




هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  گنهرف 

: هدنسیون

دنمتداعس لوسر 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  15گنهرف 

باتک 15تاصخشم 

15هراشا

بلاطم 17تسرهف 

35هچابید

راتفگ 37شیپ 

يزاسدوخ هیکزت و  هاگیاج  لوا : 40لصف 

ناسنا لماکت  تمدخ  رد  مالسا  هبناج  همه  40ماکحا 

لامعا مسجت  و  لمع ؛ ملع و  ندوب  42مأوت 

يرگنایغط زا  تاجن  سوفن و  هیکزت  تثعب ، 43فده 

نادرمتلود يارب  هیکزت  تّیمها  46ترورض و 

لدع تموکح  يرارقرب  زاس  هنیمز  نالوئسم ، 49يزاسدوخ 

رشب قوقح  تیاعر  رد  نالوئسم  يرواب  نید  50شقن 

تّیبرت اب  هارمه  ملع  رد  رشب  51تداعس 

سفن تراهط  هیکزت و  ورگ  رد  نادواج  53تداعس 

ربکا داهج  سفن ، اب  54داهج 

ییانشور رون و  هار  رد  یماگ  ینورد ، 55یگدنزاس 

یناحور ياوق  دشر  56موزل 

تّیناسفن بوکرس  تیونعم و  تیوقت  يارب  57ششوک 

تاحالصا مامت  عورش  هطقن  ناسنا ، 58تّیبرت 

عیمطت دیدهت و  ربارب  رد  بذهم  ياهناسنا  59تمواقم 

مالسا يارب  دارفا  نیرتررض  رپ  اهبذهم ، 60ریغ 

تایونعم وترپ  رد  تلم  روشک و  61تاجن 
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خیرات لوط  رد  اهداسف  مامت  أشنم  سفن ، 62بح 

ایند بح  هشیر  أشنم و  یهاوخدوخ ، سفن و  64بح 

روما همه  رب  بیذهت  هیکزت و  ندوب  67مدقم 

يزاسدوخ رد  رثؤم  لماوع  اههار و  مود : 70لصف 

تالامک همه  أشنم  سفن  70یگتسراو 

یحور زاورپ  يارب  لاب  ود  لمع  70ملع و 

نارگید حالصا  زا  لبق  سفن  71حالصا 

نامرد لوا  مدق  یهاوخدوخ ، يرامیب  هب  72هجوت 

تحلصم تیاعر  دنوادخ و  73هظحالم 

ناهج قلاخ  تقلخ و  تمظع  رد  74رکفت 

نآ زومرم  رارسا  كرد  نیتسار و  74زامن 

یبلق يدنمرواب  نیتسار  75نامیا 

تسادخ رضحم  76ملاع 

دینکن ادخ  تیصعم  ادخ  رضحم  77رد 

راکفا لامعا و  همه  ندوب  ادخ  رضحم  78رد 

تامیالمان يارب  یگدامآ  یناوج و  رد  79يزاسدوخ 

اه تصرف  یجیردت  نداد  تسد  زا  جاردتسا و  80رطخ 

ناناوج ناریپ و  اب  ینورد  ناطیش  81ياهگنرین 

وا ینامرفان  هن  تسا  دنوادخ  تعاطا  لماع  تعافش ، هب  82دیما 

یناوج تصرف  هدنامیقاب  زا  83هدافتسا 

سانلا قح  84تّیمها 

یعامتجا یسایس و  ياهتیلاعف  رد  سفن  هبساحم  85تبقارم و 

شابم ایند  لیصحت  لابند  هاگ  85چیه 

يزاس مدآ  تلاسر  يزاس و  ناسنا  86باتک 

نآرق وترپ  رد  یناسنا  تیبرت  يونعم و  87تکرح 

نید يایلوا  زا  يوریپ  نآرق و  هب  لمع  88موزل 
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رشب لامک  أشنم  ینآرق ، 89تیبرت 

نآرق هب  لمع  وترپ  رد  90يدنمتداعس 

درک داجیا  ینآرق » ناسنا   » 91دیاب

تسا بوبحم  بوبحم  92همان 

نآرق رد  93ربدت 

تامرحم كرت  تابجاو و  93ماجنا 

تیدوبع ياشگ  هار  نیرتالاو  اه ، تاجانم  94اهاعد و 

هیعدا ياه  95قالش 

دندناوخ یم  ناماما  همه  هک  96یتاجانم 

اهلد شخب  شمارآ  وا ، یقیقح  رکذ  قلطم و  97لامک 

دنوادخ بح  هب  لوصو  هار  یهلا ، فاطلا  رد  98رکفت 

اهناسنا هژیوب  تادوجوم  همه  هب  تبحم  تمحر و  99رظن 

نامورحم هب  100تمدخ 

دهعتم هتسراو و  صاخشا  نایم  زا  ناتسود  101باختنا 

دینادن نانآ  يراکمه  تیاده و  زا  زاین  یب  ار  دوخ  هاگ  101چیه 

ایند ندوب  هاگرذگ  هب  103هجوت 

یسانشدوخ رایعم  سوفن ، رد  هّللا  تّیمکاح  105نازیم 

انث حدم و  ءوس  108ریثأت 

لامعا هبساحم  تبقارم و  اب  سفن  رب  110يزوریپ 

راک شزیگنا و  رد  صالخا  موس : 111لصف 

تاقولخم هبوجعا  111ناسنا ،

تالامک عورش  هطقن  یناسنا ، 112بلق 

ندوب یهلاریغ  ندوب و  یهلا  رد  لامعا  113زیامت 

روما رد  یهلا  هزیگنا  115شزرا 

اه هزیگنا  ندومن  یهلا  يارب  118شالت 

لمع شزرا  رایعم  118صالخا ،
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لمع صالخا  رد  لمع  يونعم  118مجح 

ادخ يارب  119راک 

يزوریپ نامیا و  یبلق و  نانیمطا  أشنم  120صالخا ،

هفیظو ماجنا  رد  یهلا  تیاضر  121بسک 

میروایب تسدب  ار  دنوادخ  ياضر  دیاب  122ام 

ادخ ناگدنب  هب  تمدخ  رد  نتشاد  123صالخا 

ناطیش ياهیراک  123هزیر 

لامعا یگنوگچ  123صیخشت 

یهلا دصقم  ورگ  رد  یهلا  124لمع 

روما مامت  یشخب  هجیتن  أشنم  125صالخا ،

تدحو أشنم  نالوئسم ، 126صالخا 

بالقنا هب  هناصلاخ  تمدخ  ندوب  127تدابع 

لمع رد  صالخا  اب  یبیغ  ياهدادما  127ظفح 

تسادخ يارب  هک  ییاهراک  128یگنادواج 

تسا صالخا  رد  ییاهن  129يزوریپ 

لامعا هجیتن  130ياقب 

ناحتما هلیسو  ماقم  تسپ و  مراهچ : 132لصف 

مالسا رد  ماقم  تسپ و  هاگیاج  . 1132

یهلا هفیظو  فیلکت و  مالسا ، رد  يرادمامز  132تموکح و 

لدع هماقا  يارب  هلیسو يا  تموکح ، 132تسایر و 

قح برق  ندعم  هب  لین  هیام  نامکاح ، یهلا  133هزیگنا 

مالسا رد  تسایر  ماقم و  ندوبن  135حرطم 

تردق بسک  هن  تمدخ  يارب  تّیلوئسم  135لوبق 

دورب شیپ  نامبتکم  هک  میشاب  نیا  137لابند 

گرزب نومزآ  . 2138

ناحتما اب  ناسنا  دوجو  ندوب  138مزالم 
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یهلا تاناحتما  هب  همه  ندوب  139التبم 

یهلا شیامزآ  نیرت  141تخس 

ماقم تسپ و  تارطخ  تافآ و  . 3145

يویند تاماقم  ایند و  ندوب  145یناف 

تسین يزیچ  146ماقم 

دوشن امش  راوس  147ماقم 

ملاظ تسد  رد  تردق  148رطخ 

تسایر ماقم و  زا  يریذپان  149ریثأت 

ییامندوخ رد  ناسنا  فعض  151روهظ 

سوفن ندشن  بذهم  هجیتن  یبلط  152هاج 

سفن بح  زا  هبعش يا  تسایر ، 154بح 

ملاع ياهداسف  أشنم  یبلط  تردق  155یهاوخدوخ و 

قلطم لامک  يوجتسج  رد  157رشب 

نزم رد  نآ  رد و  نیا  ترهش  ماقم و  هب  ندیسر  166يارب 

بالقنا تسکش  ءاشنم  نیلوئسم ، یبلط  167تردق 

يرالاس هتسیاش  یگتسیاش و  مجنپ : 169لصف 

اهرذع عفر  رد  دنوادخ  تجح  169مامتا 

مالسا دید  زا  هتسیاش  170نارادمامز 

مالسا نارادمامز  یلصا  طرش  171تلادع ،

دنوادخ دزن  رد  تمارک  رایعم  171اوقت ،

تیلوئسم يدصت  رایعم  دهعت ، 172نیدت و 

اهتیلوئسم رد  دارفا  ندوب  نیما  174موزل 

تسا رتمزال  روما  نایدصتم  يارب  175اوقت 

يدمحم بان  مالسا  یعقاو  نادقتعم  هب  روشک  يدیلک  ياهتسپ  176ندرپس 

هریبک هانگ  یگتسیاش ، نودب  تّیلوئسم  178همادا 

اهتیلوئسم يدصت  رد  شنیزگ  یبایزرا و  180تّیمها 
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ساسح ياهتیلوئسم  رد  هدش  هتخانش  دارفا  181ندرامگ 

تّیلوئسم لحم  ندرک  یمالسا  نارادناتسا و  باختنا  رد  تقد  182موزل 

اههورگ بازحا و  هب  تاعالطا  دارفا  ندوبن  182هتسباو 

تاعالطا دارفا  ندوب  یقتم  هزنم و  183لقتسم ،

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  184تّیمها 

نالوئسم لامعا  زا  مدرم  تبقارم  185موزل 

هیئارجا هوق  رد  تبقارم  هیفصت و  حالصا و  187موزل 

اه هناخترازو  رد  فلختم  صاخشا  تّیلاعف  زا  188يریگولج 

میرادن یخوش  یسک  اب  188ام 

روما همه  رد  ندید  رضاح  ار  189ادخ 

تسا يدج  دوخ  فادها  رد  189ماظن 

يرگیفارشا زا  زیهرپ  نالوئسم و  یتسیز  هداس  مشش : 190لصف 

یمالسا ماظن  ظفح  أشنم  تایونعم  هب  190هجوت 

تسا روما  سأر  رد  تایونعم  192هلئسم 

اهخاک هن  دنتاکرب  أشنم  192اهخوک 

مالسا گنهرف  اب  ینیشن  خاک  يوخ  195یفانت 

اهتلم ياهتبیصم  همه  همشچرس  نیلوئسم  ندوب  197هفرم 

لاملا تیب  تیاعر  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  200يوریپ 

نیملسم حلاصم  هب  طوبرم  روما  رد  لاملا  تیب  202فرصم 

نالوئسم تیناحور و  یتسیز  هداس  203تّیمها 

مالسا تیناحور  املع و  يارب  رطخ  205نیرتالاب 

تسین راگزاس  یبلط  هافر  اب  206هزرابم 

داعبا همه  رد  مالسلا  هیلع  یلع   ماما  زا  206يوریپ 

نالوئسم ندوب  یمدرم  متفه : 208لصف 

مدرم اب  يولهپ  راجاق و  ياهتموکح  208راتفر 

یفارشا تموکح  یگژیو  نامورحم  هب  ندومنن  209یگدیسر 
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خیرات زا  يریذپ  تربع  210موزل 

اهتلود يارب  یسرد  هاش  212تشونرس 

اهیراتفرگ أشنم  اهتلم ، زا  اهتلود  214ییادج 

مالسا رد  یتلود  تاماقم  215هاگیاج 

ینامرآ 215تموکح 

یمدرم یمیژر  یمالسا ، 216میژر 

مدرم اب  راتفر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  217هریس 

مدرم اب  راتفر  رد  نید  نایاوشیپ  نداد  رارق  217وگلا 

یمالسا ماظن  رد  نالوئسم  ندوب  219یمدرم 

نادرمتلود ندوب  220یمدرم 

مدرم اب  یتسود  هدوارم و  رد  روشک  نیلوئسم  221حالص 

بولق رب  تّیمکاح  رد  يریذپان  224بیسآ 

ندوب تلم  نودب  ندوب و  تلم  225اب 

تلود زا  ینابیتشپ  رد  تلم  226شقن 

ماظن يرادیاپ  زمر  یمدرم ، 227هاگیاپ 

اهتلود رادتقا  هار  اهنت  اهلد ، رب  228تموکح 

اهروشک تسکش  هدمع  229ببس 

نالوئسم زا  مدرم  ییادج  رد  ماظن  يریذپ  231بیسآ 

نالوئسم طسوت  یمدرم  هناوتشپ  232ظفح 

تلود اب  تلم  234یماگمه 

نآ درواتسد  یمدرم و  235ياهتموکح 

تسین يربنامرف  ییامرفنامرف و  یمالسا ، تموکح  237رد 

یهلا گرزب  تمعن  نافعضتسم ، نامورحم و  238تموکح 

نامورحم تموکح  یگژیو  اهتردق ، زا  نتشادن  239فوخ 

یمدرم ياهتموکح  اب  ههجاوم  رد  اهتردق  242یناوتان 

نیهفرم یبلط  تردق  هیحور  زا  گرزب  ياهتردق  هدافتسا  243ءوس 
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تلم فاعضتسا  يارب  هفرم  دارفا  هب  ندادن  244نادیم 

بالقنا رودص  يارب  ماظن  ندوب  یمدرم  يوگلا  247هئارا 

ماظن رادتقا  ياه  هناوتشپ  متشه : 249لصف 

اه هنحص  رد  مدرم  روضح  هزیگنا  بالقنا ، 249تّیمالسا 

بناجا لباقم  رد  صوصرم  ناینب  دهعتم ، ياههاگشناد  یملع و  250سرادم 

مالسا بالقنا و  یعقاو  نایماح  نافعضتسم  252نامورحم و 

دینادب ار  یهللا  بزح  ناناوج  نیا  253ردق 

دادرخ مایق 15  254هزیگنا 

دادرخ هسامح 15  ناعفادم  ناظفاح و  255ناگدننیرفآ و 

تلم ربارب  رد  میظعت  256عضاوت و 

دوبن مه  روشک  دوبن  هاپس  257رگا 

جیسب زا  لفاغ  نیلوئسم  هاگیاج  خزود  258شتآ 

نویناحور نارادناتسا و  مهافت  260موزل 

روشک تالکشم  لّالح  260مدرم 

ماظن یمدرم  هناوتشپ  262ظفح 

ینویلیم 265شترا 20 

یناسر تمدخ  تمدخ و  هاگیاج  مهن : 266لصف 

تادابع 266نیرترب 

قیفوت 267نیرترب 

يرازگتمدخ هیحور  267ایبنا و 

ریما ترضح  تیالو  هولج  نیمورحم ، هب  268تمدخ 

وا ناگدنب  ادخ و  هب  تمدخ  تالاح ، 269نیرتهب 

یناسفن ضارغا  اب  هن  یهلا  صلاخ  دصق  اب  269تمدخ 

میشاب هتشادن  سکچیه  زا  شاداپ  270عقوت 

هجیتن هب  لوصو  هن  هفیظو  يادا  271موزل 

شابم تّیبوبحم  ترهش و  بسک  لابند  نانآ  هب  تمدخ  271رد 
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دینادب مدرم  رازگتمدخ  ار  272ناتدوخ 

دینادن مدرم  مکاح  ار  272ناتدوخ 

رازگتمدخ دیئوگب  نم  274هب 

نانآ هب  تمدخ  اب  مدرم  ياهیراکادف  زا  274ینادردق 

روشک نامولظم و  هب  تمدخ  275شزرا 

تامدخ ماجنا  رد  روشک  مالسا و  حلاصم  276تیاعر 

تمدخ طیحم  يزاس  ملاس  مهد : 277لصف 

مدرم تیناحور و  اب  یتلود  نارومأم  یگنهامه  277موزل 

روشک روما  ریبدت  رد  مالسا  طخ  زا  قیقد  278يوریپ 

مدرم هب  نالوئسم  ندومن  تمدخ  278موزل 

ماظن ندش  یمالسا  رد  یناگمه  280ششوک 

یمالسا تموکح  رد  نارازگراک  همه  هنالداع  راتفر  281موزل 

هفیظو هب  282لمع 

روشک کی  ندوب  یقرتم  284كالم 

دارفا یحور  لوحت  284تّیمها 

امرفنامرف هن  تسا  رازگتمدخ  285تلود ،

ناتسدریز هب  تبسن  تبحم  285تلادع و 

یمالسا 286تّوخا 

مالسا ردص  يارما  اسؤر و  287كولس 

تلم هب  تمدخ  اب  تبحم  طیحم  یحور و  شمارآ  289داجیا 

تلم يراکمه  بلج  يارب  يردارب  یقالخا و  طیحم  290داجیا 

یناسر تمدخ  يارب  اه  هناخترازو  291جیسب 

تلود هب  مدرم  قشع  لماع  عوجر ، بابرا  اب  292يراتفرشوخ 

نیعجارم هب  تبسن  تلادع  تیاعر  293موزل 

تارادا رد  نیعجارم  تیذا  زا  293يریگولج 

نیعجارم تایاکش  هب  هدننک  یگدیسر  عجرم  لیکشت  294موزل 
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هچابید

.مینک ادخ  ِقلخ  هب  تمدخ  هک  تسا  نیا  هب  ام  همه  تفارش 

هللا همحر  ینیمخ  ماما 

یتسرپ و ماقم  دننام  یناسفن  ياه  شهاوخ  ندروآرب  يارب  يا  هلیـسو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  رد  تیلوئـسم  شریذـپ 
، هاگدـید نیا  اـب  اـه  تیلوئـسم  هب  صاخـشا  شرگن  .تسا  حرطم  هفیظو  ماـجنا  فیلکت و  يادا  ناونع  هب  هکلب  تسین ، یبـلط  ترهش 

مدرم رطاخ  نانیمطا  شیاسآ و  نآ ، نیریـش  هجیتن  هک  دنک  یم  لیدبت  شالت  داهج و  زا  گرزب  يا  هنحـص  هب  ار  اه  تیلوئـسم  هزوح 
یهلا برق  هب  ندیسر  رد  نارازگتمدخ  نالوئسم و  لماکت  یقالخا و  لیاضف  ياقترا  یناسر ، تمدخ  ياه  طیحم  تمالـس  هب  تبـسن 

.دوب دهاوخ 

نیا ياه  نامرآ  فادها و  تخانـش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  رد  يریذپ  تیلوئـسم  يارب  مزال  طرـش  ساسا ، نیمه  رب 
رد هک  اه  نامرآ  فادـها و  نیا  .تساـه  ناـمرآ  نیا  ندرک  یلمع  يارب  ناوت  همه  يریگراـک  هب  اـهنآ و  هب  دـهعت  داـقتعا و  ماـظن و 

نید ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  هک  تسا  ییاه  نامرآ  زا  هتفرگرب  هتفای ، دومن  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  ياه  ماـیپ  ناـنخس و 
هدرـسفا رکیپ  هب  هّللا » حور   » ندش هدیمد  اب  هک  تسا  یهلا  یتناما  یناحور و  يا  هخفن  یمالـسا ، بالقنا  .دنا  هدرک  شالت  نآ  هار  رد 

یتایح مالسا ، تما 
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.درک داجیا  رصاعم  رشب  قمر ، یب  رکیپ   رد  هک  ناناملسم ، مالسا و  دبلاک  هب  اهنت  هن  هرابود 

نیا .تسا  هدـش  هدـیزگرب  ینیمخ  ماما  هفیحـص  باتک  زا  یگمه  هک  تسا  ینیمخ  ماما  ياه  ناـمرآ  زا  هتفرگرب  باـتک  نیا  بلاـطم 
شزیگنا و رد  صالخا  يزاسدوخ ، رد  رثؤم  لماوع  اه و  هار  يزاسدوخ ، هیکزت و  هاگیاج  تسا : هدـش  میظنت  لصف  هدزای  رد  باتک ،

ندوب یمدرم  يرگیفارـشا ، زا  زیهرپ  نالوئـسم و  یتسیز  هداس  يرـالاس ، هتـسیاش  یگتـسیاش و  ناـحتما ، هلیـسو  ماـقم  تسپ و  راـک ،
.اه تیولوا  یناسر و  تمدخ  تمدخ ، طیحم  يزاس  ملاس  یناسر ، تمدخ  تمدخ و  هاگیاج  ماظن ، رادتقا  ياه  هناوتشپ  نالوئسم ،

دروآ هر  نیا  ییوگخساپ  لاس  رد  هک  تسا  دیما  دنمتداعس ، لوسرنیملسملاو  مالسالا  تجح  بانج  دنمجرا  رگـشهوژپ  زا  رکـشت  اب 
.دریگ رارق  دنمجرا  نازاس  همانرب  هدافتسا  دروم  ینارون ،

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

ماقم دـننام  یناـسفن  ياـه  شهاوخ  ندرک  هدروآرب  يارب  يا  هلیـسو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماـظن  رد  تیلوئـسم  شریذـپ 
هب صاخـشا  شرگن  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  حرطم  هفیظو  ماـجنا  فـیلکت و  يادا  ناوـنع  هب  هـکلب  تـسین ، یبـلط  ترهـش  یتـسرپ و 
نآ نیریـش  هجیتن  هک  دـنک  یم  لیدـبت  شالت  داهج و  زا  گرزب  يا  هنحـص  هب  ار  اه  تیلوئـسم  هزوح  هاگدـید ، نیا  اب  اـه  تیلوئـسم 

یقالخا لیاضف  ياقترا  رگید ، يوس  زا  وس و  کی  زا  یناسر  تمدخ  ياه  طیحم  تمالـس  هب  تبـسن  مدرم  رطاخ  نانیمطا  شیاسآ و 
اب وا  نید  يرای  دـنوادخ و  ناگدـنب  هب  تمدـخ  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  یهلا  برق  هب  ندیـسر  رد  نارازگ  تمدـخ  نالوئـسم و  لـماکت  و 

کیدزن برق و  زج  يزیچ  هناصلاخ  تدابع  ره  شاداپ  تساه و  تدابع  نیرترب  دوخ  ینید ، ماظن  ياـه  هیاـپ  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا 
.تسود هاگرد  هب  یبایراب  زا  رت  نیریش  رتالاو و  يا  هرمث  هچ  دوب و  دهاوخن  یبوبر  سدقم  تحاس  هب  ندش 

بالقنا نیا  ناثراو  دندرک و  ادا  بالقنا  لاهن  ياپ  هب  ناشکاپ  نوخ  راثن  اب  ار  دوخ  فیلکت  یمالـسا  بالقنا  هتـسویپ  قح  هب  نادیهش 
رد تریصب  دنمزاین  ناگمه  زا  شیب  دنا ، هداد  نادیهش  نآ  هار  همادا  تیلوئسم  راب  ریز  هب  هناش  هک 
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تخانـش ناریا ، یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  رد  يریذـپ  تیلوئـسم  يارب  مزال  طرـش  ساسا ، نیمه  رب  .دنتـسه  نانآ  هار  ندومیپ 
نیا .تساه  نامرآ  نیا  ندرک  یلمع  يارب  ناوت  همه  يریگراـک  هب  اـهنآ و   هب  دـهعت  داـقتعا و  ماـظن و  نیا  ياـه  ناـمرآ  فادـها و 

تسا ییاه  نامرآ  نامه  هتفای ، دومن  فلتخم  ياه  تبسانم  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ياه  مایپ  نانخس و  رد  هک  اه  نامرآ  فادها و 
اهنآ ققحت  هار  رد  ار  شیوخ  تکرب  رپ  رمع  زین  لحار  ماما  نآ  دـنداهن و  نآ  رـس  رب  ناج  تلیـضف  نید و  ناگرزب  ایلوا و  اـیبنا و  هک 

ّتیمـسر دـندرک و  راثن  نآ  ياپ  هب  ار  شیوخ  یتسه  يابیز  ياه  لگ  موب  زرم و  نیا  هتخاـبکاپ  ناـناوج  زا  نت  نارازه  دومن و  فقو 
هاگیاج دـندرک و  تیبثت  اضما و  دوخ  نوخ  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  یـساسا و  نوناـق  بلاـق  رد  ار  اـه  ناـمرآ  نیا 

تیونعم زیتس و  نید  ملاظ ، رگ ، هطلس  ماظن  رب  ناهج  ییایفارغج  طاقن  نیرت  يدربهار  زا  یکی  رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يالاو 
هب ّتیلوئـسم  ناحتما  سالک  رد  ار  ام  دـنوادخ  هک  میتسه  نانآ  كاپ  ياه  نوخ  ناثراو  ام  کنیا  .دـندرک  لیمحت  یللملا ، نیب  زیرگ 

هلـسلس نابز  زا  ار  اه  نامرآ  فادـها و  نیا  حرـش  هک  هب  ناـمه  .درک  میهاوخ  هچ  نیگنـس  تناـما  نیا  اـب  هک  تسا  هتفرگ  شیاـمزآ 
رد هک  تسا  هدرک  رفـس  ریپ  نآ  ياه  نامرآ  ساسا  تسامـش ، يور  شیپ  هچنآ  یلو  میونـشب ، اتمه ، یب  میظع و  بالقنا  نیا  ناـبنج 

میظع بالقنا  ياه  نامرآ  ندـش  یلمع  یگنوگچ  یهلا ، گرزب  شیامزآ  زا  زوریپ  شیوخ ، نفک  نینوخ  نارای  اب  هارمه  یلعا  ءـالم 
شیاـمزآ نیا  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  نآ  دـیما  .تسا  هتـسشن  هراـظن  هب  نارگن  بـالقنا ، ناـثراو  تسد  هب  ار  شیوخ  سدـقم  و 

.مییآ ردب  دیپسور 

: دیامن یم  يرورض  هتکن  ود  حیضوت  همادا  رد 

15 ص :

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


میظنت و هسسؤم  يوس  زا  هدش  رـشتنم  زییاپ 1378  لوا ، پاچ  يدلج ،)  22  ) هللا همحر  ماما  هفیحـص  زا  باتک  نیا  بلاطم  هکنیا  لوا 
.تسا هدش  هدیزگرب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن 

نیا باستنا  رد  تسا  دنمـشهاوخ  ور ، نیازا  .تساـه  ناونع  نآ  تحت  جردـنم  بلاـطم  زا  هتفرگرب  باـتک  نیا  ياـهرتیت  هکنیا  رگید 
.ددرگ تقد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  هب  نیوانع 
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يزاسدوخ هیکزت و  هاگیاج  لوا : لصف 

ناسنا لماکت  تمدخ  رد  مالسا  هبناج  همه  ماکحا 

هب طوبرم  طـقف  تسا و  هدـش  هظحـالم  تهج  ود  تهج ، کـی  ییاـیند  نیناوق  نیا  رد  تسا ؛ ییاـیند  نیناوـق  نیا  زا  ریغ  یهلا  نوناـق 
همه دـنناوتب  هک  تسین  مولعم  ار  شدودـح  ماـمت  مه  نیا  .تسا  نیمه  هب  دودـحم  تسا ، نیمه  نیا  تسا ؛ ملاـع  نیا  یگدـنز  نیمه 

رد دیایب  شا  هفطن  ناسنا  امـش ، هکنیا  زا  لبق  زا  یهلا  نیناوق  اما  .دنراذگب  شیارب  نوناق  دیاب ، هک  يروطنآ  دننک و  شیتفت  ار  دودـح 
، ردام ردپ و  دـنکب  جاودزا  هکنیا  زا  لبق  دـیروایب  رظن  هب  ار  مدآ  کی  الاح  امـش  تسا ، رفن  ود  جاودزا  تقو  هک  یتقو  نآ  ملاع ؛ نیا 

تسه یعرش  روتسد  تسه ؛ روتـسد  دیایب ، حیحـص  هچب  دیایب ، ملاس  هچب  دیآ  یم  هک  يا  هچب  نیا  هک  دوشب  هیهت  هچ  شتیفیک  يارب 
.دوشب و باـختنا  ینز  روج  هچ  رهوش  يارب  دوشب ، باـختنارهوش  يروج  هچ  نز  يارب  دوشب ، باـختنا  دـیاب  یـصاخشا  روج  هچ  هک 

نآ .دـیایب  دـیاب  هک  تسا  يا  هرمث  نآ  دـشر  يارب  همه  اهنیا  و  تسه ؛ فیلاکت  مه  جاودزا  لاح  رد  دـش ، عقاو  جاودزا  هک  مه  دـعب 
لمح تقو  هک  یتقو  نآ  .دوشب  ادیپ  دـشر  هکنیا  يارب  همه  .تسه  نآ  رد  ییاهزیچ  دراد ، بادآ  دوشب  هفطن  داقعنا  تسانب  هک  یتقو 

هچب نامه  تیبرت  ایند ، هب  دیآ  یم  هچب  هک  یتقو  نآ  .دراد  یبادآ  مه  نیا  هچب ، هب  ردام  تسا  نتسبآ  هک  تسا ، ردام 
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.دراد يزیچ  کی  زاب  هچب ، نآ  هب  تبـسن  ردام  نیا  فیلاکت  هچب و  نآ  اب  ردام  ترـشاعم  تیفیک  هدـش ، دـلوتم  هزات   هک  ییولوچوک 
تیبرت دنناوت  یم  ردام  ردـپ و  هک  هزادـنا  نآ  ات  و  دوش ؛ یم  رتدایز  وا  هب  تبـسن  ردام  ردـپ و  فیلاکت  دوش ، یم  گرزب  هچب  هچ  ره 

یم یملعم  تیبرت  درذـگ و  یم  يردام  ردـپ و  تیبرت  زا  تیبرت  هک  دـسر  یم  ییاج  کی  هب  دـعب  .شتیبرت  رب  دـنفلکم  اـهنیا  دـننک ،
مالسا مدق ، هب  مدق  .تسه  نیناوق  زاب  دراد ، زاب  دوشب ، لقتسم  ناسنا  دوخ  هک  یتقو  نآ  ات  .دراد  یهلا  بادآ  شا  همه  مه  اهنآ  دوش ؛

زا دـعب  يارب  میتـسه ، هک  اـجنیا  .تسه  نیناوق  توم  زا  دـعب  يارب  تسه ؛ نیناوـق  دریمب ، دـهاوخ  یم  هک  یتـقو  نآ  اـت  دراد ، نوناـق 
هدرپ نیمه  زج  دناوتن  هک  تسین  رـشب  اجنیا و  نیناوق  لثم  تسا ؛ هدـید  مالـسا ، نیناوق  اج  نیمه  مه  ار  اجنآ  هیهت  نیناوق  مه  نامتوم 

نیا تیبرت  يارب  دندروآ ، فیرـشت  هک  اهربمغیپ  همه  و  تسه ؛ نآ  يارب  زا  نیناوق  و  دندید ، مه  ار  يونعم  هدرپ  اهنآ  .دنیبب  ار  يدام 
صاخـشا کی  دـشاب ، مه  یحلاص  درم  تیبرت  هچنانچ  رگا  .دـننکب  تیبرت  داعبا  همه  هب  دـنناوت  یمن  اـیبنا  ریغ  شداـعبا ، همه  هب  رـشب 

دـنک و هرادا  ار  ایند  یگدـنز  نیا  .تسایند  یگدـنز  نیمه  يارب  تیبرت  دـننک ، تیبرت  دـنناوت  یم  هک  يردـقنآ  دنـشاب ، مه  یحلاص 
هکنیا ات  دسر  یمن  وا  هب  شتـسد  رـشب  رگید  تسا ، نیا  زا  دعب  هک  ار  مود  قرو  تشذگ ، هکنیا  زا  اما  دنکب ؛ هچ  دـنک و  هرادا  بوخ 

هب عجار  مه  ایبنا  .نیا  دـیآ  یمن  اهنآ  زا  ایبنا  ریغ  و  تساـیبنا ، هدـهع  هب  رگید  نیا  فرط ؛ نآ  يارب  دـنک  تیبرت  دـهاوخب  ار  شا  هچب 
ینیناوق دنهد ، یم  ییاهروتسد  دننک ، یم  ییاهتیبرت  دندمآ ، هک  ییایند  هبنج 
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(1) .دنا هتخومآ  رشب  هب  ییاههار  کی  يدایز و  ياهروتسد  کی  يورخا ، يونعم و  ياه  هبنج  هب  تبسن  مه  و  دنراد ؛

 

لامعا مسجت  و  لمع ؛ ملع و  ندوب  مأوت 

تـسا یهلا  لمع  کی  تسا ، یناحور  لمع  کی  لمع  نیا  و  تسا ؛ هعماج  اهناوج و  دـشر  يارب  لمع  تسا ؛ هعماج  عفن  يارب  لـمع 
همه ملاـع  نآ  تساـهام ، روصت  قوـف  هک  ملاـع  نآ  رد  دیـسر  یم  اـهتروص  نآ  هب  امـش  تسه و  ملاـع  نآ  رد  شتروـص  نیمه  هک 

هک یلامعا  نیا  مامت  دـهد ، یم  سپ  دوش و  یم  سکعنم  ییاج  کی  ار  نیا  ناسنا  هک  یتوص  نیا  لثم  تساـجنیا ، رد  هک  ییاـهزیچ 
هیآ رد  .مینیب  یم  میـسر ، یم  لمع  نآ  هب  میتفر  اجنیا  زا  ام  هک  دعب  .دراد و  ساکعنا  توص  نآ  لثم  نیا  میهد  یم  ماجنا  اجنیا  رد  ام 

.دـنیب یم  ار  شدوخ  دـنیب ، یم  ار  ریخ  لمع  نامه  دـنکب  يریخ  لمع  سکره  ؛(2)  هری اریخ  هرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف  هک  تسه  نآرق 
ات تسا  مدآ  هارمه  ناسنا  گرم  زا  دعب  زا  و  دیآ ، یم  رد  بسانم  ياهتروص  هب  دـیآ ، یم  رد  بوخ  ياهتروص  هب  اجنآ  رد  لمع  نیا 

؛ دنیب یم  ملاع  نآ  رد  مه  نآ  دروایب ، اج  هب  رـش  لمع  هک  يا  هرذ  ره  رادقم ، ره  سکره  ؛(3)  هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  رخآ ؛
نیاربانب .اجنآ  يارب  تسا  راک  رازبا  ام  لمع  دوش ؛ یم  دوجوم  امـش  نم و  لمع  زا  تشهب  منهج و  .دـنیب  یم  ملاع  نآ  رد  ار  وا  دوخ 

بوخ ياهراک  دینک و  بسک  اجنیا  رد  هک  تسا  هداد  امش  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یفیرـش  رمع  نیا  ار ؛ رمع  نیا  دیهدن  رده 
يارب ار  امش  هدرک  تیاده  دینکب و 
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ملع یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  .ناـتدوخ  يارب  دـیفم  ياـهراک  هعماـج ، يارب  دـیفم  ياـهراک  بوخ ، ياـهراک 
هک ییاهاود  ریظن  .دید  دهاوخ  اجنآ  رد  ار  راک  نیمه  اجنیا ، دنکب  يراک  ره  سک  ره  هک  تایعقاو  رب  تسا  هدوب  علطم  تسا ، هتـشاد 

اجنآ .دنیب  یم  ار  لمع  دوخ  اجنآ  رد  مه  نیا  دنیب ، یم  ار  شراثآ   اجنیا  رد  دروخ  یم  ناسنا  هک  ییاهمس  ای  دروخ ، یم  اجنیا  ناسنا 
ردـه هب  ار  شرمع  نیا  تسه ، اجنیا  رد  هک  يزور  دـنچ  نیا  هک  دـنک  یم  اضتقا  ناسنا  لقع  نیاربانب ، .دـنیب  ار  شدوخ  ناـسنا  رگید 
دینکب بوخ  راک  هچ  ره  اجنیا  .اجنآ  دوشب  شندرگ  لابو  هک  دنکن  جرخ  دب  هار  رد  رش و  هار  رد  هکنیا  رتالاب  دورب ؛ نیب  زا  هک  دهدن 

(1) .دینیب یم  هّللاءاش  نا  اجنآ  رد   [ ار  ] نیا نات ، هعماج  يارب  ناتدوخ ، يارب 

يرگنایغط زا  تاجن  سوفن و  هیکزت  تثعب ، فده 

هیآ نیلوا  هیآ  نیا  .تسا   (2) کبر مساب  ءارقا  هیآ  تسا ، هدـش  دراو  خـیراوت ، تاـیاور و  بسح  هب  مرکا ، لوسر  هب  هک  يا  هیآ  لوا 
مـساب ءارقا  .تسا  هدـش  توـعد  ملعت  هب  و  تئارق »  » هب لوا  زا  تسا و  هدـناوخ  مرکا  لوـسر  رب  لـیئربج  لـقن  بسح  هب  هک ، تسا  يا 

رد تسا و  یحو  دروم  نیلوا  هروـس  نیا   (3) .ینغتـسا هآر  نا  یغطیل ، ناسنالا  نا  الک  هک  تسا  هروس  نیمه  رد  قلخ و  يذـلا  کبر 
ناسنالا نا  الک  هک  تسا  هدش  دراو  هروس  نیا  رد  هیآ  نیا  یحو  لوزن  نیلوا 
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ییادز توغاط  يارب  تسا و  روما  سار  رد  هک  تسا  يروما  زا  ندوب  توغاط  ناـیغط و  هک  دوش  یم  مولعم  .ینغتـسا  هآر  نا  یغطیل ،
همه یحور  عـضو  تسا ، يروـط  نیا  ناـسنا  .درک  هیکزت »  » درک و تمکح »  » و باـتک »  » مـلعت و  تـمکح »  » و باـتک »  » مـیلعت دـیاب 

رادـقم نامه  بسح  هب  دـنک ، یم  ادـیپ  یلام  يانغتـسا  دـنک ؛ یم  نایغط  دـنک  یم  ادـیپ  ییانغتـسا  کی  ات  هک  تسا  روط  نیا  اـهناسنا 
ماقم هک  يرادقم  هب  دنک ، یم  ادیپ  ماقم  دنک ، یم  ادیپ  نایغط  رادقم  نامه  هب  دنک ، یم  ادـیپ  یملع  يانغتـسا  دـنک ، یم  ادـیپ  نایغط 
ادیپ ماقم  هک  تسا  نیمه  يارب  تسه  دـیوگ  یم  یغاط »  » یلاعت كرابت و  يادـخ  هک  ار  نوعرف   .دـنک  یم  نایغط  تسا  هدرک  ادـیپ 

ار اهنآ  تسایند و  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  هک  یناـسک  .دوب  هدیـشک  ناـیغط  هب  ار  وا  ماـقم  نیا  دوبن و  وا  رد  یهلا  هزیگنا  دوب و  هدرک 
هاج نیا  ماقم و  نیا  لانم و  نیا  لام و  نیا  لابو  دش و  دهاوخ  رتدایز  ناشنایغط  دننکب ، ادیپ  هچره  دننک ، یم  ادیپ  سفن  هیکزت  نودب 
زا ار  ام  هک  تسا  نیا  تثعب  هزیگنا  .اجنآ  رد  رتشیب  اجنیا و  رد  تسا  ناسنا  ياـهیراتفرگ  بجوم  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  دنـسم  نیا  و 

تاجن تاملظ  نیا  زا  ار  نامدوخ  سوفن  مینک و  افـصم  ار  نامدوخ  سوفن  ار ، ناـمدوخ  مینک  هیکزت  اـم  دـهد و  تاـجن  اـهنایغط  نیا 
نیب هک  یتافالتخا  مامت  .قح  رون  هولج  نآرق و  رون  ریظن  دوش  یم  يرون  کی  ایند  دش ، لصاح  ناگمه  يارب  قیفوت  نیا  رگا  .میهدـب 

سفن رد  هک  تسا  ینایغط  نامه  شا  هشیر  تسه ، نادـنمتردق  نیب  هک  یتافالتخا  تسه ، نیطالـس  نیب  هک  یتاـفالتخا  تسه ، رـشب 
نیا ماقم ، نآ  هب  دوش  یمن  عناق  نوچ  تسا و  هدرک  نایغط  دراد  ماقم  کی  شدوخ  هک  تسا  هدید  ناسنا  هک  تسا  نیا  هشیر  .تسه 

قرف نیا  دوش و  یم  لصاح  فالتخا  دش ، هک  زواجت  دوش ، یم  زواجت  بابسا  نایغط 
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یم لصاح  فالتخا  دارفا  نیب  اتـسور  کیرد  هک  یلزان  هبترم  زا  .نآ  یلاع  هبترم  نآ  ات  تسا  نایغط  شلزان  هبترم  نآ  زا  دـنک ، یمن 
مکبر انا  و   » درک نایغط  هک  ینوعرف  .دوش  یم  رتدایز  نایغط  دورب  رتالاب  هچره  رتالاب و  هبترم  اـت  تسا ، ناـیغط  نیمه  نآ  هشیر  دوش 
دهاوخ یلعـالا  مکبر  اـنا  دـنراذگب ، دوخ  رـس  ار  ناـسنا  رگا  .تسین  نوـعرف  رد  طـقف  تسا ، همه  رد  هزیگنا  نیا  تفگ ،  (1)« یلعالا

نآ زا  نایغط و  نآ  زا  یـشکرس و  نآ  زا  ار  یغای  ار و  یغاط  سوفن  نیا  ار و  شکرـس  سوفن  نیا  هک  تسا  نیا  تثعب  هزیگنا  .تفگ 
 ... . ار سوفن  دنک  هیکزت  دنک و  لرتنک  يرگیغای 

دراو هدشن  تیبرت  هدشن و  هیکزت  یسوفن  رگا  .میلعت  نآ  شلابند  تسا و  هیکزت  نیا  ایبنا  ندمآ  تیاغ  تسا ، هیکزت  نیا  تثعب  تیاغ   
رد تسایس ، هنحص  رد  تهاقف ، هقف و  هنحص  رد  هفسلف ، هنحص  رد  یهلا ، فراعم  هنحص  رد  دیحوت ، هنحص  رد  هنحص ، ره  رد  دنوشب 

رـشب رب  اهنیا  رطخ  دندشن ، اهر  نطاب  ناطیـش  نیا  زا  دندشن و  هیفـصت  دندشن و  هیکزت  هک  یـصاخشا  دنوشب ، دراو  هک  يا  هنحـص  ره 
، دنـشاب هدـش  هیکزت  ناشدوخ  البق  ار ، نارگید  دـننک  تیبرت  ملاع  نیا  رد  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  دـیاب  .تسا و  گرزب  ياـهرطخ 
، دننکن یناطیـش  ياهراک  دننکن و  نایغط  هک  دنهاوخب  رگا  دننک  يرادـمامز  دـنهاوخ  یم  رـشب  رد  هک  یناسک  دنـشاب و  هدـش  تیبرت 

(2) .دنک هیکزت  ار  ناگمه  هک  تسا  نیمه  يارب  تثعب  ار و  ناشدوخ  دننک  هیکزت  دیاب 
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نادرمتلود يارب  هیکزت  تّیمها  ترورض و 

مدرم يارب  اـت  تسا  مزـال  رتـشیب  نارادمدرـس  يارب  اـهتلود و  يارب  روـهمج ، ياـسور  يارب  نیطالـس ، يارب  نادرمتلود ، يارب  هیکزت 
اتـسور رد  رفن  کی  ای  رازاب  رد  رفن  کی  .تسا  دودحم  رایـسب  نایغط  کی  دننک ، ادیپ  نایغط  دنوشن و  هیکزت  يداع  دارفا  رگا  .يداع 

، دنا هتفریذپ  ار  وا  مدرم  هک  دش  یـسک  رد  نایغط  رگا  نکل  دشکب ، تسا  نکمم  داسف  هب  ار  يدودـحم  هطقن  کی  دـنکب ، نایغط  رگا 
مدرم هک  دش  ییاسؤر  رد  دنا ، هتفریذپ  ار  ناطلـس  نآ  مدرم  هک  دش  یناطلـس  رد  دـنا ، هتفریذـپ  ار  ملاع  نآ  مدرم  هک  دـش  یملاع  رد 

بجوم هک  اهنایغط  نیا  .دـشک  یم  داسف  هب  ار  اهروشک  یهاگ  دـشک و  یم  داسف  هب  ار  روشک  کی  یهاگ  نیا  دـنا ، هتفریذـپ  ار  اهنآ 
امش .تسا  شتسد  هب  روما  مامز  هک  یـسک  تسا  هدشن  هیکزت  هک  تسا  نیا  يارب  دوشب  هدیـشک  یهابت   هب  ییاهروشک  هک  تسا  نیا 

هکنیا زج  دـشاب  هتـشاد  تینوعرف  هچ  ره  دـنکب و  نایغط  هچره  يداع  مدآ  رفن  کی  يداع ؛ مدآ  رفن  کی  اب  ار  مادـص  دـینک  هسیاـقم 
هک دینیبب  ار  مادص  اما  دـیآ ، یمن  وا  زا  يرگید  راک  دـشکب  یهابت  هب  ار  شدوخ  هداوناخ  ای  دـشکب  یهابت  هب  ار  يدودـعم  دارفا  کی 

دوشب تسا  نکمم  هقطنم  هکلب  تکلمم ، ود  تکلمم ، کی  ندیـشک  داسف  هب  بجوم  نایغط  نیا  تسا و  یغاط  تسا و  هدرک  ناـیغط 
ار رایسب  ياهروشک  کی  وا  نایغط  دنکب  نایغط  اکیرما  روهمج  سیئر  رگا  دشاب ، ایند  گرزب  روهمج  ياهسیئر  رد  نایغط  نیا  رگا  و 

هقبط نآ  رد  نایغط  هک  دوب  نیمه  يارب  مود ، گنج  لوا و  گنج  لثم  دـش ، عقاو  ایند  رد  هک  یگرزب  ياـهگنج  .دـشک  یم  داـسف  هب 
يروهمج بزح  سیئر  رگا  .دـندناشک  داسف  هب  ار  گرزب  ياهروشک  دـندرک و  ناـیغط  دـندوبن  بذـهم  هک  ـالاب  هقبط  نآ  .دوب  ـالاب 

يوروش یتسیلایسوس 
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.دشک یم  داسف  هب  ار  ییاهروشک  وا  نایغط  نیعم ، دودح  نیا  هب  تسین  دودحم  وا  نایغط  دنک ، نایغط 

نیا دنهاوخب  رگا  دوشب ، حالـصا  تکلمم  دنهاوخب  رگا  الاب ، ياهماقم  هچ  نییاپ و  ياهماقم  هچ  دنتـسه ، یماقم  کی  رد  هک  یناسک 
هک یـصاخشا  دیاب  .دوشب  لصاح  دوش  یمن  شمارآ  نییاپ  زا  دننک ؛ عورـش  الاب  زا  ار  شمارآ  دیاب  اهنآ  دـنکب ، ادـیپ  شمارآ  روشک 

رگا دشک و  یم  شمارآ  هب  ار  روشک  اهنآ  شمارآ  .دننک  عورـش  ار  شمارآ  اجنآ  زا  دیاب  يرادمامز ، وحن  ره  دنتـسه ، روما  رادمامز 
يارب هک  ییاهنآ  دنزوسلد ، روشک  نیا  يارب  هک  ییاهنآ  .دناشک  یم  تکاله  هب  ار  روشک  اهنآ  نایغط  دننک ، نایغط  هتـساوخن  يادخ 
مالسا تامیلعت  زا  یکی  هب  لقاال  مالـسا ، تامیلعت  هب  دیاب  دنناد ، یم  رـشب  همه  هدنهد  تاجن  ار  مالـسا  هک  ییاهنآ  دنزوسلد ، مالـسا 

تیادـه ار  تثعب  هزیگنا  دـنناد و  یهلا  تثعب  کی  ار  تثعب  هک  ییاهنآ  .ینغتـسا  هآر  نا  یغطیل ، ناسنالا  نا  هکنیا  نآ  دـننک و  هجوت 
، تسا هدومرف  ار  تثعب  هزیگنا  ادـخ  دوخ  هک  دـننک  هجوت  تثعب  هزیگنا  هب   دـننک ، هجوت  تثعب  تیاـغ  هب  دـیاب  دـنناد ، یم  قـلخ  همه 

.دوشب عقاو  ناسنا  رد  تیاده  رون  هک  تسا  نیا  يارب  هیکزت  .همکحلا  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  تسا : هدومرف 
.يزیچ ره  زا  رتکانرطخ  تسا ، كانرطخ  امش  يارب  ملع  دیا ، هدشن  هیکزت  ات  .دش  دهاوخ  لصاح  امـش  يارب  نایغط  دیدشن ، هیکزت  ات 

نیا زا  هک  دینک  شـشوک  .دـناشک  یم  يورخا  ییایند و  تکاله  هب  ار  امـش  تسا و  كانرطخ  امـش  يارب  ماقم  دـیا ، هدـشن  هیکزت  ات 
تمعن نیا  تسا و  گرزب  تثعب  نیا  زورلاس  زورما  تسا و  هدـش  عورـش  تثعب  هک  یتقو  نآ  زا  تسا ، هدـش  عورـش  تثعب  هک  يزور 

تثعب هک  دینک  هجوت  تسا ، یهلا  میظع 
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سوفن هیکزت  تثعب  هزیگنا  .دـش  دـهاوخ  هچ  تثعب  هزیگنا  زا  دـنک  فلخت  یـسک  رگا  تسا و  هدوب  هچ  تثعب  هزیگنا  هدوـب ، هچ  يارب 
ایند نیب ، زا  دورب  اـهیبلط  تساـیر  نیب ، زا  دورب  اـهینیبدوخ  نیب ، زا  دورب  اـهیهاوخدوخ  هک  تسا  نیا  هب  سوـفن  هـیکزت  تـسا و  هدوـب 

رد ادخ  تموکح  هک  تسا  نیا  تثعب  هزیگنا  .دنیشنب  ادخ  يارب  ياوه  یلاعت و  كرابت و  يادخ  همه ، ياج  هب  و  نیب ، زا  دورب  اهیبلط 
هدر رد  هیفصت  دوشن و  لصاح  الاب  ياه  هدر  رد  هیکزت  ات  .دنک  تموکح  مه  رشب  ياه  هعماج  رد  هکنیا  ات  دنک  تموکح  رشب  ياهلد 

دنناد و یم  دیفم  ار  بالقنا  نیا  هک  ییاهنآ  .دش  دـنهاوخن  حالـصا  دنتـسه  هک  یکلامم  همه  تکلمم و  نیا  دوشن ، لصاح  الاب  ياه 
هب ار  شمارآ  دیاب  دسرب  هجیتن  هب  دنهاوخ  یم  ار  بالقنا  نیا  دنناد و  یم  تلم  زا  ار  بالقنا  نیا  دننک و  یم  ینابیتشپ  ار  بالقنا  نیا 

، تسین شمارآ  الاب  هدر  رد  هک  یماداـم  .دوشب  عورـش  دـیاب  ـالاب  هدر  زا  ار  شمارآ  نیا  دـننک و  داـجیا  روشک  رد  تسه  هک  وحن  ره 
دشابن و الاب  هدر  رد  یهاوخ  ادخ  دشابن و  الاب  هدر  رد  هیفـصت  دشابن و  الاب  هدر  رد  هیکزت  هک  یمادام  .دننک  یمن  ادیپ  شمارآ  اهنییاپ 
اه هیفـصت  ياـج  هب  اـهیهاوخدوخ  دنـشاب و  اـه  هیکزت  نیا  ياـج  هب  اـهینیبدوخ  دـشابن و  هیکزت  دوشن ، عقاو  ـالاب  هدر  رد  دوخ  زا  رارف 

(1) .دش دهاوخن  سب ، شتآ  هک  دینزب   دایرف  هچره  دش و  دهاوخن  لصاح  شمارآ  الاب  هدر  رد  دنشاب ،
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لدع تموکح  يرارقرب  زاس  هنیمز  نالوئسم ، يزاسدوخ 

هب جایتحا  دـنراد ، هیکزت  تیبرت و  هب  جایتحا  اهتلم  همه  ام و  تلم  ياهرـشق  مامت  .تسا  هیکزت  تیبرت و  هب  جاتحم  یمالـسا  يروهمج 
نآ .تسین  هتفریذپ  اعدا  نیا  تسا  یمالسا  ام  يروهمج  هک  مینکب  اعدا  ام  هکنیا  درجم  .دنراد  تسا  هدمآ  ایبنا  هیحان  زا  هک  یتامیلعت 

مکاح روشک  نیا  رد  تلم و  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دـسر  یم  شدوخ  لامک  هب  دوش و  یم  یمالـسا  ام  يروهمج  تقو 
سار رد  هک  یناـسک  .دنـشاب  یهلا  همه  نارادمدرـس ، .دـشاب  یهلا  تموـکح  تموـکح ، رخآ  نآ  اـت  یلوا  هـطقن  نآ  زا  ینعی  دـشاب ؛

ار دوخ  تیصخش  دننیبن ، ار  دوخ  دنـشاب ، هدش  جراخ  تیناسفن  زا  دنـشاب ، یهلا  دنتـسه  روما  سار  رد  هک  یناسک  دنتـسه ، تموکح 
هار ناگدنب  نیا  هک  دنکب  كاردا  دوشب و  یهلا  ناسنا  رگا  .تسادخ  زا  تسه  هچره  یتیـصخش ، هن  دنراد و  يدوخ  هن  نوچ  دـننیبن ،

میتسه و ادخ  زا  ام  هک  میمهفب  میوشب و  رادیب  ام  رگا  تسا ، یـضار  ادخ  هک  درک  نآ  اهنآ  اب  دیاب  دنتـسه و  ادخ  ناگدنب  اهنیا  ادخ ،
تسوا و زا  همه  میتسه و  وا  زا  ام  هک  میمهفب  یگدنز  رد  ام  ار  هملک  ود  نیا  رگا   (1) نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا  مینک  یم  عوجر  وا  هب 

باسح رد  ار  ام  دنرب ، یم  باسح  ام  زا  مینک و  یم  تشگرب  وا  يوس  هب  ام  تسوا و  زا  میراد  هچره  میرادن و  چیه  میتسه و  چیه  ام 
یم لمع  تسادـخ  رما  هک  روط  نآ  تسا و  یـضار  ادـخ  هک  روط  نآ  ادـخ  ناگدـنب  اب  میمهفب ، ام  رگا  ار  هملک  ود  نیا  دـننک ، عقاو 

یمالسا کلامم  ياهنابایخ  هچوک و  همه  رد  یمالسا ، ياهرازاب  همه  رد  یتلود ، ياهناگرا  همه  رد  .مینک 
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رد دوـشب ، دراو  سرادـم  رد  دوـشب ، دراو  عرازم  رد  دوـشب ، دراو  اـه  هناـخراک  رد  دوـشب ، دراو   یهلا  هملک  نیا  رگا  اـج  هـمه  رد  و 
ار و نیا  درک  كاردا  ناسنا  و  دمآ ، وا  هب  نامیا  دش و  دراو  رگا  هملک  ود  نیا  اهاروش  اروش و  سلاجم  رد  دوشب ، دراو  اه  هناخترازو 

دیاب تسادخ و  زا  تادوجوم  همه  مینک ، یم  عوجر  وا  هب  میتسه و  ادخ  زا  همه  ام و  هک  دش  عقاو  شبلق  رد  ینعی  دروآ ؛ وا  هب  نامیا 
كرابت يادخ  میدرک  راتفر  یهلا  لدع  اب  رگا  و  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  هب  میدرگ  یمرب  ام  همه  درک و  راتفر  اهنآ  اب  یهلا  لدـع  اب 

چیه هک  دنک  یم  راتفر  لدع  اب  ام  اب  ادـخ  اجنآ  میدرکن ، راتفر  یهلا  لدـع  اب  رگا  و  دـنک ، یم  دراو  ار  گرزب  تمحر  ام  هب  یلاعت  و 
(1) .دورب نوریب  راب  نآ  ریز  زا  دناوت  یمن  سک 

رشب قوقح  تیاعر  رد  نالوئسم  يرواب  نید  شقن 

ار شدوخ  و  دشاب ؛ ینید  یهلا  دـیاقع  کی  رب  ینتبم  شتلود  هک  دـنک  یم  ظفح  ار  رـشب  قوقح  هک  دـنکب  اعدا  دـناوت  یم  یتموکح 
کی هب  .دنتسین  لئاق  یتردق ، کی  شیپ  دنناد  یمن  لوئـسم  ار  ناشدوخ  هک  یـصاخشا  نآ  .دنادب  گرزب  تردق  کی  شیپ  لوئـسم 

میتسه و تسودرشب  ام  هک  دننکب  اعدا  هچ  ره  اهنیا  .یعقاو  تیلوئـسم  کی  هب  یمیظع ، تردق  کی  هب  دنرادن ، هجوت  یگرزب  تردق 
ادخ تساکتا ، هطقن  هک  یلصا  هطقن  نآ  ات  .درادن  تیعقاو  چیه  تساعدا ؛ میهاوخ ، یم  ام  دوشب و  ظفح  رـشب  قوقح  میهاوخ  یم  ام 

یهابت هب  دنک ، یم  جرم  جره و  رشب  نیا  دشابن ، ازج  زور  تیلوئسم  زا  فوخ  دشابن و  وا  زا  فوخ  دشابن و 
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ناسنا هک  ینآ  تسا ؛ يدعتم  دشاب  دوخ  رـس  رگا  .تسا  یعبط  دنکب ؛ فالخ  ياهراک  نیمه  زا  هک  تسا  نیا  ناسنا  عبط  .دـشک  یم 
کی هب  داقتعا  نآ  .دـنک   لرتنک  دـناوت  یم  هک  تسا  تناـید  نآ  دـنک ، یم  نیعم  ار  شهار  دـنک و  یم  لرتنک  دروآ و  یم  هار  هب  ار 
اهفرح همهنیا  .دنکن  فالخ  دـشابن  سک  چـیه  هک  مه  تولخ  رد  هکنیا  زا  دراد  زاب  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  تسا  داعم  کی  ءادـبم و 

ام هک  تسا  ییاهفرح  اهنیا  دـنک ، یم  اذـک  ياضتقا  یـصخش  کی  یتسودـناسنا  دـنک ، یم  اذـک  ياضتقا  یـصخش  کی  تفارـش  هک 
(1) .دنشاب یمدرم  وچمه  کی  اهدنمتفارش  نیا  اهتسودناسنا و  نیا  هک  دیآ  یمن  نامرواب 

تّیبرت اب  هارمه  ملع  رد  رشب  تداعس 

هداس دنـشاب ، نیـصصختم  دیاب  میرادن ، لئاسم  نیا  هب  يراک  رگید  دـشاب و  نآ  رد  ملع  دـیاب  سرادـم  هک  دـننک  یم  نامگ  هک  اهنآ 
ای تسا و  قرـش  فرط  ای  هک  یملعم  دراد ، فارحنا  هک  یملعم  کی  هک  دـنک  نامگ  ناسنا  هک  تسا  یـشیدنا  هداس  .اـهنآ  دنـشیدنا 

یلقیص هنیآ  لثم  ناشسوفن  هک  ینادنزرف  نیا  يارب  زا  میهدب  رارق  ملعم  ام  ار  نآ  یبرغ ، تیبرت  ای  دراد  یقرش  تیبرت  ای  برغ ، فرط 
فرط هب  هک  میهدـب  یملعم  تسد  هب  ار  نامدوخ  ياهناوج  ام  هک  تسا  یـشیدنا  هداـس  .دریذـپ  یم  دوشب  دراو  وا  رد  هچره  .تسا و 

ام هک  تسا  یـشیدنا  هداس  .دـنک  یبرغ  ار  ام  ياه  هچب  دور و  یم  برغ  فرط  هب  اـی  دـنک ، یقرـش  ار  اـم  ياـه  هچب  دور و  یم  قرش 
، ملع تسا و  نازیم  صصخت ، طقف  هک  مینک  نامگ 
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.تسین نازیم  یملع  چیه  .تسین  نازیم  مه  هفـسلف  هقف و  ملع  .تسین  نازیم  مه  دـیحوت  ملع  .تسین  نازیم  مه  یهلا  ملع  .تسا  نازیم 
هک یـسک  زا  دـشاب ، هدـش  اـقلا  یبرم  زا  وا  هک  دـشاب ، وا  رد  تیبرت  هک  تسا  تداعـس  رـشب  يارب  یملع  نآ  تسا و  نازیم  یملع  نآ 
رد رگا  رگید  مولع  سرادم  هچ  یمالـسا و  مولع  سرادم  هچ  ام  سرادم  همه  رد  رگا  نآ  .رـشب  هب  دوشب  اقلا  تسا  هدش  یهلا  تیبرت 

نیا هیتآ  دیما  هک  ام  ياهناوج  همه  هک  درذـگ  یمن  يدـنچ  دـشاب ، تماقتـسا  دـشابن و  راک  رد  فارحنا  دـشاب و   انعم  نیا  اهنآ  همه 
هداس .دنوش  یم  عقاو  میقتسم  طارـص  رب  همه  و  دنیآ ، یم  راب  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  همه  .دنوش و  یم  حالـصا  همه  دنتـسه ، تکلمم 
هتشاد ملع  هک  دنشاب  یصاخشا  ملع ، ياراد  دنشاب  یـصاخشا  کی  هکنیا  ام  يارب  تسا  یفاک  هک  مینکب  نامگ  ام  هک  تسا  یـشیدنا 

املع ملع  زا  میهدب و  جاور  ار  ملع  هک  میهاوخب  ام  هک  اضرف  .دنـشاب  هتـشادن  فارحنا  دنـشاب و  هتـشاد  ملع  لقاال  و  تیبرت ، دنـشاب و 
اـم و نیملعم  هک  دـشابن  روط  نیا  .برغ  قرـش و  هب  دـشاب  هتـشادن  راـک  دـشابن ، فارحنا  لـقاال  دـشاب و  یملع  دـیاب  مینک ، هدافتـسا 
هک اهنیا  همه  دیاب  هک  مینک  نامگ  ام  هک  تسا  یـشیدنا  هداس  .نتگنـشاو  تیبرت  ای  دنـشاب  هدش  وکـسم  تیبرت  ام ، ياهناوج  ياهیبرم 

ار ام  يرهاظ  ضرم  رگا  مینکب  میناوت  هدافتسا  .مینک  هدافتسا  اهنآ  زا  ام  دنیایب و  دیاب  .دنـشاب  دنهاوخ  یم  يروط  ره  دنراد  صـصخت 
ضرم کی  زا  گرزب ، ضرم  کـی  هب  مک  ضرم  کـی  زا  دـنک ، یم  داـجیا  اـم  يارب  ینطاـب  ضارما  دـنکب ، بوخ  صـصختم  کـی 

هجوت دیاب  .دناشک  یم  ار  ام  گرزب  ضرم  کی  هب  کچوک 
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(1) .لئاسم همه  هب  ام  میشاب  هتشاد 

سفن تراهط  هیکزت و  ورگ  رد  نادواج  تداعس 

تمدخ رد  مالـسا ، تمدـخ  رد  هچنانچ  رگا  هک  دـیتسه   (2) درجم سْفن  کی  ياراد  امـش  .دـیتسه  یـسودق  سْفن  کی  ياراد  اـمش 
نآ دوشب ، هک  روط  ره  دوشب و  هک  اج  ره  و  تسا ؛ دنمتداعـس  یکز و  رهاط ، ِسْفن  امـش  ِسْفن  نآ  دیـشاب ، یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
لوا رهاط ، ناسنا  ناسنا ، ندرم  .تسا  دنمتداعس  مه  ]  ندرم [  رد  دنمتداعس ، اهتـسکش  رد  .تسا  دنمتداعـس  ْدنمتداعـس  هیکز  سْفن 

ریغ َِملاع  کی  لام  دودحم  ریغ  ِیناسنا  یناگدنز  نآ  .تسا  دودحم  یگدنز  تسا ، یناویح  یگدنز  اج  نیا  .تسوا  یناسنا  یگدـنز 
ماکحا اب  دیداد ، قفو  میرک  نآرق  اب  ار  ناتدوخ  لامعا  رگا  دیدرک ، ریهطت  ار  ناتدوخ  سْفن  رگا  دیدرک ، هیفـصت  رگا  .تسا  دودحم 
هتـشادن زیچ  چیه  زا  كاب  دیدرک ، هیفـصت  ار  ناتدوخ  سْفن  رگا  دـیدرک ، ینآرق  قالخا  ار  ناتدوخ  قالخا  رگا  دـیداد ، قفو  مالـسا 

هب نم  هک  دومرف  یم  همه  يالوم  هیلع _  هّللا  مالس  ریما _  ترضح  هک  تسا  نیا  .تسین  یمهم  زیچ  تسا ، یلهس  ِزیچ  ندرم  .دیـشاب 
اروام تسیچ و  ایند  هک  دوب  هدیمهف  وا  هک  نیا  يارب   (3) .دراد شردام  ناتسپ  هب  هچب  هک  یسنا  زا  رتشیب  هک  مراد  سنا  ردق  نآ  توم 

اج نآ  دنا ، هدنز  ادخ  شیپ  دنا ؛ هدنز  ام  نادیهش  نکل  میداد  دیهـش  ام  .تسا  تایح  ْتوم  هچ ، ینعی  توم  هک  دوب  هدیمهف  تسیچ ؛
قزر
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.یگشیمه تداعـس  تسا و  ْنآ  کی  .میوشب  تداهـش  هب  قفوم  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  مه  ام  (1) و  .اهنآ دنتسه  يدبا  دنروخ ؛ یم 
(2) .یگشیمه تداعس  شلابند ؛ یگشیمه  تداعس  ْنآ ، کی  تمحز 

ربکا داهج  سفن ، اب  داهج 

دارفا دوخ  زا  یگدنزاس  داهج  .تساهیگدنزاس  همه  رب  مدقم  یحور  ياهیگدـنزاس  .دراد  یگدـنزاس  هب  جایتحا  ام  تلم  ام و  روشک 
یم عقاو  دعب  هک  تسا  ییاهداهج  همه  ءاشنم  داهج  نیا  هک  دننک  داهج  ینطاب  ناطیـش  اب  دنزاسب و  ار  ناشدوخ  دوشب و  عورـش  دـیاب 
داهج .دوشب  هتخاس  روشک  هک  دوش  یمن  دنوشن ، هتخاس  نارگید  ات   دزاسب و  ار  نارگید  دـناوت  یمن  دزاسن  ار  شدوخ  ات  ناسنا  .دوش 

.دوشب عورش  دیاب  مدآ  دوخ  زا  یگدنزاس 

دوشب زوریپ  اهداهج  رد  ناسنا  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  هجیتن  دـهاوخب  رگا  اهداهج  همه  هکنیا  يارب  .تسا  ربکا  داهج  سفن ، داـهج 
ناطیـش اب  دنـشاب  هدرکن  داهج  دنـشاب ، هتـشاد  ناشدوخ  هب  هجوت  اـهناسنا  رگا  .دـشاب  زوریپ  سفن  داـهج  رد  هک  تسا  نیا  هب  لوکوم 

همه .دننک  یم  هعماج  رد  مه  داسف  دننکب ، ار  هعماج  حالصا  دنناوت  یمن  هکنیا  رب  هوالع  هک  دنتسه  ییاهدحاو  دحاو  اهنیا  ناشدوخ ،
ییاهیراتفرگ نیا  مامت  .هدـشن  عقاو  ربکا  داهج  نآ  هدـشن ؛ عقاو  داهج  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  دوش ، یم  عقاو  ملاع  رد  هک  ییاـهداسف 

ریاس تادوجوم ، ریاس  .دنک  یم  دراو  تیانج  رشب  هب  هک  تسا  رشب  .دراد  رشب  دوخ  تسد  زا  دراد  رشب  هک 
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تسا و هدشن  حالـصا  نوچ  هک  تسا  رـشب  نیا  .دننک  یمن  اهنآ  دنک  یم  تیانج  رـشب  هک  يردـق  نآ  دنـشاب ، مه  عبـس  ولو  تاناویح 
ياپ هب  مه  يرگید  ناویح  چیه  .تسین و  ناسنا  لثم  یعبـس  چیه  .تسا  رتعبـس  تاناویح  همه  زا  نیا  تسا ، هدرکن  یگدـنزاس  داهج 

(1) .دسر یمن  ناویح  نیا 

ییانشور رون و  هار  رد  یماگ  ینورد ، یگدنزاس 

ره دیدرک  عورـش  ناتدوخ  زا  یتقو  .دـینک  عورـش  ناتدوخ  زا  ار  یگدـنزاس  داهج  نیا  هک  دـینک  تیدـج  ار ، نامدوخ  میزاسب  دـیاب 
اهتملظ زا  هکنیا  يارب  .دوش  یم  یهلا  ياهراک  ناـتیاهراک  ماـمت  دـیتخاس ، ار  ناـتدوخ  یتقو  .یهلا  تسا  يراـک  نیا  دـینکب ، يراـک 
دیونـش یم  هک  مه  شوگ  اب  .تسا  رون  دینز  یم  هک   فرح  .دوش  یم  ینارون  ناتلامعا  همه  .دیا  هدش  دراو  رون  رد  .دـیا  هتفر  نوریب 

.رون دیا  هدش  امش  الصا  .دینک  یم  كاردا  رون  اب  دینک و  یم  كاردا  مه  ناتبلق  اب  .تسا  رون 

ياهتملظ نیا  زا  ار ، اـم  فرط  ره  زا  تسا  هدرک  هطاـحا  اـم  هب  تاـملظ  میرادـن و  يا  هرهب  رون  زا  هک  یـصاخشا  اـم  هک  دـندمآ  اـیبنا 
.دیوش یم  رون  دیوش ؛ یم  ینارون  ناتیاپ  ات  رس  امـش  رون ، ملاع  هب  دیدیـسر  رگا  هک  رون ، ملاع  هب  دنناسرب  دنهدب و  تاجن  نوگانوگ 
شوگ همه  تسا  یناروـن  رـصب  عمـس و  شوـگ و  .تسا  یناروـن  دیونـش  یم  هک  یفرح  .تسا  یناروـن  دـینز  یم  هک  یفرح  شلـصا 

اهر ار  یناملظ  مشچ  .يا  هدرک  ادیپ  ینارون  شوگ  کی  يا ، هدرک  اهر  ار  تدوخ 
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ادـخ هب  هجوت  نآ  اب  هک  تسا  یـشوگ  .دـیراد  ادـخ  هب  هجوت  نآ  اب  هک  تسا  یمـشچ  .يا  هدرک  ادـیپ  ینارون  مشچ  کـی  يا ، هدرک 
(1) .دیراد

یناحور ياوق  دشر  موزل 

دوش یم  مدآ  کی  ات ؛ دص  دوش  یم  مدآ  کی  دنکب ، ظفح  ار  مالـسا  تیونعم  تهج  نآ  ار ، مالـسا  تیناحور  تهج  نآ  رگا  ناسنا 
رفن کی  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  .رتشیب  دوب و  رکـشل  کی  هک  دوب  یمدآ  کی  رتشا  کلام  دوبن ، رفن  کی   (2) رتشا کلام  .ات  رازه 

تایدام نیمه  هب  شهجوت  هک  یماداـم  ناـسنا  .تشاد  هک  یتیعقاو  تیونعم و  تاـهج  نآ  يور  دوب ، زیچ  همه  دوب ؛ ملاـع  همه  دوبن ؛
میروخ و یم  همه  هک  میراد  تکرـش  انعم  نیا  رد  تاناویح  اب  ام  ناویح ! رفن  کی  مه  نآ  تسا ؛ رفن  کی  تسا  نییاپ  تاهج  اـیند و 
رد هک  تسا  یناعم  نآ  تاناویح ، زا  ار  ام   همه  ار و  امـش  دـهد  یم  زاـیتما  هک  ینآ  .مینک  یم  ار  یناویح  ياـهراک  نیا  میباوخ ؛ یم 

دیاب تسا و  دوجوم  ناسنا  رد  هک  تسا  یناحور  یهلا و  ظح  نآ  .دوشب  لـعفلاب  دـیاب  و  تسا ؛ دوجوم  هوقلاـب  تسا ، دوجوم  ناـسنا 
، دوش یم  یکی »  » .دیتسین رگید  رفن ، کی  .دیوش  یم  جوف  کی  نات  یکی  دیداد ، دشر  ار  يونعم  ظح  نآ  هچنانچ  رگا  .دـهدب  دـشر 

(3) .ایرد دوش  یم  هرطق  کی  .تادوجوم  دوش  یم  دوجوم ، کی 
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تّیناسفن بوکرس  تیونعم و  تیوقت  يارب  ششوک 

زیچ همه  دوشب  لح  نیا  رگا  .مینک  بوکرس  میناوت  هچره  ار  تیناسفن  نیا  مینک و  تیوقت  ار  تیونعم  نیا  هک  مینک  شـشوک  ام  دیاب 
زور مه  ناطیـش  .تسا  نیا  شیانبم  هکنیا  الا  دوش  یمن  عقاو  ملاع  رد  یفالتخا  چـیه  .تسا  اـنعم  نیمه  يور  تاـفالتخا  .تسا  لـح 

مرتهب و نم  تفگ  ادـخ  هب  لـصاح ، تفگ ، درک  ار  ادـخ  فلخت  مرتهب ، وا  زا  نم   (1)« نیط نم  هتقلخ  راـن و  نم  ینتقلخ   » تفگ لوا 
نامه رگا  .دننیب  یم  نارگید  زا  رتالاب  ار  نآ  دـننیب ، یم  دوخ  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  همه  .ام  همه  يارب  تسا  ثرا  یناطیـش ، ثرا  نیا 
بیع دنریگ ، یم  هدیدان  ار  ناشدوخ  بیع  دننیب ، یم  گرزب  تسه  ناشدوخ  رد  یتقو  دـننیب ، یم  کچوک  دـشاب  يرگید  رد  بلطم 
دولوم لک  ار  وا  میا  هدیـشک  جـک  هار  هب  ام  هک  تسا  یهلا  ترطف  تسا ، یترطف  ناـمه  اـهنیا  .دنرامـش  گرزب  ار  نارگید  کـچوک 

(3) و هناسجمی وا  هنارـصنی  وا  هنادوهی  تسا  يروطنیا  ثیدح  نکل  دشاب  هیوبا  مه  دیاش  هاوبا  نا  الا  هکنیا  رگم   (2) هرطفلا یلع  دلوی 
تموکح نیا  رگا  .دـنک  شفرحنم  دـسر   یم  ناـسنا  هب  ناطیـش  تسد  هک  یتقو  نکل  تسا ، دـیحوت  رب  ترطف  زیچ ، همه  روط  نیمه 

رگا .تسا  دـب  یلیخ  دـنیوگ  یم  اهنآ  تسد  تسین  هک  الاح  تسا ، بوخ  یلیخ  دـنتفگدوب  يرگید  هتـسد  کی  الثم  تسد  یمالـسا 
تسد هک  الاح  میدرک ، تمدخ  ام  یلیخ  دنتفگ  یم  دوب  يرگید  هتسد  کی  تسد  تسا ، هدرک  تمدخ  ردق  نیا  هک  ییاضق  هوق  نیا 

ملظ نیا  تسین ، ییاضق  هوق  نیا  دنیوگ  یم  تسین  اهنآ 
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رگا ام  .دوخ و  يارب  هن  دهاوخب ، لدع  يارب  ار  لدع  هک  هدـشن  بیذـهت  ناسنا  تاذ  نطاب  هک  تسا  نامه  يارب  نیا  .لدـع  هن  تسا ،
ام .میهاوخ  یم  نامدوخ  يارب  میهاوخ  یم  یچ  ره  ام  .میهدب  يزاب  دیابن  ار  نامدوخ  میهاوخ  یم  نامدوخ  يارب  میهاوخب ، مه  لدع 

کی رگا  .میتسه  لدع  نآ  اب  نمـشد  دشاب  ام  فالخ  دوشب و  يراج  ام  يارب  لدع  نیا  رگا  میرادـن ، تسود  شلدـع  يارب  ار  لدـع 
لقاـال دوـشب و  هدـنک  هشیر  نیا  رگا  تسا ، ناـسنا  دوـخ  رد  شا  هشیر  اـهنیا  همه  .میتـسه  ملظ  نآ  تسود  دـشاب  اـم  عـفن  هـب  یملظ 
یسک کی  رگا  .دننک  یم  مه  کمک  دنریگ ، یمن  مه  هب  داریا  دنوش ، یم  تسود  مه  اب  همه  دوش ، یم  لح  اهراک  دوشب ، فیعـضت 
کی یناگرا  کی  رگا  .دـنکب  يراک  کی  دـهاوخ  یم  دـننیب  یم  یتقو  دـنریگ ، یم  ار  شلغب  ریز  نارگید  درک ، يرما  کـی  هب  ماـیق 
دـشاب ناـسنا  بلق  رد  دـساف  هـشیر  نآ  رگا  .شلاـبند و  دـنور  یم  تـسا  بوـخ  نـیا  دـننیب  یم  هـک  نارگید  دریگب ، یتـبثم  میمـصت 

(1) .ار ناسنا  دنک  یم  فرحنم  دساف  هشیر  نآ  .تسین  تسرد  نیا  دیوگ  یم  دنادب  لدع  مه  دصرددص 

تاحالصا مامت  عورش  هطقن  ناسنا ، تّیبرت 

نیا رد  هک  دیدید  امش  .دنک و  تیبرت  ار  نارگید  دناوتدوشن  تیبرت  ناسنا  دوخ  هچنانچ  .تسا  ناسنا  دوخ  شلوا  هطقن  یحالـصا  ره 
هک ار  شا  یضعب  امش  زا  یـضعب  دیدرک و  كرد  ار  شا  همه  ناتیرایـسب  هک  يریخا  ياهتنطلـس  نیا   الاح و  ات  لوا  زا  اهتنطلـس  لوط 

تیبرت هک  دوب  یصاخشا  تسد  اهراک  نوچ 
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هظحالم هک  ییاجنآ  هب  دندناشک  ار  ام  روشک  گرزب ، هصیقن  نیمه  رطاخ  يارب  دندوب ، هدشن  تسرد  ناشدوخ  دنتـشادن و  یمالـسا 
نآ تهج ، نیا  زا  .دوشب  حالـصا  هّللاءاش ، نا  هکنیا  ات  دـشکب  لوط  دـیاب  اهلاس  هک  ییاجنآ  هب  دـندناشک  مه  ار  ام  تلم  دـینک و  یم 

نامبلق زا  دـشاب و  تسرد  رهاظ  نامه  هکنیا  هب  ندـشن  عناق  تسا و  ناـمدوخ  سفن  هب  ندرک  ادـتبا  تسا  مزـال  اـم  همه  رب  هک  يزیچ 
نیا هک  مراودـیما  .دـشاب و  ناـملوا  زور  زا  رتـهب  ناـممود  زور  هک  میـشاب  نیا  لاـبند  زور  ره  مـینک و  عورـش  ناـمزغم  مـینک ، عورش 

نادنمتـسم هک  میراد  دیع  زور  نآ  ام  .روشک و  کی  نتخاس  يارب  هدهاجم  نآ ، لابند  دوشب و  لصاح  ام  همه  يارب  یناسفن  هدهاجم 
(1) .دنسرب یناسنا  یمالسا  حیحص  ياهتیبرت  هب  یهافر و  حیحص  یگدنز  هب  ام ، نافعضتسم  ام ،

عیمطت دیدهت و  ربارب  رد  بذهم  ياهناسنا  تمواقم 

يایند ياهتـسب  دنب و  نیا  رد  دراو  دایز  هک  تسا  یـسوفن  کی  تسا ، توکلم  هب  کیدزن  سوفن  کی  امـش  سوفن  هک  الاح  زا  دـیاب 
يارب دینک  بیذهت  ار  ناتدوخ  دینک و  حالصا  ار  ناتدوخ  هک  دیشاب  رکف  هب  الاح  زا  تسا  هدولآ  رتمک  نالا  یگدولآ  زا  تسا ، هدشن 

.تکلمم هیتآ 

تکلمم دش ، بذهم  تکلمم  رگا  .دوش  یم  بذهم  تکلمم  دندش  بذهم  املع  رـشق  یهاگـشناد ، رـشق  دیدش ، بذهم  اهامـش  رگا 
هک تسا  نیا  يارب  دسافم  نیا  همه  .دور  یمن  رامعتسا  راب  ریز  دور ، یمن  ملظ  راب  ریز  بذهم 
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هن دنشاب  بذهم  رگا  دنورراب ، ریز  نارگید  روز  هطساو  هب  ای  نارگید  ياه  هدعو  هک  دینک  ضرف  هطساو  هب  هک  اهرـشق  دنتـسه  دساف 
(1) .دنک یم  ریثات  ناشرد  نارگید  باعرا  هن  دنک ، یم  ریثات  اهنآ  رد  نارگید  هدعو 

 

مالسا يارب  دارفا  نیرتررض  رپ  اهبذهم ، ریغ 

وا هب  مالـسا  هک  يزیچ  رتـشیب  یهورگ و  هچ  زا  تسا و  هدروخ  هچ  زا  تسا  هدروخ  مالـسا  هک  يا  همدـص  رتـشیب  هک  مینیبـب  دـیاب  اـم 
مینک ششوک  نآ ، رد  مالـسا  دراد  مامتها  هک  يرما  نیا  رد  هک  ام  شـشوک  يارب  دوشب  زاب  هار  ات  تسا  يرما  هچ  تسا  هداد  تیمها 

نم .دوشب  هتفرگ  شیولج  هّللاءاش ، نا  تسا ، هدش  دراو  مالسا  رب  هک  یتامدص  تسا ، هدش  دراو  مالـسا  رب  هک  ییاهزیچ  نآ  يولج  و 
بیذهت ندرکن  ادیپ  ققحت  تسا ، حیحص  تیبرت  مدع  تسا  هدز  ررض  زیچ  همه  زا  رتشیب  مالـسا  هب  هک  يزیچ  نآ  هک  منک  یم  نامگ 

نیا زا  مالسا  هک  يردق  نآ  دیراد ، هجوت  هتبلا  دینک و  هجوت  ایبنا  همه  هکلب  مالسا  خیرات  لوط  رد  امش  رگا  .تسا  یمالـسا  قالخا  و 
نآ ساسا  لصا  .دنا  هدیدن  رگید  زیچ  چیه  زا  دنا ، هدید  همدص  نایدا  مامت  تسا و  هدروخ  همدـص  بذـهم  ریغ  فرحنم و  صاخـشا 

یهاگ دوب ؛ ندوب  بذهم  ریغ  نیمه  دننک ، ادیپ  دشر  هکنیا  زا  تسا  هدش  عنام  تسا و  هدناسر  ررض  يدیحوت  ياهبتکم  هب  هک  يزیچ 
مولعم .دندوبن و  بذـهم  دـندوب و  لهاج  هک  یـصاخشا  فرط  زا  مه  رتشیب  دنتـسین و  بذـهم  دـنراد و  ملع  هک  یـصاخشا  فرط  زا 

هک يردق  نآ  هک  تسین 
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زا تسا ، هدید  همدص  تسا  دایز  ناشددع  هکنیا  اب  بذهم  ریغ  لاهج  فرط  زا  تسا ، هدید  همدص  مالـسا  بذهم  ریغ  ملاع  فرط  زا 
داجیا الم  دنمـشناد و  صاخـشا  ار  یفارحنا  ياهبتکم  مامت  .دشاب  هدید  همدص  تسا  دایز  ناشددع  هکنیا  اب  بذهم  ریغ  لهاج  فرط 

ياهبهذـم دـندرک ؛ تسرد  بهذـم  هک  دـندوب  یملاع  صاخـشا  مه  اهنآ  تسا ، هدوب  يزاس  بهذـم  هک  ییاهزیچ  نآ  هچ  دـندرک ؛
يدیحوت ياهبتکم  هب  هک  يردقنآ  .تسا و  هدوب  ملاع   دنمشناد و  صاخشا  بناج  زا  مه  اهنآ  هک  یـسایس  ياهبتکم  هچ  و  یفارحنا ،

هدروخن يا  هفیاط  چـیه  زا  تسا ، هدروخ  همدـص  دنتـسناد ، یم  دـیاش  مه  یملع  روج  همه  دـندوب و  ملاـع  هک  تیعمج  خنـس  نیا  زا 
(1) .تسا

تایونعم وترپ  رد  تلم  روشک و  تاجن 

عقاو دـیفم  شروشک  يارب  هک  دوش  یمن  نیا  دـشاب ، هتـشادن  داقتعا  ازج  زور  هب  هک  یـسک  دـشاب ، هتـشادن  داقتعا  ادـخ  هب  هک  یـسک 
.تسا مدرم  هدوت  رس  نامتبحص  ام  اما  دوشب  ادیپ  ات  ود  یکی  تسا  نکمم  .دوشب 

هتـشاد تیونعم  هک  دنهدب  تاجن  ار  ناشدوخ  تلم  تکلمم و  دنناوت  یم  یمدرم  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  روشک  دـنناوت  یم  یمدرم 
نآ هکنیا  ولو  دنور  یم  روخآ  نآ  رـس  تسا  رتهب  روخآ  اج  ره  دـشاب ، تیدام  هب  طوبرم  همه  دـشابن و  راک  رد  تیونعم  رگا  .دنـشاب 

قرف ناششیپ  اهنیا  دندرب ، ار  ام  زیچ  همه  دندرک و  ام  تکلمم  هب  تنایخ  هک  ییاهنیا  .دنک  تسرد  شیارب  اکیرما  ار  روخآ 
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حیحـص و هار  .دشاب  یحیحـص  هار  کی  زا  ای  دنهدب ، ار  هاگتـسد  مناد  یمن  كراپ و  دـهدب ، ار  تیدام  اهنآ  هب  اکیرما  هک  درک  یمن 
دـسرب لهجوبا  تسد  زا  ای  دسرب  اهنآ  هب  ربمغیپ  تسد  زا  لیبموتا  دنهاوخ : یم  لیبموتا  اهنآ  .دنک  یمن  یقرف  اهنآ  شیپ  حیحـص  ریغ 
یهابت هب  ار  ام  تکلمم  دـندرک و  تناـیخ  اـم  تکلمم  هب  هک  ییاـهنیا  .دـنراد  راـک  لـیبموتا  هب  دـنرادن ، راـک  وا  هب  دـنک ؛ یمن  یقرف 

هک ییاهنآ  .درک  یمن  ار  اهراک  نیا  رفن  کی  نآ  تشاد ، نامیا  رفن  کی  اهنآ  نیب  رد  رگا  .دنتـشادن  نامیا  هک  دندوب  نآ  دـندناشک ،
داقتعا تعیبط  ياروام  هب  دنتـشادن ؛ داقتعا  دنتـشادن ، راک  مالـسا  هب  هک  دندوب  ییاهنآ  دندناشک ، یهابت  هب  ار  ام  دندرب و  دـندروخ و 

ره زا  رت ؛ هفرم  رتهب ، تسه  هچ  ره  سپ  تسا ؛ یگدـنز  زور  راهچ   نیمه  دـنتفگ  یم  اهنآ  .دنتـشادن  هدـیقع  تاـیونعم  هب  دنتـشادن ،
(1) .دشاب دهاوخ  یم  یهار 

خیرات لوط  رد  اهداسف  مامت  أشنم  سفن ، بح 

رد ار  ام  هرایس  نیا  دراد  هک  يزیچ  نآ  .تسین  نیا  لاثما  اهکشوم و  اه و  هزین  رـس  اهحالـس و  دنک ، یم  دیدهت  ار  ایند  هک  يزیچ  نآ 
لاح هب  یگنج  ياهحالـس  نیا  زا  کی  چیه  دشابن ، یقالخا  فارحنا  رگا  .تسا  یقالخا  فارحنا  دـهد ، یم  رارق  طاطحنا  یبیـشارس 

ییاهطاطحنا نیا  دناشک ، یم  طاطحنا  هب  ور  تکاله و  هب  ور  ار  اهروشک  نیا  ار و  اهناسنا  نیا  دراد  هک  يزیچ  نآ  .درادن  ررض  رـشب 
نیا ياهراک  هب  تسد  رد  اهروشک و  نارس  رد  هک  تسا 
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هک میناد  یمن  طاطحنا و  بیـشارس  هب  دهد  یم  قوس  دراد  ار  رـشب  همه  دنک و  یم  ادـیپ  ققحت  دراد  یقالخا ، طاطحنا  زا  اهتموکح ،
، تساهتردق ربا  تسد  رد  نالا  هک  نردم ، گرزب  ییاهحالـس  نیا  هک  دییامرفب  هظحالم  امـش  .دش  دـهاوخ  هچ  رـشب  نیا  رما  تبقاع 

يارب ای  دنتسه ؟ یعدم  هچنانچ  تسا ، حلص  نیمات  يارب  تسا ؟ رـشب  ریخ  يارب  ایآ  دور ؟ یم  راک  روما  زا  يرما  هچ  رد  اهحالـس  نیا 
کی نیا   (1) هئیطخ لک  سار  ایندلا  بح  هک  تسه  ام  تایور  رد  هکنیا  دنراد ؟ نارس  نیا  هک  ییاهیهاوخدوخ  يارب  رـشب و  تکاله 

رد هک  ییاـهداسف  ماـمت  .تساـیند  بح  مه  نآ  هک  تسا  سفن  بح  مه  اـیند  بح  هشیر  مـه ، اـیند  بـح  ساـسا  .تـسا و  یتـیعقاو 
بح زا  .تسا  سفن  بح  نیمه  شاشنم  رخآ ، ات  نونکاـت و  تسا  هدرک  ادـیپ  ققحت  تیرـشب  هک  یلوا  زا  تسا ، هدـش  ادـیپ  تیرـشب 

ناشراک ساسا  ایبنا  .دوش و   یم  ادـیپ  یناوهـش  ياه  هزیگنا  همه  هب  بح  لام و  هب  بح  ماقم ، هب  بح  هاـج ، هب  بح  هک  تسا  سفن 
هک يروط  نآ  مه  ایبنا  .دننک و  راهم  ار  اهـسفن  دننک و  بوکرـس  تسا  نکمم  هک  رادقم  نآ  ات  ار  سفن  بح  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا 
هّللا هیقب  لدع  تموکح  رد  دنک و  ادیپ  ققحت  تساهنآ ، هاوخلد  هک  يروط  نآ  دنتـسناوتن  مه  رخآ  ات  و  دندشن ، قفوم  دنتـساوخ  یم 

تایاور ضعب  هک  تسا  یناسفن  ياهبح  نامه  و  تسا ، یقاب  اهرشق  زا  يرایسب  رد  یناسفن  ياهبح  نکل  دوش ، یم  يراج  تلادع  مه 
نیمه اهتئیطخ  اهاطخ ، همه  سار  اتقیقح   (2) .دننک یم  ریفکت  ار  هیلع  هّللا  مالس  يدهم  ترضح  هک  تسه 
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هکنیا ایبنا  .تسه و  اهیرگمتس  اهملظ و  نیا  اهداسف و  نیا  اهگنج و  نیا  تسه ، رشب  رد  اه  یهاوخدوخ  نیا  ات  تساه و  یهاوخدوخ 
اب دشاب  یتموکح  دشاب ، رگا  لدـع  تموکح  هک ؛ تسا  نیا  يارب  دـننک ، ققحتم  ایند  رد  یلدـع  تموکح  کی  هک  دـندوب  نیا  لابند 
ات دنک و  یم  راهم  ار  هعماج  دنکب ، ادیپ  ققحت  رگا  یتموکح  وچمه  کی  یناسنا ، يونعم  ياهـشزرا  قالخا و  هزیگنا  اب  یهلا ، هزیگنا 

اهشزرا هک  دشاب  یصاخشا  تسد  هب  دشاب ، نافرحنم  تسد  هب  دشاب ، نارابج  تسد  هب  اهتموکح  رگا  .دنک و  یم  حالصا  يدایز  دح 
نیا ات  تسا ، تاوهـش  اهیئوج و  هطلـس  نیمه  هک  دننک  یم  نامگ  مه  ار  یناسنا  ياهـشزرا  دـنناد ، یم  ناشدوخ  یناسفن  لامآ  رد  ار 
ایبنا لامآ  ضعب  ولو  نآ  دنکب  ادیپ  ققحت  يروشک  کی  رد  ایبنا  لامآ  رگا  و  تسا ، طاطحنا  هب  ور  تیرـشب  دنتـسه ، رارقرب  اهتموکح 

(1) .دور یم  حالصا  هب  ور  روشک  نآ 

ایند بح  هشیر  أشنم و  یهاوخدوخ ، سفن و  بح 

بح تسا  اه  هئیطخ  اهاطخ و  مامت  سار  و  اه   تکاله  اه و  یتخبدب  اه و  تواقش  ساسا  هیامرـس و  شهوکن و  دروم  هچنآ  مرـسپ !
هکئالم طبهم  تسا و  وا  تیبوبر  ماقم  قح و  رهظم  هکلب  تسین  شهوکن  دروم  کلم  ملاع  .دریگ  تاشن  سفن  بح  زا  هک  تسا  ایند 

، یقیقح بوبحم  ناگتفیش  بولق  رب  قح  هولج  لحم  احلص و  هاگتدابع  تسا و  مالسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  هاگ  تیبرت  دجـسم و  هّللا و 
وا هولج  ناونع  هب  دشاب و  ادخ  هب  بح  زا  یشان  رگا  نآ  هب  بح  و 
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مومذم يایند  سپ  تسا ، اه  هئیطخ  همه  سار  دـشاب  سفن  هب  بح  زا  یـشان  رگا  تسا و  لامک  بجوم  بولطم و  دـشاب ، الع  لج و 
اه تیصعم  هب  التبا  ادخ و  اب  اه  تفلاخم  همه  .تسا  طوقـس  بجوم  لد  بحاص  ریغ  هب  اه  یگتـسبلد  اه و  هقالع  تسا ، وت  دوخ  رد 

دریگ یم  تاشن  نآ  زا  لانم  لام و  هاج و  ماقم و  بح  نآ و  فراخز  ایند و  بح  هک  تسا ، دوخ  بح  زا  اه  تنایخ  اـه و  تیاـنج  و 
هک ینارون  یناملظ و  ياه  باجح  نیا  نکل  تشاد  دـناوتن  یگتـسب  ترطف  بسح  هب  لد  بحاص  ریغ  هب  یلد  چـیه  هک  لاح  نیع  رد 

.تسا تاملظ  قوف  تاملظ  دناد ، یم  رادلد  ار  لد  بحاص  ریغ  دوخ ، هابتـشا  نامگ و  هب  دراد و  لفاغ  لد  بحاص  زا  ار  همه  ار و  ام 
کیلا عاطقنالا  لامک  یل  به  دیوگ : هکنآ  .میتسه  ریـسا  یناملظ  ياه  باجح  رد  میدیـسرن و  ینارون  ياه  باجح  هب  ام  لاثما  ام و 
یناملظ ياه  باجح  زا  همظعلا  ندـعم  یلا  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راـصبا  قرخت  یتح  کـیلا  اـهرظن  ءایـضب  اـنبولق  راـصبا  رنا  و 

نم ینتقلخ  دوب و  ینیب  گرزب  دوخ  یناملظ  باجح  رد  درکن ، عوضخ  مدآ  هب  داتسیا و  ادخ  رما  لباقم  رد  هک  ناطیش  تسا  هتـشذگ 
، میتسه هاوخدوخ  نیبدوخ و  میتسه و  يدوخ  باـجح  رد  اـت  زین  اـم  و  دـش ، دودرم  یبوبر  تحاـس  زا  ناـیوگ   (1) هنم ریخ  انا  راـن و 

! تسا اه  تب  ردام  هک  گرزب  تب  نیا   نتسکش  تسا  لکشم  هچ  و  دورطم ، نامحر  رضحم  زا  میتسه و  یناطیش 

ياه باجح  دوشن  هتسکش  تب  نیا  ات  میتسین و  الع  لج و  وا  رادربنامرف  ادخ و  يارب  عضاخ  میتسه  وا  رادربنامرف  وا و  عضاخ  ات  ام  و 
هدیرد و یناملظ 
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ای مییآرب و  شفیعضت  لقاال  ای  شعفر  ددصرد  تسناوت  میهاوخن  مینادن ، رگا  هک  تسیچ  باجح  هک  مینادب  دیاب  لوا  .دوشن  هتشادرب 
ناشیا تمدـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا  ضعب   » هک تسا  یثیدـح  رد  .مییازفین  نآ  توق  تظلغ و  هب  زور  ره  لقاال 

منهج بل  زا  لبق ، لاس  داتفه  هک  دوب  یگنس  يادص  دندومرف : تسا ؟ ییادص  هچ  دندرک : لاوئس  دیسر ، ناششوگ  هب  ییادص  دندوب 
هدش رداص  ثیدح  رگا   (1) «. تسا هدرم  هلاس  داتفه  يرفاک  هک  دـندش  علطم  هاگنآ  دیـسر ، منهج  رعق  هب  لاـح  دوب و  هدرک  تکرح 

نالفاغ و هیبنت  يارب  هدیـسر ، ناشـشوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرـصت  اب  ای  هدوب  لاح  لها  زا  ضعب  نآ  دـیاش  دـشاب ،
منهج هب  ور  رمع  کی  ام  تسا ، نیمه  بلطم  نکل  دشاب  هدـشن  رداص  مرادـن  دای  ار  شظافلا  هک  ثیدـح  مه  رگا  نالهاج ، رایـشوه 

هناخ دوخ و  هب  ور  الع و  لج و  وا  هناخ  قح و  هب  تشپ  تسا  لاعتم  يادـخ  هاگدای  نیرت  گرزب  هک  زامن  رمع  کی  مینک و  یم  ریس 
يوس هب  درب  وا  ياقل  تشهب  وا و  يوس  هب  ار  ام  دـشاب و  ام  جارعم  دـیاب  هک  ام  زامن  هک  تسا  كاندرد  هچ  میروآ و  یم  اـج  هب  سفن 

.درب منهج  هاگدیعبت  ام و  دوخ 

، تسا وا  قح  هک  هنوگ  نآ  هب  هّللا  تدابع  هّللا و  تفرعم  يارب  یهار  امـش  نم و  لاـثما  هک  تسا  نآ  يارب  هن  اـه  تراـشا  نیا  مرـسپ !
تفرعم و قح  انفرع  ام  تسا : هدش  لقن  الع  لج و  وا  یگدنب  تدابع و  قح  یلاعت و  قح  هب  تادوجوم  فرعا  زا  هک  نآ  اب  مینک  ادیپ 

نآ يارب  هکلب   (2) کتدابع قح  اندبع  ام 
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نیا یـشکرس  زا  هکلب  میزیر  دوخ  تینا  تینانا و  قرف  رب  كاخ  مینک و  كرد  ار  دوخ  يزیچاـن   میمهفب و  ار  شیوخ  زجع  هک  تسا 
.میبای ییاهر  دنازوس ، یم  شدای  ار  ناج  هک  یمیظع  رطخ  زا  هک  مینز ، وا  رب  یماگل  يراهم و  میبای  قیفوت  هک  دشاب  میهاکب ، لوغ 

هب التبم  هک  سک  نآ  هک  تسا  نآ  تسا ، يدـبا  هاگیاج  يوس  هب  چوک  ملاع و  نیا  زا  ییادـج  رخآ  تاظحل  رد  هک  رطخ  نآ  ناهو !
تـسا نکمم  ناسنا  رب  روما  ضعب  چوک  راضتحا و  لاـح  رد  هک  تسا  نآ  فلتخم  داـعبا  اـب  اـیند  بح  نآ  لاـبند  تسا و  سفن  بح 

لج و وا  زا  ترفن  بضغ و  ادخ و  ینمـشد  اب  دنک ، یم  ادج  وا  قوشعم  بوبحم و  زا  ار  وا  دنوادخ  رومام  هک  دبایرد  دوش و  فشک 
(1) .تسا ایند  سفن و  بح  دمایپ  تبقاع و  نیا  دنک و  چوک  الع 

روما همه  رب  بیذهت  هیکزت و  ندوب  مدقم 

تموکح زا  اهداسف  هچ  دارفا و  زا  اهداسف  هچ  دوش ، یم  عقاو  ملاع  رد  هک  ییاهداسف  مامت  .تسا  ینیبدوخ  ناطیـش ، ثرا  هک  مینادـب 
يرامیب نیا  زا  دوش ، یم  ادیپ  ملاع  رد  هک  ییاه  هدسفم  مامت  .تسا و  ناطیش  ثرا  نیمه  رـس  ریز  اهداسف  مامت  عامتجا ، رد  هچ  اه و 

هچ و  دراد ، ار  ناطیش  ثرا  دنکب ، ینیبدوخ  رگا  دشاب ، لوغـشم  تدابع  هب  دشاب و  هتـسشن  یـسک  هناخ  جنک  رد  هچ  .تسا  ینیبدوخ 
و تسا ، شدوخ  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  زا  دوشب ، لصاح  نآ  زا  يداسف  رگا  مه  نیا  دشاب ، هتشاد  سامت  مدرم  اب  دشاب و  هعماج  رد 

هچ
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زا هدش  عقاو  يداسف  ره  الاح ، ات  تسا  هدش  سیـسات  ایند  رد  تموکح  هک  یلوا  زا  دـننک ؛ یم  تموکح  ملاع  رد  هک  ییاه  تموکح 
.تسا هصیصخ  نیا  

نیا دیاب  دنک ، اود  اصخـش  ار  شدوخ  درد  دـهاوخب  یـسک  .دورب  نیب  زا  یناطیـش  هصیـصخ  نیا  هک  نیا  اب  الا  دوش ، یمن  اود  اهدرد 
متسه سدقم  مدوخ  نم  دیوگن  مملاع ، نم  دیوگن  دنکن ؛ باسح  گرزب  ار  شدوخ  دشکب و  تضایر  دیاب  دربب ؛ نیب  زا  ار  هصیصخ 

ولو اهنیا ، زا  کیره  رد  .مدحوم  نم  دیوگن  مفراع ، نم  دیوگن  مدهاز ، نم  دیوگن  مدنمتورث ، نم  دیوگن  دنتفگ  یم  هکئالم  هچنانچ 
رگا و  . (1)« ربکالا باجح  ملعلا  « ؛ تسا باجح  دـشاب ، یناطیـش  هصیـصخ  نیا  رگا  تسا ، نافرع  ای  هفـسلف  ملع  هک  ییالعا  ملع  نآ 
رگا .هصیصخ  نیا  اب  هضراعم  تسا  لکشم  رایسب  دنکب و  هجوت  نآ  هب  ار  هصیـصخ  نیا  دیاب  ار ، شدوخ  دنک  هجلاعم  دهاوخب  یـسک 

؛ دتـسرف یم  منهج  هب  ار  ناسنا  ملع ، یهاگ  .دـنک  بیذـهت  ار  ناسنا  ملع  دوش ؛ یمن  بیذـهت  ملع  اب  دوشب ، بیذـهت  یـسک  دـهاوخب 
منهج هب  ار  ناسنا  هقف  ملع  یهاگ  دناسر ؛ یم  منهج  هب  ار  ناسنا  نافرع  ملع  یهاگ  دتسرف ؛ یم  منهج  هب  ار  ناسنا  دیحوت  ملع  یهاگ 
مدقم هیکزت   (2) مهیکزی دهاوخ  یم  هیکزت  .دوش  یمن  تسرد  ملع  اب  .دتـسرف  یم  منهج  هب  ار  ناسنا  قالخا  ملع  یهاگ  دتـسرف ؛ یم 

يا هعمج  ماما  .دراد  مزال  هیکزت  سرد  اب  مدقمه  سرد ، اب  شودـمه  دـناوخ ، یم  سرد  هسردـم  رد  هک  يا  هبلط  .زیچ  همه  رب  تسا 
راک هب  راداو  ار  مدرم  دهاوخب  هک  یتلود  .دنک  تیاده  دناوتب  ات  دنک  ار  شدوخ  هیکزت  دـیاب  ار ، مدرم  دـنک  تیادـه  دـهاوخ  یم  هک 

دنکب بوخ 
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ار تردـق  نیا  دـنکن  هیکزت  ار  شدوخ  ات  دـنک ، توعد  هیهلا  فراعم  هب  ار  مدرم  دـهاوخب  هک  یفراـع  .ار  شدوخ  دـنکب  هیکزت  دـیاب 
؛ دهدب ماجنا  دناوت  یمن  ار  لمع  نیا  تسه ، وا  رد  یناطیش  هصیصخ  نیا  ات   دزومایب ، مدرم  هب  ار  دیحوت  دهاوخب  هک  یفوسلیف  .درادن 

ناطیش بلق  بلق ، و  تسا ، هدرک  تفایرد  ار  دیحوت  هک  تسا  ناطیش  لد  لد ، دیوگ و  یم  دیحوت  تسا و  ناطیـش  نابز  نابز ، ینعی ،
ناشدوخ دنهاوخب  هک  یصاخشا  رد  تسا  گنل  روما  مامت  تسه ، هصیـصخ  نیا  ات  .دنک  یم  میلعت  ار  هقف  هتخومآ و  ار  هقف  هک  تسا 

(1) .دننک بیذهت  ار  هعماج  دنهاوخب  هک  یصاخشا  ای  دننک ، بیذهت  ار 
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يزاسدوخ رد  رثؤم  لماوع  اههار و  مود : لصف 

تالامک همه  أشنم  سفن  یگتسراو 

تیبرت يارب  دندمآ  ایبنا  و  دراد ، ناسنا  هک  يداعبا  مامت  هکنیا  هب  يزاسدوخ  .دـیزاسب  ار  تلم  دـعب  و  دـیزاسب ، ار  ناتدوخ  دـیاب  امش 
زا سفن  ندرک  هتـسراو  سفن ، بیذهت  قالخا ؛ داعبا  همه  یقالخا ، هبنج  ملع ؛ داعبا  همه  یملع ، هبنج  دـیهد ؛ یقرت  ار  داعبا  مامت  نآ 

هجوت و .تسا  تایدام  هب  قلعت  ناسنا  ره  یتخبدـب  و  تسا ، تاقلعت  زا  سفن  ندـش  هتـسراو  تالامک  همه  اشنمرـس  هک  ایند ؛ تاقلعت 
یلاعت كرابت و  يادـخ  هب  هجوت  يدام و  تاقلعت  زا  نتفر  نوریب  و  دراد ، یم  زاب  اهناسنا  ناوراک  زا  ار  ناسنا  تایدام ، هب  سفن  قلعت 

ماقم هب  ثبـشت  و  تاقلعت ، زا  مدرم  ندرک  نوریب  دـندوب : هدـمآ  تهج  ود  نیمه  يارب  مه  ایبنا  .دـناسر  یم  تیناسنا  ماقم  هب  ار  ناسنا 
(1) .تیبوبر

یحور زاورپ  يارب  لاب  ود  لمع  ملع و 

ماـقم هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یلاـب  ود  لـمع  ملع و  .تسا  هجیتن  یب  ملع  نودـب  لـمع  .تسا  رـضم  یهاـگ  هکلب  درادـن ؛ رثا  اـهنت  ملع 
.دـناسر تیناسنا   بتارم  هب  ار  ناسنا  ینالقع  لمع  ینامـسج ، لمع  یناسفن ، لمع  لمع  نوئـش و  همه  هب  ملع  .دـناسر  یم  تیناـسنا 

تاقلعت زا  ار  ناتدوخ  دینک  هزنم  اه  هسردم  رد  هک  دیشاب  هتشاد  بلطم  نیا  هب  هجوت  لیصحت ، لالخ  رد  نایاقآ  امش  هک  تسا  دیما 
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ردـقنیا اـم  دوبن ، اـیند  هب  قلعت  اـیند و  هب  هجوت  نیا  رگا  دوـبن ، تاـقلعت  نیا  رگا  .تسا  تاـقلعت  نیا  زا  رـشب  ياـهیراتفرگ  ماـمت  .اـیند 
شسفن تشاد ، ایند  هب  هک  یقلعت  هطساو  هب  يولهپ  اضردمحم  .میتشادن  لاس  تصش  بیرق  لاس و  هاجنپ  زا  شیب  فرظ  رد  يراتفرگ 

، دندوب ناطیش  دونج  هک  وا ، ناتسود  .دش  شدوخ  يارب  یتخبدب  همهنیا  تلم و  يارب  داسف  همهنیا  ءاشنمرس  دیمهف ، يزیچ  ایند  زا  ریغ 
، تلم يارب  یتخبدب  همهنیا  ءاشنم  قلعت  نیمه  هطساو  هب  درک  یمن  كاردا  ایند  زا  ریغ  ناشـسوفن  هک  دنتـشاد ، ایند  هب  هک  یقلعت  يارب 

ناشدوخ دندرک  تخبدب  مه  و  ار ؛ تلم  زیچ  همه  دنداد  داب  هب  ار و  تلم  دـندرک  تخبدـب  مه  .دـندش  ناشدوخ  يارب  هکنآ  رتدـب  و 
(1) .ار

نارگید حالصا  زا  لبق  سفن  حالصا 

هک یظعاو  کی  هک  دوش  یمن  .دوش و  عورش  دیاب  مدآ  دوخ  زا  مه  حالـصا  ءادبم  و  تسا ، مدآ  دوخ  ناسنا  يارب  اهرطخ  همه  ءادبم 
.دشاب و هدش  هظعوم  مه  شنطاب  رد  هک  دنک  هظعوم  دناوت  یم  یظعاو  نآ  .دنک و  حالـصا  ار  نارگید  دناوتب  هدشن  حالـصا  شدوخ 
؟ تسه ادخ  ياضر  زیچ  نیا  رد  ایآ  .دیوگب  دهاوخ  یم  هچ  هک  دنک  هجوت  دیاب  دـنک  تبحـص  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  روط  نیمه 

.نآ يارب  ای  دوب  نیا  يارب  تبحـص  نیا  ایآ  هک  دنیـشنب  درک ، تبحـص  هک  مه  دـعب  ادـخ ؟ هب  توعد  ای  تسه  شدوخ  هب  توعد  ایآ 
تبقارم ، زا  دعب  شدوخ و  زا  دنک  تبقارم  هک  ادخ  هب  ناسنا  ریس  يارب  تسا  یهار  نیا 
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(1) .دیامن هبساحم 

ار ناتدوخ  نطاب  ناطیـش  .دیـسانشب  ار  ناتدوخ  ناطیـش  .ناتدوخ  زا  دینک  عافد  دـیناوت  یمن  دیـسانشن  ات  .دیـسانشب  ار  اهناطیـش  دـیاب 
نآ .ناسنا  دوخ  .تسا  مدآ  دوخ  ناسنا  ینطاب  ناطیـش  .دینک  داهج  اهنآ  اب  دیناوتب  ات  دیـسانشب ، مه  ار  یجراخ  ياهناطیـش  .دیـسانشب 

اب دناوت  یمن  ناسنا  دسانشن  ات  ار  نآ  .اهنیا  دنناطیش  دونج  .ناسنا  رد  تسا  یناطیش  ياهرشق  اهنیا  .ناسنا  ياهاوه  نآ  .ناسنا  تیسفن 
کی و  اجنیا ، رد  دنکب  ادیپ  ققحت  مالسا  نیا  هک  دنتسه  نیا  زا  عنام  هک  دنتسه  ییاهناطیش  هک  مه  ییاهناسنا  نیا  .دنکب  هدهاجم  نآ 
يارب ناشیاهتمحز  همه  دنتـساوخ ، یم  ادخ  يایلوا  هک  یمیژر  نآ  دنتـساوخایبنا ، هک  یمیژر  نآ  .دوشب  ادـیپ  یمالـسا  یناسنا  میژر 

زیچ همه  مه  شرگید  ياهزیچ  .دوش  یم  تسرد  مه  شا  یتموکح  میژر  دوشب  تسرد  هک  ناسنا  .دـننک  تسرد  ناـسنا  هک  دوب  نیا 
تلادـع کی  و  عامتجا ، رد  رـشب  يارب  دـننکب  تسرد  یعامتجا  تلادـع  کی  هک  دوب  نیا  يارب  اـیبنا  تمحز  همه  .دوش  یم  تسرد 
(2) .دنهدب رده  دنهاوخ  یم  ار  ایبنا  ياهتمحز  اهنیا  .دوب  نیا  يارب  ایبنا  ياهتمحز  .دارفنا  رد  ناسنا  يارب  دننک  تسرد  ینطاب 

نامرد لوا  مدق  یهاوخدوخ ، يرامیب  هب  هجوت 

يرامیب و  میتسه ، التبم  ام  همه  يرامیب  نیا  هب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 
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.تسا یهاوخدوخ  تسا ، تینم  يرامیب  نآ  .دنتـسه و  التبم  يرامیب  نیا  هب  اهناسنا  همه   (1) .یلاعت هّللا  همصع  نمالا  تسا ، یمومع 
تاجن یلاعت  كرابت و  يادخ  ددم  هب  مالـسلا و  مهیلع  ایبنا  ددـم  هب  رگم  ضرم  نیا   زا  .تسه  شیهاوخ  دوخ  مه  رخآ  نآ  ات  ناسنا 

روط نیا  هک  دیشاب  هتشاد  يرامیب  نیا  هب  هجوت  ناکمالا  یتح  هک  دینکب  هجوت  امـش  .وا  رد  يرامیب  نیا  دوشب  مک  لقاال  ای  دنکب ؛ ادیپ 
هک تسین  روط  نیا  .تسه  مدآ  نطاب  رد  نیا  .هن  رگید  سک  چـیه  و  متـسه ، نم  .هن  رگید  سک  چـیه  و  ام ، دـییوگب  امـش  هک  دوشن 
هک دنتـسه  نیا  لابند  یـصاخشا  .دراد  دایز  مک و  اهتنم  تسه ، نیا  .تسین  یهاوخدوخ  نم  نطاـب  رد  هن ، هک  دـیوگب  دـناوتب  یـسک 

(2) .دننک هجوت  دنهاوخ  یمن  مه  یصاخشا  .ار  ناشدوخ  دننک  هجلاعم 

تحلصم تیاعر  دنوادخ و  هظحالم 

بح نیا  هک  دنک  شـشوک  دیاب  ناسنا  .تسادـخ  زا  تلفغ  یهاوخدوخ و  نیمه  رثا  رد  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  ییاهاطخ  همه 
.تسین یندشن  هلئسم  نکل  تسا ، تضایر  هب  جاتحم  تسا و  یلکشم  رایسب  هلئـسم  هتبلا  دنک ، مک  دنک  مامت  دناوت  یمن  رگا  ار  سفن 

تحلـصم دراذگب و  رانک  ار  یهاوخدوخ  رما ، نآ  رد  دوش  یم  دراو  هک  يرما  ره  رد  ناسنا  رگا  .تسین  یندشن  نکل  تسا ، لکـشم 
قفوم مه  دنکب ، هظحالم  ار  ادخ  دنکب و  هظحالم  ار 
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(1) .دنام یم  ناما  رد  تسا  یهاوخدوخ  نیا  رب  هک  یتارطخ  زا  مه  دوش و  یم 

ناهج قلاخ  تقلخ و  تمظع  رد  رکفت 

نونکات هک  يا  هزادنا  هب  تقلخ  تمظع  هب  یکدنا  رگا   .تسا  قلاخ  تمظع  دوخ و  تراقح  هب  لهج  تیاغ  زا  يدنسپدوخ  بجع و 
ار اهناشکهک  یسمش و  ياه  هموظنم  همه  دوخ و  تراقح  دوش ، رکفت  تسا  هدش  هاگآ  نآ  زا  يا  همش  هب  ملع  تفرـشیپ  همه  اب  رـشب 

ساسحا تلجخ و  راهظا  دوخ  يدنـسپدوخ  ینیبدوخ و  بجع و  زا  دـمهف و  یم  یکدـنا  ار  اـهنآ  قلاـخ  تمظع  دـنک و  یم  كاردا 
(2) .دیامن یم  تلاهج 

نآ زومرم  رارسا  كرد  نیتسار و  زامن 

یلاعت يادخ  رما  زا  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  هطساو  هب  هک  تسا ، ناطیش  ثرا  نیا  هک  يآرد  هب  ینیبدوخ  یهاوخدوخ و  زا  مدنزرف !
لصا هک  تسا  یناطیـش  ثرا  نیا  زا  مدآ  ینب  ياهیراتفرگ  مامت  هک  نادب  .دز و  زاب  رـس  الع  لج و  وا  یفـص  یلو و  يارب  عوضخ  هب 
ربکا داهج  هب  هراشا  نآ ، لحارم  ضعب  رد  هّلل (3)  نیدلا  نوکی  هنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  هفیرش و  هیآ  دیاش  و  تسا ؛ هنتف  لوصا 
يارب سکره  .دشاب و  دراد ، هشیر  هخاش و  اه  ناسنا  بولق  قامعا  مامت  رد  هک  نآ  دونج  گرزب و  ناطیـش  هک  هنتف  هشیر  اب  هلتاقم  و 

زا هنتف  عفر 
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.دوش یم  حالصا  سک  همه  زیچ و  همه  دیسر  يزوریپ  هب  رگا  هک  تسا  داهج  نیا  .دیامن و  هدهاجم  دیاب  شیوخ  نورب  نورد و 

رـصح دـح و  هک  هیناسفن  ياهاوه  زا  نک و  تمه  .نآ  لحارم  ضعب  هب  تسد  اـی  یباـی ، تسد  يزوریپ  نیا  هب  هک  نک  یعـس  مرـسپ !
.دسرن ییاج  هب  سک  وا  ددم  یب  هک  نک  دادمتسا  الع  لج و  لاعتم  يادخ  زا  و  هاکب ، درادن ،

نآ و تعکر  کی  ققحت  هب  میبای  یبای و  قیفوت  رگا  .تسا و  دـصقم  نیا  هب  لوصو  هار  ناقـشاع ، رفـس  نافراع و  جارعم  نیا  زامن ، و 
مامشتسا ار  ادخ  يایلوا   دوصقم  دصقم و  زا  يا  همـش  شیوخ ، تقاط  ردق  هب  ولو  نآ ، زومرم  رارـسا  نآ و  رد  نونکم  راونا  هدهاشم 

دنوادخ هک  میدرک ؛ هدهاشم  ار  مالـسلا  هالـصلا و  هلآ  یلع  مهیلع و  هیلع و  افرع  ایبنا و  دیـس  جارعم  هالـص  زا  ییامنرود  و  میدومن ،
(1) .ناوارف هلحار  داز و  هب  جاتحم  كانرطخ و  رایسب  تسا و  رود  سب  هار  .دهن  تنم  گرزب  تمعن  نیا  هب  ار  امش  ام و  نانم 

یبلق يدنمرواب  نیتسار  نامیا 

نیا زا  رتالاب  يا  هلئـسم  کی  نامیا  هن ، هچ ، تسه و  يربمغیپ  تسه و  ییادخ  هک  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  ام  هک  تسین  نیا  طقف  نامیا 
.ار بلطم  دـبایب  دوشب ، هاگآ  شبلق  هک  دـناسرب  شبلق  هب  تادـهاجم  اب  دـیاب  شلقع ، هب  هدرک  كاردا  ناسنا  هک  ار  یناعم  نیا  .تسا 

نامیا نوچ  نکل  .تسین  روط  نالف  ای  تسا  روط  نالف  هیضق  نالف  هک  دناد  یم  ناهرب  هب  ناسنا  هک  تساهزیچ  یلیخ 
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وا شیپ  دشاب  یلحم  رد  يا  هدرم  کی  رگا  یکیرات ، بش  کی  رد  هک  دنتـسه  روطنیا  مدرم  عون  الثم  .دـنک  یمن  ریثات  تسا ، هدـماین 
هک دیوگ  یم  ناشلقع  .دیآ  یمن  وا  زا  يراک  چیه  .درادن  يرثا  چیه  هدرم  هک  تسا  نیا  ناش  هدیقع  مه  همه  و  دنباوخب ، دنـسرت  یم 

.هدیـسرن بلق  هب  بلطم  نیا  نکل  .دیوگ  یم  ار  نیا  لقع  .دـنزب  ررـض  نم  هب  دـناوتب  ات  درادـن  تکرح  سح و  هدرم  نیا  .تسا  هدرم 
هدرم شیپ  اهنآ  رارکت ، هطـساو  هب  هدش ، رارکت  لمع  دنا ، هدرک  هک  يرارکت  هطـساو  هب  اهروش  هدرم  .هدیـسر  ناشبلق  هب  اهروش  هدرم 

مدآ رد  ریثات  دنک  یم  مدآ  هک  یلقع  كاردا  .تسا  نامیا  یلقع و  كاردا  نیبام  قرف  نیا  .تسین  يزیچ  ناشیارب  چـیه  .دـنباوخ  یم 
(1) .تسا مک  شریثات  یلقع  هلئسم  نآ  دشاب ، هدماین  شرواب  دشاب ، هدیمهفن  شبلق  ار  یلقع  هلئسم  دشابن ، نامیا  ات  .درادن 

 

تسادخ رضحم  ملاع 

نیا .دـیایب  شرواب  .دوشب  هاگآ  نآ  هب  مه  ناتبلق  دـیا  هدرک  كاردا  ناتلقع  اب  امـش  هک  ار  یلئاسم  نآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ناـمیا 
رضحم رد  نالا  ام  .تسادخ  رضحم  .تسادخ  رضحم  ملاع  همه  هک  دیمهفب  .دسرب  امش ، بلق  هب  ات  تسا  يا  هدهاجم  کی  هب  جاتحم 

ار نیا  تسادخ ، رـضحم  سلجم  نیمه  میتسه ، ادخ  رـضحم  رد  نالا  ام  هک  دـنکب  كاردا  ار  انعم  نیا  ام  بلق  رگا  .میا  هتـسشن  ادـخ 
مامت .دوررانک  تیصعم  زا  ار ، بلطم  نیا  دبایب  ناسنا  بلق  نآ ، هب  ناسنا  دوشب  نموم  تسین  ادیپ  هار  نآ  رب  ناسنا  نامیا  رگا 
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كرابت و يادخ  هکنیا  هب  تسا  مئاق  مه  یلقع  ناهرب  .دراد  نآ  رب  مه  ناهرب  .ار  لئاسم  نیا  هتفاین  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  اهتیصعم 
ره .تسامش  اب  وا  تسا ، نآرق   (1)« متنک امنیا  مکعم  وه  و   » .دـنا هتفگ  ایبنا  همه  مه  تسا و  ناهرب  مه  .تسا  رـضاح  اج  همه  یلاعت 

روش هدرم  لثم  ام  .تسا  هدیسرن  ام  بلق  هب  نکل  تسه ، تباث  مه  ناهرب  هب  .میا  هدینـش  نآرق  زا  ار  نیا  ام  .تسامـش  اب  وا  دیتسه  اج 
کی مینکب ، تبیغ  کی  میهاوخب  رگا  ات  نامبلق ، هب  هدیـسرن  بلطم  هک  میتسه  يداع  مدرم  لثم  ام  باـب ، نیا  رد  ـالاح  اـت  .میا  هدـشن 

شدوخ رظن  رد  هک  یگرزب  کی  رضحم  رد  ناسنا  .دراد  مارتحا  رضحم  .تسادخ  رضحم  مینیبب  مینکب  تشز  راک  کی  مینزب ، تمهت 
راک وا  رـضحم  رد  دـشاب ، امـش  شیپ  تسا  گرزب  ناترظن  رد  هک  یـصخش  کی  رگا  .رـضحم  نآ  زا  دـنک  یم  مارتحا  تسا ، گرزب 

هک یسک  کی  رضحم  رد  دنک  یمن  مدآ  اقلطم  فالخ  راک  .دینکب  فالخ  وا  هب  وا  رـضحم  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  دینک ، یمن  فالخ 
مارتحا فالخ  مرتحم  نآ  دوخ  هب  مرتحم  نآ  رضحم  رد  هک  نیا  هب  دسر  هچ  .تسا  مرتحم  تسا ، گرزب  نیا  هک  تسا  هدرک  كاردا 

دوخ اب  تفلاخم  تیـصعم  .تسا  وا  رـضحم  ملاع  مامت  .تسا  رـضحم  ملاع  .تسا  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  رـضحم  رـضحم ، .دـنکب  
(2) .دیتسه شرضحم  رد  هک  تسا  یسک  نآ  اب  .تسوا 

دینکن ادخ  تیصعم  ادخ  رضحم  رد 

یم ینارنخـس  اهاج  ریاس  رد  نویزیولت و  ویدار  رد  هک  ییاهنآ  تسا ، ناشتـسد  هب  اهملق  نیا  هک  ییاهتـسد  اه ، هماـنزور  رد  ياـهملق 
ناحتما دروم  همه  دننک 
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ملکت دیهاوخ  یم  هک  یتقو  نآ  .دیا  هتفرگ  تسد  ملق  ادخ ، رضحم  رد  هک  دینادب  دیریگ  یم  تسد  هب  ملق  هک  یتقو  نآ  .دنتسه  ادخ 
تیصعم ادخ  رضحم  رد  .تسادخ  رضحم  ملاع  .تسادخ  رضحم  رد  امش  شوگ  امش ، مشچ  امـش ، بلق  امـش ، نابز  هک  دینادب  دینک 

ام تلم  رگا  .دیورب  شیپ  هب  ادخ  يارب  دینکب و  راک  ادخ  يارب  .یناف  لطاب و  روما  رس  دینکن  اوعد  مه  اب  ادخ  رضحم  رد  .دینکن  ادخ 
ناحتما نیا  زا  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  .دـش  دـهاوخ  لـصاح  شدـصاقم  ماـمت  دورب ، شیپ  هب  مرکا  ربمغیپ  ياـضر  يارب  ادـخ و  يارب 

(1) .دروایب نوریب  دیفسور  زارفارس و  گرزب ،

راکفا لامعا و  همه  ندوب  ادخ  رضحم  رد 

، میا هتسشن  ام  هک  اج  نیمه  .میتسه  ادخ  رضحم  رد  ام  همه  و  دیتسه ؛ ادخ  رضحم  رد  امـش  هک  تسا  نیا  نایاقآ  امـش  هب  نم  هظعوم 
و اج : همه  رد  ادخ  دراد  روضح  میتسه ؛ ادخ  ملع  رد  همه  میتسه ، ادخ  مشچ  شیپ  همه  .تسادخ  رـضحم  مینک  یم  تبحـص  مه  اب 
هک یـسک  نآ  هک  میتسه  یلوئـسم  ام  هک  مینامهفب  مینک و  نیقلت   تسرد  نامدوخ  هب  ام  ار  اـنعم  نیا  یتقو   (2) .متنک امنیا  مکعم  وه 

دناوتب دشاب و  بیاغ  هدننک  تساوخزاب  هک  تسین  يرگید  ياهتیلوئـسم  لثم  تسا ؛ رـضاح  تسا ، هتـشاذگ  ام  هدهع  هب  ار  تیلوئـسم 
همه .دوش  یم  تبث  تسوا و  رضحم  رد  دنکب  يراک  ره  دوش ، یمن  وا ، دنادن  هک  انعم  نآ  هب  یفلخت  چیه  دنکب ، فلخت  نآ  زا  ناسنا 

لامعا تبث  رتفد  ملاع  نیا 
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، ار ام  لاوقا  نیا  دنک  یم  تبث  دنک ، یم  ادـیپ   (1) جومت مینک ، یم  ام  هک  ییاهتبحـص  نیا  هطـساو  هب  هک  یجاوما  نیا  ینعی ، تسام ؛
رـضاح هک  یـسک  نآ  اب  تفلاخم  دـیابن  میتسه ، عقاو  وا  رـضحم  رد  روط  نیا  ام  تسا و  روط  نیا  یتقو  .دوش  یم  تبث  مه  اـم  راـکفا 

دـنک و یم  تفلاـخم  دـنک ، یم  تارج  ناـسنا  دوـش ، یم  یهاـگ  بوـخ ، مدآ  شیپ  دنتـسین  هک  یـصاخشا  تفلاـخم  .مـینکب  تـسا 
زا همه  اهتمعن  .دـنک  تفلاخم  ادـخ  رـضحم  رد  ادـخ و  تمعن  اب  ناسنا  هک  تساجنآ  تیلوئـسم  .تسین  دایز  اهردـق  نآ  شتیلوئـسم 

نیا تقو  نآ  .تسا  رضاح  مه  شدوخ  تسا ، هداد  امـش  هب  تسوا  لام  شوگ  مشچ و  تسا ؛ هداد  امـش  هب  تسوا  لام  نابز  تسوا ؛
، دوش یم  دراد  شدوخ  اـب  تفلاـخم  شدوخ  تمعن  اـب  وا و  رـضحم  رد  هک  ادـبا -  ـالزا و  دراد  هجوت  هکنیا -  هب  دـنک  هجوت  رـضاح 

(2) .دوش یم  شدوخ  تیصعم 

تامیالمان يارب  یگدامآ  یناوج و  رد  يزاسدوخ 

دورب و تسد  زا  یناوج  دـیراذگن  دیـسر ، دـیهاوخ  يریپ  هب  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  دـیتسه  دـجاو  ار  یناوج  تمعن  هک  نایاقآ  اـمش 
مایا زا  تسا  لهـسا  رایـسب  سفن  بیذهت  یناوج  رد  .هتردـق  تلج  الوم  ياضر  بلج  قلخ و  قلاخ و  هب  تمدـخ  رد  دـینک  شـشوک 

دنک و یم  ادیپ  ماکحتسا  تسا  سفن  ایند و  بح   زا  شلصا  هک  هدساف  قالخا  هشیر  دور و  یم  تسد  زا  تردق  هک  فعـض  يریپ و 
يارب ار  ناتدوخ  دینک  زهجم  .دوش  یم  لکشم  رایسب  بیذهت  هیفصت و 
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دوخ نونکا  مه  رگا  هک  دیآ  شیپ  یتخس  ياهزور  هتساوخن  يادخ  تسا  نکمم  یلاعت ؛ يادخ  هار  رد  اهیتخـس  تامیالمان و  لمحت 
رد رطخ  نیا  هک  دینک  بوکرـس  ار  هاج  ترهـش و  ایند و  بح  دینک  شـشوک  .دشاب  تخـس  راوگان و  رایـسب  شلمحت  دینکن  ایهم  ار 

(1) .تسا بیاصم  نیرتگرزب  يریپ  مایا 

اه تصرف  یجیردت  نداد  تسد  زا  جاردتسا و  رطخ 

(2) دیاکم زا  یکی  یهد ، یم  تسد  زا  ار  زیچ  همه  يریپ  رد  هک  شاب  دوخ  حالـصا  رکف  يدادن  تسد  زا  ار  یناوج  تمعن  ات  مرـسپ !
دـشاب وا  ریگتــسد  یلاـعت  قـح  تـمحر  رگم  تـسه  هدوـب و  راـتفرگ  نادـب  تردـپ  هـک  دـشاب  نآ  نـیرت  گرزب  دـیاش  هـک  ناـطیش 
نونکا تسا ، دایز  تقو  هک  دهد  یم  دیما  درادزاب و  دوخ  حالـصا  رکف  زا  ار  وا  تسوا  نانمـشد  نیرت  گرزب  هک  نطاب   (3) جاردتسا

زا چوپ  ياه  هدعو  اب  ار  وا  هجرد  هجرد  درذـگ  یم  ناسنا  رب  هک  زور  ره  تعاس و  ره  نآ و  ره  تسا و  یناوج  زا  يرادروخرب  لصف 
شوخرـس يریپ  رد  حالـصا  دیما  هب  ار  وا  تسا ، مامتا  هب  ور  یناوج  هک  هاگنآ  .دریگب و  وا  زا  ار  یناوج  مایا  ات  دراد  یم  زاب  رکف  نیا 

دوهـش رمع و  رخآ  رد  دهد و  یم  رمع  رخآ  رد  هبوت  هدـعو  دـشکن و  تسد  وا  زا  یناطیـش  هسوسو  نیا  زین  يریپ  مایا  رد  دـنک و  یم 
(4) .تسا هتفرگ  شتسد  زا  تسا  ایند  هک  وا  بوبحم  هک  دهد  یم  هولج  دوجوم  نیرت  ضوغبم  وا  رظن  رد  ار  یلاعت  قح  توم ،

57 ص :

ص 101. ج 2 ، ماما ، هفیحص  . 1 - 1
.اهماد . 2 - 2

.ندومن لفاغ  قح  زا  هطساو  نادب  نتخاس و  رورغم  وا  هب  هدش  هداد  ياه  تمعن  هب  ار  یسک  . 3 - 3
ات 438. ص 437  ج 20 ، ماما ، هفیحص  . 4 - 4

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_57_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_57_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_57_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_57_4
http://www.ghaemiyeh.com


 

ناناوج ناریپ و  اب  ینورد  ناطیش  ياهگنرین 

روضح و زا  سای  حالـس  اب  ناریپ  ام  اب  .دنک  هعدخ  يرگید  هنوگ  هب  ناناوج  امـش  اب  يا و  هنوگ  هب  ناریپ  ام  اب  ینطاب  ناطیـش  اسب  هچ 
مایا رد  تفر و  دوب  ورد  تشک و  تقو  هک  یناوج  مایا  دیتسین و  یندش  حالصا  اهامش  هتشذگ و  اهامش  زا  ناه  هک  دنارب  رـضاح  دای 

هدناود هخاش  هدرک و  ذوفن  دوجو  ناکرا  مامت  رد  یصاعم  اهاوه و  هشیر  هتفر و  هتسد  زا  حالـصا  تردق  هک  تلوهک  يریپ و  فعض 
هچ ره  هدافتـسا  ایند  زا  رمع  رخآ  زور  دنچ  نیا  هک  رتهب  هچ  هتـشذگ ، راک  زا  راک  هتخادـنا و  الع  لج و  وا  رـضحم  تقایل  زا  ار  وت  و 

عتمت تقو  یناوج  لصف  نیا  رد  دیناوج و  امش  دیوگ  یم  امش  هب  دنک ، یم  لمع  ناناوج  امش  دننام  زین  ناریپ  ام  اب  هاگ  .ینک و  رتشیب 
تسا و زاـب  دـنوادخ  تمحر  باـب  هبوـت و  هار  رمع  رخاوا  رد  هّللاءاـش  نا  نک ، راـتفر  دوـخ  تاوهـش  قباـطم  نوـنکا  تسا ، تاذـل  و 
هب هجوت  رتداـیز و  رمع  رخآ  رد  قح  هب  عوجر  ینامیـشپ و  دـشاب  رتشیب  رتگرزب و  ناـهانگ  هچ  ره  و  تسا ، نیمحارلا  محرا  دـنوادخ 

ار یناوج  ياه  هرهب  یناوج  رد  هک  دـنا  هدوب  مدرم  رایـسب  هچ  دوب ، دـهاوخ  رت  نوزفا  الع  لج و  وا  هب  لاـصتا  رتشیب و  یلاـعت  يادـخ 
هدـنارذگ و ناـنآ  تعافـش  هب  لـسوت  مالـسلا و  مهیلع  هـمئا  تراـیز  اـعد و  رکذ و  تداـبع و  اـب  ار  رمع  هـمتت  يریپ  ماـیا  رد  هدرب و 
، تسا یقاب  تصرف  يریمب ، يدوز  نیا  هب  تسین  مولعم  هک  دوش  یم  اـه  هسوسو  نیا  زا  زین  ناریپ  اـم  هب  .دـنا  هتفر  اـیند  زا  دـنمتداعس 

دهاوخن مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  الوم  تسا و  زابهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعافـش  باـب  هوـالع  نک ، هبوت  رمع  رخآ  زور  دـنچ 
ناوارف ياه  هلوقم  نیا  زا  درک و  دهاوخ  يریگتـسد  وت  زا  دید و  یهاوخ  ار  وا  ندرم  تقو  رد  دننک و  باذع  ار  شناتـسود  تشاذگ 

هب هک 

58 ص :

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


.دناوخ یم  ناسنا  شوگ 

نطاب تیبرت  سفن و  حالـصا  رت و  ناـسآ  هبوت  ناـناوج  يارب  هک  ینک  هجوت  دـیاب  .منک  یم  تبحـص  یناوج  هک  وت  اـب  نونکا  مرـسپ !
ناـناوج زا  رت  نوزفا  رایـسب  ینیب  گرزب  دوخ  یتسود و  لاـم  یبلط و  هاـج  یناـسفن و  ياـهاوه  ناریپ   رد  .دـشاب  دـناوت  یم  رت  عیرس 

یم ناوج  .تسین  ناناوج  رد  تسا ، ایند  بح  سفن و  بح  ناریپ  رد  هک  ردق  نآ  ریذپ و  فاطعنا  تسا و  فیطل  ناناوج  حور  تسا ،
ردق نآ  قالخا  هظعوم و  تاسلج  رد  .دنک  ادـیپ  شیارگ  تایونعم  هب  دزاس و  اهر  هراما  سفن  رـش  زا  ار  دوخ  یبسن  یناسآ  اب  دـناوت 

.دنروخن ار  یناطیش  یناسفن و  ياه  هسوسو  لوگ  دنـشاب و  هجوتم  ناناوج  .دنوش  یمن  ناریپ  دنوش ، یم  عقاو  ریثات  تحت  ناناوج  هک 
مادـک دـسر و  یم  يریپ  هب  هک  دـنک  لصاح  نانیمطا  دـناوت  یم  ناوج  مادـک  .تسا  کیدزن  هنوگ  کی  هب  ناریپ  ناناوج و  هب  گرم 

دوخ یناوج  رد  هدم و  تسد  زا  ار  تصرف  مرـسپ ! .تسا  رت  کیدزن  ناناوج  هب  هنازور  ثداوح  تسا ؟ نوصم  رهد  ثداوح  زا  ناسنا 
(1) .نک حالصا  ار 

وا ینامرفان  هن  تسا  دنوادخ  تعاطا  لماع  تعافش ، هب  دیما 

یم دـنوادخ  دوش ، ادـیپ  شمارآ  ناسنا  يارب  ناوت  یمن  اهنآ  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدـش  دراو  تعافـش  هرابرد  میرک  نآرق  رد  یتایآ 
نیع رد  هک  نآ ، لاثما  »(3) و  یضترا نمل  الا  نوعفشی  و ال  : » دیامرف یم  »(2) و  هنذاب الا  هدنع  عفشی  يذلااذ  نم  : » دیامرف
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يرما دوش ، یم  لاح  لماش  تقو  هچ  رد  یطیارش و  هچ  اب  یهورگ و  هچ  یصاخشا و  هچ  بیصن  نکل  تسا  تباث  تعافـش  هک  لاح 
یلاـعت قح  تعاـطا  يوس  هب  ار  اـم  دـیاب  دـیما  نیا  نکل  میراد  تعافـش  هب  دـیما  .دـنک  يرج  رورغم و  ار  ناـسنا  ناوت  یمن  هک  تسا 

(1) .تیصعم هن  دناشک ،

 

یناوج تصرف  هدنامیقاب  زا  هدافتسا 

يادخ ترخآ و  هب  هجوت  یتح  دور ، یم  تسد  زا  زیچ  همه  يریپ  رد  هک  نک  هدافتـسا  تسا  یقاب  هک  يا  هزادنا  هب  یناوج  زا  مزیزع !
اب یناوج  ات  دهد  یم  يریپ  نامز  رد  حالـصا  حالـص و  هدعو  ار  ناناوج  هک  تسا  نآ  هراما  سفن  ناطیـش و  گرزب  دیاکم  زا  .یلاعت 

صالخا ادـخ و  رکذ  زا  ار  ناسنا  چوپ  ياه  هدـعو  اـب  رخآ  هظحل  اـت  .دـهد و  یم  رمع  لوط  هدـعو  ناریپ  هب  و  دورب ، تسد  زا  تلفغ 
تردـق هک  یناوج  رد  سپ  .دریگ  یم  دـشاب ، هتفرگن  تقو  نآ  ات  رگا  ار  نامیا  لاح  نآ  رد  و  دـسرب ، گرم  ات  دراد  یم  زاـب  وا  يارب 

رت مکحم  يراد  يدـنویپ  رگا  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  دـنویپ  و  زیرگب ، ـالع  لـج و  تسود  ریغ  زا  و  زیخرب ، تدـهاجم  هب  يراد  رتـشیب 
دنویپ راوازـس  الع  لج و  وا  زج  يدوجوم  چیه  هک  رامگ ، تمه  شتیوقت  رد  نک و  لیـصحت  يرادـن ، هتـساوخن  يادـخ  رگا  و  نک ؛

دوخ و هب  هاگ  چیه  .دنک  قح  هار  دس  قیرط  ره  زا  هک  تسا  یناطیـش  هلیح  دشابن ، وا  هب  دنویپ  يارب  رگا  وا  يایلوا  اب  دـنویپ  .تسین و 
مشچ هب  دوخ  لمع 
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! مرسپ .دندرمش  یم  تائیس  زا  ار  دوخ  تانسح  یهاگ  و  دندید ؛ یم  یشال ء(1)  ار  دوخ  دندوب و  نینچ  صلخ  يایلوا  هک  رگنم  اضر 
(2) .دوش رتشیب  الع  لج و  وا  ریغ  يزیچان  ساسحا  دور ، الاب  تفرعم  ماقم  هچره 

سانلا قح  تّیمها 

هک یلاعت  يادـخ  اب  ناسنا  راک  رـس و  .دوش  لکـشم  رایـسب  راک  هک  يدـنبن  تخر  ناهج  نیا  زا  سانلا  قح  اب  هک  نک  یعـس  مرـسپ !  
نینموم وت و  دوخ و  يراتفرگ  زا  مرب  یم  هانپ  یلاعت  دـنوادخ  هب  .اهناسنا  اب  راک  رـس و  ات  تسا  رت  لهـس  رایـسب  تسا  نیمحارلا  محرا 

، ینک يراگنا  لهـس  یـصاعم  هّللا و  قوقح  رد  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هن  نیا  .راتفرگ و  ياه  ناسنا  اـب  راـک  رـس و  مدرم و  قوقح  رد 
تیصعم لها  تاجن  دوش و  یم  نوزفا  رایسب  تبیـصم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دوش  یم  هدافتـسا  همیرک  تایآ  ضعب  رهاظ  زا  هچنآ  رگا 

زا ناسنا ، اب  اهنآ  همزالم  اهنآ و  مزاول  لامعا و  قالخا و  مسجت  .دریگ  یم  ماجنا  ینالوط  ياه  هلحرم  تشذگ  هب  تعافش ، هلیـسو  هب 
ناکما مدع  منهج و  خزارب و  رد  اه  باذع  اه و  تدش  هلیـسو  هب  هطبار  عطق  هیزنت و  ات  دـعب  هب  نآ  زا  يربک و  تمایق  ات  توم  دـعبام 

یم يدج  روط  هب  حالصا  رکف  هب  ار  نانموم  دنکش و  یم  ار  ناسنا  رمک  نآ  لامتحا  هک  تسا  يرما  تعافش  لومـش  عیفـش و  اب  طبر 
اب دشاب و  طلسم  وا  رب  نانچ  شـسفن  ناطیـش  هکنآ  رگم  دراد  لامتحا  نیا  فالخ  هب  عطق  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  چیه  .دزادنا 

هک ددنبب  وا  رب  ار  قح  هار  دنک و  يزاب  وا 
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هب نم  تیصو  .دیامرف  ظفح  نامدوخ  رش  زا  ار  ام  نانم  دنوادخ  .دنتـسه  رایـسب  نالدروک  نینچ  .دنک و  کیرات  نشور و  رکنم  ار  وا 
اب دنچ  ره  شوکب  دوخ  رادرک  قالخا و  حالـصا  رد  دورب و  تتـسد  زا  تصرف  هتـساوخن  يادخ  راذـگم  هک  تسا  نآ  مدـنزرف  ياوت 
زا نک و  باختنا  ار  قح  هار  دـیآ  شیپ  تیارب  هک  ییاه  یهار  ود  رد  هاکب و  یناف  ياـیند  هب  هقـالع  زا  و  تضاـیر ، تمحز و  لـمحت 

(1) .نارب دوخ  زا  ار  سفن  ناطیش  زیرگب و  لطاب 

یعامتجا یسایس و  ياهتیلاعف  رد  سفن  هبساحم  تبقارم و 

.نارذگب ار  رمع  تسیزب و  هّللا  ترطف  هب  عوجر  وا و  هب  تبحم  الع و  لج و  وا  دای  اب  نک و  هدافتـسا  دوخ  یناوج  زا  مدـنزرف ، ياوت   
وا هار  رد  ار  وت  هکلب  درادن  وا  ناگدـنب  وا و  نید  هب  تمدـخ  رد  یعامتجا  یـسایس و  ياه  تیلاعف  اب  تافانم  چـیه  بوبحم  دای  نیا  و 

مسا ادخ و  مسا  اب  ار  ناسنا  اسب  هچ  تسا و  دایز  یجراخ  یلخاد و  ناطیش  هراما و  سفن  ياه  هعدخ  هک  نادب  یلو  دنک ، یم  تناعا 
هار صیخـشت  رد  سفن  هبـساحم  تبقارم و  .دهد  یم  قوس  دوخ  لامآ  دوخ و  يوس  هب  دراد و  یم  زاب  ادخ  زا  ادـخ  قلخ  هب  تمدـخ 

(2) .دهد قیفوت  نآ  رد  ار  امش  ام و  دنوادخ  .تسا  ناکلاس  لزانم  هلمج  زا  یهاوخادخ  یهاوخدوخ و 

شابم ایند  لیصحت  لابند  هاگ  چیه 

بح هک  شابم  دشاب ، وا  لالح  هچرگا  ایند ، لیصحت  لابند  هاگ  چیه  مرسپ !
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.دـشک یم  مارح  يایند  هب  راچان  ار  ناسنا  تسا و  گرزب  باـجح  دوخ  هچ  ؛(1)  تسا ایاطخ  همه  سار  دـشاب ، شلالح  هچرگ  ایند ،
يوش هدیـشک  رگید  ياه  مدق  هب  يراذگن  ینک و  عطق  ار  فارحنا  مدق  نیلوا  یناوت  تسا  هداد  قح  هک  یناوج  تردق  اب  یناوج و  وت 

هک يروط  هب  دـشک ، یم  ار  ناسنا  رتگرزب  گرزب و  ناهانگ  هب  کچوک  هچرگ  یهانگ  ره  دراد و  یپ  رد  ییاه  مدـق  یمدـق ، ره  هک 
هب یهاگ  دننک و  یم  رخف  رگیدکی  هب  رئابک  ضعب  باکترا  هب  صاخشا  یهاگ  هکلب  دیآ  زیچان  ناسنا  رظن  رد  گرزب  رایـسب  ناهانگ 

تلئسم همسا  لج  لاعتم  دنوادخ  زا  نم  .ددرگرکنم  فورعم  و  فورعم ، رظن  هب  رکنم  يویند ، ياه  باجح  تاملظ و  تدش  هطـساو 
یناطیـش و  دویق  زا  درادرب و  تمـشچ  شیپ  زا  ار  اـه  باـجح  دـیامرف و  نشور  دوخ  لـیمج  لاـمج  هب  ار  وـت  لد  مشچ  هک  منک  یم 

لد و  يروخن ، فسات  شیوخ  هتـشذگرب  تلوهک  ندیـسر  ارف  یناوج و  مایا  تشذگ  زا  سپ  تردپ  نوچمه  ات  دهد  تتاجن  یناسنا 
ار دوـخ  یفخا  یفخ و  كرـش  زا  اـت  ینک  هتـسراو  لد  نارگید  زا  يوـشن و  كانتـشحو  دـماشیپ  چـیه  زا  هک  یهد  دـنویپ  قـح  هب  ار 

(2) .یناهرب

يزاس مدآ  تلاسر  يزاس و  ناسنا  باتک 

بط باتک  هن  .يزاسمدآ  باتک  تسا  یباتک  کی  مه  نآرق  .تسا  يزاسمدآ  ملع  ایبنا  ملع  .دننک  مدآ  ار  مدرم  همه  هک  دـندمآ  ایبنا 
هفسلف باتک  هن  تسا ،

63 ص :

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  یتیاور  و  هئیطخ »  لک  سار  ایندلا  بح  : » مالسلا هیلع  داجـس  ماما  زا  تسا  یتیاور  نومـضم  . 1 - 1
.1/315 یفاکلا 2 : ایندلا .» بح  هئیطخ  لک  سار  »

ات 521. ص 520  ج 18 ، ماما ، هفیحص  . 2 - 2

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 86 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم تسرد ، دـنک  هعلاطم  یـسک  رگا  تسه  نآرق  رد  هچ  ره  .تسا  مولع  ریاس  منک  یم  ضرع  باتک  هن  تسا ، هقف  باـتک  هن  تسا ،
رد زیچ  همه  .تسا  هدش  حرط  تیهولا  هبنج  هب  هدش  حرط  يزیچ  ره  هشیمه  .تسه  شتیهولا  هبنج  نآ  تسه  نآرق  رد  هک  ینآ  دـنیب 

هجوت يارب  و  دنا ؛ هدمآ  ادخ  يارب  دنتسه و  ادخ  همدخ  ایبنا  .تسا  هدمآ  ادخ  هب  تمدخ  يارب  مالسا  .شتیهولا  هبنج  هب  اما  تسا  نآ 
(1) .یلاعت كرابت و  يادخ  هب  اجنیا  ياهناسنا  همه  اجنیا و  تادوجوم  همه  نداد 

نآرق وترپ  رد  یناسنا  تیبرت  يونعم و  تکرح 

، مینکب يونعم  ياهتکرح  وا  اب  دـیاب  هکلب  تسا ، نآرق  ام  باتک  مییوگب  طقف  هک  تسا  نیا  هن  شیانعم  .دـشاب  نآرق  نامباتک  دـیاب  ام 
تـسا نآرق  وا  .دـنک  یط  ار  شا  يونعم  يدام و  تاهج  همه  وا  اب  مینک ، حالـصا  ار  نامدوخ  عامتجا  وا  اب  میـسرب ، یناسنا  تیبرت  هب 

.دوش یمن  باتک  نیا ، تسا » باتک   : » مییوگب طقف  .مینک  لـمع  میمهفب و  میناوخب و  دـیاب  هک  تسا  یباـتک  نیا  .تساـم  باـتک  هک 
هجوت .دشاب  نآرق  ادخ و  باتک  امـش ، باتک  هک  دـینک  شـشوک  .مینکب  لمع  باتک  نیا  ياوتحم  هب  هک  تسام  باتک  باتک ، یتقو 
ظفلاب .یهلا  ياهباطخ  نامه  هب  بطاخم  بطاخم ؛ ام  تسادخ و  ربمغیپ  هلیسو  تسادخ ، زا  مالک  دشاب ؛ ادخ  باتک  ياوتحم  هب  امش 
تیبرت هک  تسا  ییاهروتـسد  همه  اهروتـسد ، .مالـسا  هب  نینموم  هب  تبـسن  نونموملا ؛» اهیا  ای  ، » رـشب همه  هب  تبـسن  سانلا ؛» اهیا  اـی  »

(2) .تسا هدننک 
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نید يایلوا  زا  يوریپ  نآرق و  هب  لمع  موزل 

اظفل طقف  هن  دـشاب ، تقیقحب  ام  باتک  .دـشاب  باـتک  تقیقحب ، هک  دـینک  شـشوک  تسامـش ، باـتک  تساـم و  باـتک  هک  ار  نآرق 
تـسا ناسآ  .تسا  ناسآ  ظفل ، تسا .» بلاط  یبا  نب  یلع  ام ، ماما  .تسا  مرکا  لوسر  اـم ، یبن  .تسا  نآرق  اـم ، باـتک   » هک مییوگب 

هک تسا  یتقو  رد  هزاـنج  عییـشت  .دیـشاب  وا  لاـبند  هک  تسا  ینآ  تسا ؟ یچ  هعیـش  نکل  مبلاـط ، یبا  نب  یلع  هعیـش  میوگب : نم  هک 
.تسین هزانج  عییشت  نیا  دورب ، هار  نیا  زا  نیا  دورب ، هار  نآ  زا  وا  رگا  .دورب  شهارمه  نیا  تسا  ولج  هک  هزانج  یسک 

رایـسب نام  يوریپ  ای  میـشاب ، هتـشادن  يوریپ  چـیه  لمع  رد  نکل  میا ، هعیـش  هک  مینزب  مد  یه  ام ، هک  دـشاب  انب  رگا  .تسا  وریپ  هعیش 
نکل تسام ، باتک  نآرق ، هک  دشاب  نیا  ناماعدا  ام  رگا  .میتسه  هعیش  اعدا  بسح  هب  میتسین ، هعیش  عقاو ، بسح  هب  ام  دشاب ، فیعض 

رگا .تسین  ام  باتک  عقاو  بسح  هب  تسا ، ام  باتک  هک  میراد  اعدا  ار  نآرق  میـشاب ، هدرکن  لمع  نآ  هب  ار  نآرق  زا  يا  هحفـص  چیه 
.ادخ زا  تسا  يروآ  مایپ  مییوگب  میناوت  یمن  مینکن ، شزا  يوریپ  ات  نکل  تسا ، ناسآ  شیاعدا  تسه ، ام  ربمغیپ  ربمغیپ ، مییوگب  ام 

ام يارب  شیرگ  هعیـش  مینکن ، لمع  ایلوا  فرح  هب  هچنانچ  رگا  .درادـن و   هدـیاف  ام  يارب  شیربمایپ  مینکن ، انتعا  وا  فرح  هب  اـم  رگا 
.تسا فیعض  شا  هدیاف  درادن ، هدیاف 

هّللا مالـس  بلاط  یبا  نب  یلع  امـش ، ماما  و  دشاب ، مرکا  لوسر  امـش ، ربمغیپ  دشاب و  نآرق  امـش  باتک  لمع ، رد  هک  دـینک  شـشوک 
(1) .هیلع
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رشب لامک  أشنم  ینآرق ، تیبرت 

.دینکب ادیپ  دیناوت  یمن  ناسنا  زا  رتراوخنوخ  ار  یناویح  چیه  امـش  .ناویح  زا  رتدب  هکلب  تسا ، ناویح  دوشن ، یهلا  تیبرت  رگا  ناسنا 
، دننیشن دنور ، یم  رانک  دش  ریـس  ناشمکـش  یتقو  .دننک و  ریـس  ار  ناشمکـش  هک  دنهاوخ  یم  يا  همعط  کی  نامه  رگید ، تاناویح 
تواقـش و فرط  رد  مه  تسا  زیچ  همه  قوفام  لامک ، فرط  رد  مه  هک  تسا  ناـسنا  دوش ، یمن  ریـس  هک  تسا  ناـسنا  .دـنباوخ  یم 
ام رگا  تسا ، هدش   (1) لفکتم ار  تیبرت  نآ  میرک  نآرق  یهلا  ياـهباتک  هک  یتـیبرت  نآ  دوشب ، تیبرت  رگا  .تسا  همه  قوفاـم  سفن ،

تـسا نیا  يارب  تسا  تادوجوم  لضفا  هک  ادـخ  ربمغیپ  .دـش  میهاوخ  لامک  رد  دوجوم  نیرتالاب  ینآرق ، ياهتیبرت  هب  میوشب  تیبرت 
هک روط  نآ  دمهفب و  تسه  هک  روط  نآ  ار  نآرق  سک  ره  .هدرک  لمع  تسه  هک  روط  نآ  و  تسا ، هدیمهف  تسه ، هک  روط  نآ  هک 
هک يروط  نآ  هن  نکل  .دوـش  یم  لـضفا  تادوـجوم  ماـمت  زا  نیا  دـنکب ، لـمع  تسا  هداد  روتـسد  هک  روـط  نآ  دـنک ، لـمع  تسه 

کی هچنانچ  رگا  .تسا و  لضفا  وا  اذهل  .دـناوت و  یم  رگید  سک  دـنک  یم  وا  هک  یلمع  نآ  هن  .دـناوت  یم  رگید  سک  دـمهفربمغیپ 
هک ییاـهتخرد  طـقف  دوش ، یم  دـساف  هک  دـشاب  یتـخرد  کـی   لـثم  هک  تسین  روط  نآ  دـشابن ، وا  رد  تیبرت  دـشاب ، وردوخ  فلع 
رد .دننک  یمن  دساف  ار  ناتخرد  رگید  اما  دنوش ، یم  دساف  ناشدوخ  دنوش ، یم  هراوقدب  ناشدوخ  دـندشن ، تیبرت  دنتـسه و  وردوخ 

يروط نیا  مه  تاناویح 
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هک تسین  روط  نیا  .تسا و  شدوخ  نامه  نیا  دشاب ، شومچ  دشاب ، لمع  دـب  دـشاب ، قالخادـب  هچنانچ  رگا  ناویح  کی  هک  تسا ،
یم دـب  ار  تما  کی  شدـب ، کی  دـب ، ناسنا  تسین ؛ روط  نیا  ناـسنا  .دراد  شدوخ  هک  يا  هصیقن  نآ  هب  دـننک  راداو  مه  ار  نارگید 

(1) .دنک یم  بوخ  ار  تما  کی  شبوخ ، کی  و  دنک ،

نآرق هب  لمع  وترپ  رد  يدنمتداعس 

ار ناتدوخ  ياه  هچب  و  دیـسرب ، ینآرق  ياهتیبرت  هب  امـش  نآرق  هانپ  رد  نآرق ، هانپ  رد  دیراد  امـش  هک  یعمتجم  نیا  هک  مراودـیما  نم 
ات هّللا  لوسر  تاروتـسد  اب  دینک  قبطنم  ار  ناتدوخ  لمع  .مرکا  ربمغیپ  تاروتـسد  اب  دـینک  قبطنم  ار  اهنآ  لمع  .دـینک  ینآرق  تیبرت 
ام تسا  يا  هطبار  طقف  دوشب  نامگ  هک  تسین  روط  نآ  مالـسا  مالـسا ، دراد  روتـسد  زیچ  همه  رد  .اجنآ  اجنیا و  رد  دینک  ادیپ  تاجن 

دعب مه  دراد و  تسایـس  دـعب  مه  نآرق  تسا ؛ زیچ  همه  نآرق ، .تسه  طـباور  روج  همه  نکل  تسه ، هطبار  ریخ ، .قـلخ  ادـخ و  نیب 
نآ دـشاب ، یتلم  کی  باـتک  رگا  نآرق ، .تسا  زیچ  همه  مه  تسا و  تسایـس  مه  و  تساـمنهار ؛ مه  تسا و  ملع  مه  اـهزیچ ؛ ریاـس 

ام هچنانچ  میشاب ، لماع  ام  هک  مراودیما  نم  .میوش و  یم  دنمتداعس  مینک ، لمع  ام  رگا  شتایآ  ضعب  هب  نآرق  .دوشدنمتداعـس  تلم 
هب لمع  ار   (2)« اوقرفتال اعیمج و  هّللا  لبحب  اومصتعا  و   » هفیرش هیآ  نیا  میشاب و  هتشاد  عامتجا  میشاب و  عمتجم  مه  اب  میـشاب و  لماع 

همه رگا  .گرزب  ياهتردق  همه   رب  دننک  یم  هبلغ  دننکب ، لمع  نآ  هب  هیآ  کی  نیمه  رگا  نیملسم  دینکب ، نآ 
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رگا تسا  میرک  نآرق  همه ، رب  مدقم  دنتسه ، هّللا  لبح  اهنیا  تسا ، مرکا  لوسر  تسا ، میرک  نآرق  هک  هّللا » لبح   » هب دنشاب  مصتعم » »
یم هبلغ  میشاب ، هتشادن  مه  زا  ییادج  میشاب ، هتشادن  مه  زا  قرفت  میشاب ، نآرق  رب  عمتجم  همه  میشاب ، میرک  نآرق  هب  مصتعم  همه  ام 

ملـسم تیعمج  درایلیم  کی  ام  .تسا  رگید  ياـهتیعمج  زا  رتداـیز  ناـمتیعمج  نـالا  اـم  هکنیا  يارب  .گرزب  ياهتردـق  ماـمت  رب  مینک 
تردـق کی  میتشاد ، عامتجا  میدوب و  مه  اـب  همه  اـم  رگا  عیـسو ، ياـهنیمز  همه  یـضرا و  نئازخ  همه  زیچ  همه  اـب  و  میراد ، اـبیرقت 

(1) .دوب چیه  شلباقم  رد  اهتردق  مامت  هک  میدرک  یم  داجیا  ار  یگرزب 

درک داجیا  ینآرق » ناسنا   » دیاب

تایح تایح ، هب  دـننکب و  وزرآ  ار  تداهـش »  » هک تسا  نیا  يزوریپ  زمر  هک  دـنمهفب  ار  زمر »  » دـیاب اهتلم  و  دـننک ؛ مایق  دـیاب  اـهتلم 
تسا هدروآ  نآرق  هک  تسا  يزمر  نیا  دربب ، شیپ  دناوت  یم  ار  اهتلم  هک  تسا  زمر  نیا  .دنشابن  لئاق  شزرا  یناویح ، ییایند ، يدام ،
یهلا ناسنا  کی  تخاس ؛ ناسنا  نآرق  .داد  هطلـس  گرزب  ياهتلود  رب  دـندوب ، فعـض  لامک  رد  هک  یتروص  رد  ار ، برع  ياهتلم  و 
نآرق عبات  دیاب  .درک  ادیپ  ار  زمر  نیا  دـیاب  .درک  هبلغ  اهیروتارپما  رب  نرق  مین  زا  رتمک  و  درک ، دربشیپ  یهلا  تردـق  نآ  اب  هک  تخاس 
هتـسد اب  ناشدوخ  دـنهاوخب  رگا  .دـنربب  شیپ  دـنناوتب  ات  دـنوشب  نآرق » تروص   » دـیاب اهتلم  .درک  داـجیا  ینآرق » ناـسنا   » دـیاب .دـش 

اب يداع ، تاعامتجا  اب  یسایس ، ياهیدنب 
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، دنوشب یهلا  ناسنا  کی  دنوشب و  عمتجم  همه  دـیاب  .درب  دـنهاوخن  مه  رخآ  ات  دـنربب ، شیپ  دـنهاوخب  يروص  ياهتیعمج  تاعامتجا 
هب یناسنا و  راشقا  همه   هب  منک  یم  هیـصوت  نم  .درب و  دنهاوخ  شیپ  دش  وچمه  رگا  .دننکب  داهج  ادخ  يارب  هک  دنوشب  یناسنا  کی 

يور دیاب  دنوشب ؛ یمالسا  تیبرت  دیاب  ناشتالکـشم ، رب  دننک  هبلغ  اهنیا  دنهاوخب  رگا  هک  برع  راشقا  همه  هب  نیملـسم و  راشقا  همه 
نیا رگا  و  روما ، همه  رب  درک  دنهاوخ  هبلغ  دوشب  روط  نیا  رگا  .دشاب  اهنآ  ماما » ، » دشاب اهنآ  يداه  نآرق  دننک ؛ تکرح  مالسا  هشقن 

اهتلود دـنربب ، شیپ  دـنهاوخب  اهنیا  یـسایس و  هک _  منک  یم  ضرع  نیزاوم _  يور  يداع و  نیزاوم  يور  دـنهاوخب  دـشابن و  روط 
(1) .درب دنهاوخن  شیپ  مه  اهتلم ]  ] و اهنیا ، رب  دنمدقم  هشیمه 

تسا بوبحم  بوبحم  همان 

نکن روصت  نک و  زاب  بوبحم  يوس  هب  نآ  زا  یهار  و  نآ ؛ تئارق  اب  هچرگا  وش  انـشآ  تفرعم  باـتک  گرزب  نیا  نآرق  اـب  مدـنزرف !
همه يارب  وت و  يارب  تسا  بوبحم  فرط  زا  باـتک  نیا  رخآ ، .تسا  ناطیـش  هسوسو  نیا  هک  درادـن  يرثا  تفرعم  نودـب  تئارق  هک 

تـسا بولطم  لامک  هک  بوبحم  بح  هزیگنا  نیا  اب  دنادن و  ار  نآ  دافم  بحم  قشاع و  هچرگا  تسا  بوبحم  بوبحم  همان  و  سک ،
هب رمع  تاظحل  مامت  رد  رگا  ام  .دریگ  تتسد  دیاش  دیآ و  تغارس  هب 
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(1) .میا هدماینرب  هدهع  زا  میور  هدجس  هب  تسا  ام  باتک  نآرق  هک  نیا  هنارکش 

نآرق رد  ربدت 

يراثآ بوجحم  هدنونش  هب  تسا  بوبحم  همان  هک  نآ  ندناوخ  فرـص  دنچ  ره  نک  ربدت  یهلا  ضیف  همـشچرس  نیا  میرک  نآرق  رد 
بوـلق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدـتی  ـالفا   » دـنک یم  تیادـه  رتـالاو  رتـالاب و  تاـماقم  هـب  ار  ناـسنا  نآ  رد  ربدــت  نـکل  دراد ، ریذــپلد 
زا سپ  لاعتم  دـنوادخ  .ددرگن  لصاح  تسا  هجیتن  هچنآ  مه  ربدـت  زا  دزیرن ، مه  هب  ددرگن و  زاب  اهدـنب  لفق و  نیا  اـت  (2) و  «. اهلافقا

ریهطت هیآ  هک  دنتسه  نانآ  اهنآ  هقلح  رـس  »(3) و  نورهطملا الا  هسمی  نونکم ال  باتک  یف  میرک  نآرقل  هنا  : » دـیامرف یم  میظع  مسق 
.هدیدرگ لزان  ناشناش  رد 

لالز و بآ  هب  ندیـسر  يارب  لافقا  نتـسکش  بجح و  عفر  رد  روسیم  ردـق  هب  تسا ، گرزب  لافقا  زا  سای  هک  شابن ، سویاـم  زین  وت 
(4) .نک ششوک  رون  همشچرس 

تامرحم كرت  تابجاو و  ماجنا 

تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یلامعا  دیشاب ، هتشاد  دبعت  دینک ؛ يراج  ار  ادخ  ماکحا  ناتدوخ  رد  هک  دینک  ششوک  امش 
ناتدوخ دیهدب ؛ ماجنا 
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یطبر نم  هب  ارچ ؟ .منک  یم  نکب ، تسا  هدومرف  تسادخ  .منک  یم  نکب ، تسا  هدومرف  درادن ، ارچ  نوچ و  عبات  ینعی  .دینک  یهلا  ار 
کی شیپ  یتقو  امـش  .دیوگ  یم  ارچ »  » هن ای  تسا  حیحـص  هک  دنادن  مدآ  دشاب ؛ يداع  یـسک  کی  هک  تسا  نیا  لام  ارچ »  » .درادـن
ییوگ یمن  دـهد  یم  هک  هخـسن  ارچ ،»  » ییوگ یمن  نکب  ار  راـک  نـالف  دـیوگ  یم  یتقو  تسا ، بیبـط  دـیداد  صیخـشت  هک  یبـیبط 

.تسا رشب  کی  تسا و  بیبط  هکنیا  اب  ارچ ،» »

هچ ره  تعاطا ؛ تسا  هدومرف  هچره  ادخ ؛ ماکحا  زا  دینک  تیعبت  هکنیا  هب  نتخاس  دوخ  .دینک  مایق  دیناوتب  ات  دیزاسب  ار  ناتدوخ  دیاب 
دیاب ناـسنا  يارب  زا  هک  يا  هبترم  کـی  دـش  ادـیپ  هبترم  کـی  هبترم ، کـی  دـش ، روطنیا  یتقو  .هرآ  هرآ ، دومرف  هچ  ره  هن ؛ هن ، دومرف 
هچره هک  دش  یلاعت  قح  هدارا  عبات  نیا  و  دـش ، هرآ   هرآ ، دومرف  هچره  و  هن ؛ هن ، دومرف  هچره  هک  دوشب  روطنیا  راک  نیا  رگا  .دـشاب 

.تسا و دایز  مه  رگید  بتارم  .هدـش  ادـیپ  هبترم   » کی تیناـسنا  زا  نیا  منک ، یمن  نکن  تسا  هدومرف  هچره  منک ، یم  تسا  هدومرف 
.تسین نآ  رد  رگید  تسکـش  منک ، یم  ار  راک  نیا  ادخ  يارب  هک  دـش  يراک  مراک  نم  هک  دـش  ادـیپ  مه  تیناسنا  زا  هبترم  نیا  رگا 

(1) .تسین نآ  رد  تسکش  تسادخ  يارب  هک  يراک 

تیدوبع ياشگ  هار  نیرتالاو  اه ، تاجانم  اهاعد و 

هدیسر ام  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  ییاه  تاجانم  اهاعد و  مرسپ !
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تسا و قلخ  قـح و  نیب  هطبار  تیدوـبع و  ياـشگهار  نیرتـالاو  تسا و  ـالع  لـج و  وا  اـب  ییانـشآ  ياـهامنهار  نیرت  گرزب  تسا 
باـبرا بولق و  باحـصا  لاـح  زا  يا  هنوـمن  تسا و  یحو  نادـناخ  دروآ  هر  تسا و  وا  اـب  سنا  هلیـسو  یهلا و  فراـعم  رب  لمتـشم 

هب رمع  مامت  رگا  اـم  .دـنکن  لـفاغ  اـهنآ ، اـب  سنا  زا  یناوت  رگا  و  اـهنآ ، هب  کـسمت  زا  ار  وت  ناربخ  یب  ياـه  هسوسو  .تسا  كولس 
(1) .دمآ میهاوخنرب  هدهع  زا  میزیخرب  شیاین  هب  دنیام  نایامن  هار  ام و  همئا  قح ، هب  نالصاو  ناگتسراو و  نیا  هکنآ  هنارکش 

هیعدا ياه  قالش 

یتقو دنور ، یم  اه  ههبج  هب  دنراد  فعـش  روش و  اب  دنتـسه و  ههبج  مزاع  هک  ییاهناوج  نیا  هب  مرظن  تقو  ره  نم  هک  دناد  یم  ادـخ 
ایند  نیا  رد  لاس  دـنچ  داتـشه و  بیرق  ام  میتسه ؟ یچ  ام  میتسه ، یک  ام  مشک ، یم  تلاـجخ  مدوخ  زا  منک ، یم  هاـگن  ار  اـهنآ  نم 
زا .میتخاسن  ار  نامدوخ  ام  میدرکن ، تمدخ  ام  دنتسه ، تمدخ  لوغشم  اهنیا  هک  يزور  دنچ  نیا  ردق  هب  مدوب و  میوگ  یم  ار  مدوخ 

میتسه ینتفر  همه  هک  دینک  هجوت  دیریگن ، يزیچ  هب  ار  ایند  هک  دینک  هجوت  .دیزاسب  ار  دوخ  هک  دینک  هجوت  امـش  نکل  تشذگ ، نم 
هقالـش هیعدا  دینک ، هظحالم  ار  راهطا  همئا  هیعدا  امـش  .دـنهدب  هار  ار  ام  اج  نآ  ات  میوشب  کیدزن  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هب  دـیاب  و 

هچ اه  هیعدا  رد  هک  دینیبب  دنتسه ، اطخ  ره  زا  موصعم  ام  هدیقع  هب  تیعقاو و  هب  هک  ییاهنیا  .دوش  هدز  اهام  قرف  رب  هک  تسا  ییاه 
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یتقو نکل  ماقم ، نیرتالاب  نییبنلا  متاخ  ماقم  دـشاب ، هچ  ره  رـشب  ماقم  .تسا  گرزب  بلطم  هکنیا  يارب  دـننک ، یم  هلاـن  زجع و  روج 
زا دـندیمهف  اهنآ  هک  ینآ  .زیچ  همه  لباقم  رد  تسا  چـیه  دـننیب ، یم  اهنآ  دوخ  هک  مینکب  هظحالم  تیهولا  ماقم  اـب  ار  ماـقم  نیا  هک 

لوسر دوخ  نینموملاریما ، هیعدا  رد  امـش  .ریـصقت  هب  فارتعا  دـننک و  زاین  زار و  روط  نآ  تسا  هدرک  راداو  ار  اـه  نآ  ادـخ ، تمظع 
نیا رد  یفراعم  هچ  یناعم ، نیا  زا  میدیعب  روطچ  ام  تسه و  یتالمج  هچ  دینک  هظحالم  همئا ، ریاسمالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ادخ ،

دـنتخوس و یم  ادـخ  قارف  يارب  هک  تسا  هدوب  ادـخ  ناصاخ  نیا  بلق  رد  يزوس  هچ  فراـعم ، نآ  زا  میمورحم  اـم  هک  تسه  هیعدا 
، تسا تیعقاو  نکل  تسا ، هناـسفا  کـی  لـثم  اـم  يارب  اـهنیا  مینک ؟ هچ  ار  قارف  رد  ربص  مینک ، ربص  رگا  دـنتفگ  یم  ار  منهج  شتآ 

(1) .میدیمهفن ام  دنا و  هدیمهف  اهنآ  هک  یتیعقاو 

دندناوخ یم  ناماما  همه  هک  یتاجانم 

، دـنکب وا  رد  رکف  دورب و  شلابند  ناسنا  رگا  هک   تسا  یتاجانم  زا  هینابعـش  تاجانم  اقآ ! دـیناوخب  دـیدناوخ ؟ ار  هینابعـش »  » تاجانم
ییاهنآ اهنیا ، دندناوخ ، یم  تیاور  بسح  هب  مه  همئا  همه  هتفگ و  ار  تاجانم  نیا  هک  یسک  نآ  .دناسر  یم  ییاج  کی  هب  ار  ناسنا 

روط نیا  دندوب  هچ  ره  .دندوبن  نیبدوخ  هکنیا  يارب  دندرک ، یم  تاجانم  روط  نآ  کلذ  عم  دـندوب ، زیچ  همه  زا  هتـسراو  هک  دـندوب 
قداص ماما  هن ، رگید ، ما  قداص  ماما  نم  الاح  هک ، دنیبب  ار  شدوخ  هک  هدوبن 
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تسا و صقن  تسه  هچ  ره  تسین و  چیه  شدوخ  دنیب  یم  هکنیا  يارب  دنک ، یم  تاجانم  تسا  قرغ  تیصعم  رد  هک  یمدآ  نآ  لثم 
.دنتـشادن یچیه  مه  ایبنا  دـنرادن ، يزیچ  کـی  چـیه  .درادـن  يزیچ  شدوخ  تسوا ، زا  تسا  لاـمک  هچ  ره  .تسوا  زا  تسه  هچ  ره 

ام هک  میمهف  یمن  میبوجحم ، ام  نوچ  اهتنم  دنتـسه ، وا  لابند  اه  ترطف  همه  دنتـسه ، وا  لابند  مه  همه  طقف ، تسوا  دنا و  چیه  همه 
نیا دنتساوخ ، هک  یعاطقنا  لامک  نیا  .انعم  نامه  غارس  دنور  یم  دنوش و  یم  هتـسراو  اهنآ  دنمهف ، یم  هک  ییاهنآ  میتسه ؛ وا  لابند 

(1) .دنشاب رانک  هب  شلصا  شتسه ، هک  ییاهزیچ  نیا  همه  زا  هک  تسا  نیمه  عاطقنا  لامک 

اهلد شخب  شمارآ  وا ، یقیقح  رکذ  قلطم و  لامک 

نیا و  قلطم ، لامک  هب  لوصو  هب  بح  تسا و  قلطم  لامک  هب  بح  ترطف ، بسح  هب  دوجوم  ره  رد  میوگن  رگا  ناـسنا  رد  هک  نادـب 
وا همه  تسا ، الع  لج و  قح  قلطم ، لامک  و  دـشاب ، ررکم  دـشاب و  ود  تسا  لاحم  قلطم  لامک  دوش و  ادـج  ازا و  تسا  لاحم  بح 
یم رگید  ياهزیچ  دنرادنپ  بجح ، نیا  اب  دنرون و  تملظ و  بجح  رد  دنناد و  یمن  دوخ  هچرگ  دـنیوا  هب  هتخابلد  دـنهاوخ و  یم  ار 

.دنبای نآ  رد  ار  دوخ  هدش  مگ  دنتسین و  عناق  دح  نآ  هب  دندیسر  هک  تناکم  ای  تردق  ای  لامج  ای  لامک  ره  هب  دنهاوخ و 

نآ قوفام  دنسرب  ملع  زا  هبترم  ره  هب  نابلط  ملع  و   دندرگ ، یم  نآ  قوف  تردق  لابند  دنـسرب  یتردق  ره  هب  ناتردقربا  نادنمتردق و 
تردق هب  رگا  .دنبای  یمن  نآ  رد  دننآ  زا  لفاغ  دوخ  هک  ار  دوخ  هدش  مگ  دنهاوخ و  یم  ار 
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، تسا اهنآ  قوف  هچنآ  ره  اه و  ناشکهک  یسمش و  ياه  هموظنم  اه و  نیمز  زا  يدام ، ملاع  همه  رد  فرـصت  طلـست و  تردق  نابلط ،
لاحم یـسرب »؟ اهنآ  هب  یهاوخ  یم  ایآ  تسا ، اهنیا  زا  رتارف  رگید  یملاوع  ای  یملاع  اهنیا و  قوف  يرگید  تردق  : » دـنیوگب دـنهدب و 
تـسا هنوگ  نیمه  هب  و  میبای .»! تسد  زین  اهنآ  هب  شاـک  يا  : » دـنیوگ یم  ترطف  ناـسل  هب  هکلب  دنـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  ياـنمت  تسا 

مه نم  دوب و  شاک  يا  : » دـیوگ وا  يوج  قلطم  ترطف  تسه ، دراد  هچنآ  قوف  يرگید  ماقم  هک  دـنک  کش  رگا  هکلب  مولع ، بلاـط 
شکرس سفن  نازورف  شتآ  دنک و  یم  نئمطم  ار  همه  هچنآ  دوب .»! لماش  زین  ار  نآ  نم  ملع  هعس  ای  متشاد ، نآ  رد  فرـصت  تردق 
شمارآ نآ  رد  قارغتـسا  تسا  وا  هولج  نوچ  الع  لج و  وا  یقیقح  رکذ  و  تسا ، وا  هب  لوصو  دیامن  یم  شوماخ  ار  بلط  تدایز  و 

زا هدز  تریح  هتـشگرس و  هک  تبلق  ات  ور ، ورف  وا  رکذ  هب  هجوت ! هجوت  دیامرف : ییوگ   (1) بولقلا نئمطت  هّللا  رکذب  الا  .تسا  شخب 
(2) .دنک لصاح  هنینامط  دنکزاورپ  هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  وس و  نآ  هب  وس  نیا 

دنوادخ بح  هب  لوصو  هار  یهلا ، فاطلا  رد  رکفت 

هب هچنآ  درادـن و  يزیچ  دوخ  زا  يدوجوم  چـیه  هک  میبایب  مییاهنآ و  زا  زین  دوخ  هک  ملاع ، تادوجوم  رد  مینک  رکفت  یتعاس  رگا  ام 
هب ام  ندـمآ   زا  لبق  هچ  هدومرف  ام  هب  نانم  دـنوادخ  هک  یفاطلا  و  تیراع ، تسا  ییاه  تبهوم  یهلا و  تسا  یفاطلا  هدیـسر ، همه  وا 

ات تیلوفط  زا  نتسیز  لاح  رد  هچ  ایند و 
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هک الع  لج و  وا  بح  زا  يا  هقراب  دیاش  دنا ، هدوب  ام  تیاده  رومام  هک  یناگدننک  تیاده  هطـساو  هب  گرم  زا  سپ  هچ  رمع و  رخآ 
ای دوش  زاب  ام  يارب  الع  لج و  وا  يوس  هب  یهار  میبایرد و  ار  دوخ  ییاوتحم  یب  یچوپ و  دوش و  ادـیپ  اـم  رد  میتسه  نآ  زا  بوجحم 
نآ هب  مینکن و  بوسحم  یماـقم  دوخ  يارب  ار  یناـمحر  ياـه  هولج  یهلا و  فراـعم  راـکنا  میباـی و  تاـجن  يدوـحج  رفک  زا  لـقاال 

(1) .میوش ینیبدوخ  یهاوخ و  دوخ  لیو  هاچ  رد  سوبحم  دبا  ات  هک  مینکن  راختفا 

اهناسنا هژیوب  تادوجوم  همه  هب  تبحم  تمحر و  رظن 

هب دش  بطاخم  هک  تشاد  اسرف  ناج  رثات  فسات و  هنوگ  نآ  ناکرشم  ندرواین  نامیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمیپ  ارچ  یتسار 
دیزرو و یم  قشع  ادخ  ناگدـنب  همه  هب  هک  نآ  زج   (2) افـسا ثیدحلا  اذهب  اونموی  مل  نا  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعل  باطخ 

تواقش هب  رجنم  هک  نافرحنم  ياه  یهاوخدوخ  اه و  ینیبدوخ  یناملظ  ياه  باجح  زا  وا  .تسا  وا  ياه  هولج  هب  قشع  ادخ  هب  قشع 
هچنانچ تساوخ ؛ یم  ار  همه  تداعـس  درب و  یم  جـنر  تسا  نانآ  لامعا  هتخادرپ  هتخاـس و  هک  منهج  میلا  باذـع  هب  یهتنم  ناـنآ و 

.دندرک یم  ینمشد  دوب  هدمآ  نانآ  تاجن  يارب  هک  وا  اب  لدروک  نافرحنم  ناکرشم و  دوب و  هدش  ثوعبم  همه  تداعس  يارب 
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ار همه  ریخ  مینک و  داـجیا  دوخ  رد  تسا  وا  ياـیلوا  رد  هک  قح  ياـه  هولج  هب  قشع  نیا  زا  يا  هقراـب  هک  میباـی  قـیفوت  رگا  وـت  اـم و 
هدـیزگرب تمحر   دوخ و  تمحر  ضیف  هب  ار  ام  هدرم  ياهلد  یلاعت  دـنوادخ  .میا  هدیـسر  بولطم  لامک  زا  هبترم  کـی  هب  میهاوخب 

.دشخب تایح  تسا  نیملاعلل  همحر  هک  دوخ 

هن رگم  نک ، تبحم  تمحر و  رظن  اه  ناـسنا  هژیو  هب  تادوجوم  همه  هب  تبـسن  ار  دوخ  رظن  نیقلت  رکفت و  اـب  یناوت  یم  رگا  مرـسپ !
هکنآ هن  رگم  دنـشاب ، یم  نایملاع  راگدرورپ  تمحر  دروم  دـیاین  رد  اصحا  هب  هک  هدـیدع  تاـهج  زا  تادوجوم  هفاـک  هک  تسا  نیا 

(1) موحرم دوجوم  لک  دنا : هتفگ  و  تادوجوم ، رب  تسا  یهلا  ياه  تبهوم  اه و  تمحر  زا  نآ  راثآ  تاکرب و  مامت  تایح و  دوجو 
وا هب  دوجولا  نکمم  دوخ  لـثم  يدوجوم  اـی  دـشاب  هتـشاد  يزیچ  هسفن ، هب  دوخ ، زا  هک  دراد  ناـکما  دوجولا  نکمم  يدوـجوم  رگم 
وا تیبرت  تسا و  نیملاعلا  بر  هک  دنوادخ  رگم  .تسا  لومـش  ناهج  هک  تسا  هینامحر  تمحر  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هداد  يزیچ 

هچنآ و سپ  .دوش  یم  لومش  ناهج  فاطلا  تیانع و  نودب  تیبرت  تمحر و  رگم  تسین ، تمحر  هولج  شتیبرت  تسا  لومش  ناهج 
؟ ام يارب  تسین  یصقن  نیا  دشابن  رگا  و  دشابن ؟ ام  تبحم  دروم  ارچ  تسا  یهلا  ياه  تبحم  فاطلا و  تایانع و  دروم  هک  سک  نآ 

؟(2) تسین يرظن  هاتوک  ینیب و  هاتوک  و 

نامورحم هب  تمدخ 

، ادخ ناگدنب  هب  ندومن  تناعا  میامن  تیصو  تسا  مزال  هک  یمهم  روما  زا 
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وت هار  داز  نیرتهب  هک  نانیا  تمدـخ  رد  يراد  ناوت  هچ  ره  دـنهانپ ، یب  مولظم و  اه  هعماج  رد  هک  نادنمتـسم  نامورحم و  اـصوصخ 
رد نانآ  تیامح  نامولظم و  تمدخ  رد  یناوت  هچ  ره  رب و  راک  هب  تسا  زیزع  مالسا  یلاعت و  يادخ  هب  اه  تمدخ  نیرتهب  زا  تسا و 

(1) .نک ششوک  ناملاظ  ناربکتسم و  لباقم 

 

دهعتم هتسراو و  صاخشا  نایم  زا  ناتسود  باختنا 

هک تسا  نآ  يرادروـخرب ، یناوـج  تمعن  زا  هک  وـت  هب  مشک  یم  ار  رخآ  ياـه  سفن  و  گرم ، ناتـسآ  رد  هک  نم  ياـه  تیـصو  زا 
شیارگ نآ  فراخز  ایند و  بح  هب  هکنانآ  تایونعم و  هب  هجوتم  دهعتم و  هتسراو و  صاخشا  زا  ار  شیوخ  ناتسود  دوخ و  نارشاعم 

زا تسین و  هانگ  هب  هدولآ  ناشلفاحم  سلاجم و  دـنراذگ و  یمن  نوریب  اپ  فراعتم  دـح  تیافک و  هزادـنا  هب  لانم  لام و  زا  دـنرادن و 
زا نک  یعـس  و  تسا ، ریذـپان  بانتجا  داـسف  حالـص و  فرط  ود  رد  ترـشاعم  ریثاـت  هک  نک  باـختنا  دـنرادروخرب ، همیرک  قـالخا 

قیفوت بلـس  ناسنا  زا  تسا  نکمم  سلاجم  نیا  هب  نتفرگ  وخ  اب  هک  ییامن  زیهرپ  دـنک  یم  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  یـسلاجم 
(2) .ریذپان ناربج  تسا  یتبیصم  دوخ  هک  دوش ،

دینادن نانآ  يراکمه  تیاده و  زا  زاین  یب  ار  دوخ  هاگ  چیه 

دوجو زا  تایونعم  اهـشزرا و  ریـسم  رد  هک  تسا  نیا  منک  یم  ضرع  ناناوج  هب  ما  هقالع  تدارا و  تیاـهن  باـب  زا  هک  يرگید  هتکن 
تیناحور و
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.دـینادن ناـنآ  يراـکمه  تیادـه و  زا  زاـین  یب  ار  دوخ  یطیارـش  چـیه  تحت  هاـگ و  چـیه  و  دـینک ؛ هدافتـسا  مالـسا  دـهعتم  ياـملع 
قشع و زا  راشرـس  یبلق  دیما و  زا  رپ  یلد  اب  هراومه  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  خیرات و  لوط  رد  مالـسا  هب  دـهعتم  زرابم و  نویناحور 
دنا و هتفر  راد  يالاب  رب  دنا ؛ هدوب  مدرم  يالب  رپس  زاتـشیپ و  هشیمه  دنا و  هتـشامگ  تمه  اهلـسن  تیادـه  تیبرت و  میلعت و  هب  تبحم 
رد و  دـنا ؛ هدوب  اهتمهت  اهنعط و  جامآ  همه ، زا  رتالاب  و  دـنا ؛ هدـید  اهدـیعبت   اهتراسا و  دـنا و  هتفر  اهنادـنز  دـنا ؛ هدیـشچ  اهتیمورحم 

مدرم هب  ار  تاـیح  دـیما و  حور  دـندوب ، هدیـسر  يدـیماان  ساـی و  هـب  توغاـط  اـب  هزراـبم  رد  نارکفنـشور  زا  يرایـسب  هـک  یطیارش 
ات هتفرگ  ههبج  مدـقم  طوطخ  زا  يرگنـس  ره  رد  زین  نونکا  مه  و  دـنا ؛ هدومن  عاـفد  مدرم  یعقاو  راـبتعا  تیثـیح و  زا  دـندنادرگرب و 

روشک و چیه  رد  .دنا  هدومن  میدقت  ار  يراوگرزب  يادهش  ینیرفآ  تبیصم  رابمغ و  هثداح  ره  رد  و  دنمدرم ؛ رانک  رد  رگید ، عضاوم 
بالقنا ناربهر  هک  میرادن  غارـس  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مالـسلا و  مهیلع  يده  همئا  یگدنز  تلاسر و  تثعب و  بالقنا  زج  یبالقنا 

.تسا رولبتم  مالسا  دهعتم  ياملع  دوجو  رد  هک  تسا  يرادتناما  تقادص و  رطاخ  هب  نیا  .دندرگ و  اه  هنیک  تالمح و  جامآ  ردقنآ 
هتبلا .تسا  یلکـشم  راک  تسا  هجاوم  یماظن  یـسایس و  يداصتقا و  تالکـشم  اه و  هرـصاحم  اب  هک  يروشک  رد  يریذـپ  تیلوئـسم 

رابتعا وربآ و  زا  ترورـض  موزل و  عقاوم  رد  و  دـننک ؛ هدامآ  رتشیب  ياهیراکادـف  يارب  ار  ناشدوخ  دـیاب  ام  روشک  دـهعتم  نویناـحور 
دیشر تلم  هک  تسا  نانتما  ساپس و  یسب  ياج  .دننک و  هدافتسا  ناگنهرباپ  نامورحم و  هب  تمدخ  مالسا و  يوربآ  ظفح  يارب  دوخ 

هب ار  دوخ  تدارا  قشع و  هفسلف  و  دسانش ، یم  ار  دوخ  یعقاو  نامداخ  ردق  ناریا  روالد  و 
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فدـه هدـیقع و  تلاصا و  نامرآ و  هب  زگره  مالـسا  دـهعتم  نویناحور  املع و  .دـنک  یم  هصـالخ  هملک  کـی  رد  سدـقم  داـهن  نیا 
هب ار  تیناحور »  » مان تقو  ره  اهتبحـص  هتـشون و  مامت  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذـت  هتبلا  .دـننکو  هدرکن  تنایخ  تلم  یمالـسا 

دهعتمریغ كاپان و  يرـشق  ره  رد  هک  تسا ؛ زرابم  دـهعتم و  كاپ و  ياملع  مدوصقم  ما ، هدومن  ینادردـق  نانآ  زا  ما و  هدروآ  ناـیم 
نیرفن نعل و  دروم  نویناحور  زا  هتسد  نیا  هشیمه  .تسا و  رتشیب  رگید  كاپان  درف  ره  زا  ناشررض  هتسباو  نویناحور  .دراد و  دوجو 

یم دنا و  هدز  شورف  نید  بام و  سدقم  هتـسباو و  نویناحور  بالقنا ، نیا  هب  ار  یلـصا  تابرـض  و  دنا ؛ هدوب  مدرم  لوسر و  ادـخ و 
(1) .دنا هدوب  نازیرگ  رفنتم و  اهگنهرف  یب  نیا  زا  هراومه  ام  دهعتم  نویناحور  .دننز و  

ایند ندوب  هاگرذگ  هب  هجوت 

هک تسا  طارص  نیا  تسا ؛ هار  نیا  .مینک  تسیز  ام  اجنیا  رد  هک  تسین  ییایند  ام ؛ مینکب  دیاب  نآ  زا  روبع  هک  تسا  ییایند  ایند  نیا 
هک میتسناوت  رگا   (2)« هدماخ یه  انزج و   » دندرک یط  ادخ  يایلوا  هک  يروط  نامه  مینک ، یط  ار  طارص  نیا  امیقتـسم  میتسناوت  رگا 

اجنآ رد  میشاب  هتشاد  شزغل  هار ، نیا  رد  اجنیا ، رد  هتساوخن  يادخ  رگا  .میدنمتداعس و  مینکب ، روبع  تمالس  روط  هب  طارـص  نیا  زا 
یلاعت كرابت و  يادخ  زا  .دوش  یم  اهیراتفرگ  بجوم  دوش ، یم  اهشزغل  بجوم  مه  اجنآ  رد  دنک ، یم  ادیپ  روهظ  شزغل  نیمه  مه 

منک یم  تلئسم 
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لثم مه  ام  هکنیا  ات  دـیامرفب  علطم  اهنآ  رب  ار  ام  میتسین ، نآ  رب  علطم  ام  تسا و  یفخ  هک  یفاطلا  نآ  هب  ار  اـم  دـنک ؛ رادـیب  ار  اـم  هک 
نآ هب  لالقتـسا  دنروآ ، یمن  ناشرظن  دم  ار  ایند  و  تیناسنا ، جرادم  هب  دنراد  تفرعم  تیبوبر ، ماقم  هب  دـنراد  تفرعم  هک  یـصاخشا 

يارب زا  رگید ، ياـهاج  يارب  زا  دـنناد  یم  قـیرط  ار  اـجنیا  و  القتــسم ، تـسین  ناـشرظن  تـحت  ناـش  ییاـیند   (1) برام دـنهد ، یمن 
ام هک  ییاه  هبترم  نآ  يا ، هبترم  وچمه  کی  هب  میـسرب  مه  ام  دـهدب و  ادـخ  قیفوت  هّللاءاش  نا  مه  اـم  رگا  رگید ، گرزب  ياـهتداعس 

تـسا یطاـسب  هچ  .تسا  یملاوع  هچ  تسا ، یجرادـم  هچ  میمهفب  میتسه  هک  ملاـع  نیا  رد  میناوت  یمن  مینکب ، شکاردا  میناوت  یمن 
ماسجا ملاع  هب   (2) هقلخ ذـنم  هیلا  هّللارظن  ام   تیاور  بسح  هب  هک  ییایند  نیا  میدرک و  زاب  ار  شا  همه  ار  ناممـشچ  ایند ؛ طاسب  نیا 

، تعیبـط ملاـع  نیا  ماـسجا و  ملاـع  نیا  هکنیا  اـب  هقلخذـنم  تسا  هدرکن  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  فطل  رظن  هک » تسه  تیاور  رد  »
ات هک  يردقنآ  .دـسر  یمن  نآ  هب  اهام  لوقع  تسا ؛ لوقعلاریحم  دـنا ، هدرک  فشک  الاح  ات  دـنا ، هدرک  كاردا  الاح  ات  هک  يروطنآ 

ناشرون هک  تسه  ییاه  هراتـس  دسر ، یمن  شرون  هب  شتـسد  یـسک  هک  تسه  هّللا  ءاش  ام  یلا  مه  شیادـعام  و  دـنا ، هدـیمهف  الاح 
تسه اه  هتشون  یضعب  رد  .مینکب  میناوت  یمن  شمهفت  ار  ددع  نیا  .دسر  یم  نیمز  هب  ناشرون  لاس  نویلیب  شـش  لاس ، نویلیب  شش 

زا یضعب  .دوش و  یم  شیاج  اجنآ  رد  سمش  نویلیم  دصناپ  دننک  زاب  ار  شفوج  رگا  اه  هراتس  زا  یضعب  هک 
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یمن نآ  هب  لوقع  هک  يروانهپ  نیا  .تسه  شا  یگرزب  ردقنیا  دیآ ؛ یم  نیمز  ات  دنراذگب ، سمش  زکرم  رد  رگا  هک  تسه  اه  هراتس 
دنتفگ یم  تفرعم  لها  زا  یـضعب  .تسا  تسپ  ملاع  تس ؛ « ایند  » ملاع شا  همه  اهنیا  دنک ، ادیپ  عالطا  نآ  رب  دناوت  یمن  یـسک  دسر ،

زا دیامرفب ؛ ار  ایند  عقاو  ار  هیـضق  نیا  عقاو  دـشک  یم  تلاجخ  هک  نیا  يارب  ار ، شمـسا  تسا  هتـشاذگ   (1)« ایند  » ار ملاـع  نیا  هکنیا 
اب اهنامـسآ  نیا  .تس  « ایند  » ملاع طاسب ، نیا  اب  يروانهپ ، نیا  اب  ملاع  نیا  .تسا  هدرک  ریبعت  اـیند »  » هب مسا  نیمه  اـب  نیمه  تهج  نیا 

نییاپ نییاپ ،»  » نامـسآ (2) ؛» بکاوکلا هنیزب  ایندـلا  امـسلا  انیز  نآرق  ناسل  بسح  هب  تسا  هدـش  فشک  ـالاح  اـت  هک  ییاـهزیچ  همه 
دنا هدرکن  فشک  زاب  ار  الاب  ياهنامـسآ  نیا  .تسا  نییاپ »  » نامـسآ نآرق  ناسل  رد  همه  اهنیا  دنا ؛ هدرک  شفـشک  الاح  ات  همه  هکنیا 

دـشاب شمـسا  عاتم »  » هک مه  نآرق  بسح  هب  و  هقلخ ؛ ذـنم  فطل  رظن  هیلا  رظن  ام  تیاور : بسح  هب  لاـح  نیع  رد  تسا  ربخ  هچ  هک 
راد تسا  تایح  ترخآ  تایح  .اجنیا  تسا  یگدرم  تسین ، یگدـنز  اجنیا  .تسا  هدـنز  تسا  ، تاـیح  ترخآ  تاـیح  .اـیند  تاـیح 

(4) .نآ رد  میرادن  عالطا  ام   (3) .ناویحلا یهل  ترخآ 

یسانشدوخ رایعم  سوفن ، رد  هّللا  تّیمکاح  نازیم 

نآ اب  هک  تسا  هداد  رارق  میرک  نآرق  رد  ینازیم  کی  یلاعت ، كرابت و  يادخ 
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نیذـلا رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذـلا  یلو  هّللا  هک : دـیامرف  یم  .میـسانشب  ار  نارگید  ار و  نامدوخ  دـیاب  اـم  نازیم 
تـسا نیا  نموم  ریغ  یعقاو و  نموم  نموم ؛ ریغ  نموـم و  رد  نازیم   (1) .تاملظلا یلا  رونلا  نم  مهنوجرخی  توغاطلا  مهاـیلوا  اورفک 

همه زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  ار  نینموم  و  تسوا ، یلو  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا ، نموم  هچنانچ  هک  دیامرف  یم  ادخ  باتک  هک 
رون رد  دـنک و  یم  جارخا  اهنیا  همه  زا  یلاعت ، قح  زا  دـنک  یم  بوجحم  ار  اهناسنا  هک  ییاهزیچ  همه  زا  اهیکیرات ، همه  زا  اـهتملظ ،

، تاملظ عاونا  همه  زا  درواـیب ، یعقاو  ناـمیا  رگا  تسا ، تاـملظ  قرغ  تساـهباجح ، قرغ  اـجنیا  رد  هک  یناـسنا  نیا  .دـنک  یم  دراو 
، وا يارب  تسا  باجح  شیاهزیچ  مامت  ملاع  نیا  رد  هک  یناملظ  بلق  کـی  .دـنک  یم  دراو  رون  هب  دـنک و  یم  جراـخ  ار  وا  دـنوادخ 

نامه قلطم  رون  هک  دراذـگ ، یم  اهنآ  ياـج  هب  ار  رون  دراد و  یمرب  يرگید  زا  سپ  یکی  یلاـعت ، كراـبت و  يادـخ  ار  اـهباجح  نیا 
ود نیا  نازیم  ؛ نیا  هک  مینیبب  دیاب  میجنسب ، دنتسه  یعدم  هک  یناسک  میجنـسب و  ار  نامدوخ  میهاوخب  رگا  ام  .تسه  شدوخ  لامج 

هکنیا درجم  هب  .تسین  ای  تسه  نامدوخ  رد  تسا ، هدومرف  اهنموم  ریغ  اهنموم و  یفرعم  يارب  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  ینازیم  اـت 
ياعدا کی  دشابن  ام  رد  تسا  هداد  رارق  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یکحم  نآ  ات  میتسه ، هّللا  هب  نموم  ام  هک  مینک  اعدا  امـش  ای  نم 

یلو توغاط  میتسه و  توغاط  يایلوا  زا  ای  تسام ، یلو  ادخ  میتسه و  ادخ  يایلوا  زا  ام  هک  مینیبب  .تسا  یچوپ 
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هب ناسنا  هک  ییاه  هقالع  دیدش ، جراخ  هک  دیدید  امش  تعیبط ، ملاع  ياهتملظ  نیا  زا  تعیبط ، ملاع  ياهیراتفرگ  نیا  زا  رگا  .تسام 
دیهاوخ یم  يراک  ره  هک  دیتفای  ار  ناتدوخ  امـش  رگا  .تسا  هدـش  مک  ای  تسا  هدـش  هتـشادرب  اه  هقالع  نیا  دراد ، تعیبط  ملاع  نیا 
ناتیاوق اضعا و  مامت  ناتزیچ ، همه  امـش  .دراد  هطلـس  امـش  ياوق  رد  امـش و  رد  هّللا  تموکح  دینکب ، دیهاوخ  یم  ادـخ  يارب  دـینکب 

نیا تمالع  نیا  دنکب ، رظن  دنکب  رظن  دـیابن  هک  ییاهزیچ  هب  دـشاب و  هتـشاد  باجح  هچنانچ  امـش  مشچ  .تسادـخ  مکح  رادربنامرف 
.تسا یلو  هّللا  دوش ، یم  بلق  تملظ  بجوم  هک  ییاـهزیچ  نآ  زا  دـنک  زارتحا  مشچ  هچناـنچ  رگا  و  تسا ، یلو  توغاـط  هک  تسا 

ای تساعدا  نامه  دـنک ، یم  اعدا  هک  ینامیا  نیا  هک  دـمهفب  دناوت.دسانـشب  دـناوت  یم  ار  شدوخ  سک  ره  هک  تسا  یگرزب  کحم 
ره رد  امـش  میتسه و  هک  اج  ره  رد  سک ، ره  اـم ، .تسا  هدـش  راـنک  رب  همه  اـهتملظ  تسا و  هدـش  دراو  وا  بلق  رد  ناـمیا  رون  ریخ ،

روهمج سیئر  هچ  رگید و  هیماظتنا  ياوق  هچ  و  دیشاب ، نارادساپ  هاپس  هچ  هسردم و  رد  هچ  دیـشاب و  رازاب  رد  هچ  دیتسه ، هک  یلحم 
مومع يارب  هک  یکحم  نیا  یمومع ، نازیم  نیا  یمومع ، مکح  نیا  رگید ، ياهرـشق  ریاس  ای  دیـشاب  لیکو  اـی  دیـشاب  ریزو  اـی  دیـشاب 

دینک رکف  دـیتسه ، غراف  امـش  تسه و  تولخ  بش  رد  هک  یتقو  نامدوخ ، شیپ  نامدوخ  ام  دـیاب  ار  کحم  نیا  اـنعم ، نیا  رد  تسا 
زا نیا  .توغاط  ای  تسا  هّللا  ای  یناطیش  لامآ  هب  هجوتم  یناملظ  بلق  کی  ای  تسا ، رون  هب  هجوتم  ینارون  بلق  کی  امش  بلق  ایآ  هک 

نیا هب  نام  هجوت  ام  هچنانچ  .تسا  توغاط  ام  رد  مکاح  ای  تسا  هّللا  ام  رد  مکاح  اـم  ، رد  تموکح  اـی  تسین : جراـخ  لاـح  ود  نیا 
، ایند رد  دوش  یم  هضرع  ام  رب  هک  یلئاسم  نیا  هب  ایند و 
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زا ام  تسین ، راـک  رد  ادـخ  مینک  یم  يراـک  ره  میهاوخ ، یم  ناـمدوخ  يارب  میهاوخ  یم  هچ  ره  تسا ، تعیبط  ملاـع  هب  ناـم  هجوت 
تسه هک  ییاهفالغ  نیا  زا  و  مینک ، تیبرت  ار  نامدوخ  مینک ، بیذهت  ار  نامدوخ  هچنانچ  .تسا و  توغاط  مه  ام  يایلوا  میتوغاط و 
تمعن هچ  ره  میـشاب ، قح  رازگتمدخ  دشاب ، قلطم  رون  هب  دشاب ، یلاعت  قح  هب  هجوتم  ام  بلق  و  میـسرب ، رون  ءادبم  هب  و  مینک ، جراخ 

ای رون  هب  میدش و  جراخ  اهتملظ  ضعب  زا  ای  اهتملظ  زا  ام  هک  تسا  نیا  تمالع  نیا  مینک ، فرص  وا  تمدخ  رد  تسا  هداد  ام  هب  ادخ 
(1) .میدش دراو  رون  بتارم  ضعب 

انث حدم و  ءوس  ریثأت 

هک ناسنا  نتخاس  رد  دیاش  نم  رظن  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  ریذپلد  هتکن  کی  میتسه  بقع  راربا  هلفاق  زا  هک  اهام  يارب  مرسپ !
اهداقتنا و زا  نامندـمآدب  اهانث و  حدـم و  زا  ام  دـمآ  شوخ  ءاـشنم  هک  مینک  هجوت  دـیاب  .تسا  لـیخد  تسا  نتخاـس  دوخ  ددـصرد 

يارب هچرگ  دنـشاب  ام  يوگانث  نارگید  هک  میراد  لیم  اهام  .تسا  نیعل  سیلبا  ماد  نیرتگرزب  هک  تسا  سفن  بح  اـه  ینکفا  هعیاـش 
تروص هب  ای  دـشاب  هتـسب  اـم  يارب  قح  هب  هچرگ  داـقتنا  ياـهرد  و  دـنهد ، هولج  نادـنچ  دـص  ار  یلاـیخ  یبوخ  هتـسیاش و  لاـعفا  اـم 

قح هب  هک  نآ  يارب  هن  اهانث ، تحدم و  زا  میوش و  یم  هدرـسفا  تسا ، قحان  هب  هک  نآ  يارب  هن  اه ، ییوج  بیع  زا  .دـیآرد  ییوگانث 
بیع هکنآ  يارب  هکلب  .میدرگ  یم  كانحرف  تسا ،
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، یبایرد ار  رما  نیا  تحـص  یهاوخب  رگا  .تسا  مکاح  ام  رب  اج   همه  اجنآ و  اـجنیا و  رد  هک  تسا  نم  تسین ، نم  حدـم  تسا و  نم 
دوش و رداص  دنتـسه  وت  یکلاپمه  هک  اهنآ  اصوصخ  يرگید ، زا  نآ  زا  رتالاو  رتهب و  ای  نآ  نیع  دوش  یم  رداص  وت  زا  هک  يرما  رگا 

تروص نیا  رد  دنروآرد ، یحادـم  تروص  هب  ار  وا  بویع  رگا  هکنآ  رتالاب  و  تسا ، راوگان  وت  يارب  دـنزیخرب  وا  حدـم  هب  ناحادـم 
.تسا راک  رد  وا  زا  رتدب  سفن  ناطیش و  تسد  هک  نادب  نیقی 

هک اسب  هچ  نایوجانث  يانث  ناحادـم و  حدـم  هک  ار  تیعقاو  کی  يروایب  دوخ  رواـب  هب  ینک و  نیقلت  دوخ  هب  تسا  بوخ  هچ  مرـسپ !
اـه و یتخبدـب  هیاـم  اـم ، هدولآ  سفن  رد  لـیمج  ياـنث  ءوـس  ریثاـت  .دزاـس  رترود  رود و  بیذـهت  زا  دـناسرب و  تکـاله  هب  ار  ناـسنا 
اه ینکارپ  هعیاش  اه و  ییوج  بیع  دیاش  .دوب و  دـهاوخ  سوفنلا  افعـض  ام  يارب  الع  لج و  قح  سدـقم  هاگـشیپ  زا  اه  یگداتفارود 

.دوش یم  ضیرم  تمالـس  بجوم  هک  یکاندرد  یحارج  لمع  نوچمه  تسه ، هک  دـشاب  دـنمدوس  اـم  یناـسفن  بیاـعم  جـالع  يارب 
هک نانآ  دـننک و  یم  ینمـشد  ام  هب  دوخ  یتسود  اب  هک  دنتـسه  یناتـسود  دـننک  یم  رود  قح  راوج  زا  ار  ام  دوخ  ياهانث  اب  هک  نانآ 

میـشاب قیال  رگا  ار  ام  دوخ  لمع  اب  هک  دنتـسه  ینانمـشد  دننک  یم  ینمـشد  ام  هب  يزاس  هعیاش  یـشاحف و  ییوگ و  بیع  اب  دنرادنپ 
.دنیامن یم  یتسود  ام  هب  ینمشد  تروص  رد  دننک و  یم  حالصا 

حدم زا  هاگنآ  مینیبب ، دنتسه  هک  روطنآ  ار  تایعقاو  دنراذگب  یناسفن  یناطیش و  ياه  هلیح  مینک و  رواب  ار  تقیقح  نیا  رگا  وت  نم و 
ار ییوج  بیع  .ناهاوخدب و  يزاس  هعیاش  نانمـشد و  ییوج  بیع  زا  زورما  هک  میوش  یم  ناشیرپ  روطنآ  نایوجانث  يانث  ناحادـم و 

زا زورما  هک  مینک  یم  لابقتسا  هنوگ  نآ 
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يوش و یمن  تحاران  اهیزادرپ  غورد  تامیالمان و  زا  دـسرب ، تبلق  هب  دـش  رکذ  هچنآ  زا  رگا  .ناناوخانث  ییوگ  هواـی  اـه و  یحادـم 
(1) .دیامرف تمحرم  تاجن  نآ  زا  ار  ام  همه  دنوادخ  .تسا  یهاوخدوخ  زا  ارثکا  اه  یتحاران  هک  ینک ، یم  ادیپ  بلق  شمارآ 

 

لامعا هبساحم  تبقارم و  اب  سفن  رب  يزوریپ 

اجنآ هکنیا  زا  لبق  میـشکب ، نامدوخ  ار  نامدوخ  باسح  دـیاب  .ار  نامدوخ  مینکب  هدـهاجم  دـیاب  مینک ، تبظاوم  ار  نامدوخ  دـیاب  ام 
، امش ياهمشچ  تاظحل  همه  .دنـشکب  ار  امـش  باسح  اهرگباسح  هکنیا  زا  لبق  دیـشکب ، ار  ناتباسح  ناتدوخ  .دنـشکب  ام  زا  باسح 
هک يا  هظحل  ره  .تسا  تبث  اه  هدنورپ  رد  مه  اه  همان  رد  و  تسادخ ، روضح  رد  امش  لطاب  تارکفت  مامت  امش ، نهذ  تارطاخ  همه 

تسه مه  تایاور  رد  .تسا و  تبث  تسادخ و  روضح  رد  دوشب ، عقاو  تسا  روتسد  هک  يزیچ  نآ  فالخ  رب  امش  مشچ  تاظحل  رد 
ناتیاهراک رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .هیلع  هّللا  مالـس  نامز  ماما  رب  رما ؛ یلو  رب  دوش  یم  هضرع  لامعا  هبترم  ود  يا  هتفه  اـهنیا  هک 

يردـق کی  هّللا  هکئـالم  شیپ  و  دوشب ، هدرزآ  هتـساوخن  يادـخ  هیلع  هّللا  مالـس  ناـمز  ماـما  رب  دـش  هضرع  یتقو  هک  دـشابن  يروج 
رگا موق  کی  سیئر  .دندرک  لمع  ادخ  دـصاقم  فالخرب  دـننم و  ناتـسود  اهنیا  دنتـسه ، نم  ياه  هعیـش  اهنیا  هک  دوشب ، هدـنکفارس 

(2) .دوش یم  لعفنم  سیئر  نآ  دنکب ، فالخ  شموق 
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راک شزیگنا و  رد  صالخا  موس : لصف 

تاقولخم هبوجعا  ناسنا ،

هبوجعا .تسین  ناسنا  لثم  يدوجوم  چـیه  یلاعت ، يراب  تاقولخم  تادوجوم و  تاقبط  عیمج  رد  .تسا  یبیجع  دوجوم  کی  ناـسنا 
تادوجوم .دوش  یم  هتخاـس  مه  یناطیـش  یمنهج  دوجوم  کـی  دوش و  یم  هتخاـس  یتوـکلم  یهلا  دوـجوم  کـی  وا  زا  هک  تسا  يا 

هک تسا  ناسنا  تاصتخم  زا  نیا  .صقان  یمنهج  درف  نیبام  لماک و  درف  نیب  دشاب  هلصاف  نیا  هک  تسین  روطنیا  .دنتسین  روطنیا  رگید 
مرکا ربمغیپ  دوجوم ، نیا  زا  .تسه  وا  رد  زیچ  همه  تسا و  هدرک  داجیا  شدوخ  سدقم  تافص  فاصوا و  عیمج  اب  ار  وا  یلاعت  قح 

اـم ال یلا   » مه اـت  ود  نیا  نیب  اـم  هطـساو  .تسه و  مـه  اـه » لـهجوبا   » ریاـس »(1) و  لهجوبا  » تسا و هدـش  ققحم  اـهربمغیپ  ریاـس  و 
یحور تاهج  نآ  هب  دراد  یگتسب  شداسف ، حالص و  حبق و  نسح و  دوش ، یم  رداص  ناسنا  نیا  زا  هک  ییاهراک  .تسه و   (2)« ملعی

لاـمعالا اـمنا  تسا ؛ تاـین  نآ  تسا ، لاـمعا  نیب  قراـف  هک  يزیچ  نآ  .دـنرادن  قرف  یلیخ  مه  اـب  تروص  بسح  هب  لاـمعا  .ناـسنا 
هظحالم   (3) .تاینلاب
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(1) نیلقث تدابع  لثم  اهنآ  زا  یکی  .دنک  كاله  ار  رفن  ود  مه  لثم  دیایب و  دورف  مه  لثم  دشاب و  رفن  ود  تسد  ریشمش  هک  دینک  یم 
یم الاب  تسد  تسا ؛ لمع  کی  لمع  اما  .دشابن   (2) رکذ لباق  یهابت ، رد  داسف و  رد  هک  دشاب  يروط  اهنآ  زا  یکی  و  ششزرا ، دشاب 

.تسا و ناسنا  تایحور  فـالتخا  .تسا  ناـسنا  دوخ  فـالتخا  لاـم  فـالتخا ، نیا  .دـشک  یم  ار  رفن  کـی  دـیآ و  یم  دورف  دور و 
تایاغ هب  لامعا  هزیگنا  .دنوش  یم  دوجوم  لامعا  ضارغا ، نآ  يور  هک  یـضارغا  اهدـصق و  نآ  يور  هک  تسا  ییاهدـص  فالتخا 

، دهدب ماجنا  ار  یلمع  هکنیا  هب  دنک  یم  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  یتایاغ  نآ  دنک ، یم  فلتخم  مه  اب  ار  لامعا  هک  يزیچ  نآ  .تسا 
شفالتخا تسا  يرـشب  لامعا  رد  هک  مه  ییاه  هزیگنا  .تسانعم  نیمه  يور  مه ، تلیذر  تلیـضف و  بتارم  حبق و  نسح و  بتارم  و 

(3) .تایاغ میمصت و  هدارا و  و  تسا ، تایونعم  نیمه  يور 

تالامک عورش  هطقن  یناسنا ، بلق 

.دوش یم  عورش  یناسنا  بلق  زا  لئاسم  همه  یناسنا ، بلق  تسا ، یناویح  هک  یبلق  نیا  هن  دوش ، یم  عورـش  ناسنا  بلق  زا  اهزیچ  همه 
تینارون هب  مه  مشچ  دوش ؛ یم  رونم  بلق  تینارون  هب  مه  ناـبز  دـشاب ، نآ  رد  یتیادـه  رون و  همـشچرس  کـی  بلق ، هچناـنچ  رگا  و 

ینعی دوش ، یم  یهلا  ناسنا  زیچ  همه  دش ، یهلا  بلق  یتقو  تسا ، بلق  عبات  هک  ناسنا ، ياضعا  همه  دوش ، یم  رونم  بلق 
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شنتفر هار  دور  ، یم  هک  مه  هار  .تسا  یهلا  مه  شعامتـسا  دنک ، یم  هک  مه  عامتـسا  تسا ، یهلا  مه  شفرح  دـنز ، یم  هک  فرح 
قرف تاناویح  ریاس  اب  تسا ، ناویح  کی  هک  یناـسنا  نیا  .اـهناسنا  تیبرت  يارب  دـنا  هدـمآ  اـیبنا  هک  تسا  ناـمه  نیا  .تسا  یهلا  مه 

یناسنا کی  یهلا ، ناسنا  کی  و  دنروایب ، نوریب  رازنجل  نیا  زا  ار  ناسنا  نیا  هک  دنهاوخ  یم  تسا ، تاناویح  ریاس  زا  رتدب  ای  درادـن ،
نیا هن  . (1) یمر هّللا  نکل  تیمر و  ذا  تیمر  ام  و  یهلا : تکرح  هب  الا  دنکن  یتکرح  دشاب ، دیحوت  دشاب ، هّللا  تفرعم  شیاپاترـس  هک 
ییمر هکنیا  ات  تسا  هدوبن  وت  رد  تیناسفن  .تسادـخ  تسد  تسد ، نیا  .تسا  هتخادـنا  ار  ریت  ادـخ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هک  تسا 

هّللا یمر  شیمر  تسا ، یهلا  شزیچ  همه  یهلا  دوجوم  يدوب ، یهلا  دوجوم  کـی  وت  يدوب ، یهلا  وـت  .دـشاب  وـت  یمر  ینک ، یم  هک 
(2) .تسادخ شزیچ  همه  .تسا  هّللا  نیع  شنیع ، تسا ،

ندوب یهلاریغ  ندوب و  یهلا  رد  لامعا  زیامت 

مه اب  هک  رفن  دنچ  .دوب  یهلا  یگدنز  نکل  دندرک ، یم  يداع  یگدنز  دندرک ، یم  صاخـشا  اب  ترـشاعم  دنتفر و  یم  گنج  ربمغیپ 
هدرک وا  زا  قلطم  تیعبت  هک  یـصاخشا  دوب و  مرکا  ربمغیپ  اهنآ  نیب  و  دنداد ، یم  ماجنا  ار  راک  کی  همه  دینک  ضرف  دـندوب  هتـسشن 

همه دوب : مه  لثم  تروص  بسح  هب  همه  راک  دـندوب ، مه  اهنآ  دـندوب  هدرکن  ترجه  هک  ییاهنآ  دـندوب و  مه  اهقفانم  دوب و  دـندوب 
قرف مه  اب  شانعم  نکل  دندرک ؛ یم  رگید  راک  دینک  ضرف  همه  دنتفر ، یم  گنج 
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تروص رد  دش  یم  رداص  قفانم  کی  زا  هک  يراک  نآ  اب  دش  یم  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  يراک  نآ  .درک  یم 
مه راک  هچ  ره  شیاهراک  تسه  اهتملظ   نیا  راـتفرگ  هک  یـسک  نآ  .دوب  یناطیـش  نیا  دوب ؛ یهلا  نآ  .دوب  اـتود  شاـنعم  دوب ؛ یکی 
یم زاـمن  .تسا  یفیلکت  يادا  کـی  طـقف  تسین ؛ شرد  تینارون  نآ  زاـب  دنـشاب  يداـبع  هک  ییاـهراک  ولو  درادـن ؛ تینارون  دـنکب ،
دیاب .درب  یمن  هار  ار  وا  زامن ، نکل  .يدناوخن  ارچ  دنیوگن  هکنیا  يارب  تسین  بقاعم  هک  تسا  یفیلکت  يادا  کی  وا  زامن  اما  دناوخ ،

.دننک رجاهم  ار  ام  دنربب ؛ هار  ار  ام  اهنیا  میروآ  یم  اج  هب  هک  یتادابع  نیا 

يارب دننک ؛ فیرعت  امش  زا  نارگید  هک  دشابن  نیا  يارب  دشابن ؛ ییامندوخ  يارب  دشاب ؛ یهلا  ياهراک  ناتیاهراک  هک  دینک  شـشوک 
ار زامن  زا  يرادقم  ره  .تسا  ینارون  راک  نآ  دشاب ، ادخ  يارب  راک  یتقو  .دشاب  ادخ  يارب  دننکب ؛ انث  حدم و  امـش  زا  هک  دـشابن  نیا 

درادن تینارون  رادقم  نآ  میتسه ، لفاغ  هک  يرادقم  ره  .دور و  یم  الاب  دنک و  یم  ادیپ  تینارون  رادقم  نیا  دیراد ، ادخ  هب  هجوت  هک 
نارگید اهتقو  یهاگ  تسین ؛ یچیه  تروص  رد  نارگید  ایلوا و  نیب  ام  قرف  .تسا  يروطنیا  اـهراک  همه  .دور  یمن  توکلم  فرط  و 
تیونعم ثیح  زا  .دراد  قرف  مه  اب  ناشلامعا  دـنراد ، هک  .تسا  يونعم  قرف  .قرف  تسانعم  رد  دـنا ؛ هدوب  مه  رتمادـنا  شوخ  اـیلوا  زا 

کی ار  نیا  رگا  نکل  هدوب  مه  اب  مالـسا  رفک و  هلباـقم  تهج  نآ ، هتبلا  . (1) نیلقثلا هدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  تبرـض  کی 
یسک رگا  .دشاب  نیلقث  تدابع  زا  لضفا  هک  دش  یمن  روطنیا  درک  یم  مه  رگید  یسک 
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رفک رب  هبلغ  وا ، تبرض  هب  دش  یم  لصاح  حتف  دوب و  هدش  رداص  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یلمع  نامه  ولو  دشاب ، سفن  راتفرگ 
لمع نآ  رد  یحور  کی  نیا  .دـشاب  رتـالاب  نیلقث  تداـبع  زا  هکنیا  هب  دـسرب  اـت  دوب ، تداـبع  شمـسا »  » نکل دـش ، یم  لـصاح  مه 
تسد .دنک  یم  رتالاب  نیلقث  تدابع  زا  دهد و  یم  تلیضف  ار  لمع  نآ  هک  تسه ، ییادخ  هب  هجوت  کی  تسه ، یتیهلا  کی  تسه ،

ناماهراک لاح  ره  هب  .میشاب  هتشاد  رود  یلیخ  رود ، تهابش  کی  یتهابش ، کی  هک  ردقنیا  میناوت  یم  نکل   .تسا  هاتوک  اهنیا  زا  ام 
هک تسا  یترجه  همدقم  نیا  هک  .دینکب  ار  راک  نیا  دیناوتب  هک  دینک  هدهاجم  اهردـقنآ  .دـشاب  صلاخ  یناطیـش  ياه  هسوسو  نآ  زا 

(1) .دیا هدرک  باختنا  ناتدوخ  يارب  امش 

روما رد  یهلا  هزیگنا  شزرا 

هک دـنکب  شظفح  ار  هزیگنا  نیا  هک  تسا  نیا  دراد ، یهلا  شزرا  دراد ، یناحور  یناسنا و  شزرا  دراد ، شزرا  ناـسنا  يارب  هک  ینآ 
يارب ار ، مدرم  ناوج  دینک  تیبرت  دیهاوخ  یم  ادـخ ، يارب  ار ، مدرم  لافطا  دـینک  تیبرت  دـیهاوخ  یم  .دـنکب  ار  راک  نیا  ادـخ  يارب 

هک یتموکح  نامه  دینک ، تموکح  ادخ ؛ يارب  دینک ، تموکح  دـیهاوخ  یم  ادـخ ؛ يارب  ار ، تلم  دـینک  تیبرت  دـیهاوخ  یم  ادـخ ،
مکاح مه  دـسفم  دارفا  فرط ، نآ  زا  .دوب  مکاح  مه  یلع  دوب ، مکاـح  مه  ربمغیپ  دوب ، مکاـح  مه  یـسوم  بوخ ، دـندرک ، یم  اـیبنا 
کی همه ، دـنام  یم  مه  لثم  .تسه  یکی  ناشیاهتروص  اهناسنا  تاـهج  یـضعب  رد  ـالا  دـنام  یم  مه  لـثم  تروص  مه  نآ  دنتـسه ،

عضو دنتشاد ، فالتخا  عضو  کی  رگا  یهاگ  .دنراد  عضو 
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هزیگنا نآ  مهم  .تسه و  اهنآ  رد  هک  تسا  ییانعم  نآ  اهنیا ، نیب  ام  دراذگ  یم  قرف  هک  يزیچ  نآ  رگید ، تسا  یناویح  ینامـسج و 
یلـصا دصقم  دننکب ، تموکح  هک  هدوبن  نیا  یلـصا  دصقم  هداتـسرف ، ار  ایبنا  هک  مه  ادخ  .ادـخ  هب  زیچ  همه  ددرگرب  هک  تسا  یهلا 

اهنیا اما  تسین ، اهنیا  العا  دـصقم  دـننک ، داجیا  یعامتجا  تلادـع  هک  هدوبن  نیا  العا  دـصقم  دـننک ، داجیا  ماـظن  هک  تسا  هدوبن  نیا 
دینک هللا ارجا  دیهاوخب  ار  یهلا  تلادع  تسا ، يدـصقم  کی  تلادـع  يارجا  تلادـع ، هتبلا  تسا  دـصقم  شیاهیـضعب  تسا  دـصقم 
، تسا یبوخ  مدآ  هچ  اقآ  هکنیا  هب  دیوشب ، روهـشم  هکنیا  رطاخ  يارب  دینک  داجیا  ار  یهلا  تلادـع  دـیهاوخب  .تسا  يدـصقم  یلاعت ،

مدرم يارب  اـهزیچ  یـضعب  .تسا  بوـخ  تقو  نآ  مدرم  يارب  تسا ، بوـخ  شعقاو  تسا ، دـب  ناـتدوخ  يارب  نیا  دوـش  ، یچ  دراد 
قفوم رگا  .تسا  بوخ  ود  ره  يارب  اهزیچ  یضعب  تسا ، بوخ  امش  يارب  اهزیچ  زا  یضعب  تسا ، بوخ  هاگشناد  يارب  تسا ، بوخ 
يارب منکب ، مهاوخ  یم  يراک  کی  مدوخ  يارب  هن  دـشاب ، ییادـخ  یهلا و  هزیگنا  هزیگنا ، هک  دـینکب  تسرد  ار  انعم  نیا  مه  دـیوشب 

نیا هب  عجار  ناـتراک  رد  دـیقفوم  دـشاب  روـط  نیا  رگا  تسادـخ ، يارب  تسین ، مه  تلم  يارب  منکب ، يراـک  کـی  مهاوـخ  یم  ادـخ 
دمآ ییاهزیچ  تقو  کی  هتـساوخن ، يادخ  مه  رگا  مه  راک  نآ  رد  دش  دـیهاوخ  قفوم  هدـعاق  بسح  هب  مه  رگا  راک  نآ  رد  .تهج 
امـش زا  تردق  زا  رتشیب  دراد ، لوبق  امـش  زا  مه  ادخ  دیتشادن ، تردق  رگید  نیا  دیوشب ، قفوم  دـیتسناوتن  شیپ ، دـمآ  یعناوم  شیپ ،

دیحوت دـناوخب ، یهلا  سرد  دـناوخب ، سرد  تسا  نکمم  یـسک  کـی  .مینکب  ظـفح  اـم  دـیاب  ار  هزیگنا  نیا  نیارباـنب ، .دـهاوخ  یمن 
تشهب وت  وا  زا  هدافتسا  زا  نارگید  .دورب  منهج  دناوخب و  نافرع  دناوخب ،
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نالف الثم  هکنیا  يارب  دناوخب  سرد  دهاوخ  یم  یـسک  کی  .دورب  منهج  دـشاب  هتـشاد  لطاب  هزیگنا  شدوخ  هکنیا  يارب  نیا  دـنورب ،
سرد دهاوخ  یم  یسک  کی  .دوشب  ایند  ياقآ  دوشب ، تکلمم  کی  ياقآ  دوشب ، رهـش  ياقآ  دوشب ، هلحم  ياقآ  دنک ، ادیپ  ار  بصنم 

هک تسا  نیا  هب  تشگرب  شا  همه  دوشب ، فورعم  رهش  نیا  رد  هد ، نیا  رد  اهاج ، نیا  رد  دوشب ، فورعم  شدوخ  هکنیا  يارب  دناوخب 
راطقا همه  رد  .ار و  زیچ  همه  دـنک  یم  حالـصا  دـش ، وا »  » تشاذـگ و اپریز  ناسنا  رگا  ار  نم »  » نیا .وا  ای  نم  اـی  ادـخ ، اـی  مدوخ  اـی 

دوخ اهتقو  یهاگ  .دنکب  ار  شرکف  دـیاب  شدوخ  مدآ  یهلا ، تسا  يراک  کی  راک  نیا  هکنیا  نیبام  قرف  هک  تسا  يروط  نیا  اهراک 
نیا ادخ  يارب  هکنیا  يارب  ملاحشوخ  ردق  نیا  منک و  یم  مراد  نم  هک  يراک  نیا  الاح  دنک  رکف  دیاب  نکل  تسا  هابتشا  رد  مه  ناسنا 
يارب موشب  مه   رتلاحـشوخ  مهدـب و  وا  هب  ار  نیا  هک  مرـضاح  دـهدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  نم  زا  رتهب  یـسک  کـی  رگا  مدرک ، ار  راـک 

نیا دـنادب  ار ، راک  نیا  تسین  رـضاح  تسین ، روط  نیا  هن ، هک  دـیمهف  مدآ  اجنیا  رگا  .هن  اـی  دـنک  یم  راـک  ادـخ  يارب  رتهب  وا  هکنیا ،
ادخ مینکب ، راک  مه  ادخ  يارب  هک  تسا  صالخا  دراد  هدیاف  ام  يارب  هک  ینآ  .نآ  رد  هدوبن  صالخا  ییادخ  فرـص  هدوبن  ییادـخ 

هک ییانعم  نآ  هب  لیم  ینعی  دراد ، لیم  هک ، دهاوخ  یم  ادـخ  .درادـن  مه  ام  صالخا  هب  یجایتحا  درادـن ، زیچ  چـیه  هب  یجایتحا  مه 
دنـشاب و ایبنا  لابند  هک  تسا  نیا  هب  مه  مدرم  تاجن  .دـنهدب  تاـجن  ار  مدرم  دـننک ، تیبرت  هک  هداتـسرف  ار  اـیبنا  هن ، دـنراد  نارگید 
هک يا  هزیگنا  هک  میناوت  یمن  ام  هتبلا  .میناوت  یم  هک  يا  هزادـنا  ره  هب  ردـق ، نآ  هب  میناوت  یمن  دـشاب ؛ ایبنا  هزیگنا  مه  ناشیاه  هزیگنا 

هک میناوت  یم  اما  .میناوت  یمن  ام  هک  تسا  مولعم  نیا  میشاب ، هتشاد  ام  دراد  ریما  ترضح 
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(1) .دشاب وا  هباشم  هک  میشاب  هتشاد  ییاه  هزیگنا  کی 

اه هزیگنا  ندومن  یهلا  يارب  شالت 

اج ره  ناتدوخ  ياهروشک  هب  دنتـسه ، اج  ره  ناتدوخ  مدرم  هب  هک  دـینک  یعـس  .دـشاب  یهلا  ياه  هزیگنا  اـه ، هزیگنا  هک  دـینک  یعس 
هک دننکن  نامگ  .دشابن  ایند  يارب  دشابن ، هطلـس  يارب  دشابن ، يریگروشک  يارب  دشاب ؛ یهلا  ناشیاه  هزیگنا  هک  دـینک  قیرزت  دنتـسه 

تـسا ینآ  دنام  یم  یقاب  هک  يزیچ  نآ  .دور  یم  نیب  زا  نیا و  تسد  دـنام  یم  زور  دـنچ  دـنام ، یم  یقاب  هک  تسا  يزیچ  کی  ایند 
یقاب اهنآ  دنک ، یم  ادخ  يارب  ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  هّللادـنع  ام   (2) (، قاب هّللادنع  ام  دفنی و  مکدـنع  ام   ) .تسا یلاعت  هّلل  هک 

(3) .دور یم  نیب  زا  اهنیا  دراد ، ام  تیناسفن  هک  یتاهج  زا  ایند و  زا  تسه  ام  دوخ  شیپ  هک  يزیچ  نآ  تسه و 

 

لمع شزرا  رایعم  صالخا ،

یهاگ .دشاب  لاعتم  دنوادخ  يارب  ناتراک  هک  دینک  تیدج  دیشاب و  هتشاد  رظنرد  ناتیاهراک  یمامت  رد  ار  صالخا  دینک  یعـس  دیاب 
(4) .درادن یشزرا  تسین  ادخ  يارب  نوچ  یلو  تسا ، گرزب  لمع 

لمع صالخا  رد  لمع  يونعم  مجح 

نآ تسا ، مک  شیدام  مجح  ولو  دنک ، یم  دایز  ار  لمع  مجح  هک  يزیچ  نآ 
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، لامعا همه  زا  انعم  بسح  هب  نکل  دـشاب ، مک  رایـسب  شیدام  مجح  بسح  هب  تسا  نکمم  لمع  کی  .تسا  صالخا  ندوب و  هّلل »  »
ای راکذا ، مامت  زا  شتمظع  نکل  تسا ؛ يا  هملک  دـنچ  ترابع  کی  هّللا » الا  هلاال   » .دـشاب رتداـیز  شیونعم  مجح  لاـمعا ، رثکا  زا  اـی 

دنک یم  ادـیپ  يونعم  مجح  دـشاب  شهارمه  صـالخا »  » هک یتقو  لاـعفا  .تسا  رتشیب  همه  زا  شیونعم  مجح  رتداـیز و  راـکذا ، رثکا 
تاناویح ریاس  ار  يدام  مجح  نیا  تسین ، ناسنا  يدام  مجح  نیا  هب  ناـسنا  هک  يروط  ناـمه  .تسا  لـمع  حور  هلزنم  هب  صـالخا » »
تیونعم تهج  نآ  تاناویح  ریاس  زا  تسا  ناسنا  زایتما  بابـسا  هکنآ  .دـنراد  ناسنا  زا  رتشیب  ار  مجح  نیا  مه  تاناویح ، زا  يرایـسب 

دایز ار  ناسنا  شزرا  نآ  یهلا ، ياهتیبرت  هب  دـشاب  هدـش  تیبرت  هک  یحور  .بذـهم  حور  تسا ، ناسنا  حور  تهج  نآ  تسا ؛ ناـسنا 
(1) .دوشب دایز  مجح  نآ  هک  دینک  ششوک  .درب  یم  الاب  ار  يونعم  مجح  و  دنک ، یم 

 

ادخ يارب  راک 

؛ دوش یمن  انتعا  امـش  هب  هکنیا  زا  دیـشابن  هدرـسفا  دـینک ، یم  یط  ادـخ  يارب  ار  قیرط  نیا  رگا  دـیور ، یم  ادـخ  يارب  ار  هار  نیا  رگا 
ادخ ياوس  ام  زا  قولخم ، زا  ار  ناتمـشچ  هک  دینک  شـشوک  دشاب ، ادخ  يارب  هار  هک  دـینک  شـشوک  .دراد  تیانع  امـش  هب  دـنوادخ 

ییاهناوج امش  .دننک  عضاوت  دنیایب  امش  شیپ  نارگید  دینک ، یم  ادخ  يارب  یتمدخ  رگا  هک  دشابن  نیا  هب  نات  هجوت  .دیدنبب 
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ادخ يارب  ار  ینالوط  هار  کی  الاح  .دیدرک  لمع  ادخ  يارب  دیدرب ؛ جنر  ادخ  يارب  دیدیشک ؛ تمحز  تدم  نیا  لوط  رد  هک  دیتسه 
ادـخ يارب  رگا  دـنک و  یم  هجوت  ادـخ  تسادـخ  يارب  هک  يراک  .دـینک  لد  درد  دـینک ، تبحـص  ام  اب  اجنیا  دـیدمآ  دـیدرک و  یط 

(1) .تسین يزیچ  دننک ، هجوت  مه  ملاع  همه  دشابن ،

يزوریپ نامیا و  یبلق و  نانیمطا  أشنم  صالخا ،

مالـسا يارب  تسا و  یمالـسا  هک  تسا  يروشک  اهام ، همه  ياعدا  بسح  هب  عقاو و  بسح  هب  هک  میتسه  يروشک  کیرد  اـم  زورما 
نیا تسا  رتالاب  فیاظو  همه  زا  هک  يا  هفیظو  .میـشاب  اشوک  فیاظو  نآ  رد  دـیاب  ام  هک  دراد  یفیاظو  کـی  نیا  .دوش  یم  تمدـخ 

.مینک یم  هک  ییاهراک  يارب  میشاب  هتشاد  صالخا  هک  تسا 

ياکتا زور  کی  ام  رگا  .دـینکب  ادـخ  هب  اکتا  دـنکب ، ییاشگراک  کی  دـناوتب  ام  يارب  ادـخ  ياروام  هب  اکتا  هک  دـینکن  ناـمگ  اـمش 
تسکش هب  ور  ام  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  هک  دینادب  میتشاذگ ، حالس  يور  ای  میتشاذگ  تفن  يور  میتشادرب و  ادخ  زا  ار  نامدوخ 
صالخا .مالـسا و  يزارفارـس  بجوم  مه  ناریا  تلم  و  دیدش   ناریا  تلم  يزارفارـس  بجوم  هّللادـمحب ، زورما  امـش  .تفر  میهاوخ 

لصاح وا  هب  اکتا  نودب  ترصن  رـصن و  هک  دینک  يوق  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  ار  ناتدوخ  ياکتا  ناتدوخ ، ياهراک  رد  دینک  ادیپ 
.دوش یمن 

ياهحالس نآ  هب  دنراد  اکتا  هک  یگرزب  ياهتردق  نالا  دینک  هظحالم  امش 
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اب دنا و  هتسشن  مارآ  نالا  نیلمرک  ای  دیفـس  خاک  هک  دینکن  نامگ  .دننک  یم  یگدنز  دنراد  بارطـضا  رد  ناشدوخ ، بیرغ  بیجع و 
دنتسه و ناطیش   (1) عبت اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  بارطضا  نیا  دننک و  یم  یگدنز  بارطضا  اب  اه  نآ  .دننک  یم  یگدنز  مارآ  عضو 

.ناسنا بلق  رد  دوشب  ادیپ  هنینامط  هک  دراذگ  یمن  ناطیش 

دیاـب لوا  .تسا  شلاـبند  ترـصن  هک  دـینادب  دـینکب ، يوق  ار  ناـتنامیا  هک  دـیهاوخب  دیـشاب و  هتـشادن  بارطـضا  هک  دـیهاوخب  اـمش 
.تسا هدومرف  رما  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  يروط  نآ  هب  دیورب  راک  لابند  دعب  دینکب  يوق  ار  ناتنامیا  دـینکب ، يوق  ار  ناتـصالخا 

یمن یتردق  چیه  هک  دوش  یم  يروج  امـش  يورین  درب و  یم  الاب  ار  امـش  هیحور  دنک و  یم  تیوقت  ار  امـش  نامیا ، صالخا و  نیا  و 
دنناوت هلباقم  امـش  اب  مه  گرزب  ياهتردـق  هک  تسا  روط  نیمه  نالا  تسا ، روط  نیمه  دـینیب  یم  هک  مه  زورما  .دـنکب  هلباقم  دـناوت 

(2) .يرگید ياهراک  کی  رد  دنوشب  دراو  هک  دراذگاهبارطضا  نآ  هک  دنتسه  راتفرگ  ییاهبارطضا  هب  ناشدوخ  اهنآ  ینعی ، دننکب ؛

هفیظو ماجنا  رد  یهلا  تیاضر  بسک 

ياضر يارب  هک  یـسک  .میـشاب  هتـشادن  روما  زا  يرما  چـیه  زا  یکاب  مینکب و  ار  نامدوخ  یهلا  یعرـش  یلعف  هفیظو  هظحالم  دـیاب  ام 
.تسین همه  لوبق  دروم  يرما  چیه  تسا ، همه  لوبق  دروم  هک  دشاب  هتشادن  ار  نیا  عقوت  تسا ، هفیظو   ماجنا  لوغشم  هّللاءاش  نا  ادخ 

هدوبن همه  لوبق  دروم  مه  ایبنا  راک 
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شوگ ارثکا  مدرم  هچرگ  دـندرکن ، دوب  هدـش  لوحم  اهنآ  هب  هک  يراک  نآ  رد  روصق  دـندرک و  لمع  ناشفیاظو  هب  اـیبنا  نکل  تسا ،
یـضاران لمع  نیا  زا  يرایـسب  هچرگ  مینکب ، دـیاب  مینک و  یم  لمع  تسه  نام  هفیظو  هک  يزیچ  نآ  مه  اـم  .اـیبنا  فرح  هب  دـندادن 

(1) .دننکب ینکشراک  مه  يرایسب  ای  دنشاب 

میروایب تسدب  ار  دنوادخ  ياضر  دیاب  ام 

فاـخا اـم  فوخا  نا  هک : تسا  مرکا  ربمغیپ  ثیدـح  بسح  هب  هک  ار  يزیچ  نآ  میراذـگب و  راـنک  ار  یناـسفن  ياـهاوه  هّللاءاـش  نا 
ام هک  تسین  روط  نیا  .دورب  نیب  زا  اـهلما  لوط  دورب ، نیب  زا  اـهاوه  .تسا  لـما  لوط  مه  یکی  تساوه ، عاـبتا  یکی   (2) نانثا مکیلع 

تسوا و تبون  زور  جنپ  یـسک  ره  نآ ، زور  دـنچ  نآ ، زور  دـنچ  نیا ، زور  دـنچ  دراد ، رید  دوز و  دراد ، دوز  رید و  میـشاب ، هشیمه 
يادخ ای  دیشاب  اهامـش  هّللاءاش  نا  تمعن ، رد  يدبا  ای  تسا ، يدبا  تسا ، یگـشیمه  يایند  هک  ییایند  کی  هب  دوش  یم  دراو  شدعب 

وا الاح  .دـیایب  تسد  هب  وا  ياضر  هک  میـشاب  نیا  لابند  میروایب و  تسد  هب  ار  ادـخ  ياضر  دـیاب  اـم  نیارباـنب ، .رگید  روط  هتـساوخن 
یم یقن  دیوگ ، یم  يزیچ  کی  هک  مه  يرگید  تلود  نآ  .دـیوگب  دـهاوخ  یم  هچره  دـنک ، یم  رگید  لایخ  کی  هک  يرکفنـشور 

ار ادخ  ياضر  ام  .دیوگب  دهاوخ  یم  هچره  مه  نآ  دیوگ ، يزیچ  کی  هک  مه  یقفانم  نآ  .دیوگب  دـهاوخ  یم  هچره  مه  نآ  دـنز ،
(3) .تسا لهس  رگید  ياهزیچ  میروایب ، تسد  هب 
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ادخ ناگدنب  هب  تمدخ  رد  نتشاد  صالخا 

دیشاب و هتشاد  صالخا  امش  .دیشاب  هتـشادن  دنیوگ ، یم  هچ  امـش  هرابرد  نیفلاخم  دنیوگ ، یم  هچ  امـش  هرابرد  مدرم  هکنیا  هب  هجوت 
(1) .دیامرف یم  اطع  ار  امش  رجا  ار و  امش  يازج  وا  هک  دینک  بلط  وا  زا  ار  رجا  انث و  دینک و  تمدخ  ادخ  ناگدنب  هب  ادخ  يارب 

ناطیش ياهیراک  هزیر 

داجیا ناسنا  رد  هک  ییاهیراک  هزیر  نآ  مینک ؛ هجوت  دنک ، یم  ناسنا  هراما  سفن  هک  ییاهتنطیـش  نآ  هب  ینعی ، لئاسم ؛ هب  دـیاب  مه  ام 
وا لد  زا  يا  هشوگ  کی  ناطیـش  دشاب و  فورعم  اهنیا  اوقت و  دهز و  هب  شرمع  لوط  رد  یقتم  دهاز  مدآ  رفن  کی  اسب  هچ  .دنک  یم 

سلجم رد  هک  ینایاقآ  امـش  هک  دـشاب  اسب  هچ  .دـنوشب و  دـساف  همه  همه و  اوقت ، دـهز و  نیا  لاـمعا و  نیا  همه  هک  دـشاب  هدوبر  ار 
هتفرن امـش  شیپ  زا  یناطیـش  ظح  نآ  نکل  مالـسا ، يارب  دینک  یم  هک  یـششوک  همه  اب  دیـشاب  قفوم  هک  مراودیما  دیراد و  فیرـشت 

(2) .دشاب

لامعا یگنوگچ  صیخشت 

نامدوخ لامعا  میناوت  یم  نامدوخ  ام  تسادخ  يایلوا  زا  ای  تسا  ناطیـش  يایلوا  زا  هک  دهدب  صیخـشت  ار  شدوخ  ناسنا  دناوت  یم 
.میهدب صیخشت  ار 
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رظن دـیاب  نامدوخ  دـسرب ، هیلع  هّللا  مالـس  نامز  ماما  هاگـشیپ  يارب  نآ  زا  لبق  ادـخ و  هاگـشیپ  يارب  ام  لامعا  همان  نیا  هکنیا  زا  لـبق 
ناـمدوخ .تسا  لاـمعا  هماـن  تروص  ناـمه  دوش  یم  شقن  شرد  زیچ  همه  هک  ناـمبلق ، هحفـص  ینعی  ناـملامعا ، هماـن  نیا  هب  مینک 

حالـص يارب  تلم و  حالـص  يارب  تیمیمـص ، تقادـص ، اب  تسا ، لوحم  ام  هب  هک  يراک  نیا  رد  اـم  اـیآ  .میتسه  هراـک  هچ   میمهفب 
؟(1) مینک یم  راک  مالسا 

یهلا دصقم  ورگ  رد  یهلا  لمع 

نیا . (2) توغاطلا لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذـلاو  هّللا  لیبس  یف  نولتاـقی  اونمآ  نیذـلا  تسه : هیآ  رد  هک  تسا  یتیعقاو  کـی  نیا 
؛ دراد يدصقم  هچ  هک  دناد  یم  دنک ؛ یم  هچ  شدوخ  هک  دناد  یم  یـسک  ره  .میـسانشب  ار  نامدوخ  ام  هکنیا  يارب  تسا  کحم  هیآ 

یتوغاط لمع  لمع ، تسا ، یتوغاط  دصقم  دصقم ، هچنانچ  رگا  .دهد  یم  ماجنا  يدصقم  هچ  يور  دـهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  و 
یم میناد ، یم  مه  ام  دوخ  .تسا  مدآ  دوخ  مه  مهف  هار  و  دوش ، یم  یهلا  لمع  لـمع ، تسا ، یهلا  دـصقم  دـصقم ، رگا  .دوش و  یم 

؛ دریگ یم  ماجنا  یتوغاط  دصاقم  يور  ام  ياهراک  ایآ  رگید  ياهراک  هچ  دـشاب و  لاتق  هچ  میهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  هک  میمهف 
یمالسا تلم  ریسم  رب  مالسا ، ریسم  رب  رگا  .تسا  تلم ، ریسم  رب  مالـسا ، ریـسم  رب  ای  مالـسا ؛ حلاصم  دض  رب  تکلمم ، حلاصم  دض  رب 

يادخ رگا  .تسا و  هّللا  لیبس  یف  تسا و  یهلا  شلمع  دنک  یم  لمع  هک  یسک  نیا  دش ،
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، لمع تسا و  توغاط  ریسم  ریسم ، نیا  هک  دمهفب  دیاب  دش ، مالسا  ریسم  فالخرب  یمالسا و  تلم  تلم و  ریـسم  فالخرب  هتـساوخن 
(1) .دنک یمن  یقرف  رگید  ياهراک  هچ  دشاب و  لاتق  هچ  الاح  یتوغاط ، لمع 

روما مامت  یشخب  هجیتن  أشنم  صالخا ،

تیناسنا يارب  ناتیاهراک ، دشاب  فرـش  يارب  دشابن  مکـش  يارب  دیـشاب ، هتـشاد  یناسنا  شزرا  دیـشاب ، ناسنا  دیهاوخب  رگا  مه  امـش   
.دیرادرب یناسفن  ياهاوه  زا  تسد  دیاب  دسرب ، هجیتن  هب  دشاب  ادـخ  يارب  هک  ناتیاهراک  هک  دـیهاوخب  رگا  دـشاب ، ادـخ  يارب  دـشاب ،

مـسق هک  تسا ، هتفر  رـشت  ادـخ  هب  هک  تسا  نیا  منهذ  رد  نم  ادـخ ، يارب  تسا  هدروـخ  مسق  .تسین  رادرب  تسد  ناـسنا  زا  ناـطیش 
هجاوم يا  هدروخ  مسق  نمشد  وچمه  کی  اب  امش   (2) نیصلخملا مهنم  كدابع  الا  دنوشب ؛ يزیچ  اهنیا  مراذگ  یمن  هک  تسا  هدروخ 

رد ینمشد  وچمه  کی  هک  نیا  هب  دینک  هاگآ  ار  مدرم  .دیورب  وا  گنج  هب  دیور  یم  هک  ناتیاهرهـش  رد  دیورب ، وا  گنج  هب  دیتسه ،
نیب زا  امش  ار  نمشد  نآ  رگا  .دننک  هبلغ  ام  هب  مه  يرهاظ  رابج  ياهنمشد  هک  ینطاب  نمـشد  نیا  تسا  هدش  بجوم  هک  تسا  نطاب 

، دوش یم  لصاح  ناتنیب  يردارب  توخا و  کی  دوش ، یم  لصاح  ناتنیب  تدـحو  کی  دوش ، یم  لصاح  ناتنیب  ماجـسنا  کـی  دـیربب ،
ار يراک  همه  دیناوت  یم  دوش ، یم  یلاخ  ایند  بح  زا  امش  بلق  دوش ، یم  یلاخ  فوخ  زا  امش  بلق 
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(1) .دوش یم  يزاجعا  هچمه  کی  تقو  نآ  دینکب ،

تدحو أشنم  نالوئسم ، صالخا 

یفالتخا چـیه  دـنکب ، راک  هب  راداو  ار  ناـسنا  .وا  هب  هجوت  دـشاب و  ادـخ  دـصقم  ینعی  دـشاب ؛ دـحاو  ههجو  هب  ناـشیاهراک  رگا  دارفا 
، دریگ ماجنا  رـشب  تسد  هب  هک  ییاهراک  ینعی  مامت  .تسا  مدآ  دوخ  زا  تسه  ـالتبم  نآ  هب  رـشب  هک  ییاـهزیچ  ماـمت  .تسین  روصتم 
ار نامدوخ  ام  هک  دشاب  نیا  يارب  اهنافوط  اهلیـس و   اه و  هلزلز  همه  نیا  اسب  هچ  دوش ، یم  دراو  ام  هب  بیغ  زا  هک  مه  ییاهراک  هکلب 

دننک یم  رظن  مدرم  هک  ییاهنیا  اه ، هدوت  نیب  رد  دـنرثوم  هک  ییاهنیا  مینک و  حالـصا  ار  نامدوخ  هچناـنچ  رگا  اـم  .میدرکن  حالـصا 
ار اهنآ  لاوقا  ار و  اهنآ  لامعا  مدرم  دنا و  مدرم  هجوت  دروم  هک  یـصاخشا  نآ  رگا  دننک ، تیعبت  مه  اهنآ  دننک ، یم  هچ  اهنیا  دـننیبب 
، دشاب ادخ  يارب  دونش  یم  هک  مه  نآ  دشاب ، ادخ  يارب  دینک  یم  تبحص  هک  امش  دشاب ، دحاو  ههجو  هچنانچ  رگا  دنراد ، رظن  تحت 
اب هن  دوش ؛ یم  لح  یهلا  زرط  اب  دـشاب ، مه  رظن  فالتخا  رگا  .دـش  عقاو  دـهاوخن  یفـالتخا  چـیه  روط ، نیمه  مه  دـسیون  یم  هک  وا 
نم .دوشب  عورش  ام  دوخ  زا  حالصا  دیاب  .تسام و  دوخ  زا  ام  ياهتبیصم  همه  .تسا  دوخ »  » زکرم نیمه  حالصا  هدمع  .یناطیش  زرط 

هدنیوگ نآ  دوخ  هچنانچ  رگا  .تسا  لطاب  لایخ  نیا  .منک  حالـصا  ار  يرگید  مهاوخب  هدـشن  حالـصا  مدوخ  هک  مشاب  هتـشادن  عقوت 
(2) .دنکب حالصا  ار  نارگید  دناوت  یم  دشاب ، هدش  حالصا 
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بالقنا هب  هناصلاخ  تمدخ  ندوب  تدابع 

رد دیـشاب  صلاخ  تسا ، تدابع  نیا  دینک ، لمع  یلاعت  كرابت و  يادخ  يارب  .دـینک  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  ناتدوخ  ياهدـصق  امش 
دنوادـخ .تدابع  نیا  رد  دیـشاب  صلاخ  امـش  تسا و  تدابع  شماـمت  بـالقنا  نیا  دوب ، تداـبع  شماـمت  تضهن  نیا  .تداـبع  نیا 

(1) .تسامش هارمه 

لمع رد  صالخا  اب  یبیغ  ياهدادما  ظفح 

، دنتـسه اهدژا  ناش  همه  نیفرط ، اهنیا ، دـیدروآ  شنوریب  اهدژا  اـت  دـنچ  نهد  زا  امـش  هک  تسا  يروشک  کـی  هک  تسا  نیا  هدـمع 
الاح هداد و  تاجن  تلم  نیا  ار ، ناتدوخ  روشک  نالا  امـش  دنتـسه و  مه  لثم  يدب  رد  همه  الا  و   رتدب ، وا  زا  ناشیکی  رتدـب  ناشیکی 
یم هک  ییام  دیهاوخ ، یم  هک  ییامـش  دیـشاب  نئمطم  .دنک و  راک  شرد  دـیاب  هک  تسا  هداتفا  يا  هتـسد  کی  تسد  شیا  هشوگ  ره 

.دـنک یم  یهارمه  ام  اب  دـنوادخ  دوشب ، اهلطاب  نآ  نیزگیاج  ناریا  رد  قح  دـصاقم  یهلا و  دـصاقم  نآ  یهلا و  لـئاسم  نآ  میهاوخ 
کی هک  تسا  يداع  هلئـسم  دـینک  یم  لایخ  امـش  دـینیب ، یم  نالا  ار  ام  تلم  میزوریپ و  میراد  يا  هناوتـشپ  وچمه  کی  ام  هک  یتقو 

مدآ تقو  کی  روشک  رـساترس  هک  نیا  تسا ؛ یبیغ  هلئـسم  کی  تسین ، يداع  هلئـسم  نیا  دـیوگب ، ار  بلطم  کی  شرـساترس  تلم 
دوش یم  عقاو  مه  ناـجیابرذآ  رخآ  رد  دوش ، یم  عقاو  ساـبع  ردـنب  رد  هک  يزیچ  نآ  دوـش ، یم  دـنلب  ییادـص  ره  اـج  ره  هک  دـنیبب 

، بلطم نامه 
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ار يزیچ  کی  دنهاوخب  یتقو  یجراخ  گرزب  ياههاگتـسد  نیا  دناوت ؟ یم  یهاگتـسد  هچ  دهدب ؟ ماجنا  ار  يراک  وچمه  دناوت  یک 
.دهاوخ ناشلد  هک  يروط  نآ  دـنناوت  یمن  مه  زاب  دراد ، تمحز  روج  رازه  دـنزادنیب ، هار  دـنهاوخ  یم  یگنیتیم  کی  دـنزادنیب ، هار 

ام و هارمه  تسا  یبیغ  تسد  کی  نیا  .دنتـسه  ادصمه  مه  اب  همه  روشک  رـساترس  دینیب  یم  تقو  کی  دییوگ ، یم  هملک  کی  امش 
(1) .یلاعت كرابت و  يادخ  يارب  دینک  صلاخ  ار  تمدخ  هک  تسا  نیا  هب  ظفح  .دینکب  شظفح  ار  نیا 

تسادخ يارب  هک  ییاهراک  یگنادواج 

نیب زا  تعیبط  هدام و  دوخ  تسا ، هدام  تعیبط و  يارب  هک  ییاهزیچ  .تسا  یگـشیمه  تسا ؛ مئاد  اهنیا  تسادخ ، يارب  هک  ییاهزیچ 
یهلا ضارغا  دشابن  ؛ يدام  ضارغا  کی  ناتضارغا  هک  دینکب  هجوت  ....دنور  یم  نیب  زا  مه  اهنآ  تسوا ، يارب  هک  ییاهنآ  .دور  یم 

ضارغا ياراد  رگا  .تسه  شلابند  هک  تسا  هدش  یهلا  رگید  يدام  نیا  اما  تسه ، شلابند  مه  يدام  دـیتشاد ، یهلا  ضارغا  .دـشاب 
سلجم تلود ، تلم ، ياهرشق  همه  ار  ضارغا  هک  تسا  نیا  هدمع  .دش  دهاوخن  تسرد  ادخ ، يارب  دییوگب  مه  هچره  دیدش ، يدام 

هک يزیچ  نآ  زا  يا  هشوگ  کی  هب  میتفای  هار  ام  تقو  نآ  .دوشب  یهلا  لئاسم  لئاسم ، همه  ات  دننک  یهلا  ضرغ  ار  ناشاهـضرغ  همه 
(2) .دنتساوخایبنا

105 ص :
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تسا صالخا  رد  ییاهن  يزوریپ 

لاس دص  رد  لاکشاالب  میتسشن ، اج  نیا  ام  .تسارذگ  همه ، اه و  یتردقربا  اه و  تنطلـس  اه و  يزوریپ  مدع  اه و  يزوریپ  نیا  مامت 
هتفر میشاب  هتشاد  تردق  تسا ، هتفر  میروخب  تسکش  تسا ، هتفر  میوشب  زوریپ  تسا ، هتفر  تسا ، هتشذگ  تسین ، يربخ  ام  زا  رگید 

ییاهزیچ ام و  دـنام ، یم  یقاب  هچنآ  .تسا  نامدوخ  شیپ  رد  هک  تسا  نآ  تسا ، یقاب  هک  نآ  .تسا  هتـشذگ  میـشاب  هتـشادن  تسا ،
نآ يارب  دـشاب  هیامرـس  ام  يارب  هک  یتمدـخ  مینکب ؛ تمدـخ  هک  میـشاب  انعم  نیا  رکف  دـیاب  ام  .تسا  رگید  ملاع  هب  مینک  لـمح  هک 

رتشیب هک  ییاهنآ  هکلب  تسا ، تسکش  شا  همه  دشابن ، شا  يونعم  دعب  نآ  رگا  اهنیا  همه  ندرک و  حتف  ندش و  زوریپ  ندز و  .ناهج 
يدعب نآ  رگا  اهنیا  دوب ، دهاوخ  تسه و  تسا و  هدوب  ملاع  رد  هک  یگرزب  ياه  تردق  نیا  .دـنرت  هتـسکش  دـنزوریپ ، مدرم  رظن  رد 
شدعب تنایخ و  تیانج و  باوخ و  دروخ و  زور  دـنچ  .تسا  تسکـش  شمامت  دنـشاب ، هتـشادن  دـناسر  یم  تداعـس  هب  ار  اهنآ  هک 

همه ام ، يارب  دـنهد  یم  تداهـش  ملاع  نیا  همه   .دوش  یم  زاب  ام  هفیحـص  دوش ، یم  زاب  ملاع  نآ  رد  دوش و  یم  هتـسب  اج  نیا  مامت ،
تفرـشیپ تسین  مه  اوزنا  تسین ، گـنج  .مکرـصنی  هّللا  اورـصنت  نا  ار ؛ ادـخ  مینک  ترـصن  هک  مینکب  يرکف  هک  دـیاب  اـم  .دنرـضاح 

زوریپ اه  ههبج  همه  رد  هچنانچ  رگا  ام  .دوشب  ققحتم  دیاب  ناسنا  دوخ  رد  هک  تسا  ییانعم  کی  ترصن  .تسین  مه  تسکـش  تسین ،
ترـصن ام  میریگب ، ار  ییاج  کی  نامدوخ  هک  میهاوخب  دـشاب ، نامدوخ  ترـصن  يارب  دـشابن ، ادـخ  ترـصن  ناونع  هب  نکل  میوشب ،

، تسا یصاخ  تیانع  کی  دننک  لمع  رگا  دننک ، لمع  دنا ، هداد  هک  ار  يا  هدعو  نآ  مه  ادخ  میدرکن و  ار  ادخ 
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ههبج امـش  هک  تسا  نـیا  نآ  ، (1)« مکمادـقا تبثی  مکرـصنی و  هّللااورـصنت  نا   » هک تسا  هدرک  هدـعو  هک  ینآ  .درادـن  اـم  هب  یطبر 
ادخ يارب  دیـشکب ، تمحز  ادخ  يارب  دیورب ، شیپ  ادخ  يارب  .دینک  راک  ادخ  يارب  امـش  .دنک  یم  زاب  مه  ادخ  دینکزاب ، ار  ترـصن 

.دشاب ادخ  ترـصن  يارب  تسا  ههبج  تشپ  هک  نآ  .دشاب  ههبج  دیاب  ادـخ  يارب  تسه  ههبج  رد  هک  نآ  .دـیهدب  ماجنا  ار  اهراک  همه 
نآ .دشاب  ادخ  ترـصن  يارب  تسا  روشک  روما  يدصتم  هک  نآ  .دشاب  يدصتم  ادخ  يارب  تسا  رکـشل  روما  يدصتم  هک  یـسک  نیا 

هدعو هب  ادخ  میشاب ، ادخ  ترصن  رد  همه  رگا  هرخالاب  .دشاب و  ادخ  ترـصن  يارب  دشاب ، سلجم  رد  ادخ  يارب  تسا  سلجم  رد  هک 
ترصن نکل  مینک ، یم  ادیپ  میراد  يزوریپ  نامدوخ  لایخ  هب  ام  رگا  .تسام  رد  دشاب  یصقن  رگا  .دنک  یم  لمع  لاکشا  یب  شدوخ 

يارب ناـمولظم ، يارب  هک  تسا  نـیا  دوـصقم  یهلا  دـصاقم  دـشابن ، یهلا  دـصاقم  تفرـشیپ  يارب  دـشابن  وا  يارب  ینعی  دـشابن ، ادـخ 
هدومرف ادخ  ادـخ ، يارب  اهنیا  همه  نارگمتـس ، دـی  عطق  يارب  نامولظم ، زا  ملظ  عفد  يارب  مالـسا ، ماکحا  تفرـشیپ  يارب  نادنمتـسم ،

(2) .میتسشن یم  لزنم  میتفرادخ  يارب  ام  تقو  نآ  دینیشنب ، ناتلزنم  رد  دیورب  هک  دوب  هدومرف  رگا  .مینک  یم  لمع   ام  تسا ،

لامعا هجیتن  ياقب 

! نم نازیزع  .دینک  فرص  ادخ  يارب  ار  رمع  زور  دنچ  نیا  ام ! ياهردارب 
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یمن یقاب  سک  چیه  يارب  ایند  نیا  دور ؛ یم  ام  تسد  زا  تایح  نیا  ار ، نیا  .دینک  فرـص  ادـخ  يارب  میتسه  ام  هک  يزور  دـنچ  نیا 
دوش یم  رداص  ام  زا  هک  یلمع  ره  .دوش  یم  رداص  ام  زا  هک  تسا  یلامعا  نآ  هجیتن  دـنام  یم  یقاـب  همه  يارب  هک  يزیچ  نآ  .دـنام 

زا هک  یتاریخ  هرذ  ره  .مینیب  یم  ار  وا  دوخ   (1) هری اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  مینیب : یم  ار  نآ  ام  دراد و  ملاع  نآ  رد  یتروص  کی 
رد یتروص  کی  دوش ، یم  رداص  امـش  زا  هک  یمالـسا  لمع  ره  دوش ، یم  رداص  امـش  زا  هک  یناسنا  لمع  ره  دوش ، یم  رداص  اـمش 

فالخرب مالسا ، ریسم  فالخرب  يرما  کی  یناسنا ، ریغ  رما  کی  هتساوخن  يادخ  هچنانچ  .دینیب و  یم  ار  نآ  امـش  و  دراد ؛ ملاع  نآ 
اجنیا زا  یتقو  هک  دـینکب  يراک  .مینیب  یم  ام  تسه و  تبـسانم  اب  ملاع  نآ  رد  شتروص  دوشب ، رداص  ام  زا  یمالـسا  روشک  حـلاصم 

یتروص نیا  زا  ریغ  اجنآ  رد  هتساوخن  يادخ  هک  دینکن  يراک  .دیشاب  يدیفـسور  اب  یلاعت  كرابت و  يادخ  روضح  رد  دیتسب ، ار  راب 
دیاب همه  تسا ، مهم  نامیاهراک  همه  .دـیهدب  ماجنا  بوخ  ار  مهم  راـک  نیا  تسا ، مهم  امـش  راـک  .دیـشاب  هتـشاد  دـیراد  اـجنیا  هک 

(2) .میهدب ماجنا  بوخ  ار  نامیاهراک 
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ناحتما هلیسو  ماقم  تسپ و  مراهچ : لصف 

مالسا رد  ماقم  تسپ و  هاگیاج  . 1

یهلا هفیظو  فیلکت و  مالسا ، رد  يرادمامز  تموکح و 

نییعت یقوـقح  يرگید  رب  کـی  ره  يارب  تسا و  هدرک  نیعم  يدودـح  یطباوـض و  تلم  رادـمامز و  تلود و  نـیب  هـطبار  رد  مالـسا 
تموکح اساسا  .دیآ  یمن  دوجو  هب  هطلس ، ریز  طلسم و  هطبار  ینعی  يا ، هطبار  نینچ  زگره  نآ  تیاعر  تروص  رد  هک  تسا  هدومن 

یفیاظو زا  هتـشذگ  يرادـمامز ، تموکح و  ماقم  رد  درف  کی  هک  تسا  یهلا  هفیظو  فیلکت و  کی  مالـسا  رد  يرادـمامز  ندرک و 
تموـکح و .دـهد  ماـجنا  دـیاب  هک  تسوا  هدـهع  رب  زین  يرگید  نیگنـس  فیلاـکت  هلـسلس  کـی  تسا ، بجاو  نیملـسم  همه  رب  هـک 
ار یتـلم  قوـقح  دوـخ  عـفن  هب  دـهاوخب  ماـقم  نیا  زا  هک  تسین  نارگید  رب  یگرزب  رخف و  هلیـسو  دارفا ، اـی  درف  تسد  رد  يرادـمامز 

(1) .دنک لامیاپ 

لدع هماقا  يارب  يا  هلیسو  تموکح ، تسایر و 

نآ رد  دیاب  هک  تسا  ییاهتـسپ  امـش  ياهتـسپ  دوش و  یم  هدرپس  امـش  هب  یمالـسا  تکلمم  دـیتسه و  مرتحم  يارزو  زا  نالا  هک  امش 
هجرد تسایر  زا  تسایر ، هک  دینکن  نامگ  الوا ، هک  دینک  ششوک  دریگب ، ماجنا  هتسیاش  رایسب  لامعا 
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.هدب ماجنا  ار  اهراک  وت  دنیوگ  یم  ار  یکی  دنوش  یم  عمج  يا  هتـسد  کی  .تسا  يرابتعا  رما  کی  دـشاب ؛ يزیچ  کی   رخآ ، ات  لوا 
ار یگرزب  رایـسب  روشک  کی  تساـیر  هعماـج ، مهف  بسح  هب  هک  یلاـح  رد  هیلع  هّللا  مالـس  ریما  ترـضح  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد 

دوب هچ  مدرم و  اب  شکولـس  دوب  روج  هچ  شعـضو ، دوب  روج  هچ  تقو  نآ  تشاد ، ار  همه  ناریا ؛ قارع ، رـصم ، ات  زاـجح  زا  تشاد 
میناوت یمن  ام  هتبلا  تسا ! هدومرف  يدنمشزرا  ياهـشرافس  هچ  .دندوب  وا  فرط  زا  هک  ییاهتموکح  هب  ای  شلامع  هب  هک  ییاهـشرافس 

ماـمت وا  .مینکب  وا  زا  يوریپ  دـیاب  میناوتب ، هک  يدودـح  نآ  اـت  .میـشاب  وا  وریپ  میـشاب ، وا  هعیـش  هک  میناوت  یم  نکل  میـشاب ، وا  دوخ 
ایند کی  رد  ار  یلدع  کی  دناوتب  هکنیا  رگم  دوبن ، يزیچ  وا  رظن  رد  اهنیا  ایند و  تسایر  نیا  ایند و  نیا  شلـصا  .دوب  ادخ  شدصقم 

هماقا ار  یلدع  کی  دنناوتب  هکنیا  رگم  مشاب ، هتشاد  یتفالخ  ای  مشاب  هتشاد  یتسایر  کی  هک  دوبن  حرطم  اهنآ  شیپ  الا  و  دنک ، رارقرب 
لمع میناوت  یم  هک  يا  هزادنا  نآ  ات  اهنآ  هویـش  هب  میریگب و  دنپ  میریگب و  سرد  اهنآ  زا  دیاب  ام  .دننک  يراج  ار  يدح  کی  دننک و 

هب مینکب و  ادـیپ  ییاهر  ماد  نیا  زا  تسا  ناسنا  یهاوخدوخ  نامه  ماد  نیرتگرزب  هک  تسا  ناطیـش  ماد  هک  ییاـهزیچ  نآ  زا  مینک و 
(1) .ار نام  هعماج  مه  مینک و  حالصا  ار  نامدوخ  مه  میناوتب ، ات  میورب  هار  یهلا  میقتسم  طارص 

قح برق  ندعم  هب  لین  هیام  نامکاح ، یهلا  هزیگنا 

رد دورو  هن  و  تسا ، قح  هب  نتسویپ  لیلد  هنایفوص  يریگ  هشوگ  هن  مرسپ !
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ماد راتفرگ  هک  يدهاز  دباع و  اسب  هچ  .تسا  اهنآ  ياه  هزیگنا  لامعا ، رد  نازیم  .قح  زا  نتسسگ  دهاش  تموکح ، لیکـشت  هعماج و 
قلخ ریقحت   ینیب و  گرزب  بجع و  رورغ و  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ و  نوچ  تسا  وا  بسانم  هچنآ  اب  رتسگ ، ماد  نآ  تسا و  سیلبا 

هب یهلا  هزیگنا  اب  هک  تموکح  روما  يدصتم  اسب  هچ  .دـناشک و  یم  كرـش  هب  رود و  قح  زا  ار  وا  اهنآ ، لاثما  یفخ و  كرـش  هّللا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  نوچ  رتالاو  رتالاب و  مالسلاامهیلع و  ربمایپ   نامیلـس  یبن و  دواد  نوچ  دوش ، یم  لئان  قح  برق  ندعم 

سپ .شا  یناهج  تموکح  رصع  رد  ادفلا  همدقمل  انحاورا  يدهم  ترـضح  نوچ  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شقح  رب  هفیلخ  و 
هب رت ، هتـسراو  رون  بجح  یتح  بجح  زا  دنـشاب و  رتکیدزن  ترطف  رون  هب  اه  هزیگنا  ردـق  ره  .تسا  هزیگنا  ناـمرح ، ناـفرع و  نازیم 

.تسا رفک  زین  یگتسباو  زا  نخس  هک  اجنآ  ات  دنرت  هتسباو  رون  ءادبم 

ناطیـش زات  تخات و  هک  نکم  یلاخ  هناش  تسا  قلخ  هب  تمدخ  تروص  رد  قح  هب  تمدـخ  هک  یناسنا  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  مرـسپ !
ره ماقم  ندروآ  تسد  هب  يارب  اپ  تسد و  تسین و  ناراکردنا  تسد  نیلوئسم و  نیب  رد  زات  تخات و  نادیم  زا  رتمک  نادیم ، نیا  رد 
هک میامن ؛ هّللادابع  هب  تمدخ  ای  موش  کیدزن  یهلا  فراعم  هب  مهاوخ  یم  هکنآ  رذع  هب  نزم  يدام  هچ  يونعم و  ماقم  هچ  دشاب  هچ 

(1) .نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  ششوک  هک  دسر  هچ  تسا  ناطیش  زا  نآ  هب  هجوت 
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مالسا رد  تسایر  ماقم و  ندوبن  حرطم 

ترازو هلئـسم  تسین ، حرطم  روهمج  تسایر  هلئـسم  تسین ، حرطم  تسایر  هلئـسم  تسین ، حرطم  مالـسا  رد  سلجم  یـسرک  هلئـسم 
هب نم  هک  دیوگ  هک  دیتسه  نامه  هعیش  اهامـش  .تسا  هتخانـشن  ار  مالـسا  تسه  حرطم  دنک  لایخ  ار  اهنیا  یـسک  رگا  تسین ، حرطم 

داجیا ار  یقح  هکنیا  رگم  متـسین  لئاق  شزرا  شیارب  نیا  هزادـنا  هب  ار  امـش  تراـما  دزرا  یمن  چـیه  هک  يا  هنهک  شفک  نیا  هزادـنا 
رد ای  دیربب  شیپ  سلجم  رد  هچ  دـیربب ، شیپ  هب  ار  مالـسا  دـیهاوخ  یم  هک  امـش  دـینک ، داجیا  ار   قح  دـیهاوخ  یم  هک  امـش  .دـنک 

تلاخد تاباختنا  رد  هک  ینایاقآ  هکنیا  هب  مهدب  رکذت  دیاب  نم  ....دنکن  قرف  ناتـشیپ  دـیاب  رگید ، لفاحم  رد  ای  دـیربب  شیپ  هسردـم 
همه امـش  .دنـشابن  روخلد  تسا  هدرب  وا  مدربن و  نم  هک  انعم  نیا  زا  زگره  دـننکب و  تلاخد  تین  صولخ  لاـمک  اـب  مه  زاـب  دـندرک 

ناریا و تلم  شیپ  دـشاب  دـیابن  حرطم  اهنیا  مشاب ، نم  ای  دـشاب  تسود  نآ  ای  سلجم  رد  دـشاب  تسود  نیا  .دـیتسود  دـیتسه ، ردارب 
(1) .هّللا ءاش  نا  تسین  حرطم 

تردق بسک  هن  تمدخ  يارب  تّیلوئسم  لوبق 

، تسپ هک  دنـشاب  نیا  هجوتم  ناشروشک ، يارب  دـپت و  یم  مالـسا  يارب  ناشلد  اعقاو  هک  یناـسک  دنـشاب ، اـنعم  نیا  هجوتم  دارفا  دـیاب 
سیئر ای  ندوب  تلود  سیئر  اـی  يریزو  تسخن  ماـقم  .تسین  نازیم  نیا  يروهمج ، تساـیر  ماـقم  تسین ، نازیم  ماـقم  تسین ، نازیم 

تاماقم نیا  دنتسین ، يزیچ  اهنیا  ندوب ، سلجم 
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مرگلد رتشیب  اـج ، نآ  تسا  بوخ  شتمدـخ  دـید  رگا  دـشاب ، اـجره  رد  دـهعتم  مدآ  .تسا  تمدـخ  تسه  هک  ینآ  دوش ؛ یم  ماـمت 
ییاج کی  رد  هک  دنیبب  ریزو  تسخن  نیا  رگا  نکل  تسا ، هدوب  ریزو  تسخن  هک  دینک  ضرف  الثم ، رفن ؛ کی  هک  تسا  نکمم  .تسا 

زا یـسک  کی  هک  دـید  یتقو  تسا ، هتـشاد  ماقم  یناتـسداد  رد  رفن  کـی  .اـج  نآ  دور  یم  تسا  يدـهعتم  مدآ  دـنک ، یم  رتهب  راـک 
هک دشاب  نیا  شفده  هن  دنکب ، تمدخ  هک  دشاب  نیا  شفده  ینعی ، دنکن ؛ قرف  شیارب  اجنآ ، دورب  دنک  راک  دـناوت  یم  رتهب  شدوخ 

ناسنا مه  تاقوا  زا  يرایسب  هتبلا  ناسنا ، دوخ  زا  رتهب  سک  چیه  دسانشب ، ار  شدوخ  دناوت  یم  شدوخ  مه  ناسنا  .دشاب  هتـشاد  ماقم 
رد دـنک و  یم  دراد  یچ  هک  دـنک  یم  كرد  شدوخ  ناـسنا  هک  تسه  مه  تاـقوا  زا  يرایـسب  اـما  دـنک ، یم  تلفغ  مه  شدوخ  زا 
ای تسا  هدـنزاس  داقتنا  نیا  ایآ  دـنکب ، داقتنا  رگا  هک  دـمهف  یم  ناسنا  .دـناد  یم  ادـخ  اما  میناد ، یمن  اـهام  درذـگ  ؛ یم  یچ  شلد 
ای دراد  تسود  ار  تسپ  تسه ، تسپ  نیا  رد  هک  نیا  هـک  دـمهف  شدوـخ  دـمهف  یم  اـبلاغ  ینعی ، دـمهف  یم  شدوـخ  .تـسا  ماـقتنا 

يرازگتمدخ تسا ، تسپ  نیا  هب  هتـسبلد  ریخ ؛ ای  تسه ، تسپ  نیا  هب  هتـسبلد  تسا ، رازگتمدخ  نوچ  نیا  .دراد  تسود  ار  تمدـخ 
کی هک  دنادب  اعقاو  ناسنا  هک  تسا  تهج  نآ  هدمع  تمدخ ، مه  دنک  یم  و  دنک ، یم  ار  شاعدا  بوخ ، .تسین  مهم  یلیخ  ششیپ 
ماجنا يراک  ره  ناممادک ، ره  .میهدـب  باوج  دـیاب  يزور  کی  ام  هک  تسین  نیا  رد  ههبـش  چـیه  چـیه ، .دـهدب  دـیاب  باوج  يزور 

؛ دهاوخ یم  باوج  زور  کی  دشاب ، يریگ  ماقتنا  دهاوخ ؛ یم  باوج  زور  کی  مینکب ، داقتنا  دهاوخ ، یم  باوج  زور  کی  میهدـب ،
هتشاد شهب  هجوت  امتح  دیاب  ام  ار  نیا  .ام  زا  دنهاوخ  یم  باوج  زور  کی  دشاب ، يراتفردب  و 
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یم یگدیـسر  اج  نآ  رد  نآ ، تسد  زیچ  همه  تسا و  داـعم  هکنیا  هب  داـقتعا  تسا ، ناملـسم  سکره  ینعی ، هجوت ؛ دـیراد  میـشاب و 
، دمآ يرگید  تفر و  روهمج  سیئر  هک  دییامرفب  ضرف  رگا  دیابن  نیاربانب ، .تسا  مالـسا  تاداقتعا  وزج  نیا  تسا ، رـضاح  و  دوش ،
، دشاب هتـشاد  وا  هب  مه  یگتـسبلد  دنکب و  دیآ  یم  شزا  هک  يراک  کی  دورب  وا  دـیاب  هن ، دوشب ؛ سویام  رانک و  دورب  روهمج  سیئر 
هک درک  كاردا  شدوخ  رد  ناسنا  رگا  .دراد  تسا  یماقم  کی  هکنیا  ناونع  هب  هن  دـنک ، یم  دراد  تسا  يراک  کی  هکنیا  ناونع  هب 
هک تسا  نیا  شنهذ  رد  رگا  .دـیآ  یمن  شزا  راک  نیا  تسا ، یناطیـش  راـک  کـی  راـک ، نیا  هک  دـنادب  مریگب ، ار  ـالاب  نآ  مورب  نم 

ناسنا هک  تسا  یکحم  نیا  .دـیآ  یم  راک  مه  شزا  تسا و  یهلا  راک  نیا  مالـسا ، يروهمج  يارب  میهدـب  ماجنا  يراک  کـی  میورب 
(1) .یلئاسم کی  تسا  یفخم  ناسنا  دوخ  رب  مه  یهاگ  ینعی ، دراد ؛ هابتشا  هتبلا  مه  یهاگ  .دهدب  صیخشت  دناوت  یم  ابلاغ  شدوخ 

 

دورب شیپ  نامبتکم  هک  میشاب  نیا  لابند 

ار شدوـخ  سک  ره  دـننک و  ییاـمندوخ  دـننک و  ییاـمن  تردـق  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  يرگید  ياـهزیچ  نآ  ریغ  شعـضو  مالـسا 
هک میـشاب  نیا  لابند  هن  دربب ، شیپ  نامبتکم  نآ  هک  میـشاب  نیا  لابند  ام  همه  و  مینک ، یناف  ار  نامدوخ  دـیاب  همه  ام  .دـهدب  شیامن 

نارگید و اقآ و  امـش و  نم و  مه  تسا  حرطم  بتکم  یتقو  .تسا  نامبتکم  میتسه  هچره  میرادـن ؛ يدوخ  اـم  .میربب  شیپ  ناـمدوخ 
لابند دنراذگب ، رانک  ار  دوخ  دیاب  اهنیا  همه  یتلود و  ياهناگرا  همه 
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هدوبن لئاسم  نیا  مالـسا  ردـص  .تسا  هدوب  مالـسا  ردـص  رد  هک  يروط  نامه  ناشبتکم ، رد  دـننک  یناف  ار  ناشدوخ  دنـشاب ؛ بتکم 
(1) .دندرب شیپ  مه  تهج  نیا  زا  دربب ، شیپ  ار  شبتکم  هتساوخ  یم  یسک  ره  دهدب ، ناشن  ار  شدوخ  دهاوخب  یسکره  هک  تسا 

گرزب نومزآ  . 2

ناحتما اب  ناسنا  دوجو  ندوب  مزالم 

زا ار  اهناوج  .سفنا  تارمث و  رد  صقن  هب  یهاگ  نانیمطا ، تینما و  هب  یهاگ  دننک و  یم  ناحتما  فوخ  ینماان و  هب  یهاگ  ار  ناسنا 
دایز تارمث ، ندرک  دایز  هب  یهاگ  .دـننک و  یم  ناحتما  هار  نیا  هب  ار  اـهنز  اـه و  هچب  و  دـنریگ ، یم  ار  اـهردارب  دـنریگ ، یم  ناـسنا 

اهر متـسه  نموم  نم  هکنیا  ياعدا  اب  .تسا  عقاو  ناحتما  رد  رـشب  .دنک  یم  ناحتما  ندرک  اطعا  تینما  نداد و  هعـسوت  لاوما ، ندرک 
حبذ ار  تدالوا  دیاب  هکنیا  هب  رما  زیگنا  تریح  هیضق  نآ  ردمالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  .دندش  ناحتما  گرزب  ياهربمغیپ  .دوش  یمن 

دالوا و .دـش  ناحتمامالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح   .دـندش  ناـحتما  گرزب  ياـیلوا  گرزب ، ياـهربمغیپ   (2) .دـش ناحتما  ینک 
ییاراد تینما و  هب  ناحتما  .دش و  دنهاوخ  ناحتما  مه  رـشب  همه  .میوش و  یم  ناحتما  مه  اهام  همه  دندش و  ناحتما  مه  وا   (3) دافحا

اسب هچ  .سفنا  دالوا و  سفن ، رد  ناحتما  زا  تسا  رتگرزب  کلذ  لاثما  تسایر و  تورث و  و 
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هچ .هدوب و  اـعدا  طـقف  هک  دوش  یم  مولعم  دـنوش  یم  ناـحتما  هک  یتـقو  نکل  میتـسه ، نموم  اـم  هک  دـننک  یم  اـعدا  هک  یـصاخشا 
هچ .دنیآ و  یمن  رد  تسرد  ناحتما  زا  دنوش  یم  ناحتما  هک  یتقو  نکل  میتسه  افعـض  رادـفرط  ام  هک  دـننک  یم  اعدا  هک  یـصاخشا 

یمن رد  تسرد  ناحتما  زا  لمع  تقو  رد  و  میمدقـشیپ ، دـیایب  شیپ  گـنج  هحفـص  اـم  يارب  رگا  هک  دـننک  یم  اـعدا  هک  یـصاخشا 
(1) .دنیآ

یهلا تاناحتما  هب  همه  ندوب  التبم 

هک ملاع  رد  تسین  یفلکم  ینعی  .میتسه  ناحتما  ضرعم  رد  ام  یناریا  ناردارب  همه  ایند  لـها  همه  امـش و  اـم و  هک  منک  ضرع  دـیاب 
یم ضرع  نامدوخ  مرتحم  تلم  نامدوخ و  روشک  نیلوئـسم  نامدوخ و  هرابرد  زورما  ام  .دـشابن  وا  ناـحتما  ادـخ و  شیاـمزآ  تحت 

سیئر الثم  ناحتما  .تسوا  ناحتما  تیلوئـسم  نامه  ماقم و  نامه  دراد  هک  یتیلوئـسم  ره  تسه و  هک  یماقم  ره  رد  سک  ره  مینک ،
نیا رد  وا  قالخا  تسیچ ، وا  راکفا  دـنک ، یم  هچ  تسه  هک  یماقم  نیا  رد  ایآ  هک  تسا  شروهمج  تساـیر  ناـمه  روهمج ، مرتحم 

تسیچ و اهنیا  درذـگ  یم  دـنک و  یم  روبع  شبلق  رد  هک  ییاهزیچ  تسیچ ، بلق  تارطخ  یتح  تسیچ و  وا  لامعا  تسیچ و  هنیمز 
اهنیا هک  تساهنآ  ناحتما  لحم  سلجم  یسرک  نامه  مه  اهنآ  دنتسه ، سلجم  رد  هک  ییاهنآ  اهیـسلجم ، نیلوئـسم ، مامت  روط  نیمه 

یـسرک یـسرک ، نیا  اـیآ  و  تسه ، یچ  ناـشئارآ  تسه و  یچ  ناـشلاوقا  تسه و  یچ   ناـشراکفا  دـنا  هتـسشن  هک  یـسرک  نیا  رد 
شیامزآ لحم  تلود  روط  نیمه  .تسا و  شیامزآ  لحم  اج  نامه  رد  .تسین  روط  نیا  هکنیا  ای  تسا  مالـسا  يارب  تسا و  یمالـسا 

يا هناخترازو  نامه  رد  شا 
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.تساـهنآ و ناـحتما  زکرم  ناـشدوخ  تارادا  ناـمه  رد  تارادا  لـها  تسه و  ریزو  تسخن  هک  ییاـج  ناـمه  رد  تسه ، هـک  تـسا 
هاپـس دنلوغـشم و  یـشترا  تیلاعف  هب  هک  تسا  یلحم  نامه  ناشناحتما  لحم  دنوش ، یم  ناحتما  ناشیـشترا  تردـق  ماقم  رد  اهیـشترا 

هک یناسک  همه  .تسا و  شیامزآ  ناشتسد  رد  گنفت  تسا ، شیامزآ  ناشتسد  رد  تردق  دنتسه ، هک  یلحم  نامه  رد  نامنارادساپ 
دننک یم  سکعنم  ملاع  نآ  رد  هک  دنتـسه  اه  نیمه  .تساـهنآ و  شیاـمزآ  رازبا  ناـمه  تمدـخ ، يارب  دنتـسه  يرازبا  کـی  ياراد 
....ار یسلجم  لامعا  ملاع  نآ  رد  دنک  یم  سکعنم  سلجم  نامه  و  ار ، رادگنفت  لامعا  دنک  یم  سکعنم  گنفت  نامه  .ار  ام  لامعا 

هک دنکن  نامگ  یسک  .امش  زا  دننک  یم  لاوئس  تکلمم  نیا  تاردقم  زا  اهنیا ، مامت  دینکب ، روصت  روشک  نیا  رد  هک  ییاهرشق  مامت 
تسین اهامش  زا  کی  چیه  نیب  ام  قرف  .متسه  فیعض  دنمراک  کی  نم  متـسه ، زج  يرادا  کی  نم  .مناوت  ، متـسه يرازاب  نم  بوخ 

یم ماجنا  یئزج  راک  کی  هک  یئزج  دنمراک  نآ  .تسا  شا  شیامزآ  لحم  لحم ، نامه  تسه  هک  یلحم  نآ  سک  ره  .انعم  نیا  رد 
یئزج نیمه  رد  وا  هب  هک  یناسک  اب  دـهد ؟ یم  روطچ  ماجنا  تسوا  تسد  هک  يراک  نیا  ایآ  .تسوا  شیامزآ  یئزج  راـک  نآ  دـهد 

مه ایبنا  .درادن  ءانثتـسا  هلئـسم  نیا  تسادخ ؟ شدـصق  ای  تسا  ناطیـش  نیا  زا  شدـصق  ایآ  دـنک ؟ یم  راتفر  هچ  دـننک  یم  تعجارم 
نم هک  دـنکن  نامگ  دوش و  یم  شیامزآ  نیا  یفیلکت ، هب  دوب  فلکم  تشاذـگ و  اپ  ایند  نیا  رد  سک  ره  ینعی  .دـنا  شیامزآ  دروم 

رد یلاعت  كراـبت و  يادـخ  .دوش  یم  سکعنم  راـک  نیا  دوخ  دـینک  یم  هک  يراـک  نیا  .دـنیب  یمن  یـسک  منک  یم  هک  ار  راـک  نیا 
هکئالم .دوش  یم  عقاو   شرضحم 
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تاردقم زورما  هک  یئام  .میوشب  جراخ  تیلوئسم  راب  ریز  زا  هک  مینکب  دیاب  هچ  هک  مینک  رکف  ام  دیاب  .درف  نیا  رب  دنتـسه  لکوم  هّللا 
راک هچ  دـیاب  هک  مینیبب  .میتسه  همه  دـشابن ، لوئـسم  هک  تسین  یـسک  میلوئـسم ، نام  همه  تسا  هداتفا  نامدوخ  تسد  هب  نامتکلمم 
ادـخ ياـیبنا  شیپ  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  شیپ  ادرف  هک  میهدـب  ماـجنا  يروط  هب  تساـم  هدـهع  هب  هک  یتیلوئـسم  نیا  هک  مینکب 
دینک ضرف  .دهدب  ماجنا  بوخ  ار  وا  تسا  لوغـشم  يراک  ره  رد  سکره  هک  تسا  نیا  نآ  .میـشاب  دـنموربآ  میـشابن و  هدز  تلجخ 

شدوخ یسک  ره  .دشاب  شدوخ  رکف  یسکره  .نکب  بوخ  راک  رفن  کی  امش  دننک ، یم  فالخ  روشک  دارفا  همه  هتـساوخن ، يادخ 
سک چیه  اما  دنک ، یم  مه  تبظاوم  دیوگ و  یم  ار  راک  وا  .تسین  يرگید  راک  لوئسم  یسک  چیه  تسا ، شدوخ  ياهراک  لوئـسم 
دننک یم  تمدخ  اج  ره  رد  هک  ییاهنآ  .تسادخ  رـضحم  رد  نکل  تسا ، يروج  هچ  دـمهفب  ار  امـش  ياهراک  قمع  هک  دـناوت  یمن 

زا ایند  رد  هک  ییاهجوم  نیمه  .دنتسه  بظاوم  دنتسه  لکوم  ادخ  فرط  زا  هک  يا  هکئالم  یلاعت و  كرابت و  يادخ  هک  دننک  هجوت 
گرزب تیلوئسم  هکنیا  هب  دینکب  هجوت  دیاب  .دنهد  یم  تداهش  امش  شیپ  ادرف  اهنیمه  دوش ، یم  سکعنم  امش  لمع  زا  امـش ، فرح 

(1) .تسا

یهلا شیامزآ  نیرت  تخس 

، اهرادنامرف اهتموکح ، اهناتـسا ، همه  ياسور  اههاگداد ، ياسور  سلجم ، سیئر  ریزو ، تسخن  روهمج ، سیئر  اسور ، نیا  همه  نالا 
اهنیا همه  اهرادناتسا ،
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ره رد  تسایر  هب  تسایر ، هب  مدرم  ناحتما  .تسا  رتالاب  سفنا  دـالوا و  صقن  رد  ناـحتما  زا  ناـحتما  نیا  .دـنا و  ناـحتما  ضرعم  رد 
نیا زا  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  رتلکشم  .سفنا و  دالوا و  صقن  رد  ناحتما  زا  تسا  رتتخـس  ناحتما   نیا  ماقم ، ره  هب  ندیـسر  هب  ماقم ،

اج ره  اسور  .دشاب  دنموربآ  ادخ  هاگـشیپ  رد  دنک و  یم  هک  یلامعا  ضرعم  رد  دـهدب  ناحتما  تسرد  و  دـنکب ، ادـیپ  تاجن  ناحتما 
، ماقم نیا  هب  ندیسر  هک  دننادب  دیاب  دنتسه  هک  اج  ره  رد  دنتسه و  هک  يروشک  ره  رد  نادرمتلود  دنتـسه ، يروشک  ره  رد  دنتـسه ،

نیا هب  ندیسر  زا  دعب  ماقم و  نیا  هب  ندیسر  زا  لبق  هکنیا  هب  دننک  هجوت  ناشدوخ  .تسا  یناحتما  تخس  تسا و  هدوب  یهلا  یناحتما 
تـسخن هب  دـندوب ، قباس  هک  يروهمج  ياسور  هب  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  زا  لبق  .تسا  هدـش  لصاح  توافت  ناشلاح  رد  ردـقچ  ماقم ،

قباس رد  هک  ییاههاگداد  هب  دـندوب ، قباـس  هک  ییاهرادناتـسا  هب  دـندوب ، قباـس  هک  یـسلجم  يـالکو  هب  دـندوب ، قباـس  هک  یناریزو 
ایآ دندیسر  ناشدوخ  هک  نالا  .دندرک  یم  حیبقت  ار  اهنآ  دنتـشاد و  لاکـشا  اهنآ  هب  تاماقم  نیا  هب  ناشدوخ  ندیـسر  زا  لبق  دندوب ،

نامه هک  دـننک  یم  يراتفر  دندیـسر  ماقم  هب  هک  یتقو  ریخ ، ای  دـننک ؟ حـیبقت  ار  اهنآ  ناگدـنیآ ، هک  دـننک  یم  لمع  ار  هشقن  نامه 
هب تشاد  تسایر  ماقم  هکنیا  زا  دعب  هک  نامه  دنهد ؟ یم  رظن  مدرم  نینموملاریما  هب  تبـسن  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  دعب  هک  يروط 

سک چیه  هک  دوب  روط  نآ  مدرم  اب  شراتفر  دوب ، وا  هطلس  ریز  رد  رگید  ياهاج  رصم و  قارع و  ناریا و  مامت  امـش  حالطـصا  بسح 
ناشنماد دندوب ، ربنم  دندوب و  هدمآ  هعمج  هبطخ  رد  هک  یتقو  کی  هک  یهاگ  هعمج ، هبطخ  رد  .دشاب  هتـشاد  ار  راتفر  نآ  دناوت  یمن 

هتسش ار  نهاریپ  هکنیا  يارب  دنداد  یم  تکرح  ار 
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(1) .دنتشادن یضوع  نهاریپ  .دندوب و 

اعدا .مینک  یم  ار  يرگ  هعیـش  يوعد  ام  دنوشب ! رادیب  اههاگداد  دنوشب ! رادیب  اهرادناتـسا  دنوشب ! رادیب  نادرمتلود  ام ! میوشب  رادـیب 
تعسو هک  يا  هزادنا  هب  تسه ؟ وا  هک  يروط  نآ  میتسه  عبت  میتسه ؟ هعیـش  زاب  ناحتما ، ماقم  رد  .میتسه   عبات  هعیـش و  ام  هک  تسه 

دوب یصخش  نآ  مینک ؟ یم  راتفر  روط  نآ  رـشب  اب  نامناشیکمه ، اب  نامیاقفر ، اب  نامناتـسود ، اب  مینک ؟ یم  تیعبت  تسه  ام  يدوجو 
انعم نیا  هب  بیرق  رارـشا  دـندوب  هدروآ  نوریب  تسا  هدوب  اراـصن  اـی  يدوهی  اـی   (3) هیمذ کـی  ياـپ  زا  ار   (2) لاخلخ کـی  یتقو  هک 

مه ام   (4) .تسین دـیعب  یلیخ  تسا ، هدـش  عقاو  هک  يزیچ  نیا  هدـش و  عـقاو  هک  یگنن  نیا  يارب  دریمب  ناـسنا  رگا  هک  تسا  هدوـمرف 
هک ییاهناوج  نیا  .دننیبب  ار  هرظنم  نیا  دننک ! كرت  ار  همـصاخم  دـنوشب ! رادـیب  نادرمتلود  اسور و  .میتسه  هعیـش  هک  میتسه  یعدـم 

(5) تامصاخم زا  تسد  و  دننیبب ، دنا  هدناسر  ماقم  نیا  هب  ار  امش  هک  ییاهناوج  نیا  .دننیبب  دنا  هداد  مالـسا  هار  رد  ار  ناشدوخ  نوخ 
باسح میهاوخ  ام  همه  و  درم ، میهاوخ  ام  همه  میتسه و  ادخ  رـضحم  رد  ام  همه  تسادـخ ، رـضحم  رد  .دـننک  سب  شتآ  دـنرادرب ،

سپ باسح  دیاب  همه  ادرف  .دیتسه  ادخ  رـضحم  رد  نات  همه  دیـشاب ! رادیب  همه  تلود ! دـیوشب  رادـیب  تلم ! دـیوشب  رادـیب  .داد  سپ 
دینکن اوعد  ماقم  يارب  و  رظن ! نودب  دیرذگن  ام  يادهش  نوخ  يور  زا  .دیهدب 
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نامدوخ لاح  رد  .میـشاب  روط  نآ  نامدوخ  اداـبم  مینک ، یم  شراـثن  گـنن  مینک و  یم  نیرفن  روط  نیا  مادـص  هب  هک  همه  اـم  .مهاـب 
ام دـنک ، مادـص  هک  يروط  نامه  ایآ  میدیـسر  ماقم  هب  رگا  ام  هک  مینک  شیامزآ  ار  نامدوخ  تسه  تولخ  هک  یتقو  مینک ، هعلاـطم 

، يا هعماـج  کـی  رب  ندرک  تموکح  مینک ؟ لـمع  هّللا  لوسر  هفیلخ  هب  هیبـش  اـم  اـی  وا ؟ هب  هیبـش  اـی  درک ، میهاوـخ  روـط  ناـمه  مه 
، دـشاب شمـسا  ندرک  تموکح  رگا  ندرک  تموـکح  .دـنک  یم  رـشب  زا  یلاـعت  كراـبت و   يادـخ  هک  تسا  یـشیامزآ  نیرتـگرزب 
و دهد ، یم  دراد  یمالـسا  روشک  هار  رد  مالـسا و  هار  رد  ار  شدوخ  نوخ  هک  يا  هعماج  وچمه  کی  رب  ندرک  تموکح  حالطـصاب 

ضرعم رد  اهامش  اسور ! يا.تسا  لکـشم  رایـسب  تاناحتما  زا  لکـشم و  رایـسب  ياهراک  زا  دنک ؛ یم  ادف  دراد  ار  شدنمورب  ناناوج 
یهارمه روط  نیا  هب  هک  یتلم  نیا  هب  دینکب  هجوت  .تسا  یلاعت  كرابت و  يادخ  رظن  تحت  اقیقد  امـش  لامعا  و  دیا ، هدمآرد  ناحتما 

، دیتسه هک  اج  ره  ياسور  يا  و  یماظتنا ! یماظن و  حلسم  ياوق  ریاس  ياو  يرمرادناژ  يا  ! نایشترا يا  ! نارادساپ يا.دنک  یم  امـش  اب 
دیهاوخب ناتدوخ  يارب  اهنیا  نوخ  اب  ادابم  .دـیتسه  ناحتما  ضرعم  رد  روشک ! رـساترس  ياهرادناتـسا  همه  يا  دـیتسه و  هک  هلیبق  ره 

هک دنکن  ادخ  .دورب  رتالاب  ناتماقم  امـش  دنهدب و  ار  ناشدوخ  نوخ  نارگید ، دیهاوخب  اهامـش  هک  دنکن  ادـخ  .دـینک  تسرد  یماقم 
نا اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  .تسا «  ناحتما  ضرعم  رد  رـشب  .دـیناسنا  دـینک  لایخ  امـش  دـشاب و  امـش  نطاب  رد  یناویح  وچمه  کـی 

، دینک یم  نامگ  امش   (1)  « نونتفی مه ال  انمآ و  اولوقی 
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میهاوخیدازآ ام  دیتفگ  هک  نیمه  دننک ؟ یمن  ناشناحتما  دننک ؟ یم  ناشیاهر  منموم  نم  دنتفگ  هک  نیمه  هک  دننک  یم  نامگ  مدرم 
يارب نم  هک  دیدرک  اعدا  هکنیا  درجم  هب  .دننامهفب  هن و  ای  دییوگ  یم  تسار  هک  دنمهفب  ات  دنناشن  یم  دنـسم  رب  دـننک ؟ یم  ناتیاهر 

نیا دارفا  مامت  ات  هبلط  نم  زا  .دیتسه  ناحتما  رد  دـش و  دـیهاوخ  ناحتما  دـیوش ؟ یم  اهر  مرازگتمدـخ ، روشک  نیا  يارب  تلم و  نیا 
(1) .دنوش یمن  اهر  راتفگ  اعدا و  هب  دنا ، ناحتما  ضرعم  رد  همه  ایلوا ، ایبنا و  مامت  رشب و  دارفا  مامت  تکلمم و 

 

ماقم تسپ و  تارطخ  تافآ و  . 3

يویند تاماقم  ایند و  ندوب  یناف 

مه زور  نآ  دـش و  دـهاوخ  هتفرگ  يزور  يداـم  ياـهماقم  هچ  يونعم و  ياـهماقم  هچ  دوـش ، یم  لـصاح  رـشب  يارب  هک  یماـقم  ره 
.تسا مولعمان 

ماقم هک  دنتـسه ، یتسپ  ياراد  دنتـسه ، یماقم  ياراد  هک  یناسک  دننک ، یم  تمدخ  رـشب  يارب  هک  یناسک  همه  دنـشاب  هتـشاد  هجوت 
....تسا یندنام  یلاعت  كرابت و  يادخ  روضح  رد  ناسنا  تسا و  ینتفر  ماقم  .دنکن  رورغم  ار  اهنآ 

ناشدوخ تاـماقم  هب  هک  مهاوخ  یم  يرکـشل  ياـهماقم  هچ  يروشک و  ياـهماقم  هچ  دنتـسه ، یماـقم  رد  هک  یناـسک  همه  زا  نم  و 
(2) .دنشاب اشوک  ناریا  روشک  يالتعا  ناملسم و  تلم  يالتعا  مالسا و  يالتعا  هار  رد  و  دنشابن ، رورغم 
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تسین يزیچ  ماقم 

رد سک  ره  هک  تسا  نیا  هب  هتسب  نیا  .دشاب و  یمالسا  لئاسم  شلئاسم  همه  و  دوشب ؛ یمالـسا  روشک  کی  هک  تسا  نیا  ام  يوزرآ 
مهاوخ یمن  منک ، یم  تمدخ  مالـسا  يارب  ادـخ و  يارب  مراد  نم  هک  دـشاب  شرظن  رد  هلئـسم  نیا  دـنک ، یم  تمدـخ  هک  ییاج  ره 

هچ هلئسم  هک  دیدید  امـش  ار  تنطلـس  ماقم  رگید  بوخ  دشاب ، دایز  مه  هچره  هک  تسا  يزیچ  ماقم  تسین ، يزیچ  ماقم  ماقم ، يارب 
تسین مولعم  هک  مه  فرط  نآ  .دش و  هچ  تبقاع  روط  نآ  دندرک ، ادیپ  عضو  روط  نآ  و  دش ، هچ  رـسپ  نآ  دش و  هچ  ردپ  نآ  دوب و 

.میرادن يراک  شفرط  نآ  هب  ام  .درک  دنهاوخ  هچ  اهنآ  اب  اجنآ  هک  تسین  مولعم  ام  يارب  ینعی ، .دش  دهاوخ  هچ 

یناسنا شزرا  .دیراد  یناسنا  شزرا  اهامش  .دنکب  نآ   فرص  ار  شا  یناسنا  شزرا  ناسنا  هک  تسین  يا  هلئـسم  ماقم  تروص  ره  رد 
یمن تسرد  يریگ  هرانک  هب  مدرم  هب  تمدخ  .دینک  تیوقت  رتشیب  هچره  ار  یناسنا  شزرا  نیا  دیاب  و  امش ؛ يارب  تساهزیچ  نیرتالاب 
امـش .دنکب  دهاوخ  یم  ادخ  ناگدـنب  نیا  هب  یتمدـخ  هچ  و  دـنکب ، دـناوت  یم  هچ  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  رد  شـشزرا  ناسنا  .دوش 

اهملاـظ نآ  تسد  زا  ار  نیمولظم  نیا  هکنیا  يارب  مدرم ؛ تیبرت  يارب  دیـشک  جـنر  رتشیب  همه  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  دـینک  یم  هظحـالم 
هک منک  یم  ضرع  همه  و  دندیـشک ، جنر  همه  مه  اهنآ  دـندوب  وا  ياج  هب  دـندوب و  دـهعتم  هک  یناسک  مه  شدـعب  .دـهدب و  تاجن 

هدنب تشاد و  تقو  نآ  هک  یعـضو  نآ  اب  مالـسا  ربمغیپ  هک  دینیب  یم  بوخ ، .دننکب  هچ  هک  دوب  نیا  يارب  همه  و  دندیـشک ، تمحز 
یم برع  .تسا  ربمایپ  اهنآ  زا  کی  مادک  هک  یـسک  دـیمهف  یمن  تسـشن  یتقو  سلجم  يوت  دـندوب ، هدـش  وا  عضاخ  همه  هک  ییاه 

ربمغیپ مادک  تفگ 
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گرزب ياهراک  همه  دوب و  دجـسم  رد  .دوب  دجـسم  شـسلجم  هک  دوب  روط  نیا  شعـضو  .نیا  تفگ  یم  ربمغیپ  مسا  اـب  نآ  تسا ؟ 
.دنداد یم  ماجنا  دجاسم  مه  ار  ایند 

گنج ياه  هشقن  لحم  دجسم  و  دشاب ، روما  دقع  لح و  لحم  دجـسم ، هک  یتقو  نآ  هب  ددرگرب  ام  دجاسم  مه  الاح  میراودیما  ام  و 
(1) .دنهدب ماجنا  یبوخب  ار  اهراک  دنناوتب  هک  دنشاب  اهیدجسم  .دشاب و  زیچ  همه  دشاب ،

دوشن امش  راوس  ماقم 

قلخ هب  تمدخ  هک  تسا  نیا  هب  ام  همه  تفارـش  .میـشاب و  اهنیا  رازگتمدخ  دیاب  همه  ام ، امـش ، مدرم ؛ نیا  هب  دینک  تمدخ  دیاب  امش 
نم مینکب و   تمدخ  دیاب  میلوئسم ، ام  ناگدنب و  نیا  هب  دراد  هقالع  یلاعت ، كرابت و  يادخ  دنتـسه ، ادخ  ناگدنب  اهنیا  .مینکب  ادخ 

يزاب ار  ناشیا  ماقم  نیا  دـنراد ، هک  يا  هیحور  نآ  بسح  هب  ییاجر  ياـقآ  دـیراد ، هک  يا  هیحور  نآ  بسح  هب  امـش  هک  مراودـیما 
.دنبوکرم بکار و  لثم  ات  ود  نیا  دوشن ، امش  راوس  ماقم  وشب ، ماقم  راوس  امش  دهدن 

تداعـس هب  نیا  ار ، وا  دـنک  راـهم  دـیآ و  یم  شیپ  وا  يارب  هک  یماـقم  ره  رب  دوـشب  راوـس  هک  دـشاب  يروـط  شا  هیحور  ناـسنا  رگا 
ار ناسنا  دهاوخب  شلد  اج  ره  وا  دوشب ، مدآ  راوس  وا  دیسر  یماقم  کی  هب  هک  یتقو  دشاب و  فیعض  هیحور  رگا  دوش و  یم  کیدزن 
هب دینکب  تمدخ  هکنیا  هب  دنک  قفوم  ار  امـش  هک  منک  یم  اعدتـسا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  نم  .دـناسر  یم  تکاله  هب  ات  درب  یم 

نیا
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تسه سک  ره  تسه ، تلود  دنتسه ، هیئاضق  هوق  رد  دنتسه ، سلجم  رد  اج ، ره  رد  دنتسه ، راکردنا  تسد  هک  یناسک  همه  قلخ و 
(1) .دنوشب قفوم  هّللاءاش ، نا  همه  اهنیا  حلسم ، ياوق  روط  نیمه  و 

ملاظ تسد  رد  تردق  رطخ 

رداق یلاعت  كرابت و  يادخ  .تسا  لامک  کی  شدوخ  تردق  .دراد  رطخ  دسرب  بذهم  ریغ  صاخـشا  تسد  هب  هچنانچ  رگا  تردق 
هک تسا  نیا  راتفرگ  زورما  ایند  .دـنناشک  یم  داسف  هب  ار  لامک  نیمه  دـسرب  دـساف  صاخـشا  تسد  هب  تردـق  هچناـنچ  نکل  تسا ،

تردق ندرک  هفاضا  رکف  هب  زج  گرزب  ياه  تردـق  اه ، تردـقربا  .دـنرادن  هرهب  تیناسنا  زا  هک  تسا  یـصاخشا  تسد  رد  تردـق 
نامه ناشتاذ  خنـس  نوچ  مه  اهنآ  دنتـسه ، اهنآ  هب  هتـسویپ  هک  مه  ییاهنآ  .دنرادن  يرکف  چـیه  نامولظم  ندرک  لامیاپ  ناشدوخ و 
تـسد رد  تردق  رگا  .دنک  یم  داجیا  اه  تلم  يارب  لامک  دشاب ، لماک  ناسنا  تسد  رد  رگا  تردق  .دننک  یم  لمع  اهنآ  ریظن  تسا 

تسد رد  هچنانچ  .دنکب و  ادیپ   ققحت  ناهج  رد  لامک  دنک ، ادیپ  ققحت  ناهج  رد  تمالس  هک  دوش  یم  ثعاب  دشاب  ایلوا  دشاب ، ایبنا 
ای گرزب  تردق  ود  نیا  هک  دینک  یم  هدهاشم  هک  زورما  .دروآ  یم  راب  تبیصم  دنتـسین  بذهم  دنتـسین ، لقاع  هک  دشاب  ینادنمروز 
رد دـیاب  رگید  ياه  تلم  هک  دنتـسه  لئاق  ار  رما  نیا  قح  ناـشدوخ  يارب  و  دـننک ، یم  ییاـمرفمکح  ملاـع  رد  گرزب  تردـق  دـنچ 

هب ار  ایند  ملاظ ، تسد  رد  تردق  .دروآ  یم  راب  تبیصم  دشاب  تردق  شهارمه  رگا  رکف  نیا  دنشاب ، ام  هطلس  تحت 
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هرهب گرزب  ياه  تردق  نآ  زا  هک  یناسنا  رفن  کی  تسد  رد  تردق  مییایب  مه  نییاپ  ياه  هبتر  رد  هچنانچ  رگا  .دناشک و  یم  داسف 
ود ای  ار  روشک  کی  اهنیا  دـنناشک ، یم  داسف  هب  ار  ملاـع  اـهنآ  .دـناشکداسف  هب  ار  اـجنآ  دراد  تردـق  هک  یطیحم  ناـمه  رد  درادـن ،
رد .دـشک  یم  داسف  هب  ار  هلحم  نآ  تسه ، هلحم  کی  رد  هک  دـشاب  یمدآ  کی  تسد  رد  تردـق  رگا  مییایب ، رت  نییاـپ  .ار و  روشک 

دهدب زورب  ار  شدوخ  لامک  هک  دـناوت  یم  تسا و  لامک  یتقو  رد  تردـق  .دـشک  یم  داسف  هب  ار  هداوناخ  نآ  تسه ، هداوناخ  کی 
.دشاب لقاع  تسد  رد  دشاب ، دنمشناد  تسد  رد  هک 

یم واـگ  زا  نم  هک  تسا  هتفگ  یم   (1) سیئرلا خیـش  هک  دنتفگ  ناشیا  .دنتفگ  ناشیا  هک  مدینـش  نم  هک  يروط  نآ  سردم ؛ موحرم 
دراد خاش  واگ  .تسا  هلئسم  اما  دشاب ، هتفگن  خیش  مه  اضرف  الاح  .تسا  هلئسم  کی  نیا  .درادن  لقع  دراد و  خاش  هکنیا  يارب  مسرت ،
لقع دنراد  خاش  هک  دنتـسه  خنـس  نامه  زا  دنزادنا  هار  داسف  نالا  ایند  رد  هک  مه  ییاهنیا  .درادـن  لقع  دراد  تردـق  درادـن ، لقع  و 

(2) .دنرادن تیناسنا  دنراد  تردق  دنرادن ،

 

تسایر ماقم و  زا  يریذپان  ریثأت 

دوخیب شدوخ  زا  ار  ناسنا  تاماقم ، نیا  دشاب ، ییایند  دودحم  رظن  کی  ناسنا  رظن  هک  یتقو  نیا  دشاب ، هچره  تسایر  ماقم و  هیـضق 
.دناد یم  ماقم  ار  اهنیا  دنک ، یم 

مسا هب  مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  يا  هرایس  نیا  هک  دینک  باسح  امش 
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یم یگدـنز  نآ  رد  ار  شکچوک  تارایـس  زا  یکی  اـم  هک  یـسمش  هموظنم  نیا  تسا و  ردـق  هچ  یـسمش  هموظنم  لـباقم  رد  نیمز ،
هک يردق  نآ  ات  هک  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  هدش  فشک  نونک  ات  هک  ییاهناشکهک  نیا  تسا و  ردق  هچ  ناشکهک  لباقم  رد  مینک ،

تـسا رخآ  رد  هک  يا  هراتـس  نآ  رون  رگا  ینعی ، تسا ؛ يرون  لاس  درایلیم  شـش  رادقم  هب  تسا  هدش  فشک  ینارون  ياه  هراتـس  زا 
، تسا هدـشن  فشک  زاب  تساهنیا و  ياروام  هک  يزیچ  نآ  دـشک و  یم  لوط  يرون  لاس  دراـیلیم  شـش  اـم ، شیپ  هب  دـیایب  دـهاوخب 

هرذ نیا  رد  هک  میـشاب  فیعـض  ردقچ  دیاب  ام  دنزیچان ، قلاخ  تمظع  لباقم  رد  مه  اهنیا  تسا ، یناعم  نیا  زا  شیب  هک  دـینادب  امتح 
دناوتدوشب مگ  رگا  دـیآ و  یمن  باـسح  هب  الـصا  تسا ، شکچوک  ياـه  هراتـس  زا  یکی  نیا  هک  يا  هموظنم  نآ  شدوـخ و  هک  يا 

یکچوک هعطق  کی  ناریا  ناریا ، کی  تسه ؟ نامرایتخا  رد  هرایـس  نیا  زا  ردـق  هچ  ام  .ملاـع  گرزب  هلئاـغ  نیا  رد  دـننکب  شیادـیپ 
زیچ کـی  مه  اـم  هرایـس  هرایـس و  نیا  رد  تسا  یکچوک  زیچاـن  تموکح  کـی  مه  ناریا  تموـکح  و  هرایـس ، نیا  لـباقم  رد  تسا 

رگید و ياه  هموظنم  لباقم  رد  تسا  یکچوک  رایـسب  زیچ  کی  مه  ام  یـسمش  هموظنم  یـسمش و  هموظنم  لباقم  رد  تسا  یکچوک 
نیا تیدوبع ، ادخ و  یگدنب  رون  هب  دوشب  رونم  ام  بلق  میریذپب و  ار  ادخ  یگدنب  رگا  ام  .تسادخ  وا  قلاخ  تسادـخ و  زا  اهنآ  همه 

دیدوب و ریزو  زوریرپ  دـیدوب و  ریزو  تسخن  زورید   (1) امـش .دنکب   دیابن  ریثات  ام  رد  دـیآ ، یمن  ملاع  رد  باسح  هب  هک  يزیچان  رما 
کی مه  وا  زا  لبق  دیدوب و  ملعم  وا  زا  لبق 
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ای دیتفر و  نوریب  هک  الاح  نیمه  هتـساوخن  يادخ  تسا  نکمم  .دیورب  اجنیا  زا  یک  تسین  مولعم  مه  نیا  زا  دـعب  دـیدوب و  يدرگاش 
تـسایر زا  لبق  ناسنا  دـیاب  ارچ  هک  تسا  نیا  بلطم  یتقو  دـناوخب  ار  همه  هحتاف  دوشب و  رجفنم  زاـب  اـجنیا  یبمب  کـی  ـالاح  نیمه 

؟ تسه هچ  ملاع  رگم  تسا  نشور  دـیحوت  رون  هب  شلد  هک  یـسک  تسه ؟ هچ  روهمج  تسایر  رگم  دـنکب ؟ قرف  شدـعب  روهمج و 
ياهملاع لباقم  رد  يدام  ملاع  نیا  مامت  .تسین  يزیچ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تمظع  لـباقم  رد  ملاـع  همه  تسه ؟ هچ  ملاـع  همه 

روشک کی  يادـخدک  ای  رهـش ، يادـخدک  کی  ای  هد  يادـخدک  کی  يارب  ام  تقو  نآ  .درادـن  یـسوسحم  ردـق  تسه  هک  يونعم 
هظحالم امـش  رگا  .گرزب  ار  نامدوخ  دـنیایب و  کـچوک  ناـمرظن  هب  نارگید  میتسه و  يزیچ  کـی  نـالا  اـم  ریخ ، هک  مینکب  لاـیخ 

نیا هک  دیدید  رگا  دیراد ، عالطا  يدودح  کی  ات  مه  ناتدوخ  درادن و  عالطا  یسک  وا  زا  ادخ  زا  ریغ  هک  ناتدوخ  سفن  رد  دیدرک 
موکحم ار  امـش  ماقم  نیا  دنا ، هداد  يار  امـش  هب  امـش و  هب  تسا  هدرک  هجوتم  ار  ناشلد  ار  مدرم  یلاعت ، كرابت و  يادخ  هک  یماقم 
ناتدوخ تسد  اب  هک  ار  نیا  دینادب  دینک و  هیفـصت  ار  ناتدوخ  دـیورب  تسه ، امـش  بکار  وا  وا و  بوکرم  امـش  دـنک و  یم  شدوخ 

(1) .دینکن هابت  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناتدوخ  هتساوخن  يادخ 

ییامندوخ رد  ناسنا  فعض  روهظ 

نیا رد  تسه و  هک  ایند  نیا  رد  دنک  یم  لایخ  هک  تسا  فیعض  ردقچ  ناسنا  یتسرپ و  ماقم  ییامن و  دوخ  رد  ناسنا  فعـض  روهظ 
رد تسه و  هک  رهش 
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فیعـض ردقچ  و  دـنادب ، ماقم  ار  اهزیچ  نیا  هک  دـشاب  لهاج  دـیاب  ناسنا  ردـقچ  .دـنک  ییامندوخ  دـیاب  الاح  تسه   هک  روشک  نیا 
، یناحور ریغ  تاماقم  هچ  یناحور ، تاماقم  هچ  تاماقم ، نیا  .دـنادب و  ماقم  کـی  ار  اـهتموکح  ار ، تموکح  نیا  هک  دـشاب  سفنلا 

يارب دـنراد ، زجع  ام  زا  رتشیب  هک  مینیب  یم  مینک  یم  هظحالم  ار  ناش  هیعدا  اـم  هک  یتقو  اـهنآ  دـندوب ، اـه  ماـقم  ياراد  هک  ییاـهنآ 
زا تسا  هدـش  دراو  هک  يرگید  هیعدا  دـیناوخب و  ار  هینابعـش  تاجانم  دـیناوخب ، ار  لیمک  ياعد  یتقو  امـش  .دـنا  هدـیمهف  اهنآ  هکنیا 

مینادب ار  یهقف  هلئـسم  کی  هچنانچ  هک  تساهام  یلومعم  ناسلریغ  اهنآ  ناسل  هک  دینیب  یم  دـینک ، هعلاطم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
ماقم کی  رگا  تسا ، هدش  یبلطم  کی  مینک  لایخ  میروایب  هطلـس  تحت  رد  ار  يروشک  کی  رگا  تسا ، هدش  يراک  مینک  یم  لایخ 

تـسا هاتوک  نآ  زا  نارگید  تسد  هک  ییاهماقم  نآ  هب  هک  ییاـهنآ  .میا  هدیـسر  یماـقم  هب  مینک  لاـیخ  میرواـیب  تسد  هب  ار  يونعم 
(1) .دنشاب مه  دیاب  دنزجاع و  دزیر ، یم  زجع  شا  هت  ات  رس  زا  هک  دنیب  یم  دنک  یم  هظحالم  ار  ناشراتفگ  ناسنا  یتقو  دنا ، هدیسر 

سوفن ندشن  بذهم  هجیتن  یبلط  هاج 

تـسه نآ  هب  التبم  ناسنا  هک  ییاهزیچ  زا  .منک  شیارجا  نم  هک  تسین  نیا  دصقم  دـنکب ، ادـیپ  نایرج  مالـسا  هک  تسا  نیا  دـصقم 
هب رگا  رما  نایرج  .دشاب  رما  يدصتم  شدوخ  دهاوخ  یم  شلد  هک ، تسا  نیا  تسه  التبم  نآ  هب  ناسنا  هک  ینطاب  ياه  تنطیش  نیا 

ینطاب ياه  تنطیش  زا  نیا  .مشاب  تسا  بوخ  نم  دیوگ  یم  تسا ، تحاران  نیا  دوشب ، عقاو  رتهب  يرگید  تسد 
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شدوخ شیپ  دنک  باسح  رگا  .مسرب  باوث  نیا  هب  مهاوخ  یم  نم  دـنک ، یم  شحرط  یبام   سدـقم  تروص  هب  ناسنا  .تسا  ناسنا 
، دناوت یم  رتهب  امـش  زا  تسا و  يدصتم  هک  یـسک  نیا  هب  دـینک  کمک  امـش  و  دـنهد ، یم  امـش  هب  ار  شرتالاب  ار ، باوث  نامه  هک 
، دوشادیپ دارفا  نیب  رگا  فالتخا  .مهاوخ  یم  ایند  هک  تسا  نیا  هلئـسم  مهاوخ ، یم  باوث  هک  تسین  نیا  هلئـسم  .دیوش  یمن  یـضار 

تحلصم هلئسم  هلئسم ، ای  تسا  نیملسم  تحلصم  مالسا و  تحلصم  هلئسم  هلئـسم ، هک  دننیبب  ناشدوخ  تاذ  نطاب  رد  دننک  وجتـسج 
ایآ دـهدب ، ماجنا  دـناوت  نم  زا  رتهب  ار  یبلطم  کی  یـسک  کی  رگا  تسا ؟ راک  رد  ادـخ  ای  تسا  راک  رد  سفن  ياپ  تسه ؟ شدوخ 

کمک دهدب و  ماجنا  ار  يرگید  ریزو  راک  رتهب  دناوتب  ریزو  کی  رگا  متحاران ؟ نم  ای  دوشب  رما  يدصتم  وا  هکنیا  هب  ملاحـشوخ  نم 
فلتخم ياهرـشق  نیب  دیابن  تسادخ  يارب  رگا  .دهدب  دیاب  هزاجا  تسادخ  يارب  رگا  دهد ؟ یم  وا  هب  هزاجا  وا  سفن  ایآ  وا ، هب  دـنک 

هدـحاو دـی  تسا ، مالـسا  ریبعت  هک  نامه  میـشاب ، هدـحاو  دـی  دـیاب  ام  .هّللاءاش  نا  فالتخا ، تسین  هّللادـمحب  و  دوشب ، عقاو  یفالتخا 
یهاگ تسد ، نیا  دوب ، هتفگ  تسد  ات  ود  رگا  زاب  مینکب ، راک  کی  تسد ، کی  هن ، مه  اـتود  هدـحاو  دـی   (1) .يوس نم  یلع  میشاب 

دینک بوکرس  ار ، ناتدوخ  سفن  دینک  بوکرـس  هک  تسا  نیا  هدحاو  دی  میـشاب ، هدحاو  دی  دیاب  ام  .دنک  یمن  وا  قفاوم  يراک  کی 
اه ناشکهک  نیا  تسه و  یچ  یـسمش  هموظنم  نیا  و  میتسه ، یچ  ام  هک  دینک  باسح  .تسا  يزیچ  کی  دینک  یم  لایخ  هک  یلامآ 

هک دیمهفب  ات  ادخ  تمظع  لباقم  رد  دنتسه  یچ 
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میتسه نامدوخ  رد  ییاه  تنطیش  کی  راتفرگ  ام  .تسه  يزیچ  کی  زاب  هک  یتنطیش  کی  هن  میتسه ، فیثک  تنطیش  کی  ریگرد  ام 
نآ دینکب ، ادیپ   تاجن  دنب  نیا  زا  رگا  .میهدب  تاجن  ار  نامدوخ  دـیهدب و  تاجن  ار  ناتدوخ  .تسا و  یتسپ  تسا و  يراکتفاثک  هک 

يارب تسه  هچ  ره  یهاوخدوخ ، دنب  نیا  زا  مینکب ، ادیپ  تاجن  دیاب  دنب  نیا  زا  اما  دوش ، یم  ناسآ  تدـحو  دوش ، یم  ناسآ  شدـعب 
(1) .دوشب بیذهت  هکنیا  رگم  تسه  سوفن  همه  رد  نیا  .ریغ  هن  نم ، يروحم ، دوخ  مدوخ ،

سفن بح  زا  يا  هبعش  تسایر ، بح 

نآ هب  رـشب  هکنآ  رـشح ، زور  ات  زورما  زا  زورما و  اـت  هّللا  یفـص  مدآ  ناـمز  زا  تسـالتبم ، نآ  هب  رـشب  هک  ییاـهیراتفرگ  نیا  ساـسا 
هبعـش هک  تسا  سفن  بح  شـساسا  تسا ، روحم  نآ  رب  اهزواجت  اهیدـعت و  اهملظ و  اهگنج و  اـهداسف و  ماـمت  ساـسا  تسـالتبم و 

هب ار  رـشب  تسا ، سفن  بح  شا  هیاـپ  هک  يرهاـظم  نیا  دـییامرفب ، هظحـالم  رگا  هک  دراد  هک  يرهاـظم  سفن و  بح  نـیا  زا  ییاـه 
هدشن قفوم  دنتـساوخ ، یم  اهنآ  هک  يروط  نآ  فسالا ، عم  دنا و  هدمآ  رما  نیا  حالـصا  يارب  مه  ایبنا  دـشک و  یم  هدیـشک و  یهابت 

هاج بح  تسا ؛ تسایر  بح  سفن ، بح  نیا  زا  يرهظم  کی  نیا و  زا  هبعـش  کی  .دوشب  قفوم  سک  چـیه  هک  مرادـن  نامگ  دـنا و 
بح تسایر ، راهتشا ، بح  نیا  زا  تسا ، هدیسر  مدرم  هب  هچ  ره  رباج  ياهتردق  نیا  زا  الاح ، ات  ملاع  لوا  زا  .تسا  هبلغ  بح  تسا ؛

کی رد  ام  هک  مه  نالا  .تسا  سفن  بح  نامه  شساسا  هک  تسا  هدوب  اهنیا  زا  تردق و 

131 ص :

ات 530. ص 529  ج 17 ، ماما ، هفیحص  . 1 - 1

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 154 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_131_1
http://www.ghaemiyeh.com


هچ مولظم  ياهروشک  رب  درذگ و  یم  هچ  اهناملسم  دالب  رب  تسا و  ربخ  هچ  نالا  ایند  دیناد  یم  همه  هک  ایند  رد  میتسه  یقاب  یعـضو 
نیا هک  دـنک  یم  راداو  ار  اکیرما  هک  تسا  تردـق  بح  .تسا  تسایر  دنـسم و  بح  نامه  اهنیا  همه  ساسا  دوش ، یم  عقاو  اـهملظ 

اب روطنیا  هک  دزیگنا  یمرب  ار  يوروش  هک  تسا  تسایر  هطلس و  بح  .دهدب و  ماجنا  تسا ، هقباس  یب  خیرات  لوط  رد  هک  ییاهتیانج 
هک یتایانج  لباقم  رد  یمالسا  ياهروشک  نارس  یمالـسا ، ياهروشک  هک  تسا  سفن   بح  .دنک و  راتفر  ایند  نیمولظم  ایند و  مدرم 

یمالسا ياهروشک  نارـس  نیا  رد  سفن  بح  نیا  رگا  .دنتوافت  یب  دوش ، یم  عقاو  اهنآ  ناگتـسباو  زا  دوش و  یم  عقاو  اهتردق  نیا  زا 
رب وا  زا  رتدب  ناریا و  رب  تسا  هدش  عقاو  هک  ییاهملظ  نیا  اب  تسا ، هدـش  عقاو  هک  عیاجف  نیا  اب  دوبن ، تردـق  هاج و  بح  نیا  دوبن و 

ناشزا درادن ، شزرا  چیه  هک  میوگب  دـیاب  هک  یلیخت ، تردـق  نیا  هک  دـنراد  نیا  زا  سرت  همه  .دـننک  اشامت  دنتـسشن و  یمن  نانبل ،
(1) .لیئارسا لباقم  رد  وا ، زا  رتعیجف  وا و  زا  رتدب  اکیرما و  لباقم  رد  دندش  عضاخ  روط  نآ  تهج ، نیا  زا  .دوشب  هتفرگ 

ملاع ياهداسف  أشنم  یبلط  تردق  یهاوخدوخ و 

دهاوخ یم  تسا ؛ ناطیش  زا  دشاب  هک  ره  زا  یبلط  تردق  .دروخب  نیمز  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  نیا  دشاب ، هک  ره  رد  یبلط  تردق 
يزکرم رد  يا  هعمج  ماما  کی  ای  دنکب  یبلط  تردق  دهاوخب  هسردم  رد  يا  هبلط  کی  ای  دـنک  یبلط  تردـق  اکیرما  روهمج  سیئر 

رد یبلط  تردق  هک  دشاب  نیا  عضو  رگا  .دراد  هک 
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ام تسا و  هدرک  ادتبا  زا  ار  قیرزت  نیا  ناطیش  .تسا  ناطیـش  زا  نیا  هک  دنادب  دوشب ، مشاب ، دیاب  روط  نیا  نم  هکنیا  راک  دیایب و  راک 
.یناعم نیا  زا  دنا ، یچ  نارگید  یتسه ، هچ  وت  یتسه ، ینالف  وت  هک  دهدب ، يزاب  دـناوت  یم  رگید  ياهاج  زا  رتشیب  ، هار نیا  زا  مه  ار 

هک يدـهاز  مدآ  نآ  اب  ددرگ ، یم  تردـق  لابند  مه  زاب  دراد  تسایند و  دـنمتردق  رهاظ  بسح  هب  هک  یمدآ  نآ  نیباـم  یقرف  چـیه 
نیا نم  دـیوگب : دـهاز  نیا  روط ، نیا  نم  دـنیوگب : ناـشود  ره  رگا  هک  تسین  قرف  تهج  نیا  رد  تسا ، هتـسشن  هعموص  کـی  يوـت 

.تسا نآ  زا  رتـشیب  شداـسف  نیا  هکلب  تـسا ، ناطیـش  زا  شیود  ره  متـسه ، دـنمتردق  نـم  دـیوگب ، نآ  اـی  هـچ ، نـم  متـسه ، دـهاز 
ادیپ یهاوخدوخ  زا  دوش ، یم  ادیپ  ملاع  رد  هک  ییاهداسف  مامت   .دـشکب  داسف  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  بابـسا  هشیمه  یهاوخدوخ 
همه زا  تب »  » نیا سفن و  بح  هب  ددرگ  یمرب  همه ش  تساهنیا و  لاـثما  زا  لاـم ، بح  زا  تردـق ، بح  زا  هاـج ، بح  زا  دوش ، یم 

نا دـیناوت  یم  هک  دینکـشب  انعم  مامت  هب  دـیناوت  یمن  رگا  هک  دـینک  بیقعت  .تسا  رت  لکـشم  همه  زا  مه  شنتـسکش  تسا و  رتگرزب 
هک تسین  روط  نیا  .دناشک  تکاله  هب  ار  امش  دینک  شیاهر  رگا  .یتب  وچمه  کی  ياپ  تسد و  نتسکش  هب  دیـشاب  لوغـشم  هّللاءاش 
درب یم  شیپ  هجرد  هب  هجرد  .دنک  اهر  ار  ام  رتدایز  مینکب  يرگیدراک  کی  دنک ، اهر  ار  ام  مینکب  یتیـصعم  کی  ام  دنک ، اهر  ار  ام 

ناطیش مه  تسا ، نیمه  مه  ناطیش  لغش  هک  تسا  یعیبط  هلئـسم  کی  نیا  .دریگ  یم  ناسنا  تسد  زا  ار  ناسنا  نید  هک  ییاج  نآ  ات 
(1) .دنراد یگتسب  وا  هب  مه  اهنیا  هک  یناطیش  نآ  مه  ناسنا ، ینطاب 
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قلطم لامک  يوجتسج  رد  رشب 

هن تسا ، قلطم  تردق  بلط  رـشب ؛ ترطف  رد  هک  تسا  نیا  هلمج  نم  .تسین  يدوجوم  چیه  رد  هک  دراد  ییاهتیـصاخ  کی  رـشب  نیا 
تردق نوچ  .دهاوخ و  یم  ار  هقلطم  تردق  دهاوخ ؛ یم  ار  قلطم  ملع  .دودحم  لامک  هن  تسا ، قلطم  لامک  بلط  .دودـحم  تردـق 

قلطم لامک  تابثا  مکحم  هلدا  زا  یکی  .دمهف  یمن  شدوخ  و  دـهاوخار ، قح  ترطف  هب  رـشب  درادـن ، ققحت  یلاعت  قح  ریغ  رد  قلطم 
قـشاع .قلطم  لامک  تقیقح  هب  قلطم ؛ لاـمک  مهوت  هب  هن  .قلطم  لاـمک  هب  دراد  یلعف  قشع  .تسا  قلطم  لاـمک  هب  رـشب  قشع  نیمه 

قلطم لامک  تیعقاو  لابند  ترطف  هکنیا  يارب  درادـن ، ریثات  یـسفن  نتخاس  مهوت و  اجنیا  رد  .تسا  لاـحم  یلعف  قوشعم  نودـب  یلعف 
تسا نیا  رشب  همه  ترطف  رد  .دروخ  یمن  يزاب  ترطف  .تسا  هدروخ  يزاب  دیوگب  یـسک  ات  قلطم  لامک  مهوت  کی  لابند  هن  تسا ؛

هتشاد  شدوخ  هک  دهاوخ  یم  ار  قلطم  لامک  .تسا  بلط  راصحنا  رشب  .دهاوخ  مه  شدوخ  يارب  .دهاوخ و  یم  ار  قلطم  لامک  هک 
کی همه  .دـشاب  راصحنا  رگید  اجنآ  هکنیا  ات  تسین  ددـعتم  .دوش  یم  یکی  دـننکب  ادـیپ  همه  هک  ییاجنآ  قلطم  لامک  نیا  .دـشاب و 
شلد هک  دـنیب  یم  هکنیا  يارب  تسین ؛ یـضار  شبلق  رد  دـشاب ، هتـشاد  ار  يرهـش  کـی  تموـکح  دـینک  ضرف  رفن  کـی  رگا  .تسا 
تسد رد  روشک  کی  مامت  هک  دهاوخ  یم  شلد  .تسین  یضار  زاب  دش ، رادناتسا  یتقو  .دشاب  هتشاد  ار  ناتسا  کی  تموکح  دهاوخ 

نالا هک  دینیب  یم  امش  .دشاب  وا  هطلـس  تحت  مه  رگید  ياهروشک  هک  دهاوخ  یم  .تسین  یـضار  دمآ ، شتـسد  هب  هک  دعب  .دشاب  وا 
یتردقربا نآ  هب  یضار  مادک  چیه  تردق  ود  نیا  تسا ، نیمز  رد  تسه ، ملاع  رد  هک  یتردق  ود  نیا 
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دشابن و اکیرما  هک  دهاوخ  یم  مه  يوروش  .دشاب  شدوخ  دشابن و  يوروش  هیـسور  هک  دهاوخ  یم  اکیرما  تلود  .دنتـسین  ناشدوخ 
لابند دور  یم  دـنهدب ، یکی  هب  ار  نیمز  مامت  رگا  هکنآ  لاـح  و  ناـشیارب ! تسا  یفاـک  هک  دـننک  یم  ار  نیا  مهوت  .دـشاب و  شدوخ 

تردق هب  قشع  دراد ، قلطم  لامک  هب  قشع  هکنیا  يارب  درادن ، هک  تسا  يزیچ  نآ  لابند  .دراد  هچنآ  هب  دوش  یمن  عناق  .درادن  هچنآ 
زاب دیایب ، رفن  کی  هطلس  تحت  رد  تسه  هچره  تباوث و  تارایس و  نیا  مامت  اهناشکهک و  نیا  مامت  ار ، ملاع  مامت  رگا  .دراد  هقلطم 

رد یناف  دـنکب و  ادـیپ  قلطم  لامک  يایرد  هب  لاصتا  هک  ییاجنآ  هب  دـسرن  ات  .تسین  قلطم  لاـمک  اـهنیا  هکنیا  يارب  دوش ، یمن  عناـق 
يریزو و تسخن  هب  هن  يروهمج و  تسایر  هب  هن  . (1)« بولقلا نئمطت  هّللا  رکذب  الا   » .دوش یمن  لصاح  نانیمطا  شیارب  دوشب ، اجنآ 

دراد هک  لزلزت  نآ  زا  ار  سفن  دروآ و  یم  نانیمطا  هک  ینآ  .توکلم  کلم و  همه  ندوب  اراد  هب  هن  گرزب و  ياهتردق  تردـق  هب  هن 
بلق رد  هک  یهللارکذ  .مییوگب  هّللا  الا  هلا  ام ال  ظفل ، اـب  هکنیا  هب  هّللا  رکذ  هن  .تسا  هّللا » رکذ   » دروآ یم  نوریب  دراد  هک  شهاوخ  و 

هنئمطملا سفنلا  اهتیا  ای  هک  دـیامرف  یم  رگید  تایآ  رد  دـعب  .بولقلا و  نئمطت  هّللا  رکذـب  الا  وا : هب  هجوت  ادـخ  ، دای  دوش ، یم  عقاو 
دیوگب ار  هفیرش  تایآ  نیا  تایصوصخ  دهاوخب  ناسنا  رگا   (2) .یتنج یلخداو  يدابع  یف  یلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا 

نم .تسا  ینالوط 
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الاح هک  تسین  روط  نیا  .درادن  یـشهاوخ  چیه  رگید  هک  یـسفن  نآ  ینعی  هنئمطم ؛» سفن   » نآ هکنیا  نآ  .منکب و  نآ  هب  هراشا  کی 
دیاب نم  تسا ، مک  نیا  دیوگ  یم  تسا  هدش  روهمج  سیئر  موشب ؛ روهمج  سیئر  دیاب  تسا ، مک  نیا  دیوگ  یم  هدش  ریزو  تسخن 
کی رگا  ار  ملاع  مامت  .تسا  مک  دسرب  اج  ره  هب  .تسا  مک  نیا  دیوگ  یم  دیسر  اجنیا  هب  .مشاب  یمالـسا  ياهروشک  روهمج  سیئر 

هک دوش  یم  نئمطم  تقو  نآ  .تسا  نیا  ریغ  شـشهاوخ  دراد ؛ هصیقن  دنیب  یم  دنک  یم  رکف  یتقو  دنهدب ، وا  تسد  هب  دننک و  همقل 
هب هجوت  تنطلـس ، هب  هجوت  تسایر ، هب  هجوت  .راک  رد  دشابن  وا  ریغ  دشاب ؛ وا  هک  تسا  یتقو  نآ  قلطم  لامک  .دـسرب  قلطم  لامک  هب 
یم نئمطم »  » سفن اجنآ  .ادخ  دای  هب  دشاب  هدش  رـصحنم  دای  .دشابن  چیه  تداهـش ، هب  بیغ ، هب  رگید  ياه  ملاع  هب  هجوت  هدام ، ملاع 

نئمطم هک  يدیـسر  اـجنآ  هب  هک  یـسفن  يا  هنئمطملا  سفنلا  اـهتیا  اـی  هک  دوش  یم  عقاو  باـطخ  نیا  دروم  هک  تسا  تقو  نآ  .دوش 
رگید زیچ  چـیه  رگید  الاح  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  .رگید  ياج  هب  يرادـن  هجوت  یتفر و  نوریب  شزغل  زا  يدـش ؛

.هن نیحلاصداب  هّللادابع ، هن  يدابع  یف  یلخداف  .هنئمطم  سفن  بر  کبر .» «: » تدوخ  » يادخ يوس  هب  درگرب  وت  .دوش  یمن  وت  يارب 
نآ .تسا  نارگید  لام  تنج  نآ   .هنجلا  هن  یتنج  یلخداو  تقو  نآ  داـبع ، رد  يدـش  عقاو  هک  یتقو  .يراـک  هزیر  نیا  اـب  يداـبع .» »
مه نآ  تدابع ، زج  تسین  چـیه  رگید  هچنآ  يدابع »  » لام .تسین  يدابع » ، » تسا حـلاص » دابع   » لام شلوط  ضرع و  همه  اـب  تنج 

دراو همه  هّللاءاـش  نا  هک  امـش  تنج  .نارگید  تنج  هن  تاذ ؛ تنج  اـقل ، تنج  یتنج .» یلخدا  ، » يدیـسر اـجنآ  یتقو  وه .»  » تداـبع
«، حلاص دابع   » تنج نآ  .دراد  قرف  تنج  نیا  اب  تنج ، نآ  رد  دیوشب 
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تـسا هدش  دراو  هنئمطم » سفن   » تقو نآ  وه .»  » هب الا  درادن ، اج  چـیه  هب  باستنا  هک  تسا  یتنج  نیا  اما  .تسا  نیحلاصلا » هّللادابع  »
! دنک یم  لایخ  درادن ، قشع  يزیچ  چیه  هب  .دوب  وا  قشاع  هک  يزیچ  نآ  هب  تسا  هدیسر  و  قلطم ، لامک  کی  رد  رون و  عبنم  کی  رد 

نیا تسین  یفاک  هکنیا  لیلد  .تسا  ناشیفاک  تساجنیا  رد  هچره  نیمز و  هب  ندیـسر  تردـق  هک  دـننک  یم  لاـیخ  گرزب  ياهتردـق 
هک دنیوگب  نآ  هب  رگا  .دشابن  يدح  هب  دودحم  چیه  هک  مشاب  هتـشاد  نم  یتردـق  کی  هک  تسه  همه  ترطف  رد  هک  دـینیب  هک  تسا 

تبثم باوج  یهاوخ ، یمن  ای  یهاوخ  یم  تسه ، مه  يرگید  تردق  کی  نکل  يراد ، ار  توکلم  کلم و  تردق  همه  الاح  بوخ ،
وت مداد و  وـت  هب  تسه ، هک  هچ  ره  توربـج ، توـکلم و  کـلم و  ملاـع  تـسه ، ملاـع  رد  هـک  ییاهتردـق  هـمه  دـیوگب  رگا  تـسا !
یم یهاوخرگید ؟  ار  نآ  اـی  یهاوخ  یم  نیا ، زا  رتـالاب  تسه  يرگید  زیچ  کـی  نکل  يدـش ، توکلم  کـلم و  ملاـع  ياـمرفنامرف 

یمن نم  دیوگب  دنتـشاد ، وا  هب  هضرع  یتقو  هک  تسین  امـش  زا  سک  چیه  .مهاوخ  یم  دـیوگ  یم  یناسنا  ترطف  .مهاوخ  یم  دـیوگ 
مولع دـنیوگب  وا  هب  تسا ، دوجوم  شا  هظفحم  نیا  رد  مولع  ماـمت  تسه ، یترخآ  اـیند و  موـلع  همه  هب  ملاـع  یـسک  کـی  .مهاوـخ 
شاک يا  دیوگ  یم  .سب  دیوگب  هک  تسین  یترطف  چـیه  .تسا  سب  نیمه  ای  یهاوخ  یم  ار  وا  تسه ، يرگید  ملاع  رد  مه  يرگید 
ناسنا هک  تسا  ییاجنآ  رد  نآ  دوش و  یم  مامت  اه  شاک  يا  دوش و  یم  مامت  هک  ییاجنآ  دیـسر ! یم  ام  هب  هک  شاـک  يا  دوب و  هک 

ار نالف  رگا  نم  هک  دـینک  یم  لایخ  دـیتسه و  ملاع   نیا  رد  هک  امـش  سپ  .ایرد  نآ  رد  هرطق  نیا  دوشب  یناف  و  دـسرب ، قلطم  ملع  هب 
ار يزیچ  نآ  هک  تسا  نکمم  .تسین  یفاک  هک  دینادب  دوب ، یفاک  متشاد 
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کی میـشاب و  هتـشاد  يا  هناخ  کی  دیوگ  یم  يداع  مدآ  رفن  کی  دشاب ، یمک  کی  دیهاوخ  یم  هک  دینک  یم  لیخت  الاح  امـش  هک 
، دهاوخ یم  ار  يرتالاب  زیچ  کی  وا ، هب  دیسر  هک  وچمه  .دهاوخ  یم  ار  نیا  دنک  یم  لایخ  هدیـسرن  ات  يریمن ، روخب و  الثم  یگدنز 

نیا هن ، دییوگ  یم  اجنآ  هب  دیدیسر  هک  وچمه  .میهاوخ  یم  ار  نیا  دییوگ  یم  دسرب ، ناتهب  يروهمج  تسایر  هکنیا  هب  دیدیـسرن  ات 
هک دینک  ضرف  هک  دینیب  یم  امش  .رتالاب  هب  هتفر  هک  مه  نآ  .مهاوخ  یم  ار  رتالاب  .تسین  نیا  متـساوخ  یم  نم  هک  نآ  تسین ، وا  هک 
یم لایخ  تسین ، نیا  مهاوخ  یم  نم  هکنآ  .تسا  مک  نیا  دنک  یم  لایخ  و  دراد ، ار  هرایس  نیا  تردق  فصن  اکیرما  روهمج  سیئر 

دمهف یمن  نیا  .تسا  شـسب  دیایب  وا  تردق  تحت  رد  هرایـس  نیا  همه  دنک و  يوزنم  دهدب و  تسکـش  مه  ار  يوروش  رگا  هک  دنک 
.دش یفاک  هن ، دنیب  ، اجنآ هب  دیـسر  یتقو  هک  تسا  نیا  لیلد  .ایند  قشاع  هن  تسادخ ، قشاع  هک  دـمهف  یمن  نیا  .تسین  روج  نیا  هک 

.يرآ دیوگ  یم  هن ؛ دیوگب  تسین  نکمم  چیه  یسرب  وا  هب  یهاوخ  ، تسه ییاهزیچ  کی  مه  يرتشم  هرایس  رد  دنتفگ  یم  وا  هب  رگا 
دوش یم  ادیپ  هک  یتافالتخا  هّللدـمحلا ! بوخ ، اجنیا ، هب  میدیـسر  ام  دـینک  لایخ  هک  دیـشابن  نیا  لابند  .ناسنا  دوش  یمن  ریـس  چـیه 

ار ترطف  باتک  ام  میناد ، یمن  ام  میدیدن ، ام  میرادن ، ترطف  دصقم  .تسا  دصقم  رد  هابتشا  .تسه  تاهابتـشا  هک  تسا  نیمه  يارب 
دشاب ام  راصحنا  رد  یتردق و  کی  هب  میسرب  میهاوخ  یم  ام  هک  مینک  یم  لایخ  میتسین ، ترطف  باتک  هب  انـشآ  نوچ  ام  .میا  هدناوخن 

یم مه  دیازت  هب  ور  یگتفـشآ  .تسه و  یگتفـشآ  زاب  لد  رد  .تسین  نیا  متـساوخ  یم  هکنآ  دینیب  یم  دیدیـسر ، یتقو  .تردـق  نیا 
هکنیا هب  دنیوگب  اکیرما  روهمج  سیئر  نالف  هب  هک  دینک  ضرف  رگا  نالا  ینعی  دوش ؛
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رد يراخ  کی  هک  يوروش  هک   تسا  نیا  شمه  همه  .دینکب  هچ  دیراد  لیم  دیتسه ، هچ  قشاع  دـیهاوخ ، یم  هچ  الاح  امـش  بوخ ،
اهنیا دنمهف  یمن  .دـشابن  وا  نم ، مشچ  رد  تسا  يراخ  کی  اکیرما  نیا  دـیوگ  یم  دـنیوگب ، مه  نآ  هب  .دـشابن  نیا  تسا ، نم  مشچ 

هب قشع  ءانثتسا ، یب  اهترطف  مامت  رد  ءانثتـسا ، الب  اهترطف  مامت  رد  .تسا  رگید  زیچ  کی  تردق  نآ  هن  تسا ؛ لامآ  تردق  نآ  هن  هک 
يور رگا  .ار  لئاسم  میریگ  یم  یضوع  میلهاج ، ام  میمهف ، یمن  ام  هک  تسا  نیا  يارب  باذع  .تسادخ  هب  قشع  تسا ؛ قلطم  لامک 
هتفرگ یـضوع  ار  لامک  هک  تسا  نیا  درک  دـهاوخ  بذـعم  ار  ناسنا  هکنیا  .میـسر  یم  قلطم  لامک  هب  میورب  شیپ  اـم  ترطف  نیمه 

نیا تسا  مک  هکنیا  دـنیب  یم  دوش ، یم  هک  هرادا  سیئر  .تسا  ندـش  هرادا  سیئر  تسا ، ندـش  سیئر  لامک  دـنک  یم  لاـیخ  .تسا 
غارـس دور  یم  دیـسر ، یتقو  مه  نآ  .رگید  روشک  نآ  غارـس  دور  یم  دیـسر ، یتقو  .تسا  ندش  روشک  کی  سیئر  تسا ، هچ  هرادا 

هّللا ترطف  ناسنا  ترطف  .تسا  ناسنا  يوزرآ  قلطم  لامک  هک  تسا  نیا  يارب  .دوش  یمن  ریـس  زاب  دـنهدب  وا  هب  ار  ملاع  مه  .يرگید 
هدشمگ کی  لابند  .دیهاوخ  یم  یه  دیـسرن ، اجنآ  ات  .تسا  قلطم  لامک  ترطف  .تسا  دیحوت  ترطف  نیا  . (1) اهیلع سانلا  رطف  یتلا 

هک يزیچ  نآ  هکنیا  دـنک  یم  لایخ  سک  ره  .میریگ  یم  یـضوع  همه  اـهام  .ار  هدـشمگ  نآ  دـیریگ  یم  یـضوع  .دـیتسه  امـش  يا 
ناشود ره  .دوب  نم  شیپ  شاک  دراد  نآ  هک  يزیچ  نآ  دـیوگ  یم  يور ، یم  يرگید  شیپ  یتقو  دوب ، نم  لام  شاـک  دراد  يرگید 

امش يزیچ  لابند  .دوبن  نآ  نیا  هن  دننیب  یم  بلطم ، نآ  هب  دنسرب  مه 
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ققحت یقلطم  لامک  وچمه  کـی  هک  دـنک  یم  تاـبثا  نیا  .تسادـخ و  ناـشترطف  رد  همه  ینعی  تسا ؛ قلطم  لاـمک  نآ  هک  دـیتسه 
.دراد

نیا لابند  ردـق  نیا  سپ ، .تسا  قلطم  لاـمک  توبث  مکحم   هلدا  زا  نیا  .یلعف  قوشعم  یب  یلعف ، قشاـع  یب  تسا  لاـحم  یلعف  قشع 
.دـش دـیهاوخن  ریـس  امـش  ار ، ناـتدوخ  دـیهدن  تمحز  .دـیدرگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  ههبج و  نآ  ههبج و  نیا  قرو و  نآ  قرو و 

ناسنا .دوش  یم  رتدایز  لزلزت  دیایب  ناتتـسد  رتدایز  هچره  .ار  امـش  سفن  دنک  نئمطم  دنک ؛ باداش  ار  امـش  هک  دـیورب  يزیچ  لابند 
کی تسین ؛ نیا  دـننیب  ، تفرگ ار  اجنیا  هک  یتقو  .تسا  هتفرگ  یـضوع  دـهاوخ ، یم  ار  قلطم  لامک  نوچ  .تسا  يروط  نیا  شترطف 

.دـشاب وا  لام  روشک ، هد  روشک ، ات  ود  روشک ، کی  هکنیا  هب  تسین  عناق  رگید  اکیرما  روهمج  سیئر  .مهاوخ  یم  نم  يرتداـیز  زیچ 
روهمج سیئر  ياج  هب  ار  امـش  زا  کی  ره  رگا  اما  .دـیناد  یمن  ـالاح  نوچ  دـنهدب ، ناتتـسد  ار  يرگید  هرادا  کـی  هک  دـیعناق  اـمش 

نامه تسا  رتمک  شا  هلعـش  امـش  لد  رد  تسه و  اهنآ  لد  رد  نالا  رتدایز  هک  یبوشآ  نامه  دنراذگب ، يوروش  ای  دنراذگب ، اکیرما 
هکنآ .دوش  یم  دایز  لزلزت  دـش ؛ دـهاوخ  رتدایز  بوشآ  دـنهدب ، امـش  هب  ار  ایند  همه  رگا  .دوش و  یم  رتدایز  امـش  بلق  رد  بوشآ 
یتـقو .دوش  یم  ادـیپ  ناـنیمطا  دـنوش ؛ یم  هتخیر  اـهلزلزت  هک  تسادـخ  داـی  اـب  .تسادـخ  رکذ  دروآ  یم  نوریب  لزلزت  زا  ار  ناـسنا 
یتیاور رد  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  باطخ  نیا  هب  دوش  یم  بطاخم  هک  تسا  یتقو  دش ، ادـخ  دای  ادـخ و  رکذ  دـش و  ادـیپ  نانیمطا 

هب باطخ  هک  تسا 
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یف  » .رگید دابع  یف  هن  هّللادابع ؛ یف  هن  .يدابع  یف  یلخداف  هک  دـنیوگ  یم  امـش  هب  هک  تسا  تقو  نآ   (1) .تسادهشلادیس ترضح 
ياهتنج اب  دراد  قرف  مه  شتنج  دش ، روط  نیا  یتقو  .تسا  شدوخ  لام  رشب  نیا  .مدوخ  لام  تسا  یـصوصخ  تیانع  کی  يدابع .»

« هنجلا  » .تسا یتنج » ، » تسا يرگید  عضو  نآ  ریخ ، .تسا  هّللا  لوسر  تشهب  لثم  اهام  اهامش و  تشهب  هک  دینکن  لایخ  امش  .رگید 
یم هچ  لابند  سپ  .دـسر  یمن  رگید  ياج  هب  لد  رگید  .رگید  تسا   یتنج » ، » دیـسر اجنآ  هب  یتقو  نکل  هّللاءاش ؛ نا  تسا  همه  لاـم 
.دوش یم  تسرد  هک  دینک  لایخ  امش  .دیایب  ناتتسد  يزیچ  کی  الثم  هک  دینک  یم  ششوک  ناتنابز ، اب  ناتملق ، اب  هک  اهامـش  دیدرگ 
يارب .دوش  یم  رتشیب  اهینارگن  دیوش ، یم  لزلزتم  رتدایز  دمآ ، ناتتـسد  یتقو  هن ! دـیوش ، یم  نئمطم  رگید  دـمآ ، هک  ناتتـسد  بلطم 

روهمج سیئر  زا  تسا  رتمک  رطاخ  شیوشت  دنک ، یم  ادـیپ  ینان  همقل  کی  دـینک  ضرف  هتـسشن و  يا  هشوگ  کی  هک  یـشیورد  نآ 
هن دوشب ، عفر  اهینارگن  دـینکب  يراـک  .تسا  رتنارگن  تسا ؛ رتلزلزتم  تسا ؛ رت  هدوسآاـن  تسا ؛ رتداـیز  شرطاـخ  شیوشت  وا  .اـکیرما 

.دوش یم  دایز  اهینارگن  ولج ، دیورب  هچ  ره  .ار  اهینارگن  دینک  دایز 

ناتدوخ گرزب ، هدرپ  .دوشب  هدز  راـنک  اـهنیا  تسا  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  نیب  امـش و  نیب  هک  ییاـه  هدرپ  نیا  هک  دـینکب  يراـک 
هتشاد شیاسآ  دیهاوخب  .دینک  ادیپ  یبلق  نانیمطا  دیهاوخب  دینکب  رکف  .يدوخ  باجح  دوخ  وت  .تسا  باجح  شدوخ  ناسنا  .دیتسه 

ایند نیمه  رد  ناسنا  .ینارگن  لزلزت و  هن  دیشاب ؛
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دینک شـشوک  .تسا  منهج  زا  یباب  کی  تسا  ناسنا  يارب  هک  ییاـهینارگن  نیا  .دراد  یم  هگن  ار  ناـسنا  منهج  رد  اـهینارگن  نیا  مه 
.تسا ینارگن  هفاضا  هن ، .دیـشاب  هتـشاد  ات  ود  دـیراد  رگا  تسپ  کی  هک  تسین  نیا  هب  اـهینارگن  ندـش  عفر  .دوشب  عفر  اـهینارگن  نیا 

عفر اهنیا  تساهیهاوخدوخ ، نیا  لابند  هک  ییاهزیچ  نیا  ینارگن و  نیا  تسه ، ناـسنا  رد  هک  یـسفن  تشحو  نیا  هک  دـینکب  يراـک 
نیا همه  .دـش  دـهاوخ  مامت  اهینارگن  مامت  دـیتشادرب ، نیب  زا  ار  ناتدوخ  رگا  .دـیباجح  ناـتدوخ  .دـیرادرب  نیب  زا  ار  ناـتدوخ  .دوشب 

ار راک  نیا  مهاوخ  یم  ادخ  يارب  مشاب ، تسپ  نیا  رد  مهاوخ  یم  منک و  یم  شـشوک  مراد  هک  نم  دنک  یم  لایخ  مدآ  هک  اهینارگن 
دنک یم  هک  يراک  ره  هک  دنک  یم  لایخ  دراد ، تسود  یلیخ  ار  شدوخ  نوچ  ناسنا  .دـنک  یم  ناسنا  هک  تسا  یتالایخ  نیا  .منکب 

نآ دسانـش ، یم  ار  ادخ  هک  یـسک  کی   هب  دنک  هضرع  ار  شدوخ  رگا  نکل  .تسادخ  يارب  دـنک  یم  هک  يراک  ره  و  تسا ، بوخ 
ار دوخ  نیا  هک  ییاج  نآ  هب  يدیـسر  رگا  .تسا  تدوخ  يارب  اهراک  همه  .هدوب  تدوخ  يارب  وت  راک  هن ، هک  دنامهف  یم  وا  هب  تقو 

مهاب ایبنا  .تسین  مه  اوعد  تسین ، مه  عازن  رگید  دـشابن ، دوخ  یتقو  ارهق  .تسین  دوخ  يارب  راـک  نآ  ینکب ، راـک  يراذـگب و  راـنک 
دوخ تسا و  دـحاو  ههجو  ههجو  هکنیا  يارب  دـنرادن ؛ یفالتخا  چـیه  مهاب  ییاج  کی  رد  دـنوشب  عمج  رگا  ایبنا  همه  .دنتـشادن  عازن 

...تسین راک  رد  يدوخ  رگید  تسا ؛ هتفر  رانک 

نم هک  دارفا  زا  سک  چیه  دننکن  نامگ  اهدرمتلود و  دننکن  نامگ  اهتردـقربا و  دـننکن  نامگ  هک  دوب  نیا  تمحازم  نیا  زا  مدوصقم 
دح نیا  هک  ییالاح  .دوش  یم  رتشیب  تسامش  بلق  رد  هک  یبوشآ  سیئر ، نالف  موشب  الاح  هکنیا  هب  معناق 
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رتدایز بوشآ  دش ، رتدایز  هچره  یتقو  .تسا  مک  اما  تسه ، بوشآ  دـیوشب ، عناق  دـینک و  هجوت  يردـق  کی  نآ  هب  رگا  دـیراد ، ار 
شدوخ یتحاران  هکنیا  يارب  .شدوخ  بوشآ  ندرک  دایز  يارب  دنزب  اپ  تسد و  ناسنا  ارچ  سپ  .دوش  یم  رتدایز  اهینارگن  دوش ؛ یم 

نآ رد  اهتوبکنع ، نیمه  لثم  مینک ، یم  ام  هک  ییاهراک  مامت  .دـنتب  شدوخ  رود  رات  توبکنع ، لثم  دـنزب ؛ اپ  تسد و  دـنک ، دایز  ار 
دینک ادیپ  ار  ماقم  نیا  دیهاوخ  یم  ارچ  .میـشک  یم  دـنب  هب  ار  نامدوخ  نامدوخ ، تسد  اب  میراد  نامدوخ  ام  هک  دوش  یم  رهاظ  ملاع 

؟ دینک دایز  ار  ناتدوخ  ياهتمحز  هک  دیتسه  نیا  لابند  ارچ  اجنآ ؟ رد  تسا  هوشم  شتروص  هک  تسا  يزیچ  کی  امش  يارب  نیا  هک 
نم  (1) نوففخملا یجن  تفگ  ـالاب  تفر  تشادرب و  دوب  شریز  هک  یتسوپ  دـمآ ، لیـس  یتـقو  دوب ؛ نیادـم  تموکح  ياراد  ناـملس 

، دنتـشاذگ مه  يور  دـندرک ، دایز  هک  ییاهنآ  اما  دوب ! اجنآ  مکاح  .متـشادرب  مه  نآ  تسه  یتسوپ  کی  .دربب  بآ  ات  مرادـن  يزیچ 
.تسا و دایز  ناشیراتفرگ  ملاع  نآ  رد  هک  دنتسه  ییاهنآ  دنتشاذگ  مه  يور  ار  اهتسایر  هچ   دنتشاذگ و  مه  يور  ار  ایند  لاوما  هچ 

(2) !؟ ار اهیراتفرگ  مینک  دایز  ردق  نیا  ام  ارچ 

نزم رد  نآ  رد و  نیا  ترهش  ماقم و  هب  ندیسر  يارب 

ونشب ار  تا  هدز  تریح  هتشگرس و  ردپ  تیـصو  تحیـصن و  دیامرف ، بلقلا  نئمطم  دوخ  رکذ  اب  ار  وت  دنوادخ  هک  مزیزع ! دنزرف  يا 
هب ندیـسرن  زا  یـسرب  هچ  ره  هب  هک  نزم ، تسا  هیناسفن  تاوهـش  دروم  هچنآ  ترهـش  ماـقم و  هب  ندیـسر  يارب  رد  نآ  رد و  نیا  هب  و 

ار رتالاب  ترسح  يوش و  یم  رثاتم  وا  قوفام 
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ال لاـق ، اـم  یلا  رظنا  میوگ : ینکن ؟ ار  تحیـصن  نیا  دوخ  هب  ارچ  دوخ  وت  ییوگ : رگا  دوش ؛ یم  نوزفا  تیحور  یتحاراـن  يرب و  یم 
: دـیامرف یم  هک  نآ  زا  سپ  میرک  نآرق  رد  دوش ، رداـص  ینوـتفم  اـی  ینوـنجم  زا  هچرگا  تسا ، حیحـص  فرح  نیا   (1) لاق نم  یلا 
مکتافام و ال یلع  اوسات  ـالیکل  : » دـیوگ  (2)« باـتک رد  تسا  تبث  ـالبق  دوش  یم  دراو  امـش  سوـفن  رد  نیمز و  رد  تبیـصم  هچنآ  »
وا رب  ییاه  تبیـصم  یهاگ  تسا ، تالوحت  ضرعم  رد  ملاع  نیا  رد  ناسنا   (3)« روخف لاتخم  لک  بحی  هّللا ال  مکاتآ و  اـمب  اوحرفت 

رادـیاپ ود  ره  نیا  دـسر و  یم  تمعن  تردـق و  لاـنم و  لاـم و  هاـج و  ماـقم و  هب  دروآ و  یم  ور  وا  هب  اـیند  یهاـگ  دوش و  یم  دراو 
دوبمک تبیصم و  هچنآ  دوش  هاگ  هک  دورب ، تتسد  زا  ربص  نانع  هک  دنک  نوزحم  ار  وت  اه  تبیصم  اه و  یتساک  مک و  نآ  هن  تسین ،

یم اضتقا  تاوهش   هچنآ  هب  ندیسر  ایند و  لابقا  رد  »(4) و  مکل ریخ  وه  ائیش و  اوهرکت  نا  یسع  : » دشاب حالص  ریخ و  وت  يارب  تسا 
(5) .وت يارب  دشاب  رش  یناد  یم  ریخ  ار  هچنآ  هک  دشاب  اسب  هک  نکم  ادخ  ناگدنب  رب  رخف  ربکت و  زابم و  ار  دوخ  دنک 

بالقنا تسکش  ءاشنم  نیلوئسم ، یبلط  تردق 

رد روشک  رد  یبلط ، لام  ثیح  زا  یبلط و  تردق  ثیح  زا  فارحنا  دش ، ادیپ  سلجم  رد  فارحنا  هک  دندید  دیدید و  هک  يزور  نآ 
، میروخب تسکش  هکنیا  تمالع  هک  دننادب  زور  نآ  دش ، ادیپ  روهمج  سیئر  رد  دش ، ادیپ  اهریزو 
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دیاب مدرم  دوخ  تکلمم ، نیا  هب  دنک  تنطلـس  دهاوخب  هک  يروهمج  سیئر  .دنریگب  ار  شیولج  دیاب  تقو  نآ  زا  هدرک ؛ ییامندوخ 
دندوب سلجم  رد  قباس  هک  يدارفا  نآ  قباس و  هک  یلئاسم  نآ  دهدب و  ناشن  يدنمتردق  دـهاوخب  هک  یـسلجم  .دـنریگب  ار  شیولج 

ظفح ار  یمالـسا  يروهمج  دننک ، ظفح  ار  مالـسا  هک  دنهاوخب  مدرم  رگا  دنریگب ؛ ار  شیولج  دیاب  مدرم  دوخ  دـنکب ، ار  اهراک  نآ 
زا یمدق  تقو  کی  هتـساوخن  يادخ  هکنیا  زا  دننک  ظفح  ینعی ، دننک ؛ ناشظفح  ار  اهنیا  روهمج و  سیئر  سلجم و  تلود و  دـننک ،

ناـسنا هک  تسا  مزـال  دـنک و  فرحنم  ار  سک  ره  هک  تسا  نکمم  تـسه و  ناـسنا  رد  هـک  تـسا  یناطیـش  نـیا  .دـنرادنرب  رو  نآ 
(1) .دنک بذهم  ار  شدوخ 
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يرالاس هتسیاش  یگتسیاش و  مجنپ : لصف 

اهرذع عفر  رد  دنوادخ  تجح  مامتا 

هب ناگتـسبلد  دوخ  نایناریا و  دوخ  تسد  رد  روشک  نوئـش  همه  دوش و  یم  هرادا  یناریا  ناریا و  تسد  هب  ناریا  هّللادـمحب  هک  زورما 
نیا دارف  زا  يدرف  چـیه  .دنتـسه  لوئـسم  دنتـسه  روشک  نیا  رد  هک  ییاهرـشق  همه  هک  تسا  يزور  زورما  دوش ، یم  يربهر  مالـسا ،
مدرم رازاب و  مدرم  هچ  ریاشع و  جیسب و  یهاپس و  شترا و  هچ  یهاگـشناد و  یناحور و  هچ  رکفنـشور و  هدنـسیون و  زا  هچ  روشک ،

ار اهرذع  مامت  .مینک  تمدخ  یمالـسا  روشک  نیا  هب  میتسناوتن  رذع  نالف  يارب  ام  هکنیا  هب  دننکب  ادـیپ  يرذـع  دـنناوت  یمن  اهنابایخ 
اب تسا  دربن  نادیم  تسا ، راک  نادیم  ناریا  زورما  .تسا و  هدرک  مامت  ام  همه  رب  ار  تجح  هتـسب و  ار  شهار  یلاعت  كرابت و  يادخ 
ره .ناهج  نافعـضتسم  هب  تمدخ  نیملـسم و  هب  تمدخ  مالـسا و  هب  تمدخ  نادـیم  و  تسا ، ناناوج  یگدـنزاس  نادـیم  و  نیطایش ،
رد هک  تسین  زیاج  تسین و  حیحص  وا  يارب  لغـش ، نآ  يارب  درادن  یگتـسیاش  رگا  دوش ، یم  داهنـشیپ  وا  هب  هک  یلغـش  ره  رد  سک 

همه هـب  جاـیتحا  اـم  زورما  .دـنک  یلاـخ  هناـش  هـک  تـسین  حیحـص  وا  يارب  نآ ، يارب  دراد  یگتـسیاش  رگا  و  دوـشب ، دراو  لغـش  نآ 
تیلاعف هب  جایتحا  مه  زیزع  مالسا  و  دنراد ، فلتخم  ياههورگ  هب  جایتحا  ناریا  تلم  همه  و  میراد ، دنتسه  روشک  رد  هک  ییاههورگ 

یلاعت كرابت و  يادخ  فرط  زا  .دراد  اهامش  همه 
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رد ام  .درک و  زاب  تیلاعف  يارب  ار  نادیم  تشاذـگ و  رانک  ار  نانمـشد  درک ، فرطرب  ار  عناوم  درک  ، زاب  ار  هار  تسا ؛ عطقنم  اهرذـع 
، دنتسه هتـسیاش  دننک و  عفر  ار  جایتحا  نیا  دنناوت  هک  اهنآ  هک  دراد  اهزیچ  زا  يرایـسب  هب  جایتحا  روشک  نیا  رد  مالـسا ، روشک ، نیا 

(1) .دنوشن دراو  هک  تسین  يرذع  اهنآ  يارب 

مالسا دید  زا  هتسیاش  نارادمامز 

یسک نآ  .درک  یمن  يریثات  اهنآ  رد  چیه  اهنآ ، رب  دش  یم  دراو  ملاع  رد  تردق  هچ  ره  دش ، یم  دراو  اهنآ  رب  هچ  ره  هک  ایلوا  ایبنا و 
یمـسج و تردـق  و  دوب ، وا  هطلـس  تحت  اهاج  ریاس  ناریا و  ار ؛ اهاجنیا  همه  رـصم و  ات  هتفرگ  زاجح  زا  هک  یتکلمم  کی  ماـمز  هک 

ریثاـت وا  حور  رد  ادـبا  اهتردـق  نیا  .تسا و  رتعـضاوتم  طـسوتم  نییاـپ و  دارفا  زا  یکی  زا  هک  مینیب  یم  دوب ، روـطنآ  شدوـخ  یحور 
هدرک ادیپ  درجت  اهـشیالآ  نیا  زا  هک  يدرجم  حور  کی  .دریگ  یم  ار  ملاع  همه  هک  تسا  گرزب  ردق  نیا  حور  هکنیا ، يارب  .هدرکن 
هدرک رادمامز  ار  اهنآ  مالـسا  .دـنا  يرادـمامز  قیال  اهنآ  .نآ  رد  دـنام  یم  هطقن  کی  لثم  ملاع  همه  هک  تسا  عیـسو  ردـقنیا  تسا ،

هک یـصاخشا  نآ  دارفا ، ریاس  زا  دنتـسه  اهنآ  هب  رتکیدزن  هک  یـصاخشا  نآ  دیاب  دـسر  یمن  اهنآ  نماد  هب  تسد  هک  مه  یتقو  .تسا 
(2) .دنشاب رادمامز  دیاب  اهنآ  دنکب ، ریثات  اهنآ  رد  یبام  تردق  رتمک  ار ، اهتردق  دننک  مضه  دنناوت  یم  رتهب 
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مالسا نارادمامز  یلصا  طرش  تلادع ،

هک تسا  ربتعم  مه  شا  یضاق  تسا ، موصعم  لداع و   مه  شماما  موصعم ، تسا و  لداع  مه  شربمغیپ  تسا ، لداع  شیادخ  مالسا 
تـسا ربتعم  مه  شتعامج  ماما  دشاب ، لداع  هک  تسا  ربتعم  مه  شقالط  دهاش  دشاب ، لداع  هک  تسا  ربتعم  مه  شهیقف  دـشاب ، لداع 

؛ دـشاب لداـع  دـیاب  رادـمامز  .رخآ  نآ  اـت  هتفرگ  اـیربک  سدـقم  تاذ  زا  دـشاب  لداـع  دـیاب  مـه  شا  هـعمج  ماـما  دـشاب ، لداـع  هـک 
، فرط نآ  فرط و  نیا  هب  دنداتـسرف  یم  هک  ییاهیلاو  دنداتـسرف ، یم  مالـسا  رد  هک  یتالو  نیا  .دنـشاب  لداع  دـیاب  مه   (1) ناشتالو

(2) .دشاب لداع  دیاب  دوب ، مه  ناشتعامج  ماما 

دنوادخ دزن  رد  تمارک  رایعم  اوقت ،

ریزو تسخن  نیا  تسالاب ، هقبط  نیا  هک  دـنک  یمن  هاگن  تاـقبط  هب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  »(3) ؛ مُکیقتأ   ِ هّللا َدـْنِع  ْمُـکَمَرکَأ  َّنإ  »
حرطم چـیه  اهنیا  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  دزن  .تسا  رادرـس  نیا  تسا ، هچ  مناد  یمن  نیا  تسا ، ینویاـمه  ترـضحیلعا  نیا  تسا ،

يدنمراک نآ  .تسا  رتدایز  شتمارک  ادخ  شیپ  تسا ، رتدایز  شیاوقت  هک  ره  دراد ، اوقت  هکنآ  .تسا  حرطم  اوقت  مالـسا  رد  .تسین 
هک ییارزو  نآ  دراد ، یـسایس  ياوـقت  دراد ، اوـقت  شا  يریزو  تسخن  رد  هک  يریزو  تسخن  نآ  دراد ، اوـقت  شا  يدـنمراک  رد  هک 

دننک یم  هک  ییاهراک  رد  دنراد ، اوقت 
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راک رد  اوقت  هتـساوخن  يادـخ  رگا  .دـنمیرک و  اهنیا  تسا ، یهلا  دراد ، اوقت  هک  يروهمج  سیئر  نآ  دنتـسه ، ادـخ  اب  دنتـسه ، یقتم 
( ؛ تسا مرکا »  » ادخ شیپ  تسا ، میرک  تسا ، دنمورب  تلم  دوش  ادیپ  اوقت  ْتلم  رب  هک  يزور  نآ  .دنا  یفنم  ادخ  رظن  زا  همه  دـشابن ،
دعب هکنیا  يارب   نینمؤملاریما  .دوب  سان  مرکا  دوب ، سان  ياْقتَا  هکنیا  يارب  مرکا  ربمغیپ  .درادن  انثتـسا   « مُکیقتأ   ِ هّللا َْدنِع  ْمُکَمَرکَأ  َّنإ 

ات دیشاب  هتشاد  اوقت  تسا ، راک  رد  اوقت  تسین ؛ راک  يوت  اهفرح  نیا  بَبَـس ، بَسَن و  دوب ، سان  مرکا  دوب ، سانلا  یَْقتَا  هّللا ، لوسر  زا 
(1) .دیسرتن زیچ  چیه  زا  ...و  دینکب  ادخ  هب  لاکتا  .دیشاب  هتشادن  كاب  زیچ  چیه  زا  دیشاب و  ادخ  اب  .دینکب  هبلغ  تالکشم  همه  رب 

تیلوئسم يدصت  رایعم  دهعت ، نیدت و 

هلئـسم .تسا  مهم  لئاسم  هن ! ای  دنتـسه  راک  نیا  هتـسیاش  هک  دنـشاب  نیا  رکف  دیاب  دننکب ، يراک  کی  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  دـیاب 
لابند ناسنا  هچنانچ  رگا  .دراد  تیمها  اهنیا  همه  ترازو ، هیئاضق ، هوق  هلئسم  سلجم ، تسایر  هلئسم  روهمج ، تسایر  هلئسم  تلود ،

راک نیا  هب  دنشابن ، ای  دنشاب  دمآ  راک  دنتـسه ، نم  هارمه  هک  ییاقفر  لابند  مورب  متـسه ، تلود  سیئر  نم  هک  ییالاح  هک  دشاب  نیا 
دنکب یفرعم  دنکب ، نییعت  ییارزو  هک  دشاب  نیا  لابند  رگا  مه  روهمج  سیئر  .تسا  یناطیش  راک  راک ، نیا  هک  دنادب  دشاب ، هتـشادن 

راک راک ، نیا  هک  دنادب  مه  نآ  مالسا ، رادربنامرف  هن  دنشاب ، شدوخ  رادربنامرف  ارزو  نآ  هک 
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دهعتم اعقاو  هچنانچ  رگا  هک  همه ، يارب  تسا  يرایعم  هلئـسم  کـی  نیا  .اـم  زا  کـی  ره  تسین و  دـهعتم  ناـسنا  راـک  تسا ، ناـطیش 
نم دش ؛ هچ  ره  رگید ، راک  کی  دـیآ ، یم  نم  زا  رگید  راک  هکنیا  ای  متـسه ، لیکو  هکنیا  ای  مریزو ، نم  الاح  هک  دـنکن  یقرف  تسا ،

هک دراد  جایتحا  دراد ؛ رازگتمدـخ  هب  جایتحا  ام  تکلمم  میراد ؛ جایتحا  ام  نالا  هک  دـیناد  یم  .منکب و  راک  مهاوخ  یم  مالـسا  يارب 
.دننکب تمدخ  روشک  نیا  رد  لاعف  صاخشا  میهف ، صاخشا 

يدارفا هک  دشاب  انعم  نیا  ام  رکف  نیاربانب ، .میتسه  دنتـسه ، مالـسا  هاوخدب  هک  یناسک  همه  میتسه ، اهاج  نآ  همه  موجه  دروم  ام   و 
روهمج سیئر  رد  تسه و  تلود  رد  نیا  .دننک  یم  تمدـخ  نم  يارب  هک  دنـشاب  يدارفا  هن  دـننک ، تمدـخ  مالـسا  يارب  هک  دنـشاب 

نیا نیعلا  بصن  هشیمه  دیاب  نیا ، هب  هجوت  دننکب ، دـنهاوخ  یم  باختنا  هک  ییاهنآ  .تسه  اج  همه  تسه و  هیئاضق  هوق  رد  تسه و 
مولعم ایند  نیمه  رد  يزور  کی  ای  تسا ، هدـش  هچ  نیا  هک  دوشن  مولعم  رگا  مه  زورما  .دوش و  یم  دراو  اطخ  هب  ناسنا  ـالا  و  دـشاب ،

؛ دنام یمن  یفخم  تسین ، روط  نیا  هک ، تسا  يا  هلئـسم  کی  نیا  .دوش  یم  مولعم  لاکـشاالب  رگید  ياج  دـشن ، مه  اجنیا  دوش ، یم 
، تسا زاب  زاب  شتـسد  بوخ ، دوشب ، مولعم  ملاع  نیا  رد  رگا  .تسا  هاتوک  شتـسد  رگید  هک  دـنیوگ  یم  ناسنا  هب  يزور  کی  اهتنم 

هاتوک ناسنا  تسد  رگید  دـمآ ، راک  رد  يرگید  هدرپ  تشذـگ و  اـج  نیا  زا  رگا  دـنکب ؛ ناربج  دـناوت  یم  دـنکب ، يراـک  دـناوت  یم 
(1) .درادن هدیاف  رگید  نتشذگ ، زا  دعب  اج  نآ  رد  مه  رذع  .دنکب  يراک  دناوت  ، تسا
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اهتیلوئسم رد  دارفا  ندوب  نیما  موزل 

رگا .دشاب  دیاب  نیما  تسا ، تناما  تسا  مزال  وا  يارب  رایسب  هک  يروما  زا  یکی  دنک ، یم  تمدخ  اجره  تسه و  اج  ره  رد  سک  ره 
اهنیا ار  هورگ  نآ  مامت  هک  میمهف  یم  تقو  کی  دوشب ، ادیپ  نئاخ  صاخشا  نیما و  ریغ  صاخشا  یهورگ  کی  رد  هتـساوخن ، يادخ 

رد هک  ییاهنآ  .تسا  مزال  رایـسب  روما  زا  تناما  اهـسرزاب  يارب  .روما  رد  تسا  تناما  مزال ، روما  زا  .داسف  هب  ای  دندیـشک  یماندـب  هب 
دوشب هتفگ   دـیاب  هک  ییاجنآ  زا  ریغ  يدـحا  هب  دـیآ  یم  اـهنآ  تسد  هک  یبلطم  و  دنـشاب ، نیما  دـیاب  اـهنآ  دنتـسه ، یـسرزاب  لـغش 
مالـسا و  تسا ، هدرک  دـیکات  رایـسب  وا  هرابرد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  تسا  يروما  زا  مدرم  تیثیح  مدرم ،  (1) ضرع .دنیوگن 

، دنتسه یسرزاب  ای  دنتسه  اضق  لفکتم  هک  یناسک  اهاج ، ریاس  اهارـسداد و  مرتحم  ياهیـضاق  .تسا  هدرک  يراشفاپ  رایـسب  وا  هرابرد 
ضارعا اب  ناشراک  رس و  هک  اهنآ  صاخـشا ، زا  هک  یبلاطم  دیاب  .دنتـسه و  هّللاءاش  نا  دنـشاب و  نیما  دیاب  اهنیا  دنتـسه  هک  اج  ره  رد 

هک یهار  نآ  ریغ  هب  هک  دـشاب  انب  رگا  تسا ، مدرم  سومان  اب  تسا ، مدرم  ناج  اب  تسا ، مدرم  تاـیثیح  اـب  ناشراکورـس  تسا ، مدرم 
، راک تیصعم  دشاب  یناسنا  کی  ولو  دننکب ، ار  مدرم  رارـسا  ياشفا  هتـساوخن ، يادخ  دنورب و  رگید  هار  کی  تسا  هدرک  نییعت  ادخ 

انلع هک  یسک  نآ  .مالـسا  رد  دنرادن  یمارتحا  رگید  اهنآ  دننک ، یم   (2) نلع ار  تیـصعم  هک  ییاهنآ  الا  دننکب ، دنهاوخب  اشفا  ار  نآ 
رد تسا  هدمآ 
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فالخ راک  کی  تولخ  رد  لئاسم ، نیا  رب  دننک  یم  ظفحت  هک  ییاهنآ  اما  .درادن  مارتحا  رگید  نیا  دنک ، یم  فالخ  راک  نابایخ و 
.ناتلزنم لها  يارب  یتح  ناتردارب ، يارب  یتح  دینک  اشفا  ار  نیا  هک  ناتیارب  تسین  زیاج  دیدش ، علطم  امـش  هکنیا  ضرف  رب  دـننک ، یم 

دیاب هک  یمهم  روما  زا  یـسرزاب ، نامزاس  يارب  دنتـسه ، سرپزاب  هک  یـصاخشا  نآ  يارب  یـضاق ، يارب  هک  یمهم  روما  زا  نیارباـنب ،
يارب دـشاب  ینامزاس  هک  دـشابن  روط  نیا  و  تسا ؛ هدـش  لوحم  اـهنآ  هب  هک  يرما  نآ  رد  دنـشاب  نیما  هک  تسا  نیا  دـننک ، تاـعارم 
شیب دهدب ، شرازگ  دیاب  هک  ییاج  نامه  و  ار ؛ مدرم  رارسا  دنک  اشفا  دنکب و  هتساوخن  يادخ  تیصعم  شدوخ  تقو  نآ  یسرزاب و 

(1) .دنکب دیابن  هجو  چیه  هب  يدعت  وا  زا 

 

تسا رتمزال  روما  نایدصتم  يارب  اوقت 

تسین و ادـخ  هار  رد  داهج  اوقت و  زا  رتمهم  یکالم  شزرا و  چـیه  اهکالم ، مدـقت  رد  هک  مهد  یم  رکذـت  نامروشک  نالوئـسم  همه 
روشک و هرادا  اهتیلوسم و  يدـصت  تاناکما و  زا  هدافتـسا  دارفا و  هب  نداد  زایتما  باختنا و  راـیعم  دـیاب  یهلا  یـشزرا و  مدـقت  نیمه 
هچ زورما و  هچ  حلـص ، تلاح  رد  هچ  گنج و  نامز  رد  هچ  دوشب ، یناسفن  يدام و  طلغ  تازایتما  اهتنـس و  همه  نیزگیاـج  هرخـالاب 

نتم رد  مه  دـیاب  هک  دـنک ، یمن  تیافک  یفرع  یظفل و  زاـیتما  فرـص  تسا و  هدومرف  تیاـنع  ناـنآ  هب  ار  زاـیتما  نیا  ادـخ  هک  ادرف ،
اه و هدیشک  رجز  تحلصم  دوش و  هدایپ  هعماج  شنم  شور و  هدیقع و  لمع و  نتم  رد  مه  تاررقم و  نیناوق و 
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رب نیفعـضتسم ، اهنیـشندوگ و  اه و  هنهرباپ  تحلـصم  مالک ، کی  رد  اـه و  هداد  حورجم  دوقفم و  ریـسا و  دیهـش و  اـه و  هتفر  ههبج 
هب لسن  دشاب و  مدقم  یمالـسا  ماظن  اوقت و  داهج و  ههبج و  زا  نازیرگ  نیهفرم  نینکمتم و  کسانم و  لزانم و  رد  نیدعاق  تحلـصم 
هار زا  ات  دوش  یعـس  دیاب  دـنامب و  ظوفحم  انغ  رقف و  گنج  سدـقم و  تضهن  نیا  نازاتـشیپ  رابتعا  تفارـش و  هنیـس  هب  هنیـس  لسن و 

نیهفرم زا  عافد  گنن  هکل  دننکن و  راد  هشدـخ  ار  ام  بالقنا  نشور  يزیتسرقف  ییادزرفک و  هرهچ  ناشورفایند ، هب  نید  اه و  هدیـسر 
اهجنر همه  زا  غراف  دنا و  هدیمرآ  درد  یب  تحار و  للجم ، ياه  هناخ  رد  هک  ییاهنآ  دننابسچن و  نیلوئـسم  نماد  رب  ار  ادخ  زا  ربخیب 
شتآ رب  یتسد  مه  رود  زا  یتح  دـنا و  هدوب  ثداوح  رظان  اـهنت  مورحم ، هنهرباـپ  بـالقنا و  مکحم  نوتـس  ياـسرفناج  ياهتبیـصم  و 
لصاح و  دنشورفب ، هبشکی  ار  بالقنا  اسب  هچ  دننک  ادیپ  هار  اج  نآ  هب  رگا  هک  دننک ، هیکت  يدیلک  ياهتیلوئـسم  هب  دیابن  دنا ، هتفرگن 

ار تلم  ماظن و  هتفاکـش  هنیـس  قرف و  دنا و  هدیدن  ار  هدش  یط  هار  قمع  زگره  اهنیا  هک  ارچ  دنهد ، داب  رب  ار  ناریا  تلم  تامحز  همه 
گرم و يارب  هک  نادهاجم  يرارقیب  باهتلا و  نازرابم و   ياهتبرغ  اهرجز و  همه  زا  دنا و  هدرکن  هدهاشم  ناربخیب  ادـخ  زا  تسد  هب 

(1) .دنربخیب لفاغ و  دنا ، هدز  الب  يایرد  هب  لد  ناگناگیب  ملظ  يدوبان 

يدمحم بان  مالسا  یعقاو  نادقتعم  هب  روشک  يدیلک  ياهتسپ  ندرپس 
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خلت هبرجت  زا  دنـشاب ، اهبام  سدـقم  اهامن و  یناحور  تائاقلا  بظاوم  دـیاب  هکنیا  رب  هوالع  هک  مهد  یم  رادـشه  زیزع  بـالط  هب  نم 
هک دنریگب  تربع  دـنا  هدرکن  یتشآ  تیناحور  فادـها  لوصا و  اب  زگره  هک  موق  يالقع  رهاظ  هب  اهامن و  یبالقنا  ندـمآ  راک  يور 

يدـیلک و ياهتـسپ  هب  نانآ  تعجارم  ببـس  اهیـشیدنا  هداس  درومیب و  ياـهیزوسلد  شومارف و  ناـنآ  تناـیخ  رکفت و  هتـشذگ  اداـبم 
.دوش ماظن  زاس  تشونرس 

رد بـالقنا  لوا  تامیمـصت  ضعب  هک  منک  یم  فارتـعا  هتـشذگ  نوـچمه  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لاـس  هد  زا  دـعب  زورما  نـم 
تسا هدوب  یهابتـشا  دنا ، هتـشادن  يدمحم  بان  مالـسا  هب  یعقاو  صلاخ و  هدیقع  هک  یهورگ  هب  روشک  همهم  روما  اهتـسپ و  ندرپس 

اب یلو  مدوبن  نانآ  ندـمآ  راک  يور  هب  لـیام  اصخـش  نم  مه  عقوم  نآ  رد  هچ  رگ  دور ، یمن  ناـیم  زا  یتحار  هب  نآ  راـثآ  یخلت  هک 
شلوصا و یمامت  زا  بالقنا  فارحنا  زا  رتمک  يزیچ  هب  نانآ  هک  مدقتعم  تخس  مه  نالا  مدومن و  لوبق  ناتسود  دییات  دیدحالص و 

.دـنرادن يرنه  اعدا  فرح و  زج  زین  رگید  ياهراک  رد  هک  یلاح  رد  دـننک ، یمن  تعاـنق  راوخناـهج  ياـکیرما  يوس  هب  تکرح  ره 
درادن يراکهدب  یهورگ  چیه  هب  بالقنا  .دنا  هدوبن  مه  لوا  زا  هک  ارچ  دنتسین  ام  رانک  رد  نانآ  هک  میروخ  یمن  یفـسات  چیه  زورما 

نتفریذـپ يارب  هشیمه  بالقنا  روشک و  شوغآ  میروخ ، یم  اهلاربیل  اـههورگ و  هب  ار  دوخ  ناوارف  ياـهدامتعا  بوچ  مه  زونه  اـم  و 
هک لوصا ، همه  زا  نانآ  يراکبلط  تمیق  هب  هن  یلو  تسا  هدوشگ  دنراد  هتـشاد و  تعجارم  گنهآ  تمدخ و  دصق  هک   یناسک  همه 
هن راعش  ارچ  دینک ؟ یم  يراج  ار  ادخ  مکح  نویبالقنادض  نیقفانم و  هب  تبسن  ارچ  دیدرک ! گنج  ارچ  دیتفگ ! اکیرما  رب  گرم  ارچ 
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دیاـبن هکنیا  هطبار  نیا  رد  مهم  هتکن  .رگید و  يارچ  اهدـص  میا و  هدرک  لاغـشا  ار  یـسوساج  هنـال  ارچ  دـیا ؟ هداد  یبرغ  هن  یقرش و 
ادخ و ماکحا  هک  مینک  غیلبت  يا  هنوگ  هب  ماظن ، نیفلختم  نیفلاخم و  ادخ و  نانمـشد  هب  تبـسن  درومیب  اجیب و  ياهمحرت  ریثات  تحت 

نم دنرب ، یم  هرهب  نآ  زا  نانمـشد  مدقتعم  هک  منادروشک  دوس  هب  اهنت  هن  ار  دراوم  نیا  زا  ضعب  نم  .دنورب  لاوئـس  ریز  یهلا  دودـح 
 : منک یم  مالعا  احیرص  دننز  یم  ار  نارگید  ياه  فرح  اسب  هچ  دسر و  یم  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار  هب  ناشتسد  هک  ییاهنآ  هب 
ار هانپ  یب  مدرم  نیا  مالـسا  نیقفانم  تشاذگ  مهاوخن  متـسه  نم  ات  دتفیب ، اهلاربیل  تسد  هب  تموکح  تشاذگ  مهاوخن  متـسه  نم  ات 
رد ار  يوروش  اکیرما و  يدایا  تسد  متـسه  نم  ات  درک ، مهاوخن  لودـع  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  لوصا  زا  متـسه  نم  ات  دـنربب ، نیب  زا 

(1) .منک یم  هاتوک  اه  هنیمز  مامت 

هریبک هانگ  یگتسیاش ، نودب  تّیلوئسم  همادا 

.دـیراد رارق  تواقـش  تداعـس و  یهارود  رد  هک  دیـشاب  شوهب  نییاپ ، ات  الاب  حالطـصا  هب  هدر  زا  نادرمتلود  نایدـصتم و  يا  ناـه !
كرابم رضحم  رد  همه  همه و  هک  هجوت  رایسب  دینک و  هجوت  .یلاعت  كرابت و  هّللا »  » میقتسم قیرط  تسا و  ناطیش  یجاجوعا ، قیرط 

تیریدـم و ءوس  هطـساو  هب  رگا  .تسوا  روضح  رد  همه  هیلمع  ياهـشزغل  هیحور و  تارطاـخ  هیبلاـق و  هیبـلق و  لاـمعا  دـیتسه و  قح 
یللخ يررض و  نیملسم  مالسا و  هب   امش  لمع  ورکف  فعض 
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ناتریگنماد گرزب  باذع  هک  دیا  هدش  یکلهم  هریبک  یمیظع و  هانگ  بکترم  دیهد ، همادا  يدصت  هب  دـیناد و  یم  دوخ  دوش و  عقاو 
هار رد  تمواقم  زا  هدارا  فعـض  هچ  تیریدم و  فعـض  هچ  دـنک ، یم  دوخ  رد  فعـض  ساسحا  ماقم  ره  رد  کی  ره  .دـش  دـهاوخ 

تدابع حـلاص و  لمع  نیا  هک  دـنک  افعتـسا  دوخ  ماقم  زا  ناحلاص  دزن  يزارفارـس  اب  هناروالد و  يزاسوج ، نودـب  یناسفن ، ياـهاوه 
يادخ قلخ و  هب  تشپ  نامز  نیا  رد  وا  يریگ  هرانک  دناد  یم  ادخ  قلخ  يارب  رازگتمدخ  ربدـم و  ریدـم و  ار  دوخ  سک  ره  .تسا و 

صصختم دهعتم و  صاخشا  شنیزگ  نودب  تلود  .دوش  یفرعم  وا  نیزگیاج  وا  زارطمه  ای  رتهب  يرازگتمدخ  هکنآ  رگم  تسا ، قلخ 
هب اهنآ  ندرک  تمدخ  رتهب  نانآ و  دهعت  ینادراک و  هب  ناراکمه  شنیزگ  رد  نادرمتلود  دش و  دهاوخن  قفوم  هفلتخم  ياه  هتشر  رد 

یتسود و رب  هن  دنشاب ، قفوم  روما  رد  دنشاب و  دیفس  ور  تلم  یلاعت و  قح  شیپ  رد  ات  دننک  هیکت  نانآ  ندوب  تلم  عفانم  رد  روشک و 
ردنا تسد  يارب  بوخ  تسود  .تسا  روشک  هب  تمدخ  رد  یماکان  بجوم  هیور  نیا  هک  لمات  رکفت و  یب  يونـش  فرح  ییانـشآ و 

هچ ره  هک و  ره  نانآ ، تمدـخ  رد  هن  دـشاب ، تلم  تمدـخ  رد  دـشاب و  رثوم  نانآ  هب  هلوحم  روما  تفرـشیپ  رد  هک  تسا  نآ  ناراـک 
هیور و اب  نادرمتلود  .دنروآ  تسد  هب  ار  تیقفوم  زار  ات  دننک  دادمتسا  دهعتم  ناصـصختم  نادنمـشناد و  زا  نادرمتلود  .دوب  دهاوخ 

يادـخ .تسا و  یمالـسا  حیحـص  تسایـس  نیا  .دـنور و  شیپ  هب  تسا  روـشک  مالـسا و  حالـص  هچنآ  هب  ندیـسر  يارب  دـحاو  رکف 
ياهیزاب تسایس  رد  هتساوخن 
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(1) .دنوش یم  هجاوم  یماکان  اب  هک  دنوشن  دراو  یهورگ 

 

اهتیلوئسم يدصت  رد  شنیزگ  یبایزرا و  تّیمها 

لوا زا  ار ، ییاـج  کـی  دـننک  یم  هرادا  هک  یـصاخشا  هک  تسا  هدـش  عـقاو  تیمها  لوا  هجرد  رد  هـک  تـسا  یمهم  لـئاسم  زا  نـیا 
رد يا  هیور  روـج  هچ  .هدوـب  اـجک  رد  ناشتالیـصحت  .تسیچ  ناـش  هقباـس  .دـنا  هدوـب  هراـک  هچ  صاخـشا  نـیا  هـک  دوـشب  یباـیزرا 
یچ البق  ناشراکفا  .اهنیا  دنتشاد  یتیعضو  هچ  بالقنا  زا  لبق  .دنتشاد  اهنیا  یتیعضو  روج  هچ  بالقنا  زا  دعب  .دنتـشاد و  تالیـصحت 
هبوت مینک ...، لوبق  دیاب  ام  ما ، هتشگرب  نم  ریخ ، هک  دنکب  اعدا  امش  هب  دیایب  الاح  هدوب ، فرحنم  البق  شراکفا  یسک  کی  رگا  .هدوب 
عقاو بسح  هب  هک  میناد  یمن  ام  هکنیا  يارب  .دراد  تیمها  راک  نآ  هک  تشاذگ  يراک  کی  رـس  ار  اهنآ  دوش  یمن  نکل  تسا ، لوبق 
مینک یم  لوبق  وا  زا  دـیاب  ام  .دـهدب  يزاب  ار  ام  هبوت »  » هملک نیا  اب  دـهاوخ  یم  مدآ  نیا  ای  هدرک  هبوت  مدآ  نیا  هک  میناد  یمن  ام  هک 

رد میهدب  هار  ار  وا  ای  میهدب ، وا  تسد  هب  ار  نویزیولت  ویدار و  دیابن  اما  مینکب ، لمع  وا  اب  اهناملسم  ریاس  لثم  نیملسم  هعماج  رد  هک 
ای میهدـب و  وا  تسد  هب  ام  تسا ، تلم  یمالـسا  ریـسم  نیا  جـیورت  يارب  تسا ، دارفا  تیبرت  يارب  هک  يا  هلجم  ای  نویزیولت ، ویدار و 

ياهفرح ناشیاهفرح  مامت  هک  دنتسه  صاخشا  زا  یلیخ  .میشاب  رواب  شوخ  ام  هک  دیابن  روط  نیا  .میهدب  وا  تسد  هب  ار  شیاه  هتشون 
مامت و  تسا ، هغالبلا  جهن  ياهفرح  ناشیاهفرح  مامت  تسا ، مالسا 
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، دنتفرگ شیپ  ار  هار  نیا  هک  دنتسه  یصاخشا  وچمه  صاخشا  نیب  رد  .تسین  نیا  ناشریـسم  نکل  تسا ، نآرق  ياهفرح  ناشیاهفرح 
(1) .مدرم نیب  رد  دننکب  لمع  ار  نآ  دنراد  هک  يدصقم  نآ  .دننزب  اج  هعماج  رد  ار  ناشدوخ  هکنیا ، يارب 

 

ساسح ياهتیلوئسم  رد  هدش  هتخانش  دارفا  ندرامگ 

لبق اهنآ  میوشب ، روما  نیا  رد  دراو  ام  هکنیا  زا  لبق  .روما  نیا  هب  دندوب  لوغشم  ام  زا  لبق  اهنآ  هک  ییاههورگ  هب  میتسه  التبم  نالا  ام 
نیا زا  یـضعب  دنتـسه ، ناریا  رد  هک  یبازحا  نیا  زا  یـضعب  نـالا  .اـهنآ  هب  میتسه  ـالتبم  اـم  دنتـشاد و  هشقن  دـندوب و  لوغـشم  نیا  زا 
نیا بزح و  نیا  هک  میمهف  یم  ام  الاح  .دنتـشاد  اهراک  دنتـشاد و  هشقن  ناشدوخ  ام  زا  لـبق  اـهنیا  دنتـسه ، ناریا  رد  هک  ییاـههورگ 

دنهدب و ماجنا  دنتساوخ  یم  اهراک  هچ  سبح  رد  دنهدب ، ماجنا  دنتساوخ  یم  اهراک  هچ  دنتشاد و  ناشدوخ  هقباس  هچ  نیقفانم  هتسد 
یفاک نکل  دـننکب ، يراک  کی  دـنناوت  یمن  ولو  اهنیا ، دنتـسین  رادرب  تسد  مه  نالا  اهراک و  هچ  نآ  زا  دـعب  اهراک و  هچ  نآ  زا  لبق 

هدش لصاح  فارحنا  اهنیا  زا  دش و  لصاح  یفارحنا  کی  هک  دـینیبب  تقو  کی  دـننکب ، دراو  ار  ناشدوخ  ناشرفن  ود  یکی  هک  تسا 
هراکچ اهنیا  دـشاب  مولعم  ناشقباوس  هک  دنـشاب  يدارفا  دـنوش  یم  عقاو  اصوصخ  اجنیا  ساـسح  دراوم  رد  هک  يدارفا  اذـهل ، .تسا و 

قباس رد  هک  ییاهراک  تقو ، نآ  رد  دـندوب  هراکچ  تسه ، يا  هداوناخ  هچ  اهنیا  هداوناـخ  اـهنیا ، دـنا  هدرک  هچ  تقو ، نآ  رد  دـندوب 
رگا .تسا  هدوب  اه  هنیمز  هچ  يور  دنا  هدرک 
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زا ار  روشک  نیا  دهدب  تاجن  دهاوخب  دشاب و  ناتروشک  دوخ  تمدخ  رد  هاگتسد  نیا  هک  دشاب  یهاگتسد  کی  اعقاو ، امش  دیهاوخب 
تلم نیا  دیهدب  تاجن  دیهاوخب  .دیتشاد  امش  میتشاد و  ام  ریخا  لاس  هاجنپ  نیا  رد  اصوصخ ، خیرات و  لوط  رد  هک  ییاهیراتفرگ  نآ 
نیمه مه  اهاج  ریاس  رد  شیور و  دینک  هعلاطم  دیاب  دایز  رایـسب  تسا ، ساسح  هک  ییاهاجنآ  هک  يدارفا  هک  دینکب  يروط  دـیاب  ار ،

(1) .روط

 

تّیلوئسم لحم  ندرک  یمالسا  نارادناتسا و  باختنا  رد  تقد  موزل 

لقاع دهعتم ، نیدتم ، قیال ، صاخشا  دننک  تقد  اهرادناتسا  باختنا  رد  هک  منک  یم  هیـصوت  هدنیآ  خیرات  لوط  رد  روشک  يارزو  هب 
ناریزو ماـمت  هچرگ  هک  تسناد  دـیاب  .دـشاب و  اـمرفمکح  رتـشیب  هچره  روشک  رد  شمارآ  اـت  دـنیامن ، باـختنا  مدرم  اـب  راـگزاس  و 

(2) .دنراد صاخ  یگژیو  اهنآ  زا  یضعب  نکل  دنراد  دوخ  تیلوئسم  لحم  روما  میظنت  ندرک و  یمالسا  رد  تیلوئسم  اه  هناخترازو 

اههورگ بازحا و  هب  تاعالطا  دارفا  ندوبن  هتسباو 

رظان رـضاح و  ار  دـنوادخ  دـیاب  امـش  .دراد  راک  رـس و  مدرم  زیچ  همه  اب  هک  تسا  یـساسح  مهم و  رایـسب  روما  زا  تاـعالطا  هیـضق 
دوخ هب  ار  ام  لامعا  دوش و  یم  ظفح  ادخ  دزن  رد  ام  زیچ  همه  یلو  دنک ، یفخم  همه  مشچ  زا  ار  يزیچ  تسا  نکمم  ناسنا  .دـینادب 

.دینک تبظاوم  یلیخ  دیاب  امش  .دنادرگ  یم  رب  ام 
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ناتبلق هب  دیاب  .دیشاب  هتشاد  يرتشیب  تبظاوم  دیاب  تسا  ناتتسد  رد  یساسح  راک  امش  هک  اجنآ  زا  یلو  دننک ، تبظاوم  دیاب  همه  هتبلا 
.دیتسه ادخ  رضحم  رد  دیهد  یم  ماجنا  يراک  ره  هک  دیناسرب 

.دنـشابن یبزح  هورگ و  چـیه  رد  دـیاب  دنتـسه  هناـخترازو  نیا  رد  هک  یناـسک  ماـمت  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  هـک  يرگید  بـلطم 
؛ دیـشاب فرطیب  فرطیب  امـش  همه  دیاب  .دراد  تافانم  امـش  راک  اب  نیا  دروآ و  یم  یلمع  يرکف و  یگتـسباو  اههورگ ، هب  یگتـسباو 

داـیز شرجا  تسا  مالـسا  نوچ  مه  فرط  نآ  تسا ، رایـسب  شرطخ  راـک  نیا  .دـشابن  راـک  رد  یبیرغ  ییانـشآ و  یتسود ، ینمـشد ،
هچ دروخ و  یم  ار  ملاع  هک  نآ  يارب  هچ  ملاع  .دـینک  یم  هچ  ادرف   دـیدرک ، یفخم  ار  یبلطم  زورما  رگا  هک  دـینک  رکف  دـیاب  .تسا 
مه راک  نیا  هک  دـنک  لمع  اهـشیارگ  ضارغا و  يور  زا  دوش و  ادـیپ  یـسک  ادابم  .دوب  ادرف  رکف  هب  دـیاب  درذـگ ، یم  شیورد  يارب 

ندـش لخاد  .تسا  لفاغ  ناسنا  یلو  دراد ، ناـسنا  دوخ  يارب  رطخ  لوا ، هلحرم  رد  .مدرم  يارب  مه  تسا و  كاـنرطخ  شدوخ  يارب 
تافانم دـیهد ، ماـجنا  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  ییاـهراک  اـب  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  هورگ  نآ  هب  شیارگ  عون  کـی  اـعبط  یهورگ  رد 

(1) .دراد

تاعالطا دارفا  ندوب  یقتم  هزنم و  لقتسم ،

ادابم هک  دینک  هظعوم  ار  ناتناتـسود  دیـشاب و  روط  نیمه  امـش  هک  مراودـیما  نم  .دنـشاب  یقتم  هزنم و  لقتـسم ، تاعالطا  دارفا  دـیاب 
هک یناینادنز  دروم  رد  .دوش  راتفرگ  تهجیب  يا  هراچیب  کی  یشیدنادنت ، رطاخ  هب  ادابم  .دننک  يوردنت 
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امـش يارب  روما  رد  تقد  یلو  .دنامن  نادنز  رد  یـسک  دوخیب  هک  دینک  مادقا  رتدوز  دوش ، یم  هداد  يرهـش  ير  ياقآ  هب  اهنآ  یماسا 
، دراد تاعالطا  هب  جایتحا  ام  تلم  زورما  .دینک  تقد  دیاب  دـیراد ، راکورـس  رگید  ياههورگ  نیقفانم و  لاثما  اب  هک  ارچ  تسا ، مزال 

هناخ جنک  نتفر و  رانک  مینک ، تلاخد  رما  نیا  رد  دنک  یم  فظوم  ار  ام  مالسا  .دنک  تکرـش  رما  نیا  رد  دیاب  تسا  رتبوخ  سک  ره 
هرانک مدرم  زا  هک  تسا  هدوبن  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ایبنا و  يانب  .مینک  ادتقا  ایبنا  هب  دیاب  .درادن  يا  هدیاف  ندرک  اعد  نتـسشن و 

راک هسوسو  هک  دـینکن  هسوسو  چـیه  .دـنتفرگ  یم  ار  تموکح  دیـسر ، یم  ناشتـسد  تقو  ره  دـندوب و  مدرم  اب  نانآ  دـننک ؛ يریگ 
قیفوت و لاعتم  دـنوادخ  زا  .دـهد  ماجنا  باوص  راـک  دـنک و  لـمع  یعرـش  نیزاوم  يور  دـیاب  يدروم  ره  رد  ناـسنا  .تسا  ناـطیش 

(1) .دشاب امش   نابیتشپ  رصع  یلو  ترضح  مراودیما  .مراتساوخ  ار  امش  تمالس  تداعس و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تّیمها 

نیملـسم همه  رب  تارکنم  زا  يریگوـلج  .تسا  بجاو  نیملـسم  هـمه  رب  رکنم  یهن  فورعم و  هـب  رما  .مـیراد  هـفیظو  زورما  هـمه  اـم 
مه هک  میفظوم  ام  امش و  .تسا  بجاو  نیملسم  همه  رب  تسا  رکنم  زا  یهن  تسا و  فورعم  هب  رما  هک  قح  هب  شرافس  .تسا  بجاو 

فالخ هک  دنوش  یم  ادیپ  یصاخشا  رگا  .مینک و  فورعم  هب  رما  تسا  ییارجا  ياههاگتسد  هب  طوبرم  هک  يروما  مامت  رد 
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ناریا يارب  زورما  هک  یتالکشم  مینک ؛ لمحت  مه  ار  تالکشم  .دنتسه و  ایهم  يریگولج  يارب  هک  یتاماقم  هب  مینک  یفرعم  دننک  یم 
یم ناتدوخ  زا  ار  روشک  زورما  هک  امـش  .دوشب  عفر  هکنیا  ات  دوشب  ربص  دیاب  تالکـشم  نیا  تسه ، هدزگنج  تکلمم  يارب  تسه و 

حلاصم همه  دـیناد و  یم  ناتدوخ  زا  ار  شترا  دـیناد و  یم  ناتدوخ  زا  ار  روهمج  سیئر  دـیناد و  یم  ناـتدوخ  زا  ار  تلود  دـیناد و 
دـیتسه و فظوم  دـیناد ، یم  ناـتدوخ  يارب  صقن  دوشب  عقاو  روـشک  رد  هک  يداـسف  ره  دـیناد و  یم  ناـتدوخ  تحلـصم  ار  روـشک 
هک یتالکشم  .دریگب و  ماجنا  ناریا  رد  قح  و  دریگن ، ماجنا  هک  مینک  شرافس  تسا  قح  فالخ  رب  هک  يزیچ  ره  هک  میتسه  فظوم 

ناتـسود و  دـننک ، ربص  ناشدوخ  تسا  هدـمآ  شیپ  ام  تکلمم  يارب  اهتردـقربا  اب  تفلاخم  رثا  رد  بالقنا و  رثا  رد  گـنج و  رثا  رد 
يارب جرف  مه  دوشب و  عقاو  یهلا  تمحر  دروم  مه  امـش  ربص  نیا  هک  میراودـیما  هّللاءاش  نا  .دـننک و  شرافـس  ربص  هب  ار  ناـشدوخ 

(1) .دوشب لصاح  ام  تلم  يارب  ام و  روشک 

 

نالوئسم لامعا  زا  مدرم  تبقارم  موزل 

میاپ کی  نم  رگا  دننک  تراظن  .روما  نیا  رب  دننک  تراظن  هک  دنفظوم  تلم  همه  همه و  دننک  هجوت  نایاقآ  .تسا و  مهم  هلئـسم  نیا 
مهم هلئـسم  هلئـسم ، .نک  ظفح  ار  تدوخ  یتشاذگ ، جک  ار  تیاپ  دنیوگب  هک  تسا  فظوم  تلم  متـشاذگ ، جـک  متـشاذگ ، رانک  ار 

تراظن هکنیا  هب  دنفظوم  تلم  همه  .تسا 
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مالسا تاررقم  فالخرب  هتساوخن  يادخ  هتیمک  کی  هک  دندید  رگا  .تسا  مالسا  هب  طوبرم  نالا  هک  ییاهراک  همه  رد  دنشاب  هتشاد 
.دننک ضارتعا  دیاب  املع  نیممعم و  دنک ؛ ضارتعا  دیاب  زرواشک  هک  منکب  ضرع  دـنک ؛ ضارتعا  دـیاب  يرازاب  دـنک ، یم  لمع  دراد 
لمع دـهاوخ  یم  هتـساوخن ، يادـخ  مالـسا ، نیزاوم  فالخ  رب  ممعم  کی  دـندید  رگا  .دـننک  تسار  ار  جـک  نیا  ات  دـننک  ضارتعا 

.تسا مهم  راک  الاح  اما  دنریگب ، دیاب  مه  تقو  نآ  .تسا  رگید  ياهزور  ریغ  زورما  هک  دنریگب  ار  شیولج  هک  دنفظوم  همه  دـنکب ،
ار تهج  نیا  دیاب  همه  مینک ...؟ هچ  میراد  هداتفا ، ام  تسد  هب  مالسا  نالا  هک  تسا  یـساسا  .تسا  مالـسا  ههجو  ساسا  ساسا ، الاح 
هک دنشاب  هتشاد  هجوت   (1) .دننکب ار  لئاسم  نیا  تاعارم  دـیاب  همه  عار ، مکلک  هلئـسم  نیا  تاعارم  اهنآ  همه  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت 

، امـش اقآ ، هتـساوخن  يادـخ  اقآ ، .دـنیوگب  دنـسیونب ، دـننک ، ضارتعا  .میوگب  مالـسا  تاررقم  فالخرب  هملک  کی  تقوکی  نم  ادابن 
یناسک هچ  دشاب و  تموکح  هچ  دننک ، یم  هرادا  دنراد  الثم  اهنیا  دنیوگو  دنراد  اهنآ  هب  هجوت  مدرم  نالا  هک  ییاهنیا  ناشیا ، ناشیا ،

تبظاوم .ار  ناشدوخ  دـننک  تبظاوم  اهنیا  همه  هک  تسا  نیا  تقو  نالا  دـشاب ، اج  ره  دـشاب ، اـههاگداد  نیا  زا  هک  منکب  ضرع  هک 
يادخ رگا  .دنهدب و  ناشن  تسه  هک  يروطنآ  ار  مالـسا  تروص  .دننک  ظفح  ار  مالـسا  و  دنراذگن ؛ جک  مدـق  کی  هکنیا  رد  دـننک 

راک نیا  ارچ  اقآ  هک  دننک  ضارتعا  وا  هب  همه  مدرم  مدرم ؛ دننک  ضارتعا  درک ، فالخ  راک  کی  هک  دش  ادیپ  یـسک   کی  هتـساوخن 
تفگ هک  یتقو  رمع  هک  تسه  مالسا  ردص  رد  .ینک  یم  ار 
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شتسار ریشمش  نیا  اب  نیا ، اب  ام  تفگ  دیشک  ار  شریشمش  یبرع  کی  .دینکب  هچ  اهامش  مدرک  يراک  کی  نم  رگا  هک  دوب  ربنم  رد 
یم هک  ره  منکب  ضرع  نیملـسم و  هفیلخ  دشاب ، دهاوخ  یم  هک  ره  رگا  هک  دشاب  روطنیا  ناملـسم  دیاب  .دشاب  روطنیا  دیاب  .مینک  یم 

(1) .راذگب تسار  ار  تیاپ  هک  دشکب  ار  شریشمش  تشاذگ ، رانک  ار  شیاپ  دید  رگا  دشاب  دهاوخ 

هیئارجا هوق  رد  تبقارم  هیفصت و  حالصا و  موزل 

لاح هب  دیفم  یقرتم و  نیناوق  هک  تسا  نکمم  یهاگ  .تسا  هییارجا  هوق  تسا  مزال  نآ  زا  تبقارم  هیفـصت و  حالـصا و  هک  يروما  زا 
هک حلاص  ریغ  نایرجم  تسد  هب  نکل  دیامن ، غالبا  مه  لوئـسم  ریزو  دنک و  ذیفنت  ار  نآ  نابهگن  ياروش  درذگب و  سلجم  زا  هعماج 

ندومن نارگن  يارب  ادمع  ای  دنا  هدرک  تداع  نآ  هب  هک  اهمخ  چیپ و  ای  اهیزابذغاک  اب  ای  تاررقم  فالخرب  دننک و  خسم  ار  نآ  داتفا 
ياهرصع رد  رضاح و  رـصع  رد  لوئـسم  يارزو  هب  بناجنیا  تیـصو  .دنک  یم  داجیا  هلئاغ  هحماسم  جیردتب و  هک  دننک ، لمع  مدرم 

همه دیاب  و  تلم ، لام  دـینک  یم  قازترا  نآ  زا  هک  يا  هجدوب  اه  هناخترازو  نادـنمراک  اهامـش و  هکنآ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  رگید 
هتـساوخن يادخ  مارح و  ندرک  لمع  هفیظو  فلاخم  مدرم و  يارب  تمحز  داجیا  و  دیـشاب ، نافعـضتسم  اصوصخ  تلم و  رازگتمدخ 
دوب مورحم  تاقبط  اصوصخ  مدرم  ینابیتشپ  اب  .دیراد  جایتحا  تلم  ینابیتشپ  هب  امش  همه  دوش ، یم  یهلا  بضغ  بجوم  یهاگ 
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، دـیوش مورحم  نانآ  ینابیتشپ  زا  يزور  رگا  .دـیدرگ و  هاتوک  نآ  رئاـخذ  روشک و  زا  یهاشمتـس  تسد  دـش و  لـصاح  يزوریپ  هک 
ربانب .دنیامن  یم  لاغشا  ار  اهتسپ  ناگشیپ  متـس  امـش  ياج  هب  راکمتـس  یهاشنهاش  میژر  نوچمه   دیوش و  یم  هتـشاذگ  رانک  اهامش 

(1) .دییامن زارتحا  یناسنا  یمالسا  ریغ  راتفر  زا  دییامنب و  تلم  رظن  بلج  رد  ششوک  دیاب  سوملم ، تقیقح  نیا 

اه هناخترازو  رد  فلختم  صاخشا  تّیلاعف  زا  يریگولج 

اب دریگب ، ماجنا  اهراک  دـنراذگن  دـننکب ، یفالخ  ياـهراک  کـی  دـنهاوخ  یم  هک  دنـشاب  یـصاخشا  ـالثم  رگا  يا  هناـخترازو  ره  رد 
، بوخ تشاذـگ ، دـهاوخن  هن ، هک  تسا  یـسک  هک  دـیدید  تقو  کی  رگا  .دـینکب و  انـشآ  ناشفیاظو  هب  ار  اهنآ  ریبدـت  اب  تمیالم ،

(2) .دننکب تمدخ  ات  ناشدوخ  لحم  هب  زاب  دننادرگرب  ار  اهنآ  تسا ، هدوب  هابتشا  دنا  هدش  هیفصت  هک  یناسک  رگا  .دینکب و  هیفصت 

میرادن یخوش  یسک  اب  ام 

ره هک  دوش  لیکـشت  یهورگ  دیاب  .دوش  هیفـصت  تارادا  نآ  زا  حـلاصان  دارفا  دوش و  ضوع  تارادا  اه و  هناخترازو  هرادا  عون  دـیاب 
شهار زگره  ددرگنرب و  رگید  هک  دنراذگب  رومام  و  دننک ، شنوریب  هرادا  زا  دـنریگب و  ار  شـشوگ  دـنک  یم  لمع  فالخ  رب  سک 
اب ام  .دننک  شجارخا  هناخترازو  زا  دنریگب و  ار  شتسد  تسا ؟ ریزو  دوخ  ایآ  دننک ، یم  ینکشراک  یناسک  هچ  دید  دیاب  .دنهدن 
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(1) .میرادن یخوش  یسک 

روما همه  رد  ندید  رضاح  ار  ادخ 

« گنا  » کی هک  دینک  ضرف  یـسک  کی  هب  دیهاوخ  یم  هک  يزور  نآ  دیراذگب ، رانک  ار  یـسک  کی  دیهاوخ  یم  هک  ار  يزور  نآ 
یهابتـشا دشاب ، يوهـس  رگا  ادمع و  دینکب  فالخ  رب  هتـساوخن  يادخ  رگا  .تسا  رـضاح   ادخ  هک  دینک  هجوت  دـینزب ، یمالـسا  ریغ 

همه اهراک  هک  دینکب  هجوت  .دشخبن  تسا  نکمم  امش  رب  رظان  رـضاح و  يادخ  نیا  هک  دینادب  تسامـش ، تسد  شتامدقم  هک  دشاب 
(2) .دشاب ادخ  يارب  تمدخ  دشاب ؛ ادخ  يارب  دشاب ؛ یمالسا 

تسا يدج  دوخ  فادها  رد  ماظن 

ره اب  یمالسا  ياهشزرا  نداتفا  رطخ  هب  تروص  رد  درادن و  یخوش  سک  چیه  اب  تسا و  يدج  دوخ  فادها  رد  ماظن  هک  هلئسم  نیا 
غیلبت مدرم  ناراکردنا و  تسد  یمامت  يارب  ریذپان  هشدخ  لصا  کی  ناونع  هبدیاب  دیامن ، یم  دروخرب  هناعطاق  تیعقوم  ره  رد  سک 

(3) .ددرگ
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يرگیفارشا زا  زیهرپ  نالوئسم و  یتسیز  هداس  مشش : لصف 

یمالسا ماظن  ظفح  أشنم  تایونعم  هب  هجوت 

دنراد تایونعم  هب  هجوت  ام  ياهناوج  نیا  و  يدودح ، کی  ات  تایونعم  هب  هجوت  هک  دـنراد  نالا  هک  یلاح  نیا  تلم ، نیا  هک  یمادام 
يروهمج نیا  تسا ، ظوفحم  نیا  هک  یمادام  دـنرخ ، یم  لد  ناج و  اب  ار  تداهـش  هک  اهنآ  رد  تسا  هدـش  ادـیپ  میظع  لوحت  نیا  و 

هار ام  نیب  رد  ناطیش  دوشب و  ادیپ  ایند  قرب  قرز و  هک  يزور  نآ  .دنک  يدعت  وا  هب  دناوت  یمن  یسک  چیه  تسا و  ظوفحم  یمالـسا 
.دنـشکب یهابت  هب  ار  ام  روشک  دـننک و  ریثات  ام  رد  دـنناوت  یم  اهتردـقربا  هک  تسا  زور  نآ  دـشاب ، ناطیـش  ام  يامنهار  دـنک و  ادـیپ 

رکف هب  اهنیا  دندوب ، ابیرقت  نیشن  خاک  همه  هک  روج  نیطالس  نیا  .تسا  هتـشاد  یهابت  اهنیـشن  خاک  نیا  هطـساو  هب  روشک  نیا  هشیمه 
اهنیا هچ ، ینعی  ینامناخ  یب  دننکب  دنتسناوت  یمن  ساسحا  هچ ، ینعی  رقف  دننکب  دنتـسناوت  یمن  ساسحا  دنـشاب ، دنتـسناوت  یمن  مدرم 

، تسا یچ  شیانعم  یگنـسرگ  تسا ، یچ  شیانعم  رقف  هک  دنکن  ساسحا  یـسک  یتقو  .دننکب  دنتـسناوت  یمن  ار  نیا  ساسحا  الـصا 
رقف دندرک  ساسحا  دنا و  هدش  گرزب  هعماج  نیمه  نیب  رد  هک  ییاهنآ  نکل  .دشاب  نادنمتسم  رکف  هب  اه و  هنـشگ  رکف  هب  دناوت  نیا 
ارقف لاح  هب  دـنناوت  یم  اـهنیا  هچ ، ینعی  رقف  هک  تسا  هدوب  ناشـسوملم  دـندرک ، یم  ساـسحا  ار ، رقف  دندیـشچ  دـندید ، تسا ، یچ 

رد ام ، نیدـهاجم  رد  ام ، یتلود  ياهناگرا  رد   اـم ، سلجم  رد  .دـشاب  ظوفحم  اـم  همه  رد  تیعـضو  نیا  هک  مینک  شـشوک  .دنـسرب 
هجوت .دنامب  ظوفحم  ادخ  هب  هجوت  دنامب ؛ ظوفحم  تیونعم  نیا  دیاب  هیئاضق  ياوق  رد  هحلسم ، ياوق  رد  ام ، شترا 
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يداع و طاسب  وچمه  کی  دنک و  یم  ثعبنم  اهتلاهج  همه  زکرم  نآ  زا  ناتسبرع و  مرگ  يارحص  نآ  زا  ار  رفن  کی  هک  تسادخ  هب 
تسا  (1) نابـش .دیآ  یمن  اهزیچ  نیا  یهاشنهاش  زا  .دنک  یم  داجیا  ار  یتلم  وچمه  کی  دنک و  یم  تیبرت  ار  ییاهناسنا  وچمه  کی 

هن مینک ، تیبرت  مدآ  دـیاب  ام  .دـیآ  یمن  راک  نیا  نوعرف  دوخ  ریظن  رفن  کی  زا  .دتـسیاب  نوعرف  لباقم  رد  دـتفیب و  هار  دـناوت  یم  هک 
نکمم ایند  هب  هجوت  اب  لالقتـسا  دشاب و  ظوفحم  لالقتـسا  هک  دهاوخ  یم  مالـسا  .دنک  تسرد  ناسنا  دـهاوخ  یم  مالـسا  .هرابمکش 

دنا هتسشن  خاک  رد  هک  دنا  ییاهنیا  دننک  یم  داجیا  یهابت  روط  نآ  ناشدوخ  ياهتلم  يارب  مه  نالا  هک  ییاهنیا  .دوشب  لصاح  تسین 
، دـنک یم  ظفح  ار  ناشدوخ  عفانم  اکیرما  هک  دـننیب  یم  دـنراد و  ناشدوخ  عفاـنم  هب  هجوت  طـقف  هچ ، ینعی  یگنـسرگ  دـنناد  یمن  و 

وچمه کی  .دنک  یم  ظفح  شدوخ ، يارب  دنـشاب  ظوفحم  اهنیا  هک  يدودح  نآ  ات  مه  اهنیا  عفانم  دنک و  یم  ظفح  ار  شدوخ  عفانم 
ناـشدوخ يارب  اـهخاک  هک  تسا  نیا  هب  ناـشهجوت  همه  هک  ییاـهنیا  .دنـشاب  تلم  لالقتـسا  تلم و  رکف  هـب  دـنناوت  یمن  یـصاخشا 

هنسرگ نآ  مدرم و  رکف  هب  دنناوتاهنیا  .دننک  یم  تسرد  خاک  ناشدوخ  ياهگـس  يارب  ناشدوخ ، تاناویح  يارب  یتح  دننک ، تسرد 
دـنزیر و یم  اکیرما  بیج  هب  دـنرب  یم  ار  هراچیب  مدرم  نیمه  تفن  هک  مینیب  یم  اذـهل  و  تسه ؛ ناشدوخ  ياـهروشک  رد  هک  دنـشاب 
قرز و هب  هجوت  نیا  .هتفر  ناشتـسد  زا  یناسنا  ساسحا  اهنیا  دنرادن ، رگید  ساسحا  اهنیا  .دنتـسه  هنهرباپ  هنـسرگ و  روط  نآ  ناشتلم 

تسا ناویح  کی  درب ، یم  شا  یناسنا  ساسحا  نآ  زا  ار  ناسنا   ایند  قرب 
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لالقتـسا دـیناوت  امـش  هک  تسا  تیونعم  اـب  .تلم  نیا  نیب  رد  دـینک  تیوـقت  ار  تیوـنعم  دـینک  شـشوک  .دور  یم  هار  مدرم  نیب  رد 
(1) .دیسرب لامک  بتارم  هب  دینک و  ظفح  ار  ناتدوخ  يدازآ  دینک و  ظفح  ار  ناتدوخ 

تسا روما  سأر  رد  تایونعم  هلئسم 

رد زیزع و  تلم  نیا  نیب  رد  ار  تایونعم  هک  مینک  شـشوک  دیاب  ام  .تسا  تایونعم  هلئـسم  تسا  روما  همه  سار  رد  هک  هلئـسم  کی 
هّللادمحب ام  تلم  .مینک  یمالسا  گنهرف  بادآ  یمالسا و  قالخا  هب  توعد  تایونعم و  هب  توعد  ار  مدرم  مینک ، هدایپ  نیملسم  نیب 

هار تسا و  ینـالوط  هار  نکل  دـنا ، هتـشادرب  يداـیز  ياهمدـق  مه  نونکاـت  دورب و  تاـیونعم  هـب  ور  هـکنیا ، يارب  زا  تساـیهم  رایـسب 
، اهکناب رد  ندوب  اراد  يدام و  هافر  هک  دننک  نامگ  يرایسب  دیاش  .دنک  شـشوک  رمع  مامت  رد  ناسنا  دیاب  هک  تسا  روطنآ  تایونعم 

(2) .دنک یم  ناسنا  هک  تسا  یهابتشا  کی  نیا  .دروآ  تداعس  ناسنا  يارب  اهنیا  لاثما  اهکراپ و  ای  اهنیمز  ندوب  اراد  ای  لاوما ،

اهخاک هن  دنتاکرب  أشنم  اهخوک 

رد دشاب ، هتشاد  هیامرس  اهکناب  رد  دشاب ، هتشاد  هد  ات  دنچ  دشاب ، هتشاد  غاب  ات  دنچ  هک  تسا  نیا  هب  شتداعـس  دنک  یم  نامگ  ناسنا 
اهتداعس مینک و  یم  هظحالم  هک  یتقو  ام  نکل  دنک ، یم  ار  نامگ  نیا  ناسنا  دیاش  دشاب ، هچ  تراجت 
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دنمتداعـس دنتـسه  اهخاک   رد  هک  ییاهنآ  .دـندوب  اـهخوک  رد  هک  دـندوب  ییاـهنآ  اهدنمتداعـس  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  شجنـس  ار 
يرفن جنپ  راهچ  خوک  کی  ام  .دوش  یمن  ادیپ  اهخاک  رد  چیه  تسا  هدش  رـشتنم  ایند  رد  اهخوک  زا  تاکرب  هک  يرادقم  نآ  .دنتـسین 

؟ تسا یچ  نیا  تاکرب  نکل  هدوب  رترقحم  مه  اهخوک  نیا  زا  .تسا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  خوک  نآ  و  میتشاد ، مالـسا  ردـص  رد 
.دسرب تاکرب  نآ  هب  ناسنا  ات  دراد  هار  رایـسب  تینارون و  زا  تسا  هدرک  رپ  ار  ملاع  هک  تسا  ردـق  نآ  يرفن  دـنچ  خوک  نیا  تاکرب 

رد و  دـسر ؛ یمن  نآ  هب  مه  اهیتوکلم  تسد  هک  دـندوب  الاب  هبترم  رد  ردـق  نآ  تایونعم  هیحان  رد  رقحم ، خوک  رد  نانیـشن  خوک  نیا 
اهنیا اهام ، دالب  لثم  رد  اصوصخ  تسه و  نیملـسم  دالب  رد  تاکرب  دـنیب  یم  ناسنا  هچره  هک  تسا  هدوب  ردـق  نآ  یتیبرت  ياه  هبنج 
دوشن لایخ  .تسا  هتـشاد  ینیـشن  خوک  یگدنز  تسا  عقاو  همه  سار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  .تساهنآ  تکرب  زا 

صخـش نیا  .رقحم و  ياه  هرجح  دنا ، هتـشاد  هرجح  ات  دنچ  .دنا  هتـشاد  هعماج  نیا  طسوتم  قاتا  ریظن  قاتا  کی  یتح  قاتا ، کی  هک 
رد .تسا  هدرک  ادیپ  هعـسوت  ناهج  مامت  رد  شتیبرت  هعـس  تسا و  هداتفا  توکلم  کلم و  هب  شرون  رقحم  هرجح  نیمه  زا  ماقم  یلاع 

(1) وا حـلاص  فلخ  هّللاءاش  نا  رگم  وا  هب  دـسرب  دـناوت  یمن  يدوز  نیا  هب  رـشب  تسا و  هدـشن  زاب  تساوخ  یم  وا  هچنآ  هک  یتروص 
، يدام روما  نیا  رد  یگنهرف ، روما  نیا  رد  میتشذگ ، هک  تایونعم  نیا  زا  .دنکب  ادیپ  ققحت  هیلاع  تیبرت  وا  كرابم  تسد  اب  دـیایب و 

نیب رد  دینک  شدرگ  رگا  امش  تسه ، تایفشک  تاعارتخا و  هک  يروما  نیا  رد 
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هب دنا  هدش  قفوم  هک  دندوب  نانیشن  خوک  عارتخا  کی  هب  تسا  هدش  قفوم  نیشن  خاک  کی  دینک  ادیپ  هک  مرادن  نامگ  نانیـشن ، خاک 
توهش و دناوت  یمن  تسا و  لانم  لام و  هب  هجوت  ایند و  هب  هجوت  ترشع و  شیع و  هب  هجوت  ینیشن ، خاک  هیـضق  عبط  .تاعارتخا  نیا 
هک ییاـهنآ  دـنا ، هدرک  عارتـخا  هک  ییاـهنآ  .دـننکب  رکف  دـنوشب و  دراو   يرکفت  رما  کـی  رد  هک  دـهدب  تلهم  ار  هقبط  نیا  مکش ،

تافانم ینیشن  خاک  عبط  .دنا  هدوب  نانیشن  خوک  نیا  يا ، هتشر  ره  رد  دنا  هداد  هعماج  لیوحت  هدنزرا  ياهباتک  دنا و  هدیـشک  تمحز 
ادیپ دینک و  شدرگ  دیهاوخب  مه  ایند  رساترس  رد  رگا  .تمحز  فیلات و  فینصت و  عارتخا و  اب  دراد  تافانم  حیحص ، تیبرت  اب  دراد 
خوک نیمه  زا  نیعرتخم  مامت  و  ابیرقت ، دندوب  نانیشن  خوک  نیا  زا  نیفنـصم  مامت  .تساتدنچ  ات و  ود  یکی  دیوشب ، قفوم  رگا  دینک ،
ینغ روط  نآ  ام  هفـسلف  تسا و  ینغ  روط  نآ  ام  هقف  هک  مینک  یم  هظحالم  نامدوخ  بهذـم  رد  هک  یتقو  ام  .اـبیرقت  دـندوب  نانیـشن 

، دندوبن نانیشن  خاک  دندناسر  انغ  نیا  هب  ار  هفـسلف  نیا  هک  یـصاخشا  نآ  دندناسر و  انغ  نیا  هب  ار  هقف  نیا  هک  یـصاخشا  نآ  تسا ،
نیـشن خاک  کی  تسا  هدوب  عیـشت  هعماج  رد  صاخـشا  نیرت  هدـنزرا  روما و  نیا  ءادـبم  هک   (1)« یسوط خیش   » .دندوب نانیـشن  خوک 

هداد هعماج  لیوحت  هک  ییاهدرگاش  نیا  تسا و  هداد  هعماـج  لـیوحت  هک  یبتک  نیا  تسناوت  یمن  دوب  نیـشن  خاـک  رگا  تسا ؛ هدوبن 
املع زا  نیرخاتم  رد  هک  یتقو  .دریگب  ماجنا  يراک  وچمه  کی  دوش  یمن  هفرم  رشق  رد  .دهدب  لیوحت  تسا 
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دیاش دنسیونب  دنهاوخب  ناسنا  رفن  دص  رگا  هک  تسا  هتشون  یباتک  وچمه  کی   (1)« رهاوج بحاص   » هک مینیب  یم  مینک  یم  هظحالم 
رد بادرـس  دنا  هتـشون  ار  باتک  نیا  ناشیا  هک  یتقو  نآ  رد  دـننک  یم  لقن  هک  روط  نآ  .هدوبن  نیـشن  خاک  نیا  دـنیاینرب و  هدـهع  زا 
زاب ناشقاتا  کـی  رد  دنتـشاد و   رقحم  لزنم  کـی  هدرب ، تاـغوس  فجن  يارب  ناریا  زا   (2)« يراصنا خیش   » ار بادرـس  هدوبن ، فجن 

لوغشم ناشیا  تسا و  هدمآ  یم  یغاد  میسن  یمیسن ، کی  فجن  مرگ  ياوه  نآ  رد  هک  دننک  لقن  هک  يرارق  زا  ینالاد  کی  هب  هدوب 
؛ دـیآ یمن  اهراک  نیا  دراد  اهنیا  لاثما  هاج و  لانم و  لام و  تاوهـش و  مکـش و  هب  هقالع  هک  یمدآ  کـی  زا  .دـندوب  رهاوج »  » ریرحت

.دهز رد  تسا  هتشاد  یعضو  هچ  دنا  هدینـش  يرایـسب  ینعی  هدینـش  همه  ار  يراصنا » خیـش   » یگدنز .دناوتن  هک  تسا  نیا  هیـضق  عبط 
(3) .دهدب هعماج  لیوحت  ار  هدنزرا  ياهباتک  نآ  تسناوتو  دنک  تیبرت  ار  یگرزب  ياهدرگاش  نآ  تسناوت  یمن  عضو ، نآ  دوبن  رگا 

مالسا گنهرف  اب  ینیشن  خاک  يوخ  یفانت 

يروط نآ  هب  ار  مالسا  دنامب و  دیواج  امش  تلم  دیهاوخب  رگا  .مییادزب  تلم  نیا  زا  ار  ینیشن  خاک  قالخا  هک  مینک  ششوک  دیاب  ام 
خاک يوخ  نآ  زا  ار  مدرم  دنک ، ادیپ  ققحت  ام  هعماج  رد  دهاوخ ، یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک 
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ردان نکل  دوشب  ادـیپ  یـسک  مه  اهنآ  نیب  رد  هک  تسا  نکمم  دروآ ، یم  ار  يوخ  نیا  ینیـشن  خاـک  دوخ  دیـشکب ، نییاـپ  هب  ینیـشن 
تشپ اه و  ههبج  رد  دنتـسه  تمحز  هب  لوغـشم  دنتـسه و  تیلاعف  لوغـشم  شنانیـشن  خوک  نالا  هک  یتلم  نیا  هک  دینک  هجوت  .تسا 

هگن دنشاب  هتشادن  اهخاک  هب  هجوت  هکنیا  يوخ  ینیشن و  خوک  يوخ  لاح  نیمه  هب  هک  دیشکب  تمحز  ار  نانیشن  خوک  نیا  اه ، ههبج 
رـضم شیوخ  تسین ، رـضم  شدوخ  تسا ، رـضم  ینیـشن  خاک  يوخ  نآ  .ار  یمالـسا  حیحـص  یگدنز  دیهدب  همادا  دیناوتب  ات  دیراد 

مامت هک  یـسک  .دوشب  مدآ  دناوت  یمن  وا  تسا  يرادماد  هب  شهجوت  مامت  هک  یـسک  .دراد  لابند  ار  يوخ  نیا  وا ، دوخ  نکل  تسا ،
هجوت اهنآ  هعماج ، يارب  تسا  دیفم  ناشیرادماد  هک  ییاهنآ  .دوشب  عقاو  دیفم  ناسنا  کی  دناوت  یمن  نیا  تسا  يرادغاب  هب  شهجوت 

ناشیرادـغاب هک  ییاهنآ  .دننانیـشن و  خوک  نامه  زج  اهنآ  تسا  هعماج  ظـفح  يارب  ناشیرادـماد  هک  ییاـهنآ  .دـنرادن  يرادـماد   هب 
بابـسا نیا  دـشاب ، مدرم  نیب  رد  ینیـشن  خاک  يرادـغاب و  يراوخنیمز و  يوخ  یتقو  نکل  روطنیا ؛ مه  اهنآ  تسا  هعماج  ظفح  يارب 

زورما امـش  .تسا و  هدش  رداص  رگید  مدرم  هب  هفرم  هقبط  زا  دـساف  ياهیوخ  نیا  رثکا  .دوشب  ادـیپ  یقالخا  طاطحنا  هک  دوش  یم  نیا 
دنـشک و یم  تمحز  هک  اهنیا  اهنیـشن ، هسردـم  هک  منک  یم  ضرع  ملع و  لها  هعماج  رد  دـینکب ، هظحالم  یتقو  ناتدوخ  هعماج  رد 

شعضو تسا  یچ  هک  دننیبب  دنورب  ار  هسردم  ياه  هرجح  .دنیاهنیشن  خوک  نیمه  اهنیا  دننک ، یم  یمالـسا  يروهمج  نیا  يارب  راک 
ار ام  ياه  هعماج  نیسردم  لزنم  .تسا  یچ  ناشراک  شعـضو و  تسا  یچ  دننیبب  دنورب  ار  مالـسا  ياملع  لزنم  .تسیچ  ناشتیلاعف  و 

ام .تسا و  یچ  ناشراک  تسه و  یچ  ناشلزانم  هک  دننیبب  دننک  هظحالم  دنورب 
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ام تلود  هک  يزور  نآ  .تسین  نیـشن  خاک  تلود  کی  ام  تلود  .دنتـسین  نیـشن  خاک  نامیاهراک  ردنا  تسد  همه  زورما  هّللادـمحب 
يادـخ اـم  روـهمج  سیئر  هک  يزور  نآ  .میناوـخب  ار  تلم  تلود و  هحتاـف  اـم  دـیاب  هک  تـسا  زور  نآ  درک ، ادـیپ  خاـک  هـب  هجوـت 
یناسک يارب  دوخ و  يارب  طاطحنا  هک  تسا  زور  نآ  دنکب ، هجوت  ینیشن  خاک  هب  دورب و  نوریب  ینیشن  خوک  يوخ  نآ  زا  هتـساوخن ،

خوک هدنزرا  يوخ  نیا  زا  و  هتساوخن ، يادخ  دننک  ادیپ  ینیشن  خاک  يوخ  نایـسلجم  هک  يزور  نآ  .دوشادیپ  دنراد  سامت  وا  اب  هک 
یلیخ اهنیـشن  خاک  نیا  زا  تیطورـشم  لوط  رد  ام  .میناوخب  هحتاف  دـیاب  روشک  نیا  يارب  اـم  هک  تسا  زور  نآ  دـنورب ، نوریب  ینیـشن 
نیمه و  دـندوب ، اهنیـشن  خوک  نآ  زا  هک  دـندوب  يدودـعم  ناـشنیب  رد  دوب و  نیـشن  خاـک  زا  وـلمم  اـم  ياهـسلجم  .میدروـخ  همدـص 
هجوت هک  يزور  نآ  .يریگولج  يارب  دندرک  یم  یعس  دنتفرگ و  یم  ولج  تافارحنا  زا  یلیخ  زا  دندوب  اهنیـشن  خوک  زا  هک  يدودعم 

نآ دنکب ، ریثات  اهنآ  رد  هتـساوخن  يادخ  ایند  قرب   قرز و  و  روطچ ، مشاب  هتـشاد  هناخ  هک  دـش  نیا  هب  هجوت  دـش و  ایند  هب  ملع  لها 
(1) .میناوخب ار  مالسا  هحتاف  ام  دیاب  هک  تسا  زور 

اهتلم ياهتبیصم  همه  همشچرس  نیلوئسم  ندوب  هفرم 

رد هک  ییاهنآ  هک  دینک  یم  هظحالم  لاس ، هاجنپ  نیا  رد  اصوصخ  تسا و  هدوب  خـیرات  رد  هک  یئاهتموکح  هب  دـینک  هجوت  رگا  امش 
هب مدرم و  خنس  نیا  زا  هک  منک  یم  ضرع  اه و  « هنطلس  » اه و  « کلم  » نیا زا  اهنآ  دندوب ، روما  سار 
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روشک کی  روما  يدصتم  اهرادلاپوک  لای و  نینکمتم و  نایعا و  ناشدوخ و  لوق  هب  فارـشا  هک  یتقو  .دـندوب  فارـشا  زا  حالطـصا 
عـضاخ ناشدوخ  زا  رتگرزب ، دنمتردق  کی  لباقم  رد  تسا و  يرهق  رما  کی  نیا  .دنروآ  یمن  باسح  هب  ار  مدرم  اهنیا  ارهق  دـندش ،
میتشاد ام  هک  ار  ییاهتلود  نیا  هلماعم  دیـشاب ، هدومرف  هظحالم  رگا  امـش  .رگمتـس  رباج و  ناشدوخ ، تلم  افعـض و  لـباقم  رد  دـنا و 
یلکب دنتشادن  مه  تیصخش  ار  ناشدوخ  تیـصخش  اهنیا  یجراخ ، ياه  هناخترافـس  اب  ار  ناش  هلماعم  دینک و  هسیاقم  مدرم  اب  قباس ،

ردص نآ  رگید  ياج  کی  ای  دوب ، سیلگنا  ریفـس  ای  الاح  ارفـس  زا  یکی  تسا ، نم  نهذ  رد  هک  يزیچ  نآ  هب  .دـنداد و  یم  تسد  زا 
، مدرم لباقم  رد  نکل  دـنتخادنا ، یم  رپس  اهنآ  وا ، لباقم  رد  .راوید  هب  ار  وا  دز  قاـتا و  يوت  تفرگ  ار  شیولگ  دـشاپ  ار  تقو  مظعا 

یتقو .دیناد  یم  همه  هک  دندرک  یم  راتفر  کلذ  لاثما  یگرزب و  هب  ناشدوخ  لایخ  هب  ردـق  نآ  دـندرک و  یم  ملظ  مدرم  هب  ردـق  نآ 
(1) و كراپ مناد  یمن  لاوما و  بحاص  اه و  هفرم  نایعا ، ناشدوخ  حالطصا  هب  فارشا  رشق  يروشک ، روما  کی  يدصتم  هک  دش  انب 

.تسه تلم  کی  رد  هک  تسا  یگرزب  ياهتبیصم  زا  یکی  نیا  دشاب ، اهفرح  نآ  اه و  هکسلاک  تقو  نآ  ای  اذک ، اذک و  اه و  لیبموتا 
حالطـصا هب  نایعا  فارـشا و  زا  هفرم و  رـشق  زا  ناشروما  نایدصتم  هک  تسا  نیا  دنـشک  یم  اهتلم  هک   ییاهتبیـصم  همه  همـشچ  رس 

ییاجنآ هک  دنناد  یم  نیا  هب  ار  اهـشزرا  مامت  هک  دنتـسه  روط  نیا  نایعا  فارـشا و  دنتـسه ، روط  نیا  اهنآ  .دشاب و  اهنآ  زا  ناشدوخ 
اهنآ اب  مدرم  هک  يراتفر  نآ  دشاب ، نارگید  زا  رتهب  دننک  یم  یگدنز  هک 
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غاب ات  دنچ  دشاب ، هتـشاد  كراپ  ات  دنچ  امتح  دیاب  .تسا  لئاسم  نیا  هب  هجوتم  ناشراکفا  مامت  دشاب ؛ یلاوم  اب  دیبع  راتفر  دـننک ، یم 
.اذک و ریزو  مدآ  رفن  کی  ای  ریزو  تسخن  هک  منک  ضرع  مدآ  رفن  کی  دوشب  هکنیا  ات  اجک ، رد  نارهت ، رد  ناریمش ، رد  دشاب  هتشاد 
، دنتـسناد یم  تردـق  هب  ار  اهـشزرا  مامت  ار ، تردـق  نوچ  هک  دوب  روط  نیا  ناشیحور  عضو  عون ، بسح  هب  ناـشیحور ، عضو  اـهنیا 

دبع عضاخ و  ناشدوخ  زا  رتالاب  تردـق  لباقم  رد  دنتـسناد ، یم  رگید  ياهتردـق  هب  دنتـسناد ، یم  یلام  تردـق  هب  ار  اهـشزرا  ماـمت 
فارـشا و رـشق  کی  هک  تسا  نیا  یعیبط  عضو  نیا  .دـندوب  تموکح  امرفنامرف و  دـنرادن ، تردـق  هک  ییافعـض  لـباقم  رد  دـندوب ،
، دـش روط  نآ  تموکح  یتـقو  .نیا  تسین  باـنتجا  لـباق  دـننک و  تموکح  يروشک  کـی  هب  هفرم  ناـشدوخ و  حالطـصا  هب  ناـیعا 

.دشاب روج  هچ  یجراخ  ياهتلود  اب  رو  نآ  زا  دشاب ، روج  هچ  مدرم  اب  نیا  هک  تسا  نیا  لباق  هک  دنک  لایخ  یـسک  ار  نیا  دوشرگید 
کی ناشتردق  هب  هک  دندرک  یم  مهوت  هک  ییاج  ره  .دندوب  عضاخ  تسا ، رتشیب  ناشتردق  اهنآ  دندید  یم  هکنیا  باب  زا  اهنآ ، لباقم 

تـسد هب  ار  اجنآ  هکنیا  يارب  دندرک ؛ یم  یعـضاوت  روج  همه  دنتخادنا و  یم  گنل  وا  لباقم  دنزب ، يا  همدص  کی  يرتالاب  تردـق 
.مدرم اب  دننکب  دنتساوخ ، هچره  تشذگ و  تشذگ ، هچ  ره  مدرم  هب  .دنشاب  هتشاد 

فارشا و نآ  زا  هفرم و  رشق  زا  ار  یمالسا  روما  نایدصتم  ار و  یمالسا  يروهمج  تموکح  هک  دوب  ادخ  گرزب  فاطلا  زا  یکی  نیا 
یـصاخشا کـی  هک   دـشانب  هک  یتـقو  هک  دوش  یم  دـش و  نیا  بابـسا  نیا  .دادـن و  رارق  اـهنیا  اـه و  « کـلم  » اـه و « هنطلـس  » ناـیعا و

رد ار  شزرا  دشاب و  يداع  یگدنز  کی  ناشیگدنز 
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شیاهـشزرا یتموکح  کی  رگا  دننادب ، یقالخا  شزرا  دننادب ، یمالـسا  شزرا  یناسنا ، شزرا  هب  ار  شزرا  دننادن ، مه  یگدنز  نیا 
نیا شدیدرگا  دنادب ، رازگتمدخ  ار  شدوخ  دنکب ، شدوخ  عون  هب  تمدخ  دهاوخب  دشاب ، یمالسا  شزرا  هک  دشاب  شزرا  روط  نیا 

رب هکنیا  يارب  یجراخ  تردق  هشیمه  .دهدب  رارق  ریثات  تحت  ار  وا  یجراخ  تردق  کی  دناوت  یمن  ارهق  تسوا و  اب  تلم  ارهق  دشاب ،
، دنشاب دنمتردق  تلم  نیب  رد  هک  دوب  نیا  هب  ناشهجوت  مامت  هکنیا  باب  زا  مه  اهنآ  .دناسرت  یم  ار  اهیرتالاب  نیا  دوشب ، طلـسم  مدرم 
تسا و تموکح  روج  نیا  یعیبط  عضو  نیا  .دـننکب  ملظ  اهنیا  هب  هکنیا  يارب  دـش  یم  میلـست  ار  اـهنآ  دنـشاب ، لاـپوک  لاـی و  ياراد 
دـشاب و مدرم  اب  هک  تسا  نیا  شا  یعیبط  عضو  هدـش ، تسرد  مدرم  نیا  دوخ  زا  تسا ، هفرم  ریغ  رـشق  زا  هک  یتموکح  یعیبط  عضو 

(1) .دنادن ماقم  هاج و  شزرا  ار  شزرا  دنکب و  تمدخ 

لاملا تیب  تیاعر  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  يوریپ 

رد دنتـسه و  تموکح  رد  هک  یناسک  و  میریگب ، رظن  رد  اـم  ار  وا  تموکح  عضو  مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  تموکح  تموکح ،
لمع یسک  روطنآ  هکنیا  تردق  هتبلا  .دننکب  هچ  دیاب  هک  دننیبب  دنریگب و  رظن  رد  ار  راوگرزب  نآ  هریس  دنتـسه ، یتلود  ياههاگتـسد 

دنا هتشون  دنتشون ، ناشدوخ  لامع  زا  ضعب  هب  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  رد  دندرک  لقن  هک  يروط  هب  .درادن  یسک  میرادن ، اهام  دنکب ،
ییاهزیچ زا  دیسیونب ، مه  کیدزن  ار  اهرطس  دیریگب ، كزان  ار  اهملق  رس  : » هک
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لاـملا تیب  رد  هک  یناـسک  يارب  تسه  يروتـسد  ینعی ، همه ؛ يارب  تسه  يروتـسد  کـی   نیا   (1) «. دینک زارتحا  درادن ، هدـیاف  هک 
رد هک  دنک  یم  هقیاضم  وا  .ییوج  هفرص  يارب  دهد  یم  روتسد  شتموکح  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  روطنیا  .دنراد  تسد 

تـسا هدوب  تقو  نآ  رد  هک  یبکرم  نآ  دناوت  یم  هک  ملق  کی  دوشب ؛ هتـشون  رطـس  جنپ  تشون ، رطـس  هد  دوش  یم  هک  هحفـص  کی 
هدش لقن  ناشیا  زا  زاب  .دوشب  عقاو  هفرص  هک  دوشن ، هتشون  یلوصا  ریغ  ياهفرح  دوشب ، فرص  مک  ات  دشاب  هزیر  شرـس  دنک ، فرص 

تساوخ يرگید  فرح  ناشیا  اب  دمآ  یسک  دوب و  نشور  یعمش  دوب ، نشور  یغارچ  دندیـشک ، یم  ار  لاملا  تیب  باسح  هک  تسا 
.ینزب رگید  فرح  یهاوخ  یم  وت  تسا ، لاملا  تیب  لام  نیا  هک  دندومرف  دندرک ، شوماخ  ار  عمش  دنزب ،

تقو و نآ  رد  هک  تسین  نیا  هلئسم  هلئسم ، نیا  نیملسم ؟ لاملا  تیب  اب  تسیچ  اهتموکح  هفیظو  نیملـسم ؟ لاملا  تیب  اب  مینک  هچ  ام 
رد نکمم  هزادنا  ات  هک  دنتسه  تموکح  لفکتم  هک  یناسک  يارب  خیرات  لوط  رد  تسا  روتسد  نیا  دشاب ؛ ریما  ترضح  تموکح  رد 

، یلاعت كرابت و  يادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  میهدب ، باسح  دیاب  .دراد  باسح  فرط  نآ  رد  شمهرد  کی  دننکن ، فرـصت  لاملا  تیب 
تازاجم دـشاب ، هدـش  يور  هدایز  ارچ ؟ میهدـب  باسح  دـعب  دـیاب  مینک ، یم  لاملا  تیب  رد  هک  ییاهفرـصت  مینک ، هک  ییاـهراک  رد 

گرزب ار  نیملسم  لاملا  تیب  .دراد  ریخ  تازاجم  دشاب ، هدش  تلادع  دراد ؛
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(1) .دیرامشب

نیملسم حلاصم  هب  طوبرم  روما  رد  لاملا  تیب  فرصم 

نآ فرـص  نیملـسم  لاملا  تیب  دـننکن ، فرـص  ناشدوخ  توربج  لالج و  يارب  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  دـیاب  یمالـسا  ياهتموکح   
دنتسه نیملسم  دنتسه و  نیملسم  لاملا  تیب  دنمراک  هک  دننیب  یم  هک  یتقو  دیاب  اه  هناخترازو  .تسا  نیملسم  يارب  هک  دوشب  يزیچ 

ریما ترـضح  هک  یلئاـسم  نآ  رد  یتح  تسا ، نیملـسم  لاـملا  تیب  هرادا  هرادا ، دـننک و  یم  قازترا  دـنریگ و  یم  قوقح  اـجنآ  زا  و 
.ترورض دح  هب  تسا  مالسا  روتسد  روتـسد ، تسا و  نیملـسم  لاملا  تیب  هلئـسم  ار ، هلئـسم  دنرمـشن  کچوک  دننک ، هظحالم  هتفگ 

اما تسا ، مزال  زیچ  کی  نآ  مینارذگ  یم  شرد  نالا  ام  هک  یلاح  رد  تسا  تاماقم  ظفح  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  عجار  هتبلا 
ذغاک دنسیونن ، اه  همانزور  رد  تسین  دیفم  تلم  يارب  هک  ییاهزیچ  هک  دنشاب  هتـشاد  ار  هجوت  نیا  دیاب  تاعوبطم  یتح  .موزل  دح  هب 

، تسا نیملسم  لاملا  تیب  زا  نیا  هک  دشاب  هتشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  نویزیولت  ویدار  دیاب  .دننکن  نیا  فرـص  تقو  دننکن ، نیا  فرص 
هک یتاماقم  هک ، یـصاخشا  دیاب  .اهنیا  دراد  تیلوئـسم  دوشن ، تسین ، نیملـسم  حـلاصم  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  فرـص  شتقو  دـیاب 

انعم نیا  .هاوخلد و  هزادنا  هب  هن  دنریگب ، رازگتمدخ  ترورض  هزادنا  هب  دنریگب ، رواشم  ترورض  هزادنا  هب  هک  دننک  هظحالم  دنتسه ،
رخآ ام  ياههاوخلد  هک  مینادب  ام  همه  دیاب  ار 
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ياهتموکح زورما  .دش  دـهاوخ  رتشیب  میدیـسر  هک  اجنآ  هلئـسم ، دـش  مامت  میدیـسر ، اجنآ  هب  ام  رگا  هک  مینکب  دـیابن  نامگ  .درادـن 
کی هب  یتقو  .دوشب  دودـحم  اـهاوه  نیا  هک  تسین  روطنیا  نکل  دـنراد ، کـچوک  ياـهاوه  دـنراد ، کـچوک  ياـهاضاقت  کـچوک 

الثم روانهپ  روشک  کـی  روهمج  سیئر  یتقو  .دوش  یم  رتشیب  سفن  ياـهاوه  دوش ، یم  رتداـیز  اـهاضاقت  دندیـسر ، رتـالاب  تموکح 
رد تسا  دحال  ناسنا  درادن ، دودح  اجنآ ، هب  دنتسین  عناق  دور ، یم  رتالاب  ناشیاوه  تقو  نآ  دندش ، ناتـسودنه  ای  يوروش  ای  اکیرما 

تحار تفر  یتقو  اجنآ  دنک ، ادیپ  رتهب  اج   کی  دنک ، یم  یگدنز  شرد  هک  دراد  ییاج  کی  رگا  هک  ناسنا  دنکن  نامگ  .زیچ  همه 
(1) .دشاب هتشاد  رتالاب  ياج  کی  هک  تسا  نیا  لوا  هزات  اجنآ  .تسا 

نالوئسم تیناحور و  یتسیز  هداس  تّیمها 

هـشیمه و  دوش ، یم  طوبرم  روشک  ناراکردنا  تسد  تیناحور و  همه  هب  هک  تسا  يا  هلئـسم  مهدب ، رکذـت  دـیاب  هک  یلئاسم  مها  زا 
هطساو هب  دنتـشاذگ ، تنم  ام  هب  هدومن و  تمدخ  مالـسا  هب  دندرک و  ادف  ار  ناشزیچ  همه  هک  یمدرم  نیا  ادابم  هک  متـسه  نآ  نارگن 
مالسا دنا و  هدمآ  امش  ام و  لابند  نآ  هطـساو  هب  دنراد و  هتـشاد و  عقوت  ام  زا  مدرم  هک  يزیچ  نآ  اریز  دنوشب ، نارگن  ام  زا  ام  لامعا 
يادـخ رگا  .تسا  ملع  لـها  یگدـنز  تیفیک  دـندرب ، ناـیم  زا  ار  توغاـط  دـندرک و  اـپب  ار  یمالـسا  يروهمج  هدوـمن و  جـیورت  ار 

ناش بسانم  ناشیاهدـمآ  تفر و  دـنا و  هدرک  تسرد  ترامع  دـنا ، هداد  رییغت  ار  ناشدوخ  عضو  نایاقآ  هک  دـننیبب  مدرم  هتـساوخن ،
هب تبسن  هک  ار  يزیچ  نآ  و  تسین ، تیناحور 
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هتبلا .نامه  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  نتفر  نیب  زا  نامه و  نآ  نداد  تسد  زا  دـنهدب ، تسد  زا  تسا  هدوب  ناـشلد  رد  تیناـحور 
دیاـب مه  اـه  نیمه  یلو  دـننک ، ظـفح  ار  ناـشدوخ  دـیاب  دنتـسه  رطخ  ضرعم  رد  هک  يا  هتـسد  کـی  منک ، ضرع  ار  هتکن  نیا  نـم 

یم گرزب  مدرم  شیپ  نات  ههجو  دییایب  نوریب  لیبموتا  نیدنچ  اب  رگا  هک  دینکن  نامگ  امش  .دشابن  نازیم  رب  دیاز  هک  دنـشاب  بظاوم 
نارـس هک  يروط  نامه  دـشاب ، هداس  امـش  یگدـنز  هکنیا  تسا ، هماع  قاذـم  قفاوم  دـنراد و  هجوت  نآ  هب  مدرم  هک  يزیچ  نآ  دوش ،

يروهمج هک  مه  اهنآ  .يداع  زا  رت  نییاپ  هکلب  دوب  يداـع  هداـس و  ناـش  یگدـنز  اـم  همئا  نینموملاریما و  مالـسا و  ربمغیپ  مالـسا و 
نیا .دنرادن  هتـشادن و  لئاسم   نیا  رد  یتلاخد  چیه  دنا ، هتـسشن  اهالابالاب  هک  یناسک  و  دنتـسه ، يداع  مدرم  دندرک ، اپب  ار  یمالـسا 

ار عقوت  نیا  هک  دنتـسه  ترخآ  بسح  هب  يوق  ایند و  بسح  هب  فیعـض  تاقبط  اه و  هناـخراک  نارگراـک  زرواـشک و  رازاـب و  مدرم 
ام .تسا و  مالـسا  يارب  هکلب  تسین ، اهنت  ام  يارب  نآ  ررـض  دوشب ، فرحنم  ام  زا  مدرم  نیا  سوفن  هتـساوخن ، يادخ  رگا  هک  دـنراد 
هب نآ  ظفح  و  تشاد ، دنهاوخ  هگن  مه  نیا  زا  دعب  دنا و  هتـشاد  هگن  ار  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هک  ار  ییاهنآ  مینک  ظفح  دـیاب 

کی اب  یهاگ  هک  دننادب  دیاب  دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  هک  مه  ییاهنآ  .دـشاب  يداع  هداس و  ام  یگدـنز  هک  تسا  نیا 
زا تسا  نکمم  دنیایب  نوریب  يداع  رگا  هک  یتاعامج  هعمج و  همئا  .رگید و  هلیسو  ات  دنـشاب  ظوفحم  دنناوت  یم  رتهب  ناکیپ  لیبموتا 

نابایخ دیآ ، یم  نابایخ  رد  یتقو  يا  هعمج  ماما  هک  دشابن  روط  نیا  .دشابن و  دایز  هک  دننک  ظفح  يرادـقم  نآ  هب  دـیاب  دـنورب ، نیب 
.دنک یم  طقاس  هعماج  رد  ار  ناشتیثیح  اهزیچ  روط  نیا  دنزادنیب ، هار  هب  وهایه  دننک و  تولخ  ار 
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تسا یمهم  هلئسم  کی  نیا  .دیشاب و  دنموربآ  ادخ  شیپ  هکنیا  و  تسا ، ترخآ  هب  امـش  یگرزب  تسین ، ایند  هب  نایاقآ  امـش  یگرزب 
دیاب رتشیب  ناراکردـنا  تسد  تلود و  ملع و  لها  و  میـشاب ، بظاوم  یلیخ  دـیاب  ام  دراد و  یمالـسا  يروهمج  ظفح  رد  تلاـخد  هک 

ام .دنزاس و  حرطم  اج  همه  رد  دننک و  ادـیپ  ملع  لها  زا  اصوصخ  یفعـض ، هطقن  هک  دنتـسه  نیا  لابند  همه  هک  ارچ  دنـشاب ، بظاوم 
رگا هک  اکیرما  روهمج  سیئر  لثم  هکنیا  هن  میروخن ، ترـسح  دنتفرگ ، ام  زا  ار  نآ  هچنانچ  رگا  هک  مینک  یگدنز  يا  هنوگ  هب  دـیاب 

(1)! دنک قد  ترسح  زا  دیاش  دنریگب  وا  زا  ار  ماقم  نیا 

مالسا تیناحور  املع و  يارب  رطخ  نیرتالاب 

اـملع و رب  دـنوادخ  هک  یناـمز  رد  هک  مهاوخدوخ  یناـحور  نازیزع  نادـنزرف و  همه  زا  ریپ  ردـپ  کـی  ناوـنع  هب  هناعـضاوتم و  نم   
جراخ دوخ  یناحور  يز  زا  تسا ، هدومرف  لوحم  نانآ  هب  ار  ایبنا  تلاسر  غیلبت  گرزب و  روشک  هرادا  تسا و  هداـهن  تنم  نویناـحور 
زیهرپ تسا ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رابتعا  تیناـحور و  ناـش  نود  هک  اـیند  قرب  قرز و  تـالمجت و  هب  شیارگ  زا  دـنوشن و 

ریسم رد  تکرح  هافر و  هب  هجوت  زا  رتالاب  نانآ  ترخآ  ایند و  يارب  تیناحور و  يارب  يرطخ  تفآ و  چیه  هک  دنـشاب  رذحرب  دننک و 
مالسا و هدروخ  مسق  نانمشد  اسب  هچ  یلو  تسا ، هداد  ار  دوخ  ییارگدهز  ناحتما  مالـسا  دهعتم  تیناحور  هّللادمحب  هک  تسین  ایند 

راد هشدخ  يارب  نیا  زا  دعب  تیناحور 
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ءاش نا  هک  دنروآ  دراو  همطل  نانآ  رابتعا  هب  يا  هژوس  نیرتمک  اب  دنوش و  راک  هب  تسد  رون ، تیاده و  نارادلعشم  نیا  هرهچ  ندرک 
(1) .دنوش یمن  قفوم  هّللا 

تسین راگزاس  یبلط  هافر  اب  هزرابم 

؛ تسین راگزاس  یبلط  هافر  اب  هزرابم  هک  دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  دنتسه ، یمالسا  ياهشزرا  نیتسار  یقیقح و  نازرابم  هک  ام  زیزع  تلم 
تافانم یبلط  هافر  يراد و  هیامرـس  اب  ناهج  نامورحم  نیفعـضتسم و  يدازآ  لالقتـسا و  هار  رد  هزرابم  دـننک  یم  روصت  هک  اـهنآ  و 
زردـنا دـنپ و  تحیـصن و  اب  درد  یب  ناهفرم  ناراد و  هیامرـس  دـننک  یم  روصت  هک  مه  ییاهنآ  .دـنا و  هناگیب  هزرابم  يابفلا  اب  درادـن 

هافر و هزرابم و  ثحب  .دـنبوک  یم  نواه  رد  بآ  دـننک  یم  کـمک  ناـنآ  هب  اـی  هتـسویپ و  يدازآ  هار  نازراـبم  هب  دـنوش و  یم  هبنتم 
اهنت .دـنوش و  یمن  عمج  مه  اب  زگره  هک  تسا  يا  هلوقم  ود   ییوج  ترخآ  یهاوخایند و  ثحب  یبلط ، تحار  مایق و  ثحب  هیامرس ،

ناگدننادرگ تعاضب  یب  نینیدتم  ارقف و  .دنشاب  هدیشچ  ار  فاعـضتسا  تیمورحم و  رقف و  درد  هک  دنتـسه  ام  اب  طخ  رخآ  ات  ییاهنآ 
زا عافد  یلوصا  طخ  تسا  نکمم  هک  یتروص  ره  هب  ات  مییامنب  ار  نامـشالت  مامت  دـیاب  اـم  .دنتـسه  اـهبالقنا  یعقاو  ناگدـنراداپرب  و 

(2) .مینک ظفح  ار  نیفعضتسم 

داعبا همه  رد  مالسلا  هیلع  یلع   ماما  زا  يوریپ 

رد لقاال  دیراد ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  يوریپ  هیعاد  هک  امش 
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، اوقت دهز ، زا  ایآ  دینک ؟ یم  ترـضح  نآ  زا  یتعیاشم  يوریپ و  هنوگ  چیه  ًاعقاو  دینیبب  دینک ، هعلاطم  یمک  گرزب  درم  نآ  یگدنز 
يرگدادیب و ملظ و  اب  راوگرزب  نآ  تازرابم  زا  ایآ  دیدنب ؟ یم  راک  هب  دیناد و  یم  يزیچ  ترـضح  نآ  شیالآ  یب  هداس و  یگدـنز 
مورحم و تاقبط  زا  هک  ییاهیریگتـسد  درک و  یم  ناگدیدمتـس  نیمولظم و  زا  هک  یغیرد  یب  ینابیتشپ  عافد و  و  یتاقبط ، تازاـیتما 

؟(1) دیمهف یم  يزیچ  دومن ، یم  عامتجا  هدیدجنر 
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نالوئسم ندوب  یمدرم  متفه : لصف 

مدرم اب  يولهپ  راجاق و  ياهتموکح  راتفر 

تنطلـس لیاوا  روط  نیمه  .تسا و  مک  رایـسب  دشاب  مه  رگا  دشاب ، هدرک  كرد  ار  راجاق  نامز  هک  دشابن  یـسک  اهامـش  نایم  دـیاش 
رد هک  یناسک  تفاب  تقو و  نآ  رد  تموکح  تفاـب  .دـیدرک  هظحـالم  لـیاوا  نآ  اـب  دوب  هدرک  رییغت  رایـسب  هک  ار  شرخاوا  يولهپ ،
هک دوب  یصاخ  تفاب  کی  نارگید ، هچ  نارادشخب و  هچ  نارادنامرف و  هچ  نارادناتسا و  هچ  دوب  ناشتـسد  هب  يراک  یتلود  هاگتـسد 

نازرواشک دنتـسه ، يداع  مدرم  هک  یعمجم  کی  رد  یتح  رادـشخب  رفن  کی  هک  دوبن  نکمم  .یهاـشنهاش  هاگتـسد  اـب  دوب  بساـنم 
رد هک  ییاهنآ  زا  کی  ره  هک  دوب  یصاخ  تفاب  کی  .دنیشنب  دحاو  فص  رد  اهنآ  اب  دوشب ، رـضاح  مه  نآ  دنتـسه  اهیرازاب  دنتـسه ،

دینادب دیناوت  یمن  ریزو  تسخن  ام و  زورما  روهمج  سیئر  اب  مینک  هسیاقم  رگا  دـندوب  یکچوک  ياج  کی  رادـنامرف  یتح  تقو  نآ 
عضو کی  ناشترشاعم  رد  ناشیاهتـساخرب ، تسـشن و  رد  ناشیاهدمآ ، تفر و  رد  .یعـضو  هچ  اهنیا  دنتـشاد و  یعـضو  هچ  اهنآ  هک 

یم رانک  ار  مدرم  دـندوب  وا  فارطا  هک  ییاهنآ  اه و  شارف  دـش  یم  دراو  یکچوک  ياـج  ولو  یتموکح  کـی  هک  یتقو  .دوب  یبیجع 
تـسخن کی  ای  همه ، زا  رتالاب  وا  رگید  هک  دـشاب  ریزو  کی  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  اجنیا ، زا  دـنک  روبع  دـهاوخ  یم  اقآ  نیا  هک  دـندز 

.دندوب ناوتان  فیعـض و  رگید  ياهروشک  لباقم   رد  نکل  دنتـشاد  لاپوک  لای و  روط  نآ  ناشدوخ  شیپ  رد  همه  اهنآ  دشاب و  ریزو 
رازآ تیذا و  دندرک ، یم  نیهوت  دندرک ، یم  ریقحت  فرط  ره  زا  ار  تیعر  دندرک و  یم  ار  یناسناریغ  راتفر  نآ  تیعر  اب 

185 ص :

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دندوب عضاخ  ناش  همه  ریفس  کی  لباقم  رد  یلو  دندرک ، یم  يدام  ياه  هدافتسا  اهنآ  زا  دندرک ، یم 

یفارشا تموکح  یگژیو  نامورحم  هب  ندومنن  یگدیسر 

لوا هرود  رد  یمک  الا  درک  ادیپ  ققحت  سلجم  هک  یتقو  زا  اه  سلجم  هچ  تموکح و  لصا  هچ  تموکح ، تلکسا  خیرات ، لوط  رد 
یم لیکشت  نایعا  فارشا و  حالطـصا  هب  ار  تموکح  تلکـسا  دندوب و  هفرم  هقبط  زا  نوچ  اهنیا  اهداهن ، ریاس  شترا و  روط  نیمه  و 

ناشرکف هچ ؛ ینعی  دنمتسم  هک  دنمهفب  دنتسناوت  یمن  دنتشادن ، درذگ  یم  هچ  دنمتـسم  رـشق  هب  هکنیا  زا  عالطا  تهج ، نیا  زا  دنداد 
شمارآ و دهم  رد  دندیـسر  تموکح  هب  هک  یتقو  نآ  ات  یکدوک  لوا  زا  هک  یناسک  .دش  یمن  دراو  تقو  چیه  هیـضق  نیا  رد  الـصا 

مه یتقو  کی  مه  رگا  .دندرک  یمن  تسا  دنمتسم  رشق  هک  میراد  ام  مه  يرگید  رشق  هک  ار  بلطم  نیا  كاردا  اهنیا  دندمآراب ، هافر 
يرکف مه  اهنیا  تیدوجوم  يارب  دـیاب  دراد و  یتیدوجوم  کی  مه  هقبط  نیا  هک  دـندوبن  نیا  رکف  .درک  یم  روبع  دـمآ ، ناـشنهذ  رد 

مه اهامش  هک  یخیرات  نیا  رد  یهاشنهاش و  خیرات  لوط  رد  مورحم  فعضتسم و  دنمتـسم و  رـشق  نیا  خیرات ، لوط  رد  اذهل  .درک و 
رگا .دوب  فارشا  تموکح  تموکح ، هک  دینیب  ، دیدرک كاردا  ار  ناخاضر  نامز  مه  نات  یـضعب  اضردمحم و  نامز  دیدرک  كاردا 

لباقم رد  هک  دندوب  فیعض  رایسب  تیلقا  کیرد  دش ، یم  ادیپ  نیمورحم  هقبط  زا  مه  رفن  ود   رفن ، کی  یسلجم  کی  رد 
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اذهل .دنـسرن و  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  یفارـشا  تموکح  تلکـسا  سنج  لصا  .دنهدب  ماجنا  يراک  دنتـسناوت  یمن  ریثک  تیعمج  نآ 
رود تاهد  نیا  اهاتـسور و  نیا  يارب  دنک  ادیپ  ققحت  اهتموکح  تسد  هب  دـیاب  هک  یبهاوم  همه  زا  ابیرقت  ناریا  ياهاتـسور  نیا  مامت 

ییاتسور رگا  .دوب  راک  وت  فارشا  نیکلام و  ياپ  زاب  هک  یبلاطم  کی  يور  مه  نآ  تسا ، هدوب  یمک  درکن ؛ ادیپ  یققحت  چیه  هداتفا 
کی قرب  .دوب  مورحم  بهاوم  مامت  زا  وا  دوبن ، وا  کلام  تموکح  دارفا  تموکح  زا  یکی  ای  دوبن  وا  کلام  فارشا  زا  یکی  هک  دوب 
رگا هک  يروط  هب  دوبن ، هار  دوبن ، ادبا  يرادـهب  دورب ، هک  لوغـشم  تسا و  هتفر  یمک  ام  ياهاتـسور  رثکا  رد  مه  نالا  هک  دوب  یبلطم 
کی هب  دـنروایب  دنتـساوخ  یم  دوبن ، مهارف  شبابـسا  اـجنآ  رد  دـنکب ، لـمح  عـضو  تساوـخ  یم  ینز  کـی  دـش ، یم  ضیرم  یکی 
عـضو نیا  .هجلاعم  هب  دیـسر  یم  شا  یمک  ای  دش  یم  فلت  تخبدـب  نز  نآ  ای  ضیرم  هار ، نیب  دوبن ، هار  هکنیا  باب  زا  یناتـسرهش ،

(1) .تسا ناهج  رد  یفارشا  تموکح 

خیرات زا  يریذپ  تربع  موزل 

کی هک  دش  هچ  هک  مینیبب  رـضاح  رـصع  خیرات  هلمج ، زا  .مدرم  يارب  دشاب  تربع  دـیاب  نیا  درذـگ ، یم  اهتلم  هب  هک  هچنآ  خـیرات و 
هک دننیبب  تارادا ، یتلود ، يازجا  و  یتردق ، وچمه  کی  دش  مدـهنم  روطنیا  هچ  يارب  هک  دـننیبب  اهتلود  تفر ، نیب  زا  یتردـق  وچمه 

.دشاب همه  تربع  بجوم  و  هیضق ؛ دش  هچ 
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نیمه هب  شتبقاع  دـشاب ، ینالوط  مه  يردـق  کی  ولو   شتبقاع ، نیا  دتـسیاب ، تلم  لباقم  هکلب  دـشابن ، تلم  رب  یکتم  هک  یتلود  ره 
دهاش نم  .تشادن و  یهاگیاپ  چیه  تلم  نیب  هک  درک  يراک  ناخاضر  .دش  دهاوخ  یهتنم  دندش ، یهتنم  رسپ  ردپ و  نیا  هک  یتبقاع 

نیا هجیتن  هک  یتقو  دوب ، رطخ  ضرعم  رد  اـه  یناریا  زیچ  همه  دـنتفرگ و  ار  ناریا  دـندروآ و  ور  ناریا  هب  هک  نیقفتم  هک  مدوب  هیـضق 
تفر تردپ  هک  يروط  نامه  هک  يراک  نکن  وت  هک   (1) متفگ شنادان  رـسپ  نیا  هب  نم  مدرم ! دندرک  يداش  تفر  ناخاضر  هک  دش 

؟ ارچ دوب ؛ نیمه  مه  قح  و  دندرک ! يداش  رتشیب  نیا  يارب  هک  دیدید  .دینـشن و  .دننکب و  يداش  مه  وت  نتفر  يارب  دـندرک ، يداش  و 
يارب .دزاسب و  مدرم  اب  دـناوت  یمن  نیا  تسا ، راـکتنایخ  هک  یتلود  کـی  هک  دوب  نیا  ساـسا  .تشادـن  هاـگیاپ  مدرم  نیب  هکنیا  يارب 
کی .دـسرت  یم  شدوخ  زا  هشیمه  نیا  دراد ، هک  ناگناگیب  هب  یگتـسباو  دـنک و  یم  هک  يا  يرگلواپچ  دراد و  هک  يا  يراـکتنایخ 

دنروبجم اهنیا  تهج ، نیا  زا  .دنک  یفالت  تلم  دنکب و  ناربج  تلم  تسا ، هدرک  هک  اهتنایخ  نیا  ادابم  هک  تسا  نارگن  هشیمه  تلود 
فرط نیا  زا  مه  تلم  رفنت  دوش ؛ یم  رتدایز  اهنآ  راشف  درذگ  یم  هک  زور  ره  اذهل  .دننک و  لمع  باعرا  راشف و  هب  تلم  اب  هکنیا  هب 

ییاجنآ هب  دیـسر  ات  دش ؛ دایز  شرفنت  اهنآ  زا  تلم  زور  ره  و  دش ؛ رتدایز  ناشراشف  زور  ره  اهنیا  لاس ، دنچ  هاجنپ و  نیا  رد  .رتدایز 
تـشادن هاگیاپ  چیه  مدرم  نیب  نوچ  .دندنادرگربور و  وا  زا  هعفدـکی  تلم ، همه  رـشق ، ود  رـشق ، کی  هن  تلم ، مامت  هک  دـیدید  هک 

شدوخ هن  .تسناوتن 
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....دنراد هگن  ار  وا  دنتسناوت  گرزب  ياهتردق  هن  و  تسناوت ؛

کی ای  تسا ؛ شا  هرطیـس  تحت  تکلمم  همه  تسا و  سار  رد  هک  یتردـق  کی  دـنک  یمن  قرف  دوشب  اهام  يارب  هبنت  هیام  دـیاب  نیا 
دنـشاب  هتـشاد  لقع  هچنانچ  رگا  .تسا  هبـصق  کی  ای  تسا ؛ رهـش  کی  رد  هک  یتردـق  کـی  اـی  تسا ؛ ناتـسا  کـی  رد  هک  یتردـق 

قفاوم نآ  اب  شبلق  اب  تلم  دشابن و  تلم  شود  هب  شتردق  هیاپ  یتموکح  یتقو  هک  دنربب ؛ تربع  دوجوم  خیرات  نیا  زا  دیاب  اهتردـق ،
قفاوم وا  اب  اهتردق  همه  وا ، رب  هوالع  دوب ؛ هچ  شدوخ  تردق  هک  دیدید  .دنک  يرادیاپ  دناوت  یمن  مه  دشاب  دنمتردق  هچره  دنشابن ،

یم راهظا  مه  نآ  دیاش  اهتلود ، زا  یکی  الثم  رفن ، کی  دیاش  الاح  دـشاب  فلاخم  وا  اب  هک  یـسک  کی  ایند  مامت  رد  ام  ینعی  دـندوب ؛
قفاوم وا  اب  یبرع  لود  مامت  دندوب ؛ قفاوم  اهتردقربا  دـندوب ؛ قفاوم  وا  اب  گرزب  لود  مامت  اما  مناد  یمن  هن  ای  هتفگ  تسار  الاح  درک 
بولق رب  تردق  هیاپ  نوچ  لاح  نیع  رد  دـندوب ؛ قفاوم  وا  اب  یبرع  لود  هک  منک  یم  ضرع  نیا ، تیوک و  نیا  جـیلخ و  نیا  دـندوب ؛
دنراد هگن  هک  دنتشاذگ  مه  يور  ار  ناشیاهتردق  دنتـشاذگ و  مه  يور  ار  ناشتـسد  اهتردق  همه  دوبن ، تلم  شود  يور  دوبن ، مدرم 

(1) .دشاب تربع  همه  ام  يارب  دیاب  و  تسا ؛ دوجوم  خیرات  کی  نیا  تفر ! دنتسناوتن  ار و  وا 

اهتلود يارب  یسرد  هاش  تشونرس 

لمع یسک  ار  شفالخ  دوش  یمن  تساوخ ، ار  يزیچ  کی  تلم  کی  یتقو 
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دندرک مه  اهتردـقربا  گرزب و  ياهتلود  هک  ییاهـششوک  اذـهل  و  دـشابن ، یتوغاط  میژر  هک  دنتـساوخ  مه  اب  همه  ام  تلم  .دـنکب و 
ملاع رد  هک  ییاهتلود  .دشاب  اهتلود  يارب  یقـشمرس  کی  دیاب  نیا  .دنراد  شهگن  دنتـسناوتن  دیـسرن و  ییاج  هب  وا  نتـشادهگن  يارب 

، دندرک یم  ینابیتشپ  وا  زا  مه  همه  دندوب ، شلابند  مه  اهتردق  همه  هک  یگرزب  تردق  وچمه  کی  هک  دش  هچ  هک  دننیبب  هک  دنتسه 
یناطیـش ياهتردـق  همه  هک  تفگ  دوش  یم  دـندرک و  یم  ینابیتشپ  وا  زا  مه  اهنیا  مه ، رتکچوک  ياهتردـق   نیا  اهتردـقربا ، طقف  هن 

ار ناشدوخ  هفیظو  هک  اهتلود  يارب  زا  دشاب  یقـشمرس  کی  دیاب  نیا  .دنتـسناوتن  دننک و  شظفح  ار  نیا  هک  مه  اب  دندوب  هدـش  عمج 
رد هک  ییاهتلود  هچ  و  دشاب ، یناسنا  یمالـسا  تلود  هک  تسا  دـیما  و  دوش ، یم  لیکـشت  ناریا  رد  اهدـعب  هک  ییاهتلود  هچ  .دـننادب 

اهنیا تلم  اب  رگا  .دننکب  راتفر  روج  هچ  دننکب ، هچ  تلم  اب  هک  دشاب  اهنآ  يارب  یقـشمرس  کی  دیاب  نیا  دنتـسه ، تکلمم  نیا  جراخ 
دنتـساوخ یم  مدرم  دوب و  وا  نابیتشپ  تلم  رگا  .دنتـسناوت  یمن  دننک  شجارخا  دنتـساوخ  یم  اهتردق  همه  دندوب ، هدرک  بوخ  راتفر 
دنتـسناوت یمن  تشاد ؛ یم  شهگن  ار  وا  تـلم  تردـق  دـننک ، شنوریب  ار  وا  دنتـساوخ  یم  گرزب  ياـهتلود  هـک  دـینک  ضرف  ار ، وا 

(1) .دش مامت  هن ، تفگ  تلم  دشاب ، دنتساوخ  همه  هک  دوب ، روط  نیمه  مه  شسکع  هکنانچ  .دننکب  وا  اب  يراک 
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اهیراتفرگ أشنم  اهتلم ، زا  اهتلود  ییادج 

حرط مالـسا  هک  يروطنآ  رگا  .دنک  یم  ادیپ  ققحت  يروشک  کی  رد  هک  تسا  ییاهیراتفرگ  همه  ءاشنم  اهتلم  زا  اهتلود  ییادـج  نیا 
نآ هب  مدرم  دوشب و  هظحـالم  نآ  رگا  تلم ، رب  تموکح  قوقح  تموکح ، رب  تلم  قوقح  تلم ، هب  عجار  تموکح و  هب  عجار  دراد 
همه دنـسرتب ، نآ  زا  هک  تسین  ملاـظ  تموـکح  هکنیا  يارب  دنـسرت ، یم  تموـکح  زا  مدرم  هن  دنتـسه ؛ هاـفر  رد  همه  دـننکب ، لـمع 

يرازگتمدخ هلئسم  هلئسم ، .دنکب  دهاوخ  یم  تمدخ  مه  تموکح  دنکب ؛ دهاوخ  یم  ییامرفنامرف  تموکح  هن  و  دنتسه ؛ شنابیتشپ 
ءاشنم امـش و  زا  ار  تلم  و  تلم ، زا  ار  امـش  دنک  یم  ادـج  ییامرفنامرف  نیمه   .تلم  هب  تلود  ییامرفنامرف  هن  تسا ؛ تلم  هب  تلود 

؛ دـشاب مدرم  اـب  مدرم ، يوت  دـیایب  شروهمج  سیئر  شریزو ، تسخن  یتلود  سیئر  یتـقو  هک  دـشاب  يروج  رگا  .دوشداـیز  دـسافم 
دنیایب شقاتا  تشپ  مدرم  هک  دنـشاب  هتـشادن  لـصاوف  مدرم  اـب  اهرادـنامرف  .تسه  توغاـط  رد  هک  یلـصاوف  روطنآ  دـشابن ، لـصاوف 
.دتفیب ولج  دهاوخب  دمآ ، سک  ره  هک  دشابن  جرم  جره و  هکنیا ؛ هن  دنهدب ، دیاب  هار  تلادع  اب  هتبلا  .هچ  دنهدن و  ناشهار  دنتـسیاب و 

دینک تمدخ  دیهاوخ  یم  دیتسه و  ناشدوخ  زا  امش  هک  دننک  ساسحا  امـش  ياهراک  زا  مدرم  اما  .دینادامـش  دوخ  هک  ینیزاوم  کی 
اهفرح نیا  دینکب ، ملظ  دـیهاوخ  یمن  و  دـیهدب ، رارق  راشف  تحت  ار  مدرم  دـیهاوخ  یمن  دـینک و  ییامرفنامرف  دـیهاوخ  یمن  ناشهب ،

(1) .دشابن
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مالسا رد  یتلود  تاماقم  هاگیاج 

هب دنک  یم  اضتقا  مه  لقع  هک  مینادب  همه  .یلاعت و  كرابت و  يادخ  شیپ  میتسه  لوئـسم  هک  مینادب  اهام  همه  هک  تسا  نیا  هدـمع 
ار نیرومام  مالـسا  ردص  رد  هک  یتقو  .دـننکب  راتفر  روط  نامه  اهتموکح  .دوشب  راتفر  مدرم  اب  هداد  روتـسد  مالـسا  هک  يروط  نامه 
وا مدرم  دوب و  مدرم  دامتعا  دروم  ردقنیا  ینعی  دوب ؛ مه  تعامج  ماما  دوب ، رادناتسا  هک  نامه  دوب ، رادرـس  هک  نامه  دنداتـسرف ، یم 

انتعا وا  هب  مه  مدرم  تفر و  یم  گنج  مه  نامه  .دندناوخ و  یم  زامن  وا  اب  دندرک و  یم  ادـتقا  وا  هب  هک  دنتخانـش  یم  تلادـع  هب  ار 
(1) .دندرک یم 

ینامرآ تموکح   

قیفر مدرم  اـب  مه  نآ  تسا ، سار  رد  هک  یـسک  نآ  هک  میهاوخ  یم  اـم  يزیچ  وچمه  کـی  میهاوخ  یم  اـم  هک  یمالـسا  تموـکح 
هتـشاد تقو  دیوگب ، وا  هب  دراد  یتجاح  سکره  دـنکب ؛ تبحـص  اهنآ  اب  دنیـشنب  مدرم  نیب  رد  دریگن ؛ ار  شدوخ  دنیـشنب و  .دـشاب و 

، تسا يرمرادناژ  سیئر  هک  مه  نآ  تسا و  ینابرهش  سیئر  هک  مه  نآ  تسا و  شترا  سیئر  هک  مه  نآ  .دنکب  تبحـص  وا  اب  دشاب 
دیاـب نیا  .دـننکب  تشحو  وا  زا  مدرم  هن  دـنک ؛ تشحو  مدرم  زا  وا  هن  مدرم ، نیب  دوشب  دراو  .دـشاب  روط  ناـمه  مدرم  نیب  رد  مه  نآ 

شظفاح تلم  تسا ؛ شلابند  تلم  دش ، روطنیا  تموکح  کی  یتقو  .اهتلم  اهتموکح و  همه  يارب  دشاب  روتسد 
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ظفاح تلم  هک  دوشب  ادیپ  يزیچ  وچمه  کی  میهاوخ  یم  ام  .دنتسه و  وا  ظفاح  مه  تلم  تسا ، تلم  ظفاح  وا  هک  روط  نامه  .تسا 
یمارآ تکلمم  کی  دـش ، يزیچ  وچمه  کی  رگا  .دـشاب  تاهج  همه  هب  تلم  عفانم  ظفاح  مه  تلود  دـشاب ؛ تاـهج  همه  هب  تلود 

فرـصت دنناوت  یمن  جراخ  ياهتلود  دشابن ، ناگرزب  تنایخ  ات  .دنکب  فرـصت  نآ  رد  دناوت  یمن  مه  سک  چـیه  هک  دـیآ  یم  دـیدپ 
زا دنروآ ؛ یم  سانشراک  مناد  یمن  دنروآراشتسم  دننک ؛ یم  زاب  ار  ناشهار  اهنیا  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  هک  تسه  تنایخ  .دننکب 
هک اهنآ  رب  دوشزاب  هار  دشاب ، نئاخریغ  تلود  کی  رگا  .دننک  یم  زاب  ار  اهنآ  هار  هک  تسا  تنایخ  نیا  .دننک  یم  تسرد  طاسب  نیا 

(1) .دنربب ار  ام  عفانم  دنیایب 

یمدرم یمیژر  یمالسا ، میژر 

دهاوخب دناد و  یم  ادج  ار  شدوخ  تلود  هن  ینعی   .دشاب  تلم  تلود و  نیبام  مهافت  نیمه  همانرب  سار  رد  دیاش  یمالـسا  میژر  رد 
ای دننکب  فیعـضت  ار  تلود  هک  دندوب  نیا  ددص  رد  مدرم  هن  و  دـنکب ؛ تیذا  دـنکب ، باعرا  دـنکب ، دـیدهت  ار  مدرم  دـنکب و  لیمحت 
رد یگدـنز ، رد  تسا ، هدوب  سار  هک  شمکاـح  نآ  هک  تسا  هدوب  روطنیا  لوا  زا  شعـضو  مالـسا  .یتـلود  تاررقم  زا  دـننکب  رارف 

(2) ...روج نامه  ای  تسا ، هدوب  رتنییاپ  ای  مدرم  اب  اهنیا ، رد  ترشاعم ،
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مدرم اب  راتفر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس 

ردارب رفن  ود  لثم  .رگید  رفن  کی  اب  مدآ  رفن  کی  ترـشاعم  لثم  درک ؛ یم  ترـشاعم  مدرم  اـب  هک  دوب  روطنیا  مه  مالـسا  لوا  سیئر 
مه ناشباحـصا  مه ، ناـشیاقفر  و  دنتـسشن ، یم  دـندمآ  یم  دجـسم  رد  دوب  مالـسا  سیئر  هک  مرکا  ربمغیپ  .دـندوب  هتـسشن  اـجنیا  هک 

دنربمغیپ یکی  مادک  اهنیا  هک  تخانـش  یمن  جراخ  زا  دمآ  یم  یـسک  کی  یتقو  هک  هسلج  دوب  يروج  .مه  اب  دنتـسشن  یم  ناشرود 
یم راتفر  مدرم  اب  روطنیا  راتفر ، هعماج  اب  روطنیا  .دوب  يروطنیا  عضو  دیتسه ؟ نات  یکی  مادک  هک  دیسرپ  یم  .ربمغیپ  ریغ  یکی  مادک 
نیا .هچ  دنهدب و  ناس  دنیـشنب و  اجک  دید  دیاب  مه  دعب  و  دشاب ، ولج  هدرپ  ات  رازه  دوش ، یم  دراو  هک  یتقو  هک  دوبن  روطنیا  .دندرک 

يروتارپما نآ  دنداد ، تسکـش  ار ، ناریا  گرزب  يروتارپما  نآ  ار ، ناریا  هک  دوب  روطنیا  تردق  فرط  نآ  زا  ....راک  رد  دوبن  اهفرح 
و دوب ، تمحر  نآرق  روتـسد  هب  ناشدوخ  نیب  دوب ، يا  هداس  عضو  کی  عضو  هک  یلاح  نیع  رد  .دنداد  تسکـش  مه  ار  مور  گرزب 

(1) .تدش نارگید  رب 

 

مدرم اب  راتفر  رد  نید  نایاوشیپ  نداد  رارق  وگلا 

راتفر ایبنا  ریاس  درک و  یم  راتفر  امش  ربمغیپ  دندرک ، یم  راتفر  امش  ناماما  هک  دینک  راتفر  يروج  ادخ  ناگدنب  اب  هک  دینک  شـشوک 
سیئر نالف  تسا ، روشک  ریزو  نالف  تسا ، ریزو  تسخن  نالف  الاح  هک  دینکن  نامگ  .دندرک  یم 
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کی اهنیا  هک  دـینکن  نامگ  تسا ، رادـنامرف  تسا ، رادـشخب  نـالف  تسا ، رادناتـسا  نـالف  تسا  سلجم  سیئر  نـالف  تسا ، روهمج 
تـسد هب  ار  ادـخ  قوـلخم  ياـضر  هک  تسا  نیا  هب  نآ  و  تسادـخ ، ياـضر  ندروآ  تسد  هب  تسا  زیچ  همه  هـک  نآ  .تـسا  يزیچ 

رازاـب و هچوـک و  مدرم  نـیمه  .دـیروایب  تـسد  هـب  ار  ناـشیاضر  دـیاب  ار  مدرم  نـیا  دـیراد  راـک  ورـس  امـش  هـک  مدرم  اـب  .دـیروایب 
هیام تلم و  کی  راختفا  هیام  هک  دنتـسه  اهنیا  دنـشک  یم  تمحز  هناخراک  رد  هک  یناسک  نادـنمراک و  زیزع و  رایـسب  ياهزرواشک 

رد ار  انعم  نیا  دـیاب  ام  .دنتـسه و  ام  تمعن  یلو  اهنیا  دـندروآ و  تسد  هب  اهنیا  امـش  ام و  يارب  ار  يزوریپ  .تسا  تلم  کی  يزوریپ 
هک یـسک  نآ  دنکن  نامگ  .دـشاب  یـضار  راتفر  نآ  زا  ادـخ  هک  مینکب  يراتفر  نامدوخ  تمعن  یلو  نیا  اب  هک  مینک  ساسحا  نامبلق 

يرتالاب کی  هتـساوخن  يادـخ  تقو  کی  اجنآ  يرازاب  هب  اجنآ ، يداـع  مدرم  هب  اـجنآ ، تیعر  هب  دـیاب  تسا  ییاـج  کـی  رادـنامرف 
يروهمج هک  تسا  نیا  یهاشنهاش  یمالـسا و  يروهمج  نیب  ام  قرف  .دوب  قباس  نامز  نارادـنامرف  تخاـس  هک  يروط  نآ  دـشورفب ،

تسین روط  نیا  نم  هن ، تفگ  یم  یهاشنهاش  و  تسا ، روشک  يداع  مدرم  نیمه  نیهر  یمالـسا  يروهمج  تسا و  مدرم  زا  یمالـسا 
ناگدنب اب  .دندرک  یم  روط  نآ  مدرم  اب  دنشاب و  ام  هطلس  تحت  دیاب  مدرم  ار ، اهراک  دیاب  نامدوخ  ام  مشاب ، هتـشاد  راک  مدرم  هب  هک 

(1) .تسا هدمآ  ام  تسد  هب  اهنآ  زا  يزوریپ  دینکب و  بوخ  راتفر  ادخ 
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یمالسا ماظن  رد  نالوئسم  ندوب  یمدرم 

مدرم زا  یضعب  اهزرواشک و  زا  یضعب  اهرادشخب و  دنتفگ و  اقآ  هک  يروط  هب  روشک ، رـساترس  ياهرادنامرف  هک  مینیب  یم  ام  زورما 
اهنیا دـندوب  مه  اهنیا  روهمج و  سیئر  دـنراد و  فیرـشت  اجنیا  هک  مه  روشک  ریزو  ریزو و  تسخن  رگا  .دنتـسشن  اج  کی  رد  يداـع 

دنرادنامرف و مادک  دنریزو و  مادک  هک  دهد  یمن  صیخشت  دیایب  جراخ  زا  یسک  رگا  هک  دندوب  هتـسشن  روط  نامه  اهنیا  نیب  رد  مه 
رد دـش  یم  دراو  یـسک  رگا  هک  تسه  ام  تایاور  رد  هک  دوب  نامه  نیا  .تسا  زرواشک  يداـع  مدرم  زا  مادـک  دـنرادشخب و  مادـک 

دمآ یم  هک  ره  دوب  مولعم  قباس  .دیتسه  نات  یکی  مادک  تفگ  ، داد یمن  زیمت  دندوب  هتـسشن  باحـصا  اب  ناشیا  هّللا و  لوسر  دجـسم 
لای و کی  اب  دوب  هتـسشن  الاب  نآ  رد  نآ  هکنیا  يارب  .تسه  یک  تموکح  هک  دوب  مولعم  دـش  یم  دراو  ییاج  کی  رد  یـسلجم ، رد 

تموکح زکرم  هک  هنیدم  رد  ادخ  لوسر  اما  .دشاب  هچ  دـیاب  هک  تسا  نیا  هک  دـندیمهف  یم  مدرم  صاخ ، عضو  روط  کی  لاپوک و 
، دننک یم  تبحص  مه  اب  مه  رود  دنتـسشن  رفن  دنچ  هک  دید  یم  دمآ  یم  برع  دوب ، دایز  تقو  نآ  مه  شتموکح  هعـسو  دوب  ناشیا 

یگدنز عضو  .دنتـسه  رتنیئاپ  اهنیا  زا  یکی  مادک  تسا و  مکاح  تسا و  عقاو  سار  رد  اهنیا  یکی  مادـک  هک  دـمهفب  تسناوت  یمن  وا 
عـضو هک  يروط  نیمه  هک  مراودـیما  نم  .تسا  یچ  نامفیلکت  میمهفب  ام  هک  دیـشاب  روجنیا  دـیاب  هک  ام  هب  دـهدب  میلعت  هکدوب  نیا 
عـضو هک  روط  نامه  زورما  یمالـسا ، تموکح  ءازجا  همه  روط  نیمه  نارگید و  نارادـشخب و  نارادـنامرف و  ناـیاقآ  امـش  يرهاـظ 
مالسلا هیلع  ریما  ترضح  هک  يروط  نامه  .دشاب  روط  نامه  مه  ناتیونعم  یحور و  عضو  تسا ، یـشیالآ  یب  عضو  کی  ناشیرهاظ 

دیامرف یم 
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هب هک  دیامرف  یم  دندیـشک ، يراصن  ای  هدوب  يدوهی  ای  الاح  نز  کی  ياپ  زا   ار  یلاخلخ  کی  هک  دـندوب  هداد  عالطا  وا  هب  یتقو  هک 
ادخ رـضحم  رد  همه  امـش  .دـندش  یم  تحاران  ملظ  لباقم  رد  روط  نیا   (1) .تسین بیع  دریمب  هصغ  زا  رگا  ناـسنا  هک  لـقن  بسح 
ادخ تسادخ و  رضحم  رد  امش  زیچ  همه  امش ، ياهمـشچ  امـش ، ياهوزاب  تسادخ ، رـضحم  رد  امـش  ياهبلق  .دیـشاب  اج  ره  دیتسه ،

(2) .اج همه  رد  تسا  رضاح 

نادرمتلود ندوب  یمدرم 

يرمرادناژ دشاب ، يروج  ینابرهـش  دشاب ، يروج  شترا  دشاب ، يروج  تلود  ینعی  .دنـشاب  هتـشاد  مهافت  مه  اب  دـیاب  اهتلود  اهتلم و 
رومام ای  دیایب  ینابرهـش  هک  یتقو  هکنیا  هن  .دـننکب  تبحم  یتسود و  ساسحا  دنـشاب ؛ هتـشاد  تبحم  اهنآ  هب  مدرم  هک  دـشاب ، يروج 

تنطلـس لوط  رد  هکلب  .دوب  روطنیا  طاقن  نیا  رد  هکنانچ  .دنـشاب  هتـشاد  رفنت  وا  زا  دنـسرتب و  وا  زا  مدرم  رازاب ، يوت  دـیایب  یناـبرهش 
هک تسا  روطنیا  تسه  مالسا  رد  هک  یتموکح  رد  تفگ  دیابن  هک  تنطلس » ، » هک یتموکح  رد  ینعی  هک  یتنطلـس  رد  .دندوب  روطنیا 

ریاس اب  اهنیا  همه  هدش ، عقاو  تارادا  رد  هکنآ  و  تسا ، هدـش  عقاو  شترا  رد  تسا و  هدـش  عقاو  رکـشل  رد  هکنآ  اب  تسا  سار  هکنآ 
مه اهنآ  زا  ات  دـنچ  کی  و  هدـش ، شترا  اـهنآ  زا  يرادـقم  کـی  هک  دنتـسه  تلم  نیمه  دنـشاب ، ادـج  مه  زا  هک  دـنرادن  یقرف  تلم 

تموکح
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.چـیه .دـننک  یم  هچ  وا  اب  مدرم  هک  درادـن  نیا  زا  یکاب  چـیه  تیعمج ، يوت  دـیایب  ناشـسیئر  هک  یتقو  .اهنیا و  دـننک و  یم  هرادا  ار 
، تسناوت یمن  زور  کی  هک  دـیدید  امـش  .دنتـسه  بوخ   وا  اـب  مه  مدرم  درک ، یبوخ  یتقو  .تسا  هدرک  یبوخ  اـهنآ  اـب  هکنیا  يارب 

روبع نیا  زا  دیایب  هکنیا  زا  لبق  دنک ، روبع  نابایخ  نیا  زا  تساوخ  یم  رگا  مدرم ! يوت  دیایب  اضردـمحم  تسناوت ، یمن  تعاس  کی 
اهاجنیا مامت  داتـسرف  یم  تینما  نامزاس  دش ! یم  لرتنک  دوب  وا  هار  رـس  رد  هک  یلزانم  مامت  دنتفگ  یم  هک  روطنآ  لزانم  مامت  دـنک ،

دـصقءوس یـسک  کی  اـهاجنیا  زا  هک  دنتـشاد  ار  نیا  فوخ  هکنیا  يارب  هچ ؟ يارب  .دـندرک  یم  لرتنک  دـنتفرگ و  یم  دـندید  یم  ار 
هکنیا زا  دـسرت  یمن  نیا  دـنهاوخب ، ار  نآ  مدرم  دـشاب ، مدرم  يارب  هک  یتموکح  کی  اما  دوب ! شمـسا  دـصق  نسح  هک  .وا  هب  دـنکب 
روطنیا مالـسا  ردص  هکنانچ  .درادن  یکاب  اهنیا  زا  چیه  دـنک ؛ تبحـص  دنیـشنب  اهنآ  اب  دـیایب و  اهتیعمج  يوت  دـیایب ، مدرم  رازاب  يوت 

(1) .هدرک یم  تبحص  مدرم  اب  هتسشن و  یم  هتفر و  یم  ربنم  هتسشن و  هدمآ  یم  دجسم  يوت  مه  هدوب  مه  سار  هکنآ  هک  تسا  هدوب 

مدرم اب  یتسود  هدوارم و  رد  روشک  نیلوئسم  حالص 

لوغـشم مدرم ، هب  دنک  تمدـخ  تسا  هدـمآ  اجنیا ، رد  تسا  هدـمآ  هک  يرادناتـسا  نیا  هک  دـننیبب  مدرم  هک  دـشاب  روط  نیا  لمع  رد 
دنرادن اوعد  رگید  تسا  تمدخ  هب  لوغشم  یسک  هک  دننیبب  مدرم  یتقو  بوخ ، .تسا  مدرم  هب  تمدخ 
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تردق تسا  هدمآ  .دنک  يذاخا  يا  هلیـسو  ره  اب  هک  هدمآ  .دنک  غاد  ار  مدرم  هک  تسا  هدمآ  دـننیبب  هک  دوشادـیپ  اج  نآ  اوعد  .وا  اب 
.دنوش و یم  فلاخم  وا  اب  مدرم  دـنک ، تیبثت  ار  شدوخ  تردـق  دـهاوخ  يرفن  کی  هک  دـندید  مدرم  یتقو  .دـنک  تیبثت  ار  شدوخ 

یمن هزاجا  رگید  الاح  .تسا  هدـش  هتفاکـش  اه  هدـقع  اهنیا  الاح  .دوشب  هدـقع  هک  تسین  تقو  نآ  لـثم  مدرم ، دـنیوگ  یم  مه  ـالاح 
....دروآ یمن  راب  يرگید  زیچ  اهنآ  دوخ  يزیروربآ  زج   نیا  .دنکب  ار  راک  نیا  دهاوخب  هک  یسک  هب  دنهد 

هب دـینک  هجوت  هک  تسا  نیا  تسه  هک  سک  ره  هب  تسین ، مه  امـش  هب  رـصحنم  هک  تسا  نیا  ناـیاقآ  هب  مضرع  نم  تروـص  ره  رد 
مدرم .دیـشاب  تسود  مدرم  اـب  امـش  هک  تسا  تلم  حالـص  مه  تسامـش و  روـشک  حالـص  مه  تسامـش و  دوـخ  حالـص  مه  هـکنیا 

هک دشابن  تقو  نآ  لثم  يرمرادناژ  هک  دینک  ضرف  الثم  هکنیا  يارب  .دـنا  هدـمآ  هک  دنتـسه  اهنآ  ياهتـسود  اهنیا  هک  دـننک  ساسحا 
اهنآ سرت  زا  مدرم  هک  دشابن  ینابرهـش  هک -  منک  یم  ضرع  لثم -  اهدزد ! تسد  زا  هن  دننک  روبع  دنتـسناوت  یمن  وا  سرت  زا  مدرم 
دیاش دیشاب  هتفر  ای  دیشاب  هتفرن  ینابرهـش  رد  تقو  نآ  امـش  دیاش  .تسا  هدرک  هچ  ام  هب  یـسک  کی  هک  دننکب  راهظا  دنتـسناوت  یمن 
کی دـش ؟ دـهاوخ  هچ  ایآ  يرتنـالک ، يوت  دـنورب  دـنهاوخب  رگا ، .دـنتفرگ  یم  ازع  دنتـشاد ، راـک  مدرم  هک  اـهیرتنالک  نیا  رد  .مه 

دنتفرگ یم  ازع  .دیوگب  اهنیا  هب  دیوگب ، وا  هب  تسا  هدـش  هک  یملظ  نآ  تسا ، هدـش  وا  هب  هک  یمتـس  نآ  دورب  دـهاوخ  یم  یمولظم 
.دـندوب هدرک  یبیجع  باعرا  کی  یبیجع ، تشحو  کی  اهنیا  .اهنیا  يارب  دوب  رتدـب  سبح  زا  لـثم  نیا  .اـجنیا  يوت  میورب  اـم  روطچ 

دننک باعرا  .مدرم  رد  دننکب  فوخ  داجیا  هک  دوب  نیاربانب 
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ای تسا  هدوـب  اـهرتالاب  میلعت  اـی  ـالاح  .تسا  هدوـب  نیارباـنب  طاـسب  نیا  .دـنک  تفلاـخم  هک  دـیاین  مه  شنهذ  رد  یـسک  هک  ار  مدرم 
.ناشدوخ تنطیش  ناشدوخ ؛

رد هرابود  دـنیاین  ییاهتردـق  کی  زاب  هک  يروشک  کی  لالقتـسا  رطاخ  يارب  يروشک ، کـی  ظـفح  رطاـخ  يارب  اـم  تروص  ره  رد 
مدرم .دیراد و  هگن  ناتدوخ  هارمه  ار  مدرم  دیتسه  هک  اجره  رد  مادک  ره  .دیراد  هگن  ار  مدرم  دیاب  دننکب ؛ هچ  دـنهاوخب  ام و  روشک 

ار مدرم  مدرم و  يارب  دینک  تبحـص  دیورب  دـنراد ، مدرم  هک  یـسلاجم  رد  دـینک ، یم  هک  ییاهتبحـص  ینعی  دـیهدب ؛ شوج  مه  اب  ار 
رگا هک   تسا  یطاسب  طاسب ، نیا  دـننکب ، تسرد  دـنهاوخ  یم  اهرکفنـشور  زا  یـضعب  دـینک  ضرف  هک  یطاسب  نیا  هک  دـینک  هاگآ 
مدرم .دننزب  مه  هب  ار  شا  هشقن  دوشب ، ییاهراک  وچمه  کی  هک  تسه  راک  رد  يا  هشقن  کی  رگا  .هابتشا و  بوخ ، دنا  هدرک  هابتـشا 
اعقاو ام  مدرم  .دنا  بوخ  یلیخ  مدرم  .دـنا  هدیـشک  تمحز  اهنیا  ردـقچ  هک  رخآ  لاس  دـنچ  نیا  رد  الاح  ات  مدرم  اقآ ، .دنـشاب  مه  اب 
رگا هک  دیآ  یم  انعم  نیا  منهذ  رد  یهاگ  نم  .دنا  بوخ  یلیخ  اهنآ  .میدب  اهام  .دشابن  اج  چیه  رد  ناریا  تلم  ریظن  دیاش  .دنا  بوخ 

نم يارب  متـسه ، مدآ  نم  هکنیا  لایخ  هب  هدرک ، يراـک  کـی  نم  يارب  هک  یـسک  نآ  مورب  منهج  نم  میوگار  مدوخ  نم  ترخآ  رد 
هب مهدب  باوج  هچ  نم  بوخ  .ار  اهنآ  دننیب  یم  .تسا  منهج  هب  فرشم  تشهب  دنیوگ  یم  .دشاب  تشهب  رد  تسا  هدرک  يراک  کی 
وت رطاخ  يارب  ام  منهج و  یتفر  هک  يدوب  يروج  وت  میدرک ، رهاظت  .میتفگ  ربکا » هّللا   » الثم وت  يارب  اـم  هک  دـنیوگب  نم  هب  اـهنیا  وا ؟

ناتدوخ اب  ار  بوخ  مدرم  نیا  .دـیراد  هگن  ار  اـهبوخ  نیا  .دـنا  بوخ  مدرم  نیا  .منهج  یتفر  يدوب ، نوعلم  تدوخ  وت  .میتفر  تشهب 
رد هک  یصاخشا  اهناتسا ، مامت  یتقو  .دینک  هارمه 
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مدرم تمدـخ  رد  دـنهدب ، ماجنا  بوخ  ار  ناشدوخ  ياـهراک  هک  دـنراذگب  نیا  رب  ار  اـنب  اهرادناتـسا  نیا  ماـمت  دنتـسه ، يرادناتـسا 
نآ شماقم  هکنیا  اب  دوب  مدرم  رازگتمدخ  مرکا  ربمغیپ  .تسا  تمدخ  تموکح  یمالـسا ، تموکح  هک  مدرم  هب  دننک  یلاح  دنـشاب ،

مالـسا لوا  رادرـس  .ییاج  زا  درک  یم  روبع  .ما  هتفگ  ارارک  نم  ار  رتشا  کلام  هصق  نآ  .درک  یم  تمدخ  .دوب  رازگتمدـخ  یلو  دوب 
اجنآ هک  یـسک  نآ  دـش  در  یتقو  .تفگ  يزیچ  کی  .داد  یـشحف  کی  تخانـشن و  یـسک  کی  .درک  یم  روبع  ییاج  کی  زا  .دوب 

یم زاـمن  دجـسم  هتفر  دجـسم ، هتفر  دـید  كدرم ، دـیود  .دوب  رتـشا  کـلام  تفگ : .هن  تفگ  یتخانـش ؟ ار  وا  وت  تفگ ؛ دوب  هتـسشن 
دنک یم  هچ  دینیبب  هملک  کی  نیا  .منکب  ترفغم  بلط  وت  يارب  هکنیا  الا  دجـسم  مدماین  نم  تفگ : .درک  یهاوخرذع  تفر  .دـناوخ 

(1) .مدآ نآ  بلق  اب 

 

بولق رب  تّیمکاح  رد  يریذپان  بیسآ 

ناریا ریظن  مه  اهنآ  هک  دینک  شرافس  مه  روشک  نارس  رگید  هب  و  دینک ، شـشوک  اهروشک  نارـس  امـش  دینک ، شـشوک  نایاقآ  امش 
و راشف ؛ اب  مه  نآ  تسا ، نادبا  رب  تموکح  اهتموکح  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  نیا  نیملـسم  لاکـشا  .دننکب  مدرم  بولق  رب  تموکح 

تسد هب  ار  اهتلم  بولق  دننکب و  حاورا  رب  تموکح  یمالسا  ياهروشک  نارس  مینکب و  حاورا  رب  تموکح  ام  رگا  .دنتسین  قفوم  اذهل 
بیسآ اهنیا  دایز  نزاخم  نیا  اب  تیعمج و  ترثک  نیا  اب  دنروایب ،
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دناوت یمن  اهتلم  اب  يروشک  چیه  دـننک و  یم  هلباقم  دـننک ، يدـعت  اهنآ  هب  دـنهاوخب  هک  ییاهروشک  همه  رب  و  دوب ؛ دـنهاوخن  ریذـپ 
.دنتسین اهنآ  اب  مدرم  بولق  هک  ییاهشترا  اب  دننک و  یم  هلباقم  اهتلود  اب  اهروشک  .دنک  هلباقم 

ردص رد  هک  يروط  نامه  .دنروایب  تسد  هب  ار  مدرم  بولق  هک  دننک  ششوک  هک  دییوگب  ناتدوخ  ناتسود  هب  دینک و  ششوک  امش 
ياهیروتارپما رب  مک  ياهتیعمج  اب  اذهل  .دوب و  بولق  رب  تموکح  مالسا ؛ ردص  تموکح  .دوب  تموکح  هب  هجوتم  مدرم  بولق  مالسا 

(1) .دندرک هبلغ  گرزب 

ندوب تلم  نودب  ندوب و  تلم  اب 

اه هناخترازو  تارادا و  زا  کی  ره  دنکب و  راک  دناوت  مدرم  ینابیتشپ  نودـب  تلود  .دـیراد  مزال  دوخ  زا  ینابیتشپ  يارب  ار  مدرم  امش 
هظحالم ار  تنطلس  لاس  هاجنپ  خیرات  امش  رگا  .دنراد و  هگن  یضار  ار  مدرم  ادخ ، يارب  هک  دنشاب   هتشاد  رظن  دم  ار  هلئـسم  نیا  دیاب 

هب تمدـخ  يارب  دـیاب  ام  همه  .تسیچ  ندوب  تلم  نودـب  تسیچ و  ندوب  تلم  اب  هک  دـیناد  یم  ار  ناتدوخ  فیلکت  تقو  نآ  دـینک ،
لوغشم هک  ار  ییاهزغم  درادب و  مدقم  ار  اهنآ  دیاب  تلود  .مینک و  شـشوک  دنا ، هدوب  مورحم  هشیمه  خیرات  لوط  رد  هک  ییاه  هدوت 

ار اهراک  دنناوت  یم  ناشدوخ  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يدارفا  روشک  نیا  رد  هک  ار ، تصرف  نیا  دـیاب  تلود  .دـنکب و  قیوشت  دـنراک  هب 
.میشاب و هتشادن  یجایتحا  جراخ  هب  رگید  ام  هک  دنسرب  ییاج  نآ  هب  هّللاءاش ، نا  جیردت ، هب  درامشب و  تمینغ  دنهدب ، ماجنا 
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دینادب .دنامب و  یقاب  دبا  ات  ناتراک  هجیتن  ات  دینک  راک  ادخ  يارب  هک  دیـشاب  رکف  نیا  هب  دیاب  امـش  دنهاوخ و  یم  قیوشت  اهنیا  املـسم 
(1) .دیشابن مه  امش  رگا  دراد ، هدیاف  امش  يارب  دنکب ، یگنهرف  یمالسا و  هدافتسا  نآ  زا  تلم  دیهد و  ماجنا  امش  هک  يراک  ره 

تلود زا  ینابیتشپ  رد  تلم  شقن 

سیئر هک  مه  نآ  تسا ، لک  ینابرهـش  سیئر  هک  مه  نآ  تسا ، مق  ینابرهـش  رد  هک  مه  نآ  دـیتسه ، ناشاک  ینابرهـش  رد  هک  امش 
یم هکنآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  اهنیا  تسا ، تلود  سیئر  هک  مه  نآ  تسا ، لک  يرمرادـناژ  سیئر  هک  مه  نآ  تسا ، لـک  شترا 

اهنیا دش ، تیعمج  نیا  نابیتشپ  تلم  رگا  .دنک  ظفح  ار  اهتردق  نیا  دناوت  یم  تلم  .تسا  تلم  دنک  ظفح  دراد و  هگن  ار  اهنیا  دناوت 
یمرد ناشیادص  رگید  زور  دنچ  دننکن ، تبحص  زورما  رگا  درک ، ادیپ  یتیاضران  یتقوکی  تلم  رگا  .دننکب و  دنناوت  یم  يراک  همه 
هلباقم نآ  اب  یتردق  کی  دناوت  یمن  رگید  دیایب ، رد   شیادـص  تلم  هک  يزور  نآ  .دـیآ  یمرد  ناشیادـص  رگید  تقو  دـنچ  دـیآ ؛

ینابرهش هک  دننیبب  هک  تسا  نیا  دنک  یم  یضار  ار  تلم  هچنآ  هک  میشاب  هتـشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  ام  همه  دیاب  تهج ، نیا  زا  .دنکب 
هب دـسرب  ات  ار ، تلود  ار ، يرمرادـناژ  ار ، شترا  ار ، ینابرهـش  مدرم  توغاط ، نامز  رد  .تساهنآ  دـض  ینابرهـش  هن  تساهنآ ؛ يارب 

هک دوب  ینابرهش  سیئر  کی  ای  ینابرهش  کی  مینک  ضرف  مه  رگا  .دندید  یم  ناشدوخ  دض  مدآ ، نآ  دوخ 
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رظن رد  شدب  بوخ و  اذـهلو  تسا ، قفاوم  نیا  هک  دـننک  ساسحا  وا  زا  مدرم  هک  دـنکب  یلمع  تسناوت  یمن  دوب ، تلم  اب  قفاوم  نیا 
هک دش  انب  یتقو  .داد  تسد  زا  ار  هاگیاپ  نآ  تلم  رد  دشاب ، هتشاد  رخآ  نآ  ات  لوا  نآ  زا  دیاب  هک  یهاگیاپ  نآ  و  دوب ؛ دب  مدرم  همه 

(1) .دزیر یم  ورف  هک  تسا  نیا  دننکب ، شا  هداعا  هرابود  هک  دننکب  يروج  مه  دنتسناوتن  و  تفر ، تسد  زا  تلم  هاگیاپ 

ماظن يرادیاپ  زمر  یمدرم ، هاگیاپ 

قشمرـس و کی  دیاب  نیا  دنتـسه ، یماظتنا  ياوق  هک  ییاهرـشق  اصوصخ  و  تلم ، تلود و  ياهرـشق  همه  ام و  امـش و  يارب  نالا  نیا 
کی .شدوخ  ياپرـس  دتـسیاب  دـناوت  یمن  تردـق  نیا  درادـن ، یلم  هاگیاپ  یتقو  گرزب  تردـق  کی  هک  مینیبب  هک  دـشاب  وگلا  کی 

تـسرد ناتدوخ  يارب  یلم  هاگیاپ  هک  دـینک  شـشوک  .دـنک  یم  هبلغ  نیا  دـشاب ، هتـشاد  یلم  هاگیاپ  رگا  دـشابن  گرزب  ولو  تردـق 
بحاص هچره  .دیروایب  راشف  مدرم  هب  دیاب  دـیتسه  بصنم  دـیتسه ، ماقم  بحاص  امـش  هک  دـینکن  نامگ  هک  تسا  نیا  هب  نیا  .دـینک 

.دوش یم  رتعـضاوتم  مدرم  اب  دور  یم  الاب  نیا  هک  يا  هجرد  ره  هک  دنمهفب  مدرم  .دشاب  رازگتمدـخ  رتشیب  دـیاب  دـشاب  دـشرا  بصنم 
یلم هاگیاپ  يا  هوق  ره  دش ، ام  يارب  خیرات  زا  یتربع  وچمه  کی  دش و  لئاسم  هب  یهجوت  نینچ  کی  دـش و   يراک  وچمه  کی  رگا 

روطنیا دشاب ؛ مدرم  تمدخ  رد  هچنانچ  رگا  يرهـش  ره  ینابرهـش  .ار  وا  دـنک  یم  ظفح  تسوا ؛ ظفاح  یلم  هاگیاپ  و  دـنک ؛ یم  ادـیپ 
مسا یتقو  مدرم  هک  دشابن 
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فرط ای  دـنور  یم  دـنراد  سبح  فرط  هکنیا  لثم  يرتنالک  فرط  دـنورب  دـنهاوخب  یتقو  ناشدوخ ! هب  دـنزرلب  دنونـشب  ار  يرتنالک 
یم ییاج  تسه ، نآ  يوت  تلادع  هک  دنور  یم  ییاج  فرط  ای  دنور ، یم  ناشلزنم  فرط  دنراد  دـننک  لایخ  دـنور ! یم  هاگراتـشک 
.دوش یم  هجوتم  مدرم  ياهلد  دش ، روطنیا  رگا  نمـشد ، هن  تسه ، تسود  مدرم  اب  هک  دنور  یم  ییاج  تسین ، نآ  رد  ملظ  هک  دنور 
يارب بصنم  بحاص  رفن  کی  زا  شزاون  کی  .دنوش  یم  یضار  دوز  هک  تسا  روطنیا  ناشسوفن  مدرم  دنوش ، یم  یـضار  دوز  مدرم 

(1) .وا زا  دشاب  یضار  ناشلد  اهنیا  اهتدم  ات  هک  تسا  یفاک  مدرم 

اهتلود رادتقا  هار  اهنت  اهلد ، رب  تموکح 

؛ تسا یضار  امش  زا  ادخ  دیدرک ، ادیپ  هاگیاپ  یتقو  .مدرم  نیب  رد  دینک  ادیپ  هاگیاپ  .دیروایب  تسد  هب  ار  مدرم  لد  هک  دینکب  يراک 
امش هب  دهاوخب  دیایب  یسک  کی  رگا  دنیامش ؛ نابیتشپ  مه  مدرم  و  دنام ، یم  یقاب  امش  تسد  رد  تردق  تسا ؛ یـضار  امـش  زا  تلم 

، دنتـسه اهنآ  نمـشد  اهنیا  دنتـسین ، اهنآ  اب  اهنیا  هک  دندید  مدرم  رگا  هکنیا  فالخ  هب  .دنک  یم  هلمح  وا  هب  تلم  دنکب ، يدـعت  کی 
ام  نالا  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  .دننک  یم  مه  شکمک  اهنآ  دنک ، هلمح  امش  هب  دهاوخب  دیایب  يدزد  کی  دیایب ، یـسک  کی  رگا 

فـصن رگا  مدرم ، نیب  درم  نیا  تشاد  هاـگیاپ  رگا  هک  مینادـب  و  میریگب ؛ تربـع  دـیاب  تشذـگ  اـم  رب  هک  يدوـجوم  خـیرات  نـیا  زا 
نیا زگره  مدرم ، ياضرا  يارب  دوب  هدرک  فرص  ار  شتردق 
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هب .مدرم  دـض  رب  تشاذـگ  مه  يور  ار  شتردـق  همه  فسالا  عم  نکل  دـش ؛ یمن  وا  اـب  تفلاـخم  زگره  دروخ ؛ یمن  مه  هب  تردـق 
درک یم  عبط  نآرق  رگا  دنک ! یم  يزاب  هقح  دراد  هک  تفگ  یم  دینش  یم  هک  ره  اضر ، ترضح  ترایز  هب  تفر  یم  رگا  هک  يروط 

ناشن لمع  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  تسا ! هیواعم  نآرق  لثم  نیا  هک  تفگ  یم  دـمآ  یم  سکره  تسد  درک ، یم  رـشتنم  مدرم  نیب  و 
مه امـش  دنک ؛ یمن  قرف  دوب ؛ الاب  تردق  نآ  وا  .دـنکب  تسرد  شدوخ  يارب  هیاپ  دـناوتب  لمع  نآ  اب  هک  یلمع  کی  مدرم ؛ هب  دادـن 

تلم يارب  امش  دوب ، تلم  همه  يارب  نآ  تسا ؛ يراج  مه  اجنآ  رد  انعم  نیمه  دیراد  يا  هرادا  کی  اجنآ  رد  دیتسه و  ناشاک  رد  هک 
میـشاب نیا  رکف  هک  ام  همه  يارب  تسا  یلک  هلئـسم  کی  نیا  .تسه  نارهت  يارب  مه  نارهت  تسه ؛ مق  يارب  مه  مق  دـیتسه ؛ ناـشاک 
كاردا ار  نآ  یتقو  میهاوخ ، یم  ار  وا  ریخ  ام  هک  دـنک  كاردا  تلم  میتسه ؛ تلم  رازگتمدـخ  ام  هک  تلم  دـمهفب  ناـمتلم  يارب  هک 

.تسام نابیتشپ  مه  تلم  میهاوخار ، تلم  ریخ  همه  ام  هک  درک 

ياضر مه  هک  دینادب  يرازگتمدخ  نیا  رد  دیـشاب و  رازگتمدـخ  همه  دیـشاب و  قفوم  همه  .دـنک  ظفح  ار  امـش  همه  ادـخ  هّللاءاش  نا 
(1) .دیدرک لیصحت  تسادخ  ياضر  هک  تلم  ياضر  مه  و  دیدرک ؛ لیصحت  ار  ادخ 

اهروشک تسکش  هدمع  ببس 

زا هک  تسا  یگدیسوپ  يارب  دنروخ  یم  اهروشک  هک  ییاهتسکش  هدمع 
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دیدرک هدهاشم  امش  هک  يزوریپ  نیمه  .دنک  یم  اهنآ  هب  تشپ  تلم  دوش ؛ یم  ادج  اهنآ  زا  ناششترا  .دوش  یم  ادیپ  ناشدوخ  نطاب  
يرمرادناژ دندوب ، تلم  نیمه  زا  مه  شترا  میهاوخ .» یمن   » درک یم  دایرف  هاگتـسد و  هب  دوب  هدرک  تشپ  تلم  هک  دیدید  ناریا ، رد 

نیا ار ، تلم  درک  یبوکرـس  رخآ  ات  دوش  یمن  درک ؛ تفلاخم  دوش  یمن  هک  دندید  یم  دندوب ، ردارب  اهنیا  دـندوب ، تلم  نیمه  زا  مه 
ادج تلم  زا  شـشترا  تلم ؛ زا  دننک  ادج  ار  شا  یماظتنا  ياوق  یتکلمم  کی  هک  تسا  نیا  لام  اهیبارخ  .تلم  هب  دنتـسویپ  هک  تسا 

! ار تلم  دنک  یبوکرـس  دیاب  هک  دشاب  نیا  شنهذ  رد  مه  شترا  دنک ؛ رارف  نآ  زا  دنیبب  ار  شترا  هک  یتقو  تلم  هک  يروط  هب  دشاب ؛
روطنیا يروشک  کـی  هک  دـش  اـنب  یتـقو  .روط  نیمه  مه  شتارادا  .روـط  نیمه  مه  شا  ینابرهـش  .روـط  نیمه  مه  شا  يرمرادـناژ 

اهتلود نابیتشپ  دیاب  تلم  .درادن  نابیتشپ  تلود  نیا  هدح ، یلع  مه  شطاسب  همه  اب  تلود  دـندش و  هدـح  یلع  تلم  هک  دـش  شلاح 
مه نامدوخ  لام  دـنروخ و  یم  تسکـش  جراـخ  رد  هک  ییاـهتلود  همه  .دروخ  دـهاوخ  تسکـش  درادـن  ناـبیتشپ  هک  یتلود  .دـشاب 

، دنتـشاد مهافت  میژر  اب  تلم  رگا  .دوبن  میژر  تلم و  نیبام  مهافت  هک  دوب  نیمه  يارب  دروخ  مه  هب  الـصا  تنطلـس  میژر  هک  میدید 
هنیمز نیمه  يور  لئاسم  نیا  نامدوخ ، راک  لوغشم  مه  ام  دیدوب ؛ ناتدوخ  راک  لوغشم  امش  نالا  الـصا  دمآ ؛ یمن  شیپ  لئاسم  نیا 

، دـش روطنیا  یتقو  دوب ، روط  نیمه  تلود  لباقم  رد  مه  تلم  دـنتفرگ ، ههبج  دنداتـسیا و  یم  تلم  لباقم  رد  اـهتلود  هک  دـمآ  شیپ 
ود ره  تلود  تلم و  رگا  اما  .دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  ماود  اما  دشاب ، یتدم  کی  ات  هزینرس  تسا  نکمم  .دشاب  هتشاد  ماود  دناوت  یمن 

ناشدوخ اهنآ  دننادب ، اهنآ  رازگتمدخ  ار  ناشدوخ  اهنیا  دنشاب ، تسود  دنشاب ، مه  اب 
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ات .دروخ  دـهاوخن  تسکـش  تقو  چـیه  یتلود  تلم و  وچمه  کی  دـننکب ، دـنهاوخب  تمدـخ  مه  هب  ود  ره  دـننادب ، اهنیا  نابیتشپ  ار 
(1) .تسین ناتیارب  تسکش  دیشاب ، هتشاد  ادخ  هب  هجوت  هک  دیتسه  روطنیا  ات  دیتسه ، تلم  اب  هک  دیتسه  روطنیا 

 

نالوئسم زا  مدرم  ییادج  رد  ماظن  يریذپ  بیسآ 

يرگید هار  کی  هار ، دوشب و  رگید  ریسم  کی  ریسم ، هتـساوخن  يادخ  ادابم  هکنیا  زا  .دیـسرتب  ناتدوخ  زا  دیراد ، فوخ  هچ  ره  امش 
هتساوخن يادخ  رگا  هک  دیـسرتب  نیا  زا  .دورب  ناتتـسد  زا  ندوب  یمدرم  دورب و  تسد  زا  تسه ، نالا  هک  يزیچ  نیا  هب  هجوت  دشاب و 

ییالاح دیدرک  لایخ  دیدرک و  ادیپ  يرگید  عضو  کی  دیتفر و  نوریب  ندوب  یمدرم  نآ  زا  امـش  دـمآ و  شیپ  هیـضق  نیا  تقو  کی 
تقو نآ  مشاـب ، هچ  هچ و  هچ و  دـیاب  متـسه ، اذـک  ریزو  نم  هک  ییـالاح  مروـهمج ، سیئر  نم  هک  ییـالاح  مریزو ، تسخن  نم  هک 

.دننک یم  عمط  امش  هب  اهیجراخ  هک  تسا  تقو  نآ  ینعی ، دینیب ؛ یم  بیسآ  هک  دینادب 

دوخ هار  زا  تموکح ، دوخ  هار  زا  دـیاب  هک  دـنناد  یم  اهنآ  .دـنناشکب  یهابت  هب  ار  يروشک  کی  دـیاب  هار  هچ  زا  هک  دـنناد  یم  اـهنآ 
(2) .دنهدب ماجنا  ار  اهراک  نیا  اهنیا ، دوخ  هار  زا  سلجم ، دوخ  هار  زا  تلود ،
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نالوئسم طسوت  یمدرم  هناوتشپ  ظفح 

رد هک  يدارفا  هناخترازو ، نیا  يازجا  هک  دنک  شـشوک  دـیاب  تسه  هناخترازو  ره  رد  سک  ره  نات ، همه  دـینک  شـشوک  دـیاب  امش 
ام یتقو  مه  هناخترازو  نیا  رد  هک  دننکن  ساسحا  زاب  مدرم  .دزاسب  مدرم  اب  هک  دشاب  يروج  شا  یحور  عضو  تسه ، هناخترازو  نآ 

دنناسرب ات  رومام ، نآ  رومام و  نآ  رومام و  نآ  یتدم  کی   میتسیاب و  رد  مد  یتدـم  کی  دـیاب  میهدـب ، ریزو  هب  ار  نامراک  میهاوخب 
هک دینادب  دوش ، یم  روط  نیا  دراد  دیدید  هتـساوخن  يادـخ  تقو  کی  رگا  عضو  نیا  هن ، .میتسیاب  رد  تشپ  مه  اجنآ  اجنآ ، هب  ار  ام 

نموم نآ  هلحم و  رس  لاقب  نیا  هک  دیتسه  يوق  امش  يزور  نآ  .یهابت  هب  ور  دیراد  یم  رب  دیراد  مدق  دیور ، یم  یهابت  هب  ور  دیراد 
کی وا  يارب  هک  دشابن  روط  نیا  امـش  يارب  تسه ، دینک  ضرف  فارـشا  نایعا و  گرزب و  ياهاج  رد  هک  یـسک  نآ  دجـسم و  يوت 
کی نالا  ترازو  هکنیا  اب  دنا  هدناسر  ترازو  هب  ار  امـش  هک  ییاهنیا  دینادب ؛ اهنآ  رب  مدـقم  ار  اهنیا  .دـینکن  نیا  يارب  دـینکب ، يراک 

رد روشک  کی  تاردقم  هک  یـصاخشا  نآ  همه  هک  ییاهنیا  دندرک ، نوریب  ار  اهدـنمتردق  هک  ییاهنیا  امـش  شیپ  تسین  یمهم  زیچ 
؛ مینادب ار  ناشردق  ام  دـیاب  ار  اهنیا  دـندز ، نوریب  ار  اهنآ  دـندوب ، هدیـشک  یهابت  هب  ار  روشک  همه  ار و  امـش  ار و  ام  دوب و  ناشتـسد 

هگن ار  اه  هنهرب  اپ  رـس و  نیا  دـیاب  ناتروشک ، تیثیح  يارب  ناتدوخ ، تیثیح  يارب  مالـسا ، يارب  ادـخ ، يارب  .میراد  ناـش  هگن  ینعی 
ضرع شیارب  روط  نآ  دننک ، یم  تارهاظت  شیارب  روط  نآ  دینکادیپ ، امـش  يدیهـش  ره  هک  نیمه  زا  دـعب  هک  ییاهنیا  دـیراد ؛ ناش 

هب نیا  تشاد و  هگن  عضو  نیمه  اب  دیاب  ار  یتلم  وچمه  کی  .دنهد  یم  ناشن  دینیب  یم  هک  دننز ، یم  ناشدوخ  هنیس  رس و  هب  منکب 
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يارب دراد  تلود  هک  دـننک  لاـیخ  تلود و  زا  دـنوشب  هدروخ  رـس  تقو  کـی  رگا  .دـنامب  یقاـب  روط  نیا  هک  تسامـش  لاـثما  تسد 
نیب زا  هتـساوخن  يادـخ  ناتمادـک  ره  امـش  هک  تسه  تقو  نآ  روطچ ، تسین و  ام  يارب  دـهد و  یم  ماجنا  ییاـهراک  کـی  شدوخ 

زا دعب  امـش ؛ اب  دشاب  مدرم  عضو  روط  نیا  مه  ناتندرم  زا  دعب  هک  دینکب  يراک  امـش  .دناوخ  یمن  هحتاف  ناتیارب  یـسک  کی  دـیورب ،
کی هک  دید  یلاعت  كرابت و  يادخ  یتقو  .دراد  شزرا  نیا  ادخ ، شیپ  .دنشاب  روج  نیا  امش  اب  مدرم  دش  ناتبیـصن  رگا  مه  تداهش 

يادـخ  رگا  .درک  دـهاوخ  محر  ییاجر  هب  ادـخ  هچ ، ییاـجر  هک  دـننز  یم  ناشرـس  يوت  دـننز ، یم  داـیرف  دـنا و  هداتـسیا  یتیعمج 
یبوخ هب  دنهدب  تداهش  نموم  ات  لهچ  نموم ، بوخ ، .دنک  یم  محر  ادخ  نیمه ، هب  دشاب ، نآ  رد  یتالاکشا  کی  نآ  مه  هتساوخن 

هب یتقو  دـنا ، هتخانـش  یبوخ  هب  ار  نیا  نموم  رفن  لهچ  هک  تسا  یمدآ  کـی  هکنیا  يارب  ار ؛ نیا  دـنک  یم  لوبق  ادـخ  یـسک ، کـی 
هنیـس رـس و  هب  روط و  نآ  نابایخ و  رد  دنزیرب  يروط  نیا  ییاهتیعمج  کی  هکنیا  زا  اضرف  دنک ؛ یم  وفع  دـنوادخ  دنتخانـش ، یبوخ 

نیا هب   (2) ام مولظم  هعمج  همئا  نیا  شزرا  (1) و  یتشهب ياقآ  شزرا  رنهاب ، ياقآ  شزرا  ییاجر ، ياقآ  شزرا  .اهنآ  يارب  دننزب  ناش 
مدرم دندرک ، یم  تمدخ  مدرم  يارب  دندوب ، مدرم  اب  دندوب ، يدوخ »  » هک دوب  نیا  هب  ناششزرا  دراد ، یهاگتـسد  الثم  کی  هک  دوبن 

دساف ياهتسد  اب  هک  یتاغیلبت  همه  نآ  اذهلو  دننک  یم  تمدخ  دنراد  اهنآ  يارب  اهنیا  هک  دندوب  هدرک  ساسحا 
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درک و يراشفاپ  ردقنآ   (1) دـساف مدآ  نآ  مه ، ییاجر  موحرم  هب  تبـسن  دندرک و  اهراک  ردقنآ  صوصخلاب  یتشهب  موحرم  دض  رب 
رس تقو  نآ  رد  هک  ییاهیفالت  نآ  روط  نامه  مدرم  .دندرک  راتفر  اهنآ  اب  روط  نامه  دندرکن و  وا  هب  چیه  ییانتعا  مدرم  درک ، تیذا 

.دشاب یعضو  وچمه  کی  ناتعـضو  دیاب  امـش  همه  .دندرک و  روط  نآ  ناشیا  توف  زا  دعب  دندرک ، تسرد  مدرم  دمآ ، رد  مولظم  نآ 
ظفح دـیاب  ار  عضو  نیا  .دوشب  ظـفح  مالـسا  دـیهاوخب  .دـینکب  شظفح  دـینکب و  نآ  هب  هجوت  ار  عضو  نیا  همه  هک  مراودـیما  نم  و 
ظفح دـیاب  ار  نیمه  .دـینامب  ظوـفحم  ناـتدوخ  دـیهاوخب  .دـینک  شظفح  دـیاب  ار  نیمه  .دوـشب  ظـفح  ناریا  هـک  دـیهاوخب  .دـینکب 

(2) .دینک

تلود اب  تلم  یماگمه 

.دشاب و مالـسا  تموکح  هب  تهابـش  يردق  کی  یهیبش ؛ کی  .دنکب  ادیپ  یمالـسا  هغبـص  کی  .هّللاءاش  نا  دوشب  هک  مراودـیما  نم   
هب هک  تسین  رکف  نیا  هب  سک  چیه  هک  یمارآ  تکلمم  کی  دوشب ، رگا  میناوتب ، هچ  ره  اما  شا ، همه  دوشب  هک  میراودیما  دشاب  رگا 

ناـشدوخ ظـفح  يارب  هک  یتاـیلام  تبغر  اـضر و  يور  زا  مه  مدرم  .تلود و  هب  تلم  هن  تلم ؛ هب  تـلود  هـن  .دـنکب  يدـعت  يرگید 
یـسک کی  هک  دـینک  ضرف  یـسک  ره  .دـنهد  یم  تبغر  اضر و  اـب  ناـشدوخ  يارب  تسا ، ناـشدوخ  تادحرـس  ظـفح  يارب  تسا ،

نیا دنادب  بوخ ، منک ، یم  تظافح  ار  اهنیا  نم  دیوگب  دیایب  رفن  کی  رگا  دراد ، دنفسوگ  رازه  هد  دراد ، دنفسوگ 
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هک یـسک  کـی  .دـنک  شظفح  هک  دـهد  یم  زیچ  دـهد ، یم  ترجا  وا  هب  تبغر  اـضر و  يور  زا  نیا  دـنک ، یم  ظـفح  تسا و  نیما 
یم لوپ  وا  هب  تبغر  اضر و  يور  زا  شدوخ  مینک ، یم  شظفح  ام  دنیوگب  دنیایب  هک  یـصاخشا  نآ  دنک ، ظفح  دناوت  یمن  شدوخ 

بوخ دـننک ، هرادا  دـنناوت  یمن  هک  الاح  دـننکب و  هرادا  ار  تکلمم  نیا  دـنناوت  یمن  هک  مدرم  هک  تسا  یتکلمم  کی  بوخ ، .دـهد 
تکلمم یتکلمم  نینچمه  کی  بوخ ، .دوشب  تسرد  شرگید  تاهج  دننک ؛ ظفح  ار  شتادحرـس  دننک ؛ هرادا  دـیاب  يا  هفیاط  کی 

، دـنک دابآ  ار  رهـش  دـهاوخ  یم  يرادرهـش  دـنک ، داجیا  ار  تاماظتنا  ار ، نآ  دـنک  تظاـفح  دـهاوخ  یم  تلود  و  تسا ، مدرم  دوخ 
مدرم دوخ  يارب  مدرم ، دوخ  سرتسد  هب  تسا و  مدرم  دوخ  لاـم  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـنکب ، تسرد  ار  اـههار  دـهاوخ  یم  تلود 

حالـصا يارب  دنهد  یم  دـننک ! یمن  تسرد  مه  رتفد  ود  رگید  تبغر  اضر و  اب  مدرم  دوخ  دـش ، روطنیا  یتقو  دـهد ، یم  ماجنا  دراد 
(1) .دوش یم  مک  .دنشاب  همه  هک  تسین  روطنیا  .دوش  یم  مک  تقو  نآ  دوشب ، ادیپ  مه  لغد  کی  رگا  .ناشروما و 

 

نآ درواتسد  یمدرم و  ياهتموکح 

مدرم اب  مدرم ، يوت  دورب  دناوتب  تکلمم ، ریزو  تسخن  کی  ای  دینک  ضرف  تکلمم ، ناطلـس  کی  دناوتب  هک  دـشاب  روطنیا  هک  یتقو 
زاـب شا  یتموکح  شا و  ینیـشنردص  مارتحا  هب  ساـسا  بوخ ، دـشاب ، روطنیا  یتقو  دـنکب ، هچ  دـنزب ، فرح  دـنک ، تبحـص  دـشاب ،

وا نابیتشپ  مدرم  هکنیا  هفاضا  اب  تسه ،
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مدآ دنز  یم  تسا و  برقع  نابساپ  دنیوگب  هک  یتقو  اما  .دنتـسه  ناشنابیتشپ  دنناد ، یم  ناشدوخ  نابـساپ  نوچ  ار  وا  مدرم  دنتـسه ،
دندید رگا  .دنوش  یم  نیبدب  وا  اب  مدرم  هک  تسا  مولعم  رگید  نیا  بوخ ، دپاچ ، یم  ار  مدرم  دـنک ، یم  يذاخا  ینابـساپ  مسا  هب  ار ،

مه يردـق  کی  ناشدوخ ، يارب  تایلام  زا  رتدایز  مه  يردـق  کی  دـنریگ  یم  تایلام  يردـق  کـی  اـهنیا  ـالثم ، هیلاـم ، ياـسور  هک 
اما .دـننک  یم  رارف  شراب  ریز  زا  دـنناوتب  ناکمالا  یتح  دـنهد ؛ یمن  تاـیلام  ناـکمالا  یتح  مدرم  دـنک ، یم  هچ  دور  یم  ناـشرومام 

اهنیا ناشناج  ظفح  يارب  ناش ، ییاراد  ظفح  يارب  ناـشتکلمم  ظـفح  يارب  ناـشدوخ و  ظـفح  يارب  تسا  هدـمآ  هکنآ  دـندید  یتقو 
ار اهتایلام  تقو  نآ  دنک ؛ یم  تبحم  وا  هب  دنک ، یم  تبحم  وا  هب  یسک  کی  دید  یتقو  مدآ  ارهق  بوخ ، دنـشک ، یم  تمحز  دنراد 
اب .دنتسه  ادخ  ناگدنب  اهنیا  .دشاب  بوخ  ناتراتفر  مدرم  اب  هک  دینکب  تیدج  .دهد  یم  اهنآ  هب  هداشگ  تروص  اب  تبغر و  اضر و  اب 

يردارب طیحم  کی  دنـشاب ؛ بوخ  مه  اب  همه  هک  دننکب  تیدـج  مه ، اب  مدرم  همه  سک ، همه  اج ، همه  .دـشاب  بوخ  ناتراتفر  اهنیا 
، دنتـسه هوخا  نینموم  هک  دـیامرف  میرک  نآرق  هک  یطیحم  کی  دـش ، داجیا  يردارب  طیحم  کی  رگا  تکلمم  کـی  رد  دوشب  داـجیا 
اهیتحاران و روطنیا  رگید  دش ، ادیپ  افص  حلص و   دش ، ادیپ  يردارب  طیحم  کی  یتقو  دنتسه ، ردارب  مه  اب  اهنموم  همه  دنتـسه ، ردارب 

(1) .دوش یمن  دوشب ، دیاب  هک  اهزیچ  روطنیا 
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تسین يربنامرف  ییامرفنامرف و  یمالسا ، تموکح  رد 

امـش هک  دیوشن  رورغم  رادنامرف »  » هملک نیا  هب  هک  تسا  نیا  دـینک ، شـشوک  دـیاب  نایاقآ  امـش  دوشب و  دـیاب  هک  یتالوحت  هلمج  زا 
مدرم دشاب ، یتوغاط  يا  هقبط  دشابن و  يردارب  و  دشاب ، ربنامرف  دشاب و  نامرف  هک  تسا  یتقو  لام  رادـنامرف ، هملک  نیا  .دـیرادنامرف 

نآ مه  نآ  دندرک ، یم  هرادا  ار  یمالسا  روشک  رساترس  هک  ییاهنآ  .تسین  حرطم  مالـسا  رد  هک  یتروص  رد  اهنآ ، رادربنامرف  رگید 
تحت شا  يرادـقم  کی  مه  اپورا  دـینیب ، یم  هک  یمالـسا  کلامم  نیا  همه  ناریا و  قارع ، اقیرفا ، رـصم ، ات  زاـجح  زا  هک  يروشک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  .دشاب  ربنامرف  امرفنامرف و  هلماعم  تیعر ، اب  ناشتالماعم  هک  دوبن  روطنیا  کلذ  عم  دوب ، نامرف 
دندوب هک  لفاحم  رد  هن  دنتـشاد و  ییامرفنامرف  لزنم  کی  هن  .دوب  صاخـشا  زا  یکی  دوب ، نیریاـس  زا  یکی  لـثم  مدرم  اـب  ناشعـضو 

زا هک  اهبرع  نیا  زا  یـضعب  .دوبن  حرطم  لئاسم  نیا  نتـسشن ، نییاپ  تسا و  نتـسشن  ـالاب  نیا  هک  دـننیبب  مدرم  هک  دوب  يزاـیتما  کـی 
یکی مادک  بوخ ، هک  دنتخانـش  هک  دوب  يروج  عضو  دـندوب ، هتـسشن  نیریاس  اب  ار  ربمغیپ  دندشدجـسم ، دراو  دـندمآ و  یم  جراخ 

امش الاح  یتح  دوب و  رود  نتسشن  عضو  هکنیا  يارب  یتسه ؟ نات  یکی  مادک  هک  دندیـسرپ  یم  باحـصا ، یکی  مادک  تسا و  ربمغیپ 
لئاق يزایتما  کی  دیایب  جراخ  زا  یکی  رگا  هک  دنا ، هتسشن  يروطنیا  مه  یـصاخشا  کی  دنا و  هتخادنا  اجنیا  وتپ  کی  هک  دینیباجنیا 

لـیب و زور  ناـمه  هّللا  لوسر  تفـالخ  هب   تعیب  دـندرک  يو  اـب  تعیب  هک  يزور  ناـمه  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .دوبن  دوـش ، یم 
نیا اب  اهرادرـس  عضو  .تشاد  هنیپ  شتـسد  درک ، یم  راک  شدوخ  درک ، یم  راک  هک  ییاج  کی  غارـس  تفر  تشادرب و  ار  شگنلک 

ياهتموکح هک  ییاهرادرس 
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مدرم رازگتمدخ  اهامرفنامرف  هک  تسا  هدوب  تمدخ  عضو  .تسا  هدوبن  يرادربنامرف  ییامرفنامرف و  عضو  عضو ، مدرم  اب  دـندوب  دالب 
(1) .دندوب

یهلا گرزب  تمعن  نافعضتسم ، نامورحم و  تموکح 

نیمورحم نیفعـضتسم و  دمهف  یم  شـسلجم  مه  هک  تسا  نیا  یمدرم  تموکح  نیفعـضتسم و  نیمورحم ، تموکح  کی  تیـصاخ 
؛ هچ ینعی  تیمورحم  نیا  هک  دنناد  یم  شا  سلجم  سیئر  روهمج و  سیئر  مه  هچ ، ینعی  هک  دـنمهفارزو  تموکح و  مه  هچ ، ینعی 

تیمورحم هچ و  ینعی  يرادان  هک  دـنمهف  یم  اهنیا  دـنا ؛ هدرک  ار  تیمورحم  سمل  ناشدوخ  دـنا ، هدرک  سمل  ناـشدوخ  هکنیا  يارب 
هکنیا یکی  .منک  یم  ضرع  ار  شا  یـضعب  نم  ـالاح  هک  تسا  زیچ  دـنچ  دراد  نیمورحم  تموـکح  هک  یتیـصاخ  اذـهلو  .هـچ  ینعی 
ضیرم نیا  دشابن و  رگا  هار  هک  دنمهفب  هک  دنناوت  یم  .دنـشاب  دـنناوت  یم  نیمورحم  رکف  هب  ار ، تیمورحم  دـنا  هدرک  ساسحا  نوچ 

اب الثم  غالا  اب  دـیاب  تسین  هار  هکنیا ، يارب  تسه ، تبیـصم  هچ  رهـش ، هب  شدـنروایب  دـنهاوخب  دوشب و  ضیرم  يا  هدـکهد  کـی  رد 
يرادـهب و ثیح  زا  تیمورحم  هک  دـنمهف  یم  اهنیا  .دـیآ  یم  اـنعم  نیا  ناـشنهذ  رد  هچ ، ینعی  نیا  دـنمهف  یم  اـهنیا  .دـنروایب  بسا 

نیا دـنا  هدرک  سمل  ناشدوخ  هکنیا  باب  زا  اهنیا  .هچ  ینعی  قرب  بآ و  ثیح  زا  تیمورحم  هک  دـنمهف  یم  اهنیا  .هچ  ینعی  هاگنامرد 
رد  هک  یسک  کی  ینعی  .دنمهفب  دنتـسناوت  یمن  دوب  روما  نیا  لفکتم  قباس  هک  يرـشق  نآ  فالخ  هب  .دنمهفب  دنناوت  یم  ار ، لئاسم 

شمشچ هک  یلوا  زا  تسا و  هدش  گرزب  تقو  نآ  حالطصا  هب  تیفارشا  دهم 
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یمن .تسا  نیمه  زیچ  همه  دـنک  یم  لایخ  دـش  گرزب  یتقو  نیا  هدوب ، وربور  اـهنیا  مشح و  تفلک و  رکون و  اـب  تسا  هدرک  زاـب  ار 
زا یکی  نیا  .دـننک  یگدـنز  دـنناوت  یمن  هک  دنتـسه  يا  هقبط  کی  دـنرادن ، نان  هک  دنتـسه  يا  هقبط  کـی  هک  دـنک  كاردا  دـناوت 

(1) .تسا نیفعضتسم  نیمورحم و  تموکح  ياه  تیصاخ 

نامورحم تموکح  یگژیو  اهتردق ، زا  نتشادن  فوخ 

هافر حالطصا و  هب  تیفارشا  تینایعا و  تیصاخ  .دنسرت  یمن  اه  تردق  زا  رگید  اهنیا  هک  تسا  نیا  شگرزب  ياه  تیـصاخ  زا  یکی 
نیا دروخب ، نم  تیفارـشا  هب  يا  همطل  کی  ادابن  میاـیب و  نییاـپ  ماـقم ، نیا  زا  اداـبن  هک  بلطم  نیا  فوخ  هشیمه  نوچ  هک  تسا  نیا 
ریزو تسخن  هک  رفن  کی  .دشاب  روخ  يرسوت  اه  تسد  الاب  هب  تبسن  ملاظ و  اه  تسد  ریز  هب  تبسن  هک  دش  یم  نیا  بابـسا  فوخ ،

یم ملظ  انعم  مامت  اب  ناتـسدریز  هب  تبـسن  دوب ، روشک  روما  لفکتم  هک  دوب  یناـسک  زا  خـیرات  لوط  رد  خـیرات ، رد  دوب و  ریزو  دوب ،
هب تیفارـشا ، تیـصاخ  نیا  .تشاد  ار  تلذ  لامک  یجراخ ، هناخترافـس  کـی  اـب  دـش  یم  هجاوم  یتقو  یلو  هتبلا  عون  بسح  هب  درک 

لیلذ یجراخ  ياه  هناخترافس  لباقم  رد  هک  تسا  نابلط  هافر  تموکح  تیصاخ  و  دنتشاد ، اهنآ  هک  تسانعم  نآ  تیفارشا  حالطصا 
اـضردمحم نیمه  مدینـش  نم  هک  يرارق  زا  .دندرک  یم  راتفر  يردلق  لامک  اب  نیمورحم  رـشق  ناشدوخ و  تیعر  لباقم  رد  دـندوب و 

یمن هک  اه  یجراخ  دـندید  درکاپب و  ار  بالقنا  ار ، تضهن  نآ  ار و  طاسب  نآ  درک و  مایق  ناریا  هک  یتقو  شتایانج  لاـس  رخاوا  رد 
ار نیا  دنناوت 
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دندوب اهنآ  دوخ  زا  هک  دندرک  لقن  هک  یصاخشا  یـضعب  زا  دنتفگ  دروخ ، یمن  درد  هب  کسورع  نیا  رگید  دنراد ، هگن  اجنیا   رگید 
شتسد ملق  کی  دوب  هتسشن  هک  وا  دیورب ، رگید  دیاب  امش  هک  دنتفگ  دندمآ و  وا  اب  اکیرما  فرط  زا  یتقو  هک  دندوب  هیضق  رـضاح  و 

ار تیـصاخ  نیا  نامورحم  تموکح  درک ، هچ  هک  دیدید  تلم  هب  تبـسن  اما  دوب ؛ زجاع  ردـق  نیا  داتفا ، شتـسد  زا  ملق  دـیزرل و  دوب 
کی دنکب  یتشرد  کی  ام  تلود  هرادا ، ياهدـنمراک  زا  رفن  کی  هب  دـهاوخب  اجنیا  دـیایب  اکیرما  روهمج  سیئر  رگا  زورما  هک  دراد 

هناخترافـس کی  اب  ییاکیرما  هناخترافـس  کی  دوش  یم  هک  دـندرک  یمن  لقعت  قباس  ياه  تموکح  تموکح ، رد  .دروخ  یم  یلیس 
تیصاخ زورما  .تشادن  ناکما  اهنآ  يارب  ار  بلطم  نیا  لقعت  دش ، نیمورحم  تموکح  رد  هک  دننکب  يراتفر  نیا  شاهاب  ار  يوروش 
تموکح رب  دهد  یم  نامرف  هتسشن و  اهایرد  فرط  نآ  زا  اکیرما  .دنهد  یمن  هار  ناشلد  هب  فوخ  هک  تسا  نیا  نیمورحم  تموکح 

.دنک یمن  وا  هب  انتعا  چیه  تسا  نیفعضتسم  تموکح  هک  ناریا  تموکح  دنرب ، نامرف  همه  يردلق ، ياه 

، تسا نادنمتـسم  تموکح  .دیوگ  یم  یچ  اکیرما  هکنیا  زا  دـسرتب  دـناوت  یمن  رگید  یمدرم  تموکح  تسا ، مدرم  تموکح  ناریا 
وت تسین  ماقم  .میهد  یم  تسد  زا  ار  نام  ماقم  ام  دوشب  هچ  رگا  هکنیا  هب  تسین  فوخ  ناشلد  رد  اهنیا  .تسا  نافعـضتسم  تموکح 

یگدـنز کی  مه  مادـک  چـیه  .دـننکب و  یـشورف  ماقم  میراد و  یماقم  کی  نالا  ام  هک  دنتـسین  نیا  رکف  هب  اهنیا  زا  کی  چـیه  راک ،
اکیرما و نیاربانب ، .دنرادن  مه  تداهش  زا  فوخ  تسا ، نامیا  تموکح  نوچ  .دوشب و  هتفرگ  ناشتسد  زا  دنسرتب  هک  دنرادن  یفارشا 

روصت اکیرما  لاثما 
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الاح دش ، یم  تعاطا  اجنیا  رد  دـنتفگ  یم  ناخاضردـمحم  ناخاضر و  نامز  هاش و  نامز  قباس ، رد  هک  يا  هملک  کی  اب  هک  دـننکن 
یتراسج کی  دـهاوخب  ام  ياهدـنمراک  زا  رفن  کی  هب  تبـسن  امـش  زا  يریفـس  کی  رگا  الاح  .تسین  نآ  الاح  ریخن ، .تسه  نآ  مه 

، تـسا نـیمورحم  تموـکح  تموـکح ، .دـننکن  شتیبرت  اـج  نـیمه  رد  رگا  .دـننک  شنوریب  ار   وا  هـک  تـسا  نـیا  رما  تیاـغ  دـنکب 
، تسا هدوت  تموکح  اهنیا  .دـندروخ  یم  اـج  اـهنآ  دیدزرـشت و  هک  دوب  فارـشا  تموکح  نآ  روما ، نیا  زا  دـنرادن  سرت  نیمورحم 

وچمه کـی  .تساـهنیا  لاـم  تموـکح  نازرواـشک ، دـننارگراک و  تسا و  ناـبایخ  تسا ، رازاـب  تسا ، نیمورحم  تسا ، مدرم  هدوـت 
؟ دنـسرتب یچ  زا  .تسین  شیوت  فوخ  هک  تسا  يروج  تفاب  نیا  زورما ، تسا  ناریا  تموکح  رد  هک  یتفاب  وچمه  کـی  یتموکح ،

وت یماقم  دوشب ؟ هتفرگ  اهنآ  زا  ماقم  دنسرتب  .دننک  یم  ار  راک  نیا  يوزرآ  هک  دنتسه  يرایـسب  دنرایـسب ، دنوش ؟ یم  دیهـش  دنـسرتب 
، دـنراد یهد  هن  دـنراد ، یکراپ  هن  دوشب ؟ هتفرگ  اهنآ  زا  تاهد  مناد  یمن  اه و  كراپ  مناد  یمن  دنـسرتب  .دوشب  هتفرگ  ات  تسین  راک 

.دنسرت یمن  مه  گنج  زا  دسرت و  تردقربا  نآ  زا  هن  دسرت و  یم  تردقربا  نیا  زا  هن  هک  تسا  نیمورحم  تموکح  تیصاخ  زا  نیا 
رد دنتـسیاب و  مدرم  هک  دوب  وحن  نیا  ناریا  عضو  دـمآ ، یم  شیپ  یگنج  وچمه  کی  قباس  ناـمز  رد  رگا  هک  دـینک  یم  لاـیخ  اـمش 

؟(1) اکیرما هب  دننزب  ینهد  يوت  روطنیا  دنتسیاب و  ههبج  تشپ  ههبج و 
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یمدرم ياهتموکح  اب  ههجاوم  رد  اهتردق  یناوتان 

، تلود هکنیا  وا  تسا و  عقاو  روما  سار  رد  دـیآ  یم  رظن  هب  هک  تسا  يرما  کی  رد  بالقنا  کی  همادا  يزوریپ و  کی  همادا  ساسا 
اهروشک رب  هک  يا  هطلس  ساسا  .دنشاب  طسوتم  نودام  طسوتم و  هقبط  زا  اهنیا  همه  هاپس و  دنتـسه و  شترا  رد  هک  یناسک  سلجم و 
ناشدوخ ظفح  يارب  تردق  ای  دنا ، هتشاد  گرزب  ياه  هیامرس  هک  یناسک  هفرم و  دارفا  تسا ، هدش  عقاو  ریغ  فرط  زا  ام  روشک  رب  و 

طسوتم هقبط  نیا  زا  مدرم  اهنیا و  همه  یتلود و  ياهناگرا  سلجم و  هک  یمادام  .دنشاب  یم  دنا ، هتشاد  تسد  رد   ناشدوخ  تیثیح  و 
نیا هشیمه  .ار  عاضوا  دـنزب  مه  هب  یگرزب  تردـق  کـی  یگرزب ، تلود  کـی  هک  درادـن  ناـکما  دوشب ، لیکـشت  طـسوتم  نوداـم  و 

شدوخ و يدـنمتردق  يارب  شدوخ و  يارب  رفن  کی  نیا  هک  دـندرک  یم  مهافت  وا  اب  ار  رفن  کـی  يروشک  ره  رد  گرزب  ياهتردـق 
یم ار  هد  دـندید و  یم  ار  ادـخدک  حالطـصا  هب  دـندیپاچ و  یم  ار  تلم  دـندید و  یم  ار  وا  .درک  یم  تیلاعف  شدوخ  هیامرـس  يارب 

ره .دندشن  مه  هجاوم  دنهدب و  ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  دنتـسناوتن  دندش  رگا  اهتلم ، اب  هجاوم  گرزب  ياهتردق  تقو  چـیه  .دـندیپاچ 
نیب زا  هدرک  یمن  لمع  اهنآ  مارم  قفو  رب  هک  ار  يروهمج  تسایر  کی  ای  ار  یتنطلـس  کی  ای  ار  یتلود  کی  دنتـساوخ  یم  هک  تقو 

هدوبن تلم  تسد  هب  راک  .دندرب  یم  نیب  زا  ار  تردق  نیا  تردق  نآ  اب  دندیـشارت و  یم  يرگید  تردـق  کی  وا  لباقم  رد  دـنرادرب ،
(1) .تسا هدوبن  طسوتم  نودام  طسوتم و  هقبط  تسد  هب  راک  تسا و 
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نیهفرم یبلط  تردق  هیحور  زا  گرزب  ياهتردق  هدافتسا  ءوس 

یهانت شدوخ  ترطف  شدوخ و  نطاب  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یحور  هتکن  کی  دنداد  یم  ماجنا  اهنآ  ار  لمع  نیا  هکنیا 
لامآ نیمه  ریـسا  ناسنا  رگا  تسا ، روط  نیا  هک  یتقو  ناسنا و  لامآ  دـنک  یمن  فوقو  تسا ، یهانتم  ریغ  شلاـمآ  شلاـمآ ، درادـن ؛
تلم رب  ار  وا  هطلـس  ار و  وا  تردق  نآ  ار و  وا  يدام  ياهتـساوخ  نآ  ار و  وا  لامآ  نیا  یتردقربا  کی  هک  دـنیبب  دوشب و  فقوتم  ریغ 

دنمتردق  هقبط  زا  تسا و  هفرم  هقبط  زا  هکنیا ، يارب  دـنکب ؛ راک  تلم  يارب  هک  تسین  نیا  دـنب  رد  رگید  وا  دـنک ، یم  ظفح  شدوخ 
يا هناوتـشپ  شدوخ و  تردق  ظفح  يارب  نآ  .درادن  يزرم  درادن ، يدح  مه  هاج  لام و  بح  روط  نیمه  مه و  يدنمتردق  و  تسا ،

کی دهدب ، رارق  وا  سرتسد  رد  ار  تلم  ياه  هنیجنگ  تلم و  تیثیح  همه  هک  دنک  یم  نآ  تلم  اب  تردـق  ظفح  نیا  يارب  دراد ، هک 
ار ناشلاوما  رگا  هک  لام  ثیح  زا  تسه  ایند  رد  ییاهتردـق  هک  دـینک  یم  هظحالم  امـش  نالا  .دریگب  شدوخ  يارب  مه  يزیچان  مهس 

نویلیم نیا 36  دارفا  مامت  دـنکب ، میـسقت  ار  ناشلاوما  اـهنآ  زا  رفن  کـی  رگا  میراد ، اـم  هک  یتیعمج  نویلیم  نیا 36  هب  دننکب  میـسقت 
نیا هب  وا  ییاراد  هک  یمدآ  نامه  نکل  تسا ، روطنیا  اهنآ  زا  رفن  کی  .دنوش  یم  الاب  ناشدوخ  حالطـصاب  هقبط  زا  دنوش و  یم  هفرم 

تـساوخ یم  رتشیب  دوب و  رتشیب  لام  هب  شـصرح  دوب ، رتشیب  ایند  هب  شـصرح  تسا  هلحم  رـس  شیورد  هک  یمدآ  نیا  زا  دوب ، هزادنا 
دوشب هفاضا  تردق  هچ  ره  .دوش  هفاضا  ناسنا  صرح  دوشب  هفاضا  لام  هچ  ره  .دنکب  عمج 
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(1) .دوش یم  هفاضا  تردق ، هب  ناسنا  صرح 

تلم فاعضتسا  يارب  هفرم  دارفا  هب  ندادن  نادیم 

هک یگرزب  ياهتلود  تفرگ  راـک  هب  شدوخ  يارب  یتقو  .دریگ  یم  راـک  هب  شدوخ  يارب  ار  تردـق  نآ  ناـسنا ، دـشابن  بذـهم  رگا 
نیا دنهد و  یم  رپ  لاب و  وا  هب  ار  دنمتردق  مدآ  نیا  دننک و  یم  ادیپ  ار  يدنمتردق  مدآ  وچمه  کی  دنتسه  هک  ییاهتردقربا  دنتسه ،

يردـق کی  لاس ، هاجنپ  نیا  عضو  هظحالم  امـش  .دـپاچب  ار  تلم  ریاخذ  دـنک و  فاعـضتسا  ار  تلم  هکنیا  ات  دـنناسر  یم  ماقم  هب  ار 
وا هب   دندرک و  باختنا  ار  ناخاضر  هک  دـنتفگ  ناشدوخ  ار  بلطم  نیا  مه  دـعب  اهیجراخ و  دـندرک  باختنا  هک  دـینکب  مه  ار  رتشیب 

و داد ، رارق  اهنیا  رب  ار  شدوخ  رابج  تموکح  دیناشک و  فاعـضتسا  هب  ار  تلم  نیا  مامت  هک  دـنداد  روطنآ  تردـق  دـنداد و  تردـق 
زا دعب  دنداد و  یم  ماجنا  ار  ناشیاهراک  دندید و  یم  ار  شمد  ار  رفن  کی  نآ  اهنآ  .دوب  رفن  کی  درک و  طقاس  زیچ  همه  زا  ار  مدرم 

هـفرم و رایـسب  هـقبط  هـک  دـندوب  اـهنآ  زا  ناـش  هـمه  و  دـندوب ، وا  فارطا  هـک  يدارفا  هـمه  نآ  اـب  دنتــشاذگ  ار  اضردـمحم  مـه  وا 
یـسلجم کی  ناشـسلجم  هک  یتقو  هک  دنـشاب  هجوتم  ام  تلم  میـشاب ، هجوتم  ام  دـیاب  .اهنآ  حالطـصا  هب  اهالاب  الاب و  نارذگـشوخ و 

روطنآ مه  تلود  رد  میرادـن و  ار  اـه  « یتنطلـس  » اـه و « هنطلـس  » اـه و « هلود  » نآ سلجم  نیا  يوـت  تسا و  طـسوتم  هقبط  زا  هک  تسا 
هک ییاذک  دبهپس و  دارفا  نآ  مه  شترا  رد  میرادن ، دنشاب  اذک  راد  هیامرس  هفرم  دارفا  هک  ییاهتلود 
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زا کی  ره  هک  يزور  نآ  .دنام  یم  ظوفحم  تکلمم  نیا  میرادن ، دنتـشاد  هقبط  نیدـنچ  ياهنامتراپآ  دنتـشاد و  هزادـنا  یب  كالما 
ادیپ نکمت  ای  دینکب  ادیپ  تردق  ای  هک  دنتـسه  نیا  لابند  هفرم و  فرط  هب  دیتلغ  یم  طسوتم  هبترم  زا  دـیراد  هک  دـید  تلم  ار  اهامش 

رـس ار  اهنآ  دوشب ، ادیپ  هتـساوخن  يادخ  یتقو  کی  تسا  نکمم  جیردتب  هک  يدارفا  روطنیا  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  دیاب  مدرم  دـینک ،
دیاب دـسرب ، تسا  همه  لامآ  هک  يزوریپ  ياهتنم  هب  دـسرب و  رخآ  ات  يزوریپ  نیا  هک  دـهاوخ  یم  تلم  رگا  .دـناشنب  ناشدوخ  ياـج 

ار اهنیا  همه  تسه ، یـسلجم  تسه ، سلجم  هک  نآ  تسا ، روهمج  سیئر  هک  نآ  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  تلود  هک  ییاهنآ  بظاوم 
تلود رگا  هک  دینادب  .دسرب  هقبط  نآ  هب  هفرم  ناشدوخ  حالطصا  هب  الاب و  هقبط  هب  طسوتم  هقبط  زا  یتقو  کی  ادابم  هک  دننکب  هجوت 

، اجنیا هب  دـنک  همجه  دـهاوخب  یتردـق  کی  رگا  دـشاب ، روطنیا  اهنیا  لاثما  سلجم و  رگا  و  دـشاب ، روطنیا  تلم  رگا  دـشاب و  روطنیا 
نآ دـشاب و  دـنمتردق  هک  یـسک  کـی  دـنک  ادـیپ  تقو  نآ  دـناوت  یمن  تسناوت ؛ دـهاوخن  تسه و  تیعمج  نویلیم  یـس  اـب  هجاوـم 

اهتلم نیا  هک  یمادام  .هدوب  روط  نیمه  خیرات  اهنآ  ، يارب  ار  تلم  دنپاچب  دنشکب و  فاعضتسا  هب  ار  تلم  هک  دنک  راداو  ار  دنمتردق 
مدرم هب  دوشب و  دایز  شرگید  تردـق  ای  یلام  تردـق  هک  اـهنآ  نیب  رد  دـسرب  هبترم  نآ  هب  هک  تسا  هدـشن  ادـیپ  يدارفا  ناـشنیب  رد 

اب هجاوم  یتردقربا  کی  تقو  کی  هرخالاب  .دـننک و  اهنآ  رب  تموکح  دـنربب و  نیب  زا  ار  تلم  نیا  اهنآ  دـنناوت  یمن  دـنک ، تموکح 
دنیـشنرانک و مه  شدوخ  دنتفا و  یم  مدرم  ناج  هب  اهنآ  دـنک و  یم  ریـس  ار  اهنآ  هک  تسه  رفن  دـصناپ  رفن ، دـص  رفن ، ود  رفن ، کی 

نیا ای  هک ، یمدآ  نیا  هب  ار  رتنییاپ  تموکح  دراد ، شدوخ  ار  رتالاب  تموکح 
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امش هدوب و  ناشدوخ  نیب  نادنمتردق  زا  ناشدوخ و  زا  اهتلم  فاعضتسا  ساسا  .دنک  یم  راذگاو  دنتسه  روشک  نیا  رد  هک  ییاهمدآ 
نیب دنک  میـسقت  ار  شلام  رگا  هک  يا  هقبط  نآ  .تسین  چـیه  نآ  يوت  هفرم  هقبط  زا  هک  دـیراد  یـسلجم  وچمه  کی  هک  دـینک  رکش 

درادن ینادنمتردق ، وچمه  کی  ینادنمتورث و  وچمه  کی  دیرادن  مه  تلود  رد  .الاح  دیرادن  دنوش ، یم  دنمتورث  ام  تلم  ام ، تلم 
وچمه کی  دـنک ، لیمحت  تلم  هب  ار  یفارحنا  زیچ  کی  دـناوتب  هک  یتردـق  وچمه  کی  روهمج  سیئر  .یتردـق  وچمه  کـی  تلود 

طـسوتم دح  نیا  هک  یمادام  .دشاب  وا  يرجم  مه  تلود  دنک و  بیوصت  ار  یفارحنا  رما  کی  دهاوخب  ای  دـناوتب  هک  میرادـن  یـسلجم 
اب دننک ، اتدوک  دنهاوخب  یتلود ؛ وچمه  اب  گرزب  ياهتردق  نیبام  تسین  هلباقم  ناکما  تسا و  ظوفحم  يروهمج  نیا  تسا  ظوفحم 

هقبط نیا  زا  ناش  همه  هک  دنوش  یم  یتلم  کی  اب  هجاوم  دنوش ؟ یم  یک  اب  هجاوم  دننک ، دراو  جراخ  زا  دنهاوخب  دـننک ؟ اتدوک  یک 
مادقا دننک و  یم  ار  روما  هعلاطم  اهنآ  .دندرب  شیپ  هب  تمظع  نآ  اب  تردـق و  نآ  اب  دـندرب و  شیپ  هب  ار  تضهن  نیا  هک  دنتـسه  يا 

نیا وت  دعب  دـننک و  تسرد  یتافالتخا  دـننک و  تسرد  یطاسب  کی  مدرم  نیا  دوخ  نیب  رد  هک  دـننیا  ددـصرد  نالا  اهنآ  .دـننک  یم 
هکنآ ات  دنهدب ، تردق   وا  هب  مه  اهنآ  دوشب و  عقاو  فرط  کی  رد  تسادـیپ ، هک  يرفن  نآ  نآ ، هک  دـننکب  ادـیپ  رفن  کی  تافالتخا 

ات .اـهنآ  هب  دـننک  میدـقت  دـعب  دوشب و  فیعـض  ناـش  هیحور  مدرم  و  دوشب ، فیعـض  مک  مک  روشک  نیا  یلخاد ، تردـق  اـب  مک  مک 
هب ام  روشک  روما  .تسه و  يرَّبم  دـنا  هتفرگ  تسد  رد  ار  روما  هک  ییالاب  هفرم  هقبط  نآ  زا  هّللادـمحب  هک  دراد  ار  ماقم  نیا  ام  روشک 

سیئر  » نیا لاثما  تسد  هب  ام  روشک  روما  اهامش و  لاثما  تسد 
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تردـق کی  تسناوت  دـهاوخن  هک  دیـشاب  نئمطم  امـش  تسه ، الکو  ارزو و  اه و  « ریزو تسخن   » اـه و « سلجم سیئر   » اـه و « روهمج
(1) .دربب نیب  زا  ار  يزوریپ  نیا  یجراخ 

بالقنا رودص  يارب  ماظن  ندوب  یمدرم  يوگلا  هئارا 

دض رب  نیربکتسم  هک  ییاهروشک  همه  هب  هکلب  یمالسا ، ياهروشک  همه  هب  مینک  رداص  میهاوخ  یم  ار  نامبالقنا  مییوگ  یم  هک  ام 
کلذ لاثما  شکمدآ  رابج  يوگروز  تلود  کی  تلود  هک  میروایب  شیپ  یتیعـضو  وچمه  کـی  میهاوخ  یم  دنتـسه ، نیفعـضتسم 
دننکب هجوت  رگا  اهتلود  .میهدب  یتشآ  اهتلود  اهتلم و  نیب  میهاوخ  یم  ام  .تسا  تلود  اب  نمـشد  هک  دشابن  یتلم  کی  تلم  دـشابن و 

هتبلا .دنوشن  عقاو  ریثات  تحت  اهنآ  هک  مرادن  نامگ  دراد ، یعـضو  هچ  تلود  اب  ناریا  تلم  دـننیبب  ار و  ناریا  عضو  دـننک  هعلاطم  ای  و 
تلود و دـض  رب  ناریا و  دـض  رب  همه  یجراخ ، هورگ  ياه  هناسر  یجراخ ، تاعوبطم  اه و  هتـشون  اهملق و  جراخ ، مومـسم  ياـهملق 

تـسا نیا  يارب  .تسه  هچ  يارب  اهنآ  تاغیلبت  هک  دیناد  یم  دیتسه ، روشک  نیا  لخاد  هک  امـش  نکل  دـننک ، یم  تاغیلبت  ناریا  تلم 
، اهرـشق ریاس  اههاگـشناد و  ياهرـشق  یناحور و  ياهرـشق  دـش ، مه  اـب  تلود  تلم و  یتقو  .دـنا  هدـش  مه  اـب  تلود  تلم و  نیا  هک 

کی دوـشب ، نیماـت  دوـشرگید   اهتردـقربا  عفاـنم  هتبلا  دـننک ، یم  رکف  کـی  همه  دنتـسه و  مـه  اـب  هـمه  رگید  یـصاخشا  یـشترا و 
عجار هملک  کی  يریزو ، تسخن  کی  یلیکو ، کی  رگا  دیوگب ، هملک  کی  یتردقربا  کی  يارب  هک  راک  يور  دـیآ  یمن  یتموکح 

عفانم هب 
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کلامم همه  هک  میراد  لیم  ام  .دراذـگو  دتـسیا  یم  شلباـقم  رد  هک  تسا  تلم  نیمه  دـنزب ، فرح  اـهیبنجا  عفاـنم  رگید ، کـلامم 
تیعمج نیا  دوخ  نیب  رد  .دنشاب  تیعمج  کی  هک  دوشب  روطنیا  ایند  نیفعضتسم  ياهروشک  همه  یمالسا ، ياهروشک  همه  یمالسا ،

ات دـنوشب  نییعت  دنتـسه ، یتـلود  ياـههاگنب  رد  هک  يرگید  دارفا  سلجم ، روـهمج ، سیئر  ریزو ، تسخن  تیعمج ، نیمه  نـیب  رد  و 
(1) .دشابن رادرب  بیسآ 
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ماظن رادتقا  ياه  هناوتشپ  متشه : لصف 

اه هنحص  رد  مدرم  روضح  هزیگنا  بالقنا ، تّیمالسا 

ملـسم دنتـسه ، یمالـسا  تلم  تسا و  یمالـسا  نوـچ  يروـهمج  هک  تسا  نیا  ما ، هدرک  ضرع  نم  ارارک  هک  تساـنعم  نیمه  مـهم 
دنشاب مالسا  هب  ور  همه ، رادساپ و  شترا و  هیئاضق و  ياوق  سلجم و  سلجم و  سیئر  روهمج و  سیئر  تلود و  هک  یمادام  دنتسه ،

نامگ امـش  .دـش  لصاح  يزوریپ  لوا  زا  ندوب  یمالـسا  رطاخ  يارب  هک  تسا  نیمه  ساـسا  و  تساـهنآ ، هب  ور  یمالـسا  روشک  نیا 
.تسا ناملـسم  تلم  تلم ، هکنیا  يارب  .دـندش  یم  عمتجم  تلم  تلم ، نیا  هب  دوـب  هدـش  هضرع  يرگید  هزیگنا  کـی  رگا  هک  دـینکن 

هب ار  مدرم  دـندرک و  غیلبت  دـندوب  راک  رد  هک  یناسک  رثکا  نویناـحور ، رثکا  نویناـحور ، ماـمت  بوخ ، دـش ، هضرع  مالـسا  هک  یتقو 
هن تسا  مالـسا  يور  ياهیراکادف  اهیراکادف ، نیا  مامت  مه  زورما  ات  و  دندمآ ، هداشگ  يور  اب  ناشدوخ  مه  مدرم  و  دندروآ ، هنحص 
هب يراک  میریگب و  ار  تیلم  ام  هک  دـننک  یم  لاـیخ  ناـیاقآ  هک  يروط  نآ  هن  اـما  تسه ، تیلم  هلئـسم  .دراد  يرگید  باـسح  هکنیا 

ناوج هکنیا  هب  درک  راداو  ار  مدرم  هک  تسا  ندوب  یمالسا  هلئسم  ریخن ، میشاب ، یمالسا  دعب  میشاب و  یلم  لوا  میشاب ، هتشادن  مالـسا 
(1) .تسین يزیچ  نیا  زا  ریغ  نیا  گنج ، زاب  دننزب  دایرف  دنهدب و  ار  ناشیاه 
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بناجا لباقم  رد  صوصرم  ناینب  دهعتم ، ياههاگشناد  یملع و  سرادم 

میناد یم  .مینک  یم  عورـش  دنتـسه ، تلم  هدننز  ضبن  هدنپت و  بلق  تقیقح  رد  هک  اههاگـشناد ، یملع و  سرادـم  زا  گنج ، زا  سپ 
دنیارگ و حالـص  هب  رگا  هک  یناحور ؛ ناسنا  ماقم  کی  زا  وزاب  ود  هبیط و  هرجـش  کی  زا  دنا  هخاش  ود  تقیقح  رد  زکرم  ود  نیا  هک 

لامک هب  ار  تلم  دننک  مایق  قلخ  قح و  هب  تمدـخ  رد  دـحاو و  فص  رد  مه  تسد  رد  تسد  دـننک و  ظفح  ار  دوخ  یناحور  دـهعت 
یناینب یفـص و  مکحم و  يدس  نوچ  دننک و  یم  ظفح  روشک  رد  ار  لالقتـسا  يدازآ و  دـنناسر و  يدام  يونعم و  دـعب  ود  رد  دوخ 

یقرت و يوس  هب  هتـشارفا  یمچرپ  تسار و  یتماـق  اـب  ار  روشک  تلم و  هداتـسیا و  داـسف  ذوفن  بناـجا و  مجاـهت  لـباقم  رد  صوصرم 
یم نآ  تلم  رـس  هب  دـننک ، ادـیپ  فارحنا  دوخ  یلم  یهلا و  فیاظو  زا  کی  ره  رد  رگا  هتـساوخن  يادـخ  .دـنهد و  یم  قوس  یلاـعت 

کش .هدشن و  جراخ  نآ  ياهیراتفرگ  زا  ام  یمالسا  تلم  روشک و  زین  نونکا  هک  دروآ ، هتسباو  میژر  رد  هتسباو  هاگشناد  هک  دنروآ 
بطق ود  هب  ناگتـسباو  ترارـش  یلیمحت و  گنج  رد  هکلب  یعامتجا  یگنهرف و  يداـصتقا و  دـعب  رد  اـم  زورما  يراـتفرگ  هک  تسین 

.تسا یلم  دض  یمالسادض و  ناگدزقرش  برغ و  هب  التبم  ياههاگشناد  موش  راثآ  زا  وج  هطلس 

هدید نایع  هب  دنا و  هدرک  كرد  ار  هایس  زور  نآ  هک  یصاخشا  هک  یبهذم ، رئاعش  یمالسا و  ياه  هزوح  هب  ناخاضر  هنالوغم  موجه 
زکارم اههاگـشناد و  هب  ناگدزقرـش  ناگدزبرغ و  لوغم  زا  رتدب  موجه  درک و  سکعنم  ار  نآ  ناوتن  نایب  فصو و  اب  دنناد و  یم  دنا 

روشک و هب  هک  ناناوج  ناگوابون و  یشزومآ 
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رد ناگدش  تیبرت   دـح  زا  شیب  شـشوک  .دوبن  هزیگنا  یب  دـیناشک ، طوقـس  هناتـسآ  ات  ار  روشک  تلم و  هک  درک  نآ  تلم  حـلاصم 
.دوبن تهج  یب  یهاگشناد  یناحور و  رثوم  رایسب  رـشق  ود  نیب  توادع  داجیا  رد  ییارگ » یلم   » نایعدم زین  قرـش و  برغ و  بتاکم 

وحم رد  شدوخ  زا  رتکانرطخ  فلخ  و  يردـلق ، قانتخا و  راشف و  اب  ناریا  رـسارس  رد  تعیرـش  راثآ  وحم  يارب  ناـخاضر  تیروماـم 
شـشوک و ادفلا  همدقمل  انحاورا  مظعالا  هللا  یلو  ترـضح  هیعدا  لاعتم و  دـنوادخ  دـییات  اب  هک  دوب ؛ نآ  نیون  لکـش  هب  راثآ  نامه 
ناـگدزبرغ و رـش  زا  اـکیرما و  هب  هتـسباو  یتوغاـط  تموـکح  رـش  زا  تلم  نیا  گرزب  کـچوک و  درم و  نز و  يزاـبناج  تیدـج و 

دوخ هلبق  هب  ور  دندرک و  نآ  هب  تشپ  ناگدزقرـش  برغ و  نیا  یمالـسا ، تموکح  يرارقرب  اب  دـش و  هدـیناهر  يدـح  ات  ناگدزقرش 
ماهلا نیا  .دنتـساخرب  وهاـیه  تیدـج و  هب  فلتخم  ياهلکـش  اـب  یمالـسا  تموکح  دـض  رب  مدـق  ملق و  اـب  دـندومن و  قرـش  برغ و 

اب زین  یـضعب  دنهاوخ و  یمن  دروایب  مالـسا  هک  ار  يدازآ  لالقتـسا و  و  دنفلاخم ؛ مالـسا  لصا  اب  ارثکا  برغ  قرـش و  زا  ناگدـنریگ 
اصوصخ و ناصـصختم  نادـهعتم و  اـمومع و  زیزع  تلم  هک  تسا  نآ  مـالک  لوط  زا  روظنم  .دـنفلاخم  اـکیرما  تسد  ندـش  هاـتوک 

بیذهت تیوقت و  رد  لد  ناج و  اب  دنهد و  يا  هژیو  تیمها  دنمـشزرا  هناوتـشپ  زاس و  مدآ  ياههاگتـسد  نیا  هب  صخالاب  نادرمتلود 
(1) .دنشوکب نآ 
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مالسا بالقنا و  یعقاو  نایماح  نافعضتسم  نامورحم و 

نیمه نانیـشن و  هیـشاح  نیمه  نانیـشن و  هغاز  نیمه  اهنیمه و  و  دنتـسه ، هعماج  مدـقم  فص  رد  اـه  هداـتفارود  ارقف و  نادنمتـسم و 
قباـس میژر  رد  زیزع  مالـسا  هار  رد  ناـشدوخ  زیچ  همه  زا  هک  دـندوب  اـهنیا  .دـندناسر  رمث  هب  ار  بـالقنا  نیا  هـک  دـندوب  ناـمورحم 

رد هک  تساهنیمه  ياهناوج  و  دنتسه ، يراکادف  هب   لوغشم  اه  ههبج  رد  نالا  هک  دنتـسه  اهنیمه  .دنا  لوغـشم  همه  نالا  دنتـشذگ و 
کی ردق  ناناوج و  وچمه  کی  ردق  ناریا  فیرش  تلم  .مالسا و  دییات  يارب  دنا  لوغـشم  روشک  جراخ  رد  لخاد و  روشک ، رـساترس 
یلاعت كرابت و  يادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  نیا  هدمع  و  دناد ؛ یم  دنا  هداد  هعماج  لیوحت  ار  ناناوج  نیا  هک  ییاه  هداوناخ  وچمه 

هب اهیرتالاب  هک  يروط  نآ  هب  ایند  نیا  هب  یگتـسبلد  هک  هعماج  نامورحم  نیا  دندوبن  رگا  .دنراد  دارفا  نیا  صاخ  یگدنـشخرد  کی 
میژر هن  نیا ، دوبن  رگا  اهیرهـش ، بونج  نیا  تمه  نایئاتـسور و  نیا  تمه  نامورحم و  نیا  تمه  دوبن  رگا  دـنراد ، ناشدوخ  لاـیخ 

امش هک  دنتسه  ییاهنیا  تاکرب  زا  اهنیا  همه  .مینک  تمواقم  میتسناوت  یم  تالکـشم  لباقم  رد  ام  هن  دوب و  هتفر  نیب  زا  شملظ  قباس 
ام همه  مینک ؛ تمدـخ  اهنآ  يارب  میورب و  اهنآ  تمدـخ  هب  عضاوت  اب  اـم  هک  دنتـسه  نیا  قیـال  اـهنآ  و  دـیا ؛ هتـساخرب  اـهنآ  دادـما  هب 

.دنداد تاجن  دندوب  هتسب  ام  ياپ  تسد و  هب  اهتردقربا  هک  يدیق  نیا  زا  ار  ام  هک  دنراد  تنم  ام  هب  اهنآ  .میـشاب  دیاب  اهنآ  رازگتمدخ 
ار ام  اهنآ  مینک ، یمن  يراک  اهنآ  يارب  امـش  اـم و  .دـندرک  مکاـح  روشک  نیا  رد  ار  زیزع  مالـسا  هک  دـنراد  تنم  اـم  روشک  رب  اـهنآ 

رد هن  میتسه و  قرش  فرط  رد  هن  ام  هک  میشاب  زارفرس  میتسیاب و  اهتردق  همه  لباقم  رد  میناوتب  هک  ییاجنآ  هب  دندناسر 
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میتسه زارفرس  دازآ و  لقتسم  روشک  کی  .میتسه  لقتـسم  تلم  کی  ام  .میراد  اهنآ  یگتـسباو  هب  یجایتحا  هن  میتسه و  برغ  فرط 
تکرب هب  نیا  مینک و  یم  تسا  هدـنام  مه  يا  هدیـسوپ  ياه  هشیر  کی  رگا  هّللاءاش  نا  اـی  میا ، هدـنک  ار  داـسف  ياـه  هشیر  ماـمت  هک 

(1) .تسا نامورحم  نیمه 

دینادب ار  یهللا  بزح  ناناوج  نیا  ردق 

نانآ زا  و  دـینادب ، ار  یهللا  بزح  ناناوج  نیا  ردـق  هک  مهد  یم  رادـشه  روشک  ناراکردـنا  تسد  روما و  نایدـصتم  مامت  هب  کنیا   
سپ نیا  زا  و  دنداد ؛ تاجن  ار  ناریا  هک  دندوب  نانیا  .دینک  ظفح  دوخ  تبحم  شوغآ  رد  دییامن و  قیوشت  ار  نانآ  دینک و  ینادردـق 

نـشور اب  یهاتوک  تدم  فرظ  رد  مک  يا  هنیزه  فرـص  اب  هک  دنتـسه  اهنیمه  و  دننک ، یم  يرادـساپ  ار  بالقنا  هک  دنتـسه  اهنیمه 
قیوشت دیاب  دـهعتم  ياهزغم  نیا  .داد  ماجنا  ناوتب  ناریا  رد  دـش  یمن  نامگ  هک  دـندومن  يروآ  بجعت  ياهراک  شیوخ  صاخ  ینیب 
ناثراو هک  ار  یناسک  نانآ  ياج  هب  ات  دننزن  سپ  ساسا  ياه  هناهب  اب  ار  بالقنا  یلـصا  نابحاص  نیلوئـسم  .دندرگ  افوکـش  ات  دـنوش 

، دوش هدافتـسا  دناعم  ریغ  لقاال  ای  دهعتم  ناصـصختم  زا  دیاب  هتبلا  .دـننک  نیزگیاج  دنتـسه  نانآ  يرکف  ناگتـسباو  هتـشذگ و  میژر 
دنتسه و هتشکراک  نازاب  هلیح  نانمشد  هک  دینک  زاب  ار  اهشوگ  اهمـشچ و  .بالقنا  یلـصا  نابحاص  نتـشاذگ  رانک  تمیق  هب  هن  نکل 

دنریگ و تسد  هب  مک  مک  ار  ساسح  زکارم  دننک و  هدافتسا  امش  یلد  هداس  زا  تسا  نکمم 
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ظفح یمالسا  ياهروشک  نارگتراغ  مالسا و  نافلاخم  رش  زا  ار  ناناملـسم  همه  دنوادخ  .دنناتلغب  قرـش  ای  برغ  يوس  هب  ار  بالقنا 
(1) .دیامرفب

دادرخ مایق 15  هزیگنا 

دهاوخ هچ  اهدـعب  و  تسیچ ؟ نالا  و  دوب ؟ هچ  قباس  رد  نآ  هلابند  و  دوب ؟ هچ  نآ  دوجو  ءادـبم  و  دـمآ ؟ دوجو  هب  ارچ  دادرخ  هدزناپ 
زا سپ  و  دـنک ؟ یم  بیقعت  ار  هلابند  ناـمه  یک  نـالا  و  درک ؟ بیقعت  یک  ار  نآ  هلاـبند  و  دروآ ؟ دوجو  هب  یک  ار  دادرخ   15 دوب ؟

دهاوخ يدصقم  هچ  يارب  اهدـعب  و  تسا ؟ يدـصقم  هچ  يارب  نونک  ات  و  دوب ؟ يدـصقم  هچ  يارب  دادرخ   15 تسیک ؟ هب  دـیما  نیا  
هک یناسک  و  دیسانشب ؛ دندروآ  دوجو  هب  ار  دادرخ  هک 15  یناسک  و  دیسانشب ؛ ار  دادرخ  دصقم 15  و  دیسانشب ؛ ار  دادرخ   15 دوب ؟

دصقم و  دادرخ ، نیفلاخم 15  و  دیسانشب ؛ تسه  اهنآ  بیقعت  دیما  دعب  هب  نیا  زا  هک  یناسک  و  دیـسانشب ؛ دندرک  لابند  ار  دادرخ   15
هکنیا زا  دعب  و  دوب ؛ میظع  عامتجا  هسردم  نیمه  رد  اروشاع  رـصع  .دش  عورـش  هسردـم  نیمه  زا  دادرخ  .دیسانشب 15  ار  دادرخ   15

تیادبم هب  دوب و  مالـسا  مسا  هب  دوب و  مالـسا  يارب  دادرخ  .دش 15  دادرخ  هب 15  یهتنم  نآ  هلابند  دـش ، ییاهیرگاشفا  ییاهتبحص و 
خنـس نیمه  .دندروآ  دوجو  هب  ار  دادرخ  هک 15  دـندوب  اهنیا  .دنتـسه  اجنیا  نالا  هک  اهتیعمج  نیمه  تیناحور و  ییامنهار  مالـسا و 

زا هقبط  نیمه  .دندش  هتشک  هک  دندوب  تیعمج  خنس  نیمه  .دندروآ و  دوجو  هب  ار  دادرخ  هک 15  دندوب  تیعمج 
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یتیعمج نیمه  .دـندروآ  دوجو  هب  ار  دادرخ  دنتشادن 15  مالـسا  زج  يرظن  چیه  دندرک و  مایق  مالـسا  يارب  هک  دندوب  یمالـسا  دارفا 
دنرادن مالـسا  زا  ریغ  يدصقم  هک  تیعمج  نیمه  زا  .دـندرک  لابند  الاح  ات  دادرخ  بیقعت 15  رد  دنرادن  مالـسا  زا  ریغ  يدصقم  هک 

(1) .دنناسرب رمث  هب  ار  ام  تضهن  دننک و  بیقعت  هک  تسا  نآ  دیما 

دادرخ هسامح 15  ناعفادم  ناظفاح و  ناگدننیرفآ و 

، تسا روهشم  هک  يروط  هب  دادرخ ، رد 15  هک  اهنآ  دـندروآ و  دوجو  هب  ار  دادرخ  هک 15  اهنیا  .دنتـسه  یک  تیعمج  نیا  دید  دیاب 
رد رگید  ياهماع  لـتق  دادرخ و  ماع 15  لـتق  زا  سپ  اـهدادرخ و  دادرخ و 15  زا 15  سپ  هک  ییاهنآ  دـنداد و  ییادـف  رازه  هدزناـپ 

نونک ات  ار  دادرخ  هلابند 15  هک  ییاهنآ  دـندروآ ، دوجو   هب  ار  دادرخ  هک 15  ییاهنآ  دندوب ؟ تیعمج  زا  يرـشق  هچ  دندمآ  اهنادیم 
رشق نیمه  دندرک ، ربکا » هّللا   » دایرف دنتخیر و  اهنابایخ  هب  هک  ییاهنآ  دندرک ، تیلاعف  میژر  دس  نتسکش  يارب  هک  ییاهنآ  دندناسر ،

ام تلم  ریسم  دنک  یم  دراد  فرحنم  یک  نالا  .دنرادن  یقح  چیه  نارگید  تسا ؛ تیعمج  زا  رـشق  نیمه  لام  قح  .دندوب  تیعمج  زا 
یم ار  یمالسا  تضهن  هک  دنتسه  ییاهتیعمج  هچ  دننک ؟ فرحنم  دنهاوخ  یم  ریسم  نیا  زا  ار  ام  تلم  هک  دنتسه  ییاههورگ  هچ  ار ؟

دنتـسه يا  هدع  و  دنلهاج ؛ ار ، ایاضق  دنناد  یمن  اهنآ  زا  يا  هدع  هک  دنتـسه  ییاههورگ  اهنیا  دننک ؟ فرحنم  شتیمالـسا  زا  دنهاوخ 
مالسا اب  ادماع  املاع 
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یم ناریا  رد  مالسا  زا  ریغ  هب  دینک  یم  لایخ  هک  نایاقآ !  يا  هک  اهنآ  هب  تفگ  دیاب  درک ، تیاده  دیاب  دنلهاج  هک  ییاهنآ  .دنفلاخم 
یم لامتحا  هک  یناسک  يا  ، تسا هدرک  طقاس  ار  میژر  مالـسا  ریغ  یتردـق  دـینک  یم  نامگ  هک  یناـسک  يا  ، دربب شیپ  يزیچ  دـناوت 

دادرخ رد 15  هک  یصاخشا  دینک  یسررب  دینک ، هعلاطم  امش  تسا ، هتـشاد  تلاخد  رگید  سک  مالـسا  ریغ  نیملـسم و  ریغ  هک  دیهد 
، دیدرک ادیپ  یمالـسا  ریغ  رگید  ياهرـشق  نیا  زا  ربق  گنـس  کی  رگا  .اهنیا  دندوب  یک  دینیبب  ار  اهنآ  ياهربق  ياهگنـس  دنداد ، ناج 

هتشاد تکرش  مه  اهنآ  دیدرک ، ادیپ  الاب  ياه  هجرد  نآ  زا  ربق  گنـس  کی  یمالـسا  ياهرـشق  رد  رگا  .دنا  هتـشاد  تکرـش  مه  اهنآ 
؛ تسا ملسم  رجات  نیا  تسا ، رگراک  رشق  نیا  تسا ، زرواشک  رشق  نیا  تسا ، نییاپ  رشق  نیا  تسه  هچ  ره  .دینک  یمن  ادیپ  یلو  .دنا 

دوجوب اهنیا  مالـسا  عبت  هب  ار  دادرخ  سپ 15  .تسا  رـشق  نیا  زا  تسه  هچ  ره  .تسا  دـهعتم  یناحور  نیا  تسا ؛ ملـسم  بساـک  نیا 
مالسا تردق  ریغ  دننک  یم  نامگ  هک  یناسک  .دننک  یم  يرادهگن  اهنیا  مالسا  عبت  هب  و  دندرک ؛ ظفح  اهنیا  مالـسا  عبت  هب  دندروآ و 

(1) .دنتسه اطخ  رد  دنکشب  ار  يدس  وچمه  کی  تسناوت  یم 

 

تلم ربارب  رد  میظعت  عضاوت و 

نوخ امـش  .مرادن  یقح  چیه  مه  نم  .اجنیا  ما  هتـسشن  هک  نم  دیداد ، نوخ  امـش  ینعی  میداد  نوخ  میدمآ ، هک  الاح  ات  دادرخ  زا 15 
تمدخ امش  يارب  دیاب  ام  .میرادن  یقح  چیه  اهام  دیدرک ؛ هزرابم  اهامش  دیتفر ؛ نادیم  هب  اهامش  .دیداد 
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نم رس  رب  كاخ  منکب ! امش  زا  یناونع  هدافتسا  مهاوخب  هک  نم  رس  رب  كاخ  .یناونع  هدافتسا  هن  .مینک  هدافتسا  دیابن  نامدوخ  .مینک 
ینیمخ رب  دورد  راعـش  تیعمج و  دـیدش  تاـساسحا  زاربا  هیرگ و  مربـب ! ار  شا  هدافتـسا  نم  دوشب و  هتخیر  امـش  نوخ  مهاوـخب  هک 

الاح زا  رگا  نکل  دنشاب ؛ هتشاد  یقح  دیابن  و  دنرادن ، یقح  دنرادن ، مه  تفلاخم  دنتشادن و  چیه  تیلاعف  هک  ییاهنآ  الاب ، ياه  هقبط 
هب تنایخ  رظن  هک  ییاهنآ  دنراد ، یفارحنا  رظن  هک  ییاهنآ  .دننکب  تمدخ  هک  مسویام  نم  .دنوش و  یم  قح  بحاص  دننکب ، تمدخ 
مه ادج  .دـننک  ادـج  تلم  زا  ار  ناشباسح  دـیاب  اهنآ  دـنناد ، یمن  یفاک  ار  هلاس  مالـسا 1400  هک  ییاهنآ  دنراد ، تلم  نیا  مالـسا و 

(1) .تاقبط نآ  زا  زاین  یب  و  هقبط ؛ نیمه  هب  جایتحا  .میراد  امش  هب  جایتحا  دعب  هب  نیا  زا  ام  .تسه 

دوبن مه  روشک  دوبن  هاپس  رگا 

رایسب ار  نارادساپ  هاپس  نم  .دوبن  مه  روشک  دوبن ، هاپس  رگا  .ددرگ  یمنرب  امـش  زا  مرظن  هجو  چیه  هب  و  متـسه ، یـضار  هاپـس  زا  نم 
زا نم  .دیناسرب  همه  هب  ارم  مالـس  .دیرادن  یمالـسا  هقباس  زج  يا  هقباس  چـیه  امـش  .تسامـش  هب  نم  مشچ  .مراد  یم  یمارگ  زیزع و 

(2) .مرکشتم امش  همه 
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جیسب زا  لفاغ  نیلوئسم  هاگیاج  خزود  شتآ 

ایند نیا  رد  هک  ارچ  دنادرگ ، روشحم  منایجیسب  اب  ات  مهاوخ  یم  ادخ  زا  مروخ و  یم  هطبغ  نایجیسب  يافص  صولخ و  هب  هراومه  نم 
رد هچ  گنج و  رد  هچ  منک  یم  ضرع  نیلوئـسم  ناریا و  راوگرزب  تلم  همه  هب  اددـجم  نم  .ما  یجیـسب  دوخ  هک  تسا  نیا  مراختفا 

تـسد زیزع  مالـسا  اـم و  زا  يوروش  اـکیرما و  اـصوصخ  ناراوخناـهج  مینک  روصت  هک  تسا  نیا  یـشیدنا  هداـس  نیرتـگرزب  حـلص 
بان مالـسا  اب  ینمـشد  هنیک و  يوروش  اکیرما و  تشرـس  داهن و  رد  .میناـمب  لـفاغ  نانمـشد  دـیک  زا  دـیابن  يا  هظحل  دـنا ؛ هتـشادرب 

حالـس هب  اـهتفآ  لیـس  زا  يریگولج  اـه و  هنتف  اـهنافوط و  جاوما  نتـسکش  يارب  دـیاب  .دـنز  یم  جوـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم 
یتسرپ لوپ  رابکتسا و  اب  فلاخم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  طخ  رد  هک  یتلم  .میوش  حلـسم  نامیا  ربص و  نیدالوپ 
هماگنه رد  هک  ارچ  دننادب ، ار  مزال  یعافد  یماظن و  نونف  دنشاب و  یجیـسب  شدارفا  همه  دیاب  تسا ، ییامن  سدقم  ییارگرجحت و  و 

ياون يروشک  رب  رگا  مـالک ، هصـالخ  .دـشاب  هتـشاد  ار  یمزر  مزـال  یگداـمآ  نآ  تیرثـکا  هک  تسا  دـیواج  دنلبرـس و  یتـلم  رطخ 
رظتنم دیاب  هظحل  ره  الا  دـیدرگ و  دـهاوخ  رود  نآ  زا  ناراوخناهج  نانمـشد و  عمط  مشچ  دـش ، زادـنا  نینط  یجیـسب  رکفت  نیـشنلد 
جیسب اهلکشت ، نیرتیرورض  زا  یکی  زورما  .دهد  همادا  دوخ  راک  هب  رطاخ  نانیمطا  تردق و  اب  هتشذگ و  لثم  دیاب  جیسب  .دنام  هثداح 

عافد مالـسا  بالقنا و  زا  ناشزکارم  رد  دوخ  ناوت  مامت  اب  دیاب  اههاگـشناد  نایوجـشناد  ینید و  مولع  بالط  .تسا  هبلط  وجـشناد و 
ره زا  هزوح  هاگشناد و  زورما  .دنشاب  یبرغ » هن  یقرش و  هن   » ریذپانرییغت لوصا  رادساپ  زکرم ، ود  نیا  رد  ما  یجیـسب  نادنزرف  دننک و 

یلحم
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ساسح لحم  ود  نآ  رد  يوروش  اکیرما و  يدایا  دنراذگن  هجو  چیه  هب  بالقنا  نادـنزرف  .دـنراد   جایتحا  یگناگی  داحتا و  هب  رتشیب 
هزوح .تسا  یملع  هاگیاپ  ود  نیا  هدهع  هب  نایجیـسب  يداقتعا  لئاسم  .دریذپ  یم  ماجنا  مهم  نیا  هک  تسا  جیـسب  اب  اهنت  .دـننک  ذوفن 
ناهج نایجیسب  دیاب  .دنهد  رارق  جیسب  ياضعا  یمامت  رایتخا  رد  ار  يدمحم  بان  مالسا  لیـصا  ياهبوچراهچ  دیاب  هاگـشناد  هیملع و 
دیاب تسین ، یمالسا  ناریا  هب  رصحنم  اهنت  جیسب  هک  ارچ  تسا ، یندش  نیا  دنـشاب و  یمالـسا  گرزب  تموکح  داجیا  رکف  رد  مالـسا 

اب هک  دیداد  ناشن  یلیمحت  گنج  رد  امش  .داتسیا  برغ  قرش و  لباقم  رد  دروآ و  دوجو  هب  ناهج  یمامت  رد  ار  تمواقم  ياه  هتسه 
یمالسا بالقنا  تسا ، هدیسرن  نایاپ  هب  ناتراک  هک  دینادب  دیاب  امش  .دومن  ناهج  حتاف  ار  مالسا  ناوت  یم  بوخ  حیحـص و  تیریدم 

تابثا تقادص  تقیقح و  ناگنشت  یمامت  هب  دنناوت  هک  تسامش  هناوتشپ  اب  اهنت  نیلوئـسم  تسامـش و  ياهیراکادف  دنمزاین  ناهج  رد 
اه هنحـص  رد  امـش  روضح  .دیـسر  يدازآ  حلـص و  اب  ماوت  زیمآ  تملاـسم  یگدـنز  هب  دوش  یم  يوروش  اـکیرما و  نودـب  هک  دـننک 
یم ار  ییاهر  ناماگـشیپ  امـش  کیاکی  تسد  نم  .ددرگ  عطق  نب  خـیب و  زا  داعبا  یمامت  رد  بالقنا  دـض  هشیر  هک  دوش  یم  بجوم 
یم دیکات  رگید  راب  .تخوس  دنهاوخ  یهلا  خزود  شتآ  هب  دـنوش ، لفاغ  امـش  زا  یمالـسا  ماظن  نیلوئـسم  رگا  هک  مناد  یم  مسوب و 

(1) .تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  یناهج  تردقربا  ود  ماد  رد  طوقس  ینویلیم ، تسیب  شترا  داجیا  زا  تلفغ  هک  منک 
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نویناحور نارادناتسا و  مهافت  موزل 

یم دـیکات  امـش  هب  دـیتسه  اجنیا  زورما  امـش  نوچ   یلو  ما ، هدرک  اهراب  ار  شرافـس  نیا  مه  نویناحور  هب  نم  .دـیزاسب  نویناحور  اب 
.دیآ شیپ  فالتخا  هیحان  زا  بیسآ  اریز  دینیب ؛ یمن  بیسآ  تروص  نیا  رد  دینک ، دوخ  اب  ار  مدرم  نویناحور  اب  نتخاس  اب  امش  .منک 

؛ تسا هدوب  قافتا  زا  تسا ، هتفرگ  ماجنا  يراک  ره  لاح  هب  اـت  دـیناد  یم  امـش  .دیـشاب  هتـشاد  مهاـفت  مه  اـب  دـیاب  نویناـحور  اـمش و 
فالتخا ام  دوخ  نیب  لوا  دـننکب ، يراک  دـنهاوخب  رگا  مه  اه  یجراخ  .تسا  راشقا  یمامت  نیب  هک  تسا  هدوب  یقفاوت  زا  نامدربشیپ 

.دننک و یمن  تلاخد  هک  امیقتـسم  دنروآ ، یم  دراو  همطل  دش  فالتخا  هکنآ  زا  دعب  دننک ، یم  داجیا  داسف  هار  نیا  زا  دنزادنا و  یم 
، نویناحور اب  مدرم  نیب  راـشقا ، همه  نیب  مهاـفت  تسا ، مهاـفت  رد  مالـسا  ظـفح  زورما  و  میلوئـسم ، فلکم و  مالـسا  ظـفح  يارب  اـم 

(1) .میهدب ار  نآ  باوج  دیاب  هک  یهلا  تسا  یفیلکت  نیا  و  نویناحور ، مدرم و  اب  اهرادناتسا  اهرادناتسا ، اب  نویناحور 

روشک تالکشم  لّالح  مدرم 

اـضتقا نادـجو  فاصنا و  مه  دـنک ، یم  اضتقا  تناید  مه  دـنک ، یم  اضتقا  تسایـس  مه  تکلمم ، نیا  رد  تسا  ساسا  هک  يزیچ  نآ 
تموکح يارب  و  دننک ، یم  تمدخ  دنراد  امش  يارب  یناجم  هک  ییاهرازگتمدخ  نیا  هک  تسا  نیا  دنک ؛ یم 
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.دوشب هتـسسگ  دوشب و  تسـس  دنویپ  نیا  هتـساوخن  يادخ  رگا  هک  دـینادب  .دـینادب و  ار  ناشجرا  ار  اهنیا  دـننک ، یم  تمدـخ  دـنراد 
، دشاب مکحم  ناینب ، نیا  دیاب  الاح  زا  رگید ، تقو  دنچ  رگید ، تقو  دنچ  دوشن  لاح  .دوب  لوا  هک  تسا  نامه  راک  هتـساوخن  يادـخ 

کی ینعی  دیتسه ، شراد  هدهع  ناتلحم  رد  امـش  مادـک  ره  ار  ماکحتـسا  نیا  .دیـشاب و  شماکحتـسا  لابند  هشیمه  دـیاب  ار  ناینب  نیا 
 - منک ضرع  ریزو -  امـش  رظن  ریز  رد  هک   یناسک  نآ  دـیتسه  هک  ییاج  ره  رد  دـیراذگن  امـش  هک  تسا  ینادـجو  یعرـش  فیلکت 
نیا تقو  نآ  .مدرم  زا  دیوشن  ادج  مدرم ، وت  دیورب  ناتدوخ ، يارب  دیریذپب  ار  مدرم  دننک ، یکولسدب  مدرم  هب  تسه  امـش  تموکح 
دیاب شلبق  زور  دـنچ  دورب ، یهار  کی  زا  تساوخ  یم  اضردـمحم  رگا  .مدرم  زا  دـندوب  ادـج  دـنتفریذپ ، یمن  ار  مدرم  هک  دوب  روط 

یم تنطلس  ار  شمـسا  .تسا  تلذ  نیا  هک ، تسین  تنطلـس  نیا  .دنک  روبع  اجنآ  زا  دنناوتب  ات  دننک  لرتنک  ار  اه  هناخ  ار ، اجنآ  همه 
.دنراذگ

نیا اب  ناتتکلمم  .دینک  شظفح  ار  نیا  مدرم ، دـنروج  نیا  نالا  .دـنریگب  شوغآ  رد  ار  امـش  ردام  لثم  مدرم  هک  دیـشاب  يروج  دـیاب 
روشک يارب  یلکـشم  نیا  نالا  دنـشاب  مدرم  دوخ  شلالح  دوش ، یم  ادیپ  لکـشم  تکلمم  يارب  يزور  ره  .دش  دهاوخ  ظفح  بیترت 

و دننک ، یم  مدرم  هک  یمیظع  ياهینابیتشپ  نیا  .دنتـسه  مدرم  نیا  دوخ  شلالح  .دننک  یم  کمک  دنراد  مدرم  بوخ  هدـش ، ادـیپ  ام 
زیچ همه  .دنناد  یم  ناشدوخ  زا  ار  شترا  .ار  زیچ  همه  دـنناد  یم  ناشدوخ  زا  .تسه  ناشدوخ  دـنراد و  ناشدوخ  هک  يروضح  نآ 

ام تسد  زا  نیا  هتـساوخن ، يادـخ  رگا  .دوشب و  ظفح  ناتروشک  ات  .میوشب  ظفح  ات  دوشب  ظفح  دـیاب  نیا  .دـنناد  یم  ناشدوخ  زا  ار 
.میدوب لوا  هک  يروط  نآ  هب  میدرگ  یمرب  ام  دورب ،

238 ص :

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


ام تسا  هدوب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  بناـج  زا  اـهنیا  همه  و  تسا ، هداد  اـم  هب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  اـم  هک  مراد  ار  نیا  فوخ  نم  و 
(1) .میوشب میدوب  هکنآ  زا  رتدب  ام  میوشب و  نیا  بابسا  نامدوخ  ام  .دوشب  فرحنم  ام  زا  ادخ  تیانع  و  مینکب ، ار  تمعن  نیا  نارفک 

ماظن یمدرم  هناوتشپ  ظفح 

يرادناتـسا هب  ار  امـش  هک  دـندوب  اـهنیا  اـهرگراک و   مناد  یمن  اـهزرواشک و  نـیا  .دـیراد  هـگن  ار  مدرم  كاـپ  فاـص  ياـهبلق  نـیا 
يوت ار  امـش  دـنداد  یمن  هار  دـیا !؟ هدوب  رادناتـسا  امـش  مادـک  چـیه  هاشاضر  نامز  .دـندرک  یمن  رادناتـسا  ار  امـش  الا  و  دـندناسر ،

نیا منک  یم  ضرع  .دندرک و  روهمج  سیئر  ار  روهمج  سیئر  نیا  دـندروآ و  دوجو  هب  ار  تلود  نیا  هک  دـندوب  مدرم  نیا  .تارادا 
.دشابن روج  نآ  الاح  درک ، یم  داسف  روج  رازه  دش ، یم  ییاج  کی  دراو  هک  یمکاح  کی  هک  لاح  نآ  زا  دـندنادرگرب  ار  تکلمم 

رضاح سلجم  ره  رد  تسا ، رضاح  ام  بولق  رد  .اج  همه  مینیبب  رـضاح  ار  ادخ  و  لئاسم ، نیا  هب  میـشاب  هتـشاد  هجوت  تسرد  دیاب  ام 
اهنآ هب  ام  ادخ  رـضحم  رد  دنتـسه ، ادخ  زیزع  هک  ادخ  ناگدنب  میتسه ، ادـخ  رـضحم  رد  ام  یتقو  .میتسه  ادـخ  رـضحم  رد  ام  تسا ،
امش زا  ار  زیچ  همه  دوشن و  ریسا  هرابود  امش  روشک  دیهاوخب  رگا  .ار  اهنیا  میراد  هگن  دیاب  .تسین  یندوشخب  مرج  نیا  مینکب ؛ تیذا 

ار شلاس  هدزناپ  هد  تسه و  ناتدای  اهامش  زا  یضعب  هک  یقانتخا  لاس  هاجنپ  نیا  دنریگن و 
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، دوب رتشیب  اهگرزب  يارب  دوب ، همه  يارب  هک  یتلذ  نآ  .دیاین و  دوجو  هب  هرابود  قانتخا  نآ  .تسه  ناتدای  همه  تسه ، ناتدای  یضعب 
زا چیه  بلطم  نیا  دناد  یم  ادخ  نم  .دننک  كاردا  دنتـسناوت  یمن  هک  دوب  هدـش  یناملظ  ناشبلق  ردـق  نیا  اهنیا  .دـندیمهف  یمن  اهتنم 

نیا هکنیا  هب  میدوب  هتفریذپن  ار  وا  تقو  چیه  هتبلا  ام  دناد  یم  يروشک  کی  هاش  ار  شدوخ  هک  یسک  کی  مدید  یتقو  هک  دور  مدای 
، ار وا  دندوب  هتخانش  رگید  کلامم  مدرم  یهاش ، ناونع  هب  هک  یسک  کی  اما  روز  هب  اجنیا  دوب  هدمآ  دوب  يدزد  کی  نیا  تسا ، هاش 

يوت الصا  وا  .دوب  هداتـسیا  اجنیا  وا  دوب و  هداتـسیا  اجنآ  وا  .دوب   (1) نوسناج .دوب  منک  یم  نامگ  نوسناج  دوب ، نوسکین  لـباقم  رد 
هچب کـی  لـثم  مه  نیا  دوب ، هتخود  فرط  نآ  زا  ار  شمـشچ  دوـب ، هتـشادرب  ار  شکنیع  شدوـخ ، ناـش  زا  .درکن  هاـگن  وا  تروـص 

، بوخ هکنیا ، زا  مدیشک  یم  تلاجخ  نم  .دوب  هداتسیا  روط  نیا  قباس ، ياهملعم  الاح ، هن  دوب  قباس  ياهملعم  نآ  لباقم  هک   یبتکم 
نآ روهمج  سیئر  کی  لباقم  رد  وا  .تسا  ناریا  هاش  الثم  وا  هکنیا  هب  دـنا  هتخانـش  ار  وا  ملاع  هک  یماقم  رفن  کی  نامتکلمم  رد  اـم 
نآ دوخ  هک  يراک  نامه  .دپاچب  اجنیا  دریگب و  تموکح  هزاجا  اجنآ  زا  دهاوخ  یم  هکنیا  يراب  دـشاب ؟ دـیاب  ارچ  .تسه  لیلذ  روط 

دنداد یم  لویت  هب  هک  دـندرک  تقو  نآ  ياهامرفنامرف  مناد _  یمن  و _  تقو ، نآ  ياـهریزو  تسخن  دـندرک و  مه  قباـس  نیطـالس 
مه اهنآ  دـنکب  يراک  ره  دـیایب  .دـنهدب  تراغ  هزاـجا  اـهنآ  هک  دـنکب  وا  دـهاوخار  راـک  نیمه  .ار  هکت  هکت  ياـهتموکح  ار ، روشک 

هک دیهاوخب  رگا  بوخ  .دیایبرد  شیادص  یسک  دنراذگن 
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اهیناریا رگا  .تسا  ناریا  تکلمم  تکلمم ، تسامـش ، تکلمم  تکلمم ، اما  متـسین ، رتشیب  رگید  زور  دـنچ  نم  عاضوا ، نیا  ددرگنرب 
متخ مه  اه  هلئاغ  نیا  هّللاءاش  نا  و  تسه ، ناشدوخ  شیپ  الاح  هک  يروط  نیا  ناشتکلمم  نیا  هک  دـنهاوخب  لیذ  نآ  ات  ردـص  نآ  زا 

هب ار  تلم  نیا  دیاب  دـشاب ، تلم  نیا  دوخ  لام  دـشاب و  ناتدوخ  لام  ناتتکلمم  دـیهاوخب  رگا  هّللاءاش  نا  دوش  متخ  ریخ  هب  دوش ، یم 
الـصا ناتنهذ  رد  نیا  میـشاب ، لیامتم  برغ  هب  ای  میـشاب  لیامتم  قرـش  هب  ای  اـم  هکنیا  لـیخت  .دـیراد و  هگن  تسه  هک  ییمرگ  ناـمه 

هگن مجسنم  روط  نیمه  ار  اهنیا  .دوشب  دراو  تلم  ای  دنراد  سامت  امـش  اب  هک  يرگید  یناسک  نهذ  رد  دیراذگن  .دوشن و  دراو  رگید 
عقاو زاوها  رد  دینک  ضرف  الثم  دش ، یم  عقاو  یگنج  کی  اضردمحم  نامز  رگا  .نیا  درادـن  ریظن  الـصا  هک  تسا  تلم  کی  .دـیراد 

.تسا يروط  نیا  عضو  الاح  .دروخب  تسکش  هّللاءاش -  نا  هک -  دندرک  یم  اعد  دنتخپ !؟ یم  نان  اهنز  شیارب  ناسارخ  رد  دش ، یم 
رد ییاج  ام  میرادن  غارـس  .شترا  زا  تموکح ، زا  مدرم  ینابیتشپ  وچمه  کی  .یبلطم  وچمه  کی  دیراد  غارـس  امـش  ایند  ياجک  رد 
هک یـشترا  يارب  دنهد  یم  دنراد  ناموت  هد  هک  یکچوک  ياه  هچب  زا  .دینکب  ادیپ  دیناوت  مه  خیرات  رد  نیا ، تسا  هتـشادن  ریظن  نیا ،

شزرا .دراد  شزرا  اهنیا  دراد ، غرم  مخت   ات  دنچ  هک  يا  هلاس  داتـشه  نز  ریپ  نآ  اب  .دننک  یم  راک  اجنآ  هک  يا  هحلـسم  ياوق  اجنآ ،
زا رتالاب  بولق ، يزوریپ  نیا  .تساهـشزرا  نیمه  يارب  اـم  تکلمم  يزوریپ  .ار  شزرا  نیا  مینک  ظـفح  دـیاب  اـم  و  تسا ، داـیز  اـهنیا 

ناترظن رد  امئاد  .دینکب و  شظفح  ار  نیا  .تساهروشک  حتف  زا  رتالاب  بولق  حـتف  روط  نیا  روط ، نیا  بولق  زا  .تسا  روشک  يزوریپ 
نیا هک  میتسه  ییادخ  هدنب  کی  ام  هک  دشاب 
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(1) .مینکب تمدخ  دیاب  اهنآ  يارب  ام  و  دندناسر ، لحم  نیا  هب  ار  ام  مدرم 

ینویلیم شترا 20 

ياهزاهج هب  زهجم  دـنراد ، هک  ینامیا  ینید و  زاهج  رب  هوـالع  يزاـهج  نیمه  هب  دنـشاب  زهجم  شیاـهناوج  همه  هک  تلم  کـی  رگا 
دیاب .دننکب  هچ  نآ  اب  دننادن  دمآ  ناشتسد  یگنفت  کی  هک  دنشابن  یچمه  دنشاب ، هتفرگ  دای  دنشاب و  مه  یحالـس  دنـشاب ، مه  يدام 

دنچ کی  زا  دعب  تکلمم  کی  هک  دوشب  روط  نیا  دـیاب  اج  همه  .دـیهدب و  ناشدای  ار  اهناوج  .ار  ناتیاقفر  دـیهدب  دای  دـیریگب و  دای 
نیا .دشاب و  هتشاد  شترا  نویلیم  تسیب  .دشاب  هتشاد  رادگنفت  نویلیم  تسیب  دراد  هک  ناوج  نویلیم  اب 20  يروشک  کی  دوشب  یلاس 

وا يارب  ام  .تسادخ و  نامنابیتشپ  ام  مه  نآلا  .تسین  رادرب  بیـسآ  هّلل  دـمحلا  مه  نآلا  .تسین و  رادرب  بیـسآ  یتکلمم  هچمه  کی 
.تسام اب  ادخ  .میدرک و  تضهن  وا  نید  ندرک  هدایپ  يارب  .میدرک  تضهن 
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یناسر تمدخ  تمدخ و  هاگیاج  مهن : لصف 

تادابع نیرترب 

نازیزع هک  یلغش  ره  رد  دیتسه و  ناتسود  امش  هک  ییاج  ره  ناریا ، روشک  مامت  هک  منک  یم  تلئـسم  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  نم 
مالـسا هب  تمدخ  يارب  ادخ ، ناگدـنب  هب  تمدـخ  يارب  ادـخ ، يارب  اهراک  ینعی ، دـشاب ؛ یهلا   (1) طبهم ناشلحم  دنراد ، لاغتـشا  ام 

.مالسا هب  تمدخ  ادخ و  قلخ  هب  تمدخ  تسا ، تادابع  نیرتگرزب  زا  نیا  هک  دشاب 

تدابع همه  امـش  ياهتمدخ  هاگتدابع و  کی  هب  دنوشب  لدبم  امـش  ياهتـسپ  امـش و  هرادا  دـیتسه ، امـش  اج  ره  رد  هک  تسا  دـیما  و 
مالسا هب  دهعت  اب  امـش  زورما  دوب ، تیـصعم  زکرم  دندوب ، نیرومام  هک  ییاهاج  قباس ، میژر  نآ  لباقم  رد  هک  مراودیما  نم  .دشاب و 
تاقبط همه ، زا  رتشیب  دیـشاب و  نیفعـضتسم  ادخ و  ناگدنب  تمدخ  رد  یمالـسا ، يروهمج  هب  دهعت  اب  مالـسا و  ماکحا  هب  دهعت  اب  و 

دیـشاب و قفوم  تدابع  نیا  هب  امـش  هک  مراودـیما  نم  .امـش و  يارب  تسا  گرزب  تدابع  کی  دوخ  نیا  دـینک و  هظحـالم  ار  فیعض 
، دوب تیـصعم  قباس  هک  یلغـش  نآ  هک  دیا  هدـش  عقاو  یتموکح  کی  رد  دـیا ، هدـش  عقاو  یمیژر  کی  رد  هک  ار  نیا  دـینادب  تمینغ 
و .تسا   هاـگتدابع  ادـخ ، قلخ  هب  تمدـخ  اـب  زورما  دـش ، یم  عقاو  تیـصعم  نآ  رد  قباـس  هک  یقاـتا  نآ  رد  تسا و  تداـبع  زورما 

نیا هب  هک  دنک  قفوم  ار  امش  دنک و  ظفح  امش  يارب  ار  هاگتدابع  نیا  دنوادخ 
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(1) .دیوشب قفوم  رتشیب  تسا ، مدرم  هب  تمدخ  یمالسا و  يروهمج  هب  تمدخ  هک  گرزب ، تدابع 

قیفوت نیرترب 

.دشابن نآ  رد  تسکـش  ات  مینکب ، راک  ادخ  يارب  هک  دهدب  قیفوت  ار  ام  همه  دـهدب و  قیفوت  ار  امـش  همه  دـنوادخ  هک  مراودـیما  نم 
.تسوا هب  تمدـخ  تلم ، هب  تمدـخ  .دـشاب  وا  يارب  نامیاهراک  هک  مینکب  يروط  نامدوخ  اـم  هک  تسا  رتـالاب  اـهقیفوت  همه  زا  نیا 
بناجا هب  جاتحم  ام  هکنیا  يارب  ندرک  تمدـخ  .تسادـخ  تکلمم  تکلمم ، .تسادـخ  هب  تمدـخ  امـش ، دوخ  تکلمم  هب  تمدـخ 

ادخ يارب  یتقو  .دشاب  ادخ  يارب  ناتراک  هک  دینک  شـشوک  .نیا  تسادخ  يارب  تسا ؛ یهلا  تمدخ  تسا ؛ یگرزب  تمدخ  میـشابن 
هتـشاد كاب  دـیابن  زیچ  چـیه  زا  تسا ، شهارمه  ادـخ  هک  یـسک  .تسامـش  هارمه  ادـخ  دیـشاب ؛ هتـشادن  كاـب  زیچ  چـیه  زا  دـشاب ،

(2) .دشاب

يرازگتمدخ هیحور  ایبنا و 

.مدرم هب  دراد  تموکح  دنک  لایخ  يا  یبن  کی  هکنیا  هن  دنتـسناد ، یم  رازگتمدخ  ار  ناشدوخ  ایبنا  .دنتـشاد  ار  ساسحا  روطنیا  ایبنا 
تیاده ار  مدرم  هکنیا  يارب  دندمآ  اهنیا  هک  دنتـشاد : ار  ساسحا  نیمه  گرزب  يایبنا  ادـخ ، گرزب  يایلوا  .هدوبن  راک  رد  تموکح 

مه امش  .اهنآ  هب  دننک  تمدخ  دننک ، داشرا  دننک ،
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نامدوخ هب  تمدخ  مدرم  ، هب  تمدخ  نیا  مینک و  تمدـخ  مدرم  نیا  هب  هک  میدـمآ  ام  اعقاو  هک  دـشاب  بلطم  نیا  نات  یبلق  ساسحا 
میربب و شیپ  هب  هنحص  رد  مدرم  ندوب  رضاح  نیا  اب  میربب ، شیپ  هب  دراد  نالا  هک  یعضو  نیا  اب  ار  تکلمم  نیا  رگا  ام  ینعی ، تسا ؛

(1) .دنتسه مدقشیپ  مدرم  دیآ ، یم  شیپ  تلود  يارب  هک  يا  هصق  ره  تلود ، اب  مرم  یهارمه  نیا  اب 

ریما ترضح  تیالو  هولج  نیمورحم ، هب  تمدخ 

، مینکب هجوت  دیاب  ام  دشاب ، هدش  ام  روشک  ردمالسلا  هیلع  یلع  تیالو  تیالو ، زا  یصقان  رایـسب  ولو  هولج  کی  هک  میراودیما  هک  ام 
هک يروط  نآ  تردـق  مامت  اب  دـیاب  اعقاو  تلود  .تسین  یفاک  اهنیا  هچ ، میهد و  یم  راعـش  مینک و  یم  رهاظت  ام  هکنیا  مینادـن  یفاک 

هچب هک  يردـپ  کی  لثم  نیمورحم ، يارب  دـنازوسب  لد  تردـق  مامت  اـب  مه  نیا  دـنازوس ، یم  لد  نیمورحم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
روطنیا دیاب  نینموملاریما  عبات  تلود  کی  دنکب ، ریس  ار  اهنآ  هک  دور  یم  نیا  لابند  هدرسفا  لد  اب  روطچ  دننامب ، هنسرگ  رگا  شیاه 

یمن امـش  هک  تفگ  مه  وا  دوخ  .دشاب  ریما  ترـضح  لثم  دناوت  یم  یـسک  هک  میوگ  یمن  نم  هتبلا  یلیخ  دنتـسه ، هللادـمحلا  .دـشاب 
ات همه  يارب  .میناوت  یم  هک  هزادنا  نآ  ات  هکنیا  هب  مینک  تناعا  اوقت ، عرو و  هب  ار  وا  ام  مینک  تناعا  اما  اعقاو ، مه  میناوت  یمن  دیناوت ،

یتقو کچوک  ياه  تردـق  نیا  .دراد  هگن  ار  یمالـسا  يروهمج  مه  دراد و  هگن  ار  شدوخ  مه  هک  تسه  تردـق  يا  هزادـنا  کی 
تردق کی  دوش  یم  هتشاذگ  مه  يولهپ 
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(1) .تسا گرزب 

وا ناگدنب  ادخ و  هب  تمدخ  تالاح ، نیرتهب 

ادـخ يارب  تهج  نیا  زا  یهلا ، هنالداع ، تسا  یتموکح  کی  تسا  یمیژر  کی  مالـسا  و  تسا ؛ همه  يارب  هک  دـیناد  یم  ار  مالـسا   
چیه .هتفرگ  ماجنا  ادـخ  تسد  هب  هک  تسا  یلوحت  مه  لوحت  نیا  .تسادـخ و  يارب  هک  تسا  ییاهراک  اـهراک  نیا  .دـینک  یم  راـک 

يادـخ لاوحالا » لوحم  « ؛ تسا یلاعت  كراـبت و  يادـخ  بولقلا » بلقم   » .یلاـح هب  یلاـح  زا  دـنادرگرب  ار  بولق  دـناوت  یمن  سک 
نـسحا  » .درک لوحتم  لاح » نسحا   » هب ار  امـش  لاح  لاوحالا » لوحم   » نیا و  بولقلا » بلقم   » نیا هّللادمحب  .تسا و  یلاعت  كرابت و 

تمدخ وا  يارب  هّللادمحب  همه  امـش  دینک و  تمدخ  وا  ماکحا  يارب  دینک و  تمدخ  وا  ناگدـنب  يارب  وا و  يارب  هک  تسا  نیا  لاح »
قفوم هّللادمحب  .امـش و  يارب  تسه و  ام  يارب  هک  تسا  ییاهلاح  نیرتهب  لاح  نیا  .وا  قولخم  يارب  وا و  ناگدـنب  يارب  دـینک و  یم 

(2) .دنک رتشیب  هچ  ره  ار  امش  قیفوت  دنوادخ  .دیتسه و 

یناسفن ضارغا  اب  هن  یهلا  صلاخ  دصق  اب  تمدخ 

رد صلاخ  دصق  نیا  رگا  .دش  رهاظ  دش و  ادـیپ  یهلا  یـصلاخ ، دـصق  کی  اب  شلوا  دـش ، ادـیپ  تلم  دوخ  زا  ناریا  رد  هک  ییاهداهن 
دوشب کچوک  امش  شیپ 
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، تسه يا  هدنزرا  تمدـخ  دـینک و  یم  تمدـخ  نآ  رد  امـش  هک  يداهن  نیا  هک  دـینک  شـشوک  .دوش  یم  هتـشادرب  مه  ادـخ  تسد 
دروم هک  ادخ  فعـضتسم  ناگدنب  هب  تمدخ  ادخ ، ناگدنب  هب  تمدـخ  دـشاب ، ادـخ  هار  رد  تمدـخ  نیا  هک  دـینک  شـشوک  رایـسب 

تمدخ نیا  هک  دینک  ششوک  یناسفن و  ياهاوه  يارب  هن  دشاب ، فعضتسم  يارب  تمدخ  دینک  شـشوک  .دنتـسه  یلاعت  قح  تیانع 
.دـننک راد  هکل  ار  یمالـسا  ياهداهن  نیا  زا  کـی  ره  هک  دـنددصرد  نیطایـش  .تسا  دنـسپان   هک  ییاـهراک  زا  ضعب  هب  دوشن  هدولآ 

.دننک یفرعم  تسه  هک  هچنآ  فالخرب  ایند  هب  ار  یمالـسا  ياهداهن  نیا  هک  تسا  راک  رد  اه  هئطوت  .تسا  راک  رد  نینئاخ  ياهتـسد 
قوب و رد  و  دـتفا ، یم  ناهاوخدـب  تسد  تصرف  دریگب  ماجنا  نیزاوم  فالخرب  ياهراک  کی  اـهداهن  نیا  رد  هتـساوخن  يادـخ  رگا 

(1) .دننک یم  ماندب  ار  امش  دیتسه  راک  لوغشم  ادخ  يارب  هک  امش  و  دننک ، یم  گرزب  ار  بلطم  نیا  انرک 

میشاب هتشادن  سکچیه  زا  شاداپ  عقوت 

کی دنکب  یقیوشت  کی  رـشب  زا  امـش  هب  یـسک  هکنیا  .مه و  دـیرادن  دیـشاب و  هتـشاد  دـیابن  دوشب  عفر  یناسآ  هب  لئاسم  هکنیا  عقوت 
، دیوگالاح يزیچ  کی  رـشب  تسین ، يزیچ  رـشب  دینک ، یم  راک  ادخ  يارب  امـش  دهدب ، یـشاداپ  هک  دینک  ضرف  هک  منک  یم  ضرع 

ادخ اب  ار  نامباسح  ام  هک  تسا  نیا  تسا  ساسا  هک  ینیا  دنیوگ ؛ یم  مه  ار  شفالخ  ناشاهیضعب  دینک  ضرف  ادرف  يزیچ  کی 
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هتـشادن عقوت  مینکب  يراک  کی  میهاوخ  یم  ادخ  يارب  هک  ییام  .میـشاب  هتـشادن  عقوت  مه  سک  چـیه  زا  و  مدرم ، اب  هن  مینک  تسرد 
(1) .میشاب

هجیتن هب  لوصو  هن  هفیظو  يادا  موزل 

هدنمرـش دوـخ  نادـجو  شیپ  هک  دـیامن  هفیظو  يادا  دـنک و  تمدـخ  دـناوتب  هک  یقطنم  ره  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تسا  مهم  هچنآ 
(2) .تسین یفیلکت  ام  هب  هیهلا و  هدارا  هب  هتسب  نآ ، مدع  دصاقم و  هب  لوصو  .دشابن 

 

شابم تّیبوبحم  ترهش و  بسک  لابند  نانآ  هب  تمدخ  رد 

تمدخ هک  مینکن  تلفغ  وا  ناگدنب  هب  تمدخ  زا  هک  رتهب  هچ  سپ  مییوا ، ياهتنم  یب  ياه  تمعن  وا و  رکـش  زا  زجاع  هک  ام  مرـسپ !
رب تنم  قح  هب  نانآ  هک  نادم  راکبلط  ار  دوخ  هّللا  قلخ  هب  تمدخ  رد  هاگ  چیه  .دنیوا  زا  همه  هک  هچ  تسا ؛ قح  هب  تمدخ  نانآ  هب 

دوخ نیا  هک  شابم  تیبوبحم  ترهـش و  بسک  لابند  نانآ  هب  تمدـخ  رد  .دنتـسه و  الع  لج و  وا  هب  تمدـخ  هلیـسو  هک  دـنراد ، ام 
هن نک ، باختنا  تسا  رت  عفنرپ  نانآ  يارب  هچنآ  ادـخ  ناگدـنب  هب  تمدـخ  رد  .درب و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  اـم  هک  تسا  ناطیـش  هلیح 

.تسا الع  لج و  وا  سدقم  هاگشیپ  هب  قدص  تمالع  نیا  هک  دوخ ؛ ناتسود  ای  دوخ  يارب  هچنآ 

لغش و ره  نک  یعس  .ناملامعا  ياه  همان  زا  یکی  اهام  سفن  هحفـص  و  تسا ، وا  رـضحم  ملاع  تسا و  رـضاح  دنوادخ  مزیزع ! رـسپ 
وا هب  ار  وت  هک  لمع 
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(1) .تسا الع  لج و  وا  ياضر  نآ  هک  نک  باختنا  دنک  رت  کیدزن 

دینادب مدرم  رازگتمدخ  ار  ناتدوخ 

مدرم دیاب  مریزو و  نم  هک  دیروایب  ناتنهذ  رد  رگا  .دینادب  مدرم  رازگتمدخ  ار  ناتدوخ  دینک و  تمدـخ  تلم  نیا  يارب  دـیاب  اهامش 
نم هک  دنکب  ناجلخ  شنهذ  رد  روهمج  سیئر  ياقآ  دنکب ، ناجلخ  یتح  ناتنهذ  رد  .دـیدشن  حالـصا  دـینادب  دـننکب  تعاطا  نم  زا 

یمن لمع  وا  مه ، شناجلخ  نیا  .تسا  ناطیـش  زا  مه  شناجلخ  .تسا  هدشن  حالـصا  نیا  اذک ، هچ و  متـسه و  تکلمم  لوا  صخش 
نیا رازگتمدـخ  دـیتسه ، تکلمم  نیا  رازگتمدـخ  اهامـش  کی  ره  روط  نیمه  .دـنک و  نوریب  مه  ار  ناجلخ  نیا  شنهذ  رد  اما  دـنک 

(2) .دیتسه تلم 

 

دینادن مدرم  مکاح  ار  ناتدوخ 

انعم نآ  هب  تموکح  مالـسا  .دیتسه  رازگتمدـخ  تسین ، تموکح  نیا  دـیا ، هدیـسر  تموکح  هب  نالا  هک  ییامـش  هک  دیـشاب  تفتلم 
نیا هن  الا  .دـننکب و  تنایخ  دـنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  یبوکرـس  يارب  دراد  مه  یماظتنا  ياوق  اـهتنم  .دراد  رازگتمدـخ  مالـسا  .درادـن 

هب دننک  یـشورفدوخ  مدرم و  هب  دننک  تموکح  هک  دنهاوخاهنآ  .دـننکب  دـنهاوخ  یمن  يزیچ  رگید  دـشابن ، راکتنایخ  رگا  هک  تسا 
.دنناسرتب ناشدوخ  زا  ار  مدرم  مدرم و 
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رد دوب ، شتکلمم  هعـس  وا  لباقم  هد  هکنیا  اب  مه  ریما  ترـضح  دـمآ ، یم  اهنابایخ  رد  اضردـمحم  هک  روطنآ  دـینک  یم  لاـیخ  اـمش 
شدنتخانـش یمن  هک  دـمآ  یم  یمدآ  کی  لـثم  رازاـب  هچوک و  رد  بوخ ، دـمآ ؟ یم  روطنآ  رازاـب  هچوک و  رد  يروطنآ ، اـهنابایخ 

توغاط نامز  ياهراد  هجرد  نیا  زا  یکی  لثم  هک  دینک  یم  لایخ  دوب ، مالسا  گرزب  ياهرادرـس  زا  یکی  هک  رتشا ، کلام  .اهیـضعب 
تفر ار : وا  تمارک  دـینیبب  مه  دـعب  .داد و  شحف  وا  هب  تخانـشن و  یـسک  کی  زور  نآ  .شدنتخانـشدمآ  یم  مدرم  وت  نیا  هن ، دوب ؟
دیاب تسا ، هدوب  مالسا  رد  هک  ییاهتموکح  اصوصخ  درک و  هعلاطم  دیاب  ار  مالـسا  خیرات  نیا  ار ، قالخا  نیا  درک ! اعد  وا  هب  دجـسم 

.تفرگ دنپ  نآ  زا  درک و  هعلاطم 

ناتدوخ هک  تسا  نیا  زا  رتشیب  شباوث  ادخ  شیپ  نیا  .دینادب  مدرم  رازگتمدخ  ار  ناتدوخ  امـش  دینادن ، مدرم  مکاح  ار  ناتدوخ  امش 
اهامـش همه  رگا  .دـشاب  مدرم  رازگتمدـخ  دـیاب  مـه  شترا  .تـسا  يرازگتمدـخ  ناـمه  مـه  تموـکح  .دـینادب  تموـکح  سیئر  ار 

اوعد مه  اب  دنـشکب و  دایرف  مناد  یمن  دننک و  انث  دنیوگب و  حدم  امـش  هب  یه  هک  دـیهاوخن  دـینکب ، باسح  ار  ناتدوخ  رازگتمدـخ ،
هکنآ دراد ! یتذل  هچ  تلم  يارب  نیا  دیشاب ، هتشاد  یتسود  دینک و  مهافت  مه  اب  ناتدوخ  دیراذگب و  رانک  ار   اهزیچ  نیا  رگا  دینکب ،
دننک یم  شـشوک  شا  همه  دنردارب و  مه  اب  ناش  همه  هک  تسا  هدمآ  شیپ  یتموکح  نیا  الاح  هتفر ، نیب  زا  شیاه  هچب  تسا  هدید 
اهنیا هک  الاح  هک  دـننیبب  نیا ، ياج  هب  رگا  .دـننکب  راک  دـنهاوخ  یم  مدرم  يارب  دـنراد  ناوت  ات  دـننکب ، يراـک  کـی  مدرم  يارب  هک 
یکی نآ  ای  دربب  ار  هرفس  ماعط  نیا  رتشیب  هکنیا  رس  مه  اب  اهنیا  دنا ، هتسشن  يا  هرفس  کی  رـس  دنا  هدمآ  يزیچ و  کی  هب  دنا  هدیـسر 

دنراد دربب  رتشیب 

250 ص :

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هچ  ام  هب  یلاـعت ، كراـبت  يادـخ  شیپ  مالـسا و  هقئاذ  رد  تلم و  نیا  هقئاذ  رد  تسا  خـلت  هچ  دـینیبب  بوخ ، دـننک ، یم  گـنج 
(1)! دیوگ

رازگتمدخ دیئوگب  نم  هب 

.ربـهر دـنیوگب  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  رازگتمدـخ ، دـنیوگب  نم  هب  رگا  هک  دـیهدب  ار  نیا  لاـمتحا  امـش  متـسه و  همه  يوگاـعد  نم 
شیپ .تسا  حرطم  يرازگتمدـخ  .مینکب  تمدـخ  هک  هدرک  فظوم  ار  اـم  مالـسا ، .تسا  حرطم  يرازگتمدـخ  تسین ، حرطم  يربهر 

(2) .ام

نانآ هب  تمدخ  اب  مدرم  ياهیراکادف  زا  ینادردق 

هک دنرادن  عقوت  مه  ردق  نیا  دندرک و  يراکادـف  مه  ابلاغ  دندیـشک ، تمحز  مدرم  هتبلا  تدـم ، نیا  رد  دندیـشک  تمحز  مدرم  نیا 
ادـف ار  ناشیاهناوج  ار ، ناشیاه  هچب  ار ، ناشناج  مدرم  .ار  نید  نیا  مینک  ادا  دـیاب  ام  دراد و  عقوت  اـم  زا  مالـسا  بوخ  اـما  دوشب ، هچ 

دـندرک و ار  ناشدوخ  راک  اهنیا  ناشیا ، هب  ناشدوخ   ارزو ، ناـیاقآ  هب  ناـشیالکو  دـنداد ، يار  امـش  هب  بوخ  کـلذ ، عم  دـندرک و 
بوخ ار  شدوخ  راک  دص  رد  دص  دوب ، تلم  داد  ماجنا  حیحـص  دـص  رد  دـص  ار  شدوخ  راک  هک  نآ  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  افاصنا 

نآ زا  دوشب و  فرط  کی  رد  گنج  هک  دـیراد  غارـس  امـش  اـجک  رد  .درک  تقفاوم  تلود  اـب  تالکـشم  همه  رد  ینعی ، داد ؛ ماـجنا 
دنورب دنوشب  اپ  مدرم  دوخ  تکلمم  فرط 
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دهعتم نوچ  مدرم  تسا ، مالـسا  لام  هک  تسا  ییاه  هنومن  کی  اهنیا  .دـننک  مهارف  لیاسو  ههبج  تشپ  رد  دـنوشب  اپ  دـننک ، کـمک 
هب دننک  کمک  دننک و  ظفح  ار  ناشروشک  هک  دنتـسناد  یم  فظوم  ار  ناشدوخ  دنتـشاد ، یمالـسا  دیاقع  دـندوب و  ملـسم  دـندوب و 

اهنآ هک  يراکادـف  دـندرک و  اهنآ  هک  یتبحم  دندیـشک و  اهنآ  هک  یتمحز  همه  نیا  لباقم  رد  هک  تسا  نایاقآ  تبون  ـالاح  .ناـیاقآ 
ياضتقا نادجو  اما  امـش  زا  دنریگب  يزیچ  کی  هکنیا  يارب  دندرکن  اهنآ  ناربج  میوگ  یمن  نم  هک  تسا  نایاقآ  تبون  الاح  دـندرک 

ییاهدنمتـسم نیا  اصوصخ  اه و  تیعمج  نیا  عفن  هب  مالـسا و  عفن  هب  دشاب و  تکلمم  عفن  هب  اهراک  اج  همه  رد  هک  دـنک  یم  ار  نیا 
(1) .دنتسه روشک  همه  رد  هک 

روشک نامولظم و  هب  تمدخ  شزرا 

ياه هدس  نیا  رد  اصوصخ  و  تسا ، هدوب  مولظم  روشک  نیا  ابیرقت  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  يروشک  کی  هب  ندرک  تمدـخ  نازیم ،
مه شیاهرازگتمدـخ  دراد و  شزرا  نـالا  روشک  نیا  هب  تمدـخ  .تسا  مولظم  مه  نـالا  تسا ، هدوـب  موـلظم  اـعقاو  رخآ ، نیا  رخآ ،
نیا .ناتدوخ  هب  رازگتمدخ  هن  دینک ، ادیپ  مالسا  روشک و  هب  رازگتمدخ  .دینک  ادیپ  رازگتمدخ  هک  دیشاب  نیا  رکف  همه  .دنراد  شزرا 
یم تلفغ  شدوخ  ناسنا  اهتقو  یهاـگ  نکل  .تسا  روط  نیمه  بلطم  هک  دـیراد  قیدـصت  مه  امـش  دوخ  هک  تسا  يا   هلئـسم  کـی 

یه دشاب ، يروجان  مدآ  کی  رگا  مه  اهتقو  یهاگ  دنک ؛ یم  تلفغ  مه  شدوخ  تایحور  زا  دنک ،

252 ص :

ص 122. ج 15 ، ماما ، هفیحص  . 1 - 1

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 275 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_252_1
http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ هچ  مینیبب  اـت  مینارذـگب  ار  زورما  اـم  لـئاسم ، نیا  هب  مراد  راـک  هچ  نم  دـمآ ، شیپ  روط  ره  : » دـیوگ یم  و  دـنک ؛ یم  دـمعت 
(1) «. دش

تامدخ ماجنا  رد  روشک  مالسا و  حلاصم  تیاعر 

دییات ار  ام  ای  ار ، نیا  ددنـسپب  یهورگ  کی  هک  مینکب  يراک  کی  هک  میـشابن  نیا  رکف  .مینکب  راک  نامدوخ  يارب  دـیاب  ناـمدوخ  اـم 
ام روشک  يارب  هک  تسا  يراک  نآ  ددنـسپب و  ادخ  هک  مینکب  يراک  دیاب  مینکب ؛ راک  ادـخ  يارب  دـیاب  ام  .تسا  فارحنا  نیا  دـنکب ؛

لابند ام  .دیوگب  دهاوخ  یم  هچ  ره  هک  ره  دشاب ، دیفم  تلم  نیا  نیفعـضتسم  يارب  دشاب ، دیفم  ام  فیعـض  تلم  يارب  دشاب و  دـیفم 
....میشاب دیابن  ام  اهزیچ  نیا  لابند  .دنزب  فک  ای  دشکب  اروه  یسک  کی  نم  يارب  دینک  ضرف  هک  میشابن  نیا 

دیاب یتمدـخ  هچ  تلم  نیا  يارب  مینک و  یم  میراد  هچ  هک  میمهفب  نامدوخ  دـیاب  ام  .مینکب  شوگ  دـیابن  اـم  ار  اـه  هقیلـس  فـالتخا 
هک ییاهنآ  دینکب ، يراک  ره  ...هب  عجار  اهملق و  هب  عجار  دشاب  هتـسب  نامـشوگ  تسه ، يزیچ  کی  میدـیمهف  یتقو  نامدوخ  .مینکب 

.دننک یم  ار  ناشدوخ  راک  اهنآ  دیهدب ، ماجنا  يراک  ره  امـش  .دننک  یم  ار  ناشدوخ  راک  دـننزب  بیـسآ  دـننزب و  همطل  دـنهاوخ  یم 
رب هن ، هک  دینک  یم  يراک  کی  تقوکی  .دنهدب  ماجنا  دنناوت  یم  اهنآ  هک  تساهنآ ، دـییات  هک  دـیهد  یم  ماجنا  يراک  کی  تقوکی 

(2) .دننزب همدص  هک  دسر  یمن  ناشتسد  نکل  دننز ؛ یم  دهاوخ  یم  ناشلد  هک  ار  يا  همدص  زاب  اهنآ  تساهنآ ، فالخ 
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تمدخ طیحم  يزاس  ملاس  مهد : لصف 

مدرم تیناحور و  اب  یتلود  نارومأم  یگنهامه  موزل 

روط نیمه  ار  هیهلا  تبهوـم  نیا  تسا ، هدـش  نیملـسم  همه  هب  تسا و  هدـش  اـم  همه  هب  تسا و  هدـش  امـش  هب  هک  یهلا  تبهوـم  نیا 
ره .امـش  همه  هب  مه  ریزو و  تسخن  ياقآ  هب  مه  منک و  یم  ضرع  ار  نیا  روهمج  سیئر  ياقآ  هب  مه  .دیراد  هگن  مکحم  دـیریگب و 
اب هک  دـینک  هجوـت  تسرد  ار  نیروماـم  نیا  فارطا ، هب  دـیتسرفب  دـیهاوخ  یم  هک  ینیروماـم  دـیتسه ، هک  ییاـج  ره  رد  امـش  مادـک 
اب دنـشاب ، رکفمه  مدرم  اب  مه  اهنیا  دیـشاب ، رکفمه  مدرم  اـب  دـیهاوخ  یم  امـش  دوخ  هک  يروط  ناـمه  .دنـشاب  قفاوم  مدرم  تخاـس 
هک تیناحور  اب  دنشاب ؛ هتشاد  مدرم  اب  یگنهامه  تلود  لامع  دنشاب و  هتـشاد  یگنهامه  هک  دشاب  يروط  دنـشاب ، رکفمه  نویناحور 
یم نیا  بجوم  نیا  تسه و  یگتسبمه  هشیمه  تلم  تلود و  نیب  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  نیا  .دنراد و  مه  مدرم  اب  دنـشاب ، هتـشاد 
الاح .تسا  فالتخا  داجیا  نآ ، يور  دوش  یم  راـک  هچنآ  هدـمع  .دـنکب  يراـک  نآ  رد  یـسک  دـناوتن  دـنامب ؛ نوصم  ناریا  هک  دوش 

ار اهتلود  نیا  .تسا  ناسآ  یلیخ  ناشیاهتلود  اهتلم و  نیب  دنتـسناوتن ، ار  اهتلم  رگید ، ياـهتلم  رگید و  تلم  تلم و  نیا  نیب  دنتـسناوت 
مک .دوش  یم  ادیپ  فالتخا  دیآ ، یمن  اهنآ  زا  مه  يراک  نیا ؛ زا  دنوش  یم  یـضاران  مدرم  هدب ، ار  نالف  حرط  امـش  هک  دننک  یم  رما 

(1) .دیایب طوقس  تسا  نکمم  هک  ییاجنآ  هب  دسر  یم  فالتخا  نیا  مک 
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روشک روما  ریبدت  رد  مالسا  طخ  زا  قیقد  يوریپ 

طخ زا  ایاضق  لصف  لح و  روشک و  روما  ریبدت  رد  هک  مراد  اضاقت  یناحور  رشق  اصوصخ  یمالـسا ؛ يروهمج  رد  روما  نایدصتم  زا 
لدع اب  هتفرگن و  رارق  رگید  يرشق  اب  تفلاخم  يرشق و  زا  يرادفرط  ییارگ و  هورگ  ریثات  تحت  هدرک و  يوریپ  قیقد  روط  هب  مالـسا 

و دنهدن ، هولج  هنوگژاو  راظنا  رد  ار  یمالسا  تموکح  راتفر و  نیعجارم  مدرم و  اب  یمالـسا  يروهمج  زا  عقوتم  تفوطع  یمالـسا و 
تلم همه  تسد  هب  یهلا  تسا  يا  هعیدو  یمالـسا  يروـهمج  هک  دـنیامن  زارتـحا  ادـیدش  قباـس  مـیژر  ياهیزابذـغاک  راـتفروس و  زا 

(1) .تسا رایسب  قلخ  قلاخ و  دزن  امش  تیلوئسم  امش و  اصوصخ 

مدرم هب  نالوئسم  ندومن  تمدخ  موزل 

زا ار  تاـباختنا  دـنناد و  یم  ناـشدوخ  زا  ار  تلود  هک  تسه ، مدرم  نـهذ  رد  نـالا  هـک  يزیچ  نـیا  هـک  دـینک  شـشوک  دـیاب  اـمش 
رظن رد  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  دیهد  یم  ماجنا  هک  یتمدخ  لوط  رد  امـش  ینعی ، .دورن  نوریب  اهنآ  لد  زا  نیا  دنناد ، یم  ناشدوخ 

يادخ ار  يزیچ  کی  دیناوتب  هکنیا  ضرف  رب  مه  اجنیا  .دوش  یم  لاوئس  امـش  زا  ادرف  .ادخ  شیپ  دیتسه  لوئـسم  امـش  .دیـشاب  هتـشاد 
.ناسنا دسر  نآ  هب  يزور  کی  تسین ، یفخم  هّللا  هکئالم  شیپ  تسین ، یفخم  ادخ  شیپ  دیراد ، هگن  یفخم  دینک و  لمع  هتـساوخن 

، دندوب رتیوق  یچ  ره  هک  قباس  سکع  رتشیب ، دنرتفیعض  مدرم  یچ  ره  مدرم  هب  تبسن  تهج  نیا  زا 
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.یچیه فیعـض  مدرم  اب  دوب ، روج  هچ  اهراد  هیامرـس  اب  دوب ، روطچ  دـندوب  اراد   هک  ییاهنآ  الثم  اب  دوب ، روطچ  ناشراتفر  اـهناخ  اـب 
نارگید اب  هک  ینآ  زا  دشاب  رتهب  دینکراتفر ، مورحم  فعضتسم و  فیعض و  مدرم  اب  هک  يروط  نآ  ینعی  ار ، هلئسم  دینک  سکع  امش 
بالقنا رد  اهنیا  دـندید ، تمحز  اهنیا  خـیرات ، لوط  رد  دـندوب  مورحم  اهنیا  دـنا  هتـسکشلد  اهنیا  اما  بوخ ، همه  اب  دـینک ، یم  راتفر 

یلیخ دنتـسه ، روما  نیا  لخاد  اهنآ  زا  یمک  دـشاب  مه  رگا  هفرم  هقبط  نآ  دـنهد ، یم  ار  ناشیاهناوج  زورما  اـهنیا  دـندرک ، تمدـخ 
اهرشق همه  رد  .مینکب  ظفح  یمالـسا  يروهمج  تیثیح  ظفح  يارب  ادخ و  رطاخ  يارب  ار  مدرم  زا  هقبط  نیا  دیاب  ام  نیاربانب  .دنتـسین 

ای دـهدن ، شهار  شارف  اجنآ ، رد  دـیایب  دراد  راک  ار  یکی  هتـساوخن  يادـخ  تقو  کی  .دـینک  يراتفرـشوخ  اهنآ  اـب  اـهراک  همه  رد 
یم قباس  دوب و  ادخ  ياضر  فالخ  رب  هک  دوب  ییاهراک  اهنیا  .دشابن  روط  نیا  اهنیا  دیایب ، دنراذگن  قاتا  يوت  ای  دوشب  لطعم  یتدـم 

رضاح ادخ  هک  دیشاب  هجوتم  دینک  یم  امش  هک  ییاهراک  همه  هب  عجار  هک  تسا  هلئسم  کی  نیا  .دشاب  شـسکع  دیاب  امـش  دندرک ،
شیپ تماـیق  رد  ینعی  اهدـعب ، دور ، یم  ادـخ  شیپ  اـم و  ياـهراک  دوش  یم  تبث  تسه و  لـئاسم  همه  هجوتم  و  اـج ، همه  رد  تسا 

(1) .منک یم  ضرع  هک  تسا  شرافس  کی  نیا  تهج  نیا  زا  .ناملامعا  دوش  یم  زاب  مه  نامدوخ 
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ماظن ندش  یمالسا  رد  یناگمه  ششوک 

راـک رد  هک  يدارفا  نیا  هک  تسا  نیا  هب  یمالـسا  میژر  .مینکب  یمالـسا  میژر  ار  ناـممیژر  هک  مـینکب  ار  اـنعم  نـیا  رکف  هـمه  دـیاب 
همه یتلود  ياهدنمراک  دنتـسه  يرازگتمدـخ  هب  لوغـشم  هک  دـینک  ضرف  دنتـسه ، راک   رـس  میژر  نیا  رد  هک  يدارفا  نیا  دنتـسه ،

، تسا بارخ  شیاجنآ  هرادا  نیا  هک  الاح  هک  دشابن  رکف  نیا  .دشاب  یمالـسا  راک  ناشراک  دننک ، یم  راک  هک  اجنآ  مادـک  ره  ناش ،
همه دـنکب ، فالخ  مه  اجنیا  راذـگب  بوخ ، دـنک ، یم  فالخ  اجنآ  مدآ  نآ  هک  ـالاح  دـشاب ! بارخ  مه  شیاـجنیا  راذـگب  بوخ ،
ملاع مامت  .دـنک  یمن  فالخ  وا  تسایبنا  بتکم  تحت  هدـش  تیبرت  هک  یمدآ  کی  دـننکب ، فالخ  ملاع  همه  رگا  .ام  همه  میفلکم ؛
نیا مه  نم  دیاب  سپ  دنپاچ  یم  دنراد  همه  الاح  هکنیا  زا  .دـنک  یمن  فالخ  یـسوم  ترـضح  دوشب ، ملظ  دروخب و  مه  هب  هک  یتقو 

یقرف وا  لاح  هب  دـندش  یم  مه  رفاک  رگا  ملاع  همهمالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  .تسین  روج  نیا  اـیبنا  تیبرت  رد  .هن  منکب ، ار  راـک 
وت هک  يزور  نآ  .درک  یمن  يرییغت  چـیه  وا  یـشم  الا  و  دـننک ، یم  فـالخ  دـنراد  اـهنیا  ارچ  هکنیا  هب  ندروخ  هصغ  زج  درک ؛ یمن 

اجنیا همه  زاجح و  رد  رـصم و  ات  دوب  شئزج  کـی  ناریا  هک  تعـسو  نآ  ياراد  تفـالخ  کـی  هک  يزور  نآ  اـب  دوب ، هتـسشن  هناـخ 
، متـسه يزیچ  وچمه  کی  ياراد  نم  هک  الاح  هک  دوبن  شیحور  لاح  رد  یقرف  چیه  يرادـقم  کی  مه  اپورا  زا  دوب و  هرطیـس  تحت 

دنک یمن  یقرف  نآ  رد  یهلا  حور  .دوب  یهلا  حور  حور ، هکنیا  يارب  .درک  یمن  یقرف  چیه  وا  حور  رد  ادبا  چیه  دوشب ، هچ  الثم  دـیاب 
یم .دـنک  تلادـع  تسا  فظوم  وا  .دـنک  یمن  یقرف  وا  یحور  لاح  رد  دـشاب ، ایند  کی  ای  دـشاب ، وا  رظن  تحت  یمک  تیعمج  کی 

راهچ نیا  اب  دناوت 
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(1) .دهد یم  شرتسگ  ار  تلادع  اج  همه  هب  تسناوت ، رگا  دنکب ؛ تلادع  تسه  هک  ات 

یمالسا تموکح  رد  نارازگراک  همه  هنالداع  راتفر  موزل 

، میدرک شنفد  جراخ و  هب  هّللادمحب    میداتـسرف  ار  قباس  میژر  میتشاذگ و  نامدوخ  يور  یمالـسا  يروهمج  مسا  هک  نالا  ام  همه   
ققحت شتیعقاو  هدرک ، ادیپ  ققحت  هک  میراد  اعدا  هک  یمیژر  نیا  هک  میفلکم  نالا  ام  همه  هّللاءاش ، نا  دش  دهاوخن  هدنز  مه  رگید  و 

دیاب روط  کی  دیتسه  هناخترازو  کی  نیرومام  هک  امـش  .دیایب  جراخ  دح  هب  يار  دح  زا  دیایب ؛ انعم  دح  هب  ظفل  دـح  زا  دـنک ؛ ادـیپ 
دنادب فظوم  ار  شدوخ  دیاب  درف  ره  .دیشاب  یمالسا  نیرومام  دیاب  همه  روط ؛ کی  دنرگید  هناخترازو  رد  هک  مه  اهنآ  دینکب ، لمع 
تلادع يور  تسا ، لوحم  وا  هب  هک  يراک  نیا  تسا ، لوحم  وا  هب  هتـسشن  زیم  تشپ  هک  یئزج  راک  نیا  نالا  هک  يراک  نیا  هکنیا  هب 

دشاب لداع  ریزو  تسخن  .دیـشاب  لداع  دیاب  امـش  دشابن ، لداع  ای  دوشب  لداع  ریزو ، .دوشب  لداع  ریزو ، هک  دوشن  رظتنم  دنکب ؛ لمع 
شباسح ادخ  شیپ  تسا ، هدح  یلع  ناتباسح  مه  امـش  .تسه  هدـح  یلع  شباسح  نآ  .دراد  عفن  دراد و  ررـض  شدوخ  يارب  هن ، ای 
شتـسد یئزج  راک  نیا  هک  یتمدخـشیپ  نیا  یئزج ، راـک  نیا  هک  امـش  .تسا  هدـح  یلع  شباـسح  مه  تلم  شیپ  تسا ، هدـح  یلع 

؛ دنکب دیاب  راک  نامه  رد  تلادع  مه  نآ  هتسشن  اجنآ  رد  هک  مه  هرادا  سیئر  نآ  .دنکب  دیاب  شراک  نآ  رد  تلادع  تسه ،
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ای مناوخب ، زامن  نم  ات  دنناوخب  زامن  نارگید  موشب  رظتنم  نم  هک  تسا  نیا  لثم  دوشب ، لداع  وا  ات  دـنوشب  لداع  نارگید  دوشن  رظتنم 
یعیبط فیاظو  .دـنک  یم  لمع  يروط  نیا  مدآ  ار  یعیبط  فیاظو  روط  هچ  مروخب ! راهان  نم  ات  دـنروخب  راهان  نارگید  موشب  رظتنم 

ات دننک  هاگن  نارگید  دیشکب ؟ امش  ات  دنـشکب  سفن  نارگید  دیدیـشک  راظتنا  تقو  چیه  امـش  دنک ؛ یم  لمع  یـصخش  یـسک  ره  ار 
روط نیمه  مه  یهلا  فیاظو  .دینک  یم  لمع  اصخش  ار  یعیبط  فیاظو  ناتتعیبط  بسح  هب  امش  .تسین  وچمه  چیه  دینک ؟ هاگن  امش 

، هوالع هب  دـینک ، لمع  دـیفظوم  امـش  اصخـش  مه  ار  یهلا  فیاظو  دـینک ، لمع  اصخـش  ار  یعیبط  فیاـظو  هک  يروط  ناـمه  .تسا 
(1) .راک نیا  هب  دینک  راداو  مه  ار  نارگید  هک  دیفظوم 

 

هفیظو هب  لمع 

ادـیپ یتلم  کـی  رد  يا  هیحور  وچمه  کـی  رگا  .مینک  راداو  مه  ار  نارگید  میفظوم  و  مینک ؛ لـمع  ناـمدوخ  میفظوم  اـم  مادـک  ره 
دوب بالقنا  هک  يا  ههرب  نیا  رد  هک  يروط  نامه  يونعم ، نواعت  هیحور  وچمه  کی  رگا  دوشب ، ادیپ  مراودیما  هّللاءاش  نا  هک  دوشب ،
یم رهاظت  اهنابایخ  رد  دـندمآ  یم  هک  ییاهنیا  هک  دوب  نیا  هب  عجار  تنواعم  اما  دوب ، انعم  مه  نیا  دوب  هدـش  ادـیپ  يدام  نواعت  کـی 

هیحور کی  رگا  .دندرک  یم  تنواعم  دندرک ؛ یم  کمک  مدرم  منک ، ضرع  دنداد ، یم  اذغ  دنداد ؛ یم  بآ  اهنآ  هب  اه  هناخ  دندرک 
یمدآ کی  شدوخ  هکنیا  رب  هوالع  هکنیا  هب  دـنادب  فظوم  ار  شدوخ  یـسک  ره  هک  همه  رد  ناسنا ، رد  دوشب  ادـیپ  يونعم  تنواعم 

سانش هفیظو  دنکب ، تلادع  دهاوخ  یم  هک  تسا 
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عمط يور  هن  تسا ، فیاظو  يور  دهدب  ماجنا  دـهاوخ  هک  ار  مدرم  راک  دـنک و  یم  هک  ار  شدوخ  راک  هتـسشن  هک  زیم  تشپ  تسا ،
شدوخ يارب  دـنک ، یم  لمع  مدآ  ار  دوخ  یـصخش  فیاـظو  هک  يروط  نآ  تسا  هفیظو  يور  تسا ، فوخ  سرت و  يور  هن  تسا ،

نآ ناـسنا  رگا  .عمط  هن  تسا و  فوخ  هن  مدآ ، شیپ  تسا  يا  هفیظو  کـی  نیا  درخب ؛ ساـبل  شیاـه  هچب  يارب  هک  دـناد  یم  هفیظو 
یمن مه  قوقح  ریخن ، تسا ؛ نیا  ما  هفیظو  مریگ  یم  الثم  قوقح  نم  هک  ار  نیا  دـنادب  هفیظو  تسا  يراک  کی  يدـصتم  هک  یـسک 

دنا جاتحم  نم  هب  يا  هتـسد  کی  مدـش و  يرما  کی  لفکتم  هک  الاح  هک  تسا  نیا  میمالـسا  هفیظو  تسا ؛ نیا  میناـسنا  هفیظو  مریگ 
اب مهدب ، نایرج  دراد  نایرج  هک  یبیترت  ره  هب  مناوت ، یم  هک  يردق  نامه  مزادـنین ، قیوعت  ار  اهراک  مزادـنیب ، هار  ار  ناشیاهراک  هک 

توغاط تسا ، توغاط  ياهراک  نامه  نیا  مهدب  ماجنا  بقع  ولج و  رگا  منکن ، تلادـع  فالخ  مهدـن ، ماجنا  بقع  ولج و  تقافر ،
، دوشب هجوتم  شدوخ  هب  یـسک  ره  میـشاب ، هتـشاد  انعم  نیمه  هب  هجوت  ناممادک  ره  هچنانچ  مک ، عاعـش  کی   رد  مک ، زیچ  کی  رد 

ریز ار  شرـس  تسا  لوحم  وا  هب  هک  ار  يراک  نآ  يرومام  ره  تسا ، رومام  رفن  دصناپ  ياراد  هک  يا  هرادا  دـنک ، تسرد  ار  شدوخ 
روشک همه  دوش ، یم  تسرد  یقاب  دوش ، یم  تسرد  هناخترازو  کی  دوش ، یم  تسرد  هرادا  کی  دهدب ، ماجنا  ار  شراک  دزادنیب و 

(1) .تسا یقرتم  روشک  نیا  دش ، ادیپ  يروشک  کی  رد  يزیچ  وچمه  کی  رگا  .دوش  یم  تسرد 
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روشک کی  ندوب  یقرتم  كالم 

.شیهلا فیاظو  شیرادا ، فیاظو  دـشاب ، سانـش  هفیظو  هک  تسا  نآ  یقرتم  درف  .دنـشاب  یقرتم  شدارفا  هک  تسا  نیا  یقرتم  روشک 
قفوم میوشب ، قفوم  هّللاءاش  نا  رگا  یتکلمم  کی  .تسا  لداع  ناسنا  کی  تسا ؛ یقرتم  ناسنا  کـی  دـش ، سانـش  هفیظو  ناـسنا  رگا 
هیلام هرادا  هک  تسا  نیا  یمالسا  يروهمج  دوشب ، یمالسا  يروهمج  دنوشب و  سانـش  هفیظو  همه  تکلمم  نیا  رد  هکنیا  هب  دیوشب ،

ار ماظن  نیا  هک  دارفا  رد  لوحت  ماظن و  رد  لوحت  .دوشب  ادیپ  دیاب  لوحت  .دشاب  یمالـسا  مه  شا  هیلدع  هرادا  دشاب ؛ یمالـسا  مه  شا 
رد لوحت  یتقو  هکنیا  يارب  .درادن  هدیاف  دشابن ، دارفا  رد  لوحت  دشاب و  مه  ماظن  رد  لوحت  هکنیا  درجم  هب  .دـنربب  شیپ  دـنهاوخ  یم 

شیپ دـنهاوخ  یم  ار  ماظن  نیا  هک  دـندارفا  نیمه  ادرف  دـنک ، تسرد  ماظن  رد  یلوحت  کی  یـسک  کـی  مه  ـالاح  رگا  دـشابن ، دارفا 
(1) .دننک یم  فالخرب  دننک ؛ یم  جوعم  ار  ماظن  دارفا  نیمه  دنربب ؛

 

دارفا یحور  لوحت  تّیمها 

يور ار  ناـشیاهراک  هک  دـنراذگب  نیا  رب  ياـنب  ناـیاقآ  همه  هک  تسا  نیا  اـب  نیا  و  تسا ، نازیم  دارفا ، هـیحور  رد  دارفا ، رد  لوـحت 
ماما تکلمم  نیا  سار  هک  دنتـسه  یتکلمم  کی  رد  دننیبب  یمالـسا ؛ يروهمج  کی  رد  دننیبب  ار  ناشدوخ  .دـننکب  لمع  ناش  هفیظو 

هک دیوگب  دنیبب ، تبقارم  تحت  ار  شدوخ  دنرومام ، هّللا  هکئالم  دراد ؛ یفخم  ياهرومام  تسه ؛ ناشبقارم  هیلع  هّللا  مالس  نامز 
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کی هک  دـشاب  یلامعا  کی  دـیاب  ناملامعا  میتسه ، تبقارم  تحت  ام  و  موصعم ، میراد  یبقارم  کی  هک  میتسه  نالا  یتکلمم  کی  ام 
(1) .دینکب تمدخ  دیهاوخ  یم  اهناملسم  يارب  امش  دینک ، یم  راک  هک  اج  ره  رد  .دشاب  ام  زا  یضار  دیسر ، ناشیا  ضرع  هب  یتقو 

امرفنامرف هن  تسا  رازگتمدخ  تلود ،

، شروهمج سیئر  کـی  شریزو ، تسخن  کـی  ـالثم  هک  تسا  یتوغاـط  میژر  نیا  .اـمرفنامرف  هن  دنتـسه ، مدرم  رازگتمدـخ  اـهتلود 
اما .دـنک  تسا  هفیظو  دـنکب ، یهن  رما و  هک  تسه  هفیظو  هک  يرادـقم  نآ  هلب ، .تسا  نیمه  توغاط  دـنکب ، دـهاوخب  ییاـمرفنامرف 

، تسا یتوغاط  میژر  نامه  نیا  دنکب ، هدافتـساءوس  اجنیا  هب  هدیـسر  هک  الاح  دنکب ، ییامرفنامرف  هفیظو  رادقم  نآ  رب  دیاز  دـهاوخب 
هک ییاـهراک  ناـمه  دوـشب ، زاـب  شتـسد  رگا  .دـننکب  لاکـشا  وا  هب  مدرم  هـکنیا  زا  دراد  فوـخ  اـی  دـسررتدایز ، هـب  شتـسد  ـالاح 

(2) .درادن هدیاف  دشابن  حیحص  تیبرت  کی  تیبرت  ات  .دسرب  تسد  رگا  منکب ؛ مه  نم  دیاش  درک  یم  اضردمحم 

 

ناتسدریز هب  تبسن  تبحم  تلادع و 

ناحتما زا  بوخ  تسا  ناحتما  زور  هک  زورما  هک  میوگب  امـش  هب  نم  .دینک  تحیـصن  نم  هب  امـش  امـش ؛ هب  منکب  تحیـصن  دـیاب  نم 
اب اهمولظم ، اب  هک  منک  ضرع  امش  هب  نم  .دییوگب  ار  انعم  نیمه  نم  هب  مه  امش  .دییایب  نوریب 
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مکلک عار و  مکلک  میلوئـسم : اـم  همه  دـییوگب  نم  هب  مـه  امـش  .دـینک  راـتفر  هنـالداع  دـینک ؛ راـتفر  بوـخ  ناـتدوخ ، ياهتـسدریز 
نآ هب  تبـسن  نابـش  دیناد  یم  هک  يروط  نامه  .ینابـش  نیا  زا  میتسه  لوئـسم  نام  همه  و  میتسه ؛ اهنابـش  لثم  نام  همه   (1) لووسم

اجنآ درب و  یم  دشاب ، بوخ  بآ  هک  ییاج  رد  دشاب ، رازفلع  هک  ییاج  رد  ار  اهنآ  دراد ، تبحم  تسا  شتسدریز  هک  ییاهدنفسوگ 
یم تیبرت  رازآ ، نودب  تبحم ، اب  ار  شدوخ  ياهدنفسوگ  هک  ینابش  لثم  میشاب ؛ دیاب  روطنیا  مه  هب  تبـسن  ام  همه  .دنک  یم  تیبرت 
ریز صخـش  نآ  هب  شتـسدریز ، تسود  نآ  هب  تسا  دازآ  هک  الاح  هتـساوخن  يادخ  ام  زا  یکی  هک  ادابن  .میـشاب  روطنیا  مه  ام  دنک ،

(2) .تسا هدرک  عنم  مالسا  هک  تسا  ییاهنامه  زا  ترابع  زواجت  يدعت و  .دنکب  زواجت  دنکب ، يدعت  شتسد ،

یمالسا تّوخا 

ار ناتدوخ  ردارب  امـش  روطچ  .درک  راتفر  يردارب  هب  دیاب  .اهنیا  دـنردارب   (3) هوخا نونموملا  هک  دـیامرف  یم  یلاعت  كرابت و  يادـخ 
ناتدوخ سوفن  .دینک  راتفر  روط  نیمه  نارگید  اب  نارگید ، اب  .دینک  راتفر  مه  اب  روط  نیمه   دـیاب  دـینک ، تیذا  هک  دـیآ  یمن  ناتلد 

دنام یم  هکنآ  مینام ؛ یمن  دراد ؛ نایاپ  دـعب ؛ امـش  رتدوز و  نم  ام ؛ همه  يارب  دراد  ناـیاپ  اـیند  نیا  .دـینک  بیذـهت  دـینک ، تیبرت  ار 
مالسا ماکحا  هب  لمع  هب  دشاب ، مالسا  رون  هب  رونم  ناتلامعا  هحفص  .تسا  يدب  یبوخ و 
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، دیدرک ناتتسدریز  هب  تمدخ  دیدرک ، ناتتلم  هب  تمدخ  هکنیا  هب  دشاب  شوخ  ناتلد  اجنیا  رد  .دیشاب  دنمتداعـس  اج  همه  رد  ات  دشاب 
(1) .گرزب رایسب  ياهضوع  تسا ، گرزب  رایسب  ياهازج  تمدخ  نیا  يازا  رد  مه  اجنآ  رد  دیدرک ؛ ناتروشک  هب  تمدخ 

مالسا ردص  يارما  اسؤر و  كولس 

لوا صخـش  نیب  .تسا  تبحم  وج  وج ، مالـسا  تموکح  رد  هک  تسا  نیا  اهتموکح ، ریاس  اب  مالـسا  تموکح  نیب  ياـهقرف  زا  یکی 
هب هک  يدرف  یندا  اب  دوب  نینموملاریما  لوا  صخـش  نینموملاریما  تفالخ  نامز  رد  دوب و  لوا  صخـش  هک  ادـخ  لوسر  لثم  تکلمم 

هدش عقاو  سار  رد  هک  الاح  ادخ  لوسر  هک  دوبن  روطنیا  .دوبن  ایند  هب  طوبرم  یـساسا  قرف  دـندش  یم  باسح  یندا  مدرم  رظن  بسح 
دجسم يوت  مه  ناشعابتا  ناشباحـصا و  دنتـسشن ؛ یم  دندمآ  یم  دجـسم  رد  .دنکب  تسایر  اهتموکح  ریاس  لثم  تسا  تما  سیئر  و 
روطنیا نتـسشن  رد  دیتسه ؟ ربمغیپ  ناتمادک  دیـسرپ  یم  .تسا  ربمغیپ  اهنآ  زا  مادک  تسناد  یمن  دمآ  یم  هک  جراخ  زا  یـسک ، دوب ؛

مالسا ردص  .دوب  روط  نیمه  مه  ریما  ترضح  دننکب ! یماظن  مالس  دنتسیاب و  شلباقم  یقبام  دنیـشنب و  تخت  يالاب  رد  یک  هک  دوبن 
.دوب  تبحم  وج  دنریگب ؛ هلصاف  رگید  مدرم  اب  دنتـشاد  مه  مهم  یلیخ  رکـشل  يارما  رکـشل  يارما  هک  دوبن  روطنیا  دوب ، روطنیا  عضو 

ناشدوخ نیب  .دندرک  یم  یگدنز  تبحم  تقافر و  یتسود و  طیحم  کی  رد  اهنآ 
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« ادشا  » اجنآ دندش ، یم  عقاو  رافک  لباقم  هک  یتقو  .دندرک و  یم  راتفر  تمحر  اب  ...قیفر  تسود و  مه  اب  همه  ینعی  دندوب ؛ امحر » »
تبحص دنتسشن و  یم  مه  يولهپ  نیریاس  اب  دمآ  یم  هک  یتقو  دجـسم  يوت  هک  يریما  ترـضح  نیمه  هک ، یمدآ  نیمه  . (1) دندوب

يزیچ تفگ : يراد ؟ اذغ  دومرف : ترـضح  .تشاد  ییاذغ  کی  دوب  اجنآ  هک  یتیعر  نآ  هعرزم  نآ  يوت  دوب  هتفر  یتقو  دـندرک  یم 
ریما ترـضح  درک  لایخ  و  دوب ؛ هدرک  خرـس  هیپ  اب  ار  ودـک  دروآ ؛ ار  هیپ  .روایب  هیچ ؟ تفگ : ترـضح  .مرادـن  دـشاب  امـش  قیـال  هک 

یبسچلد ياذـغ  هچمه  کی  مه  شرمع  مامت  رد  دـیاش  ریما  ترـضح  هک  یتروص  رد  تسا ! مک  نیا  الاح  تسه و  یطاـسب  شلزنم 
دـشاپ مه  دـعب  .دـندروخ  دنتـسشن و  مه  اب  .همه  سیئر  مه  نیا  و  هعرزم ، تیعر  نآ  دنتـسشن : مه  اب  اـیب ؛ دوب ! هدروخن  دـیاش  دـیاش 

.درک رکش  دروخ و  ار  شبآ  شتشم  اب  تسش و  نش  اب  ار  شیاهتسد  درک  یم  روبع  تشاد  هک  یبآ  نآ  بل  ترضح ،

هک یتقو  و  شدنسانشب ، هکنیا  نودب  دنک ، یم  میـسقت  ماعط  ددرگ و  یم  اه  هناخ  رود  هک  یمدآ  نیمه  تسا و  نیا  هک  یمدآ  نیمه 
هکنیا يارب  مه  دعب  و  دراذگ ؛ یم  ناشنهد  دهد ، یم  اهنآ  هب  نان  رادـقم  کی  دـنا ، هنـسرگ  شیاه  هچب  دور و  یم  رفن  کی  هناخ  رد 
تسا موق  سیئر  هک  مدآ  نیمه  دیایب ! ناششوخ  هچب  هک  دنک  یم  رتش  لثم  ییادص  دنک و  یم  يزاب  اهنآ  اب  دنک  ییوجلد  ار  اه  هچب 

، دتسیا یم  نمشد  لباقم  یتقو  فوئر ، روطنیا  میالم ، روطنیا  دنک ؛ یم  دراد  ار  راک  نآ  و 
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(1)! دنک یم  ات  ود  دنز  یم  رو  نیا  زا  دنک ! یم  ات  ود  دنز ، قرف  هب  دشک  یم  ار  ریشمش 

 

تلم هب  تمدخ  اب  تبحم  طیحم  یحور و  شمارآ  داجیا 

نیا رد  هچنانچ  ناسنا  رگا  .تسا  يزاس  ناسنا  باتک  نآرق  .تسا  هدمآ  يزاس  ناسنا  يارب  یتوغاط ، ياهتلود  همه  لباقم  رد  مالسا ،
ام زا  عورشمان  ياه  هدافتسا  دنناوتب  نارگید  هک  درادن  ناکما  دشاب ، اهتلم  اهتلود و  همانرب  مالسا  دنکب و  ادیپ  ققحت  یمالسا  کلامم 

شترا مالـسا  ردص  رد  .دشاب  یمالـسا  شترا  نامـشترا ، دشاب ؛ مالـسا  عبات  نامگنهرف  دشاب ؛ مالـسا  عبات  نامداصتقا  دیاب  ام  .دـننکب 
تـشحو طیحم  تسا ؛ هدوبن  بعر  طیحم  تسا ؛ هدوبن  ادـج  مدرم  طیحم  زا  شترا  طـیحم  تسا ، هدوب  اـهتلم  يارب  یهاـگهانپ  کـی 

طیحم دننک ، لمع  یمالـسا ، فیاظو  هب  ناشدوخ ، یتلود  فیاظو  هب  ناشدوخ ، یـشترا  فیاظو  هب  تلود ، شترا ، رگا  .تسا  هدوبن 
مه و  تلود ؛ يارب  مه  و  تسا ؛ دیفم  تلم  يارب  مه  نیا  و  دوش ؛ یم  یحور  شمارآ  طیحم  دوش ؛ یم  تبحم  طیحم  روشک  کی  رد 
دوخ تلم و  يارب  نیا  دـشاب ، تشحو  طیحم  تسا  یتوغاط  ياهتموکح  رد  هچنانچ  دـشاب  باعرا  طیحم  طیحم ، رگا  .شترا و  يارب 

دنا و هدرکن  راک  تلم  يارب  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  دننک  یم  داجیا  باعرا  طیحم  اهیتوغاط  هکنیا  .تسا و  دب  شترا  دوخ  تلود و 
هک دننک  یم  تسرد  یباعرا  طیحم  باعرا ، ار  طیحم  تهج  نیا  زا  دـنراد ؛ تشحو  تلم  زا  و  دـنا ، هدرک  ادـج  تلم  زا  ار  ناشدوخ 

.تسا هدوبن  یناعم  نیا  مالسا  ردص  رد  .دننک  بوکرس  ار  مدرم 
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اب تسا  هدوب  هعماج  سار  رد  هک  یتموکح  .تسا  هدوبن  یباـعرا  طـیحم  تقو  چـیه  طـیحم  .تسا  هدوبن  ادـج  مدرم  زا  مالـسا  شترا 
یم دـننک ؛ تموـکح  مدرم  هب  هک  دنتـساوخ  یمن  اـهتموکح  .تسا  هدوـب  رتنییاـپ  شا  یگدـنز  هکلب  تسا ؛ هتـشادن  یقرف  رگید  مدرم 

تمدخ رد  اهتموکح  .دشاب  دیاب  تلم  تمدخ  رد  شترا  .تسا  هدرک  تمدخ  هب  فظوم  ار  اهتموکح  مالسا  .دننک  تمدخ  دنتساوخ 
هب لدبم  دیآ ، یم  شیپ  یتسود  طیحم  دور ؛ یم  نیب  زا  بعر  طیحم  دنکب ، ادیپ  ققحت  يا  همانرب  وچمه  کی  رگا  .دنـشاب  دیاب  مدرم 

(1) .دوش یم  يردارب  طیحم 

 

تلم يراکمه  بلج  يارب  يردارب  یقالخا و  طیحم  داجیا 

هدرک تلم  نیا  هب  تمدخ  دوب و  هدرک  هجوت  نویناحور  حیاصن  هب  هاش  رگا  .دنک  یمن  طوقـس  تلود  دـش ، یتلود  نابیتشپ  تلم  رگا 
، تفر دندینـش  مدرم  هک  یتـقو  و  داد ، تسد  زا  ار  یمدرم  هناوتـشپ  و  درک ، تناـیخ  درکن و  تمدـخ  نـکل  .درک  یمن  طوقـس  دوـب ،
و دمآ ، شیپ  ناریا  رد  هک  یعـضو  نیا  زا  دنریگب  تربع  دیاب  اهتموکح  .دندرک  يداش  مه  شردـپ  نتفر  رد  هکنانچ  .دـندرک  يداش 

تلم اـب  .مه  اـب  دنـشاب  ردارب  .دروآ  راـجفنا  قاـنتخا  هک  دـندروآ  شیپ  يروط  هب  قاـنتخا  طـیحم  هک  دوب  نیا  يارب  عضو  هک  دـننادب 
دوخ زا  شترا  هک  دـننک  ساـسحا  اـهتلم  .تسوا  رازگتمدـخ  تلود  تسوا ؛ دوـخ  زا  تلود  هک  دـنک  ساـسحا  تلم  .دنـشاب  تسود 
ياه هماـنرب  رد  یتموکح ، هماـنرب  رد  هدـمع  دـننک ! رارف  نآ  زا  هن  دـنزیرب ؛ لـگ  نآ  يارب  دـیآ  یم  ناـبایخ  رد  هک  شترا  .تساـهنآ 

نیا یتلود ،
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تـسرد همانرب  نیا  رگا  .تساه  همانرب  همه  سار  رد  نیا  .دـننک  تسرد  يردارب  طیحم  .دـننک  تسرد  یقالخا  طـیحم  هک  تساـنعم 
رد تلم  دنکب ، ارجا  ...ار  يا  همانرب  دهاوخب  تلود  رگا  .دـننک  یم  یهارمه  وا  اب  تلم  همه  دـنکب ، يراک  دـهاوخب  تلود  رگا  دـش ،

(1) .تسه نآ  تمدخ 

یناسر تمدخ  يارب  اه  هناخترازو  جیسب 

تسا نیا  هب  نیا  و  دننک ، یم  امش  هب  کمک  مه  اهنآ  هک  تسا  یعیبط  دیتسه ، اهنآ  هب  تمدخ  ددص  رد  امـش  هک  دندید  مدرم  یتقو 
عفن هب  دنک  حالصا  هک  دراذگب  نیا  ربانب  ار  شدوخ  هناخترازو  تسا ، هناخترازو  کی  يدصتم   هک  یسکره  اه ، هناخترازو  همه  هک 

روطنیا رگا  .دـنیایب  نوریب  رطاخ  نانیمطا  اب  رطاخ ، تیاضر  اب  دـنوش  یم  دراو  هناخترازو  نآ  رد  هک  یتقو  مدرم  هک  يروج  هب  مدرم ،
نیا هدمع  .میتسه  اهنآ  نوهرم  همه  ام  مینکب ، دیاب  رکشت  مدرم  زا  ام  .دنتـسه  یبوخ  مدرم  مدرم ، .دنرـضاح  مدرم  لاکـشاالب  دوشب ،

.مینکب لباقتم  تمدخ  میناوتب  مه  ام  هک  تسا 

شدوخ و نیب  اعقاو  شدوخ  هناخترازو  رد  يریزو  ره  ینعی  میـسرب ؛ لمع  هلحرم  هب  میورب و  نوریب  راعـش  ظفل و  هلحرم  زا  ام  دیاب  و 
مدرم اب  هکنیا  هب  دنک  جیـسب  ار  اهنآ  تسه ، وا  رظن  تحت  رد  سکره  ار ، اجنآ  لنـسرپ  نآ  هکنیا  هب  دـنادب  فظوم  ار  شدوخ  ادـخ ،

(2) .دنشاب هتشاد  ملاس  راتفر  مدرم  اب  دننکب و  بوخ  راتفر 
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تلود هب  مدرم  قشع  لماع  عوجر ، بابرا  اب  يراتفرشوخ 

نآ نم  .تارادا  وـت  دـنیایب  تحار  لد  اـب  مدرم  دـندمآ ، تمدـخ  يارب  تارادا  میدـمآ ، تمدـخ  يارب  اـم  هک  دـینک  یلاـح  مدرم  هـب 
دوخ ناخاضر  نامز  ار  اهیخلت  نآ  تقو  نآ   (1)، نیا نامز  رد  مه  شدعب  دوب ، ناخاضر  نامز  رد  دوب ، قباس  نامز  رد  هک  ییاهیخلت 

ییاهاج يارب  تقو  نآ  .دـش  یم  ادـیپ  يرتنالک  هب  التبا  تقو  کی  رگا  هک  یهاـگ ، متفر  یم  لـئاسم  نیا  يوت  مدوب  ناوج  نوچ  نم 
مدرم .دنریگب  يزیچ  يا ، هقرو  کی  اجنآ  يرتنالک و  دنورب  دیاب  مه ، ناجیابرذآ  هب  دینک  ضرف  دنورب  دنتساوخ  یم  اجنیا  زا  هک  مه 

رد دـشابن  تداع  اهنیا  .دـنورب  سبح  هب  دـنهاوخ  یم  هناک  یتشحو ، بعر و  سرت و  کی  اب  دـنورب  يرتنـالک  هب  دنتـساوخ  یم  یتقو 
مه زاب  دننک  یم  لایخ  الاح  هدوب ، روط  نیا  اقباس  نوچ  اهیتاهد  هراچیب  نیا  .دنـسرتب  دنورب  هرادا  وت  دنهاوخ  یتقو  مدرم   هک  تارادا 
هب دـنیوگب  دـنراد  مدرم  هک  ییاهدرد  دـنریذپب ، ار  مدرم  زاب  شوغآ  اب  و  دـشاب ، زاب  مدرم  يور  هب  تارادا  دـیاب  الاح  .تسا  روط  نیا 
لام هک  تسا  یتلود  کی  هک  دننک  ساسحا  مدرم  هک  ناشلئاسم  دوشب  لح  هکنیا  رد  دننک  شـشوک  مه  اهنآ  .دـنیوگب  دـنناوتب  اهنآ ،

تمدخ دنراد  یعمج  کی  هک  دیمهف  تلم  یتقو  هک  درادن  لاکـشا  چیه  .دننک  یم  تمدخ  دـنراد  ناشدوخ  يارب  .تسا و  ناشدوخ 
، دـننک یم  یگدـنز  دـنراد  يداع  مدرم  لثم  مه  اهنآ  دـنرادن ، دوب  قباس  نامز  هک  ییاههاگراب  هبق و  نآ  مه  ناشدوخ  و  دـننک ، یم 

ناشضعب دیاش  هکلب 
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وچمه کی  قشاع  ترطف ، بسح  هب  بوخ ، .تسا  حیحـص  ترطف  هک  ناشترطف  بسح  هب  دـننیبب  یتقو  مدرم  .دـشاب  رتمک  مه  یلیخ 
(1) .دش دنهاوخ  یتلود 

نیعجارم هب  تبسن  تلادع  تیاعر  موزل 

جراخ زا  دراد ، نم  هب  جایتحا  نـالا  هک  یمدآ  نیا  هک  تسا  نیا  تلادـع  دـشاب ، تلادـع  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  یمالـسا  يروهمج 
هک یـسک  کی  هک  دـشابن  روط  نیا  .نیا  جایتحا  هب  دوشب  یگدیـسر  دوز  دراد ، جایتحا  هرادا  نیا  هب  هدـمآ ، رود  هار  زا  نـالا ، هدـمآ 

امـش هک  ییاهزیچ  اذکه ، میهدب و  ماجنا  رتبقع  تسه ، هبیرغ  ریخ ، هک  یـسک  کی  میهدـب ، ماجنا  ار  شراک  ولج  تسه ، ام  يانـشآ 
(2) .دوشب دیراذگن  رگید  دش  هک  ییاهزیچ  نیا  دش ، یم  دیناد  یم 

 

تارادا رد  نیعجارم  تیذا  زا  يریگولج 

.دننک یم  هچ  اهنیا  مدرم ، اب  هک  دیشاب  هتشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  تارادا ، اه و  هناخترازو  همه  رد  دینک  یم  یشکرس  هک  امـش  بوخ ،
هب يا ، هرادا  کی  هب  دنک  هعجارم  دهاوخ  یم  يا  هراچ  یب  کی  رگا  هک  میـشاب  قباس  لثم  دـیابن  ام  هک  تسا  نیا  همهم  روما  زا  یکی 

سپ ورب ، ادرف  ایب ، ادرف  ورب ، زورما  مییوگب : یه  مه  هرخالاب  دـشاب و  داسف  ردـق  نآ  یـشارت و  لاکـشا  ردـقنآ  يا ، هرادا  سیئر  کی 
یضاران دنهاوخ  یم  اهنیا  هک  دینادب  امـش  دننک ، یم  هلماعم  مدرم  اب  روطنیا  هک  دنتـسه  اجنآ  رد  يدارفا  رگا  .اهزیچ  روطنیا  ایب ، ادرف 

کی الثم ، دننکب ؛ تسرد 
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، زیم نآ  رـس  ورب  نآ  زیم ، نآ  رـس  ورب  نآ  زیم ، نآ  رـس  ورب  دنیوگ : یم  مئاد  تسه ، مه  یئزج  راک  دراد ، يراک  کی  هدمآ ، یـسک 
دینک ناشداشرا  دیهدب ، هبنت  اهنآ  هب  دیاب  تسه ، يزیچ  وچمه  کی  دیدید  تارادا  رد  امـش  رگا  دندرک ، یم  قباس  هک  ییاهراک  نآ 

(1) .دیراذگب رانک  دیاب  مه  ار  اهنآ  دندرک ، رارکت  رگا  .تسین  یمالسا  ياهراک  اهراک ، نیا  هک 

نیعجارم تایاکش  هب  هدننک  یگدیسر  عجرم  لیکشت  موزل 

يار بوخ  هکنیا ، يارب  تسا  هدـش  رتدایز  ناشتیلوئـسم  هک  دـننک  یم  ساسحا  سلجم و  زا  دـنتفرگ  داـمتعا  يار  نـالا  هک  یناـیاقآ 
ار مدرم  هک  دنـشاب ، انعم  نیا  رکف  الاح  دـیاب  اـهنیا  نیا  هب  عجار  منک  رکـشت  سلجم  زا  دـیاب  نم  دراد و  سلجم  ییـالاب  يار  دـنداد ،

دیآ یم  رظن  هب  .دنکن  داجیا  ییاضران  هک  دشاب  يروج  کی  تارادا  اه و  هناخترازو  هک  تسا  نیا  شیاههار  زا  یکی  دنشاب و  هتشاد 
يرفن هسود  دـنچ ، کی  ریزو ، تسخن  ياقآ  هک  دـینک  ضرف  ای  روهمج  سیئر  ياقآ  فرط  زا  يا  هناخترازو  ره  رد  هچنانچ  رگا  هک 

.دـنیوگب اهنیا  هب  دنتـشاد ، تیاکـش  هناخترازو  یلاها  دوخ   زا  هناخترازو  نآ  رد  هرادا ، نآ  رد  هچنانچ  رگا  هک  انعم  نیا  يارب  دنـشاب 
یم امـش  .دوشن  فالخرب  دوشب ، ماجنا  يراک  کی  دـشاب  انب  رگا  اه  هناـخترازو  رد  هک  نیا  رد  تسا  رثوم  راـک  نیا  سفن  لـصا  نیا 

عفانم هک  دـندوب  نیا  لابند  يا ، هدـع  کی  الا  شتارادا ، ياپاترـس  هک  میتسه  یمیژر  کـی  میتسه  یـسک  کـی  ثراو  اـم  هک  دـیناد 
، دننک ظفح  ار  ناشدوخ 
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نکمم و  دنتـسه ، اج  همه  دنتـسین ، مییوگب  میناوت  یمن  یمالـسا ، يروهمج  رد  نالا  دنتـسه  اهنآ ، زا  .دننکب  هچ  دـندوب  نیا  لابند  و 
تسا نیا  رتهب  هچ  دننک ؛ یضاران  ار  مدرم  هک  دشاب  نیا  شطخ  لصا  .دننک  یـضاران  ار  مدرم  دنهاوخب  دنتـسه  هک  ییاهنیا  هک  تسا 

هب نیا  دنهدن ، ماجنا  بوخ  ار  شراک  اج  نیا  يا ، هرادا  کی  رد  دورب  رفن  کی  دـینک  ضرف  .دـننک  یـضاران  تارادا  رد  ار  مدرم  هک 
.دوشب عقاو  یلئاسم  وچمه  کی  ادابم  هک  دیـشاب  هجوتم  نکل  روج ، نیا  تسه  هک  میوگ  نم  .دنک  هعجارم  وا  هب  نآ  دنک ، هعجارم  وا 

رد رگا  هک  دـنراد  یعجرم  کـی  هک  دنـشاب  هتـشاد  نیا  هب  هجوت  مه  مدرم  هک  دریگب  ماـجنا  یلمع  وچمه  کـی  هک  تسا  نیا  رتـهب  و 
.دننک هعجارم  دنورب  عجرم  نآ  هب  هک  دنراد  یعجرم  کی  دنکب ، يا  یلوضف  کی  تساوخ  دوب ، یبالقنا  دض  کی  یـسک  کی  هرادا 

، ینعی میراد ، مزال  ار  مدرم  ام  هرخـالاب  .روما و  زا  یـضعب  زا  دـنک  يریگولج  هک  تسا  نیا  رد  رثوم  هسفن  یف  لـمع  نیا  دوخ  مه ، و 
نیا دیاب  هک  دنا  مدرم  نیا  دندناسر و  اج  نیا  هب  ار  يروهمج  نیا  هک  دنا  مدرم  نیا  .دـهاوخ  یم  ار  مدرم  رخآ  ات  یمالـسا  يروهمج 

یضار دناوت  یم  ناتتارادا  دناوت ، یم  ناتیاه  هناخترازو  دیناوتار ، مدرم  هک  دیتسه  نایاقآ  امـش  نیا  .رخآ و  ات  دنربب  هار  ار  يروهمج 
امـش مازتلا  .دـینک  لمع  تیعطاق  اب  ار  نیا  و  دنـشاب ، یـضاران  هک  دنـشاب  نآ  رد  یـصاخشا  هتـساوخن  يادـخ  دـناوت  یم  دراد و  هگن 
دورب دـینک  شنوریب  ار  نیا  .دـشاب  دـیاب  دـشاب ، مه  بالقنادـض  هچنانچ  رگا  الاح  هدوب ، هرادا  نیا  رد  قباـس  زا  سک  ره  هک  دـیرادن 

بوـخ  یچ  زا  یناداـن  يور  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  رگا  اـما  .دـشاب  بالقنادـض  دـهاوخ  یم  تسا  یـسک  کـی  رگا  شراـک ، غارس 
یضاران ار  مدرم  دنهدب و  ماجنا  ار  اهراک  هک  دینک  ناش  هیجوت  دینک ، ناشداشرا 
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(1) .دننکن

یبالقنا دض  یلمع  ادهش ، هداوناخ  روما  ماجنا  رد  ینکشراک 

نیلولعم و نانآ و  هداوناـخ  بـالقنا و  يادهـش  زا  ریدـقت  موزل  نآ  مهدـب و  دـنراد  یهاـگآ  نادـب  ناـگمه  هک  يرکذـت  تسا  مزـال 
نیلوـلعم و ناـنآ و  هداوناـخ  ادهـش و  هـب  طوـبرم  هـک  ار  يروـما  ییارجا  ياههاگتـسد  موـمع  تـسا  مزـال  .دـشاب و  یم  نیمودـصم 

قح فیرش  تلم  ام و  رب  نانیا  هک  دنراد ؛ لومعم  نانآ  دروم  رد  ار  مزال  تالیهـست  هدومن و  لمع  تعرـس  لامک  اب  تسا  نیمودصم 
بـالقنا و يادهـش  روما  يارجا  يارب  اـه  هناـخترازو  تارادا و  زا  یـضعب  رد  یناـسک  هک  دوش  موـلعم  رگا  .دـنراد و  یگرزب  رایـسب 

(2) .دنوش عقاو  بیقعت  دروم  دیاب  بالقنا  دض  ناونع  هب  دننک ، یم  یشارت  لاکشا  اهنآ  هداوناخ 

اه هنحص  رد  مدرم  روضح  ظفح 

شرـس کی  نیا  و  میراد ، هاگن  هنحـص  رد  ار  مدرم  هک  میـشاب  نیا  رکف  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  اـم  همه  يارب  هک  يزیچ  نآ 
ام دیراد ، هگن  امش  ار  فرط  نیا  رگا  .مدرم  دوخ  هب  طوبرم  مه  شرـس  کی  سلجم ، تسا و  روهمج  سیئر  تسا و  تلود  هب  هتـسب 

مه اب  هکنیا  رب  دراذگب  انب  دیاب  فرط  نیا  .دننک  یم  ظفح  ار  فرط  نآ  تیرثکا ، بلاغ و  بسح  هب  هک  میتسه  نئمطم  نامتلم  زا 
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.دنشاب ادصمه  مه  اب  همه  دنهد ، یم  ماجنا  هک  ار  يراک  نیا  و  دنشاب ، تسد  کی  لثم 

کی رد  الاح  .دور  یمن  شیپ  راک  نیا  يرما ، کی   رد  دـنکب  تفلاخم  دـهاوخب  يا  هناخترازو  کی  یتلود ، کـی  رد  دـشاب  اـنب  رگا 
، دنـشاب هتـشاد  یفلاخم  هک  دشابن  روط  نیا  هک  دـشاب  یمیژر  کی  ای  دـشاب  ایند  رد  رگا  دـنرادن  يراک  دنتـسه ، هدوسآ  هک  یکلامم 
ار يزیچ  کی  هک  دـنا  نیا  لابند  دنتـسه و  امـش  فلاخم  همه  دـیناد  یم  هک  یمیژر  کی  رد  اـما  .دـنروخ  یمن  همدـص  یلیخ  اـجنآ 
هب التبم  ام  نالا  هک  یعضو  وچمه  کی  رد  دننکب ، دنهاوخب  مه  يراک  ره  دنیوگب و  دنهاوخب  هچره  دننکب و  رشتنم  دننکب و  تسرد 
ام اـب  همه  یتقو  .دـشابن  يزیچ  ناـمنیب  رد  رگید  اـم  هک  دـنک  یم  اـضتقا  فاـصنا  لـقع و  دـیتسه ، نآ  هب  يـالتبم  امـش  میتسه و  نآ 

.وا عفد  رد  میشاب  مه  اب  نکل  دشاب ، يرظن  فالتخا  کی  مه  نامدوخ  نیب  رد  هکنیا  ضرف  رب  ام  دنا ، فلاخم 

زا ناش  هتـسد  کی  دندوب ، فلاخم  مه  اب  اهنیا  تقو ، نآ  دندوب  ناریا  گرزب  تالیا  هک  یتالیا  عضو  نیا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  نیا 
عفد ار  وا  مه  اب  همه  درک ، یم  هلمح  يا  هتـسد  کی  هب  یـسک  کـی  رگا  نکل  دنتـشاد ، دـیاش  مه  اـب  مه  گـنج  دیـشک ، یم  رو  نآ 
مه شدوخ  دنکب ؛ شعفد  ار  وا  دنکب ، هلمح  وا  ياه  هریت  هب  دهاوخب  هک  یـسک  ناسنا ، هک  تسا  لقع  ياضتقم  نیا  بوخ ، .دـندرک 

يانثتسا هب  اهروشک  همه  هک  میتسه  عقاو  يا  هیضق  وچمه  کی  رد  نالا  ام  .دننکب  فاص  ار  ناشدوخ  باسح  دعب  دراد  فالتخا  رگا 
نکیلو دـنا  فلاخم  عقاو  رد  مه  یـضعب  و  دـننک ، یم  مه  لمع  دـننک و  یم  مه  تفلاخم  راـهظا  یـضعب  دـنفلاخم ؛ اـم  اـب  مک  یلیخ 

...دننکن دیاش  مه  ار  شراهظا 
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راب ریز  رد  دنهاوخ  یم  یمالسا و  يروهمج  هب  دنتسه  دهعتم  مالسا و  هب  دنتسه  دهعتم  هک  ییاهنآ  ام  رگید  هک  دنک  یم  اضتقا  لقع 
کی گرزب ، ياهتردـق  دـهعت  ریز  زا  نتفر  نوریب  هک  یگرزب  لمع  وچمه  کی  .دنـشاب  مه  اب  رگید  اـهنیا  دنـشابن ، رگید  اهتردـقربا 

ات .یبلطم  وچمه  کی  تسین  نکمم  دنـشابن ، رگا  دنـشاب ؛ مه  اب  همه  تلود و  تلم و  کی  هکنیا  الا  دوش ، یمن  یگرزب  لمع  وچمه 
یتح هک  دینک  شـشوک  دیاب  هدوب و  یئزج  هدوب ، یفالتخا  کی  رگا  تسا ؛ هدوب  داحتا  نیمه  هیاس  رد   هتفرگ  ماجنا  هچ  ره  مه  الاح 

تمدـخ دـیهاوخ  یم  امـش  هک  دـننکب  ار  نیا  عازتـنا  امـش  زا  مدرم  هـک  دـینکب  لـمع  يروـج  ینعی  دـشابن ؛ مـه  یئزج  فـالتخا  نآ 
(1) .دینکب

ندرکن يریگ  تخس  ندوب و  مدرم  رکف  هب 

یناگدنز ندرک  تسرد  يارب  مالسا  هک  دنمهفب  مدرم  هک  دشاب  یتروص  هب  ام  تکرح  دیاب  .تسا  مدرم  اب  اهداهن  راتفر  رگید  هلئـسم 
.تسا یسایس  رما  کی  نیا   (2)« هلبقام بجی  مالسالا  : » تسا هدمآ  هکنیا  .دنک  شمارآ  ساسحا  تلم  ات  تسا  هدمآ  ام  ترخآ  ایند و 

« لبقام بج   » .دروآ یمن  ور  مالسا  هب  سک  چیه  دنک ، يریگتخـس  هدش  ناملـسم  هزات  هک  یناسک  اب  دهاوخب  رگا  تسا  هدید  مالـسا 
لبق لاس  دنچ  زا  هک  یفانصا  مامت  تسا  هتفگ  یفنـص  هتیمک  مدید  ییاج  رد  .تسا  هتـشذگ  دنا  هدرک  لبق  رد  هچنآ  زا  تسا و  هدرک 

تخـس ردق  نیا  دیاب  ام  .تسادخ  ياضر  مالـسا و  فالخ  رب  نیا  .دنوش  تازاجم  دـنیایب و  دـیاب  دـنا  هدرک  یـشورفنارگ  بالقنا  زا 
تمحز یلیخ  ام  مدرم  .میشاب  مدرم  رکف  هب  میریگن و 
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یم لمحتم  ار  تموکح  تامحز  مامت  دنا و  هدرک  هدایپ  ار  مالسا  ام  يداع  مدرم  .دنتسه  هفرم  هقبط  زا  ریغ  يداع  مدرم  .دنا  هدیـشک 
(1) .مینکن اهر  ار  نیدساف  هتبلا  .دنوش  جراخ  هنحص  زا  هک  میریگن  تخس  نانآ  رب  میشاب و  مدرم  رکف  هب  رایسب  دیاب  ام  سپ  .دنوش 

یمالسا يروهمج  اب  تافیرشت  يراگزاس  مدع 

نکل دنراد ، مه  اجنیا  تیلوئسم  .دیراد  امش  تیلوئسم  تسادخ و  رضحم  رد  هک  دیشاب  هجوتم  دیهد  یم  ماجنا  هک  يروما  مامت  دیاب   
هب دننک  تمدـخ  دـنهاوخ  هک  تسه  هک  یتلود  تارادا  نیا  زا  کی  ره  هک  دـییامرفب  ضرف  رد  ای  .تسا  یهلا  تیلوئـسم  شمهم  نآ 

همه هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  تسه ، سیئر  ياج  الثم  هک  ییاجنآ  ات  تسه  تمدخـشیپ  تسه ، رد  مد  هک  یـسک  نآ  زا  مدرم ،
ناشراتفر مدرم  اب  دیاب  تمدخ و  يارب  دنریگ  یم  دـنراد  اهنیا  زا  ترجا  دنتـسه ، مدرم  نیا  ریجا  همه  دنتـسه ، مدرم  نیا  رازگتمدـخ 

رد مد  زا  دورب ، سیئر  دینک  ضرف  نیا  شیپ  هک  هدرک  ادیپ  جایتحا  الاح  یـسک  کی  هک  دـشابن  روطنیا  دـشاب ؛ یمـسا  یناسنا ، راتفر 
یلئاسم وچمه  کی  هک  دـشاب  انب  مه  الاح  رگا  .میدرک  یم  هشقانم  ام  همه  دوب و  لـئاسم  نیا  قباـس  میژر  رد  بوخ ، .دـنیبب  میـالمان 

.دنز یم  ررض  مالسا  يوربآ  هب  نیا  دشاب ،

دیاب تمدـخ  دارفا  نیا  مامت  .دنـشاب  هتـشاد  رظن  تحت  تساهنآ ، نامرف  هطیح  رد  هک  يدارفا  مامت  هکنیا  هب  دـنفظوم  اهیرادناتـسا   ... 
مه اهنیا  تیلوئسم  تسا ، رتالاب  اهنیا  تمدخ  .دنتسه  رازگتمدخ  اهرادناتسا  .دنتسه  رازگتمدخ  دننکب ،
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دناوتن دشاب ، هتشاد  رادناتـسا  هب  جایتحا  یـسک  کی  تقو  کی  ادابم  هک  دننک  هجوت  دننکب و  مدرم  هب  تمدخ  اهنیا  دیاب  .تسا  رتالاب 
دوب نامز  نآ  رد  هک  یتافیرشت  نیا  زاب  مه  الاح  هک  دشاب  انب  رگا  .دوشب  روطنیا  دراذگ  یمن  هک  تسا  توغاط  نامه  نیا  .دنیبب  ار  وا 

ندرک و يور  هدایز  نکل  تسین ، جرم  جره و  تسا و  مزال  ماظن ، هتبلا  .مینک  باسح  یمالـسا  ار  يروهمج  اـم  هک  دوش  یمن  دـشاب ،
هب تبسن  دنور ، یم  هک  یلحم  نآ  رد  هک  دنفظوم  اهرادناتسا  همه  .تسا  یمالسا  ریغ  هلئسم  کی  نیا  نتشاذگ ، راشف  تحت  ار  مدرم 

(1) .دوشب عقاو  يراک  یمالسا  نیزاوم  فالخرب  تقو  کی  ادابم  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دنتسه ، وا  تسد  ریز  هک  یناسک  همه 

 

تارادا رد  يراک  مک  زا  زیهرپ  موزل 

رگا .تسا  نم  بجعت  بجوم  نیا  .تسه و  يراـکیب  یهاـگ  تسه ، يراـک  مک  يردـق  کـی  تارادا  رد  هک  مونـش  یم  نم  یهاـگ 
ار اهنآ  هک  نایاقآ  دنا  فظوم  بوخ ، دننک ، تمدخ  اهنآ  يارب  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  قباس  میژر  زا  اهنیا  هتـساوخن  يادـخ  هچنانچ 

هقالع مالـسا و  هب  دنراد  هقالع  دنا و  مدرم  دوخ  تسین و  روط  نیا  هچنانچ  رگا  .دننک و  هیفـصت  ار و  ناشیاهمـسا  دـننک و  تشاددای 
بوخ .دنکن  لمع  دربب و  رجا  شتکلمم  زا  تقو  نآ  شتکلمم و  هب  دـشاب  هتـشاد  هقالع  یـسک  ممهف  یمن  نم  ناشتکلمم ، هب  دـنراد 

زیاج ترجا ؛ نیا  تسا  مارح  دننکب ، مک  لمع  رگا  .تسا  لمع  لباقم  رد  دنریگ  یم  اهنیا  هک  یترجا  نیا 
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، دـنراد تضهن  نیا  هب  داقتعا  ناشدوخ و  تکلمم  هب  داقتعا  مالـسا و  هب  داقتعا  هک  ییاـهنآ  نیارباـنب ، .نیا  زا  دـننکب  هدافتـسا  تسین 
قباس رد  هک  ییاه  هصیقن  نآ  دوب و  قباس  رد  هک  ییاهزیچ  نیا  دنکب  ناربج  هک  ار  ناشلمع  دننک  دایز  هکلب  دـننکب ، لمع  دـیاب  اهنیا 

یم تارادا ، هک  دینیب ، یم  امـش  .دننکب  راک  لباقم  ود  .دنوشب  رتراکرپ  دـیاب  الاح  درادـن ، انعم  شلـصا  يراک  مک  .دوشب  ناربج  دوب 
، بوخ دننک ؛ یم  تمدـخ  سرادـم  رد  دـنور  یم  دـننک ؛ یم  تمدـخ  اهنابایب  رد  یتح  دـنور  یم  یفلتخم  ياهرـشق  نالا  هک  دـننیب ،

(1) .دشاب عورشم  ترجا  دنریگ  یم  هک  یترجا  ات  دننکب  تمدخ  دیاب  مه  تارادا 

ییاضران داجیا  لماوع  هّیفصت 

اهراک دـنراذگن  دـنهاوخ  یم  اعقاو  هک  يدارفا  دـینیبب  .دـینک  هیفـصت  تسرد  ار  اه  هناخترازو  مه  لمع  ماـقم  رد  هک  تسا  نیا  مهم   
دیاب ار  اهنیا  دـننک  یـضاران  هک  تسا  نیا  رب  ناشیانب  هک  یـصاخشا  هتبلا  دنتـسه  دـننک  یـضاران  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  دریگب ، ماجنا 
رگا یلمع  ره  رد  هرخالاب  .درادن  ناکما  نیا  دیروایب  تسد  هب  ار  مدرم  همه  تیاضر  یلمع  ره  رد  هک  مه  دیهاوخب  دـینکب و  هیفـصت 

هب ناترظن  نامه  امش  دنوش ، یم  فلاخم  هدش  هیفصت  ياقفر  هتـسد  کی  دنوش ، یم  فلاخم  هدش  هیفـصت  هتـسد  کی  دشاب ، هیفـصت 
هب تمدخ  يارب  تسا  تلآ  نیا  .دینک  تمدخ  ماقم  نیا  اب  دیاب  دیراد و  ار  یماقم  هک  ار  ناتدوخ  یهلا  یعرـش  فیلکت  هک  دشاب  نیا 

رگا تسین ، يزیچ  شدوخ  مدرم ،
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(1) .تسین يزیچ  ماقم  دشن  رگا  تسا و  بوخ  دراد و  تیحالص  امش  يارب  ماقم  دیدرک ، مدرم  هب  تمدخ 

تالکشم عفر  رد  نیلوئسم  يردارب  یلدمه و 

یمن دینک ، تمدخ  دـیهاوخ  یم  مالـسا  يارب  امـش  .دـشاب  يردارب  دنتـسه  هک  اه  یتلود  نیب  دنتـسه ، هک  ییارزو  نیب  ناتدوخ ، نیب 
هک دیهاوخ  یمن  دینکب ، تمدخ  خیرات  لوط  رد  مورحم  تلم  نیا  يارب  دیهاوخ  یم  امـش  .دـینکب  يراک  ناتدوخ  يارب  هک  دـیهاوخ 
نا تسین و  دینکب  هضراعم  هزرابم و  مه  اب  هکنیا  رب  هیعاد  دش  روطنیا  یتقو  .هاگ  چیه  دیتسین  روجنیا  امـش  .دینکرپ  ار  ناتدوخ  بیج 

(2) .دینک یمن  هّللاءاش 

نوناق زا  سرت 

یم شدوخ  لزنم  هب  دراد  هک  دشاب  نیا  لثم  يرتنالک ، رد  دیآ  یم  یـسک  کی  هک  یتقو  دیاب  دشاب ؛ یتسود  دیاب  دشاب ؛ مهافت  دیاب   
شدوخ زا  دیاب  یـسک  ره  مالـسا  رد  .دسرتب  سک  چـیه  زا  هکنیا  نودـب  نومام ؛ دور ، یم  شدوخ  لزنم  هب  اجنآ ، رد  دراد  راک  .دور 
راکاطخ شدوخ  رگا  اما  .هن  درکن ، رگا  دراد ؛ ازج  درک  اطخ  شدوخ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  انعم ؟ هچ  هب  شدوخ ، زا  یمدآ  ره  دـسرتب !

دیابن ینابرهـش  زا  دـسرتب ، دـیابن  نابـساپ  زا  دـسرتب ، دـیابن  شترا  زا  هک  منک  یم  ضرع  دـسرتب ؛ دـیابن  يرمرادـناژ  زا  رگید  دـشابن ،
ریزو تسخن  زا  دسرتب ،
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زا .دننکب  رازآ  دـیابن  هک  تسا  نیا  عضو  .دـننک  یمن  شرازآ  اهنآ  هکنیا  يارب  .دـسرتب  دـیابن  چـیه  روهمج  سیئر  زا  دـسرتب ، دـیابن 
اهامـش عضو  دشاب ؛ روج  نیا  دیاب  ام  عضو  .دـهد  یم  ازج  ار  وا  نوناق  درک ، اطخ  یتقو  .منک  اطخ  نم  ادابن  هک  دـسرتب  دـیاب  شدوخ 

يادخ ای  تسا ، رتمارآ  ناتلد  دینک  راتفر  مدرم  اب  تبحم  اب  ایآ  هک  دینیبب  دینک  هبرجت  .تسا  هدوب  يروج  ره  الاح  ات  دـشاب ، روج  نیا 
مارآ لزنم ، دیور  یم  بش  .تسا  مارآ  ناتلد  دـینک ، راتفر  یتسود  اب  مدرم  اب  رگا  .دروآ  یم  یتحاران  تدـش  اب  تدـش ؟ اب  هتـساوخن 

هن دوش  یم  تحاراـن  مدآ  نادـجو  هرخـالاب  يدرک  تیذا  ار  یـسک  کـی  هک  تسا  تحاراـن  ناتنادـجو  هن  دـیباوخ ؛ یم  دـیریگ  یم 
اب یتقو  .دـننکب  یفالت  الثم  یتقوکی  ادابم  هک  دـیراد  ار  نیا  فوخ  هن  يدرک و  فالخ  کی  يدرک ، وا  هب  ملظ  هک  تحاراـن  نادـجو 

، نادجو نیا  دشاب ؛ همه  رازگتمدخ  تلود  میـشاب ، همه  رازگتمدخ  دـیاب  ام  دـینادب  ناتدوخ  زا  ار  مدرم  دـینک ، راتفر  تبحم  هب  مدرم 
مدرم هب  تمدخ  مه  شتمدخ  .شتمدخ  رـس  دورادرف  مه  دـعب  دـباوخ ، یم  تحار  شلزنم  دور  یم  مه  بش  .تسه  تحار  شدوخ 

یم اپ  حبص  سکره  هک  قباس  تارادا  لثم  هن  .مدرم  تمدخ  يارب  مدرم ؛ ییاشگراک  يارب  هرادا ، دورب  دتفا  یم  هار  هک  لوا  زا  .تسا 
(1)! دنروآرد ناشیا  زا  روطچ  دنزادنیب ! ماد  هب  ار  مدرم  روطچ  دنشکب  هشقن  هک  دنتفر  یم  دندش  یم  اپ  حبص  هک  ار  يرایسب  دش 
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اهتیولوا یناسر و  تمدخ  مهدزای : لصف 

ناهج نانیشن  خاک  همه  رب  نانیشن  خوک  رس  يوم  کی  تفارش  يرترب و 

اه هنحص  دراو  دوخ  یهلا  هفیظو  ماجنا  ادخ و  يارب  همه  دنکیرش و  میهس و  بالقنا  رد  ام  روشک  راشقا  همه  هک  تسا  حضاورپ  هتبلا 
یمن رد  هب  نادیم  زا  اهدوبمک  اب  دننک و  یمن  هدولآ  يدام  لئاسم  هب  ار  دوخ  یهلا  دنلب و  لامآ  زگره  تسا و  ادخ  دصقم  دنا و  هدش 

تـسد همه  ام و  هفیظو  یلو  دیآ ، یمن  رد  اپ  زا  ایند  مکـش و  رطاخ  هب  دنک ، یم  ادف  لام  ناج و  ادخ  يارب  هک  یـسک  هک  ارچ  دنور ،
یتدابع منک  یمن  نامگ  هک  میـشاب  کیرـش  ناـنآ  تالکـشم  يداـش و  مغ و  رد  مینک و  تمدـخ  مدرم  نیا  هب  هک  تسا  ناراکردـنا 
ناحتما ام  هعماج  دمآرد  مک  تاقبط  نانیـشندوگ و  اه و  هنهرباپ  هک  یتقو  یتسار  .دشاب  هتـشاد  دوجو  نیمورحم  هب  تمدخ  زا  رتالاب 

هنحص همه  رد  دنا و  هداد  دوخ  یتسه  همه  لذب  ناوج و  زیزع و  نیدنچ  ندومن  ینابرق  دح  رس  ات  یمالـسا  ماکحا  هب  ار  دوخ  دیقت  و 
نیا قح و  صلاخ  ناگدنب  نیا  هب  تمدخ  زا  ام  ارچ  دـنهد ، یم  ادـخ  هار  رد  ار  ناج  رـس و  دوب و  دـنهاوخ  هّللاءاش  نا  دـنا و  هدوب  اه 
همه هب  ناگداددیهـش  نانیـشن و  خوک  نیا  رـس  يوم  کی  هک  مییوگ  یم  اددجم  ام  مینکن ! راختفا  تیرـشب  خـیرات  عاجـش  نادرمدار 

يرترب فرش و  ناهج  نانیشن  خاک  خاک و 
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(1) .دراد

 

...و هیده  نیرتگرزب  نیمورحم ، عفانم  ظفح  ياتسار  رد  اهحرط  هئارا 

نانآ و یمومع  تکراشم  شرتسگ  نیمورحم و  عفاـنم  ظـفح  ياتـسار  رد  مالـسا  داـصتقا  يریگ  تهج  نییبت  ـالوصا  اـهحرط و  هئارا 
نیا نایب  دور و  یم  رامـش  هب  یتسدـیهت  رقف و  تراـسا  زا  ناـسنا  يدازآ  تراـشب  هیدـه و  نیرتگرزب  نازودـنارز ، اـب  مالـسا  هزراـبم 
نانآ هب  یتیولوا  ادـبا  دـنرادن و  ارقف  رب  تهج  نیا  زا  يا  يرترب  زایتما و  چـیه  مالـسا  تموکح  رد  لانم  لام و  ناـبحاص  هک  تقیقح 
نیا رکذت  .دنک و  یم  مهارف  ار  ناگنهرباپ  هدش  بوکرس  هتفخ و  ياهدادعتسا  شرورپ  ییافوکش و  هار  ملسم  تفرگ ، دهاوخن  قلعت 
دننک ذوفن  یمالسا  روشک  ناگدننک  هرادا  نانارمکح و  تموکح و  رد  دیابن  دوخ  یلام  نکمت  رطاخ  هب  زگره  نادنمتورث  هک  بلطم 
دوخ ياه  هتساوخ  راکفا و  ناشکتمحز ، نادنمتسم و  ارقف و  هب  دنهدب و  رارق  تاهابم  یـشورفرخف و  هناهب  هب  ار  دوخ  تورث  لام و  و 

ياهـشزرا همیرک و  قالخا  هب  ناـنآ  شیارگ  روما و  رد  مدرم  نداد  تلاـخد  نواـعت و  لـماع  نیرتگرزب  دوخ  نیا  دـننک ، لـیمحت  ار 
نانآ رابتعا  لیلد  ناشتاناکما  لام و  هک  دـننک  روصت  هکنیا  زا  ار  نادـنمتورث  ضعب  یتح  ددرگ و  یم  اهییوگ  قلمت  زا  رارف  یلاـعتم و 

.دنک یم  هبنتم  تسادخ  هاگشیپ  رد 

رتشیب ياهب  یمالسا  تموکح  رد  هک  تیعقاو  نیا  نایب  هکنیا  مالک  هصالخ 
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ماظن نویناحور  ناربهر و  نارازگراک و  ناریدم و  همه  تردق و  لام و  تورث و  هن  دشاب ، هتشاد  اوقت  هک  تسا  یسک  نآ  زا  رتنوزف  و 
دنشاب هتشاد  تقافر  هفراعم و  هدوارم و  هسلج و  رشن و  رـشح و  رتشیب  اه  هنهرباپ  نادنمتـسم و  ارقف و  اب  هک  دنفظوم  لدع  تموکح  و 
تسا یگرزب  راختفا  نداد ، رارق  نتسناد و  نانآ  ضرع  رد  ار  دوخ  ندوب و  اه  هنهرباپ  نادنمتسم و  رانک  رد  و  نیهفرم ، نینکمتم و  ات 

(1) .دهد یم  همتاخ  تائاقلا  تاهبش و  هب  المع  هدش و  ایلوا   بیصن  هک 

مورحم مدرم  عفن  هب  یصوصخ  شخب  هعسوت  موزل 

اب يراکمه  مدرم و  مورحم  تاقبط  زا  هدیشوج  یصوصخ  ياهـشخب  هعـسوت  تلم و  تکرـش  یب  ما  هداد  رکذت  ارارک  هچنانچ  تلود 
یکلهم يرامیب  تلم ، نتشاذگ  رانک  تلود و  تیکلام  يوس  هب  روما  ندناشک  .دش  دهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  مدرم  فلتخم  تاقبط 

روط هب  ار  رما  نیا  تسا  فظوم  تلود  تایه  دـسر و  یم  یفلتخم  ياهـشرازگ  عوضوم  نیا  رد  دوش و  زارتحا  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا 
هدیـشک تیمورحم  نایرازاب  زا  دندراو ، تراجت  روما  ار  رما  نیا  دراذگ و  مومع  رایتخا  رد  ار  لمع  تیفیک  دهد و  شرازگ  یناگمه 

اقیقد دیاب  ناتـسود  نیا  تلود و  .تسا  يرورـض  روما  زا  دـهعتم  ناملـسم و  دراو و  ناصـصختم  ات  هدیـشچ  بالقنا  مالـسا و  درد  و 
نوچ هن  درکراک ؛ فعـضتسم  مورحم و  مدرم  عفن  هب  دوشب  رتهب  هچره  ات  دشاب  یتروص  هب  یـصوصخ  شخب  يدازآ  هک  دـننک  هجوت 

یلام يراجت و  روما  مامت  رد  ربخ  یب  ادخ  زا  يدادعت  هتشذگ 
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(1) .دننک ادیپ  هطلس  مدرم 

...هک ار  يزور  نآ  درواین  ادخ 

زیزع مدرم  ددنبرب و  تخر  ام  هعماج  زا  یتسدـیهت  رقف و  يزور  هک  تسا  ام  روشک  نیلوئـسم  تلود و  تلم و  يوزرآ  نامرآ و  همه 
تسایس ام و  تسایس  هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادخ  .دنشاب  رادروخرب  يونعم  يدام و  یگدنز  رد  هافر  زا  روشک  دنمتریغ  روبـص و  و 

رابتعا زا  نادنمتورث  اینغا و  ددرگ و  اهراد  هیامرس  زا  تیامح  هب   ندروآ  ور  نیمورحم و  زا  عافد  هب  ندرک  تشپ  ام  روشک  نیلوئـسم 
راگزاسمالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  نینموملاریما و  ایبنا و  شور  هریـس و  اـب  نیا  هک  هّللاذاـعم  .دـنوش  رادروخرب  يرتشیب  تیاـنع  و 

بالقنا و روشک و  تاکرب  تاراختفا و  زا  نیا  دشاب و  هزنم  دیاب  مه  دبا  ات  تسا ، هزنم  نآ  زا  تیناحور  كاپ  تمرح و  نماد  تسین ،
هک اجنآ  زا  .تسا  هدرک  هدنز  ار  نافعضتسم  قوقح  زا  عافد  راعـش  تسا و  هتـساخرب  ناگنهرباپ  زا  تیامح  هب  هک  تسا  ام  تیناحور 

ناوتاـن يارب  دـنا و  هتـشاذگن  مارآ  ار  اـم  مه  دروم  نیا  رد  ناراوخناـهج  تسا ، اـم  یگدـنز  مسر  هار و  هدـیقع و  ییادز ، تیمورحم 
رد ار  دوخ  تشحو  سرت و  هنیک و  ضغب و  دـنا و  هدرک  رتگنت  ار  هرـصاحم  ياه  هقلح  ام  روشک  ناراکردـنا  تسد  تلود و  نتخاس 

نازیم نامه  هب  ناراوخناهج  کش  نودـب  دـنا و  هتخاس  رهاظ  يداصتقا  یـسایس  هئطوت  نارازه  زرم  ات  یخیرات  یمدرم و  تکرح  نیا 
، دنراد همهاو  ام  تلم  هنارگراثیا  ياهشزرا  ریاس  یبلط و  تداهش  زا  هک 

284 ص :

ص 158. ج 19 ، ماما ، هفیحص  . 1 - 1

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یناسر  تمدخ  يزاسدوخ و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 307 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13487/AKS BARNAMEH/#content_note_284_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا عافد  ییادزرقف و  فرط  هب  ام  روشک  ردق  ره  ملسم  دنساره و  رد  ناگنهرباپ  زا  تیامح  فرط  هب  مالسا  داصتقا  حور  شیارگ و  زا 
هب دیاب  زیزع  تیناحور  دوش و  یم  رتدایز  مالـسا  هب  ناهج  ياهتلم  شیارگ  عطقنم و  ام  زا  ناراوخناهج  دیما  دنک ، تکرح  نامورحم 

ریاس هب  دننک و  ظفح  دوخ  يارب  ار  نامورحم  یهاگهانپ  هلاس  رازه  زا  شیب  یخیرات و  راختفا  دنـشاب و  هتـشاد  قیمع  هجوت  لصا  نیا 
مالـسا زا  ار  نانآ  غیردیب  تیامح  بالقنا و  هب  ار  نیمورحم  هبئاش  یب  هجوت  شیارگ و  دیابن  ام  هک  دـنیامن  هیـصوت  مدرم  نیلوئـسم و 

(1) .میراذگب باوج  نودب  مینک و  شومارف 

دینکب يرکف  کی  اهرادن  چیه  نیا  يارب 

هکنیا ضوع  ام  ـالاح  .تسا  هدـناسر  ماـقم  نیا  هب  لالقتـسا و  منک  ضرع  نیا  هب  يدازآ و  نیا  هب  ار  همه  هک  دوب  ادـخ  تیاـنع  نیا   
هراچیب نیا  هک  مینک  فرـص  ار  ناممه  مامت  مینکب ، راک  تلم  يارب  مینک و  مایق  ادخ  رطاخ  يارب  میروایب و  اجب  ار  ادـخ  تمعن  رکش 

نیا قرب  بآ و  مینکب ، تسرد  ناـشیارب  ییاـج  میرواـیب ، نوریب  اـجنیا  زا  ار  اـهنیا  دـنا ، هتـسشن  مه  زاـب  اـه  هغاز  نیا  يوت  هک  ییاـه 
یکی زورید  هک  ییاهاج  زا  یضعب  .چیه  .دنرادن  چیه  اهاج  زا  یـضعب  رد  هک  دیناد  یم  امـش  نالا  بوخ ، مینکب ، تسرد  ار  تکلمم 

چیه تساهاج  یـضعب  .دنرادن  چیه  اما  دـنراد ، صالخا  همه  مدرم  تفگ  یم  اهاجنآ ، يرایتخب و  فرط  زا  دوب  هدـمآ  هک  نایاقآ  زا 
هک يروط  نامه  هک  دیورن  نیا  لابند  مه  یه  دینکب ، اوعد  دینیشنن  یه  دینکب ، يرکف  کی  اهرادن » چیه   » نیا يارب  .دنرادن 
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جرخ تکلمم  هجدوب  همه  تلود و  مه  همه  دینکب و  گرزب  یلیخ  ار  اهرهـش  دـینک و  نیزم  یلیخ  ار  اهرهـش  درک ، یم  توغاط  رد 
اه هراچیب  نیا  يارب  اهیرهـش ، نییاپ  نیا  يارب  .دننکب  هدافتـسا  نآ  زا  اهیتوغاط  نامه  زاب  هک  دوشب  رهـش  لامـش  جرخ  دوشب و  اهرهش 
انب یتقو  تقو »  » .دینک اوعد  هکنیا  فرص  هن  دینکب ، نیا  فرص  ار  ناتمه  .دینکب  رکف  اهنیا  يارب  تسا  مالسا  تموکح  تسا ؛ مالـسا 

؛ تلم نیا  يارب  دزیرب  یحرط  کی  دنکب ، يراک  کی  دنیـشنب  رگید  درادن  لاجم  ناسنا ؛ دـسر  یمن  رگید  درذـگب ، اوعد  هب  هک  دـش 
اه و هناخترازو  رد  هک  ییاهنآ  هچ  دنتـسه ، روما  زا  يرما  کی  يدصتم  هک  ینایاقآ  همه  زا  منک  یم  اضاقت  نم  .اه  هراچیب  نیا  يارب 
، دنتـسه روما  رد  هک  یناسک  همه  هچ  روهمج و  سیئر  هچ  ریزو و  تسخن  هچ  ارزو و  دوخ  هچ  دـنراک و  لوغـشم  رت  نییاپ  هقبط  رد 

نیا زا  هک  مراد  اـضاقت  ناـش  همه  زا  نم  دـندوب ، رگید  ياـهاج  هک  منک  یم  ضرع  رد  دنتـسه ، ـالاح  دـندوب و  بـالقنا  ياروـش  رد 
ایند نیا  .دینک  بانتجا  تسا ، تلم  ياضر  فالخرب  تسا و  مالـسا  يایلوا  ياضر  فالخرب  تسادـخ و  ياضر  فالخرب  هک  يزیچ 

غارـس دیورب  حلـص  اب  دینارذگن ، اوعد  اب  ار  نیا  .ادخ  شیپ  دیـشاب  دنموربآ  ات  دینک  تمدخ  ار   نیا  .امـش  شیپ  هدـمآ  شزور  دـنچ 
لوغشم امش  هک  تسا  نیا  سوسفا  اما  .دنام  یمن  اوعد  تقو  هکنیا ، يارب  دیآ ؛ یمن  شیپ  اوعد  رگید  مدرم ، غارـس  دیورب  رگا  .مدرم 

اوعد و شا  همه  یچیه ! هن  دینک و  تسرد  دیتسناوت  ار  تینما  هن  دینک و  تسرد  دیتسناوت  ار  داصتقا  هن  لفاغ ! مدرم  زا  دیتسه و  اوعد 
.اوعد مه  اب  شا  همه 

فالخ نیا  .تسین  حیحص  نیا  .دننک  یم  اوعد  دنا  هتسشن  نارهت  يوت  همه 
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(1) .یمالسا قالخا  فالخ  تسا ؛ مالسا 

نالوئسم زا  مدرم  راظتنا 

یم ام  زا  .مینکب  هچ  اهنآ  يارب  دـیاب  ام  دـنهاوخ و  یم  هچ  ام  زا  دـنا ، هدـناسر  اهماقم  نیا  هب  ار  اهام  هک  یتلم  نیا  هک  مینیبب  دـیاب  اـم 
الکو ات  ارزو  ریزو و  تسخن  هتفرگ و  روهمج  سیئر  زا  دنتـسه ، هک  ییاسور  نیا  مامت  دنتـسه ، هک  ییاهناگرا  نیا  مامت  هک  دنهاوخ 

دوب و تلم  تساوخ  هک  مالسا ، هار  رد  همه  اهنیا  هک  دنهاوخ  یم  اهنیا  تسه ، اهنآ  رد  هچ  ره  اه و  هناخترازو  هک  منک  یم  ضرع  و 
نیا یمالـسا  قیرط  .دـنورب  هار  یمالـسا  قیرط  نامه  رد  مه  اهنیا  درک ، قفوم  ار  اهنآ  مالـسا  دوب و  مالـسا  يارب  ناـش  شـشوک  همه 

(2) .دشاب اهنآ  هب  ناشهجوت  رتشیب  دننک ، تیامح  ار  نیفعضتسم  هک  تسا 

يدیلک لئاسم  لح  رد  تاقوا  فرص 

اب دودـحم  ياـهلاس  نیا  رد  مناد  یم  هـکنآ   اـب  .مـهد  یم  رکذـت  ار  ناـگداتفارود  ناـمورحم و  هـب  تمدـخ  مـهم  عوـضوم  مـه  زاـب 
اه هنیمز  مامت  رد  ناییاتسور  هب  هک  ییاهتمدخ  مجح  دوب ، هجاوم  اهنآ  اب  رازگتمدخ  تلود  روشک و  هک  یمیظع  رامشیب  ياهیراتفرگ 
رد ياهراک  اب  هسیاقم  اب  هک  تسا  هتـشاد  رایـسب  قیفوت  رما  نیا  رد  افاصنا  اقح و  تلود  تسا و  روآ  باجعا  ریگمـشچ و  تسا  هدـش 

هب نامورحم  قح  تسین و  یفاک  زاب  نکل  تفای ، ناوت  یم  قباس  ياهمیژر  لوط 
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.نآ و هداعلا  قوف  شرتسگ  تاجایتحا و  مجح  تهج  زا  هکلب  ریـصقت ، روصق و  باـب  زا  هن  هتبلا  هدـشن ؛ ادا  تسا  هاوخلد  هک  وحن  نآ 
تـسا دیما  .دنراد  شتآ  رب  رود  زا  یتسد  تفگ  دیاب  زوسلد  دنـشاب و  دهعتم  رگا  تسین و  یفرح  دنـشاب  دـناعم  رگا  ناشارت  لاکـشا 

هک تسا  نآ  نوهرم  روما  نیا  مامت  دـنک و  بلط  تمدـخ  قیفوت  یلاـعت  دـنوادخ  زا  بیقعت و  ار  دوخ  تمدـخ  ناوت  ماـمت  اـب  تلود 
دـشاب روما  ياشگ  لکـشم  هک  يدـیلک  مهم  لئاسم  رد  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  دـهعت  ابو  ینورد  فالتخا  نودـب  هچراـپکی و  تلود 

هب ینامیا  يردارب  مشچ  اب  کی  ره  مرتحم  يارزو  .دهد و  رارق  هجوت  دروم  رتعیرـس  رتشیب و  ار  نیرتمهم  زین  همهم  روما  رد  و  دـیامن ؛
هبناج همه  ینابیتشپ  نودـب  هک  دنـشاب ، اهناگرا  ریاس  تلود و  نابیتشپ  زیزع  تلم  .دنـشاب و  مه  نابیتشپ  تالکـشم  رد  دـنرگنب و  مه 

ات هک  دننادب  هدومرف ، ار  یبیغ  ياهتیانع  گرزب  تالکشم  رد  هک  یلاعت ، دنوادخ  هب  لاکتا  ابو  .تسا  عقومیب  تلود  زا  تفرشیپ  عقوت 
مکرصنی هّللا  اورصنت  نا  : » دراد همادا  ادخ  ترصن  دنشاب ، اجرباپ  وا  ناگدنب  هب  ادخ و  نید  هب  ترصن  رد  دوخ  دهعت  هب  تلود  تلم و 

(2).(1)« مکمادقا تبثی  و 

 

نادنمتسم افعض و  هب  نالوئسم  هجوت 

هقبط نیا  هک  دـشاب  هقبط  نیا  هب  ناتهجوت  هدـمع  افعـض ؛ هب  نادنمتـسم ، هب  اصوصخ  مدرم ، نیا  هب  رازگتمدـخ  ناـت  همه  ناـم و  همه 
روطنیا .دنراد  جایتحا 
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دـندرک و رپ  مه  ار  ناشیاهبیج  هک  هوالع  هب  دـندرک ، مهارف  زیچ  همه  ناشیارب  ار  اهالاب  هتـسد  کـی  هک  قباـس  میژر  لـثم  هک  دـشابن 
قرف دیاب  .دننک  ادیپ  لدـبت  دـیاب  اهنیا  دنتـسه ، روط  نیمه  هب  زاب  مه  نالا  هک  نارهت  فارطا  نیـشن  هغاز  مه  هتـسد  کی  دنداتـسرف و 
نیا مه  شقرف  کی  .دنتسه  یتوغاط  هک  ییاهتلود  اب  متـسه ، یمالـسا  تلود  متـسه و  مالـسا  نم  دیوگ  یم  هک  یتلود  نیب  ام  دشاب 
رفن کی  یتقوکی  ادابم  .الاب  هقبط  نآ  ات  دشاب  رتشیب  فیعـض  هقبط  نیا  هب  قلخ ، هب  نارازگتمدخ  ای  اهرادـنامرف  امـش  تیانع  هک  تسا 

.دـیزادنیب ولج  ار  وا  دـشاب  ولج  دـیاب  یکی  نآ  هکنآ  اب  ار  وا  فیعـض ، مدآ  رفن  کی  اب  تسا  رادزیچ  تسا و  نکمتم  الثم  هک  یمدآ 
دناوت یمن  دـنراد  جایتحا  نآ  هب  هک  يرادـنامرف  کی  رد  هتبلا  .دـشاب  دـیاب  تلادـع  میوگ  ؛ دـیزادنیب ولج  ار  یکی  نآ  میوگ  یمن  نم 
تـسا فیعـض  ریغ  هک  مه  یکی  نآ  دیریذپب ؛ مه  تسا  فیعـض  هک  یمدآ  نآ  هک  دشاب  تلادع  يور  نکل  دریذپب ؛ هعفدکی  ار  همه 

(1) .دیریذپب مه  ار  وا 

نالوئسم هب  یگشیمه  شرافس  تحیصن و 

هک تسا  یگشیمه  شرافـس  تحیـصن و  نیا  منک و  یم  شرافـس  راب ، نیمدنچ  يارب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  مرتحم  نیلوئـسم  هب 
رد هک  دنهدب  یناسک  نازیزع و  نیا  هب  ار  تیولوا  رود ، ياه  هدنیآ  ینونک و  طیارش  رد  و  دننادب ؛ ار  یهلا  گرزب  ياهتمعن  نیا  ردق 

عنام هک  يزابذغاک ، یشارت و  عنام  يزادنا و  گنس  ییوج و  هناهب  زا  تدشب  و  دنا ؛ هدرک  هزرابم  دنا و  هداد  نوخ  مالسا  هار 
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(1) .دنزرو يراددوخ  تسا ، ناریا  روالد  تلم  نانآ و  دشر 

 

نارگراثیا ياه  هداوناخ  هب  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا و  تازایتما  ياطعا 

رد هک  دـنوش  یمن  هدـشن و  یـضار  هاگ  چـیه  نیدوقفم  ارـسا و  نازابناج و  ادهـش و  مظعم  ياه  هداوناخ  هک  میراد  نانیمطا  هکنیا  اب 
رتدنلب نانآ  تمه  دیآ و  نایم  هب  تایدام  هافر و  زا  نخس  تسا  هدوب  لامک  هب  ندیسر  ادخ و  رطاخ  هب  طقف  هک  ناشنازیزع  راثیا  ربارب 

روما هب  ندیـسر  رتـهب  هچ  ره  رد  ار  دوـخ  ناوـت  دادعتـسا و  قوذ و  هک  تسا  ماـظن  ناراکردـنا  تسد  رب  یلو  تساـه ، هلوـقم  نیا  زا 
غیرد نانآ  هب  تنم  یب  هبئاش و  یب  تمدـخ  زا  دـنریگ و  راک  هب  رون  تیادـه و  ناراـگدای  نیا  یگنهرف  یـشزرا و  يداـم و  يونعم و 
ياه هداوناخ  زا  يرایـسب  هک  مناد  یم  نم  .تسا  نارگراثیا  ادهـش و  تدهاجم  تکرب  زا  دراد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هچ  ره  دننکن ؛

تالکـشم بیاـصم و  رد  دوخ  همیرک  قـالخا  يراوـگرزب و  عـبط و  تعاـنم  رطاـخ  هب  نیدوـقفم  ارـسا و  نازاـبناج و  ادهـش و  زیزع 
رـشق و نیا  تیرثـکا  هک  میناد  یم  زین  همه  .تسا و  هدوـب  لقادـح  هب  ناـش  هـعجارم  اـی  دـنا و  هدرکن  هـعجارم  نیلوئـسم  هـب  یگدـنز 
رد هک  تسام  هفیظو  یلو  دنتخوس ، بالقنا  يارب  لد  رتمک  نیهفرم  دندوب و  دمآرد  مک  مورحم و  تاقبط  زا  مالسا  زیزع  ناگدنمزر 

يرهاظ دیجمت  فیرعت و  دح  رد  طقف  یسانشردق  نیا  هک  مرادن  لیم  نم  میشاب و  نانآ  تامحز  سانشردق  تارودقم  ناوت و  دح 
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هب هک  منیب  یمن  یترورـض  دوش و  هداد  اهب  نانآ  هب  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا و  تازاـیتما  عون  همه  رد  دـیاب  هکلب  دوش  هصـالخ 
هب ات  هّللادـمحب  هک  میامن  وگزاب  ار  نادیهـش  سدـقم  ياهنوخ  تناما  ظفح  گرزب  تلاسر  منک و  تحیـصن  شرافـس و  نازیزع  نیا 
هب زین  نیا  زا  دعب  دـنا و  هدوب  راثیا  تداهـش و  شزرا  نابهگن  ظفاح و  دوخ  نازابناج  نیدوقفم و  ارـسا و  ادهـش و  ياه  هداوناخ  لاح 

(1) .دوب دنهاوخ  نآ  رادساپ  ادخ  يرای 

 

ادهش هداوناخ  يرازگتمدخ  هب  تلم  هیصوت 

ماجنا اهنآ  يارب  هک  يراک  هک  امـش  هک  دینکن  نامگ  دینکب ، تمدخ  دینک ، تمدـخ  هناقداص  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ  هدـمع 
.دنتـسه و ادهـش  هداوناخ  اهنیا  .اهنآ  زا  دـینکب  مارتحا  دـینکب ، تمدـخ  دیـشکب ، ار  اهنآ  تنم  .دـیراد  اـهنآ  رب  یتنم  کـی  دـیهد  یم 
ره میهد ، یم  ماجنا  هک  یلمع  ره  .میشاب  اهنآ  هب  رازگتمدخ  دیاب  ام  و  تسا ، ردق  نآ  ناششزرا  هک  نیلولعم  ياه  هداوناخ  نیلولعم و 

میشکب ار  اهنآ  تنم  يدنسرخ  لامک  اب  دیاب  ام  .تسا و  لوبقم  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  یلمع  میهد  یم  ماجنا  اهنآ  هب  هک  یتمدخ 
یناسک زاب  .نیلولعم و  نیا  هب  ای  ادهـش ، ناگدنامزاب  نیا  هب  دوشب  هتفگ  یتشرد  هملک  کی  یتقو  کی  ادابم  .مینکب  اهنآ  هب  تمدخ  و 

يارب راکادف  هک  یـسک  نآ  يارب  .دشاب و  ادخ  يارب  صلاخ و  دینک  یم  هک  ار  یلمع  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دنا ، نیلولعم  هلئاع  هک 
تمدخ امش  .تسا  هدرک  ادها  ادخ  هار  رد  ار  شناج  و  تسا ، هدوب  ادخ 
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، مینک یم  ار  وا  تدابع  میـشک و  یم  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  تنم  ام  هک  يروط  نامه  .تسادخ  هب  تمدخ  نیا  دـینک و  یم  وا  هب 
وا رب  تنم  مینکب  هک  یلمع  ره  و  تسا ، هدرک  تیاده  ار  ام  تسا و  هتـشاذگ  ام  رب  تنم  یلاعت  كرابت و  يادخ  و  ام ، رب  تسوا  تنم 

.تسوا و هار  رد  يادهـش  وا و  هار  رد  نیدهاجم  یلاعت و  كرابت و  يادخ  هب  تمدخ  مه  تمدخ  نیا  .دراد  ام  رب  تنم  وا  میرادـن و 
امـش دـنداد و  ار  ناشدوخ  ناج  اهنآ  .میداد  ماجنا  يراک  کی  ام  هک  دـیاین  نامرظن  رد  ادـبا  .مینکب و  تمدـخ  ناج  ورـس  اب  دـیاب  ام 

تیانع امـش  هب  ار  نیدهاجم  باوث  دش  ؛ هک  ادخ  هار  رد  هک  مراودـیما  نم  .اهنآ و  يارب  دـینک  یم  جرخ  دـیراد  دـیراد ، هک  یتردـق 
(1) .یلاعت كرابت و  يادخ  دیامرفب 

دینادب ار  تلم  نیا  ردق 

اـصوصخ ناـنآ  هب  يرازگتمدـخ  رد  دـینادب و  ار  تـلم  نـیا  ردـق  هـک  میاـمن  یم  هیـصوت  ناراکردـنا  تـسد  تـلود و  سلجم و  هـب 
اب ناـنآ و  درواـهر  یمالـسا  يروهمج  دنتـسه و  همه  معن  ياـیلوا  اـم و  نامـشچ  روـن  هک  ناگدیدمتـس  ناـمورحم و  نافعـضتسم و 

دوخ زا  ار  نانآ  مدرم و  زا  ار  دوخ  دینکن و  راذگورف  تسا ، نانآ  تامدخ  نوهرم  زین  نآ  ياقب  درک و  ادیپ  ققحت  نانآ  ياهیراکادف 
، دـییامن موکحم  هشیمه  ار  دنتـسه  دـندوب و  زغم  یهت  ینایوگروز  گنهرف و  یب  ینارگلواپچ  هک  ار  یتوغاط  ياـهتموکح  دـینادب و 

هک یناسنا  لامعا  اب  هتبلا 
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(1) .تسا یمالسا  تموکح  کی  يارب  هتسیاش 

یمالسا يروهمج  زا  ندش  سویأم  رثا  رد  یمدرم  راجفنا  زا  میب 

مدرم و  تسا ، مدرم  یگدـنز  هبترم  لوا  هک  ار ، يداـصتقا  لـئاسم  نیا  دـنک  ناربج  دـناوتن  یمالـسا  يروهمج  هتـساوخن  يادـخ  رگا 
نیا رد  رگا  دهدب ، ماجنا  يراک  اجنیا  رد  دناوتب  اهنآ  يارب  مه  مالسا  هکنیا  زا  دنوشب  سویام  یمالـسا و  يروهمج  زا  دنوشب  سویام 

.دریگب ار  شیولج  دـناوت  یمن  مالـسا ، هن  تیناحور و  هن  سک ، چـیه  هن  امـش و  هن  نم و  هن  رگید  دوشب ، لصاح  راجفنا  کی  طـیحم 
رد رگا  راجفنا  اما   .مینک  شراهم  رما ، اب  هظعوم ، اب  تحیـصن ، اب  میتسناوت  یم  اهام  دـش ، یم  لصاح  توغاط  ناـمز  رد  رگا  راـجفنا 

نیا دـنمهفب  اهدـنمتورث  نیا  .تسین  راهم  لباق  رگید  دـنوشب ، رجفنم  یمالـسا  يروهمج  زا  سای  اب  مدرم  دوشب ، لـصاح  مالـسا  نتم 
اهگرزب و نیا  همه  دوشب ، ادـیپ  یتلم  کی  رد  درک  شراهم  دوشن  هک  يراجفنا  کـی  تقو  کـی  هتـساوخن  يادـخ  رگا  هک  ار  بلطم 

نآ دننیـشنن  یه  دننکب ، رکف  تلم  نیا  يارب  دننیـشنب  دـننکب ، رکف  .تخوس  دـنهاوخ  مه  اب  کشخ  رت و  اهنیا  اهدـنمتورث و  نیا  همه 
اـشامت اهنیـشن و  هغاز  نیا  دننک  اشامت  و  دـننکب ، یگدـنز  دـنهاوخب  يروط  ره  دـننکب و  لمع  دـنهاوخب  يروط  ره  ناشدوخ  رانک و 

یتقو نم  هک  تسا  یگدنز  دـننک ؟ یم  اهنیا  هک  تسا  یگدـنز  نیا  .تشاذـگ  یگدـنز  ار  شمـسا  دوش  یمن  هک  یمدرم  نیا  دـننک 
تاناویح دننک ! یم  یگدنز  اهنیا  زا  رتهب  مه  تاناویح  منک  یم  هاگن 
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یگدـنز بوخ  مه  یلیخ  دـننک  یم  یگدـنز  دـنراد  هک  ییاـهلگنج  نیا  رد  بوخ ! یلیخ  دـنهد  یم  ناـشن  نوـیزیولت  نیا  رد  مه  ار 
یلیخ دـنهد ، یم  ناشن  مه  ار  اهنآ  دـننک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  مدرم  هک  ییاه  هناـخ  تسه ، هک  یگدـنزاس  داـهج  نیا  رد  .دـننک و 

، تلود تلم ، دنهدب ، مه  هب  تسد  همه  دیاب  دشاب ؟ روطنیا  دیاب  ارچ  تسین ! تبسن  فرط  الصا  ینعی  تساهنیا ؛ زا  رتهب  اهنآ  یگدنز 
يادـخ دوشن و  لح  هلکـشم  نیا  رگا  .دـننکب  شلح  ار  هلکـشم  نیا  دـنهدب و  مه  هب  تسد  اهنیا ، همه  اهراد ، هناـخراک  اهدـنمتورث ،

دناوت یمن  سک  چـیه  تسین ، راهم  لباق  رگید  نیا  دوشب ، ادـیپ  مالـسا  يروهمج  نتم  رد  مالـسا ، نتم  رد  يراـجفنا  کـی  هتـساوخن 
(1) .دریگب ار  شیولج 

نیمورحم هب  تمدخ  اب  دنوادخ  زا  يرازگ  رکش 

يوت دـیتفر  امـش  یتقو  الاح  هک  تسین  يزایتما  کـی   هک  تسا  روطنیا  سلجم  یتقو  .دـیدمآ  ـالاح  سلجم  نیا  رد  ادـخ  يارب  اـمش 
یتقو هک  تسین  روج  نیا  تسا ، روطنیا  مه  شریزو  تسخن  دمآ ، سلجم  لیکو  ای  دـمآ  سلجم  سیئر  هک  دـنورب  رانک  مدرم  رازاب ،

هک دینک  یم  ساسحا  دیراد  ار  یبلطم  وچمه  کی  یتقو  دنتسه ، روطنیا  اهنیا  همه  مه و  اب  دنراذگب  قرف  مدرم  دورب ، مدرم  يوت  هک 
دینکب و مالـسا  ماکحا  هب  تمدخ  دینکب و  قلخ  هب  تمدخ  تمعن  نیا  هنارکـش  رد  دینک و  رکـش  دـیاب  ار  نیا  دـیرادن ، ییایند  زایتما 

اهنیا امش ، حالطصا  هب  اه  هنهرباپ  نیا  اهیرهش و  نییاپ  نیا  دنتسه ؛ ام  يایلوا  هک  ییاهنیا  يارب 
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نیا زا  ار  ام  همه  هک  دـندوب  اهنیا  .اوزنا  رد  ای  میدوب  سبح  رد  ای  میدوب  دـیعبت  رد  ای  ام  دـندوبن ، اـهنیا  رگا  .دنتـسه  اـهام  تمعن  یلو 
امـش اقآ  هک  دیـشاب  تفتلم  دیاب  .نیا  تسا  ییاج  نامدوخ  لایخ  هب  ییاج ؛ هب  دـندناشن  دـندروآ و  ار  ام  همه  دـنداد و  تاجن  لئاسم 
اوزنا رد  هک  یتسه  یمدآ  نامه  امـش  يدوب و  دـیعبت  رد  هک  یتسه  یمدآ  نامه  امـش  دـیدوب و  سبح  يوت  هک  دـیتسه  یمدآ  نامه 

زا میناوت  یمن  مینک ، تمدـخ  اهنیا  هب  نامرمع  رخآ  ات  رگا  اـم  اـهنیا و  همه  زا  نوریب  دـندروآ  ار  اـم  دـندمآ  هک  دـنمدرم  نیا  يدوب ،
امش .میوشب  قفوم  تمعن  نیا  هب  میـشاب و  اهنیا  يارب  يرازگتمدخ  کی  ام  هک  دهدب  قیفوت  ام  هب  دنوادخ  .مییآرب  اهنیا  تمدخ  هدهع 
ادیپ رگا  امـش  .دنتـسه  هقبط  مادک  زا  اهنیا  دننک ، یم  یناشفناج  دنراد  نالا  اه  ههبج  رد  هک  ییاهنیا  دینک  یم  هظحالم  هک  مه  زورما 

رد هک  دشاب  یـصاخشا  نآ  دنتـسه ، گرزب  ياه  هیامرـس  ياراد  هک  دـشاب  یـصاخشا  نآ  لام  هک  يرفن  کی  اهنیا  مامت  رد  دـیدرک 
مناد یم  یلو  دیریگب ، یناگدژم  ام  زا  هک  تسا  نیا  هب  جاتحم  نیا  دیدرک ، ادیپ  اهنآ  زا  رفن  کی  رگا  .دندوب  ییاهتردـق  ياراد  قباس 

ییاهنآ دننک و  یم  تظافح  ار  امـش  دنتفرگ و  ناشتـسد  ار  ناشناج  هک  ییاهنیا  مه  نالا  .دنا  تیعمج  نیمه  زا  دینک ؛ یمن  ادـیپ  هک 
دنراد و تنم  نالا  ام  هب  هک  دنا  هقبط  نیا  .دنتسه  هقبط  نیمه  ار  مدرم  امـش و  دننک  یم  ظفح  اهاتـسور  نیب  رد  اهرهـش و  نیب  رد  هک 

انعم نیا  هب  هجوت  دیاب  امـش  .دننک  عقوت  دنیآ  یمن  مه  تقو  چـیه  دـنرادن ، مه  یعقوت  چـیه  هک  دـندوب  اهنیمه  .دنتـشاد  تنم  لوا  زا 
ام تمعن  یلو  اهنیا  .دـنا  هدرک  روهمج  سیئر  دـنا ، هدرک  ریزو  دـنا و  هدروآ  دـنا ، هدرک  لیکو   دـنا و  هدروآ  اهنیا  ار  اـم  هک  دـینکب 

تمدخ مینک و  ینادردق  نآ  زا  ار  نامدوخ  تمعن  یلو  دیاب  ام  و  دنتسه ،
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دیناوت یمن  نایاقآ  امش  .دننک  یم  ار  روشک  نیا  ماظن  ظفح  دننک و  یم  ار  روشک  نیا  ظفح  مه  نالا  هک  دنتـسه  اهنیمه  وا و  هب  مینک 
رد يرگید  لغـش  کی  دیراد ، يرگید  ناش  کی  امـش  دـینک ، هرادا  ار  اجنآ  اهنابایخ و  هک  منکب  ضرع  اه و  هچوک  يوت  دـیورب  هک 

(1) .دننک یم  ظفح  مه  ار  امش  هک  تسا  روطنآ  اهنآ  لغش  اما  دنراد ، يرگید  لغش  کی  مه  اهنآ  دیراد ، تمدخ 
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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
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 : 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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	فرهنگ خودسازی و خدمت رسانی از دیدگاه امام خمینی قدس سره
	مشخصات کتاب
	اشاره
	فهرست مطالب
	دیباچه
	پیش گفتار
	فصل اول: جایگاه تزکیه و خودسازی
	احکام همه جانبه اسلام در خدمت تکامل انسان
	توأم بودن علم و عمل؛ و تجسم اعمال
	هدف بعثت، تزکیه نفوس و نجات از طغیانگری
	ضرورت و اهمیّت تزکیه برای دولتمردان
	خودسازی مسئولان، زمینه ساز برقراری حکومت عدل
	نقش دین باوری مسئولان در رعایت حقوق بشر
	سعادت بشر در علم همراه با تربیّت
	سعادت جاودان در گرو تزکیه و طهارت نفس
	جهاد با نفس، جهاد اکبر
	سازندگی درونی، گامی در راه نور و روشنایی
	لزوم رشد قوای روحانی
	کوشش برای تقویت معنویت و سرکوب نفسانیّت
	تربیّت انسان، نقطه شروع تمام اصلاحات
	مقاومت انسانهای مهذب در برابر تهدید و تطمیع
	غیر مهذبها، پر ضررترین افراد برای اسلام
	نجات کشور و ملت در پرتو معنویات
	حب نفس، منشأ تمام فسادها در طول تاریخ
	حب نفس و خودخواهی، منشأ و ریشه حب دنیا
	مقدم بودن تزکیه و تهذیب بر همه امور

	فصل دوم: راهها و عوامل مؤثر در خودسازی
	وارستگی نفس منشأ همه کمالات
	علم و عمل دو بال برای پرواز روحی
	اصلاح نفس قبل از اصلاح دیگران
	توجه به بیماری خودخواهی، قدم اول درمان
	ملاحظه خداوند و رعایت مصلحت
	تفکر در عظمت خلقت و خالق جهان
	نماز راستین و درک اسرار مرموز آن
	ایمان راستین باورمندی قلبی
	عالم محضر خداست
	در محضر خدا معصیت خدا نکنید
	در محضر خدا بودن همه اعمال و افکار
	خودسازی در جوانی و آمادگی برای ناملایمات
	خطر استدراج و از دست دادن تدریجی فرصت ها
	نیرنگهای شیطان درونی با پیران و جوانان
	امید به شفاعت، عامل اطاعت خداوند است نه نافرمانی او
	استفاده از باقیمانده فرصت جوانی
	اهمیّت حق الناس
	مراقبت و محاسبه نفس در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی
	هیچ گاه دنبال تحصیل دنیا مباش
	کتاب انسان سازی و رسالت آدم سازی
	حرکت معنوی و تربیت انسانی در پرتو قرآن
	لزوم عمل به قرآن و پیروی از اولیای دین
	تربیت قرآنی، منشأ کمال بشر
	سعادتمندی در پرتو عمل به قرآن
	باید «انسان قرآنی» ایجاد کرد
	نامه محبوب محبوب است
	تدبر در قرآن
	انجام واجبات و ترک محرمات
	دعاها و مناجات ها، والاترین راه گشای عبودیت
	شلاق های ادعیه
	مناجاتی که همه امامان می خواندند
	کمال مطلق و ذکر حقیقی او، آرامش بخش دلها
	تفکر در الطاف الهی، راه وصول به حب خداوند
	نظر رحمت و محبت به همه موجودات بویژه انسانها
	خدمت به محرومان
	انتخاب دوستان از میان اشخاص وارسته و متعهد
	هیچ گاه خود را بی نیاز از هدایت و همکاری آنان ندانید
	توجه به گذرگاه بودن دنیا
	میزان حاکمیّت اللّه در نفوس، معیار خودشناسی
	تأثیر سوء مدح و ثنا
	پیروزی بر نفس با مراقبت و محاسبه اعمال

	فصل سوم: اخلاص در انگیزش و کار
	انسان، اعجوبه مخلوقات
	قلب انسانی، نقطه شروع کمالات
	تمایز اعمال در الهی بودن و غیرالهی بودن
	ارزش انگیزه الهی در امور
	تلاش برای الهی نمودن انگیزه ها
	اخلاص، معیار ارزش عمل
	حجم معنوی عمل در اخلاص عمل
	کار برای خدا
	اخلاص، منشأ اطمینان قلبی و ایمان و پیروزی
	کسب رضایت الهی در انجام وظیفه
	ما باید رضای خداوند را بدست بیاوریم
	اخلاص داشتن در خدمت به بندگان خدا
	ریزه کاریهای شیطان
	تشخیص چگونگی اعمال
	عمل الهی در گرو مقصد الهی
	اخلاص، منشأ نتیجه بخشی تمام امور
	اخلاص مسئولان، منشأ وحدت
	عبادت بودن خدمت خالصانه به انقلاب
	حفظ امدادهای غیبی با اخلاص در عمل
	جاودانگی کارهایی که برای خداست
	پیروزی نهایی در اخلاص است
	بقای نتیجه اعمال

	فصل چهارم: پست و مقام وسیله امتحان
	1. جایگاه پست و مقام در اسلام
	حکومت و زمامداری در اسلام، تکلیف و وظیفه الهی
	ریاست و حکومت، وسیله ای برای اقامه عدل
	انگیزه الهی حاکمان، مایه نیل به معدن قرب حق
	مطرح نبودن مقام و ریاست در اسلام
	قبول مسئولیّت برای خدمت نه کسب قدرت
	دنبال این باشیم که مکتبمان پیش برود

	2. آزمون بزرگ
	ملازم بودن وجود انسان با امتحان
	مبتلا بودن همه به امتحانات الهی
	سخت ترین آزمایش الهی

	3. آفات و خطرات پست و مقام
	فانی بودن دنیا و مقامات دنیوی
	مقام چیزی نیست
	مقام سوار شما نشود
	خطر قدرت در دست ظالم
	تأثیر ناپذیری از مقام و ریاست
	ظهور ضعف انسان در خودنمایی
	جاه طلبی نتیجه مهذب نشدن نفوس
	حب ریاست، شعبه ای از حب نفس
	خودخواهی و قدرت طلبی منشأ فسادهای عالم
	بشر در جستجوی کمال مطلق
	برای رسیدن به مقام و شهرت این در و آن در مزن
	قدرت طلبی مسئولین، منشاء شکست انقلاب


	فصل پنجم: شایستگی و شایسته سالاری
	اتمام حجت خداوند در رفع عذرها
	زمامداران شایسته از دید اسلام
	عدالت، شرط اصلی زمامداران اسلام
	تقوا، معیار کرامت در نزد خداوند
	تدین و تعهد، معیار تصدی مسئولیت
	لزوم امین بودن افراد در مسئولیتها
	تقوا برای متصدیان امور لازمتر است
	سپردن پستهای کلیدی کشور به معتقدان واقعی اسلام ناب محمدی
	ادامه مسئولیّت بدون شایستگی، گناه کبیره
	اهمیّت ارزیابی و گزینش در تصدی مسئولیتها
	گماردن افراد شناخته شده در مسئولیتهای حساس
	لزوم دقت در انتخاب استانداران و اسلامی کردن محل مسئولیّت
	وابسته نبودن افراد اطلاعات به احزاب و گروهها
	مستقل، منزه و متقی بودن افراد اطلاعات
	اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر
	لزوم مراقبت مردم از اعمال مسئولان
	لزوم اصلاح و تصفیه و مراقبت در قوه اجرائیه
	جلوگیری از فعالیّت اشخاص متخلف در وزارتخانه ها
	ما با کسی شوخی نداریم
	خدا را حاضر دیدن در همه امور
	نظام در اهداف خود جدی است

	فصل ششم: ساده زیستی مسئولان و پرهیز از اشرافیگری
	توجه به معنویات منشأ حفظ نظام اسلامی
	مسئله معنویات در رأس امور است
	کوخها منشأ برکاتند نه کاخها
	تنافی خوی کاخ نشینی با فرهنگ اسلام
	مرفه بودن مسئولین سرچشمه همه مصیبتهای ملتها
	پیروی از حضرت امیر علیه السلام در رعایت بیت المال
	مصرف بیت المال در امور مربوط به مصالح مسلمین
	اهمیّت ساده زیستی روحانیت و مسئولان
	بالاترین خطر برای علما و روحانیت اسلام
	مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست
	پیروی از امام علی  علیه السلام در همه ابعاد

	فصل هفتم: مردمی بودن مسئولان
	رفتار حکومتهای قاجار و پهلوی با مردم
	رسیدگی ننمودن به محرومان ویژگی حکومت اشرافی
	لزوم عبرت پذیری از تاریخ
	سرنوشت شاه درسی برای دولتها
	جدایی دولتها از ملتها، منشأ گرفتاریها
	جایگاه مقامات دولتی در اسلام
	حکومت آرمانی
	رژیم اسلامی، رژیمی مردمی
	سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در رفتار با مردم
	الگو قرار دادن پیشوایان دین در رفتار با مردم
	مردمی بودن مسئولان در نظام اسلامی
	مردمی بودن دولتمردان
	صلاح مسئولین کشور در مراوده و دوستی با مردم
	آسیب ناپذیری در حاکمیّت بر قلوب
	با ملت بودن و بدون ملت بودن
	نقش ملت در پشتیبانی از دولت
	پایگاه مردمی، رمز پایداری نظام
	حکومت بر دلها، تنها راه اقتدار دولتها
	سبب عمده شکست کشورها
	آسیب پذیری نظام در جدایی مردم از مسئولان
	حفظ پشتوانه مردمی توسط مسئولان
	همگامی ملت با دولت
	حکومتهای مردمی و دستاورد آن
	در حکومت اسلامی، فرمانفرمایی و فرمانبری نیست
	حکومت محرومان و مستضعفان، نعمت بزرگ الهی
	خوف نداشتن از قدرتها، ویژگی حکومت محرومان
	ناتوانی قدرتها در مواجهه با حکومتهای مردمی
	سوء استفاده قدرتهای بزرگ از روحیه قدرت طلبی مرفهین
	میدان ندادن به افراد مرفه برای استضعاف ملت
	ارائه الگوی مردمی بودن نظام برای صدور انقلاب

	فصل هشتم: پشتوانه های اقتدار نظام
	اسلامیّت انقلاب، انگیزه حضور مردم در صحنه ها
	مدارس علمی و دانشگاههای متعهد، بنیان مرصوص در مقابل اجانب
	محرومان و مستضعفان حامیان واقعی انقلاب و اسلام
	قدر این جوانان حزب اللهی را بدانید
	انگیزه قیام 15 خرداد
	آفرینندگان و حافظان و مدافعان حماسه 15 خرداد
	تواضع و تعظیم در برابر ملت
	اگر سپاه نبود کشور هم نبود
	آتش دوزخ جایگاه مسئولین غافل از بسیج
	لزوم تفاهم استانداران و روحانیون
	مردم حلاّل مشکلات کشور
	حفظ پشتوانه مردمی نظام
	ارتش 20 میلیونی

	فصل نهم: جایگاه خدمت و خدمت رسانی
	برترین عبادات
	برترین توفیق
	انبیا و روحیه خدمتگزاری
	خدمت به محرومین، جلوه ولایت حضرت امیر
	بهترین حالات، خدمت به خدا و بندگان او
	خدمت با قصد خالص الهی نه با اغراض نفسانی
	توقع پاداش از هیچکس نداشته باشیم
	لزوم ادای وظیفه نه وصول به نتیجه
	در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیّت مباش
	خودتان را خدمتگزار مردم بدانید
	خودتان را حاکم مردم ندانید
	به من بگوئید خدمتگزار
	قدردانی از فداکاریهای مردم با خدمت به آنان
	ارزش خدمت به مظلومان و کشور
	رعایت مصالح اسلام و کشور در انجام خدمات

	فصل دهم: سالم سازی محیط خدمت
	لزوم هماهنگی مأموران دولتی با روحانیت و مردم
	پیروی دقیق از خط اسلام در تدبیر امور کشور
	لزوم خدمت نمودن مسئولان به مردم
	کوشش همگانی در اسلامی شدن نظام
	لزوم رفتار عادلانه همه کارگزاران در حکومت اسلامی
	عمل به وظیفه
	ملاک مترقی بودن یک کشور
	اهمیّت تحول روحی افراد
	دولت، خدمتگزار است نه فرمانفرما
	عدالت و محبت نسبت به زیردستان
	اخوّت اسلامی
	سلوک رؤسا و امرای صدر اسلام
	ایجاد آرامش روحی و محیط محبت با خدمت به ملت
	ایجاد محیط اخلاقی و برادری برای جلب همکاری ملت
	بسیج وزارتخانه ها برای خدمت رسانی
	خوشرفتاری با ارباب رجوع، عامل عشق مردم به دولت
	لزوم رعایت عدالت نسبت به مراجعین
	جلوگیری از اذیت مراجعین در ادارات
	لزوم تشکیل مرجع رسیدگی کننده به شکایات مراجعین
	کارشکنی در انجام امور خانواده شهدا، عملی ضد انقلابی
	حفظ حضور مردم در صحنه ها
	به فکر مردم بودن و سخت گیری نکردن
	عدم سازگاری تشریفات با جمهوری اسلامی
	لزوم پرهیز از کم کاری در ادارات
	تصفیّه عوامل ایجاد نارضایی
	همدلی و برادری مسئولین در رفع مشکلات
	ترس از قانون

	فصل یازدهم: خدمت رسانی و اولویتها
	برتری و شرافت یک موی سر کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان جهان
	ارائه طرحها در راستای حفظ منافع محرومین، بزرگترین هدیه و...
	لزوم توسعه بخش خصوصی به نفع مردم محروم
	خدا نیاورد آن روزی را که...
	برای این هیچ ندارها یک فکری بکنید
	انتظار مردم از مسئولان
	صرف اوقات در حل مسائل کلیدی
	توجه مسئولان به ضعفا و مستمندان
	نصیحت و سفارش همیشگی به مسئولان
	اعطای امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به خانواده های ایثارگران
	توصیه ملت به خدمتگزاری خانواده شهدا
	قدر این ملت را بدانید
	بیم از انفجار مردمی در اثر مأیوس شدن از جمهوری اسلامی
	شکر گزاری از خداوند با خدمت به محرومین


	درباره مركز

