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میقتسم طارص 

باتک تاصخشم 

نسح یماما ،  هیقف  هسانشرس : 

هبنشراهچ 22/5/76 خیرات  رد  یماما  هیقف  نسحدیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  ینارنخس  نتم  میقتسم :  طارـص  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
هبنشراهچ 29/5/76. و 

.؟ 1376  ، ان ] یب  اج : یب   : ] رشن تاصخشم 

.ص 44 يرهاظ :  تاصخشم 

.دلج يور  زا  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.ظعو نسح --  یماما ،  هیقف  عوضوم : 

.اه هباطخ  اه و  هلاقم  مالسا --  عوضوم : 

.اه هباطخ  اه و  هلاقم  هقف -- )  لوصا   ) لقع عوضوم : 

.اه هباطخ  اه و  هلاقم  مالسا -- )   ) لقع عوضوم : 

ف 7ص 4  /  BP10/5  : هرگنک يدنب  هدر 

297/08 ییوید :  يدنب  هدر 

1123 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ینارنخس 1 نتم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

میجرلا ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعا 

هعاسلا هذه  یف  هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولص  نسحلا  نب  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

اعوط کضرا  هنکست  یتح  انیع  الیلد و  ارصان و  ادئاق و  اظفاح و  ایلو و  هعاس  لک  یف  و 
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.الیوط هعتمت  و 

تسرپرـس و داب  شناردـپ  وا و  رب  تیاهدورد  هک  ار  نسحلا  نب  هجح  نامز  ماـما  ترما  ّیلو  هشیمه  يارب  ماـگنه و  نیا  رد  اـهلا  راـب 
.ینادرگ شدنم  هرهب  نامز  رید  ات  يروآ و  وا  نامرف  هب  ار  یتیگ  ات  شاب ، نابهگن  امنهر و  روای و  ربهر و  رادهگن و 

یل رّـسی  يردـص و  یل  حرـشا  بر  .ریـصنلا  معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هَّللا و  انبـسح  میظعلا ، یلعلا  هَّللاب  الا  هوق  ـال  لوح و  ـال  و 
نیبنذملا عیفش  نیملاعلا و  هلا  بیبح  نیبرقملا ، ءارفسلا  فرشا  یلع  مالسلا  هولصلا و  .یلوق و  اوهقفی  یناسل ، نم  هدقع  للحا  يرما و 

مایق یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهیدناعم  مهیفلاخم و  مهئادـعا و  یلع  مئادـلا  نعللا  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم ، مساقلا  یبا 
.نیدلا موی 

مظعالا هَّللا  هیقب  كرابم  رضحم  هب  هیده 
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.دیتسرفب تاولص  يدهملا ، نسحلا  نبا  هجح  رظتنم  ماما 

هکیروطنامه .بهذم  مسا  هب  تسا  هدش  بهذم  اب  هک  تسیتازرابم  دوش ، یم  تسا و  هدش  بهذـم  اب  هک  یئاه  هزرابم  نیرتکانرطخ 
ناج قامعا  رد  بهذم  نوچ  دننک ، هزرابم  بهذم  اب  دنهاوخب  رگا  ینعی  بهذم ، هیلع  بهذم  دنا  هتشاذگ  مه  اهنآ  دوخ  ار  شمـسا 

بهذـم اـب  دـنهاوخ  یم  هک  یعقوـم  رگا  یلو  تسین ، نآ  رد  ّتیقفوـم  ترطف  اـب  هزراـبم  تسا ، مدرم  ترطف  رد  دراد و  هـشیر  مدرم 
.دنوش یم  قفوم  رتدوز  دنهدب ، ناشدئاقع  راکفا و  هب  یبهذم  گنر  دننک ، هزرابم 

ياه هرهچ  ناشیاه  هرهچ  اهنیا  هک  دنتـسه ، دندوب و  هّیفوص  لّوا  هجرد  رد  بهذم ، مسا  هب  دنا  هدمآ  بهذم  گنج  هب  هک  یهورگ  و 
.دندرک هزرابم  بهاذم ، ساسا  هشیر و  اب  ادخ ) تخانش  ینعی  نافرع  هک   ) نافرع مسا  هب  ادخ و  رکذ  اب  و  تسیبهذم ،

دننک یم  دنا و  هدرک  دعاسم  ناشیارب  ار  اه  هنیمز  نارگرامعتسا  یلو  دنا ، هتفر  هدرپ  تشپ  اهنیا  و  هدش ، هزرابم  بّوصت  اب  یهاگ  هتبلا 
هک تسا  نیا  رطاخ  هب  فّوصت  زا  مه  رامعتـسا  تیوقت  اّما  دـننک ، یم  هدـنز  ار  هنایفوص  راـکفأ  ناـمه  دـنتفا و  یم  شـالت  هب  اـهنیا  و 

هزرابم دنگنجب و  بهذـم  هار  زا  هک  تسا  نیا  ندرک  نک  هشیر  يارب  هار  نیرتهب  تسا و  بهذـم  ندرک  نک  هشر  ناهاوخ  رامعتـسا 
قرـش زا  تسا ، هدش  دیدجت  هبترم  ود  زاب  یتافاضا  رادقم  کی  اب  لئاسم  نآ  لبق ، ياهنرق  رد  هتـشذگ ، رد  تسا  هدوب  یبلاطم  .دـننک 

.تسا هدرک  تعجارم  قرش  هب  هبترم  ود  هدرک و  ضوع  ار  شمسا  تسا و  هتفر  برغ  هب 

الومعم دنوش  یم  ثحب  دراو  هک  مولع  زا  يا  هتشر  ره  رد  یهورگ  دیناد  یم  ار  ینعم  نیا  هتبلا  دینک ! هّجوت  مهد  یم  حیـضوت  نونکا 
، دوش یم  داجیا  اهنآ  رد  فالتخا 
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بوخ يرـصب ، هدّـع  کی  یفوک و  هدّـع  کی  دـنوش  یم  هتـسد  ود  نیّیوحن  تاّیبدا ، بتک  رد  الثم  دـننک ، یم  ادـیپ  هیّرظن  فـالتخا 
ود زین  نیملکتم  یّنـس ، هدّع  کی  دـنوش و  یم  هعیـش  هدّـع  کی  یبهذـم  ياه  هشیر  رد  ای  دوش ، یم  ادـیپ  رظن  فالتخا  تسا  یعیبط 

.هلزتعم رگید  یضعب  هرعاشأ و  دنوش  یم  اهنآ  زا  یضعب  دنوش ، یم  هتسد 

کی دنوش ، یم  هقرف  ود  اهیلوصا  یلوصأ و  دنوش  یم  هدّع  کی  يرابخأ و  دندوش  یم  هدّع  کی  دنوش ، یم  هتـسد  ود  مه  ءاهقف  زاب 
رگید هدّـع  کی  دنتـسه و  یئاّشم  هدّـع  کی  دـنوش ، یم  هتـسد  ود  زین  هفـسالف  .هئّطخم  رگید  هدّـع  کی  دـنا و  هبّوصم  اهنآ  زا  هدّـع 

.یقارشا

زا هک  دنتسه  یلقع  لئالد  عبات  هدّع  کی  تسین  اّربم  تافالتخا  نیا  زا  مه  هفـسلف  هک  تسه ، فالتخا  نیا  اه  هتـشر  مامت  رد  الومعم 
دنیوگ یم  ار  اهنیا  و  مینکب ، ادیپ  ار  هار  ام  یبیغ  تاماهلا  قیرط  زا  دیاب  دنیوگ  یم  هدّع  کی  .ءاّشم و  هفسالف  هب  دننک  یم  ریبعت  اهنیا 

.نیّیقارشا

نیا عبات  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  يولوم  هک  دـنرکنم  ار  لـقع  ّتیمکاـح  میرادـن و  لوبق  ار  ّهلدأ  اـم  دـنیوگ  یم  مه  فّوصت  لـها  و 
.تسا بتکم 

یم دـنز ، یم  لاثم  دراد ، ینـالوط  دـی  لـیثمت  رد  وا  .منک  یم  هراـشا  دروم  کـی  هب  دوشب ، نشور  ـالماک  مه  بلطم  نیا  هکنیا  يارب 
دندوب ّطلـسم  دنتـشاد و  ینالوط  دی  یـشاقن  رد  اهینیچ  دنتـشاذگ ، هقباسم  مه  اب  یـشاقن  رد  اهنیا  هک  اه ، ینیچ  اهیمور و  لثم  دیوگ :
اهیمور راـیتخا  رد  ار  نلاـس  نـیا  فـصن  دـندرک ، باـختنا  ار  ینلاـس  دنتـشاذگ و  هقباـسم  رارق  دنتـشادن ، ار  ّطلـست  نآ  اـهیمور  یلو 

ار اهیشاقن  دنرادرب و  نلاس  طسو  زا  ار  راوید  دعب  ات  دنداد ، رارق  اهنآ  نیب  يراوید  اهینیچ و  رایتخا  رد  ار  شرگید  فصن  دنتشاذگ و 
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اهیمور دنتسناد  یم  اهینیچ  هن  دننک و  یم  هچ  اهینیچ  دنتـسناد  یم  اهیمور  هن  دنا ، هدرک  یـشاقن  رتهب  مادک  دننیبب  دننک ، هسیاقم  مه  اب 
کی يارب  دنتـشاد  تردق  هچره  دندیـشک و  ناوارف  تمحز  اهینیچ  دندش ، راک  لوغـشم  مادـک  ره  دـندرک  عورـش  و  دـننک ، یم  هچ 
ینلاس راوید  رد و  دنتشاد  دندرک و  یمن  یشاقن  اّما  دندوب  لوغشم  فرط  نیا  مه  اهیمور  دندرک و  فرـص  الاب  حطـس  رایـسب  یـشاقن 
راوید يور  رب  اـهینیچ  هک  ییاـهراگن  شقن و  ماـمت  دنتـشادرب  ار  راوید  هک  دـعب  .دـندرک  یم  يراـک  هنیئآ  ار  دوب  ناـشرایتخا  رد  هک 
ناسنا دیوگ ، یم  يولوم  .دنهدب و  دوخ  هب  یـشاقن  امحز  اهیمور  هک  نیا  نودـب  دـش  سکعنم  اه  هنیئآ  نیا  رد  دـندوب  هدرک  یـشاقن 

.دنتسه کلسم  نیا  عبات  اهنیا  دنک ، ادیپ  ششخرد  نآ  رد  یهلا  راونا  ات  دنک  فاص  هنیئآ  لثم  ار  شبلق  دیاب 

لقع تسا  نکمم  دنتفگ : دـندوب ، لئاق  ّتیمکاح  لقع  يارب  هدوب و  لقع  وریپ  هک  هفـسالف  تسا ! ساسح  هلأسم  دـینک ، هجوت  بوخ 
.دهاوخ یم  نازیم  لطاب ؟ ای  تسا  حیحص  یلقع  مکح  نیا  هک  میمهفب  اجک  زا  ام  تساطخلا ، زیاج  ناسنا  دنکب ، هابتشا 

ملع یسک  رگا  دنتفگ  یم  دندرک و  نیودت  نازیم ) دنراذگ  یم  ار  شمسا  هک   ) ار قطنم  ملع  دندمآ  وطسرا  يرکف  تردق  اب  هصالخ 
.دندوش یمن  ادیپ  شیاهلالدتسا  رد  اطخ  رگید  دنک  تیاعر  ار  قطنم 

: دیامرف یم  يراوزبس  یجاح 

هتیاعر یقی  یلآ  نوناق 

هتیاغ اذه  رکفلا و  أطخ  نع 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  ات 

سیلاطسر میکحلا  هّفلأ 

سیدقلا نینرقلا  يذ  ثاریم 

میدقلا عدتبملا  مهلملا  و 

میظع هّنم  میلع  ّقح 

تسا و قح  مادـک  دجنـسب ، قطنم  اب  ار  راکفأ  لطاب  قح و  هک  نازیم ، ملع  مانب  درک ، تسرد  ار  قطنم  دـمآ و  وطـسرا  دـیوگ : یم  وا 
.لطاب مادک 

: دنتفگ قارشا ، لها  نایاقآ  هب  دیسر  تبون  دنتفر ، ار  ناشهار  اهنیا  ! بوخ
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یم ءاقلا  يزیچ  نم  بلق  هب  هک  دـمآ  شیپ  لاؤس  تقونآ  تسا  قح  نامه  دـش ، ءاقلا  نامبلق  هب  هچره  میتسه ، یبلق  تاماهلا  عباـت  اـم 
، دوشب ءاـقلا  مقر  هد  دـشاب و  فلتخم  تاءاـقلا  فلتخم ، تارفن  دادـعت  هب  تسا  نکمم  دوش ، یم  ءاـقلا  شفـالخ  امـش  بلق  هب  دوش ،

رگا هک  تسا ، لطاب  دوش  یم  ءاقلا  بلق  هب  هک  هچنآ  مامت  دنیوگب  ای  دنهدب ، ار  باوج  هس  زا  یکی  دـیاب  اهنیا  تسا ؟ قح  ناشمادـک 
لطاب شا  همه  نوچ  میتسه ، یبلق  تاءاقلا  عبات  ام  هک  دننک  اعّدأ  دنناوت  یمن  رگید  دننیچرب و  ار  ناشبتکم  هرفـس  دیاب  دنیوگب  ار  نیا 

.لطاب نآ  زا  یضعب  تسا و  تسرد  نآ  زا  یضعب  دنیوگب  دیاب  ای  تسا ،

قح و نازیم  هک  دندرکن  رکف  اهنیا  تسیچ ؟ شنازیم  بوخ  مییوگ : یم  لطاب ، یـضعب  تسا و  تسرد  یـضعب  دنیوگب  دنهاوخب  رگا 
، دنهدب صیخـشت  ار  لطاب  قح و  تاءاقلا  نیب  دنناوتب  هک  دننک  عادبا  ار  یملع  کی  دـندماین و  هفـسالف ، لثم  اهنآ  تسیچ ! نآ  لطاب 

.تسا قح  درک  روطخ  سکره  بلق  هب  هچره  دنیوگب  هک  دوب  نیا  هار  نآ  دنام و  اهنآ  يارب  رگید  هار  کی  اذل 

شبلق هب  هک  نآ  و  تسا ، قح  دشاب  یحیـسم  هدرک  روطخ  شبلق  هب  هک  نآ  و  تسا ، قح  دتـسرپب  ادـخ  هدرک  روطخ  شبلق  هب  هک  نآ 
هلاسوگ هدرک  روطخ  شبلق  هب  هک  نآ  تسا ، قح  دتـسرپب  تب  هدرک  روطخ  شبلق  هب  هک  نآ  و  تسا ، قح  دشاب  يدوهی  هدرک  روطخ 

.تسا قح  دسرپب 

دوش یم  نیا  دش ، ءاقلا  شبلق  هب  يرکف  ره  هدـیقع و  ره  هک  ره  ینعی  .تسا  قح  وا  تسا ، ربگ  هک  نآ  تسا  قح  تسیئادوب ، هک  نآ 
.قح

« یئارگ ترثک   » یکی تشاذگ : شیارب  دوش  یم  مسا  دنچ  اجنیا  رد  تقونآ 
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شا همه  دیوگ : یم  یئارگ  ترثک  یلو  تسا ، لطاب  شا  هیقی  تسا و  قح  هار  کی  دـیوگ : یم  یئارگ  داینب  یئارگداینب ،»  » لباقم رد 
یفنح یهاوخ  یم  .یلیعامـسا  یهاوخ  یم  شاب ، يدـیز  یهاوخ  یم  .شاـب  هعیـش  یهاوخ  یم  شاـب ، نس ي  یهاوخ  یم  .تسا  قح 

! ورب دهاوخ  یم  تلد  هک  یهار  ره  یلبنح  ای  یکلام  یهاوخ  یم  شاب ،

نیا تسین ، یصاخ  بهذم  کلسم و  هب  دّیقم  دش ، دش ، هچره  يدیق ، یب  ینعی  ینید ،» لهاست  : » میئوگب دیاب  دراد ، هک  يرگید  مسا 
.تسا ینید  لهاست  شمسا 

.ینید همه  هب  دنوش  یم  دقتعم  مه  دعب  دنتسه  یئادخ  همه  هب  دقتعم  لّوا  اهنآ  تسا ، ینید » همه  ، » نآ رگید  مسا 

ینعی همه  چیه ! ینعی  هجیتن  رد  هک  درادن ، زرم  ّدـح و  .تسا  قح  رب  دـنیوگ  یم  مه  ار  ینید  ره  و  تسادـخ ، دـنیوگ  یم  ار  زیچ  ره 
!! چیه دنیوگ : یم  ناشیاهفرح  رد  شناوریپ  همه  یبرع و  نبا  هکنیا ، امک  مادکچیه !

هرخالاب دـینیبب  دـینک ، هّجوت  مناوخ ، یم  ناتیارب  ار  یبرع  نبا  تارابع  نیع  نم  نونکا  .تسا  یّمهم  لئاسم  اـهنیا  .تسا  بلاـج  یلیخ 
 . ینید یب  ینید و  چیه  هب  دوش  یم  یهتنم  یئارگ  ترثک  ینید و  همه 

: دیوگ یم  دراد ، يراعشا  یبرع  نبا 

یبحاص ترکنأ  مویلا  لبق  تنک  دقل 

ناد هنید  یلا  نکی  مل  اذا 

ار وا  نم  دوب ، یّنس  وا  مدوب  هعیش  نم  الثم  مدرک ، یم  راکنا  نم  دنتشاد ، يرگید  نید  رگا  دندوب ، نم  نیـشنمه  هک  یناسک  اهرتولج 
.مدرک یم  در 

هروص ّلک  الباق  یبلق  حبصأ  و 

نابهرل ًارید  نالزغل و  یع  رمف 

هـشیب کـی  مه  نم ، بلق  مریذـپ و  یم  دوشب ، ءاـقلا  نم  بلق  هب  هک  یتروص  ره  هدـش ، ضوـع  ما  هدـیقع  رگید  زورما  دـیوگ : یم  وا 
.دننک یم  تدابع  نآ  رد  یحیسم  هک  تسا  يرید  کی  مه  و  دننک ، یم  یگدنز  نآ  رد  اهوهآ  هک  تسیا 

فئاط هبعک  ناثوأ و  دبعم  و 

نآرق فحصم  هاروت و  حاولاأ  و 

نم بلق  نالا  دیوگ  یم 
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تاروت زا  تسیتاحفـص  مه  نم ، هنیـس  دننک ، یم  فاوط  هک  یناسک  يارب  هبعک  مه  تسا و  هدکتب  مه  نم ، لد  ینعی  تساهتب ، دبعم 
.دنک یمن  یقرف  تسیکی ، زیچ  همه  نآرق ، زا  تسیقاروا  مه  و 

تهّجوت فیک  بحلا  نیدب  نید 

ینامیا ینید و  ّبحلاف  هبئاکر 

نآرق و هناـختب و  هبعک و  تب و  ادـخ و  تسا ، فرح  شا  هّیقب  اـهنیا  تسا  تـّبحم  قـشع و  تـسا ، حرطم  نـم  يارب  هـک  يزیچ  اـهنت 
.تسا ریگ  ناهج  شترهش  تیص و  هک  ینافرع  گرزب  ّتیصخش  کی  رظن  نیا  .تسین  حرطم  اهنیا  لیجنا و ...  تاروت و 

.تسا بیجع  یترابع  هک  دننک  یم  لقن  یبرع  نبا  زا  يرگید  ترابع 

نم لزنیلف  ، » دنکب ادیپ  یسایلا  تمکح  رب  یهاگآ  تسا  لیام  هک  یسک  ره  هّیسایلالا » همکحلا  هذه  یلع  روثعلا  دارأ  نم  : » دیوگ یم 
یم تلد  هچره  ینعی  تسیچ ؟ لقع  شهاوخ  لد ، فرط  هب  دـیایب  راـنک ، دراذـگب  ار  لـقع  مکح  دـیاب  یم  هتوهـش » یلا  هقلع  مکح 
درک تفایرد  يا  هدبنج  ره  ار  هچره  ّهباد » ّلک  هفشکت  ام  فشکی  ، » تسد کی  ناویح  کی  يوشب  ات  اقلطم » اناویح  نوکیل  ، » دهاوخ

.راذگب رانک  ار  لقع  ینک ، یم  تفایرد  مه  وت 

يوریپ مه  دعب  دنکن ، موکحم  ار  اهنیا  لقع  تردق  اب  تقو  کی  یسک  هک  دندیبوک  مکحم  ار  لقع  لّوا  لقع ، گنج  هب  دندمآ  اهنیا 
.دندرک لابند  ار  ینید  ترثک  زا 

.دنراد لقع  اب  هزرابم  رد  اهنیا  هک  تسا  هتکن  دنچ  اّما  و 

: دیوگ یم  تسا ، هدرک  رابتعا  یب  ار  لقع  يولوم 

دوب نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ 

دوب نیکمت  یب  تخس  نیبوچ ، ياپ 

هک مه  یبوچ  ياپ  .تسین  یلـصا  ياپ  تسا ، یبوچ  ياپ  ناشیاپ  هک  دنتـسه  ییاهمدآ  لثم  دننک ، یم  یلقع  لالدتـسا  هک  اهنیا  ینعی 
نیمه رد  يولوم  بانج  دوخ  تسنیا  بلاج  .درادن و  رابتعا  مه  یلقع  لئالد  یپ  درادن ، رابتعا 
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دوب نیبوـچ  نایلالدتـسا  ياـپ  دـیوگ : یم  تسیقطنم ، لالدتـسا  کـی  رعـش  نیا  دوـخ  الـصا  .تسا  هدرک  یلقع  لالدتـسا  کـی  رعش 
(. هجیتن  ) دوب نیکمت  یب  نایلالدتسا  ياپ  سپ  يربک )  ) دوب نیکمت  یب  تخس  نیبوچ  ياپ  يرغص ،) )

، ینک یم  لالدتسا  یهد و  یم  لیکشت  لّوا  لکش  ینیچ و  یم  يربک  يرغـص و  تدوخ  ینک  یم  هزرابم  لقع  اب  هک  امـش  ادخ ، هدنب 
.تسا رابتعا  یب  تدوخ  لوقب  مه  رعش  نیا  سپ 

: دیوگ یم  لقع ، ماقم  هب  دنک  یم  نیهوت  فرط  نآ  زا 

تسپ لقع  نیا  تسدش  رخ  جازم  مه 

تسدب درآ  فلع  نوچ  هک ، نیا  شرکف 

نیا لاح  .تسا  فلع  رکف  هب  هشیمه  هک  یلقع  دیوگ  یم  مه  نآ  و  تسپ ، لقع  دیوگ  یم  مه  نآ  و  رخ ، هب  دـنک  یم  هیبشت  ار  لقع 
یم يدعـس  .تسا  هدـش  هتفگ  بلطم  نیا  یباسج  هچ  يور  الـصا  هک  تسا ، ثحب  ّلحم  تسا ، فلع  رکف  هب  هک  تسا  یلقع  مادـک 

: دیوگ

درک زارد  لواطت  تسد  قشع  هک  هگنآ  ز 

یتیافک درادن  لقع  هک  دش  مولعم 

: دیوگ یم  یئانس  .درادن  یتیافک  لقع  الصا  دیوگ  یم 

زیگنا تاهّرت  لقع  زا  دنچ 

زیمآ گنر  خرچ  عبط و  نیا  زا  دنچ 

.تسا هدوهیب  ياهفرح  تاهّرت و  أشنم  دیوگ  یم  ار  لقع  هک 

: دیوگ یم  ّیلو  هَّللا  تمعن  هاش 

نک اهر  ار  لقع  وش و  قشاع 

یباین افو  یند ، لقع  زک 

یم فرح  مه  ام  .دورن  اهنیا  گنج  هب  لقع  اب  یـسک  تقو  کی  هک  دننک ، یم  موکحم  ار  لقع  سپ  .دنراد  اهنآ  هک  تسیتاریبعت  نیا 
.مینک یمن  هدافتسا  مه  یلقع  ياهلالدتسا  زا  مینک و  هزرابم  اهنیا  اب  میهاوخ  یم  هکنیا  ّالا  میونش ،

.میسر یم  هَّللا -  ءاشنا  نآ -  هب  الاح  هک  تسیرگید  هار  کی  زا  ّهلاض  هقرف  نیا  اب  هزرابم  يارب  نامهار  مه  ام  اّما 
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: دیوگ یم  راعشا  رد  یمور  يّالم  تسین ، حرطم  بهذم  الصا  هک  دنیوگ  یم  اهنآ 

تسییارحص نورب ، مالسا  زا  رفک و  زا 

ام
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تسیئادوس اضف ، نآ  نایم  هب  ار 

دهنب ار  رس  یسر ، نادب  وچ  فراع 

تسیئاج اجنآ ، هن  مالسا ، هن  رفک  هن 

یحیـسم ای  تسا  يدوهی  نیا  هک  تسین  حرطم  شیارب  رگید  فراع  مدآ  .تسین  حرطم  ناـفرع  ماـقم  رد  مالـسا  رفک و  ثحب  ـالوصا 
.تسرپ تب  ای  تسا 

، نوراه شردارب  هب  درک  ضارتعا  هک  یسوم  بانج  الصا  دیوگ : یم  میناوخ ، یم  ار  صوصف  حرش  هک  یعقوم  تسا !! بیجع  یلیخ 
ارچ دیوگب  تساوخ  یم  هکلب  دنتـسرپب ، دـنناوت  یمن  ار  هلاسوگ  هک  دـیوگب  تساوخ  یمن  دنتـسرپب ، هلاسوگ  اهنیا  یتشاذـگ  ارچ  هک 
هب هک  يرّکفت  کبـس  نیا  زا  دوش  یم  توهبم  ناسنا  تسا ، فرح  یلیخ  دننک !! شتـسرپ  ادـخ  ناونع  هب  ار  هلاسوگ  اهنیا  یتشاذـگن 

: دیوگ یم  ظفاح  .دوش  یم  حرطم  نافرع  مسا  هب  نید و  مسا 

تسم هچ  رایشوه ، هچ  دنرای ، بلاط  سک  همه 

تشنک هچ  دجسم ، هچ  تسا ، قشع  هناخ  اج  همه 

ام يارب  ینعی  دـننک ، یم  تدابع  نآ  رد  راّفک  هک  تسا  يزکرم  ای  تسا  دجـسم  میور  یم  هک  اـجنیا  میرادـن  يراـک  اـم  دـیوگ : یم 
.دنک یمن  توافت 

: دیوگ یم  زار  نشلگ  حرش  رد  يرتسبش  .دنک  یمن  یقرف  اسیلک  دجسم و 

شیپ زا  هدرپ  نیا  ار  وت  دزیخرب  وچ 

شیک بهذم و  نیئآ ، نید و  دنامن 

.تسین حرطم  بهذم  شیک و  دوش ، هتشادرب  هک  اه  هدرپ 

تسیچ تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

تسیتسرپ تب  رد  نید  هک  یتسنادب 

.دننک یتسرپ  تب  دنورب  دیاب  دنهاوخ  یم  نید  رگا  هک  دندیمهف  یم  هچ ، ینعی  تب  دنتسناد ، یم  اهناملسم  رگا 

هلاس هاجنپ  هک  نونکا  دیوگ : یم  تسا ) هدیسر  شنعل  تّمذم و  رد  هَّللا  هّیقب  ترضح  بناج  زا  عیقوت  هک   ) نافراع هلبق  جاّلح  روصنم 
ینید همه  سپ  .ما  هدرکن  باختنا  ار  یبهذم  چیه  زونه  مراد و  لاس  هاجنپ  دیوگ  یم  حیرص  .ما  هتفرگن  بهذم  چیه  لاحب  ات  متسه ،

دننام دننک ، یم  حرطم  ار  نایدا  همه  لّوا  اهتنم  .ینید  چیه  ینعی 
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.تسین یئاج  يربخ  مه  دعب  یبرع ، نبا 

یناهفصا هنافّـسأتم  هک   ) ناهبزور نبا  .دنربارب و  دنردارب و  مه  اب  همه  تسین ، حرطم  اهفرح  نیا  اجک ؟ بهذم  یک ؟ نیئآ  یک ؟ نید 
رهبع  » ماـنب یباـتک  رد  یناهفـصا ) لاـّبز  هب  دـنک  یم  ریبعت  وا  زا  هَّللا  رون  یـضاق  موحرم  تسا و  هدوب  کـی  هجرد  ياـه  یبصاـن  زا  و 

: دیوگ یم  نیقشاعلا »

نیا .تسین  حرطم  شیارب  نید  رفک و  رگید  قشع ، يداو  رد  داتفا  ناـسنا  هک  یتقو  ینعی  .تسا  بوجحم  قشع  يارـس  زا  نید  رفک و 
.تسا ناشیا  زا  مه  ریبعت 

.دشاب حرطم  مه  دیاب  یم  تسا ، هدوب  حرطم  اهفرح  نیا  هتفرگ ، اپ  فّوصت  بتکم  هک  نارود  نآ  زا  جاّلج ، یبرع و  نبا  نامز  زا  هتبلا 
تسا و لطاب  دوش  یم  ءاقلا  بلق  هب  هک  يراکفا  مامت  دـنیوگب  دـنناوت  یمن  هک  ییاهنآ  دنکلـسم ، یقارـشا  هک  ییاهنآ  مدرک ، ضرع 

دنراـچان تسیچ ؟ هب  ناـشزیامت  دوش  یم  لاؤس  اـهنآ  زا  نوچ  لـطاب ، رگید  یـضعب  تسا و  قح  نآ  زا  یـضعب  دـنیوگب  دـنناوت  یمن 
، يرگ يدوهی  دهاوخ  یم  دشاب ، مالـسا  دهاوخ  یم  دـشاب ، یتسرپ  تب  دـهاوخ  یم  دوش ، یم  ءاقلا  هچره  سکره  بلق  هب  دـنیوگب ،

.تسا قح  رب  اهنیا 

.تسا بهذم  دض  رتسب  تسا ، ینید  یب  رتسب  برغ  دیناد ، یم  .درک  ادیپ  ینارادفرط  تفر و  برغ  هب  مارآ  مارآ  قرش  زا  بتکم  نیا 
هب مه  ار  یقرـش  ياـهروشک  دـنراد ، تسود  ار  قلطم  يدازآ  دـنراد ، تسود  ار  يرگ  یلاـباال  ناـشدوخ  اـهنآ  .تسا  رفک  نادـمخت 

.تسا فوصت  بتکم  دهد ، یم  اهنیا  هب  يرگ  یلاباال  سرد  هک  یبتکم  نیرتهب  دننک و  یم  توعد  يرگ  یلاباال  يدازآ و 

لاـمک هب  ناـسنا  یتـقو  فوصت  بتکم  رد  و  درک ، ادـیپ  ینارادـفرط  تفر و  برغ  هب  مدرک  ضرع  نم  هک  یهیجوت  نیا  اـب  فوـصت 
هن زامن ، هن  چیه ! رگید  تسا ، طقاس  مه  فیلکت  دیسر ،
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یم هناوید  هک  یـسک  دنیوگ : یم  تسا ؟ طقاس  فیلکت  ارچ  میئوگ : یم  .دوش  یم  طقاس  یّلک  هب  فیلکت  تاکز ، هن  ّجـح ، هن  هزور ،
.درادن فیلکت  رگید  دوش 

، درادن فیلکت  هناوید و  دوش  یم  رگید  دیسر ، ینافرع  يالاو  دنلب و  ماقم  هب  یمدآ  رگا  دییوگ  یم  هک  امـش  هفّوصتم ، نایاقآ  لاؤس :
؟ دروخ ار  شلاوما  تسشن و  هناوید  کی  هرفس  رس  دوش  یم  ایآ 

هرفـس مه  نآ  دزادنا ، یم  هرفـس  یتقو  یلو  درادن ، فیلکت  تسا  هناوید  دییوگ : یم  دناوخب ، زامن  دهاوخ  یم  هک  یتقو  يارب  روطچ 
فیلکت تسا  هناوید  ادـخ ، ندرک  تراـبع  رد  .تسا  هناوید  هکنیا  دـیروخ ! یم  ار  شیاذـغ  شا  هرفـس  رـس  دـیور  یم  نیگنر ، ياـه 

.دروخ ار  شروس  تفر و  دوش  یم  تسالقع ، لقعأ  زا  یتسرپ  مکش  يّدام و  لئاسم  رد  یلو  درادن ،

یئارگ ترثـک  : » دـنتفگ ار  نیا  و  ورب ، يورب  یهاوخ  یم  هک  یهار  ره  دـهاوخب ، تلد  هچره  هک  مه  نید  تسین  هک  فیلکت  بوخ ،
«. مسیلارولپ : » دنتفگ و  فوصت »

دراچیر روسفورپ  مسا  هب  مدآ  نیا  و  ینید » دـنچ  تایهلا  کی  يوس  هب   » مسا هب  تشون  یباتک  دـش و  ادـیپ  مه  یبرغ  دنمـشناد  کـی 
، دوب شباتک  لوصحم  هک  لّصفم  هلاقم  کـی  باـتک  نیا  نتـشون  زا  دـعب  گـنیلرتسا ،) هاگـشناد  تاـقیقحت  ناـمتراپد  سیئر   ) زنیلگ
دنتـشادرب و ار  نیا  نید  یب  هدزبرغ  ياهبآم  رکفنـشور  نامدوخ و  ناریا  ياـهیفوص  تقونآ  دـش ، شخپ  اـیند  رد  هلاـقم  نیا  تشون و 

«. میقتسم ياهطارص  « ؟ دنراذگب هچ  ار  شمسا  .دندرک  همجرت 

عضوم ینعی  تسا ، میقتسم  هار  ورب ، يورب  یهاوخ  یم  یلاناک  ره  هب  میقتسم ، ياهطارص  دیوگ : یم  وا  میراد و  میقتـسم  هار  کی  ام 
.نآرق حیرص  لباقم  رد  يریگ 

تسا يزیتس  رفک  شمظعم  تمسق  دمح  هروس  دوش و  یم  هصالخ  دمح  هروس  رد  نآرق  مامت 

ِبوُضْغَْملا ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنأ  َنیذَّلا  َطارِص  َمیقَتْسُْملا 6ء  َطارِّصلا  اَنِدْها  ُنیعَتْسَن 5ء  َكاّیإ  ُُدبْعَن َو  َكاّیإ  »
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َنیِّلاّضلا 7ء» ْمِْهیَلَع َو َال 

ادخ زا  راذگ  زامن  نیا  .نّیلاض  طارص  مّوس  مهیلع ، بوضغم  طارص  مّود  میقتـسم ، طارـص  لّوا  دنک : یم  یفرعم  ار  طارـص  هس  ادخ 
نم تسین ، میقتـسم  رگید  هار  ود  نآ  و  دشاب ، مهیلع  تمعنأ  نیّذلا  طارـص  نآ  هک  هدب  ناشن  اهنآ  هب  ار  هار  کی  ایادخ  دـهاوخ ، یم 

.تسا نآرق  لـباقم  رد  يریگ  عـضوم  تسرد  نیا  میقتـسم ، ياهطارـص  ییوـگ  یم  امـش  یلو  تسا  نآرق  نتم  رد  نیا  .مهاوـخ  یمن 
.تسا میقتسم  طارص  مالسا  .تسا  يرگ  یحیسم  نیلاّض  و  دندوهی ، مهیلع  بوضغم 

يزیتس رفک  همه  نآ  هک  نآرق  حیرـص  لباقم  رد  روطچ  ( ، 1 «) ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو   » مالـسا طقف  میئوگ  یم  ام 
عـضوم دنک ، یم  یهلا  باذع  هب  دـیدهت  ار  اهنآ  و  دـنک ، یم  تّمذـم  اهیتسرپ  تب  همه  نآ  دـنک ، یم  تّمذـم  اهتب  زا  همه  نآ  دراد ،

.تسا میقتسم  طارص  يوس  هب  مدرم  ندرک  تیاده  یفارحنا و  ياهطارص  اب  هزرابم  ءایبنأ  تثعب  هفسلف  الصأ  دینک ؟ یم  يریگ 

! نآرق لباقم  اهفاصنا ! یب  يا  نتشاذگ ! اپ  ریز  ار  قیاقح  نیا  و  ندرک ! هزرابم  اهنیا  مامت  اب 

مامت تسا  رارق  رگا  .دـنک  یم  لقن  ار  نوعرف  اب  یـسوم  ترـضح  ياه  هرظانم  دـنک ، یم  لقن  ار  دورمن  اب  میهاربا  ياه  هرظاـنم  نآرق 
هب يدرک ؟ دورمن  اب  هّجاحم  ارچ  دورمن ؟ اب  یتشاد  راک  هچ  وت  مینک ، یم  ضارتعا  میهاربا  هب  اـم  دـشاب ، میقتـسم  طارـص  ياـهطارص ،

؟ يدومن هّجاحم  هزرابم و  نوعرف  اب  ارچ  میئوگ  یم  مینک ، یم  ضارتعا  یسوم 

: بیرغ بیجع و  ناتساد  نآ  اب  دنک ، یم  ضارتعا  یسوم  هب  يولوم  هک  يروطنامه 

هار هب  ار  ینابش  کی  یسوم  دید 

هلا يا  ادخ و  يا  تفگ  یمه  وک 

.دنا هدرک  دنس  ار  نیمه  هک 

ّرثکت وریپ  دش  رارق  و  دش ، دراو  قارشا  برشم  رد  هک  یسک  دنیوگ : یم  فرط  کی  زا  نایاقآ  نیا 
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لوق دیوگ : یم  ینز ، یم  هک  قرو  ود  دنا ، هتـشون  ناش  هلاقم  نتم  رد  هک  يروطنامه  تسین  تجح  شیارب  يدحأ  لوق  دـشاب ، ینید 
تاقارـشا و طقف  تسین ، تّجح  يدـحأ  لوق  دـییوگ  یم  امـش  دوخ  تساـجک ؟ ناتـساوح  اوه ! ود  ماـب و  کـی  .تسا  تّجح  يونثم 
، هدرک لقن  يولوم  هک  هار » هب  ار  ینابـش  کی  یـسوم  دید   » نیا دوش !؟ یم  تّجح  يونثم  لوق  روطچ  دـعب  هحفـص  ود  .یبلق  تامهلا 

ینید ّرثکت  يارب  مکحم  دنس  کی  هک  تسا ، هرتاوتم  تیاور  مادک  رد  ینامسآ و  باتک  مادک  رد  أتسیچ  شذخأم  تساجک ، شدنس 
شتیادـه یـسوم  دـناد ، یم  اـپ  تسد و  ياراد  ار  ادـخ  دور و  یم  هاریب  دراد  هک  ار  ینابـش  کـی  هک  تسا  لوقعم  نیا  تسا ؟ هدـش 

؟ تسیچ ءایبنأ  تثعب  هفسلف  سپ  دهدب ؟ همادا  شجک  هار  هب  روطنیمه  دورب و  دراذگب  دنکن ؟

!؟ هچ ینعی  تافرخزم  نیا 

هب هجار  ریبعت  کی  بجع ! دوشب ، یگناگی  افـص و  حلـص و  ایند  مدرم  نیب  هکنیا  رطاخب  مینک  یم  حرطم  ار  ینید  ّرثکت  ام  دنیوگ  یم 
عبات هک  ییاـهنآ  ینعی  شیک ، تدـحو  قشع ، یلو  تسا ، شیدـنا  ترثک  لـقع ، دـیوگ : یم  قشع ، هب  عجار  ریبعت  کـی  دراد ، لـقع 

!؟ دنتشادن فالتخا  دندوب ، قشع 

زا رفن  ود  .دوب  یتمعن  يردیح و  ياوعد  تسه  شیادص  رس و  مه  زونه  هک  نامدوخ ، ناریا  رد  بیجع  راد  هشیر  تافالتخا  زا  یکی 
هّدع کی  دندوب ، ردـیح  هاش  عبات  نافرع ، بتکم  رد  اهیناریا  زا  هّدـع  کی  دـندوب ، یلو ، هَّللا  تمعن  هاش  ردـیح و  هاش  گرزب ، يافرع 

، ار اهنآ  زا  هورگ  کی  ، دروآ یم  ار  اهنیا  زا  هورگ  کی  دـنک ، حـیرفت  تساوخ  یم  تقو  ره  مه  ساّبع  هاش  یلو ، هَّللا  تمعن  هاش  عبات 
نیا ناهفصا  رد  اصوصخم  مه  ناریا  رسارس  رد  دندرک ، یم  اوعد  تخادنا ، یم  مه  گنج  هب  نیوزق  رد  و 
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!! شیک تدحو  قشع  تسنیا  .درک  یم  قرف  مه  اب  ناشیاهتمالع  یتح  یتمعن ،) يردیح و   ) دوب یبیجع  عازن  .دوب  عازن 

هب هیراسکاخ و ...  یهللا ، تمعن  هّیبهذ ، هّیرداق ، دینک ؟ ادیپ  دـیناوت  یم  بتکم  مادـک  رد  تسا  فّوصت  رد  هک  یئارگ  هقرف  همه  نیا 
يا دیور !؟ یم  یهار  کیناتمادک  ره  ارچ  سپ  دینک  تسرد  تدحو  دـیهاوخ  یم  هک  امـش  .تسیئارگ  هقرف  هفوّصتم ، سوفن  دادـعت 

تـسنیا تقو  نآ  قشع ، غارـس  دـیور  یم  دـیراذگ و  یم  رانک  ار  شیدـنا  ترثک  لـقع  و  دیـشیک ، تدـحو  قشع  عباـت  هک  یناـسک 
.ینعی فرخزم ال  ياهفرح  کی  هب  دانتسا  اب  مه  نآ  و  دینک ! یم  تسرد  تدحو  روجنیا  ناتتدحو !

ادخ دوش ؟ یم  روطچ  يداهلا  مسا  نیا  سپ  يرشع ، ینثا  هعیش  زج  هب  دنـشاب  فرحنم  ایند  مدرم  مامت  هک  دشاب  رارق  رگا  : » دیوگ یم 
»؟ تسین يداه  رگم 

(2 «) ًاریثَک ِِهب  يدْهَی  ًاریثَک َو  ِِهب  ُّلُِضی   » .يدیدن ار  ادخ  لّضملا  تفص  يدید و  ار  ادخ  يداهلا  تفص  ادخ ، هدنب 

یمن ار  شل  ضملا  تفـص  ینیب و  یم  ار  يداهلا  تفـص  تقو  نآ  لّضم ، تسا و  رگتیاده  نآرق  اریثک ) هب  لّضی  اریثک و  هب  يدـهی  )
هلاقم نیا  لوصحم  تسین ! دـنب  ییاج  چـیه  يور  شیاپ  اوه ، يور  روطنیمه  ذـخأم ! یب  هدوهیب و  ياهفرح  تسیچ ؟ اهفرح  نیا  ینیب 

.امش دوخ  اب  مراذگ  یم  ار  تواضق  مناوخ ، یم  ار  هلاقم  نیا  لوصحم  نم  تسیچ ؟

هک یناسک  مامت  دننک ! عمج  ار  ناش  هرفـس  دیاب  ءاملع  دـننک ! عمج  ار  ناش  هرفـس  دـیاب  ءایبنأ  مدـناوخ ، ار  هلاقم  لوصحم  یتقو  هتبلا 
 - مدرم داشرا  يارب  دنسیون  یم  ار  اه  هلاقم  نیا  هک  ینایاقآ  نیا  دوخ  دننک ! عمج  ار  ناشیاه  هرفس  دیاب  دنراد  ینید  يربهر  ّتیمسر 

.دننک عمج  ار  ناش  هرفس  دیاب  ناشدوخ -  هدیقع  هب 

مدرم فارحنا  يارب  هلاقم  ارچ  دیورب ، ار  دوخ  هار  ، یناد یم  قح  ار  اهقیرط  همه  رگا  امش 
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ار ناملـسم  ياهناوج  اهوجـشناد و  زا  هّدع  کی  دـییایب  دـیهاوخ  یم  یک ؟ يارب  دـیا  هتـشون  ار  اه  هلاقم  نیا  امـش  رگم  دیـسیون ؟ یم 
.دنیدوهی ای  دنیحیـسم  ای  دنربگ  ای  دنناملـسم  ای  .دنور  یم  دنور ، یم  دنراد  هک  یفارحنا  هار  نیا  دـیراد ؟ ناشراکچ  دـینک ؟ فرحنم 
دیراذگب دیزیر !؟ یم  هب  ار  ناشراکفا  واهنآوج  يارب  خرچ  يال  دـینک  یم  بوچ  ارچ  سپ  دـیناد ؟ یمن  قح  ار  اهنیا  همه  امـش  رگم 

امش دینک ؟ راوخشن  ار  یبرغ  ياه  هلاقم  دیوگ  یم  یسک  هچ  دیسیونب ؟ هلاقم  دیوگ  یم  یسک  هچ  ار  امـش  دیا ؟ هراکچ  امـش  دنورب ،
یم هصالخ  ار  مضیارع  مناوخ و  یم  ار  ترابع  دـینک ؟ راوخـشن  ار  مه  ریغ  یبرع و  نبا  جاـّلح و  ياـهفرح  دـیوگ  یم  یـسک  هچ  ار 
نیا زا  دـنک  محر  تکلمم  نیا  ياهناوج  هب  ادـخ  تسیرگ ، یلاباال  رفک و  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  بیجع ، كانرطخ و  تراـبع  منک ،
عّیشت هن  : » تسامش اب  تواضق  .دنرب  یم  نیب  زا  ار  ام  ياهناوج  راکفا  دننک و  یم  یشاپ  مس  روجنیا  هک  يرودزم  كانرطخ و  رـصانع 

ره ینعی  ( } .دـنراد ییأر  ناـنچ  دوخ  قح  رد  مادـک  ره  هقیرط  ود  نیا  ناوریپ  هچرگ   ) نّنـست هن  تسا ، ضحم  قح  صلاـخ و  مالـسا 
ریـسفت هن  يرفعج ، هقف  هن  یکلام  هقف  هن  ّتیلازتعا ، هن  تسا  قلطم  قح  ّتیرعـشأ  هن  دـنلطاب } نارگید  می و  قح  ام  دـنیوگ  یم  مادـک 

ینعی ،} دنکرـش زا  يراـع  ناشـشتسرپ  یـسانشادخ و  رد  ناناملـسم  همه  هن  .هیباّـهو  هن  هّیدـیز و  هن  یئاـبطابط ، ریـسفت  هـن  يزار  رخف 
ام دنرادن و  كرش  اهنآ  سپ   } .تسا دولآ  كرش  ناش  ینید  كرد  نایحیسم  همه  هن  و  دنکرشم } دننز  یم  مالسا  زا  مد  هک  ییاهنیا 

رگید يوس  .دـشاب و  هتـسشن  صلاخ  حیرـص  ّقح  وسکی  هک  تسین  نانچ  و  دـنا ، هدرک  رپ  صلاخان  ياـه  تیّوه  ار  اـیندز   { میکرـشم
(3 «) صلاخ ظیلغ  قحان 

حیرص فالخ  رب  نیا 
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.تسا تلالض  همه  شا  هیقب  تسین  رتشیب  قح  کی  تسلالض و  شلباقم  رد  قح  ( 4 «) ُلالَّضلا َّالإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف   » هک تسا  نآرق 

.تسین یثحب  شرابتعا  رظن  زا  هک  دنا ، هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  یّنس  هعیش و  هرتاوتم ، تیاور  منک ، ضرع  مه  تیاور  کی 

ربمایپ زا  هک  مدینش  هلآو » هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  : » دنک یم  لقن  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریمأ  الوم  زا 
هقرف  » دندش هقرف  کی  داتفه و  اه  يدوهی  یـسوم  زا  دعب  هقرف » نیعبـس  يدحا و  یلع  هدعب  تقرتفا  یـسوم  هّما  ّنا  : » دومرف هک  مالـسا 

نیعبـس نینثا و  یلع  هدعب  یـسیع  هّما  تقرتفا  و   » شتآ رد  هقرف  داتفه  و  رانلا » یف  نوعبـس  و   » دـنتاجن لها  هقرف  کی  طقف  هیجان » اهنم 
« راّنلا یف  نوعبس  دحأ و  و   » دنتسه تاجن  لها  هقرف  کی  هیجان » اهنم  هقرف   » هقرف ود  داتفه و  دندش  مه ، یسیع  ترـضح  زا  دعب  هقرف »

اهنم هقرف   » دنوش یم  هقرف  هس  داتفه و  نم  تما  هقرف » نیعبـس  هثالث و  یلع  يدعب  قرتفتـس  یتّما  ّنا  و   » .شتآ رد  هقرف  کی  داتفه و  و 
یلـص هَّللا  لوسر  فرح  نیا  .دنهارمگ  ّلضم و  ّلاض و  هقرف  ود  داتفه و  دـنتاجن و  لها  هقرف  کی  راّنلا » یف  نوعبـس  ناتنثا و  هیجان و 

هیلع هَّللا  تاولص  ادخ  لوسر  تیاور  حیرـص  فلاخم  نآرق و  حیرـص  فلاخم  دننز  یم  نایاقآ  هک  یفرح  نیا  و  تسا ، هلآو  هیلع  هللا 
.تسا هلآ  و 

تسا و عطاق  ناهرب  هک   ) نآرق اب  ام  دـننک ، هئطخت  ار  ام  لقع  ات  میئآ  یمن  نایاقآ  نیا  گنج  هب  لقع  اـب  اـم  مدرک ، ضرع  ثحب  لّوا 
.میئآ یم  اهنیا  گنج  هب  ادخ  لوسر  همّلسم  تایاور  و  تسیقالخا ) یبلق و  يداقتعا و  زا  معا  يرامیب  ره  يافش 
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ار اهنیا  میرگب و  ار  لوسر  ادخ و  ای  .تسا  هدوهیب  اهنیا  همه  میئوگب  میراذگب و  رانک  ار  ادخ  ربمغیپ  میریگب و  ار  اهنیا  ای  دـیاب  یم  ام 
نآرق عبات  ناملـسم  .شاب  یهاوخ  یم  هچره  امـش  میرادـن ، امـش  اب  يراک  میناملـسم و  ام  میئوگب  .مینک  ناـشنوریب  مالـسا  هنحـص  زا 

امـش ای  .دنّقح  همه  دیئوگ  یم  امـش  دنلطاب و  هّیقب  دنّقح ، هقرف  کی  دنیامرف : یم  ادـخ  لوسر  تسا ، هَّللا  لوسر  عبات  ناملـسم  تسا ،
.دینک باختنا  دیهاوخ  یم  ار  مادک  ره  تسامش  اب  رایتخا  .ربمغیپ  ای  دیئوگ  یم  تسار 

.هَّللا ءاشنا  يرگید  تصرف  رد  ار  هّیقب  میدرک  ضرع  ار  شرصتخم  رادقم  کی  ام  تسا و  دایز  فرح  مهاوخ ، یم  ترذعم  یلیخ 

مهّللا انتاّمهم  فکا  انجئاوح و  ضقا  مهللا  انیلع  ّقح  هل  نمل  انیدلاو و  رفغا  انبونذ و  رفغا  مهللا  .دّمحم  لآ  دّـمحم و  یلع  هَّللا  لص  و 
.مهنم نیروظنملا  امیس  نّیینابرلا ال  انئاملع  دّیأ  مهّللا  .هراصنا  هناوعا و  نم  انلعج  و  هروهظ ، هجرف و  یف  لّجع  اننامز و  ماما  دّیأ 

هلآ دّمحم و  هاجب 

ینارنخس 2 نتم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

میجرلا ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعأ 

يرمأ یل  رسّی  يردص و  یل  حرشا  ّبر.ریصّنلا  معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هَّللا و  انبسح  میظعلا ، یلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال 
.یلوق اوهقفی  یناسل ، نم  هدقع  للحأ  و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم ، مساقلا  یبأ  نیبنذملا  عیفش  نیملاعلا و  هلا  بیبح  نیبّرقملا  ءارفـسلا  فرـشأ  یلع  مالّـسلا  هولّـصلا و  و 
.نیّدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجأ  مهیدناعم  مهیفلاخم و  مهئادعأ و  یلع  مئاّدلا  نّعلا  و  مّلس ،

.دیتسرفب تاولص  يدهملا ، نسحلا  نب  هجح  رظتنم  ماما  مظعالا  هَّللا  هّیقب  كرابم  رضحم  هب  هیده 

ات دننک  تشادای  نایاقآ  ار  اهنیا  هک  تسه  بلطم  دنچ 
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.میراد هیآ  کی  تسا ، ضحم  ینآرق  ثحب  کی  ام  ثحب  .دشاب  ظوفحم  ثحب  نازیم 

(5  «) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنید  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرأ  يذَّلا  َوُه  » 

تیاده ار  مدرم  لوسر  نیا  هک  داتـسرف ، ار  شدوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  نامه  دـنوادخ  هک  تسنیا  هیآ  نیا  یظفّللا  تحت  همجرت 
مالـسا نید  تسا ، هدرک  غالبا  مالـسا  ربمغیپ  هک  ینید  نیاربانب ، .درک  غالبا  مدرم  هب  ربمغیپ  نیا  هلیـسوب  مه  ار  قح  نید  ادخ  دـنک و 

.تسا قح  نید  نآرق ، ریبعت  قبط  نید  نیا  تسا و 

ولو دـهد  هبلغ  رگید  نایدا  ماـمت  رب  ار  نید  نیا  هکنیا  يارب  ینعی  هّلک » نیدـّلا  یلع  هرهظیل  « ؟ داتـسرف ار  مالـسا  ربماـیپ  دـنوادخ  ارچ 
.دنوشب تحاران  مه  نیکرشم  هکنیا 

.تسا هدش  دّکؤم  لک  هملک  اب  و  تسا ، سنج  مال  فلا و  نید ، مال  فلأ و  هّلک » نیّدلا  یلع  هرهظیل  »

لمکم هب  یجایتحا  رگید  تسه  مه  لـماک  تسا ، ّقح  نید  نید ، نیا  هکنیا  لّوا  هتکن  تسا ، هّجوت  لـباق  اـم  يارب  اـجنیا  رد  هتکن  ود 
، درادن

(6  «) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکأ  َمْوَْیلا  » 

.لماک تسا  ینید  و  تسا ، ّقح  نید  نیا  هک  تسا ، هدروآ  ام  يارب  ار  ینید  کی  ربمغیپ  نیاربانب 

هب تبون  رگید  تسه  نید  نیا  ات  ینعی  .نایدا  همه  رب  دراد  هنمیه  هرطیـس و  نید  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، هیآ  نیا  رد  هک  مّود  بلطم 
(7 «) ِساّنِلل ًهَّفاَک  ّالإ  َكاْنلَسْرأ  ام  َو  : » دیامرف یم  نآرق  فرط  نآ  زا  .تسا  هتشذگ  نایدا  مامت  خسان  نید  نیا  .دسر  یمن  رگید  نایدا 

ریز دنیایب  دیاب  مه  اهیدوهی  مالسا ، ياول  ریز  دنیایب  دیاب  مه  اهیحیسم  ینعی  يدش ، هداتسرف  مدرم  همه  يارب  وت  ربمغیپ ،
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نید نیا  سپ  .مالسا  مالسا  ياول  ریز  دنیایب  دیاب  دنتـسه  مالـسا  رد  هک  یفلتخم  ياهرـشق  مامت  و  اه ، یّبص  نیکرـشم ، مالـسا ، ياول 
(8 «) ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو   » تسین هتفریذپ  نید  نیا  زا  ریغ  تسا و  لماک  نید  نیا  .تسا  ّقح 

تحت هک  دنناگراتس  دننام  رگید  نایدا  مامت  هدرک ، عولط  مالسا  دیـشروخ  هک  زورما  ینعی  .نایدا  مامت  رب  دراد  ّتیمکاح  نید  نیا  و 
یلو تشاد  هولج  رگید  نایدا  هلب ، دوبن ، مالسا  ات  .دنشاب  هتشاد  دنناوت  یمن  یشقن  رگید  عیرـشت ، نامـسآ  رد  و  دندیـشروخ ، عاعـشلا 
ًهَّفاَک ّالإ  َكاْنلَـسْرأ  ام  َو   » ياـنعم و  دـننک ، بورغ  دـیاب  رگید  ناـیدا  ماـمت  مالـسا  دیـشروخ  عولط  اـب  تسا ، هدـمآ  مالـسا  هک  ـالاح 

.تسا نیمه  ( 9 «) ِساّنِلل

یـشقن دنناوت  یمن  رگید  نایدأ  نایدأ و  همه  رب  دوشب  بلاغ  دـیاب  نید  نیا  ینعی  تسا ، نیمه  ( 10 «) ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » يانعم
.دنشاب هتشاد 

یهارمگ زا  ریغ  يزیچ  رگید  قـح  زا  دـعب  ( 11 «) ُلالَّضلا ـَّالإ  ِّقَْحلا  َدـَْعب  اذ  اـمَف  : » دـیامرف یم  ادـخ  یتقو  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم 
.تسا یهارمگ  تسا ، لالض  تسه  هچره  مالسا  زا  ریغ  تسا  قح  مالسا  میتفگ  رگا  ینعی  تسین ،

قح رب  يرگید  نید  میئوگب  میناوت  یمن  تسا ، مالـسا  نیبم  نید  زا  ترابع  نآ  هک  نید  کی  زا  ریغ  نآرق  همیرک  تایآ  قبط  ام  سپ 
ّتیصاخ نوچ  دنشاب ، قح  وریپ  دیاب  همه  دورب ، لالـض  لابند  درادن  قح  یـسک  تسا و  تلالـض  یهارمگ و  رگید  اهنآ  مامت  تسا ،

(12 «) ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنإ   » دنورب دیاب  هّیقب  رگید  دمآ  هک  یتقو  تسا  نیا  قح 

هک یتابرض  دینک ، هّجوت  بوخ  ( 13 «) ٌقِهاز َوُه  اذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  ْلب  : » دـیوگ یم  دراد ، نآرق  دوخ  هک  يریبعت 
تاید و باتک  رد  نایاقآ  دوش ، یم  دراو  زغم  هب 
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هدرپ نآ  هب  یهاگ  دفاکـش ، یم  مه  ار  تسوپ  ریز  تشوگ  یهاگ  دنهد و  یم  شارخ  ار  رـس  تسوپ  یهاگ  دنا ، هدناوخ  هقف  دودـح 
هتـسکش مه  قرف  ناوختـسا  یهاگ  دسر ، یم  ناوختـسا  هب  دوش و  یم  هراپ  هدرپ  نآ  مه  یهاگ  .دـسر  یم  تسه  ناوختـسا  يور  هک 

نینچ نیا  .تسین  جـالع  لـباق  رگید  دـسرب ، غاـمد  هب  هک  تسا  کـلهم  یتـقو  يزغم  هبرـض  .غاـمد  هب  دـسر  یم  تبرـض  دوش و  یم 
.تسا هدیسر  زغم  هب  تبرض  ینعی  هغماد ،»  » دنیوگ یم  ار  یتبرض 

قح تبرـض  و  هغمدیف ،» لطابلا  یلع  قحلاب  فذقن  لب   » لطاب رـس  هب  میبوک  یم  ام  ار  قح  لطاب ، قح و  نایرج  رد  دـیامرف : یم  نآرق 
«. قهاز وه  اذاف   » دسر یم  لطاب  غامد  هب  هک  لطاب ، هب  دنک  یم  تباصا  نانچنآ 

رب نیمز  يور  نآرق ، حیرـص  قبط  هک  تسا  یّقح  نید  اهنت  مالـسا  نید  .تسا  نیا  لـطاب  قح و  باـسح  .دوش  یم  وحم  رگید  لـطاب 
يرگید نید  مالسا  زا  ریغ  یسک  رگا  ( 14 «) ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو   » تسا یلماک  نید  نیا  .تسا  بلاغ  نایدا  همه 

.تسین هتفریذپ  وا  زا  میریذپ ، یمن  ام  دشاب  بلاط  ار 

، دوهی اب  تسا  هدرک  هّجاحم  مالسا  ربمغیپ  مینیب  یم  يده  هّمئا  مالسا و  یمارگ  لوسر  یگدنز  خیرات  هب  مینک  یم  هعجارم  ام 

لادج ثحب و  نیملسم  زا  ریغ  نایدا  بابرا  مامت  اب  ناتسرپ ، تب  نیکرشم و  اب  تسا  هدرک  هّجاحم  اه ، یحیسم  اب  تسا  هدرک  هّجاحم 
(15 «) ُنَسْحأ َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلیبَس  یلإ  ُعْدا   » .تسا هتشاد  مه  روتسد  دشاب و  هتشاد 

.تسا روتسد  هرظانم ) ثحب و   ) لادج بوخ ، لادج  هدش ، باسح  لادج  دنا ، هتشاد  لادج  مه  هّمئأ 

للم بابرا  اب  دندوبن و  ادخ  هب  دقتعم  الصا  هک  یناسک  نیریّیرهد و  اب  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  نینمؤملا و  ریمأ 
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.دنتشاد اهثحب  دنتشاد ، تارظانم  لحن ، و 

، دنتـشاد اه  ثحب  نوگانوگ  دارفا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب  غاد  رایـسب  اه  ثحب  رازاب  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نارود  رد 
؟ ارچ

اب دنتـشاد  هرظانم  ثحب و  مالـسلا ، مهیلع  همئأ  دـیوش  یم  هّجوتم  دـیدناوخ ، هک  ار  هرـس  سدـق  یـسربط  موحرم  تاجاجتحا  باـتک 
نآ رد  دنتشاد ، ار  بیجع  ياه  ثحب  نآ  اه  یّنس  اب  هنعللا -  هیلع  نومأم -  هسلج  رد  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  .هفلتخم  نایدا  بابرا 

؟ ارچ دنتشاد ، لدج  ثحب و  اه  نیا  همه  اب  ام  متشه  ماما  درک ، توعد  نایدا  بابرا  مامت  زا  نومأم  هک  هسلج 

اه نیا  اقآ  میتشاد ، ضارتعا  مالـسلا  مهیلع  همئأ  هب  میتشاد ، ضارتعا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  ام  دـندوب  قح  رب  اه  نیا  همه  رگا 
؟ دینک یم  هرظانم  ارچ  دینک ؟ یم  ثحب  ارچ  دنورب ، دیراذگب  دیراد ؟ اه  نیا  اب  راکچ  دنور  یم  ار  قح  هار  مادک  ره 

یم اه  نیا  دندرک ، یمن  ثحب  اهنیا  هک  دوبن  لطاب  رگا  دنشابن ، توافت  یب  لطاب  هب  تبسن  دننک و  تابثا  ار  قح  دنتـساوخ  یم  اه  نیا 
: دهد یم  هدعو  ادخ  مه  رخآ  تسد  .دندرک  دننک و  تیامح  عّیشت  مالسا و  میرح  زا  دننک و  هزرابم  لطای  اب  دنتساوخ 

يِذَّلا ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  »
(16 «) ْمَُهل یضَتْرا 

هقلطم تردـق  هک  ینامز  نآ  هرخالاب  و  ( 17 «) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو   » تسا مالـسا  نید  تسا ، یـضار  نآ  زا  ادخ  هک  ینید  نآ 
دوشب و یناهج  دیاب  هک  ینید  نآ  ْمَُهل » یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  : » دیامرف یم  نآرق  دنک ؟ یم  هچ  دتفا  یم  ادخ  یلو  تسدب 

نید دندوب ، قح  مه  نایدا  رگید  دوب و  قح  مالسا  ای  دوبن  قح  رگا  .تسا  مالـسا  نید  دنریگب  رارق  نید  نآ  ياول  ریز  دیاب  مدرم  همه 
ینعم
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رب نید  کی  مالسا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ام  سپ  .تشادن  ینعم  ْمَُهل » یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ، » تشادن
هب تسین  زاجم  یـسک  .سب  تسا و  قح  مالـسا  طقف  دـنلطاب و  همه  دـنلطاب ، للم  مامت  اه ، هلحن  مامت  نایدا ، مامت  تسین و  رتشیب  قح 

.دشاب هتشاد  ینید  مالسا  نید  زا  ریغ 

هب مه  ار  نآ  .دنقح  هقرف  کی  طقف  دـندوش ، یم  هقرف  هس  داتفه و  مه  مالـسا  ّتلم  دومرف : ربمغیپ  میدرک ، ضرع  هتفه  نآ  ار  یتیاور 
«. راد امثیح  رودی  قحلا  عم  ّیلع  ّیلع و  عم  قحلا  : » دیامرف یم  هصاخ  هّماع و  قافّتا 

شلوا نامه  زا  .درادن  هَّللا  مسب  هروس  نیا  دیناوخب ، ار  تئارب  هروس  امش  تسا  یفاک  نیملسم ، ریغ  ای  دراد  گنج  رس  مالـسا  نیاربانب 
.دراد یتخس  یلیخ  ياهیریگ  عضوم  باتک و  لها  اب  تسا  گنج  مالعا  نیکرشم ، اب  تسا  گنج  مالعا  تسا ، نشور 

: دیامرف یم  نآرق 

(18 «) ًهَّفاَک ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًهَّفاَک  َنیکِرْشُْملا  اُوِلتاق  «َو 

.تسا نیکرشم  اب  گنج  مالعا  نیا  .دیگنجب  نیکرشم  اب 

(19 «) ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  َنیکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  »

.دیناسرب لتق  هب  ار  اه  نآ  دیدرک  ناشیادیپ  اج  ره 

(20 «) ٌسََجن َنوُکِرْشُْملا  اَمَّنإ  »

.دنتسه يدیلپ  ياه  ناسنا  نیکرشم 

(21 «) ًهَْظلِغ ْمُکیف  اوُدِجَْیل  ِراّفُْکلا َو  َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیذَّلا  اُوِلتاق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  »

دننک هدهاشم  دیاب  امش  هرهچ  امیس و  رد  ار  تنوشخ  اهنیا  دیگنجب و  دنتسه  امش  رانک  رد  هک  يراّفک  نآ  اب  دیورب 

(22 «) ِّقَْحلا َنید  َنُونیدَی  ُُهلوُسَر َو ال  ُهَّللا َو  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  ِرِخْآلا َو ال  ِمْوَْیلِاب  ِهَّللِاب َو ال  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  اُوِلتاق  »

اهیتشترز دنتـسه ، اهیحیـسم  دنتـسه  اهیدوهی  باتکلا » اوتوا  نیذلا  نم  « ؟ دنتـسه یناسک  هچ  دنرادن  نامیا  قح  نید  هب  هک  ییاه  نآ 
.دراد يزیتس  رفک  مالسا  مییایب ، رانک  میناوت  یمن  اهنیا  اب  دنتسه ،

مالعا باتک  لها  اب  دهد ، یم  گنج  مالعا  كرشم  اب 
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، دنک یم  فیصوت  ار  اهنیا  سجن » نوکرشملا  امنا   » هک یلکش  نیا  هب  ار  اهنیا  .دهد  یم  گنج 

(23 «) َنوُرِغاص ْمُه  ٍدَی َو  ْنَع  َهَیْزِْجلا  اوُطُْعی  یّتَح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  َنِم  »

.مهبولق یف  نامیالا  لخدی  اّمل  دننک و  یم  مالسا  هب  رهاظت  هک  ییاهنامه  دنک ، یم  گنج  مالعا  نیقفانم  اب 

(24 «) ُریصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَم  ْمِْهیَلَع َو  ُْظلْغا  َنیِقفانُْملا َو  َراّفُْکلا َو  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیأ  ای  »

هتشادن شراک  دور  یم  یجک  هار  ره  یسک  ره  .دنیوگ  یم  تسرد  اهنیا  همه  مییوگب  میناوت  یم  ام  درک ؟ هیجوت  روطچ  دیاب  ار  اهنیا 
؟ هچ دنتسین  تیبلها  وریپ  هک  ییاهنآ  نیملسم  نیب  رد  درادن ، شزاس  نآرق  اب  نیا  .دورب  دیراذگب  دیشاب 

ّالا ءاضقب  یـضقی  ساّنلا  نم  دحا  باوث و ال  ّقح و ال  ساّنلا  نم  دحا  دنع  سیل  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میراد  ثیدح 
دناوت یمن  سک  چیه  تسین و  يدحا  شیپ  باوث  قح و  دـیامرف : یم  ترـضح  تسا ، یبیجع  فرح  یلیخ  تیبلا .» لها  اّنع  جرخ  ام 

.تیب لها  طقف  تیب ، لها  ام  زا  ریغ  دنکب  اجب  مکح  اضق و 

.دننآرق نّیبم  دنربمغیپ ، راگدای  میورب ، دنتفر  تیب  لها  هک  یهار  زا  ریغ  میناوت  یمن  میونش  یم  ار  هقرف  هس  داتفه و  رگا  ام 

ربمغیپ تیب  لها  ریغ  زا  ینعی  تیب ، نیا  ریغ  زا  هک  هچره  لطاب » وهف  تیبلا  اذـه  نم  جرخی  مل  ام  لـک  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
.دنتخیر ام  تسد  يور  رقاب  ماما  ار  كاپ  فاص و  بآ  .تسا  لطاب  اهنیا  دوش ، یم  رداص 

اهنیا هک  مینک  یم  مالعا  عطاق  سرـض  اب  ار  نیملـسم  هقرف  هس  داتفه  و  تسا ، مالـسا  رد  نآ  تسین و  رتشیب  تهج  کی  رد  قح ، سپ 
.مینک یم  مالعا  مه  ّتنس  نآرق و  هب  لالدتسا  اب  دنتسه ، تیب  لها  ناوریپ  هک  ییاهنآ  رگم  دنتسین  قح 

کی سپ 
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رب تسا ، نآرق  فـالخ  رب  نیا  درادـن ، یلاکـشا  تسا  هتفر  ار  یهار  ره  سکره  ریخ ، هک  دوـب  یعّدـم  یـسک  رگا  تسین ، رتـشیب  هار 
دنتشاد و یماظن  تازرابم  یتح  دنتشاد ، یگنهرف  گنج  دنتشاد ، گنج  اهنآ  .تسا  مالّسلا  مهیلع  يده  همئأ  ربمغیپ و  هریـس  فالخ 

نایدا بابرا  مامت  اب  یماظن  تردق  اب  دنروآ ، یم  فیرشت  هک  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تسا  نیا  نام  هدیقع  ام  دنراد ، هدنیآ  رد 
.دنراد يریگرد 

هتـشادن شراک  .دورب  دورب ، دـهاوخ  یم  هک  ار  یهار  ره  سکره ، هلب ، مییوگب  میهدـب ، هزاـجا  مییاـیب  ـالاح  اـم  هک  تسا  نیا  هلئـسم 
مه ار  اهتـسرپ  تب  .دشاب  تسرپ  شتآ  مه  تسرپ  شتآ  .دشاب  یّنـس  یّنـس  .دشاب  یحیـسم  یحیـسم ، .دشاب  يدوهی  يدوهی ، میـشاب ،

.دنشاب ناشدوخ  لاح  هب  دنراذگب 

راگزاس یلقع  چیه  اب  هک  دـنراد  هلمج  کی  دـنا ، هدرک  نیودـت  ار  میقتـسم  ياهطارـص  هوزج  هک  ینایاقآ  نیا  منک !! یم  بجعت  نم 
.تسا نآرق  لباقم  هطقن  تسرد  درادن و  شزاس  مه  یقطنم  چیه  اب  یلو  دنتسین  لقع  تواضق  هب  دقتعم  هچرگ  تسین ،

، تسرپ تب  ینعی  هقرف  ره  باحـصا  دنیوگ : یم  تحارـص  لامک  اب  هحفص 12 ) هرامـش 36 ، نایک ، هلجم   ) هوزج نیا  رد  نایاقآ  نیا 
، تسه هک  ره  مسیلایرتام ) مسیـسکرام ،  ) دـنراد ریخا  ياخهمـسا  نیا  زا  هک  یناسک  نیا  مامت  یتشتدرز و  یّبص ، يدوهی ، یحیـسم ،

.دننامب دوخ  هقیرط  رب  نانچمه  هک  دنزاجم 

عجرم دـیربمغیپ ؟ دـیماما ؟ دـیدرک ؟ مکح  ییاـنبم  هچ  رب  دـنزاجم ، اـهنیا  دـیداد  مکح  هک  امـش  مینک ، یم  لاؤـس  ناـیاقآ  نیا  زا  اـم 
؟ دیدیلقت

هچ امش  سپ  .تسین  تّجح  نارگید  يارب  يدحا  فرح  امش  برـشم  رد  هک  دیا  هدرک  فارتعا  رابود  هوزج ، نیمه  رد  ناتدوخ  امش 
ارچ تسین ، تّجح  نارگید  يارب  يدحا  فرح  هک  دیراد  رارقا  امـش  دوخ  هک  یتقو  .دینک  فیلکت  نییعت  نارگید  يارب  دـیراد  یّقح 

؟ دینز یم  فرح 
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صّخـشم ار  ناتدوخ  عضوم  دـیدرک ؟ مـالعا  یئاـنبم  هچ  يور  امـش  ار  دـنزاجم  نیا  .دـنزاجم  هقرف  ره  هک  دـییوگب  دـیراد  یّقح  هچ 
؟ دینک

هقف هن  يرفعج ، هقف  هن  نّنـست ، هن  عّیـشت ، هن  هک  دییوگ  یم  دیدرک ! در  ار  همه  ناتدوخ  امـش  هک  دنّقح ، اهنیا  همه  رگا  مییوگ  یم  ام 
.تسین قح  مادک  چیه  هن ، هن ، هن ، یفنح ، هقف  هن  یکلام ،

امـش تسا  ییاوتف  هچ  نیا  دنلطاب ، همه  هک  دییوگ  یم  رگا  دیدرک ، در  امـش  دوخ  هک  دنّقح ، همه  هک  دـییوگ  یم  رگا  بوخ ، یلیخ 
شدوخ لطاب  رد  یـسک  ره  هک  دیا  هدومرف  هزاجا  امـش  ینعی  دـننامب ، دوخ  هقیرط  رب  نانچمه  هقرف  ره  باحـصا  دـنزاجم  هک  دـیداد 

؟ دهدب همادا  شدوخ  لطاب  هب  میراذگب  ار  یسک  ره  دراد ؟ شزاس  نایدا  قطنم  اب  نیا  .دهدب  لطاب  هار  هب  همادا  دنامب و 

هجو لطاب ، یضعب  دنشاب و  قح  یـضعب  هک  یـضرف  رب  .دیرادن و  لوبق  ناتدوخ  ار  نیا  لطاب  یـضعب  دنّقح و  یـضعب  دییوگ  یم  رگا 
؟ تسیچ لطاب  قح و  نیب  زیامت 

قبط امش  راک  .دینک  یم  رظن  راهظا  دینک ، یم  ّتیدوجوم  مالعا  دیور ، یم  تکلمم  نآ  هب  تکلمم  نیا  زا  رهـش ، نآ  هب  رهـش  نیا  زا 
هـشوگ نآ  هشوـگ و  نیا  هک  تسین  وـغل  تسین ، تّجح  يدـحا  يارب  شفرح  هـک  یـسک  .تـسا  يوـغل  راـک  کـی  ناـتدوخ  هدـیقع 

!؟ تسین تّجح  يرگید  يارب  يدحا  فرح  ییوگ  یم  ارچ  سپ  تسا  تّجح  رگا  دـهدباهنآوج !؟ هب  يرکف  طخ  دـنکب و  ینارنخس 
.تسا يوغل  زیچ  کی  امش  نتفگ  سپ  تسین  تّجح  رگا 

، دشاب یقاب  شدوخ  يرکف  دنور  رب  تسا  زاجم  یـسک  ره  هک  ار ، فرح  نآ  دشاب  هدرک  میمرت  يرادـقم  هک  نیا  يارب  اهنآ  تقو  نآ 
هدولآ تسه  هک  يدئاقع  راکفا و  نیا  هک ، تسا  نیا  ناشلالدتسا  دنراد ، یلالدتسا 
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کی زا  اتسور  نیا  مدرم  اتسور و  کی  رد  دیتفر  لاثم  ناونعب  رگا  میتفگ  میراد ، ار  هدیقع  نیا  مه  ام  هلب ، .يرشب  راکفا  هب  تسا  هدش 
زا هناخ ، نآ  رد  دور  یم  هناخ  نیا  زا  دیآ  یم  تانق  نیا  تسا ، روطنیا  اهاتـسور  زا  یلیخ  رد  هک  روطنامه  دـننک ، یم  هدافتـسا  تانق 

ار یتعارز  ياهنیمز  كالما و  هب  دنیشنب  دورب ، اتسور  زا  راکژم  رخآ  ات  دخرچ  یم  اه  هناخ  نیا  رد  اتسور  لّوا  زا  غاب ، نآ  رد  غاب  نیا 
رخآ زا  هک  یبآ  اتسور ، نیا  رخآ  دورب  رگا  دورب ؟ دیاب  اجک  دروخب ، لالز  ياراوگ  بآ  کی  دهاوخب ، هک  یسک  نآ  دنکب ، بارـشا 

.تسین برش  لباق  نوریب ، دور  یم 

؟ دورب دیاب  اجک  دروخب  ملاس  ياراوگ  بآ  دهاوخ  یم  هک  یسک  نآ 

تسا و هدرک  هنخر  يرشب  راکفا  نایدا ، بهاذم و  رد  دنیوگ : یم  نایاقآ  نیا  تسا ، هدروخن  تسد  زونه  هک  یتانق  رـس  همـشچ ، رس 
بآ اهنآ  تسا  تیب  لها  بتکم  هب  نامتسد  میراد ، همـشچرس  هناتخبـشوخ  ام  یلو  میئوگ ، یم  ار  نیمه  مه  ام  درادن ، تسادق  رگید 

.تسا هدروخن  تسد  هک  مینک  یم  هدافتسا  تیب  لها  ثیداحا  زا  ام  مینک ، یم  هدافتسا  نآرق  زا  ام  دنتشادرب ، همشچرس  زا  ار 

هدولآ يرـشب  تسد  اب  ناشراکفا  اهنآ  دـننک ، یم  هدافتـسا  کیه  لثم  یبرغ  فوسلیف  زا  یبرغ  ياهروشک  رد  دـنور  یم  هک  یئاـهنآ 
هدروخ تسد  ياهبآ  زا  هک  دنتسه  اهنآ  تیب ، لها  زا  ریغ  دنور  یم  یسک  ره  غارـس  دنور ، یم  يونثم  غارـس  هک  ییاهنآ  .تسا  هدش 
تـسد ناشراکفا  هک  اهنآ  يولوم و  غارـس  یبرع ، نبا  غارـس  دیور  یم  امـش  مرتحم ، هدنـسیون  ياقآ  میئوگ  یم  .دـننک  یم  هدافتـسا 

رتکد .دیرادرب  همشچرس  زا  ار  بآ  هک  نآرق ، فرط  هب  دیورب  هغالبلا ، جهن  غارس  دیورب  مالّسلا  هیلع  یلع  غارس  دیورب  .تسا  هدروخ 
کیه
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.دسانشب تسا  هتخانش  ار  مالسا  نینمؤملا  ریما  هک  يروطنآ  دناوت  یمن  هک  وا  تسیک ؟

یگدنز قشمرس  تسا ، هدوب  تّجح  ناتیارب  یناسک  هچ  راتفگ  دیا ، هدرک  سابتقا  یناسک  هچ  زا  هک  دیداد  ناشن  ار  اهخن  رس  ناتدوخ 
هتشادن يراذگب ، هّحص  ناشراکفا  هب  دوشب  هک  یتسادق  مادک  چیه  دنا ، هتـشادن  تمـصع  اهنیا  مادک  چیه  .دنا  هدوب  یناسک  هچ  امش 

هقرف ره  هک  دیهدب  اوتف  دیراد  یقح  هچ  امـش  هک  دوش  یمن  مضه  مه  يدحا  يارب  دوش ، یمن  مضه  ام  يارب  بلطم  نیا  نیاربانب ، دنا 
تـسرپ تب  هب  امـش  ینعی  هچ ؟ ینعی  دنزاجم  هچ ؟ ینعی  میمهف  یمن  ار  نیا  .دنراشفاپ  دننامب و  یقاب  دوخ  هقیرط  رب  نانچمه  دنزاجم 

دوخیب حون  بانج  يدمآ ، دوخیب  میهاربا  میئوگب : مینیچرب ، خیرات  لوط  رد  دیاب  ار  ءایبنأ  تاغیلبت  هرفـس  سپ  .تسرپ  تب  دییوگ  یم 
ار ناش  هرفـس  دـیاب  ار  اـهنیا  همه  يداد ، ناـشن  هزجعم  نوعرف  راـبرد  رد  یتفر  يدـمآ  اـجیب  یـسوم  يدـمآ ، دوخیب  یـسیع  يدـمآ ،

يارب لوبق  لباق  ریغ  یقطنم و  ریغ  لطاب و  دص  رد  دص  تسا  یفرح  نیا  .دنک  قازترا  دنیشنب  شدوخ  هرفـس  رـس  یـسک  ره  مینیچرب ،
چیه راگدرورپ  ّتیقر  ّتیدوبع و  اب  قلطم  يدازآ  هک  قلطم ، يدازآ  تیاهن ، رد  و  يدیقیب ، نآ ، هیلا  یهتنم  ینامـسآ و  نایدا  ناوریپ 

.درادن یشزاس 

.ثحب زا  يرگید  تمسق  مه  نیا  .تسین  هدنبیز  راکفا ، نیا  اب  ندناشک  يراب  دنب و  یب  ینعم  هب  يدازآ  فرط  هب  ار  تکلمم 

ضرع ناشراعـشا  هب  دانتـسا  اب  ناگتـشذگ  زا  ام  هک  ار  یبلاطم  کی  میدرک  تبحـص  مه  اـب  دـعب  هک  يروط  نآ  ناتـسود  زا  یـضعب 
یم ار  اهفرح  نیمه  دـنا و  هدوب  شیپ  لاس  دـصناپ  رد  شیپ ، لاس  رازه  رد  يدارفا  کـی  هک  دوش  یمن  ناـشرواب  هکنیا  لـثم  میدرک ،

ياه هدیا  زا  حالطصا  هب  تسیا  هدیا  کی  نیا  دنز ،
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.دراد يریگ  عضوم  نایدأ  لباقم  رد  دنک و  یم  توعد  قلطم  حلص  هب  ار  مدرم  هک  فّوصت ،

نیا ظفاح  دوش  یم  رگم  یئوگب  هک  دهدب ، رارق  ریثأت  تحت  ار  امش  دیابن  هدنیوگ  تیـصخش  لاق ، نم  یلا  رظنت  لاق و ال  ام  یلا  رظنأ 
.درادن ثحب  دشاب ، هتفگ  بوخ  دشاب ، هتفگ  ار  تافرخزم  نیا  يولوم  دوش  یم  رگم  دشاب ، هدز  بوخ  دشاب ، هدز  ار  اهفرح 

!؟ دشاب هتفگ  ار  اهفرح  نیا  دوش  یم  رگم  تیصخش ، نالف  فراع ، نالف  فوسلیف ، نالف 

: دیوگ یم  حیرص  فاص و  یبرع  نبا  امش ، يارب  مدرک  ضرع  نم 

همه هک  میـشاب  يا  هشیب  رگید  هک  تسا  نیا  رب  میانب  دعب  هب  نیا  زا  یلو  مدیگنج ، یم  دـندوبن  مدوخ  رکفمه  هک  یناسک  اب  نم  لئاوا 
.تسا وا  دوخ  فرح  نیا  دنک ، یم  یگدنز  نآ  رد  يروناج  عون 

هک یئاهرکف  نشور  نیا  راتفگ  فلتخم  داعبا  دوشب و  یـسررب  ثحب و  نآ  يور  يرادـقم  کـی  دـیاب  زاـب  بلاـطم  نیا  هک  تسا  نیا 
.دوشب یگدیسر  هَّللا  ءاشنا  مه  زاب  دننک  یم  توعد  موئشم  ياهیدازآ  نیا  هب  ار  مدرم 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هَّللا  ّلص  و 

یقرواپ

.85 نارمع /  لآ  ( 1

.26 هرقب /  ( 2

هحفص 120. هرامش 36 ، نایک ، هلجم  ( 3

32/ سنوی ( 4

.9 فص /  33 و  هبوت /  ( 5

.3 هدئام /  ( 6

.28 أبس /  ( 7

.85 نارمع /  لآ  ( 8

.28 أبس /  ( 9

.9 فص /  33 و  هبوت /  ( 10
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32 سنوی /  ( 11

.81 ءارسا /  ( 12

.18 ءایبنا /  ( 13

.85 نارمع /  لآ  ( 14

.125 لحن /  ( 15

.55 رون /  ( 16

.3 هدئام /  ( 17

.36 هبوت /  ( 18

.5 هبوت /  ( 19

.28 هبوت /  ( 20

.123 هبوت /  ( 21

.29 هبوت /  ( 22

.29 هبوت /  ( 23

.73 هبوت /  ( 24
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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