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ریطلا هلاسر  همجرت 

باتک تاصخشم 

یبرع یسراف -  ریطلاهلاسر . يدادرارق :  ناونع 
حرش یبرع . یسراف -  ریطلاهلاسر .

. تفرعم يایرد  تاراشتنا  میظنت ] هیهت و  / ] هلاسر رب  حرش  ود  همجرت و  لصا ، لماش : انیسیلعوبا  ریطلاهلاسر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1391 تفرعم ، يایرد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

144 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
 : 8-09-6944-600-978 لایر  70000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
ریسفت دقن و  ریطلاۀلاسر --  428ق .   - 370 هللادبع ، نبنیسح  انیسنبا ، عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  هفسلف  عوضوم : 
حرش ریطلاۀلاسر . 428ق .   - 370 هللادبع ، نبنیسح  انیسنبا ، هدوزفا :  هسانش 

ر5 1391  / BBR523 هرگنک :  يدنب  هدر 
189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

3059600 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

(. ضر  ) یناریپ نسح  دّمحم  یهلا  هقح  فراعم  لیصحت  موقا  جهن  رب  دیهش  هنادواج  یسدق  حور  هب  ادها 
. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  »

حتف هدومن ، یتسه  يارـس  لصفنم  لاثم  نازو  هب  ار  یناسنا  لصّتم  لاثم  ترـضح  هک  تسازـس  ار  يدزیا  رم  ساپـس ، تیاهن  دمح و  تیادب 
. بئاجعلا ظ ) اورت -  ) نورت مکراصبا  اوّضغ  هک  داد  رارق  نادب  ار ، نیا  باوبا 

. تخاس شتوکلم  راحب  تالّثمت  یلائل  تالیثمت و  ررد  داّیص  هدومن  هیلاثم  روص  اب  سینا  ار ، ناسنا  هیسدق  هقطان  سفن  هک  رکشلا  هل  و 
!؟. ینکیمن يراک  يراد ، عمج  بابسا  ینکیمن  يراذگ  تسود ، يوکب  لد  يا 

! تسه يربخ  اهیربخیب  نیا  سپ  ردناک  متفگن  میدنراذگ و  تلاطب  هب  يرمع 
، شیوخ قح  قباس و ال  یهلا  ءامکح  عیمج  زا  نوزفا  سفّنلا ، ۀـفرعم  ینعا  یناـسنا ، فراـعم  عفنا  رد  ار  انیـس  یلع  وبا  انیـس  روپ  دـعب ، اـما 

جهن رب  تاجن و ...  ءافـش و  سفن  و  تاراشا ، مهد  مهن و  متـشه و  موس و  طمن  نوچ  ار  یخرب  هک  تسا  هتواـفتم  هدّدـعتم  بتک  لـئاسر و 
نوچ زین ، ار  یضعب  دومرف و  ریرقت  فراعتم 

2 ص : همدقم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 
. دومن ریرحت  لیثمت  لیبس  رب  ریطلا ، ۀکبش  ریطلا - ۀلاسر  ناظقی و  نب  یح  نامالس ، لاسبا و  ینافرع  هثالث  تالیثمت 

كرابم رضحم  هب  ار ، نآ  ءادها  قیفوت  ناحبس  يادخ  هک  تسوا  ریطلا  ۀلاسر  رب  میوق  حرش  ود  همجرت و  نتم و  عماج  یماس ، هعومجم  نیا 
. دمحلا هّللف  تسا  هدومن  تیانع  هّدعتسم ، سوفن 

. دنرذگ رد  نآ  راصتخا  زا  عراب ، ناققحم  هکنآ  دیما  مراد  میدقت  هعومجم  نیا  نوماریپ  ار  دـنچ  یتاملک  ات  منآ  رب  نایب ، زا  فقوم  نیا  رد 
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. ارما کلذ  دعب  ثدحی  هّللا  لعل 
سلجم هناخباتک  هراـشم 1918  هب  یماـس  هعومجم  یطخ و  هخـسن  رد  دوجوم  و  درفب ، رـصحنم  نآ  همجرت  نوـچ  هلاـسر ، نیا  نتم  فـلا :

. تسا یمالسا »  » یّلم ياروش 
. تسا هدش  هتسناد  ( 528 - 466 « ) 1  » یتکیسخا ویدخ  نب  دمحا  نب  مساق  نب  دمحم  نب  دمحا  نآ  زا  فیرش ، هلاسر  نیا  همجرت  ب :

عماج هک  رادمان  يارعـش  ریهاشم  زا  یتکیـسخا  نیّدلا  ریثا  تسا : هتـشاگن  نینچ  یتکیـسخا  لاح  تمجرت  رد  « 2 ، » بدالا ۀـناحیر  بحاص 
يرونا یناقاخ و  اب  هتفگ و  اههحیدـم  ار ، یقوجلـس  لرغط  نالـسرالزق  شرـسپ  زگدـلیا و  کباتا  رتشیب  هدوب و  هعّونتم  تالامک  تالاح و 

يرایـسب تارظانم  تاثحابم و  میکح  نیا  اب  ار  وا  دـناهدادیم و  حـیجرت  یناقاخ  میکح  هب  ار  وا  راعـشا  نف ، لها  زا  یـضعب  هدوب و  رـصاعم 
. تسا هدوب 

. دنارذگ عاطقنا  لاح  هب  لاخلخ  رد  و  دیزگ . اوزنا  هتشاد  يوب  هک  یتدارا  صالخا و  ببسب  هدرک و  تاقالم  « 3  » يربک نیّدلا  مجن  خیش  اب 
لاس 562 رد  ات 

__________________________________________________

نیفلؤملا ج 2 ص 144. مجعم  مالعا ج 1 ص 208 ، تاّنجلا ص 71 ، تاضور  ( 1)

نیفلؤملا ج 2 ص 144. مجعم  مالعا ج 1 ص 208 ، تاّنجلا ص 71 ، تاضور  ( 3)
ش. پاچ 1369 ه . ماّیخ  بدالا ج 1 ص 86 ط  ۀناحیر  (- 2)

3 ص : همدقم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 
. تشذگ رد  ق  لاس 608 ه . رد  مالعألا  سوماق  هتشون  هب  ای  يرمق و  يرجه 

زا و  تسا . نآ  ندوب  بقل  مهوت  تهج  هب  باتک  نیا  رد  وا  لاح  همجرت  هدوب و  همجرت  بحاص  یلـصا  مان  نیدـلا  ریثا  هک  تسنآ  رهاـظ  و 
: تسا هتفگ  دیرجت  عاطقنا و  رد  هک  تسوا  راعشا 

. تسا روشک  تفه  هش  هک  نز  هبون  جنپ  وگ  تسا  رّسیم  تلزع  هشوگ  راچ  هک  ار  نآ 
. تسا رظنم  تفه  نیا  مراط  قاط و  رترب ز  سنا  يارسناتسب  هک  خرچ  عبط و  رذگب ز 

. تسا رهوگ  راچ  نیز  هن  تسه  سنا  دقع  رو  تسا  لخدم  تفه  نیز  هن  تسه  ماک  يوب  رگ 
. تسا روانش  طرش  هک  تسا  یگنهرب  لّواک  سابل  زا  يآ  نورب  تاثداح  ّطش  رد 

ترـضح دـیوگ : روطـس  مقار  ضر )  ) همالک یهتنا  تسا . رتهیـس  نیتسخن  وا ز  گنر  تسد  ره  کنآ  زا  هدـم  تعیبط  زیر  گـنرب  ناـقلخ 
: علطم نیدب  تسوا  روهشم  هنیون  هدیصق  نآ ، شخب  تنیز  و  « 1 . » تسا تسد  رد  ياهددعتم  خسن  نآ  زا  هک  تسا  یناوید  ار  یتکیسخا 

دوجوم تسا  يرـصتخم  حرـش  ار  هدیـصق  نیا  ناکرا . راچ  دروآ  دیدپ  یلین  دبنگ  ریز  هک  ناد  ناهنپ  نیب و  ادیپ  تسینابناهج  مه  ار  ناهج 
«. 2  » نارهت هاگشناد  يزکرم  هناخباتک   4118 هعومجم 6 / رد 

__________________________________________________

يوزنم ج 3 ص 2217. یسراف - یطخ  ياههخسن  تسرهف  ( 1)
هعیرذلا ج 9 ص 54. بدالا ج 1 ص 37 ، ۀناحیر  (- 2)

4 ص : همدقم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 
: زا دنترابع  تسا  هعومجم  نیا  رد  جردنم  هک  ریطلا  ۀلاسر  رب  حورش  اما  ج :

(. مشش هدس  ( ) ضر  ) يواس نالهس  نب  رمع  حرش  - 1
تمکح و یجواـس ، نالهـس  نب  رمع  نیدـلا  نـیز  یـضاق  دوـمرف : يو  ناـمجرت  رد  «، 1  » حارفـالا ۀـضور  حاورـالا و  ۀـهزن  رد  يروزرهش 
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رد دومن و  رایتخا  لغـش  رب  تلطع  دـیزگ و  رایتخا  تولخ  تلزع و  هدومن  دوخ  رهـش  ياـضق  كرت  دروآ و  رد  بیترت  کـی  هب  ار  تعیرش 
طخ هب  ار  افـش »  » باتک زا  هخـسن  ره  دینارذگیم . یناگدـنز  بسک  نآ  زا  دومن و  تباتک  تخومآ و  ملع  ماجنا  تشگ و  نطوتم  روباشین 

. تخورفیم رانید  دص  هب  دوخ 
سدیلقا نیا  دـنتفگ  هک  ار  يریپ  مدـید  باوخ  رد  مدـیباوخ و  سپ  تشگ . لکـشم  نم  رب  سدـیلقا  زا  مهد  هلاقم  زا  یلکـش  هک  دـیوگیم 

لکـش نآ  رد  لمأت  مدرازگ و  زامن  مدش  رادـیب  نوچ  نک . عوجر  هلاقم  نالف  زا  لکـش  نالف  هب  تفگ : مدیـسرپ  لکـش  نآ  زا  تسا . راّجن 
. تشگ لحنم  نم  لکشم  مدومن و 

. تخوس داتفا و  شتآ  تشاد  هواس  رد  هک  ياهناخباتک  اب  هک  دوب  رایسب  فیناصت  ار  وا 
[ شاب  ] یتعامج زا  هک  تشون  یباتک  نم  هب  متفای . جوم  رپ  يایرد  ار  وا  مدومنیم  دـش  دـمآ  وا  تمدـخ  هب  نم  هک : دـیوگیم  یقهیب  ریهظ 

هدناکت نامز  رهد و  كاخ  زا  ار  دوخ  لاوحا  تخر  دنشاب و  هداهن  شود  زا  ار  هانگ  راب  دنشاب و  هدش  خلـسنم  باقلا  بسن و  تسوپ  زا  هک 
نیکرچ و ار  سفن  هک  یسک  دش  راکنایز  هک  قیقحت  هب  دشاب و  هدومن  هزیکاپ  هیکزت و  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یـسک  تداع  نیا  دنـشاب و 

. یهتنا دسرتیمن . سک  چیه  زا  دسرتب  ادخ  زا  هک  یسک  دسرتیم و  سک  همه  زا  دسرتن  ادخ  زا  هک  یسک  تفگ  و  تشاذگ . هدولآ 
__________________________________________________

یملع و تاراشتنا  ط  يزیربت ، یلع  دوصقم  همجرت  يروزرهـش - دومحم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  حارفالا ، ۀـضور  حاورالا و  ۀـهزن  (- 1)
لوا 1365 ص 399. پاچ  یگنهرف 
5 ص : همدقم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 

: تسوا راثآ  زا 
. قطنم رد  هیریصنلا . رئاصبلا  - 1

. قطنم رد  هرصبت . - 2
. هقلطم ضیقن  - 3
. هئطوتلا ۀلاسر  - 4

(. هر  ) یناتسرهشلا یلع  باوج  - 5
 ... و « 1  » سیدقتلا جهن  - 6

ۀلاح اهیف  هّبش  یّتلا  انیـس  نب  یلع  یبا  سیئّرلا  خیّـشلا  فیلأت  ریّطلا  ۀلاسر  ۀمجرت  «: 2  » دومرف ریطلا  ۀلاسر  نوماریپ  ینارهت  گرزب  اقآ  خـیش 
نالهـس نب  رمعل  ۀّیـسرافلا  یلا  اهتمجرت  و  ریّطلا » ۀکبّـشلا و   » اهل اذـل  و  ۀکبّـشلاب ، عقاولا  ریّطلاب  ۀـعیبّطلا  سیـسخب  یلتبملا  دّرجملا  ناـسنالا 

توریب 1911 م یف  عبط  اضیا  ۀـّیجنرفألا  یلا  اـهتمجرت  و  هعجارف . ۀـّیبرعلا  بتکلا  ۀـمئاق  نم  یف ص 450  امک  ندـیل  یف  دـجوت  یجواّسلا ،
. نییعوسیلا رشنب 

ریلد ارم  ناگرزب ، ناتـسود و  سامتلا  ترثک   » دومرف رما  ببـس  نایب  رد  ریطلا ، ۀـلاسر  حرـش  همجرت و  تیادـب  رد  يو  ضر )  ) همالک یهتنا 
زومر و اـب  ار  هلاـسر  نیا  مدرک  حرـش  وا ، نانخـس  زا  مه  سپ  هّللا  همحر  سیئرلا  خیـش  نانخـس  زا  ریطلا ، ۀـلاسر  ندرک  حرـش  رب  دـینادرگ 

، شیوخ حیحصت  رد  ام  هک  « 3  » تسیاهددعتم هطوطخم  خسن  ار  حرش  نیا  تاراشا »... 
__________________________________________________

لباقتم تامدخ  يودهم  انیس ، نبا  تافنـصم  تسرهف  هوژپشناد ص 41  ياقآ  قطنم ، رد  هلاسر  ود  هرـصبت و  هب : عالطا  دـیزم  يارب  (- 1)
. يرهطم یضترم  دیهش  ناریا  مالسا و 

توریب ج 4 ص 104. ۀعیرذلا ط  (- 2)
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ج 2 ص 811. يوزنم ، یطخ ، ياههخسن  تسرهف  (- 3)
6 ص : همدقم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 

: میاهداد رارق  رظن  دم  ار  نآ  خسن  زا  هخسن  ود 
نآ تباتک  خیرات  قیلعتسن و  هتـسکش  رگید  مین  قیلعتـسن و  یمین  نآ ، طخ  هک  هرامش 1919  هب  یمالسا  ياروش  سلجم  باتک  هخـسن  - 1

«. 1  » تسا  1065
«. حیحصت رد  لصا  هخسن  »

. خیرات الب   1216 هرامش 12 / هب  رالاسهپس  هناخباتک  هخسن  - 2
ار نامالس  لاسبا و  هلاسر  یماج  هچنانچ  تسا ، هدومرف  ریطلا  قطنم  هب  ةاّمسم  ار  نآ  هتخاس  موظنم  ار  ریطلا  ۀلاسر  راطع ، خیش  لّوا : راکذت 

خیش ذیملت  یناجزوج - و  « 2  » ۀـلیز نب  روصنم  وبا  ار  ناظقی  نب  یح  هلاسر  و  دیـشخب . شعیفر  هاگیاج  گـنروا ، تفه  رد  هدروآ  مظن  هب 
«. 3  » دناهدومن حرش  سیئرلا -

عبط هب  رـصتخم  دنچ  ره  ییاهتـشاددای  اب  هارمه  يواس  حرـش  ات  دوب  نآ  رب  دـصق  حیحـصت ، تیادـب  رد  ار  نیرتمک  هدـنب  نیا  مّود : راکذـت 
مهم نیزا  عبط - الب  تسا - یلصفم  اتبـسن  حرـشلا  حرـش  یناجزوج - حرـش  ناظقی - نب  یح  حرـش  رب  ار  يو  هک  ور  نآ  زا  کیل  دناسر و 

. ارما کلذ  دعب  ثدحی  هّللا  لعل  دومن . لصاح  فارصنا 
هک ط 1340 )  ) تسا يراوزبس  رقاب  دمحم  دیس  اقآ  فیلأت  عماج و  هلاسر » هدراهچ   » فیرش باتک  رد  دوجوم  هلاسر ، نیا  رب  یناث  حرش  د :

، يراوزبس بانج  هک  تسا  هتـشگن  مولعم  نیققحم ) زا  یخرب  و   ) هدـنب نیا  رب  نونک  ات  و  میاهدومن . ذـخا  هعومجم  نیا  لیمکت  يارب  ار  نآ 
هّللا لعل  تسا !؟ لوهجم  زین  تسا  حراـش  مادـک  نآ  زا  حرـش  نیا  اـضیا  و  دـناهدومن !؟ لـقن  طوطخم  هخـسن  نیمادـک  زا  ار  روکذـم  حرش 

. ارما کلذ  دعب  ثدحی 
__________________________________________________

یّلم ج 5 ص 416. ياروش  سلجم  هناخباتک  یطخ  خسن  تسرهف  (- 1)
توریب ج 7 ص 128. ۀعیرذلا ط  (- 2)

موس 1366 پاچ  یهاگشناد  رشن  زکرم  نبرک ط  يرناه  حیحصت  همدقم  اب  خیش  ناظقی  نب  یح  هلاسر  رب  یناجزوج  حرش  همدقم  هب  (- 3)
. دوش عوجر 

7 ص : همدقم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 
ار ام  هک  دناهدومن . م 632  دیهش )  ) يدرورهـس دمحم  دنزرف  رمع  نیدلا  باهـش  هب  بوسنم  هک  تسا  رگید  یحرـش  ار  هلاسر  نیا  راکذت :

«. 2  » تسا تراگتوتشا م 1935  عوبطم  حرش ، نیا  دوبن . روسیم  نآ  « 1  » طوطخم هخسن  هب  ندیزایتسد 
و يرهطم ) دیهـش   ) رالاسهپـس هناخباتک  یمالـسا و  ياروش  سلجم  هناـخباتک  نیلوئـسم  رم  تسا ، مـالک  ماـجنا  هک  عضوم ، نیدـب  ریدـقت :

. مالسلا و  مرازگساپس . ار  ءارهزلا ، مّظعم  تاراشتنا  نایدصتم 
يربکا نیسح  دمحم  هواس - ش  1370 ه . / 7 / 7

__________________________________________________

. تسا  3688 هرامش 4 / هب  يدنفا  دعسا  لوبناتسا ، رد  نآ  هخسن  (- 1)
يودهم ص 177. انیس ، نبا  تافنصم  زین  يوزنم ج 2 ص 758 و  یسراف ، یطخ  ياههخسن  تسرهف  (- 2)

7 ص : نتم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 

ریطلا ۀلاسر  همجرت 
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ریطلا ۀلاسر  همجرت 

وا اـب  شیوـخ  هودـنا  زا  یفرط  هک  دـهد  تیراـع  ارم )  ) عمـس هب  نادـنچ  هک  نم  ناردارب  زا  تسه ؟ سک  چـیه  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  »
بوش زا  ار  یتسود  ات  ددرگن  یفاص  سک  چیه  یتسود  هک  دوش ، رتمک  يو  يردارب  تکرـش  هب  نم  ياههودـنا  نیزا  یـضعب  رگم  میوگب ،

رب تقو  نآ  هک  تسا ، هدـش  یناگرزاب  نوچ  راگزور  نیا  ياهیتسود  هک  مبای  اـجک  صلاـخ ، یتسود  نینچ  نیا  و  درادـن . هاـگن  ترودـک 
ناشیا دنویپ  هک  یناتـسود  يردارب  رگم  دیآ ، ادیپ  يزاینیب  نوچ  دنراذگ  ورف  تسود  نیا  تاعارم  دیآ و  دیدپ  یتجاح  هک  دنوش  یتسود 

نیا دنرادرب و  دوخ  ّرس  زا  رادنپ  کش و  راگنز  دنرگن و  مشچ  هب  ار  رگیدکی  اهلد  يولع و  ترواجم  زا  ناشیا  تفلا  دوب و  یهلا  تبارق  زا 
. دننک لوبق  ّتیصو  نیا  دنوش  عمج  نوچ  دنکن ، عمج  قح  يدانم  زج  ار  تعامج 

رگیدـکی ینورد  رارـسا  هدرپیب  اـت  دـیرادرب  لد  يور  زا  باـجح  ناردارب ، يارب   ) هک دـیاب  دـیروآ و  مهارف  شیوخ  تقیقح ، ناردارب  يا 
ببس دیناد و 

8 ص : نتم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 
هب ار  دوخ  ءاهنطاب  تشپراخ  هکنانچ  دینک  راکشآ  شیوخ  ءاهنطاب  دیروآ و  مهارف  شیوخ  تقیقح ، ناردارب  يا  دیدرگ ). رگیدمه  لامک 

. هدیشوپ امش  رهاظ  تسا و  راکشآ  امش  نطاب  هک  یلاعت  يادخب  هک  دننک  ناهنپ  دوخ  ءاهرهاظ  دنرآ و  روهظ 
لاثم رب  دونـشن و  سک  ياپ  زاوآ  ات  دور  روم  هک  دیور  نانچمه  دیآ و  نوریب  رام  هک  دـیئآ  نوریب  تسوپ  زا  نانچمه  تقیقح ، ناردارب  يا 

ات دیراد  تسود  ار  گرم  دیئز و  شوخ  ات  دیروخ  رهز  و  دیاین . رد  سپ  زا  زج  ناطیش  هک  دوب  تشپ  امش  حالص  هتسویپ  هک  دیـشاب  مدژک 
ارف نیمزب  دیرپب  هک  دیرادن  لاب  رگا  دنریگ و  اهنایـشآ  زا  ار  ناغرم  همه  هک  دیریگم  نیعم  هنایـشآ  چـیه  دـیرپیم و  هتـسویپ  دـینام و  هدـنز 

. دینک لدب  ياج  هک  نادنچ  دیزخ 
رد ردنمـس  نوچمه  دیرب و  ورف  تخـس  اهناوختـسا  هک  دیـشاب  یعفا  وچمه  يدرب و  ورف  هدرک  مرک  ءاهگنـس  هک  دیـشاب  غرم  رتش  وچمه  و 

تسا هرپبش  نآ  ناغرم  نیرتهب  هک  دیاین  نوریب  زور  هب  هک  دیشاب  هرپبش  نوچمه  دنکن و  دنزگ  امش  هب  شتآ  ادرف  ات  دیـشاب  شتآ  نایم 
. دیشاب نمیا  نامصخ  تسد  زا  ات 

. دنامزاب دوخ  لامک  زا  هک  تسنآ  سک  نیرتلهاک  دراد و  عمط  ادرف  هب  هک  تسنآ  قلخ  نیرتهلبا  تقیقح ، ناردارب  يا 
درادن و داسف  تلآ  هتـشرف  هک  دنک ، تشز  يراک  يروتـس  همیهب و  ای  دنکن و  هشحاف  هتـشرف  رگا  دوبن  تفگـش  چـیه  تقیقح ، ناردارب  يا 

توهش هرخس  نتشیوخ  اب  دنب و  رد  توهش  یضاقتم  دوشن و  توهش  ربنامرف  هک  تسا  یمدآ  راک  تفگـش  هک  لب  درادن ، لقع  تلآ  همیهب 
داقنم هک  یـسک  زاـب  تسا  نوزفا  هتـشرف  زا  دراد  راوتـسا  مدـق  توهـش  هلمح  تقو  هب  هک  یمدآ  نآ  يادـخ  تّزع  هب  لـقع و  رون  اـب  دـنک 

. میهد حرش  شیوخ  هودنا  میوش و  هصق  رس  رب  نونکا  تسرت و  سپ  زاب  همیهب  زا  دوب  توهش 
دندمآ و ارحص  هب  نادایص  یتعامج  هک  تقیقح ، ناردارب  يا  دینادب 

9 ص : نتم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 
ام نوچ  مدمآیم و  ناغرم  هلگ  نایم  رد  نم  دندش و  ناهنپ  كاشاخ  رد  دندرک و  ياپب  اهلوهاد  ماد و  دندیشاپب و  اهناد  دندرتسگب و  اهماد 

رایسب همعط  هزیکاپ و  ءارحص  میدید و  شوخ  هّزنم و  ياج  میتسیرگنب  دندنکفا . نامگ  هب  ار  ام  هکنانچ  دندزیم  شوخ  ریفـص  دندیدب ، ار 
نوچ میداتفا  ماد  نایم  رد  میداهن و  هاگماد  نادب  يور  تشادن . زاب  دـصق  نآ  زا  ار  ام  تمهت  چـیه  دـماین و  ام  هار  رد  ّکش  چـیه  میدـید .
رگم ات  میدرک  تکرح  دـصق  همه  ام . هدـید  رد  اهسرتم  ساره  دوب و  ام  ياپ  رب  اـههلت  ءاهدـنب  دوب و  اـم  قلح  رد  ماد  اـهقلح  میدرک  هگن 

. میبای تاجن  الب  نیزا 
لوغشم شیوخ  جنر  هب  یکی  ره  میدادردنت و  جنر ، نادب  میداهنب و  نت  كاله  رب ) لد   ) سپ دوب . رتتخس  اهدنب  میدیبنج  شیب  دنچ  ره 

. میناهرب نتشیوخ  هلیح  هچب  ات  میدروآ  هلیح  نتسج  هب  يور  میتشادن و  رگیدکی  ياورپ  هک  میدش 
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سفق یگنت  اـب  میدـیمارایب و  اهدـنب  نیا  اـب  میدرک و  شومارف  شیوخ  هدـعاق  لّوا  میدرک و  وخ  نآ  رب  اـت  میدوـبیم  ناـنچمه  دـنچ  کـی 
نیزا هدرک و  نوریب  ماد  زا  اهلاب  اهرـس و  دوخ  ناراـی  زا  مدـید  ار  یتعاـمج  متـسیرگن . نوریب  اهدـنب  نیا  ناـیم  زا  يزور  سپ  میدادردنت ،

ندیرپ زا  ار  ناشیا  نادب  هک  دنام  ياپ  رب  اهماد  اهلوهاد و  نآ  زا  هراپ  ار  یکی  ره  دندرکیم و  ندیرپ  گنهآ  هدمآ و  نوریب  گنت  ءاهـسفق 
. دوب شوخ  دنب  نآ  اب  ار  ناشیا  تشادیم و  زاب 

. دـش صّغنم  نم  رب  هتفرگ  تفلا  وا  اب  مدوب و  هتخاس  وا  اب  هچنآ  دـمآ و  مدای  اوه  رد  دوخ  یتمالـس  شیوخ و  راک  ءادـتبا  مدـیدب  نآ  نوچ 
کیدزن هب  هک  مدرک  يراز  ار و  ناشیا  مداد  زاوآ  سپ  دوش . ادـج  نم  زا  ناج  ناشیا  رادـید  درک  دای  نآ  زا  ای  مریمب  هودـنا  زا  ات  متـساوخ 

ناداّیص بیرف  ار  ناشیا  دمآ  ناج  هب  نم  راک  هک  دیـشاب  کیرـش  جنر  رد  نم  اب  دیـشاب و  لیلد  تحار  هب  نتـسج  تلیح  رد  ارم  دیئآ و  نم 
. دندیمرب نم  زا  دندیسرت و  دمآ . دای 

10 ص : نتم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 
يراوتسا چیه  تفرن و  لد  زا  کش  دنگوس  نادب  دوب و  هتفاین  هار  ودب  ترودک  چیه  هک  یتبحص  میدق و  یتسود  هب  مدادرب  ناشاهدنگوس 

ار ناشیا  مدیـسرپ  دندمآ و  نم  شیپ  مدرک . هضرع  یگراچیب  مدرک و  دای  هتـشذگ  ءاهدهع  هراب  رگید  نم  تقفاوم . رب  دوخ  لد  زا  دنتفاین 
دندوب هدرک  دوخ  تلیح  ناشیا  هک  قیرط  نادب  مه  سپ  دندیمارآ . نوچ  اهدنب  ءایاقب  نآ  اب  دنتفای  صالخ  هجو  هچ  هب  هک  ناشیا  تلاح  زا 

. دندرک زاب  سفق  رد  مدرک و  نوریب  ماد  زا  ار  دوخ  لاب  ندرگ و  ات  دندرک  تنوعم  ارم 
رامیب بیبط  زا  یمیتشادرب و  دوخ  ياپ  زا  لّوا  يدوب  ام  تردق  رد  نیا  رگا  دنتفگ  دـیرادرب . نم  ياپ  زا  دـنب  نیا  متفگ  ندـمآ  نوریب  نوچ 

. مدیرپ رب  ناشیا  اب  نم  سپ  درادن . دوس  وزا  دناتس  وراد  رگا  دبلطن و  نامرد  وراد و  یسک 
تلاح نیا  لثم  هب  هک  دوب  ناوتن  نمیا  نآ  زا  هک  فوخم  كانمهـس و  ءاهلزنم  تسا و  زارد  ءاههار  شیپ  رد  ار  ام  هک  دـنتفگ  نم  اب  ناـشیا 

زا راب  کی  ات  تشاد  دـیاب  رتمامت  یجنر  سپ  میوش  یلتبم  لّوا  تلاـح  نادـب  هراـب  رگد  اـم  دوشب و  اـم  تسد  زا  راـک ) تصرف   ) راـب رگید 
نآ زا  ات  میدـیرپیم  شوخ  هایگ  بآ و  اـب  دوب  يداو  میتفرگب . ار  ود  ناـیم  هگنآ  میتفا  تسار  هارب  سپ  و  میرذـگ . نوریب  فوخم  ءاـهیاج 
هک دوب  رگید  هوک  تشه  ام  شیپ  رد  میتسیرگنب  میدیـسر ، یهوک  رـس  هب  متـسیرگنن و  زاب  داّیـص  چـیه  ریفـص  هب  میتشذـگرد و  اههاگماد 
نآ ءارو  نما  چیه  تسین و  لقع )  ) طرش ندمآ  دورف  هک  میتفگ  رگیدکی  اب  سپ  يدنلب . زا  دیسریمن ، اههوک  نآ  رس  هب  هدننیب  چیه  مشچ 

یشوخ هب  میدش و  لوغشم  ناشیدب  ام  رگا  دنراد و  ام  دصق  هک  دنایتعامج  یهوک  ره  رد  هک  میرذگب  اههوک  نیزا  تمالس  هب  هک  تسین 
. میدیسر متفه  هب  میتشذگب و  هوک  شش  رب  ات  میتشادرب  رایسب  جنر  سپ  میسرن . هبقع  رس  هب  مینامب  اهیاج  نآ  تهزن  اهتمعن و  نآ 

میدمآ و زارد  یتفاسم  زین  میداتفا و  رود  ناداّیـص  نانمـشد و  زا  تسین و  ندـیرپ  تقاط  ار  ام  هک  تسا  شیاسآ  تقو  دـنتفگ  یـضعب  سپ 
کی شیاسآ 

11 ص : نتم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 
وکین و ءاهانب  میدید و  هتسارآ  اهناتسوب  میدمآ . دورف  هوک  نیا  رب  سپ  میوش ، كاله  میئازفیب  نیا  رب  رگا  دناسر و  دوصقم  هب  ار  ام  هتعاس 

ءاـهناحلا درکیم و  ادـج  نت  زا  لـقع  وا  یئاـبیز  دتـسیم و  هدـید  وا  میعن  هکناـنچ  ناور  ياـهبآ  رادهویم و  ناـتخرد  شوخ و  اـهکشوک 
اهبآ نآ  زا  میدروخب و  اههویم  نآ  زا  سپ  یـشوخ  زا  دوب  هدیـسرن  ام  ماـشم  هب  زگره  هک  یئاـهیوب  میدوب و  هدینـشن  نآ  لـثم  هک  یناـغرم 

تسین و طایتحا  يارو  نما  چیه  هک  درک  دیاب  نتفر  دصق  هک  دمآ  رب  زاوآ  سپ  میدنکفیب ، یگدـنام  هک  میدرک  ماقم  نادـنچ  و  میدروخب .
اهربـخ دـنیآیمه و  اـم  رثا  رب  نانمـشد  تسا و  ندرک  عیاـض  رمع  ياـج  نیدـب  اـم  ندـنام  تسین و  یناـمگ  دـب  زا  رتراوتـسا  نصح  چـیه 
میدینش یناغرم  ناحلا  میدیسر  کیدزن  يو  هب  نوچ  دوب و  هدیسر  نامسآ  هب  شرس  يدنلب  زا  هک  هوک  متـشه  هب  ات  میتفر  سپ  دنـسرپیم .
اهتروص دش و  ّریحتم  نآ  زا  اهدـید  هک  نوگانوگ  ءاهناحلا  میدـید و  ناولا  اهتمعن  میداتفایم و  دـش و  تسـس  ام  ءاهلاب  نآ  یـشوخ  زا  هک 

حرـش و قولخم  چیه  نابز  هک  اهتمعن  هب  دـندرک  ینابزیم  دـندرک و  اهفطل  ام  اب  میدـمآ ، دورف  نتـشاد . میتسناوتن  رب  وا  زا  مشچ  هک  میدـید 
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فقاو دوخ  جـنر  رب  ار  وا  دـمآ ، دـیدپ  یطاسبنا  دـینادرگ و  خاتـسگ  نتـشیوخ  اـب  ار  اـم  تیـالو  نآ  یلاو  نوچ  درک و  دـناوتن  نآ  فصو 
. لد هب  مکیرش  جنر  نیا  رد  امش  اب  نم  هک  دومن  نانچ  و  دش . روجنر  میتفگب ، يو  شیپ  دوب  هتشذگ  ام  رب  هچنآ  حرش  میدینادرگ و 

نآ درک ، لّکوت  يورب  دیـسر و  وا  ترـضح  هب  هک  یمولظم  ره  تساجنآ و  کلم  ترـضح  هک  تسا  يرهـش  هوک  نیا  سپ  رد  تفگ  سپ 
میدینـش يو  زا  هک  نخـس  نیدـب  ار  اـم  سپ  دوب . نآ  زا  نوزفا  يو  هک  دوـب  اـطخ  متفگ  هچ  ره  وا  تفـص  زا  درادرب و  يو  وا  جـنر  ملظ و 

شیپ دوخ  میدرک . لوزن  کلم  ترضح  اضفب و  رهـش  نیدب  ات  میدمآ  میدرک و  ترـضح  دصق  وا  تراشا  رب  و  دمآ . دیدپ  لد  هب  شیاسآ 
میدید ینحـص  یکـشوک و  دندرب ، ار  ام  سپ  دیرآ . تمدخ  شیپ  ار  نادراو  هک  دـمآ  نوریب  نامرف  دوب . هداد  ربخ  ار  کلم  نابدـید  ام  زا 

هک
12 ص : نتم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 

لّوا نحص  هکنانچ  رتخارف  رتشوخ و  نآ  زا  دمآ ، دیدپ  رگید  ینحص  دنتشادرب  یباجح  میتشذگب  نوچ  دوب ، هدماین  ام  هدید  رد  نآ  یخارف 
. نحص نیا  هب  تفاضاب  میتشادنپ  کیراب 

دش هدیمر  اهلقع  هدش و  ریحتم  اهدید  رون  نآ  رد  دمآ . دیدپ  کلم  لامج  رون  رود  زا  میداهن  هرجح  رد  مدق  نوچ  مدیـسر . هرجح  هب  سپ 
. درک خاتسگ  نتفگ  نخس  رب  ار  ام  داد و  زاب  ام  ءاهلقع  فطلت  هب  سپ  میدش ، شوهیب  و 

هب ترـضح  نآ  رد  ات  دراد  زاب  ياپ  زا  دـنب  ءایاقب  نآ  ات  میتساوخرد  میداد و  حرـش  هصق  میتفگزاب و  کلم  نآ  شیپ  دوخ  ءاهجنر  اـهلگ و 
اهدنب ات  دنک  مازلا  ار  ناشیا  ات  متسرفب  امش  اب  یلوسر  نم  تسا و  هتسب  هک  دیاشگ  نامه  امش  ياپ  دنب  هک  داد  باوج  سپ  میـشاب . تمدخ 

. تشگ دیاب  زاب  هک  دندروآ  رب  گناب  نایجاح  درادرب و  امش  ياپ  زا 
ترـضح تفـص  هک  دنتـساوخرد  نم  زا  نم  ناتـسود  زا  یـضعب  میئآیمه و  کلم  لوسر  اب  میهار  رد  نونکا  میتشگزاب و  کـلم  شیپ  زا 

. میوگب زجوم  یضعب  دیسر . میناوتن  نادب  هچرگا  وا  هوکش  یئابیز و  تفص  يوگب و  کلم 
ار وا  ددرگن ، وا  نماریپ  صقن  چـیه  هک  یلامک  دزیماین و  وا  اب  یتشز  چـیه  هک  دـینک  رّوصت  یلامج  دوخ  رطاـخ  رد  هک  هاـگره  هک  دـینادب 

دبا تداعـس  درک  وا  تمدخ  هک  ره  تسا . تسد  همه  دوج  هاگ  تسیور و  همه  ییوکین  هاگ  تسار  وا  تقیقح  هب  اهلامج  همه  دیبای  اجنآ 
هجنر يرپ  ار ، وت  مرادنپ  دیوگ  دونشب  نم  هصق  نیا  نوچ  هک  ناتـسود  اسب  دش و  ةرخآلا  ایندلا و  رـسخ  درک ، ضارعا  وا  زا  هک  ره  تفای و 
دیـص ار  وت  درخ  هکلب  دـندرکن  دیـص  ارت  دـیرپ و  وت  لـقع  هکلب  يدـیرپن  وت  هک  يادـخ  هب  تسا و  هدرک  فّرـصت  وت  رد  وـید  اـی  درادیم ،

. دندرک
هتفای هار  وت  غامد  هب  یکـشخ  ای  تسا . هدـش  بلاغ  وت  جازم  رب  ارفـص  هک  یئوگ  تفگ !؟ نخـس  یک  زگره  غرم  دـیرپ !؟ یک  زگره  یمدآ 

دیاب تسا .
13 ص : نتم ، ریطلا ، ۀلاسر  همجرت 

رود يرادیب  زا  ینکفا و  اهماعط  رد  و  دوب . ییئوب  رفولین  هتسویپ  يزیر و  رـس  رب  شوخ  بآ  يور و  هب  امرگ  هب  يروخ و  نومیتفا  خیبط  هک 
هب هک  یللخ  زا  وت و  تهج  زا  میروجنر  ام  هک  تسا  هاوگ  ام  رب  يادخ  مدید و  درخب  لقاع و  ارت  نیزا  شیپ  هک  ینک  مک  اهشیدنا  یـشاب و 
هب نم  تناعتـسا  دنام و  رثایب  دوش و  عیاض  هک  تسنآ  اهنخـس  نیرتدب  میتفریذپ و  كدـنا  نوچ  دـنتفگ و  رایـسب  نوچ  تسا . تفای  هار  وت 
رب هک  یناسک  دننادب  هک  ادوز  نوبلقنی » بلقنم  ّيا  اوملظ  نیّذلا  ملعیس   » تسا و نادان  دنک  دامتعا  متفگ  هک  نیا  زج  هک  ره  تسا و  يادخ 

. دید دنهاوخ  هچ  تفر و  دنهاوخ  اجک  هک  دندرک  متس  دوخ 
« ینیریش ةانقلا  رکب  یبا  نب  دمحم  ینغلا  هّللا  یلا  « » ریقفلا دبعلا  هلاسرلا  هذه  بتک  باوصلاب  ملعا  هّللا  «و 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
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ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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