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ناناملسم نیب  بیرقت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شقن 

باتک تاصخشم 

598-85 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
میهاربا يولعدیس ، هسانشرس : 

يولعدیس میهرباباعشنا  هقرفت و  زا  يریگولج  ناناملسم و  نیب  بیرقت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعح  ماما  شقن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 10 (: نیدرورف 1385  22  ) یمالسا يروهمج  هلاقم :  اشنم 

ص 9 (: نیدرورف 1385  24)
یمالسا تدحو  رگفیصوت : 

ننست لها  رگفیصوت : 
عیشت رگفیصوت : 

مشش ماما  ع ،)  ) دمحمنبرفعج رگفیصوت : 

همدقم

همه يارب  دـیحوت  هملک  روحم  رب  هملک  دـیحوت  ترورـض  هکلب  ناشیا  نایم  هملک  قافتا  داحتا و  موزل  ناناملـسم و  یگچراپکی  تدـحو و 
، ساسا نیمه  رب  و  تسا . ینآرق  گـنهرف  لوصا  زا  مالـسا و  نییآ  یـساسا  ياهـشزومآ  میلاـعت و  زا  نیمز ، يور  ناتـسرپادخ  نادـحوم و 
هب مهافت  سنا و  داجیا  بولق و  فیلات  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلاسر  فادها  نیرتهدنزاس  نیرتهدمع و  زا  یکی  میرک  نآرق 

یلص يدمحم  تلاسر  ياهراکهاش  زا  ار  ینعم  نیا  درگنب  تربع  هدید  هب  خیرات ، رد  یسک  رگا  درادیم و  نایب  ینمشد  تموصخ و  ياج 
هدـنکارپ دـینزب و  گنچ  يدـنوادخ  هتـشر  لبح و  هب  یگمه  ینعی  اوقرفتالو ;» ًاعیمج  هللا  لـبحب  اومـصتعاو  [ . » 1 . ] دـباییم هلآو  هیلع  هللا 
مکذقناف رانلا  نم  ةرفح  افـش  یلع  متنک  ًاناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  تمعن  اورکذاو  . » دـیدرگن

درک و عمج  امش  ياهلد  نایم  وا  دیدوب  رگیدکی  نانمـشد  هک  امـش  قح  رد  ار  يدنوادخ  تمعن  دیروآ  دای  ینعی : ; 103  / نارمع لآ  اهنم »
ربماـیپ تـلحر  زا  دـعب  داد . ییاـهر  تاـجن و  ار  امـش  دـیتشاد  رارق  شتآ  هاـگترپ  رد  دـیدش و  مـه  ناردارب  یتسرپاـتکی ، تـمعن  وـترپ  رد 

ار تما  قافتا  داحتا و  ندش  رادهشدخ  زا  دننک و  ظفح  ار  یگچراپکی  تدحو و  نآ  ات  دندیشوک  وا  موصعم  يایـصوا  مالـسا  ناشلامیظع 
رود هیزجت  فالتخا و  لماوع  زا  ناشدوخ  مه  تیناسنا ، نیتسار  نارگـشالت  همه  حلـصم و  نادنمـشناد  خـیرات ، ياـنزا  رد  و  دـندش . عناـم 

هب ناناملـسم  ام  دـندناوخارف . مهافت  داحتا و  هب  ار  نارگید  مه  دـندوب و  رانکرب  ناناملـسم ، نیب  تموصخ  شتآ  هب  ندز  نماد  زا  دـندوب و 
باتک و لها  ینعی : ; 53  / نونمؤملا نوحرف  مهیدـلامب  بزح  لک  ًاربز  مهنیب  مهرما  اوعطقتف  : » میـشیدنیب دـیاب  رتشیب  نآرق ، يابیز  هیآ  نیا 
دنـسرختسوا و دزن  هچنآ  هب  کی  ره  دنتـشگ و  مه  نمـشد  دـض و  دـندش ، هورگ  هورگ ، یهلا ، نالوسر  عاـبتا  ینامـسآ و  ناـیدا  ناوریپ 

بـستنم مالـسلاهیلع  یـسیع  هب  یمود  تشاد و  بوسنم  مالـسلاهیلع  یـسوم  هب  ار  دوخ  یکی  دـسیونیم : هینغم  موحرم  دـندیدرگ . نامداش 
هدنتسرف يادخ  تسا و  یکی  ناربمایپ  همه  نییآ  نید و  هک  یلاح  رد  مینادیم  هتـسویپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  دوخ  ام  دیدرگ و 

رد دوخ  هدرشف  ریـسفت  رد  ناشیا  [ . 2 [ !؟ دریگیم اشنم  اجک  زا  توادـع  ینمـشد و  همه  نیا  سپ  تسا . یکی  مه  ناشهمه  هدـنزیگنارب  و 
هقرفت زا  یهن   ) هیآ نیا  ایآ  دسیونیم : هیآ  نآ  لیذ  رد  وا  تسا . هدروآدای  ار  خلت  ًانایحا  فیرظ و  ییاههتکن  زین  رکذـلا  قباس  هیآ ي  هنیمز 
یتایس : » هدمآ مالسلاهیلعیلع  هغالبلاجهن  رد  دراد ! هتشذگ  نیتسخن و  ياهتما  هب  صاصتخا  ای  تسه و  مه  ناناملـسم  ام  لماش  ییادج ) و 
فرظ نوچمه  مالـسا  نآ ، رد  هک  دـسریم  ارف  ناناملـسم  امـش  يارب  ینامز  ینعی : هیف  امب  ءانالا  افکی  امک  مالـسالا  هیف  افکی  نامز  مکیلع 
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: دـسیونیم شمالک  هلابند  رد  وا  دوشیمن . عقاو  لمع  دروم  ینعی  ددرگیم ، یهت  یلاخ و  دوشیم ، یلاخ  دـننادرگرب  ار  نآ  رگا  هک  يرپ 
( فسالاعم  ) سکع هب  زورما  دنتشگ و  یمیمص  ردارب و  مالسا  تمعن  وترپ  رد  دندوب و  هدنکارپ  كرش  رفک و  ببس  هب  مالسا  زا  لبق  مدرم 
میتسه و تیمالـسا  یعدم  هچ  رگا  میراد  رارق  تتـشت  شتآ  هاگترپ  رد  ناناملـسم  ام  زورما  دناهچراپکی . دـحتم و  رفک  ياول  ریز  رد  مدرم 

بلاغ هدـنراگن ، هدـیقع  هب  [ . 3 . ] تسا یهاـبت  تکـاله و  زا  تاـجن  هیاـم ي  مالـسا  هک  دـشاب  قداـص  يوـعد  نیا  تسا  نکمم  هنوـگچ 
هیجوت هقیلس ، فالتخا  ناونع  اب  ًانایحا  هک  یسایس  تاعوضوم  یتح  یتدیقع و  یبهذم و  ینید ، لیاسم  هنیمز  رد  اهباعـشنا  اهيدنبهتـسد و 

يارب رابکتـسا  ناـهج  هزورما ، هک  ناـنچ  دـنکیم . يربهار  ار  اـهنآ  ینمیرها ، هیعاد  یناطیـش و  هقیاـس  دـنرادن و  لوقعم  اـشنم  دـنوشیم ،
هسوسو نیوانع  ءاقلا  اب  ار  ناریا  ناملـسم  نویبالقنا  ای  دنکیم و  میـسقت  نآ  زج  ارگداینب و  هب  ار  ناناملـسم  دوخ ، موش  فادها  هب  یبایتسد 

هتساوخان دیاش  ياهدع  دباییم و  تسد  ینومیمان  دصاقم  هب  ًانایحا  یلخاد ، ياهیگتفـشآ  داجیا  اب  هدرک و  يدنبهدر  وردنت  لدتعم و  زیگنا 
ار دوخ  هعماج  اهنت  دندنبیمن و  یفرط  زین  دوخ  هک  دنچ  ره  دنزیریم  ناهاوخدب  يایـسآ  هب  بآ  دنناشوپیم و  لمع  هماج  فادـها  نیا  هب 

ناشیا فلاخم  فرط  اهتسیلاکیدار و  هچ  نانآ و  لباقم  فص  نایارگداینب و  هچ  هک  یلاح  رد  دنرادیمزاب . بولطم  یلاعت  تفرشیپ و  زا 
دنزادرپب و نسحا  لادج  یتح  ثحب و  هب  دننیشنب و  مهافت  مارآ و  طیحم  رد  رگا  اهوردنک ، اهرودنت و  همه  هرخالاب  اهتسیمروفر و  ینعی 
رد ار  قافتا  داحتا و  یگچراپکی و  دنـسرب و  دنناوتیم  رظن  تدحو  هب  دنهد  رارق  تربع  هنیآ  مه  ار  یخیرات  هلاس  دص  نیدنچ  ياههبرجت 
هب تسا ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یلع  ماما  هناراکادـف  یقالخا و  شور  میدرک  اعدا  هچنآ  زا  ینیع  هنومن  کی  دـننک . ظفح  ییـالاب  دـح 

ترضح نآ  اب  تعیب  داهنـشیپ  برح ، نب  نایفـسوبا  بلطملادبع و  نب  سابع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  یماگنه 
یکبس هب  لاح ، ره  هب  ینیشناج  تفالخ و  رما  هدمآ و  شیپ  هدعاس ، ینب  هفیقـس  رد  رکبوبا  يارب  تعیب  هک  دوب  یتیعقوم  رد  نیا  و  دندرک .

هکلب درکن  لابقتسا  روبزم  داهنشیپ  زا  مالسلاهیلع  یلع  هغالبلاجهن ، صن  قباطم  دوب . هتفای  همتاخ  هتفرگ و  لکش  مامت ، یتعرـس  اب  صاخ و 
نتفلا جاوما  اوقـش  سانلا  اهیا  . » تشاد رذـحرب  بوشآ ، هنتف و  هب  يراـتفرگ  ـالتبا و  زا  دومرف و  هناـمیکح  يدـنپ  ار  مدرم  نآ ، تبـسانم  هب 

اهب صغی  ۀمقلو  نجآ  ءام  اذه  حاراف . ملـستساوا  حانجب  ضهن  نم  حلفا  ةرخافملا  ناجیت  اوعـضو  ةرفانملا  قیرط  نع  اوجرعو  ةاجنلا  نفـسب 
شخبتاجن ياـهیتشک  اـب  ار  بوشآ  هنتف و  ياـهجوم  مدرم ! يا  ینعی : [ 4 ...« ] هضرا ریغب  عرازلاـک  اـهعانبا  تقو  ریغل  ةرمثلا  یئتجم  اـهلکا و 

تـینم و رخاـفت و  ياـهجات  دــیریگ . شیپ  ار  اــفو  رهم و  میقتــسم  هار  دــینادرگ و  يور  نـیک  ترفن و  هار  زا  دــیزاتب . شیپ  دیفاکــشب و 
تشادن نادنچ  يورین  رگا  ای  درک و  تضهن  رپ ، لاب و  حلاص و  يورین  نتـشاد  اب  هک  نآ  دش  زوریپ  راگتـسر و  دیهن . نیمز  رب  یهاوخدوخ 

رد هک  دنام  ار  يراوگان  همقل  خلت و  یبآ  ییایند ، هزور  دنچ  يرادمامز  تموکح و  نیا  تخاس . رطاخ  هدوسآ  زین  ار  مدرم  تسشن و  مارآ 
ماما بیترت  نیدب  دراکیم . دوخ  نیمز  رد  زج  هک  تسا  یـسک  نامه  دنیچیم  ار  هویم  ماگنهبان ، هک  سک  نآ  دنک و  ریگ  هدنروخ  يولگ 
شتآ هب  ندز  نماد  يزادـناهقرفت و  دـصق  نایفـسوبا  دـیدرتیب  هک  داـهنن  یعقو  وا  داهنـشیپ  هـب  دـناوخ و  ار  نایفـسوبا  تـسد  مالـسلاهیلع 

ناملـسم و هعماج  یگچراپکی  ظفح  هب  هجیتن  رد  دومرف و  هناقفـشم  یتحیـصن  هناناج و  يدنپ  مالـسلاهیلعیلع  اذل  تسا و  هتـشاد  فالتخا 
ماـما نیرفآتدـحو ، هنادنـسپادخ و  تـسار و  هار  نـیمه  هـمادا  رد  دوـمرف . دـیکات  تتــشت  یگدـنکارپ و  ياـههزیگنا  لـماوع و  زا  زیهرپ 

ره هب  ار  دوخ  هک  یخرب  فالخرب  دیـسریمن  وا  هیاپ  هب  يدـحا  لمع ، ملع و  رد  ییآراک و  تیحالـص و  رد  هک  نیا  اـب  مالـسلاهیلعقداص 
، دـننکیم نیملـسم  ياـصع  قش  ییارگهقرف  نوچمه  نوگاـنوگ  ياههویـش  اـب  یـصخش  عفن  هزیگنا  هب  دـنزاس و  حرطم  دـنهاوخیم  تمیق 
، نینمؤملاریما شدـج  هتفگ  هب  ار  مادـقا  يوعد و  ناـنچ  نآ  دـیدیمن و  دـعاسم  يراـک  ناـنچ  يارب  ار  هنیمز  هک  ارچ  درکن ، حرط  ییوعد 
قح و نانمـشد  یلمع ، نانچ  زا  هک  دیدیم  هنالقاع ، هبـساحم  کی  رد  تسنادیم و  ریغ ، هعرزم  رد  راک  تشک و  رپ و  لاب و  نودب  ندیرپ 

نوخ ياهب  هب  نایـسابع  هک  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  رـصع  رد  هک  نآ  هجوت  بلاـج  هتکن  سب . درب و  دـنهاوخ  دوس  رـشب  قوقح  ناـنزهار 
نوخ زاب  هطلـس ، ياههیاپ  میکحت  يارب  ناشیوما  فالـسا  دـننامه  هتفایتسد و  تفالخ  یـسرک  رب  ناشیا ، ناراداوه  نایمطاف و  ناـیولع و 
یتح یفسلف و  یمالک و  یهقف ، نوگانوگ  ياهبتکم  رازاب  اذل  دننک  لوغـشم  یعون ، هب  ار  مدرم  دنتـساوخیم  فده  نیمه  هب  دنتخیریم و 
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لابند هب  یناوریپ  تخاسیم و  یبهذـم  ياهیام ، كدـنا  اب  دوخ  فارطا  رد  ياهدـع  ندروآ  درگ  اب  سک  ره  دـندادیم و  جاور  ار  يداحلا 
ناهج زورما  لاح  ره  هب  تفرگ . ار  رتهزادـنارب  رتشیب و  تاـفالتخا  ولج  ناوت  دـح  رد  تخادرپ و  یگنهرف  داـهج  هب  ماـما  دیـشکیم ، دوخ 
دوجو اب  ببـس ، نیمه  هب  نیملـسم  تسا . هجاوم  نوگانوگ  ياهکلـسم  اهبهذم و  اههلحن و  اب  لاس  يدنا  رازه و  تشذـگ  زا  سپ  مالـسا 

نیا هک  يروط  هب  دـنربیم  رـس  هب  بولطمان  یتیعـضو  رد  یمومع  ياهتورث  نتـشاد  اب  دـناهدش و  راکـشآ  یفعـض  راتفرگ  هبانتعم  یتیعمج 
نیب بیرقتلاراد   » رود نادنچ  هن  ياهتشذگ  رد  دناهداتفا . هراچ  رکف  هب  هتفرگ و  رارق  ناحلصم  یخرب  هجوت  دروم  تتـشت ، فعـض و  تلاح 

یمارگ نآ  تالاقم  تسا و  هدنام  راگدای  هب  مالسالا  تلاسر  هعومجم  رد  نآ  تکرب  اب  راثآ  هک  دش  سیسات  رصم  رد  هیمالسالا  بهاذملا 
رد نیملـسم ، رتینارحب  عاضوا  رتتخـس و  طیارـش  رد  هزورما  تسا . نآ  ناگدـننادرگ  یهاگآ  شناد و  یناوارف  تین و  نسح  رگنایب  همان 

یلصا ثحب  هب  کنیا  دبایتسد . بولطم  جیاتن  هب  تسا  دیما  هتفای و  سیـسات  فده  نیمه  اب  بیرقتلاعمجم  یمالـسا ، ياهبالقنا  يارقلاما 
میزادرپیم : ناناملسم  بیرقت  رد  مالسلاهیلعقداص  ماما  شقن  ینعی 

یسایس یتدیقع و  ياههلحن 

داینب هیاپیب ، يدـنع و  نم  یتارظن  اب  ییادـج ، هقرفت و  داجیا  لازتعا و  باعـشنا و  اب  راگزور  نآ  رد  هک  دـندوب  ییاـههقرف  هلمج  زا  هلزتعم 
میـسرت یبوخب  ار  دـیحوت  بیرقت و  شقن  هک  دـناهدرک  مالـسلاهیلع  مشـش  ماما  اـب  ییوگتفگ  تیعمج  نیا  دـنتخیر . یپ  ار  یـصاخ  يرکف 

دناهتشک و ار  هفیلخ  ماش ، مدرم  دنکیم : نخس  زاغآ  نینچ  هلزتعم  يوگنخس  دیبع ، نبورمع  دینک . هجوت  وگتفگ  نتم  هب  کنیا  و  دنکیم .
نید لقع و  یگنادرم ، ياراد  هک  میتسج  ار  يدرم  میدیشیدنا و  ام  تسا و  هدومرف  ناشهدنکارپ  هتخیر و  مهرد  ار  ناشیا  تیعمج  دنوادخ 

اب میهاوخیم  میاهدمآ و  درگ  وا  فارطا  رد  ام  تسا . نسح  نب  هللادبع  نب  دـمحم  وا  و  هتـسیاش . بسانم و  يربهر  تفالخ و  يارب  تسا و 
ام اب  تفریذپ و  سک  ره  میناوخارف . وا  يوریپ  هب  ار  مدرم  مینز و  بالقنا  هب  تسد  میزاس و  راکـشآ  ار  نامفدـه  هاگ  نآ  مینک و  تعیب  وا 
اب دـنزیخرب  ام  اب  تفلاخم  هب  دنتـسیاب و  ام  ربارب  رد  هک  یناسک  یلو  تسین  وا  اب  يراک  ار  ام  دوب  ام  اـب  هن  اـم و  رب  هن  هک  ره  رتهب و  هچ  دـش 

تلیضف و ياراد  دیراد و  یناوارف  ناوریپ  امش  نوچ  میراذگب  نایم  رد  امش  اب  راب  لوا  ار  بلطم  نیا  میتساوخ  ام  درک . میهاوخ  راکیپ  نانآ 
مالسلاهیلع قداص  ماما  هلزتعم ، تعامج  هدنیامن  نانخس  نایاپ  زا  سپ  میتسین . زاینیب  ناتبئاص  رظن  امش و  اب  تروشم  زا  ام  دیتسه و  شزرا 

دمح و هب  يرآ  دینـش  خـساپ  هکنآ  زا  سپ  و  دـیتسه ؟ قفاوم  دـیبع  نب  ورمع  تاراهظا  اب  امـش  همه  ایآ  دومرف : نینچ  نارـضاح  هب  باطخ 
دنوادـخ هک  یعقوم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تیب  لـها  اـم  دوـمرف : نینچ  تخادرپ و  مرکا ، ربماـیپ  رب  دورد  مالـس و  دـنوادخ و  ياـنث 

رگا وگب  نم  هب  ورمع ! يا  میدرگیم . دونشخ  یـضار و  دنربب ، نامرف  دننک و  تعاطا  وا  زا  مدرم  یتقو  مییآیم و  مشخ  هب  دوش ، تیـصعم 
هتفگ وت  هب  يریگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  گنج ، تمحز و  نودب  وت  دنراذگاو و  وت  هب  ار  يرادمامز  هتـشر  تیمکاح و  قح  ناناملـسم ،

ات مراذـگیم  روش  هب  ار  نآ  تفگ : دـیبع  نب  ورمع  یهدیم ؟ لـیوحت  یـسک  هچ  هب  ار  نآ  نک  راذـگاو  یهاوخیم  هک  ره  هب  ار  نآ  دوش 
نادنمشناد اهقف و  زا  معا  ناناملسم  همه  اب  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دننیزگرب . دوخ  نایم  زا  ار  يدرف  ینزیار ، زا  سپ  ناناملـسم 

برع و نایم  منیـشنیم و  روش  هب  نیملـسم  همه  اب  يرآ  داد . خـساپ  ورمع  يزادرپیم ؟ ینزیار  هب  ناشیا  زج  شیرق و  ناکین و  احلـص و  و 
ینکیم و یلوت  ار  مود ) لوا و  هفیلخ   ) رمع رکبوبا و  وت  ایآ  دومرف : نینچ  نخـس  همادا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  اما  مراذگیمن . یقرف  مجع 
: دومرف ماما  منادیم . تسرد  ار  ناشدرکلمع  مرادیم و  تسود  ار  ود  نآ  نم  تفگ : خـساپ  رد  ورمع  يراد ؟ يربت  ناـشیا  درکلمع  زا  اـی 

تـسود ار  اـهنآ  هک  نآ  زا  سپ  یلو  ییوـگب  نخـس  ناـنآ  فلاـخم  هک  تشادـن  یعناـم  یتـشاد  يربـت  ناـشدرکلمع  ود و  نآ  زا  وـت  رگا 
مدرم اـب  هک  نآ  یب  درک  تـعیب  رکبوـبا  اـب  رمع  ینکیم !؟ راـتفر  ناـشیا  شور  فـالخرب  روـطچ  يدنـسرخ  ناـشدرکلمع  هـب  يرادیم و 
نایم ار  تفالخ  گرم  ماگنه  هب  زین  مود  هفیلخ  دینادرگرب و  رمع  هب  ار  تفالخ  يدحا ، اب  ینزیار  نودب  مه  رکبوبا  سپـس  دـنک . تروشم 

وت مرادن  نامگ  هک  درک  ياهیصوت  مه  اروش  ياضعا  هرابرد  درکن و  لخاد  ار  یشرق  رفن  شـش  زج  راصنا  زا  تشاذگ و  اروش  هب  نت  شش 
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زاـمن مدرم  اـب  زور  هس  هک  داد  ناـمرف  ار  بیهـص  وا  دوـمرف : قداـص  ماـما  درک ؟ هچ  وا  دیـسرپ  ورمع  دـیریذپب . ار  نآ  تنارکفمه  رگید  و 
رمع دشاب . هتشادن  ندش  باختنا  قح  شدوخ  دنکن و  تکرش  ینزیار  نآ  رد  يدحا  شرسپ  زج  دنزادرپب و  روش  هب  نت  شش  نآ  درازگ و 
شـش زا  نت  راهچ  زور ، هس  زا  شیپ  رگا  دوش و  هدز  رفن  شـش  ره  ندرگ  دسرن ، ياهجیتن  هب  اروش  درذگب و  زور  هس  رگا  هک  درک  دـیکات 

ار نآ  و  دیتسه ؟ قفاوم  ییاروش  نینچ  اب  امش  ایآ  دننزب . ار  رفن  ود  نآ  ندرگ  دننک  تفلاخم  رگید  نت  ود  دنـشاب و  هتـشاد  رظن  تدحو  نت 
زا ورمع ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  میتسین . دقتعم  ییاروش  نینچ  هب  ام  هن  دنتفگ  ادـص  کی  یگمه  نایلزتعم  دـینادیم !؟ تسرد 
هب مه  رفن  ود  یتـح  دـندرک و  تعیب  دـیاهدیزگرب ، يربـهر  تماـما و  يارب  امـش  هـک  سک  نآ  اـب  مدرم  ًاـضرف  رگا  میرذـگب ، بـلطم  نـیا 

ملع و ناتبحاص  امش و  ایآ  دنتخادرپن ، مه  هیزج  دنتفریذپن و  ار  مالسا  اهنآ  دیدروخرب و  ناکرشم  هب  هاگ  ره  دنتـساخنرب ، امـش  اب  تفلاخم 
ورمع دینکیم ؟ هچ  دومرف : ماما  يرآ . هتبلا ، تفگ : دیبع  نب  ورمع  دینک ؟ لمع  نانآ  هرابرد  ادخ  لوسر  شور  هب  هک  دـیراد  ار  نآ  شناد 
دندوب یسوجم  رگا  دومرف : ماما  مینکیم . هیزج  تخادرپ  هب  راداو  دندرک  عانتما  رگا  میناوخیم و  ارف  مالسا  شریذپ  هب  ار  نانآ  داد : خساپ 

هک داد : خساپ  ورمع  دینکیم ؟ لمع  روطچ  دـندوبن ، باتک  لها  دـندوب و  تسرپ  هلاسوگ  واگ و  تسرپ ، شتآ  ای  دـندوبن و  باتک  لها  و 
: تفگ ورمع  دـیتسه ؟ انـشآ  نآ  اب  دـیناوخیم و  نآرق  ایآ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسین . اهنآ  نایم  یقرف  مینکیم و  لـمع  ربارب 

نیذلا نم  قحلا  نید  نونیدـیالو  هلوسر  هللا و  مرح  ام  نومرحیالو  رخالا  مویلاب  الو  هللااب  نونمؤیال  نیذـلا  اولتاق  ، » ناوخب تفگ : ماما  يرآ .
، دنرادن رواب  ترخآ  زور  ادـخ و  هب  هک  باتک  لها  زا  یناسک  اب  ینعی : . 92  / ۀبوتلا نورغاص  مهودی  نع  ۀیزجلا  اوطعی  یتح  باتکلا  اوتوا 

دنوادخ سپ  دنزادرپب . هیزج  يراوخ  تفخ و  اب  ات  دینک  لاتق  دیگنجب و  دنورگیمن  قح  نید  هب  دنرادیمن و  ساپ  ار  لوسر  ادـخ و  مارح 
ربارب ار  همه  دـیراذگیمن و  یقرف  هیزج  تخادرپ  رد  نارگید  باتک و  لها  نیب  امـش  نکیل  تسا  هدومرف  نانچ  باتک  لها  دروم  رد  طـقف 

. دنیوگیم نینچ  مدرم  همه  تفگ : ورمع  ياهتخومآ ؟ یک  زا  ار  شناد  ملع و  نیا  دیسرپ : ماما  تسا . نینچ  ام  رظن  تفگ : ورمع  دینادیم .
گنچ هب  یمیانغ  دـیتفای و  هبلغ  دـیدرک و  راکیپ  ناـشیا  اـب  امـش  دـنتخادرپن و  هیزج  ناـنآ  رگا  میرذـگب . مه  عوضوم  نیا  زا  دومرف : ماـما 

ناـیوجگنج و همه  ناـیم  ار  مجنپ  راـهچ  میراذـگیم و  راـنک  ار  نآ  مجنپ  کـی  تفگ : ورمع  دـینکیم ؟ هچ  ار  اـهتمینغ  نآ  دـیدروآ ،
اب وت  دومرف : ماما  يرآ . تفگ : ورمع  دینکیم . میسقت  ناگدنگنج  همه  نایم  ربارب  روط  هب  ار  میانغ  دیسرپ : ماما  مینکیم ؟ تمسق  نازابرس 
زا یناوتیم  وت  دنتـسه . هنیدم  نادنمـشناد  اهقف و  هلاسم  نیا  رد  وت  نم و  نایم  رواد  ینکیم و  تفلاخم  ادخ  لوسر  درکلمع  اب  عضو ، نیا 

دوخ نیمزرس  رد  نانآ  هک  دومرف  قفاوت  درک و  حلـص  نیکرـشم )  ) هیداب ياهبرع  اب  مرکا  لوسر  هک  دنرادن  فالتخا  نانآ  یـسرپب و  ناشیا 
مه میانغ  زا  دننک و  يرای  نمـشد  یبوکرـس  رد  ار  ربمایپ  نانآ  دنک ، ملع  دق  ینمـشد  رگا  هک  طرـش  نیا  هب  دـننکن  ترجه  دـننامب و  یقاب 

اب سپ  دوشیم  میـسقت  ربارب  دناهتـسج  تکرـش  گنج  رد  هک  یناسک  همه  نایم  یگنج  میانغ  ییوگیم  وت  نکیل  دنـشاب . هتـشادن  ياهرهب 
؟ تسیچ هقدص  رد  امش  رظن  میرذگب  زین  بلطم  نیا  زا  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  ینکیم . تفلاخم  ناکرـشم  اب  ربمایپ  راتفر  شور و 
ناتـسدیهت و نآ  زا  اههقدص  ینعی : . 60  / ۀـبوتلا اهیلع »... نیلماعلاو  نیکاسملاو  ءارقفلل  تاقدـصلا  امنا  : » درک توالت  ار  هقدـص  هیآ  ورمع 

ورمع دینکیم . میـسقت  هنوگچ  نکیل ، تسا . تسرد  دومرف : ماما  دـنرازگراک .... دـنروآیم و  درگ  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  نادنمتـسم و 
هورگ و کـی  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  میهدیم . ءزج  کـی  هورگ  تشه  زا  کـی  ره  هب  مینکیم و  ءزج  تشه  ار  نآ  تفگ :

رفن هس  ای  ود و  یکی ، نیا  هب  زاب  دـندوب  رفن  هس  رثکادـح  ود و  ای  کی و  طقف  رگید  هورگ  فنـص و  یلو  دـندوب  رفن  رازه  هد  فنـص  کـی 
نیـشنارحص نیـشنرهش و  نایم  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مینکیم . نینچ  يرآ  تفگ : ورمع  يزادرپیم ؟ رفن  رازه  هد  نآ  لداعم 

وا نوچ  ینکیم  لمع  ادخ ، لوسر  درکلمع  هریـس و  فلاخم  تیاهراک  همه  رد  وت  سپ  دومرف : ماما  هن . تفگ : ورمع  يراذـگیمن ؟ قرف 
دادیم و يرهش  يارقف  ناتسدیهت و  هب  ار  نانیشنرهش  ةوکز  دادیم و  نانیـشنارحص  اتـسور و  نادنمتـسم  ارقف و  هب  ار  نانیـشنارحص  تاکز 

دیدرت کش و  زین  هلاـسم  نیا  رد  رگا  دومرفیم . میـسقت  رـضاح  دارفا  يارب  دوجوم  هزادـنا  هب  ار  نآ  هکلب  درکیمن  میـسقت  ربارب  مه  زگره 
ناهارمه و رگید  دیبع و  نب  ورمع  هب  ور  ماما  هاگ  نآ  دنراد . رظن  قافتا  عوضوم  نیا  رد  نانآ  هک  یـسرپب  یناوتیم  هنیدم  ياهقف  زا  يراد 
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باتکب مهملعا  ضرالا و  لها  ریخ  ناک  ینثدح و  یبا  ناف  هللا  اوقتاف  طمرلا  اهیا  ًاضیا  متنا  و  ورمع ! ای  هللا  قتا  : » دومرف درک و  وا  نارکفمه 
[5 « ] فلکتم لاض  وهف  هنم  ملعا  وه  نم  نیملـسملا  یف  هسفن و  یلا  مهاعد  هفیـسب و  سانلا  برـض  نم  لاق  هللا  لوسر  نا  هلوسر  ۀنـس  هللا و 

يور مدرم  نیرتهب  هک  مردپ  دیـسرتب . وا  مشخ  رفیک و  زا  دینک و  اورپ  ادخ  زا  رـضاح ، تعامج  يا  امـش  سرتب و  ادخ  زا  ورمع ! يا  ینعی :
هب ار  نانآ  دشکب و  مدرم  يور  هب  ریشمش  هک  ره  دومرف : مرکا  لوسر  زا  لقن  هب  دوب  نیرتاناد  وا ، لوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  دوب و  نیمز 
ایآ دشابیم . فلکتم  هارمگ و  سک  نانچ  تسا ، رتاناد  يو  زا  هک  دراد  دوجو  یسک  ناشیا  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دناوخارف  دوخ  يوس 
نیا رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ایآ  و  داد ؟ هئارا  ناوتیم  هعماج  قاـفتا  داـحتا و  تنایـص  تدـحو و  ظـفح  يارب  نیا  زا  رتعماـج  ياهزومآ 

مد تسشنیم و  تکاس  نادان  رگا  هک  دناهدومرف  ابیز  هچ  و  تسا ؟ هتـشاذگن  تشگنا  یعامتجا  هلاسم  نیرت  یلـصا  يور  رابرپ ، يوگتفگ 
ره رد  یگناگدـنچ  فالتخا و  لماع  نیرتهدـمع  نوچ  دـیدرگیم . نکهشیر  دـشیم و  يزادـنارب  فالتخا ، درکیمن ، ییاـعدا  دزیمن و 

ییآراک مزال و  تیحالص  نودب  دنوشیم و  یبصنم  ماقم و  یعدم  تیافکیب  دارفا  ای  درف و  هک  دوشیم  یشان  اجنآ  زا  ياهعماج  طیحم و 
دنزاسیم . هابت  دوخ  لابند  هب  ار  ياهعماج  دنوشیم و  هارمگ  دوخ  هجیتن  رد  دنراذگیم و  ولج  مدق  بسانتم ،

یهقف یمکح و  ياههنیمز 

هدـنروآ دوجو  رد  نآ  یلمع  یملع و  یگنهامه  یناـسنا و  میلـس  ترطف  اـب  شمیلاـعت  يراـگزاس  ببـس  هب  زاـغآ ، ناـمه  زا  مالـسا  نییآ 
ماکحا و ظاحل  زا  ار  دوخ  ناوریپ  دومنیم و  بذـج  دوخ  هب  ار  تقیقح  هنـشت  مدرم  وس  همه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نیما  ربماـیپ  تعیرش ،

عجرم ادخ ، لوسر  نامز  رد  دادیم . خساپ  نانآ  نوگانوگ  ياهزاین  هب  درکیم و  هرادا  يربهار و  هریغ ، یعامتجا و  یـسایس ، قوقح  عاونا 
یقوقح و تالکـشم  لالح  مالـسلاهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  یخیراـت ، ربتعم  تاـیاور  صن  هب  سپـس  دوب و  ربماـیپ  دوخ  ماـکحا ، ناـیب  يارب 

ماما مود  تسخن و  يافلخ  نامز  رد  یتح  هک  تسا  نآ  رگنایب  ریذپان  هشدخ  یخیرات  دـهاوش  دوب ، ماکحا  تالـضعم  عفر  عجرم  ییاضق و 
ماکحا نتسناد  هب  مدرم  زاین  رتدایز و  التبا  دروم  لیاسم  هک  نیا  اب  دعب ، ياهنارود  رد  تشاد . هدهعرب  ًالمع  ار  ياهفیظو  نینچ  مالـسلاهیلع 

تالکـشم يوگخـساپ  اههنیمز  همه  رد  دنتـشاد و  لماک  تیعجرم  هللالوسر  تیبلها  زا  موصعم  ناـماما  دـنچ  ره  دـیدرگ و  رتنوزف  یلمع 
نانچ تموکح  تردق و  ناگنشت  یسابع و  يوما و  نارگهطلس  هک  درک  فارتعا  دیاب  هنادنمگوس  نکیل  دندوب ، عماوج  تالـضعم  مدرم و 

هب نانآ ، كافـس  يدایا  نامکاح و  تشادن . دوجو  تعیرـش  نایاناد  موصعم و  يایلوا  ندش  حرطم  لاجم  هک  دندوب  هدروآ  دـیدپ  یعـضو 
ترورـض ماکحا ، نایب  اوتف و  هب  زاین  وس  رگید  زا  دنتـشکیم . ار  اهناسنا  نیرتکاپ  یگداس  هب  تمواقم  تروص  رد  دنتفرگیم و  ولج  دـج ،

یتفم هب  مه  دنتسب و  ار  تیب  لها  هناخ  رد  مه  دندز  ناشن  ود  ریت  کی  اب  دنداتفا و  رکف  هب  سابع  ینب  هیماینب و  تفالخ  هاگتسد  اذل  دوب و 
هب ندیسر  يارب  دندرک و  هضبق  ار  یعامتجا  تردق  زکارم  همه  نک  تموکح  زادنایب ، هقرفت   » یعامتجا یناور  لصا  رب  دنتخادرپ و  یشارت 
وا هریـس  رد  هک  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ياهمادقا  هلمج  زا  دندش . روجاوروج  فلتخم و  بهاذم  ییادیپ  لماع  دوخ ، موش  فادـها 
هک ار  يدارفا  تفاییم ، تصرف  هک  اج  نآ  فلتخم و  عطاقم  رد  ماما  تسا . اهراتفر  اهنایرج و  ناـنچ  زا  يریگولج  دراد ، لـماک  ساـکعنا 

ماما نآ  هلباقم  هنومن  هک  تخادرپیم  ناشیا  تحیصن  هظعوم و  هب  تشادیم و  زاب  مادقا  زا  دنتشادن  ار  يرما  يدصت  يارب  مزال  تیحالص 
ادخ و مکح  نایب  اوتف و  هنیمز  رد  تسا  ماما  هنارگتحیـصن  مادقا  رگید  هنومن  میدروآ . رتشیپ  هک  تسا  عون  نآ  زا  هلزتعم  نارـس  اب  راوگرزب 
اب شناد و  ملع و  ندوبن  اب  دیدرت  نودـب  تسا و  یگتـسیاش  تیحالـص و  ماقم ، بصنم و  ره  دـننامه  زین  نآ  همزال  هک  نیا  هب  ندیـسر  هار 

هفینحوبا اب  مالسلاهیلع  رفعج  ماما  دروخرب  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دش . نآ  يدصتم  ناوتیمن  طابنتـسا  تردق  داهتجا و  طیارـش و  نادقف 
هک یخیرات  دادـخر  نیا  ندـناوخ  اب  درادرب . رد  ار  ياهدـنهد  ناکت  هدـنزومآ و  تاکن  هک  درک  هراشا  یفنح  یهقف  بهذـم  هدـنروآدیدپ 
نب دمحا  ینیلک و  خیش  یسلجم ، رقابدمحم  یمق ، سابع  يریمد ، یـسوم  نب  دمحم  نیدلالامک  نوچمه  ناملـسم  نادنمـشناد  ناخروم و 
نم ياهرایعم  اب  نداد  رظن  اوتف و  طیارـش و  ره  تحت  سک و  ره  ندش  حرطم  دوشیم  مولعم  دناهدرک  لقن  ار  نآ  نارگید  یـسربط و  یلع 
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ره رگا  سکع  هب  یلو  دزاس  ادج  مه  زا  ار  فوفـص  دنک و  داجیا  هلـصاف  فاکـش و  مدرم  نایم  رد  دـناوتیم  هزادـنا  هچ  هیاپیب  يدـنع و 
؟ ارجام لصا  اما  دش . دهاوخ  گنرمک  تافالتخا  ظفح و  هعماج  تدحو  دنهد ، اوتف  ناملعا  هکلب  نایاناد  دوش و  راذـگاو  شلها  هب  يراک 
تسا و قارع  زا  یهیقف  درم ، نیا  متفگ : ماـما  هب  يو  یفرعم  رد  میدـش و  دراو  دـمحم  نب  رفعج  رب  هفینحوبا  هارمه  دـیوگیم : ۀـمربش  نبا 

تباث نب  نامعن  وا  ایآ  دزادرپیم . ساـیق  يار و  هب  نید  رد  هک  تسا  سک  ناـمه  وا  دـیاش  تفگ : قداـص  ماـما  تسا . هدـمآ  امـش  روضح 
نخـس زا  سپ  هفینحوبا  متخانـشیم . هفینحوبا  هب  ار  وا  متـسنادیمن و  ار  هفینحوبا  کچوک  مسا  نامز  نآ  ات  نم  دـیوگ : همربش  نبا  تسا ؟
قداـص رفعج  ماـما  دـهد . ناـماس  ار  امـش  یگدـنز  دـنوادخ  تباـث ، نب  ناـمعن  مناـمه . نم  يرآ  تفگ : درک و  یتسدـشیپ  قداـص ، ماـما 

، هدنهد رظن  دوخ  ياوه  هب  هدننک  سایق  نیتسخن  هک  زاسم  حرطم  سایق ، يار و  اب  ار  نید  نک و  هشیپ  اوقت  هفینحابا ! يا  تفگ : مالـسلاهیلع 
ماما نیب  یلـصفم  ًاتبـسن  يوگتفگ  هاگنآ  تشگ . هارمگ  تفر و  اـطخ  هار  ساـیق ، اـب  سپ  مرتهب  مدآ  زا  نم  تفگ  هک  هاـگ  نآ  دوب . سیلبا 

نم ًادـغ و  فقن  اناف  کیارب  نیدـلا  سقتال  و  هللادـبع ! ای  هللا  قتا  : » دومرف نینچ  ناـیاپ  رد  ماـما  هدـش و  لدـب  در و  هفینحوبا  مالـسلاهیلع و 
يا ینعی : [ . 6 « ] ءاشی ام  مکب  انب و  هللا  لعفیف  انیار  انعمـس و  کباحـصا : تنا و  لوقت  هللالوسر و  لاق  هللا و  لاق  لوقنف : هللا  يدی  نیب  انفلاخ 

یهلا هاگـشیپ  رد  اـم  ناـفلاخم  اـم و  تماـیق  زور  اریز  نکم  ساـیق  نید  رد  يوـه  يار و  اـب  سرتـب و  ادـخ  زا  نک و  هشیپ  اورپ  ادـخ ! هدـنب 
هک هنوگنآ  ادخ  سپ  میداد  رظن  يار و  میدینـش و  دنیوگیم  ناتنارای  امـش و  تفگ و  ادـخ  لوسر  دومرف و  ادـخ  مییوگیم  ام  میتسیایم .

رفعج دسیونیم : نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  تیـصخش  نایب  رد  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  يریمد  دنک . راتفر  امـش  ام و  اب  دهاوخب 
و دشابیم . نیعمجا  مهنع  یلاعت  هللایضر  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  نب  دمحم  نب  رفعج  نامه  قداص ،
و دوب . تسار  شنخس  هراومه  هک  تفای  قداص  بقل  تهج  نادب  تسا و  تیب  لها  تاداس  زا  هیماما  بهذم  رب  ماما  هدزاود  زا  یکی  رفعج 

باتک هک  هدروآ  هبیتق  نبا  بتاکلا  بدا  زا  ةرفج ، تغل  حیـضوت  رد  میج  فرح  رد  و  دراد . ياهلاسر  هبیرغ  مولع  یمیـش و  تعنـص  رد  وا 
دراد جایتحا  نادـب  تمایق  زور  ات  ناسنا  هک  ار  هچنآ  ره  رـشب و  ياهیدـنمزاین  همه  نآ ، يور  رد  قداص  ماـما  هک  هدوب  ياهرب  تسوپ  رفج ،

ناکلخ نبا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیع  يریمد  نخس  تسا و  هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  مه  ناکلخ  نبا  و  [ . 7 . ] تسا هتشون  شتیب  لها  يارب 
زا مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  نیمه  هک  هدرک  تیاکح  دراطملاو » دـیاصملا   » باتک رد  مجاـشک  دـسیونیم : ناـیاپ  رد  وا  تسا  هدروآ 

دنزرف يا  تفگ : هفینحوبا  ییوگیم !؟ هچ  دشاب  هتسکش  ار  ییوهآ  هیعابر  نادند  هک  یمرحم  دروم  رد  درک : لاؤس  هنع  هللایضر  هفینحوبا 
ود وهآ  هک  ینادیمن  یلو  ینکیم  دادـملق  مهف  زیچ  یهاد و  ناـنچ  ار  دوخ  وت  دوـمرف : ماـما  منادیمن . دروـم  نآ  رد  يزیچ  ادـخ  لوـسر 
نبا يریمد و  نوچ  دنمـشناد  ناگدنـسیون  نیمه  رارقا  هب  هک  نامز  نامه  رد  ایآ  [ . 8 ! ] درادن هیعابر  ًالـصا  تسا و  هیئانث  ياراد  ینادند و 

دـشیم و هدرپس  وا  تیافک  اب  تسد  هب  روما  هتـشر  رگا  هدوب . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دارفا ، نیرتهاگآ  نیرتاناد و  نیرتهتـسیاش ، ناکلخ ،
تفریمن !؟ نایم  زا  يزابهقرف  دیدرگیم  ناگمه  عاطم  ياوشیپ  دشیم و  هداد  رارق  ولج  ماما 

هقدانز اب  دروخرب 

لماوع زا  ینیمزرس ، يوشک و  ره  رد  ینامز و  رصع و  ره  رد  نایادخیب  ام و  رصع  ياهتسینومک  اهتـسیلایرتام و  دننامه  هقدانز  هدحالم و 
مالسلاهیلع قداص  ماما  رصع  رد  ادخ  دض  رصانع  هدحالم و  دناهدوب . یشیدناهابت  شرتسگ  زاسهنیمز  یگنهرف و  یگتفـشآ  یگتخیـسگ و 

يداقتعا لوصا  اب  دندرکیم و  مادناضرع  ًانایحا  هکم  دوخ  رد  یتح  نیشنناملسم و  دالب  یمالسا و  ياهطیحم  رد  هک  دناهتشاد  دوجو  مه 
مشخ هب  نانآ  یخاتـسگ  ییایحیب و  تحاقو و  زا  ماما  نادرگاش  یخرب  یخیرات  صوصن  ساسارب  هک  دندرکیم  تفلاخم  روابادخ ، مدرم 

. تسا زومآتمکح  تاکن  يواح  اهارجام و  نیا  زا  یکی  لضفم  دیحوت  هلاسر  هک  دندرکیم  شرازگ  ماما  هب  ار  نانآ  عضو  و  دندمآیم .
، تسرپادخ دحوم و  هعماج  یتدـیقع  نایک  زا  عافد  نمـض  تخادرپیم و  داشرا  هب  دوخ  هنامیکح  ياهدروخرب  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

ریـسفت ءوس  اب  نکیل  دنتـشادن  هدیقع  ینآرق ، صوصن  یمالـسا و  تایاور  هب  هک  دوجو  نیا  اب  هقدانز  درکیم . یگدـنزاس  ییادزبیـسآ و 
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ماما هب  دیوگ : يراصنا  نمؤملادبع  دندیسریم . دوخ  نومیمان  فادها  موش و  دصاقم  هب  هار  نیا  زا  دندرکیم و  داجیا  يرکف  جرم  جره و 
تما فالتخا  ینعی : ۀمحر  یتما  فالتخا  : » دومرف یتیاور  یط  مرکا  ربمایپ  هک  دننکیم  تیاکح  ياهدـع  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع  قداص 

ار قافتا  داحتا و  مدرم  رگا  هک  تسا  نآ  روظنم  تفگ : نمؤملادبع  تسا . حیحص  تیاور ، نیا  مالسلاهیلع : قداص  ماما  تسا . تمحر  نم 
عامتجا و هجیتن ، رد  دشابتمحر  هدیدنـسپ و  تما ، فالتخا  یتقو  تسا و  تمحر  يراک  نینچ  دنیامن ، عازن  فالتخا و  دـنراذگب و  رانک 
هک تسین  نانچ  تیاور  ینعم  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دسریمن . رظن  هب  حیحـص  نیا  دوب و  دهاوختمحر  دض  باذع و  ناشقافتا ،

اورذـنیلاو نیدـلا  یف  اوهقفتیل  ۀـفئاط  مهنم  ۀـقرف  لک  نم  رفن  الولف  : » تسا دـش  دـمآ و  ددرت و  فالتخا ، هژاو  زا  روظنم  هکلب  دناهتـشادنپ ،
نوریب ناشراید  رهـش و  زا  دنچوکیمن و  یهورگ  یتعامج ، هقرف و  ره  زا  ارچ  ینعی : ; 122  / هبوتلا نورذحی  مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق 

دنزادرپب مدرم  تیبرت  میلعت و  هب  ناشناطوا ، هب  تعجارم  زا  سپ  دنریگب و  دای  ار  ماکحا  دنمهفب و  ار  نید  مزال ، ياهشزومآ  اب  ات  دنیآیمن 
ناهج نوناق  کی  دننامه  هک  دنکیم  لقن  مشش  ماما  زا  یبلاطم  نآ  هلابند  رد  تیاور  رکذ  زا  سپ  یـسربط ، [ . 9 . ] دنهد رادشه  ار  نانآ  و 

هللا باتک  یف  متدجوام  : » دومرف مرکا  لوسر  زا  لقن  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دهدیم . هئارا  رایعم  دنکیم و  صخشم  طبر  طخ و  لومش 
یتنس كرت  یف  مکل  رذع  الف  ینم  ۀنـس  یف  تناک  لجوزع و  هللا  باتک  یف  نکی  مل  ام  هکرت و  یف  مکل  رذع  الو  هب  مکل  لمعلاف  لجو  زع 

یباحـصا لیواقا  ياب  يدـتها و  ذـخا  اهیاب  موجنلا  لثمک  مکیف  یباحـصا  لثم  امنا  اولوقف و  یباحـصا  لاق  اـمف  ینم  ۀنـس  هیف  نکی  مل  اـم  و 
باـتک نآرق و  رد  هچنآ  ینعی : [ . 10 . ] یتیب لها  لاق : کباحـصا ؟ نم  هللالوسر ! ای  لیق  ۀمحر . مکل  یباحـصا  فالتخا  متیدتها و  متذخا 

رد یلو  امـش ) رظن  زا   ) دشابن ادخ  باتک  رد  هچنآ  دیرادن و  يرذع  نآ  كرت  رد  دینک و  لمع  نآ  هب  دیاب  دـیباییم  لیلج  زیزع و  يادـخ 
هب عجار  نم  تنس  رد  هن  باتک و  رد  هن  يدروم  رد  هاگ  ره  تسین و  هتفریذپ  امش ، زا  تنس  هب  لمع  كرت  رد  يرذع  دوش ، هتفای  نم  تنس 

ار مادک  ره  دینزب و  گنچ  مادک  ره  هب  دناناگراتـس  دـننام  نم  باحـصا  هک  دـینک  لمع  دـنیوگ  نم  باحـصا  هچنآ  هب  دـیباین  يزیچ  نآ 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تسا . تمحر  امـش  يارب  نم  باحـصا  دش  دمآ و  فالتخا و  دیراد  رارق  يراگتـسر  تیاده و  رب  دـیریگب ،
رگید یمالک  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنتـسه . نم  تیب  لها  نم ، باحـصا  دومرف : خساپ  رد  دنتـسیک ؟ امـش  باحـصا  دش : لاؤس  هلآو 
هعماج کی  حرط  هدناکشخ و  ار  اهيدنبههبج  اههرجاشم و  زا  يرایسب  هشیر  دنمنوناق ، عطاق و  شیوخ ، یگشیمه  رابررد  نانخـس  دننامه 

هیغ نیب  عبتیف و  هدـشر  نیب  ثـالث  رومـالا  اـمنا  : » دومرف هک  اـج  نآ  تسا  هتخیر  ار  یگناـگ  دـنچ  یگدـنکارپ و  عون  ره  زا  رودـب  ملاـس و 
تاهبـشلا كرت  نمف  کلذ  نیب  ددرتی  تاهبـش  نیب و  مارح  نیب و  لالح  هلوسر . یلا  لـجوزع و  هللا  یلا  همکح  دری  لکـشم  رما  بنتجیف و 

هچنآ دنامسق : هس  یناگدنز  روما  ینعی : [ . 11  . ] ملعیال ثیح  نم  کله  تامرحملا و  بکترا  تاهبـشلاب  ذخا  نم  تامرحملا و  نم  یجن 
بانتجا نآ  زا  دیاب  تسا و  زرحم  نآ  يدب  داسف و  تلالض و  هچنآ  مود  دوش و  لابند  دیاب  سپ  تسا . راکشآ  نآ  یبوخ  حالص و  دشر و 

نیب و مارح  راکـشآ و  نیب و  لالح  رگید : ترابع  هب  ددرگیم . راذگاو  لوسر  ادخ و  هب  اهنآ  مکح  هک  نآ  نیا و  نایم  تالکـشم  دوش و 
دوشیم و مارح  راتفرگ  دریگب  ار  اهههبـش  هک  ره  دبای و  تاجن  اهمارح  زا  دنک  اهر  ار  تاهبـش  سک  ره  ود ، نیا  نایم  ییاهههبـش  مولعم و 

ددرگیم . كاله  هتسنادن 

زیگناهقرفت ياهثحب 

هک نانچ  تسا و  هدادن  رارق  یهیدب  حضاو و  دص  رد  دص  تسدـکی و  ار  يرـشب  یگدـنز  لیاسم  همه  تمکح ، ساسارب  لاعتم ، دـنوادخ 
ره تسا  هتخاس  هبتـشم  یهاگ  ار  روما  دب  بوخ و  هرخالاب  لطاب و  قح و  تلالـض و  تیاده و  تیاوغ و  دـشر و  میتخاس  ناشنرطاخ  ًالبق 

ناسنا ناحتما  شیامزآ و  نادیم  انعم  نیمه  و  دنتسین . مک  مه ، راکـشآ  لطاب  قح و  حالطـصا  هب  نیب و  تیاوغ  نیب و  دشر  دراوم  هک  دنچ 
یتاکن هلمج  زا  تسا . ناربمایپ  تثعب  ياههفسلف  زا  یکی  دوخ  نآ  تسا  هدمآ  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ثیدح  رد  هک  نانچ  تسا و 

یلع نینمؤملاریما  شدـج  اـب  گـنهامه  مالـسلامهیلعءایبنا ، هیاـس ي  ریز  رد  عـماوج ، یگچراـپکی  هنیمز  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک 
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2 ود . نآ  نایم  یگتخیمآ  ماهبا و  دوجو  لطاب و  قح و  ندوبن  نشور   - 1 تسا : لیذ  هتکن  ود  [ 12  ] هدروآدای هغالبلاجهن ، رد  مالسلاهیلع 
یسلجم تسخن ، هتکن  دروم  رد  دراذگیم . یقاب  زین  ءوس  راثآ  هکلب  دماجنایمن  هجیتن  هب  اهنت  هن  هک  لصاحیب  ياهلادج  ثحب و  زا  عنم  - 
ياهجیتن هتـسشن و  نخـس  ثحب و  هب  يو  صاخ  رظن  زیوجت و  اب  ترـضح  نآ  نادرگاش  یخرب  اب  یماش  يدرم  يزور  هک  دـنکیم  تیاور 

لطابلا نم  اثغض  قحلا و  نم  اثغـض  ذخا  هللا  نا  ماشلا  لها  اخا  ای  : » دومرف یماش  درم  نآ  هب  باطخ  ماما  دندوب . هتفرگ  یلاع  بوخ و  رایـسب 
: ینعی [ 13 ...« ] کلذ اوقرفیل  ءایبنالا  هللا  ثعبف  ءایـصوالا ، ءایبنالا و  امهفرعف  امهنیب  نوقرفی  ءایبنا  ثعب  مث  سانلا  یلا  امهجرخا  مث  اـمهثغمف 
ار اهنآ  ات  هتخیگنارب  ار  ناربمایپ  سپس  هتـشاذگ  مدرم  رایتخا  رد  هدرک و  مه  رد  ار  لطاب  قح و  زا  ياهراپ  دنوادخ  یماش ! روشک  ردارب  يا 

لطاب زا  قح  يزاسادج  قیرفت و  يارب  ءایبنا  تثعب  تسا و  هدناسانـش  ناربمایپ  يارب  لماک  روطب  ار  لطاب  قح و  دنوادخ  دننک . ادـج  مه  زا 
ثحب و مود : هتکن  دشیمن . ءایبنا  تثعب  هب  يزاین  دوبیم ، راکشآ  نشور و  دراوم  همه  رد  لطاب  قح و  رگا  و  تسا ... هابتـشا  دراوم  نآ  رد 

همـشچرس هب  مهوت  رادنپ و  ياههار  هروک  زا  ار  ناسنا  دشاب و  رگنـشور  هک  اج  نآ  یتدیقع  یعوضوم  نوماریپ  لادـج  یملع و  يوگتفگ 
وکین و زردنا  دنپ و  تمکح و  اب  ینعی : . 125  / لحنلا نسحا »... یه  یتللاب  مهلداجو  . » تسا مزال  رایسب  هدیدنـسپ و  دناسرب  تقیقح  لالز 
، اما دریگیم . رارق  تیادـه  هارهاش  رب  درف  مادـک  تسا و  هارمگ  یـسک  هچ  هک  تسرتاناد  وا  هک  ناوخب  تراگدرورپ  هار  هب  نسحا  لادـج 

شتآ یمزج ، ياهیرواد  شیپ  تیبصع و  ساسارب  سکعب  هکلب  دنکیمن  نیمات  ار  فده  دـسریمن و  بولطم  هجیتن  هب  یثحب  ره  هشیمه و 
زاجم اهنت  هن  وگتفگ  ثحب و  هک  تسا  اج  نیا  دنکیم . رتدایز  ار  اههلصاف  رتخارف و  ار  اهفاکـش  دوشیم و  هدز  نماد  تموصخ  تجاجل و 
هجیتـن نتفرگ  يارب  هرظاـنم  ثحب و  هک ، نآ  لوا  تسا : تیمها  زئاـح  هتکن  ود  يروآداـی  اـج  نیا  رد  دـشابیم . عونمم  ًاـنایحا  هکلب  تسین 

زا ندش  یخاش  هب  یخاش  زا  مود  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  وا  اب  وگتفگ  دوریمن ، قح  نخـس  راب  ریز  ًادبا  هثحابم  فرط  یتقو  اما  تسا . بولطم 
ماما دیکات  موس  دنریذپن . ار  قح  هک  تسا  نآ  فده  دنوشیم و  نآ  راتفرگ  هرظانم ، تبحـص و  ماقم  رد  یخرب  هک  تسا  یلطاب  ياههویش 

اههنیک و هب  طـقف  هک  زیگنافـالتخا  ياـهثحب  حرط  اـب  دوش و  ظـفح  هعماـج  یگچراـپکی  تدـحو و  رودـقملایتح  هک  تسا  اـنعم  نیا  رب 
یکی رگناشن  لاح  نیع  رد  هک  منکیم  هراشا  يزیمآزنط  ناتـساد  هب  لاقم ، نایاپ  رد  مینکن . تتـشت  راچد  ار  هعماج  دنزیم  نماد  اهینمـشد 

چیه وریپ  ًالومعم  هک  دنراد  دوجو  ینیطایـش  فانکا ، فارطا و  رد  هراومه  هک  دنکیم  نشور  هصق ، نیا  تسا . یعامتجا  ریغ  ياهتیعقاو  زا 
ماما باحـصا  نادرگاش و  زا  یکی  قاط  نمؤم  قاقـش . هلعـش  هب  هدـننز  نماد  دـنافالخ و  هکرعم  رایب  شتآ  دنتـسین ، اوعد  نیفرط  زا  کی 

رب قاط ، نمؤم  يزور  هلمج : زا  تسا . هدمآ  ثیدح  خیرات و  بتک  رد  هک  هتشاد  ییاهدروخرب  هفینحوبا  اب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  مشش 
نات یکی  یتقو  نایعیش ، امش  ماهدینش  هفینحوبا : تسیچ ؟ نآ  نمؤم : ماهدینش . هعیش  هب  عجار  يزیچ  تفگ : نمؤم  هب  وا  دش . دراو  هفینحوبا 

تبـسن ام  هب  غورد  هب  ار  نیا  ناـمعن ! يا  تفگ : نمؤم  دوش ! هداد  شتـسار  تسدـب  ًارهق  شلمع  هماـن  اـت  دینکـشیم  ار  وا  پچ  تسد  درم 
نآ رد  بآ  وبس  کی  دیراذگیم و  وا  ربد  رد  یفیق  دریمیم  امـش  زا  یـسک  یتقو  هدیـسر : نینچ  ام  هب  مه  هئجرم  امـش  زا  نکیل  دنهدیم .

غورد ناوارف )  ) امـش ام و  رب  دوشیم  مولعم  ینعی : [ 14  ] مکیلع انیلع و  بوذـکم  : » هفینحوبا دوشن . هنـشت  تمایق  زور  هب  ات  دـینکیم  یلاخ 
دناهتسب .

یقرواپ

عمجم نآ  طسوت  هک  بیرقتلا  عمجم  موس  هرگنک  هب  هدش  هئارا  هغالبلاجهن ، نآرق و  رد  تدحو  گنهرف  ناونع  تحت  یثحب  هب  ر.ك : [ 1]
. تسا هدیسر  پاچ  هب   6 هرامش جح  تاقیم  هلجم  رد  سپس  هدش و  شخپ  ریثکت و 

ص392. نیبملا ، ریسفتلا  هینغم ، داوج  دمحم  ر.ك : [ 2]
.69. نامه [ 3]

. حلاص یحبص  جنپ ، هبطخ  هغالبلاجهن ، [ 4]
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عوجر داهجلا ، باتک  . 25  / 5 یفاکلاو ، فرـشا  فجن  ناسرخ ، تاقیلعت  اب  ، 362  / 2 جاجتحالا ، یـسربط ، یلع  نب  دمحا  روصنموبا ، [ 5]
نتم یفاک و  نتم  نایم  یقرف  كدنا  نارهت ، ملق ، تلاسر  ، 287، قداص رفعج  ماما  يولع ، دیس  میهاربا  دیس  رفظم و  نیسح  دمحم  هب : دینک 

. دراد دوجو  جاجتحا 
. ناسرخ تاقیلعت  اب  ، 358  / 2 جاجتحالا ، [ 6]

ق. 1389 ه . رصم ، 279 4 و 1 /   / 2 ناویحلا ، ةایح  يریمد ، یسوم  نب  دمحم  نیدلالامک  [ 7]
. توریب رداصراد ، ، 327  / 1 نایعالا ، تایفو  ناکلخ ، نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  دمحا  نیدلاسمش  [ 8]

تاومسلا قلخ  یف  نا  : » تسا نارمع  لآ  هیآ 190  رد  تسا  دش  دـمآ و  يانعم  هب  فالتخا  هک  يدراوم  هلمج  زا  . 355  / 2 جاجتحالا ، [ 9]
زا يدراوم و  رد  هک  دـنچ  ره  تسا و  فلخ  هدام  زا  لاعتفا  ردـصم  فالتخا  ًالوصا  بابلالا  یلوال  تایال  راهنلاو  لیللا  فالتخاو  ضرالاو 

دمآ هک  یلـصا  يانعم  مه ، دراوم  نآ  رد  نکیل  هدمآ و  یگناگدنچ  شکمـشک و  عازن و  ینعم  هب  فالتخا  ینآرق ، تایآ  یخرب  رد  هلمج 
يانعم هب  فالتخا  رد  دشابیم و  رگید  صاخشا  صخش و  ياجب  یـصاخشا  یـصخش و  ای  رگید و  يزیچ  ياجب  يزیچ  ینیـشناج  دش و  و 

. ] دریگب ار  وا  ياج  لباقم  ندرب  نیب  زا  اب  دهاوخیم  نیفرط  زا  یکی  ایوگ  زین  زیتس  گنج و 
.356، نامه [ 10]
.356، نامه [ 11]

. هدنسیون زا  هغالبلاجهن  رد  لطاب  قح و  داعبا  ش36  ملع ، رون  هب : دینک  عوجر  تسا . رابرپ  رایسب  هنیمز ، نیا  رد  هغالبلاجهن  [ 12]
. توریب ءافولا ، هسسؤم  ، 408 ،7م ، راونالاراحب یسلجم ، رقاب  دمحم  [ 13]

.407، نامه [ 14]

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 
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هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 

رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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 
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، 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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