم ، درجم و  تسا  يدوجوم  ناسنا  سفن  و  تسا ، رتشیب  شتردق  دشاب  رتدّرجم  هچ  ره  هدـیدپ  ینعی 
هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  رد  امـش  ار  نارک  یب  تردـق  نیا  هنومن  .درادـن  روهظ  تردـق  نآ  اـم  يارب  تسا  ندـب  ریـسا  نوـچ  یلو 

هجوتم دراد ؟ اجک  زا  ار  ورین  همه  نیا  مک  ياذغ  نیا  اب  ناشیا  هک  دندوب  بجعتم  ترضح  نآ  رصع  مه  مدرم  همه  دینیب ، یم  مالسلا 
زا یلو  هدیـسر  یحور » نِم   » هلحرم هب  ات  هدرک  لّزنت  تسا  ادـخ  هب  قولخم  نیرت  کیدزن  هک  حور »  » ماقم زا  ناسنا  حور  هک  دـندوبن 

هکئالم قوف  تسا  یتقیقح  هک  دوخ  لصا 
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.دیوش لصو  دوخ  دنمتردق  ِبیغ  هب  دیناوت  یم  هک  دنک  تباث  امش  هب  ار  نیمه  دناوت  یم  هزور  و  هدشن ، عطقنم 

مهَو زا  تاجن  لماع  هزور ؛

زا ات  دنک  یم  کیرحت  ار  ام  ناطیـش  .دراذگن  ناطیـش  هک  نیا  ّالا  بیغ ، هب  ندـش  لصتم  و  ایند ، زا  ندـش  فرـصنم  ینعی  هزور  لصا 
.دنـسرت یم  هدرم  زا  اه  مدآ  یـضعب  دـیا  هدـید  امن ! تسار  ِغورد  تسیچ ؟ مْهَو » «. » مْهَو  » رد اجک ؟ رد  میوش ، مورحم  هلئـسم  لـصا 

هدش رت  كانرطخ  ایآ  تسا  هدرم  هک  الاح  دندیـسرت ، یمن  وا  زا  دوب  هدنز  یتقو  تسا ! هدرم  نوچ  دنیوگ  یم  دنـسرت ؟ یم  ارچ  الاح 
هدرم هک  الاح  دـنک ، اوعد  ام  اب  تسناوت  یم  تشاد ، اپ  تسد و  دوب ، مدآ  کی  دوب  هدـنز  هک  ًالبق  تسا ؟ هدـش  چـیه  یندـب  رظنزا  ای 
دینک یم  هظحالم  یچیه ! زا  یـسرت ؟ یم  یچ  زا  .تسا  یچیه  نوچ  یـسرت ؟ یم  وا  زا  ارچ  سپ  دنکب  دناوت  یمن  يراک  چیه  تسا ،

یم رود  تیعقاو  زا  دهد و  یم  يرارف  نآ  زا  ار  ام  دـنک و  یم  زیچ »  » ام يارب  ار  یچیه »  » هک میراد  يدـُعب  کی  دوخ  لایخ  رد  ام  هک 
.تسا هدرم  نوچ  ارچ ؟ هن ! دیوگ  یم  ینامب ؟ حبـص  ات  هناخلاسغ  يوت  بش  فصن  هدرم  نیا  اب  يرـضاح  ایآ  دنیوگب  رگا  الاح  .دنک 

، تسا هدرم  دیوگ  یم  هدنز ؟ ای  تسا  هدرم  ایآ  یسرپ ؛ یم 
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لبق زا  رتهب  اما  مسرت  یم  مه  زاب  دـیوگ : یم  یباوخب ؟ حبـص  ات  هناخلاسغ  نیا  رد  هدرم  نیا  نودـب  ییاـهنت  يرـضاح  اـیآ  مییوگ  یم 
زاب .تسین  دب  نیا  دیوگ  یم  دینامب ؟ حبـص  ات  هناخلاسغ  رد  مهاب  يرفنود  هدنز ، مدآ  رفن  کی  اب  يرـضاح  دـییوگب  رگا  الاح  تسا ،

یباوخب و هدرم  نیا  اب  يرـضاح  مییوگ  یم  تسا ، كاـنرطخ  نیا  هن ! دـیوگ  یم  یباوخب ؟ هدرم  کـی  اـب  يرـضاح  مینک ، یم  رارکت 
.مریم یم  نم  هنرگو  هجو ، چیه  هب  هن ، دیوگ  یم  دینک ؟ تبحص  مه  اب  حبص  ات  دوش و  هدنز  هدرم  مه  بش  فصن 

کی دیراد و  لقع »  » کی امـش  .تسا  مْهَو  نآ  دراذگ ؟ یم  هالک  ناسنا  رـس  دراد  هک  تسا  ناسنا  زا  يدـُعب  هچ  نیا  دـینک  هظحالم 
یم راـک  امـش  مْهَو »  » يور هشیمه  ناطیـش  .دریگ  یم  زیچ  ار  یچیه  تسین و  نیب  عقاو  مْهَو ،»  » یلو تسا ، نیب  عقاو  لـقع ،» «. » مهو »
بش فصن  ات  هناخلاسغ  رد  يرفنود  هدنز  مدآ  کی  اب  رگا  دیوگ : یم  .دنک  یم  یچیه »  » ار زیچ » ، » دنک یم  زیچ »  » ار یچیه » ، » دنک

هک یلاح  رد  مریم ، یم  نم  دوش ، هدنز  هناخلاسغ  رد  نم  رانک  هدُرم  بش  فصن  رگا  یلو  تسا ، لمحت  لباق  مینک  تبحـص  مینیـشنب 
ینیـشنب و هناـخلاسغ  رد  رگید  مدآ  کـی  اـب  هک  دوب  لـمحت  لـباق  تیارب  هک  لوا  تلاـح  لـثم  دوش  یم  هزاـت  دوـش ، هدـنز  هدرم  رگا 

نیا هب  ششوگ  مْهَو »  » یلو .ینک  تبحص 
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زا تفگ : میهاوخ  هک  دناسر  یم  ییاج  هب  ًالمع  ار  ام  راک  تفرگ  نادیم  ام  حور  رد  رگا  مْهَو »  » .تسین راکهدـب  یقطنم  ياه  فرح 
نودـب هچ  ینعی  .موش  یم  تخبدـب  دـنهدن  ار  مقوقح  رگا  دـیوگ : یم  .دـیآ  یم  راک  هام  رخآ  قوقح  زا  اما  دـیآ ، یمن  يراک  ادـخ 

امـش ات  دـیریگب  هزور  دـنهاوخ  یم  .دریگ  یم  یچیه »  » ار زیچ » ، » دریگ یم  زیچ »  » ار یچیه »  » مدآ ینعی  يوش ؟ یم  تخبدـب  قوقح 
ادخ لوسر  زا  تیاور  رد  .دناشکب  ههاریب  هب  ار  امش  مْهَو »  » قیرط زا  رگید  دناوتن  ناطیش  و  دینک ، تردق  علخ  ار ، زاس  غورد  دُعب  نیا 

: میراد هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1)« .ِعوُْجلِاب ُهَیِراجَم  اوُقِّیَضَف  ِمَّدلا  يَرْجَم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  يِرْجََیل  َناْطیَّشلا  َّنِا  »

هک نانچمه  .دـینک  گـنت  ار  وا  ياـج  یگنـسرگ  قیرط  زا  دوش ، یم  يراـج  امـش  حور  رد  امـش ، ندـب  رد  ِنوخ  لـثم  ناطیـش  ینعی 
(2)  « ُهَهْجَو ُدِّوَُسی  ُموَّصلَا  دنیامرف « : یم  ترضح 

.دهد رارق  ریثأت  تحت  ار  ناسنا  دناوت  یمن  رگید  تسا و  ناطیش  ییور  هایس  بجوم  هزور  ینعی 
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! اـقآ .مریم  یم  مروخن  اذـغ  رگا  دـیوگ  یم  مدآ  .تسا  هزور  هجیتن  نیرتهب  نیا  شُکب ، ار  مهَو »  » هک دـیوگب  وت  هب  دـهاوخ  یم  هزور 
تسین روط  نیا  هک  نک  تباث  تدوخ  هب  ناضمر  هام  طسو  دیاین ، ترواب  ادتبا ، دیاش  نک ، عورش  مارآ  مارآ  نادیم ، نیا  يوگ و  نیا 

.دشاب ام  تردق  تمالس و  بجوم  رپ ، ِمکش  اذغ و  هک 

دنتشاذگ و یم  گنـس  ناشمکـش  يور  هک  دندیـشک  یم  یگنـسرگ  ردق  نآ  هک : میراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لاح  حرـش  رد 
رگا دروآ ، یم  راشف  يرادقم  هدعم  هب  یگنسرگ  دشاب  یلاخ  هدعم  رگا  نوچ  .دیاین  راشف  ناش  هدعم  هب  هک  دنتـسب  یم  نآ  يور  لاش 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تقو  نآ  .دوش  یم  مک  یگنـسرگ  راشف  دبـسچب  مه  هب  و  دوشب ، کیدزن  رگیدمه  هب  هدعم  رادج 
هک يربمایپ  نآ  تردق  مه  نیا  ینعی  .میدرب  یم  هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دش  یم  تخـس  گنج  هصرع  یتقو  دنیامرف : یم 
یم گـنج  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسه  هغـالبلا  جـهن  نیمه  رد  .تشاد  یم  هگن  هنـسرگ  اـه  تقو  رتشیب  ار  دوخ 

؛ دیا هدینش  ًامتح  .تّهبا  تنوشخ و  تمظع و  تدش  زا  دنک ، هاگن  ترضح  ياه  مشچ  رد  درک  یمن  تأرج  سک  چیه  دندیـشورخ ،
هیلع نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هک  میراد  زاب  .دـندرک  رارف  همه  هک  یلاـح  رد  دنداتـسیا  اـهنت  کـت و  نینُح ، گـنج  رد 

ترضح ینعی  ناشردپ  يارب  ناشلد  دندوب  هچب  یتقو  تمظع ، نآ  اب  مالسلا 
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زاـب ار  ناشردـپ  درآ  هسیک  ِرد  دروخ ، یم  اذـغ  مک  ردـق  نیا  هک  دوشب  ضیرم  ناشردـپ  دـنکن  تخوس ، مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
مه یمک  کی  دنزپ  یم  ناشردپ  يارب  نان  هک  ًادعب  ات  دوشب  ینغور  اهدرآ  هک  دـندرک  یطاق  اهدرآ  اب  ار  نغور  يرادـقم  دـندرک و 

؟ دیدرک دوب  يراک  هچ  نیا  هک  دندرک  ضارتعا  ترضح  دنشاب ، هدروخ  نغور  ترضح 

تردق ِرثکادح  اذغ ، ِلقادح 

دیناوت یم  ار  تردق  ِرثکادح  اذغ  ِلقادح  اب  هک  دوش  تباث  امش  هب  دیاب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  یگدنز و  هعلاطم  اب  هزور و  اب 
نم تسا ، يدوخ  یب  اه  فرح  نیا  هن  ییوگن  دوشن ، شومارف  رام  روبنز و  هیضق  نابغاب و  نآ  ناتـساد  هک  یطرـش  هب  دیـشاب ، هتـشاد 

ات دینک  بلط  یبیغ  قیاقح  اذغ ، زا  فارصنا  هزور و  زا  امش  .يریم  یم  ًاعقاو  شاب  نئمطم  تقو  نآ  مریم ، یم  مروخن  اذغ  یلیخ  رگا 
رظن هدام  هب  رگا  يدام  ریغ  دوجوم  دیتسه ، يدام  ریغ  يدوجوم  امش  .تسا  نیمه  يارب  هزور  ًالصا  دوش ، امـش  بیـصن  قیاقح  نامه 

ریغ دوجوم  یلـصا  لزنم  .میتسه  يدام  ریغ  دوجوم  کـی  امـش  نم و  تسا ، هداـم  شلزنم  ًـالعف  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـشاب  هتـشاد 
بیغ ملاع  رد  ار  ناتدوخ  دینک  مک  هدام  نیا  زا  ار  ناترظن  امش  تسا ، بیغ  ناسنا  یلصا  لزنم  ًامّلسم  تساجک ؟ يدام 
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دینک سح  بیغ  ملاع  رد  ار  ناتدوخ  دیهاوخب  رگا  الاح  .ندب  هدام  هب  تساجک ؟ ناترظن  ًالعف  اما  دیتسه ، ییاج  همه  امـش  .دینیب  یم 
نیمه يولوم  .دینک  یم  ّسح  بیغ  َملاع  رد  ار  ناتدوخ  اذل  تسا و  بیغ  سنج  زا  ناتـسنج  امـش  دینک ، مک  هدام  زا  ار  ناترظن  دیاب 

: هک دیوگ  یم  يونثم  لوا  رد  ار 

ونشب

دنک یم  تیاکح  نوچ  ین ، زا 

زا

دنک یم  تیاکش  اه  ییادج 

هزور الاح  .دـنا  هدـش  ادـج  یبیغ  درجم  ماـقم  نآ  زا  هک  نیا  زا  تسا  يا  هلاـن  يورب ، نآ  قمع  رد  یتقو  اـه  ناـسنا  فرح  همه  ینعی 
.مینزب يرس  َملاع  نآ  هب  لقاال  هک  دنک  یم  کمک 

اب طابترا  باجح  نوچ  دوش ، یم  زیت  مدآ  تریـصب  دروآ » یم  تریـصب  يزیت  رطاخ و  یگتخورفا  لد و  يافـص  هزور ؛ : » دـیامرف یم 
نیا تسا ؟ فیعض  ناش  هشیدنا  مه  هاتوک و  ناشرمع  مه  هک  دیا  هدید  ار  روخرپ  ياه  مدآ  ایآ  .دوش  یم  فیعـض  شا  یبیغ  قیاقح 

تسد زا  ار  یلاعت  هب  ندیسر  تصرف  نآ  مه  دنریم ، یم  دوز  یلیخ  مه  روخرپ  ياه  مدآ  تسا ، یملع  هلئسم  کی  تسا ، هدعاق  کی 
، یگنـسرگ دروآ و  یم  لد  يروک  نهذ و  يدنُک  يریـس ، دنیوگ « : یم  میراد ، ناگرزب  زا  یبوخ  هتکن  .دنلقع  مک  مه  دـنهد و  یم 

« .دهد یم  طبر  يوامس  َملاع  اب  ار  لد  دنک و  یم  راوخ  ار  سوه  تیناسفن و 
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: دنیامرف یم  هک  تسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف 

« ْقِرَت وُفْصَت َو  ِعوُجلِاب ، اهاورِّهَط  ِکْحِّضلا َو  ِهَّلِِقب  مَُکبُوُلق  اوُّیَح  »

.دوش قیقر  فاص و  ات  یگنسرگ ، اب  دیراد  هگن  كاپ  هدنخ و  یمک  هب  دیراد  هگن  هدنز  ار  ناتیاه  بلق 

، دزیر یم  مه  کشا  دشاب  قیقر  هک  یلد  دشاب ، قیقر  دیاب  لد  دیآ ، یم  تسد  هب  ناضمر  هام  ینالوط  یگنـسرگ  زا  ردق ، بش  کشا 
، دیروخ یمن  ار  ایند  صرح  ًالصا  دش  زاب  ناتیارب  بیغ  ِرد  رگا  دننک ، یم  زاب  شیارب  دنراد  ار  بیغ  ِرد  ینعی  تخیر  کشا  هک  یلد 

یم ار  بالقنا  روط  کی  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  .دـنک  یم  رییغت  ثداوح  زا  ناتلیلحت  هیزجت و  عون  دوش و  یم  ضوع  ناتکاردا 
مدرم دـننیب و  یم  ار  ایند  روج  کی  اـمهیلع » هللا  هاولـص  » ناـمز ماـما  ربمغیپ و  .دـنیب  یم  روط  کـی  مه  یـس  یب  یب  يویدار  دـندید ،

.دهد یم  امش  هب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دنسپ  دروم  بلق  کی  هزور ، اب  ادخ  هللا  ءاش  نا  .روط  کی  مه  یلومعم 

قیقد ینعی ؛ تمکح  دهد ، یم  ناراب  قرب  دعر و  .ناراب » نوچ  تمکح  ربا و  نوچ  تعانق  تسا و  دعر  نوچ  یگنـسرگ  : » دـنا هتفگ 
.دیوش یم  میکح  دینک  هشیپ  تعانق  دیشکب و  یگنسرگ  رگا  دیوگ : یم  .یشیدنا 
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هنسرگ ار  شمکش  سک  ره  ینعی : ُُهْبلَق » َنَطَف  َو    ُ ُهتَرِْکف تَمُظَع  ُهَنَْطب  َعاجَا  ْنَم  : » هک تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 
.ددرگ یم  نیبزیت  رادیب و  شبلق  دنلب و  شرکف  دراد  هگن 

دییوگ یم  تقو  نآ  دـشچ ، یمن  ار  يرادـنید  هزم  لاح  نیا  رد  هک  دـنک  ناربج  ًامامت  تسا  هدروخن  ار  هچ  نآ  راـطفا  رد  هک  نیا  هن 
روتـسد رب  قبطنم  مدآ  هک  یتقو  يوشب ، رادنید  ینارون و  هک  ایند  نیا  يوت  يدـمآ  دـیوگ  یم  ادـخ  ایند ؟ نیا  يوت  میدـمآ  دـش  یچ 

ربمایپ .دیمهف  دهاوخن  ار  ییایند  یگدنز  هفـسلف  دیـشچن  ار  يرادـنید  هزم  یتقو  دـشچ و  یمن  ار  يرادـنید  هزم  دـنکن  لمع  تعیرش 
اذـل دوش » یم  كریز  شبلق  دوـش و  یم  گرزب  شرکف  دراد ، هگن  هنـسرگ  ار  شمکـش  یـسک  رگا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: تفگ دمهف ، یم  ار  یگدنز  ینعم 

هکره

راهب تشِکزا  تشگ  لفاغ 

هچوا

راگزور نیا  تمیق  دناد 

.دهدن تسد  زا  ار  دوخ  ندناسر  لامک  هب  ياه  تصرف  هک  دیمهف  دهاوخ  ایند  نیا  رد  ار  یگدنز  شزرا  تمیق و  یسک 

، دیروخن نیگنس  ياذغ  یلیخ  ناضمر  هام  رحس  منک  یم  ضرع  ًاعقاو  تسا .» بلَْقلا  ُّیِسَق  دباوخب ، ریـس  سک  ره  : » میراد تیاور  زاب 
ناطیش نیا  .دیوش  یمن  ضیرم  فیعض و  دیسرتن  تسا ، یتشز  راک 
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کبـس ياذـغ  دـییایب  .تسا  ناطیـش  هاـگارچ  ُرپ  ِمکـش  میراد : تیاور  میدرک ؛ ضرع  ثحب  لوا  رد  دـناسرت .  یم  ار  امـش  هک  تسا 
مدق یمک  کی  .دیباوخب  دیوش  روبجم  هک  دوش  یمن  ّطلـسم  امـش  رب  باوخ  ندروخاذغ ، کبـس  اب  .دیباوخن  اذغ  زا  دـعب  دـیروخب و 

، نات ینید  ياه  سرد  زا  يرادقم  رگا  منئمطم  نم  منک  یم  ضرع  امش  هب  .دیناوخب  سرد  دیناوخب ، اعد  دوش ، یم  زیت  ناتنهذ  دینزب ،
 . تسا رتهب  اهنآ  عمج  هتبلا  دیرب ، یم  مه  ار  ندناوخ  نآرق  باوث  ًامتح  دینکب  هعلاطم  ناضمر  هام  رد  ار  یمالسا  فراعم  لثم 

« ُلَْضفَا َوُهَف  ِْملِْعلا  ِهَرِکاذُِـمب  ِْنیَتَْلیَّلا  ِْنیَتاه  اَیْحَا  ْنَم  : » هک میراد  موس  تسیب و  کی و  تسیب و  بش  لاـمعا  رد  دـینک  هاـگن  ار  حـیتافم 
رد ّربدـت  هشیدـنا و  ییاه  بش  نینچ  رد  نوچ  تسا ، لضفا  دـینامب ، رادـیب  دـینک و  ایحا  یملع  هرکاذـم  اب  ار  بش  ود  نیا  رگا  ینعی 

.درک دهاوخ  ادیپ  ار  حور  هکئالم و  راونا  شریذپ  هنیمز  بلق  و  دـنک ، یم  دایز  بلق  هب  ار  يونعم  قیاقح  شزیر  هنیمز  یهلا ، فراعم 
تـسا نآ  روظنم  .دیوش  لفاغ  تسا ، بیغ  ملاع  اب  بلق  طابترا  هار  هک  بش  ود  نیا  ياهاعد  زا  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  هتکن  نیا  هتبلا 

.دینک زاب  مه  فراعم  تیوقت  يارب  ییاج  هک 

42 ص :

انعم ملاع  هب  يا  هچیرد  www.Ghaemiyeh.comهزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


یلایل نم  نیرـشعلاو  هثالثلا  هکرابملا  ردقلا  هلیل  یف...باتکلا  َّمَت  : » دیامرف یم  نازیملا  رخآ  دلج  رد  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همالع 
هام نیا  رد  امش  .دنا  هدرک  مامت  بش  نآ  رد  هک  دنتشون  یم  ار  ناشریـسفت  ردق  بش  رد  هیلع » هللا  همحر  » همالع ینعی ؛ ناضمر .» رهش 

، دـیناوخب قیمع  ار  یمالـسا  فراعم  ياه  باتک  هک  تسا  نیا  دوش  یم  تکرب  أشنم  ناتیارب  هللاءاش  نإ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  ناضمر 
يارب رگا  هتبلا  تسا ، تدابع  ناتیارب  مه  ندناوخ  سرد  ِدوخ  دیتسه ، ملع  بلط  عضوم  رد  نوچ  امـش  دینادب  یلو  دیناوخب  مه  نآرق 

.دشاب ادخ 

هداز نسح  نـسح  هللا  تـیآ  داتـسا  تمدـخ  نارادـساپ ، هاپـس  ناردارب  هارمه  بـجر  هاـم  رد  یلیمحت  گـنج  ياـه  لاـس  زا  یکی  رد 
ادخ رگا  هک  دیناد  یم  لضفا  ار  بجر  هام  لامعا  زا  کی  مادک  اقآ ! جاح  هک : دش  لاؤس  ناشیا  زا  میدیـسر ، یلاعت » هللا  هظفح  » یلمآ
همه زا  راک  نیا  دینکب ، ار  گنج  ياهراک  دیورب  دیهد و  ماجنا  ار  ناتبجاو  لامعا  ًاعیرـس  دنتفگ « :  ناشیا  میهد ؟ ماجنا  دهدب  قیفوت 

يرکف راـک  بوخ  بوخ  ِبوخ  تسا ، دـیفم  امـش  يارب  هاـم  نیا  رد  هک  ییاـهراک  زا  یکی  اذـل  .تسا » رت  بجاو  امـش  يارب  اـهراک 
یگنهرف گنج  رد  دیناوتب  ات  تسا  ینید  فراعم  رد  ندرک 
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.دنروخن هبرض  هک  دینک  کمک  هیقب  هب  مه  و  دیشاب ، هدرک  تیوقت  ار  ناتدوخ  مه  مالسا  نانمشد  اب 

يریخ چیه  ینعی   (1)« رُّبَدَت اهِیف  َْسَیل  ٍهَءارَق  ِیف  َْریَخال  الَا ! : » میراد تیاور  رد  دیمهفب ، ار  نآرق  دینک  یعـس  یلو  دـیناوخب  نآرق  ًامتح 
نیا .دیمهفب  دیناوخب و  ار  هیآ  کی  دیمهفن ، دیناوخب و  ار  هروس  کی  هک  نیا  ياج  هب  .تسین  دـشابن ، ّربدـت  نآ  رد  هک  یندـناوخ  رد 
نابز برع  مدرم  تیاور ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نابطاخم  دـشاب  ناـتدای  دراد ، باوث  ردـق  نیا  دـیناوخب  نآرق  رگا  دـنا ، هتفگ  هک 

راک ود  دیاب  ام  سپ  .میراد  نآرق  ندیمهف  لکشم  مینابز و  یـسراف  ام  هک  یلاح  رد  دنتـشادن ، ار  نآرق  مهف  لکـشم  رگید  هک  دندوب 
یلاکـشا هچ  میمهفب  ار  نآرق  زا  یمک  اـت  مینک  فرـص  تقو  بوخ  هک  نیا  .میمهفب  ار  نآ  مه  میناوخب و  ار  هروس  کـی  مه  مینکب ،

کی هک  نیا  رد  اما  تسا ، یمتح  شباوث  نیا  دیناوخب ، دـیمهفب و  بوخ  ار  هروس  کی  ناضمر  هام  رخآ  ات  ناضمر  هام  لوا  زا  دراد ؟
رهاظ یتح  مییوگب  یلومعم  مدرم  هب  دیاب  .درک  طایتحا  دیاب  دـیمهفن  یلو  دـیمهفب  دـیناوت  یم  هک  یلاح  رد  دـینک  متخ  ار  نآرق  رود 

ندرک هاگن  دراد ، باوث  نآرق  ندناوخ  هرخالاب  دشاب  ناتدای  دیناوخب ، ار  نآرق 
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هبلط هدرک و  لیصحت  عضوم  رد  امش  یچ ؟ امش  اما  دنک ، هاگن  نآرق  طخ  يور  دیاب  داوس  یب  اهتنم  .دراد  باوث  مه  نآرق  طخ  يور 
یلو دیمهفب ، دیاب  سپ  دیمهفب ، دیناوت  یم  امش  دیمهفب ، ار  نآرق  دیاب  امش  دینک ، لمح  ناتدوخ  رب  ار  يرگید  هفیظو  دیاب  امـش  .دیا 

.دیرب یم  رجا  دراد و  باوث  شتروص  ره  هب  نآرق  ندناوخ  لاحره  هب 

دوخ تساوخ  هک  دوش  یم  یلاعتم  ناسنا  ياه  تساوخرد  نانچنآ  هزور  رثا  رد  هک  نیا  موش ، رکذتم  منیب  یم  مزال  هک  يرگید  هتکن 
ام ناشدوخ ، يادخ  اب  تسا  ناماما  زاین  زار و  اهاعد ، نیا  .دیبای  یم  یکی  يّدح ، ات  ناماما  اب  ینعی  یلاعتم  ياه  ناسنا  تساوخ  اب  ار 

نخـس ادـخ  اب  دوش  یمن  نیا  زا  رتهب  مینیب  یم  نوچ  میناوخب ، ار  اـهاعد  نیا  دـهاوخ  یم  ناـملد  هک  مینک  یم  ساـسحا  دوخ  رد  مه 
« هللا ءاش  نإ   » دیسر یم  قح  هب  لاصتا  ماقم  هب  و  دوش ، یم  امش  ناج  دایرف  لاح و  نابز  رارمتـسا ، هیکزت و  اب  هام  نیا  ياهاعد  .تفگ 

.ددرگ یم  امش  بلق  تابن  لُقن و  قح  تافص  ءامسا و  و 

: تفگ

یتسرب هلیح  ره  ِز  یتسبوچ ، همقل  ِرد 

اه يرَک  میریگب  دلانب  صرح  رگو 

میریگب دلانب ، صرح  رگو  ، » میراذگ یمن  شلحم  میونش و  یمن  ام  ما ، هنسرگ  رخآ  دیوگ  یم  صرح  تسا ، هتفگ  بوخ  یلیخ 
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شلحم دوش  یم  امش  ندز  فرح  محازم  و  اباب ، اباب ، دیوگ  یم  ناتدنزرف  هچره  دینز ، یم  فرح  یسک  اب  یتقو  دیا  هدید  اه .» يرَک 
مه نم  يآ ! دـیوگ : یم  صرح  ردـقچ  ره  ادـخ ، اب  دـینزب ؟ فرح  یـسک  هچ  اب  ناضمر  هاـم  رد  دـیهاوخ  یم  ـالاح  دـیراذگ ؟ یمن 
هب ایادخ  .میوشب  دیاب  هنوگ  نیا  هزور  قیرط  زا  ادـخ و  اب  هطبار  رد  اه .» يرَک  میریگب  دـلانب  صرح  رگو  ، » یتسین مییوگ  یم  متـسه ،

.هدب رارق  ناراد  هزور  زا  ار  ام  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قح 

رحس ياعد  هاگیاج 

نیا رد  امش  هدش ؛ لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  هک  يرحـس  ياعد  رد  ًالثم  دیهد ، ماجنا  بوخ  ار  هام  نیا  لامعا  دینک  یعس 
فرح وا  اب  روط  نیمه  دـهاوخ  یم  شلد  دراد ، شتـسود  یلیخ  هک  ار  یـسک  مدآ  دـیا ؛ هدـید  .ار  ادـخ  طقف  دـیناوخ ؟  یم  هچ  اعد 

وا اب  سنُا  فرِص  دنزب ، فرح  وا  اب  دهاوخ  یم  دراد ، شتسود  نوچ  ارچ ؟ تسا ، بولطم  شیارب  وا  اب  ندز  فرح  نوچ  ارچ ؟ دنزب ،
 » تسا میاصع  تفگ : تتسد ؟ رد  تسیچ  نیا  دیسرپ ، مالسلا  هیلع  یـسوم  زا  روط  هوک  رد  هملک  کی  دنوادخ  .تسا  فده  شیارب 

نآ هب  اْهیَلَع » اُوَّکَوَتَا  : » تفگ دهد  همادا  ار  وگتفگ  مه  زاب  دهاوخ  یم  شلد  دید  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ياَصَع ،» َیِه 
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یم منادنفـسوگ  يارب  ار  اه  گرب  نآ  اب  یِمَنَغ » یَلَع  اَِهب  ُّشُهَا  : » تفگ دـنزب  فرح  دـهاوخ  یم  شلد  مه  زاـب  دـید  مهد ، یم  هیکت 
ُبِرآَـم اـهیف  َِیلَو  : » تفگ دراد  ندز  فرح  لـیامت  یلو  درادـن  يزیچ  رگید  دـید  دـیوگب  يزیچ  تساوخ  یم  شلد  ناـنچمه  مزیر ،

یم هچ  ادـخ  زا  امـش  رحـس  ياعد  رد  .درب  یم  تذـل  قح  اب  تبحاصم  نیمه  زا  نوچ  منک ، یم  مه  رگید  ياـهراک  نآ  اـب  و  يرُْخا »
.دیهاوخ یم  ار  وا  تبحاصم  دییوگ ، یمن  وا  ِءامسا  رکذ  زج  يزیچ  ًالصا  اعد ، نیا  رد  دیهاوخ ؟

فالخ

ءایلوا دوب  تقیرط 

اّنمت

ادخ زج  ادخ  زا  دننک 

« هاَْهبَِاب  » تئاهب دوجو و  نیرت  تمیق  نارگ  نآ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ایادخ  ُهاْهبَِاب » َِکئاََهب  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم 
.تسا نیرت  یتمیق  وت ، یتمیق  فاطلا  اه و  یبوخ  همه  ًالصا  و  یَهب » َِکئاَهب  ُّلُک  َو   » شیاهبوخ و بوخ  زا  مه  نآو 

نآ مهاوخ ، یم  مه  تلامج  زا  مهاوخ و  یم  وت  زا  ایادـخ  ینعی ؛ ٌلیمَج .» َِکلاَمَج  ُّلُـک  ِِهلَمْجَاـِب َو  َکـِلامَج  نِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللا  »
.يرادن فیعض  لامج  هجَو  وت  تسا و  نیرتدیدش  تلامج ، همه  هک  یلاح  رد  تلامج ، هجو  نیرتدیدش  زا  مه 

47 ص :

انعم ملاع  هب  يا  هچیرد  www.Ghaemiyeh.comهزور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 73زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


: ییوگ یم  يرامش ، یم  ار  دنوادخ  تالامک  یماسا و  تافص و  نانچمه  دینک  یم  هظحالم 

و مهاوخ ، یم  تئامـسا  نیرتزیزع  نآ  هب  تتّزع و  تقیقح  هب  وت  زا  ایادخ  ٌهَزیزَع » َِکتَّزِع  ُّلُک  َو  اهِّزَعَِاب ، َِکتَّزِِعب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللا  »
رخآ ات  .تسا  وت  بولطم  تبحاـصم  نیمه  هک  ینک  یم  هظحـالم  هچ ؟ ینعی  .تسا  رترب  زیزع و  وت  ءامـسا  همه  هتبلا  ییوگ  یم  دـعب 

.یهد یم  رارق  وا  دای  لحم  ار  تبلق  ییآ و  یم  فعش  هب  قح  ترضح  ِءامسا  رارکت  نیا  زا  يرامش و  یم  ار  وا  ءامسا  اعد ،

: هک دوش  یم  نیا  تلاح ، نابز  ناضمر  هام  ياهرحس  رد  هک  یسر  یم  ییاج  هب 

ما هدرب  دای  زا  همه  ما  هدناوخ  هچره  نم 

منک یم  رارکت  هک  تسود  ثیدح  زاریغ 

رب نانچمه  ار  وا  مان  دیاب  لوا  ینیب ، یم  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هتسهآ  هتسهآ  و  ینک ، یم  وا  هجوتم  ار  ناج  وا ، ءامـسا  رارکت  اب  ینعی 
: هک میراد  .دنک  یهارمه  نابز  اب  مه  بلق  هتسهآ  هتسهآ  ات  تشاد  نابز 

دید

درون ارحص  یکی  ار  نونجم 

رد

درف هتسشنب  هیداب  نایم 

يا هحفص 

ملق شتشگنا  گیر و  زا 

اب

مقر دز  یم  یمه  لد  يالص 
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نونجم ياک  تفگ 

نیا تسیچادیش 

یسیون یم 

نیا تسیک  رهب  همان ،

تفگ

منک یم  یلیل  مان  قشم 

رطاخ

مهد یم  یّلست  ار  دوخ 

نوچ

وا ِماک  نمرب  تسین  رّسیم 

يزاب قشع 

وا مان  اب  منک  یم 

دوخ بلق  وا ، كرابم  ءامـسا  ندروآ  نابز  هب  اب  مشاب ، وا  اب  داحتا  ءانف و  ماقم  رد  مناوتب  هک  وا » ماک  نم  رب  تسین  رّـسیم  نوچ  ! » يرآ
.میامن یم  کیدزن  وا  هب  ار 

یهاوخ ناج  قمع  زا  هک  ییاـج  هب  یـسر  یم  یلو  ینک  ادـص  ناـضمر  هاـم  ياهرحـس  رد  ار  وا  ءامـسا  دـیاب  هک  تسا  راـک  ِلوا  نیا 
: تفگ

دوب ینتشاذگب  همه  مدید  هک  زیچره 

دوب ینتشاد  نآ  هک  تسود  ياوتدایزج 

: تفگ یهاوخ  هک  ییاج  ات  ولج  ولج و  ییآ  یم  زاب 

نم هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

ار وت  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب 
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ات ینک ، یم  وجتـسج  ار  بولطم  کی  یبای و  یم  ار  زیچ  کی  ءامـسا  نیا  همه  رد  تفای ، یهاوخن  یتسه  رـسارس  رد  ار  وا  زج  رگید 
ادیپ طابترا  رتشیب  دوخ  دوبعم  اب  یناوتب  وت  ات  دراد  یمرب  بوبحم  خر  زا  هدرپ  هک  یسانش  یم  میسن  کی  لثم  ار  اهاعد  نیا  هک  ییاج 

: تفگ ینک ،

تشادرب وت  فلز  رس  هک  يدوبن  داب  رگ 

؟ يدومن هک  ار  ام  وت  يابیز  ضراع  نآ 
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.دوش وا  اب  سنُا  بلاط  دوشب و  قح  هجوتم  بلق  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  میسن  نامه  هزور ، و 

ادخ هب  رتشیب  هچره  میناوتب  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  تصرف  .دـینکن  شومارف  هام  نیا  رد  ار  اعد  رارمتـسا  اعد و  شقن  تروص  ره  هب 
رد نینمؤم  هک  یلامث  هزمحوبا  ياعد  زا  رت  گرزب  يا  هیدـه  دـیاش  دـناد  یم  ادـخ  .میوش  انـشآ  یلعا  ماقم  نآ  هب  تبـسن  کیدزن و 
یم تمحرم  ناسنا  هب  ادـخ  اب  ار  ناسنا  طابترا  جوا  تسا ، یلاع  هداـعلا  قوف  دـشابن ، راد  هزور  يارب  دـنناوخ  یم  ناـضمر  هاـم  رحس 

و .دیناوخب - ار  دعب  تاحفص  دعب ، بش  دیناوخب و  ار  نآ  هحفـصدنچ  لقاال  دیناوخب ، ار  نآ  همه  بش  همین  ره  دیتسناوتن  رگا   - .دنک
(1) .درب یم  ولج  قح  تیؤر  ادخ و  اب  تاقالم  ات  ار  ناسنا  هزور  هکدینادب ؛

رتشیب هچره  هزور ، تقیقح  هب  یکیدزن  رد  ام ، ِسفن  هللاءاش  نإ  ات  منک  دیکأت  یمک  نآ  یناحور  جـیاتن  هزور و  دروم  رد  ملیام  زونه 
.دوشن لفاغ  هزور  فادها  زا  دوش و  قفوم 
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دیتسه و ناتناهانگ  ِرامیب  دیـشاب  هجوتم  دیاب  امـش  دنیامرف : یم  هزور  باب  رد  هعیرـشلا » حابـصم   » باتک رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دیاب مه  امش  ددرگرب ، وا  هب  شا  یتمالس  ات  تسا  رظتنم  نانچمه  دوش و  یم  بلس  وا  زا  ندیـشون  ندروخ و  لیم  هک  رامیب  کی  لثم 

ضرم زا  ات  دـینامب  رظتنم  ناـنچمه  دـیماشاین و  دـیروخن و  و  دـینکب ، ناـتیاه  تلفغ  ناـهانگ و  تهج  هب  ناـتیرامیب  هجوتم  ار  ناـتبلق 
 . دیبای افش  ناهانگ 

« ِبُونُّذلا ِضَرَم  ْنِم  َءاَفِش َك  ٍهَظَْحل  ِّلُک  یف  ًاعِّقَوَتُم  ًابارَش ، الَو  ًاماعَط  یِهَتْشَت  ال  یضْرَْملا ، ََهلِْزنَم  َکَسْفَن  ْلِْزنَا  َو  »... 

هب دنک و  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  يراد  نتـشیوخ  تمواقم و  هیحور  هزور ، .دیریگب  دوخ  هب  یتلاح  نینچ  يراد  هزور  نیح  رد  ینعی 
.دسر یم  شدوخ  هب  شروز  ناسنا  حالطصا ،

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد نامیا  روضح  زا  يا  هناشن  دوخ  ینید ، لامعا  رد  يرادیاپ  هک  روط  نامه  ینعی   (1)« ِْربَّصلا ُفِْصن  ُمْوَّصلا  ِناْمیِالا َو  ُفِْصن  ُْربَّصلا  »
، دـنک لماک  هنـسح  قالخا  رتشیب و  فراعم  اـب  ار  دوخ  ناـمیا  دـیاب  تسا و  هتفاـی  تسد  ناـمیا  زا  فصن  هب  یبلق  نینچ  تسا و  بلق 

هک مه  یسک 
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هنحـص هب  شا  ینید  لامعا  رد  شبلق  هتـشگ و  ناـمیا  زا  يرادـقم  هب  رّونم  تسا و  هتفاـی  تسد  ربص  فصن  هب  دوش  يراد  هزور  دراو 
نید قیاقح  ساسحا  كاردا و  دراو  نامبلق  یلو  میـشاب ، هدـش  نید  رابخا  تاروتـسد و  میلـست  ام  تسا  نکمم  هک  ارچ  .تسا  هدـمآ 

زا دومن و  يرادیاپ  دیاب  يرادنید  رد  هک  میراذگب  نیا  رب  ار  انب  دیاب  ادتبا  زا  دوش ، ینادیم  نینچ  دراو  بلق  هک  نیا  يارب  .دشاب  هدشن 
یلیخ درک و  میهاوخ  یط  ار  ربـص  نادـیم  نیا  زا  فصن  میدـش ، يراد  هزور  دراو  رگا  لاـح  .میا  هدرک  یط  ار  هار  فصن  قیرط  نیا 

.دوش یم  نید  قیاقح  ساسحا  كاردا و  دراو  نامبلق  عیرس 

لها ناوـج  تهج  هب  هکئـالم  دزن  رد  دـنک  یم  راـختفا  تاـهابم و  دـنوادخ  میراد : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  تـیاور  رد 
، يدرک نم  یگدـنب  جرخ  ار  تیناوـج  يدرک و  كرت  ار  تتوهـش  نم  تیاـضر  تهج  هـب  هـک  ناوـج  يا  دـیامرف « : یم  و  تداـبع ،

.تسا هدرک  ادیپ  ار  هکئالم  هیحور  ناوج  نیا  ینعی  .تسا »  نم  هکئالم  زا  یضعب  ماقم  دننامه  نم  دزن  وت  تلزنم 
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ِضْعَبَک يدـْنِع  َْتنَا  یل ، َُهباَبَـش  ُلِذـْبُْملا  ِیلْجَِال  ُهَتَوْهَـش  ُكِراـّتلا  ُباَّشلا  اَـهُّیَا  ُلوُقَیَف  ِدـِباعلا ، ِباَّشلاـِب  ُهَتَِکئـالَم  یِهاـُبی  یلاـعَت  َهللا  َّنِا  »
(1)« یتَِکئالَم

مسج و قوف  یَملاـع  دوش ، هکئـالم  ملاـع  دراو  اـه ، لـیم  تاوهـش و  كرت  تداـبع و  قـیرط  زا  ناـسنا  هک  تسین  یمک  ماـقم  نیا  و 
دوخ هدـنیآ  نارگن  رگید  ددرگ و  یم  نشور  لاح  نامز  نوچ  شیارب  هتـشذگ  هدـنیآ و  یناوج  نینچ  ناـمز ، نیمز و  تاینامـسج و 

.تسین

نینچ ًانیع  هزور ، .دشاب  هتـشاد  تکرب  امـش  يارب  دـینک و  فرـصت  نآ  رد  دـیناوتب  دوش و  كاپ  لام  ات  دـیهد  یم  ار  لام  تاکز  امش 
دش و دیهاوخن  نآ  تاوهش  ریسا  امش  دریگ و  یم  رارق  امش  تمدخ  رد  يراد  هزور  اب  امـش  ندب  هک  دنک ، یم  امـش  ندب  اب  ار  يراک 

یندب نینچ  الاح   (2)« مایِّصلا ِناْدبَالا  ُهاکَز  ٌهاکَز َو  ٍءیَش  ِّلُِکل  َو  : » میراد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تیاور  رد  مه  تهج  نیمه  هب 
.میشاب نآ  رایتخا  رد  ام  هک  نیا  هن  تسا ، ام  رایتخا  رد 

تمایق رد  هک « : میراد  و  دـنا » هدـیدن  یگنـسرگ  زا  رتدـنمدوس  ایند  نید و  رد  ناـکریز  هدـش « : هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  سپ 
یلمع
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نآ هک  دیوش  یم  هجوتم  دینک  هظحالم  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  هریـس  هچنانچ  .یفاضا » ياذـغ  كرت  زا  رت  لضاف  دوشن  هدـید 
.ار اه  ندروخ  هنیمز  هن  دندرک و  یم  مهارف  رتشیب  ناشدوخ  يارب  ار  اه  ندروخن  هنیمز  نازیزع ،

ُأَلَم اَم   » .تسین ّرـش  رپ  رـضم و  رپ ، مکـش  لثم  مدآ  يارب  يُرپ  فرظ  چیه  هک  میراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا  هک  دش  ضرع 
ار دوخ  حلاصم  رگید  ناسنا  دهد و  یم  قوس  داسف  تهج  هب  حالص  تهج  زا  ار  حور  رپ ، مکش  نوچ   (1)« ِهنَْطب ْنِم  ًاّرَش  ًءاَعِو  ُّیمَدآ 

.دنک یم  مگ 

ریز نمؤم  حور  دریگب ، تذل  يروخ  رپ  زا  درادن  تسود  رگید  تفرگ  ترارح  نامیا  زا  ناسنا  دیبات و  ناج  رب  نامیا  رون  یتقو  ًالصا 
.دزیرب نآ  رد  تساوخ  ردقره  ات  دراذگب  سوه  رایتخا  رد  ار  لد  هرفس  نالفاغ ، نوچ  هک  دور  یمن  راب 

رایـسب ِتأرج  قفاـنم  هک  تسا  نیمه  قفاـنم  نمؤم و  ياـه  هناـشن  زا  یکی  هک  میراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تیاور  رد 
یف ُلُکأَی  ُِقفاَنُْملا  ٍدِحاَو َو  ٍءاعِم  یف  ُلُکأَی  ُنِمْؤُملا  : » دنیامرف یم  ترضح  .هن  نمؤم  دراد و  ندروخ 
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هلعش توهش  صرح و  دتفین ، بلق  رد  نامیا  رون  یتقو  .مکش  تفه  اب  قفانم  دروخ و  یم  مکش  کی  اب  نمؤم  ینعی ؛  (1)« .ٍءاَْعمَا ِهَْعبَس 
ورف توهـش  صرح و  ندروخ ، اـب  هک  یلاـح  رد  دوش ، یم  توهـش  صرح و  نیا  ندرک  شوماـخ  يارب  هناـهب  ندروخ ، دـشک و  یم 

یّلجت بلق  رد  نامیا  رون  یتقو  یلو  .مینک  ریـس  ار  شتآ  شتآ ، هب  رتشیب  مزیه  نداد  اب  میهاوخب  هک  تسا  نیا  لثم  تسـشن ، دهاوخن 
.دنک عابشا  ار  نآ  ندروخ ، اب  دهاوخب  ًادعب  هک  دنک  یمن  توهش  صرح و  هب  ییانتعا  درک ،

.دوش زاب  امـش  يارب  اـت  دـیبوکب  ار  تشهب  رد  هتـسویپ  ینعی  ْمَُکل » ْحَـتْفَی  ِهَّنَْجلا  ِباـب  َعْرَق  اوُمیِدَا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
؟ میبوکب ار  تشهب  ِرد  هنوگچ  مدیسرپ : هَّنَْجلا »؟ ِباب  َعْرَق  ُمیُدن  َْفیَک  َو  ُْتُلق : »

(2) «: ِإَمَّظلا ِعوُْجلِاب َو  َلاق : »

ندوب ینیمز  نیمز و  زا  ار  حور  دروخن ، یندیشون  اذغ و  سوه ، ياضر  يارب  یتقو  نوچ  .یگنشت  یگنسرگ و  اب  دندومرف : ترـضح 
.دبای یم  زاب  ار  دوخ  یهلا  تهج  دنک و  یم  دازآ 
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ياه هدعم  هک  دنتسه  ییاهنآ  ادخ ، دزن  مدرم  نیرت  ضوغبم   (1)« ُأَلَْملا َنوُمِخَّتُْملَا  یلاعَت  هللا  َیِلا  ِساَّنلا  َضَْغبَا  َّنِا  میراد « : تیاور  رد 
.دنشاب هدرک  شرتهِمَُخت - هک  يدح  نآ  ات  دنراد  ُرپ 

اَم َو   » .تسا تشهب  رد  يا  هجرد  وا  يارب  هک  نیا  رگم  دراد ، ار  شندروـخ  ياهتـشا  هک  يا  همقل  ندروـخ  هدـنب  درکن  كرت  دوـمرف :
(2)« .ِهَّنَْجلا ِیف  ٌهَجَرَد  َُهل  َْتناک  ِّالا  اهیهَتْشَی  ًهَلْکَا  ٌْدبَع  َكَرَت 

یهاـگیاج رد  ینعی  .تسا » یگنـسرگ  نآ  ياـهب  تسا و  ییاـهنت  نآ  ناـکد  هک  تسا  يا  هشیپ  تداـبع ؛ : » دـیوگ یم  اـفرع  زا  یکی 
.دبای تسد  تدابع  َملاع  هب  دناوت  یم  ناسنا  یگنسرگ  تلاح  اب  تولخ و 

تتمکح دور و  یم  باوـخ  هب  ترکف  دـش ، رپ  تا  هدـعم  هک  هاـگ  ره  مرـسپ ، يا  هک « : درک  تحیـصن  شرـسپ  هب  ناـمقل  هک  میراد 
«. دتسیا یم  زاب  تدابع  يارب  ییاناوت  زا  تیاضعا  و  دوش ، یم  گنگ 

(3)« .ِهَدابِعلا ِنع  ُءاضْعَالا  ِتَدَعَق  ُهَمْکِْحلا َو  ِتَسَرَخ  ُهَرْکِفلا َو  ِتَمان  ُهَدْعِْملا ، ِتأَلَْتِما  اَِذا  َّیَُنب  ای  »
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، عوج هزور و  دروم  رد  قالخا  ياه  باتک  هب  تسا  مزال  یلو  دوش ، هتفرگ  نازیزع  تقو  نیا  زا  شیب  میهاوخ  یمن  ام  تروص  ره  هب 
دورب ناتتـسد  زا  هزور  دیراذگن  دینک و  تیوقت  هزور ، هب  هجوت  رد  ار  دوخ  هدارا  زور  هبزور  اهنآ  هب  یمئاد  هعجارم  اب  دینک و  عوجر 
یمک زیچ  تسا  هزور  لصاح  هک  دوخ ، زا  ییاهر  اریز  دینک ، مورحم  ار  دوخ  دیروآ  تسد  هب  دـیناوت  یم  هک  يدـنلب  جـیاتن  نآ  زا  و 

تـسد زا  يدازآ  ِدیع  دیدش ، دازآ  دوخ  تسد  زا  رگا  هدش و  دازآ  دوخ  تسد  زا  دیاب  دیـشاب ، هتـشادن  رظن  نآ  هب  دـیناوتب  هک  تسین 
.داب كرابم  امش  رب  رطف  دیع  ینعی  دوخ ،

: تفگ

نکاج نآ  صقر 

ینکشب ار  دوخ  هک 

هبنپ

ینکرب توهش  شیر  زا  ار 

صقر

دننک نادیم  رس  رب  نالوج  و 

صقر

دننک نادرم  دوخ  نوخ  ردنا 

دنهر نوچ 

دننز یتسد  دوخ  تسد  زا 

دننک یصقر  دوخ  ِصقن  زا  دنهج  نوچ 

ءاش نإ  .دیبایب  تسد  لماک  تیقفوم  هب  هام  نیا  رد  دسرب و  یگتسراو  ِياهتنا  نآ  هب  نتسراو ، دوخ  زا  ِيداش  رورـس و  نیا  میراودیما 
هللا

ََکل َنیِِمئاّصلا  َنِم  اَْنلَعْجا  َّمُهّللَا 

ََکل َنیِِمئاَْقلا  َنِم  اَْنلَعْجا  َّمُهّللَا 
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.رادم غیرد  ام  زا  تمرک  لضف و  هب  ییامرف  یم  تمحرم  تئایلوا  هب  هچنآ  ردق  ياه  بش  رد  ایادخ !

.نادرگب دونشخ  یضار و  ام  زا  ار  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  زیزع  نامز  ماما  بلق  ایادخ !

.امرفب عیرست  ار  شتکربُرپ  جرف  ایادخ !

.نادرگب تئارق »  » و رکذ »  » و مایق »  » هب قفوم  ار  ام  هام ، نیا  تکربرپ  ياه  بش  رد  ایادخ !

.دنبم ار  هدش  زاب  تشهب  نادرگم و  زاب  ام  بلق  رب  ار  هتسب  ِناطیش  ایادخ !

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشحلا سفنلا و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

سفنلا تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر ، هام  · 

دلج 1و2)  ) اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تریصب  · 

ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و 
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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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