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هغالبلا جهن  مالسلا و  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هاگدید  زا  ناسنا  ناهج و  ادخ و 

باتک تاصخشم 

1302  - 1377 یقتدمحم ، يزیربت ، يرفعج  هسانشرس :
يرفعج یقتدمحم  هغالبلا / جهن  و  (ع ) بلاطیبا نب  یلع هاگدید  زا  ناسنا  ناهج و  ادخ و  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1380 ، ][ هغالبلا جهن  داینب  نارهت : رشن : تاصخشم 
ص 53 يرهاظ : تاصخشم 

( هغالبلا جهن  همانشناد  : ) تسورف
لایر 71000-64-6348-964 لایر ؛ 71000-64-6348-964 کباش :

یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
سیونریز تروص  هب همانباتک  تشاددای :

هدیزگرب هغالبلا . جهن  رگید : ناونع 
شنیرفآ هغالبلا --  جهن  40ق . ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  (ع ،) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :

شنیرفآ هرابرد  هیرظن  40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :
هدیزگرب هغالبلا . جهن  40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا نب  یلع هدوزفا : هسانش 

هغالبلا جهن  داینب  هدوزفا : هسانش 
BP38/09/آ7ج7 هرگنک : يدنب  هدر 

297/9515 ییوید : يدنب  هدر 
م79-12473 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
عمج یـضر  فیرـش  دیـس  هلیـسوب  تسا ، راوگرزب  نآ  راصق  تاملک  اههمان و  و  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  يوتحم  هک  هغالبلاجهن  باتک 

فیـصوت و تسا . هدرک  حرطم  ناسنا ) ناهج و  ادـخ و   ) عوضوم هس  يهرابرد  ار  یتیمها  اب  رایـسب  قیاـقح  تاـیعقاو و  تسا . هدـش  يروآ 
تسد اعومجم  كاپ ، ترطف  نادجو و  میلـس و  لقع  تسا ، هتفرگ  تروص  هغالبلاجهن  رد  روبزم  عوضوم  هس  يهرابرد  هک  یئاهلالدتـسا 

عوضوم هس  هب  طوبرم  تایعقاو  قیاقح و  اب  یلومعم  یقطنم  ياههار  زا  رتمکحم  رتالاب و  یقرط  اب  ار  هدننک  یـسررب  هعلاطم و  هدـش ، راکب 
. دراذگیم سامت  رد  روبزم 

ادخ هرابرد  هغالبلاجهن  نانخس 

: دندرگیم میسقت  یساسا  مسق  راهچ  هب  ادخ  يهرابرد  هغالبلاجهن  نانخس  یلک  روطب 
مکی مسق 

، اهنآ نودب  هک  تسا  سدـقا  تاذ  نآ  لالج  لامج و  فاصوا  يهدـننک  وگزاب  تقیقح  رد  هک  تسیدـنوادخ  خـماش  ماقم  تاصتخم  نایب 
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: دننام تسوا  تفص  نیرت  يرورض  هک  تسا  قلطم  لماک  موهفم  هب  هبناج  همه  هجوت  تاصتخم ، نیا  تخانش  هار  تسین و  حرطم  یئادخ 
[. 1 «. ] لزا همیظع و  لک  فشاک  لضف و  همینغ و  لک  حنام  هلوطب ، اند  هلوحب و  الع  يذلا  هللادمحلا  »

يهمه هب  شیراگدرورپ  تیانع  ناسحا و  اب  یتسه و  ناهج  يهمه  زا  رتالاب  شیبوبر  يهطلـس  تردـق و  هب  هک  تسار  يادـخ  رم  ساپـس  »
.« تخس يانگنت  گرزب و  يهثداح  ره  يهدننک  فرطرب  لضف و  دوس و  ره  يهدنشخب  تسوا  تسا ، کیدزن  تادوجوم 

[. 2 « ] هدعب ءییش  نوکیف  دعب  هل  سیل  يذلا  رخالا  هلبق و  ءییش  نوکیف  لبق  هل  نکی  مل  يذلا  لوالا  »
هک تسا  رخآ  نآ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  يزیچ  وا  سدـقا  تاذ  زا  شیپ  اـت  تسا ، هدوـبن  یلبق  چـیه  وا  يارب  هک  تسا  لوا  تاذ  نآ  ادـخ  »

.« دشاب هتشاد  دوجو  وا  زا  دعب  يزیچ  ات  درادن ، دوجو  يدعب  وا  يارب 
ساپس [ ) 3 «. ] هتجحب مهبولقل  رهاظلا  هقلخب  هقلخل  یلجتملا  هللادمحلا  . » دوش روصت  هک  تسا  اهتنا  ءادتبا و  ره  قوفام  بجاو  تاذ  نآ  ینعی 

، تسا هدومرف  هک  یتقلخ  يهلیسوب  هک  ار  يادخ  رم 
هحفص 2] ]

قلطم و ملع  هک  هغالبلاجهن  زا  رگید  تالمج  رد  نینچمه  تسا ). راکـشآ  نانآ  ياهلد  رد  ینورد  تجح  اب  هدومن و  یلجت  شتاقولخم  هب 
تسین یلومعم  یقطنم  تافیرعت  لیبق  زا  تافیـصوت  نیا  مینادیم  هکنانچ  و  دیامنیم . فیـصوت  نشور  تانایب  اب  ار  يدنوادخ  هقلطم  تردق 
دراوم رد  هک  هغالبلاجـهن  تالمج  هب  رظن  اب  مه  یلقع و  رظن  زا  مه  اریز  دـشابیم ، دـنوادخ  تاذ  يهراـبرد  یحیـضوت  اـهنآ ، زا  روظنم  هک 
دیـشر ياهناسنا  يهطبار  درک ، میهاوخ  نایب  يدـعب  ثحبم  رد  هکنانچ  هکلب  تسین ، تخانـش  لباق  یهلا  سدـقا  تاذ  تسا ، هدـمآ  ددـعتم 

: هلمجنآ زا  نامیا . يورین  اب  يهتسیاش  ياهلد  رد  تسوا  یلجت  تسا ، هدومرف  ع )  ) نینموملاریما هک  روطنامه  ادخ  اب  هتفای 
- لواح هیردق و  عطقنم  كردتل  ناهوالا  تمتر  اذا  يذلا  رداقلا  وه  نیکلاهلا . نم  نوکتف  کلقع  ردق  یلع  هناحبـس  هللا  همظع  ردـقت  «و ال 

تـضمغ هتافـص و  هیفیک  یف  يرجتل  هیلا  بولقلا  تیهلوت  هتوکلم و  بویغ  تاـقیمع  یف  هیلع  عقی  نا  سواـسولا  تارطخ  نم  اربملا  رکفلا 
تعجرف هناحبـس  هیلا  هصلختم  بویغلا  فدـس  يواهم  بوجت  یه  اـهعدر و  هتاذ  ملع  لواـنتل  تافـصلا  هغلبت  ـال  ثیح  یف  لوقعلا  لخادـم 

[. 4 «. ] هتفرعم هنک  فاستعالا  روجب  لانیال  هناب  فرتعم  تهبجذا 
قلطم ياناوت  نآ  دـنوادخ  تشگ . یهاوخ  ناگدـنوش  كـاله  زا  اریز  نکم ، يریگ  هزادـنا  دوخ ، لـقع  يهزادـناب  ار  يدـنوادخ  تمظع  )

رد دهاوخب ، اههسوسو  تانایرج  زا  صلاخ  هدش و  دیرجت  رکف  دنک و  كرد  ار  وا  تردـق  تیاهن  دـهاوخب  یناسنا  ماهوا  هاگ  ره  هک  تسا 
اب یناسنا  لوقع  دـتفیب و  تیلاـعف  هب  وا  تافـص  تیفیک  تفاـیرد  يارب  قاـیتشا  اـب  اـهلد  دـبایرد و  ار  وا  تاذ  یهلا  توکلم  بویغ  قاـمعا 

دراو درادن ، ار  نآ  هب  ندیسر  یئاناوت  فاصوا  هک  یماقم  هب  وا  تاذ  تخانـش  يارب  دهاوخب  قیقد  فیرظ و  رایـسب  ذوفن  اب  اههار  نیرتقیقد 
يدنوادخ تاذ  تخانـش  يارب  هک  لوقع  نیا  دننادرگرـس . بویغ  ياهیکیرات  ياههکلهم  رد  هکیلاح  رد  دنادرگیمرب  ار  لوقع  نآ  دـنوش ،

ناوتیمن زیمآ  فلکت  يدعت  اب  هک  دننکیم  فارتعا  دندرگیمرب و  تسا  هدش  هدز  اهنآ  یناشیپ  هب  در  تسد  هکیلاح  رد  دندوب ، هدرک  تکرح 
 …  ( تشگ لئان  وا  تفرعم  هنک  هب 

مود مسق 
يارب یهار  چـیه  تسا . سدـقا  تاذ  نآ  فاـصوا  یلجت  شریذـپ  يارب  نورد  ندرک  هداـمآ  اـهنآ  تخانـش  هار  هک  تسا  یتاـصتخم  ناـیب 

رد ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  تهج  نیمهب  درادـن . دوجو  یناویح  تافاثک  اهیگدولآ و  زا  نآ  يهیفـصت  زج  نورد  یگتـسیاش  لیـصحت 
زا هک  دـیوگیم  نخـس  يدوجوم  يهرابرد  وا  هک  تسا  نشور  الماک  دـنکیم ، نایب  ار  یبلطم  ادـخ  يهرابرد  هک  شنانخـس  زا  يدروم  ره 

لاـیخ یتـح  هک  تسا  هتفرگ  تروـص  ياهیفـصت  ناـنچ  ناـسنا  نیا  نورد  رد  اریز  تـسا ، رادروـخرب  یبوـخب  شنورد  رد  وا  یلاـع  یلجت 
: دیوگیم هک  ياهلمج  نآ  دننام  درادن . نآب  یهار  يدام  یناویح و  ياهیگدولآ  زا  يریچان 

بولقلا نیا  يوقتلا ، رانم  یلا  هحماللا  راصبالا  يدهلا و  حیباصمب  هبحصتسملا  لوقعلا  نیا  »
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هحفص 3] ]
[. 5 «. ] هللا هعاط  یلع  تدقوع  تبهو هللا و  یتلا 

نآ تساجک  دنرگنیم و  يوقت  رون  نوناک  هب  هک  ینامـشچ  نآ  تساجک  دـناهدش و  نشور  تیادـه  یغارچ  اب  هک  یلوقع  نآ  تساجک  )
(. دناهدش هتسب  يدنوادخ  تعاطا  هب  دناهدیشخب و  ادخ  هب  ار  دوخ  هک  یئاهلد 

موس مسق 
هغالبلاجـهن باتک  رد  تسا . یبوبر  سدـقا  تاذ  زا  اهتیدودـحم ، تاجایتحا و  اهیگتـسباو و  هنوگ  ره  ینامـسج و  يدام و  فاـصوا  بلس 

تسا يرورض  هلئسم  کی  زا  یشان  دهدیم ، یبلس  فاصوا  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتیمها  تسا . ناوارف  یبلس  تافیـصوت  هنوگنیا 
اهیریگ و هزادـنا  میهافم و  يهمه  دـیاب  ادـخ  زا  یحیحـص  تفایرد  يارب  هک  تقیقح  نیاـب  مدرم  راـکفا  نتخاـس  هجوتم  زا  تستراـبع  هک 

ياـهدومن اـب  يرگتروص  زا  تشاذـگ و  راـنک  دـیامنیم  سکعنم  دوـخ  نهذ  رد  ینیع  تعیبـط  اـب  طاـبترا  يهلیـسوب  یمدآ  هک  یئاـهوگلا 
: اریز درک ، بانتجا  ادخ  ناونعب  يریوصت  يارب  یعیبط  ناهج  نوگانوگ 

دشک ینادزی  لکش  نوچ  ناوتان  فیعض و  روم 
دشک یناویح  خاش  اب  هچروم  لکش  هب  کشیب 
دشک ینارمع  نب  یسوم  يهشقن  مه  نابش  زغم 
دشک ینام  تروص  وا  دتف ، رگ  ینام  نهذ  رد 

یتساراد ار  شیوخ  شقن  هدبنج  ره  كاردا 
، یتیفیک چیه  هن  دراد و  یگنر  هن  ینزو  هن  دراد ، دوجو  یلکش  هن  دراد ، دوجو  یتقیقح  هکنیا  دننام  یبلس  تافیـصوت  هک  تسا  هدش  هتفگ 

قلطم دوجو  دننام  تقیقح  هنوگ  نیا  درادن و  ياهدیاف  چـیه  تقیقح  نآ  تخانـش  يارب  یلومعم …  تاروصت  لباق  هن  تسا ، سوسحم  هن 
حرطم ار  ضحم  يدـیرجتب  یموهفم  کی  دوجو ، نآ  زا  تاینعت  تایـصوصخ و  هنوگ  ره  بلـس  اب  هک  تسا  وا  لاثما  لگه و  يهفـسلف  رد 

یظفل و تاشقانم  زا  رظن  عطق  اب  هک  دنکیم  تابثا  ار  ادخ  دوجو  تیعقاو  ینـشور  لیالد  الوا  اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دنکیم .
زا یلو  تسا ، هدـش  حرطم  اهناسنا  لوقع  يارب  ادـخ  ناونعب  یتیعقاو  لیالد  نآ  هلیـسوب  تسا . هتخاس  عناق  ار  میلـس  لوقع  هراومه  ياهفرح 
نآ تمظع  هجوتم  ار  راکفا  هک  تسا  مزال  نآ ، تفایرد  يارب  اذل  تسا ، تعیبط  ملاع  ینامسج  تاصتخم  قوفام  تیعقاو  نیا  هک  تهجنآ 

شور نیا  . درک یئامنهار  دوجوم  نآ  یقطنم  تفایرد  يارب  ار  راکفا  اهتیدودـحم ، ریاس  ینامـسج و  فاصوا  یفن  اب  هدومن  هدـش  تفاـیرد 
زا یلامجا  فیـصوت  فیرعت و  کی  تسخن  هک  بیترت  نیدب  دراد . نایرج  زین  تلادع  دـننام  یتایعقاو  رد  یفن  تابثا و  ای  بلـس  باجیا و 

، ددرگیم حرطم  تلادع 
هحفص 4] ]

شور تلادع  میئوگیم : الثم  دوشیم ، هدافتسا  یبلس  تافیصوت  زا  راکفا  یئامنهار  يارب  سپـس  نوناق ) قباطم  نایرج  زا  تسترابع  تلادع  )
 … درادن گنر  لکش و  نزو و  تلادع  دشابیمن ، تاساسحا  خسن  زا  تلادع  تسین . ضحم  دنیآ  شوخ 

: مراهچ مسق 
مالـسلاهیلع نینموملاریما  یمالـسا ، مولع  نارظنبحاص  يهمه  قافتا  هب  دـنزاس . رارقرب  ادـخ  دوخ و  نایم  دـنناوتیم  اهناسنا  هک  یطباور  نایب 

نانخـس رد  مسجت  نیا  و  دوب . ءالعا  دـح  رد  نآ  تایوتحم  مامت  هب  وا  نامیا  نآرق و  يهراـبرد  وا  تخانـش  و  دوب . نآرق  زا  ياهتفاـی  مسجت 
ام و  [ ) 6 «. ] دیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  : » هیآ قباطم  دوخ  هب  ار  ادـخ  یکیدزن  وا  عطق  روطب  اذـل  دوشیم ، نشور  یبوخب  راوگرزب  نآ 

ارنآ يدوهشم  نیقی  اب  هتشاد و  داقتعا  یشاب ) هک  اجک  ره  تسا  امـش  اب  وا  و  [ ) 7  ] متنک امنیا  مکعم  وه  و  میرتکیدزن ) وا  هب  ندرگ  گر  زا 
. تسا هتفایرد 
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: هلمجنآ زا  تسا . هداد  حیضوت  ادخ  اب  ار  دوخ  میقتسم  طابترا  مه  هغالبلاجهن  زا  ددعتم  يدراوم  رد 
ام دبع  افا  دهدیم : خـساپ  نینچ  ياهدـید )؟ ار  تراگدرورپ  ایآ   ) کبر تیار  له  هک  دـسرپیم  وا  زا  ینامی  بلغذ  هک  ماگنه  نآ  رد  کی 

يزیچ منک  تدابع  ایآ  [ ) 8 . ] نامیالا قیاقحب  بولقلا  هکردت  نکل  نایعلا و  هدهاشمب  نویعلا  هکردت  ال  لاقف : هارت ؟ فیک  لاقف و  يرا !؟ ال 
نامیا قیاقح  اب  اهلد  یلو  دننیبیمن ، ینیع  يهدهاشم  اب  اهمـشچ  ار  ادـخ  دومرف : ینیبیم ؟ ار  ادـخ  هنوگچ  دیـسرپ : بلغذ  منیبیمن ، هک  ار 

( دنباییمرد ارنآ 
ملعت مهرئامض و  یف  مهیلع  علطت  مهرئارس و  یف  مهدهاشت  کیلع  نیلکوتملل  هیافکلاب  مهرضحا  کئایلوال و  نیسالا  ینآ  کنا  مهللا  ود :
اواجل بئاصملا  مهیلع  تبـص  نا  كرکذ و  مهـسنآ  هبرغلا  مهتـشحوا  نا  هفوهلم . کیلا  مهبولق  هفوشکم و  کل  مهرارـساف  مهرئاـصب  غلبم 

[. 9 . ] کئاضق نع  اهرداصم  كدیب و  رومالا  همزا  ناب  املع  کب  هراجتسالا  یلا 
هک یئوت  وت . رب  ناگدـننک  لکوت  روما  هب  تیاـفک  يارب  ناـنآ  نیرترـضاح  یئوت  و  تئاـیلوا ، اـب  اـهسونام  نیرتسوناـم  یئوت  ادـنوادخ ، »
وت يارب  نانآ  يهدیـشوپ  رارـسا  ینادیم . ار  نانآ  ياهیئانیب  هزادنا  یهاگآ . ناشنورد  رد  نانآ  لاح  هب  ینیبیم و  ار  نانآ  نورد  ياهیناهن 
رب راگزور  بئاصم  رگا  دنریگیم و  سنا  وت  دایب  دزادنیب ، ناشتشحوب  ایند  نیا  رد  یئاهنت  رگا  تسوت . رارقیب  هتفیش و  ناشیاهلد  راکشآ و 

«. تست ياضق  هب  دنتسم  اهنآ  يانبم  تست و  تسدب  روما  همه  مامز  هک  دننادیم  نانآ  اریز  دنربیم ، وت  يوسب  هانپ  دزیر ، ورف  نانآ  رس 
: تسا هدش  حرطم  ریز  رارقب  اهناسنا  اب  يدنوادخ  يهطبار  تالمج  نیا  رد 

سنا يهطبار 
: هک تسا  یلک  يهدعاق  کی  نیا  اریز  ددرگیم ، رتهدنزاس  رتشیب و  ادخ  اب  يو  سنا  دیازفیب ، یمدآ  تیصخش  دشر  رب  هک  هزادنا  ره 

لامک یناد  ار  لقع  یشاب  لقع 
لامج یبای  ار  قشع  يدرگ  قشع 

كرد تسین ، ریدپ  ناکما  لقعت  ندروآرد  تیلعف  هب  نودب  نآ ، هوکش  تمظع و  لقع و  اب  سنا 
هحفص 5] ]

فاصوا زا  يرادروخرب  زج  لاعتم  دنوادخ  اب  سنا  يارب  ياهطبار  چیه  تسا . لاحم  قوشعم  يهبذاج  هب  دورو  نودب  قشع  تذـل  یئابیز و 
سنا ادـخ  اب  دـیاب  ناسنا  میئوگیم : هک  یتقو  قیقح  رد  درادـن . دوجو  دنـشابیم ، يدـنوادخ  فاصوا  زا  یئاـههنومن  هک  یناـسنا  يهیلاـع 

هب هدـننک  افیا  نتـشیوخ و  لامعا  رب  رظان  نیب و  قح  رابدرب و  دـشاب . راکتـسار  وگتـسار و  قداص و  دـشاب . لداع  دـیاب  ناسنا  ینعی  دریگب ،
يانبم نیا  هب  یفاک  هجوت  اب  دـنادب . یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  اـت  شـالت  يارب  لوقعم » تاـیح   » ءزج ار  ینیب  ناـهج  ملع و  دـشاب . اهدـهعت 
راکشآ یبوخب  تسا ، یناوتان  لیلد  ادخ  رب  هیکت  : » دیوگیم هک  ینیمز  برغم  نارکفتم  زا  یضعب  رادنپ  ندوب  چوپ  هک  تسا  سنا  يهطبار 

ادخ هک  دنمهفب  دنهاوخیمن  ای  دنمهفیمن  نانیا  دنـسانشیم . ار  یناسنا  تمظع  هن  دناهتفایرد و  حیحـص  روطب  ار  ادـخ  هن  نانیا  ددرگیم ،
هقطنم رد  اهنآ  ندیسر  تیلعف  اب  دزاسیم و  نشور  ار  یناسنا  يالاو  داعبا  اهورین و  نآ ، ياههعـشا  هک  تسا  هبذاج  رون و  نوناک  نآ  دننام 

. دریگیم تفلا  سنا و  وا  اب  دوریم و  شیپ  یهلا  تیبذاج 
اهنآ يهمه  هک  دهعت  ساسحا  قدـص و  لدـع و  تردـق و  ملع و  دـننام  یناسنا  یلاع  تازایتما  ندیـسر  تیلعف  هب  ینعی  ادـخ  اب  سنا  سپ 

زا رگا  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دنتـسین . ادخ  اب  تفلا  سنا و  يوجتـسج  رد  ایند  نیا  رد  هکنانآ  دنـشابیم . لامک  هب  ندـش  بذـج  لماع 
؟ دیراد تفال  سنا و  دنک ، ریسفت  دناوتیم  یعقاو  قطنم  يور  زا  ارنآ  فده  امـش و  یگدنز  هک  لوقعم » تایح   » اب امـش  ایآ  دیـسرپب  نانآ 
یئایب و زورما  هک  تسا  هدرک  اهر  ارت  لماک  يهجلاعم  نودـب  هک  یناتـسرامیت  نآ  تساجک  هک  داد  دـنهاوخن  نیا  زج  امـش  يارب  یخـساپ 
زا رترب  يدوجوم  اب  سنا  ناکما  رکفب  دنناوتیمن  زگره  نانیا  یهدب !! هولج  كوکشم  ار  ام  يهدش  باختنا  یگدنز  هک  ینک  ام  زا  یلاوئس 

سنا لباق  يانـشآ  هک  دنمهفب  ات  دناهدیـشیدنین ، ناشذوخ  يهرابرد  زگره  اریز  دنتفیب ، ناشدوخ  دننام  یئاهناسنا  ناویح و  تابن و  دامج و 
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ادـیپ دـشر  دوخ )  ) تیـصخش هزادـنا  ره  هک  تسا  یلک  يهدـعاق  کـی  نیا  تسا . مادـک  دوـخ  نآ  زا  هناـگیب  تسیک و  دوـخ  نآ  تفلا  و 
، هتفای دـشر  تیـصخش  يارب  ار  دوخ  یگناـگیب  هدومن و  عفد  دوخ  زا  ار  وا  لذر  تسپ و  مدرم  اـهتلاذر و  اـهیتسپ و  هعفاد  هوق  دـنکیم ،

کی دـنیامنیم . بذـج  دوخ  هب  رتشیب  ار  وا  لامک  تمظع و  اب  ياهناسنا  تالامک و  اهتمظع و  يهبذاج  هکنانچ  دـننکیم . تاـبثا  رتشیب 
تالامک واهتمظع  زا  ار  يرمع  هدـیرب و  اهتلاذر  اهیتسپ و  زا  دـناوتیمن  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  تسا  نیا  رگید  یلک  يهدـعاق 

تـسا نآ  زا  فشاک  دوخ  دشاب ، هدوب  اهنآ  زا  ترفن  یهاگآ و  يور  اهیتسپ  زا  ندیرب  نیا  رگا  اریز  دنک . یگدـنز  رود  روجهم و  یناسنا 
: دیوگیم هک  ظفاح  دناشکیم . دنکیم و  کیرحت  دوخ  يوسب  ار  وا  تالامک  اهتمظع و  تیبذاج  هک 

یمهرم اغیرد  يا  تسا  درد  لامالام  هنیس 
یمدمه ایادخ  دمآ  بل  هب  یئاهنت  ناج ز 

اهتمظع و يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  ددـص  رد  اذـل  دـهدیم ، ناـشن  یبوخب  لذر  تسپ و  مدرم  اـهتلاذر و  اـهیتسپ و  زا  ار  وا  یگدـیرب 
: دیوگیم هدمآرب و  هتفای  دشر  ياهناسنا  تالامک و 

هحفص 6] ]
تسدب داییمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ 

یمدآ ونز  تخاس و  دیابب  رگید  یملاع 
؟ تسیک دنتفیب ، تکرحب  وا  تافص  وا و  يهبذاج  رد  دنناوتب  رگید  ياهناسنا  دنک و  تکرح  ون  ناهج  نیا  رد  ون  زا  دیاب  هک  یمدآ  نیا 

تسین هار  يدنر  يوک  رد  ار  زان  ماک و  لها 
یمغیب یماخ  هن  يزوسناهج  دیاب  يورهر 

: موادم يورهر  نیا  اب  دیوگب : دهدب و  همادا  ار  دوعص  نیا  انالوم  دننام  هکنآ  ياجب  سپس  دنکیم ، ریس  يدوعص  طخ  رد  اجنیا  ات  ظفاح 
رشب زا  مریمب  رگید  يهلمح 

رپ لاب و  کئالم  نوچ  مرآرب  ات 
وجز نتسج  مدیاب  مه  کلم  زا 

ههجو الا  کل  اهءیش  لک 
موش نارپ  کلم  زا  رگید  راب 

موش نآ  دیان  مهو  ردنا  هچنآ 
نونغرا نوچ  مدع  مدرگ  مدع  سپ 

نوعجار هیلا  انا  دیوگ 
: دیوگیم و  هتفر ! ون  مدآ  تیبذاج  غارسب  هدیرب و  اهنآ  زا  هک  دریگیم  ار  یلماوع  نآ  غارس  ددرگیمرب و  ایوگ 

مهد يدنقرمس  كرت  نادب  رطاخ  ات  زیخ 
یمه دیآ  نایلوم  يوج  يوب  شمیسن  زک 

هن تسیگدـنز  يالعا  فدـه  اب  سنا  ادـخ ، اب  سنا  يانعم  سپ  دـشاب . هدوب  يزاجم  ياهقوشعم  يدنقرمـس  كرت  زا  شدوصقم  رگا  هتبلا 
. یتخبدب تبکن و  زا  سرت  يارب  طقف  اناوت  دوجوم  کی  اب  سنا 

یقطنم لکوت  هطبار 
ره متسیس  ندوب  زاب  هب  داقتعا  اب  یگدنز ، لوقعم  ياهفده  هب  ندیسر  يارب  ششوک  شالت و  تیاهن  نتخاس  هارمه  زا  تسترابع  هطبار  نیا 

. يراج ياهدادیور  ربارب  رد  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود 
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ام ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره 
اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب 

دسریم ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 
دسج رد  دیامنیم  يرمتسم 

( يولوم )
يوت رد  هتسب  قودنـص  ود  دننام  ار  ود  نآ  هک  میرادن  غارـس  ناهج  ناسنا و  نایرج  متـسیس  ندوب  زاب  هب  ینادان  زا  رتراب  ررـض  ینادان  چیه 

!! دنکیم قلت  رگیدکی 
: دیوگیم دـیامنیم و  یقلت  راگزور  يزاب  ار  نآ  دـیآرب ، قودنـص  ود  نآ  لفق  نتـسکش  غارـسب  دـیدج  يدادـیور  هزات و  یتقیقح  رگا  و 

.« دراد رایسب  اههچیزاب  نیا  زا  خرچ  »
راگدرورپ تاذ  زجب  دنادن 

راگزور دنک  يزاب  هچ  ادرف  هک 
، دنتسین يزیچ  هناکدوک  میهافم  زج  هک  قافتا  تخب و  سناش و  فداصت و  هب  ینیب ، ناهج  یملع و  نیناوق  يهمه  هب  یئانتعا  یب  مامت  اب  ای 

تلاخد زا  هک  تسنآ  يارب  طقف  تسا ، نشور  رگن  فرژ  يالقع  يارب  اهنآ  ندوب  ملع  دـض  هک  هیاپ  یب  تاروصت  نیا  دـنوشیم . هدـنهانپ 
ود رد  یهلا  تیشم  رمتسم 

هحفص 7] ]
رـصنع ود  زا  بکرم  ادـخ  اب  یقطنم  لـکوت  يهطبار  ياـنعم  دزیرگب . دراد ، نآـب  هک  یتیـساسح )  ) يژرلآ تهج  هب  ناـسنا  ناـهج و  ورملق 

: تسا
: یناگدنز رد  هشیدنا  راک و  رب  یمدآ  یئاناوت  رصنع 

لکوت رـصنع  نیا  دـیایم . دوـجوب  یمدآ  تیدوـجوم  رد  دنتـسه . يدـنوادخ  تیـشم  هاـگهولج  هک  تعیبـط  نیناوـق  ءازجا و  يارجم  زا  هک 
ادـخ اـب  ار  وا  يهشیدـنا  راـک و  رب  یمدآ  یئاـناوت  لـماوع  يهمه  رمتـسم  یمئاد و  ددـجت  تکرح و  هب  رظن  اـب  هک  تسا  یعیبط  ینیوکت و 

. دزاسیم طوبرم 
: لکوت يرایتخا  رصنع 

رب ندوزفا  بجوم  ساسحا  نیمه  دوخ  هک  زاب  متـسیس  اب  ناهج  ناسنا و  ورملق  رد  هشیدـنا  راک و  ندـمآ  دوجوب  ساسحا  زا  تسترابع  هک 
تمکح يور  زا  زاب  متسیس  نیا  رد  يدنوادخ  تیقالخ  ضیف و  هکنیا  هب  داقتعا  اب  ناسنا  و  هدوب ، هبناج  همه  هناهاگآ و  ياههشیدنا  راک و 

دوخب يدیمون  سای و  چیه  اهتیلاعف ، نتـشگ  یثنخ  اههشیدنا و  ياطخ  اههتـساوخ و  فالخ  اب  ندـش  ور  ای  ور  رد  تسا ، ضحم  تلادـع  و 
. دهدیمن هار 

: مولعم اب  ملاع  يهطبار 
نآ دنوادخ  هک  تقیقح  نیا  كرد  طقف ، طقف و  دراد ، دوجو  ندـش  ناسنا  يارب  هک  یلماوع  همه  زا  رظن  عطق  اب  هک  دـنک  اعدا  یـسک  رگا 

نوئـش يهمه  ناـسنا  هک  تسا  یفاـک  دـنیبیم ، ار  وا  ینورب  ینورد و  ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  تانکـس و  تاـکرح و  يهمه  یلعا  دوـجوم 
هب نیب  ناهج  نارکفتم  زا  یـضعب  تسا  یتقیقح  نیا  تسا . هتفگن  فازگب  یبلطم  دیامن ، میظنت  لوقعم » تایح   » ریـسم رد  ار  دوخ  یگدـنز 

دنادب رـشب  هک  تسا  ریذپ  ناکما  عقوم  نآ  دسرب ، نآ  هب  دناوتیم  رـشب  هک  یحطـس  نآ  تمظع  كرد  : » دنیوگیم دـناهدرک و  ناعذا  نآ 
. دناسرب نکمم  لامک  نیرتالاب  هب  ار  وا  دهاوخیم  تسا و  هاگآ  وا  يهشیدنا  راک و  تیدوجوم و  يهمه  رب  نیرب  نیدوجوم  هک 

رد ار  وا  يرـشب  ناـهذا  : » دـنکیم ناـیب  نینچ  وا ، یئاـیربک  ماـقم  هب  تفرعم  رظن  زا  دـنوادخ  اـب  ار  ناـسنا  يهطبار  رگید  ياهـبطخ  رد  هـس 
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روضح اب  هن  دـهدیم ، وا  دوجو  هب  تداهـش  اهیندـید  يهمه  تسا . ساوح  هب  دنتـسم  شیاهتیلاعف  هک  یلومعم  رعاـشم  اـب  هن  یلو  دـباییم ،
تیفیک تیمک و  زا  دیامنیم و  یلجت  یمدآ  نوردب  یلاع  كرد  يهلیسوب  وا  هکلب  دیامن ، هطاحا  وا  رب  دناوتیمن  يرـشب  ماهوا  ینامـسج .

اهب و اهل  یلجت  یلب  ماهوالا ، هب  طحت  مل  هرـضاحمب ، یئارملا ال  هل  دهـشت  هرعاشمب و  ناهذالا ال  هاقلتت  .« » دزرویم عانتما  تاهیجوت  یئوج 
«. اهنم عنتما  اهب 

دنزیم رانک  ار  یچوپ  تالایخ  تاهیجوت و  همه  تخانش  يهطبار  نآ  تسا . هدشن  هتفگ  هلمج  نیا  زا  رتالاب  ینخـس  یـسانشادخ ، يهرابرد 
ادخ يهطبار  دیامنیم . تابثا  یبوخب  دننکیم  یفن  تابثا و  نهذ  يهنحـص  رد  يدـنوادخ  تفایرد  يهرابرد  هک  ار  نارکفتم  نآ  یماخ  و 

يهطبار هکلب  دومن ، یقلت  نهذ  یعیبط  ياهتیلاعف  اـههدومن و  رگید  روصت و  ساـکعنا و  يهطبار  ناوتیمن  ار  تخانـش  ورملق  رد  ناـسنا  اـب 
. تسین تروص  دومن و  ياراد  نم »  » تفایرد دننام  هک  تسا  اهناسنا  ياهلد  رد  يدنوادخ  یلجت  تخانش 

یتسه ناهج  اب  یلع  هطبار 

نآ هب  طوبرم  بلاطم 
هحفص 8] ]

تاروتـسد قباطم  دـنکیم و  یقلت  یهلا  تایآ  ار  یتسه  ناهج  رد  دوجوم  طباور  ءازجا و  يهمه  ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  نینچ  طابترا 
تعیبط ملاع  ياههدـیدپ  قیاـقح و  هب  هراـشا  هغالبلاجـهن  ياـهشیاین  زا  یـضعب  رد  و  دـیامنیم . هیـصوت  ناـهج  تخانـش  هب  نآرق ، دـیکا 

[. 10 …  « ] فوفکملا اوجلا  عوفرملا و  فقسلا  بر  مهللا   » دننام دیامنیم 
شیاین لاح  رد  هک  ار  یقیاقح  ناسنا  هک  تسا  ملسم  هدش …  يروآ  عمج  دودحم و  ياضف  و  هتـشارفارب ، نامـسآ  يادخ  يا  اراگدرورپ  )

رظن زا  دشابیمن و  كرد  لباق  اهنآ ، صاوخ  تیوه و  كرد  نوبد  هک  دیامنیم  دزـشوگ  ار  اهنآ  تمظع  دوشیم ، رکذتم  ادـخب  دانـسا  اب 
شنزرس خساپ  رد  هک  ینانخس  رد  دیامنیم . یفرعم  یمدآ  يارب  لحم  نیرتهب  ار  ایند  نیا  یلماکت ، ياهندیدرگ  ناکما  یناسنا و  فیلکت 

: دراد دوجو  تالمج  نیا  تسا ، هدومرف  ایند  يهدننک 
هللا و ءابح  ادجـسم  ظـعتا ، نمل  هظعوم  راد  اـهنمد و  وزت  نمل  ینغ  راد  اـهنع و  فرع  نمل  هیفاـع  راد  اهقدـص و  نمل  قدـص  راد  ایندـلا  نا 

[. 11 . ] هللا ءایلوا  رجتم  هللا و  یحو  طبهم  هللا و  هکئالم  یلصم 
دسانشب و ار  نآ  هکیسک  تسا ، اهنامرآ  هب  لوصو  هاگیاج  تسا و  هدروآ  ياجب  ار  نآ  هکیـسک  يارب  تسا  تقیقح  قدص و  هاگیاج  ایند  )

ایند نیا  دریگب . نآ  زا  زردنا  هکیسک  يارب  تسا  يریگدنپ  هاگیاج  تسا و  هتشادرب  نآ  زا  هشوت  داز و  هکیـسک  يارب  تسیزاین  یب  هاگیاج 
هظحالم هللا .) ءایلوا  يهناختراجت  يدنوادخ و  یحو  ندمآ  دورف  هاگیاج  یهلا و  ناگتـشرف  هاگ  زامن  تسا و  يدـنوادخ  ناتـسود  دجـسم 

لامک دشر و  هب  لوصو  ددص  رد  هکیـسک  اب  لامک  هلیـسو  يهطبار  ایند  نیا  اب  ار  لماک  ناسنا  کی  يهطبار  ع )  ) نینموملاریما هک  دوشیم 
رایـسب داعبا  اهورین و  ياراد  هک  یناسنا  اـب  طاـبترا  لاـح  رد  تعیبط  ناـهج  حوطـس  زا  تستراـبع  هک  اـیند  تقیقح  رد  دـیامنیم و  یفرعم 

. دراد ایند  نیا  رد  دوخ  یگدـنز  زا  ناـسنا  هک  تسا  یتشادرب  هب  هتـسباو  نآ  تمظع  شزرا و  هک  تسا  یتیعقاو  لـماکت ، لـماع  هدـنزاس و 
: دیوگیم يولوم 

خاک یتستفر ز  هاچ  نورد  وت 
خارف ياهناهج  دراد  هنگ  هچ 

دونع يا  یمرج  تسین  ار  نسررم 
دوبن الاب  رس  يادوس  ار  وت  نوچ 

اب يوـتحم  نیا  هب  ياهلمج  اـمکح  هفـسالف و  زا  کـی  چـیه  هک  دراد  هرامش 133  هغالبلاجـهن ج 3  رد  رگید  ياهـلمج  ع )  ) نینموـملاریما
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اهقبواف و اهیف  هسفن  عاب  لجر  نالجر : اهیف  سانلا  : » تسا نینچ  رـصتخم  هلمج  نیا  تسا . هتفگن  اـیند  اـب  ناـسنا  يهطبار  يهراـبرد  تمظع 
[. 12 «. ] اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر 

یناسک مود : فنص  دنتخاس  كاله  ارنآ  دنتخورف و  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  هک  دنتسه  یناسک  مکی : فنص  دنفنص : ود  رب  ایند  نیا  رد  مدرم  )
حیضوت یبوخب  هک  دراد  زاین  لقتسم  باتک  دلجم  کی  رصتخم  يهلمج  نیا  ریسفت  دنتخاس ) دازآ  ارنآ  دندش و  کلام  ار  دوخ  هک  دنتـسه 

هک دـشابن  تعیبط  هاگیزاب  رد  وا  یتسین  یتسه و  هک  دـشابن  تعیبط  زا  هاـگآان  ءزج  کـی  ناـسنا  یمدآ  تاـیح  رگا  دـیوگیم : دوش . هداد 
تیصخش دیاب  دشاب ، فده  یب  لصا و  یب  تعیبط  هاگیزاب  رد  وا  یتسین  یتسه و 

هحفص 9] ]
يالعا فدـه  هار  ریذـپان  عاطقنا  يوپاکت  اب  هک  دزاسب  دازآ  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  ار  نآ  دریگب و  هدـننک  دوبان  ربج  زا  ار  دوخ  یناـسنا 
اهیتسپ دوصقم  تقیقح  رد  تسا ، هدمآ  نایمب  ایند  ياهیراجنهان  اهیتسپ و  هک  هغالبلاجهن  زا  تالمجنآ  رد  و  دـنک . یط  ار  دوخ  یگدـنز 

رارق شتـسرپ  دروم  ار  نآ  دـننکیم و  یقلت  یگدـنز  قلطم  فدـه  هب  لوصو  هاگیاج  ار  نآ  هک  تسا  ایند  اب  مدرم  طابترا  ياهیراجنهان  و 
ینادواج تاـیح  کـی  يهمدـقم  اـیند  نیا  یئوگ  هک  دـنزاسیم  رو  هطوغ  ناـنچ  اـیند  یبسن  ياـیازم  رویز و  رز و  رد  ار  دوخ  دـنهدیم و 

. تسین

اهناسنا اب  نینموملاریما  هطبار 

هاگدـید زا  یعیبـط  روـطب  ار  ناـسنا  هک  تسا  مزـال  تسخن  دـیامنیم . ناـیب  اـهناسنا  اـب  ار  ع )  ) نینموـملاریما يهـطبار  هـک  تـسا  یبلاـطم 
: دوشیم هدید  هغالبلاجهن  رد  ناسنا  يهرابرد  مهم  میسقت  دنچ  میهدب . رارق  یسررب  دروم  ع )  ) نینموملاریما

:« دنمسق راهچ  رب  مدرم  : » تسا هدومرف  يدنب  میسقت  نینچ  ار  ناسنا  اههبطخ  زا  یکی  رد  مکی  میسقت 
یناوتان و تراقح و  رگم  دـنرادن ، نیمز  يور  رد  داـسفا  زا  ندـیزگ  يرود  نتفر و  راـنک  يارب  یتلع  چـیه  هک  دنتـسه  یناـسک  مکی  مسق 

. یلام تاناکما  نتشادن  ءاقب و  رد  عزانت  نادیم  رد  دورو  يارب  ریشمش  يدنک 
ار دوخ  هدومن . جیسب  ار  دوخ  يهدایپ  هراوس و  هتخاس و  راکشا  ار  شینورد  رش  يدیلپ و  هدیـشک و  ریـشمش  هک  دنتـسه  یناسک  مود : مسق 

ایند زا  یلانم  لام و  هکنیا  يارب  هچ ؟ يارب  تسا ، هتخاـس  دوباـن  ار  دوخ  نید  هدومن و  يرگهطلـس  ندروآ  تسدـب  يارب  رازراـک  يهداـمآ 
هدبرع دراذگ و  اپ  ریز  ار  يربنم  راتفگ  رد  مدرم  يارب  ءالتعا  هار  رد  و  دشکب ، وخ  لابندب  لالج ) تمـشح و  رازبا  يارب   ) یئاهبـسا دیابرب ،

وت رب  دنوادخ  هک  یئالاو  تمعن  نآ  زا  ضوع  ناونعب  ینکیم و  يرادـیرخ  تناج  تمیق  هب  هک  یئایند  نینچ  تسیدـب  يالاک  هچ  دـشکب .
! يرادیمرب تسد  تسا  هدرک  هدامآ 

لوصو هلیسو  ار  يویند  لمع  هداد و  رارق  يویند  عفانم  هب  ندیسر  يهلیسو  ار  يونعم  ترخآ و  لمع  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  موس  مسق 
شیامن يدـج  ار  دوخ  يهفاـیق  درادیم و  رب  هاـتوک  ار  شیاهمدـق  دـهدیم و  ناـشن  عضاوتم  ار  دوخ  صخـش  دـننکیمن . یقلت  ترخآ  هب 

رارق تیصعم  يهلیسو  ار  يدنوادخ  یشوپ  هدرپ  مدرم  نیا  دیارایم . تسا ، تناما  افو و  لها  هکنیا  نداد  ناشن  يارب  ار  وخ  سفن  دهدیم و 
. دناهداد

نیا هتـشگ و  یئوج  هطلـس  زا  نانآ  ندش  رانک  رب  ثعاب  هلیـسو  نتـشادن  ناشتیـصخش و  یناوتان  فعـض و  هک  دنتـسه  یناسک  مراهچ  مسق 
تعانق رویز  اب  دوخ ر  رهاظ  نانیا  تسا . هدومن  ناشبوکخیم  دنراد . هک  يزیچان  تلاح  نامه  رد  لئاسو  بابـسا و  زا  تیمورحم  یناوتان و 

هچنآ زا  يرثا  ناشیگدنز  هاگماش  هاگحبص و  زا  کی  چیه  رد  هکیتروص  رد  دناهدومن ، نت  رب  نایاسراپ  سابل  هتسارآ و 
هحفص 10] ]

ناشراظتنا رد  هک  یئاهن  تشونرـس  ندوب  دایب  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  زا  يرگید  مسق  درادـن . دوجو  دـنهدب ، ناشن  مدرمب  دـنهاوخیم  هک 
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زاب زور  زا  سرت  ار  نانآ  ياهکشا  هدناشوپ و  يرگ  هطلس  رویز و  رز و  زا  ار  نآ  ناگدید  دنوشیم ، کیدزن  نآ  هب  هظحل  هب  هظحل  هدوب و 
: فانـصا هعبرا  یلع  سانلاف  . » دنتیلقا رد  نانیا  تسا …  هتخیر  ورف  ناشراسخر  رب  يویند  تایح  يهبـساحم  يارب  ناور  حوطـس  همه  ندش 
هسفن و طرشا  دق  هلجر  هلیخب و  بلجملا  هفیسل و  تلـصملا  مهنم  هرف و  ضیفن و  هدح و  هلالک  هسفن و  هناهمالا  داسفلا  مهعنمی  نم ال  مهنم 

نم مهنم  اـضوع و  هللا  دـنع  کـلاعم  اـنمت و  کـسفنل  ایندـلا  يرت  نارجتملا  سبل  هعرفی و  ربنم  وا  هدوقی  بنعت  وا  هزهتنی  ماـطحل  هنید  قبوا 
هـسفن نم  فرخز  هبوث و  نم  رمـش  هوطخ و  نم  براق  هصخـش و  نم  نماط  دق  ایندلا . لمعب  هرخالا  بلطی  هرخالا و ال  لمعب  ایندـلا  بلطی 
یلختف هلاح  یلع  لاحلا  هترصقف  هببس  عاطقناو  هسفن  هلوئض  کلملا  بلط  نع  ددعبا  نم  مهنم  هیصعملا و  یلا  هعیرذ  هللا  ارس  ذختاو  هنامالل 

قارا عـجرملا و  رکذ  مهراـصبا  ضغ  لاـجر  یقب  يذـعم و  ـال  حارم و  یف  کـلذ  نم  سیل  هداـهزلا و  لـها  ساـبلب  نیزت  هعاـنقلا و  مساـب 
[. 25 …  « ] رشحملا فوخ  مهعومد 

رگنشور هتشاد و  نایرج  نوگانوگ ، میهافم  فلتخم و  لاکـشا  اب  تسا ، هدومرف  نایب  اهناسنا  يهرابرد  ع )  ) نینموملاریما هک  فیـصوت  نیا 
دـشر دـنرانک و  رب  نآ ، ياهورین  تایح و  زا  یقطنم  يرادرب  هرهب  زا  اهناسنا  تیرثکا  عماوج  اـهنارود و  يهمه  رد  هک  تسا  تقفیقح  نیا 

اب هتفاـی  لاـمک  ناـسنا  کـی  يهطبار  هناـگ  راـهچ  ماـسقا  اـب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  يهطبار  دنتـسه . يزیگنا  فـسا  تیلقا  رد  ناـگتفای 
هطلـس تاوهـش و  اـهیهاوخ و  دوخ  هاـگراچ  هاـگارچ  رد  ندـیرچ  لوغـشم  هدـنام و  بقع  لاـمک  هگلزنم  ناوراـک  زا  هک  تسا  یئاـهناسنا 
شیپ رد  یگدـنز  يالعا  فدـه  هگلزنم  ناوراک  هک  تسا  یهار  هب  نانآ  داشرا  میلعت و  هطبار  نیا  ياضتقم  دنتـسه . هدـننک  هابت  ياـهیرگ 
داعبا يهمه  اب  زاب  دنـشاب ، اهناسنا  تاـیح  محازم  هکنیا  نودـب  دـندیزرو ، روصق  هار  نیا  رد  تکرح  زا  ناـنآ  هک  یتروص  رد  و  دـناهتفرگ .

شمشچب ار  تحار  بوخ  دشوکیم و  یگدنز  نالعا  فده  هگلزنم  ناوراک  ریسم  رد  نانآ  ندروآرد  تکرح  هب  حالـصا و  رد  شدوجو 
هک تسنانچ  هن  رگم  دـتفیم . هارب  نانآ  لاـبند  زغم ، رد  حالـصا  هشیدـنا  ناـبز ، رب  یهلا  نانخـس  تسدـب ، بیداـت  يهناـیزات  دـهدیمن ، هار 
زا نانچ  يرگ  هطلس  یگماک و  دوخ  یتسرپ و  توهش  يرامیب  رگا  دنیبیم و  شتایح  اب  شلکیه  ياضعا  يهطبار  دوخ  اب  ار  نانآ  يهطبار 

هعماج ياهناسنا  اب  مداصت  محازت و  يهفایق  دـنیامن و  تایح  رد  یگنهامه  بلاطیبا  نب  یلع  یعاـمتجا  لـکیه  اـب  دـنناوتن  هک  درواـیب  ياـپ 
هعماج ياضعا  رگید  تایح  شزرا  ماگنه  نیا  رد  دـشابیم ، شیاضعا  رگید  اـب  ندـب  زا  دـساف  يوضع  محازت  يهلزنمب  هک  دـنریگب  دوخب 

عطق ار  دوخ  وضع  درادناج  لقاع  چـیه  اریز  یـشکمدآ ، يارب  هن  دربیم ، الاب  ار  ع )  ) یلع ریـشمش  دـنکیم و  رداص  ار  نانآ  يدوبان  مکح 
چیه دنیبیمن و  دوخ  رد  تسا ، گرم  یگدنز و  قلاخ  صوصخم  هک  ار  توم  تایح و  قح  یهلا  یناسنا  چیه  و  دنکیمن ،

هحفص 11] ]
دوخ یلع  تسد  اب  هتـشارفارب  ریـشمش  هکلب  دوشیمن ، کیدزن  هقطنم  نآب  دـنادیم ، ار  اهناسنا  تایح  يهقطنم  تیعونمم  هک  هاـگآ  ناـسنا 

[. 26 . ] بابلالا یلوا  ای  تایح  صاصقلا  یف  مکلو  هک : تسا  اهناسنا  تایح  هقطنم  تیعونمم  هدننک  تابثا 
منزیم قح  یپ  زا  عیت  نم  تفگ 
منت كولمم  هن  محور  کلام 

ارم غیت  رهوج  دشوپن  نوخ 
ارم غیم  ورب  اج  زا  یک  داب 

یتسیلوم فک  يهدیراگن  وت 
یتسین نم  يهدرک  یقح  نآ 

اهناسنا اب  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يهطبار  ناوتیم  زاب  هک  دوشیم  هدید  هغالبلاجهن  رد  اهناسنا  يهرابرد  رگید  مود  میسقت  مود  میسقت 
: دنکیم حرطم  تایح  یلاع  ياهفده  رد  شالت  رظن  زا  ار  نایمدآ  میسقت  نیا  رد  دهدب . حیضوت 

رادـید نانیا  دـنربیم . رـسب  شالت  وپاکت و  رد  نآ  یحور  یعیبط و  ینابم  تایح و  یقیقح  نتم  ياـضتقمب  هک  دنتـسه  یناـسک  مکی : مسق 
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کنا ناسنالا  اهیا  ای  دـننیبیم : لوقعم » تایح   » ریـسم رد  شالت  وپاکت و  رد  طقف  ار  يدـنوادخ  تیبذاج  رد  دورو  و  هللا ) ءاقل   ) يدـنوادخ
[. 27 . ] هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک 

.( تشگ یهاوخ  لئان  وا  رادیدب  تراگدرورپ  يوسب  شالت  وپاکت و  رد  اهنت  وت  عطق  روطب  ناسنا ، يا  )
یگتفشآ نیا  رای  دراد  تسود 

یگتفخ زا  هب  هدوهیب  ششوک 
شارخیم شارتیم و  هر  نیردنا 
شابم غراف  یمد  رخآ  مد  ات 

دیدپ ملاع  رد  تسین  هنخر  هچ  رگ 
دیود دیابیم  راو  فسوی  هریخ 

( يولوم )
فده ریـسم  رد  تکرح  هب  هقالع  كاپ و  یتین  دزویم . نانآ  ياهلد  رد  دیما  زا  یمیـسن  هراومه  هک  وردنک  دنتـسه  یناگدنیوج  مود : مسق 
نانیا دنرادن ، یهجوت  دراد ، نآ  هب  زاین  لوقعم » تایح   » فده هک  تکرح  رد  تعرـس  تیدـج و  هزادـنا  نآب  یلو  دـنراد  لوقعم » تایح  »
يدرگ یتح  هک  دـنرود  ناوراک  نآ  زا  نانچ  هن  دـنتکرح و  رد  لوقعم » تایح   » رگ وپاکت  ناوراک  نایم  رد  هن  هک  دـنلاحلا  طسوتم  یمدرم 

. دراد دوجو  یگدنز  كانلوه  بادرگ  زا  نانیا  تاجن  رب  يدیما  دننیبن . ار  نآ  زا  مه 
یناج دـنهدیم و  ناج  دـنرخیم ، ار  يدـیلپ  تحاقو و  دـنهدیم و  ار  یناسنا  ياهـشزرا  تلیـضف و  ياهورین  هک  دنتـسه  یناسک  موس  مسق 

ار نآ  دوخ  تسد  اب  هک  یـشتآ  رد  نانیا  دـننکیم . هلدابم  یناویح  تالیامت  اب  ار  نادـجو  ساسا و  یب  ياهرادـنپ  اـب  ار  لـقع  دـندرگیم ،
[. 16 «. ] يوه رانلا  یف  رصقم  ءیطب و  بلاط  اجن و  عیرس  عاس  : » تشگ دنهاوخ  هابت  دناهتخاس ، رو  هلعش 

خا اما  « » تقلخ رد  وت  عونمه  ای  دنتـسه و  وت  ینید  ردارب  ای  دنمـسق : ود  رب  مدرم  کلام ، يا  - » اهناسنا يهراـبرد  موس  میـسقت  موس  میـسقت 
مالسلاهیلع نینموملاریما  تیصخش  ندوب  ینادواج  هک  تسا  قیاقح  نآ  زا  یکی  میـسقت  نیا  [ 17 « ] قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیدـلا  یف  کل 

نیمات تسا  مالسا  زا  یمسجت  هک  ار 
هحفص 12] ]
. تسا هدومن 

رگا دنتـسه . دازآ  ربارب و  اهناسنا  دـیوگیم : هک  تسا  لوا  يهدام  ناـمه  رـشب  قوقح  یناـهج  يهیمـالعا  يهداـم  ياـنبم 30  هک  مینادیم 
میسقت ار  اهناسنا  هک  قوف  يهلمج  رد  اصوصخم  رتشا ، کلام  نامرف  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ددرگیم  نشور  دوش ، تقد  تسرد 
یناسنا عون  هک  دـنکیم  دزـشوگ  انمـض  دـیامنیم ، حیرـصت  نآ  قوقح  تایح و  شزرا  رد  ار  یناسنا  عون  دارفا  يواست  هکنیا  اب  دـنکیم ،
فدـه يوسب  تکرح  رد  هک  دنتـسه  یماکحا  دـیاقع و  هب  دـقتعم  عون  نیا  زا  يدارفا  هک  تسنیا  نآ  تسا و  ینامرآ  میـسقت  کـی  اـیراد 

. دنراد زین  یهاگآ  دوخ  ناج  زا  دنناسنا ، هکنیا  يهفاضاب  نانیا  دنرادیم . رب  ماگ  دهعت  ساسحا  یهاگآ و  اب  یگدنز  يالعا 
كاخ يور  زا  نتساخرب  نید  تسیچ 
كاپ ناج  دوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک  ات 

( يولوم )
رظن رد  ار  اهناسنا  ضحم  تعیبط  هک  تسا  رـشب  قوقح  یناـهج  يهیمـالعا  رب  رتشا  کـلام  ناـمرف  تیمها  اـب  رایـسب  تازاـیتما  زا  هتکن  نیا 

هزادنا نامه  یقوقح  يهیمالعا  نیا  رد  نورن  دراذگیمن ! دنداد ، شمادـعا  هب  همکح  هک  نتآ  راکبان  تاضق  طارقـس و  نایم  یقرف  هتفرگ ،
سکام دـنرادروخرب و  ناسکی  هب  هیمالعا  نیا  زا  توغاط  نوعرف  نارمع و  نب  یـسوم  مر ! میکح  رادـمامز  لروا  كراـم  هک  تسا  ناـسنا 
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نیا رد  ار  تیـصخش  هفایق و  نامه  وگوه  هروتکیو  دنـشابیم ! هیمالعا  نیا  داوم  لومـشم  يواسم  روطب  ناسنا  دـض  رلتیه  ناسنا و  کـنالپ 
، شورف تیـصخش  صاعلا  نب  ورمع  رتشا و  کلام  هیواعم  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يرـشب ! حاورا  هدننک  هابت  ناگدنـسیون  هک  دراد  هیمالعا 
ام دنرـشب !! قوقح  یناهج  هیمالعا  لومـشم  توافت  نودب  عامتجا  لباق  ریغ  دادضا  نیا  هه  دـیزی ، و  ع )  ) نیـسح لهج ، وبا  يرافغ و  رذوبا 

لوا يهدام  زا  ياهفرح  نانیدـتم  هک  داتفا  دـنهاوخ  هدـنخب  میئوگیم ، هک  ینخـس  نیا  زا  رادـقم  نامه  ياهفرح  ناـناد  قوقح  هک  مینادیم 
. تسا يوقت  تفارـش و  تلیـضف و  يهفاـضا  هب  ناـسنا  ناـسنا و  صحم  تعیبـط  هب  لـهج  زا  یـشان  دروـمیب و  هدـنخ  ود  ره  یلو  هیمـالعا ،
هک دمهفیمن  یهلا ، یناسنا - لوصا  نیرتیلاع  اب  هدش  هتفکـش  ناسنا  زا  تسترابع  هک  یعقاو  نیدتم  هن  ياهفرح  نیدـتم  کی  هک  هنوگنامه 

بلـس یناسنا  عون  زا  ار  نآ  قوقح  تایح و  شزرا  دیابن  لیلد  نودـب  تسا و  قلطم  تسا ، يدـنوادخ  تیـشم  هاگ  هولج  هک  تایح  شزرا 
يواست هب  مکح  هک  دـمهفیمن  دزاسیم ، راوتـسا  ناسنا  ضحم  یکیزیف  ياههدومن  يور  قوقح  يانبم  هک  ياهفرح  نادـقوقح  کی  درک .

یتدـم هک  تسین  دـیجمت  نایاش  راک  کی  نیا  دزاسیم . لدـبم  یعیبط  خـیرات  هب  ار  یناسنا  خـیرات  ناسنا ، يهرابرد  تاـهج  همه  زا  قلطم 
ناونعب هدوـمن ، کـیکفت  ناـیمدآ  حاورا  قوـقح  شزرا و  زا  ار  اـهناسنا  ینامـسج  قوـقح  شزرا و  هتفرگ ، شیپ  ياهفرح  نادـقوقح  تسا 
بالقنا تیعقوم ؟ نیمادکب  تیعقوم  مادک  زا  بالقنا  دنروایب ، دوجوب  يرـشب  یگدنز  رد  یبالقنا  نیـشام ، هب  ناسنا  لیدـبت  لماع  نیرتیوق 

خیرات هب  یناسنا  خیرات  زا 
هحفص 13] ]

هعطق ود  نیا  رب  یقطنم  لیلد  چیه  نونکات  ضحم !! يربج  يهلیسو  هاگآ و  دوخان  نیشام  هب  رایتخا  يدازآ و  یهاگآ و  زا  بالقنا  یعیبط .
غارس یگدنز  يارب  الاو  یفده  هک  اهامن  ناسنا  نآ  بناج  حیجرت  رگم  تسا ، هدشن  هدید  یقالخا  يهعطق  یقوقح و  يهعطق  ناسنا : ندرک 

هـصالخ سیاـه  ساـموت  فورعم  لومرف  رد  هک  یهاوخ  دوخ  نجل  رد  ندروـخ  هطوـغ  تذـل و  زا  يرادرب  هرهب  رثکادـح  زج  دناهتـشادن .
یقالخا تیوه  میئوگیمن : ام  تسا » ناسنا  دایـص  ناـسنا   » اـی تسا » ناـسنا  گرگ  ناـسنا  : » تسا نینچ  شک  ناـسنا  لومرف  نیا  دوشیم .

فده تسا و  راوتـسا  یعامتجا  يربج  یگدـنز  يانبم  رب  قوقح  هک  مینادیم  الماک  ام  اریز  تسا ، وا  یقوقح  تیوه  نیع  اهناسنا  ینامرآ 
هب بهذم ، یناحور  دعب  قالخا و  هک  یتروص  رد  تسا ، یعمج  هتـسد  لکـشتم و  یگدـنز  يارب  عامتجا  وج  نتخاس  ریذـپ  ناکما  قوقح 

تیوقت یگدنز و  هب  قشع  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  تلیـضف  هدـنزاس  یـسایس  یناور و  يدازآ  لیـصحت  هب  هعماج  مدرم  کیرحت  هفاضا 
ققحت یناـسنا  عوـن  رد  ار  لـماکت  دـیما  دـنناسریم و  تلیـضف  هب  دنتـسه ، ندـش  ناـسنا  يهداـمآ  هـک  اـهناسنا  نآ  رد  ار  نادـجو  لـقع و 
يهدام نیتسخن  رب  تفارـش » تلیـضف و  اب  حـیجرت   » ندرک هفاـضا  داهنـشیپ و  هیـصوت و  هک  مینکیمن  شومارف  مه  ار  هتکن  نیا  دنـشخبیم .
روظنم هکلب  دنک ، هابت  ار  رگید  يهدام  هک 29  تسین  اهناسنا  یعیبط  قوقح  نتفرگ  هدیدان  شفلاخم  موهفم  رشب ، قوقح  یناهج  يهیمالعا 

وپاکت و دـشر و  هب  اهناسنا  كرحت  بجوم  هک  تسا  یتیـصخش  یناور و  دـشر  رظن  زا  نادـجو  اب  تلیـضف و  اـب  ناـمیا و  اـب  مدرم  حـیجرت 
يراب  » نک ناینب  لومرف  ردخم و  داوم  اوتحم و  یب  ياههسامح  يرادـقم  هک  تسا  یگدـنز  یچوپ  زا  اهناسنا  نداد  تاجن  هار  رد  هدـهاجم 

»!؟ هچ سپـس   » لاوس اـب  اـهناسنا  دراذـگیمن  هدیـشک و  یچوـپ  نآ  يور  یمیخـض  يهدرپ  دنـسپ ، سفن  ياـهیراب  دـنب و  یب  و  تهج » رهب 
. دنشیدنیب يرگید  دوخ و  تایح  يهرابرد 

هن دـنراد و  یلقعت  هن  زیچان  ياهـسگم  دـننام  هک  یمدرم  يراگتـسر و  هار  رد  ملعتم  یناـبر و  ملاـع  دـناهنوگ : هس  رب  مدرم  مراـهچ  میـسقت 
روت اب  نانآ  ياهلد  دننکیم ، تکرح  دزویم ، هک  يداب  ره  اب  دیامن ، بلج  دوخب  ار  نانآ  هک  دنتـسه  ياهدبرع  ره  ور  هلابند  هاگآ ، نادـجو 
جمه هاجنلا و  لیبس  یلع  ملعتم  ینابر و  مـالع  هثـالث : ساـنلا  .« » دـنرادن داـمتعا  دروم  مکحم و  نکر  رب  هیکت  تسا و  هتـشگن  نشور  ملع 

[. 18 « ] قیثو نکر  یلا  اوئجلی  مل  ملعلا و  رونب  اویضتسی  مل  حیر ، لک  عم  نولیمی  قعان  لک  عاتبا  عاعر 
: اهناسنا فنص  هس  يهرابرد  یحیضوت 

ینابر ملاع 
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یتسه و ناهج  عومجم  ناـسنا و  تعیبط و  يهراـبرد  هک  ار  یتفرعم  هک  تسا  یناـسنا  ره  یناـبر  ملاـع  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم 
هدـمآ نینچ  مامه  يهبطخ  زا  دروم  دـنچ  رد  فیـصوت  نیا  ددـنبب . راـکب  نارگید  دوخ و  لوقعم » تاـیح   » هار رد  تسا ، هتخودـنا  تاـیهلا 
ملعلا یلع  مهعامـسا  اوفقو  . ) دـشاب هتـشاد  يدوس  نانآ  يارب  هک  دـنهدیم  ارف  یمولع  هب  ار  دوخ  ياهـشوگ  يوقت  اب  ياهناسنا  نآ  : » تسا

[. 19 ( ] مهل عفانلا 
ملاع و میلح و  یئاهناسنا   » نانآ زور ، رد  اما 

هحفص 14] ]
[. 20  ] ءایقتا راربا ، ءاملع  ءاملحف ، راهنلا  اما  و  « ) دنتسه يوقت  لها  راکوکین و 

ملع و هب  دـیدش  قایتشا  نیقی و  رد  نامیا  و  شمرن ، ياراد  طایتحا  نیع  رد  دـنمورین و  نید  رد  هک  تسنیا  ناـنآ  زا  کـی  ره  تاـمالع  زا  »
یف انامیا  نیل و  یف  امرح  نید و  یف  هوق  هل  يرت  کنا  مهدـحا  همالع  نمف   …  » تدابع رد  عوشخ  ثیزاین و  یب  رد  داصتقا  ملح و  رد  ملع 

[. 21 «. ] هدابع یف  اعوشخ  ینغ و  یف  ادصق  ملح و  یف  املع  ملع و  یف  اصرح  نیقی و 
[. 22 ( ] لمعلاب لوقلا  ملعلاب و  ملحلا  جزغی  « ) دزیمایم رد  لمع  اب  ار  راتفگ  ملح و  اب  ار  ملع  »

: دنکیم حرطم  بیترت  نیدب  ار  ینابر  ملاع  فاصوا  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
: ینورد یئانشور 

بلاطم هک  میراد  غارـس  ار  نارکفتم  زا  یناوارف  دارفا  رـشب  تفرعم  خـیرات  رد  ام  تسا . نهذ  هنیئآ  رد  ینیع  ياـههومن  ساـکعنا  زا  ریغ  هک 
دوـخ نهذ  رد  ملع  زا  ار  يداـیز  بلاـطم  هـک  دـناهدوبن  ینورد  یئانـشور  نآ  ياراد  یلو  دـناهتخودنا ، دوـخ  نـهذ  رد  مـلع  زا  ار  يداـیز 
یلک هیضق  لکش  رد  ار  نانآ  ینیع  لمع  رگا  هک  دزاسب  نشور  ار  نانآ  یگدنز  هک  دناهدوبن  ینورد  یئانشور  نآ  ياراد  یلو  دناهتخودنا ،

نانآ و دوخ  یگدنز  محازم  یهاگ  هکلب  درادـن ، تبثم  يرثا  اهنت  هن  نانیا  يارب  ملع  یئانـشور  دـشاب . هدوب  يوریپ  لباق  ینوناق  دـنروآرد ،
هابت ار  ملع  بحاص  دوخ  راگزور  دـنک و  هایـس  ار  نارگید  راگزور  هک  تسا  ملع  نیا  اـیآ  دـشابیم . زین  نارگید  یگدـنز  لـالتخا  لـماع 

، دوشیم هدیمان  مولعم  هک  عوضوم  کیب  ندـش  هاگآ  زا  تسترابع  هک  یعوضوم  یئانـشور  یکی  دراد  یئانـشور  هس  ملع  تیهام  دزاسب !؟
ار یـسک  نهذ  هک  تسا  یمولعم  يهعماج  رب  دنمدرخ  ندوب  دیفم  تسا » دیفم  دوخ  يهعماج  رب  دنمدرخ   » هکنیاب نهذ  ندش  نشور  دـننام 

ریسم رد  هدومن و  كرد  ار  مولعم  نآ  تاصتخم  اهتیعقاو و  یئانشور  نآ  هلیـسوب  دناوتیم  هتخاس و  نشور  تسا ، هدروآ  تسدب  ار  نآ  هک 
یئانشور تسا . هدروآ  تسدب  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  تسد  رد  یغارچ  مولعم  نیا  اریز  دتفین ، هاچ  هب  اهنآ ، اب  طابترا  عقاوم  رد  شیگدنز 

نیا هک  یتقو  میدش ، رکذتم  هک  یلاثم  نامه  رد  یئانـشور . نآ  يهلیـسوب  ملاع  ینورد  تیدوجوم  ندوب  هدـهاشم  لباق  زا  تسترابع  مود ،
دیفم هعماج و  درخ و  يانعم  هیـضق  نیا  هب  ملاع  هک  دـنکیم  ادا  و  دـیایم ، دوجوب  نهذ  رد  تسا » دـیفم  دوخ  يهعماـج  رب  دـنمدرخ   » ملاـع
نینچ مه  دروایم و  رد  درخ  تروصب  ار  نآ  هک  یـشالت  لقع و  يورین  يهراب  رد  دـهاوخیم  قیاقح  نیا  كرد  اـب  دـیامن ، كرد  ار  ندوب 

یبوخب مه  ار  هعماج  رب  ندوب  دـیفم  شزرا  نینچمه  نادـنمدرخ و  یئامنهارب  ار  نآ  جایتحا  هدـنهد و  لیکـشت  رـصانع  هعماج و  يهراـبرد 
هب لمع  قیبطت  تاناکما  یملع و  شزرا  رظن  زا  هک  دروایم  دوجوب  ناسنا  نورد  رد  ار  یناوارف  ياهیئانـشور  قیاقح  نیا  كرد  دنک . كرد 

. دـشابیمن تسا » دـیفم  دوخ  يهعماج  رب  دـنمدرخ   » روبزم هیـضق  دوخ  دودـحم  رایـسب  زیچان و  یئانـشور  اب  هسیاقم  لباق  هعماـج  رد  اـهنآ 
نهذ هاگـشیالاپ  زا  هک  بان  تایعقاو  شریذپ  ساسحا و  زا  تسترابع  تسا ، مهم  هداعلا  قوف  شزرا  تیمها و  رظن  زا  هک  موس - یئانـشور 

یئوگ تسا . هدش  دراو  حور  هنحص  هب  هدرک و  روبع 
هحفص 15] ]

، بان تایعقاو  نآ  هکلب  تسا ، هدوب  نآ  راظتنا  رد  هک  تسا ، هدرک  فرطرب  دوخ  زا  ار  یصقن  اهنت  هن  مولعم  ندروآ  تسدب  اب  یناسنا  حور 
نکمم درگنب . ناهج  ناسنا و  هب  دـعب  نامه  اب  ار  وا  یتسیاب  هک  دـهدیم  ناشن  ناسنا  زا  يدـعب  دـننام  دوخ  هتخاس ، نشور  ار  حور  ياـضف 
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روصت اهنآ ، نایم  رد  دوجوم  طباور  تعیبط و  ءازجا  نتخاـس  سکعنم  هک  یعیبط  مولع  رد  هنوگچ  ینورد  یئانـشور  نیا  دوش : هتفگ  تسا 
هرابرد ینهذ ، یئانـشور  نامه  زا  ریغ  ینورد ، یئانـشور  هچ  دیوریم ، طیارـش  نالف  رد  صوصخم  هایگ  نیا  هکنیا  هب  ملع  ینعی  دوشیم ،

زا یئزج  اب  وا  یئانـشآ  دـننام  تعیبط ، زا  یئزج  ره  اـب  ناـسنا  یئانـشآ  هکنیا  هب  رظن  اـب  ضارتعا  نیا  خـساپ  دوراـیم ؟ دوجوب  روبزم ، مولعم 
تیلاعف يهلیسو  نادیم و  زا  یئزج  دوخ ، ینامسج  دبلاک  زا  یئزج  تخانش  اب  یمدآ  هکنانچ  تسین ، راوشد  تسا ، شیوخ  ینامسج  دبلاک 

رارقرب تعیبط ، ناهج  ياههدومن  حور و  ینب  ام  ناوتیم  هک  یطباور  عاونا  هب  دیفم  يرورـض و  كرد  نیا  اب  دنکیم . كرد  ار  دوخ  حور 
، تعیبـط طـباور  ءازجا و  زا  یتخانـش  ره  نینچمه  دـیامن  يرادرب  هرهب  حور  تبثم  ياـهتیلاعف  دوسب  طـباور  نیا  زا  دوـشیم  نشور  دزاـسب 

ناهج هک  یمومع  یئانـشور  رد  قیمع و  یلاع و  دـید  کی  اب  رگا  دـشابیم . حور  تیلاعف  يارب  عیـسو  رایـسب  نادـیم  زا  یتخانـش  يواـسم 
، دوب دـهاوخ  یهلا  تایآ  زا  یتیآ  هب  ملع  شتاصتخم  اراخ و  گنـس  کیب  ام  ملع  میوشب ، یتفرعم  ياهتیلاعف  دراو  اسا ، هتفرگ  ارف  ار  یتسه 
رد ار  ام  هتخاس و  دوخ  خنـس  مه  ار  ام  حور  اب  نهذ  تعیبط ، ناهج  زا  یمولعم  ره  قیمع ، یلاع و  دـید  نیا  زا  رظن  عطق  اـب  هک  یتروص  رد 

. درب دهاوخ  ورف  دوخ 
ياهشیدنا یمه  وت  ردارب  يا 

ياهشیر ناوختسا و  دوخ  یقبام 
ینشلگ لگ  تاهشیدنا  دوب  رگ 

ینخلگ يهمیه  وت  يراخ  دوب  رو 
( يولوم )

تخانش نیا 
تسوزا مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب 

تسوزا ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع 
( يدعس )

شیور سکعز  ناهج  هک  ناج  رد  تسا  یسورع  هچ 
اداب راگنرپ  رت و  ناسورع  ون  تسد  ود  وچ 

( يولوم )
كرد دشابیم . حور  يهنحص  رد  بان  تایعقاو  زا  لصاح  یئانشور  زا  یـشان  هک  ینورد  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین ، یلایخ  يزادرپ  رعش 

يهلیـسوب هدرب و  الاب  ار  تعیبط  هک  یتخانـش  دـنکیم و  هاگآ  ان  تعیبط  ملاع  زا  یئزج  و  دروآ . نیئاپ  ار  حور  هک  یتخانـش  نیب  ام  توافت 
ضحم یسانش  تعیبط  یتاساسحا  قاشع  هک  تسین  راوشد  نادنچ  دروآ ، رد  حور  داعبا  زا  يدعب  ناونعب  هدومن و  فافـش  یلقیـص و  حور 

. دنرادنپیم
هحفص 16] ]

: ملع ندوب  دنمدوس 
يدام و ياهترورض  عفر  لئاسو  لیـصحت  ندوب ، دنمدوس  زا  روظنم  تسا . نآ  ندوب  دنمدوس  زا  ترابع  یعقاو  ملع  یلاع  فاصوا  زا  یکی 

ياهورین ندرک  فلت  هدوهیب  نهذ و  بابـسا  ندـیئاس  زج  دـیآرب ، یتایح  هفیظو  نیا  هدـهع  زا  دـناوتن  هک  یملع  نیا  تسا . اـهناسنا  يونعم 
نیا هب  رظن  اـب  ملع  دروآیمن . راـبب  ار  ياهجیتن  چـیه  يرـشب ، ياـهدرد  هب  ندوزفا  اـهبنارگ و  رمع  هناراـکبان  ندرک  يرپـس  زغم و  هاـگراک 

هب نهذ  لاغتشا  لوقعم » تایح   » ریسم رد  یناسنا  تاجایتحا  ندروآرب  رد  تایعقاو  اب  سامت  يارب  ياهلیسو  تسین ، شیب  ياهلیـسو  صتخم 
شتآ ربخ  تسا ، هداد  ناشن  یندوشگان  ياهامعم  نآ  لح  زا  ار  دوخ  یناوتان  هک  تامولعم  زا  تمـسق  نآ  يهلیـسوب  یندوشگان  ياهامعم 
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دنب نآ  دـشاب ، هتـشادن  يرثا  ینعم  ملاع  رد  هن  هدام و  ورملق  رد  هن  هک  یملع  تسین . يرگید  زیچ  یناور  یمـسج و  ياـهورین  يهمهب  ندز 
. سب تسا و  نتخاب  جنرطش  نیا  تیهام  دوب . دهاوخن  درب  هب  قفوم  هدننک  يزاب  زگره  هک  ستیزاب  جنرطش  ای  يزاب 

وت كاپ  ترهپس  دارن  رمع  دقن  درب 
درذگب ردشش  تداد ز  ات  ساط  نادرگب  یه 

( رین مالسالا  تجح  )
ملح

هک تسا  یمسر  قالخا  یلومعم  يانعم  نامه  ملح  زا  دوصقم  ایآ  تسا . ملح  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هاگدید  زا  یعقاو  ملاع  فاصوا  زا 
یقالخا ياـنعم  نیمهب  ملح  هچ  رگا  هن ، هتبلا  اههتـساوخ ؟ هب  لوصو  رد  باتـش  مشخ و  ندرک  راـهم  ناـجیه و  زا  يریگولج  زا  تستراـبع 

هک ملح  يانعم  هک  دسریم  رظنب  یلو  تسیگدنز ، نادیم  رد  يزوریپ  تیصخش و  ماکحتسا  لماع  یناسنا و  بوخ  تافص  زا  یکی  یمسر 
يانعم نآ  زا  رتالاب  تسا ، هداد  رارق  ملع  زا  يرادروخرب  طرش  ارنآ  ای  هتخاس  لع  يهمیمـض  ار  نآ  هغالبلاجهن  رد  اهراب  ع )  ) نینموملاریما

رد تراسا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یحور  تناتم  تیفرظ و  نآ  ملح  زا  دوصقم  هک  داد  حیضوت  هنوگنیدب  ناوتیم  ار  انعم  نیا  تسا . یمـسر 
. دشخبیم تاجن  ياهشوگ »! رد  هتسشنب  تسا  یناهج   » شنامگب هک  مولعم  نآ  يهبوچ  راچ 

: هلمجنآ زا  تسا . دیفم  عونتم و  رایسب  دهدیم ، ماجنا  ملاع  يار  هب  ملح  هک  يراک  ینعم  نیاربانب 
زا یـضعب  لوقب  دشاب ، رادروخرب  دایز  ياهـشناد  زا  مه  هزادنا  ره  یمدآ  هک  دـنکیم  كرد  دـنکیم و  رتدایز  ار  ملاع  ناسنا  تیفرظ  کی 

اههزیرگنس و طقف  هداتسیا و  لوهجم  تایعقاو  زا  نایاپ  یب  یسونایقا  رانک  رد  هک  تسیا  هداتفا  هارب  هزات  كدوک  لثم  ام  لثم  گرزب : غباون 
قایتشا بجوم  تیفرظ  نیا  دنیبیم !! سونایقا  نآ  رد  ار  زیچ  همه  دربیم  نامگ  دنیبیم و  بآ  ریز  شیور ، شیپ  رد  ار  یگنراگنر  ياهنش 

. دزرویمن تعانق  دودحم  تامولعم  هب  دیامنیم و  ملع  ندوزفا  هب 
تاـبثا ار  نارگید  رب  يرترب  یعوـن  ملاـع  يارب  هک  دوـشیم  یقلت  يزاـیتما  عـماوج  يهمه  اـهنارود و  يهـمه  رد  مـلع  هـک  تهجنادـب  ود :

هک دراـگیم  ینیرتـیو  رد  ار  وا  مـلع  رگید  تراـبع  هـب  ددرگیم و  یهاوـخ  دوـخ  یئاـمن و  دوـخ  يارب  هلیـسو  نیرتبــسانم  اذـل  دـنکیم ،
هدوب نارگید  يارب  دنیاشوخ  يرگاشامت 

هحفص 17] ]
هدـننک هابت  يرامیب  نیا  ياود  نیرتهب  ملح  شجیاـتن . مولعم و  نآ  دوخ  نتـشاد  زا  هک  دربیم  تذـل  نآ  زا  شیب  اـشامت  نیا  زا  يو  دـشاب ،

امن دوخ  ناشورف  ملع  نیا  اب  ینخـس  يولوم  تسا . هدومنن  لاغـشا  نونکات  هک  ار  یئاـج  ضارمـالا  ملع  يدـنب  هقبط  رد  هنافـساتم  هک  تسا 
: دینیبیم ریز  رد  هک  دراد 

رکم لالدتسا و  مینابنجب ز  مد 
رکب دیز و  ام  زا  دنام  ناریح  هک  ات 

( يولوم )
ندینـش عقوم  رد  نانآ و  يابیز ! يهفایق  ياشامت  رد  مدرم  هک  تسین  نیا  زج  هعماج ، يهدننک  هابت  نارامیب  نیا  تایح  فده  بیترت  نیدـب 

شرامیب ناج  رد  اهرهز  نیرفآ  تسنحا و  هچ و  هچ  هب و  هب  ددع  دنچ  اب  دنزگب و  نادندب  تریح  تشگنا  ناشیملق  راثآ  ندـید  نانخس و 
: دنرخب تهب  تریح و  ات  دنشورفیم  ناج  نانآ  يرآ ، دنزیرب .

میدش ناقلخ  یناریح  بلاط 
میدز تیهولا  ردنا  عمط  تسد 

( يولوم )
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: دنمدرم میظعت  هدجس و  تریح و  يهلیسوب  شیوخ  ناج  مومسم  قاشع  نانیا  يرآ .
دننکیم يدوجس  مدرم  ار  هک  ره 

دننکآیم وا  ناج  رد  اهرهز 
( يولوم )

دراو تفرعم  ناتـسوب  غاب و  هب  هک  یئوگیم  تسار  وت  رگا  دـنرادنپیم . ناج  ياراوگ  تبرـش  ار  حور  لتاق  رهز  نیا  تقامح  لاـمک  اـب  و 
تکرح زا  هدرک  داجیا  مدرم  يارب  يدـس  تدوخ  دوجو  زا  ارچ  ياهداد  شزاون  نیحایر  اهلگ و  عونتم  ياهرطع  اب  ار  تناج  ماشم  هدـش و 

تسد و زا  ار  لهج  رابنارگ  ریجنز  یهاوخیم  هک  یئوت  نیا  ایآ  یئامنیم !؟ يریگولج  ياهتفر ، وت  هک  ناتـسوب  غاـب و  ناـمه  يوسب  ناـنآ 
یهاوخ و دوخ  ریجنز  ياههقلح  نایم  رد  دوخ  وت  اریز  يرادرب ، اهناسنا  هار  رد  ار  گرزب  ماگ  نیا  یناوتیمن  وت  يرادرب !؟ مدرم  حور  ياپ 

: یتسه ندنک  ناج  لوغشم  یئامن  دوخ 
یهز تدنیوگ  هکنآ  يوه  رد 
یهز تناج  ندرگ  رب  ياهتسب 

( يولوم )
هک تسا  نیمه  دزاـسب ، لدـبم  اراوگ  تبرـش  هب  ندوـب  زادـگناج  رهز  زا  ار  نآ  دـنک و  يراـیبآ  ار  ملع  دـیاب  هک  ملح  رگید  ياـنعم  کـی 

ناسنا کیرحت  لماع  ریـسم و  هب  مدرم  لباقم  رد  ندوب  نیدالوپ  دس  زا  درک ، ارجا  ناوتیم  ملع  يهلیـسوب  هک  یتلاسر  اب  ار  ملع  يهدـنراد 
. دزاسیم نوگرگد 

مگ ار  دوخ  ياپ  تسد و  دوشیمن و  هفالک  رادنپ  نامگ و  دیدرت و  کش و  ياهنافوط  رد  ملاع  ناسنا  دشاب ، ملح  هب  نورقم  هک  یملع  هس 
دریگیم و ار  دیدرت  کش و  غارس  دوخ  هکلب  دهدیمن  هار  دوخب  رادنپ  کش و  زا  یساره  اهنت  هن  لوقعم  يرابدرب  تیفرظ و  اب  دنکیمن و 

مه رب  اب  هکنانچ  دنکیم ، جارختسا  اهنآ  زا  ار  صلاخ  بان و  ياهتیعقاو  رادنپ  نامگ و  دیدرت و  کش و  ندز  مه  رب  کیرحت و  اب 
هحفص 18] ]

ار تایعقاو  يدـج  روطب  یـسک  رگا  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  سب  یهاگ  راک  یمدآ  زغم  دـننکیم . جارختـسا  ار  صلاخ  يهرک  ریـش  ندز 
كرد لـباق  وا  يارب  تسا ، هتفرگ  شیپ  هک  يریـسم  رد  ار  يدـیفم  قیاـقح  دـسرن ، تاـیعقاو  نآـب  مه  رگا  هکنیا  يهفاـضاب  دـنک ، يریگیپ 

، دنکن یـشوپ  مشچ  نآ  زا  دنکن و  اهر  ار  دوخ  يهدشمگ  هدنیوج ، رگا  هک  دراد  رایتخا  رد  راک  دوخ  یملاع  هاگراک  نیا  تخاس ، دهاوخ 
ریغ یطیارـش  رد  هتفرگ  ار  هدـشمگ  نآ  لابند  دـشاب ، هتـشاد  هجوت  یهاگآ و  ناسنا  دوخ  هکنیا  نودـب  دوشیم و  راکب  تسد  روبزم  لماع 

. دیامنیم نهذ  هاگآ  يهنحص  دراو  ینیب  شیپ  لباق 
هاگراک دوخب  ار  نآ  اههدـشمگ  هناهاگآ  يریگیپ  رد  ندـش  هتـسخ  زا  سپ  یناوارف  غباون  هکلب  تسین ، یئانثتـسا  يزغم  يهدـیدپ  کی  نیا 

، دـشاب هتـشاد  هدـشمگ  نآ  يهرابرد  یلعف  يریگیپ  یهاگآ و  هغبان  ققحم  هکنیا  نودـب  ناهگان  دـناهدش ، لوغـشم  رگید  راـکب  هدرپس  زغم 
فورعم نادیـضایر  هراـکناوپ  يرناـه  لاـثم  ناونعب  تسا . هتـشاذگ  يو  راـیتخا  رد  ار  بولطم  يهجیتن  هدرک و  ار  دوخ  راـک  روبزم  لـماع 

لح زا  یناوتان  ساسحا  زا  سپ  مدرکیم ، راک  اههام  یـضایر  يهدـیچیپ  هلئـسم  کی  لـح  يارب  هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا  اـهراب  دـیوگیم :
هب قفوم  درکیم و  روطخ  منهذ  هب  هلئسم  لح  هار  ناهگان  یتدم  زا  سپ  میتخادرپیم  يرگید  لئاسم  هب  هتشاذگ ، توکـسم  ار  نآ  هلئـسم ،

. دیراد عالطا  تسا ، هدش  لح  نادنمشناد  زا  یضعب  يارب  باوخ  رد  هک  لئاسم  زا  یضعب  امتح  متشگیم . هلئسم  هناعطاق  لح 
مـشچ نآ  زا  دـنارن و  دوخ  زغم  زا  ار  دوخ  قیقحت  دروم  هلئـسم  ققحم  هک  تسنیا  روبزم  لماع  تیلاعف  طرـش  میدرک ، هراـشا  هکناـنچ  هتبلا 

. دنکن یشوپ 
يراگتسر هار  رد  ملعتم 
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یناینب و لیـصحت  يراگتـسر  زا  روظنم  دـشوکیم . يراگتـسر  هار  رد  هک  تسا  یهوژپ  شناد  مراهچ - میـسقت  رد  اـهناسنا  زا  رگید  هورگ 
يهصرع رد  اوتان  رب  يزوریپ  يارب  يرازبا  دزادرپب و  یعیبط  دوخ  مروت  هب  دروآ و  تسدب  تردـق  يهلیـسو  هکنآ  يارب  هن  شناد  نتخودـنا 

تشحو و هب  هنوگنامه  تردـق  یب  مدرم  دـیایم ، ناـیم  هب  نآ  زا  تبحـص  یتقو  هزورما  هک  یملع  نآ  هن  دـیامن و  لیـصحت  ءاـقب  رد  عزاـنت 
هکلب یگنهرف . یقالخا و  یتح  یسایس و  يداصتقا و  ياهیرگ  هطلس  يارب  هنارهام  ياههشقن  ازشتآ و  ياهبمب  ندینـش  زا  هک  دنتفیم  ساره 
میلعت يارب  هک  تسا  ملـسم  دیامن . راومه  نارگید  دوخ و  يارب  ار  لوقعم » تایح   » نوگانوگ قرط  اناوتب  هک  یملع  لیـصحت  هار  رد  وپاکت 

رد تیبرت  میلعت و  نیا  و  میدوـمن . حرطم  میـسقت  نیمه  رد  هک  تـسا  زاـین  دروـم  یناـبر  ياـملع  ناـمه  یناـهوژپ ، شناد  نـینچ  تـیبرت  و 
هتخاس شیپ  ياهبلاق  اب  هک  ياهعماج  هن  دـشاب . هدوب  لوقعم » تایح   » يـالعا ياهفدـه  اـهنامرآ و  ياراد  هک  تسا  ریذـپ  ناـکما  ياهعماـج 

. ددرگیم هیجوت  هعماج  نآ  نازات  هکی  نادنمتردق و  دارم  هب  شناورشیپ ،
هاگآان یماع  مدرم 

ياهفدـه اهنامرآ و  دـنرادن . يرگید  زیچ  لثم  دـیلوت  يربج و  ساسحا  تکرح و  زج  یگدـنز  زا  هک  تیـصخشیب  هاگآان و  یماـع  مدرم 
عابشا ریدخت و  عاونا  باختنا  دودحم و  مالآ  ذیاذل و  دشاب ، ناشرایتخا  رد  دناوتیم  هک  اهنآ  زا  یمسق  تسا : مسق  ود  رب  یگدنز  رد  نانآ 

ياههتساوخ
هحفص 19] ]

ار دوخ  تیدوجوم  هدومن و  هیکت  نآ  رب  دناوتب  هک  یتردق  زا  يرادروخرب  ترهش و  مان و  يارب  هعماج  رد  تیعقوم  ندرک  زاب  ساسا و  یب 
نانآ رب  نادنمتردق  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  دنریگیم ، رارق  اهنآ  ریثات  تحت  هاگآ  ان  نایماع  هک  اهفده  اهنامرآ و  زا  مود - مسق  دیامن . تابثا 

ار دوـخ  یگدـنز  رتـیوق  لـماوع  يارجم  رد  هراوـمه  هدـشن  ریـسفت  ياـهیعیبط  دوـخ  اـب  هاـگآان  ناـیماع  نیا  دـنیامنیم . لـیمحت  نییعت و 
عماوج یگدـنز  عـضو  رگا  دنـشابیم . نارگ  هطلـس  يارب  ياهلیـسو  اـیوقا و  ياـهزیخ  تسج و  شیاـمزآ و  يارب  ینادیم  دـننارذگیم و 

رد هچ  رگا  دنـشاب  هدوب  اراد  ار  دوخ  یگدـنز  راـیتخا  هتـشاد و  یلقتـسم  یگدـنز  دنتـسناوتیم  ناوتاـن  هاـگآان و  ناـیماع  هک  دوب  يروـطب 
نایم رد  هک  دوبن  فسات  ياج  اهردـقنآ  دـندشیمن  تسد  تلآ  دـندرکیم و  تکرح  ناـنآ  دوخب  دنتـسم  یلو  تاـیح  زا  نیئاـپ  تاـجرد 

یگرزب ینامرهق و  ياعدا  یـشک  ناوتان  همه  نیا  اب  و  دنرگنب . نانآب  رازبا  هلیـسو و  تلآ و  هاگدـید  زا  دـنیامنیم ، نییعت  ار  نانآ  یعماوج 
رگا دنرگنیم و  نانآ  هب  يرظن  هچ  اب  ءایوقا  هک  دنتـسنادیم  رگا  ع ))  ) نینموملاریما حالطـصاب   ) عاعرلا جمهلا  مدرم  نیا  دنزادنیب . هارب  مه 

تروصب دنتسناوتیم  دنشکیم ، یئاههشقن  هچ  دننکیم و  رکف  هچ  زور  بش و  نانآ  يهرابرد  ناربکتسم  هک  دنتـسنادیم  نافعـضتسم  نیا 
رد رابکتـسا  تردق و  قشاع  يزوریپ  زا  سپ  نانآ  دوخ  هکنیا  طرـشب  دـننکرب ، خـیرات  زا  ار  ناربکتـسم  ءایوقا و  هشیر  هک  دـینآرب  یتردـق 

نیفعضتسم و لثم  هک  دهدیم  ناشن  ار  نیمه  خیرات  یلومعم  نایرج  دشابیم . ناوتان  فعضتسم و  دیلوت  بجوم  دوخ  هک  دنـشابن ، هعماج 
دوخ نورد  رد  ار  دوـخ  دـض  هک  تسا  هدوـب  يدـض  نیرکفتم : زا  یـضعب  حالطـصا  هب  اـی  تسا ، هدوـب  غرم  غرم و  مخت  لـثم  نیربکتـسم 

هک تسا  رادهشیر  رایـسب  اوـتحم و  رپ  يهلمج  ءاـقب  رد  غزاـنت  ناـیرج  هب  رظن  اـب  تسا » اـم  تبوـن  نوـنکا   » هک هلمج  نیا  تـسا . هدـنارورپ 
خیراـت هکنیا  رگم  تفریذـپ ، دـهاوخن  عاـطقنا  زگره  اـهناسنا  یعیبـط  خـیرات  رد  یعیبـط  لسلـست  نیا  دومن ، یقلت  یخوش  ار  نآ  ناوتیمن 

تبث رشب  یعیبط  تشذگرس  هعلاطم  يارب  طقف  خیرات  ياهباتک  رد  ددرگ و  فذح  رشب  سوماق  زا  اونیب  فعضتسم و  دوش و  عورـش  یناسنا 
رد دوب . دهاوخ  حرطم  دراد ، دوجو  يرشب  عماوج  رد  يرگهطلس  تردق و  هک  نامز  نآ  ات  عاعرلا ) جمهلا   ) موس هورگ  نیا  لاح  رهب  دوش .

: دینک تقد  يزیربت  بئاص  تیب  نیا 
موق نیا  هک  يوج  ددم  هداتفا  مدرم  زا 

دننارگد لاب  رپ و  یلاب  رپ و  یب  اب 
هرهب دروم  عماوج  رد  هنالداع  عیزوت  اب  هدـمآ و  رد  ناتـسرپ  تردـق  تسد  زا  دـنراد ، هک  یعونتم  لاکـشا  رد  اهتردـق  رگا  هک  یتروص  رد 
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هاوخ دوخ  نادـنمتردق  زاورپ  يارب  يرپ  لاب و  ات  تشاد  دـهاوخن  دوجو  اـهناسنا  ناـیم  رد  رپ  لاـب و  یب  یناـسنا  چـیه  دریگب ، رارق  يرادرب 
توافت نیا  هک  دوب  دـهاوخ  عفترم  هاتوک و  کـیدزن و  ینـالوط و  ياـهزاورپ  تشگ  دـهاوخ  حرطم  تروص  نیا  رد  هک  ياهلئـسم  دنـشاب .

. لدع قح و  زا  یتیمورحم  هن  دنکیم و  داجیا  یتراقح  هن  تسا ، نانآ  لوقعم » تایح   » يانب ریز  یناسنا  تیفیک  هک  ياهعماج  رد  یمک 
: هورگ هس  نیا  اب  نینموملاریما  يهطبار 

اما تسا . صخشم  الماک  زین  هورگ  هس  نیا  اب  ع )  ) نینموملاریما يهطبار 
هحفص 20] ]

نامه نانیا  تسا . ع )  ) نینموملاریما یهلا  یناسنا - ياـهنامرآ  زا  هتفاـی  مسجت  يراگتـسر ) هار  رد  ملعتم  یناـبر و  ملاـع   ) مود لوا و  هورگ 
هداعلا قوف  یهلا  ناسنا  نیا  يارب  عاعرلا ) جـمهلا   ) موس هورگ  اما  تسا . ناوراک  نآ  نازاتـشیپ  زا  ع )  ) نینموملاریما هک  دنتـسه  ینایناوراک 
نتفرگ تسا . یهلا  یناـسنا - فـیلکت  نیرت  یـساسا  گرزب  یبرم  ملعم و  نیا  يارب  هورگ  نیا  دارفا  تیبرت  مـیلعت و  تـسا ، تـیمها  دروـم 
تقیقح نیا  اب  هغالبلاجـهن  ریـس  رد  ام  تسا . هدـنز  ناسنا  يارب  يرورـض  سفنت  دـننام  هماک  دوخ  نادـنمتردق  تسد  زا  هورگ  نیا  قوقح 

. مرادن ناراکمتس  متس  زا  يریگولج  مدرم و  قح  قاقحا  زج  یفده  ماهتفریذپ ، ار  يرادمامز  نم  هکنیا  دیوگیم : هک  میتسه  وربور  حیرص 
یلع هللا  ذـخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  الول  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  اـما و  : » دـیئامرف تقد  ار  تراـبع  نیا 
هذـه مکایند  متیفل  اهلوا و ال  ساکب  اهرخآ  تیقـسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقل  مولظم ال  بغـس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اور  اقی  نا ال  ءاملعلا 

[. 23 .« ] ذغ هطفع  نم  يدنع  ده  زا 
روای دوجو  اب  دندشیمن و  رـضاح  نمب  يرای  يارب  ياهدـع  رگا  دـیرفآ ، ار  اهناسنا  سوفن  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخ  نآ  هب  دـنگوس  )

راکمتـس و يروـخ  رپ  هک  تسا  هداد  رارق  دـهعتم  لوئـسم و  ار  ناـیاناد  دـنوادخ  هـک  دوـبن  نـینچ  رگا  دـشیمن و  ماـمت  نـم  يارب  تـجح 
ار شزاغآ  هک  مدـناسریم  نایاپب  ار  نآ  یئانتعا  یب  نامه  اب  متخادـنایم و  شندرگب  ار  تفالخ  نیا  راسفا  دـنریذپن ، ار  مولظم  یگنـسرگ 
زب کی  ینیب  تالوضف  زا  رتزیچان  رترقحم و  نم  دزن  رد  امش  يایند  نیا  يهدنبیرف  يایازم  رویز و  رز و  هک  دیدیدیم  هاگنآ  مدوب . هتفریذپ 

.( تسا
نینموملاریما روتسد  رتشا  کلام  نامرف  رد  تسا . وا  يرادمامز  یگدنز  رد  نینموملاریما  سفنت  نایاونیب  قوقح  قاقحا  يرگداد و  لدع و 

مسا هرابود  دروایم ، نایمب  هورگ  نیا  زا  نخـس  هک  یماگنه  هلمجنآ : زا  تسا . بلاج  هداعلا  قوف  نایاونیب  هورگ  يهرابرد  کلام  يارب  (ع )
رد ار  ادخ  کلام ، يا  ینعی  تسین  روصت  لباق  رکذت  نیا  زا  رتالاب  يدـیکات  ینخـس  چـیه  رد  هللا ، هللا  دوشیم : رکذـتم  ار  يدـنوادخ  تاذ 

نیکاـسملا و نم  مهل  هلیح  ـال  نیذـلا  نـم  یلفـسلا  هـقبطلا  یف  هللا  هللا  : » رواـیب داـیب  یتاـیح  يدـج  هبـساحم  نـیا  رد  ار  ادـخ  اـی  ریگب ، رظن 
صخـشت الف  مهملا  ریثکلا  کماکح  هفاتلا ال  کعیـضتب  رذـعت  کنافرطب ال  مهنع  کنلغـشی  الف  ینمزلا …  یـسوبلا و  لـها  نیجاـتحملا و 

لها نم  کتقث  کئلوال  غرمف  لاجرلا  هرقحت  نویعلا و  همحتقت  نمح  مهنم  کیلا  لصیال  نم  روما  اقفت  كدخ و  رعـصت  مهنع و ال  کمه 
نم فاصنالا  یلا  جوحا  هیعرلا  نیب  نم  ءـالوه  ناـف  هاـقلت  موی  هللا  یلا  راذـعالاب  مهیف  لـمعا  مث  مهروما . کـیلا  عفریلف  عضاوتلا  هیـشخلا و 

[. 24 « ] هیلا هتح  هیدات  یف  هللا  یلا  رذعاف  لک  مهریغ و 
رد رو  هطوغ  دـنمزاین و  دـنرادن و  ییاهراچ  هک  ینایاونیب  نیئاپ  هقبط  يهرابرد  روایب ، دایب  يرادـمامز  تاـیح  يدـج  هبـساحم  رد  ار  ادـخ  )

ندرک و عیاض  يارب  اریز  دنکن ، لوغشم  نانآ  زا  ارت  یگماک  دوخ  چیه  تسا …  هتـشاد  زاب  تکرح  زا  ار  نانآ  هک  یئاهیراوگان  اهتقـشم و 
فیاظو نتخاس  چوپ 

هحفص 21] ]
هناربکتم خرمین  نداد  ناـشن  اـب  رادـم ، غیرد  ناـنآ  زا  ار  دوخ  يدـج  تمه  يرادـن . يرذـع  چـیه  تسا ، هجوتم  وت  رب  هک  یمهم  ناوارف و 

رارق نارگمـشچ  ریقحت  دروم  دـیامنیم و  زواـجت  تعرـسب  ناـنآ  زا  اهمـشچ  هک  ار  مدرم  نیا  یگدـنز  نوئـش  شورفم و  ناـنآ  رب  توـخن 
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دنراد تیـشخ  وا  زا  امئاد  هک  تسا  هدرک  هولج  نانچ  نانآ  يارب  ادخ  هک  ار  نانیمطا  دروم  یـصاخشا  هراومه  امن . ققحت  دقفت  دنریگیم ،
يا سپس  دننک  وگزاب  وت  يارب  تساک  مک و  نودب  ار  نانآ  یگدنز  نوئـش  ات  امن  بوصنم  نانآ  ياهراک  میظنت  هب  دنتـسه ، نتورف  مدرم  و 

هـضرع یهلا  هاگـشیپ  هب  ار  ترذع  ای  لمع  هجیتن  یناوتب  يدنوادخ  رادـید  زور  رد  هک  دـشاب  نانچ  نایاونیب  نآ  يهرابرد  وت  لمع  کلام ،
هک روایب  ياـجب  ناـنچ  ار  هعماـج  مدرم  يهمه  قوقح  يادا  و  دنتـسه ، نارگید  زا  رتدـنمزاین  تلادـع  فاـصنا و  هب  مدرم  نیا  اریز  یئاـمن ،

.( دشاب شریذپ  لباق  عومسم و  ادخ  دزن  رد  ترذع 
رومالا بحا  نیکلو  : » دـهدیم روتـسد  نینچ  دـنهدیم  لیکـشت  ار  هعماج  نتم  هک  مدرم  نیمه  يهرابرد  نامرف  نیمه  زا  رگید  يهلمج  رد 

عم رفتغی  هصاخلا  طخس  نا  هصاخلا و  یضرب  فحجی  همالا  طخس  ناف  هیعرلا  یضرل  اهعمجا  لدعلا و  یف  اهمعا  قحلا و  یف  اهطسوا  کیلا 
[. 25 « ] هماعلا یضر 

مدرم نیا  ياضر  هب  اهنآ  نیرتعماج  يرگداد و  رد  اهنآ  نیرتریگارف  قح و  هب  ندیسر  رد  اهنآ  نیرتلدتعم  وت  يارب  روما  نیرتبوبحم  اکلام  )
یلو دربیم ، نیب  زا  ار  ناریگمـشچ  صاوخ و  يدونـشخ  اضر و  مدرم  نیا  بضغ  مشخ و  اریز  دنهدیم ، لیکـشت  ار  هعماج  نتم  هک  دشاب 
نیا اب  ع )  ) نینموملاریما يهطبار  تالمج  نیا  لاـثما  اـب  دوشیم ). هدوشخب  مدرم  نیا  يدونـشخ  اـب  ناریگمـشچ  صاوخ و  بضغ  مشخ و 
هدش یقلت  تیمها  زا  لوا  يهجرد  رد  یهلا  قالخا  رظن  زا  هچ  یسایس و  رظن  زا  هچ  نآ  هب  نتخادرپ  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  موس  هورگ 

. تسا
مجنپ میسقت 

: تسا نینچ  دنهدیم ، ماجنا  ادخ  تدابع  ناونعب  ار  یفئاظو  هک  تسا  یئاهناسنا  يهرابرد  هک  میسقت  نیا 
راـجت صوصخم  تداـبع  هنوگنیا  دـننکیم ، تداـبع  یهلا  يورخا  يویند و  ياـهتمعن  رد  تبغر  يور  زا  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یهورگ  - 1

. تسا رگادوس 
. تسا رایتخا  یب  ناوتان و  ناگدرب  راک  تدابع ه  نیا  دننکیم ، تدابع  سرت  تهجب  ار  ادخ  رگید  یهورگ  - 2

یناوتان زیچ  يرگادوس و  زا  هک  ناگدازآ  تدابع  تسنیا  دـننکیم ، تدابع  يرازگـساپس  موزل  یگزیگناب  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یمدرم  - 3
کلتف ارکـش  هللا  ودبع  اموق  نا  دیبعلا و  هدابع  کلتف  هبهر  هللا  ودبع  اموق  نا  راجتلا و  هدابع  کلتف  هبغر  اودـبع هللا  اموق  نا  . » دـندازآ اهر و 

[. 26 « ] رارحالا هدابع 
کتنج یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع  ام  : » تسا هدومرف  ع )  ) نینموملاریما رد  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  رگید  تایاور  زا  یـضعب  رد 

هکلب وت ، تشهب  يارب  عمط  يور  زا  هن  منکیم و  تدابع  شتآ  زا  سرت  يارب  هن  ارت  نم  اراگدرورپ  « ) کتدـبعف هدابعلل  الها  کتدـجو  لب 
تتدابع هتفای و  تدابع  هتسیاش  ارت  نم 

هحفص 22] ]
رکـش و یگزیگنا  هب  دیما  میب و  زا  دازآ  ياهناسنا  تدابع  دـیوگیم : لوا  تیاور  هک  تسا  موس  هورگ  رد  تیاور  ود  نایم  توافت  مدومن ،

یگتسیاش ساسحا  تسا ، يرشب  ناگدازآ  يهتسد  رـس  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تدابع  هزیگنا  دیوگیم : مود  تیاور  تسیرازگـساپس و 
تیـضایف تیمویق و  يهرابرد  یلاع  ساسحا  لماش  هک  میریگب  رظن  رد  عیـسو  موهفم  کی  ار  رکـش  ياـنعم  رگا  تستداـبع . يارب  دـنوادخ 
تسترابع هک  ینعم  نیاب  رکش  دشابیم ، يواسم  تدابع  يارب  دنوادخ  یگتسیاش  يانعم  نامه  اب  تسنآ ، زا  یناشن  یتسه  ناهج  هک  یهلا 

يارب يدـنوادخ  قلطم  یگتـسیاش  هب  هجوت  لولعم  دـننام  تسنآ ، يهبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  یهلا و  تیـضایف  تیمویق و  تفـص  هب  هجوت  زا 
رظن رد  ار  دوخ  نایز  دوس و  تقیقح  رد  دـنروایم ، ياـجب  دـیما  میب و  ياـنبم  رب  طـقف  ار  تداـبع  هک  مود  لوا و  هورگ  رد  اـما  تستداـبع .

. تسا تدابع  شهار  اهنت  هک  ار  دوخ  لماکت  دشر و  هن  دنراد ،
؟ ادخب ای  دوشیم  طوبرم  ناسنا  دوخب  تدابع  هجیتن  ایآ 
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بجوـم هک  دراد  دوـجو  یگرزب  هابتـشا  کـی  نآ ، يهجیتـن  تداـبع و  ياـنعم  رد  نارکفتم ، زا  یـضعب  نهذ  رد  یتـح  هناـیماع ، راـکفا  رد 
: تسا رصنع  ود  زا  بکرم  هابتشا  نیا  دوشیم . تدابع  زا  نارگید  دوخ و  تیمورحم 

. تدابع يانعم  کی - رصنع 
. تدابع يهجیتن  مود - رصنع 

تاقوا رد  صاخ و  یطیارـش  اب  هک  نیعم  یتاکرح  ظافلا و  يرادقم  زا  تسترابع  دـنربیم  نامگ  هک  تسا  نینچ  تدابع  يانعم  رد  هابتـشا 
ای يدایتعا ، ای  ياهفرح  يهبنج  هک  عقاوم  نآ  رد  اصوصخم  زیچان  ياهراک  نیا  ایآ  هک  دننکیمن  رکف  نانیا  دـنریگب . ماجنا  دـیاب  یـصخشم 

روصت ناوتیم  هنوگچ  دنـشاب !!؟ هدوب  تمظع  رارـسا و  همه  نآ  اب  ناسنا  یتسه و  ناهج  تقلخ  فده  دنناوتیم  دـنریگیم ، دوخب  یئایر 
مظن کی  اب  تایعقاو  قیاقح و  درایلیم  اهدرایلیم  ندـمآ  دوجوب  اهرازراک و  اهناشکهک و  اـهنویلیم  یتسه و  هنودرگ  نداـتفا  راـکب  هک  درک 

زیگنا و تقر  ياهروج  متـس و  مالآ و  ذـیاذل و  نایرج  اهوپاکت و  اهدادعتـسا و  داعبا و  همهنآ  اب  نیمز  يور  رد  ناسنا  روهظ  زیگنا و  تهب 
ظافلا و دودـعم ، ياهدـع  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  طقف  طقف و  الاو  ياـهیریگ  فدـه  اـهنامرآ و  اهتلادـع و  اهیـشوخ و  شنیب و  شناد و 

تقلخ ام  و   » يهیآ رد  هک  تدابع  دـشابیمن !! یعقاو  یهلا  نانآ ، ياههزیگنا  مدـصکی  هک  دـنهدب  ماجنا  ار  يزیچاـن  تانکـس  تاـکرح و 
[. 27 « ] نودبعیل الا  سنالا  نجلا و 

یهاـگآ و تسا ، هدـش  یفرعم  سنا  نج و  شنیرفآ  فدـه  حیرـص  روـطب  دـننک ) تداـبع  ارم  هکنیا  رگم  مدـیرفاین ، ار  سنا  نـج و  نـم  )
اب دوخ و  ناعونمه  اب  ار  ناسنا  طباور  يهمه  دناوتیم  شیارگ  یهاگآ و  نیا  تسا . يدـنوادخ  تفـص  هک  تسا  قلطم  لامک  هب  شیارگ 

: دیئامرف تقد  ار  ریز  تیب  نیا  دشخبب . تدابع  يانعم  ار  یمدآ  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  رادرک و  راتفگ و  همه  ناهج و 
كاخ يور  زا  نتساخرب  نید ؟ تسیچ 

كاپ ناج  نوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک  ات 
( يولوم )

هحفص 23] ]
ماود یبوبر . يهبذاج  هب  ناج  نیا  ندیناسر  نآ  نایاپ  تسا و  يدنوادخ  يهعـشا  زا  یعاعـش  هک  تسا  كاپ  ناج  زا  یهاگآ  تدابع  زاغآ 

حیرفت رد  هچ  ناسنا ، دض  ناراکهبت  اب  گنج  نادیم  رد  هاوخ  دشاب ، بارحم  رد  هاوخ  تسا ، یمدآ  لماک  لماع  نیرت  یساسا  یهاگآ  نیا 
كاپ ناج  زا  یهاگآ  اههیرگ . رد  هاوخ  اههدنخ و  رد  هاوخ  یگدنز ، تاجن  يارب  شالت  اهیراوگان و  رد  هچ  دـشاب و  لوقعم  ياهیـشوخ  و 
نوناق نایرج  رد  هک  ار  یمدآ  رمع  تاظحل  همه  ناور  رد  يزاکترا  هاگآ و  ان  روطب  هچ  هناـهاگآ و  روطب  هچ  یهاـگآ  نیا  تستداـبع  زغم 

يوپاکت هک  یئاهاج  تدابع و  اههاگـشناد  قوف  ات  یملع  تکرح  نیرتزیچان  زا  نیا  ربانب  دـیامنیم . تدابع  دوشیم ، يرپس  تایح  لوقعم 
ات دریگیم ، تروص  یناسنا  يونعم  يدام و  شیاسآ  يارب  هک  يراک  نیرت  زیچان  زا  تسا . يدـبعم  دوخ  دریگیم  تروص  اـهنآ  رد  یملع 
هک یئاههاگیاج  نینچمه  تسا . يدبعم  دوخ  دیایم ، دوجوب  نآ  رد  راک  هک  یهاگ  راک  تدابع و  يرکف  ینالضع و  ياهراک  نیرت  مظعم 

تروصب ار  ام  یکاخ  هرک  هک  دنتـسه  يدباعم  اهنیا  يهمه  دنوشیم ، هدیمان  دجاسم  و  تسا ، هدـش  هتخاس  ادـخ  اب  میقتـسم  يهطبار  يارب 
نامه یئادتبا  زومآ  شناد  کی  دناهدروآ . رد  تسا ، هدش  بصن  تیاهن  یب  هب  باذـجنا  تراظن و  يارب  هک  یهاگ  دـصر  ینعی  لک  دـبعم 
یتسه باتک  ندناوخ  لوغشم  هک  گرزب  ققحم  نآ  دننام  تسا ، هدش  رضاح  سرد  سالک  رد  تیعقاو  زا  یهاگآ  يارب  دمهفب  هک  رادقم 

رب ندش  مخ  مود - عوکر  تسا . زامن  لاح  رد  ندش  مخ  مکی - عوکر  دهدیم : ماجنا  عوکر  ود  تسا : لوقعم » تایح   » هار تخانـش  يارب 
ندـش هریخ  اب  دـهدیم ، وا  يارب  تیعقاو  زا  يربخ  هچ  هک  داتـسا  ناهد  هب  هوژپ  شناد  کی  ندـش  هریخ  تسا  هیبش  هچ  تسا . باتک  يور 

دـنربیم و نامگ  نایماع  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  یلیخ  تدابع  يانعم  نیا ، ربانب  توکلم . ملاع  هب  شهاگ  زامن  رد  نیتسار  رازگ  زامن  کی 
. تستدابع يهجیتن  رد  هابتـشا  مود - رـصنع  دـنرادنپیم . یمدآ  ناج  تایح  بآ  زا  ربخیب  رگن و  حطـس  نارکفتم  تسنآ  زا  رتانعم  اب  یلیخ 
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مدرم هک  یتدابع  هک  دـننکیم  نامگ  دـناهدرک ، لیـصحت  یلـضف  ملع و  يدودـح  ات  هک  نانآ  یتح  یلومعم و  مدرم  زا  يدایز  هورگ  اعقاو 
ادخ راک  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  یـشاداپ  دوس  نیا  دهاوخیم و  دوس  اهناسنا  دننام  مه  ادـخ  دـسریم و  ادـخب  شتعفنم  دـنهدیم ، ماجنا 
زرط راتفگ و  رد  ار  مدرم  تیرثکا  لوقعمان  يهطبار  دناهدینش و  ار  ادخ  يهملک  نانیا  هک  تسا  ملـسم  دنزادرپیم !!! وا  هب  تقلخ  يهرابرد 

هب زاین  هک  يدوجوم  نآ  هک  دننادیمن  نانیا  دنرادن . یعالطا  وا  قلطم  يزاین  یب  تمظع و  زا  هداد ، رارق  كالم  ادخ ، اب  لامعا  تارکفت و 
هک تسنیا  قلطم  لـماک  ياـنعم  اریز  تسین ، راـگزاس  يدـنوادخ  تاذ  اـب  دـشاب  هک  لکـش  ره  رد  صقن  تسا و  صقاـن  اـعطق  دراد ، دوس 

رتزاین یب  وت  ادنوادخ ، : » دنکیم ضرع  هک  دراد  ياهلمج  هفرع  ياعد  رد  مالسلاهیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  دشاب . هتـشادن  يزاین  هنوگچیه 
يهتخاـس يادـخ  هک  تفگ  ناوـتیم  هچ  یلو  مناـسرب ! وـت  يارب  مناوـتیم  نم  هنوـگچ  یناـسرب . يدوـس  تدوـخ  يارب  هک  یتـسه  نآ  زا 

تابثا و یفن و  هب  موهوم  يادخ  نینچ  يهرابرد  دریگیم و  رارق  نارکفتم  زا  یضعب  ثحب  دروم  يرشب  ياهزغم 
هحفص 24] ]

!! دنزادرپیم دیدرت 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
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رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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