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دمآ انشآ  نآ 

باتک تاصخشم 

سدـقم دجـسم  مق : رـشن :  تاصخـشم  باهوروپ . ملـسم  فلوم  دـمآ /  انـشآ  نآ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  ملـسم  باهوروپ ، هسانـشرس : 
تسرهف تیعـضو  لاـیر 7-067-973-964-978 :   4000 کــباش :  مس .  17  × 12 ص ؛.  58 يرهاـظ :  تاصخـشم  نارکمج 1389 .

 : هرگنک يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  نرق 14  یسراف --  ياهناتساد  عوضوم :  موس . پاچ  تشاددای :  اپیف  یـسیون : 
2094151 یلم :  یسانشباتک  هرامش   3/62 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر  و4773 آ8 1389   / PIR7992

رشان همدقم 

ار شالت  هار  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـسرب ؛ شاینورد  ياههتـساوخ  هب  ات  دربیم  رـس  هب  وزرآو  لامآ  رد  هشیمه  ناسنا  هک  اجنآ  زا 
نیا رگا  لاح  دنکیم . ششوک  یعـس و  فده ، تیّمها  هب  هتـسب  دراذگیم و  رـس  تشپ  فلتخم  قرط  هب  ار  هار  تامیالمان  هتفرگ و  شیپ 

راگدـنام یتّذـل  تسا و  ناسآ  رایـسب  هکلب  هدوبن ، تخـس  اهنت  هن  تامیالمان  لمحت  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ییادـخ  یفادـها  وزرآ ، لامآ و 
اب رادید  ثحبم  رد  دراد . ارذگ  یتّذل  فده ، هب  ندیـسر  تّقـشم و  رپ  بارطـضارپ و  شریـسم  ّیط  هک  یهلا  ریغ  فادـها  فالخرب  دراد ،

تفرعم و نودب  رادید ، هکنیا  زا  لفاغ  دنرادنپیم ، ترـضح  نآ  اب  رادـید  طقف  ار  فدـه  هتفر ، هابتـشا  هب  ياهّدـع  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
يونعم یحور و  تالاح  هب  دشاب ، ّقلعتم  یصاخ  ناکم  نامز و  هب  هک  نآ  زا  شیب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اب  رادید  دشابیمن . رّسیم  تخانش 

هک تسا  ناهانگ  نیا  هک  ارچ  تسا ، هدومن  شالت  ناـهانگ  كرت  تاّبحتـسم و  تاـبجاو و  ماـجنا  رد  ّدـح  هچ  اـت  هک  ددرگیم  رب  صخش 
بطق باتملاع و  دیـشروخ  رادید  تمعن  زا  ار  ام  هدرب و  یهایـس  هب  يدیفـس  زا  ار  لد  هتفرگ ، ار  نامنامـشچ  يولج  ربا ، ياههکل  دـننامه 

هچ ره  دومن و  شالت  شندید  يارب  ات  تخانـش  ار  دیـشروخ  دـیاب  تسا . هتخاس  مورحم  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  ناکما  ملاع 
ترضح نآ  دوخ  تابجاو . ماجنا  هانگ و  كرت  اب  رگم  دشابیمن ، رسیم  راک  نیا  دوب و  دهاوخ  رتشیب  بتارم  هب  شالت  دشاب  رتشیب  تخانش 

ازارد هب  ییادـج  يرود و  نیا  دوبن  ناهانگ  راب  زا  نیگنـس  دـسریم ، ام  تسد  هب  هتفه  ره  هک  نایعیـش  لاـمعا  ياـههمان  رگا  : » دـنیامرفیم
هب یبایفرـش  تداعـس  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  الوم  ياربک  تبیغ  نارود  یط  رد  هک  یناسک  لاح  حرـش  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  ( 1 «.) دیشکیمن

نیرتمهم نیرتشیب و  هک  تفایرد  ناوتیم  دناهتشگ ، دنمهرهب  ترضح  نآ  هصاخ  تایانع  تامارک و  زا  ای  دناهتشاد و  ار  ناشسّدقم  روضح 
رد هچنآ  دشابیم . لد  يافـص  یگنرکی و  یمالـسا و  تاروتـسد  هب  لمع  یهلا و  ياوقت  تیاعر  نامه  یهلا ، قیفوت  نیا  لوصح  رد  لماع 
هک بقاثلامجن ، باتک  زا  رـصعیلو  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  تیاهنیب  تاـمارک  زا  تسا  ياهشوگ  دـیناوخیم  هعومجم  نیا 
هب لمع  اب  تسا  دـیما  تسا . هدومن  ناگدـنامرد  هب  یمـشچ  هشوگ  يراوگرزب  اـب  هدربن ، داـی  زا  ار  اـم  هاگچـیه  ناـمیالوم  دـهدیم  ناـشن 

لمع تبیغ  رـصع  رد  نامفیاظو  هب  هتـشاد ، ار  نامیالوم  یعقاو  تخانـش  تقایل  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  لاعتم و  دـنوادخ  تاروتـسد 
هَّللا ءاش  نا  مینک .

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

لوا تمسق 

هب ياهراشا  رس  اب  دیسریم . رظن  هب  لاحشوخ  یلیخ  دش . ادیپ  مظاک  هّلک  رس و  هک  مدوب  هتـسشن  میولاخ  هزاغم  رد  فرـشا ، فجن  رازاب  رد 
: متفگ دونشب  هک  ییادص  اب  دوب . شدوخ  راک  مرگرس  متخادنا ، میولاخ  هب  یهاگن  مدش و  دنلب  اج  زا  دش . رود  هرجح  لباقم  زا  درک و  نم 
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؛ منزب لزنم  هب  يرـس  دیاب  نونمم ! یلیخ  يدوب - ! هتـسشن  زونه  ولاخ !؟ اجک  موشیم - ! صخرم  تمدخ  زا  دـیرادن  يرما  رگا  ناج ! ولاخ 
هک یهار  هب  مدنادرگ  مشچ  مدـمآ و  نوریب  هرجح  زا  ناسرب ! مالـس  تردام  هب  مرـسپ ! تهانپ  تشپ و  ادـخ  دنـشاب - . هتـشاد  مراک  دـیاش 

یتموکح نارومأم  لثم  هدش ؟ هچ  مظاک ، مالـس  دز - . يدنخبل  نم  ندـید  اب  دیـشکیم . ار  مراظتنا  رتنییاپ  هرجح  اتدـنچ  دوب . هتفر  مظاک 
هچ ربخ  نآ  الاح  بوخ  ياهدـش !؟ ربخ  شوخ  وت  هک  هدز  فرط  مادـک  زا  باـتفآ  مراد - ! یـشوخ  ربخ  ازریم ! اـیب  یـشکیم - ؟ کیـشک 

متفر ًاروف  مه  نم  مسرب . شتمدخ  هتساوخ  يدهم  دّیس  هک  تفگ  نم و  یپ  دمآ  اقآ  راکتمدخ  هک  مدوب  هتسشن  لزنم  يوت  هَّللاو ! تسه - ؟
قافتا هب  مظاک ! دندومرف : دندرک و  نم  هب  ور  سپـس  دـش . مامت  ناشزامن  ات  متـسشن  ياهشوگ  دـندناوخیم . زامن  دنتـشاد  ناشیا ، تمدـخ 

فیرـشت فرـشا  فجن  زا  دـنراد  دـصق  اـقآ  ینعی  میآیم - . هّلح  هب  رگید  زور  دـنچ  اـت  زین  نم  دـینک . هیهت  یلزنم  دـیورب و  هّلح  هب  ازریم 
هب فرشا  فجن  رد  یگدنز  اهلاس  زا  سپ  اقآ  دیاب  ارچ  مدرک . بّجعت  مظاک  ياههتفگ  ندینش  زا  دندومرف . روط  نیا  هک  نم  هب  دنربب - !؟

مظاک زا  هّلح ، هب  نتفر  يارب  رارق  نتشاذگ  زا  سپ  تسا . رتهب  رتدوز  هچره  دنتفگ  ارچ ، مینک - !؟ تکرح  یک  دنتفگن  اقآ  دنورب - !؟ هّلح 
ًامتح هک  مدوب  نئمطم  مه  یفرط  زا  مدرکیم . رکف  دوب ، هتفرگ  اقآ  هک  یمیمـصت  هب  مادم  هار  يوت  مداتفا . هار  لزنم  فرط  هب  مدش و  ادـج 
مدش راک  هب  تسد  ًاروف  دوبن . لزنم  رد  مردام  دهدیمن . ماجنا  ار  يراک  یهلا  ّتیشم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  وا  تسا و  دّیـس  راک  رد  يریخ 

کشخ يادص  هک  مدادیم  ار  زامن  مالس  متشاد  متفرگ . وضو  زامن  ندناوخ  يارب  مدرک و  روج  عمج و  متشاد ، مزال  رفس  يارب  ار  هچنآ  و 
هدرک تداع  نآ  هب  لاس  ياهلاس  هک  ییادـص  دـیچیپ . قاطا  ياضف  رد  مردام  ياپ  يادـص  نآ  زا  سپ  دیـسر و  شوگ  هب  قاطا  یبوچ  ِرد 

ار هداجس  ياههشوگ  نآ  ندیسوب  زا  سپ  متشاذگ و  رهم  يور  ار  مایناشیپ  تخود . نم  هب  ار  شنابرهم  نامشچ  تسشن و  نم  رانک  مدوب .
هک هَّللا  ءاش  نا  ناج  ردام  مرسپ ! دنشاب  تمالس  دندناسر - . مالس  ردام ! يرآ  يدوب - ؟ هتفر  یقت  ولاخ  هرجح  هب  مرـسپ ، بوخ  مدز - . ات 

راب و هک  مدـید  ناج ! ردام  هن  هتفگ - ؟ وت  هب  يزیچ  یـسک  ردام !؟ يدـیمهف  اـجک  زا  يراد - . ترفاـسم  دـصق  همولعم  هک  روط  نآ  هریخ .
هرجح رد  هک  زورما  موریمن . البرک  ترایز  ردام ! هن  ياهدرک - !؟ ار  مالسلا  هیلعهَّللادبعیبا  ترایز  ياوه  دیاش  متفگ  ياهتـسب ! ار  تاهُنب 
مهاوخ رگید  زور  دنچ  ات  مه  نم  هّلح ، دیورب  ازریم  اب  هک  هتفگ  وا  هب  يدهم  دّیـس  هک  تفگ  نم  هب  اجنآ و  دمآ  مظاک  مدوب ، هتـسشن  ولاخ 

- ؟ دیورب دّیـس  اب  دیدنامن  ارچ  سپ  تفگیم - . روطنیا  هک  مظاک  ردام ! يرآ  دنورب - ؟ فجن  زا  دنهاوخیم  يدهم  دّیـس  ینعی  دـمآ - .
زا سپ  دوشیم . تسرد  اهراک  همه  ادخ  دـیما  هب  ناتهانپ ، تشپ و  ادـخ  مینک - . تکرح  رتدوز  لزنم  هیهت  يارب  ام  هک  دناهتـساوخ  ناشیا 
هب متخود  مشچ  مدیـشک و  زارد  تشاد  رارق  هناخ  ناویا  هشوگ  رد  هک  یتخت  يور  متفر و  نوریب  قاطا  زا  امرخ  ناـن و  همقل  دـنچ  ندروخ 

ياههتـسدلگ زا  حبـص  ناذا  يادص  هک  مدش  رادیب  ینامز  متفر و  ورف  یقیمع  باوخ  هب  دـش و  نیگنـس  میاهکلپ  مکمک  نامـسآ . فرط 
وضو متفر . تشاد  رارق  هناخ  طایح  طسو  رد  هک  ضوح  فرط  هب  متساخرب و  اج  زا  هلجع  اب  دوب . هتخادنا  نینط  رهش  ياضف  رب  دجسم  دنلب 

هتسهآ تسا . هدمآ  مظاک  ام  رارق  قبط  هک  مدیمهف  دیچیپ ؛ هچوک  نایم  رد  یبسا  مُس  يادص  هک  دیـشکن  یلوط  مداتـسیا . زامن  هب  متفرگ و 
ندرک نیز  زا  سپ  متشگرب . طایح  هب  نیچرواپ  نیچرواپ ، دوشن  رادیب  مردام  هک  نیا  يارب  متشادرب و  ار  مرفس  لیاسو  مدش و  قاطا  لخاد 

. دز يدنخبل  نم  ندید  اب  درکیم . اپ  نآ  اپ و  نیا  دوب و  هداتـسیا  نم  رظتنم  مظاک  مدـش ؛ هچوک  دراو  متفرگ و  تسد  رد  ار  شراسفا  بسا 
هک تلاح  هب  شوخ  مدـشیمن . رادـیب  اهالاح  الاح  دیـسریمن ، مشوگ  هب  نذؤم  يادـص  رگا  دوب ؛ هدرب  مباوخ  ازریم - ؟ يدرک  رید  ارچ  - 

ار مرفس  لیاسو  میتفیب - . هار  رتدوز  وش ، راوس  نم ؟ هب  ياهدز  لز  ارچ  الاح  مدنام . رادیب  یلاحشوخ  زا  حبـص  ناذا  ات  هک  نم  درب ؛ تباوخ 
هّلح فرط  هب  میدمآ و  نوریب  فجن  ياههچوک  سپ  هچوک  زا  بیترت  نیدب  مدش و  بسا  راوس  متسب و  نیز  فرط  ود  ینهآ  ياههقلح  هب 
مرگ تّدش  هب  اوه  میتخات . لعن  راهچ  هّلح  فرط  هب  هرـس  کی  رهظ  ات  درکیم . یخوش  هار  يوت  مادم  دوب و  فیک  رـس  مظاک  میداتفا . هار 

فقوت بسا  هنهد  ندیـشک  اب  دشیم ، ادـج  تارف  زا  هک  ياهناخدور  رانک  هب  میدیـسر  هک  نیا  ات  دـندوب . هدـش  قرع  سیخ  اهبسا  دوب و 
رظن هب  لاحرس  زونه  هار  یگتـسخ  مامت  اب  مینک . تحارتسا  لزنم  نیا  رد  ار  یتعاس  تسا  رتهب  تسیزبسرـس ؛ ياج  متفگ : مظاک  هب  میدرک .

بـسا زا  تفرگ . ماهدنخ  شراتفر  زا  ریما ! ای  متـسه  امـش  تمدخ  رد  نم  دییامرفب ، رما  امـش  هچره  تفگ : یخوش  هب  یمـسبت  اب  دیـسریم 
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میتفرگ و وضو  تروص ، تسد و  نتسش  زا  سپ  میتسشن و  وناز  ود  دور  رانک  رد  نامدوخ  میتسب و  یتخرد  ریز  رد  ار  اهنآ  میدش و  هدایپ 
نم هب  دـیبنجیم  شناهد  رد  اذـغ  همقل  هک  یلاح  رد  متروص و  يوت  دـش  هریخ  دـش . اذـغ  ندروخ  تقو  زین  نآ  زا  دـعب  میدـناوخ و  زاـمن 

یضار رفس  نیا  زا  هک  ینکیم  رکف  ارچ  متفگ : وا  هب  مدروخ و  هّکی  شفرح  زا  یسریمن ؟ رظن  هب  یضار  رفـس  نیا  زا  یلیخ  ازریم ! تفگ :
، مظاـک نک  شوگ  ینزیمن - ! یفرح  ياهدـنام و  تکاـس  مادـم  نـآلا  اـت  میاهدرک  تکرح  هّلح  تمـس  هب  هک  ياهظحل  زا  هَّللاو ! متـسین !؟

يارب ًاـمتح  دوش - !؟ رهـش  نآ  نکاـس  دـنک و  رفـس  هّلح  هب  فـجن  زا  دـهاوخیم  يدـهم  دّیـس  ارچ  ممهفب  مناوـتیمن  منکیم  رکف  هچره 
ار وا  مارتحا  دـننادن و  ار  دّیـس  ردـق  اهياهّلح  مسرتیم  مظاک ! دـهدیمن - . ماجنا  ار  يراک  تّلعیب  هک  دّیـس  هنرگ  دراد و  یلیلد  شدوخ 
مه لاحشوخ  دنیآیم ، هّلح  هب  اقآ  دنونشب  رگا  دننکیم و  یگدنز  هّلح  رد  هک  دنتسه  يدایز  نایعیـش  ازریم ! شابن  تحاران  دنرادن - . هگن 

ندرب زج  يرگهعیـش ، زا  طـقف  اـهنآ  هک  منادیم  مه  ار  نیا  یلو  تسا  داـیز  نایعیـش  دادـعت  هّلح ، رد  هک  مـنادیم  مـه  نـم  دـنوشیم - .
نایعیـش زا  دنک ، نفد  فجن  كاخ  رد  ار  دوخ  هدرم  سکره  دننکیم  رکف  دـناهتفرگن و  دای  يرگید  زیچ  فرـشا  فجن  هب  دوخ  ياههدرم 

ره هب  دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  تعامج  نآ  تیاده  دصق  دنوریم و  هّلح  هب  روظنم  نیمه  هب  مه  يدهم  دّیـس  دیاش  دوشیم - . هدـیزرمآ  تسا و 
هب ار  دوخ  دیاب  هدشن  کیرات  اوه  ات  مظاک ! وش  دنلب  میتسه - . ناشیا  تمدخ  رد  وت  نم و  فجن ، رد  هچ  دنـشاب و  هّلح  رد  ناشیا  هچ  لاح 

دنلب يادص  اب  درک  عورـش  مرـضاح و  يرازگتمدخ  رد  ریما ! مشچ  هب  يا  تفگ : يدـنخبل  اب  دزیم  ات  ار  هرفـس  هک  یلاح  رد  میناسرب . هّلح 
دش و راوس  تفرگ و  متسد  زا  ار  شبسا  راسفا  زین  مظاک  مدش . مبـسا  راوس  اهبسا ، هب  بآ  ندناروخ  زا  سپ  متـساخرب و  اج  زا  ندیدنخ .

نایعیـش تیاده  دصق  هب  دّیـس  دـشاب و  وا  اب  ّقح  دـیاش  مدرکیم . رکف  مظاک  ياهفرح  هب  مادـم  هار  نیب  رد  میتفرگ . شیپ  رد  ار  هّلح  هار 
هب هرـس  کـی  میدـش و  رهـش  دراو  میدیـسر و  هّلح  هزاورد  هب  هک  دوـب  هدـشن  کـیرات  ًـالماک  اوـه  زوـنه  دـننکیم . رفـس  رهـش  نآ  هب  هّلح 

اهنآ يولج  فلع  بآ و  يرادـقم  هتـسب و  دجـسم  زا  نوریب  رد  ار  اهبسا  میتفر . دـندناوخیم ، زاـمن  نآرد  نایعیـش  هک  يدجـسمفرط 
هب میقتسم  دندوب . تبحص  لوغـشم  هتـسشن و  مه  رود  هّلح  ناناوج  زا  رفن  دنچ  میدش . دجـسم  دراو  زامن  ندناوخ  يارب  سپـس  میتشاذگ و 

یگتـسخ يور  زا  بجاو  هضیرف  يادا  زا  سپ  میداتـسیا و  زامن  هب  میدرک و  نهپ  دوب  ناـمهارمه  هک  ار  ياهداجـس  میتفر و  بارحم  تمس 
شتروص رد  یگتسخ  راثآ  تشادن و  نم  زا  رتهب  یعضو  مه  مظاک  مداد . هیکت  دوب ، راوتـسا  بارحم  یکیدزن  رد  هک  ینوتـس  هب  ار  ماهناش 

هدرمـش مارآ و  یلیخ  ار  زامن  داتـسیا ، زامن  هب  ام  زا  رترود  مدق  دـنچ  دـش و  دجـسم  دراو  ییورـشوخ  درم  هک  تشذـگن  یتدـم  دوب . ادـیپ 
مظاـک نم و  هب  یهاـگن  دـیناسر ، ناـیاپ  هب  ار  لاـمعا  نیا  نوـچ  تخادرپ و  زاـمن  تاـبیقعت  هب  ار  ینـالوط  یتدـم  نآ  زا  سپ  دـناوخیم و 

درک و ام  هب  ور  دوب  يراج  شنابل  رب  یمّسبت  هک  یلاح  رد  تسشن . ام  ربارب  رد  درک و  مالس  ینابرهم  اب  دمآ و  ام  فرط  هب  مارآ  تخادنا و 
فرـشا فجن  زا  ناج ، ردپ  يرآ  تفگ : شباوج  رد  ًاروف  مظاک  دـییآیم . يرود  هار  زا  هک  تسا  مولعم  امـش  يامیـس  زا  ناردارب ! تفگ :

بناج زا  ام  ناج ، ردپ  تفگ : دوشگ و  نابز  مظاک  هرابود  دیاهدمآ ؟ شدرگ  دصق  هب  ای  دیراد  یناگتسب  هّلح  رد  ایآ  میـسریم - . تمدخ 
اب ناـج ! ردـپ  يرآ ! دـشابیم - ؟ ینیوزق  يدـهم  دّیـس  راوـگرزب ، ملاـع  ناـمه  ناـتروظنم  میاهدـمآ - . يراـک  ماـجنا  يارب  يدـهم  دـّیس 

متفرگ ار  مظاک  فرح  هلابند  نم  راب  نیا  مرضاح . راوگرزب  دّیس  نآ  يرازگتمدخ  رد  دیآیم  رب  متـسد  زا  یکمک  رگا  تفگ : یلاحـشوخ 
دنوش نکاس  رهش  نیا  رد  دنروایب و  فیرشت  هّلح  هب  رگید  زور  دنچ  ات  دنراد  میمصت  ناشیا  میتسه . يدهم  دّیس  ناتـسود  زا  ام  متفگ - : و 

شراسخر رد  يداش  لگ  نآ  زا  سپ  درک و  نامهاگن  هنارواب  ان  ياهظحل  مینک . هدامآ  ناشیا  تنوکس  يارب  ار  یناکم  ات  میاهدمآ  مه  ام  و 
يربخ ندینـش  درک  اطع  نم  هب  مرمع  مامت  رد  دـنوادخ  هک  ياهیدـه  نیرتهب  نم ! ناردارب  تفگ : درک و  ام  هب  ور  یلاحـشوخ  اب  تفُکش و 

. دش میهاوخ  هدوسآ  نّنست  لها  نامدرم  نعط  زا  ام  دوب و  دهاوخ  یتکرب  هّلح  نایعیش  يارب  دنمشناد  هیقف  نآ  دوجو  دیتفگ . امـش  هک  تسا 
يدوس میدرک ، فراعت  هچره  مینک . هاگآ  شخبتّرـسم  ربخ  نیا  زا  ار  هّلح  مدرم  مامت  دیاب  مشاب و  امـش  تمدخ  رد  ار  بشما  ات  دیزیخرب 
هلأسم تشاد ، هّلح  رد  هک  یناتسود  هطـساو  هب  درک و  ییاریذپ  ام  زا  یبوخ  هب  درب و  دوخ  لزنم  هب  ار  ام  دایز  رارـصا  اب  درم  نآ  دیـشخبن و 

هک دیـشکن  یلوط  دندرک . یلاخ  راوگرزب  نآ  يارب  هّلح  بوخ  ياههلحم  زا  یکی  رد  ار  ياهناخ  دیدرگ و  ناسآ  زین  دّیـس  تنوکـس  لحم 
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هّلح رهـش  هب  ام  دورو  زا  زور  نیمجنپ  دندیـشکیم . ار  وا  دورو  راظتنا  یلاحـشوخ  اـب  دـندش و  هاـگآ  يدـهم  دّیـس  ندـمآ  زا  هّلح  ناـیعیش 
دندمآ و نوریب  رهش  زا  دّیس  لابقتسا  هب  ام  یپ  رد  يدایز  تّیعمج  دناهدیسر ، هّلح  یکیدزن  هب  ناشیا  میدرک  لصاح  عالطا  هک  دوب  هتشذگ 

تعامج نآ  تیاده  رد  ناشیا  دیدرگ و  نایعیش  دمآ  تفر و  لحم  دّیس  لزنم  زور ، نآ  زا  دعب  دندرک . رهش  دراو  تاولص  مالس و  اب  ار  وا 
یّنـس زا  ياهّدع  یتح  دـندیدرگ و  مانب  ناحلاص  زا  راوگرزب  نآ  رـضحم  رد  رفن  رازه  دـصکی  زا  شیب  هک  يروط  هب  دندیـشوکیم . رایـسب 

رـضاح يرازگتمدخ  رد  لاح  همه  رد  زین  مظاک  نم و  دـندمآرد و  هّیماما  بهذـم  هب  ناشیا  يراوگرزب  تامارک و  ندـید  اب  زین  نابهذـم 
انشآ بوخ  وا  یقالخا  تافص  اب  مدوب  وا  اب  هک  یتّدم  رد  دمآ . نم  دزن  هب  لبق  هعفد  زا  رتلاحـشوخ  هرابود  مظاک  يزور  هک  نیا  ات  میدوب .

زا دـشیم  هک  دوب  یمایا  نآ  زا  یکی  مه  زور  نآ  مدزیم . سدـح  تشذـگیم ، شدوجو  رد  هک  ار  هچنآ  شراـتفر ، زرط  زا  مدوب و  هدـش 
ینامداش اب  هدیـسر !؟ تشوگ  هب  ياهزات  ربخ  مه  زاب  هک  نیا  لثم  مظاک ؟! هدـش  هچ  متفگ : وا  هب  نیاربانب  دـیمهف ؛ ار  شنورد  زار  شرهاظ 

زا رتالاب  يزیچ  هچ  تسه - ؟ هچ  ربخ  نآ  الاح  بوخ ، یهدیم - ! مه  یناگدژم  يونـشب  رگا  هک  ییاهربخ  ازریم ! بوخ  ياـهربخ  تفگ :
ارچ متفگ : بّجعت  اب  دوب . یهاوخ  نم  اب  مه  وت  يرآ ، يراد - ؟ ار  نایعیـش  يالوم  ترایز  دصق  ینعی  مالـسلا - . هیلعهَّللادـبع  یبا  ترایز 

ناشیا دناهدومرف و  دّیـس  نوچ  تفگ : دـشیمن ، رود  شنابل  زا  دـنخبل  هک  یلاح  رد  دـمآ ؟ مهاوخ  البرک  هب  وت  اب  مه  نم  هک  ینکیم  رکف 
ماما اقآ  ترایز  متـشاد . ار  يرفـس  نینچ  يوزرآ  اهتّدم  دوب و  ياهدننک  لاحـشوخ  ربخ  ًاعقاو  دش . دنهاوخ  فّرـشم  البرک  ترایز  هب  زین 
نیا متفریم و  اـقآ  سوباـپ  هب  ینیوزق  يدـهم  دّیـس  ردـقیلاع  هیقف  راوـج  رد  هک  نیا  ًاـصوصخ  دادیم ، شمارآ  نم  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح 

. دشیمن یسک  ره  بیصن  هک  دوب  يراختفا 

مود تمسق 

نم شوغآ  زا  ار  دوخ  ياهدینـش ؟ اجک  زا  ار  ربخ  نیا  مظاک ! مدیـسرپ : وا  زا  لاح  نآ  رد  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  مظاـک  یناـمداش  يور  زا 
! ریگن لد  هب  اباب ! يا  متفگ : یگچاپتـسد  اـب  متـسین !؟ ربخ  دـب  هشیمه  يدرکیم  رکف  هک  مه  روط  نآ  يدـید  تفگ : مّسبت  اـب  درک و  ادـج 
هب یک  دندومرف - . ناشدوخ  ناشیا  دراد ؟ ار  البرک  هب  نتفر  دصق  دّیس  هک  يدیمهف  اجک  زا  یتفگن  اّما  مشاب . هدرک  حازم  وت  اب  متساوخیم 

زامن ام  دیسر و  ارف  دوعوم  زور  دنشاب . البرک  رد  ار  نابعش  همین  دنراد  دصق  اقآ  نابعـش ، مهدراهچ  زور  مینکیم - ؟ تکرح  البرک  فرط 
میدرکیم و رفـس  رتتحار  ام  دوب و  يربا  اوه  میتفرگ . شیپ  رد  ار  البرک  هار  بجاو  هضیرف  يادا  زا  سپ  میدرک و  ادتقا  دّیـس  هب  ار  حبص 

دابآ زبسرس و  هار  دعب  هب  نیا  زا  تشادن . فارطا  هب  یهجوت  دوب و  نتفگ  رکذ  لاح  رد  مادم  دّیـس  میدیـسر . هّیدنه  طش  هب  یتعاس  زا  سپ 
ییابیز بوذـجم  دوجو  مامت  اـب  دـندوب . هدیـشک  دـق  هداـج  فرط  ود  رد  هک  میدرکیم  تکرح  یناـتخرد  گرب  خاـش و  ریز  زا  اـم  دوب و 

مه مظاک  دوزفایم . تعیبط  تّیباذـج  هب  هناخدور  بآ  ياپ  يادـص  مدربیم و  تّذـل  یباداش  توارط و  همه  نی  زا ا  مدوب و  هدـش  تعیبط 
لثم جـیریوط  رود  زا  دوـب . هدـنام  زاـب  شناـهد  بّجعت  زا  دـنادرگیم و  رـس  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  مادـم  تشاد و  نـم  نوـچ  یعـضو 

هب هچره  تشادن و  ار  یشیاریپ  نینچ  ناوت  یتسد  چیه  اتکی  دنوادخ  زج  دیـسریم و  رظن  هب  لگ  زا  رپ  یغاب  نایم  رد  تخبـشوخ  یـسورع 
مـشچ اب  نونکا  هک  ّدح  نیا  رد  هن  اّما  مدوب ؛ هدینـش  ار  جیریوط  يزبسرـس  هزاوآ  لبق  زا  دشیم . هدید  رتییاشامت  میدشیم ، رتکیدزن  نآ 

هب جـیریوط  مدرم  ياههناخ  مکمک  مدربیم . کشر  دـندوب ، اجنآ  نینکاس  هک  فرطینب  هلیبق  هب  ییابیز ، همه  نیا  هطـساو  هب  مدـیدیم و 
هدینـش رتدـنلب  زین  اهادـص  نآ  میدـشیم ، رتکیدزن  دابآ  لحم  نآ  هب  هچره  دیـسریم و  شوگ  هب  یفیعـض  ياههمهمه  دـمآیم و  مشچ 

رد يدایز  ّتیعمج  میدرک . تکرح  تشاد ، رارق  جیریوط  یبرغ  علـض  رد  هک  یهاگنادیم  فرط  هب  میتشذگ و  هناخ  دنچ  رانک  زا  دـشیم .
تکرح شلابند  هب  مه  ام  تفریم و  شیپ  هاگنادـیم  تمـس  هب  شفارطا  هب  هجوت  نودـب  نایوگ  رکذ  دّیـس  دـندوب . هتـسشن  هداج  فرط  ود 
هرابود دننکیم ! ؟ یگدـنز  رهـش  نیا  رد  تّیعمج  همه  نیا  ازریم ! تفگ : یگتـسهآ  هب  درک و  رتکیدزن  نم  هب  ار  دوخ  مظاک  میدرکیم .

هک اهنیا  منکیمن ؛ نامگ  متفگ : مظاک  باوج  رد  دوب  دایز  یلیخ  ناشدادـعت  دـندوب ، هدـنام  هداج  فرط  ود  هک  ینامدرم  هب  داتفا  مهاگن 
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ام فرط  هب  يدهم  دّیـس  ندید  اب  ياهّدع  ناهگان  دنراد . تهابـش  هّلح  فارطا  نانیـشن  هیداب  هب  رتشیب  دنتـسین و  فرط  ینب  هلیبق  هیبش  ًارهاظ 
رتنسم نارگید  زا  هک  تعامج  نآ  زا  یکی  دنتشاد . دمآ  تفر و  يدهم  دّیس  لزنم  هب  ناشیاهیضعب  دندوب و  هّلح  نایعیش  زا  اهنآ  دندمآ 
تّیعمج هب  یهاگن  دّیـس  میاهراوآ . لـحم  نیا  رد  هک  تسا  زور  دـنچ  نـآلا  دیـسرب . اـم  داد  هب  اـقآ  تفگ : یتحاراـن  اـب  درک و  مالـس  دوب ،
شیاعد ّتیعمج  دوشیم . ناسآ  امش  لکـشم  هَّللا  ءاش  نا  دیـشاب ، مارآ  تفگ : درمریپ  باوج  رد  داد و  ناکت  ار  شرـس  راب  دنچ  تخادنا .

مه ار  اهنآ  دّیـس  دنتـسب . ام  رب  ار  هار  فجن  مدرم  زا  ياهّدع  هک  میدوب  هتفرن  یمدق  دنچ  زونه  دندرک . زاب  شروبع  يارب  ار  هار  دـندومن و 
رد درک و  تکرح  دوب ، برع  يدرم  هب  قلعتم  هک  ياهناخ  يوس  هب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  سپـس  درک . توعد  شمارآ  هب  هّلح  نامدرم  لثم 
نک قیقحت  ازریم ! دندومرف : مدیـسر . ناشیا  تمدخ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  ًاروف  دـناوخ . ارف  مان  هب  ارم  هک  دوب  هناخ  نآ  هب  ندـش  دراو  لاح 

يراّوز شوگ  هب  رهش  نآ  هب  دّیس  ندیسر  مکمک  دندش . لزنم  نآ  دراو  سپس  و  دناهدرک ؟ عامتجا  رهش  نیا  رد  دنتحاران و  راّوز  ارچ  نیبب 
، دربیم رـس  هب  نآ  رد  دّیـس  هک  ياهناخ  نوریب  رد  دندش و  شوخلد  اجنآ  رد  ناشیا  دوجو  هب  اهنآ  دیـسر و  دـندوب  هدـنام  نادرگرـس  هک 

هتخت يور  میتفر . مدوب ، انـشآ  وا  اب  هّلح  رد  هک  يدرم  يوس  هب  مه  قافتا  هب  دـمآ و  نم  دزن  دـش و  هدایپ  بسا  زا  مه  مظاـک  دـندش . عمج 
هک ییادـص  اـب  متـشاذگ و  شاهناـش  يور  ار  متـسد  مارآ  هار ؛ هب  دوـب  هدز  لز  تشاد و  تسد  رد  ار  شرتـش  راـسفا  دوـب و  هتـسشن  یگنس 
لد هت  زا  یهآ  دوب  هصغ  زا  زیربل  شلد  ياهتسشن ؟ اجنیا  تسا  هدش  هچ  مدیسرپ : وا  زا  دش . ام  هجوتم  دنادرگرب و  رس  مدرک . مالس  دونشب ،
هـس تسیچ - ؟ ناتلکـشم  دیاهدنام ، اجنیا  ارچ  میرادـن - ! زور  بش و  مامت  زور  هس  میاهراوآ ! ازریم ! میریـسا  تفگ : یتحاران  اب  دیـشک و 
هار نیب  رد  هزینع  هلیبق  هک  دنتفگ  ام  هب  ياهّدع  اّما  میدیسر . اجنیا  هب  میدمآ و  نوریب  هّلح  زا  مالسلا  هیلعهَّللادبعیبا  ترایز  يارب  شیپ  زور 
هک دـش  مولعم  میداتـسرف و  قیقحت  يارب  ار  یـسک  میدـنام و  اجنیا  میدیـسرت و  مه  اـم  دـننکیم ؛ تراـغ  ار  اـهناوراک  دـناهدرک و  نیمک 
هن دـیآیم و  فرط  نیا  هب  البرک  زا  یـسک  هن  زور  دـنچ  نیا  رد  تسا و  رایـسب  زین  نانزهار  دادـعت  نآ ، رب  هوـالع  دراد و  تقیقح  عوضوم 

اجنیا هب  مه  يدـهم  دّیـس  دـسا ! شابن  تحاراـن  میراـتفرگ - . ناـکم  نیا  رد  اـم  همه  دوش و  ـالبرک  دراو  دـناوتیم  فجن  هّلح و  زا  یـسک 
هب میدش و  ادج  وا  زا  درک ، اعد  وا  یتمالـس  يارب  دـش و  لاحـشوخ  دّیـس  مان  ندینـش  اب  دـننکیم . يرکف  هَّللا  ءاش  نا  دـناهدروآ ؛ فیرـشت 

یقاطا هب  ار  ام  عضاوت  لامک  اب  میتسه  دّیس  ناهارمه  زا  دیمهف  یتقو  هناخ  بحاص  میتفر . دوب ، هدش  نکاس  نآ  رد  دیـس  هک  ياهناخ  لخاد 
سپـس میدناوخ ، ار  رـصع  رهظ و  زامن  اقآ  رـس  تشپ  میتفرگ و  وضو  مه  ام  دناوخیم . زامن  تشاد  اقآ  درک . ییامنهار  دـندوب ، ناشیا  هک 

نیا دـننکیم و  تراغ  ار  راّوز  دناهتـسب و  ار  هار  هزینع  هلیبق  اقآ ، متفگ : دـنناشیرپ ؟ ناـمدرم  نیا  ارچ  تسا !؟ ربخ  هچ  ازریم  دیـسرپ - : اـقآ 
دـیچیپ و رهـش  ياضف  رد  يدایز  يادـص  رـس و  هک  دوب  هدـشن  مامت  مفرح  زونه  دننادرگرـس . لـحم  نیا  رد  تسا  زور  هس  ادـخ  ياههدـنب 
رـس و نی  تسا و ا  هدـش  هچ  نیبب  ورب  مظاـک ! تفگ : بّجعت  اـب  دّیـس  تخادـنا . نینط  نآ  ياـههچوک  سپ  هچوک  رد  ربکا  هَّللا  ياـهدایرف 

اهادص رـس و  نیا  اقآ  تفگ : هدز  تشحو  تشگرب و  نانزسفن  هک  دیـشکن  یلوط  تفر و  نوریب  قاطا  زا  ًاروف  مظاک  تسیچ ؟ زا  اهادـص 
فرط ینب  موق  اقآ ، هن  دناهدش ؟ قّرفتم  هزینع  هلیبق  رگم  دیـسرپ : بّجعت  اب  دّیـس  دنورب . البرک  فرط  هب  دناهدرک  دصق  ایوگ  تسا ؛ راّوز  زا 
فرط ینب  موق  تفگ : لاح  نآ  رد  تسشن و  دّیس  نابل  رب  یمّسبت  دنگنجب . هزینع  اب  راّوز  کمک  اب  دنراد  دصق  دناهتـسب و  ریـشمش  یگمه 
مظاـک دنتـسین . هزینع  اـب  ندـیگنج  لـباق  هک  فرطینب  هنرگو  دـناهتخیر  ار  هلیح  نیا  دـننک ، نوریب  ناـشیاههناخ  زا  ار  راّوز  هک  نـیا  يارب 

، دنرادرب ناشـشود  يور  زا  ار  يرادنامهیم  راب  هک  نیا  يارب  فرط  ینب  مرـسپ ! دـناهدرک - ؟ رکم  نینچ  نیا  فرطینب  ارچ  دّیـس ! دیـسرپ :
نتفر زا  یتعاس  زونه  درک . ندیراب  هب  عورش  ناراب  ياههرطق  تفرگارف و  ار  نامسآ  يانهپ  هریت  ياهربا  مکمک  دناهدز . لمع  نیا  هب  تسد 

هب گنج  نودـب  فرطینب  هلیبق  دّیـس ، هتفگ  هب  انب  دیـسر و  شوگ  هب  اهادـص  رـس و  نامه  هراـبود  هک  دوب  هتـشذگن  ـالبرک  فرط  هب  راّوز 
جیریوط دراو  اهنآ  بقع  رد  زین  راّوز  دـندوب و  هتـسب  تشپ  زا  ار  اـهرد  هتفر و  ناـشیاههناخ  لـخاد  هب  رتدوز  دـندوب و  هتـشگرب  جـیریوط 

لاح نآ  هب  ار  راّوز  نوچ  دّیـس  دنـشاب . ناما  رد  ناراب  شراب  زا  ات  دـنتفرگ  هاـنپ  اـهنابهیاس  ریز  رد  دـندید ، هتـسب  ار  اـهرد  نوچ  دـندش و 
زا مدوب . هدیدن  لاح  نیدب  ار  وا  زگره  زور  نآ  ات  دندومیپیم . هاتوک  ياهماگ  اب  ار  قاطا  ضرع  لوط و  مادـم  دـندش و  تحاران  دـندید ،
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تسشن و هلبق  هب  ور  وناز  ود  داتـسیا و  قاطا  هنایم  رد  ناهگان  دیناطلغیم . دنت  دنت  ار  حیبست  ياههناد  دیـسریم و  رظن  هب  هتخورفارب  بضغ 
مهدیم مسق  تتمظع  هب  ار  وت  ادنوادخ ! تفگ : تساخیمرب  شدوجو  قمع  زا  هک  ییادص  اب  تفرگ و  نامـسآ  تمـس  هب  ار  شیاهتسد 

يرای ار  دوخ  لباقان  ناگدنب  نیا  مهدیم  مسق  دمحم  لآ  دـمحم و  ّقح  هب  ار  وت  ادـنوادخ ! ناسرب . دـصقم  هب  تمالـس  هب  ار  راّوز  نیا  هک 
. دوب هدـش  عمج  شنامـشچ  رد  کشا  هک  دـناوخیم  اعد  بلق  میمـص  زا  نانچ  تسـشن و  تاولـص  حـیبست و  رکذ و  هب  نآ  زا  سپ  و  امرف .
اب راّوز  میدـمآ . نوریب  شلابند  هب  مه  ام  تفر و  نوریب  قاـطا  زا  دوب . هدـمآ  دـنب  ناراـب  تخود . نوریب  هب  مشچ  تساـخرب و  اـج  زا  سپس 

ناراوس زا  هک  نیا  نامگ  هب  تّیعمج  دیآیم ، ام  فرط  هب  تخات  هب  رود  زا  يراوس  هک  میدید  ناهگان  دندز ؛ هقلح  شرود  هب  دّیـس  ندـید 
یبسا رب  دوب و  ییامیس  شوخ  ناوج  درک . فّقوت  وا  یمدق  دنچ  رد  دمآ و  دّیـس  تمـس  هب  میقتـسم  راوس  نآ  دندش و  قرفتم  تسا ، هزینع 

ات دشیم . هدید  شتـسار  تسد  رد  يدنلب  هزین  دوب و  هدز  الاب  جنرآ  ات  ار  شنهاریپ  ياهنیتسآ  تشاد . ار  وهآ  ییابیز  هک  دوب  هدـش  راوس 
مـشچ شايابیز  زا  دشیم  هن  تخاسیم . شیوخبوذـجم  ار  ناسنا  هاگن  کی  اب  مدوب . هدـیدن  تبیه  ییابیز و  نآ  هب  ار  یـسک  تقو  نآ 
هاگنآ درک ، مالس  میسن  یمرن  هب  ییادص  اب  دیـسریم . ماشم  هب  شدوجو  زا  سای  نوچ  يرطع  دش . هریخ  شیامیـس  رب  دشیم  هن  دیـشوپ و 
بحاص زا  هک  تسا  اقآ  رفص  اقآ و  دمحم  جنک  وا  وت ؛ رب  دتسرفیم  مالس  هک  داتسرف  یسک  ارم  يدهم ! دّیس  يا  تفگ : دومن و  دّیس  هب  ور 

رب هینامیلس  هتشپ  رد  دوخ  رکشل  اب  میدرک و  درط  هار  زا  ار  هزینع  ام  هک  دنیایب  راّوز  هنیآ  ره  دنیوگیم  دناهینامثع و  تلود  یماظن  نابـصنم 
هارمه ام  اب  هینامیلـس  هپت  ات  مه  امـش  ایآ  دندیـسرپ : ناشیا  زا  دـندرک و  راوس  نآ  كراـبم  يور  هب  یهاـگن  دّیـس  میراّوز . رظتنم  هداـج  رس 

! ازریم تفگ : نم  هب  سپـس  تخادـنا ؛ باتفآ  هب  یهاگن  دّیـس  يرآ . دـندومرف : تشاد ، بل  رب  یمّـسبت  هک  یلاـح  رد  راوس  نآ  دـیوشیم ؟
ار بسا  ًاروف  دـنک . ربخ  نتفر  يارب  ار  راّوز  هک  تفگ  زین  مظاک  هب  مینک و  تکرح  البرک  فرط  هب  راّوز  قاـفتا  هب  اـت  نک  هداـمآ  ار  مبـسا 

راسفا دـمآ و  نوریب  شاهناخ  زا  همیـسارس  میدوب  نامهیم  شاهناخ  رد  هک  یبرع  ناهگان  دـنوش . راوس  ناشیا  ات  مدرک  کمک  هدرک و  نیز 
بشما تسین . یقاب  بش  هب  يزیچ  تسا و  كانرطخ  هار  نم ! يالوم  تفگ : درک و  دّیس  هب  ور  سامتلا  اب  تفرگ و  تسد  رد  ار  دّیس  بسا 

هب ینابرهم  يور  زا  یهاگن  دّیس  دیزادناین . رطخ  هب  ار  ناتکرابم  دوجو  تهجیب  دیوش و  فقاو  ربخ  یتسرد  هب  ًالماک  ات  دینامب  نم  دزن  ار 
هَّللا ءاش  نا  دیـشابن  تحاراـن  دنـسرب . ـالبرک  هب  عقوم  هب  راّوز  دـیاب  تسین و  ياهراـچ  یلو  دـییوگیم ؛ تسرد  امـش  تفگ : تخادـنا و  وا 
راّوز میداتفا و  هار  هینامیلـس  هپت  فرط  هب  درکیم  تکرح  ام  شیپاشیپ  راوس  نآ  هک  یلاح  رد  دنکیم . ظفح  الب  زا  ار  شناگدنب  دـنوادخ 

نم هب  لاح  نآ  رد  تشادیمنرب و  وا  لامج  زا  مشچ  دوب و  هتخود  راوس  نآ  تماق  هب  مشچ  تشپ ، زا  زونه  مظاک  دندمآیم . ام  یپ  رد  زین 
راوس نآ  ینارون  يامیـس  هجوتم  ار  مهاگن  زاب  ماهدـیدن . ار  یـسک  ناوج  نیا  ییاـبیز  هب  زگره  مرمع  ماـمت  رد  مسق  ادـخ  هب  ازریم ! تفگ :

. - دشاب ینامثع  ناگداز  فارـشا  ناگرزب و  زا  دیاب  مظاک ! ییوگیم  تسار  متفگ - : مظاک  هب  متـسشن و  يو  نیـسحت  هب  لد  رد  مدرک و 
وا يریلد  رد  دـسریم و  رظنهب  یعاجـش  ناوج  يرآ ! ازریم - ؟ تسیچ  وت  رظن  دـیآیمرب ، هزینع  هلیبق  سپ  زا  ییاهنت  هب  هک  مروخیم  مسق 

عـضوم نآ  رد  هزینع  هلیبـق  هک  میدیـسر  یلحم  هب  مکمک  دـمآیمن . جـیریوط  اـت  ییاـهنت  هب  ار  رطخ  رپ  هار  همه  نیا  هن  رگو  تـسین  یّکش 
نآ زا  يرطخ  چـیه  نودـب  نیاربانب  دـشیم . هدـید  نابایب  طسو  رد  رود  زا  هک  يرابغ  درگ و  زج  دوبن  اـهنآ  زا  يرثا  چـیه  دـندوب ؛ هتفرگ 

ام دش و  دیدپان  هپت  يریزارس  فرط  هب  درک و  روبع  هپت  ییالاب  رس  زا  داب  لثم  راوس  نآ  میدیسر . هینامیلس  هپت  هب  میتشذگ و  فوخم  ناکم 
هتفر الاب  نامـسآ  هب  ای  هتفر  ورف  نیمز  هب  راـگنا  میدـیدن . ار  راوس  نآ  میدرک  وجتـسج  هچره  میدـناسر و  هپت  يـالاب  هب  ار  دوخ  تمحز  هب 
اجنآ رد  ناشیا  هک  دوبن  مه  یعـضوم  میدوب و  هدنام  تفگـش  رد  راوس  نآ  ندـش  دـیدپان  زا  میدرکیم و  هاگن  مه  هب  بّجعت  زا  همه  دوب .
دوخ ًاروف  دوش . بیاغ  ام  رظن  زا  دناوتب  یسک  ات  دیـشکیم  لوط  یتّدم  دشیم و  هدید  ًالماک  تشد  مامت  هپت  يالاب  زا  دنـشاب . هدش  یفخم 

دناهتفرگ عضوم  هینامیلس  هپت  تشپ  رد  دنتفگیم  ناشیا  هک  يرکـشل  نآ  تفر و  اجک  راوس  نآ  دیـس ! مدرک : ضرع  مدناسر و  دّیـس  هب  ار 
كراـبم دوجو  نآ  هک  دـیراد  کـش  زاـب  اـیآ  دـندومرف : دنونـشب ، زین  رگید  ناراّوز  هک  ییادـص  اـب  تخادـنا و  نم  هب  یهاـگن  دـنیاجک !؟

ادص کی  دوب ، ریزارس  راّوز  نامـشچ  زا  قوش  کشا  هک  یلاح  رد  دندوب ؟ مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  نایعیـش  يالوم  نافیعـض ، سردایرف 
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شاک يا  درـشف . ار  میولگ  ضغب  و  دیزرل ، دّیـس  فرح  ندینـش  اب  مندب  مامت  دندوب ! ام  يالوم  راوس  نآ  هک  مسق  ادخ  هب  هَّللاو ، هن  دـنتفگ :
رد هک  ینامز  اّما  متخانشن ، ار  وا  لوا  زین  نم  تفگ : دید  لاح  نادب  ارم  هک  دّیس  مدیـسوبیم . ار  شیاپ  تسد و  متخانـشیم و  ار  وا  رتدوز 

ترایز ار  وا  اجک  یک و  هک  مدرواین  دای  هب  مدرک  رکف  هچره  یلو  ماهدـید ؛ مه  ًالبق  ار  وا  هک  دیـسر  مرظن  هب  درکیم  تکرح  ام  شیپاشیپ 
هب هّلح  رد  هک  دنتـسه  یـصخش  نامه  ناشیا  هک  مدیمهف  دـندوب و  هدـش  ادـج  ام  زا  هک  دـمآ  مدای  هب  ناشیا  نینزان  دوجو  ینامز  ماهدرک و 

تکرح البرک  فرط  هب  تعرـس  هب  میدـش و  ریزارـس  هینامیلـس  هپت  يـالاب  زا  دـندوب . هدرک  هاـگآ  هینامیلـس  هعقاو  زا  ارم  هدـمآ و  اـم  لزنم 
يزور لاح و  مه  مظاک  دنام ؛ یقاب  ملد  رد  هشیمه  يارب  هک  یترسح  تشاد و  رارق  منامـشچ  لباقم  رد  ماما  لاثم  یب  لامج  زونه  میدرک .

. دوب هتفر  ورف  رکف  هب  یفرح  چیه  نودب  هار  لوط  رد  مادم  تشاد و  نم  نوچ 

موس تمسق 

هب هک  ییادص  اب  میتفریم  هار  وا  یمدـق  دـنچ  رد  مه  مظاک  نم و  درکیم و  تکرح  راّوز  شیپاشیپ  يدـهم  دّیـس  دـعب  هب  هینامیلـس  هپت  زا 
هچ هینامیلس  رد  رگم  تفگ : درک و  مهاگن  بّجعت  اب  ياهدینش ؟ يزیچ  هینامیلـس  هعقاو  زا  مظاک ! متفگ : مدرک و  مظاک  هب  ور  دسرن  شوگ 
نآ هک  تفگ  دّیـس  يدینـشن  رگم  یـسرپیم - ؟ نم  زا  ارچ  سپ  منادیمن - . مه  مدوخ  هَّللاو ! مشاب - ؟ هاگآ  نآ  زا  دیاب  هک  هداتفا  یقافتا 
نآ زا  یلو  تفگ  نینچ  دّیـس  هک  مدینـش  ارچ ! دـندوب - . هدرک  هاگآ  هینامیلـس  هعقاو  زا  ارم  دـندوب و  هدـمآ  نم  لزنم  هب  هّلح  رد  ًالبق  راوس 
هک میدـید  بّجعت  لامک  اب  میدیـسر و  البرک  هزاورد  هب  هک  دیـشکن  یلوط  میدـنارذگ و  فرح  نودـب  ار  هار  هیقب  مرادـن . یعـالطا  هعقاو 

يادص اب  نانآ  زا  یکی  دنتـشادن . رواب  ار  ام  ندمآ  دندوب و  هدنام  توهبم  ام  ندـید  زا  زین  اهنآ  دناهداتـسیا ؛ هعلق  يالاب  رد  هینامثع  رکـشل 
نآ هرابود  مییآیم . فجن  هّلح و  زا  میتسه و  مالـسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  راّوز  تفگ : نیریـش  یمّـسبت  اب  دیـس  دییآیم ؟ اجک  زا  تفگ : دنلب 

ان هزینع  طسوت  هک  فجن  هّلح و  هار  اّما  تخادنا . دـندوب  هدرک  رپ  ار  ارحـص  مامت  هک  راّوز  هب  یهاگن  و  فجن ! ؟ هّلح و  زا  دیـسرپ : صخش 
دزم دینیشنب و  نما  ياج  رد  دیشاب و  تحار  هینامثع  رکشل  امش  دندومرف : دّیس  زاب  دنکیمن . دمآ  تفر و  اهنآ  سرت  زا  یسک  تسا و  نما 

نودب هاگنآ  دنک . کمک  ام  هب  الب  یتخس و  ماگنه  رد  دشاب و  ام  ظفاح  هک  تسه  يراگدرورپ  زین  ناناملسم  ام  يارب  دینک . بلط  ار  دوخ 
ریما میدید  هک  میدوب  هتفرگن  هلـصاف  هزاورد  زا  یمدق  دنچ  زونه  میدش . ناور  وا  یپ  رد  زین  ام  دـندش و  رهـش  هزاورد  دراو  اهنآ  هب  هجوت 

رد ار  وا  تساخرب و  اج  زا  دّیـس  ندـید  اب  وا  دـندرک و  مالـس  وا  هب  دّیـس  دراد . راّوز  هب  مشچ  هتـسشن و  یتخت  رب  دـمحم  اقآ  جـنک  هینامثع 
ندمآ هب  قیوشت  ار  ام  يداتسرف و  ام  دزن  يدصاق  هک  نیا  زا  تفگ : درک و  هینامثع  ریما  هب  ور  نانزدنخبل  دّیـس  نآ  زا  سپ  تفرگ . شوغآ 
مادـک زا  دّیـس !؟ تسیچ  تروظنم  تفگ : بّجعت  اب  درک و  هاگن  دّیـس  نامـشچ  هب  توهبم  ياهظحل  اـقآ  جـنک  مرازگـساپس . وت  زا  يدرک ،

هب ياهظحل  اقآ  جنک  تفگ . وا  هب  دوب  هتشذگ  ار  هچنآ  دّیس  تسیچ ؟ هیضق  مداتسرفن ! امـش  دزن  هب  يدصاق  هک  نم  ینزیم !؟ فرح  دصاق 
! نم ياقآ  يا  تفگ : دّیـس  هب  تخادـنا و  راّوز  میظع  لیخ  هب  یهاگن  هَّللا ! ناحبـس  تفگیم : مادـم  بل  ریز  هک  یلاح  رد  تفر و  ورف  رکف 

نیا رد  هزینع  سرت  زا  هک  تسا  زور  هدزناپ  نونکا  یناث  رد  متسرفب . ناتدزن  هب  دصاق  ات  دییآیم  ترایز  هب  امش  متشادن  ربخ  ًالـصا  هک  نم 
امـش دـنتفر و  اجک  هزینع  سپ  دیـسرپ : دوب ، هتخود  دّیـس  هب  مشچ  هناروابان  هک  یلاـح  رد  و  میرادـن . نتفر  نوریب  تأرج  میاهدـنام و  رهش 

نآ میدیسر ، البرک  هب  یلکشم  چیه  نودب  میدرکن و  يدروخرب  اهنآ  اب  هار  رد  ًالـصا  تفگ : دّیـس  دیاهدش ؟ صالخ  ناشتـسد  زا  هنوگچ 
! ازریم تفگ : مدیـسر  شتمدخ  نوچ  دناوخ ؛ دوخ  دزن  هب  ارم  دّیـس  حبـص  ماگنه  میدنارذگ و  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  ترایز  هب  ار  بش 
ار يدرمریپ  ناهگان  مدنام ، لحم  نآ  رد  ار  یتّدم  متفر و  رهش  هزاورد  تمس  هب  وجتـسج  يارب  تسا !؟ هدمآ  هزینع  رـس  رب  هچ  نک  قیقحت 

هداشگ اب  مدرک . مالـس  مدناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ًاروف  تسا ، هیبش  هزینع  هلیبق  هب  شرهاظ  دـیآیم و  البرک  رهـش  هزاورد  فرط  هب  هک  مدـید 
سرت زا  اهنآ  تفگ : تخادنا و  نم  هب  یهاگن  بّجعت  اب  تسا ؟ مادک  هزینع  هلیبق  هار  ناج  ردـپ  متفگ : وا  هب  داد . ار  ممالـس  باوج  ییور 

هلیبق دصق  هینامثع  رکـشل  ارچ  ، ناج ردپ  مدیـسرپ : هرابود  دناهتفر . یمولعمان  دصقم  هب  دـناهدرک و  كرت  ار  دوخ  ياههناخ  هینامثع  رکـشل 
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هب دـننزیم و  راّوز  لاوـما  تراـغ  هب  تسد  هزینع  ياـهناوج  تسا  یتدـم  ناوـج ! يا  تـفگ : دیـشک و  لد  هـت  زا  یهآ  دنتـشاد ؟ ار  هزینع 
متشاد مکمک  داتسرف . نانآ  دصق  هب  ار  هینامثع  رکشل  درک و  بضغ  اهنآ  رب  دنوادخ  دنرادن . یهجوت  زین  نادیفس  شیر  ام  ياهتحیـصن 

، مدادیم ناشن  نارگن  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  بیترت  نیدب  متفاییم . یهاگآ  دوب ، هتـشذگ  هزینع  رب  هچنآ  زا  مدشیم و  رتکیدزن  مفدـه  هب 
رد درک . محر  اهنآ  هب  دـنوادخ  دوب و  ادـخ  راک  مه  نیا  دـندش ؟ هاـگآ  هیناـمثع  رکـشل  ندـمآ  زا  هزینع  مدرم  هنوگچ  ناـج ! ردـپ  متفگ :

يور ابیز  یناوج  هک  میدید  میدمآ ؛ نوریب  ادص  نآ  یپ  رد  سپ  دیـسر . نامـشوگ  هب  نوریب  زا  ییادص  هک  میدوب  هتـسشن  دوخ  ياهلزنم 
هک نیا  ضحم  هب  دراد . تسد  رد  يدـنلب  هزین  هداتـسیا و  اـم  ياـههناخ  لـباقم  رد  میدوـب  هدـیدن  ار  شدـننام  نونکاـت  هک  یبـسا  رب  راوـس 

اههدایپ اهراوس و  اب  دناهدرک  امش  هب  ور  هینامثع  تلود  رکاسع  دیسر . رد  گرم  هک  قیقحت  هب  هزینع ! رشاعم  يا  تفگ : داتفا  ام  هب  شمشچ 
هچنآ هزینع  راوس ، نآ  نانخـس  ندینـش  اب  دیبای . تاجن  ناشیا  زا  هک  مرادن  نامگ  دینک و  چوک  سپ  دنیآیم . نم  بقع  رد  ناشیا  کنیا  و 
یـسک نامه  راوس  نآ  هک  مدیمهف  دادیم ، درمریپ  هک  ییاههناشن  زا  دنداتفا . هار  یمولعمان  دصقم  يوس  هب  دندرک و  نارتش  راب  دنتـشاد  ار 

مدرک یظفاح  ادخ  درمریپ  زا  ینامداش  اب  دندوبن . مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  زج  یسک  ناشیا  درک و  یهارمه  هینامیلس  هپت  ات  ار  ام  هک  دوب 
تشادرب و نامسآ  يوس  هب  تسد  دش و  نایامن  شیامیس  رد  یلاحشوخ  راثآ  متفگ . ناشیا  هب  مدوب  هدینش  ار  هچنآ  متشگرب و  دّیـس  دزن  و 

اقآ متفگ : مدومن و  يدـهم  دّیـس  هب  ور  دـش ، مامت  شیاعد  نوچ  نیرهاـطلا . هلآ  دـمحم و  یلع  ةالـصلاو  نیملاـعلا  بر  هَّللدـمحلا  تفگ :
هار رد  هک  دوب  هچ  هینامیلـس  هعقاو  اقآ ، تسا - ! ریخ  هک  هَّللا  ءاش  نا  ازریم ! وگب  تفگ : دـش و  يراـج  شناـبل  رب  یمّـسبت  مراد . یـشهاوخ 
هب تبغر  یلیخ  مه  نم  اقآ ، تفگ : مفرح  هلاـبند  رد  درک و  زاـب  بل  دوب  هتـسشن  شوماـخ  هظحل  نآ  اـت  هک  زین  مظاـک  ناـهگان  دـیدومرف ؟

طوبرم هعقاو  نآ  تفگ : دوش ، وحم  شنابل  زا  دنخبل  هک  نآ  یب  دینک . فیرعت  مه  ام  يارب  ار  نآ  منکیم  شهاوخ  مراد . هعقاو  نآ  ندینش 
اجنآ رد  اههبلط  هک  یلحم  هب  مدمآ و  نوریب  لزنم  زا  سیردت  يارب  اهزور  نآ  زا  یکی  رد  میدوب . هدمآ  هّلح  هب  هزات  هک  یعقوم  هب  دوشیم 
ناوج نآ  يامیـس  هب  نوچ  دنکیم . هثحابم  اههبلط  اب  هتـسشن و  نم  ياج  رد  یناوج  هک  مدید  متفر ؛ دـندشیم  عمج  ندـناوخ  سرد  يارب 

وا يامیس  هب  ار  یسک  عقوم  نآ  ات  دیرابیم و  رون  شتروص  زا  تشاد و  رس  رب  زبس  ياهماّمع  مدید . ناگرزب  فارـشا و  زا  ار  وا  مدرک  رظن 
، دوب هتـسشن  هک  یناکم  رد  هک  متـساوخ  يو  زا  ناوارف  رارـصا  اب  تفر . يرانک  هب  تساخرب و  نم  ياج  زا  دـید  ار  نم  نوچ  مدوب . هدـیدن 

مان زا  متساوخ  راب  دنچ  تخادرپ . اههبلط  اب  ثحب  هب  نم  روضح  رد  نتسشن ، زا  سپ  تفریذپ و  ار  مشهاوخ  دهد . همادا  هثحابم  هب  دنیشنب و 
دیراورم نوچ  شناهد  زا  تاملک  دنارذگ . هثحابم  هب  ار  یتدم  مدیشک . تلاجخ  هک  دوب  راقو  اب  نیتم و  ردق  نآ  یلو  مسرپب ، شهاگداز  و 

يور زا  منادرگاـش  زا  یکی  هک  نیا  اـت  مدـنام  توـهبم  شراـک  رد  هک  دوـمنیم  ثحب  ناور  هناـملاع و  ردـق  نآ  تخیریم و  ورف  ناـطلغ 
نابز رب  ار  ینانخـس  نینچ  داتـسا  لباقم  رد  ینکیم  تأرج  هنوگچ  شاب ! تکاس  تفگو : درک  هنازرف  ناوج  نآ  هب  ور  لـهج ، تداـسح و 

، دنام مامت  ان  ثحب  نوچ  دش . تکاس  تسـشن و  شنابل  رب  یمّـسبت  دوش ، تحاران  هبلط  نآ  ياهفرح  زا  هک  نیا  نودـب  ناوج  نآ  يروآ .
اب ياهدمآ ؟ هّلح  هب  رهـش  مادک  زا  درم ، دازآ  يا  مدیـسرپ : يواکجنک  يور  زا  اذل  مدـش . اهنت  ناوج  نآ  اب  نم  مدرک و  صخرم  ار  اههبلط 

هینامیلـس زا  هک  تسا  زور  دنچ  مدیـسرپ : هرابود  هینامیلـس . دالب  زا  دـندومرف : تسـشنیم ، لد  رب  دوب و  ناور  مرن و  میـسن  نوچ  هک  ینحل 
اـشاپدمحا هدرک و  حتف  ریـشمش  اب  ار  اجنآ  اشاپبیجن  مدوب  اجنآ  رد  هک  ینامز  و  مدـمآ . نوریب  هتـشذگ  زور  دـندومرف : دـیاهدمآ ؟ نوریب 

تلود تعاـطا  زا  روکذـم  ياشاپدـمحا  دـناشن و  ار  شردارب  اشاپهّللادـبع ، وا  ياـج  هب  تفرگ و  درکیم  یـشکرس  اـجنآ  رد  هـک  ار  یناـب 
دوب و نشور  لالز و  بآ ، لـثم  ناوج  نآ  راـتفگ  تقادـص  ییوس  زا  دوب . هدـش  هینامیلـس  تنطلـس  یعّدـم  دوخ  هدرک  یچیپرـس  هیناـمثع 

هّلح ماـکح  هب  يزوریپ  حـتف و  نیا  راـبخا  نونکاـت  ارچ  هک  مدوـب  بّجعتم  ییوـس  زا  تسا و  یتـسرد  يور  زا  دـیوگیم  هـچنآ  متـسنادیم 
هک یلاح  رد  ماهدمآ ، نوریب  هینامیلـس  زا  زورید  دنتفگیم : ناشیا  هک  نیا  درکیم  بّجعتم  ارم  همه  زا  رتشیب  هک  ياهلأسم  تسا و  هدیـسرن 

یتسرد رد  هک  دـش  ثعاب  عوضوم  نیا  دـناهدرک و  یط  هزور  کـی  ار  نآ  هنوگچ  ناـشیا  تسا و  هار  زور  هد  زا  شیب  هینامیلـس  اـت  هّلح  زا 
روتـسد دندوب  هدش  سرد  قاطا  دراو  هزات ، رفن  دنچ  هارمه  هک  یمداخ  هب  دنامن و  رود  ناشیا  مشچ  زا  هلأسم  نیا  هک  منک  دیدرت  شراتفگ 
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نینچ تفگ : مداخ  هب  راوگرزب  ناوج  نآ  ناهگان  هک  دزیرب  نآ  رد  بآ  کشم  زا  ات  تشادرب  یفرظ  مداخ  نآ  دروایب . بآ  وا  يارب  اـت  داد 
فرظ نآ  رد  دـنادیم  اـجک  زا  وا  هک  میتـفگ  دوخ  اـب  میدـش و  بّجعتم  اـم  مداـخ و  سپ  تسا . ياهدرم  ناویح  فرظ  رد  هک  اریز  نکم ! 

تشادرب و يرگید  فرظ  نیاربانب  تسا . هدرم  نآ  رد  ياهساپلچ  هک  دید  درک و  وجتـسج  ار  فرظ  نورد  مداخ  اذل  تسا ؟ ياهدرم  ناویح 
اب مدـش . دـنلب  ناـشیا  دوـجو  مارتـحا  هب  زین  نم  دنتـساخرب . نـتفر  يارب  نآ  زا  سپ  دـندیماشآ و  بآ  نآ  زا  ناـشیا  تـخیر و  بآ  نآ  رد 

هینامیلـس زا  ناشیا  هک  ار  يزیچ  ارچ  متفگ : رفن  دـنچ  نآ  هب  نم  تفر . نوریب  درک و  عادو  دوب  اـجنآ  رد  هک  يرفن  دـنچ  نم و  اـب  یناـبرهم 
یتدم مدمآ ، لزنم  هب  نوچ  دیدرکن . نینچ  هک  دینک  راکنا  امـش  هک  میدنام  رظتنم  ام  دنتفگ : باوج  رد  زین  اهنآ  دـیدرکن ؟ راکنا  دـنتفگ 

نآ يامیـس  مدرکیم . رکف  دوب  هداـتفا  قاـفتا  بآ ، فرظ  رد  هساـپلچ  ندرم  هثحاـبم و  رد  هچنآ  زا  ناوج و  نآ  هب  متـسشن و  دوخ  اـب  اـهنت 
نآ هک  دوب  ناـمه  ربخ  و  دیـسر ، ربخ  هینامیلـس  زا  زور  هد  زا  سپ  هک  نیا  اـت  دـشن  جراـخ  منهذ  زا  تشذـگ  تّدـم  نیا  رد  هچنآ  ناوج و 
هب مدرکیم  رکف  هچره  اّما  ماهدرک . ترایز  ار  ناشیا  زین  ًالبق  هک  دیسر  منامگ  هب  مدید  ار  راوس  نآ  زورید  نوچ  دندوب و  هدومرف  ترضح 
رد ار  ناشیا  كرابم  دوجو  هک  دـمآ  مدای  دـندش و  دـیدپان  هینامیلـس  هپت  تشپ  رد  هک  نیا  ات  ماهدـید  ار  ناشیا  اجک  یک و  مدروآیمن  دای 
نآ هک  متفایرد  قیرط  نیدـب  دـندرکیم و  هثحابم  اههبلط  اـب  دـندوب و  هدـمآ  نم  لزنم  هب  هک  دـندوب  یناوج  ناـمه  ماهدرک و  تراـیز  هّلح 

هیرگ تّدش  زا  شیاههناش  تخیریم و  ورف  دّیس  ناگدید  زا  کشا  دنشابیم . مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ناهج  نایعیـش  يالوم  راوگرزب 
اهلا راب  هدب . رارق  نامیالوم  ناتسود  زا  ار  ام  اهلا !  راب  دندومرف : دنتفرگ و  نامسآ  هب  رس  يدولآضغب  يادص  اب  لاح  نآ  رد  دندیزرلیم و 

نیملاعلا بر  نیمآ  امرفب ... نشور  نامیاقآ  رّونم  لامج  هب  ار  ام  ناگدید  رگید  راب  ! 
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 - يولع 17 بارهـس  ناـیدا  هاـگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  فوکیلاسبآ 16 -  تاـملآ  یـسور ) ) مالـسلا مهیلعهموصعم  ترـضح  و 
هَّللا زیزع  رـصاعم  ناسنا  راـظتنا و  تاقیقحت 19 -  دـحاو  ناراب  راـهب و  راـظتنا  یناوضر 18 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانشماما و 

تیرشب دادماب  یناریا 22 -  نیـسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماـما  نیلوا  اـب  يدراهتـشا 21 -  يدـمحم  دـمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها  يردیح 20 - 
 - يدراهتـشا 25 يدمحم  دمحم  اونین  رادـمچرپ  یئافو 24 -  همطاف )  ) یـسمش كدوک  / راـهب زا  رتهب  یـسبط 23 -  یجّورم  داوج  دمحم 

ربمایپ یناوضر 27 -  رغصا  یلع  یبلطتنونـشخ  میـسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  يربکا 26 -  اضر  دمحم  تیادـه  مچرپ 
یلع دادترا  اهتیلقا و  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  یناوضر 28 -  رغصا  یلع  يرادهدرب  داهج و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا 

یبلطحلص هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  یناوضر 30 -  رغصا  یلع  نز  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  یناوضر 29 -  رغصا 
هیلع هللا  یلصمالسا  ربمایپ  خیرات  يرئاح 32 -  ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  یناوضر 31 -  رغصا  یلع 

تاقیقحت 34 دحاو  یسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یسراف ، /) نارکمج سدقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 33 -  ییافص  سابع  خیـش  دلج  ود  / هلآو
 - یمیظعریم 36 رفعج  دیـس  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاـگیلجت  يرئاح 35 -  ییافص  سابع  خیش  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  خیرات  - 

هدراهچ روپیلع 38 -  نیـسح  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  يرون 37 -  یـسربط  نیـسح  ازریم  رتفد ) راهچ   ) ناگتفایفرـشت
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هیلعیلع ماما  مالک  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   / ثیدـح لهچ  یجنگ 39 -  نیسح  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ 
هیلعيدهم ترـضح  يدیعـس 41 -  دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  زا  هدـیزگرب  ثیدـح  لهچ  داژندیس 40 -  قداص  دیس  مالـسلا 

هعقاو سی و  ياههروس  متخ  اینمیهف 43 -  نیسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح  يدراهتشا 42 -  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا 
يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ  يرهوج 45 -  ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ  شهوژپ 44 -  دحاو 

ییاهناتساد یمثیم 48 -  یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   - 47 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ   - 46
تاـملآ یــسور )  ) یجنم راـظتنا  رد  يودـهم 50 -  یلع  راعــشا ) هعوـمجم   ) قیاقــش غاد  داـشرا 49 -  نسح  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا 

 / یمق سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  یناروک 52 -  یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد  فوکیلاسبآ 51 - 
ارهز تـسود  رادـید  ترـسح  رد  هدـشلد  ینـش 54 -  میرک  رواـشیپياهبش ) رـصتخم  ) تیـالو تماـما و  میرح  زا  عاـفد  ياهرمک 53 - 

دمحم كرت  لوسر  یـسرو 57 -  يرهاط  یلع  دمحا  هرابود  تایح  ای  تعجر  اینمیهف 56 -  نیـسح  دّمحم  يدازآ  نید و  یشاقلزق 55 - 
تمحر باحس  تاقیقحت 60 -  دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز  يزاّرخ 59 -  نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاههنزور  یهللا 58 -  فیس  نسح 

ههلا رانا  خرس  دورـس  نارکمج 62 -  سّدقم  دجـسم  شهوژپ  دحاو  نارکمج  دجـسم  رد  عجارم  ینارنخـس  يدزی 61 -  یلیعامسا  سابع 
تحایس یناوضر 65 -  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلـس يردیح 64 -  اروهط  رادید  هنـشت  دوخ  اّقـس  یتشهب 63 - 

هیلعنامز ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس  یهللا 67 -  دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس  یناچوق 66 -  یفجن  اقآ  برغ 
69 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیس  یناتسلگ 68 -  ینیما  دّمحم  يدلجود ) ) مالسلا

دّمحم لامج  دّیسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 70 -  نیـسح  دّـمحم  هعلاطلا ) سومـشلا  همجرت   ) هریبک هعماج  ترایز  حرـش  - 
يدیهش 73 یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  دیحوت 72 -  یتیبرت  یگنهرف  هسسؤم  دسریم  ارف  حبص  حلاص 71 - 

دقع یتّجح 76 -  دماح  بیس  رطع  داژندیس 75 -  قداص  دیس  یسیونهضیرع  ینیسح 74 -  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  - 
هیلعیلع تاقیقحت 78 -  دـحاو  تیـالو  دـیراورم  مالـسلا  هیلعیلع  یعفاشلا 77 -  سدـقملا  یبرع  / مالـسلا هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردـلا 

هب خـساپ  یـسانشریدغ و  یناوضر 80 -  رغـصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یـسور ،  ) مخریدـغ نایفـسلف 79 -  دیجم  دیـس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و 
 - يدحاو 83 دمحم  دیس  مالـسلا  اهیلعهمطاف  راقفلاوذ  كدف  یناوضر 82 -  رغـصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر 81 -  رغصا  یلع  تاهبش 

( شخپ ) اهيرامیب یعیبط  ناـمرد  گـنهرف  يدزی 85 -  یلیعامـسا  ساـبع  تیبرت  گـنهرف  يدزی 84 -  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گـنهرف 
 - يربکا 89 اضر  دّـمحم  یتیبرت  ياههصق  يدومحم 88 -  نسح  سردایرف  ینامیا 87 -  هیقف  رقاب  دـمحم  ربکا  زوف  يردص 86 -  نسح 

مامتو نیدـلا  لامک  تاقیقحت 91 -  دحاو  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ياهتمارک  تاقیقحت 90 -  دحاو  مالـسلا  هیلعيدهملا  تامارک 
رذگهر زا  يدرگ  یناتایب 93 -  نسح  راعشا ) هعومجم   ) یلین هار  ناشکهک  ناولهپ 92 -  روصنم  / هللا همحرقودص  خیش  دلج ) ود   ) ۀمعنلا

، تکرب رون و  هنیجنگ  یناگیاپلگ 95 -  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   - 94 یجتلم )  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعـشا ) هعومجم   ) تسود
 - هللا 98 همحریـسلجم  هماّلع  راونالا  ةاکـشم  يدزی 97 -  یلیعامـسا  سابع  اهتلیـضف  مام  یناکدرا 96 -  ینیسح  موحرم  تاولـص  متخ 
زا سپ  یگدنز  ةرخآلا ، لزانم  ینیوزق 100 -  يرئاح  یناهفصا / يوسوم  دلج ) ود   ) مراکملا لایکم  ینذؤم 99 -  یلع  بئاغ  رکذم  درفم 
 - رفيردیح 103 دـیجم  اونین  روشنم  یناریا 102 -  نیـسح  هغالبلا  جـهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم  هللا 101 -  همحریمق  سابع  خیـش  گرم 

يدهم يردیح 105 -  هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت  مالـسلا  هیلعيدـهم  یناوضر 104 -  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانشدوعوم و 
دلج ود  راـحب -  دلج 13  همجرت  مالـسلا ، هیلعدوعوم  يدـهم  بولقلا 106 -  بوبحم  يدیمعلا /  یمالـسا  هشیدـنا  رد  مالـسلا  هیلعرظتنم 

 - يدابآهاش 109 نسح  دمحم  نارکیب  رهم  يدومحم 108 -  نسح  ناوجون  ردام /  زا  رتنابرهم  ياهیمورا 107 -  / هللا همحریسلجم  هماّلع 
( الاگنب یسیلگنا ، یلوبناتسا ، یکرت   ، یسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان  ینیوزق 110 -  يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم 

 - هللا 113 همحريرون  نیـسح  ازریم  يدـلجود ) ) بقاـثلا مجن  هللا 112 -  همحريروـن  نیـسح  ازریم  بقاـثلا  مجن  تاقیقحت 111 -  دحاو 
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 - هدازیلع 116 يدـهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياههناشن  يزاریـش 115 -  یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياههناشن  ریدغ 114 -  داینب  تیالو  يادن 
جهن نارکمج 118 -  سّدـقم  دجـسم  شهوژپ  دـحاو  بش  زاـمن  یناوضر 117 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  تیحیـسم و  هب  یهاـگن 

اروشاع و هعقاو  یتشهب 120 -  ههلا  دمآ  رترید  هک  نآ  و  يربکا 119 -  اضر  دّمحم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا 
رون دیس  مالسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  ياهیگژیو  تاقیقحت 122 -  دـحاو  نارظتنم  فیاظو  یناوضر 121 -  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ 
نژیب / يوالتف يدهم  رظتنم  يدهم  اب  هارمه  هللا 124 -  همحرینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیجمین ) یبیج ، /) هیدمحا هیده  يرئازج 123 -  نیدلا 
عیبانی یتّجح 127 -  دـمحم  راعـشا ) هعومجم  ) رظن زا  بئاـغ  راـی  يزاریـش 126 -  یمداخ  دـمحم  مالـسلا  هیلعيدـهم  دای  یمرک 125 - 

 ، یتسپ 617 قودنـص  مق -  یناشن : اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  / ۀـمکحلا
ياهباتک دـییامن . لصاح  سامت   0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا 

: دزی  021  - 66928687  ، 66939083 نارهت : شورف : ياهیگدـنیامن  ریاس  ددرگیم . لاسرا  امـش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودـب  یتساوخرد 
0122  - 5664212  - 14 رانکنودیرف :  0351  - 6280671-2 ، 6246489

تشون یپ 

ص 177. ج 53 ، راونالا ، راحب  ( 1

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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