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اب لزغ  یعابر و  بلاق  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدـنز  قافآ  رد  یلامجا  يریـس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس 

باتک تاصخشم 

داوجدمحم هدازروفغ ، هسانشرس : 

یعابر بلاق  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریـس  بارحم : ات  هبعک  زا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
" یهس  " راکبحاص هللا  حیبذ  همدقم  قفش ؛"  " هدازروفغ داوجدمحم  هدورس  دیشروخ / رب  یمالس  اب  لزغ  و 

.1380 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.ص 123 يرهاظ :  تاصخشم 

9789644449666 موس :)  پاچ  لایر ( :  11000 9644445953 ؛  مود :)  پاچ  لایر ( :  6000 کباش : 

 . 1382 مود : پاچ  تشاددای : 

.1385 موس : پاچ  تشاددای : 

.ص 123. همانباتک : تشاددای : 

رعش .ق  ترجه 40 زا  لبق   23 لوا ، ماما  مالسلا ،) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

نرق 14 یبهذم  رعش  عوضوم : 

نرق 14 یسراف  رعش  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

فلا 4 1380 PIR8152/ف 834 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/620831 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

م 7925494 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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بارحم ات  هبعک  زا 

یناگدنز قافآ  رد  یلامجا  يریس 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

لزغ یعابر و  بلاق  رد 

دیشروخ رب  یمالس  اب 

« یهس  » راکبحاص هّللا  حیبذ  داتسا  هّمدقم :

« قفش  » هدازروفغ داوجدّمحم  هدورس :

ص:3
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: ءادها

كانبات ناور  هب 

كاپ هرطاخ  دای و  و 

سومّشلا سمش  ِترضح  ِسوب  ناتسآ  نآ 

سوت رد  هدیمرآ  ِدنمجرا  ِيارس  هدیصق  نآ 

لامج لالج و  ِبحاص  بدا  لضف و  رد  ِبیدا  نآ 

« لامک  » روپ لامک  دمحا  داتسا 

راگزیهرپ اسراپ و  ِتریس  كاپ 

راوگرزب رظندنلب و  ِرابدرب 

راسکاخ نتورف و  ِدنمرنه 

رابتعا تّزعاب و  ِدرمناوج 

راشرس تیمیمص  افص و  زا  ِقیدص 

مدش ضیفتسم  شرضحم  زا  اهلاس  هک 

ضیف ِتسم  شتفرعم  ِلالز  زا  و 

داش شحور 

.داب دابآ  شترخآ  يارس  و 
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هراشا

(1) دیشروخ ینعی  دیشروخ 

اب یناوتان  زجع و  هب  فارتعا  هتخیر و  رپ  اـج  نآ  رد  هشیدـنا  غرمیـس  هک  تسا  يا  هصرع  یلع ، ندوتـس  یلع و  زا  ندورـس  یتسار  هب 
.هتخیمآ مه  رد  مالک  ییاسران 

اهزور و اهتعاس و  همه  اب  نورق  ياهنوتس  زا  نوتس  هدراهچ  « » يژد یلعشم و  یلع  ماما   » زاتمم باتک  رد  یناّتک  نامیلس  داتسا  لوق  هب 
هتفرن و نیب  زا  شگرزب  مان  فورح  زا  یکی  زونه  و  یـسونایقا ، فک  رب  یکمن  هّبح  هک ، تشگ  دـیدپان  دـش و  بآ  نانچ  شیاـهلاس 

.تسا هتشگن  دیدپان 

مرش درذگ ، یم  نرق  هدراهچ  هک  زونه  دیتلغ ، ورف  شبل  ود  زا  هک  يا  هملک 

ص:9

ُتافص َو  دیوگ : یم  ییارس ؟ یمن  يزیچ  یلع  يرتسگانث  رد  ارچ  دنیوگ  یم  برع  گرزب  رعاش  یّبنَتُم  ّبیطلاوبا  هب  هک  یماگنه  - 1
ص 21 یمیکح ، اضردّمحم  هنادواج  مالک  .دیشروخ  ینعی  دیشروخ  .میوگب  هچ  دیشروخ  هرابرد  .ًالِطاب  ُبَهْذَت  سمّشلا  ِءوض 
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هک نآ ، زا  رترود  یسب  تسا و  رادراب  یگدنز  بلق  ياهشپت  هشیدنا و  ياهـشزرا  زا  هک  اریز  دیآرد ، یناکم  ای  نامز  میلقا  هب  ات  دراد 
.دجنگب يا  هدودحم  رد 

.تسا هدش  بای  هرهب  يدّمحم  یحو  ِرورپ  حور  میمش  زا  هک  یلع 

.تسا هدش  باب  ار  مرکا  ربمایپ  ملع  رهش  هک  یلع 

.تسا هبّیط  هرجش  کی  زا  ربمایپ  اب  هک  یلع 

.تسا رهاظ  شیامیس  دیشروخ  زا  نونمؤُملا » َحَْلفَا  ْدَق   » یّلجت هک  یلع 

.دندش یمن  هتخانش  نانمؤم  ربمایپ ، زا  سپ  دوبن  رگا  هک  یلع 

.دندش یمن  هتخابلد  شنایلاوم  درک ، یمن  يربلد  دوبن و  مارالد  رگا  هک  یلع 

.تسا نیریش  ُهالاو » ْنَم  ِلاو  َّمُهْلّلَا   » ياراوگ تبرش  زا  شناتسود  ماک  هک  یلع 

.تسا نیرید  ناربمایپ  همه  ناهنپ  روای  مالسا و  ربمایپ  راکشآ  رای  هک  یلع 

.تسا نادنمرفظ  راد  هیالط  مرکا  لوسر  باکر  رد  تاوزغ و  مامت  رد  هک  یلع 

.تسا نادنمدرد  بیبط  ناگدیدمتس و  هانپ  نانمؤمریما ، هک  یلع 

.تسا نیرفآ  تروص  لیمج  ِلامج  هنییآ  شیابیز ، تعلط  هک  یلع 

.تسا نیرخآ  نیلّوا و  تدابع  زا  رترب  شریشمش ، تبرض  کی  هک  یلع 

.تسا نازیرگ  شغیت  قرب  ؤلألت  زا  راکیپ  هنحص  رد  يروالد ، ره  هک  یلع 

.تسا نازیر  شیالاو  تیصخش  ناراسهوک  غیتس  زا  شناد  تمکح و  ياه  همشچ  هک  یلع 

.تسا رتانشآ  نیمز  ياههار  زا  نامسآ ، ياههار  هب  هک  یلع 

.تسا رتارف  ناگدیرفآ  همه  نخس  زا  رتورف و  راگدیرفآ  مالک  زا  شراتفگ  هک  یلع 

؟! ...هک یلع 

.مرذگب مراذگب و 
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مدوب دیما  قشع و  تیالو و  هبعک  فاوط  مرگ  هناقاتشم  هک  اهزور  نآ  رد 

ص:10
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ياه هتکن  مدروآ ، یم  مهارف  يا  هشوت  هر  یلدبحاص  ره  زا  يا و  هشوخ  ینمرخ  ره  زا   (1)« دیشروخ نارگشیاتس   » سنا مزب  هناورپ  و 
هـشیدنا نیا  مک  مک  متخیر ، یم  یعابر  بلاق  رد  شیوخ  هاجزم  تعاضباب  ار  نیدحّوملا  یلوم  زیگنا  باجعا  یناگدنز  دنلب  عیدب و 

تّوق نم  رد 

هک بارحم » ات  هبعک  زا   » هک دـش  نینچ  مزادرپب و  رکف  نیا  هنماد  شرتسگ  هب  تماما  تمـصع و  عیفر  ماقم  زا  دادمتـسا  اب  هک  تفرگ 
رب یمالـس   » ناونع اب  مه  هعومجم  نیا  ماتخ  نسُح  دمآ و  دوجو  هب  رون  ربمایپ  ّیـصو  نیلّوا  یناگدـنز  قافآ  رد  یلامجا  تسا  يریس 
هّللا هیقب  ترضح  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  یّصو  نیرخآ  سّدقم  تحاس  هب  تسا  یتدارا  بدا و  ضرع  برغم » دیشروخ 

.فیرّشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  مظعالا 

مشچ تریصب  باحصا  زا  ار  نآ  ياه  یتساک  مک و  زا  یشوپ  مشچ  مرازگساپس و  دومرف  مبیصن  هک  قیفوت  نیا  رب  ار  يادخ  کنیا  و 
.مراظتنا

شراگن رد  زین  ما و  هدرپس  اهیعابر  هظفاح  هب  ار  نآ  هدرب و  اـهباتک  یخرب  هعلاـطم  زا  هک  تسا  يا  هرهب  ياـیوگ  مه  تسویپ  هماـنباتک 
.همّدقم نیا  زا  رطس  دنچ 

.مشاب هدروآ  ياج  هب  ار  يرازگ  قح  تناما و  مسر  نیوانع  نیا  رکذ  اب  مراودیما 

هک یهـس »  » راکبحاص هّللا  حیبذ  داتـسا  هژیوب  دنمجرا  نارظن  بحاص  زا  دنچ  ینت  تافتلا  تیانع و  رتفد ، نیا  شیاریپ  يرگنزاب و  رد 
.تسا ضرف  نم  رب  ناراوگرزب  نآ  همه  زا  ساپس  هک  دش  نیرتمک  نیا  بیصن  دنتفریذپ  زین  ار  همدقم  شراگن  تمحز 

ياهشهوژپ داینب  مرتحم  لماع  ریدم  تدعاسم  اب  هک  مدنسرخ  نایاپ  رد 

ص:11

هب هک  ناّیقتم ، يالوم  شیاتـس  رد  یـسراپ ، نارعاش  زا  نت  ياه 121  هدورس  نیرتابیز  زا  تسا  ینیچلگ  دیـشروخ » نارگـشیاتس  - » 1
.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ًاریخا  رشن ) هب  تکرش   ) يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  تمه 
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زا رّکشت  ریدقت و  دش ؛ هتـسارآ  عبط  رویز  هب  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  یناسارخ  یهلا  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  بانج  یمالـسا 
هّللا و همحر  مکیلع و  مالسلاو  .مناد  یم  دوخ  هفیظو  ار  یگنهرف  هسـسؤم  نیا  قیدص  ناراکمه  ریاس  مرتحم و  هریدم  تأیه  ناشیا و 

.هتاکرب

« قفش  » هدازروفغ داوجدّمحم 

هام 1379 نمهب  سّدقم  دهشم 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاس 

ص:12
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نیدّحوملا یلوم  رب  مالس 

هدیصق کی  اریز  تسا ؛ نشور  ًالماک  اعّدم  نیا  لیلد  .تسا  رتراوشد  رعـش  عاونا  ریاس  زا  یعابر  ندورـس  رعـش ، ياهبلاق  مامت  نیب  زا 
هک یلاح  رد  دنک ، نایب  هدرتسگ  ناوارف و  تاملک  اه و  هژاو  رد  ار  دوخ  دوصقم  ینهذ و  موهفم  دـناوت  یم  يونثم  هدـنیوگ  ای  ارس و 

.دنک لقتنم  بطاخم  هب  عارصم  راهچ  رد  ار  دوخ  بلطم  تسا  ریزگان  یعابر  هدنیارس 

هجیتن مراهچ  عارصم  دهد و  یم  لیکـشت  ار  نآ  ياربک  ارغـص و  نآ  عارـصم  هس  هک  دراد  ار  یقطنم  هّیـضق  کی  تلاح  ًاقیقد  یعابر 
، بدا رعش و  ریهاشم  ناروآ و  مان  زا  يرایسب  مینیب  یم  هک  تساج  نیمه  زا  .دنک  یم  رتراوشد  رعاش  رب  ار  راک  دوخ ، نیا  ار و  هّیـضق 

یتح .دنا  هدرواین  تسد  هب  یقیفوت  نادنچ  دوخ  ياه  هدورس  ریاس  ربارب  رد  دنا  هتخادرپ  رگا  ای  و  هتخادرپن ، یعابر  ندورـس  راک  هب  ای 
دومحم رابرد  روهشم  رعاش  يرصنع 

ص:13
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و ( 1  ) دندرک رز  زا  رپ  ار  شناهد  راب  هس  دومحم  روتسد  هب  دورـس ، زایا  يوسیگ  ندیرب  تبـسانم  هب  هک  یعابر  کی  ربارب  رد  يونزغ 
هلص هب  هک  یبایراف  ریهظ  یعابر  کی  ای 

نیا یگتـسیاش  یعابر  ود  نیا  زا  مادک  چـیه  تعاضب  یب  نیا  رظن  هب  ( 2  ) درک تفایرد  ناجیابرذآ  کباتا  رکبوبا  زا  راـنید  رازه  نآ 
.درادن یهاگیاج  نادنچ  مه  یبدا  شزرا  ظاحل  زا  تشادن و  ار  مارکا 

ود هک  دراد  دوجو  افرع  راثآ  رد  یعابر  نارازه  .میورب  رعاش  ناـفراع  غارـس  هب  دـیاب  مینک  یباـیزرا  ار  اـهیعابر  نیرتهب  میهاوخب  رگا 
.درادن یشزرا  چیه  اهنآ  ربارب  رد  ریهظ  يرصنع و  یعابر 

رادروخرب ییانغ  نانچ  زا  هفیاط  نیا  رعـش  رد  یعابر  .تسا  فراع  نادنمرنه  ریخـست  رد  یتسار  هب  رعـش  بلاق  نیا  هک  تفریذپ  دیاب 
.دنک یم  يربارب  بان  رعش  ناوید  کی  اب  نانآ  یعابر  کی  یهاگ  هک  تسا 

.مینک یم  لابند  ار  نخس  سپس  هدرک ، هدنسب  ینافرع  یعابر  هس  لقن  هب  نونکا 

تسین یگنس  نارواخ  تشد  رساترس 

تسین یگنر  نآ  رب  هدید  لد و  نوخ  زک 

تسین یگنسرف  چیه  یهر و  چیه  رد 

(3  ) تسین یگنتلد  هتسشن  تمغ  تسد  زک 

***

وت مغ  زا  هاقناخ  ریپ  هلان  يا 

وت مغ  زا  هانگ  یب  لفط  هیرگ  يو 

وت مغ  زا  هاگحبص  سورخ  دایرف 

(4  ) وت مغ  زا  هآ  رازه  وت ، مغ  زا  هآ 

***

ص:14

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 190ناهفصا   هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یماع  فراع و  هتشُک  وت  قشع  يا 

ار یماندب  هدرب  دای  وت ز  دای 

نورب هدروآ  وت  نوگیم  بل  قوش 

(5  ) ار یماطسب  دیزیاب  هعموص  زا 

هنافراع یعابر  يایرد  زا  يا  هرطق  راورخ و  زا  یتشم  یعابر  هس  نیا 

سمل ار  نآ  يراوشد  دـنا  هتخادرپن  یعاـبر  ندورـس  هب  هک  يروهـشم  گرزب و  يارعـش  هک  دریذـپ  یم  یقوذ  بحاـص  ره  هک  تسا 
.دنا هتشاد  رواب  هدرک و 

زا دراد  رارق  نخس  نایفریص  قوذ و  لها  يور  ارف  هک  رضاح ، هعومجم 

شیاـمن هب  ار  دوخ  عبط  تردـق  قوذ و  ناوت  قفـش »  » هدازروفغ داوجدّـمحم  ياـقآ  نآ  هدنیارـس  هک  تسا  رعـش  عوـن  بلاـق و  نیمه 
انشآ و يا  هرهچ  ناسارخ  یبدا  ياهنمجنا  یبهذم و  عماوج  رد  ومالسلا  هیلع  تیب  لها  ناحاّدمو  ناقـشاع  زا  قفـش »  » .تسا هتـشاذگ 

.تسا هتفای  هار  وا  یبهذم  ياه  هدورس  روشک ، یبهذم  لفاحم  رثکا  رد  ناسارخ و  زرم  يوس  نآ  رد  یّتح  .تسا  سانشرس 

نادند و ُنب  زا  ار  تراهط  تمصع و  نادناخ  یثارم  حیادم و  قفش » »

.دوش یمن  سک  همه  بیصن  هک  تسا  یتداعس  قیفوت و  دوخ  نیا  دیارس و  یم  ناج  میمص 

ءایلوا سدـق  تحاس  هب  تدارا  قشع و  زا  ماهلا  اب  هعومجم  نیا  رد  اّما  دراد ، یناوارف  راثآ  يرعـش  ياهبلاق  مامت  رد  رعاـش  نیا  هچرگ 
.تسا هدوب  قفوم  زین  هویش  نیا  رد  هتخادرپ و  یعابر  ندورس  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم  لاس  تبسانم  هب  یهلا و 

: زا تسا  ترابع  دیآ  یم  مشچ  هب  رتفد  نیا  ياهیعابر  رد  هک  يزایتما 

.يا هشیلک  يدیلقت و  يرارکت و  دودحم و  پوچراچ  زا  لودع  يروآون و   1

ص:15
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.ثیداحا تایاور و  نآرق و  هفیرش  تایآ  اب  تایبا  میهافم  قابطنا   2

.اهیعابر رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم  نانخس  نیمضت   3

.نایب یگداس  یتمالس و   4

.مزال ریغ  ياهرارکت  اهوشح و  زا  زیهرپ   5

.تسا بطاخم  رد  ریثأت  یلصا  لماع  دوخ  هک  لاح  روش و   6

: میرگن یم  رثا  نیا  تایعابر  زا  هنومن  ود  هب  همّدقم  نیا  رد 

یلع درک  رحس  ار  ردق  بش  بش ، نآ 

یلع درک  رس  كرت  لاصو  قوش  زا 

هبعکلا ّبر  ُتزف و  همزمز  اب 

یلع درک  رفس  كالفا  هب  كاخ  زا 

***

داد یم  لحاس  هب  رهگ  دوب و  ایرد 

داد یم  لئاس  هب  شیوخ  يرتشگنا 

راطفا درک  یم  کشخ  نان  هسیک  زا 

داد یم  لتاق  هب  دوخ  ریش  هساک  زا 

لسن نارعاش  هدمآ و  دوجو  هب  رعش  رد  ًاریخا  هک  یلّوحت  هب  هجوت  اب 

اب شودمه  هک  تسا  ناگدنیارس  نیمه  زا  یکی  زین  قفش  دنا ، هدرک  عادبا  کیسالک  رعش  رد  يا  هدیدنـسپ  هزات و  ینوگرگد  دیدج 
.دنک یم  تکرح  لسن  نیا 

بدا قوذ و  لها  هعماج  هک  مرواب  نیا  رب  و  مدنسپ ، یم  هبرجت  نیا  رد  ار  قفش »  » ياقآ راک  ضرغ ، ضغب و  ّبح و  نودب  بناج  نیا 
.تشاد دنهاوخ  يرواد  نینچ  زین 

ره هرمن  ام  هعماج  سانـش  نخـس  مدرم  .درک  لیمحت  قوذ  لها  رب  فیرعت  فیـصوت و  هلیـسو  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ییالاک  رعش 
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ار یسک 

ص:16
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.دننک یم  يرواد  قح  هب  دنهد و  یم  هنالداع  بسانتم و 

، يوضر سدـق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  مرتحم  تیریدـم  رـضحم  هب  ار  دوخ  ساپـس  هک  مناد  یم  مزال  دوخ  رب  اج  نیا  رد 
زین ار  قفش  ياقآ  بوخ  رثا  نیا  دنا و  هداد  ماجنا  يا  هدنزرا  تامدخمالسلا  هیلع  تیب  لها  فراعم  يایحا  هب  تبـسن  هک  مراد  میدقت 

.دریگ رارق  مالسلاو  هالصلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  نادنمقالع  رایتخا  رد  ات  دنا  هدش  اریذپ 

.مدنموزرآ ناّنم  دنوادخ  زا  ار  قفش » هدازروفغ   » ياقآ نینچمه  بانج و  نآ  رمع  لوط  قیفوت و 

« یهس  » راکبحاص هّللا  حیبذ 

28/11/1379

اهتشون یپ 

ص 161. اقب ،) ) هدازرقاب یلع  فیلأت  اه  هفیطل   1

.ریسلا بیبح  كردم و  نامه   2

.ریخلا یبا  دیعسوبا  زا   3

.ریخلا یبا  دیعسوبا  زا   4

.یماطسب دیزیاب  زا   5

ص:17

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 190ناهفصا   هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:18

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 190ناهفصا   هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


یسوط نیّدلاریصن  هجاوخ  دنب  زا 12  يزارف 

رَّهَطُْملا ِدِّیَسلا  یَلَع  ْكِراب  ْدِزَو َو  ْمِّلَس  ِّلَص َو  َّمُهّللَا 

رَْفنَضَْغلا ِعاجُّْشلا  رَّفَظُْملا َو  ِمامِالا  َو 

رَقَس یبوُط َو  ِمِساق  رَبَش  ِْریَبُش َو  یبَا 

نیکَْملا ِفَرْشَالَأ  نیطَْبلا  ِعَْزنَالَأ 

نیبُْملا ِفِراْعلَا  نیتَْملا  ِعَجْشَألَأ 

نیّدلا َّیلَو  نیعُْملا  ِرِصاّنلَا 

یِضَّْرلا ِدِّیِْسلا  ّیلَْولا  ِیلاْولَا 

ّیلَْجلا ِّصَنلِاب  ِمِکاْحلَا  ّیصَْولا  ِمامِالَا 

يرَْغلِاب ِنُوفْدَْملَا  یفَّصلا  ِِصلْخُْملَا 

ِبیاجَْعلا ِرَهْظَم  ِبلاغ  یَنب  ِْثَیل 

ِبئاتَْکلا ِقِّرَفُم  ِبئارَغلا َو  ِرِهْظُم  َو 

ِبلاّْسلا ِْربَزَْهلاَو  ِبقاّثلا  ِباهِّشلا  َو 

ِبلاْغلا هّللاِدَسَا  ِبلاطَْملا  ِهَِرئاد  ِهَطُْقن  َو 

ِبلاط ِّلُک  ِبُولْطَم  ِبلاغ َو  ِّلُک  ِِبلاغ 

بِراغَْملا ِقِراشَْملا َو  ِماِما  ِبقانَْملا  ِرِخافَْملا َو  ِبِحاص 

ْنیَْلقِّثلا َیلْوَم  انالْوَم َو  ِبئاغلا  ِرِضاْحلا َو  یَلَع  ٌضْرَف  ُبُح  ُهّ يّذلَا 

ص:19
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قَلْطُْملا ِریمَالا  ّقَْحلِاب َو  ِمامِالَا 

نینمؤُملا ِریمَا  ْنیَنَسَحلا  یبَا 

هیلع ُهُمالَس  هّللا َو  تاوَلَص  بلاط  یبأ  ِنب  ّیلع 

ْنیَنَسَْحلا َابَا  ای  َِکلآ  یلَع  کیلع َو  ُمالَّسلا  ُهالَّصلَا َو 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  َنینمؤملا  َریمأ  ای 

نیْطبِّسلا َابَا  ای  لوسّرلا  اَخَا  ای 

اَنالْوَم انَدِّیَس و  ای  هِْقلَخ  یَلَع  هّللا  َهَجُح  ای 

هّللا َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَت  انْعَفْشَتْساَو و  انْهَّجَوَت  ّانإ 

هَرِخآلا اینُّدلا َو  ِیف  اِنتاجاح  يَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَق  و 

هّللا دنع  اَنل  ْعَفِْشا  هّللا  دنع  ًاهیجَو  ای 

ص:20
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دیشروخ دالیم 

یلع دالیم  بش  دش  رف  تکوش و  زا  رپ  لد 

رگید يّدلوت 

هفوکش غاب 

فدص رهوگ و 

رون ماما 

دسا تنب  همطاف 

لد رتوبک 

نافراع هیده 
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یلع دالیم  بش 

یلع دالیم  بش  دش ، ّرف  تکوش و  زا  رپ  لد 

یلع دالیم  بش  دش ، رفظ  ربص ، هویم 

دندرتسگ نیمز  يور  کلم  لاب  زا  یشرف 

یلع دالیم  بش  دش ، رگد  گنر  نامسآ 

دنتفگ یم  نانک  هدنخ  کلف ، ناشوپزبس 

یلع دالیم  بش  دش ، رحس  قاّشع  بش 

دیدرگ یم  ناهج  درگ  یلع  دای  اب  هک  لد 

یلع دالیم  بش  دش ، رفس  جنر  زا  تحار 

تشاد بل  رب  یلع » دان   » همزمز رحس  ات 

یلع دالیم  بش  دش  ربخ  هدژم  نیز  هک  ره 

دوخ هدنب ز  ره  هک  دوب  يرحس  كرابم  هچ 

یلع دالیم  بش  دش  رپسهار  ادخ  ات 

دوب هتخارفا  کلف  رب  رس  هک  دیحوت  ورس 

یلع دالیم  بش  دش  رت  هتشارفارب  دق 

تفگ دز و  رس  قفا  تیاده ز  رجفلا  علطم 

یلع دالیم  بش  دش  رگد  ردقلا  هلیل 

تسویپ تّوبن  هب  تیالو  رون  همشچ 

یلع دالیم  بش  دش  رفظ  قاتشم  ربص 

دیما قشع و  رجش  تلادع ، نامیا و  لخن 
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یلع دالیم  بش  دش  راذگهار  نیا  زا  زبس 

ریوک بلق  رد  هک  دوب  یفدص  اهنت  هبعک 

یلع دالیم  بش  دش  رهُگ  قرغ  شنماد 

رادید نیتسخن  ضیف  مهدزیس  بش  رد 

یلع دالیم  بش  دش  رَجَح  رجِح و  تمسق 

نیریش دش  یلع  مان  همزمز  زا  مزمز 

یلع دالیم  بش  دش  رگ  همزمز  نادوان 

یمیهاربا هویش  رگد  راب  دش  هزات 

یلع دالیم  بش  دش  ربت  هناخُتب  مهس 

تسا نکش  تب  نیا  هضبق  رد  همه  اهُتب  دید 

یلع دالیم  بش  دش  رگن  هدنیآ  هبعک 

دوب نایوجادخ  زیگنا  لد  تاقیم  هبعک 

یلع دالیم  بش  دش  رظن  لها  هلبق 

« قفش  » هدژم نیا  زا  تفریذپ  ریثأت  هک  سب 

یلع دالیم  بش  دش  رثا  نسح  بحاص 
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رگید يدلوت 

تفاکش تفگ و  یلع  ای  هک  مرح  راوید 

تفاتش يوس  ره  هب  همیسارس  باتهم 

دیسرپ دمآ  هبعک  میرح  هب  یتقو 

تفای رگید  يّدلوت  رگم  دیشروخ 

هفوکش غاب 

دشاو شمان  هب  قح  یحو  هچابید 

دشاو شمالس  اب  هفوکش  غاب  دص 

يادخ نامرف  هب  هک  سب  نیا  شتمرح  رد 

دشاو شمارتحا  هب  مرح  راوید 

فدص رهوگ و 

دوش زار  کی  مرحم  مرح  راب  کی 

دوش زاجعا  هنییآ  دفاکشب و 

« یلع  » لثم يرهُگ  دیآ  رگد  راب 

دوش زاب  رگا  فدص  نیا  رگد ، راب 

رون ماما 

تسا هدمآ  روهظ  هدیپس  حبص ، يا 

تسا هدمآ  روط  هگ  یّلجت  هب  یسوم ،

ینکش تملظ  مزع  هب  بجر ، هام  رد 

تسا هدمآ  رون  ماما  نیقی ، ِدیشروخ 
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دسا تنب  همطاف 

دوب ششوگ  رد  هبعک  يادخ  ماهلا 

دوب ششوهدم  ماقم  رجَح و  رجِح و 

دیدنخ یم  نامسآ  يور  هب  هام  نوچ 

دوب ششوغآ  رد  ناشکهک  دمآ و  یم 
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لد رتوبک 

دز یم  رس  نوچ  هّکم  رهش  دیشروخ ز 

دز یم  رپ  ملد ، رتوبک  هنیس ، رد 

مدید متفر ، هبعک  میرح  هب  یتقو 

دز یم  رد  یلع ، هناخ  ِرد  یتسه 

نافراع هیده 

دندرک ور  تفرعم  غاب  هب  هک  نانآ 

دندرک وبشوخ  قشع  بالگ  ار ز  ناج 

دنتشگ فّرشم  لگ  روضح  هب  یتقو 

دندرک وا  رب  هیده  تاولص  رطع 
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رون ربمایپ  اب 

ار یلع  دایرف  هرجنح  يا  نک  رارکت 

يوریپ

یلع رهم 

رون هداّجس 

نازخ راهب و 

هتشرف زاوآ 

تیبملا هلیل 

یحو رون 

هنیدم زا  ترجه 

هانپ

راثیا هوسا 

توّخا دقع 

رمالا یلوا 

يردارب

نیسای لگ 

هلهابم

اهمچرپ

هتخانشان رهوگ 

ناوخ هبطخ 
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هّکم دیشروخ 

ار یلع  دایرف  هرجنح  يا  نک  رارکت 

ار یلع  دای  ینک  هدنز  ناج  لد و  رد  ات 

دنطاشن قرغ  ناهج  تاّرذ  هک  تسادیپ 

ار یلع  دالیم  هدژم  منک  هچ  ناهنپ 

دید نوچ  هدز  تلجخ  هدراچ  بش  هام  دش 

ار یلع  دادادخ  نسح  يرگ  هولج  رد 

دمآرب دیشروخ  وچ  هّکم  قفا  زا  حبص 

ار یلع  دازرحس  ِرهم  وگب  کیربت 

ادیش لد  يا  یمغ  ریگ  نیمز  دنچ  ات 

ار یلع » ِدان   » ناوخب تاوامس  لها  اب 

دازآ دنک  یم  یلع » ِدان   » یلع و دای 

ار یلع  دازآ  هدنب  الب  دنب  زا 

تسا دشر  هیامرس  یهاگآ و  همشچرس 

ار یلع  داشرا  رتفد  ناوخب  ياشگب و 

نک دوخ  هنییآ  تفرعم ، یبلط  یم  رگ 

ار یلع  دادقم  ار ، دّمحم  ناملس 

لهاج تّما  یمدرمان  هک  دایرف 

ار یلع  دالوا  لد  ترسح  درک ز  نوخ 

میرآرب هنیس  زا  بش  غرم  نوچ  هک  زیخرب 
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ار یلع  داد  رگم  میریگب  هک  یهآ 
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(1) يوریپ

مدرک رس  يدّمحم  لگ  رطع  اب 

مدرک رّطعم  ار  شیوخ  ِیتسه  ات 

شیوخ ردام  زا  راوخریش  كدوک  نوچ 

مدرک ربمیپ  صخش  زا  يوریپ  نم 

(2) رون هداجس 

تسخن زور  زا  متسشن  وا  هیاس  رد 

تسخن زور  زا  متسد  تسوا  نماد  رب 

رون هداجس  رس  رب  یبَن  هارمه 

تسخن زور  زا  متسب  زامن  هب  تماق 

(3) هتشرف زاوآ 

وا اب  مدیچ  هچنغ  یحو ، هخاش  زا 

وا اب  مدید  راگن ، نآ  زا  شقن ، دص 

تثعب زا  شیپ  لاس  تفه  تّدم  رد 

وا اب  مدینش  ار  هتشرف  زاوآ 

(4) یحو رون 

مدیما همه  يا  لُسُر  متخ  يا 

مدیچ نافرع  لگ  تیور  هک ز  نآ  يا 

راشرس تّوبن  رطع  زا  تا  هنیس  يا 

مدید یم  ار  یحو  رون  وت  مشچ  رد 
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هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  هُِّما  ََرثَا  ِلیصَْفلا  َعابِّتَا  ُهُِعبَّتَا  ُْتنُک  ْدََقل  َو  - 1
هبطخ 131) هغالبلا ، جهن   ) ِهالَّصلِاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلوُسَر  ِّالا  ینِْقبْسَی  َْمل  َباجَا ، َعِمَس َو  َبانَا َو  ْنَم  ُلَّوَا  ّینِا  َّمُهّللا  - 2

هبطخ هغالبلا ، جهن  يرَا  ام  يرَت  ُعَمْـسَا َو  ام  ُعَمْـسَت  َکَّنِا  ...َلاقَف  ...هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِْهیَلَع  ُیْحَْولا  َلََزن  ...َنیح  ُْتعِمَـس  ْدََـقل  َو  - 3
192

.هعصاق هبطخ  هغالبلا ، جهن  هَُّوبُّنلا  َحیِر  ُّمُشَا  َِهلاسِّْرلا َو  ِیْحَْولا َو  َرُون  يرَا  - ... 4
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هانپ

وت يدوب  نم  هانپ  ناهج  ِناج  يا 

وت يدوب  نم  هار  لیلد  هتسویپ 

ارَح هوک  رد  بلاط و  یبا  بعِش  رد 

وت يدوب  نم  هاگن  رد  هدید و  رد 

تّوخا دقع 

دنتسه تّوبن  تسمرس  همه  یعمج 

دنتسم تیالو  بان  ِیِم  یعمج ز 

تمحر ماما  تمحر و  ربمغیپ 

دنتسب تّوخا  دقع  لزا  حبص  زا 

(1) يردارب

تسا هدنام  وا  ورگ  رد  ملد  تسا  يرمع 

تسا هدناشفا  رون  عاعش  نم  هنیس  رب 

ارم هک  تمحر  روآ  مایپ  هب  تمحر 

تسا هدناوخ  دوخ  ردارب  ارس ، ود  ره  رد 

(2) هلهابم

یلع تسین  ادج  نم  ز  یبن ، دومرف 

یلع تسیز  نم  قشع  هب  یسفن  ره  رد 

« اوُعْدَن اَولاعَت  ُْلق   » حیرص ّصن  رد 

یلع تسیک ؟ مُکَسُْفنَا »  » زا قح  دوصقم 
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.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هَرِخآلا  اْینُّدلا و  ِیف  یخَا  َْتنَا  - 1
.61 نارمع لآ...ْمُکَسُْفنَا  انَسُْفنَا َو  مُکَئاِسن َو  انَءاِسن َو  مُکَئاْنبَا َو  انَءاْنبَا َو  ُعْدَن  اَولاعَت  - ... 2
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(1) هتخانشان رهوگ 

یلع باتناهج  رهم  زا  قفا  دش  ُرپ 

یلع بایان  رهوگ  یسک  تخانشن 

« ْباْوبَالا َّدَس  :» تفگ لوسر  هک  يزور 

یلع باب  زج  هب  دش  هتسب  همه  اهرد 

یلع رهم 

تسا نیب  تقیقح  سرت و  ادخ  هک  لد  ره 

تسا نیا  مه  قح  تسا و  ُرپ  یلع  رهِم  زا 

یلع ضُغب  ادخ : ربمیپ  هدومرف 

تسا نییآ  زا  ندش  جراخ  یهارمگ و 

نازخ راهب و 

تسا یلع  رادیرخ  لد  ناج و  دیشروخ ز 

تسا یلع  رادیب  مشچ  راد  هنیآ  هام ،

تسوا زا  ِییادج  نازخ ، نیرت  گرب  یب 

تسا یلع  رادید  راهب ، نیرتزبسرس 

(2) تیبَملا هلیل 

شَبَش تاجانم  دوب و  یلع  حبص  ات 

شبلط تقیقح  حور  اعد  جوا  رد 

تفخ ربمغیپ  ياج  هب  نانز  کیبل 

شبل هب  یُّما » َْتنَا َو  یبَِاب   » رکذ
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.هبدن ياعد  زا  يزارف  َهباب ، ِّالا  َباْوبَالا  َّدَس  َُهل و  ِّلَح  ام  ِهِدِجْسَم  ْنَم  َُهل  َّلَحَا  َو  - ... 1
.مالسلا هیلع  یلع  ماما  ...کِّبر  َْدنِع  انْرُکُْذا  هّللا ، َلوسر  ای  یُّما  َْتنَا َو  یبَِاب  - 2
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(1) هنیدم زا  ترجه 

هام ات  یهام  وت ز  لامک  وحم  يا 

هاگنابرق دجسم و  تسا  یکی  وت  شیپ 

تسا تبث  ترجه  أدبم  رد  وت  راثیا 

« هّللا ِهاضْرَم  ءاِغْتبِا   » هیآ رد 

(2) راثیا هوسا 

يرالاس ورس  نانموم  هب  هک  نآ  يا 

يراثیا هوسا  ربص و  هروطسا 

: دومرف ربمیپ  هک  سب  نیا  وت  فصو  رد 

يرآ نم  زا  تسا  یلع  ما ، یلع  زا  نم 

(3) رمالا یلوا 

یهام تیالو  قافآ  رد  هکنآ  يا 

یهار تداعس  ات  تسین  وت  يوک  زا 

ییوت رمالا » ِیلُوا   » ِقارشا هولج و  مه 

« یهّللا اوُعیطَا   » ِنشور ینعم  مه 

نیسای لگ 

تسین نیب  تقیقح  وت  نوچ  يا  هنیآ  ره 

تسین نیا  زج  قح  يرثوک و  یقاس  وت 

یسک وت  زج  ایح  تمصع و  نشلگ  رد 

تسین نیسای  لگ  ندید  هتسیاش 
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هرقب 207. هّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  - 1
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ُْهنِم  اَنَا  یّنِم َو  ًاّیلَع  َّنِا  - 2

ءاسن 59. ْمُْکنِم  ِْرمَالا  ِیلُوا  َلُوسَّرلا َو  اوُعیطأ  و    َ هّللا اوُعیِطأ  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیَا  ای  - 3
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اهمچرپ

تسوا بلطم  ءایلوا  مامت  بولطم 

تسوا بل  رب  اضر  لّکوت و  تایآ 

راثیا ربص و  حلص و  مایق و  تایار 

تسوا بنیز  نسح و  نیسح و  شود  رب 

ناوخ هبطخ 

دوب هتخوس  تیفاع  ریسا و  هک  نآ  اب 

دوب هتخورفارب  لگ  وچ  ایح  مرش و  زو 

دز شتآ  ماش  هب  نیشتآ  هبطخ  اب 

دوب هتخومآ  وت  زا  هباطخ  هک  بنیز 
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یلع ّالِا  یتَف  ال 

شروحم تیالو  بشما  دش  هبعک 

راقفلاوذ

غیت قرب 

نکش تب 

داهج حور 

حتف

یلع تبرض 

کشا نوخ و 

دادضا عمج 

بلق روضح 
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شردام زا  ریگب  ار  احیسم  نیا 

شروحم تیالو  بشما  دش  هبعک 

شروای یهلا  فطل  دش  هبعک 

دید هک  ات  بشما  دمآ  دجو  رد  هبعک 

شََرب رد  ار  نارتخا  رون  صقر 

نیما لیربج  هک  دنیب  یم  هبعک 

شرپهش زا  شرف  هدرتسگ  مرح  رد 

یلع ياپ  رب  هسوبلگ  دز  هبعک 

شردام هار  شرفلگ  دش  هّکم 

تسا همطاف  نابزیم  بشما  هبعک 

شرد راوید و  دراب ز  یم  رون 

رای لصو  اب  شرطاخ  زا  تفر  هبعک 

شرجاه ربص  لیعامسا و  رجه 

تسا هدیشخب  فرش  ردق و  ار  هبعک 

شرهوگ ینامسآ  نیو  فدص  نیا 

تشهب رطع  اجک  زا  دروآ  هبعک 

شرتهب لگ  زا  يور  زو  یلع  زا 

یگدادلد همه  اب  بشما  هبعک 

شربلد اب  دنک  یم  يزاب  قشع 

تسا یلع  مشچ  رد  مشچ  بشما  هبعک 

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 190ناهفصا   هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


شربمغیپ خُر  دنیب  یلع  ات 

درک تبث  هظحل  هظحل  بشما  هبعک 

شرتفد رد  ار  لصو  تارطاخ 

راختفا اب  وگب  میرم  اب  هبعک 

شردام زا  ریگب  ار  احیسم  نیا 

تسود رادید  زا  رود  دش  ات  هبعک 

شرکیپ زا  تفر  حور  هّرذ  هّرذ 

تسا هدش  يراج  یلع  رجه  زا  هبعک 

شَرَت مشچ  زا  کشا  نادوان 

درک هیرگ  مزمز  نامشچ  اب  هبعک 

شرثوک بآ  نت ز  دیوشب  ات 

دوب قشع  مزب  عمش  بشما  هبعک 

شرس ات  اپ  دش  بآ  هرطق  هرطق 

دیرفآ اّما  تخوس  مغ  زا  هبعک 

شرتسکاخ زا  هناورپ  ناهج  کی 

تسا هداد  ناناج  هب  لد  بشما  هبعک 

شرگاینُخ زا  ونشب  لد  يا  لد  يا 

راقفلاوذ ّالا  فیسال  همغن 

یلع ّالا  یتفال  ياون  اب 

ّیلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 
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ّیلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 
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راقفلاوذ

دشاب لد  یلع ، رهم  فدص  رد  لد 

دشاب لیامتم  شیالو  هب  اهناج 

تسا مَد  ود  ار  وا  راقفلاوذ  هک  دنتفگ 

دشاب لطاب  ّقح و  نایم  زرم  ات 

(1) غیت قرب 

تسین يدرگناهج  قرب  یلع  غیت  زج 

تسین يدرد  وا  تبرض  زا  رت  هاکناج 

یغیت شراقفلاوذ  وچ  دوبن  زگره 

تسین يدرمناوج  زین  یلع  دننام 

(2) نکش ُتب 

یلع تسا  تسکش  یب  دربن  ماگنه 

یلع تسا  تسد  هب  رَبَت  ینکش  ُتب  رد 

تسوا فک  رد  یَلب »  » ماج لزا  حبص  زا 

یلع تسا  تَْسلَا »  » رثوک یقاس  نوچ 

داهج حور 

یلع دیشخب  حون  هب  ناما  نامیا و 

یلع دیشخب  حوتف  فص  هب  قنور 

دنزوریپ نادهاجم  وا  هیاس  رد 

یلع دیشخب  حور  داهج ، هب  ینعی ،
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.یلَع ِّالا  یتَفال  راقَفلاوُذ ، ِّالا  َْفیَسال  - 1
فارعا 172. ...انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَا  - ... 2
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(1) حتف

تسا یلع  ریدقت  حتف  هک  یبن  دومرف 

تسا یلع  ریگ  مَلَع  تسد  رب  همه  مشچ 

« ورْمَع  » يا قدنخ  رازراک  هصرع  رد 

تسا یلع  ریشمش  قرب  تسین  هقعاص  نیا 

(2) یلع تبرض 

یلع گنرلگ ، داهج  رد  وت  غیت  يا 

یلع گنت ، ار  هصرع  ملظ  هب  هدرک  يو 

ناکم نوک و  تدابع  زا  دوب  رترب 

یلع گنج ، رد  وت  ریشمش  تبرض  کی 

کشا نوخ و 

اهنامیا رگدادما  وت  دای  يا 

اهناج رب  ررش  وت  قشع  هلعش  دز 

اّما نوخ  زا  دش  ور  خرس  وت  ریشمش 

اهناتسلخن وت  کشا  زا  دش  زبسرس 

! دادضا عمج 

دوب شتُشپ  رب  قلخ  ياون  گرب و  ای 

دوب شتشُم  رد  راقفلاوذ  هضبق  ای 

دیدرگ یم  کلم  لیخ  شرس  درِگ  ای 

دوب شتشگنا  رس  هب  نودرگ  شدرگ  ای 
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.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هِّلُک  ِكْرِّْشلا  َیِلا  ُهُّلُک  ُنامیالا  َزََرب  - 1
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ْنیَلَقَّثلا  ِهَدابِع  ْنِم  ُلَْضفَا  ِقَْدنَخلا  َمْوَی  ٍّیلَع  َُهبْرَض  - 2
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بلق روضح 

یلع ياضعا  تسا  ُرپ  ادخ  دای  زا 

یلع يانیم  تسا  بلابل  قوش  زو 

نورب دیرایب  دش ، زامن  ماگنه 

یلع ياپ  رد  تسا  هتسشن  هک  يریت 
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ریدغلا

تسا هدش  ریذپلد  باتهم  هک  هداد  يور  هچ 

ریدغ ایرد و 

تیالو غاب 

قشع رثوک 

مخ ریدغ 

ریدغ ّمخ 

...قشع يا 

یلع لاس 
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دیشروخ اب  تعیب 

تسا هدش  ریذپلد  باتهم  هک  هداد  يور  هچ 

تسا هدش  رینم  تعلط  شوختسد  هراتس 

دیشروخ اب  تسا  تعیب  ِمد  هدیپس  رگم 

تسا هدش  ریگ  هشوگ  هام  نیشن ، هشوگ  رهِم  هک 

رالاس ناوراک  مکح  اب  هک  دیسر  ربخ 

تسا هدش  ریدغ  لحاس  رد  هلفاق  رارق 

مادم داب  زبس  هک  تیالو  غاب  يافص 

تسا هدش  ریوک  رد  هکرب  نیا  يزاونلد  ز 

تاقیم نیا  زا  تسب  مارحا  مه  یحو  نیما 

تسا هدش  ریسم  نیا  شرفلگ  هفطاع ، راب  هک 

ناوخب لوسرلا  اهّیا  ای  هک  تفگ : هتشرف 

تسا هدش  رید  رید  هک  ار  الو  ثیدح  ناوخب 

کنیا کَیِلا » َلِزنُا  ام   » نشور مکح  هب 

تسا هدش  ریزگان  غالبا  یپ  زا  لوسر 

ربمغیپ كاپ  ياهسفن  رطع  اضف ز 

تسا هدش  ریذپلد  تسا  یتشهب  میمش  زا  رپ 

دیشوپ ناینرپ  تشد  شندمآ  قوش  ز 

تسا هدش  ریرح  نِش ، جوم  وا  مدقم  ضیف  ز 

ارحص رد  تسادخ  لوسر  يادص  ادص 
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تسا هدش  ریگبآ  نیگنس  هیاس  توکس 

تسالوم یلع  منم ، الوم  ربهر و  هک  ره  هب 

تسا هدش  ریما  نانمؤم ، رب  هک  تسا  یلع  نیا  و 

دنویپ یلع  يا  هدازآ  تداعس  اشوخ 

تسا هدش  ریسا  وا  يّالوت  راصح  رد  هک 

تسوا تیاده  روحم  ادخ ، بیبح  زا  سپ 

تسا هدش  ریمض  یفاص  ببس  وا  رهِم  هک 

هوتسن ینیما » ، » عّیشت زرم  نیما 

تسا هدش  ریهش  همّالع  هک  تسوا  قشع  هب 

یحو دهاش  یگدازآ و  هویش  دیهش 

تسا هدش  ریدغلا »  » يادنلب زاس  هسامح 

ملع هلیبق  زا  يدنمرفظ  راد  هیالط 

تسا هدش  ریذپرطخ  تیالو  میرح  رد  هک 

مایپ گرتس  نیا  يایحا  هر  رد  هک  یسک 

تسا هدش  ریش  ماک  هب  ایرد  هب  هنیس  تسا  هدز 

يرآ تشذگ  دوخ  هار و ز  هب  تشاذگ  مدق 

تسا هدش  ریطخ  هطخ  نیا  کلاس  هک  یسک 
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يولع عّیشت  مسر  ینابزرم  هب 

تسا هدش  ریلد  هتسب و  رمک  تسا  يدهاجم 

دنام هتخانشان  هک  يردق  بش  نآ  تسا  یلع 

تسا هدش  ریقح  نامسآ  شتبترم  شیپ  هک 

نم رطاخ  راهب  رد  وا  تبرغ  دای  هب 

تس هدش  ریگ  هناهب  نینوخ  لد  اب  هشفنب 

یلو تسا  یلع  یمولظم  دهاش  هنیدم 

تس هدش  ریس  شیوخ  ناج  زا  همطاف  هک  دش  هچ 

: تفگ متفگ ، هلال  هب  قیاقش  لامج  زا  نم 

تسا هدش  ریظن  ناوغرا  قفش »  » رعش هوکش 
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ریدغ ایرد و 

ریدغ تسا ، ریوک  رد  یحو  همشچرس 

ریدغ تسا ، ریدق  دنوادخ  ریدقت 

الو ناماک  هنشت  هب  وگب  قشع  يا 

ریدغ تسا ، ریگبآ  هچرگا  تساایرد 

(1) تیالو غاب 

شرع زا  دروآ  مّسبت  لگ  لیربج 

شرع زا  دروآ  مُخ  دش  ریدغ  یهار 

ْمْوَْیلَا  » تیالو زیگنا  لد  غاب  زا 

شرع زا  دروآ  ْمُکَنید » ْمَُکل  ُْتلَمْکَا 

قشع رثوک 

دز دیاب  يرد  لد ، يارس  هب  بشما 

دز دیاب  يرس  هناخیم  هب  هناتسم 

تفگ دیاب  یلع  ای  مزب ، یقاس  اب 

دز دیاب  يرغاس  قشع  رثوک  زو 

مُخ ریدغ 

یقاب ناج  رد  وت  يّالوت  رکُس  يا 

یقاتشم ام  يروجهم  هب  هدوزفا 

؟ یک ات  رثوک  لالز  شطع  ام و 

یقاس يا  ّمُخ ، ریدغ  زا  هدب  یماج 
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ص:45
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ریدغ ّمُخ 

دیراذگن مرس  هب  رس  ما  يردیح  نم 

دیراذگن مَرَت  نامشچ  هب  تشگنا 

ما هدش  رثوک  هعرج  کی  هنشت  بل 

دیراذگن مربخ  یب  مُخ  یقاس و  زا 

...قشع يا 

نک مدوبان  باتب و  نم  هب  قشع  يا 

نک مدوس  کمن  ما ، هنشت  یهام  نم 

اورپ مرادن  هلعش  زا  نم و  معمش 

« نک مدود  نک و  مشتآ  نک و  مغاد  »

یلع لاس 

تسا یلع  لالجا  راد  هیالط  دیشروخ 

تسا یلع  لآ  تمصع  راد  هنیآ  هام ،

لاسما تسا  هتفرگ  ّمُخ  ریدغ  ود  زا  رون 

تسا یلع  لاس  اهلاس ، ِریما  هک  ینعی 
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تلاسر بورغ 

تشادن ماوق  ناهج  شیور  لگ  یب  هک  یلع 

توکلم ات  رفس 

لگ غاد 

عادو

سنُا

همطاف شسرپ 

يروبص

ارهز ای 

دوبک سای 

راهب نیمهدجه 

باوخ لایخ 

نیرت مولظم 
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مولظم تلادع 

تشادن ماوق  ناهج  شیور  لگ  یب  هک  یلع 

تشادن ماود  ینشور  وا  وترپ  نودب 

دوبن هبعک  داز  هناخ  نیا  تمرح  هب  رگا 

تشادن مادم  شراب  ّقح  تمحر  باحس 

دیسوب یمن  رگا  ار  یلع  مشچ  داوس 

تشادن مالتسا  دوسالارجح  یتسار  هب 

ادخ لوسر  زا  سپ  ّتبحم ، قشع و  هب  مسق 

تشادن ماع  ضیف  ردق  نیا  سک  چیه  دوجو 

دوب يروبص  هناخ  مرح  میقم  یلع 

تشادن ماقم  يوعد  تلزنم و  تشاد  هک 

دوب مدرم  هانپ  شمیرک  تسد  هچرگا 

تشادن ماعراب  هک  بش  دشن  زور  چیه  و 

ار یتسدگنت  معط  یلع  دوب  هدیشچ 

تشادن ماعط  شا  هرفس  کمن  نان و  ریغ  هک 

تشپ یب  یلع  نت  رب  هرز  دوب  هچرگا 

تشادن ماین  وا  ریشمش  هغیت  هچرگا 

تسیرگ هنیدم  نکش  ُتب  نیا  يرابدرب  هب 

تشادن ماقتنا  میمصت  تردق و  تشاد  هک 

وا خساپ  هب  بل  دندرکن  زاب  هچرگا 
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تشادن مالس  نتفگ  زا  هقیاضم  یلع 

دنام اهنت  دوب و  مولظم  تلادع  یلع 

تشادن ماما  نآ  زا  مرش  وا  تّما  غیرد ،

ینیچلگ دومن  تراسج  یحو  غاب  هب 

تشادن مان  ناشن و  يدرم  تّورم و  زا  هک 

داد تّوبن  نشلگ  نتخوس  هب  اضر 

تشادن مالسلا  هضور  نآ  زا  مرش  هک  یسک 

یمَرَح تسادق  دش  مگ  تمرُح و  تسکش 

تشادن مارحلا  دجسم  زا  مک  برق  ردق و  هک 

متام نیا  رد  دش  غاد  زا  رو  هلعش  هک  یلد 

تشادن ماج  هب  یلو  تهابش  تشاد  هلال  هب 

يزور انشآ  هناورپ ، شتآ و  دندش 

تشادن مامت  تصرف  یلو  تخوس  عمش  هک 

دینشن ای  دناوخن  ار  وا  ّتیصو  یسک ،

تشادن مایپ  نآ  يادنلب  هب  نیرفآ  هک 

نیسای لگ  يا  يدوب  یلع  يوزرآ  وت 

تشادن ماود  وزرآ  نیا  هک  درد  غیرد و 
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يدید دوخ  مشچ  هب  ار  نازخ  لصف  روضح 

؟ تشادن ماگ  راچ  هس  زا  شیب  هلصاف  وت  اب  هک 

دوب دهاش  هّضف  زیگنا ، مغ  ياضف  نآ  رد 

تشادن ماحدزا  اغوغ و  تقاط  هچنغ  هک 

دندرک شرپرپ  هتفکشن  وت  رانک  ارچ 

؟ تشادن مارتحا  وت  غاب  هفوکش  رگم 

دید یتقو  هشیمه ، ات  نوخ  هب  تسشن  قفش 

« تشادن مایق  یلو  يدناوخ  هلفان  زامن  »
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(1) توکلم ات  رفس 

دوب ششوگ  رد  یحو  وچ  یبن  ماغیپ 

دوب ششون  بل  هب  وا  نخس  دهش 

توکلم ات  رفس  يارسا  هلیل  رد 

دوب ششوغآ  رد  ربمایپ ، جارعم 

لگ غاد 

مدزن مد  یمشاه  لوسر  غاد  زا 

مدزن مهرم  هتسکش  لد  مخز  رب 

ملد هب  شتآ  هشفنب  لگ  غاد  دز 

مدزن مه  رب  کلپ  زونه  ياو ! يا 

عادو

دمآ شغاب  دصق  هب  نازخ  هک  بش  نآ 

دمآ شغارس  هب  ملاع  ود  ياهمغ 

عادو تفگ  ربمایپ  زا  سپ  هک  ارهز 

دمآ شغاد  يور  هب  يرگد  غاد 

سنُا

دراد نتفنش  وت  ثیدح  هک  نآ  يا 

دراد نتفکش  قوش  وت  خُر  اب  لگ 

یلو تسا ، دایز  ینتفگ  وت  ّقح  رد 

دراد نتفگ  هک  تسارهز  هب  وت  سنُا 
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هبطخ 202. هغالبلا  جهن  َکُسْفَن  يرْدَص  يرَْحن َو  َْنَیب  ْتَضاف  َو  - 1
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همطاف شسرپ 

دندرزآ نالدگنس  ار  همطاف  نوچ 

دندروخ اهلد  نوخ  هنیدم  ياهلگ 

نم نسحم  وک  تفگن : یسک  هب  زگره 

؟ دندرب یلاح  هچ  هب  ار  یلع  دیسرپ :

يروبص

تاُبث ربص و  همصاع  يا  قح ، ریش  يا 

تام وت ، يروبص  زا  ربمیپ  بّویا 

مولظم يا  ادخ ، تریغ  رهظم  يا 

تاهیه نمشد ! یلیس  وت و  سومان 

(1) ارهز ای 

ار وت  حون  الب  نافوت  هب  هدناوخ  يا 

ار وت  حوّرلا » ُِلق   » مکح ادخ  هداد  يو 

درذگ نوچ  یلع  ربمیپ و  هب  ادرف 

؟ ار وت  حورجم  هنیس  اب  وچ  دننیب 

دوبک سای 

تشادرب یتسه  مامت  زا  لد  هک  بش  نآ 

تشاد رَپرَپ  يا  هدنرپ  دوخ  هنیس  رد 

دوبک سای  نوچ  تسیرگ ، یم  هدز  تریح 

تشاد رفولین  گنر  هب  يدنبوزاب 
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لیئارسا 85. ینب  ّیبَر  ِْرمَا  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  - 1
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راهب نیمهدجه 

ار ارهز  نک  لالم  زا  يرب  ّبر  ای 

ار ارهز  نک  لالجلاوذ  هنییآ 

لگ نیا  شرمع  راهب  نیمهدجه  رد 

ار ارهز  نک  لالح  یلع  تفگ : یم 

باوخ لایخ 

ارهز دراد  بالگ  زا  ُرپ  ناماد 

ارهز دراد  باوج  یب  شسرپ  دص 

تسا رادیب  یلع  مشچ  رحس ، تقو  ات 

ارهز دراد  باوخ  لایخ  هک  بشما 

نیرت مولظم 

تسا خیرات  هدید  ملظ  دهاش  ات 

تسا خیرات  هدیپس  قفش  گنرمه 

ارهز ملاع ، يوناب  نیرت  بوبحم 

تسا خیرات  هدیهش  نیرت  مولظم 
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توکس ربص و  لاس   25

یلع تشاد  نایرش  رد  ادخ  نوخ  ادخ  هب 

اروش

توکس لاس  جنپ  تسیب و 

ییاهنت

ینیشن هناخ 

توکس

یگنتلد

ضغب

تیمولظم

وگب هاچ  اب 

لحاس جوم و 

یهاچ نارتوبک 

...باتهم يا 

نآرق يروآدرگ 

ردقلا هلیل 
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ردق بش  نآ 

یلع تشاد  نایرش  رد  ادخ  نوخ  ادخ ، هب 

یلع تشاد  نایرج  یتسه  گَر  رد  نوخ  لثم 

نیشن كاخ  دشن  هک  يدرََون  كالفا  دوب 

یلع تشاد  نامز  ریس  زا  رتدنت  یتکرح 

دش یم  او  شسفن  زا  نیقی  قدص و  هچنغ 

یلع تشاد  ناج  هنییآ  رد  صالخا  رون 

« يریَغ يّرُغ   » هک رمع  کی  همزمز  رد  دوب 

یلع تشاد  ناهج  شیب  مک و  هب  یِک  انتعا 

دوب ناتسدیهت  نان  یب  هرفس  کمن 

یلع تشاد  ناگتخوسرگج  ياورپ  هک  سب 

دیزرل یم  شلد  هآ  کی  هلعش  زا  هچرگ 

یلع تشاد  نابز  ریشمش  هبطخ و  نیشتآ 

هاچ هب  تفگ  یم  هک  دوب  شیولگ  رد  ناوختسا 

یلع تشاد  ناهن  زوس  لد و  هودنا  هچره 

ردق بش  زا  دَمَدب  شدیما  حبص  رگم  ات 

یلع تشاد  ناضمر  هام  هب  سنا  تفلا و 

رای تعلط  شرظن  شیپ  هب  دوب  رگ  هولج 

یلع تشاد  ناجیه  روش و  هک  ردق  بش  نآ 

بش نآ  دباتشب  شبیبح  رادید  هب  ات 
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یلع تشاد  نارگن  یمشچ  هشوگ  رحس  ات 

مخ شیوربا  هب  درواین  ریشمش  مخز 

یلع تشاد  نابز  مخز  مغ  تشاد  رگا  مغ 

دوب نیسای  لگ  غاد  وا  هنیس  رد  تفر و 

یلع تشاد  ناوج  يارهز  مغ  لد  رد  تفر و 
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(1) اروش

داد ناج  ناناج ، هب  هک  تمحر  ربمغیپ 

داد نادیم  رگ  هنتف  موق  هب  ریدقت 

ادخ تاقالم  لّوا  هّلپ  رد 

داد نایاپ  ار  راک  هفیقس  ياروش 

توکس لاس  جنپ  تسیب و 

درک یم  يرود  فالتخا  هنتف و  زا 

درک یم  يرورض  ّقح  زا  رظن  فرص 

ياپ زا  دتفین  مالسا  هک  تساوخ  یم 

درک یم  يروبص  رگا  نرَق  مُراچ  کی 

ییاهنت

دندید ار  شا  يریلد  دُُحا  گنج  رد 

دندید ار  شا  يریما  ّقح  ههبج  رد 

راهب زییاپ و  جنپ  تسیب و  تّدم  رد 

دندید ار  شا  يریگ  هشوگ  ییاهنت و 

ینیشن هناخ 

تسا زیمآریبع  وا  نانخس  رطع 

تسا زیخ  تلادع  شسّدقم  ياوآ 

وا زا  مالسا  هتساخ  اپ  هب  هک  سک  نآ 

تسا زیگنا  لاؤس  شا  نتسشن  هناخ  رد 
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ص:58

َْتنُک ْنِاَـف  وه : ینْعَْملا و  اَذـه  یف  ٌْرعِـش  َُهل  َيوُر  َو  َِهبارَقلا ؟ َِهباـحَّصلِاب و  ُنوُکت  ـال  َِهباـحَّصلِاب و  ُهَفـالِْخلا  ُنوُـکَتَا  ُهاـبَجَعاو  َلاـق : َو  - 1
جهن ُبَْرقَا  ِّیبّنلاب َو  یلوَا  َكُْریَغَف  ْمُهَمیـصَخ  َتْجَجَح  یبْرُْقلاب  َْتنُک  ْنِا  َو  !؟ ُبَّیُغ َنوُریـشُْملا  اذـِهب َو  َْفیَکَف  ْمُهَروُما  َتْکَلَم  يروُّشلاب 

تمکح 181. مالسإلا ، ضیف  هغالبلا 
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(1) توکس

گرگت وچ  درابب  الب  وس  همه  زا  رگ 

گرب کی  دزیرن  نم  نیقی  لخن  زا 

نم مشوماخ  گرم ، میب  دنیوگ ز 

؟! گرم هشیدنا ز  بلاط و  یبا  دنزرف 

(2) یگنتلد

دوب شمشچ  رد  راس  همشچ  ییابیز 

دوب شمشچ  رد  راظتنا  یگنتلد و 

درک یم  يروبص  افو  یب  هفوک  رد 

دوب شمشچ  رد  راخ  هشیمه  هک  نآ  اب 

(3) ضُغب

دوب شریشمش  ماین  یب  هک  دنچ  ره 

دوب شریبکت  هرعن  نآ ، زا  رتاُّرب 

تسکشن اّما  تسکش  شلد  هک  ادرد 

دوب شریگولگ  ناوختسا  وچ  هک  یضُغب 

ّتیمولظم

رتالاو تلزنم  هب  ناگمه  زا  دوب 

رتالاب همه  زا  جورع ، جْرَا و  رد 

ناهج خیرات ، رتسب  رد  هک  سوسفا 

رتاهنت یلع  زا  دیدن ، مولظم 
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ص:59

جهن .ِهُِّما  ِيْدَِـثب  لْفِّطلا  َنِم  ِتوَملِْاب  ُسَنآ  ٍِبلاطیبَا  ُْنبّـال    ِ هّللا یتَّلا َو  اـیَتَّللا َو  َدـَْعب  تاـْهیَه  ِتوَْملا ! َنِم  َعِزَج  اولوُقَی  ْتُکْـسَا  ْنِا  َو  - 1
هبطخ 5. هغالبلا 

(. هّیقشقش هبطخ  هغالبلا ، جهن   ) یجَش ِْقلَْحلا  ِیف  يذَق َو  ِْنیَعلا  ِیف  ُتْرَبَصَف َو  - 2
.هّیقشقش هبطخ  هغالبلا ، جهن  یجَش  ِْقلَْحلا  ِیف  يذَق َو  ِْنیَعلا  ِیف  ُتْرَبَصَف َو  - 3
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وگب هاچ  اب 

یلع گنهابش ، غرم  سَفَن  مه  يا 

یلع گنت ، لد  درد  وگب  هاچ  اب 

ادخ حور  يا  داد ، لدع و  هتشک  يا 

یلع گنس ، لد  دش  بآ  وت  ربص  زا 

لحاس جوم و 

شیوخ لحاس  رب  هنیس  جوم  وچ  تفوک  یم 

شیوخ لفحم  رد  هلال  عمش  وچ  تخوس  یم 

الوم قفاوم ، نارای  ندوب  اب 

شیوخ لد  زار  هاچ  شوگ  هب  تفگ : یم 

یهاچ نارتوبک 

تسشن هآ  ملد  رب  بورغ و  گنت  دش 

تسشن هام  اب  هراتس  بش  نماد  رد 

تساخرب یهاچ  نارتوبک  نویش ز 

تسشن هاچ  لد  هب  یتقو  وت  دایرف 

...باتهم يا 

ار شیاج  دهد  یمن  ناشن  دیشروخ 

ار شیاپ  در  مه  هراتس  هدرک  مُگ 

باتهم يا  میا ، هن  رارسا  مرحَم  ام 

ار شیاهلد  زار  سرپب  هاچ  زا 
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نآرق يروآدرگ 

تسشن هزات  یمغ  شا  هنیس  هب  هظحل  ره 

تسشن هزادنا  نورب ز  شلد  هب  ترسح 

ریدغ ِمولظم  ِتّمه  اب  همه ، نیا  اب 

تسشن هزاریش  هب  هدنکارپ  نآرق 
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ردقلا هلیل 

! الوم يربص  هروطسا  هک  دنتفگ :

! الوم يربژه  ییادخ و  ریش  وت 

سوسفا یسانشان ، ردق ، بش  لثم 

! الوم يربا  تشپ  زاب  يدیشروخ و 
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لدع تموکح 

یلع ییافو  دیشروخ  وت  هک  يا 

مدرم تلفغ 

...اهزور نآ 

یلع داهتجا 

مالسا روحم 

لدع تموکح 

لاملا تیب 

ریبز هحلط و 

لیقع یلع و 

یلع داهج 

نیقرام نیطساق ، نیثکان ،

داد دادیب و 

يزیتس ملظ 

راهب جنپ 
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راشبآ همزمز 

یلع ییافو ، دیشروخ  وت  هک  يا 

یلع ییافص ، قدص و  هنیآ 

ّقح راونا  قرشم  وت  خُر  يا 

یلع ییاحض ، سمش  اجُد ، ردب 

قشع بارحم  وت  يوربا  مخ  يا 

یلع ییامن ، هلبق  يا و  هلبق 

ردپ نامیتی  رهب  زا  هدش  يا 

یلع ییاون ، گرب و  ار  هدزمغ 

راگدرورپ تمحر  هطساو 

یلع ییادخ ، قلخ و  هطبار 

درب یم  یک  وت  فطل  ددم  یب 

؟ یلع ییاج ، هب  هار  ام  هلان 

تسوت رهم  ام  لد  رادن  راد و 

یلع ییام ، هدید  ِینشور 

دنمدرد لد  نامرد  هب  تسین 

یلع ییاود ، وت  يالو  ریغ 

رحس میسن  لثم  بش  همه  بش 

یلع ییاشگ ، هدقع  ناج  لد و  زا 

وت میتسه و  وت  ناریح  همه  ام 
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یلع ییادخ ، ياشامت  وحم 

دوهش بیغ و  هدرپ  یب  دهاش 

یلع ییادهش ، راد  هنیآ 

ردق ياهبش  هدنشخرد  هام 

یلع ییالو ، ناشخرد  رهم 

میقم تّوبن  یحو و  قفا  رد 

یلع ییاهر ، قافآ  همه  زو 

ادخ بیبح  رادافو ، رای 

یلع ییادخ ، بوبحم  هدنب 

سدق یتوکلم و  ریس  قشاع 

یلع ییاوه ، بآ و  نآ  هنشت 

راشبآ همزمز  زا  رت  كاپ 

یلع ییاعد ، تاجانم و  مرگ 

دسر یم  نوچ  وت  هب  تداهش  ضیف 

یلع ییاضر ، میلست و  رس  رب 

دیشک یم  سفن  هک  رخآ  مَد  ات 

؟ یلع ییاجک ، تفگ : یم  همطاف 

باتفآ لگ  وچ  ار  قفش »  » رعش

یلع ییامنهار ، اج  همه  رد 
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مدرم تلفغ 

دوب مدرم  ییافو  یب  دهاش  بش 

دوب مُخ  ریدغ  زا  تلفغ  روخ  یلیس 

یلع تسد  رد  راک  مامز  داتفا 

دوب مُگ  رد  رس  ِفالک  نامز ، هک  يزور 

اهزور نآ 

دمآ شغاب  هب  نابغاب  هک  دنتفگ 

دمآ شغاد  هلال و  ِسردایرف 

راک زا  مدرم  راک  تشذگ  هک  يزور 

دمآ شغارس  هب  تفالخ  زور  نآ 

(1) یلع داهتجا 

درک مهاوخ  دوخ  دارم  زا  يوریپ  نم 

درک مهاوخ  دوخ  داد  لدع و  هب  ریسفت 

« ربمغیپ ّتنس  باتک و   » رون رد 

درک مهاوخ  دوخ  داهتجا  هب  هیکت  نم 

(2) مالسا روحم 

دیدرگ یم  شرس  درِگ  ناجیه  اب  ناج 

دیدرگ یم  شرب  رود و  لد  هناورپ 

یلع ِيرادمامز  ِمک  ِرمع  رد 

دیدرگ یم  شروحم  درِگ  هب  مالسا ،
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ص:66

هبطخ 92. هغالبلا  جهن  ِبتاَْعلا  ِْبتَع  ِِلئاْقلا َو  ِلوَق  یِلا  ِغُْصا  َْمل  ْمُِکب َو  ُْتبِکَر  ْمُُکْتبَجَا  ْنِا  ّینَا  اوُمَلْعاَو  - 1
هبطخ 3. هغالبلا  جهن  یحَّرلا  َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اْهنِم  یّلَحَم  َّنَا  - 2
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لدع تموکح 

دورد تفگ  ناهج  یلع  تلدعم  رب 

دورف دروآرس  فاصنا  شرضحم  رد 

ناشن میرادن  یتموکح  چیه  رد 

دومیپ ناسحا  لدع و  هب  یلع  هک  یهار 

لاملا تیب 

لامج تفای  یلع  زا  لیمج ، فاصوا 

لامک ّدح  ات  دیسر  وا  زا  فاصنا 

سک هب  دیشخبن  شتموکح  لوط  رد 

لاملا تیب  زا  باسح  یب  مهرد  کی 

ریبز هحلط و 

درکن شوپرهُگ  ار  كاخ  نماد  ات 

درکن شومارف  قح  دای  هظحل ز  کی 

لاملا تیب  زا  نشور  غارچ  رون  رد 

درکن شوگ  ار  درم  ود  نآ  هناسفا 

(1) لیقع یلع و 

لیلخ تسا  لیلخ  یلع  ینکش  ُتب  رد 

لیلد تسا  لیلد  مسق  ادخ  هب  ار  قح 

دیدرت یب  یلع ، تلادع  نازیم 

لیقع تسا  لیقع  شردارب  تسد  رد 
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هبطخ 224. هغالبلا  جهن  اهَِملَأ  ْنِم  ٍفَنَد  يِذ  َجیجَض  َّجَضَف  اِهب ، َِربَتْعَِیل  ِهِمْسِج  ْنِم  اُهْتیَنْدَأ  ُّمث  ًهَدیدَح  َُهل  ُْتیَمْحَاَف  - ... 1
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(1) یلع داهج 

ار وا  مئاق  لدع  هار  هب  دندید 

ار وا  مئاد  صولخ  هریاد  رد 

تسا هّللا  لیبس  یف  داهج  درم  وا 

ار وا  ِمئال » َهَمَول   » درَبَن هر  زا 

نیطساق (2) نیقرام ، نیثکان ،

دنتسب نامیپ  هک  نیمه  نم  اب  مدرم 

دنتسدمه نیثکان »  » هورگ هک  مدید 

دندروآ هانپ  نیقرام »  » هب هقرف  کی 

دنتسویپ نیطساق »  » هورگ هب  یعمج 

داد دادیب و 

دنا هدمآ  گنر  ایر و  اب  هک  موق  نیا 

!؟ دنا هدمآ  گنج  رس  رب  ارچ  حلص  اب 

نارگدادیب بات  هنوگچ  دنرآ 

!؟ دنا هدمآ  گنت  هب  هک  نانآ  نم  لدع  زا 

يزیتس ملظ 

يدنکفا متس  ناکرا  رب  هزرل  ات 

يدنچ تلادع  هب  ناماس  رس و  يداد 

تسین ربیخ  ِرَد  ندنک  هب  وت  رخف 

يدنَک رب  اجز  ار  ملظ  هزاورد 
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راهب جنپ 

؟ درک سح  ار  یلَج  رون  اجک  قافآ 

؟ درک سح  ار  یلَزَا  حبص  شمارآ 

رذگ دوز  تصرف  راهب  جنپ  زج 

؟ درک سح  ار  یلع  تلادع  معط  یک 

ص:68

هدئام 54. ٍِمئال  َهَمَْول  َنُوفاخَیال  هّللا َو  ِلیبَس  یف  َنوُدِهاُجی  - ... 1
هبطخ 3. هغالبلا  جهن  َنُورَخآ  َطَسَق  يرُْخا َو  ْتَقَرَم  ٌهَفئاط َو  ْتَثَکَن  ِْرمَالِاب  ُتْضَهَن  اّمَلَف  - 2
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نیقرام نیطساق ،  نیثکان ،

یلع دراد  رفس  قوش  نوخ  بارحم  زا  زاب 

تیمکح

لمج باحصا 

صالخا یهاگآ و 

هناگیب نایانشآ 

جراوخ

نامثع نهاریپ 

هنتف مشچ 

لطاب قح و 

رتشا کلام 

نآرق رب  هزین 

رسای راّمع 

هاچ هار و 

دایز نب  لیمک 

گنرین مچرپ 

لیمک ياعد 

صاع ورمع 

ادخ مشچ  يا 
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تداهش ماج 

یلع دراد  رفس  قوش  نوخ ، بارحم  زا  زاب 

یلع دراد  رحس  ات  بش  ادخ  اب  شوخ  یتولخ 

نامسآ اّما  تمحر  يامه  نآ  تسا  دوجس  رد 

یلع درادرب  هدجس  نیا  زا  رس  نوچ  دیرگب  نوخ 

گرم هب  اریز  دنز  یم  تداهش  ماج  رب  هسوب 

یلع دراد  رتشیب  ردام  ناتسپ  زا  سنُا 

دنا هدروآ  ریش  هساک  دص  برع  نایاونیب 

یلع درادرب  هعرج  کی  تمحرم  تسد  هب  ات 

تسا هبعکلا  ِّبَر  ُتُْزف و  وا  ياوجن  ادخ  اب 

یلع دراد  رحس  ات  تصرف  هک  يردق  بش  رد 

ار هتسخ  ناقشاع  دزاون  یم  یهاگن  اب 

یلع دراد  رظن  بشما  لد  لها  نیمادک  اب 

اه هناورپ  نوچ  تسا و  نامیتی  ياهبش  عمش 

یلع دراد  رَپ  لاب و  ات  دنک  یم  يزاب  قشع 

دناشن متام  رد  رمع  کی  ار  هفوک  ياهلخن 

یلع دراد  رگج  رب  هنیدم  زک  ییاهغاد 

تسا هتخوس  ینایشآ  تارطاخ  باتزاب 

یلع دراد  رد  راوید و  رب  هک  یمشچ  هشوگ 

شا هلاس  هدجه  بوبحم  ندید  ياوه  رد 
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یلع دراد  رَت  ِمشچ  يراظتنا  مشچ  همه  اب 

قارف زا  دزوسن  نوچ  وا  هنیس  راز  هلال 

؟ یلع دراد  ربخ  ارهز  لد  غاد  زا  یتقو 

«! قفش ، » دزیخ اپب  يدهم  ات  تسا  هار  رب  هدید 

یلع دراد  رفظ  مشچ  دوخ  ياهیروبص  زک 

ص:71
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لمج باحصا 

دنهدن تبیصن  رگا  یلع  رهم  زا 

دنهدن تبیس  رطع  تشهب  غاب  زا 

لمج باحصا  رتچ  ریز  هک  راهنز !

دنهدن تبیرف  يرماس  هلاسوگ و 

هناگیب نایانشآ 

الوم زا  لّدتسم  ثیدح  میتفگ :

الوم زا  لمج ، گنج  هثداح  زا 

سوسفا ییانشآ ، نایعّدم  ام 

الوم زا  لمع ، رد  میدش  هناگیب 

! نامثع نهاریپ 

دندرک ناوارف  متس  یلع ، ّقح  رد 

دندرک نآ  اوران ، دوب  هک  هویش  ره 

اج کی  ار  هنیک  ِمامت  هاگ ، نآ 

دندرک نامثع  نهاریپ  هب  لیدبت 

(1) لطاب قح و 

ناِشلِگ تنایخ  اب  هتشرس  هک  نانآ 

ناشلد رگید  ياج  دنا و  نم  کیدزن 

تسادیپ دنرب و  یم  هزین  ِرس  نآرق 

ناشلطاب هدارا  قح ، هتفگ  زا 
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هبطخ 40. هغالبلا  جهن  ٌلِطَاب  اِهب  ُداُری  ٍّقَح  ُهَِملَک  - 1
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(1) نآرق رب  هزین 

تسا نآرق  رد  قشع  ثیدح  دنچره 

تسا نآرق  رتزیزع  ناهج  ناج و  زا 

رفک هزین  ِرَس  رب  تسین  نآرق  نیا ،

تسا نآرق  رب  هزین  دیوش ، رایشه 

(2) هاچ هار و 

تسامش هاگآ  لد  رد  یلع  رهم  ات 

تسامش هارمه  تسود  تسد  هک  تسادیپ 

دیروخم ناشورف  نید  بیرف  راهنز !

تسامش هاچ  نامه  هزینِرس ، ِنآرق 

گنرین مچرپ 

تسا گنج  تقیقح  رد  گنج  هک  دنچ  ره 

تسا گنت  نادرم  ریش  يارب  هصرع  نیا 

دنگنج یم  نید  رفک و  مامت  هک  اج  نآ 

تسا گنرین  مچرپ  هزین ، ِرَس  نآرق ،

صاع ورمع 

دندید ار  شندرک  هزین  ِرس  نآرق 

دندید ار  شندرگ  ضبن  ندیزرل 

یلع غیت  ِمد  زا  زیرگ ، ماگنه 

دندید ار  شندب  نایرع  هدز  تریح 

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 190ناهفصا   هحفص 109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13926/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13926/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:73

لطاب قح و  .ر ك  - 1
هبطخ 122. هغالبلا  جهن  ًهَعیدَخ ؟ ًارْکَم َو  َو  ًهَلیغ ، ًهَلیح َو  َفِحاَصَْملا  ُمِهِْعفَر  َْدنِع  اُولوُقَت  َْملَا  - 2
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(1) ّتیمکح

تسا تام  اهدرِخ  یلع  تفرعم  رد 

تسا تاعاط  لضفا  شیالو  لیصحت 

؟ تسیچ یسوموبا  ّتیمکح  حرش 

تسا هاروَتلا » َلِّمُح   » حیرص لیثمت 

صالخا یهاگآ و 

تسین ینامیشپ  قح  قیرط  یط  رد 

تسین یناشیرپ  تفرعم  ههبج  رد 

: تفگ دیاب  یم  زیتس  یلع  ِدهز  اب 

تسین یناشیپ  هب  صالخا  یهاگآ و 

(2) جراوخ

تاولص شناور  رب  هک  یلع : دومرف 

! تاهیه جراوخ ، شزغل  تاهیه ز 

دنسرب تداهش  هب  ام ، زا  رفن  هَد  هَن ،

تاجن دنبای  هورگ  نیا  زا  نت  هَد  هَن ،

(3) هنتف مشچ 

نم مدنکارپ  مسق  ادخ  هب  ار  قح 

نم مدنکآ  قشع  دیما و  ار ز  لد 

يراج ددرگن  همشچ  نیا  متساوخ  یم 

نم مدنک  ار  هنتف  مشچ  هک  زور  نآ 
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هعمج 5. ًارافْسَا  ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک  اهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َهاروَّتلا  اُولِّمُح  َنیّذلا  ُلَثَم  - 1
هبطخ 59. هغالبلا  جهن  ٌهَرَشَع  ْمُْکنِم  ُِکلْهَیال  ٌهَرَشع َو  ْمُْهنِم  ُِتْلُفی  َال    ِ هّللاَو - 2

هبطخ 92. هغالبلا  جهن  يْریَغ  ٌدَحَا  اْهیَلَع  يِرَتْجَِیل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِهَْنتِْفلَا ، َْنیَع  ُتْأَقَف  انأ  - 3
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رتشا کلام 

درم يا  تسا  گرتس  تسا و  دنلب  وت  ردق 

درم يا  تسا  گرگ  وت  نمشد  فسوی و  وت 

ياج زا  زیخ  یلع  ِرتشا » کلام   » يا

درم يا  تسا  گرزب  یتبیصم  وت  غاد 

رسای راّمع 

دوب رسای  هلیبق  زا  هک  راّمع » »

دوب رصاق  نایب  شلیاضف  حرش  رد 

دز مد  الوم  قشع  ز  سفن ، تشاد  ات 

دوب رصان  اج  همه  ار  یلع  دوب ، ات 

دایز نب  لیمُک 

تفرگ وت  زا  لیم  يور  یلب ز  ماج  لد 

تفرگ وت  زا  لیهس  هراتس  ریثأت ،

باتملاع دش  وت  دعب  اعد  حور  يا 

تفرگ وت  زا  لیمک  هک  ییاعد  راونا 

(1) لیمُک ياعد 

نیما كاپ و  نیما  دّمحم  لثم  يا 

نیمز اه و  نامسآ  رد  ّقح  هولج  يو 

لیمک وچ  مناوخب  ار  وت  یبش  راذگب 

« ْنیقاتْشُملا ِیف  َِکبُرق  یِلا  َقاتْشَا  »
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.لیمک ياعد  زا  یشخب  نیقاتْشُملا  ِیف  َِکبُرق  یِلا  َقاتْشَا  - 1
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(1) ادخ مشچ  يا 

الوم ای  مَقِّنلا » ُِعفاد   » وت مان  يا 

الوم ای  ْمَعّنلا » ُِغباس   » وت دای  يو 

تفرگ هک  یمشچ ، هشوگ  ادخ ، مشچ  يا 

الوم ای  مغ  ِرابغ  لد ، هنییآ 

ص:76

.لیمک ياعد  زا  یشخب  مَلُّظلا  ِیف  َنیشِحوَتْسُْملا  َرُون  ای  مَقِّنلا  َِعفاد  ای  مَعِّنلا  َِغباس  ای  - 1
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تداهش هنییآ 

دنتسب ار  شرفس  راب  هک  خرس  لگ  نآ 

تمحر يامه 

دوعوم بش 

ردق بش 

؟ ریش ای  کمن 

بارحم دیهش 

جورع

يدوبهب قوش 

اهیباغرم زاورپ 

ریش هساک 

رد هقلح 

راطفا

تداهش دهش 

یلع غاد 

يراگتسر

باتفآ هقردب 

یلع عادو 

بورغ عولط و 

نینوخ بارحم 
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یلع رب  مالس 

تمایق حبص 

فجن ناویا 
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ردق بش 

دنتسب ار  شرفس  راب  هک  خرس  لگ  نآ 

دنتسب ار  شرذگهر  نمچ  ناغرم  کشا 

زار هگاشامت  هب  ار  ام  مغ  يانشآ 

دنتسب ار  شرد  هناگیب  هب  دنداد و  راب 

تسویپ ّتیدبا  اب  دش و  زاورپ  مرگ 

دنتسب ار  شرپ  هک  رجاهم  يوتسرپ  نآ 

نیا زا  شیپ  رگا  تشاد  یشوخ  زور  نامسآ 

دنتسب ار  شرحس  ياه  هرجنپ  نارتخا 

دوبن باوخ  زا  ربخ  ار  یلع  رادیب  مشچ 

دنتسب ار  شرگج  نوخ  همشچ  اهکلپ 

دندرک او  لد  هدقع  مرح  نانینزان 

دنتسب ار  شرس  مخز  اعد  تسد  اب  هک  ات 

دوب ارهز  مغ  قرغ  وا  تولخ  رحس  ات 

دنتسب ار  شرت  نامشچ  هک  ردق  بش  نآ 

داب شهار  هقردب  قفش »  » کشا منبش 

دنتسب ار  شرفس  راب  هک  خرس  لگ  نآ 

دندرک مهارف  غاب  زا  لگ  هتسد  ناتسود 

دندرک مهارف  غاد  زا  يا  هلجح  اه ، هلال 
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دوعوم بش 

تسا دوعوم  بش  نامه  ادخ ، هب  بشما 

تسا دوبعم  نم و  رادید  بش  ینعی 

تسا رید  وش  رگ  هولج  هدیپس  حبص و  يا 

تسا دوز  ات  نم  يوس  هب  ایب  گرم  يا 

ریش ای  کمن 

ریشب گناب  نک  شوگ  هدید  ود  رون  يا 

؟ ریشمش وک  متداعس  رظتنم  نم 

؟ يدید یک  شروخنان  ود  نم  هرفس  رد 

ریش زا  ای  کمن ، زا  شوپب  مشچ  ای 

جورع

دش بلاغ  لد  هب  مغ  ردق  بش  نآ  رد 

دش بلاق  زا  یحور  جورع ، قاتشم 

دوب مزمز  همشچ  کشا ، لگ  زا  مشچ 

دش بلاط  یبا  بعِش  زا  يا  هبعش  لد 

اهیباغرم زاورپ 

دز یم  رس  نامسآ  هب  یلع  هک  بش  نآ 

دز یم  رتوبک  لد  نوچ  همه  ضبن 

دیلان یم  قح  غرم  هتسکش ، ِلاب  اب 

دز یم  رَپ  وا  درگ  قشع  ِیباغرم 
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رد هقلح 

ار شدنبلد  ِغاد  هلال  هب  دنداد 

ار شدنخبل  گنر  هچنغ  هب  دنداد 

شریگنماد هچ  رگا  رد  هقلح  دش 

ار شدنبرمک  تسب  یلع  تاهیه !
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تداهش دهش 

تسا هدولآ  رهش  ياضف  متس  ِدود  زا 

تسا هدولآ  رهق  هب  یتشآ  همشچرس 

دشون تداهش  دهش  ادخ  ریش  ات 

تسا هدولآ  رهز  هب  نیقفانم  ریشمش 

(1) يراگتسر

تسا نیا  يراوتسا  مزع و  هک  تساخرب ،

تسا نیا  يرابدرب  ربص و  هک  تسشنب ،

تسا هبعَْکلا » ِّبَر  ُتُْزف َو   » وا بل  رکذ 

تسا نیا  يراگتسر  دوجس ، لاح  رد 

یلع عادو 

یلع درک  نارگد  عادو  هک  بش  نآ 

یلع درک  نارگن  لد  ار  همه  ملاع 

یتقو نوخ  زا  ُرپ  اهمشچ  همشچ  دش 

یلع درک  نارَوَف  شکاپ  رس  زا  نوخ 

نینوخ بارحم 

دوب نیگنهآ  شلد  نابرض  بش  نآ 

دوب نیگنس  شا  هنیس  قارف  درد  زا 

دیرپ باتهم  خُر  زا  گنر  هک  هاگ  نآ 

دوب نیگنر  شا  ههبج  نوخ  بارحم ز 
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.مالسلا هیلع  یلع  ماما  هبعَْکلا  ِّبَر  ُتُْزف َو  - 1
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(1) تمایق حبص 

درک یم  شنیقی  زا  يراد  هنیآ  هام 

درک یم  شنیرخآ  زامن  بیقعت 

ریثأت تمایق  حبص  نآ  رد  ریشمش 

درک یم  شنیبج  نوخ  زا  شطع  عفر 

تمحر يامه 

سب ار  ملاع  ود  وت  هاگن  مین  يا 

سَفَن مین  يوریپ  هدرکن  سْفَن  زو 

تمحر يامه  يا  لاب  رپ و  اشگب 

سفق دودحم  مجح  اجک و  وت  حور 

(2) ردق بش 

یلع درک  رحس  ار  ردق  بش  بش ، نآ 

یلع درک  رس  كرت  لاصو  قوش  اب 

« هبعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو   » همزمز اب 

یلع درک  رفس  كالفا  هب  كاخ  زا 

بارحم دیهش 

تسا یلع  بآ  یلع ، هنییآ  ْنم  مشچ  رد 

تسا یلع  باتناهج  رهم  یلع ، ْباتهم 

تشون هداّجس  رانک  وا ، رس  نوخ 

« تسا یلع  ْبارحم  ِدیهش  نیرت  مولظم  »
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رایرهش داتسا  ریگنماد » وزا  دش  رد  هقلح  ریثأت  تمایق  حبص  مد  نآ  - » 1
.مالسلا هیلع  یلع  ماما  ِهبعَْکلا  ِّبَر  ُتُْزف َو  - 2
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يدوبهب قوش 

دندروآ ریز  هب  ار  هام  وت  مرش  زا 

دندروآ ریزگان  روضح ، هب  ار  مغ 

وت يدوبهب  قوش  هب  ادخ  ریش  يا 

دندروآ ریش  هفوک ، میتی  لافطا 

ریش هساک 

نداد لئاس  باوج  هر  مسر و  وک 

؟ نداد لد  اون ، یب  میتی و  هب  ینعی 

الوم زا  ریغ  هب  تسین  يدَحَا  راک 

نداد لتاق  هب  دوخ  ریش  هساک  زا 

راطفا

داد یم  لحاس  هب  رهگ  دوب و  ایرد 

داد یم  لئاس  هب  شیوخ  يرتشگنا 

راطفا درک  یم  کشخ  نان  هسیک  زا 

داد یم  لتاق  هب  دوخ  ریش  هساک  زا 

یلع غاد 

؟ ردق بش  نیا  رد  تسیچ  روش  نویش و  نیا 

؟ ردق بش  نیا  رد  تسیک  ناذا  گنابلگ 

یلع غاد  زا  تخیر ، کشا  یپ  زا  کشا 

ردق بش  نیا  رد  تسیرگ ، لگ  مغ  رد  لگ 
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باتفآ هقردب 

؟ دندروآ بات  هنوگچ  یلع  رجه  رد 

؟ دندروآ باتفآ  بورغ  ماغیپ 

توکلم زا  ناگتشرف  شا  هقردب  رد 

دندروآ بالگ  نآرق و  هنییآ و 
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بورغ عولط و 

دوجو هب  دمآ  مدع  زا  شیپ  هک  دنتفگ :

دوهش بیغ و  دنسم  نیشنردص  نآ 

قشع هبعک  زا  درک  عولط  زور  کی 

دوجس لاح  رد  درک  بورغ  زور  کی 

(1) یلع رب  مالس 

شزیمآرهم هاگن  کی  نم و  مشچ 

شزیخ تمارک  نماد  نم و  تسد 

دورد تفگ : قح  هک  ناّدحوم ، يالوم 

شزیخاتسر نتفر و  ندمآ و  رب 

فجن ناویا 

دراد ییاج  هب  هَر  تسکش  هک  لد  ره 

دراد ییامن  هلبق  یلد  لها  ره 

یلو هبعک ، ام  هلبق  دوب  هک  نآ  اب 

« دراد ییافص  بجع  فجن  ناویا  »
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لیاضف ناشکهک  رد 

دوب هدمآ  دورف  ریشمش  وت  قرف  رب  شود 

ًایلع دان 

قیفوت

لّسوت

لیاضف ناراب 

...بش هب  هک  یسانشان 

دیدحلا یبا  نبا  فارتعا 

رتشگنا تشگنا و 

یلع مان  ششخرد 

تس یلع  اب  قح 

ماج سونایقا و 

امن هلبق 

بارتوبا

روط یسوم و 

یشخب ضیف 

مرگنب وس  ره  هب 

سشملا ّدر 

شاب نآ  تعلط  هدنب 

يدبا گرزب 
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سدق ریاط 

الوم قشع 

ریثک ریخ 

! نافوت کشا و 

حون هثاغتسا 

ایرد جوم و 

تلیضف شطع 
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قفش رجف و 

دوب هدمآ  دورف  ریشمش  وت  قرف  رب  شود 

دوب هدمآ  دوجو  لصا  هنیآ  رب  گنس 

دش اغوغ  کلم  شوج  زا  وت  عیدوت  بش 

دوب هدمآ  دورف  حور  هدش و  لزان  یحو 

توکلم ماب  وت ز  روضح  ياّنمت  هب 

دوب هدمآ  دورس  هب  مالس و  هب  یسدق  کیپ 

دش نیگنر  قفش  وت  نوخ  یخرس  زا  بش  نآ 

دوب هدمآ  دوبک  يور  اب  هدز  تریح  رجف 

یتفگ یم  ناهج  دوردب  يدوب و  ام  ناج 

دوب هدمآ  دوجس  هب  دجسم  هک  ردق  بش  نآ 

هار همه  نیا  لجا  کیپ  یمرک  دیما  هب 

دوب هدمآ  دوج  هناخ  رد  هب  ییادگ  هب 

تَسَفَن اب  ناهج  ود  تایح  هدروخ  هرگ  يا 

دوب هدمآ  دوز  هچ  وت  غارس  هب  بش  نآ  گرم ،

نیما لیربج  هک  تسا  هاوگ  هفوک  دجسم 

دوب هدمآ  دوجس  هب  تلالج  ناویا  شیپ 

زاب همطاف  یب  هناخ  رد  هک  دوب  نیا  تمغ 

دوب هدمآ  دوجو  هب  بش  نآ  يا  هزات  رشحم 

« هّللا هّللا   » وت ياهبل  لگ  زا  دینش  یم 
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دوب هدمآ  دوهش  مزب  زا  هک  بیغ  دهاش 

تَفََجن ّتبحم ، قشع و  مرح  داُمن  يا 

دوب هدمآ  دومن  هب  اج  نآ  قفش »  » رعش وت  زا 
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قیفوت

تسین سک  رد  یلع  فیصوت  ییارای 

تسین سک  رترب  هبتر  هب  وا  زا  هک  اریز 

تساوخ دیاب  ادخ  زا  شیانث  قیفوت 

تسین سک  ره  اب  هک  تسا  یقیفر  قیفوت 

لیاضف ناراب 

دراب یم  وس  همه  زا  تمظع  دجم و 

دراب یم  وا  نیبج  زا  ّقح  راونا 

تمحر نوچ  یلع ، لیاضف  ناراب 

دراب یم  ورف  نامسآ  زا  هتسویپ 

دیدحلا یبا  نبا  فارتعا 

دیشوج یم  یلع  لیاضف  يایرد 

دیشون یم  وا  رثوک  زا  بل  هنشت  ره 

تسود ار ، شلامک  لیاضف و  هک  نآ  اب 

دیشوپ نمشد  درکن و ، نایب  سرت  زا 

یلع مان  ششخرد 

یلع ماج  هنشت  تسام  لد  مدره 

یلع ماغیپ  شوگ ، هب  دسر  هظحل  ره 

تسا زورید  زا  رت  هدنشخرد  زور  ره 

یلع مان  رشب ، خیرات  كرات  رب 
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ماج سونایقا و 

یلع تسا  فرگش  یتمصع  هروطسا 

یلع تسا  فرح  ُتفگ و  ِناوت  نوریب ز 

تسد هب  ماج  هدز و  تریح  هنشت و  ام 

یلع تسا  فرژ  قیمع و  یسونایقا ،

ص:88

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 190ناهفصا   هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) بارتوبا

دوب یکاخ  يا  هراتس  یلع  دنچ  ره 

دوب یکالفا  تایّلجت  رترب ز 

فرش نامیا و  لدع و  باتک  لصف  رس 

دوب یکاپ  تمصع و  قشع و  همشچرس 

یشخب ضیف 

ار ناراّیع  لد  تقیقح  هب  يدُرب 

ار نارای  وت ، يالو  مه  هب  تسویپ 

ضیف بناج  ره  هب  دنکارپ  وت  رهم 

ار ناراب  رپ  ياهربا  هک  داب  نوچ 

سمشلا ُّدَر 

تسا رمث  یب  وزرآ  لخن  وت  قشع  یب 

تسا رمتسُم  وت  فطل  مادم و  وت  ضیف 

سمشلاّدر دش  وت  نامشچ  شدرگ  زا 

تسا رمقلا  ّقش  هچ  رگا  یبن  زاجعا 

يدبا گرزب 

وت یهودنا  قرغ  میتی ، کشا  زا 

وت یهوک  نوچ  گرتس  متس ، شیپ  رد 

يدبَا گرزب و  ربمایپ ، صخش  نوچ 

وت یهوکشب  دنلب و  ادخ  مان  نوچ 
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یلوم قشع 

تسا رهق  رگمتس ، نانیشن  خاک  اب 

تسا رهش  ياه  هغاز  ماش  رگنشور 

شاب رثوک  یقاس  ماج  هنشت  بل 

تسا رهز  الوم ، قشع  نودب  يابهص 

! نافوت کشا و 

وت ِییابیز  وحم  هدیپس ، مشچ  يا 

وت ِییابیرف  زا  تریح  هب  باتهم 

دیتلغ یم  شخر  رب  میتی  کشا  نوچ 

وت ییایرد  لد  رد  دش ، یم  نافوت 

ایرد جوم و 

تشاد ندیشوج  قوش  جوم ، یپ  زا  جوم 

تشاد ندیشورخ  ِرس  ایرد ، ایرد 

رثوک لالز  همشچ  یقاس  يا 

تشاد ندیشون  ندیشوین و  وت  قشع 

...ًایلع دان 

تفگ دیاب  یلج  رکذ  نالد ، هتسخ  يا 

تفگ دیاب  یلَْجنَیَس  رحس  غرم  اب 

درک دیاب  ادخادخ  رگج  زوس  زا 

تفگ دیاب  یلع  یلع  لد  هدرپ  زو 
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لسوت

یلع ناماد  هب  یُلپ  نزب  هآ  يا 

یلع ناماد  هب  یلگ  نزب  کشا  يا 

دنبب شرع  ات  يآرب و  لد  هلان ز  يا 

یلع ناماد  هب  یلّسوت  ریجنز 
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بش هب  هک  یسانشان 

درب یم  ششورف  لگ  نسُح  همه  زا  لد 

درب یم  ششون  بل  لعل  هب  کشر  لگ 

بش ره  نادنمتسم  رهب  همه ، نیا  اب 

درب یم  ششود  هب  نان  اذغ و  امرخ و 

(1) رتشگنا تشگنا و 

شیوخ رب  رد  ار  میتی  ّرُد  دناوخ  یم 

شیوخ رَپ  ریز  هانپ  وا  هب  داد  یم 

شفک هب  هلصو  افو  تشگنارس  هب  دز  یم 

شیوخ رتشگنا  دنمتسم  هب  داد  یم 

(2) تسا یلع  اب  قح 

قرو دروخ  یم  ماش  حبص و  رتفد  نوچ 

قفش ناماد  يور  هتشون  دندید 

لزا زور  زا  بلط  تقیقح  موق  يا 

ّْقَح َعَم  ٌیلَع  یلَع ، َعَم  ُّقَْحلَا 

(3) امن هلبق 

یلع تسیک ؟ امن  هلبق  مرح  ْریِد و  رد 

یلع تسیک ؟ ادتقم  دارم و  الوم و 

تسا هّللا  مسب  دمح  دمح و  همه  نآرق 

یلع تسیک ؟ اب  هطقن  ّهلا  مسب  رد 
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هدئام 55. نوُعِکار  ْمُه  َهاکّزلا َو  َنُوتُؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیّذلا  اونَمآ  َنیّذلا  ُهلوُسَر َو  َو    ُ هّللا ُمُکُّیلَو  امَّنِا  - 1
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راد  ام  ُْثیَح  ُروُدَی  ِّقَحلا  َعَم  ٌیلَع  ّیلَع َو  َعَم  ُّقَْحلَا  - 2

 . مالسلا هیلع  یلع  ماما  هّللا  ِمِْسب  ِءاب  َتْحَت  ُهَطُْقن  انَا  َو  - 3
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(1) روط یسوم و 

یسب درک  ددم  ار  لیلخ  هن  اهنت 

یسفن ره  رد  حیسم  سَفَن  مه  دش 

دید نوچ  یسوم  هک  دوب ، یلع  رون  نیا 

« ٍسَبَق ٍباهَِشب  ٍتآ  ََکل   » اتفگ

(2) ...مرگنب وس  ره  هب 

یلع تسود  نالد  هتوس  همه  اب  دش 

یلع تسوا  یقاس  هک  یسک  تسمرس 

« یهّللا ُهْجَو  َّمَثَف   » بلط رد  رگ 

یلع تسا  « اُّولُوت امَْنیَا   » هنییآ

(3) ...شاب نآ  تعلط  هدنب 

یناسحا رهظم  هک  مرک  حور  يا 

ینآ ظفاح »  » هدرک هراشا  هک  ینآ » »

تنییآ يرورپ  هّرذ  يدیشروخ و 

« یناْسنِالا یَلَع  یتَا  ْلَه   » هنییآ

(4) سدق ریاط 

وت زا  ریغ  نانمؤم  ریما  تسین  سک 

وت زا  رید  هعموص و  مرح و  دش  ُرپ 

یبن نامیلس  یسدق و  ریاط  دوخ 

وت زا  ریِّطلا » ُقِْطنَم   » ملع هتخومآ 
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ص:92

لمن 7. ٍسَبَق  ٍباهِِشب  مُکیتا  ْوَا  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکیتآَس  ًاران  ُتْسَنآ  ّینِا  - ... 1
نارمع 115. لآ  هّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَاَف  - 2

َنِم ٌنیح  ِناْسنِْالا  یَلَع  یتأ  ْلَه  يزاریـش  ظـفاح  دراد » ینآ  هک  شاـب  نآ  تعلط  هدـنب  دراد  یناـیم  ییوم و  هک  تسین  نآ  دـهاش  - » 3
رهد 1. .رْهَّدلا 

لمن 16. ریَّطلا  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساّنلا  اَهُّیأ  ای  َلاق  َو  - 4

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
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(1) ریثک ریخ 

ریثک ریخ  يا  يدرپس  هر  وت  هک  اجره 

ریسم شرفلگ  لیئربج  رپهش  دش 

« ْمُکُمِعُْطن امَّنِا   » راد هنیآ  يا 

« ریسا  » تسا و میتی »  » و نیکسم »  » وت نامهم 

(2) حون هثاغتسا 

وت یحّوبُس  رکذ  هب  رحس  حبص و  ره 

وت یحون  هثاغتسا  رگیرای 

: تفگ یم  دمآ  متِک  هک ز  مدآ 

وت یحُور » ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن   » قادصم

تلیضف شطع 

تسا رَپ  ریز  ار  وت  قافآ  يدیشروخ و 

تسا رو  هلعش  تتّبحم  زا  لد  نوناک 

ار اهتلیضف  ِكانشطع  ِناسنا 

تسا رت  هنشت  مه  ریوک  زا  هک  بایرد 

ص:93

ناسنا 9. ًاروُکُشال  ًءازَج َو  ْمُْکنِم  ُدیُرن  هّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِا  - 1
رجحلا 29. یحوُر  ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  - 2
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هنادواج مالک  زا  يوترپ 

یلع يادخ  هدنب  نیهب  يا 

دیشروخ همانراک 

نخس کی 

هغالبلا جهن 

ینولس

تحاصف

خوک خاک و 

یضر فیرش  دیس  لوق 

ماقم هاج و 

راصق تاملک 

! راهنز

ماما همان 

يرابکبس

نید تریغ 

سوه وزرآ ،

شزومآ شزرا 

یلع دهز 

توکس

نیقی
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نامسآ نیمز و  رارسا 

لطاب قح و  نازیم 
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یلع لامج  لالج و 

یلع يادخ ، هدنب  نیهب  يا 

یلع يار ، ملع و  ِدنوادخ  يو 

دیحوت مچرپ  وت  تسد  هب  يا 

یلع ياپ ، هب  نید  وت  یعس  يو ز 

دوجو رهپس  رد  وت  لامج  يا 

یلع يازفناج ، ِرهم  نابرهم 

یلزا هولج  وت  لالج  يا 

یلع يامن ، يدزیا  هنیآ 

یحو رتفد  ادخ و  باتک  يا 

یلع يارس ، نخس  تحیدم  هب 

وت تلادع  هزاوآ  هک  يا 

یلع يارگدبا ، دش  لزا  زا 

الوم نیشنلد ، وت  مالک  يا 

یلع يابرلد ، وت ، هاگن  يو 

تسوت تیالو  رهوج  ادخ  هب 

یلع يامزآرهوگ ، کَحَم 

نالد هتسکش  یتشک  رد  هک  يا 

یلع يادخان ، وت  فطل  تسه 

قافآ رس  رب  دنکفا  هیاس 
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یلع يامه ، نوچ  وت  لاب  رَپ و 

رذگدوز دوب  وت  لصو  حبص 

یلع ياپ ، رید  وت ، رجه  ماش 

دنیوگ یم  تانیاک  همه 

یلع ياه ، هک : نابز  کی  لد و  کی 

تایح باتفآ  وت  دوجو  يا 

یلع يآرب ، قفا  بیِج  دوخ ز 

میراک رد  هدقع  هچنغ ، نوچ  همه 

یلع ياشگ ، هرگ  میسن  وت 

میاوت هار  كاخ  دنموزرآ 

یلع ياس ، همرُس  مشچ  نیا  نم و 

میرگن یم  تانیاک  رد  هچره 

یلع يادخ ، رهظم  يا  وت  زج 

؟ هادف نیملاعلا  حاورا  تسیک 

هّللا ِمِْسب  ِءاب  َتْحَت  ٌهَطُْقن 
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رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
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(1) دیشروخ همانراک 

تسدیشروخ هماقا  زا  همه  یتسه 

تسدیشروخ همادا  رب  همه  مشچ 

متسناد یلع  تغالب » جهن   » زا

تسدیشروخ همانراک  هنیآ ، نیا 

هغالبلا جهن 

یلع دروخ ، یم  بآ  یحو  همشچ  زا 

یلع درپسن ، لامک  زا  زج  هب  یهار 

ادخ هب  ار  نخس  شا  « هغالب جهن   » رد

یلع درب ، نامسآ  هب  نیمز  حطس  زا 

تحاصف

تسوب هیلاغ  شنخس  ریبع  هک  الوم 

تسود نمشد و  دوب  شتحاصف  ناریح 

شراتفگ زا  تسا  رتورف  هتفگ ، ره 

تسوا هتفگ  زا  رترب  هک  ادخ ، یحو  زج 

(2) یضر فیرش  دیس  لوق 

تساده حابصم  لعشم و  یلع  راتفگ 

تسادج قلخ  هتفاب  زا  هتفات ، نیا 

يوبن مالک  رطع  وا  هتفگ  رد 

تسادخ ملع  هحئار  اب  هتخیمآ 
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.تسا یمیکح  اضردّمحم  داتسا  یمالسا  رّکفتم  دهعتم و  دنمشیدنا  رثا  دیشروخ » همانراک   » باتک زا  هتفرگرب  شخب  نیا  ناونع  - 1
(. هغالبلا جهن  همدقم  زا   ) يوَبَنلا ِمالَْکلا  َنِم  ٌهَْقبَع  ِهیف  یهلالا َو  ِْملِْعلا  َنِم  ٌهَحْسَم  ِْهیَلَع  يذَّلا  ُمالَْکلَا  مالسلا  هیلع  ُهَمّالَک  ّنّال  - 2

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 
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(1) راصق تاملک 

تسا رصق  شتاملک  راصق  هک  الوم 

تسا رصن  حتف و  يالص  رفظ و  گناب 

« ّقَْحلِاب اوَصاوَت   » یلاعتم حور 

تسا ْرْصَْعلاَو »  » مسق حیرص  قادصم 

(2) ماما همان 

دنک هشیر  ادخ  رهم  وا  رد  هک  لد  ره 

دنک هشیدنا  دیاب  میتی  قح  زا 

دسرب شتسد  هب  ما  هتشون  هک  سکره 

دنک هشیپ  ادخ  ياوقت  هک  تسا  طرش 

(3) نید تریغ 

ار شرابکبس  حور  یلع و  رگنب 

ار شلاح  یگتفشآ  نخس ، نیا  زو 

دنربب دیابن  تسه  نید  تریغ  رگ  »

« ار شلاخلخ  دوهی ، ینز  ياپ  زا 

(4) شزومآ شزرا 

تخورفا شنیب  ملع و  غارچ  هک  الوم 

تخوس رگنشور  رهم  وچ  ناهج  مزب  رد 

تسا هتخاس  دوخ  هدنب  ارم  : » دومرف

« تخومآ یفرح  هتکن و  نم  هب  هک  سک  نآ 
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رصعلا...ّقَْحلِاب 1و3. اوَصاوَت  ...رْسُخ َو  یَفل  َناْسنِالا  َّنِا  ِرْصَْعلاَو  - 1
همان 47. هغالبلا  جهن  .ْمُکِْرمَا  ِمْظَن  َو    ِ هّللا يَْوقَِتب  یباتِک  ُهَغََلب  ْنَم  یلْهَا َو  يَدلَو َو  َعیمَج  امُکیصُوا َو  - 2

هبطخ 27. هغالبلا  جهن  ًامُولَم  ِِهب  َناک  اَم  ًافَسأ  اَذه  ِدَْعب  ْنِم  َتام  ًاِملْسُم  ًأَْرما  َّنَأ  ْوَلَف  ...اَهَثاَعِر  اَهَِدئَالَق َو  اَهَْبُلق َو  اَهَلْجِح َو  ُعِزَْتنَیَف  - 3
 . مالسلا هیلع  یلع  ماما  ًاْدبَع  ینَرَّیَص  ْدَقَف  ًافْرَح  ینَمَّلَع  ْنَم  - 4

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
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(1) توکس

تسوت هشیر  گر و  رد  قشع  رهوج  رگ 

تسوت هشیپ  یلدکاپ  یگدازآ و 

اهناسنا تلادع  رگدایرف 

« تسوت هشیدنا  غاب  توکس ، : » دومرف

(2) نامسآ نیمز و  رارسا 

متسه اهنامگ  زا  رتارف  دنچ  ره 

متسه اهنآ  زا  دنرب  نامگ  هقرف  ره 

مربخ اب  نیمز  رارسا  هن ز  اهنت 

متسه اهنامسآ  زار  هب  هاگآ 

(3) نخس کی 

ار ایند  ما  هدارا  دنک  توهبم 

ار ایند  ما  هداهن  دوخ  رس  تشپ 

تسا نخس  کی  ورگ  رد  ارس  ود  ریخ 

ار ایند  ما  هداد  قالط  هس  ینعی 

(4) ینولس

نم زا  دیچیپ  هلال  میمش  شرع  رد 

نم زا  دیچ  ناوت  یم  هشفنب  غاب  دص 

مناماد دور  تسد  زا  هک  تسادرف 

نم زا  دیسرپب  ار ، يادخ  زورما ،
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.یحیسم قادرج  قرج  فیلات  هّیناْسنِالا » َِهلادَْعلا  ُتوَص   » باتک زا  هتفرگرب  - 1
هبطخ 189. هغالبلا  جهن  ِضْرّالا  ِقُرُِطب  یّنِم  ُمَلْعَأ  ِءاَمَّسلا  ِقُرُِطب  انّالَف  - 2

.يراصنا خیش  همّرحم  بساکم  زا : لقن  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ًاثّالَث  َُکْتَنبَا  ْدَقَف  يْریَغ  يِّرُغ  ءاْضَیب  ای  ءاْرفَص  ای  - 3
هبطخ 93. هغالبلا  جهن  ینوُدِقْفَت  ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَأْساَف  - 4

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 
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(1) خوک خاک و 

دوش لامآ  ریسا  یلد  هک  اجره 

دوش لاب  رپ و  یب  لامک ، نیهاش 

رگم هوکشب ، دنلب و  دوشن  یخاک 

دوش لاماپ  عیاض و  ناسک ، یقح ز 

(2) ماقم هاج و 

تسین يراج  ام  دوس  هب  نامز  هتسویپ 

تسین يرای  رس  رب  هشیمه  ماّیا ،

ماقم هاج و  نیا  تسا  تناما  راهنز !

تسین يرادرب  هرهب  ایر و  ناّکد 

(3)! راهنز

دیوش هدیدمغ  راسگمغ  هک  راهنز !

دیوش هدید  مَرَک  باحصا  هرمز  رد 

دیشاب رگمتس  مصخ  یمدق  ره  رد 

دیوش هدیدمتس  رای  یسفن  ره  رد 

(4) يرابکبس

دیوش رایشه  راظتنا ، رد  تسا  گرم 

دیوش رای  ندید  لصو و  هدامآ 

دیسرب دصقم  هب  رتدوز  هک  دیهاوخ 

دیوش رابکبس  لابکبس و  راهنز !
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.مالسلا هیلع  یلع  ماما  ٌعَّیَضُم  ٌّقَح  اِهِبناج  یِلا  ّالإ َو  ًهَرُوفوَم  ًهَوَْرث  ُْتیَأَر  ام  - 1
همان 3. هغالبلا  جهن  ٌهَناَمَأ  َکُِقنُع  ِیف  ُهَّنِکلَو  ٍهَمْعُِطب  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َّنإ  َو  - 2

.مالسلا هیلع  یلع  ماما  ًانْوَع  ِمُولْظَْمِلل  ًاَمْصَخ َو  ِِملاّظِلل  انوُک  - 3
هبطخ 21. هغالبلا  جهن  اوُقَْحلَت  اوفَّفَخَت  مُکوُدحَت ، َهَعاّسلا  ُمُکَءارَو  َّنِا  ْمُکَمامَا َو  َهَیاْغلا  َّنِاَف  - 4
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(1) سوه وزرآ ،

: زامن حور  نانمؤمریما ، دومرف 

زاب مسرت  یم  زیچ  ود  زا  نم  قلخ  رب 

نتفر دوخ  سوهلب  ِلد  لابند 

زارد رود و  ِيوزرآ  رب  ِنتسب  لد 

(2) یلع ِدهز 

يریِس ناهیک  باتفآ  وچ  هک  نآ  يا 

يریخ دیما  یسک  ره  وت  دراد ز 

ایند اب  یسک  هک  سب  نیا  وت  دهز  رد 

« يْریَغ يّرُغ  :» تسا هتفگن  وت  زا  ریغ 

(3) نیقی

دوبک خرچ  نیا  ریز  راهب ، هس  تصش و 

دوهش بیغ و  نایع  دوب  نم  رظنم  رد 

دنرادرب مرظن  شیپ  هدرپ ز  رگ 

دوزفا دهاوخن  نم  نیقی  هب  يزیچ 

(4) لطاب قح و  نازیم 

وت یجنر  رد  هک  یتخانشن  ار  قح 

وت یجنگ  یپ  رد  هدربن  جنر  ای 

قح اب  یجنسب  ار  درم  هک  رادشه !

؟ وت یجنس  یم  درم  هب  ار  قح  یک  ات 
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ص:102

هبطخ 28. هغالبلا  جهن  ِلَمّالا  ُلوُط  يوَْهلا َو  ُعابِّتَا  ُمُْکیَلَع  ُفاخَا  ام  َفَوْخَا  َّنِا  َو  - 1
تشون 53 یپ  هب  دیرگنب  - 2

(271 مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مامإلا  مالک  نم  مکحلا  .مالسلا  هیلع  یلع  ماما  انیقَی  ُتْدَدْزَا  ام  ُءاطِغلا  َفِشُک  َْول  - 3
.ُهَلْهَا ْفِْرعَت  َلِطاْبلا  ِفِرِْعا  ُهَلْهَا َو  ْفِْرعَت  َّقَْحلا  ِفِرِْعا  ِلاجِّرلا ، ِراْدقَِاب  ِنافَْرُعیال  َلِطاْبلا  َّقَْحلا َو  َّنِا  - 4
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برغم دیشروخ  رب  مالس 

هصاخ تاولص 

درک یهاوخ  روهظ  تمصع  یلجت  يا  وت 

دوعوم يدهم 

يدّمحم لگ 

لگ کی  اب  راهب 

سگرن لگ 

جارعم

دیون

همزمز
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یسوط نیّدلاریصن  هجاوخ  دنب  زا 12  يزارف 

هَّیوَبَّنلا َهَوْعَّدلا  ِبِحاص  یلَع  ْكِراب  ْدِزَو َو  ْمِّلَس  ِّلَص َو  َّمُهّللَا 

هّینَسَحلا ِملِحلا  هّیرْدیَْحلا و  ِهلَوُّصلا  َو 

هیّداجَّسلا ِهَدابِعلا  هّینیَسُحلا و  ِهَعاجّشلا  و 

هّیرفعَجلا ِراثآلا  هّیرقابلا و  ِرثآَملا  و 

هّیوَضَّرلا ِجَجُحلا  هّیمظاکلا و  ِمولُعلا  و 

هّیوَقَّنلا ِهَواقَّنلا  هّیِوَقَّتلا و  ِدوُجلا  و 

هّیهلالا ِهبیَغلا  هّیرکسَعلا و  ِهَبیَهلا  و 

قَلطُملا ِقدِّصلا  یلإ  یِعاّدلا  ّقحلاب و  ِمئاقلا 

هّللا ِهّجح  هّللا و  ِنامأ  هّللا و  ِهملک 

هّللا ِنیدل  ِطِسقُملا  هّللاِرماب  ِِمئاقلا 

هّللا ِمَرُح  نع  ِّباّذلا  هّللا و  ِرمأب  ِبلاغلا 

نَحِملا ِبَرُکلا و  عفاد  نَلَعلا  ِّرِسلا و  ِماما 

ّقحلاب ِمامالا  نَنِملا  ِدوجلا و  ِبحاص 

نامّزلا ِرصعلا و  ِبحاص  نَسحلا  ِنب  ِدّمحم  ِمساقلا  یبأ 

نامیإلا ِرِهظُم  نمحّرلا و  ِهفیلخ  و 

نآرقلا ِکیرش  ناهُربلا و  ِعِطاق  و 

نیعَمجأ مِهیلع  هیَلع و  هُمالس  و    ِ هّللا ُتاولص  ناجلا  ِسنإلا و  ِدِّیس  و 

نَسحلا َّیّصو  ای  َکیلع  ُمالّسلا  ُهالّصلا و 
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اِننامز َمامإ  ای  حلاّصلا  فَلَخلا  و 

هّللا ِلوسر  َنبای  ّيدهَملا  ُرظَتنُملا  ُمئاقلا  اهّیا 

نیملسُملا َمامإ  ای  نینمؤملاِریما  َنبای 

اَنَیلْوَم انَدِّیَس و  ای  هِْقلَخ  یَلَع  هّللا  َهَجُح  ای 

هّللا َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَت  انْعَفْشَتْساَو و  انْهَّجَوَت  ّانإ 

هَرِخآلا اینُّدلا َو  ِیف  اِنتاجاح  يَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَق  و 

هّللادنع اَنل  ْعَفِْشا  هّللادنع  ًاهیجَو  ای 

.نیرِهاّطلا َکئابآ  ّقحب  َكِّدَج و  ّقَحب  َکِّقَِحب و 

ص:106
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زبس همیخ 

درک یهاوخ  روهظ  تمصع  یّلجت  يا  وت 

درک یهاوخ  روهط  بارش  هلال  ماج  هب 

مشچ همشرک  کی  هب  وربا  هراشا  کی  هب 

درک یهاوخ  رون  قرغ  ار  هنیآ  بآ و  وت 

کیدزن ینک  مه  هب  ار  نالد  هتوس  بلق  وت 

درک یهاوخ  رود  هار  زا  هک  هراشا  کی  هب 

مراد نیقی  یلو  درادن  بیکش  ملد 

درک یهاوخ  روبص  یهاگن  هب  ار  گنس  وت 

دنوش راظتنا  رطع  زا  ُرپ  هک  نآ  يارب 

درک یهاوخ  روطخ  اهلگ  رطاخ  هب  رحس 

؟ اجک تشهب  اجک ، تزبس  همیخ  يافص 

درک یهاوخ  رورس  يارس  وت  ار  تشهب 

حبص هراتس  تعجر  رظتنم  هتسشن 

درک یهاوخ  روهظ  يزور  هک  هبعک  هب  مسق 

زور نآ  ار  هبعک  ناماد  هک  تساوگ  ادخ 

درک یهاوخ  روش  قوش و  زا  رپ  هسوب  ود  کی  هب 

قافآ دوش  یم  رّونلا  لَبَج  تا  هولج  ز 

درک یهاوخ  روط  یسوم و  زجعم  هرابود 

درب یهاوخ  راهب  فاوط  هب  ار  غاب  وت 
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درک یهاوخ  رود  هلال  لد  ار ز  غاد  وت 

اهقیاقش زا  توعد  الب  برک و  تشد  هب 

درک یهاوخ  روضح  مزب  ینامهیم  هب 

ار نیسای  ریبع  ییایب  هک  نآ  قوش  هب 

درک یهاوخ  روبع  هنیدم  ياه  هچوک  ز 

عیقب ناتسآ  رد  تمصع  هیآ  رانک 

درک یهاوخ  رورم  ار  مغ  هروس  مامت 

دناد رگج  ِنوخ  وت  رجه  تسه ز  هک  قفش » »

دنادرگب الب  ام  زا  وت  دای  میمش 

ص:107
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دوعوم يدهم 

دمآ دوصقم  دهاش  ناگدشلد ، يا 

دمآ ناهن  هک  نآ  بیغ  هدرپ  رد 

دیونش یم  يدّمحم ، لگ  يوب  رگ 

دمآ دوعوم  يدهم  ادخ ، بوبحم 

يدّمحم لگ 

تسا هدش  ابیز  حبص  هدیپس ، روت  رد 

تسا هدش  ابیرف  باتناهج ، دیشروخ 

دنیوگ یم  مه  هب  ناگتشرف  زورما 

تسا هدش  او  يدّمحم  لگ  کیربت !

لگ کی  اب  راهب 

تسا هدمآ  رای  دیا ، هتسشن  هچ  اتفگ :

تسا هدمآ  راظتنا  ِماش  یپ  زا  حبص 

: تفگ لگ ، کی  اب  راهب  دوشن  متفگ :

تسا هدمآ  راهب  دص  خرس ، لگ  کی  اب 

سگرن لگ 

تسادیپ شراظتنا  دیما و  حبص  لد ،

تسادیپ شرای  هدراچ ، بش  هام  نوچ 

راهب لاسما  تسا  سگرن  لگ  قرغ 

« تسادیپ شراهب  زا  تسوکن ، هک  یلاس  »
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جارعم

ار وت  جاهنم  قشع ، روط  هب  دندناوخ 

ار وت  جات  تلدعم ، رون  دنداد ز 

دندروآ تشهب  غاب  زا  لگ  هک  نانآ 

ار وت  جارعم  هب  نامسآ ، هب  دندرب 
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(1) دیون

داد قلطم  تیالو  ار  وت  هک  نادزی 

داد قنور  ار  وت  ّتبحم  رازاب 

دوب لِطاْبلا » َقَهَز   » دیون وت  رون 

داد ْقَْحلا » َءاج   » هدژم وت  خر  رهم 

همزمز

تسرفب یتارب  ارم  برای  متفگ :

تسرفب یتاجن  کُلف  ما ، هدز  نافوت 

« يدهم ای   » همزمز اب  هک  دنتفگ :

تسرفب یتاولص  سگرن ، ِلگ  رذَن 

ص:109

لیئارسا 81. ینب  اقوُهَز  َناک  َلِطاْبلا  َّنإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج  ُْلق  َو  - 1
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زبس همیخ 

تسین يروش  قوش و  هار و  زا  دسر  یم  راهب 

نشور دیما 

تجح نیرخآ 

لدع راظتنا 

؟ ییآ یم  یک 

روضح غاب 

ترایز قوش 

زبس همیخ 

روضح هنیآ 

...لد هدید و  تسد  ز 

کشا همشچ 

ص:111
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دیشروخ لگ 

تسین يروش  قوش و  هار و  زا  دسر  یم  راهب 

تسین يرورس  اه  هنیس  رد  لد و  رد  دیما 

غاب رد  لگ  وچ  دفکشن  ملد  يور  چیه  هب 

تسین يروس  تسه و  گوس  ماوت  روضح  یب  هک 

دوشن ازف  برط  دیورب  وت  یب  هک  یلگ 

تسین يروبص  لد  ددنخب  وت  یب  هک  یلد 

اّما صولخ  هداّجس  رس  ما  هتسشن 

« تسین يروضح  ارم  زامن  وت  یب  هک  ایب  »

دیشروخ دنک  لگ  ییایب و  وت  دنک  ادخ 

تسین يرون  هدید  چیه  رد  وت  غورف  یب  هک 

سوسفا يا  هدیزگ  لزنم  هک  تشهب  نآ  رد 

تسین يروبع  تصخر  ارم  تخب  يامه 

دناد یمن  سک  هچ  رگ  ار  وت  هاگرارق 

تسین يروهظ  هدژم  یب  وت  ياه  هناشن 

متسناد مشچ  وربا و  هراشا  زا  نم 

تسین يرود  هار  وت  لصو  قدارُس  ات  هک 

تسام یساپسان  ریصقت  وت  رجه  ماود 

تسین يروصق  وت  كاپ  رظن  رد  هنرگو 

تسود يا  كاپ  مشچ  میرادن  هک  نآ  رذع  هب 
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تسین يرورم  تصرف  ار  وت  نسح  ِباتک 

دینکم متمالم  نم ، مرذگهر  رابغ 

تسین يروم  قشع  نامیلس  لامیاپ  هک 
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(1) نشور دیما 

ییادرف ِنشور  دیما  هک  نآ  يا 

ییادلی بش  نایاپ  هک  حبص ، يا 

: تفگ دیاب  یم  وت  ردق  تلزنم و  رد 

« ییالْعالا ُِقفُْالِاب  َوُه   » ریسفت

(2) تّجح نیرخآ 

يدهم ییادُْهلا » َهَیار  ُرِشان   » وت

يدهم ییادَتْعا » ِنَم  یلَع  ُروصنم  »

لالم نایاپ  وت ، رادید  لّوا  يا 

يدهم ییادخ ، ِرخآ  تّجح  وت 

(3) لدع راظتنا 

دندناوخ قلطم  لامک  ار ، وت  هّدع  کی 

دندناوخ ّقثوم  لوق  ار  وت  موق  کی 

دندیزرو یم  قشع  لدع  هب  هک  نانآ 

دندناوخ ْقَْحلا » ِِهب  ِْمقَا  َّمُهّللَا  »

؟(4) ییآ یم  یک 

؟ ییآ یم  یک  میمش ، ار  همطاف  يا 

؟ ییآ یم  یک  میسن ، زا  رت  شخب  ناج 

؟ یبات یم  یک  هَِبقاثلا » ِبُهُّشلا  َنبْاَی  »

؟ ییآ یم  یک  میظَْعلا » ِءاَبَّنلا  َْنباَی  »
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ص:114

مجن 7. یلْعّالا  ُِقفُالِاب  َوُه  َو  - 1
.هبدن ياعد  زا  ییاهشخب  - 2

.نامه - 3
.نامه - 4
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(1) روضح غاب 

یک ات  ندیسرن  ییاج  هب  هلان  يا 

یک ات  ندیچن  لگ  روضح ، غاب  زو 

زبس همیخ  رد  هدنام  ِخرس  لگ  يا  هآ 

؟ یک ات  ندیدن  ار  وت  ار ، همه  ْندید 

(2) ترایز قوش 

كاپ فسوی  يا  هدرک و  رفس  رای  يا 

كاخ رگنشور  وت  نامشچ  شدرگ  يا 

: لد دیوگ  یم  وت  ترایز  قوش  اب 

»؟ ْكاَرن انارَت َو  یتَم  ارْهَّزلا  َْنباَی  »

زبس همیخ 

هار مدندادن  وت ، زبس  همیخ  رد 

هایس همان  سوهلب  يا  هک  دنتفگ 

هانگ كرت  دوب  مَرح  نیا  هناورپ 

« هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  «ال 

روضح هنیآ 

دوب دیاب  ُرپ  راظتنا ، ینعم  زا 

دوب دیاب  ّرُد  بحاص  فدص ، دننام 

يدشن را  بیبح »  » وا زبس  همیخ  رد 

دوب دیاب  ّرُح »  » روضح هنیآ  رد 
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ص:115

.هبدن ياعد  زا  یشخب  يُرتال  َقلَْخلا َو  يَرَا  ْنَا  َّیَلَع  ٌزیزَع  - 1
.هبدن ياعد  زا  یشخب  - 2

رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یناگدنز  قافآ  رد  یلامجا  يریس  بارحم : ات  هبعک  زا 
دیشروخ رب  یمالس  اب  لزغ  یعابر و  بلاق 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 190ناهفصا   هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


...لد هدید و  تسد  ز 

تسین يرای  ِرَس  ار ، وت  نم و  رای ، اب 

تسین يراک  هلان  هلان ، هک  تسا  نیا 

ییاج ره  لد  كاپان و  هدید  نیا 

تسین يرادنامهیم  ِمزب  هتسیاش 

(1) کشا همشچ 

زادنا كالفا  رد  هلعش  رحس ، هآ  زا 

زادنا كاخ  رگج  رب  تسفن ، زا  غاد 

کشا همشچ  رد  يوشب  دوخ  لد  مشچ 

زادنا كاپ  نآ  رب  هدید  يدش  كاپ  نوچ 

ص:116
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روهظ هماگنه 

درگرب دوش  یم  رورسم  وت  هاگن  زا  لد 

رجف علطم 

يدهم ای 

هتشگ مگ  فسوی 

سّدقم بادرس 

...مدب بلاطلا  نیا 

ملاع هلبق 

يدهم ریبکت 
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هنشت ریوک 

درگرب دوش ، یم  رورسم  وت  هاگن  زا  لد 

درگرب دوش ، یم  رود  لد  هنامز ز  مغ 

وت نتفکش  اب  زیگنا  برط  دوش  نمچ 

درگرب دوش ، یم  رون  زا  ُرپ  هبعک  میرح 

سفن حیسم  نآ  هارمه  هب  يامن و  مرک 

درگرب دوش ، یم  رومأم  وت  باکر  رد  هک 

کلف هام  هک  مسق  تلامج  باتفآ  هب 

درگرب دوش ، یم  روبجم  وت  سوب  كاخ  هب 

روهظ داکچ  رد  وت  لامج  تایّلجت 

درگرب دوش ، یم  روجید  بش  هدیپس 

راشرس دوش  یم  قوش  زا  همه  اه  هنارک 

درگرب دوش ، یم  روش  رپ  همه  اه  هنارت 

ددرگ یم  زاب  بآ  يوربآ  هرابود 

درگرب دوش ، یم  رورسم  هنیآ  هرابود 

دش دهاوخ  غاب  هب  لّدبم  هنشت  ریوک 

درگرب دوش ، یم  روط  رجش  اهلخن  و 

یگنرکی افص و  تلادع ، يردارب و 

درگرب دوش ، یم  رودقم  وت  روهظ  زا  سپ 

قفش گنر  تفای  هچرگ  ام  هدید  کشرس 
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درگرب دوش ، یم  رورسم  وت  هاگن  زا  لد 
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رجف علطم 

تام وت  يّالجت  زا  نسُح  هولج  يا 

! تاهیه تیاپ ، هب  هسوب  فرش  ام و 

رت ناهنپ  وت  ردق  ردق ، بش  زا  يا 

تاولص مالس و  وت ، رجف  علطم  رب 

يدهم ای 

يدهم دراد  تسرپ  قح  ِلد  ناج و 

يدهم دراد  تسه  هچنآ  ره  نسُح  زا 

ار اهناج  گر  اهلد و  هتشررس 

يدهم دراد  تسد  هب  ادخ  فطل  زا 

هتشگ مگ  فسوی 

ددرگ ادیپ  وچ  هتشگ  مگ  فسوی  نآ 

ددرگ ادیش  هتشرف  وا  هولج  رب 

يوَلَع تافص  يدّمحم  يامیس 

ددرگ ادیوه  شتریس  تروص و  زا 

سدقم بادرس 

ام هنیدآ  بورغ  ِسَفَن  مه  يا 

ام هنییآ  رد  رگ  هولج  وت  رون  يو 

يدهم ای  آَر » ْنَمِّرُس   » وت هْجَو  يا 

ام هنیس  دش ، وت  سّدقم » بادرس  »
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...مدب بلاّطلا  نیا 

رت نوزحم  ین  ياون  زا  وت ، زوس  يا 

رت نوخ ، زا  نیسح  مغ  رد  وت  مشچ  يو 

وا یهاوخنوخ  هب  نک  مایق  زور  کی 

رت نوزفا  لاس  رازه  زا  وت  رمع  يا 
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ملاع هلبق 

وت رواب  قح  لد  ملاع ، هلبق  يا 

وت روآ  طاشن  مان  ناج ، شمارآ 

يآرد هدرپ  زا  هدراچ ، بش  هام  نوچ 

وت روای  رفن  هدزیس  دصیس و  يا 

يدهم ریبکت 

داد دهاوخ  ناج  هلال ، غاب  هب  وت  قوش 

داد دهاوخ  ناجیه  اهلگ ، هب  وت  رطع 

ترون دچیپب  قافآ  رد  هک  ادرف 

داد دهاوخ  ناکت  ار  هبعک  وت ، ریبکت 
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همانباتک

1349 ناهرب ، تاراشتنا  یسراف ، نیدلا  لالج  همجرت  یناّتک ، نامیلس  يژد ، یلعشم و  یلع  ماما 

1370 مق ، ّقح  هار  رد  هسسؤم  هیریرحت  تأیه  لّوا ، ياوشیپ 

1377 ردص ، تاراشتنا  يرّهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هعفاد  هبذاج و 

1376 نیرباص ، تاراشتنا  دهاش ،»  » یمیهاربا رفعج  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  همان  یگدنز 

1379 يوضر ، سدق  ناتسآ  تمدخ  نمض  شزومآ  زکرم  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  كولس 

1368 مق ، یمالسا  داشرا  گنهرف و  هرادا  یتیآ ، میهاربادّمحم  رتکد  نینمؤملاریما ، يامیس 

1370 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یمیکح ، اضردّمحم  داتسا  هنادواج  مالک 

1344 ریبکریما ، تاراشتنا  ردص ، نسح  یهانتمان  درم 

1368 یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  يدیهش ، رفعجدیس  رتکد  همجرت  هغالبلا ، جهن 

ص:123
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زکرم هرابرد 
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