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باتک تاصخشم 

يدمحم لگ  هتسد 
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! مالس زیزع  ناتسود 

! مالس زیزع  ناتسود 

.يدمحم لگ  گرب  لثم  گنر  شوخ  فیطل و  یمالس 

.يدمحم لگ  رطع  لثم  وب  شوخ  ابیز و  یمالس 

؟ دیتسه انشآ  ردق  هچ  نامزیزع  ربمایپ  اب  امش  بوخ ! ناتسود 

؟ دوب روط  هچ  شراتفر  قالخا و  درک و  یم  یگدنز  هنوگچ  دیناد  یم  ایآ 

؟ درک یم  دروخرب  روط  هچ  نارگید  اب  دیناد  یم  ایآ 

؟ درک یم  یخوش  داد ؟ یم  هقباسم  درک ؟ یم  شزرو  ایآ 

؟ داد یم  تیمها  ردق  هچ  یگتسارآ  ییابیز و  تشادهب و  هب 

؟ درک یم  يزاب  اهنآ  اب  داد و  یم  مالس  ناکدوک  هب  ایآ 

؟ ...ایآ

.مینک انشآ  نامزیزع  ربمایپ  ياه  یگژیو  زا  یضعب  اب  ار  امش  میا  هدرک  شالت  کچوک  باتک  نیا  رد 

يوب شوخ  گنر و  شوخ  ياه  لگ  نآ  رـسارس  رد  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  تشد  هیبش  نامزیزع  ربمایپ  ياهراتفر  اـبیز و  یگدـنز 
هتـسد  » نیا میا و  هدرک  هتـسد  ار  اهنآ  .میا  هدیچ  يدـمحم  لگ  هخاش  لهچ  ابیز ، لگ و  رپ  تشد  نیا  زا  ام  .تسا  هدـییور  يدـمحم 

.مینک یم  میدقت  نازیزع  امش  هب  تسا ، ربمایپ  لاس  هک  زبس  لاس  نیا  رد  ار  يدمحم » لگ 

.دنک ییابیز  زا  راشرس  ار  نات  یگدنز  نشور و  ار  ناتمشچ  داش ، ار  ناتلد  هزات ، هشیمه  لگ  هتسد  نیا  يوب  رطع و  میراودیما 
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يدمحم لگ  رطع 

يدمحم لگ  رطع 

ساپس ار  ادخ  درک و  نت  هب  ار  نآ  تخادنا و  نآ  هب  یهاگن  .تشادرب  هچقات  يور  زا  دوب ، هدیرخ  هزات  هک  ار  يدیفس  نهاریپ  ربمایپ ،
يور ار  نآ  تشادرب و  ار  شدـنلب  زبس و  يابق  .تفر  قاتا  هشوگ  .درک  یم  رکـش  ار  ادـخ  ون ، ساـبل  ندیـشوپ  زا  سپ  هشیمه  .تفگ 
هدرک عولط  زبسرـس  یتشد  رد  ابیز  يراـهب  رد  هک  دوب  يدیـشروخ  لـثم  زبس ، ياـبق  راـنک  رد  شا  ینارون  تروص  .دیـشوپ  شنهاریپ 

.دشاب

نوریب ماگنه  هشیمه  .درک  هناش  ار  شیاـهوم  مارآ  مارآ  تخادـنا و  یهاـگن  هنیآ  هب  .تفرگ  تسد  رد  ار  شا  یبوچ  کـچوک  هناـش 
تروص رس و  ات  درک  یم  هاگن  بآ  فرظ  هب  ای  تفر  یم  بآ  همشچ  رانک  تشادن ، هنیآ  رگا  درک و  یم  هاگن  هنیآ  هب  هناخ ، زا  نتفر 

اب ار  شیابق  نهاریپ و  دـعب  دز و  تروص  تسد و  هب  یمک  درک ، زاـب  ار  نآ  رد  .تفرگ  تسد  هب  ار  شکچوک  رطع  .دـیارایب  ار  دوخ 
دروآ و نابز  رب  ار  ادـخ  مان  درک ، زاب  ار  رد  .درک  یظفاحادـخ  وا  اب  دز و  دـنخبل  دوب ، طایح  رد  هک  شرـسمه  هب  .درک  وب  شوخ  نآ 

يارب شا  هدـنب  یتقو  هک  دراد  تسود  ادـخ  : » تفگ یم  اهراب  .تسارآ  یم  ار  دوخ  هناخ ، زا  نتفر  نوریب  ماگنه  هشیمه  .تفر  نوریب 
«. دیارایب ار  دوخ  دور ، یم  نوریب  هناخ  زا  دوخ  ناتسود  ناردارب و  ندید 

، دـندوب هتـسشن  اه  هناخ  هرجنپ  رانک  اه و  ماـب  يور  هک  ییاـه  کـشجنگ  .دوب  هدرک  رپ  ار  هچوک  يراـهب ، میـسن  دـننام  شرطع  يوب 
ناشیادص دندوب و  لاحرس 

دنخبل اب  .دیـسر  وا  کیدزن  ربمایپ  .دز  یم  زاگ  ار  یخرـس  بیـس  دوب و  هتـسشن  ناش  هناخ  رد  رانک  یکچوک  رتخد  .دوب  هدـش  رتابیز 
هچوک زا  داد و  همادا  شهار  هب  دیشک و  شرس  رب  یتسد  سپس  ولوچوک »! مالس  : » تفگ ینابرهم  اب  درک و  شهاگن 
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.دیـشک یقیمع  سفن  داتـسیا و  يا  هظحل  .دـمآ  یم  رود  زا  ناـنزاصع  ینزریپ  .دوب  هدـنام  هچوک  رد  زونه  شرطع  يوب  .تفر  نوریب 
شاک .تسا  هتشذگ  اجنیا  زا  نیما  دمحم  ًامتح  يزیگنا ! لد  يوب  هچ  ...يرطع  هچ  ...َهب  َهب  : » تفگ دوخ  اب  دیـشخرد و  شیاه  مشچ 

!« مدید یم  ار  شهام  يور  مدوب و  هدمآ  رتدوز 

یم داش  ار  یـسک  ره  بلق  يدـمحم ، لگ  غاب  لثم  هچوک  زیگنا  لد  رطع  .دـمآ  هچوک  لخاد  تشادرب و  ار  شیوراج  كرتخد  ِردام 
يرادقم .درک  وراج  ار  رد  هناتـسآ  وا  نوریب »! مدمآ  یم  رتدوز  شاک  : » تفگ دیـشک و  یهآ  دعب  دز و  يدنخبل  كرتخد  ردام  .درک 

شوخ لگ ، گرب  لثم  كرتخد  ياهوم  .تفرگ  لغب  ار  شرتخد  دمآ و  نوریب  سپـس   » .درب لخاد  ار  شاپ  بآ  وراج و  .دیـشاپ  بآ 
(1) «. دیسوب ار  شمرن  ياهوم  دز و  دنخبل  .دوب  هدش  وب 
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دیراورم لثم 

دیراورم لثم 

ياه هخاش  يور  اه  کشجنگ  .درک  یم  شزاون  ار  ناتخرد  زبس  ياه  گرب  دـیزو ، یم  هاگ  هاگ  هک  یمیـالم  داـب  .دوب  هعمج  حـبص 
هنیدـم ياه  هچوک  .دـندرک  یم  زاورپ  نامـسآ  جوا  رد  دیفـس  رتوبک  دـنچ  .دوب  یبآ  فاص و  نامـسآ  .دـندرک  یم  يزاـب  باـت  مرن 

.دندوب ناش  هناخ  ندرکزیمت  راک و  مرگرس  دوخ  ياه  هناخ  رد  رهش  مدرم  .دوب  تولخ 

تفر و یم  مامح  هعمج  حبـص  هشیمه  .دوب  سگرن  هتفکـش  هزات  لگ  لثم  شیابیز ، درگ و  تروص  .دوب  هدـمآ  مامح  زا  هزات  ربماـیپ 
پچ تسد  کچوک  تشگنا  .درک  نهپ  نیمز  يور  ار  هچراپ  .تفر  طاـیح  هشوگ  تفرگ و  تسد  هب  ار  يا  هچراـپ  .درک  یم  لـسغ 

تـسد ود  ره  ياه  نخان  یکی  یکی  بیترت ، نیمه  هب  مود و  تشگنا  دـعب  تفرگ و  ار  نآ  نخان  ریگ ، نخان  اب  دروآ و  الاب  یمک  ار 
تـشگنا هب  دیـسر  یم  ات  درک  یم  زاغآ  پچ  تسد  کچوک  تشگنا  زا  تفرگ ؛ یم  نخان  ابیز  مظنم و  رایـسب  .درک  هاـتوک  ار  دوخ 

مظنم ابیز و  تسد ، ياه  نخان  لثم  مه  ار  اپ  ياه  نخان  .شیاهاپ  ياه  نخان  نتفرگ  هب  درک  عورـش  سپـس  .تسار  تسد  کـچوک 
.تسار ياپ  کچوک  تشگنا  هب  دیسر  ات  درک  زاغآ  پچ  ياپ  کچوک  تشگنا  زا  درک ؛ هاتوک 

.درک هاـتوک  ار  شتروص  رـس و  ياـهوم  زا  يرادـقم  یمارآ ، هب  تقد و  اـب  .تفرگ  تسد  رد  ار  شا  هنیآ  تشادرب و  ار  شزیت  یچیق 
ار شیاه  تسد  .درک  عمج  طایتحا  اـب  دوب ، هتخیر  وم  نخاـن و  نآ  يور  هک  ار  يا  هچراـپ  .تشاذـگ  يراـنک  ار  ریگ  نخاـن  یچیق و 

.تفر قاتا  هب  تسش و 
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مه رود  ناکدوک  شرـسمه و  ربمایپ و  .دروآ  قاتا  لخاد  ار  بیـس  فرظ  .تشاذـگ  فرظ  رد  خرـس  بیـس  هناد  دـنچ  ربمایپ  رـسمه 
هب .دـندنارذگ  یم  يداـش  هب  ار  زور  دـندروخ و  یم  هوـیم  مه  اـب  تسـشن و  یم  هناـخ  لـها  راـنک  هـعمج  ياـهزور  ربماـیپ  .دنتـسشن 

« .دـشاب هارمه  يداش  اب  نات  لیطعت  زور  ات  دـیروخب  مه  اب  دـیرخب و  هویم  هداوناـخ  يارب  هعمج  ياـهزور  : » تفگ یم  مه  شناتـسود 
هچ : » تفگ یم  دید ، یم  خرس  بیس  تقو  ره  .تشاد  تسود  رایسب  ار  خرس  بیس  .دییوب  ار  نآ  تشادرب و  ار  یخرـس  بیـس  ربمایپ 

«! تسابیز ردق 

هب هتـسویپ  زین  ربمایپ  .دوب  هدرک  ابیز  ار  ناکدوک  تروص  هدنخ ، ياه  هفوکـش  دـندروخ و  یم  بیـس  بل ، رب  دـنخبل  اه  هچب  ربمایپ و 
(1) .دیشخرد یم  دیراورم  لثم  دز ، یم  كاوسم  ار  اهنآ  بترم  هک  شدیفس  ياه  نادند  .دیدنخ  یم  درک و  یم  هاگن  اهنآ 
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هدیلوژ ناوج 

هدیلوژ ناوج 

غارچلچ دننام  اه  بیس  دوب و  رابرپ  رایسب  بیـس  تخرد  .داتفا  نیمز  رب  تشرد  خرـس  بیـس  دنچ  دروخ و  ناکت  تخرد  ياه  هخاش 
دنچ زاب  داد و  ناکت  مکحم  ار  اه  هخاش  هرابود  دوب ، هدـش  مگ  اه  هخاش  يـال  هبـال  هک  ناوج  ناـبغاب  .دـندرک  یم  ییاـمندوخ  خرس 

زا رپ  شگنر  مرک  دـنلب  نهاریپ  .دـمآ  نییاپ  طایتحا  اب  دیـشک و  نوریب  اه  هخاش  زا  ار  شندرگ  رـس و  ناوج  .داتفا  نییاپ  خرـس  بیس 
.تسا هدیشک  یشاقن  نآ  يور  یلاسدرخ  كدوک  هک  يذغاک  لثم  دوب ، يا  هوهق  زبس و  ياه  هکل 

ادرف ار  اه  تخرد  هیقب  هویم  .تسا  سب  زورما  يارب  : » تفگ دوخ  اب  .دوب  هدش  رپ  یباسح  شا  هسیک  .تخیر  هسیک  لخاد  ار  اه  بیس 
.درک ادـص  ار  شمناخ  دـمآ و  هرجنپ  رانک  .تخادـنا  شود  يور  ار  هسیک  .تشاد  هویم  تخرد  روج  همه  وا  گرزب  غاب  .منیچ » یم 
يور .تشاذگ  نیمز  ار  هسیک  نابغاب  .دمآ  نوریب  قاتا  زا  دوب ، هتـشاذگ  امرخ  هناد  دنچ  بآ و  يا  هساک  ینیـس ، يوت  هک  شرـسمه 
نیمه : » تفگ شرسمه  هب  سپس  .تشاذگ  ناهد  رد  تشادرب و  امرخ  دنت  دنت  هتسشن  یکاخ و  ياه  تسد  نامه  اب  تسـشن و  نیمز 

نیتـسآ اـب  ناـبغاب  .يوشب » ار  تتروص  تسد و  لوا  سپ  : » تفگ شرـسمه  .تسا » يرتـشم  زا  رپ  رازاـب  نـالا  .رازاـب  مور  یم  ـالاح 
تـسد : » تفگ دروآ و  ار  شا  یبآ  نهاریپ  قاتا و  لخاد  دـیود  شرـسمه  .مرادـن » تقو  : » تفگ درک و  كاپ  ار  شیاـه  بل  تسد ،

تخادنا شود  رب  ار  هسیک  .مرادن » تقو  هک  ینیب  یم  اباب ، يا  : » تفگ دز و  يدنخبل  دـش ، دـنلب  نابغاب  .نک » ضوع  ار  تنهاریپ  مک 
.تفر قاتا  لخاد  هب  تخادنا و  وا  هب  یهاگن  مخا  اب  شرسمه  .تفر  نوریب  هلجع  اب  و 
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ياهوم شا  یکاخ  كانبـسچ و  ياه  تسد  اـب  .تشاذـگ  نییاـپ  ار  هسیک  درک و  ادـیپ  يا  هشوگ  .دیـسر  رازاـب  طـسو  ناوج  ناـبغاب 
...دش مامت  هک  ودب  ...مراد  خرس  بیس  .جارح  جارح  ...خرس  بیس  مراد ، خرس  بیـس  : » دز دایرف  درک و  بترم  یمک  ار  شا  هدیلوژ 

«. ...خرس بیس 

اب دز و  يدـنخبل  .تشاذـگ  شا  یمرچ  هسیک  رد  ار  نآ  درمـش و  راب  هس  ود  ار  شیاه  لوپ  .داد  ناکت  ار  یلاـخ  هسیک  ناوج  ناـبغاب 
.درک تکرح  هناخ  فرط  هب  دنلب  ياه  ماگ 

رگم زیزع ، تسود  : » تفگ ینابرهم  اب  ربمایپ  .دـندرک  یـسرپ  لاوحا  مه  اـب  درک و  مالـس  وا  هب  .دـید  ار  ناوج  هچوک ، طـسو  ربماـیپ 
سپ : » تفگ ربمایپ  مراد »! يدایز  لوپ  گرزب و  غاب  ادـخ ، رکـش  هن ، : » تفگ داد و  ناشن  ار  لوپ  هسیک  ناوج  تسا »؟ گـنت  تتـسد 
ياه فرح  دای  .تفگن  يزیچ  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  ناوج  نابغاب  ینک »؟ یمن  هتـسارآ  ار  تدوخ  یـسر و  یمن  تدوخ  هب  ارچ 

.تفر هناخ  هب  عیرس  درک و  یظفاحادخ  .داتفا  شرسمه 

هاگن ار  وا  بجعت  اب  هرجنپ  زا  شرـسمه  .تسـش  ار  شتروص  رـس و  درک و  بآ  رپ  راب  دـنچ  ار  شیاـه  تشم  .تسـشن  ضوح  راـنک 
هب ناود  ناود  تفکـش و  هلال  لـثم  شرـسمه  تروص  .رواـیب » ار  ما  یبآ  نهاریپ  مناـخ ، : » دز ادـص  دـمآ و  هرجنپ  راـنک  ناوج  .درک 

(1) .دیود اه  سابل  قودنص  فرط 

2 .درادن تسود  ار  یگدیلوژ  لاعتم ، دنوادخ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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هزیکاپ كاپ و 

هزیکاپ كاپ و 

نییاپ یضعب  اه ؛ هرد  طسو  رد  یضعب  دنتشاد ؛ رارق  هوک  هنماد  رد  اه  هناخ  یضعب  .دوب  يدایز  ياه  هناخ  هکم ، یناتـسهوک  رهـش  رد 
.اه ناتسلخن  رانک  مه  يرامش  هورم و  افص و  هوک  کیدزن  يدادعت  هوک ؛

نآ گرزب  کچوک و  ياه  هناـخ  اـه و  هچوک  نیا  رد  هداوناـخ  نارازه  .تشاد  يدـنلب  یتسپ و  هوک ، هنماد  دـننام  هکم  ياـه  هچوک 
رگید یخرب  رد  دوب و  هزیکاپ  زیمت و  یلیخ  اه  هناخ  یضعب  .دندوبن  ناسکی  اه  مدآ  همه  اه و  هداوناخ  همه  یلو  دندرک ، یم  یگدنز 

.دوبن یگزیکاپ  زا  يربخ  چیه 

فرظ ای  غرم  ناوختـسا  یهام ، ناوختـسا  امرخ ، هتـسه  غرم ، مخت  تسوپ  هویم ، تسوپ  زا  رپ  ناشطایح  رد  يولج  اه  هناخ  زا  یـضعب 
اه سگم  اهروبنز و  تسد  زا  داد و  یم  رازآ  ار  وا  اه ، هلابز  دـب  يوب  دـش ، یم  در  اه  هناخ  نیا  رانک  زا  سکره  .دوب  هتـسکش  ياـه 

تـشگنا اب  دش  یم  هک  دوب  هتـسشن  رابغ  درگ و  ردـق  نآ  ناشطایح  فک  رد  دوب و  رابغ  درگ و  زا  رپ  اه  هناخ  یخرب  .دـش  یم  هفالک 
ناشیاه قاتا  توبکنع ، رات  اب  راگنا  .دوب  تشرد  زیر و  ياه  توبکنع  تحارتسا  لحم  ناشیاه ، قاـتا  هشوگ  .درک  یـشاقن  نآ  يور 

! دندوب هدرک  نییزت  ار 

فیثک ياه  فرظ  .دـنیوشب  ار  ماش  اـی  راـهان  فرظ  اذـغ ، هدـعو  ره  زا  سپ  دنتـشادن  هلـصوح  هناـخ  ناـنز  اـه ، هداوناـخ  یـضعب  رد 
برچ ياه  فرظ  .دندرک  یم  هدافتسا  زیمت  فرظ  زا  اذغ ، يدعب  هدعو  يارب  دنتشاذگ و  یم  طایح  جنک  ای  قاتا  هشوگ  ار  ناشیاذغ 
ًالـصا مه  اه  یـضعب  .دنتـسش  یم  مه  اب  ار  همه  هتفه  رخآ  دش و  یم  تارـشح  اه و  هچروم  هاگارچ  نیرتهب  دنام ، یم  هتفه  کی  هک 

وراج هلصوح 
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.دندرب یمن  نوریب  دندرک و  یم  عمج  قاتا  هشوگ  ار  قاتا  لاغشآ  دندرک ، یم  وراج  مه  رگا  دنتشادن و  ندز 

یسک دید  یم  مه  یتقو  .دش  یم  تحاران  رایسب  دیسر ، یم  فیثک  ياه  هناخ  کیدزن  دش و  یم  در  هکم  ياه  هچوک  زا  یتقو  ربمایپ 
فیثک اهنآ  هناخ  دید  یم  تفر و  یم  شناتـسود  هناخ  هب  هک  مه  یهاگ  .دش  یم  تحاران  دزادـنا ، یم  هچوک  رد  ار  دوخ  ناهد  بآ 

هب .تشادـن  تسود  ار  اه  هنحـص  نیا  ربمایپ  .تفرگ  یم  شلد  تسا ، هلابز  هتـسشن و  فورظ  توبکنع و  راـت  راـبغ و  درگ و  زا  رپ  و 
اه هلابز  .دینک  وراج  ار  ناتیاه  قاتا  هناخ و  ولج  : » تفگ یم  ناتـسود  عمج  رد  یهاگ  ای  تفر  یم  اه  هناخ  نیا  هب  یتقو  رطاخ  نیمه 

ياهرات .دـیزادنین  هچوک  رد  ار  ناتناهد  بآ  .دـیرادن  هگن  قاتا  هشوگ  رد و  تشپ  ار  هبورکاـخ  .دـیراذگن  هناـخ  لـخاد  اـه  بش  ار 
نامیا هناشن  یگزیکاپ  .دـیناشوپب  ار  بآ  فرظ  يور  .دـینکن  اهر  هتـسشن  ار  اذـغ  ياه  فرظ  .دـینک  كاپ  ناـت  هناـخ  زا  ار  توبکنع 

(1) «. دراد تسود  ار  یگزیکاپ  زین  نابرهم  دنوادخ  .تسا 

2 .تسا نامیا  زا  یگزیکاپ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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تسد رد  تسد 

تسد رد  تسد 

رد یبآ  هزوک  هک  دید  ار  یکدوک  .تخادنا  یهاگن  رب  رود و  هب  دمآ و  نییاپ  مارآ  ینمی  درم  .داتسیا  تکرح  زا  هچوک  نایم  رد  رتش 
ار هزوک  .تفکـش  كرـسپ  ياه  بل  یـسانش »؟ یم  ار  دـمحم  رـسپ ! ياهآ  : » تفگ دز و  شیادـص  .دـیآ  یم  رود  زا  هتفرگ و  تسد 
»؟ دـهد یم  مالـس  اه  هچب  هب  هشیمه  هک  ییاقآ  نامه  تسا ؟ وب  شوخ  لگ  لثم  هشیمه  هک  ییاقآ  ناـمه  : » تفگ تشاذـگ و  نییاـپ 

«. دوب شناتسود  رانک  ناتسلخن ، نآ  ياپ  : » تفگ داد و  ناشن  ار  هچوک  هت  سپس 

سابل .دندرک  یم  تبحص  دندوب و  هتـسشن  مه  رانک  رفن  شـش  جنپ  .تفر  ناتـسلخن  يوس  هب  هلجع  اب  دیـشک و  ار  رتش  نامـسیر  درم 
: دیـسرپ وا  زا  .دز  یم  لیب  ار  شغاب  كاخ  تشاد  فرط  نآ  رد  یناوج  .تسا  ربمایپ  کی  مادـک  تسناد  یمن  .دوب  هداـس  همه  ياـه 

زبس يابق  هک  ییاقآ  نامه  : » تفگ دناخرچ و  ار  شتروص  ناوج  تسا »؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رفن ، دـنچ  نیا  زا  کی  مادـک  »
«. دشخرد یم  هدراهچ  بش  هام  لثم  شتروص  تسا و  هدیشوپ 

هب دوب و  شنابل  رب  مسبت  .درک  یم  تبحـص  تشاد  ربمایپ  .دـنک  شیاشامت  بوخ  ات  درک  ربص  هظحل  دـنچ  .دـش  ربمایپ  ياشامت  قرغ 
يدـنخبل .داتفا  وا  هب  ربمایپ  هاگن  .دـشک  یم  رپ  لگ  فرط  هب  هک  يا  هناورپ  لثم  دـش ؛ کیدزن  مارآ  مارآ  .درک  یم  هاگن  ناسکی  همه 

!« زیزع تسود  مالس  : » تفگ وا  زا  رتدوز  تساخرب و  اج  زا  دز ،

هک دوب  هدادـن  تکرح  ار  دوخ  تسد  زونه  .داد  ار  ربمایپ  مالـس  باوج  تفر و  رتولج  .تخادـنا  لگ  درم ، هتـسخ  نیچرپ و  تروص 
یمرگ .داد  تسد  ربمایپ  اب  درب و  ولج  ار  شتـسد  یلاح  شوخ  اب  .تسا  نداد  تسد  هداـمآ  هدروآ و  ولج  ار  دوخ  تسد  ربماـیپ  دـید 

ناتسد ینابرهم  اب  ربمایپ  .دوب  شخب  تذل  رایسب  ربمایپ  تسد 
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ردـپ یمارگ ؟ تسود  تسیچ  امـش  مان  : » تفگ ینابرهم  اب  .دـشکب  ار  دوخ  تسد  وا  ات  دوب  رظتنم  دوب و  هتفرگ  شتـسد  ناـیم  ار  درم 
»؟ تساجک امش  هناخ  يا ؟ هلیبق  مادک  لها  تسیک ؟ امش  راوگرزب 

شردپ وا و  لاوحا  ینابرهم  تیمیمـص و  اب  سک  چیه  زور  نآ  ات  .تشادن  نداد  باوج  تردـق  ایوگ  دوب ، هدـنام  توهبم  ینمی  درم 
دناخرچ و وا  يوس  هب  ار  شتروص  ربمایپ  .تسـشن  ربمایپ  رانک  درم  زیزع »! تسود  نیـشنب  امرفب  : » تفگ وا  هب  ربمایپ  .دوب  هدیـسرپن  ار 

.داد همادا  ار  شیاه  تبحص  دعب  تفرگ و  مرگ  وا  اب  هظحل  دنچ 

نالا تفگ  دوخ  اب  .دندوب  هدنام  ینمی  درم  ربمایپ و  طقف  .دـنتفر  دـندرک و  یظفاحادـخ  یکی  یکی  ربمایپ  ناتـسود  .تشذـگ  یتدـم 
، دزیخنرب شنیـشن  مه  یتقو  ات  هک  تسا  نیا  ادخ  ربمایپ  تداع  هک  تسناد  یمن  ادخ  هدنب  .دور  یم  دنک و  یم  یظفاحادخ  زین  ربمایپ 
درک و یظفاحادخ  ربمایپ  اب  .تساخرب  وا  زا  سپ  زین  ربمایپ  .دش  دنلب  اج  زا  تخادنا و  یهاگن  دیـشروخ  هب  .دزیخ  یمنرب  اج  زا  زین  وا 

شرـس تشپ  شا  هقردب  يارب  مدق  دنچ  بل ، رب  دنخبل  ربمایپ  دید  .دناخرچ  ار  شرـس  .دینـش  اپ  يادـص  .داتفا  هار  هب  شرتش  فرط  هب 
(1) .دنک یم  تکرح 

2 .نک دروخرب  زاب  یتروص  شوخ و  یقالخا  اب  مدرم  اب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ثیداحا 2432 و 2433. هحاصفلا ، جهن  . 2 هحفص 101 . یبنلا ، ننس  - 1
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زور هس 

زور هس 

مارآ نانز ، نادرم و  .تشاذـگ  یلاخ  يا  هرقن  هام  يارب  ار  دوخ  ياج  ینابرهم ، اب  درک و  عمج  ار  دوخ  رون  هرفـس  مک  مک  دیـشروخ 
يا هشوگ  ره  رد  .دندوب  هتسشن  لوا  فص  رد  هدمآ و  رتدوز  مه  یضعب  .دندمآ  ربمایپ  دجسم  فرط  هب  هنیدم  رانک  هشوگ و  زا  مارآ 

ربمایپ .دندناوخ  یم  اعد  مه  اه  یضعب  .دندوب  ندز  فرح  لوغـشم  يا  هدع  .دوب  هدش  لیکـشت  یگرزب  ای  کچوک  هقلح  دجـسم ، زا 
شناتسود زا  یضعب  .تخادنا  فارطا  هب  یهاگن  .درک  یـسرپ  لاوحا  اهنآ  کی  کی  اب  داد و  مالـس  شناتـسود  هب  .دش  دجـسم  دراو 

.تشادن ربخ  ناشلاوحا  زا  مه  ربمایپ  دندوب و  هدماین  دجسم  هب  هک  دوب  زور  هس  زا  شیب  مه  رفن  دنچ  .دندوب  هدماین  دجسم  هب  زونه 

« .ما هدـیدن  ار  وا  تسا  زور  هس  ربخ ؟ هچ  نات  هیاـسمه  زا  : » تفگ تفر و  تشاد ، نت  هب  يا  هوهق  دـنلب  نهاریپ  هک  یناوج  دزن  ربماـیپ 
سپس .دشاب » تکربرپ  شرفـس  ددرگرب و  ملاس  هّللا  ءاش  نا  : » تفگ درب و  الاب  ار  اه  تسد  ربمایپ  .تسا » هتفر  رفـس  هب  : » تفگ ناوج 

هک اهنآ  زا  یکی  .دیسرپ  ناشلاوحا  زا  تسشن و  ناشرانک  مارآ  دندوب ، یملع  يوگو  تفگ  لاح  رد  مه  اب  هک  تفر  ییاه  ناوج  دزن 
خساپ .منیب » یمن  ار  وا  تسا  زور  دنچ  تساجک ؟ ناتتسود  : » دیسرپ ربمایپ  .دوب  هدماین  هک  دوب  زور  دنچ  دمآ ، یم  دجـسم  هب  هشیمه 

« .مور یم  وا  تدایع  هب  هّللا  ءاش  نا  : » تفگ ربمایپ  .دیایب » نوریب  دناوت  یمن  تسا و  هدش  رامیب  : » دنداد

: داد باوج  زیزع »؟ تسود  يروـط  هچ  : » تفگ دـش ، دجـسم  دراو  هزاـت  هک  يدرم  هب  .تفر  بارحم  فرط  هب  تساـخرب و  هاـگ  نآ 
رد هن ، : » تفگ درم  تسا »؟ هتفر  ترفاسم  ایآ  تسا ، روط  هچ  تردارب  : » تفگ ربمایپ  ادخ »! ربمایپ  يا  مبوخ  »

14  : ص

هیلع هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ   ) يدمحم لگ  هتسد 
( هلآ و 
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یباسح .تسا  هناخ  نتخاس  لوغـشم  : » تفگ درم  دراد »؟ یلکـشم  ایآ  .هدـماین  دجـسم  تسا  زور  دـنچ  : » تفگ ربمایپ  .تسا » هنیدـم 
«. ناسرب وا  هب  ارم  مالس  : » تفگ ربمایپ  .تسا » هدش  غولش  شرس 

يا همرس  هچغاب  نادرگ ، باتفآ  درز  ياه  لگ  دننام  اه  هراتس  .درک  هاگن  نامـسآ  هب  تفر و  نوریب  لالب  .تسـشن  بارحم  رد  ربمایپ 
، ناذا رطع  ربکا ...» هّللا  : » تشاذـگ شـشوگ  رانک  ار  دوخ  تسد  .درک  تکرح  یگـشیمه  لحم  فرط  هب  .دوب  هدرک  ابیز  ار  نامـسآ 

(1) .درک رپ  ار  هنیدم 

2 .دهد یم  شیازفا  ار  تبحم  یتسود و  دیدزاب ، دید و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

15  : ص

ثیدح 2834. همکحلا ، نازیم  بختنم  . 2 هحفص 105 . یبنلا ، ننس  - 1

هیلع هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ   ) يدمحم لگ  هتسد 
( هلآ و 
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دنخبل نان و 

دنخبل نان و 

تـسد زین  اـه  هچب  هجیدـخ و  .تسـش  یم  ار  شیاـه  تسد  اذـغ ، زا  شیپ  هشیمه  .دوب  راـهان  تقو  .تسـش  ار  شیاـه  تسد  ربماـیپ 
دنام رظتنم  ربمایپ  .تسشن  تشاذگ و  هرفس  طسو  ار  اذغ  فرظ  هجیدخ  .تسشن  هرفس  رانک  دش و  هناخ  دراو  .دنتسش  یم  ار  ناشیاه 

.دندمآ نوریب  زا  نانک  يداش  اه  هچب  .دنک  عورش  ار  ندروخ  اذغ  اهنآ  نودب  تشادن  تسود  .دنیایب  مه  اه  هچب  ات 

رد نان  يا  هکت  .دیشک  اذغ  اه  هچب  يارب  .دروخ  ار  کمن  دروآ و  نابز  رب  ار  ادخ  مان  .تخیر  تسد  فک  رد  کمن  هناد  دنچ  ربمایپ 
.تشاد تسود  ار  اهاذغ  همه  .دراد  تسود  ار  اذـغ  هک  داد  یم  ناشن  شیابیز  دـنخبل  .تشاذـگ  ناهد  رد  دـنخبل  اب  تفرگ و  تسد 

ار نآ  هقالع  قوش و  اب  شنابرهم  رهوش  درک ، یم  مهارف  وا  هک  ییاذغ  ره  .دیوگب  دـب  ییاذـغ  زا  ربمایپ ، هک  تشادـن  دای  هب  هجیدـخ 
.دروخ یم 

یمن کنخ  ندیمد  اب  ار  شا  همقل  ای  اذغ  .دروخب  غاد  ياذغ  تشادن  تسود  دوش ؛ کنخ  ات  درک  ربص  .دیـشک  اذـغ  يرادـقم  ربمایپ 
هدربن ورف  ار  شا  همقل  ات  .تشادرب  يرگید  همقل  درب و  ورف  ار  همقل  .دـیوج  ار  نآ  بوخ  تشاذـگ و  ناـهد  رد  یکچوک  همقل  .درک 

.تشاذگ یمن  ناهد  رد  ار  يدعب  همقل  دوب ،

هب ناشندروخ  اذغ  مک  مک  .دز  یم  جوم  هناخ  رد  افـص  تبحم و  .دندروخ  یم  اذغ  ربمایپ  دننام  بل ، رب  دنخبل  زین  اه  هچب  هجیدـخ و 
ياه تمعن  ام  هب  هک  مینک  یم  رکش  ار  وت  ایادخ ! : » تفگ نیـشن  لد  مارآ و  ییادص  اب  تفرگ و  الاب  ار  اه  تسد  ربمایپ  .دیـسر  نایاپ 

.دنتفگ ساپس  ار  ادخ  زین  هجیدخ  اه و  هچب  .يداد » ناوارف 

يارب مه  اه  هچب  هجیدـخ و  .تسُـش  ار  شیاه  تسد  تفر و  طایح  هب  .تساـخرب  اـج  زا  ربماـیپ  .دـندرک  عمج  ار  هرفـس  اـعد  زا  سپ 
بآ رانک  اه  تسد  نتسش 

16  : ص

هیلع هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ   ) يدمحم لگ  هتسد 
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(1) .درک یم  یناشفارون  ار  ربمایپ  هناخ  طایح  دنخبل ، اب  نامسآ  طسو  رد  دیشروخ  .دنتفر 

2 .دیوجب بوخ  ار  نآ  دیرادرب و  کچوک  ار  همقل  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

17  : ص

ثیدح 1326. یکشزپ ، ثیداحا  همان  شناد  . 2 هحفص 213 . یبنلا ، ننس  - 1

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ   ) يدمحم لگ  هتسد 
( هلآ هیلع و 
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نک داش  ارم 

نک داش  ارم 

وا هنیدم  مدرم  .تفاتش  دجسم  يوس  هب  .دوب  هتسشن  نامسآ  هلق  كون  دیشروخ  .تخادنا  نامسآ  هب  یهاگن  .دمآ  نوریب  قاتا  زا  لالب 
وا .دنتـشاذگ  یم  مارتـحا  وا  هب  نارجاـهم ، رگید  لـثم  دوـب ، هدرک  ترجه  هکم  زا  دوـبن و  هنیدـم  لـها  هکنیا  اـب  .دنتـشاد  تـسود  ار 
ریز لهجوبا  هک  دنتسناد  یم  اهنآ  .دندوب  هدینـش  ناشناردپ  زا  ار  وا  تشذگرـس  هنیدم  ناکدوک  .تفگ  ناذا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 

لالب یلو  درادرب ، تسد  ادـخ  لوسر  ادـخ و  اب  یتسود  زا  وا  ات  تسا ، هتـشاذگ  شا  هنیـس  يور  گرزب  ياه  گنـس  دـیدش ، باتفآ 
.تسا هدرکن  لوبق 

، هنیدـم مدرم  دوب و  هنیدـم  لها  ربمایپ و  يوگ  ناذا  هک  دوب  نیا  شراختفا  نیرت  گرزب  .تشاد  تسود  رایـسب  ار  ادـخ  ربمایپ  لـالب ،
.دنتخانش یم  هنیدم  يوگ  ناذا  ناونع  هب  ار  وا  اه  هبیرغ  .دندش  یم  نامداش  وا  ناذا  يابیز  ياه  همغن  اب  بش ، رهظ و  حبص و 

رون زامن ، : » تفگ یم  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  زامن  ادـخ  لوسر  .دوب  زامن  تقو  ندیـسر  رظتنم  هناربص  یب  دجـسم ، رد  ربمایپ 
همشچ دننام  زامن ، : » دوب هتفگ  شناتـسود  يارب  مه  زور  کی  .تسا » لد  هناخ  غارچ  زامن ، .تسا  نید  نوتـس  زامن ، .تسا  نم  مشچ 

شندـب رد  یگدولآ  چـیه  دـهد ، وشو  تسـش  نآ  رد  ار  دوخ  راب  جـنپ  يزور  درم  نیا  رگا  .دـشاب  يدرم  هناـخ  راـنک  هک  تسا  یبآ 
«. درب یم  نایم  زا  دیوش و  یم  ار  لد  ياه  یگدولآ  همشچ ، نیا  دننام  زین  ام  هناگ  جنپ  ياهزامن  .دنام  دهاوخن 

18  : ص

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ   ) يدمحم لگ  هتسد 
( هلآ هیلع و 
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هشیمه .تفرگ  تسد  رد  ار  وا  مرگ  ناتسد  تفر و  ربمایپ  فرط  هب  لالب  .دز  دنخبل  يو  هب  دید و  ار  وا  ربمایپ  .دش  دجـسم  دراو  لالب 
هب یهاگن  زین  راب  نیا  .نک » داش  ار  ام  بلق  ناذا ، يابیز  ياون  اب  زیخرب و  لالب  : » تفگ یم  لالب  هب  ربمایپ  دـش ، یم  هک  ناذا  کـیدزن 

دجـسم رد  شیاسر  دایرف  دـش و  دـنلب  اج  زا  دز ، دـنخبل  لالب  .نک » داش  ار  ام  زیخرب و  لـالب  : » تفگ هشیمه  لـثم  تخادـنا و  لـالب 
يور دنخبل  خرس  ياه  لگ  دیـشخرد و  هراتـس  لثم  شنـشور  ياه  مشچ  .تخادنا  الاب  هب  یهاگن  دوب ، بارحم  رد  هک  ربمایپ  .دیچیپ 

(1) .تفکش شیاه  بل 

2 .تسا تشهب  دیلک  زامن ، هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

19  : ص

ثیدح 2194. هحاصفلا ، جهن  . 2 هحفص 243 . یبنلا ، ننس  - 1

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ   ) يدمحم لگ  هتسد 
( هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 92ناهفصا   هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13755/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناوخب نآرق  میارب 

ناوخب نآرق  میارب 

طایح هشوگ  .تشادرب  ار  بآ  فرظ  .دوب  شتـسد  رد  شکاوسم  .درک  یم  همزمز  بل  ریز  ار  ییاعد  .دز  الاب  ار  شیاه  نیتسآ  ربمایپ 
هشیمه .تفرگ  وضو  تشاذگ و  رانک  تسش و  ار  كاوسم  .درک  زیمت  یباسح  ار  شیاه  نادند  درب و  ناهد  رد  ار  كاوسم  .تسـشن 

.تفرگ یم  وضو  دز و  یم  كاوسم  ار  شناهد  ندناوخ ، نآرق  زا  شیپ 

یلیخ ار  نآرق  .دـناوخب  نآرق  تساوـخ  یم  .دز  یم  جوـم  شا  هرهچ  رد  شمارآ  .تسـشن  هلبق  هب  ور  راوـید ، راـنک  .دـش  قاـتا  دراو 
لد : » تفگ مدرم  هب  مه  راب  کی  .دیناوخب » نآرق  دییوگب ، نخـس  دنوادخ  اب  دیراد  تسود  رگا  : » تفگ یم  مدرم  هب  .تشاد  تسود 

«. نآرق توالت  اب  : » داد خساپ  میهد »؟ الج  ار  لد  میریگب و  ار  لد  راگنز  هنوگچ  : » دندیسرپ .دنز » یم  گنز  نهآ  دننام  ناسنا ،

نایاپ ات  ار  یلعا  هروس  یَلْعَْألا ». ...  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس  .ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  .ِمیجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم    ِ هّللاب ُذوُعَا  : » تفکش شیاه  بل 
ره .دوب  نیشن  لد  ابیز و  رایسب  شنآرق  توص  .دناوخ  یم  ار  نآ  اه  تقو  زا  يرایسب  رد  تشاد و  تسود  رایسب  ار  هروس  نیا  .دناوخ 
یم دنناوخب و  نآرق  ابیز  يادـص  اب  زین  نارگید  تشاد  تسود  .دـش  یم  وا  يادـص  بذـج  رایتخا  یب  دینـش ، یم  ار  شیادـص  سک 

ثکم مه  اه  هیآ  نایاپ  .دناوخ  یم  هدرمـش  مارآ و  هشیمه  ار  نآرق  .تسابیز » يادـص  نآرق ، تنیز  دراد و  یتنیز  يزیچ  ره  : » تفگ
.درک یم 

20  : ص
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تفکش و شنابل  رب  دنخبل  ياه  هفوکش  .دیسر  ششوگ  هب  ربمایپ  ندناوخ  نآرق  يابیز  يادص  .دوب  هناخ  ياهراک  مرگرـس  هملـس  ما 
هب داد و  هیکت  راوید  هب  مارآ  .تفر  کیدزن  .تسا » هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مزیزع ، رـسمه  ياـبیز  يادـص  نیا  : » تفگ دوخ  اـب 

.تخیر نییاپ  دروخ و  تلغ  دیراورم  لثم  شکشا ، فافش  ياه  هناد  .داد  شوگ  ربمایپ  ندناوخ  نآرق  نیشن  لد  يادص 

نآرق هک  زین  یناوج  .دندمآ  یکی  یکی  مدرم  .تسشن  يا  هشوگ  دش ، دجسم  دراو  یتقو  .تفر  نوریب  هناخ  زا  دجسم  دصق  هب  ربمایپ 
یـسرپ لاوحا  وا  اب  ربمایپ  .تفر  ولج  ناوج  .دز  ادص  ار  يو  داتفا ، وا  هب  شهاگن  ات  ربمایپ  .دمآ  دجـسم  هب  دـناوخ ، یم  ابیز  رایـسب  ار 
ناـتدوخ امـش  تسا و  هدـش  لزاـن  امـش  رب  نآرق  : » تفگ بجعت  اـب  ناوج  .ناوخب » نآرق  میارب  مزیزع ، تسود  : » تفگ سپـس  .درک 

ناـبز زا  ار  نآرق  مراد  تسود  .ناوخب  هلب ، : » دومرف ربماـیپ  مناوـخب »؟ نآرق  ناـتیارب  نم  لاـح  نیا  اـب  .دـیناوخ  یم  نآرق  اـبیز  رایـسب 
«. مونشب نارگید 

يادص هب  ربمایپ  .درک  نآرق  ندناوخ  هب  عورش  تشاذگ و  ششوگ  رانک  ار  شتـسد  .دیـشک  یقیمع  سفن  .تسـشن  هلبق  هب  ور  ناوج 
(1) .دیشخرد یم  همشچ  بآ  لثم  شَرَت  ياه  مشچ  .درپس  ناج  شوگ  نآرق 

2 .تسا شوخ  يادص  نآرق ، تنیز  دراد و  یتنیز  يزیچ  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

21  : ص

ثیدح 5188. همکحلا ، نازیم  بختنم  . 2 هحفص 367 . یبنلا ، ننس  - 1
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ردام يدمآ  شوخ 

ردام يدمآ  شوخ 

اهدور و .دـش  یمن  هدـید  نامـسآ  رد  مه  کـچوک  ربا  هکت  کـی  یتح  دوب ، فاـص  فاـص  نامـسآ  .دوب  هدـش  مرگ  تدـش  هب  اوه 
مدرم نان  هقوذآ و  .دندوب  هنـسرگ  هنـشت و  اه  هرب  نادنفـسوگ و  .دندوب  بآ  مک  رایـسب  اه  همـشچ  کشخ و   (1) هنارعج ياهرابیوج 

، اذغ بآ و  يا  هرذ  ندرک  ادیپ  يارب  دندوب و  نیگمغ  هنـسرگ و  هنارعج ، مدرم  .دوب  هدش  یلاخ  اه  هزاغم  .دش  یم  رتمک  زور  هب  زور 
هب دورب و  هکم  هب  تفرگ  میمصت  يزور  .درک  یم  یگدنز  راشف  جنر و  رد  هنارعج  مدرم  همه  لثم  مه  همیلح  .دنتفر  یم  فرط  ره  هب 

.دریگب کمک  وا  زا  دنزب و  رس  ربمایپ 

اب .دش  عمج  شنامـشچ  رد  قوش  کشا  تفکـش و  همیلح  ندید  زا  شا  هرهچ  .درک  زاب  ار  رد  ربمایپ  .دمآرد  ادص  هب  ربمایپ  هناخ  رد 
دنلب يادص  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ربمایپ  .دش  يراج  کشا  ناراب  همیلح ، مشچ  نامسآ  زا  ردام »! يدمآ  شوخ  : » تفگ ینابرهم 

تشاذـگ و یتشپ  شیارب  .تخادـنا  شیاپ  ریز  درک و  ات  ار  شیابع  .درب  هناخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مارتحا ، اـب  ربماـیپ  .درک  هیرگ 
.درک هاگن  وا  هب  تسشن و  شیور  هبور  ینابرهم  اب  .دروآ  شیارب  کنخ  بآ 

.داد یم  ریـش  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  ینابرهم ، اـب  همیلح  دوب و  همیلح  راـنک  رد  هک  داـتفا  شا  یکدوک  نیریـش  ياـهزور  داـی 
ییاهزور دای  دـید ، هک  ار  ربمایپ  زین  همیلح  .دز  یم  فرح  یلحم  نیریـش  هجهل  اب  زونه  تشاد و  ار  یگداس  افـص و  نآ  همیلح  زونه 

هب هقالع  قوش و  اب  همیلح  .دوب  هدرک  تکربرپ  ار  ناش  یگدنز  هراوخریش ، لفط  نیا  دوب و  هدرب  هنارعج  هب  ار  دمحم  هزات  هک  داتفا 
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نامه نادـنخ و  تروص  نامه  زونه  یلو  دوب ، هدـش  گرزب  الاح  دوب ، هداد  ریـش  وا  هک  ار  یکدوک  .درک  یم  هاـگن  دـمحم  تروص 
.تشاد ار  شوخ  يوب 

رد همه  .دنرادن  بآ  اذغ و  نان و  مدرم  .تسا  هدش  تخـس  رایـسب  یگدنز  هدـمآ و  یطحق  ام  هقطنم  رد  مزیزع ! رـسپ  : » تفگ همیلح 
: تفگ ربمایپ  .تفگ  یم  شا  یگدـنز  ياـه  یتخـس  زا  مارآ  مارآ  دـیکچ و  یم  هناد  هناد  شیاـه  کـشا  .دنتـسه » ندرک  چوک  رکف 

«. دوش یم  مامت  اه  یتخس  هّللاءاش  نا  .دنک  یم  کمک  گرزب  يادخ  ردام ! شابن  نیگمغ  »

دیاب زورما  نم  مزیزع ! رـسپ  : » تفگ دـعب  دروخ و  ریـش  نان و  يرادـقم  تساخرب ، دوز  حبـص  .دـنام  ربماـیپ  شیپ  زور  هس  ود  همیلح 
.دیسر همیلح  شوگ  هب  هرب  دنفسوگ و  يادص  قاتا ، نوریب  زا  .تفر  نوریب  دعب  ردام »! نک  ربص  هظحل  دنچ  : » تفگ ربمایپ  .مدرگرب »

رتش هرب و  دنفـسوگ و  لهچ  اهنیا  : » تفگ دـمآ و  ولج  نانزدـنخبل  ربمایپ  .دوب  رتش  هرب و  دنفـسوگ و  زا  رپ  هناـخ  طاـیح  .دـمآ  نوریب 
!« ردام تسامش  يارب  اهنیا  مامت  .تسا 

نوریب طایح  زا  نارتش  نادنفسوگ و  هلگ  اب  تفرگ و  تسد  هب  یبوچ  .دنک  رکـشت  هنوگ  هچ  تسناد  یمن  .دز  قرب  همیلح  ياه  مشچ 
(1) .درک تکرح  هنارعج  فرط  هب  نانزدنخبل  تخادنا و  ربمایپ  هب  یهاگن  .دش  رتش  راوس  .تفر 

2 .تسا ناردام  ياپ  ریز  تشهب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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نامب تردام  ردپ و  شیپ 

نامب تردام  ردپ و  شیپ 

ندرک زیت  لوغـشم  یـضعب  .درک  یم  هداـمآ  ار  شا  یگنج  لـیاسو  سک  ره  .دـندوب  شوـجو  بنج  رد  یباـسح  اـه  ناوـج  اـهدرم و 
رد ادخ ، هار  رد  داهج  هب  قشع  .دندرک  یم  ریمعت  ار  دوخ  ياه  هرز  مه  يا  هدع  .دندوب  ریت  ندرک  تسرد  مرگرـس  یخرب  ریـشمش و 

.دنوش هدامآ  دربن  يارب  همه  دوب  هدرک  مالعا  ربمایپ  هدش و  کیدزن  نمشد  .دز  یم  جوم  اهنآ  کَت  کَت  هرهچ 

شا هرهچ  گنر  .دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  شریپ  ردام  .دروآ  شردام  رتسب  رانک  مارآ  درک و  رپ  هدناشوج  زا  ار  یلافس  هلایپ  ناوج 
ناوج .درک  یم  هلان  هآ و  دوب و  هتـسب  ار  شیاه  مشچ  .دروخ  یم  ناکت  یتخـس  هب  شیاه  بل  .دوب  سح  یب  شیاپ  تسد و  هدیرپ و 

«. روخب ار  تیوراد  زیخرب  ناج ! ردام  : » تفگ تسشن و  وا  رانک  مارآ 

زا ياه  مشچ  اب  .داد  هیکت  یتشپ  هب  دـش و  دـنلب  تمحز  اب  شرداـم  .تفرگ  ار  وا  فتک  ناوج  .درک  زاـب  یتخـس  هب  ار  شیاـه  مشچ 
کیدزن طایتحا  اب  ار  هلایپ  ناوج  .دز  دنخبل  درک و  هاگن  دوب ، شناوتان  رهوش  وا و  راتسرپ  اهنت  هک  شناوج  رسپ  هب  هدز ، نوریب  هقدح 

يارب دروـخ و  ار  نآ  تفرگ و  مکحم  ار  هلاـیپ  دوـب ، هدز  نوریب  نآ  ياـه  گر  هک  شنازرل  ياـه  تسد  اـب  نزریپ  .درب  رداـم  ناـهد 
دنچ .تساخرب  مارآ  دیشک و  شندب  يور  ار  فاحل  .دناباوخ  ار  وا  مارآ  تفرگ و  ار  شردام  فتک  هرابود  ناوج  .درک  اعد  شناوج 

.تفر نوریب  مارآ  دعب  دیباوخ و  شردام  ات  درک  ربص  هظحل 

رد نامک  نت و  رب  هرز  هدایپ ، ای  بسا  رب  راوس  هتسد  هتسد  قوش ، روش و  اب  هنیدم  ناناوج  .دوب  هدش  غولش  ناناملـسم  یگنج  هاگودرا 
هاگودرا يوس  هب  تسد 
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.دوب هودـنا  مغ و  قرغ  شتروص  اه ، ناوج  همه  فالخرب  .دـناسر  ربمایپ  هب  ار  دوخ  ناباتـش  ناوج ، .دوب  اجنآ  مه  ربماـیپ  .دـنتفر  یم 
: تفگ تخادنا و  ربمایپ  هب  یهاگن  .دش  سیخ  شیاه  مشچ  .دـیکرت  شـضغب  ینیگمغ »؟ ارچ  مرـسپ ! : » تفگ درک و  شهاگن  ربمایپ 

يارب ملد  .مشاب  امـش  رانک  رد  منکب و  ادخ  نید  يادـف  ار  مناج  مراد  تسود  .متـسه  ادـخ  هار  رد  داهج  قشاع  نم  ادـخ ، ربمایپ  يا  »
.متـسه ود  نآ  راتـسرپ  اهنت  نم  تسا و  ناوتان  زین  مردپ  رامیب و  ریپ و  مردام  هک  منک  هچ  یلو  دنز ، یم  رپرپ  نید  نانمـشد  اب  گنج 

»؟ منک تبقارم  ود  نآ  زا  منامب و  هناخ  رد  ای  میایب  امش  اب  تسیچ ؟ ما  هفیظو  مناد  یمن 

زور هنابـش  کی  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  .نامب  تردام  ردـپ و  دزن  : » تفگ دز و  دـنخبل  ینابرهم  اب  ربمایپ 
!« ادخ هار  رد  داهج  لاس  کی  زا  تسا  رتهب  تردام ، ردپ و  هب  وت  ندرک  تمدخ 

هناخ هب  تعرس  اب  درک و  یظفاحادخ  شناتسود  ربمایپ و  اب  .دیـسوب  ار  ربمایپ  تروص  .تفکـش  شا  هرهچ  تفرگ و  مارآ  ناوج  بلق 
(1) .تفر

2 .تسا هدرک  دونشخ  ار  دنوادخ  دنک ، دونشخ  ار  شردام  ردپ و  سک  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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نیریش راطفا 

هتخاس یناریقف  يارب  شناتـسود  ربمایپ و  ار  هناخ  نیا  .تشاد  تحاـسم  رتم  دـص  دودـح  هک  دوب  یگرزب  هناـخ  ربماـیپ ، دجـسم  راـنک 
دندرک یم  یگدنز  هناخ  نیا  رد  ریقف  داتفه  هب  کیدزن  .دنتفگ  یم  هّفُـص  هناخ  نیا  هب  هنیدـم  مدرم  .دنتـشادن  ناکم  اج و  هک  دـندوب 
.دندوب نامیااب  تسرپادخ و  رایـسب  یلو  دندوب ، ریقف  دنتـشادن و  لوپ  هکنیا  اب  هّفـص  باحـصا  .دندوب  فورعم  هّفُـص  باحـصا  هب  هک 

يارب ار  اهنآ  زا  یـضعب  یهاگ  دنتخانـش و  یم  ار  اهنآ  هنیدم  مدرم  .دندمآ  یم  رامـش  هب  ربمایپ  نازابرـس  نیرتهب  زا  زین  گنج  ماگنه 
.درب یم  اذغ  ناشیارب  دز و  یم  رس  اهنآ  هب  بترم  تشاد و  تسود  یلیخ  ار  اهنآ  زین  ربمایپ  .دندرک  یم  توعد  ماش  ای  راهان 

، دـندوب هدرک  توعد  يراطفا  يارب  ار  هّفـص  باحـصا  زا  رفن  لهچ  دودـح  هنیدـم  مدرم  ناضمر ، كرابم  هام  ياـه  بش  زا  یکی  رد 
هب مه  یضعب  هتسشن و  هّفـص  رانک  هشوگ و  رد  دندوب و  هدناوخ  ار  ناشزامن  اهنآ  .دوب  هدرکن  توعد  یـسک  ار  اهنآ  زا  رفن  یـس  یلو 

.دندوب هدرکن  زاب  ار  دوخ  هزور  زونه  ادخ  ناگدنب  .دندوب  هداد  هیکت  راوید 

، دوب هدیـشوپ  شرد  هک  یگرزب  فرظ  اب  وا  .تشاد  بل  رب  دنخبل  ربمایپ  .دیخرچ  رد  فرط  هب  باحـصا  ياه  هاگن  .دش  زاب  هّفـص  رد 
.دش هّفص  دراو 

رود دندرک و  زاب  ار  دوخ  كرتشم  هرفـس  يروف  اهنآ  تسـشن و  ربمایپ  .دنتفر  ربمایپ  يوس  هب  دندش و  دنلب  یلاح  شوخ  اب  هّفـص  لها 
، رخآ رد  دیـشک و  اذغ  اهنآ  کت  کت  يارب  ینابرهم  اب  ربمایپ  .دیچیپ  هّفـص  رد  اذـغ  يوب  .تشادرب  ار  فرظ  رد  ربمایپ  .دنتـسشن  نآ 

نامـسآ ناضمر ، هام  يا  هرقن  باتهم  .دوب  هدرکن  زاب  ار  دوخ  هزور  زونه  هّفـص ، باحـصا  دننام  زین  وا  .تشادرب  دوخ  يارب  يرادـقم 
نشور ار  هنیدم 
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(1) .درک یم  یناشفارون  هّفص  باحصا  نایم  رد  باتهم  دننام  زین  ربمایپ  ینارون  تروص  .دوب  هدرک 

2 .تسین هنسرگ  ناسنا  ندرک  ریس  زا  رتهب  يراک  چیه  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ثیدح 145. هحاصفلا ، جهن  . 2 ثیدح 19959 . همکحلا ، نازیم  - 1
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امرخ هناد   21

امرخ هناد   21

ياذغ تسا  زور  دنچ  هک  داد  یم  ناشن  شدرز  يور  گنر و  .تشاد  هلـصو  دنچ  شا  هنهک  نهاریپ  .دـمآ  یم  هچوک  هت  زا  كرـسپ 
كرسپ .دوب  هتسشن  ربنم  رانک  شناتـسود  زا  یعمج  اب  ربمایپ  .تفر  لخاد  دیـسر و  دجـسم  کیدزن  .تسا  هدروخن  یباسح  تسرد و 
.دید یمن  ار  سک  چیه  ربمایپ ، زج  ییوگ  دوب ؛ ربمایپ  هب  شهاگن  .درک  کیدزن  اهنآ  هب  ار  دوخ  مارآ  دش و  در  اه  نوتس  رانک  زا 

.درک شزاون  ار  وا  ینابرهم  اب  ربمایپ  .تسـشن  ربمایپ  راـنک  کـشا ، زا  رپ  ینامـشچ  هودـنا و  زا  رپ  یتروص  اـب  .دـیود  ربماـیپ  يوس  هب 
یمیتی كدوک  : » تفگ هدیرب  هدیرب  يادص  اب  دیکرت و  شضغب  كرـسپ  مرـسپ »! يروط  هچ  : » تفگ تخادنا و  شندرگ  رود  تسد 
کشا .میا » هدروخن  يزیچ  الاح  ات  حبص  زا  .تسا  یلاخ  نامتـسد  .مینک  یم  یگدنز  يرفن  هس  مکچوک ، رهاوخ  مردام و  اب  .متـسه 

اب ربمایپ  تسود  .روایب » ریگب و  میراد ، ییاذغ  ره  ام  هناخ  ورب  : » تفگ دز و  ادص  ار  شناتسود  زا  یکی  .دز  هقلح  ربمایپ  نامـشچ  رد 
« .دوب امرخ  هناد  کی  تسیب و  دیتشاد ، هناخ  رد  هک  ییاذغ  اهنت  : » تفگ تشگرب و  یلافـس  يا  هساک  اب  تفر و  ربمایپ  هناخ  هب  باتش 

هناد تفه  تردام ، يارب  هناد  تفه  : » تفگ دز و  كدوک  هب  يدـنخبل  .داد  كدوک  هب  ار  نآ  یناـبرهم  اـب  تفرگ و  ار  هساـک  ربماـیپ 
«. درک دهاوخ  کمک  ادخ  هّللاءاش  نا  .ربب  ار  نیا  ًالعف  .ترهاوخ  يارب  هناد  تفه  تدوخ و  يارب 

اب ربمایپ ، ناتسود  زا  یکی  .تفرگ  تسد  رد  مکحم  ار  هساک  شکچوک  ياه  تسد  اب  .دز  یم  قرب  یلاح  شوخ  زا  كدوک  نامشچ 
: تفگ دید ، ار  ابیز  راتفر  نیا  ات  ربمایپ  .درک  شزاون  ار  وا  دیشک و  كدوک  رس  يور  تسد  تبحم ،
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شاداـپ وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، داـش  ار  وا  شزاون و  ار  یمیتـی  كدوک  سک  ره  هک  یناد  یم  اـیآ  .يداد  ماـجنا  یبوخ  راـک  ردـق  هچ  »
.درک رکشت  شتسود  ربمایپ و  زا  هدنخ  اب  زین  كرـسپ  .درک  رکـش  ار  ادخ  يداش ، اب  ربمایپ  تسود  ماگنه ، نآ  رد  .دهد » یم  یناوارف 

(1) .دیشک رپ  هناخ  يوس  هب  هدنرپ  دننام  تفرگ و  لغب  رد  ار  هساک 

2 .شاب نابرهم  وا  اب  شردپ  دننام  يدید ، ار  یمیتی  یتقو  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ابع

ابع

هنیدم مدرم  زور ، دنچ  نیا  رد  .درک  یم  یگدنز  دجـسم  رانک  شکچوک  هناخ  رد  دوب و  هدش  هنیدم  دراو  ربمایپ  هک  دوب  يزور  دنچ 
هدرکن تصرف  زونه  کیدزن ، رود و  ناییاتسور  هنیدم و  مدرم  زا  يرایـسب  .دندز  یم  رـس  وا  هب  دنتفر و  یم  شرادید  هب  هتـسد  هتـسد 

هب دنتـشاد  وزرآ  دندمآ ، یم  هنیدم  هب  رگید  ياهرهـش  زا  هک  مه  ینارفاسم  .دننیبب  ار  وا  کیدزن  زا  دنیایب و  ربمایپ  هناخ  هب  هک  دندوب 
.دنربب تذل  شا ، ینارون  ابیز و  نانخس  ندینش  زا  دنباتشب و  شرادید 

اهنآ اب  ییور  هداشگ  اب  ربمایپ  .دـنتفر  شیوس  هب  قایتشا  اب  هنیدـم  مدرم  زا  رفن  دـنچ  .دـش  رازاب  دراو  ربماـیپ  .دوب  غولـش  هنیدـم  رازاـب 
زین اه  هبیرغ  نارفاسم و  زا  رفن  دـنچ  .دـندمآ  وا  هارمه  شناتـسود  .داتفا  هار  هناخ  يوس  هب  دـش و  مامت  شدـیرخ  .درک  یـسرپ  لاوحا 

.دیسر نادیم  کیدزن  ربمایپ  .دنداتفا  هار  ربمایپ  لابند  مدرم  هارمه 

يوس هب  هک  ییاه  هناورپ  دننام  دنتـساخرب و  اج  زا  دندید ، ار  ربمایپ  هک  نیمه  زین  اهنآ  .دندوب  هتـسشن  نادیم  رانک  هشوگ و  رفن  دـنچ 
کیدزن هب  .دوب  هبیرغ  انـشآ و  ناوج و  ریپ و  زا  رپ  هچوک  .دـش  هچوک  دراو  ربمایپ  .دـندیود  ربمایپ  فرط  هب  دنـشک ، یم  رپ  لگ  غاـب 

کت کت  دـناخرچ و  ار  شیور  .داتـسیا  ربمایپ  .دـنتفرگربرد  رتشگنا  نیگن  دـننام  ار  وا  دـندز و  هقلح  شرود  مدرم  دیـسر ، هک  هناخ 
.دنراد ربمایپ  نانخس  ندینش  يارب  یناوارف  قایتشا  هک  داد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ناشداش  ياه  هرهچ  .درک  هاگن  ار  اه  هرهچ 

يروف درک و  ادیپ  نتـسشن  يارب  يا  هشوگ  سک  ره  .دندش  هناخ  دراو  ناشیا  هارمه  زین  مدرم  .دش  هناخ  دراو  درک و  زاب  ار  رد  ربمایپ 
اب ربمایپ  .تسشن  اجنآ 
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هب دـندوب و  هتـسشن  همه  .دـش  تیعمج  زا  رپ  شکچوک  قاتا  .درک  یم  ییاـمنهار  لـخاد  هب  دـندوب ، نوریب  هک  ار  یناـسک  یناـبرهم ،
هب دنخبل ، اب  سپـس  .دروآ  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  .تفر  قاتا  يالاب  تشذـگ و  راوید  رانک  زا  یتخـس  هب  ربمایپ  .دـندرک  یم  هاگن  ربمایپ 

.درک زاغآ  ار  تبحص  تفگ و  دمآ  شوخ  همه 

اب .دنیـشنب  دنک و  ادیپ  اج  تسد  فک  هزادنا  هب  هک  درک  وزرآ  .دوبن  نتـسشن  يارب  اج  .تخادنا  قاتا  هب  یهاگن  .دمآ  رد  رانک  يدرم 
داد وا  هب  ینابرهم  اب  دروآ و  نوریب  نت  زا  ار  دوخ  يابع  دید ، ار  وا  هک  نیمه  ربمایپ  .درک  یم  هاگن  دناخرچ و  یم  ار  شرس  ترـسح 

جوم شنامشچ  رد  قوش  کشا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ار  ابع  دراو ، هزات  درم  .نیـشنب » ابع  نیا  يور  رد  رانک  ردارب ، امرفب  : » تفگ و 
ابع .دنیشنب  نآ  يور  دماین  شلد  .درک  داش  ار  شحور  ابع ، يوب  شوخ  رطع  .دیـشک  شنامـشچ  هب  داهن و  تروص  هب  ار  ابع  دز ، یم 

ياج هب  ربمایپ  .منیـشنب » نیا  يور  دـیآ  یمن  ملد  ادـخ ! ربمایپ  يا  ار  نیا  ریگب  ...امرفب  : » تفگ داد و  ربمایپ  هب  سیخ  ياه  مشچ  اب  ار 
.داد همادا  ار  دوخ  نیشن  لد  نانخس  تشگرب و  دوخ 

، دوب هتـسشن  نیمز  يور  رد  هناتـسآ  رد  هک  يدرم  .دوب  ربمایپ  نانخـس  هب  ناـشهجوت  ماـمت  دـندوب و  هدرپس  شوگ  اپارـس  ناوج  ریپ و 
(1) .تسا هتسشن  ایند  ياج  نیرتهب  درک  یم  ساسحا 

2 .دراذگب مارتحا  شنامهم  هب  دیاب  دراد ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  سک  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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رت گرزب  لوا 

رت گرزب  لوا 

.دنتفر یم  دندمآ و  یم  هتسد  هتسد  مدرم  دوب و  غولـش  رازاب  .دندرک  یم  وگو  تفگ  دندوب و  هداتـسیا  هیاس  ریز  شناتـسود  اب  ربمایپ 
.دندیسر ربمایپ  کیدزن  .دنک  شکمک  هک  دوب  هدروآ  ار  شرسپ  .تفر  یم  رازاب  فرط  هب  شناوجون  رـسپ  اب  ربمایپ  ناتـسود  زا  یکی 

دز ادص  ار  ناوجون  ربمایپ ، .تفر  یم  هار  وا  رـس  تشپ  شردپ  درک و  یم  تکرح  ردپ  زا  رتولج  ناوجون  رـسپ  .درک  ناشهاگن  ربمایپ 
يور هب  : » تفگ یمارآ  هب  ناوجون  .راذـگب » مارتـحا  تردـپ  هب  ورن ، هار  تردـپ  زا  رتوـلج  زیزع ! ناوـج  : » تفگ وا  هب  یناـبرهم  اـب  و 

.تفر شردپ  فرط  هب  يداش  اب  درک و  یظفاحادخ  سپس  .مرکشتم » رایسب  دیدرک ، ییامنهار  ارم  هکنیا  زا  مشچ ،

اج همه  هک  شدرگاش  .تشاد  یمرب  ماـگ  هتـسهآ  دوب و  هدـش  ناوتاـن  درمریپ  .دندیـسر  دجـسم  کـیدزن  شناوج  درگاـش  درمریپ و 
یم سفن  سفن  درمریپ  دوب و  مرگ  اوه  .دنتـسشن  هچوک  رانک  هظحل  دـنچ  .دروآ  یم  دوخ  اب  دوب و  هتفرگ  ار  وا  تسد  دوب ، شهارمه 

شدرگاش درمریپ و  .دندوب  شفارطا  رفن  دنچ  دوب و  هتسشن  شا  یبوچ  ربنم  رانک  ربمایپ  .دنتفر  دجسم  لخاد  دندش و  دنلب  سپـس  .دز 
کیدزن شدرگاش  درمریپ و  .دش  رت  تولخ  ربمایپ  فارطا  .تشذگ  هظحل  دنچ  .دوش  تولخ  ربمایپ  رود  ات  دنتـسشن  رظتنم  يا  هشوگ 

«. دینیشنب دییامرفب  افطل  : » تفگ ینابرهم  اب  درک و  یسرپ  لاوحا  اهنآ  اب  دش ، دنلب  مارتحا  اب  ربمایپ  .دندمآ 

درگاش .متـسه » امـش  تمدخ  رد  نازیزع ! دیدمآ  شوخ  : » تفگ دز و  يدنخبل  ربمایپ  .دنتـسشن  ربمایپ  يور  هبور  شدرگاشو  درمریپ 
ینابرهم اب  ربمایپ  .مسرپب » ار  زیچ  دنچ  امش  زا  ات  ما  هدمآ  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ عیرس  درمریپ 

32  : ص

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ   ) يدمحم لگ  هتسد 
( هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 92ناهفصا   هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تیاـه  لاؤـس  امـش  دـعب  دـیوگب و  ار  دوـخ  نخـس  تسامـش ، زا  رت  گرزب  هک  درمریپ  نیا  لوا  هدـب  هزاـجا  زیزع ! تسود  : » تفگ
ربماـیپ و زا  درمریپ  .تسا » تـسرد  رایـسب  امـش  فرح  درادـن ، یبـیع  : » تـفگ درک و  هاـگن  شداتـسا  هـب  دـنخبل  اـب  درگاـش  .سرپـب »

(1) .دش تبحص  مرگ  داد و  تروق  ار  شناهد  بآ  .درک  رکشت  شدرگاش 

2 .تسین ام  زا  درادن ، یمارگ  ار  رت  گرزب  هک  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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هویم نشج 

هویم نشج 

رایسب ار  غاب  گنر ، شوخ  ياهروگنا  نیریش و  تشرد و  ياهرانا  راد ، بآ  خرـس  ياه  بیـس  .دندوب  هدیـسر  یباسح  غاب  ياه  هویم 
.دیسر یم  اه  تخرد  هب  درک و  یم  يرایبآ  ار  نآ  دز ، یم  رس  شغاب  هب  بترم  ربمایپ  .دندوب  هدرک  ابیز 

، هویم تشادرب  ماگنه  لاس ، ره  .دـنوش  غاب  دراو  یتحار  هب  رب  رود و  مدرم  اه و  هیاسمه  ات  درک  زاب  ار  غاب  رد  .دوب  غاب  لـخاد  ربماـیپ 
.دوش دراو  دراد  تسود  سک  ره  ات  تشاذگ  یمزاب  ار  غاب  رد 

دندیود رود  زا  مه  هچبرسپ  دنچ  .دندمآ  یکی  یکی  غاب ، ياه  هیاسمه  .دوب  هدش  کنخ  یمک  اوه  .دمآ  یم  نییاپ  مک  مک  دیشروخ 
غاب یگنر ، ياه  غارچ  دننام  دندرک ، یم  ییامندوخ  اه  گرب  يال  هبال  هک  درز  خرـس و  ياه  بیـس  .دندش  غاب  دراو  نانک  يداش  و 

.دندوب هدرک  ابیز  ار 

زا زین  يا  هدـع  .دنتـشاد  یمرب  دوب ، هتخیر  ناتخرد  ریز  هک  ار  هدیـسر  هزات و  ياه  هویم  دنتـشگ و  یم  غاـب  رد  قوش  روش و  اـب  مدرم 
هویم نانک ، هدنخ  .دندیود  یم  مه  لابند  اه  تخرد  يال  هبال  باداش ، روشرپ و  ياه  هچب  .دـندروخ  یمو  دـندیچ  یم  هویم  اه  هخاش 

.دندروخ یم  اهتشا  اب  دندز و  یم  زاگ  ار  ربمایپ  غاب  ياه 

یهاگ .تفگ  یم  دمآ  شوخ  اهنآ  هب  ینابرهم  اب  درک و  یم  یسرپ  لاوحا  دوخ  بوخ  ياه  هیاسمه  اب  دز ، یم  مدق  غاب  لخاد  ربمایپ 
(1) .دیچ یم  نیریش  خرس  بیس  دندوب ، کچوک  یلیخ  هک  اهنآ  يارب  تفر و  یم  اه  هچب  رانک  زین 

2 .دراد تسود  ار  یگدنشخب  تسا و  هدنشخب  دنوادخ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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هدب ار  شلوپ 

هدب ار  شلوپ 

رازاب هب  ار  شیاهرتش  وا  .دنارچب  ارحـص  رد  ار  شیاهرتش  ای  دنک  يزرواشک  تسناوت  یمن  رگید  تشادن و  ندرک  راک  ناوت  درمریپ ،
.دنتفر یم  دندز و  یم  هناچ  دندمآ ، یم  یکی  یکی  اه  يرتشم  .دنک  شا  یگدنز  جرخ  ار  ناشلوپ  دشورفب و  ار  همه  ات  درب  هکم 

: تفگ نازرل  يادـص  اـب  درمریپ  یـشورف »؟ یم  دـنچ  ار  تیاـهرتش  : » تفگ تـفر و  درمریپ  دزن  یگـشیمه  رورغ  ناـمه  اـب  لـهجوبا 
دنخزوـپ اـب  تفرگ و  ار  نارتـش  راـسفا  .داد  درمریپ  هب  لوـپ  مهرد  تسیود  دروآرد و  ار  شلوـپ  هسیک  لـهجوبا  .مهرد » دـصراهچ  »
.نتـساوخ کـمک  ندز و  داـیرف  هـب  درک  عورـش  .دز  شکـشخ  توـهبم  تاـم و  هراـچیب  درمریپ  .تـفر  تعرــس  هـب  درک و  تـکرح 

.دندرک یم  شهاگن  يدرس  نوخ  اب  دندش و  یم  در  وا  رانک  زا  درگ  هرود  ناگدنشورف  نارادیرخ و 

هشوگ رفن  دنچ  .تفر  مارحلادجسم  فرط  هب  هتسکش  یلد  اب  دروآرد ، لهجوبا  گنچ  زا  ار  اهرتش  تشادن  تئرج  هک  هراچیب  درمریپ 
اب اهنآ  زا  یکی  .تسا » هدادن  ار  ملوپ  فصن  یلو  هدیرخ ، ار  میاهرتش  لهجوبا  دینک ، مکمک  : » تفگ اهنآ  هب  .دـندوب  هتـسشن  دجـسم 
اعد دوب و  هتـسشن  هبعک  هب  ور  ربمایپ  تسین .» هتخاس  يراک  ام  زا  .ریگب  کمک  وا  زا  ورب  : » تفگ درک و  هراشا  ربماـیپ  فرط  هب  تسد 
يا : » تفگ ضغب  اب  .دوب  هدش  عمج  شیاه  مشچ  رد  کشا  .داتـسیا  شیور  هبور  دـیود و  ربمایپ  يوس  هب  باتـش  اب  درمریپ  .درک  یم 

لهجوبا .نک  مکمک  ادخ ! درم 
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داد و يرادـلد  ار  درمریپ  .دـش  دـنلب  اـج  زا  يروف  ربماـیپ  .تسا » هدادـن  ار  ملوپ  فصن  هتفرگ و  ار  میاـهرتش  .تسا  هدروـخ  ارم  قـح 
!« ایب نم  هارمه  : » تفگ

ار شیاپ  تسد و  دیرپ و  شا  هرهچ  زا  گنر  .تخادنا  نوریب  هب  یهاگن  درک و  زاب  ار  رد  لهجوبا  .دمآرد  ادـص  هب  لهجوبا  هناخ  رد 
دروآ و ار  درمریپ  لوپ  هیقب  تفر و  هناخ  لخاد  تعرس  هب  .تسا  هدمآ  درمریپ  لوپ  نتفرگ  يارب  ربمایپ  هک  دیمهف  یبوخ  هب  .درک  مگ 

نامـشچ اب  تشاذـگ و  ربمایپ  هناش  يور  تسد  یلاح  شوخ  اـب  درمریپ  .تسب  ار  رد  تفر و  هناـخ  لـخاد  هلجع  اـب  سپـس  .داد  وا  هب 
(1) .درک هسوب  قرغ  ار  ربمایپ  ینارون  تروص  سیخ ،

2 .نک يرای  ار  وا  دوش ، یم  متس  یسک  هب  يدید  هاگره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ثیدح 2347. هحاصفلا ، جهن  . 2 هحفص 176 . رگید ، یهاگن  زا  ربمایپ  هریس  - 1
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همه لثم 

همه لثم 

.دندناباوخ يا  هشوگ  ار  اهنآ  دندش و  هدایپ  اهرتش  زا  .دندوب  هنسرگ  هتسخ و  یباسح  .دندیـسر  یبآ  رپ  رهن  کیدزن  شنارای  ربمایپ و 
شرتش راب  تشاد  هک  يدرم  .مُرب » یم  ار  دنفسوگ  رس  نم  : » تفگ اهنآ  زا  یکی  .دننک  تسرد  اذغ  نآ  اب  ات  دندرک  هیهت  يدنفـسوگ 

مه نم  : » تفگ دش و  دنلب  اج  زا  دوب ، مادـنا  تشرد  هک  یناوج  .منک » یم  ادـج  ار  شتـسوپ  مه  نم  : » تفگ تشاذـگ ، یم  نییاپ  ار 
« .منک یم  درخ  میوـش و  یم  ار  دنفـسوگ  تشوـگ  مه  نم  : » تفگ زین  وا  تسود  .مزاـس » یم  قاـجا  مروآ و  یم  گنـس  هعطق  دـنچ 

نیمز يور  یگتـسخ  زا  هک  يدرمریپ  تسا »! یلاع  نم  تخپ  تسد  .نم  اب  مه  اذـغ  نتخپ  : » تفگ دوب ، رت  تشرد  همه  زا  هک  يدرم 
دنخبل اـب  تشادرب و  ار  شا  هشیت  ربماـیپ  .منیچ » یم  ار  هرفـس  مروآ و  یم  ار  اـه  ناـن  اـه و  فرظ  مه  نم  : » تفگ دوب ، هدیـشک  زارد 

امـش .دیـشکن  تمحز  امـش  .هَن  هَن  : » دـنتفگ ربماـیپ  ناتـسود  .منک » یم  عـمج  هخاـش  مزیه و  شتآ ، نتخورفا  يارب  مه  نـم  : » تـفگ
«. میروآ یم  مزیه  نامدوخ  ام  دینک ، تحارتسا 

هک درادن  تسود  دنوادخ  .مهد  ماجنا  ار  راک  نیا  زا  یشخب  امـش  لثم  مراد  تسود  زین  نم  زیزع ! ناتـسود  : » تفگ ینابرهم  اب  ربمایپ 
شود يور  ار  شبانط  تسب ، مکحم  ار  شیاه  شفک  دنب  ربمایپ  .دـنزن » يراک  هب  تسد  دـنیبب و  نارگید  زا  رتالاب  ار  دوخ  شا ، هدـنب 

(1) .دش یم  نییزت  شیاپ  يابیز  شقن  اب  ارحص  رتفد  دیزو و  یم  یمیالم  داب  .داتفا  هار  هب  دنلب  ياه  ماگ  اب  تخادنا و 
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.نامه . 2 هحفص 68 .  رصبلا ، لحک  - 1
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2 .دنزن يراک  هب  تسد  دنیبب و  رتالاب  نارگید  زا  ار  دوخ  شا  هدنب  هک  درادن  تسود  دنوادخ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ماگ  20 رفن ،  10

ماگ  20 رفن ،  10

يارب ات  درک  توعد  ار  دوخ  ناهدنامرف  ربمایپ ، .دش  یم  رت  کیدزن  هنیدم  هب  دوب ، هداتفا  هار  هکم  زا  هک  نمشد  يرفن  رازه  هد  رکـشل 
ار دوخ  رظن  یسک  ره  : » تفگ ربمایپ  .دنتـسشن  مه  رود  دجـسم  هشوگ  دندمآ و  همه  .دنریگب  یبسانم  میمـصت  نمـشد ، اب  ییورایور 
اه هناخ  يالاب  زا  : » تفگ يرگید  .مینک » یم  هلمح  اهنآ  هب  دندیـسر ، یتقو  .مینک  نیمک  میناـمب و  هنیدـم  رد  : » تفگ یکی  .دـیوگب »
یم  (1) قدنخ رهش  رود  دوش ، یم  کیدزن  نامرهش  هب  نمشد  هاگره  ام  روشک  رد  : » تفگ یسراف  ناملس  .میزیرب » گنس  اهنآ  يور 

فرح شیابیز ، دنخبل  اب  ربمایپ  .مینک » یم  عافد  رهـش  زا  میزاس و  یم  رگنـس  مه  قدنخ  رانک  .دنک  يورـشیپ  دناوتن  نمـشد  ات  مینَک 
.دش نامداش  ناملس  دنتفگ و  نیرفآ  ناملس  هب  همه  .تفریذپ  ار  ناملس 

عیرـس یلیخ  دیاب  ام  .دیآ  یم  ام  يوس  هب  هکم  زا  نمـشد  رکـشل  : » تفگ درک و  عمج  هنیدم  رانک  ار  شنازابرـس  نارای و  مامت  ربمایپ 
راد هدـهع  هورگ ، ره  .میوـش  یم  میـسقت  هرفن  هد  هورگ  دصیـس  هب  سپ  .تسا  رفن  رازه  هس  اـم  دادـعت  .مینکب  قدـنخ  هنیدـم  فارطا 

عافترا .دنرپب  نآ  يور  زا  بسا  اب  دنناوتن  نمشد  نازابرـس  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب  قدنخ  ضرع  .دشاب  یم   (2) ماگ تسیب  ندنک 
«. دیایب نوریب  دناوتن  تفر ، نآ  نورد  نمشد  زابرس  رگا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  مه  قدنخ 

رب ار  ادخ  مان  تشادرب ، ار  شگنلک  سپس  .درک  صخشم  ار  هورگ  دصیس  ره  ندرک  راک  لحم  دناسر و  نایاپ  هب  ار  شنانخـس  ربمایپ 
، تردق اب  دروآ و  نابز 
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.گرزب لاناک  - 1
.تسا رتم  تسیب  دودح  ماگ  تسیب  رتم  کی  دودح  ماگ : - 2
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اج نامه  .دندرک  یم  راک  بش  زور و  .دندش  قدنخ  ندنک  مرگرس  گنرد  یب  زین  مالـسا ، نازابرـس  .دز  نیمز  رب  ار  هبرـض  نیتسخن 
، زور شـش  تدم  رد  دش  ببـس  شنارای  ربمایپ و  یـشوک  تخـس  شالت و  .دـندیباوخ  یم  دـندروخ و  یم  اذـغ  دـندناوخ ، یم  زامن 
رد قدنخ  ندید  اب  یلو  دندناسر ، هنیدم  هب  ار  دوخ  تعرس ، اب  مالسا  نانمشد  .دننکب  رتمولیک  جنپ  دودح  رد  ینالوط  رایـسب  یقدنخ 

.دنتشگ ریگ  نیمز  نآ  تشپ  تینابصع  اب  دندش و  هدز  تفگش  هنیدم ، فارطا 

ياهرگنـس رد  شنارای  ربمایپ و  قدنخ ، يوس  نیا  دندوب و  يا  هراچ  رکف  هب  هتـسخ  نادرگرـس و  جیگ و  نانمـشد  قدـنخ ، يوس  نآ 
(1) .دندرک یم  هاگن  ار  نادرگرس  نانمشد  دنخبل ، اب  دندوب و  هتسشن  نما  مکحم و 

2 .منک یم  شرافس  مظن  اوقت و  تیاعر  هب  ار  امش  نم  مالسلا : هیلع  یلع  ماما 
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همان 47. هغالبلا ، جهن  . 2 هحفص 125 . دلج 2 ، تیدبا ، غورف  - 1
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تسد رب  هسوب 

تسد رب  هسوب 

.تخیر نوریب  لیب  اب  ار  اه  كاخ  تشاذـگ و  رانک  ار  گنلک  .دز  نیمز  هب  مکحم  هبرـض  دـنچ  تردـق  اب  درب و  الاب  ار  گنلک  دـعس 
.درک یم  راک  هدش  هتسب  یمخز و  ِتسد  اب  دوب ، هدروخ  ریت  شتسد  هب  قدنخ  گنج  رد  یتقو  زا  .دوب  هتسب  ار  شتسار  تسد 

یباسح .تخادنا  امرخ  ياه  هشوخ  هب  یهاگن  .داد  هیکت  غاب  راوید  هب  ار  شلیب  درک و  كاپ  ار  شا  یناشیپ  قرع  هتـسب ، هنیپ  تسد  اب 
اب .داتسرف  نییاپ  بانط  اب  دیچ و  ار  اه  هشوخ  .تفر  الاب  یتخـس  هب  شا  یمخز  تسد  اب  تشادرب و  ار  لطـس  بانط و  .دندوب  هدیـسر 

.داتفا هار  هب  تخادنا و  شود  يور  رب  ار  نآ  تخیر و  هسیک  رد  ار  اهامرخ  .دمآ  نییاپ  طایتحا 

هاپس دیشر  ناهدنامرف  زا  وا  .تشاد  تسود  یلیخ  ار  دعس  ربمایپ  .دندیسر  دعـس  کیدزن  .دندمآ  یم  ور  هبور  زا  شناتـسود  ربمایپ و 
ربمایپ و اب  تشاذـگ و  نیمز  رب  ار  هسیک  دعـس  .داد  مالـس  وا  هب  نیـشن ، لد  مرگ و  ییادـص  اب  درک و  یتسد  شیپ  ربماـیپ  .دوب  ربماـیپ 

یهاگن ربمایپ  .دوب  ربز  یلیخ  دعس  ياه  تسد  .دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دعس  تسد  ینابرهم  اب  ربمایپ  .درک  یـسرپ  لاوحا  شناتـسود 
تسد دعـس ! : » تفگ يزوس  لد  اب  دز و  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  .دوب  كرت  هنیپ و  زا  رپ  شیاه  تسد  .تخادنا  وا  ياه  تسد  هب 

زاین نارگید  هب  ات  مشک  یم  تمحز  مرب و  یم  راـب  مشک ، یم  باـنط  منز ، یم  لـیب  : » تفگ دز و  يدـنخبل  دعـس  هدـش »؟ هچ  تیاـه 
«. دنشابن یتخس  رد  ما  هداوناخ  مشاب و  هتشادن 

هچ تسناد  یمن  .دـش  ریزارـس  دعـس  یناشیپ  زا  قرع  .دیـسوب  ار  نآ  ینابرهم  اـب  درک و  کـیدزن  شتروص  هب  ار  دعـس  تسد  ربماـیپ 
رکشت ربمایپ  زا  هنوگ  هچ  دیوگب و 
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هدز تفگش  ربمایپ  ناتسود  .دز  هقلح  دعس  نامشچ  رد  قوش  کشا  .دوب  هدیـسوبن  ار  شتـسد  ياه  هنیپ  هظحل  نآ  ات  سک  چیه  .دنک 
.دیـشک شتروص  هب  درک و  هاگن  اهنآ  هب  قوش  اب  درب و  تروص  فرط  هب  ار  شیاه  تسد  دعـس  .دـندرک  یم  هاگن  دعـس  ربماـیپ و  هب 

(1) .داد یم  يدمحم  لگ  يوب  شا  هتسب  هنیپ  ياه  تسد 

هار رد  دـهاجم  دـننام  دـنک ، یم  راـک  دـشک و  یم  تـمحز  شا  هداوناـخ  يارب  هـک  یـسک  هـلآ : هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
2 .تسادخ

42  : ص

ثیدح 2589. همکحلا ، نازیم  بختنم  . 2 هحفص 315 . هعیش ، ناماما  يراتفر  یقالخا -  ياه  هزومآ  - 1
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...یهاوخن کمک  رگا 

...یهاوخن کمک  رگا 

شرهوش .دوب  نیگمغ  شا  هرهچ  .دزپب  نان  رهظ  يارب  ات  درک  یلاخ  ار  شدرآ  مامت  .دوب  هدش  کبس  یباسح  .تشادرب  ار  درآ  هسیک 
؟ مینک هچ  ماش  يارب  .يا  هتخورف  هک  مه  ار  نادنفـسوگ  .میرادن  ریـش  .میرادن  امرخ  .هدش  مامت  نامدرآ  درم ؟ ییاجک  : » دز ادـص  ار 

»؟ میروخب هچ  ادرف 

رتهب : » دیـسر شنهذ  هب  يرکف  .دنک  هچ  تسناد  یمن  .تفر  نوریب  هناخ  زا  .دوب  هتفرگ  شلد  .تشادن  نتفگ  يارب  یباوج  ناوج  درم 
متـسد : » تفگ هتفرگ  يادـص  اب  تسـشن و  ربمایپ  رانک  .دـناسر  ربمایپ  هناخ  هب  ار  دوخ  دوز  یلیخ  .مریگب » لوپ  ربمایپ  زا  مورب و  تسا 

!« ادخ ربمایپ  يا  نک ، کمک  نم  هب  .میرادن  لوپ  اذغ و  .تسا  گنت 

درک و شهاگن  یناـبرهم  اـب  .دـنک  راـک  دـناوت  یم  هک  داد  یم  ناـشن  شیوزاـب  روز و  .ناوت  رپ  دوب و  ناوج  .درک  هاـگن  وا  هب  ربماـیپ 
تدوـخ ینکن و  زارد  یـسک  يوـس  هب  زاـین  تسد  رگا  یلو  منک ، یم  تکمک  یهاوـخب ، کـمک  نم  زا  رگا  زیزع ! تسود  : » تـفگ

«. دنک یم  تکمک  نابرهم  دنوادخ  یشکب ، تمحز 

میمـصت .تفر  درک و  یظفاحادـخ  دـش ، دـنلب  .مریگ » یمن  لوپ  هن  منک ... ، شالت  مدوخ  ای  مریگب  لوپ  ایآ  : » تفر ورف  رکف  هب  ناوج 
.تفرگ تناما  زور  دنچ  يارب  ار  وا  هشیت  تفر و  شقیفر  هناخ  هب  .دروایب  مزیه  دورب و  ارحص  هب  تفرگ 

هب ار  اه  مزیه  .درک  عمج  یناوارف  مزیه  دـش و  راک  مرگرـس  بورغ  ات  .تفر  ارحـص  هب  عیرـس  تسب و  شرمک  رود  مکحم  ار  شلاش 
تفر و هناخ  هب  دیرخ و  ریش  امرخ و  يرادقم  .دش  لاح  شوخ  رایسب  .تخورف  مهرد  هد  هب  دروآ و  رازاب 
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درک و راک  یتخـس  هب  بورغ  ات  تشادرب و  ار  شبانط  هشیت و  دناوخ ، ار  شزامن  هک  نیمه  دـعب ، زور  حبـص  .درک  داش  ار  شرـسمه 
هـشیت دـیرخ و  هشیت  دوخ  يارب  دـش و  دایز  شلوپ  مک  مک  .درک  راک  لکـش  نیدـب  زور  دـنچ  اـت  .دـنک  عمج  یناوارف  مزیه  تسناوت 

یم رتهب  شا  یگدنز  زور  هب  زور  بیترت ، نیدب  .دش  رت  تحار  شراک  دیرخ و  یغالا  زور ، دنچ  زا  سپ  .داد  سپ  وا  هب  ار  شتـسود 
.دش

رگا : » تفگ دز و  دنخبل  ربمایپ  .درک  یـسوب  هدـید  وا  اب  تفاتـش و  ربمایپ  يوس  هب  .دـید  ار  ربمایپ  تشگ ، یمرب  هناخ  هب  هک  زور  کی 
، يدرک یم  ادـیپ  زاین  نارگید  نم و  کمک  هب  هراـبود  زور ، دـنچ  زا  سپ  يدرک و  یم  جرخ  ار  نآ  مداد ، یم  لوپ  امـش  هب  زور  نآ 

يداش اب  ناوج  .يرادـن » زاین  یـسک  لوپ  هب  ادـخ  کـمک  اـب  نـالا  درک و  تکمک  ناـبرهم  يادـخ  يدیـشک و  تمحز  تدوخ  یلو 
هناخ هب  نانزدنخبل  دش و  شناویح  راوس  .درک  یظفاحادخ  ربمایپ  اب  سپـس  ادخ »! ربمایپ  يا  تسا  تسرد  امـش  فرح  يرآ ، : » تفگ

(1) .تفر

2 .تسا هدروخن  دوخ  جنر  تسد  زا  رتهب  ییاذغ  یسک  زگره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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مه اب  همه 

مه اب  همه 

رپ ار  مارحلادجسم  هورم و  افص و  هوک  رود  ات  رود  دش و  ریزارس  باتـش  اب  دوب ، هدش  زاغآ  هکم  يالاب  ياه  هوک  زا  هک  یمیظع  لیس 
اب نیگنـس  ياه  جوم  دروخرب  رثا  رب  .تفرگارف  بآ  مه  ار  هبعک  فارطا  دیـسر و  ادـخ  هناخ  هب  لیـس  دـعب ، هظحل  دـنچ  .درک  بآ  زا 

.دش ادج  هبعک  راوید  زا  هک  دوب  ییاه  گنس  زا  زین  دوسالارجح  .داتفا  نییاپ  دش و  هدنک  گنس  هعطق  دنچ  هبعک ، راوید 

.دنراذگ یم  مارتحا  نآ  هب  مدرم  همه  تسا و  هتفرگ  رارق  هبعک  رد  کیدزن  هدمآ و  تشهب  زا  هک  تسا  یسدقم  گنس  دوسالارجح ،
.دیشک یم  تسد  نآ  هب  دیسوب و  یم  ار  نآ  دیسر ، یم  گنس  نآ  هب  یتقو  زین  ادخ  ربمایپ 

ار هبعک  دنتفرگ  میمـصت  .دوب  هدش  تسـس  هبعک  ياهراوید  .دندمآ  هبعک  فرط  هب  تعرـس  اب  هکم  لها  .درک  شکورف  مک  مک  لیس 
بـصن تبون  .تفر  یم  شیپ  تعرـس  هب  يزاسزاب  راک  .تفریذـپ  ار  راک  زا  یـشخب  هکم ، ياـه  هفیاـط  زا  کـیره  .دـننک  يزاـسزاب 
بـصن راختفا  تشاد  تسود  هفیاط  هورگ و  ره  .دندروآ  موجه  دوسالارجح  فرط  هب  همه  .دـش  زاغآ  يریگرد  .دیـسر  دوسالارجح 

، هورگ نآ  میرت و  فورعم  ام  دندز : یم  دایرف  رگید  هورگ  .میرت  گرزب  ام  دنتفگ : یم  هورگ  کی  .دـشاب  شدوخ  يارب  دوسالارجح 
.دننک دروخ  دز و  مه  اب  دوب  کیدزن  .تفگ  یم  يرگید  يزیچ 

لمع تفگ ، وا  هچره  دوب ؛ دـهاوخ  ام  رواد  دوش ، دراو  دجـسم  رد  زا  هک  یـسک  نیلوا  داهنـشیپ ! کی  : » تفگ ناـیم  نآ  زا  يدرمریپ 
دوب هدش  سبح  هنیس  رد  همه  ياه  سفن  .تشذگ  یتدم  .دندناخرچ  دجسم  رد  فرط  هب  ار  ناشیاهرـس  دنتفریذپ و  همه  .مینک » یم 

دراو نیما  دمحم  ناهگان  .دندوب  هدش  هریخ  رد  هب  میقتسم  و 
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«. تسا نیما  دمحم  هکنیا  یبوخ ! رواد  هچ  بوخ ! هچ  بلاج ! ردق  هچ  : » تساخرب همه  يداش  دایرف  .دش 

هچراپ : » تفگ دنخبل  اب  ربمایپ  .میتسه » امـش  رظن  رظتنم  الاح  : » تفگ داد و  حرـش  شیارب  ار  ارجام  همه  درمریپ  دمآ و  کیدزن  ربمایپ 
: تفگ درک و  هاگن  اهنآ  هب  .تشاذگ  هچراپ  رد  درک و  دـنلب  ار  دوسالارجح  سپـس  .درک  نهپ  تفرگ و  ار  هچراپ  .دـیروایب » یگرزب 
ار نآ  ربمایپ  .دـندروآ  هبعک  کیدزن  دـندرک و  دـنلب  ار  گنـس  مه  اب  همه  .دریگب » ار  هچراپ  فارطا  دـیایب و  رفن  کـی  هفیاـط  ره  زا  »
هک يدارفا  .تفرگ  هلـصاف  هـبعک  زا  دز و  يدـنخبل  .دیـشک  تـسد  نآ  رب  دیـسوب و  ار  نآ  سپـس  .تشاذـگ  شیاـج  رد  تـشادرب و 

هدرک هدز  تفگـش  ار  همه  ربمایپ  بلاج  هداس و  داهنـشیپ  .دـندرک  یم  هاگن  رگیدـکی  هب  دـنخبل  اـب  دـننک ، دروخ  دز و  دوب  کـیدزن 
(1) .دوب

2 .دنراد تسود  ار  مدرم  نایم  نداد  یتشآ  ربمایپ  دنوادخ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ثیدح 10520. همکحلا ، نازیم  . 2 هحفص 207 . دلج 1 ، تیدبا ، غورف  - 1
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! گرزبردپ زامن 

! گرزبردپ زامن 

یم يزاب  وا  اب  دوب و  هتـسشن  ربمایپ  يوناز  يور  .دوب  هدـنخ  يداش و  رد  قرغ  سگرن  هفوکـش  لـثم  نسح  کـچوک  درگ و  تروص 
اج زا  ربمایپ  .درک  یم  هاگن  شرـسپ  ربمایپ و  هب  دـنخبل  اب  همطاف  .دیـشک  تسد  شرـس  يور  دیـسوب و  ار  وا  زاـن  تروص  ربماـیپ  .درک 

.درک هدامآ  دجسم  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  زین  همطاف  .دوب  کیدزن  رهظ  ناذا  .تساخرب 

.دـنتفر دجـسم  هب  مه  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شزیزع  هون  داتـسیا ، ربماـیپ  .دـیود  وا  لاـبند  زین  نسح  .تفر  نوریب  هناـخ  زا  ربماـیپ 
هماقا .داتسیا  بارحم  رد  دناشن و  دوخ  رانک  ار  نسح  ربمایپ  .دیسر  نایاپ  هب  لالب  ناذا  .دندوب  هتـسشن  مظنم  ياه  فص  رد  ناناملـسم 
.تفر عوکر  هب  دناوخ و  ار  هروس  دمح و  هشیمه  لثم  ربمایپ  .دش  زاغآ  زامن  تفگ و  ربکا » هّللا   » .درب الاب  ار  اه  تسد  دـعب  دـناوخ و 

«. هدمحب یلعالا و  یبر  ناحبس  : » تفر هدجس  هب  دعب 

رب ندـش  راوس  تذـل  اهراب  .تسـشن  ربمایپ  شود  يور  دـش و  دـنلب  عیرـس  درک ، یم  هاگن  نابرهم  گرزبردـپ  هب  دـنخبل  اب  هک  نسح 
لایخ شکچوک  هون  یلو  درک ، رارکت  هراب  هس  هرابود و  ار  هدجـس  رکذ  درک و  ربص  هظحل  دـنچ  ربمایپ  .دوب  هدیـشچ  ار  ربمایپ  شود 

.داد همادا  ار  زامن  تشادرب و  هدجس  زا  رس  ربمایپ  دیرپ و  نییاپ  نسح  ماجنارس ، .تشادن  ندمآ  نییاپ 

هدجـس ارچ  دنتـسناد  یمن  نارازگزامن  .دش  اعد  رکذ و  لوغـشم  ربمایپ  .دیـسر  نایاپ  هب  زامن  .هتاکرب » هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  »
نآ لیلد  دش ، ینالوط  یلیخ  ناتلوا  هدجـس  زورما  ادخ ! ربمایپ  يا  : » دنتفگ دـندمآ و  ربمایپ  شیپ  اهنآ  زا  نت  دـنچ  .دـش  ینالوط  لوا 

، متفر هدجس  هک  نیمه  : » تفگ دنخبل  اب  ربمایپ  تسیچ »؟
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اب ربمایپ  ناتـسود  .دـیایب » نییاپ  شدوخ  اـت  مدرک  ربص  مرواـیب ، نییاـپ  ار  وا  دـماین  ملد  .دـش  راوس  مشود  يور  نسح ، مزیزع  دـنزرف 
(1) .دوب هتفرگ  ار  ربمایپ  رطع  يوب  يدمحم  لگ  هچنغ  لثم  نسح  .دندرک  هاگن  نسح  هب  دنداد و  ناکت  ار  ناشرس  دنخبل 

ار ناکدوک  هک  دنور  یم  اجنآ  هب  یناسک  طقف  هک  يداش » هناخ   » مان هب  تسا  ییاج  تشهب ، رد  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
2 .دننک داش 
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ثیدح 2982. همکحلا ، نازیم  بختنم  . 2 هحفص 267 . كدوک ، همان  تمکح  - 1
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رسپ لگ  هس 

رسپ لگ  هس 

یم يراوس  ای  يرذـگهر  یهاگ  هاگ  .دوب  تولخ  هچوک  .درک  یم  وراج  ار  درز  کشخ و  ياه  گرب  دـیزو و  یم  مارآ  يزییاپ  داـب 
مه لثم  ناشیوربا  مشچ و  دندوب و  ردارب  مه  اب  هک  هچب  رـسپ  هس  .دـش  زاب  يا  هناخ  ِرد  .تخادـنا  یم  هیاس  توکـس ، زاب  تشذـگ و 

هخاش رت  گرزب  ردارب  .تسکـش  ار  هچوک  توکـس  ناش ، يداش  روش و  دایرف  اـهنآ و  نیریـش  هجهل  .دـندمآ  نوریب  تعرـس  اـب  دوب ،
مه لابند  يا  هظحل  دـنچ  .دـندرک  یم  رارف  ناـنک  يداـش  ود  نآ  دـیود و  یم  شیاـهردارب  لاـبند  نآ  اـب  تشاد و  تسد  رد  یکزاـن 

.دندیود

رس دز و  زاگ  ار  شنان  .مراذگ » یم  مشچ  لوا  نم  .يزاب  کشوم  میاق  دییایب  : » تفگ تشاد ، تسد  رد  ینان  هکت  هک  کچوک  رـسپ 
دایرف داد و  تروق  ار  شا  همقل  كرـسپ  .هچوک  هت  لاس  نهک  لـخن  يوس  هب  دـندیود  ناـنک  هدـنخ  شیاـهردارب  .تشاذـگ  راوید  رب 

نآ هک  دز  سدح  .داتفا  لخن  هب  شمشچ  .دییاپ  بوخ  ار  رب  رود و  دناخرچ و  ار  شیاه  مشچ  دنادرگرب و  ار  شرس  .مدمآ » : » دیشک
هب ار  دوخ  نیچرواپ  نیچرواپ  .دوب  تسرد  شـسدح  .دـید  ار  شگرزب  ردارب  گنر  یبآ  نیتسآ  .تفر  رتولج  .دنـشاب  لخن  تشپ  ود 

.دندیود وا  لابند  ردارب  ود  .ناتمدید » ...ناتمدید  ...دییاجنیا  ...دییاجنیا  : » دیشک دایرف  يداش  اب  درک و  کیدزن  لخن 

!« مالـس زیزع  ياه  هچب  : » تفگ دنلب  يادص  اب  درک و  هاگن  اهنآ  هب  دنخبل  اب  داتـسیا و  .دید  رود  زا  ار  اه  هچب  .دش  هچوک  دراو  ربمایپ 
یم باتفآ  يوس  هب  هک  نادرگ  باتفآ  ياه  لگ  لثم  اهنآ  تروص  .دناخرچ  رس  دندینش ، ار  وا  نیشن  لد  يادص  ات  رـسپ  لگ  هس  نآ 

هقباسم کی  ...داش  بوخ و  يزاب  کی  : » تفگ درک و  زاب  ار  شیاه  تسد  ربمایپ  .دـیخرچ  ربمایپ  ینارون  تروص  يوس  هب  دـنخرچ ،
.بلاج
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«. هس ...ود ، ...کی ، هّللا ،...  ءاشام  .تسا  هدنرب  دیسر ، رتدوز  سک  ره  .نم  يوس  هب  دیودب  هس  ره 

دندیـشک و رپ  ربمایپ  يوس  هب  قوش  روش و  اب  دنراد ، ندیرپ  قوش  دنا و  هتفرگ  دای  زاورپ  هزات  هک  ییاه  کشجنگ  هچب  دننام  اهرـسپ 
(1) .دندز رس  وا  هنیس  غاب  هب  یکی  یکی 

2 .دیشاب نابرهم  اهنآ  اب  دیرادب و  تسود  ار  ناکدوک  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ثیدح 6729. همکحلا ، نازیم  بختنم  . 2 هحفص 50 . ناناوج ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1
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هیرگ يادص 

هیرگ يادص 

زا مارآ  ربمایپ  .تخیر  یم  اه  مدآ  ناتخرد و  رس  رب  رون  ياه  لگ  هتسد  نامسآ ، فقس  زا  نانزدنخبل ، دیـشروخ ، .دوب  ناتـسبات  رهظ 
، هناربص یب  نارازگزامن ، .دناوخ  اعد  هتسهآ  درب و  الاب  ار  شیاه  تسد  ربمایپ  .دنتـسب  ار  زامن  ياه  فص  نارازگزامن  .تساخرب  اج 
اب ربمایپ  .درک  زاغآ  ار  زامن  تفگ و  ربکا » هّللا   » .درب الاب  اه  شوگ  لـباقم  اـت  ار  تسد  ود  ره  ربماـیپ  .دـندوب  ربماـیپ  ربکا » هّللا   » رظتنم
رد قرغ  دجسم  .دمح  هروس  ندناوخ  هب  درک  عورش  هتـسهآ  دعب  تفگ و  ار  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب   » شیابیز نیـشن و  لد  يادص 

یمن شوگ  هب  ییادص  دندناسر ، یم  اه  فص  هب  عیرـس  ار  دوخ  بقع ، زا  هک  اه  یـضعب  ندیود  يادص  زج  .دوب  شمارآ  توکس و 
مود تعکر  دیـسر و  نایاپ  هب  لوا  تعکر  .دش  دـنلب  داد و  ماجنا  ار  هدجـس  ود  ره  تفر و  هدجـس  هب  دـعب  عوکر و  هب  ربمایپ  .دیـسر 

سپس .دهـشت  ندناوخ  هب  درک  عورـش  تسـشن و  نیمز  يور  دعب  دناوخ و  شمارآ  اب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  .دش  زاغآ 
.تساخرب موس  تعکر  ندناوخ  يارب 

هیرگ يادـص  دـناوخب ، هعبرا  تاـحیبست  دـنک و  زاـغآ  ار  موس  تعکر  تساوخ  یم  ربماـیپ  هک  نیمه  هّللدـمحلاو ». ...  هّللا  ناحبـس  »
هلجع اب  ربمایپ  .دـنک  تکاـس  ار  وا  دوبن  یـسک  راـگنا  .دـش  یم  رتدـیدش  هظحل  هب  هظحل  هیرگ  يادـص  .دیـسر  شـشوگ  هب  یکدوک 

هک ار  زامن  رخآ  مالس  .دناوخ  عیرس  مه  ار  مراهچ  تعکر  .داد  ماجنا  ار  هدجس  ود  دعب  تفر و  عوکر  يروف  .دناوخ  ار  موس  تعکر 
نارازگزامن .دیود  ادص  فرط  هب  تساخرب و  تعرس  هب  .درکن  ثکم  مه  هظحل  کی  یتح  تفگ ،
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»؟ دناوخ دنت  ار  مراهچ  موس و  تعکر  ربمایپ  ارچ  تسا ؟ هدش  هچ  : » دندیسرپ یم  مه  زا  دندرک و  یم  هاگن  مه  هب  بجعت  اب 

وا فرط  هب  همه  تروص  .دش  دجسم  دراو  ربمایپ  .دش  عطق  هیرگ  يادص  .تفرگارف  ار  دجسم  نارازگزامن  همهمه  هظحل ، دنچ  يارب 
هب یهاگن  ربمایپ  دندوب »...؟ هدروآ  يدب  ربخ  دز ؟ ناتیادص  یسک  دوب ؟ هدش  هچ  دیدوب ؟ هتفر  اجک  : » دش زاغآ  اه  شـسرپ  دیخرچ و 

يادـص اب  دوب و  هتفر  نوریب  دجـسم  زا  هدـش و  رود  شردام  زا  یکلفط  دیدینـشن ؟ ار  كدوک  هیرگ  يادـص  ایآ  : » تفگ درک و  اهنآ 
شوغآ رد  دوب ، هدش  خرس  هیرگ  زا  شیاه  مشچ  هک  یکدوک  .تسشن  تفر و  بارحم  يوس  هب  ربمایپ  .دز » یم  ادص  ار  شردام  دنلب 

(1) .تشگرب دجسم  هب  دیسوب و  ار  شدولآ  کشا  ياه  هنوگ  شردام  .دیدنخ  یم  ردام 

2 .دهد یم  وا  هب  تشهب  ياه  تمعن  زا  دنوادخ  دنک ، تکاس  ار  ینایرگ  كدوک  سک  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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! دییامرفب امرخ 

! دییامرفب امرخ 

غاب زا  دیـشک و  ار  غالا  راسفا  .تسب  مکحم  ار  شراب  .تشاذـگ  نآ  يور  ار  امرخ  ياه  هسیک  .دروآ  تخرد  رانک  ار  شغالا  نابغاب 
ربمایپ .دندرک  یم  هدامآ  برغم  زامن  يارب  ار  دوخ  مک  مک  دندوب و  هدمآ  نوریب  اه  هناخ  زا  مدرم  .دوب  هدـش  کنخ  اوه  .تفر  نوریب 

شناویح دیشک و  ار  غالا  راسفا  .تخادنا  شنارای  ربمایپ و  هب  یهاگن  نابغاب  .دندوب  هتسشن  یلخن  ریز  دجـسم ، کیدزن  شناتـسود  و 
دبس .تفر  ربمایپ  فرط  هب  یلاح  شوخ  اب  .درک  امرخ  زا  رپ  ار  نآ  دروآ و  نوریب  نیجروخ  زا  ار  شا  يریـصح  دبـس  .تشاد  هگن  ار 

«. ناتناج شون  .ما  هدیچ  ار  اهنیا  نالا  نمه  دییامرفب ، امرخ  : » تفگ درب و  کیدزن  ار 

ناشزیت نامشچ  اب  دندوب و  هتسشن  فارطا  نآ  رد  هچب  رسپ  ات  دنچ  .تخادنا  رب  رود و  هب  یهاگن  .درک  رکـشت  وا  زا  ینابرهم  اب  ربمایپ 
.دـندیرپ اج  زا  اه  هچب  .تفر  اه  هچب  فرط  هب  دـش و  دـنلب  اـج  زا  .درک  رپ  ار  شیاـه  تشم  ربماـیپ  .دـندرک  یم  هاـگن  اـمرخ  دبـس  هب 

اه هچب  دـییامرفب »! امرخ  زیزع ! ياهولوچوک  : » تفگ داتـسیا و  ناشرانک  ربمایپ  .تفکـش  سگرن  ياه  هفوکـش  لثم  ناشزان  تروص 
شناتـسود دزن  ربمایپ  سپـس  .دنتـشادرب  ربماـیپ  تسد  فک  زا  ار  اـمرخ  ياـه  هناد  دـننیچ ، یمرب  هناد  دـنتدنت  هک  ییاـه  يراـنق  لـثم 

.دناخرچ ربمایپ  ناتسود  نایم  ار  دبس  نابغاب  هاگ  نآ  .تشادرب  هناد  دنچ  ربمایپ  .تفرگ  ربمایپ  يولج  ار  دبس  هرابود  نابغاب  .تشگرب 
(1) .دوب امرخ  دبس  لابند  ناشمشچ  زونه  یلو  دندوب ، هدروخ  ار  ناشیاهامرخ  دندوب ، هتسشن  راوید  رانک  هک  ییاه  هچب 
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2 .دیراذگب مارتحا  دوخ  نادنزرف  هب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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وگب هّللا  مسب 

وگب هّللا  مسب 

بوخ ياهراک  دیشک و  یم  ناشرس  رب  شزاون  تسد  درک ، یم  مالس  اهنآ  هب  .تشاد  تسود  رایـسب  ار  ناناوجون  ناکدوک و  ربمایپ ،
«. دیهدب دای  بوخ  ياهراک  بدا و  زامن ، نآرق ، ناتناکدوک ، هب  : » تفگ یم  زین  شناتسود  هب  .تخومآ  یم  اهنآ  هب  هدیدنسپ  و 

یم ربمایپ  هناخ  لخاد  كرـسپ  .دوب  هدماین  هناخ  هب  زونه  ربمایپ  .دـمآ  ربمایپ  هناخ  هب  دوخ  ردام  اب  یکچوک  رـسپ  اهزور ، زا  یکی  رد 
هب ربمایپ  دـش ، مامت  هک  رهظ  زامن  .تشگ  یم  طایح  رود  ناـنک  يداـش  تفر و  یم  طاـیح  هب  مه  یهاـگ  .درک  یم  يزاـب  دـیخرچ و 

شوخ شکچوک  نامهم  هب  درک و  مالـس  وا  هب  نادنخ  يا  هرهچ  اب  ربمایپ  .دـیود  ربمایپ  يوس  هب  یلاح  شوخ  اب  كرـسپ  .دـمآ  هناخ 
.تفر قاتا  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  .تفگ  دمآ 

اب ار  اولح  ینیس  ربمایپ ، رسمه  .تسـشن  ربمایپ  رانک  رد  یلاح  شوخ  اب  مه  كرـسپ  .تسـشن  هرفـس  رانک  ربمایپ  .دندیچ  ار  اذغ  هرفس 
صرق .دیشک  دوخ  يارب  اولح  يرادقم  دش و  مخ  بل  رب  دنخبل  .دز  قرب  كرسپ  نامشچ  .تشاذگ  هرفس  لخاد  هزات  نان  صرق  دنچ 

همقل .دیوج  ار  همقل  دنتدنت  تشاذگ و  ناهد  رد  يروف  ار  همقل  درک و  اولح  زا  رپ  ار  شنان  .دنک  ار  نآ  زا  يا  هکت  تشادرب ، ار  ینان 
دنخبل ربمایپ  .دیوج  دنتدنت  تشاذـگ و  ناهد  رد  ار  نآ  دـعب  و  ینیریـش » ياولح  بجع  َهب  َهب  : » تفگ درک و  تسرد  يرگید  گرزب 

.روخب اذغ  شمارآ  اب  هتسهآ و  .وگب  هّللا »  مسب   » اذغ زا  شیپ  هشیمه  مزیزع ! رسپ  : » تفگ ینابرهم  اب  دز و 
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!« کچوک رسپ  نیرفآ  .يروخب  اذغ  تسار  تسد  اب  نک  تقد  وجب و  بوخ  ار  تیاذغ  راذگب ، ناهد  رد  کچوک  ياه  همقل 

.تفگ هّللا »  مسب   » ربمایپ مشچ »! يور  هب  : » تفگ دنخبل  اب  داد و  تروق  تعرـس  هب  ار  شا  همقل  دوب ، اولح  زا  رپ  شناهد  هک  كرـسپ 
(1) .تشاذگ ناهد  رد  ار  نآ  مارآ  تفگ و  هّللا  مسب  .درک  تسرد  یکچوک  همقل  كرسپ  .دیشک  دوخ  يارب  اولح  يرادقم 

2 .دینک تیبرت  بوخ  ار  دوخ  نادنزرف  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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دنب ندرگ 

دنب ندرگ 

شناتسود ربمایپ و  .دوب  هتسشن  ربمایپ  رسمه  رانک  شردام  .دمآ  ربمایپ  هناخ  هب  شردام  هارمه  دوب ، هدیشوپ  هک  یگنشق  رداچ  اب  هماُما 
یم مرگرـس  ار  شدوخ  تفر و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  اه  هچب  همه  دـننام  زین  هماـُما  .دـندوب  تبحـص  مرگ  يرگید  قاـتا  رد  زین 

.دمآ یم  قاتا  هب  هرابود  دز و  یم  یخرچ  تفر ، یم  طایح  هب  مه  یهاگ  .درک 

.داتفا هماُما  هب  ربمایپ  هاگن  .درک  هاگن  اهدرم  ربمایپ و  هب  يواکجنک  اب  داتـسیا و  رد  رانک  .دـش  کیدزن  ربمایپ  قاتا  هب  مارآ  مارآ  هماـُما 
ياه مشچ  .دروآ  نوریب  ار  يدنب  ندرگ  درک و  شبیج  رد  تسد  .دناشن  دوخ  رانک  ار  هماُما  ربمایپ ، .تفر  رتولج  هماما  .دز  شیادـص 

تـسد هماُما  .تخیوآ  وا  ندرگ  هب  ار  دنب  ندرگ  نیریـش ، يدـنخبل  اب  ربمایپ  .دـش  دـنلب  اج  زا  يداش  اب  دیـشخرد و  هراتـس  لثم  هماُما 
(1) .دیود شردام  فرط  هب  نانک  يداش  درک و  رکشت  ربمایپ  زا  هدنخ ، اب  دیشک و  دنب  ندرگ  يور 

نآ هرب ، دنفـسوگ و  ات  دنچ  .دندوب  تبحـص  مرگرـس  طایح  هشوگ  ود ، ره  دوب و  هدـمآ  نوریب  قاتا  زا  شنامهم ، هقردـب  يارب  ربمایپ 
ربمایپ .ظفاحادـخ » مور ، یم  رگید  نم  : » تفگ دروآ و  ولج  ار  شتـسد  ربمایپ  تسود  .دـندروخ  یم  هزاـت  ياـه  فلع  طاـیح  فرط 

ار نآ  .دروآ  دوخ  هارمه  درک و  لغب  ار  ولامشپ  تشرد و  يا  هرب  .تفر  اهدنفـسوگ  فرط  هب  هتـسهآ  .نک » ربص  هظحل  دنچ  : » تفگ
ربمایپ نامهم  .تسامش » هیده  نیا  امرفب ، : » تفگ شتسود  هب  تشاذگ و  نیمز 
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.تسا دـنوادخ  تمعن  نک ؛ گرزب  ربب و  ار  نیا  : » تفگ ینابرهم  اـب  ربماـیپ  .منک » یمن  لوبق  مهاوخ ، یمن  هَن  هَن  : » تفگ تفریذـپن و 
هرب اب  درک و  رکـشت  ربمایپ  زا  .درک  شزاون  ار  هرب  ياه  مشپ  یلاح ، شوخ  اب  ربمایپ  تسود  .دـنک » یم  دایز  ار  هناخ  تکرب  دنفـسوگ 

(1) .تفر نوریب  نانزدنخبل  شیولامشپ ، دیفس و  زان و 

2 .دوش رتشیب  ناتیاه  یتسود  ات  دیهدب  هیده  رگیدکی  هب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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یتشک رواد 

یتشک رواد 

همطاف هناخ  فرط  هب  .دـمآ  نوریب  هناخ  زا  ربمایپ  .دوب  هدـش  نییزت  يا  هراتـس  قاّرب  ياه  کلوپ  اـب  نامـسآ  هایـس  لـمخم  دوب و  بش 
یم شدـنب  لد  نادـنزرف  همطاـف و  یلع و  رادـید  هب  درک ، یم  تصرف  هاـگره  ربماـیپ  .دوب  ربماـیپ  هناـخ  کـیدزن  همطاـف  هناـخ  .تفر 

تـسد همطاف  نارـسپ  .تفگ  دمآ  شوخ  شنابرهم  ردـپ  هب  درک و  زاب  ار  رد  یلاح  شوخ  اب  همطاف  .تفگ  هّللا »  ای   » دز و رد  .تفاتش 
یگمه .دیـسوب  درک و  لغب  تبون  هب  ار  اهنآ  ربمایپ  .دندیـشک  رپ  گرزبردپ  يوس  هب  دندوشگ و  كرپاش  ياه  لاب  دـننام  ار  ناشیاه 

.دندش تبحص  مرگ  مه  اب  دنتسشن و  ربمایپ  فرط  ود  اه  هچب  .دنتفر  قاتا  لخاد 

.دندرک هاگن  مه  هب  يداش  اب  اهرسپ  دیرت »؟ يوق  ناتمادک  : » تفگ دنخبل  اب  تشاذگ و  نیـسح  نسح و  ياه  هناش  يور  تسد  ربمایپ 
«. تسا رت  يوق  مادک  دوش  مولعم  ات  دیریگب  یتشک  مه  اب  اج  نیمه  دیزیخرب و  : » تفگ ربمایپ 

.دـندرک کیدزن  مه  هب  ار  ناشیاهرـس  دـنتخادنا و  مه  ياـه  هجنپ  رد  ار  ناـشکچوک  ياـه  هجنپ  .دنتـساخرب  اـج  زا  نیـسح  نسح و 
هرطق .دنداد  یم  بات  دنتفرگ و  یم  ار  رگیدکی  ياپ  رمک و  قوش  روش و  اب  .دندش  يزاب  مرگ  یباسح  دنتفرگ و  ار  رگیدـکی  يوزاب 
یلاح شوخ  اب  ربمایپ  .دـناسرب  نیمز  هب  ار  فیرح  تشپ  درک  یم  شالت  مادـک  ره  دـیکچ و  یم  ناشزان  تروص  زا  قرع  لالز  ياه 

همطاف .دوب  هدرک  رپ  ار  کچوک  قاتا  اه  هچب  يداش  دایرف  .درک  یم  ناشقیوشت 
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(1) .دش شنادنزرف  يزاب  ياشامت  قرغ  ربمایپ  لثم  داد و  هیکت  راوید  هب  .تفکش  شنابل  رب  دنخبل  لگ  .دمآ  قاتا  لخاد 

2 .دنک یکدوک  وا  اب  دیاب  تسه ، یکدوک  سک  ره  دزن  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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هقباسم

هقباسم

يارب دندیـشک و  ار  اـه  بسا  راـسفا  .دـندرک  یم  تکرح  مارآ  اـه  بسا  .دنتـشگ  یمرب  رفـس  زا  بسا  رب  راوـس  شناتـسود  ربماـیپ و 
ناشتروص رـس و  هب  دـندروخ و  امرخ  نان و  یمک  .دـندرک  فقوت  اه  تخرد  هیاس  ریز  تعاس  کی  دودـح  .دـندش  هداـیپ  تحارتسا 

.دندز بآ 

هب ناوج  .دندش  شفرح  ندینش  رظتنم  دندرک و  هاگن  وا  هب  همه  .بلاج » داهنشیپ  کی  : » تفگ دوب ، ناوج  هک  ربمایپ  ناتسود  زا  یکی 
هدنود یسک  هچ  بسا  دوش  مولعم  ات  میهدب  هقباسم  مه  اب  هنیدم  کیدزن  ات  اجنیا  زا  دییایب  : » تفگ درک و  یهاگن  شناتسود  ربمایپ و 

.تسیچ ربمایپ  رظن  دننادب  دنتشاد  تسود  همه  .دیخرچ  ربمایپ  فرط  هب  همه  تروص  .تسا » رتورزیت  رت و 

رـس يداش  دایرف  زین  ربمایپ  ناتـسود  یبوخ »! داهنـشیپ  هچ  : » تفگ تفر و  شبـسا  فرط  هب  داش  يا  هرهچ  اب  .تساخرب  اـج  زا  ربماـیپ 
ناشن دوب ، هپت  رانک  هک  ار  يدنلب  لخن  دوب ، هداد  ار  هقباسم  داهنشیپ  هک  یناوج  .دندش  راوس  ناشیاه  بسا  يور  تعرـس ، هب  دنداد و 

« .دنلب لخن  نآ  ات  تساجنیا  زا  هقباسم  : » تفگ داد و 

.دندش هقباسم  عورش  رظتنم  ناوارف  قایتشا  اب  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  اهراسفا  اهراوس  .دندیشک  فص  مه  رانک  گنراگنر  ياه  بسا 
یم ارحص  رد  ار  ناشسفنرپ  زیت و  ياه  بسا  دندوب و  هتفرگ  ار  اه  بسا  راسفا  تراهم  اب  ناراوس ، .دش  عورـش  هقباسم  یتدم ، زا  سپ 

هب هناش  ناراوس  .دندش  یم  دیدپان  ناشتکرح  رابغ  درگ و  نایم  دندیهج و  یم  اه  يدنلب  يور  زا  ناوهآ  نوچمه  اه  بسا  .دـندناود 
.داتفا ولج  عیرس  یشهج  اب  ربمایپ  بسا  ماگنه ، نیا  رد  .دنتخات  یم  رگیدکی  هناش 
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اه و بسا  رگید  زا  رتدوز  شزیت  گنرز و  بسا  .تفرگ  هلـصاف  هیقب  زا  تعرـس  هب  درک و  تیاده  ار  بسا  تراهم ، تقد و  اب  ربمایپ 
(1) .تخود مشچ  دندمآ ، یم  رود  زا  هک  یناراوس  هب  دنخبل  اب  تشگرب و  ربمایپ  .دیسر  دنلب  لخن  رانک  تحار  یلیخ 

2 .تسا يزادناریت  يراوس و  بسا  دنوادخ ، دزن  حیرفت  نیرت  ینتشاد  تسود  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ثیدح 194. ناوج ، همان  تمکح  . 2 هحفص 346 . دلج 6 ،  هعیشلا ، لئاسو  - 1
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! روز رپ  رتش  هچب 

! روز رپ  رتش  هچب 

دربب رازاب  هب  ار  اهامرخ  تساوخ  یم  .تشاذگ  اه  هسیک  هیقب  رانک  غاب  رد  کیدزن  تفرگ و  شود  رب  ار  امرخ  هسیک  نیرخآ  نابغاب ،
شنهذ هب  يرکف  مربب »؟ رازاب  هب  روط  هچ  ار  راب  همه  نیا  : » تفگ دوخ  اب  .دربب  ار  شراـب  اـت  تشادـن  یناویح  ادـخ  هدـنب  .دـشورفب  و 

«. مریگب ضرق  ار  ناشیا  رتش  تسا  رتهب  تسا ، کیدزن  ربمایپ  هناخ  : » دیسر

وا زا  ار  شیاه  یگتـسخ  مامت  ربمایپ  مرگ  يادص  .مدمآ » : » تفگ لخاد  زا  ربمایپ  .دز  رد  دـناسر و  ربمایپ  هناخ  هب  ار  دوخ  دوز  یلیخ 
: تفگ درک و  رکـشت  نابغاب  .هناخ » دییامرفب  زیزع ، تسود  مالـس  : » تفگ نابرهم  هداشگ و  ییور  اب  درک و  زاب  ار  رد  ربمایپ  .تفرگ 

يرتش هچب  تیارب  نالا  نیمه  : » تفگ دز و  دنخبل  ربمایپ  .مناسرب » رازاب  هب  ار  مراب  ات  مریگب  تناما  ار  ناترتش  ما  هدـمآ  .مرادـن  تقو  »
راب همه  نآ  لمح  ناوت  هک  رتش  هچب  رتش ؟ هچب  ارچ  رخآ  : » تفگ دوخ  اب  درک و  بجعت  رایسب  نابغاب  .تفر  لخاد  سپس  .مروآ » یم 

دـش و هدز  تفگـش  هرابود  .دـیآ  یم  رد  فرط  هب  یگرزب  رتش  اب  ربمایپ  دـید  ناـهگان  هک  دوب  رکف  رد  قرغ  ...هچ »؟ يارب  .درادـن  ار 
نابغاب .درپس  وا  هب  ار  رتش  راسفا  تشاد ، بل  رب  ییابیز  دنخبل  هک  یلاح  رد  .دش  کیدزن  وا  هب  ربمایپ  .تسین » رتش  هچب  هکنیا  : » تفگ

دـیدنخ و هرابود  ربمایپ  .دـیا » هدروآ  یگرزب  نیا  هب  رتش  یلو  مروآ ، یم  رتش  هچب  دـیتفگ  امـش  .ما  هدـش  جـیگ  یباـسح  نم  : » تفگ
باـسح رتش  هچب  شرداـم  يارب  زونه  تسا و  شرداـم  هچب  یلو  تسا ، گرزب  تشرد و  یلیخ  رتش  نیا  .ییوگ  یم  تسرد  : » تفگ

ربمایپ زا  .دش  داش  شلد  دیدنخ و  دنلب  يادص  اب  نابغاب  .دوش » یم 
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زا دـنخبل  يابیز  شقن  غاب ، یکیدزن  ات  نابغاب  .تفر  شغاب  فرط  هب  دیـشک و  ار  رتش  راسفا  سپـس  .درک  یظفاحادـخ  وا  اب  رکـشت و 
(1) .دوب هدشن  كاپ  شنابل 

2 .تسا عبط  خوش  نمؤم ، ناسنا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ثیدح 5798. همکحلا ، نازیم  بختنم  . 2 هحفص 357 . دلج 4 ، يذمرت ، ننس  - 1
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رامیب رانک  رد 

رامیب رانک  رد 

ربمایپ .دـندرک  یم  ییامندوخ  یلکـش  نیرتابیز  هب  نامـسآ  فقـس  رد  ناشخرد  ياه  هراتـس  .دوب  هتـشذگ  رجف  عولط  زا  هظحل  دـنچ 
.دـش اعد  رکذ و  لوغـشم  درک و  دـنلب  ار  شرـس  دروآ ، اج  هب  رکـش  هدجـس  .دـناسر  ناـیاپ  هب  ار  زاـمن  تفگ و  ار  زاـمن  رخآ  مـالس 

.دوب توارط  رون و  زا  راشرس  تشهب ، دننام  دجسم  .دندناوخ  یم  اعد  مارآ  يادص  اب  نارازگزامن 

ار ادخ  يابیز  مان  .دز  رود  دجسم  رسارس  رد  شهاگن  هدنرپ  .درک  ناشهاگن  مارآ  .دیخرچ  تیعمج  فرط  هب  دش و  دنلب  اج  زا  ربمایپ 
دییوگب نم  هب  تسه ، رگا  دشاب ؟ رامیب  شا  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  : » تفگ دعب  دروآ و  نابز  رب 

رد هک  یناوج  .دندرک  هاگن  رگیدکی  هب  نارازگزامن  .درک  یم  رارکت  حبـص  زامن  زا  دـعب  هشیمه  ار  هلمج  نیا  .میایب » وا  تدایع  هب  ات 
هک دوب  يزور  دـنچ  دوب و  یبوـخ  رایـسب  ناوـج  دنتخانـش ؛ یم  ار  وا  .دـیخرچ  وا  فرط  هب  اهرـس  همه  .تساـخرب  دوـب ، رخآ  فـص 

یمن تسا و  هداتفا  رتسب  رد  دراد و  یتخـس  يرامیب  هک  تسا  زور  دنچ  مردپ  ادخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ دـنلب  يادـص  اب  .دوبن  شیادـیپ 
يرای هب  نم  .دهدب  یتمالـس  افـش و  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  هّللا  ءاش  نا  : » تفگ نابرهم  هدز و  مغ  یتلاح  اب  ربمایپ  .دـیایب » نوریب  دـناوت 
كرت ار  دجـسم  یکی  یکی  نارازگزامن  .دـهدب » تریخ  ادـخ  .شاب  تردـپ  بقارم  ورب و  هناـخ  هب  امـش  .میآ  یم  وا  رادـید  هب  ادـخ 

.تفر هناخ  هب  ربمایپ  دندرک و 

هک اـجنآ  .دروخ  یم  مشچ  هب  یبوچ  يرد  یلاـس ، نهک  لـخن  کـیدزن  .هچوک  هت  اـت  تفر  مارآ  مارآ  .دوـب  هچوـک  ناـیم  رد  ربماـیپ 
رد ناوج  .دز  رد  مارآ  داتسیا و  دیسر ،
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رانک ار  ربمایپ  ناوج ، .تفرگ  راهب  يوب  هناخ  .دـش  دراو  تفگ و  هّللا »  ای   » ربمایپ .تفگ  دـمآ  شوخ  ربمایپ  هب  دـنخبل  اب  درک و  زاب  ار 
درمریپ هرهچ  زا  گنر  .دوشن  دـنلب  هک  درک  هراـشا  یناـبرهم  اـب  ربماـیپ  یلو  دوش ، دـنلب  تساوخ  یم  راـمیب  درمریپ  .درب  شردـپ  رتسب 

وا یناشیپ  يور  تسد  کی  .داد  تسد  وا  اب  یمرگ  اـب  تسـشن و  شرتسب  راـنک  مارآ  ربماـیپ  .دـیزرل  یم  شیاـه  تسد  دوب و  هدـیرپ 
: دیـسرپ وا  زا  دنخبل  اب  .درک  یم  ار  راک  نیا  رامیب ، تدایع  ماگنه  هشیمه  .داهن  رامیب  تسد  يور  مارآ  ار  شرگید  تسد  تشاذگ و 

»؟ يدنارذگ هنوگچ  ار  بش  تسیچ ؟ امش  یتحاران  ردارب ؟ تسا  روط  هچ  تلاح  »

رایـسب ربمایپ  ناتـسد  يامرگ  .تخادـنا  لگ  شا  هتفرگ  درز و  تروص  .دز  دـنخبل  درک و  هاگن  ربمایپ  هب  زاب  همین  نامـشچ  اـب  درمریپ 
ربمایپ يارب  ات  تساخرب  ناوج  .درب  دای  زا  ار  شیاه  مغ  اهدرد و  ماـمت  راـگنا  دـید ، هک  ار  ربماـیپ  نادـنخ  تروص  .دوب  شخب  تذـل 

.دروخب يزیچ  رامیب  رانک  هک  تشادن  تسود  ربمایپ  ناوج »! نیشنب  امرفب  : » تفگ ربمایپ  دروایب ، يزیچ 

هب دوز  یلیخ  لاعتم  دنوادخ  مراودـیما  .مور  یم  رگید  نم  : » تفگ درمریپ  هب  .تشذـگ  هقیقد  دـنچ  .دـش  وگو  تفگ  مرگ  درمریپ  اب 
تدایع هب  رگا  : » درک یم  شرافـس  مه  شناتـسود  هب  .دنامب  نارامیب  شیپ  يدایز  تدم  تشادن  تسود  ربمایپ  .دـهد » یتمالـس  امش 

هک دـشاب  هتـشاد  تسود  رامیب  دوخ  هکنیا  رگم  دراد ، تحارتسا  هب  زاین  رامیب  .دوشن  تیذا  راـمیب  اـت  دـینامن  یلیخ  دـیور ، یم  راـمیب 
«. دینامب
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منیبب و رتشیب  ار  ناتیور  لگ  ات  دیدنام  یم  رتشیب  شاک  : » تفگ درک و  دنلب  ار  شرـس  درمریپ  .دـش  دـنلب  داد و  تسد  درمریپ  اب  ربمایپ 
(1) .تسشن درمریپ  شیپ  هرابود  دز و  دنخبل  ربمایپ  .میوبب »

2 .تسا دنوادخ  تمحر  رد  قرغ  دسرپب ، ار  شلاح  ات  دور  یم  رامیب  رادید  هب  هک  یسک  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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راب ریز  رد  يرتش 

راب ریز  رد  يرتش 

رس زا  هک  نکش  مزیه  درم  .دوب  هدرک  هفالک  ار  نایرازاب  نارذگهر و  دیدش ، يامرگ  .دنک  حتف  ار  نامسآ  هلق  دوب  کیدزن  دیـشروخ 
راـب تخرد ، هدـنُک  بوچ و  مزیه و  زا  يراورخ  .تشاد  هگن  رازاـب  هب  هدیـسرن  يا  هشوـگ  رد  ار  شرتـش  تخیر ، یم  قرع  شیور  و 

.دنک دیرخ  ات  تفر  ناگدنشورف  فرط  هب  تسب و  ار  شیوناز  دناباوخ و  اج  نامه  ار  رتش  .دوب  هدرک  شرتش 

هداتفا هار  یکیراب  ياه  يوج  لثم  شتروص  ندرگ و  زا  قرع  .دنابنج  یم  رس  باتفآ  ریز  هنشت  هنـسرگ و  راب ، همه  نآ  اب  هراچیب  رتش 
نامشچ اب  رتش  دنتشذگ و  یم  وا  رانک  زا  لایخ  یب  انتعا و  یب  نارذگهر  .تسا  هتسخ  یلیخ  هک  داد  یم  ناشن  شخرس  نامشچ  .دوب 

! دسرب نم  داد  هب  یکی  تفگ  یم  ینابز  یب  نابز  اب  درک و  یم  هاگن  اهنآ  هب  شا  هتسخ 

زا يربا  .داتفا  رتش  هب  شمـشچ  ناهگان  .درک  جک  هناخ  يوس  هب  ار  شهار  دمآ و  نوریب  رازاب  زا  دوب ، هدش  مامت  شدـیرخ  هک  ربمایپ 
، تخادـنا فارطا  هب  یهاگن  .دراد  یلاح  هچ  هراچیب  ناویح  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  .تخوس  شلد  .دـنکفا  هیاس  شتروص  رب  هصغ 

رتش بحاص  تسیک ؟ دراد ، مزیه  راب  هک  رتش  نیا  بحاص  : » دز دایرف  تفر و  رازاب  فرط  هب  یمدق  دـنچ  .دـیدن  ار  رتش  بحاص  یلو 
رد هک  ار  یسابل  .تساخرب  عیرس  .دینش  ار  ربمایپ  يادص  دوب ، هتسشن  درگ  هرود  شورف  سابل  طاسب  رانک  هک  نکش  مزیه  تساجک »؟
نم رتـش  .تسا  نم  لاـم  : » تفگ ناـنز  سفن  دیـسر ، ربماـیپ  دزن  یتـقو  .تفر  ربماـیپ  فرط  هب  ناود  ناود  درک و  اـهر  تشاد ، تسد 

رتش فرط  هب  تسد  اب  ربمایپ  هداتفا »؟ یقافتا  هدش ؟ هچ  ...تسا 

68  : ص

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  قالخا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  ییانشآ   ) يدمحم لگ  هتسد 
( هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 92ناهفصا   هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


هفولع بآ و  شیارب  ای  .يا  هتفر  يا و  هتـشاذگ  باتفآ  ریز  هنـسرگ  هنـشت و  راب ، همه  نآ  اـب  ار  هراـچیب  ناویح  : » تفگ درک و  هراـشا 
«. ادخ ربمایپ  يا  مشچ ، يور  هب  : » تفگ نکش  مزیه  .دروخب » يزیچ  دورب  شدوخ  ات  نک  شزاب  رادرب و  ار  اهراب  ای  راذگب 

رتش .درک  زاب  ار  شیوناز  تشاذگ و  نیمز  هب  تشادرب و  ار  اه  مزیه  .دیشک  شیور  رـس و  رب  یتسد  تفر و  رتش  فرط  هب  گنرد  یب 
زاب تشاذگ و  رتش  ولج  درک و  بآ  زا  رپ  ار  یگرزب  فرظ  نکش  مزیه  .دیشک  یتحار  سفن  داد و  بات  ار  شندرگ  .تساخرب  اج  زا 

هب درک  عورش  رازاب ، ناگدنشورف  يادص  رـس و  هب  هجوت  نودب  دروخ و  ار  بآ  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  رتش  .تفر  رازاب  فرط  هب 
(1) .ندز تشگ 

2 (. دنک تاعارم  ار  شقوقح   ) درادب یمارگ  ار  وا  دیاب  دراد ، ییاپراچ  هک  یسک  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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هحفص 158. دلج 2 ، مالسالا ، مئاعد  . 2 هحفص 560 . دلج 1 ، قالخالا ، مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح  - 1
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تخرد تسود 

تخرد تسود 

دیشخرد و یم  دیشروخ  رون  ریز  الط  ياه  هراوشوگ  لثم  درز  تشرد و  ياه  هشوخ  .تفر  امرخ  لخن  فرط  هب  ناود  ناود  كرسپ 
تشادرب ار  یگنس  هولق  .دز  یقرب  كرـسپ  نامـشچ  .دوب  هزات  مرن و  ياهامرخ  زا  رپ  مه  تخرد  ریز  .دوب  هدرک  ابیز  ار  تخرد  هرهچ 
تشادرب يرت  تشرد  گنس  .داتفا  نییاپ  دروخ و  اه  هخاش  هب  گنـس  .تفر  اطخ  هب  شریت  .درک  باترپ  اه  هشوخ  فرط  هب  مکحم  و 

یمرب هناد  هک  یکـشجنگ  لثم  كرـسپ  .داتفا  نییاپ  گرگت  تشرد  ياه  هناد  لثم  امرخ  هناد  دـنچ  .درک  باترپ  يرتشیب  يورین  اـب  و 
تفرگ و هناشن  ار  اه  هشوخ  تشادرب و  يرت  تشرد  گنـس  هولق  .تشاذگ  ناهد  رد  ات  هس  ود  .تشادرب  دـنت  دـنت  ار  اهامرخ  دـنیچ ،

.درک باترپ  يرتشیب ، ناجیه  روش و  اب  راب  نیا 

ار گنـس  هولق  كرـسپ  .درک  جک  وا  يوس  هب  ار  شهار  .درک  یثکم  دید ، ار  كرـسپ  هک  رود  زا  .تشذگ  یم  غاب  کیدزن  زا  ربمایپ 
دیخرچ مرسپ »! مالـس  : » دینـش شرـس  تشپ  زا  ار  ینیـشن  لد  مرگ و  يادص  .دنک  باترپ  ار  نآ  تساوخ  یم  دوب و  هتفرگ  تسد  رد 
يروط هچ  : » تفگ ینابرهم  اب  ربمایپ  .مالـس » مالـس ، : » تفگ يداـش  اـب  دـش و  هدز  تفگـش  .دـید  ار  ربماـیپ  نادـنخ  تروص  .بقع 

! مبوخ رـسپ  : » تفگ .دوب  امرخ  زا  رپ  تخرد  ریز  .تخادـنا  ریز  هب  یهاگن  ربمایپ  .نونمم » یلیخ  مبوخ ، : » تفگ كرـسپ  ولوچوک »؟
رـس هب  یتسد  دـعب  .دـننیب » یم  بیـسآ  اه  هخاـش  نزن ؛ گنـس  اـه  هخاـش  هب  .رادرب  هتخیر ، نیمز  يور  هک  ییاـهامرخ  نیمه  زا  اـمش 

.تفر داد و  همادا  شهار  هب  دیشک و  كرسپ 
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هب دروخ و  رـس  شتـسد  زا  تشرد  گنـس  هولق  .درک  یم  سح  ار  ربماـیپ  تسد  یمرگ  زونه  .داد  ناـکت  تسد  ربماـیپ  يارب  كرـسپ 
بیج زا  ار  شلامتـسد  .درک  عـمج  يا  هشوـگ  ار  اـمرخ  ياـه  هناد  يداـش ، اـب  تسـشن و  .تشاد  یمنرب  مشچ  ربماـیپ  زا  .داـتفا  نیمز 

.دز هرگ  مکحم  ار  نآ  تخیر و  نآ  رد  ار  اهامرخ  دروآرد و  شنهاریپ 

هناد كرـسپ  .دـندرک  شوخ  اج  اه  هخاش  يال  هبـال  دـندمآ و  یکی  یکی  دـندوب ، هدرک  رارف  كرـسپ  سرت  زا  هک  ییاـه  کـشجنگ 
ناشیارب .درک  هاگن  ار  اه  کشجنگ  تفرگ و  الاب  ار  شرـس  .دـش  دـنلب  .تفرگ  تشم  رد  مه  ات  دـنچ  .تشاذـگ  ناهد  رد  ار  یتشرد 

(1) .داتفا هار  هناخ  فرط  هب  نامداش  امرخ ، زا  رپ  یلامتسد  اب  دز و  دنخبل 

2 .دینکن باترپ  يزیچ  تخرد  هخاش  يوس  هب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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هحفص 193. كدوک ، همان  تمکح  . 2 هحفص 140 . دنزرف ، تیبرت  - 1
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! شاب مارآ 

! شاب مارآ 

اب درم  .درک  هراشا  دجـسم  فرط  هب  تسد  اب  درمریپ  .تفرگ  ار  ربمایپ  غارـس  يدرمریپ  زا  دیـسر ، هک  هچوک  ناـیم  هب  راوس  بسا  درم 
ار وا  یمرگ  اب  ربمایپ  تفر و  ولج  .دوب  هتـسشن  نوتـس  رانک  ربماـیپ  .تفر  لـخاد  تسب و  ار  شبـسا  .دـناسر  دجـسم  هب  ار  دوخ  هلجع 

.دنزب ار  شفرح  درم  ات  دنام  رظتنم  تخادنا و  یهاگن  وا  هب  ربمایپ  .دش  نامداش  ربمایپ  دوجو  رطع  زا  تسـشن و  ربمایپ  رانک  .تفریذـپ 
ظفح ار  دوخ  شمارآ  : » تفگ دوخ  مارآ  مرگ و  يادص  اب  ربمایپ  .دینک » متحیصن  دیهد و  نم  هب  يدنپ  امـش  ات  ما  هدمآ  : » تفگ درم 

هک دید  ار  اتسور  ناناوج  زا  یعمج  .دیـسر  ناشیاتـسور  کیدزن  .تفر  درک و  یظفاحادخ  دش ، دنلب  .داد  ناکت  ار  شرـس  درم  .نک »
ار دوخ  ریشمش  تفر ، هناخ  هب  يروف  .دنراد  ار  تسدالاب  ياتسور  مدرم  اب  گنج  دصق  دنا و  هدمآ  اتسور  هیشاح  هب  تسد  هب  ریشمش 
ار دوخ  شمارآ  : » دوب هتفگ  وا  هب  حبـص  هک  داتفا  ربمایپ  فرح  دای  راـیتخا  یب  تشذـگ ، هک  هظحل  دـنچ  .داتـسیا  اـهنآ  راـنک  دروآ و 
ام ياتسور  هب  دنهاوخ  یم  تسدالاب  ياتسور  : » داد باوج  دیگنجب »؟ اهنآ  اب  دیهاوخ  یم  هچ  يارب  : » دیسرپ شتـسود  زا  .نک » ظفح 

!« مناد یمن  : » تفگ شتسود  هچ »؟ يارب  : » دیسرپ .دننک » هلمح 

یم تکرح  تسد  نییاپ  ياتسور  فرط  هب  تسد  هب  ریـشمش  زین  اهنآ  .تفر  الاب  ياتـسور  يوس  هب  تعرـس  اب  دش و  بسا  راوس  درم 
بسا زا  .دندرک 
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، امـش ياتـسور  زا  رفن  کی  : » داد باوج  دـیگنجب »؟ دـیهاوخ  یم  هچ  يارب  : » دیـسرپ وا  زا  .تفر  اهنآ  سیئر  فرط  هب  دـیرپ و  نییاپ 
یباوج .میهد » یم  ار  امـش  تراسخ  ام  دـیا ؟ هدیـشک  ریـشمش  هچ  يارب  : » تفگ درم  .تسا » هدـیدزد  اـم  ياتـسور  زا  ار  يدنفـسوگ 

.دنتشگرب دندرک و  فالغ  ار  اهریشمش  شنارای  هلیبق و  سیئر  .داد  ناشسیئر  هب  ار  دنفسوگ  لوپ  سپس  .دنتشادن 

، دیشابن نارگن  : » تفگ دندوب ، نمشد  ندمآ  رظتنم  مشخ ، اب  هک  دوخ  ناتـسود  هب  تفر و  ناشدوخ  ياتـسور  فرط  هب  باتـش  اب  درم 
ار اهریـشمش  الاب ، ياتـسور  مدرم  دـننام  زین  وا  ناتـسود  .درک  فیرعت  ناشیارب  ار  زیچ  همه  هدـنخ ، اب  دـعب  .دـنتفر » دنتـشگرب و  اـهنآ 

.دنتشگرب هناخ  هب  دندرک و  فالغ 

هدرک لوغشم  ار  شرکف  ربمایپ  يابیز  نخـس  .تخود  مشچ  خرـس ، دیـشروخ  هب  تسـشن و  یگنـس  هتخت  يور  درم  .دوب  هدش  بورغ 
(1) «. نک ظفح  ار  دوخ  شمارآ  : » درک یم  همزمز  هتسهآ  ار  ربمایپ  نخس  دوب و  شنابل  يور  دنخبل  .دوب 

2 .دنک لرتنک  ار  دوخ  مشخ ، ماگنه  هک  تسا  یسک  امش  نیرتدنمورین  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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امرخ تخرد  ریز 

امرخ تخرد  ریز 

هناخ طایح  .تخیر  یم  نیمز  رب  گرگت  دننام  امرخ  ياه  هناد  دیزو ، یم  داب  یتقو  .دندوب  هدیـسر  یباسح  ییالط ، درز و  ياهامرخ 
هب داد  یم  هزاجا  هلحم  هیاسمه و  ناکدوک  هب  .دوب  هدنـشخب  نابرهم و  رایـسب  ربمایپ ، يومع  بلاطوبا ، .دوب  هدش  امرخ  زا  رپ  بلاطوبا 
یم شا  هناخ  طایح  دراو  گنراگنر ، ياه  كرپاش  دـننام  تشرد ، زیر و  ناکدوک  .دـنروخب  دـننک و  عمج  امرخ  دـنیایب و  شا  هناخ 

.دنتشاد یمرب  امرخ  دنت  دنت  دنلب ، ياه  لخن  ریز  زا  دندش و 

ار وا  تشم  يامرخ  تسا ، هدرک  امرخ  زا  رپ  ار  دوخ  تشم  یسک  دندید  یم  هک  نیمه  .دندوب  القان  غولش و  یلیخ  اه  هچب  زا  یـضعب 
مه ربمایپ  .دندرک  یم  باترپ  گنـس  تخرد ، يور  ياه  هشوخ  فرط  هب  زین  اه  هچب  زا  یـضعب  .دندرک  یم  رارف  دـندز و  یم  گنچ 
زا تقو  چـیه  .دوب  بدااب  مارآ و  رایـسب  وا  .درک  یم  عمج  امرخ  اه  هچب  لثم  تفر و  یم  ومع  هناخ  هب  دوب ، كدوک  اه  تقو  نآ  هک 

اه هخاش  فرط  هب  تقو  چیه  تشاد و  یمنرب  امرخ  یسک  تشم 

ار هدیـسر  ياهامرخ  ربمایپ  .دراد  يا  هدازردارب  نینچ  هک  درک  یم  راختفا  دـید و  یم  رود  زا  ار  وا  بلاطوبا  .درک  یمن  باترپ  گنس 
.دراذگن اهامرخ  يور  ار  شیاپ  هک  دوب  بقارم  تشاد و  یمرب  هناد  هناد 

یم هاگن  ربمایپ  هب  بجعت  اب  دندوب ، هتـسشن  ماب  بل  هدرک و  رارف  اه  هخاش  يور  زا  اه  هچب  ینارپ  گنـس  سرت  زا  هک  ییاه  کشجنگ 
(1) .دنتفگ یم  نیرفآ  وا  هب  ناشداش ، کیج  کیج  اب  دندرک و 
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ثیدح 360. همکحلا ، نازیم  . 2 هحفص 83 .  دلج 35 ، راونالاراحب ، - 1
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2 .تسا لقع  تنیز  بدا ، هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

هرفن هد  سالک 

هرفن هد  سالک 

ردب هقطنم  هب  يرفن  رازه  رکـشل  اب  هک  مالـسا  نانمـشد  .دـش  شوماخ  درک و  شکورف  مک  مک  گنج  ياه  هلعـش  .دوب  رهظ  کیدزن 
يرایسب .دندروخ  یتخس  تسکش  ماجنارس ، دننک و  یگداتسیا  شنارای  ربمایپ و  يرفن  دصیس  رکشل  ربارب  رد  دنتسناوتن  دندوب ، هدمآ 

يراوخ اب  دندش و  ناهنپ  اه  هوک  ياه  فاکش  اه و  هرخـص  يال  هبال  وسرت  ياه  شوم  دننام  مه  يدایز  دادعت  .دندش  هتـشک  اهنآ  زا 
.دندش ریسا  زین  اهنآ  زا  رفن  داتفه  دودح  .دندرک  ینیشن  بقع 

اب ناناملـسم  ربمایپ و  راتفر  .دـنروایب  هپت  رانک  ار  ناریـسا  داد  روتـسد  ربمایپ  .دـندرک  رکـش  ار  ادـخ  یلاح ، شوخ  اب  شنارای  ربمایپ و 
هدرک هدز  تفگش  ار  ناریسا  ناناملسم ، ربمایپ و  هناردارب  دروخرب  .دنتـسشن  نیمز  يور  ناریـسا  .دوب  هتـسیاش  رایـسب  نمـشد  ناریـسا 

.دنهد یم  رازآ  ار  یگنج  ناریسا  ناناملسم  دندرک  یم  روصت  اهنآ  .دوب 

الاب ار  دوخ  تسد  رفن  دنچ  دسیونب »؟ دناوخب و  دـناوت  یم  تسا و  داوساب  امـش  زا  کی  مادـک  : » تفگ داتـسیا و  اهنآ  ربارب  رد  ربمایپ 
، داوساب ناریـسا  .دوش » یم  دازآ  دزومایب ، نتـشون  ندـناوخ و  ام  ناـکدوک  زا  رفن  هد  هب  امـش  زا  کـی  ره  رگا  : » تفگ ربماـیپ  .دـندرب 

.دندرک هاگن  ار  رگیدکی  نانک  هدنخ 

هب درک و  یم  عمج  يا  هشوگ  رد  ار  دوخ  ياهدرگاش  دوز ، حبـص  ناریـسا ، زا  کی  ره  .دـش  زاغآ  ناکدوک  شزومآ  راـک  يدوز  هب 
یم ریـصح  يور  قوش  روش و  اب  هنیدـم  ناکدوک  .دوب  ییاـشامت  هنیدـم  مدرم  يارب  يرفن  هد  ياـه  سـالک  .تخومآ  یم  اـبفلا  اـهنآ 

.دندز یم  هقلح  ناشداتسا  رود  دنتسشن و 
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هخاش يور  هک  ییاه  کشجنگ  زاوآ  اب  دندرک ، یم  رارکت  ار  داتسا  فرح  دنلب ، يادص  اب  یعمج  هتـسد  هک  ناکدوک  نیریـش  هجهل 
(1) .دروآ یم  دوجو  هب  ار  ییابیز  همغن  دش و  یم  بیکرت  دندوب ، هتسشن  ناشرس  يالاب  ياه 

2 .تسا بجاو  ناملسم  نز  درم و  ره  رب  شناد  يریگارف  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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نابزدب ِدرم 

نابزدب ِدرم 

وا زا  یکی  یکی  دـندوب و  هدز  هقلح  وا  رود  ربمایپ  ناتـسود  .دوب  هدـش  مامت  هزات  زامن  .دوب  تیعمج  زا  رپ  هشیمه  لثم  ربماـیپ  دجـسم 
هام صرق  دننام  وا  يابیز  هرهچ  .داد  یم  ار  ناشخساپ  درک و  یم  شوگ  اهنآ  فرح  هب  شمارآ ، ربص و  اب  ربمایپ  .دندیسرپ  یم  لاؤس 

.دوب ادیپ  یبوخ  هب  رود  زا  دشخرد ، یم  اه  هراتس  نایم  هک 

.درک ترپ  ار  همه  ساوح  دوب ، هداتـسیا  دجـسم  رد  مد  هک  يدرم  تفلک  يادـص  نک »! کمک  نم  هب  ربمایپ ! يا  نک  کمک  نم  هب  »
: تفگ دوخ  نشخ  تفلک و  يادص  اب  درم  .داد  وا  هب  لوپ  يرادـقم  تفر و  وا  يوس  هب  ینابرهم  اب  ربمایپ  .دـیخرچ  وا  فرط  هب  اهرس 
هب دنتـساوخ  دندش و  ینابـصع  تدش  هب  ربمایپ  نارای  .دز  ربمایپ  هب  تسیاشان  فرح  دنچ  سپـس  .هدـب » رتشیب  هدـب ، رتشیب  .تسا  مک  »

هناخ هب  ادرف  زیزع ، تسود  : » تفگ درم  هب  ینابرهم  اب  .دیـشاب  مارآ  تفگ  دش و  اهنآ  راک  عنام  يروف  ربمایپ  .دننک  هلمح  نابزدب  درم 
«. منک تکمک  رتشیب  ات  ایب  ام 

هناخ هب  هدز  تفگش  هک  درم  .داد  وا  هب  لوپ  يرادقم  زاب  تفریذپ و  ار  وا  یمرگ  اب  ربمایپ  .تفر  ربمایپ  هناخ  هب  نابزدب ، درم  دعب  زور 
یلاح شوخ  اب  .تسا  هدش  نامیشپ  هک  داد  یم  ناشن  شمـشچ  رد  هدز  هقلح  ياه  کشا  .تفرگ  ار  لوپ  درک ، یم  هاگن  ربمایپ  هداس 

زا نالا  یلو  دـندش ، تحاران  وت  زا  نم  ناتـسود  يدروآ و  نابز  هب  يدـب  ياه  فرح  زورید  وت  : » تفگ ربمایپ  .درک  رکـشت  ربمایپ  زا 
نم ناتسود  روضح  رد  ار  رکشت  نیمه  يرضاح  ایآ  .يدزن  دب  فرح  يدرک و  رکشت  نم 
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راک نیا  امتح  : » تفگ درم  .دننک » هیبنت  ار  وت  دیاش  يا و  هدشن  ضوع  زونه  دـننک ، نامگ  اهنآ  مسرت  یم  نم  نوچ  يروایب ؟ نابز  هب 
«. منک یم  ار 

ار وا  مشخ ، اب  ربمایپ  ناتسود  .دش  دراو  دوب ، هدش  ضوع  رگید  هک  نابزدب  درم  .درک  یم  تبحص  شناتسود  رانک  دجسم ، رد  ربمایپ 
هاگن ار  وا  دنخبل  اب  .تسا » هدش  یضار  نم  زا  ًالماک  تفگ  نم  هب  اقآ  نیا  زیزع ، ناتـسود  : » تفگ دنلب  يادص  اب  ربمایپ  .دندرک  هاگن 

«. مرکشتم امش  زا  .تسا  تسرد  ...هلب  ...هلب  : » داد باوج  يروف  درم  تسین »؟ روط  نیا  رگم  : » تفگ درک و 

اب زین  ربمایپ  .داتفا  هدنخ  هب  زین  نابز  شوخ  درم  .دندیدنخ  دش و  زاب  ناشتروص  دندرک ، یم  هاگن  وا  هب  مشخ  اب  زونه  هک  ربمایپ  نارای 
(1) .دوب هدرک  افصاب  لگ  غاب  دننام  ار  دجسم  هدنخ  رطع  .درک  هاگن  ار  شناتسود  درم و  نآ  نادنخ ، هداشگ و  يا  هرهچ 

2 .دراد تسود  ار  ندرک  تشذگ  دنک و  یم  تشذگ  رایسب  دنوادخ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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ثیدح 4325. همکحلا ، نازیم  بختنم  . 2 هحفص 70 . رصبلا ، لحک  - 1
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باتفآ رون  ریز 

باتفآ رون  ریز 

ورد مرگرـس  هداج  يوس  نآ  رد  يزرواشک  درم  .دوب  ادـیپ  رود  زا  هنیدـم  ياه  هناخ  .تشذـگ  یم  تشد  نایم  زا  هدایپ  ياپ  اب  ربمایپ 
اب تخادنا و  نیمز  يور  ار  ساد  .دور » یم  دراد  هک  تسا  ربمایپ  نیا  نم ! يادخ  : » تفگ تفکش و  شتروص  .درک  دنلب  ار  رـس  .دوب 

درک یسوب  هدید  ربمایپ  اب  یلاح  شوخ  اب  زرواشک  .درک  مالس  وا  هب  دنخبل  اب  داتـسیا و  دید ، ار  وا  ربمایپ  .دیود  ربمایپ  يوس  هب  باتش 
یتعاس دنچو  مسرپب  امـش  زا  زیچ  دنچ  منیبب و  ار  امـش  ما  هدرک  وزرآ  هک  تساه  تدم  .مدید  ار  امـش  دش  بوخ  ردق  هچ  : » تفگ و 

«. مشاب ناترانک  رد 

هراشا دوب ، هپت  رانک  هک  یگرزب  گنـس  هب  سپـس  .موش » یم  در  اجنیا  زا  نم  تقو  نیمه  ادرف  .درادن  یبیع  : » تفگ ینابرهم  اب  ربمایپ 
.تفر هنیدم  هب  درک و  یظفاحادخ  دعب  .متسه » امش  رظتنم  گنس  نآ  رانک  ادرف  : » تفگ درک و 

يربخ .تخادنا  رب  رود و  هب  یهاگن  .دوب  هدماین  زونه  زرواشک  .داتـسیا  گرزب  گنـس  نآ  رانک  تفر و  هپت  فرط  هب  ربمایپ  دعب  زور 
.تفر یم  هنیدـم  فرط  هب  بسا  رب  راوس  ربمایپ  ناتـسود  زا  یکی  .دـیزو  یم  یمرگ  داـب  .دـماین  درم  نآ  یلو  تشذـگ ، یتدـم  .دوبن 

»؟ ینک یم  هچ  باتفآ  رون  نیا  ریز  ادـخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ دـنلب  يادـص  اب  تفر و  شیوس  هب  تعرـس  اب  .تخانـش  رود  زا  ار  ربمایپ 
« .يورب تخرد  نآ  هیاـس  ریز  تسا  رتهب  سپ  : » تفگ داد و  ناـشن  رود  نآ  رد  ار  یتخرد  درم  .متـسه » یـسک  رظتنم  : » تفگ ربماـیپ 

«. دنک یمن  ادیپ  ارم  مورب ، اجنآ  رگا  .تسا  گنس  نیا  رانک  ام  هدعو  : » تفگ ربمایپ 
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ربمایپ .دناخرچ  بقع  ار  شرس  هنیدم  کیدزن  .تخات  هنیدم  هب  ور  هلجع  اب  درک و  یِه  ار  شبـسا  یظفاحادخ ، زا  سپ  ربمایپ  تسود 
(1) .درک یم  هاگن  رب  رود و  هب  دوب و  هداتسیا  گرزب  گنس  رانک  تشد ، رد  زونه 

2 .دنک افو  دوخ  هدعو  هب  دیاب  دراد ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  سک  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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هحفص 44. لوقعلا ، فحت  . 2 هحفص 124 . قالخالا ، مراکم  - 1
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عبانم

عبانم

.مق امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  قالخا ، توکلم  یقاحسا ، نیسحدیس 

.توریب ثارتلا ، ءایحاراد  يذمرت ، ننس  يذمرت ،

.دهشم يوضر ، سدق  ناتسآ  ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  ینارانچ ، یلع  دمحم 

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم 

.مق امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  رگید ، یهاگن  زا  ربمایپ  هریس  یهلا ، نسح  رهچونم 

.مق هاگشناد ، هزوح و  هدکشهوژپ  دنزرف ، تیبرت  هداز ، ینیسح  یلعدیس 

.مق باتک ، ناتسوب  تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج 

.مق هشیدنا ، میسن  رشن  يراهب ، ياه  لگ  مان  مه  يدیس ، نیسح 

.توریب فراعتلاراد ، ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیش 

.مق ارگمه ، تاراشتنا  یبنلا ، ننس  ییابطابط ، نیسحدمحمدیس 

.توریب یملعا ، هسسؤم  قالخالا ، مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح 

.مق یفطصملا ، لوسرلا  تاراشتنا  رصبلا ، لحک  یمق ، سابع  خیش 

.نارهت هوسا ، تاراشتنا  یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم 

، یمالسا تاغیلبت  نامزاس  رون ، ياه  همشچرس  غالب ، هسسؤم  نیققحم  هورگ 
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.نارهت

.توریب ءافولا ، هسسؤم  راونالاراحب ، یسلجمرقابدمحم ،

.مق نایراصنا ، تاراشتنا  هحاصفلا ، جهن  يدیجم ، نیسح  مالغ 

.باتک ناتسوب  مق ، هعیش ، ناماما  يراتفر  یقالخا -  ياه  هزومآ  يدراهتشا ، يدمحمدمحم 

.مق یمالسا ، فراعم  رشن  رتفد  یفاک ، لوصا  ياه  ناتساد  -------------------- ، 

.مق ثیدحلاراد ، یکشزپ ، ثیداحا  همان  شناد  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم 

.مق ثیدحلاراد ، ناوج ، همان  تمکح  -------------------- ، 

.مق ثیدحلاراد ، كدوک ، همان  تمکح  -------------------- ، 

.مق ثیدحلاراد ، همکحلا ، نازیم  -------------------- ، 

.توریب یبرعلا ، بتکلاراد  ملسم ، حیحص  ملسم ،

.مق اردص ، تاراشتنا  ناتسار ، ناتساد  يرهطم ، یضترم 

.مق نیلقثلاراد ، مالسا ، رد  تاناویح  زا  تیامح  يریازج ، یجان  مشاهدیس 

.مق تیبلا ، لآ  هسسؤم  لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسحازریم 

.مق هیهقفلا ، هبتکم  مارو ، هعومجم  مارو ،
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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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