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هیحان ترایز  هنییآ  رد  مالسلا -  هیلع  ءادهشلادیس - یسانشامیس 

باتک تاصخشم 

831-82 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
یلع داژنيدیلقا ، هسانشرس : 

یلع داژنيدیلقا ، هسدقم / هیحان  ترایز  هنیآ  رد  مالسلا -  هیلع  آادهشلادیس -  یسانشامیس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.112 ص 101 -  نیدرورف 1382 :) ، ) ش 64 تفرعم ، هلاقم ، :  رشان 

موس ماما  (ع ،) یلعنبنیسح رگفیصوت : 
اههمانترایز رگفیصوت : 

نخس زاغآ 

دیپس یقفا  هب  هفیلخ ) ضرالا  یف  لعاج  ینا  : ) دادادـن تشرـس ، نیوکت  ياهتسد  اب  ار  مدآ  لگ  شنیرفآ » تشد   » رد قلاخ ، هک  هاـگ  نآ 
ام ملعا  ینا   ) میسن هک  دوب  اج  نآ  دیدیم . ار  هللا » راث   » نازوس یتعسو  رد  تسیرگنیم و  يدمحمدیپس »  » ناراگزور هب  دوب ، هتخ  ود  مشچ 

یتسه نشور  قفا  رب  هکلب  كاخ  رب  هن  هکئالم  هدجس  داد  رارق  مدآ  ناتـسد  رد  راکـشآ  یتجح  تفرگ و  ندیزو  شرع  زارف  زا  نوملعت ) ال 
رارق ًالمع ) نسحا  مکیا  مکولبیل   ) ّتنـس رب  ایند  هاگـشیامزآ  دورف  زارف و  اّما  ءامـسا .»  » قادـصم دوب و  یهلا  ملع  هاگهعیلط  هک  اـجنآ  دوب .

. دیامزایبار شاهشیر  قمع  ات  دزویم  يداهن  لاهن و  ره  رب  نافوط  ناسب  هک  یتنس  دوب . هتفرگ 

اهتعدب کیرات  نارود 

ار تقیقح  یبآ  نامسآ  هنتف  هایس ، ياهربا  رورم  هب  ینـسحيانسح  يولع و  يایلع  هنامز  رد  يدمحم و  دیپس  نارود  زا  سپ  نایم  نیا  رد  و 
دندرشفیم و رگج  رب  نادند  يرد » بکوک   » راظتنا رد  نانمؤم  نید ، ینابز  هقلقلو  دوب  اهتعدب  هنامز  هنامز ، . تخاس ناهنپ  دوخ  تشپ  رد 

مطالت رپ  يایردرد  ات  ياهنیفس  دنبای و  تیاده  ات  دوب  زاین  یحابصم  کیرات ؛ درسو و  هایس  ینارود  . دنتخیریم تشط  رد  نوخ  الب ، ِّمس  اب 
. درب تاجن  لحاس  هب  تمالس  هب  هار  نیگ ، مهس  جاوما  هنایم  رد  و 

رون هلفاق  زا  يرالاس 

رد شرالاس  داهن و  ماگ  ادـخ  نیمزرـس  هب  رونزا  ياهلفاق  درک . ماـمت  ـالبرک  اـت  ار  دوخ  سوق  دـیهج و  یـشخ  رذآ  هنیدـم  قفا  زا  هاـگان  هب 
ار تقیقح  هک  دوب  نیرولب  یماج  وا  دـش . هدـناوخ  روتوملا » رتو   » تفای و بقل  هللا » راث  ، » جوا رد  نینوخ  بورغ  کی  رد  شـسوق  لـماکت 
رگ وپاکت  نمؤم و  يوج  قح  ره  رب  تقیقح  ترایز  هک  یتسار  هبو  داد . ناشن  خرـس » ، » شا یعقاو  گنر  هب  ار  ییاهر  هار  تخاس و  يدـبا 

«. ءاسنلاو لاجرلا  یلع  ۀبجاو  نیسحلا  ربق  ةرایز  ناف  (: » ع  ) قداص ماما  شدنزرف  تسا  هدومرف  شوخ  هچ  تسا و  بجاو  ییاهر  هار 

ادخ رادید  ات  اهيدیلپ  شزوس  زا 

تسب و بان  نافرع  هب  رمک  وا  هاگـشیپ  رد  یتسیاـبریزگان  دنـشورفیمن . نازرا  یـسک  هب  تفرعم  یـسانشقح و  یب  ار  تقیقح  يـالاک  اـما 
بات اهیکاپ ، بورغ  یب  دیـشروخ  ربارب  رد  دوش و  راکـشآ  اهكرچ  اهتشلپ و  ات  درک  لدب  ياهنییآ  هب  هتـشابنا  كاخ  زا  ار  دوخ  سنج 
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ام هبنذ و  نم  مدقت  ام  هلرفغ  هقحب  ًافراع  نیـسحلا  ربق  یتأ  نم  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  هللادبع  ابا  هک  تساج  نیاو  . دزوسب هشیر  زا  هدرواین 
تیاکح اما  «. دش دهاوخ  هدیـشخب  شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـبایرد ، ار  شقح  یتسار  هب  دور و  نیـسح  ربق  ترایز  هب  سک  ره  رخأت ؛

رولبت ادهشلا  دیس  فرگش  رادید  نیا  رب  ار  رد  تسا ، شاداپ  نیرتمک  اهيدیلپ  شزوس  هکلب  دوشیمن ، متخ  اج  نیا  هب  ع )  ) نیـسح باتفآ 
ناشنخـس تمدخو  میتفین  نوریب  ناشریـسم  زا  دیراذگب  . تسا ادخ  ساکعنا  یعون  قارغا  یب  وا  تسا  لالج  لامجزا و  ياهولجو  یهلا  رو 

نادنم شوه  شوگ  نینچ  نیا  ع )  ) یسوم نب  یلع  نسحلا  ابا  يابیز  ياوآ  هک  میهد ؛ رارق  رون  ياسانش  فرعم و  ار  رون  میهدن و  تسد  زا 
هب تارف  دور  هرانک  رد  ار  هللادـبع » یبا   » رازم سک  ره  هشرع ؛ قوف  هللا  راز  نمک  ناک  تارفلا  طـشب  هللادـبع  یبأ  ربق  راز  نم  : » دزاونیم ار 

.«. دشاب هتفر  رادید  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  ياتمه  دور ، رادید 

تفای دیاب  یگنشت  زار 

ربق تأی  مل  نم  . » دننیـشنب راظتنا  هب  دـیاب  ار  تخـس  یتبوقع  دـناهتفاین ، ار  یگنـشت  زار  هک  نانآ  ایرد و  نیا  نـالفاغ  هک  بجع  ياـج  هچ  و 
ربق سک  نآ  ره  نامناوریپ  زا  هنجلا ؛ یف  نینمؤملا  نود  ناک  هنجلا  لـخد  نإو  نیدـلا  صقتنم  ناـمیإلا ، صقتنم  ناـک  انتعیـش  نم  نیـسحلا 

.« تسا نانمؤم  زا  نارگید  زا  رتورف  شهاگیاج  دوش  تشهب  لها  هچ  رگا  تسا و  یتساک  شنید  شرواب و  رد  دورن  رادید  هب  ار  نیسح 

يراشف ياپ  زار 

ربق کی  رادید  ترایز و  رد  تسیچ ؟ ع )  ) نیـسح نادـنزرف  نابز  زا  اهلاس و  لوط  رد  هنارـصمو  هنادرم  يراشف  ياپ  نیا  زار  یتسار  هب  اما 
دـشأ اذـه  نم  ناک  ام  « ؟ تشاد تفاـیرد  نازیم  ناـمه  هب  ار  دزم  دـیرخ و  ناـج  هب  سرت  رطخ و  یتسیاـب  نآ  رد  هک  تسا  هتفهن  يزار  هچ 
نازیم نیا  هک  دـهدیم  تسد  هب  یفدـص  هچ  تارف  طـش  راـنک  رد  هتفرگ  مارآ  ياـیرد  نیا  رد  یـصاوغ  فوـخلا » ردـق  یلع  هـیف  باوثلاـف 

نیا زا  ناسنا  میلعت  هاگـشناد  رد  هربخ  نارورنه  نیا  هک  تشاد  دـناوتیمن  یخـساپ  نیا  زج  اهشـسرپ  نیا  یمامتو  دـبلطیم ؟ ار  يراوتـسا 
دشیدنیب و نآ  راس  هیاس  رد  دمارایب و  یتخل  توهش  بآ و  نان و  تسب  نب  زا  هتسخ  رشب  ات  دن  هدروآ  مهارف  رگید  یهاگشزومآ  زین  هعقاو 

نارک یب  هنارک  رد  تسا . نآ  لّوا  سالک  تفرعم ، تسا و  يزومآ  تفرعم  هکلب  تسین ، يزومآ  شناد  فده  اج  نیا  رد  دیایب . یتاجن  هار 
نیا دنناشچیم و  رئاز  ماک  هب  رون  عبنم  زا  هدیسر  ياهترایز  ناشخرد  ناگژاو  اب  هعرج  هعرج  ار  تخانش  دهش  ع ،)  ) ءادهشلادیس يایرد 

نیـسح رادید  بتکم  رد  میرذـگب . راذـگب و  هک  دراد  رگید  یتیاکح  تقبـس  میلـست و  تعاطو و  قشع  ناوخ  زار  هک  تسا ؛ هار  لّوا  هزات 
تجاح نیمز  رب  بدا  يوناز  ناشهاگـشیپ  رد  هک  نآ  رگم  تسین ، يریزگ  سپ  درب ، تاجن  هب  یهارو  دـشن  راوس  شکلف  رب  ناوتیمن  (ع )

رخأتو كرت   » ياهبادرگ زا  میدرگ و  قحال » مهل  مزاللا   » قادصم ات  میبایرد  نانآ  دوخ  زا  ار  ناشیا  اب  ییوگ  نخس  ياویـش  هویـشو  مینز 
. میبای تاجن  مدقت » و 

روضح رون و  زا  ياهنییآ 

ره هک  هتفشآ  يرظتنم  هتساخاناپ و  هب  یمئاق  وا . دنزرف  زا  تسا  یترایز  تسا ، هتخاس  دوخ  هتفیـش  نوگانوگ  تارایز  نایم  زا  ارم  هچ  نآو 
لقن هب  ار  نآ  یـسلجم ؛ هیاپ  نارگ  همالع  هک  یترایز  نانچ  نآ  دیوجیم . روهظ  رد  ار  شهودنا  نایاپ  دیرگیم و  نوخ  وا  رب  ماشو  حـبص 

فلؤم نخـس  لقن  زا  سپ  نایاپ  رد  و  تسا . هدروآ  راونـالا  راـحب  شدـنمشزرا  باـتک  رد  هعیـش  ياـهقف  نیرتراوگرزب  زا  رفن  نیدـنچ  زا 
راکـشآو نشور  ۀـیورم ؛ ۀـلوقنم  ةرایزلا  هذـه  نأ  رهظو  : » دـسیونیم رخآ  ماما  هسدـقم  هیحان  زا  تراـیز  نیا  جورخ  رب  ینبم  ریبکلا  رازملا 

جنگ نیا  هک  تسا  يروآ  دای  هتـسیاب  هتکن  نیا  دورو ، زا  شیپ  يراب ، «. تسا موصعم  ماما  زا  لقنو  یتیاور  دنـس  هدـنراد  تراـیز  نیا  تسا 
اب ار  نآ  دنسانش و  زاب  ار  نخس  رایع  شیوخ ، زیت  هاگناب  هک  تسا  تسد  هریچو  هربخ ، یناصاوغ  هصرع  تفرعم  ناشورخ  يایرد  يونعم و 
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مییاـمن زارد  هربـخ  ناـبای  تقیقح  هاگـشیپ  هب  اعدتـسا  تسد  دراد ، ياـجه  تساـج ك  نیا  رد  و  دـنزاس . فافـش  شیوخ  تفرعم  لـقیص 
زا هجوت . هتسیاش  فیرش و  فرگش ، بیرغ ، سب  تسا  یتحاس  هصرع  نیا  هک  میوش  يداو  نیا  رد  ناشیا  رثؤم  دورو  روضح و  راتساوخو 
هب دـیاش  ات  میوشیم  روانـش  انعم  سونایقا  نیا  رب  ثیدـح  هریـس و  نآرق ، ناشخرد  ناگراتـس  زا  نتـسج  يرای  نامک و  اردا  ملب  اب  ور ، نیا 

(. اهعسو ّالإ  ًاسفن  هللا  فلکی  ال   ) هک مییآ  رب  فیلکت  هدهع  زا  شیوخ  عسو  ردق 

نوگانوگ رظانم 

یتیصخش تاهج  هک  ارچ  دوشیم  برطضم  ملق  ناکس  دیآیم  شیپ  هجرد  یلاعو  تمه  گرزب  نادرم  زا  نخـس  هک  نامز  نآ  نامگ  یب 
یتسیاب هنوگچ  ع )  ) یلع نب  نیسح  نیدهشتسملا ، مرکا  تیصخش  هنارک  رد  لاح  دوشیم . رامـشیب  هاگ  هریاد ، ياهعاعـش  دادعت  هب  نانآ 

وا يارب  شردـق و ... نارگ  ماـیق  شتعاـطا و  نارود  يو ، یناگدـنز  راکـشاو  ناـهنپ  ياـیاوز  نارگ . تخـس  تسا  ياهتکن  نیا  دـنار ؟ مـلق 
مهبم رایـسب  اـم  يارب  یتـسارب  نیمز  رب  دوـمع  سوناـیقا  نـیا  قـمع  میرذـگ  رد  هـک  تعـسو  نـیا  زا  دزاـسیم و  مـهارف  ریظن  مـک  یتعـسو 

رد لمأت  ییاسانـش و  اهنت  نامتمهو  میراذگبشیتفرعم  ناهیک  رب  ماگ  شنابز  حابـصم  اب  هک  نآ  زج  میرادن  يریزگ  ور  نیا  زا  دـنایامنیم .
وا ییامیس  ياههنوگ  يدرف  يامیس  زا  سپ  درک و  میهاوخ  زاغآ  وا  بسن  زا  رظنم  نیمه  زا  . دشاب وا  يامیس  زا  هاتوک  دودحم و  ییاه  هبنج 

. تفرگ میهاوخ  یپار 

يدرف يامیس 

یسانش بسن 

هراشا

زین ار  زومآدنپ  یتیاکح  هژاو  نیا  موهفم  رد  هعسوتنمض  تروص  نیا  رد  هک  دننکیم  هیکت  بسن  ود  رب  اههمان  ترایز  بسن ، زا  ثحب  رد 
. دراد لابند  هب 

یهلا هلسلس 

: تسا یهلا  يایبنا  رب  مالـس  تسا ، هدـمآ  هدیدنـسپ  رئاز  دورو  يارب  هچنآ  هیحاـن ، تراـیز  هژیو  هب  ترـضح  تاراـیز  زا  یخرب  يادـتبا  رد 
تافص ندرمشرب  لصتم و  ياهدورد  هارمه  هب  هلـسلس  نیا  ومیهاربإ »... یلع  مالـسلا  ثیـش ... یلع  مالـسلا  هللا ، ةوفـص  مدآ  یلع  مالـسلا  »

ریما هب  اهمالس  زین  سپ  نیا  زا  دسریم . هتوفصو » هللا  بیبح  دمحم  یلع  مالـسلا   » هب ات  دباییم  همادا  ناگدیزگرب  نیا  زا  مادک  ره  يوکین 
اهمالس طاشن  رپ  ناتسغابنیا  نایم  زا  هچنآ  اهباجح  ینز  سپ  اب  دوشیم . راثن  ادهشلا  دیـس  ماجنارـس  نسح و  ماما  ارهز ، همطاف  نانمؤم ،

ام هب  ترایز  تارقف  تفرگ . هجیتن  ار  يونعم » يداحتا   » کی ناوتیم  نیبنیا  رد  هکلب  تسین ، یلاخ  یبدا  ضرع  اهنت  عقاو  رد  دـیآیم ، رب 
مایپ ثیح  زا  هکلب  بلـص  ثیح  زا  هن  مدآ  هب  تبـسن  وا  تسا . یهلا  ياهلـسلس  اب  يونعم  يدـنویپ  رد  دیهـش  ماما  هک  دـنامهفیم  هنوگ  نیا 

تسا تیاده  حابصم  وا  هک  تسین  رگم  دناهتـشاد . نافیرـش  نآ  هک  تساهیبوخ  همه  هدنراد  وا  يریبعت  هب  دربیم ، يراد  تلاسرو  يروآ 
ول : » دیوگیم دسانشیمن و  یسرتقح  هار  رد  وا  هک  تسین  رگم  انرمأب ) نودهی  ًۀمئأ  مهانلعجو  : ) دناهدوب نینچ  زین  ءایبنا  تاجن و  هنیفس  و 

هنوشخیو هللا  تالاسر  نوغلبی  نیذـلا  : ) دنتـسه نینچ  نیا  وا  فیـصوت  رب  انب  زین  ایبناو  دـیزی » تعیاب  امل  يوأم  الو  أجلم  ایندـلا  یف  نکی  مل 
شون هعرج  ماج  نیمه  زا  زین  ایبناو  رکنملانعیهنأو » فورعملاب  رمآ  نأ  دیرأ   » دروآیم رب  دایرف  هک  تسا  ومه  هللا .) الإ  ًادحأ  نوشخیالو 

انثعبدقلو : ) تسا هتفرگ  قلعت  نیمه  رب  زین  ایبنا  تثعب  دنکـشیم و  توغاط  وا  قح .) ریغب  نّیبّنلانولتقیو  : ) دنریذپیم نآ  گنر  دـنتداهش و 
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کیف هتجهم  لذـبو   » ماقم هب  دـبلطیم و  اهتلاهجنادـنز »  » زا ار  دابع  ییاـهر  وا  توغاـطلا ) اوبنتجاو  هللا  اودـبعا  نأ  ًـالوسر  ۀـُما  لـک  یف 
یف ثعب  يذلا  وه  : ) دننکیم راوتـسا  نینچ  نیا  ادخ  اب  شیوخ  دنویپ  زین  ءایبنا  دسریم و  هلالـضلا » ةریح  ۀـلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتـسیل 

راذـگب و زین  ار  نیا  و  نیبم .) ٍلالـض  لبق  نم  اوناک  نإ  ۀـمکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ًـالوسر  نییمُـالا 
ایبنا تسخن  زا  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  همه  نیا  و  مییامیپب . ار  رگید  ییاه  هشوگ  میناوتب  دمآدهاوخ ، هدنیآ  هچنآ  رد  دیاش  ات  میرذـگب 

. نیا زا  رترب  رتفیرش و  یبسن  هچ  دنتسه و  ینامحر  بزح  یهلا و  هلیبق  وضع  همه  ع )  ) نیسح ات 

یبلص هلسلس 

نبا یلع  مالسلا  ءایبنالا ، متاخ  نبا  یلع  مالسلا  : » دزادرپیم متاخ  ترـضح  زا  وا  بسن  هب  هژیو  یتفارظ  اب  رتشیب  همان  ترایز  شخب  نیا  رد 
یبلص هلـسلس  زا  شیب  هچنآ  دیاش  زین  ینونک  ماقم  رد  يربکلا »... ۀجیدخ  نبا  یلع  مالـسلا  ءارهزلا  ۀمطاف  نبا  یلع  مالـسلا  ءایـصوالا  دیس 
اجنآ تسا ؛ يونعم  ياههبنج  هب  دوعص  دریگیم ، رارق  دیکأت  دروم  نیا  زا  سپ  هچنآ  هک  ارچ  تسا . يونعم  دنویپ  نیمه  دوشیم ، هظحالم 
میهن رتارف  یماگ  رگا  هکلب  «. افصلاو مزمز  نبا  یلع  مالسلا  يوأملا ، ۀنج  نبا  یلع  مالسلا  یهتنملا ، ةردس  نبا  یلع  مالسلا  : » تفگ دیاب  هک 

باحصا هارمه  هب  یتمصعو  ربتس  يربص  نینوخ ، یتدهاجم  رد  ار  ساپس  همه  نیا  تلع  دنوشیم و  رتقیمع  ییاه  هبنج  دراو  اهدورد  نیا 
ابیز و هچ  و  ءاسکلا » لهأ  باحـصأ  سماخ  یلع  مالـسلا  ءابخلا ، كوتهملا  یلع  مالـسلا  ءامدلاب ، لّمرملا  یلع  مالـسلا  : » دـنیوجیم ءاسک 

. هفطاع درخ و  نمرخ  هب  دزادنایم  ياهلعش  هچ  اهمالس و  نیا  تسا  هنافراع 

دهم رد 

نآ زا  یـشخب  رد  تسا . تراـیز  نیمه  دراد  هاـتوک  یـشدرگ  ترـضح  يدازون  روـحم  رب  هاـتوک  یتروـص  هب  هک  یتاراـیز  زا  یکی  دـیاش 
تیفیک تسین ، مولعم  يرایـسب  يارب  هچ  رگا  لیئاکیم » دـهملا  یف  هاغان ، نم  یلع  مالـسلا  لـیئربج ، هب  رختفا  نم  یلع  مالـسلا  : » میناوخیم

یتوکلم روضح  زا  یناشن  ارجاـم  نیا  مک  تسد  اـما  تسج ؟ دوس  اـجک  زا  یتسیاـب  شخب  نیا  ریـسفت  ردو  تسا ؟ هنوگ  هچ  هب  ارجاـم  نیا 
یهلا تریـصب  نابحاص  رـصاق  رظن  رد  تواضق  نیا  تسا  لهـس  هچ  و  تسا . یتوهال  نانیـشن  كاخ  نیا  هاگـشیپ  رد  ناگتـشرف  هناـمداخو 

. رهم هب  رس  زومرناهاگآو 

یناگدنز رد  مکاح  یگژیو 

تحت ار  يو  دنمتردق  ییوترپ  نوچ  مه  هک  ریذپانذوفن  مکاح و  لصا  نآ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماما  تداهـشو  مایق  یگدـنز ، نارود  رد 
. تساهدوب ادخ  تجح  تیصو  هب  يدنبياپ  ادخ و  یـصو  زا  هناهاگآ  ییاونـشو  ادخ  لوسر  زا  يوریپ  ادخ ، زا  تعاطا  هدادیم ، رارق  ریثأت 

ۀیـصو یلإو  ًاعمـس  کیبأ  لوقل  ًاعبات و  ص )  ) دـمحم كدـجل  ًاعئاط و  تنک هللا  : » تسا هدـمآ  نینچ  نیا  ترایز  ناـسل  رد  وگلا  لـصا  نیا 
ره رب  وگلاو  نوناق  نیا  نامگ  یب  کیخال » ۀیـصولا  یف  ًاهبـشم  کیبأ ، كدـج و  قئارط  ًاکلاس  : » دـیوگیم هک  اجنآ  اـی  ًاـعراسم » کـیخأ 

. تسا هابتشا  یب  يرایعم  اطخ و  یب  یشک  طخ  نیسح  نینوخ  بتکم  راد  فرط  هاوخ  يدازآ 

يدرف ياهیگژیو 

یگدنب

ساسا رب  ع )  ) نیـسح و  تسا . یهلا  فیلاکت  يراداپ  رب  یگدـنب ، تیناسنا و  رایع  یـسانشزاب  ياـهکحم  هلمج  زا  یمالـسا ، گـنهرف  رد 
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: میناوخیم هکنانچ  دناسریم ؛ ماجنارس  هب  یکین  هب  یعامتجاو  يداصتقا  يدرف ، يدابع ـ  هصرع  هسرد  ار  شیوخ  فیلاکت  رـضاح  ترایز 
زامن هماقا  اب  یگدنب  تمسق ، نیا  هیاپ  رب  ناودعلا » رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاب ، ترمأو  ةوکزلا  تیتآ  ةولصلا و  تمقأ  دق  ّکنأ  دهـشأ  »

فیلاکت ناتـسآ  رب  رـس  اههصرع  یمامت  رد  هک  دـشچیم  ار  یگدـنب  تیدوبع و  نیریـش  معط  سک  نآ  هکلب  ددرگیمن  لصاح  ییاهنت  هب 
ًادجهتم تنک .. : » دیامیپب تزع  هار  ینالوط  ياهدجس  عوکر و  رد  هناعشاخو  هناعضاخ  هتشاد ، هدنز  ار  بش  رات  ياهبش  نایم  رد  دیاسب و 

.« دوجسلا عوکرلا و  لیوط  ملظلا ... یف 

يونعم یگزیکاپ 

دـندناریم و بقع  هب  ار  لیـصا  ياهتنـس  جاورار و  اهتعدـب  ناـش  هبناـج  همه  موـجه  اـب  سناو  نج  یناطیـش  حابـشا  هـک  ياهناـمز  رد 
رهظم ریذپانریخـست  يژد  نوچمه  ات  دوبیم  یـسک  یتسیاب  دـندادیم ، رارق  نانمؤم  يور  ارفار  یکانلوه  ياـههّرد  رایـسب و  ياههاگـشزغل 
ءاسک هارمه  نیمجنپ  تسا و  دیما  یسب  هیام  بان  نشور و  ياهطقن  اهیهایس  نیگنـس  هیاسو  اهيدیلپ  همه  ربارب  رد  دشاب . یکاپو  تراهط 

اب تسا ، یگدـنب  دنـس  هدـنراد  وا  هک  ارچ  لیلجلا » هرهط  نم  یلع  مالـسلا  : » درک باطخ  واهب  یتسیاب  هک  تسا . ییانـشور  نیمه  قادـصم 
كدابع الإ  نیعمجأ  مهّنیوغال  کتزعبف  : ) تراقح تسا و  زجاـع  وا  هاگـشیپ  رد  شـساسحا  ناطیـش  هک  تسا  نیمه  صـالخا و  زا  يرهم 

(. نیصلخملا مهنم 

هدننک باسح  يابیکش 

همیب ات  دنـشاب  تسیابیم  رگیدکی  رانک  رد  مادم  تلـصخ  ود  تشاذگ ، تشاد  هچره  هار  نآ  رب  دـیزگرب و  نادیهـش  رورـس  هک  یهار  رد 
تقیرط رد  یندشان  ادـج  رای  ود  نیا  تسا . ناوت  نتفر  ردـه  هیامرـس و  يدوبان  ثعاب  مادـک  ره  رد  یتساک  هچ  دـندرگ . تداعـس  هدـننک 

نم يرتشا  هللا  ّنإ  : ) دربیمن ادخ  زج  یـسک  رازاب  هب  ار  شیوخ  یتسه  يالاک  نیـسح  تسادـخ . اب  یگدـننک  باسحو  ییابیکـش  ینیـسح 
ام : ) دهدیمن رجا  ادـخ  زج  ار  وا  يالاک  تسا ، هتخومآ  یبوخ  هب  شردام  ردـپ و  دـج ، زا  وا  ۀـنجلا ) مهل  ّنأب  مهلاومأو  مهـسفنأ  نینمؤملا 
هچ واو  دبلطیمن  ییابیکشزج  یبکرم  تسا و  تخـس  ادخ  رازاب  هار  وس  نآ  زا  و  نیملاعلا ) بر  یلع  ّالإ  يرجأ  نإ  ٍرجأ  نم  هیلع  مکلئـسأ 

: دشاب نیا  شباطخ  هک  تسا  قح  سپ  کیف » ًاباستحا  ًاربص و  مهللا  : » تفگو تفر  هار  نیمه  رب  زین  دوخ  هک  دوب  لماع  ود  ره  نیا  هب  وکین 
.« رباصلا بستحملا  یلع  مالسلا  »

تافص لحاس  رب 

هراـظن هب  اـهنت  تافـص  لـحاس  رب  هتـشگرس  ناریح و  دـهدیم و  فـک  زا  تقاـطو  ربـص  ملق  تراـیز  زا  ییاـه  هلمج  رد  هک  یتـسار  هـب  و 
ترایز لاب  رب  رگیدـکی  اب  دـییایب  سپ  دـبلطیم . اهملق  نیا  زا  ریغ  یملقو  گنـسنارگ  نزو و  نارگ  یباـتک  مادـک  ره  هک  ارچ  دنیـشنیم .

میظع قئالخلا ، میرک  قئارطلا ، میوق  تنک ... : » تسا روصتم  نانآ  يارب  يّدـح  رذـگهر  نیا  زا  اهنت  هک  میرگنب  ناـنآ  رب  نامـسآزا  هتـسشن 
ٌمیلع ٌداوج  ٌبینم  ٌدیـشر  ٌمیلح  بهاوملا ، لیزج  بئارـضلا ، دومحم  بقاـنملا ، ریثک  بترلا ، عیفر  بسحلا ، فینم  بسنلا ، فیرـش  قباوّسلا ،

گرزب یـشنم  یتشذـگیمرب ) اههاگ  شزغل  زا  و   ) يداهنیم ماـگ  راوتـسا  ياـههار  رب  يدوب ، نینچ  نیا  وت  ٌبیهم ؛ ٌبیبٌحهاّوأ  ٌدیهـش  ٌماـمإ 
هدـش و شیاتـس  ياهتشرـس  اب  رایـسب  لئاضف  هدـنراد  یتشاد ؛ یلاع  ياهبتر  ـالاو و  یبسح  فیرـش ، یبسن  ناـشخرد ، ياهتـشذگ  هناراو ،
یهلا و ياهدـننکيراز  دیهـش ، يربهار  اناوت ، اناد ، هدنـشخب ، هدرک ، ادـخ  يوس  هب  ور  هتفای ، لاـمک  راـبدرب و  يدوبناوارف و  ياـهتبهوم 

. میراذگیم او  رگید  ياهشخب  هب  هک  دنوشیم  تفای  زین  تافص  رگید  یگرزب  همه  نیا  لد  ردو  راقو . ياراد  يدوب و  بوبحم 
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ایند راد 

هراشا

. میوشیم لیان  تمسق  نیا  شزادرپ  هب  راصتخا  هب  هک  دوشیم  هدیواک  زین  ایند  هب  ع )  ) نیسح هاگن  هیحان ، ترایز  هصاخ  گنهرف  رد 

هاگرارق هن  هاگرذگ ،

، تسا مهم  هچنآ  اما  ریذپانزیرگ . تسا  یتشونرس  نیا  تسا و  هتفرگ  قلعت  نیمز  رب  ناسنا  روضح  رب  بر  ترضح  تنـس  هک  تسا  یهیدب 
اهنت ایند  ور  نیا  زا  نیح ) یلإ  عاتمو  رقتـسم  ضرالا  یف  مکلو  : ) دومرف دـنوادخ  هک  نیا  هچ  ؛ تسا هاگرذـگ  نیا  رد  رارق  تدـم  یهاـتوک 
نیمه رب  زین  نیدحوملا  یلوم  دنمشزرا  اویش و  هاتوک ، اسر ، ریبعت  ندونغو . ندوسآ  يارب  یهاگ  رارق  هن  روبع  يارب  تسا  یلپ  هاگرذگ و 

دهز ایندـلا  یف  ًادـهاز   » زین هصرع  نیا  رد  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  يامیـس  هک  تسا  نیمه  ٍرقم » راد  ٍرمم ال  راد  ایندـلا ، : » دـخرچیم روحم 
. دوشیم هدناسانش  اهنع » ِلحارلا 

هدز تشحو  یهاگن 

هتخومآ ردپ  زا  وا  دهنیمن . ماگ  نآ  راوتـسا  ان  ياهراوید  رب  دوریمن و  ورف  ایند  هرد  رعق  رد  نیـسح  اهنم » نیـشحوتسملا  نیعب  اهیلإ  ًارظان  »
نوچ مارح )  ) يایند « » لقاعلا ّبللا  وذ  اهرذحیو  لهاجلا  رغلا  اهیلإ  يوهی  اهفوج  یف  عقانلا  مسلا  اهسم و  ٌنّیل  هیحلا  لثمک  ایندلا  لثم  : » تسا

.« دزیهرپیم نآ  زا  لقاع  دنمشوه  دیارگیم و  وا  هب  هدروخ  گنرین  نادان  تسا . یمس  مرن و  تسوپ  يرام 

اهوزرآ تشادزاب 

ریش ردام  رانک  زا  زین  وزرآ  تسا ، یقاب  ایند  ات  تساایند . راگدنام  دنزرف  وزرآ  هک  میهاگآ  ینشور  هب  میاهدیـشچ و  ار  ایند  معط  ام  یگمه 
و تسا . بتکم  نیا  ياهگنر  نیرتگنررپ  زا  ود  ره  يزاین  یبو  دهز  هک  دنادب  دیاب  دراذگیمنیسح ، ناتسا  رب  رس  هک  ره  اما  دشونیم .

تداهـش كردم  ادهـشلا  دیـس  هاگـشناد  رد  ینملاكرت »  » ینعی يزاین ، یب  و  تسوزرآ ،» ندرک  هاتوک   » نادحوم يالوم  شیامرف  هب  دهز 
اولانت نل   ) گنهرف نیسح  نامیالوم  سالک  رد  دنارذگ . ار  راثنو  راثیا  ياهدحاو  تسیابیم  دهاش  دیهش و  دهـش و  هار  رد  دوشیم و  هداد 

دوب وا  نوچ  مه  دیاب  سپ  تسا . راگزاسان  ـ  ایند فلخ  دـنزرف  نیا  وزرآ ـ  اب  تخـس  همه  نیا  و  تسا . جـیار  نوبحت ) امم  اوقفنت  یتح  ربلا 
.« تسا هدش  هتشادزاب  ایند  زا  تیاهوزرآ  « ؛» هفوفکم اهنع  ُکلامآ   » هک

اهرویز

هب رد  دنرادیاپ و  لد و  کی  شا  یتسود  رد  دارفا  اسباما  تسا ، رادیاپان  شعاتم  هچ  رگا  رگ ، نوسفاو  هدنبیرف  تسا  یـسورع  ون  ناسب  ایند 
تسا هدرکن  روک  ار  اهمشچ  مک  شیاهرویز ، اما  تسا  زیچان  ششزرا  هاتوک و  شایناگدنز  هچ  رگا  . دحتم شیریذپ  انف  ندرپس  یشومارف 

بح ساـنلل  نـیز   ) هراـب نـیا  رد  یهلا  مـالک  دراد  يرادـشه  هـچو  تـسا . هتخاـسن  هدـنامرد  هتـسخ و  شیوـخ  یپ  رد  ار  اـهناسنا  مـک  و 
زومآتربع نامـشچ  يریغ » يرغ   » هک تسا  دنلب  یلع  دایرف  ماهوا ، رازاب  هایـس  نیا  رد  ام  دنتنیز  همه  میـسو  نزو  دنزرفو  لام  تاوهـشلا )

اروبق و مهتویب  تحبصأ  فیک  : » دناریمنابز رب  ار  ماج  رفان  زاغآ  نیا  ماجنارـس  دواکیم و  ار  هدنیآ  ادخ  ربمایپ  یـصوو  نارود  هناگی  نآ 
سپ دـشاب . دـناوتیمن  نیا  زج  تسوا ، یناگدـنز  همادا  هک  نیـسحو  نیرخآ » موقل  مهجاوزأ  نیثراولل و  مهلاومأ  تراصو  اروب  اوعمج  اـم 

ةرخالا یف  کتبغرو  ۀفورـصم ... اهتنیز  نع  کتمه  و  : » تسا لیام  یقاب  ناهج  هب  فرـصنم و  يویند  ياهتنیز  اهرویز و  زا  شتمه  زینوا 
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ۀنیزنونبلاو لاملا  : ) دنزیم دنویپ  تاحلاصلا » تایقاب   » لاوز یب  تخرد  هب  ار  ایند  نیا  يرابجا  ياهتنیز  اروشاع  رد  ور ، نیا  زا  ۀـفورعم »
زین نیا  دـشاب و  زارف  رـس  اهشیامزآ  همه  رد  دـهاوخیموا  هک  ارچ  ًالمأ ) ٌریخ  ًاباوث و  کبر  دـنع  ٌریخ  تاحلاصلا  تاـیقابلاو  ایندـلا  ةویحلا 

(. میظع ٌرجأ  هدنع  هللا  نأو  ۀنتف  مکدالوأو  مکلاومأامنأ  اوملعا  و  : ) تسا شیامزآ  هصرع 

اههنامداش

. تاجن مه  تسا  باذـع  هعرزم  مه  ایند  هتخومآ  ردـپ  بتکم  رد  وا  تسا . داضتم  ییاه  هنامداش  لحم  ایند  ناـییالبرک ، رورـس  هشیدـنا  رد 
ناریذپ و تربع  زومآدنپ  دناوتیم  هناخ  نیا  ناسانـش . ایند  يارب  یتسرد  نت  يارـس  تسانارادرک و  تسار  يارب  یتسار  قدص و  راد  ایند 
هک تساج  نامه  اج  نیا  تسادخ . مالک  هاگدورف  ناگتـشرف و  هاگزامن  ادـخ ، ناتـسود  هاگ  هدجـس  ایند  دـشاب . ناشیدـنارود  هدـنهد  داز 

شجارعم هاگزاغآ  وا و  دهشم  هک  تساج  نامه  اج  نیا  تخورف و  نیمث  هکلب  سخب  نمث  هب  هن  ار  سفنو  تفر  ادخ  اب  تراجت  هب  یتسیاب 
تیبـلا سیلج  تنأو ... « ؛ بارحم تیب و  اـب  یمدـمه  دربیم ، هرهب  نینچ  نیا  اـیند  ياـههنامداش  زا  وا  تسا . شاییادـخ  هاـگیاج  يوـس  هب 

ریغ ياههنامداش  رب  ددرگیم و  تاوهـشو ،» تاذـللا  نع  لزتعم   » دـیوجیم و ار  تاذـل  اهتوهـش و  زا  یگدـیرب  تلزع و  هار  بارحملاو »
رد هک  هاگ  نآ  دوب  اـبیز  هچو  . اـیند نیـسح و  تیاـکح  دوب  نیا  و  هفورطم » اـهتجهب  نع  کـظاحلإو  : » ددـنبیم رب  مشچ  هرـسکی  ییادـخ 

. دیزیهرپب ایند  زا  دیـسارهب و  ادخ  زا  ادخ  ناگدنب  : » دیراب نانآ  رـسرب  ار  رذح  دـیروش و  نایدـیزی  يایند  رب  شا  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ 
بلج رتراوازـس و  يراگدـنام  يارب  ناربماـیپ  دـنامب  راد  نیا  رد  هشیمه  يارب  یکی  نآ  دوـش و  هداد  رفن  کـی  هب  اـیند  هـمه  دوـب  رارق  رگا 

هب ور  شتمعن  هنهک و  شیاه  هزات  هک  دـیرفآ  یناف  ار  ایند  دـنوادخ  هک  ارچ  زگره  اـما  دوب . هتـسیاش  یمکح  نینچ  رتهب و  ناـنآ  يدونـشخ 
.«. يراد تقوم  تسا و  یلزنم  نود  دیدرگ . دهاوخ  لدب  هودنا  مغ و  هب  شيداش  رورس و  لاوز و 

اهبقل

هراشا

. دومن میسقت  یلک  هتسد  هس  هب  ناوتیم  ار  باقلا  نیا  ؛ تسا هداد  صاصتخا  نتشیوخ  هب  ار  یصاخ  باقلا  نادیهش  دیس  اهترایز  بلغا  رد 
هلمج : زا 

یتلزنم ياهبقل 

هب رظان  رتشیب  تافیـصوت  باقلا و  هنوگ  نیا  نیملاعلا » بر  ۀـجح  یلع  مالـسلا   » اـی ءاـسکلا » لـهأ  باحـصأ  سماـخ  یلع  مالـسلا   » دـننام
. تسا تماما  تمصع و  صوصخ  رد  ترضح ، یبای  تلزنمو  یسانشماقم 

يداهج ياهبقل 

«.. نیدلا بوسعی  یلع  مالسلا  : » تسالوم يروشحلس  تعاجش و  زا  ياهیانک  دنیامنیم و  دیکأت  یسامح  ياههبنج  رب  اهبقل  هنوگ  نیا 

یتداهش ياهبقل 

رب هک  ءابرغلا » بیرغ  یلع  مالسلا  : » دننام دنکیرش ، هنامولظم  تداهش  روحم  رد  یگمه  اما  دنتـسه ، نوگانوگ  يایاوز  هب  رظان  اهبقل  نیا 
دنراد رظن  ترضح  یتداهش  هاگیاج  رب  ود  ره  هک  نیدهشتسملا » مرکأ   » ای ءادهشلا » دیهـش  یلع  مالـسلا   » ای دزرویم  رارـصا  ییاهنت  ثحب 
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: دنیـشنیم نایب  هب  تداهـش  زا  سپ  ار  ترـضح  تلزنم  دنراد ، تداهـش  هب  زیمآهیانک  ياهراشا  هک  نآ  نیع  رد  اهبقل  یخرب  نایم  نیا  رد 
طرـش نامگ  یب  اما  تسیرگن ، هنالمأتم  باقلا  نیا  زا  يرایـسب  رب  ناوتیمن  كدنا  لاجم  نیا  رد  هتبلا  «. ۀیماسلا ۀبقلا  بحاص  یلع  مالـسلا  »

زا فرژ . یشهوژپ  دبلطیم و  لقتسم  يرتفد  مادک  ره  دیدرتیب  هک  دنهن  یماگ  زین  هار  نیا  رد  نایوج  تفرعم  هک  تسا  نآ  لامک  بدا و 
طاشن و رپ  تعسو  نیا  رد  رگید  نایوپ  هر  هک  نآ  دیما  هب  درذگیم . اهثحب  يرایـسب  زا  راصتخا  فیلکت  هب  هجوت  اب  راتـشون  نیا  ور ، نیا 

نآ رب  هیحان  ترایز  ناحیر  رپ  غاب  زا  ار  مالس  هفوکش  ود  بدا  ضرعو  نمیت  باب  زا  امو  دننیچ . رب  ینیـسح  ياهلگ  زا  ياهشوخ  توارط 
«. ۀبق تحت  ۀباجالا  نم  یلع  مالسلا  هتبرت ، یف  ءافشلا  هللا  لعج  نم  یلع  مالسلا  : » میرادیم هضرع  یفاش  تبرت  بحاص 

یعامتجا یسایس ـ  يامیس 

تشهد راگزور 

رد ار  نآ  دریگ و  تسد  هب  ار  تفالخ  رتش  راسفا  ات  دـش  هتـساوخ  وا  زا  دیـسر . نانمؤم  ریما  هب  تبون  ناـمثع  بوشآ  رپ  ناراـگزور  زا  سپ 
: دنار نخس  اههتشذگ  زا  ناناملسم  ربارب  رد  دوشگرب و  ار  اهترسح  اهدرد و  هرفـس  نیزاغآ  اهزور  نامه  رد  اما  دنارب . شا  یلـصا  ریـسم 

زور ره  سیلبا  تسا و  هدـش  روآ  يورنادـب  يدـب  رـش و  هدرک و  تشپ  نآ  هب  ییوکین  ریخ و  هک  دـیاهدش  عقاو  ینامز  رد  ادـخ  ناگدـنب  »
مارح زا  ناشبـسک  رد  هـک  ناـنآ  امــش ، زا  ناگتــسراو  ناـتنابوخ و  دـنیاجک  ... دزرویم و عـمط  مدرم  یهارمگ  راـک  رد  هتــشذگ  زا  شیب 

اهتلاـهج مس  رد  زین  ربـکا  طبـس  تاـیح  هـشیر  دـعب  یکدـنا  ردـپ  زا  سپو  دـندیزگیم ». رب  یکاـپ  هشیدـنا  رادرک و  رد  دـنتخیرگیم و 
تسا و اـههنتف  نارود  زورما  تسا . نیـسح  تبوـن  نوـنکا  دزیریم و  اـهدرد  زا  غارف  تشط  رد  ار  هتفرگ  رب  لد  هب  ياـهنوخ  دزوـسیم و 

نارای رجح و  لتاق  وت  ایآ  : » دـباییم ساکعنا  نینچنیا  هیواعم  هب  ماـما  روش  رپ  كاـندرد و  هماـن  رد  هک  تسا  نما  اـن  ياهناـمز  اهتعدـب .
وت ایآ  دندرک ... مایق  اهيدب  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تعدب و  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  دـندوب و  یگدـنب  يراگزیهرپ و  لها  هک  یتسینوا ؟

و يدرکن ... نایفس  وبا  يارب  دایز  يدنزرف  ياعدا  وت  ایآ  یتسین ؟ دوب ، هدوسرف  نت  هرهچ و  تدابع  يرایـسب  زا  هک  قمح  نب  ورمع  هدنـشک 
زا وا  دزیوآ ». راد  هب  لخن  ياههخاش  رب  هدـیرب ، نانآ  ياپ  تسد و  هتفرگ ، تخـس  ناناملـسم  رب  ات  يدیـشخب  هطلـس  نامدرم  رب  ار  وا  سپس 
هک هتـسیاش  نامه  دـبوشاین  رب  شراتفگ  رادرک و  اـب  دـشورخن و  نآ  ربو  دـنیبب  یلاوحا  نینچ  سک  نآ  ره  : » هک تشاد  راـگدای  هب  شدـج 

رامـش هب  نامدرم  هاگ  هانپ  نامیتی و  راهب  دوب و  نافیعـض  قوقح  ظفاح  وا  اما  دزادنیب ». نارازگ  تعدب  ناملاظ و  هاگیاج  هب  ار  يو  دنوادخ 
یف يواست  : » دندوب ناس  کی  رادن  اراد و  شناگدید  ربارب  رد  و  مانالا » ۀمصع  ماتیالا و  عیبر  تنک  فیرـشلا ... نم  یندلل  ذخأتو   » دمآیم

يوناز ياهشوگ  رد  اـهنایغط  نیا  ربارب  رد  دوب ، ًاـمحار » نیملـسملا  مالـسإلل و   » هک نآ  دـشیم  رگم  اـما  فیعـضلا » يوـقلا و  نیب  مکحلا 
تفگیم و زاب  ار  تقیقح  مکحم  ياههار  و  شوماخ ، ار  اههنتف  اپ ، رب  اراهتنـس  تساخیم ، اـپ  هب  یتسیاـب  سپ  دریگب ؟ لـغب  رد  توکس 

تسیابیم وا  ور ، نیا  زا  داهجلاقح » هللا  یف  تدهاج  دادسلا و  لبس  تحضوأ  نتفلا و  تأفطأو  ننسلا  تننسو  : » دومنیم ادا  ار  داهج  قح 
نیدلا دامعل  و  : » دنامب راوتسا  اجرب و  اپ  نید  نوتـس  ات  دبوکب  ناشرـس  رب  دنکـشبار و  ناشک  ندرگ  ندرگ  دنازوسب و  ار  يدنمتـسم  هشیر 

«. ًاعراقم ةاغطلل  ًاعماق و  نایغطلل  ًاعفار و 

اه شور  اههویش و  هزرابم ،

هراشا

مایق هب  اهنت  هللا » راث   » هسامح نتم  نیا  ساسا  رب  تسا . ینیـسح  تضهن  یخیرات  یـسانشامیس  هیحان ، تراـیز  ياـبیز  ياـهیگژیو  هلمج  زا 
لوط رد  الوم  ياهشور  هب  تهج  نیمه  هب  تسا . ترـضح  تماما  تدـم  يازارد  هب  هسامح  نیا  تماـق  هکلب  دوشیمن ، هصـالخ  اروشاـع 
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. تخادنا میهاوخ  ارذگ  یهاگن  نارود  نیا 

لاعف توکس 

كدج مرح  یف  تنأ  و  : » تفگ تاذـل  كرتو  تشگ  بارحم  تیب و  سیلج  تفرگ و  مارآ  ربمایپ  مرح  نما  هرانک  رد  زین  وا  ردارب  زا  سپ 
« ٌنیابم نیملاظلل  و   » تسا توافت  زا  یگنر  رپ  طخ  ناملاظ  وا و  نیب  اما  تاوهـشلا » تاذللا و  نع  لزتعم  بارحملا ، تیبلا و  سیلج  نطاق ..

یفراع وا  هک  ارچ  دراشفیم ، ياپ  نکمم  دح  ات  ینابزویبلق  راکنا  رب  اما  درادـن ، تداهـش  داهج و  هضبق  رب  تسد  حـلاصم  ربانب  هچ  رگا  وا 
هب شاهمان  درمـش : رب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  و  کتقاط » بسح  یلع  کناسلو  کبلقب  تارکنملا  رکنت  و  : » تسین هداجـس  جـنک  رد  ینادـنز 

داهج نم  مسق  ادخ  هب  منیبیمن ... وت  تموکح  زا  رتگرزب  مدرم  يارب  ياهنتف  نم  دنگوس  ادـخ  هب  : » تشون همان  نآ  رد  هک  هنتف : تموکح 
هیواـعم رب  یـسلجم  رد  یحو : نادـناخ  تلزنم  هدـننک  ناـیب  .« میوـجیم ار  میادـخ  برقت  ببـس  نآ  هب  منادیم و  اـهراک  نـیرترب  ار  وـت  اـب 

یفرعم فیرش  مان و  کین  ار  شیوخ  رابتو  لها  درمـشیم . رب  تسا ، نامـسا  بآ  دننام  هب  یکاپ  رد  هک  یـسک  دنزرف  ار  دوخ  دروشیم و 
هک منآ  دـنزرف  نم  : » دنیـشنیم یباـیزرا  هب  ادـخ  اـب  يدـنویپ  رد  هکلب  یلهاـج ، زاـیتما  راـختفا و  بسک  يارب  هن  ار  اـهنیا  همه  دـنکیم و 

نیعبات و عمج  رد  ینم و  يارحـص  رد  هرگنک  نآ  رد  جـح : هرگنک  .« تسا ادـخ  بضغ  شمـشخ  نامحر و  يادـخ  ياضر  شايدونـشخ ،
تیـالو و نادـناخ  نیب  یـشک  زرم  . دـناوخیم شاهدـش  شوـمارف  قـح  هب  ار  همه  راـک و  متـس  ار  هیواـعم  دـشورخیم و  هباحـص  نادـنزرف 
رب ار  فیرظ  ياهزراـبم  ماـما  دـشاب ، دـنویپ  يارب  یهار  تسناوتیم  دوخ  جاودزا  هک  ياهلیبق  جـیار  ياهتنـس  ناـیم  رد  تملظ : تموکح 

مخز ریپ  نآ  ناتسد  رد  يزیواتسد  ات  دراذگیم  ماکان  دیزی  شدنزرف  يارب  رفعج ، نب  هللادبع  رتخد  زا  ار  هیواعم  يراگتساوخ  دنیزگیم و 
راتـشک زا  هیواعم  هچنآ  هب  خـساپ  رد  یـسلجم  رد  رفک : زا  هیاـنک  . ددرگن مهارف  شدـنزرف  وا و  راـبتعا  بسک  هلیـسو  دریگن و  رارق  هدروخ ،

نفد نفک و  هن  ار  نانآ  میشکب ، ار  تناوریپ  ام  رگا  اما  : » دیامرفیم تسا ، ماما  دیدهت  تیعقوم و  فیعـضت  شدصق  درادیم و  نایب  نایعیش 
. تخادرپ نادب  شناکماو  تقاط  بسح  رب  وا  هک  تسا  یلاعف  توکس  تیاکح  نامه  نیاو  میراذگیم .» زامن  نانآ  رب  هنو  مینکیم 

لماک راکنا 

یهار لاوحا  نیا  داد و  رییغت  رگید  ياهنوگ  هب  ار  عاضوا  وا ، رس  کبس  دنزرف  ینار  مکح  مایا  ندیـسر  ارفو  يوما  رگ  هلیح  میخژد  گرم 
زانامز نآ  عاضوا  یلمع . راکناو  دوب  لمع  هنامز  نونکا  و  راّجفلا » دـهاجت  نأ  کمزل  راـکنإلل و  ملعلا  كاـضتقا  مث  . » دـیبلطیم ار  رگید 
بجاو نتشیوخ  رب  ار  ناطیش  زا  يوریپ  كرت و  ار  ادخ  زا  يرب  نامرف  نانیا  دیـشاب ، هاگآ  مدرم  : » تسا هتـشگ  فافـش  هنوگ  نیا  ماما  نابز 

دوخ هب  تسا ـ  ربمایپ  نادناخ  هژیو  هک  ار ـ  يداصتقا  ياههیامرس  دناهدناشک و  یلیطعت  هب  ار  ادخ  دودحو  جیورت  ار  یهابت  داسف  دناهدومن .
ملع دق  دـیزی  اب  تعیب  رد  دـیلو  تساوخ  رباربرد  يریلد  اب  سپ  تسا ؟ توکـس  چـیه  ياج  ایآ  هنامز ، نیا  رد  و  دـناهدینادرگ ». صوصخم 
دمآ لحم  نادناخ ، ام  تلاسر . ندعم  تّوبن و  نادناخ  مییام  تموکح ، راد  نامرف  يا  : » دنکیم باطخ  دنزیم و  زاب  رس  شتعیب  زا  هدرک ،

هراوخ و بارـش  يدرف  دـیزی  و  دربدـهاوخ . شیپ  هب  ام  اب  زاغآ و  ام  زا  ار  مالـسا  دـنوادخ  میقح . تمحر  لوزن  هاگیاج  ناگتـشرفدش و  و 
نیرخآ رد  ماگ  ماما  ناس  نیدب  درادیم ». اور  روجفو  قسف  اراکشآ  هتشادن و  هاگن  ار  یهلا  فیلاکت  تمرح  هک  تسا  ناهانگ  یب  هدنـشک 

هک ارچ  هبلق » هناسل و  هدیبرکنملل و  رکنملا  مهنمو  : » دوش ردپ  راتفگ  قادـصم  ات  دراذـگیم  اهيدـیلپ  زا  یهن  فورعم و  هب  تیرمآ  هلحرم 
ناشورخ ياـیرد  رب  تسا  ياهرطق  نوچ  مه  هفیظو  نیا  ربارب  رد  دـنوادخهار  رد  داـهج  زینو  یگمه  کـین  ياـهراک  دـنادیم ، یکین  هب  وا 

« یُّجل رحب  یف  ۀـثفنک  ّالإ  رکنملانع  یهنلاو  فورعملاب  رمالا  دـنع  هللا  لیبس  یف  داهجلا  اهلک و  ّربلا  لامعأ  اـمو  : » بوبحملاـمعا هدرتسگو 
« رکنملا هرکُأ  فورعملا و  بُحا  ّینإ  مهللا  : » دزاسیم بطاخم  ار  يادخ  ودزاسیم  ّمنرتم  مالک  نیا  هب  نابز  شدج  رما  رانک  رد  سپ 
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تمکح اب  توعد 

يوس هب  دریگیم و  شیپ  رفـس  هار  شناوریپ  نادناخ و  اب  سپ  تشذگ . دنهاوخن  رد  وا  زا  هکدنادیم  ماماو  تسا  بهتلم  رایـسب  هنیدم  ِّوج 
شیوخ همانرب  لیمکت  هکلب  گرم  لاگنچ  زا  زیرگو  رارف  هن  وا  فده  کیلاومو » کتعیشو  کیلاهأ  كدالوأ و  یف  ترسف  : » دناریم هکم 

نابز دباییم ، ار  صاوخ  ینم  رد  تسا  هدیـسر  هکم  هب  وا  لاحو  اههبنج . مامت  رد  حالـصا »  » ینعی دوب . هتفگ  اهرابو  اهراب  هک  نامه  تسا .
و : » درک دنهاوخ  تماقتسا  یتسار  لپ  رب  ماوع  دندرگن ، فرحنم  قح  ریسم  زا  صاوخ  رگا  هک  ارچ  . تیاکش هب  بلو  دیاشگیم  تمکح  هب 
: صاوخ نآ  اـب  دـیوگیم ، نینچ  نیاو  دوبعمللۀـعاطلاو ». دودـحلا  ۀـماقاب  ترمأ  و  ۀـمکحلاب ... هللا  یلإ  توعد  هنیبلا و  قحلاـب و  تعدـص 
. دش هدوبر  تلزنم  نیا  امـش  زا  یلو  دننیما  هاگآ و  ادخ  مارحو  لالح  رب  هک  تسا ، ادـخ  نیدهب  ناملاع  تسد  هب  ماکحا  اهراک و  يراجم  »

ییابیکش اهرازآ  رب  رگاو  دیتشاد . نآ  ربنشور  لیلد  هک  نیا  اب  ربمایپ  تنس  رد  ناتفالتخا  قح و  زا  نات  يرود  هب  رگم  تفرن  ناتفک  زانآو 
دیدناشن و دوخ  ياج  رد  ناملاظ  امش  يراج . امـش  بناج  زا  دوب و  امـش  اب  ادخ  روما  مامز  دیدیرخیم  ناج  هب  شیاه  هنیزه  دیدرکیم و 

دینیبیم دوشیم ، هتسکش  ادخ  ياهنامیپ  ... دنیامیپب هار  دوخ  هاوخلد  توهش و  رد  دنزادرپب و  ههبش  هب  ات  دیتشاذگاو  نانآ  هبار  ادخ  روما 
شیوـخ تیلوئـسم  هـب  دـینکیمن و  مـحر  دـناهدش و  اـهر  اهرهــش  رد  ناـنابز  یب  ناـگداتفاراک و  زا  ناـیانیبان ، دـیدرگیمن ... ناـشیرپ  و 
.« دیاهدوسآ ناراک  متس  اب  شزاس  هب  دوخ  دیراذگیمن و  یعقو  دنیاشوک ، هار  نیا  رد  هک  ناسک  نآ  نادهعتم و  هب  دیراپسیمنرس و 

تیاده دشر و  هب  توعد 

رد ار  تیاده  يو  رصنتو » يدهلا  طوحت  : » تفاتـشیم شا  يرای  هب  یتخـس  هماگنه  رد  تسنادیم و  تیاده  راتـساوخ  ار  شیوخ  نیـسح 
رد نتفر  ورف  قـح و  زا  یگداـتفا  رود  اـهتلاهج و  لـلعلا  تلع  يو  هـک  ارچ  دـناوخیم ، داـشر » لـیبس   » هـب ار  یگمه  تفاـییم و  لاـمک 
رد ار  دادسلا » لبـس  تحـضوأ  داشرلا و  یلإ  توعد  » سپ درکیم . وجتـسج  هعماج  یمالـسا  يونعم و  دشر  دوبن  رد  ار  اهتعدب  بالجنم 

مناوخیم شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  : » تشون هرصب  نامدرم  هب  ياهمان  رد  تفگ و  زابار  مالک  نیا  هناهب  ره  هب  تفرگ و  شیپ 
یتـخب کـین  لاـمک و  هار  هب  دیونـشب  ار  منخـس  رگا  تسا . هدروآ  رب  رـس  تعدـب  هتفرگ و  رب  رد  ار  تنـس  گرم  هک  تسا  ناـنچ  عاـضوا 

.« تشگ مهاوخ  ناتنومنهر 

رارکت اب  زردنا 

ظعو هب  ياهناهب  رتمک  اب  اج و  ره  رد  الوم  هک  دوشیم  نایرع  یتحار  هب  تقیقح  نیا  نیسح ، هنادواج  هسامح  عیاقو  رد  یـشواک  كدنا  اب 
اهمخز مهرم  تسا ؛ ماما  وا  دریگیم . رگید  ییوبو  گنر  ناشیا ، یناگدـنز  هب  تاظحل  نیرخآ  رد  هژیو  هب  ارجام  نیا  دزادرپیم . زردـناو 

رد دـیهد و  ارف  شوـگ  منخـس  هب  مدرم ! يا  ناـه  : » دـیاشگیم زردـنا  هب  بل  سپ  تسا  متنع ) اـم  هیلع  ٌزیزع   ) دـنزرف وا  ناـمدرم ، محار  و 
نآرق هدننک  لزان  يادخ  نم  یلو  هک  یتسرد  هب  نایب ... ار  مندمآ  رذع  میامن و  ادا  تسا  نم  شود  رب  هک  ناتزردنا  قح  ات  دیباتشن  مراکیپ 

دییآ و دوخ  هب  هاگ  نآ  متـسیک ؟ نم  دیرگنب  دـینک و  یـسررب  ار  مبـسن  نونکا  دـعب ، اما  دـنکیم . یتسرپرـس  ار  ناحلاص  هک  تسوا  تسا 
نیا رب  مد  نیرخآ  ات  ام ، يالوم  يا  وتو  .« دینک کته  ار  متمرح  هتـشک ، ارم  هک  تساور  ار  امـش  ایآ  دیرگنب  دـینک و  شهوکن  ار  نتـشیوخ 

هب ار  تدایرف  زونه  اههمهمه . نآ  زا  غیردو  يدیراب  لصاح  یب  نانیـشن  كاخ  نآ  رب  ار  تزردـنا  تمحر  رپ  نارابو  يدـیزرو  رارـصا  هار 
تداعسو و دشر  هب  هدونش ، ار  منانخسات  دینکیمن  رایتخا  توکس  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش  امـش ، رب  ياو  : » يدومرفیم هک  میراد  شوگ 

زردنا نیا  زا  سپ  و  ناگدش ». كاله  زا  هن ، هک  سک  نآ  تسا و  ناگتفای  هار  زا  دنک ، يوریپ  نم  زا  سک  نآ  ره  دیوش . راپسهر  یبایماک 
.« مهیلعۀجحلا دیکأت  مهل و  زاعیإلا  دعب  مهتدهاجف  : » یتشگ تدهاجم  نادیم  راپسهر  نآ ، ربدیکأتو  رایسب 
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داهج

راعلا بوکر  نم  یلوأ  توملا  . یتخات ناشفوفص  هب  ناناوخ  زجر  تخادنین ، يرثا  ناشیاهبلق  یگنس  هراوید  رب  تیاهزردنا  هک  هاگ  نآ  و 
زا ناگتـشرف  هک  نانچنآ  يدیرخیم . ناج  هب  ار  تامیالمان  يدـیمزریم و  هنادرم  رابغ ، درگ و  نآ  لد  رد  ورانلا  لوخد  نم  یلوأ  راعلاو 

نیرخآ رد  و  .« تاومـسلا ۀـکئالم  كربص  نم  تبجع  دـق  تایذالل ، لمتحم  و  تاوبهلا . یف  مدـقم  تنأو  : » دـندمآ رد  تفگـش  هب  وت  ربص 
كاوس ّبر  یل  ام  نیثیغتـسملا  ثایغ  ای  كاوس ، هلا  ّبر ال  ای  کئاضق ، یلع  ًاربص  : » دـمآ بجع  هب  تاجانم  نآ  زا  یملاع  هک  ًاـقح  قمر ،
سیدنت هزور و  زامن و  همـسجم  دندیرب و  رـس  ار  هدنز  مالـسا  هک  داب  نانآ  رب  نیرفنو  نعل  دـصو  «. کمکح یلع  ًاربص  كریغ ، دوبعم  الو 

، مایـصلا ةولـصلا و  اولطع  و  مالـسإلا ، کلتقب  اولتقدـق  قاسفلا  ةاصعلل  لـیولاف  : » دـندنکفا كاـخ  رب  ار  ماـکحاو  اهتنـس  يوس  هب  اـمنهار 
.« ماکحالاو ننسلا  اوضقنو 

تلادع يربهر و 

ماما دنمشزرا  مهم و  فدـه  اما  دوب . تماما  هسامح و  نارود  لوط  رد  اهشورو  فادـها  یخرب  هدـننک  نشور  اهنت  دـمآ ، نونک  ات  هچنآ 
هن دوب و  نکمم  هن  هعماج  يربهر  يریگتسد  هب  اب  زج  مهم  نیا  و  هرـشنت » لدـعلا و  طسب  : » دوب نآ  رـشن  یعامتجا و  تلادـع  طسب  اـنامه 
رس رب  تردق  يزاب  زا  نتسج  تئارب  نمض  شیوخ  راگدرورپ  اب  یتاجانم  رد  ادهشلا  دیس  ترضح  راتفگ  نتم  رد  تهج ، نیمه  هب  روسیم .
هن تردق و  تموکح و  رـس  رب  تباقر  يارب  هن  تکرح  نیا  ینادیم  وت  اراگدرورپ ! : » دیوگیم زاب  ینـشور  هب  ار  دوخ  فادها  ایند ، يارس 
وت ياهنیمزرـس  رد  حالـصا  يارجاو  مدرم  هب  وت  نید  ياههناشن  ندـنایامن  يارب  هکلب  تسایند  رادـقم  یب  لاـم  يروآ  تسدهب  دوصقم  هب 
طخ دنوش ». يراج  هرابود  تا ، هتـشگ  لیطعت  ياهتنـسو  تماکحاو  تابجاوو  دنهرب  ناملاظ  لاگنچ  زا  تاهدید  متـس  ناگدنب  ات  تسا ،

طـسقلاب ذـخالاو  باتکلاب  لـماعلا  ّـالإ  ماـمإلا  اـم  يرمعلف  : » تسا تشذـگ  یب  رایـسب ، زین  شدوخ  يربهر  يارب  یتح  وا  ياـهزارت  شک و 
لدـع رو  هشیپو  دـشاب  یهلا  باـتک  رازگراـک  هک  تسا  سک  نآ  نیتسار  ياوشیپ  دـنگوس  هللا ؛ تاذ  یلع  هسفن  سباـحلاو  قحلا  نئادـلاو 

وا زا  شاهسامحو  یناگدنز  ياهتنا  زاغآ و  رد  شهوژپ  رگمو  دنک » شنامرفو  ادخ  فقو  ار  شا  یتسه  هدرک ، يوریپ  قح  زا  هدوب ، طسقو 
عفادم قح ، هدنهد  يرای  هرهظت ؛ نیدلا و  رـصنت  و  ًایمارم ... هتزوح  نع  و  ًائلاک ، نیدللو  ًارـصان ... قحلل  تنکو ... : » دنکیم یفرعم  نیا  زج 

.« یتخاس راکشآ  ار  نآ  یتفاتش و  نید  يرای  هب  يدوب ، شیاهزرم  رادساپ  نید و 

يداصتقا يامیس 

يداصتقا یعامتجا ـ  تیعضو 

اهنیا ءیفلاب » اورثأتساو  دودحلا  اولطع  داسفلا و  اورهظأ  نمحرلا و  ۀعاط  نع  اولوت  ناطیشلا و  ۀعاط  اومزل  دق  موقلا  ءالوه  نأ  متملع  دقو  »
نانآ هب  ار  ناراگزور  نآ  يداصتقا  ییاضق و  یعامتجا ، ینید ، تیعـضو  رگید  راب  ات  درک ، داریا  مدرم  هاگشیپ  رد  الوم  هک  دوب  یناـنخس 

تیعضو زا  یتخس  هب  نامز  نآ  شناد  لها  ربارب  رد  دوش و  روآدای  ار  هناحلصم  یمایق  هناهاگآ و  میمـصت  کی  ترورـض  هدومن ، دزـشوگ 
ناــنآ هـب  دناهتــشگ و  اــهر  اهرهــش  رد  ناریگ  نــیمز  نــالولعم و  ناــیانیبان و  نایاونــشان و  : » تــفگو درک  زاربا  یگنت  لد  ناــمورحم 

رد اههنیمز و  همه  رد  یتسیاب  هکلب  دوشیمن ، هصـالخ  تردـق  تموکح و  هب  اـهنت  حالـصا  هدز ، بوشآ  نارود  نآ  رد  و  دوشیمنمحر ».
ات دـبلطیم  يداصتقا  يداهج  مالک  کی  رد  تسا و  ناگدـنب  تشیعم  تیعـضو  حالـصا  اـهنآ ، هلمج  زا  ددرگ و  راـهظا  اـههبنج  یماـمت 

ناگـشیپ متـس  تسد  زا  ناگدیدمتـس  نامولظم و  ناجو  كدالب ،» یف  حالـصلا  رهظنو  کنید  نم  ملاعملا  يرنل  : » دوش ریـسفت  ماما  راتفگ 
«. كدابع نم  نومولظملا  نمأیف  : » دهرب
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نامدرم هانپ 

نآ هعماج  تیاکح  نامه  نیاو  دـش . دـهاوخ  اپرب  ياهکرعم  اج  نآ  دوش  راتفرگ  الب  شیاـمزآ و  غاد  هب  یتیوه  یب  هتوب  رد  ياهعماـج  رگا 
راچد زورما  هداهنن و  یعقو  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  هتسخ  ياهدایرف  رب  دوب و  هتفات  رب  رـس  يولع  تیبرت  يدمحم و  بتکم  زا  هک  دوب  زور 

، هانپ یب  نامدرم  و  دنکیم . نازیم  عفانم  رایعمرب  ار  شیوزارت  قلخ  هب  ناسحا  رد  یتح  سک  ره  هنایم  نیا  رد  دوب . هدـیدرگ  نارگ ، ینارحب 
زا یتـسد  هک  نآ  رگم  دـنام . دـنهاوخ  یقاـب  هدـناماو  يداو  نیا  رد  درادـن ، هارمه  شیوـخ  اـب  يریوزت  هن  يروز و  هن  يرز ، هـن  هـک  ناـنآ 

يارب هک  یبارعا  درم  نآ  تیاکح  ماـیا  نآ  رد  . دـناسرب شیاـسآ  زارف  هب  ار  ناـنآ  تالکـشم ، دورف  زا  دریگب و  ار  ناـگداتفا  نیا  تسدمرک 
. تسا هدنزومآ  یسب  درک  زارد  ربمایپ ، دجسم  رد  مه  نآ  ریبز ، نبا  هللادبع  نایفس و  یبا  نبا  ۀبتع  يوس  هب  تسد  شندرگ ، رب  ییاهب  نوخ 
دـص و هب  یکی  ار  یبارعا  یمهرد  رازه  هد  يادـنود  ره  نیا  یعدـم و  يدرم  هللادـبعو  تسا  تردـق  بحاص  هیما و  ینب  زا  يراد  ماـن  هبتع 
! یبارعا اـی  : » دوـمرف هک  شتفرعم  زا  شـسرپ  ماـما و  ياـبیز  دروـخرب  نآ  اـما  دریذـپیمن . وا  دـهدیم و  خـساپ  مهرد  تسیود  هـب  يرگید 
هک وا  ماما  ياهشـسرپ  هب  یبارعا  يابیز  ياهخـساپ  زا  سپ  تسا و  هدـنزومآ  بیجع  ۀـفرعملا » رادـقمب  ّـالإ  فورعملا  یطعن  ـال  ٌموقنحن 

مهرد رازه  تسیب  هکلب  رازه  هد  هن  دناهتخومآ ـ  یگدنشخب  سرد  وا  بتکم  رد  اخـس  دوج و  و  تسا ـ  نامدرم  هاگ  هانپ  و  مانالا » ۀمـصع  »
كوبأقحلت الف  داوجلا  تنأو  تامرکملا  یلإ  مانالا  تقبس  . تفرعم رپ  نیشن  هداب  نآ  دورـس  ابیز  هچ  و  دزادرپیم . شاهداوناخ  هید و  يارب 

. دنرایسب هک  تسد  نیا  زا  رگید  یتایاکحوقلعم  مکب  داسفلا  بابو  داشرلا  باب  هللا  حتف  هبقبسلا  هقبس  نع  رصقف  تامرکملاب  داس  يذلا 

نامیتی راهب 

. دراذگ ینوزف  هب  ور  ع ،)  ) یلع نب  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  ارجام  نیا  دوب . قنور  رپ  نایعیش  راتشک  رجز و  رازاب  هیواعم ، ناراگزور  رد 
ندوـب هعیــش  زا  يوـما  ناـمکاح  دزن  رد  رفک  دوـب و  یلع  یتـسود  ياـهب  نیرتـمک  هناـشاک  هناـخ و  یناریو  اــی  لاوـما  هرداــصم  نادــنز ،

انبحب رکذی  نم  ناک  ۀنظلا و  یلعلجرالاو  يدیالا  تعطقو  ةدـلب  لکب  انتعیـش  تلتقف  : » دـیوگیم مایا  نآ  نایب  رد  ع )  ) رقاب ماما  ؛ رتبوبحم
نآ رد  و  یلع » ۀعیـش  لاقی  نأ  نم  هیلإ  بحأ  رفاک  وأ  قیدـنزلا  لاقیل  لجرلانأ  یتح  هراد  تمدـه  وأ  هلام  بهن  وأ  نجـس  اـنیلإ  عاـطقنالاو 
زاب نانآ  ناج  هب  ار  طاشن  دیزویملوتقم و  مولظم و  نایعیـش  هدرمژپ  ياههفوکـش  رب  یمیـسن  نوچ  مه  هک  دوب  ع )  ) نیـسح راگزور ، هایس 

«. ماتیالا عیبر  تنک  : » دنادرگیم

ناگدیدمتس قح 

ياههنازخ يارب  هک  نمی  لاملاتیب  زا  یلاوما  طبض  . تسا نادنمروز  زا  نافیعض  قوقح  قاقحا  ءادهشلا ، دیس  هدنزومآ  ياهراتفر  رگید  زا 
رداص ار  نآ  عیزوتو  فیقوت  روتـسد  هنیدـم  هب  لاوما  دورو  زا  سپ  ناشیا  تسا . هنومن  نیمه  زا  ماـما  هلیـسو  هب  دـشیم ، هدرب  ماـش  نوعرف 
نادـب هیواـعم ، نب  یلع  نب  نیـسح  زا  : » دنـسیونیمهیواعم ماـش ، نار  مکح  يوس  هب  تزع  عـضوم  زا  ياهماـن  ناـقفخ  نآ  رد  دـنیامنیم و 

. یناروخب تنادـناخ  هب  هدرپس  ماـش  هنازخ  هب  یتساوخیم  ار  اـهنآ  دروآیم ، ربنع  رطع و  وكاـشوپ  لاوما ، وت  يوس  هب  نمی  زا  یناوراـک 
یلک يرایعم  تروص  هب  ع )  ) رقاب ماما  شاهداون  مالک  رد  هک  تسا  هریس  نامه  نیاو  مدومن ». ناشطبض  متشاد و  زاین  لاوما  نآ  هب  نم  سپ 

زین دننک و  فرـص  تعاطاو  ریخ  هار  رد  هچنانچ  مدرم  رب  تسا و  مارح  نانآ  رب  تسا  نادنمروز  تسد  رد  هچنآ  : » دـشیم هضرع  هقف  يارب 
ذخأت : » دوشیم فیصوت  نینچ  نیا  نام  يالوم  ترایز ، هنیآ  رد  هک  تسا  نیمه  دوب ». دهاوخ  لالح  دنشاب  هتشاد  ار  شتفایرد  یگتـسیاش 

.« یتفرگ زاب  ار  نامولظم  ناگراچیبقح و  فارشا  زا  فیرشلا ؛ نم  یندلل 
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یگنهرف يامیس 

هراشا

ساسحا باتزاب  هک  رکنم ـ  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  اهتنـس و  داهج ، تداهـش ، نوچ  مه  یلئاـسم ؛ رب  تاراـیز  رگیدو  هیحاـن  تراـیز  رد 
اب تارایز  ور ، نیا  زا  دنتسه . يزاس  گنهرف  عون  کی  ددص  رد  نوتم  نیا  ایوگ  تسا . هدیدرگ  ناوارف  دیکأت  تسا ـ  یعامتجا  تیلوئـسم 

نیا هب  هیواز  نآ  زا  ام  هتبلا  میزادرپیم . اهنآ  هب  لاجم  روخارف  هب  هک  دـنراذگیم  دـیکأت  تشگنا  دراوم  نیا  رب  نوگانوگ  عونتم و  ریباـعت 
. مینادیم ناراگزور  نآ  رد  میهافم  نیا  هدننک  گنر  رپ  نیرفآشقن و  ار  ادهشلا  دیس  هک  تسیرگن  میهاوخ  بلطم 

تداهش داهج و 

ورگ رد  ود  نیا  ییاراک  اما  دنیآیم . رامـش  هب  نیرفآيزوریپ  هدننک و  تیاده  شخب ، ماوق  رـصنع  ود  مالـسا  بتکم  رد  تداهـش  داهج و 
، هیواعم رکفت  يانبم  رب  هدش  هتخیر  یپ  هعماج  و  دزیخن . رب  هزرابم  شنز و  او  هب  رـصنع  ود  نیا  اب  ییارگدوخ  تعفنم و  لماع  هک  تسا  نآ 

یب ییالاک  زین  ناج  دـشیم و  هدیجنـس  روز  لوپ و  يوزارت  اـب  زیچ  همه  هچ  دوب . هدراذـگن  یقاـب  دـنمشزرا  راـگدای  ود  نیا  يارب  ییاـج 
ان هیاس  دوب . هتفرگ  مدرم  زا  زین  ار  بان » تداهـش   » قوش یتح  ماش  ناطیـش  ددرگ . هتخاون  نآ  رب  جارح  بوچ  يرازاب  ره  رب  اـت  دوبن  شزرا 

تاملک رد  ییوج  تسج  . دوب هدرکتیارـس  زین  تیب  لها  ناـهاوخ  ریخ  هب  یتح  گـنهرف  نیا  دروخیم . مشچ  هب  اـج  همه  سأـی  يدـیما و 
نوخ راثنو  داهج  هرمث  يزیر و  نوخ  ار  تداهش  هک  یقطنم  تسا ؛ بلطم  نیمه  يایوگ  دننکیم ، رفس  مزع  ماما  هک  ماگنه  نآ  رد  ناشیا ،

: دیوگیم هک  دینیب  ار  نانمؤم  ریما  دنزرف  هیفنح  نب  دمحم  نانخـس  دیرادن  رواب  رگا  درادنپیم . اهتلذ  هرد  هب  نداتفا  اهنوخ و  عییـضت  ار 
دشکب و يزیرنوخو  لتق  هب  راک  دنروشب . وت  رب  یهورگ  هدرک ، ینابیتشپ  ار  وت  یهورگ  . دشکب فالتخا  هب  راک  نامدرم  نایم  رد  مسرتیم  »

ماماو دـنوش ». راـتفرگ  تلذ  هب  تا  هداوناـخ  عیاـض و  تما  نیا  نیرتهب  نوخ  هک  تسا  ناـمز  نآ  یـشاب و  ـالب  ریت  فدـه  وت  ناـیم  نیا  رد 
رد زا  دـیزی  اب  مدرگ  اهنت  هتـشادن و  یهانپ  تشپ و  چـیه  ایند  رد  رگا  هک  نادـب  مردارب  : » دـیوگیم خـساپ  قطنم  نیا  نتـسکش  اب  هناـعاجش 

گرم : » دیامرفیم دراگنایم و  مدآ  یناگدنز  یندشان  ادج  ءزج  ار  گرم  هکم  رد  ياهبطخ  نمـض  رد  هک  نآ  ای  .« دـمآ مهاوخن  رد  تعیب 
: دیازفایم ناوارف  يروشو  قشع  اب  سپـسو  تسین ». نآ  زا  يزیرگ  ناکرتخد و  ندرگ  رب  تسا ، يزیوآ  ندرگ  دننامه  مدآ  نادـنزرف  يارب 

ياج ياج  رد  تداهـش ، گنهرف  رطع و  ندناشفا  فسوی ». رادید  هب  بوقعی  قایتشا  دـننامه  متـسه ؛ مناکاین  رادـید  قاتـشم  نم  ردـقچو  »
اب دنادیم . لضفا »  » ار هللا » یف  فیسلاب  ءرما  لتق   » یتسار هب  يو  هک  ارچ  دروخیم ، مشچ  هب  بسانم  ناکمو  نامز  ره  رد  ترـضح  نانخس 

راثن يارب  نیـسح  رب  اهنت  هن  ترایز  نیارد  درک . میهاوخ  هدـهاشم  یتفرعم  هنییآ  نیا  رد  ار  گنهرف  نیا  همادا  زین ، هیحان  ترایز  هب  یهاگن 
« ادهشلا دیهش  : » هلمج زا  فلتخم  ياهناونع  اب  وا  زا  و  هتجهمب » هسفن  تحمس  يذلا  نیسحلا  یلع  مالـسلا  : » دوشیم مالـس  شنوخ  ناج و 

دهـشملا اذه  یف  یل  عدـت  مهللا ال  . » دریگیمرارق میرکت  میظعت و  دروم  زین  وا  تداهـش  ناکم  هکلب  ددرگیم  دای  نیدهـشتسملا » مرکأ   » و
دهاش نیرتهب  هک  مینکفیب  رظن  رود  یقفا  هب  تقیقح  نیا  نتفایرد  يارب  تسین ، يزاین  هتبلا  دـص  و  هترفغ » ّالإ  ًابنذ  مرکملا  لحملاو  مظعملا 

رد گنهرف  نیا  تیروحم  ایآ  تسا . ناگناگیب  موجه  ربارب  رد  نامنامدرم  هناناج  عافد  ياهلاس  نآ  همادا  جـضن و  كرابم و  گـنهرف  نیا 
؟ تسا هدیشوپ  یسک  رب  نایعیش  هزرابميدنا  رازه و  لوط  رد  هصرع و  نآ 

اه تنس  هب  تشگزاب 

رد لالتخا و  راچد  زین  نید  تایح  دنورب ، نیب  زا  ودنکـشخب  اهنآ  رگا  دنانید . تخرد  هدننک  هیذغت  ياههخاش  اهگرب و  نامه  اهتنس 
یلإ مکوعدا  اـنأ  : » دـناوخیم تنـسو  باـتک  هب  ار  ناـنآ  نایرـصب  هب  ناوارف  يدـیکأت  اـب  ماـما  هک  تسور  نیمه  زا  دوشیم . گرم  ناـیاپ 
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دوب و هتشگ  یتنس  دوخ  يراذگ  تعدب  ینکش و  تنـس  گنهرف  هک  ارچ  تییُحا » دق  ۀعدبلا  تتیما و  دق  ۀنـسلا  نإف  کیبن  ۀنـسو  هللاباتک 
هب نآ  راس  هیاس  رد  نانمؤم  دـنامب و  توارطرپ  نید  تخرد  ات  دـشیم  يروآ  دای  مکتسد  ای  تشگیم  زاب  اهتنـس  یتسیاب ، هک  دوب  نیا 

ندـش هدوشگ  اهتنـس و  زا  فارحنا  نیرتمک  ربارب  رد  دزومآیم ، ام  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیاو  دـنارذگب . راگزور  تداعـس  تینما و 
نتفلا تأـفطأو  ننـسلا  تننـسو  : » مییوـگیم هک  ددرگن ، ناـمنابز  هقلقل  تراـیز  دورن و  داـب  رب  ناـمیتسه ، اـت  میبوشاـیب  اهتعدـب  هزاورد 

« داشرایلإ توعدو 

اه تیلوئسم  ییاسانش  تراظن و 

نیا تسا . رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هدـنام ، راـگدای  هب  اـههمان  تراـیز  هنییآ  رد  هک  ینیـسح  تضهن  ياـهثاریم  هلمج  زا  ناـمگ  یب 
هب دـیآیم . رامـش  هب  مالـسا  ياقب  رـصانع  نیرتمهم  زا  دوشیم و  دای  یعامتجا  ای  یناگمه  تراـظن  ماـن  هب  نآ  زا  هزورما  هک  تسا  ناـمه 

هناگی رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  : » تسا مالسا  ياقب  نماض  هک  دناد  یلصا ي  هناگی  ار  نآ  يرهطم  یضترم  همالع  دیهـش  هک  ياهنوگ 
نیا رب  نادیهـش  رورـس  هقلطم  هصوصخم و  تارایز  ناوارف  دـیکأت  .« تسا هیقبم  ّتلع  حالطـصا  هب  مالـسا و  ياقب  نماـض  هک  تسا  یلـصا 

هتـشاگنا مهم  هیـضرف  نیا  هیاپ  نیدـب  ات  ارچ  اـما  تسین . ياهلاـطا  لالدتـسا و  چـیه  هب  دـنمزاین  هک  تسا  راکـشآو  یهیدـب  ناـنچ  عوضوم 
زا تسابیز  هچ  ار  نانخس  نیا  خساپ  تفاتن ؟ رب  رس  نآ  زا  ناج  ياپ  ات  دراوم  ياهراپ  رد  دیشوک و  فیلکت  نیا  يادا  رد  دیاب  ارچ  دوشیم ؟

نارگید ياهشسرپ  ربارب  رد  تشاد و  ار  هکم  زا  جورخ  دصق  ماما  هک  دش  ادا  یماگنه  راتفگ  نیا  میونـشب . نایی  اروشاع  رورـس  نامیالوم 
ار ياهعماج  نینچ  نیا  رد  یگدـنز  هک  نآ  زا  سپو  هنع » یهانتی  لطابلا ال  یلا  هب و  لمعی  قحلا ال  یلإ  نورت  ـالأ  : » دوشگ ناـبز  هنوگ  نیا 
: دـیازفایم رکنملا ،) نع  نوهنیو  فورعملاـب  نورمأـی  ضعب  ءاـیلوأ  مهـضعب  تاـنمؤملا  نونمؤملا و   ) هفیرـش هیآ  هب  هراـشا  اـب  دریذـپیمن ،
داد و رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رماهدولاشو  هیاپرب  ار  روما  زاغآ  دنوادخ  هنم ؛ ۀضیرف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب  هللاأدـبف  »

ادا هماگنه  رد  دنادیم  دنوادخهک  ارچ  اهعبـصو ؛ اهنّیه  اهُّلک  ضئارفلا  تماقتـسا  تمیُقا  تیُدا و  اذإ  اهنأب  هملعل  .«» تسا بجاو  نیرترب  نیا 
ءاعد رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاب  رمالا  کلذو  «. » بعصو تخـس  ای  دنـشاب  ناسآ  هاوخ  دوب  دنهاوخ  رارقرب  تابجاو  بجاو ، نیا  هماقا  و 

رب اـبیز  هچو  تسا َ. نآ  هب  نید  ییاـپرب  و  .« ) تسا نید  يوس  هب  توـعد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هک  تسا  نینچ  نیا  ؛و  مالـسإلا یلإ 
نیا ساسا  رب  زین  ام  هک  تسا  نیمهو  . دش تداهش  ماج  شون  هعرج  ادخ ، ناگداتـسرف  نوچمه  هنادرم ، ياپ  نید  يرادیاپ  رـصنع  نیا  ياپ 

رکنملا و نع  تیهنو  فورعملاب  ترمأو  ةوکزلا  تیتآ  ةولـصلا و  تمقا  دـق  کنأ  دهـشأ  : » میزاس بطاخم  ار  وا  هنوگ  نیا  یتسیاب  ترایز 
رکنملا رکنت  : » مینکیم همزمز  نامحور  بلقرب و  میناریم و  نابز  رب  وا  هریـس  رد  ار  بجاو  نیا  نایرج  ریـس  رگید  ییاـج  رد  و  ناودـعلا ،»

.« راکنإلل ملعلا  كاضتقا  مث  کناکمإوکتقاط ، بسح  یلع  کناسل  کبلقب و 

یملع يامیس 

عـضوم ةوبنلا و  تیب  لـهأ  اـی  مکیلع  مالـسلا  : » میناوخیم نینچ  ددرگیم ، بوسحم  تاراـیز  نیرتربتعم  زا  هک  هریبـک  هعماـج  تراـیز  رد 
تلاـهج زا  هدروـخ  كرت  ياـهفرظ  ناگنـشتام ، دـنایهاگآ و  شناد  ياهجـنگ  ناـماما  يرآ  ملعلا » ناّزخ  ۀـمحرلا و  ندـعمو  ۀـلاسرلا ..
تردـق عاتم  ناسیل  هساک  تفرگ و  فک  زا  ار  اـهتصرف  رادـغ  ماـیا  هک  غیرد  .و  میزاـس باریـس  ناـنآ  همـشچرس  رد  یتسیاـب  ار  ناـمیاه 

ولگ رد  اجبان  ياهشـسرپ  اب  ار  ینودـقفت » نأ  لبق  ینولـس   » ياـهدایرفو دـنداد  قوس  يراـتفرگ  یهاـبتو و  گـنج  هب  ار  ناـماما  راـگزور 
« ّمی  » زا یمن   » اهنت خیرات  هنارک  رب  ام  هک  سوسفا  دصو  یهلا . شناد  نابحاص  ناحلاص و  رابت  تسا . رابت  نیمه  زا  زین  نیسح  دندناکشخ و 
، ءاضعا یفاکـش  دـبلاک  هب  رکـش  ماقم  رد  هک  اجنآ  هفرع  زور  رد  وا  ياعد  ناشیاهاعد و  يال  هب  زا ال  مه  نآ  میدـهاش . ار  ناشلمع  ملع و 

هچو ینیبج و »... ۀحفـص  ریراسأ  يرـصب و  رون  يراجم  قئالع  و  ینامیإ ... ۀقیقحب  یهلإ  ای  دهـشأ  انأو  : » دنکیم هراشا  اهگرو  اهبصع 
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. تسا هدنام  یلاجم  هنو  مجاوم  رحب  نیا  صاوغ  نم  هن  هک  منک 

نخس دورف 

رد راتشون  نیا  هسدقم ، هیحان  ترایز  هچیرد  زا  مه  نآ  ع )  ) یلع نب  نیسح  ماما  يامیـس  رب  دوب  هاتوک  يرذگ  اهنت  تشذگ ، دمآ و  هچنآ 
دنتـسه یـشزومآ  يونعم ـ  یبتاکم  تارایز  هک  دهدب  هدنناوخ  هب  ار  ساسحا  نیا  دشاب ، هتـسناوت  هک  تسوزرآ  نیا  هب  اهنت  شیوخ ، نایاپ 

ياج نیـسح  نامیالوم  نخـس  نآ  نّیبت  همادا  رد  يزاسوگلا و  يارب  دـنمشزرا  نوتم  نیا  مینادـب  و  تسیرگن . اهنآ  هب  لمأت  اب  یتسیاب  هک 
زا ياهنـشت  نوچمهو  میزاس  يراج  نابز  رب  يرکفت  چـیه  یب  ار  رارـسا  نزاخم  نآ  هک  دابم  ام  رب  سپ  ةوُسا » ّیف  مکلف  : » دومرف هک  دـنراد 

میراپسب هعماج  ترایز  ینایاپ  تارقف  هب  لد  نابز و  نایاپرد  دیراذگب  و  میزاس . بوطرم  نآ  هب  بل  یتح  هک  نآ  یب  میرذگب  يدور  رانک 
.«. مهتعافشب نیموحرملا  ةرمز  یف  مهقحب و  مهب و  نیفراعلا  ۀلمج  یف  ینلخدت  نأ  کلئسأ  . » ادخ هب  ار  رگیدکی  و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
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 ] ]
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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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