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هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  سرد 

: هدنسیون

يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

یمالسا بالقنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  9سرد 

باتک 9تاصخشم 

10هراشا

باتک 14هرابرد ي 

16همّدقم

بلاطم 18تسرهف 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  هریس ي  تیصخش و  داعبا  تخانش  میظع  24راثآ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دوجو  نوگانوگ  داعبا  یفرعم  رد  هبناج  همه  هدرتسگ و  تیلاعف  25موزل 

یعامتجا ياه  تدهاجم  رانک  رد  ینورد  لوحت  27ترورض 

هعماج رد  یمالسا  قالخا  اهشزرا و  شرتسگ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  28شور 

هعماج رد  یمالسا  ياضف  داجیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  شور  زا  ییاه  29هنومن 

29هراشا

ینیبدب ییوگدب و  زا  زیهرپ  ینیبشوخ و  جاور  .129

29هراشا

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  نارسمه  زا  یکی  هرابرد ي  ینکارپ  هعیاش  هب  31هراشا 

تاعیاش ناگدنونش  نانکارپ و  هعیاش  اب  میرک  نآرق  دیدش  32دروخرب 

یمالسا هقف  رد  ندز  تمهت  33تازاجم 

رگیدکی هب  نیملسم  تیلوئسم  ساسحا  شرتسگ  داجیا  .234

34هراشا

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  طسوت  ناناملسم  نایم  يردارب  دقع  37يرارقرب 

نارگید هب  تبسن  یسانش  قح  يرادافو و  هیحور ي  یلمع  جیورت  .337

هعماج رد  شالت  راک و  هیحور ي  یلمع  جیورت  .438

تیرشب نارود  مامت  دادیور  نیرتمهم  نیرترثؤم و  ّ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  41تثعب 
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رضاح رصع  ناناملسم  يارب  تثعب  مهم  عوضوم  41ود 

41هراشا

تیرشب يارب  یعطق  یعیبط و  تقیقح  تثعب ؛ .142

ناناملسم همه ي  تدحو  عمجت و  یلصا  روحم  ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  میرکت  تبحم و  دای و  مان و  .243

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دای  مان و  ندوب  هبذجرپ  رد  نامیا  هفطاع و  ندوب  45مأوت 

نیملسم تدحو  عوضوم  رد  یساسا  هتکن  45ود 

45هراشا

نانمشد کیرحت  زا  یشان  ياهداضت  اهیریگرد و  تافالتخا و  عفر  .146

ناهج هعماج و  رد  مالسا  تیمکاح  هب  نیملسم  تدحو  نداد  تهج  .247

رشب یگدنز  راودا  همه ي  يارب  شخبافش  هخسن ي  48مالسا ؛

نآ ربمایپ  مالسا و  هخسن ي  هب  ندرکن  لمع  هجیتن  رشب ؛ ياه  49یماکان 

ناهج ناناملسم  ياهدرد  جالع  لح  هار  اهنت  تثعب ؛ مایپ  هب  50تشگزاب 

اهناسنا همه ي  تیرشب و  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  يونعم  يایاده  تلادع ؛ 52دیحوت و 

لدع دیحوت و  هب  ربمایپ  توعد  هب  تیرشب  زاین  هب  خساپ  رب  دیکأت  تدحو ؛ 54هتفه ي 

ناسنا تقلخ  تمظع  هب  هثداح يا  55ثعبم ؛

تثعب ياه  مایپ  هب  رصاعم  رشب  دیدش  57زاین 

خیرات راودا  همه ي  رد  تثعب و  نارود  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  تدالو  تیمها  60تاهج 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تثعب  نارود  اب  ناهج  زورما  طیارش  62هسیاقم ي 

ناهج ناناملسم  ياشگ  هار  تدحو و  هطقن ي  ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  63قشع 

تثعب نامز  رد  ناهج  65طیارش 

مالسا يونعم  ینالقع و  هار  هب  زاین  رظن  زا  تثعب  نامز  اب  ناهج  زورما  طیارش  67يدننامه 

ایند لیاضف  همه ي  همشچرس ي  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  70تثعب 

تیلهاج نارود  تثعب و  نارود  نایم  توافت  ياه  73كالم 

73هراشا

صلاخ دیحوت  .173

لدع رارقتسا  .274
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قالخا مراکم  .376

ایند هب  اه  تمه  اهدید و  ندشن  دودحم  .476

نآ ققحت  هار  رد  تدهاجم  موزل  تدحو و  78تیمها 

یمالسا يرادیب  مالسا و  زورما  نانمشد  79تایصوصخ 

ناهج ناناملسم  تدحو  روحم  زکرم و  هلآ ؛ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  میلاعت  82تیصخش و 

اهشزرا میهافم و  نیرت  فیرش  نیرت و  هتسجرب  تدالو  زور  ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) رک م یبن ا  85ثعبم 

تیرشب رب  یهلا  رمتسم  تمحر  ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ  91تدالو 

تیرشب تکرح  یلماکت  ریسم  عورش  هطقن ي  94تثعب ؛

یناسنا مهف  كرد و  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  دوجو  تقیقح  ندوب  104رتارف 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) متاخ ربمایپ  تثعب  تیمها  هب  نیملسم  هجوت  ندیشیدنا و  111موزل 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  میلاعت  مان و  يایحا  هب  هشیمه  زا  رت  جاتحم  زورما ، 114تیرشب 

مالسا مرکم   ّ یبن دوجو  ندوب  یهلا  مظعا  117مسا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا مرکم  یبن  سدقم  دوجو  كرابم  راثآ  120تاکرب و 

مالسا ربمایپ  تثعب  راگزور  رد  ایند  طیارش  124عضو و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  مایپ  و  تیصخش ، ، دوجو يالاو  129ماقم 

یعامتجا يدرف و  ياه  تملظ  یمامت  زا  تیرشب  جورخ  يارب  یهار  ندوشگ  134تثعب ؛

هنیدم رد  یمالسا  تیمکاح  هلاس ي  هد  نارود  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  هریس ي  رصتخم  136حرش 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ  تدالو  راثآ  158تیمها و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تثعب  فادها  160داعبا و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تدالو  راثآ  نیدامن  ياه  162هناشن 

رصاعم تیلهاج  مالسا و  زا  شیپ  نارود  تیلهاج  164هسیاقم ي 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یقیقح  میلاعت  هب  فارحنا  لهج و  نارود  زا  ناناملسم  تشگزاب  یمالسا ؛ 168يرادیب 

تثعب گرزب  ياه  سرد  یناوخزاب  ؛ ثعبم 171تشادگرزب 

هنارود همه  يارب  یگشیمه  يوگلا  هنومن و  هلآ ؛ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ریظن  یب  176تیصخش 

لماکت دشر و  يردارب و  تفرعم ، تیناسنا ، تلادع ، هلمج  زا  اه  یکین  همه ي  ملعم  مالسا ؛ 178ربمایپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تثعب  تاکرب  زا  یکی  ناونع  هب  یمالسا  تما  ياه  183یگژیو 
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نیملسم تدحو  داجیا  رد  مالسا  تما  ینالقع  186هفیظو ي 

خیرات لوط  رد  تیرشب  همه ي  دیع  تثعب ؛ 191زور 

اه سرد  نیا  هب  لمع  رورم و  رد  ناگمه  هفیظو ي  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ  ياه  197سرد 

یهلا يایلوا  ءایبنا و  لئاضف  همه ي  لماک  هخسن ي  مالسا ؛ 199ربمایپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  مان  هب  یلاس  يراذگمان  202مایپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  رهطم  حور  يارب  یمالسا  تما  تیعضو  207تیمها 

تثعب میظع  تیرومأم  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  ياهیگژیو  211اهتیلباق و 

وا یهلا  تلاسر  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) تمحر ربمایپ  دوجو  هب  تیرشب  یگشیمه  220جایتحا 

فاصنا تلادع و  قالخا ، هیکزت و  تمکح ، ملع و  : یمالسا توعد  مهم  همانرب ي  هس  تثعب و  مایپ  هب  تیرشب  223زاین 

تیرشب داحآ  همه ي  یمالسا و  تما  يارب  یندشن  شومارف  سرد  رورم  تثعب ؛ 226يروآدای 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  تدالو  نراقم  ثداوح  تاراشا  233یناعم و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا مرکم  یبن  تثعب  مایپ  رد  ینوناق  یقالخا و  ینالقع ، تیبرت  نوگانوگ  241داعبا 

یمالسا قیاقح  دیلوت  زاب  هب  یمالسا  تما  دیدش  247زاین 

حلص تلادع و  ریظن  رشب  يرطف  ياه  هتساوخ  همه ي  نیمأت  هار  هلآ ؛ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  250تثعب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دوجو  تمحر  زا  يریگ  هرهب  هب  تیرشب  تشگزاب  ياه  هناشن  258زورب 

لاس زور  نیرتتکربرپ  نیرتمیظع و  نیرتمهم ، ثعبم ؛ 264زور 

یمالسا تزع  يایحا  هار  هلآ ؛ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ياه  سرد  269میلعت 

تثعب فادها  مایپ و  هب  فلتخم  بتاکم  هبرجت ي  زا  سپ  یمالسا  تما  ناگبخن  273تشگزاب 

اه 276هیامن 

میرک نآرق  276تایآ 

تایاور 280ثیداحا و 

یسراف یبرع و  282راعشا 

صاخشا 284یماسا 

اه باتک  286یماسا 

زکرم 287هرابرد 
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هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  سرد 

باتک تاصخشم 

 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : هسانشرس

یمظعلا هللا  تیآ  ترـضح  تاـنایب  زا  يا  هدـیزگ  باـتک : ]  ] هلا هیلع و  هللا و  یلـص  مـظعا  ربماـیپ  ياهـسرد  : روآدـیدپ ماـن  ناوـنع و 
هیلع و هللا و  یلص   ) مالـسا مرکم  یبن  تثعب  تیـصخش و  هرابرد ي  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس 

.يا هنماخ  یمظعلا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  یشهوژپ  هسسوم  هدنروآدرگ  هلا /)

 . 1391 یمالسا ، بالقنا  تاراشتنا  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  یشهوژپ  هسسوم  نارهت :  : رشن تاصخشم 

.ص  278: يرهاظ تاصخشم 

( مود پاچ  لایر (   120000 لایر 978-964-2951-64-2 ؛ :   100000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

راهب 1393. مود : پاچ  : تشاددای

.هیامن : تشاددای

هرابرد یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  يا  هدیزگ  : رگید ناونع 
 . مالسا مرکم  یبن  تثعب  تیصخش و  ي 

مالسا ربمایپ  ص ،)  ) دمحم هرابرد  هاگدید   - 1318 ناریا ،  یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : عوضوم

اه ینارنخس  اه و  مایپ   - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : عوضوم

هلظ دـم  " يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  راثآ  رـشن  ظفح و  رتفد  .یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  یـشهوژپ  هسـسوم  : هدوزفا هساـنش 
یمالسا بالقنا  تاراشتنا  یلاعلا ."

هلظ دـم  " يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  راثآ  رـشن  ظفح و  رتفد  .یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  یـشهوژپ  هسـسوم  : هدوزفا هساـنش 
" یلاعلا

م3 د4 1391  /DSR1692: هرگنک يدنب  هدر 

955/842092: ییوید يدنب  هدر 
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3051441: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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ریوصت

3 ص :
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ریوصت

4 ص :
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باتک هرابرد ي 

، ّتیصخش هرابرد ي  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  يا  هنماخ  یلعدّیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تانایب  زا  ياهدیزگ  رـضاح  باتک 
اب رویرهش 1391 ات  دادرخ 1368 زا  هل  مظعم  تاـنایب  ناـیم  زا  هک  تسا    ّ هلآو هیلع  هللا  یلـص    ّ مالـسا مرکم  یبن  تثعب  و  اـه ، یگژیو 

: ياه یگژیو 

اهناسنا و همه ي  زاین  دروم  هک  ربمایپ  تثعب  یگدـنز و  ياه  سرد  ترـضح ، نآ  ّتیـصخش  یگدـنز و  اب  طبترم  بلاطم  ناـیم  زا  .1
.دوش باختنا  تسا  رصاعم  نارود  هژیو  هب  خیرات و  لوط  رد  یناسنا  عماوج 

.دنشاب یمالسا  ياهروشک  نارادمامز  نارکفنشور و  ناگبخن ، اتدمع  هل    ً ٌ م ظعم تانایب  بطاخم  .2

.تسا هدش  هئارا  یخیرات  بیترت  هب  باختنا و 

یلص هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  ادخ  ربمایپ  نیرخآ  بتکم  هنادواج ي  شخبتایح و  میلاعت  هجیتن ي  دوخ  هک  تانایب  نیا  تسا  دیما 
دریگ و ياج  نابطاخم  ناـج  لد و  رب  هدـش  داریا  رـصاعم  یمالـسا  گرزب  ناـهیقف  ناـملاع و  زا  یکی  ناـبز  زا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا 

.دمدب یمالسا  يرادیب  هدمآرد ي  تکرح  هب  حور  رد  هزات  یناج 

هللاءاشنا

5 ص :
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همّدقم

تثعب سپـس  تقلخ و  اب  تاقولخم  قلاخ  هک  یهار  تسناد ، خـیرات  لوط  رد  رـشب  تداعـس  هار  ناوت  یم  ار  باتک  نیا  یلـصا  روحم 
رایـسب ياه  هناشن  درک و  مامت  اهناسنا  رب  زین  ار  تّجح  تهج ، نیمه  هب  دوشگ و  ّتیرـشب  رب  ّتیدوبع  يالعا  هنومن ي  لماک و  ناسنا 

.داد رارق  تقیقح  نیا  هاوگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  هللادبع  نب  دّمحم  تداعساب  دالیم  هظحل ي  زا  نشور  دّدعتم و 

زا لبق  یّتح  دوب  هدـش  هداد  تراشب  زین  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  شا  یـشخب  تاجن  روهظ و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  متاخ  ربماـیپ 
رد یفـصو  نینچ  دنتـسناد و  یم  نیما  ار  وا  ناـمدرم  .دوب  راـگزور  هرهـش ي  تقادـص ، ینمادـکاپ و  يدرمناوـج و  رظن  زا  زین  تثعب 
هک هاگ  نآ  .دشاب و  یم  ترـضح  نآ  يالاو  ماقم  زا  یکاح  دوخ  هدش  هدـناوخ  میدـق  ّتیلهاج  نارود  قح  هب  هک  زور  نآ  هعماج ي 

.منک لیمکت  ار  یقالخا  مراکم  ات  ما  هدش  ثوعبم  انامه  دومرف : دش  ثوعبم  زین  يربمایپ  هب 

میلعت یحو  هطساو ي  هب  یهلا و  بتکم  زا  اهنت  دوبن و  يرهاظ  هسردم ي  بتکم و  چیه  درگاش  یهلا  ریدقت  هب  هک  نینزان  دوجو  نآ 
میلعت ار  ...و  يدرمناوج  تمواقم ، تّزع ، داهج ، تمحر ، تمارک ، قالخا و  ياهـسرد  ات  دیدرگ  ّتیرـشب  همه ي  سّردم  دوب  هدـید 

تلادـع و و  قالخا ، هیکزت و  تمکح ، ملع و  وا  هب  دریگب و  ار  مولظم  لیلذ و  لـهاج و  هدـنام و  متـس  ریز  ّتیرـشب  تسد  اـت  دـهد ؛
قّقحت نیحلاص  هلیـسو ي  هب  نیمز  رد  هکلب  نارعاش  لایخ  رد  هن  نارّکفتم و  تارّکفت  رد  هن  هلـضاف  هنیدـم ي  اـت  دـنازومایب ، فاـصنا 

، تفرعم ّتیناسنا ، تلادع ، هلمج : نآ  زا  اه و  یکین  همه ي  مّلعم  ترضح  نآ  لیلد  نیمه  هب  .دبای 
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.دوب دهاوخ  تسا و  هدوب  رشب  یمئاد  تفرشیپ  لماکت و  دشر و  يردارب ،

رت و قیمع  هّتبلا  نانچمه و  راکنا ، لباقریغ  يرهاظ  يّدام و  رایـسب  ياهتفرـشیپ  مغریلع  يرـشب  هعماج ي  رـصاعم  نارود  رد  هنافّـسأتم 
یمامت اه  هناسر  اهرازبا و  نیرت  هتفرـشیپ  زا  يرادرب  هرهب  اب  هک  هدـش  كزب  نردـم و  یتّیلهاج  .تسا  ّتیلهاج  راـتفرگ  رتراـب  هعجاـف 

.تسا هداد  رارق  دوخ  رامثتسا  رامعتسا و  رامحتسا و  تحت  ار  یناسنا  عماوج  مسج  حور و  هدرک و  خسم  ار  قیاقح 

نیا زا  و  دشاب ، وا  شخبتاجن  ياهمایپ  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  مظعا  ربمایپ  یلـصا  نمـشد  ینردم ، ّتیلهاج  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  و 
شخبتایح هخـسن ي  هب  ندرک  لمع  اـب  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ًاـصوصخ  ریخا و  ياـه  ههد  لوط  رد  هک  تسور 

رابکتسا و هدید ي  متس  نافعضتسم  هکلب  ناناملـسم و  بولق  رد  دیما  هقراب ي  ندش  نشور  هب  ّقفوم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
...و روتاکیراک  ملیف ، نامر ، بلاق  رد  ینیگنن  راثآ  تفای و  تّدش  ناربمایپ  متاخ  ّتیصخش  هب  ناربکتـسم  مجاهت  دش  نردم  ّتیلهاج 

.دش رشتنم  دیلوت و  فیرش  دوجو  نآ  تفلاخم  رد 

هب سوکعم  هجیتن ي  اه  مجاهت  اه و  یمرـش  یب  نیا  یهلا  ننـس  ساسا  رب  و  ...رون » دَناِشف  هَم   » نانچمه هک  دوب  نانچ  یهلا  ریدـقت  اّما 
هب فـلتخم  ياـهروشک  مدرم  هقـالع ي  قاـیتشا و  تـالمح ، نیا  زا  سپ  هک  رت  نشور  اـعّدا  نیا  رب  يدـهاش  هـچ  داد و  نآ  نـالماع 

نایم رد  مالـسا  هب  شیارگ  نانمـشد ، رارقا  هارکا و  هب  هدـش و  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ینارون  ّتیـصخش  اـب  ییانـشآ 
.تسا هتفای  تّدش  رابکتسا  يزکرم  ياهروشک  یّتح  هطلس و  تحت  ياهتّلم 

هب ناربمایپ  متاخ  تثعب  اب  هک  ّتیرشب  تاجن  لماک  هخسن ي  هک : تسا  یهلا  هدعو ي  نامه  قّقحت  ياه  هناشن  اهدادیور  نیا  همه ي 
دهاوخ رارق  لمع  دروم  نیمز ، رـسارس  رد  هک  نیمزرـس  کی  هقطنم و  کـی  رد  طـقف  هن  رود ، نادـنچ  هن  يزور  دـش ، اـطعا  ّتیرـشب 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجعرـصع  یلو  ترـضح  مالـسا  بتکم  ماما  موصعم و  نیرخآ  طّسوت  یمالـسا  لدـع  تموکح  تفرگ و 
هللاءاشنا .دبای  یم  قّقحت 

قیفّوتلا هللا  نم  و 
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بلاطم تسرهف 

ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت

13 ص :

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  هریس ي  تیصخش و  داعبا  تخانش  میظع  راثآ 

یم مه  زورما  تسا و  هدوب  یمالسا  راودا  همه ي  رد  تدحو  هیام ي  نیرتگرزب  مّلسو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالـسا  مّرکم  ّیبن  دوجو 
زکرم و راوگرزب ، نآ  اذـل  تسا و  مأوت  قشع  هفطاع و  اب  راوگرزب ، ِسدـقا  دوجو  نآ  هب  ناناملـسم  داحآ  داقتعا  نوچ  دـشاب ؛ دـناوت 
اب یمالسا  قَِرف  یکیدزن  نیملسم و  ياهلد  سنا  تابجوم  زا  یکی  تیروحم ، نیمه  تساهناملسم و  همه ي  دیاقع  فطاوع و  روحم 

.دیآ یم  باسح  هب  رگیدکی 

راوگرزب نآ  ّتیـصخش  زا  یعقاو  هب  کیدزن  ریوصت  دنک و  نایب  لماک  وحن  هب  تسین  رداق  یناسنا  چیه  ار  مرکا  ّیبن  ّتیـصخش  داعبا 
دوجو زا  یحبش  هیاس و  میا ، هتسناد  هتخانـش و  خیرات  رـسارس  ِناربمایپ  رورـس  ملاع و  راگدرورپ  هدیزگرب ي  زا  ام  هچنآ  .دیامن  هیارا 

هب ار  اه  نآ  تکرح  ًالّوا ، ات  تسا  یفاک  ناناملـسم  يارب  مه  تفرعم  رادـقم  نیمه  اّما  تسا ؛ راوگرزب  نآ  یقیقح  ینطاب و  يونعم و 
تدـحو هب  ار  اه  نآ  ًایناث ، دـهدب و  رارق  نانآ  مشچ  لباقم  رد  ار  يرـشب  لماکت  جوا  ّتیناسنا و  هّلق ي  دـنک و  نیمـضت  لامک  تمس 
ّتیصخش داعبا  يور  هک  تسا  نیا  ملاع  ناناملـسم  همه ي  هب  ام  هیـصوت ي  نیاربانب ، .دنک  قیوشت  روحم  نآ  لوح  عّمجت  یمالـسا و 

روثأم راوگرزب  نآ  زا  هک  یمیلاعت  ترضح و  نآ  قالخا  هریس و  یگدنز و  ربمایپ و 
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.دوشب يدایز  راک  تسا ، صوصنم  و 

یّلصمرکا لوسر  ّتیصخش  هب  تبـسن  یعیـسو  یتاغیلبت  مجاهت  ّتیحیـسم ، نیمز و  برغم  يایند  رد  هک  یطـسو  نورق  نارود  زا  دعب 
هک تسا  نیا  مالـسا  اب  هزرابم  ياههار  زا  یکی  هک  دندیمهف  مالـسا  هدروخدنگوس ي  ِنانمـشد  تفرگ و  ماجنا  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا 

زورما ات  تفرگ ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  مه  يدایز  ياهراک  دننکب و  شودخم  ار  مّلس  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـصمالسا  مّرکم  ّیبن  هرهچ ي 
مدرم تسا ، هدرک  راک  ملاع  ناگدازآ  ياهنهذ  زا  ربمایپ  ّتیصخش  ياحما  يور  فلتخم ، ياه  هویـش  اب  رمتـسم و  وحن  هب  نمـشد  هک 
ینعی دنـسانشب  نآ  زا  رتمک  یّتح  ای  دنـسانش  یم  اهناملـسم  هک  يا  هزادـنا  نامه  هب  ار  مالـسا  ربمایپ  رگا  هک  دنتـسه  ایند  رد  يرایـسب 

یمالسا ّتیونعم  مالسا و  هب  تبـسن  اه  نآ  شیارگ  هدیقع و  دوشب  راکـشآ  نانآ  ياهلد  رب  رّونم  هرهچ ي  نآ  زا  یحبـش  طقف  ًاتقیقح 
.مینک راک  هلئسم  نیا  يور  دیاب  ام  .دش  دهاوخ  نیمضت 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دوجو  نوگانوگ  داعبا  یفرعم  رد  هبناج  همه  هدرتسگ و  تیلاعف  موزل 

مینک و نشور  ملاع  ناگدنیوج  ناگدـننیب و  يارب  ار  مالـسا  ربمایپ  هرهچ ي  ام  هک  دـشاب  نیمه  دـیاش  مالـسا ، يارب  غیلبت  نیرتگرزب 
راوگرزب نآ  هرهچ ي  دوخ ، هدیچیپ ي  يرنه  یگنهرف و  ياه  هویش  ياهشور و  اب  نافلاخم ، نانمـشد و  هکنآ  زا  لبق  تساجب  رایـسب 

غیلبت نایب و  اب  ملاع ، رد  نوگانوگ  ياه  هویـش  هب  دراو  علطم و  دنمرنه و  ِناناملـسم  دننک ، شودخم  ملاع  ِربخ  یب  ِمدرم  ناهذا  رد  ار 
.تسا یمزال  ياهراک  اه  نیا  .دننکب  یغیلبت  يرنه و  یگنهرف و  یملع و  راک  مّرکم ، مّظعم و  ّتیصخش  نآ  هب  عجار  نییبت  و 

*

داعبا هکلب  ترضح ، نآ  یگدنز  يانعم  هب  راوگرزب  نآ  ّتیصخش  طقف  هن  و  مینک ، راک  مرکا  لوسر  ّتیـصخش  یفرعم  يور  دیاب  ... 
ار صاخ  تامیلعت  داهج و  تسایـس و  تدابع و  يراد و  مدرم  تموکح و  شور  تاـیقالخا و  لـثم : راوگرزب  نآ  دوجو  نوگاـنوگ 

دروم
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ياهکینکت زا  هدافتـسا  اب  دـیدج و  ياه  هویـش  اـب  ار  یغیلبت  يرنه و  راـک  دـیاب  هکلب  میـسیونب ، باـتک  مه  طـقف  هن  .میهد  رارق  هّجوت 
(1) .میهد ماجنا  ار  نآ  مالسا ، ناهج  همه ي  رد  هکلب  یمالسا ، يروهمج  رد  طقف  هن  مینک و  عورش  دوجوم 

17 ص :

ياهناتسا عیشت  ننـست و  لها  ناردارب  هعمج و  هّمئا  نالوئـسم و  نویناحور و  یمالـسا ، تدحو  سنارفنک  نانامهیم  اب  رادید  رد  - . 1
1368 / 07 فاوخ 24 / هخرس و  هکرابم ، نیوزق ، مدرم  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  هاشنامرک و  ناتسدرک و 
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یعامتجا ياه  تدهاجم  رانک  رد  ینورد  لوحت  ترورض 

اعّدا نیا  هب  ار  اـم  اـیند  مدرم  تسا و  نیا  اـم  ياـعّدا  لـقاال  هک  ناراوـگرزب  نآ  هار  ناگدـنهد  همادا  ناوـنع  هب  اـم  هک  تسا  نیا  مهم 
دوجو هب  فیعض  وحن  هب  ول  نامدوخ و  صخـش  دوجو  رد  ار  یهلا  میظع و  ياهتّیـصخش  نآ  نوگانوگ  داعبا  مینک  یعـس  دنا  هتخانش 

ماظن هعماج و  نتخاس  رکف  رد  ًافرـص  مالـسا ، ّتیمکاح  هار  نازرابم  هللا و  لیبس  یف  نادـهاجم  هک  تسین  یفاک  .مینک  اـیحا  میروآ و 
رد اّما  تسا  ملسم  نمؤم و  کی  تابجاو  نیرت  یلصا  دیاش  گرزب و  بجاو  کی  یلعا و  هفیظو ي  کی  نیا  هچرگا  دنشاب  یمالـسا 
ات تسا  مزال  يرت  تخـس  دیاش  رگید و  تدهاجم  مینک ، یم  نآ  يزوریپ  لیمکت و  یمالـسا و  ماظن  داجیا  يارب  هک  یتدهاجم  رانک 

(1) .میروآ دوجو  هب  یبالقنا  لّوحت و  مه  دوخ  ناج  لد و  دوجو و  رد 
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هعماج رد  یمالسا  قالخا  اهشزرا و  شرتسگ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  شور 

ربمایپ هک  تسا  بلطم  نیا  زا  ترابع  دشاب ، یم  نم  رظن  دروم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـصمرکا  لوسر  یگدنز  ثحب  رد  زورما  هک  یی  هتکن 
، دوشب جوزمم  طولخم و  مدرم  یگدنز  دیاقع و  حور و  اب  دتفیب و  اج  هعماج  رد  اًلماک  یمالسا  قالخا  اهـشزرا و  هکنآ  يارب  مالـسا 

.درک یم  هتشغآ  یمالسا  ياهشزرا  اب  ار  یگدنز  ياضف 

هتـشاد ادخ  هار  رد  تماقتـسا  ربص و  تشذگ و  قلُخ و  نسُح  مدرم  اًلثم  هک  دـنک  یم  هیـصوت  ای  دـهد  یم  روتـسد  یـسک  تقو  کی 
یمزال راک  هّتبلا  هک  تسا  حرطم  نداد  میلعت  نداد و  روتسد  هیصوت و  ینعی  دنـشاب ؛ داد  لدع و  هماقا ي  لابند  دننکن و  ملظ  دنـشاب و 

داـی زا  بلطم  تقو  کـی  اـّما  تخومآ  یم  مدرم  هب  یگدـنز  تفرعم و  سرد  (1) و  مهمّلعی داد  یم  میلعت  مه  مالـسا  ربماـیپ  تسا و 
لکش هب  هعماج  رد  یمالـسا ، هفیظو ي  قالخا و  نیا  هک  دریگ  یم  شیپ  رد  يراتفر  دنک و  یم  يراک  ملعم  ینعی  تسا ؛ رتالاب  نداد 

قالخا هدرک ي  بوسر  ياه  هدـنام  هت  یلهاج و  تاساسحا  اب  دزیخ ، یمرب  هلباقم  هب  مدرم  طلغ  دـیاقع  اب  دـیآ ، یمرد  تباـث  گـنر 
، بسانم ياهـشور  اب  بسانم و  عطاقم  رد  دنک و  یم  دراو  كوش  مدرم  هعماج و  هب  دوش ، یم  لباقم  دنک و  یم  هزرابم  یمالـسا  ریغ 

شور قالخا و  تفص و  نیا  اب  مدرم ، یگدنز  طیحم  هعماج و  ياضف  هک  دنک  یم  يراک 
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.دوش یم  جوزمم  اًلماک  بوخ 

دنچ رد  دیاش  .تسا  شور  نیمه  جاتحم  دروآ ، دوجو  هب  دوخ  رد  ار  یمالسا  حیحـص  قالخا  دنک و  دشر  دهاوخب  هعماج  کی  رگا 
ینعی دـشاب ؛ بلطم  نیمه  تایآ  نیا  رد  هیکزت  زا  دارم  تسا ، هدـش  نایب  نآ  زا  لبق  اـی   (1) مهمّلعی زا  سپ  مهیّکزی  هک  نآرق  هـیآ ي 

ار راک  نیا  نکب و  ار  راک  نیا  دـیوگ  یمن  طقف  دوخ  ضیرم  هب  هک  یبیبط  لثم  مدرم ؛ ندرک  هتـساریپ  ندرک و  رهاـط  ندرک و  كاـپ 
وا يارب  هک  هچنآ  دناروخ و  یم  دهد و  یم  وا  هب  دراد ، مزال  وا  هک  ار  هچنآ  دـهد و  یم  رارق  یـصوصخم  لحم  رد  ار  وا  هکلب  نکن ،

لابند تّوبن  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  ار  یـشور  ّتیعـضو و  نینچ  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـصمرکا  ربمایپ  .دریگ  یمزاب  وا  زا  تسا ، رـضم 
.دوب یمالسا  تموکح  لیکشت  مالسا و  ّتیمکاح  نارود  دندرک و  یم  یگدنز  هنیدم  رد  هک  یلاس  هد  رد  ًاصوصخم  دندرک ؛ یم 

هعماج رد  یمالسا  ياضف  داجیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  شور  زا  ییاه  هنومن 

هراشا

داحآ يارب  مه  تسا ؛ مهم  یلیخ  یمالـسا  ماظن  رد  اـم  زورما  يارب  نیا ، .منکب  حرطم  اـت  ما  هدرک  هداـمآ  ار  هنومن  لاـثم و  دـنچ  نم ،
دننک یم  هاگن  اه  نآ  ناهد  هب  مدرم  زا  یی  هعومجم  دنراد و  راکورـس  یعمج  اب  هک  یناسک  نالوئـسم و  يارب  صوصخب  مه  مدرم و 

توغاط نارود  قالخا  ياه  هدنام  سپ  اه و  هدنام  هت  نآ  میهاوخب  رگا  هک  مینک  هّجوت  دـیاب  ام  .دـنهد  یم  شوگ  اه  نآ  فرح  هب  و 
، دوخ یگدـنز  رد  هکنیا  زج  تسین  یی  هراچ  مییادزب ، مینک و  رود  نامدوخ  زا  تسا  رـضم  مه  رایـسب  اـم  یلاـعت  دـشر و  يارب  هک  ار 

.مینک لمع  ّتیعطاق  تعاجش و  اب  ار  مرکا  لوسر  ياهشور  نیمه 

ینیبدب ییوگدب و  زا  زیهرپ  ینیبشوخ و  جاور  .1

هراشا

اهتّلم همه ي  هک  دـیناد  یم  .تسا  طوبرم  مدرم  یگدـنز  طیحم  رد  هنالهاج  ياهبّـصعت  زا  رود  ملاس و  ياضف  داـجیا  هب  لاـثم ، کـی 
دراوم رد  هک  تسا  هنوگ  نیا  ناشعضو  دنشاب ، هدیسر  ییالاب  یلیخ  حطس  هب  تفرعم ، ظاحل  زا  هک  يدارفا  زج  دنتسه و  روط  نیمه 

20 ص :

هیآ ي 129. هرقب ، هروس ي  - . 1

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
http://www.ghaemiyeh.com


قح هنالداع و  راتفر  زا  ار  مدرم  دنک و  یم  تموکح  اه  نآ  یگدنز  رب  نآ ، لاثما  اهدقح و  اهـضرم و  اهـضرغ و  تابّـصعت و  يدایز 
.دنک یم  ملاسان  ياضف  ار  اضف  دراد و  یمزاب 

هیصوت زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  لوسر  مدرم ، نایم  ینیب  شوخ  داجیا  ملاس و  ياضف  داجیا  يارب  .درک  ملاس  ار  اضف  نیا  دیاب 
یلهاج بارعا  نوچ  دوب ؛ مهم  رایسب  هلئسم  نیا  هک  نارود  نآ  رد  صوصخب  .دندرک  یم  لامعا  مه  ار  ییاهشور  دنتـشاد ، هک  ییاه 

هیلع و هللا  یّلصمرکا  ربمایپ  دنتشاد و  يرایسب  یلیماف  یی و  هلیبق  تابّصعت  دایز و  ياهنظءوس  اهدقح و  مه ، هب  تبسن  ناشدوخ و  نیب 
.درک یم  نشور  فاص و  كاپ و  رگیدکی  هب  تبسن  ار  اه  نآ  ياهلد  دیشک و  یم  نوریب  نینمؤم  ياهلد  زا  ار  اه  نیا  دیاب  هلآ 

میلـس اـنا  مکیلا و  جرخا  نا  ّبحا  ّیناـف  ًائیـش  یباحـصا  نـع  مـکنم  ٌدـحا  ینغلبی  ـال  دوـمرف : هـک  هدـش  لـقن  مرکا  ربماـیپ  زا  یتـیاور 
تـسار یهاگ  دنتفگ ؛ یم  رگیدکی  هرابرد ي  ار  ییاهزیچ  دندرک و  یم  ییوگدب  رگیدکی  زا  دـندمآ و  یم  ربمایپ  شیپ  . (1) ردّصلا

.دـیوگن يزیچ  نم  هب  مباحـصا  هرابرد ي  سک  چـیه  دـندومرف : مدرم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـصمرکا  ربمایپ  .عقاو  فالخ  مه  یهاـگ  و 
، مور یم  دوخ  باحـصا  نایم  هب  موش و  یم  رهاظ  مدرم  نایم  هک  یتقو  ملیام  نم  .دینک  ییوگدب  رگیدـمه  زا  دـییاین و  نم  دزن  ًامئاد 

.مورب اهناملسم  نایم  هب  ینیبدب  هقباس و  هنوگ  چیه  نودب  كاپ و  فاص و  هنیس ي  اب  ینعی  مشاب ؛ ردّصلا  میلس 

یّلصمرکا لوسر  راتفر  نیا  ردقچ  دینیبب  .تسا  ترضح  نآ  صخش  هب  تبسن  اهناملسم  هرابرد ي  يروتـسد  ربمایپ و  زا  ینخـس  نیا ،
شوخ اب  نظءوس و  نودـب  دـیاب  یمالـسا ، طیحم  هعماج و  رد  هک  دـننک  ساسحا  اهناملـسم  هکنیا  هب  دـنک  یم  کمک  هلآ  هیلع و  هللا 
یتقو اّما  دیشاب ؛ هتشاد  نظءوس  يزیچ  ره  هب  تسا ، داسف  رش و  اب  ّتیمکاح  یتقو  هک  میراد  تایاور  رد  .درک  دروخرب  دارفا  اب  ینیب 
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مـشچ اب  ار  مه  ياهفرح  دیـشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  رگیدـکی  هب  دـینک ، اهر  ار  اهنظءوس  تسا ، هعماج  رد  حالـص  ریخ و  اب  ّتیمکاح 
.دینک هدهاشم  ار  مه  ياه  یبوخ  دینیبن و  ار  رگیدکی  ياهیدب  دینک ، شوگ  دیرگنب و  لوبق 

یفخم و ثیدح  اوجن ، تروص  هب  دندز و  یم  ییاهفرح  ترـضح  نآ  شوگ  ِرَد  دندمآ و  یم  ربمایپ  دزن  هک  دوب  مسر  اهناملـسم  نیب 
اهناملـسم رگید  رد  نوچ  درک ؛ یهن  ربمایپ  اب  یـشوگِرَد  اوجن و  زا  ار  مدرم  دش و  لزان  هفیرـش  هیآ ي  هک  دنتفگ  یم  ار  یی  هنامرحم 

.درک یم  نظءوس  داجیا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  نارسمه  زا  یکی  هرابرد ي  ینکارپ  هعیاش  هب  هراشا 

رد هثداح  نیا  تایآ  هب  مدرک و  رورم  دوخ  نهذ  رد  ار  نآ  اهراب  نم  تسا و  مهم  یلیخ  هک  یی  هثداح  هرطاـخ و  نآ  فیدر ، نیا  رد 
هثداـح ي .دوش  یم  هثداـح  نیمه  هب  طوبرم  هیآ  دـنچ  رون ، هکراـبم ي  هروـس ي  رد  .تسا  کـفا »  » هثداـح ي مدرک ، هعجارم  نآرق 
ار ناشرسمه  نآ  ربمایپ ، .دوب  هداتفا  بقع  هلفاق  زا  اهگنج  زا  یکی  رد  ربمایپ ، نارـسمه  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هصالخ  روط  هب  کفا » »

دوب هدنام  باوخ  هرّدخم  نآ  ای  یتهج ، ره  هب  الاح  .دندیدن  ار  وا  دندمآ ، یم  دنتشگ و  یمرب  هک  یتقو  دندوب ، هدرب  گنج  نادیم  هب 
ادیپ اهناملسم  زا  يدرم  .تسین  اه  نآ  نایم  رد  ربمایپ  رـسمه  هک  دندید  تقو  کی  دندمآ ، اهناملـسم  .دوب  هتفر  یتجاح  لابند  هب  ای  و 

.دروآ هنیدم  هب  ار  ربمایپ  رسمه  دش و 

هیرام ي دـنیوگ  یم  ناشتایاور  رد  هعیـش  .تسا  فالتخا  هعیـش  ّتنـس و  لها  نیب  هدوب ، ربمایپ  نارـسمه  زا  کیمادـک  نز ، نآ  الاح 
نانز زا  کیمادـک  مییوگب  هک  تسام  راگزور  رد  یفارحنا  ثحب  نییعت  نیا ، .تسا  هدوب  هشیاع  دـنیوگ  یم  ّتنـس  لها  هدوب و  هیطبق 
هدش لزان  وا  هب  تمهت  هرابرد ي  تایآ  نیا  هک  هدوب  ربمایپ  نز  مادک  مینیبب  میهاوخب  ام  هک  تسین  نیا  هیضق  اًلـصا  .تسا  هدوب  ربمایپ 

مهم رایسب  یعامتجا  ِیقالخا  روتسد  کی  تسا ؛ يرگید  هلأسم ي  هلئسم ، .تسا 
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.تسا

مناخ نیا  هک  دـنتخادنا  مدرم  نایم  ار  يا  همزمز  وگ ، هوای  وگ و  هزره  دارفا  زا  یـضعب  تشگرب ، هنیدـم  هب  هرّدـخم  نیا  هکنآ  زا  دـعب 
هّجوتم ار  یصّخشم  تمهت  دننک و  حیرصت  هکنیا  نودب  دوب !؟ یـسک  هچ  دروآ ، ار  وا  هک  یـصخش  نیا  دنام و  بقع  ارچ  دوب و  اجک 

.دندرک شخپ  مدرم  نایم  رد  ار  یی  هعیاش  همزمز و  دننکب ،

تاعیاش ناگدنونش  نانکارپ و  هعیاش  اب  میرک  نآرق  دیدش  دروخرب 

هروس تایآ  .تسا  يرگید  زیچ  هلئـسم  نآرق ، تایآ  رد  درک ؛ مارتحا  ار  وا  دیاب  تسا و  ربمایپ  نز  هرّدخم ، نآ  هک  تسین  نیا  هلئـسم 
هب دندرک  یم  عیاش  شخپ و  هعماج  رد  ملاسان  دارفا  ناهاوخدب و  ناقفانم و  هک  یغورد  نخـس  نیمه  ینعی  کفا »  » هرابرد ي رون  ي 
امش یتقو  ارچ  هک  دوش  یم  رکذ  اهناملسم  هب  باطخ  يدنت  رایسب  نحل  اب  یپرد ، یپ  هیآ ي  دنچ  دهد و  یم  ناشن  ّتیـساّسح  تّدش 

ًاعطاق ار  هعیاش  نیا  ارچ  تسا و  نیا  تایآ  زا  دافتـسم  دیدادن  جرخ  هب  لمع  تّدش  نآ  هدـنیوگ ي  هب  تبـسن  دیدینـش ، ار  هعیاش  نیا 
.دیدرکن در 

هک دور  یم  راک  هب  یتقو  هیریذـحت  يالول  هک  دـنراد  هّجوت  برع  تاـیبدا  لـها  .دوش  یم  عورـش  ـالول  اـب  هلمج  اـج  ود  هیآ ، نیا  رد 
ّنظ هومتعمـس  ذا  ول ال  دـیدرکن ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  دـیوگب : دوخ  بطاـخم  هب  لـماک ، خـیبوت  تّدـش و  لاـمک  اـب  دـهاوخ  یم  ناـسنا 

ار هعیاـش  نیا  تاـنمؤم ) نینمؤم و   ) اهناملـسم امـش  هک  یتقو  ارچ  : (1) نیبم ٌکفا  اذـه  اولاق  ًاریخ و  مهـسفناب  تاـنمؤملا  نونمؤملا و 
ذا ول ال  و  دیامرف : یم  رگید  ياج  کی  تسا ؟ غورد  نیا  هک  دـیتفگن  عطاق  روط  هب  دـیدادن و  ناشن  نظ  نسح  رگیدـکی  هب  دـیدینش ،
قح ام  هک  دـیتفگن  دیدینـش ، ار  هعیاش  نیا  هک  یتقو  ارچ  : (2) ٌمیظع ٌناتهب  اذه  کناحبـس  اذـهب  مّلکتن  نا  انل  نوکی  ام  متلق  هومتعمس 

، نیا مینک ؟ رارکت  ار  هعیاش  نیا  میرادن 
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.تسا گرزب  ناتهب  کی 

تحیصن هظعوم و  امش  هب  ادخ  ینعی  . (1) نینمؤم متنک  نا  ًادبا  هلثمل  اودوعت  نا  هللا  مکظعی  دـیامرف : یم  مه  تایآ  نیا  رخآ  رد  دـعب 
رگا دـیاین ؛ دوجو  هب  یمالـسا  هعماج ي  نایم  یی  هثداـح  نینچ  رگید  دـیدرگن و  ییاـه  هعیاـش  نینچ  درِگ  رگید  زگره  هک  دـنک  یم 

.تسا نیا  نامیا  طرش  ینعی  .دیتسه  نمؤم 

یمالسا هقف  رد  ندز  تمهت  تازاجم 

باطخ باتع و  نیمه  دوبن ، مه  ربمایپ  رسمه  رگا  .دوب  ربمایپ  رسمه  صخـش ، نیا  هک  تسین  نیا  هلئـسم  مدرک ، هراشا  هک  روط  نامه 
ياهتمهت زا  یـضعب  هب  ار  يرگید  سک  یـسک ، رگا  هک  تسا  هنوگ  نیا  مالـسا  رد  اذـل  .تشاد  دوجو  نینمؤم  يارب  فیلکت  نیمه  و 

.دوشب يراج  دح  وا  رب  هک  تسا  موکحم  هدننز  تمهت  دوخ  دـنک ، تباث  لداع  ِدـهاش  راهچ  اب  ار  نآ  دـناوتن  رگا  دـنک ، مهّتم  صاخ 
رگا دـینک و  تحاراـن  نارگن و  ار  اـهلد  بوشم و  ار  اـهنهذ  دـیزادنیب و  اـضف  طـسو  روـط  نیمه  ار  یفرح  امـش  هک  تسین  روـط  نیا 

زا یخرب  دیتسناوتن  رگا  هن ، دیورب ! دوخ  هار  هب  دیریگب و  ار  ناترـس  دـیتسناوتن ، مه  رگا  دـیا و  هدرک  تباث  هک  دـینک  تباث  دـیتسناوت 
دیروخب و دح  تمهت ، نیا  ندز  رطاخ  هب  یتسیاب  امـش  دوخ  دینک ، تباث  دوش ، یم  هدز  مرجم  هب  دـح  اه  نآ  قبطرب  هک  ار  ییاهتمهت 

.دیوشب تازاجم 

ینکارپ هعیاش  هشیر ي  یمالسا ، طیحم  رد  هلیسو  نیا  هب  هک  تسا  ربمایپ  نامز  مالـسا و  خیرات  رد  یمیظع  هثداح ي  نیا  نم ، رظن  هب 
.دش هدنک  دـنک  یم  ملاسان  ار  اضف  طیحم و  دوش و  یم  رگیدـکی  هب  تبـسن  ینیبدـب  نظءوس و  بجوم  هک  دارفا  یـصخش  لئاسم  رد 

نابرهم و ياضف  کی  ار  هعماج  ياضف  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  لوسر  ياهراک  زا  یکی  سپ ، .تسا  هنوگ  نیا  مالـسا ،
هب ینیب  شوخ  نظ و  نسح  مشچ  هب  دـنزروب و  ّتبحم  رگیدـکی  هب  تبـسن  نآ ، رد  مدرم  همه ي  اـت  دزاـسب  ّتبحم  رهم و  زا  راـشرس 

.دننک هاگن  رگیدکی 
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.تسا نیمه  ام  فیلکت  مه  زورما 

رگیدکی هب  نیملسم  تیلوئسم  ساسحا  شرتسگ  داجیا  .2

هراشا

دروم رد  .دـیادزب  مدرم  ياهلد  زا  ار  اه  هنیک  اهینمـشد و  هک  دوب  نیا  ربمایپ  يزاساضف  ِشـالت  نیمه  زا  رگید  هنومن ي  دروم و  کـی 
، یمالسا هعماج ي  رد  ناناملسم  دیاب  ینعی  .تسا  نیا  زا  رتالاب  هلئسم  دروم ، نیا  رد  یلو  دوب ؛ ملاس  ياضف  نظ و  نسح  داجیا  یلبق ،

يایند دوخ ، يارب  یـسکره  دنـشاب و  هتـشادن  يراک  مهاب  اهناملـسم  هکنیا  .دـنوشب  جراخ  رگیدـکی  هب  تبـسن  یتوافت  یب  تلاـح  زا 
مرکا لوسر  یگدنز  لوصف  زا  یکی  تسین و  هدیدنسپ  مالسا  رد  دشاب ، هتشادن  رگید  ياهناملسم  راک  هب  يراک  دشاب و  یی  هناگادج 

لیدـبت رگیدـکی  اب  راکمه  هعومجم ي  کی  داجیا  يردارب و  يراکمه و  ّتبحم و  ياضف  هب  ار ، یتوافت  یب  ياـضف  نیا  هک  دوب  نیا 
.میراد جایتحا  وا  هب  دوخ ، ماظن  رد  مه  زورما  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا ، .دنک 

رگا هک  تسین  روط  نیا  .دنشاب  هتشاد  راکورـس  یتوافت ، یب  یی  هّرذ  نودب  يزوسلد و  هقالع و  اب  دیاب  رگیدکی ، هب  تبـسن  اهناملـسم 
يدردـمه و يراـکمه و  هن ، .دـیرذگب  تواـفت  یب  وا  راـنک  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  یی  هثداـح  هب  ـالتبا  دروـم  یناملـسم  دـیدید  اـمش 
هک اجنآ  ات  راوگرزب ، نآ  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  لوسر  گرزب  ياـهراک  زا  یکی  اهناملـسم ، نیب  لـباقتم  ّتبحم  يزوسلد و 

یسک هب  تبسن  دروم  کی  رد  یّتح  اهناملـسم  یمالـسا ، هعماج ي  رد  هک  تشاذگ  یمن  دوب ، شدوجو  هعـس ي  رد  تشاد و  روضح 
هب هتـشغآ  ياضف  ملاس و  نیریـش و  طیحم  کی  ًاتقیقح  دوخ ، ملح  تمکح و  اب  ربمایپ  ینعی  .دنـشاب  هتـشاد  توادـع  هنیک و  ضغب و 

.دروآ یم  دوجو  هب  ار  ّتبحم 

اب تسناد  یمن  يزیچ  یگدنز  یلومعم  قالخا  ترشاعم و  بادآ  ینیشنرهش و  نّدمت و  زا  هک  يدرگ  نابایب  برع  هک  دنا  هدرک  لقن 
دجسم و رد  ای  الاح  دوخ  باحصا  نایم  رد  ترضح ، نآ  .دیسر  ربمایپ  تمدخ  دمآ و  هنیدم  هب  دوخ ، يدرگارحص  تنوشخ  نامه 
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دعب .دنداد  وا  هب  یسابل  اذغ و  لوپ و  اًلثم  دندرک و  یکمک  وا  هب  مه  ربمایپ  هک  تساوخ  يزیچ  ناشیا  زا  وا ، .دندوب  یهاگرذگ  رد  ای 
تنوشخ نامه  رطاخ  هب  درم ، نآ  یتسه ؟ یـضار  مدرک ؟ یکین  وت  هب  نم  دش ؟ بوخ  الاح  دنتفگ : وا  هب  دندیـشخب ، وا  هب  ار  نیا  هک 

، تسا هدوب  شمک  اهتّبحم  نیا  ًارهاظ  هکنآ  رطاخ  هب  دـنراد ، دارفا  هنوگ  نیا  هک  مه  يا  یفراعت  یب  تحارـص و  دوخ و  يدرگارحص 
! يداد نم  هب  وت  هک  دوبن  يزیچ  نیا  اًلصا  يدرکن و  یتّبحم  چیه  يدادن و  ماجنا  يراک  چیه  هن ، تفگ :

يرفن دنچ  .دندش  ینابصع  همه  .دوب  ینیگنس  دنیاشوخان  زیچ  کی  باحـصا  لد  رد  ربمایپ ، هب  تبـسن  نشخ  دروخرب  هنوگ  نیا  ًاعبط 
ربمایپ اـّما  دـنهدب ؛ ناـشن  یلمعلا  سکع  دـنیوگب و  يزیچ  برع  نیا  هب  مشخ ، ّتینابـصع و  اـب  دنتـساوخ  دـندوب ، ربماـیپ  فارطا  هک 

اب مه  ار  یبارعا  نیا  دـندش و  جراـخ  عمج  زا  .درک  مهاوـخ  لـح  ار  هلئـسم  وا  اـب  نم  دیـشاب ، هتـشادن  يراـک  وا  هب  امـش  هن ، دوـمرف :
هب ار  وا  .دنداد  یم  وا  هب  مه  رتشیب  ّالا  و  دنهدب ؛ وا  هب  هک  دنتشادن  يزیچ  اجنآ  رد  ربمایپ  هک  دوش  یم  مولعم  .دندرب  لزنم  هب  ناشدوخ 
رد درم ، .هلب  تفگ : يدش ؟ یضار  الاح  دنتفگ : وا  هب  دعب  .دنداد  وا  هب  لوپ  ای  سابل  ای  اذغ  اًلثم  يا  هفاضا  ياهزیچ  زاب  دندرب و  لزنم 

.درک تیاضر  راهظا  دش و  هدنمرش  ربمایپ  ملح  ناسحا و  لباقم 

هب تبسن  ناشلد  اه  نآ  هک  يدز  ییاهفرح  نم  باحصا  لباقم  رد  شیپ ، هظحل ي  دنچ  وت  دندومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصربمایپ 
: تفگ ییوگب ؟ اه  نآ  لباقم  رد  يدرک ، تیاـضر  راـهظا  یتفگ و  نم  هب  هک  ییاـهفرح  نیمه  میورب  يراد  تسود  .دـش  نیکرچ  وت 

ناشباحـصا ناـیم  رد  دنتـشادرب و  ار  برع  نیا  زور ، نآ  يادرف  اـی  زور  ناـمه  ِبش  هـلآ  هـیلع و  هللا  یّلـصربمایپ  دـعب  .مرـضاح  هـلب ،
شیاتـس هب  اـنب  مه  وا  .وـگب  یتـسه ، یـضار  رگا  تسا ؛ یـضار  اـم  زا  هک  دـنک  یم  لاـیخ  ناـمیبارعا  ردارب  نـیا  دـنتفگ : دـندروآ و 

نم هلب ، تفگ : درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یّلصربمایپ 
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.تفر تفگ و  ار  نانخس  نیا  .دندرک  ّتبحم  نم  هب  ناشیا  نوچ  مرکشتم ؛ یلیخ  مرکا  لوسر  زا  اًلثم  میضار و  لاحشوخ و 

هک تسا  یی  هقان  نآ  لَثَم  یبارعا ، نیا  لَثَم  دندومرف : دندرک و  ناشباحـصا  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  لوسر  تفر ، وا  هک  دـعب 
هکنیا يارب  نم ، ناتسود  امـش  .دود  یم  نابایب  هب  هتـشاذگ ، رـس  دشاب و  هدش  ادج  هدیمر و  دنارچ ، یم  ار  نآ  یناپوچ  هک  یی  هلگ  زا 

ار وا  یگدـیمر  امـش ، تکرح  نیا  .دـیود  یم  وا  لابند  فارطا ، زا  دـینک و  یم  هلمح  دـینادرگرب ، نم  هب  ار  وا  دـیریگب و  ار  رتش  نیا 
هدـیمر هک  هچنآ  زا  رتشیب  ار  وا  امـش  متـشاذگن  نم  .درک  دـهاوخ  رتراوشد  ار  وا  هب  یبایتسد  دـنک و  یم  رتدایز  ار  شتـشحو  رتشیب و 

هیلع و هللا  یّلـصربمایپ  شور  نیا ، .مدنادرگرب  نامدوخ  عمج  هلگ و  هب  متفر و  وا  لابند  شزاون ، ّتبحم و  اب  .دینامرب  ام  عمج  زا  دوب ،
.تسا هلآ 

دـقح و هنیک و  یکدـنا  اهناملـسم ، نایم  رد  یمالـسا و  هعماج ي  یگدـنز  ياـضف  رد  هک  دـهاوخ  یمن  ناونع  چـیه  هب  مرکا ، لوسر 
لوسر دش و  رت  عیـسو  مالـسا  هریاد ي  هک  یتقو  نآ  یّتح  .تشاد  یعـس  مدرم  نیب  ّتیمیمـص  ّتبحم و  داجیا  رد  وا ، .دشاب  ینمـشد 

هدرک نوریب  دوخ  رهـش  زا  ار  ربمایپ  هک  دـندوب  یناـسک  ناـمه  هّکم  مدرم  .دـندرک  وفع  ار  رهـش  نآ  مدرم  دـنتفرگ ، مه  ار  هّکم  مرکا 
هدرک ناشیا  اب  گنج  نیدنچ  مه  دعب  .دوب  هدیشک  رجز  دوب و  هدرک  لّمحت  یتحاران  لاس  هدزیس  هّکم ، یلاها  نامه  زا  ربمایپ ، .دندوب 
ناـمه اـب  اـه  نیا  هک  دوب  رارق  رگا  .دـندوب  هتـشک  اـه  نآ  زا  مه  اهناملـسم  ًـالباقتم  دـندوب و  هتـشک  ار  اهناملـسم  زا  ردـقچ  دـندوب و 

.تشادن دوجو  دوشب ، رارقرب  یتشآ  اه  نیا  نیب  هکنیا  ناکما  يدامتم  ياهلاس  ات  دندش ، یم  ادخ  لوسر  حتاف  رکشل  نابزیم  تیعضو ،
.مدرک ناتوفع  دازآ و  ار  امـش  همه ي  نم  ینعی  (1) ؛ ءاقلّطلا متنا  هک : درک  یمومع  مالعا  دـش ، هّکم  دراو  ربمایپ  هکنیا  دّرجم  هب  اذـل 

.دش مامت  درک و  وفع  ار  شیرق  وا ،
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ینعی دوب ؛ اهناملـسم  نیب  تّوخا  دقع  داجیا  دـنداد ، ماجنا  هنیدـم  هب  دورو  ِلّوا  ياههام  نامه  رد  دـیاش  ربمایپ  هک  ییاهراک  زا  یکی 
هب تبسن  نیملسم  ًاتقیقح  ینعی  تسین ؛ فراعت  کی  مالـسا  رد  میتسه ، ردارب  مهاب  مییوگ  یم  هکنیا  .دندرک  ردارب  مهاب  ار  اهناملـسم 

دیاب دنتسه و  رگیدکی  نویدم  مه ، هب  تبـسن  ناردارب  هک  نانچمه  دنراکبلط ؛ مه  هب  تبـسن  دنتـسه و  يردارب  قح  ياراد  رگیدکی ،
.درک یلمع  ار  نیا  ربمایپ ، .دننک  لمع  ار  یلباقتم  قوقح  مه ، هب  تبسن 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  طسوت  ناناملسم  نایم  يردارب  دقع  يرارقرب 

.درکن تیاعر  ار  شیرق  هنیدم و  فارشا  ِيرگ  یفارشا  اه و  نیا  ياه  هداوناخ  تاقبط و  درک و  ردارب  مهاب  ود  هب  ود  ار  اهناملسم  وا ،
نیا لاحره  هب  .درک  ردارب  شیرق  ای  مشاه  ینب  فورعم  هدازاقآ ي  کی  اب  ار  یی  هدشدازآ  گرزب و  صخش  کی  اب  ار  یهایـس  مالغ 

.دننکب يردارب  ساسحا  مه  هب  تبسن  اهناملسم  هک  دوب  نیمه  نآ ، داعبا  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تشاد  یفلتخم  داعبا  يردارب 

نارگید هب  تبسن  یسانش  قح  يرادافو و  هیحور ي  یلمع  جیورت  .3

رد .تشغآ  یم  یمالسا  ياهشزرا  اب  ار  هعماج  ياضف  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصربمایپ  هک  مهدب  ناشن  ات  منز  یم  رگید  لاثم  کی 
تامدـخ تامحز و  ِساپ  یـسانش و  قح  يرادافو و  حور  نیا  روما  هیقب ي  طبر و  طخ و  یـسایس و  قیالـس  دـیاقع و  ياهنم  مالـسا 

.دـندومرف یم  هیکت  دایز  نآ  يور  ًـالمع  ربماـیپ  تسا و  ّرثؤم  رایـسب  هعماـج  تمالـس  رد  دـشاب و  یم  مهم  هک  تسا  نتـشاد  ار  دارفا 
هکلب دیشاب ؛ هتشاد  ار  رگیدکی  هب  تبـسن  یـسانش  قح  نامیپ و  دهع و  ساپ  دنیامرفب  اًلثم  دندرک و  یمن  افتکا  نابز  هب  ًافرـص  ناشیا ،

.دندروآ یم  دوجو  هب  ار  اضف  نیا  مه  لمع  رد 

هک نانچمه  دنروایب ؛ یمایپ  دبال  هک  دندمآ  هنیدـم  رد  مرکا  لوسر  دزن  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  يوس  زا  یتئیه  هک  مدـید  یثیدـح  رد 
نآ رد  هک  ییارما  نیطالس و  زا  رگید  یلیخ  لثم  مه  دوب و  هاشداپ  هشبح  روشک  رد  یشاجن  .تسا  لوادتم  لومعم و  اهتلود  نیب 
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زا هلآ  هیلع و  هللا  یّلصربمایپ  دوخ  دندید  دندمآ ، یشبح  تئیه  هک  یتقو  اّما  دوب ؛ ناملسم  ریغ  یحیسم و  دندوب ، ایند  فارطا  رد  زور 
ییاریذپ ام  دیهدب  هزاجا  میتسه ، هک  ام  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : باحـصا  .دـندش  ییاریذـپ  لوغـشم  تئیه  نیا  يارب  دـندش و  دـنلب  اج 

؛ درک يدایز  میرکت  مارتحا و  اهناملـسم  هب  تبـسن  اه  نیا  هاشداپ  دندرک ، ترجه  هشبح  هب  اهناملـسم  هک  یتقو  نآ  هن ، دومرف : .مینک 
.تسا یسانش  قح  نیا ، .منک  ناربج  مهاوخ  یم  نم 

هیلع مه  گنج  دـنچ  دنتـشاد و  يدایز  ياهگنج  شیرق  راّفک  اب  دـنچره  دوخ ، تایح  نامز  رد  مرکا  ربماـیپ  هک  دـینیب  یم  امـش  اذـل 
هتوم و كومری و  ياهگنج  رد  دنتخادنا و  هار  هب  دوب  وا  هب  ّقلعتم  نارود  نآ  رد  نیطسلف  تاماش و  هقطنم ي  هک  یقرش  مور  روتارپما 

هـشبح فرط  هب  یی  یـشکرکشل  چـیه  اّما  دـندوب ؛ ییاشگروشک  تاحوتف و  داهج و  لوغـشم  طاقن  نآ  ات  دـندرک و  تکرـش  كوبت 
.دنتفرن فرط  نآ  هب  دندرکن و 

هعماج رد  شالت  راک و  هیحور ي  یلمع  جیورت  .4

یسانش قح  یسانشدهع و  هن ، .دشاب  هتـشاد  گنج  وا  اب  ربمایپ  درک ، یمن  لوبق  ار  یمالـسا  نامیا  هک  یهاشداپ  ره  هک  دوبن  روط  نیا 
.تسا یقاب  نانچمه  دوش ، یم  مه  یمالسا  ماظن  سیئر  ربمایپ  هک  یتقو  نآ  یمالسا و  تموکح  نارود  ات  یـشاجن ، ياهتّبحم  ساپ  و 
ینالوط مینک ، رکذ  ار  دراوم  نیا  زا  مادکره  میهاوخب  رگا  هک  تسا  دایز  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  لوسر  یگدـنز  رد  لیبق ، نیا  زا 

.دوش یم 

لوسر هک  دندید  باحـصا  .دمآ  ربمایپ  ندـید  هب  هنیدـم  رد  ینز  یمالـسا ، تموکح  نارود  رد  منک : حرطم  مه  ار  رگید  دروم  کی 
ّتیمیمص و لامک  اب  دیسرپ و  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  لاوحا  درک و  ّتبحم  راهظا  یلیخ  نز  نیا  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا 

نارود  ) هجیدـخ ناـمز  رد  نز  نیا  هک  دـندومرف  باحـصا  بّجعت  عفر  يارب  ربماـیپ  تفر ، نز  نآ  هک  دـعب  .درک  راـتفر  وا  اـب  ّتبحم 
نارای همه ، هک  ینامز  رد  دبال  .درک  یم  دمآ  تفر و  ام  لزنم  هب  هّکم ) رد  تّدش  قانتخا و 
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اب تقو  نآ  مناخ  نیا  دندمآ ، یمن  ربمایپ  مّرکم  رسمه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تمدخ  دندوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  ربمایپ 
ناملسم مه  زونه  نز  نیا  ًالامتحا  هن ، .دوب  هدش  ناملسم  نز ، نیا  هک  درادن  مه  تیاور  نیا  رد  .تسا  هدرک  یم  دمآ  تفر و  هجیدخ 

مرکا ربمایپ  تسا ، هدرک  یم  زاربا  ار  یتّبحم  ّتیمیمـص و  ناـنچ  هتـشاد و  یتیـصوصخ  نینچ  هتـشذگ  رد  هکنیا  فرـص  هب  اـّما  دوبن ،
.دندرک یم  تیاعر  ار  یسانش  قح  نیا  نآ ، زا  دعب  اهلاس 

مدرم دـنهدب  روتـسد  هکنیا  هب  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هعماج  رد  شالت  راک و  ياضف  داجیا  هلأـسم ي  نیمه  مه ، رگید  هنومن ي  کـی 
دـندرک و یم  هدـنز  مدرم  رد  ار  شالت  راک و  هیحور ي  فلتخم ، ياهـشور  اب  ناشیا ، .دـندرک  یمن  افتکا  دـننک ، شالت  راک و  دـیاب 

رمع هک  یناوج  زا  ادـخ  غرافلا : ّباّشلا  ّبحی  هللا ال  ّنا  دـندومرف : یم  تسا ، راک  یب  هک  دـندرک  یم  هدـهاشم  ار  یناوج  رگا  یهاگ 
.تسین دونشخ  دنارذگ ، یم  يراک  یب  هب  دنک و  یم  فلت  ار  دوخ 

وا یناوج  تمالـس و  مادـنا و  زا  هبجعی و  ناـک  هک  دـندید  یم  ار  یناوج  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  لوسر  هک  دراد  یتیاور  رد 
تفگ یم  ناوج  نآ  رگا  هن ؟ ای  يراد  یلغـش  ایآ  يدرک و  جاودزا  دندیـسرپ : یم  دندرک و  یم  لاؤس  ود  وا  زا  دـمآ ، یم  ناشـشوخ 

، اهدروخرب اهـشور و  روط  نیا  اب  وا ، .داتفا  ممـشچ  زا  ناوج  نیا  ینیع : نم  طقـس  دومرف : یم  ربمایپ  مرادن ، یلغـش  مدرکن و  جاودزا 
.درک یم  هّجوتم  شالت  راک و  ّتیمها  هب  ار  مدرم 

میدوب رفس  مه  درم  نیا  اب  ام  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دندرک و  فیرعت  یـصخش  زا  دندمآ و  مرکا  لوسر  تمدخ  رفن  دنچ  تقو ، کی 
یتقو ات  دورف  هظحل ي  زا  میدمآ ، یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  درک ، یم  تدابع  ًامئاد  دوب ، ییادخ  اب  كاپ و  بوخ و  رایسب  درم  وا  و 

هیلع هللا  یّلصربمایپ  دندرک ، ار  اهفیرعت  نیا  هک  یتقو  .دش  یم  اه  نیا  نآرق و  رکذ و  زامن و  لوغـشم  وا  میدش ، یم  راوس  ًادّدجم  هک 
بّجعت اب  هلآ  و 
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نآرق زامن و  لوغشم  مئاد  دوش ، یم  هدایپ  بکرم  زا  یتقو  هک  یسک  درک ؟ یم  ار  شیاهراک  یسک  هچ  سپ  دندرک : لاؤس  اه  نآ  زا 
یم ماجنا  ار  شیاهراک  یسک  هچ  درک ؟ یم  راوس  دروآ و  یم  دورف  ار  وا  لیاسو  یسک  هچ  تخپ ؟ یم  ار  وا  ياذغ  یسک  هچ  تسا ،
ریخ مکّلک  دومرف : ربمایپ  .میداد  یم  ماجنا  ار  وا  ياهراک  همه ي  لـیم ، لاـمک  اـب  اـم  هللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ : باوج  رد  اـه  نیا  داد ؟
یم تدابع  لوغشم  دوخ  تخادنا و  یم  امـش  شود  هب  داد و  یمن  ماجنا  ار  شدوخ  راک  وا  هکنیا  .دیرتهب  وا  زا  امـش  همه ي  : (1) هنم
امـش مه  ار  يرگید  راک  یّتح  دینک و  یم  شالت  راک و  هک  دیتسه  امـش  بوخ ، ِدرم  .دشاب  یبوخ  درم  وا  هک  دوش  یمن  بجوم  دش ،

.دیریگ یم  هدهع  هب 

يدراوم نیا  همه ي  .دوش  یم  ُرپ  یگدنز  شالت  راک و  هب  هقالع ي  زا  یمالـسا ، هعماج ي  رد  یگدـنز  ياضف  اهـشور ، هنوگ  نیا  اب 
(2) .تسام جایتحا  التبا و  دروم  زورما  مدرک ، حرطم  هک 
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تیرشب نارود  مامت  دادیور  نیرتمهم  نیرترثؤم و  ّ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تثعب 

قافّتا وا  يارب  ّتیرـشب ، ینـالوط  رمع  لوط  رد  هک  تسا  یی  هلأـسم  نیرت  مهم  یهلا ، هثداـح ي  نیا  ندـمآ  دـیدپ  تثعب و  هلأـسم ي 
راگدرورپ فرط  زا  یفطل  چـیه  هدوبن و  رثؤم  هثداح  نیا  ردـق  هب  یی  هثداح  چـیه  رـشب ، خـیرات  ناـسنا و  تشونرـس  رد  .تسا  هداـتفا 

ار میظع  تثعب  نیا  دوجو ، همه ي  اب  هک  میراد  راـختفا  اـم  .تسا  هتـشادن  دوجو  اـهناسنا ، يارب  لـضف  فطل و  نیا  تمظع  هب  ملاـع ،
یناملـسم ناسنا  ره  تسا و  یهلا  میظع  تمعن  کی  دوخ  نیا ، .میتخانـش  ار  تداعـس  هار  نیا  میدروآ و  نامیا  نآ  هب  میدرک و  لوبق 

هک ییاهفده  تمس  هب  تکرح  لمع و  نامیا و  اب  دشخبب و  قّقحت  دوخ  يایند  یصخش و  یگدنز  رد  ار  يوبن  تثعب  هک  دراد  هفیظو 
ام هّتبلا ، .دنکب  لیان  لصاو و  يونعم  یهلا و  تداعـس  تشهب  هب  ار  دوخ  تسا ، هتـشاد  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  ّیبن  تثعب  رد 

.تسام رصاق  لوقع  سرتسد  زا  نوریب  نهذ و  زا  رتالاو  تقیقح ، نیا  .مییوگب  ینخس  نآ ، تقیقح  تثعب و  يانعم  رد  میناوت  یمن 

رضاح رصع  ناناملسم  يارب  تثعب  مهم  عوضوم  ود 

هراشا

: تسا بلطم  ود  دشاب ، یم  حرطم  ملاع  ناناملسم  يارب  تثعب ، هلأسم ي  رد  زورما  هک  هچنآ 

تسا و خیرات  لوط  رد  اهناسنا  يارب  یهلا ، تکرب  لضف و  نیا  تسا و  ناشوج  هدنز و  همشچرس ، تثعب و  نیا  هکنیا  لّوا 
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بلاغ رشب  یگدنز  رب  هک  تسا  نآ  يارب  تقیقح  نیا  روهظ  تسا ، هدومرف  هدعو  میرک  نآرق  رد  رّرکم  لاعتم  يادخ  هک  روط  نامه 
.(1) هّلک نیّدلا  یلع  هرهظیل  دش : دهاوخ  قّقحم  تقیقح ، نیا  .دروایب  رد  دوخ  لکش  گنر و  هب  ار  یگدنز  دوشب و 

تیرشب يارب  یعطق  یعیبط و  تقیقح  تثعب ؛ .1

تثعب اب  هک  یّقح  لدـع و  نآ  .تسا  ّتیرـشب  يارب  یمتح  یعطق و  تلاـح  کـی  ملاـع و  نیا  ِیعیبط  ِتقیقح  کـی  تثعب ، هلأـسم ي 
دننکب و لوبق  ار  نآ  نامز ، زا  يا  ههرب  رد  مدرم  زا  یعمج  هک  دوبن  نیا  يارب  دـش ، حرطم  ملاع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصءایبنالا  متاخ 
ّتیرـشب و دزاسب و  دوخ  داهنـشیپ  قبط  ار  ناسنا  ملاع و  ات  دش  حرطم  هکلب  دـنریذپن ؛ ار  نآ  اهناسنا ، رـشب و  خـیرات  زا  یمیظع  شخب 

.دوب دهاوخ  ضرغ  ضقن  دوشن ، رگا  دش ؛ دهاوخ  نیا  دناسرب و  لامک  هب  هار  نیا  زا  رشب  عبت  هب  ار  دوجو  همه ي 

تمـس هب  ام  دریگ و  یم  ماجنا  دوخ ، اب  بسانتم  لماوع  لـلع و  طیارـش و  اـب  هک  تسا  یتکرح  دوصقم ، نیا  تمـس  هب  تکرح  هّتبلا ،
ِتقیقح هب  دنادن  هچ  دـنادب و  هچ  یّتح  دـهاوخن ؛ هچ  دـهاوخب ، وا  دوخ  هچ  دراد  یمرب  رـشب  هک  یمدـق  ره  میور و  یم  تقیقح  نیا 

.دوش یم  رتکیدزن  تثعب 

راعـش لثم  تسین ؛ اهراعـش  نآ  تحت  یلمع  ًابلاغ  هچرگا  تسا ؛ یهلا  تثعب  نامه  تسا ، حرطم  ایند  رد  اهراعـش  زا  هک  هچنآ  زورما ،
اهتّلم و اهتلود و  هک  ییاهراعـش  رگید  یگدنز و  حطـس  یلاعت  یهاوخ ، یّقرت  شناد و  ملع و  يدازآ ، یگدازآ و  یعامتجا ، تلادع 

هدش حرطم  متاخ ) تثعب   ) نیرخآ تثعب  اهتثعب و  تکرب  هب  ایند ، رد  اهراعـش  نیا  سفن  .دـنهد  یم  ار  اهنآ  بتاکم ، راکفا و  نابحاص 
.دننک یم  تکرح  نآ  تمس  هب  یضعب  دراد و  دوجو  مدرم  تسد  رد  شصقان ، لکش  هب  هّتبلا  هک  تسا 

میهافم و هب  نّیدت  تمس  هب  ّتیرشب ، همه ي  ام و  زورما ،
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لمع نید و  راعش  هک  میتسه  ییاهتّلم  اهناسنا و  وزج  هک  میرختفم  یمالسا  يروهمج  رد  ام  مینک و  یم  تکرح  تثعب  نیا  ياهشزرا 
ار تقیقح  نیا  هک  میرختفم  ام  .میور  یم  شیپ  نآ  ققحت  ِلامک  تمـس  هب  میا و  هدرک  هداـیپ  قّقحم و  دوخ  یگدـنز  رد  ار  نآرق  هب 

.میا هتفر  شیپ  يدایز  نازیم  هب  میا و  هدرک  عورـش  ار  نآ  تمـس  هب  تکرح  میا ، هدیزرو  قشع  نآ  هب  میا ، هدـید  ار  نآ  میا ، هتخانش 
.درک دنهاوخ  یط  دننک و  یط  ار  هار  نیمه  دیاب  ّتیرشب ، همه ي  ایند و  همه ي 

ناناملسم همه ي  تدحو  عمجت و  یلصا  روحم  ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  میرکت  تبحم و  دای و  مان و  .2

یلصا روحم  راوگرزب ، نیا  میرکت  تمرح و  ّتبحم و  دای و  مان و  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلصمرکا  ّیبن  صخش  دروم  رد  مّود ، بلطم 
هک درادن  دوجو  نید  هعومجم ي  رد  يرگید  هطقن ي  چیه  .تسا  یمالسا  ياه  هرود  همه ي  رد  ناملسم  داحآ  همه ي  عّمجت  يارب 

قفاوت و لوبق و  دروم  یقـالخا  يونعم و  یحور و  تاـهج  مه  یفطاـع ، تاـهج  مه  یلقع ، تاـهج  مه  تاـهج  همه ي  زا  روـط  نیا 
.تسا يروحم  يزکرم و  هطقن ي  نآ  نیا ، .دشاب  نیملسم  داحآ  قَِرف و  همه ي  مهافت 

شیارگ ّتبحم ، داقتعا ، لثم  ناسنا  ّتیـصخش  زا  دـُعب  کی  اهنیا ، زا  مادـکره  اّما  دـنکرتشم ؛ همه  دـیاقع ، ضیارف و  هبعک و  نآرق و 
هتفگ هک  ییاهزیچ  نیا  بلاغ  اهناملـسم ، نایم  رد  یهگناو  .دـنک  یم  هّجوتم  دوخ  هب  ار  یلمع  قلخت  هّبـشت و  دـیلقت و  تلاح  یحور ،

هفطاع زا  رت  مهم  داقتعا و  رکف و  ظاحل  زا  اهناملسم  همه ي  هک  هچنآ  اّما  تسا ؛ هّجوت  دروم  فلتخم  ياههاگدید  اهریسفت و  اب  دش ،
هللا یّلـص  هللادبع  نب  دّمحم  ترـضح  مرکا  ّیبن  متاخ و  ربمایپ  سّدقم  دوجو  دـنراد ، كارتشا  وا  يور  مهافت ، تدـحو و  ساسحا  و 
نآ هب  یحور  يونعم و  شیارگ  نیا  درک و  رتشیب  زور  هبزور  دـیاب  ار  ّتبحم  نیا  .درمـش  گرزب  دـیاب  ار  هطقن  نیا  .تسا  هلآ  هیلع و 

.درک دیدشت  مدرم  داحآ  لد  رد  نیملسم و  نهذ  رد  دیاب  ار  سّدقم  دوجو 
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، دریگ یم  رارق  نمشد  زیمآ  تثابخ  هئطوت ي  دروم  هک  ییاهتمسق  زا  یکی  مالـسا ، هب  یگنهرف  مجاهت  هئطوت و  رد  هک  دینیب  یم  امش 
رد نمـشد  هئطوت ي  هک  داد  ناـشن  تفرگ و  رارق  مجاـهت  دروم  یناطیـش  باـتک  نآ  رد  هک  تسا  راوـگرزب  سّدـقم و  دوـجو  نیمه 

(1) .تسا رظان  اهاجک  هب  ناملسم ، ّتلم  فطاوع  دیاقع و  هعومجم ي 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دای  مان و  ندوب  هبذجرپ  رد  نامیا  هفطاع و  ندوب  مأوت 

، هلئسم نوچ  تسا ؛ ملاع  ناناملـسم  هیّلک ي  يارب  یمالـسا  ياه  هدیدپ  نیرت  هبذاجُرپ  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصربمایپ  سّدقم  مان 
هدیدپ زا  يرایسب  زا  نیملسم ، هب  طوبرم  ياه  هنحـص  يارب  مان  نیا  دای و  نیا  درکلمع  تّوق  اذل  .تسا  مهاب  نامیا  هفطاع و  هلأسم ي 

نارّکفتم زا  یضعب  رطاخ ، نیمه  هب  .تسا  رتشیب  درادن ، یـشقن  نآ  رد  فطاوع  تسا و  یکّتم  نامیا  رب  طقف  هک  یمالـسا  رگید  ياه 
نیا سّدـقم  مان  دـناوت  یم  اه ، نآ  یلمع  داحتا  نیملـسم و  ِتدـحو  روحم  هک  دـنا  هتفگ  ام  زا  لبق  هرود ي  رد  مالـسا ، ملاع  گرزب 

مـالعا اـب  مسارم ، نیا  لاـسما  هناتخبـشوخ  .تسا  یتسرد  فرح  نیا ، .دـشاب  مّظعم  ّیبن  نآ  داـی  ترـضح و  نآ  هب  ناـمیا  راوگرزب و 
رد هللا  ءاش  نإ  دیاب  دش و  عورش  راک  نیا  دندرک و  تمه  ام  ناردارب  هک  هّیمالـسإلا » بهاذملا  نیب  بیرقّتلا  عمجم   » لیکـشت یمـسر 

.تسا هارمه  دنک  تکرح  مالسا  هیلاع ي  فادها  تهج 

نیملسم تدحو  عوضوم  رد  یساسا  هتکن  ود 

هراشا

تدحو راعش  ام  یتقو  .دنتیمها  زیاح  ییاهنت ، هب  مادکره  هک  دراد  دوجو  یـساسا  يریگ  تهج  ود  ای  هطقن  ود  تدحو ، هلأسم ي  رد 
: تسا زاسراک  نیملسم ، یلمع  یگدنز  يارب  هک  تساه  نیمه  دشاب و  ام  هّجوت  دروم  دیاب  یساسا  هتکن ي  ود  نیا  میهد ، یم  ار 

اهضقانت و تافالتخا و  عفر  زا  ترابع  هتکن ، ود  نیا  زا  یکی 
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مه هشیمه  تسا و  هتـشاد  دوجو  نیملـسم  قَِرف  فیاوط و  نایم  زورما ، ات  شیپ  اهنرق  زا  هک  تساهینکـشراک  اـهداضت و  اـهیریگرد و 
مظعا تمسق  ای  همه و  أدبم  مامز و  هک  دید  میهاوخ  میدرگرب ، مالسا  خیرات  هب  رگا  .تسا  هدش  مامت  نیملسم  ررـض  هب  اهـضقانت  نیا 

تافالتخا زا  هک  دید  دیهاوخ  دینک ، هظحالم  ار  مالسا  خیرات  .ددرگ  یمرب  يّدام  تردق  ياه  هاگتـسد  هب  اهـضقانت ، اهـضراعت و  نیا 
ياـهنامز رد  ًاـصوصخم  یمالـسا  قَِرف  نیب  ناـمز ، لوط  رد  هک  ییاـهفالتخا  هیقب ي  اـت  نآ  لاـثما  نآرق و  قلخ  هلأـسم ي  ینعی  هیلّوا 

.تساهتردق تسد  یمالسا ، دالب  مامت  رد  تافالتخا  نیا  خن  رس  ًابیرقت  تسا ، هداتفا  قافّتا  ینس  هعیش و  نیب  يرتشیب 

نانمشد کیرحت  زا  یشان  ياهداضت  اهیریگرد و  تافالتخا و  عفر  .1

چیه تسا و  هنیمز  اـه  نیا  اـّما  دراد ، رثا  رگیدـکی  تاـساسحا  کـیرحت  قطنم و  هب  یکّتم  ریغ  ياهبّـصعت  یمومع و  ياـهتلاهج  هّتبلا 
هاگتـسد هب  گرزب ، ثداوح  نآ  .دروآ  یمن  دوجو  هب  مینک ، یم  هدـهاشم  خـیرات  رد  اـم  هک  ار  یگرزب  نینوخ  ثداوـح  نآ  مادـک ،
یـضعب دـش  یمالـسا  ياهروشک  دراو  هک  رامعتـسا  .دنتـشگ  یم  یی  هدـیاف  لاـبند  فـالتخا ، نیا  زا  هک  ددرگ  یمرب  تردـق  باـبرا 

.تسا هیضق  نیمه  لابند  مه  وا  هک  دش  حضاو  میقتسم  ریغ  یضعب  میقتسم و 

روط کی  دنتفر ، یم  هک  رصم  هب  .تسا  زیگنا  تربع  یلیخ  یگنهرف  هچ  یسایس و  هچ  ییاپورا  فورعم  ياهتّیصخش  زا  یضعب  راتفر 
روط دندمآ ، یم  هک  یعیش  ناریا  هب  دندرک ؛ یم  تبحص  روط  کی  دنتفر ، یم  هک  ینامثع  روشک  یلاع  باب  هب  دندرک ؛ یم  تبحص 
یم نآ  زا  یتعنص ، نّدمت  نارادمدرس  اپورا و  رامعتـسا  هک  دوب  تدحو  ماظن  نتخیر  مه  هب  مه  ناشفده  .دندرک  یم  تبحـص  رگید 

.دندروآ دوجو  هب  ار  یبیجع  قیمع و  فالتخا  نیملسم ، نیب  دندرک و  مه  ار  ناشدوخ  راک  .دنسرتب  هک  دنتشاد  مه  قح  دندیسرت ؛

شا هطقن  نیلّوا  مینک ، یم  راک  تکرح و  نآ ، لابند  میتسه و  هتـسب  لد  نآ  هب  میهد و  یم  راعـش  مینک و  یم  مالعا  اـم  هک  یتدـحو 
، دشاب اهیریگرد  اهفالتخا و  اهضقانت و  اهضراعت و  نیا  عفر  هب  رظان  دیاب 
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راک نیا  ياه  هنیمز  تامّدـقم و  دـیاب  .دندونـشخ  نآ  زا  القع ، ایلوا و  ناصلخم و  نانمؤم و  تسا و  یـضار  نیا  هب  لاعتم  يادـخ  هک 
، اه نیا  .دنشاب  هتشاد  دنراد ، يداژن  ریاغت  دنشاب ؛ هتشاد  دنراد ، یموق  فالتخا  دنـشاب ؛ هتـشاد  دنراد ، یتدیقع  فالتخا  .دوشب  مهارف 
، گرزب ياملع  .دـننک  راـک  هناـصلخم  همه  دـیاب  .دوشن  نیملـسم  نیب  لادـج  يریگرد و  ضراـعت و  سفاـنت و  بجوتـسم  مزلتـسم و 

اومـصتعا و  نآرق : هفیرـش ي  هیآ ي  نیا  .دننادب  یهلا  بجاو  ار  نیا  ًاعقاو  نادنمرنه ، ارعـش ، ناگدنـسیون ، نارکف ، نشور  نارّکفتم ،
.مینک لمع  تایآ  نیا  هب  .تسا  مالسا  نانمشد  لباقم  رد  نیملسم  همه ي  ام و  هب  باطخ  رگید ، تایآ  (1) و  ًاعیمج هللا  لبحب 

ناهج هعماج و  رد  مالسا  تیمکاح  هب  نیملسم  تدحو  نداد  تهج  .2

رگا .دوب  دهاوخ  ینعم  یب  چوپ و  ّالاو  دشاب ؛ مالـسا  ّتیمکاح  تهج  رد  تمدخ و  رد  دـیاب  تدـحو  نیا  هک  تسا  نیا  مّود  هتکن ي 
، دنکب یتحیصن  هک  دماین  ربمایپ  ، (2) هللا نذإب  عاطیل  ّالا  لوسر  نم  انلـسرا  ام  و  تسا : هدومرف  نآرق  هک  دننک  یم  لوبق  مالـسا  ياملع 
ار یگدنز  هعماج و  دریگب ، رارق  تعاطا  دروم  ات  دمآ  دنراذگب ؛ یمارتحا  مه  وا  هب  دننکب و  ار  ناشدوخ  راک  مه  مدرم  دـنزب ، یفرح 
هک دنراد  لوبق  مالـسا  ياملع  رگا  .دربب  شیپ  تسرد  ِیگدنز  فادها  تمـس  هب  ار  اهناسنا  دـهدب و  لیکـشت  ار  ماظن  دـنک ، تیادـه 

لدع و طسق و  هماقا ي  ، (3) طسقلاب ساّنلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنأ  تانّیبلاب و  انلسر  انلسرأ  دقل  دیامرف : یم  میرک  نآرق 
ّتیمکاح دشاب و  مالـسا  ّتیمکاح  تمـس  هب  تکرح  دـیاب  سپ  تسا ، نایدا  فدـه  رـشب ، يارب  حیحـص  یگدـنز  داجیا  ملظ و  عفر 

(4) .تسا نکمم  يرما  یمالسا ، عماوج  اهروشک و  رد  مالسا 
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رشب یگدنز  راودا  همه ي  يارب  شخبافش  هخسن ي  مالسا ؛

روخرد هتـسیاش و  ناـنچمه  ملاـع ، نادنمـشیدنا  نارّکفتم و  رظن  راـهظا  یلاوتم و  ياـهنرق  تشذـگ  دوجو  اـب  تثعب ، میظع  هعقاو ي 
تاجن هار  رد  رـشب و  خـیرات  رد  میظع  تکرح  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ّیبن  تثعب  .تسا  فلتخم  بناوج  زا  لـّمأت  قیقدـت و 

هدوب ور  هبور  نآ  اب  نارود  همه ي  رد  رشب  هک  دوب  یبیاصم  تالکشم و  اب  هلباقم  رـشب و  قالخا  حاورا و  سوفن و  بیذهت  اهناسنا و 
یلو دـننک ؛ یم  داجیا  هیلاع  فادـها  تمـس  هب  یمیقتـسم  طارـص  هار و  دـنداسف و  رـش و  اب  لباقم  نایدا ، همه ي  .تسه  مه  زونه  و 

زاسراک هخسن  نیا  رشب ، یگدنز  راودا  همه ي  يارب  .تسا  یگشیمه  هخسن ي  کی  هک  دراد  ار  ّتیصوصخ  نیا  مالسا  سّدقم  نییآ 
.تسا

باـتکلا و مهمّلعی  مهیّکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ًـالوسر  نیّیّمـالا  یف  ثعب  يذـّلا  وه  هک  میناوخ  یم  میرک  نآرق  رد  اـم  یتقو 
هدش هیکزت  ای  دـش ، دـنهاوخ  هیکزت  رـشب  سوفن  همه ي  متاخ ، لوسر  متاخ و  نید  ندـمآ  اب  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا   (1)، همکحلا

تمس هب  دوخ  ریسم  ياهییاسران  تواقـش و  ضیعبت و  ملظ و  يور  رگید  نآرق ، عولط  زا  دعب  ّتیرـشب  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  دنا ؛
تاجن لدع و  رارقتسا  يارب  مالسا  نید  ربمایپ و  هک  مییوگ  یم  رگا  .دید  دهاوخن  ار  لماکت 
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دیشروخ نیا  عولط  زا  دعب  هک  تسین  انعم  نادب  دنتشاذگ ، دوجو  هصرع ي  هب  مدق  ناج ، یب  رادناج و  ياهتب  نتسکش  نافعـضتسم و 
ّتیعقاو .درک  دهاوخن  ینارمکح  ّتیرـشب  یگدـنز  رب  یتب  تشاد و  دـنهاوخن  یتوغاط  تشاد ؛ دـنهاوخن  یملظ  مدرم  رگید  غورفُرپ ،

، دندش ادیپ  ییاهتب  لاس  هد  دنچ  تشذگ  اب  هّتبلا  یمالسا  طیحم  رد  یّتح  ملاع ، راطقا  رد  مالسا ، عولط  زا  دعب  هک  دهد  یم  ناشن  مه 
يارب مهزاب  دوب ، ناـبیرگ  هب  تسد  نآ  اـب  رـشب  هراومه  هک  ییاـهیماکان  ناـمه  و  دـش ، ّتیرـشب  هب  ییاـهملظ  دـندش ، ادـیپ  یتیغاوط 

.دمآ دوجو  هب  ّتیرشب 

نآ ربمایپ  مالسا و  هخسن ي  هب  ندرکن  لمع  هجیتن  رشب ؛ ياه  یماکان 

هب مالـسا  ربمایپ و  هچنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ؛ يرگید  زیچ  تسا ، ناـسنا  تاـجن  تثعب ، فدـه  تیاـغ و  هکنیا  ياـنعم  سپ ،
رد ملظ ؛ رارقتسا  لباقم  رد  اهناسنا ؛ لهج  لباقم  رد  تسا  يا  هخسن  تسا ؛ راودا  همه ي  يارب  شخبافش  هخسن ي  کی  دنداد ، مدرم 

اهدرد نآ  زا  رـشب  تقلخ ، زاغآ  زا  هک  ییاهدرد  همه ي  لباقم  رد  اـیوقا ؛ تسد  هب  افعـض  ندـش  لاـمیاپ  لـباقم  رد  ضیعبت ؛ لـباقم 
تأرج و ای  دش ، هدـیمهف  دـب  ای  دـش ، كورتم  رگا  داد ؛ دـهاوخ  هجیتن  دـش ، لمع  رگا  رگید ، ياه  هخـسن  همه ي  لثم  .تسا  هدـیلان 

امش اّما  دنهدب ، امش  هب  ار  اه  هخسن  نیرت  حیحـص  رگا  ابطا  ِنیرتهب  .دوب  دهاوخ  نکی  مل  نأک  تشادن ، دوجو  نآ  هب  مادقا  ِیخاتـسگ 
هچ و  تشاد ، دهاوخ  يرامیب  لاح  هب  يریثأت  هچ  دنامب ، كورتم  هجیتن  رد  دینکن و  لمع  ای  دیناوخب ، دـب  ای  دـیناوخب ، ار  نآ  دـیناوتن 

؟ تسا قذاح  بیبط  نآ  رب  یبیع 

فیرحت ًادمع  ای  دندیمهف ، دب  ای  دش ؛ وحم  اه  یگدنز  رد  نآرق  نشور  طوطخ  دندرک ؛ شومارف  ار  نآرق  ناناملـسم  تشذـگ ، اهنرق 
عافد و يارب  اّما  دـمآ ، تسد  هب  مه  یلوصحم  دـندرک ، مه  مادـقا  ای  دنتـشادن ؛ مادـقا  تعاجـش  تأرج و  اـّما  دـندیمهف ، اـی  دـندرک ؛

مالسا ردص  رد  رگا  .دندرکن  يراکادف  لوصحم ، نآ  زا  يرادهگن 
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دارفا هنوگ  نیا  زا  یضعب  هب  هک  نانچمه  دندیـسرت  یم  دننک و  مادقا  نآ  هب  دندرک  یمن  تأرج  ای  دندیمهف ، یمن  ار  ربمایپ  مالک  مه 
يارب رگا  دـمآ ، تسد  هب  هک  ار  هچنآ  ای   (1) ًارارف ّالا  نودـیری  نا  ٍهروعب  یه  ام  ٌهروع و  انتویب  ّنا  نولوقی  تسا : هدـش  هراشا  نآرق  رد 

.دنام یمن  دندرک ، یمن  يراکادف  نآ 

*

ناهج ناناملسم  ياهدرد  جالع  لح  هار  اهنت  تثعب ؛ مایپ  هب  تشگزاب 

ياهتّلم یگدـنز  رب  زورما  دوب ، هدرک  مکاـح  برعلا  هریزج  رد  مدرم  یگدـنز  رب  ّتیبصع  تلاـهج و  تسد  زور  نآ  هک  یتاـّیلب  رثکا 
تاـفالتخا يرابکتـسا و  ياهتردـق  هطلـس ي  یلخاد و  دادبتـسا  یملع و  یگدـنام  بقع  يداوس و  یب  رقف و  .تسا  مکاـح  یمالـسا 

ثداوح رد  دـنناوت  یم  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ایند  رد  ناملـسم  درایلیم  کـی  زا  شیب  زورما  .تسه  یمالـسا  ياـهروشک  رد  یلخاد 
نیا اب  یلخاد ، ياهیراتفرگ  نیا  اب  ّتتـشت ، نیا  اب  اّما  دنـشاب ؛ هتـشاد  هدـننک  نییعت  فرح  رظن و  کی  ناهج ، هدـمع ي  لئاسم  ملاع و 

مه هتـسجرب  ياهتّیـصخش  املع و  نادنمـشناد و  ناشنیب  هک  میظع  ّتیمک  نیا  دـننابیرگ و  هب  تسد  اـهتّلم  اـهناسنا و  یلّوا  تالکـشم 
مرکا ّیبن  ثعب  هب  ِثاعبنا  مالـسا و  دنک ؟ جالع  دناوت  یم  يزیچ  هچ  ار  اهدرد  نیا  ارچ ؟ تسا ! هدـش  ّتیـصاخ  یب  زیچ  کی  دنتـسه 

.هلآ هیلع و  هللا  یّلص 

يرگدایرف نرق  يرجه  مهدزیس  نرق  ینعی  هتشذگ  نرق  .تسا  هدش  هدوشگ  اه  هزاورد  هّتبلا  .دندرگرب  مالسا  هب  دیاب  یمالسا  ياهتّلم 
ياوتف نآ  یـسیلگنا ، یناپمک  اب  دروخرب  رد  مالـسا  گرزب  دـیلقت  عجرم  يزاریـش  يازریم  هک  نرق  لـیاوا  زا  .دوب  مالـسا  نارگداـیرف 

یمالسا يرادیب  ات  دنه ، رد  یمالسا  ياهتکرح  ات  ناریا ، رد  ّتیطورـشم  هعقاو ي  ات  دروآرد ، تکرح  هب  ار  ّتلم  کی  داد و  ار  عطاق 
نارگید و اه و  نیدلا  لامج  دّیس  دنتفگ و  نخس  هک  یناگرزب  اقیرفآ و  لامـش  هقطنم ي  رد  هنایمرواخ و  رد  مالـسا  يایند  برغ  رد 

ًابیرقت نارگید ،
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نرق .تسا  هبرجت  نرق  میراد ، رارق  نآ  رد  زورما  اـم  هک  ینرق  نیا  .تـسا  هـبرجت  نرق  دـعب ، نرق  و  دوـب ، تازراـبم  نرق  داـیرف و  نرق 
.تسا درکلمع  هبرجت و  نرق  نآ  حاتتفا  زا  زاغآ و  زا  مهدزناپ  نرق  نیا  و  دوب ، مالعا  يرگرادیب و  دایرف و  نرق  يرجه ، مهدراهچ 

لّوا هنومن ي  نیا  و  دوب ؛ یمالـسا  يروهمج  هنومن ، کی  دـننک ؛ یم  لمع  دـنراد  دـنا و  هدـش  بّرجم  یمالـسا  ياهتّلم  هک  مینیب  یم 
نآ .دـنزودنیب  هبرجت  هنومن ، نیا  زا  دـیاب  ناناملـسم  .میدـنارذگ  ار  يرایـسب  تالکـشم  میدوب ، هنومن  نیلّوا  هکنیا  رطاـخ  هب  اـم  .دوب 

ناریا ّتلم  زا  يرت  عماج  راک  دـنناوت  یم  دنـشخبب ، ققحت  ار  یمالـسا  تکرح  ناشدوخ  ياهروشک  رد  دـنهاوخب  زورما  هک  ییاـهتّلم 
.دننک تمه  اه  نآ  رگا  دنک و  کمک  ادخ  رگا  دنروایب ؛ روهظ  هّصنم ي  هب  دنهدب و  ناشن 

زا .دنرادن  یهار  یمالسا ، لمع  ندش  هدایپ  ققحت و  مالسا و  ّتیمکاح  لیکشت  زج  دنرادن ؛ یهار  مالـسا  هب  تشگرب  زج  ناناملـسم 
(1) .تشاد دیابن  مه  لّمحت  دیما  تشاد ؛ یهارمه  دیما  چیه  دیابن  مالسا  زرو  هنیک  نیرید و  نانمشد 
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اهناسنا همه ي  تیرشب و  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  يونعم  يایاده  تلادع ؛ دیحوت و 

تاکرب نیرتگرزب  تفگ : ناوتب  دـیاش  هک  تسا  مّرکم  دولوم  نیا  نایاپ  یب  تاکرب  رد  ّربدـت  زور  مالـسا ، راوگرزب  ّیبن  تدـالو  زور 
ملع و تفرـشیپ  زور  هک  مه ، زورما  اـهناسنا  .يرـشب  عـماوج  هب  تلادـع  دـیحوت و  ندرک  هیدـه  زا  دوـب  تراـبع  میظع ، تدـالو  نیا 

مولعم سپ ، .يّدام  ظاحل  زا  هتفرشیپ  رایـسب  ياهروشک  رد  یتح  دنکرـش ؛ ریـسا  داقتعا ، ملاع  رد  تسا ، يرـشب  يرکف  میظع  تایقرت 
یهلا یحو  اـب  هک  یلقع  قـیرط  زا  زج  هک  دراد  جاـیتحا  یتـینارون  هب  دراد ، هک  یتاـکرب  همه ي  اـب  دـیحوت ، هب  داـقتعا  هـک  دوـش  یم 

هتـشذگ يایبنا  هک  نانچمه  داد ؛ ّتیرـشب  هب  ام  مّرکم  ربمغیپ  ار ، هیده  نیا  .تسین  ریذپ  ناکما  نآ ، هب  ندیـسر  دشاب ، هدـش  تیادـه 
دیشیدنا و اه  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یتاکرب  ياراد  ناسنا ، یگدنز  هنیمز ي  رد  یتح  بلق و  ناج و  رد  دیحوت ، هب  داقتعا  .دندوب  هداد 

.درک تکرح  دیحوت  تاکرب  راثآ و  تمس  هب 

لدع و هیده ي  دوب ؛ تلادع  لدع و  دش ، هیده  ّتیرشب  هب  مّرکم  دولوم  نیا  هلیـسو ي  هب  هک  یهلا  گرزب  ياه  هیده  زا  رگید  یکی 
یب يراـتفرگ  ّتیرـشب ، گرزب  يراـتفرگ  ناـنچمه ، زین ، زورما  اـت  خـیرات  لّوا  زا  .تسا  یتلادـع  یب  راـتفرگ  هک  یناـسنا  هب  تلادـع 

، درک هضرع  ّتیرشب  هب  زورما  مّرکم  دولوم  هک  ینید  نیا  .تسا  یتلادع 
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یتاکرب زور ، نیا  تاکرب  سپ ، .دنک  یم  توعد  ناسنا ، یگدنز  رد  لدع  دیحوت و  دننام  يا  هتـسجرب  ياه  هطقن  نینچ  هب  ار  اهناسنا 
.تسین یصاخ  نامز  هب  صوصخم  ًایناث ، دنک ؛ هدافتسا  نآ  زا  دناوتب  هک  سکره  ینعی  تسا ؛ ّتیرـشب  همه ي  هب  ّقلعتم  ًالّوا  هک  تسا 

هداد ّتیرشب  هب  تلادع  يارب  مالسا  هک  يا  هخسن  یمالسا و  لدع  روتسد  صلاخ و  دیحوت  هب  هک  دراد  جایتحا  نیا  هب  رـشب  مه  زورما 
ياه هزیگنا  نتخیر  رود  هب  توعد  يراـکزیهرپ ؛ يوقت و  هب  توعد  ینعی   (1) .مکاقتا هللادنع  مکمرکا  ّنا  دومرف : هک  ددرگرب ، تسا 

.اهزیچ نیا  زا  گنر و  نوخ و  داژن و  ّتیموق و  لثم  اهناسنا ؛ نیب  هقرفت ي 

تـسوپ دیفـس  دراد ؛ يدودـح  تسوپ  هایـس  .دـنراد  دیفـس  هایـس و  يراتفرگ  زونه  ایند ، یّقرتم  يّداـم  ظاـحل  زا  ياـهروشک  زورما ،
اهتیموق نایم  گنج  رطاخ  هب  هک  اهناسنا ، ردقچ  .تساهتّیموق و  گنج  تسا ؛ نوخ  گنج  تسا ؛ يداژن  گنج  زونه  .دراد  يدودـح 

رـشب مه  زورما  سپ ، دـنوش ! یم  نامناخ  یب  دوش و  یم  عیاض  ناشقوقح  دـنوش ؛ یم  هتـشک  دـنور ؛ یم  نیب  زا  یگتخاس  ياـهتیّلم  و 
؟ تسا فلاـخم  نیا  اـب  یـسک  هچ  .دنتـسه  نیملـسم  مالـسا و  نآ ، راد  مچرپ  هـک  تـسا ؛ لدـع  دـیحوت و  تدـحو و  يادـن  جاـتحم 

هفسلف یگدنز و  يانب  دننک و  یم  هدافتسا  لدع  ندوبن  زا  دننک ؛ یم  هدافتسا  كرـش  زا  دننک ؛ یم  هدافتـسا  هقرفت  زا  هک  ینادنمتردق 
داد ناـشدوخ  ياـهروشک  رد  هـک  یناـسک  ناـمه  ینعی  ملاـع ، يّداـم  گرزب  نادـنم  تردـق  زورما  .تـسا  ضیعبت  رب  ناـشتایح ، ي 

اعّدا و رد  هّتبلا  اهتموکح  دادبتـسا  اب  دنا و  هدرک  حرطم  ار  هعماج  دارفا  قوقح  یناسکی  یـسارکومد و  ياعّدا  دنا و  هدز  یـسارکومد 
؛ يا هقطنم  رب  يا  هقطنم  حـیجرت  یتّلم ؛ رب  یتّلم  حـیجرت  .دـنا  هدرب  نیب  زا  ار  یـسارکومد  ملاع ، حطـس  رد  اهنامه ، دـنفلاخم ، ظفل  رد 

.دننک هرادا  ار  ایند  دنهاوخب ، هک  يا  هنوگ  هب  ات  دندرک ، مکاح  ایند  رب  ار  دادبتسا  ینوخ ! رب  ینوخ  حیجرت 
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لدع دیحوت و  رب  ینبم  مالسا  ربمغیپ  هک  تسا  يدایرف  نیمه  جاتحم  ّتیرـشب  زورما  هک  مینیب  یم  .تسا و  زورما  ّتیرـشب  عضو  نیا ،
هشیمه هک  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضرام  راوگرزب  ماما  میداد و  رارق  تدحو » هتفه ي   » ار هتفه  نیا  ناریا ، ّتلم  ام  .درک  دنلب  اهناسنا  نایم 

ملاع نابلط  قح  همه ي  هکلب  ملاع ، ناناملـسم  همه ي  شوگ  هب  ار  تدحو  يادن  هتفه ، نیا  رد  دندوب ، نیملـسم  نیب  تدحو  يدانم 
.دندناسر

لدع دیحوت و  هب  ربمایپ  توعد  هب  تیرشب  زاین  هب  خساپ  رب  دیکأت  تدحو ؛ هتفه ي 

هک يّدح  مسر و  هار و  ره  رد  مدرم ، ياهرـشق  نیب  ناریا ، ّتلم  داحآ  نیب  تدحو  هللادـمحب  .تسا  یبسانم  مسا  تدـحو ،» هتفه ي  »
کی رد  دندّحتم و  مهاب  اهینکفا ، قافن  رذـب  اه و  هئطوت  مغر  یلع  ام ، ّتلم  داحآ  .دراد  دوجو  دنلوغـشم ، هک  يراک  ره  هب  دنتـسه و 

ياهتیموق ینـس و  هعیـش و  نیب  یقرف  نودـب  نید ؛ ّتیمکاح  تهج  رد  نآرق ؛ تهج  رد  مالـسا ؛ تهج  رد  دـننک : یم  تکرح  تهج 
، مالـسا تکرب  هب  ناریا ، ّتلم  ًاعقاو  .هچراپکی  ّتلم  کـی  اـه ؛) نیا  ریغ  درک و  چولب و  نمکرت و  كرت و  برع و  سراـف و   ) فلتخم
هب ناتنتفگ  خـساپ  هناقداص  رطاخ  هب  ناریا ، ّتلم  امـش  زا  دـنوادخ  .تسا  ّقفوم  يوگلا  کی  ناملـسم ، ياهتّلم  نیب  .تسا  هنومن  کـی 

هتسناوت امش  نآ ، تکرب  هب  هک  یشزرااب  تدحو  نیمه  .دینک  ظفح  دیاب  ار  نیا  .دشاب  یـضار  ناتراوگرزب  ماما  يادن  نید و  توعد 
رد .دیآ  دوجو  هب  تافالتخا  دیراذگن  دیشاب و  رایشوه  دیاب  .دراد  نیمک  رد  ییاه  نمشد  دیروایب ، تسد  هب  ار  يزوریپ  همه  نیا  دیا 
رد .دیـشاب  بظاوم  رتشیب  دـنک ، تسرد  فالتخا  يارب  یکّـسمتسم  اجنآ  دـناوت  یم  نمـشد  تسه و  فالتخا  هناـهب ي  هک  ییاـجنآ 

هعیش مه  .دنشاب  بظاوم  دیاب  رتشیب  دندرک ، هدافتـساءوس  نآ  زا  نانمـشد  يدامتم  ياهنرق  هک  یبهذم ، تافالتخا  بهذم و  هلأسم ي 
(1) .ینس مه  دشاب ، بظاوم  دیاب 

45 ص :

( مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  ماما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تدالو  زورلاس  تبـسانم  هب  ماظن ، نارازگراک  رادید  رد  - . 1
1371 / 06 / 24
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ناسنا تقلخ  تمظع  هب  يا  هثداح  ثعبم ؛

تمظع و دوشن  ینایب  چـیه  اـب  دـیاش  دریگ ، راـک  هب  ار  تاریبعت  ظاـفلا و  دـهاوخب  یـسک  رگا  كراـبم ، زور  نیا  ّتیمها  هراـبرد ي 
ار شـشک  نیا  تسا و  هتفر  راک  هب  يزاـجم  یناـعم  رد  رّرکم ، لکـش  هب  دّدـعتم ، دراوم  رد  ظاـفلا ، اریز  .درک  ناـیب  ار  ثعبم  ّتیمها 

هیلع هللا  یلصایبنالا  متاخ  ترضح  تثعب  اًلثم  هک  تفگ  دوشب  دیاش  .دنک  نایب  اه  نآ  اب  ار  هثداح  نیا  یگرزب  دناوتب  ناسنا  هک  درادن 
، ام يارب  هچنآ  .تسا  مهم  تمظعاب و  ردق  نیا  دوش ؛ هسیاقم  دـیاب  ناسنا  تقلخ  هثداح ي  لصا  اب  هک  تسا  يا  هثداح  ملـس ، هلآو و 
هک هچنآ  .تسام  هدافتسا ي  تردق  كرد و  دح  رد  ثعبم  مایپ  دوش ، حرطم  دیاب  دیع  هثداح و  نیا  زا  هدافتـسا ي  سرد و  ناونع  هب 
رد نینچمه  ناسنا و  ینورد  لّوحت  يدرف و  دوجو  ورملق  رد  مرکا  ّیبن  تثعب  هک  تسا  نیا  تفگ ، دیمهف و  دوش  یم  یلامجا  روط  هب 

نیمه مه  لصا  هک  درف  دوجو  ورملق  رد  .تسا  هدرک  نّیعم  صّخـشم و  ار  یفدـه  یعمج ، یگدـنز  ناسنا و  یعاـمتجا  تاـیح  ورملق 
هللا ّنم  دقل  نارمع : لآ  هروس ي  هفیرش ي  هیآ ي  نیا  لثم  .تسا  هدمآ  هللا  مالک  رد  یتایآ  دیآ  دوجو  هب  ناسنا  رد  یلّوحت  هک  تسا 

نیا  (1) .همکحلا باتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهسفنا  نم  ًالوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع 

46 ص :

هیآ ي 164. نارمع ، لآ  هروس ي  - . 1
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فده هب  دیاب  دسرب ، دوخ  تقلخ  فده  هب  هکنیا  يارب  ناسنا  .تسا  ناسنا  ینورد  لّوحت  نامه  تمکح ، باتک و  نتخومآ  هیکزت و 
یـسجاوه اه و  بیع  اهیتسپ و  اهیگدولآ و  زا  دوش و  بوخ  دوش ؛ تسرد  ددرگ ؛ لّوحتم  ینعی  .دوش  لئان  دوخ  هرابرد ي  ایبنا  تثعب 

رد .تسا  نیا  يارب  تثعب  .تسا  درف  دوجو  ورملق  رد  نیا ، .دنک  ادیپ  تاجن  دـناشک ، یم  داسف  هب  ار  ایند  تسا و  ناسنا  نورد  رد  هک 
ار یناسنا  ياهتمّرکم  هک  ما  هدـش  هتخیگنارب   » .تسا نیا  هب  شتـشگرب  زاـب   (1)، قالخالا مراکم  مّمتأل  تثعب  دـندومرف  هک  مه  یناـیب 
مهف و هب  هناـیماع  تطاـسب  تلاـهج  زا  ار  وا  نداد ؛ قوس  تمکح  هب  ار  ناـسنا  ناـسنا ؛ هیکزت ي  ناـسنا ؛ بیذـهت  ینعی  .منک » لـماک 

.تسا يدرف  تایح  ورملق  رد  درف و  هلوقم ي  رد  نیا ، .ندناسر  هنامیکح  یگدنز 

اب طسق »  » (2) .طسقلاب ساّنلا  موقیل  .تسا  یعامتجا  تلادع  تسا ، هدش  نّیعم  فدـه  ناونع  هب  هک  يزیچ  یعامتجا ، تایح  ورملق  رد 
یمومع و یصخش و  یگدنز  رد  هک  تسا  يا  هتـسجرب  الاو و  يانعم  نامه  لدع  .تسا  ماع  يانعم  کی  لدع  .دنک  یم  قرف  لدع » »

راـتفر ینعی  .تسا  نیا  لدـع  .حیحـص  هنزاوم ي  کـی  ینعی  .دراد  دوـجو  اـیند  ثداوـح  همه ي  بوـچ و  گنـس و  ناـج و  مسج و 
هک روط  نآ  طسق ، نکل  .تسا  لدع  يانعم  نیا ، .نتفرن  دح  زا  جورخ  بیع و  تمـس  هب  ندوب و  لدتعم  حیحـص ؛ هنزاوم ي  حیحص ؛
یم ریبعت  یعامتجا » تلادـع   » هب نآ  زا  زورما  اـم  هک  يزیچ  نآ  ینعی  .تسا  یعاـمتجا  تابـسانم  رد  لدـع  نیمه  دـمهف ، یم  ناـسنا 

.تسا یّلک  يانعم  هب  لدع  نآ  زا  ریغ  نیا ، .مینک 

اب مه  اهنامـسآ  (3) ؛ ضرالا تاوامّـسلا و  تماق  لدـعلاب  تسا  یّلک  يانعم  هب  تلادـع  نآ  تمـس  هب  ناش  یّلک  تکرح  هچرگا  اـیبنا 
اپرس ندوب  نازیم  تلادع و  لادتعا و  نامه 

47 ص :

ص 382. ج 68 ، راونالاراحب ، - . 1
هیآ ي 25. دیدح ، هروس ي  - . 2

ص 266. ج 5 ، یفاک ، - . 3
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.تسا طسق  دنک ، یگدنز  دناوت  یمن  نآ  زا  رتمک  اب  تسا و  نآ  هنـشت ي  وا  تسا و  هلئـسم  رـشب  يارب  اًلعف  هک  يزیچ  نآ  اّما  دنتـسه 
.دندمآ نیا  يارب  ایبنا   (1) .طسقلاب سانلا  موقیل  .دیآ  رد  یعامتجا  تلادع  لکش  هب  دوش و  درخ  لدع ، هکنیا  ینعی  طسق 

یگدنز نیا ، .دنک  یگدـنز  روز  يردـلق و  هب  ياکّتا  ضّرعت و  زواجت و  هناملاظ و  راتفر  یتلادـع و  یب  هیاس ي  رد  دـناوت  یمن  رـشب 
مه یمّود  نیا  مینک ، هاگن  قیقد  مشچ  هب  رگا  هّتبلا  .دنزاسب  یتشهب  یگدنز ، طیحم  زا  ات  دـنا  هدـمآ  ایبنا  .تسا  مّنهج  نیا ، .دوش  یمن 

دوجو يدرف  ورملق  رد  هک  تسا  یفده  نامه  هب  ناسنا  ندیـسر  يارب  يا  همّدـقم  تسا ، یعامتجا  یگدـنز  ورملق  رد  ایبنا  فدـه  هک 
نآ شحیحـص  لکـش  دـینک ، هظحالم  ایند  رد  امـش  ار  یئیـش  ره  .ندـش  حیحـص  ناسنا  ندـش و  تسرد  ینورد ؛ لّوحت  ینعی  .دراد 

تداـسح نارگید  هب  دـنزب ، هبرـض  نارگید  هب  هک  تسا  هدـماین  نیا  يارب  ناـسنا  .دوش  دـیاع  نآ  زا  بوـلطم  هدـیاف  هک  تسا  یلکش 
کچوک لئاسم  هب  دوش ، رداص  رـش  مدآ  ملاع و  يارب  وا  دوجو  زا  دـنک ، مورحم  ار  نارگید  دـهاوخب ، دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  دزرو ،

دیفم دـشاب ، بوخ  ات  تسا  هدـمآ  ناسنا  تسا ! هدـماین  ناسنا  هک  اه  نیا  يارب  .ددرگ  لفاغ  اه  نامرآ  اهبولطم و  لامک  زا  دبـسچب و 
دیفم نارگید  شدوخ و  يارب  وا  هار  درک و  تکرح  لامک  تمـس  هب  دش و  نینچ  رگا  .دورب  لامک  تمـس  هب  دـنک و  تکرح  دـشاب ،

.تسا تثعب  فادها  زا  اه  نیا  .تسا  یکزم  هتفای و  لّوحت  ناسنا ، نآ  دوب ،

تثعب ياه  مایپ  هب  رصاعم  رشب  دیدش  زاین 

، نید تیونعم ، هیلع  هک  دننک  یم  ششوک  يرامعتسا  ياه  هاگتسد  لوپ  اب  ایند ، حطـس  رد  ملق  هرجنح و  نابز و  اهدص  هک  زورما  ایآ 
مکاح ایند  رب  هک  يا  هناردلق  ماظن  نیمه  ملاع ، يّدام  مظن  نیمه  هک  دننک  یم  دومناو  دنیوگب و  نخس  یمالسا  ششوج  ره  مالسا و 

رب يا  هشدخ  دیایب و  مالسا  تسین  مزال  تسا و  بوخ  نیمه  تسا ،

48 ص :

هیآ ي 25. دیدح ، هروس ي  - . 1
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يارب ایآ  دنک ؟ هیکزت  ار  شدوخ  دهاوخ  یمن  رـشب  زورما  ایآ  تسا ؟ ینغتـسم  یتثعب  نانچ  زا  ّتیرـشب  دـنک ، دراو  هناردـلق  ماظن  نیا 
يارب دـننک ؟ لابند  ار  نارگید  جـنر  دوخ و  تحار  هک  دنـشاب  نیا  رکف  هب  دنتـسه  هک  اجره  رد  رـشب ، داحآ  هک  تسین  بیع  ّتیرـشب 

عناق ناشدوخ  یگدـنز  دوجوم  عضو  نامه  هب  همه  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  شداحآ  نایم  رد  ییارگ  نامرآ  هک  تسین  بیع  ّتیرـشب 
نادـند هب  شدوخ  دـیابرن و  وا  تسد  زا  دـیاین و  يرتردـلق  هک  دبـسچب  ار  نآ  یتسدود  تسا ، یـسک  تسد  یناـن  هکت  رگا  دنـشاب و 

هیلع دیابن  تسا ؟ دوعوم  تشهب  ّتیرشب ، يارب  يا  یللملا  نیب  ماظن  نینچ  یمظن و  نینچ  ایآ  تسا ؟ بوخ  ایند  ّتیعضو  نیا  دشکن ؟
، ایند رد  زورما  ایآ  دهد ؟ ماجنا  یتثعب  دنک و  یتکرح  ّتیرشب  دیابن  دوشب ؟ يراک  چیه  نآ  ندرک  بدا  يارب  نآ و  حالصا  يارب  نآ ،

؟ تسه يربخ  چیه  طسق  زا  ایآ  تسین ؟ امرفمکح  لگنج » نوناق  ، » هملک یقیقح  يانعم  هب  ایند ، زا  یمهم  ياهشخب  رد  لقاال  ای 

گرزب و ینویلیم  دنچ  ّتلم  کی  مدرم  زا  يا  هدع  دینک  یم  هظحالم  .دینیبب  ار  یکاخ  هرک ي  نیا  حطس  ایند و  رساترس  دینک و  هاگن 
یم ناریو  ناشیاه  هناخ  دوش ؛ یم  هتفرگ  ناشناج  رگید  يا  هدـع  هلیـسو ي  هب  همه  همه و  ملاـس و  راـمیب و  درم و  نز و  کـچوک و 
چیه دـنرادن و  ّتینما  دـنرادن ، شیاسآ  دـنرادن ، اذـغ  دـنرادن ، وراد  دریگ ؛ یم  رارق  زواجت  دروم  ناـشیاهنز  سوماـن  ضرع و  دوش ؛

یم ار  مدرم  هک  يا  هدـع  نآ  نیوگزره ، ینـسوب  روآ  هیرگ  خـلت و  هثداح ي  رد  تسین ! ایند  رد  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  مه  یکّرحت 
.دوبن نیا  شهار  دنتشاد ، یم  مه  یموق  لالدتسا  رگا  دنراد ؟ راک  نیا  يارب  یلالدتـسا  چیه  دنراد ؟ راک  نیا  يارب  یلیلد  هچ  دنبوک ،

دیناشک اههاگودرا  هب  ار  شداحآ  درک و  دوبان  لک  هب  دیاب  ار  ّتلم  کی  هکنیا  .دوبن  نیا  شهار  دنتشاد ، یم  مه  ینید  لالدتسا  رگا 
نوناق یقیقح  تموکح  شحوت و  هدنهد ي  ناشن  دشابن  مرتحم  ناشزیچ  چیه  رگید  هک 

49 ص :
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زا ایـسآ و  زا  اـکیرما ، زا  اـپورا ، زا  اـیند  فارطا  زا  دـنداتفا ، ینـسوب  ناناملــسم  ناـج  هـب  اهبرــص  هـک  زور  نآ  رگا  تـسین ؟ لـگنج 
دوب نیا  هدنهد ي  ناشن  دندرک ؛ یم  بدا  ار  اه  نآ  دـنتفر  یم  دـش و  یم  هداد  ناشن  شنکاو  يّدـج  تروص  هب  یمالـسا  ياهروشک 

(1) .دتفا یمن  قافّتا  يرما  نینچ  هک  مینیب  یم  .تسه  مه  تمالس  دشر و  تسه ، فارحنا  ایند  رد  رگا  هک 

50 ص :

1371 / 11 ثعبم 01 / دیع  تبسانم  هب  ماظن ، نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  - . 1
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خیرات راودا  همه ي  رد  تثعب و  نارود  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  تدالو  تیمها  تاهج 

اـنعماب و رایـسب  درگلاـس  ینعی  .تسا  ّتیمها  زئاـح  ناناملـسم  اـم  يارب  رظن  دـنچ  زا  مّلـس ، هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ّیبن  تدـالو 
مه يور  رب  ّتیرـشب  هک  دش  عقاو  ینامز  رد  خیرات ، رد  ایند و  رد  راوگرزب ، نآ  تدالو  هک  تسا  نیا  لّوا  تهج  .تسا  ینومـضمرپ 
ود نیا  زا  یکی  .تشاد  زراب  ّتیـصوصخ  ود  ّتیرـشب  هعومجم ي  هکلب  مینک ؛ ضرع  ار  یّـصاخ  روشک  لها  ای  صاخ  ّتلم  کـی  هن 

.دوب هتفرشیپ  رایسب  شدوخ ، هتشذگ ي  راودا  رد  رـشب  داحآ  هب  تبـسن  يرکف ، ینالقع و  یملع و  ظاحل  زا  هک  دوب  نیا  ّتیـصوصخ 
ییاهنّدمت گرزب و  نیـسدنهم  ناکـشزپ ، اه ، ناد  یـضایر  دندوب  هدش  ادیپ  ینادنمـشناد  هدمآ و  دیدپ  يا  هفـسالف  اه ، نآ  نایم  رد 

! دش یمن  هک  ملع  نودب  اهنّدمت ، نیا  .دوب  هدش  اپِرس 

، رشب ینعی  .دندوب  هدرک  روبع  همه  یخیرات ، گرزب  ياهنّدمت  رصم و  نّدمت  نیچ ، نّدمت  قرش ، رد  اه  هناتمگه  برغ ، رد  اهیمداکآ 
.تیصوصخ کی  نیا ، .دوب  هدش  لماک 

هشیمه زا  یقالخا ، ظاحل  زا  زور  نآ  رد  رشب  هک  تسا  نیا  تسا  بیجع  یلیخ  مهاب ، ّتیصوصخ  ود  نیا  عمج  هک  مّود  ّتیـصوصخ 
ملع و زا  رادروخرب  ِرـشب  نیمه  .دوب  طاطحنا  ِجوا  رد  مییوگب : دـیاب  مینک ، نایب  ار  تبـسن  نیا  میهاوخن  رگا  ای  رتطحنم ، هتـشذگ ، ي 

، اه یهاوخدوخ  ریسا  تافارخ ، ریسا  تابّصعت ، ریسا  تّدش  هب  شناد ،
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خیرات رگا  یسک  .دوب  مکاح  ایند  رد  یعضو  نینچ  .دوب  يرشب  ّدض  شُک و  مدرم  ياهتموکح  ياه  هاگتسد  ریسا  متس و  ملظ و  ریـسا 
هالّـصلا و هیلع  نینمؤملاریما  مالک  رد  هک  روط  نامه  .دندوب  ریـسا  ّتیرـشب  همه ي  نارود ، نآ  رد  هک  دید  دهاوخ  دنک ، هظحالم  ار 
تالکـشم و راـشف و  هنتف و  تیاـهن  رد   (1) .اهکبانـس یلع  تماق  اـهفالظاب و  مهتئطو  اـهفافخأب و  مهتـساد  نتف  یف  هک  تسا  مالّـسلا 

مشچ هب  تحار  باوخ  : » دیامرف یم  نینمؤملا  ریما  هبطخ ، نیمه  رد  .دوهس  مهمون  .دینارذگ  یم  ار  یخلت  یگدنز  رـشب  .یـشکردارب 
« .دمآ یمن  مدرم 

، ایند زور  نآ  نّدمت  دهم  رد  .هن  تسا ؛ هدوب  برعلا  هریزج  نامه  صوصخم  تالکـشم ، نیا  هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا  تسا  هابتـشا 
دندرک یم  اـعّدا  حالطـصا ، هب  زور ، نآ  هک  مه  اـجنآ  .دوـب  اـهفرح  نیمه  دـینک ، هاـگن  امـش  هک  مـه  زور  نآ  ِمور  روـشک  رد  ینعی 
ناتدوخ شیپ  دیناوخب ، ار  نآ  باتک  یتقو  امـش  هک  دوب ، مکاح  مدرم  رب  ییاهداسف  اهدادبتـسا و  دنراد ، انـس  سلجم  یـسارکومد و 

نیا زا  مه ، ام  ِناتـساب  ِناریا  .تسا  هدوب  یطاطحنا  نینچ  راچد  يراـگزور ، رد  رـشب  هک  دـنک  یم  مرـش  ناـسنا  .دیـشک  یم  تلاـجخ 
فـالتخا اـّما  دنتـشاد ؛ اـهزیچ  نیا  زا  يروشحلـس و  يرواـگنج و  هزین و  ریـشمش و  تردـق و  مه ، اـه  نیا  .دوبن  مور  زا  رتـهب  تهج 

كرابم دولوم  نیا  یطیارش ، نینچ  رد  .دنتـشاد  هزادنا  ّدح و  یب  مه ، هفارخ  لهج و  ییوگروز و  داسف و  ضیعبت و  ملظ و  یتاقبط و 
.تشاذگ دوجو  هصرع ي  هب  اپ  ّتیرشب  تاجن  يارب  یهلا ، روآ  مایپ  نیا  و 

لزلزتم ایند  رانک  هشوگ و  رد  كرـش  یتسرپ و  تب  ياه  هناشن  تسکـش و  يرـسک  خاک  هرگنک  هک  تسه  خـیراوت  راثآ و  رد  هکنیا 
تـسا رارق  هک  یتردق  نیا  روضح  ِيزمر  مالعا  يارب  تسا ، یهلا  ییامن  تردق  نامه  دیاش  دشاب ، هتـشاد  ّتیعطق  راثآ  نیا  رگا  دش ،

نّدمت هفارخ و  زا  ار  ملع  دنکشب و  مهرد  ار  داسف  ملظ و  ياه  هیاپ  همه ي 
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اب دوخ ، گرزب  تثعب  ماگنه  رد  سّدـقم ، دولوم  نیا  .درک  ام  ِراوگرزب  ربمغیپ  ار  راک  نیا  .دـنک  هتـسارآ  كاپ و  ملظ ، داـسف و  زا  ار 
نامدود تابّـصعت  زا  ملظ ، زا  داسف ، زا  تاـفارخ ، زا  لـهج ، زا  ار  ّتیناـسنا  راوشد ، رایـسب  يداـهج  اـب  دـش و  ور  هبور  ییاـیند  ناـنچ 
طاـسب اًلـصا  .درک  يریگولج  رگیدـکی ، شود  رب  اـه  نآ  ندـش  راوس  اـهناسنا و  متـس  رگیدـکی و  هب  اـهناسنا  ییوگروز  زا  زادـنارب ،

یّلصمتاخ ربمغیپ  راک  هک  تسا  یهیدب  .دروآ  دوجو  هب  ایند  رد  ار  دیدج  عضو  کی  دیدج و  طاسب  کی  .درک  نوگرگد  ار  ّتیرشب 
هنومن ي نیا  ار ، یلمع  هروتـسم  نیا  یتسیاب  راوگرزب  نآ  هن ! .دنک  حالـصا  ار  ایند  همه ي  هک  تسا  هدوبن  نیا  مّلـسو ، هلآو  هیلع  هللا 

هظحل هب  هظحل  نآ  زا  و  ددـنب ، راک  هب  ار  نآ  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  رـشب  اـت  داد ، یم  رـشب  هب  تفرگ و  یم  یهلا  یحو  زا  ار  تسرد 
مامت هب  ار  دوخ  تلاسر  راوگرزب ، نآ  .تسا  يرگید  ثحب  درک ، عیاـض  یـسک  هچ  تسب و  راـک  هب  یـسک  هچ  هکنیا  .دـنک  هدافتـسا 

.تسویپ یهلا  تمحر  راوج  هب  درک و  لماک  ار  دوخ  راک  داد و  ماجنا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تثعب  نارود  اب  ناهج  زورما  طیارش  هسیاقم ي 

یقالخا ظاحل  زا  مه  تسا ، هتفرشیپ  ولج و  یملع  ظاحل  زا  مه  ایند ، مینک  هّجوت  هک  تسا  مهم  درگلاس  نیا  تهج  نیا  زا  مه ، زورما 
رکنم و ار  فورعم  ایند ، مدرم  مشچ  ِولج  ملاع ، يوگروز  ياهتردق  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  ایند  راک  .تسا  ضیضح  رد  تّدش  هب 

قبط مرکا  ربمغیپ  هکنیا  .تسین  نیا  زا  رتالاب  رگید  زیچ  چیه  ّتیرشب ، یهابت  داسف و  ِملاع  رد  نم ، رظن  هب  دننک ! یم  فورعم  ار  رکنم 
رکنم : » دومرف دـندرک ، بّجعت  هک  مدرم  و  دـننک » یم  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هک  دـش  دـنهاوخ  ادـیپ  یناسک  : » دومرف تیاور 

هتخیسگ ماجل  ِيرابکتـسا  ِيّدام  ِتردق  ِتسد  ار  یعـضو  نینچ  ایند  رد  مه  زورما  هک  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  دش ؛» دهاوخ  فورعم 
یم سّدقم  راک  کی  ار  غورد  نیا  دـنیوگ و  یم  غورد  مدرم  هب  تسارور  .دروآ  یم  دوجو  هب  رابکتـسا  ِيوگروز  ِنعرفتم  ِّربکتم  ي 

ملظ دنرامش !
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یم مولظم  رـس  رب  دـننک و  یم  شهوکن  ار  مولظم  دـنروآ ! یم  باسح  هب  قح  يذ  ملظ ، نیا  رطاخ  هب  ار  ملاظ  دـننک و  یم  قیوشت  ار 
! دنروآ یم  رامش  هب  بوخ  يراک  ار  ندز  مولظم  رس  رب  نیا  دننز و 

.دـنا هدرکن  افتکا  مه  نیطـسلف  بصغ  هب  دـنا و  هدرک  بصغ  ار  نیطـسلف  دـنا  هتفر  هّدـع  کـی  .تسا  هدـش  هنوگ  نیا  اـیند  رد  زورما 
دوجو هب  لیلذـت  ریقحت و  راتـشک و  یگراوآ و  دـنا و  هداد  رارق  راشف  ریز  ًابترم  لاس ، دـنچ  لـهچ و  لوط  رد  ار  ینیطـسلف  ناناملـسم 

!؟ دنکن هئطخت  ار  وا  دنزب ، امش  ِرس  رب  دوش و  دراو  امش  هناخ ي  هب  یـسک  رگا  هک  تسیک ، .تسا  حضاو  رکنم  کی  نیا ، .دنا  هدروآ 
تـسد ناشـشیر  هک  ییاه  نآ  ناشیاهرکون ؛ اکیرما و  ییاپورا ، ياهتردق  دـییامرفب : هظحالم  امـش  زورما  .درک  هئطخت  دـیاب  ار  ملاظ 

یطابترا ناشدوخ  ياهتّلم  اب  دنا و  هدمآ  راک  ِرـس  رب  اکیرما  ِتشگنا  هب  هک  ییاهتموکح  تساه ؛ نآ  راب  ریز  ناش  هناش  اهتردق و  نیا 
بیوصت دهد ، یم  همادا  تسا و  هدرک  ار  ملظ  نیا  حوضو  نیا  اب  هک  ار  یملاظ  نیا  راک  ات  دنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  همه  دنرادن ،

، رگمتـس ملاظ و  نیا  اب  یتقو  ینانبل ، ینیطـسلف و  هدیـسر ي  بل  هب  ناـج  هدـمآ ي  هوتـس  هب  ِناناملـسم  ناـناوج  فرط  نآ  زا  .دـننک 
؛ دنتـسیرورت اه  نیا   » هک دوش  یم  دنلب  ادص  فارطا  زا  تسا ، حودمم  لمع  کی  ْملاع  يالقع  همه ي  رظن  رد  هک  دـننک  یم  يداهج 

»!؟ دیدرکن شزاس  ارچ  دیدشن !؟ میلست  ارچ  دیدز !؟ ارچ  دیتشک !؟ ارچ  دنملاظ ! اه  نیا 

*

ناهج ناناملسم  ياشگ  هار  تدحو و  هطقن ي  ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  قشع 

.دنوش دّحتم  دنناوت  یم  زیچ ، همه  زا  رت  لهس  رت و  تحار  مّلـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـصمرکا  ّیبن  مان  ریز  ایند ، ناناملـسم  نم ! نازیزع 
، ناملـسم .تسا  ناناملـسم  فطاوع  ياقتلم  عمجم و  راوگرزب ، نآ  : » ما هدرک  ضرع  اهراب  نم  .تسا  راوگرزب  نآ  ّتیـصوصخ  نیا ،

هدافتسا دیاب  ّتبحم ، نیا  زا  .تسا  ربمغیپ  ّتبحم  زا  لامالام  ام  ياهلد  هک  يدهاش  وت  ایادخ ! .دزرو » یم  قشع  دوخ  ربمغیپ  هب 
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نیب اوحلـصاف  هوخإ  نونمؤملا  اّمنا  راعـش  زورما  .دنراد  جایتحا  يردارب  تّوخا و  هب  ناناملـسم  زورما  .تساشگهار  ّتبحم ، نیا  .درک 
زا یـشان  دـنا ، هدـش  نآ  راچد  ایند  رد  ییاهروشک  ناناملـسم  هک  یّتلذ  فعـض و  نیا  زورما  .تسا  رت  يّدـج  هشیمه  زا   (1) مکیوخا

روط نآ  ریمشک  .دش  یمن  روط  نآ  ینـسوب  .دش  یمن  روط  نیا  نیطـسلف  دندوب ، دّحتم  ناناملـسم  رگا  .تسا  فالتخا  قّرفت و  نیمه 
روط نآ  اکیرما ، رد  ناناملسم  .دندرک  یمن  یگدنز  تنحم  رد  روط  نآ  اپورا ، ناناملـسم  .دش  یمن  روط  نیا  ناتـسکیجات  .دش  یمن 

.میراد فالتخا  مهاب  ام  هک  تسا  نیا  ّتلع  .دنتفرگ  یمن  رارق  ییوگروز  دروم 

کی یمالسا ، يروهمج  هّتبلا  یمالسا ! يروهمج  ِرس  دنتخیر  يرابکتـسا  ياهتردق  همه ي  دوب ؛ یمالـسا  يروهمج  تدحو ، يدانم 
؛ تساه نآ  ررض  هب  نیملسم ، تدحو  .دننمشد  تدحو  اب  اه  نآ  دوب و  تدحو  يدانم  نوچ  ارچ ؟ .دمآرب  اه  نآ  همه ي  ِسپ  زا  هنت 

روشک رد  هلمج  زا  و  دنتسه ، هک  ایند  ياجره  رد  یّنس ، هعیش و  ياملع  منک : یم  ضرع  نم  .دننکشب  ار  تدحو  دننک  یم  یعـس  اذل 
.تسا هداتفا  اج  نارگ  ایند ، رد  تدحو  يادن  نیا  .تسا  هدمآ  تسد  هب  نارگ  ناریا ، رد  تدـحو  نیا  .دنـشاب  بظاوم  دـیاب  ام ، زیزع 
(2) .دشاب هعیش  ای  دشاب  یّنس  دنک  یمن  یقرف  .دشاب  دهاوخ  یم  هکره  تسا ؛ هدرک  تنایخ  دنکشب  هکره  دینکشن ! ناسآ  ار  نیا 
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تثعب نامز  رد  ناهج  طیارش 

نایب يرگنـشور  نخـس  نآ ، هرابرد  میناوتب  هدـنب  لاثما  هک  تسا  يرادـقم  نآ  زا  شیب  ًاـتقیقح  يونعم ، ظاـحل  زا  ثعبم  زور  ّتیمها 
.دز فرح  دوش  یم  اه  نآ  هرابرد  هک  تسه  یتاکن  خیرات ، فلتخم  راودا  رد  اهناسنا  یگدنز  رد  تثعب  ریثأت  ظاحل  زا  نکل  .مینک 

هغلاب تمکح  قبطرب  مه  لاعتم  يادخ  .دوب  گرزب  ِتثعب  نآ  جاتحم  ًاعقاو  ّتیرشب  دمآ و  دوجو  هب  ألخ  کی  رد  لّوا ، زور  رد  تثعب 
جیار و میهافم  هب  ندش  هدولآ  نودـب  تثعب ، یعقاو  میهافم  هک  داد  رارق  ییاج  ار  گرزب  هعقاو  نیا  میظع و  شزیگنا  نیا  ناکم  شا ،

ضرف دوب  نکمم  هک  تسا  يا  هتکن  شدوخ  نیا ، .دنامب  حیحص  خیرات  رد  مه  دوش و  هتخانـش  زور  نآ  يایند  رد  مه  زور ، نآ  ریاد 
.دتفیب قافّتا  زور ، نآ  هتفرشیپ  ياهروشک  رد  زور و  نآ  نانوی  رد  زور ، نآ  مور  رد  نیرخآ ، ِتثعب  دییامرفب 

هرهب یتّیندم  ياهیهاگآ  يرـشب و  فراعم  هفـسلف و  زا  هک  دنتـشاد  دوجو  ییاهتّلم  .دندوب  ایند  رد  یگرزب  ياهنّدـمت  تثعب ، نامز  رد 
خیرات و لوط  رد  هک  ار  یتثعب  نیا  لاعتم ، يادخ  اّما  .دتفیب  قافّتا  قطانم  نآ  رد  اهروشک و  نآ  رد  رخآ ، ِتثعب  دش  یم  .دـندوب  هدرب 

نیا داقعنا  ماگنه  زا  هک  دربن  ییاج  رد  ار  تثعب  نیا  .دربن  اهاجنآ  هب  دنامب ، رشب  يارب  دوب  انب  لاس  رازه  دنچ  دناد  یم  ادخ 
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ياهنّدمت هک  دندوب  یقطانم  زور ، نآ  ِنیمز  برغم  هقطنم  نامه  رد  .دوش  لخاد  نآ  رد  دـناوتب  يا  هناگیب  رـصنع  توعد ، نیا  رکف و 
رد هک  هیکاطنا ، رهـش  مدرم  نامه  هلمج ، زا  .دنا  هدوب  ییاهتّیندم  ياراد  هک  دهد  یم  ناشن  ناربمغیپ  اب  ناشدروخرب  .دنتـشاد  یگرزب 

مدرم نآ  یـساپسان  مه  شرخآ  .دـنک  یم  لقن  مه ، ضرع  رد  اجنآ ، هبار  ربمغیپ  هس  نداتـسرف  ناتـساد  دـنوادخ  نیـسای ،»  » هروس ي
.دادن رارق  اجنآ  رد  ار  ربمغیپ  نیا  .تسا  هدرک  لقن  اهتّلم  نآ  زا  ار  ییاهزیچ  ام  يارب  مه  خیرات  .تسین  یمک  زیچ  نیا ، .تسا 

یم هظحالم  مه  نآرق  رد  اذل  .لزان  ّدـح  رد  دولآ ، كرـش  فراعم  دوب و  كرـش  .تشادـن  دوجو  يرـشب  فراعم  برعلا ، هریزج  رد 
رد تسا و  هدرک  تشرد  همه  نیا  ار  دلوی  مل  دلی و  مل  هک  صالخا »  » هروس ي .تسا  هدـش  يّدـج  هزرابم  کی  كرـش ، اب  هک  دـینک 

؛ تسا یلألتم  هتـسجرب و   (1) دحا ًاوـفک  هل  نکی  مل  هتفرگ و و  رارق  بلق  رد  دـلوی  مل  دـلی و  مل  يا ، هیآ  راـهچ  ِکـچوک  هروـس  نیا 
.تسا هدش  دودرم  مالسا  رد  يدولآ  كرـش  راک  ره  .ددرگن  طولخم  ادخ  مایپ  اب  دوش و  هدودز  اهنهذ  زا  كرـش  هک  تسا  نیا  يارب 

یگدنُرب و تفر ، اجره  اذل  .دش  رشتنم  صلاخ  دش ؛ لقتنم  صلاخ  ملاع  فانکا  هب  دش ؛ ّدلوتم  صلاخ  ْمالـسا  میرذگب ، هکنیا  زا  یلو 
صولخ نآ  زا  ناگدـننک  توعد  جـیردتب ، هک  یتقو  ات  داد ؛ ناشن  فلتخم  ياهگنهرف  اهنّدـمت و  اب  هلباقم  رد  ار  شدوخ  یگتـسجرب 

یّلـص ایبنالا  متاخ  تثعب  ِتیـصوصخ  نیا ، .تسا و  رـشب  يارب  یمئاد  رما  کی  تثعب ، نیا  .داتفا  صولخ  نآ  زا  مه  توعد  دـنداتفا و 
نآ هب  میرک  نآرق  هک  یفراعم  نیمه  دوش ، یهت  ّتیونعم  زا  رشب  یگدنز  ملاع و  هنیمز  هک  تقو  ره  ینعی  .تسا  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا 
همه رد  هک  تسا  یتـّیفیک  ناـنچ  نآ  یمالـسا  فراـعم  ّتیفیک  .دـنک  رپ  ار  ـألخ  نآ  دـیایب و  یناـمز  ره  رد  دـناوت  یم  تسا ، قطاـن 

ینوناق و هعومجم  نیا  نورد  رد  ییورین  طیارش ،
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يونعم ياضف  رد  نتسیز  ِناکما  ّتیرشب  هب  دنک و  رپ  ار  يونعم  ياهألخ  دناوت  یم  طیارش  همه  رد  هک  دراد  دوجو  فراعم  هعومجم 
.دهدب ار 

مالسا يونعم  ینالقع و  هار  هب  زاین  رظن  زا  تثعب  نامز  اب  ناهج  زورما  طیارش  يدننامه 

دـنک و ادـیپ  ار  شدوخ  ياج  اـهروشک  اـهتّلم و  ناـیم  رد  دـناوتب  توعد  کـی  هکنیا  طرـش  .تسا  طیارـش  ناـمه  زا  یکی  مه  زورما 
تـسا رادروخرب  نآ  زا  هک  ینـالقع  قطنم  زا  ار  مالـسا  هک  ینخـس  ره  .تسا  ندوب  لوقعم  یقطنم و  لّوا ، تسیچ ؟ دـبایب ، یعمتـسم 

هب دننک ، یم  رظن  راهظا  دنیوگ و  یم  نخـس  یمالـسا  لئاسم  هرابرد  هک  یناسک  .دنز  یم  هبرـض  مالـسا  راشتنا  دشر و  هب  دنک ، ادـج 
یم دـنک و  یم  كرد  دـمهف ، یم  ار  نآ  يرطف ، ملاـس و  لـقع  هک  تسا  ینید  مالـسا  .تسا  ینـالقع  ْمالـسا  .دـننک  هّجوت  هتکن  نیا 

رد دـیاب  ینالقع  ناهرب  کی  مالـسا ، ماکحا  زا  یمکح  ره  هکنیا  يانعم  هب  هن  .تسا  مالـسا  ّتیـصوصخ  نیا ، .دریذـپ  یم  ددنـسپ و 
هک هچره  یلقع  ره  هک  تسین  مه  انعم  نیا  هب  .هن  دراد ؟ مزال  یلقع  ناهرب  کـی  تسا ؟ تعکر  ود  ارچ  حبـص  زاـمن  .دـشاب  شراـنک 
هک هچنآ  یمالـسا  فراـعم  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  .تسین  مه  نیا  .درک  ادـیپ  ار  نآ  دوشب  مالـسا  رد  دـیاب  درک ، كرد  دـیمهف و 

طیحم ره  رد  تسا  مالـسا  هب  طوـبرم  نیا  هک  دـننک  یم  تواـضق  نف ، لـها  هربـخ و  لـها  تسا و  لوـبق  دروـم  مالـسا  هب  نآ  دانتـسا 
تسیچ و زامن  تفگ  درک و  میهفت  درک ، هیجوت  ایند  ياهناسنا  نیرت  يّدام  يارب  دوش  یم  ار  زامن  .تسا  عافد  لباق  یملع ، ینالقع و 

ِرادـمان صخـش  تـسا  برغ  ینید  یب  نرق  هـک  مهدزوـن  نرق  رد  یبرغ  نـیرّکفتم  زا  یکی  .تـسا  هتـسناد  مزـال  ار  زاـمن  مالـسا  ارچ 
هتفهن یمیظع  زار  نآ ، رد  رگا  يرآ ؛ .تسا » هتفهن  یمیظع  ِزار  زامن  رد  : » دـیوگ یم  مرواـیب  مسا  مهاوخ  یمن  نم  هک  تسا  یفورعم 

، ملع لها  ياهناسنا  فاصنااب ، ياهناسنا  .داد  یمن  راعـش  نآ  هب  تبـسن  روط  نیا  رّکفتم ، ناسنا  کی  ارگ ، يّدام  طـیحم  نآ  رد  دوبن ،
دنناوت یم  دننک ؛ كرد  دنناوت  یم  ار  یمالسا  فراعم  مامت  لالدتسا ، قطنم و  لقع ،
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.تسا مالسا  ّتیصاخ  نیا ، .دنریذپب  دندنسپب و 

دننک ادج  ّتیصوصخ  نیا  زا  ار  مالسا  هک  دننک  یعس  یناسک  رگا  .تسا  مالسا  تایصوصخ  زا  ندوب ، ینالقع  ندوب و  یقطنم  سپ ،
مالـسا زا  هک  دـنهد  تبـسن  مالـسا  هب  ار  ییاهفرح  لمع ، رد  هکنیا  ای  تسا ،» لقع  ّدـض  ملع و  ّدـض  اه  نیا   » دـنیوگب تاغیلبت  رد  اـی 
یکمک چیه  دننز و  یم  هبرـض  مالـسا  رـشن  هب  ًاعطق  اه  نیا  تسین ، دنک  دـییأت  قیدـصت و  ار  نآ  ملاس  لقع  کی  هکنیا  لباق  تسین و 

.دنک رشتنم  دناوت  یم  ار  مالسا  هک  تسا  ینورد  رصانع  تایصوصخ  زا  یکی  نیا ، .دننک  یمن 

هبنج هک  دوش  یم  هداد  ّتیحیـسم  هب  تبـسن  هک  هچنآ  فالخ  هب  ینعی  .تسا  یهلا  يونعم و  هک  تسا  نیا  مالـسا  ِرگید  ّتیـصوصخ 
نیمه .دـناد  یم  ترخآ  وزج  مه  ار  ایند  مالـسا  .تسین  روط  نیا  مالـسا  دراد ، هبلغ  ییایند  ياه  هبنج  رب  ّتیحیـسم  رد  ترخآ  ياـه 

ِترخآ وزج  امـش ، یـسایس  راـک  نیمه  امـش ، يرادا  راـک  نیمه  امـش ، ندـناوخ  سرد  نیمه  امـش ، تراـجت  نیمه  امـش ، یگدـنز 
هک تسا  يا  هنسح  نیا  .دیروآ  یم  اج  هب  بوخ  ّتین  اب  امـش  هک  تسا  ییاهراک  نیا  ای  تسا ، ترخآ  زا  يا  هعطق  مه  ایند  .تسامش 

نیا یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  ّتین  اب  دب ، ّتین  اب  هدرکن  يادخ  ای  .دـناسر  یم  يونعم  تاماقم  یهلا و  تابُرق  هب  ار  امـش  ْترخآ  رد 
.تسا تاکرد  رد  طوقس  لّزنت و  طاطحنا و  بجوم  تقو  نآ  هک  دیهد ، یم  ماجنا  ار  لمع 

، دب .تسین  ادج  ترخآ ، ایند و  .تسا  ترخآ  زا  یـشخب  ام ، ییایند  ياهـشالت  مامت  ام ، یگدنز  طیحم  مامت  .تسا  هنوگ  نیا  مالـسا 
هتفگ هک  یمومذـم  يایند  نآ  .دـیهد  ماجنا  دـب  ّتین  اب  امـش  ار ، هأشن  نیا  یگدـنز  هب  طوبرم  هّرمزور  يّدام  شالت  نیا  هک  تسا  نآ 

هعرزم .تسا  ملاع  نآ  هعرزم  ملاع ، نیا  .تسین  ادـج  ملاع  نآ  زا  ملاع ، نیا  .تسین  ادـج  هأشن  نآ  زا  هأـشن ، نیا  اـّما  .تسا  نیا  دـنا ،
؟ هچ ینعی 
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همه رد  هکنیا  دوجو  اب  .دناسر  یم  ار  ندوب  یکی  یگنهامه و  تدحو و  تیاهن  نیا ، دیچ ؟ هعرزم  ریغ  زا  ار  لوصحم  دوش  یم  رگم 
ادخ تمس  هب  دیاب  اهلد  مالسا  طیحم  رد  .تسا  يونعم  نید  کی  مالـسا  لاح  نیعرد  دراد ، ّتیعقوم  مالـسا  رد  رـشب  یگدنز  هقطنم 

.تسا مالسا  رشن  لیاسو  زا  مالسا و  ّتیصوصخ  زا  نیا  .دشاب  ادخ  يارب  دیاب  اهتّین  .دشاب 

يونعم ـألخ  ّتیوـنعم و  دوـبمک  دـننک ، یم  ساـسحا  ار  نآ  مه  اـیند  مدرم  ِدوـخ  دوـش و  یم  ساـسحا  دوـبمک  اـیند  رد  زورما  هچنآ 
تیـصاخ .دـنا  هدـش  تاوهـش  رد  قرغ  دـنا و  هتفرگ  هلـصاف  تاّیونعم  زا  دـنا و  هدـنام  تاّیدام  رد  .تسا  برغ  ياـیند  رد  صوصخب 

یتّلم ای  درف  کی  یگدنز  رب  تاوهش  یتقو  تسا ! مّنهج  همادا ، رد  رارمتسا و  رد  اّما  تسا ؛ توهش  رما  ودب  رد  هک  تسا  نیا  تاوهش 
رد ار  يدیدم  تدم  هک  دینیبب  ار  یـسک  تسین  نکمم  .تسا  يرـشب  تاوهـش  تیـصاخ  نیا ، .دوش  یم  خزود  هب  لیدبت  دـش ، مکاح 

دیهاوخ انعم  نیا  هب  دـینک ، قیقحت  دـینیبب و  دـینک ؛ هاگن  دـیورب  رگا  .تسا  هدـیرفاین  ادـخ  ار  یـسک  نینچ  .دـنراذگب  شوخ  ْتاوهش 
زورما هک  تسا  یمّنهج  نامه  نیا ، .تسا و  مّنهج  ناـسنا  يارب  تاوهـش ، رد  اـقب  همادا  .تسا  حـضاو  مّلـسم و  رما  کـی  نیا  .دیـسر 
.دنقرغ داسف  یگراچیب و  رقف و  زا  یمّنهج  رد  دنتسین ، مّعنتم  هک  مه  ییاه  نآ  .تسا  هدش  برغ  مّعنتم  مدرم  زا  يا  هّدع  ریگ  نابیرگ 
ّتیعون نکل  .دنتسه  اجنآ  رد  بوخ  ياه  مدآ  مه  ًاعطق  .دنیانثتسم  یـصاخشا  دبال  يا ، هقبط  ره  زا  .دنتـسه  ینثتـسم  یـصاخشا  هّتبلا 

(1) .دراد جایتحا  تثعب  نیا  هب  زورما ، يایند  .تسا  نیا 
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ایند لیاضف  همه ي  همشچرس ي  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  تثعب 

خیرات رد  میظع  تکرح  کی  هب  تدالو  نیمه  اهدـعب  .تسا  خـیرات  رد  هتـسجرب  يا  هطقن  ناملـسم  درف  ره  يارب  مرکا ، ّیبن  تدـالو 
هلیسو هب  قالخا  مراکم  هماقا ي  تثعب و  نآ  زا  یشان  دراد ، دوجو  میقتسم  ریغ  روط  هب  ول  و  ایند ، رد  هک  یتلیضف  ره  .دش  یهتنم  رشب 

، نیملسم ِفلتخم  ِقَرف  ِتاساسحا  مالـسا و  يایند  فطاوع  زکرمت  يارب  هک  دناد  یم  یناملـسم  ره  .تسا  نأّشلا  میظع  ربمغیپ  نآ  ي 
تّما روحم  يو  دـنراد و  تسود  ار  راوگرزب  نیا  نیملـسم  همه ي  نوچ  درادـن ؛ دوجو  مرکا  ربمغیپ  سّدـقم  دوجو  زا  رتهب  يا  هطقن 

.تسا ّتیمها  زئاح  ام  يارب  تدالو  نیا  سپ  .تسا  خیرات  لوط  رد  یمالسا 

هب مالّـسلاو  هالّـصلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شدنزرف  ربمغیپ ، تلحر  زا  دعب  لاس  دـص  ًابیرقت  هک  دـهد  یم  ناشن  مالـسا  خـیرات  هّتبلا 
يارب صوصخب  یمالـسا ، يروهمج  .تسا  یمالـسا  فراعم  یمالـسا و  فادها  باب  رد  یعلطم  دـیدجت  نیا  تسا و  هدیـسر  تماما 
حطـس رد  زورما  نوچ  ارچ ؟ .تسا  لـئاق  يا  هژیو  ماـمتها  تسا ، ناـشیا  هب  طوبرم  هچره  راوگرزب و  نیا  تثعب  مرکا و  ّیبـن  تدـالو 

نآرق و قبطرب  تارّرقم  نیناوق و  ارجا و  یمالسا ، ماکحا  یمسر  روط  هب  نآ  رد  هک  ناهج  هطقن ي  اهنت  نامـسآ ، نیا  ریز  رد  ملاع و 
ربمغیپ ّتنس 
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یمالسا ناریا  دریگ ، یم  ماجنا  نآ  رد  یمیظع  تکرح  نینچ  هک  ایند  هطقن ي  نیرت  مهم  رگید ، ترابع  هب  دوش و  یم  لمع  میظنت و 
نوچ .دراذـگ  یم  ملاع  ناناملـسم  همه ي  شود  رب  ار  یفیلکت  تقیقح  رد  عوضوم ، نیا  تسا و  مکاح  مالـسا  ماـن  هب  یتلود  .تسا 
لمع داقتعا و  يانعم  هب  مالـسا  رگا  اّما  .تسا  هتفرگ  رارق  لمع  دروم  مالـسا  هک  تسانعم  نیا  هب  دوب ، مالـسا  ساسارب  یتموکح  رگا 

رد نآ  قادصم  .تسا  روجهم  مالسا  نآرق و  يا  هعماج  نینچ  رد  دشابن ، رارقرب  نید  ّتیمکاح  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هعماج  رد  دارفا 
مرکا ربمغیپ   (1) .ًاروجهم نآرقلا  اذـه  اوذـخْتا  یموق  ّنا  ّبر  ای  لوسّرلا  لاق  و  تسا : هدـمآ  نینچ  ناـقرف  هروس ي  رد  میرک و  نآرق 

نیا هب  کش  یب  تسانعم ؟ هچ  هب  نآرق  رجَه  .ًًاروجهم  نآرقلا  اذـه  اوذـخْتا  یموق  ّنا  ّبر  اـی  دـنک : یم  ضرع  ملاـع  راـگدرورپ  دزن 
َنآرُقلا اذـه  اوذـّختا  .تسین  ذاـّختا  نیا  .دـندرک  عـفد  دوـخ  زا  یّلک  روـط  هب  ار  یناملـسم  مسا  نآرق و  مسا  نآرق و  هک  تـسین  اـنعم 

هدـش توالت  هعماج  کی  رد  نآرق  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  روجهم  اّما  تسه ، نآرق  .رجَه  اب  هارمه  اّما  دـنراد ، ار  نآرق  ینعی  اروجهَم ؛
یم بلـس  نآرق  زا  ار  تموکح  تسایـس ، زا  نید  ییادج  هناهب ي  هب  دننک و  یمن  لمع  نآ  ماکحا  هب  اّما  دوش ، یم  يرهاظ  مارتحا  و 

هک دوب  رواب  نیا  رب  مالسا  ربمغیپ  رگا  دوب ؟ هچ  يارب  ربمغیپ  تازرابم  سپ  دننکن ، تموکح  نآرق  مالـسا و  هک  دوب  رارق  رگا  .دنیامن 
یمالسا دیاقع  مدرم  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  دوش و  تلاخد  هعماج  یسایس  تردق  مدرم و  ِیگدنز  هرادا ي  تموکح و  رد  دیابن 

.دـش یم  لیمحت  ربمغیپ  رب  یتازرابم  نینچ  هک  تسین  مولعم  دـنهد ، ماجنا  ار  ینید  لامعا  نیا  ناشدوخ  هناـخ ي  رد  دنـشاب و  هتـشاد 
مسا هک  تسانعم  نیا  هب  نآرق  رجَه  .تسا  نآرق  هلیسو ي  هب  تردق  ندرک  هضبق  یسایس و  تردق  رس  رب  ربمغیپ  ياوعد 
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یموق ّنا  ّبر  ای  مرکا  ّیبن  باطخ  نیا  تسین ، مکاح  نآرق  هک  اـجره  مالـسا ، ملاـع  رد  .تسین  نآرق  ّتیمکاـح  دراد و  دوجو  نآرق 
(1) .تسا قداص  ًاروجهم  نآرقلا  اذه  اوذخْتا 
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تیلهاج نارود  تثعب و  نارود  نایم  توافت  ياه  كالم 

هراشا

نیا مه  میرک  نآرق  رد  .دنمان  یم  ّتیلهاج  نارود  ار  تثعب  نارود  اب  لباقم  نارود  یمالـسا ، فرع  ثیدـح و  نآرق و  حالطـصا  رد 
یلهاج هرود ي  لباقم  رد  ار  یمالسا  هرود ي  مه ، نیملسم  فرع  تسه و  مه  تایاور  رد  تسا ؛ هتفر  راک  هب  حالطـصا  نیا  ریبعت و 
نارود زا  ار  مالـسا  ياـیند  هک  يا  هطباـض  نیا  رد  هتکن  دـنچ  تسیچ ؟ هطباـض  نـیا  .دراد  دوـجو  يا  هطباـض  زرم و  هـّتبلا  .دـناد  یم 

.تسا یمالسا  ياهشزرا  یلصا  تاکن  اه  نیا  هک  دراد  دوجو  دنک ، یم  ادج  ّتیلهاج 

صلاخ دیحوت  .1

طقف دیحوت ، .تسا  صلاخ  دیحوت  نآ  نیا  .ادخ  ریغ  ّتیدوبع  یفن  ینعی  صلاخ ، ِدیحوت  هک  تسا  صلاخ  ِدیحوت  لّوا ، هجرد ي  رد 
دوجو هّکم  ياهتب  هک  هشیمه  .تسا  خـیرات  لوط  رد  ریاس  ماع و  لماش و  ياـنعم  کـی  دـیحوت  .دـنراذگب  راـنک  ار  اـهتب  هک  دوبن  نیا 

دنکن و ّتیدوبع  ادخ  ریغ  زا  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دیحوت  حور  انعم و  .درادن  دوجو  یبوچ  یگنـس و  ِتب  هک  هشیمه  .دنرادن 
هنانیب نشور  مشچ  اب  رگا  امش  لاح  .تسا  صلاخ  لماک و  ِّتیدوبع  يانعم  نیا  .دیاسن  نیمز  هب  یگدنب  ههبج ي  ادخ ، ریغ  لباقم  رد 

، دـینک هاگن  ناونع  نیا  هب  کـلذ  لاـثما  یتیبرت و  مولع  یعاـمتجا و  مولع  رـشب  یگدـنز  هب  طوبرم  ياهـشناد  هب  حّلـسم  هناـهاگآ و  و 
دیهاوخ
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هب ناسنا  يارب  ّتیدوبع  یعون  کیره  دوش ، یم  هتسب  رـشب  هب  هک  ییاهدنب  دیق و  .تسا  یعیـسو  هریاد ي  ّتیدوبع ، هریاد ي  هک  دید 
صاخـشا و ِّتیدوبع  تاـفارخ ، ِّتیدوـبع  طـلغ ، ِتاداـع  بادآ و  ِّتیدوـبع  طـلغ ، ِیعاـمتجا  ياـهماظن  ِّتیدوـبع  .دروآ  یم  دوـجو 

ّتیدوبع عاونا  اـه  نیا  .روز  رز و  لوپ ، ِّتیدوبع  تسا و  رت  جـیار  همه  زا  نیا  هک  یناـسفن  ياـهاوه  ِّتیدوبع  يدادبتـسا ، ياهتردـق 
هب اهتیدوبع  نیا  همه ي  هک  تسا  نیا  شیانعم  .صلاخ  دـیحوت  ینعی  ، (1) هل کیرـش  هدحو ال  هللا ، ّالإ  هلإ  مییوگ ال  یم  یتقو  .تسا 

حالف نیا  ، (2) اوحلفت هللا  ّالإ  هلإ  اولوق ال  دومرف : هکنیا  .دش  دهاوخ  لصاح  ًاتقیقح  يراگتسر ، حالف و  دوش ، نینچ  رگا  هک  دور  رانک 
تمایق زور  حالف  طقف  تسین ، يونعم  حالف  طقف  تسین ، یعامتجا  حالف  طقف  تسین ، یـسایس  حالف  طـقف  .تسا  یقیقح  حـالف  کـی 

کی هب  هک  یمالـسا  توعد  هتـسجرب ي  تاکن  مالـسا و  ياه  هزیام  باب  رد  هتکن  کی  نیا  .تسا  ترخآ  ایند و  حـالف  هکلب  تسین ؛
بناج کی  مه  نیا  .ندوب  ادخ  میلست  هللا و  هجول  ٌمالسا  میلـست ، مالـسا ، زا  تسا  ترابع  نآ  درک و  شنایب  دوش  یم  مه  رگید  ریبعت 
.تسا مالـسا  دشاب ، نیا  اجره  .تسا  یمالـسا  توعد  ياه  هّزیمم  نآ  زا  یکی  ًالثم  نیا  .تسا  دیحوت  نامه  ِرگید  دـُعب  کی  رگید و 
صلاخ ِمالـسا  تسا ؛ ّتیلهاج  مالـسا و  نیب  دـشاب ، هتـشاد  رارق  ود  نیا  نیب  اجره  .تسا  ّتیلهاج  دـشاب ، نیا  ِلـباقم  هطقن ي  اـجره 

.دشاب تسا  نکمم  هراک  همین  مالسا  تسین ، لماک  ِمالسا  تسین ،

لدع رارقتسا  .2

.دوب هناملاظ  ماظن  ّتیلهاج ، ّتیـصوصخ  .اـهناسنا  نیب  رد  لدـع  رارقتـسا  زا  تسا  تراـبع  یمالـسا ، توعد  رد  رگید  هتکن ي  کـی 
هب يوق  ِییوگروز  ضیعبت و  ملظ و  رب  هعماج  ماظن  يانب  .دنک  ملظ  رفن  کی  یهاگ  هک  دوبن  روط  نیا  .دوب  جیار  فرع  يرگمتس ،
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هبون هب  اهبابرا  نامه  زاب  .دوب  هدرب  هب  بابرا  ِییوگروز  دوب ، لوپ  یب  هب  دنمتورث  ِییوگروز  دوب ، نز  هب  درم  ِییوگروز  دوب ، فیعض 
ملظ و مدرم  یگدـنز  هرـسکی ، .دوب  روز  ردـنا  روز  .دـندرک  یم  لوبق  ار  تردـق  نابحاص  نیطالـس و  ياـه  ییوگروز  ناـشدوخ  ي 
ار نآ  لباقم  هطقن ي  مالـسا  .تسا  یلهاج  دشاب ، روط  نیا  اجره  .تسا  یلهاج  یگدنز  ِتیـصوصخ  نیا ، .دوب  ییوگروز  ضیعبت و 
مه طقف  لدع  .تسا  یمالسا  هعماج ي  تایـصوصخ  زا  یکی  نیا   (1) .ناسحالا لدعلاب و  رمأی  هللا  ّنا  .دروآ  ار  لدع  رارقتـسا  .دروآ 

دوجو هطقن  ود  ایند  رد  رگا  .دـنک  نیمأت  ار  نآ  تسین ، تلادـع  رگا  دورب و  مه  تلادـع  لابند  دـیاب  یمالـسا  هعماج ي  .تسین  راعش 
ریغ وـل  و  لدـع ، هطقن ي  نآ  هب  مالـسا  دنتـسه ، یمالـسا  ریغ  مه  ود  ره  تسا و  ملظ  هطقن ي  یکی  لدـع و  هطقن ي  یکی  هـک  دراد 

ار اه  نآ  ینعی  .داتـسرف  هشبح  هب  شدوخ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ار  هشبح  هب  ِنیرجاـهم  .دراد  قفاوم  هّجوت  تسا ، یمالـسا 
یملظ رطاخ  هب  ناش  تسیز  طیحم یگدنز و  هناخ و  زا  ار  مدرم  رگید ، ریبعت  هب  .داد  رارق  لدـع  رطاخ  هب  رفاک ، هاشداپ  کی  هانپ  رد 

تدهاجم شالت و  لدع ، جـیورت  لدـع ، زا  ّتیعبت  لدـع ، رارقتـسا  ینعی  .تسا  هطقن  کی  مه  نیا  .درک  رود  دـش ، یم  اه  نآ  هب  هک 
یکی مه  نیا  .دشاب  هک  ایند  زا  يا  هطقن  ره  رد  ملظ  حیبقت  ملسم و  ریغ  دالب  رد  ول  دشاب و  هک  اجره  تلادع  تشادگرزب  لدع ، يارب 

رد یمالـسا  خیرات  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـصربمغیپ  كرابم  تایح  یمالـسا و  یگدنز  دینیب  یم  امـش  تسا و  یمالـسا  تایـصوصخ  زا 
یّلـصربمغیپ تثعب  تاّزیمم  زا  یکی  مه  نیا  .تسا  ییوج  تلادع  يرورپ و  لدـع  زا  یکاح  شیاهنارود ، نیرت  ملاس  هنمزا و  نیرتهب 

يا هتـشررس  اه  نآ  زا  دوشب  هک  میـسرب  يا  هطقن  هب  ات  دـینک  هّجوت  .منک  یم  ضرع  لاثم  ناونع  هب  ار  اه  نیا  نم  .تسا  هلآو  هیلع  هللا 
زا یتفرعم  ای  خیرات  میهاوخ  یمن  ًافرص  .درک  ادیپ  زورما  تکرح  يارب 
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.مییارایب ار  ّتینهذ  مینک و  نایب  نهذ  رد  ار  یمالسا  فراعم 

قالخا مراکم  .3

نآ زا  ریغ  زاـب  نیا ، .قـالخا  مراـکم  تمـس  هب  تکرح  زا  تسا  تراـبع  هک  مینک  ضرف  مّوس  هطقن ي  کـی  اًـلثم  یمالـسا  ماـظن  رد 
، تشذـگاب دنتـسه  ینامدرم  هعماج  نآ  داحآ  .دراد  حیحـص  ياهقالخا  زا  رادروخرب  ییاه  ناسنا  تقو  کی  هعماج  کـی  .تساـتود 
قالخا و ياراد  اهیتخـس ، رب  ملح  ياراد  تالکـشم ، رد  ربص  ياراد  رگیدـکی ، هب  کمک  لـها  ناـسحا ، ریخ و  لـها  لـقاع ، رّکفتم ،

ینعی .دـنک  قدـص  تسا  نکمم  مه  شـسکعرب  .تسا  مزال  راثیا  ًالثم  هک  ییاـج  نآ  رد  راـثیا  ياراد  رگیدـکی و  اـب  شوخ  دروخرب 
هدش میظنت  ییوجدوس  يانبم  رب  هک  بوخ  ِقالخا  فاصنا و  تّورم و  محر و  ساسارب  هن  رگیدـکی  اب  ناشطباور  هک  دنـشاب  ینامدرم 

دوبان ار  وا  تسا  رـضاح  دوبن ، راگزاس  رگا  .دـشاب  راگزاس  وا  عفانم  اب  هک  دـنک  یم  لّـمحت  لوبق و  یتقو  اـت  ار  يرگید  یکی ، .تسا 
قالخا مراکم  نآ  رد  هک  يا  هعماج  اب  دوش و  یم  یلهاج  هعماج ي  هعماج ، نیا  .تسا  هعماج  عون  کـی  مه  نیا  .دربب  نیب  زا  دـنک و 
قالخا مراکم  هب  توعد  هلآو  هیلع  هللا  یّلصربمغیپ  تثعب  ّتیصوصخ  .دراد  قرف  دوش ، یم  هدیمان  یمالـسا  هعماج ي  تسا و  مکاح 

اهزرم و زا  یکی  تقیقح  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  .ربمغیپ  تثعب  یلاـسر و  تاـیح  رد  رگید  هتکن ي  رـصنع و  کـی  مه  نیا  .دوب 
.تسا قالخا  هلأسم ي  تیلهاج ، مالسا و  ياه  هّزیمم 

ایند هب  اه  تمه  اهدید و  ندشن  دودحم  .4

یـساسا يا  هتکن  مه  نیا  .تساـیند  یگدـنز  هب  اهدـید  ندـشن  دودـحم  مهد ، یم  رارق  رخآ  هتکن ي  ار  نآ  هک  رگید  هـتکن ي  کـی 
؛ ایند یگدـنز  رد  رگا  .دـنناد  یم  ایند  یگدـنز  رد  ار  زیچ  همه  شیاه  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلهاج  ماظن  تایـصوصخ  زا  یکی  .تسا 
هب هدـنرب  ار  دوخ  دـنروآ ، تسد  هب  يزیچ  دنتـسناوت  دوـش ، یم  طوـبرم  ناـسنا  صخـش  هب  هک  هچنآ  باوـخ و  دروـخ و  نیمه  ینعی 

دوخ دسر ، یمن  ناسنا  تسد  هب  ایند  نیا  رد  نآ  لوصحم  هک  دنهد  ماجنا  يراک  دننکب و  یشالت  دش  انب  رگا  اّما  .دنروآ  یم  باسح 
بیرف ار 
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يراک ناسنا  هکنیا  .تسا  یلهاج  یگدنز  تایـصوصخ  زا  یکی  نیا  .دـنروآ  یم  باسح  هب  هدرک  نایز  هدروخ و  تسکـش  هدروخ ،
مه ار  تایـصوصخ  زا  یکی  مالـسا  .درادن  دوجو  یلهاج  یگدنز  رد  دراذگب ، ازج  زور  ّتیونعم و  ادخ و  باسح  هب  ار  نآ  دـنکب و 

، نآ لباقم  هطقن ي  هک  تسا  تثعب  تایـصوصخ  نیا  .دشابن  ایند  تایح  هب  دودحم  ناسنا ، تّمه  یگدنز و  همه ي  هک  داد  رارق  نیا 
(1) .دراد رارق  ّتیلهاج 
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نآ ققحت  هار  رد  تدهاجم  موزل  تدحو و  تیمها 

مایا هک  دوب  نیا  درک ، ادـیپ  قّقحت  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  لحار  ماما  رادـیب  نهذ  تکرب  هب  هک  بـالقنا  هیراـج ي  تاقدـص  زا  یکی 
هک تسا  بلاـج  هلئـسم  نیا  تهج  نیا  زا  .دـش  یفرعم  تدـحو  ماـّیا  ناونع  هب  مالّـسلاو ، هالّـصلا  هلآ  یلعو  هیلع  مرکا  ّیبـن  تدـالو 
ره هب  .تسا  یناسل  هقلقل ي  دننز ؛ یم  یفرح  کی  مه  یـضعب  دـنراد ، ار  وزرآ  نیا  ًاعقاو  یـضعب  .تسوزرآ  کی  یمالـسا  تدـحو 

.دراد مزال  یلمع  هار  کی  وزرآ ، نیا  تروص 

یم رکف  وزرآ  نیا  دوصقم و  نیا  يارب  یلمع  ياههار  هب  ام  هک  یتقو  دنک و  یمن  ادیپ  قّقحت  شالت  تدهاجم و  نودب  ییوزرآ  چیه 
ّتیزکرم یمارگ و  ربمایپ  كرابم  دوجو  ینعی  تقلخ ، ملاع  نأّشلا  میظع  ّتیصخش  نیمه  اه ، نیرتگرزب  اه و  نیرتهب  زا  یکی  مینک ،

دروم تروص  نیا  هب  هک  يزیچ  یمالـسا ، فراـعم  قیاـقح و  نیب  رد  .تسا  نیملـسم  هّماـع ي  دـیاقع  فطاوع و  يارب  راوـگرزب  نیا 
يدایز شقن  مه  فطاوع  نوچ  دشاب ؛ ردان  یلیخ  ای  میـشاب  هتـشادن  دیاش  دشاب ، نیملـسم  همه ي  فطاوع  زین  دیاقع و  ءارآ و  قفاوت 

يراک دنهد و  یمن  ّتیمها  نادنچ  فطاوع  هب  هک  نیملـسم  هّماع ي  زا  هدش  هدشادج  ياه  تیعمج  اهتّیلقا و  یـضعب  زا  ریغ  هب  .دراد 
فطاوع اب  نیملسم ، هّماع ي  دنرادن ، لّسوت  هّجوت و  ّتبحم ، هب 
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تدحو يارب  يروحم  دناوت  یم  راوگرزب  نیا  دوجو  نیاربانب ، .دنراد  راکورس  مالّـسلاو  هالّـصلا  هلآ  یلعو  هیلع  مرکا  ّیبن  هب  تبـسن 
.دشاب

ار هتکن  نیمه  فلتخم ، ياهروشک  زا  مالـسا  ياـیند  ناگتـسجرب  روشک و  هبتر ي  یلاـع  نالوئـسم  روضح  اـب  زورما  مهاوخ  یم  نم 
.مهد رارق  يا  هژیو  هّجوت  دروم 

یمالسا يرادیب  مالسا و  زورما  نانمشد  تایصوصخ 

مالـسا و نمـشد  زورما  .تـسا  یعطق  زاـین  کـی  نیملــسم  يارب  تدـحو  هلأـسم ي  زورما  یمارگ ! زیزع و  نارهاوـخ  زیزع ؛ ناردارب 
هب تسایس ، هب  لام ، هب  تّدش  هب  هکنیا  یکی  .تسا  هتشادن  ار  ّتیصوصخ  ود  نیا  خیرات  لوط  رد  هک  دراد  ّتیصوصخ  ود  نیملـسم ،
زا رابکتـسا ، ههبج ي  تسیک ؟ مالـسا  نمـشد  .تسا  زّهجم  ندز ، هبرـض  ذوفن و  يراذـگرثا و  ياـهرازبا  ماـسقا  عاونا و  هب  تاـغیلبت ،

ناهج رـساترس  رد  دـننک ، یم  راک  اـه  نآ  يارب  هک  ینارکف  نشور  نادزم و  هب  ملق  اـت  یتفن ، ياـهیناپمک  اـت  اـکیرمآ ، اـت  مسینویهص 
.تسا هدوبن  زّهجم  اهرازبا  همه ي  هب  ردق  نیا  مالسا ، لباقم  ههبج ي  تقو  چیه  .دنزّهجم 

نآ يارب  یمالسا  يرادیب  دراد و  نآ  يارب  مالسا  هک  يرطخ  هب  تبسن  زورما  زّهجم ، ههبج ي  نیمه  هک  تسا  نیا  رگید  ّتیصوصخ 
هیصوت ي کی  زرم  زا  دناوت  یم  مالسا  دنیب  یم  هک  تسا  نیا  زا  یشان  تیساّسح ، نیا  تسا و  ساّسح  تّدش  هب  دروآ ، یم  دوجو  هب 

کی تسناوت  مالسا  هک  دندید  مالسا  نانمـشد  .دوش  رهاظ  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  یماظن  هک  يرکف  عضوم  رد  دورب و  رتارف  یقالخا 
ّتلم کی  تسناوت  مالسا  هک  دندید  دروایب ؛ دوجو  هب  رادیاپ  رقتسم و  ماظن  کی  تسناوت  مالسا  هک  دندید  دروایب ؛ دوجو  هب  بالقنا 

لیدـبت دوخ  نید  دوخ و  هب  زازتعا  سفن و  هب  ءاکّتا  رارقتـسا و  هب  یحور ، تمیزه  تلاـح  زا  ار  اـه  نآ  دـناسرب ، یهاـگآ  دوخ  هب  ار 
دروم رد  میتفگ ، هک  ییاهرازبا  نآ  همه ي  هک  دنک  يوق  ردتقم و  ردق  نآ  ار  ّتلم  کی  دناوت  یم  مالـسا  هک  دندید  دناسرب ؛ دنک و 

.دوش دنُک  رثا و  یب  ّتلم  نیا 
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یـسایس و فاصم  رد  ایند ، رد  یتردقربا  ِیعّدم  تردقربا  اهنت  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  بالقنا و  يزوریپ  زا  دعب  لاس  هدفه  ًابیرقت 
مشچ زا  هلئسم  نیا  .دنک  یم  هدهاشم  ار  نآ  زورما  هک  تسا  يا  هلأسم  نیا  .دش  ینیشن  بقع  هب  راداو  یمالسا  يروهمج  اب  يداصتقا 

هب هک  یهورگ  ره  مالـسا ، يایند  رد  دـندید  .دـهد  یم  ناشن  ار  شدوخ  مالـسا  رادـتقا  .تسین  هدیـشوپ  یناهج  رابکتـسا  نارگلیلحت 
ياهروشک رد  ناریا ، رد  مالـسا  يزوریپ  زا  لـبق  .دوش  یم  کّـسمتم  مالـسا  هب  تسا ، دوخ  روشک  هعماـج و  طـیحم ، حالـصا  لاـبند 

یم کّسمتم  دنت  ياهمـسیلانویسان  هب  ای  مسیـسکرام  هب  دـننکب ، دوخ  راعـش  ار  یبلط  حالـصا  دنتـساوخ  یم  هک  ییاههورگ  فلتخم ،
فلتخم ياههورگ  نایهاگـشناد و  نویناحور ، ناناوج ، نارکف ، نشور  دـینک ، هاگن  هک  یمالـسا  ياـهروشک  رد  زورما  یلو  دـندش ؛

نمشد ار  اه  نیا  .تسا  مالسا  يالاب  ّتیفرظ  ییاناوت و  نیا  .دنوش  یم  مالسا  هب  کّسمتم  دنشاب ، هتـشاد  حالـصا  هیعاد ي  رگا  مدرم ،
.تسا هدش  ساّسح  اذل  دنیب ؛ یم 

تبسن ّتیساسح  هشیمه و  زا  شیب  ندوب  زّهجم  دراد : رارق  ّتیصوصخ  ود  نیا  اب  نیملسم ، مالـسا و  نمـشد  لباقم  رد  مالـسا ، يایند 
؟ درک دهاوخ  راک  هچ  نمشد  نیا  .هشیمه  زا  شیب  مالسا  هب 

دنناوت یم  هک  ییاهشخب  نآ  نیب  صوصخب  دنک ؛ داجیا  فالتخا  نیملسم ، نیب  هک  تسا  نیا  دراد ، نمشد  نیا  هک  يا  هلیسو  نیرتهب 
یتفن ياهرالد  زا  لوپ  ردقچ  یمالسا ، فلتخم  ياهروشک  رد  زورما  دینیبب  امش  .دزادنیب  هلصاف  دنشاب  شخب  ماهلا  نیملسم ، رگید  هب 
شخب تقو  کـی  نم  .دـنهد  تبـسن  هعیـش  هب  ار  بیرغ  بیجع و  دـیاقع  دنـسیونب و  باـتک  هـکنیا  يارب  دوـش ، یم  جرخ  نآ  ریغ  و 

نیا میظنت  هیهت و  رد  یتاغیلبت ، رصانع  نیرتکریز  .دوش  یم  هتشون  باتک  یلیخ  مدید  مدرک ، عمج  ار  اهباتک  نیا  زا  یمظعُم 
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هّلق تسا و  هدرک  دنلب  مالسا  مچرپ  هک  ار  یمالسا  هعماج ي  زا  شخب  نآ  هکنیا  يارب  دننک ؛ یم  شالت  فالتخا ، داجیا  يارب  اهباتک ،
اهتردق اب  دنورب و  یگدنز  ثداوح  گنج  هب  دنتـسناوت  مالـسا  ددـم  هب  هک  ییاهاج  هیقب ي  زین  تسا و  یمالـسا  ناریا  مه  نآ  جوا  و 

.دننک ادج  مالسا  يایند  هیقب ي  زا  دنزادنیب  هجنپ 

، ناگدنسیون ارعش ، املع ، زا  يریثک  عمج  دراد ، دوجو  یلباق  یناسنا  يورین  تسا ، دایز  رکف  تسا ، دایز  لوپ  مالسا ، يایند  رد  زورما 
نداعم ینیمزریز  عبانم  یلام و  میظع  عبانم  زا  يا  هدـمع  شخب  دنتـسه و  مالـسا  ياـیند  رد  لـباق  یـسایس  ياهتّیـصخش  نادـنمرنه و 

ایند رد  دینیبب  دننکن ، راک  مه  هیلع  لقاال  ای  دنـشاب ، وسمه  مهاب  اه  نیا  رگا  .تسا  یمالـسا  ياهروشک  رایتخا  رد  ینیمزریز  دادادـخ 
، دریگ رارق  مه  لباقم  رد  یلام ، یناسنا و  عبانم  نیا  همه ي  مالـسا ، يایند  رد  هک  دـنک  یم  يراک  نمـشد  داتفا ! دـهاوخ  یقاـفّتا  هچ 

دندرک شکمک  مه  دعب  دندروآ ، دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  زادـنارب  نامناخ  گنج  کی  لاس  تشه  دـندرک ؛ کیرحت  ار  قارع  میژر 
.دنتسناوتن هّتبلا  هک  دنکرب ، نب  خیب و  زا  یّلک  هب  ار  هتسرون  لاهن  نیا  دناوتب  رگا  هک 

اهعرف و  تسین : ندرک  نک  هشیر  لباق  تسا ، یمالسا  هملک ي  ّتیصوصخ  نیا  تباث ، اهلصا  ٍهبّیط  ٍهرجشک  ًهبّیط  ًهملک  اًلثم  هللا  برض 
(1) .اّهبر نذاب  نیح  ّلک  اهلکا  یتؤت  ءامّسلا  یف 

کی ناونع  هب  نم  هیـصوت ي  نم و  تشادرب  مهف و  نم ، جاتنتـسا  اذـل  دـننک ؛ یم  ار  شـالت  رثـکا  ّدـح  یـسایس ، ظاـحل  زا  مه  زورما 
نیب داّحتا  زورما  هک  تسا  نیا  ناملـسم  ناردارب  هب  دـنک ، یم  سح  دـنیب و  یم  ار  نمـشد  هئطوت ي  هک  یمدآ  ناونع  هب  رازگتمدـخ ؛
ادیپ هملک  داّحتا  رگیدکی  اب  یمالسا  عماوج  دیاب  ًاّدج  تسین ؛ راعش  یخوش و  .تسا  یتایح  ترورـض  کی  نیملـسم  يارب  نیملـسم ،

وسمه دننک و 
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فالتخا اب  یمالـسا ، ياهتّلم  نیب  داّحتا  .تسا  هدـیچیپ  راک  کی  داـّحتا  داـجیا  تسا ؛ يا  هدـیچیپ  رما  تدـحو  هّتبلا  .دـنیامن  تکرح 
نیب داّحتا  يانعم  .دزاس  یم  اه  هقف  فالتخا  اـب  دزاـس ، یم  یگدـنز  بادآ  یگدـنز و  ياـه  هویـش  فـالتخا  اـب  دزاـس ، یم  بهاذـم 
نیا لخاد  رد  دنیامن و  کمک  رگیدکی  هب  دننک ، تکرح  وسمه  مالسا ، ناهج  هب  هطوبرم  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  یمالـسا ، ياهتّلم 

.دنربن راک  هب  رگیدکی  هیلع  ار  ناشدوخ  ياه  هیامرس  اهتّلم ،

ناهج ناناملسم  تدحو  روحم  زکرم و  هلآ ؛ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  میلاعت  تیصخش و 

.مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبـن  سّدـقم  دوجو  زا  تسا  تراـبع  دـشاب ، زکرم  هنیمز  نیا  رد  دـناوت  یم  هک  یلماوـع  زا  یکی 
هب تبسن  ریگ  همه  دید  اب  راوگرزب ، نیا  هب  ّتبحم  راوگرزب و  نیا  میلاعت  ّتیصخش و  يور  رب  دیاب  یمالـسا  نارکفنـشور  نیملـسم و 

قافّتا نآ  رب  دنناوت  یم  نیملسم  همه ي  دریگ و  رارق  تدحو  نیا  روحم  دناوت  یم  هک  یلماوع  هلمج  زا  .دننک  يراذگ  هیامرس  مالسا 
؛ دراد نانآ  تماما  هب  داقتعا  هعیش  هّتبلا  .دنراد  لوبق  نیملـسم  همه ي  ار  ربمغیپ  تیب  لها  .تسا  ربمغیپ  تیب  لها  زا  ّتیعبت  دننک ، رظن 
هک ربمغیپ  هداوناخ ي  دناد ، یم  هک  مالسا  ناگرزب  زا  نکل  دناد ، یمن  ماما  یعیش ، حالطصا  رد  تماما  يانعم  هب  ار  نانآ  هعیـش ، ریغ 

، ربمغیپ تیب  لها  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  تاملک  هب  لمع  رد  دیاب  نیملـسم  .دناد  یم  هک  یمالـسا  ماکحا  فراعم و  زا  علّطم  دناد ، یم 
.تسا تدحو  لیاسو  زا  یکی  نیا  .دننک  هملک  قافّتا 

هب هتـسباو ي  مولع  لها  دـنثیدح ، لها  دـنّنف ، لها  هک  یناسک  .دراد  یتامّدـقم  تسین و  یناسآ  راک  تسا ؛ یّنف  راـک  کـی  نیا ، هّتبلا 
رابتعا تّحص و  ياهرایعم  ثیدح و  لّمحت  یّقلت و  ثیدح ، كرد  ياهرایعم  دیاب  .تسیچ  راک  نیا  تامّدقم  هک  دنناد  یم  دنثیدح ،

يرادقم ساّبع و  ینب  تفالخ  هاگتـسد  ًاتدمع  هتـشذگ ، رد  .دوش  قفاوت  ثیدح  لاجر  يور  رب  دیاب  .دریگ  رارق  قفاوت  دروم  ثیدح ،
ّتینهذ زا  ار  تیب  لها  فراعم  هک  دنداد  بیترت  يروط  هّیما ، ینب  مه 
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ثیدح هک  درادن  یقرف  وا  يارب  دنک و  یم  لقن  ار  ثیدح  ثّدحم ، .تسا  هدش  لقن  مک  نانآ  تایاور  اذل  دننک ؛ نوریب  مالسا  يایند 
تفالخ هاگتسد  دنکن !؟ لقن  مالّـسلاو  هالّـصلا  هیلعدّمحم  نب  رفعج  زا  ارچ  .دنک  یم  لقن  نارگید  زا  هداتق و  زا  يرـصب ، نسح  زا  ار 

ار ثیدـح  لاجر  مه  یـضعب  دنتـسب ، یم  ار  اه  هار  دـندش ، یم  عنام  هک  تساه  نیا  لاثما  لّکوتم و  مصتعم ، نومأم ، نوراـه ، لاـثما 
هنیمز نیا  رد  املع  .تسا  ثیدح  تامّدقم  ياه  هنیمز  نیا  رد  كرتشم  یّقلت  دوشب ، دیاب  هک  ییاهراک  زا  یکی  اذل  دندرک ؛ یم  مهّتم 

.دنراد هفیظو  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  نیرّکفتم  دنراد ؛ هفیظو 

شالت دنزب و  ملق  دیاب  مالسا  مچرپ  نتشارفارب  نیملسم و  تّزع  يارب  هک  یمالسا  رّکفتم  نهذ  هک  تسا  سوسفا  غیرد و  ياج  ردقچ 
ار یکی  مهّتم و  ار  یکی  دنک ؛ راک  دنزب و  ملق  دورب ، نیملسم  نیب  ألخ  اوعد و  داجیا  فالتخا ، داجیا  یفالتخا ، لئاسم  لابند  هب  دنک ،

طقف هن  دـنراد ؛ یگرزب  هفیظو ي  تدـحو  تامّدـقم  ندرک  مهارف  تدـحو و  ماجنا  يارب  هنیمز ، نیا  رد  املع  دـیامن ! جراـخ  نید  زا 
.فرط ود  ره  ياملع  هکلب  فرط ، کی  ياملع 

یـضرم ضرغ و  هک  ییاـه  مدآ  زا  یّنـس  نیب  رد  مه  هعیـش ، نیب  رد  مه  فـالتخا  داـجیا  يارب  نمـشد  یهاـگ  نارهاوـخ ! ناردارب و 
ّتیساّسح هدننک و  کیرحت  هعیش  ریغ  ِناملسم  ردارب  يارب  هک  دریگ  یم  ماجنا  یتکرح  هعیش  هعماج ي  رد  .دنک  یم  هدافتسا  دنرادن ،

ترفن زیگنارب و  ّتیساّسح  هعیش  يارب  هک  يراک  هب  تبـسن  دریگ ، یم  ماجنا  یّنـس  هعماج ي  نیب  رد  لمع ، نیمه  نیع  .تسا  زیگنارب 
ِّتنـس دـحاو ، ِباتک  هکنیا  رب  هوالع  تساـم ؛ لـباقم  رد  يدـحاو  نمـشد  زورما  دـنک !؟ یم  ار  اـهراک  نیا  یـسک  هچ  .تسا  زیگنارب 
.تسا یمالـسا  هعماج ي  رد  دحاو  يداقتعا  ِلوصا  دحاو ، ِتادابع  دحاو ، ّجح  دحاو ، هبعک ي  دحاو ، هلبق ي  دـحاو ، ربمغیپ  دـحاو ،

ِملاع رفن  ود  ره  نیب  تسا  نکمم  یملع  تافالتخا  .دراد  دوجو  مه  یتافالتخا  هّتبلا 
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، هلئسم نیا  اب  .تسا  يّدج  رما  کی  نیملسم  نیب  داّحتا  هلأسم ي  .تسا  مالسا  يایند  لباقم  رد  دحاو  نمشد  اه ، نیا  رب  هوالع  .دشاب 
تسا ییاهزور  اهزور ، نیا  هدرک و  تراسخ  زور  کی  مالسا  يایند  دوش ، رید  هیـضق  نیا  هک  يزورره  .دوش  دروخرب  روط  نیا  دیاب 

.دوش رید  دیراذگب  دیابن  .دراذگ  یم  رثا  رمع  کی  رد  هک  تسا  ساّسح  نانچ  نآ  یضعب  هک 

نیا ياوشیپ  هیلع ، هللا  ناوضرام  راوگرزب  ماما  .تسا  هتشادرب  مدق  هنیمز  نیا  رد  لّوا  زور  زا  راگدرورپ ، لضف  هب  یمالـسا ، يروهمج 
.دندرک يدایز  ياهشالت  مه  مالسا  يایند  نیرّکفتم  فلتخم و  ياه  هاگتسد  ناگدنسیون ، ناگدنیوگ ، نالوئسم ، ناگرزب ، دوب و  هار 

.دوش عیاض  اهشالت  نیا  دیراذگن 

مرگامرگ ار  تدحو  ياهتـسد  دیامن ، تیاده  هار  نیا  رد  ار  اهلد  دنادرگ ، مکحم  ار  اهماگ  دنک ، کمک  لاعتم  دـنوادخ  میراودـیما 
(1) .دیامرف کیدزن  مه  هب  رتشیب  هچره  هللا ، ءاش  نإ  ار  اهلد  دنزب و  هرگ  رگیدکی  رد 
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اهشزرا میهافم و  نیرت  فیرش  نیرت و  هتسجرب  تدالو  زور  ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) رک م یبن ا  ثعبم 

تثعب .تساهشزرا  میهافم و  نیرتفیرـش  نیرت و  هتـسجرب  ِتدالو  زور  .تسا  ّتیرـشب  خیرات  رد  زور  نیرتگرزب  ًاقیقحت  تثعب ،»  » زور
يوس زا  و  يونعم ، یحور و  يدرف ، لامک  لزنمرس  هب  وس  کی  زا  ار  رشب  ات  دوب  یلمع  تکرح  کی  مالّـسلاو ، هالّـصلا  هیلعمرکا  ّیبن 

، دش هیدـه  مدرم  هب  هچنآ  ربمغیپ ، تثعب  رد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  .دـناسرب  عماوج  عضو  حالـصا  یعامتجا و  یگدـنز  یلاعت  هب  رگید 
، درادـن تسد  رد  هار  نآ  رد  ار  مدرم  روما  مامز  یـسک  تسین و  نآ  رد  يورهر  هک  یقیرط  هئارا ي  کشخ و  میهافم  يدادـعت  طقف 

تفای قّقحت  مایپ ، نیا  هب  نینمؤم  لمع  رد  ناج و  حور و  رد  سپـس  راوگرزب و  نآ  ِدوخ  دوجو  رد  تثعب  نیا  لّوا ، هظحل ي  زا  .دوبن 
.تسایبنا تثعب  ّتیصوصخ  نیا ، .درک  هلباقم  نآ  اب  دروخ و  هبرض  مایپ  نیا  زا  لّوا ، هظحل ي  زا  ّتیلهاج ، و 

مه لمع  رد  دننک ، یم  هیده  اهناسنا  هب  میلعت  ماقم  رد  هک  ار  هچنآ  دـننک و  یم  تکرح  ایبنا  .تسین  مه  متاخ  تّوبن  صوصخم  نیا ،
.دننک یم  یط  ار  هار  نیا  هک  دنتسه  یناسک  نیلّوا  ناشدوخ  .دنهد  یم  ناشن 

باتک و ملع  هک  تسا  نیا  ِعرف   (1) همکحلا باتکلا و  مهمّلعی 
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يـالعا ّدـح  رد  رّهطم  دوجو  نآ  هک  تسا  نیا  رب  عرف   (1) مهیّکزی .دراد  دوجو  یلعا  ّدـح  رد  مرکا ، ّیبن  سّدـقم  دوجو  رد  تمکح 
يزیچ نآ  نیا ، .دربب  شیپ  هیکزت  تمـس  هب  ار  ییایند  دـناوت  یم  هک  تسورین  نیا  اب  .تسا  هدـش  هیکزت  يرـشب ، ِتعیبط  يارب  هنکمم 

نانآ .دـنا  هناگیب  نآ  زا  هریغ ، یـسایس و  یعامتجا ، یفـسلف ، نوگانوگ  میهافم  ناراد  هتـشررس  فلتخم و  بتاـکم  ناربهر  هک  تسا 
نآ زا  مه  یناسک  .دنهد  یم  لیوحت  مه  مدرم  هب  ار  اه  نآ  دنمهف و  یم  ار  ییاهزیچ  ْرّوصت  ملاع  رد  دسر ؛ یم  ناشنهذ  هب  ییاهزیچ 
نآ قّقحت  ْلّوا  زا  تسا ، مادـقا  ْلّوا  زا  تسا ، تکرح  ْلّوا  زا  هک  تساـیبنا  ياـشمم  زا  ریغ  نیا ، .دـنریگ  یمن  اـی  دـنریگ ، یم  داـی  اـه 

هظحل ي زا  .دمآ  شیپ  مرکا  ّیبن  یگدـنز  رد  تسرد ، نیا ، .تساه  نآ  لمع  رد  دراد و  دوجو  اه  نآ  نابز  رد  هک  تسا  ییاهراعش 
زا دش ؛ عورـش  هضراعم  همداصم و  مه ، لّوا  هظحل ي  زا  اذل  .دـش  زاغآ  طسق ، هماقا ي  هار  رد  ِتکرح  نآ  هیکزت و  میلعت و  نآ  لّوا ،
هک ینامز  ات  دنداد ، شرتسگ  حطـس  کی  رد  ، (2) نیبرقألا کتریـشع  رذنا  ِخـساپ و  رد  ار  دوخ  توعد  مرکا  ربمغیپ  هک  یتقو  نامه 

دندومن تکرح  دوب  لدع  ماظن  نامه  هک  یعامتجا  ماظن  تهج  رد  هک  یتقو  ات  دندرک و  ینلع  رشتنم و  ار  نآ  مدرم  ِمومع  حطـس  رد 
یهلا و تقیقح  نآ  .تسا  تثعب  يرهاظ  هیور ي  مینک ، یم  فیـصوت  هدـهاشم و  ْتثعب  رد  ام  هک  يزیچ  هّتبلا  .دـندرک  هماقا  ار  نآ  و 

یمن ام  تسا و  جراخ  ام  ِنهذ  ِسرتسد  زا  دـتفا ، یم  قافّتا  هدـیزگرب  زاتمم و  ناسنا  کی  لاعتم و  قلاـخ  ناـیم  هک  يزیچ  یتوکلم و 
مینیب و یم  ام  هچنآ  .تسین  رّوصت  لباق  ام  يارب  تسا و  میظع  هداعلا  قوف  تهج ، نیا  زا  هثداـح ، .تسا  هداـتفا  یقاـفّتا  هچ  هک  میمهف 
ناـسنا و ناـبطاخم ، يور  هثداـح ، نیمه  دـمهف و  یم  نآ  زا  يزیچ  دوخ ، ّربدـت  مهف و  ردـق  هب  سکره  دریگ ، یم  رارق  ناـمرظنم  رد 

.دراذگ یم  ریثأت  دوخ ، نوماریپ  يایند 
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كّرحت نآ  داـجیا  یکی  تشاد : دوجو  نآ  رد  نشور ، یفدـه  تروص  هب  زیچ  ود  تسوـیپ ، عوـقو  هب  هثداـح  نیا  هک  ادـتبا  ناـمه  زا 
هب هّجوت  نامیا ، هلأسم ي  ینعی  .تسا  لّوا  هتکن ي  نآ  نیا ، .لاعتم  يادخ  هب  ناسنا  نطاب  نداد  هّجوت  رد  یناسفن  یناحور و  ینورد ،
یم اهناسنا  هب  لّوا  هجرد ي  رد  تثعب ، هلیـسو ي  هب  لاعتم  يادخ  هچنآ  رکذ .» ، » نآرق تایآ  زا  يرایـسب  ریبعت  هب  ای  ملاع ، راگدرورپ 

.تسا لّوا  مدق  نیا ، .تسا  ناسنا  ندمآ  دوخ  هب  رّکذت و  رکذ و  دهد ،

هب دوخ  رد  ار  رّکذت  نیا  هک  یسک   (1) .رکّذلا عبّتا  نَم  رذنت  اّمنا  .دبای  یمن  قّقحت  اهتّوبن ، اهتثعب و  ِفادها  زا  کی  چیه  دوشن ، نیا  ات 
.تسا یعامتجا  ياهفده  هار  رد  هزرابم  لماکت و  داشرا ، حالـصا ، راذنا ، لباق  نامز ، نآ  زا  دـعب  دـنک ، يوریپ  نآ  زا  دروآ و  دوجو 

يایند هب  زورما  .دوش  یم  هتسب  وا  يور  هب  حالـص  حالـصا و  ياهرد  همه ي  دش ، لفاغ  ّتیونعم  زا  یتقو  رـشب ، .تسا  لّوا  مدق  نیا ،
هک تسا  نیمه  دوش ، بوسحم  اهتداعـس  تاحالـصا و  همه ي  دیلک  دـناوت  یم  يّدام ، يایند  رد  هک  هچنآ  زورما  دـینک ! هاگن  يّدام 

يّداـم رهاوـظ  نیا  يارو  رد  دـننک و  وجتـسج  يّداـم  رهاوـظ  نیا  يارو  زا  ار  تقلخ  فدـه  دـنوش ، رّکذـتم  دـنیآ ، دوـخ  هب  اـهناسنا 
ِمدـع داسف ، هشیر ي  .دـندرگب  یتقیقح  لابند  تساهزیچ ، نیا  یتسرپ و  لام  تردـق ، تاوهـش ، باوخ ، روخ و  نیمه  هک  یگدـنز ،

.ندوب فیلکت  أدـبم و  کی  هّجوتم  تسا : نیا  ناسنا ، تاـیح  یگدـنز و  نطاـب  اـنعم و  ّرـس ، .تسا  ملاـع  ِیقیقح  ِنطاـب  نیا  هب  هّجوت 
زاب هک  تسا ؛ هیـضق  لصا  نیا ، .ندوب  بیغ  زا  ِرایتخا  بحاص  رداق و  مکاح و  أدـبم  کی  ناـمرف  هب  شوگ  .ندوب  ماـهلا  کـی  رظتنم 

یگدنز .دنوش  یمن  قرغ  یگدنز  ِيّدام  ِرهاوظ  نیا  رد   (2) .بیغلاب نونمؤی  نیذـّلا  تسا : بیغ » هب  نامیا   » نامه ینآرق ، رگید  ریبعت 
تالیامت تاوهش ، باوخ ، روخ و  نیمه  رد  ار 
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هک تسا ؛ ربمغیپ  فده  نیلّوا  اهناسنا و  هب  اهتثعب  هیدـه ي  نیلّوا  نیا ، .دـننک  یمن  هصالخ  اه ، نیا  لاثما  تسایر و  تردـق ، یناسنا ،
.بیغ هب  نامیا  مه  نآ  دهدب ؛ نامیا  اه  نآ  هب  دنک و  رّکذتم  ار  اه  نآ 

تـشیعم يارب  حیحـص  ملاس و  طیحم  کی  داجیا  زا  تسا  ترابع  تسا ، هدوب  نآ  لابند  هب  لّوا  هظحل ي  زا  ربمغیپ ، هک  یمّود  فده 
یماکان نآ ، رد  هک  ییایند  .دشابن  يوق  هلیـسو ي  هب  فیعـض  ِندش  هدیرد  ملظ و  نآ ، رد  هک  ییایند  ینعی  .یناسنا  یگدنز  ناسنا و 

طسق و  » نآ هب  ینید ، تاحالطصا  و  ثیدح ، نآرق ، تاحالطصا  رد  هک  يزیچ  نامه  ینعی  .دشابن  گنج  نوناق  افعض و  يارب  قلطم 
ْناـسنا هک  یناـمز  نآ  زا  ینعی   ) ناـسنا خـیرات  لّوا  زا  رـشب  ناـمرآ  نیرتگرزب  .رـشب  يوزرآ  نیرتـگرزب  ینعی  .دوش  یم  هتفگ  لدـع »

، نونکا .تسا  تلادع  قّقحت  يوزرآ  زورما ، ات  تسا ) هداد  یبیترت  مظن و  دوخ ، یگدنز  هب  و  هدمآ ، وا  غارس  هب  يرکف  هتفای و  یلّقعت 
.دشاب هنالداع  هک  تسا  بوخ  نامز  نآ  ْحلـص  نکل  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  زیچ  حلـص ، هّتبلا  .دـننک  یم  حرطم  ار  حلـص  راعـش  یـضعب 

حلـص زا  تلادع  هک  تسادیپ  سپ ، .دـنگنج  یم  تلادـع ، هار  رد  دـننک و  یم  باختنا  ار  گنج  تلادـع ، هب  ندیـسر  يارب  يرایـسب 
.تسا نیمه  مه ، تقیقح  .تسا  رت  مهم  رتالاب و 

رد مه  زورما  .دینک  یم  هدهاشم  رـشب  خیرات  ياه  هرهچ  نیرت  تشز  رد  امـش  هک  تسا  يزیچ  نامه  تلادع ، نودـب  ناسنا  یگدـنز 
.تسا یتلادع  یب  ملظ و  زا  یـشان  دینیب ، یم  فلتخم  عماوج  رد  امـش  هک  ییاهیتخبدب  همه ي  .دوش  یم  هدـهاشم  ایند  رانک  هشوگ و 

یب زا  ناکدوک  ملاع ، زا  يا  هشوگ  رد  دـینیب  یم  امـش  رگا  .تسا  نیا  هیـضق ، نطاب  اّما  دـهدن ؛ ناشن  ار  نیا  روما ، رهاظ  تسا  نکمم 
، هیـضق نطاب  اّما  تسا ؛ هدش  یلاسکـشخ  ناراب ، ندماین  لیلد  هب  هک  تسا  نیا  هیـضق  رهاظ  دنهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ییاذـغ 

هتشذگ ياهلسن  زا  تلادع  رگا  .تسا  یتلادع  یب  هیضق ، نطاب  .تسا  يرگید  زیچ 
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رارقتـسا هیاـس ي  رد  تسناوت  یم  ناـسنا  دوب ، اـمرفمکح  رـشب  یگدـنز  طـیحم  رب  تلادـع  هچناـنچ  دوب و  اـمرفمکح  هعماـج  نآ  رب 
ردق نیا  یگدنز ، دتفین و  تکالف  نآ  هب  وا  دـنزرف  دـشاب و  تسیز  لباق  وا  يارب  هک  دزاسب  يروط  ار  دوخ  یگدـنز  طیحم  تلادـع ،

.تساهدرد اهیرامیب و  نیا  راچد  ّتیناسنا  یتلادع ، یب  رثا  رد  .دوشن  روآدرد  تشز و 

نامه نآ ، تسا و  رت  یلصا  یکی  هّتبلا  .تسا  یلصا  فده  ود  نیا  .تسا  تلادع  نیمأت  رکذ ، نآ  رانک  رد  ایبنا ، همه ي  فده  نیلّوا 
یمن دوجو  هب  مه  تلادع  دش و  دهاوخن  دـیاع  يزیچ  دـیایب ، تلفغ  رگا  .تسا  هیـضق  ساسا  يا و  هشیر  نآ ، .تسا  رّکذـت  عوضوم 
عماوج مدرم  هب  تلادع ، عون  زا  يزیچ  دنتـسناوتن  دندوب ، یعامتجا  تلادع  ِیعّدـم  هک  یناسک  اهماظن و  نآ  دـیدید  امـش  اذـل ، .دـیآ 
تلادع اّما  دنتخاس ؛ ناشیارب  امیپ  هّراق  ياهکـشوم  دـنداد ، اه  نآ  هب  يدروناضف  دـنداد ! رگید  ياهزیچ  ارچ ؛ .دـننک  هیدـه  ناشدوخ 

ادـخ و هب  هّجوت  هیاس ي  رد  نطاوب و  سوفن و  ناسنا ، حالـصا  هیاس ي  رد  یعامتجا ، تلادـع  دـننک ! رقتـسم  دنتـسناوتن  ار  یعامتجا 
.دودحم يا  هریاد  رد  ول  و  دنک ؛ قّقحم  ار  اه  نآ  تسناوت  تسا و  ربمغیپ  فده  ود ، نیا  .دش  دهاوخ  لصاح  رکذ ،

، هعماج نآ  زا  يا  هشوگ  رد  دوب  نکمم  .یعامتجا  تلادـع  ِيالعا  ّدـح  زا  رادروخرب  هاـگآ و  رّکذـتم ، دروآ  دوجو  هب  يا  هعماـج  وا 
رارقتـسا یعامتجا ، تلادـع  مدـع  دوجو و  كالم  .تسین  یعاـمتجا  تلادـع  نادـقف  كـالم  نیا ، اـّما  دـنکب ؛ ملظ  یـسک  هب  یـسک 

ّتین ّتین ، تسا و  لداـع  نارمکح  تـسا ، هنـالداع  ییاورمکح  نوناـق و  هـک  يا  هعماـج  رد  .تـسا  یعاـمتجا  تلادـع  هناـمکاح ي 
؛ دشکب لوط  یتدـم  دوش و  یط  هار  نیا  دوز  ای  رید  تسا  نکمم  .تسا  یعامتجا  تلادـع  تمـس  هب  یمومع  تکرح  تسا ، تلادـع 

دوجو هب  مرکا  ربمغیپ  ار  یتیعضو  نینچ  .دیسر  دهاوخ  یعامتجا  تلادع  هب  هرخالاب  اّما 
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راثآ مرکا ، ّیبن  كرابم  تایح  زا  سپ  ام  هّتبلا  هک  داد ، ناشن  وگلا  .تفریذپن  تفاتنرب و  راوگرزب  نآ  ار ، یتلادـع  یب  نیرتمک  .دروآ 
رد ار  قلطم  تلادـع  نامه  مالّـسلاو ، هالّـصلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارود  رد  زاب  میدـید و  یمالـسا  عماوج  رد  اهتدـم  ات  ار  تیبرت  نآ 

.میدرک هدهاشم  نامز ، نآ  رد  مالسا  يایند  راوگرزب  رّهطم و  مکاح  صخش 

نـشج .دوش  ایحا  اهیگژیو  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  میریگ ، یم  نشج  ار  تثعب  هک  ام  .تسا  تثعب  ياهیگژیو  زا  تیـصوصخ ، ود  نیا 
(1) .اه نآ  زا  نتفرگ  سرد  يارب  اه و  هثداح  اه و  هار  اهتّیصخش ، نتشادهگن  هدنز  رطاخ  هب  میریگ  یم 
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تیرشب رب  یهلا  رمتسم  تمحر  ؛ ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ  تدالو 

ربماـیپ نیا  لاـسرا  راوگرزب و  نآ  دوجو  نوـچ  دوـب ؛ ّتیرـشب  يارب  یهلا  تمحر  ياـه  هنوـمن  نیرترب  تدـالو  گرزب ، تدـالو  نیا 
نیا هک  دـنک  كرد  ار  هتکن  نیا  دـیاب  مالـسا  يایند  .تسا  تمحر  تدالو  تدالو ، نیا  .دوب  ناگدـنب  رب  یلاعت  قح  تمحر  گرزب ،
رطاخ هب  ای  تلاهج  يور  زا  رـشب ، دارفا  زا  يرایـسب  زور ، نآ  .تسا  رمتـسم  تمحر  کی  هکلب  تسین ؛ عطقنم  تمحر  کـی  تمحر ،
يور زا  راب  نتـشادرب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصربمایپ  هکنیااب  دـندیگنج ؛ رـشب  تیادـه  رون و  رهظم  نیا  اب  هناهاوخدوخ ، ياهتّیبصع 
رشب داحآ  شود  رب  ینیگنس  ياهراب  هچ  . (1) مهیلع تناک  یّتلا  لالغالا  مهرصا و  مهنع  عضی  و  دوب : هدمآ  ناهج  هب  ّتیرـشب ، شود 
شود رب  هک  دـنک  اعّدا  یـسک  رگا  .تسا  روط  نیمه  مه  زورما  دوب ! هدـش  هدـنکفا  رـشب  ندرگ  رب  ینیگنـس  ياهلغ  هچ  دوب ! زور  نآ 
نخـس تسا ، رت  نیگنـس  زور ، نآ  رد  برعلا  هریزج  لهاج  ياـهناسنا  شود  راـب  زا  هک  دـنک  یم  ینیگنـس  ییاـهراب  زورما ، ّتیرـشب 

نداد هبلغ  نیا  دریگ ، یم  ماجنا  يرشب  عماوج  رد  هک  يا  یـشک  قح  نیا  دوش ، یم  رـشب  داحآ  هب  هک  یملظ  نیا  .تسا  هتفگن  یفازگ 
داحآ رب  فلتخم  ياه  هویش  اب  روز و  هب  زورما  هک  اهناسنا  یگدنز  طیحم  زا  ّتیونعم  ندنار  رشب و  یگدنز  رب  ّتیدام 
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يرگیّدام عشعشت  ریز  یتعنص و  نّدمت  نارود  رد  ّتیرشب  زورما  هک  هچنآ  .تسا  ّتیرـشب  شود  رب  راب  اه  نیا  دوش ، یم  لیمحت  رـشب 
ماگنه ّتیلهاج  تاملظ  رد  هک  هچنآ  زا  تسا  رت  خـلت  يدراوم  رد  رت و  تخـس  رت و  نیگنـس  دـنک ، یم  ساـسحا  هدـنبیرف  باّذـج و 

! دومن یم  ینیگنس  وا  شود  رب  درک و  یم  سح  مالسا ، روهظ 

ار نآ  تدحو و  ناشوج  همشچرس ي  نیا  يوبن ، میلاعت  تمحر  مالـسا ، دوجو  تمحر  دوش  تمحر  نیا  هّجوتم  ّتیرـشب  زورما  رگا 
، ملاع دوجوم  ياهنّدمت  مه ، زورما  نیمه  هچرگا  .دش  دهاوخ  فرطرب  رـشب  لکـشم  نیرتگرزب  دنک ، باریـس  نآ  زا  ار  دوخ  دـبایب و 

دوجو رـشب  نیب  رد  یلاع  میهافم  بوخ و  ياهـشور  تافـص و  زا  هچنآ  دیدرت  نودب  دنا و  هدـش  دـنم  هرهب  مالـسا  میلاعت  زا  کشالب 
هب رـشب  زورما  نکیل  تسا ؛ ّقلعتم  مالـسا  هب  نآ ، زا  یمیظع  شخب  تسا و  ینامـسآ  یحو  ایبنا و  میلاعت  یهلا و  نایدا  زا  ذّختم  دراد ،

.تسا دنمزاین  دمهف  یم  دریذـپ و  یم  ار  فراعم  نآ  یفاصنااب  لد  ره  هک  مالـسا  ریذـپلد  قح و  نشور و  فراعم  افـص و  ّتیونعم و 
.دـنا هتفریذـپ  ار  یمالـسا  توعد  مه  نیملـسم  ریغ  زا  يرایـسب  تسا و  هدرک  ادـیپ  رادـفرط  ناهج ، رد  یمالـسا  توعد  هک  تساذـل 

نیا رگید  هلحرم ي  کی  .تسا  نآ  زا  هلحرم  کی  نیا ، .تسین  یمسر  روط  هب  مالسا  نید  شریذپ  يانعم  هب  مالسا ، توعد  شریذپ 
اهتّلم یتقو  هک  تسا  يزور  نآ  زورما  .دـنریذپب  ار  هلئـسم  کی  رد  مالـسا  داهنـشیپ  قیاقح و  فراعم و  مایپ و  ناهج ، مدرم  هک  تسا 

یم رپ  ار  اه  نآ  یگدنز  ياهألخ  تسا و  دیفم  اه  نآ  يارب  هک  دـننک  یم  ییاهزیچ  ساسحا  دـنریگ ، یم  رارق  مالـسا  مایپ  لباقم  رد 
ملع و فده  نز و  هداوناخ و  دروم  رد  مالـسا  هچنآ  دـنک ، یم  نایب  ناسنا  فادـها  ّتیمها و  شزرا و  دروم  رد  مالـسا  هچنآ  .دـنک 

ریز رد  هک  یمدرم  زورما  هک  تـسا  ییاـهزیچ  دـیوگ ، یم  مهاـب  افعـض  اـیوقا و  یعاـمتجا  تابـسانم  رگیدـکی و  اـب  عـماوج  طـباور 
نوگانوگ ياهنّدمت 
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دهاوخ فرطرب  زاب و  اهزیچ  نیا  اب  ناشیگدنز  ياه  هرگ  هک  دنیامن  یم  ساسحا  دننک ، یم  هاگن  اه  نیا  هب  یتقو  دننک ، یم  یگدـنز 
نامه هب  هک  ملاع  یغیلبت  ياه  هاگتـسد  یناهج و  رابکتـسا  دروخرب  هک  تسا  مه  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هبذاجرپ  مالـسا  مایپ  اذل  .دـش 

.تسا هنامصخ  رایسب  نشخ  دروخرب  کی  مالسا ، مایپ  اب  دنتسه  دنا  هتسباو  يزیتس  ناسنا  ملظ و  ییوگروز و  زکارم 

قّقحت هدـنهد ي  ناـشن  روشک و  کـی  یگدـنز  حطـس  رد  مالـسا  قّقحت  هدـنهد ي  ناـشن  هک  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  هک  یتقو  زا 
ياهشزرا مالسا و  اب  تموصخ  دمآ ، دوجو  هب  ناریا  رد  یمالسا  يروهمج  درک و  ادیپ  قّقحت  ملاع  رد  تسا  مالسا  یـسایس  داهنـشیپ 

جنک رد  دـجاسم و  رد  طقف  مالـسا  هک  یتقو  اـت  .دـش  فعاـضم  ربکتـسم  رگمتـس و  ياهتردـق  يوس  زا  ناـهج ، حطـس  رد  یمالـسا 
زکارم تسا ، هتشاذگن  یللملا  نیب  میظع  ياه  هنحص  تموکح و  هزرابم و  تسایس و  هنحص ي  رد  مدق  مالـسا  هک  یتقو  ات  تساهلد ،

، یمالـسا ماظن  هک  يزور  زا  .دنزادنیب  هجنپ  دنتفیب و  رد  نآ  اب  دنهاوخب  هک  دـننک  یمن  يرطخ  ساسحا  نآ  زا  یناهج ، نایغط  ملظ و 
دنتفگ و خساپ  هیلع  هللا  ناوضر  ام  میظع  لحار  ماما  يادـن  هب  ملاع ، راطقا  زا  نیملـسم  درک و  دـنلب  روشک  نیا  رد  ار  تموکح  مچرپ 

يارب مالـسا ، دّدجم  يایحا  راعـش  دـندرک و  تکرح  تهج  نیا  رد  يدایز  ياههورگ  دـندرک و  هقالع  تدارا و  راهظا  نآ  تمـس  هب 
(1) .دیدرگ رتشیب  مه  اهینمشد  دش ، زور  راعش  کی  نیملسم 
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تیرشب تکرح  یلماکت  ریسم  عورش  هطقن ي  تثعب ؛

نیرتگرزب مالـسا  مّرکم  ّیبن  تثعب  هظحل ي  رد  داتفا  قافّتا  يزورما  لثم  رد  هک  هچنآ  تفگ  دیاب  هنانیب  عقاو  یبایزرا  کی  رد  ًاتقیقح 
یلیخ هیـضق ي  تثعب ، هیـضق ي  .تشاذـگ  یم  رـشب  یگدـنز  رد  ار  دوخ  ریثأت  داتفا و  یم  قافّتا  رـشب  خـیرات  رد  هک  دوب  يا  هثداـح 

.تسا ّتقد  لّمأت و  یسررب و  لباق  ارجامرپ و  مهم و  بیجع و 

ار یّمهم  هـلحرم ي  کـی  تـثعب ، دروـم  رد  ناـشدوخ  شیاـمزآ  رد  یهلا  ياـیبنا  هـمه ي  .تـسا  روـط  نـیمه  اــهتثعب  هـمه ي  هـّتبلا 
هتفرگ ماجنا  یمیظع  راک  گرزب ، ناربمغیپ  رگید  میهاربا و  ترضح  یسیع ، ترضح  یـسوم ، ترـضح  تثعب  ماگنه  رد  .دندنارذگ 

.درک ادیپ  دوش  یمن  يریظن  نآ  يارب  هک  دراد  یتایصوصخ  ناربمایپ ، متاخ  تثعب  نکیل  تسا ؛

تثعب باـب  رد  ار  يا  هتکن  ملیاـم  میراد ، ّتیرـشب  لاـبق  رد  مالـسا ، تهج  زا  ناریا  ّتلم  اـم  هک  یگرزب  ّتیلوؤسم  تبـسانم  هب  زورما 
.دزادنیب هار  هب  دزیگنارب و  هنیمز  نیا  رد  یبسانم  شالت  تکرح و  هب  ار  ام  هللاءاش  نا  دیاش  .منک  ضرع 

یّمهم ریسم  دش ، يراج  دیشوج و  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـصمرکا  ّیبن  سّدقم  بلق  رد  يزورما  لثم  رد  هک  تثعب  همـشچرس ي  نیا 
، راگدرورپ فرط  زا  هک  دنک  یمن  ادیپ  همتاخ  اج  نیمه  هب  هلأسم  ینعی  .دراد 
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شخب نیرتمهم  هّتبلا.تسا  راک  لّوا  لّوا و  مدـق  نیا ، .دیـشخرد  ییانثتـسا  هتـسجرب و  زاـتمم ، ناـسنا  کـی  بلق  رد  يرون  تقیقح و 
، راوگرزب نآ  فرط  زا  یحو  ّتیلوؤـسم  لّـمحت  ربـمغیپ و  كراـبم  سّدـقم و  بلق  رد  روـن  نیا  ندیـشخرد  .تسا  نیمه  مه ، هیـضق 
هقلح ي .دـنک  یم  لصو  بیغ  ندـعم  هب  ار  يّدام  يایند  ناسنا و  دوجو  ملاع  تقلخ ، ملاع  حیرـص ، روط  هب  هک  تسا  یتمـسق  نامه 

هار نیا  هب  تبـسن  رـشب و  هب  تبـسن  درک ، میهاوخ  ضرع  هک  يدـنور  نیا  لوط  رد  یهلا  تاکرب  هشیمه  هچرگا  .تساـج  نیا  لـصو 
تثعب همشچرس ي  یهلا و  قیاقح  همـشچرس ي  بیغ ، ملاع  زا  هک  تسا  تثعب  هظحل ي  نامه  رد  لصو  هقلح ي  نکیل  دراد ؛ دوجو 

مدق سپ  .دشوج  یم  ربمغیپ  سّدقم  بلق  رب  دوش و  یم  يراج  ریزارس و  ربمغیپ  سّدقم  حور  هب  تسا  یفاک  هملک  کی  نیا  دوخ  هک 
.تسا تثعب  نیا  قّقحت  لّوا ،

قاـشم و لّـمحت  راـب و  نیا  ندیـشک  يارب  نداد ، ناـحتما  يارب  هک  وا  دوـش و  یم  زاـب  یتوـکلم  ناـسنا  نیا  يور  رب  قیاـقح  زا  يرد 
میلعت هیـضق ي  اـب  تثعب  هیـضق ي  اذـل  .دـنک  یم  زاـغآ  لّوا  هظحل ي  نیمه  زا  ار  دوـخ  گرزب  تـکرح  تـسا ، هداـمآ  نآ  بئاـصم 

مدآ مّلع  و  تسا ؛ زاب  ایلوا  ناربمغیپ و  يور  رب  یهلا  تیبرت  میلعت و  هرفـس ي  هشیمه  هّتبلا  .تسا  میلعت  زا  شیب  ینعی  تسا ؛ تواـفتم 
.تسا هتشاد  دوجو  مه  رخآ  ات  ، (1) ءامسالا

رب هوالع ي  يزیچ  تثعب  اّما  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  يرما  ّتیدحا ، ترـضح  صوصخم  نادرگاش  ناونع  هب  ناربمغیپ  بیدأت  میلعت و 
هفاضا يزیچ  تسین ، اهنیا  طقف  اّما  تسه ؛ مه  تمکح  باتک و  نایتا  تسه ؛ مه  هیکزت  بیذـهت و  میلعت ، تثعب ، رد  .تسا  میلعت  نآ 

.تسا نتخیگنارب  نامه  هک  دراد  دوجو  نآ  رب 

هداد وا  هب  هک  ار  يا  هیامرس  ات  دوش ، یم  هتخیگنارب  ناسنا  نیا 
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.دنک یم  عورـش  ار  تکرح  ینعی  .دناسرب  دناسرب ، دیاب  هک  یلزنم  رـس  هب  ار  ّتیرـشب  نآ ، هلیـسو ي  هب  دزادنا و  راک  هب  تسا ، هدـش 
یحو لّمحت  اـب  ربمغیپ و  سّدـقم  بلق  رد  یهلا  یحو  شـشوج  اـب  تکرح ، نیا  لّوا و  مدـق  هک  نآ  زا  دـعب  .تسا  نیا  تثعب  ياـنعم 

ياهداهن ندز  مهرب  دـیدج و  يایند  نتخاـس  ياـنعم  هب  تسا و  دـیدج  ياوتحم  کـی  هک  تثعب  ياوتحم  تقو  نآ  دـش ، زاـغآ  یهلا 
.دراد جایتحا  هزرابم  هب  هک  دوش  یم  عورش  زین  جراخ  رد  تثعب  قّقحت  ینعی  تسا  ناودع  ملظ و  اب  مأوت  طقاس و  لطاب و 

ار راب  نیا  دیامیپب ؛ هزرابم  نودب  ار  هار  نیا  تسناوتن  يربمغیپ  چیه.تسا  تکرح  هزرابم و  تضهن ، تثعب ، زا  دـعب  لّوا  مدـق  نیاربانب 
اهنآ طیحم  رد  اهنآ و  نایم  رد  اهنآ ، بلق  رد  تثعب  هک  یمدرم  هک  تسین  روط  نیا  .دنک  غالبا  مدرم  هب  ار  مایپ  نیا  دناسرب و  لزنم  هب 

دوش و یم  عورش  ناربمغیپ  اب  تازرابم  اذل  .دنریذپب  یناسآ  هب  دنک ، یم  داهنشیپ  تثعب  هک  ار  يدیدج  يایند  نآ  تسا ، هتفرگ  ماجنا 
اهینمـشد نیا  اب  لّوا ، زور  زا  تثعب  و  دنتـسه ؛ یّقح  کی  تناـما و  راـب  کـی  لـماح  هک  دنتـسه  ییاـهناسنا  نیرتنمـشد  رپ  ناربمغیپ ،

هدیشک لوط  لاس  هسو  تسیب  مرکا  ّیبن  تافو  هظحل ي  ات  هزرابم ، نیا  دیدرگ و  زاغآ  لّوا  زور  زا  زین  ربمغیپ  هزرابم ي  دش و  هجاوم 
.تسا

يدایز نامز  ینالوط و  رمع  کی  لاس ، هسو  تسیب  .تسا  هدوب  یکرابم  ياهلاس  هچ  لاـس ، هسو  تسیب  نیا  هک  دـییامرفب  هّجوت  اـمش 
هک دـنوش  یمن  ّقفوم  لاس  جـنپو  تسیب  ای  لاس  هسو  تسیب  لاس ، تسیب  لوط  رد  هک  دـینک  یم  هدـهاشم  ار  دارفا  یلیخ  امـش  .تسین 

گرزب ياهناسنا  همانراک ي  رگا  .درذگ  یم  یصخش  روما  هب  اهیگدنز  ًالومعم  .دنهد  ماجنا  هضرع  لباق  هئارا و  لباق  راک  کی  یتح 
دید دیهاوخ  لاس  هسو  تسیب  لوط  رد  ار  اهنآ  راک  هدودحم ي  دینک ، هاگن  نارادمتسایس  هچ  هفسالف و  هچ  نادنمشناد ، هچ  ار 
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نیا تاکرب  دـینیبب  اّما  .دـنهد  ماـجنا  یگرزب  یلیخ  ياـهراک  دـنناوتب  هک  تسین  مولعم  صاخـشا  ناوت  ّتیفرظ و  فـالتخا  هب  هّتبلا 
ّتیلهاج بلق  رد  تسا ! دایز  ردـقچ  دـینارذگ ، تثعب  نارود  رد  ار  شکرابم  رمع  مرکا ، ربمغیپ  هک  یلاس  هسو  تسیب  هاتوک ، نایلاس 
دزارفارب ار  ییانب  تسناوت  لهج  تاملظ  مکارت  رشب و  ّتیلهاج  ياهنرق  هکلب  یلهاج ، هقطنم ي  طقف  هن  ملاع  یلهاج  نورق  بلق  رد  و 

دهاوخ يریگتـسد  ار  يرتشیب  مدرم  دش و  دهاوخ  رتشیب  زور  هبزور  خـیرات ، لوط  رد  نآ  ّتینارون  هک  دزورفارب  ار  یغارچ  هلعـش و  و 
.دناسر دهاوخ  تیاده  هب  درک و 

لیکـشت يدعب ، مدق  سپ  .دوش  یم  تموکح  لیکـشت  هب  یهتنم  هک  نیا  ات  تسا ؛ ربمغیپ  یگدنز  ِلّوا  لاس  هدزیـس  رد  هار  نیا  عورش 
یعـس هک  یناسک  فرح  دیمهف  دوش  یم  بوخ  بیترت ، نیا  زا  دینک  یم  هّجوت  اذل  .تسا  تثعب  هیام ي  رب  رّکفت و  نیا  هب  ینتبم  ماظن 

مه لثم  تهج  نیا  رد  نایدا  همه ي  هّتبلا  .تسا  طلغ  دننک ، یفرعم  تموکح  زا  يادج  ار  مالـسا  نید  صوصخب  نید و  ات  دننک  یم 
روشک و هرادا ي  تسایس ، یگدنز ، زا  ار  مالسا  نید  دهاوخب  یسک  هک  تسا  بیجع  یلیخ  مالسا ، دروم  رد  اعّدا  نیا  نکیل  دنتسه ؛
هزرابم ي کی  اب  دـمآ ، دوجو  هب  هک  یلّوا  زور  زا  مالـسا  .دـیامن  داجیا  کیکفت  اهنیا  نیب  دراذـگب و  راـنک  دـنک ؛ ادـج  تموکح  زا 
رد هن  هچرگا  تسناوت  مرکا  ربمغیپ  مه ، هزرابم  لاس  هدزیس  زا  دعب  .درک  تکرح  هعماج  کی  ماظن و  کی  لیکـشت  تمـس  هب  راوشد ،

.دروآ دوجو  هب  دنک و  اپ  رس  ار  ماظن  نیا  زور  نآ  يایند  زا  يرگید  هطقن ي  رد  اّما  تثعب ، نیا  تدالو  هطقن ي  رد  دوخ و  رهش 

نیا ات  .تسا  رکف  نیا  يانبم  رب  ماظن  مظن و  کی  اضف و  طیحم و  کی  داـجیا  .تسا  نیمه  ینـالوط ، تازراـبم  نآ  زا  دـعب  مّود  مدـق 
رشتنم مدرم  یگدنز  رد  ار  یهلا  میهافم  ماکحا و  راکفا و  ناوت  یمن  دشابن ، یمالسا  یهلا و  تارّکفت  هناوتشپ ي  ِتردق  نیا  ماظن و 
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! دوش یم  دساف  نید  دوش ، هارمه  نید  اب  تردق  رگا  دنتسه  یعّدم  هک  یناسک  هنانیب ي  جک  رظن  ِسکع  تسرد  .داد  طسب  درک و 

ار ینید  ياهوزرآ  فادها و  دنک ؛ ادـیپ  طسب  شرتسگ و  تسناوت  دـهاوخ  دوش ، هارمه  تردـق  اب  رگا  نید  .تسا  سکع  هیـضق  هن ؛
اب درادن ؛ ناکما  تردق  نودب  اهنیا  .دروآ  دوجو  هب  هعماج  رد  تسا ، هداد  یم  ار  اهنآ  راعـش  نید  هک  ار  ییاهنامرآ  دـشخبب و  قّقحت 
هب شهاوخ  سامتلا و  هیصوت ، تحیـصن ، اب  دوش  یم  هعماج ، رد  ار  یعامتجا  تلادع  دینک  یم  لایخ  امـش  ًالثم  .تسا  نکمم  تردق 

حطـس رد  تردـق ، نودـب  دوش  یم  رگم  ار  نوناق  رد  يواست  رارقتـسا  يارب  کمک  ضیعبت و  عفر  یعامتجا ، تلادـع  دروآ !؟ دوجو 
!؟ دروآ دوجو  هب  رگید  تروص  هب  ناهج  حطس  رد  تروص و  کی  هب  هعماج  لخاد 

لّطعم دننک ، دراو  نآ  هب  ار  دوخ  هبرض ي  هک  دنتـسناد  لباق  ایند  ياهتردق  هچنانچ  دوش ، یم  هتفگ  ایند  رد  یّقح  هملک ي  هک  نیمه 
یم امـش  هک  تسین  زورما  صوصخم  تسا ؛ هدوب  روط  نیمه  هشیمه  دنهدن ! ّتیمها  ردق  نآ  دننادن و  لباق  هک  نیا  رگم  دنوش ؛ یمن 
یم زیت  ملاع  ياهراد  یناپمک  اهراد و  هیامرس  نیربکتسم و  ياهشوگ  ًاروف  دوش ، یم  دنلب  یمالسا  رّکفت  مالسا و  يادص  اج  ره  دینیب 

! دنک دیدهت  ار  اهنآ  يرطخ  ادابم  تسیچ ؛ دننیبب  هک  دوش 

نیا هک  تفرگ  یم  میمصت  یگرزب  ناسنا  یحور و  یلد ، ای  دش ، یم  جراخ  ینابز  زا  یّقح  نخـس  اج  ره  هک  دوب  روط  نیمه  هشیمه 
یم دوجو  هب  نیفلاـخم  نانمـشد و  يوس  زا  نینهآ  ياهتـشم  اـهراوید و  اـهراصح ، ناـهگان  دـناسرب ، اهـشوگ  هب  اـمتح  ار  قح  نخس 
یم تسکـش  قح  لباقم  رد  لطاب  .دـندروخ  یم  تسکـش  هّتبلا  .دـندرک  یم  يدـنب  ههبج  دنتـسب و  یم  فص  شلباـقم  رد  دـندمآ و 

هک تسا  نیا  دوصقم  اّما  دروخ ؛ دهاوخ  تسکـش  لطاب  هک  تسین  یّکـش  دنک ، یگداتـسیا  قح  رگا  .تسین  يدیدرت  نیا  رد  دروخ ؛
هزرابم نودب 
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.دیشخب قّقحت  ار  ییوزرآ  نامرآ و  چیه  هکلب  ار  ینید  ياهوزرآ  اهنامرآ و  راکفا و  دوش  یمن  تردق ، هناوتـشپ ي  نودب  شالت و  و 
.داد ماجنا  شوخ  نابز  اب  تحیصن و  اب  دوش  یم  ار  اهزیچ  يا  هراپ  هّتبلا 

شالت هزرابم و  لّوا ، زور  زا  هک  تساـم  راوگرزب  ربمغیپ  مه ، شنیرتحـضاو  .دـندوب  تموکح  لیکـشت  لاـبند  مه  ناربمغیپ  نیارباـنب 
هنماد درک ؛ عافد  نآ  زا  مه  دعب  .درک  ادـیپ  تسد  نآ  هب  برثی ، رد  مه  دـعب  .داد  رارق  تّمه  ههجو ي  ار  یمالـسا  ماظن  داجیا  درک و 

.درک ادیپ  همادا  يدامتم  ياهلاس  ات  تکرح  نیا  دیشخب و  تعسو  ار 

يارب تموکح  لیکشت  .تساج  نیا  یـساسا  هتکن ي  .تسین  فده  تموکح ، لیکـشت  اّما  تسا ؛ تموکح  لیکـشت  يدعب  مدق  سپ 
هدعاق کی  نیا  .تسا  فرحنم  تموکح  تفرن ، شیپ  اهنامرآ  قّقحت  تهج  رد  یلو  دش ، لیکـشت  تموکح  رگا  .تساهنامرآ  قّقحت 

؛ دشاب هتشاد  دوجو  هار  رس  رب  یتالکـشم  عناوم و  دشکب ؛ لوط  ییاهلاس  اهنامرآ  قّقحت  تسا  نکمم  .تسا  رایعم  نیا  تسا ؛ یّلک  ي 
ییاهوزرآ اهنامرآ و  اهفده و  نآ  تمس  هب  دیاب  ًامتح  تسا  هدش  لیکـشت  هک  یتردق  نیا  يریگتمـس  تهج و  تموکح  تهج  اّما 

کشالب دوبن ، تهج  نآ  رد  رگا  .دراد  دوجو  یمالسا  ماکحا  نآرق و  نتم  رد  دوش و  یم  هداد  تسا و  هدش  هداد  نآ  راعش  هک  دشاب 
رقتسم اج  همه  یهلا  تاّررقم  دیآ و  دوجو  هب  نوناق  رب  یکّتم  مظن  یعامتجا و  تلادع  هک  تسا  نیا  رایعم ، .تسا  فرحنم  تموکح 

.دوش

فدـه کـی  زونه  درک ، ادـیپ  قّقحت  یعاـمتجا  تلادـع  دـمآ و  دوجو  هب  مالـسا  هب  یکّتم  ِمظن  دـش ؛ رقتـسم  یهلا  تاّررقم  هچناـنچ 
یب یگدوسآ ، هب  ماـظن ، نیا  رد  هک  یمدرم  هک  تسا  نآ  دـعب  هلحرم ي  .تسا  هدـش  یط  هار ، لـحارم  زا  یکی  عقاو  رد  اـی  طّـسوتم ،

قالخا هب  ّقلخت  يارب  دننک ، یم  یگدنز  لدع  زا  يرادروخرب  اب  هغدغد و 
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ضرع ار  هتکن  نیا  مهاوخ  یم  منک و  هیکت  نآ  يور  زورما  متساوخ  نم  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا ، .دننک  ادیپ  قوش  تصرف و  هنسح ،
ًاعقاو ِتموکح  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  هنالداع و  ماظن  لیکشت  زا  دعب  هکلب  .تسا  فده  نیا  تموکح ، لیکـشت  زا  دعب  هک  منک 

.تسا يدعب  فده  نیا.تسا ، نیا  فده  یمالسا ،

تفرعم یحور و  يونعم و  لماکت  یلاعت و  بجوم  مه  هنسح  قالخا  هب  ّقلخت  هّتبلا  هک  دننک  ادیپ  ّقلخت  هنـسح  قالخا  هب  دیاب  اهناسنا 
زا شلها و  زا  ناسنا ، ردـق  نیمه  .مینک  كرد  تسرد  یّتح  میناوت  یمن  یلیخ  مه  ام  .تسا  لماک  ناسنا  لـحارم  زا  نآ  تسا و  رترب 

، دینیبب امش  .قالخا  قالخا ، تسا ؛ قالخا  هلحرم ي  دنک ، یم  ادیپ  طابترا  ام  هب  الاح  هک  يا  هلحرم  .تسا  هدینش  ییاهزیچ  ناگرزب ،
؛ تسا هدش  لقن  یمالسا  قَِرف  نیقیرف  قرط  زا  ثیدح  نیا   (1) .قالخالا مراکم  مّمتال  تثعب  اّمنا  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  تسار  نیا 

.دنا هدرک  لقن  یّنس  هعیش و 

ات قالخالا ؛ مراکم  مّمتال  .تسا  همّدـقم  هیقب  تسا ؛ نیا  فدـه  تسا ؛ نیا  يارب  نم  تثعب  ًاـساسا  ینعی  .دراد  اـنعم  یلیخ  اـّمنا »  » نیا
رادروخرب نآ  زا  همه  دنک و  ادیپ  دشر  دوش ؛ لماک  تّما  نیا  اهناسنا و  نایم  رد  هعماج ، دارفا  رشب و  نایم  رد  قالخا ، مراکم  هک  نیا 

.میوش ناسنا  دنوش و 

رد رگا  .تسا  مهم  یلیخ  يدـعب و  مدـق  نآ  نیا ، .مینک  لـیمکت  تیوقت و  ناـمدوخ  رد  ار  یناـسنا  قـالخا  دـیاب  .میوش  ناـسنا  دـیاب 
، اهسوه لابند  مینامب و  رود  یهلا  قالخا  زا  ام  تسا ، یمالسا  ناکرا  نآ ، ناکرا  هک  یماظن  رد  تسا ، مالسا  هب  ّقلعتم  هک  يا  هعماج 
زا دنک ؛ یگدنز  رتهب  دروخب و  رتهب  دروایب ، تسد  هب  رتشیب  هک  نیا  يارب  دـنک  شالت  سک  ره  میورب و  اهیتسرپدوخ  اهیهاوخدوخ و 

دوخ ّقح  زا  شیب  دش ، مزال  رگا  دپاقب و  نآ  نیا و  تسد 
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يا یمالـسا  هعماج ي  هچ  یمالـسا و  هچ  دوب !؟ دهاوخ  یتموکح  هچ  نیا  يراثیا ؛ هن  دشاب و  یتشذـگ  هن  دـنک ؛ فّرـصت  هدافتـسا و 
!؟ دوب دهاوخ 

.قالخالا مراکم  مّمتال  تثعب  .تسا  هیضق  ساسا  نآ  نیا ،

! تسا مورحم  یّلک  هب  ّتیصوصخ  نیا  زا  يّدام ، يایند  هنافّسأتم  .دراد  جایتحا  نیا  هب  زورما ، ایند  هک  دینادب  نم ! نازیزع 

دوخ هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  نآ  هچ  تسا ؛ هدش  هداد  لیصفت  حیضوت و  مالسا ، سّدقم  عرش  رد  قالخا  مراکم  یهلا و  قالخا  اّما  و 
راثیا و عضاوت ، تشذـگ ، لثم  تسا  رگید  ياـهناسنا  اـب  هطبار  رد  هک  اـهنآ  هچ  تعاـنق .  صـالخا و  رکـش ، ربص ، لـثم  تسا  ناـسنا 

اهنیا .دراد  یعیـسو  هنماد ي  یمالـسا  قالخا  .تسا  یمالـسا  هعماج ي  هعومجم ي  اـب  هطبار  رد  هک  ییاـهزیچ  هچ  اـهناسنا و  میرکت 
هّمئا و مالـسا و  مّرکم  ّیبن  شالت  مالـسا ، رد  یهلا و  نایدا  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  همه ي  شالت  نیرتشیب  هک  تسا  ییاـهزیچ  ناـمه 

.دیآ دوجو  هب  اهنیا  هک  تسا  هدوب  نآ  يارب  ناگرزب 

رد میتـفگ ، هک  روط  ناـمه  .دـیآ  تسد  هب  يراوـشد  هب  یلیخ  یلیخ  هک  تسا  نکمم  اـهزیچ  نیا  هنارئاـج ، تموـکح  کـی  رد  هّتبلا 
هب ناسآ  اهزیچ ، روط  نیا  هک  تسا  یعیبط  ملاع  تیغاوط  تموکح  لثم  تسا  يرگ  يّداـم  رب  ملظ و  لـطاب ، رب  شـساسا  هک  یماـظن 

.دراد جایتحا  نیا  هب  ایند ، زورما  دروآ و  تسد  هب  دوش  یم  رت  تحار  یمالسا ، ماظن  کی  رد  اّما  دیآ ؛ یمن  تسد 

ياراد گرزب ، تکرح  نیا  هک  دهد  ماجنا  یمالسا  گرزب  بالقنا  یلـصا  مّمتم  ناونع  هب  ار  یـساسا  تکرح  کی  دیاب  ام  هعماج ي 
.مدرم ام  نایم  رد  یمالسا  تاّیقلخ  ندش  یشزرا  ام ؛ دوخ  نایم  رد  یمالـسا  قالخا  شرتسگ  ماظن و  رارقتـسا  یکی  دشاب : هلحرم  ود 

راکفا لباقم  رد  قداص  مدآ  .تسا  هداتفا  مه  ندوب  شزرا  زا  اهنیا  روشک ، نیا  رد  تیغاوط  تموکح  لوط  رد  .دوش  شزرا  اهنیا 
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بوخ و مدآ  یلو  دـیوگ ؛ یم  دـناد  یم  هچ  ره  تسا ؛ قداص  .تسا  حول  هداس  يدرف  نیب ، هتوک  ياـهمدآ  صقاـن و  دـید  اـب  يدارفا 
ینوگرگد نیا  دنک ! ّبلقت  يزاب و  هّقُح  دـناوتب  دزاس و  نوگرگد  ار  قیاقح  دـیوگن ؛ تسار  هک  تسا  یـسک  نآ  یباسح ، تسرد و 

هنافّـسأتم تسا و  هدش  روط  نیا  قالخا ، ّدض  دـساف و  رئاج و  ملاظ و  ناهاشداپ  تموکح  تیغاوط ، تموکح  لوط  رد  .تساهـشزرا 
! تسا هدروخ  هبرض  یلیخ  ام ، روشک  رد  یقالخا  ياهداهن 

شالت اّما  داد ؛ ناج  درک ؛ کمک  ام  هعماج ي  رد  یقـالخا  حور  ینورد و  ياـهداینب  یقـالخا و  ياـهداهن  هب  یبـالقنا ، تکرح  هّتبلا 
.تسا لّوا  هلحرم ي  نیا  .تسا  مزال 

قالخا نادقف  زا  ناهج  حطس  رد  ّتیرشب  .دراد  جایتحا  زورما  ایند  .دیهدب  دای  ایند  هب  ار  اهنیا  امـش  هک  تسا  نیا  مّود  هلحرم ي  اّما  و 
.دننک اطعا  ّتیرشب  هب  دنهدب ؛ اهتّلم  هبار  یقالخا  هیده ي  نیرتهب  دنناوت  یم  نیملسم  مالسا و  .درب  یم  جنر 

ایند رد  دوخ  راتفر  اب  ار ، ییارگ  لطاب  ّبلقت و  بیرف ، ییوگغورد ، هک  تسا  نیا  یناهج  رابکتسا  مئارج  نیرتگرزب  زورما ، هنافـسأتم 
همه ي سأر  رد  اکیرمآ  تلود  هک  ایند  ربکتسم  ياهتموکح  رد  دینک  هظحالم  امش  نالا  .دنک  یم  جیورت  دهد و  یم  دشر  هعسوت و 
زا یکی  هـک  دـش  لـقن  رخاوا  نـیمه  .دـنا  هدرک  اـیند  فارطا  رد  ار  رورت  نیرتـشیب  هـک  دنتـسه  یناـسک  تـسا  ربکتـسم  ياـهتموکح 
راک دـندوب ، هدرک  هّجوتم  ناشدوخ  هب  ار  ایند  الامتاوگ ، رد  هک  ینیدوقفم  اه و  هتـشک  هک  تسا  هدرک  اعّدا  ییاکیرما  نارادمتـسایس 
الاح تسا و  هدرک  دوقفم  دوبان و  راکـش و  ار  یـسایس  نیفلاخم  اهناسنا و  کت  کت  اکیرما ، یـسوساج  يایـس  نامزاس  .تسا  ایـس » »

! دوش یم  فشک 

؛ دنتخادنا هار  اتدوک  دـندرک ؛ رورت  یـشک و  مدآ  اهنیا  ایند ، طاقن  زا  يرایـسب  رد  نیتال و  ياکیرمآ  رد  صوصخب  ایند  ياج  همه  رد 
دهاش ام  دوخ  مه  ناریا  رد  .دندرک  فالخ  ياهراک 
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؛ دنداد هانپ  اهنآ  هب  دندرک ؛ تیامح  ملاع  ياهتـسیرورت  نیرت  تشز  زا  اهنیا  .تسا  روط  نیمه  مه  رگید  ياهاج  رد  .میدید  میدوب و 
هک لییارسا  تلود  زا  .دننک  یم  مه  نالا  دندرک ؛ یلام  کمک  اهنآ  هب  دندرک ؛ لیلجت  اهنآ  زا  دنداد ؛ ماجنا  هناتسود  تالدابم  اهنآ  اب 

تیامح اراکـشآ  دـنا ؛ هدرک  ار  کمک  تیامح و  نیرتشیب  تسا ، ناودـع  ملظ و  بصغ و  رب  ینبم  مسیرورت و  رب  ینبم  تلود  کـی 
ییاهتلود هب  هقطنم ، نیا  رد  اکیرما  نالا  دننک ! یمن  تیامح  لییارـسا  ردـق  هب  مه ، ناشدوخ  برع  ناتـسود  زا  اهنآ  یّتح  دـننک ! یم 

وا یقیقح  تسود  عقاو  رد  دنک و  یمن  کمک  دنک ، یم  کمک  لییارسا  هب  هک  يردق  هب  دنتـسه ، تسود  وا  اب  یتّنـس  تروص  هب  هک 
لّوا زا  .تسا  مسیرورت  رب  ینبم  هک  تسا  یتلود  لییارسا  هک  یلاح  رد  .دهد  یم  حیجرت  اهتلود  نآ  همه ي  هب  ار  وا  تسا و  لییارـسا 

هب یعمج  هتسد  ياهراتشک  اهناسنا و  دارفا و  يدوبان  ملظ ، غورد ، نیفلاخم ، راکـش  رورت ، اب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تموکح  نیا  هک 
اکیرمآ مه ، ار  مسیرورت  اـب  هزراـبم  مچرپ  زورما  لاـح  نیعرد  .تسا  مـسیرورت  رورت و  زا  اـهنآ  تیاـمح  نـیا  تـسا ! هدـمآ  دوـجو 

! تسا هتفرگ  شودرب 

رتروآ و جـنر  یتیانج  ره  زا  ایند ، رد  نیا  نیا ! ینعی  قالخا  زا  رـشب  ّتیمورحم  قـالخا و  زا  يرود  نیا ! ینعی  بیرف  غورد و  دـینیبب ؛
نیا کی  هجرد ي  نانمـشد  ناشدوخ  هک  دنتـسه  اهتلیـضف  اهـشزرا و  یعّدـم  ایند  رد  یناسک  دـنیبب  ناـسنا  هک  تسا  رتشیب  شا  هّصغ 

! دنیاهتلیضف

دیهاوخ يزور  نآ  نکیل  دراد ؛ جاـیتحا  تسامـش ، تثعب  رد  امـش و  نآرق  رد  امـش ، دزن  رد  هک  یتقیقح  هب  امـش ، هار  ماـیپ و  هب  اـیند 
(1) .میشاب هدرک  لمع  میشاب و  هتخومآ  نامدوخ  ًالبق  دیشاب ؛ هتخومآ  ناتدوخ  ًالبق  هک  دیزومایب  ایند  هب  تسناوت 
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یناسنا مهف  كرد و  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  دوجو  تقیقح  ندوب  رتارف 

نآ تقیقح  .تسین  رّـسیم  ام  لاثما  يارب  هّینارّونلاـب  راوگرزب  نآ  ِتفرعم  هک  مییوگب  دـیاب  ًـالّوا  مرکا ، یّبن  سّدـقم  دوجو  هراـبرد ي 
رتارف يّدام  داـعبا  زا  دوجو ، هصرع ي  رد  دوجوم  نیرتزیزع  خـیرات و  همه ي  رد  يرـشب  دوجوم  نیرترب  نآ  مّرکم و  مّظعم و  ِدوجو 

ار یتّیـصخش  دنبای و  یم  اه  هبرجت  اهیدنمـشناد و  اهیدنمدرخ و  اهغوبن و  زا  دوخ ،   ّ ِساوح هبرجت و  لقع و  اب  اهناسنا  هچنآ  زا  .تسا 
رتالاب بتارم  هلسلس  نیا  زا  زیزع ، دوجو  نیا  وا ، زا  رتورف  ار  یکی  زاب  و  وا ، زا  رتورف  ار  یکی  دنناشن ؛ یم  یعیفر  ناکم  الاب و  ماقم  هب 

.تسا

نیا .دـمهفب  تارامَا  لیالد و  هب  تسناوت  یم  ناـسنا  تشاد ، یمن  دوجو  مه  يا  یعرـش  رثا  چـیه  يا و  هیآ  چـیه  یتیاور ، چـیه  رگا 
نیمه اب  ام  .دـننک  كرد  ار  ّتینارون  نآ  زا  یجنـس  دـنناوت  یم  دنتـسه ، یناعم  نیا  لها  هک  یناسک  .تسا  یعیفر  رایـسب  يانعم  انعم ،

.مینک یم  سح  میسانش و  یم  مینیب و  یم  ار  میظع  زیزع و  دوجو  نآ  نامدوخ ، ّتیدودحم  اب  يرهاظ و    ّ ِساوح

.تسین هسیاقم  لباق  رـشب  ِناگرزب  زا  کیچیه  اب  نأّشلا ، میظع  دوجو  نیا  دـنمهفب ، دـنناوت  یم  اـهناسنا  همه ي  هک  يداـعبا  نیمه  رد 
، مالّسلاوهالّصلا هیلع  بلاط  یبا  نب یلع  سّدقم  دوجو  دییامرفب ، هظحالم  ًالثم 
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هناسفا هبش  يدوجوم  گرزب و  یتّیصخش  ار  وا  تسا و  هدرک  بلج  دوخ  هب  لاح ، هتـشذگ و  رد  ار  َملاع  ناگنازرف  زا  يرایـسب  مشچ 
کی درگاش و  کی  مرکا ، ّیبن  سّدقم  دوجو  لباقم  رد  تمظع ، داعبا  نیا  اب  ّتیـصخش ، نیمه  اّما  .دنا  هدرک  فیـصوت  هتـسناد و  اه 

هعومجم ي رد  هک  دینک  هظحالم  روط  نیا  .دسانـش  یمن  ینأش  دوخ  يارب  تمظع ، نآ  لباقم  رد  هک  تسا  یـسک  کچوک و  دنزرف 
نآ داـعبا  دوش  یم  اـج  نیا  زا  .تسا  مگ  نینمؤملاریما  ّتیـصخش  تسا ، نارک  یب  یـسونایقا  نوـچ  هک  مرکا  ّیبـن  تمظع  اـب  ِدوـجو 

.دز سدح  ار  تمظع 

یمالـسا قَِرف  نیب  رد  هک  تسا  نیا  نآ ، مراشف و  یم  اپ  نآ  رب  رّرکم  نم  هک  تسا  يا  هتکن  دراد ، طابترا  ام  زورما  ياـیند  هب  هچ  نآ 
نیا زا  دوخ  ِتاجن  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  دـیاب  دـننابیرگ و  هب  تسد  نآ  اب  دـنراد و  یناماسبان  يراتفرگ و  یلیخ  نیملـسم  زورما  هک 

هک مه  دیحوت  هدیقع ي  رد  یّتح  .تسین  اهنآ  نیب  فالتخا  چـیه  هطقن ، نآ  رد  هک  دراد  دوجو  هطقن  کی  دـننک  هدافتـسا  اهیراتفرگ 
چیه هطقن  نیا  رد  اـّما  دـشاب ؛ هتـشادن  لوـبق  يرگید  نآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  یفرح  ریـسفت و  یناـسک  تسا  نکمم  تـسا ، هـیلع  ٌقـفتم 

، نیا .تسا  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـصهللادبع  نبدّمحم  ترـضح  مالـسا  مّرکم  ّیبن  هب  تدارا  ّتبحم و  نآ ، درادن و  دوجو  یفالتخا 
مه تّمه  باحـصا  زا  یـضعب  میا ، هتفگ  ار  نیا  مه  ًالبق  اـم  .دوش  شـالت  یتسیاـب  نآ  يور  تسا و  داـّحتا  عاـمتجا و  هطقن ي  کـی 

ساسا نیا  رب  دیاب  دنتّمه ، لها  هک  یناسک  مه  زورما  .دیآ  دوجو  هب  نیملـسم  قَِرف  نیب  یعامتجا  ساسا ، نیا  رب  هک  دـنا  هدرک  شالت 
.دننک هّبنتم  هّجوتم و  تدحو ، هطقن ي  نیا  هب  ار  نیملسم  دننیشنب و 

، نیملسم هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  .مینک  ضرع  مالـسا  يایند  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد ي  هلمج  کی  دولوم ، نیا  تاکرب  تبـسانم  هب 
سح دنسانشب و  دنمهفب و  ار  ناشدوخ  ینونک  عضو 
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، دنا هداد  ماجنا  نونکات  هک  هچنآ  رب  هوالع  دنا ! هدید  نیملـسم  هدنیآ ي  يارب  یکانتـشحو  ياهباوخ  هچ  مالـسا ، نانمـشد  هک  دـننک 
هس ود ، نکیل  تسین ؛ یطیـسب  هداس و  رما  جالع ، .دنک  جالع  هب  هّجوتم ي  دیاب  ار  لد  رادیب  ياهناسنا  عضو ، هب  تفرعم  نیمه  فرِص 

: دراد یساسا  هتکن ي 

هچ هعیـش و  هچ  یمالـسا  قَِرف  همه ي  ار  نیملـسم  داّحتا  هیـضق ي  نیا  .تسا  نیملـسم  داّحتا  تدـحو و  هلأسم ي  لّوا ، هجرد ي  رد 
.دنریگب يّدج  ار  یمالـسا  تدحو  ناناملـسم  زورما  .دنریگب  يّدج  دیاب  هعیـش  بهاذم  هچ  ّتنـس و  لها  فلتخم  بهاذم  هچ  یّنس ،

هک نیا  يارب  ناسک  یـضعب  .دنوش  لح  بهذم  کی  رد  بهاذم ، هک  تسین  نیا  دوصقم  .تسا  مولعم  شیانعم  مه  یمالـسا  تدحو 
ار تالکشم  بهاذم ، تابثا  دنک ؛ یمن  لح  ار  یلکشم  بهاذم ، یفن  .دننک  یم  یفن  ار  بهاذم  دنیامن ، لیـصحت  ار  نیملـسم  داّحتا 
اّما دـنهد ؛ ماـجنا  ار  ناـشدوخ  یلوـمعم  روـما  ناـشدوخ ، راـک  هقطنم ي  رد  مادـک  ره  دنتـسه ، هـک  یبهاذـم  نـیمه  .دـنک  یم  لـح 

.دننک هنسح  رگیدکی  اب  ار  ناشطباور 

بـالقنا يزوریپ  زا  سپ  هک  يا  هلمح  زا  دـعب  ریخا  ياـهلاس  رد  صوصخب  هک  منیب  یم  ار  يرگ  هئطوت  ياهتـسد  دوـخ ، مشچ  هب  نم 
، یکانرطخ رایـسب  لکـش  هب  دـش  یثنخ  ام  راوگرزب  ماما  نأّشلا و  میظع  ربهر  یمالـسا و  بالقنا  عطاق  تکرح  اب  اـّما  دـندرک ؛ عورش 
رب دهاش  خیرات ، .دنا  هدوب  فلاخم  ناناملـسم  داّحتا  اب  هشیمه  نانمـشد ، .دننک  یم  شالت  نیملـسم  بهاذـم و  نیب  هقرفت  داجیا  يارب 
زا هشیمه  زا  رتشیب  تسا ، هدـش  هتـشارفارب  تّزع  تمظع و  اب  ملاع ، زا  هطقن  نیا  رد  مالـسا ، رّفظم  مچرپ  هک  زورما  اـّما  .تساـنعم  نیا 

.دنسرت یم  یمالسا  تدحو 

ّتلم نیا  لقتسم ، ردتقم و  ماظن  نیا  دنمتردق ، تلود  نیا  روضح  گرزب ؛ يایند  نیا  رد  یمالسا  يروهمج  روضح  نم ! نازیزع 
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تابثا زورما  ات  اه  هصرع  بلغا  رد  ار  دوخ  قیفوت  هک  یبالقنا  نیا  گرزب ، روشک  نیا  نمؤم ، دـمآراک و  لاعف و  دنلبرـس و  عاـجش و 
یگدـنزاس و هصرع ي  رد  مه  یلیمحت ، گـنج  رد  هناـگیب  نمـشد  مجاـهت  رب  يزوریپ  رد  مه  بـالقنا ، يزوریپ  رد  مه  تسا  هدرک 
؛ دنـسرت یم  اهنآ  .تسا  هدرب  ورف  رکف  هب  تّدش  هب  ار  مالـسا  نانمـشد  دنک ، ظفح  ار  یلماک  تروص  هب  یلم  ِتدـحو  تسا  هتـسناوت 

مچرپ نیا  هب  شمـشچ  دـنک و  یم  دـنلب  رـس  یتـقو  تسه ، یناملـسم  اـیند  رد  اـج  ره  .دراد  هبذاـج  بـالقنا  نیا  هک  دـننیب  یم  نوچ 
يزوریپ زا  دعب  زا  دینیبب  امش  .دوش  یم  هدنز  وا  رد  یمالـسا  تاساسحا  دیآ و  یم  ناجیه  هب  دتفا ، یم  هدمآرد  رازتها  هب  هتـشارفارب و 

دایز ردـقچ  یمالـسا ، هقطنم ي  رد  ناملـسم  ياههورگ  ياهتیقّفوم  یمالـسا و  تاکرح  تاساسحا و  تاناجیه و  یمالـسا ، بـالقنا 
دنلب عیفر و  مچرپ  نیمه  تکرب  هب  نیا ، .دیورب  قرش  فرط  هب  دیـسرب و  اج  نیا  هب  ات  دیریگب ، ریازجلا  اقیرفآ و  لامـش  زا  تسا ! هدش 

، نیملسم مالـسا و  نمـشد  دش و  هدنز  یمالـسا  عماوج  رد  ّتیـصخش  ساسحا  یمالـسا و  ّتیوه  ساسحا  لالقتـسا ، ساسحا  .تسا 
راب ّتیوه  یب  ّتیـصخش و  یب  هدرملد و  فیعـض و  ار  ناناملـسم  ات  دـندوب و  هدرک  شالت  لاـس  اـههد  هک  یناـسک  .دـیدرگ  فئاـخ 

هب یمالـسا ، تلود  نیا  مایق  .دش  بآ  رب  ِشقن  ناشیاه  هشقن  همه ي  دیدرگ و  هبنپ  ناشیاه  هتفاب  همه ي  هک  دندید  ناهگان  دنروایب ،
عماوج نیب  ناریا و  رد  یمالسا  تلود  نیب  هطبار ي  فلتخم ، قرط  زا  هک  دندمآرب  ددصرد  نانمـشد  .داد  زازتعا  ساسحا  ناناملـسم 
ياوعد هعیش ، یّنس و  گنج  تسا ؛ یبهذم  قرُط  اهنآ ، زا  یکی  .دننک  یم  ار  راک  نیا  .دننک  عطق  ار  ملاع  راطقا  رد  ناملسم  عماجم  و 

اج نیا  رد  ام  هک  یلاح  رد  دنرادن ؛ يراک  امش  هب  دنا و  هعیـش  اهنآ  هک  یبهذم ، توافت  ِندرک  تشرد  ندرک و  هدمع  هعیـش ، یّنس و 
تسا يزیچ  نیا  .میا  هدرک  دنلب  ار  یفطصم  دّمحم  ترضح  مرکا  ربمایپ  كرابم  مان  نآرق و  مالسا و  تموکح  مچرپ 
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لاثما مسیرورت و  تمهت  اب  هک  تسا  نیا  اههار  زا  یکی  .تسا  نیا  اههار  زا  یکی  .دنتسه  نآ  قشاع  قاتشم و  ناناملـسم ، همه ي  هک 
.دنزادنیب اهمشچ  زا  ایند  رد  ار  یشزرا  یقالخا و  يونعم و  تلود  نیا  گرزب و  ّتلم  نیا  یمالسا و  يروهمج  نآ ،

جرخ همه  نیا  ار  اهنیا  لاثما  رورت و  هب  ندز  تسد  رشب ، قوقح  ضقن  رشب ، قوقح  اب  تفلاخم  رـشب ، قوقح  تمهت  دینیب  یم  هک  نیا 
راـکفا هک  تسا  نآ  يارب  نیا ، .تسا  غورد  هک  دـنناد  یم  اـهنآ  ِدوـخ  دـنیامن ! تاـبثا  اـیند  رد  ار  نیا  هک  تسا  نآ  يارب  دـننک ، یم 

نیا نایم  هک  تسا  نآ  يارب  نیا ، .تسا  فاکـش  داجیا  ناـمه  يارب  نیا ، .دریگب  هلـصاف  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  زا  َملاـع ، یمومع 
: دنک یم  لطاب  ار  اهنآ  دیک  لاعتم  يادخ  هّتبلا  .دوشن  داجیا  یباذجنا  ملاع ، رساترس  رد  ناملسم  عماوج  نآرق و  مالـسا و  عیفر  هاگیاپ 

نآ لاعتم  يادخ  دندرک ، اهنیا  هک  يراک  ره  لاس ، دـنچ  نیا  لوط  رد   (2) .هللارکم اورکم و  ،(1) و  ًادیک دیکا  ًادیک و  نودیکی  مهنا 
یم اوسر  مه  ییاهاج  رد  دنیرفآ ؛ یم  تالکشم  دنک و  یم  لاکشا  داجیا  یشارت و  عنام  ْنمـشد  لاحره ، هب  اّما  .تسا  هدرک  لطاب  ار 

هیضق نیا  دینیبب  .دنک  یم  ادیپ  انعم  یمالسا  مهافت  مالـسا و  تدحو  داّحتا و  هلأسم ي  هک  تساج  نیا  دراد ! یمن  رب  تسد  اّما  دوش ،
زا دوشب  یناسآ  هب  هک  تسین  يا  هیضق  نیا ، تسا ! ّتیمها  زئاح  ردقچ  مالسا ، يایند  يادرف  يارب  هلأسم  نیا  دینیبب  تسا ! مهم  ردقچ 
هب مه  هعیـش ، هب  مه  ّتنـس ، لها  هب  مه  میوگ ؛ یم  همه  هب  نم  .دـننک  باـسح  مـالک  نیا  بطاـخم  ار  دوخ  دـیاب  همه  .تشذـگ  نآ 

.دنراد یعمتسم  دننز و  یم  یفرح  دنراد ، یهاگیاپ  مدرم  نیب  رد  هک  یناسک  هب  مه  اهیچ ، هعبطم  هب  مه  ارعش ، هب  مه  ناسیون ، باتک 
يدوخ رگنس  رد  نمشد  هک  دیشاب  بظاوم  .دنسانشب  ار  نمشد  دنمهفب و  ار  تقیقح  نیا  دیاب  همه 
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تسود و نمشد و  ینعی  دیشاب ؛ نامز  هب  ِملاع  .دینکن  هلمح  يدوخ  هب  نمشد ، هب  مجاهت  ياج  هب  امـش  هک  دیـشاب  بظاوم  .دریگن  اج 
.تسا ّمهم  یلیخ  اهنیا  .دیسانشب  ار  هزرابم  هصرع ي 

ناردارب اب  ناریا ، رد  هناتخبـشوخ  ام  .درادن  یناریاریغ  یناریا و  دنک ؛ یمن  یقرف  .درادن  یّنـس  هعیـش و  .دـنمالک  نیا  هب  بطاخم  همه 
یگدنز تمیمـص  ّتبحم و  افـص و  لاح  اب  هشیمه  بالقنا ، زا  دعب  لاس  هدجه  هدفه ، تدـم  لوط  رد  .میرادـن  یلکـشم  ّتنـس  لها 
یمالسا ماظن  تلود و  هب  ار  اهکمک  نیرتشیب  دنتسه ، رقتسم  رتشیب  ّتنـس  لها  هک  یقطانم  رد  ام  ناردارب  .میرکاش  ار  ادخ  میا ؛ هدرک 

.تسا مالسا  يادرف  هلأسم ي  هلأسم ، .تسا  مالسا  يایند  هلأسم ي  هلأسم ، .دندرک 

یگدـنز هزراـبم ي  هصرع ي  رد  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  یللملا ، نیب  ياـه  هعوـمجم  عماـجم و  اـهروشک ، اـهتلود ، زورما  نم ! نازیزع 
ارچ .دـننک  یم  هدافتــسا  یموـق  تاـناکما  یخیراـت ، تاـناکما  ییاـیفارغج ، تاـناکما  ناـشدوخ  تاـناکما  هـمه ي  زا  دـننک ، قـّفوم 

، ناناملـسم ییایفارغج  هقطنم ي  زورما  دـننک ؟ یمن  هدافتـسا  راـگدرورپ ، فرط  زا  اـهنآ  هب  بوهوم  میظع  ناـکما  نیا  زا  ناناملـسم ،
هب ایـسآ  هزاورد ي  زورما  .تسا  ملاع  ياهروشک  نیرتدـنمتورث  وزج  یعیبط ، ظاحل  زا  اهنآ  ياهروشک  .تسا  ملاع  قطاـنم  نیرتمهم 

یـشیجلا و قوـس  هقطنم ي  نیا  .تسا  ناناملـسم  هـب  قـّلعتم  ایـسآ ، اـپورا و  هـب  اـقیرفآ  اـقیرفآ ، ایـسآ و  هـب  اـپورا  هزاورد ي  اـپورا ،
رـشب هک  تساهنیا  لاثما  زاگ و  تفن و  نوچ  یتاناکما  يواح  لـماح و  زورما  تسا ، ناناملـسم  راـیتخا  رد  هک  یتکرباـب  ياـهنیمزرس 
کی زا  شیب  ینعی  دنتـسه ؛ ناملـسم  رفن  نویلیم  دص  دنچ  درایلیم و  کی  .دراد  جایتحا  نآ  هب  هّرمزور  تروص  هب  دوخ ، نّدـمت  يارب 
ناریا رد  ینعی  هقطنم  نیا  بلق  رد  مالـسا  مچرپ  ندـش  هتـشارفارب  اب  مه  نآ  يا ؛ هقطنم  نینچ  رد  تیعمج ، همه  نیا  .ایند  مدرم  ِمجنپ 

ِیلصا زکرم  بلق و  زورما  هک  یمالسا 
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زا نید  ییادج  هسوسو ي  .تسا  ناناملـسم  رایتخا  رد  گرزب  ناکما  کی  نیا ، دوشن ؟ هدافتـسا  نیا  زا  دـیاب  ارچ  تسا  مالـسا  يایند 
نیا يارب  دندرک ، قوب  رد  اهنآ  يدایا  زور  کی  دندومن و  جـیورت  اهییاکیرما  زور  کی  دـنتفگ ، اهیـسیلگنا  زور  کی  هک  ار  تسایس 
ینعی صاوخ ، .دنراد  صاوخ  مه  ار  هفیظو  نیرتشیب  هنیمز ، نیا  رد  .دننک  تلفغ  ّتیعقوم  نیا  زا  ناکما و  نیا  زا  ناناملـسم  هک  تسا 

فیلکت نیرتشیب  هک  دنتسه  اهنیا  .یمدرم  ياههورگ  نیب  رد  ذوفن  نابحاص  ناراگن و  همانزور  ابطخ و  ارعش و  نارکفنـشور و  املع و 
دنک باختنا  تاجن  هار  یهلا و  میقتسملا  طارص  ناونع  هب  ار  مالسا  دیآ و  دوخ  هب  مالسا  يایند  هک  تسا  هدیـسر  نآ  ِتقو  .دنراد  ار 

یکرتشم نمشد  لباقم  رد  دنک و  ظفح  ار  دوخ  داّحتا  مالـسا ، يایند  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  .درادرب  مدق  ماکحتـسا  اب  نآ ، رد  و 
يدحاو ياهراعش  دتسیاب ، دّحتم  روط  هب  مسینویهص  رابکتسا و  ینعی  دنا  هدید  ار  نمشد  نآ  بیسآ  یمالسا ، ياههورگ  همه ي  هک 

مه یهلا  ننـس  نیناوق و  تیامح  دروم  راگدرورپ و  دـییأت  دروم  هللاءاـش  نا  .دـیامیپب  ار  يدـحاو  هار  دـنکب و  يدـحاو  غیلبت  دـهدب ،
.تفر دهاوخ  شیپ  دوب و  دهاوخ 

ار ام  همه ي  دنادرگ ، انـشآ  ناشدوخ  فیاظو  هب  ار  یمالـسا  ياهتلود  دنک ، رادیب  ار  نیملـسم  عماوج  لاعتم  دنوادخ  هک  میراودـیما 
دیامرف و هّجوتم  ناناملسم  عماوج  هب  تبسن  ار  هادفانحاورا  رـصع  یلو  سّدقم  بلق  درادب و  مدق  تباث  یهلا  میقتـسم  طارـص  نیا  رد 

(1) .دهد رارق  ناملسم  ياههورگ  همه ي  لاح  لماش  ار  راوگرزب  نآ  ياعد 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) متاخ ربمایپ  تثعب  تیمها  هب  نیملسم  هجوت  ندیشیدنا و  موزل 

رشب تشونرـس  رد  ثداوح ، نیا  همه ي  زا  ار  ایبنا  تثعب  دیآ  یم  شیپ  اهناسنا  يارب  هک  یثداوح  رـشب  خیرات  ثداوح  نیب  رد  ام  رگا 
ثداوح همه ي  سأر  رد  تیمها ، ظاحل  زا  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلصمتاخ  ربمغیپ  تثعب  تسه  مه  نیمه  هک  مینادب  رتّرثؤم  رتمهم و 

.دریگ یم  رارق  رشب  خیرات  کچوک  گرزب و 

گرزب و صاخـشا  نتفر  نیب  زا  گرزب ، صاخـشا  ندمآ  دیدپ  اهتّلم ، ياهتایح  اهگرم و  گرزب ، ياهبالقنا  لیبق  زا  يا  هثداح  چـیه 
، دــینیب یم  امــش  زورما  هـک  ناـنچمه  تـسین ؛ اـیبنا  ياـهتثعب  هزادــنا ي  هـب  ّتیرــشب ، يارب  شتیمها  نوگاـنوگ ، ياــهبتکم  روـهظ 

دهاوخ روط  نیمه  مه  دـبا  ات  دـنا و  هداد  اهنآ  هب  نایدا  هک  تسا  ییاهلکـش  نامه  رـشب ، داحآ  نهذ  رکف و  ياهلکـش  نیرتراگدـنام 
ینعی دـنا  هدادـن  رارق  مرکا  ّیبن  تثعب  هعـشا ي  وترپ  رد  ار  دوخ  ًامیقتـسم  هک  دنتـسه  ملاع  رد  ناسک  زا  يرایـسب  زورما  هچ  رگا  .دوب 

.دنا هدش  عفتنم  نونکات  تثعب ، نیا  تاکرب  زا  مه  اهنامه  اّما  ناناملسمریغ 

نایدا هب  مه  ًارهاظ  رگا  اهزیچ ، هلوقم  نیا  زا  يرایـسب  بوخ و  تاداع  اهناسنا ، نایم  رد  وکین  تاّیقلُخ  رـشب ، نّدـمت  ملع و  کـش  یب 
؛ تسا مالسا  مّرکم  ّیبن  تثعب  اهنآ  سأر  رد  تسا و  یهلا  فراعم  نایدا و  زا  هدیشوج ي  یلصا ، هشیر ي  رد  دشابن ، لصّتم 
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هتسجرب نیرتمهم و  نیرتگرزب ، نیاربانب  .درک  دنهاوخ  هدافتسا  تاکرب  نیا  زا  رتشیب  مه  هدنیآ  رد  ّتیرشب  همه ي  لاح  نیعرد  نکیل 
.تسا تثعب  نیا  رشب ، خیرات  رد  هثداح  نیرت 

هدـیدن ار  اهنآ  میوش و  مالـسا  يایند  ياهیراتفرگ  رکنم  میناوت  یمن  .دنـشیدنیب  رتشیب  هثداح ، نیا  هراـبرد ي  ناناملـسم  هک  دراد  اـج 
.میرامشب کچوک  دنتسه ، نآ  راچد  زورما  یمالسا ، عماوج  هک  ار  ییاهفعض  میناوت  یمن  .میریگب 

مرکا ّیبن  سّدقم  دوجو  نامز  رد  لماک  روط  هب  مالسا  ّتیمکاح  هبرجت ي  نآ  تسا و  هداتفا  قافّتا  ملاع  نیا  رد  يا  هبرجت  زور  کی 
تـسناوت یمالـسا  تّما  هک  دـناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  تاـکرب ، ناـمه  .دوـب  اـهناسنا  یگدـنز  رب  لّوا  ردـص  زا  يدودـحم  هرود ي  و 

تفرـشیپ و قـالخا و  گـنهرف و  نّدـمت و  ملع و  زا  یلعـشم  ناـنچ  نآ  و  دروآ ، دوجو  هب  ناـمز  زا  يا  ههرب  رد  ار  اـهتّلم  نیرتـگرزب 
نارود رد  مه  نآ  دنک ؛ یم  هدافتـسا  نآ  هّعـشا ي  وترپ و  زا  تسا ، زونه  هک  زونه  ّتیرـشب  هک  دزورفارب  یندـشن  شومارف  ياهـسرد 

! تسا هدوب  مکاح  ایند  رب  زور  نآ  هک  یلهج 

ام رب  یگدـنز  میا ، هداد  رارق  هّجوت  دروم  رتمک  ار  ثعبم  مایپ  میا و  هدـش  رترود  مالـسا  زا  اـم  هچ  ره  .تسا  هبرجت  کـی  نیا  بوخ ؛
.تسا هدش  رتلکشم  فلتخم  ياه  هرود  رد  ناناملسم 

هک منک  یم  هراـشا  ار  میظع  ماـیپ  نیا  زا  تمـسق  ود  نم  .درک  وجتـسج  يا  هتـسجرب  ياهـشخب  رد  نآرق ، رد  دوش  یم  ار  ثعبم  ماـیپ 
: دهد یم  رارق  هار  همانرب و  ام  لباقم  رد  روطچ  تسا و  مهم  ناناملسم  ام  يارب  ردقچ  دینیبب 

.میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب  دـیامرف : یم  هک  هیآ  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  هراـشا  نآ  هب  نآرق ، زا  یتاـیآ  رد  هک  تـسا  ماـیپ  نـیا  یکی 
تملظ زا  جورخ  مایپ   (1) رّونلا یلا  تاملّظلا  نم  ساّنلا  جرختل  کیلا  هانلزنا  ٌباتک 
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.رون هب  دورو  و 

، لهج تاملظ  زا  ار  اهناسنا  تثعب ، مایپ  مالسا و  .دشاب  هابتشا  لباق  فلتخم ، ياهشخب  رد  ناسنا  يارب  هک  تسین  يزیچ  تملظ ، رون و 
دزادـنا و یم  هجنپ  دوش ، یم  مکاح  اهناسنا  ياهنهذ  رب  هک  یتافارخ  رـشب ، دارفا  نایم  ياه  هنتف  دـب ، تاّیقلُخ  تشز ، تاداع  تاـملظ 

نآ لباقم  هک  يرون  هب  دـنک و  یم  جراخ  تسا  تاملظ  همه  اهنیا  ناـیغط  ملظ و  تاـملظ  دـنک ، یم  فرحنم  میقتـسم  هار  زا  ار  اـهنآ 
.دنک یم  تلالد  تیاده و  تسا ،

ظاحل زا  یعامتجا ، ظاحل  زا  ناـسنا ، یگدـنز  رد  لّوحت  کـی  ینعی  تسا ؛ هدـش  رارکت  نومـضم  نیا  نآرق ، زا  يدّدـعتم  تاـیآ  رد 
.تهج همه  زا  يدرف ؛ ظاحل  زا  يریگفده و 

هتفرگ رارق  دیکأت  دروم  نآرق  زا  یتایآ  رد  مه  نآ  هک  تسا  سوفن  هیکزت ي  تاّیقالخا و  هلأسم ي  رگید ، هتـسجرب ي  هطقن ي  کی 
يا هعماج  نآ  رد  دینیبب ؛  (1) .قالخالا مراکم  ّممتال  تثعب  هک  تسه  مه  یمالسا  قَِرف  همه ي  نیب  فورعم  يوبن  ثیدح  رد  تسا و 
قح ملع و  لدـع ، ناسحا ، يردارب ، تشذـگ ، زا  وکین  قالخا  زا  اهناسنا  دـشاب ، جـیار  یقالخا  مراکم  هنـسح و  قالخا  تاـّیقلُخ  هک 

دنهاوخ یگدنز  یتشهب  هچ  رد  دشابن ، جیار  مکاح و  اهنآ  نایم  رد  هلیذر  تافـص  دشاب ، اهنآ  نیب  فاصنا  دنـشاب ، رادروخرب  یبلط 
! درک

ملاـع و رد  یـسایس  ياـهنایغط  زا  یـشان  ياـهیراتفرگ  رـشب ، ياـیند  ياـهیراتفرگ  زورما  .درب  یم  جـنر  اـهزیچ  نیمه  زا  رـشب ، زورما 
ار اهنیا  مالـسا ، .ددرگ  یمرب  اهنآ  تلاهج  هب  ًابلاغ  مه  مدرم  ياـه  هدوت  ياـهیراتفرگ  .ددرگ  یمرب  یقـالخا  ياـه  هشیر  هب  تیغاوط ،

(2) .دنرادب یمارگ  ار  اهمایپ  نیا  دیاب  ناناملسم  .دنک  یم  فرطرب 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  میلاعت  مان و  يایحا  هب  هشیمه  زا  رت  جاتحم  زورما ، تیرشب 

مزال هکلب  منتغم ، مه  ناملـسم  ياهتّلم  نایم  رد  یتافیرـشت  نینچ  ندوب  هچرگا  .تسین  تافیرـشت  کی  ًافرـص  مرکا ، ّیبن  تشادگرزب 
؛ تسا رتجاتحم  هشیمه  زا  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  دای  يایحا  هب  صوصخب  مالـسا ، يایند  زورما  .تسا  نیا  زا  رتالاب  هلأسم  یلو  تسا ،

ّتیرـشب ّلک  هب  میهاوخب  اـم  هک  نآ  زا  لـبق  نکیل  تسا ؛ كراـبم  میلاـعت  كراـبم و  داـی  كراـبم و  ماـن  نیمه  جاـتحم  مه  ّتیرـشب 
ِيّدام عباـنم  يور  رب  اـهنرق  هک  ییاـهتّلم  لـثم  .دـنک  یـسانشزاب  ار  دوخ  يونعم  میظع  هیامرـس ي  نیا  دـیاب  مالـسا  ياـیند  میزادرپب ،
میظع ریاخذ  رانک  رد  مالـسا  يایند  زورما  دندرک ، تراغ  ار  اهنآ  عبانم  دندمآ  نارگید  ات  دـندیباوخ ، هنـسرگ  ناشدوخ  هتخانـشان ي 

یم گرزب ، عبانم  میظع و  ریاخذ  نیا  هک  یلاح  رد  دـنارذگ ؛ یم  دـنک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  یناوارف  تالکـشم  اـب  دوخ ، ِيونعم 
.دنک کمک  وا  هب  دهد و  تاجن  ار  وا  دناوت 

لّوا تسا : مالسا  یساسا  هیاپ ي  ود  نیا  .هملکلا  دیحوت  دیحّوتلا و  هملک  یلع  مالسالا  ینب  دوب : هدومرف  لبق  لاس  هد  دنچ  رد  یگرزب 
نیا هب  ام  زورما  .دیحوت  روحم  رب  هملک  تدحو  ینعی  ددرگ ؛ یمرب  یلّوا  هب  مه  یمّود  نیا  هک  هملک ؛ تدحو  دـعب  دـیحوت ، هملک ي 

دیحوت هملک ي  هب  تشگرب  میراد ؛ جایتحا  رتشیب  هشیمه  زا  راعش 
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.هملک دیحوت  هب  و 

هیاس ي ریز  رد  یگدنز  هتشررس ي  ندرک  مگ  رثا  رب  دیآ  یم  ناملسم  ياهتّلم  ناناملـسم و  رـس  رب  اهالب  اهیتخـس و  زا  زورما  هچ  ره 
دیحوت .تسا  یگدنز  لمعلاروتسد  کی  ماظن و  کی  یعقاو و  رما  کی  دیحوت  تسین ؛ ینهذ  رما  کی  طقف  هک  دیحوت  .تسا  دیحوت 
یگدنز هنوگچ  میشاب و  هنوگچ  یعامتجا  ماظن  رد  میـشاب ، هنوگچ  نامنانمـشد  اب  میـشاب ، هنوگچ  نامناتـسود  اب  هک  دیوگ  یم  ام  هب 

نیا هدنزاس ي  دـیحوت ، هب  داقتعا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ گرم  زا  دـعب  هب  طوبرم  دـیحوت ، هب  داقتعا  هک  دـننک  یم  لایخ  یـضعب  .مینک 
.دنراد جایتحا  نیا  هب  یمالسا  ياهتّلم  میراد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  زورما  .تسا  یگدنز  هدنزاس ي  ملاع و 

هب ناریا  ناملسم  ّتلم  .دش  دهاوخ  مک  رتشیب  ام  رس  زا  هللادادنا  تیغاوط و  ِّرش  میورب ، شیپ  ّتیدوبع هللا  دیحوت و  تمس  هب  ام  هچ  ره 
، ملاع ناربکتسم  زا  اکیرماریغ  اکیرما و  ِيزارد  تسد  يزارد و  نابز  زا  زورما  تسا ، هتفر  شیپ  دیحوت  ّطخ  رد  هک  يا  هزادنا  نامه 

یگدنب دیدش ، هک  ادـخ  هدـنب ي  .تسا  ّتیدوبع هللا  ّتیـصاخ  دـیحوت و  ّتیـصاخ  نیا ، .تسا  دازآ  اهنآ  ِنکن  نکب  زا  تسا ؛ تحار 
.تسا لّوا  نکر  نآ  نیا ، .دزاس  یمن  نارگید  يرکون  نارگید و  یگدنب  اب  ادخ 

تسا نیا  مالسا  يایند  بئاصم  نیرتگرزب  زا  یکی  زورما  .دنوش  دّحتم  مه  اب  دیاب  ناملسم  ياهتّلم  .تسا  هملک  دیحوت  مه  مّود  نکر 
بصاغ ياهتسینویهص  دوجو  نمشد ، دوجو  ینعی  دوش  نیملسم  داّحتا  هلیسو ي  دیاب  هچنآ  هک  دنا  هدرک  يراک  مالـسا  نانمـشد  هک 

لباقم رد  نتفرگ  رارق  يارب  يا  هلیـسو  ار  نیا  ناملـسم ، ياهتلود  زا  یـضعب  هک  دنا  هدرک  يراک  تسا ! هدش  اهنآ  فالتخا  هلیـسو ي 
دیاب یمالسا ، ياهروشک  بلق  رد  ینمشد  نینچ  ِندوب  هک  یلاح  رد  دیآ ؛ دوجو  هب  فالتخا  ًاتقیقح  دننکب و  دوخ  ناردارب 
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تـسد تلاـخد و  هب  مه  هاـنگ  نیا  .دروآ  دوـجو  هب  دـحاو  دـی  دـهد و  لیکـشت  دـحاو  ههبج ي  دـنک ؛ کـیدزن  مه  هب  ار  ناناملـسم 
، یللملا نیب  ياهتسیرورت  نیطسلف و  نارگلاغشا  زا  اکیرما  اهنآ  سأر  رد  رابکتسا و  ياهتیامح  رگا  .ددرگ  یمرب  رابکتـسا  ياهیزادنا 

.دنتـشادن ندنام  ِتردق  دوبن ، لیئارـسا  یلعج  تلود  یلعف  نامکاح  نیمه  ینعی  دـنا  هدـش  زکرمتم  یمالـسا  ياهروشک  بلق  رد  هک 
.تسا روط  نیمه  مه  نالا 

یمالسا ياهتلود  لباقم  دنا ؛ هیضق  فرط  اهنآ  .دنشاب  هطساو  دنناوت  یمن  دنشاب ، یجنایم  دنناوت  یمن  نیطسلف  هیضق ي  رد  اهییاکیرما 
هک یمیظع  هعجاـف ي  نـیا  لـباقم  رد  ـالاح  نـیمه  .دـش  هداد  ناـشن  مـه  ریخا  لاسدــنچ  ياـیاضق  نـیمه  رد  .دنیمالــسا  ياـهتّلم  و 

ياهتیامح نیمه  ناناملسم  هلبق ي  هرابود ي  بصغ  سّدقملا ، تیب  هرابود ي  بصغ  تقیقح  رد  ینعی  دنزادنا  یم  هار  اهتـسینویهص 
هرمز ي نیا  یمالـسا  ياهتلود  دوبن ، اکیرما  تیامح  رگا  .دـندرک  یمن  تأرج  اهنیا  ّالاو  تسا ، هدرک  يرَج  ار  اـهنیا  هک  تساـکیرما 

(1) .دننک یم  تیافک  دنشاب ، دّحتم  یمالسا  ياهتلود  یمالسا و  ياهروشک  رگا  مه  نالا  .دندرک  یم  تیافک  ار  هیغاط 
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مالسا مرکم   ّ یبن دوجو  ندوب  یهلا  مظعا  مسا 

رب ّتیرومأم  تفرگ و  رارق  دـنوادخ  باطخ  فرط  هک  یـسک  نآ  مه  اریز  تسا ؛ رـشب  خـیرات  زور  نیرتگرزب  کـش  یب  ثعبم ، زور 
هدیدپ نیرتمیظع  خیرات و  ناسنا  نیرتگرزب  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالـسا  راوگرزب  ّیبن  مّرکم  دوجو  ینعی  دش  هتـشاذگ  وا  شود 

نیا زا  مه  تسوا و  كراـبم  دوجو  یهلا  مظعا  مسا  ِدوخ  يریبـعت  هب  اـی  تسا ؛ یهلا  سدـقا  تاذ  ِمظعا  مسا  رهظم  دوجو و  ملاـع  ي 
زا نیگنـس  ياهراب  نتـشادرب  رون ، يوس  هب  مدرم  تیاده  ینعی  دش  هتـشاذگ  گرزب  ِناسنا  نیا  شود  رب  هک  یتیرومأم  نآ  هک  تهج 

ینعی .دوب  یگرزب  رایسب  هفیظو ي  ایبنا  تثعب  یهانتیال  فیاظو  هیقب ي  ناسنا و  دوجو  ِبسانم  يایند  کی  دیهمت  رـشب و  شود  يور 
.تسا خیرات  زور  نیرتزیزع  نیرتگرزب و  زور  نیا  سپ ، .تسا  نیرتگرزب  هفیظو  مه  تسا ؛ نیرتگرزب  بطاخم  مه 

هب ًانیقی  دـنک ، روصحم  مینک ، یم  تشادرب  نامدوخ  صقان  لوقع  اـب  هک  هچنآ  بوچراـچ  رد  ار  تثعب  ياوتحم  دـهاوخب  یـسک  رگا 
ام صقاـن  دـید  مهف و  دودـح  هب  ار  ربماـیپ  تثعب  ياوتحم  دوش  یمن  .تسا  هدـش  ملظ  تلاـسر  نیا  ِتقیقح  تثعب و  ِتقیقح  ثعبم و 

دیاب مینکب ، یلامجا  فیرعت  تسا  یهانتیال  هچرگا  ار  تثعب  هدودحم ي  تثعب و  هلمج ، کی  رد  میهاوخب  رگا  یلو  درک ؛ دودحم 
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رد مسج و  رد  دودـحم  دراد و  یمیظع  داعبا  تسا و  یهانتیال  مه  ناسنا  تسا ؛ ناسنا  يارب  ناـسنا و  هب  ّقلعتم  تثعب  هک  مینک  ضرع 
مه خیرات  زا  یصّخشم  هعطق ي  کی  رد  دودحم  تسین ؛ مه  تایونعم  رد  دودحم  طقف  تسین ؛ ایند  هزور ي  دنچ  یگدنز  رد  هّدام و 

ناـسنا مه  زوـنه  .تسا  يا  هتخانـشان  یهاـنتیال و  داـعبا  وا ، يدوـجو  داـعبا  تسا و  ناـسنا  لاـح  هـمه  رد  هـشیمه و  ناـسنا ، .تـسین 
.تسا ناسنا  نیا  تیاده  يارب  ناسنا و  نیا  تشونرس  يارب  ناسنا و  نیا  يارب  تثعب ، .تسا  هتخانشان  يدوجوم 

یم هدافتـسا  نآ  زا  ناشتیفرظ ، دادعتـسا و  ردق  هب  يرـشب ، ياهعمج  زا  یعمج  ره  دارفا و  زا  يدرف  ره  ینامز ، ره  هرود و  ره  رد  هّتبلا 
رسارس هب  ار  هدنشخرد  رون  نیا  دننک و  هدافتسا  تثعب  ِتقیقح  تثعب و  موهفم  زا  دنتسناوت  مالسا  ردص  ناناملسم  هک  نانچمه  دننک ؛

يا ههرب  رد  نآ ، زا  دعب  .دنناشکب  ّتیدوبع  تقیقح  هب  دنیامن و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  يدایز  ياهناسنا  دـننکارپب و  زور  نآ  يایند 
لصاوف خیرات و  دنلب  ياهراوید  يارو  زا  مه  زونه  هک  دنروآ  دیدپ  ملاع  رد  یشناد  تمظع و  ّتیندم و  نانچ  نآ  دنتسناوت  خیرات  زا 

رد .تسا  یندم  یتفرعم و  يرکف و  یتعنـص و  یملع و  تفرـشیپ  نآ  معن  هب  مّعنتم  ایند  دوش و  یم  هدید  نآ  يولألت  خـیرات ، ینالوط 
هک یناسنا  ره  .دـندش  تخبـشوخ  دـنریگب ، ار  ناشدوخ  بسانم  هرهب ي  مالـسا  زا  دنتـسناوت  ناناملـسم  تقو  ره  مه  راـصعا  همه ي 

.تسا هدرک  دنمتداعس  ار  دوخ  دربب ، هرهب  دوخ  ّتیفرظ  ردق  هب  تسناوت 

مالسا هک  دوب  يزیچ  نآ  زا  يوترپ  حرط و  یمالسا  ماظن  نیا  لیکـشت  میظع و  بالقنا  نآ  ینعی  داتفا  قافّتا  یمالـسا  ناریا  رد  هچنآ 
هتفرگ هلـصاف  یلیخ  دوخ ، یناسنا  نأش  زا  .تشاد  یکیرات  راگزور  ناریا  ّتلم  .تشاد  يدب  یگدـنز  ناریا  ّتلم  .دروآ  اهناسنا  يارب 

یملع و تهج  زا  وا  هب  مالسا ، زا  يرود  رطاخ  هب  .دوب 
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دوخ میظع ، یتکرح  اب  تسناوت  ّتلم  نیا  مالسا ، تفرعم  مالسا و  اب  ییانشآ  تکرب  هب  .دوب  هدش  متـس  يداصتقا  یـسایس و  یناسنا و 
يارب ار  ماکحا  نیا  هب  لمع  ناکما  دـهد ؛ رارق  لمع  ضرعم  رد  شدوخ  يارب  ار  مالـسا  ماـکحا  دـناسرب ؛ مالـسا  همـشچرس ي  هب  ار 

(1) .دوش انشآ  نآرق  اب  دنک و  روغ  مالسا  فراعم  قامعا  رد  دربب ؛ هرهب  نآ  زا  دشیدنیب و  مالسا  هب  دنک ؛ مهارف  شدوخ 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا مرکم  یبن  سدقم  دوجو  كرابم  راثآ  تاکرب و 

میقتـسم و هچ  دوش ؛ یم  ّبترتم  تدالو  نآ  رب  هک  تسا  يراثآ  هب  تدالو ، کی  دولوم و  کی  ندوب  كرابم  يرـشب ، ياهـسایقم  رد 
ّدلوتم خیرات  لوط  رد  هک  يدولوم  نیرتکرابم  مینک ، ضرع  دیاب  تسه  هک  تسا  یتسرد  سایقم  سایقم ، نیا  رگا  .میقتـسمریغ  هچ 

نیا دوش ؛ یم  عورش  تدالو  هظحل ي  زا  تاکرب ، نیا  .تسا  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  مّرکم  ّیبن  سّدقم  دوجو  تسا ، هدش 
ندوب كرابم  . (1) تنک ام  نیا  ًاکرابم  ینلعج  و  دومرف : تدالو  زاـغآ  رد  مالّـسلاوهالّصلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .تسین  مه  بیجع 

.تسا روط  نیمه  زین  ام  ربمایپ  دروم  رد  .درک  مالعا  تدالو  ياهزور  نیلّوا  ای  تاعاس  نیلّوا  زا  ار  دوخ 

مئالع و لیبق  نیا  زا  دـش و  شوماخ  یمیدـق  هدکـشتآ ي  ای  تخیرورف ، يرـسک  خاـک  هرگنک ي  هک  دـنا  هدرک  تبث  خـیراوت  هچنآ 
ساـسا رب  ملاـع  نیا  رد  هچنآ  ره  .تسا  میظع  دوـجوم  نیا  دوـجو  تاـکرب  تارّـشبم  همه  اـهنیا  تـسا  هدـش  تـبث  هـک  ییاـه  هناـشن 

زاتمم الاو و  ناسنا  نیا  دوجو  تکرب  هب  دیاب  تسا ، هتشاد  دوجو  ناسنا  داحآ  نیب  هقرفت  ملظ و  دادبتسا و  رفک و  كرـش و  ّتیمکاح 
جیردتب ریظن ، یب  و 
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زاغآ هار و  نیا  عورـش  .دوب  راک  نیا  شخب  نیرتنیگنـس  تفرگ ، هدـهع  رب  تدـهاجم  لمع و  ماقم  رد  راوگرزب  نآ  هچنآ  .دوش  لیاز 
.دش یم  بوسحم  راک  نیا  شخب  نیرتمهم  توعد ، نیا 

، اهتوغاط ّتیمکاح  هب  ادخ ، ریغ  ّتیمکاح  هب  ملاع ، ياج  همه  رد  هعماج  تاقبط  مدرم و  داحآ  هک  دوب  نیا  رـصع  نآ  يایند  لاکـشا 
یتقو .نامولظم  ًاتدـعاق  دنتـسیاب ؟ رهاظم  نیا  لباقم  رد  دـیاب  یناسک  هچ  .دـندوب  هتفرگ  وخ  تاقبط  فـالتخا  هب  ملظ و  ّتیمکاـح  هب 
رادیب مدرم ، ندرک  رادیب  .دور  یم  نیب  زا  حالـصا  دیما  دشاب ، رقتـسم  ملظ  ّتیمکاح  دـیاب  هک  دـننک  یم  رواب  مه  ناشدوخ  نامولظم 

داـی تسا ، رکذ  نیا   (1) .نیملاعلل رکذ  ّالا  وه  نا  دوب ؛ يوبن  توعد  مرکا و  ربماـیپ  گرزب  راـک  ّتیرـشب ، ندرک  رادـیب  اـیند و  ندرک 
نیا لّـمحتم  يّدـصتم و  راوـگرزب  نآ  ِدوـخ  هک  ییاـج  نآ  .تسا  رـشب  همه ي  يارب  شابرادـیب  تسا ، رادـشه  تسا ، رّکذـت  تـسا ،

ار راوگرزب  نآ  راک  نوگانوگ ، ياهتیدرف  یـصخش و  لـئاسم  اـهیرگ ، هلیبق  اهبّـصعت ، .دوب  اـهاج  نیرت  تخـس  وزج  دـش ، شابرادـیب 
ار میظع  هرخص ي  نیا  دنک و  زاب  ار  يرشب  تسب  نب  نیا  تسناوت  ات  دش ، لّمحتم  ار  یتخس  تدهاجم  ترضح  نآ  .درک  یم  راوشد 

برـض کـمک  اـب  هار و  نآ  همادا ي  رد  راوگرزب و  نآ  لاـبند  هب  تسا ، هدرک  یتکرح  ره  سک  ره  زورما ، اـت  نآ  زا  دـعب  .دفاکـشب 
.تسا هدوب  الاو  ناسنا  نیا  تسد 

ایند نیا  رد  زورما  هک  یتفرعم  ایند ، ِزورما  نّدـمت  ایند ، ِزورما  شناد  .دـنا  هتفرگ  هرهب  يوبن  میلاعت  زا  هک  دنتـسین  ناناملـسم  مه  طـقف 
، فاصنا اب  دارفا  ناخّروم و  همه ي  .تسین  ناناملـسم  اـم  ياـعّدا  اـنعم ، نیا  .تسوا  دوجو  نوهرم  رـشب ، ناوراـک  تفرـشیپ  تسه و 
اب یّتـح  اهدـمآ ، تـفر و  قـیرط  زا  يرادـیب  نـیا  هـک  دـش  بجوـم  مالــسا ، ياـیند  رد  یملع  يرادــیب  شیادــیپ  هـک  دــنراد  لوـبق 

اهییاشگروشک
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هب اهناسنا  زورما  هک  ییاهزیچ  نیا  يرشب و  تارّکفت  فراعم و  .دوش  لقتنم  مه  ناهج  رگید  طاقن  هب  دندرک ، اهنآ  هک  ییاهگنج  اب  و 
ناسنا نیا  ياه  هیدـه  همه  اهناسنا  يردارب  لثم  رـشب ، دارفا  تاواسم  لثم  ناـسنا ، يدازآ  لـثم  ناـسنا ، قوقح  لـثم  دـنراد  هّجوت  نآ 

دیایب هک  دوبن  نآ  يارب  طقف  میلاـعت  نیا  .دوب  یمالـسا  ماـظن  لیکـشت  دـش ، ّبترتم  میظع  تکرح  نیا  رب  هچنآ  مالـسا ، رد  .تسـالاو 
نیا تمـس  هب  بلاق  نآ  رد  تکرح  هک  دـهد  بیترت  يروط  ار  رـشب  ماظن  بلاق  لکـش و  هک  دوب  نیا  يارب  لب  دـنک ؛ هظعوم  ار  مدرم 

.تسا یمالسا  ماظن  نامه  نآ  و  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  یعناوم  دشاب و  ناسآ  اهفده 

ناگدـنیوگ ناگدنـسیون و  يدامتم ، ياـهلاس  لوط  رد  .دـنا  هدـش  فقاو  یمالـسا  ماـظن  ّتیمها  هب  یمالـسا  عماوج  هللادـمحب  زورما 
يا هریخذ  نیا  ّتیمها  هب  یمالسا  عماوج  تسا ؛ هدش  عورش  یمالسا  يرادیب  .دنا  هدش  هّجوتم  تمس  نیا  هب  یناوارف  ياهلد  گرزب و 

هقرفت لوغشم  ّبترم  .تسا  هدش  دایز  مالسا  نانمـشد  ياهینمـشد  مه  تبـسن  نیمه  هب  هّتبلا  دنا ؛ هدش  فقاو  تساهنآ ، رایتخا  رد  هک 
.دنشکب یتمس  هب  ار  یهورگ  ره  اهبّـصعت ، اهقرِع و  اهتیّلم و  اهتیموق و  کیرحت  اب  ات  دنناملـسم  ياهتّلم  نیب  يزادنا  فالتخا  ینکفا و 

دوخ راک  ملاع ، نیشن  ناملسم  طیحم  رد  یمالسا  يرادیب  یمالسا و  یهاگآ  تسا  هدیمهف  نمـشد  هک  تسا  نآ  هدنهد ي  ناشن  نیا 
تّما لیکـشت  تمـس  هب  یمالـسا و  ماظن  تمـس  هب  ار  یمالـسا  ياهتّلم  ساـسحا ، نیمه  ًاـنیقی  .تسا  نیمه  مه  تقیقح  .دـنک  یم  ار 

نیا زا  رتـالاب  مالـسا  يورین  .درادـن  يرثا  مه  اهینمـشد  نیا  .تسا  یمتح  هدـنیآ ي  کـی  نـیا  دـناشک ؛ دـهاوخ  یمالـسا  هدـحاو ي 
یمالـسا میظع  يورین  هک  دوب  نیمه  درک ، یمن  ار  نآ  رّوـصت  سک  چـیه  هک  يا  هطقن  یمالـسا ، ناریا  رد  هک  نیااـمک  تساـهفرح ؛

ار اهلد  دنک ؛ دّحتم  ار  مدرم  تسناوت 
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نیا .دروآ  دوجو  هب  اج  نیا  رد  ار  یمالـسا  ماظن  کی  دهد و  رارق  تکرح  نیا  هناوتـشپ ي  ار  یمالـسا  نامیا  دـیامن ؛ کیدزن  مه  هب 
(1) .تسا هداتفا  قافّتا  هک  تسا  يرما 
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مالسا ربمایپ  تثعب  راگزور  رد  ایند  طیارش  عضو و 

تثعب تکرح و  اـم  ّتلم  مه  تسا ، هدـش  یم  حرطم  تثعب  گرزب  هرطاـخ ي  ثعبم و  هلأـسم ي  یتقو  هتـشذگ ، ياـهلاس  هشیمه ي 
ياهنهذ رد  لـقاال  لاؤس  نیا  مه  هتـسناد ، يوبن  میظع  تثعب  نآ  همادا ي  بـالقنا ، رد  ار  دوخ  یخیراـت  ِیلم  یگتخیگنارب  یمومع و 

، لهج ّتیمومع  تفرعم و  تبرغ  راگزور  نآ  رد  مالـسا  تفرـشیپ  زار  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  رظن  لـها  صاوخ و  زا  مدرم  زا  يدارفا 
زور  نآ  میظع  يروتارپما  ود  رد  .دوب  مکاح  ّتیلهاج  هک  دوبن  یبرع  هقطنم ي  رد  طـقف  .دوب  هچ  دوب ، هدرک  رپ  ار  اـیند  همه ي  هک 
نآ رد  دوبن ؛ يربخ  تلادـع  زا  مه  قطاـنم  نآ  رد  تشاد ؛ دوجو  ّتیلهاـج  نیمه  مور  يروتارپما  یناـساس و  ناریا  يروتارپـما  ینعی 

دنتـشادن قح  مدرم  هماع ي  دوب و  یتاقبط  هب  صوصخم  نتخومآ ، تفرعم  ندناوخ و  سرد  ناریا ، نیمه  رد  .دوب  ضیعبت  مه  قطانم 
هلماعم هعماج و  رد  نانز  روضح  نز و  هلأسم ي  لکش ، نیرتدب  هب  افعض  اب  هلماعم ي  شلکش ، نیرتدب  هب  يراد  هدرب  .دنناوخب  سرد 

.دوب بیرغ  تفرعم  اج  همه  دوب ؛ ّتیلهاج  اج  همه  .لکش  نیرتزیمآریقحت  نیرت و  تشز  رد  نانز  اب 

نیا لاوحا ، عاضوا و  ندوب  دعاسمان  ملاع و  تلاهج  دوجو  اب  دیبات و  اهنهذ  اهلد و  رب  یمالسا  تفرعم  دیشروخ  دمآ و  مالسا 
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رد ملاع ، دابآ  يایند  زا  یمین  زا  شیب  هک  دوب  هتـشذگن  تثعب  نارود  زا  نرق  مین  .تفر  شیپ  تعرـس  اب  یناسنا  ِیّقرت  دشر و  ِناوراک 
ياهتردق دندرک و  لابقتسا  نآ  زا  مدرم  ياه  هدوت  تفر ، مالسا  اج  ره  .تسین  یمک  زیچ  نیا  .تفرگ  رارق  مالـسا  فّرـصت  هطیح ي 

دعب دربب و  شیپ  ار  مالـسا  رادـتقا  روط  نیا  تسناوت  هک  دوب  یلماع  هچ  نیا  .دـندش  هتـشاذگ  رانک  یناسآ  هب  محازم ، عنام و  ِیلاشوپ 
ولألت و جوا  رد  مه  مالسا  یسایس  تردق  طاطحنا  نارود  رد  یتح  یمالـسا ، نّدمت  نیا  هک  دنک  يراذگ  هیاپ  ار  یمالـسا  نّدمت  مه 

یلیخ تایبرجت  اهنیا  درک ؟ جیار  ار  یمالـسا  گنهرف  داد و  شرتسگ  ار  ملع  داد ؛ رارق  ریثأت  تحت  ار  ایند  گنهرف  دنام ؛ یقاب  رادـتقا 
هلأسم نیا  يور  ناگدنـسیون  ناقّقحم و  .تسا  ینالوط  یلیخ  ثحب  کی  عوضوم  نیا ، تسیچ ؟ اهنیا  لماع  .تسا  خیرات  رد  یبیجع 

.تسا تقیقح  نیا  زا  یشخب  منک ، نایب  هلمج  هس  ود ، رد  مهاوخ  یم  زورما  نم  هک  هچنآ  .دننک  راک  دیاب  مه  زاب  دندرک ؛ راک 

ّهبر و نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوسرلا  نما  دوـب : یهلا  ماـکحا  ادـخ و  هب  داـمتعا  دوـب ، مالـسا  تفرـشیپ  لـماع  هک  يرـصانع  زا  یکی  ًاـنیقی 
دندوب و دقتعم  مالـسا  مایپ  هب  لد  قامعا  زا  لّوا ، ردـص  ِنینمؤم  ربمایپ و  دوخ   (1) .هلـسر هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نما  ّلک  نونمؤملا 

لماع نامیا ، نیا  .دنتشاد  لوبق  نادند  نب  زا  ًاتقیقح  ّتیرشب ، تاجن  يارب  ار  مالسا  ندوب  یفاک  یمالسا و  قیاقح  یمالسا ، ياهراعش 
يّدام ياهیدنم  هرهب  هب  صخش و  هب  هک  هچنآ  دوخ  هب  هک  دوب  نیا  تکرح  نیا  سأر  رد  لقاال  رگید ، لماع  کی  .تسا  یّمهم  رایسب 

رد هغـالبلا ، جـهن  رد  تاـیاور ، رد  اـم  هک  همه  نیا  .تسا  یّمهم  رایـسب  لـماع  نیا  .دـندوب  اـنتعا  یب  ددرگ  یمرب  ناـسنا  دوـخ  يارب 
دوخ صخـش  يارب  ایند  فراخز  هب  ییاـنتعا  یب  اـیند و  هب  یتبغر  یب  هراـبرد ي  ناـگرزب  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  مرکا و  ّیبن  تاـملک 

رطاخ هب  میراد ، هیصوت  دیکأت و 
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هتفگ مالـسا  رد  رگا  هک  دندرک  دومناو  ای  دـندرک  نامگ  نیملـسم ، نامهف  جـک  مالـسا و  نانمـشد  هّتبلا  .تسا  لماع  نیا  میظع  ریثأت 
دب يایند  هکلب  دوبن ؛ نیا  هلأسم  هک  یلاح  رد  .دیورن  یگدنز  رهاظم  دوجو و  ملاع  رهاظم  يانعم  هب  ایند  لابند  ینعی  دهز ؛ تسا  هدش 
نآ نیا ، .دوب  رظن  دروم  میـشاب ، نآ  لابند  میهد و  رارق  فده  ار  نامدوخ  يّدام  عفانم  دوخ و  امـش ، نم و  هک  نیا  مومذم و  يایند  و 

.تساهیتخبدب ساسا  هدننک و  ناریو  هدننک و  هراچیب  هک  تسا  يزیچ 

اپ زا  نودـب  یگتـسخ و  نودـب  تحار ، ار  راوشد  هار  نیا  دـنریگ و  تسد  رد  مکحم  ار  مچرپ  نآ  دنتـسناوت  هک  یناسک  ادـخ  يایلوا 
يادخ نآ ، يادتبا  رد  هک  هبدن  نومـضم  شوخ  رایـسب  ياعد  رد  اذل  .دنتـشذگ  هندرگ  نیا  زا  هک  دـندوب  یناسک  دـنربب  شیپ  نداتفا 

صوصخب میهافم ، نیرتزغمرپ  نیرتابیز و  نآ  زا  یکی  هک  دـنک ؛ یم  دـمح  تسا ، هدروآ  شیپ  شیایلوا  يارب  هک  هچنآ  رب  ار  لاـعتم 
اهفرخز هّینّدلا و  اینّدلا  هذه  تاجرد  یف  دهّزلا  مهیلع  تطرـش  نا  دعب  دیامرف : یم  تسا  جردـنم  اعد  لّوا  تالمج  تارابع و  نیا  رد 

هـل و ال لاوز  ـال  هـک  ییاـهتمعن  نآ  هـب  يدــناسر ؛ يوـنعم  یلاـعت  لـماکت و  جرادــم  بـتارم و  نیرتــالاب  هـب  ار  اــهنآ  اــهجربز ؛ و 
هطقن ي نیرتالاب  رد  ربمایپ  .یتشاذـگ  ناـشیارب  ار  طرـش  نیا  اـّما  يدرک ؛ ناـشباختنا  يداد و  اـهنآ  هب  ار  اـهتمعن  نیا   (1) .لالحمضا

زایتما نیا  ادخ  اّما  تسین ؛ نکمم  هک  ادخ  نداد  هنیمز  نودب  تسین ؛ نکمم  هک  یهلا  کمک  نودـب  نیا  .تسا  ناسنا  يدوجو  یلاعت 
لمع مدرک و  لوبق  کلذ ؛ کل  اوطرشف  اهجربز  اهفرخز و  هّینّدلا و  اینّدلا  هذه  تاجرد  یف  دهّزلا  دهد : یم  طرـش  کی  لباقم  رد  ار 

هک دنریگ  یم  شود  رب  ار  يراب  .وشن  مامت  .وشن  هتـسخ  نیدالوپ ، دیآ ؛ یم  دوجو  هب  نینمؤملاریما  ربمایپ و  لثم  يرـصنع  اذـل  .مدرک 
، ناشدوخ رمع  نایاپ  اب  هک  دنروآ  یم  دوجو  هب  ار  یتکرح  تسین ؛ ناشدوخ  نامز  صوصخم  طقف  راب ، نیا 
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.دریذپ یمن  ادیپ  نایاپ 

روحم يوررب  اهنیا  همه ي  .دـشخرد  یم  مالـسا  نانچمه  نرق ، هدراهچ  نتـشذگ  زا  دـعب  دـینیبب ، نالا  امـش  .دراد  همادا  تکرح  نیا 
ناناملـسم و هک  هچنآ  هّتبلا  .دـشخب  یم  موادـت  ار  تکرح  نیا  روط  نیا  هک  تساـهنآ  .تساهتدـهاجم  ناـمه  میظع و  دوـجو  ناـمه 
هچ مالـسا  ملاع  ناـگرزب  هک  تسا  نیا  میراد ، اـم  هک  یعّقوت  .تسا  هدرک  کـمک  دـنداد ، ماـجنا  هار  نیب  رد  مه  ناـگرزب  نینمؤم و 

ناـمز ناـگرزب  مدرم و  زا  اـم  هک  یعّقوـت  .دـنهدن  رارق  ّتیمها  ِلّوا  هجرد ي  رد  ار  ناـشدوخ  عفاـنم  ینید  ناـگرزب  هـچ  نّویـسایس و 
زا ام  .تسا  يدایز  یلیخ  هلـصاف ي  هک  نآ  هن ، تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  ام  لد  رد  ربماـیپ  راـتفر  اـب  هک  تسین  یعقوت  میراد ، ناـمدوخ 

سأر رد  ار  نم »  » نیا دوـخ و  عفاـنم  هک  میراد  ار  راـظتنا  نیا  مالـسا  ياـیند  رد  مه  نارگید  زا  .میراد  ار  راـظتنا  نیمه  مه  ناـمدوخ 
یلاعت و یمالـسا و  تردـق  یمالـسا و  تّوق  هب  ندیـسر  مالـسا و  هکلب  دـنهدن ؛ هبلغ  رگید  ياهزیچ  همه ي  رب  دـنهدن ؛ رارق  اهفدـه 

مالـسا یتاذ  يورین  ینطاب و  يورین  زا  یمیظع  شخب  کشالب  زورما  دوشب ، نیا  رگا  .دنرادب  مّدـقم  دوخ  عفانم  رب  ار  یمالـسا  لامک 
تکرح ّتبحم و  رواـب و  ناـمیا و  هّجوت و  ِمیظع  راـب  نیا  تسناوت  هک  يرـصنع  نآ  اـج ، نیا  رد  .تشگ  دـهاوخرب  یمالـسا  تّما  هب 

هک دوب  نیا  شدوجو  رد  هتکن  نیرتمهم  ام  راوگرزب  ماـما  ینعی  دـناسرب  اـج  نیا  هب  ار  راـک  دـنک و  لّـمحت  شدوخ  شود  رب  ار  مدرم 
ناوارف تازاـیتما  هفاـضاب ي  هّتبلا  .دـش  ّقفوم  اذـل  داد ؛ رارق  تکرح  راـک و  روحم  ار  فیلکت  تفرگ ؛ هدـیدن  درک و  فذـح  ار  دوخ 
فیلکت میا  هتسناوت  هک  اج  ره  لاس ، تسیب  نیا  رد  یمالسا  يروهمج  رد  ام  .تسا  نیا  راک  ساسا  .دوب  راوگرزب  نآ  رد  هک  يرگید 

نیا سکع  تقو  ره  اّما  میا ؛ هتفر  شیپ  مینک ، فیعـضت  ار  اهاوه  اهدوخ و  ار ، صاخـشا  ار ، نامدوخ  میرادـب و  مّدـقم  ار  فادـها  و 
نارود لوط  رد  .میا  هدروخ  هبرض  تسا ، هدش 
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اهتّینم دوب و  مکاح  هفیظو  حور  هک  اج  ره  دنناد ، یم  رتهب  دنتشاد ، رارق  اهارجام  تایئزج  رد  هک  یناسک  یلیمحت ، گنج  لاس  تشه 
(1) .تسا روط  نیمه  مه  زورما  .دمآ  مه  يریذپ  بیسآ  دمآ ، ّتینم  هک  اج  ره  اّما  میتفر ؛ شیپ  دوب ، مک  رما  ناراکردنا  تسد  رد 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  مایپ  و  تیصخش ، ، دوجو يالاو  ماقم 

لثم تسا ، مهف  لباق  رـشب  يارب  هک  يداعبا  نآ  رد  هچ  تسا ؛ شنیرفآ  ملاع  هّلق ي  جوا  رد  ّتیـصخش ، ظاـحل  زا  مرکا  ّیبن  دوخ  مه 
زا هک  يداعبا  نآ  رد  هچ  اهزیچ  لیبق  نیا  زا  ّتیعطاق و  وفع ، تمحر ، مرک ، يدنمـشوه ، ریبدت ، لقع ، یناسنا  یلاع  ياهرایعم  نیمه 

يادـخ هب  ربمغیپ  برق  ماقم  مرکا و  ربمغیپ  دوجو  رد  قح  ِمظعا  مسا  یّلجت  هدـنهد ي  ناشن  داـعبا  تسا  رتـالاب  ناـسنا  نهذ  هبترم ي 
مه دنناد و  یم  شگرزب  يایلوا  گرزب و  يادخ  ار  نآ  تقیقح  میناد و  یم  میونش و  یم  یتروص  یمان و  طقف  اهنیا  زا  ام  هک  لاعتم 

لماکت مایپ  ناسنا و  هبترم ي  ءاقترا  مایپ  دـیحوت ، مایپ  تسا ؛ ناـسنا  تداعـس  يارب  نیرتهب  نیرتـالاب و  ماـیپ  کـی  راوگرزب  نآ  ماـیپ 
.رشب دوجو 

هدایپ دوخ  یگدنز  رد  شداعبا  همه ي  رد  لماک  روط  هب  ار  مایپ  نیا  هک  تسا  هدرکن  ادیپ  قیفوت  زورما  ات  ّتیرـشب ، هک  تسا  تسرد 
يارب یلاعت  کی  جوا و  هطقن ي  کی  نیا  .دیـسر  دهاوخ  اج  نیا  هب  زور  کی  ناسنا ، یّقرت  یلاعت و  تکرح  نامگ  یب  نکیلو  دـنک ؛

، تسا هدنز  مه  مالـسا ، مایپ  تسا و  تفرـشیپ  هب  ور  وا  شناد  یلاع و  تاکاردا  ّتیرـشب و  مهف  رکف و  هک  نیا  ضرف  اب  .تسا  ناسنا 
یگدنز رد  ار  دوخ  ياج  مایپ ، نیا  زور  کی  هک  تسین  یّکش 
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تداعس يارب  مالسا  هار  یگدنز و  يارب  مالسا  سرد  مالسا ، دیحوت  ّتیناّقح  يوبن ، مایپ  ّتیناّقح  .درک  دهاوخ  ادیپ  يرشب  هعماج ي 
شیپ دراذگب و  مدق  نآ  رد  دنک و  ادیپ  ار  راومه  نشور و  هداج ي  نیا  هک  دناسر  دهاوخ  يا  هطقن  نآ  هب  ار  رشب  ناسنا ، تفرـشیپ  و 

.دبایب ار  دوخ  لماکت  یلاعت و  دورب و 

رد زورما  .مینک  دایز  مالسا ، یمارگ  ربمغیپ  مالسا و  هب  تبـسن  ار  دوخ  تفرعم  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  اهناملـسم  ام  يارب  هک  هچنآ 
ربمغیپ  سّدقم  دوجو  دـناوت  یم  مالـسا ، ملاع  تدـحو  روحم  .تسا  ییادـج  هقرفت و  درد  گرزب ، ياهدرد  زا  یکی  مالـسا  يایند 

ّتیعماج نیا  هب  ینشور و  نیا  هب  ار  يا  هطقن  چیه  اهناملسم  ام  .دشاب  اهناسنا  همه ي  فطاوع  زکرمت  هطقن ي  همه ؛ داقتعا  هطقن ي 
اهلد و يونعم ، یفطاع و  دـنویپ  کی  داقتعا ، رب  هوالع ي  مه  دـندقتعم ، وا  هب  اهناملـسم  مه  هک  میرادـن ؛ ربمغیپ  سّدـقم  دوجو  لثم 

.تسا تدحو  زکرم  نیرتهب  نیا  .تسا  هدرک  لصّتم  سّدقم ، دوجو  نآ  هب  ار  ناناملسم  تاساسحا 

هناـضرغم ي ياـهلیلحت  نارود  یطــسو و  نورق  نارود  لـثم  ریخا ، ياـهلاس  نـیا  رد  مـینک  یم  هدــهاشم  اــم  هـک  تـسین  یفداــصت 
، اه هتـشون  رد  یحیـسم  ناشیـشک  یطـسو  نورق  نارود  رد  .دـنراد  یم  اور  تناـها  مرکا  ّیبن  سّدـقم  تحاـس  هب  تبـسن  ، نیقرـشتسم

مرکا ربمغیپ  ّتیـصخش  هب  ناشراثآ  رد  اهنامه  دـش ، باب  نیقرـشتسم  یـسیون  خـیرات  هک  ینارود  رد  ناشیرنه و  ياهراک  اهراتفگ و 
رد کیکـشت و  دروم  هک  ار  یطاقن  زا  یکی  یبرغ  ِناملـسمریغ  نیقرـشتسم  هک  میدـید  زاـب  مه  هتـشذگ  نرق  رد  .دـندرک  یم  تناـها 

! دوب مرکا  ّیبن  كرابم  سّدقم و  ّتیصخش  دنداد ، رارق  تناها  دروم  يدراوم 

ار یموش  دیلپ و  یگنهرف  یتاعوبطم و  مجاهت  کی  ناسنا  ریخا ، لاس  دنچ  رد  .دندرک  عورـش  زاب  ًاریخا  یلو  دوب ؛ هدش  هلـصاف  اهتدم 
مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یّلصمرکا  ّیبن  ّتیصخش  هب  تبسن  ملاع  فانکا  رد 
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روحم درگرب  دنناوت  یم  ناناملـسم  هک  تسا  هدش  هّجوت  هطقن  نیا  هب  نوچ  دشاب ؛ هدش  باسح  دناوت  یم  راک  نیا  .دنک  یم  هدـهاشم 
.دنهد یم  رارق  هشقانم  دروم  ار  زکرم  نآ  اذل  .دنوش  عمج  وا  هب  قشع  ّتبحم و  داقتعا و  مرکا و  ّیبن  سّدقم  دوجو 

اهنآ ناوت  هک  ییاج  نآ  ات  دنراد  هفیظو  زورما  مالسا ، يایند  رد  نادنمرنه  ارعش و  ناگدنسیون ، ناملسم ، نارکفنشور  مالسا ، ياملع 
هب رما  نیا  .دننک  میسرت  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  يارب  ار  گرزب  دوجو  نیا  تمظع  داعبا  مرکا و  ّیبن  ّتیـصخش  دهد ، یم  هزاجا 

.درک دهاوخ  کمک  دوش ، یم  هدهاشم  مالسا  يوس  هب  مالسا  تّما  ناوج  ياهلسن  رد  زورما  هک  یشزیخ  هب  یمالسا و  تّما  داّحتا 

سونأم و مالـسا ، قیاقح  ینابم و  اب  ار  دوخ  هک  نیا  هب  دراد  جایتحا  هتـشذگ  زا  شیب  مالـسا  ياـیند  زورما  زیزع ! نارهاوخ  ناردارب و 
، برغ يّدام  يایند  داسف  لباقم  رد  زورما  .تسا  مهارف  مالـسا  يایند  رـساترس  رد  یمالـسا  تکرح  يارب  هنیمز  زورما  .دـنک  کیدزن 
تکرح و مالـسا ، نارّکفتم  املع و  دیاب  هک  تسا  يزور  زورما  .تسین  راوشد  ناملـسم ، ياهتّلم  يارب  یمالـسا  دـیحوت  ِتقیقح  ِمهف 

نآ تامّدقم  هللادمحب  هک  یمالسا  تایح  دیدجت  هنیمز ي  هب  ار  یمالسا  تّما  دنیامن ؛ انـشآ  مالـسا  تقیقح  اب  ار  اهلد  ات  دننک  شالت 
ّتلم ناـیم  رد  روشک ، نیا  رد  نآ  زا  يزراـب  هنوـمن ي  تسا و  هدـمآ  دوـجو  هب  ملاـع  فارطا  رد  نآ  زا  ییاـه  هنوـمن  هدـش و  مهارف 

.دننک کیدزن  تسا ، هدرک  ادیپ  قّقحت  یمالسا  يروهمج  ماظن  لیکشت  اب  ناریا  گرزب 

یهلا و ترـصن  میدرک ، دروخرب  هناقداص  تسا ، هدرک  نّیعم  نامیارب  مالـسا  هک  يا  هفیظو  مالـسا و  قیاقح  مالـسا و  اب  ام  هک  اـجره 
ار نیا  مالـسا  يایند  لئاسم  رد  مه  میا ، هدرک  هبرجت  ار  نیا  ناـمروشک  لـخاد  لـئاسم  رد  مه  اـم ، .دـش  بیـصن  تیقّفوم ، يزوریپ و 

يزوریپ دنتسناوت  نانبل  رد  نمؤم  ناناوج  هک  دینک  یم  هدهاشم  رگا  .میا  هدید 
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اب ییانـشآ  هیاس ي  رد  مالـسا و  هیاس ي  رد  نیا  دـنروایب ، ناـغمرا  هب  برع  ّتلم  یمالـسا و  تّما  يارب  ناـشدوخ و  يارب  ار  یگرزب 
.دوب دروم  نیا  رد  یمالسا  مکح  هب  ندرک  لمع  مالسا و 

هلأسم ي ینعی  مالـسا  يایند  قیمع  مخز  مالـسا و  تّما  گرزب  درد  جالع  یمالـسا ؛ تّما  ياهدرد  جـالع  .تسا  روط  نیمه  هشیمه 
نیا ریز  رد  نیطسلف  هلأسم ي  دوبان و  نیطسلف  ّتلم  مامت و  مه  نیطـسلف  هیـضق ي  هک  دننکن  نامگ  یناسک  .تسا  نیمه  زین  نیطـسلف 

زا ار  نیطـسلف  هلأسم ي  لثم  یقح  دـناوت  یمن  نامز  ِتشذـگ  .تسا  لـطاب  مّهوت  نیا  تساـطخ ؛ نیا  دـش ! نفد  اـهاغوغ  اـهلاجنج و 
.تسا نشور  نیطسلف ، هدنیآ ي  هدنز و  نیطسلف ، ّتلم  نیطسلف و  .دنک  وحم  ملاع  راموط 

وزج لاس ، داتفه  یـضعب  لاس و  هاجنپ  یـضعب  ناکلاب  هقطنم ي  رد  هچ  هنایم و  يایـسآ  رد  هچ  روشک  نیدـنچ  دـینک ، هظحالم  اـمش 
کی دنتـشگرب ! اّما  دـندرگرب ؛ ناشدوخ  ّتیوه  هب  هرابود  اهنآ  زور  کی  هک  درک  یمن  ناـمگ  یـسک  دـندوب و  يوروش  هعومجم ي 

هعومجم رد  هک  ییاهروشک  هلأسم ي  دندرک  یم  لایخ  نانیبرهاظ  دمآ و  یم  رظن  هب  ریذـپان  لاوز  ریذـپان و  تسکـش  يوروش ، زور 
یندش مامت  هک  نیطـسلف  .تسا  نیمه  زین  نیطـسلف  .دوبن  روط  نیا  اّما  تسا ؛ هدش  مامت  دبا  يارب  دندوب ، هدش  مگ  لح و  يوروش ، ي 
نانبل هب  اهتـسینویهص  .دوبن  یندـش  مگ  نانبل ، بونج  هک  نانچمه  تسین ؛ یندـش  مگ  ملاع ، هنحـص ي  يور  زا  هک  نیطـسلف  .تسین 

ربص و تدـهاجم و  هک  دـیدید  دـننامب ! هشیمه  يارب  اج  نآ  هک  دـندوب  هدـمآ  .دـننک  هیلخت  ار  اـج  نآ  زور  کـی  هک  دـندوب  هدـماین 
نیع .درک  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ار  وا  گنت و  نمـشد ، رب  ار  هصرع  لاس ، تسیب  لوط  رد  نانبل  ناملـسم  ناناوج  مدرم و  تماقتـسا 

یلعج و هشقن ي  نیا  دـناوت  یم  مالـسا  هب  کّـسمت  ناملـسم و  مدرم  تمواـقم  .تسا  قداـص  نیطـسلف ، ِدوـخ  دروـم  رد  هلأـسم  نـیا 
دنزب و مه  هب  ار  زورما  نیغورد 
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.تسا یندش  راک  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  .دنادرگرب  نیمزرس  نیا  هب  هرابود  ار  نیطسلف  ّتلم  نیطسلف و  هشقن ي  یقیقح  هشقن ي 

یندش مه  دیایب ، راوشد  لاحم و  ییاهمشچ  هب  تسا  نکمم  زورما  هک  اهزیچ  زا  يرایسب  نآ ، هب  لمع  مالسا و  هب  تفرعم  هیاس ي  رد 
.دوبن یلمعریغ  راوشد و  مه  ردق  نآ  هک  دش  دهاوخ  هدید  درک ، ادیپ  قّقحت  لمع  رد  هک  یتقو  مه  تسا ،

نا .دهد  رارق  ربمغیپ  سّدقم  دوجو  نادردق  نآرق و  مالـسا و  نادردق  ار  ام  و  دنک ، رادیب  ار  یمالـسا  تّما  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 
راگدرورپ و تاهّجوت  هیاس ي  رد  هللاءاش  نا  .دوش  لیدبت  تفلا  یگناگی و  تدحو و  هب  اهناملـسم ، نایم  اهتیئود  تافالتخا و  هللاءاش 

تّما يارب  مالـسا  هک  يا  هطقن  نآ  هب  ار  نامدوخ  میناوتب  یمالـسا  تّما  همه ي  ام و  هادفانحاورا  هللااهیقب  ترـضح  هیکاز ي  هیعدا ي 
(1) .میناسرب تسا ، هتفرگ  رظن  رد  رشب  داحآ  يارب  دوخ و 
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یعامتجا يدرف و  ياه  تملظ  یمامت  زا  تیرشب  جورخ  يارب  یهار  ندوشگ  تثعب ؛

؛ اهناسنا همه ي  يارب  مه  اهدـهع ، راودا و  همه ي  رد  ناناملـسم  يارب  مه  تسا ؛ گرزب  نشج  کی  تسا ؛ دـیع  کی  ًاتقیقح  ثعبم 
.دنشیدنیب مالسا  مایپ  رد  تسرد  رگا 

.(1) رّونلا یلا  تاملّظلا  نم  مکجرخیل  هتکئـالم  مکیلع و  یّلـصی  يذـّلاوه  تشاذـگ ؛ رـشب  لـباقم  رد  ییون  هار  يوبن ، تثعب  تکرح 
رد هک  تسا  ییاهیکیرات  همه ي  لماش  تاملظ  نیا  .دـنک  تیادـه  رون  هب  جراـخ و  تاـملظ  زا  ار  اـهناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تثعب 

، تریح لهج و  تاملظ  رفک ، كرـش و  تاملظ  دـیآ ؛ یم  دوجو  هب  خـیرات  همه ي  رد  اهناسنا و  یگدـنز  ياـضف  رد  ناـهج ، حـطس 
، یشکردارب تاملظ  یقالخا ، داسف  رازنجل  هب  ندش  هدولآ  یمالسا و  قالخا  زا  يرود  تاملظ  ضیعبت ، یتلادع و  یب  متـس و  تاملظ 

رشب جیردتب  دنک و  یم  تیاده  اهتملظ  نیا  زا  جورخ  يارب  ار  اهناسنا  مالسا  .اهیکیرات  ماسقا  عاونا و  یمهف و  جک  یمهفدب و  تاملظ 
.درک دهاوخ  ادیپ  ار  هار  نیا  نتخانش ، ار  عناوم  ندیشیدنا و  تسرد  اب  میمصت ، اب  تکرح ، اب  يریگارف ، اب 

یم رتلمتحم  مالـسا  مایپ  قیفوت  دوش ، رتشیب  رـشب  ملع  هچره  .تسا  رتشیب  رایـسب  هتـشذگ  زا  يوبن ، مایپ  مهف  يارب  ملاع  ّتیفرظ  زورما 
زا ایند  ياجک  ره  رد  ملاع  نادنمتردق  هچره  .دوش 
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ملظ هک  اهناسنا  ندیشک  ریخست  هب  يارب  یناسنا ، تاساسحا  ندرک  بوکرس  يارب  دننک  هدافتسا  رتشیب  هنوگ  عبس  یناویح و  ياهرازبا 
.دش دنهاوخ  هنشت  رتشیب  اهناسنا  دش و  دهاوخ  زاب  رتشیب  مالسا  رون  ییاسانش  يارب  اج  دوش  رتراکـشآ  بیترت  نیا  هب  رـشب ، هب  اهتردق 

ناسنا تمارک  مایپ  تسا ، تلادـع  مایپ  تسا ، ّتیونعم  مایپ  تسا ، دـیحوت  مایپ  هک  مالـسا  مایپ  هب  ار  ّتیرـشب  یگنـشت  راثآ  اـم  زورما 
.دنقاتشم اهناسنا  مینک ؛ یم  ساسحا  تسا 

ناهج مدرم  مشچ  لباقم  رد  ار  مایپ  نیا  دوخ ، هدارا ي  مزع و  اب  دوخ ، راتفگ  اب  دوخ ، راـتفر  اـب  هک  تساهناملـسم  اـم  هفیظو ي  هّتبلا 
رد مالسا  دنهد ، ناشن  دوخ  زا  تلیضف  اب  هارمه  تکرح  کی  یمالسا  تّما  نورد  رد  مالسا  هب  نمؤم  ياهناسنا  هک  اجره  .میهد  رارق 

بقع اهیتسپ و  اهّتلذ و  اـهینوبز و  اهفعـض و  یمالـسا ، تّما  داـحآ  زا  هک  اـجره  .دـش  دـهاوخ  رتبولطم  رت و  ینارون  اـیند  مدرم  مشچ 
نادنمتردق یمالـسا و  تّما  زا  رگا  زورما  .دش  دهاوخ  شهاک  نداتفاورف و  بجوم  مالـسا  نأش  يارب  نیا  دسرب ، مشچ  هب  اهیگدـنام 

، ایند مدرم  مشچ  رد  نیا  دـشاب ، طاطحنا  هناشن ي  هک  دنزبرـس  یلمع  نخـس و  دـننکب  يراـک  دـنناوت  یم  هک  یناـسک  یمالـسا  تّما 
؛ تسا نیگنس  رایسب  مالسا ، ياملع  هفیظو ي  تسا ؛ نیگنس  رایسب  زورما  ناملسم ، نارادمتسایس  هفیظو ي  اذل.تسا  مالسا  هب  تناها 

ياهروشک رد  هک  یمدرم  داحآ  هفیظو ي  تسا ؛ نیگنس  رایسب  ناملسم ، نابیدا  ناگدنسیون و  نادنمرنه و  نارکفنـشور و  هفیظو ي 
لباقم رد  ناهج ، لباقم  رد  دوش  یم  هک  تسا  يزور  زورما  .تسا  نیگنـس  رایـسب  دنراذگب ، رثا  دوخ  طیحم  رد  دـنناوت  یم  یمالـسا 

(1) .تسا تایعقاو  اهنیا  امش ؛ تاجن  هار  تسا  نیا  تفگ : تفرگ و  تسد  رس  رب  ار  مالسا  مایپ  هدز ، تریح  ناسنا  مولظم و  ّتیناسنا 
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هنیدم رد  یمالسا  تیمکاح  هلاس ي  هد  نارود  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  هریس ي  رصتخم  حرش 

هک ما  هداد  صاصتخا  هنیدـم  رد  مالـسا  ّتیمکاح  هلاـس ي  هد  نارود  رد  مرکا  ّیبن  هریـس ي  زا  يرـصتخم  حرـش  هب  ار  لّوا  هبطخ ي 
هرود ي نیا  دیاب  .تسا  يرـشب  خیرات  لوط  رد  تموکح  ياه  هرود  نیرتناشخرد  مییوگب  رگا  تسین  هفازگ  نیرتناشخرد و  زا  یکی 

هیصوت ناناوج  هب  صوصخب  نارهاوخ  ناردارب و  همه ي  هب  هّتبلا  .تخانـش  ار  رـشب  خیرات  رد  راذگریثأت  هداعلا  قوف  راکُرپ و  هاتوک و 
.دنریگ ارف  دنناوخب و  ار  نآ  دننک و  هعجارم  ربمغیپ  یگدنز  خیرات  هب  هک  منک  یم 

لصف همّدقم ي  هک  دوب  لّوا  لصف  هّکم ، رد  لاس  هدزیس  .تسا  ربمغیپ  تلاسر  هلاس ي  هسو  تسیب  نارود  مّود  لصف  هنیدم ، هرود ي 
کی نتخاس  یمالـسا و  ماظن  يزیر  هدولاـش  نارود  هک  تسا  ربمغیپ  هنیدـم ي  نارود  مه  لاـس  هد  ًاـبیرقت  دوش و  یم  بوسحم  مّود 

يوگلا کی  وگلا ، نیا  هّتبلا  .تساهناکم  همه ي  ناسنا و  خـیرات  ياهنارود  اهنامز و  همه ي  يارب  مالـسا  ّتیمکاـح  زا  هنومن  وگلا و 
.تخانـش ار  اهـصخاش  دوش  یم  لماک ، يوگلا  نیا  هب  هاگن  اب  نکیل  میرادن ؛ غارـس  ینارود  چیه  رد  رگید  ار  نآ  لثم  تسا و  لماک 

فده .دننک  تواضق  اهناسنا  اهماظن و  هب  تبسن  اهنآ  هلیسو ي  هب  دیاب  هک  تسا  ییاهتمالع  اهناملسم  رشب و  دارفا  يارب  اهصخاش  نیا 
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رد زور  نآ  هک  يا  یعامتجا  يداـصتقا و  یـسایس و  دـساف  یتوغاـط و  هناـملاظ و  طـیحم  اـب  هک  دوب  نیا  هنیدـم  هب  ترجه  زا  ربمغیپ 
نیا مرکا  ربمایپ  .دوب  یناهج  هلأسم ي  هلأسم ، دوبن ؛ هّکم  راّفک  اب  هزراـبم ي  طـقف  فدـه ، دـنک و  هزراـبم  دوب ، مکاـح  اـیند  رـساترس 

زبس رذب  نیا  دعاسم ، نامز  رد  هک  دیما  نیا  اب  دشاپب ؛ ار  هدیقع  هشیدنا و  رذب  دوب ، دـعاسم  هنیمز  اجره  هک  درک  یم  لابند  ار  فدـه 
هنومن و ماظن  کی  داجیا  اب  زج  نیا  .دسرب  اهلد  همه ي  هب  ناسنا  یتخبشوخ  يرادیب و  يدازآ و  مایپ  هک  دوب  نیا  فده  .دش  دهاوخ 
دـنهد و همادا  ار  نآ  دـنناوتب  ردـقچ  هک  نیا  .دروآ  دوجو  هب  ار  هنومن  ماظن  نیا  اـت  دـمآ  هنیدـم  هب  ربمغیپ  اذـل  دوبن ؛ ریذـپناکما  وگلا 
ّتیرـشب و همه ي  هب  دزاس و  یم  ار  هنومن  ربمغیپ  .تساهنآ  تّمه  هب  هتـسب  دننک ، کیدزن  نآ  هب  ار  ناشدوخ  دنناوتب  ردـقچ  اهیدـعب 

.دنک یم  هئارا  خیرات 

: تسا رت  هتسجرب  رتمهم و  همه  زا  صخاش  تفه  اهنآ  نیب  رد  هک  دراد  ینوگانوگ  ياهصخاش  تخاس ، ربمغیپ  هک  یماظن 

رکف لد و  همـشچرس  زا  هک  تسا  ینامیا  يوبن ، ماظن  رد  یقیقح  هدـنربشیپ ي  روتوم  هزیگنا و  .تسا  ّتیونعم  نامیا و  لّوا ، صخاش 
ندـیمد و لّوا ، صخاـش  سپ  .دروآ  یم  رد  تکرح  هب  حیحـص  تهج  رد  ار  اـهنآ  دوـجو  اـپ و  وزاـب و  تسد و  دـشوج و  یم  مدرم 

هنیدـم رد  درک و  عورـش  هّکم  زا  ار  نیا  ربمغیپ  هک  تسا ، دارفا  هب  تسرد  هشیدـنا ي  داقتعا و  نداد  ّتیونعم و  نامیا و  حور  تیوقت 
.درب الاب  تردق  اب  ار  شمچرپ 

.تسا هظحالم  چیه  نودب  رادقح  هب  یّقح  ره  ندناسر  طسق و  تلادع و  رب  راک  ساسا  .تسا  لدع  طسق و  مّود ، صخاش 

ار یـسک  .تسا  يرادـیب  یهاـگآ و  نتخانـش و  نتـسناد و  زیچ ، همه  هیاـپ ي  يوـبن ، ماـظن  رد  .تسا  تفرعم  ملع و  مّوـس ، صخاـش 
لعفنم يورین  هن  لاّعف  يورین  هب  صیخشت ، ِتردق  تفرعم و  یهاگآ و  اب  ار  مدرم  دنهد ؛ یمن  تکرح  یتمس  هب  هناروکروک 
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.دننک یم  لدب 

تعفنم یبلطدوس و  یـصخش ، یفارخ ، ياه  هزیگنا  زا  هتـساخرب  ياهیریگرد  يوبن ، ماظن  رد  .تسا  تّوخا  افـص و  مراهچ ، صخاـش 
.تسا یلدمه  يردارب و  تّوخا و  ّتیمیمص و  ياضف  اضف ، .دوش  یم  هزرابم  نآ  اب  تسا و  ضوغبم  یبلط 

اب ِناسنا  دنک ؛ یم  كاپ  هتـساریپ و  یقالخا ، لئاذر  دـسافم و  زا  هیکزت و  ار  اهناسنا  .تسا  يراتفر  یقالخا و  حالـص  مجنپ ، صخاش 
ربمغیپ ینعی  تسا ؛ یلـصا  ياـه  هیاـپ  نآ  زا  یکی  هیکزت ،  (1) .همکحلا باـتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و  و  دزاـس ؛ یم  یّکزم  قـالخا و 

.درک یم  يزاس  ناسنا  یتیبرت و  راک  دارفا ، کیاکی  يور 

نآ نیا و  يوس  هب  تجاح  تسد  ور و  هلاـبند  هتـسباو ، روخ ، يرـسوت  يوبن ، ماـظن  هعماـج و  .تسا  تّزع  رادـتقا و  مشـش ، صخاـش 
ار دوخ  راک  دـنک و  یم  شالت  نآ  نیمأـت  يارب  تخانـش ، هک  ار  دوخ  حالـص  تسا ؛ ریگ  میمـصت  ردـتقم و  زیزع و  تسین ؛ نکزارد 

.درب یم  شیپ 

تفرشیپ راک و  تکرح ، ّبترم ، روط  هب  درادن ؛ دوجو  يوبن  ماظن  رد  فّقوت  .تسا  یمئاد  ِتفرـشیپ  تکرح و  راک و  متفه ، صخاش 
ِراک راک ، نیا  هّتبلا  .درادن  دوجو  نیا  مینک ! تحارتسا  مینیـشنب  لاح  دش ؛ مامت  رگید  دـنیوگب : نامز  کی  هک  دـتفا  یمن  قافّتا  .تسا 

هب هک  تسا  يراک  تسین ؛ يا  هدنروآ  بعت  هب  هدننک و  لولم  هدننک و  لسک  روآ و  یگتسخ  راک  تسا ؛ یـشخب  يداش  روآ و  تّذل 
.دهد یم  قوش  ورین و  طاشن و  ناسنا 

ره رد  یـسک  ره  ات  دراذگب  هنومن  ناونع  هب  خیرات ، رد  دبا  يارب  ار  نآ  دنک و  لماک  اپ و  ِرـس  ار  ماظن  نیا  ات  دـش  هنیدـم  دراو  ربمغیپ 
هب اهناسنا  ات  دنک  داجیا  قوش  اهلد  رد  دروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  لثم  تسناوت ، تمایق  ات  شدوخ  نامز  زا  دعب  زا  خیرات  ياج 
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ياه هشیدنا  دیاقع و  دیاب  لّوا  .دراد  جایتحا  یناسنا  يداقتعا و  ياه  هیاپ  هب  یماظن ، نینچ  داجیا  هّتبلا  .دـنورب  يا  هعماج  نانچ  يوس 
دیحوت و هملک ي  بلاق  رد  ار  راکفا  اه و  هشیدنا  نیا  ربمغیپ  .دوش  انب  راکفا  نآ  هیاپ ي  رب  ماظن  نیا  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یحیحص 
ات تاظحل  تانآ و  مامت  رد  هنیدم و  رد  مه  دعب  دوب ؛ هدرک  نییبت  هّکم  لاس  هدزیس  نارود  رد  یمالسا  فراعم  هیقب ي  ناسنا و  تّزع 

اه و هیاپ  مّود ، .داد  میلعت  درک و  میهفت  نآ  نیا و  هب  دـنماظن  نیا  ياـه  هیاـپ  هک  ار  دـنلب  فراـعم  نیا  راـکفا و  نیا  ًاـمئاد  گرم ، مد 
اهنوتس نیا  زا  يرایـسب  ربمغیپ  تسین  درف  هب  مئاق  یمالـسا  ماظن  نوچ  دریگ  رارق  اهنآ  شود  رب  انب  نیا  ات  تسا  مزال  یناسنا  ياهنوتس 
دنتـشاد هک  يا  هبترم  فالتخا  اب  دـندوب  ربمغیپ  راوگرزب  هباحـص ي  هّدـع ، کی  .دوب  هدرک  هداـمآ  هدروآ و  دوجو  هب  هّکم  رد  مه  ار 
ترجه زا  لبق  هک  دندوب  یناسک  مه  هّدع  کی  .دندوب  هّکم  هلاس ي  هدزیس  تخس  نارود  تدهاجم  شالت و  لوصحم  لولعم و  اهنیا 

زا دمآ ، ربمغیپ  هک  مه  دعب  .نارگید  اه و  بّویا  یبا  اهذاعم و  نبدعس  لیبق  زا  دندوب ؛ هدمآ  دوجو  هب  ربمغیپ  مایپ  اب  برثی  رد  ربمغیپ ،
يوق و نامیا ، اب  تشذـگ ، اب  عاجـش ، گرزب ، ياهناسنا  قیـال ، ناریدـم  زور  هبزور  درک و  عورـش  ار  يزاـس  ناـسنا  دورو ، هظحل ي 
هب ربمایپ  دورو  زا  لبق  هک  هنیدم  هب  ربمغیپ  ترجه  .دندش  هنیدم  دراو  عیفر ، خماش و  يانب  نیا  مکحتسم  ياهنوتس  ناونع  هب  تفرعماب 

نیا ياضف  رد  هک  دوب  يراهب  شوخ  میسن  لثم  تفرگ  مان  یبّنلاهنیدم  ترضح ، نآ  ندمآ  زا  دعب  دش و  یم  هدیمان  برثی  رهـش ، نیا 
ربمغیپ دندینش  مدرم  هک  یتقو  .دش  رادیب  هّجوتم و  اهلد  اذل  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  یشیاشگ  ّهنأک  دندرک  ساسحا  همه  دیچیپ و  رهش 

مدرم لد  رد  زور  هبزور  ناشیا  ندید  قوش  دنام  اج  نآ  رد  زور  هدزناپ  ترـضح  نآ  تسا و  هنیدـم  کیدزن  اُبق  تسا  هدـش  اُبق  دراو 
دنتفر یم  اُبق  هب  مدرم  زا  یضعب  .دش  یم  رتشیب  هنیدم 
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، دش هنیدم  دراو  ربمغیپ  هک  دعب  .دیایب  ناشیا  ات  دندوب  رظتنم  هنیدم  رد  مه  يا  هّدـع  دنتـشگ ؛ یمرب  دـندرک و  یم  ترایز  ار  ربمغیپ  و 
هک دـندرک  ساسحا  ناهگان  .درک  ضوع  ار  اهلد  دـش و  لیدـبت  مدرم  ياهلد  رد  ینافوط  هب  میـالم ، فیطل و  میـسن  نیا  قوش و  نیا 

هزاورد ي اـب  تسا و  هدـش  وـحم  درم  نـیا  نخـس  راـتفر و  هرهچ و  رد  اـهنآ ، تابّـصعت  یلیاـبق و  ياهیگتـسباو  فـطاوع و  دـیاقع و 
؛ درک داجیا  بالقنا  اهلد  رد  لّوا  هک  دوب  نافوط  نیمه  .دـنا  هدـش  انـشآ  یقالخا  فراعم  شنیرفآ و  ملاع  قیاـقح  يوس  هب  يدـیدج 

قامعا ات  تشاذگ و  مدق  رود  ياههار  هب  ماجنارس  درک و  ریخست  ار  هّکم  یعیبط  ژد  سپـس  درک ؛ ادیپ  شرتسگ  هنیدم  فارطا  هب  دعب 
.دروآ دوجو  هب  بـالقنا  اـهناسنا  نورد  رد  داد و  ناـکت  ار  اـهلد  تفر ، اـجره  و  تفر ؛ شیپ  زور  نآ  ِگرزب  روشک  يروتارپما و  ود 

، دندید یم  ار  اهنیا  هک  يدّرجم  هب  مه  موجه  دروم  ياهتّلم  .دندرک  حتف  نامیا  يورین  اب  ار  مور  ناریا و  مالـسا ، ردـص  رد  ناناملـسم 
؛ درادرب هار  رس  زا  ار  رادمروز  رز و  ياه  هدرکرس  اهعنام و  هک  دوب  نیا  يارب  ریـشمش  .دمآ  یم  دوجو  هب  نامیا  نیا  زین  ناشیاهلد  رد 

ِقامعا ات  ناریا  مور و  ینعی  راگزور  نآ  رد  میظع  يروتارپما  ود  دندوب و  هدرک  تفایرد  ار  نافوط  نامه  اج  همه  مدرم ، هدوت ي  ّالاو 
لاس یـس  دوب ؛ ربمغیپ  نامز  رد  شلاس  هد  دیـشک ؛ لوط  لاس  لهچ  اهنیا  همه ي  .دندوب  هدـش  یمالـسا  روشک  ماظن و  وزج  ناشدوخ 

.ربمغیپ زا  دعب  مه 

نیا لوط  رد  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  یگدنز  ياهیتفگـش  هلمج  زا  .درک  عورـش  ار  راک  دش ، هنیدم  دراو  هک  نیا  دّرجم  هب  ربمغیپ 
.دنامب زاب  يا  هظحل  تیبرت  میلعت و  تیادـه و  ّتیونعم و  رون  ندـناشف  زا  ربمغیپ  هک  دـشن  هدـید  .دادـن  ردـه  ار  هظحل  کی  لاس ، هد 

اجره وا  دوجو  وا و  یگداوناخ  ترشاعم  وا ، نتفر  رازاب  هچوک و  رد  وا ، گنج  نادیم  وا ، هناخ ي  وا ، دجـسم  وا ، باوخ  وا ، يرادیب 
یسک دراد ! دوجو  يرمع  نینچ  رد  یتکرب  بجع  .دوب  سرد  دوب  هک 
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دعب ياهنرق  هک  یمیهاـفم  زا  يرایـسب  ما ، هتفگ  اـهراب  نم  هک  تشاذـگ  رثا  نآ  يور  درک و  دوخ  رکف  ِرّخـسم  ار  خـیرات  همه ي  هک 
میلاعت رد  دوب ؛ وا  میلعت  ریثأت  تحت  همه  يرالاس ، مدرم  تلادـع و  يردارب ، تاواسم ، موهفم  لـثم  درک ؛ ادـیپ  سّدـقت  ّتیرـشب  يارب 
یعمج یسایس و  یتموکح و  راک  لاس  هد  طقف  دوب  هدیـسرن  روهظ  هّصنم ي  هب  لقاال  ای  تشادن و  دوجو  ییاهزیچ  نینچ  نایدا  ریاس 

.درک صّخشم  ار  دوخ  يریگعضوم  دورو ، ِلّوا  زا  یتکرباب ! رمع  هچ  .دوب  هدرک 

ره دوب ؛ هّلحم  هّلحم  هنیدم ، رهـش  نامز ، نآ  رد  .دـنتفرگ  ار  نآ  رود  مدرم  دـش و  برثی  رهـش  دراو  دوب ، نآ  راوس  ربمغیپ  هک  يا  هقان 
لیابق سوا و  هب  هتسباو ي  لیابق  دوب : يا  هلیبق  هب  ّقلعتم  تشاد و  یناگرزب  راصح و  اه و  هچوک  اه ، هناخ  شدوخ  يارب  مه  يا  هّلحم 

دندمآ و نوریب  ناگرزب  دیـسر ، هک  لیابق  ياه  هعلق  زا  مادـک  ره  ِولج  دـش ، برثی  رهـش  دراو  ربمغیپ  رتش  یتقو  .جرزخ  هب  هتـسباو ي 
زاب ار  رتش  نیا  ِولج  دومرف : ربمغیپ  .وت  رایتخا  رد  ام  ِیتحار  تورث و  یگدـنز ، هناخ ، اج ؛ نیا  اـیب  هللا ! لوسر  اـی  دـنتفرگ : ار  رتش  ِولج 

، ناگرزب زاب  .دیـسر  يدعب  هّلحم ي  هب  ات  دندرک  زاب  ار  رتش  ِولج  .دورب  دیراذگب  دنک ؛ یم  تکرح  روتـسد  لابند  هرومأم ؛ اّهنا  دینک ؛
هناخ ي اـج  نیا  اـیب ؛ دورف  اـج  نیا  هللا ! لوسر  اـی  دـنتفرگ : ار  ربمغیپ  هقاـن ي  ِولج  دـندمآ  ناـناوج  اهتّیـصخش و  نادرمریپ ، فارـشا ،

شهار هب  رتش  دـیراذگب  دـیورب ؛ راـنک  دومرف : .میتسه  تتمدـخ  رد  اـم  همه ي  میراذـگ ؛ یم  تراـیتخا  رد  یهاوخب ، هچره  تسوت ؛
هداوناخ نیا  وزج  ربمغیپ  رداـم  هک  راـجنلا  ینب  هّلحم ي  هب  اـت  تفر  یم  هار  رتش  هّلحم  هب  هّلحم  روط  نیمه  .هرومأـم  اـّهنا  دـهد ؛ همادا 

؛ مییوت دنواشیوخ  ام  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دندمآ و  ولج  اذل  دـندش ؛ یم  بوسحم  ربمغیپ  ياه  ییاد  راجنلا  ینب  نادرم  .دیـسر  تسا 
ِنیرت نیـشنریقف  هب  رتش  .دـندرک  زاب  ار  هار  .دـیورب  رانک  هرومأم ؛ اّهنا  هن ؛ دومرف : .اـیب  دورف  اـم  لزنم  رد  تسوت ؛ راـیتخا  رد  اـم  یتسه 

دمآ هنیدم  تاّلحم 
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زا یکی  اـی  نیرتریقف  تسا ؛ يراـصنا  بوـّیا  یبا  هناـخ ي  دـندید  تسیک ؛ هناـخ ي  دـننیبب  دـندرک  هاـگن  هـمه  .تسـشن  ییاـج  رد  و 
ربمغیپ .دندرب  هناخ  لخاد  دنتـشادرب و  ار  ربمغیپ  ثاثا  دـندمآ و  شریقف  دنمتـسم و  هداوناخ ي  شدوخ و  .هنیدـم  ياهمدآ  نیرتریقف 

ینعی دز ؛ در  تسد  اهنیا  لاثما  هلیبق و  ِناـبحاص  ناذّـفنتم و  فارـشا و  ناـیعا و  هب  دـش و  اـهنآ  هناـخ ي  دراو  ناـمهیم ، ناونع  هب  مه 
نالف تسایر  ِفرش  يا و  هلیبق  ّتیثیح  لوپ و  هب  هتـسباو ي  صخـش ، نیا  هک  دش  مولعم  درک ؛ صّخـشم  ار  شدوخ  یعامتجا  عضوم 

تعاس و نامه  زا  .دش  دهاوخن  تسین و  اهنیا  لاثما  زادنا و  مه  تشپ  ورُرپ و  ياهمدآ  لیماف و  شیوخ و  موق و  هب  هتـسباو ي  هلیبق و 
يارب وا  دوجو  تسا و  تیعمج  مادک  رادفرط  هورگ و  مادـک  فرط  یعامتجا ، لماعت  دروخرب و  رد  هک  درک  صّخـشم  لّوا  هظحل ي 

یم يرتشیب  ّقح  ًارهق  تسا ، رتمورحم  هک  سک  نآ  اّما  دـنرب ؛ یم  عفن  وا  میلاعت  ربمغیپ و  زا  همه  .دوب  دـهاوخ  عفان  رتشیب  یناـسک  هچ 
دنتفگ تسیک ؟ لاـم  نیمز  نیا  دومرف  .دوب  يا  هداـتفا  ِنیمز  يراـصنا ، بّویا  یبا  هناـخ ي  ِولج  .دوشب  شتیمورحم  ناربج  دـیاب  درب و 
ینعی میزاـس ؛ یم  دجـسم  نیمز  نیا  رد  دومرف  دـعب  .دـیرخ  ار  نیمز  نآ  داد و  دوخ  هسیک ي  زا  لوپ  .تسا  میتی  هچب ي  ود  هب  ّقلعتم 

هب عورـش  اذـل  دوب ؛ مزـال  ّتیزکرم  ناونع  هب  ییاـج  .مدرم  عّمجت  زکرم  ینعی  یتـموکح ؛ یعاـمتجا و  يداـبع ، یـسایس ، زکرم  کـی 
ود نآ  هک  نیا  اب  .دیرخ  دوخ  لوپ  اب  ار  نآ  درکن ؛ یگدیـشخب  بلط  تساوخن و  یـسک  زا  ار  دجـسم  نیمز  .دـندرک  دجـسم  نتخاس 

، دنزاسب دجـسم  دش  انب  یتقو  .درک  تیاعر  لامک  مامت و  ار  ناشّقح  اهنآ ، عفادم  ردپ و  لثم  ربمغیپ  اّما  دنتـشادن ؛ عفادم  ردـپ و  هچب ،
ناونع هب  هن  درک ؛ دجـسم  یپ  ِندنک  هب  عورـش  تفرگ و  تسد  هب  ار  لیب  دمآ  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  ای  ناسک  نیلّوا  وزج  ربمغیپ  دوخ 

هک یناسک  زا  یضعب  هک  درک  راک  يروط  .تخیر  قرع  درک و  راک  هب  عورش  ًاعقاو  هکلب  یتافیرشت ، راک  کی 
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ار دجـسم  دندمآ و  اذل  مینک ؛ یم  راک  میور  یم  مه  ام  سپ  دنک ؟! راک  روط  نیا  ربمغیپ  مینیـشنب و  ام  دنتفگ  دندوب ، هتـسشن  يرانک 
تسانب رگا  .تسین  لئاق  شدوخ  يارب  یـصاصتخا  ّقح  چیه  هک  داد  ناشن  ردتقم  الاو و  ربهر  نیا  ربمغیپ  .دنتخاس  یهاتوک  تّدم  رد 

.دشاب هتشاد  یمهس  نآ  رد  دیاب  مه  وا  دریگ ، ماجنا  يراک 

هنارایـشوه هناّربدم و  مدق ، هب  مدق  دـنیب  یم  دـنک و  یم  هاگن  ناسنا  یتقو  .درک  یحاّرط  ار  ماظن  نآ  هرادا ي  تسایـس  ریبدـت و  دـعب ،
تسا هتفرگ  رارق  یقیقد  هبـساحم ي  رکف و  هشیدنا و  هچ  عطاق ، يوق و  میمـصت  مزع و  نآ  رـس  تشپ  هک  دمهف  یم  تسا ، هتفر  شیپ 

، دـننک لابند  مدـق  هب  مدـق  ار  لاس  هد  نآ  عاضوا  دـنهاوخب  هک  یناـسک  مه  زورما  .تسین  نکمم  یهلا  یحو  اـب  زج  رهاّـظلا  یلع  هک 
راک بیترت  دنیبب  دنک و  هاگن  دـیاب  دوش ؛ یمن  تفتلم  يزیچ  دـنک ، باسح  هناگادـج  ار  يا  هعقاو  ره  ناسنا  رگا  .دـنمهف  یمن  يزیچ 

.تسا هتفرگ  ماجنا  حیحص  هبساحم ي  اب  هنارایشوه و  هناّربدم ، اهراک  نیا  همه ي  روطچ  تسا ؛ هنوگچ 

.دندنام ناملسمان  مه  یمک  رایسب  دادعت  دندش و  ناملسم  ًارثکا  دندشن ؛ ناملـسم  هک  هنیدم  مدرم  همه ي  .تسا  تدحو  داجیا  لّوا ،
؛ دـندوب نکاس  هنیدـم  رد  هظیرق  ینب  هلیبق ي  ریـضنلا و  ینب  هلیبق ي  عاقنیق ، ینب  هلیبق ي  يدوهی  مهم  هلیبق ي  هس  اـهنیا ، رب  هوـالع ي 
، لاس دص  هب  هنیدم  هب  اهنیا  ِندمآ  .دـندرک  یم  یگدـنز  دوب : هدـیبسچ  هنیدـم  هب  ًابیرقت  هک  ناشدوخ  ِیـصاصتخا  ياه  هعلق  رد  ینعی 

ربمغیپ هک  ینامز  رد  .دراد  یلّـصفم  ینالوط و  ناتـساد  شدوخ  دـندوب ، هدـمآ  ارچ  هک  نیا  تشگ و  یمرب  نآ  زا  لبق  لاـس  تسیود 
عرازم نیرتـهب  هنیدـم ، ِیلـصا  تورث  هـک  دوـب  نـیا  یکی  دوـب : زیچ  هـس  ود ، رد  اـهیدوهی  نـیا  ّتیــصوصخ  دـش ، هنیدـم  دراو  مرکا 

رتشیب .دوب  ناشرایتخا  رد  اهزیچ  نیا  لاثما  تالآالط و  تخاس  عیانص  نیرت  شخبدوس  هددوس و  ياهتراجت  نیرتهب  يزرواشک ،
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همه شیر  یلام ، ظاحل  زا  ینعی  دنتخادرپ ؛ یم  ابر  دنتفرگ و  یم  ضرق  لوپ  دندرک ؛ یم  هعجارم  اهنیا  هب  زاین  دراوم  رد  هنیدـم  مدرم 
فراعم نوگانوگ ، فراعم  اب  دندوب و  باتک  لها  نوچ  .دنتشاد  یگنهرف  يرترب  هنیدم  مدرم  رب  هک  نیا  مّود  .دوب  اهیدوهی  تسد  رد 

هب میهاوخب  رگا  عقاو  رد  .دنتشاد  يرکف  ّطلست  اذل  دندوب ؛ انشآ  دوب ، رود  رایـسب  هنیدم ، ياهیـشحو  همین  نهذ  زا  هک  یلئاسم  ینید و 
ریقحت و قیمحت و  ار  اج  نآ  مدرم  اذل  دـندش ؛ یم  بوسحم  رکفنـشور  هقبط ي  کی  هنیدـم  رد  اهیدوهی  مینک ، تبحـص  زورما  نابز 

اهنیا یعیبط  روط  هب  نکیل  دندرک ؛ یم  مه  یکچوک  دوب ، مزال  دش و  یم  ناش  هّجوتم  يرطخ  هک  ییاج  نآ  هّتبلا  .دندرک  یم  هرخسم 
اهیدوهی .دندوبن  هنیدم  ياضف  هب  دودـحم  ینعی  دنتـشاد ؛ طابترا  مه  تسدرود  ياهاج  اب  هک  دوب  نیا  مّوس  ّتیـصوصخ  .دـندوب  رترب 

.درک داجیا  یمومع  یعمج  هتـسد  ِقاثیم  کی  مرکا  ربمغیپ  .درک  یم  ار  اهنیا  باسح  دیاب  ربمغیپ  نیاربانب  دـندوب ؛ هنیدـم  رد  یتیعقاو 
مدرم هک  نیا  نودب  دهاوخب و  مدرم  زا  يزیچ  هک  نیا  نودب  دشاب ، يدادرارق  چیه  هک  نیا  نودب  دش ، هنیدم  دراو  ترضح  نآ  یتقو 

هب يوبن  تمظع  ّتیـصخش و  ینعی  تسا ؛ درم  نیا  هب  ّقلعتم  هعماج  نیا  ِيربهر  هک  دش  نشور  دنـشاب ، هدرک  يا  هرکاذم  هراب  نیا  رد 
مادقا تکرح و  شروحم  رب  همه  دیاب  دیوگ ، یم  هچنآ  تسا و  ربهر  وا  هک  دش  مولعم  درک ؛ عضاخ  وا  لباقم  رد  ار  همه  یعیبط  روط 

، هید تاـعزانم ، تـالماعم ، یعاـمتجا ، لـماعت  هراـبرد ي  قاـثیم  نیا  .تفرگ  رارق  همه  لوبق  دروم  هک  تشون  یقاـثیم  ربمغیپ  .دـننک 
هحفص هس  ود  دیاش  تسه ؛ مه  لّصفم  دش ؛ تبث  هتـشون و  اهنیا  همه ي  .دوب  اهناملـسمریغ  اب  اهیدوهی و  اب  نافلاخم ، اب  ربمغیپ  طباور 

.تسا هتفرگ  ار  یمیدق  خیراوت  گرزب  ياهباتک  ي 

نوگانوگ ياهرشق  ییادج  يا و  هلیبق  رورغ  یفارخ و  ياهبّصعت  يرگیفارشا و  .دوب  تّوخا  داجیا  مهم ، رایسب  ِيدعب  مادقا 
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هل شدوخ  ياپ  ریز  ار  اهنیا  تّوخا ، داجیا  اب  ربمغیپ  .دوب  برع  زور  نآ  یلهاج  بّصعتم و  عماوج  يالب  نیرتمهم  رگیدـکی ، زا  مدرم 
اب مه  اهنآ  دـیردارب ؛ مه  اب  رفن  ود  امـش  تفگ  .درک  داجیا  تّوخا  طّسوتم ، نییاپ و  رایـسب  مدآ  نالف  اـب  هلیبق  سیئر  نـالف  نیب  .درک 

، راک نیا  اب  داد و  رارق  هتفای  يدازآ  هدش و  ناملـسم  ِناگدرب  رانک  رد  ار  ناگرزب  فارـشا و  .دندرک  لوبق  ار  يردارب  نیا  لیم  لامک 
هفایق شوخ  اهادص و  شوخ  دننک ، باختنا  نّذؤم  دجـسم ، يارب  دنتـساوخ  یم  یتقو  .درب  نیب  زا  ار  یعامتجا  تدـحو  عناوم  همه ي 

هن ییابیز ، هن  .درک  باختنا  ار  یـشبح  لالب  اهنیا  همه ي  نایم  زا  اّما  دندوب ؛ دّدعتم  هتـسجرب  ياهتّیـصخش  فیراعم و  دندوب ، دایز  اه 
رد يراکادف  نداد  ناشن  ادخ و  هار  رد  تدـهاجم  نامیا ، مالـسا و  طقف  دوب ؛ حرطم  يردام  ردـپ و  یگداوناخ و  فرـش  هن  توص و 

لمع دراذگب ، رثا  اهلد  رد  دهاوخب  وا  فرح  هک  هچنآ  زا  شیب  .درک  صّخشم  لمع  رد  ار  اهـشزرا  روطچ  دینیبب  .دوب  كالم  هار  نیا 
.تشاذگ رثا  اهلد  رد  وا  ياشمم  هریس و  و 

ماـجنا اـهراک  نیا  اـب  هک  دوب  ماـظن  يزیر  هدولاـش  لّوا ، هلحرم ي  تشاد : دوجو  هلحرم  هس  دـسرب ، ناـماس  هب  راـک  نیا  هک  نآ  يارب 
ار وا  رگا  تردـق  ناـبحاص  همه ي  هک  يوـمن  دـشر و  هبور  هدـنز ي  دوـجوم  .دوـب  ماـظن  نیا  زا  تـسارح  مّود ، هـلحرم ي  .تـفرگ 

ِیعیبط دولوم  نیا  زا  هنارایـشوه  نمـشد ، لـباقم  رد  دـناوتن  ربمغیپ  رگا  .دراد  نمـشد  ًارهق  دـننک ، یم  رطخ  ساـسحا  وا  زا  دنـسانشب ،
هلحرم ي .دنک  تسارح  دیاب  اذل  دوب ؛ دهاوخ  لصاح  یب  شتامحز  همه ي  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  ماظن  نیا  دـنک ، تسارح  كرابم 

مه ضرع  رد  راک  هس  نیا  .تسا  لّوا  مدق  يزیر ، هدولاش  تسین ؛ یفاک  يزیر  هدولاش  .تسانب  یگدـنزاس  لیمکت و  زا  ترابع  مّوس ،
نیا زا  دعب  تسا و  هدش  نانمـشد  هظحالم ي  مه  يزیر  هدولاش  نیمه  رد  اّما  تسا ؛ لّوا  هجرد ي  رد  يزیر  هدولاش  .دریگ  یم  ماجنا 

مه
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نیا زا  دعب  تسا و  هدش  هّجوت  زین  یعامتجا  ياهناینب  صاخـشا و  يانب  هب  يزیر ، هدولاش  نیمه  رد  .درک  دـهاوخ  ادـیپ  همادا  تسارح 
.درک دهاوخ  ادیپ  همادا  مه 

: دننک یم  دیدهت  ار  هدش  ّدلوتم  هزات  هعماج ي  نیا  یلصا ، نمشد  جنپ  دنیب  یم  دنک و  یم  هاگن  ربمغیپ 

هب گرزب  رطخ  کی  تسا  نکمم  تقو  کی  .دـنام  لفاغ  وا  زا  دـیابن  لاح  نیعرد  اـّما  تسا ؛ ّتیمها  مک  کـچوک و  نمـشد ، کـی 
لیابق هنیدم ، زا  خسرف  تسیب  خسرف ، هدزناپ  خسرف ، هد  هلـصاف ي  هب  .هنیدم  فارطا  یـشحو  همین  لیابق  تسا ؟ مادک  وا  .دروآ  دوجو 

رگیدـمه زا  نداتفا و  مه  ناج  هب  تراغ و  يزیرنوخ و  گـنج و  زا  تراـبع  اـهنآ  یگدـنز  ماـمت  هک  دـنراد  دوجو  يا  یـشحو  همین 
.دـنکب ار  اهنیا  باسح  دـیاب  دروآ ، دوجو  هب  یمارآ  نئمطم و  ملاس و  ِیعامتجا  ماـظن  هنیدـم  رد  دـهاوخب  رگا  ربمغیپ  .تسا  ندـیپاق 

ًامتح هک  تفگن  مه  لّوا  تسب ؛ نامیپ  اهنآ  اب  دوب ، تیادـه  حالـص و  هناـشن ي  رگا  اـهنآ  زا  مادـک  ره  رد  .درک  ار  اـهنیا  رکف  ربمغیپ 
رایسب شدوخ ، ِنامیپ  دهع و  رب  ربمغیپ  .دننکن  ضّرعت  ات  تسب  نامیپ  اهنیا  اب  اّما  دندوب ؛ مه  كرشم  رفاک و  هن ، دیوش ؛ ناملسم  دییایب 
جالع ربمغیپ  دندوبن ، دامتعا  لباق  دندوب و  ریرـش  هک  ار  ییاهنآ  .درک  مهاوخ  ضرع  مه  ار  نیا  هک  دوب ؛ رادیاپ  درک و  یم  يراشف  اپ 
غارـس ار  رفن  تسیب  داتـسرف ، هلیبق  نالف  غارـس  ار  رفن  هاجنپ  ربمغیپ  دیا  هدینـش  هک  ییاه  هیرـس  نیا  .تفر  اهنآ  غارـس  شدوخ  درک و 

يزیرنوخ اب  زج  تسین و  ریذپ  حالـص  ریذپ و  تیاده  ریذپ و  مارآ  اهنآ  تعیبط  يوخ و  هک  یناسک  تساهنیا ؛ هب  طوبرم  هلیبق ، نالف 
.دناشن ناشدوخ  ياج  رس  درک و  بوکنم  ار  اهنآ  تفر و  اهنآ  غارس  ربمغیپ  اذل  .دننک  یگدنز  دنناوت  یمن  تردق  زا  هدافتسا ي  و 

اّما تشادن ؛ دوجو  شدوخ  جیار  يانعم  هب  ِتموکح  هّکم  رد  هک  تسا  تسرد  .تسا  ّتیزکرم  کی  هک  تسا  هّکم  مّود ، نمشد 
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دولوم نیا  لباقم  رد  اّما  دنتـشاد ، فالتخا  مه  اب  اهنیا  .دندرک  یم  تموکح  هّکم  رب  مه  اب  ذّفنتم  ِدنمتردق  ِّربکتم  ِفارـشا  هورگ  کی 
.داتفا قافّتا  لمع  رد  مه  روط  نیمه  تساـهنآ ؛ هیحاـن ي  زا  هدـمع  رطخ  تسناد  یم  ربمغیپ  .دـندوب  تسدـمه  رگیدـکی  اـب  دـیدج ،

هّکم فرط  هب  اهتنم  تفر ؛ اهنآ  غارس  اذل  تفای ؛ دنهاوخ  تصرف  اهنآ  ًانیقی  دنیایب ، شغارـس  اهنآ  ات  دنیـشنب  رگا  درک  ساسحا  ربمغیپ 
، ردـب گنج  هک  درک ، عورـش  اهنآ  هب  ار  شدوخ  ضّرعت  ربمغیپ  درک ؛ یم  روبع  هنیدـم  یکیدزن  زا  اهنآ  ِیناوراـک  هار  .درکن  تکرح 

نآ گـنج  هب  تجاـجل  يریگیپ و  بّصعت و  اـب  مه  اـهنآ  درک ؛ عورـش  ار  ضّرعت  ربـمغیپ  .دوـب  راـک  ِلّوا  رد  اهـضّرعت  نـیا  ِنیرتـمهم 
راودیما مه  اهنآ  درک ؛ یمن  اهر  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ربمغیپ  ینعی  دوب ؛ هنوگ  نیا  عضو  لاس  جنپ  راهچ ، ًابیرقت  .دندمآ  ترضح 

دـُحا و گنج  .دـننک  نک  هشیر  دـندرک ، یم  رطخ  ساـسحا  نآ  زا  هک  ار  یمالـسا  ماـظن  ینعی  دـیدج  دولوم  نیا  دـنناوتب  هک  دـندوب 
.دوب هنیمز  نیمه  رد  داتفا ، قافّتا  هک  يرگید  دّدعتم  ياهگنج 

دندرک عمج  ار  ناشیورین  همه ي  .دوب  مهم  رایسب  ياهگنج  نآ  زا  یکی  قدنخ  گنج  دندمآ ، ربمغیپ  غارـس  اهنآ  هک  یگنج  نیرخآ 
ماع لتق  ار  وا  کیدزن  نارای  زا  رفن  دـصناپ  رفن ، دصیـس  رفن ، تسیود  ربمغیپ و  میور  یم  دـنتفگ  دـنتفرگ و  کمک  مه  نارگید  زا  و 

هب اـهنیا  هک  نآ  زا  لـبق  .دـنام  دـهاوخن  اـهنیا  زا  يرثا  چـیه  رگید  میدرگ ؛ یمرب  هدوسآ  مینک و  یم  تراـغ  مه  ار  هنیدـم  مینک ؛ یم 
اج نآ  رد  اذـل  دوب ؛ ذوفن  لـباق  هنیدـم  فرط  کـی  .دـنَک  ار  فورعم  قدـنخ  نآ  دـش و  علّطم  اـیاضق  زا  مرکا  ربمغیپ  دنـسرب ، هنیدـم 
مه یگدـنراب  لاس  نآ  دوب ؛ درـس  رایـسب  اوه  تایاور ، زا  یـضعب  قبط  .دوب  ناضمر  هام  .دـندنَک  رتم  لهچ  ضرع  هب  ًاـبیرقت  یقدـنخ 

، قدنخ ندنک  رد  .درک  راک  ربمغیپ  همه ، زا  رت  تخـس  .تشاد  دوجو  یناوارف  تالکـشم  اذل  دنتـشادن ؛ يدمآرد  مدرم  دوب و  هدـشن 
هدش هتسخ  یسک  دید  اجره 
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روتـسد اب  طقف  ینعی  ندرک ؛ راک  هب  درک  یم  انب  تفرگ و  یم  وا  زا  ار  گنلک  تفر  یم  ربمغیپ  دورب ، شیپ  دناوت  یمن  هدرک و  ریگ  و 
هتـسکش و اذل  دنناوت ؛ یمن  دـندید  اّما  دـندمآ ، قدـنخ  لباقم  راّفک ، .تشاد  روضح  ّتیعمج  طسو  رد  دوخ  ِنت  اب  تشادـن ؛ روضح 

الاح زا  .تسام  هب  هّکم  شیرق  هلمح ي  نیرخآ  نیا  دـش ؛ ماـمت  دومرف  ربمغیپ  .دـندرگرب  دـندش  روبجم  ماـکان  سویأـم و  حـضتفم و 
.میور یم  اهنآ  غارس  هب  هّکم و  فرط  هب  ام  تسام ؛ تبون  رگید 

زغمُرپ و رایـسب  ياـهارجام  زا  یکی  هک  هّیبیدـح  يارجاـم  .مییاـیب  هرمع  تراـیز  هب  میهاوـخ  یم  اـم  تفگ  ربـمغیپ  نآ ، زا  دـعب  لاـس 
گنج هام  هک  مارح  هاـم  رد  دـندید  اـهنآ  .درک  تکرح  هّکم  فرط  هب  هرمع  دـصق  هب  ربمغیپ  .داـتفا  قاـفّتا  ناـمز  نیا  رد  تساـنعمُرپ 

نیا اب  دیایب ؟ دنراذگب  زاب  ار  هار  دـننک ؟ راک  هچ  .دـیآ  یم  هّکم  فرط  هب  ربمغیپ  دنتـشاذگ  یم  مارتحا  مارح  هام  هب  مه  اهنآ  تسین و 
گنج هنوگچ  دننک ؟ گنج  وا  اب  دنورب  مارح  هام  رد  ایآ  دنتـسیاب ؟ وا  لباقم  رد  دنناوت  یم  روطچ  درک و  دنهاوخ  راک  هچ  تیقّفوم ،

یم ناشماع  لتق  میدرک ، ادیپ  يا  هناهب  رگا  و  دیایب ؛ هّکم  هب  وا  میراذگ  یمن  میور و  یم  دـنتفگ  دـنتفرگ و  میمـصت  هرخالاب  دـننک ؟
هرمع دیایب و  دعب  لاس  اّما  ددرگرب ؛ ات  دندرک  ءاضما  دادرارق  وا  اب  دنتـسشن و  اهنآ  هک  درک  يراک  ریبدـت ، نیرت  یلاع  اب  ربمغیپ  .مینک 

: دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  اّما  تسا ؛ حلـص  شمـسا  .دشاب  زاب  اضف  ربمغیپ  تاغیلبت  يارب  مه  هقطنم  رـساترس  رد  دروآ و  اجب 
، دـننک هعجارم  خـیرات ، مکحم  حیحـص و  عجارَم  هب  یناسک  رگا  .میدرک  داجیا  ینیبم  حـتف  وت  يارب  اـم  ؛(1)  انیبم احتف  کل  انحتف  اـّنا 

هبزور راوگرزب  نآ  تکوش  اهنآ ، مغر  یلع  تفر و  هرمع  هب  ربمغیپ  دعب  لاس  .تسا  بیجع  ردقچ  هّیبیدح  يارجام  هک  دید  دنهاوخ 
، دندوب هدرک  دهع  ضقن  راّفک  هک  متشه  لاس  ینعی  شدعب  لاس  .دش  دایز  زور 
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مه نمـشد  نیا  اب  ربمغیپ  نیاربانب  .دوب  ترـضح  نآ  رادـتقا  ّطلـست و  زا  یکاـح  میظع و  یحتف  هک  درک ، حـتف  ار  هّکم  تفر و  ربمغیپ 
هظحل زور و  هبزور  درک و  دروخرب  ینیشن  بقع  مدق  کی  یّتح  نودب  یگچاپتسد و  نودب  هلـصوح ، ربص و  اب  هنادنمتردق ، هناّربدم ،

.تفر شیپ  ولج  فرط  هب  هظحل  هب 

تـسد اّما  دننک ؛ یگدنز  هنیدم  رد  ربمغیپ  اب  دندش  رـضاح  هلاجعلا  یلع  هک  ینئمطمان  ِناگناگیب  ینعی  دندوب ؛ اهیدوهی  مّوس ، نمـشد 
رگید ياه  هروس  زا  یـضعب  هرقب و  هروس ي  زا  یمهم  شخب  دـینک ، هاگن  رگا  .دنتـشاد  یمنرب  بیرخت  يرگلالخا و  يرگیذوم و  زا 
يور دنتـشاد ؛ ییاهیهاگآ  دـندوب ؛ یگنهرف  اهنیا  میتفگ  نوچ  .تسا  دوهی  اـب  ربمغیپ  یگنهرف  هزراـبم ي  دروخرب و  هب  طوبرم  نآرق 

.دـنتخادنا یم  مه  ناج  هب  دـندرک و  یم  دـیماان  ار  مدرم  دـندرک ؛ یم  هئطوت  دنتـشاذگ ؛ یم  دایز  ِرثا  نامیالا  فیعـض  مدرم  ياهنهذ 
رادربارادـم اهنیا  دـید  هک  دـعب  اّما  درک ؛ ارادـم  اهنیا  اب  تسناوت ، یم  هک  ییاج  نآ  ات  ربمغیپ  .دـندوب  يا  هتفای  ناـمزاس  نمـشد  اـهنیا 

ربمغیپ دنداد و  ماجنا  یلمع  هلیبق  هس  نیا  زا  مادک  ره  تفرن ؛ اهنیا  غارس  مه  همّدقم  نودب  دوخیب و  ربمغیپ ، .درک  ناشتازاجم  دنتسین ،
دیاب دومرف  تفر و  ناشغارـس  ربمغیپ  دـندرک ؛ تنایخ  ربمغیپ  هب  هک  دـندوب  عاقنیق  ینب  لّوا ، .درک  تازاجم  ار  اهنآ  لمع ، نآ  قبط  رب 

ریـضن ینب  مّود ، هتـسد ي  .دـنام  اهناملـسم  يارب  ناشتاناکما  مامت  درک و  نوریب  هقطنم  نآ  زا  داد و  چوک  ار  اهنیا  دـیورب ؛ اـج  نآ  زا 
اهنیا دیورب ؛ دیرادرب و  ار  ناتلیاسو  زا  يرادقم  دومرف  ربمغیپ  اذل  تسا  مهم  ناشیاهتنایخ  ناتـساد  هک  دندرک  تنایخ  مه  اهنیا  .دندوب 
اهنیا اب  درکن ؛ نوریب  ار  اهنیا  دننامب ؛ ات  داد  ناش  هزاجا  ناما و  ربمغیپ  هک  دندوب  هظیرق  ینب  مّوس  هتـسد ي  .دنتفر  دـندش و  روبجم  مه 

نمـشد اب  دـندرک و  يدرمناوجان  اهنیا  اّما  دوش ؛ هنیدـم  دراو  ناشتاّلحم  فرط  زا  نمـشد  دـنراذگن  قدـنخ  گنج  رد  ات  تسب  نامیپ 
اهنآ رانک  رد  ات  دنتسب  نامیپ 
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هک ار  هنیدم  تمـسق  کی  ربمغیپ  هک  یلاح  نآ  رد  هکلب  دـندنامن ، رادـیاپ  ربمغیپ  اب  ناشنامیپ  هب  طقف  هن  ینعی  دـننک ! هلمح  ربمغیپ  هب 
اج نآ  زا  نمـشد  هک  دـندش  یم  نیا  زا  عنام  دـیاب  هک  دوب  يرگید  فرط  رد  اـهنیا  تاـّلحم  دوب و  هدرک  رفح  قدـنخ  دوب  ذوفن  لـباق 

ربمغیپ هب  تشپ  زا  دنوش و  هنیدم  دراو  اج  نآ  زا  ًاکرتشم  اهنآ  نمـشد و  ات  دندرک  وگتفگ  هرکاذـم و  نمـشد  اب  دـنتفر  اهنیا  دـیایب ،
نیا طساوا  رد  دوب ؛ هدیـشک  لوط  هام  کی  بیرق  هنیدم ، هرـصاحم ي  .دیمهف  ار  ارجام  اهنیا ، هئطوت ي  يانثا  رد  ربمغیپ  دننزب ! رجنخ 

، هنارایـشوه رایـسب  ریبدت  کی  اب  .دنا  هتفرگ  یمیمـصت  نینچ  اهنیا  هک  دش  علّطم  ربمغیپ  .دـندرک  ار  تنایخ  نیا  اهنیا  هک  دوب  هام  کی 
زا شیرق  اهنیا و  ناـنیمطا  هک  درک  يراـک  دـنا  هتـشون  خـیرات  رد  ار  شیارجاـم  هک  دروخ  مه  هب  شیرق  اـهنیا و  نیب  هک  درک  يراـک 

فقوتم هلاجعلا  یلع  ار  اهنیا  ینعی  دوب ؛ اج  نیمه  ربمغیپ  يابیز  رایـسب  ِیـسایس  ِیگنج  ياه  هلیح  نآ  زا  یکی  .دـش  بلـس  رگیدـمه 
ربمغیپ دنتفر ، هّکم  فرط  هب  دندش و  ادج  قدنخ  زا  دندروخ و  تسکـش  ناشنانامیپمه  شیرق و  هک  دعب  .دننزب  همطل  دـنناوتن  ات  درک 

هار میناوخ ؛ یم  هظیرق  ینب  ياه  هعلق  ِولج  ار  رـصع  زامن  دومرف  دناوخ و  ار  رهظ  زامن  تشگرب ، هک  يزور  نامه  .تشگرب  هنیدـم  هب 
هرصاحم و اهنیا  نیب  زور  جنپو  تسیب  .درک  هرصاحم  ار  اهنآ  تفر و  درکن ؛ لطعم  مه  بش  کی  یّتح  ینعی  میورب ؛ اج  نآ  هب  میتفیب 
اب ربمغیپ  .دندوبن  حالـصا  لباق  دوب و  رتگرزب  ناشتنایخ  نوچ  دناسر ؛ لتق  هب  ار  اهنیا  یگنج  نادرم  همه ي  ربمغیپ  دعب  دوب ؛ يریگرد 

هیضق رد  شدعب  ریضن ، ینب  هیـضق ي  رد  شلبق  هظیرق ، ینب  هیـضق ي  رد  ًاتدمع  ار  دوهی  ِینمـشد  ینعی  درک ؛ دروخرب  هنوگ  نیا  اهنیا 
زا مادکچیه  رد  .درک  عفر  اهناملسم  رـس  زا  یناسنا  يالاو  قالخا  اب  هارمه  يریگیپ و  تردق و  ریبدت و  اب  هنوگ  نیا  ربیخ  نایدوهی  ي 

نیا رد  ربمغیپ  هک  دنراد  لوبق  ار  نیا  مه  مالسا  نانمشد  یّتح  درکن ؛ دهع  ضقن  ربمغیپ  ایاضق ، نیا 
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.دندرک دهع  ضقن  هک  دندوب  اهنآ  درکن ؛ يدهع  ضقن  چیه  ایاضق 

؛ دنتشادن نامیا  نطاب  رد  اّما  دندوب ، هدروآ  نامیا  نابز  هب  هک  یناسک  دندوب ؛ مدرم  لخاد  رد  نیقفانم  .دندوب  نیقفانم  مراهچ ، نمشد 
نمـشد اب  ربمغیپ  .دوب  نیا  دوهی  اب  اهنیا  قرف  .هتفاین  نامزاس  اهتنم  نمـشد ، اب  يراکمه  هدامآ ي  رظن و  گنت  دـناعم ، تسپ ، ناـمدرم 

اّما دـهد ؛ یمن  ناما  اهنآ  هب  دـنک و  یم  راتفر  دوهی  اب  دروخرب  لثم  دـنزب ، هبرـض  ات  تسا  هلمح  رظتنم  هدامآ و  هک  يا  هتفاـی  ناـمزاس 
نب هللادـبع  .دـنک  یم  لّمحت  تسا ، نامیا  یب  دراد و  يدرف  ياهتثابخ  اهینمـشد و  اهتجاجل و  تسین و  هتفاـی  ناـمزاس  هک  ار  ینمـشد 

يدب راتفر  وا  اب  ربمغیپ  اّما  دوب ؛ هدنز  صخش  نیا  ربمغیپ ، یگدنز  رخآ  لاس  ات  ًابیرقت  .دوب  ربمغیپ  نانمشد  نیرت  نمشد  زا  یکی  ّیبا ،
ار شمهس  درک ؛ راتفر  وا  اب  اهناملسم  هیقب ي  لثم  درک ؛ تاشامم  وا  اب  یلو  تسا ؛ قفانم  وا  دنتـسناد  یم  همه  هک  لاح  نیعرد  .درکن 

زاب هک  دـندرک ؛ یم  تثابخ  یـسنجدب و  همه  نیا  اهنآ  هک  نیا  اب  .درک  تیاعر  ار  شتمرح  درک ، ظفح  ار  شتینما  داد ، لاملا  تیب  زا 
هب ربمغیپ  دـندرک ، هتفای  نامزاس  ياهراک  نیقفانم  نیا  زا  یعمج  هک  یتقو  .تسا  نیقفاـنم  نیمه  هب  طوبرم  یلـصف  هرقب ، هروس ي  رد 
رد هک  یـسک  اب  ینعی  یمالـسا  ماظن  زا  جراخ  اب  دـندرک ؛ تسرد  يزکرم  دـنتفر  اهنیا  رارـض ، دجـسم  هیـضق ي  رد  .تفر  ناشغارس 
اج نیا  رد  .دنشکب  رکشل  ربمغیپ  هیلع  مور  زا  ات  دندرک  يزاس  همّدقم  دندرک و  رارقرب  طابترا  بهار  رماعوبا  لثم  دوب ؛ مور  هقطنم ي 

ّلحم اج  نیا  تسین ؛ دجـسم  دجـسم ، نیا  دومرف  .دنازوس  درک و  ناریو  دندوب ، هتخاس  هک  ار  يدجـسم  تفر و  اهنآ  غارـس  هب  ربمغیپ 
دندرک و رهاظ  ار  ناشدوخ  رفک  نیقفانم ، نیمه  زا  هتسد  کی  هک  ییاج  نآ  ای  .تسا  مدرم  هیلع  ادخ و  مان  هیلع  دجسم و  هیلع  هئطوت 

میور یم  ناشغارـس  هب  دنیایب ، کیدزن  رگا  دومرف  درک و  هزرابم  اهنیا  اب  ربمغیپ  دندرک ؛ تسرد  يرکـشل  ییاج  رد  دنتفر و  هنیدم  زا 
اب میگنج ؛ یم  اهنآ  اب  و 
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هتفای ي نامزاس  دروخرب  مّوس ، هتـسد ي  اب  نیاربانب  .تشادـن  يراک  اـهنآ  اـب  ربمغیپ  دـندوب و  مه  هنیدـم  لـخاد  رد  نیقفاـنم  هک  نیا 
.دوب يدرف  رطخ  ناشرطخ ، دـندوبن و  هتفای  نامزاس  اـهنیا  نوچ  تشاد ؛ تمیـالم  اـب  هارمه  دروخرب  مراـهچ ، هتـسد ي  اـب  اـّما  عطاـق ؛

.درک یم  هدنمرش  ار  اهنیا  مه  ًابلاغ  دوخ ، راتفر  اب  ربمغیپ 

زا رتکانرطخ  .تشاد  دوجو  نمؤم  ناملسم و  دارفا  زا  کی  ره  نورد  رد  هک  ینمشد  زا  دوب  ترابع  مجنپ  نمشد  .مجنپ  نمـشد  اّما  و 
هب لیم  فارحنا ، هب  لیم  اهیهاوخدوخ ، یناسفن ، تالیامت  دراد : دوجو  مه  ام  نورد  رد  نمشد  نیا  .تسا  نیمه  مه  اهنمـشد  همه ي 

هزرابم ي اهتنم  درک ؛ هزرابم  تخس  مه  نمـشد  نیا  اب  ربمغیپ  .دنک  یم  مهارف  ناسنا  دوخ  ار  نآ  هنیمز ي  هک  ییاهـشزغل  یهارمگ و 
همه نآ  اب  مدرم  هک  یتقو  اذل  .تسا  نداد  رادشه  میلعت و  هیکزت و  تیبرت و  هلیسو ي  هب  تسین ؛ ریشمش  هلیـسو ي  هب  نمـشد ، نیا  اب 

! هللا لوسر  ای  بجع ! .دیوش  رتگرزب  داهج  لوغشم  الاح  دیتشگرب ، رتکچوک  داهج  زا  امش  دومرف  ربمغیپ  دنتشگرب ، گنج  زا  تمحز 
؟ دراد دوجو  يداهج  مه  نیا  زا  رتگرزب  رگم  میداد ؛ ماجنا  ار  تمحز  نیا  اب  تمظع و  نیا  اب  داـهج  نیا  اـم  تسیچ ؟ رتگرزب  داـهج 

نیقفانم زا  يا  هدع  هّتبلا  دنتسین ؛ نیقفانم  اهنیا   (1)، ٌضرم مهبولق  یف  نیّذلا  دیامرف : یم  نآرق  رگا  .ناتدوخ  سفن  اب  داهج  هلب ، دومرف 
؛ تسین نیقفانم  وزج  دراد  يرامیب  لد ، رد  ینعی  تسا  ضرم  مهبولق  یف  نیّذلا  هک  یسک  ره  اّما  دناضرم ، مهبولق  یف  نیّذلا  وزج  مه 
هب لـیم  ینارـسوه و  یتّیـصخش ، یقـالخا ، ياهفعـض  ینعی  هچ ؟ ینعی  ضرم  نیا  .تـسه  ضرم  شلد  رد  اـّما  تـسا ، نمؤـم  یهاـگ 
زا ار  وت  تفرگ و  دـهاوخ  وت  زا  ار  ناـمیا  ینکن ، هزراـبم  اـهنآ  اـب  تدوخ  يریگن و  ار  شیولج  رگا  هک  نوگاـنوگ ؛ ياـهیهاوخدوخ 

نآ تسا ؛ نامیااب  وت  رهاظ  نامیا و  یب  وت  لد  تفرگ ، وت  زا  ار  نامیا  یتقو  .درک  دهاوخ  كوپ  نورد 
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؛ تسا ینامیا  ِرهاظ  نامرهاظ ، هک  یلاح  رد  دش ، یهت  نامیا  زا  امش  نم و  لد  هدرکن  يادخ  رگا  .تسا  قفانم  یسک  نینچ  مسا  تقو 
یم ًالبق  هک  دـنز  یم  ار  ینامیا  ياهفرح  نامه  نانچمه  ام  نابز  اّما  میداد ، تسد  زا  ار  یناـمیا  يداـقتعا و  ياهیگتـسبلد  اهیدـنباپ و 
نآ ؛(1)  هللا تایاب  اوبّذک  نا  ياوّسلا  اؤاسا  نیذـّلا  هبقاع  ناک  ّمث  دـیامرف : یم  نآرق  .تسا  كانرطخ  مه  نیا  قافن ؛ دوش  یم  نیا  دز ؛
نآ دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  .یهلا  تایآ  بیذکت  تسیچ ؟ نیرتدب  نآ  .دش  دهاوخ  ناشبیصن  نیرتدب  دندرک ، دب  راک  هک  یناسک 

ام هللا  اوفلخا  امب  هنوقلی  موی  یلا  مهبولق  یف  ًاـقافن  مهبقعاـف  دـندرکن ، لـمع  ادـخ  هار  رد  قاـفنا  گرزب  هفیظو ي  نیا  هب  هک  یناـسک 
اجره تسا ؛ نیا  یمالسا  هعماج ي  يارب  گرزب  رطخ  .دمآ  دوجو  هب  قافن  ناشلد  رد  دندرک ، هدعو  فلخ  ادخ  اب  نوچ  ؛(2)  هودعو

، دیایب یجراخ  نمشد  تسا  نکمم  .تسا  هدش  فرحنم  اج  نیا  زا  هدش ، فرحنم  یمالسا  هعماج ي  دینیب  یم  خیرات  رد  امش  هک  مه 
زبس دنک و  یم  دنلب  رس  ییاج  رد  دنام و  یم  نامیا  هرخالاب  دنک  دوبان  دناوت  یمن  اّما  دنک ؛ رام  رات و  دهد و  تسکش  دنک ، بوکرس 

دهاوخ فرحنم  هار  دومن ، یلاخ  یهت و  ار  ناسنا  نورد  درک و  هلمح  ناسنا  هب  ینورد  نمشد  ِرکـشل  نیا  هک  ییاج  نآ  اّما  .دوش  یم 
.درک هزرابم  مه  نمشد  نیا  اب  ربمغیپ  .تسا  نیا  شأشنم  دراد ، دوجو  فارحنا  اجره  .دش 

تراهط تعاـنق و  .درذـگب  تقو  يا  هیـضق  چـیه  رد  تشاذـگن  .تشاد  لـمع  تعرـس  درک و  لـمع  هناّربدـم  دوخ  راـتفر  رد  ربمغیپ 
رد لـماع  نیرتـمهم  شدوـخ  نیا  دوـب ؛ هزیکاـپ  موـصعم و  وا  .دوـبن  شکراـبم  دوـجو  رد  یفعـض  هطقن ي  چـیه  تـشاد و  یـصخش 
دای دیاب  نالوؤسم  مریگب ؛ دای  دیاب  نم  دنیوگب ؛ هدـنب  هب  دـیاب  ار  اهفرح  نیا  زا  يدایز  رادـقم  میریگب ؛ دای  دـیاب  ام  .تسا  يراذـگرثا 

يراذگرثا .دنریگب 
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فرح ولهپ  ود  تقو  چیه  ربمغیپ  .تشاد  تحارـص  ّتیعطاق و  وا  .نابز  اب  يراذـگرثا  زا  تسا  رتقیمع  رتریگارف و  بتارم  هب  لمع ، اب 
ربمغیپ یناوارف ، دراوم  رد  .تخادنا  یم  هابتشا  هب  ار  نمـشد  درک و  یم  قیقد  ِیـسایس  راک  دش ، یم  هجاوم  نمـشد  اب  یتقو  هّتبلا  .دزن 

فاّفـش و حیرـص ، هشیمه  دوخ ، مدرم  نینمؤم و  اب  اّما  یـسایس ؛ ظاحل  زا  هچ  یماظن ، ظاـحل  زا  هچ  تسا ؛ هدرک  ریگلفاـغ  ار  نمـشد 
ياهارجام هک  ّیبا  نب  هللادبع  هیضق ي  لثم  داد ؛ یم  ناشن  شمرن  مزال  دراوم  رد  درک و  یمن  يراک  یـسایس  دز و  یم  فرح  نشور 

یّتح شنانمشد ، اب  یّتح  دوب  هتسب  نامیپ  دهع و  اهنآ  اب  هک  ییاههورگ  اب  مدرم و  اب  ار  شدوخ  نامیپ  دهع و  زگره  وا  .دراد  یلّصفم 
نامیپ زگره  .داد  عطاق  خـساپ  ربمغیپ  دـندرک ، ضقن  اهنآ  درکن ؛ ضقن  اهنآ  اب  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  ربمغیپ  .تسکـشن  هّکم  راّفک  اب 

زا .درک  دامتعا  دوش  یم  وا  دادرارق  هب  دنتسب ، دادرارق  صخش  نیا  اب  یتقو  هک  دنتسناد  یم  همه  اذل  درکن ؛ ضقن  یسک  اب  ار  شدوخ 
، گنج نادـیم  طسو  رد  .درک  رتمکحم  زور  هبزور  ادـخ  اب  ار  دوخ  طاـبترا  دادـن و  تسد  زا  ار  شدوخ  عّرـضت  ربمغیپ  رگید ، يوس 

ِیهدـنامرف درب و  یم  حالـس  هب  تسد  شدوخ  درک ، یم  ضیرحت  قـیوشت و  درک ، یم  ّبترم  ار  شدوـخ  ياـهورین  هک  یتـقو  ناـمه 
ِولج درک و  یم  دنلب  لاعتم  يادخ  شیپ  ار  شتـسد  داتفا و  یم  وناز  يور  دـننک ، راک  هچ  هک  داد  یم  میلعت  ار  اهنآ  ای  درک ، یم  عطاق 

؛ نک ینابیتشپ  ام  زا  وت  اراـگدرورپ ! نک ؛ کـمک  اـم  هب  وت  اراـگدرورپ ! ندز : فرح  ادـخ  اـب  نتخیر و  کـشا  هب  درک  یم  اـنب  مدرم 
، ورین نتفرگ  راـک  هب  هن  دریگن ؛ راـک  هب  ار  شیورین  هک  دـش  یم  بجوم  وا  ياـعد  هن  .نک  عفد  ار  تنانمـشد  تدوخ  وت  اراـگدرورپ !

راچد دونع  نمـشد  لباقم  رد  زگره  وا  .تشاد  هّجوت  ود  ره  هب  دنامب ؛ لفاغ  ادخ  اب  طابترا  عّرـضت و  لسوت و  زا  هک  دـش  یم  بجوم 
طیارش اهگنج  رد  تقو  ره  دیوگ  یم  تسا  تعاجش  رهظم  هک  نینمؤملاریما  .دشن  سرت  دیدرت و 
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فعـض ساسحا  تخـس ، ياهاج  رد  یـسک  تقو  ره  .میدرب  یم  هانپ  ربمغیپ  هب  میدروآ ، یم  مک  ام  زورما  ریبعت  هب  دـش و  یم  تخس 
کی هب  هتفرگ ، ماـجنا  لاـس  هد  نیا  رد  هک  ار  یلمع  میهاوخب  رگا  اـّما  درک ؛ تموـکح  لاـس  هد  وا  .درب  یم  هاـنپ  ربـمغیپ  هب  درک ، یم 
.دنهد ماجنا  ار  تمدخ  شالت و  راک و  همه  نآ  دنناوت  یمن  مه  لاس  دـص  یط  رد  دـنهد ، ماجنا  ار  نآ  ات  میهدـب  راکُرپ  هعومجم ي 

نآ هرادا ي  .تسا  هدرک  هچ  ربمغیپ  هک  میمهف  یم  هاگنآ  مینک ، هسیاقم  داد ، ماجنا  ربمغیپ  هک  هچنآ  اب  ار  نامزورما  ياهراک  اـم  رگا 
هب دـندرک ؛ یگدـنز  زور  بش و  وا  اب  لاس  هد  مدرم  .تسا  ربمغیپ  تازجعم  زا  یکی  وگلا ، نآ  داجیا  هعماج و  نآ  داـجیا  تموکح و 
مه اب  دندیباوخ ؛ مه  اب  دندرک ؛ ترفاسم  مه  اب  دنتفر ؛ مه  اب  هار  رد  دندوب ؛ مه  اب  دجـسم  رد  دمآ ؛ ناش  هناخ  هب  وا  دنتفر و  شا  هناخ 
یم هقباسم  درک ، یم  یخوش  دارفا  اب  دوب ؛ مه  يداـش  طـیحم  ربمغیپ ، یگدـنز  طـیحم  .دـندرک  يداـش  مه  اـب  دندیـشک ؛ یگنـسرگ 

هب داقتعا  ربمغیپ و  ّتبحم  زور  هبزور  دندرک ، یگدنز  وا  اب  لاس  هد  هک  یمدرم  نآ  .درک  یم  تکرش  نآ  رد  مه  شدوخ  تشاذگ و 
دمآ ترـضح  نآ  هاگودرا  هب  ربمغیپ  يومع  ساّبع  تیامح  اب  هنایفخم و  نایفـسوبا  هّکم ، حتف  رد  یتقو  .دش  رتقیمع  ناشیاهلد  رد  وا 

تروص و زا  هک  ار  یبآ  تارطق  ات  دنا  هدش  عمج  ترـضح  نآ  فارطا  مدرم  دریگ و  یم  وضو  ربمغیپ  هک  دید  حبـص  دریگب ، ناما  ات 
نینچ اّما  ما ؛ هدید  ار  ایند  ردتقم  گرزب و  ناهاشداپ  نیا  رـصیق  يرـسک و  نم  تفگ : دـنیابرب ! رگیدـکی  زا  دـکچ ، یم  ناشیا  تسد 

ار هار  نآ  رگا  مه  نینمؤم  ؛(1)  نینمؤملل هلوسرل و  هّزعلا و  هللاو  تسا ؛ یعقاو  تّزع  يونعم ، تّزع  يرآ ؛ .ما  هدـیدن  اهنآ  رد  ار  یتّزع 
نایم زا  نابرهم  ردپ  نیا  الاو و  ناسنا  نیا  ینامـسآ ، رون  نیا  رفـص  متـشهو  تسیب  زور  ییاهزور  نینچ  لثم  رد  .دنراد  تّزع  دنورب ،

.درک رادغاد  نیگمغ و  ار  اهنآ  تفر و  مدرم 
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هک یتایـصوصخ  نآ  اب  هژیو  هب  دوب ؛ هنیدـم  يارب  یتخـس  ياهزور  ترـضح ، نآ  يرامیب  ياهزور  نآ ، زا  لبق  ربمغیپ و  تلحر  زور 
نآ دراد ، یّقح  نم  ندرگ  هب  سک  ره  دومرف : تسشن و  ربنم  يور  دمآ و  دجـسم  هب  ربمغیپ  .دمآ  شیپ  ربمغیپ  تلحر  زا  لبق  یکدنا 

شیپ ییاوسر  دومرف  میـشاب !؟ هتـشاد  قح  وت  ندرگ  هب  ام  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ  دـندرک و  هیرگ  هب  عورـش  مدرم  .دریگب  نم  زا  ار  قح 
تمایق زور  هب  ات  دیریگب  دییایب و  دیراد ، یبلط  نم  زا  رگا  دیراد ، یّقح  نم  ندرگ  هب  رگا  تسامش ؛ شیپ  ییاوسر  زا  رت  تخـس  ادخ 

؛ دنک یم  راختفا  وا  اب  تبحاصم  هب  لیئربج  هک  ییالاو  ناسنا  نآ  دنز ؟ یم  ار  فرح  نیا  دراد  هک  تسیک  یقالخا ! هچ  دـینیبب  .دـتفین 
هدش عیاض  یـسک  زا  یّقح  هتـسنادن  وا ، هلیـسو ي  هب  ییاج  رد  ادابم  ات  دیوگ  یم  يّدـج  دـنک ؛ یمن  یخوش  مدرم  اب  لاح  نیعرد  اّما 

شمادک و مناد  یمن  یلیخ  نم  هک  دنا  هدروآ  ار  ییاهارجام  خـیرات  رد  هّتبلا  .درک  رارکت  راب  هس  راب ، ود  ار  بلطم  نیا  ربمغیپ  .دـشاب 
هب نم  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دـش و  دـنلب  رفن  کی  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدرک  لقن  ًاـبلاغ  هک  یبلطم  نآ  اـّما  تسا ؛ قیقد  شردـقچ 
نم هقاـن ي  .يدوب  راوس  مه  وت  مدوب ، راوـس  مه  نم  يدرک ؛ یم  روـبع  نم  يوـلهپ  زا  هقاـن  اـب  تقو  کـی  وـت  .مراد  یّقح  وـت  ندرگ 

دز و الاب  ار  شنهریپ  ربمغیپ  مراکبلط ! وت  زا  ار  نیا  نم  دروخ و  نم  مکـش  هب  اصع  یلو  يدرک ؛ یه  اصع ، اـب  وت  دـمآ و  وت  کـیدزن 
یم ًاعقاو  درم  نیا  ایآ  دـنتفگ  یم  دـندرک و  یم  هاگن  هدز  تریح  مدرم  .دـتفیب  تمایق  هب  راذـگن  نک ؛ صاصق  اـیب  ـالاح  نیمه  تفگ 
ایب دومرف : دعب  .دنروایب  ار  یتسدبوچ  نامه  هناخ ، زا  ات  داتسرف  ار  یسک  ربمغیپ  دندید  دمآ ؟ دهاوخ  شلد  ایآ  دنک ؟ صاصق  دهاوخ 

دهاوخب درم  نیا  دنکن  هک  نیا  زا  هدنمرش  ّریحتم و  توهبم ، همه  مدرم ، .دمآ  ولج  درم  نآ  .نزب  نم  مکـش  هب  بوچ  نیمه  اب  ریگب و 
ار ربمغیپ  مکش  درک  انب  داتفا و  ربمغیپ  ياپ  يور  وا  دندید  تقو  کی  اّما  دنکب ؛ ار  راک  نیا 
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! مهد یم  تاجن  خزود  شتآ  زا  ار  مدوخ  وت  ندب  ّسم  اب  نم  هللا ! لوسر  ای  تفگ : .ندیسوب 

رّهطم حور  رب  دبا  ات  زورما  ار ، دوخ  تالّـضفت  فاطلا و  اهدورد و  نیرترب  تلالج ، تّزع و  هب  دّـمحم ، لآ  دّـمحم و  هب  اراگدرورپ !
ار ام  هدـب ؛ رارق  وا  تّما  ار  ام  نک ؛ تیانع  ریخ  يازج  ّتیرـشب  زا  نیملـسم و  مالـسا و  زا  ار  وا  اراـگدرورپ ! .تسرفب  اـم  زیزع  ربمغیپ 

تیاـنع اـم  همه ي  هب  ار  وا  زا  يوریپ  تّمه  نک ؛ وا  هعماـج ي  هیبـش  ار  اـم  هعماـج ي  هدـب ؛ رارق  وا  میقتـسم  طارـص  هار و  هدـنور ي 
(1) .نک
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ  تدالو  راثآ  تیمها و 

يارب يدیدج  خیرات  أدـبم  دـیاب  دـش ، رّونم  سّدـقم  دوجو  نیا  ِیهلا  رون  اب  ربمغیپ ، تدالو  نامز  ِیناملظ  يایند  هک  يزور  نآ  ًانیقی 
ّتیمکاـح رثا  رب  زور  نآ  رد  دـندومرف ، ناـشتانایب  رد  مالّـسلاوهالّصلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  يروط  ناـمه  .دوش  بوـسحم  ّتیرـشب 

رون  (1) .رورغلا هرهاظ  رّونلا ، هفـساک  اینّدـلاو  دوب ؛ هتـسبرب  تخر  يرـشب  عماوج  نایم  زا  تداعـس  رون  هناملاظ ، ياـه  هطلـس  نیناوق و 
رد هک  یبیاجع  .درک  راکـشآ  مدرم  نایم  رد  ار  یهلا  ناهرب  روضح  لیالد  قح و  ّتیمکاح  ياه  هناشن  زاغآ ، ناـمه  زا  ربمغیپ  دوجو 
رد يرـسک  خاک  هک  نیا  .دوش  یم  بوسحم  خـیرات  ّتیرـشب و  هب  يرادـشه  تقیقح  رد  تسا ، هداد  خر  مرکا  ربمغیپ  تدالو  ماگنه 

قیاقح و نیا  نیدامن  يانعم  .دراد  مه  نیداـمن  ياـنعم  کـی  دوش ، شوماـخ  ییاـه  هدکـشتآ  اـی  دـنیبب ، بیـسآ  تدـالو  نیا  ماـگنه 
ماهوا و ِتاملظ  زا  دیاب  ّتیرشب  دش و  دهاوخ  هتشاذگ  رـشب  ياپ  لباقم  رد  یهار  كرابم ، دولوم  نیا  روهظ  اب  هک  تسا  نیا  ثداوح 

ضارعا نآ  زا  یناسک  هچ  دـنیامیپب و  تردـق  اب  دـننک و  باختنا  ار  هار  نیا  یناسک  هچ  هک  نیا  .دـنک  ادـیپ  تاجن  هناملاظ  ياـهماظن 
تشونرس و هک  دنتسه  اهنآ  دوخ  .دراد  یگتسب  اهناسنا  تساوخ  هدارا و  هب  دنسرن ، نآ  تاریخ  هب  دننک و 
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ّتنـس نیا ، رب  هوالع  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  اهناسنا  لباقم  رد  هار  نیا  نکیل  دـننک ؛ یم  باختنا  دوخ  تسد  هب  ار  ناـشدوخ  هدـنیآ ي 
يرهق روط  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دوش  هداد  بیترت  الاو  ياهفده  نیمه  تمـس  هب  رـشب ، یمومع  تکرح  هک  تسا  نیا  رب  مه  یهلا 
یلاعت تسا ؛ هداد  ناشن  ار  نیا  مه  خیرات  ثداوح  همه ي  هک  نانچمه  .دنک  یم  تکرح  نآ  تمـس  هب  ّتیرـشب  هعماج ي  یعیبط ، و 

.تسا هار  نیا  ِتیاهن  يوس  هب  مالسا و  مرکا  ّیبن  میلاعت  تهج  رد  همه  ناسنا ، یتفرعم  تفرشیپ  يرشب و  یملع 

(1) .دننک یم  زاین  ساسحا  مالسا  ربمغیپ  رگنشور  میلاعت  هب  اهناسنا  هشیمه ، زا  شیب  مه  زورما 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تثعب  فادها  داعبا و 

رد ثعبم  .تسا  ریظن  یب  زاتمم و  ّتیرـشب ، يارب  نآ  تایـصوصخ  هک  تسا  یتلاـسر  مچرپ  ندـش  هتـشارفارب  زور  تقیقح  رد  ثعبم 
ّکبر لیبس  یلإ  عدا  اـب  (1) و  قلخ يذـّلا  ّکبر  مساب  ءرقإ  دـش : عورـش  ءرقإ »  » اـب تثعب  .تشارفارب  ار  تفرعم  ملع و  مچرپ  تقیقح 

ندـنکارپ شرتـسگ و  تقیقح  رد  یمالـسا  توـعد  .تمکح  اـب  هارمه  توـعد  ینعی  تفاـی ؛ همادا   (2) هنـسحلا هظعوملا  همکحلاب و 
نایم رد  ینعی  تسا ؛ لدع  مچرپ  ندش  هتشارفارب  يرادمچرپ و  تثعب ، هک  نانچمه  تسا ؛ خیرات  لوط  رد  ملاع و  رسارس  رد  تمکح 

؛ تسا یناسنا  يالاو  قالخا  مچرپ  نتـشارفارب  تلاسر ، هک  نانچمه  دنک ؛ ادیپ  رارقتـسا  تلادع  رـشب ، داحآ  ادخ و  ناگدـنب  نینمؤم ،
همه ي ینعی  ؛(4)  نیملاعلل همحر  ّالا  كانلـسرأ  ام  و  دـیامرف : یم  ربمغیپ  هب  باطخ  لاعتم  يادـخ   (3) .قالخالا مراکم  مّمتأل  تثعب 
؛ تسا هدش  هدناجنگ  تثعب  نیا  رد  دراد ، زاین  نآ  هب  ملاع  هطقن ي  ره  رد  طیارش و  همه ي  رد  اهنامز ، همه ي  رد  رـشب  هک  ییاهزیچ 

تمکح و تفرعم ، ملع و  ینعی 
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رد هک  نیا  اب  یتح  .تسا  هتـسباو  اهنیا  هب  ناسنا  ملاس  ِیگدـنز  نایرج  هک  يا  یـساسا  ياـهزیچ  يربارب ؛ يردارب و  لدـع و  تمحر ،
رطاخ هب  ار  مالسا  هناهاوخدب ، روط  هب  ناسک  یضعب  هّتبلا  زواجت  ییوگروز و  اب  هزرابم  ینعی  داهج  و  تسا ، هدش  رّرقم  داهج  مالسا ،

زاب ینعی  ؛(1)  هللا یلع  لّکوت  اهل و  حنجاف  ملّسلل  اوحنج  نإ  و  دیامرف : یم  مالـسا  نیمه  اّما  دندرک  یفرعم  ریـشمش  ِنید  داهج ، مکح 
.دهد یم  حیجرت  گنج  رب  ار  حلص  دنک ، یم  اضتقا  طیارش  هک  ییاج  نآ 

؛ میراد ریصقت  اهناملسم  ام  .مینک  رارقا  نامدوخ  ریصقت  هب  دیاب  میراد و  ریصقت  اهناملـسم  ام  .تسا  جاتحم  فراعم  نیا  هب  رـشب  زورما 
رگا .ملاـع  حطـس  رد  مالـسا  زا  تسرد  ياـهوگلا  نداد  ناـشن  رد  ًاـیناث  ناـهج ؛ حطـس  رد  مالـسا  یقیقح  فراـعم  هـئارا ي  رد  ًـالّوا 

نیرتگرزب دـننک ، میظنت  فراعم  نیا  قبط  رب  ار  دوخ  یـسایس  یتموکح و  ياهوگلا  يدرف و  یعامتجا و  ياهراتفر  لمع و  اهناملـسم 
(2) .تسا هدش  زکرمتم  مالسا  هیلع  َملاع ، هدینت ي  مهرد  هدیچیپ و  ِیتاغیلبت  جاوما  زورما  هک  تسین  یّکش  هّتبلا  .تسا  مالسا  غیلبت 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تدالو  راثآ  نیدامن  ياه  هناشن 

؛ دروآ دوجو  هصرع ي  هب  دوب ، یمارگ  ربمایپ  سّدـقم  دوجو  هک  ار  یهلا  هریخذ ي  نیرتگرزب  لاعتم  دـنوادخ  يزور ، نینچ  لـثم  رد 
هرگنک دش ، ّدلوتم  راوگرزب  نآ  یتقو  دنا ، هتفگ  ربمایپ  تدالو  تایآ  رد  .دوب  رشب  تشونرس  رد  هدننک  نییعت  عطقم  کی  ِعورـش  نیا 

رظن رد  هک  هواس  هچایرد ي  دییارگ ؛ یشوماخ  هب  دوب  نشور  اهنرق  هک  بسـشگرذآ  هدکـشتآ ي  دیدرگ ؛ ناریو  يرـسک  خاک  ياه 
نیا .دندش  نوگنرس  دندوب ، هتخیوآ  هبعک  درِگ  رب  هک  ییاهتب  دش و  کشخ  دش ، یم  هدرمـش  سّدقم  تقو ، نآ  رد  مدرم  زا  يا  هّدع 

دوجوم نیا  هب  دوجو  تعلخ  ندـناشوپ  رد  یهلا  ّتنـس  هدارا و  ِتهج  هدـنهد ي  ناشن  تسا ، نیداـمن  يزمر و  ًـالماک  هک  اـه  هناـشن 
هب هچ  رشب ، ّتلذ  طاسب  كرابم ، مودق  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نیدامن  ِثداوح  نیا  يانعم  .تسا  ریظن  یب  الاو و  ّتیـصخش  نیا  میظع و 

هلیـسو ي هب  هچ  تشاد و  دوجو  میدـق  مور  ناریا و  رد  زور  نآ  رد  هچنآ  لـیبق  زا  دبتـسم  ناـمکاح  ناراـّبج و  ّتیمکاـح  هلیـسو ي 
ِماّکح هلیسو ي  هب  هک  یمتـس  دیق  زا  مه  دوش ؛ دازآ  كرابم ، دولوم  نیا  هلیـسو ي  هب  دیاب  رـشب  .دوش  هدیچرب  دیاب  ادخ ، ریغ  تدابع 

ار ناسنا  هک  نیرفآ  ّتلذ  ِتسردان  تاداقتعا  اه و  هفارخ  دـیق  زا  مه  و  تسا ، هدـش  لیمحت  خـیرات  لوط  رد  مولظم  ياهناسنا  رب  روج 
زا رت  تسپ  ِتادوجوم  لباقم  رد 
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وه دیامرف : یم  مرکا  ّیبن  تثعب  باب  رد  نآرق  هیآ ي  اذل  .دنک  یم  رگـشیاتس  لیلذ و  عضاخ و  رگید ، ياهناسنا  لباقم  رد  ای  وا  دوخ 
هدشن يدنب  نامز  هّلک  نیّدـلا  یلع  هرهظیل   (1) .ًادیهـش هللااب  یفک  هّلک و  نیّدلا  یلع  هرهظیل  ّقحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـّلا 

ینالقع یقیقح و  یعامتجا ، يونعم ، يدازآ  تمـس  هب  دیاب  هثداح ، نیا  هلیـسو ي  هب  ّتیرـشب  .دـهد  یم  ناشن  ار  تهج  نیا ، تسا ؛
.تسا شنیرفآ  ملاع  رد  رگید  ّتنس  کی  مه  نیا  .تساهناسنا  ام  ِدوخ  تسد  شا  همادا  دش و  عورش  راک  نیا  .دنک  تکرح 

رتدوز تسا  هدـش  نییعت  یهلا  هماـنرب ي  رد  هک  یهلا  فادـها  هب  دـنریگ ، راـک  هب  رتشیب  ار  دوخ  تّمه  راـک و  شـالت و  اـهناسنا  رگا 
: لیئارـسا ینب  ِهیت  لثم  دش ؛ دنهاوخ  لّطعم  يزارد  نایلاس  هار  نیا  رد  دنهد ، ناشن  فعـض  دنریگن و  راک  هب  رگا  اّما  دیـسر ؛ دـنهاوخ 

دنتـسناوت یم  لیئارـسا  ینب  .دندش  يدرگنابایب  ینادرگرـس و  راچد  دوخ  تسد  هب  لیئارـسا  ینب  (2) ؛ ضرالا یف  نوهیتی  ًهنـس  نیعبرا 
رتینالوط دوخ  ياهفعض  اب  ار  نآ  تّدم  دنتسناوت  یم  دننک ؛ رتهاتوک  ار  نآ  تّدم  دنتسناوت  یم  دنوش ؛ یخلت  یتخـس و  نآ  زورب  عنام 

يوس زا  بتک  لازنا  لسر و  مازعا  هفسلف ي  تثعب و  رـشب ، شنیرفآ  تهج  مه ، ناناملـسم  يارب  .تسا  نیمه  مه  ام  تشونرـس  .دننک 
دوخ دنناوت  یم  دننک ؛ هاتوک  ای  ینالوط  ار  هار  نیا  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  اهناسنا  دوخ  .تسا  هدـش  نییعت  مه  نایب و  مه  راگدرورپ ،

(3) .دنناسرب دصقم  هب  رترید  ای  رتدوز  ار 
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رصاعم تیلهاج  مالسا و  زا  شیپ  نارود  تیلهاج  هسیاقم ي 

یلّمحت لباق  ریغ  دب و  رایسب  يایند  مایپ ، نیا  شیادیپ  لحم  مایپ و  نآ  رب  ِطیحم  يایند  .دوب  يون  هار  زاغآ  رـشب  يارب  مرکا  ّیبن  تثعب 
يایند نایوگروز ، نادنمروز و  نادنمتردق و  ِيراهم  یب  يایند  یناویح ، يوخ  يایند  ندـش ، تایّدام  بذـج  شیارگ و  يایند  دوب ؛
هقطنم هک  مه  یگرزب  تلود  ود  نآ  دوبن ؛ زاجح  هقطنم ي  صوصخم  تیعضو ، نیا  .رابودنب  یب  ِینارتوهش  ملظ و  داسف و  ضیعبت و 

.دندوب تالکشم  نیمه  راچد  مور  يروتارپما  یناساس و  ناریا  ینعی  دندوب  هدرک  هطاحا  ار  ناتسبرع  ي 

تقاط ياه  هنتف  زور ، نآ  رد  .دوب  يریگارف  ّتیلهاج  دوب ، هداد  رارق  راشف  ریز  ار  مدرم  یگدـنز  مالـسا ، روهظ  نامز  رد  هک  یتّیلهاج 
نامز روخارف  هب  مه  نّدـمت  دوب ، مه  ملع  .تشاد  دوجو  دوب ، ناتـسبرع  هقطنم ي  هب  طیحم  هک  یقطانم  همه ي  رد  ناسنا ، يارب  اسرف 

اهروشک نآ  رد  مه  هقلطم  تردـق  زا  یـشان  ياهطابـضنا  دوب ، مه  تافیرـشت  یتنطلـس و  ياـهتموکح  بیترت  مظن و  دوـب ، ناـشدوخ 
؛ دراد یعطق  زاـین  نآ  هب  رـشب  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  تسرد  دوبن ، هچنآ  .دوب  تلیـضف  ّتیناـسنا و  رون  دوبن ، هچنآ  اـّما  تشاد ؛ دوجو 

دوب نیا  دوب ؛ تلادع  دنتشاد ، مک  زور  نآ  ِمدرم  هچنآ  .تلادع  طیحم  تّورم و  محر و  طیحم  یناسنا ، تلیضف  طیحم  ینعی 
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دنمتردق صاخ و  دارفا  زا  هّدـع  کی  تسد  رد  نیمز  يور  ِتاریخ  هک  دوب  نیا  دوشن ؛ لام  دـگل  يوق  ياپ  تسد و  ِریز  فیعـض  هک 
؛ دوب نیمه  دوب ، هک  مه  یناساس  تموکح  مان  ریز  .دوب  اـهنیا  رـشب  گرزب  ياـهدرد  .دـننامب  مورحم  نآ  زا  نارگید  دوشن و  زکرمتم 
، تشاد دوجو  يودب  یگدـنز  هک  مه  زور  نآ  ِزاجح  رد  .یلکـش  هب  مادـک  ره  اهتنم  دوب ؛ نیمه  دوب ، هک  مه  مور  يروتارپما  مان  ریز 
هب ّقلعتم  دوبن ؛ هعومجم  نآ  صوصخم  تثعب ، نیا  .درک  عولط  روهظ و  اهنیا  همه ي  لباقم  رد  یمالسا ، تثعب  .دوب  يرگید  لکش  هب 

ربمغیپ .دـنک  نوگرگد  ار  نآ  دتـسیاب و  خـلت  ّتیعقاو  نآ  لـباقم  رد  تسناوت  ربمغیپ   (1) .نیملاعلل ٌرکذ  اـّلا  وه  نا  دوب : رـشب  همه ي 
اهنآ زا  یضعب  دزیر و  ورف  ار  اهنآ  زا  یضعب  دروآ ؛ دوجو  هب  قیمع  ياهفاکش  يرشب ، ِیناماسبان  یتلادع و  یب  ياهراوید  رد  تسناوت 

، داسف یناماسبان و  یتشز و  یتقو  .تشاد  دوخ  لباقم  رد  ار  اهتیعقاو  نیرتراوشد  نیرت و  تخـس  ربمغیپ  .دنک  نتخیر  ورف  هدامآ ي  ار 
.تسا ّتیرشب  يارب  یمیظع  رطخ  دوشب ، مه  تسایس  هدارا و  ریشمش و  تردق و  هب  زّهجم 

دنک یم  تکرح  تمس  نیا  هب  دوش ، یم  هداد  ناشن  هک  ییاهفعض  زا  یضعب  رثارب  اه ، هیعاد  همه ي  اب  مکی  تسیب و  نرق  ِرـشب  زورما 
ناشدوخ يارب  دنتـسیاب و  دوخ  هحلـسا ي  تردق  نیدالوپ و  هجنپرـس ي  روز و  ياکّتا  هب  راهم  یب  یتردق  هعومجم ي  ای  تردق  هک 

؛ داتسیا ربمغیپ  .تشاد  دوجو  تثعب  عورـش  نارود  رد  زور  نآ  هک  تسا  یتّیعـضو  نامه  نیا  .درادن  دوجو  هک  یّقح  دننک ؛ قلخ  قح 
یم هیجوت  روط  نیا  ار  دوخ  ياهیتّمه  یب  اهفعض و  ناسک  یضعب  .درک  دوش  یم  هچ  ّتیعقاو  نیا  اب  تسا و  ّتیعقاو  کی  نیا  دومرفن 

لباقریغ ياهتّیعقاو  یعیبط ، ياهتّیعقاو  .تسین  نیا  دـش ، میلـست  نآ  لباقم  رد  دـیاب  هک  یتّیعقاو  مینک ؟ راک  هچ  تسا ، یتّیعقاو  دـننک :
، جالع
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هک ار  ییاهتّیعقاو  اّما  دزاسب ؛ دیایب و  رانک  اهنآ  اب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  ییاهتّیعقاو  اهنیا  تسا ؛ هدشن  لیمحت  اهناسنا  رب  هک  ییاهتّیعقاو 
تردـق مییوگب  هک  تسین  یقطنم  نیا  .دز  مه  هب  دـیاب  دـنا ، هدروآ  دوجو  هب  رگید  يا  هّدـع  هیلع  روز  هزینرـس و  هب  هیکت  اب  يا  هّدـع 

یهلا نایدا  گرزب ، ياهناسنا  ّتیعقاو ، نیا  لباقم  رد  .تسا  یلیمحت  ّتیعقاو ، نیا  .مینک  راک  هچ  تسا ، ّتیعقاو  کی  زورما  رابکتسا 
.دوب نیا  تثعب ، تقیقح  .دوش  یم  مه  ضوع  دـننک و  ضوع  ار  نآ  ات  دـننک  یم  هلباـقم  دنتـسیا و  یم  گرزب  ياـهرکف  ناـبحاص  و 
یمن تأرج  دوخ  هب  دوب ، زین  فاصنا  لها  رگا  یـسک  . (1) اوحلفت هللاّالا  هلاال  اولوق  دومرف : دـش ، هّکم  ياضف  ِدراو  مایپ  نیا  هک  يزور 

رب تمظع  اـب  ِتب  همه  نآ  .تشادـن  دوجو  يا  هنیمز  ًالـصا  نوـچ  دـش ؛ دـهاوخ  زوریپ  زور  کـی  فرح  نیا  دـهدب  لاـمتحا  هک  داد 
هلاال هک  ذوفن  اب  دـنمتردق و  ياه  هداوناخ  هّکم و  فارـشا  نآ  یلهاج ؛ قیمع  ياهبّـصعت  اـهتب ، هناوتـشپ ي  هتخیوآ ؛ هبعک  ياـهراوید 
یم تأرج  دوخ  هب  یـسک  رگم  .مور  يروتارپما  یناساس و  ردـتقم  ياهتموکح  اهنیا ، رـس  تشپ  دز ؛ یم  مه  هب  ار  اهنیا  همه ي  هللاّالا 
اّما .دـننک  یم  ینیـشن  بقع  اج  نیمه  زا  فیعـض ، ياهناسنا  تسا !؟ بیقعت  حرط و  لـباق  ماـیپ ، نیا  هک  دریذـپب  لّوا  هلهو ي  رد  داد 

.دروآ ولج  ار  ربمغیپ  تثعب ، تلاسر و  هفیظو و 

تسیب و فرظ  رد  زور ، نآ  نّدمتم  يایند  همه ي  رد  دـعب  زاجح ، طیحم  رد  لّوا  ار  اضف  دـمآ  تثعب  نیا  یگتخیگنارب و  ینعی  تثعب 
.داد رییغت  لاس  دنچ 

لایخ .تفرگ  رارق  مالـسا  ریثأت  تحت  نّدـمتم  يایند  زا  یمین  زا  شیب  هک  دوب  هتـشذگن  تثعب  لـصا  مالـسا و  روهظ  زا  نرق  مین  زونه 
، ارچ دنتـشادن ؛ ّربکت  رورغ و  اعّدا و  یماظن و  يورین  تالیکـشت و  لقع و  ملع و  دـنمتردق ، ياهیروتارپما  لـثم  ییاـهتموکح  دـینکن 

لد رد  یتقو  يوق  قطنم  هب  ِیکّتم  نشور و  حیرص ، ِنامیا  نکیل 

157 ص :

ص 202. ج 18 ، راونالاراحب ، - . 1
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، یمالسا نامیا  تسا : روط  نامه  مه  زورما  .تسا  ینتشادرب  عناوم  نیا  همه ي  دریگ ، رارق  راکادف  صالخا و  اب  تّمه و  اب  ياهناسنا 
(1) .تسا رشب  تداعس  ریخ و  ِنّمضتم  لالدتسا و  قطنم و  هب  یکّتم  هک  تسا  ینامیا 

158 ص :

13/7/1381 هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  نالوؤسم  رادید  رد  - . 1
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یقیقح  میلاعت  هب  فارحنا  لهج و  نارود  زا  ناناملسم  تشگزاب  یمالسا ؛ يرادیب 

هدش ریبعت   (1) نیملاـعلل ًهمحر  ناونع  هب  ربـمغیپ  دوجو  زا  نآرق  رد  .دوـب  یهلا  تمحر  هعیلط ي  ّتیرـشب ، خـیرات  يارب  تدـالو  نیا 
هنیمز ي رد  اهناسنا  تفرشیپ  میقتـسم و  طارـص  هب  اهناسنا  تیاده  میلعت و  هیکزت ، تیبرت ، لماش  تسین ؛ دودحم  تمحر ، نیا  .تسا 

اوقحلی اّمل  مهنم  نیرخا  و  تسا : خیرات  لوط  هب  ّقلعتم  تسین ؛ مه  نامز  نآ  مدرم  صوصخم  .تسه  مه  ناشیونعم  يّدام و  یگدـنز 
.تسا هدش  صّخشم  رشب  يارب  هک  تسا  مالسا  نیناوق  فراعم و  هب  ندرک  لمع  فده ، نآ  هب  ندیسر  هار   (2) .مهب

مرگرـس هدرک و  رود  مالـسا  زا  ار  دوـخ  اـم  .تسا  هتـشاد  ییاـهفارحنا  اهـشلاچ و  يداـمتم ، ياـهنرق  لوـط  رد  یمالـسا  گرزب  تّما 
هلیسو هب  میدش ؛ یلخاد  ياهگنج  مرگرس  ینالوط ، خیرات  نیا  لوط  رد  .دوب  هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  ام  مالـسا  هک  میدرک  ییاهزیچ 

، مالسا هیلّوا ي  نورق  زا  دعب  يدامتم  ياهنرق  لوط  رد  یمالسا  گرزب  تّما  هک  دش  نیا  هجیتن  .میدش  مرگرـس  یتوغاط  ياهتردق  ي 
اب .دناسرب  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  هدرک و  ینیب  شیپ  وا  يارب  زیزع  ِمالسا  مالسا و  ربمغیپ  هک  یتیاغ  فده و  هب  ار  دوخ  تسناوتن 

159 ص :

هیآ ي 107. ءایبنا ، هروس ي  - . 1
هیآ ي 3. هعمج ، هروس ي  - . 2
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اّما دشاب ، ام  تفرـشیپ  هلیـسو ي  تسناوت  یم  هدرک و  هریخذ  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  يدایز  يّدام  ياهتورث  لاعتم  يادخ  هک  نیا 
ام يارب  مالسا  هک  دوبن  يزیچ  نیا  .میدش  ملاع  هداتفا ي  بقع  ياهشخب  وزج  تفرشیپ ، ياهصخاش  زا  يرایـسب  تعنـص و  ملع و  رد 

نمف ٍهئّیـس  نم  کباصا  ام  دوب : هدروآ  شیپ  ام  يارب  ناناملـسم  اـم  تلفغ  راـتفر و  دـب و  ِلـمع  هک  دوب  يزیچ  نیا  دوب ؛ هدرک  رّدـقم 
.میدرک راچد  ّتیعضو  نیا  هب  ار  دوخ  نامز ، لوط  رد  نامیاهتلفغ  رثا  رب  هک  میدوب  ام  ؛(1)  کسفن

تـضهن تکرح و  تسا ؛ سوسحم  مالـسا  يایند  رـساترس  رد  یمالـسا  يرادـیب  تسا ؛ هدرک  توافت  مالـسا  يایند  رد  عاضوا  زورما 
تّزع و هیام ي  هک  یمالسا ، ینابم  لوصا و  هب  تشگرب  ِلیم  دوش ؛ یم  هدهاشم  مالسا  يایند  همه ي  رد  فلتخم  لحارم  رد  یمیظع 
رد یناسک  رگا  تساطخ  .دـننک  تیوقت  دـیاب  ار  تکرح  نیا  مالـسا  يایند  نویـسایس  اـملع و  نارکفنـشور ، .تسا  یّقرت  تفرـشیپ و 
هب یمالـسا  ياهتلود  هن ، تسا ؛ یمالـسا  ياهتلود  ررـض  هب  ناناوج ، نیب  رد  یمالـسا  يرادیب  تکرح  هک  دـننک  رّوصت  مالـسا  يایند 

روشک هنومن ، کی  .دننادرگرب  ناشدوخ  هب  دنا ، هتفرگ  اهنآ  زا  يرابکتـسا  ياهتردق  هک  ار  یتّزع  دنناوت  یم  یمالـسا  يرادیب  تکرب 
دوخ هب  میدوب  ناگناگیب  هطلـس ي  راچد  مامت  ِنرق  ود  دادبتـسا و  راچد  يدامتم  ياهنرق  هک  نآ  زا  دـعب  ام  .تسام  ماـما  بـالقنا و  و 

تدایـس و روشک  نیا  رد  بیترت  هب  اهییاکیرما  اهـسور و  اهیـسیلگنا ، .دنادرگرب  ام  مدرم  هب  ار  تّزع  تسناوت  راوگرزب  ماما  میدمآ و 
رد روشک  زیچ  همه  اـهنآ و  تسد  رد  اـهراک  اـّما  دـندوبن ؛ تموکح  سأر  رد  رهاـظ  تروـص  هب  وـلو  .دـندرک  یقیقح  ِییاـمرفمکح 

.دندوب مورحم  دوخ  نید  ِیقیقح  معط  تّزع و  عبانم ، قوقح ، زا  ام  مدرم  .دوب  ناشرایتخا 

160 ص :

هیآ ي 79. ءاسن ، هروس ي  - . 1

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 169 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_160_1
http://www.ghaemiyeh.com


مک نامروشک  رس  زا  مالسا ، هب  کّسمت  مالـسا و  هب  تشگرب  اب  ار  رامعتـسا  دادبتـسا و  تّدمدنلب  هطلـس ي  تسناوت  ام  راوگرزب  ماما 
یم دنتـسیاب ؛ دوخ  ياپ  يور  دنناوت  یم  هک  دننک  ساسحا  ات  دهدب  یمالـسا  ّتیوه  ساسحا  ام  مدرم  هب  دـشخبب ؛ تّزع  ام  هب  دـنک و 

اهنرق ام  مدرم  .دنیوگب  معن »  » و ال » ، » زاس تشونرس  لئاسم  رد  ناشدوخ  دنناوت  یم  دننک ؛ باختنا  دنریگب و  میمـصت  ناشدوخ  دنناوت 
تیوقت مالـسا  يرادیب  تکرح  هک  ایند  طاقن  زا  يا  هطقن  ره  رد  .داد  اهنآ  هب  مالـسا  ار  نیا  دـندوب ؛ هدیـشچن  ار  يزیچ  نینچ  هک  دوب 

هب تّزع  ّتیوه و  دیدجت  نیمه  دنوش ، یم  کیدزن  مالسا  تمـس  هب  هک  دننک  ساسحا  روشک  نآ  ناناوج  مدرم و  دریگب و  اپ  دوش و 
(1) .دمآ دهاوخ  دوجو 

161 ص :

لّوالا 29/2/1382 عیبر  مهدفه  زورلاس  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  رادید  رد  - . 1
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تثعب گرزب  ياه  سرد  یناوخزاب  ؛ ثعبم تشادگرزب 

تـسا ربمغیپ  تثعب  گرزب  ياهـسرد  ندرک  حرطم  دشاب ، یمارگ  هرطاخ ي  کی  زا  لیلجت  ًافرـص  هچنآ  زا  شیب  ثعبم ، تشادگرزب 
، ملظ زا  یتوغاط ، ياهتردق  هطلس ي  زا  ّتیرـشب  زورما  .دراد  زاین  اهنآ  هب  ناناملـسم  هعماج ي  صوصخب  ّتیرـشب  همه ي  زورما  هک 

ِءاوـها شوختـسد  ّتیرـشب ، یگدـنز  زورما  .درب  یم  جـنر  مدرم  یگدـنز  رب  صاـخ  ياـههورگ  ياهــسوه  ّطلــست  داـسف و  ضیعبت ،
مایپ هب  هشیمه  زا  شیب  زورما  ّتیرشب ، .تسا  مکاح  ءاوها  اهـسوه و  اهنآ ، دوجو  رب  دنا و  هدربن  ییوب  ّتیونعم  زا  هک  تسا  ییاهناسنا 

.دراد زاین  تثعب 

شور کـی  هکلب  تسین ؛ يرکف  یفـسلف و  هیرظن ي  کـی  ًافرـص  دـیحوت  .دوب  دـیحوت  هب  توـعد  لّوا ، هجرد ي  رد  مرکا  ّیبـن  تثعب 
.ندومن هاتوک  رـشب  یگدنز  زا  ار  نوگانوگ  ياهتردـق  تسد  ندرک و  مکاح  دوخ  یگدـنز  رد  ار  ادـخ  تساهناسنا ؛ يارب  یگدـنز 
باختنا رد  ناسنا و  ریـسم  رد  یگدـنز و  رد  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تسا ، ناربمغیپ  همه ي  ام و  ربمغیپ  یلـصا  مایپ  هک  هللااـّلا  هلاـال 

رارق دوخ  تالیامت  اهـسوه و  شوختـسد  ار  اهناسنا  یگدنز  دننک و  تلاخد  دیابن  اهناطیـش  یتوغاط و  ياهتردق  یگدنز ، ياهـشور 
، ناربمغیپ همه ي  درک و  ریسفت  ار  نآ  مالسا  هک  یعقاو  يانعم  نامه  اب  دیحوت  رگا  .دنهد 

162 ص :
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يویند و يراگتـسر  یقیقح و  تداعـس  هب  رـشب  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  يرـشب  ناملـسم و  هعماج ي  یگدـنز  رد  دـندوب ، مایپ  نآ  لـماح 
، مالـسا دید  رد  ایند  .ناسنا  یقیقح  ِیلاعت  لماکت و  تمدـخ  رد  ییایند  دـش ؛ دـهاوخ  دابآ  مه  رـشب  يایند  دیـسر و  دـهاوخ  يورخا 

اهدادعتسا همه ي  اب  ار  ناسنا  درامش ؛ یمن  روفنم  ار  يویند  تاعّتمت  دنک ؛ یمن  یفن  ار  ایند  مالـسا  .تسا  ترخآ  هاگرذگ  همّدقم و 
رارق یناسنا  يونعم  تجهب  حور و  تعفر  یلاعت و  تمدخ  رد  دیاب  اهنیا  همه ي  اّما  دـبلط ؛ یم  لاّعف  یگدـنز ، هنحـص ي  رد  زیارغ  و 

تسا و يراوشد  راک  نیا  تسین و  ییوخ  هدـنرد  لهج و  ملظ و  ییایند ، نینچ  رد  .دوش  نیریـش  مه  ایند  نیمه  رد  یگدـنز  ات  دریگ 
.درک زاغآ  لّوا  زور  زا  ار  داهج  نیا  ربمغیپ  دراد و  جایتحا  تدهاجم  هب 

، ربمغیپ .تسا  دنمزاین  نآ  هب  یگدـنز  ِخـیرات  ياه  هرود  همه ي  رد  رـشب  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  درک ، توعد  نآ  هب  ربمغیپ  هچنآ 
أرقا و .قلع  نم  ناسنألا  قلخ  .قلخ  يذـّلا  ّکبر  مساـب  أرقا  تسا : ملع  زا  لـیلجت  نآرق ، ِتاـیآ  نیلّوا  .درک  توعد  ملع  هب  ار  ناـسنا 
ناـمز و هب  هک  تسا  ناـسنا  يراگتـسر  تاـجن و  هلیـسو ي  شناد ، .درک  حرطم  ار  میلعت  ادـتبا   (1) .ملقلاب مّلع  يذـّلا  .مرکألا  ّکبر 

.درک توعد  مایق  تکرح و  هب  ار  اهناسنا  ربمغیپ ، .تسا  رـشب  یگدـنز  ياه  هرود  همه ي  هب  طوبرم  درادـن و  یگتـسب  صاخ  یناکم 
جراـخ دومج  نوکر و  تلاـح  زا  ندرک ، تکرح  ندرک ، ماـیق  ؛(2)  رذـنأف مق  دومرف : ربمغیپ  رب  لزان  ِتایآ  نیلّوا  رد  لاـعتم  يادـخ 

تسا و زاسراک  رشب  یگدنز  طیارش  همه ي  رد  ِمایق هللا  اوموقت هللا(3) ؛ نأ  ٍهدحاوب  مکظعا  اّمنا  لق  .نتـسناد  لوؤسم  ار  دوخ  ندش و 
.دیسر هیلاع  فادها  زا  کیچیه  هب  دوش  یمن  تکرح  مایق و  نودب 

163 ص :

تایآ 1 4. قلع ، هروس ي  - . 1
هیآ ي 2. رثّدم ، هروس ي  - . 2
هیآ ي 46. ابس ، هروس ي  - . 3
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هتایآ و مهیلع  اولتی  مهنم  ًالوسر  نّیّیمـألا  یف  ثعب  يذـّلا  وه  درک : توعد  سفن  تیبرت  هیفـصت و  هیکزت و  هب  ار  اـهناسنا  مرکا  ربمغیپ 
یهارمگ و طاطحنا و  داسف و  يارب  يرازبا  مه  ملع  هیکزت ، نودب  .تسا  لّوا  ِطرش  هیکزت ،  (1) .همکحلا باتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و 

اهتّلم ندیشک  ریجنز  هب  يارب  ملع  زا  تسا و  رشب  طوقس  هلیسو ي  ملع  ایند  رد  زورما  دینیب  یم  هک  نانچمه  دش ؛ دهاوخ  رـشب  طوقس 
هطلـس ي رطاخ  هب  ملاع  فارطا  رد  اهناسنا  ردـقچ  .دـنا  هدرک  هدافتـسا  اهناسنا  هب  نداد  یگنـسرگ  قیاـقح و  نداد  هولج  نوگرگد  و 
رقف و رد  دـنمورحم و  دوخ  هب  ّقلعتم  ِیتایح  عباـنم  زا  زورما  دـندرک ، ادـیپ  هطلـس  دـنتخات و  اـهنآ  رب  ملع  رازبا  اـب  هک  ینارگرامعتـسا 
رد نیون  لکش  هب  رامعتسا  یناهج  رابکتسا  زورما  .تسا  روط  نیمه  مه  زورما  دننک ! یم  یگدنز  یگراچیب  ّتیمورحم و  تنکسم و 

.دنک یم  يدوبان  یتسین و  گرم و  راچد  دشک و  یم  ریجنز  هب  ار  اهنآ  دنک ؛ یم  هراچیب  ار  اهناسنا  ملع  رازبا  اب  ملع و  هب  هیکت  اب  ایند 
.تساهنیا هیکزت ، نودب  ِملع  هجیتن ي 

هب تبـسن  رـشب  زیامت  هیام ي  ار  اهداژن  ندـشن ، لئاق  ضیعبت  اهنآ  نیب  نتـسناد ، یکی  ار  اهناسنا  يردارب ، تّوخا و  هب  ار  دارفا  مالـسا ،
ندوب یمارگ  هب  مالـسا  .دنک  یم  توعد  ندشن ، لئاق  رگید  ّتلم  رب  یتاذ  یعیبط و  تعفر  يرترب و  یتّلم  يارب  ندادن ، رارق  رگیدکی 
هّجوت اب  ندرک ؛ هاگن  ار  دوخ  ياپ  ریز  ندوب ؛ دوخ  راتفر  بقارم  ینعی  اوقت ، .تساوقت  يرترب ، كالم  .دـنک  یم  توعد  ناراـکزیهرپ 
.دراد زاین  اهزیچ  نیمه  هب  مه  زورما  ِرـشب  تسین و  صاخ  نامز  کی  هب  طوبرم  اـهنیا  .نتخیر  یگدـنز  هماـنرب ي  یهلا ، ياـهزرم  هب 

دنک و هّجوت  روما  نیا  هب  دیاب  یمالسا  تّما  .تسوا  تداعـس  هیام ي  هک  تساهزیچ  نیمه  دنک ، تفرـشیپ  هچره  رـشب  ّتیندم  ملع و 
یناسک اهروشک  نارس  نالوؤسم و  ناملسم و  ياهتّلم  نایم  رد  خسار  مزع  هدارا و  هب  اهنیا  .دیامن  شالت  اهنآ  يارب  دهاوخب و  ار  اهنیا 

هک
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.دراد جایتحا  دنراد  تسد  رد  اهروشک  رد  ار  روما  مامز 

یناسنا ياه  هشوت  نیرت  تلیضف  اب   (1) اهب كراتخی  ٍهدارا  مزع  کیلا  لحاّرلا  داز  لضفا  ّنا  تملع  دـق  زورما و  هروثأم ي  ياـعد  رد 
اب اّما  تسا ؛ راوشد  هار  نیا  هّتبلا  .دنک  تکرح  هار  نآ  رد  باختنا و  ار  ادخ  هار  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هدارا  مزع و  ناسنا  هک  تسا  نیا 

هبرجت دوخ  ِیگدنز  رد  ار  اهنیا  ام  اجره  .تسا  هداد  سرد  ام  هب  مالـسا  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  .دوش  یم  ناسآ  یناسنا  خـسار  مزع 
.دنک یم  دییأت  ار  نیا  مه  اه  هبرجت  ینعی  میتفای ؛ یلمع  میدرک ،

اب لوصا و  نیمه  تکرب  هب  یگدنز ، تاریخ  همه ي  زا  مورحم  شناد و  ّتیندم و  زا  رود  کچوک ، ّتیعمج  کی  مالـسا ، ردـص  رد 
ّتیندم و زا  ایند  دنزادنیب و  هار  هب  ایند  رد  نرق  دـنچ  لوط  رد  ار  ّتیندـم  نیرتگرزب  دنتـسناوت  مکحتـسم  ياه  هیاپ  نیمه  هب  کّسمت 

لّکوت ادخ  هب  هدارا و  هب  اجره  یمالسا  يروهمج  رد  ام  مه  زورما  .تسام  هتـشذگ ي  هبرجت ي  نیا ، .درب  هرهب  اهنآ  تفرـشیپ  ملع و 
ّقفوم ام  ماگ  میدرمـش ، گرزب  ار  فادـها  میتشاذـگ و  رانک  ار  دوخ  ياهـسوه  میتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  ياـهورین  اـجره  میدرک و 

.دوب

ردص رد  .تسین  نکمم  ینمـشد  نودب  تسا  مالـسا  ياهفده  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  يزاس  ّتیندـم  يزاس و  هعماج  هک  تسا  مولعم 
ناملسم ياهتّلم  مالـسا ، يایند  رد  زورما  .تسا  روط  نیمه  مه  زورما  دش ؛ ینمـشد  یمالـسا  هعماج ي  ماظن و  لیکـشت  اب  مه  مالـسا 

دوجو هب  هک  تسا  یتقیقح  یمالـسا  يرادیب  .دننک  یم  تّزع  ساسحا  مالـسا  رطاخ  هب  دنبای و  یم  دوخ  رد  ار  مالـسا  هب  زازتعا  حور 
جایتحا اهروشک  نالوؤسم  فرط  زا  خسار  مزع  هب  هار ، نیا  ندومیپ  .دنهاوخن  هچ  دنهاوخب ، یمالـسا  تّما  نانمـشد  هچ  تسا ؛ هدمآ 

.دراد

مه ینیگنس  فیاظو  هک  میتسه  نایب  نیا  نابطاخم  نیلّوا  دوخ  ام 
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روشک و ره  ناگبخن  ناگدبز و  حالصا  هب  مدرم ، هدوت ي  حالـصا  ؛(1)  اهّصاوخب ّالا  هّمالا  هذه  ماوع  حلـصت  ال  دومرف : ربمغیپ  .میراد 
یتّما ّصاوخ  دومرف : کتّما ؟ ّصاوخ  ام  هللا و  لوسر  ای  لیق  دنتـسه  یناـسک  هچ  ناگدـبز  دندیـسرپ  ربمغیپ  زا  .دراد  یگتـسب  هعماـج 

(2) .دنتما ناگبخن  صاوخ و  نارادمامز ، ارما و  ناهاگآ ، نارکفنشور ، نادنمشناد ، ءارمألا ؛ ءاملعلا و 
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هنارود همه  يارب  یگشیمه  يوگلا  هنومن و  هلآ ؛ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ریظن  یب  تیصخش 

يارب راوگرزب  نآ  ریظن  یب  اتکی و  ّتیـصخش  یهلا و  میلاعت  شرتسگ  فقو  ادخ و  هار  رد  ادـخ ، يارب  یگدـنز  مرکا  ربمایپ  یگدـنز 
نیا اـب   (1) .هنـسح هوـسا  هللا  لوـسر  یف  مکل  تـسا ؛ یگـشیمه  يوـگلا  کـی  سرد و  هنوـمن و  کـی  مالـسا  خـیرات  نارود  هـمه ي 

زا ّتیرشب  همه ي  تسین ؛ اهناملسم  يارب  طقف  میلاعت  نیا  .درک  ادیپ  شرتسگ  دش و  هدنکارپ  خیرات  مامت  رد  مالسا  میلاعت  تدهاجم ،
کی تسناوت  میهاوخ  میربب ، یپ  اهنآ  قمع  هب  مینادب و  ار  مالسا  میلاعت  ردق  رگا  اهناملـسم  ام  .دنرب  یم  دوس  مالـسا  میلاعت  شرتسگ 

رد قرغ  يایند  دناوت  یم  مالسا  هب  کّسمت  اب  یمالسا  تّما  .میروایب  دوجو  هب  ناسنا  يرطف  یقیقح و  ياهتساوخ  رب  قبطنم  ون ، يایند 
راسفا هک  تسا  نیا  یمالـسا  میلاعت  فراعم و  همه ي  حور  .دهد  تاجن  ار  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  ّتیلهاج و  مشخ و  توهش و 

؛ دنکن تیاده  اه  یهاوخدوخ  ار  یناسنا  هعماج ي  ناسنا و  دوشن ؛ هداد  بضغ  توهـش و  تسد  هب  یگدنز  رد  رـشب  تکرح  راتفر و 
ياه بّصعت  اهتلاهج و  اهداسف ، اه ، ضیعبت  اه ، تیمورحم  اهرقف ، دینک ؛ هاگن  رـشب  ياهجنر  هب  امـش  .دنک  تیاده  اوقت  لقع و  هکلب 

اهمتس اه ، تیمولظم  اهگنج ، اهراتشک ، تسیچ و  زا  یشان  دروم  یب 
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ار ناشدوخ  سفن  راهم  هک  ییاهناسنا  هک  تسا  نیا  اهنیا  همه ي  هشیر ي  دیآ ؟ یم  دوجو  هب  اجک  زا  يرشب  هعماج ي  رد  اهتواسق  و 
رـشب تشونرـس  رب  ایند  زا  یی  هطقن  ره  رد  هاگره  دنا ، يزودـنا  لام  یبلط و  هاج  یهاوخدوخ و  بضغ و  توهـش و  ریـسا  دـنرادن و 
.دـنک جالع  ار  نیا  دـهاوخ  یم  مالـسا  دـنداد ؛ قوس  هنتف  داسف و  ضیعبت و  تلاهج و  گـنج و  رقف و  هب  ار  ّتیرـشب  دـندش ، مکاـح 

، تلاـهج تسد  هب  تسا  رـشب  هب  ادـخ  ياـهتبهوم  نیرت  گرزب  زا  یکی  هـک  رـشب  راـیتخا  میمـصت و  هدارا و  ماـمز  دـیوگ  یم  مالـسا 
(1) .دوش هداد  اوقت  لقع و  تسد  هب  هکلب  دوشن ؛ هداد  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  یتسرپایند ، تواقش ،

168 ص :
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لماکت دشر و  يردارب و  تفرعم ، تیناسنا ، تلادع ، هلمج  زا  اه  یکین  همه ي  ملعم  مالسا ؛ ربمایپ 

نانامهیم و هب  ًاصوصخم  سلجم  نیا  مرتحم  راضح  هب  ناریا و  زیزع  ّتلم  هب  یمالـسا ، گرزب  تّما  هب  ار  هدـنخرف  تبـسانم  نیا  ًـالّوا 
، مالسا مّرکم  ّیبن  ّتیصخش  زا  لیلجت  میرکت و  بسانت  هب  ًایناث  منک ، یم  ضرع  کیربت  دنتـسه  هسلج  نیا  رد  هک  یناریاریغ  ناردارب 

ملعم مالسا  ربمغیپ  نوچ  میراذگب ؛ یسررب  هعلاطم و  هب  دوخ  نایم  ار  اهنآ  مییوگب و  رگیدکی  هب  هک  میراد  اهفرح  یلیخ  اهناملسم  ام 
رشب .دوب  خیرات  ياهتنا  ات  رشب  یمئاد  تفرـشیپ  لماکت و  دشر و  ملعم  يردارب و  تفرعم ، تیناسنا ، تلادع ، ملعم  اه و  یکین  همه ي 
میلعت سرد و  جاتحم  هشیمه  لثم  مه  زورما  ّتیرشب  دشاب ؟ زاین  یب  اهبنارگ  ياهـسرد  نیا  زا  هک  دنک  روصت  ار  ینامز  دناوت  یم  یک 

.تسا مالسا  ربمغیپ 

نیب داـحتا  تدـحو و  هلأـسم ي  منک ، ضرع  مهاوـخ  یم  مالـسا  تّما  ناگدـیزگرب  ناـگبخن و  عـمج  نیا  رد  زورما  نـم  هـک  هـچنآ 
زا بئاصم  نیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  تسرد  .تسا  هجاوم  یگرزب  بئاـصم  اـب  یمالـسا  تّما  مالـسا و  ياـیند  زورما  .تساهناملـسم 

تّما هار  نامدوخ  ياه  یبلطایند  اـه و  یهاوخدوخ  اـب  میدرک و  یلبنت  یهاـتوک و  اـم  تسا ؛ هتـساخرب  اهناملـسم  اـم  دوخ  لد  نورد 
تکرح دیاب  میدرگرب ؛ دیاب  هک  میدومیپن ، ار  یناسنا  لماکت  هّلق ي  يوس  هب  یمالسا 
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اه و تبیـصم  اه ، یگدنام  بقع  نیا  زا  یمهم  رایـسب  شخب  خیرات ، ریخا  ياهنارود  رد  هک  تسین  یکـش  اّما  مینک ؛ هبوت  دـیاب  مینک ؛
؛ تسا روز  رب  هیکت ي  ماظن  تسا ؛ ییارگرادـتقا  ماظن  یناهج ، ماظن  .تسا  زورید  زورما و  ِیناهج  لطاب  مظن  زا  یـشان  زین  تالکـشم 

.تسا یلگنج  یگدنز  ماظن  تسین ؛ ناسنا  یگدنز  ماظن 

یم نامدوخ  دای  هب  هراومه  یمالـسا  رکیپ  قیمع  مخز  ناونع  هب  ار  نیطـسلف  هلأسم ي  اـهلاس  اـم  دـینک ! هاـگن  مالـسا  ياـیند  عضو  هب 
یقطنمریغ و ياهفرح  همه ي  .دـننک  یم  هچ  روز  هب  هیکت ي  اب  نادـنمتردق  هک  دـینیبب  تسا ! هدـش  هفاضا  مه  قارع  زورما  میدروآ ،
حرطم و ایند  رد  یقطنم  عافد و  لباق  فرح  لکـش  هب  یلوپ  یـسایس و  تردـق  حالـس و  قطنم  هب  ءاکّتا  اب  روز و  هب  ءاکّتا  اب  ار  طـلغ 

يارب یهاـگ  دــنهد و  یم  ماـجنا  ینلع  تـسا ، مرج  تیاـنج و  ناـهج  ياـهتّلم  هـمه ي  فرع  رد  هـک  ار  یمئارج  .دــننک  یم  لـمع 
مه یباقن  مسا و  یّتح  یهاگ  اّما  دنک ؛ یمن  لوبق  ار  نآ  یـسک  دنناد  یم  هک  یلاح  رد  دـنراذگ ، یم  نآ  يور  مه  یمان  يزاسرهاظ 

تلود منک و  یم  رورت  ار  ینیطـسلف  ناگدـبز  نم  هک  دـنک  یم  مالعا  ًاحیرـص  تسینویهـص  بصاـغ  تلود  .دـنراذگ  یمن  نآ  يور 
.تسا یناهج  زورما  ماظن  عضو  نیا  دنک ! یم  تیامح  وا  زا  ًانلع  ًامسر و  مه  اکیرما 

راک کی  ناونع  هب  ًاحیرص  تسا  هدش  اکیرما  ربکتسم  تلود  روز  لامعا  يرادمتردق و  يارب  یی  هناهب  نآ  اب  هزرابم ي  هک  مسیرورت 
.حالـس تردـق  روز و  رب  هیکت ي  اب  مه  همه  و  دـنک ، یم  ادـیپ  قّقحت  تسینویهـص  ماکح  لمع  رد  اهنآ و  نابز  رد  عورـشم  زاجم و 

راک نیا  اهنآ  اّما  تسا ؛ یللملا  نیب  مرج  گرزب ، گنهرف و  اب  ِّتلم  کی  ندناشک  تلذ  هب  ریقحت و  قارع و  یماظن  فّرصت  لاغـشا و 
یمن لوبق  رواب و  ایند  رد  مه  سک  چـیه  هک  دـنداد ، ماجنا  يدازآ  یـسارکومد و  زا  عافد  رـشب و  قوقح  نیوانع  تحت  ًاحیرـص و  ار 

ناشن ار  عوضوم  نیا  سکع  تسرد  قارع  لخاد  رد  نارگلاغشا  راتفر  نوچ  دنک ؛
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لئاق یـشزرا  چیه  نآ  يارب  دنرادن و  ییانتعا  چـیه  تموکح  نییعت  يارب  مدرم  قح  هب  اهناسنا و  قوقح  هب  هک  تسادـیپ  دـهد و  یم 
ار نوناق  زا  فلختم  ناشدوخ  دننارذگ و  یم  نوناق  ناشدوخ  دـننک ، یم  نّیعم  مکاح  ناشدوخ  دـننک ، یم  بصن  ناشدوخ  دنتـسین ؛

تّما زورما  عضو  نیا  درذـگ ! یم  هچ  قارع  رد  دـینیبب  .راتـشک  تازاجم  مه  نآ  دـننک ؛ یم  تازاجم  یی  همکاـحم  هنوگچیه  نودـب 
.تسا یمالسا 

ایند ینونک  نّدـمت  خرچ  شدرگ  نوچ  تسا ، هتفرگ  رارق  اـیند  دـنمتورث  هطقن ي  کـی  رد  نوـچ  هک  مرج  نیا  هب  اـهنت  یمالـسا  تما 
نیا رد  هک  هتفرگ  رارق  اهتردق  يزادنا  تسد  عمط و  دروم  تسا ، دوجوم  روفو  هب  ایند  زا  هطقن  نیا  رد  هک  تسا  یتاناکما  رب  فقوتم 

تـسد نیا  لباقم  رد  یمالـسا  تّما  ایآ  تسا ! یمالـسا  تّما  عضو  نیا  دنرامـش ؛ یم  زاـجم  ناـشدوخ  يارب  ار  یتیاـنج  هنوگره  هار 
يارب ار  يدایز  ياهرازبا  ام  مینک ؛ عافد  میناوت  یم  ام  ارچ ، هک  تسا  نیا  باوج  دنک ؟ عافد  دوخ  زا  دناوت  یمن  هنادـنمتردق  يزادـنا 

هتـسجرب و ياـهناسنا  اـم  میراد ؛ یمیظع  تورث  اـم  میتـسه ؛ یگرزب  ّتیعمج  اـم  .میراد  راـیتخا  رد  دوخ  ّتیدوجوم  قـح و  زا  عاـفد 
یی هقباساب  نّدـمت  گنهرف و  ام  دـهد ؛ یم  ار  نایوگروز  لباقم  رد  یگداتـسیا  تردـق  اـم  مدرم  هب  هک  میراد  یی  يونعم  هیاـمرس ي 
ارچ مینک !؟ یمن  عافد  ارچ  اّما  .مینک  عافد  میناوت  یم  هّوقلاـب  نیارباـنب  میراد ، تاـناکما  یلیخ  اـم  تسا ؛ ریظن  مک  اـیند  رد  هک  میراد 

هدرک ادـج  مه  زا  ار  ام  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  نوچ  میتسین ؛ یکی  دـّحتم و  مه  اب  نوچ  دـیآ ؟ یمنرب  ام  زا  يراک  نادـیم ، رد  ًالمع 
مه زا  ندیسرت  مه و  اب  هزرابم ي  هلباقم و  ناشمغ  ّمه و  هک  ییاه  هورگ  هب  ار  یمالسا  تّما  مان  هب  يزهجم  میظع و  ِمظنم  رگشل  .دنا 

ییآراـک رگـشل  نیا  هک  تسا  موـلعم  طیارـش ، نیا  رد  .دـنا  هدرک  میـسقت  تسا ، رگیدـکی  تروـص  هب  ندز  هجنپ  مه و  هب  ضّرعت  و 
.تشاد دهاوخن 

رب دنک ؛ يرگنزاب  مالسا  يایند  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  زورما 
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همه هّجوتم  تسین ؛ روشک  ود  روشک و  کـی  هّجوـتم  هقطنم  نیا  رد  اـکیرما  دـیدهت  زورما  .دـنک  رکف  دِـجب  تدـحو  هلأـسم ي  يور 
افتکا ام  هقطنم ي  زا  تمـسق  کی  ندیعلب  هب  اکیرما ، همکاح ي  هاگتـسد  ِرـس  تشپ  ِتسینویهـص  ناراد  هیامرـس  دیدهت  زورما  .تسا 
ییانعم گرزب ،» هنایمرواخ ي  حرط   » .دنیوگ یم  ار  فرح  نیا  مه  ًاحیرـص  زورما  دنعلبب و  دنهاوخ  یم  ار  هقطنم  همه ي  دنک ؛ یمن 

رد رکف  نیا  هک  شیپ  لاس  دص  دودح  زا  دش و  لیکـشت  تسینویهـص  بصاغ  تلود  هک  شیپ  لاس  دـنچ  هاجنپ و  زا  .درادـن  نیا  زج 
هقطنم نیا  مدرم  .دـنراد  مزال  دـنربب ؛ دـنعلبب ؛ ار  هقطنم  نیا  دـنهاوخ  یم  هک  دوب  نیمه  ّتین  تفرگ ، لکـش  ییاپورا  یبرغ و  عماجم 

ار اهتسد  دنتفیب و  رکف  هب  همه  هک  تسا  نیا  هار  نیرت  هنالقاع  دندیدهت ، دروم  همه  یتقو  .دندیدهت  دروم  همه  دنتـسین ؛ مهم  ناشیارب 
، مینک راک  رکف و  بلطم  نیا  يور  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ياهتّلم  اهتلود و  زا  ام  يّدج  هبلاطم ي  هیـصوت و  .دـنراذگب  مه  تسد  رد 

زیگنا هقرفت  یمیدـق  ياـهرازبا  زا  دـنام و  یمن  راـکیب  مه  نمـشد  هّتبلا  .دوـش  نیمأـت  شتامّدـقم  دـیاب  دراد ؛ یتامّدـقم  تمحز و  هک 
اهنآ دنوشن ، هدمع  هک  هدرک  دیکأت  مالسا  هک  ار  یتاعوضوم  دنک و  یم  هدافتسا  يرگ  هفیاط  بهذم و  اهتیموق ، زا  دنک ؛ یم  هدافتسا 

مالسا  (1) .مکاقتا هللادنع  مکمرکا  ّنا  دنتـسین ؛ ّتیوه  صخـشت و  كالم  اهتیموق ، هک  تسا  هدرک  دیکأت  مالـسا  .دـنک  یم  هدـمع  ار 
نالف ای  دـنا  هعیـش  ای  دـنا  ینـس  هک  یناردارب  تسا  هتفگن  دـننک ؛ راتفر  هناردارب  مه  اـب  دـیاب  ناملـسم  ناردارب  هک  تسا  هدرک  دـیکأت 

هب نآرق و  نیا  هب  باتک و  نیا  هب  یسک  ره  .دنتـسه   (2) ٌهوخا نونمؤملا  اّمنا  ناناملـسم  هک  تسا  هتفگ  هکلب  دنراد ، ار  رگید  بهذـم 
تشپ ار  اهرجنخ  ام  اّما  .تسا  هتفگ  ام  هب  ار  نیا  مالسا  دنردارب ؛ مه  اب  اهنیا  تسا ؛ نمؤم  دراد ، داقتعا  هلبق  نیا  هب  نید و  نیا 
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اهنیا اب  تفرگ و  دیاب  ار  اهنیا  يولج  .دنتـسه  ینیرـصقم  مه  اهـشخب  همه ي  رد  ناردارب ! هنیـس ي  هب  ندز  يارب  مینک  یم  یفخم  رس 
.دراد جایتحا  تدحو  هب  مالسا ، مچرپ  نتـشارفارب  يارب  دوخ و  تاجن  يدنلبرـس و  تایح ، يارب  مالـسا  تّما  زورما  .درک  هلباقم  دیاب 

اهتیولوا اهترورـض و  همه ي  رب  تدحو  دوش ؟ داجیا  فالتخا  ات  دـنک ، تمواقم  دـناوتب  لئاسم  نیا  لباقم  رد  هک  تسا  قطنم  مادـک 
تسام و شود  رب  ینیگنـس  راب  میمهف !؟ یمن  ار  ناناملـسم  نیب  داحتا  ترورـض  ارچ  .تسا  رتمدقم  رت و  یلوا  اهنآ  زا  دراد و  حیجرت 

نارود لثم  مه  زاب  مالسا  يایند  دننک ، فّرصت  ار  هقطنم  نیا  تردق  لامِعا  اب  دنناوتب  نانمشد  رگا  .تسا  یساسح  ههرب ي  ههرب ، نیا 
.دش دهاوخ  رتشیب  یتعنص  نردم و  يایند  اب  یمالسا  تّما  هلـصاف ي  رگید  لاس  دص  داتفا و  دهاوخ  بقع  رگید  لاس  دص  رامعتـسا ،

ام همه ي  دنلوؤسم ؛ ینید  یگنهرف و  لاجر  ناگدبز ، ناگبخن ، اهتلود ، زورما  میتسه ؛ لوؤسم  ام  زورما  میهدـب ؛ ار  شباوج  دـیاب  ام 
يزوریپ زا  لـبق  زا  هک  ییاـهفرح  نیرتـمهم  زا  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضراـم  راوگرزب  ماـما  .میلوؤسم  مالـسا  ياـیند  تدـحو  لـباقم  رد 

گرزب اهناملـسم و  داحتا  یمالـسا ، تّما  تدـحو  درک ، یم  دـیکأت  تشاد و  نابز  رب  دوخ  یگدـنز  نامز  نارود  نیرخآ  ات  بالقنا 
(1) .تسا هدوب  یتسرد  رایسب  هنامیکح و  رایسب  هیصوت ي  هک  میمهف  یم  مینیب و  یم  زورما  ام  و  دوب ، کچوک  ياه  هناهب  ِندرکن 

173 ص :

تدحو 18/2/1383 سالجا  رد  هدننک  تکرش  نانامهیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  - . 1

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 182 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
http://www.ghaemiyeh.com


( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تثعب  تاکرب  زا  یکی  ناونع  هب  یمالسا  تما  ياه  یگژیو 

ًافرص یمالسا  تّما  .دوب  میظع  تثعب  نیا  تاکرب  زا  یکی  نآ ، درف  هب  رصحنم  ياه  هصّخشم  تایصوصخ و  اب  یمالسا  تّما  لیکـشت 
نآرق میلاعت  مالسا و  مّرکم  ربمایپ  هک  نانچ  نآ  یمالسا  تّما  هکلب  دنوش ، عمتجم  یتدیقع  روحم  کی  لوح  یتیعمج  هک  تسین  نیا 

زا رادروخرب  ِعامتجا  حیحـص و  طباور  تمکح ، قالخا ، ملع ، زا  هک  دنتـسه  اهناسنا  زا  یی  هعومجم  دنا  هدوب  نآ  زیر  همانرب  حارط و 
.تسا هداد  رارق  وا  رد  دنوادخ  ار  نآ  دادعتـسا  هک  تسا  یلماکت  جوا  هب  ناسنا  ندیـسر  اهنیا  همه ي  هجیتن ي  دندنَم و  هرهب  تلادع 

.درک زاغآ  رفص  زا  طیارش  نیرتدعاسمان  رد  مالسا  مّرکم  ّیبن  ار  نیا  و  تسا ؛ یمالسا  تیبرت  رهظم  یمالسا  تّما 

همه ي رد  ایند  دـمآ ، نوریب  مالـسا  مّرکم  ّیبن  كرابم  هرجنح ي  زا  تثعب ، هوکـشاب  هظحل ي  زا  سپ  دـیحوت ، داـیرف  هک  يزور  نآ 
رد میظع  تکرح  نیا  .دوب  دـسافم  تالکـشم و  عاونا  رد  ناسنا  يرو  هطوغ  قالخا و  زا  يرود  يایند  ملظ و  رفک و  يایند  شراـطقا 
رد یمالسا  تّما  روراب  هفطن ي  نیلّوا  لاس  هدزیس  زا  سپ  تفرگ و  ماجنا  لاس  هدزیـس  فرظ  رد  ییاسآزجعم  وحن  هب  ربمغیپ  یگدنز 

یمالسا تّما  زا  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نرق  رد  ام  هچنآ  هب  ار  يزکرم  هتسه ي  نیا  تسناوت  یم  هک  هچنآ  .دش  هتشاذگ  هنیدم 
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تـسناوت هک  دوب  اهنیا  رمتـسم ؛ داهج  خسار و  مزع  هبناج ، همه  حضاو و  میلاعت  نشور ، نامیا  زا  دوب  ترابع  دنک ، لیدـبت  میناد ، یم 
همـشچ ي زیزع و  ِملاع و  ردـتقم و  میظع و  تّما  کی  هب  ترجه  لّوا  ياهلاس  رد  ار  هنیدـم  ِيرفن  رازهدـنچ  ِکچوک  هعماـج ي  نآ 

تّما دـعب  دـهد  یم  حرـش  ام  يارب  ار  نیا  خـیرات  هک  دـنک  لیدـبت  يرجه  مجنپ  مراهچ و  نرق  رد  ایند  يارب  تمکح  ملع و  ناـشوج 
، ملع اـجره  .دـش  يوربـقع  تسکـش و  راـچد  درک ، تلفغ  میلاـعت  نآ  زا  هک  اـج  ره  رد  دوخ و  ناوارف  ياـهزیخو  تفا  رد  یمالـسا 

درگبقع دش و  فقوتم  نآ  دشر  تفرگ ، هدیدان  ار  تلادـع  همه  زا  رترب  تدـحو و  تّزع ، يونعم ، رادـتقا  یعامتجا ، طباور  قالخا ،
فیعضت هب  مه  لباقم  رد  دننک ، هراپ  هکت  ار  تّما  نیا  دنتسناوت  عامط  ضّرعتم و  زواجتم و  ياهتردق  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درک و 

.دنریگب ار  اهنآ  عبانم  دننک و  ادیپ  ّطلست  اهنآ  رب  دننک ، راداو  رگیدکی  ياوق 

مچرپ دـش و  زاغآ  یمالـسا  يرادـیب  اهنآ  هب  تشگزاب  میلاعت و  نامه  تکرب  هب  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  اههد  زا  رـصاعم  نارود  رد 
مالـسا يایند  زا  ساسح  هطقن ي  نیا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  لیکـشت  تکرح ، نیا  جوا  هک  دـمآرد  زازتها  هب  رگید  راب  دـیحوت 

رد یمالسا  تّما  هک  میراد  رارق  یی  هبرجت  نامه  لباقم  رد  ام  مه  زورما  .دندرک  تّزع  ّتیوه و  ساسحا  اهناملسم  داحآ  زاب  هک  دوب 
رد ار  تکرح  نیا  ات  دنا ، هدرک  زاغآ  ار  یگنج  مالسا  تّما  هیلع  مه  زورما.تشاد  رارق  نآ  لباقم  رد  لاوز ، طاطحنا و  عورـش  نورق 

يایند ِیناسنا  یعیبط و  ِنایاپ  یب  ریاخذ  میظع و  عبانم  هب  نتـسب  عمط  اب  ربکتـسم ، راوخناهج و  ياهتردـق  مه  زورما  .دـننک  هفخ  هفطن 
، رابکتـسا يوـس  زا  گـنج  نیا  ياـهمچرپ  هک  دـنا  هدرک  عورـش  ار  یگنج  دـنیوگ  یم  مه  ًاحیرـص  ناـشدوخ  هـک  روـط  نآ  مالـسا 

ندرک دوباـن  هیـضق  نطاـب  تسا ؛ يرگید  زیچ  هیـضق  نطاـب  اـّما  تسا ؛ يدازآ  مچرپ  یـسارکومد و  مچرپ  تسا ؛ هناروزم  ياـهمچرپ 
تّزع رصنع 
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هقطنم نیا  رد  ناراوخناهج  لباقم  رد  یعنام  چیه  ات  تسا ، تمواقم  نوناک  ندرب  نیب  زا  هیضق  نطاب  تسا ؛ مالسا  ینعی  یمالسا  تّما 
.دشاب هتشادن  دوجو 

راچد مالـسا  يایند  ياج  هباج  زورما  .درک  يورـشیپ  هزادـنا  نامه  هب  نمـشد  میدرک ، یهاتوک  میداد و  ناشن  فعـض  ام  هک  یناـمز 
ياهروشک زا  يرایـسب  تسا ؛ تبیـصم  راچد  ناتـسناغفا  تسا ، تبیـصم  راچد  قارع  تسا ، تبیـصم  راچد  نیطـسلف  .تسا  تبیـصم 

؛ مییایب قئاف  اهفعض  نیا  رب  میناوت  یم  مالسا  هب  کّسمت  اب  ام  .دندیدهت  ضرعم  رد  ناربکتسم  ناراوخناهج و  نیمه  يوس  زا  یمالـسا 
؛ هملک تدـحو  زا  تسا  ترابع  دراد ، مربم  جایتحا  نآ  هب  مالـسا  يایند  هک  يزیچ  نآ  زورما  .میتسیاـب  نمـشد  لـباقم  رد  میناوت  یم 
رد نیطسلف و  رد  قارع و  رد  هچنآ  هدهاشم ي  زا  ناملسم  ياهتّلم  .رابکتسا  مالسا و  نانمشد  ملظ  زا  تسا  ُرپ  ناشلد  ناملسم  ياهتّلم 

هدافتـسا مکارتم  يورین  نیا  زا  دیاب  یمالـسا  ياهتلود  تسا ؛ دایرف  زا  رپ  ناشیولگ  هدقع و  مغ و  زا  رپ  ناشلد  درذگ ، یم  ناتـسناغفا 
(1) .دننک
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نیملسم تدحو  داجیا  رد  مالسا  تما  ینالقع  هفیظو ي 

رفعج ماما  ترضح  تداعساب  تدالو  هلاو و  هیلع  هللا  یّلصیفطصم  دّمحم  ترضح  رشبلادّیس ، نیّیبنلا و  متاخ  ترـضح  دوعـسم  دالیم 
هب ناریا و  ّتلم  همه ي  هب  یمالسا و  ياهروشک  يارفس  یمارگ و  نانامهیم  مرتحم و  راضح  امـش  هب  ار  مالّـسلاوهالّصلا  هیلع  قداص 

.مینک یم  ضرع  کیربت  ناهج  رسارس  رد  یمالسا  گرزب  تّما 

لّوالا عیبر  مهدزاود  زا  هک  ار  كرابم  هتفه ي  نیا  مسا  اذـل  تسا ؛ هدـش  تدـحو  يارب  يرایعم  ام  ناـیم  رد  تبـسانم  نیا  ماـن و  نیا 
ًالّوا میا ؛ هدـیمان  تدـحو  هتفه ي  تسا ، رگید ) لوق  هب  راوگرزب  نآ  تدالو   ) لّوالا عیبر  مهدـفه  ات  یلوق ) هب  راوگرزب  نآ  تدالو  )

راـیعم هک  نیا  رطاـخ  هب  ًاـیناث  تسا ؛ تّما  نیا  ياـهزاین  نیرتـمهم  زا  یکی  هشیمه  زورما و  یمالـسا ، تّما  تدـحو  هک  نیا  رطاـخ  هب 
.تسا راوگرزب  نآ  مان  دای و  مالسا و  مّرکم  ّیبن  سّدقم  دوجو  نیملسم ، داحتا  روحم  تدحو و 

، تسه هچنآ  زا  ناناملـسم  تشونرـس  زورما  میدرک ، یم  لمع  میا ، هتفگ  هچنآ  زا  یخرب  هب  رگا  .میا  هتفگ  نخـس  داـیز  تدـحو ، زا 
تاـفالتخا یی ، هفیاـط  یبهذـم و  تاـفالتخا  یموق ، تاـفالتخا  دراد  دوجو  تدـحو  دـض  لـماوع  یخرب  یعیبط  روط  هب  .دوب  رتـهب 

ربمغیپ سّدقم  مان  هب  هیکت  اب  .درک  هلباقم  اهنآ  اب  دیاب  هک  یسایس 
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هقرفت تابجوم  رتراوشد ، نیا  زا  نکیل  درک ؛ هبلغ  تافالتخا  نیا  رب  دـیاب  تسا  یمالـسا  تّما  تدـحو  روحم  هک  راوگرزب  نآ  داـی  و 
تسایس قبط  مالسا  نانمـشد  یبهذم ، یی و  هفیاط  یموق و  تافالتخا  نیمه  رتسب  رد  .دوش  یم  قیرزت  یمالـسا  تّما  هب  هک  تسا  یی 

نیا يارو  رد  ار  نمـشد  ریبدـت  نمـشد و  هئطوت ي  نمـشد ، تسد  .دـننک  یم  داـجیا  فـالتخا  ناناملـسم  نیب  ناـشدوخ ، ِیگـشیمه 
ناـیم رد  هنتف  جاوـما  دـنراذگن  دـیاب  اـه  هقرف  همه ي  زا  تّما  يـالقع  .درک  جـالع  دـیاب  ار  نیا  دـید ؛ حوـضوب  دوـش  یم  تاـفالتخا 

.دزادنیب رطخ  هب  ار  ّتبحم  تفلا و  شمارآ و  نوزفازور  روط  هب  دوش  یم  کیرحت  مالسا  نانمشد  هلیسو ي  هب  هک  اهناملسم 

، دیهدب تسد  زا  ار  ناتدوخ  یگتـسبمه  داحتا و  رگا  هک  تسا  هدرک  دـیدهت  ار  ام  نآرق  .تسا  هدرک  هیـصوت  تدـحو  هب  ار  ام  نآرق 
هئطوت زورما  .دوش  یم  هدهاشم  اه  یناماسبان  نیا  مالـسا  يایند  رد  هنافـسأتم  زورما  .دش  دـهاوخ  دوبان  امـش  تردـق  ّتیوه و  وربآ و 

یم راک  يرتشیب  تّدش  اب  هتفای  نامزاس  ياه  هئطوت  مالسا  هیلع  نارود  نیا  رد  رگا  .تسا  ینیگنس  رایسب  هئطوت ي  مالسا ، يایند  هیلع 
و یمالـسا ، ياهروشک  رد  ناراکعمط  یناهج ، رابکتـسا  .تسا  هتخادنا  ساره  هب  ار  نانمـشد  هک  تسا  یمالـسا  تّما  يرادیب  دـنک ،

.دنساره رد  یمالسا  تّما  تدحو  زا  یمالسا  ياهروشک  اهتلود و  نایم  رد  نایوج  هلخادم 

.تسا نیمز  نیا  تاعطق  نیرت  هدنزرا  نیرتمهم و  زا  یکی  اهنآ  نکسم  دنناملـسم و  ایند  ّتیعمج  زا  رفن  درایلیم  مینو  کی  هب  کیدزن 
تـالوصحم يارب  گرزب  رازاـب  نیا  دادعتـسااب ، دـمآراک و  ِیناـسنا  يورین  نیا  یگنهرف ، میظع  ثاریم  نیا  یعیبـط ، عباـنم  همه  نـیا 

رب دنهاوخ  یم  تسا ؛ يرابکتـسا  ياهتردق  هدـننک ي  هسوسو  اهنیا  تسه ؛ اهروشک  نیا  رد  هک  يدنمـشزرا  زاگ  تفن و  نیا  یبرغ ،
.تسا نیا  عنام  یمالسا  تّما  يرادیب  اّما  دنشاب ؛ هتشاد  لماک  ّطلست  اهنیا 
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.دنرب یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه ي  دس ، نیا  نتسکش  رد  اذل  تسا ؛ نانمشد  نیا  لباقم  رد  دس  نیرتگرزب  یمالسا  تّما  تدحو 

ناجیه هب  ار  یمالسا  تّما  مهم  هقطنم ي  ساسح و  زکرم  نیا  روشک  نیا  رد  دیحوت  مچرپ  نتشارفارب  ناریا و  رد  یمالسا  تلود  مایق 
هب دامتعا  يرادـیب و  نیا  .داد  سفن  هب  دامتعا  اهنآ  هب  درک و  راودـیما  ناشدوخ  تردـق  تشونرـس و  هب  ار  اـهنآ  درک ؛ رادـیب  دروآ و 

مالـسا يایند  همه ي  اب  اهنآ  .تسام  يور  شیپ  زورما  اه  هئطوت  نیا  تسا ؛ هدرک  راداو  یی  هدـیچیپ  ياه  هئطوت  هب  ار  نمـشد  سفن ،
نایم هب  یبیلـص  گنج  زا  نخـس  ًاحیرـص  اکیرما  روهمج  سیئر  .دنفلاخم  یمالـسا  تامیلعت  اب  دنفلاخم ؛ مالـسا  روضح  اب  دنفلاخم ؛
نیب هک  نیا  يارب  دـننک ، یم  نیگآرهز  ار  اـضف  ناـشدوخ  ِتاـغیلبت  اـب  میاد  مسینویهـص  اـکیرما و  يرابکتـسا  ياـه  هاگتـسد  .دروآ 

.دننک داجیا  فالتخا  یمالسا  ياهتلود  یمالسا و  ياهروشک 

دناوتب هک  ییالاو  رّکفت  بتکم و  دننک ؛ هضرع  ار  نآ  مالسا  يایند  رد  دنناوتب  هک  دنتسه  یی  هشیدنا  رکف و  رقف  راچد  مالسا  نانمشد 
رـشب و قوقح  مچرپ  لفاغ ، دارفا  ياهلد  بذج  يارب  اذل  دننک ؛ هئارا  دنناوت  یمن  دنرادن و  دـنک ، بذـج  ار  یمالـسا  ناگبخن  ياهلد 

ضقن نیرتشیب  ناربکتـسم  نیا  دوخ  اه و  تسینویهـص  اکیرما و  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا ؛ هدرک  دنلب  ار  مسیرورت  اب  ّتیدـض 
.دنا هدرک  راد  هحیرج  ار  ایند  دنا و  هداد  ماجنا  ار  رشب  قوقح 

راتفر تواقـش  اب  روط  نیا  یناسنا  هعومجم ي  کی  ّتلم و  کی  اـب  یتسینویهـص ، میژر  ردـق  هب  یی  هعومجم  مادـک  تلود و  مادـک 
زورما دنک ؟ یم  دروخرب  زورما  اکیرما  هک  هدرک ، دروخرب  هناربکتم  روط  نیا  ناملـسم  ياهتّلم  اب  ربکتـسم  تلود  مادک  تسا ؟ هدرک 
روضح مالـسا  ناعفادم  ياه  هرهچ  نیرتدیـشر  اج  نیا  نوچ  دنا ؛ هدرک  زکرمتم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  ار  دوخ  تاغیلبت  اهنآ 

فده یلو  .دوش  یم  دیدهت  اج  همه  زا  رتشیب  اج  نیا  رد  اهنآ  عفانم  دنراد و 
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هضبق دنهاوخ ؛ یم  ار  هنایمرواخ  همه ي  رب  هطلس  دنهاوخ ؛ یم  ار  مالسا  يایند  همه ي  رب  هطلس  اهنآ  تسین ؛ یمالسا  يروهمج  طقف 
ناشدوخ ياهفدـه  هب  دنتـسناوت  یم  رگا  اهنآ  .دـنبلط  یم  دوخ  راکهنگ  مرجم و  ياهتـسد  رد  ار  یمالـسا  ياهروشک  همه ي  ندرک 

اقیرفآ و ياهروشک  نادوس و  ناتـسبرع و  رـصم و  هیروس و  .دـنتفرگ  یم  رارق  اهنآ  دـیدهت  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  اهتلود  دنـسرب ،
نیا ضّرعت  زا  مادـکچیه  اـهتّلم ، اهناملــسم و  یهاـتوک  تروـص  رد  ایــسآ ، قرــش  ِیمالــسا  ياـهروشک  هناـیمرواخ و  ياـهروشک 

.تسا مالسا  يایند  هب  رادشه  نیا  دوب ؛ دنهاوخن  نوصم  ناراوخناهج 

ِمالک ذوفن  ورملق  رد  اهروشک و  رد  ار  ناراوخناهج  دنراد ؛ هدهع  رب  ینیگنس  ّتیلوؤسم  مالسا  يایند  ِنارادمتسایس  ناگبخن و  زورما 
؛ دسرب هجیتن  هب  اهنآ  ياه  هشقن  دنراذگن  دننک ؛ میقع  خسار  مزع  اب  ار  مالـسا  هیلع  اهنآ  دولآ  تثابخ  تاغیلبت  دـننک ؛ اوسر  ناشدوخ 

.تسا همه  هدهع ي  رب  ّتیلوؤسم  نیا 

رمع زورما  دـندوبن ؛ یـضار  یمالـسا  يروـهمج  ِندوـب  هب  زور  کـی  .تساـهنآ  یعقاو  رادـتقا  زا  شیب  رادـتقا ، هـب  اهتردـقربا  رهاـظت 
اهنآ .میا  هتفر  رتولج  لـبق  زور  زا  اـم  یهلا  هوق ي  لوح و  هب  فطل و  هب  مه  زور  ره  تسا ؛ لاـس  شـش  تسیب و  یمالـسا  يروـهمج 
ًاعقاو اهنآ  هک  تسین  روط  نیا  اّما  دنناسرتب ؛ ار  اهتّلم  ناشدوخ  ِدولآ  مخا  هرهچ ي  تهبا و  اب  هک  نیا  يارب  دننک ، یم  رادتقا  هب  رهاظت 

.تسا هدنام  لگ  رد  اپ  مه  ناتسناغفا  قارع و  رد  اکیرما  زورما  .دنشاب  هتشاد  یتردق 

همه نایب و  نابحاص  ملق ، نابحاص  اهتیعمج ، اه و  هورگ  نارادمتسایس ، نارکفنشور ، املع ، .تسا  تردق  ياراد  هوقلاب  مالـسا  يایند 
.دنراد ینیگنس  ّتیلوؤسم  دنراد ، هدهع  رب  يروشک  ره  رد  ار  یلم  ای  یللملا  نیب  ياهربنم  زا  يربنم  هک  یناسک  ي 

نئمطم ناشدوخ  يورین  هب  ار  اهنآ  دینک ؛ مرگ  ار  اهناملسم  لد 
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نادنمتردق ِییوگروز  لباقم  رد  یگداتـسیا  هب  ار  اهنآ  دینک ؛ راداو  ناشدوخ  ینورد  تیوقت  هب  ریبدت  لقع و  ملع و  اب  ار  اهنآ  دینک ؛
عمل هللا  ّنا  انلبـس و  مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذـّلاو  ؛(1)  هل هللا  ناک  ناک هللا  نم  تسا : هدرک  هدـعو  لاعتم  يادـخ  .دـینک  قیوشت  ملاع 

هب ار  سرد  نیا  ًالمع  مه  ًالوق و  مه  ام ، راوگرزب  ماما  .درک  دهاوخ  ییامنهار  دنوادخ  درک ، دهاوخ  کمک  دنوادخ  ؛(2)  نینسحملا
.دوب انعم  نیا  دهاش  ایند  و  دید ، دوخ  مشچ  لباقم  رد  ار  نآ  هجیتن ي  ام  ّتلم  داد و  ناریا  ّتلم 

نیّذلا فلختسا  امک  ضرالا  یف  مهّنفلختسیل  تاحلاّصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیّذلا  هللا  دعو  دومرف : هک  یهلا  هدعو ي  میرادن  کش 
، یگداتـسیا نآ ، طرـش  .درک  دـهاوخ  ادـیپ  ققحت  تسا و  یلمع  هدـعو ي   (3) مهل یـضترا  يذـّلا  مهنید  مهل  ّننّکمیل  مـهلبق و  نـم 

(4) .تسا ندرک  لکوت  لاعتم  يادخ  هب  ندرک و  ظفح  ار  تدحو  ندرکن ، مگ  ار  فده  ندرکن ، مگ  ار  هار  تماقتسا ،
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خیرات لوط  رد  تیرشب  همه ي  دیع  تثعب ؛ زور 

ّتیرـشب همه ي  يارب  ون  زور  دـیع و  یتثعب ، ره  زورب  يربـمغیپ و  ره  تدـالو  .ناناملـسم  دـیع  طـقف  هن  تسا ؛ همه  دـیع  ثعبم ، زور 
ار اهنآ  دندنار و  تلادع  قالخا و  ملع و  لامک و  يوس  هب  ار  يرـشب  نادرگرـس  هلفاق ي  دندمآ ، هک  مادک  ره  یهلا  ناربمغیپ  .تسا 

.تسا ناربمغیپ  میلاعت  زا  یـشان  خـیرات ، لوط  رد  رـشب  ياه  يزرودرخ  همه ي  .دـندرک  کیدزن  یناسنا  لامک  لحارم  هب  مدـق  کی 
هشیدـنا ي .تسا  ناربمغیپ  میلاعت  همه  یقالخا ، لئاضف  دـنک و  یم  مهارف  اهنآ  يارب  ار  تایح  همادا ي  ِتردـق  هک  اهناسنا  تاـیقلخ 
دشر و نادـیم  هب  ار  نآ  هدرک و  هدامآ  اهناسنا  يارب  ار  یگدـنز  ناربمغیپ  .تسا  ناربمغیپ  سرد  ادـخ ، لباقم  رد  ّتیدوبع  دـیحوت و 

ریذپان نایاپ  ییاهن و  نخـس  هدـنروآ ي  ناربمغیپ و  متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـصمالسا  مّرکم  ّیبن  و  دـندرک ؛ لیدـبت  لماکت  تکرح و 
.تسا ّتیرشب  يارب 

ار غورفُرپ  هتـشذگ ي  نیا  دیاب  میریگب ؛ سرد  نآ  زا  دیاب  میـشیدنیب ؛ تثعب  هدـیدپ ي  رد  دـیاب  مینادـب ؛ ردـق  دـیاب  هّتبلا  اهناملـسم  ام 
.میراد شیپ  رد  هک  نامدوخ  ِراوشد  هدنیآ ي  هار  يارب  مینک  یغارچ 

دناوت یمن  یـسک  نیا  رد  تسا ؛ مالـسا  يایند  يرادـیب  لّوا ، ّتیعقاو  .تسین  راکنا  لباق  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  ّتیعقاو  دـنچ  زورما 
رد هچ  ناهج  طاقن  همه ي  رد  ملاع  ناناملسم  زورما  .دنک  دیدرت 
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یمالـسا ّتیوه  یباـیزاب  ساـسحا  مالـسا و  هب  شیارگ  ساـسحا  دـنراد  رارق  ّتیلقا  رد  هک  یطاـقن  رد  هچ  و  ناملـسم ، ياـهروشک 
ادـیپ شیارگ  مالـسا  تمـس  هب  یبرغ ، بتاکم  مسیلایـسوس و  زا  هدزلد ي  مالـسا ، يایند  نارکفنـشور  زورما  .دـننک  یم  ار  ناشدوخ 

شیارگ مالسا  هب  تبسن  ناملسم  تّما  ياهلد  زورما  .دننک  یم  ءاتفتسا  دنبلط و  یم  مالـسا  زا  ار  ّتیرـشب  ياهدرد  جالع  دنا و  هدرک 
لوط رد  قرش  برغ و  هدرتسگ ي  ظیلغ و  ِیگنهرف  یسایس و  ّطلست  زا  دعب  .تسا  هدرک  ادیپ  يدامتم  ياهنرق  لوط  رد  یی  هقباس  یب 

ّتیعقاو کی  نیا  تسا ؛ مالـسا  يوس  هب  اهنآ  هاگن  ّدـم  مالـسا و  يایند  ناناوج  دـید  قفا  زورما  یمالـسا ، ياـهروشک  رب  لاـس  اـههد 
ياهروشک زا  يروشک  ره  رد  هک  دنا  هدرک  رارکت  اهراب  اهنآ  .دـننک  یم  فارتعا  نیا  هب  مه  ملاع  ناربکتـسم  اه و  یبرغ  دوخ  تسا ؛

نیمه يارب  .دوب  دنهاوخ  مالسا  جورم  مالسا و  هب  دنبیاپ  دقتعم و  رصانع  ّتلم ، نابختنم  دریگب ، ماجنا  يدازآ  تاباختنا  رگا  یمالـسا 
تسد رد  ار  يرالاس  مدرم  یسارکومد و  مچرپ  فرط  کی  زا  .تسا  ضقانت  راچد  زورما  برغ  یهاوخ  یسارکومد  ياعّدا  هک  تسا 

ره رد  دنناد  یم  نوچ  دنزارفارب ؛ هملک  یعقاو  يانعم  هب  مالـسا  يایند  رد  ار  مچرپ  نیا  دـننک  یمن  تأرج  رگید  يوس  زا  دـنا ؛ هتفرگ 
تردـق و مامز  ناـهاوخ  مالـسا  دـیدرت  نودـب  دـنک ، ادـیپ  شقن  نآ  رد  مدرم  باـختنا  ءارآ و  رگا  یمالـسا  ياـهروشک  زا  يروشک 

.دوب دنهاوخ  اهناملسم  ّتلم ، نابختنم  تفرگ و  دنهاوخ  تسد  رد  ار  تموکح 

تکرح هک  دنناد  یم  بوخ  یبرغ  راد  هیامرس  لفاحم  اه و  تسینویهص  یبرغ  رّکفت  نازاس  تسایس  اکیرما و  برغ و  يایند  زورما 
يانعم هب  دنا و  هدرک  ادیپ  تعاجش  دنا ، هداد  رارق  مالسا  ار  روحم  نوچ  .تسا  مالسا  هب  اهنآ  شیارگ  زا  یـشان  نیطـسلف  ّتلم  میظع 

یماظن ریغ  یماظن و  تردق  یتردق  چیه  دنک ، ادیپ  ار  هیحور  نیا  یتّلم  اجره  .دنا  هداد  تدهاجم  هب  لد  هملک  یعقاو 
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.تسا ّتیعقاو  نیا  دیؤم  همه  مالسا ، يایند  يایاضق  .دنمهف  یم  بوخ  ار  نیا  دوب ؛ دهاوخن  اهنآ  بوکرـس  اهنآ و  اب  دروخرب  هب  رداق 
چیه تسا ؛ نشور  تقیقح  کی  مالـسا  يایند  رد  یمالـسا ، تضهن  هکلب  یمالـسا ، يرادیب  زورما  هک  تسا  ملـسم  ِتیعقاو  کی  نیا 

.دنک راکنا  ار  نیا  دناوت  یمن  سک 

.دنا يرابکتسا  ياهتردق  یهاوخ ، يدازآ  نیا  یمالـسا و  شیارگ  يرادیب و  نیا  کی  هرامـش ي  نمـشد  هک  تسا  نیا  مّود  تقیقح 
یگدنام بقع  اب  تسا ؛ فلاخم  هناگیب  ياهتردـق  هب  اهتّلم  یگتـسباو  اب  تسا ؛ فلاخم  هطلـس  اب  مالـسا  نوچ  تسا ؛ مولعم  مه  تلع 

هب هناروکروک  اهتّلم و  ضحم  دـیلقت  اب  تسا ؛ فلاـخم  دـندرک  لـیمحت  يداـمتم  ناـیلاس  یمالـسا  ياـهروشک  رب  هک  یلمع  یملع و 
لوـط رد  هک  تسا  يرابکتـسا  يرامعتـسا و  ياـه  تسایـس  لـباقم  هطقن ي  تسرد  همه  اـهنیا  .تسا  فلاـخم  ندرک  هاـگن  نارگید 

ناشدوخ شیپ  هقطنم ، نیا  يارب  مه  زورما  هدـش ؛ لامعا  مالـسا  ياـیند  رب  اـه  یبرغ  ناربکتـسم و  فرط  زا  رتشیب ، اـی  لاـس  تسیود 
دـنفلاخم و نآ  اب  دوجو  همه ي  اب  اذـل  تساهنآ ؛ ياه  هتـساوخ  لباقم  هطقن ي  تسرد  مالـسا ، يرادـیب  .دـنا  هدرک  فیرعت  یعفاـنم 

.دننک یم  یتاغیلبت  یسایس و  تفلاخم 

هیلع یبرغ  ياهتلود  هک  يراک  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  .دـننک  یم  لاـمعا  مالـسا  هیلع  دـنراد  ار  یتاـغیلبت  ياهدرگـش  همه ي  زورما 
رایتخا رد  ِيرنه  ياهرازبا  مامت  .تسا  هدرتسگ  هدـیچیپ و  ردـقچ  اپورا  رد  هچ  اکیرما و  رد  هچ  دـننک  یم  مالـسا  هیلع  ناناملـسم و 

یتینما و یگنهرف و  ياه  تیلاعف  زا  یی  هتخیمآ  اـب  نکمم ، هجرد ي  یلعا  رد  ار  ینمـشد  .تسا  دـیلپ  فدـه  نیا  تمدـخ  رد  اـهنآ ،
.تسا ملسم  نشور و  ّتیعقاو  کی  مه  نیا  دندرب ؛ راک  هب  مالسا  هیلع  یماظن ، یسایس و 

هچرگا دنناد ؛ یم  ار  ّتیعقاو  نیا  همه  هک  مّوس  ّتیعقاو 
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يایند رد  ار  مسیرورت  هرهچ ي  زورما  هک  دنتـسین  یناسک  یمالـسا  يرادـیب  نیا  رهظم  هک  تسا  نیا  دـننک  یم  راکنا  ار  نآ  يرایـسب 
هیلع مالـسا  ماـن  هب  مالـسا ، ياـیند  رد  هک  یناـسک  دـننک ؛ یم  ار  اـهتیانج  نیا  قارع  رد  هک  یناـسک  .دـنهد  یم  ناـشن  دـنراد  مالـسا 

تحت ینس ، هعیـش و  ناونع  تحت  اهناملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  ار  دوخ  هفیظو ي  نیرتمهم  هک  یناسک  دننک ؛ یم  ّتیلاعف  اهناملـسم 
مه ناربکتسم  دوخ  ار  نیا  دنشاب ؛ یمالسا  يرادیب  دامن  رگشیامن و  هجو  چیه  هب  دنناوت  یمن  اهنیا  دنهد ؛ یم  رارق  ییارگ  موق  ناونع 

، دننک یفرعم  برغ  يایند  هب  نکفا  تشهد  رجحتم و  ياه  هورگ  هرهچ ي  رد  ار  مالسا  دننک  یم  یعـس  هک  یناسک  نامه  .دنناد  یم 
هشیدنا رکف و  مالسا  دنک ، یم  ساسحا  دراد  مالسا  يایند  ار  نآ  ِيرادیب  زورما  هک  یمالـسا  .تسا  نیا  زا  ریغ  ّتیعقاو  هک  دنناد  یم 

هن رجحتم ، مالسا  هن  تسا ؛ ّتیرـشب  یگدنز  ياه  هرگ  ندوشگ  يارب  یگدنز  ياهلح  هار  هئارا ي  ِمالـسا  تسا ؛ ون  فرح  قمعت و  و 
.دنمهف یم  ناربکتسم  ار  نیا  يرکف ؛ دازآ  هنوگره  زا  رود  مالسا  هن  هتسب و  مشچ  مالسا 

*

نوگانوگ قطانم  رد  .دـیایب  قئاف  یمالـسا  يرادـیب  رب  تسا  هتـسناوتن  دوخ  ناوت  همه ي  اـب  برغ  ياـیند  هک  تسا  نیا  رگید  ّتیعقاو 
تاـغیلبت مالـسا  ماـکحا  هیلع  یمالـسا و  گرزب  ناحلـصم  ناربـهر و  هیلع  یمالـسا ، يروهمج  هیلع  مالـسا ، هیلع  همه  نیا  یمالـسا 

یماـظن هبرح ي  زا  یمالـسا ؛ ماـکحا  مالـسا و  ندرک  مهّتم  مالـسا و  هب  نداد  مانـشد  يارب  دـندرک  تسرد  رودزم  همه  نیا  دـندرک ؛
يروآ تفگـش  بیجع و  لکـش  هب  یی  هناسر  عیـسو  ِتاـغیلبت  هبرح ي  زا  دـندرک ، هدافتـسا  يداـصتقا  هبرح ي  زا  دـندرک ، هدافتـسا 

یمالسا رّکفت  مالـسا و  هب  یمالـسا  ياهروشک  رد  ناملـسم  ياهناوج  شیارگ  نیرتشیب  .دنا  هتفرن  شیپ  نونکات  اّما  دندرک ؛ هدافتـسا 
.دوش یم  رتشیب  ناملسم  ياهتّلم  لد  رد  زور  هبزور  قشع ، روش و  نیا  .تسا 
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يایند هک  یهار  اهنت  زورما  .دسانشب  ار  ّتیعقاو  نیا  ردق  دیاب  یمالـسا  يایند  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  بترتم  اه  تیعقاو  نیا  رب  هچنآ 
نانمشد ِيرامعتسا  عماطم  فادها و  هب  نتفگ  هن » « ؛ تسا مالسا  روحم  رب  هملک  داحتا  دراد ، یمالسا  ياهتّلم  عفانم  ظفح  يارب  مالسا 

نیا اب  هلباقم ي  .تسا  هناـیمرواخ  رد  صوصخب  مالـسا و  ياـیند  رد  ینید  یلم و  ّتیوه  وحم  رابکتـسا ، فدـه  .تسا  ناربکتـسم  و 
اکیرما و ياه  یهاوخ  هدایز  لباقم  رد  نداتسیا  اب  مالسا و  جیورت  اب  مالسا ، هب  کّسمت  اب  رتشیب ، یگتسبمه  اب  رتشیب ، داحتا  اب  فده ،

لامعَا اب  اه  ییاکیرما  زورما  .تسا  راد  هکل  هجومان و  هرهچ ي  کی  ایند  همه ي  رد  اکیرما  زورما  .ریغال  و  تسا ، یلمع  ناربکتـسم 
، قارع رد  دوجوم  ینماان  قارع ، ّتلم  رب  اـه  ییاـکیرما  راـشف  زورما  .دـنا  هدرک  هل  ناـشیاپ  ریز  ار  دوخ  ياهراعـش  همه ي  ناـشدوخ 

ياهتلود رب  هک  يراشف  دنتخادنا ، هار  هب  ناتسناغفا  رد  هک  یعیاجف  زیرنوخ ، لتاق و  ياه  تسینویهص  زا  اهنآ  طرش  دیق و  یب  تیامح 
يایند زورما  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  مالسا  يایند  رد  اکیرما  زا  روفنم  هیرک و  هرهچ ي  کی  زورما  اهنیا  همه ي  دنروآ ؛ یم  یمالسا 

.درادن نیا  زج  یی  هراچ  چیه  دتسیاب ؛ دیاب  و  دتسیاب ، هاوخ  نوزفا  ِتردق  نیا  لباقم  رد  دناوت  یم  مالسا 

، ناشدوخ یخیرات  ّتیلوؤسم  يادا  يارب  ناشدوخ ، ياهتّلم  فطاوع  بلج  يارب  ناشدوخ ، یلم  عفانم  ظفح  يارب  یمالـسا  ياـهتلود 
ندرپس قارع و  لماک  لالقتسا  زا  دننک ؛ عافد  ًاحیرص  دیاب  نیطسلف  ّتلم  زا  دننک ؛ هیکت  یمالسا  تّما  ّتیوه  ِیساسا  طاقن  يور  دیاب 

عافد دیاب  اقیرفآ  ایـسآ و  اپورا و  رد  ناملـسم  ياهتّلم  زا  دننک ؛ عافد  دـیاب  ناتـسناغفا  ّتلم  زا  دـننک ؛ عافد  دـیاب  قارع  ّتلم  هب  رایتخا 
اب دننک ؛ یمیمص  کیدزن و  رگیدمه  اب  ار  ناشتاطابترا  دننک ؛ عافد  دیاب  ناشیاهروشک  رد  نآرق  ماکحا  زا  ینآرق و  ّتیوه  زا  دننک ؛

تقو نآ  دنریگب ؛ ار  رگیدکی  تسد  دننک و  کمک  مه  هب  دنشاب ؛ قداص  مه 
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يایند هب  تبـسن  رابکتـسا  يایند  زورما  هک  ار  ییاهدیدهت  دهد و  تاجن  رابکتـسا  غوی  ریز  زا  ار  دوخ  تسناوت  دهاوخ  یمالـسا  تّما 
(1) .دنارذگب رس  زا  دراد ، مالسا 
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اه سرد  نیا  هب  لمع  رورم و  رد  ناگمه  هفیظو ي  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ  ياه  سرد 

یهلا هّیفخ ي  فاطلا  تمکح و  ریبادت  زا  یکی  نیا  و  تسا ؛ رت  هدـنز  هشیمه  زا  مظعا  ربمایپ  كرابم  مان  دای و  ینامز ، عطقم  نیا  رد 
مایپ و هب  وا ، راذنا  تراشب و  هب  وا ، تیاده  هب  تسا ؛ دنمزاین  دوخ  مظعا  ربمغیپ  هب  هشیمه  زا  شیب  ام  ّتلم  مالسا و  تّما  زورما  .تسا 
، ّتیرـشب همه ي  يارب  شتّما و  يارب  مالـسا  ربمغیپ  سرد  زورما  .داد  میلعت  داد و  سرد  اه  ناسنا  هب  وا  هک  یتمحر  هب  و  وا ، ّتیونعم 

ماـن سپ  .تسا  تمواـقم  سرد  و  تّزع ، داـهج و  سرد  تمحر ، سرد  تمارک ، قـالخا و  سرد  ندـش ، يوـق  ندـش ، ملاـع  ِسرد 
دنک و رورم  دـیاب  ار  ربمغیپ  ياه  سرد  ام  ّتلم  دای ، نیا  مان و  نیا  هیاس ي  رد  .تسا  مظعا  ربمایپ  كرابم  مان  یعیبط ، روط  هب  لاسما 

هللا یّلـصیدّمحم  سرد  يوبن و  بتکم  يدرگاش  هب  ام  ّتلم  .دـنک  لیدـبت  دوخ  يراج  ياه  همانرب  یگدـنز و  ياه  سرد  هب  ار  اـهنآ 
ار اه  یتخـس  تسا ؛ هتـشارفارب  ماکحتـسا  تماقتـسا و  اب  یمالـسا  تّما  نایم  رد  ار  مالـسا  مچرپ  ام  ّتلم  .دـنک  یم  راختفا  هلآو  هیلع 
هار رد  رتشیب  ياه  یبایماک  یهلا ، لضف  هب  تسا و  هدید  ار  راختفا  فرش و  نادیم  نیا  رد  روضح  ياه  یبایماک  تسا و  هدرک  لّمحت 

.تسا

هک ار  یتدحو  سرد  تمارک و  تمحر و  سرد  يزومآ و  ملع  سرد  مظعا ، ربمایپ  تّزع  سرد  ربمغیپ ، قالخا  سرد  ام 
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.میهدب رارق  نامدوخ  یگدنز  همانرب ي  رد  دیاب  تسام ، یگدنز  ياه  سرد  داد و  ام  هب  ناشیا 

رد دادعتسااب ، روشُرپ و  یناناوج  اب  و  دیما ، زا  راشرـس  راک و  هب  هدامآ  یمدرم  اب  نادیم ، طسو  رد  رازگتمدخ  مّمـصم و  یتلود  زورما 
.تسام ّتلم  روشک و  هدنیآ ي  يارب  یگرزب  دیون  نیا  دنراد و  روضح  نیمزرس  نیا 

هب تّزع و  تمحر و  ربمایپ  نآ  هب  ار  دوخ  تاکرب  دـنک و  دونـشخ  ام  زا  ار  مظعا  ربمایپ  رّهطم  حور  هک  میناهاوخ  لاـعتم  دـنوادخ  زا 
ّقفوم و راوشد  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  ام  دنک و  داش  ام  زا  ار  هادفانحاورارـصع  ّیلو  سّدقم  بلق  و  دیامرف ؛ نوزفا  زور  هبزور  وا  تّما 

(1) .درادب دّیؤم 

189 ص :
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یهلا يایلوا  ءایبنا و  لئاضف  همه ي  لماک  هخسن ي  مالسا ؛ ربمایپ 

مظعا ربماـیپ  مییوگب : هکنیا  زج  مینکب ؟ ضرع  هچ  مظعا  ربماـیپ  هراـبرد ي  .درک  نیزم  ار  اـم  لاـس  مالـسا ، مظعا  ربماـیپ  ماـن  لاـسما 
هلـسلس ي رد  هک  تسا  یلئاضف  همه ي  هتفای ي  لماکت  لماک و  هخـسن ي  تسا ؛ ءایلوا  ءایبنا و  همه ي  لـئاضف  هعومجم ي  مالـسا ،

.تسا هتشاد  دوجو  خیرات  رد  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و 

تسایبنا هلمج  مان  دمحا  مان 

(1) تسام شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هک  نوچ 

، نامقل ّتیصخش  یسیع ، ّتیصخش  یسوم ، ّتیصخش  حون ، ّتیصخش  میهاربا ، ّتیـصخش  هنأک  میروآ ، یم  ار  مظعا  ربمایپ  مان  یتقو 
رولبتم و سّدقم ، دوجو  نیا  رد  مالّـسلا  مهیلعیده  هّمئا ي  نانمؤمریما و  ّتیـصخش  هتـسجرب و  حـلاص و  ناگدـنب  همه ي  ّتیـصخش 

سّدـقم گرزب و  دوجو  نآ  زا  درک و  هیبشت  دوجو  ملاع  تانئاک  رد  هراتـس  نیرت  ناشخرد  هب  ناوت  یم  ار  مظعا  ربمایپ  .تسا  مسجم 
صّخـشم و مرج  مسج و  کی  دیـشروخ  نوچ  دیـشروخ ؟ مییوگ  یمن  ناشخرد ، هراتـس ي  مییوگ  یم  ارچ  .درک  ریبعت  ناونع  نیا  اب 

یم امـش  هک  ییاه  هراتـس  نیا  رد  نکل  .تسا  ینامـسآ  هرک ي  کی  مرج و  کـی  اـّما  تسا ؛ تمظع  اـب  تسا و  ینارون  تسا ، نّیعم 
هک یناشکهک  نیا  زا  دنناشکهک و  کی  هک  دنتسه  ییاه  هراتس  دینیب ،
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نارازه هک  يا  هعومجم  نآ  ینعی : ناشکهک  .دنرتگرزب  ربارب  نارازه  مینیب ، یم  نامدوخ  رس  يالاب  نامسآ  رد  ناتسبات  ياهبش  رد  ام 
هدنـشخرد ي هطقن ي  نارازه  وا  رد  تـسا و  راو  ناـشکهک  دوـجو  کـی  مـظعا  ربماـیپ  .تـسه  نآ  رد  دیـشروخ  نارازه  هموـظنم و 
هب تمدـخ  اب  هارمه  ادـخ  تدابع  تسه ؛ تمکح  هارمه  تموکح  تسه ؛ قالخا  هارمه  ملع  مظعا ، ربمایپ  رد  .دراد  دوجو  تلیـضف 

ینتورف و اـب  هارمه  تّزع  تسه ؛ ادـخ  تاـقولخم  هب  قـشع  اـب  هارمه  ادـخ  هب  قـشع  تـسه ؛ تـمحر  اـب  هارمه  داـهج  تـسه ؛ قـلخ 
ندوب هقرغ  تسه ؛ یسایس  یگدیچیپ  اب  هارمه  مدرم  اب  یتسار  تقادص و  تسه ؛ یشیدنارود  اب  هارمه  يدمآزور  تسه ؛ يراسکاخ 

اب یهلا  يالاو  ياهفدـه  تسا ؛ هارمه  ترخآ  اـیند و  وا  رد  تسه ؛ مسج  تمالـس  حلـص و  هب  نتخادرپ  اـب  هارمه  ادـخ  داـی  رد  ناـج 
؛ تسا هدیرفاین  وا  زا  رت  لماک  يدوجوم  دوجو ، ملاع  رد  دنوادخ  هک  تسا  یلماک  هنومن ي  وا  .تسا  هارمه  يرـشب  باذـج  فادـها 
؛ تسا رظاـن  دـهاش و  خـیرات  همه ي  رب  ّتیرـشب و  همه ي  رب  تسا ؛ هدـنهد  میب  تسا ، رذـنم  تسا ؛ هدـنهد  تراـشب  تسا ، رـشبم  وا 

یلا ًایعاد  ًاریذن و  ًارّشبم و  ًادهاش و  كانلسرا  ّانا  .تساهناسنا  هار  ناشفارون  غارچ  تسادخ و  يوس  هب  ّتیرشب  همه ي  هدنناوخارف ي 
(1) .ًارینم ًاجارس  هنذأب و  هللا 

نیب هصرع ي  رد  مظعا  ربمایپ  دوجو  نیا ، رب  هوالع ي  .تسام  ّتلم  تلود و  يارب  راو  ناشکهک  دوجو  نیا  لاس  مظعا ، ربماـیپ  لاـس 
هطقن ي نوگانوگ ، بهاذـم  همه ي  اـب  ماوقا ، همه ي  زا  .تسا  ناملـسم  ياـهتّلم  همه ي  فطاوع  دـیاقع و  ياـقتلا  هطقن ي  یللملا ،

رارق مان  نیا  اب  یلاس  نینچ  کی  رد  ام  هکنیا  .تسا  مظعا  ربماـیپ  كراـبم  دوجو  هفطاـع ، هدـیقع و  رد  یمالـسا  تّما  همه ي  ياـقتلا 
اب يوبن ، تمکح  اب  هک  دـننک  لمع  يروط  دـیاب  لاس ، نیا  رد  ام  تلود  ّتلم و  .دراذـگ  یم  اـم  ندرگ  رب  ار  یگرزب  فیلکت  میراد ،

، يوبن ملع 
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.دـشاب گنهامه  يوبن  تمحر  داهج و  اب  يوبن و  تّزع  ینتورف و  اب  يوبن ، تمارک  قالخا و  اب  يوبن ، تلادـع  اب  يوبن ، تموکح  اـب 
ّقلعتم خـیرات ، همه ي  تسوا ؛ لاس  اهلاس  همه ي  تسین ، لاس  کی  ربمغیپ  مظعا ، ربمغیپ  هکنیاامک  تسین ؛ لاس  کی  راک  هّتبلا  اـهنیا 
فدـه هک  ینّدـمت  نانچ  نآ  ییایند و  نانچ  نآ  يا ، هعماج  نانچ  نآ  نتخاس  هار  رد  ام  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  نیا  یلو  .تسوا  هب 

ياههاگن لاس  مظعا ، ربمایپ  لاس  .میـشاب  هتـشاد  دـنلب  ماگ  کی  گرزب و  تکرح  کی  شزیخ ، کی  دـیاب  لاسما  دوب ، مظعا  ربماـیپ 
هب تکرح  لاس  تسا ؛ روشک  هدنیآ ي  يارب  هنادنمشوه  ياهیحارط  لاس  تمدخ و  لاس  تدهاجم ، لاس  راک ، لاس  دیما ، لاس  دنلب ،

(1) .تسا شیپ 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  مان  هب  یلاس  يراذگمان  مایپ 

مینک و تفایرد  لد  همه ي  اب  دوجو و  همه ي  اب  دـیاب  ار  مایپ  نیا  دراد ؛ مایپ  کی  مظعا » ربمایپ   » كرابم مان  هب  لاس  نیا  يراذـگمان 
زا ام  هعماج ي  هک  تسا  نیا  مایپ ، نآ  .ربمایپ  كرابم  مان  هب  مینک  كربتم  ار  لاس  هک  تسین  نیا  طقف  و  میورب ، شیپ  نآ  ياـضتقا  هب 

، درک لوذـبم  ار  تدـهاجم  شـالت و  نآ  تسب و  تمه  رمک  نآ  يارب  ربماـیپ  هک  هچنآ  هب  ار  دوخ  زور  هبزور  دـیاب  هعوـمجم  درف و 
قـشمرس ار  نآ  زا  ییاهلـصفرس  ناوت  یم  نکیل  دیناجنگ ؛ ناوت  یمن  هلمج » کی   » رد ار  مالـسا  ربمایپ  يالاو  فادـها  .دـنک  کیدزن 

.داد رارق  رمع  کی  ههد و  کی  لاس ، کی  لوط  رد  دوخ  راک 

تایقلخ زا  دارفا  يرادروخرب  نودب  هعماج  . (1) قالخالا مراکم  مّمتال  تثعب  یقالخا : مراکم  لیمکت  زا  تسا  ترابع  لصفرس  کی 
قالخا دناسر ، یم  یناسنا  یلاع  تاماقم  هب  ار  هعماج  درف و  هچنآ  .دنک  ادیپ  تسد  ربمایپ  تثعب  يالاو  ياهفده  هب  دـناوت  یمن  وکین ،

لد و رد  هلـضاف  تایقلخ  وکین و  تافـص  ندـنارورپ  يانعم  هب  هکلب  تسین ؛ مدرم  اب  یقالخا  شوخ  طقف  مه  وکین  قالخا  .تسوکین 
راچد دنشاب ، رگیدکی  ِیهاوخدب  راچد  دنشاب ، دسح  راچد  دوخ  نیب  رد  هک  یمدرم  .تسا  دوخ  لمع  رد  اهنآ  ساکعنا  دوخ و  ناج 
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نیا رد  دنشاب ، رگیدکی  اب  يزرو  هنیک  راچد  دنـشاب و  ایند  لام  هب  تبـسن  لخب  ایند و  هب  صرح  راچد  دنـشاب ، رگیدکی  اب  ِيرگ  هلیح 
مه يرهاظ  نّدمت  دنک و  تفرـشیپ  مه  ملع  رگا  .تسین  هعماج  نیا  رد  تداعـس  دوش ، لمع  قیقد  روط  هب  مه  نوناق  رگا  یّتح  هعماج 

ینماان ساسحا  رگیدـکی  زا  نآ  رد  اهناسنا  هک  يا  هعماـج  .تسین  بولطم  يرـشب  هعماـج ي  هعماـج ، نیا  دـسرب ، هوکـش  ياـهتنم  هب 
وا يارب  دننک ، یم  يزرو  هنیک  وا  هب  تبـسن  دنراد ، یلددب  وا  هب  تبـسن  دنزرو ، یم  دـسح  وا  هب  هک  دـنک  ساسحا  یناسنا  ره  دـننک ،

لیاـضف يا  هعماـج  رد  رگا  اـّما  .تسین  هعماـج  نـیا  رد  یتـحار  دـنزرو ، یم  صرح  شا  ییاراد  وا و  هـب  تبـسن  دـننیچ و  یم  هئطوـت 
ضامغا وفع و  تشذـگ و  رگیدـکی  هب  تبـسن  دنـشاب ، نابرهم  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  دـشاب ، مکاح  مدرم  ناج  لد و  رب  یقـالخا 

هار لباقم  رد  دنزرون ، دـسح  رگیدـکی  هب  دـنزرون ، لخب  دـنراد  هچنآ  هب  تبـسن  دـنزرون ، صرح  ایند  لام  هب  تبـسن  دنـشاب ، هتـشاد 
مه يّدام  ظاحل  زا  رگا  یّتح  هعماج  نیا  دنشاب ، يرابدرب  هلصوح و  ربص و  ياراد  نآ  ِمدرم  دننکن و  یـشارت  عنام  رگیدکی  تفرـشیپ 
نیا هب  ام  .تسا  نیا  قالخا ، دـننک ؛ یم  تداعـس  شیاسآ و  شمارآ و  ساسحا  نآ  رد  مدرم  زاب  دـشاب ، هتـشادن  يداـیز  ياهتفرـشیپ 

، دوخ ياج  رد  مالـسا  یعامتجا  يدرف و  نوناق  .میهد  شرورپ  زور  هبزور  ار  یمالـسا  تایقلخ  دوخ ، لد  رد  دـیاب  ام  .میراد  جایتحا 
.دراد بوخ  قالخا  هب  جایتحا  مه  نیناوق  نیمه  تسرد  يارجا  اّما  تسین ؛) يدیدرت  نیا  رد   ) دنرشب تداعس  يارب  ییاه  هلیسو 

ياهـشزومآ مه  یکی  تسام و  دوخ  تدهاجم  نیرمت و  یکی  میراد : مزال  زیچ  ود  دنک ، ادیپ  رارقتـسا  قالخا  هعماج  رد  هکنیا  يارب 
هداد میلعت  اهناسنا  هب  حوطس  همه ي  رد  دیاب  یملع  یشزومآ و  زکارم  یتیبرت و  زکارم  شرورپ ، شزومآ و  هلیـسو ي  هب  هک  یقالخا 

ربمایپ لاس  رد  مزال  ياهراک  زا  ملق  کی  نیا  .دنفظوم  اهنیا  دوش ؛
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هلیذر و تافـص  زا  یتسرهف  کـی  .مینک  ربـمغیپ  عباـت  ناملـسم و  نمؤم و  هلـضاف ، تاـیقلخ  رد  ار  ناـمدوخ  ینعی  تسا ؛ یهلا  مظعا 
تایقلخ زا  یتسرهف  کی  نینچمه  .میراذگب  رانک  ار  ار  نآ  مینک  یعـس  تسه ، ام  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  مینیبب  مینک و  هیهت  تشز 

هب ّتبحم  تسا ؛ ّتبحم  هار ، نیا  رد  تفرـشیپ  لماع  هّتبلا  .مینک  مهارف  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  نیرمت ، اـب  مینک  یعـس  مینک و  هیهت  کـین 
قـشع نیا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  ناربمایپ و  ینعی  قالخا  ناراگزومآ  هب  ّتبحم  هار ، نیا  هب  ّتبحم  ربمایپ ، هب  ّتبحم  ادخ ،

کّبح و ینقزرا  ّمهّللا  .مینک  رتشیب  زور  هبزور  نامدوخ  رد  دیاب  ار  قشع  نیا  درب ؛ یم  شیپ  تعرـس  اب  هار  نیا  رد  ار  ناسنا  هک  تسا 
یهلا بوبحم  هک  ییاهراک  ّتبحم  یهلا و  نابوبحم  ّتبحم  ادخ ، ّتبحم  ؛(1)  کبرق یلا  ینلصوی  لمع  ّلک  ّبح  کّبحی و  نم  ّبح 

.تسا مظعا  ربمایپ  لاس  رد  ربمایپ ، تامیلعت  زا  ملق  کی  نیا  .مینایورب  دوخ  لد  رد  ار  اهقشع  نیا  تسا ؛

ترما و امک  مقتساف  دیامرف : یم  ربمغیپ  هب  لاعتم  يادخ  دوه »  » هروس ي رد  .تسا  یگداتـسیا  تماقتـسا و  هلئـسم ي  رگید  ملق  کی 
ریپ ار  نم  دوـه »  » هروـس ي ینعی  (3) ؛ دوه هروس  ینتبّیـش  دومرف : هک  تسه  ربمغیپ  زا  یتـیاور  کـی  . (2) اوغطت کعم و ال  باـت  نم 

.تسا ترما  امک  مقتـساف  هیآ ي  نیمه  دارم ، هک  تسا  هدـش  لقن  دوه ؟ هروس ي  ياـجک  .دوب  نیگنـس  هروس  نیا  راـب  سب  زا  درک ؛
نک و تماقتسا  نک ، یگداتسیا  هار  نیا  رد  میداد ، روتسد  وت  هب  هک  ینانچمه  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  نوچ  دنک ؟ ریپ  ار  ربمغیپ  ارچ 
ام يارب  تمایق  زور  رد  ار  نآ  رهظم  هک  یطارـص  لپ  تسا ؛ طارـص »  » نیا .تسا  يراوشد  راک  یگداتـسیا  نیا  دوخ  .هدـب  ناشن  ربص 

لپ يور  میراد  نالا  ام  تسا ؛ طارص  لپ  نامه  اجنیا ، رد  ام  هار  لمع و  نطاب  .دنا  هدرک  ریوصت 

195 ص :

باب 43 ص182 ، ج83 ، راونالاراحب ، - . 1
هیآ ي 112. دوه ، هروس ي  - . 2

ص 172. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 204 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_195_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_195_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_195_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  ریپ  ار  وا  دریگب ، راک  هب  دوخ  راتفر  همه ي  رد  ار  تقد  نیا  دهاوخب  ناسنا  رگا  .مینک  تقد  دـیاب  مینک ؛ یم  تکرح  طارص 
؛ دنک یگداتـسیا  شدوخ  هک  تسین  رومأم  طقف  ربمغیپ  .کعم  بات  نم  و  تسا : دـعب  هلمج ي  نآ  نم ، نامگ  هب  رتمهم  نیا  زا  نکیل 
اـیالب و موـجه  ضرعم  رد  فرط  کـی  زا  هک  ییاـهناسنا  .دـنک  راداو  یگداتـسیا  هب  هار  نیمه  رد  مـه  ار  ناـنمؤم  مـیظع  لـیخ  دـیاب 

یناسفن ياهاوه  مجاهت  دروم  رگید ، فرط  زا  طلـسم و  ياهتردق  ناهاوخدـب و  نارگ ، هئطوت  نانمـشد ، دنتـسه  یگدـنز  تالکـشم 
یم هدیـشک  اهنآ  تمـس  هب  دوش و  یم  بوذجم  ایند  رویز  رز و  زا  هک  ناسنا  تقاط  یب  لد  یناسفن و  ياهـشهاوخ  دنتـسه  ناشدوخ 

، یـسنج تاوهـش  ّتبحم  لوپ ، ّتبحم  هرقن ، الط و  ّتبحم  .دـننک  یم  ادـیپ  فارحنا  تسار  اـی  پچ  هب  میقتـسم ، طارـص  نیا  زا  دوش 
یم شدوخ  تمـس  هب  ار  نآ  دـنزادنا و  یم  ناسنا  لد  ندرگ  رب  يدـنمک  کی  مادـک ، ره  هک  تسا  ییاـهزیچ  اـهنیا ، ماـقم و  ّتبحم 

يوق هبذاج ي  ود  نیا  نیب  رد  ار  نینمؤم  کعم ؛ بات  نم  و  دزغلن : شیاپ  ناسنا  هک  اهنیا  لـباقم  رد  یگداتـسیا  تمواـقم و  .دـنناشک 
هب ندرک ، تیاده  نتشاد و  هگن  میقتسم  طخ  رد  سیطانغم ، ود  نیا  نارـسوه و  لد  ینورد  راشف  هبذاج ي  نمـشد و  راشف  هبذاج ي 

.درک ریپ  ار  ربمغیپ  هک  تسا  يراک  نآ  نیا ، دایز ، نامگ 

هچ زا  هنیدـم  رد  تموـکح  لیکـشت  نارود  رد  هچ  و  لاـس ) هدزیـس   ) هّکم نارود  رد  هـچ  ار  اهناملـسم  مالـسا  مـظعا  ّیبـن  دـیناد  یم 
یمدرم نآ  .دوبن  یناسنا  چیه  راک  یمیظع ، تکرح  نینچ  کی  دـناسر ؟ اه  هّلق  نآ  هب  داد و  روبع  يراوشد  هدـنزغل و  ياههاگرذـگ 

رد یهلا  ناگتـشرف  هک  درک  لیدبت  ییاهناسنا  هب  ار  اهنیا  ربمغیپ  .دندوب  هدربن  ییوب  چیه  یناسنا  قالخا  زا  دندیمهف و  یمن  یچیه  هک 
زا مه  ام  .میراد  تماقتـسا  هب  جایتحا  ام  زورما  .تسا  نیا  تماقتـسا ، .دـندرک  یم  تراقح  ساـسحا  اـهنآ  ّتینارون  تمظع و  لـباقم 

، فرط کی 
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اـهلد و هک  میدـید  اـهمدآ  ردـقچ  بـالقنا ، نارود  رد  اـم  .دزیگنا  یمرب  ار  اـم  ياهـسوه  اـهلد و  گـنراگنر ، یگدـنز  ياـه  هبذاـج 
، دندرواین تقاط  نمشد  دیدهت  و  نآ ، نیا و  فیرعت  ماقم ، تردق و  تاوهش ، یبلط ، تحار  لباقم  رد  اّما  دنتشاد ؛ یبوخ  ياهداقتعا 

مه نمـشد  لباقم  رد  .تسا  مزال  یگداتـسیا  نیاربانب  .دندش  لیدبت  ادخ  هار  نادناعم  ًانایحا  ناضراعم و  هب  دندیزغل و  فرط  کی  هب 
یم ورشیپ  یمالسا و  هعماج ي  خر  هب  ار  دوخ  تمظع  مئاد  دهد ، یم  هدعو  دیعو و  دنک ، یم  دیدهت  نمشد  .تسا  مزال  یگداتـسیا 
اهلد هکنیا  ات  دزیمآ  یم  مه  رد  هدنبیرف  ياه  هدعو  ياه  ینیریش  یخرب  اب  ار  روز  نابز  ًانایحا  دنک و  یم  تبحـص  روز  نابز  اب  دشک ،

، دشاب هتشاد  ار  رنه  نیا  ّتلم  کی  رگا  هک  تسا  یگرزب  رنه  نمشد ، ياهدیدهت  اهبیرف و  لباقم  رد  ندرک  تماقتـسا  .دنک  هارمگ  ار 
میلست وا  لباقم  رد  ای  دزاسب  وا  اب  تسا  روبجم  دنیب و  یمن  دیدهت  رد  يا  هدیاف  نمـشد  رگید  هک  ییاج  هب  دسر ؛ یم  هّلق  هب  تقو  نآ 

(1) .دوش
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  رهطم  حور  يارب  یمالسا  تما  تیعضو  تیمها 

ثداوح و یمالـسا و  تّما  تشونرـس  هلأـسم ي  هلمج ، زا  دریگ ، یم  رارق  هّجوت  دروم  یمالـسا  تّما  مّرکم و  ّیبن  هطبار ي  رد  هچنآ 
نینمؤملاـب مکیلع  ٌصیرح  مّتنع  اـم  هیلع  ٌزیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاـج  دـقل  درذـگ  یم  گرزب  تّما  نیا  رب  هک  تسا  یتاـنایرج 

زیاـح مّرکم  ّیبـن  رّهطم  حور  يارب  درذـگ ، یم  یمالـسا  تّما  رب  هچنآ  .تسا  روـط  نـیا  خـیرات  راودا  هـمه ي  رد   (1) میحر ٌفوؤر 
.تسا یمالسا  تّما  لاح  نارگن  انیب ، ریصب و  مشچ  ود  نآ  تسا ؛ ّتیمها 

هدننک نییعت  هطقن ي  کی  هب  زورما  تسا و  هدید  خیرات  رد  ار  يدّدعتم  ياهبیـشن  زارف و  هدـینارذگ و  تّما  نیا  ار  یتخـس  ياهنارود 
تالکشم و اهیگدنام و  بقع  رب  ینالطب  ملق  هک  دنک  باختنا  ار  یهار  دناوت  یم  دنک ، تمه  یمالسا  تّما  زورما  رگا  .تسا  هدیسر 
یملع و ناگبخن  هچ  یـسایس ، ناگبخن  هچ  دـنا ؛ هعماج  ناگبخن  مه  تکرح  نیا  ياوشیپ  .دـشکب  مالـسا  ياـیند  ياـهتلذ  اـهیتخس و 

.دنهد ناشن  دننک و  هیصوت  یمالسا  تّما  هب  ار  هار  نیا  باختنا  دنناوت  یم  هک  هاگشناد  هزوح ي  رد  نید ، هزوح ي  رد  یگنهرف 

راچد مینامب و  تلفغ  نامه  رد  دنامب ؛ دنا ، هتساوخ  مالسا  نانمشد  هک  یتلفغ  نامه  رد  یمالسا  تّما  هک  تسا  نیا  رگید  هار 
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يایند تداعـس  ریـسم  دوش ، روط  نیا  رگا  و  میوش ؛ ناـگبخن  یتیلوئـسم  یب  یبلطاـیند و  اـهیهاوخدوخ و  اـهیرظن ، گـنت  تاـفالتخا ،
باختنا زور  تسا ؛ روط  نیا  ام  نامز  نیا  ّتیـصاخ  دنام ؛ دـهاوخ  رود  یمالـسا  تّما  سرتسد  زا  رگید  لاس  اه  هد  لقادـح  یمالـسا 

تدمدنلب تدـم و  نایم  رد  ًاجیردـت و  تسین  یعفد  رما  کی  باوص ، دـشر و  هار  رد  تکرح  هک  تسا  تسرد  .تسا  یمالـسا  تّما 
ریخأت هک  زور  ره  مالـسا ، يایند  همه ي  رد  اهنآ  يریگ  میمـصت  و  نالوئـسم ، ناگبخن و  هنایامن ي  هر  ِتکرح  اـّما  دـهد  یم  هجیتن 
يارب دینیبب  امش  .تسا  مالسا  يایند  داحتا  زور  زورما  .دننکب  ّتیلوئسم  ساسحا  دیاب  همه  دوب ؛ دهاوخ  یمالسا  تّما  ررـض  هب  دتفیب ،
قطانم رگید  عاضوا  دینک ؛ هاگن  ار  قارع  عاضوا  .دنک  یم  يراذگ  هیامرـس  ردقچ  نمـشد  ینونک ، ِفیعـض  داحتا  نیمه  ندز  مه  هب 

یمالسا و ماوقا  یمالسا ، قَِرف  یمالـسا ، فیاوط  نیب  هکنیا  يارب  تسا ، نابیرگ  هب  تسد  اه  هئطوت  نامه  اب  شیب  مک و  مه  یمالـسا 
لد رد  ار  اهنآ  ِضُغب  اهنیا ، دنـشکب ؛ ار  اهنیا  اهنآ ، دنـشکب ؛ ار  اهنآ  اهنیا ، دنزادنیب : فالتخا  فلتخم  ياه  هناهب  هب  یمالـسا ، ياهتّلم 

هرطیس ّطلست و  ناحارط  مالسا ، يایند  یلـصا  نمـشد  زا  هک  دوشب  نیا  هجیتن  دنریگب ؛ لد  هب  ار  اهنیا  هنیک ي  ًالباقتم  اهنآ ، دننارورپب ؛
زا هتساخرب ي  تلود  زورما  دیابن  دنامب ؛ اهنت  نیطسلف  زورما  دیابن  دشاب ، دّحتم  مالـسا  يایند  رگا  .دننامب  لفاغ  ایند ، زا  هقطنم  نیا  رب 

ياـیند .دوشب  دـیدهت  دوشن ، فرـصنم  دوخ  لوصا  زا  هک  یتروص  رد  اـهّکمک ، عـطق  هب  دریگب و  رارق  راـشف  ریز  نیطـسلف  ّتلم  يأر 
زا دـنک و  مالعا  ینیطـسلف  نالوئـسم  نیطـسلف و  ّتلم  زا  ار  شدوخ  تیامح  هدـحاو ، هملک ي  اب  دـحاو و  يادـص  اب  یتسیاـب  مالـسا 

، دنتـسه نیطـسلف  روشک  ّتلم و  یتخبدـب  یناب  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  دوشب ، نیا  رگا  .دـنک  ینابیتشپ  ناشلوصا  رب  اـهنآ  يراـشفاپ 
ییاپورا ِنایاقآ  دریگ ، یم  ماجنا  نیطـسلف  ّتلم  هیلع  هعجاف  همه  نیا  .دـننزب  فرح  هناراکبلط  نادـیم  رد  روط  نیا  دـنناوت  یمن  رگید 

ياه
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تـساوخ يأر و  هب  ینیطـسلف  تلود  تقو  نآ  .دننیب  یمن  دنروک و  دـنرک ، ییوگ  مکب ؛ ٌمص  رـشب )!( قوقح  رادـفرط  تسودرـشب و 
رطاخ هب  نیا ، تسا ؛ مالـسا  يایند  قّرفت  رطاخ  هب  نیا ، .دننک  یم  يریگ  عضوم  دننز و  یم  فرح  شا  هیلع  دـیآ ، یم  راک  رـس  مدرم 

.تسا مالسا  يایند  نارادمتسایس  ناگبخن و  ياهیهاوخدوخ 

طقف میمصت ، نیا  هّتبلا  .دنک  یم  نییعت  ار  مالسا  يایند  یخیرات  تشونرس  ام ، میمـصت  هک  میمهفب  زورما  دیاب  ام  میوش ؛ رادیب  دیاب  ام 
تردـق هب  هکنیا  رگم  درادـن ، دوجو  یمالـسا  تّما  لباقم  رد  یهار  چـیه  زورما  .تسین  ام  دوخ  ِزورما  اـم و  دوخ  صخـش  هب  طوبرم 

مینک یمن  توعد  ار  یمالسا  ياهتّلم  ام  .دورن  ییوگروز  راب  ریز  دریگب  میمصت  دنک و  زیهرپ  مالظنا  همادا ي  زا  دروایب و  نامیا  دوخ 
تّزع دوخ ، ردق  دوخ ، قح  هکنیا  هب  مینک  یم  هیصوت  ار  اهنآ  ام  دننک ؛ گنج  ایند  ياهروشک  اب  دنریگب و  تسد  هب  ریـشمش  هکنیا  هب 

هک دـنهدن  هزاجا  دـننک ؛ هیکت  نآ  هب  دـننادب و  ار  نآ  ردـق  دنـسانشب ، ار  دوخ  دنمـشزرا  ثاریم  خـیرات و  دوخ ، ياـهتّلم  تّزع  دوخ ،
یتخس (1) ؛ متنع ام  هیلع  زیزع  .تسام  فرح  نیا  دنک ؛ ریقحت  ار  اهنآ  تساه  تسینویهص  تشم  رد  زورما  هک  رابکتسا  رفک و  يایند 
دهاوخ یم  دیوش ؛ تیاده  امـش  دهاوخ  یم  مکیلع ؛ صیرح  .تسا  تخـس  ربمغیپ  رب  یمالـسا ، ّتلم  مالـسا و  يایند  یتخـس  امش و 

تسا هتشاذگ  امش  ياپ  شیپ  ترخآ ، ایند و  تداعس  يارب  هک  یهلا  میقتسم  طارص  نیا  زا  امش  دهاوخ  یم  دیوش و  دنمتداعـس  امش 
.دهاوخ یم  ام  زا  ار  نیا  ربمغیپ  دیورب ؛ شیپ  دینک و  هدافتسا 

ضرع ار  نیا  مه  ًالبق  .تسا  تدـحو  داجیا  هطقن ي  نیرتمهم  مالـسا ، مظعا  لوسر  مّرکم و  ّیبن  سّدـقم  دوجو  مینک  یم  ضرع  اـم 
اجنآ رد  اهناملسم  همه ي  فطاوع  هک  تسا  ییاج  اجنیا ، دروخب ؛ دنویپ  مه  هب  هطقن  نیا  رد  دناوت  یم  یمالسا  يایند  هک  میدرک 
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نیمه اه ، تسینویهص  زا  هتفرگ ي  لوپ  ياهملق  دینیبب  امش  الاح  .تسا  مالسا  يایند  ّتبحم و  قشع و  نوناک  نیا ، دوش ؛ یم  زکرمتم 
، مالـسا يایند  ریقحت  یمالـسا و  تّما  هب  تناها  ّتیمها  هکنیا  يارب  دـننک ؛ یم  تناها  نآ  هب  دـنهد و  یم  رارق  هّجوت  دروم  ار  نوناک 

يور ام  نادنمرنه  ارعش و  ناگدنـسیون ، یگنهرف ، یملع و  ناگبخن  نارادمتـسایس ، تسا ؛ یلـصا  هطقن ي  نیا ، .دورب  نیب  زا  مک  مک 
ار رگیدـکی  دـنریگن ، رظن  رد  ار  فالتخا  دروم  دراوم  .دـنوش  کیدزن  مه  هب  راعـش  نیا  اب  اهناملـسم  همه ي  دـننک و  هیکت  هطقن  نیا 
هب ربمایپ و  دای  هب  یمالسا ، تّما  رـسارس  رد  اهلد  .دننکن  جراخ  نید  هزوح ي  زا  ار  رگیدکی  دننکن و  ریفکت  ار  رگیدکی  دننکن ، مهّتم 

.میراوگرزب نآ  قشاع  هتخابلد و  ام  همه ي  دنک ؛ یم  ادیپ  توارط  ربمغیپ  قشع 

؛ تسا نیگنـس  ناش  هفیظو  یـسایس ، نالوئـسم  .تساهناملـسم  داحتا  ماّیا  ًاتقیقح  ماّیا  نیا  تسا ؛ تدـحو  هتفه ي  ًاـتقیقح  هتفه ، نیا 
، همه هعیـش ، مه  یّنـس و  مه  دنزیهرپب ؛ نکفا  هقرفت  نیرفآ و  فالتخا  لئاسم  حرط  زا  دیاب  املع ، ناگدنـسیون و  یگنهرف ، نالوئـسم 

ّتیمها دنمهفب ، ار  نامز  تروطخ  هک  تسا  یـسایس  ناگبخن  ناگدبز و  املع و  زا  عقوت  .دننک و  هیکت  داحتا  هطقن ي  نیا  يور  دیاب 
.دنمهفب یلدمه  داحتا و  نیا  نتسکش  يارب  ار  نانمشد  هئطوت ي  دنمهفب و  ار  ناناملسم  داحتا 

يوربآ تّزع و  فرـش و  هب  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  تسا و  مالـسا  ياـیند  هب  ناـمدوخ و  ّتلم  هب  اـم  ضرع  فرح و  نیا 
(1) .دهد رارق  شزورما  زا  رتهب  ار  یمالسا  تّما  يادرف  درادب و  ّقفوم  هار  نیا  رد  ار  مالسا  يایند  هللاءاش  نا  وا ، دوخ  دزن  رد  ربمغیپ 
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تثعب میظع  تیرومأم  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  ياهیگژیو  اهتیلباق و 

رتاوتم و ثیدح  ربانب  ترضح ، نآ  دوخ  .تسا  راوگرزب  نآ  تثعب  زور  مه  زورما  دش ، هتخانش  مظعا  ربمایپ  لاس  ام  روشک  رد  لاسما 
ياهتلیـضف یقالخا و  ياهتمّرکم  هک  دـمآ  دـیدپ  ملاـع  رد  فدـه  نیا  اـب  تثعب   (1) .قالخالا مراـکم  مّمتـأل  تثعب  دومرف : فورعم ،

.دسرب لامک  هب  دنک و  ادیپ  ّتیمومع  رشب  یحور 

لئاوا رد  اذل  داد ؛ دهاوخن  وا  هب  ار  ریطخ  میظع و  ّتیرومأم  نیا  لاعتم  دـنوادخ  دـشابن ، قالخا  مراکم  نیرترب  ياراد  دوخ  یـسک  ات 
هک دوشب  یفرظ  ات  ربمغیپ ، ندـش  هتخادرپ  هتخاس و   (2) .میظع قلخ  یلعل  ّکنا  دـیامرف : یم  ربمغیپ  هب  باطخ  لاعتم  دـنوادخ  تثعب ،
رد هک  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  دراو  اذـل  تسا ؛ تثعب  زا  لبق  هب  طوبرم  دـنادب ، دوخ  یحو  بساـنم  ار  فرظ  نآ  لاـعتم  يادـخ 

؛ دنداد هقدص  ادخ  هار  رد  ار  همه  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  تراجت  قیرط  زا  یتفگنه  ياهدمآرد  دنتشاد و  لاغتشا  تراجت  هب  یناوج 
ناشیا زونه  هک  ینارود  تسا  یحو  لوزن  زا  لـبق  ربمغیپ و  لـماکت  رخاوا  نارود  هک  نارود  نیا  رد  .دـندرک  میـسقت  نادنمتـسم  نیب 

هب تفر و  یم  الاب  ارح  هوک  زا  ربمغیپ  دوب  هدشن  مه  ربمغیپ 
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ياهشور اب  فلتخم و  تاساسحا  اب  نیمز  يور  رد  هک  یقیالخ  نیا  هب  نیمز ، هب  ناگراتس ، هب  نامسآ ، هب  درک ؛ یم  هاگن  یهلا  تایآ 
رد وا  لد  عوشخ  قح ، لباقم  رد  وا  عوضخ  زور  هبزور  دـید و  یم  ار  یهلا  تایآ  اهنیا  همه ي  رد  وا  .دـننک  یم  یگدـنز  نوگاـنوگ 

تیاور رد  .درک  یم  دـشر  رتشیب  زور  هبزور  وا  رد  کین  قالخا  ياه  هناوج  دـش و  یم  رتشیب  یهلا  هدارا ي  یهلا و  یهن  رما و  لباقم 
لهچ هب  ات  دـش ، یم  رترابُرپ  زور  هبزور  یهلا ، تایآ  هدـهاشم ي  اب  تثعب ، زا  لبق  ربماـیپ  (1) ؛ مهعجـشا ساّنلا و  لقعا  نم  هک : تسا 

اهعـشخا و اـهعوطا و  اـهّلجا و  بوـلقلا و  لـضفا  هدـجوف  هـبلق  یلا  ّلـجوّزع  هللارظن  ًهنـس و  نـیعبرا  لمکتــسا  اّـملف  .دیــسر  یگلاـس 
نذا .دوب  یهلا  مایپ  تفایرد  يارب  اهلد  نیرت  تیفرظُرپ  اـهلد ، نیرتعـشاخ  اـهلد ، نیرت  ینارون  یگلاـس  لـهچ  رد  وا  لد  ؛(2)  اهعضخا
تقو نآ  دیسر ، لامک  جوا  ّتینارون و  ّتیناحور و  ّتیونعم و  زا  هلحرم  نیا  هب  یتقو  . (3) اهیلا رظنی  ٌدّمحم  تحتفف و  ءامّسلا  باوبال 

.دوشگ و یبیغ  ملاوع  يونعم و  ملاوع  هب  ار  وا  مشچ  درک ؛ زاب  وا  يور  هب  ار  یبیغ  ملاوع  ياـهرد  نامـسآ و  ياـهرد  لاـعتم  يادـخ 
لیئربج هکنیا  ات  دینش ، یم  ار  اهنآ  مالک  دنتفگ ؛ یم  نخـس  وا  اب  دید ، یم  ار  ناگتـشرف  وا  مهیلا ؛ رظنی  ٌدّمحم  اولزنف و  هکئالملل  نذا 

.تثعب زاغآرس  أرقا ؛» : » تفگ دش و  لزان  وا  رب  نیما 

هظحل ي نیلّوا  زا  تسا ، هدیـسر  لامک  زا  هلحرم ي  نیا  هب  یهلا  یحو  لوزن  زا  لبق  هک  لماک  ناسنا  نیا  یهلا ، ریظن  یب  قولخم  نیا 
داهج .درب  شیپ  ار  داهج  نیا  يراوشد  تیاهن  رد  لاس  هسو  تسیب  درک و  زاغآ  ار  راوشد  هبناج ي  همه ي  ِبکرم  داهج  کـی  تثعب 

نینمؤملاریما هک  دوب ، قلطم  یناملظ  ياضف  نآ  اب  داهج  دنتـشادن و  یکاردا  چـیه  تقیقح  زا  هک  یمدرم  اب  داهج  دوخ ، نورد  رد  وا 
اهفالظأب مهتأطو  اهفافخاب و  مهتساد  نتف  یف  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد 
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قامعا رد  یقالخا  لئاذر  يدعت ، ملظ و  ینارتوهـش ، یبلطایند ، درـشف : یم  ار  مدرم  اه  هنتف  فرط  همه  زا  ؛(1)  اهکبانس یلع  تماق  و 
رد هّکم و  رد  طقف  هن  يدعت  نیا  .دوب  زارد  افعـض  يوس  هب  یعدار  عنام و  چیه  نودب  هک  ینادنمتردق  يدعت  تسد  و  اهناسنا ، دوجو 

.تشاد دوـجو  ناریا ، یهاـشنهاش  رد  مور و  گرزب  يروتارپـما  رد  ینعی  ملاـع ؛ زور  نآ  ياهنّدـمت  نیرترب  رد  هکلب  برعلاـهریزج ،
یب شالت  میظع و  تردق  نیا  اب  تدهاجم  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  رـشب  یگدنز  رـسارس  خیرات ، یناملظ  هحفـص ي  دـینک ؛ هاگن  ار  خـیرات 

یلالز بآ  لثم  هتـسویپ  مه  یهلا  یحو  دش و  زاغآ  ربمغیپ  يارب  یهلا  یحو  لّمحت  تثعب و  تاعاس  نیلّوا  زا  روصت  لباق  ریغ  هفقو و 
راک هب  ار  دوخ  ناوت  همه ي  وا  دیشخب و  یم  ورین  ار  وا  دش و  یم  لزان  راوگرزب  نآ  سّدقم  بلق  رب  دسرب ، يدعتسم  نیمزرس  هب  هک 

.دش ّقفوم  و  دهدب ؛ رارق  یمیظع  لّوحت  کی  هناتسآ ي  رد  ار  ایند  نیا  دناوتب  هک  نیا  ات  درب 

دیاب هک  یمکحتسم  ياهنوتس  دش ؛ انب  ربمغیپ  ياناوت  تسد  اب  هّکم  راوشد  ياهزور  نامه  رد  یمالسا  تّما  هرکیپ ي  ياهلولس  نیلّوا 
نیا ییاناد ، نیا  هک  یناسک  نیلّوا  ناگدـنروآ ، ناـمیا  نیلّوا  نینمؤم ، نیلّوا  دوشب ؛ راوتـسا  اهنوتـس  نیا  يور  رب  یمالـسا  تّما  ياـنب 

هردـص حرـشی  هیدـهی  نا  هللا  دری  نمف  .دـندنبب  وا  هب  لد  دـننک و  كرد  ار  ربمغیپ  مایپ  يانعم  هک  دنتـشاد  ار  ّتینارون  نیا  تعاـجش ،
ربمغیپ ياـناوت  تسد  اـب  یهلا ، تاروتـسد  نیا  یهلا و  فراـعم  نیا  تمـس  هب  لد  هدوشگ ي  ياـهرد  هداـمآ و  ياـهلد   (2) .مالسالل

لیلق هدع ي  نامه  يارب  هّکم  نارود  رد  ییاه  یتخس  و  دش ؛ رتمکحتسم  زور  هبزور  اه  هدارا  نیا  دش ، نشور  اهنهذ  نیا  دش ، هتخاس 
روصت لباق  امش  نم و  يارب  هک  دمآ ، شیپ  دندش  یم  رتشیب  مه  زور  هبزور  هک  نینمؤم 
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، اهتواسق قیمع ، ياهیزرو  هنیک  طلغ ، ياـهیزرو  تریغ  اهبّـصعت ، تسا ، یلهاـج  ياهـشزرا  اهـشزرا ، همه ي  هک  ییاـضف  رد  .تسین 
اراخ ياهگنس  نیا  نیب  رد  هدرک و  هطاحا  دوخ  رد  درشف و  یم  ار  مدرم  یگدنز  تسا و  مه  اب  هتخیمآرد  اهتوهـش  اهملظ و  اهتواقش ،
نیا دیوگ ، یم  نینمؤملاریما  هک   (1) ًادوقو يوقا  ًادوع و  بلصا  هّیّربلا  هرجّشلا  ّنا  .دمآ و  نوریب  زبسرس  ياهلاهن  نیا  ذوفن  لباق  ریغ  و 
دـشر دیناود و  هشیر  دـییور و  اه  هرخـص  يال  زا  هک  ار  ییاهتخرد  نیا  اهلاهن و  نیا  اه ، هزبس  نیا  تسناوت  یمن  ینافوط  چـیه  .تسا 

، يوبن یندم و  هعماج ي  یمالسا ، هعماج ي  يانب  مکحتـسم ، ياه  هیاپ  نیا  ساسا  رب  دعب  تشذگ و  لاس  هدزیـس  .دهدب  ناکت  درک ،
، نآ زا  یشخب  کی  دوبن ؛ تسایس  طقف  يزاس  تما  نیا  .دیماجنا  لوط  هب  يزاس  تما  مه  لاس  هد  .دش  هتـشاذگ  اه  هیاپ  نیا  يور  رب 
هتایآ و مهیلع  اولتی  مهنم  ًـالوسر  نّیّیمـالا  یف  ثعب  يذـّلا  وه  دوب : دارفا  کـیاکی  تیبرت  نآ ، يرگید  هدـمع ي  شخب  .دوب  تساـیس 
اهنهذ و کیاکی  هب  ربمغیپ  .تفرگ  یم  رارق  ربمغیپ  تیبرت  ریز  رد  اهلد  کی  کی  مهیّکزی ؛  (2) .همکحلا باتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و 

نیناوق هک  دوبن  نیا  طقف  .تسا  رتالاب  هبترم ي  کی  تمکح  .همکحلا  باتکلا و  مهمّلعی  .درک و  یم  نیقلت  ار  ملع  شناد و  اـهدرخ ،
هد .درک  یم  زاب  ملاع  قیاقح  يور  رب  ار  اهنآ  ياهمـشچ  .تخومآ  یم  اهنآ  هب  تمکح  هکلب  دزومایب ، اهنآ  هب  ار  ماکحا  تاررقم و  و 

، یمالـسا هعماـج ي  ناـیک  زا  عاـفد  تموکح ، هرادا ي  تسایـس ، یفرط  زا  .درک  تکرح  شور  نیا  اـب  هنوگ و  نیا  ربمغیپ  مه  لاـس 
ینارون هصرع ي  دراو  کی  هب  کـی  جـیردتب و  هنیدـم  زا  جراـخ  ياـههورگ  هک  نیا  يارب  هار  ِندرک  زاـب  مالـسا ، هنماد ي  شرتسگ 

ود نیا  زیزع ! نارهاوخ  ناردارب و  .دارفا  کیاکی  تیبرت  مه  رگید  فرط  زا  دنوش ، یمالسا  فراعم  مالسا و 
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.درک ادج  مه  زا  دوش  یمن  ار  ات 

زا يرایـسب  رد  زورما  هک  تسا  يزیچ  نیا ، .دـنتفرگ  مالـسا  زا  ار  تسایـس  دنتـسناد و  يدرف  هلأسم ي  طقف  ار  مالـسا  يا  هدـع  کـی 
زا ار  تسایس  تسادج ! تسایس  زا  مالسا  هک : دوش  یم  جیورت  یبرغ ، ِرمعتسم  ِربکتـسم  ِمجاهم  يایند  فراعم  رد  یمالـسا و  عماوج 

، دـهد تاجن  هّکم  ياـهیراوشد  زا  ار  دوخ  تسناوت  هک  یلوا  رد  ترجه ، زاـغآ  رد  مالـسا  مّرکم  ّیبن  هک  یلاـح  رد  دـنتفرگ ؛ مالـسا 
، یمالسا نوشق  لیکشت  یمالسا ، ماظن  لیکشت  یمالسا ، تموکح  لیکشت  یمالسا ، هعماج  يانب  .دوب  تسایس  درک ، هک  يراک  نیلّوا 
زا ار  مالسا  دوش  یم  روطچ  .تسا  تسایس  زور ، نآ  يرشب  میظع  یسایس  هصرع ي  رد  دورو  ملاع ، گرزب  نارادمتسایس  هب  همان ي 
!؟ داد لکـش  درک و  ریـسفت  انعم و  مالـسا ، تیاده  تسد  زا  ریغ  یتیادـه  تسد  اب  ار  تسایـس  دوش  یم  روطچ  درک !؟ ادـج  تسایس 

یم نامیا  نآرق  تداـبع  هب  ؛(2)  ضعبب رفکن  ضعبب و  نمؤن  .دـننک  یم  هراـپ  هکت  ار  نآرق  یـضعب  ؛(1)  نیـضع نآرقلا  اولعج  نیّذلا 
(3) .طسقلاب ساّنلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانّیبلاب و  انلسر  انلسرأ  دقل  دنروآ ! یمن  نامیا  نآرق  تسایـس  هب  اّما  دنروآ ؛
هعماج ي کی  ِلیکشت  دهد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یم  یسک  هچ  .هعماج  رد  یعامتجا  تلادع  رارقتـسا  ینعی  طسق  تسیچ ؟ طسق 

هکلب ام ، ربمغیپ  طقف  هن  .تسایبنا  فدـه  نیا ، .تسا  روشک  کی  ناریدـم  ِراک  تسا ؛ یـسایس  راک  کـی  طـسق ، تلادـع و  اـب  ِهارمه 
زا يا  هدع  کی  تقو  نآ  .دندمآ  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  يارب  تسایـس و  يارب  یهلا  ناربمغیپ  همه ي  میهاربا و  یـسوم و  یـسیع و 

نآ تسادج !؟ تسایس  زا  نید  رگم  میرادن ! يراک  تسایس  هب  ام  دنیوگب : دننک و  عمج  ار  ناشیابع  یبآم  سّدقم  يور 
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.دینک ادج  تلود  زا  ار  نید  دینک ؛ ادج  تسایس  زا  ار  نید  هک : فرح ، نیا  هب  دننزب  نماد  مئاد  مه  یبرغ  ِزیمآ  تثابخ  تاغیلبت  تقو 
زیچ کی  تلود  نید و  .دنـشاب  هدـش  لصو  مه  هب  هک  يزیچ  ود  لثم  هن  تسا ؛ هتخیمآ  رگیدـکی  هب  تلود  نید و  میناملـسم ، ام  رگا 

.تسا

هدع کی  .تسا  نیا  مالسا ، نآرق و  .تسا  یهلا  یحو  نآ ، دریگ و  یم  همشچرس  أشنم  کی  عبنم و  کی  زا  تلود  نید و  مالـسا  رد 
یسایس يزاب و  تسایس  تسایس و  طقف  ار  مالسا  لباقم ، فرط  رد  مه  هدع  کی  دننک ، یم  ادج  مالسا  زا  ار  تسایـس  فرط ، نیا  زا 
.دنریگ یم  هدیدن  تسام ، ربمغیپ  تثعب  فدـه  نیرتگرزب  هک  ار  تمارک  تلیـضف و  ّتبحم و  تیونعم و  قالخا و  .دـنناد  یم  يراک 
عشعشم قارب و  تالمج  رد  ار  مالـسا  .تسا   (2) ضعبب رفکن  ضعبب و  نمؤـن  مه  نیا  تسا ؛  (1) نیضع نآرقلا  اولعج  نیّذلا  مه  نیا 

، نتساوخ ادخ  زا  دنوادخ ، لباقم  رد  ندز  وناز  زا  تیونعم ، زا  افص ، زا  رکذ ، زا  ندش ، لفاغ  اهلد  عوشخ  زا  ندرک ، هصالخ  یـسایس 
تشذگ دوج و  اخـس و  ملح و  ربص و  ندرک ، بلط  ار  یهلا  تمحر  راگدرورپ ، تمظع  لباقم  رد  نتخیر  کشا  نتـسب ، لد  ادخ  هب 

.دنک یمن  یتوافت  دراد ؛ ار  فارحنا  نامه  مه  مالسا ، مسا  هب  ندیبسچ  تسایس  هب  ًافرص  نتفرگ و  هدیدن  ار  محر  يردارب و  و 

زغم مه  تسامـش ، نم و  لد  مه  نید ، تیبرت  هصرع ي  .تسا  میلعت  مه  تسا ، هیکزت  مه   (3) .همکحلا باتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و 
لباقم رد  نمشد ، لباقم  رد  ؛(4)  مهیلع ظلغا  نیقفانملا و  راّفکلا و  دهاج  ّیبنلا  اهّیا  ای  .امـش  نم و  يوزاب  تسد و  مه  امـش و  نم و 

تسد تسا ، یحو  ّتیونعم و  راونا  شرتسگ  زا  عنام  هک  یسک  نآ  لباقم  رد  مجاهم ،
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للخ ریذپان و  تسکش  هدارا ي  اب  نینهآ ، تشم  اب  نیدالوپ ، تسد  اب   (1) .ساّنلل عفانم  دیدش و  سأب  هیف  دیدحلا  انلزنا  .تسا و  مزال 
.تسا یمالسا  تّما  زورما  ياهدرد  جالع  اهنیا  .دش  هجاوم  دیاب  ریذپان 

لد هب  هک  یتـموکح  نآ  ینعی  یمالـسا  تموکح  .تسا  دـنمزاین  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  یمالـسا  تموـکح  هب  یمالـسا  تّما  زورما 
یم اـهنآ  دـنمتردق  يوزاـب  تسد و  هب  دزادرپ ؛ یم  اـهنآ  یملع  تفرـشیپ  اـهنآ و  شناد  اـهنآ و  زغم  هب  دزادرپ ؛ یم  اـهتّلم  اـهناسنا و 

.تسا یمالسا  تّما  زاین  زورما  نیا ، .دزادرپ  یم  اهنآ  نایم  رد  حیحص  ِتسایس  هرادا ي  هب  دزادرپ ؛

هک يزور  نآ  .دـش  لالتخا  راچد  درک ، ادـج  هعماـج  تیریدـم  زا  ار  قـالخا  درک ، ادـج  تموکح  زا  ار  نید  یتقو  زا  یمالـسا  تّما 
مالسا مچرپ  ریز  اّما  دندرک ، دنلب  ار  مالـسا  مچرپ  ملاع  هشوگ ي  نآ  هشوگ و  نیا  رد  ماش و  رد  دادغب و  رد  هفیلخ  مان  هب  یناهاشداپ 

ار اهنتخادرپ  دوخ  نئازخ  هب  اهندرک ، عمج  تورث  اهیزودـنا ، لام  هناهاش ، ياهرورغ  اهربکت ، ضارغا ، تاوهـش ، یناسفن ، ياه  يوه 
مالـسا و مّرکم  ّیبن  تکرح  هک  نیا  اب  .دـش  مهارف  مالـسا  يایند  طاطحنا  ياه  هنیمز  دـندش ، مرگرـس  اـهزیچ  نیا  هب  دـندرک و  دراو 

دوب ربمغیپ  تسد  برض  نامه  هک  درب  یم  شیپ  هب  باتش  اب  تعرس و  اب  ار  مالـسا  وا ، زرابم  دهاجم و  نارای  وا و  راوگرزب  باحـصا 
ياهنادناخ رد  اهرابرد ، رد  لاح  نامه  رد  درب  یم  تفرشیپ  هب  ور  ار  مالـسا  یملع  یـسایس و  تکرح  مجنپ ، مراهچ و  ياهنرق  ات  هک 

ریگنیمز ار  یمالسا  تّما  دییور و  هک  دوب  اهرذب  نامه  .دش  یم  هدیشاپ  قافن  داسف و  طاطحنا و  فعـض و  ياهرذب  هدننک ، تموکح 
نرق رد  هک  یمالـسا  ياـهتّلم  اـم  .میدرک  سح  ناـمدوخ  ناوختـسا  تشوگ و  تسوپ و  اـب  نرق  دـنچ  زا  دـعب  ار  شجیاـتن  اـم  درک و 

، میدش نانمشد  ّطلست  راچد  رامعتسا و  راچد  يدالیم  متسیب  نرق  رد  مهدزون و 
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ام دندش ، تیوقت  دندیکم و  ار  ام  نوخ  اهنآ  میدش  فیعـض  ام  زور  هبزور  دندش و  يوق  ام  نانمـشد  میدـنام ، بقع  ملع  هلفاق ي  زا 
هقطنم ي رد  ناملسم  ياهتّلم  تشونرس  یمالسا ، تّما  تشونرس  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  میدش و  فیعـض  تفر و  تسد  زا  نامنوخ 

لیوحت ار  شدوخ  ثاریم  وا  مه  دـعب  يا ، هرود  کی  رد  سیلگنا  فاصنا ؛ یب  ملاـظ و  ماـکح  تسد  هب  داـتفا  صوصخب ، هناـیمرواخ 
.دندرک هدافتسا  مالسا  يایند  فعض  زا  لاح ، ره  هب  .اکیرما  هدّحتم ي  تالایا  میژر  ینعی  رصاعم ؛ گرزب  ناطیش  هب  داد 

*

ریز مه  ام  میدوب ؛ روج  نیمه  مه  ام  .دروآ  نادیم  هب  ار  ام  ّتلم  يورین  درک و  رادـیب  ار  ام  ّتلم  هک  ام  راوگرزب  ماما  رب  ادـخ  تمحر 
، نارهت رهـش  نیا  رد  درک ؛ یمن  مخا  یـسک  تفرگ و  یم  ماـجنا  تارکنم  نیرتگرزب  نارهت ، رهـش  نیا  رد  .میدـش  یم  هل  اـپ  تسد و 

لاوما دندرک ! یم  یگدنز  لماک  ّتینما  اب  دننکب ، یگدنز  ناشدوخ  هناخ ي  رد  هک  نیا  لثم  دندمآ و  مالسا  نانمـشد  نیرت  نمـشد 
نیا رب  ار  ناشدوخ  هناملاظ ي  هنانئاخ و  ياـه  هماـنرب  دـنتفرگ ، یم  ار  اهتفرـشیپ  ولج  دـندرب ، یم  ار  تفن  دـندرب ، یم  ار  تکلمم  نیا 

هب تسد  دنداتسیا ؛ یم  اهنآ  لباقم  رد  هنیس  هب  تسد  وا ، نایفارطا  هاش و  اضردّمحم  ینعی  روشک ؛ ناریدم  دندرک و  یم  لیمحت  ّتلم 
يریگ میمـصت  يارب  ناریا  رابرد  نارهت ، رهـش  نیا  رد  .دـنتفرگ  یم  اهنآ  زا  ار  هزاجا  اّما  دوب ، یتورب  داب و  ًارهاظ  هّتبلا  .ینطاب  هنیس ي 

تسام و ياهدنـس  وزج  اهنیا  مینکن ؛ ای  مینکب  ار  راک  نیا  هک  دندیـسرپ  یم  سیلگنا  ریفـس  اـکیرما و  ریفـس  زا  لـئاسم ، نیرتمهم  رد 
نیا شوهاب ، ّتلم  نیا  اناوت ، ّتلم  نیا  .تسه  لئاسم  نیمه  زورما  یمالـسا ، ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم  .دراد  دوجو  زورما 

تسایس نادیم  رد  يروانف ، نادیم  رد  داهج ، نادیم  رد  ملع ، نادیم  رد  زورما  هک  یتّلم  نیا  میظع ، یخیرات  هقباس ي  نیا  ياراد  ّتلم 
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مه مدرم  درک ، داـمتعا  مدرم  هب  دروآ ؛ هنحـص  هب  ار  ّتلم  ماـما ، .دـش  یم  هل  اـپ  تسد و  ریز  دـهد ، یم  ناـشن  ار  شدوخ  شـشخرد 
دـش دوب ، رفک  دیما  لحم  هک  يا  هطقن  اجنیا ، .دندرک  دامتعا  وا  هب  مه  مدرم  درک ، دامتعا  مدرم  هب  وا  یتقو  .دـنداد  ناشن  ار  ناشدوخ 

دندرک لایخ  هک  یناسک  نآ  .تفر  دنهاوخ  شیپ  طارـص  نیا  رد  ناریا  ّتلم  هللاءاش  نا  زور  هبزور  يدّمحم و  بان  مالـسا  رادمچرپ 
؛ دنا هتفر  اطخ  هب  تفرگ ، دنهاوخ  هلصاف  اهـشزرا  زا  مدرم  وا ، تافو  نامراوگرزب و  ماما  تبیغ  اب  بالقنا و  أدبم  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب 

یلم تّزع  هیام ي  ار  یمالسا  ياهـشزرا  ام  میتسه ؛ کّسمتم  ياهـشزرا  نیا  هب  ام  .دنا  هدرک  هابتـشا  هک  دننیب  یم  دنا و  هدرک  هابتـشا 
یهلا هوق ي  لوح و  هب  مالـسا ، تکرب  هب  ام  .میناد  یم  ناـمتّلم  رد  اهدادعتـسا  دـشر  بجوم  ار  اهـشزرا  نیا  اـم  میناد ؛ یم  ناـمدوخ 
یفعـض رب  ام  .مینک  حتف  ار  اه  هّلق  نیا  میورب و  الاب  ار  ملع  ياه  هّلق  لومعم ، فراعتم و  تعرـس  زا  شیب  یتعرـس  اب  تسناوت  میهاوخ 
یضار رابکتسا  هک  تسا  مولعم  .درک  میهاوخ  يوق  ار  نامدوخ  دمآ و  میهاوخ  قئاف  تسا ، هدش  لیمحت  ام  رب  يدامتم  نایلاس  رد  هک 

زا عنام  دنهاوخ  یم  يداصتقا ، راشف  اب  یسایس ، راک  اب  یتاغیلبت ، راک  اب  يرگیچوه ، اب  لاجنج ، اب  نادنمتردق  هک  تسا  مولعم  تسین ؛
ياهتّلم ياهلد  زورما  .دنا  هدش  رادیب  ناملـسم  ياهتّلم  تسا و  هداتـسیا  ّتلم  نیا  میا ؛ هداتـسیا  ام  .دنناوت  یمن  اّما  دنوش ؛ تکرح  نیا 

یمالسا و ياهروشک  ایسآ ، اقیرفآ و  لامش  هنایمرواخ و  رساترس  رد  زورما  .اکیرما  ضعب  اهتـسینویهص و  ضغب  زا  تسا  ُرپ  ناملـسم 
(1) .تسا هدیئور  اهتّلم  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دنتسه  ناشدوخ  یمالسا  ّتیوه  زورب  قاتشم  اهناوج ،
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وا یهلا  تلاسر  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) تمحر ربمایپ  دوجو  هب  تیرشب  یگشیمه  جایتحا 

تسا نآ  زا  رتکچوک  يرشب  كاردا  مهف و  ًاتقیقح  هک  زور ، نیا  دولوم  تمظع  هب  رکذت  تسام ؛ رکذت  يارب  اهزور  نیا  تشادگرزب 
یم يراج  ام  لاثما  نابز  رب  هچنآ  .دـنک  كرد  یتسردـب  تینارون ، نآ  اب  ار ، گرزب  الاو و  حور  نآ  میظع و  تقیقح  نآ  دـناوتب  هک 

: هک تسا  هیضق  رهاوظ  ياه  هبنج  نیمه  هب  طوبرم  دوش ،

قلُخ یف  قلَخ و  یف  نّیّیبنلا  قاف 

مرک ملع و ال  یف  هونادی  مل  و 

سمتلم هللا  لوسر  نم  مهّلک  و 

(1) میدلا نم  افشر  وا  رحبلا  نم  افرغ 

نیناوق ماکحا و  تاکرب  رد  دنک و  هدهاشم  رود  زا  مظعا  ّیبن  دوجو  رد  دناوت  یم  يرشب  كاردا  رشب و  لقع  هک  تسا  ییاهزیچ  نیا 
.دزاس رو  هطوغ  ار  دوخ  ناراوگرزب  نآ  تاملک  و 

ًهمحر مرکا  ربـمغیپ  نوچ  .رـشب  عون  زا  یناـمدرم  ناونع  هب  یّتـح  میربماـیپ ؛ جاـتحم  ناـسنا ، ناونع  هب  ناملـسم و  ناونع  هب  زورما  اـم 
تلاـسر ناونع  هب  هک  هچنآ  .دـنا  مظعا  ربماـیپ  تمحر  تاـکرب و  نوهرم  ّتیرـشب  همه ي  .نیملـسملل  ًهمحر  طـقف  هن  دوب ؛ نیملاـعلل 

تسام و رایتخا  رد  زورما  تسا  میرک » نآرق  ، » نآ تایلک  ماهم و  همه ي  عماج  هک  تسا  هدرک  اطع  ّتیرشب  هب  راوگرزب  نآ  یهلا ،
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.میربب هرهب  نآ  زا  میناوت  یم 

درک تکرح  هب  قیوشت  يا  هداج  رد  ار  ّتیرشب  دوشگ ؛ رشب  يور  هب  ار  حالـص  هار  درک ؛ زاب  رـشب  يور  رب  ار  تاجن  هار  مرکا  ربمغیپ 
هب طوبرم  هک  دراد  نیرید  ياهدرد  ّتیرشب  .دنک  نامرد  ار  اهدرد  دربب ؛ نیب  زا  ار  رشب  تالکشم  دناوت  یم  هداج  نیا  رد  تکرح  هک 

جاتحم تسا ، یناسنا  يالاو  قالخا  جاتحم  تسا ، تیادـه  جاتحم  تسا ، تلادـع  جاتحم  ّتیرـشب  تسین ؛ ناـمز  کـی  هرود و  کـی 
هعس و همه ي  اب  مظعا  ربمایپ  رـشب ، يور  هب  ار  هار  نیا  .تسا  یهلا  ناثوعبم  کمک  جاتحم  رـشب ، لقع  تسا ؛ ییامنهر  يریگتـسد و 

تناعا نیا  تیاده و  نیا  تاکرب  زا  رشب  هک  دوش  یم  بجوم  مه  نیا  زا  سپ  دش و  بجوم  هک  هچنآ  .درک  زاب  یهلا  تیاده  ّتیفرظ 
هب طوبرم  تسام ؛ یلبنت  یلهاک و  یهاتوک و  هب  طوبرم  تسام ؛ لهج  هب  طوبرم  تساـهناسنا ؛ دوخ  هب  طوبرم  دوشن ، رادروخرب  یهلا 

تسا زاب  هار  دنکب ، تکرح  درامگب ، تمه  دزادنیب ، راک  هب  ار  لقع  دنک ، زاب  ار  مشچ  رگا  رشب  .تسام  یتسرپ  سفن  یتسرپ و  يوه 
.دوش نامرد  يرشب  هنهک ي  ياهمخز  نیرید و  ياهدرد  تالکشم و  نیا  همه ي  هکنیا  يارب 

تسا هدرک  جیسب  هشیمه  ءایبنا  لباقم  رد  ار  دوخ  ناگدرورپ  تسد  نارای و  دونج و  هک  تسا  ناطیـش  توعد  توعد ، نیا  لباقم  رد 
.دنک باختنا  دیاب  تسا ؛ یهار  ود  رس  رب  رشب  و 

ياهتلفغ زا  دـعب  دـنا ؛ هدرک  ادـیپ  مالـسا  نیئآ  مالـسا و  تعیرـش  هب  يدـیدج  هاـگن  یمالـسا  راـطقا  همه ي  رد  یمالـسا  تّما  زورما 
يایند تسا ؛ هدوشگ  مشچ  ّتیرشب  زورما  .دّدعتم  نورق  یلاوتم و  ياهنارود  رد  یمالـسا  قیاقح  لالز  زا  ندنام  رود  زا  دعب  ینالوط ،

یناوتان فعض و  يرشب  ِزاس  تسد  ياه  هفسلف  نوچ  مالسا ؛ فراعم  مالـسا و  ماکحا  هب  تسا  هدوشگ  مشچ  یمالـسا  تّما  مالـسا و 
کّسمت اب  دناوت  یم  زورما  مالسا ، يایند  .دنا  هداد  ناشن  هنحص  رد  ار  دوخ 
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یمالسا تّما  كّرحت  هدامآ ي  زورما  ایند ، .دشاب  لامک  یلاعت و  يوس  هب  ّتیرـشب  زاتـشیپ  یمالـسا ، فراعم  یمالـسا و  تعیرـش  هب 
تسا و هدش  هدـنار  هیـشاح  هب  هیواز و  هب  ینید  حور  ّتیونعم و  قالخا و  نآ ، ِشخب  نیرت  هدـمع  رد  رـشب  یملع  ياهتفرـشیپ  .تسا 
رد یمالسا  فراعم  .دشاب  یمالسا  تّما  تکرح  يارب  يا  هیامتـسد  دناوت  یم  ملاع ، یعیبط  قیاقح  هب  ناسنا  ِون  هاگن  يرـشب و  شناد 

مالسا يایند  تسا و  مالسا  يایند  رایتخا  رد  میرک » نآرق  ، » رتالاب همه  زا  ربمغیپ ، مالک  ربمغیپ ، هریـس ي  تسا ؛ مالـسا  يایند  رایتخا 
(1) .دنک تکرح  دناوت  یم 
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فاصنا تلادع و  قالخا ، هیکزت و  تمکح ، ملع و  : یمالسا توعد  مهم  همانرب ي  هس  تثعب و  مایپ  هب  تیرشب  زاین 

عماوج یمیدـق  نمزم و  ياهدرد  زا  ار  اهنآ  هک  دوب  ّتیرـشب  داحآ  يور  رب  یباب  حـتف  مّلـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  تثعب 
.دندیشچ ار  شررض  دندرک ، فلخت  مه  یضعب  دندرب ، ار  نآ  دئاوف  دنا و  هدرک  تباجا  ار  ادن  نیا  یضعب  .دهدب  تاجن  يرشب 

هب اهنآ  همه ي  هک  یهلا ، ماظع  ءایبنا  میلاعت  زا  يوریپ  هب  تثعب و  مایپ  هب  تسا  جایتحا  زاین و  تیاهن  رد  ّتیرـشب  اـم  رظن  هب  مه  زورما 
رد هک  تسا  رتمهم  همه  زا  زیچ  هس  یمالـسا ، توعد  ياه  هماـنرب  سأر  رد  .تسا  هدـش  عمج  نآرق  مالـسا و  میلاـعت  رد  لـماک  وحن 

.فاصنا تلادع و  و  قالخا ، هیکزت و  تمکح ، ملع و  تسا : هدش  حیرصت  اهنآ  هب  نآرق  همیرک ي  تایآ 

کی رد  اهتنم  تسا ؛ هتشاد  يدایز  ياهتفرشیپ  زورما  رـشب ، ملع  .تسا  زیچ  هس  نیمه  جاتحم  رـشب  مه  زورما  مینک ، هاگن  تسرد  رگا 
يونعم مولع  رد  رـشب  اّما  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  ّتیرـشب  نیب  رد  يّداـم  یگدـنز  هب  طوبرم  مولع  یعیبط  يّداـم و  مولع  .صاـخ  دـُعب 

رـشب هک  یتمـس  نآ  هب  دنکیم  تیاده  ار  وا  لد  دنکیم ؛ نشور  یهلا  دیحوت  هب  شنیرفآ و  أدبم  هب  تبـسن  ار  رـشب  نهذ  هک  یئاهزیچ 
هلئسم ي .تسا  هبناج  همه  توعد  کی  ملع ، هب  مالسا  توعد  .تسا  نتفرگ  ارف  نتخومآ و  جاتحم  تسا  هدش  هدیرفآ  نآ  يارب 
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یقـالخا هیکزت ي  زا  نداـتفا  رود  زا  یـشان  رـشب ، ياـهیراتفرگ  .تسا  رتـمهم  زورما  مه  نیا  زا  یحور ، يونعم و  هیکزت ي  قـالخا و 
.تسا

هک يرـشب  عماوج  ياـه  هّلق  رد  رگا  .دننخـس  نیا  بطاـخم  عـماوج ، اـهروشک و  روـما  نالوئـسم  اـهتّلم ، ناـگبخن  لّوا  هجرد ي  رد 
اه هنماد  هب  ضایف  همـشچرس ي  نیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  هیکزت  ّتیونعم و  قالخا و  دنراد  رارق  یگنهرف  یملع و  یـسایس و  ناگبخن 

.دننخس نیا  بطاخم  لّوا  هجرد ي  رد  یمالـسا  روشک  نالوئـسم  .دش  دنهاوخ  رادروخرب  کین  قالخا  زا  مه  مدرم  دیـسر و  دهاوخ 
؛ تسا يّدام  یناویح و  أشنم  اهنآ  أشنم  هک  یئاهینمـشد  اهیتسود و  یناویح ، ياهـسوه  لایما و  هب  يدـنبیاپ  تاوهـش ، ّبح  ایند ، ّبح 

ياهتلاذر اهتثابخ و  اهنآ  أشنم  هک  یئاهینماان  تسا ؛ يّدام  تردق  هعـسوت ي  هب  لیم  یبلط و  تردـق  اهنآ  أشنم  هک  یئاهیزورفا  گنج 
.تسا يرشب  هدمع ي  يراتفرگ  تساهروشک ، تسایس  روما  ناراکردنا  تسد  یسایس 

، رگیدـکی هب  تبـسن  اهناسنا  فاصنا  رگیدـکی ، اب  اهناسنا  يزرورهم  تسا ؛ يرورـض  رما  کی  روشک ، کـی  يارب  یقـالخا  هیکزت ي 
ار رـشب  یگدـنز  هک  تسا  یئاهزیچ  رـشب ، دارفا  نیب  تورم  محر و  ناسنا ، یگدـنز  يزیر  هماـنرب  رد  رگید  ياـهناسنا  لاـح  تیاـعر 

رشب يالب  نیرتگرزب  زورما  ینماان ، دزوسیم  اهینماان  شتآ  رد  هتـشذگ  زا  شیب  زورما  ایند  هک  مینکیم  هظحالم  رگا  .دشخبیم  شمارآ 
ّتینما یعامتجا  یگدـنز  طیحم  رد  دـنرادن ؛ ّتینما  ناش  هداوناخ  نورد  رد  اهناسنا  تسا ؛ يرـشب  يایالب  نیرتگرزب  زا  یکی  لقاال  ای 

یب زا  یـشان  اهیبلط ، تردـق  زا  یـشان  اهتـسایس ، ءوس  زا  یـشان  ینماان  نیا  دـنرادن  ّتینما  ناشدوخ  نهیم  روشک و  نایم  رد  دـنرادن ؛
مالسا میلاعت  زا  هدمع  رایسب  ملق  کی  نیا  دنکیم و  توعد  هیکزت  هب  ار  ام  مالسا  .تسا و  هیکزت  زا  اهناسنا  يرود  زا  یـشان  اهیقالخا ،

انتایا مکیلع  اولتی  .تسا 
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.دهدیم میلعت  ار  اهنآ  دنکیم ؛ هیکزت  ار  اهنآ  دنکیم و  توالت  ار  یهلا  تایآ  ؛(1)  همکحلا باتکلا و  مکمّلعی  مکیکزی و  و 

ءایبنا هک  یشالت  همه  نیا  اهباتک و  نداتسرف  لسر و  لاسرا  دومرف  هک  تسا ، یهلا  ءایبنا  همه ي  روتـسد  تلادع ، رارقتـسا  .تلادع  و 
.دشاب طسق  اب  هارمه  یگدنز  مدرم ، یگدنز  ؛(2)  طسقلاب ساّنلا  موقیل  هک : تسا  نیا  يارب  دنداد ، ماجنا  ءایبنا  ناوریپ  و 

*

ياـههورگ همه ي  داـحتا  يارب  يروـحم  یلـصا و  هطقن ي  کـی  مّلـس ، هلآو و  هـیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  مّرکم  ّیبـن  صیخـش  صخش 
هدیزگرب ي هدنب ي  نیا  هتخابلد ي  قشاع و  یمالـسا ، تّما  داحآ  همه ي  .تسا  ربمغیپ  ّتبحم  زا  بلابل  همه  ياهلد  .تسا  یمالـسا 

مه هب  مالـسا  تّما  دنهدب و  رارق  یمالـسا  تّما  داحتا  روحم  تدحو و  هلیـسو ي  ار  نیا  دـنخیرات ؛ رـسارس  يالاو  ناسنا  نیا  ادـخ و 
(3) .دنوشب کیدزن 

216 ص :

هیآ ي 151. هرقب ، هروس ي  - . 1
هیآ ي 25. دیدح ، هروس ي  - . 2

20/5/1386 هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ثعبم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  ياهرشق  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  - . 3

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 225 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_216_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_216_3
http://www.ghaemiyeh.com


تیرشب داحآ  همه ي  یمالسا و  تما  يارب  یندشن  شومارف  سرد  رورم  تثعب ؛ يروآدای 

هثداح نیا  اب  ههجاوم ي  رد  دـیاب  ام  هک  تسا  يا  هتکن  نآ  نیا  تسین  یخیرات  هثداح ي  کی  يروآدای  ياـنعم  هب  تثعب  يروآداـی 
تقیقح رد  هوکشرپ  هرطاخ ي  نیا  رب  هیکت ي  هکلب  میشاب  هتـشاد  دای  هب  هشیمه  یناسنا  يرـشب و  دنمجرا  هرطاخ ي  نیا  گرزب و  ي 

ناگتـسجرب و هچ  تما ، داـحآ  هچ  یمالـسا ؛ تّما  دوـخ  يارب  لّوا  هجرد ي  رد  تـسا  یندـشن  شوـمارف  سرد  کـی  رورم  رارکت و 
، تسا سرد  کی  رارکت  نیا ، .ّتیرشب  داحآ  همه ي  يارب  دعب  هجرد ي  رد  نارکفنشور و  نادنمشناد ، نارادمتسایس ، تّما  ناگبخن 

.تسا زومآ  سرد  هثداح ي  کی  يروآدای  تسا ، قشمرس  کی  رارکت 

نایب ار  تثعب  هلئـسم ي  بناوج  لامجا  روط  هب  ولو  اسر  نایب  اب  دـهاوخب  یـسک  رگا  ًاتقیقح  هک  تسا  عونتم  رایـسب  هثداـح  نیا  داـعبا 
، دـنکیم هثداح  نیا  هب  یئادـتبا  هاگن  کی  ناسنا  هک  روط  ناـمه  نکیل  دوش ؛ هتفگ  نخـس  اـهتعاس  دوش و  هتـشون  اـهباتک  دـیاب  دـنک ،
رد دوب ، لامک  يارب  رـشب  ياهزاین  همه ي  عماج  هک  یمایپ  نیا  اب  مرکا  ربمغیپ  دینک  هظحالم  امـش  .دریگیم  ارف  ار  يدّدعتم  ياهـسرد 

.تشادن دوجو  هعماج  نآ  رد  بولطم  تالامک  نآ  زا  کیچیه  هک  درک  زاغآ  ار  دوخ  توعد  درک و  روهظ  يا  هعماج 

لدع ربمایپ  دوبن ؛ ملع  هعماج  نآ  رد  دوب ، ملع  ربمایپ  ربمغیپ ،
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طلـسم مدرم  لام  ناج و  رب  وگروز  ياسؤر  نادـنمروز ، نادـنمتردق ، دیـسریمن و  ماشم  هب  تلادـع  زا  يا  هحیار  هعماـج  نآ  رد  دوب ،
هعماج ي کی  دوب ؛ طحق  انعم  مامت  هب  اهزیچ  نیا  هعماج  نآ  رد  دوب ، ّتبحم  فاصنا و  تشذـگ و  ارادـم و  قالخا و  ربماـیپ  .دـندوب 
هب یلهاـج ، ياـهتّیبصع  هب  یناـسفن ، ياـهاوه  هب  هتـسبلد ي  مـلع ، زا  رود  تیوـنعم ، قـالخا و  زا  رود  ونـش ، روز  وـگروز و  نـشخ ،

.اجیب دروم و  یب  ياهرورغ 

طئارـش نیا  رد  لاس  هدزیـس  دـیئور ، لاهن  نیا  یفلع  بآ و  یب  ناتـسگنس  نینچ  کی  رد  يراوشد ، رجحتم و  ياـضف  نینچ  کـی  رد 
دـیحوت و لدـع و  ملع و  يانبم  رب  هعماج  کی  لیکـشت  تموکح ؛ کـی  داـجیا  هب  دـش  یهتنم  لاـس  هدزیـس  نیا  درک و  دـشر  تخس 

لقعت ارادم و  هب  لیدبت  ار  ّتیبصع  درک ؛ توخا  هب  لیدبت  ار  يرگیشحو  درک ؛ تّزع  هب  لیدبت  ار  تلذ  .تمارک  قالخا و  ّتیونعم و 
هدولاش ي نآ  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  ینیتم  هدولاش ي  کی  یمکحتـسم ، هدـعاق ي  کـی  درک ؛ ملع  هب  لیدـبت  ار  لـهج  درک ؛

ّتیرشب خیرات  رد  هک  دنروایب  دوجو  هب  ناشدوخ  ار  یئاه  هّلق  دنوش و  طلسم  ملاع  ّتیندم  هّلق ي  رب  دنتسناوت  ناناملسم  اهنرق  مکحم ،
.تشادن هقباس 

لثم تسه ؛ ردقچ  اهتّلم  رمع  رد  لاس  هد  هفاضا ي  هب  لاس  هدزیـس  دینیبب  امـش  .دیـشکن  لوط  رتشیب  تموکح  نیا  نارود  مه  لاس  هد 
دوشیم هک  دـمآ  دوجو  هب  یمیظع  تکرح  کی  یهاتوک  هلـصاف ي  نینچ  کی  رد  .تسارذـگ  ِتعاس  کـی  لـثم  تسا ، هظحل  کـی 

ار قـالخا  ياـه  هیاـپ  درب ، شیپ  هب  ار  ّتیناـسنا  .مالـسا  زا  دـعب  ِمسق  مالـسا و  زا  لـبق  ِمسق  درک : مسقنم  مسق  ود  هب  ار  خـیرات  تفگ 
.دینک هاگن  امش  هاگدید  نیا  زا  ار  تثعب  تمظع  تشاذگ ؛ راگدای  هب  رشب  يارب  ار  یندشن  شومارف  ياهسرد  درک ، مکحتسم 

مه رد  رصانع  هّتبلا  درک ، نیمضت  ار  اهتیقّفوم  نیا  هک  هچنآ 
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هب تفرعم  زا  افـص و  زا  تیوـنعم ، زا  دوـب  راشرـس  هک  یتاـبثاب  مکحتـسم  رـصنع  نآ  لّوا  هجرد ي  رد  اـّما  تـسا ؛ يرایـسب  هدـینت ي 
توبن هب  هکنیا  زا  لبق  دوب ، هّکم  مدرم  ِنیرتدـنمدرخ  نیرتاناد و  مرکا  ربمغیپ  .تسا  ربمغیپ  ِدوخ  دوجو  ادـخ ، هب  ءاـکّتا  راـگدرورپ و 

.دسرب توبن  هب  هکنیا  زا  لبق  دوب ، هقطنم  نآ  مدرم  ِنیرت  قالخااب  نیرت و  فیرش  نیرت و  میرک  دسرب ؛

.دوب هدومزآ  ار  وا  ادـخ  نوچ  دـش ؛ هداهن  وا  شود  رب  راب  نیا  تفرگ و  رارق  یهلا  فطل  دروم  هتـسجرب  ناسنا  نیا  مدرم  نآ  نایم  رد 
نیا یگداتـسیا ، نیا  .داتـسیا  ربـمغیپ  و  دراذـگیم ، یـسک  هچ  شود  رب  ار  راـب  نیا  هک  تسنادـیم  تخانـشیم و  ار  دوخ  هدـنب ي  ادـخ 

همه ي هناوتـشپ ي  دیامیپیم ، ار  نآ  هک  یهار  نآ  دنکیم و  تکرح  نآ  يوس  هب  هک  یفدـه  نآ  هب  قیمع  تفرعم  اب  هارمه  ِتماقتـسا 
زا عافد  قح ، يزوریپ  طرـش  اهطرـشب ؛ اّما  تسا ، زوریپ  قح  هلب ، .دش  میظع  تکرح  نیا  یئافوکـش  هناوتـشپ ي  ربمغیپ و  ياهتفرـشیپ 

.تسا قح  هار  رد  یگداتسیا  قح ، يزوریپ  طرش  .تسا  قح 

هتـسناوت ربمغیپ  دوب  یفخم  دوب ، یناهنپ  توعد  هک  رتشیب  ای  لاس  هس  تشذـگ  اـب  هک  ینآ  زا  دـعب  تثعب ، لّوا  هلحرم ي  رد  هک  یتقو 
كاـنیفک اـّنا  .نیکرــشملا  نـع  ضرعا  رمؤـت و  اـمب  عدــصاف  هـک : دــمآ  یهلا  رما  دــعب  دــنکب ، ناملــسم  ار  رفن  لـهچ  یــس ، دوـب 

هک یئایاضق  نادـیم و  طسو  دـمآ  ربمغیپ  .نک  ینلع  ار  راک  ریگب و  تسد  هب  ار  مچرپ  نادـیم ، يوت  ورب  نک ، ینلع  ؛(1)  نیءزهتسملا
، دندرک هک  يراک  نیلّوا  .دندیزرل  دندیـسرت و  دوخ  هب  هعماج  نآ  نادـنمروز  نادـنمرز و  شیرق و  دیدانـص  ناگرزب و  .دـیا  هدـینش 

قلطم تسایر  ام  دـهاوخیم ، تساـیر  رگا  وت  هدازردارب ي  نیا  هک  دـنتفگ  بلاـط  یبا  باـنج  شیپ  دـندمآ  .دوب  راوگرزب  نآ  عیمطت 
رتدنمتورث ام  همه ي  زا  هک  میهدیم  تورث  وا  هب  ردقنآ  دهاوخیم ، تورث  رگا  میهدیم ؛ وا  هب  ار  نامدوخ 
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تـسد دنزیم ، هک  یئاهفرح  نیا  زا  دیئوگب  .مینکیم  باختنا  نامدوخ  هاشداپ  ناونع  هب  ار  وا  ام  دنک ، یهاشداپ  تسا  لیام  رگا  دوشب ؛
نیا هّکم  ناگرزب  تفگ  دـمآ و  ربمغیپ  شیپ  دوب ، كانمیب  اهنآ  هئطوت ي  زا  دیـسرتیم و  ربمغیپ  ناج  رب  هک  بلاط  یبا  بانج  .درادرب 
رگید هزادنا  نیا  هب  یگداتسیا  نیا  دیئایب ؛ هاتوک  يا  هدرخ  کی  مه  امش  الاح  هک  درک  هیـصوت  درک ، تحیـصن  دیاش  دنداد ؛ ار  ماغیپ 

یّتح هلعفا  رمالا ال  اذه  نع  ضرعال  یلامـش  یف  رمقلا  ینیمی و  یف  سمّـشلا  اوعـضو  ول  هللاو  ّمع ! ای  دومرف : ربمغیپ  .تسین  مزال  ارچ ؛
يارب دنراذگب ، نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  دنراذگب ، نم  تسار  تسد  رد  ار  دیشروخ  رگا  ناجومع ! ؛(1)  هیف امب  بهذی  وا  هللا  هرهظا 

نیب زا  ام  همه ي  ای  دـنک  زوریپ  ار  ام  ادـخ  ای  یتقو  اـت  منکیمن ؛ ار  راـک  نیا  ادـخ  هب  دـنگوس  مشکب ، تسد  فدـه  نیا  زا  نم  هکنیا 
.میورب

، نامیا نیا  بلاطوبا  .دش  دنلب  اج  زا  دش و  کشا  زیربل  ربمغیپ  كرابم  مشچ  عمّدلا ؛ نم  هانیع  تقرورغا  ّمث  هک  دراد  تیاور  رد  دـعب 
ار تفده  نکب ؛ یهاوخیم  هک  يراکره  ورب  تببحا ؛ ام  لق  بهذا و  یخا  نبای  تفگ : دش و  بلقنم  دـید ، هک  یتقو  ار  تماقتـسا  نیا 

.دنیرفآ یم  یگداتـسیا  یگداتـسیا ، نیا  .منکیمن  ضوع  زیچ  چیه  اب  ار  وت  نم  ادخ  هب  دنگوس  یـشب ء ؛ کّنمّلـسا  هللاو ال  .نک  لابند 
عمط نمـشد ، زا  ندیـسرتن  فدـه ، هب  يدـنبیاپ  نیا  .دـنکیم  مکحتـسم  بلاـطوبا  رد  ار  تماقتـسا  هشیر ي  ربمغیپ ، زا  تماقتـسا  نیا 

، هار نیا  ندرک  فقوتم  لباقم  رد  دهدب  دهاوخیم  نمـشد  هک  يزایتما  هب  نتـسبن  لد  تسا ، نمـشد  تسد  رد  هک  هچنآ  رد  ندیزرون 
دوجو هب  تسوا ، هب  ّقلعتم  فده  نیا  هک  یئادخ  هب  فده و  هب  هار و  هب  دامتعا  دروآ ، یم  دوجو  هب  شمارآ  دنیرفآ ، یم  یگداتـسیا 

زور دنداتسیا و  اهیراوشد  همه  نآ  تالکشم ، همه  نآ  لباقم  رد  رفن  لهچ  یس ، نیمه  .دندوبن  رتشیب  رفن  لهچ  یـس ، اذل  .دروآ  یم 
.دندش دایز  زور  هب 
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رارق هجنکـش  ریز  روج  هچ  رـسای  هّیمـس و  دوشیم ، يا  هلماـعم  هچ  لـالب  اـب  دـننکیم ، هچ  راـمع  اـب  هک  دـندیدیم  هّکم  رد  زور  هب  زور 
تلاـح رد  ًافرـص  .تسا  يروجنیا  قح  تفرـشیپ  .دـندروآ  یم  ناـمیا  لاـح  نیع  رد  دـندیدیم ، ار  اـهنیا  دـنوشیم ؛ دیهـش  دـنریگیم و 

هک دوریم  شیپ  یتقو  نآ  قح  .دوریمن  شیپ  قح  ندز ، هنیـس  نآ  ياـپ  ندرک و  دـنلب  ار  قح  مچرپ  ناـما  نما و  تلاـح  رد  شیاـسآ ،
.دهدب ناشن  ماکحتسا  تماقتسا و  دوخ  زا  قح  تفرشیپ  هار  رد  قح ، وریپ  قح ، بحاص 

اب هک  تسین  نیا  شیانعم  راّفک  رب  ءادشا   (1) .مهنیب ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدشا  هعم  نیّذلا  هللا و  لوسر  ٌدّمحم  دیامرفیم : نآرق  هیآ ي 
كوپ دوشیم ، هدروخ  دنزیم ، گنز  يزلف  کی  .ندشن  هدروخ  يراوتسا ، ماکحتسا ، ینعی  تّدش ، ءادشا ، .دنگنج  لاح  رد  مئاد  راّفک 

.دوشیمن یکوپ  یگدیـسوپ و  یگدز و  گنز  یگدروخ و  راچد  درذـگب ، هک  يداـمتم  ياـهنرق  مه  زلف  کـی  دوریم ؛ نیب  زا  دوشیم ،
نادیم رد  تقو  کی  دنکیم ؛ زورب  روج  کی  تسا ، گنج  نادیم  رد  تقو  کی  ماکحتـسا  .ماکحتـسا  ینعی  تّدش  .نیا  ینعی  ءادـشا 

دوخ و فرط  اب  دوب  مزـال  هک  یئاـجنآ  دوخ ، ياـهگنج  رد  ربمغیپ  دـینیبب  امـش  .دـنکیم  زورب  روج  کـی  تسا ، نمـشد  اـب  يوگتفگ 
رد .تسین  للخ  هّرذ  کی  راوتـسا ، تسا ؛ ماکحتـسا  ربمغیپ  هشقن ي  ياپ  اترـس  .دـنزیم  فرح  يروج  هچ  دـنزب ، فرح  دوخ  نمـشد 

رگا تّدـش ؛ اب  تسا ، گنج  رگا  .دـیناوخب  ار  خـیرات  یئوگتفگ ! هچ  اّما  دـش ، وگتفگ  دراو  لباقم  ياهفرط  اب  ربمغیپ  بازحا  گـنج 
.تسا راّفکلا  یلع  ءادشا  يانعم  نیا  .ماکحتسا  اب  تّدش ؛ اب  تسا ، لماعت  رگا  تّدش ؛ اب  تسا ، وگتفگ 

تّدـش و نآ  رگید  اجنیا  دراد ؛ دوجو  فاطعنا  تسا ، مرن  زیرکاخ  رگید  اجنیا  هن ؛ دنتـسه ، هک  ناشدوخ  نیب  رد  ینعی  مهنیب ، ءامحر 
.درک راتفر  فطاعت  اب  مه  اب  دیاب  اجنیا  .تفرگ  لد  داد و  لد  دیاب  اجنیا  .تسین  تبالص  نآ 
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هرد کی  رد  لاس  هس  تسین ؛ یخوش  .بلاط  یبا  بعـش  رد  لاس  هس  بیجع  تماقتـسا  هب  دوشیم  رجنم  تثعب ، لّوا  ِیگداتـسیا  نامه 
اهناملـسم همه ي  هجیدخ ، بانج  بلاط ، یبا  بانج  ربمغیپ ، .نازوس  باتفآ  ریز  رد  هایگ ، نودب  بآ ، نودـب  هّکم ، ترواجم  رد  يا 

.دیاین كاروخ  دیاین ، اذغ  اهنیا  يارب  هک  دوب  هتـسب  مه  هار  .دـندرک  یگدـنز  هوک  فاکـش  هکت  نیا  يوت  ناشیاه  هداوناخ  همه ي  و 
ار یسنج  دنتساوخیم  ات  اّما  دنیایب ، رهش  لخاد  دنتسناوتیم  دوبن  گنج  ینعی  دوب ، دازآ  یلهاج  ننـس  قبط  رب  هک  مسوم  ماّیا  رد  یهاگ 
ره هک  دـندوب  هدرک  شرافـس  ناشدوخ  نادـنزرف  اهرکون و  هب  هّکم  ناگرزب  هیقب ي  بهلوبا و  لـهجوبا و  دـننک ، هلماـعم  یناـکد  رد 

سنج اهنآ  دیراذگن  دیرخب و  امـش  ار  سنج  دیهدب ، لوپ  ربارب  ود  دیوش ، هلماعم  دراو  امـش  دنرخب ، ار  یـسنج  دنتـساوخ  اهنآ  تقو 
؟ تسا یخوش  نیا  .دندنارذگ  ار  لاس  هس  یتخس  ّتیعضو  نینچ  کی  اب  .دنرخب 

دروآ یم  دوجو  هب  اضف  رد  ار  یتماقتسا  نینچ  هک  تسا  هللا  یلع  لکوتم  لد  نآ  همیخ ، نیا  مکحتسم  دومع  نآ  یلّوا ، تماقتسا  نآ 
هب بلاط  یبا  بعـش  يوت  زا  اه  هچب  هیرگ ي  يادص  هک  دندرکیم  هیرگ  یگنـسرگ  زا  اه  هچب  حبـص  ات  بش  .دـننکیم  ربص  داحآ  هک 
هک ناملسم  اّما  .دننک  کمک  دندرکیمن  تئرج  ایوقا  سرت  زا  اّما  تخوسیم ؛ ناشلد  مه  اهنآ  يافعـض  دیـسریم و  شیرق  راّفک  شوگ 

.دروـخن ناـکت  دندیـشک  یگنـسرگ  ردـقچ  دـندش ، راـمیب  ردـقچ  دـندرم ، بعــش  رد  ردـقچ  هـک  دزیم  رپرپ  شلباـقم  رد  شا  هـچب 
هدنک اج  زا  دنروخب ؛ ناکت  تسا  نکمم  اههوک  ؛(1)  لزت لابجلا و ال  لوزت  دومرف : هیفنح  نب  دّمحم  شزیزع  دـنزرف  هب  نینمؤملاریما 

؛ یمالسا تّما  نتساخرب  هار  تسا  نیا  .تسا  ربمغیپ  ّتیصو  نامه  نیا  تسا ؛ ربمغیپ  تحیـصن  نامه  نیا  .وشن  هدنک  اج  زا  وت  دنوش ؛
هب ار  نیا  تثعب  .تسام  هب  ربمغیپ  سرد  نیا  .تسا  نیا  یمالسا  تّما  تثعب 
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.دهدیم میلعت  ام 

نامیا یک  هک  میوشب  لاحـشوخ  دش و  تلاسر  هب  ثوعبم  ربمغیپ  دمآ و  یلیئربج  دـش و  لزان  يا  هیآ  میئوگب  مینیـشنب ، هکنیا  فرص 
نارود ثداوح  همه ي  ردام  هک  هثداح  نیا  زا  دـیاب  ام  هک  تسا  نیا  هلئـسم  .دـنکیمن  لح  ار  يا  هلئـسم  درواـین ، ناـمیا  یک  دروآ و 

.تسا سرد  لاس  هسو  تسیب  نیا  همه ي  .میریگب  سرد  تسا  ربمغیپ  كرابم  تایح 

؛ تسا هثداح  کی  یگدنز  نیا  هظحل ي  ره  .درک  هعلاطم  دیاب  يرتم  یلیم  ار  ربمغیپ  یگدنز  متفگ  ناتسود  یضعب  هب  تقو  کی  نم 
یگدـنز خـیرات  دـنورب  ام  ياهناوج  .تسا  روجنیمه  لاس  هسو  تسیب  نیا  مامت  تسا ؛ یناسنا  میظع  هولج ي  کی  تسا ؛ سرد  کی 

هک دمآ  دوجو  هب  تمظع  نیا  هب  یتما  دینیب  یم  امش  رگا  .تسا  هداتفا  یقافّتا  هچ  دننیبب  دنناوخب و  دنتسم  مکحم و  عبانم  زا  ار  ربمغیپ 
تّما هعومجم ي  نیمه  يوت  ّتیرـشب  يارب  اـهوراد  نیرت  شخبافـش  اهـسرد ، نیرتگرزب  اـههار ، نیرتـهب  اـهفرح ، نیرتـهب  مه  زورما 

قح میوریمن ؛ شیپ  ام  دشاب ، ام  اب  قح  هکنیا  فرص  ّالاو  .دش  راد  هشیر  درک و  ادیپ  شرتسگ  دمآ ، دوجو  هب  روج  نیا  تسا  یمالـسا 
ّالا ملعلا  اذه  لمحی  ال  دومرف : نیفص  گنج  رد  مدرک  لقن  راوگرزب  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  نم  اهراب  نینمؤملاریما  .یگداتـسیا  اب  هارمه 

فدـه تسیچ ، هیـضق  دـنمهفب  دنـشاب ، هتـشاد  تریـصب  ًالّوا  هک  دـننک  دـنلب  دـنناوتیم  یناسک  ار  مچرپ  نیا   (1) .ربّصلا رـصبلا و  لها 
(2) .میریگب سرد  تثعب  زا  دیاب  ام  ار  نیا  .یئاجرباپ  یگداتسیا ، تماقتسا ، نیمه  ینعی  ربص  .دنشاب  هتشاد  ربص  ًایناث  تسیچ ؛

223 ص :
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  تدالو  نراقم  ثداوح  تاراشا  یناعم و 

هک یئاه  هدیدپ  دوخ  .تسا  ّتیرشب  ریسم  هدننک ي  نییعت  هثداح ي  کی  تسین ؛ یخیرات  ًافرص  هثداح ي  کی  مظعا  ربمغیپ  تدالو 
دنا هدرک  لقن  .تسا  تدالو  نیا  تقیقح  انعم و  هب  یئایوگ  تاراشا  کی  دش ، هدید  خـیرات  لقن  قبط  گرزب ، تدالو  نیا  ماگنه  رد 
.دـش لالتخا  راچد  ملاع  فلتخم  طاقن  رد  كرـش  رفک و  ياـه  هناـشن  هلاو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  مّرکم  ّیبن  تدـالو  ماـگنه  رد  هک 

، دـندوب دـباعم  رد  هک  یئاـهتب  .دـش  شوماـخ  ربمغیپ  دـالیم  ماـگنه  رد  دوب ، هدـشن  شوماـخ  دوب  لاـس  رازه  هک  سراـف  هدکـشتآ ي 
نیا ِنیدامن  هبرـض ي  نیا ، تسا ! يا  هثداح  هچ  نیا  هک  دندنام  ریحتم  یتسرپ  تب  دباعم  نارازگتمدـخ  نابهار و  و  دـندش ؛ نوگنرس 

؛ دـش هثداح  راچد  زور  نآ  ِكرـشم  ِناریا  يروطارپما  نارابج  خاـک  رگید  فرط  زا  .تسا  یئارگ  هداـم  رفک و  كرـش و  رب  تدـالو 
همّدـقم و تدالو  نیا  هکنیا  هب  تسا  رگید  ِنیدامن  هراشا ي  کـی  مه  نیا  .تخیر  ورف  هرگنک  هدراـهچ  نئادـم  خاـک  ياـه  هرگنک 
، ناسنا يرکف  یبلق و  تیادـه  ّتیونعم و  هبنج ي  نآ  .اهتوغاط  اب  هزرابم ي  ملاع ؛ رد  يرگ  نایغط  اب  هزرابم ي  يارب  تسا  يا  هنیمز 

ِقحانب ّتیمکاح  اب  هزراـبم ي  يرگ ، ناـیغط  اـب  هزراـبم ي  ملظ ، اـب  هزراـبم ي  .رـشب  داـحآ  ِیلمع  یعاـمتجا و  تیادـه  هبنج ي  نیا 
ِنیدامن تاراشا  اهنیا  مدرم ؛ داحآ  رب  نارگمتس 
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نیا هناـمز  نآ  رد  ربمغیپ  هک  يا  هناـمز  فیـصوت  رد  هغـالبلا  جـهن  رد  مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا و  ربـمغیپ  تدـالو 
: دنیامرفیم هلمج  زا  .دنراد  يدّدعتم  تالمج  درک ، عولط  روهظ و  نابات  دیشروخ 

، لهج تاملظ  دـندرکیم ؛ یگدـنز  تاملظ  رد  اـهناسنا  دوبن ؛ رـشب  یگدـنز  طـیحم  رد  رون  ؛(1)  رورغلا هرهاظ  رّونلا  هفـساک  اینّدـلا  و 
دش و دلوتم  اجنآ  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  يا  هطقن  نامه  دوخ  اهتملظ  نیا  همه ي  رهظم  هّتبلا  هک  یهارمگ ، تاملظ  نایغط ، تاملظ 

یگدـنز طیحم  هّکم و  رد  يا  هنومن  کـی  اـه  یهارمگ  اهتلالـض و  اـه و  یکیراـت  همه ي  .برعلا  هریزج  ینعی  دـش ؛ ثوعبم  سپس 
ات نشخ ، یعامتجا  قالخا  نآ  ات  ناسنا ، هدـننک ي  لیلذ  كرـش  نآ  يداـقتعا ، يرکف و  ياـه  یهارمگ  .تشاد  برعلا  هریزج  یبرع 

هب ا رّـشب  ام  ءوس  نم  موقلا  نم  يراوتی  میظک  وه  ًاّدوسم و  ههجو  ّلظ  یثنألاب  مهدـحا  رّـشب  اذا  و  هک : بلق  تواـسق  یمحر و  یب  نآ 
رد سپس  ربمغیپ و  تدالو  نارود  رد  رـشب  قالخا  زا  يا  هنومن  نیا ،  (2) .نومکحی ام  ءاس  الا  باّرتلا  یف  هّسدی  ما  نوه  یلع  هکـسمی 

رون اب  دوب ، یناملظ  ملاع  .دش  انیب  دوب ، روک  ّتیرشب   (3) .یمعلا نم  ًارون  لالّضلا و  نم  يده  هدعب  ناک  .تسا و  ربمغیپ  تثعب  نارود 
یهلا و تنم  نیهر  اهناملـسم  ام  طقف  هن  .تسا  راوگرزب  نآ  تثعب  سپـس  گرزب و  تدالو  نیا  ياـنعم  نیا  .دـش  رونم  ربمغیپ  دوجو 

.تسا تمعن  نیا  نیهر  ّتیناسنا  همه ي  هکلب  سّدقم ، دوجو  نیا  رطاخ  هب  میتسه  یهلا  تمعن 

هلعش نیا  نازورف ، غارچ  نیا  اّما  تسا ؛ هتفرگن  ارف  ار  ّتیرشب  همه ي  زونه  يدامتم  ياهنرق  لوط  رد  ربمغیپ  تیاده  هک  تسا  تسرد 
.دنکیم تیاده  رون  همشچ ي  نیا  تمس  هب  ار  اهناسنا  اهنرق  اهلاس و  لوط  رد  جیردتب  تسه و  ّتیرشب  نایم  رد  نوزفازور  ي 
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اهـشزرا تمـس  هب  ّتیناسنا  .دینکیم  هظحالم  ار  ریبدت  نیمه  دینک ، هاگن  هک  راوگرزب  نآ  تدالو  ربمغیپ و  تثعب  زا  دعب  خـیرات  رد  و 
ات دش ؛ دهاوخ  رتشیب  زور  هب  زور  نآ  تّدش  درک و  دهاوخ  ادیپ  شرتسگ  نیا  جیردتب  تسا ، هتخانش  ار  اهشزرا  تسا ، هدرک  تکرح 

طارص تیاده و  هداج ي  رد  ّتیرشب  دریگب و  ارف  ار  ملاع  همه ي   (1)، نوکرشملا هرک  ول  هّلک و  نیّدلا  یلع  هرهظیل  هللاءاش  نا  هکنیا 
رب ادخ  تجح  هک  يزور  نآ  .تسا  زور  نآ  زا  رشب  یگدنز  عورش  عقاو  رد  هک  دنک ، زاغآ  ار  شدوخ  یقیقح  تکرح  یهلا  میقتسم 

.تفرگ دهاوخ  رارق  گرزب  هارهاش  نیا  رد  ّتیرشب  دش و  دهاوخ  مامت  مدرم 

، دوخ نید  دوخ ، لد  دیاب  .مینک  هدافتسا  تمعن  نیا  زا  دیاب  میراد ، رارق  گرزب  تمعن  نیا  ربارب  رد  یمالـسا  تّما  ناونع  هب  زورما  ام 
، تسا رون  نوچ  مینک ؛ رونم  نشور و  سّدـقم  نید  نیا  میلاعت  تکرب  هب  ار  دوخ  طیحم  دوخ ، یگدـنز  دوخ ، ياـیند  زین  دوخ و  رکف 

.تساهناملسم ام  یمومع  هفیظو ي  نیا  .میوش  دنم  هرهب  میناوتیم  مینک و  کیدزن  نآ  هب  ار  نامدوخ  میناوتیم  تسا ، تریصب 

داـحتا و هلئـسم ي  تساهناملـسم ، اـم  لّوا  هجرد ي  گرزب و  فئاـظو  زا  یکی  هک  منکیم ، هـیکت  نآ  يور  رب  نـم  زورما  هـک  هـچنآ 
نیا مه  تلع  میدرک ، يراذگمان  تدحو  هتفه ي  هب  بالقنا  لّوا  زا  ار  لّوالا  عیبر  مهدـفه  هب  یهتنم  هتفه ي  نیا  ام  .تسا  تدـحو 

هب لّوـالا  عـیبر  مهدـفه  زور  و  تسا ؛ تدـالو  زور  ّتنـس  لـها  ناردارب  نیب  روهـشم  تیاور  هب  لّوـالا  عـیبر  مهدزاود  زور  هک  تسا 
نیلوئـسم ناریا و  ّتلم  بالقنا ، لّوا  زا  تدـحو  هتفه ي  ناونع  هب  ار  زور  ود  نیا  نیب  .تسا  تدالو  زور  هعیـش  نیب  روهـشم  تیاور 

یفاک يراذگ  مسا  تسین ؛ یفاک  فرح  یلو  .دـنداد  رارق  ناناملـسم  نیب  داحتا  دامن  زمر و  کی  ار  نیا  دـندرک و  يراذـگمان  روشک 
دیاب لمع  تسین ؛
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لماوع نآ  رب  دیاب  دراد ؛ دوجو  مه  هقرفت  لماوع  .تسا  تدـحو  جاتحم  مالـسا  يایند  زورما  .تدـحو  تمـس  هب  میورب  دـیاب  مینکب ؛
.دش زوریپ  لماوع  نآ  رب  دیاب  دمآ ؛ قئاف 

اهناملـسم نیب  داحتا  .دوش  لصاح  تدهاجم  نودب  هک  تسین  یگرزب  دوصقم  چـیه  .دـنتدهاجم  جاتحم  گرزب  ياهدوصقم  همه ي 
يرایسب دناوتیم  داحتا  نیا  .مینک  تدهاجم  مالـسا  يایند  داحتا  يارب  هک  تسام  هفیظو ي  .دش  دهاوخن  لصاح  تدهاجم  نودب  مه 

دینیبب .تسا  هنوگچ  یمالسا  ياهروشک  عضو  دینیبب  .دنک  زیزع  ار  ناملسم  ياهتّلم  یمالـسا و  عماوج  دناوتیم  دنک ؛ زاب  ار  اه  هرگ  زا 
یّتح ملاع ، ياهتسایس  رد  ناشریثأت  تسا ؛ هنوگچ  دنهدیم ، لیکشت  ایند  رد  ار  يرـشب  سوفن  مراهچ  کی  زورما  هک  ناناملـسم  عضو 
طقف نیا ، .تینءوس  ياراد  ياهتردـق  هناگیب و  ياهتردـق  ریثأت  زا  تسا  رتمک  رتفیعـض و  بتارمب  هنوگچ  ناشدوخ ، نورد  لئاسم  رد 
ياراد دـنا ؛ تینءوس  ياراد  اهنآ  میرادـیم  رذـحرب  اهنآ  زا  ار  نامنابطاخم  ناـمدوخ و  اـم  هک  تسین  اهتردـق  ندوب  هناـگیب  رطاـخ  هب 
ضحم تعاطا  هب  راداو  دننک ، درخ  دننک ، لیلذ  ناشدوخ  لباقم  رد  ار  یمالـسا  ياهتّلم  دنهاوخیم  دنتـسه ، یبلط  هطلـس  ياه  هزیگنا 

.دننک

هناردلق گرزب و  حضاو و  ّتینءوس  نینچ  کی  لباقم  رد  هکنیا  يارب  ناملـسم ، ياهتّلم  نیا  یمالـسا ، روشک  دنچ  هاجنپ و  نیا  بخ ،
دیاب دراد ، دوجو  تدحو  لباقم  رد  یّلک  هدمع و  لماع  ود  .میوشب  کیدزن  مه  اب  دیاب  تدحو ؟ زج  تسیچ ؟ ناشهار  دنتـسیاب ، يا 

.درک جالع  ار  اهنیا 

قئاف نیا  رب  دـیاب  .شدوخ  يارب  یهورگ  ره  نامدوخ ؛ دـیاقع  هب  ام  ياه  يدـنبیاپ  ام ، ياهبّـصعت  تسام : ینورد  لماع  لـماع ، کـی 
اّما تسا ؛ بوخ  مه  نآ  رب  يراشفاپ  تسا ؛ يا  هدیدنسپ  بوخ و  رایسب  زیچ  دوخ  دئاقع  لوصا و  دوخ و  يدابم  هب  نامیا  .دمآ 
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یمالـسا تّما  هعومجم ي  رد  هک  یناردارب  .دنک  زواجت  توادع  ینمـشد و  ضّرعت و  اب  هارمه  یفن و  زرم  هب  تابثا  زرم  زا  دیابن  نیا 
دودح نارگید ، هب  مارتحا  اّما  دننک ؛ ظفح  دننک ، ظفح  دـنهاوخیم  مه  ار  ناشدوخ  دـیاقع  دـننک ؛ ظفح  ار  رگیدـکی  مارتحا  دنتـسه ،

املع و .دـنراذگب  یملع  سلاجم  يارب  ار  هلداجم  ثحب و  دـنراد و  هگن  ار  اـهنآ  دـیاقع  راـکفا و  تمرح  نارگید و  قوقح  نارگید ،
رگیدکی هب  یئوگدب  اب  یملع ، لفحم  رد  هناملاع و  ِیبهذم  هثحابم ي  اّما  دننکب ؛ دننک ، یبهذم  تاثحابم  دننیشنب  دنهاوخیم  نف ، لها 

یتسیاب ار  نیا  دنکیم ؛ قرف  دـنرادن ، یملع  لیلحت  هیزجت و  تردـق  هک  يراکفا  اب  هبطاخم ي  رد  یمومع ، راکفا  حطـس  رد  نلع ، رد 
مه ینس  دراد ، هفیظو  مه  هعیش  .دنراد  هفیظو  دروم  نیا  رد  ناملـسم  ياه  هورگ  همه ي  .دننک  راهم  دیاب  نالوئـسم  دننک ؛ راهم  املع 

.تسا ینورد  لماع  هک  لماع  کی  نیا  .دنورب  داحتا  تمس  هب  دیاب  دراد ؛ هفیظو 

يزور نآ  زا  هکلب  زورما ، طقف  هن  .درک  تلفغ  نیا  زا  دیابن  .تسا  مالـسا  نانمـشد  ِنکفا  هقرفت  ِضرغم  تسد  مه  ینوریب  لماع  کی 
هدمآ و دوجو  هب  نکفا  هقرفت  تسد  نیا  دنراذگب ، رثا  اهتّلم  يور  دنناوتیم  هک  دندرک  ساسحا  ایند  رد  یـسایس  طلـسم  ياهتردـق  هک 

شتآ اهنیا  .دـنکیم  کمک  مه  نیا  دراد ، دوجو  زورما  هک  ینردـم  لئاسو  یعمج ، طاـبترا  لـئاسو  .تسا  رتدـیدش  هشیمه  زا  زورما 
لخاد رد  مه  يا  هدع  کی  هنافـسأتم  .دوب  رایـشوه  دیاب  دوب ؛ هاگآ  دیاب  .دننکیم  تسرد  راعـش  هقرفت  يارب  دنزورفا ؛ شتآ  دنزورفا ؛

.یلصا نانمشد  نآ  ضرغ  لامعا  يارب  هلیسو  دنوشیم  ناملسم ، ياهروشک  ناملسم و  ياهتّلم 

هبلغ لیئارسا  رب  نانبل  هللا  بزح  نانبل و  تمواقم  ناناوج  هک  یتقو  نیا ، زا  لبق  لاس  ود  دینک : هظحالم  امش  تسا ، زومآ  تربع  یلیخ 
رامش هب  يزوریپ  کی  یئافوکش و  کی  اهناملسم  يارب  مالسا  يایند  رد  نیا  دندرک و  لیلذ  روجنآ  ار  یتسینویهص  میژر  دندرک و 
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رد هچ  ندرک ؛ دیدشت  ار  یبهذم  تابّصعت  ندرک ؛ حرطم  ار  ینس  هعیش و  هلئسم  دندرک  عورش  نکفا  هقرفت  ياهتـسد  هلـصافالب  دمآ ،
يارب تسا ! هدمآ  دوجو  هب  هزات  ینس  هعیش و  هلئسم ي  هنأک  .مالـسا  يایند  همه ي  رد  هچ  هنایمرواخ و  هقطنم ي  رد  هچ  نانبل ، دوخ 

مه زا  ینس  هعیش و  هلئسم ي  اب  ار  اهنیا  دوب ، هدش  کیدزن  یلدمه  کی  هب  گرزب  يزوریپ  نآ  هیاس ي  رد  هک  ار  ناملسم  تّما  هکنیا 
.تسا لبق  لاس  ود  لام  نیا  .دنک  رود 

رد تسینویهـص  نمـشد  رب  نیطـسلف  تمواقم  يزوریپ  نآ  دمآ و  دوجو  هب  مالـسا  تّما  يارب  رگید  يزوریپ  کی  نیا ، زا  لبق  هام  ود 
شترا ات  هس  دوب  هتـسناوت  زور  کـی  هک  زهجم  شترا  کـی  هک  رتـالاب  نیا  زا  يزوریپ  مادـک  .ناـشخرد  گرزب و  يزوریپ  دوب ، هزغ 

نیا دناوتن  دنک و  شالت  زور  ود  تسیب و  دهدب ، تسکـش  يدالیم  هس ي  داتفه و  ات  تفه  تصـش و  ياهلاس  رد  ار  اهروشک  گرزب 
روبجم یلاخ  تسد  ماکان ، دهدب ؟ تسکـش  ار  اهنآ  دنک و  ینیـشن  بقع  هب  راداو  هزغ  رد  ار  نمؤم  نادـهاجم  نیا  مواقم و  ياهناوج 

كاخ رب  ناشوربآ  تفر ؛ اکیرمآ  اهنآ  سأر  رد  شنایماح و  یتسینویهـص و  میژر  يوربآ  مه  ایند  رد  هکنیا  رب  هوالعب  ددرگرب ، دـش 
ار ینس  هعیـش و  هلئـسم ي  رگید  اجنیا  .درک  کیدزن  یلدمه  کی  هب  ار  اهناملـسم  دوب ؛ اهناملـسم  يارب  یگرزب  يزوریپ  نیا  .تخیر 

هکنیا نیب  ياوعد  تیبرعریغ ؛ ّتیبرع و  هلئـسم ي  دـنا ؛ هدرک  حرطم  ار  ّتیموق  هلئـسم ي  دـنا  هدـمآ  الاح  .دـننک  حرطم  دنتـسناوتیمن 
هلئـسم ي رد  درادـن  قـح  برعریغ  هکنیا  يارب  تساـهبرع ، هب  صتخم  هکنیا  رب  رارـصا  تساـهبرع و  هـب  صتخم  نیطـسلف  هلئـسم ي 

.درادن مجع  برع و  تسا ؛ یمالسا  هلئسم ي  نیطسلف ، هلئسم ي  ارچ ؟ دنک ! تلاخد  نیطسلف 

لئاسم رد  ار  ّتیموق  ياپ  یتقو  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  هقرفت  لماع  نیرتگرزب  دـمآ ، نایم  هب  ّتیموق  ياپ  رگا  مالـسا  يایند  لئاسم  رد 
ار سراف  دننک ، ادج  ار  برع  دنروآ ، یم  دوجو  هب  مالسا  يایند 
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ادج ار  يدنه  یناتـسکاپ و  دننک ، ادج  ار  یئایزلام  دننک ، ادج  ار  یئایزنودنا  دننک ، ادـج  ار  درک  دـننک ، ادـج  ار  كرت  دـننک ، ادـج 
؟ تسین یمالسا  تّما  ياهناوت  اهورین و  یمالسا و  تّما  هب  ندز  جارح  بوچ  نیا  دنامیم ؟ یقاب  یچ  دننک ،

يزوریپ ینیریش  دنراذگب  دنهاوخیمن  .دنوشیم  اهدنفرت  نیا  ریسا  یناسک  مالسا ، يایند  رد  هنافسأتم  هک  تسا  رابکتسا  ياهدنفرت  نیا 
هب دـننکیم ، حرطم  ار  يا  هقرفت  فالتخا و  لماع  کی  ًاروف  دـنامب ؛ اهناملـسم  ماک  رد  هزغ  هیـضق ي  نیا  رد  ناـنبل و  هیـضق ي  نآ  رد 

.دننک ادج  هکنیا  يارب  دنروآ ، یم  دوجو 

نالوئـسم و .تسا  نارادمتـسایس  شود  رب  مه  لّوا  هجرد ي  هفیظو ي  .دتـسیاب  اهنیا  لباقم  رد  دیاب  دشاب ؛ رادیب  دـیاب  یمالـسا  تّما 
ام اّما  دوش ؛ جراخ  يدوخ  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  يولگ  زا  تسا  نکمم  دایرف  نیا  .دنـشاب  شوهب  یمالـسا  ياهروشک  نارادمامز 

، تسا نارگید  دایرف  دایرف ، تسین ؛ اهنیا  لام  اّما  تساهنیا ، يولگ  زا  .درک  میهاوخن  اطخ  یلصا  لماع  تخانش  رد  ام  .مینکیمن  هابتشا 
تّما لخاد  زا  یناسک  هرجنح ي  زا  رگا  .دنا  یمالسا  تّما  تدحو  فلاخم  هک  دنتسه  اهنآ  .تسایند  يرابکتسا  ياهتردق  هب  طوبرم 

رد .میـسانشیم  ار  ادص  نیا  تساهنآ ؛ يادص  نیا  .تسین  اهنیا  يادـص  ادـص ، نیا  .دـنا  هدروخ  بیرف  اهنیا  دوش ، جراخ  مه  یمالـسا 
راـک رـس و  مدرم  لد  زغم و  اـب  هک  یناـسک  نادنمـشیدنا ، ـالاب ، مهم و  هجرد ي  رد  زاـب  نالوئـسم و  نارادمتـسایس و  لّوا ، هجرد ي 

رب ار  گرزب  هفیظو ي  نیا  مالسا ، يایند  نادنمـشناد  ابدا ، ارعـش ، ناراگن ، همانزور  ناگدنـسیون ، نارکفنـشور ، نید ، ياملع  دنراد ؛
تـسد زا  ار  یهلا  مکحتـسم  هتـشر ي  نیا  دننک و  لالتخا  تدحو  نیا  رد  دنهاوخیم  هک  ار  یناتـشگنارس  مدرم ، هب  هک  دنراد  هدـهع 

.دننک یفرعم  دنریگب ، اهناملسم 

رگیدمه اب  ًاعیمج ؛ هللا  لبحب  اومصتعا  و  دیوگیم : ًاحیرص  ام  هب  نآرق 
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؛ ًاعیمج هللا  لبحب  اومصتعاو  دیوگیم : نآرق  اّما  داد ؛ ماجنا  دوشیم  مه  کت  کت  ار  هللا  لبح  هب  ماصتعا  .دینک  ادیپ  هللا  لبح  هب  ماصتعا 
هللا لبحب  ماصتعا  دـنهاوخب  یـضعب  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  هللا ؛ لبحب  ماصتعا  رد  یّتح  دـینکن ، ادـیپ  قرفت  ؛(1)  اوقّرفتال .دیـشاب و  مه  اب 

هنالدمه مه ، اب  ًاعیمج ؛ دننکب ، دنهاوخب  همه  هک  مه  هللا  لبحب  ماصتعا  یّتح  .دننکب  ناطیـشلا  لبحب  ماصتعا  دنهاوخب  یـضعب  دـننک ،
(2) .تسا مالسا  يایند  گرزب  هلئسم ي  نیا  .دریگب  ماجنا  راک  نیا 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا مرکم  یبن  تثعب  مایپ  رد  ینوناق  یقالخا و  ینالقع ، تیبرت  نوگانوگ  داعبا 

عقاو رد  دنا  هتفگ  همه  تسا و  هتفگ  يدایز  بلاطم  نآ  هرابرد ي  ام  هاتوک  ياهنهذ  رـصاق و  ياهنابز  هک  مّرکم  ّیبن  تثعب  هلئـسم ي 
دوریم و ولج  هب  نامز  هچره  .دوب  دـهاوخن  رـسیم  گرزب  هثداح ي  نیا  داعبا  نایب  اه  يدوز  نیا  هب  هک  تسا  یمیظع  هصرع ي  کـی 

مّرکم ّیبن  تثعب  نوگانوگ و  داعبا  دنکیم ، كاردا  رتشیب  ار  دوخ  ياهبیـسآ  ار ، دوخ  یگدنز  صقاون  نوگانوگ ، ياه  هبرجت  اب  رـشب 
.دوب ینوناـق  تیبرت  یقـالخا و  تیبرت  ینـالقع و  تیبرت  هصرع ي  هب  مدرم  توعد  عقاو  رد  تثعب  نیا  .دـهدیم  ناـشن  ار  دوخ  رتـشیب 

.تسا دنمزاین  اهنآ  هب  ناسنا  لماکت  هب  ور  هدوسآ و  ِیگدنز  هک  تسا  یئاهزیچ  اهنیا 

رارق مکاح  ْناسنا  لامعا  تارّکفت و  رب  ار  نآ  ندرک ، جارختـسا  ار  یناسنا  درخ  يورین  ینعی  .تسا  ینالقع  تیبرت  لّوا ، هجرد ي  رد 
نیا دشاب ؛ هار  نآ  ندرک  یط  رب  رداق  دهدب و  صیخشت  لعشم  نیا  اب  ار  هار  ات  ندرپس ، ناسنا  تسد  هب  ار  یناسنا  درخ  لعـشم  نداد ،
هدش حرطم  لقع  هلئسم ي  ربمغیپ ، تثعب  رد  لّوا  هجرد ي  رد  هکنیا  رب  هوالع  .تسا  نیمه  مه  هلئسم  نیرتمهم  و  تسا ؛ هلئسم  نیلّوا 

دینیب یم  دینکیم ، هاگن  امش  هچره  مه ، ربمغیپ  ِینآرق  ریغ  میلاعت  نآرق و  رساترس  رد  تسا ، هدش  حرطم  یئاناد  هلئسم ي  تسا ،
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: دـیامرفیم نآرق  نامرجم ، نابز  زا  تمایق  زور  رد  یّتح  تسا ؛ تاریبعت  هنوگ  نیا  رّکفت و  ّربدـت و  لّمأت و  درخ و  لـقع و  رب  هیکت ي 
درخ هب  دوخ ، لقع  هب  هک  تسا  نیا  میدـش ، خزود  شتآ  راچد  ام  هکنیا  تلع  ؛(1)  ریعّسلا باحصا  یف  اّنک  ام  لقعن  وا  عمـسن  اّنک  ول 

.میدش التبم  خلت  يدبا  تشونرس  نیا  هب  تسا ، تمایق  زور  هک  زورما  اذل  میدادن ؛ لد  میدرکن ، شوگ  میدرکن ، هعجارم  دوخ 

هجرد ي رد  لقع  هب  توعد  تسین  مه  متاخ  ربمغیپ  صوصخم  نیا  ناربمغیپ  همه ي  یگدـنز  رد  ناربمغیپ ، همه ي  هماـنراک ي  رد 
ءاـیبنا تثعب  تلع  رد  مالّـسلاو  هالّـصلا  هیلع  نینمؤـملاریما  اذـل  .تسا  رت  حـضاو  رتنـشور و  رتـیوق و  نیا  مالـسا  رد  هـّتبلا  .تـسا  لّوا 

نیا .دننک  جارختسا  ار  درخ  ار ، لقع  ياه  هنیجنگ  ؛(2)  لوقعلا نئافد  مهل  اوریثی  و  هک : اجنیا  هب  ات  هترطف  قاثیم  مهودأتسیل  دیامرفیم :
زا تسا ، هدیباوخ  یجنگ  يور  رب  هک  میتسه  یناسنا  نآ  لثم  هک  تسا  نیا  ام  راک  لاکشا  .تسه  امـش  نم و  لد  رد  درخ  هنیجنگ ي 

مکَح ار  لقع  مینک ، یمن  هعجارم  یتقو  لقع  هب  .تسا  روجنیا  اـم  عضو  .دریمیم  یگنـسرگ  زا  دربیمن و  هرهب  نآ  زا  درادـن و  ربخ  نآ 
.تسا نیمه  ام  عضو  میرپس ، یمن  یتقو  لقع  تسد  هب  ار  سفن  مامز  مینک ، یمن  یتقو  تیبرت  ار  لقع  میهد ، یمن  رارق  یتقو 

راـچد نآ  ناوارف  ضراوـع  لـهج و  زا  یلقع و  یب  زا  تقو  نآ  .مـینک  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  اـّما  تـسه ، اـم  راـیتخا  رد  هـنیجنگ  نـیا 
ّنا دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هللا  یّلـص  مالـسا  مّرکم  ّیبن  یثیدح  رد  اذل  .میوش  یم  ترخآ  رد  ایند و  رد  یگدـنز  ناوارف  تالکـشم 

رتش ناویح  ياپ  هب  هک  تسا  ینامسیر  نآ  لاقع  .تسا  لهج  لاقع  لقع  ؛(3)  لهجلا نم  لاقع  لقعلا 
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زا دوشیم  عنام  هک  تسا  يدنب  ياپ  نیا  تسا ؛ لهج  لاقع  لقع  دیامرفیم  .دـشاب  لرتنک  لباق  دـنکن ، تکرح  هک  دـندنبیم  رتش  ریغ  ای 
؛ تسا تاناویح  نیرترورش  لثم  ناسنا  سفن  ؛(1)  باوّدلا ثبخا  لثمک  سفّنلا  و  دیامرفیم : دعب  .دنک  تکرح  تلاهج  اب  ناسنا  هکنیا 

شلرتنک دیدرکن ، راهم  دـیدرکن ، لاقع  ار  سفن  نیا  یتقو  تراح ؛ لقعت  مل  ناف  .تسا  نیا  سفن  تسا ؛ نایاپراهچ  نیرترورـش  لثم 
تسا ینادرگرس  نیا  اب  دوشیم ؛ نادرگرس  دوریم ، اجک  دنادیمن  هک  يا  یشحو  ناویح  لثم  دوشیم ؛ نادرگرس  دیتفرگن ، تسد  رد  ار 

.یناسنا هعماج ي  کی  يارب  دوخ و  یعامتجا  یگدنز  رد  دوخ ، یـصخش  یگدنز  رد  ناسنا  يارب  دـیآ  یم  دوجو  هب  تالکـشم  هک 
.تسا نیا  لقع 

، نیا .ندرک  تیوقت  هعماج  کی  رد  ار  رّکفت  تردـق  تسا ؛ رّکفت  تردـق  ندـناروشرب  تسا ، لقع  هراثا ي  مّرکم  ربماـیپ  راـک  نیلّوا 
رد ار  ناسنا  هک  تسا  لقع  .دـناشک  یم  نید  هب  ار  ناسنا  دـهد ، یم  دربهار  نید  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  لقع  .تسا  تالکـشم  لالح 

؛ دراد یم  زاب  ایند  هب  نداد  لد  زیمآ و  تلاهج  هناهیفـس و  لامعا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  لقع  .دـنک  یم  راداو  ّتیدوبع  هب  ادـخ  لباقم 
.تسا نیا  مه  ام  فیلکت  دریگب ؛ ماجنا  هعماج  رد  درخ  لقع و  يورین  تیوقت  هک  تسا  نیا  راک  ْلّوا  اذل  .تسا  نیا  لقع 

اب ام ، ياهفعـض  همه ي  اب  مّرکم ، ربمایپ  یمالـسا  هعماج ي  زا  دـشاب  يا  هنومن  میا  هتـساوخ  هک  زورما  یمالـسا ، هعماج ي  رد  مه  ام 
يا هنومن  هک  میتساوخ  روجنیا  میدرک ، تکرح  روجنیا  ربمایپ ، ریظن  یب  تمظع  نآ  لابق  رد  تسه ، اهام  رد  هک  یئاـهتراقح  همه ي 

.دشاب كالم  دشاب ، رایعم  لقع  دیاب  مه  هعماج  نیا  رد  .مینک  تسرد  نآ  زا 
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مدرم نایم  رد  ار  یقالخا  ياهتلیضف  یقالخا ، ياه  تمّرکم  ؛(1)  قالخالا مراکم  مّمتأل  تثعب  هک : تسا  یقالخا  تیبرت  مّود ، تیبرت 
یملاس یگدنز  وا  سفنت  اب  دـنناوتیم  اهناسنا  تشاد ، دوجو  رگا  يرـشب  هعماج ي  رد  هک  تسا  یفیطل  ياوه  نآ  قالخا  .دـنک  لماک 

، یـصخش ياهـضغب  اه ، یبلطایند  اهتلاهج ، اهـسفن ، ياوه  اهـصرح ، دـش ، مکاح  یتقو  یقـالخا  یب  دوبن ، هک  قـالخا  .دنـشاب  هتـشاد 
گنت اضف  دـش ؛ دـهاوخ  تخـس  یگدـنز  دـمآ  نایم  هب  یقالخا  لئاذر  نیا  یتقو  دـش  دراو  رگیدـکی  هب  نظءوس  اـهلخب ، اـهتداسح ،

همکحلا باتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و  اج  دنچ  رد  میرک  نآرق  رد  اذل  .دش  دهاوخ  هتفرگ  ناسنا  زا  ملاس  سفنت  تردق  دـش ؛ دـهاوخ 
مرکا ربـمغیپ  زا  لـقع  هب  عـجار  هک  مه  تیاور  نیمه  رد  .تسا  هدـمآ  میلعت  زا  رتوـلج  تسا ، نداد  یقـالخا  دـشر  ناـمه  هک  هیکزت 
بیترت .دمآ  دوجو  هب  ملع  ملح ، زا  دمآ ؛ دوجو  هب  ملح  لقع ، زا  تقو  نآ  هک  دیامرف  یم  دنکیم  نایب  ار  لقع  هک  دعب  میدرک  ضرع 

يرابدرب تلاح  نیا  .ار  لّمحت  تلاح  ار ، يرابدرب  تلاـح  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  ار  ملح  لّوا  لـقع ، دـنک : هّجوت  ناـسنا  ار  لـئاسم  نیا 
زا دعب  هبترم ي  رد  ملع  ینعی  دمآ ؛ دهاوخ  مهارف  هعماج  صخش و  دوخ  تامولعم  رب  ندوزفا  شناد ، نتخومآ  يارب  هنیمز  دوب ، یتقو 

تیبرت نیا ، .دروآ  یم  رتوـلج  ار  هیکزت  همکحلا ، باـتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و  مه  نآرق  هیآ ي  رد  .تسا  قـالخا  ملح ، .تسا  ملح 
هدودـحم ي نیا  رد  یمالـسا  هعماـج ي  ناریا ، مدرم  اـم  مه  میراد ؛ یقـالخا  تیبرت  نیا  هب  ار  زاـین  تیاـهن  اـم  زورما  .تسا  یقـالخا 

.تسام لّوا  ياهزاین  اه  نیا  .ناملسم  عماوج  یمالسا ، گرزب  تّما  مالسا ؛ يایند  همه ي  رد  مه  یئایفارغج ،

.دوب مالسا  مّرکم  ّیبن  صخش  ِدوخ  مالسا ، ماکحا  همه ي  هب  لماع  ْلّوا  .ینوناق  طابضنا  تسا ، ینوناق  تیبرت  نآ  لابند  هب  دعب 
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؛ نآرقلا هقلُخ  ناک  تفگ : ربمغیپ  راتفر  ربمغیپ ، قالخا  ربمغیپ  هب  عجار  دـندرک  لاؤس  هک  تسا  هدـش  لقن  هشیاع  نینمؤملا  ما  لوق  زا 
شا همه  اهنیا  .دـنامب  لفاغ  نآ  زا  وا  دوخ  دـنک ، رما  وا  هب  هک  دوبن  يزیچ  ینعی  .دوب  نآرق  مسجت  وا ، یگدـنز  وا ، راـتفر  وا ، قـالخا 

هّلق اـجنآ  مینک ، هسیاـقم  میهاوخب  ناـمدوخ  ياـهتراقح  اـب  ار  تمظع  نآ  اـم  هکنیا  هن  .تسا  سرد  همه  اـهنیا  تسا ؛ سرد  اـم  يارب 
.تساجنآ رایعم  تساجنآ ، صخاش  مینکیم ؛ تکرح  هّلق  تمس  هب  اّما  مینکیم ؛ تکرح  میراد  اه  هنماد  رد  ام  تسا ،

*

وا لمع  هب  مه  مدرم  تسا ، لماع  وا  .ربمغیپ  رـس  لابند  مه  نونمؤم  ،(1) و  ّهبر نم  هیلا  لزنا  امب  لوسّرلا  نمآ  دوب ؛ لـماع  دوخ  ربمغیپ 
دیابن فرح  هب  .تسا  نیا  هعماج  ناگبخن  شقن  هعماج ، ناربهر  شقن  هعماج ، ناگرزب  شقن  .دننک و  یم  ادیپ  ار  هار  دـننک ، یم  هاگن 

.مینک افتکا 

*

ثعبم .تسین  نیا  مینک ؛ يداـش  مینک و  شخپ  میروخب و  ینیریـش  مینزب و  فک  میریگب و  نشج  هک  تسین  نشج  کـی  طـقف  ثعبم 
هب مینک  هاگن  ام  تسا ؛ دـیع  کی  .دـنکیم  هّجوتم  یتقیقح  هب  ار  ناسنا  هک  یعطقم  نآ  ینعی  دـیع  .تسا  دـیع  کی  تسا ؛ عطقم  کی 

رمع رد  لاس  هد  لاس  هد  فرگـش ؛ ریثأت  نآ  هب  مینک  هاگن  دـعب  میظع ، ياهتدـهاجم  نآ  هب  مینک  هاـگن  ربمغیپ ، هب  مینک  هاـگن  ثعبم ،
هد نآ  اب  ار  یلاس  هد  چـیه  دوشیم  اجک  درک ! هچ  ءامظعلا  میظع  نیا  میظع ، درم  نیا  لاس  هد  نیا  رد  تسا  هظحل  کی  لثم  ّتلم  کی 
اپ هب  یناـفوط  هچ  دروآ ؛ دوجو  هب  رـشب  خـیرات  رد  یتکرح  هچ  درک ! هسیاـقم  تسا ، هدرک  تموکح  مرکا  ربمغیپ  هک  یکراـبم  لاـس 

هچ درک ؛
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اب ـالاح  اـم  .درک  رمع  مه  لاـس  هس  تصـش و  داد ! ناـشن  ار  هار  هنوـگچ  داد و  ناـشن  رـشب  هـب  ناـفوط  نآ  يارو  رد  ار  ینما  لـحاس 
یتقو .میورب  شیپ  دوشب  هک  یئاـج  ره  اـت  ـالاح  ار  هار  نآ  میهاوخیم  هناـگچب  هناـکدوک و  ياـه  تکرح  نیا  اـب  ینـالوط ، ياـهرمع 

لاس هد  رب  هک  تسا  يزیچ  نامه  شا  هجیتن  دریگیم ، ماجنا  ینابر  تیادـه  نآ  اب  تدـهاجم ، نآ  اب  صـالخا ، نآ  اـب  یتکرح  روجنآ 
(1) .دروآ دوجو  هب  ار  تمظع  نآ  دش و  بترتم  ربمغیپ  تموکح 
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یمالسا قیاقح  دیلوت  زاب  هب  یمالسا  تما  دیدش  زاین 

، داهن ملاع  نیا  هب  مدق  سّدقم  دوجو  نیا  هک  يزور  نآ  رد  هک  ینانچمه  تسا ؛ تکربرپ  رایـسب  زور  کی  ناناملـسم ، يارب  زور  نیا 
نآ اهزور و  نآ  حیرشت  رد  مالّـسلاو  هالّـصلا  هیلع  نینمؤملاریما   (1) .ضعب قوف  اهـضعب  تاملظ  مکارتم ؛ تاـملظ  لد  رد  دوب  يرون 
زا مدرم و  لد  زا  ّتیناـسنا  رون  . (2) رورغلا هرهاظ  رّونلا  هفـساک  اینّدلا  و  دیامرفیم : ماگنه  نآ  رد  ّتیرـشب  هریت ي  عضو  نآ  عاضوا و 

؛ نامز نآ  نّدمتم  ياهتموکح  گرزب و  ياه  يروتارپما  لد  رد  یّتح  هکلب  ناتـسبرع ، طیحم  رد  طقف  هن  دوب ؛ هدش  هدودز  عماوج  لد 
اهناسنا .دوب  راکشآ  رهاظ و  رـشب  یگدنز  ءاحنا  همه ي  رد  تقیقح ، مهف  رد  ياطخ  رورغ و  .میدق  مور  ناتـساب و  ناریا  تلود  ینعی 

تسین نیا  يانعم  هب  نیا  .دنتفریم  ار  تسرد  هار  هک  دندوب  تقو  نآ  رد  مه  ینینمؤم  هّتبلا  .دنتخانـشیمن  ار  فده  دنتخانـشیمن ، ار  هار 
هرهچ ي ملاع ، یمومع  هرهچ ي  .دوب  نیا  ایند  یمومع  ّتیعـضو  اّما  دـندوب ؛ راکاطخ  راکهانگ و  زور  نآ  رد  رـشب  داحآ  همه ي  هک 

کی رد  .دوب  ّتیناسنا  ياه  هناشن  همه ي  یگدش  شومارف  هرهچ ي  دوب ؛ ملظ  هرهچ ي  دوب ؛ تملظ 
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یندـشن شومارف  زور  کی  رـشب  خـیرات  يارب  نیا  .دـمآرد  شبات  هب  لاـعتم  ِزیزع  ِقح  هدارا ي  هب  ربمغیپ  دوجو  رون  یتیعـضو ، نینچ 
نیا میهاوـخن ، هچ  میهاوـخب ، اـم  هچ  .مینک  دـیدجت  ملاـع  رد  ار  نآ  رثا  میهاوـخب  اـم  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  نآ  يروآداـی  .تـسا 

، یناـسنا ياهتفارـش  زا  یماـن  اـیند  رد  رگا  .تسا  هتـشاذگ  رـشب  خـیرات  رد  ار  شدوـخ  رثا  مـیظع ، بـیجع و  هدـیدپ ي  نـیا  هثداـح ،
تـسا تثعب  نیمه  رطاخ  هب  تسا ؛ كرابم  دوجو  نیمه  رطاخ  هب  دوشیم ، هدـید  ناسنا  دوجو  ياه  یگتـسجرب  یقالخا و  ياهتلیـضف 

.تسا ناربمایپ  ياهتلیضف  همه ي  عماج  اهتثعب و  همه ي  لامک  هک 

هب میزادرپـب ، نارگید  هب  هکنآ  زا  لـبق  .میهدـب  رارق  سرد  کـی  ناـمدوخ  يارب  ار  هثداـح  نیا  ار ، هدـیدپ  نیا  دـیاب  مالـسا  تـّما  اـم 
.تسا میظع  فرگش و  ثداوح  نآ  دیلوتزاب  تسا ، یمالسا  قئاقح  دیلوتزاب  دنمزاین  تّدشب  یمالـسا  تّما  زورما  .میزادرپب  نامدوخ 

کی تیعمج ، مجح  ظاحل  زا  یمالـسا  تّما  .میراد  مّرکم  ربمایپ  دوجو  تیادـه  غارچ  هب  ار  جایتحا  تیاـهن  یمالـسا  تّما  اـم  زورما 
زا میظع ، ّتیعمج  نیا  رارقتـسا  قطانم  تسا  یمالـسا  تّما  هدـنهد ي  لیکـشت  ناسنا  درایلیم  مین  کـی و  تسا  هتـسجرب  هعومجم ي 
رد تسا ؛ ملاع  قطانم  نیرتمهم  نیرت و  ساسح  وزج  یتایح ، عبانم  ظاحل  زا  یعیبط ، تایـصوصخ  ظاحل  زا  یئایفارغج ، عضو  ظاحل 

نادرگرـس هعومجم ي  کی  زورما  تّما  نیا  درادن ، مک  زیچ  چیه  یعیبط  دادعتـسا  زا  مه  یناسنا ، دادعتـسا  زا  مه  هکنیا  اب  لاح  نیع 
ناملسم ياهروشک  نیمه  رد  ًاتدمع  ملاع ، گرزب  ياه  يراتفرگ  .دینکیم  هدهاشم  امش  هک  تسا  نیمه  نآ  ینادرگرـس  لیلد  .تسا 

، تسام نایم  رد  يرواـنف  یملع و  یگدـنام  بقع  تساـم ، ناـیم  رد  ضیعبت  یتلادـع و  یب  تسا ، یمالـسا  تّما  ناـیم  رد  رقف  .تسا 
قح ملاع ، نادنمتردق  .تسا  ناملسم  تّما  لام  یگنهرف  فعض  یگنهرف و  تمیزه 
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(1) .دنک عافد  شدوخ  قح  زا  دناوتیمن  یمالسا  تّما  دننک و  یم  عیاض  ینشورب  یناسآ و  هب  ار  ناملسم  تّما 
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حلص تلادع و  ریظن  رشب  يرطف  ياه  هتساوخ  همه ي  نیمأت  هار  هلآ ؛ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  تثعب 

هب رـشب  خـیرات  رد  ار  یـساسح  هداعلا  قوف  عطقم  کی  هک  تسا  راگدـنام  ِیخیرات  ياه  هرطاـخ  ِنیرتگرزب  تهج  نیا  زا  ثعبم  دـیع 
همه ي دـننک ، تکرح  هار  نیا  رد  رـشب  داـحآ  رگا  هک  تسا  هدرک  هضرع  ار  یهار  ریـسم و  کـی  ّتیرـشب  رب  تسا و  هدروآ  دوـجو 
زا ّتیرشب  دینک ، هاگن  هک  خیرات  لوط  رد  .دش  دهاوخ  هدروآرب  ّتیرـشب  یعیبط  یخیرات  ياهبولطم  یعیبط و  يرطف و  ياه  هتـساوخ 

مچرپ یـسک  رگا  زورما  .تسا  خـیرات  لوط  رد  رـشب  داـحآ  همه ي  گرزب  هتـساوخ ي  تلادـع ، ینعی  .تسا  هدـیلانیم  تلادـع  دوبن 
، مالـسا نیئآ  .تسا  هدرک  حرطم  ار  ناسنا  ِيرطف  ِیعیبط  ِینالوط  ِیخیرات  هتـساوخ ي  کـی  تقیقح  رد  دریگب ، تسد  هب  ار  تلادـع 

.رگید ناربمغیپ  همه ي  لثم  تسا ؛ تلادع  لابند  هب  اهفده ، نیلّوا  تسرهف  وزج  لّوا و  هلهو ي  رد  مّرکم ، ّیبن  تثعب  مالسا ، تکرح 

يارب رکف ، شرورپ  يارب  یگدـنز ، يارب  اهناسنا  .تسا  شمارآ  تنیما و  حلـص و  رـشب ، ِرگید  ِیـساسا  ِگرزب  ِمهم  هتـساوخ ي  کی 
رد هچ  ناـشدوخ ، نورد  رد  هچ  مارآ ؛ نما و  ياـضف  طـیحم و  هب  شمارآ ، هب  دـنراد  جاـیتحا  ناور ، شیاـسآ  يارب  لـمع ، تفرـشیپ 

یساسا ياه  هتساوخ  زا  یکی  حلـص ، تمالـس و  ّتینما و  شمارآ و  .للملا  نیب  طیحم  رد  هچ  هعماج ، طیحم  رد  هچ  هداوناخ ، طیحم 
.تسا رشب 
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.نیا ینعی  تسا ، ترطف  نید  مالسا  میئوگیم  نآرق  میلعت  اب  نآرق و  عبت  هب  ام  هکنیا  .تسا  تمالس  حلـص و  ّتینما و  روآ  مایپ  مالـسا 
نیا اب  تیعماج ، نیا  اب  .تسا  ناسنا  يرطف  ياهزاین  ندروآرب  هار  تسا ؛ ترطف  هار  دراذگیم ، رشب  لباقم  رد  مالـسا  هک  ار  یهار  نآ 

ًاریـشب و داد ؛ هدژم  هدعو و  وا  هب  ار  ّتیرـشب  حالف  دمآ و  دوجو  هب  ملاع  راگدرورپ  يوس  زا  مرکا  ربمغیپ  تثعب  مامتها ، نیا  اب  تقد ،
رـشب تخاس  اب  بسانتم  یگدـنز  تلادـع ، اب  هارمه  یگدـنز  مارآ ، یگدـنز  نیمه  هب  تراشب  لّوا ، هجرد ي  رد  تراـشب ،  (1) .ًاریذن
تثعب عـقاو  رد  ربـمغیپ  تثعب  اذـل  .تسا  ناـسنا  مئاد  یگدـنز  هب  طوـبرم  هک  تسا  یهلا  باوـث  تراـشب  مه ، نیا  لاـبند  هّتبلا  .تـسا 

، درک حرطم  ار  تلادـع  دـش ؛ زاب  اهناسنا  يولج  هار ، نیا  دـش ؛ ادـخ  ناگدـنب  لاح  لماش  یهلا  تمحر  تثعب ، نیا  اـب  .تسا  تمحر 
نم مهجرخی  مالّـسلا و  لبـس  هناوضر  عبّتا  نم  هللا  هب  يدـهی  .نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دـق  درک ؛ حرطم  ار  تمالـس  ّتینما و 
نیا .داد  ناشن  اهناسنا  هب  ار  ّتینما  ياه  هار  ار ، تمالس  ياه  هار  مرکا  ربمغیپ  میلاعت ، نیا  اب  اهروتسد ، نیا  اب   (2) .رّونلا یلا  تاملّظلا 

زا دراد ؛ ّتیمها  ناسنا  يارب  هک  تسا  یئاهطیحم  همه ي  هب  طوبرم  ّتینما  ياه  هار  شمارآ ، ياـه  هار  ناـما ، ياـه  هار  مالـس  لـبس 
نیب طیحم  ات  یعمج ، یگدـنز  طیحم  راک ، بسک و  طیحم  هداوناخ ، طـیحم  هعماـج ، طـیحم  اـت  دـیریگب  ناـسنا  یبلق  ِینورد  طـیحم 

.تسا نآ  لابند  هب  مالسا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  .یللملا 

یگدنز یلـصا  طوطخ  نیا  اب  هک  یطاقن  نآ  زا  تسا  ترابع  ًاقیقد  تسا ، هدش  یفرعم  ینمـشد  فده  ناونع  هب  مالـسا  رد  هک  هچنآ 
حور افص و  اب  هک  یناسک  دنفلاخم ، شمارآ  ّتینما و  حلص و  اب  هک  یناسک  دنفلاخم ، تلادع  اب  هک  یناسک  .دنتسه  هضراعم  رد  رشب 

لباقم هطقن ي  اهنیا  دنفلاخم ، یناسنا  یلاعتم  افصم و 
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داهج تسین ؛ مه  مالسا  صوصخم  .تسا  هدرک  بجاو  ناناملـسم  رب  ار  داهج  لاعتم  يادخ  هک  تسا  تلادع  يارب  .دنربمغیپ  توعد 
اب هعماج ، شیاسآ  اب  مدرم ، شمارآ  اب  مدرم ، شیاسآ  اب  هک  دـنتوعد  لباقم  یناسک  نآ  .تسا  هتـشاد  دوجو  یهلا  ناـیدا  همه ي  رد 

رارق فدـه  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  نیا  دنتـسه ؛ اهناسنا  عفانم  نمـشد  دـننکیم و  هضراعم  تفلاـخم و  هعماـج  یلاـعت 
.تسا هدرک  صّخشم  ار  ینشور  طاقن  تسوا ، هب  یهلا  یحو  هک  یتایآ  اب  مالسا ، مّرکم  ّیبن  مه  تثعب  لّوا  زا  .دهدیم 

هلـصاف اب  يدعب  تایآ  تسا  هدش  لزان  ربمغیپ  رب  هک  تسا  یتایآ  نیلّوا  ًارهاظ  نآ  لّوا  تایآ  هک  أرقا »  » هکرابم ي هروس ي  نیمه  رد 
عدیلف .ٍهئطاخ  ٍهبذاک  ٍهیـصان  .هیـصاّنلاب  اعفـسنل  هتنی  مل  نئل  اّلک  دـیامرفیم : تسا  تثعب  لئاوا  نامه  هب  طوبرم  یلو  تسا ، هدـش  لزان 
نیلّوا رد  دـنا ، هداتـسیا  ّتینما  شمارآ و  توعد  تّزع ، توعد  تمحر ، توعد  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نآ   (1) .هینابّزلا عدنس  .هیدان 

.دنریگیم رارق  دیدهت  دروم  نآرق  هروس ي 

اب ضراعم  رـصنع  يور  رب  تسا ، هدش  لزان  ربمغیپ  رب  هک  تسا  یئاه  هروس  نیلّوا  وزج  مه  نآ  هک  ّرثّدم »  » هکرابم ي هروس ي  رد  ای 
نا عمطی  ّمث  .ًادیهمت  هل  تدّهم  .ًادوهـش و  نینب  .ًادودـمم و  ًالام  هل  تلعج  .ًادـیحو و  تقلخ  نم  ینرذ و  دوشیم : هیکت  مدرم  یگدـنز 

عفانم اب  ضراعم  هک  یسک  نآ  تسا ، ربمغیپ  اب  ضراعم  هک  یسک  نآ  لباقم  رد   (2) .ًادوعص هقهرأس  .ًادینع  انتایأل  ناک  ّهنا  اّلک  .دیزا 
رد اذـل  .هضراعم  نیا  میظع و  تکرح  نیا  یگداتـسیا  هب  دوشیم  هراشا  تسا ، قح  هار  ضراعم  هک  یـسک  نآ  تساهناسنا ، هعماج ي 

، تلادـع اب  ناضراعم  رـشب ، یگدـنز  شمارآ  اب  ناضراعم  لباقم  رد  گـنج  داـهج ، نیا  اـهتنم  تسه ؛ داـهج  تسه ، هزراـبم  مالـسا 
.تسا رشب  تداعس  اب  ناضراعم 
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دندوب یناسک  دش ، لیکشت  یمالـسا  تموکح  هک  يزور  نامه  زا  دینیب  یم  دینک ، هظحالم  هک  ار  ربمغیپ  هریـس ي  میرک و  نآرق  اذل 
ات تسب  دادرارق  اهنیا  اب  ربمغیپ  دندوب ، هنیدـم  رد  هک  ینایدوهی  .دنتـشاد  یناما  نما و  یگدـنز  ربمغیپ ، هیاس ي  ریز  رد  ناملـسم ، ریغ 

اذل دندرک ؛ ورف  رجنخ  تشپ  زا  دندرک ، تنایخ  دندرک ، هضراعم  دندرک ، هئطوت  اهتنم  دـننارذگب ؛ ربمغیپ  رانک  رد  ار  یمارآ  یگدـنز 
هب زگره  ربمغیپ  دیاش  دـندرکیمن ، تنایخ  دـندرکیمن ، ینمـشد  دـندرکیمن ، هضراعم  هنیدـم  دوهی  رگا  .داتـسیا  اهنیا  لباقم  رد  ربمغیپ 

هضرع ي ياـنعم  هب  توعد  تسا ؛ لالدتـسا  اـب  توعد  تسا ؛ يونعم  توعد  یمالـسا ، توعد  نیارباـنب  .درکیمن  مه  یـضّرعت  اـهنآ 
.تسا رشب  يارب  زیمآ  تداعس  نشور و  یگدنز 

دوجو یضراعم  رگا  .دنکیمن  لمع  لعفنم  مالـسا  .درادیمرب  هار  رـس  زا  ار  نیـضراعم  نیا  مالـسا  دنوشیم ؛ ادیپ  لباقم  رد  ینیـضراعم 
وا لباقم  رد  دنکفا و  یم  رد  هجنپ  ضراعم  نیا  اب  مالسا  تسا ، قح  توعد  ضراعم  تسا ، ناسنا  تداعـس  ضراعم  هک  دشاب  هتـشاد 

؛ دننکیم لمع  مه  زورما  دنا ، هدرک  لمع  خیرات  لوط  رد  ملاع  زواجتم  ياهتردق  هک  هچنآ  اب  دینک  هسیاقم  ار  نیا  .دنکیم  یگداتـسیا 
.یتلادع یب  هعسوت ي  يارب  دننکیم  گنج  تردق ، هعسوت ي  يارب  دننکیم  گنج 

شرتسگ يارب  هن  ّتیرشب ، دیدهت  يارب  دننکیم ، تسرد  تاحیلست  ملاع  ربکتـسم  طلـسم و  ياهتردق  دینک ؛ هاگن  ایند  رد  امـش  زورما 
زورما .دنـشابن  اهنآ  میلـست  هک  یناسک  زا  ّتینما  بلـس  يارب  هکلب  رـشب ؛ هب  ّتینما  نداد  يارب  هن  یتلادع ، یب  شرتسگ  يارب  تلادع ؛

.تسا نیا  ایند  رد  هلئسم 

ّتیلهاج .تسا  هتفاین  نایاپ  ّتیلهاج  نارود  .تسا  نیمه  رطاخ  هب  میمانیم ، نردـم  ّتیلهاج  ار  اـیند  زورما  ِرقتـسم  ّتیلهاـج  اـم  هکنیا 
، ناسنا قوقح  اب  هلباقم ي  دیحوت ، اب  هلباقم ي  قح ، اب  هلباقم ي  ینعی 

244 ص :

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


هدافتسا اب  نردم ، لکش  اب  تسه ؛ مه  زورما  تیلهاج ، نیا  .تسا  هدوشگ  تداعس  تهج  رد  اهناسنا  يارب  ادخ  هک  یهار  اب  هلباقم ي 
رپ يارب  تاحیلـست  عاونا  زا  هدافتـسا ي  اب  يا ، هتـسه  حالـس  زا  هدافتـسا ي  اب  هتفرـشیپ ، ياه  يروانف  زا  هدافتـسا ي  اـب  شناد ، زا  ي 

.رشب یگدنز  هدننک ي  مدهنم  برخم و  ياهتعنص  نابحاص  هسیک ي  ندرک 

ياه هناخراک  ایند  رد  زورما  .تسا  ّتیرـشب  زیگنا  مغ  ياهناتـساد  زا  یکی  اـیند  رد  زورما  یماـظن ، ياـه  هنیزه  تاحیلـست و  ناتـساد 
مه ناج  هب  ار  اهناسنا  دننکیم ، داجیا  گنج  ایند  رد  .دورب  شورف  اهحالس  نیا  هکنیا  يارب  دنزاسیم ، ار  اهحالـس  عاونا  يزاس  هحلـسا 

ار ناشدوخ  دولآ  تثابخ  عمط  هنانئاخ و  رکف  دـنناوتب  ات  دـننکیم  دـیدهت  داجیا  دـنهدیم ، رارق  مه  لـباقم  رد  ار  اـهتلود  دـنزادنا ، یم 
.دننک ءاضرا  عابشا و  نیمأت و 

يّدام عفانم  ياراد  اهنآ  يارب  گنج  .دوشیمن  مامت  ایند  رد  گنج  دنتـسه ، یناهج  لئاسم  نابنج  هلـسلس  اهتردـقربا  هک  یتقو  اـت  اذـل 
هکنیا يارب  مینکیم  گنج  ام  دنیوگیم  هک  نارگید  اه و  یئاکیرمآ  دـنیوگیم  غورد  .تسین  تلادـع  هار  رد  گنج  گنج ، نیا  .تسا 

یتلادـع و یب  بجوم  ینماان و  بجوم  دـنراد ، یماظن  تکرح  یماظن و  روضح  اج  ره  .تسا  نیا  سکع  تسرد  هن ، میهدـب ؛ ّتینما 
راچد اهناسنا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  ایند  رد  نردـم  ياهرازبا  نیا  هک  یتقو  زا  .دنتـسه  اـهناسنا  يارب  یگدـنز  ندرک  تخـس  بجوم 

« درس گنج   » نارود حالطصا  هب  هک  یحیسم  لاس 1990  ات  مّود  یناهج  گنج  زا  دعب  زا  ینعی  لاس  جـنپ  لهچ و  لوط  رد  .دـنراشف 
نیا مامت  رد  تسا ! هتـشادن  دوجو  گنج  ایند  رد  هتفه  هس  طـقف  هک  تسا  هدـمآ  یللملا  نیب  ِیمـسر  ياهـشرازگ  رد  دوشیم ، هدـیمان 

هک یناسک  نامه  دروآ ؟ یم  دوجو  هب  یک  ار  اهگنج  نیا  .تسا  هتـشاد  دوجو  یئاهگنج  ایند  رانک  هشوگ و  رد  لاـس ، جـنپ  لـهچ و 
زا یکی  زورما  گرزب ، ياهتردق  یماظن  ياه  هنیزه  .دننکیم  دیلوت  ار  تاحیلست 
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درایلیم دصشش  زا  شیب  اکیرمآ  تلود  یحیسم ، هتشذگ ي  لاس  نیمه  رد  ناشدوخ ، ياهرامآ  قبط  .تساه  هنیزه  نیرتروآ  ماسرس 
نیا .مینکیم  هدـهاشم  میراد  نامدوخ  یگیاسمه  رد  زورما  ام  ار  یماظن  ياه  هنیزه  نیا  تسا ! هدرک  یماظن  ياه  هنیزه  فرـص  رالد 
ّتلم نتشادهگن  هضبق  رد  يارب  دوشیم ، قارع  فرص  ناتـسناغفا ؛ ناملـسم  ّتلم  بوکرـس  يارب  دوشیم ، ناتـسناغفا  فرـص  اه  هنیزه 

ياهتردـق تهج  زورما  .هنایمرواخ  یگـشیمه  نتـشادهگن  بهتّلم  يارب  دوشیم ، یتسینویهـص  ثیبخ  میژر  هب  کـمک  فرـص  قارع ؛
.دنکیم تفلاخم  اهنیا  اب  دنکیم ، هزرابم  اهنیا  اب  مالسا  .تسا  نیا  دساف 

، دنشاب رفنتم  رگیدکی  زا  دنگنجب ، رگیدکی  اب  ناملسم  ياهتلود  ناملسم و  ياهتّلم  هک  تسا  نیا  رد  ناشحالص  هفرـص و  هک  یئاهنآ 
ناش يرامعتسا  يرابکتسا و  تردق  ماود  هک  دنتسه  یناسک  نامه  اهنیا  دنروایب ، باسح  هب  دیدهت  ار  رگیدکی  دنـسرتب ، رگیدکی  زا 

، دـنوشب دوبان  اهناسنا  همه  نیا  .تساهنآ  ياه  يرگتراغ  هلیـسو ي  اهنآ  يارب  گنج  دـشاب ؛ گنج  اـیند  رد  هک  تسا  هتـسباو  نیا  هب 
نابحاص هکنیا  يارب  هچ ؟ يارب  دوشب ، تمیق  نارگ  تاحیلـست  دـیلوت  فرـص  دوشب ، تاحیلـست  دـیرخ  فرـص  اـهتّلم  لاوما  همه  نیا 

هنالهاج ي ِیتوغاط  ماظن  ناـمه  نیا  .دـنربب  ناـش  یگدـنز  زا  يرتشیب  تذـل  دـنروایب ، تسد  هب  يرتشیب  لوپ  گرزب  ياـه  یناـپمک 
.تسا مکاح  دیحوت  هداج ي  زا  رود  ياهناسنا  یگدنز  رب  هنافسأتم  هک  تسا  ّتیرشب  كانرطخ 

لطابلا ّنا  لطابلا  قهز  ّقحلا و  ءاج  تسا ؛ ینتفر  نیب  زا  تسا ، لطاب  نوچ  تسا ، قح  فـالخ  نوچ  دـنامیمن ؛ یقاـب  شور  نیا  ًاـعطق 
، تسا یندـش  لئاز  نیا  تسا ، ینتفر  نیب  زا  نیا  تسا ؛ شنیرفآ  رد  یهلا  ّتنـس  فالخرب  هک  يزیچ  نآ  ینعی  لطاب   (1) .اقوهز ناک 

نیا
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ياه هناشن  دـنکیم ، هاگن  هک  یللملا  نیب  عضو  هب  ناسنا  .دـنکیم  هدـهاشم  ناسنا  زورما  مه  ار  لاوز  نیا  ياه  هناشن  .تسین و  یندـنام 
.دنیب یم  ار  لاوز  نیا 

، ناملـسم ياهتّلم  تسا ؛ رتشیب  ناملـسم  ياهتّلم  رد  يرادـیب  نیا  هناتخبـشوخ  دـنا ؛ هدـش  رادـیب  اـهتّلم  تسا ؛ هدـش  ضوع  اـیند  عضو 
.دننکیم كرد  دنراد  ار  نانیمطا  لباق  دامتعا و  دروم  هاگ  هیکت  نیا  تمظع  مالسا و  تمظع  مالـسا و  ّتیمها  ناملـسم ، ياهتموکح 

اکیرمآ عضو  .دنـشاب  هتـشادن  ار  هتـشذگ  یئاناوت  نآ  رگید  اهتردق  هک  تسا  هدش  بجوم  مالـسا  يایند  رد  یمالـسا  يرادـیب  زورما 
هار دیاب  ناملـسم  ياهتّلم  .تسا  مولعم  تسا ؛ روج  نیمه  ناشعـضو  مه  اکیرمآ  زا  دعب  ياهتردق  .تسا  هدرک  قرف  هتـشذگ  اب  زورما 

رگیدکی اب  مالـسا  روحم  رب  هک  تسا  نیا  رد  اهناملـسم  تداعـس  زورما  .دننادب  قداص  ار  یهلا  هدعو ي  دنرمـشب و  منتغم  ار  دـیحوت 
.دنوش دّحتم 

يرتشیب ینمشد  اذل  دننکیم ؛ يرتشیب  رطخ  ساسحا  ّتیرشب  نانمـشد  دشاب ، رتشیب  يرادیب  اج  ره  .دوب  دهاوخ  تسه و  ینمـشد  هّتبلا 
اه ینمشد  نیا  تلع  میـسانشیم و  بوخ  مینادیم ، بوخ  دوشیم ، یمالـسا  يروهمج  اب  زورما  هک  ار  یئاه  ینمـشد  يانعم  ام  .دننکیم 

اـهتّلم و یمالـسا  يروهمج  نوچ  .تسا  هتفرگ  تسد  رد  ار  ناملـسم  ياـهتّلم  يرادـیب  مچرپ  یمالـسا  يروـهمج  نوـچ  مینادـیم : ار 
هب ینمـشد  .دـننادب  ردـق  ار  ناشدوخ  تّزع  مالـسا  هیاس ي  رد  اهتلود  اهتّلم و  دـیوگیم  دـنکیم و  توعد  تّزع  داحتا و  هب  ار  اـهتلود 

یـس و .تسا  هدوب  ماکان  زورما  ات  هک  نانچمه  دش ؛ دهاوخ  ماکان  اه  ینمـشد  نیا  هک  مینادیم  ام  .مینادیم  ام  ار  نیا  تسا ؛ نیا  رطاخ 
یمالـسا يروهمج  راگدرورپ  لضف  هب  هک  تسا  لاس  کی  یـس و  و  دـننکیم ، شـالت  یمالـسا  يروهمج  هیلع  هک  تسا  لاـس  کـی 

ینمشد .تشاد  دهاوخ  همادا  نانچمه  دنور  نیا.دوشیم  رت  يوق  رتراد و  هشیر  زور  هبزور 
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دوخ ردق  رتشیب  تفای ؛ دنهاوخ  زاب  ار  دوخ  رتشیب  مالسا ، يایند  رد  یمدرم  ياه  هبقع  ناملسم ، مدرم  ام ، مدرم  دنک ، ادیپ  همادا  هچره 
.تخانش دنهاوخ  ار 

هب دننک ، دامتعا  ناشدوخ  هب  هک  دنک  کمک  یمالسا  ياهتّلم  همه ي  هب  یمالسا و  ياهتلود  همه ي  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  میراودیما 
، تسا لطاب  یلعج و  يورین  تسا ؛ لاوز  هب  ور  ناشیورین  اهتردق  نیا  هک  دننادب  دنـسرتن ؛ ربکتـسم  ياهتردق  زا  دننک ، هیکت  ناشدوخ 

عفنی ام  اّما  و  تساـهناسنا ؛ دوس  هب  تسا ، ّتیرـشب  دوس  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  دـنامیم ، هک  هچنآ  تسین ؛ یندـنام  یقاـب  لـطاب  نیا  و 
(1) .ضرألا یف  ثکمیف  ساّنلا 

ار ام  ياهلد  دنک ؛ کیدزن  رتشیب  مالـسا  ياه  هار  هب  مالـسا و  قیرط  هب  ار  ام  همه ي  يوبن ، تثعب  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 
ناملسم ياهتلود  ياهتسد  دنک ؛ کیدزن  رگیدکی  هب  ار  ناملـسم  ياهتّلم  ياهلد  دنک ؛ انـشآ  رتشیب  یهلا ، فراعم  اب  یهلا و  ماکحا  اب 

زاب ار  دوخ  هتفر ي  تسد  زا  يوربآ  دوخ و  تّزع  دوخ و  تردق  دناوتب  هللاءاش  نا  یمالـسا  تّما  ات  دـنزب  هرگ  رگیدـکی  تسد  رد  ار 
(2) .دبای
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دوجو  تمحر  زا  يریگ  هرهب  هب  تیرشب  تشگزاب  ياه  هناشن  زورب 

نارود نآ  مدرم  مشچ  هب  یهلا  ياهتراشب  تدالو ، نیا  اب  .دوب  رـشب  یگدـنز  رد  یناـشخرد  رجف  کـی  زاغآرـس  مّرکم ، ّیبن  تدـالو 
رد یهلا  تردـق  هب  یفارخ ، یلاشوپ و  تاسّدـقم  دـش ، شوماخ  اه  هدکـشتآ  دـش ، ناریو  ملظ  ناهاشداپ  ياـهخاک  هرگنک ي  .دـمآ 
هک نانچمه  دوب ؛ تمحر  نایناهج  همه ي  يارب  تثعب  نیا  دوب و  تثعب  همّدـقم ي  تدالو  نیا  .تفر  نایم  زا  ملاع  زا  یفلتخم  قطانم 
زا هچنآ  .دش  دنهاوخ  دنا و  هدش  دنم  هرهب  سّدـقم  دوجو  نیا  تاکرب  زا  ملاع  همه ي   (1) .نیملاعلل همحر  ّالا  كانلسرا  ام  و  دومرف :

رون روهظ  تکرب  هب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ملاع  رد  هک  یمیظع  تایفشک  نوگانوگ ، ياه  یهاگآ  یملع ، ياهتفرـشیپ  رـشب ، تایقرت 
، تشادـیم يرتـشیب  یهاـگآ  رـشب  رگا  .دـش  هداد  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  تمعن  نیا  .تسا و  یخیراـت  بیجع  هـهرب ي  نآ  رد  مالـسا 

هحفص رشب ، خیرات  هحفص ي  زورما  تسنادیم ، ار  وا  مایپ  تخانشیم و  ار  مالسا  تخانشیم و  ار  ربمایپ  تشادیم و  يرت  قیمع  تفرعم 
تفرعم هچره  دورب و  ولج  خـیرات  هچره  ًانیقی  .تسا  هتخادـنا  بقع  ار  ام  اـهناسنا ، اـم  ینیب  هتوک  اـهناسنا ، اـم  لـهج  .دوب  يرگید  ي 

دوخ رتشیب  ئلألتم  دیشروخ  نیا  دوش ، رتشیب  ندیمهف  يارب  اهناسنا  ّتیفرظ  اهناسنا و 
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هدـهاشم میراد  ار  نیا  ياه  هناشن  زورما  اـم  .دـش و  دـهاوخ  رتشیب  یگدـنز ، تاـیح و  رون  نیا  زا  يدـنم  هرهب  داد ؛ دـهاوخ  ناـشن  ار 
.مینکیم

زورما امش  هک  هچنآ  .ددرگیم  یتاجن  هار  لابند  تسا و  هدمآ  هوتس  هب  يّدام  نّدمت  زا  یشان  تالیمحت  نیگنس  راب  ریز  رد  ایند  زورما 
یگدمآ هوتس  هب  زا  يا  هنومن  هناشن و  کی  دینکیم ، هظحالم  سنوت  رصم و  لثم  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یمالسا  يرادیب  زا 

هک ملاع  ناربکتسم  دنرت  كانرطخ  نج  نیطایـش  زا  سنا  نیطایـش  هک  دنوشیم  بلاغ  مدرم  یگدنز  رب  نیطایـش  یتقو  .تسا  ّتیرـشب 
ياه هار  هب  ار  اهنآ  دننکیم و  تلاخد  مدرم  شنیب  مهف و  رد  مدرم ، داصتقا  رد  مدرم ، یصوصخ  یگدنز  مدرم ، یعامتجا  یگدنز  رد 

هرخالاب تسا و  راگزاسان  اهناسنا  ترطف  اب  کیرات  نیگنـس و  ياضف  نیا  دـنکیم و  ادـیپ  کیرات  ياضف  یگدـنز  دـنناشکیم ، ههاریب 
ّطلـست رپ  خرچ و  ریـسا  هک  مه  برغ  يایند  .دتفا  یم  قافّتا  ایند  رد  دراد  زورما  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  دوشیم ؛ رادـیب  ناسنا  ترطف 

راتفر میتسناوتیم  رگا  مینک ، یفرعم  تسرد  ار  مالـسا  میتسناوتیم  رگا  اهناملـسم  ام  .تسا  هدـمآ  هوتـس  هب  زورما  تسا ، يّدام  تردـق 
، تسام رد  فعـض  .درکیم  ادـیپ  یمومع  یناگمه و  شیارگ  کی  مالـسا  هب  ایند  دیـشاب  نئمطم  مینک ، مالـسا  اـب  قبطنم  ار  ناـمدوخ 

.مینک تسرد  ار  دوخ  دیاب  مینک ، حالصا  ار  دوخ  یتسیاب  .میتسه  ربمغیپ  مایپ  نآرق و  نابطاخم  نیلّوا  ام  تسام و  رد  لاکشا 

نیا رثا  نیلّوا  .دـنک  هدـهاشم  دـناوتیم  ناسنا  مالـسا  يایند  حطـس  رد  ار  يرادـیب  نیا  دـنا ؛ هدـش  رادـیب  اهتّلم  مالـسا  تکرب  هب  زورما 
شالت ناوارف  تاغیلبت  اـب  یئاـکیرمآ ، ياهتـسایس  اـه ، یئاـکیرمآ  .تسا  هقطنم  نیا  رد  نیربکتـسم  روضح  زا  يرازیب  زاربا  يرادـیب ،

؛ دـنراد هگن  رود  دوشیم ، هدـهاشم  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هک  مدرم  میظع  تکرح  سرریت  زا  ار  دوخ  هک  دـننکیم 
هیلع لّوا ، هجرد ي  رد  اهتکرح  نیا  .تسین  نکمم  نیا  نکیل 
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بجوـم هک  يزیچ  نآ  تسا ؛ رابکتـسا  هطلـس ي  تسا ، هدرک  ریقحت  ار  اـهتّلم  هک  يزیچ  نآ  .تسا  هقطنم  نیا  رب  رابکتـسا  هـطلس ي 
تّما دنراذگن و  مه  يور  رب  ار  دوخ  ياهورین  دننکن ، مهف  ار  رگیدکی  دنهدن ، يردارب  تسد  رگیدکی  اب  ناملسم  ياهتّلم  تسا  هدش 

زا دیاب  اهتّلم  .دوش  عمج  دـیاب  نیا  تسا ؛ هقطنم  نیا  رد  رابکتـسا  ياهتلاخد  سئاسد و  دـنکن ، ادـیپ  لکـش  یعقاو  يانعم  هب  یمالـسا 
، اهتّلم مدرم و  ياه  يراتفرگ  .تسا  هقطنم  نیا  تالکشم  لح  ِدیلک  نیا  دننک ؛ ادیپ  تاجن  دنوش و  صالخ  رابکتسا  ّطلست  تلاخد و 
ربکتـسم و ياهتردق  روضح  رطاخ  هب  دندرک  ادـیپ  هلـصاف  ناشدوخ  ياهتّلم  اب  ناشدوخ ، مدرم  اب  هک  یئاهتلود  اهتلود  ياه  يراتفرگ 

گرزب ناطیـش  دنیایب ؛ دوخ  هب  اهتلود  دـنیایب ، دوخ  هب  اهتّلم  هک  تسا  نیا  هب  هقطنم  نیا  تالکـشم  جالع  .تساکیرمآ  اهنآ  سأر  رد 
.دننک رود  دنراذگب و  رانک  ناشدوخ  ياهتّلم  تشونرس  رد  فّرصت  تلاخد و  زا  ار 

فاکش اهتلود  اهتّلم و  نیب  تسا ؛ هدش  ناشدوخ  ياهتلود  اب  اهتّلم  تفلاخم  بجوم  هقطنم ، نیا  رد  اکیرمآ  يا  هنایمرواخ  ياهتـسایس 
رد دناوتیمن  یتردق  چیه  دنک ؛ ادیپ  ّطلست  اهروشک  رب  تسین  رداق  یتردق  چیه  دنشاب ، هارمه  اهتلود  اب  اهتّلم  هچنانچ  رگا  .تسا  هداتفا 
رد تسا ، هقطنم  رد  اهتّلم  روضح  تسا ، هداـتفا  قاـفّتا  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هچنآ  .دـنک  تمواـقم  اـهتّلم  لـباقم 
هب دنناوتیمن  اهتردق  .دوشیم  دنُک  اهتردق  غیت  دنوشیم ، رـضاح  هنحـص  رد  اهتّلم  یتقو  .تسا  هزرابم  نادـیم  رد  تسا ، هزرابم  هنحص ي 
روز مدرم  هب  اهنآ  دـننکیم ، طلـسم  مدرم  رب  ناشدوخ  نارودزم  زا  ار  یناـسک  ناـشدوخ ، ناـکیدزن  زا  ار  يدارفا  .دـنیوگب  روز  اـهتّلم 

تالکشم جالع  نیا ، .دنـشاب  هارمه  ناشدوخ  ياهتّلم  اب  رگا  دوشیم ؛ مکحم  اهتلود  تشپ  هنحـص ، يوت  دندمآ  یتقو  اهتّلم  .دنیوگیم 
.تسا هقطنم  نیا 
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.تسا هدرک  تفآ  يرامیب و  راـچد  ار  هقطنم  هک  تسا  یناطرـس  هدـغ ي  کـی  لـثم  هقطنم  نیا  رد  یتسینویهـص  یلعج  تلود  زورما 
هیام هقطنم ، نیا  رد  یناطرس  هدغ ي  نیا  دوجو  .دنک  ظفح  هقطنم  رد  ار  یناطرـس  هدغ ي  نیا  هک  تسا  نیا  رابکتـسا  یعـس  همه ي 

ار ناشدوخ  هاگیاپ  دنراد و  هگن  ار  نیا  هکنیا  يارب  .تسا  هدش  هقطنم  نیا  رد  طلغ  ياهتـسایس  یگتـسدود و  فالتخا و  گنج و  ي 
هدـهاشم ار  نآ  جـئاتن  راـثآ و  زورما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  .دـنربیم  راـک  هب  ار  ناـشدوخ  ناوت  همه ي  دـننک ، ظـفح  هقطنم  رد 

.دننکیمن لّمحت  ار  ّتیعضو  نیا  دندش ، رادیب  یتقو  اهتّلم  .تساهتّلم  لمعلا  سکع  نآ ، مینکیم و 

ریقحت هب  تساهتّلم  شنکاو  لمعلا و  سکع  دوشیم ، هدـهاشم  یمالـسا  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هک  یئاـهتکرح  میدـقتعم  اـم 
.نادیم يوت  دنا  هدمآ  دنا ، هدرک  ادیپ  یتصرف  زورما  .دنا  هتشاد  اور  اهنیا  هب  تبسن  يرابکتسا  ياهتردق  هک  يا  ینالوط 

جایتحا اهروشک  نیا  رد  مدرم  زورما  .تسا  نیگنـس  یلیخ  یهاگـشناد  یملع و  ناـگبخن  یـسایس ، ناـگبخن  نید ، ناـملاع  هفیظو ي 
هدهع ي رب  ینیگنس  هفیظو ي  .ینید  هچ  یهاگشناد و  هچ  یملع ، ناگبخن  هچ  یـسایس ، ناگبخن  هچ  ناگبخن ؛ نیا  تیاده  هب  دنراد 

مدرم مایق  دنک ، هرداصم  ار  اهتّلم  میظع  تکرح  نیا  دراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسو  اب  رابکتـسا  هاگتـسد  دنراذگن  دـیاب  اهنیا  .تساهنیا 
فادها فادها ، نیا  يروشک  ره  يارب  هک  يا  هیلاع  فادها  تمس  هب  ار  مدرم  دیاب  اهنیا  .دنشاب  بقارم  دیاب  دنک ؛ تقرـس  اهنآ  زا  ار 

هدنیآ ي یمالـسا ، تّما  هدنیآ ي  تسا ؛ ینـشور  هدنیآ ي  هقطنم ، نیا  هدنیآ ي  دش ، نیا  رگا  .دننک  تیادـه  تسالاو ، ياهنامرآ  و 
.دوب دهاوخ  ینشور 

عبانم یعیبط و  تاناکما  ظاحل  زا  یشیجلا ، قوس  ّتیعقوم  ظاحل  زا  طاقن  نیرت  ساسح  رد  میتیعمج و  مین  درایلیم و  کی  ایند  رد  ام 
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نارگید ار  اـم  تفن  دـننکیم ، نـّیعم  ار  اـم  تشونرـس  دـنراد  نارگید  دـننکیم ، تموـکح  اـم  رب  نارگید  اـّما  میتـفرگ ؛ رارق  ینیمزریز 
کـشالب دوـش و  نوـگرگد  دـیاب  ّتیعـضو  نیا  .دـننکیم  نـّیعم  فـیلکت  اـم  ياـهتموکح  يارب  نارگید  دـننکیم ، نـّیعم  ار  شفیلکت 

.مالسا تکرب  هب  تسا  یمالسا  يرادیب  نامه  نیا  .دوشیم  هدید  نآ  ياه  هناشن  زورما  هک  دش ؛ دهاوخ  نوگرگد 

هللا و نم  ًالضف  نوغتبی  ًادّجس  اعّکر  مهیرت  مهنیب  ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدشا  هعم  نیّذلا  و  دنکیم : تیبرت  روجنیا  ار  دوخ  ناوریپ  مالسا 
دوجو اهنآ  رد  هک  تسا  یتیونعم  نآ  اهنیا  .تسا  یمالـسا  تّما  ياه  هناشن  اـهنیا  ؛(1)  دوجّسلا رثا  نم  مههوجو  یف  مهامیـس  ًاناوضر 
نمؤم ناملـسم و  ناسنا  شرورپ  ّتیـصاخ  نیا ، .راگدرورپ  لـباقم  رد  عوضخ  نآ  رکذـت ، نآ  ادـخ ، هب  هّجوت  نآ  لـکوت ، نآ  دراد ؛

، یمالـسا توخا  نابرهم ؛ میحر ، ینامیا ، ناردارب  اب  عضاخ ؛ لاعتم ، يادـخ  لباقم  رد  دـهدیم : شرورپ  یناسنا  روجنیا  مالـسا  .تسا 
هرزأف هئطـش  جرخا  عرزک  لیجنالا  یف  مهلثم  و  دنتـسیا ؛ یم  راوتـسا  ِهوک  لثم  ناملاظ ، لـباقم  رد  ناربکتـسم ، لـباقم  رد  اـّما  رارقرب ؛

، دـنکیم ادـیپ  یگدـنلاب  دـنکیم ، دـشر  دـنزیم ، رـس  تسا ؛ یمالـسا  تّما  دـشر  لحارم  نامه  نیا ، .(2) هقوس یلع  يوتـساف  ظلغتـساف 
یهلا تردـق  تسد  نیا  .دـنیآ  یم  تفگـش  هب  دـندرک ، مهارف  ار  هنیمز  نیا  هک  یناـسک  نآ  دوخ  عاّرّزلا ؛ بجعی  .دوـشیم  مکحتـسم 

رد هدیلاب ي  هدش ي  تیبرت  ِناملسم  ناسنا  نیا  هب  یتقو  ربکتسم  نمشد  راّفکلا ؛ مهب  ظیغیل  .دهدیم  دشر  ار  اهناسنا  روجنیا  هک  تسا 
دوخ .میزاسب  ار  دوخ  .مینک  لمع  يروجنیا  دیاب  ام  .دوشیم  تحاران  دیآ و  یم  مشخ  هب  هک  تسا  مولعم  دـنکیم ، هاگن  مالـسا  ناماد 

قبط ناربکتسم ، اب  نادناعم ، ناضراعم و  اب  ناتسود ، اب  ار ، دوخ  راتفر  ار ، دوخ  قالخا  .میهد  قیبطت  نآرق  اب  ار 

253 ص :

هیآ ي 29. حتف ، هروس ي  - . 1
.نامه - . 2

هلآ هیلع و  هللا و  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 262 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_253_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15042/AKS BARNAMEH/#content_note_253_2
http://www.ghaemiyeh.com


رجا داد ، دـهاوخ  شاداـپ  دـننک ، تکرح  روجنیا  هک  يدارفا  هب  هک  تسا  هدرک  هدـعو  لاـعتم  دـنوادخ  .مینک  میظنت  نآرق  هماـنرب ي 
ملاع نیا  رد  یهلا  تاعتمت  اه و  یئابیز  زا  يرادروخرب  تسا ، تّزع  ایند  رد  .ترخآ  رد  مه  تساـیند ، رد  مه  رجا ، نیا  .داد  دـهاوخ 

.تسا یهلا  تشهب  یهلا و  ناوضر  مه  ترخآ  رد  تسا  هدرک  مهارف  اهناسنا  يارب  هک  تسا 

دیهاوخ همادا  ار  هار  نیا  یهلا  قیفوت  هب  دینکیم و  تکرح  دینکیم ، لابند  دیتفرگ ، شیپ  رد  ناریا  زیزع  ّتلم  امش  هک  تسا  یهار  نیا 
مارآ مارآ  جیردتب و  مالسا ، ناهج  رانک  هشوگ و  رد  ناملـسم  ياهتّلم  مینکیم  هدهاشم  زورما  هناتخبـشوخ  هک  تسا  یهار  نیا  داد و 
لمع هویـش ي  ام  ار  اوقت  نیا  هچناـنچ  رگا   (1) .نیقّتملل هبقاعلا  و  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  .دـننکیم  تکرح  تمـس  نیا  هب  دـنراد 

.تسین رود  نادنچ  ادخ  دیما  هب  هدنیآ  نیا  دوب و  دهاوخ  یمالسا  تّما  هب  ّقلعتم  راک ، ماجنارس  تبقاع و  مّلسم  میهدب ، رارق  نامدوخ 

ار قیفوت  نیا  تّما  نیا  ِناراذـگرثا  ناگبخن و  هب  صوصخب  یمالـسا ، تّما  هب  ناملـسم ، ياهتّلم  همه ي  هب  لاعتم  دـنوادخ  مراودـیما 
دوخ هعـساو ي  تمحر  میهاوخیم  لاعتم  يادخ  زا  .دنربب  ار  هرهب  رثکادح  نآرق  میلاعت  ربمغیپ و  دوجو  تاکرب  زا  دـنناوتب  هک  دـهدب 

، دـندرک ادـف  ار  ناشدوخ  ناج  هار  نیا  رد  هک  يزیزع  يادهـش  رب  درک و  زاب  ام  لـباقم  رد  وا  ار  هار  نیا  هک  ناـمراوگرزب  ماـما  رب  ار 
(2) .دیامرف لزان 
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لاس زور  نیرتتکربرپ  نیرتمیظع و  نیرتمهم ، ثعبم ؛ زور 

میظع ثعبم  زور  ًانیقی  دـشاب ، هدرک  لزان  ّتیرـشب  رب  يزور  رد  ار  یفطل  لاـعتم  يادـخ  هک  دـشاب  نیا  هب  ماـّیا  ّتیمها  تمظع و  رگا 
یهلا ياهتمعن  همه ي  زا  ّتیرـشب  يارب  مظعا  ربمایپ  نتخیگنارب  تثعب و  تمعن  نوچ  تسا ؛ لاـس  ياـهزور  همه ي  نیرتمهم  نیرت و 

ياهزور نیرت  تکربرپ  نیرتگرزب و  نیرترب و  ثعبم ، زور  هک  تفگ  ار  نیا  تأرج  هب  ناوتیم  نیاربانب  .تسا  رتگرزب  خیرات  لوط  رد 
.مینک مسجم  نامرظن  رد  ار  هثداح  نآ  تمظع  میرادب و  یمارگ  دیاب  ار  زور  نآ  هرطاخ ي  .تسا  لاس  مایا  همه ي 

قافّتا یماـگنه  رد  تثعب  ؛(1)  ممألا نم  ٍهعجه  لوط  لـسّرلا و  نم  ٍهرتف  نیح  یلع  هلـسرا  دومرف : مالّـسلا  هالّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
لاـس دصـشش  دودـح  یـسیع  ترـضح  روـهظ  زا  .دوـب  مورحم  یهلا  ياـیبنا  روـضح  زا  ّتیرــشب  دوـب  يا  ینـالوط  نارود  هـک  داـتفا 

(2)؛ رورغلا هرهاظ  رّونلا  هفـساک  اینّدلا  و  دوب ؟ هچ  هجیتن  .دوب  هدیدن  یهلا  ریفـس  دوخ  نایم  رد  رـشب  هک  دوب  لاس  اهدـص  .تشذـگیم 
رس هب  رورغ  یهارمگ و  تلاهج و  رد  رشب  دوب ، هتسبرب  تخر  ّتیونعم  دوب ، یناملظ  دوب ، کیرات  ایند 
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.داتسرف ار  ربمغیپ  لاعتم  يادخ  یطئارش ، نینچ  کی  رد  .دربیم 

هدرک هدامآ  ار  وا  دنوادخ  ّتیرـشب ، خـیرات  لوط  يارب  یمیظع ، تکرح  نینچ  کی  يارب  هک  دوب  يا  هتـسیاش  رـصنع  نآ  مّرکم ، ّیبن 
ات تالکـشم ، همه ي  اب  عناوم ، همه ي  اب  نایرج  نیا  هک  دزادنیب  هار  هب  ار  ینایرج  کی  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  تسناوت  اذل  .دوب 

ِتازرابم اب  مه  تدـم  نیا  زا  لاس  هدزیـس  .تسا  یهاـتوک  ناـمز  لاـس ، هس  تسیب و  .تسا  هدرب  شیپ  هدـنار و  ولج  ار  خـیرات  زورما 
ياسرف تقاط  ياهراشف  ریز  رد  يدودـعم  ّتیعمج  دـش و  عورـش  رفن  هاـجنپ  رفن و  هد  رفن و  جـنپ  اـب  لّوا  هّکم  رد  .تشذـگ  هناـبیرغ 

نّدمت یمالسا و  هعماج ي  هکنیا  يارب  دش  هتخاس  یمکحتسم  ياهنوتـس  .دننک  تمواقم  دنتـسناوت  لهاج  روک و  بّصعتم ، نانمـشد 
دنک و ترجه  هنیدم  هب  تسناوت  ربمغیپ  هک  دروآ  شیپ  ار  یطئارش  لاعتم  دنوادخ  مه  دعب  .دریگب  رارق  اهنوتس  نیا  يور  رب  یمالـسا 
ار اـپون  ماـظن  نیا  مرکا  ربـمغیپ  هک  مه  یتدـم  همه ي  .دـنک  يزیر  یپ  ار  نّدـمت  نیا  درواـیب و  دوـجو  هب  ار  هعماـج  نیا  ماـظن و  نیا 

نافوط رد  ًالومعم  یثداوح  نینچ  کی  .هاتوک  تدـم  کی  ینعی  تسا ؛ هدـش  لاـس  هد  دـنار ، شیپ  درک و  هداـمآ  تخاـس ، تخادرپ ،
مرکا ربمغیپ  تدم  نیمه  رد  اّما  تسا ؛ یهاتوک  تدم  یلیخ  لاس  هد  .دوشیم  شومارف  دوریم ، نیب  زا  دوشیم ، مگ  ایند  ثداوح  جاوما 

تکرح نیا  هک  دنک  داجیا  ار  یتکرح  کی  دنک ؛ مهارف  ار  نآ  ومن  دشر و  هلیـسو ي  دنک ، يرایبآ  دنک ، سرغ  ار  لاهن  نیا  تسناوت 
مراهچ مّوس و  نرق  رد  ینعی  .تفرگ  رارق  دوخ  بسانم  نارود  رد  يرـشب  نّدـمت  هّلق ي  جوا  رب  نّدـمت  نیا  دـیرفآ و  ار  ینّدـمت  کی 

هب ینّدـمت  چـیه  یخیرات ، نوگانوگ  ياهثاریم  اب  ردـتقم ، ياهتموکح  اـب  اهنّدـمت ، هقباـس ي  اـب  زور ، نآ  ياـیند  همه ي  رد  يرجه ،
.تسا مالسا  رنه  نیا  تسا ؛ هدشن  هدهاشم  یمالسا  نّدمت  قنور  تمظع و 
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يارب مه  یخلت  نوگانوگ و  ثداوح  هلاس ، هد  نارود  نامه  زا  دعب  زا  مالـسا ، مّرکم  ّیبن  نارود  زا  دـعب  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
، اـهنیا همه ي  اـب  .دـش  ادـیپ  یلخاد  ياـه  يریگرد  دـمآ ، دوجو  هب  تاـفالتخا  دـمآ ، دوجو  هب  عناوم  دـمآ ؛ دوـجو  هب  یمالـسا  تّما 

مایپ مرکا و  ربمغیپ  مایپ  درک ، دـشر  دـش و  ادـیپ  مالـسا  نایرج  رد  هک  یئاه  یـصلاخان  دـمآ ، دوجو  هب  نامز  لوط  رد  هک  یتافارحنا 
نّدـمت نآ  نویدـم  زورما  ياهنّدـمت  همه ي  ایند و  همه ي  هک  دروایب  دوجو  هب  ار  تمظع  نآ  تسناوت  نرق  راهچ  هس  لوط  رد  تثعب 

.تسا هبرجت  کی  نیا  .تسا  ناناملسم  يرجه  مراهچ  مّوس و  نرق 

مالسا تکرب  هب  لامک ، يوس  هب  رشب  تکرح  رشب و  تاجن  هک  درک  دهاوخ  قیدصت  دنک ، تیاعر  ار  فاصنا  دشیدنیب و  رگا  ّتیرشب 
؛ میتسنادن ار  مالسا  ردق  ام  میتسکش ؛ ار  نادکمن  میدروخ و  کمن  ام  میدرک ؛ یسانشانردق  اهناملسم  ام  .ریغال  دش و  دهاوخ  نکمم 
ام میتشادـن ؛ هگن  دوخ  نایم  رد  دوب ، هدرک  يراذـگانب  یناسنا  لماکتم  هتـسجرب و  عماوج  يانب  يارب  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  یئاه  هیاپ  ام 
هب دناسرب ، تداعـس  هب  ار  ّتیرـشب  هک  دراد  تشاد و  ار  یئاناوت  نیا  مالـسا  .میدروخ  مه  ار  شبوچ  میدرک و  یـساپسان  يرکـشان و 

هیاپ تینالقع ، هیاپ ي  نامیا ، هیاپ ي  دنتـشاذگ  ربمغیپ  هک  یئاه  هیاپ  نیا  .دهد  دشر  ار  وا  يونعم  يّدام و  ظاحل  زا  دـناسرب و  لامک 
.تسا یمالسا  هعماج ي  یلصا  ياه  هیاپ  تّزع  هیاپ ي  تدهاجم ، ي 

؛ مینک هدافتـسا  تسا ، رـشب  هب  یهلا  گرزب  هیدـه ي  هک  یناسنا ، درخ  زا  مینک ؛ تیوقت  دوخ  لمع  رد  دوخ و  ياهلد  رد  ار  نامنامیا 
داصتقا نادیم  تسایس ، نادیم  رگید ، ياهنادیم  رد  هچ  دشاب ؛ مزال  هک  یتقو  نآ  یماظن ، دربن  ياهنادیم  رد  هچ  ار  هللا  لیبس  یف  داهج 

.میرامشب منتغم  نامدوخ  يارب  ار  یمالسا  یناسنا و  تمارک  تّزع و  سح  مینک و  لابند  اهنادیم  رگید  و 
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دهاوخ لابند  ًانیقی  ار  مالـسا  مّظعم  ّّیبن  ّطخ  نامه  ار ، یمالـسا  تکرح  نامه  هعماج  نیا  دوشب ، هدنز  يا  هعماج  کی  رد  یتقو  اهنیا 
ققحت ناـمدوخ  یگدـنز  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  میتسناوت  ناریا  ّتلم  اـم  راوگرزب ، ماـما  يادـن  تکرب  هب  مالـسا ، ماـیپ  تکرب  هب  .درک 

.مینکیم هدهاشم  میراد  ار  شتارمث  راثآ و  میشخبب ؛

هدـهاشم هنایمرواخ  هقطنم ي  اقیرفآ و  لامـش  ياهروشک  یخرب  رد  زورما  هک  یتاکرح  نیا  .تسا  هدـش  هّجوتم  مالـسا  يایند  زورما 
هدنیآ هک  تساذل  .تسا  مرکا  ربمغیپ  كرابم  تسد  يریگتهج  زا  هدافتسا ي  مالـسا و  رون  زا  هئاضتـسا ي  هدافتـسا و  نامه  دوشیم ،

.تسا ینشور  هدنیآ ي  یهلا ، هوق ي  لوح و  هب  یهلا ، قیفوت  هب  اهروشک ، نیا  هدنیآ ي  هقطنم ، نیا  ي 

یخرب رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  زورما  هچنآ  .دـننکیم  يراشفاپ  ناشدوخ  طلغ  عضاوم  رب  دوخیب  دـننکیم ، تجاجل  دوخیب  اه  یبرغ 
لـصف تسا و  هدروخ  قرو  هقطنم  نیا  خـیرات  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دوـشیم ، هدـهاشم  تسا و  هداـتفا  ناـیرج  هب  رگید  ياـهروشک 

، یبرغ ناربکتـسم  شیپ ، لاـس  هاـجنپ  دـص و  شیپ ، لاـس  دـص  زا  هک  يا  هناـملاظ  ِطـلغ  هنزاوم ي  نآ  .تسا  هدـش  عورـش  يدـیدج 
ساـسح میظع و  هقطنم ي  نیا  تشونرـس  رب  مکاـح  ار  نیا  دنتـساوخیم  دـندوب و  هدروآ  دوـجو  هب  هـقطنم  نـیا  رد  یبرغ  نارمعتـسم 

.تسا هدش  عورش  يدیدج  لصف  تسا ؛ هدروخ  مه  هب  دننکب ،

میلست راکنا  لباقریغ  گرزب و  ّتیعقاو  نیا  لباقم  رد  دنهاوخیمن  دنهدیم ؛ جرخ  هب  یتخس  ناج  یبرغ  ربکتـسم  ياهتردق  زورما  هّتبلا 
ياهروشک رد  یمالسا  سفن  .تسا  نیمه  تقیقح  نکیل  دنا ؛ هتشگرب  مالسا  هب  هقطنم  ياهتّلم  دندش ، رادیب  هقطنم  ياهتّلم  هک  دنوش 

نیا هک  دندرک  يراک  اهتّلم  نیا  اب  برغ  اکیرمآ و  هدناشن ي  تسد  ماکح  ناگتسباو و  .تسا  هدش  هدیمد  ناملسم 
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هار نیا  رد  مدـق  اذـل  تسین ؛ اـهنآ  لـباقم  رد  یهار  بـالقنا ، زج  یموـمع ، میظع  تکرح  زج  ماـیق ، زج  هـک  دـندرک  ساـسحا  اـهتّلم 
(1) .دیسر دهاوخ  هجیتن  هب  ًانیقی  اهتکرح  نیا  .دنوریم  شیپ  دنراد  دنتشاذگ و 
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یمالسا تزع  يایحا  هار  هلآ ؛ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ياه  سرد  میلعت 

همه ي هک  تسا  نیا  هّتبلا  ام  هدیقع ي  .میسانشب  ار  ربمغیپ  ّتیـصخش  تسا  یفاک  مینک ، ادیپ  ار  تیاده  هار  هکنیا  يارب  اهناملـسم  ام 
ُقلُخ ياراد  میظع ، دوجوم  نیا  .میتسه  یمالسا  تّما  ام  هدافتسا ، هب  یلوا  اّما  دننکیم ، دننک و  هدافتـسا  دیاب  ربمغیپ  دوجو  زا  ّتیرـشب 

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  درک  تیبرت  رـشب  خـیرات  نارود  تلاسر  نیرتگرزب  يارب  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  هک  یتّیـصخش  نیا  میظع ،
داـبعلا نیّدـلا و  رما  هیلا  ضّوف  ّمث  میظع  قلخ  یلعل  کـّنا  لاـق  بدـالا  هل  لـمکا  اّـملف  هبدا  نسحاـف  هّیبن  بّدا  ّلـجوّزع  هللا  ّنا  دومرف :

ار یخیرات  میظع  راک  کی  مزاول  همه ي  داد ، دشر  درک ، تیبرت  دیرورپ ، ار  میظع  ّتیـصخش  نیا  لاعتم  يادـخ  ؛(1)  هدابع سوسیل 
اذـل .ار  یخیرات  تلاسر  نیگنـس  راب  نیا  تشاذـگ ؛ وا  شود  رب  ار  نیگنـس  راب  نیا  دـعب  درک ، مهارف  سّدـقم  رّهطم و  دوجو  نیا  رد 

خیراـت لوط  رد  ّتیرـشب  دـیع  نیرتگرزب  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسا ، مّرکم  ّیبن  تدـالو  زور  تسا ، لّوـالا  عیبر  هدـفه  زور  هک  زورما 
راک نیا  مزاول  هب  مه  راوگرزب  نیا  و  رـشب ؛ خیرات  هب  رـشب ، هب  درک  هیده  لاعتم  يادخ  ار  یمیظع  ناسنا  نینچ  کی  هک  تسا  یناسنا 

.درک مایق 

زکرمت رگا  مرکا  ربمغیپ  ّتیصخش  يور  رب  اهناملسم  ام  زورما 
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دوجو و نیا  هب  ندرک  هاگن  ام  تّزع  تشگزاب  يارب  .تسا  یفاک  اـم  ياـیند  نید و  يارب  میریگب ، سرد  میهاوخب  مینک ، تقد  مینک ،
هب رـشب  .دوب  تلادـع  رهظم  دوب ، قالخا  رهظم  دوب ، تناما  رهظم  دوب ، ملع  رهظم  .تسا  یفاک  وا  زا  نتفرگ  سرد  وا و  زا  نتفرگ  داـی 

همه نیا  .تسا  هدرکن  ادـیپ  رییغت  رـشب  خـیرات  لوـط  رد  هک  تسا  ییاـهزاین  اـهنیا  .تساـهنیمه  يرـشب  ياـهزاین  دراد ؟ جاـیتحا  یچ 
یگدنز تالیکشت  ار ، یگدنز  لاوحا  عاضوا و  هک  زورما  ات  دمآ  دوجو  هب  رشب  هک  یلّوا  زا  اهناسنا  یگدنز  رد  تارّوطت  تالّوحت و 

ّتینما لابند  هب  رشب  زورما  ات  لّوا  زا  .تسا  هدرکن  ادیپ  رییغت  رشب  یلصا  ياه  هتـساوخ  تسا  هدرک  ینوگانوگ  تارییغت  شوختـسد  ار 
شنیرفآ أدـبم  اب  مکحتـسم  طابترا  لابند  هب  تسا ، هدوب  کین  قالخا  لاـبند  هب  تسا ، هدوب  تلادـع  لاـبند  هب  تسا ، هدوب  شمارآ  و 

هیلع هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  اهنیا  همه ي  رهظم  .دزیخیم  رب  ناسنا  ترطف  زا  هک  تسا  ّتیرـشب  یلـصا  ياه  هتـساوخ  اـهنیا  .تسا  هدوب 
تفرشیپ هب  زورما  یمالسا  تّما  .میراد  جایتحا  تایـصوصخ  نیا  همه ي  هب  میراد ، جایتحا  زورما  یمالـسا  تّما  ام  .تسا  مّلـسو  هلاو 

دیاب میراد ، جایتحا  نامدوخ  نایم  رد  هنـسح  قالخا  ملاس و  طباور  هب  دراد ، زاین  لاعتم  يادـخ  هب  نانیمطا  هقث و  هب  دراد ، زاین  یملع 
دروخرب ضامغا  اب  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  ملح  رگیدکی  هب  تبـسن  دیاب  مینک ، راتفر  تشذـگ  اب  مه  اب  دـیاب  مینک ، راتفر  هناردارب  مه  اب 

وا تلادـع  افعـض ، اـب  وا  دّدوت  وا و  تمحر  وا ، ضاـمغا  وا ، ملح  وا ، ملع  .تسا  مرکا  ربـمغیپ  تایـصوصخ  نیا  همه ي  رهظم  .مینک 
میراد جایتحا  ام  زورما  .ام  میراد  جایتحا  اهنیا  هب  ربمغیپ ؛ زا  میریگب  سرد  .تسا  ربمغیپ  اهنیا  رهظم  هعماـج ، داـحآ  همه ي  هب  تبـسن 

رگا تسا  هدومرف  تسا ؛ هدرک  هدـعو  ام  هب  لاعتم  يادـخ  .یهلا  ياه  هدـعو  هب  نانیمطا  ادـخ ، هب  قوثو  لاعتم ، يادـخ  هب  نانیمطا  هب 
رد امش  دناسریم و  دوصقم  هب  ار  امش  لاعتم  يادخ  دینک ، شالت  رگا  دینک ، تدهاجم 
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، لام لباقم  رد  مینکن ؛ ینوبز  فعـض و  ساسحا  یئایند  تاوهـش  لباقم  رد  .دینکیم  ادیپ  تسد  دوخ  فادها  هب  یگداتـسیا ، هیاس ي 
ّتیرشب هک  يزیچ  نآ  تساهنیا  .مینک  یگداتسیا  مینکن ؛ فعـض  ساسحا  یناسفن  نوگانوگ  ياه  هسوسو  لباقم  رد  ماقم ، لباقم  رد 
جایتحا ام  اهنیا  هب  .دناسریم  یعقاو  تداعـس  یتخبـشوخ و  هب  ار  هعماج  کی  دشخبیم ، تّزع  ار  ّتلم  کی  دـناسریم ، لامک  جوا  هب  ار 

.تسام ربمغیپ  اهنیا  همه ي  رهظم  میراد ؛

تـسا يروج  هب  وا  تناما  .تثعب  زا  لبق  تسا ، شا  یناوج  نارود  نآ  تسا ، شا  یکدوک  نارود  نآ  تسا ، مّرکم  ّیبن  یگدـنز  نیا 
وا هنـالداع ي  هاـگن  دارفا و  هب  تبـسن  وا  فاـصنا  .دـنداد  نیما »  » بقل وا  هب  دنتخانـشیم ، ار  وا  هک  یبرع  همه ي  شیرق و  همه ي  هک 
مه اـب  برع  لـئابق  برع ، فئاوط  و  دـننک ، بصن  دوخ  ياـج  هب  ار  دوسـالارجح  دـنهاوخیم  یتـقو  هک  تسا  يروج  دارفا  هب  تبـسن 

هنافصنم ي هاگن  هدنهد ي  ناشن  نیا  .تسا  یناوج  کی  هک  یلاح  رد  دنهدیم ؛ رارق  مکَح  ناونع  هب  ار  وا  دنراد ، عازن  دنراد ، هشقانم 
مه دـعب  .تسا  شا  یناوـج  نارود  نیا  .دنتـسنادیم  نیما  ار  وا  دنتـسنادیم ، قداـص  ار  وا  .دنتـسنادیم  ار  نیا  همه  هک  تسا  همه  هب  وا 
وا لـباقم  رد  دـندوب و  هجاوـم  وا  اـب  هک  زور  نآ  ِرـشب  همه ي  .یگداتـسیا  نآ  تدـهاجم ، نآ  یگتـشذگدوخ ، زا  نآ  تثعب ؛ نارود 

؛ دوب یتخس  ياهلاس  هچ  هّکم ، ِلاس  هدزیـس  نیا  راشف ، همه  نیا  .دندرکیم  وا  اب  ّتیدض  دندرکیم و  تکرح  وا  لباقم  هطقن ي  دندوب ،
تسا سرد  اهنیا  .درکیمن  رثا  اهنآ  يور  يراشف  چیه  هک  دروآ  دوجو  هب  یمکحتسم  مواقم و  ياهناملسم  وا  نداتسیا  داتسیا و  ربمغیپ 

لوط رد  هک  درک  ار  یئانب  کی  يزیر  یپ  اّما  .درکن  تموکح  مه  رتشیب  لاس  هد  داد ، لیکـشت  ار  یندـم  هعماج ي  مه  دـعب  .اـم  يارب 
هعماج دوب ؛ هعماج  نیمه  تورث ، رد  یقالخا ، تفرشیپ  رد  يونعم ، تفرشیپ  رد  نّدمت ، رد  ملع ، رد  ّتیرـشب  هّلق ي  يدامتم ، ياهنرق 

یحارط ربمغیپ  هک  يا 
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.دوب هدرک  يزیر  یپ  وا  دوب و  هدرک 

الاح .میتخادنا  بقع  ار  نامدوخ  نامدوخ  تسد  هب  اهناملسم  ام  دندز ؛ هبرض  دنداد ، جرخ  هب  یئاه  یتسس  وا  زا  دعب  اهناملـسم  بخ ،
، دراد محارت  هب  جایتحا  دراد ، داحتا  هب  جایتحا  یمالـسا  تّما  زورما  .میورب  شیپ  مینک ، تکرح  وا  لاـبند  زاـب  ناـمدوخ  تسد  هب  مه 

نیا اهتّلم ، يرادـیب  نیا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  برع  ناهج  رد  مالـسا و  يایند  رد  هک  یئاهمایق  نیا  اب  زورما  .دراد  فراعت  هب  جایتحا 
میژر نوزفازور  فعـض  نـیا  يرابکتـسا ، ياـه  هاگتـسد  اـکیرمآ و  یپرد  یپ  ياـه  ینیــشن  بـقع  نـیا  هنحــص ، رد  اـهتّلم  روـضح 
یکـش میریگب و  سرد  میئاـیب ، ناـمدوخ  هب  .تسا  تصرف  یمالـسا  تّما  يارب  تسا ؛ تصرف  اهناملـسم  اـم  يارب  اـهنیا  یتسینویهص ،
دهاوخ ادیپ  همادا  تکرح  نیا  ینید ، یسایس ، یملع ، ناگبخن  نارکفنـشور ، ناگرزب ، یمالـسا و  تّما  تمه  اب  هللاءاش  نا  هک  تسین 

(1) .دید دهاوخ  رگید  راب  هللاءاش  نا  ار  دوخ  تّزع  ِزور  مالسا  يایند  درک و 
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تثعب فادها  مایپ و  هب  فلتخم  بتاکم  هبرجت ي  زا  سپ  یمالسا  تما  ناگبخن  تشگزاب 

فادـها ققحت  یپ  رد  دـنداد و  رارق  ناشدوخ  راک  ههجو ي  ار ، تکرح  ار ، تثعب  هک  ناریا ، گرزب  ّتلم  هب  مینکیم  ضرع  کـیربت 
هک دـندش ؛ مه  یهلا  هدـعو ي  لومـشم  هللادـمحب  دـندیرخ و  ناج  هب  ار  تامحز  دـندرک و  تدـهاجم  ءایبنالا ، متاـخ  تثعب  ِگرزب 

لاعتم يادخ  هدعو ي  و  تسا ؛ هداد  دننک ، تکرح  هار  نیا  رد  هک  یئاهتّلم  هب  ار  تداعـس  تفرـشیپ و  حتف و  هدعو ي  لاعتم  يادـخ 
، هبرجت لاـس  اـه  هد  زا  دـعب  زورما  هک  مالـسا ؛ تّما  هب  ار  گرزب  دـیع  نیا  مینکیم  ضرع  کـیربت  نینچمه  .تـسا  فـلخت  لـباقریغ 
رد ناملسم  ياهتّلم  ناورشیپ  ناگبخن و  نارکفنشور و  هکنآ  زا  دعب  .تسا  هلاو  هیلع  هللا  یّلـص  يدّمحم  نید  هب  مالـسا  تّما  درکیور 

ار اه  هبرجت  نآ  ندوب  میقع  یماکان و  دـندرک و  هبرجت  ار  یبرغ  یقرـش و  ياه  مسیا  اـه و  هیعاد  اـهبتکم و  يداـمتم ، ياـهلاس  لوط 
تسا و یکرابم  زور  اهنآ  يارب  زورما  .تسا  ربمغیپ  تثعب  فادها  تثعب و  نومـضم  هب  یمالـسا  تّما  لابقا  هّجوت و  زورما  دـنتفایرد ،

ياراد تثعب  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  زورما  نم  هچنآ  .دـنوش  رادروـخرب  تثعب  نیا  تاـکرب  زا  تیرـشب  هـمه ي  هـک  میراودـیما 
هدیبات تیرشب  رب  هثداح  نیا  زا  هک  يرون  ياه  هتشر  .تسا  یتاهج  داعبا و 
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هـشیدنا رکف و  ندـش  هتخیگنارب  یکی  دراد : ماـت  زاـین  تثعب  زا  یـشان  ناـیرج  ود  هب  تیرـشب  زورما  نکیل  تسین ؛ اـت  ود  یکی  تسا ،
، دش دهاوخ  نیمأت  تلادع  دش ؛ دهاوخ  نیمأت  تیرـشب  نیرید  ياه  هتـساوخ  دـش ، نیمأت  ود  نیا  رگا  .قالخا  بیذـهت  یکی  و  تسا ،

.تسا شخب  ود  نیا  رد  یساسا  لکشم  .دش  دهاوخ  نیمأت  ایند  هافر  دش ، دهاوخ  نیمأت  تداعس 

.مهیّکزی هتایاء و  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نیّیّمـالا  یف  ثعب  يذـّلا  وه  دومرف : نآرق  رد  اـی   (1) .قالخالا مراکم  مّمتـال  تثعب  دومرف :
، اـهلد ریهطت  سوـفن ، هیکزت ي  تسـالاو ؛ فدـه  کـی  نیا   (2) .همکحلا باـتکلا و  مهمّلعی  و  دـیامرفیم : هـک  تـسا  هـیکزت  زا  دـعب 

کی نیا ، .یناسفن  تاوهـش  یقالخا و  ياهفعـض  یقالخا و  ياه  يراتفرگ  هلبزم ي  زا  ناسنا  نداد  تاجن  يرـشب ، قالخا  ندرکالاو 
.فده کی  دصقم و 

رشب رد  ات  دندش  ثوعبم  ناربمایپ  همه ي  تسین ؛ مه  ام  ربمغیپ  صوصخم  تسا ؛ یّمهم  یـساسا و  هلئـسم ي  مه  رّکفت  هلئـسم ي  نآ 
هترطف و قاثیم  مهودأتسیل  دیامرفیم : هغالبلا  جهن  هبطخ ي  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دننک  ءایحا  ار  رّکفت  يورین  ار ، درخ  يورین 

نطاب لد و  رد  ار  درخ  ياه  هنیجنگ  اه و  هنیفد  ات  دـندش  ثوعبم  ناربمغیپ  ؛(3)  لوقعلا نئافد  مهل  اوریثی  ...هتمعن و  ّیسنم  مهورّکذی 
رکف یتـقو  .میراد  هتفهن  دوـخ  رد  یمیظع  دادعتـسا  ندیـشیدنا ، يارب  رـشب ، داـحآ  اـم  .دـننک  جارختـسا  ار  اـهنآ  دـنبوشآرب ، اـهناسنا 

ياـیاضق رد  دوـخ ، هتـشذگ ي  رد  دوـخ ، خـیرات  رد  یتـقو  مینکیمن ، ّربدـت  یهلا  تاـیآ  رد  یتـقو  مینکیمن ، هعلاـطم  یتـقو  مینکیمن ،
ّربدت اهتّلم ، يارب  گرزب  يزوریپ  لماوع  رد  هتشذگ ، ياه  يراتفرگ  رد  تسا ، هدمآ  شیپ  تیرشب  يارب  هک  ینوگانوگ 
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نئافد مهل  اوریثی  ...هتمعن و  ّیـسنم  مهورّکذـی  و  مینامیم ؛ مورحم  تسا ، هداد  رارق  ام  رد  ادـخ  هک  يونعم  هنیجنگ ي  نآ  زا  مینکیمن ،
(1) .دراد جایتحا  ود ، نیا  هب  رشب  زورما  .لوقعلا 
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اه هیامن 

میرک نآرق  تایآ 

ریوصت
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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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