




مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 

: هدنسیون

ناهفصا هیملع  هزوح  نارگشهوژپ  ناققحم و  زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  9تشادگرزب 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

12ءادها

20راتفگشیپ

ناگدنسیون تالاقم  لوا : 23شخب 

23هراشا

؟  ارچ نرق  24نیمهدراهچ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  35تداهش 

تداهش نرق  نیمهدراهچ  رد  مالسا  تقیقح  40يایحا 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  نرق  50نیمهدراهچ 

یتوافت یب  نرق  66هدراهچ 

زاس خیراتو  نیگنس  75هفیظو يا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش  نازاس  هنیمز  نایچ  هفیقس  85ناطیش و 

تسود رکذ  ۀناهب  89هب 

نآرق رد  مایا  98تیمها 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیروجهم  105تیمولظم و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  نرق  113نیمهدراهچ 

هّیمطاف تضهن  دادتما  رد  يولع  118تضهن 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  هرابرد  ارعش  ياه  هدورس  مود :  124شخب 

124هراشا

125راتفگشیپ

 ( یشتآ یشتآ (  دمحم  جاح  مولظم / 127نیلوا 
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دازآ زانرهم  قشع / 131رادرس 

( یناشاک هتفشآ   ) هداز لوسر  رفعج   .../ ۀحون / دنب تفه  نرق /...  132نیمهدراهچ 

..يدمحا یلع  دیس  قرف / مخز  لابقتسا  146هب 

..يدمحا اهر  وت / لادتعا  اب  تماق  ورس  148داتفا 

هداز راشفا  ربکا  تسا / هتفر  تداهش  زا  لاس  دصراهچ  رازه و  149رگ 

..یئایلوا تاداس  الیهس  متاخ /  151نیشناج 

 ( يدزیا ینادمه (  يدزیا  ریما  یقح /  روحم  نرق  153هدراهچ 

 ( ایلیا زرابم (  يدمحم  نیسح  رتکد  شوپ /  155زبس 

 ( ءاقب یمشاه (  رغصا  یلع  دّیس  تلادع /  ربص و  ةوسا  157یلع 

 ( ایر یب   ) ییاضر اضر  نیمغ /  نرق  159هدراهچ 

 ( رارق یب   ) ینابایب زیورپ  یلع /  تیمولظم  نرق  161هدراهچ 

 ( ایوپ یمالسا (  نسحم  دنلب / يونثم  کی  زا  164هدیزگ يا 

 ( بارت یمشاه (  بارت  وبا  دیس  نینوخ /  172هاگرحس 

یبارت اضریلع  تشاد /  همطاف  يوب  گنر و  175نامسآ 

يراثن ناج  یلعناضمر  خیش  نامولظم /  رای  ءایلوا و  177ماما 

 ( مداخ يرئازج (  يدهم  دمحم  دیس  مغ /  نیا  تبرغ  زا  ملاع ، 181هدکمتام 

..یمرخ هفطاع  میزوسن /  الوم  تبرغ  رد  زج  185هب 

 ( یناهفصا شورخ  يدیزهاش (  سابع  تداهش /  نرق  187هدراهچ 

رادناهج يدهم  188یعابر / 

رالاسناوخ دمحا  جاح  دزوسیم /  هعیش  دراد  تسا  نرق  190هدراچ 

....شیورد نسحم  ردیح /  هاگرد  194مداخ 

یتشد گنهرف  ینافوط / ياه  هروس  درز / ياهزور  اه /  نابز  مخز  ياه  196هبرض 

..یبجر رغصا  بارحم /  ناشفا  لگ  نرق  200هدراهچ 

 ( ناوخ هضور  نمادکاپ (  یلع  202یعابر / 

 ( یناشاک ریهز  هداز (  بجر  رغصا  یلع  تسا /  لاسدصراچ  203رازه و 

 ( یناهفصا ياخس  یناریش (  هللا  لضف  نینوخ /  زور  زا  نرق  هدراچ  205تشذگ 
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یناهفصا رورس  نیسح  داتسا  تّورم /  لدع و  207يادخ 

 ( ریفس َرل (  اقآ  نودیرف  اقآ  جاح  یلع / رب  209مالس 

 ( یناهفصا قئاش   ) يدمحا نسح  تلادع / 213ریشمش 

 ( افش یئاکاک (  اضردّمح   / رارسالا 215نزخم 

 ( یناهفصا ریهش  يوداه (  یفطصم  ناکما /  ملاع  راگرپ  هطقن  َلِتُق / دق  219يادن 

یچفارص ةدوس  دوشیم /  هدنز  ام  لد  یلعای  رکذ  اب  دراد / يونعم  لاح  222تفجن 

...یمارص ارهز  راظتنا /  نرق  225هدراچ 

...تقیرط یلع  ییاهنت /  مغ  نرق  227هدراچ 

همالع دیعس  تسا /  رادازع  همطاف  مغ  231رد 

يولع دمحا  ضحم /  ییاهتت  لاسدصراچ  233رازه و 

یحتاف اضرمالغ   / ریشمش هب  هن  اما  دش  هتشک  یضترم  بش / مکی  239تسیب و 

 ( دورف یناریش (  242نیسح 

..نیدرورف یفطصم  الوم /  تبرغ  244يادص 

 ( رویرف رویرف (  یلع  دمحم  جاح  هبعک /  ةرهچ  رب  لالم  246درگ 

ینایسین یمساق  يدهم  جورع /  زا  لاسدصراچ  248رازه و 

..یسدق دمحم  داتس  تبرغ /  نرق  250هدراچ 

یفیطل اضردمحم  تسا /  هللا  مالس  همطاف  ماما  260مماما 

 ( ینییآ رعش  رخافم  زا  نایفیطل (  ربکا  یلع  264داتسا 

 ( رهام یهللارفغ (  یلع  تداهش / ...  نرق  نیمهدراهچ   / ...خیرات هدنز  267دیهش 

 ( رفاسم يدمحم (  اضریلع  خیش  یعابر / نوخ / بارحم  / نوخ رد  قرغ  لد  تسا /  هتشذگ  نرق  هدراچ  هدنبات /  272يرهوگ 

يزیر یکلم  زانهم  مالسلا /  هیلع  یلع  لدع  283ۀحیار 

..يوسوم دیجم  دیس   / تیمولظم نرق  285هدراهچ 

...بذهم 287الیل 

 ( مثیم راگزاس (  اضرمالغ  جاح  تسوت /  هدیدغاد  مالسا  هدص  289هدراهچ 

..نایحلاصریم قداص  نیزح /  حبص  295زامن 

..یحصان نسحم   / تناما راب  مغ  نرق  297هدراهچ 
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 ( رظان ینیئان (  يوضترم  دومحم  دیس  هدس /  نیمهدراهچ  نرق /  299نیمهدراهچ 

 ( يوحن يودهم (  یفطصم  دیس  ممتام /  زا  نرق  هدراچ  303دوب 

..یمیعن دمحم  305جاح 

 ( الاو يودهم (  یلع  308دیس 

 ( میتی یناریش (  یلع  جاح  گرزب /  312یمولظم 

يدزی رغصا  یلع  مالسلا /  هیلع  یلع  قشع  نرق  313هدراهچ 

زکرم 317هرابرد 
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 

باتک تاصخشم 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب  باتک : مان 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  ءارعش  زا  یعمج  نیققحم و  ناگدنسیون و  زا  یعمج  ناگدنروآ : دیدپ 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  مایا  ۀناتسآ  رد  یسمش  هام 1398  تشهبیدرا  يرمق –  مظعملا 1440  نابعش  راشتنا : خیرات 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ۀمطاف  ترضح  هدیهش ،  ۀقیدص  صخالاب  يولع ،  تیالو  میرح  زا  ناعفادم  ۀمه  رب  مالس  تاولص و  ءاهب :

مالسلا هیلع  یلع  ماما  دیهش ،  مولظم و  يالوم  ۀتخابلد  رشان :

1 ص :

هراشا
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 

ناگدنسیون نیققحم و  زا  یعمج  ملق :  هب 

ءارعش ياه  هدورس  مامضنا  هب 

2 ص :
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 « میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  » 

نیَملاعلا ِّبَر  ِهللاُدمَحلأ 

َنیبِّیَّطلا ِِهلآ  یلَع  نیِّیبَّنلا َو  ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  نیِبنذُمِلل  ًاریَشب  َو  نیَملاعِلل ،  ًهَمحَر  َثُِعب  يذَّلَا  اِنبیبَط  اِنبیبَح َو  انِِّیبَن َو  انِدِّیَس َو  یلَع  ُهللا  یَّلَص  َو 
نیعَمجأ مِِهئادـعأ  یلَع  ِهللا  ُهَنَعل  َو  جـع )  ) ِّيِدـهَملا ِنَسَحلا  ِنب  ِهَّجُحلأ  مِقَتنُملا  ِِّیلَولا  َو  رَظَتَنُملا ،  ِمامإلأ  امّیِـس  ال  نیبَجنألا ،  َنیرِهاّطلا 

نیّدلا ِموَی  یلإ  َنآلا  َنِم 

نیمآ نیمآ  نیمآ 

3 ص :
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ءادها

 : كرابم رضحم  هب  لباقان  رثا  نیا 

هیلع نینمؤملاریما  ۀنامولظم  تداهش  زا  يراج ،  کشا  اب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  ءایبنالا ،  متاخ  * 
 . دندرمش گرزب  ار  نآ  دنداد و  ربخ  مالسلا 

هیلع نینمؤملاریما  تداهش  ماگشیپ  ناشزوسناج ،  تداهش  گرزب و  ياه  يراکادف  اب  هک  اهیلع  هللا  مالس  هیضرم  يارهز  ترـضح  * 
 . دنتشگ مالسلا 

هار تشادـگرزب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هار  ۀـمادا  رطاخ  هب  هک  يراوگرزب  ناگدازماما  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  ۀـمه  * 
 . دنا هدیدرگ  اه  تبیصم  اه و  یگراوآ  اه ،  هجنکش  اه و  نادنز  راتفرگ  ای  هدیسر و  تداهش  هب  ترضح ،  نآ 

زوس و تّمه ،  رنه و  راکتبا ،  قوذ و  نایب ،  ملق و  شناد ،  ملع و  اب  هک  یناگتخوسلد  ناگدادـلد و  ناگتخیهرف ،  ناگرزب و  ۀـمه  * 
دنا هدیشوک  ترضح  نآ  تداهش  تیصخش و  تشادگرزب  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  عافد  رد  خیرات  لوط  رد  ناشزادگ ، 

.

یقیقح مقتنم  مما ،  دوعوم  لـک ،  حلـصم  ینعی  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  گرزب ،  ِموـلظم  ناـشوج  سدـقم و  نوـخ  ثراو  * 
 . ددرگ یم  ءادها  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مظعالا  هللاۀیقب  ترضح 

4 ص :
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بلاطم تسرهف 

راتفگشیپ 9

ناگدنسیون تالاقم  لوا :  شخب 

13 ارچ ؟  نرق  نیمهدراهچ 

24 مالسلا .......  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تداهش 

تداهش 29 نرق  نیمهدراهچ  رد  مالسا  تقیقح  يایحا 

39 مالسلا .......  هیلع  یلع  ماما  تداهش  نرق  نیمهدراهچ 

..یتوافت 55 یب  نرق  هدراهچ 

زاسخیراتو 64 نیگنس  يا  هفیظو 

مالسلا 74 هیلع  یلع  ماما  تداهش  نازاس  هنیمز  نایچ  هفیقس  ناطیش و 

...تسود 78 رکذ  ۀناهب  هب 

..نآرق 87 رد  مایا  تیمها 

مالسلا 94 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیروجهم  تیمولظم و 

مالسلا 102 هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  نرق  نیمهدراهچ 

.هّیمطاف 107 تضهن  دادتما  رد  يولع  تضهن 

تداهش نرق  نیمهدراهچ  هرابرد  ارعش  ياه  هدورس  مود :  شخب 

راتفگشیپ 114

116 یشتآ )  یشتآ (  دمحم  جاح  مولظم / نیلوا 

.دازآ 118 زانرهم  قشع / رادرس 

119 یناشاک ) هتفشآ   ) هداز لوسر  رفعج   .../ ۀحون / دنب تفه  نرق /...  نیمهدراهچ 
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..يدمحا 127 یلع  دیس  قرف / مخز  لابقتسا  هب 

5 ص :
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..يدمحا 128 اهر  وت / لادتعا  اب  تماق  ورس  داتفا 

هداز 129 راشفا  ربکا  تسا / هتفر  تداهش  زا  لاس  دصراهچ  رازه و  رگ 

..یئایلوا 131 تاداس  الیهس  متاخ /  نیشناج 

132 يدزیا )  ینادمه (  يدزیا  ریما  یقح /  روحم  نرق  هدراهچ 

134 ایلیا )  زرابم (  يدمحم  نیسح  رتکد  شوپ /  زبس 

136 ءاقب )  یمشاه (  رغصا  یلع  دّیس  تلادع /  ربص و  ةوسا  یلع 

138 ایر )  یب   ) ییاضر اضر  نیمغ /  نرق  هدراهچ 

140 رارق )  یب   ) ینابایب زیورپ  یلع /  تیمولظم  نرق  هدراهچ 

142 ایوپ )  یمالسا (  نسحم  دنلب / يونثم  کی  زا  يا  هدیزگ 

146 بارت )  یمشاه (  بارت  وبا  دیس  نینوخ /  هاگرحس 

یبارت 148 اضریلع  تشاد /  همطاف  يوب  گنر و  نامسآ 

يراثن 149 ناج  یلعناضمر  خیش  نامولظم /  رای  ءایلوا و  ماما 

151 مداخ )  يرئازج (  يدهم  دمحم  دیس  مغ /  نیا  تبرغ  زا  ملاع ، هدکمتام 

..یمرخ 153 هفطاع  میزوسن /  الوم  تبرغ  رد  زج  هب 

154 یناهفصا )  شورخ  يدیزهاش (  سابع  تداهش /  نرق  هدراهچ 

رادناهج 155 يدهم  یعابر / 

رالاسناوخ 156 دمحا  جاح  دزوسیم /  هعیش  دراد  تسا  نرق  هدراچ 

....شیورد 159 نسحم  ردیح /  هاگرد  مداخ 

یتشد 161 گنهرف  ینافوط / ياه  هروس  درز / ياهزور  اه /  نابز  مخز  ياه  هبرض 

..یبجر 164 رغصا  بارحم /  ناشفا  لگ  نرق  هدراهچ 
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166 ناوخ )  هضور  نمادکاپ (  یلع  یعابر / 

167 یناشاک )  ریهز  هداز (  بجر  رغصا  یلع  تسا /  لاسدصراچ  رازه و 
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169 یناهفصا )  ياخس  یناریش (  هللا  لضف  نینوخ /  زور  زا  نرق  هدراچ  تشذگ 

یناهفصا 171 رورس  نیسح  داتسا  تّورم /  لدع و  يادخ 

173 ریفس )  َرل (  اقآ  نودیرف  اقآ  جاح  یلع / رب  مالس 

175 یناهفصا )  قئاش   ) يدمحا نسح  تلادع / ریشمش 

176 افش )  یئاکاک (  اضردّمح   / رارسالا نزخم 

178 یناهفصا )  ریهش  يوداه (  یفطصم  ناکما /  ملاع  راگرپ  هطقن  َِلُتق / دق  يادن 

یچفارص 181 ةدوس  دوشیم /  هدنز  ام  لد  یلعای  رکذ  اب  دراد / يونعم  لاح  تفجن 

..یمارص 184 ارهز  راظتنا /  نرق  هدراچ 

...تقیرط 185 یلع  ییاهنت /  مغ  نرق  هدراچ 

.همالع 188 دیعس  تسا /  رادازع  همطاف  مغ  رد 

يولع 189 دمحا  ضحم /  ییاهتت  لاسدصراچ  رازه و 

یحتاف 193 اضرمالغ   / ریشمش هب  هن  اما  دش  هتشک  یضترم  بش / مکی  تسیب و 

196 دورف )  یناریش (  نیسح 

..نیدرورف 197 یفطصم  الوم /  تبرغ  يادص 

198 رویرف )  رویرف (  یلع  دمحم  جاح  هبعک /  ةرهچ  رب  لالم  درگ 

ینایسین 199 یمساق  يدهم  جورع /  زا  لاسدصراچ  رازه و 

..یسدق 200 دمحم  داتس  تبرغ /  نرق  هدراچ 

یفیطل 209 اضردمحم  تسا /  هللا  مالس  همطاف  ماما  مماما 

211 ینییآ )  رعش  رخافم  زا  نایفیطل (  ربکا  یلع  داتسا 

213 رهام )  یهللارفغ (  یلع  تداهش / ...  نرق  نیمهدراهچ   / ...خیرات هدنز  دیهش 
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217 رفاسم )  يدمحم (  اضریلع  خیش  یعابر / نوخ / بارحم  / نوخ رد  قرغ  لد  تسا /  هتشذگ  نرق  هدراچ  هدنبات /  يرهوگ 
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يزیر 223 یکلم  زانهم  مالسلا /  هیلع  یلع  لدع  ۀحیار 

..يوسوم 224 دیجم  دیس   / تیمولظم نرق  هدراهچ 

...بذهم 225 الیل 

226 مثیم )  راگزاس (  اضرمالغ  جاح  تسوت /  هدیدغاد  مالسا  هدص  هدراهچ 

..نایحلاصریم 229 قداص  نیزح /  حبص  زامن 

..یحصان 230 نسحم   / تناما راب  مغ  نرق  هدراهچ 

231 رظان )  ینیئان (  يوضترم  دومحم  دیس  هدس /  نیمهدراهچ  نرق /  نیمهدراهچ 

234 يوحن )  يودهم (  یفطصم  دیس  ممتام /  زا  نرق  هدراچ  دوب 

..یمیعن 236 دمحم  جاح 

238 الاو )  يودهم (  یلع  دیس 

240 میتی )  یناریش (  یلع  جاح  گرزب /  یمولظم 

يدزی 241 رغصا  یلع  مالسلا /  هیلع  یلع  قشع  نرق  هدراهچ 

********
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راتفگشیپ

هّجوت اهنت  هن  یهلا ،  ینید و  نایاوشیپ  نالوسر و  تیرـشب و  ملاع  ۀتـسجرب  ياـه  هرهچ  ِیخیراـت  گرزب و  ياـه  ماـیپ  ندـناسر  يارب 
تخانـش و  اه ،  مایپ  لاقتنا  ِیعامتجا  ياهرتسب  ناسر و  مایپ  ِنوگانوگ  ياهرازبا  اب  ییانـشآ  هکلب  تسا ،  مزال  اهنآ  ياوتحم  هب  یفاک 

ریذـپان بانتجا  يرورـض و  توافتم ،  ياه  گنهرف  عّونتم و  ياهاضف  رد  و  نوگاـنوگ ،  ِنابـصاخم  رد  اـهنآ  ریثأـت  ِّتیمک  تیفیک و 
 . تسا

یلع نینمؤملاریما  بلاـغلا ،  هللادـسا  بئارغلا ،  رهظُم  بئاـجعلارهظَم و  نیدّـحوملا ،  یلوم  ریظن  یب  ياـه  یگژیو  هک  میناد  یم  همه 
نانخـس و نیرفآ  لوحت  رثؤم و  شقن  و  ترـضح ،  نآ  زاس  لماکت  شخب و  تاجن  ياه  ییاـمنهار  اـه و  تیادـه  زین  مالـسلا و  هیلع 

تیمولظم اه و  تبرُغ  رگید ،  فرط  زا  و  دـشاب ،  یم  رّوصت  دـح  نیرتالاب  رد  راوگرزب ،  نآ  ياه  ییامنهار  اه و  تحیـصن  اه ،  همان 
تفرعم تخانـش و  هب  زورما  هعماج  زاین  موس ،  فرط  زا  و  تسا ،  كرد  ناوت  رواب و  ّدـح  قوف  مالـسا ،  خـیرات  مولظم  لوا  نآ  ياه 

رون هب  يرـشب  زورما  هعماج  جایتحا  و  موصعم ،  ماما  نآ  ّتیمولظم  تبرغ و  و  نأشلا ،  میظع  گرزب و  ياوشیپ  نآ  تمظع  هب  تبـسن 
زغم و هب  اه ،  هتکن  اـه و  ماـیپ  نیا  ندـناسر  يارب  یلو  تسا .  یـشوپ  مشچ  لـباق  ریغ  نازورف ،  دیـشروخ  نآ  ِيرگتیادـه  یناـشفا و 

تلفغ هدنام و  رود  ياه  ناسنا  ناج  لد و  و  هشیدنا ، 
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شور راذـگریثأت و  ياه  کیتکات  زا  و  فرط ،  کی  زا  تسا ،  رـشب  سرتسد  رد  هک  ینوگانوگ  ياه  هلیـسو  اهرازبا و  زا  دـیاب  هدز ، 
 . دومن يریگ  هرهب  ادز  تلفغ  عونتم و  ياه 

يادن ِندناسر  يارب  راذگریثأت ،  تسا  يا  هلیسو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  ناونع  يرآ ! 
عماوج يزاسانشآ  و  رگ ،  تیاده  نآ  نیرفآ  تداعـس  شخب و  ییاهر  ياه  مایپ  غالبا  و  تیاده ،  دیـشروخ  نآ  تیمولظم  تبرغ و 

 . اه شزرا  لئاضف و  ةوسا  نآ  تمظع  تیصخش و  اب  اهروشک ،  اه و  ّهراق  ِیمامت  رد  يرشب 

ۀنیمز رد  هفیظو ،  ماـجنا  يوس  هب  گرزب  شهج  کـی  يارب  تسا  یتـصرف  مالـسا  خـیرات  مولظم  گرزب  تداهـش  نرق  نیمهدراـهچ 
ناتسود و  دندرکن ،  رازگورف  وا ،  ِياه  یگدنبات  اه و  تمظع  ندرک  ناهنپ  رد  نانمشد ،  هک  یکانبات  ةرهچ  اب  ییانشآ  يزاسانشآ و 

ماجنا یبوخ  هب  وا ،  تمظع  ندناسانـش  نتخانـش و  رد  ار  دوخ  تیلوئـسم  اه ،  تلفغ  اه و  يراـک  مک  اهریـصقت ،  اـهروصق و  رثا  رد 
 . دنا هدادن 

سّدـقم ناتـسآ  هب  دـنم  هقالع  ییالو و  ناگدنیارـس  ءارعـش و  زا  یعمج  و  راوگرزب ،  ناگدنـسیون  و  نیقّقحم ،  الـضف و  زا  يا  هّدـع 
يزبس گرب  صالخا ،  بدا و  يور  زا  يراعشا  ندورس  و  دنمشزرا ،  یتالاقم  نتـشون  اب  هک  دندش  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هب دنراد ،  میدقت  نادیم  نیا  رد  ار  یخلم  نار  ای ، 
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هار ةدیهش  ۀتخوس  لد  رب  یمهرم  و  دنیازفیب ،  بیرغ ،  مولظم و  ماما  نآ  ِیـسدق  میرح  ِناعفادم  نارای و  ِرکـشل  ۀهایـس  رب  هکنآ  دیما 
ِمقتنم روهظ  جرف و  رما  رد  عیرـست  رد  یماـگ  و  دوش ،  هداـهن  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ۀـمطاف  يربـک ،  ۀـقیدص  ترـضح ،  نآ  تیـالو 

یلاعت هللا  ءاشنا  دوش ،  هتشادرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح  ینعی  ترضح ،  نآ  سدقم  ِنوخ  ِیقیقح 

یحطبا دّحوم  ۀّجُح  دیس  هیملع –  ةزوح  ناهفصا – 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  تلحر  زورلاس  يرمق ،  بجر 1440  هام   26

یسمش هام 1398 نیدرورف   13

*****
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ناگدنسیون تالاقم  لوا : شخب 

هراشا

ریوصت
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ردقیلاع داتسا  رادمان ،  ققحم و  ةدنسیون  ملق :  هب 

روپ يدهم  ربکا  یلع  خیش  ياقآ 

؟  ارچ نرق  نیمهدراهچ 

 » ناهفصا ۀیملع  ةزوح  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  ۀقیدص  ترـضح  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  رد  يرمق )  1411 شیپ (  لاس  ًاقیقد 30 
يرادازع تاجتـسد  نتخادنا  هار  و  هوزج ،  باتک ،  رتسوپ ،  رنب ،  مچرپ ،  ۀـیهت  تاسلج ،  لیکـشت  اب  درک ،  زاغآ  ار  یمطاف »  تضهن 

نیا ۀعسوت  رد  یغیلبت  ياه  ناوراک  تروص  هب  فلتخم  ياهرهـش  هب  نایرازاب  نایهاگـشناد ،  نایوزوح ،  مازعا  سپـس  ناهفـصا ،  رد 
 . دندش هّیمطاف  مایا  رد  تاجتسد  تایه و  تاسلج ،  قنور  بجوم  دنتشاذگ و  ریثأت  رایسب  یمدرم  شوجدوخ  شبنج 

 . دندوزفا تضهن  ةرتسگ  رب  هّینایب  رشن  پاچ و  اب  دیلقت  گرزب  عجارم  دعب  ياه  لاس  رد 

دیلقت عجارم  تکرح  يرمق و  لاس 1420  رد  عّیشت  يالعا  تیعجرم  مامتها  اب  ترضح ،  نآ  تداهـش  زور  یلیطعت  مالعا  اب  ماجنارس 
ياـهروشک رد  نآ  شرتسگ  اـهیلع و  هللا  مالـس  هموصعم  همطاـف  ترـضح  رهطم  مرح  يوس  هب  هداـیپ  هنهرب و  ياـپ  اـب  دوخ  تویب  زا 

 . دش ادا  ترضح  نآ  قح  يّدح  ات  ایلارتسا ،  و  اکیرمآ ،  اداناک ،  ییاقیرفآ ،  ییاپورا ،  ییایسآ ، 

تـضهن باتک «  رد  نآ  زا  یتمـسق  شرازگ  هک  دراد ،  زاین  ددـعتم  عونتم و  ییاه  باتک  فیلأت  هب  میظع  تضهن  نیا  تاکرب  راـثآ و 
پاچ هب  نآ  يودرا  یـسیلگنا و  ۀـمجرت  و  اـهیلع »  هللا  مالـس  ارهّزلا  تاـمارک  ناونع « :  تحت  نآ  ۀـمجرت  دـّلجم و  ود  رد  هّیمطاـف » 

 . تشاد نآ  ندش  یناهج  رد  ییازس  هب  مهس  هدیسر و 
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دالب رد  سپـس  دـش ،  زاغآ  ناهفـصا  رد  هیودـهم »  ۀـهد  ناونع « :  تحت  يودـهم ، »  تضهن  زین «  1420ق )   ) شیپ لاـس  ًاقیقد 20 
يودهم تاسلج  هیودهم ،  ۀهد  ناونع  هب  نابعش  ات 20  زا 11  اپورا  اقیرفآ و  ایسآ ،  فلتخم :  ياهروشک  رد  هاگ  نآ  ناریا ،  فلتخم 

باتک رد  نآ  شرازگ  هک  دوش  یم  رازگرب 

 . تسا هدیسر  پاچ  هب  هّیودهم »  ۀهد  زا  يوترپ  » 

رد لیصفت  هب  هک  دروخ  دیلک  ناهفصا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نوماریپ  يرگید  تضهن  يرمق  لاس 1426  رد  هاگ  نآ 
پاچ و يا  هدرتسگ  حطـس  رد  يدنه  یـسیلگنا و  ودرا ،  یبرع ،  یـسراف ،  ياه  نابز  هب  يدنمـشزرا  راثآ  دـش و  سکعنم  اه  هناسر 

 . دش رشتنم 

نیودـت فیلأت و  هدـش ،  رازگرب  نآ  یتامدـقم  تاسلج  هدـیدرگ ،  زاـغآ  ناهفـصا  رد  يرگید  تضهن  هک  میتقوشوخ  رایـسب  کـنیا 
تاقبط زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگتخابلد  نارعاش و  نایوزوح ،  يوس  زا  رتسوپ  مچرپ و  رنب ،  پاـچ  هیرـشن و  هوزج و  باـتک ، 

 . دشاب یم  يولع »  میظع  تضهن  نآ «  تسا و  هدروخ  دیلک  فلتخم 

 . درذگ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  نایقتم  يالوم  زادگناج  تداهش  زا  نرق  هدراهچ  ًاقیقد  لاسما 

یم تکرح  يرادازع  تاجتـسد  ناهج  ناریا و  فلتخم  ياهرهـش  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زور  تیعجرم ،  رما  هب  هک  تساه  لاـس 
 . دننک یم  تکرح  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  يوس  هب  مق  رد  هنهرب  هداپی و  ياپ  اب  دیلقت  عجارم  دننک و 

نخس يارعش  دنمجرا ،  يابطخ  دش ،  دهاوخ  رازگرب  دالب  ۀمه  رد  هتـشذگ  ياه  لاس  زا  رت  هوکـش  اب  رایـسب  لاسما  هک  تسا  یعیبط 
 . دومن دنهاوخ  تیریدم  یبوخ  هب  ار  گرزب  تضهن  نیا  دنمشزرا ،  ناحادم  جنس و 
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دروم يزاجم  ياضف  زا  ًاصوصخم  دوش و  یم  حرطم  یناسک  نهذ  رد  یتالاوئس  تضهن ،  نیا  نتفرگ  جوا  اب  هک  تسا  یعیبط  مه  زاب 
 : مینک ضرع  دیاب  تالاوئس  نیا  خساپ  رد  هک  تسیچ ؟  تامادقا  اه و  تیلاعف  نیا  لیلد  هک  دریگ  یم  رارق  هجوت 

ّتیرشب ناهج  ياوشیپ  وا  هکلب  درادن ،  صاصتخا  ناکم  نامز و  زا  يدودحم  ةرئاد  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایقتم ،  يالوم  ًالوا : 
 . دشاب یم  راصعا  نورق و  لوط  رد 

 . دزومایب ترضح  نآ  زا  ار ،  یگدنز  مسر  هار و  دسانشب و  بوخ  ار  ترضح  نآ  هک  دراد  زاین  تّدش  هب  رصاعم  ناهج 

دوخ تنطلس  تموکح و  زاغآ  زا  شیپ  راگزور ،  نیطالس  روهمج و  ياسؤر  هک  هدرک  هیـصوت  قح  هب  للم  نامزاس  یگنهرف  شخب 
يزیر یپ  نامرف ،  نآ  ياه  هدولاش  ساسا  رب  ار  دوخ  تموکح  دـنناوخب و  ار  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناـمرف  راـب  کـی 

 . دننک

ینامسآ نایاوشیپ  زا  نتفرگ  ماهلا  ناگتشذگ و  خیرات  اب  ییانشآ  هتشذگ ،  ثداوح  درک  دای  دروم  رد  مالـسا  سدقم  نییآ  رد  ًایناث : 
 . تسا هدش  رداص  دیکا  ياه  نامرف  ، 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  حون ،  ترـضح  میهاربا ،  ترـضح  نوچ :  یهلا  نایاوشیپ  مان  هب  ییاه  هروس  دیجم  نآرق  رد   ( - 1
یمالسا تما  هک  دراد  دوجو  مالسلا  مهیلع  نامقل  بانج  میرم و  ترضح  دوه ،  ترضح  سنوی ،  ترضح  فسوی ،  ترـضح  هلآ ، 
 . دنوش انشآ  رتشیب  تلیضف  ياه  هوسا  نیا  اب  هدمآ ،  تیرشب  نایاوشیپ  زا  صصق ،  ءایبنا و  ياه  هروس  رد  هک  یثداوح  رب  هوالع 

زا هیآ ،  هد  نآ ،  رد  هک  هدمآ  رُکْذاَو »  ظفل « :  دروم  هد  میرک  نآرق  رد   ( - 2

15 ص :
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ره هک  یلاح  رد  دـنک .  دای  اهنآ  زا  هک  هدومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هدرب و  مان  فلـس  ناربمایپ  زا  ربماـیپ  هدراـهچ 
 . دنا هتشذگ  رد  شیپ  لاس  نارازه  دندرک و  یم  یگدنز  شیپ  لاس  رازه  نیدنچ  اهنآ  زا  کی 

نآ هب  ار  هللا  مایا  ِهَّللا ؛  ِماَّیِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  هک « : هداد  نامرف  دنوادخ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  هک  دهد  یم  ربخ  میرک  نآرق   ( - 3
(1)  . « نک يروآ  دای  اه 

 : دومرف دوخ  موق  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  دهد  یم  شرازگ  هاگنآ 

یم هجنکش  لکـش  نیرتدب  هب  ار  امـش  هک  داد ،  تاجن  نوعرف  لآ  لاگنچ –  زا –  ار  امـش  هک  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ  دای  هب  » 
(2)  «. دندیرب یم  رس  ار  ناتنارسپ  دنداد و 

یم ار  ناشناملس  دنداد ،  یم  هجنکش  یهجو  نیرتدب  هب  ار  اهنآ  هفیقس  نارامعم  هک  ار  يراگزور  دروآ  دای  هب  دیاب  زین  یمالسا  تما 
ناّیقتم يالوم  طسوت  داهن  ّتنم  اهنآ  هب  ناّنم  دنوادخ  دندومن .  یم  مودصم  ار  ناشدادقم  دندرک و  یم  دیعبت  ار  ناشرذوبا  دندرزآ ، 

 ، دندش ریزارـس  هفوک  يوس  هب  ّتینما  تلادع و  ناگنـشت  دومن ،  رارقرب  اه  نآ  نایم  رد  ار  تلادع  دـینادرگرب ،  اه  نآ  هب  ار  ّتینما  ، 
یمن تفای  گرزب  رهـش  نیا  رد  ریقف  رفن  کی  یتح  دیـسر ،  رفن  نویلیم  کی  هب  ترـضح  نآ  يرهاظ  تفالخ  مایا  رد  هفوک  تیعمج 

 . دش

یگتـسشنزاب مالـسلا  هیلع  ناّیقتم  يالوم  نامرف  هب  زین  وا  يارب  تسا ،  يدوهی  هک  دیدرگ  مولعم  دش ،  هدهاشم  لئاس  رفن  کی  يزور 
 . دیدرگ رّرقم 

16 ص :

 . ۀیآ 5 میهاربا ،  هروس  - - 1
 . ۀیآ 6 میهاربا ،  هروس  - - 2
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 . دیسر تداهش  هب  اه  ینابرهم  ماما  اه ،  ناسنا  نیرت  یقش  تسد  هب  دوب و  لجعتسم  تلود  هک  سوسفا  یلو 

یمالسا تّما  تشونرس  اه  يدوعس  اه و  ینامثع  اه ،  یبّویا  اه ،  یسابع  اه ،  يوما  ناونع :  هب  هفیقـس  باحـصا  ياه  هدنامزاب  هاگنآ 
 . دندرک هدایپ  تما  نایم  رد  ار  هفیقس  باحصا  ياه  هشقن  دنتفرگ و  تسد  هب  ار 

راظتنا رد  هداد ،  تسد  زا  ار  رورپ  تلادـع  ِماما  نآ  تلادـع  وترپ  رد  یگدـنز  تداعـس  یمالـسا  تما  هک  تسا  نرق  هدراهچ  کـنیا 
ساسا رب  یناهج  دحاو  تموکح  راذگناینب  هّقح و  تموکح  شخب  موادـت  هادـف ،  انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  شدـنبلد  دـنزرف  روهظ 

 . درب یم  رس  هب  يدازآ  تلادع و 

 : تشاد هضرع  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نابز  زا  میرک  نآرق   ( 4

(1)  . دشاب دیع  ام  رخآ  ام و  لوا  يارب  هک ،  تسرفب  ام  يارب  يا  هدئام  نامسآ  زا  اراگدرورپ !  ادنوادخ ! 

نیلوا و يارب  هک  دنک  لزان  يا  هدـئام  نامـسآ  زا  شموق  يارب  هک  دـنک  یم  تلأسم  ناّنم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
.دشاب دیع  اه  نآ  نیرخآ 

همه رورـس  حرف و  دنریگ ،  یم  نشج  ار  نآ  هلاس  همه  هک  دنیوگ  دـیع  تهج  نآ  زا  ار  دـیع »  تسا « ،  دوع »  ةدام «  زا  دـیع  ًالوصا 
(2)  . دوش یم  دیدجت  ددرگ و  یم  رب  اه  نآ  هب  هلاس 

ار زور  نآ  هلاس  همه  نایحیـسم  هک  دتـسرفب  اه  نآ  يارب  يا  هدـئام  هک  هدومن  اضاقت  ناّنم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
 . دنریگب نشج 

17 ص :

ۀیآ 114. هدئام ،  هروس  - - 1
ص 461. ج9 ، برعلا ، ناسل  روظنم ،  نبا  - - 2
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هب لاعتم  دنوادخ  هتفگ .  نخس  لیئارسا  ینب  موق  هب  يولـس »  و «  َّنَم »  ندرک «  لزان  لاعتم و  راگدرورپ  تیانع  زا  میرک  نآرق   ( - 5
موق نادـنزرف  ات  دراذـگب  نآ  رد  ار  ّنَم »  زا «  هنامیپ  کی  هدرک ،  هیهت  الط  فرظ  کی  هک  هدومرف  رما  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
هدش دیکأت  نآ  رب  زین ،  تاروت  نتم  رد  (1) و   . تسا هدومرف  اطع  اهنآ  ناکاین  رب  ار  یتمعن  هچ  دنوادخ  هک  دننادب  دننیبب و  ار  نآ  يو 

(2)  . تسا

 : تفگ یم  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نابز  زا  میرک  نآرق   ( - 6

؛  ُدَمْحأ ُهُمْسا  يِدَْعب  ْنِم  یتأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  » 

(3)  . « تسا دمحا  شمان  دیآ ،  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  مهد  یم  تراشب  امش  هب  نم 

ایحا ار  شیاه  بش  میریگب ،  هزور  میریگب ،  نشج  هلاس  همه  ار  زور  نآ  هک :  دـنا  هدومرف  رما  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
(4)  . میهد ماجنا  زور  نآ  رد  ار  ییاهتاجانم  اهاعد و  ترایز ،  زامن ،  میراد ؛  هگن 

نایاوشیپ  . (5) دنا هدرک  مـالعا  ناـنمؤم  رب  دـنوادخ  گرزب  تمعن  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تـثعب  مـیرک ،  نآرق   ( - 7
(6)  . دنا هدومرف  نایب  ناوارف  ياه  شاداپ  نآ  لامعا  و  ءایحا ،  هزور ،  يارب  مالسلا  مهیلع  موصعم 

18 ص :

ص 839. سدقم ، باتک  سوماق  سکاه ،  رتسم  - - 1
زارف 32. باب 16 ، جورخ ، رفِس  میدق ،  دهع  سدقم ، باتک  - - 2

ۀیآ 6. فص ،  هروس  - - 3
.144  - صص 119 ج3 ، لامعالا ،  لابقا  سوواط ،  نبا  دیس  - - 4

ۀیآ 164. نارمع ،  لآ  هروس  - - 5
صص 281-265. نامه ،  سوواط ،  نبا  دیس  - - 6
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نید ناونع  هب  مالـسا  باختنا  رب  راگدرورپ  تیاضر  مالعا  تمعن و  ماـمتا  نید ،  لاـمکا  زور  ار ،  مخ  ریدـغ  زور  میرک  نآرق   ( - 8
هلاـس همه  ار  زور  نآ  هک ،  هدومرف  رما  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  (1) و  هدومن ررقم  ادخ  ّیضرم 

 : تسا هدومرف  دنریگب و  نشج 

(2)  . « دنریگب نشج  ار  زور  نآ  هک  دندرک  یم  تیصو  دوخ  يایصوا  هب  ناربمایپ  ۀمه  » 

 ، زامن هزور ،  زا  یناوارف  لامعا  مخ  ریدغ  زور  يارب  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

.(3) دنا هدومرف  رما  اه  نآ  ماجنا  هب  ار  تما  هدرک و  نایب  هیلاع  باتعا  ترایز  لسغ و  اعد ،  ءایحا ، 

(4) هبعک ریز  زا  نیمز  شرتسگ  ضرالاوحد »  زا «  میرک  نآرق   ( - 9

هام لداعم 60  ار  نآ  ةزور  (5) و   . دنا هدرک  یفرعم  مارحلا  هدعقیذ  زور 25  هب  ار  نآ  مالسلا ،  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هتفگ و  نخس 
 ، هداتفا قافتا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  نارازه  ضرالاوحد »  زور «  هک  نیا  هب  هجوت  اب   (6)  . دنا هدومن  مالعا 

(7)  . تسا هدش  نایب  ناوارف  لامعا  زور ،  نآ  يارب  مالسا  سدقم  نییآ  رد 

19 ص :

ۀیآ 3. هدئام ،  هروس  - - 1
ص 149. ج4 ،  یفاکلا ، ینیلک ،  - - 2

صص 309-237. ج2 ، لامعالا ،  لابقا  سوواط ،  نبا  دیس  - - 3
ۀیآ 30. تاعزان ،  هروس  - - 4

ص 305. ج4 ، ماکحالا ،  بیذهت  یسوط ،  خیش  - - 5
ص 669. دجهتملا ،  حابصم  یسوط ،  خیش  - - 6

صص 76-38. مایا ،  هعبرا  دامادریم ،  - - 7
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ریدقت حول  رب  اضق  کلک  اب  نیمز  اه و  نامسآ  تقلخ  زا  لبق  شیپ ،  لاس  نارازه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ۀماگنه   ( - 10
 . تسا هدش  هتشون 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

ماما تداهـش  ۀماگنه  درک ،  تکرح  حول  زارف  رب  ملق  هک  راب  نیتسخن  مالـسلا ؛  هیلع  نیَـسُحلا  ُلتَق  ِحوَّللا  یَلَع  مَلَقلا  ِِهب  يرَجام  لَّوَا  » 
(1)  .« دز مقر  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

 . تسا هتفرگ  کشا  مدرم  زا  هتخیر و  کشا  دوخ  هتفگ ،  نخس  ترضح  نآ  تداهش  زا  راب  اه  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

لقن ّتنس  لها  عبانم  زا  اُنتّنس »  اُنتریس و  باتک «  رد  ینیما  ۀمالع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرادازع  سلاجم  نیا  زا  دروم  تسیب 
 . تسا هدرک 

 . دنا هدومرف  ازع  ۀماقا  هب  رما  زین  ار  ام  هدرک ،  اپ  رب  ازع  سلجم  نادیهش  رالاس  يارب  هلاس  همه  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

يا هزات  داعبا  زور  ره  هکلب  هدشن ،  وحم  اه  هرطاخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  دای  مان و  اهنت  هن  راصعا ،  نورق و  تشذـگ  اب 
 . دنک یم  یّلجت  نآ  زا 

 : دیوگ یم  دنه  گرزب  حلصم  يدناگ 

 ، ما هدروآ  تسد  هب  البرک  نامرهق  نوماریپ  دوخ  تاعلاطم  زا  هک  ار  يا  هجیتن  طقف  هکلب  مدرواین ،  يا  هزاـت  زیچ  دـنه  تلم  يارب  نم 
هیلع یلع  نب  نیـسح  هک  میورب  ار  یهار  ناـمه  دـیاب  میهدـب ،  تاـجن  ار  دـنه  میهاوخب  رگا  اـم  مدروآ .  ناـغمرا  هب  دـنه  تلم  يارب 

(2)  .« دومیپ مالسلا 

20 ص :

ص 227. مالسلا ،  هیلع  نیسحلل  ءاکبلا  یناهجریم ،  - - 1
ص 30. اه ،  ناسنا  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هداز ،  ربکا  - - 2
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هناشن زا  یکی  ار  نآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  تسا  نیعبرا  ترایز  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مهم  ياه  ترایز  زا  یکی 
(1)  . تسا هدرمشرب  نامیا  ياه 

 . تسا هتشذگ  رفن  نویلیم  زرم 20  زا  نیعبرا  ماّیا  رد  نارئاز  دادعت  هدش ،  دازآ  هدایپ  ترایز  هک  مادص  طوقس  زا  سپ 

همه هک  یمالسا  ةرگنک  نیرتگرزب  تسا .  هدشن  هدهاشم  حطس  نیا  رد  یشیامه  ایند  زا  يا  هطقن  چیه  رد  زگره  رشب  خیرات  لوط  رد 
هلاس همه  نیعبرا  ینویلیم  شیامه 20  یلو  تسا ،  هتـشذگن  رفن  نویلیم  هس  زرم  زا  نونکات  دوش ،  یم  رازگرب  همظعم  ۀّـکم  رد  هلاـس 

 . دشاب یم  شیازفا  لاح  رد 

شعاد و تشپ  رب  یکلهُم  ياه  هبرض  دش و  رازگرب  شیامه  نیا  اه ،  یشعاد  ِهایس  ياهزور  نیرت  تخـس  رد  هک :  دنراد  دای  هب  همه 
 . دش یهتنم  اه  نآ  يدوبان  هب  ماجنارس  و  دروآ ،  دورف  اه  نآ  ناراداوه 

زا سپ  نآ  ندوب  لوقعم  و  مالسلا »  هیلع  ناّیقتم  يالوم  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  يرازگرب «  تیعورشم  هدش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب 
 . دوش یم  نشور  ناگمه  رب  لاس  ندش 1400  يرپس 

يالوم تداهـش  زور  رد  هک  درذـگ  یم  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  دـنلب  نایب  زا  مامت  نرق  هدراهچ  ًاقیقد  لاسما ، ناضمر  زور 21 
 : دومرف مالسلا  هیلع  ناّیقتم 

؛  ِهَُّوبُّنلا ُهَفاَلِخ  ْتَعَطَْقنا  َمْوَْیلَا  » 

(2) تسسگ ».  مه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینیشناج  تفالخ و  ۀتشر  زورما 

21 ص :

ص 788. دجهتملا ، حابصم  یسوط ،  خیش  - - 1
ص 454. ج1 ، یفاک ،  لوصا  ینیلک ،  - - 2
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 ، هتسشن تردق  ۀکیرا  رب  نیملـسم  ۀفیلخ  مان  هب  يدادبتـسا  ياه  تموکح  هتـسبرب ،  تخر  یمالـسا  تفالخ  هک :  تسا  نرق  هدراهچ 
جارات ار  ناناملسم  لاوما  دننار و  یم  مکح  یمالسا  ياهروشک  رب  هریغ  يدوعس و  ینامثع ،  یبّویا ،  یـساّبع ،  يوما ،  نیوانع  تحت 

 . دننک یم  هنیزه  ناگناگیب  حلاصم  رد  هدومن ، 

 . دسر یمن  شوگ  هب  هفوک  ربنم  زا  مالسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  شخب  تایح  نانخس  تسا  نرق  هدراهچ 

 . دوش یمن  هدیشک  ناشرس  رب  تما  ردپ  شزاون  تسد  دیآ و  یمن  رد  ادص  هب  نامیتی  ناکدوک و  ۀناخ  ِرد  هک ،  تسا  نرق  هدراهچ 

 . دهد یمن  شزاون  ار  ناج  شوگ  ِینوُدِقْفَت »  ْنأ  َْلبَق  ِینُولَس  شخب «  مارآ  ياون  هک ،  تسا  نرق  هدراهچ 

 . تسا هدرب  كاخ  ریز  هب  دوخ  اب  ار  تلادع  ةژاولگ  هتسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  تلادع  ۀمّسجم  هک ،  تسا  نرق  هدراهچ 

؛  ُهَشاِرف اُونیلَا  ُهَماـعَط َو  اُوبیطَا  دومرف «:  شلتاـق  دروم  رد  شتداهـش  بش  رد  هک ،  تسا  ییاوـشیپ  تداهـش  نرق  نیمهدراـهچ  کـنیا 
(1)  .« دینارتسگب مرن  کشت  دیهدب و  هزیکاپ  ماعط  وا  يارب 

رد ار  دوخ  نیوج  صرق  وا  دوبن ،  ذیذل  ياذغ  لابند  هب  زگره  رمع  مامت  رد  هک  هدش  رداص  یتیصخش  زا  لتاق ،  دروم  رد  هیصوت  نیا 
 . دننزن نغور  نآ  هب  شنارتخد  هک  درک  یم  رهُم  تشاذگ و  یم  يا  هسیک 

22 ص :

ص 37. ج3 ،  يربکلا ،  تاقبطلا  دعس ،  نبا  - - 1

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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هیهت يداب  ۀسام  وا ،  يارب  شلاب  زان  ياج  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  فافز  بش  رد  هک ،  هدش  رداص  يدرمدار  زا  هیصوت  نیا 
 . دوب هدرک 

 » مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  هجیدخ و  ترضح  تشذگ  رد  تبسانم  هب  ار  تثعب  مهد  لاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا 
یملع و رثا  دـلجم  اهدـص  دوش و  مالعا  یلم  يازع  لاس  ملهچ ،  دـصراهچ و  رازه و  لاـس  هک  تساـجب  درک ،  مـالعا  نزحلا »  ماـع 

 . دوش رشتنم  پاچ و  تبیصم  نیا  تمظع  هعجاف و  قمع  نوماریپ  یقیقحت 

23 ص :
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ةدادلد  شالترپ و  ققحم  ملق :  رثا 

یناقلاط نیسحریما  دیس  جاح 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تداهش 

دومن و نیمـضت  ار  شتیادـه  دومرف ،  نیمأت  ار  وا  تاجایتحا  دـیرفآ ،  دوخ  نارکیب  ياه  تمعن  نایم  رد  ار  ناـسنا  لاـعتم ،  دـنوادخ 
عنام اما  دراذـگ .  مدـق  لامک  يوس  هب  نیقی  اب  دـیامن و  ادـیپ  ار  هار  اـت  داد ،  رارق  ار  اـه  هناـشن  باـتک و  مّلعم و  شراـنک  رد  هراومه 

فیلاکت مّلعم و  زا  تلفغ  اـه ،  هناـشن  اـه و  تمعن  زا  تلفغ  داـعم ،  أدـبم و  زا  تلفغ  تسا ،  هدوب  تلفغ »  وا «  تفرـشیپ  یگـشیمه 
 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیدب  یهلا ، 

؛  نُوِلفاَغل اِنتایآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ًاریثَک  َّنِإ  َو  » 

(1)  . « دنلفاغ ام  تایآ  زا  مدرم ،  زا  يرایسب  و 

رد دوخ  فئاظو  دنا ،  هدومن  شومارف  ار  شنیرفآ  رد  دوخ  روضح  تلع  هک  هتفرگارف ،  ار  اهناسنا  زا  یخرب  نانچ  يربخ  یب  تلفغ و 
زا زین  ار  تمایق  تابساحم  ربارب  رد  روضح  ایند و  نایاپ  هب  ندش  کیدزن  یتح  دنا و  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  ار  اه  تمعن  هوبنا  ربارب 

؛  نوُضِْرعُم ٍهَْلفَغ  یف  ْمُه  ْمُُهباسِح َو  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا  تسا « :  یگشیمه  ایند  نیا  رد  ناشتماقا  ییوگ  دنا  هدرب  دای 

(2)  . « دننادرگ يور  دنتلفغ و  رد  هک  یلاحرد  هدش ،  کیدزن  نانآ  هب  مدرم  باسح 

24 ص :

هیآ 92. سنوی ،  هروس  - - 1
هیآ 1. ءایبنا ،  هروس  - - 2
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تفای ییاهر  تلفغ  دنب  زا  دیاب  ینامز  هچ  دومن ؟  نامرد  ار  نآ  دـیاب  هنوگچ  تسیچ ؟  يربخ  یب  تلفغ و  همه  نیا  جالع  یتسار  هب 
؟

هجوت هرابود  دوش ،  یم  لفاغ  نآ  زا  درب و  یم  دای  زا  ناسنا  هک  ار  هچنآ  ره  دـناد ،  یم  يروآدای »  ار «  نآ  جالع  نآرق  رد  دـنوادخ 
 . تسا تلفغ  اب  هلباقم  يارب  یبسانم  رازبا  نآ ،  زا  ةرابود  ندومن  دای  اه  تبسانم  اه و  هناشن  زا  هدافتسا  اب  نآ و  هب  ندومن 

اُونَمآ َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  دـیامن « :  یم  هیـصوت  وا  هب  ار  ادـخ  دای  رد  یناوارف  درب ،  یم  دای  زا  ار  شیوخ  يادـخ  قلاـخ و  ناـسنا  هک  اـجنآ 
؛  ًاریثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا 

(1)  .« دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

َهأْشَّنلا ُُمتِْملَع  ْدََـقل  َو  دـناوخ « :  یم  ارف  هدـنیآ  ناهج  يروآدای  هب  ار  وا  دـیامن ،  یم  شومارف  ار  دوخ  يورارف  يایند  ناسنا  هک  هاگنآ 
؛  َنوُرَّکَذَت ْوَلَف ال  یلوُْالا 

(2)« دیوش یمن  رکذتم  هنوگچ  دیتسناد ،  ار  نیتسخن  ملاع  امش 

 : دیامن یم  توعد  یهلا  ياه  تمعن  يروآدای  هب  ار  وا  درب  یم  دای  زا  ار  یهلا  ياه  تمعن  ناسنا  هک  اجنآ 

؛  مُْکیَلَع ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  » 

(3)  . « دیروآ دای  هب  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

25 ص :

هیآ 41. بازحا ،  هروس  - - 1
هیآ 62. هعقاو ،  هروس  - - 2
هیآ 9. بازحا ،  هروس  - - 3
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دهع و يروآ  دای  هب  ار  وا  درب ،  یم  دای  زا  ار  دوخ  فئاظو  دیامن و  یم  شومارف  ادـخ  اب  ار  شیوخ  نامیپ  دـهع و  ناسنا  هک  هاگنآ  و 
 : دناوخ یم  ارف  ادخ  اب  شقاثیم 

؛ انْعَطَا انْعِمَس َو  ُْمْتُلق  ْذِإ  ِِهب  ْمُکَقَثاو  يذَّلا  ُهَقاثیم  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  » 

(1)  .« میدرک تعاطا  میدینش و  دیتفگ :  هک  نامز  نآ  تفرگ ،  امش  زا  دیکات  اب  هک  ار  ینامیپ  امش و  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآدای  هب  و 

ۀفیظو تهج  نیدـب  تسا و  يروآدای »  تفآ «  نیا  نامرد  تسا و  تلفغ »  ناـسنا «  تداعـس  تفرـشیپ و  گرزب  تفآ  هکنیا :  هجیتن 
 ، بولطم نیا  هب  نتفای  تسد  يارب  تسا و  نآ  رمتـسم  يروآدای  دوش ،  یم  لفاغ  نآ  زا  دنادب و  دیاب  هک  ار  هچنآ  ره  ربارب  رد  ناسنا 

هارمه و دوخ و  ِیهلا  نیمّلعم  رانک  رد  هراومه  دشاب ،  یم  دوخ  فیلاکت  اه و  تمعن  داعم ،  ادخ و  دای  هب  یپایپ  هک  هنوگ  نامه  دـیاب 
مدـق یقرت  ياه  هلپ  رب  هنوگچ  ندـش و  زوریپ  عناوم  رب  هنوگچ  ندومیپ ،  هار  هنوگچ  يروآدای ،  یگنوگچ  ات  دـشاب  نانآ  اب  مدـق  مه 

 . دزومایب نانآ  زا  ار  نداهن 

َهَّللا اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  تسا « :  هدومن  هیصوت  دوخ  ناگدنب  هب  ار  یهلا  ناربهار  اب  یگـشیمه  یهارمه  دنوادخ ،  ساسا  نیا  رب 
(2)  . « دیشاب ناقداص  اب  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف )  تفلاخم  زا (  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  نیقِداَّصلا ؛  َعَم  اُونوُک  َو 

اب یهارمه  هب  رومأم  نانمؤم  هک   (3) دنتسه مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  انامه  نیقداص »  مالـسلا « :  هیلع  اضر  ماما  هدومرف  هب  هتبلا  و 
 . دنتسه نانآ 

26 ص :

هیآ 7. هدئام ،  هروس  - - 1
 . هیآ 119 هبوت ،  هروس  - - 2

 . ص208 ج1 ،  یفاکلا ،  - - 3
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نتفرگارف نانآ ،  تفرعم  تخانش و  نآ ،  همزال  هکلب  تسا ،  ندوب  نانآ  رضحم  رد  طقف  هن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئا  اب  یهارمه 
 ، تسا نینمؤم  هفیظو  تهج  نیدـب  دریگ ،  یم  ارف  زین  ار  ندوب  نانآ  داـی  هب  اـهنآ و  تیـالو  تبحم و  ندومن ،  يوریپ  اـهنآ ،  میلاـعت 
زین مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دای  زا  دنوش ،  لفاغ  دیابن  وا  ياه  تمعن  ادخ و  دای  زا  هک  هنوگ  نامه 

 . تسا یهلا  فئاظو  تیاده و  زا  تلفغ  نانآ ،  زا  تلفغ  اریز ؛  دننکن ،  تلفغ 

تـشادگرزب میتسه ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیدحوملا  یلوم  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  ۀناتـسآ  رد  هک  نونکا 
 . تسا یتسه  مّلعم  نآ  یهلا  تاروتسد  نیمارف و  و  ترضح ،  نآ  لئاضف  يروآدای  عقاو  هب  مولظم ،  ماما  نآ  تداهش 

نارگمتـس ملظ  شتآ  زا  زورما ،  نّدمتم  رهاظ  هب  يایند  رگا  درب ؛  یم  جنر  مدرم  یمومع  لهج  زا  زورما ،  ِیّقرتم  رهاظ  هب  ِناهج  رگا 
ضارتعا دایرف  نیمولظم  قوقح  نتفرگ  هدیدان  ینکش و  نوناق  تدش  زا  زورما ،  ِرادم  نوناق  رهاظ  هب  يایند  رگا  دزوس ؛  یم  دوخ  رد 

مالسلا هیلع  یلع  وا و  لئاضف  مالسلا و  هیلع  یلع  وا ،  تلادع  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  ندنام  رود  لیلد  هب  همه  همه و  تسا ؛  هدروآرب 
 . تسا وا  تاروتسد  و 

نادنمشناد ۀمه  ات  ییانثتسا  تسا  یتصرف  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هنامولظم  تداهش  ِنرق  نیمهدراهچ  تشادگرزب 
 ، رضاح رصع  یملع  ياه  يدنمناوت  اهرازبا و  همه  زا  هدافتسا  اب  ناگتخیهرف ،  و 
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یـشالت ترـضح ،  نآ  شخب  تاـیح  نیمارف  لـئاضف و  هب  تبـسن  رتدـمآراک  یتـکرح  رت و  قیقد  یهاـگن  رت ،  قـیمع  یتخانـش  يارب 
 . دنیامن فعاضم 

*****
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ۀتخابلد  ةدنسیون  ملق :  هب 

یهوکداوس يریما  دّمحم  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و 

تداهش نرق  نیمهدراهچ  رد  مالسا  تقیقح  يایحا 

تیـصخش و نازیم  یفرعم و  ملع  ياهب  نارگ  ۀـنیجنگ  تقلخ ،  ناهج  رد  ار  یتسه  رهوگ  تمعن و  نیرتالاو  نیرتهب و  لاعتم  يادـخ 
نّیزم شناد  ملع و  يادر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  يوبن ،  تثعب  زاغآ  رد  هدیجنـس و  نآ  يانبم  رب  ار  اه  ناسنا  شزرا 

زا يا  هعرج  اب  ار  شیوخ  يدوجو  شطع  دـشاب و  یهلا  تمارک  اب  ةرفـس  راوخ  هزیر  دـناوتب  يداژن  فیط و  ره  زا  سک  ره  ات  هدومن 
 . دزاس باریس  شتوبن  نارک  یب  سونایقا 

مالـسا هدومن و  یفرعم  يوبن  ملعلا  هنیدـم  باب  زا  اـهنت  ار  نآ  زا  يدـنم  هرهب  لاـمک و  ملع و  تقیقح  هب  دورو  طرـش  لاـعتم  يادـخ 
تسناد و هدوهیب  صقان و  ار  تیالو  سدقم  ناتسآرب  نداهن  رس  نودب  زامن  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بهذم  ياّفـصم  ِتعلخ  نودب 

 : هدومرف ًاحیرص 

ُهََتلاَسِر َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  ّْمَل  نِإَو  َّکِبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنأ  اَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  ُیأ  اَهّ اَی  » 

يا هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، رگا  و  ناسرب !  مدرم ) هب   ) ًالماک تسا ،  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا 
 . (1) ! «
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ياه هنتف  نوگریق  ياهربا  ِسپ  زا  شا  یهلا  راونا  شـشخرد  اب  هراومه  مالـسا ،  تبرغ  کیرات  رـصع  رد  تیالو  ناشخرد  دیـشروخ 
تقیقح زا  تیرـشب  هداد و  زییمت  لهج  تقیقح  زا  ملع  تقیقح  ات  دودز  یم  تما  ناگدـید  زا  ار  اه  يور  جـک  قافن و  راـبغ  نارود ،

 . دریگن هلصاف  شیوخ  ترطف 

ار يدـمحم  ياپون  مالـسا  ریـسم  دوهی ،  ۀـتخوس  ياه  هرهم  ياه  يزوت  هنیک  نیقفانم و  ياـه  یبلط  تصرف  اـه و  ییاـمن  هایـس  یتقو 
میظع تلاسر  دـنداد ،  رارق  شیوخ  یتیوه  یب  طاطحنا  رد  ار  نآ  رییغت و  ریـسفت و  شیوخ  معز  هب  ار  نآ  ۀـیلاع  فادـها  فرحنم و 

حیرـشت ناگمه  رب  یمطاـف  يردـیح و  كاـپ  موقلح  زا  مالـسا ،  ینارون  ياـه  ناـمرآ  رگ و  هولج  يوبن  ردـقلا  هلیل  يولع و  تیـالو 
 . تشگ

اب مالـسا  تما  دریگ و  یم  تأشن  یهلا  نارکیب  سونایقا  زا  هک  تسا  یلالز  جاوم و  يایرد  تداعـس و  هارهاش  يولع ، ۀـقلطم  تیـالو 
دنام دهاوخ  ناما  رد  یقالخا  يداقتعا و  یکیرات  فارحنا و  هنوگره  زا  مَوقَالا ، »  ِهللا  ُطارِـص  مَظعالا َو  ِهللا  ُباب  نآ «  زا  يدنم  هرهب 

دننک هضرع  ناهج  هب  تیالو  ياهنم  ار  مالسا  هک  دندوب  نآ  یپ  رد  نیطایش  خیرات ،  لوط  رد  فسالا ،  عم  هک 

هشیر و جراخ و  شمیقتسم  طارـص  زا  مرجال  هک  داد  دهاوخ  تسد  زا  ار  شیوخ  تلاصا  موهفم و  نانچ  نآ  تیالو ،  ياهنم  مالـسا 
 . تشاد دهاوخن  یگماکدوخ  یلهاج و  خیرات  هب  تشگزاب  زج  يا  هرمث  هک  دراپس ،  یم  یشومارف  هب  ار  شیوخ  نطاب 

رد هک  تسا ،  قافن  لهج و  ةدز  تفآ  تخرد  ۀشیر  نتفرگ  تردق  ییاطسفوس و  ةدیـسوپ  رکفت  ِرارکت  تیالو ،  ياهنم  مالـسا  ةرمث 
ياه ینکارپ  ههبش  نیب ، نیا 
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 ! . دنوش یم  سیدقت  توغاط  تبج و  و  ریقحت ،  رئاعش  رییغت ،  اه  هاگیاج  هبتشم ،  مدرم  رب  ار  رما  نازادرپ ،  هفیقس 

نایرج لـصا  زا  رتمک  ترتع ،  نآرق و  ییادـج  دـننام  كاـن ،  ههبـش  رکفت  کـی  ربارب  رد  توکـس  ندـش و  رکـشل  ِیهایـس  ِنارـسُخ 
هدومن زهجم  لیصا  تاداقتعا  ملع و  حالس  هب  ار  دوخ  نارظنبحاص  نارکفتم و  تسیاب  یم  تسین و  فرحنم  صخـش  لعف  یفارحنا و 

 . دننارب نابز  رب  یلطاب  نخس  دنناوتن  نارگید  ات 

 ، درذگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مظعا ،  قوراف  ربکا و  قیدص  ترضح  تداهش  تیمولظم و  تبرغ ،  زا  نرق  هک 14  لاح 
ۀـشیر هب  هشیت  میربـن و  نیب  زا  هشیر ،  یب  ياـه  یـشیدنا  تحلـصم  اـب  ار  هعیـش  ِیثیدـح  گرزب  ثاریم  هک  دوـب  بـقارم  تسیاـب  یم 

 . مینزن دشاب  یم  لیصا  مالسا  ساسا  تقیقح و  نامه  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینارون  سدقم و  بهذم  لیصا  تاداقتعا 

اهامنرکفنـشور و یخرب  تسرداـن  ياـه  لـیلحت  تسین و  هلماـعم  لـباق  هعیـش ،  يداـقتعا  مّلـسم  لـئاسم  هک  دوب  تفتلم  تسیاـب  یم 
ناوج لسن  هب  یگرزب  يافج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  ۀنامولظم  تداهـش  زا  سپ  نارود  ِيربخ  ۀنادرمناوجان  ياه  توکیاب 

 . تشاد دهاوخن  نمیا  طلغ  لیلحت  صیخشت و  زا  ار  هعماج  رود و  خیرات  تقیقح  زا  ار  نانآ  هک  تسا  ناگدنیآ  و 

دروآ و مهارف  يرتـسب  تسیاـب  یم  درذـگ ، یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ملاـع ، موـلظم  لّوا  تداهـش  زا  نرق  هـک 14  زورما 
هاگیاج ترضح  نآ  ناّبحم  نایعیـش و  هتـساک و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تبرغ  زا  شیوخ  كدنا  تعاضب  هب  ات  دیـشیدنا  يریبادت 

يزاس تیصخش  اب  هکنآ  هن  دننک ،  ادیپ  يرشب  عماوج  رد  ار  دوخ  یلصا 
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تماما هناخ  برد  لباقم  رد  رگید  یـشتآ  ریوزت ،  لهج و  مزیه  اب  هدومن و  دییأت  ار  نانآ  یلعج  نانخـس  نازادرپ ،  هفیقـس  ناقفانم و 
 . دوش نشور 

تفگ ناوت  یم  هچ  تسا ، هدش  اهامن  ناملسم  یخرب  ییامندوخ  يارب  يرازبا  اوقت  سوه ،  لها  يارب  یبکرَم  نید  هک  يراگزور  رد 
هیلع هللا  یلص  متاخ  لوسر  لصفالب  نیشناج  یـصو و  نیلّوا  ِتبحم  داقتعا و  مرج  هب  اهنت  هک  یمولظم  نایعیـش  تیمولظم  تبرغ و  زا 

 . دنوش یم  هتشک  ربکا  هللا  رکذ  اب  نید و  مان  هب  حبذ و  دنفسوگ  دننام  هلآ  و 

یم ناـغمرا  هب  هعماـج  يارب  ار  یتیوه  یب  یگدرب و  و  هدروآ ،  دوجو  هب  ار  شعاد  نوچ  یقاـفن  ياـه  مخت  تیـالو ،  ياـهنم  مالـسا 
یم مهارف  ار  اه  ناسنا  تاجن  مسا  هب  یهاو و  ياه  هناهب  هب  هلخادم  تامدـقم  هداد و  ذوفن  هدافتـسا و  ءوس  تأرج  نمـشد  هب  دروآ و 

 . دزاس

رما نیا  هب  ار  یملع  عماوج  نارظنبحاص و  نادنمشیدنا ،  تسیاب  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  نرق  نیمهدراهچ  رد 
هللا یلص  مظعا  لوسر  ۀیامنارگ  لقث  راگدای و  ود  وترپ  رد  یقیقح  مالـسا  یفرعم  یپ  رد  فرژ ،  يریبادت  نمـض  رد  هک  دنهد  قوس 

يوزرآ و  هدوب ،  نآ  تلاـصا  ياـیحا  یپ  رد  نازیرگ و  نآرق ،  مالـسا و  هب  یحطـس  هاـگن  زا  دنـشاب و  ترتـع )  نآرق و  هلآ (  هیلع و 
 . دنزاس ققحم  هیهلا  ۀلضاف  ۀنیدم  هب  ندیسر  رد  ار  ناربمایپ  متاخ  نیرید 

زج يا  هجیتن  هدوب و  نادـحوم  ناـیم  ۀلـصاف  یهارمگ و  تلذ و  یپ  رد  هراومه  هک  تسا  يا  هنوعلم  هثیبـخ و  ةرجـش  قاـفن ،  هقرفت و 
نایاپ ياهزور  ات  فیرـش  تثعب  يادـتبا  رد  ناربمایپ  متاخ  ور  نیا  زا  درادـن ؛  یمالـسا  ۀـعماج  يارب  فعـض  یناشیرپ و  یگتفـشآ ، 

داحتا و هب  ار  ناگمه  تداهش ، )  زا  لبق  ناش (  يرهاظ  تایح 
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نامسیر ناونع  هب  ار  ترتع  نآرق و  هدرک و  راجزنا  زاربا  نیملسم  فوفـص  رد  هلـصاف  هنوگره  زا  توعد و  هملک  تدحو  ماجـسنا و 
زا تبرغ  ندودز  یپ  رد  نکمم  رازبا  ره  اـب  ناـگمه  هک  دـبلط  یم  ار  مـهم  نـیا  رـضاح  نرق  هـک  تـسا  هدوـمن  یفرعم  یهلا  مـکحم 

 . دنریگب تقبس  رگیدکی  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  ینعی  تدحو ،  تقیقح 

تقیقح زا  يرود  ناناملسم و  نایم  دوجوم  راب  فسأت  ۀقرفت  مالسا و  تما  فالتخا  یمالـسا و  تدحو  میظع  ةژورپ  تسکـش  نیلّوا 
زا يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  تمرح  هک  یهایس  ۀبنشجنپ  تسویپ .  عوقو  هب  خیرات  هایـس  ۀبنـشجنپ  زا  هماع ،  بتک  یهاوگ  هب  نید ، 

اجنآ ات  دوب ؛  رت  نیگنس  رت و  تخس  ملاع  بئاصم  یمامت  زا  شتبیصم  درک و  لّدبم  يا  هفیقس  مالـسا  هب  ار  یقیقح  مالـسا  درب و  نیب 
 : دندومرف نآ  هرابرد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ۀمطاف  يربکلا  هللا  ۀمصع  ترضح  اه ،  یبوخ  لوسر  دوجو  ةراپ  هک 

وا تداهـش )  ) تافو زا  سپ  یـسک  يارب  یمارتحا  و  یَمْظُْعلا ؛  ُهَبیِـصُْملا  يَْربُْکلا َو  َُهلِزاَّنلا  ِهَّللا  َْکِلتَف َو  ِِهتاَمَم  َدـْنِع  ُهَمْرُْحلا  ِتَلیُِزا  َو  » 
.(1)  .« دوب گرزب  تبیصم  دوب و  دمآ  شیپ  نیرتگرزب  ادخ  هب  گرزب  تبیصم  نیا  سپ  دنامن ،  یقاب 

ناهج ياملع  نادنمشناد و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  ناج  سفن و  ۀنامولظم  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  رد  تسا  هتسیاش  اذل 
ریاس هب  قح  تیالو  زا  تیعبت  رد  ار  بهاذم  بیرقت  دننک و  مهم  رما  نیا  يارب  يرکف  مالسا 

33 ص :

ص226. ج29 ،  راونالاراحب ،  - - 1

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14745/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآرق و ياول  ِتحت  مالـسا  تما  ریظن  یب  تدحو  نامه  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هنیرید  يوزرآ  دـنناشچب و  بهاذـم 
 . دنزاس ققحم  ار  تسا  ترتع 

رد ار  هنوعلم  هفیحـص  ۀماندهع  ات  دـندمآ  رب  دوخ  موش  ياه  هشقن  یپ  رد  نارگاتدوک  دـندز و  نماد  تافالتخا  رب  نیقفانم  هک  ینامز 
ادخ رون  هکنآ  زا  لفاغ  دننک ،  شوماخ  ار  ادخ  رون  هک  دندوب  نآ  یپ  رد  شیوخ  ماخ  لایخ  هب  دنناسرب ،  ماجنا  هب  هدعاس  ینب  هفیقس 

 : دومرف هک  تسا  یعطق  لاعتم  يادخ  هدعو  نیا  دش و  دهاوخن  شوماخ  هاگ  چیه 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تیـالو  ادـخ (  رون  دـنهاوخ  یم  َنوُِرفاَْـکلا ؛  َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِهاَْوفأـِب  ِهَّللا  َروـُن  اوُؤـِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  » 
ره دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هکنیا  ات  دراذـگ ،  یمن  لجوزع  يادـخ  یلو  دـننک  شوماخ  ناشنانخـس )  ناشاه (  ناهد  اب  ار  مالـسلا ) 

.(1)  . « دیاین شوخ  ار  نارفاک  دنچ 

تناما ود  زا  تعاطا  یهلا و  مکحم  نامسیر  هب  ندز  گنچ  مزلتسم  نآ  هب  ندیـسر  هک  تسا  ینییآ  نامه  نیتسار ،  یقیقح و  مالـسا 
هب دومن و  ذخا  اهبنارگ  ۀنیجنگ  ود  نآ  زا  ار  نید  تقیقح  ملع و  تسیاب  یم  دشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راگدای  و 

ماما هب «  دور و  یم  رامش  هب  ننست  لها  نارسفم  نیرتگرزب  زا  هک  يزار  رخف  هک  هنوگ  نامه  تسج ؛  کسمت  یهلا  مکحم  ةریگتسد 
 : هک هدومن  رارقا  نآ  هب  حیرشت و  نییبت و  ار  نآ  تسا  فوصوم  زین  نیککشملا » 

34 ص :

 . هیآ 9 فص ،  هروس  - - 1
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رد دوخ  ماما  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یـسک  ره  هِسفَن ؛ ِهنید َو  ِیف  یْقثُْولا  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  ِهنیدـِل  ًاماِما  ًاِّیلَع  ْذِـخَّتا  ِنَم  » 
(1)  . « تسا هتفای  تسد  شناج  نید و  رد  یمکحم  ةریگتسد  هب  ًاعطق  دهد ،  رارق  شنید 

قوس مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تیالو  هب  ار  ناگمه  تسیاب  یم  قطان  نآرق  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  رد  هک  تسا  نآ  رما  تقیقح 
ناهاوخ و يدازآ  ياه  بلق  اهزغم و  دـیناسر و  یتیگ  بونج  اـت  لامـش  زا  قرـش ، اـت  برغ  زا  ناـیناهج ،  هب  ار  يولع  تیـالو  داد و 

رکم اب  نایفس ،  یبا  نب  هیواعم  نوچ  خیرات  يور  هیس  ناشافخ  هک  ییاه  نیمزرـس  زا  هک  اجنآ  ات  دومن ،  حتف  ار  ملاع  نایوج  تقیقح 
لئاضف و سرد  زین  اه  هدکشتآ  اه و  هسینک  اهاسیلک و  یتح  دسرب و  نانآ  هب  رما  تقیقح  دنا ،  هدش  يولع  راونا  رولبت  زا  عنام  هنیک  و 

 . دنهد میلعت  ناماس  نآ  مدرم  هب  دوخ  فحص  لیجنا و  تاروت و  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  بتکم  تبرغ و  بقانم و 

دنروآ و دوجو  هب  دوخ  رد  يرگنلت  قَِرف ،  نارظنبحاص  نارکفتم و  هک  تسا  يا  هناهب  تیالو ،  دیـشروخ  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ 
تداهـش ِنرق  نیمهدراهچ  دنروآ .  يور  تیاده  تقیقح  يوس  هب  دـندرونرد و  ار  طلغ  تابـصعت  هتفرگ و  هدـیدان  ار  ییایند  عماطم 

هک دشاب ،  ترطف  يوس  هب  تیرشب  تشگزاب  رد  یمکحم  ماگ  تسیاب  یم  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسخن  ياوشیپ 
رود هب 

35 ص :
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 . دننک انمت  هللا  لآ  مولعلا  ملاوع  رد  ار  نید  ياه  ییابیز  هدوب و  ادخ  رون  يوجتسج  رد  یگدولآ  یهایس و  هنوگره  زا 

ۀبطخ یلمع  ياـیحا  يارب  دـشاب  یباـب  حـتف  دـناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  لوـسر  ناـج  سفن و  تداهـش  ِنرق  نیمهدراـهچ 
 : دنا هدومرف  ریدغ  مایپ  رد  هرس  سدق  یحطبا  رقابدمحم  دیس  جاح  همالع  موحرم  هچنانچ  ریدغ .  گنسنارگ 

میهد صاصتخا  ار  ههد  کی  ریدغ  ناونع  هب  تسا  تاطابترا  رصع  راکفا و  دشر  لصف  هللادمحب  هک  رضاح  رصع  رد  تسا  هتـسیاش  » 
تالدابم وگتفگ و  ثحب و  نآ  نوماریپ  ات  دشاب  یتصرف  دنامب و  ناهذا  رد  رتشیب  هچ  ره  تسا  نید  ساسا  هک  يداقتعا  هلئـسم  نیا  ات 

 . (1)  « دوش کیدزن  رگیدکی  هب  اهلد  دریگ و  ماجنا  گرزب  نادنمشیدنا  طسوت  یتنرتنیا  تارظانم  هکلب  يرکف 

اروشاع ینعی  هعیش ،  زاورپ  لاب  ود  هک  تسا  یبسانم  تصرف  مایص ،  هام  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ِتداهـش  نرق  نیمهدراهچ 
زا مینیبب و  هللا  مایا  ار  لاس  مایا و  یمامت  هدومن و  قیمع  فرژ و  هللارئاعـش  هب  تبـسن  ار  دوخ  هاگن  میـشخب و  يرگید  روش  ار  ریدغ  و 

 . مینک يرادرب  هرهب  ینیسح  يولع و  بقانم  لئاضف و  رشن  يارب  هدمآ  تسد  هب  تصرف 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوخ  هک  تسا  رگید  یمَّرُحم  هکلب  يولع ،  يازع  هام  ناضمر و  اهنت  هن  الِو ،  لها  يارب  ناضمر  هام 
اجنآ ات  دشورخ  یم  دشوج و  یم  نآ 

36 ص :
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اروشاع الَب ، »  ًابرَک َو  میظع « ، شطع  نیا  يادرف  اعوسات و  هام  نیا  رد  الو  لها  ۀظحل  ره  هک :  دـننز  یم  دایرف  نانک  هیوم  اه  لد  هک 
لها يا  دننز :  یم  هلان  دنشورخ و  یم  دنـشوج و  یم  شنیرفآ  تارذ  مامت  راطفا ،  تقو  هک  دندینـش  یم  ناگمه  شاک  يا  تسا ؛ ! 
تماص نآرق  دندیرب ،  رس  هنـشت  بل  اب  ار  قطان  نآرق  هک  ینامز  زا  دندرک  یم  كرد  زین  نارگید  شاک  يا  دماین !.  رادملعریم  مرح 

نارگید شاک  يا  تسا و  هدـنام  او  شیوخ  داص »  نیع  ای  اـه  فاـک  رد «  دـنک و  یم  هیرگ  نوخ  دـناوخ و  یم  هضور  شتبیـصم  زا 
تسا یتشط  رب  ةدیرب  سأر  نامه  ناضمر ،  لحر  رب  نآرق  هک  دنشخب  رگید  يا  هولج  ار  دوخ  هاگن  دنراذگب و  رانک  ار  ریوزت  حیبست 

 !. دنک یم  يراج  نابز  رب   (1)  « ُمتبِسَح مأ  هک « 

 : تسیاب یم  اوشیپ  لّوا  تداهش  نرق  نیمهدراهچ 

ترـضح ۀنامولظم  تداهـش  گرزب ،  درد  لضعم و  نیمه  ساسا  رب  هک  دشاب  تما  يرگن  یحطـس  زا  جورخ  لاوحا و  رب  لوحت  نرق 
نید و ناگرزب  تاداشرا  اب  مهم  رما  نیا  تسا  دیما  دیـسر و  ماجنارـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مظعا  قوراف  ربکا و  قیدص 

مولعلارقاب ترضح  هک  دبلط  یم  ار  یهلا  مکحم  نامـسیر  هب  تما  کسمت  روما  نیا  یمامت  هچ  رگا  ددرگ .  ققحم  بهذم  نازوسلد 
 : دندومرف مالسلا  هیلع 

اوُعِمَتْجَی ْنأ  ْمُهَرَمأَف  ْمُهَْلبَق  َناَک  ْنَم  یَهَن  اَمَک  ِقُّرَفَّتلا  ِنَع  ْمُهاَهَنَف  َنوُِفلَتْخَی  ِِیبَن َو  ْمِهّ َدَْعب  َنُوقِرَتْفَیَس  ْمُهَّنأ  َِملَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  » 
دنهاوخ قرفتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  تّما  هک  تسناد  یم  یلاعت  دنوادخ  انامه  اُوقَّرَفَتَی ؛  َالَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِۀَیَالو  یَلَع 

37 ص :
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هک درک  رما  سپ  دومرف .  یهن  ار  هتـشذگ  ياه  تّما  هک  هنوگ  نامه  دومن ،  یهن  نآ  زا  ار  اهنآ  سپ  دومن ،  دنهاوخ  فالتخا  دـش و 
(1)  .«. دنوشن ققرفتم  هدش و  عمج  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تیالو  رب  یگمه 

38 ص :

 . ص 85 ج 24 ،  راونألا ،  راحب  - . 1
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نیملسملا مالسالا و  هجح  ققحم  ةدنسیون  ملق :  رثا 

فیرظ دمحم  خیش  ياقآ 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  نرق  نیمهدراهچ 

ناهج هب  ترضح  نآ  تیمولظم  تلادع و  مایپ  ندناسر  و 

 « ُهَّقَح َبِصُغ  ْنَم  ُلَّوأ  ٍمُولْظَم َو  ُلَّوأ  َْتنأ  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  » 

 . دیدرگ بصغ  شّقح  هک  یتسه  یسک  نیلّوا  مولظم و  نیتسخن  وت  ادخ ،  ّیلو  يا  وت  رب  مالس 

ۀمه كاـپ  ناور  هب  ادـخ  تمحرو  شراـثآ ،  نیرـشان  شبتکم و  نیجّورم  ترـضح و  نآ  هار  ناوریپ  ۀـمه  هب  ناوارف  دورد  مـالس و 
ًاصوصخم دنتفگ ،  عادو  ار  یناف  راد  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  تبحم  زا  يراب  هلوک  اب  دندرک و  تکرح  طارـص  نیا  رد  هک  یناگتـشذگ 

شتّمه مامت  شطاشن و  روش و  مامت  هک  هرس  سدق  یحطبا  دّحوم  رقاب  دّمحم  دّیس  جاح  ياقآ  هّللا  ۀیآ  ترـضح  ام ،  راوگرزب  داتـسا 
یلع نینمؤملاریما  لئاضف  عوضوم  اـب  مولعلا »  ملاوع  میظع «  ۀـعوسوم  زا  دـلجم  ًاریخا 3  دوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهأ  ثارت  ءاـیحا 
میظع نایلاوم  يدونشخ  ناشیا و  رورـس  بجوم  میراودیما  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  دوب  درمگرزب  نیا  شالت  ۀجیتن  هک  مالـسلا  هیلع 

 . دشاب هدیدرگ  ناشیا  نأشلا 

 . تسا هدنام  روجهم  مولظم و  نانچمه  وا  یلو  درذگ ،  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ننیمؤملاریما  ملاع  مولظم  لّوا  تداهش  زا  نرق   14

39 ص :
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 : دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ُروُجْهَْملا َْتنأ  ُِّیلَع ،  اَـی  دـندومرف « :  نینچمه  و  دوب .» یهاوخ  مولظم  نم  زا  سپ  وت  ناـج !  یلع  يِدـَْعب ؛  ُموـُلْظَْملا  َْتنَأ  ُِّیلَع ،  اَـی  » 
(1)  «. دوب یهاوخ  روجهم  نم  زا  سپ  وت  ناج !  یلع  يِدَْعب ؛ 

یم ربنم ،  زا  ندمآ  دورف  زا  شیپ  ناشراتفگ  رخآ  رد  هک  نیا  رگم  دنتفرگ ؛  یمن  رارق  ربنم  رب  هاگ  چـیه  ترـضح  نآ  دوخ  هچنانچ ، 
 : دندومرف

؛  ُهَِّیبَن ُهَّللا  َضَبَق  ُْذنُم  ًامُولْظَم  ُْتلِز  اَم  » 

(2)  «. ما هدوب  مولظم  نم  درب  ایند  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  يزور  نآ  زا 

؛  یِّمُأ ِیْنتََدلَو  ُْذنُم  ًامُولْظَم  ُْتلِز  اَم  دندومرف « :  هکلب 

(3) «. ما هدوب  مولظم  ما  هدمآ  ایند  هب  هک  يزور  نآ  زا 

 . میناهرب تیروجهم  زا  ار  وا  مینزب و  رانک  مولظم  يالوم  نآ  ةرهچ  زا  ّتیمولظم  رابغ  دیاش ،  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  میا  هتسناوتن  ام 

رد مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  مینک .  یفّرعم  نایناهج  هب  ار  وا  ًالمع  هن  ًالوق و  هن  تسه ،  هک  هنوگ  نآ  میا  هتـسناوتن 
 : دندومرف یثیدح  نمض 

ار ام  يابیز  نانخس  مدرم  رگا  اَنوُعَبَّتَال ؛  اَنِماَلَک  َنِساَحَم  اوُِملَع  َْول  َساَّنلا  َّنِإَف  » 

40 ص :
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(1)  «. درک دنهاوخ  يوریپ  ام  زا  دننادب 

انشآ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رابرهگ  بان و  ثیداحا  اب  ار  اهنآ  مینک و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  نانآ  يابیز  نانخـس  میا  هتـسناوتن  ام 
 . مییامن

یگدنز داعبا  ۀمه  رد  ترضح  نآ  دنا ،  هدوبر  ناگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  تلیـضف ،  ياه  نادیم  ۀمه  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 . دزاس شیوخ  نانخس  بوذجم  ار  اه  لد  دناوت  یم  هک  تسا  هبذاج  رپ  يردق  هب  دنراد و  نتفگ  يارب  نخس 

 . تسا هتخومآ  تیرشب  هب  ار  اه  سرد  نیرتهب  هدومن و  هئارا  ار  اه  همانرب  نیرتهب  يدُعب  ره  رد  وا 

عضو هعماج  هک  تفرگ  تسد  رد  ار  روما  مامز  یتقو  دوخ ، قح  زا  ندوب  مورحم  ینیـشن و  هناخ  اوزنا و  لاس  جنپ  تسیب و  زا  سپ  وا 
مدرم نایم  رد  هرابود  یلهاج  رصع  لطاب  ياه  ّتنس  یخرب  دندوب ،  هدیناشک  يرقهق  هب  ار  مدرم  تفالخ  نابصاغ  تشاد ،  یناماسبان 

 . دوب هتفرگ  قنور 

رب برع  و  برع ،  رب  شیرق  هتـشگ ،  مکاـح  يداژن  ضیعبت  و  دوبن ،  يربخ  یعاـمتجا  قوقح  نوناـق و  ربارب  رد  اـه  ناـسنا  يربارب  زا 
يراک رازاب ،  هتفشآ  نیا  هب  ندیشخب  ناماس  رس و  دوب و  راوشد  رایسب  هعماج  حالصا  راک  یعاضوا  نینچ  رد  دوب ،  هتفای  يرترب  مجع 

 . دومن یم  نکممان  یتح  تخس و  سب 

ّتنس ءایحا  ار  شیوخ  راک  ۀحولرس  دندومرف و  مالعا  لطاب  ار  بصاغ  يافلخ  ياه  ّتنـس  مامت  ادتبا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
 : دینک هجوت  ناتساد  نیا  هب  هنومن  يارب  دنداد ،  رارق  يوبن 

41 ص :
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هب دنتـشامگ و  لاملا  تیب  رب  ار  مثیهلاوبا  رـسای و  نب  رامع  دـنتفرگ ،  رارق  تفالخ  بصنم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه 
 : دندومرف دننک و  میسقت  ناناملسم  نیب  ار  جارَخ )  تمینغ ،  ءیف (  زا  یلام  هک  داد  روتسد  اهنآ 

دیهدن يرترب  يرگید  رب  ار  ناناملـسم  زا  مادک  چیه  دینک و  راتفر  تلادع  هب  نانآ  نایم  ٍدَحأ ؛  یَلَع  ًادَحأ  اُولِّضَُفت  َال  ْمُهَْنَیب َو  اُولِدِْعا  » 
«.

تفایرد يارب  ریبز  هحلط و  دـنداد ،  مدرم  هب  ار  رادـقم  نآ  سپ  دیـسر ،  یم  رانید  هس  ناملـسم  ره  هب  دندرمـش ،  ار  لاوما  نآ  ناشیا 
راتفر ام  اب  هنوگ  نیا  رمع  ُرَمُع ؛  اَنیِطُْعی  اَذَکه  َْسَیل  دنتفگ « :  ریبز  هحلط و  دنداد ،  رانید  هس  نانآ  زا  مادک  ره  هب  دندمآ ،  دوخ  مهس 

؟  تسا هداد  نامرف  راک  نیا  هب  امش  بحاص  ای  تسا  امش  يوس  زا  مادقا  نیا  ایآ  دید ،  یم  يرگید  مشچ  اب  ار  ام  درک ، »  یمن 

 . دنا هداد  روتسد  ام  هب  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتفگ : 

رگید دننامه  ءیف ،  نیا  زا  ار  ام  مهـس  نانآ  میتفر و  امـش  لاّمع  دزن  ام  دنتـشاد :  هضرع  و  دـنتفر ،  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  ود  نآ 
 . دنداد مدرم 

؟  دیهاوخ یم  هچ  امش  دندومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 «. درک یمن  دروخرب  هنوگ  نیا  ام  اب  باطخ  نب  رمع  ُرَمُع ؛  اَنیِطُْعی  َناَک  َِکلَذَک  َْسَیل  دنتفگ « :

ود نآ  دندومرف ؟  یمن  میـسقت  يواست  هب  ناناملـسم  نایم  ار  لاوما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  دندومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
 . تسا نینچ  يرآ  دنتفگ : 

ّتنس دنتفگ :  رمع ؟  تنس  ای  دوش  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  تسا  رتهب  امـش  رظن  هب  دندومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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 .« میراد يدنواشیوخ  تبارق و  میا و  هدیشک  تمحز  میراد ،  هقباس  ام  یلو  ٌَهباَرَق ؛  ٌءانَع َو  ٌهَِقباَس َو  َنِینِمْؤُْملاَریِمأ  اَی  اَنل  ْنَِکل  َو  » 

ای تسا  رت  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  امش  يدنواشیوخ  نم ،  ۀقباس  ای  تسا  رتشیب  امش  ۀقباس  دندومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 
 : دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  امش .  دندرک :  ضرع  نم ؟ ای  هدوب  رتشیب  مالسا  هار  رد  امش  جنر  نم ؟ 

دـندرک و هراشا  دوب  هداتـسیا  ترـضح  کیدزن  هک  يرازگراک  هب  ٍهَدِـحاَو ؛  ٍَهلِْزنَِمب  اَّلِإ  ِلاَْملا  اَذَـه  ِیف  اَذَـه  يِریِجأ  اـَنأ َو  اَـم  ِهَّللا  َوَف  » 
(1)  .« میتسه ناسکی  یمومع  لاوما  ربارب  رد  ریجا  نیا  نم و  دنگوس !  ادخ  هب  دندومرف : 

زاغآ نامه  زا  اذل  تسا و  تخس  تلادع  شریذپ  دنهد ،  قیبطت  ار  دوخ  دنناوت  یمن  ترضح  نآ  ياه  همانرب  اب  هک  دندید  نابلط  ایند 
فاطعنا هک  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا و  هیلع  ماما  دزن  دندمآ  دندید ،  نینچ  ار  عضو  هک  يا  هّدع  دـنتخاون .  تفلاخم  زاس  ، 

نآ هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دهد ،  اه  نآ  هب  يرتشیب  رادقم  لاملا  تیب  لاوما  زا  و  دهد ،  ناشن  دوخ  زا  برع  فارـشا  هب  تبـسن  يرتشیب 
؛  ْهیَلَع ُتیِّلُو  ْنَمِیف  ِرْوَْجلِاب  َرْصَّنلا  َُبلْطأ  ْنأ  ینوُُرمأَت  أ  دومرف « :  اه 

» ؟  منک هدافتسا  مراد ،  تیالو  اهنآ  رب  هک  یتّما  ةرابرد  متس  روج و  زا  دوخ ،  يزوریپ  يارب  دیهد  یم  روتسد  نم  هب  ایآ 
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زور بش و  مراد و  تایح  ات  دنگوس !  ادخ  هب  منک ؟  هنارئاج  فرـصت  دنراد  مهـس  نآ  رد  مدرم  ۀـمه  هک  لاملا  تیب  لاوما  رد  ینعی 
(1)  . درک مهاوخن  يراک  نینچ  زگره  تسا ،  رارقرب 

 : دومرف تشاد  نداد  هوشر  دصق  هک  يرگید  نآ  هب 

 ! دنگوس ادـخ  هب  ُْتلَعَف ؛  اَم  ٍهَریِعَـش  َْبلج  اَُهُبلْـسأ  ٍهَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِـصْعأ  ْنأ  یَلَع  اَهِکاَْلفأ  َتْحَت  اَِمب  َهَْعبَّسلا  َمِیلاَقْألا  ُتیِطُْعا  َْول  ِهَّللا  َوَف  » 
زا ار  يوج  تسوپ  هک  يا  هزادنا  هب  میامن  تیصعم  ار  ادخ  ات  دنهد  نم  هب  تسا  اه  نآ  نامسآ  ریز  هچنآ  اب  ار  ناهج  میلقا  تفه  رگا 

(2)  « .درک مهاوخن  يراک  نینچ  مریگب  يا  هچروم  ناهد 

درک یم  راتفر  هنوگ  نامه  هب  همه  اب  دـندوب و  ناسکی  شیارب  قیفر  تسود و  هناـگیب و  شیوخ و  تلادـع ،  يارجا  رد  ترـضح  نآ 
 . تسا بلطم  نیا  دهاش  لیقع  شردارب  ۀّصق  دومن و  یم  اضتقا  تلادع  هک 

 . دشاب هدومن  يرادمامز  وا  دننامه  یسک  درادن  غارس  خیرات 

رب سفن  ياوه  هک  تاهیه ،  اّما  منک ،  هدافتسا  مشیربا  ياه  هتفاب  مدنگ و  زغم  اّفصم و  لسع  زا  متسناوت  یم  متساوخ  یم  رگا  دومرف : 
کی هب  يدیما  هک  دـشاب  یـسک  همامَی  ای  زاجح  رد  دـیاش  هک  یلاح  رد  دـیامن  راداو  ذـیذل  ياهاذـغ  باختنا  هب  ارم  دـنک و  هبلغ  نم 
 : دومرف دشاب ،  هنسرگ  ياه  مکش  مفارطا  رد  هک  یلاح  رد  منک  حبص  ریس  مکش  اب  ار  بش  هک  تاهیه ،  دشاب .  هتشادن  نان  صرق 

44 ص :
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نم هب  هک  منک  اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  اـیآ  ِرْهَّدـلا ؛ ؟  ِهِراَـکَم  ِیف  ْمُهُکِراَـشأ  اـَل  َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمأ  اَذَـه  َلاَُـقی  ْنأـِب  یِـسْفَن  ْنِم  ُعَْـنقأ  أ  » 
(1)  «. مشابن کیرش  مدرم  اب  راگزور  ياه  یتخس  رد  یلو  دوش ،  هتفگ  نانمؤمریما 

 : دومرف یم  هک  تسا  ترضح  نآ  ینارون  تاملک  زا 

دوخ يارب  هک  دنیزگرب  ار  يزیچ  نامه  دوخ  مدرم  يارب  هک  دراد  هفیظو  مکاح  ِهِسْفَِنل ؛  ُهُراَتْخَی  اَم  ِهَّیِعَّرِلل  َراَتْخَی  ْنأ  یِعاَّرلا  ِقَح  ْنِم  » 
(2) «. دنیزگ یم  رب 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

َال َءاَْضَیب َو  َثَرْوأ  َال  ًاعیِطَق َو  َعَْطقأ  َال  ٍهَِنَبل َو  یَلَع  ًهَِنَبل  َال  ٍهرُجآ َو  یَلَع  ًهرُجآ  َعَضَو  اَـم  َنِینِـس  َسْمَخ  مالـسلا )  هیلع  ّیلع   ) َّیِلُو ْدََـقل  َو  » 
چیه یتشخ ،  رب  یتـشخ  هن  داـهن و  يرجآ  رب  يرجآ  هن  دوب ، مکاـح  لاـس  جـنپ  ترـضح  نآ  َْزبُـخ ؛  َساَّنلا  ُمِعُْطَیل  َناَـک  ْنِإ  َءاَرْمَح َو 

هب دوخ  و  دیناروخ ،  یم  تشوگ  مدـنگ و  نان  مدرم  هب  تشاذـگن ،  ياج  هب  دوخ  زا  رز  میـس و  دادـن و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یکلم 
(3)  .« دروخ یم  هکرس  تیز و  اب  وج  نان  تشگ و  یم  رب  لزنم 

 . تساوخ یم  تلادع  يارجا  يارب  ار  تموکح  هکلب  تساوخ ،  یمن  تموکح  يارب  ار  تموکح  وا 

45 ص :
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شفک نیا  تمیق  دومرف :  نم  هب  دز ،  یم  هلصو  ار  دوخ  شفک  مدیسر  ترضح  نآ  دزن  راق »  يذ  ۀقطنم «  رد  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
؟  تسا ردق  هچ 

 : دومرف درادن .  ییاهب  مدرک :  ضرع 

؛  اًلِطَاب َعَفْدأ  ْوأ  ًاّقَح  َمِیقأ  ْنأ  اَّلِإ  ْمُِکتَْرمِإ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحأ  َیَِهل  ِهَّللا  َو  » 

نآ هلیسو  هب  هک  نآ  رگم  تسا ،  رت  بوبحم  امـش  رب  تموکح  زا  نم  دزن  درادن ،  ییاهب  ییوگ  یم  هک  یـشفک  نیمه  مسق !  ادخ  هب 
(1)  «. مزادنارب ار  یلطاب  ای  مراد  اپ  هب  ار  یّقح 

 : دیامرف یم  ماقم  تسپ و  ناگدنراد  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؛ ...  ٌهَناَمَأ َکُِقنُع  ِیف  ُهَّنَِکل  ٍهَمْعُِطب َو  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َنِإ  َو  » 

هکلب تسا ، هتفرگ  رارق  ترایتخا  رد  هک  دـشابن  یمرن  برچ و  ۀـمقل  وت  ماقم  تسپ و  نیا  وت و  لغـش  نیا  ماقم ،  تسپ و  بحاص  يا 
(2)  . «. دنا هدرپس  وت  تسد  هب  هک  تسا  یتناما 

 : دومرف تسیرگ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  درک ، تیاکش  ترضح  نآ  رازگراک  زا  یتقو  ینادمه »  ةدوس  » 

؛  کِقلَخ ملُِظب  مهُرمآ  َمل  ّینإ  ُِدِهاّشلا  َتنأ  ّمهللا  » 

 « . دیامن یسک  هب  یملظ  ماهتفگن  وا  هب  زگره  نم  هک  يدهاش  وت  ایادخ ! 

 . دومن رانکرب  شلغش  زا  ار  وا  يا  هتشون  اب  ًاروف  و 

: تفگ هیواعم  ربارب  رد  هک  تسا  ینادمه »  ةدوس  زا «  رعش  نیا  و 
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اهَنَّمَضَت ٍمْسِج  یَلَع  َُهلِْإلا  یَّلَص 

ًانُوفْدَم ُلْدَْعلا  ِهِیف  َحَبْصأَف  ٌْربَق 

(1)  «. دیدرگ نوفدم  تلادع  تقیقح  رد  وا  نفد  اب  و  هتفرگرب ،  رد  ار  نآ  يربق  هک  یحور  مسج و  نآ  رب  ادخ  دورد  »

هب شتدابع  بارحم  رد  هکنآ  ات  ِهلدَـع ؛  ِهَّدِِـشل  ِهتَدابِع  ِبارِحم  ِیف  َلـُِتق  یَّتَح  درکن « ،  مکح  تلادـع  قح و  هب  زج  تّما  ناـیم  رد  وا 
 « . دیسر تداهش  هب  شتلادع  تّدش  رطاخ 

هل انحاورا  دوعوم  يدـهم  ترـضح  ءایـصوالا  متاـخ  وا ،  یـصو  نیرخآ  تموکح  رد  رگم  تفاـی  ناوت  یمن  ار  تلادـع  نیا  رگید  و 
 . تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شمولظم  ّدج  ةریس  نامه  ترضح ،  نآ  یتموکح  ةریس  هک  ءادفلا ،

دسر یمارف  نانآ  رورس  نارود  و  دسر ،  یم  نایاپ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  نارود  هک  تسا  ترضح  نآ  روهظ  اب  اهنت  و 
.

نآ هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  تبـسن  مدرم  ياههنیـس  رد  هدـش  ناهنپ  ياـههنیک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ملظ وا  هب  اه  نآ  هک  دومرف  داد و  ربخ  ترضح 

 : دومرف سپس  دننک ،  یم 

فرط زا  تسا  هداد  ربـخ  نم  هـب  لـیئربج  ْمُهُِمئاَـق ؛  َماَـق  اَذِإ  ُلوُزَی  َکـِلَذ  َّنأ  َّلَـجَو  َّزَع  هـّللا  ْنَـع  مالـسلا  هـیلع  ُلـِیئَْربَج  ِینَرَبْـخأ  َو  » 
يرگدادیب ملظ و  نیا  هک  ملاع  راگدرورپ 

47 ص :
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14745/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1)  . «. دیامن مایق  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يدهم  ینعی  نادناخ  نیا  هدننک  مایق  یتقو  تفر  دهاوخ  نیب  زا  تیمولظم  نیا  و 

زا هآ  دزوس و  یم  مالسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تیمولظم  رب  ناشیاه  لد  هک  اه  نآ  رب  و 
روهظ اب  اهنت  اریز  دننک ؛  اعد  تلاسر  نادناخ  زا  هدـنام  یقاب  نآ  روهظ  لیجعت  يارب  هک  تسا  مزال  دنـشک ،  یم  هصغ  مغ و  رپ  هنیس 
هرابود ترضح  نآ  موصعم  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هدش  بصغ  ّقح  هک  تسا  یهلا  ةریخذ  نآ  رورّـسلاروفوم 

نیزگیاج ار  لدع  تملظ و  نیزگیاج  ار  رون  دنز و  یم  هیکت  تفالخ  دنـسم  رد  وا  نیـشناج  ادخ و  تجح  ددرگ ،  یم  زاب  ناشیا  هب 
 : دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هوکشاب ،  نارود  نآ  رد  یگدنز  تسا  ابیز  هچ  و  دومن ،  دهاوخ  ملظ 

یم ار  وا  نخـس  دـننک و  یم  كرد  ار  تمظعاب  نارود  نآ  هک  یناسک  لاـح  هب  اـشوخ  ُهَمـالَک ؛  َعِمَـس  هماـّیأ و  َكَرْدأ  ْنَِمل  َیبوُط  » 
(2)  «. دنونش

 : دنز یم  دایرف  دتسیا و  یم  ماقم  نکر و  نیب  هک 

...ًاناشطَع ُهُولَتَق  نیَـسُحلا  َيّدَـج  َّنإ  َملاعلا ، َلهأ  ای  الأ  .مقَتنُملا  ُماصمَـصلا  انأ  َملاعلا ، َلهأ  ای  الأ  ِمئاقلا ، ُمامالا  اَنأ  َملاعلا ، َلهأ  ای  الأ  » 
(3)«

اپ زا  زگره  تّدم  نیا  لوط  رد  نمشد  یلو  تشذگ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  ۀنامولظم  تداهـش  زا  نرق  هدراهچ 
هب ار  دوخ  توادع  هنیک و  تسشنن ، 

48 ص :
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دنتسناوت ات  دننک ،  یم  تیوقت  تیامح و  ار  اهنآ  یناطیش  گرزب  ياه  تردق  هک  ینارودزم  تشاذگ  شیامن  هب  فلتخم  ياه  لکش 
.دندرک هزرابم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هلأسم  اب 

رطاخ هب  دراد و  نآ  دوجو  هب  یگتـسب  وا  لاـمعا  ناـمیا و  نید و  ناـسنا و  شزرا  ماـمت  هک  تسا  يا  هدـنزرا  رهوگ  ناـمه  تیـالو ، 
 . تسا هدوب  نمشد  موجه  دروم  هشیمه  دراد  هک  یناوارف  شزرا  نیمه 

هرهب دوخ  تاـناکما  ۀـمه  زا  دـنا و  هتفرگ  راـک  هب  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  نج  نیطایـش  اـب  هارمه  سنا  نیطاـیش 
تسـس و نید  نکر  نیا  هب  تبـسن  دوخ  ياـه  ینکفا  ههبـش  اـب  ار  مدرم  اـت  دـنا  هتـسشن  نیمک  رد  هراومه  اـهنآ  دـنیامن .  یم  يرادرب 

 . دنیامن نیبدب  فیعض و 

 . دنیامیپب ار  هار  نآ  ادخ  ناگدنب  هک  دنهدن  هزاجا  دننیشنب و  یهلا  میقتسم  هار  رس  هک  تسا  نیمه  نیطایش  راک 

یبأ نب  یلع  تیالو  نامه  میقتـسم  طارـص  و  میقَتْـسُْملا ؛  َکَطارِـص  ْمَُهل  َّنَدـُْعقَأل  تفگ « :  هک  دـنک  یم  تیاـکح  وا  ناـبز  زا  نآرق 
(1)  .« تسا مالسلا  هیلع  بلاط 

 : دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک ،  لاؤس  هفیرش  ۀیآ  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  یتقو  هرارز 

49 ص :
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؛  ْمُْهنِم َغَرَف  ْدَقَف  نیِرَخْآلا  اَّمأَف  َِکباَحْصِأل  ََکل َو  َدَمَص  اَمَّنِإ  ُهَراَرُز  اَی  » 

هدنزرا رهوگ  نیا  دقاف  هک  نارگید  اّما  دیتسه ،  وا  موجه  دروم  هک  دیتسه  امـش  هدرک و  دـصق  ار  وت  لاثما  وت و  ناطیـش ،  هرارز !  يا 
 . دنهارمگ دنا و  هتفرگ  شیپ  ار  فارحنا  هار  ناشدوخ  اهنآ   (1)  « .تسا غراف  اهنآ  زا  شلایخ  دنا 

اب مینکن و  اـنتعا  اـهنآ  ياـه  هسوسو  هب  میـشاب ،  هدروخ  مسق  نانمـشد  نیا  بقارم  رتشیب  مینک ،  عمج  رتـشیب  ار  دوخ  ساوح  دـیاب  اـم 
هچنآ هک  مینادـب  میراد و  هگن  نشور  هراومه  ار  تیالو  غارچ  یهلا  ءایلوا  تیانع  لیذ  هب  لّسوت  یهلا و  لازی  ـال  تردـق  زا  دادمتـسا 

یم نآ  يرادهگن  ظفح و  ورگ  رد  ام  ترخآ  ایند و  تسا و  تیالو  وترپ  رد  تداعس  يراگتـسر و  حالف و  تکرب و  ریخ و  زا  میراد 
 . دشاب

ار نآ  دـناوت  یمن  نمـشد  هک  تسا  يداو  نیا  رد  اهنت  يردارب  داحتا و  یگنرکی و  افـص و  حلـص و  تسا و  یهلا  نما  يداو  تیـالو 
 . دنیبب

يرادـیاپ و دوخ  زا  مینک و  هّیهت  وا  ياه  هبرح  ربارب  رد  ار  مزال  حالـسو  مییامن ،  زهجم  ًالماک  محر  یب  نمـشد  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ 
هدوبر ام  تسد  زا  میراذـگن  ناج ،  تمیق  هب  ولو  تسا ، رتشیب  ام  ناج  شزرا  زا  رهوگ  نیا  شزرا  هک  مینادـب  میهد ،  ناشن  تمواـقم 

 : دناهدومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک :  دوش ، 

؛ اَنِّوُدَع َعَم  ِهاَیَْحلا  َنِم  ٌْریَخ  اَنَعَم  ُْلتَْقلا  اَنِْریَغ َو  َعَم  یَنِْغلا  َنِم  ٌْریَخ  اَنَعَم  ُْرقَْفلا  » 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ام  اب  ندـش  هتـشک  دـیآ ، تسد  هب  ام  ریغ  اب  هک  تسا  یتورث  لام و  زا  رتهب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  اب  رقف 
(2) تسا . »  ام  نانمشد  اب  یگدنز  تایح و  زا  رتهب 

50 ص :
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 ، میـشاب اهنآ  روای  رای و  دـنزب ،  هنعط  الاو ،  ماقم  نیا  هب  نمـشد  میهدـن  هزاجا  میـشاب و  تیالو  ماقم  عفادـم  تیالو و  یماح  هراومه 
 . دندومن تفایرد  ار   (1)  « اَنِرِصاَِنب ًابَحْرَم  راختفا «  رپ  لادم  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 

هک تسا  یناسک  نینچ  لاح  لماش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياعد  دنیامن و  یم  يرای  ار  دوخ  ناروای  ًامتح  اهنآ  هک  مینادـب 
 : دومرف

 « َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخاَو  ُهَرَصَن ،  ْنَم  ْرُْصنا  َو  ُهاَداَع ،  ْنَم  ِداَعَو  ُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  » 

 : تسا هدومرف  هدعو  شنآرق  رد  ادخ  و 

؛  مُکَماْدقأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  » 

(2)  « . درادیم راوتسا  ار  امش  ياهمدق  دیامن و  یم  يرای  ار  امش  مه  ادخ  دینک ، يرای  ار  ادخ  رگا 

رایـسب تسا  یتـصرف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  ۀـنامولظم  تداهـش  ِنرق  نیمهدراـهچ  تشاد  یمارگ 
 . دوش مهارف  تصرف  هشیمه  هک  تسین  هنوگ  نآ  دومن ،  ار  هدافتسا  لامک  هدش  مهارف  تصرف  نیا  زا  دیاب  اهبنارگ ،  دنمشزرا و 

51 ص :

هناسل هدیب و  انرصانب  ًابحرم  لبعد ، ای  کب  ًابحرم  دندومرف « :  لبعد  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ججحلا  نماث  ترـضح  - 1
ج يرولا ، مالعا  « ) هدی هناسل و  هبلقب و  انرصان  اذه  دندومرف « :  ماشه  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (. 257 ج45 ، راونألاراحب ، « )

(. ص531 ، 1
ۀیآ 7. هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ةروس  - 2
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 : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هب تسا ،  یتمحر  ياه  میـسن  ناترمع  نارود  رد  امـش  راگدرورپ  يارب  انامه  اََهل ؛  اوُضَّرَعَتَف  َالأ  ٍتاَـحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماَّیأ  ِیف  ْمُکِّبَِرل  َّنِإ  » 
(1)  «. دیهد رارق  اهنآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دیشاب و  شوه 

ضرعم رد  ار  دوخ  دیاب  تسا  لامک  ناهاوخ  سک  ره  و  هدـیزو ،  هک  تسا  یتمحر  ياه  میـسن  نآ  زا  یکی  ًاعطق  تشاد  یمارگ  نیا 
یخیرات گرزب  نادیم  نیا  دراو  همه  دریگ ،  راک  هب  ار  شیوخ  ناوت  مامت  دنک و  تکرح  تهج  نآ  رد  ینعی  دـهد ،  رارق  نآ  شزو 

 : دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  دنریگ  تقبس  رگیدکی  زا  مهم  رما  نیا  رد  دنباتشب و  لمع  نیرتهب  نیا  يوس  هب  دنوش ، 

(2)  « ِتاْریَْخلا اوُِقبَتْساَف  » 

 . دنوریم تسد  زا  عیرس  یلیخ  دنتسه و  رذگدوز  اه  تصرف 

؛  ِتْوَْفلا ُهَعیِرَس  ُهَصْرُْفلا  دیامرف « :  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(3) تشاد ».  دهاوخ  یپ  رد  هودنا  تمادن و  ترسح و  ًامتح  تصرف  نداد  تسد  زا 

.(4)  « هَّصُغ ِهَصْرُْفلا  ُهَعاَضِإ  دیامرف « :  یم  هغالبلا  جهن  رد 
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هشیدنا و زا  ناگتخیهرف  ناقّقحم و  ناگدنـسیون و  یهلا ،  تبهوم  نیا  شیوخ و  راشرـس  قوذ  زا  نارعاش  شیوخ ، ِرنه  زا  نادنمرنه 
 . دنیامن مظعا  هّللا  یلو  سّدقم  تحاس  هّجوتم  ار  اهلد  دننک و  هدافتسا  هنیمز  نیا  رد  شیوخ  راکفا 

تائیه ترـضح ،  نآ  ِیمان  مان  هب  یتامدـخ  زکارم  اه و  هیریخ  سیـسأت  اب  نیّریخ  شیوخ ،  باذـج  روش و  رپ  ياـه  هبطخ  اـب  اـبطخ 
لها هب  ار  شیوخ  تدارا  هدـنزاس  ياه  همانرب  يارجا  اب  اه  هناسر  يرادازع ،  سلاجم  لیکـشت  تاـج و  هتـسد  يزادـنا  هار  اـب  مرتحم 

 . دنیامن راهظا  مالسلا  مهیلع  تیب 

أدبم دزاس و  دوخ  هجوتم  ار  نایناهج  ناهذا  راکفا و  دوش و  رازگرب  رت  هوکشاب  هچره  هنادنـسپادخ  مادقا  نیا  هک  مینک  شالت  همه  و 
 . دشاب ناوارف  تاکرب  تاریخ و  أشنم  میظع و  لّوحت  کی 

تاکرب راثآ و  دهاش  اهیلع  هللا  مالس  يربک  ۀقیدص  ترضح  ءابجنلاۀّمئألا  ُّما  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  يرازگرب  رد  هک  روط  نامه 
 . ددرگ یم  هدوزفا  نآ  تمظع  رب  لاس  ره  تسا و  يراج  زونه  يا  همشچ  دننامه  هک  میدوب  نآ  ناوارف 

 : دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

؛  ِضْرْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمأ  ًءافُج َو  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمأَف  » 

(1)  «. دنام یم  نیمز  رد  صلاخ ]  زلف  ای  بآ  دناسر [  یم  دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دنوش ، یم  باترپ  نوریب  هب  اهفک  اّما 
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 : دیامرف یم  زین  و 

؛  ٍقاب ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  » 

(1)  .« دنام یم  یقاب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  و  دوش ،  یم  یناف  تسا  امش  دزن  هچنآ 

هّللا هّیقب  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راـگدای  یهلا و  ةریخذ  نیرخآ  ِيدونـشخ  رورـس و  اـم  شـالت  یعـس و  هک  دـیما  نیا  اـب 
 . ددرگ ترضح  نآ  رورّسلا  روفوم  روهظ  رد  لیجعت  ثعاب  دروآ و  مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ۀتخابلد  ةدنسیون  ملق :  هب 

یتمعن اضریلع  خیش  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح 

یتوافت یب  نرق  هدراهچ 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

هیلع ّیلع  هلیـسو  هب  ار  نید  نیا  دنوادخ  ُهَدَعب ؛  ُّيدهَملا  اَّلِإ  ُهُِحلُْـصی  َال  ُنیّدلا َو  َدَسَف  ّیلَع  َتام  اذإ  ٍّیلَِعب َو  َنیّدـلا  اَذَـه  َحَـتَف  َهللا  َّنِا  » 
نآ حالـصا  هب  رداـق  وا  زا  سپ  یـسک  دوش و  یم  دـساف  نید  دورب ،  اـیند  زا  ّیلع  هک  هاـگ  نآ  دومرف و  اـطع  يزوریپ  حـتف و  مالـسلا 

(1)  « . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  رگم  دوب  دهاوخن 

مدرم يرود  يدهع و  دب  رب  لاس  ره  دیسرن و  ناماس  هب  تّما  راک  دیسر ،  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  يزور  زا  يرآ ! 
 ، ترـضح نآ  نیرهاط  دالوا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ینادرگور  نیگنـس  هانگ  دش و  هدوزفا  هللا »  یلو  یلع  تیالو  دهع «  زا 

 . داهن ّتیرشب  ۀعماج  هکلب  مالسا ،  تّما  شود  رب  ار  يرت  نیگنس  راب 

 . میتسه یمظع  تبیصم  نیا  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  ۀناتسآ  رد  کنیا 

 . تسا هتشذگ  ّتیرشب  رب  یّلک  ییزج و  دسافم  عاونا  يزیرنوخ و  تکالف و  رقف و  تبیصم  لاس   1400
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رازه بیرق 500  هکلب  ربارب ،  هن 1400  تسا ،  هدش  رتشیب  ربارب   1400 داسف ،  عون  نارازه  نیگنس  راب  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم 
هجنکـش و تیاـنج و  لـتق و  زا  معا  دـسافم  عاونا  راـشف  تسا )  زور  هک 497000  يرمق  لاـس  نیا 1400  ياـهزور  ددـع  هب  ربارب ( 

 . تسا هدش  رت  نیگنس  رتشیب و  رشب  هدرُگ ي  رب  تراسا و ... 

رد ترضح  نآ  هک  تسا  رت  نوزفا  زین  نابایب  ياهگیر  ددع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  نیگنـس  راب  مینک ،  یتّقد  رگا 
 « . تسا هدش  ملظ  نم  هب  اه  نابایب  ياهگیر  ددع  هب  دومرف « :  یتیاور 

 ، هیناث ره  رد  ًالثم  هک  دوش  یم  هبـساحم  هیناث »  هکلب «  هقیقد »  رایعم «  اـب  نونکا  مه  دوش ،  یم  رـشب  هب  هک  ییاـه  ملظ  راـمآ  هک  ارچ 
یم اه  يریگرد  گنج و  رثا  رد  دادعت  نیا  دنریم و  یم  راگیـس  رثا  رد  دادعت  نیا  دـنریم و  یم  هدولآ  ياوه  رثا  رد  ناسنا  دادـعت  نیا 

ات دـننک  یم  داـجیا  ار  ضارما  عاونا  ناراـکتیانج  هک  یعونـصم  ياـه  گرم  دـننام  رگید  ریم  گرم و  عون  اهدـص  اـه و  هد  دـنریم و 
ات دـنزادنا ،  یم  هار  هب  ماوقا  اهروشک و  نیب  گنج  دـنناسرب و  شورف  هب  دـنا  هتخاس  ضارما  نآ  نامرد  يارب  دوخ  هک  ار  ییاـهوراد 

سأر رد  اطخ  زا  موصعم  ِيربهر  نادـقف  زا  یـشان  اه  نآ  همه  هک  داسف  گرم و  عون  اـه  هد  دـنناسرب و  شورف  هب  ار  ناـشیاه  حـالس 
 . تسا يرشب  ۀعماج 

هک ار  یناربهر  نینچ  شیپ  لاس  زا 1440  دنوادخ  هک  تسا  یناهنپ  ياه  تنایخ  همه  زا  هاگآ  ینامسآ و  تردق  هب  دّیؤم  هک  يربهر 
 . دومرف ینازرا  تیرشب  هب  اه  نامز  ۀمه  يارب  دندوب ، نت   14
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مهیلع نیرهاط  ۀمئا  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يربهر  شریذپ  مدع  زا  یشان  يرشب ،  ۀعماج  رد  رامشیب  دسافم  نیا  یمامت  اذل 
ناربهر نآ  نادـقف  زا  هک  يا  هیناث  ره  اذـل  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ات  ترـضح  نآ  لسن  زا  مالـسلا 

 . دوش یم  رت  نیگنس  نیگنس و  رشب ،  هدرُگ ي  رب  ملظ  نیگنس  راب  درذگ ،  یم  ینامسآ 

نایعیـش دنـسانش (  یم  ار  ینامـسآ  ربهر  نآ  هک  نانآ  ای  هک  دبای  یم  همادا  ردق  نآ  يرـشب  ۀعماج  ِّلک  رب  ملظ  زور  رازه  نیا 497  و 
نیا دـندوب ،  توافت  یب  لاس  نیا 1400  دـننام  دـندرکن و  نینچ  رگا  ای  دـنریگب و  ار  موصعم  ماما  نآ  روهظ  ادـخ  زا  یماما )  هدزاود 

هب جرف  روهظ و  نذا  لاعتم  دنوادخ  دسرب و  دوخ  ياهتنا  هب  تبیغ  نامز  ۀنامیپ  ملظ ،  تّدش  رثا  رد  هک  دبای  یم  همادا  اج  نآ  ات  راشف 
 . دیامرف تیانع  هادفانحاورا  هللااهیقب  ترضح 

یم یلاعت  يادخ  هک  دناشن  یم  اه  ناسنا  لد  رب  بلق »  تواسق  مان «  هب  یخلت  ةویم  نآ ،  هب  تبسن  یتوافت  یب  ملظ و  کی  نامز  لوط 
 : دیامرف

ُدَمْألا ُمِْهیَلَع  َلاَطَف  ُْلبَق  نِم  َباَتِْکلا  اُوتوأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَی  اـَلَو  ِّقَْحلا  َنِم  َلََزن  اَـمَو  ِهَّللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  نأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنأَـی  َْملأ  » 
عـشاخ مرن و  ادخ  دای  يارب  ناشیاه  لد  ناگدنروآ ،  نامیا  هک  تسا  هدیـسرن  ارف  نآ  نامز  ایآ  َنوُقِـساَف ؛ ْمُْهنِّم  ٌرِیثَکَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف 

تاروت و باتک (  نیا ،  زا  شیپ  هک  دنـشابن  یناسک  دننام  دورب و  هدش  لزان  قح  زا  هچ  نآ  ربارب  رد  میلـست  تعاطا و  راب  ریز  دوش و 
هداد اه  نآ  هب  لیجنا ) 
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(1)  . « دندوب قساف  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  تفرگارف  یلدگنس  یتخس و  ار  ناشیاه  لد  دش ،  ینالوط  اه  نآ  رب  نامز  نوچ  اّما  دش ، 

رد بلق  تواسق  ندش  ربارب  دصراهچ  رازهکی و  ینعی ،  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  يرآ ! 
ِتبیـصم نیا  ربارب  رد  شبلق  دادن و  ناشن  دهدب ،  ناشن  دیاب  هک  یلمعلا  سکع  ادخ ،  تّجح  نتفر  تسد  زا  ربارب  رد  هک  تّما ،  کی 

دبای و همادا  دش  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  هب  هک  یملظ  ربارب  رد  یلد  تخـس  نامز  نیا  ردق  ره  دش و  تخـس  شارخ ،  ناج 
رد هب  تبرغ  تیمولظم و  زا  ار  مولظم  ماـما  نآ  دریگن و  ادـخ  زا  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  هللااـهیقب  ترـضح  روـهظ  تّما ،

تسا گرزب  راکشآ و  یقسف  و  میقتسم ،  طارـص  زا  تّما  راکـشآ  جورخ  کی  یتوافت  یب  نیا  دوش و  یم  رت  تخـس  شبلق  درواین ، 
 « . َنوُقِساَف ْمُْهنِّم  ٌرِیثَکَو  تسا «  هدش  هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ  ياهتنا  رد  هک 

 . میتسه دهاش  ار  دوخ  یتوافت  یب  ِیگلاس  دصراهچ  رازهکی و  نونکا  هک  ام !  رب  ياو  يا 

ِلاس دودح 1175  هک  ادخ  تجح  نیرخآ  ًاصوصخ  یهلا ،  جـجح  ربارب  رد  یتوافت  یب  بلق و  تواسق  یگلاس  دـصراهچ  رازهکی و 
 . تسا هدش  نونکات  ناشیا  مهس  نآ ، 

 . میدهاش ار  یهلا  ةداج  زا  دوخ  فارحنا  ندز و  نوریب  ّریحت و  یگتشگمگ و  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و 

58 ص :
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هدش لزان  قح  زا  هچ  نآ  ادخ و  دای  ربارب  رد  یتریغ  یب  یتوافت و  یب  ۀجیتن  قوف  هیآ  رد  ار  بلق  تواسق  دنوادخ  یتقو  تسا  یهیدب 
نییعت مخ  ریدـغ  زور  رد  مالـسا  تّما  يارب  دـنوادخ  هک  يربهر  هب  هّجوت  زا  رت  هدـنهد  تاجن  رترمثرپ و  ییادـخ  دای  هچ  دـناد ،  یم 

 « هدـش لزان  تیادـخ  بناـج  زا  وت  رب  هچ  نآ  َکِّبَّر ؛  نِم  َکـَْیلِإ  َلِزنأ  اَـم  ار «  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  تماـما و  دومرف و 
هیـضرم يارهز  ترـضح  شا  همّرکم  رـسمه  ًاصوصخ  رهطم ، نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ملظ  ربارب  رد  مالـسا  تّما  اذل  دـناوخ و 

 . دش تخس  شبلق  یعامتجا ،  گرزب  راکشآ و  هانگ  قسف و  نیا  رثا  رد  درک و  توکس  اهیلع  هللا  مالس 

رب دـیوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  دـنز  یم  بیهن  تّما  نیا  رب  هظحل  ره  لاـعتم  دـنوادخ  روهظ ،  زور  اـت  زورما و  اـت  زور  نآ  زا 
تبیغ شموصعم و  دنزرف  هد  وا و  تداهش  بجوم  دیدرک و  نیشن  هناخ  ناتتوکـس  اب  ار  وا  هک  يا  هدنپت  بلق  نآ  ّتیمولظم  تبرغ و 

 ، ملاع مولظم  لوا  نآ  لاس  نیمدصراهچ  رازه و  نیا  رد  دینزب و  هلان  دینک و  هیرگ  دیدش ،  شمولظم  دـنزرف  نیمهدزای  ۀـلاس   1170
 «. ِهَّللا ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنأ  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ِنأَی  َْمل  أ  تسا « :  سب  باوخ  دیامرف :  یم  هک  دیونشب  ار  ناتراگدرورپ  شاب  رادیب  دایرف 

ترـضح ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیـشناج  نیمهدزاود  نآرق و  نید و  هرهچ  زا  ار  تبرغ  راـبغ  دـیزیخاپ و  هب  يرآ ! 
 : هک دینادب  دییادزب و  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يدهم 

؛ َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرْألا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنأ  اوُمَلْعا  »
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هب و  دینک [  لّقعت  دیاش  میدرک  نایب  ناتیارب  ینشور  هب  ار  دوخ  تایآ  ام  دنک .  یم  هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دینادب 
(1) دیدرگ .» ]  زاب  میقتسم  طارص 

هچ نآ  ادخ و  دای   » ربارب رد  هک  یتّما  يا  ینعی  دوش ؛  یم  روآدای  ار  بلق  تواسق  هک  تسا  يا  هیآ  زا  سپ  تسرد  قوف ،  ۀیآ  يرآ ! 
رگا هک  دینادب  دیدوب ،  توافت  یب  تکاس و  مالـسلا  مهیلع  شمولظم  نادناخ  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیالو  ینعی  دـش ، » لزان  قح  زا 
تبیغ نیا  هک  تسین  نینچ  دوش ،  هدوزفا  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  تداهش  ياهدرگلاس  دادعت  رب  دینامب و  توافت  یب  روط  نیمه 

 ، متاخ لوسر  نیـشناج  نیرخآ  هب  روهظ  جرف و  نذا  دـنادب ،  حالـص  لاـعتم  دـنوادخ  هک  زور  ره  هکلب  دـبای ؛  همادا  تماـیق  زور  اـت 
دنک یم  هدنز  شلها  رفک  ینعی  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  دیامرف و  یم  رداص  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح 

ار نآ  هتـشاذگ و  مه  رب  مشچ  قح ،  ربارب  رد  هک  تسا  يا  هعماج  ای  ناـسنا  کـی  یحور  گرم  طوقـس و  ندـیزرو ،  رفک  هک  ارچ  . 
 . تسا هدرک  شا  یناسفن  ياهاوه  لامیاپ 

رد مییآرد و  یتواـفت  یب  كـال  زا  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ّتیمولظم  ربارب  رد  یتواـفت  یب  لاـس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  رد  سپ 
یلص ربمایپ  تّما  هک  یشالت  نامه  مینک ؛  یلمع  یلوق و  شالت  تبیغ )  نامز  نامنامز (  ماما  ینیشن  هناخ  نامز  هب  نداد  نایاپ  تهج 
نایاپ َملاع  مولظم  لّوا  نآ  ینیشن  هناخ  هب  دندوب  فلکم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ینیـشن  هناخ  لاس  رد 25  هلآ  هـیلع و  هللا 

 . دنهد
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مالسلا هیلع  یلع  شمولظم  دج  ینیشن  هناخ  لاس  نامه 25  ۀتفای  تعسو  هدش و  گرزب  نامنامز ،  ماما  ینیـشن  هناخ  لاس  نیا 1175 
 . تسا رت  نیگنس  اسب  هچ  فیلکت و  نامه  شربارب  رد  ام  فیلکت  تسا و 

تداهش لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  اب  اسب  هچ  دهد و  ناکت  ار  ام  دیاب  دیدح )  ۀکرابم  ةروس  هیآ 16 قوف (  هیآ  رد  هک  یمهم  ۀتکن 
ماما تبیغ  نامز  ندش  ینالوط  رثا  رد  ناسنا  بلق  تواسق  دراد ،  زیگنارب  لمأت  یطابترا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ۀنامولظم 

 : تسا هادفانحاورا  نامز 

ربارب رد  یلدگنـس  تواسق و  راچد  اذـل  دـش ،  ینالوط  اهنآ  رب  ناشربمایپ  تبیغ  ناـمز  سپ  ْمُُهبُوُلق ؛ ...  ْتَسَقَف  ُدَـمْألا  ُمِْهیَلَع  َلاـطَف  » 
 . « دندش ادخ  تجح  نادقف 

صاخ ةولج  لاس و  نیمدصراهچ  رازهکی و 

دـنراد و ناسنا  يارب  صاخ  يا  هولج  اـما  دنـشاب ،  هتـشادن  يا  هژیو  تیـصوصخ  رگا  دننام 1400 ، لصفرـس ،  دنُر و  دادـعا  الومعم 
ار دوخ  یتقو  دروخ  یم  یناکت  هرابکی  هدش و  هلاس  هاجنپ  ای  لهچ  هک  یسک  دننام  دنشاب ،  هدنهد  ناکت  تدش  هب  دنناوت  یم  لقادح 

 ... تسا و سب  تلفغ  يدش ،  هلاس  هاجنپ  يدش ،  هلاس  لهچ  ینالف  هک :  دنز  یم  بیهن  دوخ  هب  دنیب و  یم  هنیآ  رد 

ردپ مولظم و  ماما  ۀتفاکش  قرف  زا  لاس   1400 تریغ ،  شوخ  يا  دیوگب :  دنک و  یهاگن  دوخ  هب  دیاب  هعیـش  تما  لقاال  مه  اجنیا  رد 
يالابرب ار  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  شدـنبلد  دـنزرف  ینامـسآ (  بیبط  رتکد و  زونه  وت  درذـگ و  یم  تناـبرهم 

) !؟  يا هتفرگن  ادخ  زا  ار  شسدقم  روهظ  زونه  يا ( !؟  هدرکن  رضاح  شرس 
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ّالا میریگب و  ادخ  زا  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هتفاکـش  قرف  شخبافـش  هک  ار  نامنامز  ماما  روهظ  دیاب  ام  يرآ ! 
زا دـیورب  هک  دـنا  هتـساوخ  ناشفیرـش )  تاعیقوت  زا  یکی  رد  یمـسر (  روط  هب  ام  زا  هادـفانحاورا  نامز  ماما  هک  تسا  لاس  رازه  ارچ 

 : تسا نآ  رد  امش  جرف  شیاشگ و  هک  دناسرب  ارم  جرف  رتدوز  هچره  هک  دینک  تساوخرد  مه  رایسب  دینک و  تساوخرد  ادخ 

(1)  « ْمُکُجَرَف َِکلَذ  َّنِإَف  ِجَرَْفلا  ِلیِْجعَِتب  َءاَعُّدلا  اوُِرثْکأ  َو  » 

 . تسا نآ  شخب  مایتلا  شزیزع  دنزرف  روهظ  اهنت  دراد و  درد  شا  هتفاکش  قرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدرم !  يا 

!؟  هدیسرن ارف  يرادیب  نامز  ایآ  تسین ؟  سب  یتوافت  یب  لاس  ایآ 1400 

 «. ِهَّللا ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنأ  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ِنأَی  َْمل  أ  » 

دومرف هک  يونش  یمن  ار  هتخادنا  نینط  نایعیـش  همه  وت و  یگدنز  ياضف  رد  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  زا  هک  ار  تنامز  ماما  يادن  ایآ 
:

ُمَُهل ْتَلَّجَعََتل  اَِنئاَِقِلب َو  ُنُْمْیلا  ُمُْهنَع  َرَّخَأَت  اََمل  ْمِْهیَلَع  ِدـْهَْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِیف  ِبُولُْقلا  َنِم  ٍعاَِـمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِـطل  ُهَّللا  ْمُهَقَّفَو  اَنَعاَیْـشأ  َّنأ  َْول  َو  » 
یم افو  ام  اب  دوخ  دـهع  هب  هچراپکی  ییاه  لد  اب  درادـب )  قفوم  شتعاط  هب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  اـم (  نایعیـش  رگا  اَِنتَدَـهاَشُِمب ؛ ُهَداَـعَّسلا 

(2)  . « دش یم  ناشبیصن  هلجع  اب  اعطق و  اهنآ ،  اب  ام  يور  رد  ور  ِرادید  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  اهنآ  زا  ام  رادید  تنمیم  دندرک ، 
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يرانک هب  ار  نآ  ام  دنا و  هداد  نامدوخ  تسد  هب  ار  تبیغ  نادنز  برد  ندـشزاب  دـیلک  هادـفانحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هک  مینیب  یم 
 ... دوش یم  زاب  یک  برد  نیا  تسین  مولعم  مییوگ  یم  میا و  هتخادنا 

!؟  تسا هدشن  فرحنم  میقتسم  طارص  زا  ام  راکفا  ایآ  مسق !  ادخ  هب  ار  امش 
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ۀتخابلد  ققحم  ملق :  رثا 

یحطبا دحوم  دمحم  دیس 

زاس خیراتو  نیگنس  يا  هفیظو 

نداد هجوت  خیرات و  رازبا  زا  ةدافتـسا  اب  ینید  مهم  لئاسم  فراعم و  نایب  شا ،  یمارگ  لوسر  لاعتم و  دـنوادخ  ياه  ّتنـس  زا  یکی 
زا نآ ،  تیفیک  ناـیب  یخیراـت و  عیاـقو  یخرب  هب  هجوـت  میرک  نآرق  ریبـعت  هب  ریـسافت ،  یخرب  قـبط  یتـح  دـشاب ،  یم  نآ  عیاـقو  هـب 

(1)  . تسا هدش  هدرمش  قح  تمس  هب  مدرم  تیاده  قیداصم 

هب يا  هژیو  مامتها  هک  مینیب  یم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاـخ  ةریـس  رد  صحفت  قّمعت و  اـب 
رارق عّیـشت  يالاو  فراعم  نایب  يارب  یتصرف  ار  هجوت  رکذـت و  نیمه  دـنا و  هتـشاد  اهنآ  عوقو  ناکم  نامز و  یخیرات و  عیاـقو  یخرب 

 : درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  دروم  ود  هب  هک  دنداد ،  یم 

 : مخ ریدغ  ۀعقاو   ( - 1

مالـسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  یتیاور  هدش ،  هتخادرپ  ریدغ  دیع  زور  لئاضف  تمظع و  نایب  هب  هک  یتایاور  نیب  رد 
ترـضح تفرگ ،  رارق  يا  هدع  راکنا  دروم  هعقاو  نیا  دمآ و  نایم  هب  ریدغ  زور  زا  نخـس  یـسابع  نومأم  سلجم  رد  هک :  هدش  لقن 

 : دندومرف هّدع  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  اضر 

؛  ضْرْألا ِیف  ُْهنِم  ُرَهْشأ  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِریِدَْغلا  َمْوَی  َّنِإ  » 

64 ص :

.نارمع لآ  ةروس  هیآ 138 ،  لیذ  نوگانوگ  ریسافت  هب :  دینک  هعجارم  رتشیب  لیصفت  يارب  - - 1

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14745/AKS BARNAMEH/#content_note_64_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) تسا » .  نیمز  رد  نآ  زا  رتروهشم  اه  نامسآ  رد  ریدغ  زور  ًاعطق 

هب ناینامـسآ  هکنیا  رب  ینبم  تسا ،  نایعیـش  ِموـمع  هجوـتم  نآ  باـطخ  هک  تـسا  هـتفهن  فـیرظ  رایـسب  يا  هـتکن  تراـبع ،  نـیا  رد 
بجوم ناینیمز  نیب  رد  لامها  يراک و  مک  رگید ،  نایب  هب  و  دنراد ،  مامتها  ناینیمز  امـش  زا  شیب  هعقاو  نیا  درگلاس !  تشادـگرزب 

 . دریگب رارق  راکنا  بجوم  یتحار  هب  عّیشت ،  نکر  نیرتمهم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  هدش 

اه نامسآ  رد  يا  هژیو  ياهرصق  هک :  دننک  یم  لقن  ار  یلصفم  بیجع و  تیفیک  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تیاور ،  نامه  ۀمادا  رد 
اهرـصق نآ  دراو  یـصاخ  بادآ  اب  هکئالم  ریدغ »  دیع  درگلاس  رد «  دنا و  هدش  تنیز  صاخ ،  ياهرویز  اب  هک  هدش  هدـید  كرادـت 

 : دوش یم  هداد  ادن  اهنآ  هب  ریدغ  زور  رخآ  رد  دننک و  یم  تفایرد  ییاه  هیده  دنوش و  یم 

هیلع ٍِّیلَع  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمل  ًهَمِرْکَت  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِْلثِم  ِیف  ٍِلباَق  َیلِإ  َِللَّزلا  ِإَـطَْخلا َو  َنِم  ُْمْتنِمأ  ْدَـقَف  ْمُِکِبتاَرَم  َیلِإ  اُوفِرَْـصنِا  » 
؛  مالسلا

شزغل اطخ و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـمحم و  تشاد  یمارگ  رطاخ  هب  زورما  لثم  هدـنیآ  لاس  ات  هک ،  دـیدرگرب  دوخ  ياه  هاـگیاج  هب 
 . « دیتشگ نمیا 
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زا تینوصم  هژیو (  ۀـّیده  نآ  هک  ارچ  دراد ؛  دوجو  ریدـغ  ۀـعقاو  درگلاس » !!  هب «  هجوت  رب  ینبم  يدـیکأت  ًاددـجم  زین ،  زارف  نیا  رد 
 . تسا هدش  هدنیآ  لاس  رد  درگلاس ،  تشادگرزب و  نیا  ددجم  رارکت  نامز  ات  دودحم  تقوم و  هابتشا ) 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  البرک و  ۀعقاو   ( - 2

هیلع ءادهـشلادیس  اب  طبترم  یعون  هب  هک  یناـکم  یناـمز و  تیعقوم  ره  زا  هک  مینیب  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ةریـس  هب  هعجارم  اـب 
دناوت یم  هک  تسا  ناوارف  يردق  هب  دراوم  نیا  ددرگ و  ناشیا  تیمولظم  نایب  يارب  یتصرف  هب  لیدبت  ات  هدش ،  هدافتسا  تسا  مالـسلا 

 . دشاب لقتسم  یباتک  شراگن  عوضوم 

هللا یلص  ءایبنالا  متاخ  صخش  هک  هدش ،  رکذ  يددعتم  تایاور  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تدالو  باب  رد  هنومن  ناونع  هب 
( تدالو زور   ) صاخ نامز  نیا  زا  هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  زوسناج  ياه  تبیـصم  نایب  هب  یهلا ،  ۀـکئالم  ای  هلآ  هیلع و 

(1) دنا .  هدرک  هدافتسا  مالسلا )  هیلع  ءادهشلادیس  ّتیمولظم  نایب   ) مهم نکر  نیا  هب  مدرم  هّجوت  رّکذت و  يارب 

هکئالم زا  رفن  هدزاود  هک  وحن  نیا  هب  دش ،  رارکت  ًاددجم  زین  شترـضح  تدالو  درگلاس !  رد  همانرب  نیا  هدش  لقن  هکنیا ،  رت  فیطل 
ادـخ لوسر  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  بئاصم  زا  یتمـسق  و  دـندش ،  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  رب  ، 

 . دندومن نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

66 ص :

 ، ح 147 ص130 ،  تارایزلا ، لماک  ح 6 ؛  ص 415 ،  نیدلا ،  لامکا  هب :  دـینک  هاگن  تایاور ،  نیا  زا  یخرب  ۀـظحالم  يارب  - - 1
ح 952. ص426 ،  ج3 ،  زجاعملا ،  ۀنیدم 
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ربمایپ هک  وحن  نیا  هب  هدـش ،  رارکت  رما  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدـالو  ِدرگلاـس !  نیمود  رد  هک  هدـمآ ،  یتیاور  رد  زین  و 
هیلع ءادهشلادّیس  بئاصم  زا  یشخب  و  دش ،  لزان  ترـضح  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  لییربج  دندوب ،  يرفـس  رد  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع 

ۀـضور و  دـنتفر ،  ربنم  هب  و  دنتـشگزاب ،  هنیدـم  هب  سپـس  دنتـسیرگ ،  ناشیا  هدـناوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  ار  مالـسلا 
؛  ِبیِحَّنلا ِءاَُکْبلِاب َو  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُساَّنلا  َجَضَف  هدش « :  لقن  هک  اجنآ  ات  دندناوخ ،  مدرم  يارب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

(1)  . « دش دنلب  دجسم  رد  مدرم  هجض  هیرگ و  يادص 

اُنتریس و باتک «  رد  هرس  سدق  ینیما  ۀماّلع  موحرم  هک  دوش  یم  تفای  ناوارف  يوبن  ةریـس  رد  نانچ  عیاقو ،  درگلاس  ۀلاسم  هب  مامتها 
 : دیامرف یم  رابخا  نیا  زا  یخرب  رکذ  زا  دعب  اُنتّنس » 

هناخ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  متام  سلاجم  ددـعت  هک ،  دور  یم  نیقی  هب  بیرق  ناـمگ  » 
(2) تسا ».  هدوب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  ای  تدالو ،  ياهدرگلاس  رد  هدش ،  رازگرب  ناشنارسمه  ياه 

رد رتشیب ،  دراوم  رکذ  هک  هدرک  ادـیپ  همادا  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ةریـس  رد  عیاـقو ،  زا  یخرب  درگلاـس !  میظعت  هب  ماـمتها  نیا 
 . دشاب یمن  رصتخم  نیا  ۀلصوح 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  تبیصم  زور  میظعت 

نآ درگلاـس  هب  هجوت  و  عیاـقو ،  یخرب  میظعت  رب  سدـقم ،  عراـش  يوس  زا  يا  هژیو  دـیکأت  هجوت و  دـش ،  رکذ  ًـالبق  هک  روط  ناـمه 
عوضوم رد  ًاصوصخ  دراد ،  دوجو 

67 ص :

 . ص163 ج1 ،  یمزراوخلل ،  دیهشلا  طبسلا  مامالا  لتقم  - - 1
 . ص 50 انتنس ،  انتریس و  - - 2
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میـشاب هتـشاد  هجوت  یتسیاب  تسا .  هدوب  راوگرزب  نآ  تیمولظم  نایب  يارب  یهار  شور ،  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  بئاصم 
رد رگا  هکنآ  هچ  تسا ،  تباـث  یلوا  قـیرط  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  ملاـع ،  ریما  تبیـصم  دروـم  رد  هلأـسم  نیا  هک ، 

نیلوا هب «  ریبـعت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  تسا ،  هدـش  مولظم »  هب «  ریبـعت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  دروم  رد  تاـیاور ، 
(1) هدش مولظم » 

 . (2)  .. « ًامُولْظَم ُْتلِز  اَم  دنا « :  هدومرف  نوگانوگ  تاریبعت  رد  ترضح  دوخ  و 

میظعت اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  ةریس  قبط  دراد ،  لاثم  یب  دوجو  نآ  اب  یتبـسانم  هک  یناکم  نامز و  ره  رد  تسا  راوازس 
ْمُْکنِم ْنُکَْتل  َو  هفیرـش « :  ۀـیآ  هب  نیلماع  ءزج  هک  دـیما  نیا  هب  میزادرپب ،  ناشیا  ياه  تیمولظم  لئاضف و  نایب  هب  ناکم ،  ای  نامز  نآ 

هب توعد  یعمج  امـش ،  ناـیم  زا  دـیاب  نوُِحْلفُْملا ؛  ُمُه  َکـِئلُوا  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمأَـی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَُّما 
(3)  . « دنناراگتسر نامه  اهنآ  و  دننک !  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  یکین ، 

ریخ هب  هک  دشاب ،  یم  ناشیا  نیعبات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  دـندومرف « :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  میـشاب ، 
نیب رد  فورعم »  مالسلا « :  هیلع  قداص  ماما  ةدومرف  هب  (4) و  دنهد ».  یم  ماجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننک و  یم  توعد 

لها

68 ص :

«. هُّقَح َبِصُغ  نَم  ُلَّوَا  ٍمولظَم َو  ُلَّوَا  َکَّنَا  ُدَهشَا  ص41 « .  تارایزلا ،  لماک  - - 1
 . ص 190 ج1 ،  جاجتحا ،  - - 2

هیآ 104. نارمع ،  لآ  هروس  - - 3
 . ص 98 یمقلا ،  ریسفت  - - 4
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(1)  . دنتشاد اور  متس  ملظ و  ناشیا  رب  هک  يرفن  ود  نآ  رَکنُم ، »  دنتسه و «  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیمز ،  اه و  نامسآ 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  فیرـش  دوجو  اب  یعون  هب  هک  ییاه  نامز  اه و  ناکم  زا  یخرب  ِیفّرعم  هب  هک  تسا  بساـنم  يور ،  نیا  زا 
لئاـضف اـه و  تیموـلظم  ناـیب  هار  رد  یمدــق  نآ ،  هـب  مدرم  نداد  هجوـت  تشادــگرزب و  مـیظعت و  اــب  ناوـت  یم  و  تـسا ،  طــبترم 

 . میزادرپب تشادرب ؛  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 : مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اب  طبترم  ياه  ناکم  زا  یخرب 

 : هبعک هناخ  فلا : 

 . ناشیا ریظن  یب  لیاضف  زا  یکی  عوقو  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تدالو  لحم 

 : اهیلع هللا  مالس  همطافلا  تیب  ب : 

عوـقو لـحم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  یگدـنز  لـحم  ناوـنع  هب  دـیاب  و  هتفرگ ،  رارق  يوـبن  دجـسم  ۀـعومجم  لـخاد  زورما  هـک 
لحم نینچمه  و  هدـیدرگ ،  بصغ  راوگرزب  نآ  قح  هدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  هک  یملظ  نیرتگرزب 

زین و  هدوب ،  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  طسوت  تایآ ،  بیترت  لوزن و  نأش  ریـسفت و  ثیح  زا  نآرق  نیرت  لماک  ِيروآ  عمج 
 . تسا هتسویپ  عوقو  هب  كرابم  رهطم و  هناخ  نیا  سّدقم و  ناکم  نیا  رد  ترضح ،  نآ  تازجعم  لئاضف و  زا  رگید  يرایسب 

69 ص :

 . ص 207 ج10 ،  راونالا ،  راحب  - - 1
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 : هفوک دجسم  ج : 

و زاس ،  ناسنا  یخیرات و  ياـه  هبطخ  داریا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ياـه  تاـجانم  اـهزامن و  يرازگرب  لـحم  ناونع  هب  هک 
 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياه  تواضق  تموکح و  هاگیاج 

تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یصاخ  تازجعم  رودص  لحم  هک  دراد  دوجو  یصاخ  ياه  ناکم  زین ،  دجسم  نیا  لخاد  رد  هتبلا 
 . تشطلا تیب  ماقم  ءاضقلا و  ۀکد  نابعثلا و  باب  دننامه :  ، 

 : هفوک دجسم  بارحم  د : 

ندروخ تبرـض  لـحم  هک  نیا  و  شدرف ،  هب  رـصحنم  ياـه  یگژیو  رطاـخ  هب  یلو  تسا ،  هفوک  دجـسم  زا  ییزج  دوخ  بارحم  نیا 
 . دوش هتخادرپ  نآ  هب  ًالقتسم  تسا  راوازس  تسا ،  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 : اه ناکم  رگید  ه : -

هیلع نینمؤملاریما  تازجعم  زا  يا  هزجعم  ای  یتلیـضف  عوقو  لحم  هک  دراد ،  دوجو  یکاخ  ةرک  نیا  ياج  ياـج  رد  هک  ییاـه  ناـکم 
کی ره  هب  هجوت  میظعت و  هک  سمشلاّدر و ...  لحم  ربیخ ،  نیمزرس  دُحا ،  نیمزرـس  مخ ،  ریدغ  ۀعقاو  ناکم  دننام :  تسا .  مالـسلا 

دهاوخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ملاع  مولظم  لوا  ياه  تیمولظم  لیاضف و  تمظع ،  نایب  يارب  يا  هلیـسو  اه  ناکم  نیا  زا 
 : دومرف تیصو  مالسلا  هیلع  نینسح  هب  شتداهش  ماگنه  رد  هک  ومه  دوب . 

؛  ًانْوَع ِمُولْظَْمِلل  ًامْصَخ َو  ِِملاَّظِلل  اَنوُک  َو  » 

70 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  www.Ghaemiyeh.comتشادگرزب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) دیشاب ».  ناگدیدمتس  نامولظم و  رای  نارگمتس و  نیزواجتم و  نمشد  هراومه 

 : مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  طبترم  ياه  نامز  زا  یخرب 

 . تسا هدوب  يریظن  یب  تامارک  تازجعم و  اب  هارمه  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تدالو  زور  فلا : 

و هدوب ،  ترـضح  نآ  ریظن  یب  لیاضف  زا  هک  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  ۀقیّدص  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  جاودزا  زور  ب : 
 . تسا هدش  عقاو  یتامارک  راوگرزب ،  نآ  يارب  فلتخم ،  ملاوع  رد 

 . دوش یم  بوسحم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرهاظ  تایح  لوط  رد  زور ،  نیرت  صخاش  يریبعت ،  هب  هک  ریدغ  تعیب  زور  ج : 

میرک نآرق  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تلیضف  نیرتگرزب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ریبعت  هب  هک  هلهابم  زور  د :
(2) تسا . 

نینمؤملاریما ّتیمولظم  ياهزور  نیرت  هایس  نیرت و  تخس  هک  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  ۀناخ  هب  موجه  تفالخ و  بصغ  مایا  ه : -
 . دشاب یم  مالسلا  هیلع 

(3) هداد رارق  ریثات  تحت  ار  فلتخم  ملاوع  اروشاع ،  ۀعقاو  دننامه  هک  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  نامز  و : 

(4) و هدیراب یم  نوخ  زور  هس  هفوک ،  نامسآ  و 

71 ص :
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 ... و  ، (1) تسا هدش  یم  هدید  نوخ  نآ ،  ریز  رد  هدش ،  یم  هتشادرب  نیمز  يور  زا  هک  یخولک  گنس و  ره 

 : زاس خیرات  نیگنس و  يا  هفیظو 

هتشذگ هعیش  رب  لاس  ینعی 1400  میشاب ،  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  ۀناتسآ  رد  نونکا ، 
اب ییانشآ  زا  يرشب  عماوج  زا  يرایسب  و  هدنام ،  یفخم  ناشنایعیش  نیبحم و  رب  ملاع ،  ریما  ياه  تمظع  زا  رایـسب  هچ  زونه  و  تسا ، 

 . دنا هدنام  مورحم  ترضح  نآ  تیمولظم  تیصخش و 

شوگ هب  ار  ادن  نیا  میا  هتسناوتن  ام  یلو  تسا  زادنا  نینط  ناهج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِمولظملا »  انا  يادن «  تسا  لاس   1400
و مینک ،  ناربج  ار  هلاـس  ریـصقت 1400  روصق و  نیا  یمک  هعیـش ،  ِیناگمه  تّمه  اب  هک  تسا  یتصرف  لاسما  و  میناـسرب ،  ناـیملاع 

؛  دْوَْعلا ُهَئیَِطب  ِتْوَْفلا  ُهَعیِرَس  ُهَصْرُْفلا  دنا « :  هدومرف  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  میشاب  هتشاد  دای  هب  هراومه 

(2) دندرگ ».  یم  زاب  يدنک  هب  دنور و  یم  تسد  زا  عیرس  اه  تصرف 

رد ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملاع ،  مولظم  لوا  تداهـش  نرق  نیمهدراـهچ  هک  تسا ،  هدـش  اـم  بیـصن  لاـسما  هک  یتیعقوم  نیا 
دوخ زا  یتسیاب  اـهنت  دـش و  دـهاوخن  رارکت  اـم  زا  دـعب  لـسن  نیدـنچ  اـت  مینک ،  رازگرب  رتماـمت  هچ  ره  تمظع  اـب  یناـهج و  حـطس 

زا هدافتسا  اب  هک  مینک ،  بلط  یقیفوت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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 . میوش قفوم  رما ،  نیا  ءایحا  رد  میراد ،  رایتخا  رد  هک  يا  هلیسو  ره  هناسر و  عون  ره 

رمالا بحاص  ترـضح  ینعی  مولظم ،  ماما  نآ  نوخ  مقتنم  جرف  لیجعت  هار  رد  دشاب  یمدق  يولع ، »  میظع  ةراوگوس  نیا «  هک  دشاب 
 : دنا هدومرف  شفصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ومه  هادف ،  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀیقب  ، 

؛  اَِنئاَمِِدب ُِبلاَُطی  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  يِْدلُو  ْنِم  اًلُجَر  ُهَّللا  َنَثَْعبََیل  ِناَذَه َو  َياَْنبا  اَنأ َو  َّنَلَْتقَُال  ِهَّللا  اَمأ َو  » 

يدرم دنوادخ  دش و  میهاوخ  هتشک  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  مدنزرف (  ود  نیا  نم و  دنگوس !  دنوادخ  هب 
(1)  .« دنک یم  مایق  ام  یهاوخنوخ  هب  هک  دزیگنا  یم  رب  نامزلا  رخآ  رد  ار  منادنزرف  زا 

*****
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ةدادلد  ققحم  سردم و  ملق :  هب 

ینادزوج هعلق  ربکا  یلع  خیش  ياقآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش  نازاس  هنیمز  نایچ  هفیقس  ناطیش و 

توخن و رورغ و  رثا  رب  یلو  دـیامن ،  هدجـس  وا  رب  هک  دـش  هداد  روتـسد  ناطیـش  هب  دومن ،  قـلخ  ار  مدآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یناـمز 
هب ماگنه  نیا  رد  دش .  یهلا  هاگرد  زا  شجارخا  ثعاب  هک  دومن  یچیپرس  ار  یهلا  نامرف  دشن و  هدجس  هب  یـضار  تشاد  هک  يربکت 
نآ ةرابرد  دیجم  نآرق  هک  دوش  یم  شناگدنب  یهارمگ  ثعاب  دنیـشن و  یمن  مارآ  هک  درک ،  دای  دنگوس  يدـنوادخ  لالج  تزع و 

 « . َنیعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  دیامرف « :  یم 

ار ییاه  هشقن  روطنیمه  و  دوب ،  تشهب  زا  اوح  مدآ و  جورخ  ثعاب  اهنآ  نیلوا  هک  دومن ،  یحارط  ار  ییاه  هئطوت  اه و  هشقن  ناـطیش 
ةرعن ثعاب  هک  دـینادرگ ،  ثوعبم  تلاـسر  هب  ار  شربماـیپ  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دومن  یم  ینلع  یحارط و  نوگاـنوگ  دراوم  رد 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  دیـسر و  ارف  مخ  ریدغ  دیع  زور  هکنیا  ات  درک  يراشفاپ  شیاه  هشقن  رب  وا  یلو  دیدرگ ،  وا  ِيدـیماان  ناطیش و 
دایرف سأی و  ثعاب  هک  دندومن  یفرعم  ناشلصفالب  ۀفیلخ  یصو و  نیشناج و  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هلآ ،  هیلع و 

تفالخ و بصغ  ثعاب  و  درک ،  حرطم  هفیقـس  رد  ناگدننک  تکرـش  ناهذا  رد  ار  تفالخ  بصغ  ۀشقن  مه  زاب  یلو  دیدرگ  ناطیش 
یلع نینمؤملاریما  هکنیا  ات  ددرگ .  بصغ  ناشکدف  و  نیـشن ،  هناخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دیدرگ  بجوم  و  دندش ،  كدف 

ترضح نآ  نتشک  حرط  هب  دوخ  دیلپ  تاّیونم  يارجا  يارب  ناطیش  دندیسر و  يرهاظ  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع 

74 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دـیدرگ  قـفوم  وا  و  درک ،  دراو  يدارم  مجلم  نـبا  ءایقـشا ،  نـیرت  یقـش  نـهذ  رد  ار  ترـضح  نآ  نتـشک  ۀـشقن  و  دروآ ،  يور 
ِيربهر تیاده و  ضیف  زا  ار  ناهج  دـنزب و  ترـضح  نآ  رهطم  قرف  رب  دولآرهز  يریـشمش  اب  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  هاگرحس 

 . دزاس مورحم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یهلا 

 ! نانمؤمریما يا  خیرات و  گرزب  رون  يا  و  یهلا ،  رگ  تیاده  ربهر  يا  یلو 

دشن شوماخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمشد 

تسادخ رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ 

 ، هشیمه اما  هتفرگ ،  ياج  فرشا ،  فجن  نیمزرـس  رد  ّرُد ،  نوچمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رهطم  مسج  رهاظ ،  بسح  هب  يرآ ! 
یلع مان  رکذ و  هک  ارچ  هدوبر ،  اهنآ  ناوریپ  نیطایـش و  مشچ  زا  ار  باوخ  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  كراـبم  ماـن 

 . دنک یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناگدنب  تسا و  تدابع  مالسلا  هیلع 

هک لاـسما  دـیاب  دراد ،  راوـگرزب  نآ  تیـالو  هـب  ناـمیا  هدوـمن و  لوـبق  ار  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  یلوـم ،  تـبحم  هـک  یــسک 
تسد ترضح ،  نآ  ددم  هب  هک  هدش  مهارف  ییالط  یتصرف  و  تسا ،  ملاع  مولظم  خیرات و  درمگرزب  نآ  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ 

دوجوم و لئاسو  اب  ار  راوگرزب  نآ  مان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نانمـشد  تیباهو و  مشچ  يروک  هب  هداد و  مه  تسد  رد 
حطس رد  هتشادرب و  مدق  هناصلاخ  میناسرب و  يرشب  عماوج  هب  نکمم ،  قیرط  ره  هب 

نایعیش فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ریدغ ،  ثراو  بلق  و  مینک ،  حرطم  ار  ترضح  نآ  تیـصخش  تمظع و  ناهج ، 
 . مییامن ریگلفاغ  ار  راوگرزب  نآ  نانمشد  هدومن و  داش  ار  ترضح  نآ  ۀتخوسلد  یقیقح و  ناوریپ  و 
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 ، تیمولظم رد  هدـش و  راک  هب  تسد  ملق  لها  ناگدنـسیون و  هدرک ،  اپ  رب  هسلج  ینید و  ياه  همانرب  ناـنادرگ  هیزعت  هک  تسا  مزـال 
دنناوخب و هبطخ  ابطخ  دنیارسب ،  رعش  ارعش  و  هتشون ،  تالاقم  اه و  باتک  ترـضح ،  نآ  شور  هریـس و  بقانم و  لئاضف و  تلادع ، 

دنوادخ مان  زا  هتفرگرب  هک  ترضح  نآ  كرابم  مان  و  هتفگ ،  نخـس  راوگرزب  نآ  رابرهگ  مالک  تغالب و  تحاصف و  زا  نانارنخس ، 
ناونع و یقیقح  يزاجم و  ياضف  رد  رتنوزفا ،  یتیدـج  اـب  رت و  عونتم  ياـهرازبا  اـب  رت و  عیـسو  رایـسب  یحطـس  رد  ار ،  تسا  لاـعتم 

 . دنیامن حرطم 

دراو ار  یتاهبـش  دوـجوم ،  ۀلیـسو  ره  هب  و  نکمم ،  قـیرط  ره  هب  هک  دنتـسه  تصرف  لاـبند  هشیمه  بهذـم ،  ةدروـخ  مسق  نانمـشد 
 . دنیامن فیعضت  ار  یهلا  رئاعش  دننارورپ  یم  رس  رد  هک  یموش  فادها  اب  دننزب و  مالسا  ةرکیپ  رب  يا  هبرض  ای  دنیامن و 

ار مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تصرف  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نایعیش  ناتسود و 
 : دندومرف مخ  ریدغ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مایپ  و  دنشاب ،  دیفس  ور  تمایق  زور  هک  دنرامشب ،  تمینغ 

 « ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاَْولا  َِبئاَْغلا َو  ُرِضاَْحلا  ِغِّلَُبْیلَف  » 

 . دنناسرب نایناهج  ۀمه  شوگ  هب  ار 

نآ نارادتـسود  اهیلع ،  هللا  مالـس  ارهز  ۀـمطاف  ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  رد  لـبق  لاـس  یـس  هک  يروطناـمه 
ناتـسا رهـش و  رد  ار  هموـلظم  ةدیهـش  نآ  تداهـش  نرق  نیمهدراـهچ  تشادـگرزب  مسارم  دندرمـش و  مـنتغم  ار  تـصرف  ترـضح ، 

ایند طاقن  یصقا  اهرهش و  ۀمه  رد  نآ ،  لابند  هب  و  دندومن ،  اپ  رب  ناهفصا 
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 ) اهیلع هللا  مالـس  ارهز  ۀمطاف  سدقم  مان  دش و  هتـشادرب  هیمطاف  تشادگرزب  رد  يدنلب  ياه  مدق  دـیدرگ و  اپ  رب  یمطاف  ياه  همانرب 
 . دنشاب یم  نآ  ةدرتسگ  تاکرب  دهاش  ناگمه  دش و  یناهج  دنتسه )  ریثک  ریخ  هک 

هدـهع نایوجـشناد ،  اه و  هبلط  زا  معا  هدـش ،  دای  سدـقم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  منک ،  داهنـشیپ  هک  منیب  یم  بسانم  نایاپ ،  رد  و 
راک هب  تسد  یتیبرت و ...  روما  نارگشالت  ناشیدناریخ و  ینید ،  یبهذم و  تائیه  یگنهرف ،  یعامتجا و  يداصتقا و  ياهراک  ناراد 

یغیلبت و تیلاعف  ۀنیمز  رد  و  هدش ،  نادیم  دراو  هتسویپ ،  مه  هب  ياه  تیعمج  بلاق  رد  و  یعمج ،  تسد  ِيراکمه  لکش  هب  دنوش و 
 . دنرادرب يرتراوتسا  ياه  ماگ  نارگید و ...  بیغرت  قیوشت و  یتفرعم و  لفاحم  سلاجم و  لیکشت  نادنمزاین و  هب  یناسر  ددم 

*****
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ۀتخابلد  شوکرپ و  ةدنسیون  ملق :  هب 

یسلجم نیسحمالغ  خیش 

تسود رکذ  ۀناهب  هب 

نانخـس رد  داهن و  وا  رب  دوخ  يالعا  يامـسا  زا  یمـسا  و  داد .  رارق  وا  دلوت  لحم  ار  دوخ  ۀناخ  تشاد  تسود  ار  وا  دنوادخ  سب  زا 
ُهَّللا ُدـیُری  امَّنِإ  اب «  تسناد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سفن  ار  وا  هلهاـبم  ۀـیآ  اـب  دومن و  شیاتـس  یتأ » ْلَـه  ةروس «  اـب  ار  وا  دوخ 

 . تشاد هگن  رود  يدیلپ  سجر و  زا  ار  وا  َسْجِّرلا »  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل 

نامرف اب  درک و  رصح  وا  رد  ار  تیالو  ُهَّللا »  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  اب «  و  درک .  راگدنام  ار  وا  راثیا  ششخب و  هِّبُح »  یلَع  ماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  اب « 
بجاو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  رانک  رد  ار  وا  تعاطا  ْمُْکنِم »  ِْرمْألا  ِیلوأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطأ  َهَّللا َو  اوُعیطأ  » 

 . دومن

ادن هاگنآ  تسناد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  یلوبق  طرـش  ار  وا  تیالو  غیلبت  َکِّبَر »  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنأ  ام  ْغَِّلب  هب «  روتـسد  اب 
 « . ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکأ  َمْوَْیلا  هک « :  دادرس 

 : ۀلمج اب  ار  وا  تیالو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درذگ  یم  يرمالا  یلُوا  تداهش  زا  لاس  نونکا 1400  و 

 . دومرف نایب  یَسُوم »  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنأ  َو  هَرِخْآلا ،  اَْینُّدلا َو  ِیف  یِخأ  َْتنأ  يِدَْعب ،  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنأ  » 
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دوخ نیـشناج  ار  یلع  نم  ُهَالْوَم »  ٌِّیلَع  اَذَهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  دومرف « :  یمـسارم  یط  عادولا  ۀّـجح  رد  دوخ ،  رمع  لاس  نیرخآ  رد  و 
 . مداد رارق 

؛  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شداتـسا  دوب و  هللا  نِم  وا  ملع  هک ،  تسا  يرما  ِّیلو  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  لاسما 
اَنأ دومرف « :  و  دـش .  هدوشگ  شیارب  رگید  باـب  رازه  یباـب ،  ره  زا  هک  درک ،  اوـجن  وا  شوـگ  رد  ار  ملع  زا  باـب  رازه  هک  يداتـسا 

 . دیسرپب نم  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  درک  مالعا  ِینوُدِقْفَت »  ْنأ  َْلبَق  ِینُولَس  يادن «  اب  تهج ،  ره  هب  و  اَُهبَاب »  ٌِّیلَع  ِْملِْعلا َو  ُهَنیِدَم 

اهدص دوخ ،  رمع  مامت  فرـص  اب  دـنا و  هدـش  رکفت  قرغ  نآ  سونایقا  رد  يدایز  ناملاع  هک  تسوا  ملع  زا  يا  هرطق  هغالبلا ،  جـهن 
مـالک قوـف  ار «  وا  مـالک  هدروآ و  دورف  میظعت  ةدجـس  هب  رـس  نآ ،  ياـه  هبطخ  ربارب  رد  و  دـنا ،  هتـشون  نآ  حرـش  رد  باـتک  دـلج 

 . دنا هدناوخ  قولخملا » 

 : هک تسا  یماما  رما و  ّیلو  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازه و  لاسما  و 

 ، خـیرات و  تشاد .  هدـهع  رب  ار  يرادـملع  یهدـنامرف و  تمِـس  اهگنج  یمامت  رد  هک  يریما  دوب .  هللا »  ِلوُسَر  َدـَعب  ِساَّنلا  ُعَجْـشأ  » 
نفدم هک  ردب  هاچ  درک و  تبث  وا  مان  هب  ار  بازحا  گنج  يزوریپ  دودـبع و  نب  ورمع  ندـش  هتـشک  و  ربیخ ،  حـتف  بحرم و  نتـشُک 

 . تسوا تعاجش  رب  يرگید  دهاش  دیدرگ  هلظنح  هبیَش و  هبتُع و 

 « ْنیَلَقَّثلا ِهَداَبِع  ْنِم  ُلَْضفأ  ِقَدـنَخلا  َموَی  ٍّیلع  َُهبرَـض  ۀـلمج « :  اـب  بازحا  گـنج  رد  ربماـیپ  ار  وا  ریـشمش  تابرـض  هک  یعاجـش  ریما 
هکئالم و  دندرک .  شیاتس 
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ِتایِداْعلا َو  ةروس «  لوزن  اب  لاعتم  دنوادخ  و  دندومن .  قیوشت  ِراَقَْفلا »  وُذ  اَّلِإ  َْفیَس  َال  ِیلَع  اَّلِإ  یَتَف  َال  راعـش «  اب  ار  وا  دُُحا  گنج  رد 
هب مسق  اْحبَض » 

 . داد رارق  ینآرق  لفاحم  مامت  كرابم  سدقم و  رکذ  ار  وا  ياه  تداشر  لقن  دروخ و  وا  بسا  ياه  سفن 

 : هک درذگ  یم  یلدع  تموکح  نایاپ  زا  لاس  نونکا 1400  و 

يارب طوطخ  ۀلـصاف  ندرک  مک  اه و  ملق  ندرک  زیت  هب  رما  و  غاد ،  نهآ  اـب  وا  باوج  لاـملا و  تیب  زا  لـیقع  تساوخرد  ۀّـصق  زونه 
قرز و رپ  ياه  ینامهیم  زا  یکی  رد  هک  ینامز  فینُح  نب  نامثع  دوخ ،  رادناتـسا  هب  وا  ۀمان  و  لاملا ،  تیب  رد  فارـسا  زا  يریگولج 

نیمز ةرک  يور  هاوخ  تلادع  مدرم  مامت  سلاجم  لقن  رـصم ،  ِيرادـنامرف  يارب  رتشا ،  کلام  هب  وا  ۀـمان  و  دوب ،  هدرک  تکرـش  قرب 
 . تسا

 . دندرک نفد  ار  لدع  وا  نتشک  اب  هتشک و  ار  وا  شتلادع  رطاخ  هب  هک  درذگ  یم  یلداع  مکاح  تداهش  زا  لاس  نونکا 1400  و 

ِهلدَع ِةَّدِِشل  َِلُتق 

ِهلتَِقب ُلدَعلا  َِنفُد  َو 

 : ینادمه ةدوس  دورس  بوخ  هچ  و 

هَنَّمَضَت ٍمْسِج  یَلَع  َُهلِْإلا  یَّلَص 

ًانُوفْدَم ُلْدَْعلا  ِهِیف  َحَبْصأَف  ٌْربَق 

 . دش نفد  وا  اب  مه  تلادع  تفرگ ،  رب  رد  ار  وا  ربق  هک  یماگنه  هک  یمسج  رب  دنوادخ  دورد 

 : يادن اب  هعیش  لداع ،  مکاح  نیا  تداهش  نرق  نیمهدزناپ  علطم  رد  و 

 « ُهَلْهأ َماَلْسِْإلا َو  اَِهب  ُّزُِعت  ٍهَمیِرَک  ٍَهلْوَد  ِیف  َْکَیلِإ  ُبَغَْرن  اَّنِإ  » 
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 . تسوا دنزرف  ۀمیرک  تلود  راظتنا  مشچ 

یملظ دیدرگ و  عورش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تداهش  اب  وا ،  ّتیمولظم  هک ،  تسا  یمولظم  نآ  تداهـش  زا  نخـس  نونکا  و 
شتآ تسا  یگرزب  ملظ  هچ  و  تسا .  یقاب  نآ  تملظ  لاـس ،  زا 1400  دعب  زونه  هک  دوب  یگرزب  ملظ  دش  وا  قح  رد  هفیقـس  رد  هک 
ندوب مالسلا  هیلع  یلع  دننامه  یگرزب  درم  ندرگ  رب  نامسیر  تسا  یمیظع  تیمولظم  هچ  و  ندیـشک ،  هدبرع  ندز و  هنایزات  ندز و 

.

نتشاد و مکش  رد  يرجنخ  تسا ،  یمیظع  ّتیمولظم  هچ  و  نتشک ،  كدوک  ندز و  یلیـس  ندرک و  بصغ  تسا ،  یگرزب  ملظ  هچ 
 . ندرک ربص 

تـسا یگرزب  ملظ  هچ  ندرک .  نفد  هنایفخم  هنابـش و  تسا ،  یمیظع  تیمولظم  هچ  نتـشک و  ار  ءاسنلا  ةدیـس  تسا  یگرزب  ملظ  هچ 
 . ندرک لمحت  ار  ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  تسا  یمیظع  ّتیمولظم  هچ  و  ندرک .  نیشن  هناخ  ار  هللا  ۀفیلخ 

نداد حیجرت  لضاف  رب  ار  یلوضفم  تسا  یمیظع  ّتیمولظم  هچ  نداد و  رارق  لوضفم  جنپ  رانک  رد  ار  یلـضاف  تسا  یگرزب  ملظ  هچ 
.

نآرق و  راوسرتش ،  ینز  ملظ  لّمحت  تسا  یمیظع  ّتیمولظم  هچ  و  نیقرام .  نیطساق و  نیثکان و  ینکش  تعیب  تسا  یگرزب  ملظ  هچ 
، ندرک هزین  رب 

هچ و  ندرک .  لمحت  ار  ءایقشالا  یقشا  تبرـض  تسا  یمیظع  تیمولظم  هچ  و  نتـشک .  بارحم  رد  ار  يدباع  تسا  یگرزب  ملظ  هچ 
 . هنایفخم ياه  هیرگ  هنابش و  نفد  هرابود  تسا  یگرزب  ملظ 
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هچ و  نتـشک ؛  راـمع  کـلام و  تسا  یگرزب  ملظ  هچ  و  راکـشآ ،  يربق  شبن  ناـهنپ و  يربـق  لـمحت  تسا  یمیظع  تیمولظم  هچ  و 
ّتیمولظم هچ  ندرک و  نعل  بَس و  ربنم  رازه  داتفه  رب  تسا  یگرزب  ملظ  هچ  و  نتـسیرگ ؛  اهنت  رای  قارف  رد  تسا  یمیظع  تیمولظم 

 . ندینش تمهت  ندوب و  كاپ  تسا  یمیظع 

عولط دـهاش  مهدزناـپ ،  نرق  علطم  رد  هکنیا  رگم  تسین  یناـیاپ  اـه ،  تیمولظم  اـه و  ملظ  نیا  يارب  درذـگ و  یم  نرق  نونکا 14  و 
 . میشاب وا  نادنزرف  زا  یمقتنم 

هدافتسا وا  لئاضف  رکذ  يارب  یتیعقوم  ره  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مامت  هک :  تسا  يرما  یلو  موصعم و  ماما  نآ  زا  نخـس  يرآ ! 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ءایبنالا  متاخ  هک  روطنامه  دـنداد .  یم  تنیز  وا  دای  رکذ و  اب  ار  دوخ  سلاجم  و  دـندرک ،  یم 
زا دوخ ،  كرابم  رمع  لاس  نیرخآ  رد  و  دندرک ،  یم  هدافتسا  وا  لئاضف  نتفگ  يارب  يا  هنحص  ره  زا  دوخ ،  توبن  لاس  یط 23  رد 

نابایب رد  دندوب ،  هدمآ  یمالـسا ،  تسد  رود  قطانم  زا  هک  ار  جاّجح  تیعمج  هوبنا  هدومن و  ار  هدافتـسا  نیرتهب  جـح  گرزب  مسارم 
 . دندرک نایب  وا  لئاضف  رد  ینالوط  يا  هبطخ  اهنآ  يارب  و  درک ،  عمج  ریدغ 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  لئاضف  رکذ  زا  دـعب  تموکح ،  نیبصاغ  لـباقم  رد  هّیکدـف  ۀـبطخ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح 
هب دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  هرفن ،  شش  ياروش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  صخـش  دنتخادرپ و  ناشیا  زا  عافد  هب  مالـسلا ، 

 . دندرک لالدتسا  دوخ  لئاضف  زا  تلیضف  رکذ 51 
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اب دنداد ،  یم  رارق  اه  تمهت  موجه  دروم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  هیما ،  ینب  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
 . دنتخادرپ یم  راوگرزب  نآ  زا  عافد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوس  نابز  زا  ترضح  نآ  بقانم  لئاضف و  رکذ 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀباحص  دنداد ،  روتـسد  انم ،  يارحـص  رد  هیواعم ،  تموکح  لاس  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و 
هب باطخ  دندومن و  مایق  ینارنخـس  هب  نیعبات ،  زا  رفن  هباحص و 700  زا  رفت  روضح 200  رد  سپـس  دندومن و  عمج  ار  نیعبات  هلآ و 

 : دندومرف اهنآ 

رگا دـینک و  شوگ  بوخ  ار  نآ  مهاوخ  یم  امـش  زا  منک و  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مردـپ  لئاضف  مهاوخ  یم  زورما 
دعب دینکن و  شومارف  ات  دیسیونب  سپس  دییامن و  دییأت  دیا  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  ار  تلیضف  نآ 

لئاضف رکذ  هب  لیـصفت ،  هب  سپـس  ددرگ و  سردنم  هنهک و  تیالو ،  رما  مسرت  یم  نوچ  دـینک ،  نایب  دـیتفر  يراید  رهـش و  ره  رد 
 . دنتخادرپ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

رکذ هب  دنتشاد ،  لد  رد  ار  ترـضح  نآ  ضغب  هک  یناسک  نایم  رد  يوما  دجـسم  رد  ماش ،  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
 . دنتخادرپ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  لئاضف 

ار هللا  نیما  ترایز  و  دندومرف ،  یم  نایب  ار  ترضح  نآ  لئاضف  دوخ ،  نادرگاش  يارب  سرد  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 
 . دنداد میلعت  اهنآ  هب 
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ماما نآ  ِیفخم  ربق  دندش و  فرشم  هفوک  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشّدج  ترایز  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
 . دندومن قیوشت  ناشیا  ترایز  هب  ار  نایعیش  دندومن و  راکشآ  نایعیش  يارب  لاس ،  دصکی  زا  دعب  ار  مولظم 

رکذ نمض  فلاخم  املع  اب  هرظانم  سلاجم  رد  مالسلا  مهیلع  داوجلا  یلع  نب  دمحم  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  ماما 
تیناقح يارب  دـندرک و  یم  لالدتـسا  بصاغ  افلخ و  ِیگتخاس  ِلئاضف  ندوب  لـطاب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ـالوم  لـئاضف 

 . دندروآ یم  تجح  لیلد و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هعماج ترایز  بلاق «  رد  سابعلا  ینب  لکوتم و  تموکح  تخس  رایسب  نارود  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما 
 . دنا هدرک  رکذ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لئاضف  و ...  هیریدغ »  ترایز  و «  « 

نآ ياویـش  نابز  زا  ات  میتسه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ناشدـنمورب ،  راوگرزب و  دـنزرف  راظتنا  مشچ  نونکا  و 
ماما نیا  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  ۀـناهب  هب  لاـسما  تسا  بوخ  و  میونـشب .  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  لـئاضف  راوگرزب 

 . میزادرپب ناشیا  بقانم  لئاضف و  نایب  هب  شیپ  زا  شیب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  يوریپ  هب  راوگرزب ، 

؟  تسیچ هفیظو  نونکا 

هیلع نینمؤملاریما  الوم  لئاضف  نوگانوگ  داعبا  فلتخم و  تاعوضوم  رد  دیدج  بتک  نتـشون  هب  مرتحم ،  ناگدنـسیون  املع و   ( - 1
ۀمالع يوسوم و  نیسح  دماحریم  یضر و  دیس  یضترم و  دیس  دیفم و  خیش  نوچمه  یگرزب  ءاملع  شور  هار و  و  دنزادرپب .  مالسلا 

 . دنهد همادا  ار  ینیما و ...  ۀمالع  یسلجم و  ۀمالع  یلح و 
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مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  نایب  هب  عونتم ،  سلاـجم  فلتخم و  حوطـس  رد  دنمـشناد ،  ءاـبطخ  یبهذـم و  ناگدـنیوگ   ( - 2
هتخورفا يارب  ار  هنیمز  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  نآ  هب  تبـسن  مدرم  تفرعم  حطـس  ءاقترا  اب  ات  دـنزادرپب ،  ناـشیا  نانمـشد  نعاـطم 

 . دنزاس مهارف  ار  ناشیا  تاروتسد  زا  يوریپ  و  ترضح ،  نآ  ِیتسود  تبحم و  ياه  هلعش  ندش 

اب هطبار  رد  باذـج ،  ابیز و  يراعـشا  ندورـس  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  ناگتخوسلد  و  ناـمیا ،  اـب  قوذ و  اـب  ءارعـش   ( - 3
میرح زا  دنهد و  همادا  ار  اه  لبعد  يریمح و  دّیـس  تیمک ،  قدزرف ،  تباث ،  نب  ناّسح  هار  ناشیا ،  ۀمیرک  تلود  بقانم و  لئاضف و 

 . دنیامن عافد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سدقم 

بئاصم رکذ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  حدم  رد  يراعشا  ندناوخ  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئا  نایارـس  هیثرم  ناحادم و   ( - 4
 . دنیامن بیغرت  قیوشت و  راوگرزب  ماما  نآ  ترایز  هب  ار  مدرم  هتخادرپ و  ناشیا  تیمولظم  و 

 : مییوگ یم  مه  اب  همه  نایاپ ،  رد  و 

 : رب نیبرقم  ۀکئالم  عیمج  لاعتم و  دنوادخ  نایاپ  یب  تاولص  مالس و 

هللا فیـس  هللادسا « ، »  هللا « ،  لیلخ  هللا « ، »  ناسل  هللا « ، »  نذا  هللا « ، »  نیع  هللادی « ، »  هللا « ، »  هجو  هللا « ، »  ۀجح  هللا « ، »  ۀـفیلخ  » 
 : رب نیلسرم  ءایبنا و  عیمج  و  هللا ،  لوسر  تاولص  مالس و  و  هللا »  بیبح  « ، »

هللا لوسر  لیلخ  هللا « ، » لوسر  ملع  ثراو  هللا « ، »  لوسر  اخا  هللا « ، »  لوسر  بحاص  هللا « ، »  لوسر  ّیـصو  هللا « ، »  لوسر  ۀفیلخ  » 
فیس « ، » 
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مامت تاولـص  مالـس و  و  هللا »  لوسر  ۀیار  لماح  هللا « ، »  لوسر  بیبح  هللا « ، »  لوسر  ۀّیرذوبا  هللا « ، »  لوسر  رهـص  هللا « ، »  لوسر 
 : رب نایعیش  ناناملسم و 

قیدـصلا نییبنلا « ، »  ملع  ثراو  نیفراعلا « ، »  ۀـلبق  نیملـسملا « ، »  لّوا  نییـصولادّیس « ، »  نیدـلا « ، »  بوسعی  نیقتملا « ، »  ماما  » 
 . مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  انالوم  هرَجَفلا »  لتاق  و «  هَرَرَبلاریما ، »  مظعالا « ،»  قورافلا  ربکالا « ، » 
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شالترپ ةدنسیون  ملق :  هب 

( یناجنسفر  ) يدابآ نمؤم  يرظن  یلع  خیش 

نآرق رد  مایا  تیمها 

هیصوت یخیرات  ياه  تبسانم  نکاما و  شقن  خیرات و  تیمها  هب  ار  اه  ناسنا  راب  دودح 13  میرک  نآرق  اه  تبسانم  هاگیاج  دروم  رد 
ات دیامن  یم  اهنآ  زا  نتفرگ  ماهلا  هتشذگ و  ياهدادیور  رد  تقد  قیقحت و  رکفت ،  هب  رما  هک  یناوارف  لحارم  زا  رظن  فرص  هدومرف ، 

 . دنشاب اشوک  فلتخم  ماوقا و  تشذگرس  لاوحا و  رد 

 : دیامرف یم  هدناوخارف ،  خیرات  ۀعلاطم  هب  ار  رشب ،  دراوم  مامت  رد  میرک  نآرق 

؛  نیمِرْجُْملا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرألا  ِیف  اوُریس  ُْلق  » 

(1) » ؟  تسا هدش  هنوگچ  ناراکهنگ  ماجنارس  هک  دیرگنب  لمأت  اب  سپ  دیدرگب  نیمز  رد  وگب : 

؛  نیبِّذَکُْملا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرألا  ِیف  اوُریسَف  » 

تسا هدوب  هچ  ءایبنا )  ناگدننک (  بیذکت  ماجنارس  هک  دیرگنب  دییامن و  ریس  نیمز  رد  وگب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  ) 
(2) .«

 : دیامرف یم  یخیرات  ياه  تبسانم  تیمها  رد  و 

(3)  . « دنربب ینیعم  مایا  رد  ار  ادخ  مان  و  ٍتامُوْلعَم ؛  ٍماَّیأ  یف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  َو  » 
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 : دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

(1)« .دینک دای  يدودعم  مایا  رد  ار  ادخ  و  ٍتادوُدْعَم ؛  ٍماَّیأ  یف  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  » 

یم تسا ،  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  رد  هک  تاـمولعم  تادودـعم و  ماـیا  جـح و  هب  هجوت  تیمها و  دروـم  رد  میرک  نآرق  نینچمه 
 : دیامرف

مالعا جح  يارب  مدرم  نایم  رد  میهاربا )  يا  قیمَع ( ؛  ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنیتأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  ًالاجِر َو  َكُوتأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذأ  َو  » 
(2)  .« دنیایب وت  رضحم  هب  يرود  هار  ره  زا  رغال ، ياه  بکرم  رب  هراوس  هدایپ و  ات  نک 

ُناذَالا َو َکیَلَع   : » دیسر باطخ  مناسرب ؟  ناگمه  شوگ  هب  هنوگچ  هک  دروآ  دنوادخ  هاگشیپ  هب  رذع  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
(3)  .« مناسر یم  اهنآ  شوگ  هب  نم  نک و  مالعا  وت  ُغالَبلا ؛  یَلَع 

َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیأ  ای  دیامرف « :  یم  دیدهت  اب  مالسا  ناهج  يربهر  نییعت  یخیرات و  ياه  تبـسانم  دروم  رد  و 
هدـش لزان  وت  رب  مالـسلا )  هیلع  نینمؤملاریما  بلاطیبا  نب  یلع  يربهر  تیالو و  ةرابرد  تراـگدرورپ (  يوس  زا  هچنآ  ربماـیپ !  يا   ؛

 « . نک غالبا 

 : دمآ باطخ  دیدرگ و  يریگشیپ  ندروآ  رذع  زا  دروایب ،  يرذع  دهاوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکم  لوسر  هکنیا  زا  لبق  و 
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؛  ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  » 

(1)  .« دراد یم  هگن  مدرم  دنزگ  زا  ار  وت  ادخ  يا ،  هدناسرن  ار  ادخ  مایپ  یهدن  ماجنا  رگا  و 

هار شا  ینامسآ  ۀبطخ  نمض  مخ ،  ریدغ  یندنامدای  هب  هشیمه  یخیرات و  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سدقا  دوجو  اذل 
رب ار  راک  نیا  دـیکأت ،  اب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  همه  تمایق ،  ۀـنماد  اـت  شیاـسر  مـالک  اـب  بیترت  نیا  هب  هدومرف و  نییعت  ار  يراـک 

 . دنا هدومن  فیلکت  ناگمه 

یَلَع ٍِبئاَغ َو  ٍرِضاَح َو  ِّلُک  یَلَع  ًهَّجُح  ِهِغِیْلبَِتب  ُتِْرمُأ  اَم  ُْتغََّلب  ْدَق  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِیبِقَع  ِیف  ًهَثاَرِو  ًهَماَمِإ َو  اَهُعَدأ  یِّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  » 
؛  ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاَْولا  َِبئاَْغلا َو  ُرِضاَْحلا  ِغِّلَُبْیلَف  َْدلُوی  َْمل  ْوأ  َِدلُو  ْدَهْشَی  َْمل  ْوأ  َدِهَش  ْنَّمِم  ٍدَحَأ  ِّلُک 

مدوب شغالبا  هب  رومأم  هک  ار  يزیچ  نآ  ًاعطق  متـشاذگ و  اج  هب  منادنزرف  رد  تمایق  زور  ات  ار  تثارو  تماما و  نم  انامه  مدرم !  يا 
سپ هن ،  ای  تسا  هدـش  دـلوتم  تسین ،  ای  تسا  دـهاش  هک  یـسک  ره  رب  یبئاغ و  رـضاح و  ره  رب  دـشاب  يدنـس  تجح و  اـت  مدـناسر 

(2)  « . دنناسرب تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  و  نابئاغ ،  هب  نارضاح 

تفرگ و تربع  خـیرات  تالوحت  زا  دـیاب  مالـسلا  مهیلع  يدـه  ۀـمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ةریـس  ّتنـس و  هب  تیانع  اـب 
 . دوزفا شیوخ  ییاناوت  ییاناد و  رب  قابطنا ،  داهتجا و  نیا  زا  دومن و  قیبطت  زور  ثداوح  اب  ار  اه  تربع  اه و  تبسانم 
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دهاوخ کیدزن  تفرعم  تمکح  هب  دراد ،  زغم  رد  رکف  غورف  و  مشچ ،  رد  ییانیب  غارچ  یگدـنز ،  ياه  یگدـیچیپ  رد  هک  سک  نآ 
 . درک دهاوخن  شومارف  ار  یخیرات  ياه  تبسانم  مه ،  يزودنا  تمکح  هب  قشع  اب  دوب و 

يراتفرگ اهدرد و  ناوت  یم  دوش و  یم  تاسدقم  دیاقع و  اب  دارفا  ییانشآ  ببس  یخیرات  یمالسا و  ياه  تبـسانم  رد  رکفت  قّمعت و 
ملع رـصاعم  ناهج  رد  درک .  نامرد  عفر و  ناگتـشذگ ،  براجت  هب  هجوت  اب  نآ و  يور  زا  دـیآ  یم  شیپ  یگدـنز  رد  هک  ار  ییاـه 

هب ماوع  صاوخ و  زا  رظن  فرـص  هعماج  راشقا  ۀمه  و  تسا ،  اهداژن  اه و  تلم  همه  نایمرد  لوادتم  نونف  اه و  شور  ۀلمج  زا  خیرات 
 . دندنم هقالع  نآ  نتشاد 

داجیا لماوع  للع و  ةدننک  نایب  هک  تسا  اه  تبـسانم  ۀفـسلف  هب  هجوت  یمالـسا ،  یخیرات  ياه  ّتیلاعف  تاعلاطم و  رد  مهم  ۀتکن  اما 
سرد هتـشذگ  ثداوح  زا  هنوگچ  هکنیا  تسا و  یناسنا  عامتجا  زا  نداد  ربخ  خـیرات ،  تقیقح  دـشاب .  یم  مهم  ياهدادـیور  ةدـننک 

 . دشاب ام  يور  ارف  یغارچ  میریگب و  تربع 

ناسنا یگدنز  رب  هک  یهلا  ریذپان  رییغت  ياه  ّتنس  هب  تیانع  و  میرک ،  نآرق  ینعی  ینامـسآ  باتک  نیرخآ  نیرت و  لماک  هب  هجوت  اب 
یمالسا گنهرف  نآرق و  هاگدید  زا  اریز  تسا ؛  هتخادرپ  ناسنا  ناهج و  ةدنیآ  ِییوگشیپ  فیصوت و  هب  نآرق  تسا ،  مکاح  ناهج  و 

ياـه میمـصت  میناوـت  یم  خـیرات ،  يازجا  رد  ّربدـت  اـب  دـیامرف .  یم  هدارا  لاـعتم  يادـخ  هک  دـنک  یم  تـکرح  ییوـس  هـب  خـیرات  ، 
 . میشاب هتشاد  هدنیآ  زورما و  یگدنز  يارب  یبسانم  ِيزیر  همانرب  هنادنمدرخ و 
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هک میبای  یم  رد  ار  هتکن  نیا  مییامن ،  هجوت  تسا  دنم  هرهب  نآ  تارمث  زا  تیناسنا  زونه  هک  مالسا ،  ِیناسنا  ندمت  گنهرف و  هب  رگا 
 . تسا یناسنا  گنهرف  ۀمانراک  نآ ،  ناشخرد  ياه  نرق  رد  مالسا  ۀمانراک 

هب یناسنا  گنهرف  خـیرات  زا  هک  تسا  يزیچ  هدوب ،  ورـشیپ  گنهرف  کـی  دـجوم  يداـمتم ،  ياـه  نرق  یط  رد  مالـسا  هک  هتکن  نیا 
هجوت نیا  اب  دشاب .  هتـشادن  اعدا  ییوگ و  هفازگ  هب  يزاین  هک  دراد ،  نیتسار  تاراختفا  یفاک  ةزادنا  هب  مالـسا  و  دیآ ،  یمرب  یتسرد 
هشیمه هسامح  هب  رگا  دیآ ،  یم  تسد  هب  اه  تلم  خیرات  هظفاح  مالسا و  یخیرات  ياه  تبـسانم  هب  یعامتجا  ینید و  ناربهر  ّربدت  و 

تفای میهاوخرد  مییامن ،  هراظن  خیرات  یط  رد  یعیـش  هژیو  هب  یمالـسا و  ياه  مایق  رد  ار  نآ  ریثأت  میرگنب و  البرک  نینوخ  دیواج و 
هب یتسرد ،  هب  رگا  تسا .  هدربن  دای  زا  ار  وا  مایق  ریثأت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  تمظع  یخیراـت  ۀـظفاح  هاـگ  چـیه  هک 
رد هعیـش  ناـگرزب  ِتماـعز  ینید و  ِتیعجرم  يربـهر و  هک  میرب  یم  یپ  مینک ،  هجوت  مخ  ریدـغ  رد  نید  لاـمکا  ياـمظُع  ۀـسامح 
یم قادرج »  جرج  یحیسم «  قوذ  شوخ  اناوت و  ةدنسیون  هچنانچ  تسا ،  هتفرگ  تأشن  نآ  زا  ناناملـسم ،  ریغ  یتح  مالـسا و  خیرات 

 : دیوگ

 .« دشاب قح  شداهج  قح و  شرادرک  قح ،  شراتفگ  هک ،  دوب  یلع  کی  ینامز  ره  رد  شاک  يا  » 

 : تسا هدومرف  ماع  روط  هب  شناگدنب  ریاس  هب  و  صاخ ،  روط  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  لاعتم  يادخ  نیا  رب  هوالع 
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(1)  .« يروایب دوخ  موق  دای  هب  ار  هللا  مایا  هک  یفظوم  وت  ِهَّللا ؛  ِماَّیِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  » 

 » مان هب  یـصاخ  ۀطقن  رگا  تسا و  دنوادخ  هب  ّقلعتم  اه  ناکم  همه  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  یهلا  ِمایا  اهزور ،  ۀمه  تسا  ملـسم  هچنآ 
هک تسا  یصوصخم  ياهزور  هب  هراشا  ًاملـسم  هللا »  ماّیا  ناونع «  نینچمه  تسا ،  نآ  یگژیو  رب  لیلد  تسا ،  هدش  هدیمان  هللا »  تیب 

دـننک و یم  نییعت  اـه  تیعقوم  روخارف  هب  ار  ییاـهزور  یتـّلم ،  ره  تاـیبدا  رد  دراد .  يا  هداـعلا  قوف  شـشخرد  تمظع و  زاـیتما و 
 . دریگ یم  رارق  تیرثکا  مارتحا  دروم  اهزور  نآ  دننک و  یم  صخشم  اهزور  نآ  يارب  یصاخ  ناونع 

یتمظع ياراد  هک  تسا  ییاهزور  مامت  هللا »  ماّیا  تخاس « .  دودـحم  ناوت  یمن  ار  هللا »  ماّیا  ياسر «  اـیوگ و  ریبعت  هک  تسا  یهیدـب 
 . تسا رشب  یگدنز  خیرات  رد 

لیلد هب  هک  یمایا  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  تداهـش  تدالو و  مایا  دننام :  یمالـسا  ياه  تبـسانم  مامت  نیاربانب 
مالسا ناناملسم و  مومع  ِندرگ  رب  یگرزب  قح  هک  مالـسا ،  ناگرزب  ریاس  نینچمه  دشاب و  یم  ناراوگرزب  نآ  هب  بوسنم  یـصاخ ، 

هک یمایا  مالـسلا و ...  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  اهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نوچ  یماقم ،  الاو  ياهتیـصخش  دـننامه  دـنراد 
 ، مالسا یخیرات  ياه  تبـسانم  يایحا  دیدرگ  نایب  هک  هچنآ  هب  تیانع  اب  ددرگ .  یم  بوسحم  هللا »  مایا  دشاب «  یم  اهنآ  هب  بوسنم 

مالـس ارهز  همطاف  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  رد  هکنیا  امک  تسا ،  یناسنا  عماوج  ناج  یب  دبلاک  رد  حور  ندیمد  نوچ 
 . دیدرگ رداص  ءایحا و  یمالسا  ریغ  یمالسا و  ياهروشک  مامت  رد  هکلب  ناریا ،  ِیعیش  روشک  رد  اهنت  هن  هّیمطاف  اهیلع ،  هللا 
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میا هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیدحوملا ،  یلوم  ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  رد  هک  نونکا  اذل 
 ، ترضح نآ  ِیناهج  یهلا و  تیصخش  مارم و  مان ،  تشادگرزب  هب  تبسن  هک  تسا ،  یناسنا  یمالسا و  عماوج  ۀمه  ام و  درف  درف  رب 

شـشوک و شالت و  چیه  زا  هدومن و  يرادرب  هرهب  يا  هناسر  هلیـسو و  ره  زا  و  میـشوکب ،  هار  نیا  رد  هدمآ و  نادـیم  هب  ناوت  مامت  اب 
 . مییامنن غیرد  یتدارا ،  ضرع  تمدخ و 

*****
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مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هب  ۀتسبلد  شوکرپ و  ةدنسیون  ملق :  هب 

ییاباباقآ يدهم  خیش  ياقآ 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیروجهم  تیمولظم و 

 : دنا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1) يِدَْعب ».  ُروُجْهَْملا  َْتنأ  ُِّیلَع ،  اَی  يِدَْعب ؛  ُمُولْظَْملا  َْتنأ  ُِّیلَع ،  اَی  » 

روجهم لوهجم و  ناشتلزنم ،  ماقم و  ردق و  زونه  درذگ ،  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  لاس  دـصراهچ  رازهکی و 
 . دنا هدش  هتخانش  مالسا  خیرات  رد  مولظم  نیلوا  ناونع  هب  هدنام و 

یعامتجا ياه  هصرع  مامت  رد  ناشیا  دوجو  زا  نانآ  ندش  مورحم  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  زا  مدرم  ندشادج  روجهم ،  زا  روظنم 
 . دشاب یم  يرنه و ...  یگنهرف و  یسایس ،  ، 

 . تسا شیوخ  عضوم  ریغ  رد  يزیچ  نتشاذگ  ای  قح و  ندرک  صقان  ینعی  مولظم  زا  روظنم  و 

(2)  . تسا هدش  متس  وا  هب  هدیدرگن و  ادا  وا  قح  هک  یسک  ینعی  مولظم  دنسیون :  یم  روظنم  نبا  یناهفصا و  بغار 

يدنلب ياه  ماگ  گرزب ،  نیققحم  املع و  رگید  دیفم و  خیـش  یّلح و  ۀماّلع  يوسوم ،  نیـسحدماحریم  ینیما ،  ۀماّلع  دننام  یناگرزب 
تمظع و نداد  ناشن  رد  ار 
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قح زونه  اما  دنا ،  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ار  يدنمـشزرا  رایـسب  ياه  باتک  هتـشادرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تیمولظم 
 : میناوخ یم  ناشترایز  رد  هک  روطنامه  دنخیرات .  مولظم  هدیدرگن و  ادا  ملاع  مولظم  لوا 

 « . ًامُولْظَم ُْتلِز  اَم  تسا « :  هدمآ  تیاور  رد  ای  مُولظَم ، »  لّوَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  » 

 : زا دنترابع  هتشاد ،  یساسا  شقن  ترضح  نآ  تیروجهم  رد  هک  یلماوع 

 . دنا هدوبن  ترضح  نآ  تماما  هار  رد  يراکادف  هب  رضاح  هک  نامیا ،  مک  نادان و  دارفا  ندرکن  یهارمه   ( - 1

 ، ترـضح نآ  تیروجهم  رد  ناشعقوم ،  هب  ِيریگ  عضوم  مدـع  توکـس و  اب  و  دـندوب ،  یعامتجا  هاـگیاج  ياراد  هک  يدارفا   ( - 2
 . دنداد یم  ار  راوگرزب  نآ  تاروتسد  اب  تفلاخم  ةزاجا  دوخ  هب  و  دندوبن ،  دّبعتم  ترضح ،  شیامرف  هب  دنا و  هتشاد  شقن 

هزرابم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  اب  هراومه  هک  هیما ،  ینب  ریظن  قافن ،  نایرج   ( - 3

 . دندرک یم 

 : میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد  هکنانچ  ناناملسم ،  زا  یخرب  ِيزوت  هنیک   ( - 4

َنِیثِکاَّنلا َو َلَـتَق  یَّتَـح  ِِهتَذـَباَنُم  یَلَع  ْتَّبَکأ  ِِهتَواَدَـع َو  یَلَع  ْتَّبَـضأَف  َّنُهَْریَغ  ًهَِّیْنیَنُح َو  ًهَّیِرَبـْیَخ َو  ًهَّیِرْدـَب َو  ًاداَـقْحأ  ْمَُهبُوُلق  َعَدْوأَـف  » ... 
نآ رثا  رد  تخاس و  اهنآ  ریغ  ربیخ و  نینح و  ردـب و  گنج  ۀـعقاو  زا  هنیک  دـقح و  زا  رپ  ار  ناشیاه  لد  و  َنِیقِراَْملا ... ؛  َنیِطِـساَْقلا َو 

اب گنج  هزرابم و  هب  دندرک و  مایق  وا  ینمشد  رب  یناهنپ ،  ۀنیک 
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لاـتق هب  نید ؛  زا  دـترم  جراوخ  ناراـک و  متـس  ناـملاظ و  اـب  تما و  نانکـش  دـهع  اـب  مه  وا  ریزگاـن  هک  نآ  اـت  دـندروآ ،  موجه  وا 
(1)  . « تساخرب

ندیسر عنام  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  باحـصا ،  زا  یخرب  یبلط  تسایر  یبلطایند و  يا ،  هلیبق  تابـصعت  تداسح و   ( - 5
نینمؤملاریما شخب  تایح  ياه  همانرب  زا  اهنآ  ندـشرود  ثعاب  و  تیروجهم ،  ثعاـب  لـماوع  نیا  دنتـسناد .  یم  اـیند  عاـتم  هب  دوخ 

 . دیدرگ مالسلا  هیلع  یلع 

 ، یملع یقالخا ، فلتخم  داعبا  رد  ترـضح ،  نآ  تلزنم  ماقم و  ردق و  زونه  درذـگ و  یم  ملاع  مولظم  لوا  تداهـش  زا  لاس   1400
تقیقح راکنا  تیمولظم و  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  راکنا  دروم  اسب  هچ  و  هدنام ،  لوهجم  قیاقح و ...  رارسا و  فشک  مالک ،  زاجعا 

مه تشاد .  دـهاوخ  همادا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللاۀـیقب  ترـضح  تیرـشب  ملاـع  یقیقح  یجنم  روهظ  ناـمز  اـت  ، 
 ، نکمم دـح  رد  میهاکب و  تیروجهم  همه  نآ  زا  هک  میریگ ،  راک  هب  ار  دوخ  ِیلمع  يرکف و  مادـقا  شالت و  نیرتـالاب  دـیاب  نونکا 

 . میناسرب نایناهج  هب  ار  ترضح  نآ  ِتیمولظم  تمظع و  تیصخش و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  زا  عافد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ءادتقا 

نیبحم نایعیش و  مالسلا و  هیلع  یلع  ننیمؤملاریما  ترضح  هیلع  رب  ار  ییاه  همانشخب  هیواعم  هک  دندید  یتقو  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 
نآ هیلع  رب  بیذاکا  رشن  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ینمشد  نآ  دافم  هک  هدومن ،  شخپ  یمالسا  کلامم  مامت  رد  ترـضح ،  نآ 

تسا و ترضح  نآ  ناتسود  نارای و  ِبوکرس  و  ترضح ، 
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یحطـس رد  دـندومن و  بیذاکا  رـشن  ثیدـح و  لعج  هب  عورـش  هیواعم  یتاغیلبت  ياه  هاگتـسد  يوما و  روج  تموکح  ناـگدرپسرس 
ار يا  همانرب  دندومن ،  مومسم  کیرات و  ترضح ،  نآ  نایعیش  نارای و  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هیلع  رب  ار  هعماج  ياضف  عیـسو ، 

 : دندروآ رد  ارجا  هب 

سابع و نب  هللادبع  دنداد و  ماجنا  یجح  رفس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیواعم ،  تکاله  زا  لبق  لاس  ود  دسیون :  یم  سیق  نب  میلس 
نانآ ۀمه  هب  دندروآ و  لمع  هب  توعد  راصنا ،  هورگ  مشاه و  ینب  نانز  نادرم و  زا  هکم  رد  دنتخاس و  رفـسمه  ار  رفعج  نب  هللادـبع 

لوسر دمتعم  حلاص و  باحصا  زا  هک  دنداد  تیرومام 

 . دنیامن توعد  دوش ،  لیکشت  انم  رد  تسا  رارق  هک  يا  هسلج  رد  تکرش  يارب  نیعبات ،  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

 . دندمآ درِگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هللادبع  یبا  ترضح  ۀمیخ  ریز  انم  رد  دوب  رفن  رازه  زا  شیب  ناشدادعت  هک  ناگدش ،  توعد 

دیراپسب و رطاخ  هب  ارم  تارکذت  دیسیونب و  ارم  نانخس  دیونشب ،  ارم  راتفگ  دندومرف :  ینارنخـس  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
غالبا دوخ  تخانش  دروم  دارفا  ماوقا و  هب  دیا ،  هتفرگ  ارف  هک  ار  هچنآ  دیدرک  تعجارم  دوخ  راید  هب  هک  هاگ  نآ 

ددرگ بولغم  قح  و  دورب ،  نیب  زا  ام  تیالو  رما  هک  مراد  نآ  سرت  اریز  دینک ، 
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دنچ ره  دـیامن  یم  مامت  ار  نتـشیوخ  رون  دـنوادخ  تسا و  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هک  دـنچره  نوُِرفاْکلا ؛  َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  » 
(1)  . « دنهاوخن نارفاک 

ار امش  دندومرف :  یم  دنداد و  یم  مسق  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هبطخ ،  داریا  زا  سپ  یقیاقد  ات  دیوگ :  یم  سیق  نب  میلس 
 . دیناسرب دوخ  دامتعا  دروم  دارفا  مدرم و  هب  ارم  راتفگ  تعجارم ،  زا  سپ  ادخ  هب 

لزان نآرق  رد  هک  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لـئاضف  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـیوگ : یم  هداد و  همادا  سپس 
 . دندومن نایب  ار  دندوب  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  ای  هدیدرگ ، 

نانآ نیعبات و  میا و  هدینش  ار  نیا  دنگوس !  ادخ  هب  يرآ ،  دنتفگ :  یم  دندوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ۀباحـص  زا  هک  نانآ 
میا هدینـش  قوثو  دروم  ِیباحـص  نالف  زا  ار  تلیـضف  نیا  مه  ام  دنتفگ :  یم  دندوب ،  هدیدن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 

(2).

هتسیاشان بلاطم  یـسک  رگا  و  داد ،  رارق  دوخ  يوگلا  ار  ترـضح  نآ  ۀمانرب  راتفر و  دومن و  ءادتقا  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادیّس  هب  دیاب 
هب تبسن  ار  دوخ  نیَد  تساوخ و  اپ  هب  راوگرزب  نآ  زا  عافد  هب  دومن ،  دراو  يا  ههبش  ای  داد ،  تبسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  يا 

 . دومن ادا  راوگرزب  نآ  عینم  ماقم 

نادنزرف هب  ناردپ  نابئاغ ،  هب  نارضاح  دندومرف :  ربمایپ  هک  دشاب  یم  ریدغ  ۀباطخ  دننام  انم ،  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ۀبطخ  نیا 
تمایق زور  ات  دوخ 

98 ص :

.7 فص /  - - 1
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هب تعجارم  زا  دعب  دندومرف :  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هک  روطنامه  دوش  یناوخزاب  تمایق ،  مایق  ات  دیاب  هبطخ  نیا  بلاطم  دنناسرب . 
 . دیناسرب نارگید  هب  ناتراید  رهش و 

تیصخش بقانم ، لئاضف ،  مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  رد  هک  میراد  هفیظو 
تاملک اه ،  هبطخ  اه ،  همان  هیریدغ ،  ترایز  هغالبلا ،  جهن  انم ،  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ۀبطخ  ریدغ ،  ۀبطخ  ترـضح ،  يالاو 

دزن ار  یخلم  نار  هک  دـشاب  میـشاب .  اشوک  اهنآ  رـشن  رد  و  میناسرب ،  نایناهج  شوگ  هب  ار  ترـضح  نآ  زا  هدـش  دراو  هیعدا  راـصق ،
 . میهاکب شترضح  تیمولظم  تیروجهم و  تبرغ و  زا  يرادقم  هدرب و  نامیلس 

ار ام  رما  دندومرف :  یم  ناشناوریپ  نایعیش و  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رضاح  رصع  رد  نایعیش ،  نیّبحم و  ۀفیظو 
شزرمآ بلط  نانآ  يارب  هکئالم  دوب و  دهاوخ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  دنک ،  نینچ  یسک  رگا  هک  دینک  ءایحا 

(1)  . دومن دنهاوخ 

دروم دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دهد ،  یم  ماجنا  اتسار  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  يریخ  لمع  ره  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رما  ءایحا  و 
 : مینک یم  هراشا 

؛  مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  سدقم  فادها  تهج  رد  هباطخ  ظعو و   ( - 1

؛  ترضح نآ  بئاصم  بقانم و  لئاضف ،  دروم  رد  راثآ  رشن  فیلات و   ( - 2
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ترضح نآ  رب  هطلس ،  نارس  روج و  ماکُح  فرط  زا  هک  ییاه  متس  اه و  تیمولظم  لئاضف ،  حیادم ،  ۀنیمز  رد  رعـش  ندورـس   ( – 3
 . تسا هدش  دراو 

ياه شیامه  يرازگرب  دنمفده و  اوتحمرپ و  تاسلج  لیکشت   ( - 4

و ریدغ و ، ...  دیع  و  ترضح ،  نآ  دالیم  زور  دننامه  راوگرزب ،  نآ  هب  بستنم  ياهزور  رد  ترضح ،  نآ  كرابم  مان  هب  هتـسیاش ، 
 . ترضح نآ  تداهش  زور  رد  يرادازع ،  تاج  هتسد  ندمآ  نوریب  يراوگوس و  تاسلج  لیکشت  نینچمه 

 . مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  نانمشد  ياه  هناسر  يزاجم و  ياضف  قیرط  زا  هدراو  تاهبش  تالاوئس و  هب  ییوگ  خساپ   ( - 5

تالجم و یتنرتنیا و  ياه  تیاس  يا و  هراوهاـم  ياـه  هکبـش  ویدار ،  نویزیولت ،  دـننامه  زور ،  لـئاسو  عاونا  زا  يرادرب  هرهب   ( – 6
 . راذگریثأت رازبا  هنوگره  اه و  همانزور 

 . اهنآ بسانتم  لئاسو  اب  ناناوجون  ناکدوک و  يور  رب  يراذگریثأت  يارب  يزیر  همانرب   ( – 7

 ... . و  ( - 8

يرای ار  ام  ات  هدرک ،  باختنا  ام  يارب  مه  ینایعیـش  هدیزگرب ،  ار  ام  دنوادخ  دنا :  هدومرف  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
هنوگ نیا  دننک .  یم  ادف  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  لام و  نانیا  دنشاب .  كانهودنا  ام  ِهودنا  رد  داش و  ام  ِيداش  رد  دننک و 

100 ص :
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(1) .دومن دنهاوخ  تشگزاب  ام  يوس  هب  دنتسه و  ام  زا  دارفا 

(2)  . دننک یم  شزرمآ  بلط  ناشنیبحم  نایعیش و  يارب  دنوادخ  زا  هراومه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رما نیا  رد  و  هداد ،  مه  تسد  رد  تسد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  رد  نونکا ،  مه 
یم راوگرزب  نآ  ياه  تبیـصم  اه و  تمظع  تشادگرزب  ترـضح و  نآ  رما  ءایحا  رد  میراد  ناوت  هک  ییاجنآ  ات  هدوب و  میهـس  ریخ 

لامک نارادتـسود  تقیقح و  قح و  زا  ناعفادم  ةرمز  رد  ار  دوخ  مییامن و  یمن  غیرد  دوخ  تّمه  وربآ و  لام و  ناج و  زا  میـشوک و 
 . میهد یم  رارق  تلیضف  و 

101 ص :

 . ص 169 قودص ج 2 ،  خیش  موحرم  لاصخلا ،  - - 1
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
www.Ghaemiyeh.comمالسلا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 112 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14745/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14745/AKS BARNAMEH/#content_note_101_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ۀتخابلد  ةدنسیون  ملق :  هب 

مارم یمطاف  نیسح  دمحم  خیش  ياقآ 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  نرق  نیمهدراهچ 

ربمایپ ءایبنا ،  لضفا  يارب  داد و  رارق  ییایـصوا  ناراوگرزب ،  نآ  يارب  ثوعبم و  ار  ربماـیپ  رازه  124 شقلخ ،  تیاده  يارب  دـنوادخ 
و نابز ،  رد  شرکذ  و  لد ،  رد  شدای  هک  ییاقآ  داد ،  رارق  نیـشناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ 

 . تسا تدابع  ملق ،  تسد و  اب  شلئاضف  نتشون 

 : دتسا هدومرف  وا  نأش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درذگ  یم  يدرمگرزب  تداهش  زا  لاس  دصراهچ  رازهکی و 

هیلع بلاـط  یبا  نبا  یلع  تبحم  یتسود و  رد  مدرم  ماـمت  رگا  راَّنلا ؛  ُهَّللا  َقَلَخ  اـَمل  ٍِبلاَـط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِّبُح  یَلَع  ُساَّنلا  َعَمَتْجا  َِول  » 
(1)  .« درک یمن  قلخ  ار  شتآ  دنوادخ  دندش ،  یم  عمج  مالسلا 

 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یمیظع  ۀیامرس  نامه  تبحم ،  نیا 

ةرابرد یتسود  رگم  مهاوخ ،  یمن  امـش  زا  یـشاداپ  تلاسر ]  ] نآ يازا  هب  وگب :  یبْرُْقلا ؛  ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسأ  ْلـُق ال  » 
(2)  . « نم نادنواشیوخ 

تمظع نیا  رکنم  ترضح ،  نآ  نانمشد  هنوگچ  دنتـسه ؛  ناشنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  همطاف  ّیلع و  یبرقلا ،  يوذ  ربمایپ و  ناشیوخ 
هک نآ  لاح  و  دنوش ،  یم 

102 ص :
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نینـسح همطاف و  یلع و  ترـضح  ناش  رد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هدرک  رارقا  ناشیاه  باتک  رد  یطویـس و ...  دـننام  نّنـست  لـها  ناـگرزب 
 . دشاب یم  مالسلا  مهیلع 

قلخ مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچمه  ییاقآ  رگید  ایند  رد  ایادـخ !  مییوگ :  یم  ترـضح  نآ  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  رد 
ار شیوخ  بلق  کـلام !  يا  دـنا :  هدومرف  یم  هدومن و  یم  تلادـع  هب  رما  ار  شیوخ  نارادـنامرف  هدوب و  تلادـع  رهظم  هک  هدـشن ، 
 ، درامش تمینغ  ار  اهنآ  ندروخ  هک  شابم  يا  هدنّرد  نوچمه  نانآ  دروم  رد  و  هد ،  رارق  تیعر  هب  فطل  تبحم و  تمحر و  نوناک 
ار نانآ  قوقح  دیاب  لاح  ره  رد  و  دـناوت (  هیبش  شنیرفآ  رد  هک  ییاه  ناسنا  ای  و  دنتـسه ،  وت  ِینید  ردارب  ای  دـنهورگ ؛ ود  اهنآ  اریز 

(1)  .( ینک تیاعر 

ۀتفیش هک  ارچ  دنتشاذگ ،  اهنت  ار  ناشیا  دنتفرگ و  هلصاف  ترـضح  نآ  زا  باحـصا ،  زا  يرایـسب  هک  دوب  یهاوخ  تلادع  نیمه  هلب ! 
تلادـع درک .  یم  رود  ناشیاه  سوه  اـهوزرآ و  هب  ندیـسر  زا  ار  اـهنآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تلادـع  و  دـندوب ،  ماـقم  هاـج و 

 : دندومرف هک  اجنآ  مینیب  یم  فینُح  نب  نامثع  هب  ترضح  ۀمان  رد  ار  یهاوخ 

ناباتش ماعط  نآ  يوس  هب  و  تسا ،  هدناوخ  یسورع  ماعط  هب  ار  وت  هرـصب  لها  ناناوج  زا  یکی  هک  هدیـسر  نم  هب  فینُح !  رـسپ  يا  » 
هب وت  متـشادن  ناـمگ  و  دـش ،  هدروآ  تیوس  هب  گرزب  ياـه  هساـک  هتـساوخ و  تیارب  اراوگ  گـنراگنر  ياـه  شروخ  و  يا ،  هتفر 

ار ناشرگناوت  دننارب و  ار  ناشدنمزاین  هک  يورب  یهورگ  ِینامهم 

103 ص :

 . همان 53 هغالبلا ، جهن  - - 1
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یناد یمن  تسین و  راکـشآ  وـت  رب  هک  ار  يزیچ  و  نک ،  يرادرب  هرهب  دوـب  لـالح  رگا  رگنب و  يروـخ  یم  هـچنآ  هـب  سپ  دـنناوخب ، 
(1)  . روخم مارح ،  ای  تسا  لالح 

و دهد ،  یم  ناشن  تیساسح  شنارادنامرف ،  ياه  ماعط  اه و  هرفـس  اه و  ینامهم  هب  تبـسن  یتح  هک  میا ،  هداد  تسد  زا  ار  ییاوشیپ 
دناد یم  هک  ارچ  دیامن ،  یم  عنم  دـننک ،  یمن  هجوت  مارح  لالح و  هب  هک  ینادـنمتورث  نیگنر  ياه  هرفـس  رـس  رب  نتـسشن  زا  ار  اهنآ 

 . دوش یم  فیعض  مدرم  هب  تبسن  ناه ،  دنامرف  تلفغ  یهجوت و  یب  ببس  رما ،  نیا 

ار ترضح  نآ  تاجانم  يادص  هفوک ،  دجسم  نارازگزامن  ملاع و  لها  و  درذگ ،  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  زا  نرق   14
ربـق و زا  سرت  ترخآ و  َملاـع  هجوتم  ار  يا  هدـننیب  هدنونـش و  ره  دوب و  هیرگ  هجـض و  اـب  هارمه  هک  یتاـجانم  ناـمه  دنونـش ؛  یمن 

 . دوب یعقاو  نامیا  هجوت و  اب  هارمه  هک  يزامن  نامه  درک ،  یم  تمایق 

 : دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درذگ  یم  یمولظم  ماما  تداهش  زا  لاس  دصراهچ  رازهکی و  ادنوادخ ! 

تـسوا و  مدرک ،  اطع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  ار  مولع  نآ  ۀـمه  نم  هدرک و  عمج  نم  دوجو  رد  دـنوادخ  ار  مولع  ۀـمه  » 
(2)  « ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحأ  ْیَش ٍء  َّلُک  و   : » َ هدومرف هدرک و  دای  وا  زا  سی  ةروس  رد  دنوادخ  هک  ینیبُم  ماما 
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هک تسا  هدش  هچ  دنتفر ؟  يدرخ  یب  لهج و  غارـس  دندرک و  اهر  ار  تمکح  ملع و  ندعم  مدرم ،  هک  تسا  هدـش  هچ  سپ  ایادـخ ! 
 . دنتفر تفالخ  نیبصاغ  غارس  و  دندرک ،  نیشن  هناخ  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  یلضف  بحاص 

 : تسا هدومرف  هک  تسا  یهلا  مالک  لومشم  هک  ییاقآ 

دوجو زا  ار  يدیلپ  سجر و  تسا  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  اریهْطَت ؛  ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  » 
 .« دهد رارق  هانگ  زا  موصعم  كاپ و  ار  امش  دربب و  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  امش 

لها روهشم  ثدحم  رّسفم و  یقـشمد ،  ریثک  نبا  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  راوگرزب  نآ  قلطم  یکاپ  تمـصع و  رکنم  يا  هدع  هنوگچ 
رد ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  یلع و  دندناشن و  وناز  يور  ار  مالـسلا  هیلع  نینـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـسیون :  یم  ّتنس 

(1)  .« دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  ایادخ !  دندومرف :  هدومن و  توالت  ار  ریهطت  ۀیآ  دندیشک و  اهنآ  رب  ار  ءاسک  دنتفرگ و  شوغآ 

مالس ارهز  ترضح  لزنم  رانک  زا  حبـص  زامن  ماگنه  هام  تدم 6  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ :  یم  کلام  نب  سنا  و 
(2)  .« دندرک یم  توالت  ار  ریهطت  ۀیآ  سپس  و  تیبلا ،  لها  مکیلع  مالسلا  دندومرف :  یم  دنتشذگ و  یم  اهیلع  هللا 
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 : تداهش نرق  نیمهدراهچ  تشادگرزب 

 ، وت لثَم  دنا « :  هدومرف  راوگرزب  نآ  فصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یمولظم  تداهـش  تمظع  هب  هژیو  هجوت  ینعی 
یسک رگا  و  تسه ،  وا  يارب  ادخ  ناگدنب  لامعا  باوث  موس  کی  درادب ،  تسود  بلق  اب  ار  وت  هک  یـسک  تسا .  دیحوت  ةروس  لثَم 

نابز و بلق و  اب  ار  وت  یـسک  رگا  و  دـشاب ،  یم  وا  يارب  ادـخ  ناگدـنب  لامعا  باوث  موس  ود  درادـب ،  تسود  ناـبز  بلق و  اـب  ار  وت 
(1)  .« دنسیون یم  شلمع  ۀمان  رد  ار  ادخ  ناگدنب  لامعا  ۀمه  باوث  درادب ،  تسود  تسد 

اوُعیطأ َهَّللا َو  اوُعیطأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیأ  اـی  تسا « :  هدوـمرف  و  هدوـمن ،  وا  تعاـطا  هب  رما  ار  شناگدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یموـلظم 
ِنانکـشدهع و  دندراذگ .  اهنت  ار  وا  دـندش و  وا  هاگیاج  رکنم  ّتنـس ،  نآرق و  زا  يوریپ  نایعدـم  یلو  ْمُْکنِم »  ِْرمْألا  ِیلوأ  َلوُسَّرلا َو 

وا رب  ار  اهملظ  نیرتگرزب  و  هدومن ،  طقس  ار  شنسحم  و  هدناسر ،  تداهش  هب  ار  شرسمه  هناگی  هدنازوس و  ار  شلزنم  برد  ریدغ ، 
 . دنتشاد اور  شنادناخ  و 

دنزرف روـضح  اـب  و  هد ،  رارق  ناـمیالوم  تبرغ  نرق  نیرخآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  تداهـش  نرق  نیمهدراـهچ  ایادـخ ! 
نرق ار ،  دیدج  نرق  و  هد ،  نایاپ  هعیـش  ياه  تیمولظم  ۀمه  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  شدـنمورب ، 

 . هد رارق  اهنآ  ناوریپ  توغاط و  تبج و  ِيدوبان  نرق  و  نامیالوم ،  تیناّقح  ندش  رهاظ 

106 ص :

 . ص 521 ج4 ،  ناهربل ،  اریسفت  - - 1

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14745/AKS BARNAMEH/#content_note_106_1
http://www.ghaemiyeh.com


اهیلع هللا  مالس  ارهز  ۀمطاف  ۀتخابلد  لضاف و  ةدنسیون  ملق :  هب 

ییالج نسحم  خیش 

هّیمطاف تضهن  دادتما  رد  يولع  تضهن 

یـشبنج میظع و  یتمه  يارب  يا  هناهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادـگرزب 
( . هّیمطاف تضهن  دادتما  رد  يولع  تضهن   ) تسا هّیمطاف  تضهن  دادتما  رد  یناهج 

لیلجت و نیـسحت و  هداتفا و  قافتا  راصعا  لوط  رد  هک  يزومآ  تربع  نیریـش و  خلت و  عیاقو  زا  نتخومآ  سرد  خیرات و  هب  نتخادرپ 
دـنیآ و شوخ  تاقافتا  اه و  یبوخ  اه و  ینیریـش  تریغ و ...  تعاجـش و  شناد و  لمع و  ملع و  اب  هک  ییاه  تیـصخش  تشادـساپ 

خیرات ناد  هلابز  رد  ار  دوخ  ناشلمع  ءوس  تسیاشان و  رادرک  اب  هک  یناسک  تنعل  تمذم و  زین  دـنا و  هدز  مقر  ار  خـیرات  زیمآراختفا 
اه هرهب  نآ  زا  تیرشب  لامک  يدنمتداعس و  هعماج و  یلاعت  يارب  ملاع  يالقع  هک  تسا  یتیبرت  یـشور  هریـس و  دنا ،  هدرک  هنادواج 

 . دنا هدرب 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  شا  هداتـسرف  نیرخآ  يارب  تسا ،  خیرات  رب  فرـشُم  هک  دـیجم  نآرق  رد  تسا  لقع  قلاخ  هک  لاعتم  دـنوادخ 
زا لاس  نارازه  هک  میکح ،  نامقل  نوچ  یگرزب  ياه  تیـصخش  زا  یتایاکح  یهلا و  ناربماـیپ  زا  يرایـسب  تشذگرـس  هلآ ،  هیلع و 
یط دـیجم  نآرق  زا  يدـنم  هرهب  اب  دنتـسه  ملاع  لک  لقع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و  دـیامرف ،  یم  لـقن  ار  هتـشذگ  نآ 

 . دنا هتشارفارب  ار  مالسا  مچرپ  هتشادرب ،  نایم  زا  ار  یلهاج  تابصعت  تیلهاج و  ناشتلاسر 
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درف نیرت  تمظع  اـب  نیرت و  هبترم  دـنلب  هب  عجار  تسا ، هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  هک  خـیرات  ياـهزارف  نیرتـمهم 
ِسیفن ِسفن  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نینزان  دوجو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  یتسه ،  خیرات  ۀشیمه 

 . تسایبنالا متاخ 

 ... خیرات زور  نیرتابیز  دندش ، دلوتم  هبعک  نماد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  يزور 

 ... خیرات زارف  نیرتمهم  دایعا و  نیرتهب  نید ،  لامکا  زور  تیالو ،  غالبا  زور  ریدغ ،  دیع 

خیرات و زور  نیرت  هایس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  بصغ  زور  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زادگناج  تداهـش  زور 
هللا مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  ندش  حورجم  مالـسلا و  هیلع  نسحم  ترـضح  تداهـش  یحو و  ۀناخ  هب  موجه  نآ و  زا  سپ  ۀـتفه 

 ، مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناشنامز  ماما  زا  عافد  تیالو و  زا  عافد  رد  ریـشمش ...  فالغ  اه و  یلیـس  اه و  هنایزات  رثا  رد  اهیلع 
 ... خیرات هتفه  نیرت  خلت 

 ... خیرات زور  نیرتزادگناج  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  یماح  هناگی  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش 

تفخ دوب ،  ولگ  رد  یناوختـسا  مشچ و  رد  يراخ  نوچ  هک  یلاس  جـنپ  تسیب و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ِینیـشن  هناـخ  لاـس   25
 ... خیرات ياه  لاس  نیرتراب 

 ... خیرات نارود  نیرتروآ  مرش  نیقرام ،  نیطساق و  نیثکان و  اب  یلخاد  ياه  گنج  يرهاظ و  تفالخ  نارود 
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نیرت نیگنن  خیرات ، ۀشیمه  درف  نیرت  یقـش  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندروخ  تبرـض  زور  میرکلا ،  ناضمر  هام  زور 19 
میرکلا ناضمر  زور 21  زور و 

 ... خیرات زور  نیرتراب  مغ 

نینمؤملاریما ِيرای  مدـع  گنن  تیرـشب ،  یناشیپ  رب  زونه  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  لاـسما 
 . تسا یقاب  ناشیا  ندرازگ  مولظم  مالسلا و  هیلع 

تأرج هب  ناشیا  تداهـش  زا  نرق  هدراهچ  تشذگ  اب  دنا و  خیرات  ةرهچ  نیرت  مولظم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا  زونه  هک  زونه 
 . میا هدودزن  مامه  ماما  نآ  تیمولظم  زا  يرابغ  یتح  زونه  هک  ام  رب  ياو  دروآرب :  دایرف  ناوت  یم 

تسود و هچرگ  تسا ،  هتخانشن  ار  ناشیا  تمظع  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  هنوگ  نآ  ناهج  زونه  اما  تسا  هتـشذگ  نرق  هدراهچ 
 . دنا هدروآ  دورف  میظعت  رس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یهانتمان  لئاضف  ربارب  رد  نمشد 

یتیگ رسارس  رد  يدُهلا و »...  ُناکْرَا  ِهللا  ْتَمَّدَهَت َو  يادن «  هدرک و  رپ  ار  کلف  شوگ  ِهَبْعَْکلا » ِّبَر  ُتُْزف َو   » يادن تسا  نرق  هدراهچ 
 . تسا هدیچیپ 

شترضح نیبحم  نایعیش و  اهنت  هن  هدش و  کیرات  توبن  ملِع  ياه  هراتس  هتسکش و  مه  رد  تیاده  ناکرا  تسا  نرق  هدراهچ  يرآ ! 
 ... تسا هدش  میتی  ملاع  هک  دنا  هدش  میتی 

 ... تسا نرق  هدراهچ 
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 ، راگدرورپ ناسحا  لدع و  زادگناج  تداهـش  زا  لاس  دـصراهچ  رازهکی و  تشذـگ  زا  سپ  هک  سوسفا  دـص  ود  سوسفا و  دـص  و 
 . میلفاغ نانچمه  میا و  هدماین  دوخ  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ءایلوا ،  رس  جات  ءایصوا ،  دیس 

لثم زونه  دنهد ،  یمن  ار  ناشیالوم  مالـس  خساپ  هک  یناسک  دنتـسه  زونه  دننک و  یمن  مالـس  ناشیالوم  هب  هک  یناسک  دنتـسه  زونه 
کیبل میا ،  هدوشگن  رای  يوس  هب  ار  رد  دـندیبوک ،  يرای  يارب  ار  ناـشیاه  هناـخ  برد  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  هک  راـصنا  رجاـهم و 

 . میا هتفگن  خساپ  میا و  هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  میا ،  هتفگن 

 ، تبیغ ةدرپ  سپ  رد  نامنامز  ماما  تسا  نرق  هدزاود  هب  بیرق  هک  تسا  نیا  نامیاهافج  و  اه ،  ییافو  یب  اه ،  يرهم  یب  نیا  ناشن  و 
 . نامتلفغ باوخ  مییام و  و  هدنام ،  دیرف  دیحو و  بیرغ و 

قلاـخ دـناوت  یم  هک  تسا  یتـیعقوم  ندـش  قلخ  ملاـع ،  مولظم  لوا  زادـگناج  تداهـش  لاـس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  تشادـگرزب 
اه تیقفوم  نیرتهب  ینید  ياه  شزرا  نید و  يایحا  ياتـسار  رد  رتسب  نیا  زا  يدنم  هرهب  اب  دناوت  یم  هعماج  ینعی  دشاب ،  اه  تیقفوم 

تداهـش لاس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  تشادـگرزب  مسارم  زا  هعماج  يدـنم  هرهب  اب  هتـشذگ  لاس  یـس  زا  هچناـنچ  دـنک ،  بسک  ار 
ات هدمآ  تسد  هب  يریگمشچ  ياه  تیقفوم  يا و  هدرتسگ  تاکرب  زورما ،  هب  ات  هّیمطاف  تضهن  قلخ  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

 « . تسا رثوک  زین  هّیمطاف  میا « :  هدرک  رواب  هک  اج  نآ  هب 
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مایا و اب  نراقم  نآرق و  لوزن  هام  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  لاس  نیمدـصراهچ  رازهکی و  تشادـگرزب  نیارباـنب ، 
مالعا ياملع  ماظع و  عجارم  اب  ماگمه  میـشیدنایب و  مینک ،  لمأت  مییآ ،  دوخ  هب  اـت  دـشاب  یلـصفرس  ناـمیارب  دـناوت  یم  ردـق  یلاـیل 

ترضح لیدب  یب  هناگی و  تیـصخش  یفرعم  ملاع و  مولظم  لوا  زا  عافد  رد  راوتـسا  مکحتـسم و  ةدارا  خسار و  یمزع  اب  مینک  تمه 
رتسگ ناهج  یجوم  نامیالوم  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  رد  میزیخ و  اپ  هب  یمطاف  هّیمطاف ،  دادتما  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

یهانتمان ۀنماد  زا  يا  همـش  ناشیا و  ۀـناگی  تیـصخش  و  مییامن ،  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هجوتم  نآ  وترپ  رد  ار  ناهج  مینک و  داجیا 
 . میناسانشب مینایامنب و  ملاع  هبار  ناشیا  لئاضف 

ۀنیدـم ملاع  دوش و  یم  ریگ  ملاع  تلادـع  دوش ،  راوتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تبحم  تیالو و  رب  ملاع  رگا  هک  یتسار  هب 
 . ددرگ یم  هلضاف 

راچد وس  ره  زا  هک  ار  ملاع  نامدرم  ات  تسا  بسانم  رایسب  يرتسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  تشادگرزب 
هللا لجع  نامز  ماما  لک ،  حلـصم  یقیقح و  یجنم  يوس  هب  هتفرگ ،  ارف  ار  اج  همه  یهابت  داسف و  یتلادـع و  یب  دـنا و  هدـش  اـه  هنتف 

ۀبترم دنلب  تیصخش  هک  نانچمه  میهد و  قوس  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

هب ناهج  رسارس  رد  ار  ناگمه  میهد و  تراشب  ار  ناشیا  رابت  زا  یجنم  ندمآ  مینک ،  یم  یفرعم  ملاع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 ، لک یجنم  روهظ  يارب  اعد 

 . مییامن بیغرت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعألا  هللا  هیقب  ترضح 

لضف هب  هک  يا  هدرتسگ  جوم  اب  مأوت  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب  هک  یتسرد  هب 
 ، یهلا
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جوم میناوتب  هکنیا  يارب  دشاب  ییالط  یتصرف  دـناوت  یم  دـنک ،  یم  داجیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تاهجوت  تحت 
ینیـسح نیعبرا  ینویلیم  یـس  ییامیپهار  يرـشب و  عامتجا  نیرتگرزب  رد  هدـش و  زاغآ  هللادـمحب  هک  ار  جرف  ياـعد  یهاوخ و  روهظ 

 ... . میزاس یناهج  یللملا و  نیب  ار  جرفلا »  کیلول  لجع  مهّللا  رکذ «  و  مییامن ،  رت  هدرتسگ  هدش ،  يزاس  گنهرف 

رب ینبم  ترـضح ،  رما  میا و  هدرک  شومارف  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  ینعی  عدوَتـسُملاّرِس ، »  ام « 
هب ندیـسر  هار  رد  تیرـشب  یگدنز  ياه  لفق  مامت  ةدنیاشگ  دـیلک و  هاش  هک  ییاعد  میا ،  هتفرگن  يدـج  ار  جرف  يارب  ياعد  ترثک 

 . تسا تداعس  لامک و 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  يارب  دراد  هعیـش  هک  ییاه  تصرف  اه و  تیعقوم  اـه و  تیفرظ  ماـمت  زا  دـیاب  يرآ ! 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ریدغ ،  بحاص  تداهـش  نرق  نیمهدراهچ  ناونع  تحت  هک  يرتسب  زا  تساج  هب  رایـسب  سپ  دومن ،  هدافتـسا 

مینک و هدافتـسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ریدغ ،  ثراو  نارود ،  بیرغ  ِتبرغ  ندودز  يارب  هدمآ ،  مهارف  مالـسلا 
 . مینک داجیا  یکاخ  ةرک  ةرتسگ  رد  هکلب  عّیشت ،  ةریاد  رد  اهنت  هن  یناهج  یتضهن  شبنج و  کی 

*****
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  هرابرد  ارعش  ياه  هدورس  مود :  شخب 

هراشا

ریوصت
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راتفگشیپ

يرثؤم رایسب  شقن  ترتع ،  نآرق و  وریپ  یعیـش و  ۀعماج  رد  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  دهعتم  نامیا و  اب  ناحادم  ءارعش و 
ندیـشخب ءاقترا  زا  و  فرط ،  کی  زا  ینید  یگنهرف و  ياه  تیلاـعف  ياـه  لـصف  رـس  هب  مدرم  ياـه  هدوت  نداد  هجوت  رد  و  دـنراد ، 

یهاگیاج موس ،  فرط  زا  اه  ناسنا  لد  رد  زادگ  زوس و  قوش و  روش و  داجیا  و  رگید ،  فرط  زا  یبهذـم  ِیهاگآ  تفرعم و  حـطس 
 . دنراد گرزب 

شیارگ يداقتعا و  يرکف و  ياـه  يریگ  تهج  رد  دـنناوت  یم  نواـعت ،  یهارمه و  اـب  يداـقتعا ،  یگنهرف و  ِهورگ  هتـسد و  ود  نیا 
يا هدـنزاس  رایـسب  شقن  نیرفآ ،  تکرح  هدـنزاس و  ياه  یگتـسبمه  و  رثؤم ،  ِتاعامتجا  ِيریگ  لکـش  یعاـمتجا و  يدرف و  ياـه 

 . دنشاب هتشاد 

و لوـتبلا ،  جوز  لوـسرلا و  سفن  نـیقّتملا ،  ماــما  نیدــحوملا و  یلوـم  تداهــش  نرق  نیمهدراــهچ  ۀناتــسآ  رد  هـک  نوــنکا  مـه 
نابلط قح  نایعیش و  ۀمه  شود  رب  گرزب  یتیلوئـسم  ِنیگنـس  راب  و  میا ،  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ءابجنلاۀِمئالاوبا 

نآ ِیبلط  قح  داد و  لدـع و  مایپ  دـسرب و  اه  ناـسنا  ۀـمه  هب  مولظم ،  موصعم و  ماـما  نآ  ِّتیمولظم  يادـص  یتسیاـب  و  هتفرگ ،  رارق 
ياهاضف رون ،  ماما  نآ  یهلا  راونا  شبات  و  دسرب ،  تداعـس  ناگدـنیوج  تقیقح و  ناگنـشت  ۀـمه  شوگ  هب  تلادـع ،  قح و  ِيدانم 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  بتکم  وریپ  نامیا و  اب  ءارعـش  زا  یعمج  دزاس ،  نشور  ار  نوگانوگ  ياـه  ّتلم  ِیگدـنز  کـیرات 
 ، ابیز يراعشا  ندورس  اب  و  دنا ،  هدراذگ  نادیم  هب  مدق 
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اب مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ۀتخوسلد  ناحادم  ناگدنیوگ و  ابطخ و  هکنیا  دیما  هب  دـنا ،  هدومن  ءافیا  ار  دوخ  شقن 
ياه تبسانم  و  لفاحم ،  سلاجم و  رد  راعشا  ِيریگراک  هب  ِرنه  زا  هدافتسا  اب  و  هدنهد ،  ناکت  شخب و  یهاگآ  ِراعشا  زا  يریگ  هرهب 

 . دنیامن افیا  يرثؤم  شقن  اهنآ ،  یتیبرت  يداقتعا و  لماکت  هعماج و  ِيرادیب  رد  ياروگوس ،  ییالو و  لفاحم  و  یبهذم ،  ینید و 

 ، بئاجعلارهظم بارحم ،  دیهش  هبعک و  دولوم  لدع ،  قح و  يدانم  تداهـش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  ِییانثتـسا  تصرف  يرآ ! 
بئارغلارهظَم و 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما ، 

نادنزرف مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  ِیـسدق  میرح  زا  عافد  تیامحو و  میرکت  میظعت و  جیورت و  غیلبت و  ةزیگنا  نیرتهب 
ناگدنیوگ و ناققحم و  نادنمشناد و  ناگتخیهرف و  زا  یعمج  هکنانچمه  هک  تسا  هتسیاش  و  تسا ،  ترـضح  نآ  مولظم  موصعم و 

ياهریـصقت اـهروصق و  ةدـننک  ناربج  هک  دریگب ،  لکـش  ریگارف ،  یمومع و  ِتضهن  کـی  دـنا ،  هدـمآ  رد  تکرح  هب  ناگدنـسیون 
ملاع ِیقیقح  یجنم  روهظ  زاس  هنیمز  و  دشاب ،  هتشذگ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  ۀّیقب  ترضح 

نیمآ نیمآ  نیمآ  ددرگب .  خیرات  نامولظم  ۀمه  ماقتنا  و 

*****

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ءادهّشلادّیس ،  سّدقم  دالیم  مایا 

اب 20/1/1398 ربارب  يرمق  مظعملا 1440  نابعش  موس 

یحطبا دّحوم  ۀّجح  دیس  ریم  ناهفصا ،  ۀّیملع  ةزوح 
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 ( یشتآ یشتآ (  دمحم  جاح  مولظم / نیلوا 

مالسلا مهیلع  تیالو  تماما و  بتکم  رعاش  ةدورس : 

 ( یشتآ یشتآ (  دمحم  جاح  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

مولظم نیلوا  << 

تام وت  راک  هب  ناهج  يا  یلع  ای 

تافص تاذ و  هب  قح  وچ  اتکی  وت  يا 

رهظم رهظُم و  وت  ار  ادخ  يا 

رهگ كاپ  ِیبن  ّیصو  يا 

لیدب ریظن و  یب  وت  شناد  يا ز 

لیلد وت  ادخ  ییاتکی  هب  يا 

نیما لوسر  نآ  جارعم  بش 

نیرب شرع  هب  دش  هرفسمه  وت  اب 

ییوت باب  ملع و  رهش  وا  تسه 

ییوت باقرلا  کلام  یتسار 

بارحم رد  دیهش  لوا  وت  يا 

بات بت و  ُرپ  قشع  بارحم  هب  يا 

ار تلاصا  افص  دشاب  وت  زا 

ار تلادع  یتخاس  رگ  هولج 

دیدرگ نوگ  هلال  بارحم  وت  زا 
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دیدرگ نوخ  قرغ  هداجس  رهُم و 

زامن ِدیهش  رثا ،  تلادع  يا 

زاون هدنب  ّیح  زارمه  وت  يا 

ار تداهش  يا  هداد  تبترم 

ار تدابع  يا  هداد  وربآ 

وت تداهش  زا  نرق  هدراچ 

وت تدابع  نایع  دشاب  تفر و 

الاو تدابع  نآ  قح  هب  هک 

...الو لها  هاگن  زا  دورن 

مولظم نیلوا  خیراتب  يا 

مورحم نتشیوخ  قح  زا  وت  يا 
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دای درآ  وت  زا  هفوک  دجسم 

دایرف دوب  ار  بارحم  وت  زا 

زار يزامن  ره  هب  تزامن  يا 

زامن لها  وت  زا  دنزارف  رس 

قحلا دَُوب  قح  نوخ  وت  نوخ 

قفش گنر  خرُس  وت  نوخ  دش ز 

دش الاو  دیهش  مان  وت  زا 

دش العا  شرع  هب  ینابدرن 

سک دنادن  یتسیک  یلع  ای 

سب دسانش و  ارت  یلاعت  قح 

درسفا مه  لدع  وت  یب  یتفر و 

درمژپ نید  غاب  هب  لگ  نیا  وت  یب 

ار وت  ردق  دنتخانشن  فیح 

ار وت  ربص  ماقم و  ملِح و  ملع و 

دندش رادغاد  هلمج  قح  لها 

دندش راوگوس  نیگمغ و  همه 

وت مغ  زا  دزوس  هلمج  ناشناج 

وت متام  نوخ ز  هتشگ  ناشلد 

دای زا  چیه  هورگ  نیا  دنربن 

دایرف نیا  هلمج  شوگ  رد  تسه 
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دنتشک ار  بارتوب  ام ،  ياو 

دنتشک ار  باتفآ  مدحبص 

دنتشک ار  زار  لها  رورس 

دنتشک ار  زامن  لصا  يرآ 

شوگ هب  مادم  دسر  ایلع  او 

شوماخ قح  غارچ  ددرگن  هک 

یلع دای  هب  لد  تسه  یشتآ »  » 

یلع دان  تسالو  لها  رکذ 

*****

یعابر << 

شهاگتدالو هبعک  دوب  هک  سک  نآ 

شهاگتدابع ناگتشرف  دوجسم 

راک رخآ  دوش  یم  هکنیا  رد  تسیّرس 

شهاگتداهش شتدابع  بارحم 
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دازآ زانرهم  قشع / رادرس 

مالسلا مهیلع  تماما  نادناخ  رعاش  ةدورس : 

 ( هاگشناد داتسا  دازآ (  زانرهم  مناخ 

قشع رادرس  << 

دش هدورس  نآرق »  لد «  زا  قشع ،  رادرس 

دش هدورس  نارای  هلیبق ي  زا  تمحر  نوچ 

تشذگ اهزرم  همه ي  زا  تبحم  لثم 

دش هدورس  ناسحا  تقافر و  زا  رون ،  زا 

رهم تشذگ و  لها  مه  دوب ،  مشخ  لها  مه 

دش هدورس  نابات  ینامسآ و  هک  يدرم 

شتداهش زا  نرق  همهنیا  تشذگ  زا  دعب 

 ! دش هدورس  نافرع  هچنآ ز  میتخانشن ، 

شا هیآ  هیآ  قح ،  هب  هک  یقطان  نآرق »  » 

دش هدورس  نامیا  ینابرهم و  فطل و  زا 

شسدقم بورغ  هدص ز  هدراهچ  اب 

دش هدورس  ناج »  نیا «  رد  هچنآ  دنام  هدیدان 

يا هرذ  میمهفب ،  رید ،  هچ  رگا  شاک  يا 

دش هدورس  نآرق »  هک ز «  یلع »  نآ «  يانعم 

118 ص :
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( یناشاک هتفشآ   ) هداز لوسر  رفعج   .../ ۀحون / دنب تفه  نرق /...  نیمهدراهچ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  شالت  رپ  رعاش  ةدورس : 

 ( یناشاک هتفشآ  هداز (  لوسر  رفعج  ياقآ 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  تیالو  نرق  نیمهدراهچ  << 

دیدن ار  تلادع  گنر  نامسآ  نرق  هدراچ 

دیهش دش  الوم  بارحمرد  هک  يزور  نامهزا 

دیکچ نوخ  تداهش  غیتزا  هک  ینرق  هدراچ 

دیشک تبرغ  همهنآ  هعیش  هک  ینرق  هدراچ 

ور هبور  هفیقس  اب  ریدغ و  زا  رود  یتبرغ 

ولگ رد  ياه  هلان  ناهگان و  ياه  کشا 

وا رایسب  مغ  اب  ییانشآ  نرق  هدراچ 

واراّمع کلام و  نوچ  رذوب و  لیمک و  نوچ 

وا رادیب  ��دید  لخن و  هاچ و  روضح  یب 

وا راتفگ  ��بطخ و  زاس و  زوس و  رارش  یب 

میا هدرم  شیارب  میتفگ و  هک  ینرق  هدراچ 

میا هدروخ  یلیس  داب  زا  رحس  سوناف  لثم 

رحس نینوخ  بش  نآ  لالم  زا  نرق  هدراچ 

رصتخم دش  کمن  نان و  اب  هک  يراطفا  مزب 

ردپ ربص  تبرغ  رتخد  تاتیب  لد  رد 

رمقلا ّقش  دش  دیخرچ و  اوه  رد  لتاق  غیت 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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وا ناج  تداهش  دوب و  وا  مهس  يراگتسر 

وا نایاپ  دش  قشع  ادتبا و  ییانشآ 

تسا رشحم  لثم  رارکت  یب  هک  ینرق  هدراچ 

تسا ردیح  يرآ  مولظم  نیرخآ  نیلّوا و 

تسارثوک لسن  ناتسغاد  هک  ینرق  هدراچ 

تسارتخد يولگ  ضغب  شا  هتفگان  ��ّصق 

119 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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تسا هدنام  شریدغ  زور  تعیب  ياپ  هعیش 

تسا هدنام  شریما  اب  تیالو  اب  يرآ  هعیش 

باتو ربصیب  لد  هظحلره  دش  هکینرق  هدراچ 

باقنیب اه  ینمشد  هّیقت  رد  اه  یتسود 

باتش دراد  رب  لیس  نوچ  اه  هنتف  زیخ  جوم 

بارتوب ناتسود  زا  ماقتنا  دنریگب  ات 

؟  نتشاد تمالس  هگناو  نتشاد  ردیح  قشع 

نتشاد تمالم  نمشد  زا  دیاب  شیالو  اب 

میرورپ تریح  هنیئآ  نوچ  تسا  نرقهدراچ 

میردیح رادتسود  رادتسود  رادتسود 

میربمغیپ ترتع  قشع  ناوخ  بقانم  ام 

میرثوک ِياتا  له  ناگدرورپ  کمن  ام 

تسا هدیشخب  ادخ  تمعن  نیا  هک  سب  ار  ام  قشع 

تسا هدیجنس  تفرعم  رایع  رد  ام  رهوگ 

راظتنا کی  زا  میزیربل  تسا  نرق  هدراچ 

رات ياهبش  رد  تسادیماسوناف  ام  ناج 

رانک رب  ام  یتشک  دیآ  رب  نافوط  زا  دیاش 

رادیاپ دنامن  نارجه  ات  میتفگ  یلع  ای 

وا دنزرف  ندید  روهظ و  زبس  ��میخ 

؟  وا دنویپ  قیال  دشاب  هک  وک  يزاونلد 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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****
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 ( یناشاک هتفشآ  ) 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  تبسانم  هب  دنب  تفه  << 

یلع ایرد ،  اب  جوم ،  زا  رت  سونأم  وت  مان 

یلع ایور ،  اب  مشچ ،  زا  رت  سوسحم  وت  قشع 

تسوت تسد  شدیلک  دراد ،  يا  هزاورد  نامسآ 

یلع ای  تمان ،  درب  سکنآ ،  ره  دریگ  یم  جوا 

هتخیر تراقو  ِهوک  زا  ملع ،  راشبآ 

یلع ایحا ،  دنک  یم  ار  تفرعم  ياه  تشد 

نم راعشا  رد  راشرس ،  دش  هکنیا  تسا  قشع  رطع 

یلع الاب ،  هدز  معبط  ��شیش  زا  بالگ  ای 

طسب هداد  ار  لمعلا  ریخ  ��دودحم  وت  رهم 

یلع اطعا ،  دنک  تنم  یب  دزم  تیادخ  ای 

 « بارت وب  ای  نسحلا ،  وب  ای  ایلیا ،  ای  یلع ،  ای  » 

 « باسحلاموی عفاش  نیدرورس ،  لکشم ،  لح  » 

*****

ییوت رتفد ،  ��چابید  ییوت ،  ردصم  ییوت ،  قح 

ییوت ربلد  دنک ،  یم  رب  زا  قشع  ثیدح  لد 

باجح هدرپ  یسب  مه  يرون ،  هنیئآ  یسب  مه 

ییوت رخآ  لّوا و  ینیرفآ ،  یتفگش  رد 

121 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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يا هدیبات  قح ،  شرع  زا  یتمحر  باتفآ 

ییوت رترب ،  نایکالفا  همه  زا  یبارت  وب 

یبن سفن  يا  هاگآ ،  دوخ  هاگآ ،  ادخ  يا 

ییوت ربمغیپ  ناج  نآرق ،  حور  نامیا ،  رشن 

ایلوا لسن  دنویپ  همطاف ،  زا  وت و ،  زا 

ییوت رثوک  ��ناخمه  قح ،  سومان  ظفاح 

 « بارت وب  ای  نسحلا ،  وب  ای  ایلیا ،  ای  یلع ،  ای  » 

 « باسحلاموی عفاش  نیدرورس ،  لکشم ،  لح  » 

*****

ریمض نشور  مدرم  يانشآ  يا  یتسیک 

ریگتسد ملاع  ود  رد  ار  ناگتسخ  يا  یتسیک 

ساره ُرپ  راگزور  نیا  رد  تسا  مولظم  هعیش 

ریدغ زور  ��عیش  هفیقس ،  رفک  ِیمخز 

دننز یم  تیالو  لخن  رب  هشیت  ناشیک ،  رفک 

ریذپان نایاپ  مشخ  ناما و  یب  موجه  رد 

لد لها  نوخ  ددرگ ز  یم  هک  یگنس  ایسآ 

ریپ هدرک  ار  ناوج  ياه  لد  هک  یهودنا  مجح 

لد لها  ریما  يا  دشاب  وت  تسد  رد  راک 

ریمب وگ  ار  تنمشد  نامب و ،  وگ  ار  تتسود 

 « بارت وب  ای  نسحلا ،  وب  ای  ایلیا ،  ای  یلع ،  ای  » 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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 « باسحلاموی عفاش  نیدرورس ،  لکشم ،  لح  » 

122 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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ورف درآ  یم  میلست  رس  تیاپ  رد  قشع 

وک هب  وک  تهاگن  لابند  هب  ددرگ  یم  لقع 

دبا ات  هلیبق  نیا  مدآ ،  لسن  فیرش  يا 

وزرآ دراد  وت  لدع  ��یاس ،  رد  نتسیز 

راذگ قح  هدوبن  ربمغیپ  چیه  تیالو  یب 

وضو یب  هدربن  زگره  وت  مان  هتشرف  کی 

سب دیشخب و  ار  وت  یهّللا  تّجح  ماقم  قح 

وه ياه و  تفالخ ،  رد  دراد  هدوهیب  یعدم 

هدز تلفغ  مدرم  اب  اه  لاس  يدرک  ربص 

ولگ رد  تناوختسا  هتسکش ،  تمشچ  رد  راخ 

 « بارت وب  ای  نسحلا ،  وب  ای  ایلیا ،  ای  یلع ،  ای  » 

 « باسحلاموی عفاش  نیدرورس ،  لکشم ،  لح  » 

*****

جایتحا دراد  وت  نارود  هب  ام  راگزور 

جایتحا دراد  وت  ناهرب  هب  توعد  تیآ 

هار هدرک  مگ  وجتسج  ياه  هچوک  سپ  رد  لقع 

جایتحا دراد  وت  ناویا  ماب  زا  غورف  کی 

لدع زیخاتسر  ِزور  تلادع  میسقت  زور 

جایتحا دراد  وت  نازیم  هب  قح  هاگداد 

اونیب ياه  تسد  رد  رظتنم  ياه  هرفس 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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جایتحا دراد  وت  ناسحا  فطل و  يافص  رب 

123 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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رهد نامولظم  خیرات  تبرغ  ياه  لخن 

جایتحا دراد  وت  نامشچ  کشا  زا  رابیوج 

 « بارت وب  ای  نسحلا ،  وب  ای  ایلیا ،  ای  یلع ،  ای  » 

 « باسحلا موی  عفاش  نیدرورس ،  لکشم ،  لح  » 

*****

رحس دش  نوخ  قلف  غیت  زا  تسا  نرق  هدراچ 

رمقلا قش  ��ماگنه  دش  تسا  نرق  هدراچ 

عطقنم شفورح  نآرق  دش  تسا  نرق  هدراچ 

ربتعم ثیدح  اب  نتفگ  وت  زا  نرق  هدراچ 

دنام هتسب  تلادع  ناوید  تسا  نرق  هدراچ 

رگداد تمایق  ناوید  هب  دیاشگب  هک  ات 

میقتسم طارص  اذه  زا  تسا  نرق  هدراچ 

رشب ِهار  ناگشیپ ،  لطاب  دندرک  فرحنم 

تیب لها  لآ  نامولظم  تسا  نرق  هدراچ 

رحس ماش و  ره  دنراد  یلع  ای  ياه  همغن 

هاچ ناتسلخن و  هاگتبرغ  تسا  نرق  هدراچ 

رذگهر یب  یلزنم  نوچمه  هدنام  یناشن  یب 

 « بارت وب  ای  نسحلا ،  وب  ای  ایلیا ،  ای  یلع ،  ای  » 

 « باسحلاموی عفاش  نیدرورس ،  لکشم ،  لح  » 

****

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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مادم ترسح  نیا  رد  مه  نیا  زا  سپ  نرق و  هدراچ 

ماش حبص و  تمالک  ياپ  رد  میدوب  یم  شاک 

یتّیمولظم هعیش  يارب  نرق و  هدراچ 

ماخ نامهف  جک  ياه  یمشچ  گنت  راصح  رد 

دنام رود  تیالو  زا  دیحوت  هک  ینرق  هدراچ 

مارحلا تیب  رد  داتفا  تب  هک  ینرق  هدراچ 

ریدغ زور  تیمولظم  هب  ینرق  هدراچ 

ماهّتا عمج  ریفکت و  ییاهنت  رد  هعیش 

دوب هزات  يدیما  تقشع  اب  هک  ینرق  هدراچ 

ماما دراد  ییوت  دننام  هک  سکنآ  راگتسر 

وت دای  باوث  میئام و  تسا  نرق  هدراچ 

مالس تیّالوَت  رب  دورد و  تیاّربت  رب 

 « بارت وب  ای  نسحلا ،  وب  ای  ایلیا ،  ای  یلع ،  ای  » 

 « باسحلا موی  عفاش  نیدرورس ،  لکشم ،  لح  » 

****

125 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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مالسلا هیلع  الوم  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  ۀحون  << 

یلع ای  وت  مغ  بیرغ  نرق  هدراهچ 

یلع ای  وت  متام  زا  دَیرگن  ارچ  هعیش 

بارحم يور  هک  بش  نآ 

باضخ دش  وت  نوخ  زا 

یلع ملاع  مولظم 

یلع تهاگن  ترسح  هب  نرق  هدراهچ 

یلع تهآ  هب  ناتسلخن  هاچ و  نوچ  نتسیرگ 

فجن باتفآ  يا 

فجن بان  هّرُد ي 

یلع ملاع  مولظم 

وت نارای  ِلد  هتسکش  نرق ،  هدراهچ 

وت ناهنپ  مغ  اب  وت ،  یمولظم  گوس  رد 

یمالک ره  میتفگ 

یمالس ره  میدناوخ 

یلع ملاع  مولظم 

ناراگزور دعب  تشذگ و ،  نرق  هدراهچ 

نارای يارب  هتسویپ  وت ،  مغ  دوش  هزات 

دبا ات  هسلس  نیا 

دور تیالو  هار 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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یلع ملاع  مولظم 

126 ص :
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..يدمحا یلع  دیس  قرف / مخز  لابقتسا  هب 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  ةدورس : 

 ( رهش ینیمخ  زا  يدمحا (  یلع  دیس 

 ... قرف مخز  لابقتسا  هب  << 

مه متام  مسج  بشما ،  تسا  هدرک  نت  هب  مغ  سابل 

مه مغ  يوناز  دوخ ،  رب  رد  هتفرگ  متام  رس 

تسا یناراب  قلخ  مامت  مشچ  تفرعم ،  ردق  هب 

مه من  من  ناراب  رد ،  تشپ  نامیتینامشچ ،  و 

تنج زا  دیآ  یم  وا  قرف  مخز  لابقتسا  هب 

مه مخ  تماق  ولهپ ،  ود  هدرک ،  مرو  يوزاب  ود 

؟  ایند نیا  رد  وا  يور  ّيدرز  تلع  هدوب  هچ 

مه ّمس  تردق  ربمیپ ،  غاد  رسمه و  قارف 

دنام الوم  نادند  ترسح  مدنگ ،  نان  ناج  هب 

مه مدآ  لثم  نارازه  هدیمهفن ،  ار  شتشهب 

تسا مولعم  تسالوم ،  دوخ  هزور ،  ینعم  مامت 

مه مجلم  نبا  هدوب  هزور  شلتق ،  زور  هنرگو 

هک ینوخ  تسا ،  نرق  هدراچ  وا ،  تبرغ  يارب 

مه مّرحم  رد  يدهم  نامشچ  زا  دزیر  یم  ورف 

اریز لزغ ،  نیا  رد  مدز  مد  مک  رگا  مغ ،  مرادن 

مه مک  نیمه  شفطل ،  زا  دش  هتفریذپ  درک و ،  مرک 
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****
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..يدمحا اهر  وت / لادتعا  اب  تماق  ورس  داتفا 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  ةدورس : 

يدمحا اهر  مناخ 

 ( ناهفصا زا  ) 

وت لادتعا  اب  تماق  ورس  داتفا  << 

وت لامج  زا  تسشن  باجح  رد  دیشروخ 

وت لامک  رد  لزغ  تشون  ناوت  یم  یک 

رد برض  هب  ارهز  يولهپ  تسکش  یتقو 

وت لادتعا  اب  تماق  ورس  داتفا 

رهش ياه  لخن  رس  هاچ و  دم  رذج و  رد 

وت لالم  ُرپ  لد  ياه  هلان  هدیچیپ 

دوب لاحم  ًاعطق  هدز  بش  نایفوک  زا 

وت لاح  كرد  یلزی  مل  باتفآ  يا 

قشع زامن  تعکر  ود  يارب  مه  بارحم 

وت لالز  نوخ  هب  تفرگ  وضو  بش  نآ 

زونه تنتفر  زا  هدس  هدراهچ  زا  دعب 

وت لایخ  اب  ناملد  دوش  یم  مارآ 

*****

128 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


هداز راشفا  ربکا  تسا / هتفر  تداهش  زا  لاس  دصراهچ  رازه و  رگ 

مالسلا مهیلع  تلاسر  نادناخ  رعاش  ةدورس : 

هداز راشفا  ربکا  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

تسا هتفر  تداهش  زا  لاس  دصراچ  رازه و  رگ  <<

راکشآ دش  بجر  ضیف  رپ  هام  زا  هدزیس 

راگدورپ ترضح  تسد  بیغ  زا  نورب  دش 

درک لابقتسا  هام  نآ  زا  هبعک  راجتسم 

راهچ تفه و  دلاو  دشاب  هک  بلاطوب  روپ 

نسح مه  نیسح و  باب  مرح  دولوم  تسه 

رامش تمسق  نیا  رد  ار  ارغص  ِموثلک  بنیز و 

نید بوسعی  ادخ  ریش  یلع  وا  مان  دوب 

راختفا ناشن  دراد  ناهج  لک  رب  هکنآ 

یبن رهص  نیمز  شرف  رب  داهنب  اپ  هک  ات 

رارقرب دش  شا  هدنخرف  مدقم  زا  ناشکهک 

یکدوک نامز  زا  ربمیپ  هارمه  دوب 

راکشآ ناهن و  رد  ناج  زا  تشگ  شرادساپ 

رشبلا ریخ  يرای  رد  یلع  دراد  اه  گنج 

راقفلاوذ ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتفال 
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یلع يات  مه  وفک ،  مه  یبن ،  تخد  همطاف 

راقو دص  اب  نینمؤملاریما  هارمه  دوب 

تسا تما  ماما  نوچ  دش  یفطصم  نیشناج 

راوتسا ار  یملاع  کی  نیرق  شملع  اب  هدرک 

وج هنتف  نیعل و  یموق  یمهف  جک  زا  کیل 

راکبان نیعل  نآ  شفیرش ز  قرف  ات  ود  دش 

روج دش ز  نامیا  هار  دیهش  وا  ردق  بش  رد 

رامش یب  شیودع  رب  نیرفن  نعل و  مئاد  داب 

مامت نرق  هدراچ  تداهش  نآ  زا  درذگب 

رادغاد تداهش  نیا  زا  نایعیش  بلق  هتشگ 

تسا هتفر  تداهش  زا  لاس  دصراچ  رازه و  رگ 

رابکشا شرادغاد  ناوریپ  مشچ  هدنام 

دوش رهاظ  ادخ  نامرفب  تجح  ات  تسه 

رام رات و  دیامن  وا  ار  متس  لها  رگشل 

دوش نشور  یلع  نابحم  مشچ  نآ  زا  دعب 

رادتقا جوا  هب  ارهز  فسوی  دیایب  نوچ 

وا لآ  یلع و  نابحم  زا  راشفا »  تسه « 

راظتنا تعافش  رما  نید  ناطلس  زا  دراد 

*****
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..یئایلوا تاداس  الیهس  متاخ /  نیشناج 

مالسلا مهیلع  تماما  نادناخ  رعاش  ةدورس : 

یئایلوا تاداس  الیهس  مناخ 

 ( اضرهش زا  ) 

متاخ نیشناج  << 

یلع ای  ربیخ ،  ردب و  هاگمزر  ریما  يا 

یلع ای  رتسگ ،  هیاس  ار  برع  نامیتی  يا 

راختفا اب  دُحا  رد  دیوگ  لیربج  ار  وت  يا 

 « راقفلاوذ ّالا  فیس  ال  یلع ،  ّالا  یتف  ال  » 

وت ياپ  ریز  تس  هدرتسگ  لیربج  رپهش 

وت ياج  دمحم  شود  رب  هکم  حتف  زور 

ریدغ رد  الاب  وت  تسد  يا  متاخ !  نیشناج 

ریما ار  ام  ییوت  اهنت  ییوت ،  لوا  وا ،  دعب 

يرگنل تشحو ،  نافوط  نیا  رد  ار  نید  ِیتشک 

يردیح یبارت ،  وب  انحَتَف ،  ّانِا  ینعم 

مامت تمعن  دش و  لماک  یفطصم  نید  وت  اب 

ماما يا  دمآ  وت  نأش  رد  لامِکا  هیآ ي 

دندز رگید  يا  هماگنه  سوه  يوهایه  رد 

دندز رجنخ  یلع  قرف  رب  وچ  اه  مجلم  نبا 

دش هزات  مدآ  غاد  اما  دز  رس  قداص  حبص 
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دش هزات  متام  دیراب و  ازع  کشا  نامسآ ، 

نوگ هلال  ردیح  نوخ  زا  دش  بارحم  تولخ 

نوخ قرغالوم  تشگ  دش ،  اپب  يربک  رشحم 

دنا هدرک  ناشیرپ  وم  مغ  زا  هفوک  ياه  لخن 

دنا هدرک  نایغط  هتشگنازیخ ،  ناتفا و  اهدور 

تسا هدرک  مگ  ار  هار  ناسنا  تسا  نرق  هدراچ 

تسا هدرک  مگ  ار  هام  نابایب ،  تهب  بش و  رد 

دکچ یم  ردیح  قرف  زا  نوخ  تسا  نرق  هدراچ 

دکچ یم  ربمیپ  نامیتی  مشچ  زا  کشا 

رت شیپ  زا  رت  هزات  تغاد  تسا  نرق  هدراچ 

رتشیرت غاد  اهلد ز  رب  هدنام  ياه  مخز 

هانپ یب  اهنت ،  وت  یب  ناسنا  تسا  نرق  هدراچ 

هآ کشا و  درد و  خلت و  ياه  سوباک  رد  قرغ 

یلع ای  تهاگن  شیپ  دنز  یم  وناز  هام 

یلع ای  تهام  يور  راد  هنییآ  باتفآ ، 

*****
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 ( يدزیا ینادمه (  يدزیا  ریما  یقح /  روحم  نرق  هدراهچ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هتخابلد  حادم  رعاش و  ةدورس : 

 ( يدزیا ینادمه (  يدزیا  ریما  ياقآ 

یقح روحم  نرق ،  هدراچ  << 

وت تمارک  مزلق  رد  قرغ  وت  ّتنم  نیهر  یتسه ،  تسه 

وت تمرُح  هب  مرتحم  دش  هبعک  دلوی  مل  يادخ  داز  هناخ 

وت تیالو  تمعن  زا  رتهب  يزیچ  ناهج  رد  تسین  ادخ  هب 

وت تداهش  زا  نرق  هدراچ  زورما  ات  تسا  هتشذگب  هچ  رگ 

وت ّتیجس  مرک ،  دشاب  هک  يا  تساهبل  رب  زونه  تکین  مان 

وت تحیدم  رد  دنتفگ  رعش  گرزب  نارعاش  نرق ،  هدراچ 

وت تلادع  زا  هعرج  کی  رهب  تسا  هنشت  ناهج  نیا  نرق ،  هدراچ 

وت تواضق  زا  دندرک  لقن  بیجع  ياه  هصق  نرق ،  هدراچ 

وت تماقا  اه ،  بلق  رد  هدوب  میرک  يادخ  اب  نرق ،  هدراچ 

وت تلیضف  رب  زین  نانمشد  دندوب  فرتعم  نرق ،  هدراچ 

وت تقیقح  هتخانشن ،  هدنام  یقح  روحم  نرق ،  هدراچ 

وت تبرغ  دای  هب  دراب  کشا  نوخ  لد  اب  هعیش  نرق ،  هدراچ 

وت تمصع  هاوگ  نآرق ،  تسه  نایوگدب  لیخ  مشچ  يروک 

وت تراهط  مکحم  دنس  ریهطت  ��یآ  ِلیزنت  تسه 
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رتشا کلام  رهب  تا  همان 

وت تموکح  ��مانرب  دوب 

يرآ یتعجر ،  دنچ  بحاص 

وت تلود  حبص  تسا  هوکش  اب 

دهاوخ قح  بش ز  زور و  يدزیا 

وت تعجر  دهع  كرد ،  دنک  هک 

*****
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 ( ایلیا زرابم (  يدمحم  نیسح  رتکد  شوپ /  زبس 

مالسلا مهیلع  تیالو  نادناخ  رعاش  ةدورس : 

 ( ایلیا زرابم (  يدمحم  نیسح  رتکد 

 ( مق هاگشناد  سردم  داتسا و  ) 

شوپ زبس  << 

هاگ هدجس  رب  وا  ياهبل  زا  دیراب  یم  رون 

هاگپ بش ،  ِشود  يور  شهاگ  هدجس  زا  دیکچ  یم 

اهلاس يزور  میسقت  زا  هک  بش ،  لاح  هب  شوخ 

هام ياه  بل  زا  دیچ  یم  ادخ  زار  ��ویم 

تفر رون ،  هاگ  هبعک  ات  نیمز  زا  مک  مک  هام 

هایس دش  ییانشور  راگزور  بش ،  نامه  زا 

درک درس  ار  وا  ناج  رونت  ات  شتآ ،  لیا 

هاگن زا  دش  ُرپ  ماتیا ،  یلاخ  ياه  هرفس 

دوجو قمع  زا  هاچ  اهنت  هک  ناسنا ،  رب  مرش 

هآ هعرج ،  هعرج  دیشون  یم  هصغ ،  ریما  زا 

راسمرش ددرگن  مه  نمشد  هکنیا  زا  وا  دیاش 

هاچ هب  من  من  ار  هلاس  نیدنچ  هودنا  درپس  یم 

یگداس رابت  صالخا و  لسن  شوپ  زبس 

هار هار  ياه  رکف  اب  ایر ،  لیا  زا  هتسخ 

134 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


تفر مهَو  ریسم  رب  ناسنا ،  درک  مگ  ار  هار 

هابتشا تفر  یمن  دید و  یم  شاک  ار  ایلیا 

تفر هبعکلا  ِّبر  ُتزف و  مَد  زا  نرق  هدراچ 

هانپ ناج  يا  ایب  اهلد ،  ��بعک  رب  نک  هیکت 

*****
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 ( ءاقب یمشاه (  رغصا  یلع  دّیس  تلادع /  ربص و  ةوسا  یلع 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  ةدورس : 

یمشاه رغصا  یلع  دّیس  ياقآ 

 ( ءاقب ) 

تلادع ربص و  ةوسا  یلع  << 

تشذگ رثوک  یقاس  جورع  زا  نرق  هدراچ 

تشذگ ردیح  ندیطلغ  نوِخب  زا  نرق  هدراچ 

نونک ات  متام  کشا و  اپ  ارس  هاگ  رحس  ناز 

تشذگ ربمغیپ  دالوا  رب  هچ  دناد  یمن  سک 

دیهش دش  دمحا  مع  نب  دز  دایرف  یفتاه 

تشذگ رطضم  بنیز  رب  اه  هچ  یمظع  مغ  نی  ز 

یلع غاد  رد  هعیش  ناهج  اپ  ات  رس  تخوس 

تشذگ رس  زا  نوخ  کشا و  جوم  هک  ینرق  هدراچ 

تسا ودع  تسد  ��چیزاب  نید  تسا  نرق  هدراچ 

تشذگ رس  نیا  زا  دایرف  ارجام  نیا  زا  هآ 

دیلپ ینانارمکح  روج  ناناملسم ز  رب 

تشذگ رم  یب  دح و  یب  باسح و  یب  ياه  ملظ 

ناهج رد  تلادع  ربص و  ��وسا  يا  یلع  ای 

تشذگ ربنم  رب  بارحم و  رب  هچ  ینادیم  وت  دوخ 
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تسا هدش  نالها  ان  هاگنالوج  هبعک  تهاگداز 

تشذگ روآ  مرش  بصغ  نیا  زا  لاس  نایلاس 

دوهی دالوا  ناتسد  رد  تسا  هداتفا  سدق 

تشذگ رتخا  دب  موق  نیز  اه  هچ  ناناملسم  رب 

لوسر زا  دعب  یلع  زا  دندومن  یم  تعاطا  رگ 

تشذگ رس  نیا  دوبن  زگ  ره  اقب »  ناناملسم «  رب 

******

دیهش بارحمب  یلعدش  هکزور  ناز 

دیدن مارآ  رارق و  رگد  مالسا 

زونه لاس  دصراچ  رازه و  دعب  زا 

دیلپ تسا  یموقریسا  نید  هک  سوسفا 

******
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 ( ایر یب   ) ییاضر اضر  نیمغ /  نرق  هدراهچ 

تماما نادناخ  رعاش  ��دورس : 

ییاضر اضر  ياقآ 

 ( ایر یب  ) 

نیمغ نرق  هدراچ  << 

نیعل راکمتس  نآ  مجلم  نبا  يافج  زا 

نینمؤملاریما الوم  رکیپ  دش  نوخ  قرغ 

تسشن الوم  رس  رب  ات  نیک  دولآ  رهز  غیت 

نیزح لاح  اب  هبعکلا  بر  تزف و  ادص  دز 

ات ود  نمشد  ��نیک  زا  دش  هک  ات  ردیح  قرف 

نیما لیربج  دمآ ز  شوگ  هب  الیواو  گناب 

نامسآ زا  شوگ  هب  دمآ  لتق  دق  يادص  نوچ 

نیرق تنحم  هصغ و  اب  وا  دالوا  لد  دش 

یلع نوخ  زا  بارحم  نماد  دش  نوگ  هلال 

نید ماکحا  يدازآ و  فرش ،  لدع و  هر  رد 

دوشگ رَپ  ّیلع و  الوم  قح ،  هار  دیهش  دش 

نیرب شرع  بناج  رکیپ  وا ز  حور  غرم 

ادخ ریش  یضترم  نوچ  ناهج  زا  تسب  رب  هدید 

نیمغ رورس  نآ  غاد  زا  الو  لها  لد  دش 
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رشح زور  ات  دوب  نایرگ  يا  هدازآ  ره  مشچ 

نیعم یب  هانپ و  یب  میتی و  دش  تلادع  نوچ 

زونه نرق و  هدراچ  نونکا  هتفر  تداهش  ناز 

نیتملا لبح  نآ  غاد  لد  رب  دنراد  نایعیش 

یضترم غاد  نایوج ز  قح  دنیرگ  ایر »  یب  » 

نیبم نآرق  هار  دیهش  وا  دیدرگ  هکنوچ 

*****
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 ( رارق یب   ) ینابایب زیورپ  یلع /  تیمولظم  نرق  هدراهچ 

� تیبلا لها  تیالو  اب  رعاش  ��دورس : 

ینابایب زیورپ  ياقآ 

 ( رارق یب  ) 

� یلع تیمولظم  نرق  هدراهچ  << 

یلع ناشیرپ  هعیش  دُوب  نرق  هدراچ 

یلع ناماس  رس و  یب  یگمه  ملاع  لها 

ناهج يالوم  مغ  زا  تشذگ  نرق  هدراچ 

یلع نامرف  هب  شوگ  ناج  لد و  زا  همه  ام 

ناوج ریپ و  سفن  رد  یلع  نرق  هدراچ 

یلع ناناج  مد  زا  ششپت  ره  ام  بلق 

تسازفا حور  یلع  تاجانم  نرق  هدراچ 

یلع ناغفا  دهاش  لیَمک  هاچ و  هفوک و 

اج هب  هدنام  رگنب  اه  متس  نرق  هدراچ 

یلع نابحم  هب  مد  ره  هدش  دح  یب  ملظ 

رصح دح و  یب  متس  ملظ و  هدش  نرق  هدراچ 

یلع ناوارف  فطل  فَنَک  رد  ام  کیل 

ام رس  رب  وا  هیاس  زونه  نرق  هدراچ 

یلع ناشخرد  رهم  تسا  رگ  هولج  دبا  ات 

هتفر اهلد  همه  زا  رارق  نرق  هدراچ 
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یلع ناوخ  انث  حدم و  مه  نم و  مرارقیب »  » 
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*****

تسام روای  یلع  تسا و  هتفرب  نرق  هدراچ 

تسام رورس  رس و  جات  ام ، یتسه  ام ،  قشع 

ادخ ریش  وا  مه  رارک و ،  ردیح  دُوب  وا 

تسام ربهر  وا  هک  تسه  ودع  مشچ  ِيروک 

*****
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 ( ایوپ یمالسا (  نسحم  دنلب / يونثم  کی  زا  يا  هدیزگ 

� تیبلا لها  ��تخابلد  جنس و  هتکن  رعاش  ��دورس : 

 ( ایوپ یمالسا (  نسحم  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

دشاب یم  تیب  هد  دصکی و  رب  لمتشم  هک  دنلب  يونثم  کی  زا  يا  هدیزگ  << 

تسا ینافوط  ملد  يایرد  زاب 

تسا یناراب  نم  مشچ  ِنامسآ 

ما هنیس  رد  ناشفتشآ  لگ ،  هدرک 

ما هنیئآ  زا  دیور  یم  مغ  ِدود 

ما هتسخ  اه  یگتسخلد  زا  بشما 

ما هتسب  یهآ  هنیئآ  بت  رد 

شیوخ يور  رب  ما  هدرک  او  يدبعم 

شیوخ يوک  رد  منز  یم  بشما  هسرپ 

دنز یم  رد  یسک  مراکفا  تُشپ 

دنز یم  رپ ،  رپ  هنیس  نورد  لد 

موش یم  مّهوت  رد  یهاگهاگ 

موش یم  مگ  اه  خیرات  لد  رد 

تسپ الاب و  همهنیا  نایم  رد 

تسشن منامشچ  هب  يریشمش  قرب 

اهریشمش نیا  نالوج  زا  ياو 
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اه ریدقت  نیا  ياه  یهایس  زا 

كاپ دوبعم  نابرهم  يا  ادخ  يا 

كاخ يور  زا  ار  ریشمش  نک  وحم 

نوخ ریشمش و  زا  لسن  نیدنچ  هب  ام 

نورق ّیط  رد  میدروخ  اه  مخز 

تسام كاچ  دص  هنیس ي  رد  البرک 

تسام كاخ  رد  اونین  ياه  هشیر 

میتشاذگب ار  کشا  يانب  ام 

میتشاک ام  ار  قشع  ياه  رذب 

نوخ شقن  زا  يا  هدرپ  رد  اه  هلان 

نونج يارحص  هب  ار  لد  دشِکیم 

تسا هدش  ینافوت  تشد  رد  اه  هلال 

تسا هدش  یناف  نامسآ  رد  نامسآ 
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تسا مهرم  یب  نانچمه  اما  یمخز 

تسا مجلم  نبا  ریشمش  زا  یمخز 

یلهاج ياه  هشیدنا  نانچمه 

یلع قرف  رب  ریشمش  دنز  یم 

دش گنت  ام  رب  هصرع  اهالا  راب 

دش گنس  ام  نت  رد  منبش  حور 

یلد نینوخ  اب  تسا  نرق  هدراچ 

یلع غاد  زا  تسا  گوس  رد  هعیش 

تسا هتسخ  ملاع  تسا  نرق  هدراچ 

تسا هتسبرب  کلف  زا  تخر  مه  هام 

نیک ریشمش  اب  تسا  نرق  هدراچ 

نیمز يور  رب  تخیر  الوم  نوخ 

تساضترم مدآ ،  لسن  رخف  هچرگ 

تساضترم ملاع  مولظم  نیلوا 

باتک ره  راد  زار  يا  ملق  يا 

بارت وب  مان  سیونب  وضو  اب 

رت هزاوآ  ُرپ  دیشروخ  زا  يدرم 

رت هزات  لگ  هدنخ ي  نارازه  زا 

درم درم  مدرم ،  درم  نادیم ،  درم 

درد درم  شناد ،  درم  نافرع ،  درم 
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رون مان  قوف  وت  مان  لگ  يا 

رون ماحرا  زا  هتشگ  رداص  رون 

وت تاذ  ینعی  بالصالا  یف  رون 

وت تاذ  ینعی  بایان  رهوگ 

ادخ ریدقت  هب  رس  هدرپس  يا 

ادخ ریش  یضترم  ّیلع  يا 

تایح ار  ملاع  ود  ره  تدوجو  يا 

تاکز رکذ و  هیآ ي  رابتعا 

یلع ای  نآرق  ماکحا  يرجم 

یلع ای  ناناج  ریگملاع  رجف 

تسین كاپ  نم  هشیدنا ي  یلع ،  ای 

تسین كاردا  يداو  رد  نم  نهذ 

ریگب متسد  نینمؤملاریما  ای 

ریظنلا تاعارم  رد ،  مزغلن  ات 

دوب وت  دای  يونثم  نیا  علطم 

دوب وت  دادما  طرش  نم  تین 
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منک یم  توعد  رعش ،  رد  ار  وت  نم 

منک یم  تعیب  وت  اب  رگید  راب 

میحر نامحر و  باب  يا  وت  دعب 

میتی دش  مدآ  تسا  نرق  هدراچ 

تسا یلع  یب  ملاع  تسا  نرق  هدراچ 

تسا یلهاج  تشد  ناریح  نانچمه 

تسا هتفخ  اه  نامز  ریش  فجن  رد 

تسا هتفشآ  بش ،  تسا  نرق  هدراچ 

تشاد راع  تقیقح  زا  وت ،  نمشد 

تشاد راکنا  ار  وت  مه  ار  ادخ  مه 

تسوت نوخ  ّدر  كاخ  ات  ادخ  زا 

تسوت نویدم  قح  نید  تمایق  ات 

دوشلماک نید ،  هک  ات  يدید ،  مخز 

دوش لداع  ناهج  ات  يدروخ  غیت 

تسا بش  ام  زور  تسا  نرق  هدراچ 

تسا بل  رب  هعیش  ناج  هظحل  هظحل 

بآ كاخ و  نیا  رد  تسا  نرق  هدراچ 

باتفآ ياپ  در  رگید  تسین 

كاپ دیشروخ  یب  تسا  نرق  هدراچ 

كاغم رعق  رد  هدنام  ّتیمدآ 
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ام تسا  لاس  دصراچ  رازهکی و 

ادص یب  يدرد  میدرد ،  ثراو 

تسارجام تمایق  دص  ام ،  لد  رد 

تسانشآ مغاب ،  تسانرق ،  هدراچ 

تسا هدرب  ار  اه  هنیئآ  مغ  لیس 

تساهدرم ملاع  هک  اریز  نک  هیرگ 

تسام نوریب  مغ  رهاظ  مغ  نیا 

تسام نوخ  رد  یلوناهنپ  مغ  نآ 

دنک یم  اغوغ  زین  مغ  نیا  یهاگ 

دنک یم  انعم  بوخ  ار  ام  درد 

تسا یلع  یب  یناهج  درد  ام  درد 

تسا یلع  یب  ینامز  زا  ام  ��وکِش 

دش کیرات  اه  هشیدنا  یلع  یب 

دش کیراب  ناشکهک ،  هارهاش 

میدش الوم  یب  تسا  نرق  هدراچ 

میدش اهنت  ام  تسا  نرق  هدراچ 
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كاپ بارحم  نآ  تسا ز  نرق  هدراچ 

كاخ ياصقارب  تسیراج  قح  نوخ 

دنژن یلاح  اب  تسا  نرق  هدراچ 

دنلب رد  تشپ  تسارهز  هلان ي 

اه هنیک  تسد  تسا  نرق  هدراچ 

اه هنیئآ  لد  رد  دزیر  رهز 

اه هزین  رس  اب  تسا  نرق  هدراچ 

اه هزین  رب  اه  دیشروخ  دور  یم 

ملظ رصق  رد  ات  تسا  نرق  هدراچ 

ملظ رصع  ناوخ  هبطخ  بنیز  تسه 

الب برک و  زا  تسا  نرق  هدراچ 

 ( اخا ای  كردا  دایرف (  دسر  یم 

رانک ره  زا  رفک  تسا  نرق  هدراچ 

راقفلاوذ مشخ  يور  رد  ور  تسه 

ام مینایرگ  تسا  نرق  هدراچ 

ام مینابیرغ  ماش  يدنب 

تسانشآ لد  اب  هلان  نیا  نک  شوگ 

تسا یضترم  ياه  هبال  ساکعنا 

دیدپان اه  ناهگان  ِنایم  يا 

؟  دید هدرپ  یب  ار  وت  دیاب  اجک  رد 
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يونعم ياه  هیآ  هوکش  يا 

يونثم نیا  رب  ياشگب  ینزور 

دوش یناحور  رعش  مرعش  هک  ات 

دوش ینامحر  رون  زا  يا  هیاس 

سرپم ام  زا  ناشن  مان و  یلع  یب 

 ( سرپم ابیز  هم  نآ  یب  ام  لاح  ) 

 ( شیوخ لصا  زا  دنام  رود  وک  یسک  ره  ) 

 ( شیوخ لصو  راگزوردیوج  زاب  ) 

 ( دبا ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  ) 

 ( دحا ًاوفک  ُهل ،  ام  هاگراب  ) 

میوش ایوپ »  وت «  كاپ  هار  هب  ات 

میوش انعم  ات  میشاب  یلع  اب 
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 ( بارت یمشاه (  بارت  وبا  دیس  نینوخ /  هاگرحس 

� تیالو تماما و  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

یمشاه بارت  وبا  دیس 

 ( بارت ) 

نینوخ هاگرحس  << 

راهن لیل و  نخس  میوگ  یضترم  ياثر  رد 

رایتخایب بش  زور و  ممشچ  ود  زا  درابب  نوخ 

نوگ هلال  دش  یلع  نوخ  زا  بارحم  نماد 

رارق ربص و  یب  تشگ و  ناشیرپارهز  نانج  رد 

دش زاغآ  رفک  لهج و  ِتشگزاب  هفیقس  زا 

راکشآ اجنآز  دیدرگ  یضترم  اب  ینمشد 

دش زاغآ  یمدرمان  ناهج  زا  تفر  یلع  ات 

(1) رابتلا راد  ناهج  دش  تلادع  وا  اب  دش  نفد 

ناهن درد  زا  هفوک  هاچ  هب  یتفگ  یلع  ای 

رامش زور  ات  زار  نآ  زا  دش  نایرگ  اه  هاچ 

شیوخ رازفا  ياپ  ریمعت  دنک  ات  یهاشداپ 

راگزور دنیبن  ینیبن و  زگره  یلع  نوچ 

تانئاک زا  شوگ  هب  دمآ  یلع  ّالا  یتَف  ال 

راقفلاوذ زا  مینود  دش  نمشد  قرف  نوچدُُحارد 
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تشذگ نینوخ  یبش  هاگرحس  زا  نرق  هدراچ 

راهب ون  ربا  وچ  مه  نوخ  کلف  مشچ  زا  يراج 

دش زاب  نآرقوچ  مه  نمشدریشمش  زا  شقرف 

رایرهش نآ  تقرف  زا  مولع  باب  دش  هتسب 

ار شیوخ  ياذغ  ناسنآ  شلتاق  رب  دهد  یم 

راسگ مغ  ار  ودع  ناسنیا  یسک  ددرگ  اجک  رد 

تساهدوبیراجهدید زاکشا  زور  ره  ارهعیش 

رازه لاس و  دصراچ  جراوخ  ياه  متس  زا 

دوریم نوخ  نمی  هکمرد ،  سدق ،  هنیدمرد ، 

رابک درخ و  نز و  دنزرف و  درم و  يولگ  زا 

هانگ یب  لفط  ردام ز  َِرب  رد  ندیُرب  رس 

راکبان دوهی  تسا و  دوعس  لآ  هویش ي 

ایلوالا زعُم  َنیَا  مد  هب  مد  دیوگ  هعیش 

رادتقا اب  هش  نآ  مکاح  لدع  دیامن  ات 

مد ود  ریشمش  هب  دریگ  نیملاظ  زا  ماقتنا 

راثن ناج  شباکر  رد  ددرگ  قوش  زا  بارت »  مه « 
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یبارت اضریلع  تشاد /  همطاف  يوب  گنر و  نامسآ 

� تیالو تماما و  نادناخ  هلاس  رعاش 16 ��دورس : 

یبارت اضریلع  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

تشاد همطاف  يوب  گنر و  نامسآ  << 

دوب رگید  روج  راگنا  بش  نآ 

تشاد همطاف  يوب  گنر و  نامسآ 

ییاهنت توکس و  جوا  نیب 

تشاد همهمه  ادص و  دوخ  لد  رد 

تفگ یناذا  دش و  مخ  نامسآ 

دمآ یم  تشهب  زا  ادص  نیا 

دروآ بل  هب  يا  هژاو  یلع  و 

دمآ یم  تشونرس »  رظن «  هب 

دجسم رد  تسشن  دمآ  یلع 

دنک مالس »  شا «  هدجس  رد  تساوخ 

زونه دنا  هداتسیا  اه  لخن 

دنک مامت  ار  هدجس  یلع  هک 

الاح دوش  یم  نرق  هدراچ 

دنام یم  هدجس  نیب  یلع  هک 

تس هدجس  رد  هک  دوش  یم  اهلاس 
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يراثن ناج  یلعناضمر  خیش  نامولظم /  رای  ءایلوا و  ماما 

نآرق لک  ظفاح  هیملع و  ��زوح  سردم  ��دورس : 

( راثن ناج   ) يراثن ناج  یلعناضمر  خیش 

نامولظم رای  ءایلوا و  ماما  << 

زونه لاس و  دص  راچ  رازه و  دش 

زوس رپ ز  اهلد  تسا و  نایرگ  هدید 

یضترم ملاع  مولظم  مغ  رد 

ایقتا يادتقم  ماما و  نآ 

لوسر ناج  ایلوا  ماما  نآ 

لوتب جوز  ربش  ّریَبش و  باب 

وا تسا  لاس  دصراچ  رازهکی و 

ودع دادیب  ملظ و  زا  دیهش  دش 

تشادن يریصقت  چیه  تلادع  زج 

تشاذگ اپ  ریز  دوب  لطاب  هچ  ره 

دنتخیر ار  نیتملا  لبح  نآ  نوخ 

دنتخیگنا اه  هنتف  مه  نآ  زا  دعب 

وج هنیک  دیلپ  نامیئل  نآ 

وا نادنزرف  دنتشک  کی  هب  کی 

رشب خیرات  مولظم  نیلوا 

رت مولظم  دشن  وا  زا  سک  تسه و ، 
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ناملاظ مصخ  نامولظم و  رای 

نایعیش رب  ار  هریس  نیا  داد  دای 

درکن شزاس  یمد  ناراکمتس  اب 

دربن رد  هشیمه  نانآ  اب  دوب 

رویغ دشاب  وا  وچ  مه  وا  ��عیش 

رودب اه  تلذ  اه و  ینوبز  زا 

غالبلا جهن  رد  تسوا  ياه  هبطخ 

غارچ نوچمه  رشب  داحآ  رهب 

دوب نایاپ  یب  رحب  فراعم  رد 

دوب نآرق  یلات  شمالک  نوچ 

بانج نآ  ياه  هتفگ  راصق  زا 

باب حتف  تریصب  لها  رب  هتشگ 

هتخومآ داد  لدع و  سرد  هک  ره 

هتخورفا غارچ  وا  غارچ  زا 

ماما لوا  نآ  دنزرف  هدزای 

مانا رب  کی  ره  دننایاوشیپ 

اهر یهارمگ  لهج و  زا  دوش  یم 

ادتقا دیامن  یم  وا  رب  هک  ره 

 « راثن ناج  تعاطا «  امنب  یلع  زا 

راگتسر یتیگ  ود  رد  يدرگ  هک  ات 
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 ( مداخ يرئازج (  يدهم  دمحم  دیس  مغ /  نیا  تبرغ  زا  ملاع ، هدکمتام 

مالسلا مهیلع  تیالو  تماما و  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

يرئازج يدهم  دمحم  دیس  ياقآ 

 ( مداخ ) 

( مغ نیا  تبرغ  زا  ملاع ،  هدکمتام  << )

 ( تسالوم ترضح  يازع  دیوگ  ) 

 ( تسارهز يدهم  شناوخ  هیثرم  ) 

رسکی يدمحا  شترا  نیب  زا 

رگشل نیا  فاصم  هب  دسر  ایآ 

ربمغیپ ناسل  یتراشا ز  هب 

ربیخ ِحتاف  هناگی  ردیح ، 

دیشروخ تحاس  زا  دیکأت ،  همه  نیا  اب 

تسادعا رجنخ  زا  ات  ود  شقرف 

یلوا نم  دعب  دمحا  دومرف 

الوم ربهر و  تّما  لک  رب 

ّالا یبن  مه  ّبر و  تخانشن 

الول رشبلا  هللا  ُُدبعَی  ام 

نیوکتلا ملاع  یف  نیدلا ،  ریما  سفن  » 

 « تساقثولا هورعلا  ْتَمَصَفنإ 

ینتم همه  رد  ربمیپ  زا  لقن 
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یّنم یلع  ای  َتنَا  دومرف 

یّنع َکباصم  ِنزُح  ُتاعمَد 

ینرق هدراچ  دیهش  دیوگ 

ردیح متام  رد  رس ،  رب  مغ  كاخ  دش 

تسانعم ملاع  رد  يرواب  نیا 

ردیح بل  زا  ونشب  هتکن  نیا 

ربهر ار  هعیش  دشاب  هک  یهاش 

ربمغیپ دعب  ملاع  لک  زا 

رثوک مغ  نوچ  مدیدن  یغاد 
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دوب مهانپ  تشپ و  دوب ،  مهاپس  رثوک 

تساروح مغ  رد  مّسجم  شبلق 

نامیالا هبعک  َتنا  َيالوم 

ناقرفلا لَزنأ  دَق  َکِحدَم  یف 

ناونعلا بصغی  يّدَعُملا  يدیا 

ناطلس ٌمکاح  ٌریما ،  َتنأ 

باتهم رس  قرف  بارحم ،  رد  هتسکشب 

تساهلد نیا  رب  شتآ  وا  رجه  زا 

نک رتمک  هیرگ  شنیسح  رب  وگ 

نک رتمک  هیوم  نویش  طرف  زا 

نک رب  ازع  تخر  نَِحم  زا  ور 

نک رطضم  يوس  یهاگن  یهاگ 

نادقف نیا  زوس  رد  ناغفا ،  دنک  بنیز 

تساهنم شلگ  هدجه  الب  ُبرک و 

وا مغ  زوس  رد  تسا  نرق  هدراچ  ام 

وا متام  قارف و  زا  مومهم  میتسه 

وا مهرم  دیایب  دیاش  ام  بلق  رب 

وا مد  يالوم  رصع  ِّیلو  اقآ 

تبیغ بش  زا  دعب  تمسق ،  دنک  الوم 

تساپ رب  یسلجم  وا  تمدخ  رد 
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دراد گر  هب  نوخ  یتسه  تسه ،  ات 

دراب نوخ  کشا  وت  تبرغ  رد 

دَرآ یشهاوخ  تیوس  هب  مداخ »  » 

در ای  ینک  یم  ملوبق  الوم 

دورطم نکم  ار  نم  دوهشم ،  دهاش و  يا 

تسالاو تحاس  نآ  زا  یفطل  نیا 

*****
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..یمرخ هفطاع  میزوسن /  الوم  تبرغ  رد  زج  هب 

مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

 ( مق زا  یمرخ (  هفطاع  مناخ 

میزوسن الوم  تبرغ  رد  زج  هب  << 

تسا مامت  لاس  دصراچ  رازه و 

تسا ماما  قح  یپ  رد  هعیش  هک 

 ! هآ زا  رپ  لاس  دصراچ  رازه و 

 ! هارمگ تخس  نایداه  زا  ناما 

میتسه هدنمرش  وت  يور  زا  زونه 

میتسه هدنکآ  بیجع  یضغب  زا  و 

تسا یفرح  هچ  نیا  نآرق ،  ّصن  فالخ 

تسا یفرح  هچ  نیا  نایذه !  یحو و  نیما 

تناهن نیگنس  ضغب  زا  وگم 

تناهد تمهت  اب  دندنب  یم  هک 

رگید هالاو »  نم  لاو  زا «  وگم 

رگید هاداع »  نم  داع  زا «  وگم 

ار شربیخ  نینح و  ردب و  وگم 

ار شرگید  ياه  هوزغ  ار ،  دحا 

دنراد هنیس  رد  دسح  مدرم  نیا  هک 

دنراد هنیک  توخا ،  دقع  زا  و 
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دنا لایخ  مهو و  رد  هک  ییاهنامه 

دنلاجرلا هابشا  هک  نادرم !  نامه 

دنتسب هک  یتسد  نآ  زا  میوگ  یمن 

دنتسکش ار  نادکمن  هدروخ  کمن 

دیایم نوخ  يوب  هچوک  زا  زونه 

دیآیم نوزحم  يا  هلان  يادص 

میتفگن اه  ...اولضت »  نل  زا «  زونه 

میتفگن اهوگ  لجَّرلا »  َّنا  نآ «  زا 

میتفگن شنیگنن  راک  زا  زونه 

میتفگن شنیگنس  تسد  زا  زونه 

میتفگن اه  ینابت  زا  میتفگن 

میتفگن اه  ینالف  رفک  زا  هن ... 

میتفگن اما  میا ،  هتفگ  هچ  رگا 

میتفگن س )  ) ارهز تبرغ  زا  زونه 

تخوس یم  درد  اب  رد  تشپ  هک  یسک 

تخوسیم درم  کی  تبرغ  يارب 

میزوسن ام  ات  هتخوس  هک  یسک 

میزوسن الوم  تبرغ  رد  زج  هب 
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 ( یناهفصا شورخ  يدیزهاش (  سابع  تداهش /  نرق  هدراهچ 

مالسلا مهیلع  تلاسر  نادناخ  بیدا  رعاش  ��دورس : 

يدیزهاش سابع  ياقآ 

 ( یناهفصا شورخ  ) 

تداهش نرق  هدراهچ 

؟؟؟  ار ناهج  تسا  هتفرگ  ردق  بش  راونا 

ار ناضمر  تلیضف  هداد  یلع  ردق  ای 

تسود دشکب  ات  یلع  تسا  ناضمر  زمر 

ار ناهج  ود  ره  شا  یگدنب  ��لسلس  رد 

« یلِعب یهلا  رکذ «  اج  همه  بشما 

ار نامز  ار و  نیمز  تسا  هتفرگ  حبص  ات 

درک ناور  هام  شرس  لابند  هب  تفر و  یم 

ار نارگن  مشچ  هتخوس ،  لد  هارمه 

بشما رحس  نذؤم  داد  یمن  شاک  يا 

ار ناذا  بارحم ،  یتوهال  ��ظحل  رد 

تسه شا  هتخورفا  ��رهچ  رد  همه  نیا  اب 

ار ناجیه  نابز  تسا  هدیرب  هک  يدجو 

دوب کمن  نان و  یلع  راطفا  ��رفس  رد 

ار نان  ��رفس  یلع ،  درک  شدوخ  نویدم 
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تخوس مرپ  هک  شحیدم  تمس  مرپب  متفگ 

ار نارگ  هوک  نیا  مروآ  یمن  بات  نم 

تداهش نرق  مهدراچ  نیا  رد  لاسما 

ار ناهج  ناکرا  هتخیر  مه  هب  وت  غاد 

تسیک یلع  مینادب  تسین  انب  هک  یتقو 

ار ناهد  باب  نیا  رد  میدنبب  تسا  بوخ 

*****

تسا هدش  هلال  زا  یغاب  هیبش  بارحم 

تسا هدش  هلانمه  هعیش  راهب  ضغب  اب 

مهدزون بش  رد  تسرد  لاسما 

تسا هدش  هلاس  دصراچ  رازه و  ضغب  نیا 

 « یناهفصا شورخ  » 

*****

رادناهج يدهم  یعابر / 

بیرغ لاح  ات  هتشذگ  زا  لبقتسم 

بیرغ لامجا  هب  لیصفت و  هب  ياهنت 

دیآ یم  رس  وت  یبیرغ  لصف  یک 

بیرغ لاس  دصراچ  رازه و  درم  يا 

 « رادناهج يدهم  » 

*****
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رالاسناوخ دمحا  جاح  دزوسیم /  هعیش  دراد  تسا  نرق  هدراچ 

� تیبلا لها  بتکم  رعاش  ��دورس : 

رالاسناوخ دمحا  جاح 

 ( سراف باراد  زا  ) 

دزوس یم  هعیش  دراد  تسا  نرق  هدراچ  << 

اه لابقتسا  لاح  رد  مخ  دیشروخ  هبطخ ي 

اه لالدتسا  يانبم  اه ،  هیآ  ساسا  رب 

ونمآ نیذلا  دیوگب  ات  دهاوخ ،  یحو 

اه لاونم  نیدب  دشاب  امش  زا  مراظتنا 

مترتع باتک و  دشاب  امش  رب  تناما  رد 

اه لاب  نیا  دنکشب  ادابم  زگره  نم  دعب 

اه نرق  مامت  رد  ار  متما  شرافس  نیا 

اه لامآ  دوش  یلاع  یلع  رب  کسمت  اب 

نآ زا  دعب  مراد  هک  یماگنه  دوز  بورغ  رد 

اه لادوگ  رد  ياپ  دتفین  ات  دبات  هام 

تسوا يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  هک  ره 

اه لابقا  یضترم  زا  دوش  دیاب  نیا  زا  دعب 

دوخ دنهاوخ  یم  هک  ینانآ  شوگ  رد  قح  فرح 

اه لابرغ  رد  بآ  دوب و  گنس  رد  نوچ  خیم 

لگ شقن  رد  اهراخ  اما  داتفا و  نیمز  لگ 
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اه لافغا  اه ،  گنرین  اه ،  هنتف  نیا  زا  هآ ، 
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اه مسر  گنس  هنیس  رب  دروخ  یم  هفیقس  رد 

اه لالخا  دوش  نید  لیصا  ریس  رد  هک  ات 

دوش اروش  رد  هک  یتاباصتنا  ریسم  رد 

اه لاچ  رد  دور  یم  دیآ  رد  هلاچ  زا  تما 

دوبن ایند  رد  شاک  تریصب  یب  صاوخ  نیا 

اه لاونم  نیدب  اهنآ  ��ویش  دشابن  ات 

اه لاس  ات  دوش  تکاس  یلع  دنیب  تحلصم 

اه لاوش  دسر ،  نابعش  ددرگ و ،  ناهنپ  هام 

نانچ دتفا  لادج  رد  قطان  نآرق  اب  هزین 

اه لاجد  هقح ي  دبیرف  ار  اه  يرعشا 

دحا گنج  ای  ردب  ياه  هتشک  سایق  رد 

اه لاّجر  نآ  مولظم  یلع ،  دشاب  مهتم 

دوبن ادلی  اهردقنیا  یبش  يوسیگ  شاک 

اه لاس  نایلاس  دنامن  اهنت  یلع  ات 

*****

دعب زاغآ و  دش  هنوگنیا  اه  هنتف  داب  درگ 

دعب زاب و  تعدب  باب  تقیقح ،  هار  دش  هتسب 

تفر رات  ربا  تشپ  ناشخرد  هام  هرهچ 

تفر راخ  شمشچ  ود  رد  اه  ناوختسا  شیولگ  رب 
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یلع الوم  تحلصم  رهز  ماج  اب  اهلاس 

یلع الوم  تروشم  اهنآ  هب  یتح  دهد  یم 

زین ربص  ياه  هکرس  نیریش  اولح و  دش  هروغ 

زین ربا  باجح  زا  نوریب  هام  ربا و  تفر 

دش زاس  ناسنا  يالوم  تبون  تبون ،  هک  ات 

دش زاغآ  يا  هزات  ياه  هنتف  هنیدم  رد 

تفاتش یم  خزود  يوس  ات  اه  هنتف  نیا  ��ویم 

تفاکش ار  تلادع  دیشروخ  قرف  مجلم  نبا 

یلو دزوس  یم  هعیش  دراد  تسا  نرق  هدراچ 

یلع دیوگ  یم  هعیش  دراد  هک  ینرق  هدراچ 

ریسم رد  دشاب  لصا  زا  فارحنا  نید  رد  هچ  ره 

ریدغ زا  دعب  رد  هشیر  دراد  تساروش ،  زا  شرذب 

جک رامعم  دهن  رگ  لوا  تشخ  يرآ ،  يرآ 

جک راوید  دور  یم  ایرث  ات  ًانئمطم 

*****
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....شیورد نسحم  ردیح /  هاگرد  مداخ 

مالسلا مهیلع  تلاسر  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

شیورد نسحم  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

مالسلا هیلع  ردیح  هاگرد  مداخ  << 

دوش یم  ردیح  هاگرد  مداخ  ناج  زا  هک  ره 

دوش یم  رس  ناهج  ناهاشداپ  مامت  زا 

تسیلع ای  رکذ  هک  لفحم  نآ  رد  قشاع  رس  رد 

دوش یم  ربارب  نیدنچ  فجن  رادید  قوش 

لد هب  دراد  یکلسم ،  مارم و  ره  اب  یسک  ره 

دوش یم  ردارب  ام  اب  يا ،  هرذ  ار  وا  رهم 

دننک کح  یگنس  هکت  يور  هب  ار  شمان  هکنوچ 

دوش یم  رهوگ  لعل و  زا  رتشیب  نآ  شزرا 

مه زاب  بر  ای  میتفگ  نینچ  دوخ  ياعد  رد 

دوش یم  رسیم  ام  رب  فجن  كاخ  رب  هدجس 

یلع مان  بل  يور  دنیشن  یم  هک  نامز  ره 

دوش یم  ررکم  دنق  هب  لیدبت  ناهد  رد 

نینمؤملا ریما  ناونع  هب  شمان  ندرب 

دوش یم  ربمیپ  بلق  يدونشخ  ثعاب 
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تسیلع مدنزرف  مان  نوچ  هک ،  تفگ  یم  یقشاع 

دوش یم  رطعم  لزنم  منز  یم  شیادص  ات 

داهن وا  تسد  هب  ار  ملاع  ریدقت  ادخ  نوچ 

دوش یم  ردقم  ام  رب  یلع  دهاوخ  یم  هچنآ 

دوخ يالوم  ییاهنت  تبرغ و  زا  نایعیش 

دوش یم  رت  ناشنامشچ  ، هک تسا  نرق  هدراچ 

وا رادید  شتمسق  هک  یسک  نآ  لاح  هب  شوخ 

دوش یم  رثوک  ضوح  رانک  رد  رشحم  زور 

*****
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یتشد گنهرف  ینافوط / ياه  هروس  درز / ياهزور  اه /  نابز  مخز  ياه  هبرض 

مالسلا مهیلع  تماما  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

یتشد گنهرف  ياقآ 

 ( نادابآ زا  ) 

اه نابز  مخز  ياه  هبرض  << 

ار تنامسآ  يانشور  تملظ  ربا  هتفرگ 

ار تناشن  یتح  اه  هچوک  رد  یسک  دسرپ  یمن 

هک مدرم  نیب  رد  اهزور  نیا  ردقنآ  یبیرغ 

ار تنابز  دمهف  یمن  ییاهنت  هاچ  زج  یسک 

تسا يراک  ردقنآ  اه  نابز  مخز  ��برض  منامگ 

ار تناوختسا  هتسکش  بش ،  ياه  همین  نیا  رد  هک 

دنناد یم  بوخ  ار  نیا  هفوک  ياه  لخن  مامت 

ار تناج  زور  ره  اهضغب  دناسریم  بل  رب  هک 

درک ناهنپ  تشم  رد  هعقاو  نیمادک  ار  تریدغ 

؟  ار تناما  دریگ  یم  تسا  نرق  هدراچ  الاح  هک 

تسپ ياه  گرگ  نیا  ��زوز  زا  دیزو  ینافوط  هچ 

!؟  ار تناهد  ددنب  یم  ریشمش  تارج  نیمادک 

هک مراذگ  یم  اهنت  بارحم  ترسح  اب  ار  وت 

ار تنامک  نیگنر  نامسآ  رد  نامسآ  دنیبب 

*****
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درز ياهزور  << 

ار درد  نیا  ینعم  دمهفب  دهاوخ  یم  درم 

ار درم  ياه  هشیر  رخآ  دناکشخ  یم  درد 

رو هلعش  ترفن  کشا و  زا  يا  هساولت  رد  هوک 

ار درس  یهآ  هظحل  نآ  رد  درک  یم  هبرجت 

دنز یم  یلیس  هچوک  رد  ار  دیشروخ  يا  هیاس 

 ! ار درز  ياهزور  نیا  یسک  دبات  یمن  رب 

شا هدنام  اج  رد  تشپ  ياه  ضغب  نآ  اب  درم 

ار درگ  رابغ و  ناج  یب  ینت  زا  دناکت  یم 

یگدنز نیا  رخآ  ياهزور  دمآ  شدای 

ار درک  یم  نز  هک  یخلت  دتمم و  ياه  هیرگ 

تخیر کشا  شیاه  کشا  اب  نامسآ ،  نرق  هدراچ 

 ... ار درم  ياه  هشیر  زا  يا  هزات  غولب  ات 

دادن خساپ  یسک  ار  شمالس  رگید  وا  زا  دعب 

ار درد  غاد و  تشاک  وا  رد  هک  یتسد  دنکشب 

*****
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ینافوط ياه  هروس  <<

ینارون عولط  تبون  جنپ  قشع  يا  رشب ،  ره  قوف  رشب  يا 

ینافوط ياه  هروس  ثراو  زیگنا ،  تفگش  ییامعم  يا 

تدوخ شود  يور  نرق  هدراچ  ار ،  ایند  ياهدرد  یشک  یم 

ینافرع ياه  موهفم  هدش  ناهنپ ،  وت  ياه  مشچ  رد  هک  سب 

يزیر یم  کشا  هک  اه  بش  همین  دتفا ،  یم  بات  جیپ و  رد  هاچ 

یناراب ياه  مشچ  نآ  ياپ  تسا ،  ناوارف  اه  لخن  شطع 

ساسحا یب  ياه  هچوک  نیا  يوت  تنوزوم ،  بیجن و  ياه  ماگ 

یناغارچ ار  هفوک  دنک  یم  سوناف ،  زا  ینامک  نیگنر  لثم 

تلابند هب  لمج  ناورهن و  نیفص ،  لد  زا  ییآ  یم  هتسخ 

ینالوط ياه  هار  نیا  زا  دعب  دریگ ،  یم  رابغ  وت  زا  کلام 

*****
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..یبجر رغصا  بارحم /  ناشفا  لگ  نرق  هدراهچ 

مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رعاش  ��دورس : 

یبجر رغصا  ياقآ 

 ( ناشاک زا  ) 

بارحم ناشفا  لگ  نرق  هدراهچ  << 

تسا یلع  هک  ییاهر  حور  اب  هدش  هبعک  هبعک ، 

تسا یلع  هک  ییاوه  لاح و  رد  هدش  رطعم  هک 

رگا بارحم  هدش  ناشفا  لگ  نرق  هدراهچ 

تسا یلع  هک  یئالع  شرع  نآ ،  رد  هدوب  نامهیم 

تسادیپ یکاخ  ملاع  نیا  رد  هک  یبوخ  هچ  ره 

تسا یلع  هک  ییانب  گنس  نآ  زا  زاغآ  هدش 

توکلم تمس  هب  زاب  يا  هرجنپ  رگا  دش 

تسا یلع  هک  ییافص  قشع و  نآ  هب  هداد  ناج  لد و 

دوب ربمغیپ  مدمه  شدوخ  هک  یلیئربج 

تسا یلع  هک  ییارح  راغ  نآ  رد  هدوب  فکتعم 

دنمان شلاصو  يارآ  لد  يابوط  هچنآ 

تسا یلع  هک  ییالو  رهم و  زا  هک  تسا  یغاب  لگ 

درک یم  سّفنت  تسود  مرح  رد  رگا  حبص 

تسا یلع  هک  ییابص  داب  نآ  زا  تسم  رس  هدش 
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دنیوج یم  افو  میلقا  رد  هک  تداعس  نیا 

تسا یلع  هک  ییامه  ّرف  نآ  زا  هدوب  يا  هیاس 

تسا نینرقلاوذ  ترضح  نخس  نیا  نامگ  یب 

تسا یلع  هک  ییاقب  ماج  زا  دش  باریس  رضخ 

لوسر بلق  رمث  توارط  رازلگ  لُگ 

تسا یلع  هک  ییایح  بجح و  زا  هتفای  وربآ 

رایسب رذوبا  هک  رتشا  کلام  طقف  هن 

تسا یلع  هک  ییارس  نحص و  رد  هدش  ناملس  لثم 

شرد گنهآ  هک  تسا  تشهب  تاهابم  نیا 

تسا یلع  هک  ییاون  روش و  شوُخ  گنهآ  تسه 

دنناد یم  ادخ  شرع  ��مه  نانکاس 

تسا یلع  هک  ییاعد  رکذ و  نآ  رد  تسا  باجتسم 

دمآ شگنج  هب  هک  ره  دودبع و  بحرم و 

تسا یلع  هک  ییاج  هظحل و  نآ  رد  هراچیب  هدش 

دش اشفا  وت  ��نییآ  رد  هاچ ،  يا  هآ 

تسا یلع  هک  ییادص  هب  مدآ  ملاع و  تبرغ 

دسرن ردارب  هب  ردارب  هک  رشحم  زور 

تسا یلع  هک  ییامنهار  نامه  هب  نم  مشوخلد 

*****
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 ( ناوخ هضور  نمادکاپ (  یلع  یعابر / 

� تلاسر نادناخ  رعاش  ��دورس : 

 ( ناوخ هضور  نمادکاپ (  یلع 

 ( سدقم دهشم  زا  ) 

دنک یم  تمایق  دوخ  ماما  قشع  اب  هعیش 

دنک یم  تماما  تابثا  یحو  مالک  اب 

ام ياهلد  رب  تسا  لاس  دصراچ  رازهکی و 

دنک یم  تماعز  ردیح  ودع  مشچ  يروک 

*****

تسا ریما  یلع  امس  ضرا و  رد  تسا  ریما  یلع  ارم  هللا  و 

تسا ریما  یلع  ادخ  تسه  ات  نرق  هدراهچ  نیمه  هن  اهنت 

*****
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 ( یناشاک ریهز  هداز (  بجر  رغصا  یلع  تسا /  لاسدصراچ  رازه و 

مالسلا مهیلع  تلاسر  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

هداز بجر  رغصا  یلع  ياقآ 

 ( یناشاک ریهز  ) 

 ... تسا لاس  دصراچ  رازه و  << 

نایاپ یب  خلت و  تهب  قرغ  ایند  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

ناهاگرحس مخز  زا  تسا  يزوس  ناهج  ضغب  شا  هنیس  نایم 

لهج زا  يا  هلاه  نیب  هنیک  غیت  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

نآرق تروص  تدابع  بارحم  نیب  هدومن  نیگنر  نوخ  ز 

دیوگیم هبعکلا  بر  تزف و  ��ژاولد  هک ،  تسالاس  دصراچ  رازه و 

نامیا رس  رب  تواسق ،  جوا  رد  رفک ،  مامت  دمآ  دورف 

ار تیاده  ناکرا  دندنازرل  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

ناینب زا  دساف  نید  زا  جراخ  تسرپ  بش  ناگشیپ  تلاهج 

ترسح رد  هاچ  يانشآ  ِشوگ  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

ناتسبیرغ ياهنت  رادیب  ��تسخ  يادص  لابند  هب 

دچیپ یمن  رگید  اه  هچوک  سپ  رد  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

نانیوب قشعرطع و  شوپ ،  عقُرب  درم  روبع  ماگنه  هب 

دراد وزرآ  هبارخ  جنک  رد  يانیبان  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

ناسحا يا  همقل  رگید ،  راب  شنابرهم ،  تسد  ود  زا  دریگب 

167 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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َملاع ارجام ،  رپ  بش  نآ  زا  دعب  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

ناتسلخن ياه  بش  هرمه  تلادع ،  هار  رب  مشچ  هتسشن 

فیرعت دوش  یم  رگید  روج  تواضق  ّیِسرک  تسا  لاس  دصراچورازه 

نازیمان لوهجم و  هدش ،  شنیهاش  ِفرح  تلادع  يوزارت 

يدرمناوجان ملظ و  ضیعبت و  زادش  ُرپ  ملاع  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

ناطیش ��قرف  تسد  هب  يدرمناوج ،  لصا  دش  هتشک  هکارچ 

رابنیا یلو  دز ،  نوریب  همیخ  زا  لزغ  غیت  اب  رعش ، ریهز »  » 

نانم رداق  راگدرک  ریظن  یب  راکهاش  قشع  هب 

*****
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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 ( یناهفصا ياخس  یناریش (  هللا  لضف  نینوخ /  زور  زا  نرق  هدراچ  تشذگ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  جنس  هتکن  بیدا و  رعاش  ��دورس : 

یناریش هللا  لضف  ياقآ 

 ( یناهفصا ياخس  ) 

نینوخ زور  زا  نرق  هدراهچ  تشذگ  << 

یلع ناماد  هب  دز  ّالوت  تسد  یسک  ره 

یلع ناسحا  يایرد  زا  تفای  لماک  ضیف 

وا رهم  هاگ  هولج  ار  لد  دنناد  ناقشاع 

یلع نافرع  ماج  تسم  دنتسه  نافراع 

دنک یم  رسیم  دوخ  يارب  ار  يراگتسر 

یلع نامرف  ّطخ  رد  دهن  یم  ار  رس  هکنآ 

لمع صالخا  تخومآ  ناوت  یم  شباتک  رد 

یلع ناوید  تسا  نآرق  تایآ  ینعم 

نید جیورت  ��صرع  رد  وا  ياه  یناشفناج 

یلع نامیا  راثیا و  زا  تسا  ییایوگ  حرش 

تسا هدرتسگ  وا  ناسحا  ��رفس  وس  ره  هکسب 

یلع نامهم  دنتسه  ناهج  ناراد  هرفس 

لگ وچمه  دز  رس  هک  يراج  وا  رد  قح  رون  دوب 

یلع ناتسلگ  زا  تیالو  رون  هدزای 

169 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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دیهش دش  تدابع  لاح  رد  بارحم ،  لد  رد 

یلع نادیم  درم  نمشد  چیه  دش  یمن  نوچ 

زونه نرق و  هدراچ  نینوخ  زور  نآ  زا  دش  یط 

یلع ناشخرد  مان  ناهج  رد  دشخرد  یم 

 « اخس نم «  راختفا  دشاب  رمُع  مامت  رد 

یلع ناوخ  انث  ناج  میمص  زا  متسه  هکنیا 

*****

تسا یلع  غاد  ناهن ،  غاد  رگج  هب  ار  ام 

تسا یلع  غاد  ناهج ،  غاد  نیرت  زوسناج 

زونه نرق  هدراهچ  زا  سپ  هک  یغاد 

تسا یلع  غاد  نایعیش ،  ناج  هب  تسا  هدنام 

*****

170 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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یناهفصا رورس  نیسح  داتسا  تّورم /  لدع و  يادخ 

مالسلا مهیلع  تلاسر  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

یناهفصا رورس  نیسح  داتسا 

 ( رورس ) 

تّورم لدع و  يادخ  << 

الوم تداهش  زا  نونک  تسا  هتشذگ 

ایند نیا  ياه  هرود  زا  هدص  هدراهچ 

تفر یم  شتلالج  لامج و  رون  هک  یلع 

الع شرع  هب  نیمز  زا  مادم  هنامز  نآ  رد 

یلع راگزور  درم  نیرت  دنمهوکش 

اتمه وا  رب  نتفای  ناوتن  ناهج  رد  هک 

هللا یلو  یلع  تّورم ،  لدع و  يادخ 

ادیپ دوش  یمن  تلادع  هب  وا  لثم  هک 

لجوزع يادخ  تاذ  رهظم  هناگی 

ازفا نحم  ��رود  نآ  رد  تشگ  دیهش 

مادم مینک  رس  هلان  وا  متام  هب  دزس 

ازع قرغ  تانئاک  ��مه  اب  میوش 

؟  مئاد مغ  کشا  میرابن ،  هدید  ارچ ز 

اقب لصا  دوب  هک  یماما  دیهش  دش  هک 

171 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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دنتشگ نایعیش  رادازع  تشگ و  دیهش 

اکب هآ و  اه و  هلان  مغ و  قرغ  دندش 

ناهج قلخ  هلمج  دنناشفب  نوخ  هدید  ز 

اغوغ وا  غاد  هتشگ ز  هدص  هدراچ  هک 

شتآ دنز  رگج  رب  یلع  غاد  زونه 

امظع تبیصم  نیز  درذگ  اه  نرق  هچرگا 

ار نیگمغ  دورس  نیا  رورس »  تسا «  هدورس 

اجرب وا  دای  هب  دنامب  هنامز  رد  هک 

*****
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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 ( ریفس رَل (  اقآ  نودیرف  اقآ  جاح  یلع / رب  مالس 

� تیالو نادناخ  صالخا  اب  رعاش  ��دورس : 

 ( ریفس َرل (  اقآ  نودیرف  اقآ  جاح 

یلع رب  مالس  << 

تسوا تیافک  ِدَی  رد  مَد  ود  غیت  هک  یهش 

تسوا تلادع  نکفا  نینط  لدع ،  يادص 

قشع بتکم  بیدا  تّزع ،  هلق ي  يامه 

تسوا تبالص  روخ  رد  قح  هولج ي  ِهوکش 

نید روشک  ریما  دادِو و  لدع و  میعز 

تسوا تیاعر  تیاغ  قح ،  ترضح  ياضر 

يو رغاس  شون  هعرج  اخس  دوج و  اطع و 

تسوا تمارک  ِتعسو  ِمی  یمَن ِز  مرَک ، 

یلع مان  هتشگ  هرهش  شهد  داد و  لدع و  هب 

تسوا تواضق  زا  لدع ،  همکحَم ي  يانب 

نیبب روُرم و  نکب  هغالب ،  جهن  باتک 

تسوا تیالو  رهظَم  نید  نشور  جارس 

نکفا ریش  ریلد و  عاجش و  مزر ،  نامز 

تسوا تغالب  زا  تسم  نخس ،  هبطخ ،  هاگ  هب 

عجشَا یلع  عطاق و ،  یلع  يوق و ،  یلع 

تسوا تیافک  دَی  زا  نید ،  ِنمشد  ساره 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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دَنز هنیپ  شفک  هب  تردق ،  دنسَم  يور  هب 

تسوا ِتماعز  هحول ي  رس  هعماج ،  ِهافر 

173 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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ادگ هب  مرک  زا  دشخب  یهشداپ  نیگن 

تسوا تواخس  نیا  زا  ناریح  هلاو و  لقع  هک 

هش نآ  ِتمارک  سفن و ،  ِتمالس  نیبب 

تسوا تراِسا  رد  هک  لتاق ،  شرافس  دنک 

بارحم رد  دیهش  دلوتم ،  دش  هبعک  هب 

تسوا تلاصَا  تّزع و  فرش و  هناشن ي 

هدجس تلاح  هب  ردق و ،  ِبش  دجسم و  هب 

تسوا تداعس  زا  نتشگ  قح  ِهگرد  دیهش 

یلع يازع  رد  هعیش !  فسا ،  کشا  زیرب 

تسوا تحارج  مهرم  رت  ��دید  کشرس 

تسا نرق  هدراچ  هک  الوم  ��عیش  يانب 

تسوا تلادع  هنشت  ناهج  قلخ  مامت 

قح ان  رگا  ودع  ار  یلع  ِقح  دوبُر 

تسوا تیارد  زا  مه  ینیشن  هناخ  توکس و 

ماقم دنلب  ربهر  نیا  رب  هعیش  زانب 

تسوا تفارش  زا  وت  رخف  تزع و  دجم و  هک 

یشاب یلع  ِوریپ  ناج  لد و  زا  هک  دزِس 

تسوا تلاسر  یپ  رد  ناگمه  هفیظو ي 

قح تیانع  نیبب  و  ریفس »  رعش «  وت  ناوخب 

تسوا تحاس  هب  يا  هیده  خلم  نار  وچمه  هک 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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 ( یناهفصا قئاش   ) يدمحا نسح  تلادع / ریشمش 

مالسلا مهیلع  تماما  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

يدمحا نسح  ياقآ 

 ( یناهفصا قئاش  ) 

تلادع ریشمش  << 

دراد یمنرب  رس  قفا  زا  هفوک  دیشروخ  ارچ 

دراد یمنربرتسب  ارآ ِز  ناهجرهم  نآ  ، رَس

دنتشگودع ار  تلادع  تسنرق  هدراچ  ارادخ ، 

دراد یمنربردیح  وچ  یهاش  ار  ریشمشارچ 

دیکشخ نایعیش  شورخرپ  دور  هدنز  نآ  ارچ 

دراد یمن  رب  رثوک  ضوحزا  بآ  همشچ  نیارگم 

یضیف شک  يدرد  ارچ  ناتسم  یقاس  تسد  ِز 

دراد یمن  رب  رغاس  هناتسم  تلاحاب  رگد 

ددرگ یمن  مرحم  یلداب  يرای  یهاچ ز  رگد 

دراد یمنربرس  ناجِز  یلخن  یضترم  غاد  ز 

مه دوخ  لتاق  رهب  هک  یهاش  تمه  مزانب 

دراد یمنربرکیپ  ود  غیت  تفطاع  رهم و  ز 

یلفط رس  رب  دشابن  رگشزاون  یتسد  ارچ 

دراد یمنرب  ردیح  وچ  سک  يرایب  ییاپارچ 

دومیپ ار  هناریودص  هار  يرای  هب  بشره  یلع 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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دراد یمنرب  رتسب  رس ز  ردیح  وچیهاش  ارچ 

یناهنپ هتشگ  یباتک  رد  رذوب  ناملس و  ارچ 

دراد یمن  رب  ربکا  هللا  ��رعن  یلالب 

الوم مغ  زا  دش  نوخ  جاوما  مینافوط  لد 

دراد یمنرب  رگنل  هتشگرس  قروز  نیا  ارچ 

دتفا نابز  زا  راد  رس  رب  مثیم  وچ  قئاش »  رگا « 

دراد یمن  رب  ربنق ،  وچ  ناماد ،  زا  تسد  ار  یلع 

*****

175 ص :
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 ( افش یئاکاک (  اضردّمح   / رارسالا نزخم 

� تماما نادناخ  راوگرزب  رعاش  ��دورس : 

یئاکاک اضردّمحم  ياقآ 

 ( یناهفصا يافش  ) 

رارسالا نزخم  << 

دید رامت  مثیم  مشچ  هب  دیاب  ار  قشع 

دید رارسالا  نزخم  ار  یلع  دش ،  ّرس  فقاو 

دش دیحوت  ��نیئآ  رون ،  يابهص  زا  تسم 

دید راد  رب  ار  هللا  الا  تشگ و  یهلا  ال 

نایماش ياه  هکس  قرب  قرز و  نایم  رد 

دید راّمع  فک  رد  ار  یقشاع  نرق  هدراچ 

دش هلعش  رارش  نیفص  فص  رد  کلام  وچمه 

دید راکنا  ��زین  رب  ار  لهج  ثیدح  ات 

ار دیشروخ  ّتیمولظم  ریوصت  دش ،  هاچ 

دید رارک  ردیح  رابکشا  هاگن  رد 

رشح حبص  ات  ار  رارسا  ��نیجنگ  ��نیس 

دید راوید  رد و  نیب  نونج ،  لهج و  ِیمخز 

اه صاعورمع  رکم  ِنیتسآ  رد  نانچمه 

دید رام  یتسرپ  ایند  هنتف و  بیرف و  زا 

ار هنیک  ضغب و  دنام و  مجلم  نبا  نرق  هدراچ 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا
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دید رارکت  ِرواب  قرغ  بارحم ،  بش  رد 

میا هعیش  مان  هب  اهنت  هن ،  هعیش  ام  یلع  ای 

دید رایسب  ام  نیب  رد  ار  درد  نیا  ناوت  یم 

176 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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*****

میتخانشن ار  وت  زگره  ام  هک  ینرق  هدراچ 

میتخاب ار  دوخ  رمع  اما  میدرک ،  یگدنز 

هن هارمه ،  یلع  اب  اما  میتفگ ،  یلع  ای 

هن هللا ،  الا  هچرگ ،  ار ،  میدنار ال  نابز  رب 

تسا هتشاد  نایرج  زورما  ات  هک  ینرق  هدراچ 

تسا هتشاد  ناراب  تسیرمع  هرجنپ ،  توکس  رد 

*****

تسا هام  رهم و  غورف  زا  رت  هدنبات 

تسا هاتوک  نابز  وا  نأش  تماق  رب 

نورق راصعا و  مامت  رشبلا  ریخ 

تسا هللا  یلو  یلع  فجن ،  دیشروخ 

*****

تسین مرحمان  ياج  هبعک  ��ناخ  رد  تسین  مک  ندوب  قشع  ریما  هکنآ  اب 

تسین ملاع  نیا  رد  یلع  زا  رت  مولظم  زونه  نرق  هدراهچ  زا  سپ  زورما 

*****

تسا هام  رهم و  يور  نخس ز  هک  اج  ره 

تسا هاگآ  تفرعم  طارص  هب  اهلد 

یلع مان  دبا  ات  قشع  رتفد  رد 

تسا هللا  لوسر  ٌدمحم  ِتسویپ 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
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 ( یناهفصا يافش  ) 

177 ص :
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 ( یناهفصا ریهش  يوداه (  یفطصم  ناکما /  ملاع  راگرپ  هطقن  َلِتُق / دق  يادن 

مالسلا مهیلع  تلاسر  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

يوداه یفطصم  ياقآ 

 ( یناهفصا ریهش  ) 

َِلُتق دَق  يادن  << 

نرق هدراچ  دعب  َِلُتق )  دق  يادن ( 

دنتشک ار  بارتوب  نوچ  هلزلز  دنکف 

امظع تبیصم  نیز  نیمز  تشپ  تسکش 

دنتشک ار  باش  خیش و  ره  دشرم  هک  ارچ 

درخب ان  ناتمه  نود  هک  درد  غیرد و 

دنتشک ار  باتفآ  بش  تملظ  نایم 

كالفا ات  كاخ  ز  ُتُزف )  همغن (  دیسر 

دنتشک ار  باتکلا  ما  لماع  هک  ارچ 

دش یمخز  حبص  يور  بش ،  هنایزات  ز 

دنتشک ار  بآم  یمتخ  ��دید  غورف 

تفر رطاخ  رگم ز  تمایق  زور  باسح 

دنتشک ار  باسح  بحاص  هک  لهج  طرف  ز 

دوب تمحر  باب  دوب و  اشگ  هدقع  هک  یسک 

دنتشک ار  باب  حتف  نآ  هک  درد  غیرد و 
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نیک هر  زا  هک  ناگشیپ  متس  روج  ناغف ز 

دنتشک ار  بانج  نآ  متس  لهج و  يور  ز 

دوب تمحر  ربا  دوب و  اخس  رحب  هک  یسک 

دنتشک ار  باحس  نآ  افص  نامسآ  هب 

شوماخ دوش  رگد  یک  لد  شتآ  ریهش »  » 

دنتشک ار  بان  مالسا  یماح  هک  ارچ 

*****

ناکما ملاع  راگرپ  ��طقن 

یلزی مل  لامج  ملاع  هب  هولج  درک  وچ 

یلع لامج  زا  دش  افوکش  راهب  لگ 

نرق هدراچ  دعب  نامز  تشذگ  زا  سپ 

یلع لاثم  یسک  ملاع  هب  تسا  هدوبن 

نتفگ ناوت  یم  هچ  شلامک  ردق و  فصو و  ز 

یلع لامک  زا  توهبم  هدش  یملاع  هک 

دَُوب هرطق  وچ  یکی  ناکما  ملاع  مامت 

یلع لاثم  یب  ياز  رهگ  رحب  ِشیپ  هب 

تفرگ هک  ره  هدیمد  شناجب  هزات  تایح 

یلع لاصو  یم  یقاب  یقاس  تسد  ز 
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ناکما ملاع  راگرپ  ��طقن  تسا  یلع 

یلع لاصخ  رد  تسه  وکن  لاصخ  همه 

درک دناوت  یک  لقن  نم  نکلا  نابز 

یلع لاقم  همه  لفاحم  لقن  تسه  هک 

دجنگ یمن  نایب  رد  شتلزنم  ماقم و 

یلع لالج  وگب  یلع و  لامج  نیبب 

ناهج ود  ره  هب  ار  وت  اریهش »  تسا «  سب  نیمه 

یلع لآ  یلع و  قشع  دَُوب  ترس  رد  هک 

*****
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یچفارص ةدوس  دوشیم /  هدنز  ام  لد  یلعای  رکذ  اب  دراد / يونعم  لاح  تفجن 

مالسلا مهیلع  تلاسر  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

یچفارص ��دوس  مناخ 

 ( ناهفصا زا  ) 

دراد يونعم  لاح  تفجن  << 

تسا ریگ  سفن  نامز  نیمز و  هک  تسا  لاس  دصراهچ  رازه و  کی 

تسا ریگلد  راد و  هیرگ  نامسآ  دنا ،  بلقنم  هشیمه  مه  اهربا 

تسانعم یب  هک  مه  مولظم  قح  جیار ،  نامدرم  نیب  نیک  ملظ و 

تسا ریبدت  نودب  اجنیا  تلود  ناج ،  الوم  تسا  یلاخ  نات  ياج 

يراونالا ملع  باب  امش  هک  تسا ،  لهج  امش ،  یب  ملع  یلع  ای 

تسا ریگ  نیمز  یگلمج  اه  ملع  وت ،  یب  هتفر و  نرق  هدراچ 

؟  یباهو ناملاع  نیا  ِّرَش  ام ،  رَس  زا  دینک  مک  دوش  یم 

تسا ریفکت  نعل و  فرص  بش  زور و  يریفکت ،  نالهاج  نیا  تقو 

ار یمیتی  دنک  شزاون  هک  تسین ،  ینابرهم  تسد  امش  یب 

تسا ریمعت  تسد  هب  ینابرهم  تسا ،  یگنس  اه  بلق  هک  منامگ  هب 

منیب یم  قافن  زا  يا  هرهچ  مرگن ،  یم  شیوخ  فارطا  هچ  ره 

تسا ریوزت  ایر و  زا  يا  هولج  لامعا ،  ِیمامت  اجنیا  ینعی 
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تسا دوبعم  ریغ  هچ  ره  ِقشاع  تسا ،  داش  يربلد  هب  سک  ره  لد 

تسا ریجنز  هب  اپ  وت  ياوه  رد  تسا ،  نرق  هدراهچ  مه  ام  لد 

نک ناملسم  ار  هدناماو  ِنم  اقآ ،  هدب  ما  يدیحوت  ِیم 

تسا ریوزت  لها  هک  ره  زا  هتسخ  اه ،  مدآ  مامت  زا  ما  هتسخ 

دهاوخ یم  بارش  ترامخ  نیا  دهاوخ ،  یم  بآ  هنشت  یلع !  ای 

تسا ریسکا  تاوه  رد  سفن  هک  دهاوخ ،  یم  باسح  یب  ار  وت  لد ، 

وت ��لبق  باب  تفر  نم  لد  دش ،  ییاوه  دمآ و  نات  مان 

تسا ریگ  نات  شیپ  قاشع  لد  دراد ،  يونعم  لاح  تفجن 

*****

دوش یم  هدنز  ام  لد  یلع  ای  رکذ  اب 

تسا مهبم  سح  زا  رپ  رعش ،  ياوه  بشما 

تسا مغ  متام و  شا  هیفاق  فیدر و  مرعش 

تسکش ولگ  رد  لزغ  ضغب  هرابود  بشما 

تسا مهرد  هس  ره  ملد ،  هآ  ضغب و  ساسحا و 

؟  دوش یمن  یط  مغ  تعاس  هک  دش  هچ  بشما 

تسا متام  گنر  اه  هیناث  نینط  ییوگ 
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دوش یم  هدنز  ام  لد  یلع  ای  رکذ  اب 

تسا ملاع  ياحیسم  هکنآ  يادف  ناج  يا 

دنک یم  بوشآ  ملد  رد  نزح  نافوط 

تسا مدامد  مطالت ،  شورخ ،  رپ  رحب  نوچ 

هدش نیجع  نم  نت  مسج و  ناج و  هب  تلیم 

تسا مکحم  هک  تبحم  تخرد  ��شیر  نوچ 

تفر تسد  متسه ز  وت ،  قشع  غاد  مجح  زا 

تسا من  من  ِکشا  نیا  ما  هدید  ناور ز  ور  نیز 

زونه وت  غاد  زا  هدص  هدراهچ  زا  دعب 

تسا متام  گنر  نامز  نیمز و  ��رهچ  رب 

نامز ��داج  رد  هدص  هدراهچ  وت  زا  دعب 

تسا ملاع  نامشچ  وت  ياپ  ّدر  لابند 

ینک دوخ  لام  ارم  هک  مدمآ  نم  بشما 

تسا مرحم  وت  اب  لد  هک  تسا  شوخ  ملد  بشما 

*****
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...یمارص ارهز  راظتنا /  نرق  هدراچ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  ��دورس : 

یمارص ارهز  مناخ 

 ( رهش ینیمخ  زا  ) 

راظتنا نرق  هدراچ  << 

درذگ یم  وت  اب  نرق  هدراچ 

هن اما  وت  یب  زور  هدراچ 

تسا زورید  هیبش  ادرف  هچ  رگ 

هن ادرف  اه و  زورید  هتفر 

 ... دمحا هنوگ ي  بوقعی  ربص 

دندرک اه  هچ  نیبب  اما  وت  اب 

ار وت  مان  دندش و  ردارب  ان 

دندرک ادج  وا  لصفالب  زا 

دندرواین ار  وت  لدع  بات 

دندوب نیمز  يدوب و  نامسآ 

هار رد  هن  دندمآ و  هار  هب  هن 

دندوب نیمه  اه  هدرک  مگ  هار 

یسک راظتنا  نرق  هدراچ 

دش مگ  ام  ناهج  رد  وت  لثم 

شندمآ راگزور  ربخ 
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دش مگ  ام  ناهد  رد  دش  دنق 
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...تقیرط یلع  ییاهنت /  مغ  نرق  هدراچ 

مالسلا مهیلع  تماما  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

تقیرط یلع  جاح 

 ( ناهفصا زا  ) 

ییاهنت مغ  نرق  هدراچ  << 

ام ییاهنت  مغ  زا  تشذگ  نرق  هدراچ 

ام یئادیش  يداش و  فعش و  روش و  تفر 

نامیا رحب  هک  تسا  هتشذگ  نرق  هدراچ 

نابیتشک یب  یتشک و  یب  ینافوط و  هدش 

ینارمع یلع  تشذگ و  نرق  هدراچ 

یناب ملاع  هب  ّیئاغ و ،  تلع  ُدب  هکنآ 

ایح مرش و  یب  ��قرف  متس  زا  دیهش  دش 

اعد بارحم  دش و  هفوک  عماج  نوخ  قرغ 

زامن ماگنه  دجسم و  رد  هک  زور  نآ  زا  هآ 

زاین زار و  دص  هب  دوب  نید  ورسخ  نآ  یلع 

امس ضرا و  همه  هب  يدانم  داد  ادن  نیا 

ادخ ریش  ّیبن ،  ناج  نید ،  رورس  دش  هتشک 

دش ناریو  ناهج  هب  تیاده  ناکرا  همه 

دش ناماس  یب  رس و  یب  افج  مد ز  نآ  هعیش 

*****
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یلع دوب  ناهج  هب  تقلخ  ��تسب  رس  زار 

یلع دوب  نایع  قلخ  رب  هک  دوب  نیا  رهاظ 

یسک تسنادن  وچ  امظع  تمعن  نیا  ردق 

یسفن مه  یلدمه و  ناهج  هب  ار  وا  دشن 

یهاچ اب  یبش  تفگ  دوخ  تبرغ  ��صق 

یهاگآ ناهج  رارسا  هب  هک  ییادخ  یک 

مدش هتسخ  نود  تما  نیا  تلفغ  زا  رگید 

مدش هتسکشب  هعماج  دسح  قافن و  زا 

ارم تسین  نارذگ  ناهج  هب  ندنام  لیم 

ارم تسین  نامز  رود و  نیا  ندید  تقاط 

ریگب موق  نیا  زا  رگید  ارم  هک  بر  ای  تفگ 

ریما وت  نک  دوب  موق  نیا  قیال  یسک  ره 

دیسرب تباجا  هب  هللا  دسا  ياعد  نوچ 

دیسرب تیالو  هاش  نآ  يزابناج  هاگ 

تفرگب ار  اج  همه  یبر ،  تزف و  ��لان 

تفرگب ار  امس  ضرا و  ناغف  هودنا و  مغ و 

*****

186 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا مک  دنیوگب  وت  فصو  هب  هچ  ره  یلع !  ای 

تسا ملق  حول و  وت  تاماقم  حرش  زا  زجاع 

یلع وت  يادخ  هیآ  ره  هب  هتفگ  وت  فصو 

یلع وت  يادف  سنا  کلم و  نج و  ناج 

تسین هگآ  یلع  وت ،  دوجو  ّرس  زا  یسک 

تسین هَّللَا  یبن و  زا  ریغ  وت  قح  فراع 

دوبن ناشیرپ  راز و  نم  ّدح  وت  حدم 

دوبن نامیلس  ّدح  رد  هک  تسا  يزبس  گرب 

شیرلد دشاب  هک  هراچیب  سلفم  دنک  هچ 

شیب نیز  درادن  هاش  يا  تروخ  رد  يا  هفحت 

متسه تقیرط »  لآ «  یلع و  راوگوس 

متسه تقیقح  يایوج  رعاش  نیرتمک 

*****

187 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


همالع دیعس  تسا /  رادازع  همطاف  مغ  رد 

� تماما نادناخ  ناوج  رعاش  ��دورس : 

همالع دیعس  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

تسا رادازع  همطاف  مغ  رد  << 

تسا راد  ِرس  مرس  هنامثیم 

تسا رایسب  ماهدرد  مرعاش 

رصاق هدش  نابز  شماقم  هب 

تسا رادیدپ  وا  رد  ییادخ  هچ 

مقر هدروخ  قشع  هب  متشونرس 

تسا راک  همه  یلع  نتشون  رد 

تسالوم فجن  رد  ِّرُد  نامه  و 

تسا راشرس  هچ  یلع  زا  فجن  و 

هاچ زا  ریغ  هنیدم  مامت  رد 

تسا رارسا  راد  زار  یسک  هچ 

تسا یبن  ملع  باب  هک  ردیح  ریغ 

تسا رامسم  دنمدرد  يرد  هچ 

تسا نکش  رمک  شندید  ادخ  هب 

تسا راوید  يور  هک  ینوخ  ِّدر 

زونه تسا و  هتفر  نرق  هدراچ 
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تسا رادازع  همطاف  مغ  رد 

*****
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يولع دمحا  ضحم /  ییاهتت  لاسدصراچ  رازه و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رعاش  ��دورس : 

 ( مق زا  يولع (  دمحا  ياقآ 

ضحم ییاهنت  لاس  دصراهچ  رازه و  << 

تشاد توارط  شناگژم  رتچ  ریز  غاب ،  ياوه 

تشاد تین  نسح  اه ،  لگ  هب  تبسن  نابغاب  هشیمه 

دیخرچ اه  كات  تمس  هب  یقاس ،  نشور  هاگن 

تشاد تعسو  كالفا  ات  داتفا و ،  كاخ  هب  هک  یهاگن 

دروآ دجو  هب  ار  ناتسم  هک  یقاس  نآ  نابرق  مرس 

تشاد تیاهن  یب  يرکس  هک  مخ  نآ  ترسح  زا  مرپ 

تسا رادیب  زاب  شفلز  ياه  ینیشن  بش  رد  ملد 

تشاد تحار  باوخ  کی  دوشیم  اه  مخ  چیپ و  رد  رگم 

دیراب فجن  رُد  يا  هشوخ  ره  زا  منبش  ياج  هب 

تشاد تمیق  هداتفا  نیمز  رب  ياه  هناد  نیا  ردقچ 

شیاشامت زا  ناشورخ  دش  رثوک  هک  یقاس  نامه 

تشاد تمایق  حبص  زا  رت  نشور  یبش  هک  يریما 

درک یم  لد  درد  هفوک  هاچ  اب  طقف  ناهاگنابش 

تشاد توعد  شرع  قاس  هب  اما  زامن  زا  لبق  رحس 

دوب یلعا  شرع  رد  ناربمغیپ  هقلح ي  رد  یمد 

تشاد تولخ  هفوک  بیرغ  نامیتی  اب  مه  یمد 
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تشگ یم  اه  هچوک  سپ  یکیرات  رد  هام  هیبش 

تشاد تواخس  ایند  کی  تشاد ،  امرخ  نان و  ششود  هب 

دیزرل وا  دننام  ادخ  فوخ  زا  هدنب  نیمادک 

تشاد تیعر  لاح  زا  ربخ  وا  لثم  هاش  نیمادک 

تخیر یم  قرع  ناتسلخن  يامرگ  رد  زور  مامت 

تشاد تیاضر  دنخبل  رمع  کی  شبل  يور  یلو 

دنیوا قشاع  ناریسا  ناریقف و  نامیتی و 

تشاد توخا  دهع  اه  لاس  تعامج  نیا  اب  یلع 

تفریم رپ  تسد  لیاس  زین  شعوکر  زا  هک  یسک 

تشاد تقد  هزادنا  یب  لاملا  تیب  فرص  نامز 

درک ناملسم  دوخ  هاگن  اب  ار  نمی  لها  یلع 

تشاد تیاده  رون  شنشور  ياهمشچ  رد  یلع 

اه مثیم  اه و  کلام  اه و  ناملس  اهرذوبا و 

تشاد ترایز  قیفوت  کیدزن  زا  هک  سک  نآ  اشوخ 

دنواشیوخ دوب  ناراس  همشچ  لالز  اب  هک  یسک 

تشاد تبسن  زاب  ياه  تشد  مامت  اب  هک  یسک 

مدیمهف ریهطت  هیآ ي  ياه  ریسفت  زا  نم 

تشاد تراهط  دیاب  یلع  مان  ندرب  تقو  هک 
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تسا دهعلاب  نوفوی  هیآ ي  بان  ریسفت  یلع 

تشاد تقادص  نامیپ  رد  رذن و  رد  نینچ  نیا  وا  طقف 

تس هدوب  نوقباّسلا  نوقباّسلا  نوقباّسلا  یلع ، 

تشاد تمدق  لاس  نارازه  ملاع  نیا  رد  شراونا  هک 

دید دهاوخن  ملاع  وا  زا  ریغ  ینینمؤملا  ریما 

تشاد تیالو  اوح  مدآ و  زا  لبق  هک  ار  يریما 

دناخرچ یم  تشگنا  رس  رب  ار  نامسآ  نیمز و 

تشاد تحارتسا  يارب  مه  ینامز  مناد  یمن 

ملاع رد  هدینشن  یسک  ار  نیا  زا  رتدب  یغورد 

تشاد تفالخ  قوش  شلد  رد  الوم  دنیوگ  یم  هک 

درک ملکت  متاخ  ترضح  اب  وا  توص  اب  ادخ 

تشاد تقیقح  مدناوخ  ار  جارعم  مکحم  ثیدح 

دوب ناسنا  لثم  تروص  هب  دزیا  رگا  لال  منابز 

تشاد تهابش  وا  اب  یلع  اهنت  یلع  اهنت  یلع 

ماتیالابا ردیح  یضترم  مظعالا  هللا  یلو 

تشاد ترهش  باقلا  نیا  هب  مه  اهنامسآ  نایم 

اه یگنر  ود  زا  زیربل  دوب و  تنایخ  لابند  هب 

تشاد تعیب  دصق  وا  رضحم  رد  ًارهاظ  هک  یسک 
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مدرم افو  یب  مدرم ،  درم  ان  نآ  زا 

تشاد تداع  رایسب  ناشیاهییافو  یب  ضغب و  هب  لوا  زا  هک 

یتسیاب هک  مدیمهف  هبعکلا  بر  تزف و  زا  نم 

تشاد تداهش  قوش  ًامئاد  يراگتسر  يارب 

یبوقعی خیرات  زا  هچ  مکاح  كردتسم  زا  هچ 

تشاد تیاور  متاخ  ترضح  زا  ریدغ  باب  رد  هک 

دنتسه فرتعم  شقح  هب  هک  هتس ،  حاحص  زا  هچ 

تشاد تنس  لها  ناملاع  نیب  هک  یجرا  زا  هچ 

سمشلا در  هک  ای  ربیخ ،  حتف  هبعک ،  زاجعا  زا  هچ 

تشاد تواضق  ماگنه  هک  يریبدت  اوقت و  زا  هچ 

هدوب یضترم  اب  قح  دیمهف  دوش  یم  تحار  هچ 

تشاد تقایل  ندوب  نیشناج  يارب  وا  اهنت  و 

اروشاع هللا ،  نیما  هبدن ،  هعماج ،  لیمک و 

تشاد تباجا  قوش  اعد  وا  رانک  رد  هشیمه 

تسا ضحم  ِییاهنت  رد  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

تشاد تیاهن  یب  ییاهدرد  ملاع  هب  هک  يریما 

دنناد یم  هاچ  لخن و  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

تشاد تبحص  غاد  زا  ردقچ  اه ،  ینابرهم  ماما 

نوچ دز  مقر  وا  ار  اه  تیب  مامت  ماجنارس 

تشاد تلاخد  نم  ياه  هژاو  باختنا  رد  شدوخ 
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یحتاف اضرمالغ   / ریشمش هب  هن  اما  دش  هتشک  یضترم  بش / مکی  تسیب و 

مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

یحتاف اضرمالغ  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

بش مکی  تسیب و  << 

دید فَت  يارحص  ار  هفوک  بنیز  هک  بش  نآ 

دید فجن  رد  ار  البرک  مامت  ینعی 

دوب مهد  رهظ  ای  دوب  بش  مکی  تسیب و 

دید فرط  ره  ار  شردام  وس  نآ  وس و  نیا 

رمَع ثعشا و  ماطق و  ات  مجلم  نبا  زا 

دید فص  هب  فص  یلوخ  رجز و  رمش و  ردقنآ 

دید رس  نوخ  زا  باضخ  ور  ار  دوخ  ياباب 

دید فده  ریت و  ضرعم  رد  ار  سابع 

دنوادخ تاذ  یف  سوسمم  وا  تفر  یم 

دید فعش  رد  نادیم  هب  ار  ربکا  هک  یهاگ 

مساق سأر  ياپ  تشاد  یسورع  نمشد 

دید فد  صقر و  بارش و  مزب  يا  هشوگ  ره 

تفر یم  هزین  يور  هب  اه  نآرق  نیفص ، 

دید فک  توس و  رس ،  هزین و  ياپ  ماش ،  رد 
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ار دوخ  ّدج  ّدج  میهاربا  نید  وا 

دید فلخ  ان  ياهدنزرف  هچیزاب ي 

ار دوخ  يادرف  ردپ ،  شود  رب  زورما 

دید فرش  جرب  ��ّکی  راوس  هقان 

زبس ؤل  ؤل  رانک  نمحرلا ،  شیپ  رد 

دید فدص  رد  هتسشن  ار  شخرس  ناجرم 

دنام هیفاق  رد  ترعاش  يزور  هس  دعب 

دید فنک  یب  ار  نفک  یب  يایروب  ات 

هعیش تسا  لاس  دصراچ  رازه و  الاح 

دید فجن  رد  دنیبب  دیاب  یم  هک  ار  نآ 

*****

ریشمش هب  هن  اما  دش  هتشک  یضترم 

يراج وربا  یناشیپ و  يور  رب  رس  نوخ 

يراج وسیگ  ردق ز  بش  راب  هد  دص و 

وم ییالاب  بل  يراذگب  ار  ملق  ات 

يراج وم  ره  هکلب ز  بل ،  هب  هن  اهنت  تزف 

تسا رت  زیت  نآ  بل  زا  یمک  ریشمش  هت 

 ... يراج وا  رد  دشاب و  برع  درم  کی  تسد 
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دوش هک  یماطق  رارک ،  ردیح  زا  هنیک 

يراج وس  نآ  زا  تسه  اتدعاق  مه  رهز 

مه هب  تخیر  يده  ناکرا  مکی  تسیب و  بش 

يراج وهایه  لیربج و  ییارهز  توص 

رجه ز  ریشمش ،  هب  هن  اما  دش  هتشک  یضترم 

يراج وزاب  يور  رب  نوخ  وچ  تسارهز  غاد 

مینیب یم  ام  هک  تسا  مامت  نرق  هدراچ 

يراج وس  ره  هب  تسه  یلع  مان  تبرغ 

دنراد شمان  ترسح  اه  هنذام  نآ  امتح 

يراج وگ  ناذا  اه ز  لمعلاریخ  دشن  ات 

؟...  تسا هبعک  ماب  ترسح  یلع  مان  مچرپ 

يراج وه  اج  همه  دش  یلع ،  تفگ  همطاف 

*****
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 ( دورف یناریش (  نیسح 

مالسلا مهیلع  توبن  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

 ( دورف یناریش (  نیسح  ياقآ 

تنحم زا  رپ  نرق  هدراچ  << 

تسا مولظم  رای و  یب  یلع  ینرق  هدراهچ  اغیرد 

تسا مورحم  شیوخ  ماما  رادید  ضیف  زا  ناهج 

ناطلغ دوخ  قرف  نوخ  هب  دش ،  الوم  هک  يزور  نآ  زا 

تسا موب  ره  هب  ماب و  ره  هب  متام ،  مچرپ  رسارس 

يرآ دهد ،  یم  ار  نانمشد  ملظ  ناوات  یلع 

تسا مولعم  هتکن  نیا  شا  ههام  شش  نسحم  لتق  ز 

هتفر نایعیش  رب  متس  یلاس ،  دصراچ  رازه و 

تسا موقرم  هریت  گنر  هب  رتفد ،  ره  هب  شراثآ  هک 

مدید نمی  رد  دز ،  یلع  قرف  رب  هک  یتسد  نامه 

تسا مورحم  نامولظم  نوخ  رد  ورف  قفرم  ات  هک 

ددرگ انف  دگنج  وا  لآ  یلع و  اب  سکنآ  ره 

تسا مودعم  زین  نازورف  رهم  وترپ  رد  بش  هک 

دنراکفا لد  ردیح  رب  روج  زا  نایعیش  اهنت  هن 

تسا مومغم  راز و  مغ ،  نیا  زا  یهاگآ  ناسنا  ره  هک 

دزاس نادواج  منهج  رد  ار  یلع  مصخ  ادخ 

تسا موصعم  يالوم  مه  مولظم و  لتاق  هک  ارچ 
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تسیقاب الو  لها  ره  لعف  رد  یلع  مسر  هر و 

تسا موتحم  هعیش  يارب  يزوریپ ،  حتف و  ور  نیا  زا 

تفگ تیارب  تنحم  زا  رپ  نرق  هدراچ  زا  دورف »  » 

تسا موحرم  تسا و  زارفا  رس  وا ،  رشحم  زور  رد  نیقی 
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..نیدرورف یفطصم  الوم /  تبرغ  يادص 

مالسلا مهیلع  تلاسر  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

نیدرورف یفطصم  ياقآ 

 ( رهش ینیمخ  زا  ) 

الوم تبرغ  يادص  << 

تونق زبس  ياعد  ناراب ،  يراج  زامن 

توربج اب  ریما  نامیتی ،  رکف  ِفوئر 

شاعد هب  نم  دیما  شنیگن ،  هب  نم  هاگن 

تونق هب  شتمحر  هب  عوکر و  هب  شاششخب  هب 

يرمع دنا  هتسشن  وا  یگدنب  قوش  هب 

تولاط مه  بیعش و  حون و  مدآ و  لیلخ و 

دراد يرگید  رهِم  یلع  ریغ  هک  یسک 

توبث لها  هتشگن  تابث و  لها  هدوبن 

شا يرکون  ناحتما  رد  هدش  در  هکنآ  ره 

توهرب زا  هتشذگ  شریسم  هک  کش  نودب 

تسا نرق  هدراهچ  الوم  تبرغ  يادص 

توکلم زا  هدیسر  ایند  مدرم  شوگ  هب 

تسا ربص  یلع  هویش ي  یبن  دعب  هچرگا 

توکس هدرکن  یمد  نمشد  لباقم  یلو 

*****
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 ( رویرف رویرف (  یلع  دمحم  جاح  هبعک /  ةرهچ  رب  لالم  درگ 

صالخا تیالو و  اب  رعاش  ��دورس : 

رویرف یلع  دمحم  جاح  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

هبعک ��رهچ  رب  لالم  درگ  << 

لاعتم رداق  دنوادخ  صاخ  دورد 

لآ دّمحم و  رب  هتسویپ  هشیمه و  دوب 

ربمغیپ ّیصو  ادخ و  یلو  یلع 

لاس دصراچ  رازه و  نونکا  هدش  شتداهش 

تسا لاس  دصراهچ  رازه و  دعب  زونه 

لالم درگ  هتسشن  هبعک  ��رهچ  يور  هک 

دجسم شتداهش  هبعک ،  هدش  شتدالو 

لابقا نیا  رب  شوخ  الوم و  تداعس  یهز 

هفوک دجسم  هب  يدارم  روپ  غیت  ز 

لاب نینوخ  هتشگ  هبعک  مرح  رتوبک 

شدننام لوسر  دعب  هکنآ ز  تسیلع 

لالج ّلج  يادخ  ملاعب  قلخ  هدرکن 

مارح مصخ  يارب  الوم  هرفُس  ماعط 

لالح هشیمه  یضترم  کمن  ناتسود ،  هب 

بدا لها  هک  دوب  الوم  یسدق  ضیف  ز 
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لابقتسا دننک  رویرف »  رعش «  رهش  ز 

*****
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ینایسین یمساق  يدهم  جورع /  زا  لاسدصراچ  رازه و 

صالخا تیالو و  اب  رعاش  ��دورس : 

ینایسین یمساق  يدهم  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

جورع زا  لاس  دصراچ  رازه و  << 

دمآ نید  راک  رد  فعش  روش و  نیمز ،  دش  ناتسلگ 

دمآ نیتملا  لبح  ترضح  هبعک ،  تشادرب  كرت 

العا یلاع  ماما  بلاط ،  یبا  نبا  یلع 

دمآ نیلسرملا  متخ  مالسا و  يرای  يارب 

دشاب نیرخآ  لوسر  هک  یملع  رهش  يارب 

دمآ نینمؤملا  ریما  مان  اب  رون ،  زا  يرد 

هللا لوسر  اب  توخا  دقع  نتسب  يارب 

دمآ نیبم  دنوادخ  تسد  نیتسآ ،  زا  نورب 

ار تلادع  جات  قح  هداهنب  شرس  رب  هک  یسک 

دمآ نیک  ریشمش  شرس  رب  ایند ،  تسد  اب  ارچ 

اما دور  یم  شجورع  زا  لاس  دصراچ  رازه و 

؟؟  دمآ نیمز  يور  یسک  رگید  وا  دننام  رگم 

*****
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..یسدق دمحم  داتس  تبرغ /  نرق  هدراچ 

� تیبلا لها  لعاش  هدورس : 

یسدق دمحم  داتسا 

 ( ناهفصا زا  ) 

تبرغ نرق  هدراهچ  << 

تخاس ییوضو  نم  بلق  شپط 

دش او  يرعاش  ضغب  ولگ  رد 

دیخرچ ناهد  رد  وت  مان  هک  نوچ 

دش اریگ  فیدر و  دش  اه  هژاو 

***** *****

مرعش ��ناهب  يا  یلع ! يا 

تسا یگنر  کی  عورش  میاهرعش 

تفگ دهاوخ  خرس  رعش  ترعاش 

تسا یگنتلد  حرش  هک  ییاهرعش 

*****

رجف رخآ و  ناذا و  دوب و  هفوک 

ار مجلم  نبا  وت  مشچ  دید 

هداتفا رد  ور  هب  تشحو  وا ز 

ار مظعا  مسا  دراد  بل  ریز 
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*****

وت لد  رد  رای  رادید  قوش 

شرادیب درک  تفر و  ادص  یب 

شریشمش يور  هب  یتسب  مشچ 

شرادنپ ثبخ  وت ز  يدش  در 

*****

گرم زا  رتزیت  غیت  نآ  زا  وت 

يدرک یم  رای  لصو  بلط 

ملاع يدیسر و  دصقم  هب  وت 

يدرم َربَا  وت  دیمهف  بوخ 

*****

تفگ دمآ و  كانلوه  يا  هبرض 

هللا تَمَّدَهَت َو  يدانم  اب 

مه رد  نامسآ  ِناکرَا  تخیر 

هارمه اه ،  کشا  هآ و  مه  هب  دش 

*****

دش تبرغ  رصم  وت  لثم  هفوک ، 

هاچ هت  رد  داتف  فسوی  هآ ! 

یتیگ ��نهپ  زورما  هب  ات 

 ! هام يا  تتبرغ  ِناعنک  هدوب 
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لاس ره  یتفگ و  ُتُزف  یلع !  ای 

دیوگ نامه  وت  هارمه  هبعک 

بجر هام  هب  دوش  یم  ناهد  کی 

دیوج وت  ز  مد ،  هب  مد  ار  وت  هک 

*****

دوبن وت  نتفگ  ُتُزف  رگا  یک 

تشاد یم  رب  فاکش  وا  ��نیس 

اه هربا  هاپس  عفد  رهب 

تشاد یم  رب  فالغ  یب  ار  غیت 

*****

تسادیپ شنت  ندروخ  كرت  زا 

دراد رگج  رب  غاد  تمغ  زک 

لاس ره  شلد  دوش  نّویبَجَر 

دراد رب  بیجع  یفاکش  هک 

*****

یلاس ره  تسا  یندروخ  كرت  نیا 

ار نتفگ  ناهد  دراد  وت  زا 

تفرگ دای  هاگداز  نیا  وت  زا 

ار نتفهن  نارگید  زا  تبرغ 
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هناناج لصو  هب  يدیسر  وت 

اهنت سک و  یب  مییام  وت  یب 

زور ره  هتفر و  نرق  هدراچ 

ام زا  دَُرب  نامَا  ون  زا  یمغ 

*****

 ! نم بش  لسوت  يا  یلع !  يا 

 ! بایرد ار  بیرغ  یبیرغ  وت 

ینم ِزیزَعلا  اَهُِّیا  ای  هک  وت 

 ! بایرد ار  بیُجی  نَّمَا  ِقرغ 

*****

ار ام  یلع !  يا  وت  ییام  رضخ 

تاملظ ��مشچ  هد ز  يا  هعرج 

وت زا  دعب  ياه  نرق  ام  مشچ 

تایح بآ  راد  هدنز  بش  تسه 

*****

تسا نرق  هدراهچ  ام  ناهج !  يا 

مینیب یم  بیرغ  ار  یلع  هک 

کشا نماد  هب  رس  میناکدوک 

مینیچ یم  مشچ  تبرُغ ز  ِلُگ 
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زاون میتی  ِلَی  نآ  ِمَغ  رد 

تسا یناشیرپ  بش  زور و  نامراک 

اه رواب  راهب  روضح  یب 

تسا یناتسمز  ًاتدمع  اه  لصف 

*****

درذگ رتشیب  هچ  ره  اه  نرق 

تساهنت یلع  ام  نیب  رتشیب 

لاح ات  ام  ياه  هیرگ  قِه  قِه 

تساکن هناخباتک  نآ  يا ز  هخسن 

*****

دندرک دب  هچ  ناهبور ،  نآ  زا  هآ 

راصعا نآ  رد  قح  ریش  يا  وت  اب 

موقلح زا  دمآ  رد  اه  نابز  هچ 

راد رس  رب  تفر  هک  اه  رس  هچ  و 

*****

دنداد مَر  هنسرُگ ،  ياه  گرگ 

ار وهآ  راید ،  نآ  رس  زا 

داد شتشز  راق  راق  اب  غاز 

ار وتسرپ  نایشآ  نآ  زا  چوک 
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دبات یمن  رب  دغج  ار ،  زاب 

باقن ریز  هب  دَشَک  یم  ار  هام 

دیالآ یم  لِگ  هب  ار  اه  بآ 

بارس بآ ،  ياج  هب  دناشن  یم 

*****

تسا نرق  هدراهچ  ام  یلع !  ای 

میراد ولگ  رد  دایرف  ضغب 

اه مکحم  تشم  هچ  ام ،  زا  کی  ره 

میراد وگ  هوای  ياه  ناهد  رب 

*****

مییام تتبرغ  هاچ  یلع !  ای 

ام زا  رادم  ناهن  ار  دوخ  مغ 

وت زا  رارَفلا  ُنِّکُمی  هک ال  ام 

ام زا  رارَقلا  ُنِّکُمی  وت ال  و 

*****

وت تداهش  نآ  زا  دعب  اه  مشچ 

ون ییالبرک  زور  ره  هدید 

هزات يا  هفیقس  اب  وربور 

ون ییارجام  تشپ  ارجام 
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نسح و یب  نیسح و  یب  اهزور 

ناج روشک  هاشداپ  يا  وت  یب 

زورون دوش  مه  زور  ره  هچرگ 

نازخ لثم  تسا  هنهک  مه  زاب 

*****

تسا لاس  دص  راهچ  رازه و  کی 

تسا ریگ  سفن  اهرصع ،  همه  هک 

 ! الوم يا  تنایعیش  ��یرگ 

تسا ریزارس  هژم  زا  راو  هلجد 

*****

وس کی  اه  راظتنا  مشچ  کشا 

تسا يراج  اه  هنوگ  گربلگ  يور 

میتی ناکدوک  رگید ز  يوس 

 ! تسا يراج  اوران  هچ  ناشاه  هلان 

*****

اه تبرغ  مامت  زا  تتبرغ 

ددرگ رتشیب  شیب و  سفن  ره 

ندش هار  هب  ور  دیُّما  تسین 

ددرگرب هنامز  عضو  هک  ات 
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یمولظم هشیمه  مه ،  نیا  زا  دعب 

تسامش تمس  هب  الب  ياهریت 

تسا وت  ورهر  هانگ  نتفگ  وت  زا 

تسالببرک ناتساد  شدهاش 

*****

تسا نرق  هدراهچ  ام  یلع !  ای 

دادیب نافلاخم  زا  میا  هدید 

میدز هسرپ  مامت  ار  اه  هچوک 

دایرف سب  میدز  ار  تتبرغ 

*****

دندودعم هک  يا  هدع  زا  زج  هب 

بیجن بان و  دنتسین  نارگید 

دننکش یم  وت  اب  هتسبان  دهع 

! بیجع هچ  ، ناشلاح تسا  بیجع  هچ 

*****

ناکانسوه نیا  زا  رصع  ره  هب  ام 

میدید نکش  رمک  ياه  هنیک 

يرادافو یگنرکی و  ياج 

میدید نز  درم و  يدهع ز  تسس 
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يدوب ام  نیب  زورما  رگا 

يدید یم  دایز  مجلم  نبا 

وت هب  دندز  یم  تشپ  زا  رجنخ 

يدید یم  داسف  تّحِص ،  ياج 

*****

دنریوصت باق  وچ  تدارا  رد 

درد یب  ��درسف  نت  رد  ِناج 

ربق ِیگنَس  شقن  گنر  ناشگنر ، 

درس هدرم و  رازم ،  گنس  لثم 

*****

سوه شون و  شیع و  تسم  یکی  ره 

نامرف ��ظحل  هب  توافت  یب 

یلو هدرک  زارد  تعیب  تسد 

نامیپ دنکشب  هتسبان  دهع 

*****
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یفیطل اضردمحم  تسا /  هللا  مالس  همطاف  ماما  مماما 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  ��دورس : 

یفیطل اضردمحم  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

تسا فجن  لد ،  رهش  دنوادخ ،  تشهب  << 

رت یلاوح  نیا  رد  دیاش  یلاوح و  نیا  رد 

رتیلاع قشع  رعش و  نم و  لاح  تسه  هک 

تسا باتیب  هک  يا  هنیس  رد  یلاوح و  نیا  رد 

رت یلاله  یمغ  رد  هدش  ربص  ردب  هک 

تسالوم تداهش  زا  دعب  هدس  هدراهچ 

رت یلاخ  شیپ  تلادع ز  ماج  زونه 

*****

تشذگ بارت  وب  گرم  زا  هدس  هدراهچ 

تشذگ بارخ  هتسخ و  ناهج  لاح  ردقچ 

قشع ترضح  بانجیلاع  تداهش  زا  سپ 

تشذگ بارطضا  قرغ  ناهج ،  زور  هنابش 

*****

تسا بوشآ  رپ  ناهج  راک  هدس  هدراهچ 

تسا بوخ  ناقشاع  لاح  امش  قشع  هب  یلو 

*****
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تسا فجن  لدرهش ،  دنوادخ ،  تشهب  وگب 

تسا فده  یب  تایح ،  تیالو ،  نودب  وگب 

تسا مان  یلع ،  هعیش ي  ارم  بوخ  ردقچ 

تسا ماجنارس  مزاغآ و  رس  دعس  ردقچ 

*****
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دیوج یقشاع  هتسخ  نم  هیبش  یسک 

: دیوگیم راینامشچ  تسا و ز  هتسشن 

دش ایوگ  قشع  معبط ز  لبلب  هک  منم 

دش ایوج  قوش  ار ز  یلع  مشچ  رامخ 

هفوک ات  هبعک  هتسخ  نم  ياپ  هک  یلع 

دش ایوپ  قوش  هب  شلاصو  هارهاش  هب 

*****

تسا نرق  هدراهچ  تداهش  دعب  هک  یلع 

دنتسه وا  يالتبم  اه  هنیآ  زونه 

تسا هدازآ  هچ  ره  تسا  نرق  همه  نیا  هک  یلع 

دنتسه وا  يادف  تلادع  نیمزرس  هب 

ناهج مامت  رد  هدازآ  مدرم  مامت 

دنتسه وا  يانشآ  وا  قشاع  زونه 

*****

تسا هللا  مالس  همطاف  ماما  مماما  << 

قارف ياه  نرق  دادعت  هدش  هدراهچ 

قافن تسا و  تنایخ  ملظ و  هدس  هدراهچ 

ار ررکم  مغ  میارسب  نم  هنوگچ 

ار رذوب  ياج  تسا  هتفرگ  هریره  وب  هک 

تسا ماف  يا  هفیقس  یشحو  شعاد  هنرگا 
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تسا مالسا  مان  تحت  ناشتیانج  ارچ 

تسا همطاف  ماما  مماما  زونه  یلو 

تسا همزمز  زونه  مناج  هب  قشع  روش  ز 

مناج رد  تسا  رپ  تداهش  يوب  زونه 

منامیا تسا  یمطاف  يوضترم  زونه 

الوم تتداهش  زا  دعب  هدس  هدراهچ 

امش روضح  زا  رپ  مدوجو  مامت  دوب 

*****
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 ( ینییآ رعش  رخافم  زا  نایفیطل (  ربکا  یلع  داتسا 

مالسلا مهیلع  تماما  تلاسر و  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

 ( مق زا  نایفیطل (  ربکا  یلع  داتسا 

 ( ینییآ رعش  رخافم  زا  ) 

شرَپ لاب و  فجن  تمس  رگا  لیربج  دشن  او 

شرتسکاخ دوش  يراج  نیمز  رب  هکنآ  رتهب 

رحس ات  هک  يا  هچب  رتوبک  نآ  لاح  هب  شوخ 

شرگید نحص  هب  شناویا  نحص  زا  درپ  یم 

شا هضف  ام و  هک  ینعی  رز  گنس و  ناتساد 

شربنق ام و  هک  ینعی  ادگ  هاش و  هصق 

دنک یم  قئالخ  ار  لگ  دنک  یم  لگ  ار  كاخ 

شرس رب  ملاع  كاخ  الوم  قلخ  هک  ره  تسین 

تسا تیفرظ  یب  يایند  تیفرظ  زا  مه  نیا 

شرفاک دسیون  یم  دتسرپ  یم  ار  وا  هک  ره 

راکچ میهاوخ  یم  هنرو  میتسرپ ،  اتکی  یلع  اب 

شرهظم دشابن  اقآ  نیا  هک  ار  ییادخ  نآ 

دوب شراک  ��راچ  ندرک  گرم  يوزرآ 

شرضحم زا  دور  یم  یلاخ  تسد  هک  یلئاس 

دهد یم  ار  ام  قزر  دراد  تسا  نرق  هدراچ 

شرتشگنا ندیشخب  هبترم  کی  نامه  اب 
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دوش یم  تملظ  هآ ...  تملظ  هآ ...  تملظ  هآ ... 

شَرَد زا  دنارب  يزور  ار  دیشروخ  رگا  ياو 

یلو هنجلا ،  رانلا و  میسق  ینعی  یضترم 

شرسمه ّبح  میسقت  نیا  رد  شرایعم  تسه 

تفرگ تمیق  تفای و  ییوربآ  هبعک  هزات 

شرهوگ زا  تفرگ  تمیق  فدص  هک  ینانچمه 

تفرن هبعک  رد  رب  تفرن و  هبعک  رد  زا 

شرد رب  دیایب  هبعک  نیزا  دعب  دیاب  هکنوچ 

نآ رد  هک  ار  یفحصم  نک  شرتسکاخ  ای  كاخ 

شروحم دشابن  تلمکا »  مویلا  هیآ ي « 

تسا ردیح  بح  جیورت  لسر  متخ  ثعبم 

شربمغیپ دنک  قح  تیالو  رشن  دهد  ات 

مه شاپ  كاخ  هب  یتح  دوخ ،  ياج  هک  شدوخ  هب 

شردام هب  منک  یم  کش  دنک  یم  کش  یسک  ره 

یلع دمهف  یم  هچ  قمحا  دنقمحا ،  اه  لد  روک 

شرتسب نیب  دیباوخ  هک  دوب  دمحا  ناج 

راگزور هدیدن  رگید  همطاف  یلع و  زج 

شرسمه زا  يرسمه  دشاب  هدنمرش  ردقنیا 

*****

212 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( رهام یهللارفغ (  یلع  تداهش / ...  نرق  نیمهدراهچ   / ...خیرات هدنز  دیهش 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ��تخابلد  رعاش  ��دورس : 

یهللارفغ یلع  ياقآ 

 ( یناهفصا رهام  ) 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  خیرات  هدنز  دیهش  << 

راگدرورپ رهظم  يا  نینمؤملا  ریما  ای 

راکشآ قح  هولج ي  تیافص  اب  يور  يو ز 

لازی يادخ ال  هجو  ��نیئآ  گرزب  يا 

راو هنیئآ  امن  قح  تلاثم  یب  لامج  يو 

ریذپ ّتنم  دش  وت  زا  شنیرفآ  کلک  شقن 

رادیاپ شنیرفآ  ناهج  رد  دنامب  ات 

قح رما  زا  دوجو  کلم  دنسم  زارف  رب 

رادتقا هوکش و  اب  ییاورنامرف  دبا  ات 

ییوت ناکما  رتفد  دنب  هزاریش  یلع  ای 

راهن لیل و  روحم  ددرگ  وت  تشگنا  رس  اب 

لالج دنوادخ  يا  قطان  هللا  مالک  يا 

رارقرب تدحو  نیئآ  نادواج  دشاب  وت  زا 

قح يالجم  يا  وت  يوزاب  تسد و  رب  نیرفآ 

راکشآ قح  تردق  نادیم  زور  رد  دش  وت  زک 
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ملع يدومنب  وت  ار  نآرق  مالسا و  تیار 

راقفلاوذ برض  الاو و  تمه  لامک  زا 

لزا زور  زا  يداد  يدرم  ِداد  تقیقح  رد 

رابتعا تمان  دشاب ز  ار  هّکس  نیا  دبا  ات 

ار هللا  تیب  دومنب  انب  قح  لیلخ  رگ 

راقو يدیشخب  وت  ار  شماقم  نکر و  هبعک و 

لالجلاوذ ملع  يایرد  دوب  قحلا  تا  هنیس 

راوهاش ّرُد  وت  لعل  زا  دزیر  دراد  ياج 

بیصن دش  دهاوخ  وت  يور  ندید  ار  نایجان 

رانک ره  زا  نایجاح  فاطم  دشاب  رگ  هبعک 

يرورس ریرس  ردص  رب  ياج  یتفرگ  ات 

رایع لماک  دش  وت  زا  تناما  لدع و  ��ّکس 

دنتخانشن ار  وت  ردق  رهگ  دب  نابصاغ 

راثن رس  ناج و  وت  ياپ  رد  دندرک  یم  هنرو 

دنتخادنا فالتخا  سب  نیملسم  نایم  رد 

راگزاسان روابان  ادخ  ناداهن  جک 

شورف نید  نادرخبان  زا  يدروخ  اهلد  نوخ 

رامش یب  ناسانش  ان  قح  زا  يدید  اهیرس  دوخ 
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نود ناناملسم  رهاظ  زا  وت  يدرب  اه  جنر 

راعش نید  ناتریس  رفاک  يدید ز  اه  هلیح 

لام هاج و  بسک  رهب  قفانم  نازوت  هنیک 

راک هب  نید ،  راک  هب  تلفغ  زا  دندرب  نف  رکم و 

وت ِقح  قحان  هب  قح  یلو  يا  دندرک  بصغ 

راظتنا ار  دوخ  قح  زا  شیب  هک  نانآ  دنتشاد 

دندز یناملسم  مان  اب  هک  نانآ  رب  ياو 

راگدرک نید  عرش و  مسج  هب  يراک  ��برض 

دنا هدرک  تدیهش  ناهاوخدب  تسا  نرق  هدراچ 

رادیاپ تکین  مان  دنامب  رشحم  ات  کیل 

یلع يا  مالسا ،  خیرات  ��دنز  دیهش  يا 

راگدنام دمحم  عرش  دش ،  وت  زا  تمایق  ات 

دوهش بیغ و  دهاش  يا  یضترم ،  ّیلع  يا 

رایرهش تمایق  ات  ییادخ  کلم  رب  هک  يا 

تفطاع اخس و  دوج و  رهظم  يا  یلع  ای 

راودیما ازج  رد  دشاب  وت  فطل  زا  رهام »  » 

*****
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� یلع ترضح  تداهش  نرق  نیمهدراهچ  << 

شزور تداعس  حبص  دوب  هک  یهاش 

شزومآ دنپ  مالک  دوب  شخب  ناج 

بارحم تداهش  تدالو و  هبعک  رد 

شزوریف علاط  يادف  هب  اهناج 

مامت لاس  دصراچ  رازه و  تشذگب 

شزوس ناج  تداهش  ��عجاف  زا 

یعابر << 

اعد بارحمب  دش  دیهش  هک  يزور 

الم هب  دش  یلع  هتفهن  رارسا 

ارقف ماش  هکنآ  هنابش  درب  یم 

ادخ ریش  یضترم  یلع  دوب  وا 

****

یلع دوب  نطو  تبرغ  هب  رمع  کی 

یلع دوب  نتشیوخ  لدع  هب  موکحم 

تسیزب مولظم  تشگ و  دیهش  مولظم 

یلع دوب  نکش  ُتب  ریما  هک  اریز 

****

درک رپ  ار  اضف  لُتق ،  دق  ��زاوآ 

درک ُرپ  ار  اج  همه  تداهش ،  ياوآ 
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دریگ لتاق  نماد  قح  رضحم  رد 

درک ُرپ  ار  اعد  بارحم  هک  وت  ِنوخ 

****

دنتشک ار  یضترم  یلع  سوسفا 

دنتشک ار  امن  قح  لامج  تآرم 

دنتفگ یم  برع  نامیتی  هیرگ  اب 

دنتشک ار  ام  روآ  نان  هچ  بر ز  ای 

****

ادخ ریش  یلع  تداهش  گوس  رد 

الو لها  ��تسکش  ِلد  تشگ  نوخ 

داد یم  رس  لُتق  دق  يادن  لیربج 

اعد بارحم  هب  دش  دیهش  هک  مد  نآ 
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 ( رفاسم يدمحم (  اضریلع  خیش  یعابر / نوخ / بارحم  / نوخ رد  قرغ  لد  تسا /  هتشذگ  نرق  هدراچ  هدنبات /  يرهوگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  توبن  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

 ( رفاسم يدمحم (  اضریلع  خیش  ياقآ  یعابر 

( ناهفصا زا  ) 

هدنبات يرهوگ  << 

میدش الوم  یب  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

میدش ارهز  رسمه  راوگوس  رادغاد و 

افج غیت  زا  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

ادخ هار  رد  مولظم  هتشک ي  دش  یضترم 

اه هاچ  لخن و  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

اه هآ  یضترم و  يادص  زوس  دونشن 

هآ زوس و  دص  اب  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

هایس تخر  زج  هماج ،  درادن  هبعک  هناخ ي 

یضترم لدع  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

ادخ لدع  رهظم  نآ  یلع ،  اب  نوفدم  هتشگ 

دیدن ایند  نیا  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

دیهش شیالصم  رد  هبعک ،  دولوم  یلع ،  زج 

نایعیش بلق  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

ناج سنا و  ماما  زوسناج  غاد  زا  هدش  نوخ 

دیهش دش  هعیش  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 
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میحج باحصا  دش ز  رشحم ،  هب  الوم  لتاق 

217 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


ردق ياه  بش  رد  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

رس هب  الوم  ربهر و  غاد  هعیش ز  دنز  یم 

دیما قشع و  اب  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

دیهش الوم  قح  هار  رد  دنتشگ  ناقشاع 

راگزور نیا  رد  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

راگدرک ّیح  فاطلا  زا  هدنام  یقاب  هعیش 

راد ساپ  تمایق  ات  ردیح  مان  اهلاراب 

راکشآ ملاع  ّلک  رب  شیمولظم  دوش  ات 

تسا ترتع  باتک و  اب  تمایق  حبص  ات  هعیش 

تسا ترطف  يالج  بلق و  یکاپ  زا  ناشن  نیا 

وا لآ  یلع و  مصخ  نمشد  دشاب  هعیش 

هئادعا مه ،  ِداع ،  ایادخ ،  الاو ،  نم  لاو 

ادخ ریش  مغ  رد  رفاسم »  رعش «  دش  هتفگ 

ازج رشح و  فص  رد  ار  وا  تسد  دریگب  ات 

*****

218 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هتشذگ  نرق  هدراچ  << 

زونه تسا  بات  بت و  رد  ام ،  لد  نوچمه  هفوک ، 

زونه تسا  بابک  هّصغ  زا  همه  ام ،  رگج 

تسا راثیا  یگدازآ و  رهظم  یضترم 

زونه تسا  باتک  حول و  ره  تنیز  وا  مان 

شغاد زوس و  ز  تسا و ،  هتشذگ  نرق  هدراچ 

زونه تسا  باش  یخیش و  ره  هدید ي  رد  کشا 

دننایرگ همه  دنناشف و  کشا  نایعیش 

زونه تسا  باوص  نیع  یلع ،  غاد  زا  هیرگ 

دنیرگ تمایق  حبص  ات  هک  تسین  یبجع 

زونه تسا  بارخ  رید  شخر  رجه  زا  ملاع 

دندیسرپ وا  يرود  یلع و  زا  ناکدوک 

زونه تسا  باوج  يایوج  هک  خلت ،  یشسرپ 

دش رپرپ  ابع  لآ  نمچ  زا  يا  هلال 

زونه تسا  بان  ِرُد  نابحم ،  نامشچ  هب  هک 

وا هنشت ي  یگمه  قئالخ  بآ و ،  یضترم 

زونه تسا  بآ  هنشت ي  کلف ،  کشخ  بل  نیا 

دشاب رثوک  یقاس  هنگ ،  لها  عفاش 

زونه تسا  بان  هعیش ي  همه و ،  دیما  وا 

نیگنس رفاسم »  مرج «  هنگ و  دشاب  هچرگ 
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زونه تسا  بآم  متخ  یلع و  ّبحم  وا 
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نوخ رد  قرغ  لد  << 

تسا لاس  دصراچ  رازه و  هعیش ،  يا  هنیس ،  رب  نزب 

تسا نوخ  رد  قرغ  مدامد  ردیح ،  متام  زا  لد  هک 

ار وا  متام  کشا  وت  تنامشچ ،  ود  زا  نک  ناور 

تسا نوحیج  دور  لاثم  مغ ،  زا  لد  لها  مشچ  هک 

نامولظم هاش  يارب  متام ،  هماج ي  نک  نت  هب 

تسا نودرگ  ماب  زارف  وا ،  يازع  رد  مچرپ  هک 

ریشمش نآ  دروآ  دورف  رفاک ،  مجلم  نب  نانچ 

تسا نوخ  رد  هتشغآ  زونه  قح ،  دیهش  نآ  قرف  هک 

نینوخ یلد  اب  الوم  هک  تسا  لاس  دصراچ  رازه و 

تسا نوفدم  كاخ ،  ریز  هب  ارحص ،  لد  رد  هلال  وچ 

دوب ربکا  قوراف  یلع  دوب ،  ربمیپ  رای  یلع 

تسا نویدم  هلمج  ردیح  هب  هعیش ،  مه  مالسا و  مه  هک 

ارهز ترضح  ّقحب  ام ،  رب  نک  محر  ایادخ 

تسا نوریب  رصح  ّدح و  ز  هعیش ،  رب  روج  ملظ و  هک 

رشحم فص  ات  يدهم  هک  نوزحم ،  نم  مراد  نیقی 

تسا نوخلد  تسا و  رادازع  شمولظم ،  ِّدج  يارب 

رس رب  هنیس و  رب  دنز  ردیح ،  مغ  زا  رفاسم »  » 

تسا نونجم  قشع  لاثم  شیالوم ،  هب  وا  قشع  هک 
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نوخ بارحم  << 

ار وت  ياه  هلان  هاچ ،  دونش  یم  زونه 

ار وت  يادص  شزوس  دنک  كرد  زونه 

ناتسلخن میسن  دناسرب ،  بش  شوگ  هب 

ار وت  ياّنبر  رکذ  بش و  همین  ياعد 

وت ندید  قشع  هب  نامیتی ،  هلمج  زونه 

ار وت  ياپ  ّدر  دنیوجب ،  دیما  دص  هب 

تنارجه سرت  ز  بش ،  نآ  رد  غرم ،  هک  ییوت 

ار وت  يابع  رپ  هتفرگ ،  سامتلا  هب 

بش همین ي  دناسر ،  تباجا  هب  قح ،  هک  یهز 

ار وت  ياعد  دوخ ،  صاخ  تمحرم  فطل و  ز 

روج هنیک و  هار  ز  دمآ ،  ترس  رب  غیت  وچ 

ار وت  يادن  نوخ ،  بارحم  دینش ز  ادخ 

یتفگ نسح  اب  هک  یفوئر ،  ماما  نآ  وت 

ار وت  ياذغ  دََرب  لتاق ،  مجلم  نبا  رب 

یقاب دَُوب  ام  بلق  رد  وت  ياج  زونه 

ار وت  ياقب  همشچ ي  انف ،  تسا  هدوبن 

تسا نرق  هدراچ  ّیتفرب و ،  شرع  يوس  هب 

ار وت  يازع  دنک  یم  اپ  هب  هعیش  زونه 

ازج رشح و  زور  هب  العا ،  یلاع  يادخ 
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ار وت  ياهب  نوخ  دریگب ،  وت  لتاق  ز 

ددرگ یمن  وت  ياپ  فک  كاخ  هک  یسک 

ار وت  يانث  دیوگ و  ار  وت  حدم  هنوگچ 

نداد ناج  تقو  هب  رفاسم »  هک «  دنک  ادخ 

ار وت  يابرلد  ابیز و  خر  نآ  دنیبب 
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نامزلا بحاص  تا  مقتنم  تسه  هکنآ  يا 

ناج سنا و  بلق  رب  هدز  ررش  تغاد 

تسا هتسشن  تگوس  هب  هعیش  هک  يا  هظحل  زا 

ناهج نیالاس  زا  دصراچ  رازه و  دشاب 

*****

باضخ تشگ  نوخ  تنساحم ز  هک  يزور 

بابک تشگ  نایعیش  بلق  وت  غاد  زا 

زونه نرق ،  هدراهچ  برع ،  ریم  يا 

بآ رپ  تسه  وت  غاد  همه ز  ِنامشچ 

*****

لوتب يارهز  رسمه  ییوت  هکنآ  يا 

لوسر لآ  لد  هب  شتآ  هدز  تغاد 

دیرگ یم  وت  گوس  هب  ناهج  نرق  هدراچ 

لوهج تسپ و  جراوخ  نآ  رب  نعل  دص 

*****

ایند راد  زا  تفر  تسکشب و  یلع  قرف 

ارهز نامهم  دش  تسب و  رب  ناهج  زا  مشچ 

شعادو زور  زا  نرق  هدراچ  تشذگب 

اپ رب  هدیدرگ  شمتام  مزب  لاس  ره 

 ( رفاسم ) 
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يزیر یکلم  زانهم  مالسلا /  هیلع  یلع  لدع  ۀحیار 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  ��دورس : 

يزیر یکلم  زانهم  رتکد  مناخ 

 ( رهش نیرز  زا  ) 

مالسلا هیلع  یلع  لدع  ��حیار  << 

دنبات یب  بش  تبرغ  زا  شطع  ياه  لخن 

دنباتهم همزمز ي  رظتنم  اه  هاچ 

دندش هام  مدق  هار  هب  مشچ  اه  هچوک 

دنبابلا ّقد  هب  شوگ  رحس ،  نامیتی  هک 

وا بش  هاگن  قرب  زا  رحس  نیا  دمد  یم 

دنبارحم شوهام  ِنز  هدجس  نایشرع ، 

تس یلعلدع  یهحیار  زا  رپ  رهشنیا  حبص 

دنباوخ تلفغ  هب  ماش  رحس و  شنایفوک ، 

يوش بارحم  ِدهاش  لد ،  هبعک ي  هداز ي 

دنبات یم  ترس  قرف  مدق و  زا  هام  رهم و 

عوکر قرغ  ناگمه  شورس ،  ِتماق  دق  شیپ 

دنبابرا هگراب  فکتعم  نالدیب ، 

میا هدش  لسوتم  شمان  هب  نرق  هدراچ 

دنبایمک يوشب ،  اه  لد  رورس  یلع  نوچ 

*****
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..يوسوم دیجم  دیس   / تیمولظم نرق  هدراهچ 

� تیبلا لها  رعاش  ��دورس : 

يوسوم دیجم  دیس 

 ( ناهفصا زا  ) 

تیمولظم نرق  هدراهچ  << 

دسرب بآ  هب  وت  تسد  هب  رگا  هاچ 

تسا بارش  ماج 

دوش یم  هتخیر  لخن  يولگ  رد  هک 

تسیا هدروخ  هنایزات  كات  لخن  و 

 ! دوش یم  باریس  بستحم  تسد  زا  اهنت  هک 

میلخن

تسا لاس  دصراهچ  رازه و  هک 

میروخ یم  هنایزات  گرم  هبطخ  اب 

میوش یم  هزات  مامه  اب 

میریم یم  تشنیرفآ  اب 

 ...! میوش یم  مین  ود  هیقشقش  اب  و 

هطقن یب  ای  فلا  یب 

قیقد مه  نامیاهکشوم  ماش ،  ناورهن  رد  هک  يا  هتخیر  ام  يولگ  رد  ردقنآ 

ار اه  یثعشا  دسانش  یم 

میراچد رتشیب  وت  هاچ  هب  زور  هب  زور 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


زونه یتقو 

میا هدیسرن  زاجح  نیفص  هب 

میا هدنکن  ویوالت  ربیخ  زا  رد 

! میا هتسکشن  ار  نتهنَم  ِتال 

دسرب بآ  هب  وت  تسد  هب  رگا  هاچ 

 ... تسا تایح  ماج 
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...بذهم الیل 

مالسلا مهیلع  تماما  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

بذهم الیل  مناخ 

 ( ناهفصا زا  ) 

یلع ناشن  مراد و  ادخ  دای  هنیس ،  هب 

یلع نادناخ  هب  �و  یلع هب  نم  مالس 

میب درادن  نم  هارمگ  ِینیمز  لد 

یلع نامسآ  راونا  هب  تسا  نشور  هک 

دراد نیقی  ملد  نآرق  هیآ ي  ردق  هب 

یلع نابز  زا  دنوادخ  هتفگ  هچ  نآ  هب 

ناتسلخن مامت  دزوسب  تسین  بیجع 

یلع ناهن  مغ  زا  هاچ  هنیس ي  تسا  رپ 

داتفا رگراک  ریشمش  هغیت ي  هک  نیا  هن 

یلع ناوختسا  هب  تلاهج  رهز  دیسر 

تسا نرق  هدراهچ  نآ  زا  هدش  در  نامز 

یلع نارکیب  فطل  زا  هدش  رپ  هنامز 

دزود یم  هناهب  یب  نیمز  تشذگ و  نامز 

یلع نابرهم  ناتسد  هب  هدید  زونه 

؟  دراد یشزرا  هچ  ناج  یلع !  يادف  ناهج 

یلع ناج  يادف  یناهج  ناج  داب  هک 
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تسا نازورف  دبا  ات  یلع  مان  لزا ز 

یلع نانمشد  هب  یهایس  هدنامهک  قح  هب 

*****
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 ( مثیم راگزاس (  اضرمالغ  جاح  تسوت /  هدیدغاد  مالسا  هدص  هدراهچ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رادمان  راوگرزب و  رعاش  ��دورس : 

راگزاس اضرمالغ  جاح 

 ( مثیم ) 

تسا وت  هدیدغاد  مالسا  هدص  هدراهچ  << 

وت تداهش  زا  تشذگب  هدص  هدراهچ 

وت تدالو  هبعک  دوب  هبعک  زونه 

دای زا  دور  یمن  مه  رگد  نرق  رازه 

وت تلادع  وت و  داد  يرادمامز و 

ار تلادع  تزع و  فرش  یگرزب و 

وت تفالخ  هرود  رگم  هدیدن  رشب 

دیزرل یم  میتی  کشا  ندید  هب  تنت 

وت تبیه  دنکف  نودرگ  هب  هزرل  هچ  رگا 

تبش همین  ياه  کشا  رب  وت و  رب  دورد 

وت تعاجش  تریغ و  رب  وت و  رب  مالس 

ندیدرگ ریقف  رود  ندوب و  ریما 

وت تزعو  لالج  ردق و  عضاوت و  یهز 

دوب ترایتخا  رد  یهلا  ياه  هنازخ 

وت تورث  غیت  بسا و  هرز و  زج  دوبن 

ینکش تب  لوسر  شود  ِرس  رب  هدید  هک 
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ینزریپ بآ  کشم  دوخ  هناش  هب  درب 

هام شبات  ریز  كاخ  هرک  رد  هدید  هک 

هاچ اب  دنک  لد  زار  ناهج  رادمامز 

هللا الا  هلا  مهد ال  حرش  هنوگچ  ملاع  ِیئاورنامرف  يراد و  میتی 

متس هدیسر  تترضح  رب  هدص  هدراهچ 

هارمگ مدرم  راکمتس و  نانمشد  ز 

یخیرات سانشان  وت  هدص  هدراهچ 

هاگآ تتلالج  ردق و  هتشگن ز  یسک 
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وت هعیش  نوخ  تسیراج  هدص  هدراهچ 

هانگ مرج و  نودب  وت  یتسود  ياپ  هب 

یلع تسا  دهاش  خیرات  هدص  هدراهچ 

هایس تسوت  نودب  تلادع  راگزور  هک 

مکاح ناهج  رد  دادیب  هدص  هدراهچ 

هار هب  تساتلادع  مشچ  هدص  هدراهچ 

تسوت هدیدغاد  مالسا  هدص  هدراهچ 

تسوت هدینشان  دایرف  هلان و  هاوگ 

تسارآ ار  داد  لدع و  وت  يرادمامز 

تساپ رب  تتلادع  زبس  مچرپ  زونه 

هعیش دنز  یم  دایرف  هدص  هدراهچ 

تسالوم یلع  درذگب  رگا  نرق  رازه 

دیوگ یم  هنیدم  رهش  هدص  هدراهچ 

تسارهز شیئادف  لوا  هک  تسا  یسک  یلع 

لیقع تسد  يور  هدیتفت  نهآزونه 

تساجنیا لدع  دیوریم  اجک  هکدهدادن 

نآرق تنیز  تسه  یلع  فصو  زونه 

تسادخ مالک  رد  تبث  یلع  مان  زونه 

یلع رود  هب  قح  هدیدرگ  هدص  هدراهچ 

تساهنت وا  نودب  تقیقح  هک  قح  هب  مسق 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ یم  هفوک  بارحم  هدص  هدراهچ 

تسامش ماما  یلع  قیالخ  مامت  يا  هک 

دیوگ یلع  اب  زار  لجوزع  يادخ 

دیوگ یلع  ای  مالسا  هدص  هدراهچ 

ینآرق حور  وت  دمحم  كاپ  ناج  وت 

یناطلس تسا  مکاح  ادخ  هک  اجک  ره  وت 

هوکز وت  یجحوت و  یتالصوتو  یموصوت 

ینازیم طارص و  تشهب و  وت  يرشحموت 
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مموکحم رفکب  میوگب  تادخ  رگا 

یناسنا قوف  وت  ناسنا  تمناوخب  رگا 

سک دنادن  ار  وت  لالج  ردق و  ماقم و 

یناد تدوخ  شربمغیپ  دناد و  يادخ 

تنامرف هب  نایتاوامس  ناینیمز و 

ینامرف هب  ار  دنوادخ  تاذ  هک  نانچ 

مهیدیا قوف  هللادی  وت  قح  ریش  وت 

ینافوط جوم  هب  تقلخ  یتشک  حون  وت 

هللا مسب  ءاب  دنوادخ ،  باتک  رد  وت 

ینارمع لآ  وت  نیسای  وت  يرثوک و  وت 

يدننامه یب  تاوامس  نیمز و  رد  وت 

يدنوادخ هبوجعا  وت  بیغ ،  ّرس  وت 

وت يرادمامز  رد  ادخ  لدع  غورف 

وت يرایرهش  رود  نامز ،  رمع  مامت 

کلف هب  رس  ياه  هوک  رمک  رب  هتشون 

وت يرابدرب  هب  ربص و  هب  هوک  مالس 

كاخ هنایشآ  رد  یماقم  دنلب  نآ  وت 

وت يراسکاخ  توهبم  هدش  نامسآ  هک 

ریما وت  تقافر  اب  هدش  رهش  ریقف 

وت يراد  میتی  رب  دنک  رخف  میتی 
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ناور هظحل  هظحل  تسا  هدوب  هدص  هدراهچ 

وت يراج  نوخ  مالسا  گر  رد  هرامه 

یلع تیبملا ،  ��لیل  سفن  اب  زونه 

وت يراثن  ناج  هب  دتسرف  مالس  ادخ 

زیربل دش  وت  بش  هآ  هک ز  اه  هاچ  هچ 

وت يرابکشا  زبس  رس  هدش  اه  لخن  هچ 
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..نایحلاصریم قداص  نیزح /  حبص  زامن 

مالسلا مهیلع  تماما  بتکم  رعاش  ��دورس : 

نایحلاصریم قداص  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

نیزح حبص  زامن  << 

تس یلع  میقم  ناهج  ّیلع و  هبعک  میقم 

تس یلع  میرح  دنک  تباث  هک  هدروخ  فاکش 

ینافوط تس  یلع  اب  رگا  گنج  ياوه 

تس یلع  میسن  زا  ولمم  یلو  رهش  ياوه 

تاجن هار  هک  نیلاضلاالو  ّدم  هب  مسق 

تس یلع  میقتسم  هار  رد  ِنداهن  مدق 

نان ��سیک  يارجام  زا  درب  وب  هکنآ  ره 

تس یلع  میتی  اه  هچوک  طسو  نامز ،  نآ  زا 

بش ره  دوخ  شود  هب  ار  ناهج  راب  هدیشک 

تس یلع  میرک  ��ناش  رب  همه  ِيزور  هک 

تسا نرق  هدراهچ  تعکر ،  ود  هدنام  هک  رگا 

تس یلع  مین  ود  رس  زا  نیزح ،  حبص  زامن 

میتفگ یلع  یکدوک ،  زا  ندش  اپ  تقو  هب 

...تس یلع  میدق  تداع  ام ،  ِيریگتسد  هک 

*****
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..یحصان نسحم   / تناما راب  مغ  نرق  هدراهچ 

مالسلا مهیلع  تیالو  تماما و  نادناخ  ��تخوسلد  رعاش  ��دورس : 

یحصان نسحم  ياقآ 

 ( ناهفصا زا  ) 

تناما راب  مغ  نرق  هدراهچ  << 

ار تدابع  حور  دنک  انعم  دور  یم  دجسم  هب 

ار تداهش  بشما  یلع  دوخ  اب  درب  یم  دجسم  هب 

بارحم لخاد  رد  رگا  دراد  یمکحم  لیلد 

ار تعامج  مود  هدجس ي  رد  دنک  یم  يداُرف 

مارآ یتعاس  دباوخب  رتسب  رد  رابنیا  رگم 

ار تحار  باوخ  شقارف  رد  يرمع  تسا  هدنازوس  هک 

داتفا هار  بارحم ،  ات  ردب  زا  شنتشک  يارب 

ار تجامس  دح  نیا  ات  غیت ،  زا  اج  چیه  مدیدن 

زورما ات  هک  ار  نتفر  تسا  هدرک  او  شوغآ  نانچ 

ار تبارق  نیا  مدیدن  ناسنا  اب  گرم  نایم 

دیزرل يده  ناکرا  هظحل  کی  زا  رتمک  رد  رحس ، 

؟!  ار تمایق  ریسفت  دوب  نیا  زا  رت  ایوگ  رگم 

ملاع رد  هبعکلا  بر  تزف و  همغن ي  دش  اهر 

ار تداعس  يانعم  میبایرد  تساوخ  یم  یلع 

تسا نرق  هدراچ  کنیا  ار و  شقشع  میتفگ  یلب 
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ار تناما  راب  مغ  منیب  یم  هعیش  شود  هب 
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 ( رظان ینیئان (  يوضترم  دومحم  دیس  هدس /  نیمهدراهچ  نرق /  نیمهدراهچ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هدادلد  رعاش  ��دورس : 

ینیئان يوضترم  دومحم  دیس  ياقآ 

 ( رظان ) 

تداهش نرق  نیمهدراهچ  << 

تسا یمظع  ضیف  قح  هر  رد  تداهش  ضیف 

تسایند رات  ماش  شخب  یتسه  دیشروخ 

شقارف زا  لاس  دص  راچ  رازه و  زا  دعب 

تسالوم غاد  زا  الو  لها  لد  نازوس 

تفر دمآ و  نرق  هدراچ  هر  زا  دنچ  ره 

تساپ رب  مولظم  نآ  غاد  زا  زونه  اغوغ 

مد ره  بارحم  نآ  هناّنح  نتسا  نوچ 

تساهنت يالوم  نآ  غاد  زوس  نالان ز 

دوزفا بارحم  تردق  رب  یلع  نوخ 

تساجرب هزور  زامن و  وا  قرف  نوخ  زا 

ار نیقی  لدع و  رهظم  نآ  یمولظم 

تسایوگ هاچ  نابز  رشحم  نماد  ات 

دش وا  نامیا  ام  ياه  لد  رگنشور 

تسارآ ملاع  تمایق  زور  ات  هولج  نآ 
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ملاع ود  ره  رد  یلع ،  نید  لها  يالوم 

تساجرب ياپ  یهاگ  هیکت  ار  الو  لها 

تمایق ات  شیابرلد  مان  نمی  زا 

تسایحا مالسا  طخ  نآرق و  نامیا و 

ار یضترم  ناج  زا  وریپ  دشاب  هک  سک  ره 

تسانیب هتسویپ  وا  فاطلا  زا  لد  مشچ 

تسا تشهب  غاب  نوچ  زبس  هشیمه  لد  نآ 

تساّفصم ردفص  ردیح  يور  رهم  زک 

رگنب بارحم  نآ  رد  لد  مشچ  هب  رظان »  » 

تسادیوه اجنآ  زونه  الوم  رس  نوخ 

*****
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تداهش ��دس  نیمهدراهچ  << 

یلع ای  وت  يارس  رد  هب  نآ ،  زا  رحس  میسن  درذگ 

یلع ای  وت  يازفناج  مد  زا ،  دیایب  هزات  میمش  هک 

نآ زا  نانج  وچ  ناهج  دوش  هک  ناهگرحس ، میسن  شزو 

یلع ای  وت  ياطعزا  دوب  ناج ،  هدرسف  مسج  هب  دهد  هک 

نیمسای نسوس و  هب  دمد  هک  نیدورف ،  حّرفم  سفن 

یلع ای  وت  يافصزا  دوب  نیرقنانج ،  هب  دنکناهج  هک 

ناشکهک دتمم  رون  طخ  ناگراتس ،  هلمج  رهم و  هم و 

یلع ای  وت  يایض  زا  دمد  نامسآ ،  رسارس  رد  همه 

یتیاده رهم  عولط  هک  یتیالو ،  ریرس  هَش  وت 

یلع ای  وت  يادگ  ناهج  ود  یتواخس ،  نیمث  رُد  وت 

رشب نوچ  همه  يرپ  کلم و  رب ،  رحب و  ��صرع  هب  کلف  هب 

یلع ای  وت  ياخس  فک  هب  رظن ،  دوب  هشیمه  ار  همه 

نامز ره  وت  ناقشاع  همه  ناما ،  یب  تدارا و  رس  ز 

یلع ای  وت  يالو  هر  هب  ناج ،  راثن  هب  رظتنم  همه 

يربمیپ یصو  نامه  وت  يربکا ،  قلاخ  یلو  وت 

یلع ای  وت  ياوس  دوبن  يرورس ،  رس و  یبن  زا  سپ  هک 

ادخ ار  وت  فصو  هتفگ  همه  یتَا ،  له  ��روس  حول  هب  وچ 

یلع ای  وت  يانث  دنک  هچ  اونیب ،  رظان »  هماکچ «  هب 

اغد مصخ  يافج  زک  هدش  افَسَا ،  هد  راهچ  شا  هدس 
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یلع ای  وت  يارب  زا  دوب  ام ،  هیرگ  دیهش و  يا  هدش 
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 ( يوحن يودهم (  یفطصم  دیس  ممتام /  زا  نرق  هدراچ  دوب 

� تماما تیالو  نادناخ  رعاش  ��دورس : 

يودهم یفطصم  دیس  ياقآ 

 ( يوحن ) 

تمتام زا  نرق  هدراچ  دوب  << 

ران رون و  درب  ار  وا  نامرف  هک  رادتقا  دسر  ییاج  هب  ار  یلع 

راگتسر دوش  ابقع  ایند و  هب  وا  هار  وریپ  دوش  سکنآ  ره 

راد ياپ  یهن  ار  رس  هک  دیابب  یهد  لد  وا  هب  مثیم  وچمه  رگا 

رارطضا زا  سرت و  زا  یلاخ  دوش  یلع  يالو  اب  همه  بولق 

راد ریگ و  ره  ز  یهاوخ ،  وچ  ییاهر  وا  ناماد  هب  تجاح  تسد  نزب 

راچد تنحم  جنردص و  هب  یتشگ  وچ  یلع  دای  هب  هجوت  نک  یمد 

راقفلاوذ ��ضبق  رب  تسد  دز  وچ  قح  نید  مچرپ  وا  تشارفا  رب 

رازراک ��صرع  رد  وچ  دز  مدق  مامت  رفک  تفر  مدع  يوس  هب 

رایرهش یلع  زاس و  راک  یلع  رگداد  یلع  هاوخداد و  یلع 

راع گنن و  زج  هب  ناشیا  دنامن ز  یلع  رهم  هک  نانآ  دنرادن 

رادُم تتسد  هب  یتیگ  ود  ماظن  یلع  ای  ناهج  روما  ریدم 

رات ماش  نوچ  هریت  ناهج  مامت  وت  غاد  زا  نرق ،  هدراچ  هدش 

رابت الاو  هاش  يا  وت  قح  هب  روج  ملظ و  همه  نآ  اور  هدوبن 

راکبان مجلم  نب  هنیک  زا  دز  یتبرض  وت  نویامه  قرف  هب 
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راگدرورپ شرع  هیاپ ي  تسکش  وت  غاد  زا  دش  مخ  شتماق  کلف 

راگزور نیا  نرق  هدراچ  هدش  رفس  راب  وت  یتسب  هک  ینامز 

رابکشا وت  نابحم  مشچ  ود  تمتام  زا  نرق  هدراچ  دوب 

راثن ناج  ار  وت  دمآ  دجسم  رد  هک  برع  ریما  قحب  ایادخ 

راتتسا هدرپ ي  زا  شرآ  نورب  امن  يرای  وت  ار  نامز  ماما 

راظتنا تقاط  رگد  درادن  لد  هتسخ  يوحن »  شندید «  یپ 

*****

لاس لهچ  ترجه  زا  هدیدرگ  یط  وچ 

لاوحا رب  دش  لماش  هاکناج  یمغ 

تداهش زور  نآ  خیرات و  نآ  زا 

لاس دصراچ  رازه و  نونکا  هدش 

*****
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..یمیعن دمحم  جاح 

� تیبلا لها  مالغ  ریپ  رعاش و  ��دورس : 

یمیعن دمحم  جاح 

 ( مق زا  ) 

تبرغ نرق  هدراهچ  << 

ردیح ای  لالجلاوذ  تیآ  ردیح  ای  لامج  ییادخ  يا 

ردیح ای  لاوز  دریذپن  ادخ  مان  ياپ  هب  اپ  وت  مان 

ردیح ای  لالم  لد  زا  دور  دیآ  نابز  رب  وت  رکذ  هک  ات 

ردیح ای  لادم  نیا  داد  وت  رب  ادخ  دوب و  وت  روخ  رد  یتفال 

ردیح ای  لالح  ّتبحم  هب  مارح  داب  تشهب  تیودع  هب 

ردیح ای  لامک  رب  دسر  یم  وت  اب  ادخ  هگرد  ��دنب 

ردیح ای  لالب  ناذا  رب  ریثأت  دبا  ات  هداد  وت  دای 

تخانشن ار  وت  ادخ  زج  سکچیه 

ردیح ای  لاصخ  ییادخ  يا 

ردیح ای  لاب  لاب  دنز  یم  وت  دقرم  درگ  هب  اه  لد  غرم 

یلو راکهانگ  متسه  هچ  رگ 

یلع وت  تمحر  هب  لد  ما  هتسب 

هاوگ تسادخ  وت  ردق  وت و  رب  هللا  دنع  برق  وت  ماقم  يا 

هانگ وت  توادع  هار  تسه  باوث  وت  تبحم  زا  ریغ  تسین 

هار نیا  رد  تفر  هک  سکنآ  شوخ  يا  تسادخ  میقتسم  هار  وت  هار 
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هانپ وت  هگرد  هب  درآ  هک  ره  ددرگ  ادخ  تمحر  شلماش 

هارمگ دش  اطخ و  هار  تفر  تشاذگن  وت  ياپ  ياج  اپ  هکنآ 
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هاچ لد  زا  دیآ  رب  تبرغ  هآ  وت  یبیرغ  رب  نرق  هدراچ 

هآ زا  رپ  تساه  لخن  هنیس  زونه  تسا و  هتفر  نرق  هدراچ 

هام هدید ي  وت  ��یرگ  زا  دیرگ  دیشروخ  تا  هنیس  زوس  زا  دزوس 

هاگن مین  هب  ارت  راظتنا  ایند  دشک  یم  نرق  هدراچ 

هایس راگزور  هب  هتشذگب  وت  تداهش  زا  نرق  هدراچ 

دنک روهظ  وت  دنزرف  شاک 

دنک رون  طیحم  ار  یملاع 

*****
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 ( الاو يودهم (  یلع  دیس 

مالسلا مهیلع  تیالو  اب  رعاش  ��دورس : 

يودهم یلع  دیس  ياقآ 

 ( الاو ) 

فرش يایرد  ّرد  ملاع  ود  رد  دشاب  هکنآ 

فجن رد  شهاگمارآ  دلوم و  دشاب  هبعک 

فشک ول  ریم  زورفا  ناهج  نابات  رهم 

فعش رد  شلاثم  یب  دوجو  زا  دمآ  ملاع 

دیدپ دش  العا  ّیلاع  تمعن  نیا  قح  ات ز 

دیدن وا  نوچمه  لدع  مشچ  تسا  نرق  هدراچ 

ءایبنالا متخ  داماد  یفطصم  ّمع  نبا 

اضترا کلم  رادرس  یلُع  دجم و  رهوگ 

یتا له  لزان  هدومنب  ادخ  شفصو  رد  هک  نآ 

ادگ هاش و  بش  شخب  ینشور  شفطل  رون 

دیدپان دیامن  قح  نید  تساوخ  نمشد  هچرگ 

دیرولا لبح  دوب  ار  نامیا  تسا  نرق  هدراچ 

راوسهش وا  دوب  ار  نامیا  قح و  لدع و  کلم 

رادیاپ یملظ  چیه  دنامن  وا  دوجو  اب 

راگدرک زا  نیما  لیربج  دناوخ  شیانث  رد 

راقفلاوذ ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتف  ال 
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دیمد ملاع  رب  حور  شمان  تسا  نرق  هدراچ 

دیپس ور  ردیح  مان  يالج  اب  تلادع  دش 

ام مینیئآ  رادرس  تکوش  زا  داش  هچرگ 

ام مینیگمغ  تسا  لاس  دصراچ  رازه و  کی 

ام مینیب  ناهج  یهاشنهش  رادازع  مه 

ام مینینوخ  مشچ  مه  لد و  مه  شیازع  رد 

دیون کی  دوخ  رب  تسناد  ار  هبعکلا  بر  تزف 

دیلپ مصخ  لتاق و  مجلم ،  نبا  رب  قح  نعل 

نید يالوم  رورس و  لتق  نایرگ ز  کلف  دش 

نیرب شرع  ات  هبعک  شیازع  شوپ  هیس  دش 

نیمالا حور  هدید ي  شیازع  رد  دیرگ  هک  وا 

نیزح یهآ  هلان و  اب  شمغ  رد  الاو »  تفگ « 

دیهش الوم  رورس و  نآ  دش  بارحم  رد  هک  ات 

دیمخ شگوس  رد  تسا  نرق  هدراچ  ملاع  تشپ 

*****
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 ( میتی یناریش (  یلع  جاح  گرزب /  یمولظم 

صالخا اب  رعاش  ��دورس : 

یناریش یلع  جاح  ياقآ 

 ( میتی ) 

گرزب یمولظم  << 

لاس دصراچ  رازه و  کی  دعب  ز 

تسا گرزب  یمولظم  هراومه  « یلع »

دنساره یم  وت  توطس  زا  زونه 

تسا گرتس  ییالوم  مالسا  رد  هک 

*****

مالسا نازابرس  رادرس  یلع 

دیگنج ریش  نوچمه  هوزغ  رهردهک 

یماقم یلاع  ربهر  نآ  یلع 

دیسرتن زگره  ادخ  ِمصَخ  زا  هک 

*****

مالسا نید  رهب  هک  سک  نآ  یلع 

دوب رطخ  درم  ناکرشم  يارب 

 « امیتی هگآ «  ربهر  نآ  یلع 

دوب ردپ  دننام  ماتِیا  رب  هک 
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يدزی رغصا  یلع  مالسلا /  هیلع  یلع  قشع  نرق  هدراهچ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  رعاش  ��دورس : 

يدزی رغصا  یلع  ياقآ 

 ( مق زا  ) 

مالسلا هیلع  یلع  قشع  نرق  هدراهچ  << 

شتایاور رد  هدنام  رد  لقع 

داینب زا  تسدش  رکنم  لهج 

تس هدنب  مه  شیوخ  ییادخ  رد 

دادضا هتافِص  یف  تَعِمُج 

*****

دوب نامیتی  بش  نان  رکف 

دیباوخ یم  هنسرگ  هک  یمتاح 

تخومآ ام  هب  نونج  هار  هچرگ 

داد یم  ار  لقع  سرد  رتشیب 

*****

یلع داد  قالط  ار  رز  روز و 

دندید ررض  همه  ار  وا  ِدوس 

دندوب رک  روک و  هک  یموق  شیپ 

دایرف ینعم  تسا  توکس  رد 

*****
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تفگ یم  یلع  یلع  نادنز  رعق 

تفگ یم  یلع  مه  راد  يور  رب 

 « دنب ره «  لد  رد  هنوگنیا  مثیم 

 « دازآ شوخ و «  رس  دوب  یلع  اب 

*****

ار ناتخرد  هم و  داب و  ربا و 

ار ناسنا  روح و  دیشروخ و  كاخ و 

ار نادزی  ياه  قولخم  ِّلُک 

دادما دَنُک  وا  ریغ  یسک  هچ 

*****

میتسه وا  يوک  ناریسا  ام 

میا هدز  ناج  هب  الَب  ولاق  ماج 

دشاب فجن  رگا  ام  نطو 

دابآ یلع  دوش  یم  ام  بلق 

*****

241 ص :

هیلع یلع  نینمؤملاریما  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تشادگرزب 
مالسلا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 320ناهفصا   هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ام  يرثوک  بان  هداب ي 

هدرک وا  قشع  جوم  رد  قرغ 

ماج نیا  یلالز  رد  ما  هدنام 

داریا دنک  یم  خیش  ور  هچ  زا 

*****

ور نیا  زا  تسا  یلع  نامیا  هوک 

تسا نیریش »  هچ «  ندش  وا  قشاع 

دشاب وا  فاوط  رد  یسک  ره 

داهرف دوش  یم  قشع  هر  رد 

*****

زج ار  مغ  ناگداتفا  تسد 

دریگ یمن  یسک  الوم  فطل 

یلع قشع  ياپ  نرق  هدراچ 

دابآ دش  بارخ ،  دش  یلد  ره 

***
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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
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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 
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