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قشع یهمزمز 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
یبیبح رغصا  یلع  قشع / یهمزمز  : روآدیدپ مان  ناونع و 

یمیرک دیمحلادبع  ارآهحفص : راتساریو و 
یپاچ :  رشان 

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

رعش ع - )  ) یلع ماما  عوضوم :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

ِهِضْرَأ ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ِهِداَبِع یَلَع  ُهَتَّجُح  َو 

َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی 
ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاَج  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

ِِهباَتِِکب َْتلِمَع  َو 
ِهِِّیبَن َۀَّنُس  َْتعَبَّتا  َو 

ِهِراَوِج َیلِإ  ُهَّللا  َكاَعَد  یَّتَح 
ِهِراَِیتْخِاب ِْهَیلِإ  َکَضَبَق  َو 

َۀَّجُْحلا َكَءاَدْعَأ  َمَْزلَأ  َو 
ِۀَِغلاَْبلا ِجَجُْحلا  َنِم  ََکل  اَم  َعَم 

ِهِْقلَخ ِعیِمَج  یَلَع 

همدقم

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 
نأش ِبسانم  ینحل  اب  اهنآ  ندناوخ  راعشا و  ندورس  مالسلا  مهیلع  نید  ءایلوا  سّدقم  ناتـسآ  هب  بدا  ضرع  ياههویـش  نیرتجیار  زا  یکی 

. تسا یگنهرف  یهزوح  نیا  هب  نادنمهقالع  نایم  رد  راثآ  نآ  رشن  نازیزع و  نآ 
رد اهنآ  رجا  دـیدرتیب  دـناهدومن و  دنمـشزرا  یتامدـخ  دوخ  ییاناوت  تعاضب و  قوذ و  ردـق  هب  هداهن و  مدـق  يداـیز  دارفا  نادـیم  نیا  رد 

رکذ قیفوت  یبهذـم و  لفاحم  رد  روضح  راختفا  اـهلاس  هک  نیرتمک  ریقح  نیا  تسا . ظوفحم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  هاگـشیپ 
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دروخرب هللا  لآ  يارعش  زا  یناوارف  راعـشا  اب  مراد  هتـشاد و  ار  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بقانم  لئاضف و  نید و  فراعم 
رعش دُعب  رد  ار  یـسراف  بدا  نوتم  نیرتهب  زا  ياهعومجم  تسا ؛ هداد  رارق  مداهن  رد  نابرهم  قلاخ  هک  يدادادخ  قوذ  هب  هّجوت  اب  ماهدرک 

. منک میدقت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  هب  يدیفم  ياهبلاق  رد  مناوتب  مراودیما  هک  ماهدرک  يروآعمج  ینییآ 
رظن یـضرم  زیچان  مدق  نیا  مراودیما  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نینزان  دوجو  هب  طوبرم  تسامـش ؛ رایتخا  رد  هک  هعومجم  نیا 

هللا ءاشنا  دشاب . زیزع  نآ  یهنامیرک 
زا ار  نیرتمک  نیا  داتفا  ناشرظن  لوبقم  رثا  نیا  هچنانچ  مدنماضاقت  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نیحدام  مالعا و  ياملع  زا 

. منکیم يرازگساپس  دناهدومن ، يراکمه  راعشا  نیا  راشتنا  ریثکت و  رد  هک  ینازیزع  یهمه  زا  نایاپ  رد  دننکن . شومارف  ریخ  ياعد 
یبیبح رغصا  یلع  ناهفصا ،

یسمش هام 1391  دادرم 
يرمق يرجه  ناضمر 1433  هام 

يدولوم

تقلخ زمر 

دمآ دوجو  رد  هللادسا ،
دمآ دوب ؛ هچ  ره  هدرپ ، سپ  رد 

دش ایحا  تانکمم ، َملاع 
دمآ دودو  ِقلاخ  ِضرغ 

درک قلطم  ِروهظ  تقلخ ، زمر 
دمآ دوجس  رد  تاّرذ  هلمج 

تفر الاب  بیغ  ِّرِس  یهدرپ 
دمآ دوجو  ییاغ  ّتلع 

بیغ زا  یلع  ادخ  ِدازهناخ 
دمآ دوهش  رد  تشادرب  هدرپ 

دمآ دوجو  رد  هللادسا 
دمآ دوب ؛ هچ  ره  هدرپ  ِسپ  رد 

یناکرسیوت ردص  نیسح  زا  رعش 

مرح دولوم 

یهاوخ رگا  یلع  نأش  ِتعفر  لیلد 
رادیم نتشیوخ  شوگ  یمد  مالک  نیدب 

ییاج شنداز  رهب  زا  شردام  تساوخ  وچ 
راّبج اج  دادب  شصاخ  یهناخ  نورد 
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دش لخاد  مارتحا  اب  هرّهطم  نآ  سپ 
راومیرم دازب  سّدقم  ماقم  نآ  رد 

زور مراهچ  زا  سپ  دیآ  هک  تساوخ  وچ  نورد 
« راذگب یلع  ورب ؛ شمان  : » هک دینش  ادن 

مناج دَُوب  ياهداز  نینچ  مان  يادف 
راصبالایلوا ای  دینیزگ  ماما  نینچ 

یمق رهاط  دّمحم  یلوم  زا  رعش 

 … یلع فصو  باتک 

تسا لصف  اهرازه  ار  یلع  فصو  باتک 
تسا لصو  قح  تاذ  هب  مه  وا  طبار  میس  هک 

تباث ام  هب  دنکیم  مرح  هب  شتدالو 
تسا لصا  ربارب  مه  دنس  تشونور  هک 

 … هچ یناد ز 

؟ ددرَگیم نهک  خرچ  ور  هچ  یناد ز 
ددرگیم نم  رهب  هن  وت و  رهب  هن 

دوجو هب  دمآ  یلع  نوچ  وا  شدرگ  رد 
ددرگیم نتشیوخ  درِگ  دلابیم و 

… هناخ فاوط 

بجاو همه  رب  دش  نآ  زا  هبعک  یهناخ  فاوط 
بلاطیبا نب  ّیلع  دمآ  دوجو  اجنآ  رد  هک 

 … نایسدق هک  زیخرب 

دنهدب تباوج  نایسدق  هک  زیخرب 
دنهدب تبارش  تفرعم  رثوک  زو 

یلع دایعا  دشاب و  بجر  هام  نوچ 
دنهدب تماقم  ار  وت  ردپ  مان  اب 

قح ینعم 

دومن شیوخ  ِدوب  تساوخ  ادخ  نوچ 
دومرف نایع  ار  وت  كاپ  صخش 
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وا یهناخ  تشگ  وت  هاگداز 
وا یهناتسآ  وت  ناتسآ 

يرََشب تروص  هب  قح  ینعم 
يرگهولج تفای  وت  دوجو  زا 

دیپس راگزور  مشچ  دوش  رگ 
دید دهاوخن  وا  هدیدان  وت  نوچ 

 … یلع هک  يزور 

دوجو هب  دمآ  هبعک  هب  یلع  هک  يزور 
دوشگ هبعک  زا  رد  ادخ  یلع  صوصخم 

یلع هب  دوخ  یهناخ  دادب  هتسب  رد 
دوبعم دازهناخ  تسیلع  هک  ینعی 

هبعک ماما 

ار هبعک  ماب  دیناشفارب  لگ  کئالم  يا 
ار هبعک  مارتحا  بشما  دیریگ  رتشیب 

ار هبعک  مان  دیرآ  بل  هب  دیاب  وضو  اب 
ار هبعک  مایپ  بشما  نکر  راچ  زا  دیونشب 

ار هبعک  مالس  رکذ  مه  هبعک ، مایپ  مه 
ار هبعک  ماما  دوخ  اب  دروآ  هبعک  مام 

ینک يرادنامهیم  ات  وش  هدامآ  مرح ! يا 
ینک يرای  مغ  ِجوم  رد  ار  شیوخ  نامهیم 

ياهتفرگب لغب  رد  ار  نید  نکر  بشما  هبعک !
ياهتفرگب لغب  رد  ار  نیمالاحور  دشرم 
ياهتفرگب لغب  رد  ار  نیبم  نآرق  لصا 

ياهتفرگب لغب  رد  ار  نیلسرملامتخ  ناج 
ياهتفرگب لغب  رد  ار  نیرفآتسه  ِیتسه 

ياهتفرگب لغب  رد  ار  نیتملالبح  قح ، ِریش 
رسپ نیا  تسا  نیقی  لها  یهبعک  لد ، یهلبق 

رسپ نیا  تسا  نینمؤملاریما  َملاع ، ِیجنُم 
یلع ِراداد  ِتاذ  زج  دش  هچ  دنادیمن  سک 

یلع ِراسخر  ِعمش  ِدرگ  هب  ددرگیم  هبعک 
یلع راونا  دیباتیم  شرع  رب  رَجَح  زا 
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یلع رادید  قوش  رس ، رد  تشاد  شنیرفآ 
یلع رادنامهیم  دوخ  هناخ  رد  ادخ  دش 

یلع رابرهگ  ياهبل  هب  قح  رکذ  دوب 
یلج توص  اب  دنتفگیم  هبعک  ياهگنس 

! یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 
مه هب  دمآ  قح  رما  زا  مرح  راوید  زاب 

مَرَح یّتح  دش  هچ  دنادیمن  سک  اجنیا  رگید 
مَرَکلاوذ ِيادخ  دوب و  یلع  دوب و  همطاف 

ملق تسد و  هحفص و  مالک و  زا  دیان  راک 
لال تسگنگ و  نابز  زجاع ، ملق  نونجم و  لقع ،

لالجلاوذ كاپ  تاذ  زج  دش  هچ  دنادیمن  سک 
! یلع ای  ناج  ار  حاورا  يا  هلبق ، ار  مَرَح  يا 

! یلع ای  ناوضر  سودرف و  تلئاس ، ِيادگ  يا 
! یلع ای  نامهم ، دالیم ، بش  رد  ار  ادخ  يا 

! یلع ای  نآرق  هدناوخ  دمحا  تسد  يور  هب  يا 
! یلع ای  ناکاپ ، ناج  زا  رتکاپ  وت ؟ یتسیک 
! یلع ای  نامادهدولآ  ِمثیم » « ؟ نم متسیک 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  زا  رعش 

دالیم دورس 

مَرَح زا  رگهولج  ادخ ، هجو  هتشگ 
مرتحم مَرَح  دش  یلع ، مودق  زا 

یلجنم هدش  لد  َهب ! َهب  َهب ، َهب 
یلع دمآ  یلع  هدژم ! هدژم ،

تسا یلع  ِيوگتفگ  ایبنا ، بل  رب 
تسا یلع  هام  يور  زا ، نشور  قح  تیب 

نورب دمآ  رهوگ  فدص ، نایم  زا 
نُونِمْؤُْملا  َحَْلفا  ْدَق   » ِتوص شبل  رب 

یلجنم هدش  لد  َهب ! َهب  َهب ، َهب 
یلع دمآ  یلع  هدژم ! هدژم ،
شاهراپهم ِيور  همه ، زا  لد  هدرب 

شاهراوهگ هدش  لیئربج ، رپهش 
نیبب ار  ایبنالا  متاخ  یهدنخ 

قشع www.Ghaemiyeh.comیهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


نیبب ار  یضترم  یبن ، تسد  يور 
یلجنم هدش  لد  َهب ! َهب  َهب ، َهب 

یلع دمآ  یلع  هدژم ! هدژم ،
شمدقم زا  یتسه  نیرب ، دلُخ  هدش 

شَمَد ضیف  وا ز  دهد ، یسیع  هب  ناج 
وا ِيادیش  تسم و  کَلَم ، لیخ  هتشگ 

وا ياشامت  هب  هدز ، فص  یگمه 
یلجنم هدش  لد  َهب ! َهب  َهب ، َهب 

یلع دمآ  یلع  هدژم ! هدژم ،
ینیسح نسحم  دِّیَس  زا  رعش 

 … رما هب  جاّجح 

یلَزَی مل  رداق  رما  هب  جاّجح 
یلج ِياوآ  هب  ار  يادخ  دندناوخ 

دندیبوک قح  ِیهناخ  ِرد  رْدَقنآ 
یلع درک  نورب  هناخ  زا  رس  هک  نآ  ات 

يزاوننامهم

دَنُک يرامعم  لصا  رد  ادخ  دیاب  ار  هناخ  نیا 
دَنُک يرای  مه  لیربج  دهنرب ، شیانب  مدآ 

دَنُک يراّجَح  دنچ  کی  وا  رد  هللاالیلخ  دیآ 
دَنُک يراکچگ  شوقنم و  رگد  یمزعلاولوا  ار  وا 
دَنُک يراتسرپ  يدنچ  شاهناخ  زا  ادخ  ناس  نیا 

دَنُک يرادنامهیم  کی  یتسود ، زا  یتعاس  ات 
دَنُک يراج  يوق  يرما  رگم ، يرادنامهیم  ناز 

فَلَخ ابیز  نیا  رهب  ُدب  فَلَس ، ام  ياهشقن  سپ 
یتانابهطصا سمش  موحرم  زا  رعش 

باجتسم ياعد 

مّرکم ِنالوسر  حور  وت و  هب  بر ! ای 
مّظعم تیب  نیا  هللاالیلخ و  هب  بر  ای 

مزمز دوسالارجح و  ماقم و  هب  بر ! ای 
مدمه هدش  نم  اب  هک  لفط  نیمه  هب  بر ! ای 
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مّدقم تسابآ  دادجا و ز  هک ز  یلفط 
مدآ َملاع و  دَُوب  شلیفُط  هک  یلفط 
یهاگن هدنامرد  هتسخ و  نم  هب  بشما 

! یهلا رادرب  وت  راب ، ملد ، شود  زا 

حیادم

 … الَو ِتسد  اب 

مدیبوک نانج  برد  الَو  ِتسد  اب 
مدینشب یلع  ِمان  رد ، ِیهقلح  زا 

: دیامرف ناهج  ود  ِيادخ  هک  ینعی 
مدیشخب یلع  هب  ار  تشهب  تسبرد 

 … لَثَم هب  ایند 

تستشک ِعرزم  رشب  رهب  لَثَم  هب  ایند 
تستشز هعزرم  نیا  نتشِک  یلع ، ّبُحیب 

: دنوادخ سودرف ، ِرد  رب  نینچ  هتشونب 
تستشهب لها  دوب ؛ تسودیلع  هک  سک  ره 

لضف ثیدح 

دسرن شتقیقح  ِهنُک  هب  هکنآ  تسا  یلع 
لاعتم دزیا  دنوادخ ، تاذ  ریغ  هب 

توکلم عماوص  رد  دنک  مکح  هچنآ  ره 
لابقتسا هب  دنوریم  وا  یپ  زا  کئالم 

فیرعت تجاح  هچ  ار  یلع  لضف  لامک و 
لالد وا  لامج  ار  ام  فسوی  تسه  هک 

لهاان مدرم  هب  وا  تفرعم  ثیدح 
لابرغ یهّصق  تسا و  بآ  تیاکح  نامه 

 … یب تدابع ،

تسیزابهّقح تیالویب  تدابع ،
تسیزاسهناختب شدجسم  ساسا 

ینادب یهاوخیمن  رکنم  ارچ 
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تسیزاببآ تیالویب  يوضو 

 … یلع هک  متفگ 

هللا نیع  یلع  تفگ  یلع ؛ هک  متفگ 
هللا هجو  یلع  تفگ : یلع ؛ هک : متفگ 

: اتفگ میوگب ؟ هچ  شفصو  ز  هک : متفگ 
هَّللِاب اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال 

یبن یهنییآ 

تسا هتشادن  رگید  یهنومن  ام  يالوم 
تسا هتشادن  ربارب  تسا ؛ تقلخ  زاجعا 

منکیم رکف  مرح  رود  فاوط ، تقو 
تسا هتشادنرب  كرت  لیلدیب  هناخ  نیا 
یلع زج  هب  ایند  هک  ریدغ  رد  میدید 

تسا هتشادن  ربمیپ  يارب  ياهنییآ 
دوب ملع  رهش  یبن  هک  مروخیم  دنگوس 

تسا هتشادن  رگید  ِرد  یلع  زج  هک  يرهش 
تسا هدنک  هعلق  ِرد  بوچراچ ، يروط ز 

تسا هتشادن  رد  نامز  چیه  هعلق  راگنا 
دوبن شروخ  رد  یتفص  �یَتَف » َال   » ریغ ای 

تسا هتشادن  رتهب  یهژاو  لیئربج  ای 
تسا هدُش  مگ  لهج  رد  هک  تسا  نشور  زور  نوچ 

تسا هتشادنرب  یلعدان  متخ  هک  سک  ره 
وا يارب  درادن  هراعتسا  رعش  نیا 

تسا هتشادن  ربارب  تسین ؛ هک  نم  ریصقت 
یعقرب اضر  دیمح  دِّیَس  زا  رعش 

قشع هش 

می « �یَتا ْلَه   » ِرادهرفس لّوا  نم 
میاضترم َملاع ؛ مولظم  منم 

مردق ياهبش  ینعم  افص و 
مردص حرش  منایعیش ، يارب 

ممیحج ران  ّتنج و  میسق 
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ممیقتسملا طارص  نم ؛ مَِّیلَع 
ممیرک متاذ  یهولج  ار  ادخ 

ممیتی لفط  قزار  دیما و 
اهبش همین  شود  هب  هسیک  منم 

اهبطر نان و  یهرفس  يادخ 
منینمؤملاریما مقشع  هش 

منیشنهناخ متاداّسلاوبا و 

يونعم مزب 

دومحم ِدّمحم  يزور  دوب 
: دومرف هباحص و  نایم  رد 

نیبقح ِیهدید  تسه  ار  هک  ره 
نیقی هب  دنک  رظن  دهاوخ  هکناو 

ار مدآ  ملع  حون و  تّمه 
ار میرم  روپ  دهز  ّتنس و 

میهاربا ملح ، تامارک و  هب 
میلک جاجتحا ، تاجانم و  هب 

ار شیوم  يور و  نسُح  فسوی و 
ار شَیوخ  ملح و  ملع و  دمحا و 

دنک هار  هب  رظن  رد ، رب  هدید 
دنک هاگن  رد  دیآ ز  هک  ره 

دندینشب وچ  نیرضاح  نخس  نیا 
دندید هدیشک و  ندرگ  همه 
هاگان يونعم  مزب  نآ  رد  هک 

هللا ّیلو  یلع  دمآ  رد  زا 

قشع يالوم 

دیاین رواب  رد  فصو  ار  یلع 
دیاینرب شفصو  زگره ز  نابز 

تساهنیرتابیز زا  یبیکرت  یلع 
تساهنیرتاویش زا  یقیفلت  یلع 

زاغآ زور  تفگش  زار  یلع 
زاورپ یلاب و  کبس  ِحور  یلع 
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دوب نیرتایوگ  ار  قشع  نابز 
دوب نیرتایوپ  ار  درد  قیرط 

دوب نوخ  يایرد  شاییایرد  لد 
دوب نوگهلال  تداهش  نوچ  شریمض 

دوب شتّمه  زا  ياهّرذ  تبالص 
دوب شتبیه  دنمک  رد  تعاجش 
دزیم جوم  شنابز  رد  تسالس 
دزیم جوا  رب  ار  هیکت  شمالک 

دوب وا  يوک  ِكاخ  قشع  رابغ 
دوب وا  يوب  زا  تسم  کشُم  ریبع و 

دوب انشآ  تبرغ  درد  اب  یلع 
دوب ادخ  درم  نیرتاهنت  یلع 

تشاد ادخ  تسد  نیتسآ ، رد  یلع 
تشاد ایربک  ناتسآ  رد  مدق 

دوب یلع  ِيان  زا  قشع  ِياون 
دوب یلع  ِياوآ  خرس ، ناذا 

تفای وربآ  شدوجو  زا  تداهش 
تفای وا  زا  دراد ؛ ار  هچ  ره  تداهش 

تسهنادواج يزادگ  زوس و  یلع 
تسهناقشاع يزاین  زار و  یلع 

تشاد رگد  یفرح  شاهنیس  رد  شپت 
تشاد رگج  نوخ  ندروخ  ثیدح 
! دریگ ماو  وا  زا  قشع  اتفگش !

دریگ ماهلا  دیآ و  ّتبحم 
مارآ تخس  شیاپ ، شیپ  مطالت 

ماجنارسیب شروضح  رد  موادت 
تسا ناوتان  شیاپ  شیپ  رد  ناوت 

تسا نابزیب  شروضح  رد  تحاصف 
شمان رارکت  زا  دزرلیم  رطخ 

شماگمین رد  دوشیم  مگ  رفس 
دراد میب  شراقفلاوذ  زا  شروی 
دراد میلست  زا  تبحص  مجاهت 

تشاد ار  هنیپلُگ  نیرتنینوخ  شَفَک 
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تشاد ار  هنییآ  ِیفاص  شریمض 
اهنارکیب رد  ماهدید  ار  وا  نم 

اهناشکهک مامت  زا  رتارف 
ندوب يوس  نآ  ماهدید  ار  وا  نم 

ندورس ِبان  ِیهظحل  زارف 
باتهم ِلصف  رد  ماهدید  ار  وا  نم 

بآ یباتهم  یهناخ  نورد 
دندیرفآ ال »  » لگ زا  ار  یلع 

دندیرفآ الوم  قشع ، يارب 
تسا مامتان  میوگ ؛ دنچ  ره  نخس 
تسا ماخ  يادوس  وا  ّدح  رد  نخس 

تسین رنه  ندروآ  هرطق  ایرد  ز 
تسین رتشیب  یناوت  ار  منابز 

تفج ملد  ددرگ  نخس  اب  ات  یلو 
: تفگیم هدیروش  نآ  هچ  نآ  میوگب 

دسانش ربمغیپ  ردق ، ار  یلع 
دسانش رتهب  ار  شیوخ  سک  ره  هک 

 … دّمحم تفگ  اهراب 

تسا نم  ناج  یلع  هک : دّمحم  تفگ  اهراب 
تاولص دّمحم ، ناج  یلع و  ناج  هب  مه 

 … هب هک  يزور 

دوب امس  هن  نیمز و  هن  َملاع  هب  هک  يزور 
دوب اپ  ِرس  نودرگ ، یهدندرگ  دبنگ  هن 
؟ دوب ارچ  دییوگن  دوب ؛ یلع  زور  نآ 

دوب ادخ  تاذ  یهنیآ  یلع  تاذ  نوچ 
رّوصم تشگ  ناهج  دیخرچ و  هنیآ  نآ 
رّونم تشگ  کلف  دیشروخ و  هب  دیبات 

یلعا مراط 

قتشم هتشگ  وت  مان  یلعا  ّیلع  زا  يا 
قنور هتفرگ  تتاذ  بجاو  تافص  زا  يا 
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« قحلا َعَم  یلع  : » دمحا دومرف  وت  یهرابرد 
قزوج تسین  هیاپمه  �یّلعم  مراط  اب 

لهاج راعش  دشاب  تهاج  ردق و  راکنا 
ناشخر ِرهم  رْدقمه  ابرح ؛ تسین  هّتبلا 

! یماقم ره  رترب ز  تماقم  یهیاپ  يا 
یمالک ره  هک ، ره  زا  تحیدم  رد  هاتوک 

یماج دوجو  دراد  تدوج  رحب  شیپ  رد 
یمالغ نیمالا  حور  تسدق  ناتسآ  رب 

یماما ییالوم و  ار ، ام  وت  قح ، هب  اّقح 
نادان شیوخ  لهج  رد  دزوسب  ات  راذگب 

تسا لابهتسکش  شناد  تکاپ  تاذ  فصو  رد 
تسا لاقِع  هقطان  رب  تهاج  لالج و  حرش 

تسلاحم نتفای  هر  تردَق ، هب  ار  ردق  یب 
تسلاح طرش  روش ، نوچ  قشع  بهذم  هب  نکیل 

تسلامک مه  صقن و  مه  هناقشاع  حدم  نیا 
نامیلس هگرد  رب  روم  دََرب  خلم  نار 

ییادخ یهنییآ  ییافطصم ، ناج  وت 
ییاخس یهنجینگ  نادزی  ملع  قودنص 
ییافو اب  مزب ، رد  ییاتف ؛» ال  ، » مزر رد 
ییافص وت و  یفطل  تعیبط ، نشلگ  رد 
ییایض وت و  يرون  شنیرفآ ، عبط  رد 

ناگورگ ار  وت  دشاب  تسا  بوخ  هچ  ره  هب  یبوخ 
تیوب غارس  مریگ  اهلگ  يال  هب  رد ال 

تیور عاعش  میوب  باتهم  ياههولج  رد 
تیوم ِناشن  منیب  راتات  نیچ و  کشُم  رد 

تیوجتسج هب  میآ  تقیقح  یهبعک  رد 
تیوک كاخ  قاّشع ، فاطم  نیرخآ  يا 

! ناسحإ نامسآ  يا  جئاوح ! یهلبق  يا 
وت ییوت  ادخ  ریش  امسا ، دنبشقن  رد 

وت ییوت  اطِغلا  فشک  قیاقح ، نطاب  رب 
وت ییوت  اوسام »  » رب تردق  هب  ادخ  تسد 
وت ییوت  اشگربیخ  اجیه ، هب  نکشردفص 

وت ییوت  اطعلارحب ، تالکشم و  لاّلح 
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نادنمدرد ِدرد  رب  ییافش  یهخسن  وت 
یناج سنا و  رالاس  تانکمم و  رادرس 

یناهج یهدنامرف  نامز و  هشنهاش 
ینامجرت عرش ، رب  نایب و  ار  نایبت 

یناهش رس  جات  نامیا ، لها  ناطلس 
یناگنشت ِّیقاس  رثوک ، ضوح  ادرف ز 

نارای ِریگتسد  وت  دیادش  رد  زورما 
هّرس سّدق  یناف  یلع  دِّیَس  ریم  هماّلع 

 … وت رسپ  يا 

یلع زا  یناشنیب  وت  رسپ  يا 
یلع زا  ینادب  ای  مال و  نیع و 

ياهدید ار  یلع  یکیرات  هب  وت 
ياهدیزگب وا  رب  يریغ  ببس  نیز 

 … رازه دص  ز 

دیآ ناهج  رد  هک  دّمحم  رازه  دص  ز 
دوشن یفطصم  هاج  یهلزنم  هب  یکی 

ددرگ یلع  زا  رپ  ملاع  یهصرع  هچ  رگا 
دوشن یضترم  وچ  تواخس  ملع و  هب  یکی 

هناهاش رهم 

هنالیلخ نکشتب  دمحا 
هناخ زا  دش  مرح  رد  یلع  اب 

ار تلاسر  رتفد  ات  تساوخ 
هناهاش ِرهُم  هب  دناسرب 

تفگ ار  یلع  تب ، بیرخت  رهب 
هنادرم راذگ  مشود  هب  اپ 

تب زا  درک  كاپ  وچ  بجاو  درک 
هناخ نآ  فوط  قلخ ، دوخ و  رب 

ضرغ دوب و  هناهب  نتسکش  تب 
هناش رب  داهن  اپ  شردیح 
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 … ردق ار  یلع 

دسانش ربمغیپ  ردق ، ار  یلع 
دسانش رگرز  رهگ  ردق  یلب 

قشع قیرط 

دیوجن دیوج ؟ یلع  رادید  ریغ  نم  یهدید 
دیوگن دیوگ ؟ یلع  فاصوا  ریغ  منابز  ای 

دریگن دریگ ؟ وا  حدم  باتک  زا  ریغ  نم  تسد 
دیوپن دیوپ ؟ وا  قشع  قیرط  زا  ریغ  نم  ياپ 

تمحر يوج  زا  دَُوب  نآ  بآ  هک  مناج  عرزم 
دیورن دیور ؟ وا  رهِم  هایگ  زا  ریغ  نآ  ردنا 

عّقوت نیز  رذگب  هناگیب ، دشچ  یک  شرهم  قوذ 
دیوبن دیوب ؟ انشآ  زج  ار  يوبشوخ  لگ  نیا 

یناوت رگ  یقوش  ِکشا  ناشفا  شحدم  عامتْسا  ز 
دیوشَن دیوش ؟ ام  نایصع  یهمان  رگید  بآ 

ار لد  لفط  تیانع  ریش  دهد  شفطل  یهیاد 
دیومن دیوم ؟ ملد  لفط  نََبل  نآ  قوش  هب  زج 

ملاع ود  ردنا  ریغص » ، » دیوج ینمأم  دهاوخ  هک  نآ 
؟ دیوجن دیوج ؟ نینمؤملاریما  هاگرد  هب ز 

یناهفصا ریغص  داتسا  زا  رعش 

 … دوب هدرپ  هب 

لجوّزع لیمج  لامج  دوب  هدرپ  هب 
لَزَا حبص  هب  ياهولج  دنک  تساوخ  شیوخ  هب 

دیامنب لیمج  لامج  هکنآ  تساوخ  وچ 
« لَد َو  َّلَق  مالَکلا  ُریَخ  ، » هنیآ دش  یلع 

متفگ یلمجم  هتکن  نیا  لّصفم  زا  نم 
لمجم نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدح  دوخ  وت 

یناماس ناّمع  نیّدلا  رون  زا  رعش 

تلادع غیت 

ایبنا متخ  زا  سپ  هنامز  نم ! هام  يا 
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تشادن رسپ  رگید  وت  كاپ  تاذ  رتهب ز 
تسوا مان  زین  ار  وت  ّیلع و  ادخ  دشاب 
تشادن رتبوخ  یلگ  وت  زا  تایح  خاش 

دوبن رگ  وت  لامج  تاّیلجت  هَّللاب 
تشادن ربخ  سک  ادخ  لامج  هولج و  زا 

دوب میتی  تعاجش  دوبن ؛ رگ  وت  غیت 
تشادن ردپ  تلادع  دوبن ؛ رگ  وت  داد 

دوبن ترهوگ  رگا  تقلخ  هاگراک  رد 
تشادن رمث  ّتیرشب  روانت  لخن 

هّرس سّدق  یناشاک  ضیف  نسحم  اّلم  زا  رعش 

ماع ضیف 

تشادن ماوق  ناهج  شیور  لگیب  هک  یلع 
تشادن ماود  ینشور  وا ، وترپ  نودب 

ادخ لوسر  زا  سپ  ّتبحم  قشع و  هب  مسق 
تشادن ماع  ضیف  ردقنیا  سک  چیه  دوجو 

دوبن هبعک  دازهناخ  نیا  تمرح  هب  رگا 
تشادن مادم  شراب  قح  تمحر  باحس 

دیسوبیمن رگا  ار  یلع  مشچ  داوس 
تشادن مالتسا  دوسالارجح ، یتسار  هب 
دوب يروبص  یهناخمَرَح  میقم  یلع 

تشادن ماقم  يوعد  تلزنم و  تشاد  هک 
دوب مدرم  هانپ  شمیرک  تسد  هچ  رگا 
تشادن ماع  ِراب  هک  بش ، دشن  زور  چیه  و 
رمع همه  ار  رقف  معط  یلع  دوب  هدیشچ 
تشادن ماعط  شاهرفس  کمن  نان و  ریغ  هب 

تشپیب یلع  نت  رب  هرز  دوب  هچ  رگا 
تشادن ماین  وا  ریشمش  یهغیت  هچ  رگا 

! تسیرگ هنیدم  نکشتب  نیا  ِيرابدرب  هب 
تشادن ماقتنا  میمصت  تردق و  تشاد  هک 

دنام اهنت  دوب و  مولظم  تلادع  یلع 
تشادن ماما  نیا  زا  مرش  وا ، تّما  غیرد 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دّمحم  زا  رعش 
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رهق شتآ 

دناوخیم ادخ  هعیش  ار  وت  هن 
دنادیم ادخ  تیادج ز  هن 

زور بش و  ار  نامز  خرچ  یلع ! ای 
دناخرچیم وت  مشچ  ِشدرگ 

ام ِيزور  دهد  هک  یبایسآ 
دنادرگیم وت  تسد  ادخ  هب 

ینهد نادنخ  همه  نآ  اب  هچنغ 
دنادنخیم وت  نادنخ  بل 

ادخ هب  ار  کلف  مشچ  یهمشچ 
دنایرگیم وت  نایرگ  مشچ 

ار ناروشحلس  ورس  تماق 
دنازرلیم وت  مشخ  یهرعن 

خزود رارش  هب  ار  نایصاع 
دنازوسیم وت  رهق  شتآ 

دوعوم تشهب  هب  ار  نانمؤم 
دناوخیم تخر  قشع  یهبذج 

ار ملاع  دب  بوخ و  ینعم 
دنامهفیم وت  ملع  رشب  هب 

ار وت  ردق  ادخ  هب  دنادن  سک 
دنادیم ار  وت  ردق  ادخ  نوچ 

یلع هدیلوژ ،»  » هب وت  نک  يرظن 
دناریم ار  وت  مان  نابز ، هب 

يروباشین هدیلوژ  زا  رعش 

کلف رادم 

وت ماقم  روّصت ، ّدح  ِياروام  يا 
وت ِمالغ  میرم  ِیسیع  زینک و  میرم 

تسادخ نوچ  ییادخ و  ِيور  ینشور  وت 
وت ِماقم  رّوصت ، ِياروام  يالاب 

ادخ تروص  ادخ ، مشچ  ادخ و  تسد 
وت ماوق  رب  ام  مئاق و  يادخ  رب  وت 
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قلخ ِمالک  ِقوف  قلاخ و  ِمالک  ِنود 
وت مالک  یتوکلم  نآ  هغالبلاجهن 

باتفآ ییالط  عاعش  مدحبص  ره 
وت مالس  ضرع  ِیپ  نامسآ  دیآ ز 

تانئاک تاّرذ  یمامت  رب  تسا  ضرف 
وت ِمارتحا  وت و  ِيافو  وت و  ِرهم 

اپ هب  دش  وت  ِدوجو  ِنُمی  هب  امس  ضرا و 
وت ِماود  رب  کلف  ِرادم  دَُوب  رئاد 

تفرگ دوخ  هب  ییادخ  گنر  تالص ، موص و 
وت مایص  تالص و  هدرک  گنر  هک  نوخ  ناز 

دیهش دش  بارحم  هب  دیدپ و  دش  هبعک  رد 
وت ماتخ  نسُح  علطَم و  ِنسُح  نابرق 

يدزی یضایر  یلع  دّمحم  دِّیَس  موحرم  زا  رعش 

نم يالوم 

؟ تسیک هفیلخ  لّوا  تسیک ؟ هبعک  دولوم 
تسیلع نم  ِيالوم  ایلیا ، مان  اب 

افو اب  رایمه  یفطصم ، ِّمع  ِنب 
تسیلع نم  ِيالوم  ایفصا ، ِناطلس 

داهج رد  هدنمزر  داد ، لدع و  هب  یضاق 
تسیلع نم  ِيالوم  ایریب ، سرت و  یب 

راگزور مولظم  راگدرک ، بوبحم 
تسیلع نم  ِيالوم  ایقشا ، ِلوتقم 

باوج ره  هب  اناد  باتک ، ره  هب  ِملاع 
تسیلع نم  ِيالوم  ایکزا ، سأر  رد 

قح مکح  هب  قطان  قلخ ، ِياشگلکشم 
تسیلع نم  يالوم  ایقتا ، ِرالاس 

نابرهم قلخ ، اب  نامرهق ؛ گنج ، رد 
تسیلع نم  ِيالوم  ایخسا ، ِيوگلا 

زاتشیپ ریخ  رد  زامن ، رد  هتسویپ 
تسیلع نم  ِيالوم  ایربک ، ِقوشعم 

ریظنیب کبس  اب  ریدغ ، رد  بوصنم 
تسیلع نم  ِيالوم  ایصوا ، ِلیخرس 
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تسا ربیخ  هب  حتاف  تسا ، ردیح  هب  وُعدَم 
تسیلع نم  ِيالوم  تسایبنا ، لضفا ز 

�یَتَا » ْلَه   » ِحودمم اّمنإ ،»  » قادصم
تسیلع نم  ِيالوم  ایعدا ، ِضوغبم 

رش ریخ و  ِنازیم  رمقلا ، لیوأت و 
تسیلع نم  ِيالوم  ایض ، مه  رون و  مه 

میسق ار  تاّنج  میعّنلا ،»  » ریسفت
تسیلع نم  ِيالوم  ایلوا ، نیب  رد 

وربور دندرب  وا  ّقح  هک  سک  نآ 
تسیلع نم  ِيالوم  ایحیب ، ِدارفا 

هماقم هللا  یلعا  یماما  هیقف  نسح  دِّیَس  جاح  هللا  ۀیآ  زا  رعش 

نید نشلُگ 

اّوح مدآ و  دوجو  زا  یلصا  دوصقم  یهز 
اهیف ام  ایند و  زا  وت  نویامه  ِتاذ  ضرغ 

وت قرف  هک  مدآ  دوب  هتسشان  مدع  ِباوخ  زا  خر 
ول ال»  » رسفا و  �یتَف » ال   » جات هب  دش  لّلکم 

ربمغیپ نیئآ  ادخ ، نید  يوق  تتسد  زا  دش 
�يّزُع تزع  تال و  رادقم  تیوزاب  زا  تسکش 

تیالاب ِورس  نید ، نشلگ  زارط  رگ  یتشگن 
« ّاِلا  » یهیاریپ ال »  » يالاب دبا  ات  يدیدن 

مد رد  نیما  ِلیربج  مصخ ، ِمزر  ِمزع  نوچ  ینک 
امیپکلف يوپنیمز و  ِشخر  تهر ، شیپ  دشک 

پچ زا  ناود  تلاکیم  تسار ، زا  ناور  تلیفارِس 
اجیه فص  ات  تَدنََرب  ناناوخ ، « �یتَف ال   » کیالم

تیوزاب هب  دزیواین  يدنوادخ  ملح  رگا 
ادعا ِفص  رب  يزات  غیت و  يوس  تسد  يزای  وچ 

دزوس نانچ  یتسه  نمرخ  تراقفلاوذ  قرب  ز 
ادیپ ناهج  رد  تمایق  ات  ددرگن  يرادناج  هک 

 … درادن ربمغیپ  هیاس 

؟ ارچ ینادیم  چیه  درادن  ربمغیپ  هیاس 
تسا ربمغیپ  یهیاس  رد  یلع  نوچ  یباتفآ 
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یلع یتسه ، ملاع  رد  یفطصم  دشاب  سمش 
تسرونَا هام  وچ  نید  ِجاور  ردنا  شَِیپ  رد 

! … یلع يا 

شنیرفآ ِداتسوا  ِراکهاش  يا  یلع ! يا 
! یئایربک ِكاپ  ِتاذ  ِهاگهولج  تلامج  يا 

یهلا ِياناوت  ِتسد  وت  ِتسد  يا  یلع ! يا 
ییادخ مکح  وت  ریگملاع  مکح  يا  یلع ! يا 

! … یلع ای 

« دَحَا ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » ِتوبث تتاذ  یلع ! ای 
« دَمَّصلا ُهَّللا   » ِرما زا  نیگن ، ِشقن  وت  مان 

وت وچ  َدلُوی » َْمل   » یتیگ و ردام  زا  ِدلَی » َْمل  »
« دَحَا ًاَْوفُک  َُهل  ، » تَْلثِم یبن  زا  دعب  نُکَی » َْمل  »

ردارب ود 

شنادزی درک  هک  یئاضترم 
شناج یفطصم  ناج  هرمه 
نودرگ رتخا  وچ  هدنور  ود 

نوراه یسوم و  وچ  ردارب  ود 
ود ناشْدَرِخ  هلبق و  کی  ود  ره 

ود ناشدبلاک  حور و  کی  ود  ره 
دندوب فدص  کی  ّرُد ز  کی  ود  ره 

دندوب فرش  یهیاریپ  ود  ره 
رَد ردیح  ملع  داشُْگبَن  ات 

َرب ربمیپ  ِتَّنس  دهدن 
داماد مه  ّیصو و  ار  یبن  مه 

داش شلامج  زا  ربمغیپ  ناج 
گرتس ناهج  وا  رب  دش  نآ  زا  گنت 

گرزب درم  دوب و  گنت  ناهج  هک 
وا هر  رد  تسین  كاخ  نوچ  هک  ره 

وا رس  رب  كاخ  تسا  هتشرف  رگ 
يونزغ ییانس  میکح  زا  رعش 
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راقو هوک 

اضق نابتاک  سودرف  ِرد  رب  هتشون 
رارک ِردیح  دهعیلو ، لوسر و  یبن 

یلع هک  دوب  یلع  یسنا  یّنج و  ماما 
رابک راغص و  زا  تسنوزف  ناهج  قلخ  ّلک  ز 

شرع یسرک و  امس و  ّقلعم  تسوا  مان  ز 
راجنه نیدب  نیمز  ّقبطم  تسوا  تاذ  ز 

نامیا یلع  نمیا و  یلع  ماما و  یلع 
رادرس یلع  رورس و  یلع  نیما و  یلع 

حور تحار  تسا  یلع  حوتف و  حتف  تسا  یلع 
راقو هوک  تسا  یلع  اخس و  رحب  تسا  یلع 
تسا ِْهب  تسه ؛ هک  ره  دّمحم ز  دعب  یلع ز 

رارقا نیدب  نکب  یکاپ  نمؤم  وت  رگا 
ظفاح هب  بوسنم 

 … یب حرش  نیا 

دنتفگ رای  فصو  زک  تیاهنیب  حرش  نیا 
دمآ ترابع  ردناک  نارازه  زا  تسا  یفرح 

… هحفص رب 

یلَزَی مل  طخ  اههرهچ  یهحفص  رب 
یلع ود  مان  تسا  هتشون  سوکعم 
سوکعم ءای  ود  اب  نیع  ود  مال و  کی 

یلج ِّطخ  اب  نیع  فنا و  بجاح و  زا 

ادخ ریش 

ربمیپ هک  ار  یسک  ياتسب  نک و  تحدم 
راک همه  داد  ودب  درک و  انث  دوتسب و 

؟ دشاب هک  تسا و  هدوب  هک  لاح و  نیدب  تسیک  نآ 
؟ راّرک ردیح  ناهج ، دنوادخ  ریش  زج 
ناد ياهریاد  لَثَم  هب  ار  يدُه  نید  نیا 

راگرپ ِطخ  ردیح  زکرم و  ام  ربمغیپ 
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ربمیپ داد  یلع  هب  ملاع  همه  ملع 
رازلگ هب  لیس  دهد  هک  يراهب  ربا  نوچ 

يزورم ییاسک  میکح  زا  رعش 

تبقنم حدم و 

راوتسا تشگ  نید  دّیشم و  دش  مالسا 
راقفلاوذ ِبرض  زا  هللادی و  يورین  زا 

زونه يدز  بحرم  رس  رب  هک  یتبرض  ناز 
راید ره  دزیخ ز  هک  تسابحرم  زاوآ 
ورمَع لتق  ار ز  یبن  عرش  جاور  يداد 

رادیاپ تشگ  نید  يدنکف و  اپ  ار ز  واک 
مبل قرشم  زا  روخ  ِعاعش  نوچ  وت  حدم 

راشتنا دبای  نیمز  طیسب  رد  هتسجان 
نت راچ  هب  تفالخ  دیسر  یبن  زا  دعب 

راهچ نآ  زا  قح  رب  یهفیلخ  کی  وت  يدوب 
ار تانیاک  دوب  هک  تبقنم  حدم و  ره 
راب گرب و  هنادرُد  وچ  هتفهن  وت  مان  رد 

يزاریش ینآاق  میکح  زا  رعش 

… هوزغ رد 

رس يدز  ورمَع  زا  وچ  بازحا  یهوزغ  رد 
ربکا ِقلاخ  وت  یهدرک  زا  دش  دونشخ 

ربیخ ِیهعلق  زا  رد  وت  تردق  هب  وچ  يدنک 
ربمیپ زور  نآ  وت  يوزاب  هب  هسوب  دز 
هاگرد هرابکی ز  همه  کیالم  دنتفگ 

ِهَّللِاب اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال 

قح ریش 

منت ناج و  هاش  نم  تفگ : یلع 
منم ربمیپ  نیشناج  قح  هب 

اضق دونج  نارمکح  منم 
« یضترإ  » رسفا روخ  رد  منم 

ملق ممان  حول ، رب  هک  نآ  منم 
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مَلَع مبوک  شرع ، رب  هک  نآ  منم 
قح ریش  لُسُر ، متخ  دناوخ  ارم 
قح ریشمش  تسد  رد  هداد  ارم 

لوسر هدناوخ  هللا  تیآ  ارم 
لوسر هدناشنرب  دوخ  ياج  ارم 

یتسود بارش 

کَلَم ِکشر  نآ  دمحا  ِشود  هب  دش 
کلف رب  یباجتسم  ِياعد  نوچ 

دنکفرد اهتب  هبعک  قاَور  زا 
دنکف ربمغیپ  ياپ  رد  ار  هلمج 

تشگزاب دمحا  ِشود  ِشرع  نوچ ز 
تشگ زار  نیا  یلع  كاپ  لد  رب 

دوب رود  مدرک ؛ هک  يراک  بدا  زک 
دودز ار  ربمیپ  فتک  نم  ياپ 

دیکچ شراسخر  گربلگ  زا  منبش 
دیسر مغ  نازخ  ار  شراهبون 

ادخ رازلگ  ورس  وا  اب  تفگ 
«! یَتَا ْلَه   » ِناتسوب ِلاهن  یک 
مدش الاب  نوچ  جارعم  بش  رد 

مدش �یندَا  َْوا   » ِهاگتولخ هب  ات 
ایربک هاگراب  ِهوکش  زا 

اپ هب  ات  رس  زا  مدوب  لزلزت  رد 
داُتف مناج  رب  تسود  برق  قوش 

داُتف مناکرَا  راچ  رب  ياهزرل 
درتس ار  مشود  شوه و  دمآ  یتسد 

درب لاح  نآ  ِتشحو  مریمض  زا 
دومن متسد  نآ  زا  بش  ناک  یتّذل 

دومن متسم  یتسود  بارش  زو 
متفاتشب شَیپ  ردنا  یتّدم 

متفای نونکا  وت  ياپ  فک  رد 
وت ياج  ّتبحم  جارعم  هب  يا 

وت يالاو  تّمه  یسرک  شرع و 
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 … ناهج ناتخرد  رگ 

ملق ددرگ  ناهج  ناتخرد  رگ 
مقر ردنا  دادم  اهایرد  بآ 

باسح ردنا  دادم  ار  نج  یهلمج 
باتک نآ  دنراگن  رسکی  یمدآو 

یلع نید  هاش  ياهتلیضف  زا 
یلجنم ددرگن  زگره  ياهّمش 

یضترم

تسا میتی  رپ  َملاع  هلمج  رسارس 
؟ وک یفطصم  نوچ  ناهج  رد  یمیتی 

تسا ریش  رپ ز  ملاع  هلمج  رسارس 
؟ وک یضترم  ردیح  وچ  يریش  یلو 

دننانز رپ  ملاع  هلمج  رسارس 
؟ وک اسّنلا  ریخ  همطاف  نوچ  ینز 

تسا دیهش  رپ  ملاع  هلمج  رسارس 
؟ وک البرک  ِنیسح  نوچ  يدیهش 

تسا ماما  رپ  ملاع  هلمج  رسارس 
؟ وک اضّرلا  یسوم  یلع  نوچ  یماما 

 … وت لضف  باتک 

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 
مرامشب هحفص  تشگنا و  رس  منک  رت  هک 

ِکتَفِص نَع  َنوُفِصاولا  َزَجَع 
ِکتَفِرعَم َّقَح  َكانفَرَع  ام 

فطل رظن 

دزیخ ناناج  یهّرط  رس  یمیسن ز  رگ 
دزیخ ناج  یهحیار  ابص  تمایق ز  ات 

يوش رادیب  وت  باوخ  زا  وچ  هک  نم  مهلاو 
دزیخ ناگژم  وت  نامشچ  رس  زا  ور  هچ  ز 

شَلَهَن میب  هک ز  العا  ِیلاع  ِّیلع 
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دزیخ ناکما  َملاع  دبلاک  زا  حور 
رظن فطل  یهدعاق  زا  دنک  يراخ  هب  رگ 

دزیخ ناوضر  یهضور  دص  ود  راخ  نب  زا 
نوعرف شیالو  ناماد  هب  تسد  دنز  رگ 

دزیخ نارمع  ِیسوم  نفک  ود  اب  دََحل  زا 

 … یلع تسد  رگا 

تسین ادخ  تسد  یلع  تسد  رگا 
؟ تسین اشگلکشم  رگد ، ِتسد  ارچ 

یلاع مامإ 

مظعا ماما  ادخ  ریش  يا 
مّرکم یهباحص  رالاس 

« ّیندل نِم   » ِملع هتخومآ 
مدآ بیعش و  رِضِخ و  وت  زا 

رضاح وت  نارجاهم  هلمج  زا 
ملعا وت  ار  هباحص  هلمج  زو 

دراد وت  ربنق  هک  لاح  نآ 
مج رصیق و  تشادن  هک  اّقح 

بیغ َملاع  غاب  هب  هنیشود 
: مد نآ  تفگ  هنارت  هب  لبلب 

تسیلاع ماما  یلع ، تسه  ات 
تسیلاو نوک ، ود  تکلمم  رد 
یلو هللا  تمعن  هاش  زا  رعش 

 … هک هداب  نآ 

تسا هللا  ّالإ  هلا  هک ال  هداب  نآ 
تسا هللا  لوسر  دّمحم  شیقاس 

تسا هاش  یقاس  هداب و ز  دوصقم ز 
تسا هللااّیلو  یلع  نیقی ، هاش ، نآ 

 … رگ ار  ادخ 

تسا ینسُح  ءامسا  رازه  رگ  ار  ادخ 
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مان یکی  ردنا  رازه  نآ  عمج ، دوب 
دوب یلع  رخآ  یلع ، لّوا  وگب 

دوب یلع  نطاب  یلع ، رهاظ  وگب 

ردیح ّبح 

مرح تمان  زا  هزاوآ  دنلب  يا 
مرتحم ار  مرح  هدرک  تتمرح 

كاخ مشچ  تیاپ  هب  هسوب  دنز  ات 
كاچ هنیس  رب  دزب  لگ  نوچ  مه  هبعک 

نیمز يور  رب  دوبعم  یهناخ 
: نینچ اتفگیم  دوب و  تفاوط  رد 

تسا لماک  تدابع  وت  يالو  اب 
تسا لماک  ردیح  ّبحیب  نم  فوط 

نیتملا لبح 

! موتکم رارسا  مرحم  يا  یلع 
! مورحم هتشگ  قح  زا  ِّقح  يا  یلع 

! لیزنت جرب  ِباتفآ  يا  یلع 
! لیوأت يایرد  ِرهوگ  يا  یلع 
! شنیرفآ عمج  عمش  يا  یلع 

! شنیب لها  غارچ  مشچ و  ییوت 
تسا لاثمیب  ِّیضر  ِمسا  یلع 

تسا لالجلاوذ  ِءیضُم  ِهجو  یلع 
ربکا هللا  ُلِقث  ِنزومه  یلع 

رگنل تسه  ار  ادخ  شرع  یلع 
تسا نید  لقع و  نیتملا  لبح  یلع 

تسا نیرخآلا  نیلّوالا و  ماما 
بیغ ِیهدرپ  رادهدرپ  يا  یلع 

« ْبیَر ال   » رارسا زا  هدرپ  نکفارب 
هاگآ نوک ، ِهنک  ییاناد ز  هب 

هللادی ییاناوت ، ماگنه  هب 
نینوک ناگوچ  وا  يوربا  مخ 

؟  ْنیَسْوَق َباق   » ات دسر  دمحا  زج  هِک 
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تسا تایح  بآ  نیا  هک  تملظ  نآ  رد 
تسا تام  لقع ، ِرضخ  قشع و  ِلیلخ 

ار ادگ  متاخ  عوکر  رد  دشخبب 
ار ادخ  هداد  لد  ناج و  هدجس  هب 

دوبعم هاگتولخ  هب  ارِسا  بش 
دوب نُذُا  دمحا ، یلع ، هللا  ُناسل 
بش نآ  زا  دش  قطان  هللا  مالک 

بلطم تفگ  وا  یهجهل  اب  قح  هک 
دوب یبن  اب  بش  نآ  تولخ  ار  ادخ 
دوب یلع  هِْدبَع ،» یلِإ  �یحْوا  ام   » و
دیآ رس  رخآ  ناهج  نیا  رْمُع  هچ 

دیایب قح  يایربک  اب  یلع 
ران ّتنج و  دیلک  وا  تسد  هب 
راّجف راربا و  فص  دزاس  ادج 
ار نیَرب  ِدلخ  ِرد  وا  دیاشگ 
ار نیّقتملل » تَِفلُْزا   » دیامن

رثوک ِضوح  رب  نوچ  دنیآ  دورف 
ردیح ِتسد  اب  مهُّبر » مُهاقَس  »

راسخرهام نآ  دنک  رگ  یهاگن 
راتفر دَنام ز  کلف ، دیشروخ  هب 

تراشا کی  اب  شیوربا  لاله 
تدابع ماگنه  سمش  در  دنک 

( هّزع دیز   ) یناسارخ دیحو  هللا  تیآ  زا  رعش 

كالفا ورسخ 

كاخ لِگ و  تشُم ، کی  هب  كالفا  ِلد  زار 
دنداهن مان  شرشب  تروص  هب  هتفهنب 

بّویا هگ  ثیش و  یهگ  بوقعی ، فسوی و  هگ 
دنداهن مان  شرشبلاوب  یهگ  حون و  هگ 

كالفا ورسخ  یهگ  و  كالول »  » یهجاوخ هگ 
دنداهن مان  شرَبَش  ریَبُش و  باب  هگ 

شیورد معنُم و  ره  یهجاوخ  یهگ  دندناوخ 
دنداهن مان  شرش  ریخ و  ره  قلاخ  هگ 
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دوب یلع  ِراسخر  وترپ  زا  هک  هّصقلَا 
دنداهن مان  شرمق  سمش و  هک  هولج  کی 

مدآ هداز ز  وا  مدآ و  شمَد  هداز ز 
دنداهن مان  شرسپ  هگ  ردپ و  یهاگ 

خاش نایع ، خرچ  زا  هشیر و  ناهن  كاخ  رد 
دنداهن مان  شرمث  هگ  رجش و  یهاگ 

؟ مایک نم 

منیقیلاّقح مایک ؟ نم  منیتملالبح ، مایک ؟ نم 
منیبملاحتف مایک ؟ نم  مدارملا ، باب  مایک ؟ نم 

منیصَح نصِح  مایک ؟ نم  مناما ، فهَک  مایک ؟ نم 
منیرفآروش مایک ؟ نم  ممالکنیریش ، مایک ؟ نم 

منیمز هام  مایک ؟ نم  مرهپس ، رهم  مایک ؟ نم 
منینمؤملاریما یلعا  ِیلاع  ِّیلع  نم 

مروش قشع و  نم  مایک ؟ نم  مرون ، ران و  نم  مایک ؟ نم 
مروط یسوم و  مایک ؟ نم  مخرچ ، یسیع و  مایک ؟ نم 

مرود کیدزن و  مایک ؟ نم  ناهنپ ، ادیپ و  مایک ؟ نم 
مروح دلُخ و  نم  مایک ؟ نم  مشرف ، شرع و  نم  مایک ؟ نم 

منیت ءام و  نم  مایک ؟ نم  معرف ، لصا و  نم  مایک ؟ نم 
منینمؤملاریما یلعا  ِیلاع  ِّیلع  نم 

مدوجو ریپ  مایک ؟ نم  مدوج ، يایرد  مایک ؟ نم 
مدوجس حور  مایک ؟ نم  معوکر ، ناج  مایک ؟ نم 

مدوعق زمر  مایک ؟ نم  ممایق ، ّرس  مایک ؟ نم 
مدوهش بیغ و  مایک ؟ نم  منید ، نامیا و  مایک ؟ نم 

منیعم رای و  مایک ؟ نم  نایاپ ، زاغآ و  مایک ؟ نم 
منینمؤملاریما یلعا ، ِیلاع  ِّیلع  نم 

ملامکلاوذ نم  مایک ؟ نم  ملالجلاوذ ، نم  مایک ؟ نم 
ملاح لها  رد  مایک ؟ نم  مدرد ، لها  اب  مایک ؟ نم 

ملاع ناناج  مایک ؟ نم  ملوسر ، ناج  مایک ؟ نم 
ملالب ریپ  مایک ؟ نم  ربنق ، يالوم  مایک ؟ نم 

منیشنناریو مایک ؟ نم  مزاوننیکسم ، مایک ؟ نم 
منینمؤملاریما یلعا  ِیلاع  ِّیلع  نم 

ممیحّرلا نمحر  هللا  مسب  ءاب  نم  مایک ؟ نم 

قشع www.Ghaemiyeh.comیهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


ممیکحلا نآرق  زمر  نیسای ، ِيانعم  مایک ؟ نم 
ممیقتسملا طارص  اهنت  یبن  زا  دعب  مایک ؟ نم 

ممیظع زوف  مایک ؟ نم  مریثک  ریخ  مایک ؟ نم 
منیتسآ رد  ادخ  ياناوت  تسد  مایک ؟ نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ِّیلع  نم 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  زا  رعش 

تسود هولج 

دوب یلع  ایربک  یهنییآ 
دوب یلع  اِمنادخ  تآرم 

فیرشت دومن  رب  هب  هک  يریم 
دوب یلع  یَتَا  لَه   » تعلخ زا 

میهید داهن  رس  هب  هک  یهاش 
دوب یلع  امَّنِا »  » رسفا زا 

قح زا  دورف  دش  هک  همان  ره 
دوب یلع  یضترم  تَحدِم  رد 

تسود یهرهچ  درک  هک  هولج  ره 
دوب یلع  ایلوا  رطاخ  رب 

لیربج يادخ ، زا  هک  هیآ  ره 
دوب یلع  یفطصم  هب  دروآ 
اتکی شیپ  هک  اب  یهطقن  نآ 

دوب یلع  ات ، ود  اعد  هب  شَتُشپ 
ناهنپ نایع و  لُسُر  متَخ  اب 

دوب یلع  ایبنا  ریاس  اب 
تشادرب هدرپ  هک  نکفهدرپ  نآ 

دوب یلع  اطِغلا » َفِشُک   » ول زا 
دوب یلع  یَتَا  لَه   » یهتسیاش
دوب یلع  یَتَف » َال   » یهدنبیز

شرع زا  رترب  هک  یبن  شود  رب 
دوب یلع  اپ  داهن  هک  سک  نآ 

دوب یلع  اور  ار  همه  ماک 
دوب یلع  اود  ار  همه  درد 

حون یتشک  دوج ، هب  هک  یتسد 
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دوب یلع  اوتسا  هب  دروآ 
دورمن ران  لیلخ ، هب  وک  نآ 

دوب یلع  ایگ  لگ و  دومنب ،
یسوم تسد  هب  اصع  هک  سک  نآ 

دوب یلع  اهدژا  وچ  دومنب 
( بیبح  ) یناسارخ بیبح  ازریم  جاح  زا  رعش 

ملع يایرد 

تسا یلع  ربنم  بارحم و  راوازس 
تسا یلع  رد  یبن ، ملع  رهش  رب  هک 

نیعُم شلیئربج  حدام و  ادخ 
نیرق شلوتب  ّیبرم  شلوسر 

ملع يایرد  نافرع و  رحب  رُد 
ملح ِيوک  رتسُگاخس و  ِءامس 

لوسر ّیصو  ادخ و  ّیلو 
لوصا عورف و  رد  مما  ماما 

یلج گرزب و  شیاهمان  همه 
یلو نوچ  يرگید  یلع  نوچ  یکی 

تسادخ مان  ود  ره  یلو  ّیلع و 
تسادج اّمسم  زا  مسا  هک  ییوگن 

وا تامارک  درادن  تیاهن 
وا تاذ  دوخ  رد  وا  تامارک 
مامت نایامن  شجهن  تغالب ز 

مالَکلا ُریمَا  ِریمالا  ُمالَک 
دنَیو نیشنمه  ایبنا  همه 

دنَیو نیچهشوخ  ایلوا  همه 
تسادخ بیبح  هچ  رگا  دّمحم 

تسا �یضترم  ادخ  ِبیبح  ِبیبح 
تفخن سک  یبن  شارف  رب  وا  زج 

تفگن سک  فَرَع » ْنَم  فِشُک ، ول   » وا زج 
دوب هللاَا  ِصوصنم  هک  سب  نیمه 

دوب هللا  یف  ِسوسمم  هک  سب  نیمه 
منک رثوک  ّیقاس  فصو  نم  هن 
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منک رت  یبل  شحدم  يایرد  ز 
وا كاردا  دمآ ز  زجاع  درخ 

وا ِكاخ  لد ، ناج و  درخ ؟ ياج  هچ 
یلیبدرا نیّدلایفص  زا  رعش 

دمحا سفن 

دمحا تاذ  ّیلع و  دندوب 
دمرس هاگراب  هب  رون  کی 

دوهعم تشگ  دوجو  دهع  نوچ 
دّهمم دش  دوهش  دهم  نوچ 

یّلجت زا  تفاکش  هنییآ 
دهشم ود  رد  تفاتب  هولج  کی 

نزور ود  رد  تخورف  عمش  کی 
دّسجم نت  ود  زا  دش  حور  کی 
یفرح وچ  مه  ریغ  مه و  نیع 

دّدشم مَغدُم و  یناوخ  شِک 
میارس دوخ  نم ز  هن  هتکن  نیا 

دمحا ِسفن  يادخ  هدناوخ  شک 
ازفارُّیََحت یهنیآ  يا 

دمرس لامج  یهنیآ  يو 
اپرب تسوت  مان  هب  مالسا 
دّیشم وت  ماسح  هب  نامیا 
یهانتیب وت  ِخر  ِفصو  يا 

دح زا  رتنوزف  تبل  حدم  يا 
رارکت هب  رگا  لزا  زور  ات 

دجبا فورح  منک  فیعضت 
میوگن دص  کی ز  وت  حدم  زا 

دَع ناوتیمن  ار  وت  فاصواک 
شلوبق ادخ  دنکن  زگره 

در ینک  رظن  زا  وت  هک  ار  نآ 
دلُخ رد  دوبن  رگا  وت  رهِم 
دّلخم یسک  يدشن  زگره 
ران رد  دوبن  رگا  وت  رهق 
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ّدبؤم یسک  يدشن  زگره 
تمان ِتسم  هلاس  همه  دهاز 

تماج ِتسم  هزور  همه  فراع 
یناسارخ بیبح  ازریم  جاح  زا  رعش 

هللارون

دوجو باتک  موتخم  وت  هب  يا 
دوجو باسح  عوجرم  وت  هب  يا 
یحو لیزنت  یناحبس و  نزاخ 

یحو ِلیوأت  ینّابر و  ِملاع 
لوسر ِسْفَن  تَّلم و  مَلَع  يا 

لوقع شوگ  وت  ِملع  شکهقلح 
بان کشُم  وت  یهفان  شکغاد 

باتفآ وت  ِیهیاس  هدهیزِج 
دش دوجوم  وت  لابقا  زا  مدآ 

دش دوجسم  هک  تشاد  فَلَخ  وت  نوچ 
بارتوب وت  تینک  هدش  هک  ات 

بآ هدروخ  نیمز  يوج  زا  کلف  ُهن 
یهرمگ ره  يداه  قح و  هار 

یهّللاُرون وت  میتاملظ و  ام 
دیزگ يریغ  وت و  زا  تشذگ  هک  نآ 

دیرخ یتاملظ  دادب و  رون 
تخود هدید  يرگد  رب  هَبَش  هک  ناو 

تخورف رهوگ  دتسب و  هیس  كاخ 
يردیح داوج  زا  رعش 

 … ِّیصو هب  اتفگ 

قلطم لوسر  دوخ  ِّیصو  هب  اتفگ 
قح وت و  زا  ریغ  هب  یسک  ارم  تخانشن 

وت نم و  زا  ریغ  هب  یسک  تخانشن  ار  قح 
قح نم و  زا  ریغ  هب  یسک  ار  وت  تخانشن 

یلع رهم 
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درادن راک  رس و  هک  ره  یلع  قشع  اب 
درادن لاب  رپ و  تسا  یلاهن  هدیکشخ 
راکادف درم  وا  وچ  تسا  هدیدن  مالسا 

درادن رارسا  مرحم  یلع  وچ  نآرق 
تسوا تبقنم  زا  رپ  تایاور  تایآ و 

درادن راکنا  هک  تسا  یهلا  لضف  نیا 
یعاتم چیه  یلع  يّالوت  ّرُد  زج 

درادن رادیرخ  داعیم  یهصرع  رد 
میسارهن شتآ  میهانگ و ز  قرغ  ام 
درادن راک  یلع  ناّبحم  هب  شتآ 

نانیشندرُخ یهلفاق  ازج  زور  رد 
درادن رالاس  هلفاق  یلع  لآ  زج 

هنابش هیرگ 

تسوا یهنایشآ  هبعک  قح و  غرم  تسیلع ،
تسوا یهنارت  نیشنلد  زا  رپ  قشع ، میرح 

رشب شوگ  زونه  اهنامز ، تشذگ  زا  سپ 
تسوا ِیهناقشاع  زیگنالد و  ِياههمغن  هب 

؟ یلع کشا  اجک و  مزمز  یهمشچ  لالز 
تسوا یهنابش  یهیرگ  زا  مرح  نیا  يافص 

تایح بآ  تسوا  زا  شناد ، نمرخ  تسوا  زا 
تسوا یهناد  بآ و  شیاذغ ز  حور ، غرم  هک 

اتمهیب ّبر  رارسا  مرحم  تسیلع ،
تسوا یهنازخ  ره  شخباطع  راددیلک و 
تسیلع ِياطع  یهرفس  ِرَضَحام  تشهب ،

تسوا ِیهنایزات  برض  کی  شزوس  میحج ،
تسا هللادی »  » قح تاذ  مرک  یهلیسو 

تسوا ِیهناهب  یلع  دشخبب ، هچ  ره  يادخ 
نامیا رد  دیسر  رخآ  یهّلپ  هب  یلع 

تسوا ِیهناش  هب  ات  ياپ  یلع  تسا و  رَس  یبن 
اتمهیب يادخ  اب  یکی  هناخ  تسیلع 

تسوا ِیهناخ  هاگداز و  ادخ ، ِتیب  نورد 
لماک تقلخ  ِرادومن  درف  تسیلع 
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تسوا یهناگی  ِقلاخ  زا  بَجَع  رد  لقع  هک 
لجوّزع يادخ  ربص  ِتیآ  تسیلع 

تسوا ِیهناوتشپ  ربص ، اج ، همه  رد  هشیمه 
تسام رّکفت  زا  رترب  یلع  ربص  ماقم 

تسوا ِیهنامز  مغ  ملاع ، هب  ریظنیب  وچ 
( ناسح  ) نایچیاچ هللا  بیبح  زا  رعش 

ایقتا رادرس 

؟ دنک یلع  فصو  هک  هرهز  روز و  هچ  ار  سک 
« �یتَا لَه   » هتفگ وا  بقانم  رد  راّبج 

وا دنب  هک  ربیخ  یهعلق  ِيامزآروز 
« �یتَف َال   » يوزاب هب  تسکش  رگدکی  رد 
دوب هتسب  شیپ  هرز  فاصم  رد  هک  يدرم 

ازغ رب  تشپ  دنکن  نانمشد  شیپ  ات 
دوج رحب  نادیم و  ردفص  ادخ و  ریش 

اعد رد  زوسناهج  زامن و  رد  شخبناج 
تفرعم ناوید  تّورم و  یهچابید 

ایقتا رادرس  تّوتف و  شکرکشل 
تسد دننز  یعیفش  هب  یسک  ره  هک  ادرف 

�یضترم موصعم  نماد  تسد و  مییام و 
يزاریش يدعس  نیّدلا  حلصم  زا  رعش 

ییانشآ مایپ 

؟ ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر ! يامه  يا  یلع 
ار امُه  یهیاس  همه  يدنکف  �يوسام  هب  هک 

نیب یلع  خر  رد  همه  یسانشادخ ، رگا  لد 
ار ادخ  مسق  ادخ  هب  نم  متخانش  یلع  هب 

دنامن انف  زا  رثا  َملاع  ود  رد  هک  ادخ  هب 
ار اقب  ِیهمشچ  ِرس  دشاب  هتفرگ  یلع  وچ 

خزود هن  را  يرابب  وت  تمحر ! باحس  يا  رگم 
ار �يوسام »  » ناج همه  دزوس  رهق  رارش  هب 

نز یلع  یهناخ  ِرد  نیکسم ! يادگ  يا  ورب 
ار ادگ  مَرَک  زا  دهد  یهاشداپ  ِنیگن  هک 
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نم لتاق  هک  رسپ  هب  دیوگ  هک  یلع  زا  زج  هب 
؟ ارادم نک  ریسا  هب  نونکا ؛ تسوت  ریسا  وچ 

بئاجعلاوبا يرسپ  دَرآ  هک  یلع  زا  زج  هب 
ار البرک  ِيادهش  َملاع  هب  دنک  مَلَع  هک 

نازابکاپ نایم  ددنب ز  دهع  تسود  هب  وچ 
؟ ار افو  درب  رس  هب  هک  دناوتیم  هک  یلع  وچ 
تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ  شمناوت  ادخ  هن 

ار �یتَف » َال   » ِکُلم هش  ممان  هچ  مّریحتم 
! تمحر میسن  يا  هله  مناشفنوخ ، ِمشچ  ود  هب 

ار ایتوت  رآ ، نم  هب  يرابغ  وا  يوک  هک ز 
تیاپ كاخ  هب  دسرب  دیاش  هکنآ  دیما  هب 

ار ابص  لد  زوس  همه  مراد  هک  اهمایپ  هچ 
نادنمتسم ياعد  هب  نادرگیاضق  ییوت  وچ 

ار اضق  ِتفآ  ِهر  نادرگب  ام  ناج  هک ز 
مد وا  قوش  ِياون  مد ز  ره  يان  وچ  منز  هچ 

ار اون  نیا  دزاونب  رتشوخ  بیغ  ِناسل  هک 
یهاگحبص میسن  هک  مدیما  نیا  رد  بش  همه 

ار انشآ  دزاونب  ییانشآ  مایپ  هب 
بش لد  رد  هک  ونشب  قح » ای   » ِغرم ياون  ز 

« ارایرهش  » تسشوخ هچ  نتفگ  تسود  هب  لد  مغ 
( رایرهش  ) تجهب نیسح  دّمحم  زا  رعش 

دوب یلع 

دوب یلع  دوب ؛ ناهج  دنویپ  تروص  ات 
دوب یلع  دوب ؛ نامز  دوب و  نیمز  شقن  ات 

دوب یلع  دوب ؛ یصو  دوب و  یلو  هک  یهاش 
دوب یلع  دوج  مَرَک و  اخس و  ناطلس 

سایلا مه  سیردا و  مه  ثیش و  مه  مدآ و  مه 
دوب یلع  دوواد ، ربمغیپ و  حلاص  مه 

بویا مه  رضخ و  مه  یسیع و  مه  یسوم و  مه 
دوب یلع  دوه ، مه  سنوی و  مه  فسوی و  مه 

دش یلع  ز  مدآ ؛ دش  هک  کئالم  دوجسم 
دوب یلع  دوجسم  هلبق و  یکی  وچ  مدآ 
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دوب یبن  نامیلس  تشگنا  رد  هک  متاخ 
دوب یلع  دوب ؛ وا  رب  هک  ییادخ  رون  نآ 

جارعم بش  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ 
دوب یلع  دوب ؛ یکی  راتخم  دمحا  اب 

نآرق همه  رد  ادخ  هک  نآرق  فشاک  نآ 
دوب یلع  دوتسب ؛ تمصع و  تفص  شدرک 

ربیخ یهعلق  رد  هک  ییاشگهعلق  نآ 
دوب یلع  دوشگب ؛ هلمح و  کی  هب  دنکرب 

مالسا هر  ردنا  هک  زارفارس  درُگ  نآ 
دوب یلع  دوساین ؛ تسار  دشن  راک  ات 

سفن عمط  يارب  هک  روالد  ریش  نآ 
دوب یلع  دولاین ؛ هجنپ  ناهج  ِناوخ  رب 

تسا نیا  هن  رفک  نخس  دشابن ؛ رفک  نیا 
دوب یلع  دوب ؛ ات  دشاب و  یلع  تسه  ات 

يولوم نیّدلا  لالج  زا  رعش 

دنک ام  هب  رظن 

دنک ادخ  تمحرم  رگا ز  ناگدنب  هب  رظن 
دنک یضترم  ِنُمی  ز  ایربک ، تاذ  هب  مسق 

یهگآ درادن  یسک  یهَّللاُدی ، ِتردق  ز 
دنک ار  هچنآ  ره  ادخ  یلع ، دوب  شاهلیسو 

نامرهق هّکی  تسا  یلع  ناورهن ، ردب و  گنج  هب 
دنک ایقشا  لاتق  نایع ، قح  تسد  هک  رگن 

یضترم ياپ ، وچ  دهن  یفطصم ، شود  يور  هب 
دنک ادص  ناهج  رد  هک  شنتسکش  تب  هب  رگن 

دُودبع وِرمَع  لتق  هب  دُُحا  قدنخ و  مزر  هب 
دنک اپ  هب  قح  ياول  دوخ ، ِتسد  ِتسد  هب  ادخ 

شتبرض تسقیالخ  ِتدابع  زا  لضفا  وچ 
دنک �يوسام »  » ِعیفش لمع  نیا  دناوت  یلع 
رابتعا دراد  هک  سب  ز  راگدرک ، ِهاگشیپ  هب 

دنک ادا  وا  دناوت  ناگدنب ، هلمج  نوید 
وضویب تسا  یتدابع  وا ، يالویب  زامن 

دنک اضق  دوخ  زامن  وگب ، یلع  رکنم  هب 
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رََصب زا  دزیر  کشرس  رحس ، ات  هکنآ  تسا  یلع 
دنک اعد  لد  زوس  ز  رشب ، تداعس  ِیپ 

ناسکیب هانپ  یلع  ناقشاع ، سینا  یلع 
دنک ادخ  وا  حدم  هک  نانمؤمریما ، یلع 

یلع زج  هب  دزس  ار  هک  یبن ، تداهش  زا  سپ 
دنک ادتقا  شراک  هب  یمدآ ، رشح ، هب  ات  هک 

شتّبحم يوزارت  شتّنج ، ران و  میسق 
دنک ادج  نارفاک  ز  ار ، شیوخ  نانمؤم  هک 
ازغ یهنحص  هب  یهگ  اضق ، دنسم  هب  یهگ 

دنک ادف  دوخ  ناج  هک  یفطصم  ياج  هب  یهگ 
ریگتسد ریُجم و  یلع  ریظنیب ، درف  تسیلع 

دنک او  راک ، هرِگ ز  وا ، ِياشگلد  ِمان  هک 
ایمیک تسوا  ِرهم  هک  ایلوا ، هاش  يوک  ز 
دنک اود  اهدرد  هک  ایب ، ایب  يَور ؟ اجک 

وا ِفطل  ِهاگشیپ  هب  وه ، ياه و  هک  نوچ  مینک 
دنک ام  هب  رظن  یلع  وا ، هب  دنک  رظن  ادخ 

ارآ ناهج  رهم 

امیپکلف ِهام  یلع  ارآناهج ، رهم  یلع 
رتخا یلع  مجن و  یلع  اضیب ، یلع  ردب و  یلع 
لد ِرحب  ِصاّوغ  یلع  لحاسیب ، ِيایرد  یلع 
رب رحب و  ِناطلس  یلع  لداع ، ِهشنهاش  یلع 

دِشُرم یلع  وریپ ، یلع  ار ، تّوبن  ناریفس 
روای یلع  رای و  یلع  ار ، تّما  ناراکوکن 
یلات یلع  ار  تّوبن  یلاو ، یلع  ار  تیالو 

رهوگ یلع  ار  تمارک  نزخم ، یلع  ار  تماما 
الوم یلع  دبع و  همه  ّالا ،»  » یلع و  ال »  » همه

رهوج یلع  مسج و  همه  ینعم ، یلع  مسا و  همه 
یلاو ار  كالفَا  یلع  یلات ، ار  كَال » َول   » یلع

روحم ار  قافآ  یلع  زکرم ، ار  قاط  ُهن  یلع 
مئاق دئاق و  ریما  مکاح ، نید  کُلم  رد  یلع 

رکاچ کَلَف  دبع و  کَلَم  مداخ ، رَدَق  مزب و  اضق 
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ادخ تسد 

! ادخ ياربک  تّجح  يا  یلع 
! ادخ يامظع  تیآ  يا  یلع 

نایع هتشگ  تخر  دیشروخ  هک  يا 
! ادخ ياهنت  یهناخ  لد  رد 
زا هدش  قتشم  وت  يوکین  مان 

ادخ ِيارالد  يانسُح  ِمسا 
منک وت  لامک  فصو  ناسچ  نم 

ادخ يانیب  یهدید  ییوت  هک 
مزان ار  تنَکِشربیخ  تسد 

ادخ ِياناوت  ِتسد  دَُوب  هک 
نم ِیهدولآ  لد  رب  يرظن 

ادخ ِيادیش  ِقشاع  دوش  هک 

! … بر ای 

راذگماو دوخ  هب  ارم  یلع  هب  بر ! ای 
راذگم �یبقع  زور  هب  مهنگ  اشخب 

تسام لد  رد  وا  لآ  ّیلع و  قشع  نوچ 
راذُگم اهنت  وت  ارم  ازج  زور  رد 

، … لیاضف رد 

یلع دمآ  ریظنیب  لیاضف ، رد 
یلع دمآ  ریما  َملاع  همه  رب 

داز هبعک  رد  شردام  واک  یلع  نآ 
داهن اپ  ربمیپ  شود  رب  هک  نآ 

هدمآ بیغ  زا  شمان  واک  یلع  نآ 
هدمآ بیعیب  تسا ؛ بیغ  زا  هچنآ 

یلع ِدان 

: یلج ّطخ  هب  نخس  نیا  تشون  حول  هب  ملق 
یلع هنیدم  ِرَد  ملع و  یهنیدم  یبن 

ناهج ود  رد  هک  آرد  رد  نیا  زا  هنیدم  نیا  رد 
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یلَزَی مل  ِيادخ  ِناما  نصِح  هب  یسر 
دشاب نیمه  قح  ِنافرع  ِتقیقح  ار  وت 
یلو ّیبن و  ییاسانش  هب  يرب  هر  هک 

تاجن ِهار  تسین  چیه  یلع  يالو  زج  هب 
یلَزَا رداق  رّدقم ز  تسا  هدش  نینچ 

هاوخ بئاجعلا  رهظم  نآ  زا  یهاوخ  وچ  ددم 
« یلع ِدان   » باطخ دمحا  هب  تسا  قح  زا  هک 

دشاب یلع  یلو  درادن  لثِم  يادخ 
یلَثَمیب ماقم  ردنا  لَثَم ، ار  يادخ 

رس ود  ِراقفلاوذ  هب  دناعم  نوخ  تخیرب 
یلی ناوزاب  هب  كراعم  حتف  دومن 

شمزر زا  صاع  ورمع  زج  هب  دیز  ورمَع و  ز 
یلَیِحُلب طرف  مه ز  نآ  رَِدب  ناج  دُربن 

« ریغص  » ِناسل دوب  نکلا  وت  فصو  هب  اهش !
یلعفنم ِریغ  هب  درادن  چیه  تسد ، هب 

یناهفصا ریغص  داتسا  زا  رعش 

قح رما 

راگتسر يدرگ  رشح  رد  ات  يوج  يراگتسر 
نتشاد ردیح  رهِم  لد  رد  تسیچ ؟ يراگتسر 

ارت دش  دیاب  شوگ  رس ، ات  ياپ  دمحا  وچمه 
نتشاد رواد  ِمکح  لاثتما  یناوت  ات 

ریدغ رد  ار  یفطصم  دیاب  تسیروف  قح  رما 
نتشاد ربنم  راچان  نارتشا  زاهج  زا 

تسد هب  نتفرگب  شاف  ار  ادخ  تسد  شدیاب 
نتشاد رفنضغ  مهس  زا  هگآ  ار  ناهبور 
راگنرب نخان  ِكون  زا  یلع  ِمان  نیمز ، رب 
نتشاد رّوصم  لگ  رب  لد  شقن  یناوت  ات 

فوسک تقو  رد  دیشروخ  بَرَط ، دجو و  زا  دصقر 
نتشاد ربنق  گنرمه  ار  شیوخ  دهاوخ  هکناز 

رهگ دبیز  ار  كال » َول   » رسفا ردیح  تاذ 
نتشاد رهوگ  ياج  رب  هَبَش  ناوتن  ار  جات 

يزاریش ینآاق  میکح  زا  رعش 
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رگرز گنج 

! نید ِتشپ  يا  قح ! تسد  يا  یفطصم ! هفیلخ  يا 
نتشاد رف  تنیز و  نیا  تسوت  ار ز  شنیرفاک 

تسوت تسم  رس  ای  خیّرم  دنک  تمصخ  اب  مشخ 
نتشاد رمحا  هدید  دزیخ  رکُس  ای  بضغ  زک 
يرماس مه  ییسوم ، دوخ  مه  دنیوگ  نایلاغ 

نتشاد رگرز  گنج  دیاب  هچ  رز  ِواگ  رَهب 
ناوتیم هَّللاب  مرُج ، زا  دوش  یهوک  را  یتیگ 

نتشاد ربارب  هُک  نآ  اب  وت  رهِم  زا  یهاک 
رهن داتفه  ناورهن  رد  سک  وت  زج  دناوت  یک 

نتشاد رفاک  ناشیدنا  دب  نوخ  زا  يراج 
وا ریشمش  ِتبرض  کی  سک  وت  زج  دناوت  یک 

نتشاد رترب  سنا ، ّنج و  ياهتدابع  زا 
ار كالفا  نیک  زور  رد  سک  وت  زج  دناوت  یک 

نتشاد ربکا  هللا  یهرعن  زا  شورخ  رپ 
يزاریش ینآاق  میکح  زا  رعش 

تالّسوت

 … یشِپَت ره  رد 

تسا هاگآ  ِلد  رد  هک  یِشپَت  ره  رد 
تسا هللا  ّالإ  هلا  یهمغن ال  کی 

دیحوت ِيادن  تسا  دنلب  هک  اج  ره 
تسا هللا  ُلوسر  ٌدّمحم  گنابلگ 

هس ره  تماما  تّوبن و  دیحوت و 
تسا هللا  ّیلو  یلع  کی  نتفگ  رد 

 … یبن رهم  اب 

میراد دمرس  تلود  یبن  رهم  اب 
میراد ّدبؤم  شیع  یلع  قشع  اب 

ام هب  هداد  ادخ  زورما  یتمعن  ره 
میراد دّمحم  لآ  تمحرم  زا 
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 … رگ هّرذ  هب 

دنک بارتوب  فطل ، زا  رظن  رگ  هّرذ  هب 
دنک باتفآ  راک  دور و  نامسآ  هب 

 … درِو يارب  تشونن 

نم بش  زور و  درِو  يارب  تشونن 
نم بتکم  ِمّلعم  یلع  رکذ  زج 

نم بلطم  دوب  یسک  یلع  ریغ  رگ 
نم بهذم  نم و  شیک  نم و  ياو  يا 

 … هب بر  ای 

یلَجنَیَس ًایلع  ِدان  ّقح  هب  بر  ای 
یلع یضترم  فجن  هاش  ّقح  هب  بر  ای 

تسد ریگ  وت  ار  مغ  ِيداو  ِناگداتفا 
! یلع یضترم  ای  دّمحم و  یفطصم  ای 

تولخ سینا 

زیرب الاب  زا  هداب  بشما  یقاس 
زیرب الوم  یهناخمخ  زا  هداب 

هدب نوگشتآ  گنریب و  ياهداب 
هدب نوزفا  ياهداد ؛ مشود  هکناز 

نم ياهبش  تولخ  ِسینا  يا 
نم ياهبل  زا  وت  مان  دکچیم 

ارم ماج  تاهداب  رد  نک  وحم 
ارم ِماجنارس  نک  ییالبرک 

متسین یفوص  شیورد و  یلع ، ای 
متسین یفوک  هک  میوگیم  شاف 

وم هب  وم  یسانشیم  ار  اهجوم 
وگب تناشیرپ  فلز  زا  یحرش 
ار دیحوت  یهچابید  نک  زاب 

ار دیشروخ  ياهّرذ  دیوجب  ات 
نک زاجعا  رگد  راب  یلع ! ای 
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نک زاب  ار  نایفوک  ياهتشُم 
ار هدولآزان  نامشچ  نک  زاب 
ار هدولآزاین  مشچ  نیا  رگنب 

؟ تسیک شوغآ  رد  لابقا  دهاش 
؟ تسیک شود  رب  بطر  نان و  ِیهسیک 
؟ دنک يدای  یلع  زک  سک  نآ  تسیک 

؟ دنک يدادما  نم  نامیتی  رب 
ار درد  ناکدوک  دریگ  تسد 
ار درس  ياههناخ  دزاس  مرگ 
میتی نیکسم و  ِزیربل  نیمز  دش 

میتأیه نیمادک  راتفرگ  ام 
دوب رَهقَت » ال   » هراچ نامیتی ، اب 

دوب رَْهنَت » َو ال   » لئاس ِخساپ 
اطخ زو  ربّکت  زا  رادرب  تسد 

اطع ناسحا و  دوج و  ینعی  هعیش 
میاهدنام اهنت  زورما  یلع ! ای 
میاهدنام اهنمرها  موجه  رد 

نیبب ار  نابیرغ  ماش  یلع ، ای 
نیبب ار  نابیرگ  رد  رس  مدرم 

نزب مه  رب  ار  هنودرگ  شدرگ 
نزب مهرم  ار  هنهک  ياهمخز 

یساقآ اضر  دّمحم  موحرم  زا  رعش 

یلعدان

نم يّالوت  وت  يالو  هب  يا 
نم ياّربت  رایغا  دوخ و  زا 

نم يادوس  یهیامرس  وت  دوس 
نم ياپارس  دنفاکشب  رگ 

نم ياضعا  رد  دنیوجن  وت  زج 
یلع ای  ًاّیلع  ًاّیلع  دان 

 … نایوگیلع

دنتشرسوکین همه  نایوگیلع 
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دنتشهب رد  تمایق  زا  لبق  همه 
کئالم لیخ  متقلخ  تقو  هب 

دنتشونیم ار  یلع  ای  مبلق  هب 

 … ارم هک  يزور 

بابحا دندرب  كاخ  هب  ارم  هک  يزور 
باتش هب  قح  بناج  یکلم ز  دمآ 

يدروآ ؟ ار  هک  رهم  لد  هب  هک : اتفگ 
« باوخب هدوسآ  : » هک تفگ  یلع » : » هک متفگ 

… همان نوچ 

دندیچیپ ارم  لامعا  یهمان  نوچ 
دندیجنس لمع  نازیم  هب  دندرب و 

یلو دوب  ام  هانگ  سک  همه  زا  شیب 
دندیشخب یلع  ّتبحم  هب  ار  ام 

 … زور مراد  تسود 

قلخ مشاب ز  رتهنشت  رشحم  زور  مراد  تسود 
تسا رثوک  ضوح  ّیقاس  یلع  منادیم  هکناز 

باتب یناوتب  هچ  ره  رشحم ! زور  باتفآ 
تسا رشحم  نابیاس  تیالو  هاش  مچرپ 

میکاپ هاوگ  مرادیم ؛ تسود  ار  یلع  نم 
تسا ربمغیپ  ِیهیّرذ  ردیح و  ّیتسود 

تاجن یتشک 

! ناج یلع  تاذ ، لامج  زا  ینکف  رگ  باقن 
! ناج یلع  تام ، وت  ِخر  رب  ناهج  قلخ  دنوش 

رس ناسچ  هداهن  دَُوب  بجاو  وت  تاذ  هن  رگا 
! ناج یلع  تانئاک ، هلمج  تیگدنب  ّطخ  هب 

! اهاش وت  يوک  كاخ  تسرما  َملاع  هک  رگم 
! ناج یلع  تابّیط ، حاورا  نطوم  تسه  هک 

نافرع یهیاپ  تسا  هتوک  تتفرعم  ماب  هب 
! ناج یلع  تادخ ، زج  وت  تاذ  فراع  تسین  هک 
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تعیبط رحب  هب  اهش ! مفیعض  ناج  هداتف 
! ناج یلع  تاجن ، یتشک  یئوت  هک  ایب  ایب 

ار ینَرَی » تُمَی  نمَف   » مدینش هک  نامز  نآ  زا 
! ناج یلع  تاِقل ، مراد و  رس  هب  توم  ياوه 

منیبب وت  يرود  هک  دشاب  هتساوخن  ادخ 
! ناج یلع  تامم ، رد  هچ  ناج ! یلع  تایح  رد  هچ 

مرادن باسح  زا  مغ  مهانگ ، قرغ  هچ  رگا 
! ناج یلع  تائّیس ، میب  مَاوت  ّبح  هدرب  هک 

ارم هک  ماهدیرب  رثوک  یهمشچ  عمط ز 
! ناج یلع  تارب ، تبل  لعل  یهمشچ  یهَد ز 

یقدص ياقآ  زا  رعش 

! یلع ای  یلع 

«! �یتَف ال   » هش يا  هک  دوش  هچ 
ینک ام  بناج  هب  يرظن 

رگم رظن ، يایمیک  هب  هک 
ینک الط  هریت ، ِبلق  ِسم 

(2 ! ) یلع ای  یلع  یلع ! ای  یلع 
ار وت  ناج  روشک  ّ و  یهش وت 
ار وت  ناهج  ناج  ّیهم و  وت 

ار وت  نایز  هچ  مرک ، َِهر  ِز 
؟ ینک ادگ  ِلاح  هب  رظن  هک 

(2 ! ) یلع ای  یلع  یلع ! ای  یلع 
يرد یبن  ملع  رهش  هب  وت 

يرترب همه  ایبنا  وت ز 
يردفص وت  ّيرفنضغ و  وت 

ینک اج  هکرعم  نایم  وچ 
(2 ! ) یلع ای  یلع  یلع ! ای  یلع 

نم تاجن  وت  نم ، دارم  وت 
نم تامم  هب  نم  تایح  هب 

يرب نایز  هچ  ینک ، ررض  هچ 
ینک اطع  يروآرب و  هک 

(2 ! ) یلع ای  یلع  یلع ! ای  یلع 
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یتیالو ریرس  ِهَش  وت 
یتیاده ِرینُم  ِهَم  وت 

یتیانع هب  یهگ  دوش  هچ 
؟ ینک ادگ  يوس  هب  یهگن 

(2 ! ) یلع ای  یلع  یلع ! ای  یلع 
ترکاچ همه  ناهش  ّیهش و  وت 

ترد رب  همه  ناهم  ّیهم و  وت 
تربنق ِربنق  دنوش  هک 

ینک افو  رگا ز  لوبق  وت 
(2 ! ) یلع ای  یلع  یلع ! ای  یلع 

مدق یبن  شود  هب  ینز  وت 
مرح زا  همه  ناتب  ینکف 

مرتحم وت  دوجو  زا  مرح 
ینک افص  وت  افص  افص  ز 

(2 ! ) یلع ای  یلع  یلع ! ای  یلع 

همزمز

یلع ای  مَاوت  يّالوت  تسم 
یلع ای  مَاوت  ياپ  فک  كاخ 

(2  ) یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 
نم ياحیسم  وت  لعل  بل  يا 

نم يایحا  ثعاب  تنخس  يو 
نم يانیب  یهدید  ینشور 

نم يالوم  وت  ریغ  یسک  تسین 
(2  ) یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

متخود تخر  دیشروخ  هب  هدید 
متخومآ نتخوس  یهگن  اب 

متخوس متخومآ و  نتخوس 
متخورفارب رون  متخوس و 

نم ياپارس  تخور  ـ فار ــ رون ب
(2  ) یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

تسوت ماد  شوختسد  ملد  غرم 
تسوت مار  اج  همه  تجاح  هچ  ماد 
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تسوت ماب  بل  ِزادرپهمزمز 
تسوت مان  وت و  قشع  وت و  رکذ 

نم يار  نم و  شوه  نم و  لقع 
(2  ) یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

وت نادکمن  َملاع ز  ود  روش 
وت نادنخ  بل  زا  دوجو  دهش 
وت نازوس  شتآ  نم ، ِیهنیس 

وت ناملس  ربنق و  هر  كاخ 
نم ِيالعا  ّتنج  هگهدجس و 

(2  ) یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 
وت راداد  ِیهنییآ  وت  يور 

وت راتفرگ  هلمج  لسر  متخ 
وت راّمع  قشاع  نانج  غاب 

وت راّمت  مثیم  بل  لعل 
وت يامرخ  یهلخن  نخس  هاگ 

(2  ) یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  زا  رعش 

! یلع ای 

! یلع ای  وگب : یناوتان  رگا 
! یلع ای  وگب : یناجهتسخ  رگا 

نزب شیادص  يدنمدرد  رگا 
نزب شیارس  نحص و  هب  مه  يرس 

هدب میافش  مدنمدرد  وگب 
هدب مباوج  میادگ  میادگ 

داشرا رتفد 

ار یلع  دایرف  هرجنح ! يا  نک  رارکت 
ار یلع  دای  ینک  هدنز  نم  لد  رد  ات 

! ادیش لد  يا  یمغ ؟ ریگنیمز  دنچ  ات 
ار یلعدان  ناوخب  تاوامس  لها  اب 

دازآ دنکیم  یلع  ِدان  یلع و  دای 
ار یلع  دازآ  ِیهدنب  الب  دنب  زا 
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تسا دشر  یهیامرس  یهاگآ  یهمشچرس 
ار یلع  داشرا  رتفد  ناوخب  اشگب و 

تْسَلَا ماج 

! یلع ای  متسشن  اپ  زک  یتّمه 
! یلع ای  متسد  ریگرب  ماهدنام 

دش زاب  ممشچ  وت  رادید  هب  ات 
! یلع ای  متسب  وت  رب  لد  ناهج  زا 

دناهناخمخ یِم  تسم  را  مدرم 
! یلع ای  متسم  وت  يانیم  نم ز 

متسیک ای  متسیچ  منادن  نم 
! یلع ای  متسه  وت  زا  متسه  هچ  ره 

تسرترب مدنلب  خرچ  زا  هیاپ 
! یلع ای  متسپ  كاخ  ات  ترد  رب 

دنرثوک راظتنا  رد  نادهاز 
! یلع ای  متَْسلَا  ماج  زا  شوخ  نم 

را نم  نکشم  دوخ  دهع  نک  یگجاوخ 
! یلع ای  متسکش  وت  اب  دوخ  دهع 

ریگ تسد  مفطل  نک ز  يدرمیاپ 
! یلع ای  متسد  اپیب و  ِرِّین » »

رِّین یقتدّمحم  مالسالا  ۀّجح  زا  رعش 

رت ِیهدید 

ماهتفای رذ  ملاع  رد  وت  رهم  یلع  ای 
ماهتفای رگج  نوخیب  هک  لعل  نیا  زا  َْهب 

مدیشوپ رظن  وت  ریغ  هدید ز  ارت  ات 
ماهتفای رظن  نسُح  نیا  زا  قشع  تلود 

؟ اجک وت  قشع  تلود  اجک ؟ هیامیب  ِنم 
ماهتفای رهگ  هک  مریقف  لفط  نآ  يرآ 

تسا ماد  سب  شمدق  ره  رد  هک  تشد  نیردنا 
ماهتفای رطخ  ییاهر ز  وت  يالو  اب 

يررض دناسرن  تیالَو  هب  نایصع  چیه 
ماهتفای ربخ  هفرُط  نیا  نم  ثیداحا  رد 
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لاصو حبص  رحس  هآ  زا  دسریم  ار  همه 
ماهتفای رحس  هآ  وت  مغ  ماش  هب  نم 

تُست تّمه  زا  شکرس و  دوب  هراّما  سفن 
ماهتفای رفظ  وید  نیا  رب  هک  یهاگ  هاگ 

نم هک  درک  نآ  نم  ناج  اب  وت  نسُح  وترپ 
ماهتفای رت  ِیهدید  لد و  زوس  تمعن 

ریش اب  مماک  هب  تخیر  تمغ  دهش  مردام 
ماهتفای ردپ  ار ز  تیرکون  رنه 

رمع لصاح  دوب  وت  حدم  دش و  یناف  رمع 
ماهتفای رمث  تسا  هتسکش  هک  یلاهن  زا 

نیسح قشع  یلع و  رهم  نم و  دّیؤم »  » يا
ماهتفای رگد  زورما ؛ متساوخیم  هچنآ 

یناسارخ دّیؤم  اضر  دِّیَس  زا  رعش 

… هداب ات 

دناهتخیر ولگ  رد  قشع  ِیهداب  ات 
دناهتخیگنا قشاع  قشع ، یپ  ردنَو 

یلع ِرهم  یلعوب ، ِناور  ناج و  رد 
دناهتخیمآ رد  مه  هب  رکش  ریش و  نوچ 

انیس یلعوبا  هب  بوسنم 

نبلُگ

شاب هاش  شاب و  هاش  ِمالغ  لد  يا 
شاب هلا  فطل  تیامح و  رد  هتسویپ 

تسرفاک تسین ؛ یلع  ّیتسود  هک  ار  نآ 
شاب هار  خیش  وگ  هنامز و  دهاز  وگ 

یلع ای  وت  يالو  هب  ماهدنز  زورما 
شاب هاوگ  ناماما  كاپ  حور  هب  ادرف 

دنک بلط  يوقت  هک  سانشادخ  درم 
شاب هایس  یهاوخ  هماجدیفس و  یهاوخ 

اضر نید  ناطلس  متشه و  ماما  ربق 
شاب هاگراب  نیا  رد  رب  سوبب و  ناج  زا 
غاب یلگ ز  ینیچب  وچ  دسریمن  تتسد 
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شاب هایگ  ناشیا  نبلُگ  ياپ  هب  يراب 
يزاریش ظفاح  زا  رعش 

 … بل رب  ین 

دیوگیم ِیلَْجنَیَس  نم  بل  رب  ین 
دیوگیم یلع  یلع  ملد  هب  شدود 

تسا نایلق  هت  رد  هک  یکلُقُلق  نآ 
دیوگیم یلع  دّمحم و  هللا و 

ربمغیپ سفن 

وبکشُم حبص  داب  يا 
ور وت  رَوآ  فجن  يوس 

وگب ردفص  ردیح  اب 
وگب ربمغیپ  ِسْفَن  اب 
وگب رثوک  یقاس  اب 

وگب ربنق  یهجاوخ  اب 
دنکیم تمالس  تبلک 

دنکیم تمالغ  ار  ناج 
دنکیم تماج  یتسم ز 
دنکیم تمالس  تبلک 

يولوم نیّدلا  لالج  زا  رعش 

لد مهرم 

اهیگتسب دیلک  وت  مان 
اهیگتسخ ياود  وت  دای 

تفلز جنکش  دنکشیم  لد 
اهیگتسکشلد مهرم  يا 

تناوسیگ دنمک  يرات ز 
اهیگتسسگ یسب  دنویپ 

هتشرس مغ  لقع  یهتشر  اب 
اهیگتسر قشع  هتسر  رد 

رگنب فلز و  یهرگ ز  اشگب 
اهیگتسب طاشن  راک  رد 
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 … ام نت  رب 

يرثا خزود  شتآ  دنکن  ام  نت  رب 
میاهتخوس یلع  قشع  یهدکشتآ  هب  نوچ 

وکین لامج 

ینَرَی تُمَی  نَمَف  یتفگ  هک  يا 
تیوجلد مالک  يادف  ناج 

نم هبترم  رازه  يزور  شاک 
تیور یمدیدب  ات  یمَدُرم 

منیلاب هب  ایب  ندرم  تقو 
تیوکین لامج  منیبب  ات 

فطل زا  یهن  مدق  مربق  هب  رگ 
تیوب زا  هرابود  مدرگ  هدنز 

یلع لضف 

دراد یضترم  تعافش ز  مشچ  هک  یسک 
راّفغ زا  هدژم  ریغ  دسرن  وا  شوگ  هب 

يدندومن یلع  رهم  هب  قاّفتا  رگ 
ران مدرم ، رهب  قلخ ، ادخ ، دومنیمن ،

یلع ِيوربآ  هب  دّمحم ، هاج  ِّقح  هب 
! ران ّتنج و  ه�لا  يا  فجن  هب  ناسر  ارم 

مدیدرگ دنلب  رس  یلع  رهم  جات  هب 
رامشم بجع  مرس ؛ رگ  درذگ  نامسآ  ز 

رمع یمامت  رد  هک  نآ  قح  یهفیلخ  دوب 
رانک درکن  وا  زا  قح  دشن و  ادج  قح  ز 

ار تماما  دَزِس  ینولَس »  » تفگ هک  یسک 
رارقا دوخ  لهج  هب  َول ال »  » هب درک  هک  نآ  هن 

دوب دناوت  یسک  فراعم  لها  ماما 
رانک شود و  هب  یفطصم  شتیبرت  درک  هک 

لوسر نامز  رد  سک  نآ  نم  ماما  دوب 
راصنا رجاهم و  ریما  دوب  هشیمه 

درک ناوتن  مامت  ار  یلع  لضف  ثیدح 

قشع www.Ghaemiyeh.comیهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


راجشا ملق ، رُحبَا و  دوش  دادم  رگا 
قارغا دوب  وگ  تفگ و  نیا  رد  هک  نکم  نامگ 

راتخم دمحا  زا  دمآ  ربخ  ام  هب  نینچ 
شدناوخ یفطصم  ِسْفَن  ادخ  هک  نآ  تسا  یلع 

راّبج ار  سفن  ود  نیا  مه  درکن ز  ادج 
ییوم ناشنایم  دجنگن  داّحتا  ز 

؟ رای هس  ناج  تساجک  ردارب ، ود  نیا  نایم 
یمق رهاط  دّمحم  ّالم  زا  رعش 

 … هب بر  ای 

یلع دیحوت  نشلگ  ِلُگ  هب  بر  ای 
راد تباث  یلع  ِتیالو  هب  ار  ام 

 … هک تسا  يرمع 

میوگیم یلع  مد  هب  مد  هک  تسا  يرمع 
میوگیم یلع  مغ  طاشن و  لاح  رد 

هللاءاشنإ ماهتفگ ، یلع  لاح ، ات 
میوگیم یلع  مه  رمع  رخآ  ات 

 … یناهد داب  هتسکش 

تسزاب یلع  یب  هک  یناهد  داب  هتسکش 
تسایوگ یلع  یب  هک  ینابز  داب  هدیرب 

دنکن ادخ  یضترم  زا  ندش  ادج  نم و 
تسادخ ز  ادج ؛ یلع  زا  ادج  تشگ  هک  ره  هک 

تّوق لوح و 

تسین یلع  زج  تقیرط  ریپ  ارم 
تسین یلع  زج  تقیقح  ار  یتسه  هک 

رید هبعک و  رد  یلع  زا  ریغ  وجم 
تسین یلع  زج  ّتلم  ود  داتفه و  هک 

ناهنپ ادیپ و  یلع  زا  ریغ  نیبم 
تسین یلع  زج  تداهش  بیغ و  رد  هک 

: تفگیم هناتسم  یقشاع  مدینش 
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تسین یلع  زج  تّوق  لوح و  ار  ادخ 
رشح رد  هک  خزود  شتآ  زا  كاب  هچ 

تسین یلع  زج  ّتنج  ران و  میسق 
ّتبحم رب  ملاع  ود  ره  ساسا 

تسین یلع  زج  ّتبحم  مئاق  دوب 
ّتیشم زا  ایشا  هلمج  دوجو 

تسین یلع  زج  ّتیشم  دمآ  دیدپ 
کیالم هگرد ، رب  هک  یهاشنهش 

تسین یلع  زج  تبون ؛ جنپ  شدننز 
حون یلع  ثیش و  یلع  مدآ  یلع 

تسین یلع  زج  تقلخ  راوطا  رد  هک 
یسیع یسوم و  یلع  دمحا ؛ یلع 
تسین یلع  زج  تّوبن  رود  رد  هک 

شاب وگ  هک  ره  تقیرط  ریپ  ار  وت 
تسین یلع  زج  تقیرط  ریپ  ارم 

یناسارخ بیبح  ازریم  جاح  زا  رعش 

اشامت وحم 

تست يامیس  هب  هدنز  ملد  هک  يا 
تست يّالوت  ناج ز  ارم  ِناج 

تسا مّرخ  ناهج  غاب  مرظن  رد 
تست يابیز  خر  رب  مرظن  ات 

منک اشامت  قافآ  رد  هچ  ره 
تست ياشامت  وحم  ملد  مشچ 

یَملاع ِلد  هک  ملاع  ِلد  يا 
تست يادیش  هلاو و  نم  لد  نوچ 

ییوت یهلا  ِءامسا  رهظم 
تست ِيامسَا  رهظم  ناهج  ود  نیو 

منک اشامت  قافآ  رد  هچ  ره 
تست ياشامت  وحم  ملد  مشچ 
تساپب تمایق  تمایق ز  هک  يا 
تست يامیس  وت  قاّشع  ّتنج 

! یلع ای  ام  يوس  نک  يرظن  کی 
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تست ياّنمت  هب  ام  يوزرآ 

افص قدص و 

ندز دیاب  یضترم  يالَو  زا  مد  مد ، هب  مد 
ندز دیاب  ابع  لآ  نماد  رب  لد  ِتسد 

تشاگن دیاب  ناج  حول  رب  وا  لآ  ّبح  شقن 
ندز دیاب  ام  وچ  لد  رب  يردیح  رهِم  رهُم 
یلع اب  دشاب  هناگیب  وا  هک  ره  اب  نزن  مد 

ندز دیاب  انشآ  اب  ندز  یهاوخ  سفن  رگ 
لوسر دالوا  نتسج ز  تدیاب  ییاوشیپ 

ندز دیاب  یفطصم  يالو  زا  مد  نآ  زا  دعب 
دیزگ دیاب  ار  موصعم  هدراچ  ملاع  ود  رد 

ندز دیاب  ارستلود  ِرد  رب  تبون  جنپ 
راَقَْفلاوُذ اَّلِإ  َْفیَس  َال  ِیلَع ؛ اَّلِإ  یَتَف  َال 

ندز دیاب  افص  قدص و  رس  زا  ار  سفن  نیا 
یلو هللا  تمعن  هاش  زا  رعش 

دیما همغن 

تیوک رد  زج  هب  دشابن  دیما  ارم 
! ناج یلع  دیما  یهناخ  ارم  تست  يوک  هک 

ملاع یهلمج  دنشورفب  رگا  ارم 
! ناج یلع  دیرخ ؛ یهاوخ  وت  هک  رگا  مغ  هچ 

اشگب نم  يور  هب  قح  تفرعم  يرد ز 
! ناج یلع  دیسر  بل  هب  تلاهج  نم ز  ناج  هک 

مکاخ زا  رتمک  كاخ و  ادخ  هاگشیپ  هب 
! ناج یلع  دیوش  ادخ  رهب  هطساو  هک  رگم 

يدیشخب وت  مدرک و  دب  هبترم  رازه 
! ناج یلع  دیون ، مَاوت  وفع  زاب ز  دنهد 

هاش يا  ماهدومن  شوخلد  وت  هب  ناهج  زا  نم 
! ناج یلع  دیمر  ام  ِرادرک  کیل ز  وت  لد 

میوج ددم  وت  ضیف  مَرَک و  زا  مادم 
! ناج یلع  دیدم  تّدم  نیا  ياهدوب  رای  وت 

دیآ مََرب  رد  حاورالا  ضباق  هک  یبش 
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! ناج یلع  دیهد  ياهجنرمدق  رهم  امش ز 
هدش دنبیاپ  وت  رهم  هب  يداتسوا »  » وچ

! ناج یلع  دیما ، یهمغن  شدسریم  شوگ  هب 
هّزع دیز  يداتسا  هللا  ۀیآ  زا  رعش 

تدارا قدص 

شاب هاش  رقف ، ِتنطلَس  ِنُمی  هب  لد  يا 
شاب هالک  ریرس و  ِهانپ  رس ، اپیب و 

روخم مک  شیب و  مغ  زاسب و  یتسین  اب 
شاب هاشداپ  دَُوب ؛ هچنآ  ره  مک  شیب و  رب 

يوشیمن لُگ  رگا  هنامز  نشلگ  رد 
شاب هایگ  ار  ادخ  شابم  مه  راخ  دوخ 

یلع ایلوا ، ِهش  ِهانپ  رد  زیرگب 
شاب هانپ  رد  نامز  رود و  تاثداح  زا 

نک هناتسآ  نآ  زا  رون  بسک  هدید  يا 
شاب هام  دیشروخ و  هب  شخبرون  هاگناو 

مردیح نامالغ  ِمالغ  لد ، ناج و  زا 
شاب هاوگ  تدارا  ِقدص  هب  ارم  بر ! ای 

! رشح ِزور  هب  ناهایسهماج  ِهاوخرذع  يا 
شاب هاوخرذع  قح  رب  ار  طیحم »  » مرج

( طیحم  ) یمق یقت  دّمحم  ازریم  زا  رعش 

 … بَسَن کی  زج 

؟ متسیک هتسب  دوخ  هب  وت  زا  هک  بَسَن  کی  زج 
متسین تسه ؛ یلع  لآ  هک  نانچ  نآ  نم 

نم هک  نارم  دوخ  زا  یلع ! يا  مه  ارم  اّما 
متسیرگ تنیسح  هب  متشاد ؛ مشچ  ات 

رایرهش نیسح  دّمحم  داتسا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  اب  جاودزا 

 … دیدن وچ  قح 

نآ زا  تانکمم  همه  رد  شرسمه ، دیدن  وچ  قح 
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دروآ ردیح  تقلخ  شدمآ  مزال  بجاو و 

… یمن رگ 

راگزور رد  ادخ  ریش  تماق  دشیمن  رگ 
همطاف يارب  زا  دشیمن  ادیپ  يرسمه 

… یمن رگ 

ماقم نأش و  نینچ  اب  ایند  هب  دمآیمن  رگ 
يرسمه ردیح  نأش  رد  وا  زا  ریغ  يدوبن  سک 

هام رهم و  دنویپ 

دوب روش  قوش و  زا  رپ  هنیدم  رساترس 
دوب رورس  ِقرغ  توارط و  زا  زیربل 

هاگپ نآ  رد  ربمیپ  رهش  نامسآ  زا 
دوب روبع  مرگ  هکئالم  نامسآ  دص 

« �یتَا لَه   » نیسای و يهروس  ِلوزن  تقو 
دوب رون  تایآ  یّلجت  يهماگنه 
باتفآ ياهمدق  شرف  هتشرف  لاب 

دوب روح  يوسیگ  باتهام ز  دنبور 
دیکچیم غاب  سفن  زا  تشهب  رطع 

دوب روضح  ياههمزمز  شرع  جوا  ات 
تسا رّطعم  هنیدم  ِسای  رطع  زا  َملاع 

تسا ردیح  ارهز و  ینامسآ  دنویپ 
مه رای  دننامب  هک  ات  دنتساوخیم 

مه راگزور  ِسفنمه  نیرتلدمه و 
دش عورش  هداس  يهداس  قرب ، قرز و  یب 

مه رانک  رد  ناشینامسآ  دنویپ 
هفطاع رهم و  ناشیلصا  ياههیامرس 

مه رادن  راد و  تورث و  هب  انتعایب 
دنتشاد هیکت  مه  يهناش  دامتعا  رب 

مه رادزار  رگدکی و  روبص  گنس 
قشع رتزیگنالد ز  هاگپ  ره  دندوب 

مه راودیشروخ  ِنشور  عولط  مرگ 
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داب رود  دیشروخ  ود  لامج  زا  دب  مشچ 
داب روک  هاوخ  دب  لد و  دب  ِدوسح  مشچ 

ناشلامک رّوصت  ّدح  ياروام  مه ،
ناشلالج لّیخت  نهذ و  ياوسام  مه ،
ناینامسآ ِرپ  لاب و  تخوس  هک  اجنآ 
ناشلاب جوا  ندز و  رپ  ِتسخن  ماب 

دبا ات  تخومآ  یگدنز  سرد  هک  دیاب 
ناشلافس فرظ  هنهک و  يایروب  زا 

لیبسلس ّمُخ  ینشور  هزوک  ماج  رد 
ناشلازیال یگناخ  بارش  رثوک ،

اهلاثم نیا  يهطساو  هب  ناوتیم  یک 
؟ ناشلاثمیب قفا  ات  درک  زاورپ 
دندش ادخ  تافص  ِروهظ  ِيهنیئآ 

دندش یَتَا » ْلَه   » دندش رون  نیسای و 
دنتشاد هناخ  ادخ  شرع  ياههناش  رب 

دنتشاد هناش  يور  هب  ار  شرع  هک  هن ، هن 
لزا نامه  زا  ادخ  شرع  نانکاس  نیا 

دنتشادن ایند  يهزور  دنچ  هب  یمشچ 
وج ِکشخ  نان  ناشهرفس  تشاد  دنچ  ره 

دنتشاد هنامیرک  يوخ  هشیمه  اّما 
تفرعم ِرون  هفطاع و  قشع و  زا  راشرس 

دنتشاد هنامیمص  ياههظحل  هراومه 
ناشدیما تشهب  ِغاب  دوب  هداد  لگ 

دنتشاد هناحیر  يهچنغ  راهچ  ینعی 
میرثوک ِيراج  ِيهمشچ  شونهعرج  ام 

میردیح ارهز و  يهعیش  میاهدادلد ،
تسا ربمیپ  ادخ و  رورُس  بش  بشما 

تسا رگید  روش  کَلَم  روح و  عمج  هب  بشما 
بوکیاپ تسمرس و  همه  ناگتشرف  بشما 

تسا رّطعم  شلاب  رپ و  لگ ، وچمه  لیربج 
تسه هچ  ره  تاوامس ، ضرا و  مامت  بشما 

تسا ربکا  دنوادخ  تاذ  رورُس  مزب 
دنسلجم لُقن  یگمه  ناگراتس  بشما 
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تسا رتخا  رپ ز  نیمز  گنر  زبس  ناماد 
تسا ملاع  تاداس  تدالو  بش  بشما 

تسا ردیح  ارهز و  یسورع  بش  بشما 
تسا یلع  يداش  ِیهمزمز  شرع  هب  بشما 

تسیلع يداماد  كرابم  بش  بشما 
دینک ربخ  ار  مما  مامت  ناربمغیپ ،

دینک رفس  هنیدم  يوس  هب  همه  بشما 
تسد يور  هب  لعشم  هدرک و  دود  دنفسا 

دینک رظن  الوم  يهرهچ  هب  وس  راچ  زا 
همطاف حدم  یگمه  یلع  رب  دیناوخ 

دینک رحس  ارهز  يهرجح  رود  هب  ار  بش 
سورع ِيهقان  َِرب  رود و  تسد ، هب  نآرق 

دینک رب  رثوک ز  هدجس و  ردق و  ریهطت و 
ادخ ربمغیپ  تناما  نیا  ظفح  رب 

دینک رتشیب  یلع  ناج  هب  اعد  بشما 
وت سوبتسد  کَلَم  هدوب  هک  دسا  ِتنب 

وت سورع  هتشگ  همطاف  هک  هدب  يدیع 
دنمّرکم فیرش و  ود  ره  هک  هم  رهم و  نیا 

دنمّظعم شرع  هب  طیحم  ناشرون  اب 
رشح ِزور  ِدعب  ات  تقلخ ، دوجو  زا  شیپ 

دنمه اب  هتسویپ  هدوب و  هرامه  مه  اب 
نیمز نیا  رد  اّوح  مدآ و  طوبه  زا  شیپ 

دنمدآ اّوح و  يهلالُس  َبا و  ّمُا و 
یحو نامسآ  ِيهکرابم  يهموظنم 
دنمکحم تایآ  ینعم  رون و  قادصم 

رسپ هدزای  دوب  فافز  نیا  لوصحم 
دنملاع ناماما  هک  ناشیادف  ملاع 

دیشروخ صقر 

لازیال دنوادخ  دوب  هتسب  هک  يدقع 
لاصو بش  فافز و  ماش  هب  دش  لیدبت 

سورع يهقان  هدش و  نابراس  لیربج 
لالج دص  ود  اب  یلع  تیب  يوس  هب  دمآ 
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فرط کی  ز  هتفرگ ، هقان  مامز  وس  کی 
لاب سورع ، ِقرف  هب  هدوشگ  نابهیاس  نوچ 

باقن دشک  الوم  همطاف  يور  یتقو ز 
لالب ناذا  دیوگ  هنذأم  هب  را  دراد  اج 

نامسآ رد  بشما  دنکیم  صقر  دیشروخ 
لالح ود  مزب  رد  هدش  مخ  لاله  نوچ  هم 

رای ود 

تسا كرابم  نآرق  ترتع و  رورس  نشج 
تسا كرابم  ناجرم  ؤلؤل و  رحب  ود  لصو 

تسا تعاطا  دهز و  يهوسا  تسیک ؟ داماد 
تسا تعارز  تانق و  رفح  راک ، ود  شلغش 

رهن راچ  تسا و  نیمز  تسیچ ؟ سورع  رهم 
تسا تعافش  رشحم  يهصرع  هب  رگد  رهم 
؟ راک ود  نیا  ریغ  دوب  هچ  رنه  ار  داماد 

تسا تعاجش  خرس  هشیب  هب  ادخ  ریش 
؟ كرتشم تسیّطخ  هچ  رای  ود  نیا  نیب  رد 

تسا تعانق  اضر و  ربص و  زامن و  دهز و 
؟ تسیچ یگدنز ز  نیا  ِيهرامه  ِینیریش 

تسا تعاس  هب  تعاس  هفطاع ، افو و  رهم و 
« تسیلع ای   » هتسهآ بل  ریز  سورع  ِرکذ 

تسیلع یضترم  هرز  وا  زاهج  ِّلک 
ناشنأش هب  نآرق  هدماک  جوز  ود  ره  نیا 

ناشناشن کیالم  لیخ  هب  ادخ  هداد 
ادخ ِبناج  زا  لگ ، هتسد  ياج  لیربج 

ناشنامسآ زا  دَرَوآ  هیده  ریهطت 
یگنسرگ رد  بش  هس  هچ  رگا  رس  دندرک 

ناشنان تسا  رهد  يهروس  لوزن  زمر 
سب دوب و  دنوادخ  يارب  ناشماعطا 

ناشناحتما زا  رختفم  تسادخ  اجنیا 
كاپ جوز  ود  نیا  يوریپ  هب  ناهج  قلخ 

ناشناهج تقیقح  هب  دوش  نانج  غاب 
تسا ملاع  رمع  ناشیناگدنز  لاس  ُهن 
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تسا مدآ  ِتالامک  مامت  هگشناد 
دنروانش یتسه  ِمی  رد  هام  رهم و  ات 

دنردیح ارهز و  يهلالس  زا  رپ  ملاع 
هوکش اب  دقع  نیا  یسورع و  نیا  لوصحم 

دنرتخا هدنبات  ود  باتفآ ، صرق  ود 
همطاف ود  دّمحم ، ود  يرگنب  کین  رگ 

دنرثوک ود  ای  ادخ  یحو  باتک  ود  ای 
ناشّدج ّمُا و  َبا و  هب  مروخیم  دنگوس 

دنرتوکن َملاع  ود  قلخ  نت ز  راچ  نیاک 
ردپ شاهّیّرذ  مدآ و  هب  رسپ  ود  نآ 

دنردام رهّدلادبا  ات  هعیش  هب  ود  نیو 
ناشیادف تقلخ  ملاع  مامت  ناج 

ناشیانث حدم و  هب  هدیصق  وگب  مثیم » »
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  زا  رعش 

هفطاع نامسآ 

مه رانک  رد  مه ، لّمکم  نز  درم و  کی 
مه رارقیب  ناشیود  ره  راوهنییآ 

قشع ياههیاپ  رب  هدش  انب  یگدنز  نیا 
مه راد  راد و نـ تور و  ــ هب ث انت  ـ عا یب 

ریصح ِیهع  ـ طق کی  رّقحم و  یهنا  ـــ کی خ
مه رابتعا  ناشیلصا  ياههیامر  سـ

سای ياههچنغ  شورپ  مر  نوناک گـ
مه راهب  عولط  عوقو و  ناشدنویپ 
باتفآ هام و  نیا  هفطاع  نامسآ  رد 

مه رادم  رد  دبا  هب  ات  دناهدیخرچ 
ضحم توکس  بآ و  هیرهم  ادخ و  دقاع 

مه راگزور  ِسفنمه  دندش  يرآ 
یمساق دیحو  زا  رعش 

تقیقح نیع 

تساهمالّسلاراد ترسح  هک  هنیآ  کی 
تساهمارحلا تیب  يهلبق  هک  هنیآ  کی 
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! هن زاجم ، تقیقح ، نیع  هک  هنیآ  کی 
تساهمایپ توکس و  قرغ  هک  هنیآ  کی 

قلخ ياسّنلاریخ  ترضح  لالج  وس  کی 
تساهمانالاریخ حضاو  لامج  وس  کی 

تسا رثوک  نیسای و  يهروس  كاپ  دنویپ 
تساهمالظ مامت  فاشکنا  راغآ 

لیبسلس جاوما  رثوک و  رهن  قیفلت 
تساهمادم برش  یشونهداب و  ماگنه 

همطاف ِبابلِج  ِيهشوگ  نیتم » لبح  »
تساه « ماصفناال  » نهریپ هب  هرگ  هدروخ 

تسا ّکبرل » ِّلصف   » تسد هب  یلع  تسد 
تساهماما حبص  ینامسآ و  قارشا 

تسا هدش  یفتنم  مَد  ود  غیت  زاین  رگید 
تساهماین رد  كدف  هبطخ ، هبطخ  هک  اریز 

تساضترم دزن  ًاوُفُک » َُهل  نُکی  َمل   » ات
تساهمائل عیمج  روش  مشچ  هب  يراخ 

ناشریسا میتی و  میوش و  ادگ  دیاب 
 … تساهماعط ياههدئام  لوزن  تقو 

« مسا  » هدومن رَکذی »  » و عَفُرت »  » هک ياهناخ  رب 
تساهماقم �ینم و  نکر و  هک  ياهناخ  رب 

يرگشل دیجم  زا  رعش 
 … وچ لسر  متخ 

تشادن يرتخد  رگ  همطاف  وچ  لسر  متخ 
تشادن يرتخد  ایح  ِنامسآ  ههبشیب 

يدز مدق  یتسه  هب  هن  یکی  رگ  ود  ره  نیز 
تشادن يرهوش  نآ  ینز ، یتسار  هب  کی  نیا 

 … رب سای  ِسابل 

ارهز درک  نت  رب  سای  ِسابل 
الوم تسشنب  يو  تسد  رانک 

تفگ یلب  ارهز  دناوخ ، هبطخ  دّمحم 
! تفگ یلع » ای   » لد زا  هکلب  هن ؛ یلب » »
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 … زا هَب  هَب 

نرتسن سای و  دنویپ  زا  َهب  َهب 
نسح مه  دفوکش  اجنیا  نیسح  مه 

یلقیص كاپ و  یهنیئآ  هدراچ 
یلع لسن  زا  هنیئآ  هدزای 

تسام نید  رد  نوتس  لثم  نت  جنپ 
تسام نیئآ  رد  هنیئآ  هدراچ 

 … شزرمآ بش  بشما 

هدش رواد  يوس  زا  قلخ  شزرمآ  بش  بشما 
هدش ربمغیپ  داماد  نینمؤملاریما  اریز 

! یلع ای  بشما : دنیوگ  کلم  روح و  رشب ، ّنج و 
! یلع ای  كرابم  اداب  تیداماد  تیداماد ،

مالسلا اهیلع  همطاف  گوس  رد 

خیرات مولظم 

درادن رای  افعض  رای  هک  سوسفا 
درادن رارسا  مرحم  مرح  دولوم 

خیرات هک  خیرات ! یمولظم  هب  دنگوس 
درادن راّرک  ردیح  زا  رتمولظم 

دیسیونب قیاقش  گرب  یهیشاح  رب 
درادن راوید  رد و  راشف  بات  لگ 

دوب یلع  وت  ياج  هب  شاک  رپسهنیس ! يا 
درادن رامسم  تقاط  وت  یهنیس  نوچ 

 … هدنخ نآ  رگید 

تسین الوم  بل  هب  ابیز  یهدنخ  نآ  رگید 
تسین ارهز  یسک  چیه  یلو  دنتسه  همه 
دیسر هاچ  هت  هب  ات  یلع  کشا  یهرطق 

تسین اهنت  یلع  وچمه  یسک  دیمهف  هاچ 

 … هک مّیلَع  نم 
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ارم تخاس  امنهلبق  ادخ  هک  مّیلَع  نم 
ارم تخانشن  همطاف  یلع و  ادخ و  زج 

مدنَک ربیخ  یهعلق  زا  رد  هلمح  کی  هب  نم 
ارم تخادنا  سَفَن  زا  ناوج  يارهز  غاد 

 … زور هچ  یناد 

؟ دش ریسا  ارهز  رتخد  زور  هچ  یناد 
دش ریما » اّنم   » تعیب حرط  هک  يزور 

نیرق تنحم 

دشیم هدیچیپ  اپ  ِرود  شیابع 
دشیم هدید  شیپ  هریت  شناهج 
دمآ هناخ  يوس  هب  همیسارس 

دمآ هناورپ  نآ  عمش ، درگ  هب 
تسا ناغف  دایرف و  دید  دیسر و 
تسا نازخ  شیارهز  رمع  راهب 

هراپهام نآ  رب  درک  یهاگن 
هراتس نیدنچ  وا  درگ  يدیدب 

دز نیمز  رب  دوخ  یهماّمع  رس  ِز 
دز نیرقتنحم  نآ  كاچ ، نابیرگ 
! مناج ِمارآ  همطاف ! يا  تفگب :

مناور حور و  هنیس و  ِرورُس 
نک رگجنینوخ  ِنم  رب  مّحرت 

نک رظن  کی  تمیتی  لافطا  هب 

 … امسا نک  کمک 

ار مناج  زیزع  میوشب ، نم  هک  امسا ، نک  کمک 
ار مناکدوک  وت  ممشچ ، شیپ  ز  يرانک ، ربب 

نم مبیصنیب  هک  هناخ ، ورم ز  هناخ ، يافص 
نم مبیرغ  رگد  بنیز ، ناج  هب  ارهز ! وت  زا  سپ 

شیولهپ هب  دگل  هچوک ، نایم  هریغم ، هدز 
شیوزاب لادم  بنیز ، ناج  هب  مدوب ، هدیدن 
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 … نیسح ردام  يا 

نک زاب  هدید  نسح ! نیسح و  ردام  يا 
نک زان  باوخ  سپس  نیبب و  یلع  لاح 

دناهتفرگ ردام  یهناهب  وت  لافطا 
نک زارد  ناشیا  ِشزاون  یپ  یتسد 

اهنت دهاش 

تشاذگن اهاط  متام  منک ؛ هدنخ  متساوخ 
تشاذگن ادعا  یهنعط  منک ؛ هیرگ  متساوخ 
ودع مریگ ز  همطاف  لد  ِداد  متساوخ 
تشاذگن اتکی  قلاخ  تحلصم  تمکح و 

دز شتآ  ودع  هناخ ، ِرد  هک  ینامز  نآ 
تشاذگن اهیبا  ّمُا  مورب  نم  متساوخ 

دش رپ  رپ  نم  یهچنغ  لگ و  هک  ینامز  نآ 
تشاذگن امسا  یهلان  منز ؛ داد  متساوخ 

دز شتآ  ارم  هناخ  ِرد  خیم  ندید 
تشاذگن �يربُک  بنیز  مهدب ؛ ناج  متساوخ 

هآ ِتصرف  نم  هب  هک  مدیشک  لسغ  زا  تسد 
تشاذگن انیس  یهنیس  نآ  یلین و  تروص 

دربب دجسم  بناج  ارم  تساوخیم  مصخ 
تشاذگن ارهز  هکرعم ، نآ  رد  تشاد  سَفَن  ات 

دزیم ار  ماهمطاف  ودع  هک  ینامز  نآ 
تشاذگن اشامت  ریغ  نم  هب  ربص  ياهراچ 

نسح مسرپب ز  هچوک  نآ  یهّصق  متساوخ 
تشاذگن اهنت  دهاش  نآ  نداد  ناج  سرت 

هدیلوژ زا  رعش 

نخلگ

درک نشور  سک  همه  رب  ار  هلأسم  نیا  عمش 
درک نویشیب  یهیرگ  رحس  هب  ات  ناوت  هک 

رگج نوخ  زا  یلع  ارهز ، تبرت  ِرس  هب 
درک نمشد  زا  ربخیب  رحس  هب  ات  اههیرگ 

قشع www.Ghaemiyeh.comیهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


دیهش لفط  نامه  ارهز و  ربمغیپ و  غاد 
درک نکسم  یلع  بلق  رب  دمآ و  یگمه 

هایس يوزاب  هتسکشب و  يولهپ  نآ  مغ 
درک نمرخ  لد  عرزم  رد  همه  یلین  خر 
نانچ هاش  نآ  یهنیکیب  یهنیس  دش  گنت 

درک نت  راید  ناج ز  ِرفس  ِيوزراک 
نوریب دیآ  سفن  اب  ناج  هک  شاک ! يا  تفگ :

درک نخلُگ  یلع  هب  َملاع  نشلگ  وت  مغ 

مُخ ریدغ  دیع 

لدع یهنییآ 

ادخ ات  تعافترا  يا  یلع ! يا 
اهتنایب نارکیب ، تیاهنیب ،

بآ يوناب  رسمه  يا  یلع ! يا 
بان رون  مظعا ، مسا  قح ، ِیهولج 

نیرتاهنت يا  بوخ ، يا  یلع ! يا 
نیشنمه تهاگن  اب  کیالم  يا 

تشرسقح باتفآ  يا  یلع ! يا 
تشهب ياهینشور  میسق  يا 

لایخ زا  رّوصت ، زا  رتارف  يا 
لاوزیب باتفآ  نافرع ، رحب 

ربا ریز  رد  ناهن  دیشروخ  وت  يا 
ربص هوک  ملح و  هوک  ملع و  هوک 
راگزور نیا  رد  تسین  يدرم  وت  نوچ 

راقفلاوذ نوچمه  زین ، یغیت  چیه 
یلجنم تقشع  نک ز  ار  ام  ناج 

! یلع ای  ملاع ، ناج  تیادف  يا 
راهب ات  تعیب  میدرکیم  شاک 
یلع تامارک  زا  میتفکشیم 

میدشیم لگ  وا  ناتسراهب  رد 
میدشیم لبلب  زاوآ  رئاز 

میدزیم ییوبس  مخ ، ریدغ  زا 
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میدزیم ییوه  قشع ، طارص  رد 
میدشیم ّالوت  يوک  رئاز 

میدشیم الوم  قشع  شونهعرج 
ریدغ زبس  یهروس  لوزن  اب 

ریما اب  تعیب  میدرکیم ، زاب 
تشونرس رادهنییآ  یلع ، اب 

تشهب يوب  ادخ ، يوب  ثراو 
! ناقشاع يا  اله ، مخ ، ریدغ  دش 

نامسآ زا  یلع  رطع  دزویم 
یلع مخ ؟ ریدغ  ریسفت  تسیچ 

یلو ار ، تلادع  الوم ، ار ، قشع 
الو مخ ؟ ریدغ  ریسفت  تسیچ 

ادخ اب  تعیب  قشع ، زیختسر 
میرح مخ ؟ ریدغ  ریسفت  تسیچ 

میقتسم طارص  ام ، يور  هب  ور 
دیما مخ ؟ ریدغ  ریسفت  تسیچ 

دیع يوب  تّما ، هب  تمحر  یهدژم 
رحس مخ ؟ ریدغ  نیا  ایآ  تسیچ 

رفظ ِدنخبل  رون  قداص ، حبص 
بارش رغاس ، یقاس و   … ایآ ؟ تسیچ 

بان ِقشع  یتسه ، ناج  رد  یشتآ 
نیبملا حتف  هدنخ   … ایآ ؟ تسیچ 
نید دیع  تلاسر ، لامکا  زور 

ناهگان یخرس  بیس   … ایآ ؟ تسیچ 
ناقشاع يرآ  قشع ، زا  ام  مهس 
یلجنم دش  ادخ  مخ  ریدغ  رد 

یلع الوم  يدیشروخ  لد  رد 
باتفآ ياورنامرف  دش  هریچ 

بان رون  شنیرفآ ، ِمهس  تشگ 
دش هنییآ  نیمز  دیراب و  قشع 

دش هنیس  ره  دراو  ینابرهم 
تفرگ لگ  بیجن  يوب  ار  كاخ 

تفرگ لبلب  بت  یتسه ، َملاع 
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زاب هیاسمه  نیمز  اب  دش  نامسآ 
زار لها  يارسنامهم  نیمز  دش 

دندش رتسبمه  رون  اب  اهمشچ 
دندش رتیمیمص  مه  اب  اهبلق 
ناهج ناج  نآ  دیحوت ، ِیهلبق 

ناربمغیپ متاخ  نامیا ، حور 
درک زاجعا  مخ ، ناتسریدغ  رد 

درک زاب  ار  ادخ  موصعم  زار 
تسادخ رون  یلع  ربمغیپ : تفگ 

تسادتقم اوشیپ و  وا  نم ، دعب 
نیمز زبس  تّما  نایامش ! يا 

نیرتهب ملاع ، قلخ  نایم  رد 
تسین ههبش  نآ  رد  تسا و  نیا  قح  فرح 

تسیلع اب  قح  مه  تسَّقح و  یلع  مه 
دینک توعد  دوخ  بلق  رد  ار  قشع 

دینک تعیب  ادخ ، رون  یلع ، اب 
تسین روتسم  یسک  زا  تقیقح  نیا 

تسین رون  زا  ریغ  رون ، نیشناج 
لوبق دش  تیالو  مخ ، ریدغ  رد 

لوسر ار  الوم  تسد  الاب  درب 
ریدغ دیشروخ  تسد  الاب  تفر 

ریما ام ، يادتقم  ماما و  دش 
ادخ رون  اب  درک  تعیب  قشع ،

ام يالوم  رورَس و  تلادع ، دش 
باقن خر  زا  تفرگرب  دمحا ، رون 

« باتفآ لیلد  دمآ ، باتفآ  »
تسم دیدنخ  نامسآ  تراشب ، نیز 

تسکش بش  ِمسلط  دیراب و  رون 
یلع نارابهنییآ  ناهج ، دش 
یلع ناغارچ  یتسه ، ملاع 

داد تسا و  لدع  یهنییآ  یلع ، نوچ 
داهن دیاب  یلع  ِتسد  رد  تسد 

تسا دمرس  يادخ  رون  یلع ، نوچ 
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تسا دمحا  اب  یلع ، اب  ام  تعیب 
یلقیص شدوجو  قح ، قشع  دش ز 

یلع رون  اب  درک ، تعیب  هک  ره 
هدش مگ  یتسم  يوک  رد  لد  زاب 

هدش مخ  ریدغ  یتسه ، ملاع 
هدش ییادیش  روش و  لصف  زاب 

هدش ییاغوغ  قشع ، زا  نیمز  رد 
ناقشاع تیالو ، دیع  هدمآ 

ناقشاع تلاسر ، لامکا  زور 
میوش لماک  ایب  مخ ، ریدغ  رد 

میوش لدبحاص  مییوگ و  یلع »! ای  »
میوش الاب  ات  مییوگ  یلع »! ای  »

میوش ایرد  اههرطق ! يا  اههرطق !
مینک تعیب  ادخ ، رون  یلع ، اب 

مینک توعد  دوخ ، بلق  رد  ار  قشع 
میوش نامیپمه  دهعمه و  یلع ، اب 

میوش نآرق  لدمه  نابزمه و 
بارتوب قطان ، نآرق  یلع ، اب 

باتفآ ماما  تمصع ، ِیهروس 
تسیلج رون  وا  تفگ : دمحا  هک  نوچ 

تسیلع الوم  ناقشاع ! يا  نم ، دعب 
یلیعامسا اضر  زا  رعش 

یلع رهم 

یلزا سّدقم  دوجو  نوچ 
یلزی مل  يابرلد  دهاش 

تاّرذ زا  نتفرگ  نامیپ  تقو 
یلج گناب  اسر و  ییادص  اب 

دومرف مّکبرب » ُتَسل  َو  َا  »
یلب هک : فرط  ره  دمآ ز  خساپ 

تخورفا ناشرایع ، دجنسب  ات 
یلعتشم لامک  رد  یشتآ 

شتآ رد  دنور  نامرف ، داد 
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یلدب زا  یلصا  ددرگ  ادج  ات 
درک دّرمت  قح  رما  ییهقرف ز 
یلیح ُرپ  قح ز  دورطم  تشگ 

دش مدمه  نیرق و  تواقش  اب 
یلعفنم طرف  ناشیرپ ز  دش 

تفر شتآ  رد  يرگید  یهقرف 
یلزا رداق  نادزی  رما  ز 

نیرب دلُخ  وچ  ناشرهب  دش  ران 
یلمع شوخ  يازس  نیا  دَُوب  هک 

مدمه دش و  نیرق  تداعس  اب 
یللخ یب  قح ز  لوبقم  تشگ 
دومرف نایع  قح  هقرف ، نیا  رهب 

یلو رون  یبن و  تاوَلَج 
راتخم دمحا  رون  منم  هک 

یلع رهم  ریغ  تسین  نم  رهم 
يداو نآ  رد  نایع  دش  ناهگان 

یلَلُح یب  یلع ز  الوم  رون 
دنتفگیم دندمآ ، دوخ  هب  نوچ 
یلزی مل  يادخ  روضح  رد 
تسیلزا رداق  تسد  یلع  هک :

تسیلع  تسد  هب  اوس  ام  هتشر 
يدهاجم یلع  دّمحم  ياقآ  زا  رعش 

ارس مخ 

! تسه یمامت  يا  قشع ! يا  وت  ناج  هب  مسق 
! تسم وت  ریدغ  مخ  زا  ام  یتسه  تسه ، هک 

تسود نمشد و  دید  وت  ریدغ  هتسجخ  نآ  رد 
تسد رس  رب  باتفآ  دُرب  باتفآ  هک 

دوبن هک  ره  تشادن  مدآ  رهوگ  زا  ناشن 
تسرپهداب بارخ و  تیالو  يارَسمُخ  هب 

دوب یتشهب  يرثوک  وت  هناخ  غاب  هب 
تَْسل َا  حبص  دوب  هتسب  لد  وت  يالو  رب  هک 
دوب یتسه  لامک  یتسم  هک  هنایم  نآ  رد 
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تسویپ دش  تسم  هک  ره  تایدمرس  رود  هب 
تخوس وت  مشخ  نیمز ز  نایخزود  طاسب 

تسَج وت  راقفلاوذ  قرب  متس  هاپس  رد  وچ 
تسیراج نامز  یهنوگ  رب  وت  کشا  زونه 

تسَخ وت  میرک  لد  نامیتی ، هآ  هک  سب  ز 
هاچ دوخ  رد  تسیرگیم  وت  تبرغ  مجح  ز 

تسه یبآ  هشیمه  شمشچ ، یهمشچ  هب  نآ  زا 
وت یبیرغ  زا  هیوم  دنک  هفوک  زونه 
تسشن هیرگ  هب  تاییاهنت  مغ  زا  هنامز 

درک نیگنر  رهم  بارحم  وت  نوخ  هک  یمد 
تسکش هّصغ  اههنییآ ز  یمامت  ِلد 

ینادرم هللارصن  زا  رعش 

قشعریما

؟ دیآیم ریذپلد  نینچ  تسیک  يادص 
؟ دیآیم ریسمرگ  نیا  هب  همشچ  مادک 

؟ تساریگ نشور و  هنوگ  نیا  هک  تسیک  يادص 
؟ دیآیم ریسم  نیا  زا  هک  تسیک  دوب و  هک 

؟ دمحا اب  لیئربج  رگم  تسا  هتفگ  هچ 
دیآیم ریبد  کلِک  بتاک و  يادص 
دیچیپ اضف  رد  زور  ینشور  هب  ربخ 

دیآیم ریگتسد  یسک  دیهد : ربخ 
تسوا رد  هچ  ره  نامسآ و  زا  رتگرزب  یسک 

دیآیم ریغص  لفط  ِيریگتسد  هب 
ادخ باختنا  هب  دّمحم  ياج  هب  یلع 

دیآیم ریذن  ِدعب  ریشب  دیهد : ربخ 
هرخص یتخس  هب  ناهوس ، یتخس  هب  هک  یسک 

دیآیم ریرح  جوم  یمرن  هب  هک  یسک 
تساهنت وا  لثم  تسین ، یسک  لثم  هک  یسک 

دیآیم ریظنیب  شدوخ ، ِهیبش  یسک 
تخیر دهاوخ  همشچ  هب  ایرد  هک : دیهد  ربخ 

دیآیم ریدغ  نارای : هب  دیهد  ربخ 
ریشمش تفارش و  قیرط  ناکلاس  هب 
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دیآیم ریپ  هار ، زا  هک  دیهد  ربخ 
هشیب زا  هرابود  نارای : هب  دیهد  ربخ 

دیآیم ریش  هزرش  کی  ِیهدنز  يادص 
يدرم اههنارک ، زا  شود  هب  ریدغ  ِمُخ 

دیآیم ریوک  كاخ  يرایبآ  هب 
دزوسیم میتی  ياپ  هب  هرابود  یسک 
دیآیم ریقف  غارس  هرابود  یسک 

کبس ياههسامح  نیا  زا  رتهسامح  یسک 
دیآیم ریقح  شمشچ  هب  گرم  هک  یسک 

بشید ماهدید  باوخ  نم  دمآ و  ریدغ 
دیآیم ریگهشوگ  ِنم  غارس  یسک 

شیورد ِیهبلک  هب  رعاش ، ِیهبلک  هب  یسک 
دیآیم ریدغ  دیع  یسوبهدید  هب 

لوصف مامت  رد  تسا  گرزب  هشیمه  یلع 
دیآیم ریما  هشیمه  قشع  ِریما 

دوشن فرتعم  هک  ره  وا  يدنلبرس  هب 
دیآیم ریز  هب  رس  دور ؛ هک  اجک  ره  هب 

دروآ ناوتیمن  نآرق  ِیهیآ  هیبش 
؟ دیآیم ریگ  درم ، نیا  هب  هیبش  اجک 

؟ ار نشور  قاّفتا  نآ  ياهدیدن  رگم 
! دیآیم رید  هچ  اهربخ  هّلحم  نیا  هب 

تسا دازآ  هچ  رگا  الوم  رکنم  هک  ایب 
دیآیم ریسا  تمایق  ِهاگهصرع  هب 

یلو هتخپ ، هچ  رگا  الوم  رکنم  هک  ایب 
دیآیم ریش  يوب  شنهد  زا  زونه 

لوصف مامت  رد  تسا  گرزب  هشیمه  یلع 
دیآیم ریما  هشیمه  قشع  ریما 
هقدنفسا يریما  یضترم  زا  رعش 

تعیب تسد 

مخ ریدغ  رد  یبن  هب  قح  يادن  دمآ 
« ُمق ، » ه�ِلا رما  هب  لوُسَّرلا » اَهُّیا  ای  »

نم دعب  تسا  ّقح  یهفیلخ  یلع  وگ  رب 
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« مُکَنیِد ُْتلَمْکا   » هک هتفگب  قح  مْوَْیلا » »

نیسای ِّرِس 

یلع تس  « اّمنإ  » گنروا هاش 
یلع تسامنقح  نیبقح و  قح و 

تسَقَح ناسل  قح ، نیع  قح ، هب 
یلع تسادخ  همه  رس  ات  ياپ 

ریهَظ رای و  نیعُم و  ار  ایبنا 
یلع تسایلوا  لیخ  رَس  ّرِس و 

ناَْسنِْإلا یَلَع  یَتَا  ْلَه  ِینعم 
یلع تساه  اط و  نیسای و  ّرِس 
ریدغ ِّمخ  هب  ار  قلخ  یفطصم 

یلع تسامش  هر  رضِخ  تفگ :
نید زا  متشارَف  یئاِول  نم 

یلع تساِولبحاص  نم  دعب 
عرش ِدعاوق  ِیهان  رمآ و 

یلع تساهتنا  هب  ات  ادتباز 
رز نک  وا  رهم  هب  تبلق  سم 
یلع تساهبلق  ریسکا  هک  ناز 

هشیدنا هتسب  راک  زا  نکم 
یلع تساشگهرگ  ار  هرگ  ره 

مان زا  ار  يادخ  ناتسود 
یلع تسازفحرف  ناج  لد و  رد 

قح هک ز  دح ؟ هچ  ارم  شیانث  هب 
یلع تسانث  تحدِم و  روخ  رد 

یناهفصا ریغص  داتسا  زا  رعش 

 … تسدمرس يایرد  رُد 

یلع تسدمرس  يایرد  رُد 
یلع تسدّمحم  نیشناج 

 … مخ ریدغ  رد 

: تسا هدومرف  یفطصم  ابیز  هچ  مخ  ریدغ  رد 
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تسوا يالوم  یلع  نیا  میوا ؛ يالوم  نم  هکره 

بئاصم

یثارم

نامز درم 

باتشب دوز  ناج ! یلع  ای  ِگناب  هدجس  رد 
باتیب دوب  شراظتنا  رد  ادخ  ییوگ 

دز یلع  قرف  رب  غیت  نیک  زا  يدرمان 
دز یلج  راونا  قرف  رب  متس  غیت 

تفر ادخ  شرع  ات  كاخ  داهن  زا  هآ 
تفر ادخ  شرع  ات  كالفا  لد  زوس 

ياج رب  هدیکشخ  نیمز  يور  نیمز  ياپ 
ياپ رب  دیدرگ  ناهگان  تمایق  ایوگ 
دوب یلج  دنوادخ  دوب و  یلع  رگید 
دوب یلع  ِدایرف  هَبْعَْکلا » ِّبَر  َو  ُتُْزف  »
تسکشب هرابکی  قح  نید  تشپ  تسکشب 

تسشنب دیشروخ  یهرهچ  رب  ازع  ِربا 
تسین نامز ، درم  نیرتاهنت  یلع  رگید 

؟ تسیز ناوتیم  هنوگچ  ردیح  یب  ياو ! يا 

رفس مزع 

تشاد رگد  ِيادوس  هنیس ، رد  یلع  بش  نآ 
تشاد ربخ  وا  لاح  زوس و  زا  ادخ  اهنت 
دوب نیمز  يور  رب  هتسهآ  نامز  ماگ 
دوب نیشتآ  یبارطضا  رد  نیمز  بطق 

دوب يرگید  زور  لاح و  ار  یلع  بش  نآ 
دوب يرگید  زوس  زاس و  الوم  ناج  رد 

تشاد رس  هب  ندرک  رفس  مزع  یلع  بش  نآ 
تشاد رفس  نیز  نامشچ  هب  مغ  کشرس  ارهز 

دوب یلع  گنتلد  تخس  دّمحم  بش  نآ 
دوب یلع  ِيارآلد  ِرادید  قاتشم 

دوب مغ  ِسونایقا  هنیس  ار  نسح  بش  نآ 
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دوب َملَا  درد و  زا  رپ  بش  نآ  نیسح  ناج 
دوب نارتخا  ِراظتنامشچ  یلع  ِمشچ 

دوب نانج  ناوضر و  ِقاتشم  یلع  ِناج 

 … هب ددرگن  رّسیم 

تداعس نیا  سک  هب  ددرگن  رّسیم 
تداهش دجسم  هب  تدالو ، هبعک  هب 

مخز ياوادم 

دیربب ار  بیبط  يزاین ؛ تسین  هخسن  هب 
دیربب اعد  رب  تسد  یلع  ِگرم  يارب 

ارم مخز  دینک  اوادم  تسین  زاین 
دیربب اود  نیشنهبارخ  ِضیرم  نآ  رب 
هدش گنت  هفوک  ِنامیتی  يارب  ملد 

دیربب اههبارخ  رد  ارم  دینک و  کمک 
ناتردام وچ  ار  مولظم  نم  ِیهزانج 

دیربب ادصیب  مارآ و  هنایفخم و  هنابش 
بش ِلد  اههبارخ  رد  ارم  مرگ  مالس 

دیربب اذغ ؛ یب  هدیباوخ  هک  میتی  نآ  رب 
نم لد  رب  دیهد  یّلست  تسانب  رگا 

دیربب اذغ  ملدنیگنس  لتاق  يارب 
! ادخ ناگتشرف  يا  امش  هب  نم  مالس 

دیربب امش  ارم  دوخ ، اب  همطاف  دزن  هب 
( مثیم  ) راگزاس اضر  مالغ  زا  رعش 

هدید کشا 

دینکن رهگ  رپ  هدید  فدص  نم  شیپ  هب 
دینکن ردپ  ردپ  اجنیا ، هدمآ  میتی 

تسین نم  رد  میتی  ِکشا  ندید  ِناوت 
دینکن ررش  همه  نیا  یلع  ناج  راثن 

دوب نم  هگرذگ  اهبش  هک  هبارخ  نآ  زا 
دینکن رذگ  نان ، امرخ و  هرفس و  نودب 

دیربب نم  مالس  یماذُج  ِریپ  هب 
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دینکن ربخ  امش  ار ، وا  نم  گرم  یلو ز 
يرهم یب  تخس  هدرک  نم  لتاق  هچ  رگا 
دینکن رظن  نم  نامهیم  هب  مشخ  مشچ  هب 

اهنت منم  شیزابمه  هک  میتی  یکی 
دینکن ربخ  ار  لفط  نآ  نم ، گرم  امش ز 

ناتردام هار  دنتفرگ  هک  ياهچوک  ز 
دینکن رذگ  نم  وچمه  امش  رمع  مامت 
دینکن رت  هدید ، کشا ، زا  مرتسب  رانک 
دینکن ردپ  ردپ  نامیتی ، مشچ  شیپ  هب 

یناسنا یلع  ياقآ  زا  رعش 

رادید بت 

یلع ِياوآ  رگد  دماین  هفوک  زا  بشما 
یلع ِياریذپ  هللا  هدش  منامگ  هب 

قح ِترضح  یلع ، هب  رگ  رحس  تفگ  یِعِجْرا » »
یلع ِياشامت  ِلوغشم  هدش  کنیا  شرع 

بشما ناجرم ، ؤلؤل و  همطاف و  دمحا و 
یلع ِيانعر  ِدق  ِریسا  دنتسه  همه 

روهط تسا  یبارش  هک  ُتُْزف »  » یهداب زا  بشما 
یلع ِياپارس  تسوهلا » انا   » و وه » وه   » ُِرپ
اهر تشگ  سفق  ادیش ز  لبلب  نآ  رحس 

یلع يامیس  تسنایع ز  رادید  بت 
تجاح ِزامن  دناوخ  تفصهناوید  قشع 

یلع يادیش  مداخ و  دنکب  شیادخ  هک 
دیشارِْخب یلع  تسد  یمغ  ِراخ  اجک  ره 

یلع ِياهبل  تفُکِْشب ز  همطاف  ای  ِلگ 
دیدپ تشگ  وا  یهزمغ  کی  هب  قافآ  همه 

یلع ِياخرکش  ِلعل  یبشهمین  بلطب 
شخب بشما  ارم  ناهانگ  هلمج  ادخ ! يا 

یلع يابیز  يوسیگ  هدزمغ و  لد  هب 
ینافوط شمغ  ز  احیسم »  » يایرد هدش 
یلع يّالَوت  ّبح و  دَُوب  حون  یتشَک 

( احیسم  ) يرقاب مساق  موحرم  زا  رعش 
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تداهش ماج 

باُرت ردنا  بارتوب ، هداهن  رس 
باهتلا روش و  قوش و  قرغ  دوب 

ربخیب دوخ  زا  دوب و  ناناج  وحم 
رس هب  نیگآرهز  ریشمش  شدماک 

تفُکش مه  زا  وا ، ياهبل  یهچنغ 
تفگ هَبْعَْکلا » ِّبَر  َو  ُتُْزف   » یهمغن

دید هتسکشبسفق  ار ، لد  ریاط 
دید هتسراو  نت  ماد  زا  ناج ، ِغرم 

درک شوگ  ار  یِعِجِْرا » يدبَع   » گناب
درک شون  تداهش ، ماج  زا  هداب 

تشذگ بل  رب  شا ، هَِّلل  اَّنِإ   » رکذ
تشذگ بش  زرم  ز  شناج ، ریاط 

نوخ شبارحم ز  شرف  رب  دش ، شقن 
نوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ   » یهیآ

يراوزبس دیمح  ياقآ  زا  رعش 

هللا راث 

ریشمش تفاکشب ، قح ، ِریش  قرف  وچ 
ریدقت ِحول  تسکش و  مد  نآ  ملق 
دیشروخ تفرگب  دش و  قشنم  رمق 

دیزرل شرع  دش ؛ لک  ِلقع  ناشیرپ 
داتفا كاخ  رب  یتماقتمایق 

: دایرف قافآ  رد  لیربج  دزب 
تخیر نیمز  رب  بر ! ای  هللا ، راث  هک 

تخیسگب دیحوت  یهزاریش  ناغف 
نامیا ناکرا  هدش  ناریو  رگم 

نامحر ِشرع  فقس  هتسکشب  رگم 
تفُسیم هدید  زا  شمغ  رد  نوخ  کلف ،

تفگیم هَبْعَْکلا  ِّبَر  َو  ُتُْزف  یلع 

عادو
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شاب دهاش  ازج  زور  رد  وت  هفوک  دجسم 
مرتمولظم همه  زا  مرتموصعم  هک  نم 

مدروخ ربمیپ  گرم  زا  سپ  هک  اهلد  نوخ 
مرس ز  تدابع ، بارحم  نماد  رد  تخیر 

داب وت  رادهگن  دنوادخ  هفوک  دجسم 
مرحس ياعد  ياوآ  يونشن  رگد  هک 
یلفط رگ  مندب  دزرلب  كاخ  لد  رد 

؟ مردپ رخآ  دش  هچ  هفوک ! دجسم  يا  دیوگ :
تسوت گر  رد  یلع  نوخ  مرسپ ! دشاب  هچ  ره 

! مرسپ يا  نم ، لتاق  اب  وت  شاب  نابرهم 
دیربم نازیزع ! هناخ ، يوس  هب  ار  مندب 

مربب نامیتی  رهب  اذغ  دیراذگب 

یلع و…  تاقالم 

ییاشامت دشاب  همطاف  یلع و  تاقالم 
ییاریذپ بشما  ياهمولظم  دنک  یمولظم  ز 

 … ددرگ رحس  رگ 

بشما رات  ماش  نیا  ارم  ددرگ  رحس  رگ 
بشما راثن  اناج ! تهر  رد  نیریش  ناج  نیا  منک 

مدرم زا  مریس  نم  ریس و  نم  زا  مدرَم  یهلا !
بشما امس ! ضرا و  ِقلاخ  يا  ارم  تحار  امن 

نک نوزفا  مجلمِنب  یهنیک  نم  قح  رد  یهلا !
بشما باضخ ، رس  ِنوخ  هب  ار  نساحم  نیا  دزاس  هک 

ایربک تاذ  وحم 

هتسهآ هتسهآ  مدش  ایوپ  وجتسج  رد  یبش 
ادیپ منک  ار  بش  یهلجِح  ِنیشنتولخ  نآ  هک 

مدید انشآ  یئادن  تاجانم و  رد  هگان  هب 
اتکی قلاخ  تاذ  وحم  ار  نینمؤملاریما 

: دیوگ هزرل و  ایند  ياضعا  رب  هدنکفا  مشخ  ز 
؟ العا یلاع  ّیلع  زا  رگید  وت  یهاوخیم  هچ 

مدینشب نانیکسم و  هب  مداد  نان  هک  ییاهبش  هچ 
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ام ّقح  ریگرب  یلع  زا  بر ! ای  دنتفگیم : هک 
یکیرات ِشوغآ  رد  تخانِْشب  ارم  لئاس  نآ  هن 

اشفا دوخ  مان  شیارب  مدرک  وا  رهب  زا  نم  هن 
زگره یتخانشن  ارم  لئاس  نآ  وچ  ایند  مه  وت 

اورپیب هتسویپ  ارم  ِراز  لد  يدرک  نوخ  هک 
یتسب ارم  ياناوت  ِتسد  نانمشد  نیب  وت 

ادعا ِفک  رد  يداهن  یتفرگ و  ار  مّقح  وت 
یتشک یگلاس  هدجه  ّنس  رد  ارم  سومان  وت 

ارهز تروص  رب  يدز  یلیس  نم  مشچ  شیپ  وت 

 … همطاف ّیلع و  بشما 

دننکیم رادید  همطاف  ّیلع و  بشما 
دننکیم راتخم  دمحا  روضح  كرد 

رس فاکش  اب  یلع  هنیس ، مخز  هب  ارهز 
دننکیم راثیا  تبرغ و  ثیدح  مه  اب 

یبتجم موثلک و  بنیز و  نیسح و  اّما 
دننکیم راطفا  لد  نوخ  مشچ و  ِکشا  اب 

 … ِّیقش لتاق  زج 

! راگدرک ِریش  يا  وت  ِّیقش  لتاق  زج 
دنک رمقلاُّقش  هک  دیدن  یسک  رفاک 

 … هام يا 

رادم رب  هدجس  زا  رس  رهُم ! هب  رس  هام  يا 
دنک رمقلاُّقش  هک  تسیسک  ترس  تشپ 

! … هفوک دجسم 

یلع درک  رفس  مزع  نیبب  هفوک ! دجسم 
یلع درک  رظن  عطق  مه  وت  نوخ ز  یلد  اب 
وت ییاصقالا  دجسم  رگم  هفوک ! دجسم 

یلع درک  رفس  زاغآ  وت  بارحم  هک ز 

تمحر ربا 
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؟ دزیخیمنرب تدابع  رهب  ارچ  بشما  یلع ،
؟ دزیخیمنرب تعاط  رهب  زا  ادخ  ریش  ارچ 

لفاغ دشن  مد  کی  ادخ  دای  زا  هک  ییوجادخ 
؟ دزیخیمنرب تدابع  رهب  زا  هک  هداد  ور  هچ 

مجلم یهداز  دز  یلع  قرف  رب  هک  تبرض  نآ  زا 
دزیخیمنرب تمایق  ات  اج  زا  هک  مراد  نیقی 

قح ریش  هتشگ  روانش  نوخ  رد  اعد  بارحم  هب 
دزیخیمنرب تمحر  ربا  نآ  اعد  رهب  رگد 

َملاع رد  تخورفا  یشتآ  مجلمنبا ، هنیک  ز 
دزیخیمنرب تمادن  دود  زج  هب  شتآ  نیز  هک 

: ترسح اب  تفگ  دید و  ار  رس  ِمخز  نآ  بیبط 
دزیخیمنرب تمالس  رتسب ، نیا  زا  رگید  یلع 

« ورسخ  » یضترم ِناتسآ  رب  یسک  ره  رس  دَهَن 
دزیخیمنرب تمایق  زور  ات  هاگرد  نیا  زا 

داژنورسخ دّمحم  دِّیَس  زا  رعش 

یلع يازع 

یلع ِيازع  هب  لد ! يا  نک  هلان 
یلع ِيارب  هدید ! يا  نک  هیرگ 

شیوخ ِدولوم  وچ  هداد  فک  هبعک ز 
یلع ِيازع  شوپهیس  هتشگ 

دوب هلوبقم  ِیهرمع  یلع ، ِرمُع 
یلع ِيافص  یعس و  شمدق  ره 

دش کشا  زا  رپ  هک  مزمز ، یهدید 
یلع ِياههمزمز  دنک ، دای 

تفاکش ار  وا  رس  تداهش  ِغیت 
یلع ِيانم  هوک  دَُوب ، هفوک 
هلغلغ رپ  هدش  ناکما  ملاع 

یلع يادص  شوماخ  هدش  نوچ 
نیا زا  دعب  ابص  شوغآ  مه  تسین 

یلع ياِول  شخبرفظ  کیپ 
راظتنا دشک  بارحم  ربنم و 

یلع ياپ  هب  هسوب  دنز  هک  ات 
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دونشن بش  لد  رد  رگد  هام 
یلع ياعد  تاجانم و  توص 

رگد بشما  دش  مورحم  هک  هآ 
یلع ياقل  نامیتی ز  مشچ 

ناگراچیب یهرفس  یهت  هتشگ 
یلع ِياذغ  نان و  ِرظتنم 

دش هتشک  ارس  ود  ِریما  ياو !
یلع ِيارس  هتشگ ، مغ  ِیهناخ 

نیبنیز نسح و  نیسح و  شیپ 
یلع ِيامُه  ِقرف  زا  دکچ  نوخ 

« ناسح  » َملاع ود  کُلم  رگا  مهاوخ 
یلع ِيادگ  شاب  ناج  لد و  زا 

( ناسح  ) نایچیاچ هللا  بیبح  زا  رعش 

تداهش بش  یلع و 

! مغ رهش  يا  هفوک ! يا  ظفاحادخ 
مغ ِرهز  یتخیر  نم  ماک  رد  هک 
! اههاچ اهلخن ! يا  ظفاحادخ 

اههآ یلع  زا  دیونشن  رگد 
ایب تداهش ! غورف  يا  ایب 

ایب تداهش ! يا  یلع  ِتاجن 
ریگب ناسانشانقح  قح ز  ایب 

ریگب ناسانشانیلع  زا  یلع 
هدش او  هرگ  مراک  ایادخ ز 
هدش ارهز  ِگنت  ملد  ایادخ 

کمن نان و  ناوخ و  يا  ظفاحادخ 
كدف ِيارجام  يا  ظفاحادخ 

وگم زار 

الوم تفگیم  يرد  ره  زا  نخس  بش  نآ 
الوم تفگیم  يرکیپ  هعطق  هعطق  زا 

دوب ير  کُلم  دیزی و  زا  تیاکح  بش  نآ 
دوب ین  يور  رس  ندناوخ  نآرق  تبحص ز 
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تشاد وگم  يزار  شبنیز  اب  یلع  بش  نآ 
تشاد ولگ  ِریز  هسوب و  زا  نخس  ییوگ 

دادیم شوگ  رتخد  تفگیم و  ردپ  بش  نآ 
دادیم شون  تیانع  زا  ار  دوخ  ِموثلک 

دوب الب  ِماج  یهنشت  شنیسح  بش  نآ 
دوب البرک  ِي  « �یلب اولاق   » یهماگنه

ساّبع ِتسم  ِمشچ  دیسوب  یلع  بش  نآ 
ساّبع ِتسد  يدرپس  ار  شنیسح  تسد 
تفگیم بآ  زا  یلع  شساّبع  هب  بش  نآ 

تفگیم باتیب  لد  زا  یگنشت و  زا 
! منیع ود  رون  يا  تفگیم : لد  زوس  اب 

منیسح ناج  وت و  ناج  ياهدنز  ات 
؛ يراد تسود  ار  ردپ  رگ  هدید ! رون  يا 

يرادنرب وا  نماد  زا  تسد  هک  دیاب 
دوب ولگ  ِيان  رد  هدقع  ار  یلع  يرآ ؛

دوب وربآ  بآ و  ِّيریگرد  ِّيوار 
تفگیم بآ  یگنشت و  زا  لد  زوس  اب 

تفگیم بایان  رهوگ  ناز  نخس  مد  ره 
هراوهاگ ِدای  درکیم  رت  ِمشچ  اب 

هراوخریش ِقلح  ریت و  حرش  دادیم 
شوه زا  تفر  الوم  هآ و  يدیشک  هگان 

شوماخ تشگ  ارهز  بلق  غارچ  ینعی 
يروباشین هدیلوژ  زا  رعش 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تداهش 

؟ تسا زیگنالالم  هچ  بشما  هفوک 
؟ تسا زییاپ  زا  رتزیگنامغ  هچ 

بشما شوپهیس  هدیدرگ  هفوک 
تسا شوغآمه  درد  مغ و  اب 

؟ تسا کیرات  ردقچ  بشما  هفوک 
! تسا کیدزن  یلع  گرم  اییوگ 
شورخ شوج و  دص  هب  رود  زا  دسر 

شوگ رب  یمیتی  لفط  یهلان 
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! نم رورپمغ  ردام  يا  دیوگ 
نم ِرب  ردنا  یتعاس  نیشنب 

مردپ دیاین  هچ  زا  اردام !
مرس هب  شزاون  تسد  دشک  هک 

شوگ مراتفگ  هب  دادیم  هک  نآ 
شود رس و  رب  ارم  دُربیم  هک  نآ 

نم زا  ییاطخ  هدید  اییوگ 
نم زا  ییادج  هدرک  نینچ  هک 

مرب هب  دیایب  هک  مراد  تسود 
مرس هب  ّتبحم  جات  دهنب 

شوگ رد  شبیغ  فتاه  زا  هگان 
شورخ شوج و  دص  ود  هب  ار  وا  تفگ 

شکم شیر  لد  رگید ز  هآ 
شکم شیوخ  ردپ  راظتنا 

دنتشک ار  یلع  هدجس  رس  رب 
دنتشک ار  یلَزَی  مل  تّجح 

يروباشین هدیلوژ  زا  رعش 

رحسیب بش 

! درادن رحس  بشما  دیزیرب ؛ اهکشا ! يا 
درادن ردپ  بنیز  دیزوسب ؛ اهبلق ! يا 
دیلانب اهگنس  يا  دییرگب ، اهربا ! يا 

درادن رب  باوخ  زا  ار  شرس  یلع ، بشماک 
؟ یجایتحا هچ  رگید  ِنابیبط  یهخسن  رب 

! درادن رثا  وراد  الوم ، ِقرف  ِمخز  رب 
بشما ِياههمین  زا  �یلعَا  ِّیلع  رهب 

درادن رد  راوید و  ِباتک  ياهزاریش 
« درگرب هناخ  هب  ردام  : » اتفگ هیرگ  هب  بنیز 

درادن رپ  هناورپ  عمش و  هتشگ  شوماخ 
اباب شعن  ِيور  زا  ار  نسح  ایب  ردام !

درادن رگد  یبات  اباب  هک  نوچ  رادرب 
تسا ناور  نوخ  بالیس  تنیسُح  یهدید  زا 

درادن رمق  سمش و  شرمع  نامسآ  نوچ 
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نان یهّیهت  رهب  ار  نزریپ  دییوگ 
درادن رَرَش  رگید  يرونت  یلع  رهب 

يروباشین هدیلوژ  زا  رعش 

روای اهنت 

ار مرس  مخز  نکم  او  ابیبط !
ار مرتخد  بنیز  بلق  نازوسم 

هتشذگ نامرد  زا  راک  ابیبط !
ار مرکیپ  نیا  رس ، ِمخز  شتآ  دز 

ربق رد  هک  ار  مقرف  هنوگ  نآ  دنبب 
ار مرس  مخز  همطاف  دنیبن 

بش لد  رد  متسش  هک  مرای ، نآ  نم 
ار مروای  اهنت  نینوخ  نت 

زور نآ  متفگ  ار  یگدنز  دورد 
ار مرسمه  ذُفُنق  هچوک  رد  دز  هک 

دهاش تسه  دجسم  راوید  رد و 
ار مرخآ  ِناذا  متفگ  نم  هک 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  رعش 

مرح دنوادخ 

تسا مین  ود  یهاش  نآ  رهب  لد  ارم 
تسا میقتسم  نید  شجک  غیت  زا  هک 
؟» هللا عم  یل   » نیشندنسم دش  هچ 

تسا میظع  شرع  وا  هار  شرف  هک 
؟ وک مرح  دنوادخ  نالان ، مرح 

تسا میوق  وز  تیاده  ِناکرا  هک 
؟ وک نایناحور  یهرمز  فاطم 

تسا میطح  تسا و  راجتسم  شیوک  هک 
؟ تفر ار  دیحوت  یهلبق  رس  رب  هچ 

تسا مین  ود  رس  تعاط  بارحم  رد  هک 
تسد زا  درب  شبانج  نآ  یّلجت 

تسا میلک  انیس و  روط  یتفگ  هک 
ینیرفآ نامیلس  رب  هنرگو 

قشع www.Ghaemiyeh.comیهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا میجر  وید  یهلمح  ياج  هچ 
نوچ رقتفم »  » تناتسآ رد  اهش 

تسا میقر  تسا و  فهک  باحصا  گس 
شراز ِلاح  رب  رظن  کی  امرفب 

تسا قیمع  تماعنا  ماع و  تفطل  هک 
تسا نوگهلال  دجسم  بارحم و  نوخ  ز 

تسا نوخ  ِباقرغ  نینمؤملاریما 
( هّرس سّدق   ) یناهفصا يورغ  نیسح  دّمحم  خیش  هللا  ۀیآ  زا  رعش 

 … ار فجن  نابایب 

هتفرگ مغ  ار  فجن  نابایب 
هتفرگ متام  همطاف  اجنآ  رد 

هزات هتشگ  بنیز  غاد  هرابود 
هزانج دش  نوریب  هناخ  زا  بش  هک 

؟ وک یلو  ار  قح  امنهر ، ار  رشب 
؟ وک یلع  ِربق  نسح  زا  دیسرپب 

یلع لدع 

! تشک ودع  ار  هللادی  میوگیمن 
! تشک وا  لدع  ار  یلع  دناد  ادخ 

تسین ياهزاوآ  رگد  ار  تلیضف 
تسین ياهزاریش  ار  لدع  باتک 
عمج شرتسب  درِگ  هب  مشاهینب 
عمش نآ  درِگ  اسآهناورپ  همه 

تسا بارطضا  رد  وا  لاح  زا  بیبط 
تسا شومخ  دراد  رگا  مه  یباوج 

ایادخ

؟ دنربیم اجک  ار  یلع  ایادخ 
؟ دنربیم ارچ  بش  ِیهمین  نیا  رد 

هنابش ارهز  وچ  هناخ ، دش ز  نورب 
یلع مبیرغ  یلع ، مبیرغ 

مغ ِریت  یلع  مسج  دش ز  نورب 
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نسح نیسح و  تسد  هب  دش  نفک 
بنیز سابع و  هب  بش ، لد  نیا  دش  هچ 

یلع مبیرغ  یلع ، مبیرغ 

یلع ِیهناخ 

مینزب يرس  هدزمتام  ِیهفوک  هب  ایب 
مینزب يرپ  یلع  قشع  هب  لاب و  هدوشگ 

کیرات یلع  یهناخ  دَُوب  هک  هدش  بش  هس 
مینزب يرس  نامیالوم  یهناخ  هب  ایب 

دیوگیمن تیلست  وا  بنیز  هب  یسک 
مینزب يرد  وا  نیکست  یپ  شاهناخ  هب 

ردق ِبش  یلع ، ِیهناخ  ِرد  زاب ، وچ  دوب 
!؟ مینزب يرگید  هاگرد  ِرد  دزس ، اجک 

یناسارخ دّیؤم  اضر  دِّیَس  زا  رعش 

ازع تقو 

هتفرگ مغ  ار  نامسآ  نیمز و 
هتفرگ متام  ِیهلاه  ار  ناهج 

؟ بشما تسا  هداد  خر  هچ  بر  ای  رگم 
بشما هدید  زا  کشرس  دزیر  ورف 
شوماخ هتشگ  نامیا  لدع و  غارچ 
شوپهیس دش  قح  ِیهناخمغ  نیا  زا 

دش ازع  تقو  نک ؛ هیرگ  نوخ  الد 
دش یضترم  زادگناج  ِيازع 

تسا رابکشا  هچوک  راوید  رد و 
تسا رادغاد  بنیز  هتشک ، دش  یلع 

ناوخهحون ناغرم 

؟ دوریم هام  ات  هک  تسیک  ِّدم  جوم  نیا 
؟ دوریم هاچ  ات  هک  تسیک  درد  يایرد 
موش رادم  رب  درذگیم  خرچ  هک  ناس  نیا 

دوریم هام  یگریت  فوسخ و  میب 
تسا هدینش  ار  رطخ  يوب  خرچ  هک  ییوگ 
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دوریم هارکا  هب  هدرک ، ثکم  هظحل  کی 
نینچ نیاک  تسیمیظع  يازع  نتسبآ 

دوریم هاگرحس  ِمیسن  یهمیسآ 
تسینویش هچ  ار  رحس  ناوخهحون  ِناغرم 

؟ دوریم هاگرد  بناج  هب  وا  هک  یتقو 
؟ نامسآ زا  هام  رگم  هداتف  ورف  بشما 

!؟ دوریم هار  نیمز  يور  باتفآ ، ای 
؟ تسیک روبع  يادص  هفوک  ياههچوک  رد 

دوریم هاوخلد  دصقم  هب  یلد  ایوگ 
روپنیما رصیق  موحرم  زا  رعش 

 … قشع یلع  یب 

دش هتشک  تلادع  قشع و  یلع  یب 
دش هتشک  تّورم  فاصنا و  محر و 

میتی دش  ربمیپ  نید  وزا ، دعب 
میتی دش  ربنم ، بارحم و  دجسم و 

شنمشد ِمرش  ادیپ ز  وا ، محر 
شنهاریپ یهلصو  زا  وا ، لدع 

اههحون

ینزهنیس هحون 

اغوغ روش و  ردنا  هتشگ  رسارس  ملاع 
اهنامسآ رد  ِلُتق » دَق   » گناب هدیچیپ 

ربمیپ ِرهِص  ردیح ، هتشک  دش 
ربکا هللا  ربکا ، هللا 

رس هنیس و  رب  دَنَز  ارهز  نانج  ردنا 
ربمیپ مغ ، گشرس  هدید  زا  دَناشفا 

رطضم لاح  اب  مدامد ، دیوگ 
ربکا هللا  ربکا ، هللا 

رفاک رودزم  ِمجلمنبا  غیت  زا 
ربنق ِيالوم  یلع ، ِقرف  هدش  قشنُم 

روانش نوخ  رد  رفکلف ، نآ  دش 
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ربکا هللا  ربکا ، هللا 
رابرهگ ِنامشچ  ود  اب  بنیز  موثلک و 

راکفا لاح  اب  نیسح  وس  کی  نسح  وس  کی 
رس دناهداهنب  راوید ، يور  رب 

ربکا هللا  ربکا ، هللا 

! مناج یلع  يا 

دش تهام  يور  نوخ ، زا  نوگهلال 
دش تهاگلتق  هفوک  دجسم 
منایرگ مشچ  دزوس  تمغ  زا 

(2 ! ) مناج یلع  يا 
وت ِنیسح  اب  متشگ  اونمه 

وت نیبنیز  دای  منکیم 
منایرگ مشچ  نیا  دیرگ  وت  رب 

(2 ! ) مناج یلع  يا 
دراب مغ  کشا  اباب  یب  ِلفط 

دراد اون  نیا  هتسخ  یلد  اب 
! مناج سنوم  يا  یئاجک ؟ رد 

(2 ! ) مناج یلع  يا 
دمآ شرس  رب  نیک  ِغیت  هک  ات 

دمآ شرظنم  رد  ارهز  دای 
مناج رب  هدز  شتآ ، شتبرغ 

(2 ! ) مناج یلع  يا 
ق

کئالم رکذ 

دش نیمغ  اهلد  ناهگان  تمحر  ِهام  رد 
دش نیزح  ارهز  ارچ  �يوأملا  ُّتنج  رد 

(2  ) ردیح يازع  دش  رس ، رب  ملاع  كاخ 
اّیلع او  ًاّیلع  او  ًاّیلع  گناب 

العا ِشرع  رد  ادشاب  کئالم  رکذ 
(2  ) ردیح ِيازع  دش  رس ، رب  ملاع  كاخ 

دوب شتبحص  رِخآ  هَبْعَْکلا  ِّبَر  َو  ُتُْزف 
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دوب شنداد  ناج  وا  دوصقم  قح  تیب  رد 
(2  ) ردیح يازع  دش  رس ، رب  ملاع  كاخ 

؟ وک یلع  اوقت ، یهروطُسا  یبتجم ! ای 
وک ؟ یلع  ارهز  ربمغیپ و  یهنییآ 

(2  ) ردیح يازع  دش  رس ، رب  ملاع  كاخ 
؟ وک نینمؤملاریما  بنیز  زا  دیسرپ و 

؟ وک نیشنهناخ  نامه  شمولظم  ياباب 
(2  ) ردیح يازع  دش  رس ، رب  ملاع  كاخ 

�یلاعت يراب  تجح  یّلصم  دیان 
اهناج ِشوگ  �یلوم  قشع  ناذا  دیان 

(2  ) ردیح يازع  دش  رس ، رب  ملاع  كاخ 

! مناج یلع  يا 

! نوخ بارحم  دباع  يا 
! مناج یلع  يا  مناج ! یلع  يا 

نوگهلال تنوخ  دجسم ز 
! مناج یلع  يا  مناج ! یلع  يا 

! هنیدم هّکم و  باتفآ  يا 
هنیفَس نِتف  يایرد  هب  ار  نید 

هنیس لادم  تیارهز  ِغاد  يو 
هنوگهلال یلادم  مه  نآ 

! مناج یلع  يا  مناج ! یلع  يا 
يدرک عولط  اهلد  قرشم  زا 
يدرک عوکر  رد  متاخ  راثیا 

يدرک عورش  مَرَح  زا  هک  یهار 
نوخ بارحم  رد  متخ  دش 

! مناج یلع  يا  مناج ! یلع  يا 
تفای وشتسش  بارحم  وت ، نوخ  زا 

تفای وب  گنر و  همشچ  نیز  نید  ِرازلگ 
تفای وربآ  زامن  تاهدجس  زا 

! نورق دنموِربآ  يا 
! مناج یلع  يا  مناج ! یلع  يا 

هنامز ره  مولظم  نیلّوا  يا 
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هناشن نیرتهب  ار  یگدازآ 
هنابش يربیم  نامیتی  نان 

نورب دح  زا  یتفأر  اب 
! مناج یلع  يا  مناج ! یلع  يا 

لد ره  غارچ  ترهم  وترپ  يا 
! لداع ماما  يا  وت  زج  هک  رگید 

لتاق هب  دهدیم  ار  دوخ  ياذغ 
نوزف دح  زا  تتمحر  يا 

! مناج یلع  يا  مناج ! یلع  يا 
یناسارخ دّیؤم  اضر  دِّیَس  زا  رعش 

اهنت ربهر 

(2  ) یناشیپ نوخ  تخیریم ، نیبج  رب 
(2  ) یناشفارهوگ تشاد ، بنیز  مشچ 

دوب اون  روش و  زا  رپ  یتسه  ملاع 
دوب یضترم  راضتحا  ياههظحل 

(2 ! ) الوم نینمؤملاریما  ای  الوم ! نینمؤملاریما  ای 
(2  ) هناناج مرگ  دوب ، شناج  عمش 

(2  ) هناورپ لثم  اهلگ ، وا  درگ 
شبیُجی ْنَّمَا  یهلان  اب  یبتجم 

شبیرغ ِياباب  ِغاد  رارقیب 
(2 ! ) الوم نینمؤملاریما  ای  الوم ! نینمؤملاریما  ای 

(2  ) راوید رد و  زا  دمآیم ، هیرگ 
(2  ) رابنوخ اههدید  هآ ، رپ  اههنیس 

! هدرک هچ  الوم  اب  هک  تلجخ  رد  هفوک 
! هدرک هچ  اهنت  ربهر  نآ  یلع  اب 

(2 ! ) الوم نینمؤملاریما  ای  الوم ! نینمؤملاریما  ای 
(2  ) ارهز نانج ، رد  شهار ، رب  هدید 

(2  ) ایند ِمَغ  رد  تحار ، دوش  وا 
دوب ولگ  رد  شناوختسا  يرمع  هک  وا 

دوب وزرآ  شیارب  زا  تداهش  نیا 
(2 ! ) الوم نینمؤملاریما  ای  الوم ! نینمؤملاریما  ای 

نوخ کشا 
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نوخ کشا 

تسا نوگهلال  دجسم  بارحم و  نوخ ، ز 
تسا نوخ  ِباقرغ  نینمؤملاریما 

دش رمقلاُّقش  نیک  ریشمش  زا  هچ 
دش َربِز  ریز و  نامسآ  نیمز و 

دنرابکشا تبیصم  نیز  کئالم 
دنراگنیم نوخ  رد  هرهچ  قیالخ 
يرابکشا تسا و  هیرگ  ياج  هچ 

يرابب نوخ  دیاب  کشا  ياج  هب 
تسا مین  ود  یهاش  نآ  رهب  لد  ارم 

تسا میقتسم  نید  شجک  غیت  زا  هک 
( هّرس سّدق   ) یناهفصا يورغ  نیسح  دّمحم  خیش  هللا  ۀیآ  زا  رعش 

عولط حبص ! يا  نکم 

بشما تسا  نینح  ردب و  یلع  ِرمع  ِرخآ 
عولط حبص ! يا  نکم 

بشما تسا  نیسح  ِّیمیتی  ماش  فَسَا  او 
عولط حبص ! يا  نکم 

شورخ گناب  دسرن  ارهز  هناخ  زا  هک  ات 
شوپب هرهچ  رحس ! يا 

بشما تسا  نینسح  اب  یلع  عیدوت  بش 
عولط حبص ! يا  نکم 

ار بشما  ياپب  رید  ادخ  رهب  کلف ! يا 
ار بنیز  رگنب 

بشما تسا  نیش  نویش و  رد  هیتآ  مغ  زک 
عولط حبص ! يا  نکم 

لوسر كاپ  مرح  رد  دور  هاگ  شنسح 
لوتب ربق  رس  هگ 

؟ بشما تسا  نیمرح  رد  ازع  هچ  الب و  هچ 
عولط حبص ! يا  نکم 

دنکن يراز  همه  نیا  وگب  لضفلاوبا  اب 
دنکن يرارق  یب 

بشما تسا  نیع  ود  رون  نآ  ییوجلد  بش 
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عولط حبص ! يا  نکم 
دیرگیم یلو  ِغاد  زا  همطاف  نانج  رد 

دیرگیم یلع  هب 
بشما تسا  نینسحلا  ّما  ُخر  رب  ناور  نوخ 

عولط حبص ! يا  نکم 
دریمیم یلع  گرم  زا  مه  فاصنا  لدع و 

دریگیم اپ  ملظ 
بشما تسا  نیلقث  لوسر  ِعرش  متام 

عولط حبص ! يا  نکم 
یناسارخ دّیؤم  اضر  دِّیَس  زا  رعش 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  زا  ییاهسرد 

 … راتفگ زا  ونشب 

ربمیپ رای  رصان و  ردیح ، راتفگ  زا  ونشب 
رخآ نایاپ و  تَدَوبَن  نآ ، رد  هک  یلام  تورث و 

رّسیم دشاب  همه  رب  تعانق ، نآ  يرآ  تسه 

 … هدننک يدرم ز 

سرپ ربیخ  رد  یهدننک  يدرم ز 
سرپ ربنق  یهجاوخ  مرک ز  رارسا 

! ظفاح یقدص  هب  قح ، ِضیف  بلاط  رگ 
سرپ رثوک  یقاس  نآ ز  ِیهمشچرس 

ناما نوتس 

یلع نوچ  نامز  ره  رگا  يدوب  هچ 
راگزور ِردام  زا  يداز  یکی 

میقتسم نانچ  یلدع ، يوزارت 
راوتسا نانچ  یناما ، نوتس 

شخبمارآ هنوگ  نامه  مراکم ،
راگزومآ هنوگ  نامه  ظعاوم ،
نکداینب ملظ ، زا  هنوگ  نامه 

راذگمهرم مخز ، رب  هنوگ  نامه 
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مزج مزع  نامه  شمیظع  زغم  هب 
راقفلاوذ نامه  شمیرک  ِّفک  هب 

ردق اضق و  نوچمه  هنوگ  نامه 
راگدرورپ ِراکیپ  رادنامک 

قِد تسود  یهنیس  زا  يدنکرب  هک 
رامَد نمشد  ِناج  زا  يدروآرب 

رایرهش نیسح  دّمحم  زا  رعش 

 … یبن دعب  زا 

تسا یلع  داتسا  ربهر و  یبن  دعب  زا 
تسا یلع  دازآ  سوه  يوه و  دیق  زا 

ددع هب  قفاوم  کمن  یلع  هب  دمآ 
تسا یلع  داجیا  یهرفس  کمن  ینعی 

هدازاضر داتسا  زا  رعش 

 … یلع زا  ورب 

ار بش  زار  زامن و  زومایب  یلع  زا  ورب 
دراد زامن  بش  همه  ار  بش  مامت  یلع  هک 

 … نک یلع  خر  زا  مرش 

: دوب نیا  شرخآ  تیب  هک  دوب  هتفگ  يرعش  دوب ؛ بجاح  هب  صّلختم  هک  يرعاش 
تسا یلع  اب  رشح  یهلماعم  رگا  بجاح 

نک هانگ  یهاوخ  هک  هچ  ره  منماض  نم 
: دنک حالصا  ریز  تروص  هب  ار  شرعش  يو  داد  روتسد  ترضح  نآ  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دعب  بش 

تسا یلع  اب  رشح  یهلماعم  رگا  بجاح 
نک هانگ  رتمک  نک و  یلع  خر  زا  مرش 

 … زا ریغ  هب 

کیلو یلع  زا  یسک  دیدن  افو  زا  ریغ  هب 
یلع افج  نارازه  دیدب  ناسکان  زا 
حوضو ِترثک  زا  ییادخ و  رهظم  وت 

یلع ادخ  اب  ار  وت  هابتشا  دندرک 

قشع www.Ghaemiyeh.comیهمزمز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


رون قرغ 

لمع صالخا  زومآ  یلع  زا 
لغد زا  هّزنم  ناد  ار  قح  ریش 

تفای تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد 
تفاتش دروآرب و  يریشمش  دوز 

هام هک  ییور  رب  تخادنا  ودَخ  وا 
هاگهدجس رد  وا  شیپ  درآ  هدجس 

یلع نآ  ریشمش  تخادنا  نامز  رد 
یلهاک شیازغ  ردنا  وا  درک 

لمع نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ 
لحمیب تمحر  وفع و  ندومن  زو 

یتشارفا زیت  غیت  نم  رب  تفگ 
یتشاذگب ارم ، يدنکفا  هچ  زا 

ناکم نوک و  زا  رترب  يدید  هچ  نآ 
ناج میدیشخب  دوب و  ناج  زا  ِْهب  هک 

یتسینّابر ریش  تعاجش  رد 
یتسیک دناد  هک  دوخ  تّورم  رد 
ْهیت هب  یئاسوم  ِربا  تّورم  رد 
هیبشیب نان  ناوخ و  يو  زا  دماک 

ياهدید لقع و  هلمج  هک  یلع  يا 
ياهدید هچنآ  زا  وگاو  ياهّمش 

یضترم ِّیلع  يا  اشگب  زار 
اضقلا ُنسح  اضقلا  ُءوس  زا  سپ  يا 

منزیم قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ :
منت رومام  هن  مّقح  یهدنب 
يوه ریش  متسین  مّقح ، ریش 

اوگ دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف 
باتفآ میادخدک  نم  ماهیاس 

باجح ار  وا  متسین  نم ، مبجاح 
لاصو ياهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم 

لاتق رد  هتشک  هن  منادرگ ، هدنز 
داد ربص و  ملح و  مهوک ز  مین ، هَک 

دابدنت دیابر  رد  یک  ار  هوک 
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بارخ دش  مفقس  هچرگ  مرون  قرغ 
بارتوب متسه  هچرگ  متشگ  هضور 

يولوم نیّدلا  لالج  زا  رعش 

رقف تلود 

دوب تّما  رابِک  زا  رَغِص  ِزور  یلع ز 
دمآ ریغص  هم  لاس و  رمش  رد  هچ  رگا 
یلو ّیلع  سفن  کی  دشن  سفن  ریسا 

دمآ ریما  نانمؤم  رب  هک  ریسا  دشن 
؟ اجک سفن  ریسا  اجک و  قلخ  ریما 

دمآ ریز  هب  رس  هک  ره  دشن ؛ دنلب  رس  هک 
لاملاتیب یقح ز  لطاب  هب  دادن  یلع 

دمآ ریبخ  ادخ  باتک  باسح و  زا  هک 
دزیخرب ریس  هک  یئاذغ  دروخن  یلع 

دمآ ریسمین  هکنآ  دَروخ ؛ ریس  هک  رگم 
دشن ملظ  ِریقح  دیشکن و  متس  یلع 

دمآ ریقح  شرب  ملاظ  هک  ریقح  دشن 
رقف ِتلود  ِنُمی  هب  ّالإ  دشن  ینغ  یلع 

دمآ ریقف  ِيرادفرط  هب  شتلود  هک 
يو ربهر  هک  یتّلم  نآ  رب  داب  دورد 
دمآ ریطخ  نینچ  ماقم و  دنلب  نینچ 

دمرس قداص  زا  رعش 

تریس درم 

: راذگهر رد  یکی  اتفگ  یلع  اب 
؟ رادهلصو وت  یهماج  دشاب  هچ  زا 

يرورس ّیهش و  ّيریما و  وت 
يرترب يدرمدار  رد  همه  زا 

هانپ ار  یناهج  يا  تسا  هدیدن  سک 
هاش مادنا  رب  هلصو  دص  یهماج 

شوهزیت يأرزیت و  ریما  يا 
شوپب ناهاش  یهماج  نوچ  ياهماج 

؟ تسیچ هماج  نیب ، ار  هماج  بحاص  تفگ 
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؟ تسیک هماج  نایم  دیابیم  دید 
راک هب  دیآیمن  ابیز  رهاظ 

رایب يراد  رگا  ینعم  زا  یفرح 
تسین راک  تروص  هب  ار  تریس  درم 

تسین راع  دراد ؛ هلصو  دص  رگ  هماج 
تسا ندیشوک  قح  هار  رد  ام  راک 
تسا ندیشوپ  عرو  دهز و  یهماج 

راکزیهرپ تنیز  دشاب  دهز 
راذگاو ایند  هب  ایند  تنیز 

يرهش ساّبع  زا  رعش 

رادیب مشچ 

برع هاش  ادخ  ریش  نآ  یلع 
بش لد  نیا  اب  هتشاد  یتفُلا 
تسا هاگآ  یلع  رارسا  بش ز 

تسا هللا  ّرس  مرحم  بش  لد 
دید یکیدزن  هب  دید  یلع  بش 

دید یکیرات  هب  زین  وا  هچرگ 
یلع تاجانم  تسا  هتفنش  بش 

یلزا قشع  یهمشچ  ششوج 
رازیب عمش  وچ  هک  يرابکشا 
راز دیوگیم  رز و  دناشفیم 
دیاشگب بل  وچ  هک  يدنمدرد 
دیآ راهنز  هب  راوید  رد و 

شوگ یهزیوآ  رُد  وچ  یتاملک 
شوهدم شزونه  هفوک  دجسم 
تفاتش قافآ  یهنیس  ات  رجف 

تفاین هتفخ  یلع  ِرادیب  مشچ 
بش یکیرات  هب  هک  یسانشان 

برع نامیتی  ِماش  دَرَبیم 
شوپعَقُرب بش  هب  هک  یهاشداپ 

شود رب  نایادگ  ِراب  دشکیم 
یلج رّس  نآ  یگدرپ  دشن  ات 
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یلع دوب  یلع  هک  اشفا  دشن 
زار ِرپ  لاب و  هب  هک  يزابهاش 

زاورپ ّتیدبا  رد  دنکیم 
ریشمش قرب  هب  هک  يراوسهش 

ریش لد  دفاکشب  بش  لد  رد 
رطخ شوغآ  مه  هک  يزاب  قشع 

ربمغیپ هگباوخ  رد  تفخ 
رادید ِقوش  هک ز  ییاوشیپ 
رادیب ار  دوخ  لتاق  دنکیم 

قح ّتیدوبع  ِبارحم  ِهام 
قشنم تدابع  بارحم  هب  رس 

ریش یهساک  وا  بل  سپ ، دنزیم 
ریسا هب  تراشا  مشچ  دنکیم 

تسوا لتاق  نامه  هک  يریسا ؟ هچ 
تسود ِنمشد  يا  رگم  ییادخ  وت 

رش همه  روش و  همه  یناهج  رد 
رََشب َفیَک  ٌرََشب  ّیلع  اه 

یلع وت  ِيالو  ِتسم  ناوَربش 
یلع وت  يادف  هب  ملاع  ِناج 
رایرهش نیسح  دّمحم  زا  رعش 

 … یلع هکنآ  يا 

؟ یلع تسیک  ینک ! یلع  یلع  هکنآ  يا 
! یلع تسین  ینک  فصو  شَاوت  هک  سک  نآ 

یلع تسیزیم  هکنانچ  يزب  مد  کی 
؟ یلع تسیک  وگب  ام  هب  ایب  وت  هگناو 

الوم لدع 

منک انعم  ار  قشع  رخآ  متفگ 
منک ادیپ  ار  شیوخ  ياج  هکلب 
تسین فال  ياج  هک  مدید  مدمآ 

تسین فاق  نیش و  نیع و  زا  ریغ  قشع 
یلج ِياوآ  هب  متفگ  مدمآ 
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یلع میالوم  لدع  ینعی  نیع 
دمّصلا هللا  روش  ینعی  نیش 

دحا هللا  وه  لق  ینعی  فاق 

 … لصا یلع  یب 

تسا لطاب  تدابع  لصا  یلع  یب 
تسا لهاج  دریمب  سک  ره  یلع  یب 

تسوب گنریب و  لگ  اوقت  یلع ، یب 
تسوضو یب  زامن  نوچمه  یگدنب 

 … یلع شاک  يا 

میشاب یلاع  میوش و  یلع  شاک  يا 
میشاب یلافس  ِیهساک  یهرفس  مه 

مینز قرب  یکدوک  تسد  هب  هّکس  نوچ 
میشاب یلاخ  ياههرفس  روآنان 

 … رد یلع  یب 

تسین حور  یتسه  ِمسج  رد  یلع  یب 
تسین حون  ار  یبن  رهش  ِیتشَک 

تساهبیب یباتک  نآرق  یلع  یب 
تساوتحم ار  قح  تایآ  یلع  نوچ 

تسا لطاب  تدابع  لصا  یلع  یب 
تسا لهاج  دریمب  سک  ره  یلع  یب 

توکلم ياون 

دنلب تسه  ياهمزمز  بش ، همین 
دنب زا  دنب  دلسگیم  ارم  هک 

ین ِیهلان  زا  رتزوسناج  تسه 
یط همزمز ، کی  هب  هلان  دص  هدرک 

! دراد ییادص  شخبناور  هچ 
دراد ییاون  تسا و  قشع  زوس 
دزیخ شزاس  هک ز  ییاههمغن 
دزیر ملاع  ود  گنچ  رد  روش 
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تسا زاسمد  اون  روش و  اب  هک  سب 
تسا زادنانینط  تاوامس ، هب 

تمظع نآ  اب  همه  اهنامسآ 
تریح رد  ورف  لاح  نیز  هتفر 

وا یهراوآ  هتشگ و  رس  خرچ ،
وا ِیهراّظن  یپ  نیورپ ، مشچ 

رهپس هولج ، نیا  زا  هدیدرگ  هریخ 
رهم هم و  رون  هرهُز و  وترپ 

توکس تهب و  رد  همه  ارحص  تشد و 
توکلم ياون  تسا  دنلب  هک 

تسا یلزا  تیدبا ، ياون  نیا 
تسا یلع  تاجانم  گنهآ  دیاش 

هار هب  هتسهآ  مدق  مداهنب 
هاگآ زار ، نیا  زا  مدرگ  رگم  ات 

تسیناتسلخن هک  يوس  نآ  مدید 
تسین ادیپ  بش ، تملظ  زا  رثا 

تسروتسم قح  یهولج  زا  همه 
تسرون رسارس  تسا و  تاوَلَج 

كالفالا ُتقَلَخ  ِّرِس  نآ  مدید 
كاخ هب  تسهداهن  صالخا  ِيور 

دراد يزار  تولخ  بش ، همین 
دراد يزاین  زار و  ادخ  اب 

« دمآ رات  بش  زاب  ادخ ! ياک  »
دمآ رادیدپ  کیرات ، بش 
دنتفخ تحار ، رتسب  رد  همه 
دنتفهنب بش  یهدرپ  رد  يور 

دنزان باوخ  هب  هتسب ؛ رد  همه 
دنزاب وس  ره  وت  ياهرد  کیل 
ییوت هدنزاون  هک  ییادخ  يا 
ییوت هدنیاشگ  هک  رد ! اشگب 

زاونهدنب ِهشداپ  ییوت  ات 
زاین يور  اجک  چیه  مربن 
ییاجلم ارم  وت  زا  ریغ  تسین 
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ییاوأم مَاوت ، يوک  رس  زج 
( يدجو  ) يرهاوج ياقآ  زا  رعش 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یهعیش 

ینعی هعیش 

بلط موظنم  حرش  ینعی  هعیش 
بلح ماش و  ات  هفوک  زاجح و  زا 

وجتسج نابایب  دص  ینعی  هعیش 
وا هب  ات  نم  زا  ترجه  ینعی  هعیش 

ریدغ اب  تعیب  تسد  ینعی  هعیش 
ریوک رب  تمارک  ربا  شراب 

راقو ناسحا و  لدع و  ینعی  هعیش 
راقفلاوذ يانحنا  ینعی  هعیش 

لیلد یهاوخیم  وت  رگ  تلادع  زا 
لیقع تسد  شتآ و  زا  نک  دای 

نک شوگ  ار  قح  فرح  الوم  ناج 
نک شوماخ  ار  لاملا  تیب  عمش 

تسامش ناوخ  رب  هک  اهلّمجت  نیا 
تسامش ناج  لتاق  گرم و  گنز 

وج نان  اب  ياهدعو  ینعی  هعیش 
ورد لصف  ات  هنییآ  دص  تشِک 

ریش هساک  کی  تمسق  ینعی  هعیش 
ریسا کی  اب  دوخ  کشخ  نان  نیب 

میاهدناوخ ّبترم  ار  نآرق  هچ  رگ 
میاهدناوخ بّکرم  شقن  ملق  زا 

نوکس فقو و  یب  میدناوخ  اههروس 
« نورُطسَی  » رس هب  فقاو  دشن  سک 

؟ نم وچمه  ینام  ظفل  رد  یک  هب  ات 
نت ود  داتفه و  وچ  نک  انعم  ریس 
نونج رد  یّطخ  تفه  ینعی  هعیش 

نون فاک و  رد  دنکیم  نافوت  هعیش 
زورفشتآ ردنت  ینعی  هعیش 
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زور ِریش  بش ، ِدهاز  ینعی  هعیش 
درمریش ینعی  ریش ، ینعی  هعیش 

دربن رد  نایرع  غیت  ینعی  هعیش 
فاکشوم غیت  غیت ، ینعی  هعیش 

فالغ یب  راقفلاوذ  ینعی  هعیش 
نوقباّسلا نوقباس  ینعی  هعیش 

نوخ نایصع و  شپت  کی  ینعی  هعیش 
دنک لگ  ار  اهبآ  دیاب  هعیش 

دنک لماک  نوخ  هب  ار  مّوس  طخ 
تسایلوا خرس  ّطخ  مّوس  طخ 

تسام روظنم  نیرتزراب  البرک 
نامسآ باتزاب  ینعی  هعیش 

نامک نیگنر  یهولج  ین  رس  رب 
رون ران و  جازتما  ینعی  هعیش 

رونت رد  نینوخ  سأر  ینعی  هعیش 
راظتنامشَچ لبعد  ینعی  هعیش 

! راد لاس  لچ  دوخ  شود  رب  دشکیم 
تیمک راعشا  وچمه  دیاب  هعیش 

تیب لها  ياپ  كاخ  رب  دهن  رس 
ماشه شیپ  رد  راوقدزرف  ای 

ماما قیدصت  هب  دیوگ  ناج  كرت 
یساقآ اضر  دّمحم  موحرم  زا  رعش 

 … ادخ رما  زا 

تشرس کین  دمحا  ادخ و  رما  زا 
تشون لیربج  دلُخ  غاب  ِرد  رس  رب 

عونمم ًادیکا  دورو  یلع  مصخ  رب 
تشهب تسه  یلع  یهعیش  یهژیو  نوچ 

هعیش تایح 

مهاوخیم تیمک  رعش  عبط 
مهاوخیم تیب  لها  زا  ددم 

ناهج ود  تعسو  هب  مهاوخ  عبط 
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ناهَد هعیش  حدم  هب  میاشگ  هک 
مولظم یتقیقح  هعیش ؟ تسیک 

موصعم هدراچ  مّسجت ز  کی 
تیبلالها باتک  ینعی  هعیش 

تیمک رعش  رارش  ینعی  هعیش 
لماک یتیاور  ینعی  هعیش 

لبعد یهدیصق  ینعی  هعیش 
ماما رای  هشیمه  ینعی  هعیش 

ماشه يور  شیپ  هب  قدزرف  نوچ 
یلع يالو  بت  ینعی  هعیش 

یلع ياپ  هب  اپ  يامیپهار 
نامیا تقیقح  ینعی  هعیش 

ناملس رذوبا و  ینعی  هعیش 
لالب وچ  ینّذؤم  ینعی  هعیش 

لآ دمحا و  ّیلع و  زامن  رد 
تسوا بل  رب  هشیمه  هعیش  ناج 
تسوا بتکم  ياقب  هعیش  نوخ 
تسادخ ریش  تسیک ؟ هعیش  ردپ 
تسا ارهز  ترضح  هعیش  ردام 

هدروخ ودع  زا  مخز  ره  هعیش 
هدرب ردپ  ردام و  زا  ثرا 
هدوب یلع  رس  تشپ  هعیش 

هدومیپ ریدغ  هار  هعیش 
تسالوم یلع  لزا ، زا  ار  هعیش 

تسا ارهز  یهعیش  تسه  ات  هعیش 
تسین شکاب  هنایزات  زا  هعیش 

تسین شهاگن  رد  میلست  شقن 
راوید رد و  یهظحل  زا  هعیش 
راثن هدومن  یلع  هار  هب  ناج 

تسوا ندرگ  هب  نفک  مئاد  هعیش 
تسوا نتشک  عورش  نسحم  لتق 

تسمولعم هشیمه  تقیقح  نیا 
تسمولظم تسا و  شُکملاظ  هعیش 
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زاغآ دش  هنتف  وچ  هفیقس  رد 
زاب نتشک  هعیش  هب  دش  اهتسد 

دراد الب  ره  هب  تداع  هعیش 
دراد البرک  كاخ  رد  هشیر 

مادم داب  نعل  هیواعم  رب 
ماش يدوب  هعیش  زور  وا  زا  هک 
تسوا ِنماد  هعیش  نوخ  زا  هتسش 

تسوا ندرگ  هب  اهراّمع  نوخ 
دایز نبا  دیزی و  نامز  رد 

دای زا  هیواعم  ملظ  هتفر 
دنتسناوت ات  ساّبع  لآ 

دنتسب یلع  یهعیش  رب  هار 
دنتشک ربمایپ  زا  اهلسن 

دنتشک رتشیب  هیواعم  زا 
دیسر هورگ  نیز  هعیش  رب  هچنآ 

دیفس هیماینب  يور  تشگ 
ناشربمایپ زا  دنزرف  تصش 

ناشرس نت  ادج ز  بش  کی  تشگ 
نیسح رازم  رب  دنتسب  بآ 

نیسح رازهلال  دیدرگ  مخش 
راسی نیمی و  زا  دندرب  هلمح 

راّوز نت  زا  دندیرب  رس 
هدرب شاهّمئا  زا  ثرا  هعیش 
هدروخ ار  هفیقس  مخز  هعیش 

دنیالوم مصخ  هک  نّویفَلَس 
دنیارهز ِنالتاق  ِفلخ 

هِلا مشخ  رارش  زا  ناشیور 
هایس هفیقس  یهدنورپ  وچمه 

دندومیپ شیوخ  دادجا  هار 
دندولآ هعیش  نوخ  زا  هجنپ 
دنگوس ادخ  يدنوادخ  هب 
دنگوس البرک  نادیهش  هب 

یلزی مل  يادخ  باتک  هب 
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یلع هب  همطاف  هب  ربمیپ  هب 
باتک راهچ  هب  ایبنا  همه  هب 

باسح زور  ياههظحل  همه  هب 
ربمغیپ مشچ  رون  نسح  هب 

رگد ماما  ُهن  هب  نیسح و  هب 
رون هب  نونمؤم و  هب  دیدح و  هب 

روط هب  تاعزان و  هب  ناخُد و  هب 
مزمز هورم و  هب  افص و  هب 

مرح رجِح و  میطح و  ماقم و  هب 
رشحم ات  هعیش  نادیهش  هب 

رغصا ربکا و  هب  نیسح و  هب 
بنیز یهدیدغاد  لد  هب 

بنیز یهدید  ود  کشرس  هب 
هدیسوب لوسر  هک  یبل  هب 

هدید نارزیخ  بوچ  زا  هبرض 
تسوا بل  رب  هشیمه  هعیش  ناج 
تسوا بتکم  تایح  هعیش  نوخ 
ددرگ رتهدنرد  نمشد  هچ  ره 
ددرگ رتهدنز  گرم  اب  هعیش 

شُک ارهز  دیلپ  لسن  يآ 
شُک اهاط  لآ  رشح  فص  ات 

تسا هدنیاپ  هعیش  روک ! ناتمشچ 
تسا هدنز  یلع  بتکم  دبا  ات 

دریگیم تایح  نوخ  زا  هعیش 
دریمیمن یلو  ددرگ ؛ هتشک 

تسا هدنبوک  تخس  هک  مثیم »  » رعش
تسا هدنفوط  هشیمه  ییاههلعش 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  زا  رعش 

هقّرفتم

گرم نامیپ 

؟ تفر اجک  رگتعیب  تسد  نارازه 
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؟ تفر اجک  ربمغیپ  لآ  اب  افو 
دوب یلو  اب  مدرم  نامیپ  رگا 

دوب یلع  لآ  اب  دنویپ  رگا 
تفریم دای  زا  یبن  نامرف  هن 

تفریم داب  رب  شتمحز  جنر و  هن 
نآرق دنامیم  نیمز  يور  رب  هن 

ناهرب ياج  دزیم  هیکت  تردق  هن 
دنامیم مولظم  رواییب و  قح ، هن 
دنامیم مورحم  یلع  زا  تُّما  هن 

یناوج رد  دشیم  هتشک  ارهز  هن 
یناگدنز نیا  زا  هتسخ  دشیم  هن 

یلیس دروخیم  متس  تسد  زا  هن 
یلین دادیب ، زا  دشیم  شیور  هن 

هنایزات زا  دوبک  شیوزاب  هن 
هنایفخم هنابش  وا  ِنفد  هن 

دوب نونج  تسد  رد  هنیک  غیت  هن 
دوب نوخ  نیگنر ز  یلع  بارحم  هن 

دوب یبتجم  بیصن  لد ، ِنوخ  هن 
دوب البرک  رد  اههلال  رپرپ ، هن 

لد رد  تشاکیم  مغ  رذب  بنیز  هن 
لمحم بوچ  رب  مغ  ز  رس ، دزیم  هن 

نمشد دیشاپیم  هنتف  رذب  هن 
« نم  » و وت »  » رب دشیم  میسقت  ام »  » هن

زور ره  میدرمیم  راب  اهدص  هن 
زور ره  میدروخیم  رهز  ماج  هن 

دشیمن مه  زا  ادج  ام  فوفص 
دشیمن مک  ام  تّزع  هوکش و 

دوب نکفهیاس  رگا  مخ » ریدغ  »
دوب نکشنمشد  نمرها ، تیالو » »

دوب ناج  يازفامغ  هن  ام  عیقب 
دوب نابیاسیب  نینچ  ناریو و  هن 

یثّدحم داوج  زا  رعش 

نوخ قطنم 
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دوش رارکت  هعجاف  نآ  هک  دیراذگن 
دوش راد  ِرس  هب  تلادع  دیراذگن 
دنمدب هفیقس  يان  رد  هک  دیراذگن 

دوش راتفرگ  هنتف  متس و  رد  قح  ریش 
دننک هنتف  لمج  ِباحصا  هک  دیراذگن 
دوش رازاب  قنور  ایر  دیدرت و  ّکش و 

دیرگ نوخ  رگد  راب  یلع  دیراذگن 
دوش رادیدپ  هیواعم  ریوزت  ملظ و 

دننک هزین  رس  هب  نآرق  هک  دیراذگن 
دوش راوشد  يراکایر و  رازاب  مرگ ،

هفوک رد  رگد  راب  نیسح  دیراذگن 
دوش راییب  سکیب و  شاهپس  نایم  رد 

نادیم رد  یلع  نب  نیسح  دیراذگن 
دوش رادملع  ساّبع  ربکا و  یلع  یب 

هعیش يادهش  ِنوخ  هک  دیراذگن 
دوش رارشا  یهنتف  متس و  لامیاپ 

نوخ قطنم  دوش  شومارف  دیراذگن 
دوش راثیا  همه  نآ  اههرطاخ  زا  كاپ 

دوش وحم  ادهش  دای  هک  دیراذگن 
دوش رادرم  یهدرپارس  وچ  اجنیا  هن  رو 

روط يداو  نیا  مرحمان  هک  دیراذگن 
دوش رارسا  رغاس  یِم و  زار  زا  هگآ 

مرحمان دسر  قشع  یهکرعم  رد  هک  دیراذگن 
دوش رادربخ  هناخ  نیا  لد  زا  یسک  ات 

قشع یهژاو  دوش  گنرمک  هک  دیراذگن 
دوش رادومن  هنیک  دسر ؛ هار  زا  دسح 

دمحا هاگشناد 

یتسه کلُملا  راد  هب  قح  رما  هب 
سیسات هاگشناد  درک  دّمحم 

ار ّلک  داتسا  دوخ  ِداماد  یلع 
سیردت رهب  زا  درک ، بصن  اجنآ  رد 
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نآرق ِمیلعت  شاهمانرب ، دَُوب 
سیدقت همانرب  نیا  داتسا و  نیا  رب 
لماک ناسنا  يوش  یهاوخ  رگا 

سیونب مان  دمحا ، هاگشناد  هب 
یناهفصا ریصب  زا  رعش 

نونج ِتسد 

؟ دشیم هچ  دشیم  یلو  الوم  رگا 
؟ دشیم هچ  دشیم ، یلع  رگ  هفیلخ 

دش نیگنیب  هرابود  متاخ  یلو 
دش نیشنهناخ  یلع  اب  تلادع 
زور نآ  دش  متام  ِدعاس  هفیقس 

زور نآ  دش  مغ  هعیش ، مهس  بیصن و 
تخورفارب شتآ  بهلوب  هرابود 

تخوس شاهلعش  رد  یبّنلا  تیب  ِرد 
دنتسشن مه  اب  هئطوت  نارس 

دنتسکش ار  تمصع  يولهپ  لد و 

یلع لآ 

دنتاصرع موی  عفاش  یلع  دالوا 
دنتاجرّدلا ُعیفر  تاماقم  ياراد 

دنتاجن بابسا  همه  تمایق  زور  رد 
داتفارد هدود  نیا  هب  هک  سک  نآ  رب  ياو  يا 

داتفا رو  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 
توالح تفای  یلع  مان  زا  نهد ، ماک و 

توارط تفای  یلع  مان  زا  نمچ  رد  لُگ 
توادع دومنب  هلسلس  نیا  هب  هک  سک  ره 

داتفا رَقَس  رد  شهگیاج  ازج  زور  رد 
داتفارو داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 

درک افج  كاپ  یهلسلس  نیا  هب  هک  سک  ره 
درک اطخ  درک و  طلغ  دیمهفن و  درک و  دب 
درک اههچ  هنیک  متس و  زا  دیزی  هک  يدید 

داتفا ررش  شحور  هب  تفر و  كرد  هب  رخآ 
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داتفا رو  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 
ینیسح نیّدلا  فرشا  دِّیَس  زا  رعش 

هشوت اهنت 

نید یهلبق  نآ  نینمؤملاریما 
نیّفص دمآ ز  زاب  هفوک  تشپ  هب 

: دومرفب ناتسربق  هب  فرشُم  دش  وچ 
! دودناتشحو راید  لها  يا  هک 

دینیمز ناراسکاخ  هک  امش 
دینیرق تشحو  اب  دینابیرغ و 

یپ زا  مییآ  ام  دیتفر و  امش 
یط ار  هار  نیا  مینک  دیاب  همه 

ناتاههناخ دش  نارگید  ّلحم 
ناتاهلام هلمج  میسقت  هدش 

رای نارگید  اب  نارهوش  نانز و 
رابخا هنوگ  نیا  دوب  ام  شیپ  هب 

: رارسا ياراد  نآ  تفگ  شسرپ  هب 
؟ رابخا گرم ، زا  دعب  تسیچ  ار  امش 

باحصا يوس  دش  تفتلم  هگ  نآ  سپ 
باب نیا  ردنا  نوذأم  دندوب  رگ  هک 

هاگآ دندرک و  ربخ  ار  اهامش 
يوقت تسه  اجنیا  هشوت  اهنت  هک 

قشع یهمزمز   / 224

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
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نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
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قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 

IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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