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هام نیا  لامعا  ماجنا  قیفوت  ندروآ  تسد  هب  49هار 

گرزب یتاکرب  هداس و  50یلامعا 

ادص رس و  یب  52ِكولس 

رخب یناریح  شورفب و  59یکریز 
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! دیرجت تسا ، سب  61میلعت 

ار تاحفن  نینچ  نیا  دییابُر  62رد 

زکرم 71هرابرد 
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ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر  هام 

باتک تاصخشم 

 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، هسانشرس : 

.هدازرهاط رغصا  ادخ / اب  ندش  هناگی  هام  بجر  هام  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 نازیملا ،  بل  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.م 16 س   × 5/11 63 ص ؛ يرهاظ :  تاصخشم 

( مود پاچ   ) لایر  5500 9789649473475 ؛  لایر :   6000 کباش : 

( مراهچ پاچ  اپاف /  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف  ) 1384 لوا : پاچ  تشاددای : 

.1387 مود : پاچ  تشاددای : 

.مراهچ پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.ادخاب ندش  هناگی  هام  رگید :  ناونع 

روهشلا لامعا  عوضوم : 

بجر هام  ياهاعد  عوضوم : 

بجر عوضوم : 

ر3 ط2 1389  / BP270 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/774 ییوید :  يدنب  هدر 

م 13400-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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رشان همدقم 

یهاگآ اب  دـندوب  لیام  هک  تسا  ینارهاوخ  ناردارب و  عمج  رد  هدازرهاط  داتـسا  ینارنخـس  ادـخ ؛» اب  یگناگی  هام  بجر ، هام   » ثحب
.دنربب یهلا  میظع  هام  نیا  زا  ار  هدافتسا  تیاهن  هام ، نآ  راکذا  بادآ و  بجر و  هام  ماقم  هب  تبسن  رتشیب 

رد هام  نیا  لامعا  راکذا و  هاـگیاج  سپـس  دوش و  نییبت  بوخ  ییاور ، نوتم  رد  بجر  هاـم  هاـگیاج  ادـتبا  هدـش  یعـس  ثحب  نیا  رد 
بادآ لوغشم  ًافرص  دننک و  دروخرب  لامعا  نآ  هب  تبـسن  هناهاگآ  هتـسناد و  نینمؤم  ات  ددرگ ، صخـشم  کلاس  ناسنا  کی  كولس 

.دندرگن هام  نآ  یبلاق 

« نویبجر  » ناونع هب  تمایق  زور  رد  هک  دسر  یم  یتیصخش  هب  ناسنا  هنوگچ  تسا ، هدش  نشور  ثحب  نیا  رد 
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، هام کی  هک  دوش  یم  هنوگچ  و  تسا ؟ هدومن  مهارف  بجر  هام  رد  ار  ناـسنا  دوعـص  طیارـش  دـنوادخ  هنوگچ  و  دوش ؟ یم  هتخاـنش 
دیامن و مهارف  ناسنا  يارب  ار  ادخ  اب  ندش  هناگی  تیفرظ 

ءاـیحا و دوخ  رد  ار  بجر  هاـم  یبـیغ  ماـقم  دوش  یم  هنوگچ  تسیچ و  تسا  هتفرگ  رارق  یهلا  مارح  هاـم  بجر ، هاـم  هک  نیا  هفـسلف 
، بجر هام  دیامرف : یم  تهج  کی  زا  تسا و  ادخ  هام  بجر ، هام  دـیامرف : یم  تیاور  رد  تهج  کی  زا  ارچ  و  درک ؟ فشک  سپس 

یم ماـمتا  هب  ثحب  بجر ، هاـم  زا  ندرب  هرهب  رتـشیب  هچره  يارب  هیـصوت  دـنچ  اـب  رخآ ، رد  و  تسا ؟ مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما هاـم 
.دسر

نإ هتـشادرب و  تانمؤم  نینمؤم و  ندرب  هرهب  رتشیب  هچره  رد  یمدق  دـشاب  هتـسناوت  قیرط  نیا  زا  هک  دراد  دـیما  نازیملا  ُّبل  تاراشتنا 
.دشاب هدرک  مهارف  هعماج  رد  ار  یمالسا  قالخا  فراعم و  شیپ  زا  شیب  ءایحا  هلیسو  هللا  ءاش 

نازیملا ُّبل  تاراشتنا 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

میهاوخ یم  ادـخ  زا  هنازجاـع  بجر ، هاـم  ینیوکت  ماـقم  هب  مالـس  نمـض  مینک و  یم  ضرع  کـیربت  ار  بجر  كراـبم  هاـم  لوـلح 
.میوشن مورحم  هام  نیا  ياه  تمحر  اه و  تمعن  زا  ام  هک  دیامرفب  یتمحرم 

تمحر مسا  هبلغ  هام 

سک ره  ات  دـشاب ، ناـما  نما و  اـه  ناـسنا  همه  يارب  اـت  تسا ، هدومرف  عونمم  زین  ار  نانمـشد  اـب  گـنج  دـنوادخ  هک  یهاـم  بجر ؛
هب دورو  ِمعط  دیامن و  یهلا  تمحر  دراو  ار  وا  دور و  وا  لابقتسا  هب  قح  تمحر  مسا  دوش ، کیدزن  قح  ترـضح  راوج  هب  تساوخ 

.دناشچب وا  بلق  هب  ار  قح  اب  سنا  ماقم 

: مییوگب بلق  هب  دیاب  هام  نیا  رد  .مینکن  رکذتم  هام  نیا  هب  تبسن  ار  بلق  بجر ، زیزع  هام  رد  هک  تسا  یگرزب  نارسخ 
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.درک دهاوخ  هچ  دوخ  ناتسود  اب  رگنب  هدومن ، عونمم  هام  نیا  رد  ار  ادخ  نانمشد  اب  گنج  دنوادخ  یتقو  شاب ، هّجوتم  بلق ! يا 

.دننادرگ صاخ  ياه  هدنب  دراو  ار  وت  دنهاوخ  یم  شابم ، مه  سویأم  دنرگن ، یمن  وت  ياهاطخ  هب  هام  نیا  رد  شابم ، لفاغ  بلق ! يا 

یعاد هتشرف  ثیدح 

ام ییاور  بتک  رد  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  زا  يروهشم  تیاور  هب  دینک  هجوت  بجر  هام  تیمها  تمظع و  دروم  رد 
هللا همحر   ) يزیربت یکلم  هللا  تیآ  موحرم  تابقارملا  باتک  رد  ای  بجر و  هام  لامعا  رد  سوواط  نب  دیـس  لابقا  باـتک  رد  هلمج  زا 

: هک نیا  زا  تسا  ترابع  تیاور  نآ  .تسا  روهشم  یعاد »  » هتشرف ثیدح  هب  هک   (1)( هیلع

باـتک هّـجحیذ ، ناـضمر و  نابعــش و  بـجر و  ياـه  هاـم  هـبقارم  تـهج  يزیربـت  یکلم  هللا  تـیآ  موـحرم  تاـبقارملا » باـتک « - 1
.دنیامن هدافتسا  نآ  زا  دنرادرب ، یمدق  كولس  رد  دنهاوخ  یم  هک  ینازیزع  تسا  مزال  .تسا  يدنمشزرا 
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یکلم کی  دنوادخ  ینعی  یِعاّدـلا ؛» َُهل  ُلاقی  ًاِکلَم  ِهَِعباّسلا ، ِءامَّسلا  ِیف  َبَصَن  یلاعَت  َهللا  َّنا  (: » هلآو هیلع  هللا  تاولـص   ) یبَّنلا نع  يوُر 
ماـقم متفه  نامـسآ  نوـچ  تسا ؟ متفه  نامـسآ  کـلم  نیا  هاـگیاج  ارچ  .تسا  یعاد »  » کـلم نآ  مسا  هـک  دراد  مـتفه  نامـسآ  رد 
قبطنم مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص   ) نامزلارخآربمایپ ماقم  رب  تیاور  نیا  ینعی  تسا  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص   ) يدّمحم تقیقح 

َیلا ُْهنِم  ٍهَلَیل  َّلُک  ُکَلَملا  َکـِلذ  يداـنی  بَجَر ، ُرهَـش  َلَـخَد  اذاَـف  : » دـنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  هاولـص   ) دـمحم ترـضح  دـعب  .تسا 
طابترا کی  دنک - یم  ادن  امـش  ناج  بیغ  رب  ملاع  متفه  بیغ  زا  يرون  ینعی  .دنک  یم  ادن  کَلَم  نیا  حبـص  ات  بش  رـس  زا  ِحابَّصلا »

، قیاقح نیرت  ینطاب  نآ  زا  یطابترا  تسین ، يا  هبترم  نآ  زا  رتالاب  رگید  دشاب و  متفه  نامـسآ  نامه  هک  ملاع  نطبا  زا  ینطاب  یناهنپ 
هک دنزب ، ار  ییاه  فرح  ام  ناج  اب  هام  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  رومأم  ار  کلم  نآ  دـنوادخ  يرآ ؛ .دوش  یم  رارقرب  ام  دوجو  ناینب  اب 

.دینـش دوش  یم  يرآ  میونـشب ، ار  ادـن  نآ  هام  نیا  رد  هک  دـنک  کمک  ام  هب  شدوخ  مرک  فطل و  هب  دـنوادخ  .درک  میهاوخ  ضرع 
یحور ياوه  لاح و  ایوگ  بجر  هام  عورش  رد  دینک ، هظحالم  ناتدوخ 
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مرکا ربمایپ  دزو و  یم  ناناملـسم  ناج  رب  یمیـسن  نوچ  ادـن  نآ  تسا  مولعم  سپ  .تسا  هدـش  یـصاخ  فاطلا  شریذـپ  دعتـسم  امش 
نآ شریذپ  يارب  ار  دوخ  دنیامرف : یم  هیصوت  ام  هب  دنهد و  یم  ربخ  نآ  زا  دنراد  هک  دننیب  یم  ار  رون  نیا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  هاولـص  )

.دینک هدامآ  صاخ  فاطلا 

ار ناش  یتشک  بجر  هام  رد  مالـسلا ) هیلع   ) حون ترـضح  .تسا  هدوب  هجوت  دروم  مه  مالـسا  زا  لبق  بجر  هام  هک  دـیناد  یم  ًاـمتح 
ناملـسم هک  نیا  اـب  هّکم  لـها  دوخ  هک  میراد  خـیرات  رد  .دنتـشاد  ار  فطل  نیرتـشیب  دـیما  یطیارـش  نینچ  رد  نوچ  دـنداد ، تکرح 

هام نیا  رد  دنوادخ  صاخ  فاطلا  زا  ندرک  هدافتـسا  بجر و  هام  تمرح  تیاعر  نوچ  دندرک ، یم  ظفح  ار  هام  نیا  تمرح  دـندوبن 
هتـشذگ ءایبنا  هیـصوت  ریثأت  تحت  یتسرپ ، تب  نیع  رد  هکم  لها  تسا و  هدوب  حرطم  مه  مهیلع ) هللا  مالـس   ) ناربماـیپ ریاـس  ماـیپ  رد 

.دنا هدوب 

یم کلم  ینعی  َنیِعئاّطِلل » یبوُط  َنیرِکاّذـِلل ، یبوُط   » دروخ یم  بلق  هب  راونا  نیا  دـینک  هظحـالم  دـیوگ ؟ یم  هچ  یعاد »  » کـلَم نیا 
، دنتسه قح  رکذ  لها  هک  ییاهنآ  لاح  هب  اشوخ  دیوگ ،
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يوس هب  یـششک  ادـخ و  رکذ  هب  يا  هقالع  کلَم ، نیا  راتفگ  تهج  هب  اذـل  دنتـسه و  قح  زا  تعاطا  لها  هک  ییاهنآ  لاح  هب  اـشوخ 
: دیوگ یم  کلَم  .دوش  یم  داجیا  امش  رد  رتشیب  تعاطا 

هک دیوگ  یم  کلم  نیا  ینََـسلاج ؛» ْنَم  ُسیلَج  اَنا  یلاعَت : ُهللا  ُلوُقی   » .تراشب تراشب ، هدژم ، هدژم ، نارفغتـسم ! ناعیطم ! نارکاذ ! يا 
ینعی .دوش  نیـشنمه  نم  اب  هک  متـسه  یـسک  نیـشنمه  نم  منیـشن ، یم  وا  اب  نم  دنیـشنب ، نم  اب  هک  یـسک  دیامرف : یم  یلاعت  يادخ 

ًامتح .دنازیگنا و  یمرب  دـنک و  یم  توعد  شدوخ  اب  ینیـشنمه  هب  ار  شقولخم  یعاد ، ِکلم  شورـس  قیرط  زا  هام  نیا  رد  دـنوادخ 
هک تسا  يا  هلیـسو  اه  نیا  مینک و  یم  ادخ  دای  ام  هک  تسا  قح  ترـضح  لالح  مارح و  قیقد  تیاعرو  ادخ  دای  رکذ و  اب  دیناد  یم 

دناوت یم  هدنب  هک  دهد  یم  قح  اب  سنا  نابلاط  هب  صاخ  ِهام  نیا  رد  ار  يربخ  دنوادخ  .دنیـشنب  ادـخ  اب  ات  دـنک  مهارف  يا  هنیمز  مدآ 
: تفگ تسین ، رتالاب  نیا  زا  یفطل  عقاو  هب  ودینیبب  هیهت  دوخ  يارب  هام  نیا  رد  ار  یهلا  صاخ  ینیشنمه 

يا هدرسفاو  هدرم  ینیب  هک  نیا 

يا هدرکرَورَس  كرت  هکدَُوب  ناز 
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هلصوح ًامئاد  دیا ، هدش  هتسخ  ناتدوخ  ندوب  زا  عقاوم  یضعب  دیا  هدید  .دننک  زاب  ام  يارب  ار  ّقح  اب  سنا  هار  هام  نیا  رد  دنهاوخ  یم 
یگدنز و دراو  قح  اب  سنا  رگا  الاح  قح ، اب  تسا  بلق  ینطاب  طابترا  عطق  تهج  هب  نیا  دور !؟ یم  رس  نات 

: هک ارچ  .دهد  یمن  ینعم  ناتیارب  نتفررس  هلصوح  دوش ، امش  سیلج  دنوادخ  دش و  نات  ناج 

دراد منص  شا  هناخ  رد  هک  ره 

دراد مغ  هچ  نورب  دیاین  رگ 

بر اب  دبع  مکح  داحتا 

: تسا نیا  قح  ترضح  نخس  همادا 

زا هک  یـسک  زا  منک  یم  تعاطا  نم  هک  دینادب  هام  نیا  رد  دیامرف : یم  دنوادخ  تسا ، بیجع  یلیخ  ربکا ! هللا  ینَعاطا ؛» ْنَم  ُعیطُم  «َو 
یقالخا داسف  کی  زا  ای  لکشم  کی  ّرش  زا  میهاوخ  یمن  یهاگ  ام  رگم  .دوش  یم  لح  بیجع  ردقچ  لکـشم  دینیبب  .دنک  يوریپ  نم 

نم زا  ینک و  هدـنز  تبلق  رد  ارم  داـی  رگا  هک  تسا  یناـمز  نآ  هاـم  نیا  دـیامرف : یم  میوش ؟ تحار  هدـنهدرازآ ، ياـه  هسوسو  زا  و 
وت هب  یهاوخب  هچ  ره  منک و  یم  تعاطا  وت  زا  نم  یهاوخب ، هچ  ره  تقو  نآ  ینک ، تعاطا 
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هدنب ینعی  .دهدب  ام  هب  دهدب ، ام  هب  تسا  لیام  رـضاح و  دـنوادخ  هک  ار  یجئاوح  دوش  یم  ندـش ، یبجر  هچیرد  زا  ینعی  .مهد  یم 
.دوش دّحتم  هدنب  نآ  دوخ  مکح  اب  ادخ  مکح  هک  دنک  يراک  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هدنب  یبجر ،

تباجا ار  هدنب  نآ  تساوخرد  ات  دهاوخب  يزیچ  وا  زا  شا  هدـنب  هک  تسا  نآ  لابند  هب  تسا و  شدوخ  هدـنب  قشاع  تخـس  دـنوادخ 
هک دراذگ  یم  شا  هدنب  ناهد  رد  شدوخ  اذـل  دـسر و  یم  دوخ  جوا  هب  شناگ  دـنب  هب  قشع  ّتبحم و  نیا  بجر  هام  رد  الاح  .دـنک 
زیچ نم  زا  نک  عورش  دعب  و  رادرب ، نم  یگدنب  هار  رد  مدق  کی  نم ! زیزع  هدنب  سپ  دنک ، تعاطا  نم  زا  هک  متسه  یـسک  عیطم  نم 
رنه دـیاب  اذـل  تسا و  هدـش  هدرتسگ  بجر  هام  رد  نآ  ّصاخ  تروص  هب  هرفـس  نیا  .متـسه  وت  ياه  تساوخرد  عیطم  نم  نتـساوخ ،

.دروآ تسد  هب  ار  شندرک  هدافتسا 
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ناسنا یتمایق  تیصخش  هب  یهد  لکش  لماع  بجر ؛

: دـیآ یم  ادـن  ضحم ، ییاهنت  نآ  رد  ینعی  رـشحم ، فقوم  رد  تمایق  زور  رد  : » تسه تیاور  رد  هک  میرواـیب  ناـتدای  اـج  نیمه  رد 
زا یتحار  هب  بجر  هام  دنتـشاذگن  دـنتفرگ و  صاخ  سنا  دوخ  يادـخ  اب  بجر ، هام  رد  هک  یناـسک  دـنیاجک  ینعی  نوِیبَجَّرلا ؛» َنیا  »

ندش یبجر  ینعی  دـیآ ، یم  دـیدپ  صاخ  تیـصخش  عون  کی  ناسنا  يارب  بجر  هام  لامعا  اب  هک  تسا  مولعم  سپ  دورب ؟ ناشتـسد 
نیا دوش ، یم  رهاظ  قیاقح  هک  تمایق  ملاع  رد  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ناـسنا  يارب  صاـخ  تیوه  کـی  ینیوکت و  دوجو  عون  کـی 

اب هطبار  نودـب  هک  تسین  دارفا  يور  يراذـگ  مسا  لثم  يرابتعا  هداس  زیچ  ندـش ، یبجر  .ددرگ  یم  رهاظ  اه  نآ  صاـخ  تیـصخش 
.دشاب دارفا  تقیقح 

تمرح رظن  زا  یهام  چیه  هک  تسا  ادخ  میظع  هام  بجر ؛ هام  دنیامرف : یم  هلآو » هیلع  هللا  هاولص   » ادخ لوسر  بجر ، هام  تمظع  رد 
دروم ار  نآ  تمظع  مالـسا  و  دندرمـش ، یم  مرتحم  ار  بجر  هام  تیلهاـج  ناـمز  رد  یّتح  .تسین  نآ  زارطمه  ادـخ  دزن  رد  لـضف  و 

دندومرف دعب  .داد  رارق  دیکأت 

« یتَّما رهش   » ُناضمر و  يرهش »  » ُنابعش و  هللا »  » ُرهَش َبَجَر  َّنا  : 

هام بجر  ینعی  ، 

ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :

(1) .تسا نم  تما  هام  ناضمر  تسا و  نم  هام  نابعش  تسا و  ادخ 

صاخ رافغتسا 

.دهاوخ شـشخب  نم  زا  هک  منآ  هدنـشخب  نم  ینَرَفْغَتْـسا » ِنَم  ُِرفاغ  : » دـیامرف یم  ادـخ  نابز  زا  کلم  نآ  هک  تسه  تیاور  همادا  رد 
ياه لکـش  هب  تسا و  رافغتـسا  رکذ  بجر  هاـم  ياـهرکذ  زا  یکی  ًاـمومع  .تسا  صاـخ  رافغتـسا  بجر ، هاـم  رافغتـسا  تسا  مولعم 
هبترم زور 70  ره  دـنیامرف : یم  درادـن و  ّیبر » ، » رافغتـسا نتفگ  رد  هک  اجنآ  .تسا  باسح  يور  شا  همه  تسا ، هدـمآ  مه  فلتخم 

ار ّیبر »  » هژاو ناسنا  رگید  هداد  رارق  ار  دوخ  بجر  هام  ِّبر  نماد  رد  نوچ  هَیلا » ُبُوتا  َهللاُرِفْغَتْسا َو  : » دیوگب رـصع  هبترم  حبص و 70 
هب نداد  روتـسد  اب  اذل  تسا ، یهلا  ءامـسا  ِعمج  ِماقم  هللا »  » دیا هّجوتم  ًامتح  .تسا  هللا »  » يوس هب  شا  هبوت  هجوت و  هکلب  دـیوگ ، یمن 

شا هّجوت  بلق  دنهاوخ  یم  دـنروآ  یم  رکذ  رد  ار  ّبر »  » هک یتقو  روط  نامه  دـشاب ، هللا »  » هّجوتم بلق  دـنهاوخ  یم  رکذ  نیا  ماجنا 
قح تیبوبر  ماقم  هب 

یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  لامعالا ج 3 ص 190 ، لابقا  - 1
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داجیا رد  تفگ و  دـیاب  هدروآ  تیاور  هک  روط  نامه  تسا و  باسح  يور  اـهرکذ  نیا  لکـش  هک  تسا  نیا  اـم  ضرع  اذـل  دـشاب و 
.دوش امش  بیصن  هللاءاش  نإ  نآ  هداعلا  قوف  جیاتن  ات  درک  ششوک  رکذ  نآ  قباطم  یبلق  تالاح 

ُهَدْحَو ال وه ، ّالا  َهلا  يذَّلا ال  َهللاُرِفْغَتْسا  : » دییوگب هام  نیا  رد  هبترم  ای 400  هبترم   100 دنیامرف : یم  بجر  هام  رافغتسا  اب  هطبار  رد  زاب 
هب دیامن و  یم  شزرمآ  نارفغ و  بلط  تسا ، کیرش  یب  هناگی و  تسین و  یهلا  وا  زج  هک  ییادخ  زا  ینعی  هَیلا ،» ُبُوتا  َُهل َو  َکیرَش 

دوخ يارب  ار  وا  ضحم  یگناگی  ینک و  یم  میسرت  دوخ  بلق  يارب  ار  هللا » « ؛ رافغتسا نیا  رد  هک  .ما  هداد  رارق  ار  مبلق  تهج  وا  يوس 
هک مهاوخ  یم  تسا ، یهلا  ءامسا  عیمج  عماج  هک  هللا »  » ترـضح زا  نم  ینعی  ییوگ ، یم  ار  هَیلا » ُبُوتا  َو   » سپـس ینک و  یم  میهفت 

يادـخ نینچ  يوس  هب  نم  دـشاب و  نم  ناـج  دوبعم  هلا و  یـسک  دوـش  یمن  وا  زج  تسا و  نم  بلق  بطق  هک  یهّللا  نآ  دـشخبب ، ارم 
یم وگب ، روضح  اب  ار  رکذ  نیا  هک  میهد  تداع  دوخ  بلق  هب  یمک  رگا  تسا  بیجع  .مدمآ  تسه ، مبلق  دـصقم  مامت  هک  يا  هناگی 

لاح و دینیب 
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هب اشوخ  .مدمآ  وا  يوس  هب  دییوگ : یم  دیراد  دیـشاب  هّجوتم  دینک و  دـیکأت  بلق  روضح  اب  هَیلا » ُبُوتا  َو   » يور .دـش  ضوع  شیاوه 
! یمیمصت نینچ  یتاملک و  نینچ  اب  ناتلاح 

هبوت هک  منک  یم  اضاقت  منک و  یم  بلط  ار  وت  ششخب  نارفغ و  ایادخ  ینعی  َهبوَّتلا ؛» ُُهلَئْسا  َهللاُرِفْغَتْـسا َو  : » وگب رایـسب  دیامرف  یم  زاب 
لثم دریگب  رب  رد  ارم  مهاوـخ  یم  اـه  یبوـخ  همه  عماـج  ترـضح  زا  ینعی  هللا  زا  ییوـگ : یم  اـًلّوا ؛ .ینک  رظن  نم  هـب  يریذـپب و  ارم 

نم دومرف : هک  وا  زا  ییوگ : یم  ًایناث ؛ دـینک - یم  نات  هناخ  دراو  دـینک و  یم  كاپ  ار  شکاخ  درگ و  امـش  هک  ییـالاک  نتفرگربرد 
اب ناتلاح  هب  اشوخ  .دراذگب  لحم  نم  هب  دیامرف ، هّجوت  نم  هب  منک  یم  اضاقت  منک ، لمع  ار  نآ  ات  دهد  روتـسد  ما  هدنب  مراد  تسود 

! یمیمصت نینچ  تاملک و  نینچ 

رببدایزا مدوخدوجووامنب  يور 

رببدابوگ همهار  ناگتخوس  نمرخ 

کی دراو  دهاوخب  دنک و  هبوت  هک  متسه  یسک  هدنشخب  ینرَفْغَتْـسا ؛» ِنَم  ُِرفاغ   » هام نیا  رد  دیامرف : یم  تیاور  نیا  رد  شدوخ  نوچ 
نودب يا  يونعم  یتایح  مه  نآ  دوش ، يونعم  تایح 

ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر  www.Ghaemiyeh.comهام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ص :

.تشاد ار  یتایح  نینچ  دیما  رافغتسا  اب  دیاب  سپ  تلفغ ، هانگ و  زا  یترودک  هنوگره 

تسا ییادخ  زیچ  همه  هک  یهام 

تسا و هدمآ  اجک  هک  دوش  یم  مرگ  شلد  مدآ  ردق  هچ  .تسا  نم  هام  هام ، يرْهَش » ُرْهَّشلا  : » دیامرف یم  ادخ  هک  تسه  تیاور  همادا 
هدنب يْدبَع » ُْدبَْعلاَو  : » دیامرف یم  .هداد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ور  هبور  ینامز  اب  .تسا  ور  هبور  یطیارـش  هچ  اب 

اب ات  دوش  دّحتم  هام  نیا  اب  هدنب  حور  هک  دراد  اج  ینعی  تسا ، نم  هدنب  مه  هدنب  نم و  هام  هام ، دیامرف : یم  یتقو  .تسا  نم  هدـنب  مه 
.منک یم  صلاخ  مدوخ  يارب  ار  ما  هدنب  هام  نیا  رد  نم  هک  تسا  یماقم  طیارـش و  دهد  یم  ربخ  ام  هب  .دـبای  طابترا  هام  نیا  بحاص 

اب هدنب  ندش  هناگی  هنیمز  .درگن  یمن  ار  نامیاه  نایـصع  اه و  یگدولآ  درگن و  یم  شدوخ  هدـنب  ناونع  هب  هام  نیا  رد  ار  امـش  نم و 
.تسا بیجع  هام  نیا  تسا ، مهارف  هام  نیا  رد  ادخ 
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ادخ اب  ندش  هناگی  طیارش 

هام تمظع  ّتنـس  لها  .تسا  هتفرگن  رارق  هّجوت  دروم  تسا  زیزع  هاـم  نیا  قح  تسا و  مزـال  هک  ردـق  نآ  نایعیـش  ناـیم  رد  هاـم  نیا 
عقاو هب  یلو  دنراد ، رظن  نآ  هب  یبلاق  يروص و  یتلاح  اب  دنچ  ره  دنتسه ، هّجوتم  بوخ  ار  بجر 

ینعی ندوب ، ادخ  ِهام  دینیبب  لاح  .تسا  نم  هام  هام ، نیا  دیامرف : یم  .دنتـشاد  هام  نیا  هب  یـصاخ  تیانع  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) ربمایپ
هناخ ینعی  یتَیب ؛» : » دـیامرف یم  هّکم  دروم  رد  هک  نیا  لثم  میوش ، هناگی  ادـخ  يارب  میناوت  یم  یتحار  هب  هام  نیا  شوغآ  رد  هک  نیا 

ندـش هناگی  .دوش  یم  هدوشگ  ناسنا  يارب  ندـش  هناگی  ياتـسار  رد  اهزار  هچ  وا  هناخ  رانک  رد  هک  دـیا  هدرک  هظحـالم  امـش  و  نم ؛
و رافغتسا »  » اب نیا  دوش ، هناگی  ادخ  اب  هام  نیا  رد  ناسنا  بلق  شنیب و  دیاب  مه  .یلمع  يانبم  کی  دراد و  يرکف  يرظن و  يانبم  کی 

یلمع ندش ، هناگی  مه  .دوش و  یم  قّقحم  تسا ، هام  نیا  راکذا  زا  مه  ود  ره  هک  هللا » الا  هلا  ال   » رکذ
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؟(1) تسیچ شیاه  هزم  مینیبب  لاح  .تسادخ  يارب  ندش  هناگی  هزور  .دوش  یم  قّقحم  هزور »  » کمک هب  مه  نآ  هک  دشاب  دیاب 

نودـب تسا ، نم  تمحر  مه  نآ  تسا ، تمحر  همه  هاـم ، نیا  رد  تمحر  ینعی  یتَـمْحَر » ُهَمْحَّرلاَو  : » دـیامرف یم  تـیاور  هـمادا  رد 
اه هطساو  هب  ار  تمحر  دینک و  تاقالم  نم  اب  امش  ات  میآ  یم  هنحـص  هب  نامحر  مسا  هب  مدوخ  هام  نیا  رد  ینعی  اه ، هطـساو  ِباجح 

ترضح زا  میقتسم  یتمحر  مه  نآ  تسا ، ناوارف  تمحر  هام  نیا  رد  سپ  .دوشن  فوطعم  اه  هطـساو  هب  امـش  هّجوت  دیهدن و  تبـسن 
ادخ اب  نویبجر  هک  یـصاخ  هار  دوش ، یم  هدوشگ  قح  ترـضح  دوخ  اب  طابترا  هار  هام ، نیا  ِناوارف  ياه  تمحر  قیرط  زا  سپ  هللا » »

.تشاد دنهاوخ 

ام ایادخ  دییوگب  دـیاش  .مهد  یم  ار  شباوج  منک و  یم  شتباجا  دـناوخب  هام  نیا  رد  ارم  سکره  ُُهْتبِجا » ِرْهـشلااَذَه  یف  یناعَد  ْنَمَف  »
.ینک یم  تباجا  میناوخب  ار  وت  تقوره  هشیمه و 

.دییامرف عوجر  انعم » َملاع  هب  يا  هچیرد  هزور ، باتک « هب  هزور ، هزم  ینعم  ندش  نشور  يارب  - 1
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یـصاخ ییوگ  باوج  تباجا و  کی  منک و  یم  تباجا  یناوخب ، ارم  رگا  دـیامرف : یم  هک  تسا  صاخ  توعد  نیا  تسا  مولعم  یلو 
.دوش ام  بیصن  هصاخ  تباجا  نآ  یتحار  هب  ات  هتشادرب  ار  ینامز  ياه  هلصاف  هدومن و  عفترم  ار  اه  باجح  دراد ، هارمه  ار 

یهلا بضغ  زا  تینما  هام  بجر ، هام 

هام رد  دـنیامرف : یم  مارح  ياه  هام  زا  یکی  ناونع  هب  بجر  هاـم  اـب  هطبار  رد  تاـبقارملا  باـتک  رد  هیلع » هللا  همحر   » یکلم هللا  تیآ 
رگا مارح  هام  رد  اذل  دنک ، یم  شکورف  بضغ  نآ  مه  نانمـشد  رب  یتح  هک  دنک  یم  شکورف  شبـضغ  نانچنآ  دنوادخ  مارح  ياه 
ینعی دنکن ، هلمح  رگا  مالسا  نمشد  .درک  همصاخم  كرت  دیاب  هام  نیا  رد  دنکن ، هلمح  امـش  هب  مه  مالـسا  نمـشد  ینعی  ناتنمـشد ،

ادخ نانمشد  رب  ادخ  بضغ  رگم  .تسا  يروط  نیا  هام  نیا  رد  ادخ  بضغ  ینعی  درک ، همصاخم  كرت  دیاب  دشابن  یعافد  داهج  رگا 
؟ هچ ینعی  نیا  .دیهدب  تینما  مه  ادخ  نانمـشد  هب  دیاب  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  تسا  بیجع  ردـق  نیا  هام  نیا  یلو  تسین ؟ يراج 

نتفرگ و هلصاف  لماع  هک  دهد  یم  رارق  یطیارش  رد  ار  ام  هام  نیا  یبیغ  طیارش  ینعی 
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هنیمز یطیارـش  نینچ  رد  اذـل  تسین و  هنحـص  رد  هام  نیا  رد  تسادـخ ، بضغ  نامه  هک  توکلم  ملاع  یبیغ  ماقم  زا  ام  نداتفا  رود 
عون کی  نیا  .منک  یم  تباجتـسا  دناوخب  ارم  سک  ره  دیامرف : یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  مهارف  ًادـیدش  ادـخ  اب  ام  طابترا 
.دوش یم  تباجا  تعرس  هب  ییوگب  هچره  يدمآ ، رگا  یتسه ، هانگ  زا  یطیارـش  ره  رد  هام  نیا  رد  وت  ینعی  .تسا  صاخ  تباجتـسا 

.تسین روط  نیا  رگید  طیارش  رد 

اضاقت نیرتالاب 

! نم هدنب  يا  دنیامرف : یم  .تسا  هتشاذگ  ام  ِنهد  فرح  ُُهتیَدَه » ینادْهَتْسا  ِنَم  ُُهتیَطْعا َو  یَنلاَس  ْنَم  َو  : » دنیامرف یم  همادا  رد 

یم تیادـه  ار  وت  ینک ، ییوج  هار  تیادـه و  بلط  نم  زا  رگا  و  یهاوخ ؟ یمن  ارچ  سپ  مهد ، یم  وت  هب  یهاوخب  يزیچ  نم  زا  رگا 
ام .نک  تیاده  ار  ام  ایادـخ  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  هام  نیا  رد  ام  هک  دـنداد  ام  دای  فرح  هلب  .مهد  یم  ناشن  وت  هب  ار  هاچ  هار و  منک ،
ار ام  هک  تساتـسار ، نیمه  رد  دـنراد  هام  نیا  رد  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) همئا هک  ییاهاعد  و  میورب ؟ اجک  مینک ، اهر  ار  وت  یبیغ  راونا 

ار تدوخ  نک و  ییامنهار  دوخ  يوس  هب 
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هک يراگن  رهش  رد  تسین  : » میوش هّجوتم  هصالخ  میهد ، تهج  وا  يوس  هب  ار  نامبلق  ام  هک  تسین  يدصقم  وت  زج  هک  نامهفب  ام  هب 
اب تسا ، هداد  هدژم  تیادـه »  » هب هام  نیا  رد  ار  ام  دـنوادخ  هچ ، ینعی  دـمهفب  و  دسانـشب ، ار  تیادـه  ینعم  یـسک  رگا  دربب ؛» ام  لد 

: تفگ هک  دشوک  یم  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوجو  مامت 

یبای یهگآ  رگ  تیاده  رون  ز  الد !

درک یناوت  رس  كرت  نانز ، هدنخ  عمش  وچ 

دراد هگن  ات  هتشرِرس  راد  هاگن 

هب بجر  هاـم  سپ  .مناگدـنب  دوخ و  نیب  مداد  رارق  نامـسیر  کـی  نوچ  ار  هاـم  نیا  يداـبِع » َنَیب  ینَیب َو  اًْـلبَح  َرْهَّشلا  اَذـه  ُْتلَعَج  «َو 
تسا و ادخ  تسد  رد  نآ  رس  کی  هک  بانط  کی  لثم  دورب ، الاب  دنک و  هدافتسا  نآ  زا  ناسنا  ات  تسا  ییانثتسا  طیارـش  کی  ناونع 

نتفر الاب  يارب  ار  بانطِرـس  ناوت  یم  هام  نیا  صوصخم  بادآ  لامعا و  اـب  میور ، ـالاب  میریگب و  اـم  اـت  هدرک  اـهر  ار  نآ  رـس  کـی 
یم گنچ  مکحم  یبانط  نینچ  هب  لقاع  ناسنا  ادخ ، ام و  نیب  تسا  يا  هتـشر  کی  هام  نیا  میوش  هّجوتم  هک  تسا  نآ  هدمع  .تفرگ 

: تفگ هکارچ  .دنز 
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مشوکب نترد ، دوب  ناجاتارم 

مشون هعرج  کیوا  ماجزارگم 

: سپ تسا ، ییانثتسا  تصرف  نوچ 

دنویپدلسگن قوشعم  هک  تسااوه  ترگ 

دراد هگنات  هتشررسراد ، هاگن 

نآ هب  ندز  گنچ  میدرک  ضرع  .دوش  یم  لصو  نم  هب  دـنزب  گنچ  بجر  هاـم  نامـسیر  هب  هک  یـسک  َیلا » َلَـصَو  ِهب  َمَصَتْعا  ِنَمَف  »
هک ییاه  نآ  دنا و  هدوشگ  ار  قح  هب  لصو  هدکیم  ِرد  نوچ  دنک ، تیاعر  اًلمع  ًابلق و  ار  بجر  هام  بادآ  ینعی  تسا ، صخـشم  مه 

: دنهد یم  رس  ادن  دننک ، یم  ساسحا  ار  یگدوشگ  نینچ 

تسا زاب  هدکیم  ِرد  هک  هِّلل  هَّنِْملا 

تسا زاین  يور  واِرَد  رب  ار  هتخوس  نیو 

یتسمز دنا ، شورخو  شوجرد  همهاه  مُخ 

تسازاجم هن  تقیقح  تساجنآرد ، هک  یِم  نآو 

ناناج مَخ  ردنا  مَخ  فلز  نکش  حرش 

هّصق نیا  هکدرک  ناوتن  هتوک 

همهزا زاب  وچ  هدید  ما  هتخودرب  تسازارد 

ملاع

تسا زاب  وت  يابیز  خُر  رب  نم  هدید  ات 
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رد تسا و  طابترا  رد  ادـخ  اب  دـنک  یم  ساسحا  دوخ  بلق  رد  ناسنا  دوش و  یم  عفترم  مه  باجح  هک  تسا  یهام  بجر ، هام  نوچ 
، دسر یم  رـس  شیارب  یعقاو  بوبحم  اب  ندرک  لددرد  عقوم  دـنز ، یم  اپ  تشپ  زیچ  همه  هب  دریگ و  یم  زاب  ایند  همه  زا  هدـید  هجیتن 

: تفگ هک 

میتفگن میتفهن و  قلخ  َِرب  هک  يزار 

تسا زار  مرحم  وا  هک  مییوگب  تسود  اب 

: هک تسا  قح  اب  زاین  زار و  لاح  رد  هراومه  ایوگ  تلاح  نیا  رد 

دیآرد هک  سک  نآ  ره  وت  يوک  هبعک  رد 

تسا زامن  نیع  رد  وت  يوربا  هلبق  زا 

نیکسم ظفاح  لد  ِزوس  نایسلجم ! يا 

تسا زادگ  زوس و  رد  هک  دیسرپب  عمش  زا 

زوسرپ و تسا  يا  هّصق  لصو ، هّصق  دش و  دهاوخ  لصو  نم  هب  دنزب  گنچ  بجر - هام  ینعی  نم  نامـسیر  هب  سک  ره  دومرف : نوچ 
: زادگ

نیکسم ظفاح  لد  زوس  نایسلجم ! يا 

تسا زادگ  زوس و  رد  هک  دیسرپب  عمش  زا 
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دوخ رد  بجر  فشک 

یقیقد هتکن  کی  نیا  نوِیبَجَّرلا ؛» َنیا  : » دیامرف یم  تمایق  رد  هک  نیا  مینک ، دیکأت  ًاددجم  دیاب  اج  نیا  رد  لبق  هتکن  نآ  هب  هرابود  ام 
توعد هک  يزور  ینعی  6 ؛) رمق / « ) ِعاّدلا ُعْدی  َمْوی  : » میراد تمایق  رد  هک  دـیناد  یم  .دـهد  یم  یگرزب  تقیقح  کی  زا  ربخ  تسا و 

ندـناوخ کی  و  اه ، ناـسنا  حور  داـینب  رب  تسا  قبطنم  ندرک  توعد  ندـناوخ و  نیا  هک  .دـناوخ  یم  دـنک و  یم  توعد  يا  هدـننک 
رد .دنک  یم  بذج  ار  نایتشهب  مه  تشهب  دـنک ، یم  بذـج  دـناوخ و  یم  ار  نایمّنهج  مّنهج ، هک  روط  نیمه  ینعی  .تسین  يرابتعا 
هب اه  ناسنا  یـضعب  رد  هک  یماقم  کی  ینعی  صاخ ، یماقم  اـب  دنتـسه  يدارفا  نویبجر »  » یطیارـش نینچ  هب  هّجوت  اـب  اتـسار و  نیمه 

َملاع نآ  رد  دارفا  نیا  تقو  نآ  ددرگ ، یم  رهاظ  ماـقم  نآ  تماـیق ، َملاـع  رد  دوش و  یم  ققحم  بجر  هاـم  زا  ندرک  هدافتـسا  تهج 
مینک ضرع  میهاوـخ  یم  تهج  نیمه  هب  .تـسه  تماـیق  رد  اـه  نآ  يارب  يدـنموربآ  یگرزب و  عوـن  کـی  ینعی  دنتـسه ، صخاـش 

ینیوکت ماقم  کی  بجر » »
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تـسا یماقم  دینیب  یم  تقو  نآ  دش  ءایحا  رگا  .دنک  فشک  ءایحا و  ار  نآ  يوحن  هب  شدوخ  نورد  رد  دـناوت  یم  سکره  هک  تسا 
.تسا طارـص » داـجیا   » بجوم نآ  مود  هزور  تسا ، مّنهج » عفد   » بجوـم دـیریگب ، هزور  ار  نآ  زا  زور  کـی  تیاور ، قـبط  رگا  هک 

تسا تشهب  يوس  هب  هّداج  طارص »  » .دوش یم  هدیشک  نامیارب  تشهب  يوس  هب  يا  هّداج  ینعی  میرذگ ؟ یم  طارـص  زا  هک  هچ  ینعی 
هام هزور  نیمود  اب  ناسنا  ینعی  .تسا  تشهب  يوس  هب  طارـص  نآ  هک  تسا  یطارـص  ندمآ  دیدپ  بجوم  بجر  هام  مود  هزور  اذل  و 
وا تسین ، نادرگرـس  ایند  نیا  رد  تسانعم و  ملاع  هب  هّجوت  رد  وا  بلق  رگید  و  دهد ، یم  تهج  تشهب  يوس  هب  ار  دوخ  بلق  بجر ،

تسا (1)، تشهب » داجیا   » نآ موس  هزور  .تسا  هدش  راد  تهج  ِناسنا 

یماقم نینچ  ياراد  هام  نیا  .تشهب  هب  لصو  ینعی 

ْنِم ًامْوی  َماص  ْنَم  ِتاـئیَّسلا ، ِهیف  وُحْمی  َو  ِتانَـسَْحلا ، هیف  ُهللا  ُفِعاـضی  ٌمیظَع ، ٌرْهَـش  بَجَر  (: » مالـسلا هیلع  رَفْعَج ( َْنب  یـسُوم  َلاـق  - 1
هاـم بجر ، ینعی « ص 191 ؛) لامعالا ج 3  لابقا  ٍهَّنَْجلا ( » َُهل  ْتَبَجَو  ٍماـیا  ِهَثـالَث  َماـص  نَم  َو  ٍهَنَـس ، هریـسَم  ُراـّنلا  ُْهنَع  ْتَدُـعابَت  ٍبَجَر 
هزور ار  بجر  هام  زا  زور  کـی  سک  ره  دـیامن ، یم  وحم  ار  اـه  يدـب  ربارب و  دـنچ  نآ  رد  ار  اـه  یکین  دـنوادخ  هک  تسا  یمیظع 

یم بجاو  وا  يارب  تشهب  دراد ، هزور  ار  نآ  زا  زور  هس  سک  ره  دوـش و  یم  رود  وا  زا  لاـس  کـی  هلـصاف  هب  مـّنهج  شتآ  درادـب ،
دوخ تیاضر  دـنوادخ  دراد ، هزور  ار  بجر  هام  ّلک  سک  ره  میراد «: ص ) ادـخ ( لوسر  زا  يرگید  تیاور  رد  هک  نانچمه  دوش .»

دجحتملا ج 2 ص حابصم  دریگ (.» یمن  رارق  باذع  دروم  دش ، تبث  وا  يارب  دنوادخ  تیاضر  هک  یسک  دنک و  یم  تبث  وا  يارب  ار 
(797
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.دنک تمحرم  نامیارب  ار  نآ  زا  يدنم  هرهب  تاقیفوت  هللاءاش  نإ  دنوادخ  هک  تسا 

دنا هداشگ  شقشع  يوعد  هب  نابز  یقلخ 

تسا یکی  نابز  اب  شلد  هک  نآ  مالغ  نم  يا 

تشهب هب  لاصّتا 

هک تسا  نیا  یکی  اـم  دـیکأت  سپ  .تسه  هجوت  دروـم  هتکن  نیا  نآ  ياـهاعد  رد  هک  تسادـخ  گرزب  تمحر  هاـم  هاـم ، نیا  دوـخ 
دـش فشک  رگا  مینک ، فشک  هام  نیا  لامعا  اب  تیبجر ، ماقم  مان  هب  تسا  هتفهن  سکره  تاذ  نورد  رد  هک  ار  هام  نیا  مینک  يراـک 

.تسا تشهب  هب  لصو  هوحن  کی  تسا ، تشهب  زا  يا  هولج  شدوخ 
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نویبجر صوصخم  يدیحوت  ملع  ِتروص  ریش ؛

ماما زا  .تسا  یبیجع  تیاور  دییامرفب  تیانع  رگا  هدروآ ، نانجلا  حـیتافم  رد  هیلع ) هللا  همحر   ) یمق سابع  خیـش  موحرم  هک  یتیاور 
هک ره  رت ، نیریش  لسع  زا  رتدیفس و  ریـش  زا  تشهب ، رد  تسا  يرهن  مان  بجر  : » هک دنیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم نسحلا  یبا 
هک دـیناد  یم  نوچ  .تسا  ماقم  ینعی  تسا ، رهن  کی  بجر  اـًلوا ؛ سپ   (1)« دـماشایب رهن  نآ  زا  هتبلا  دراد  هزور  ار  بجر  ِزور  کـی 

نیا رد  امش  هچنآ  ینعی  دیدرک ، لمع  امـش  هچنآ  زا  دنا  ترابع  ینعی  نُولَمْعَت ؛» اُوناک  اّمِم   » زا تسا  ترابع  تشهبرد  تخرد  بآ و 
امـش .تسا  لمع » تکرح و   » نآ هجو  کی  تسا و  رکف »  » نآ هجو  کی  دنکب  يراکره  سکره  .دراد  هجو  ود  دینک  یم  لمع  ایند 
تین نیا  موش ، یبجر  مهاوخ  یم  ایادخ  هک  نیا  ِرکف  تسا ، رکف  کی  تین  نیا  دینک ، یم  ار  بجر  هام  هزور  تین  ادـخ  فطل  هب  هک 

لثم تاوهش  كرت  نآ  دیهد و  یم  ماجنا  هک  تسا  یلمع  رگید  هجو  .تسا و 

لامعالا لابقا  رْهَّنلا (» َِکلذ  ْنِم  ُهللا  ُهاقَس  ِبَجَر  نِم  ًامْوی  َماص  ْنَم  ِلَسَْعلا ، َنِم  یلْحا  ِنَبَّللا َو  َنِم  ًاضاَیب  ُّدَشا  ِهَّنَْجلا  ِیف  ٌرْهَن  بَجَر  - » 1
؛) ج 3 ص 191
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هدرک هظحالم  ًامتح  و  تسا ، ام  ییایند  نیا  لامعا  دیاقع و  تروص  نآ  ریز  ياهرهن  تخرد و  تمایق  رد  .تسا  هریغ  ندروخاذـغ و 
نیا دـنکن و  ار  راک  نآ  هک  دـنک  یم  هدارا  نوچ  دـیآ ، یم  باسح  هب  راک  شدوخ ، مه  راـک  کـی  كرت  یّتح  ناـسنا  دروم  رد  دـیا 

تروـص تماـیق  رد  دــیآ و  یم  باـسح  هـب  لـمع  کـی  ناـسنا  سفن  رد  تـسا و  هدارا  کـی  شدوـخ  راــک ، نآ  كرت  يارب  هدارا 
نتفرن هب  هدارا  نورد  رد  یلو  دیا ، هدرکن  يراک  جراخ  رد  دیورن ، ناتیومع  هناخ  هب  رگا  امـش  .دروآ  یم  دیدپ  ار  دوخ  هب  صوصخم 

و لمع »  » نیا هک  دـنیامرف : یم  ناگرزب  .دراد  یلمع  هجو  کی  و  يرکف ، یتدـیقع و  هجو  کـی  يراـک  ره  سپ  .دـیا  هداد  ماـجنا  ار 
ًابارَش ْمُهُّبَر  ْمُهاقَس  : » دومرف هک  دنداد  تیبلا  لها  هب  يزیچ  هچ  يازا  رد  ار  روهط  بارش  .دنک  یم  روهظ  تمایق  رد  هک  تسا  هدیقع » »
نیا بیـصن  هک  يروهط  بارـش  نیا  و  دنداد ، نادـنمزاین  هب  مه  ار  ناش  يراطفا  دـنتفرگ و  هزور  زور  هس  نوچ  ( 21 ناسنا / « ) ًاروُهَط

ام هب  یکَلَم  کی  رگا  ْمُهُّبَر .»  » دناشون اه  نآ  هب  ناشراگدرورپ  دیامرف : یم  نوچ  .تسا  ماقم  یلیخ  دش ، هسّدقم  تاوذ 
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یـسک هب  ار  نآ  راگدرورپ  رگا  الاح  میـشک ، یم  دایرف  لاس  يونعم 60  ِتلاح  نآ  ِفعـش  زا  دهدب ، يونعم  بارـش  نآ  زا  هّرذ  کی 
.دوش یم  هچ  نیبب  دناشونب ،

ماجنا يدیحوت » لمع   » کی قیمع  رایـسب  يدیحوت » هدیقع   » کی اب  دندرک ؟ راک  هچ  رگم  ًاروُهَط ،» ًابارَـش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  : » دیامرف یم 
ًابارَـش ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  : » دومرف هک  دش  نینچ  تشهب  رد  لمع  هدـیقع و  نآ  روهظ  دنتـشذگ ، ادـخ  يارب  دوخ  لیم  زاین و  زا  هک  دـنداد 
رهاظ اج  نآ  ناسنا  ناج  نوچ  .دننز  یم  فرح  تشهب  راوید  رد و  مه  نیمه  يارب  تسا ، لمع  هدیقع و  روهظ  تشهب  نوچ  ًاروُهَط ،»

، تسا تایح  سنج  اذـل  دـنک و  یم  روهظ  نوریب  هب  اـم  بلق  زا  ینعی  تسا ، هَدـِْئفْالا » یَلَع  ُِعلَّطَت  - » ود ره  شمّنهج - تشهب و  .تسا 
تایح رـسارس  ترخآ  ملاع  ماـظن  ینعی  ناویَْحلا ؛» یَِهل  ِهَرِخآـْلا  َراّدـلا  َّنا  : » دومرف مه  توبکنع  هروس  هیآ 65  رد  یبلق ؛ تالاح  لـثم 

(1) .تسا ناسنا  تایح  سنج  ینعی  تسا ،

.دییامرف عوجر  هدنسیون  نیمه  زا  سی » هروس « ریسفت  هب  دیناوت  یم  هتکن  نیا  يریگیپ  يارب  - 1
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تشهب ینعی  .تسا  هتسب  ام  ناج  هب  تسام و  قالخا »  » و لامعا »  » و دیاقع »  » روهظ تشهب  تسیچ ؟ تشهب  هک  دشاب  ناتدای  لّوا  سپ 
رد الاح  .تسا  هتسب  ام  ناج  هب  اّما  تسه ، نوریب  رد  تیعقاو  کی  ناونع  هب  يرآ ؛ .تسین  ادج  ام  زا 

سپ .تسا  بجر »  » شمسا رهن  نیا  تسا ، رتدیفـس  ریـش  زا  تسا و  رت  نیریـش  لسع  زا  دیامرف : یم  هک  تسا  يرهن  کی  تشهب  نیا 
تشهب هب  لصو  دش ، یبجر  هک  یسک  سپ  .تشهب  رد  تساجک ؟ رد  رهن  نیا  .دوش  یم  رهن  نیا  هب  لصو  دش ، یبجر  هک  یسک  ًالّوا ؛

دعب تشهب  دیوگب  سکره  دـنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  الاح ؟ نیمه  ای  تسه  ام  ندرم  زا  دـعب  لاصّتا  نیا  ًایناث ؛ .دوش  یم 
یبجر هاـم ، نیا  رد  میتـفرگ  میمـصت  هک  زورما  نیمه  هللاءاـش  نإ  ینعی  .تسه  ـالاح  نیمه  تشهب  نیا  سپ  تسین (1) . اـم  زا  تسا ،

.میدش تشهب  دراو  الاح  نیمه  هک  دناد  یم  ادخ  میدش ، تشهب  دراو  میوش ،

الاح نیمه  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  موصعم  ماما  مـالک  زا  دنتـشاد  یثحب  یلاـعت ) هللا  هظفح   ) یلمآ يداوج  هللا  تیآ 
هب لصو 

ثیدح 21 هیؤّرلا ، یف  ءاج  ام  باب  قودص » دیحوت  هب « دینک  عوجر  - 1
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یم هراشا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  نوچ  دراد ، ام  لامعا  هب  یگتـسب  میوش  یم  جراخ  تشهب  زا  الاح  نیمه  میوش و  یم  تشهب 
نوـنکا مه  دـننک و  یم  راـکنا  ناراـکهانگ  هک  یمّنهج  تـسا  نـیا  دـیامرف : یم  هـک  توـبکنع  هروـس  و 44  تاـیآ 43  هب  دـنیامرف 

(1) .دنا فاوط  لاح  رد  ناشوج  بآ  مّنهج و  نآ  نیب  ناراکهانگ 

دراو اه ، نیا  هک  دنربب  رـس  هب  تلفغ  لامک  رد  نآ  هب  تبـسن  يا  هّدـع  هک  نیا  ّالا  میوش ، یم  تشهب  دراو  بجر  هام  رد  ام  ًالّوا ؛ سپ 
دراو لابقتسا  راظتنا و  هّجوت و  نیع  رد  ام  رگا  یلو  دنوش  یم  نامز  کی  دراو  راگزور ، ياه  نامز  هیقب  لثم  هکلب  دنوش ، یمن  بجر 

تسا و رتدیفس  ریش  زا  رت و  نیریـش  لسع  زا  تیاور  ریبعت  هب  ماقم  نآ  هک  میوش ، یم  تشهب  زا  صاخ  ماقم  کی  دراو  میوش ، بجر 
تسا ماقم  لاح و  ود  اه  نیا  هک  دنا  هدرک  ریـش  لسع و  نیا  يور  ییاه  تقد  کی  تفرعم  لها  ناگرزب  .تسا  باسح  يور  مه  نآ 

.اذغ عون  ود  هن  ناسنا و  يارب 

.نامه - 1
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یلو .هللادمحلا  دنتفگ : یم  دندروخ ، یم  هک  ییاذغ  ره  یلک  روط  هب  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلص   ) ربمایپ دیوگ : یم  نیرّسفم  زا  یکی 
هلآو هیلع  هللا  یّلـص   ) ربمایپ نآرق ، هیآ  قباطم  یفرط  زا  دیوگ  یم  دعب  .نک  شدایز  ایادخ  هک  دندومرف  یم  دـندروخ  یم  ریـش  یتقو 
انعم ملاع  رد  ریـش ، نیا  دـیاب  سپ  ( 114 هط / ( ؛» ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  ، » نک دایز  ارم  ملع  ایادـخ  دـنیوگب : هک  دنتـسه  رومأـم  مّلـسو )

، يّدام ناج  يارب  اذغ  نیرتهب  دنک ؟ یمن  هیذغت  ار  ناج  ملع ، رگم  .تسا  ملع  ناسنا ، سفن  رد  شروهظ  ینعی  دشاب ، ملع  ماقم  نامه 
ریش

.دنراد يا  هطبار  کی  رگیدمه  اب  ود  نیا  تسا و  ملع  یبیغ ، ناج  يارب  .تسا و 

یکی تمدخ  دمآ  بش  .تسا  هدروخ  ریش  هک  دید  باوخ  رد  دلاخ ، یبا  دیوگ : یم  مکحلا  صوصف  باتک  رد  یبرع » نیدلا  یحم  »
تـسا قداص  ياـیؤر  نیا  هک  نیا  رد  .دراد  ماـقم  ود  تلاـح و  ود  باوخ  نیا  دـیوگ : یم  فراـع  نآ  .تفگ  ار  شباوخ  ءاـفرع و  زا 

وا هب  هن ! تفگ : هدش ؟ تا  هدعم  دراو  يریـش  عقاو  هب  ایآ  يروخ ، یم  ریـش  يدـید  باوخ  هک  بشید  وت  ایآ  وگب  لاح  تسین ، یّکش 
غارفتسا ریش  ینک ، غارفتسا  رگا  یلو  تفگ :
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، ملع ینعی  ریـش  يریذپب ، یهاوخب  رگا  یلو  دوش ، ریبعت  ایند  نطوم  ساسا  رب  یتساوخ  رگا  تباوخ ، ریبعت  زا  هجو  کی  نیا  .ینک  یم 
یم ناـشیا  .تسا  ریـش  هداـم  ملاـع  ماـقم  رد  تسا ، ملع  بیغ ، ماـقم  رد  ریـش  نوچ  .دـنهد  یم  ملع  وت  هب  هک  تسا  نیا  تباوخ  ریبعت 
ریـش دـعب  دـنیبب و  ندروخ  ریـش  باوخ  یلو  دروخن ، ریـش  یـسک  دوش  یم  رگم  سپ  ما ، هدروخنریـش  هک  نم  مدـش  هسوـسو  دـیوگ :

رد .تسین  يا  هدـیچیپ  زیچ  مدروآ ، نوریب  ریـش  مدـید  مدرک ، عّوـهت  هب  راداو  ار  مدوـخ  دـشاب ؟ ریـش  شا  هدـعم  رد  دـشاب و  هدروـخ 
ورب هک  دندومرف : هشیاع  هب  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلص   ) ربمایپ هک  میراد  مه  تایاور 

هزور يدرک ، هک  یتبیغ  اب  تدوخ  تدوخ  نوچ  دندومرف : ارچ !؟ تفگ : هشیاع  هدوب - یبحتسم  هزور  ًارهاظ  نک - راطفا  ار  تا  هزور 
هدرک هک  دوب  یتبیغ  نامه  وا ، ندروخ  تشوگ  هک  یلاح  رد  مدروخ ؟ اذـغ  نم  یک  تفگ  .يدروخ  تشوگ  يدرک و  راـطفا  ار  تا 
یّـسح يرهاظ  ِتروص  تبیغ ، ینطاب  یبیغ  لـمع  ینعی  دـش ، ماـخ  تشوگ  دوجو  هّجوتم  شیاـه  نادـند  يـال  زا  شدوخ  دـعب  دوب ،

.تفرگ دوخ  هب  ندروخ  تشوگ 
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نإ دینک ، ظفح  ار  بجر  هام  امش  رگا  .تسا  يدیحوت » ملع   » ماقم تشهب  رد  هک  دنیامرف  یم  تفرعم  لها  ار  بجر  رهن  رد  ریش  ماقم 
، دـیآ یمن  تسد  هب  یتحار  هب  هک  تسا  یملع  بجر ، هام  يدـیحوت  ملع  نآ  تقو  نآ  .دوش  یم  ناتبیـصن  يدـیحوت  تفرعم  هللاءاـش 

هدرک روهظ  وا  بلق  زا  هک  تسا  رهن  نآ  ندوب  ریـش  ناـمه  شروهظ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یـصاخ  تفرعم  کـی  دـش  یبجر  هک  یـسک 
.تسا یحور  یگدولآ  كرش و  هنوگره  زا  ندوب  كاپ  تهج  هب  مه  شندوب  رتدیفس  ریش  زا  و  تسا ،

نویبجر يونعم  روش  ِتروص  لسع ؛

هدارا لسع ، نآ  ینعی  دروآ ؛ یم  كّرحت  اـمرگ و  تکرح و  لـسع ، نوچ  تسا ، رت  نیریـش  مه  لـسع  زا  رهن  نآ  دـنیامرف : یم  زین  و 
دایز ار  مدآ  يدیحوت  لمع  تّمه  يدیحوت و  ياه 

، دیناوخب بش  زامن  دیوش و  دنلب  یترارح  روش و  کی  اب  هک  دهاوخ  یم  ناتلد  یهاگ  امـش  تسیچ ؟ ناشروظنم  هک  دینیبب  .دـنک  یم 
قالخا ءاملع  حالطـصا  هب  نتفر  ولج  قشع  ترارح و  روش و  اب  تحار و  ندـناوخ و  بش  زاـمن  هدارا  نیا  .دراذـگ  یمن  باوخ  یلو 

، دراد تاکرب  یلیخ  بش  زامن  تسا  هتفریذپ  هک  تسا  يرظن  لقع  زا  ریغ  نیا  تسا و  یلمع  لقع  هب  طوبرم 
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ار یهلا  لامعا  ماجنا  ترارح  سپ  .تسا  بجر  هام  رهن  هب  طوبرم  یتشهب  ِلـسع  ناـمه  شا  هشیر  تاداـبع ، رد  ییادیـش  روش و  نیا 
اب .دـنبای  یم  تسد  نید  هب  لـمع  نید و  مهف  رد  صاـخ  ترارح  هب  مه  صاـخ و  تفرعم  هب  مه  نویبجر ، دـهد و  یم  مدآ  هب  بجر 

ریـش و نآ  اب  طابترا  هللا  ءاشنا  نآ  زا  ندرک  لابقتـسا  بجر و  هام  رد  ندـش  دراو  اـب  ـالاح  نیمه  هک  دـینکن  تلفغ  اـنبم  نیا  هب  هجوت 
.دوش یم  عورش  لسع 

قح اب  تاقالم  يارب  ندش  ییالو  ِهام 

هللا یّلـص   ) ادخربمایپ هام  نابعـش  هام  تسا ، ادـخ  هام  بجر  هام  : » دـیامرف یم  هک  دیـشاب  هتـشاد  تابقارملا »  » باتک رد  ار  تیاور  نآ 
، تسادخ هام  هک  بجر  هام  عورش  اب  ینعی  تسا .» هلآو » هیلع  هللا  هاولـص   » هللا لوسر  تّما  هام  ناضمر ، هام  تسا و  مّلـسو ) هلآو  هیلع 

عورش ادخ  زا  نیاربانب  دوش ، یم  عورش  كولس  تین 

کی هب  نابعـش ، هام  صوصخم  لامعا  تیاعر  نابعـش و  هام  رد  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  اـب  سنا  زا  سپ  دوش و  یم 
تیاور نیا  .تسا  تما  هام  ناضمر ، هام  هک  تسانعم  نیدب  و  میسر ، یم  ناضمر  هام  رد  یبایدوخ 
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ٌبَجَر هللا َو  ُلوسَر  ُرْهَـش  ِنابْعَـش  هللاُرْهَـش َو  ِناضَمَر ، ُرْهَـش  : » دیامرف یم  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما هک  دـینک  عمج  تیاور  نآ  اب  ار 
قبط سپ  .تسا  نم  هام  بجر  هام  و  هلآو » هیلع  هللا  هاولـص   » هللا لوسر  هام  نابعـش  هام  تسادـخ و  هام  ناضمر  هام  ینعی ؛  (1)« يرْهَش

نودب ادخ  اب  طابترا  رابتعا ، کی  هب  و  ادخ ، دوخ  اب  طابترا  قیرط  زا  تسادخ ، اب  یگناگی  هام  بجر ، هام  رابتعا  کی  هب  تیاور ، نیا 
هام بجر  هام  سپ  تسا ، تیالو  بحاص  ینعی  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هام  بجر ، هام  اذـل  تسین و  نکمم  تیـالو  هب  لاـصّتا 
دوخ هب  کـی  هب  ندیـسر  لد و  زا  یهلا  ریغ  ياـه  هبنج  ندودز  ینعی  تیـالو »  » .تسا تیـالو  هاـم  ینعی  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

ّقح تافـص  شیامن  رهظم  هک  یبن - هب  قشع  هب  لد  نیا  تقو  نآ  دهاوخ ، یمن  ار  قح  ِریغ  لد  نیا  دـش  ییالو  هک  یلد  .بان  ندـمآ 
ادیپ نابعش  هام  رد  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  هب  یکیدزن  بلط  شیارب  دسر و  یم  تسا -

ياعد رد  دشک و  یم  هلعش  شناج  رد  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  ّتنـس  كولـس و  رد  ندشدراو  ياضاقت  دوش و  یم 
ِِهتَّنُِسب ِناِنتْسْالا  یَلَع  اّنِعاَف  َّمُهّللا  : » دیوگ یم  نابعش  هام  ياهزور 

هعیشلا ج 10 ص 493 لئاسو  - 1
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(1)  ...« ِهیف

سّدـقم دوجو  هب  هاگن  رظنم  رد  الاح  .میامن و  لمع  نادـب  موش و  کیدزن  تربمایپ  ّتنـس  شور و  هب  ات  امرف  يرای  ارم  ایادـخ ! ینعی 
نیا رد  ییامن و  یم  هدهاشم  ار  ناضمر  هام  تناج  قفا  رد  دوخ و  لباقم  رد  نابعـش ، هام  رد  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکاربمایپ

صلاخ بجر  هام  رد  ادـخ  يارب  ار  تدوخ  دـیوگ : یم  تیاور  ود  نیا  .دوش  یم  ادـخ  اب  تاقالم  هام  و  هللاُرْهَـش ، ناضمر  هام  تلاـح 
-. ناضمر هام  رد  نک - متخ  ادخ  هب  و  بجر - هام  رد  نک - عورش  ادخ  زا  یمهفب و  ار  توبن  تیالو و  یناوتب  ات  نک ،

دریگب و هک  هزور  مدآ  .میراد  ندرک  هدامآ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  هیلّوا و  صولخ  کی  هام  نیا  رد  رافغتـسا  هزور و  بجر و  هام  اب  سپ 
یم ناگرزب  لوق  هب  .ددرگ  یم  هدنز  وا  رد  قح  هب  هّجوت  دنک ، ّربدت  ّتقد و  اه  نآ  رد  دناوخب و  مه  ار  بجر  هام  ياهاعد  هللاءاش  نإ 

بجر هام  ياهاعد  دنیوگ :

ادیپ مه  ناضمر  هام  رد  اهاعد  نیا  زا  یضعب  دنیامرف : یم  ناگرزب  زا  يا  هدع  هک  تسا  بیجع  ردق  نیا  تسا  بیجع 

(. مالسلا هیلع  داّجس ( ماما  زا  هیورم  تاولص  نابعش ، هام  هکرتشم  لامعا  نانجلا ، حیتافم  - 1
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مه هک  دهدب  نام  قیفوت  ادـخ  تسه ، بجر  هام  ياهاعد  رد  یـصاخ  بتارم  کی  تیالو  دـیحوت و  تهج  زا  مه  ًافاصنا  دوش و  یمن 
ناسنا رد  قیرط  نیا  زا  قح  هب  هّجوت  هک  دـعب  .مینک  تاجانم  ادـخ  اب  هیعدا  نآ  کمک  هب  مه  میریگب و  سرد  شلها  زا  ار  اهاعد  نیا 

، تیالو بحاص  نماد  هب  تسد  قح ، اب  یقیقح  طابترا  يارب  دیاب  هک  دبای  یم  دشک ، یم  هلعش  وا  رد  ادخ  اب  رتشیب  طابترا  دش ، هدنز 
تسا و مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هام  بجر ، هام  سپ  بجع ، دنیب  یم  هک  تساج  نیا  دنزب ، مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ینعی 
(، مالسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  ِتیالو  رون  قیرط  زا  قح  اب  طابترا  یتسم  رد  .دنک  ءادا  ار  بجر  هام  ّقح  دناوت  یم  ترضح  نآ  نذا  هب 
هللا یّلـص   ) یفطـصم دّمحم  ینعی  نابعـش ، هام  بحاص  سّدقم  دوجو  یلـصا ، نزخم  دنیب  یم  ددرگ و  یم  ور  هبور  نابعـش  هام  اب  لد 
نیا مارآ  مارآ  دوش ، یم  ور  هبور  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  اـب  ادـخ ، اـب  طاـبترا  شطع  رد  .تسا  مّلـسو ) هلآو  هیلع 
ادخ مه  دریگ و  یم  ار  ادخ  غارس  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  زا  ناضمر  هام  لد  رد  تسرد  دوش و  یم  رو  هلعش  شطع 

ّیناَف یّنَع  يدابِع ، َکَلَئَس  اذِإ  : » دهد یم  ادن  شربمایپ  هب 
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(1)؛  ...« ِناعَد اذِإ  ِعاّدلا  هَوْعَد  ُبیجا  ٌبیرَق 

هک نآ  نودـب  .مهد  یم  ار  اه  نآ  باوج  مکیدزن و  اه  نآ  هب  مدوخ  نم  دـنتفرگ ، ارم  غارـس  وت  زا  نم  ناگدـنب  رگا  ربمایپ ! يا  ینعی 
(2) .دهد رارق  هطساو  طیارش  نیا  رد  دنوادخ  ار  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ 

هام نیا  لامعا  ماجنا  قیفوت  ندروآ  تسد  هب  هار 

یبلق يرکف و  تینارون  هنیمز  داجیا  لّوا ؛ .میریگب  يرتهب  هجیتن  هام  نیا  رد  میناوتب  هللاءاش  نإ  ات  مینک  ضرع  یتادـیکأت  دـیهدب  هزاجا 
تـسا فیح  و  تسا ، بلق  يارب  یبوخ  رایـسب  تینارون  هنیمز  لماع و  هک  اه ، نآ  گنهرف  اوتحم و  رد  لمأت  هیعدا و  کمک  هب  تسا 

هنیمز داجیا  مود ؛ .دـینک  هدافتـسا  بجر  هام  هیعدا  زا  دـییامرفب  یعـس  يزیر  همانرب  کی  اـب  سپ  دـیهدب ، تسد  زا  ار  اـهاعد  نیا  هک 
تیاـهن درک و  بجر  هاـم  زا  ار  هدافتـسا  تیاـهن  دیـسر ، ییاـج  هب  سک  ره  هرخـألاب  هاـم  نیا  رد  .هزور  قـیرط  زا  تسا  یلمع  تّمه 

تسا نیا  نآ  هدافتسا 

هرقب / 186 - 1
.دییامرف عوجر  تیؤر » هچیرد  ناضمر ، راتشون « هب  عوضوم  نیا  رتشیب  یسررب  يارب  - 2
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.تسا رّوصت  لباقریغ  نآ  تاکرب  یلو  تسین ، یلکشم  راک  دشاب ، هزور  ار  بجر  هام  همه  هللاءاش  نإ  دریگب  میمصت  هک 

گرزب یتاکرب  هداس و  یلامعا 

دننک و یم  دیکأت  رارکت و  ّبترم  تابقارملا  باتک  مامت  رد  هک  يرّکذت  کی  ار ، يزیربت  یکلم  هللا  تیآ  موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
هام رد  بش  ره  ار  زامن  تعکر  هد  نیا  رگا  دنیوگ  یم  اًلثم  دینیبب  امـش  دـنیوگ : یم  ناضمر ، هام  بجر و  هام  لامعا  رد  صوصخ  هب 
یم رگم  .تسین  يزیچ  هک  تعکر  هد  نیا  دیوگب  یکی  تسا  نکمم  الاح  .دـیوشن  تشهب  دراو  هک  تسا  نکمم  ریغ  دـیناوخب  بجر 

، تسین مه  يزیچ  هک  تسین ، يزیچ  رگا  : » دـنیامرف یم  ناشیا  دـنهدب ؟ گرزب  يا  هجیتن  نینچ  هداـس ، ّدـح  نیا  رد  یلمع  يارب  دوش 
زا تسا  مولعم  سپ  دـنهد »؟ یم  ماجنا  ار  لـمع  نیا  یلیلق  رایـسب  هّدـع  دنتـسه ، مالـسا  مچرپ  ریز  هک  مدآ  همه  نیا  نیب  زا  ارچ  سپ 
دنک ناحتما  ار  شا  هدنب  دهاوخ  یم  ادخ  : » دیامرف یم  ناشیا  .دـنداد  یم  ماجنا  ناناملـسم  رثکا  هنرگو  تسه ، يزیچ  يرگید  تهج 

»؟ هن ای  دراد  موصعم  ماما  فرح  هب  دامتعا  هن ؟ ای  دراد  ادخ  فرح  هب  دامتعا  دنیبب 
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مییوگ یم  .میرادـن  دامتعا  ام  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  دراد ، ار  جـیاتن  نیا  دـینکب  ار  راک  نیا  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) موصعم ماـما 
اّما .دوش  یم  ررـض  بجوم  نیمه  میریگ و  یمن  يّدج  ار  فرح  دوش  یمن  ای  دوش  یم  هک  میناد  یمن  نوچ  تقو  نآ  .دوش  یم  رگم 
زا تسا  مولعم  سپ  دـنرادن ، ار  نآ  ماجنا  قیفوت  اه  ناسنا  همه  تسا ، ناسآ  عقاو  هب  هکنیا  اب  دـیناد  یم  ناـتدوخ  ار  هیـضق  فرط  نآ 
هام ياهاعد  مامت  هک  نوچ  تسین ، یکـشم  راک  لمع ، دوخ  میروآ  تسد  هب  ار  شماجنا  قیفوت  رگا  یلو  تسا  یلکـشم  راـک  یتهج 
دنک غراف  بجر  هام  يارب  ار  شدوخ  بجر  هام  زور  ره  رد  تعاس  کی  ناسنا  رگا  لاح  .دـشک  یمن  لوط  رتشیب  تعاس  کی  بجر 

يزیچ يرآ  سپ  .مینارذگ  یم  هدافتـسا  نودب  ار  نامیاه  تقو  اه  نیا  زا  رتشیب  یلیخ  ام  دسر  یم  رظن  هب  هک  دریگ ، یم  هجیتن  رایـسب 
نامبلق هب  ار  هیلع » هللا  همحر   » یکلم هللا  تیآ  رّکذت  نیمه  رگا  مینک و  ادـیپ  لمع  قیفوت  میناوتب  هک  تسام  تّمه  هدـمع  یلو  تسین ،

اب دـنهاوخ  یم  هرخألاب  دوش ، یم  مهارف  هیعدا  تئارق  لامعا و  ماجنا  قیفوت  مییاـمن ، داـمتعا  نیموصعم  همئا  ادـخ و  هب  مینک و  میهفت 
.دنناسرب الاب  تاجرد  هب  ار  ام  هداس  ياهراک  نیمه 
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لامعا و نیا  همه  هک  میـشاب  یلامک  کی  فشک  لابند  دـیاب  ام  هک  تسا  یهام  بجر  هام  هک  تسا  هیـضق  نیا  يور  ام  رتشیب  دـیکأت 
نامدوخ ّبترم  تسا و  لامک  نآ  همّدقم  راکذا ،

ام هللاءاش  نإ  نُوِیبَجَّرلا » َنیا  : » دننک یم  ادن  تمایق  رد  یّلک  روط  هب  یتقو  هک  دوش  ادـیپ  ام  رد  لامک  نآ  ات  مینک  رت  هدامآ  هدامآ و  ار 
.میوش توعد  نآ  بذج 

ادص رس و  یب  ِكولس 

هّجوتم ناتدوخ  ار  هیـضق  لصا  تسیچ ؟ میوش  كولـسوریس  لها  اـهنآ  کـمک  هب  میناوتب  هک  يراـکذا  دنـسرپ  یم  ناتـسود  یهاـگ 
همه ًامومع  هک  هزاوآرپ  ِفراع  عون  کی  میراد ؛ فراع  عون  ود  ام  دینیبب  .میتفیب  هار  مه  اب  هللاءاش  نإ  ات  منک  یم  ضرع  هدنب  دـیتسه 
عون کی  و  تسا ؛ هدناسانـش  مدرم  هب  ار  اه  نآ  دنوادخ  تسا ، ظوفحم  ادـخ  دزن  هک  یتحلـصم  هب  انب  دنـسانش و  یم  ار  اه  نآ  مدرم 

دندـش لـصو  قیاـقح  هب  هک  یناـگرزب  ًاـمومع  .دـنا  هدـش  ینارون  ناـج ، قمع  زا  ادصورـس  یب  هک  میراد ، مه  ادصورـس  یب  فراـع 
دیشاب و دوخ  ناج  ندش  ینارون  لابند  ادصورس  یب  دیاب  مه  امش  دنرادن و  ادصورس 
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یم رکف  امش  .دسرب  يدحا  شوگ  هب  ناتکولس  ریـس و  هزاوآ  دیرادن  انب  امـش  هک  دینک  لح  ناتدوخ  يارب  یبوخ  هب  دیاب  ار  هتکن  نیا 
لوا هبنش  جنپ  هدرک ، ظفح  ار  شناضمر  هام  نابعش و  هام  تسا ، هدرک  ظفح  ار  شبجر  هام  ادصورس  یب  هک  هدش  ادیپ  مدآ  مک  دینک 

ار شهام  طسو  هبنشراهچ  هام و  رخآ  هام و 

یّتح هک  يروط  هب  دسانشب ، كولس  ریس و  لها  ناونع  هب  ار  وا  یسک  اًلصا  هک  نآ  نودب  هدیـسر ، ییاهاج  هب  هللادمحب  هتفرگ و  هزور 
لاـمعا و بجر و  هاـم  نیمه  قیرط  زا  دـنا ؟ هدیـسر  تاـجرد  نیا  هب  یقیرط  هچ  زا  اـه  نیا  .دـنروخ  یم  ار  وا  هطبغ  هزاوآرپ  ياـفرع 

يراد هزور  هک  ناـضمر  هاـم  رد  .تسین  تکرب  نامـسآ  نیا  ریز  رد  تسه  بجر  هاـم  رد  هک  یتاـکرب  زا  رتـالاب  اًلـصا  .هدراو  راـکذا 
زا رتالاب  دناد  یم  ادخ  دیریگب ، هرهب  نآ  تاکرب  زا  دینک و  ادیپ  تسد  نآ  هب  دـیهاوخب  امـش  هک  یبحتـسم  لامعا  سپ  تسا ، بجاو 

کی هاـم  نیا  رد  دـنا  هداد  ربـخ  اـم  هب  هک  روط  ناـمه  .تسین  نامـسآ  نیا  ریز  نآ ، راـکذا  اـعد و  هزور و  زا  معا  بجر  هاـم  لاـمعا 
ام .نویبـجر  لاـح  هب  اـشوخ  تسین ، ینتفگ  رگید  هک  دـیآ  یم  مدآ  ریگ  یمهف  یتاـکلم و  کـی  دـیآ ، یم  شیپ  مدآ  يارب  يروـعش 

ياهرکذ لامعا و  سپ  .میا  هدش  راودیما  میا و  هدینش 
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هام رد  هیلع » هللا  همحر   » یمق سابع  خیـش  ناـنجلا  حـیتافم  رد  دوجوم  لاـمعا  نیا  .تسا  ندیـسر  ییاـج  هب  ِلمعلاروتـسد  بجر  هاـم 
هب اقآ  مییوگ  یم  ناتـسود  هب  هک  یتقو  .تسا  هدش  نیودـت  موصعم  ثیداحا  کمک  هب  هک  تسا  یکولـس  لمعلاروتـسد  کی  بجر 

بجر و هام  حیتافم  تاروتسد  کمک 

.میتفرگ مک  تسد  ار  راک  ام  هک  دننک  یم  رکف  دینک ، ءایحا  ظفح و  ار  دوخ  ناضمر  نابعش و 

درگاش ناشیا  .تسا  رون  حیتافم ، نیا  ینعی  .دمآ  یم  نوریب  رون  هیلع » هللا  همحر   » یمق سابع  خیـش  ناهد  زا  هدش  هدید  هک : دندومرف 
« هیلع هللا  همحر   » یئابطابط همالع  ِداتسا  ینعی  یئابطابط  یضاق  موحرم  .تسا  هدوب  هیلع » هللا  همحر   » یئابطابط یضاق  هللا  تیآ  موحرم 

هللا تیآ  زا  رتالاب  خـیرات ، يافرع  همه  نطاب  رد  مدرک  ریـس  نم  دـیامرف : یم  شفـصو  رد  گرزب  فراع  نآ  داّدـح  ياـقآ  باـنج  ار 
هدوب و یئابطابط  یـضاق  هللا  تیآ  موحرم  ینافرع  درگاش  یمق  سابع  خیـش  موحرم  .مدـیدن  موصعم  زا  دـعب  هیلع » هللا  همحر   » یـضاق

كولسو ریس  هن  یلو  تسا ، كولسو  ریس  لها  شدوخ  .تسا  هدرک  نیودت  يا  هیحور  حور و  نینچ  اب  ار  حیتافم 
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.تسین ینتفگ  دنتسه ، ادصورس  یب  اه  نیا  هن ، شلاح ، هب  اشوخ  مییوگب  ام  هک  دیوگب  ییاهزیچ  کی  هک  ادصورساب 

کی ردپ م  توف  زا  لبق  هتفه  کی  : » دیوگ یم  هدش » شومارف  ياه  تلیـضف   » باتک رد  یتبرت  سابعاّلم  موحرم  دنزرف  دشار  موحرم 
، تسناوت یمن  دوش  دـنلب  نآ  لباقم  رد  تساوخ  یم  مردـپ  میدـید ، یم  همه  هک  ام  هناخ  رد  دـمآ  تعاـس  کـی  دودـح  يرون  هعفد 

!«. يْربُک بَنیَز  ای  ِکیَلَع  ُمالَّسلا  : » تفگ درک و  هیرگ 

داد و یم  ناکت  مالـس  ناونع  هب  ار  دوخ  رـس  دوب ، هدیباوخ  يرامیب  رتسب  رد  هک  روط  نامه  مردپ  هتـسویپ  دیامرف : یم  دـشار  موحرم 
( هلآو هیلع  هللا  تاولـص   ) ربمایپ همئا و  کی  کی  هب  درک و  یم  هیرگ  مردپ  نانچمه  تشاد ، همادا  شروضح  تعاس  کی  دودح  رون 

یم مه  شدوخ  تسا و  يرواب  رید  مدآ  هدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  هک  دشار  ياقآ  بانج  .داد  یم  مالـس  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  و 
نیا زا  دـعب  دـیوگ : یم  وا  .مدـید  میاه  مشچ  اب  مدوخ  هک  نیا  ات  منکن  رواـب  ار  دراوم  هنوگ  نیا  مدرک  یم  یعـس  ًاـمومع  نم  دـیوگ 

نیا مدیسرپ  مردپ  زا  راب  دنچ  هیضق ،
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.یندینش هن  تسا و  یندیشچ  اه  نیا  یلعنسح ، دنتفگ : یم  نم  باوج  رد  ناشیا  دوب ؟ هچ  هیضق 

هللا مالـس   ) نیموصعم همئا  رون  رمع  رخآ  رد  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  یتبرت  سابعاّلم  لـثم  یـسک  هک  تسا  نیا  ضیارع  نیا  زا  ضرغ 
هب هنایلاس  ياه  هزور  ینالوط و  ياهزامن  اب  طقف   (1)، درادن مه  ییاعدا  تقو  چیه  یلو  دنیآ  یم  شغارس  هب  اهیلع )

یب هعیـش  ياـفرع  .دـنک  یم  تیبرت  دـناسر و  یم  دـصقم  هب  ار  مدآ  يروـط  نیا  نآ  تاروتـسد  بجر و  هاـم  .تسا  هدیـسر  اـج  نـیا 
دیاب هک  ییاهاج  هب  مه  بجر  هام  اب  دنتسه و  ادصورس 

هک یماگنه  .دور  ربنم  دهـشم  داشرهوگ  دجـسم  رد  ار  ناضمر  هام  کی  هک  دـننک  یم  توعد  ار  هر » یمق « ساـبع  خیـش  موحرم  - 1
.دنورب دهـشم  هب  یمق  سابع  خیـش  موحرم  ظعاوم  زا  هدافتـسا  تهج  دنریگ  یم  میمـصت  دـنوش  یم  رادربخ  یتبرت  سابع  اّلم  موحرم 

هب هر » یمق « سابع  خیش  مشچ  ناهگان  دننیبن ، ار  وا  هر » یمق « سابع  خیـش  هک  دنک  یم  ناهنپ  دجـسم  نوتـس  تشپ  ار  دوخ  لوا  زور 
نیا نم  زا  رتهب  هک  تسه  سلجم  نیا  رد  یـسک  دیربب ، هدافتـسا  هک  دیا  هدمآ  امـش  مدرم ! دنیوگ : یم  ربنم  طسو  نامه  .دـتفا  یم  وا 

موحرم رارـصا ، اب  دنیآ و  یم  نییاپ  ربنم  زا  مینک و  هدافتـسا  وا  زا  ههام  کی  نیا  ام  همه  دـیهد  هزاجا  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یم  ار  راک 
لوصو یقیقح و  كولس  هناشن  تاکرح ، نیا  ایآ  .دننیـشن  یم  وا  ربنم  ياپ  ناضمر  هام  لوط  مامت  دنتـسرف و  یم  ربنم  يالاب  ار  یتبرت 

؟ تسین َملاع  قیاقح  هب 
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نانجلا حـیتافم  لاثما  رد  هک  همئا  تاروتـسد  لابند  دـیورب  .دروخ  یمن  يدرد  چـیه  هب  نداتفا  هار  نآ  نیا و  لابند  .دندیـسر  دنـسرب ،
شدوخ راک  ادصورس ، یب  هام ، رخآ  لوا و  هبنش  جنپ  هام و  طسو  هبنشراهچ  ای  هتفه  ره  هبنـشود  زور  هزور  بجر ، هام  لامعا  .تسه 

، دیوگب امـش  هب  دناوت  یمن  مه  یـسک  دییوگب ، دیناوت  یمن  یـسک  هب  هک  دیروآ  یم  تسد  هب  ییاهزیچ  کی  هللاءاش  نإ  .دنک  یم  ار 
ار هیقب  تسد  تسا  رومأم  هک  مه  یسک  نآ  دیـشاب ، رومأم  هکنیا  الا  ییوگب  یـسک  هب  تسین  مه  انب  .میـشاب  راودیما  امـش  ام و  دییایب 

رگا .میتسین  اه  ماقم  نیا  رد  امش  نم و  تسا و  توبن  تیالو و  ماقم  شماقم ، هک  دریگب 

گنرز هیلع » هللا  همحر   » یناقلاط هللا  تیآ  موحرم  .تسا  یفاک  نامه  دـیمهف ، یم  ار  بلطم  لصا  يدـهاوش  کـی  زا  دیـشاب  گـنرز 
رد دـیورب  دینکـشب و  ار  یماـظن  تموکح  دـندومرف : هیلع » هللا  همحر   » ینیمخ ماـما  لاس 1357 ، ناـبآ  مکیو  تسیب  زور  رـصع  .دوب 
رد دناد  یم  دسانش ، یم  تسایـس  تسا ، هدید  ناهج  هیلع » هللا  همحر   » یناقلاط هللا  تیآ  موحرم  .دوشب  دهاوخ  یم  هچره  اه ، نابایخ 

یناقلاط موحرم  .نابایخ  رد  دـیزیرب  دـیاب  دـنیامرف : یم  هیلع » هللا  همحر   » ماما هچ ؟ ینعی  اه  نابایخ  رد  نتخیر  یماظن  تموکح  عقوم 
هب ینفلت 
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هللا لجع   ) نامز ماما  دنیوگ : یم  دـننک و  یم  رارـصا  و  دنـشک ، یم  ار  مدرم  تسا ، كانرطخ  اقآ  دـنیوگ : یم  هیلع » هللا  همحر   » ماما
هللا تیآ  دـشابن ؟ یلاعت ) هللا  لجع   ) نامز ماما  روتـسد  هک  اجکزا  دـنیامرف : یم  هیلع » هللا  همحر   » ینیمخ ماما  .دنتـسین  یـضار  یلاعت )

همحر  » ماما هک  يزیچ  اهنتو  .دیـشخبب  دـیوگ  یم  دریگ و  یم  ار  بلطم  هبترم  کی  تسا ، مهف  لـها  نوچ  هیلع » هللا  همحر   » یناـقلاط
دنتـسناوت یم  ار  شردـق  نیمه  مه  هیلع » هللا  همحر   » یناـقلاط هللا  تیآ  دوـب و  نیمه  دـندرکن  تبحـص  نآ  هراـب  رد  اهدـعب  هیلع » هللا 

« هیلع هللا  همحر   » ماما روتـسد  هب  مدرم  بش  نآ  رگا  ینعی  دوبن ؟ ای  دوب  یتسرد  روتـسد  دنزیرب ، نابایخ  رد  مدرم  هک  نآ  ایآ  .دـنیوگب 
اعدا هک  ام  يافرع  .دوب  هدشن  قّقحم  یمالسا  بالقنا  زونه  دیشاب  نئمطم  دندوب ، هتخیرن  نابایخ  رد 

ییاهزیچ کی  رحـس » ياعد  حرـش   » اـی و  هیادـهلا » حابـصم   » ياـه باـتک  رد  هیلع » هللا  همحر   » ماـما .دنتـسه  ادصورـس  یب  دـنرادن ،
هک دشاب  نیمه  ام  دیکأت  .ادصورـس  یب  یلو  دـشاب ، هدرک  یط  دـیاب  ار  بتارم  یلیخ  دـنیوگ  یم  رظن  لها  هک  دـنا  هدومرف  یکـشاوی 

ار تریصب  نآ  دیناوت  یم  طقف  هک  تسا  نانچ  نآ  تریـصب  نآ  هک  دهد  یم  ناسنا  هب  یتریـصب  بجر  هام  ياهرکذ  هزور و  اهاعد و 
یندیشچ ینعی  دینک ، یگدنز  نآ  اب  دیشاب و  هتشاد 
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.دیشاب هتشادن  ادص  رس و  يانب  هک  دشاب  نیا  ناتمزع  الاح ، زا  هک  یطرش  هب  .هللاءاش  نإ  یندینش ، هن  تسا و 

رخب یناریح  شورفب و  یکریز 

طقف مییوگب ، امـش  هب  میناد  یمن  يزیچ  ام  .دراد  ندرک  تسرد  ْمدآ  تردـق  بجر  هام  .تسا  بجر  هام  يور  زاب  مه  يدـعب  دـیکأت 
یم داهنـشیپ  ءاملع  هب  یّتح  : » دـیامرف یم  تابقارملا  باتک  رد  هیلع » هللا  همحر   » يزیربت یکلم  هللا  تیآ  موحرم  هک : مییوگب  ار  نیمه 
یم ار  نیا  یـسک  هچ  دـنزادرپب .» تدابع  هب  دـننک و  مک  ار - تیاور  نآرق و  رد  قیقحت  یتح  ینعی  یملع - ِقیقحت  هاـم ، نیا  هک  منک 
یم ار  بیغ  دراد ، سانش  بیغ  یّـسح  تسا ، ینادمه  یلقنیـسح  اّلم  ِدرگاش  لاح  نیع  رد  مه  تسا و  دهتجم  مه  هک  یـسک  دیوگ ؟

داهنشیپ نم  دیامرف : یم  .دسانش 

هک یتاروتـسد  قبط  بجر  ماقم  كاردا  ینعی  .دیزادرپب  تدابع  هب  دـینک و  مک  ار  سرد  ثحب و  یملع ، قیقحت  هام  نیا  رد  منک  یم 
.تسا نکمم  رتشیب  تدابع  قیرط  زا  دنا  هداد  ام  هب  مالسلا ) مهیلع   ) همئا

، دمهفب ار  اهاعد  دورب و  دیاب  لّوا  دنک  ادیپ  داّحتا  طابترا و  اهاعد  نیا  اب  هک  درادن  ملع  ردق  نآ  هک  یسک  هتبلا 
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اعد رد  هک  ینک  یم  ار  یتاراهظا  یتقو  .دریگب  سرد  ار  اـه  نآ  دورب ، دـیاب  دـنک  كرد  ار  اـه  نآ  دـصقم  یتحار  هب  دـشن  رگا  یّتح 
هک دوب  نیا  نامداهنـشیپ  اـم  تهج  نیمه  هب  .دـتفا  یم  هار  هللاءاـش  نإ  دـعب  درک  قیدـصت  هک  بلق  دـنک ، قیدـصت  تبلق  دـیاب  تسه ،

، تسا سب  یناد  نید  میدرک ، ضرع  مه  ناتـسود  هب  مینک ، لیطعت  ناـضمر  نابعـش و  بجر و  هاـم  هس  نیا  رد  ار  ناـمدوخ  ثحاـبم 
کی اب  نازیزع  میناد  یمن  دینک ، ررـض  دـشاب و  یناد  نید  هزیگنا  اب  تاسلج  نیا  رد  ناتروضح  تسا  نکمم  .تسا  لصا  يراد  نید 

: تفگ یملع ؟ يواکجنک  کی  اب  ای  دنیآ  یم  يونعم  روش 

ظن یناریح  تسا و  نظ  یکریز 

رخب یناریح  شورفب و  یکریز 

ناملد مشچ  میهد ، یم  ار  قیاقح  دوجو  لامتحا  هک  دناسر  یم  هتکن  نیا  هب  ار  ام  یلو  تسین ، دب  یملع  يواکجنک  ینعی 

نامه دـیآ ، یم  تسد  هب  تدابع  هیکزت و  اب  هک  تسا  تریح  هار  قیاـقح ، هب  ندیـسر  هار  .مینک  رظن  قیاـقح  هب  اـت  دـنک  یمن  زاـب  ار 
هک دندرک  یم  اضاقت  ادخ  زا  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  هک  یتریح 

«، ًاریَحَت ینْدِز  ِّبَر  : »

ادخ زا  .يازفیب  ارم  تریح  ایادخ !
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.دشاب مکاح  نام  هطبار  مامت  رد  یناحور  كولس  يونعم و  ياضف  ناضمر ، نابعش و  بجر و  هام  هس  نیا  رد  دیهاوخب 

! دیرجت تسا ، سب  میلعت 

، تسین بوـخ  نیا  دـنیوگ ؟ یم  هچ  هیقب  هک  دـنیبب  دـیآ  یم  تسین ، ریگرد  شدوـخ  اـب  مدآ  هک  تسا  نیا  یملع  تاـسلج  نیا  تفآ 
؟ دیوگ یم  هچ  شدوخ  هک  دنیبب  دیاب  مدآ  یهاگ 

هام يارب  يروتـسد  هچ  اقآ  هک  دندرک  ضرع  ناتـسود  میدوب  هللا ،» هظفح   » هداز نسح  هللا  تیآ  تمدخ  بجر ؛ هام  زا  لبق  هتفه  کی 
هک تسا  نیمه  زین  ام  ضرع  دینزب .» قرو  ار  ناتدوخ  دیورب  بجر  هام  رد  : » دنتفگ یتّدش  دـیکأت و  کی  اب  ناشیا  دـیهد ؟ یم  بجر 
ریغ زا  ینعی  میلعت  ندوب ، دوخ  اب  ینعی  دـیرجت  دـیرجت » تسا ، سب  میلعت  : » دـنیوگ یم  .مینک  یبایزرا  ار  نامدوخ  يروج  کی  دـیاب 
نآ دـیرجت ، نآ  دـیدرگرب ؟ ناتدوخ  هب  یک  سپ  دـینک ، شوگ  ارم  ياـه  فرح  امـش  میوگب و  امـش  يارب  نم  رگا  .نتفرگ  داـی  زیچ 

!؟ وک دوخ ، اب  ندش  هناگی 

نابعش بجر و  هام  هزور  هک  مدینش  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص   ) ربمایپ زا  نم  هک  یتقو  زا  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
هچ
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مه هک  میهاوخب  ادخ  زا  دـیاب  مدرکن .» كرت  ار  نابعـش  بجر و  هام  هزور  مرمع  رخآ  ات  تقو  چـیه  رگید  دراد ، نمؤم  يارب  یجیاتن 
زور هس  .دنک  دنلب  ار  ام  تّمه  ادخ  دوخ  دـیاب  میهاوخن ، مک  تاقیفوت  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  .ار و  شتفرعم  مه  دـهدب و  ار  شقیفوت 
لّوا زور  شش  هزور  .میهاوخ و  یم  مه  ار  نابعـش  هام  هزور  ارچ ؟ ار  بجر  هام  همه  هزور  .میهاوخ  یم  ار  هام  همه  هزور  ارچ ؟ هزور 

.دوش یساسا  راک ، دیاب  يروج  کی  میهاوخ ، یم  مه  ار  لاوش  هام 

ار تاحفن  نینچ  نیا  دییابُر  رد 

ینعی  (1) ؛» اَهل اوضَّرَعَتَف  الا  ٍتاحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِمایا  ِیف  ْمُکِّبَِرل  َّنا  : » دندومرف مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلص   ) ادخربمایپ هک  میراد  تیاور  رد 
اهنآ ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  دیـشاب  هاگآ  دزو ، یم  ناتناجرب  يونعم  ياه  میـسن  تاحفن و  نات  یگدنز  رد  هاگیبو  هاگ  راگزور و  رد 

؟ مینک ادیپ  ار  یگدـنب  روش  تّمه و  تریـصب و  نآ  ات  میهد  رارق  بجر  هام  تاحفن  ضرعم  رد  ار  نامدوخ  هنوگچ  لاح  .دـیهد  رارق 
نانیمطا اب  ار  بجر  هام  تاروتسد  نیمه  مّلسم 
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: يولوم هتفگ  هب  .نتفرگ  رارق  بجر  هام  ياه  میسن  تاحفن و  ضرعم  رد  اب  تسا  يواسم  ندرک ، لمع 

قح ياه  ْتَْحفَن  هک  ص )  ) ربمایپ تفگ 

قبس درآ  یم  مایا  نیا  ردنا 

ار تاقوا  نیادیراد  شوه  شوگ و 

ار تاحفن  نینچ  نیادییابر  رد 

تفر دید و  ار  امش  دمآ  يا  هحفن 

تفر دیشخب و  ناج  تساوخ  یم  ار  هکره 

چیه یهلا و  فراعم  زا  یتفرعم  چیه  وا  دـینک  یم  رکف  دـینک  یم  هاگن  ار  فرط  یتقو  هک  تسا  هدـش  یهاگ  .دـیا  هدرک  هبرجت  امتح 
اب وا  میراد ، ار  شیوزرآ  ام  هک  ییاهزیچ  نآ  همه  هک  دنک  یم  نشور  ناتیارب  دنوادخ  اّما  .درادن  مه  ار  یکولس  ياه  ناوت  زا  یناوت 

.تسا هتشذگن  يرسرس  بجر  هام  تاکرب  زا  هداد و  رارق  بجر  هام  تاحفن  ضرعم  رد  ار  دوخ  نوچ  تسا ، هدروآ  تسد  هب  شتّمه 

شاب هاگآدیسررگید  يا  هحفن 

شات هجاوخ ! ینامناو  مه  نیازاات 

امـش مداتفا ، تیمورحم  اه و  يراتفرگ  نیا  هب  نم  دـیوگ : یم  .یهدـن  تسد  زا  لاسما  رد  لقاال  ار  بجر  هام  هحفن  نک  شـالت  ینعی 
شبلق هب  تاحفن  نآ  ندیسر  عناوم  دروم  رد  يونثم  مود  رتفد  رخآ  رد  يولوم  .دیوشن  مورحم  دیشاب  بظاوم 
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هدرک هدارا  شدوخ  هک  تسا  هدوبن  نانچ  نآ  يولوم  هک  دیناد  یم  .دراد  یلد  درد و  دیآ  یم  شیپ  اذغ  همقل و  رثا  رد  هک  یتاملظ  و 
رایتخا یب  رگید  هدـش و  یم  دراو  يونعم  هبذـج  کی  رد  یحور  ياه  یگدامآ  اه و  تضایر  تهج  هب  هکلب  دـیوگب ، رعـش  اـت  دـشاب 
هتـشون یم  ار  اه  نآ  یپلچ  نیدـلا  ماسح  صوصخ  هب  شنایفارطا  هتفگ و  یم  مظن  بلاـق  رد  ار  گرزب  یفراـعم  یناـعم و  هکلب  رعش ،

، همقل نآ  رثا  رد  هدش و  هدولآ  كاخ  محور  مامت  ما  هدروخ  هفاضا  همقل  کی  نم  بجع ! دـیوگ : یم  دوخ  لدِدرد  رد  يولوم  .تسا 
: دیوگ یم  هتفرورف ، محور  رد  يراخ  ایوگ 

نُخُس دیآ  یم  زیمآ  كاخ  ْتخس 

نکدنب ْهَچ ، ِرس  دش  هریت  بآ 

: میوگب رعش  بلاق  رد  ار  دسر  یم  نم  هب  هک  يونعم  تالاوحا  مشاب و  هبذج  نآ  رد  مناوت  یمن  رگید  ینعی 

تسد داد  یم  نیا  نَولرگید  شود 

تسب هب  هردمآرد  يدنچ  يا  همقل 

هزور اب  ار  یفاضا  ياه  همقل  نیا  راثآ  مدوجو  نامقل  ياـپ  فک  زا  دـیاب  سپ  یلاـح ! ناـشیرپ  تملظ و  همه  نیا  يا ، همقل  رطاـخ  هب 
.مروآرد نتفرگ 
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یهاگ تسا ، نیا  شراک  همقل  .تفر  اه  نآ  همه  مدروخ ، هفاضا  همقل  دـنچ  متـشاد ، یبوخ  گـنراگنر و  يونعم  تـالاح  اًـلبق  ینعی 
.ددنب یم  ار  بیغ  ِرد  یفاضا  همقل  کی 

راخراخ نیا  يا  همقل  يارب  زا 

راخ دیرآ  نورب  نامقل  فک  زا 

يا هدید  امرخ  هک  ار  نآ  نادراخ 

يا هدیدان  سبو  روک  نان  سب  هکناز 

ینک نوریباپراخ  نیک  نیازا  شیپ 

ینک نوچ  نالوج  تسا ، کیرات  مشچ 

.داتفا هار  سپس  داد و  تاجن  يروک  زا  ار  لد  مشچ  يراد  هزور  اب  دیاب  لّوا  دهد ، یمن  هجیتن  تریصب  نودب  تیلاعف 

ورگ ینامقل  تشگ  همقل  رهب 

ورب همقل  يا  تسا  نامقل  تقو 

تسادخ ناتسلگ  هک  نامقل  ناج 

تساارچ يراخ  هتسخ  شناج  ياپ 

.دیامن یم  فّقوتم  ار  ناسنا  یناحور  ریس  دنک و  یم  هتسخ  ار  ناسنا  ناج  ياپ  یفاضا  همقل  هک  تسا  روط  نیمه 
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دش و یناملظ  ناتحور  ردق  هچ  هک  دینیب  یم  دیروخ ، یم  اذغ  زاب  یلو  دیتسین  هنـسرگ  هک  راب  کی  دـشاب  هدـمآ  شیپ  ناتیارب  دـیاش 
همقل کی  يارب  .تشگ  تسپ  ینیمز و  ًامامت  ناتی  اه  لیم 

.تفر بلق  زا  نید  رون  روش و  همه  دوش  یم  ساسحا  هک  يروط  هب  ینورد ، هسوسو  همه  نیا  هغدغد ، همه  نیا 

راخراخ نیا  يا  همقل  يارب  زا 

راخ دیرآ  نورب  نامقل  فک  زا 

لد مشچ  یتقو  هنرگو  دهد  نالَوَج  دـناوتب  ات  میروآ  رد  دـیاب  تسا  هتفرورف  نامناج  نامقل  ياپ  فک  رد  هک  ار  يراخ  بجر  هام  رد 
«. ینک نوچ  نالوج  تسا ، کیرات  مشچ   » یسر یمن  ییاج  هب  ینک  نالوج  مه  هچ  ره  تسا  هتسب 

يا هدیدامرخ  هک  ار  نآ  نادراخ 

يا هدیدان  سبوروک  نان  سب  هک  ناز 

نیا یمهف  یمن  تقو  نآ  .نان  باجح  تهج  هب  يروک  تسا ، يروک  هوحن  کی  تسا ، نان  هب  لصو  ناسنا  هک  تسا  یگیاـمورف  نیا 
.تسا ناج  ِراخ  اًلعف  امرخ 

تسادخ ناتسلگ  هک  نامقل  ناج 

تساارچ يراخ  هتسخ  شناج  ياپ 

ناج و یلو  ادخ ، دیوگ : یم  لقع  میناوخ ، یم  ار  ادخ  هک  یتقو  میتسه ، اذغ  نان و  راتفرگ  هک  یطیارـش  رد  دیا ، هدرک  ناحتما  ًامتح 
اعد میهاوخ  یم  هک  یتقو  ارچ  .دیوگ  یمن  بلق 
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رگم تسادخ » ناتـسلگ  هک  نامقل  ناج   » .تسا نتـشادن  بجر  هام  شا  هشیر  تساجک ؟ شا  هشیر  دوش ؟ یمن  هارمه  بلق  میناوخب ،
؟ تسا هتفر  نیب  زا  يراد  ادخ  ساسحا  نآ  هک  هدش  هچ  تسین ؟ نامحر  شرع  نمؤم ، بلق 

راخراخ دوجو  نیا  دمآرتشا 

راوسُرتشا نیارب  يداز  یفطصم 

کی ربمایپ ، کی  هلآو ،» هیلع  هللا  هاولـص   » یفطـصم کی  .دروخ  یم  راـخ  دزادـنا و  یم  ریز  ار  شرـس  دروخب ؟ دـهاوخ  یم  هچ  رتش 
هک میتسیاب  مه  ام  دروخب و  وا  دروآ ، الاب  ار  شرـس  دـیاب  رتش  نیا  .تسا  هتـسشن  رتش  نیا  يور  یتوکلم ، ناج  کی  یناحور ، ناـسنا 

ترـس دیاب  دتفا ، یم  هزوک  نیا  هکارچ  دوش ، مخ  نیمز  يوس  هب  دیابن  دایز  رتشا  تسا ، رتشا  نیا  يور  يرطع  هزوک  کی  دوش ! یمن 
.دیروایب الاب  ار  ناترس  دیاب  ادخ  فطل  هب  هللاءاش و  نإ  بجر  هام  رد  .يروایب  الاب  ار 

راخ راخ  دوجو  نیادمآرتشا 

راوسرتشا نیارب  يداز  یفطصم 

ام .میتسه  هلآو ) هیلع  هللا  تاولـص   ) ربمایپ یناحور  نادـنزرف  نام  همه  ام  میتسین ؟ هلآو ) هیلع  هللا  تاولـص   ) یفطـصم لسن  زا  ام  رگم 
.میتسه ندب  رتشا  رب  راوس 

تسوت ِتشپ  رب  یلُگ  ِْگُنت  ارتشا !

تسُررازلگدصوترد شمیسنزک 
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، دـنک یم  رّطعم  ار  رازلگدـص  شمیـسن  زا  هک  يرطع  گنت  .دـتفین  رطع  گُنت  نیا  ینیمز  ياه  لیم  نیمز و  هب  هّجوت  اب  شاب  بظاوم 
.دناشک یم  طاشن  لاح و  هب  ار  وت  ياه  تولخ  تالاوحا و  مامت 

گیرو تسا  نالیغم  يوس  وت  لیم 

یگدُرمراخز ینیچ  لگ  هچات 

میـسن یناوت  یمن  اذـغ  نان و  اب  مه  وت  .درآ  تسد  هب  دـناوت  یمن  زبسرـس  لگ  ناـبایب ، ِگـیر  نـالیغم و  راـخ  زا  رتش  هک  روط  ناـمه 
.يروایب تسد  هب  ار  تحور  یناحور 

وک هبوکزا  بلط  نیز  هتشگب  يا 

وُکووُک ناتسلگ  نیک  ییوگ  دنچ 

.ینک دازآ  نان  تیمکاح  زا  ار  دوخ  دیاب  لّوا  .تسا  هدش  مگ  ناتسلگ  نآ  نان ، هب  دح  زا  شیب  هجوت  اب  تسا  وت  شیپ  ناتسلگ 

دینک نوریب  اپِراخ  نیک  نآزا  شیپ 

دینک نوچ  نالوج  تسا  کیرات  مشچ 

هدـیاف میودـب  هچره  مینکن ، دازآ  حور ، رب  مکاح  ِدـساف  ياه  لیم  زا  ار  ناج  نیا  ات  میناوخب ، زامن  مییایب و  ریـسفت  سرد  هچره  الاح 
.دور یم  ورف  رتشیب  دودب  هچره  تسه ، یمدآ  ناج  ياپ  فک  یتقو  راخ  نیا  درادن ، يا 
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دینک نوریب  اپ  ِراخ  نیک  نآ  زا  شیب 

دینک نوچ  نالوج  تسا  کیرات  مشچ 

تیاور رد  .دهد  یم  رون  دیروخ  یم  هک  مه  اذغ  دینک  رواب  تقو  نآ  دـینک ، دازآ  یندـب  ياه  لیم  نیا  زا  ار  ناتدوخ  دـیاب  لوا  سپ 
«. دنک یم  شینارون  شراطفا  دوبن ، مکاح  وا  رب  اذغ  یتقو  نمؤم  : » هک میراد 

نان همقل  کی  هب  دودحم  ناسنا ، دودحمان  ِدّرجم  دوجو  هنوگچ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  يا  هدننک  رادیب  یلیخ  هتکن  کی  يولوم  دـعب 
.دراد تیعقاو  یلو  تسا  بیجع  یلیخ  هک  نیا  اب  نیا  دوش و  یم 

ناهجرددجنگن یم  وک  یمدآ 

ناهنددرگ یمه  يراخرَسرد 

کی رد  مه  تقو  کی  یلو  دنک  عناق  ار  امـش  دناوت  یمن  ایند  همه  تسا ، مک  ناسنا  يارب  ایند  مامت  فرط  کی  زا  دینک  یم  هظحالم 
نیا دوش ؟ یم  مگ  وا  تیمدآ  دوش ، یم  ریسا  ناسنا  هک  تسا  هدش  روط  هچ  میوش ، یم  نان  همقل  کی  ریـسا  .میوش  یم  مُگ  نان  همقل 

هب مه  شا  هیقب  میهد ، تاجن  ایند ، هدودحم  رد  ندش  مگ  زا  ار  دوخ  ینامـسآ  تعـسو  نآ  دییایب  هام  نیا  رد  تسا ، ام  یلـصا  فرح 
ترایز هک  نیا  .اهرکذ و  اهاعد و  دیما 
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63 ص :

( مالسلا هیلع   ) هللادبعابا اب  هقشاعم  هار  میسرب ، زیچ  همه  هب  ام  دنتساوخ  نوچ  دیهدب ، رارق  بجر  هام  عورش  ار  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا
.تسا بجر  هام  هب  دورو  يارب  یبوخ  عورش  هک  دندرک ، زاب  ام  يارب  ار 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	ماه رجب ماه یگانه شدن با خدا
	مشخصات کتاب
	اشاره
	مقدمه ناشر
	ماه غلبه اسم رحمت
	حدیث فرشته داعی
	اتحاد حکم عبد با رب
	رجب؛ عامل شکل دهی به شخصیت قیامتی انسان
	استغفار خاص
	ماهی که همه چیز خدایی است
	شرایط یگانه شدن با خدا
	ماه رجب، ماه امنیت از غضب الهی
	بالاترین تقاضا
	نگاه دار سرِرشته تا نگه دارد
	کشف رجب در خود
	اتّصال به بهشت
	شیر؛ صورتِ علم توحیدی مخصوص رجبیون
	عسل؛ صورتِ شور معنوی رجبیون
	ماهِ ولایی شدن برای ملاقات با حق
	راه به دست آوردن توفیق انجام اعمال این ماه
	اعمالی ساده و برکاتی بزرگ
	سلوکِ بی سر و صدا
	زیرکی بفروش و حیرانی بخر
	تعلیم بس است، تجرید!
	در رُبایید این چنین نفحات را

	درباره مركز

