
http://www.ghaemiyeh.com






یمالسا توعد  یگدنلاب  رد  یفطع  هطقن  هنیدم  رد  ربمایپ 

: هدنسیون

ینامرک یتجح  یلع 

: یپاچ رشان 

نایبت یگنهرف  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یمالسا توعد  یگدنلاب  رد  یفطع  هطقن  هنیدم  رد  6ربمایپ 

باتک 6تاصخشم 

هنیدم رد  مرکا  6ربمایپ 

دوهی ربمغیپ و  نایم  يا  هدهاعم  6ياضما 

راصنا نارجاهم و  نایم  يردارب  نامیپ  7تاخاؤم 

هنیدم رد  ادخ  لوسر  7تالکشم 

مالسا اب  ینمشد  زاغآ  8دوهی و 

هلبق 10رییغت 

يرجه مهن  لاس  رد  تئارب  هروس  10غالبا 

ناهاشداپ رابرد  هب  مالسا  يارفس  11نداتسرف 

مالسا هب  یمومع  12یشورگ 

میهاربا گوس  رد  12ربمایپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  13هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا توعد  یگدنلاب  رد  یفطع  هطقن  هنیدم  رد  ربمایپ 

باتک تاصخشم 

یمالسا توعد  یگدنلاب  رد  یفطع  هطقن  هنیدم  رد  ربمایپ   : ناونع
( روآدیدپ .) 1379-1316 یلع ، ینامرک ، یتجح   : ناگدنروآدیدپ
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توبن  رصع 
 ( ص دمحم (  ترضح  لیاضف 

 ( ص لوسر (  هریس 

هنیدم رد  مرکا  ربمایپ 

مالسا خیرات  رد  يا  هتسجرب  فطع  هطقن  یمالسا و  توعد  یگدنلاب  رد  یگرزب  لصفرـس  هنیدم ، هب  هکم  زا  ص ـ  مالـسا ـ  ربمغیپ  ترجه 
رتشیب هدش ،) يرپس  هنایفخم  تروص  هب  مه  تدـم  نیا  زا  لاس  هس  هک   ) هکم رد  لاس  هدزیـس  تشذـگ  یط  مالـسا  رگا  دوش . یم  بوسحم 

یتموکح هیاپ  هنیدـم  هب  شباحـصا  و  ص ـ  ربماـیپ ـ  دورو  اـب  کـنیا  دوب ، ناکرـشم  نارـس  اـب  يرکف  تاـعزانم  ناوریپ و  بذـج  ددـصرد 
هبّیط و ياه  هویم  زا  ناگمه  روآراب ، یتخرد  نانوچ  دوش و  هدـنکفا  نایناهج  مامت  رـس  رب  دوب  رارق  نآ  روانهپ  هیاـس  هک  دوش  یم  هدراذـگ 
اه و هزیگنا  ص ،ـ  ربمایپ ـ  ترجه  :1 ـ  دزاس فوطعم  دوخ  هب  ار  ام  رظن  دناوت  یم  هتکن  دنچ  تکرح  نیا  رد  . دنوش دـنم  هرهب  نآ  باشوخ 
ـ  4. یمالــسا هـمیرک  تـلود  يزیر  یپ  روـظنم  هـب  هنیدــم  رد  ص ـ  ربماـیپ ـ  هـیلوا  تامادــقا  .3 ـ  ناکرــشم شنکاو  .2 ـ  ترجه تیفیک 
رد تئارب  هروـس  غـالبا  .7 ـ  مالـسا هب  رواجم  دـالب  ناریما  نارـس و  یناوخارف  .6 ـ  هـلبق رییغت  .5 ـ  هنیدم رد  نایدا  باحـصا  ياهیریگعـضوم 

. فیاوط لیابق و  فرط  زا  مالسا  نییآ  شریذپ  .8 ـ  جح مسارم 

دوهی ربمغیپ و  نایم  يا  هدهاعم  ياضما 

دناوت یم  مادـقا  نیا  دوب . دوهی  دوخ و  نایم  يا  هدـهاعم  نتـشون  هنیدـم ، هب  دورو  ودـب  رد  ص ـ  لوسر ـ  ترـضح  بلاـج  ریبادـت  زا  یکی 
، نامیپ نیا  رد  . دـشاب زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  گرزب  لصا  نینچمه  نایدا و  يدازآ  صوصخ  رد  ترـضح  نآ  رکفت  زرط  رگناـیب  یبوخب 

دوهی هلمج : زا  تسا ; هدومن  نآ  تیاعر  هب  مزلم  ار  فرط  ود  ره  هتفر و  تراشا  یتاـکن  هب  تسا ، لـیوط  رایـسب  ماـشه  نبا  لـقن  هب  اـنب  هک 
نییآ رب  مه  نیملسم  دنراد و  ار  دوخ  نید  دوهی  دنزادرپب ، ار  گنج  هنیزه  دنتسه  گنج  رد  ناناملسم )  ) نانمؤم هک  ینامز  ات  دنراد  هفیظو 

تروص نیا  رد  هک  دیاشگ  هانگ  هب  تسد  دهن و  رتارف  دوخ  دح  زا  اپ  هک  نآ  رگم  دنناما  رد  زین  ناشنادـحتم  ناتـسود و  دنتـسه و  شیوخ 
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. دتفا یم  تکاله  رسدرد و  هب  شا  هداوناخ  دوخ و  طقف 

راصنا نارجاهم و  نایم  يردارب  نامیپ  تاخاؤم 

دوخ ناوریپ  نایم  رد  یلخاد  تاحالـصا  زا  رگید ، نایدا  ناوریپ  اب  شناوریپ ، دوخ و  تیعقوم  هب  ندیـشخب  دوبهب  اب  نامزمه  ص ـ  ربمغیپ ـ 
غیرد دنریگب ، ار  ییادخ  يوخ  دنهد و  تسد  زا  ار  تیلهاج  گنر  هک  يا  هنوگ  هب  مه  اهنآ  تیبرت  تهج  رد  دیشوک  یم  دوبن و  لفاغ  زین 

ار رگیدـکی  ود  هب  ود  ادـخ ، رطاخ  هب  : » دومرف اهنآ  هب  درک و  رارقرب  يردارب  نامیپ  راـصنا  نارجاـهم و  ناـیم  ربمغیپ  هک  دـنا  هتـشون  . دزرون
دندش ردارب  شور  نیدب  رگیدکی  اب  هک  یناسک  زا  تسا ». نم  ردارب  مه  نیا  : » دومرف تفرگ و  ار  نانمؤم  ریما  تسد  هاگنآ  دـیریگ ». ردارب 
هدوب هشبح  رد  ماگنه  نآ  رد  رفعج  هچ  رگا   ) لبج نب  ذاعم  اب  بلاطوبا  نب  رفعج  هثراح ، نب  دـیز  اب  هزمح  درب : ماـن  ار  لـیذ  دارفا  ناوت  یم 

... یجرزخ و کلام  نب  نابتع  اب  رمع  یجرزخ ، هجراخ  اب  رکبوبا  تسا )

هنیدم رد  ادخ  لوسر  تالکشم 

، ناکرشم متس  ملظ و  زا  رارف  يدازآ و  بسک  يارب  هک  ریقف  نارجاهم  هفیاط  تسخن : : دید یم  وربور  هفیاط  هس  اب  ار  دوخ  هنیدم  رد  ربمغیپ 
هدمآ هنیدم  هب  هکم  زا  یعمجتـسد  تروصب  ای  ناگی  ناگی  ص ـ  ربمایپ ـ  ترجه  زا  سپ  هدرک ، ادف  ار  شیوخ  تورث  لام و  راید و  رهش و 

: دـیامرف هورگ  نیا  هرابرد  نآرق  دـندوب . هتفای  تسد  یناوارف  تورث  هب  رذـگهر  نیا  زا  دـندرک و  یم  تراجت  هکم  رد  نانیا  بلغا  دـندوب .
مه کـئلوُأ  هلوـسر  هللا و  نورــصنی  ًاـناوضر و  هللا و  نـم  الــضف  نوـغتبی  مهلاوـمأ  مهراـید و  نـم  اوـجِرُخا  نیذــّلا  نیرجاــهملا  ءارقفلل  »
هک يرون  زا  دـندرک و  شیر  ای  دـنداد و  رارق  دوخ  رهم  تبحم و  دروم  ار  ص ـ  ربمایپ ـ  هک  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  دارفا  مود : .« نوقداـصلا

ص ربمایپ ـ  نارای  زا  يدایز  تیعمج  دوب و  يرادغاب  يزرواشک و  نانیا  رثکا  هنشیپ  دندومن . يوریپ  دوب ، هدش  هداتسرف  ورف  ترضح  نآ  رب 
الو مهیلإ  رجاه  نم  نوُّبحی  مهلبق  نم  نامیالاو  راّدلا  اؤّوبت  نیذلاو  : » تسا هدومرف  نینچ  اهنآ  فصو  رد  دـنوادخ  دـنداد : یم  لیکـشت  ار   ـ

: موس .« نوحلفملا ُمه  کئلوُأف  هسفن  َّحش  قوی  نمو  ۀصاصخ  مهب  ناک  ولو  مهـسفنأ  یلع  نوِرثُؤیو  اُوتوُأ  اّمم  ۀجاح  مهرودص  یف  نودـجی 
نآ ناوریپ  نارای و  زین  و  ص ـ  دـمحم ـ  تلاسر  دـندوب و  جرزخ  سوا و  نایم  ینمـشد  گـنج و  زورفا  شتآ  هراومه  هک  هنیدـم  ناـیدوهی 

ون و یحرط  ندنکفا  هشیدنا  رد  ص ـ  ربمغیپ ـ  ات  درک  یم  باجیا  رگید  لماوع  هفیاط و  هس  نیا  دوجو  . دنتفرگ یم  دنخشیر  هب  ار  ترضح 
ياهیدازآ زا  يرادروخرب  هب  ار  اهنآ  دوهی  اب  هدـهاعم  ياضما  اب  روظنم  نیدـب  ص ـ  ربمغیپ ـ  دـشاب . هنیدـم  هعماج  رد  هزاـت  یحور  ندـیمد 

يو و زا  زین  ناشیا  هک  درک  طرش  اهنآ  اب  لباقم  رد  دنک و  یم  ناشتیامح  هک  درک  میهفت  اهنآ  هب  تخاس و  نئمطم  ناش  ینید  یصوصخ و 
يردارب نامیپ  داجیا  اب  زین  طرفم  يانغ  رقف و  ندرب  نیب  زا  هنیدم و  هعماج  رد  یتاقبط  فاکـش  اب  طابترا  رد  . دـننک عافد  ناشناوریپ  نییآ و 
نارجاهم دندوب و  يرادغاب  يزرواشک و  لها  دش ، هتفگ  هکنانچ  راصنا ، درادرب . نایم  زا  يوحن  هب  ار  هلـصاف  نیا  ات  دیـشوک  اهنآ  نایم  رد 

راثیا لامک  رد  راصنا  دندوب . دلب  تراجت  زج  يراک  هن  دنتشاد و  يا  هیامرـس  هن  هک  دندوب  هدمآ  ییاج  هب  دوب  تراجت  اهنآ  بلاغ  هشیپ  هک 
نایم يواسم  ناسکی و  روطب  ار  نآ  لوصحم  دنریگب  يزرواشک  تیاعر و  تحت  زین  ار  نارجاهم  ياه  نیمز  ات  دنتشاذگ  رارق  يراکادف ، و 
لثم ار ، میانغ  یخرب  ترضح  نآ  دوش . یمن  متخ  دروم  نیمه  هب  یتاقبط  هلصاف  نیا  عفر  يارب  ص ـ  ربمایپ ـ  شالت  هتبلا  . دننک میسقت  دوخ 

ناشیا هب  تخاس و  کیرـش  اهنآ  اب  تمینغ  نیا  رد  ار  يراصنا  دـنمزاین  رفن  هس  طقف  داد و  صاصتخا  نارجاـهم  هب  ریـضن ، ینب  دوهی  لاوما 
یم رگا  دـییوج و  تکراشم  تمینغ  نیا  رد  اـهنآ  اـب  دـینک و  تمـسق  نیرجاـهم  اـب  ار  دوخ  ياـه  هناـخ  لاوما و  دـیهاوخ  یم  رگا  دومرف :
ياه هناخ  لاوما و  ام  دنداد : خساپ  راصنا  ددرگ . میـسقت  امـش  يارب  تمینغ  نیا  زا  يزیچ  دـشاب و  ناتدوخ  زا  ناتلاوما  اه و  هناخ  دـیهاوخ 

راصنا ناس  نیدـب  . مینک یمن  تکراشم  نارجاهم  اـب  نآ  رد  میهد و  یم  ناـشیا  هب  مه  ار  تمینغ  مینک و  یم  تمـسق  نارجاـهم  اـب  ار  دوخ 
راصنا لثم  ار  سک  چـیه  دـنتفگ . یم  اهنآ  هرابرد  نارجاهم  دوخ  هکنانچ  دـندراذگ  شیاـمن  هب  نارجاـهم  قح  رد  ار  تّورم  يدرمناوج و 
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ات دنداد  تکراشم  شیوخ  راک  هشیپ و  رد  ار  ام  دندیـشخب و  ام  هب  ار  دوخ  لاوما  دندرک و  لمع  یبوخب  ام  اب  تاساوم  رد  میدیدن ، هنیدـم 
ـ  ص ربمغیپ ـ  دورو  ودب  رد  مهم  ياهزارف  زا  رگید  یکیناذا  عیرشت  . ددرگ اهنآ  بیـصن  دنوادخ  شاداپ  رجا و  همه  میدیـسرت  یم  هک  اجنآ 

. دندمآ یم  ص ـ  ربمایپ ـ  شیپ  دوخ  تقو  ریغ  رد  زامن  ندرازگ  يارب  مدرم  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتساد  تسا . هدوب  ناذا  عیرـشت  هنیدم ، هب 
لکشم عفر  يارب  ربمغیپ  ماشه  نبا  لقن  ربانب  دبای . یم  توافت  یخیرات  هثداح  نیا  حرش  رد  مهاب  تنس  لها  هعیش و  ناخروم  لقن  اجنیا  رد 

زا نکیل  دنک . هدافتسا  سوقان  زا  نایحیـسم  لثم  ای  زامن و  تقو  هب  مدرم  نداد  یهاگآ  يارب  قوب  زا  دوهی  لثم  هک  دوب  نآ  هشیدنا  رد  قوف 
نآ رد  هدید و  هک  ار  یباوخ  ترضح  نآ  تمدخ  یجرزخ  دیز  نب  هللادبع  تخادرپ . تروشم  هب  دوخ  نارای  اب  دیدرگ و  فرصنم  رما  نیا 

لالب هب  هدرک  دادـملق  قح  هناقداص و  يایؤر  ار  وا  باوخ  زین  ص ـ  ربمایپ ـ  دـنک . یم  لقن  دوب  هدینـش  شوپزبس  يدرم  زا  ار  ناذا  تالمج 
، هدینـش ار  ناذا  تراـبع  شا  هناـخ  رد  هک  مه  باـطخ  نب  رمع  نیح  نیمه  رد  دـیوگب . ناذا  ناوـنع  هب  ار  تـالمج  ناـمه  هک  دـیامرف  یم 

رمع هتفگ  ندینش  اب  زین  ربمایپ  ما . هدینـش  ار  تارابع  نیا  نیع  دوخ  باوخ  رد  زین  نم  دیوگ : یم  دیآ و  یم  ص ـ  هللا ـ  لوسر  شیپ  ناباتش 
.« دمحلا هللف  : » دیامرف یم 

مالسا اب  ینمشد  زاغآ  دوهی و 

يزرودسح و هب  دنتسب و  ترـضح  نآ  اب  ینمـشد  هب  رمک  دندش ، هنیدم  رد  مالـسا  و  ص ـ  ربمایپ ـ  نوزفازور  یقرت  جوا و  دهاش  هک  دوهی 
زا دـندوب و  هدـنام  یقاب  دوخ  یتسرپ  تب  كرـش و  رب  زونه  هک  زین  جرزخ  سوا و  نادرم  نارـس و  زا  يا  هدـع  هتبلا  دـنتخادرپ . يزوت  هنیک 

وربور تسکـش  اب  ار  دـیدج  نییآ  ياوشیپ  هک  نآ  يارب  دوهی  رابحا  . دـندش ناتـسادمه  اهنآ  اب  دـندرک  یم  یناملـسم  هب  رهاظت  ناج  سرت 
لطاب اب  ار  قح  دندرب و  یم  راک  هب  گنرین  هتـسویپ  دنزاس ، لّدـبم  داسک  هب  ار  شقنور  دننکـش و  مهرد  ار  ترـضح  نآ  تکوش  دـنزاس و 

ۀنانک مکـشم ، نب  مالـس  بطخا ، نب  ّییُح  تسا : نینچ  ناخروم  تیاور  هب  نانیا  زا  يا  هدع  مان  دنـسرب . دوخ  دارم  هب  دیاش  ات  دنتخیمآ  یم 
، دوبن رتاناد  تاروت  هب  وا  زا  یـسک  زاجح  رد  دـنا  هتفگ  هک  روعالا  يروص  نب  هللادـبع  فرـشا ، نب  بعک  قیقحلا ، یبا  نب  مالـس  عیبر ، نب 

ینکشراک اب  دوب و  درخب  يدنمـشناد  يو  هک  دنا  هتـشون  مالـس  نب  هللادبع  هرابرد  ... مالـس و نب  هللادبع  عفار ، یبا  نب  عفار  سیق ، نب  ۀعافر 
متفایرد و ار  شفاصوا  مدینـش و  ار  ص ـ  ادـخ ـ  لوسر  مان  یتقو  دـیوگ : يو  درک . یم  تفلاخم  ص ـ  ربمایپ ـ  هیلع  دوخ  ناشیکمه  ياـه 

نآ یتقو  دـمآ . هنیدـم  هب  ربـمغیپ  هک  نیا  اـت  مدوب  ناـمداش  لاحـشوخ و  رایـسب  متـسناد ، مدیـشک  یم  ار  نآ  راـظتنا  هک  ار  شناـمز  مسا و 
تخرد نییاـپ  ما  همع  مدوب و  میاـمرخ  تخرد  يـالاب  ماـگنه  نآ  رد  نم  دـناسر و  اـم  هب  ار  وا  ربـخ  يدرم  تفرگ ، لزنم  اـبق  رد  ترـضح 

ردارب وا  متفگ : درک ، ضارتـعا  نم  رب  یتفگـش  اـب  ما  همع  نوچ  و  متفگ . ریبـکت  تفگ  ار  ربماـیپ  دورو  ربـخ  درم  نآ  هکنیمه  دوـب . هتـسشن 
: متفگ دـیآ ؟ یم  نامزلارخآ  رد  دـنا  هداد  ربخ  ام  هب  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  دیـسرپ : ما  همع  و  تسوا . شیکمه  نارمع و  نب  یـسوم 
مدیورگ و مالسا  نییآ  هب  مدیـسر و  ص ـ  ربمایپ ـ  تمدخ  سپـس  دیوگ : ثیدح  نیمه  همادا  رد  يو  . دروآ نامیا  زین  ما  همع  هاگنآ  يرآ .
متشگزاب و ص ـ  ربمایپ ـ  دزن  سپـس  . مدرک یفخم  دوهی  زا  ار  دوخ  یناملـسم  اما  مدناوخ . مالـسا  هب  ار  اهنآ  هتـشگزاب  منادناخ  دزن  هرابود 

يوش نم  يایوج  اهنآ  زا  سپس  يرادب و  مناهن  دوهی  مشچ  زا  یهد و  اج  تلزنم  ياهقاطا  زا  یکی  رد  ارم  امش  هک  ملیام  نم  مدرک : ضرع 
ـ  ص ادـخ ـ  لوسر  . دـنیاشگ یم  نم  بیع  هب  ناـبز  دـنبای ، یهاـگآ  نم  یناملـسم  زا  اـهنآ  رگا  نوچ  دـنیوگ ، یم  هچ  نم  هراـبرد  ینیبب  و 

اهنآ زا  ص ـ  ربمایپ ـ  سپـس  دندیـسرپ . یتالاؤس  وا  زا  هدش  وگتفگ  رد  يو  اب  دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  دوهی  تفریذـپ . ارم  داهنـشیپ 
نورب اهنآ  تواضق  ندینش  اب  نم  . تسام ياناد  همّالع و  ام و  رورس  دّیس و  وا  دنتفگ : تسا ؟ يدرم  هنوگچ  امش  نایم  رد  مالس  نبا  دیسرپ :
لوسر وا  هک  دـیناد  یم  کـین  امـش  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیریذپب  هدروآ  ص ـ  دـمحم ـ  هک  ار  هچنآ  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ  متفگ : هدـمآ 

ار وا  مروآ و  یم  نامیا  ودب  مهد و  یم  یهاوگ  وا  تلاسر  هب  نم  هک  دینادب  و  دیا . هدید  بوتکم  ار  وا  تفص  مان و  تاروت  رد  تسادخ و 
دوخ و یناملـسم  سپ  نیا  زا  . دنداشگ نم  نعط  هب  نابز  و  ییوگ ، یم  غورد  وت  دنتفگ : دندوب ، هدنام  ریحتم  هک  نایدوهی  . منک یم  قیدصت 
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هدوب قیریُخم »  » دـندش مالـسا  نییآ  هب  فّرـشم  هک  دنمـشناد  نایدوهی  نیمه  زا  رگید  . دروآ مالـسا  زین  ما  همع  مدرک و  نایع  ار  ما  هداوناخ 
دناسر و نیملـسم  هاگودرا  هب  ار  دوخ  دُحا  گنج  رد  اما  دوب . دوهی  شیک  هب  نانچمه  دـُحا  گنج  زور  ات  يو  رگناوت . اناد و  يدرم  تسا .

نید رد  هبنـش  هک  نیا  هب  ییانتعا  یب  اب  قیریخم  اما  دیدرگ . عقاو  هبنـش  زور  رد  دُحا  گنج  هک  نیا  هتکن  دیـسر . تداهـش  هب  گنج  نآ  رد 
. دـینک يرای  ار  ص ـ  دـمحم ـ  دـیراد  هفیظو  هک  دـیناد  یم  یبوخب  امـش  نایدوهی ! يا  تفگ : دوهی  هب  باـطخ  دراد ، یهاـگیاج  هچ  دوهی 
رب زونه  لد  رد  هک  نآ  لاح  دندیورگ ، مالسا  هب  زین  نایدوهی  زا  دنچ  ینت  . دش دیهش  ات  دیگنج  ردقنآ  تفرگرب و  ار  شحالس  دوخ  هاگنآ 
زین اهنآ  زا  رگید  يا  هدع  . ْتیَُـصل نب  دیز  یفوا و  نب  نامثع  یفوا ، نب  نامعن  فینح ، نب  دعـس  زا : دندوب  ترابع  نانیا  دـندوب . دوخ  شیک 

: زا دنترابع  هک  دنتخادرپ  ترضح  نآ  اب  ینمـشد  يزوت و  هنیک  هب  هنابـصعتم  دنهد ، ناشن  لیامت  ص ـ  ربمغیپ ـ  نییآ  هب  يا  هّرذ  هک  نآ  یب 
نیا . دندوب هدوبر  دوخ  نانگمه  زا  ار  تقبس  يوگ  ترضح  نآ  اب  توادع  رد  هک  یناسک  زا  نت  ود  بطخا ; نب  ّیَیُح  بطخا ، نب  رـسایوبا 

نآ هب  دـنداد و  یم  برع  يربماـیپ  تثعب  زا  ربخ  دـندرک ، یم  وگتفگ  هک  جرزخ  سوا و  اـب  ناـیدوهی  ثعبم ، زا  شیپ  هک  تسا  یلاـح  رد 
دمحم هک  نآ  زا  شیپ  امش  دیوش . ناملـسم  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیوگ : یم  اهنآ  هب  صوصخ  نیمه  رد  لبج  نب  ذاعم  دندرک . یم  تاهابم 

لّلعت و رد  هک  نایدوهی  اما  دـیتفگ . یم  زاب  ام  يارب  ار  شفاـصوا  دـیداد و  یم  وا  تثعب  زا  ربخ  میدوب ، كرـشم  اـم  دوش و  ثوعبم  ص ـ   ـ
يارب ار  شفاصوا  ام  هک  تسین  یسک  وا  هدرواین و  میسانش  یم  ام  هک  ار  يزیچ  وا  دنتفگ : یم  دنتـشاد ، زارد  ینابز  الوط و  يدی  فیوست ،

هب هجوت  اب  هک  دوب  یثداوح  هلمج  زا  زین ، ینامـسآ  بهاذـم  بابرا  نایدا و  باحـصا  اب  ص ـ  ربمایپ ـ  تارظانم  تاثحابم و  . میتفگ یم  امش 
بات هرظانم  رد  نایحیـسم  نایدوهی و  هاگ  دنک . غالبا  اهنآ  هب  ار  شیوخ  توعد  مایپ  ات  داد  یم  ناکما  ص ـ  ربمغیپ ـ  هب  هنیدم  دازآ  ياضف 

زا نت  هدراهچ  هک  نارجن  نایحیـسم  زا  هرفن  تصـش  یتأیه  هک  دـنا  هدروآ  هلمج  زا  . دـندش یم  رگید  ياـههار  هب  ّثبـشتم  دـندروآ و  یمن 
ادخ لوسر  دندش  ربمایپ  دجسم  دراو  اهنآ  دننک . هرظانم  ص ـ  ربمغیپ ـ  ترـضح  اب  ات  دندمآ  هنیدم  هب  دنتـشاد  روضح  نآ  رد  زین  ناشنارس 
زامن ات  دندرک  ور  قرشم  تمـس  هب  هتـساخرب  اذل  دیـسر  ارف  شیاین  تقو  زین  ار  نایحیـسم  دوب . رـصع  زامن  ندناوخ  لوغـشم  ماگنه  نآ  رد 

هلداجم هرظانم و  هب  اهنآ  زامن  ندناوخ  زا  سپ  دنناوخب . زامن  نایحیـسم  ات  دنهد  هزاجا  هک  دومرف  ناناملـسم  هب  ص ـ  هللا ـ  لوسر  دنرازگب .
ار ص ـ  ادخ ـ  لوسر  ياهفرح  هک  اهنآ  تسا . هدش  لزان  هارمع  لآ  هروس  رد  اهنآ  ياهوگتفگ  ناتساد  دنتخادرپ . شردام  حیـسم و  هرابرد 

مکئاسنو انئاسنو  مکئانبأو  انئانبأ  ُعدـن  اَْولاعت  :» تسا هدـمآ  نینچ  نآرق  رد  دـندش . هلهاـبُم  هب  توعد  ربمغیپ  داهنـشیپ  هب  دـندرک  یم  راـکنا 
ار دوخ  دندید و  توعد  نیا  رد  ار  ص ـ  ربمایپ ـ  یمدق  تباث  هک  نایحیسم  اما  .« نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعل  لعجنف  لهتبن  ّمث  مکسفنأو  انـسفنأو 

اهنآ يارب  مَکَح  ناونع  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  هک  دنتـشاد  هضرع  ترـضح  نآ  هب  دـندز و  زابرـس  هلهابُم  زا  دـنتفای  یم  هدروخ  تسکش 
هنحـص نیا  . تشاد هناور  مـهم  نیدـب  ار  هدـیبعوبا  زین  ربماـیپ  دنتـسرفب . ص ـ  ربـمغیپ ـ  يارب  وا  دیدحالـص  اـب  ار  ناـشلاوما  اـت  دـنک  هـناور 

نینچمه خـیراوت و  زا  يرایـسب  لـقن  قباـطم  هک  دـنامن  هتفگاـن  تسا . هدـش  هدـیمان  هلهاـبم » زور   » ناونع هب  مالـسا  خـیرات  رد  دـنمهوکش 
ناونع هب  زین  ار  یلع  شرتخد و  همطاف  ناـنز ، زا  و  مالـسلاامهیلع ـ  نیـسح ـ  نسح و  نادـنزرف  ناـیم  زا  ص ـ  ربماـیپ ـ  هعیـش ، ناگدنـسیون 

رب هوالع  . دنتـشگ فرـصنم  هلهابم  زا  هدـش  گرزب  یـساره  راـچد  اـهنآ  ییاسانـش  اـب  ناـینارجن  درک و  گرزب  تکرح  نیا  دزماـن  سْفَن » »
دراو للخ  مالـسا  جاور  شرتسگ و  راک  رد  رگم  ات  دـندش  یم  دراو  زین  يرگید  ياههار  زا  نافلاخم  تفر ، تراشا  اـهنآ  هب  هک  یتارظاـنم 

، دیزرویم دسح  رایـسب  ناناملـسم  هب  دوب و  هدـنام  اج  رب  اپ  نانچمه  دوخ  رفک  رب  هک  يا  هدروخلاس  سیق » نب  ساش   » لاثم ناونع  هب  دـننک .
تفُلا و نیا  دـندوب . وگتفگ  مرگ  هتـسشن و  هناتـسود  ییاضف  رد  مه و  رانک  رد  هک  تشذـگ  جرزخ  یـسوا و  نادرم  زا  يا  هدـع  رب  يزور 

اذـل تخادـنا . تیلهاج  مایا  رد  هلیبق  ود  نیا  تافالتخا  اهیریگرد و  دای  ار  يو  تخاس و  روهلعـش  ساـش  داـهن  رد  ار  بضغ  شتآ  یتسود 
سوا نایم  تیلهاج  نارود  هک  یگنج  « ) ثاعب  » گنج تارطاخ  دنیـشنب و  جرزخ  سوا و  نادرم  عمج  رد  ات  داد  روتـسد  ار  يدوهی  یناوج 
ناوج دـنک . دـیدجت  اهنآ  يارب  ار  دـندوب ) هدـش  هتـشک  اهنآ  رد  هلیبق  ره  نارـس  دوب و  هدـیماجنا  سوا  يزوریپ  هب  هداتفا و  قاـفتا  جرزخ  و 

. تشاداو رگیدـکی  هیلع  کیرحت  هب  ار  جرزخ  سوا و  نادرم  دـناوخ و  دـندوب ، هدـناوخ  گنج  نآ  رد  ناناولهپ  هک  ار  ییاهزجر  راعـشا و 
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ریـشمش مه  يور  هب  ات  دـندش  حالـس  راتـساوخ  ًاتیاهن  دـندوشگ و  ترخافُم  تعزانم و  هب  ناـبز  دنداتـسیا و  مه  يور  ردور  اـهنآ  تبقاـع 
ار نیملـسم  دوخ ، ِناشنزجعم  نایب  اب  تفر و  شیوخ  نارای  يوس  هب  ناباتـش  دوب ، هتفای  یهاگآ  هنتف  نیا  زا  هک  ص ـ  ادخ ـ  لوسر  دنـشکب .
رب درک و  تیاده  مالسا  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ایآ  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  ناناملـسم ! دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم 
نم زونه  هک  یلاح  رد  تسویپ و  مه  هب  ار  ناتاهبلق  دیـشخب و  ناتتاجن  رفک  زا  دیـشک و  نالطب  طخ  تیلهاج  يور  رب  دومرف و  مارکا  اـمش 

ناگمه تانایب  نیا  ندینش  اب  !؟ دیتفا یم  مه  ناج  هب  هنوگنیا  هداد  خر  تیلهاج  رد  هک  يا  هلأسم  رطاخ  هب  زونه  متسه ، هدنز  امـش  نایم  رد 
هچنآ زا  دندیـسوب و  ار  رگیدکی  يور  دنتـسیرگ و  اذـل  دـنا . هدـش  راتفرگ  نانمـشد  هلیح  ماد  رد  هدروخ و  بیرف  ناطیـش  زا  هک  دـنتفایرد 

هک تسا  دوهی  يوس  زا  اهیزادنا  هنتف  تارظانم و  لیبق  نیا  زا  نوحشم  مجارت  رَیِس و  ُبتُک  تاحفص  . دنتساوخ رذع  رگیدکی  زا  دوب  هتشذگ 
زا یکی  هرابرد  ات  تسین  تبـسانم  یب  دیـسر  اجنیا  هب  نخـس  هک  لاح  تفر . تراشا  دندوب ، رت  مهم  هک  اهنآ ، زا  يا  هراپ  هب  راصتخا ، روطب 

، لولـس نب  یبا  نب  هللادبع  . دوش هداد  یتاحیـضوت  دندیزرون ، غیرد  ینکـشراک  چیه  زا  ص ـ  ربمایپ ـ  توعد  رما  رد  هک  هنیدـم  ناسانـشرس 
هتفریذپ يو  مکُح  دندرک و  یم  عوجر  وا  هب  دوخ  تافالتخا  لح  رد  جرزخ  سوا و  دنتـشاذگ . یم  مارتحا  وا  هب  همه  دوب و  نایندـم  رَورَس 

رب ییاورنامرف  تمـس  هب  ار  يو  دوب  رارق  نیا  زا  شیپ  دـییارگ . داسک  هب  هللادـبع ، رازاب  قنور  هنیدـم  هب  ص ـ  ربمایپ ـ  دورو  اب  اـما  دوب . همه 
لیم مغر  یلع  زین  دوخ  دـید  یم  مالـسا  هب  ار  نایندـم  نوزفازور  شیارگ  هک  هللادـبع  دوب . هتـشگرب  قرو  الاح  اما  دـنرادب  بوصنم  هنیدـم 

اج ره  حلـص و  گنج و  رد  اهراب  هللادبع ، نیا  . درورپ یم  ار  مالـسا  و  ص ـ  ربمایپ ـ  هنیک  هنیـس ، رد  اما  دروآ  مالـسا  هناقفانم ، شا ، ینورد 
راب ره  اما  دنک  دراو  هبرض  مالـسا  و  ص ـ  ربمایپ ـ  رب  درک  یم  یعـس  ساسا ، یب  بلاطم  تاعیاش و  نداد  جاور  اب  ولو  تفای  یم  ناکما  هک 

. تفگ عادو  ار  ایند  یگدنکفارس  اب  راک ، تیاهن  رد  دنام و  یم  ماکان  وا  شالت 

هلبق رییغت 

نیا زا  شیپ  درک . ادیپ  رییغت  نیملـسم  هلبق  هک  تشذگ  یم  هنیدـم  هب  ص ـ  هللا ـ  لوسر  كرابم  ترجه  زا  هام  هدـجیه  ماشه  نبا  لقن  ربانب 
دنا هتفگ  . دنتسیا زامن  هب  مارحلا  تیب  هبعک و  يوس  هب  هک  دنتفای  نامرف  سپ  نیا  زا  اما  دندرازگ  یم  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  ناناملـسم 
نآ دزن  دـنا ، هداد  تسد  زا  ار  يا  هدـنرب  گرب  دـندرک  یم  ساسحا  هک  دوهی  تفاـی ، رییغت  هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  ناناملـسم  هلبق  نوچ 

هدرک ضوع  ار  تا  هلبق  ور  هچ  زا  یتسه ، میهاربا  شیک  رب  یتفگ  یم  هک  وت  دندیسرپ : دندش و  ایوج  ار  هلبق  رییغت  تلع  دندمآ و  ترضح 
نآرق رد  شسرپ  لاؤس و  نیا  ناتـساد  مینک . یم  قیدصت  ار  وت  يوریپ و  وت  زا  زین  ام  يرازگب  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  هرابود  رگا  يا ؟
يدهی برغملاو ، قرشملا  لق هللا  اهیلع  اوناک  یتلا  مهتلبق  نع  مهّالو  ام  سانلا  نم  ءاهفُّسلا  لوقیـس  :» تسا هدمآ  نینچ  هرقب  هروس  رد  میرک 

. دوش یم  دادملق  هنیدم  رد  مالسا  خیرات  ثداوح  نیرت  مهم  زا  یکی  عقاو  رد  هلبق ، رییغت  .« میقتسم طارص  یلا  ءاشی  نم 

يرجه مهن  لاس  رد  تئارب  هروس  غالبا 

یلاح رد  جح  نیا  دروآ . اجب  ار  جح  مسارم  ات  دومرف  نییعت  نیملـسم  رب  جاحلاریما  ناونع  هب  ار  رکبوبا  ص ـ  ربمغیپ ـ  يرجه ، مهن  لاس  رد 
یهار ناناملسم  زا  رفن  هارمه 300  هب  رکبوبا  . دنروآ اجب  دوخ  نییآ  قباطم  ار  جح  هنادازآ  دنتسناوت  یم  مه  ناکرـشم  هک  تفرگ  یم  ماجنا 

هداد نامرف  ناکرـشم  و  ص ـ  ادخ ـ  لوسر  نایم  نامیپ  ضقن  هب  تحارـص  اب  هک  دیدرگ  لزان  تئارب  هروس  انثا  نیمه  رد  دیدرگ . جح  رفس 
یـسک سرت  ثعاب  هّجح  يذ  مارح  هام  رد  دـنرادنزاب و  هبعک  ترایز  زا  ار  سک  چـیه  هک  دـندوب  هتـسب  ناـمیپ  نیفرط  نیا  زا  لـبق  اـت  دوب .
ضقن ًامامت  اهنامیپ  نآ  تئارب ، هروس  لوزن  اب  هک  دوب  هتـسب  زین  یتقوم  ياهنامیپ  برع  لئابق  یخرب  اب  ص ـ  ربماـیپ ـ  نیا  رب  هوـالع  دـنوشن .

جح رد  مدرم  رب  ات  يدـناسر  یم  رکبوبا  هب  ار  هروس  نیا  شاـک  دنتـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  دـش ، لزاـن  تئارب  هروس  نوچ  . تشگ یم 
ع بلاطوبا ـ  نب  یلع  هاگنآ  دیامن . غالبا  مدرم  هب  مدوخ  تیب  لها  زا  یسک  دیاب  طقف  ار  هروس  نیا  داد : خساپ  ترضح  نآ  اما  دنک ؟ غالبا 
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سپ نیا  زا  ناوخب . اهنآ  رب  دـنیآ  یم  درگ  انم  رد  ناگمه  هک  یماـگنه  رحنلا » موی   » رد ریگب و  ار  هروس  نیا  دومرف : وا  هب  دـناوخ و  ارف  ار   ـ
دیایب و هکم  هب  جح  ندرازگ  يارب  دـناوت  یمن  یکرـشم  چـیه  لاسما  زا  دـعب  ددرگن و  لخاد  تشهب  هب  يرفاک  چـیه  هک  دـننادب  همه  دـیاب 
ـ  یلع . تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  هدش ، دادرارق  تدم  ات  نامیپ  نآ  تسا  ینامیپ  دهع و  ربمایپ  اب  ار  هک  ره  دنک و  فاوط  هنهرب  دـیابن  یـسک 

ع یلع ـ  ندید  اب  رکبوبا  دناسر . رکبوبا  هب  هار  رد  ار  دوخ  دش و  راوس  ص ـ  ادخ ـ  لوسر  رتش  ءابضغ ، رب  ص ـ  ربمغیپ ـ  نامرف  بقاعتم  ع ـ 
هب ع ـ  یلع ـ  دیسر ، ارف  رحنلا » موی   » نوچ دروآ و  اجب  جح  نیملـسم  اب  رکبوبا  هکم  رد  مرومأم . دومرف : یلع  رومأم ؟ ای  يریما  وت  دیـسرپ :  ـ

نمأم و هب  ار  دوخ  ات  داد  تلهُم  ناکرـشم  هب  هام  راهچ  ادـخ ، هدومرف  قباطم  درک و  غالبا  مدرم  رب  ار  ص ـ  ربمایپ ـ  ياـهنامرف  تساـخ و  اـپ 
دوخ تّوقب  هدش  نییعت  تدم  ات  نامیپ  دـهع و  نآ  دـنراد  ینامیپ  دـهع و  ص ـ  ربمغیپ ـ  اب  هک  یناسک  درک  دـیکأت  دـنناسر و  شیوخ  دالب 

. تفر هبعک  فاوط  هب  هنهرب  یسک  هن  دمآ و  جح  هب  یکرشم  هن  رگید  دعب  هب  لاس  نآ  زا  . تسا یقاب 

ناهاشداپ رابرد  هب  مالسا  يارفس  نداتسرف 

نیا كرابم  گرب  خاش و  رب  تفرگ و  یم  ماکحتـسا  هنیدـم  نیمز  رد  مالـسا ، لاهن  هشیر  هک  یماـگنه  يرجه ، مشـش  لاـس  هّجح  يذ  رد 
یم توالح  ار  شراوگرزب  باحـصا  و  ص ـ  ربمایپ ـ  ماک  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  نیریـش  ياه  هویم  دـش و  یم  هفاضا  زورب  زور  تخرد 
دوخ نید  هب  ار  نانآ  راوجمه  ياهروشک  نایاورنامرف  ناهاش و  رابرد  هب  دوخ  ناریفـس  لاسرا  اب  ات  دـمآرب  ددـصرد  ص ـ  ربمایپ ـ  دیـشخب ،

هب مادقا  هیبیدح  حلص  زا  سپ  ص ـ  ربمایپ ـ  دنا  هتشون  هکنانچ  درادرب . گرزب  یماگ  شیوخ  نییآ  مایپ  ندرک  یناهج  تهج  رد  دناوخب و 
ـ  ص لوسر ـ  ترـضح  ناگدـنیامن  همان و  اـب  يا  هنوگ  هب  کـی  ره  ناـیاورنامرف ، ناـهاشداپ و  . دومن دوخ  يارفـس  لاـسرا  يراـگن و  هماـن 

، دندوب يو  هارمه  هک  ار  یناسک  و  ص ـ  ربمایپ ـ  هدنیامن  هعتلب ، یبا  نب  بطاح  هیردنکـسا ، ياورنامرف  سقوقم  لثملا  یف  دـندرک . دروخرب 
اب ص ـ  ربمغیپ ـ  هب  شکـشیپ  يارب  ار  هیراج  ماـن  هب  يزینک  تشون و  مرگ  هناـبّدؤم و  خـساپ  ص ـ  ربمغیپ ـ  هماـن  هب  تشاد و  یمارگ  رایـسب 
هب مور  رـصیق  داتـسرف . مور  ياورنامرف  لقره  يوس  هب  ار  یبلک  هیحد  ربمایپ  نینچمه  . درک جاودزا  وا  اب  ربمایپ  ًادـعب  هک  تخاس  هارمه  اهنآ 

رابرد هب  زین  ار  یمهس  هفاذح  نب  هللادبع  . درک وا  َِرب  رد  اهبنارگ  ياه  هماج  دیشخب و  هلص  وا  هب  درک و  لابقتسا  ترضح  نآ  ریفس  زا  یمرگ 
تسا نم  هدنب  هک  وا  تفگ : درک و  هراپ  ار  ص ـ  ربمغیپ ـ  كرابم  همان  مامت  یخاتسگ  اب  ورسخ  نکیل  دومرف . هناور  ناریا  هاش  زیورپ  ورسخ 

. ددرگ ضرقنم  شتموکح  هک  درک  نیرفن  وا  رب  دـش  هاگآ  ورـسخ  تراسج  زا  نوچ  ص ـ  ادـخ ـ  لوسر  دراگن ! یم  نم  هب  يا  هماـن  نینچ 
وا شیپ  دـننک و  ریگتـسد  ار  ص ـ  دـمحم ـ  ات  دزاس  زاجح  هناور  ار  رفن  ود  ات  تشون  يا  همان  نمی  رب  دوخ  یلاو  ناذاب  هب  زین  زیورپ  ورـسخ 

رسپ هیوریش  هک  داد  یهگآ  ود  نآ  هب  یحو  قیرط  زا  ص ـ  ربمایپ ـ  داتـسرف و  هنیدم  هب  ار  رفن  ود  زیورپ  ورـسخ  روتـسد  وریپ  ناذاب  دنروایب !
لاس 629 اب  ربارب  يرجه  متفه  لاس  یلوالا  يدامج  مهد  رد  هثداح  نیا  تسا . هدناسر  لتق  هب  هدـناشک و  ریز  هب  تخت  زا  ار  ردـپ  ورـسخ ،
هب ار  يدسا  بهو  نب  عاجش  یلوق  هب  انب  داتسرف و  همامی  بحاص  یفنحلا  ةذوه  يوس  هب  ار  يرماع  ورمع  نب  طیلس  نینچمه  . داتفا قافتا  م .

ورمع و  تشاد . لیسگ  نیرحب  مکاح  رذنم  يوس  هب  ار  نیمرضحلا  نیمالعلا  دومرف و  هناور  قشمد  هاش  یناسغلا  رمـش  یبا  نب  ثراح  يوس 
نآ نینچمه  درک . هناور  يرـُصب  رب  لقره  هدـناشن  تسد  يوس  هب  ار  ریمع  نب  ثراـح  داتـسرف و  ناـمع  ناـیاورنامرف  يوس  هب  ار  صاـع  نب 

ـ  ص ربمایپ ـ  هک  دندوب  یناسک  زا  زین  باّذک  هملیسم  یشاجن و  داتسرف . رگید  طاقن  یخرب  نمی و  نامکاح  يوس  هب  یناگدنیامن  ترـضح 
هک تساوخ  اهنآ  زا  درک و  توعد  مالسا  هب  ار  شمدرم  هشبح و  ياورنامرف  یشاجن ، ص ـ  ربمایپ ـ  داتسرف و  یناگدنیامن  مه  اهنآ  يوس  هب 

یـصاخ ياهیگژیو  مادـک  ره  هتـشاگن  فلتخم  دالب  اهروشک و  نایاورنامرف  هب  ص ـ  ربمایپ ـ  هک  ییاه  هماـن  . دـنرادب یمارگ  ار  شناـنامهم 
هتـشاگن نینچ  ترـضح  نآ  دنک . لقن  زیورپ  ورـسخ  هب  ار  مالـسا  یمارگ  لوسر  همان  ات  دـنیب  یمن  تبـسانم  یب  اه  همان  نیا  نایم  زا  دـنراد 
هداتسرف ادخ و  هب  دیدرگ و  تیاده  وریپ  هک  نآ  رب  دورد  ناریا . گرزب  يرسک  هب  ادخ  هداتـسرف  دمحم  زا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : تسا

میب تسا  هدـنز  هک  ار  نآ  ات  منایناهج  مامت  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  . مناوخ یم  ارف  لج ـ  زع و  يادـخ ـ  نید  هب  ار  وت  نم  دـیورگ . شا 
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. تسا وت  ندرگ  رب  سوجم  هانگ  ینک ، تشپ  نم  توعد  هب  رگا  ینامب و  ناما  رد  ات  روایب  مالسا  منادرگ . مامت  نارفاک  رب  ار  تجح  مهد و 

مالسا هب  یمومع  یشورگ 

متاخ لوسر  هاگشیپ  هب  دوخ  ناگدنیامن  مازعا  اب  هاگ  یعمج و  هاگ  هلیبق  ره  دنداهن و  ندرگ  یناملـسم  هب  برع  لئابق  مدرم و  سپ ، نیا  زا 
لوصا ات  دیـشوک  یم  اهتأیه  زا  ییاریذـپ  اهنآ و  هب  ناکم  اج و  نداد  صاصتخا  اـب  زین  ص ـ  ربماـیپ ـ  دـنتفریذپ . یم  ار  مالـسا  نید  ص ـ   ـ

اب اهتأیه  نیا  نارـس  ناگرزب و  هاگ  . دنک دنب  ياپ  دنم و  هقالع  مالـسا  نید  هب  لد  میمـص  زا  ار  اهنآ  درادـب و  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالـسا  نییآ 
تفگ یم  خساپ  اهنآ  ياهشسرپ  هب  شیوخ  ِیندز  لاثم  ِيرابدرب  هلصوح و  ربص و  اب  ترـضح  دنتخادرپ و  یم  هرظانم  ثحب و  هب  ترـضح 

لاح تبـسانم  هب  دـندوب ، رادروخرب  زین  يرعاش  هحیرق  زا  هک  یخرب  . تخادرپ یم  اهنآ  داشرا  هب  درک و  یم  لـمحت  ار  اـهنآ  ياـهتراسج  و 
نایم زین  هاگ  دومن . مهارف  روخ  رد  یباتک  اه ، هنحـص  نیا  رد  هدـش  هدورـس  راعـشا  زا  ناوت  یم  هک  يروطب  دندورـس ، یم  یتاـیبا  راعـشا و 

هدافتسا اب  ناملسم  نارونخس  داد و  یم  خر  یهوکش  اب  رعش  تارظانم  « تباث نب  ناّسح   » ریظن ناملـسم  يارعـش  اهتأیه و  اب  یمازعا  نارعاش 
دـهعتم و بدا  رعـش و  زا  یلاـعتم  يا  هنوگ  دـنتخادرپ و  یم  مالـسا  فینح  نید  ياهـشزرا  لوصا و  زا  عاـفد  هب  یبدا ، تاریبعت  نیرتـهب  زا 

ناقربز  » دندش بایفرـش  ص ـ  ربمایپ ـ  تمدخ  میمت » ْدفَو   » یتقو دنا  هتـشون  هلمج  زا  . دنا هدناسر  تبث  هب  راگزور  هدـیرج  رد  ار  راد  تهج 
الف مارکلا  نحن  : دوب نینچ  دوب  هدورـس  يو  هک  یتایبا  زا  یکی  دـناوخ . ار  شا  هماکچ  ص ـ  ربمایپ ـ  زا  هزاجا  بسک  اب  اهنآ  رعاش  ردـب » نب 

ناسح نوچ  داتسرف و  وا  غارس  ار  یـسک  ص ـ  ربمایپ ـ  اذل  تشادن ، روضح  ماگنه  نآ  رد  ناّسحعیبلا  بضنت  انیفو  كولملا  اّنم  انلداعی  یح 
نآ زا  تیب  دنچ  هک  درک  داشنا  زیگناروش  يا  هدیـصق  داتـسیا و  ناقربز  راعـشا  هب  ییوگخـساپ  ماقم  رد  ص ـ  ربمایپ ـ  نامرف  هب  دش  رـضاح 
اذا موقعنطـصی  ریخلا  لکو  هلإلا  يوقت  هتریرـس  نم  ّلـک  مهب  یـضریعبتت  ساـنلل  ۀنـس  اونّیب  دـق  مهتوخا  رهف و  نم  بئاوذـلا  ّنا  : تسا نینچ 

ناّسح هک  نآ  زا  سپعیـشلاو  ءاوهألا  تقّرفت  اذا  مهتعیـش  هللا  لوسر  موقب  مرکااوعفن  مهعایـشأ  یف  عفنلا  اولواح  وأ  مهّودـع  اوّرـض  اوبراـح 
نابز ام  بیطخ  زا  شبیطخ  تسا ، مهارف  دّـمحم )  ) درم نیا  يارب  زیچ  همه  تفگ : میمت  ناگرزب  زا  یکی  دـناسر  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  هماـکچ 

، نییرماع دفو  میمت ، دفو  رب  هوالع  . دندروآ مالـسا  هاگنآ  تسا . رتاسر  ام  يادـص  زا  ناشیادـص  رترونخـس و  ام  رعاش  زا  شرعاش  رتروآ و 
دفو نارجن ، دفو  هنیزم ، دفو  نادمه ، دفو  هدنک ، دفو  دیبز ، دفو  دارم ، دفو  هفینح ، ینب  دفو  ئط ، دفو  سیقلادبع ، دفو  رکب ، نب  دعـس  دفو 

تـسد هب  دـندش و  بایفرـش  ص ـ  مالـسا ـ  یمارگ  لوسر  تمدـخ  هب  رگید  تأـیه  اـههد  و  بیجت ، دـفو  هللادـبع ، نب  قراـط  دـفو  سود ،
دندمآ یم  هنیدم  هب  مالـسا  هب  شیارگ  يارب  هک  ییاهتأیه  ترثک  رطاخ  هب  ار  لاس  نیا  ناملـسم  ناراگن  خـیرات  . دـندروآ مالـسا  شکرابم 

شرتسگ هب  ور  مالسا  هریاد  عاعش  دنداهن و  ندرگ  مالسا  نییآ  هب  هتفر  هتفر  ناتسبرع  هریزج  هبش  بیترت  نیدب  دنا . هداهن  مان  دوفولا » ۀنـس  »
ّهنا هرفغتساو  ّکبر  دمحب  حّبسف  ًاجاوفأ  هللا  نید  یف  نولخدی  سانلا  تیأرو  حتفلاو  هللا  رـصن  ءاج  اذا  : » هک تفای  ققحت  یهلا  هدعو  تفر و 

.« ًاباّوت ناک 

میهاربا گوس  رد  ربمایپ 

هب هیطبق  هیرام  زا  میهاربا  دوب . ادخ  لوسر  رسپ  میهاربا  تافو  دهاش  لاس 621 م . اب  قباطم  يرجه  مهن  لاس  لوألا  عیبر  مهد  هبنش  هس  زور 
دیـشروخ زور  نامه  رد  قافتا ، روطب  دـندرپس . كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  يو  تشاد . هام  هدـجیه  تاـفو  ماـگنه  هب  دوب و  هدـمآ  اـیند 

جوا هودنا و  لامک  رد  هک  نآ  اب  مالسا  هدازآ  ربهر  اّما  تسا . هتفرگ  میهاربا  گرم  رطاخ  هب  دیـشروخ  هک  دنتفگ  دوخ  نیب  مدرم  تفرگ و 
گرم يارب  هک  دنیادخ  ياه  هناشن  زا  ناشن  ود  هام  دیشروخ و  دومرف : دوخ  نیشنلد  مالک  اب  تفرگ و  ار  هفارخ  نیا  ولج  ًاروف  دوب  یتحاران 

یم شیگدنز  زا  هظحل  ره  درک و  یم  تیبرت  دوخ ، يارب  هن  و  ادخ ، يارب  ار  مدرم  ترضح  نآ  بیترت  نیا  هب  . دنریگ یمن  یسک  یگدنز  و 
زا مشچ  دیشون و  ار  گرم  تبرش  زین  موثلک » ما   » مان هب  ص ـ  ربمغیپ ـ  نارتخد  زا  یکی  لاس  نیمه  نابعش  هام  رد  . دشاب ادخ  ِنآ  زا  دیشوک 
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شنامدرم هک  یطاقن  يوس  هب  تاقدـص  لاّمع  ناونع  هب  ار  دوخ  ناراـی  زا  يا  هدـع  نینچمه  يرجه  مهن  لاـس  رد  ربماـیپ  . تسب ورف  ناـهج 
. دومرف هناور  دندوب  هدرک  مالسا  لوبق 

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

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)
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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 ] ]
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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