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تیالو باتفآ 

باتک تاصخشم 

1313 یقتدمحم -  حابصم  هسانشرس : 
يدزی  حابصم  یقتدمحم  تیالو  باتفآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تاراشتنا 1382. زکرم  هر ، )  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مق  رشن :  تاصخشم 
240 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

مود 2-79-5883-964: پاچ  لایر  14500 مجنپ ؛  پاچ  لایر   23000 کباش : 
مود 1373 پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1386. مجنپ : پاچ  تشاددای : 
240 [ - 239  ] همانباتک ص تشاددای : 

 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،  نسح  نبدمحم  عوضوم : 
تیودهم  عوضوم : 

BP224/4/م54آ7 هرگنک :  يدنب  هدر  تاراشتنا  هرس .  سدق   ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م15938-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

راتفگشیپ
تفرگ  رد  نخس  نیتسخن ز  فرحتفرگرب  ملق  هک  لوا  شبنج 

1 دنتخاس نخس  هب  لّوا  تولجدنتخادنارب  وچ  تولخ  ةدرپ 
رد نایملاع  ِنیرتابیز  ناماما ، عمج  ةراتـس  نیرت  ناشخرد  زا  نخـس  تسا . ناینامـسآ  نامـسآ و  اب  ناینیمز  ام  لاصّتا  ۀتـشر  هناگی  زا  نخس 

ِرادثاریم هناگی ، ماما  نآ  یهالا ، ةریخذ  نیماجرف  ینامسآ و  درمربا  نیسپاو  زا  نخس  تسا . نایتشهب  ِلفحم  ِسوواط  و  نامز ، رصع و  نیا 
و ردیح ، ارهز و  روپ  رظنم ، شوخ  راذـعلگ  نآ  ایـصوا ، ۀـصالخ  ایبنا و  ةراصع  زا  نخـس  تسا . هناعطاق  یماقتنا  ِبحاص  هنادواج و  ینوخ 
، يردـیح تلوـص  يوـبن ، توـعد  رادثاریم  ییاـیربک ، مشخ  نامـسآ  زا  یهـالا  رهق  شخرذآ  زا  نخـس  تـسا . رظتنم  بـیرغ و  ماـما  نآ 

ِدوج يوضر ، ياه  تّجح  یمظاک ، رارسا  يرفعج ، راثآ  يرقاب ، مولع  يداجس ، تدابع  ینیسح ، تعاجش  ینسح ، ملح  یمطاف ، تمـصع 
. تسا هادفانحاورا  نامزلا  رصعلا و  بحاص  انالوم  یهالا ، تبیغ  ِبحاص  يرکسع و  تبیه  يوقن ، ِتراهط  يوقت ،

هدناتـس مکحتـسم  یقاثیم  ّرذ ، ملاع  رد  لزا  هاگپ  رد  شتیالو ، هب  يراپـسرس  رب  نایمدآ  ۀـلمج  زا  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  وا  زا  نخس 
نخس تسا . هتخاس  دّکؤم  مکحم و  ار  نآ  ادخ  هک  یهالا  قاثیم  يا  وت  رب  مالـس  ؛2  هدکو هذخأ و  يذلا  هللا  قاثیم  ای  کیلع  مالسلا  تسا :
هیبحأ دمحم ! ای  تسا : هدش  رومأم  شناّبحم  وا و  ِیسدق  تحاس  هب  يزرو  قشع  هب  نیملاعلا ، بر  بناج  زا  نیملاعلل ، ۀمحر  یّتح  هک  وا  زا 

. مراد یم  تسود  ار  شنارادتسود  وا و  نم  هک  انامه  رادب ؛ تسود  ار  وا  دمحم ! يا  هبحی ؛ نم  بحأ  هبحأ و  ینإف 
يدو و اووذ  یئاقفر و  کئلوا  دـنتقلخ : ملاع  ةراصع  تمحر و  ربمایپ  ِناردارب  ناـقیفر و  ناـبوبحم ، وا ، صلخم  ناوریپ  نارواـی و  هک  ومه 

. دننم دزن  مدرم  نیرت  یمارگ  نم و  نابوبحم  ناتسود و  اه  نآ  ؛3 یلع یتمأ  مرکأ  یتدوم و 
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یلإ ًاقوش  ای  و  متسه ! شرادید  قاتشم  هچ  هک  هآ  ؛4  هتیؤر یلإ  ًاقوش  تسا : وا  نیتسار  ناوریپ  وا و  رادید  قاتشم  ع )  ) یضترم یلع  هکومه 
! متسه ناشتلود  روهظ  نامز  رد  ناشرادید  قاتشم  هچ  هک  هآ  ؛5  مهتلود روهظلاح  یف  مهتیؤر 

وا هب  ار  مرمع  مایا  ماـمت  منک ، كرد  ار  وا  رگا  ؛6  یتایح مایأ  هتمدخل  هتکردأ  ول  تسا : وا  يرازگتمدخ  دنمزرآ  ع )  ) نیـسح ماما  هکومه 
. درک مهاوخ  تمدخ 

یم وزرآ  ار  وا  هاگـشیپ  رد  تداهـش  دـبلط و  یم  دـنوادخ  زا  ار  وا  تیاـضر  تعاـطا و  ّتبحم ، تیـالو ، قیفوت  ع ،)  ) داجـس ماـما  هک  ومه 
هلوقل و مهلبقأ  هتاضرم و  یلإ  مهعرـسأ  هرمأل و  مهذفنأ  ًاعوط و  هل  مهعوطأ  ًابح و  هل  مهدشأ  هتعیـش  هیلاوم و  رایخ  نم  ینلعجا  و  دـنک ...:
رد و  هد ، رارق  وا  ِنایعیـش  ناریذـپ و  تیالو  نیرتهب  زا  ارم  ؛7 و  ضار ینع  تنأ  كاقلأ و  یتح  هیدـی  نیب  ةداهـشلا  ینقزرا  هرمأب و  مهموقأ 

لوبق شراتفگ  لباقم  رد  نیرتاشوک و  شتیاضر  بسک  يارب  و  نادرگدراو ، ناشیا  نیرتاریذـپ  نیرترادربناـمرف و  نیرترادتـسود و  راـمش 
یلاح رد  ار  وت  ات  امرف  ما  يزور  ار  شترـضح  باکر  رد  تداهـش  و  هد ، مرارق  شناوریپ  ِنیرتراوتـسا  شیاـهنامرف  ربارب  رد  نیرت و  هدـننک 

. یتسه یضار  نم  زا  هک  منک  تاقالم 
هب مردام  ردپ و  ؛8  يدـعب نم  عباسلأ  یما ... تنأ و  یبأب  دـناوخ : یم  وا  يادـف  ناج  ار  شیوخ  ردام  ردـپ و  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  هک  ومه 

. تسا نم  زا  سپ  ماما  نیمتفه  هک  یسک  يادف 
يداقر و تفن  کتبیغ  يدیس ! دیارـس : یم  هنوگ  نیا  دیرگ و  یم  هدیدغاد  يردام  نوچمه  شقارف  نارجه و  رد  ع )  ) قداص ماما  هک  ومه 

نم رب  ار  تحارتـسا  باوـخ و  هدرک ، رود  نم  زا  ار  شمارآ  وـت ، تبیغ  نـم ! ياـقآ  يا  ؛9  يداؤف ۀـحار  ینم  تزتبا  يداـهم و  یلع  تقیض 
. تسا هدوبر  نم  بلق  زا  ار  شیاسآ  هتخاس و  راوشد 

کئلوأ دیامرف : یم  یفّرعم  ع )  ) تراهط تمصع و  نادناخ  زا  ار  ناشیا  دیاتس و  یم  ار  شـصلخم  ناروای  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  هک  ومه 
هب اشوخ  سپ  مینانآ ؛... زا  ام  دـنیام و  زا  ناـنیا  ؛10 ۀـمایقلا موی  اـنتاجرد  یف  اـنعم  هللاو  مه  مهل و  یبوط  مث  مهل  یبوطف  مهنم ... نحن  اـنم و 

! دنا هبتر  مه  هجرد و  مه  ام  اب  تمایق  زور  ناشیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  ناشیا ! لاح  هب  اشوخ  زاب  ناشیا و  لاح 
ءایـض عاعـش  نم  دـقوتی  رونلا  ةرمج  هیلع  یما ... یبأب و  دـیامرف : یم  یفّرعم  سدـق  ملاع  تینارون  ِرادثاریم  ار  وا  ع )  ) اـضر ماـما  هک  ومه 

! دراد هرهچرب  سدق ، ملاع  تینارون  عاعش  زا  رون ، زا  يا  هراپ  هک ...  یسک  يادف  هب  مردام  ردپ و  ؛11  سدقلا
لوسرب سانلا  هبشأ  تسا . ...: هدومرف  یفّرعم  ص )  ) هللا لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  ار  وا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  هک  ومه 

یفّرعم نینچ  ار  نتـشیوخ  هک  ومه  و  تسا . يوخ  قلخ و  شنیرفآ و  رظن  زا  ص ،)  ) ادـخ لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  وا ، ؛12 ًاقلخ ًاقلخ و  هللا 
، مناما نما و  نیمز ، لها  يارب  نم  هک  اـنامه   13 ؛... یتعیـش یلهأ و  نع  ءالبلا  لجوزع  هللا  عفدی  یب  ضرألا ... لهأل  نامأ  ینإ  دـیامرف : یم 

. دنک یم  رود  منایعیش  ملها و  زا  ار  الب  لجوّزع  دنوادخ  نم ، ۀلیسو  هب  مناما . نما و 
ۀمشچ نایوجادخ ، نایوپ و  قح  ۀیامرس  نیرتدنمجرا  نارود  ۀناگی  نآ  یسدق  تحاس  هب  یکیدزن  يارب  ییوپاکت  راتشون ، نیا  نونکا  و  ... 

، ناگتفای تیاده  ِتیاده  رون  ناگتـشگ ، هقرغ  ناگدز و  نافوط  ِتاجن  یتشک  ناییالو ، نافراع و  ِنابرهم  ِیقاس  نادـهاجم ، يژرنا  ناشوج 
نامزلاو رـصعلا  بحاـص  اـنالوم  تیـالو  تفرعم و  ّتبحم ، ماـقم  هب  یتفاـیهر  عومجم ، رد  و  ناـنمؤم ... روما  ِشخب  شیاـشگ  تسرپرس و 

. تسا هادف  انحاورا 
، تیودهم عوضوم  رد  هک  تسا  هللا  هظفح  يدزی  حابصم  یقتدمحم  داتسا  ترضح  ياه  ینارنخـس  ۀعومجم  رد  شواک  ۀجیتن  راتفگ ، نیا 

هتفای ناماس  يردیح  ياقآ  مالسالا  ۀجح  طسوت  یلصا  عوضوم  بلاق 14 رد  نونکا  هدش و  داریا  هتشذگ ، نایلاس  لوط  رد  هدنکارپ  روط  هب 
رد تاحیضوت  اه و  هدوزفا  زا  ناکماّدح ، ات  هدوب و  ینارنخس  ره  یقطنم  ریس  یـساسا و  بوچراچ  ظفح  اهراتفگ ، نیا  نیودت  يانب  تسا .

. تسا هدش  رکذ  یقرواپ  رد  هدوب ، يزاس  دنتسم  ای  قیقحت  حیضوت ، هب  يزاین  اج  ره  هدش و  زیهرپ  راتفگ  نتم 
ةدـنناشچ و  تفرعم ، ۀـناخیم  رادثاریم  ّتبحم ، مزب  ِیقاس  نیماجرف  تمحر ، ماـما  نآ  ِیـسدق  ِتحاـس  رد  زیچاـن  شـالت  نیا  هک  نآ  دـیما 
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يابهـص زا  يرغاس  دنادرگ و  دنمجرا  ِناگدنناوخ  مامت  ام و  هار  ۀقردب  ار  شترـضح  ِیهاگرحـس  ياعد  دتفا و  لوبقم  تیالو  بان  بارش 
: دهد رارق  نامترخآ  ایند و  تداعس  ۀیامرس  ار  شتیالو  تفرعم و  ّتبحم ، بان 

ار ممان  گنن و  ياوه  دزیر  ورف  مناج  زا  هکار  مماج  زاس  رپ  یِم  یقاسلا ز  اهیا  ای  الا 
ار مماد  گنرین و  ۀتسه  یتسه  دزاس ز  نوربدزاس  ادف  ار  مناج  هک  مماج  رد  زیر  یم  نآ  زا 

ار  مماقم  دزیر  ورف  ار ، ممامز  دریگ  دوخ  هبدزاس  اهر  دوخ  دیق  ار ز  مناج  هک  هد  یم  نآ  زا 
ار ممالس  حدم و  ناسر  يداو  نآ  رادایرد  هبنم  زا  مدع  يایرد  ناراب  کبس  کیپ  يا  وت  ... 

14 ار مماتخ  نسح  نیبب  وگرب  هعموص  ریپ  هبهمان  مدع  ردنا  مدع  نیا  مدرک  متخ  رغاس  هب 
( هللا همحر   ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  زکرم 

تشون یپ 
ص 38. رارسالا ، نزخم  يوجنگ ، یماظن  .1

(. نیسای لآ  ترایز  ( ) ع  ) رمالا بحاص  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  تایلک  یمق ، سابع  خیش  .2
ص323. ج36 ، راونالاراحب ، یسلجم ، یقت  دمحم  .3

ص244. هبیغلا ، ینامعن ، .4
ص 209. ج1 ، ع ،)  ) نینمؤملاریما ثیداحا  ۀعوسوم  ص130 ؛ ج2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، .5

ص 660. ع ،)  ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ینیلک ، .6
ص 697. دجهتملا ، حابصم  سوواط ، نب  دیس  .7

ص 88. هبیغلا ، ینامعن ، .8
ص 353. همعنلا ، مامت  نیّدلا و  لامک  قودص ، خیش  .9

ص 361. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  .10
ص 120. هبیغلا ، ینامعن ، ص 371 ؛ نامه ، . 11

ص 408. نامه ، .12
ص 340. ع ،)  ) يدهملا ۀفیحص  یناهفصا ، یمویق  داوج  . 13

. هماقم هللا  یلعا  ینیمخ  ماما  ترضح  .14

تفرعم 1 تّبحم و  روشنم 

تفرعم 1 ّتبحم و  روشنم 
تفرعم ّتبحم و  ۀطبار 

( جع  ) نامز ماما  هب  ّتبحم  بتارم  هلسلس 
( جع  ) نامز ماما  هب  تفرعم  بتارم  هلسلس 

قح تیدوبع  تفرعم و  شخب  شرتسگ  جع ،)  ) نامز ماما  .1
قح برق  بتارم  نیرتالاب  رد  جع ،)  ) نامز ماما  .2

قح نارکیب  تمحر  یّلجت  جع ،)  ) نامز ماما  . 3
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تفرعم ّتبحم و  جوا  هب  لوصو  هار 
تفرعم ّتبحم و  شیالاپ  .1

تفرعم ّتبحم و  ۀطبار  تفرعم  ّتبحم و  هاگ  یّلجت  هب  دورو  .2
رگا زین  ام  تشاد . دـهاوخ  ار  شدوخ  يالاو  شزرا  دوش ، ناـیب  يرازبا  ره  اـب  هک  تسا  يرون  ناـگرزب ، تاـملک  وا و  ياـیلوا  ادـخ و  داـی 

رتشیب ۀیام  میناوتب  قیرط  نیا  زا  میـشاب و  امـش  كاپ  ياهلد  هب  كاپ  راونا  نیا  لاقتنا  يارب  يرازبا  ناگرزب و  نانخـس  يارب  یلقان  میناوتب 
امش تکرب  هب  هک  تسا  يراختفا  میوش ، میراد ، وا  سّدقم  هاگشیپ  رد  هک  یفیاظو  و  جع )  ) نامزلابحاص نامیالوم  سّدقم  دوجو  هب  امش 

. دوش یم  ام  بیصن 
دروم عقاوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  منک  حرطم  ار  ياهتکن  دـمآ  منهذ  هب  درادـن . ییاـج  قوشعم ، قشع و  زا  نتفگ  نخـس  ناقـشاع ، عـمج  رد 

. دنک داش  ار  نامیالوم  سّدقم  بلق  نآ ، هب  نداد  هّجوت  دیاش  تسا و  ترضح  نآ  ناّبحم  رتشیب  تلفغ 
دراد و اـهبنارگ  رهوگ  ود  شیوخ ، داـهن  رد  وا  ّتبحم . قشع و  يرگید  و  تفرعم ، تخانـش و  یکی  تسا  ّمهم  یگژیو  ود  ياراد  یمدآ ،

ياهراتفر زاربا  هب  تفای ، ار  شیوخ  قوشعم  هک  هاگنآ  و  دزیرب ، شیاپ  هب  ار  رهوگ  ود  نیا  اـت  ددرگ  یم  یقیـال  يرتشم  لاـبند  هب  هراومه 
رتشیب هچ  ره  هناقـشاع ، ياهراتفر  نیا  ماجنا  رد  قشاع ، دوشیم . نیگمغ  شمغ ، رد  و  داـش ، شبوبحم  يداـش  رد  دزادرپیم و  هناقـشاع 

يرتشیب ۀناتـسود  ياهراتفر  دـنک و  ّتبحم  راهظا  شبوبحم  قیفر  هب  رتشیب  هچ  ره  ناسنا ، دوشیم . رتيوق  شقـشع  دـشاب ، هتـشاد  ّتقد 
مک مک  دراپـس ، یـشومارف  هب  ار  شیوخ  قیفر  یـصخش ، هچنانچ  رگید ، يوس  زا  دش . دهاوخ  رترادـیاپ  رتقیمع و  شتّبحم  دـهدب ، ماجنا 

. تفرب هدید  زا  هچنآ  ره  دورب ، لد  زا  دور : یم  شلد  زا  زین  وا  ّتبحم 
ماّیا رد  يرادازع  مسارم  ییاپرب  يداش و  ماّیا  رد  رورس  نشج و  مسارم  يرازگرب  ادخ و  يایلوا  هب  لّسوت  مارتحا و  رد  ام  ۀناّبحم  ياهراتفر 

هب یمدآ  شزرا  دنک . دشر  دنامب و  اجرباپ  ادخ  يایلوا  اب  ام  یفطاع  ۀطبار  دبای و  تهج  نامفطاوع  هک  تسا  نیا  يارب  ناشیا ، يازع  مغ و 
شخب هکلب  تسین ؛ هتـسباو  ّتبحم  قشع و  هب  طقف  ناسنا  تیناسنا  هّتبلا  دراپـسب ؛ وا  هب  ار  شلد  دبایب و  ياهتـسیاش  قوشعم  هک  تسا  نیمه 

مه اب  یکیدزن  رایسب  ۀطبار  تخانش ،) قشع و  ای  تفرعم  ّتبحم و   ) ود نیا  دوشیم . طوبرم  تفرعم  تخانـش و  هب  زین  وا  دوجو  زا  يرگید 
ادـیپ ّتبحم  دسانـشن ، ات  یمدآ  دـباییم و  وا  هب  يرتنوزف  ّتبحم  دسانـشب ، رتشیب  ار  يزیچ  ای  درف  ییابیز  لامک و  ناسنا ، هچ  ره  دـنراد .

( جع  ) نامز ماما  هب  ّتبحم  بتارم  هلسلس  دنکیمن .
اب ینیـشنمه  رادید و  زا  دسرب و  شیاقل  هب  دریگب ؛ یـسنا  دنک ؛ رارقرب  یطابترا  شیوخ  قوشعم  اب  دراد  تسود  یعیبط  روط  هب  یقـشاع  ره 

بوبحم طقف  هکلب  تسین ؛ مه  شدوخ  ذاذتلا  ۀـشیدنا  رد  هتخابکاپ ، قشاع  اّما  ؛1  دراد دوجو  یهاوخدوخ  یقـشع ، نینچ  رد  دربب . تّذل  وا 
. درادیم تسود  شقوشعم  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک  ات  تسا  نآ  یپ  رد  هراومه  دنیب و  یم  ار 

هب دـبای ، هّجوت  وا  هب  سک  ره  هک  دراد  دوجو  یهالا  لالج  تافـص و  لماک  رهظم  کـی  تقیقح و  دیـشروخ  کـی  طـقف  ملاـع ، ماـمت  رد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصعّیلو  سّدـقم  دوجو  نارادتـسود  ۀـمه  دریگیم . رون  دربیم و  هرهب  ناـشخر  دیـشروخ  نآ  زا  شتیفرظ  ةزادـنا 

نآ دوجو  زا  دـنناوتب  هک  دـیایب  يزور  دوش و  نشور  ترـضح  لامج  هب  ناشمـشچ  دـنراد  تسود  ناـشدوخ  تفرعم  ةزادـنا  هب  فیرـشلا ،
ار نآ  ات  دراد  تسود  ار  يزیچ  هچ  ناشبوبحم  هک  دننآ  ۀشیدنا  رد  هرامه  ترـضح ، ناگتخابکاپ  اّما  دنرب ؛ هرهب  دـنریگ و  ضیف  شـسّدقم 

هـشیدنا نیا  رد  رگید  یناقـشاع ، نینچ   2. دـنک راتفر  شناقـشاع  اب  دـنادب ، حالـص  هنوگره  هک  تسا  بوبحم  دوخ  اب  رگید  دـنهد . ماجنا 
لد بوبحم  تیاـضر  هب  طـقف  و  هتـسر ، اـهیهاوخدوخ  ماـمت  زا  ناـشیا  هک  ارچ  دـنربب ؛ ياهرهب  دـننک و  تفاـیرد  يزیچ  وا  زا  هک  دنتـسین 
هچ ام  زا  وا  هک  میشاب  هتشاد  هّجوت  رتشیب   4. مینک شومارف  ار  نامدوخ  میور و  شیپ  نادیم  نیا  رد  میشوکب  زین  ام  تسا  بوخ   3. دناهتسب

ماما هب  تفرعم  بتارم  هلـسلس  تسین . مهم  میـسرن ، ای  میـسرب  ییاون  هب  زین  ام  هک  نیا  دریگب . ماجنا  يراـک  هچ  دراد  تسود  دـهاوخ و  یم 
( جع  ) نامز
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، يزیتـس ملظ   ) یفاـصوا هچ  هب  ار  ناـمرما  ِّیلو  تسا و  ّدـح  هچ  اـت  هادـف  اـنحاورا  ناـمنامز  ماـما  هـب  اـم  تـفرعم  ۀـبترم  هـک  مـیرگنب  لاـح 
. میسانشیم ...( ای يرتسگ ، شناد  يزاسدابآ ، يرتسگتلادع ،

فدـه یناهج  لدـع  يرارقرب  ایآ  اّما  دنـسانشیم ؛ ناملاظ  ملظ و  اب  هدـننک  هزرابم  داد و  لدـع و  ةدـننکاپرب  هاگیاج  رد  ار  ترـضح  همه ،
؟ تسا رتالاو  فده  کی  يارب  ياهمّدقم  دوخ  لدع ، يرارقرب  ای  تسا  ترضح  روهظ  زا  ییاهن 

ًاملظ تئلم  ام  دعب  ًالدع  ًاطسق و  ضرألا  هب  هللا  ألمی  هک  تسا  نیا  هدش ، رکذ  ترضح  يارب  تایاور  رد  هک  یّـصاخ  ۀصّخـشم  کش  نودب 
هب زین  مدرم  زا  يرایـسب  ۀقالع  دشاب . هدش  رپ  دادیب  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنکرپ ؛ داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  تسد  هب  دنوادخ  5 ؛ ًاروج و 
نآ رد  ار  داد  لدـع و  طاـسب  دزادـنایمرب و  نیمز  يور  زا  ار  دادـیب  ملظ و  طاـسب  ترـضح ، هـک  تـسا  تـهج  نیدـب  جـع )  ) ناـمز ماـما 

: تسا هدوب  نیمز  يور  رب  لدـع  يرارقرب  يارب  زین  اـیبنا  ماـمت  تثعب  یّتح  هک  تسا  تسرد  تسین . ییاـهن  فدـه  نیا ، یلو  دـنارتسگیم ؛
مدرم هک  نیا  فرِـص  دراد . يرتالاو  فده  شدوخ  فده ، نیا  تسین . ییاهن  فده  یناهج ، لدـع  يرارقرب  یلو  ؛6  ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل 

. تسین شنیرفآ  ییاهن  فده  دنشاب ، هتشاد  ياهدوسآ  مّظنم و  یگدنز  دنرادناور و  متس  رگیدکی  هب  دننک ؛ راتفر  هنالداع  نیمز  رد 
زا لسع ، ياهروبنز  یناگدـنز  هک  ارچ  دوش ؛ رترب  هکئالم  زا  هک  دـسر  هچ  ات  دوشیمن  مه  سع  روبنز  زا  رتفیرـش  ناسنا ، اهزیچ ، نیا  اـب 

قح تیدوبع  تفرعم و  ِشخب  شرتسگ  جع ،)  ) نامز ماما  .1 تسا . رتهنالداع  رتمظنم و  یلیخ  اهناسنا  یناگدنز 
يرارقرب اهنت  یمالـسا ، تموکح  يرارقرب  زا  فده  دومرف : یمالـسا  ماظن  يرارقرب  زا  فدـه  نایب  رد  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) لحار ماما 

7. تسا هللا  تفرعم  فده ، تسا : يرگید  زیچ  ییاهن  فده  تسین . لدع 
نیمأت يارب  يا  همّدـقم  دوخ  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  ياناوت  تسد  هب  نیمز  يور  رد  لدـع  ندـنارتسگ  یمالـسا و  تموکح  يرارقرب 

. دنسرب قیال  ِتفرعم  ِبتارم  نیرتشیب  هب  دنناوتب  اهناسنا  رتشیب  ات  دوش  مهارف  يا  هنیمز  هک  نیا  نآ  تسا و  يرتالاو  فده 
يارب یتصرف  ناسنیدب ، دنتفیب و  مه  ناج  هب  دنوش و  یگدنز  يّدام  لئاسم  ریگرد  اهناسنا  ات  دوش  یم  ببـس  اهيرباربان  اهمتـس و  دوجو 

ياهنالداع یگدنز  یناهج ، لدع  تموکح  وترپ  رد  دش و  هدـیچرب  ملظ  طاسب  هک  یماگنه  دـنباین . شیوخ  یحور  لماکت  يونعم و  دـشر 
: دننک تکرح  ناشتقلخ  ییاهن  فده  يوس  هب  هک  دوشیم  مهارف  ياهنیمز  اهناسنا  يارب  هزات  دش ، رارقرب  رشب  دارفا  ۀمه  يارب 

یَضَتْرا يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو 
8 ًاْئیَش ِیب  َنوُکِرُْشی  َال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  نِّم  مُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل 

ار نانآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  دنـشاب ، یهالا  لدـع  ۀـعماج  يربهر  یگتـسیاش  ياراد  حـلاص و  لمع  نامیا و  لها  هک  یناـسک  هب  دـنوادخ 
، تسا هدیدنسپ  اهناسنا  يارب  دنوادخ  هک  ار  ینید  ات  دشخب  تردق  ناشیا  هب  دراپس و  ناشتـسد  هب  ار  نیمز  تموکح  دنک و  نیمز  ناثراو 

. دناسر ناما  نما و  هب  ناشینماان ، بارطضا و  سرت و  نارود  زا  سپ  و  دننک ، مکاح  ناهج  رد 
َال ِینَنوُُدبْعَی  تسا : نآ  ۀمدقم  نیـشیپ  روما  ۀـمه  هک  دـنکیم  نایب  ار  يرتالاو  فدـه  همتاخ  رد  هکلب  دوش ؛ یمن  مامت  اج  نیا  رد  هیآ ، نیا 

. دنزاسن نم  کیرش  ار  يزیچ  چیه  دنتسرپب و  ارم  طقف  هک  نآ  ات  ًاْئیَش ؛ ِیب  َنوُکِرُْشی 
اج همه  لماک  تینما  دبای و  تیمکاح  ادخ  نید  دوش ؛ هدیچرب  متـس  طاسب  و  رارقرب ، یناهج  لدع  دـیاب  ناحلاص  تموکح  وترپ  رد  يرآ ،
رد جـع ،)  ) نامز ماما  .2 دـیآ . مهارف  نآ  يور  رب  دـنوادخ  شتـسرپ  طیارـش  دوـش و  هدـیچرب  نیمز  يور  زا  كرـش  طاـسب  اـت  دریگارف  ار 

قح برق  بتارم  نیرتالاب 
ماوق هک  ارچ  تسا ؛ هتفهن  شدوخ  نورد  تدابع ، فده  تفگ : دیاب  تسیچ ، ادخ  شتسرپ  تدابع و  زا  فده  هک  دوش  هدیـسرپ  رگا  لاح 

. تسا برق  نآ ، ۀجیتن  فده و  دریذپیم و  ماجنا  هللا  یلا  ًۀبرق  هک  تسا  یلعف  تدابع ، تسا . بّرقت  هب  تدابع 
هک ییاعد  رد  تسا . وا  یگیاسمه  ادخ و  ِراوج  دوشیمن ؛ رّوصت  ناسنا  يارب  نآ  زا  رتالاب  يزیچ  رگید  هک  تسا  یلاع  رایسب  یماقم  برق ،

تأرج دوب ، هدماین  فیرـش  ياعد  نیا  رد  رگا  هک  تسا  هدش  دراو  ياهدرپیب  حیرـص و  رایـسب  ریبعت  دوشیم ، هدناوخ  بجر  هام  ياهزور 
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: دوبن زین  نآ  نایب 
ییادـج و چـیه  ناشیا ، وت و  نایم   9 کیلإ اهدـعو  کنم  اهؤدـب  كدـیب ، اهقتر  اهقتف و  کقلخ ، كدابع و  مهنأ  َالإ  اهنیب  کنیب و  قرفـال 

ناشماجنا زاغآ و  وت و  تسد  هب  اهنآ  روما  قتر  قتف و  دـناوت . قولخم  هدـنب و  نانیا  و  ناشیا ، قلاخ  ادـخ و  وت ، هک  نآ  زج  تسین ، یتوافت 
. تسا وت  يوس  هب 

ياعد نیا  قبط  دـسرب . ادـخ  هب  یکیدزن  برق و  زا  يزیگنا  باـجعا  ماـقم  نینچ  هب  دـناوتیم  هک  دراد  یتیلباـق  ناوت و  ناـنچ  یمدآ  يرآ ،
هب رـصع  یلو  ترـضح  نامیالوم  هلمج  زا  و  مه )  ) موصعم هدراهچ  مامت  تسا ، هدش  رداص  جع )  ) نامز ماما  سّدـقم  ۀـیحان  زا  هک  فیرش 

. دناهدش لیان  قح  هب  لوصو  برق و  بتارم  نیرتالاو  هب  نآ  عبت  هب  و  راگدرورپ ، تیدوبع  تفرعم و  تاجرد  نیرتالاب 
. دناهدمآ نآ  قّقحت  يارب  ادـخ  يایلوا  ایبنا و  ۀـمه  هک  تسا  العا  دـصقم  نیمه  دـنکیم . تاقولخم  فرـش  ار  یمدآ  هک  تسا  ماقم  نیمه 

یّلجت جـع ،)  ) نامز ماما  .3 دناهدیـسر . تداهـش  هب  نآ  يوس  هب  رـشب  تیادـه  هار  رد  ادـخ  نازیزع  نیرتكاـپ  هک  تسا  ـالاو  ماـقم  نیمه 
قح نارکیب  تمحر 

نیرتیلاع هب  هک  ار  شناگدـنب  نیرتزیزع  نیرتبوبحم و  دراد ، شناگدـنب  هب  هک  ینارکیب  تمحر  یناـبرهم و  يور  زا  ناـمحر ، دـنوادخ 
مهارف اهناسنا  دـشر  يارب  ياهنیمز  ات  دـهد  یم  رارق  نارگمتـس  متـس  جـنر و  راشف و  مغ ، جاوما  ضرعم  رد  دناهدیـسر ، تیناسنا  تاجرد 

. دیآ
ناتسود و رب  يرایسب  ياهمتـس  و  هدش ، دراو  ءادفلا ) هل  انحاورا   ) نامز ماما  بلق  رب  ییاسرفتقاط  ياهجنر  اهیتخـس و  تبیغ ، نارود  رد 

هدرک ربص  نآ  رب  و  هدـهاشم ، ار  اـهنآ  تسا ، مالـسا  تّما  يارب  نیمز  يور  ناـسنا  نیرتفوؤر  هک  ترـضح  تسا و  هدیـسر  ناـشنایعیش 
. دنک لّمحت  ار  متـس  جـنر و  همه  نیا  دـناوت  یم  دـنوادخ  تردـق  تمظع و  هب  موادـم  لاصّتا  وترپ  رد  طقف  ترـضح  سّدـقم  بلق  تسا .

ياهراشف اهملظ و  مامت  دناوتب  ات  تسا  هدومرف  اطع  شیوخ  یهانتمان  تردـق  زا  یناوت  ورین و  رـصع ، ماما  فوؤر  بلق  هب  یلاعتم  دـنوادخ 
. دنامب روهظ  راظتنا  رد  هظحل  ره  دشاب و  رابدرب  هدرک ، لّمحت  ار  یحور 

ات تسا  هداد  رارق  یحور  ياهراشف  اهیتخـس و  نافوط  ضرعم  رد  هدیرفآ و  ار  جع )  ) رـصع یلو  سّدقم  دوجو  نابرهم ، فوؤر  ِدـنوادخ 
ماگ نآ  ریـسم  رد  دنتفایرد ، ار  شیوخ  یگدنز  تسرد  ریـسم  شنیرفآ و  ِفده  هک  هاگنآ  دـناهدش و  هدـیرفآ  هچ  يارب  دـنمهفب  نایمدآ 

. دیامیپب ار  هار  نآ  ناشتّمه ، ةزادنا  هب  دنرادرب و 
وا حدـم  رد  میزیریم ؛ کشا  وا  قارف  رد  مییوجیم ؛ لّسوت  ناـمیالوم  هب  هک  تسا  یتاـقوا  اـم ، ِرمع  تاـظحل  نیرتهب  زا  هک  تسا  تسرد 
هب ار  اهروتسد  نیا  تسین . ییاهن  فده  مادک  چیه  اهنیا  یلو  مینکیم و ؛...  يرادازع  شدادجا  يازع  رد  میونـشیم ؛ ینانخـس  راعـشا و 

ییادـخ تهج  هک  تهج  کی  هب  ام  فطاوع  نیرتكاپ  دـبای و  زکرمت  وس  تمـس و  کی  هب  ام  ياهّتبحم  اهرهم و  تهج  اـت  دـناهداد  اـم 
رگید دوشیم ، هدرپس  رـصع  یلو  سّدـقم  دوجو  هب  هک  یلد  يرآ ، دـباین . ّقلعت  ایند  تسپ  فراخز  هب  ام  ياهلد  دوش و  هداد  قوس  تسا ،

تفرعم ّتبحم و  جوا  هب  لوصو  هار  دوش . هدرپس  رایغا  هب  درادن  اج 
، مره نیا  ةدـعاق  رد  دوریم . شیپ  ياهطقن  يوـس  هـب  دوـشیم و  زاـغآ  ياهدـعاق  زا  هـک  درک  هیبـشت  یمره  هـب  ناوـتیم  ار  ناـسنا  دوـجو 
هک یناسک  ۀمه  ّتبحم  هیاسمه و  تسود ، داتـسا ، رـسمه ، ردام ، ردپ ، ّتبحم  اهّتبحم ، زا  دراد ؛ دوجو  یناوارف  ياهّتبحم  اهتخانش و 

قالخا و دـیاقع ، لوصا ، هقف ، نوچمه  ینید  نوگانوگ  مولع  زا  زین  اهتخانـش  زا  و  دـناهتخومآ ، وا  هب  ار  يرما  ای  دـناهدرک  یناسحا  وا  هب 
ةدعاق حطـس  رد  ناوارف  ياهّتبحم  اهتخانـش و  نیا  دـنک . کمک  ناسنا  هب  لامک  تهج  رد  دـناوتب  هک  یملع  ۀتـشر  ره  ات  هتفرگ  نافرع 

تفرعم ّتبحم و  شیالاپ  .1 تسا . شخپ  هدرتسگ و  یمدآ ، دوجو 
شیپ تسا ، ادخ  تخانـش  ّتبحم و  نامه  هک  مره  سأر  يوس  هب  دیاب  یلو  درک ؛ زاغآ  هدعاق  زا  دـیاب  لامک ، يوس  هب  كولـس  ریـس و  رد 

دیاب اهنیا  اّما  دزرویم ؛ ّتبحم  شناتـسود  ناشیوخ و  هب  درادیم و  تسود  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  ادتبا  رد  یمدآ  هک  تسا  یعیبط  تفر .
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رب ناشتالامک  هک  دیزگرب  دیاب  ار  یناتسود  دوش . فذح  دیاب  دشاب ، یفانت  رد  ادخ  يایلوا  ادخ و  ّتبحم  اب  ییاهّتبحم  رگا  دوش . شیالاپ 
. دنرادیم رب  ماگ  وا  يایلوا  ادخ و  ّتبحم  هار  رد  هک  یناتسود  دشاب ؛ هتشاد  يرترب  ناشیفنم  تاهج 

10: دوش عطق  دیاب  ناشیا  اب  یتسود  ّتبحم و  ۀتشر  دزاسیمن ، ادخ  يایلوا  راتفر  اب  ناشبلاغ  راتفر  هک  میراد  یناشیوخ  ناتسود و  رگا 
اهنوضرت نکاسم  اهداسک و  نوشخت  ةراجت  اهومتفرتقا و  لاومأ  مکتریـشع و  مکجاوزأ و  مکناوخإ و  مکؤاـنبأ و  مکؤاـبآ و  ناـک  نإ  لـق 
نادنزرف ناردپ و  رگا  وگب  ؛11  نیقـسافلا موقلا  يدهیال  هللا  هرمأب و  هللا  یتای  یتح  اوصبرتف  هلیبس  یف  ٍداهج  هلوسرو و  هللا  نم  مکیلإ  بحأ 

نآ هب  هک  ییاه  هناخ  و  دیسرتیم ، شندش  داسک  زا  هک  یتراجت  و  دیا ، هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  امـش و  ۀفیاط  نارـسمه و  ناردارب و  و 
دورف امـش  رب  ار  شباذع  دنوادخ  هک  دیـشاب  راظتنا  رد  تسا ، رت  بوبحم  شهار  رد  داهج  شربمایپ و  ادـخ و  زا  ناترظن  رد  دـیراد ، هقالع 

دنکیمن تیاده  ار  رادربنامرفان  تیعمج  دنوادخ  و  دروآ ،
یّتح هک  يا  هطقن  دنـسر ؛ یم  مه  هب  هطقن  کی  رد  ات  دور  یم  شیپ  تدحو  فرط  هب  روحم  ود  زا  دراد ، دوجو  هدعاق  رد  هک  یتارثک  نیا 

تـسود تهج  نیا  زا  زین  ار  جـع )  ) نامز ماـما  ماـقم ، نآ  رد  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تلاـصا  زین  جـع )  ) ناـمز ماـما  هب  ّتبحم  نآ ، رد 
کی يارب  طقف  تلاصا  تسا . وا  دوجو  زا  یعاعش  شدوجو ، نوچ  میزرو ، یم  قشع  وا  هب  تسا . ادخ  ۀتـسیاش  حلاص و  ةدنب  هک  میرادیم 

. راذگاو ار  هیقب  سپس  ادخ ؛ وگب :  12 ْمُهْرَذ ؛  َُّمث  ُهّللا  ُِلق  تسا : هطقن 
ۀیاس رد  هک  دبای  یم  شزرا  یماگنه  ادخ  يایلوا  هب  ّتبحم  دنزاس . زکرمتم  هّجوتم و  هطقن  نآ  يوس  هب  ار  ام  ات  دنا  هدـمآ  ایلوا  ایبنا و  مامت 

زا ار  جع )  ) نامز ماما  رگا  تسین . لیصا  ّتبحم ، نآ  دشاب ، هتـشاد  ییاه  هیاریپ  میامـض و  ادخ  يایلوا  هب  ام  ّتبحم  رگا  دشاب . ادخ  ّتبحم 
الوم رادتسود  هن  میتمعن ، ینادابآ و  رادتسود  ام  دشخب ، ینوزف  ار  نامیاه  تمعن  دنک و  دابآ  ار  ام  ناهج  هک  میراد  یم  تسود  تهج  نآ 

تمحز یب  تحار و  يونعم ، ياه  تفرـشیپ  تمکح و  ملع و  شروهظ ، ناـمز  هک  تهج  نآ  زا  میزرو ، یم  قشع  وا  هب  رگا  وا . تیـالو  و 
(. جع  ) نامز ماما  ّبحم  هن  میتسه ، یتحار  ِرادتسود  دیآ ، نامتسد  هب 

ات مییادزب  نامیاه  لد  زا  ار  اه  هیاریپ  اـه و  هیارآ  میامـض ، ماـمت  نیمز ، رد  وا  ّقح  رب  نیـشناج  دـنوادخ و  هب  یقیقح  تفرعم  وترپ  رد  دـیاب 
طقف ار  نامز  ماما  هک  یلد  دوش ؛ یم  هدرمش  ایربک  قشع  هاگ  یّلجت  یلد  نانچ  تسا و  ایمیک  یتّبحم  نینچ  دوش . صلاخ  كاپ و  ام  ّتبحم 

تفرعم ّتبحم و  هاگ  یّلجت  هب  دورو  .2 دوخ . يارب  هن  دراد ، یم  تسود  ادخ  يارب 
. دنزابب شهار  رد  ار  شیوخ  ناج  دنرـضاح  هک  دنک  یم  ریـسا  هناوید و  نانچ  ار  يزاجم  قشع  ناقـشاع  صقان ، دودـحم و  ییابیز  یهاگ 

ییابیز رگا  دشاب ؟ يزیچ  ادخ  زا  یتشاد  تسود  رتابیز و  تسا  نکمم  رگم  دوش !؟ یم  هچ  دوش ، تیاهن  یب  ییابیز  لامج و  نیا  رگا  لاح 
يا هنییآ  رد  ار  یهالا  لالج  لامج و  هک  تسا  نیا  مه ،)  ) ناماما سّدقم  دوجو  تاکرب  زا  یکی  تسا . ام  زا  یهاتوک  میا ، هتخانشن  ار  شا 

. تسین تخانش  كرد و  لباق  ام  يارب  تیاهن  یب  لالج  لامج و  نآ  هنرگو  میمهفب ؛ ام  ات  دنهد  یم  ناشن  ام  هب  دودحم 
تسود و زا  مدرم  ۀـمه  هب  ار  تفأر  فطل و  و  ناـسحا ، دوج و  تواخـس ، تشذـگ و  مه )  ) ناـماما سّدـقم  دوـجو  هک  میونـش  یم  یتـقو 

. دنز یم  رَپ  نامیاه  لد  دنا ، هتشاد  یم  ینازرا  نمشد 
دودـحم ياه  هنیآ  مه )  ) تیب لها  مینک . یم  كرد  دودـحم  ياه  هولج  نیمه  هاـگ  هولج  زا  ار  یهـالا  لـالج  لاـمج و  تافـص  ماـمت  اـم 

. دننک یم  مّسجم  ام  ِتخانش  كرد و  ّدح  رد  ار  یهالا  تیاهن  یب  لالج  لامج و  هک  دنتسه  یکچوک 
هاگدورو و تسا ؛ ادـخ  تفرعم  هاـگیاج  هراـگدورو و  نیرتهب  یهـالا و  فاـصوا  امـسا و  ماـمت  هاـگ  یّلجت  مه )  ) تیب لـها  دوجو  يرآ ،
هک ره  ؛13 مکبءدب هللا  دارأ  نم  دناسرب : دنوادخ  هب  نامز  نیرت  هاتوک  رد  هار و  نیرتربنایم  زا  ار  نایوجادخ  دـناوت  یم  هک  نئمطم  ییارجم 

. دنک یم  زاغآ  امش  زا  دنک ، هدارا  ار  یتسرپادخ  یسانشادخ و 
ات هدـیرفآ  تسا ، فیعـض  نامتفرعم  هک  ام  لاـثما  يارب  ار  شناگدـنب  نیرتزیزع  هک  نیبب  شناگدـنب  ّقح  رد  ار  راگدـنوادخ  فطل  تیاـهن 
. میبایب وا  قلطم  لالج  لامج و  يوس  هب  یهار  هلیسو ، نیا  هب  میناوتب  ات  دهد  رارق  ام  تخانش  كرد و  ضرعم  رد  ار  یهالا  لالج  لامج و 
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هب کّسمت  اب  هچ  ره  نیاربانب ، میوش ؛ انـشآ  ادـخ  اب  امـش  نم و  هک  تسا  هدوب  نیا  شا  یمارگ  يابآ  و  جـع )  ) نامز ماـما  دوجو  زا  فدـه 
بلق و  هدـش ، رت  کیدزن  ترـضح  فادـها  هب  میورب ، شیپ  یلاعتم  دـنوادخ  تیدوبع  تفرعم و  ریـسم  رد  مه )  ) تیب لها  راـتفر  راـتفگ و 

تیاضر دهاوخ و  یم  ار  ادخ  تیاضر  زیچ  ره  زا  رتشیب  هک  تسا  ادـخ  قشاع  نیرتالاب  ترـضح ، هک  ارچ  میا ؛ هتخاس  رتداش  ار  وا  رّهطم 
دنوش . رت  کیدزن  وا  هب  رتانشآ و  وا  اب  رت  شیب  هچ  ره  شناگدنب  هک  تسا  نیا  رد  مه  ادخ 

تشون یپ 
تسود دنب  رد  هن  یشیوخ  دنب  رد  وتتسوا  ناسحا  هب  تمشچ  تسود  زارگ  .1

دناد يرورپهدنب  تفص  دوخ  هجاوخ  هکنکم  دزم  طرش  هب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت  .2
اهلمحم دنتسب  رب  دندرک و  قح  گنهآ  دوخ  زناقاتشم  ياهلد  رب  دیبات  وت  رهم  رون  وچ  .3

تسین لیاح  یسک  وت  زج  وا  وت و  نایم  هکیاهتخابلد  قشاع  رگا  شیوخ  زا  رذگب  .4
.49 باب ص2 ، ج37 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  .5

.25 (، 57  ) دیدح .6
هیوایند ِتاداعس  هک  هدوب  هللا  ۀفرعم  فیرش  دصقم  يارب  بتک  لازنا  لسر و  تثعب  ةدمع  : » دیامرفیم رگید  ییاج  رد  ع )  ) ماما ترـضح  .7

.( ص 66 ثیدح ، لهچ  «. ) دیآ لصاح  نآ  ۀیاس  رد  هیوارخا  و 
.55 (، 24  ) رون .8

رفعجوبا ریبک ، خیـش  هب  یعیقوت  همان و  ّیط  ار  نآ  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  ام  يالوم  هک  بجر  هاـم  ةژیو  فیرـش  ياـعد  زا  یتمـسق  .9
تایلک یمق ، سابع  خیـش  ر.ك : . ) تسا هدومرف  رداص  ارغـص ، تبیغ  ةرود  رد  شیوخ  ّصاخ  بیاـن  نیمود  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم 

( بجر هام  زور  ره  ياهاعد  نانجلا ، حیتافم 
يراخ یپ  رد  سپ  ارچیراد  لگ  يادوس  رگ  وت  .10

ص273) ناوید ، یناهفصا ، يورغ   ) یناوید رای  سپ  ارچیرای  ۀناوید  رگا 
.23 (، 9  ) هبوت .11
.91 (، 6  ) ماعنا .12

زا هک  یفیرـش  ترایز  تسا ؛ اه  ترایز  نیرت  لماک  نیرتهب و  زا  هللا ، نیما  ترایز  زا  سپ  هک  هریبک  ۀـعماج  تراـیز  زا  ییاـه  تمـسق  .13
. تسا هتفرگ  رارق  هادف  انحاورا  نامّزلا  بحاص  انالوم  دیکأت  دروم  ناوارف  هدش و  رداص  ع )  ) يداه ماما  سّدقم  ۀیحان 

2 تفرعم تّبحم و  روشنم 

2 تفرعم ّتبحم و  روشنم 
( جع  ) نامز ماما  تفرعم  زا  رشب  یناوتان 

( جع  ) نامز ماما  تخانش  يارب  شالت  ترورض 
مدرم ِنیرتراک  نایز 

( جع  ) نامز ماما  هاگشیپ  رد  صالخا 
نابعش ۀمین  بش  تلیضف 

( جع  ) نامز ماما  تفرعم  زا  رشب  یناوتان  جع )  ) نامز ماما  اب  قاثیم  دهع و 
ادـخ تمظع  عقاو  رد  مینک . كرد  میناوت  یمن  نامدوخ  رکف  قع و  اب  ار  شا  یگرزب  هک  تسا  یگرزب  ماـقم  ناـنچ  مه )  ) تیب لـها  ماـقم 
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ۀیاپ دـنهاوخب  هتـشاذگ ، مه  يور  ار  ناشیاه  لقع  اه  ناسنا  ۀـمه  رگا  تسا . هدرک  یّلجت  مه )  ) موصعم هدراـهچ  كاـپ  راونا  رد  هک  تسا 
هداد ام  هب  ار  تفرعم  نیا  یلاعتم ، دنوادخ  هک  میـشاب  لاحـشوخ  دیاب  ردق  نیمه  تسناوت . دـنهاوخن  زگره  دـننک ، كرد  ار  ماقم  نیا  دـنلب 

. تسا لامک  شدوخ  مینک ، رواب  ار  نیا  رگا  میمهفب . میناوت  یمن  ام  هک  دنتسه  ییالاو  ماقم  نانچ  رد  اهنآ  مینادب  هک  تسا 
ار یقولخم  چیه  هتبلا  ؛1  میـسانشب میناوت  یمن  زین  ار  وا  يایلوا  تافـص  تسین ، تخانـش  لباق  ام  يارب  ادخ  تافـص  تاذ و  هک  هنوگ  نامه 

کی توافت  هن  مه  نآ  دـنراد ؛ مه  اب  يرایـسب  توافت  وا  يایلوا  ادـخ و  تسا . تیاهنیب  قوف  وا  هک  ارچ  درک ؛ هسیاقم  ادـخ  اـب  ناوت  یمن 
زا رت  نییاپ  هجرد  کی  و  ادخ ، نآ  ۀجرد  نیرتالاب  هک  دراد  یتاجرد  دوجو ، تفگ : ناوت  یمن  دننک . یم  رکف  یضعب  هک  هنوگ  نآ  هجرد ،

ص)  ) دـمحم كاپ  رون  هک  زین  شتاقولخم  نیرتالاو  نیرت و  فیرـش  اب  یهالا  سدـقا  تاذ  ۀلـصاف  هک  ارچ  تسا ؛ ص )  ) ربمایپ دوجو  نآ ،
ماقم قوف  دنوادخ  درادن . تیاهن  زین  ادـخ  اب  وا  ۀلـصاف  اما  تسا ؛ تیاهن  یب  ام  اب  ص )  ) ربمایپ سّدـقم  رون  ۀلـصاف  تسا . تیاهن  یب  تسا ،

. تسا مه )  ) ناموصعم راونا  هلمج ، زا  تاقولخم و  ۀمه 
نیا تسا . هداد  ام  هب  یتفرعم  نینچ  هک  میشاب  رکاش  رایـسب  ار  ادخ  دیاب  میناوتان ، ناشیا  يالاو  ماقم  كرد  زا  هک  میمهفب  هزادنا  نیمه  رگا 

رد میمهف . یم  ار  اهزیچ  یلیخ  میدرک  یم  لایخ  میدـش و  یم  التبم  رورغ  نارازه  هب  هنرگو  تسا  اه  نآ  دوخ  میلعت  تکرب  هب  زین  تقیقح 
: تسا هدومرف  ام  هب  نآرق  لوا ، ۀبترم 

2. ًالِیلَق َّالِإ  ِْملِْعلا  نِّم  ُمتِیتوُأ  اَمَو 
. تسا هدشن  هداد  امش  هب  شناد  زا  یکدنا  زج  و 

اه نآ  میلعت  تکرب  هب  لاح ، ره  هب  دیمهفب . امش  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رایسب  ام  ماقم  هک  دنا  هدومرف  مه )  ) تیب لها  دوخ  دعب ، ۀبترم  رد  و 
. دیـسر میهاوخن  اج  نآ  هب  مینک ، تکرح  زین  اه  بکرم  نیرتوردـنت  اب  لاس  نارازه  اـم  رگا  هک  دنتـسه  یجوا  ناـنچ  رد  اـه  نآ  میدـیمهف 

( جع  ) نامز ماما  تخانش  يارب  شالت  ترورض 
زا هجرد  نامه  مینک . اهر  ار  زیچ  همه  دیاب  سپ  میـسرب ، عیفر  ۀلق  نادب  میناوت  یمن  نوچ  هک  دیآ  شیپ  یمّهوت  نینچ  دیابن  رگید  يوس  زا 

ربارب رد  يّدام  ناهج  مامت  هک  دراد  تمظع  ردق  نآ  تسا ، یبایتسد  لباق  مه )  ) تیب لها  ياه  ییامنهار  اه و  هزومآ  تکرب  هب  هک  تفرعم 
. تسا شزرا  یب  نآ 

، میبای تسد  نادب  میناوت  یم  كاپ  راونا  نیا  يرگتیاده  ۀـیاس  رد  هک  یماقم  نامه  اّما  میـسرب ؛ ع )  ) موصعم ماقم  هب  میناوت  یم  میوگ  یمن 
مدرم نیرتراکنایز   3. درادن یشزرا  اهب و  چیه  نآ ، ربارب  رد  شتمظع  ۀمه  اب  ناهج  نیا  مامت  هک  تسا  گرزب  ردق  نآ 

دناوت یم  هک  يرمع  نینچ  تسین  فیح  ایآ  مینادب . رتهب  ار  نامرمع  شزرا  هک  دـشاب  دـیفم  دـناوت  یم  تهج  نیا  رد  قیاقح  نیا  يروآدای 
یناسک دینک  ضرف  دوش ؟ فرـص  نهآ  هراپ  دـنچ  ای  لگ  تشخ و  تشم  کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـناسرب ، ییالاو  ماقم  نانچ  هب  ار  ام 
هریخذ ناموت  نویلیم  کی  یلاس  دنناوتب  رگا  دننک ، یم  دمآردرپ  یلغش  نتفای  نتفرگ و  كردم  ندناوخ ، سرد  ِفرص  ار  ناش  یناوج  هک 

کی یگدنود ، شالت و  لاس  هاجنپ  ای  لهچ  زا  سپ  ناشرمع  لصاح  دنرخب ، یناموت  نویلیم  تسیب  ۀناخ  کی  لاس  تسیب  زا  سپ  دـننک و 
. تسا هدش  يواسم  نهآ  نامیس و  چگ و  كاخ و  راورخ  دنچ  ۀناخ 

5 اًْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُهَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًالاَمْعَأ .  َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  دیامرف : یم  میرک  نآرق 
دوبان مگ و  ایند  یگدنز  رد  ناشیاه  شالت  هک  اه  نآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهراک  رد  { مدرم  } نیرتراکنایز هک  میهد  ربخ  امش  هب  ایآ  وگب :

. دنهد یم  ماجنا  کین  راک  هک  دنرادنپ  یم  لاح  نیا  اب  تسا و  هدش 
تمحز همه  نآ  هب  زگره  هک  ارچ  دنا ؛ هدرک  ررـض  دنروآ ، تسد  هب  ار  ایند  ياه  تنیز  اه و  یـشوخ  ات  دـش  فرـص  ناشرمع  هک  یناسک 

. دیآ تسد  هب  چگ  نامیس و  نهآ و  گنس و  تشم  کی  شلباقم  رد  هک  دیزرا  یمن  یگدنز  تالکشم  اه و  تبرغ  اه ، یباوخ  یب  اه ،
!؟ دندارفا نیرتراکنایز  ارچ  اما  دنراکنایز ؛ يدارفا  نینچ  يرآ ،
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ار ناشلوپ  هیامرس و  دنوش و  یم  بکترم  ار  یتسردان  راک  دنناد  یم  لّوا  زا  هک  یناسک  اًْعنُص . َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمُهَو  هک  نیا  يارب 
ار هیامرـس  ندز  شتآ  نیا  اهنت  هن  هک  دـنا  یناسک  دارفا  نیرتراکنایز  اـما  دـنا ؛ هدرک  ناـیز  دـننز ، یم  شتآ  ناـشدوخ  تسد  هب  هناـهاگآ 

يارب هک  ییاهراک  اه و  ندـناوخ  سرد  نیا  اب  دـننک  یم  لایخ  نانیا  دـنرادنپ . یم  راختفا  یقرت و  رنه و  ار  نآ  هکلب  دـنناد ، یمن  تراسخ 
« اوه رد  هدنکارپ  يرابغ  ودرگ  ًاروثنم ؛ ءابه   » شا همه  هک  دـنوش  یم  هّجوتم  ناهگان  اما  دـنا ؛ هتفرگ  جوا  یلیخ  دـنهد ، یم  ماجنا  ادـخ  ریغ 

. تسا هدش 
اب دنتـشادنپ  تسا . هتفر  دابرب  دنتـشاد ، هک  ییاه  نامرآ  اهوزرآ و  مه  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  هیامرـس  مه  دنراد ؛ نادنچود  یتراسخ  نانیا 

نیا زا  مادک  چیه  اهنت  هن  هک  دش  راکـشآ  دعب  اما  دنوش ؛ یم  جع )  ) نامز ماما  مشچ  رون  اهراک ، نیا  رثا  رب  و  زیزع ، ادخ  دزن  ناشلامعا  نیا 
ماجنا یبوخ  ياهراک  دنراگنا  یم  هک  ارچ  تسا ؛ نادنچ  ود  نایز  نیا ، تسا . هتـشاد  یپ  رد  زین  ار  ناشطوقـس  هکلب  هدشن ، هتفریذپ  لامعا 

( جع  ) نامز ماما  هاگشیپ  رد  صالخا  تسا . هدوب  ررض  شا  همه  هک  تفای  دنهاوخرد  اما  دنا ؛ هداد 
سفن ره  دوش و  تداعـس  ثعاب  شرمع  ۀظحل  هظحل  هک  دنکن  يراک  ارچ  دنیزگرب ، ار  تسرد  هار  دـناوت  یم  شیوخ  رایتخا  اب  یمدآ  رگا 

!؟ تسا هتسب  هار  رگم  دربب . الاب  ار  وا  شندیشک 
ره مینک ؛ یّقرت  نآ ، رد  یماگ  ره  اب  هک  دنهد  ناشن  ام  هب  ار  یهار  دننک ؛ کیدزن  میقتسم  طارـص  نیدب  ار  ام  ات  دنا  هدمآ  ایلوا  ایبنا و  ۀمه 

. میروآ تسد  هب  ار  یماقم  درذگب ، ام  زا  هک  يزور  ره  مینک ؛ زاورپ  میشک ، یم  هک  یسفن 
ياـهراک رد  ار  شیوـخ  يراـکنایز  هک  لاـح  هدـش . اـم  بیـصن  مه )  ) تیب لـها  تکرب  هب  هک  تسا  یتـمعن  دوـخ  تقیقح ، نـیا  ندـیمهف 

ار تقیقح  نیا  و  صلاخ ، دـنوادخ  يارب  ار  نامیاهراک  اه و  تین  میـشاب . دوخ  راتفر  راتفگ و  بقارم  رت  شیب  دـیاب  میتفاـیرد ، ییادـخریغ 
. مینک يروآدای  رگیدکی  هب  هراومه 

هار هب  زین  ار  نارگید  دنشاب و  هتـشاد  صلاخ  یلمع  نامیا و  هک  ام  زا  یناسک  رگم  میتراسخ ، نایز و  رد  اه  ناسنا  ام  ۀمه  نآرق ، ةدومرف  هب 
: دننک شرافس  تقیقح  قح و 

ِْربَّصلِاب 5 اْوَصاَوَتَو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوَتَو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ 
قح و هب  ار  رگید  کی  دـنا و  هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننایز ، رد  همه  اـه  ناـسنا  هک  رـصع  هب  دـنگوس 

. دننک یم  شرافس  نآ  رب  تماقتسا 
یم رس  هب  یناوج  نارود  رد  زونه  هک  امش  هب  دراد  اج  مینک ، یم  ساسحا  یبوخ  هب  ار  تراسخ  نیا  تسا و  روگ  بل  نامیاپ  نونکا  هک  ام 

نامز ماما  زا  رگا  دینک . صلاخ  ار  ناتیاه  ّتین  دییاپب و  دیبایب و  ار  ناتدوخ  رتدوز  دـیوشن . راتفرگ  ام  تبیـصم  هب  ات  مینک  يروآدای  دـیرب ،
دینک راتفر  يا  هنوگ  هب  دیـشوکب  دیرمـش ، یم  وا  رازگتمدخ  ار  ناتدوخ  رگا  دشاب . صالخا  ّتبحم و  يور  زا  عقاو  هب  دینز ، یم  مد  جع ) )

. دریذپب وا  هک 
؛ میدـنب یم  ار  نامنامـشچ  ام  اما  تسا ؛ راکـشآ  نشور و  يا  هداج  و  راومه ، زاـب و  یهار  هار ، نیا  میا . هدـید  تراـسخ  مینکن ، نینچ  رگا 

نیا زا  ریغ  هک  دبای  هّجوت  دـیایب و  دوخ  هب  يرادـقم  مرتحم  تاقوا  اه و  بش  نیا  تکرب  هب  ناسنا  رگم  درک . دـیاب  هچ  میناد  یمن  هک  راگنا 
نابعش همین  ِبش  تلیضف  تسا . راک  رد  زین  يرگید  لئاسم  میا ، هتفرگ  سنا  اه  نآ  اب  هک  ییاهراتفر  يداع و  بابسا 

: تسا هدومرف  یتیاور  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوش . یم  هدرمش  ردق  ياه  بش  زا  یکی  نابعش ، ۀمین  بش 
يا تفگ : نم  هب  باطخ  لیئربج  متفر . عیقب  ناتـسربق  هب  موش و  دنلب  دز . ادص  ارم  لیئاربج  هک  مدوب  تحارتسا  لاح  رد  نابعـش  ۀـمین  بش 

زا ار  شمان  ادخ  دهاوخب ، کمک  ادخ  زا  دشاب و  ایقشا  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  یبش  بشما  تسا ؟ یبش  هچ  بشما  یناد  یم  ادخ ! لوسر 
، هبوتلا باب  دوش : یم  زاب  ناگدنب  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  هک  ستا  یبش  بشما  دسیون . یم  ادهـش  ةرمز  رد  دنک و  یم  وحم  ایقـشا  رامش 

6  ... . هرفغملا و باب  ناسحإلا ، باب  ناوضرلا  باب 
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دراو بش  نیا  لامعا  ةرابرد  یناوارف  تایاور  دیرامـشب . تمینغ  ار  بش  نیا  تاعاس  دینک . ایحا  تدابع  هب  ار  نآ  دـینادب و  ار  بشما  ردـق 
امش دوش . یم  هدناوخ  راب  دمح 10  زا  دعب  تعکر  ره  رد  هک  تسا  هللاوه  لق  رازه  اب  زامن  تعکر  دـص  لامعا ، نآ  ۀـلمج  زا  تسا . هدـش 

لامتحا دوب و  ناحتما  بش  بشما ، رگا  هک  دـینک  هسیاقم  تسین . یتخـس  راـک  دیرامـشب . تمینغ  ار  تصرف  دـیراد ، يژرنا  دـیناوج و  هک 
عطق روط  هب  دورن ؟ رده  ناتلاس  کی  لیصحت  ات  دیناوخب  سرد  حبص  ات  ار  بشما  دیدوب  رـضاح  ایآ  دیوشب ، در  ناحتما  رد  ادرف  هک  تشاد 

( جع  ) نامز ماما  اب  قاثیم  دهع و  تسین . رت  مک  ناحتما  بش  ندناوخ  سرد  زا  بشما ، ياه  تدابع  رگید  زامن و  نیا  شزرا 
یقاثیم دهع و  دهد  قیفوت  میهاوخب  ادخ  زا  مینک . رت  يوق  وا  يایلوا  ادـخ و  اب  ار  نامطابترا  میرامـشب و  تمینغ  ار  تصرف  دـییایب  نازیزع !

هار نیا  رد  هک  میریذپ  یم  يدج  روط  هب  میـشاب . امـش  رازگتمدخ  رکون و  میهاوخ  یم  ام  اقآ ! مییوگب  میدـنبب . جـع )  ) نامز ماما  اب  يّدـج 
ریس يا  هنوگ  هب  میرادرب و  ماگ  امش  هار  رد  ات  دهدب  ام  هب  ار  قیفوت  تقایل و  نیا  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  امـش  اما  میتسین ؛ قیال  میراد و  صقن 

! دیدنسپب امش  هک  مینک 
اهدادـما و لومـشم  هظحل ، نامه  زا  دراذـگب و  يرارق  نینچ  جـع )  ) نامز ماما  اـب  یبلق  صولخ  قدـص و  يور  زا  یـسک  منک  یمن  ناـمگ 

یم وا  دـیرواین ، مه  نابز  هب  ار  نامیپ  نیا  امـش  رگا  هک  مراد  نامیا  مرادـن ، ار  شتقایل  مدوخ  هک  نیا  اب  دوشن . ترـضح  ةژیو  ياه  تیاـنع 
ضوع اج  نیمه  زا  دوب ، ام  یگدـنز  رد  ییاه  یکیرات  لاح ، هب  ات  رگا  دوش و  یم  ضوع  قرو  هاگ  نآ  دـهد ؛ یم  خـساپ  مه  ًاروف  دونش و 

. دوش یم 
نامز ماما  هب  تمدخ  يارب  دشاب . ام  ياه  ییراد  اه و  هیامرـس  نیرتهب  دـیاب  مینک ، یم  هادـف ) هانحاورا   ) نامنامز ماما  میدـقت  هک  يا  هیدـه 
بلج يرازگتمدـخ و  زا  يا  هظحل  مینک و  ادـف  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  یناوج  و  هنیزه ، ار  ناـمیاه  هیامرـس  تاـقوا و  نیرتـهب  دـیاب  جـع ) )

هب هیده  يارب  ایآ  دننک ، اطع  ار  جع )  ) نامز ماما  رـضحم  هب  یبایفرـش  زاوج  امـش  هب  هظحل ، نیمه  رد  رگا  میوشن . لفاغ  ترـضح  تیاضر 
!؟ دینک یم  هیده  شسّدقم  رضحم  هب  ار  شیوخ  ییاراد  نیرتهب  ای  دیرب  یم  راد  هلصو  یسابل  ای  هدیکشخ  ینان  هکت  ترضح 

، دوش ناشبیـصن  ناربمایپ  تثارو  راختفا  ات  دننک  هیده  جع )  ) نامز ماما  یلاعتم و  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  ار  ناشنادنزرف  دـنهاوخ  یم  هک  نانآ 
زا دنشوکب و  یهار  ره  زا  ناشیا  قیوشت  رد  دننیزگرب و  هار  نیا  يارب  ار  شیوخ  نادنزرف  نیرت  تشرـس  كاپ  نیرتدعتـسم و  نیرتهب ، دیاب 

تشون یپ  دننکن . راذگورف  اه  نآ  ناشیا  دشر  تیبرت و  يارب  یتدعاسم  چیه 
هنک یلع  ردـقیال  کلذـکف  لجوزع  هللا  ۀفـص  هنک  یلع  ردـقیال  امکف  لجوزع ، هللا  ۀفـص  هنک  یلع  قئالخلا  ردـقیال  (: » ع  ) قداصلا لاق  .1

تفـص هنک  هب  ندرب  یپ  زا  مدرم ، ماـمإلا ؛... ۀفـص  هنک  یلع  ردـقیال  کلذـکف  لوـسرلا  ۀفـص  هنک  یلع  ردـقیال  اـمک  و  هللا ، لوـسر  ۀـفص 
نامه دنرادن و  زین  ار  هللا  لوسر  ِتفـص  ِتقیقح  ِمهف  ِناوت  دنزجاع ، ادـخ  تفـص  رهوگ  هب  ندرب  یپ  زا  هک  هنوگنامه  دـنناوتان و  دـنوادخ 

، راونالاراحب یـسلجم ، همالع  ...« ) دـنا و هرهبیب  رود و  زین  ماما  ِتفـص  يافرژ  كرد  زا  دـنزجاع ، لوسر  تفـص  هنک  ِتفایرد  زا  هک  ناس 
ص 65) ج67 ،

.85 (، 17  ) ءارسا .2
یهالا و شرع  نیمز ، اه ، نامـسآ  رگا  : » دیوگ یم  دنبای ، تسد  نادب  دنناوت  یم  یعقاو  نانمؤم  هک  ییالاو  ماقم  ةرابرد  نافراع  زا  یکی  .3
یگنت و ساـسحا  چـیه  وا  بلق  دریگ ، ياـج  فراـع  ِنمؤـم  ِبلق  ياـیاوز  زا  يا  هشوـگرد  هبترم  رازه  رازه  تـسا ، اـه  نآ  رد  هـچ  نآ  ره 

ص195) مکحلا ، صوصق  حرش  يرصیق ، ر.ك : «. ) درک دهاوخن  نآ  زا  ینیگنس 
104 (، 18  ) فهک .4

2و3. (، 103  ) رصع .5
باب ۀمعنلا و  باب  هبوتلا و  باب  لضفلا و  باب  ةرفغملا و  باب  ناوضرلا و  باب  ۀمحرلا و  باوبأ  اهیف  حتفیف  ءامـسلا  باوبأ  اهیف  حتفت  .»... 6

ح1) ، 30 باب ص413 ، ج98 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ...«. ) ناسحإلا باب  دوجلا و 
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تفرعم 3 تّبحم و  روشنم 

تفرعم 3 ّتبحم و  روشنم 
( جع  ) نامز ماما  تفرعم  زا  یناوتان  نآ  رکش  زا  یناوتان  و  جع )  ) نامز ماما  دوجو  تمعن 

( جع  ) نامز ماما  تفرعم  زا  یناوتان 
( جع  ) نامز ماما  ةرابرد  یفارحنا  ياه  تفرعم 

نآ تخانش  هار  یناطیش و  ياه  تردق 
ضاترم تردق  اب  هلباقم  و  ع )  ) قداص ماما 

ضاترم تردق  اب  تفرعم  بتارم  یتیاهن  یب 
( جع  ) نامز ماما  هب  تفرعم  يزاس  نوزفا  هار 

لمع رد  ترضح  ّتبحم  راثآ  نتخاس  رهاظ  .1
ترضح هب  بوسنم  راثآ  هب  مارتحا  .2

نایناحور سابل  هب  مارتحا 
ییاور ياهباتک  تایاور و  هب  مارتحا 

نآ رکش  زا  یناوتان  و  جع )  ) نامز ماما  دوجو  تمعن  جع )  ) نامز ماما  ناتسآ  رد  یگداتفا  عوضخ و  .3
تخانـش و زا  سپ  تسا و  مه )  ) تیب لها  ّتبحم  تمعن  اه ، نآ  زا  یکی  هک  هدومرف  اطع  اـم  هب  ار  یگرزب  ياـه  تمعن  یلاـعتم ، دـنوادخ 
هک دناد  یم  رتهب  یـسک  ار  تمعن  ره  شزرا  دیامرف . یم  تمحرم  اه  ناسنا  هب  گرزب  يادـخ  هک  تسا  یتمعن  نیرتالاب  دـنوادخ ، تفرعم 
یم رتشیب  زین  ار  ادخ  ياه  تمعن  ردق  دـشاب ، رتشیب  ناسنا  ِیهاگآ  تخانـش و  تفرعم ، ردـق  ره  دـشاب . هدرک  كرد  رتهب  ار  نآ  تیّمها 

ینادردـق و رد  دـشاب ، فیعـض  ادـخ  هب  ناسنا  تفرعم  هک  یماگنه  دروآ . یم  اج  هب  رتهب  ار  نآ  رکـش  اه ، نآ  زا  رتهب  ةدافتـسا  اـب  دـناد و 
. دنک یم  لمع  فیعض  زین  وا  ياه  تمعن  زا  يرازگرکش 

هدرک فارتعا  ّتنـس  لها  ناگرزب  هک  روط  نآ  تسا . یعطق  هدش و  تابثا  ناناملـسم  ۀمه  يارب  جـع ، )  ) رـصع ّیلو  سّدـقم  دوجو  تمعن 
رثا رب  هک  یفرحنم  دارفا  زج  هب   1. تسا رتالاب  رتاوت  ّدح  زا  زین  نّنست  لها  ِعبانم  رد  جع )  ) يدهم ترـضح  دوجو  تابثا  ةرابرد  تایاور  دنا ،

، دنهد یم  لیکـشت  ار  ناهج  ناناملـسم  رت  شیب  هک  نّنـست  لها  ۀـیقب  دـنریذپ ، یمن  ار  رـصع  ّیلو  دوجو  یتدـیقع ، يرکف و  ياه  فارحنا 
نارود رد  میراد  لوـبق  ود  ره  هک  تسا  نیا  نّنـست  لـها  ناردارب  اـم و  نیب  كارتـشا  ۀـطقن  دـنراد . لوـبق  ار  راوـگرزب  نآ  سّدـقم  دوـجو 

لدع زا  تسا ، هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  هک  درک  دـهاوخ  روهظ  ص )  ) مرکا ربمایپ  لسن  زا  يدرمگرزب  نامّزلارخآ ،
( جع  ) نامز ماما  تفرعم  زا  یناوتان  درک . دهاوخ  رپ  داد  و 

تیّمها و كرد  تسین . یتمعن  مک  دـناهرب ، روج  ملظ و  زا  ار  ناهج  ات  دـنیزگ  یمرب  ار  یـسک  مه )  ) تیب لها  زا  یلاعتم ، يادـخ  هک  نیا 
كرد ار  يدوجوم  شزرا  دـناوت  یم  یـسک  اریز  تسا ؛ لاحم  هیبش  يزیچ  تسا ، ینتبم  ترـضح  ماقم  تخانـش  رب  هک  تمعن  نیا  تمظع 

. دسانشب ار  وا  ِيدوجو  ۀبترم  دناوتب  هک  دنک 
جوا رد  هک  میبای  تسد  یماما  ِيدوجو  ۀیثرم  ماقم و  كرد  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هاتوک  رایـسب  ام  لقع  هک  مینک  فارتعا  دیاب  لاح ، ره  هب 
ندوب حلـصم  دراد ، ناکما  زین  ّتنـس  لها  یّتح  همه ، يارب  شتفرعم  هک  جـع )  ) نامز ماما  ماـقم  زا  يا  هبترم  دراد . رارق  تینارون  تمظع و 
ناملـس هک  یتایاور  هژیو  هب  تایاور ، یـضعب  رد  هک  تسا  یمارگ  نآ  تینارون  جـع ،)  ) نامز ماـما  بتارم  زا  رگید  ۀـبترم  تسا . ترـضح 

هک زین  جع )  ) نامز ماما  ندوب  حلـصم  ۀبترم  میرادن  ار  هبترم  نیا  تفرعم  یگتـسیاش  ام  هتبلا  هک  تسا  هدش  هراشا  نادب  هدرک ، لقن  یـسراف 
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. دراد يرامش  یب  بتارم  دنراد ، داقتعا  نآ  هب  همه 
، ام زا  کی  ره  هب  هک  دراد  دوجو  تفرعم  ۀبترم  نارازه  جـع ،)  ) نامز ماما  يالاو  ماقم  ةرابرد  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  هراومه  ار  هتکن  نیا 

نیا يدودح  ات  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  تّمه  دشوکب و  یـصخش  رگا  هّتبلا  تسا ؛ هدش  اطع  نآ  زا  يا  هبترم  نامتقایل ، تیفرظ و  ةزادـنا  هب 
رایـسب جع )  ) رـصع ّیلو  سّدـقم  دوجو  هب  نامتفرعم  مینادـب  دـیاب  ام  ۀـمه  وس ، کی  زا  هک  دـش  نیا  هجیتن  سپ  دـنک ؛ رت  لماک  ار  تفرعم 

نامز ماما  ةرابرد  یفارحنا  ياه  تفرعم  مینک . رت  لماک  رت و  شیب  ترـضح  هب  ار  نامتفرعم  میـشوکب  دـیاب  رگید  يوس  زا  تسا و  فیعض 
( جع )

مالسا ردص  رد  زین  یناسک  تسا . نیغورد  و  یفارحنا ، دننک ، یم  اعدا  ار  جع )  ) رصع ّیلو  ترضح  تخانـش  هک  یناسک  زا  یخرب  تفرعم 
جاور نایحیـسم  نیب  زین  دعب  تشاد و  دوجو  ناکرـشم  نیب  تسخن  يا ، هدـیقع  نینچ  تسا . دـّحتم  ماما  ربمایپ و  اب  ادـخ  هک  دـندوب  دـقتعم 

. تفای
«. تسادخ رسپ  ع ،)  ) حیسم یسیع  ؛2  ِهّللا ُْنبا  ُحیِسَْملا   » هک دندوب  دقتعم  یناسک  نامز ، نآ  رد 

«. تسادخ رسپ  ص ،)  ) هللا لوسر  دمحم  هللا ؛ نبا  هللا  لوسر  دمحم  :» دنتفگ رگید  یضعب 
: تسا هدومرف  ع )  ) نانمؤمریما هب  هراشا  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  یتیاور ، قبط 

بتارم و دنیوگب ، ع )  ) میرم نبا  یسیع  ةرابرد  نایحیـسم  ياعّدا  دننام  يزیچ  وت  ةرابرد  نم  تّما  زا  یهورگ  هک  مدیـسرتیمن  رگا  یلع ! ای 
؛3 دنریگرب كّربت  يارب  ار  وت  ياپ  ریز  كاخ  هک  نآ  رگم  يرذگن ، مدرم  زا  یهورگ  چیه  رب  هک  مدرک  یم  نایب  نانچ  ار  وت  تاماقم 

نایب ار  لـیاضف  نآ  رگا  دندیـسرت  یم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  هدوب  ـالاب  يّدـح  هب  مه )  ) ناـماما رگید  و  ع )  ) ناـنمؤمریما ماـقم  ینعی 
یم نامگ  نینچ  ع )  ) حیـسم ترـضح  ةرابرد  نایحیـسم  هک  روط  نامه  تسا ؛ ادخ  ع )  ) یلع هک  دننک  نامگ  دنوشن و  هّجوتم  مدرم  دننک ،

. دننک
رایـسب ع ،)  ) موصعم ناماما  هب  ناـمتفرعم  مییوگ  یم  اـم  یتقو  دـنرادن . يراـگزاس  هنوگ  چـیه  دـیحوت ، اـب  دـنایفارحنا و  يدـیاقع ، نینچ 

رد ادخ  ای  دناهدش  ادـخ  ای  دنتـسه  ادـخ  نانآ  هک  تسین  نیا  شیانعم  میـسر ، یمن  ناشیا  یعقاو  تخانـش  ۀـبترم  هب  زگره  تسا و  فیعض 
نم تسا . هرهب  یب  اه  نآ  زا  يداع  ناسنا  هک  دنراد  یبتارم  ادخ  دزن  یلو  دنتسه ؛ ادخ  قولخم  ام  دننام  زین  اهنآ  تسا . هدرک  لولح  اهنآ 

هاگن ار  نآ  میناوت  یم  میراد  دیشروخ  اب  هک  يرتمولیک  نارازه  ۀلصاف  تهج  هب  ام  میراد !؟ ار  دیـشروخ  هب  ندش  هریخ  ناوت  ردقچ  امـش  و 
نینچ يونعم  ياه  هدهاشم  دوشن . تیذا  ات  میدنبب  ار  نامنامشچ  دیاب  هظحل  دنچ  زا  سپ  تسا و  هظحل  دنچ  ّدح  رد  ام  ةدهاشم  یلو  مینک ؛

ار اه  نآ  دنناوت  یمن  زین  يونعم  ینطاب و  مشچ  ياراد  دارفا  یتح  هک  تسا  رایسب  ردق  نآ  ادخ  يایلوا  يونعم  ياه  هجرد  اه و  ماقم  تسا .
ربمایپ و هاگ  چیه  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  لاح  ره  رد  دننک . یم  كرد  ار  اه  ماقم  نآ  زا  يرادقم  ناشتیفرظ ، ةزادنا  هب  طقف  دـننیبب و 

نهذ رد  ار  ییاهرّوصت  نینچ  هک  تسا  ناسنا  یـشیدنا  هتوک  ینادان و  زا  نیا  دـنک . یمن  لولح  اـه  نآ  رد  ادـخ  دـنوش و  یمن  ادـخ  ماـما ،
. دنارورپ یم  دوخ 

تیدودحم ینادان و  ۀجیتن  زین  يا  هدیقع  نینچ  هک  دوش  جع )  ) نامز ماما  دناوت  یم  دوخ  ناسنا ، هک  دنراد  هدـیقع  یناسک  رگید ، فرط  زا 
نآ  تخانش  هار  یناطیش و  ياه  تردق  دبیرف . یم  ار  ناسنا  يدیاقع ، نینچ  اب  ناطیش  تاقوا  یهاگ  تسا . رشب  نهذ 

ماما ار  دوخ  هابتشا ، هب  و  هدیـشک ، یتخـس  ياه  تضایر  حالطـصا ، هب  وا ، يایلوا  ادخ و  هب  یکیدزن  روظنم  هب  ینالوط ، ياه  لاس  يدارفا ،
، ام زا  یخرب  دـیاش  دـنا ! هتفای  دوخ  يارب  ار  یناوریپ  هدرک و  تسرد  ار  ییاه  کلـسم  زا  یـضعب  اـسب  هچ  دـنا . هدرک  یفّرعم  جـع )  ) ناـمز

یم شاداپ  وا  هب  شتمحز  ردق  هب  ادخ ، دشکب ، تمحز  ایند  نیا  رد  یـسک  لاح ، ره  هب  مینک . روصت  هللاءایلوا  ةرمز  رد  ار  اه  نآ  ياهدیرم 
. دراذگ یم  ياج  هب  ایند  نیا  رد  وا ، زا  ار  يراثآ  دهد و 

هب ایند  نیمه  رد  ار  ییاه  شاداپ  زین  ادخ  دنـشک ، یم  تمحز  ایند  نیا  رد  اه  نآ  یتقو  دنتـسین . انثتـسم  بلطم  نیا  زا  زین  يدـنه  ناضاترم 
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ِتردق اب  دننک ؛ یم  ییاه  فرـصت  ییایند  روما  رد  دنهد ؛ یم  ربخ  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  دنهاگآ ؛ صاخـشا  نطاب  زا  نانآ  دـهد . یم  اه  نآ 
رثا رب  ییاه  تردـق  نینچ  دـنراد . یم  هگن  ار  تکرح  لاح  رد  يامیپاوه  دوخ ، ةدارا  اب  و  دـنریگ ، یم  ار  راـطق  تکرح  ولج  تسد ، کـی 

. درادن زین  راکنا  ياج  دیآ و  یم  تسد  هب  تضایر 
هب تسا  نکمم  دـنتفا . یم  ناتفـص  ناطیـش  ماد  هب  یتحار  هب  سفن ، یکاپ  یگداس و  رثا  رب  يدارفا  هک  دونـش  یم  دـنیب و  یم  ناسنا  یهاگ 
زا یتاعالطا  دـنداد ، امـش  هب  تاقالم  ةزاجا  هک  یتدـم  زا  سپ  دـنک . یم  یگدـنز  اج  نالف  رد  هللاءاـیلوا  زا  یـصخش  هک  دـنهد  ربخ  اـمش 

ضاترم زا  ییاهزیچ  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ؛ ادخ  یلو  صخش ، نیا  دیبای  یم  نیقی  هک  يروط  هب  دیوگ ؛ یم  زاب  امش  يارب  ار  ناتنطاب 
تاعالطا هدنیآ  هتـشذگ و  زا  هک  دـنراد  يرنه  نینچ  ّتبت ، دـنه و  ناضاترم  دـیآ . یمرب  درادـن ، لوبق  مه  ار  ربمغیپ  ادـخ و  ًالـصا  هک  مه 

تناقح رب  لیلد  اـهراک ، نیا  دـنناد . یم  ار  هدـنیآ  ياـهربخ  تخـس ، ياـه  تضاـیر  رثا  رب  هک  دـنراد  دوجو  زین  یناـسک  دـنهد . یم  یبیغ 
كرد ار  صخش  داقتعا  تحص  دیاب  لوا  دیروخن . بیرف  داد ، اشم  هب  هدنیآ  زا  يربخ  یسک  رگا  تسین . شداقتعا  هار و  یتسرد  صخش و 

؛ دزرا یمن  ینزرا  هب  وا  ياهراک  دهد ، ماجنا  هداعلا  قراخ  راک  نارازه  دنچ  ره  دشاب ، هتـشاد  يا  هشدـخ  شداقتعا  رد  صخـش ، رگا  درک .
و ع )  ) قداص ماما  تسا . هتفرگ  رایتخا  رد  مدرم  نداد  بیرف  يارب  ار  یناطیش  ياه  تردق  ۀمه  تسا و  ناطیـش  رکون  صخـش  نآ  هک  ارچ 

ضاترم تردق  اب  هلباقم 
بیجع يا  هکرعم  دش ،  دجسم  دراو  ترضح  یتقو  دنتفرگ . ار  شرود  مدرم  دش و  دراو  هنیدم  دجسم  هب  ع ،)  ) قداص ماما  نامز  یـصخش 

نیا تسا و  ربخ  هچ  اج  نیا  دومرف : ترضح  دننیبب . ار  وا  ات  دندوب  هدرک  عامتجا  یـصخش  فارطا  مدرم ، ۀمه  درک . هدهاشم  دجـسم  رد  ار 
نینچ وـت  اـیآ  دوـمرف : وا  هب  تفر و  وا  دزن  ترـضح  دراد . ربـخ  ملاـع  ياـج  همه  زا  هک  تسا  یـصخش  دـندرک : ضرع  تـسیک !؟ صخش 

درک و یلّمأـت  صخـش  تسیچ ؟ نم  تسد  رد  دوـمرف : داد و  ناـشن  وا  هب  درک و  تشم  ار  شتـسد  ترـضح  هـلب . تـفگ : يراد !؟ ییاـعدا 
!؟ ییوگ یمن  ارچ  سپ  دومرف : ترـضح  مناوت . یم  تفگ : ییوگب !؟ یناوـت  یمن  دوـمرف : ترـضح  تفرگ . ارف  ار  شیاـپ  اـت  رـس  یتـفگش 

؟ تسیچ نم  تسد  رد  دومرف : ترضح  تسا !؟ هدیسر  امش  تسد  هب  روط  هچ  دیا و  هدروآ  اجک  زا  ار  نآ  امش  هک  منک  یم  بجعت  تفگ :
هک دوب  هتـشاذگ  مخت  ود  هریزج ، نالف  رد  یغرم  طقف  منیب . یم  دوخ  ياـج  رد  تسا ، هدوب  نیمز  رد  ار  هچ  ره  نونکا ، مه  تفگ : صخش 

همه درک و  زاب  ار  شتـشم  ترـضح  دـشاب . هدـشمگ  مخت  دـیاب  تسا ، امـش  تسد  رد  هک  يزیچ  تسین . شیاج  رـس  اه  نآ  زا  یکی  نـالا 
تفلاخم هار  زا  ار  تردق  نیا  تفگ : صخـش  يا !؟ هدروآ  اجک  زا  ار  تردق  نیا  دیـسرپ : درم  زا  سپـس  تسا ؛ ییا  هدنرپ  مخت  هک  دندید 

خساپ ادتبا  رد  صخـش  يوش ؟ ناملـسم  یلیام  ایآ  دومرف : ترـضح  مدرک . تفلاخم  نآ  اب  تساوخ ، ملد  هچ  ره  ما . هدروآ  تسد  هب  سفن 
. دش ناملسم  تفرگ و  رارق  ماما  نانخس  تیصخش و  ریثأت  تحت  تبقاع  اما  داد ؛ یفنم 

: دیـسرپ ع )  ) قداص ماما  زا  دنیب . یمن  الاح  تسا ، هدید  یم  ملاع  فارطا  رد  رت  شیپ  هک  ار  ییاهزیچ  دش  هجوتم  مالـسا ، شریذـپ  زا  سپ 
هچ ره  لاح  هب  ات  دومرف : ترـضح  دوش . رت  شیب  متینارون  تردـق و  دـیاب  تسا ، قح  ٍنید  مالـسا  رگا  مداد ؟ تسد  زا  ار  متردـق  ارچ  اـقآ !
نآ شاداپ  ادخ  یشکب ، تمحز  هچ  ره  دعب  هب  الاح  زا  اما  درک ؛ یم  اطع  وت  هب  ایند  نیمه  رد  ار  تتامحز  دزم  ادخ  يدیـشک ، یم  تمحز 

. یشوپب مشچ  ترخآ  شاداپ  زا  یهاوخب و  ایند  نیمه  رد  ار  تتامحز  شاداپ  هک  نیا  رگم  دنک ، یم  هریخذ  تترخآ  يارب  ار 
ییایند و روما  رد  فّرـصت  لخد و  بیغ ، ملاع  اب  طابترا  لاح ، ره  هب   4. دنک یم  قیدـصت  ار  بلاطم  نیا  هک  دراد  دوجو  یتایآ  نآرق ، رد 

نامز ماما  اب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دشاب ؛ هللاءایلوا  زا  نآ  بحاص  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  هجو  چیه  هب  هدنیآ ، لاح و  هتـشذگ و  زا  نداد  ربخ 
هب تفرعم  بتارم  ِیتیاهن  یب  دوش . یم  یـشان  ع )  ) موصعم ناماما  هب  ام  تفرعم  صقن  زا  اه ، فارحنا  عون  نیا  دشاب . یکی  دـّحتم و  جـع ) )

( جع  ) نامز ماما 
. دنتکرح لاح  رد  اهتنا  یب  يریسم  رد  ایوگ  دنراد ، هادف  انحاورا  رصع  ماما  زا  یتسرد  تخانش  هک  یناسک 

، دـهد یم  ماجنا  هانگ  هس  ات  کی  يزور  هک  یناسنا  ۀـبترم  منز : یم  یلاثم  دوش ، یعادـت  ناتنهذ  رد  تفرعم  بتارم  فالتخا  هک  نیا  يارب 
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ماقم و رد  صخـش ، ود  نیا  هک  تسا  ملـسم  دراد ؟ توافت  ردـقچ  دوش ، یم  بکترم  هانگ  نارازه  يزور  هک  یناسنا  ۀـبترم  اب  هسیاـقم  رد 
ةزادنا رد  هبترم ، نیا  دنراد و  توافت  مه  اب  ادخ ، هب  برق  نامیا و  ۀـبترم  رظن  زا  زین  اه  ناسنا  دـنراد . رگید  کی  اب  يرایـسب  توافت  هبترم ،

شیب نآ  رد  ماما  تفرعم  تقایل  دـشاب ، رت  ینارون  لد ، ردـق  ره  هک  میریگ  یم  هجیتن  لاثم  نیا  زا  دراد . ریثأت  موصعم  ماما  هب  ناسنا  تفرعم 
. دوب دهاوخ  رت  فیعض  ماما ، هب  لد  نآ  تفرعم  دشاب ، رت  هدولآ  رت و  هریت  ردق  ره  تسا و  رت 

دراد و ّتبحم  دوـخ  ماـما  هب  یلیخ  هک  دـنک  یم  ساـسحا  ناـسنا  یهاـگ  دیـشاب . هدرک  هبرجت  ار  تقیقح  نیا  شیب  مـک و  زین  امـش  دـیاش 
زین ار  ترـضح  هب  ندرک  مالـس  کی  ِلاح  زین  یهاگ  تسا و  رود  شماما  زا  اـه  خـسرف  هک  یلاـح  رد  دـنیب ؛ یم  کـیدزن  وا  هب  ار  شدوخ 

، لد دراد . توافت  اه  ناـسنا  رد  اـه ، لد  تیفرظ  هک  تسا  نیا  يارب  دـیآ ، یم  دـیدپ  ناـسنا  یبلق  تـالاح  رد  هک  یتاـناسون  نینچ  درادـن .
اوُؤاَسَأ َنیِذَّلا  َۀَِـبقاَع  َناَک  َُّمث  دـنک : یم  قیدـصت  ار  بلطم  نیا  نآرق  تایآ  دـنک . راکنا  ار  قیاـقح  ۀـمه  هک  دـسرب  ییاـج  هب  تسا  نکمم 

، دـندرک بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  دـندش و  هانگ  بکترم  سب  زا  اما  دـندوب ؛ هدروآ  نامیا  ادـخ  هب  یموق   5  . ِهَّللا ِتاَیِآب  اُوبَّذَـک  نَأ  يَأوُّسلا 
. دش بلس  اه  نآ  زا  نامیا 

یبیرف بجع  دنتفگ : تبقاع  دـندز ، مد  لطاب  قح و  ۀـهبج  بالقنا و  مالـسا و  زا  هک  اه  تدـم  زا  سپ  دارفا ، زا  یخرب  هک  میا  هدوب  دـهاش 
نامیـشپ دوخ  لـمع  زا  رخآ ، رد  یلو  دنـسرب ؛ تداهـش  هب  دـنبای و  روضح  ههبج  رد  هک  دـندرک  یم  وزرآ  شـشوک و  اـه  لاـس  میدروخ .

( جع  ) نامز ماما  هب  تفرعم  ِيزاس  نوزفا  هار  دندش .
یـسررب ار  موصعم  ماما  نآ  يالاو  ياه  ماقم  تیناقح و  ۀلدا  .1 تسا : هتسباو  طرـش  ود  هب  هادف ، انحاورا  نامنامز  ماما  هب  ام  تفرعم  دایدزا 

. میزاس هدامآ  ترضح  ِرت  شیب  تفرعم  شریذپ  يارب  ار  ناملد  . 2 مینک ؛
دریگ رارق  کیرات  قاتا  رد  یلو  دـشاب ، یلقیـص  يا  هنییآ  رگا  دریگب . رارق  زین  رون  ربارب  رد  دـشاب و  یلقیـص  دـیاب  هنییآ  رون ، باتزاب  يارب 

. دباتزاب ار  رون  دناوت  یمن  دشابن  یلقیص  هنییآ  یلو  دشاب ، نشور  قاتا  رگا  نینچمه  دنک . سکعنم  ار  رون  دناوت  یمن 
رت شیب  شیافص  لد ، ردق  ره  درک . افـصاب  كاپ و  ار  لد  مه  و  تفای ، ینـشور  ۀلدا  دیاب  مه  جع )  ) نامز ماما  هب  نوزفا  زور  تفرعم  يارب 

یقشع هتبلا  دوش ؛ یم  رت  نوزفا  زین  قشع  رت و  شیب  تفرعم ، رت ، يوق  نامیا ، هک  تسا  تقو  نآ  دوش و  یم  رت  شیب  زین  مکحم  ۀلدا  دشاب ،
شومارف شوماخ و  زین  دعب  دبای و  روهظ  ناسنا  رد  صاخ  یعـضو  رد  دشاب و  یـسوه  هک  نیا  هن  دشاب ، هتـشاد  تلاصا  هک  تسا  راگدـنام 

. دوش
رب ترضح  رون  ات  میریگرب  راگنز  نآ  زا  مینک و  هدامآ  ار  نامیاه  لد  ام  هک  تسا  نآ  مهم  تسا . مئاد  یگـشیمه و  ترـضح ،  رون  شبات 

رصع ماما  هب  هجوت  تقایل  رگید  تسا ، هانگ  تملظ  هب  هدولآ  ناطیش و  هب  شهجوت  یلد  یتقو  درابب . ام  رب  وا  مئاد  ضیف  دباتب و  نامیاه  لد 
رون یلقیـص  يا  هنییآ  نانوچ  دشابن ، هدولآ  اه  تنطیـش  اه و  یـسوه  ایند ، هب  یلد  رگا  اما  درادن ؛ ار  ترـضح  رون  باتزاب  و  هادف ) انحورا  )

. دزاس یم  سکعنم  ار  راوگرزب  نآ 
یفاک و میراد ، جـع )  ) رـصع یلو  سّدـقم  دوجو  هب  هک  یتفرعم  مینک  نامگ  يدابن  ام  زا  مادـک  چـیه  هک  تسا  نیا  همدـقم  نیا  نایب  تلع 

هاگآ جـع )  ) نامز ماما  تلزنم  ماقم و  زا  رگا  دوش . لماک  ترـضح  هب  نامتفرعم  ات  مینک  راک  اه  نیا  زا  رت  شیب  یلیخ  دـیاب  ام  تسا . یفاو 
، میـشاب عالطا  یب  جـع )  ) نامز ماـما  تلزنم  زا  رگا  اـما  دوب ؛ دـهاوخ  زیزع  زین  اـم  رظن  رد  تسا ، بوسنم  شترـضح  هب  هچ  نآ  ره  میـشاب ،

 ...( اعد و هقدص ،  ) لمع رد  ّتبحم  راثآ  نتخاس  رهاظ  .1 دوب . دهاوخ  شزرا  مک  ام  رظن  رد  تسا ، بوسنم  یمارگ  نآ  هب  هک  ییاهزیچ 
ناتناتسود زا  یکی  رگا  میهد . ناشن  لمع  رد  ار  وا  ّتبحم  راثآ  هک  تسا  نیا  جع )  ) نامز ماما  هب  تفرعم  ّتبحم و  تیبثت  ياه  هار  زا  یکی 

وا قارف  يورد و  یتدم ، زا  سپ  یلو  دینک ؛ یم  یگنتلد  وا  يارب  ادتبا  رد  دورب ، ینالوط  یترفاسم  هب  دـیراد ، هقالع  سنا و  یلیخ  وا  هب  هک 
لوا و ياـهزور  ناـمه  زا  ناـسنا ، رگا  اـما  تفرب ؛ هدـید  زا  هک  نآ  ره  دورب ، لد  زا  هک  تـسا  يرـشب  تعیبـط  نـیا  دـینک . یم  شوـمارف  ار 
یبلق و يا  هطبار  دـناوت  یم  دروایب  دای  هب  ار  وا  ياه  هرطاخ  شـسکع ، هب  ندرک  هاگن  اـب  دـسیونب و  هماـن  شتـسود  يارب  زور  ره  ییادـج ،
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. دزاس رارقرب  شتسود  دوخ و  نیب  يونعم 
ماـن مینک ؛ داـی  ناوارف  ار  وا  میراد ؛ هگن  هدـنز  ار  شراـثآ  دـیاب  دـنامب ، تباـث  جـع )  ) رـصع یلو  هب  ناـمتّبحم ، تفرعم و  میهاوخب  اـم  رگا 

زامن و ماگنه  میناوخب ؛ جرف  ياعد  ترضح  يارب  زور  ره  میسیونب ؛ نامیاه  باتک  يال  هبال  ای  نامزیم  يور  دوخ ، مشچ  ولج  ار  شـسّدقم 
نامز ماما  يارب  ام  ياه  هقدص  هک  تسا  تسرد  میهدب . هقدـص  شـسّدقم ، دوجو  يارب  مینکب و  يدای  راوگرزب  نآ  زا  اه ، تبـسانم  رگید 

راک نیا  تسا . ترضح  هب  ام  ۀناصلاخ  ّتبحم  ةدنهد  ناشن  دشاب ، یگدنکفارـس  عضاوت و  لامک  اب  هک  يا  هقدص  یلو  درادن ؛ یعفن  جع ) )
، دوـب خـسرف  راـهچ  رد  خـسرف  راـهچ  نآ  ياـنهپ  هک  یـشتآ  نورد  ار  ع )  ) میهاربا ترـضح  یتـقو  هک  تسا  یکغرم  نآ  لـمع  دـننام  اـم ،
هک يراک  نیا  تفگ : کغرم  هب  یکلم  دیـشاپ . یم  شتآ  يور  هب  تشاد و  یم  رب  بآ  يوج  نورد  زا  ار  یبآ  ةرطق  شراقنم  اب  دنتخادنا ،

مهد و ماجنا  ار  دوخ  ۀفیظو  دیاب  نم  تسا . راک  نیمه  تسا ، هتخاس  نم  زا  هک  يزیچ  تفگ : کغرم  دراد ؟ يرثا  هچ  یهد ، یم  ماجنا  وت 
. منک راهظا  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  ار  دوخ  ّتبحم 

زیزع نآ  هب  شیوخ  عسو  ّدح  رد  هک  تسا  نآ  تورم  افو و  طرـش  یلو  تسین ؛ يزیچ  ترـضح  هاگـشیپ  رد  ام  ياهراک  هک  تسا  تسرد 
. تسا روآ  لماکت  هدنزاس و  نامدوخ  يارب  طقف  مینک ، اعد  شروهظ  يارب  میهدب و  هقدص  عوضخ  یگدنمرش و  اب  رگا  مینک . تدارا  زاربا 

جرف يارب  هک  دومرف  شدوخ  اما  درادن ؛ يزاین  مینک ، یم  فرص  وا  مان  هب  هک  یلاوما  ای  ام  ۀقدص  اعد و  هب  نیقی ، هب  جع )  ) يدهم ترـضح 
جرف ندوب ، جع )  ) نامز ماما  جرف  رظتنم   5. جرفلا نم  جرفلا  راظتنا  تسا : ام  جرف  جع ،)  ) نامز ماما  جرف  يارب  ندـناوخ  اعد  دـینک . اعد  نم 
نامز ماما  سّدـقم  دوجو  دوش ؛ یم  مارآ  ناشلد  دـنام ؛ یم  ظوفحم  ناشنامیا  دروآ ؛ یم  ناغمرا  هب  اه  ناسنا  يارب  ار  ییاه  شیاشگ  اـه و 
هرهب وا  زا  نامدوخ  هک  تسا  نیا  يارب  ترـضح ، جرف  يارب  ندرک  اعد  دوش . یم  رارقرب  یطاـبترا  ترـضح  اـب  دـننک ؛ یم  سح  ار  جـع ) )

راثآ هب  مارتحا  .2 مینک . شومارف  ار  یمارگ  نآ  دـیابن  درادـن ، يزاین  ام  ۀـقدص  اعد و  هب  ترـضح  هک  نیا  ۀـناهب  هب  هاگ  چـیه  اـما  میریگب ؛
ترضح هب  بوسنم 

نایناحور سابل  هب  مارتحا 
مارتحا تسا ، ترـضح  دای  ةدـننک  هدـنز  هک  یناحور  سابل  ماـن و  هب  هلمج  زا  جـع ،)  ) ناـمز ماـما  هب  بوسنم  راـثآ  هب  دـیاب  لاـح  همه  رد 

نیا ندـید  اب  سک  ره  هک  تسا  نیا  زج  دـنتفا !؟ یم  نوعلم  هاش  رلتیه و  دای  هب  دـننیب ، یم  ار  ناـیناحور  ساـبل  مدرم ، یتقو  اـیآ  میراذـگب .
دـنهدب و زین  شحف  اـه  یناـحور  هب  یتح  مدرم  زا  یخرب  تسا  نکمم  دـتفا !؟ یم  جـع )  ) ناـمز ماـما  و  ص )  ) ربماـیپ ادـخ ، داـی  هب  ساـبل ،

نید دای  هب  دننیب ، یم  ار  نایناحور  سابل  یتقو  یلو  دنا ؛ هدرک  بصغ  ار  جـع )  ) نامز ماما  سابل  دتـسه و  يدـب  ياه  ناسنا  نانیا  دـنیوگب :
. دنتفا یم 

هگن ار  شا  هدازماـما  مارتحا  هداز ، ماـما  یلوتم  یتقو  میهد . تیمها  میـشوپ ، یم  هک  یـسابل  هب  دـیاب  اـه  یناـحور  اـم  دوخ  لوا ، ۀـجرد  رد 
رد دنراذگب ، مارتحا  وا  سابل  یناحور و  هب  هک  مدرم  زا  عقوت  نیا  دنراذگب . مارتحا  هدازماما  نآ  هب  مدرم  هک  دشاب  هتشاد  عقوت  دیابن  درادن ،
رس رب  دعب  میـسوبب و  ار  نآ  لوا  همامع  نتـشاذگ  ماگنه  دراد  اج  یتح  میراذگب . مارتحا  سابل  نیا  هب  نامدوخ  لوا  هک  تسا  اجب  یتروص 
هچ میوش ؛ لئاق  مارتحا  دـنراد ، نت  رب  ار  سابل  نیا  هک  یناسک  يارب  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا ؛ ص )  ) ربمغیپ سابل  یناحور ، ساـبل  میراذـگب .

يایلوا زا  هک  هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر   ) يریمـشک یـضترم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  زا  نارگید . نت  هب  هچ  دـشاب  ناـمدوخ  نت  هب  ساـبل  نیا 
ۀمطاف دنزرف  ارچ  تفگ : یم  یتحاران  اب  تشاذگ ، یم  شیاپ  ولج  ار  وا  شفک  شدنزرف  یتقو  هک  دـننک  یم  لقن  تسا ، هدوب  ادـخ  گرزب 
بجاو شمارتحا  تسا . ربمایپ  دـنزرف  نوچ  هک  درک  یم  هاگن  دـید  نیا  اـب  دوخ  دـنزرف  هب  وا  دراذـگ !؟ یم  شفک  نم  ياـپ  ولج  ع )  ) ارهز

کی رگا  یتح  مراذـگب . مارتحا  دـنا ، هدیـشوپ  ار  سابل  نیا  هک  زین  رگید  ناسک  هب  دـیاب  ما ، هدیـشوپ  ار  سابل  نیا  هک  مه  نم  ـالاح  تسا .
نم نامیا  هک  ارچ  وا ؛ يارب  هن  دراد ، تعفنم  مدوخ  يارب  راک  نیا  منک . میرکت  ار  وا  شسابل  يارب  دیاب  تشادن ، زین  یتلیضف  چیه  یناحور ،

سابل نیا  شزرا  مینک ، یلمع  ار  راثآ  نیا  رگا  دوش . یم  رت  شیب  جـع )  ) نامز ماما  ربمایپ و  ینعی  ساـبل  نیا  بحاـص  هب  متّبحم  و  رت ، يوق 
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مه ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  سّدـقم  مان  ندروآ  ماگنه  ادرف  مینک ، یمارتحا  یب  نایناحور  سابل  هب  رگا  اما  دـنام ؛ دـهاوخ  یقاب  رتراوتـسا 
رد تسا ؛ هتفگ  روط  نیا  هغـالبلا  جـهن  رد  یلع  مییوگ : یم  ًـالثم  دور ؛ یم  نیب  زا  جـیردت  هب  ناـمنامیا  هجیتن ، رد  میتـسرف و  یمن  تاولص 

مارتحا نودب  ار  رگید  ناگرزب  مسا  ارچ  هنرگو  تسا ، ترـضح  ماقم  هب  مارتحا  نامیا و  دوبمک  ۀـناشن  ندرک ، تبحـص  زرط  نیا  هک  یلاح 
. میرب یمن 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
ْمُُکلاَمْعَأ 6 َطَبْحَت  نَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهْجَت  َالَو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفْرَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

. دزاس یم  لطاب  طبح و  ار  ناتلامعا  راک ، نیا  هک  دینکن ... رتدنلب  ربمایپ  يادص  زا  ار  ناتیادص 
يارب هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک  ماجنارـس ، دوش و  یم  فیعـض  ترـضح  هب  مارتحا  يدرک ، رتدنلب  ص )  ) ربمایپ ربارب  رد  ار  تیادـص  یتقو 

یناـسک دـنک . یم  دـیدرت  زین  ص )  ) ربماـیپ تّوبن  رد  مک  مک  دـش ، هنوگ  نیا  ناـسنا  یتقو  يوش . یمن  لـیاق  مارتحا  زین  راوگرزب  نآ  دوخ 
. تسا ادخ  مالک  نآرق  هک  تسا  نیا  ربمایپ  صخش  ةدیقع  هکلب  تسین ؛ ادخ  مالک  نآرق ، دنا : هتفگ  هک  دنا  هدناسر  اج  نآ  هب  ار  یخاتسگ 

تفایرد كرد و  قبط  ار  مالک  نآ  تسا ، هتفگ  یحو  قبط  ار  یمالک  ربمایپ ،  دوش  تباث  هک  ضرف  هب  دنیوگ : یم  زین  تنـس  لها  زا  یخرب 
یمن یقاب  ناسنا  يارب  یتینارون  نامیا و  تروص ، نیا  رد  تسا !؟ هدوب  تسرد  ربمایپ  تفاـیرد  مهف و  هک  مولعم  اـجک  زا  هدومرف و  شیوخ 

7. ٍضَْعب َقْوَف  اَهُضَْعب  ٌتاَُملُظ  دوش : یم  التبم  ضحم  تملظ  هب  یمدآ  هکلب  دنام ؛
دوجو صلاخ  ياهاعد  و  مه )  ) ناماما هجوت  ادـخ و  تیانع  رگا  دریگ . رارق  زین  امـش  نم و  هار  رـس  دراد  لامتحا  هک  تسا  ییاـهرطخ  نیا 
نوصم اهالتبا  اهرطخ و  هنوگ  نیا  زا  سک  چیه  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخ  زین  امش  نم و  ریگنابیرگ  اهرطخ  نی  دشابن ، جع )  ) نامز ماما  سّدقم 
تایاور هب  مارتحا  میراذگب . مارتحا  جع )  ) نامز ماما  سّدقم  دوجو  هب  بوسنم  راثآ  هب  دـیاب  ناکم  ره  نامز و  ره  رد  هک  نآ  هجیتن  تسین .

ییاور ياهباتک  و 
یم تسد  هب  ار  تیاور  باـتک  یتـقو  وا  دـیامرفب . رت  یلاـع  ار  ناوضر ا )..  ) ییاـبطابط همـالع  موحرم  تاـجرد  تاجردـلا ، عیفر  ِدـنوادخ 

رد دشابن . تیاور  باتک  هب  تشپ  هک  تسشن  یم  يروط  تشاد . دوجو  تیاور  باتک  یباتک ، ۀسفق  نورد  رگا  دیـسوب . یم  ار  نآ  تفرگ ،
یب نیرت  مک  ییاور ، ياه  باتک  هب  دنکن و  تشپ  اه  باتک  ۀسفق  هب  دوب  بظاوم  رایـسب  دش ، یم  لیکـشت  ملع  لها  لزانم  رد  هک  یتاسلج 
دلج ور  نیا  زا  تسناد ؛ یم  ار  ع )  ) موصعم ناماما  و  ص )  ) ربمایپ ردق  دوب و  سانـشرهوگ  ناوضر ا ،)...  ) ییابطابط همالع  دوشن . یمارتحا 

بوچ اب  ع )  ) هموصعم ترـضح  هاگرد  بوچ  رگم  دراد . باستنا  شبحاـص  هب  باـتک  نیا  هک  دوب  دـقتعم  دیـسوب و  یم  ار  تیاور  باـتک 
، افـش دصق  هب  یـسک  رگا  دراد . باستنا  ترـضح  سّدقم  دوجو  هب  ع ،)  ) هموصعم ترـضح  مرح  رد  ِبوچ  دـنک !؟ یم  قرف  رگید  ياهرد 

نیا ماقم  هک  میمهف  یم  میشاب ، هتشاد  تفرعم  رگا  تسا . هدرکن  هابتـشا  دشکب ، مشچ  هب  ار  ع )  ) هموصعم ترـضح  نارئاز  ياپ  كاخ  یتح 
هک نامز  نیا  رد  ام  ۀـفیظو  مینیبب  دـیاب  لاح  ره  رد  اـجک !؟ ع )  ) موصعم ناـماما  ماـقم  اـجک و  اـم  مهف  تسا . ـالاو  هزادـنا  هچ  اـت  ناـگرزب 

؛ میرادن ار  جع )  ) نامز ماما  يزابرـس  تقایل  هک  میناد  یم  بوخ  تسیچ ؟ میتسه ، ناشیا  راثآ  ناظفاح  و  مه )  ) تیب لها  بتکم  ِنادرگاش 
: دننکب ام  هب  یمشچ  ۀشوگ  ات  مینک  کیدزن  اه  نآ  هب  ار  نامدوخ  میزروب و  رارصا  ردق  نآ  دیاب  یلو 

( جع  ) نامز ماما  ناتسا  رد  یگداتفا  عوضخ و  دننک ؟ ام  هب  یمشچ  ۀشوگ  هک  دوش  ایآدننک  ایمیک  ار  كاخ  رظن  اب  هک  نانآ 
راک کی  تسا  نکمم  یهاگ  مینک ! تلفغ  وا  ماقم  الاو  يایلوا  دـنوادخ و  هب  یکیدزن  لیاسو  ریاس  ترایز و  اعد ، هّجوت ، لسوت ، زا  اداـبم 

. دشاب رت  شیب  شرثا  زین  نیگنس  یلیخ  ياه  تدابع  زا  هک  دشاب  انعمرپ  فیطل و  ردق  نآ  کچوک ،
طخ ره  شیوخ  نامشچ  اب  دوب و  رونرپ  رایسب  رمع  رخآ  ات  همحر ا )..  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نامشچ  هک  دیشاب  هدینش  دیاش 
نیا بانج ، نآ  دوخ  دشاب . هتـشاد  زاین  کنیع  هب  ای  دـنک  ییوس  مک  ای  یگتـسخ  ساسحا  هک  نیا  نودـب  دـناوخ  یم  قیقد  رایـسب  ار  يزیر 

يدرد مشچ  هب  درک ، یم  یگدنز  درجورب  رد  یتقو  يدرجورب  هللا  تیآ  تسناد . یم  ع )  ) نیسح ماما  نانز  هنیس  ِكاخ  تکرب  زا  ار  تمعن 
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نآ دنلامب . لِگ  ناشتروص  رـس و  هب  اروشاع ، مایا  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  دابآ ، مّرخ  فارطا  ینز  هنیـس  ياه  هتـسد  مسر  دـش . التبم  تخس 
هب دلام و  یم  شنامشچ  هب  دراد و  یمرب  تسا ، هدوب  هتخیر  شلزنم  ِرد  ولج  هک  ار  نانز  هنیـس  تروص  رـس و  ياه  لِگ  زا  يرادقم  موحرم 
نآ امش  رگا  دبای . یم  زاین  کنیع  هب  هن  دوش و  یم  التبم  درد  مشچ  هب  هن  رمع  رخآ  ات  دوش و  یم  بوخ  يو  مشچ  ِدرد  لِگ ، نامه  تکرب 

نانیا هک  تسیچ  یتشادـهب  ریغ  ياهراک  نیا  دراد  دوجو  بورکیم  نارازه  كاخ  نیا  رد  دـنیوگب : دـیاش  دـیربب ، هاگـشیامزآ  هب  ار  كاخ 
نآ ریـسکا و  نآ  رگا  دـنک . موکحم  ار  يداـم  لـماوع  ۀـمه  دـناوت  یم  یحور  يونعم و  هجوت  رگید ، هاگدـید  زا  یلو  دـنهد !؟ یم  ماـجنا 

ناتـسآ نارئاز  كاـخ  درگ و  دـمهف ، یم  ناـسنا  هک  تسا  تقو  نآ  دوش . یم  لـح  تالکـشم  زا  یلیخ  میباـیب ، ار  یبـلق  يونعم و  طاـبترا 
ماظع عجارم  زا  یناگرزب  تسا . یگرزب  ریسکا  هچ  دنیوج ، یم  نآ  رد  ار  ناشیاه  يرامیب  يافش  تفرعم ، لها  هک  مه )  ) ناموصعم سّدقم 
یمن ام  هک  دننیب  یم  ار  یتقیقح  نانآ  دندیلام . یم  ناشبلق  رب  دنتشاد ، یم  رب  تسد  اب  ار  ع )  ) هموصعم ترـضح  مرح  كاخ  هک  ما  هدید  ار 

. میرادن ام  هک  دنراد  یتفرعم  ناشیا  مینیب .
نمؤم دـینک . رواب  دوز  تسا ، هدرک  رظن  كربت و  اـج  نـالف  هک  درک  لـقن  سک  ره  دـیوش و  یتاـفارخ  یناـسنا  هک  تسین  نیا  نم  دوصقم 
كربت مه )  ) تیب لها  ربمایپ و  ادخ و  هب  نآ  باستنا  دـصق  هب  یکاخ  هب  یـسک  رگا  اما  تسا ؛ قیمع  كریز و  یلیخ  هکلب  تسین ؛ روابدوز 

نیا ببس  هب  یکچوک ، ۀبلط  هب  دیشاب و  هلاسر  بحاص  هللا و  تیآ  امش  رگا  دینکن . بجعت  دوش ، ّبترتم  نآ  ربراثآ  نیرت  گرزب  دیوجب و 
ناتلمع ۀمان  رد  لامعا  نیرت  تلیـضفرپ  نیرت و  گرزب  زا  یکی  دیـسوبب ، ار  شتـسد  دینک و  مارتحا  تسا ، بوسنم  ( جـع  ) نامز ماما  هب  هک 

ناـمز ماـما  سّدـقم  هاگـشیپ  رد  للذـت  باوث  تسا . رت  شیب  نتفگ  سرد  نتـشون و  باـتک  رازه  زا  شباوث  یمیرکت  نینچ  دوش . یم  تبث 
ار جع )  ) نامز ماما  ایوگ  دینک ، مارتحا  جـع )  ) نامز ماما  هب  باستنا  ببـس  هب  ار  یـصخش  رگا  تسا . نتفگ  رکذ  زا  رت  شیب  یلیخ  جـع ،) )

8. دوب دهاوخ  رت  نوزفا  رتالاب و  رگید  ریخ  راک  نارازه  باوث  زا  یمیرکت  مارتحا و  نینچ  باوث  دیا . هدرک  مارتحا 
نیمه زین  تدابع  یقیقح  يانعم  تسا . هتـسباو  جـع )  ) نامز ماما  هاگـشیپ  رد  ام  یگداـتفا  تفاـطل و  عوضخ ، نازیم  هب  اـم  ياـهراک  شزرا 

رد هچ  جع ،)  ) رـصع یلو  سّدقم  دوجو  هب  ّتبحم  تفرعم و  بالقنا ، نادیهـش  كاپ  ياه  نوخ  تکرب  هب  رـصع ، نیا  رد  هللادـمحلا  تسا .
اه و تیادـه  زیزع و  نادیهـش  ياه  نوخ  نوهرم  ار  اه  تکرب  اه و  تمعن  نیا  مامت  تسا . هتفای  شرتسگ  روشک  زا  جراخ  رد  هچ  لخاد و 
تمدخ و ناشیا ، ناگتـسب  هب  تمدخ  زین  دـندرک و  مایق  نید  هار  رد  هک  ینادیهـش  هب  مارتحا  میتسه . ناوضر ا )..  ) لحار ماما  ياه  يربهر 

یم هنوگچ  دوب !؟ هجوت  یب  وا  يایلوا  ناتـسود و  هب  اما  تشاد ، تسود  ار  ترـضح  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا . جع )  ) نامز ماما  هب  مارتحا 
یتسود ۀمزال  يوریپ ، دوب !؟ انتعا  یب  بانج  نآ  یتیاضران  تیاضر و  هب  لاح  نیع  رد  درمش و  یقیقح  ار  ترـضح  هب  ّتبحم  ياعّدا  ناوت 
تـسود ار  امـش  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ، یم  تسود  ار  ادخ  رگا   10 ُهّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  َهّللا  َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  نِإ  تسا : ّتبحم  و 

دننک و یمن  انتعا  تسا ، وا  بوبحم  هچ  نآ  هب  اما  دنراذگ ؛ یم  مارتحا  جع )  ) نامز ماما  مان  هب  رهاظ  رد  هک  میشابن  یناسک  ةرمز  رد  درادب .
 11! دننک یم  لمع  تسا ، وا  ضوغبم  هچ  نآ  هب 

هب نادنمشناد  حیرصت   ) ص76 يرواب ،) يدهم  یسانشدوعوم و  ورملق  رد  یشواک   ) سونقق راظتنا  رد  يدیمعلا ، مشاه  رصان  دیس  1.ر.ك :
(. يدهملا ثیداحا  رتاوت 

.30 (، 9  ) هبوت .2
ّرمتال ًالاقم  مویلا  کیف  تلقل  میرم  نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتمأ  نم  فئاوط  کیف  لوقت  نأ  ۀـفاخم  ـالول  و  : » هللا 9 لوسر  لاق  .3
ح4) ، 10 باب ص 315 ، ج35 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ...« ) ۀکربلا هب  نوغتبی  بارتلا  کیمدق  تحت  نم  اوذخأ  الإ  سانلا  نم  ِالمب 

تیـشم قبط  اما  مینک : یم  اطع  وا  هب  دبلطب ، ار  ایند  یناف  تاذـل  لجاع و  عاتم  دوخ  شـشوک  اب  سک  ره  : » 20-18 (، 17  ) ءارسإ ر.ك : . 4
دـتفارد و نآ  هب  يدودرم  تمذـم و  اـب  اـت  میزاـس  شبیـصن  ار  خزود  ترخآ ، رد  سپـس  مینک ؛ یم  اـطع  میهاوخ  هک  ره  هب  شیوـخ  یلزا 
ره ام  دوب . دهاوخ  روجأم  لوبقم و  ناشیعس  ادخ ، هب  نامیا  طرـش  هب  دنـشوکب ، ناوت  ردق  هب  شبلط  رد  دنـشاب و  ترخآ  بلاط  هک  یناسک 
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سک چیه  تراگدرورپ ، ياطع  فطل و  زا  هک  دناسر ؛ میهاوخ  ددم  شیوخ  ياطع  فطل و  هب  ار  نایوج ) ترخآ  نابلط و  ایند   ) هورگ ود 
«. دنام دهاوخن  مورحم 

.10 (، 30  ) مور .5
ص 162. ج4 ، یفاک ، عورف  ینلک ، .6

.2 (، 49  ) تارجح . 7
.40 (، 24  ) رون .8

: دیرگنب تقد  هب  تیاور  ود  نیا  رد  هنومن  باب  زا  دنراد ؛ تلالد  نومضم  نیا  رب  یناوارف  تایاور  . 9
ار ام  دـناوت  یمن  سک  ره  انتلـص ؛ باوث  هل  بتکی  انیلاوم  یحلاص  یلع  لصیلف  انتلـص  یلع  ردـقی  مل  نم  و  : » دـیامرف یم  ع )  ) مظاک ماما  أ .
ص تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  «. ) دوش هتـشون  وا  يارب  ام  ۀلـص  باوث  ات  دنک  ناسحا  هلـص و  ار  ام  حـلاص  ناتـسود  دـنک ، ناسحا  هلص و 

ح1) ، 319
نآ ۀلیـسو  هب  هک  یمهرد  ربلا ؛ هوجو  نم  هاوس  امیف  مهرد  فلأ  یفلأ  نم  لضفأ  مامإلا  هب  لصوی  مهرد  دـیامرف « یم  ع )  ) قداص ماـما  ب .

ص538، ج1 ، یفاک ، ینیلک ، «. ) تسا رتهب  دوش ، فرـص  رگید  ریخ  ِياـهراک  رد  هک  مهرد  نویلیم  ود  زا  دوش ، ناـسحا  هلـص و  ع )  ) ماـما
ح6) مامإلا ، ۀلص  باب 

.31 (، 3  ) نارمع لآ  .10
هک دیـشاب  هاگآ  هلامعأب ؛ يدتقیال  مامإلا و  ۀنـسب  يدتقی  نم  هللا  یلإ  سانلا  ضغبأ  نإ  الأ و  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) داجـس ماما  .11
«. دـنک یمن  ادـتقا  وا  لامعا  هب  اـما  دـنک ؛ یم  ادـتقا  ع )  ) ماـما ِشور  هار و  هب  رهاـظ  رد  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ ، دزن  مدرم  نیرت  ضوغبم 

ح312) ، 8 باب ص234 ، ج8 ، یفاک ، ینیلک ، )

4 تفرعم تّبحم و  روشنم 

جع )  ) نامز ماما  ياه  ماقم   4 تفرعم ّتبحم و  روشنم 
نآرق ریسفت  نییبت و  ماقم  . 1

تیمکاح تیالو و  ماقم  . 2
اضق ماقم  . 3

تیبرت هیکزت و  ماقم  . 4
یتیبرت ةویش  نیرتهب  يریذپ ، هوسا 

يریذپ هوسا  دیلقت و  تقیقح 
عجارم ناماما و  زا  يوریپ  رد  يزیگنا  ههبش 

ع)  ) موصعم ناماما  زا  يوریپ  لیلد 
تبیغ ۀنامز  رد  مه )  ) ناماما زا  يریذپ  هوسا  ةویش 

تبیغ ۀنامز  رد  عجارم  ناملاع و  زا  يوریپ  لیلد 

( جع  ) نامز ماما  ياه  ماقم 
دراد و انثتسا  کی  طقف  تسا و  تباث  ع )  ) هناگ هدزاود  ناماما  رگید  و  جع )  ) نامز ماما  يارب  ص )  ) هللا لوسر  ياه  ماقم  مامت  میدقتعم  ام 
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سّدـقم دوجو  هب  ص )  ) اـیبنا ۀـلیلج  ۀلـسلس  هک  دوـب  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهـالا  یمتح  ةدارا  هک  ارچ  تسا ؛ تلاـسر  توـّبن و  ماـقم  مه  نآ 
هتـشاد یماقم  هچ  تلاسر  تّوبن و  ماقم  زا  ریغ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  رگم  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  دـیاش  دریذـپ . ناـیاپ  ص )  ) هللا لوسر 

هنیمز نیا  رد  يددـعتم  دراوم  رد  نازیملا  ریـسفت  رد  ناوضر ا )..  ) ییاـبطابط هللا  تیآ  راوگرزب ، ۀـمّالع  دنکیرـش . نآ  رد  ناـماما  هک  تسا 
نآرق ریسفت  نییبت و  ماقم  . 1 تسا . هدرک  ثحب 

نآرق تالمجم  ِلیـصفت  ریـسفت و  ةرابرد  ربمایپ  نایب  هک  تسا  نیا  هدومرف ، اطع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  یلاعتم  دـنوادخ  هک  یماـقم  نیتسخن 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  دنریذپب . دنفظوم  مدرم  تسا و  عقاو  قباطم  دیامرفب ، هچ  ره  و  تّجح ،

1 ْمِْهَیلِإ . َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو 
. ینک نایب  مدرم  يارب  ار  نآ  ات  میدروآ  دورف  وت  رب  ار  نآرق  ام 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  اریز  تسا ؛ تباث  زین  مه )  ) تیب لها  يارب  ماقم ، نیا 
2. یتیب لهأ  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ینإ 

متیب . لها  مترتع و  ادخ و  باتک  مهن : یم  تعیدو  هب  اهبنارگ  ثاریم  ود  امش  نایم  نم 
دیکأت بلطم  نیا  ةرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  تسا . هدش  یفّرعم  نآرق  ریذپانادج  ِگنـسمه  لدِـع و  ترتع ، فیرـش ، ثیدـح  نیا  رد 

: دومرف
َّنِإَـف ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َُهلوُسَرَو  َهّللا  َّلَوَتَی  نَمَو  َنوُعِکاَر -  ْمُهَو  َةاَـکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةَـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  اَـمَّنِإ 

َنُوِبلاَْغلا 3 ُمُه  ِهّللا  َبْزِح 
هک یناسک  و  دنهد ، یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  ناریقف  هب  دنراد و  یم  اپ  هب  ار  زامن  هک  دنتسه  ینانمؤم  لوسر و  ادخ و  طقف  امـش  رما  یلو 

دنهاوخ بلاغ  زوریپ و  هراومه  ادـخ ، بزح  رکـشل و  هک } ارچ  دـنزوریپ ؛ ، } دـنریذپب ار  نامیا  لها  لوسر و  ادـخ و  ییاورنامرف  تیالو و 
. دوب

: دیامرف یم  يرگید  ۀیآ  رد  ور  نیمه  زا  تسا ؛ یهن  رما و  رد  تیالو  رما و  ِتعاطا  رد  تیالو  تیالو ، نیا 
4 ْمُکنِم ِْرمَألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِطَأ 

. دینک يزوریپ  زین  ناتدوخ  رمالاولوا  لوسر و  زا  دینک و  تعاطا  ادخ  زا 
یّنـس هعیـش و  هک  یتایاور  قبطو  هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  رمالا » یلوا   » نیمه دش ، هراشا  نادب  نیـشیپ  ۀیآ  ود  رد  هک  اونمآ » نیذلا  »
ریما صخش  ةرابرد  تایاور  بلاغ  َةَالَّصلا » َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ةرابرد «  دنتـسه . ع )  ) هناگ هدزاود  ناماما  رمالا ، یلوا  زا  روظنم  دنا ، هدرک  لقن 

. دنتسه کیرش  تهج  نیا  رد  زین  رگید  ناماما  هک  هدش  هراشا  زین  تایاور  یضعب  رد  تسا و  ع )  ) نانمؤم
. تسا تباث  زین  مه )  ) تیب لها  يارب  دومرف ، تیانع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ادـخ  هک  يرما  ِتعاطا  ِبوجو  تیـالو و  ماـقم  هک  نیا  هصـالخ 

تعاطا تفریذپ و  دیاب  دروآ ، یم  ادخ  فرط  زا  ار  یمایپ  ربمایپ  یتقو  تسا . تّوبن  ماقم  ۀـمزال  ماقم ، نیا  هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
هیآ هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اج  نیا  رد  تسا . ادـخ  تعاطا  هکلب  تسین ؛ وا  رما  تعاطا  مه  شتعاـطا  تسین ؛ وا  رما  ماـیپ ، نیا  هک  ارچ  درک ؛

« َلوُسَّرلا ْاوُعیِطَأَو  اما «  تسا ؛ ادخ  ِتعاطا  نامه  مینک ، یم  تعاطا  ام  تسا و  هدروآ  ادخ  فرط  زا  ص )  ) ربمایپ هک  یمایپ  َهّللا  دیامرف : یم 
يروآ مایپ  یحو ، رد  ربمایپ  شقن  تسا . هدـمآ  دورف  ربماـیپ  رب  هک  تسا  ییحو  ّصن  زا  تعاـطا  زا  ریغ  هدـش ،  ادـج  ْاوُعیِطَأ »  » کـی اـب  هک 
مرکا ربمایپ  زا  دنفّظوم  یعامتجا  روما  رد  مدرم  هک  تسا  یتیالو  نامه  نیا  تسا . َهّللا » ْاوُعیِطَأ   » رب دـیاز  يزیچ  َلوُسَّرلا » ْاوُعیِطَأ   » اما تسا ؛

. دننک تعاطا  (ص )
یمن اپ  دشاب ، باطخلا  لصف  وا  نخـس  فالتخا ، دراوم  رد  هک  یهدـنامرف  زکرم  ِدوجو  نودـب  یعامتجا  یگدـنز  چـیه  هک  میناد  یم  همه 

ار تردق  نیا  یهورگ  ای  بصنم  ماقم ، دـیاب  دوش . یم  یـشالتم  دـیآ ، یم  دـیدپ  هعماج  رد  هک  ییاه  فالتخا  رثا  رب  هاوخان  هاوخ  دریگ و 
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دیاب یـسک  تسین ، قفاوت  يارب  یلح  هار  دـیآ و  یم  دـیدپ  مدرم  نیب  ییاه  فالتخا  هک  ییاج  رد  دـننزب . ار  رخآ  فرح  هک  دنـشاب  هتـشاد 
دنوش یم  مورحم  یعامتجا  یگدنز  تاکرب  زا  مدرم  تبقاع ، دریگ و  یمن  رس  یعامتجا  ِیگدنز  نیا  هنرگو  دنزب ؛ ار  رخآ  فرح  هک  دشاب 

دنک رداص  ار  رخآ  نامرف  هک  دراد  زاین  ییاوشیپ  هب  شیوخ  يراوتسا  يارب  مه  یمالسا  ۀعماج  دشک . یم  یشکردارب  يریگرد و  هب  راک  و 
رادیاپ راوتـسا و  يا  هعماج  میناوت  یم  دوب  يزیچ  نینچ  رگا  دـشاب . بجاو  همه  رب  وا  تعاطا  دـنزب و  ار  رخآ  فرح  فالتخا ، دراوم  رد  و 

. تسا تابجاو  نیرت  گرزب  زا  تیالو  رما  هک  تسا  نیا  دوب . دهاوخن  یمالـسا  ۀعماج  نینچ  ياقب  هب  يدـیما  دوبن ، رگا  اما  میـشاب ؛ هتـشاد 
: دومرف ای   5 تسا تیالو  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تسا  ینتبم  زیچ  چنپ  رب  مالسا  هک  دنا  هدینش  همه  ار  ثیدح  نآ 

6. تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دریمب ، لاح  نیا  رد  رگا  دنک ، تعاطا  دیاب  یسک  هچ  زا  دنادن  ینعی  دسانشن ، ار  شماما  هک  یسک 
تماما تیالو و  هب  ار  وا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هکلب  دنادب ؛ ار  شردام  ردپ و  مسا  شمـسا و  مدآ  هک  تسین  نیا  جع )  ) رـصع ماما  نتخانش 

هارمگ مضه و  یـسایس  ياه  يزاب  رد  دـنک ، تعاطا  دـیاب  یـسک  هچ  زا  دـنادن  رگا  اریز  دـنادب ؛ هعاطإلا  بجاو  رما و  یلو  ار  وا  دسانـشب .
. دش دهاوخ  دیدهت  یگدیشاپ  مه  زا  هقرفت و  هب  یمالسا  ۀعماج  هاگ  نآ  دش و  دهاوخ 

« تیالو ، » هدـش جـیار  بالقنا  زا  سپ  ام  گنهرف  رد  هک  یمـسا  درک . قالطا  ناوت  یم  ار  ینوگانوگ  ياه  مسا  ندوب ، عاـطم  ِماـقم  نیا  رب 
، نایعیش ام  ةدیقع  هب  دوب . بجاو  اه  ناملـسم  ۀمه  رب  شتعاطا  ور  نیا  زا  تشاد و  ار  ناناملـسم  رما  تیالو  ماقم  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  تسا .
ام تسا . یمالـسا  رگید  ياه  هقرف  اب  نایعیـش  ِقارتفا  ۀـطقن  نامه  نیا  دـش . لقتنم  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  ماقم ، نیا 

. دوب هدـش  هضافا  ص )  ) ربمایپ صخـش  هب  هک  هنوگ  نامه  دـش ؛ هضافا  ع )  ) نانمؤمریما هب  یلاعتم  يادـخ  فرط  زا  ماـقم  نیا  هک  میدـقتعم 
رگید رباج و  ثیدـح  رد  هک  نانچ  ِْرمَألا  ِیلْوُأ  قادـصم  و  ْمُکنِم ، ِْرمَألا  ِیلْوُأَو  دومرف : شدـعب  َلوُسَّرلا ،  ْاوُعیِطَأَو  تفگ : هک  یـسک  ناـمه 

. دنتسه ع )  ) موصعم ماما  هدزاود  تسا ، هدمآ  تایاور 
ربمایپ رب  ار  ْمُکنِم  ِْرمَألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِطَأ  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیأ  اَی  ۀـیآ  دـنوادخ ، یتقو  دـیوگ : یم  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج 

ام هب  ار  رمـالاولوا  نونکا  میتخانـش . ار  شلوسر  ادـخ و  ادـخ ! لوسر  يا  مدیـسرپ : ترـضح  زا  نم  درک ، لزاـن  ص )  ) دـمحم شا  یمارگ 
دومرف : ترضح  تسا . هداد  رارق  وت  تعاط  شوداشود  ار  نانآ  تعاط  یلاعت  يادخ  هک  نک  یفّرعم 

وا زا  دعب  نیسح و  هاگ  نآ  نسح و  سپس  بلاط و  یبا  نب  یلع  ناشلّوا  هک  دننم  زا  سپ  ناناملـسم  ناماما  نم و  نانیـشناج  نانآ  رباج ! يا 
، يدرک رادید  ار  وا  نوچ  درک ، یهاوخ  كرد  ار  وا  وت  تسا و  فورعم  رقاب  هب  تاروت  رد  هک  یلع  نب  دمحم  هاگ  نآ  نیـسحلا و  نب  یلع 
زا دعب  و  یـسوم ، نب  یلع  هاگ  نآ  رفعج و  نب  یـسوم  وا  زا  دعب  و  دـمحم ، نب  رفعج  قداص  سپـس و  و  ناسرب ، ار  شمالـس  نم  بناج  زا 

تسا و نم  مان  شمان  مه  هک  تسا  دـمحم  نم  مانمه  رخآ ، رد  یلع و  نب  نسح  هاـگ  نآ  دـمحم و  نب  یلع  سپـس  یلع و  نب  دـمحم  يو 
تـسا وا  تسا . یلع  نب  نسح  رـسپ  وا  تسا . ادخ  ناگدنب  نیب  یهالا  راگدای  نیمز و  يور  رب  ادخ  تجح  وا  تسا . نم  ۀینک  شا  هینک  مه 

تبیغ شنایعیـش  ایلوا و  زا  هک  تسا  وا  دـنارتسگ و  یم  ملاع  برغم  قرـشم و  رد  وا  تسد  هب  ار  شدوخ  مان  یلاعتم  يادـخ  هک  یـسک  نآ 
دنام یم  راوتسا  وا  تماما  هب  داقتعا  رب  یـسک  طقف  دندرگ و  یمرب  وا  تماما  هب  داقتعا  زا  ناهارمه  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  یتبیغ  دنک ؛ یم 

. دشاب هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  یلاعت  يادخ  هک 
: دومرف تشاد ؟ دهاوخ  شنایعیش  لاح  هب  يدوس  شتبیغ  لاح  رد  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  متشاد  هضرع  دیوگ : یم  رباج 

نامه دنریگ ؛ یم  هرهب  وا  تیالو  زا  شتبیغ  رد  دنوش و  یم  نشور  وا  رون  هب  شنایعیـش  تخیگنارب ، تّوبن  هب  ارم  هک  ییادـخ  نآ  هب  يرآ ،
ملع ۀنیزخ  رد  هک  تسا  یهالا  رارـسا  زا  نیا  رباج ! يا  دـشاب . اهربا  ِسَپ  رد  هک  دـنچ  ره  دـنوش ، یم  دـنمرهب  دیـشروخ  زا  مدرم  هک  هنوگ 

7. زاسم شاف  شلها  دزن  زج  رادب و  ناهنپ  شلها  ریغ  زا  ار  نآ  زین  وت  تسا . ناهنپ  ادخ 
تسا و تباث  هدومرف ، حیرصت  نآ  هب  ربمایپ  هک  يا  هناگ  هدزاود  ناماما  يارب  هک  تسا  تما  رب  تیمکاح  تماما و  تیالو ، ماقم  نامه  نیا 

ِعماج هیقف  هب  تبیغ ، نامز  هک  دـندومرف  ناشدوخ  اریز  تسا ؛ ماـقم  نیمه  رارمتـسا  دوش ، یم  هتخانـش  هیقف  تیـالو  اـم  ۀـعماج  رد  هچ  نآ 
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(، هادـف انحاورا   ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  ام  تسا . مه )  ) ناموصعم تیـالو  عرف  طیارـش ، ِعماـج  ِهیقف  ِتیـالو  سپ  دـینک ؛ عوجر  طـیارش 
یبا نب  دـمحم  رتشا و  کلام  لاثما  تیالو  هک  روط  نامه  میناد ؛ یم  ادـخ  فرط  زا  ترـضح ، تطاسو  هب  ار  طیارـشلا  عماج  هیقف  ِتیـالو 

بوصنم ادـخ  فرط  زا  زین  ترـضح  دوب و  هدومرف  نییعت  ار  اه  نآ  ع )  ) نانمؤمریما هک  اج  نآ  زا  میناد . یم  ادـخ  فرط  زا  یتیالو  ار  رکب 
توبن و ماقم  زا  رتالاو  یماقم  تیمکاح ، تیالو و  ماقم  لاح ، ره  هب  دنا . هدوب  یلاعتم  يادـخ  فرط  زا  هطـساو  اب  بوصنم  زین  اه  نآ  دوب ،
تایآ و ّصن  رب  انب  دنا . هتشادن  ییاورنامرف  تیالو و  ماقم  اما  هتـشاد ؛ تّوبن  ماقم  یهالا ، يایبنا  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ تلاسر 

اضق ماقم  .3 تسا . هدومرف  اطع  ع )  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  الاو  ماقم  نیا  دنوادخ ، تایاور ،
يدارفا هب  يا  هعماج  ره  تسا . اضق  ماقم  دومرف ، اطع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  تلاسر ، توبن و  ماقم  زا  ریغ  گرزب ، دـنوادخ  هک  یموس  ماقم 

رد دنک . یم  رداص  رما  ّیلو  هک  تسا  يرما  زا  ریغ  اضق ، رما  دننک . يرواد  ییازج ، ای  یقوقح  ياه  هرجاشم  رد  ات  دراد  زاین  نئمطم  نیما و 
نیا مینک . یم  لـمع  تفگ ، ینـالف  هچ  ره  هک  دـننک  یم  قفاوت  مه  اـب  رفن  ود  ینعی  تسا ؛ میکحت  یـضاق  یـضاق ، یهاـگ  صوـصخ ، نیا 

هعاطإلا بجاو  یلاعتم  يادخ  فرط  زا  یمسر  روط  هب  هک  یماقم  میشاب . هتـشاد  زین  ارجا  نماض  دیاب  هکلب  تسین ؛ زاسراک  هشیمه  يرواد ،
: تسا هدمآ  دورف  یناوارف  تایآ  هراب  نیا  رد  دشاب ، دنتسم  ادخ  رما  هب  هک  تسا  یضاق  نآ  تسا ،

8. اًمِیلْسَت ْاوُمِّلَُسیَو  َْتیَضَق  اَّمِّم  اًجَرَح  ْمِهِسُفنَأ  ِیف  ْاوُدِجَی  َُّمث َال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  اَمِیف  َكوُمِّکَُحی  َیَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَرَو َال  َالَف 
: دیامرف یم  هبترم  ود  ریظن ، مک  يدیکأت  اب  دنوادخ  دراد . لّمأت  ياج  رایسب  تسا و  عطاق  هدنبوک و  رایسب  هیآ  نیا 

يرواد وت  ار  هچ  ره  دـننک و  هعجارم  وت  هب  ناش  یفـالتخا  لـئاسم  رد  هک  نیا  رگم  دـنرادن ، ناـمیا  مدرم  نیا  هک  وت  يادـخ  هب  مسق  هن ، هن ،
. دنشاب هتشادن  یتیاکش  هلگ و  وت  يرواد  ةرابرد  مه  ناشلد  رد  یتح  دنریذپب و  لد  هت  زا  يدرک ،

یلاح رد  دنک ، ضارتعا  مالسا  یضاق  هب  مه  ناشلد  رد  هک  دنشاب  میلـست  نانچ  یمالـسا  یـضاق  يرواد  ةرابرد  هک  تسا  نیا  یعقاو  نامیا 
نیدب هیآ  نیا  دزاس . یمن  نآرق  ۀیآ  نیا  اب  وا  ِضارتعا  دشاب ، هدرک  مکح  رتاوتم  ثیدـح  ّصن  ای  نآرق  ّصن  ادـخ و  مکح  قبط  یـضاق  هک 

هک دننکن  ترودک  یگنت و  ساسحا  مه  ناشلد  رد  یتح  دنشاب و  ضحم  میلست  مالسا  مکح  ربارب  رد  دیاب  یعقاو  ناناملـسم  هک  تسا  انعم 
تسا و ادخ  مکح  اریز  دنریذپب ؛ رطاخ  بیط  اب  تسه ، ناشررـض  هب  مه  دص  رد  دص  رگا  تسا . هدـش  رداص  ام  ةرابرد  یمکح  نینچ  ارچ 

. دروآ دورف  میلست  ِرس  نآ  ربارب  رد  دیاب 
. تسا تباث  زین  مه )  ) تیب لها  يارب  ماقم  نیا  تسا . هدومرف  اطع  ص )  ) ربمایپ هب  یلاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يرگید  ماقم  اـضق ، ماـقم  نیا 

مرکا ربمایپ  هب  گرزب  يادـخ  هک  ییاه  ماقم  عومجم  تسا . هدومرف  اطع  مه )  ) تیب لها  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یمـسر  ییاه  ماـقم  اـه  نیا 
ربمایپ دنتـسین . ربمایپ  یبن و  اه  نآ  هک  نیا  نآ  زیچ و  کی  زا  ریغ  دوش ، یم  لقتنم  زین  مه )  ) تیب لها  هب  شا  همه  دوب ، هدومرف  اـطع  (ص )

: دومرف ع )  ) نانمؤم ریما  هب  باطخ  اهراب  ص )  ) مرکا
9. يدعب یبن  هنأ ال  الإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنأ 

. تسین يرگید  ربمایپ  چیه  نم ، زا  سپ  هک  نآ  زا  ریغ  یتسه ، یسوم  هب  نوراه  ۀلزنم  هب  نم ، اب  هسیاقم  رد  وت 
: دومرف ع )  ) نانمؤم ریما  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا . هدمآ  هعصاق  ۀبطخ  رد  هچ  نآ  قبط 

10. ریزو کنکل  یبنب و  تسل  کنأ  الإ  يرأ  ام  يرت  عمسأ و  ام  عمست  کنإ 
. یتسین ربمایپوت  یلو  ینیب ؛ یم  زین  وت  منیب ، یم  نم  هچ  نآ  يونش و  یم  مه  وت  مونش ، یم  نم  هچ  نآ  ره 

هیکزت ماقم  .4 دوب . توبن  یحو و  بطاخم  ص )  ) مرکا ربمایپ  طقف  نوچ  دوبن ؛ بطاخم  وا  یلو  دینـش ؛ یم  ار  یحو  يادص  ع )  ) نانمؤمریما
تیبرت و 

لها هب  راوگرزب  نآ  زا  سپ  هک  تشاد  هدـهع  رب  زین  ار  هعماج  تیبرت  هیکزت و  ماقم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  نیـشیپ ، یمـسر  ياـه  ماـقم  زا  ریغ 
: تسا هدش  لقتنم  مه )  ) تیب
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ُْلبَق نِم  ْاُوناَک  نِإَو  َۀَـمْکِْحلاَو  َباَـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتاَـیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ْمِهِـسُفنَأ  ْنِّم  ًـالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمؤُْملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََـقل 
11 ٍنِیبُّم ٍلالَض  یَِفل 

زا ار  ناشسوفن  دنک و  توالت  اه  نآ  رب  ار  ادخ  تایآ  هک  تخیگنارب  نانآ  نایم  ناشدوخ  زا  یلوسر  هک  تشاذگ  تنم  نامیا  لها  رب  ادخ 
. دنا هدوب  يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ ، زا  شیپ  دنچ  ره  دزرمایب ؛ ار  تمکح  قیاقح  اه  نآ  هب  دزاس و  كاپ  شیالآ  صقن و  ره 

زا و  ص )  ) ربمایپ تثعب  فادـها  زا  زین  تیبرت  میلعت و  ماقم  ود  میتفگ ، ع )  ) شتیب لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  هک  ییاـه  ماـقم  رب  نوزفا 
. تسا جع )  ) رصع ماما  فیاظو  زا  ام  رصع  رد  ترضح و  نانیشناج  ناماما و  فیاظو 

مهارف زا  تسا  ترابع  تیبرت ، تسا . رت  شیب  هیکزت  موهفم  يونعم  راب  هک  توافت  نیا  اب  دنتسه  مه  هب  کیدزن  موهفم  ود  تیبرت ، هیکزت و 
ياهدادعتسا ییافوکش  دشر و  يارب  هنیمز  نتخاس  مهارف  دنک . دشر  دوش و  افوکـش  دوجوم  کی  ياهدادعتـسا  هک  نیا  يارب  هنیمز  ندرک 

ییوبـشوخ ياه  لگ  هتوب ، نیا  هک  دنک  یم  مهارف  ار  یتیعقوم  عقاو  رد  دهد ، یم  شرورپ  ار  یلگ  ۀـتوب  هک  ینابغاب  تسا . تیبرت  دوجوم ،
ار روما  نیا  دسرب . ییافوکش  هب  نآ  رد  هتفهن  دادعتـسا  ات  دزاس  یم  مهارف  لگ  ۀتوب  يارب  مزال  ترارح  رون و  یفاک و  بآ  دروآ . راب  هب  ار 
؛ دهد یم  ماجنا  مه  ییاه  فرـصت  دنک ، یم  مهارف  ار  یجراخ  ياه  هنیمز  هک  نیا  زا  ریغ  یبرم ، یهاگ  یلو  دنیوگ ؛ یم  لگ  ۀـتوب  تیبرت 

بآ دوک و  نآ  هب  هک  تسین  نیا  طقف  دنز . یم  ار  نآ  یفاضا  ياه  گرب  خاش و  دـهدب ، هویم  یتخرد  دـهاوخ  یم  هک  ینابغاب  لاثم ، يارب 
هتفهن هیکزت  موهفم  رد  دراد ، ررـض  نآ  دـشر  ییافوکـش و  يارب  هچ  نآ  ره  ندودز  و  دـیاز ، ياه  گرب  خاـش و  عناوم و  ندودز  ودـهدب .

. تسه زین  نتساریپ  هکلب  تسین ؛ نتسارآ  نداد و  دشر  طقف  هیکزت  نیاربانب ، تسا ؛
، هدیرفآ ار  ناسنا  هک  یسک  زج  اه  تفارظ  نیا  ِعومجم  زا  هک  دوش  تاعارم  یّصاخ  ياه  تفارظ  تسا  مزال  ناسنا ، ۀیکزت  تیبرت و  ةرابرد 
هب هک  تسا  وا  تفرگ و  راک  هب  دـیاب  ار  ییاـه  تفارظ  هچ  ناـسنا  تیبرت  رد  هک  دـناد  یم  ناـسنا  راگدـیرفآ  تسین . هاـگآ  لـماک  روط  هب 

ناسنا هک  اج  نآ  زا  هتبلا  دنـسرب ؛ ناشدوخ  قیال  دـشر  هب  ات  دـننک  تیبرت  هنوگچ  ار  اه  ناسنا  هک  دـنک  یم  یحو  ماـهلا و  شناگدـیزگرب ،
هدافتـساءوس اه  نآ  زا  دوخ  رایتخاءوس  اب  دـناوت  یم  دـشر  تهج  بسانم  یطیحم  تیعقوم  یعامتجا و  عاضوا  دوجو  اب  یتح  تسا ، راتخم 

، دسرب روهظ  هب  شیاهدادعتـسا  شیوخ ، رایتخا  اب  دهاوخب  یبرتم  رگا  هک  دزاس  مهارف  يروط  ار  هنیمز  دـیاب  یبرم  لاح ، ره  هب  یلو  دـنک ؛
یتیبرت ةویش  نیرتهب  يریذپ ، هوسا  دشاب . مهارف  شیارب  نآ  ناکما 

میلعت و ۀفـسلف  هب  نآ  ةدـمع  هک  هدـش  ماجنا  یناوارف  ياه  ثحب  دوش ، تیاعر  دـیاب  یلـصا  رـصنع  دـنچ  تسرد ، تیبرت  يارب  هک  نیا  رد 
، تیبرت ياهراک  هار  نیرتهب  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دـنراد ، قاـفتا  رد آ » تیبرت  میلعت و  ناـملاع  ۀـمه  هچ  نآ  اـما  دوش ؛ یم  طوبرم  تیبرت 
هک تخانـش  ۀئارا  دبای . تخانـش  ات  دیوگب  وا  هب  یبلاطم  دیاب  تسا ، هاگآ  ناسنا  اب  یبرم  راک  رـس و  نوچ  هتبلا  تسا ؛ تسرد  يوگلا  ۀئارا 
اج نیا  رد  یبرم  و  میلعت ، یعون  نتخومآ ، نیا  دزومایب و  یبرتم  هب  ار  ییاـهزیچ  تسا  مزـال  یبرم  رب  تسا . تیبرت  میلعت و  كارتشا  ۀـطقن 

ۀفیظو يروآدای ، تحیـصن و  هظعوم ، تسین . ملعم  ۀـفیظو  اهنآ  هک  دـهد  یم  ماـجنا  زین  يرگید  ياـهراک  نیا ، رب  نوزفا  یلو  تسا ؛ ملعم 
يارجا ياج  اج ، نیا  هک  دهدب  هجوت  ار  درگاش  يدروم  ره  رد  هک  نیا  اما  دریگب ؛ دای  درگاش  ات  دزومآ  یم  ار  شـسرد  ملعم  تسین . ملعم 

زا تسا و  یبرم  نوؤش  هلمج  زا  اه  نیا  دهدب ، زردنا  دنپ و  دنک و  هظعوم  تحیـصن و  دـهد ؛ رادـشه  ار  اه  هاگ  شزغل  تسا ؛ بلطم  نالف 
. تسا رت  بولطم  یلیخ  دنک ، افیا  مه  ار  یبرم  شقن  دناوتب  ملعم  ِدوخ  رگا  هتبلا  دوش . یمن  هدرمش  ملعم  فیاظو 

تروص نیرتوکین  هب  شدوخ  دزاس ، ققحم  یبرم  رد  دهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  دشاب و  وگلا  هنومن و  درف  شدوخ  هک  تسا  نآ  بولطم  یبرم 
. دشاب قشمرس  ّیبرتم  يارب  اه  نآ  راتفر  هک  دنک  یفرعم  ار  ییاهوگلا  نایبرم و  شدوخ ، رب  نوزفا  دشاب و  اراد 

یم شومارف  لمع  عقوم  دروآ ؛ یم  هرمن  مه  ناحتما  رـس  دـنک و  یم  ثحب  باتک  رد  دـناوخ ؛ یم  ار  شـسرد  مدآ  هک  تسا  اـهزیچ  یلیخ 
مدآ هک  دنتـسه  ینهذ  یمیهافم  ًافرـص  ناسنا ، ياه  ینتـسناد  زا  یـضعب  دزاس . ققحم  ار  دوخ  ياه  هتخومآ  دیاب  هنوگچ  دناد  یمن  ای  دنک 

هب دوش و  یم  طوبرم  لمع  هب  اه  هتخومآ  زا  یـضعب  یلو  دـنکن ؛ شومارف  ار  اـه  نآ  دـشوکب  دـنک و  كرد  ار  اـه  نآ  دوخ  نهذ  رد  دـیاب 
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. دراد زاین  یلمع  نیرمت  تراهم 
نیرمت دننیـشنن و  نیـشام  تشپ  هک  ینامز  ات  دنناوخب ، ار  یگدننار  ییامنهار و  دعاوق  هزادنا  ره  دـنوشب ، هدـننار  دـنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ 
ینتسناد فالخرب  یملع ، تراهم  دننک . نیرمت  لمع  رد  دیاب  هکلب  تسین ؛ یفاک  اه  ینتـسناد  فرـص  دنوش . یمن  هدننار  دننکن ، یگدننار 

، لمع رد  دـناوتب  یبرتم  ات  دروآ  مهارف  ار  ییاـه  هنیمز  هک  تسا  نیا  یبرم  ياـهراک  زا  یکی  دراد . زاـین  مه  یلمع  نیرمت  هب  ینهذ ، ياـه 
هب ار  اه  نآ  دیاب  یبرم  اما  دنتسه ؛ یلک  يدعاوق  بلغا  اه  ینتسناد  دزاس . ققحم  بسانم  نامز  رد  ار  شیاه  هتسناد  دنک و  هبرجت  نیرمت و 

. یهد ماجنا  يوحن  هچ  هب  ار  نآ  ینک و  راک  هچ  دیاب  زورما  هک  دهد  ناشن  لمع  رد  دروآ و  رد  یئزج  لمعلاروتسد  تروص 
نیا تسا . رترثؤم  یگدنز  رد  زیچ  همه  زا  وگلا  شقن  تیبرت ، ۀصرع  رد  تسا . میلعت  رب  تیبرت  زایتما  لماع  و  تیبرت ، ياه  یگژیو  اه  نیا 

یلمعلاروتسد درگاش ، هک  تسین  نیا  يارب  طقف  دینیزگرب ، قالخا  داتـسا  دوخ ، يارب  دننک  یم  شرافـس  قالخا  ناملاع  تسا  فورعم  هک 
رد و  وگلا ، نآ  زا  دناوتب  دـنیبب و  ار  داتـسا  یلمع  راتفر  یبرتم  ات  دراد  يرت  شیب  تیمها  داتـسا ، اب  ترـشاعم  هکلب  دـنک ؛ یقلت  داتـسا  زا  ار 
رد ار  دوخ  شقن  دـناوت  یمن  دـشاب  هتـشاد  ییاهاطخ  اه و  فعـض  هطقن  وگلا ، نیا  رگا  لاح  دـنک . هدافتـسا  نآ  زا  دریگب و  قشمرـس  لمع 

. دنک افیا  یبوخ  هب  تیبرت 
ییاطخ ره  زا  هک  تسا  هدرک  یفرعم  هدـیرفآ و  ار  یناگدـنب  ناشیا ، تیبرت  يارب  هک  تسا  نیا  اه  ناسنا  رب  دـنوادخ  گرزب  ياـه  تنم  زا 

متاخ هاگیاج  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  كرابم  دوجو  تسا . بولطم  يوگلا  ییوگلا ، نینچ  تسین . یهابتـشا  چیه  ناشراتفر  رد  دـنموصعم و 
يروط اه ، نآ  ِدوخ  سنج  زا  ار  یناسنا  تسا . اه  ناسنا  يارب  دـنوادخ  ياـه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناربماـیپ ، نیرت  لـماک  اـیبنالا و 
شقن نیمه  نیع  هک  میدقتعم  نایعیـش  ام  دـنکن . یهابتـشا  چـیه  دـشاب و  وگلا  ناشراتفر  تانکـس و  تاکرح و  مامت  رد  هک  تسا  هدـیرفآ 

. تسا يریگ  قشمرس  سابتقا و  لباق  ناشراتفر  دنتسه و  موصعم  ياهوگلا  زین  اه  نآ  تسا . تباث  زین  س )  ) ارهز ترضح  ناماما و  يارب 
تمعن نیا  زا  هدافتـسا  ِهار  نیرتـهب  تسا ، هیکزت » میلعت و  ع « )  ) موـصعم ناـماما  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  نوؤـش  زا  یکی  هک  میتفریذـپ  یتـقو 

ۀملک هتبلا  تسا ؛ هودـق »  » و هوسا »  » ۀـملک ود  وگلا  ینآرق  ریبـعت  تسا . ناـشیا  زا  يریذـپ  هوسا  و  ع )  ) ناـیموصعم راـتفر  ةدـهاشم  یهـالا ،
: دیامرف یم  دعب  درب و  یم  مان  ار  ایبنا  زا  يدادعت  نآرق ، رد  يا  هفیرش  ۀیآ  تسا . هدش  رکذ  ادتقا »  » ریبعت هدشن و  هدافتسا  نآرق  رد  هودق » »

11 ْهِدَْتقا ُمُهاَدُِهبَف  ُهّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئ  ـ َلْوُأ
اه نآ  هب  ناتراتفر  رد  سپ  دنتسه ؛ ام  ناگدش  تیبرت  اه  نیا  میتفرگ . هدهع  هب  ار  اه  نآ  تیبرت  میدرک و  تیاده  نامدوخ  ار  ناربمایپ  نیا 

. دیریگب وگلا  نانآ  زا  دینک و  ادتقا 
، دهد یم  ماجنا  وا  هک  يراک  ره  ینعی  مینک ، یم  ادتقا  رضاح  ماما  هب  مییوگ : یم  زامن  رد  هک  نیا  تسا . نارگید  زا  نتفرگ  قشمرس  ادتقا ،

هژیو هب  ام  یمالـسا  گنهرف  رد  مک  مک  زین  ریبعت  نیا  تسا . هوسا »  » ریبعت هتفر ، راک  هب  نآرق  رد  هک  يرگید  ریبعت  میهد . یم  ماـجنا  زین  اـم 
ماع ریبعت  هتفر . راک  هب  نآرق  رد  هک  تسا  ییاهریبعت  اه  نیا  نتفرگ . وگلا  ندرک و  ادـتقا  ینعی  یـسأت » . » تسا هدـش  جـیار  بالقنا  زا  سپ 

زا ّمعا  و  نتشاذگ ، يرگید  ياپ  ياج  اپ  نآ ، يانعم  لصا  نتفر . یـسک  لابند  ینعی  عاتبا ،» . » تسا عابتا »  » ریبعت نآ  دراد و  دوجو  مه  يرت 
هوسا دـیلقت و  تقیقح  دور . یم  راـک  هب  يداـقتعا  يرکف و  يرظن ، لـئاسم  رد  یتح  يرت ، ماـع  دراوم  رد  هک  تسا  ادـتقا »  » و هوسا »  » ریبـعت

يریذپ
: دومرف رذآ  هب  هک  تسا  هدمآ  ع )  ) میهاربا ترضح  ناتساد  رد 

12 ًاّیِوَس . ًاطاَرِص  َكِدْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  اَم  ِْملِْعلا  َنِم  ِینءاَج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  اَی 
رـس رب  دوب ، شتـسرپرس  هک  رذآ  اب  تسا ، هدـمآ  تایاور  اه و  خـیرات  یـضعب  رد  هچ  نآ  بسح  هب  دوب و  هلاـس  یناوجون 16-15  میهاربا ،
نم هب  ردپ ! يا  دومرف : وا  هب  داد ، تسکش  ار  رذآ  ثحب ، رد  هک  نیا  زا  سپ  درک . یم  تبحـص  هناگی  يادخ  شتـسرپ  یتسرپ و  تب  ۀلأسم 

. منک تیاده  ار  وت  مهد و  ناشن  وت  هب  ار  يراومه  تسرد و  هار  ات  ریذپب  ارم  فرح  سپ  دنا ؛ هدادن  وت  هب  هک  دنا  هداد  ییاه  ملع 
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نیا ناسنا  لقع  ياضتقا  دـنمورحم ، نآ  زا  نارگید  هک  دراد  یـصّصخت  شناد و  یـسک  یتقو  تسا . ِینِْعبَّتاَف » ریبعت «  اج ، نیا  رد  ام  روظنم 
رد هک  میناد  یم  مینک و  یم  كرد  ار  اـنعم  نیا  شیوخ  ینـالقع  ترطف  قبط  اـم  ۀـمه  دریذـپب . ار  وا  فرح  دـنک و  يوریپ  وا  زا  هک  تسا 

نودب ترطف و  لقع و  ياضتقم  هب  دراد ، صـصخت  يا  هتـشر  رد  یـسک  میتسناد  هک  ییاج  میراد . زاین  نارگید  مولع  هب  دراوم  زا  يرایـسب 
هب شدوخ  هک  تسا  یـضیرم  مادک  میریذپ . یم  ار  وا  نخـس  میزومآ و  یم  وا  زا  میور و  یم  وا  غارـس  دـنک ، لیمحت  ام  هب  یـسک  هک  نیا 

للم و اهداژن ، ماوقا ، مامت  زا  ملاع  نالقاع  مامت  نیب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنکن !؟ لمع  کشزپ  ۀخـسن  هب  دورن و  کشزپ  غارـس  يرطف  روط 
ناسنا هک  دراد  یـصصختم  يراک  ره  درادن . مه  رگید  یهار  تسین . راکنا  لباق  چـیه  دراد و  دوجو  نوگانوگ  بهاذـم  نایدا و  نابحاص 

دنور یم  یسک  غارس  ناشدوخ  ِيرطف  لقع  نامه  قبط  دنناد ، یمن  ار  ناش  ینید  ياهروتسد  هک  یناسک  دنک . هدافتسا  وا  صصخت  زا  دیاب 
یملاع دزن  مدآ  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ ملاـع  هب  لـهاج  عوجر  دـیلقت ، تقیقح  تسا . دـیلقت  ناـمه  نیا  دراد . صـصخت  ینید  لـئاسم  رد  هک 

هراب نیا  رد  دنچ  ره  دـهاوخ ؛ یمن  يدـبعت  لیلد  تسا و  يرطف  يرما  نیا  دـنک . لمع  دـیوگ ، یم  وا  هچ  ره  دریگب و  ار  وا  ۀـلاسر  ای  دورب 
يرذـع چـیه  دـننک و  یم  شنزرـس  ار  وا  نالقاع  مامت  دوش ، اطخ  راچد  دـنکن و  ار  راک  نیا  یـسک  رگا  دراد . دوجو  زین  عاـمجا  تیاور و 

نیا يدرکن !؟ هعجارم  نآ  هب  ارچ  دوب ، تتـسد  رد  شا  هلاسر  باتک و  يدیـسرپ . یم  وا  زا  یتفر و  یم  دیاب  دوب و  ملاع  دنیوگ : یم  درادن .
دنشاب یناسک  رگا  دناد ، یمن  درادن و  صصخت  شدوخ  مدآ  هک  ار  يدراوم  سپ  تسا ؛ ادتقا »  » و یّسأت »  » و عابتا ،» «. » یلمع يوریپ   » نامه

. دنک يوریپ  اه  نآ  زا  هک  دنک  یم  اضتقا  ناسنا  ترطف  دنهد ، یم  ناشن  ار  هار  دوخ ، راتفر  هراشا و  لمع ، نابز  اب  دنتسه و  دلب  ار  هار  هک 
: دیامرف یم  دشاب . زاسراک  دناوت  یم  دراوم  ۀمه  رد  تسا و  هجوت  لباق  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يا  هیآ  میرک ، نآرق  رد 

12. َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  اَمَف  يَدُْهی  نَأ  َّالِإ  يِّدِهَی  َّال  نَّمَأ  َعَبَُّتی  نَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  نَمَفَأ 
رفن اما  دهد ؛ یم  ناشن  مه  يرگید  هب  تسا و  دلب  ار  هار  شدوخ  یکی  هک  دنتسه  رفن  ود  دیوگ : یم  دنک و  یم  حرط  ار  یـشسرپ  هیآ ، نیا 

دسانش و یم  ار  قح  هک  یسک  غارس  دییوجب ، ار  قح  دیهاوخ  یم  یتقو  امـش  ایآ  دسرپب . نارگید  زا  دیاب  تسین و  دلب  ار  هار  شدوخ  رگید 
هچ غارـس  دنک ؟ ییامنهار  ار  وا  هک  ددرگ  یم  یـسک  لابند  دناد و  یمن  مه  شدوخ  هک  یـسک  ای  دیور  یم  دنک ، یم  تیادـه  ار  نارگید 

؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  امـش  َنوُمُکْحَت ؛ َْفیَک  ْمَُکل  اَمَف  دنک : یم  حرط  لاؤس  نآرق  تسا ؟ مدقم  مادک  امـش  رظن  هب  دـیور ؟ یم  یـسک 
یمن يزیچ  تسا و  ارگ  کش  هک  دهد  یم  ناشن  شراتفر  راتفگ و  و  مناد ، یمن  دیوگ : یم  شدوخ  هک  یسک  دیوگ !؟ یم  هچ  امـش  لقع 

نیا ناشراختفا  دنیارگ . کش  هک  دنتسه  يزورما  نارکفنـشور  زا  یـضعب  نآ ، نشور  قادصم  تسا !؟ يوریپ  لباق  یـسک  نینچ  ایآ  دناد ،
زیچ همه  رد  نم  دـیوگ  یم  هک  دـیتفیب  هار  یـسک  لابند  دـیهاوخ  یم  امـش  میراد . کـش  زیچ  همه  رد  میناد و  یمن  دـنیوگ : یم  هک  تسا 
رتهب ایآ  دـنک !؟ یم  يرواد  هنوگچ  امـش  لقع  دـهدب !؟ ناشن  امـش  هب  ار  هار  وا  ات  دـنک ، یم  راختفا  شیوخ  نتـشاد  کش  هب  مراد و  کش 

هک كاکـش  مدآ  نیا  لابند  ای  دراد  تجح  نآ  رب  دناد و  یم  ار  تسرد  هار  هدرک و  تیادـه  ار  وا  دـنوادخ  هک  دیـشاب  یـسک  لابند  تسا 
! دوش يرگید  روک  شکاصع  دیایب و  يروک  مناد !؟ یمن  دیوگ  یم  شدوخ 

دسرپب : نارگید  زا  دیاب  دناد ، یمن  ناسنا  هک  ار  يدراوم  لاح ، ره  هب 
 14 َنوُمَْلعَت ؛ ُْمتنُک َال  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  ْاُولَأْساَف 

! دیسرپب دنناد ، یم  هک  ییاهنآ  زا  دیناد  یمن  رگا 
تیاده ار  اه  نآ  ادخ  هک  دـیورب  یناسک  لابند  دـیتسه ، هارمگ  رگا  دنـسانش . یم  ار  هار  هک  دـیورب  یناسک  لابند  دـیتسین ، دـلب  ار  هار  رگا 

رد يزیگنا  ههبش  تسا . يرطف  انعم  کی  هب  یلقع و  هکلب  ییالقع ، هلأسم ، نیا  ِلصا  سپ  دنرادن ؛ زاین  امـش  نم و  تیاده  هب  تسا و  هدرک 
عجارم ناماما و  زا  يوریپ 

ندرک یّـسأت  هک  تسا  هدـش  حرطم  یناطیـش  ییاه  ههبـش  اما  مینک ؛ سابتقا  دـیلقت و  مه )  ) تیب لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ةریـس  زا  دـیاب  ام 
. دریگب میمصت  شدوخ  دیاب  یسک  ره  تسین و  تسرد 
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لقع تدوخ  وت  دـنیوگ : یم  دـننک . یم  یفرعم  یفنم  شزرا  یعون  ار  نارگید  زا  ندرک  يوریپ  دـیلقت و  سابتقا و  نانکفا ، ههبـش  زا  یخرب 
دننک و یمن  هدنـسب  راتفر  رد  يریذپوگلا  ۀلأسم  هب  طقف  یهاگ  دـننک !؟ یم  هچ  نارگید  يراد  راک  هچ  دـیوگ ! یم  هچ  تلقع  نیبب  يراد ،

نانمـشد رابکتـسا و  لماوع  اب  گنهامه  یتروص  هب  راک  نیا  دنهد . یم  تیارـس  زین  ینید  ياه  نایب  اهراتفگ و  رد  ّتیعبت  هب  ار  ههبُـش  نیا 
هب هک  تسا  نیا  تسا . راـک  رد  ییادز  نید  يارب  يا  هـشقن  حرط و  هـک  دراذـگ  یمن  یقاـب  یکـش  ناـسنا  يارب  دریگ و  یم  ماـجنا  مالـسا 
رت یلوصا  رت و  هدیچیپ  لئاسم  هب  ار  نآ  مک  مک  دـننک و  یم  زاغآ  رت  هداس  ياهزیچ  زا  لوا  دـننک . یم  کیکـشت  نوگانوگ  ياه  تروص 

و ع )  ) موصعم ناماما  زا  دیاب  لیلد  هچ  هب  . 1 میزادرپ : یم  هراب  نیا  رد  یساسا  شسرپ  دنچ  هب  راتفگ  نیا  رد  ور ، نیا  زا  دنهد ؛ یم  تیارس 
ع)  ) موصعم ناماما  زا  يوریپ  لیلد  مینک ؟ يوریپ  دیاب  زیچ  ره  اج و  همه  رد  ناشیا  زا  ایآ  درک ؟ يوریپ  دیلقت و  ماظع ، عجارم 
؟ دراد دوجو  ع )  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  زا  يوریپ  رب  یلقع  لیلد  ایآ  مینک !؟ ادتقا  مه )  ) ناموصعم هب  دیاب  لیلد  هچ  هب 

یلیلد نامه  هب  دراد ؛ تیجح  ام  يارب  ربمایپ  دوخ  مالک  لثم  زین  مه )  ) تیب لها  نانخـس  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  میدـقتعم : نایعیـش  اـم 
دیوگ : یم  فرط  کی  زا  نآرق  دینک . تعاطا  دیاب  ربمایپ ، ياهروتسد  نانخس و  مامت  زا  تفگ  یم  هک 

اوُهَتناَف 15 ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاَتآ  اَمَو 
. دیزیهرپب هدرک ، یهن  هچ  نآ  زا  دینک و  ارجا  دریگب و  تسا ، هدروآ  ناتیارب  ادخ  لوسر  ار  هچ  نآ 

: دیامرف یم  رگید  فرط  زا  و 
16  . َلوُسَّرلا ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِطَأ 

: دیوگ یم  سپس  درک ؛ تعاطا  دشابن ، مه  نآرق  نتم  هچ  رگ  ربمایپ  مالک  زا  دیاب  هک  میمهف  یم  هیآ  نیا  زا 
. ْمُکنِم ِْرمَألا  ِیلْوُأَو 

دمحم دنتـسه : یناسک  هچ  رمألاولوا  دوش . یم  بجاو  ناشتعاطا  زین  رمالاولوا  تسا ، هعاطإلا  بجاو  تجح و  ربمایپ ، مالک  هک  روط  نامه 
هدزاود ناماما  رمالا ، یلوا  زا  دوصقم  دومرف : ترضح  نآ  دندیسرپ . ربمایپ  دوخ  زا  هراب  نیا  رد  شوب !؟ ویلبد  هاش ، نیدلارـصان  ناخ ، اضر 

ار رمالا  یلوا  قیداصم  اه ، هعیـش  ام  داقتعا  هب  سپ  درک ؛ رکذ  نارگید  رباج و  يارب  مهدزاود ، ماما  ات  مه  ار  ناشیاه  مسا  و  دنتـسه ، هناـگ 
؛ تسا تجح  ربمایپ  نخـس  لثم  مه  اه  نآ  نخـس  دنتـسه . ع )  ) هناگ هدزاود  ناماما  نامه  هک  تسا  هدومرف  نییعت  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ِدوخ 

ترـضح تعاطا  ارچ  مییوگ : یم  ینعی  دوش ؛ یم  یهتنم  لقع  هب  ماجنارـس  هک  تسا  یلیلد  تسا ؟ لیلد  هچ  هب  اه  نآ  مـالک  هب  دـبعت  سپ 
ادخ نوچ  تسا ؟ بجاو  ربمایپ  تعاطا  ارچ  هدومرف . ربمایپ  نوچ  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا ؟ بجاو  ع )  ) موصعم ناماما  رگید  و  ع )  ) یلع
یم رگا  ام  تسا . لقع  همه ، ۀناوتـشپ  ماجنارـس  نیاربانب ، دـیوگ ؛ یم  لقع  نوچ  تسا ؟ مزال  ادـخ  تعاطا  ارچ  هداد . نامرف  وا  تعاـطا  هب 

ام هک  نیا  فرـص  هب  نارگید  زا  تعاطا  اما  دوش ؛ یم  یهتنم  یلقع  لیلد  هب  ماجنارـس  دـینک ، تعاـطا  ع )  ) هناـگ هدزاود  ناـماما  زا  مییوگ 
. دوب یتسرپ  تب  رب  ایبنا  نامز  رد  مدرم  ۀمه  ای  تیرثکا  قافتا  دراد !؟ یلیلد  هچ  دنا ، هتفریذـپ  ار  نآ  هعماج  رت  شیب  ای  دـیآ ، یم  نامـشوخ 

مدرم دـصرد  زا 99  شیب  دـناوخب ؟ دـیحوت  هب  تشاد  یقح  هچ  ربماـیپ  دوـب ، ربـتعم  رگا  تشاد ؟ يراـبتعا  دـنوادخ  دزن  تیرثـکا  نـیا  اـیآ 
تب همه  وا ، زا  ریغ  ع )  ) میهاربا ترـضح  ناـمز  رد  تشاد !؟ يراـبتعا  دـنوادخ ، دزن  تیرثکا  نیا  اـیآ  دـندرک . یم  یتـسرپ  تب  ناتـسبرع 

؟ درکن تیعبت  تیرثکا  زا  ارچ  دـنکب ؟ ار  راـک  نیا  تشاد  یقح  هچ  تسکـش . ار  اـه  تب  تشادرب و  ار  يربـت  ییاـهنت  هب  وا  دـندوب . تسرپ 
. درادن يرابتعا  چیه  دوخ  هب  دوخ  تیرثکا ، هک  تسا  نیا  تلع 

هب یتح  هدش و  لماش  مه  ار  اوتف  هدیقع و  ارآ و  رد  دیلقت  راتفر ، رد  دیلقت  زا  ریغ  هک  دنا  هداد  شرتسگ  ردق  نآ  ار  دـیلقت  رد  يزیگنا  ههبش 
لمع ناتلقع  هب  ارچ  دوش !؟ یم  دبعتم  ربمایپ  فرح  هب  ارچ  امش  تسا . دیلقت  یعون  ربمایپ  نخس  هب  ندش  دبعتم  هک  تسا ، هدیـسر  تایدبعت 

هب يدراوم  رد  تسین . ربمایپ  مکح  فـالخ  تقو  چـیه  دـشاب ، هتـشاد  یعطق  يرواد  عقاو  هب  لـقع ، رگا  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـینک !؟ یمن 
: درادن یهار  لقع  هک  میتسه  مزلم  ربمایپ  مکح  زا  تیعبت 
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َنوُمَْلعَت 16 ْاُونوُکَت  َْمل  اَّم  مُکُمِّلَُعیَو 
قطنم و یب  دبعت  نیا  اما  درک ؛ دبعت  دـیاب  هک  تسا  اج  نیا  دـیمهفب . دـیناوت  یمن  ناتدوخ  هک  دزومآ  یم  امـش  هب  ار  ییاهزیچ  ادـخ ، ربمایپ 

تبیغ ۀنامز  رد  مه )  ) ناماما ةریس  زا  يریذپ  هوسا  ةویش  دراد . قطنم  یلقع و  ۀناوتشپ  هک  تسا  يدبعت  هکلب  تسین ؛ فازگ 
رد مه  ع )  ) موصعم ناماما  یتح  دمآ و  دـهاوخن  يربمایپ  رگید  تسا و  هتفریذـپ  نایاپ  ع )  ) ایبنا ۀـلیلج  ۀلـسلس  هک  میتسه  ینامز  رد  نونکا 

یـسأت اه  نآ  راتفر  هب  میریگب و  وگلا  اه  نآ  زا  هنوگچ  تیعـضو ، نیا  رد  تسا . تبیغ  ةدرپ  رد  زین  ع )  ) مهدزاود ماـما  دنتـسین و  سرتسد 
رد هک  يراتفر  ایآ  . 2 مینک ؟ یـسأت  وا  هب  هنوگچ  مینیب ، یمن  ار  وگلا  هوسا و  اـم  یتـقو  . 1 دوش : یم  حرطم  شـسرپ  ود  اـج  نیا  رد  مینک ؟

رسیم میقتسم ، روط  هبادتقا  یسأت و  تفگ : دیاب  لوا  شسرپ  ةرابرد  تسا ؟ یـسأت  لباق  زین  نامز  نیا  يارب  هتفرگ ، ماجنا  مه )  ) ناماما نامز 
ار وا  ملیف  ای  دـنک  هدـهاشم  نویزیولت  رد  ار  وا  ریوصت  یلو  دـنیبن ؛ ار  یـصخش  ناسنا ، هک  نیا  هیبش  دراد . ناکما  میقتـسم ، ریغ  اـما  تسین ؛

لـصاح ام  يارب  يا  هلزان  ۀبترم  مینک ، مسجم  خیرات  تایاور و  تایآ ، يال  هبال  زا  ار  ناماما  يامیـس  میناوتب  لماک  روط  هب  ام  یتقو  دـنیبب .
ات میریگ  یم  کمک  هظفاح  زا  تسه و  امۀظفاح  رد  وا  راتفر  یگنوگچ  یلو  درادن ؛ روضح  نونکا  هک  میا  هدید  ار  یـسک  ایوگ  دوش . یم 

. مینکرپ ار  وا  یلاخ  ياج  میناوتب 
رد اما  درک ؛ لمع  دوش  یم  ینامز  رد  ار  اهزیچ  یـضعب  دراد . یگتـسب  ولگا  ِیناکم  ینامز و  عضو  هب  دیلقت ، هک  تسا  نیا  رت  مهم  شـسرپ 

ناکما هزورما  تسین و  رسیم  ًالـصا  اه  نآ  زا  دیلقت  هدش ، هلـصاف  لاس  دص  دنچ  رازه و  نامز ، نآ  اب  نوچ  درادن . لمع  ناکما  رگید  نامز 
اه گنج  رد  دیاب  مینک ، يوریپ  میهاوخب  رگا  لاح  دندیگنج . یم  ریـشمش  اب  دـندش و  یم  راوس  بسا  نامز  نآ  دـینک  ضرف  درادـن . لمع 

. درادن ناکما  نیا  میگنجب و  ریشمش  اب  میوش و  بسا  راوس 
تحص رب  لمح  ام  دشاب . تنطیش  يور  زا  یهاگ  و  ینادان ، تلفغ و  يور  زا  تسا  نکمم  یهاگ  هک  دننک  یم  اقلا  ار  ییاه  ههبـش  یناسک 

هک دـننک  یم  اـقلا  ههبـش  تسین . ضرم  ضرغ و  يور  زا  تسا و  یناداـن  يور  زا  همه  اـه ، ههبـش  نیا  هللا  ءاـش  نا  مییوگ : یم  مینک و  یم 
ناکما هجو  چـیه  هب  ام  ۀـنامز  رد  تسا و  هدوب  شیپ  لاس  ةژیو 1400  یگدنز  ةویـش  نآ  تفرگ !؟ وگلا  ارهز  ترـضح  زا  دوش  یم  روطچ 

رییغت عضو  نامز ، نیا  رد  تسا . هدوب  صاخ  ییایفارغج  یمیلقا و  تیعضو  صاخ و  نامز  يارب  زین  مه )  ) ناماما ریاس  یگدنز  درادن . لمع 
. تسب دیاب  ار  هدنورپ  نیا  سپ  تسین ؛ یسأت  دیلقت و  لباق  هجو  چیه  هب  یناگدنز  ةریس  نآ  هدرک و 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  تفگ : دیاب  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
17. ٌۀَنَسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک 

. دراد دوجو  ییوکین  قشمرس  امش  يارب  هللا  لوسر  ةریس  رد  و 
هیآ زا  رگا  ضرف  هب  مینک و  یـسأت  ص )  ) مرکا لوسر  هب  دـیاب  یگدـنز  نوؤش  ۀـمه  رد  میمهفب ، ار  قالطا  هیآ ، نیا  زا  ام  هک  نیا  ضرف  اب 

یـسأت تیب : لها  هب  دیاب  هک  میمهفب  ار  انعم  نیا  میتسناوت  یم  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرتاوتم  تایاور  زا  میدرک ، یمن  هدافتـسا  مه 
. مینک

تیعبت و یـسأت ، میراد  زاین  هنیمز  دنچ  رد  هک  تسا  نیا  راصتخا  تیاعر  اب  شـسرپ  نیا  خـساپ  مینک ؟ يوریپ  دـیاب  ییاهزیچ  هچ  رد  لاح ،
زا یـضعب  دراد . يدـیلقت  ۀـبنج  يرادـقم  زین  رورـض  ياهداقتعا  زا  یخرب  یتح  نوچ  تسا ؛ دـیاقع  اهرواب و  ۀـنیمز  رد  یکی  مینک . دـیلقت 

یـضعب هب  یلو  درادن ؛ زاین  دـبعت  هب  مینک و  یم  تابثا  یلقع  نیهارب  اب  ار  داعم  لصا  توبن و  دـیحوت و  ادـخ و  لصا  نوچ  يداقتعا  لئاسم 
مدآ یتقو  هک  دنک  هماقا  ناهرب  ات  دشیدنیب  ناسنا  لاثم ، يارب  درادن ؛ ار  اه  نآ  كرد  ناوت  ناملقع  هک  یلاح  رد  میشاب ؛ دقتعم  دیاب  لئاسم 

ناموصعم مینیبب  هک  تسا  نیا  شهار  هناـگی  اـج  نیا  درب . یمن  ییاـج  هب  هار  لـقع  هن ، اـی  درک  دـنهاوخ  یلاؤس  وا  زا  دنتـشاذگ ، ربق  رد  ار 
. تسا ع )  ) موصعم زا  ملع  ذخأ  زا  نخس  اج  نیا  تسا . تسرد  مییوگب  دنا و  هدومرف  هچ  مه ) )

، لوا شخب  سپ  تسا ؛ هداد  رارق  اج  نیا  رد  ار  مه )  ) ناموصعم راتفر  نانخس و  نوچمه  يربتعم  عبنم  هداهن و  تنم  ام  رب  ادخ  لاح ، ره  هب 
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یکی ادـخ  رت  شیپ  لاس  رازه  درادـن . يریثأت  اه  نآ  رد  زین  یناکم  ینامز و  تیعقوم  مینک و  يوریپ  اه  نآ  زا  دـیاب  ام  هک  تسا  ییاـهرواب 
یلقن ای  یلقع  ای  نقتم  لیلد  هک  يزیچ  ره  تسا . روط  نیمه  مه  رگید  تاداقتعا  دوب . دهاوخ  یکی  ادـخ  مه  دـعب  لاس  رازه  و  تسا ، هدوب 

هک تسا  نیا  ام  رظن  تسا . رت  شیب  اه  شزرا  ةرابرد  اه  فالتخا  اما  دنک ؛ یمن  داجیا  نآ  رد  يرییغت  ینامز ، تیعضو  تسا و  تباث  دراد ،
نیا زا  ییاهزیچ  تسا و  بوخ  هشیمه  تلادـع  دـب و  هشیمه  ملظ  دـننک . یمن  توافت  ینامز  چـیه  رد  دـنتباث و  یقالخا  یلک  ياـه  شزرا 

ضرف لاثم ، يارب  دـنراد ؛ ینیزاوم  مه  اه  نیا  یلو  دـننک ؛ یم  توافت  نوگانوگ  ياه  تیعقوم  رد  یقالخا  ياهراتفر  زا  یـضعب  هلب ، لیبق .
، دوشب یکاپ  ناسنا  لتق  ببس  نتفگ  تسار  رگا  تسا . دب  نتفگ  تسار  اهاج  یضعب  اما  تسا ؛ بوخ  نتفگ  تسار  دنیوگ : یم  همه  دینک 

نیا سپ  تسا ؛ بجاو  تفگ و  غورد  دـیاب  اج  نآ  دوشب ، يربمایپ  ناج  تاجن  ثعاب  رگا  اـما  تسا ؛ دـب  ییوگغورد  تفگ . تسار  دـیابن 
اب مه  ار  ریغتم  ياه  شزرا  نیا  رگا  دنک . یم  رییغت  هک  تسین  نامز  ببـس  هب  تسین . باسح  یب  شرییغت  اما  دـنریغتم ؛ شیب  امک  اه  شزرا 

. دسر یمن  اه  نادب  ام  لقع  هک  ار  ییاه  شزرا  اهرواب و  یلک  روط  هب  نیاربانب  دوب ؛ دنهاوخ  یتباث  روما  زاب  میریگب ، رظن  رد  شیاه  كالم 
دای دیاب  دنمـشزرا  فادها  هب  ندیـسر  يارب  هک  یلمع  ياه  شور  اه و  کیتکات  دنام  یم  میریگب . یحو  ناغلبم  نالماح و  یحو و  زا  دیاب 
نیا درک ؛ داـجیا  ار  تینما  دـیاب  هنوـگچ  یعـضو  ره  رد  هک  نیا  اـما  دوـشب ؛ رارقرب  دـیاب  هعماـج  رد  تینما  میناد  یم  دـینک  ضرف  میریگب .

و دهدب ، شزومآ  یسک  هچ  دنک ؛ نییعت  ار  نآ  سیئر  یـسک  هچ  دوش ؛ نیمأت  اجک  زا  شا  هجدوب  دوش ؛ هرادا  دیاب  هنوگچ  یتینما  هاگتـسد 
هب دیاب  هک  تسا  یعطق  یـشزرا  هعماج ، تینما  ظفح  دوش . یم  حرطم  اه  شور  ۀـطیح  رد  تسا ، طوبرم  تینما  هب  هک  رگید  لاؤس  اهدـص 

دوجو يزورما  تروص  هب  یماظتنا  يورین  ياـه  هاگتـسد  ناـماما : ناـمز  ملـسم ، روط  هب  میـسرب ؟ نآ  هب  دـیاب  یهار  هچ  زا  اـما  دیـسر ؛ نآ 
لیبق نیا  زا  یتموکح  لئاسم  رت  شیب  دوش ؟ يراذـگناینب  يدـیدج  ياه  هاگتـسد  دـیاب  یگدـنز  عضو  ندـش  ضوع  اب  اـیآ  تسا . هتـشادن 

میهاوخب رگا  میـشاب ؟ هتـشاد  دـیابن  مه  اـم  تشادـن ، یماـظتنا  يورین  شترا و  تقو  چـیه  ع )  ) ناـنمؤمریما نوچ  مییوـگب  دـیاب  اـیآ  تسا .
نیا اج  نیا  رد  یسأت  يانعم  ایآ  مینک !؟ لحنم  دیاب  ار  رگید  ياه  هاگتـسد  اه و  هناخترازو  اه و  نیا  ایآ  میـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  تموکح 

. تسا شسرپ  شخب  نیرت  هدیچیپ  نیا  تسا ؟
زیچ هچ  تسا . مارح  يزیچ  هچ  و  لالح ، يزیچ  هچ  هک  دوش  یم  طوبرم  هقف  رد  دـیلقت  يرظن  یهقف و  لـئاسم  هب  هلأـسم ، نیا  شخب  کـی 

ِیـصصخت لئاسم  زا  یـضعب  ِياپ  هک  اج  نآ  هژیو  هب  تسا ؛ يرگید  مهم  ۀـبنج  هلأسم ، نیا  مود  شخب  اـما  تسا ؛ حاـبم  زیچ  هچ  و  بجاو ،
ۀلأسم نیمه  ًالثم  میـشاب ؟ هتـشاد  هطبار  هنوگچ  رگید  ياهروشک  اب  یللملا  نیب  تسایـس  لئاسم  رد  لاثم ، روط  هب  دیآ ؛ یم  شیپ  یعامتجا 

یم یگدنز  نایدوهی  نارفاک و  يوس  زا  اه  هجنکـش  نیرت  تخـس  تحت  ناملـسم ، يا  هدع  تسا . حرطم  ام  ۀـعماج  رد  زورما  هک  نیطـسلف 
ینویزیولت ياه  میلف  رد  ار  شیاه  هنومن  دـنا . هتـشاذگ  صالخا  قبط  رد  ناش  یمالـسا  تیوه  ظـفح  يارب  ار  دوخ  یتسه  ماـمت  هک  دـننک 

نیا رد  دـننک . یمن  هقیاضم  شیوخ  یمالـسا  تلاـصا  ظـفح  يارب  زیچ  چـیه  زا  كدوک ، رـسپ و  رتخد و  ناوج و  ریپ و  دـیا . هدرک  اـشامت 
يرگید ۀنوگ  هب  دـیاب  ای  میتسرفب  لوپ  میتسرفب ؟ هحلـسا  میتسرفب ؟ زابرـس  ورین و  مینک ؟ هچ  دـیاب  ناملـسم  روشک  هاگیاج  رد  ام  تیعـضو 

نیا میبایب . اه  نآ  يارب  ینـشور  خـساپ  صاخ ، راتفر  کی  ای  تیاور  کی  ساسارب  میناوتب  ات  تسین  هداس  لئاسم  هنوگ  نیا  مینک ؟ يراـتفر 
یم تاعوضوم  صیخـشت  هب  تبون  دعب ، ۀـلحرم  رد  و  تسا ، طوبرم  یهقف  لئاسم  هب  یکی  تسا : زاین  یـصصخت  یملع  راک  عون  ود  هب  اج 

. تسین رادمتـسایس  یهیقف  ره  اـما  دـشاب ؛ رادمتـسایس  دـناوت  یم  مه  هـیقف  تـسا . يرگید  یـصصخت  راـک  تاـعوضوم ، صیخـشت  دـسر .
ۀفیظو درک ؟ دـیلقت  دـیاب  مه  اج  نیا  ایآ  دراد . صـصخت  زین  یـسایس  لئاسم  رد  هک  تسا  یهیقف  ةدـهع  رب  یـسایس  تاعوضوم  صیخـشت 

هچ نیطـسلف  ۀـلأسم  ربارب  رد  هک  هدـش  هتـشون  هیملع  ياه  هلاـسر  رد  اـیآ  میـسرپب ؟ دـیاب  یـسک  هچ  زا  نیطـسلف  ۀـلأسم  ربارب  رد  ار  شیوخ 
نـشور تسرد  ار  ام  ۀفیظو  دناوت  یم  دشاب  هدرک  لح  ار  یهقف  یلک  لئاسم  تقد  لامک  اب  یهیقف  رگا  ایآ  هن . مینک ؟ ذاختا  دـیاب  یعـضوم 

. دنک یم  طابنتسا  ار  یلک  ماکحا  وا  دنک !؟
هک دـنا  هدرک  تباث  لمع  رد  ناشیا  تسایـس . مه  تهاقف و  مه  دنتـسه : ماقم  ود  ياراد  هظفح ا )..  ) يربهر مظعم  ماقم  و  ناوضر ا )..  ) اما
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هب ار  ناهج  نارادمتسایس  تشاد ، راک  رس و  تهاقف  اب  مق  رد  لاس  تصش  هک  يدرمریپ  دناد  یم  ایند  نونکا  دنرادمتـسایس . مه  هیقف و  مه 
یم لیطعت  ار  شا  همانرب  اکیرما  روهمج  ِسیئر  تفگ ، یم  نخس  هملک  راهچ  نارامج  ۀینیـسح  رد  ع )  ) ماما ترـضح  یتقو  دروآ . رد  وناز 

درمریپ نیا  هک  مینک  ینیب  شیپ  میناوت  یمن  ام  دـنتفگ : یم  ناشدوخ  دـیوگ . یم  هچ  ماما  دـنیبب  ات  داد  یم  شوگ  ماما  ینارنخـس  هب  درک و 
. تسین هنوگ  نیا  یهیقف  ره  اما  تسا ؛ صصخت  ود  تراهم و  ود  نیا ، تفگ . دهاوخ  هچ  ادرف 

مکح ام  يارب  هیقف  یلو  راتفر  تبیغ ، نارود  رد  مینک . یسأت  هطـساو ) اب  ( ) ع  ) موصعم ناماما  هب  میناوت  یم  زورما  ام  هیقف  تیالو  تکرب  هب 
یلئاسم رد  اما  تسا ؛ طرـش  تهاقف  طقف  یهقف ، لئاسم  رد  تسا : شخب  ود  ياراد  دوخ  راتفر ، نیا  اـهتنم  دراد  ار  ع )  ) موصعم ماـما  راـتفر 

صصخت تیریدم و  دیاب  لئاسم  نآ  رد  دراد ، هک  ییاوقت  تلادع و  تهاقف و  رب  نوزفا  هیقف  دراد ، زاین  صصخت  هب  عوضوم  صیخـشت  هک 
زا یـضعب  هک  میریگب  رظن  رد  ار  لصا  نیا  دیاب  هراومه  یـسأت ، یگنوگچ  رد  نیاربانب  درک ؛ دـیلقت  وا  زا  دوشب  ات  دـشاب  هتـشاد  زین  ار  مزال 
نآ اج  همه  رد  دـناوت  یم  دـنک  كرد  دـنیبب و  ار  نآ  سک  ره  درادـن و  زاین  داهتجا  هب  هک  تسا  نشور  ماع و  قلطم ، يا  هزادـنا  هب  دراوم 
یم دنیبب  ار  راتفر  نآ  سک  ره  دراوم ، نیا  رد  درادن . يرگید  دیق  ای  یناکم  ینامز و  دیق  راتفر ، نآ  رگید ، ترابع  هب  دنک . دیلقت  ار  شور 

. دراد زاین  داهتجا  هب  دراوم  هنوگ  نیا  دراد . دوجو  یُّبل  دیق  دراوم ، یـضعب  رد  اما  دنک ؛ ارجا  ار  نآ  مه  اج  همه  رد  و  سابتقا ، نآ  زا  دـناوت 
ۀلاسر ارچ  دنیوگ : یم  هقیلس  جک  دارفا  یـضعب  تسا . هدیـسر  یتایاور  عرـش  رگید  ماکحا  هزور و  زامن ، ماکحا  ةرابرد  مه )  ) تیب لها  زا 

ار تیاور  ره  هک  نیا  زا  لفاغ  دـننک ! لمع  نآ  هب  ناشدوخ  ات  دـیهد  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  ع )  ) قداص ماـما  تیاور  دـسیون !؟ یم  هیلمع 
تیاور ِصـصخم  یتیاور  یهاگ  دیجنـس . رگید  دراوم  صاخ و  ماع و  دییقت ، قالطا و  رودص ، تهج  رودـص ، تیثیح  دنـس ، رظن  زا  دـیاب 
یناسک هب  دـیاب  دراوم  نیا  رد  دوش . یم  ادـیپ  ضراعت  تایاور  نیب  یهاگ  دراد . زاین  نیبم  هب  تسا و  لمجم  یتیاور  یهاگ  تسا . يرگید 

دراوم تایاور ، مهف  رد  هک  تسا  نیا  يارب  داهتجا  دـننک . داهتجا  دـنناوتب  هتـشاد ، صـصخت  لئاسم  نیا  رد  دنـشاب و  هیقف  هک  درک  هعجارم 
نـشور میونـش ، یم  مه )  ) تیب لها  زا  هک  ییاهراتفر  یـضعب  تسا . هدوب  هچ  ع )  ) ماما روظنم  هک  تسین  نشور  دـیآ و  یم  شیپ  يا  ههبش 
هدافتسا هک  روط  نامه  نیاربانب ، تسا ؛ هیقف  راک  نآ  صیخـشت  دراد و  زاین  داهتجا  هب  هک  تسه  يدراوم  اما  درادن ؛ زاین  داهتجا  هب  تسا و 
داـهتجا هب  زین  اـه  نآ  ياـهراتفر  زا  يریذـپ  هوسا  يدراوم  رد  دراد ، زاـین  داـهتجا  هب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  مه )  ) تیب لـها  ياـهراتفگ  زا 

عجارم ناملاع و  زا  يوریپ  لیلد  دینک . يوریپ  راتفر  نآ  زا  دیاب  یعضو  هچ  رد  امش  هک  دنک  یفرعم  دیاب  سانش  مالـسا  هیقف  تسا . دنمزاین 
تبیغ ۀنامز  رد 

عجارم ناملاع و  زا  دـیلقت  تبیغ ، نامز  رد  ار  مدرم  ۀـفیظو  میراد ؟ يا  هفیظو  هچ  تسین ، نامـسرتسد  رد  ماما  ربمایپ و  هک  تبیغ  نامز  رد 
نیقی دندوب و  موصعم  يایبنا  اه  نآ  نوچ  دیآ ؛ یمن  راک  هب  اج  نیا  درک ، يوریپ  ایبنا  زا  دـیاب  تفگ  یم  هک  یلقع  ِناهرب  نآ  دـنا . هتـسناد 

یفازگزیچ القع  ِيانب  یلقع . لیلد  هن  تسا ، القُع  يانب  لیلد ، اـج  نیا  دنتـسین . موصعم  هک  دـیلقت  عجارم  اـما  دـننک ؛ یمن  اـطخ  هک  میتشاد 
يدراوم رد  ِملاع  نیا  تسا  نکمم  تسا . ِملاع  هب  عوجر  نامه  نیا  دراد . یلقُع  ۀناوتشپ  مه  زاب  دنراد ، ییانب  نینچ  نالقاع  هک  نیا  تسین .

رتهب ار  دراوم  رت  شیب  تسا و  هربخ  هک  یـسک  لوق  زا  تیعبت  دـننک ؛ تیعبت  اج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  یلقع  يانب  یلو  دـنک ؛ هابتـشا  مه 
. دوش یم  هجوتم 

غارـس هب  دـنهاوخب ، رظن  ییاـج  ره  رد  دور . یم  کـشزپ  غارـس  ضیرم  اـج ، همه  رد  دـبای . یمن  نـیا  زا  رتـهب  یهار  یناـسنا  ۀـعماج  چـیه 
نیا دنور . یم  سدنهم  غارس  دنزاسب ، دنهاوخ  یم  نامتخاس  دنور . یم  رامعم  غارـس  دننک ، تمیق  دنهاوخ  یم  هناخ  دنور . یم  صـصختم 

. دـنور یم  هیقف  ینعی  راک ، نیا  صـصختم  غارـس  دنتـسین ، دـلب  ار  ناشنید  لئاسم  مه  یتقو  درادـن . مه  يرگید  هار  تسا و  ییالقُع  شور 
؟ دینیزگ یمرب  ار  مادک  امـش  دصرد ، دون  يرگید  دـصرد و  داتـشه  یکی  دـمهف ؛ یم  دـصرد  داتفه  اقآ  نیا  هک  میهدـب  لامتحا  رگا  الاح 

عقاو هب  ندیسر  لامتحا  اج  ره  دور ، یم  تقیقح  لابند  مدآ  نوچ  هک  تسا  نیا  خساپ  تسیچ ؟ ییالقع  شور  دیوگ و  یم  هچ  امـش  لقع 
یهیقف هب  دیاب  هقف  رد  مییوگ  یم  هک  نیا  تسا . ییالقُع  يانب  شدوخ  ملعا  هک  درک  عوجر  هک  تسا  نیا  دـهد . یم  حـیجرت  ار  نآ  دـشاب ،
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سوه هب  مه  دـهتجم  ملاع و  زا  دـیلقت  رد  یتح  ام  سپ  تسا ؛ نیمه  نالقاع  شور  هکلب  تسین ؛ دـبعت  فرـص  دـشاب ، ملعا  هک  درک  عوجر 
. مینک یمن  لمع  نامدوخ 

نخـس نیا  دنراد . يرت  هتفرـشیپ  عیانـص  اه  نآ  هک  ارچ  مینک ؛ يوریپ  یبرغ  گنهرف  ییناهج و  راکفا  زا  دـیاب  دـنیوگ : یم  زورما  يا  هدـع 
یم لیئارسا  ینب  دراد ! مولع  عیانص و  همه  نیا  تسا و  هتخاس  ار  مارها  هک  نیا  يارب  مینک ؛ يوریپ  نوعرف  زا  دیاب  مییوگب  هک  تسا  نانوچ 

بوچ کی  طقف  وا  ییاراد  درادن ! مه  الط  دنبتسد  کی  یتح  یـسوم  یلو  دراد ؛ تورث  همه  نیا  اریز  مینک ؛ يوریپ  نوعرف  زا  دیاب  دنتفگ :
!؟ دـننک دـیلقت  وا  زا  هک  دوش  یم  لیلد  دراد ، تورث  یـسک  هک  نیا  فرـص  ایآ  تسا . قطنم  یب  و  هناـکدوک ، يدـیلقت  نینچ  تسا . یتسد 

دننک !؟ عضو  ار  يرتهب  نیناوق  دننادب و  رتهب  ار  ناسنا  تحلصم  تایونعم و  هک  دوش  یم  لیلد  دنراد ، هتفرشیپ  يّدام  مولع  هک  نیا  فرص 
نآ زا  دیرخب ، دیتساوخ  یحالس  رگا  دنرت . هتفرـشیپ  اه  نآ  نوچ  دننک ؛ ریمعت  اه  نآ  دیهدب  دینک ، ریمعت  ار  ناتیامیپاوه  دیتساوخ  رگا  هلب ،

هتـسیاش يدیلقت  نینچ  تسا ، رتهب  مالـسا  نوناق  زا  اه  نآ  نوناق  هک  نیا  اما  دننک ؛ یم  دیلوت  رتهب  حالـس  دنرت و  هتفرـشیپ  هک  دیرخب  ییاه 
نیا دینک ، دیلقت  اه  یبرغ  زا  دـیهاوخ  یم  ییایند  رذـگدوز  رهاوظ  يارب  هک  امـش  تسین . ربتعم  و  درادـن ، یلقع  لیلد  هک  نیا  يارب  تسین ؛

ناشدوخ دننز ، یم  مد  نآ  زا  هک  يرشب  قوقح  یسارکومد و  قطنم ، نیا  و  هدیـسر ، اجک  هب  اه  ییاکیرما  راک  دینیبب  تسا . هناقمحا  دیلقت 
زا رگید ، ِیضاق  هس  لباقم  رد  یضاق ، راهچ  هک  نیا  لیلد  هب  ًافرـص  يأر و  دنچ  رد  بلقت  اب  ناشروهمج  سیئر  تسا !؟ هدناسر  اجک  هب  ار 
اج نآ  رد  دش و  عاجرا  هاگداد  هب  ماجنارـس  دـندرک . بلقت  تاباختنا  رد  هک  دـنتفگ  همه  دـبای . یم  رابتعا  دنتـسه ، هاوخ  يروهمج  بزح 

، لباقم رد  الاح  تسا . نیا  هب  اکیرما  تموکح  رابتعا  دنداد ! يأر  ناشدوخ  یبزح  مه  هب  هک  دندوب  هاوخ  يروهمج  بزح  زا  یضاق  راهچ 
همه زا  شا  یگدـنز  دـهاوخ و  یمن  شدوخ  يارب  يزیچ  تسا ؛ رت  شیب  همه  زا  شلمع  هک  تسا  نیا  هب  شرابتعا  یـسک  دوش : هتفگ  رگا 
مدرم اب  دـینیبب  دـننز ، یم  مد  نآ  زا  هک  يرـشب  قوقح  نیا  اب  تسین ؟ يرترب  كالم  نیا  اـیآ  تسا ، رت  کـیدزن  اـیلوا  اـیبنا و  هب  رت و  هداـس 

ناشتلود ّدض  مه  اکیرما  مدرم  ِدوخ  دنا و  هدمآ  هوتـس  هب  يزیرنوخ  تواسق و  همه  نیا  زا  مه  اه  ییاپورا  یتح  هک  دنا  هدرک  هچ  نیطـسلف 
تیعبت اه  نیا  زا  ام  تقو  نآ  میتسه . ییاکیرما  ام  دـنیوگب  دنـشک  یم  تلاجخ  اکیرمآ  مدرم  دـیدرب . ار  ام  يوربآ  هک  دـننک  یم  ضارتعا 

یگدـنز رد  یکیرات  ۀـطقن  و  دنتـسه ، رت  هیبش  اه  نآ  هب  هک  یناسک  ایلوا و  ایبنا و  زا  دـیلقت  ایآ  تسا . اجک  ات  اجک  زا  تواـفت  نیبب  مینک !؟
بلقت يدزد ، سالتخا ، یـسنج ، ياه  یگدولآ  دنتـسه و  هدولآ  تفاثک  هب  اپ  ات  رـس  هک  یناسک  زا  يوریپ  ای  تسا  رتهب  درادن ، دوجو  ناش 

، یلعف روهمج  سیئر  رگم  تشادن ؟ یـسنج  داسف  ةدـنورپ  اکیرما ، قباس  روهمج  سیئر  رگم  دـنراد ؟ رگید  ِیگدولآ  رازه  تاباختنا و  رد 
زا رتهب  یلیلد  هچ  درادن ؟ لیدب  یـسارکومد ، نیا  مییوگب  تقو  نآ  مینک  يوریپ  اه  نیا  زا  ام  درادن ؟ اه و ...  تکرـش  رد  سالتخا  ةدنورپ 
رد زورما  و  ع )  ) ماما ترـضح  یگدـنز  رد  ایآ  تسه ؟ هسیاقم  لباق  ییالو  تموکح  اب  یبرغ  یـسارکومد  نیا  ایآ  هیقف ؟ ِتیالو  ِتموکح 
َرَت َْملَأ  درادن ! لیدب  اه  نآ  تموکح  مییوگب  تقو  نآ  دراد !؟ دوجو  یقالخا  ای  یسایس  هایس  ۀطقن  کی  یتح  شحلاص ، نیـشناج  یگدنز 
هب ار  دوخ  موق  دـندرک و  نارفک  ار  ادـخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  ِراَوَْبلا 19 ؛ َراَد  ْمُهَمْوَق  ْاوُّلَحَأَو  اًْرفُک  ِهّللا  َۀَـمِْعن  ْاُولَّدـَب  َنیِذَّلا  َیلِإ 

. دندناشک يدوبان  یتسین و  يارس 
ِردـق رگا  دـیایب . یبرغ  یـسارکومد  نامه  شیاج  هب  دوشب و  هدـیچرب  هیقف  تیـالو  تموکح  مینک  وزرآ  هک  تسا  ادـخ  تمعن  نارفک  نیا 

. میشاب اکیرما  اپورا و  ةدولآ  ناربهر  لاثما  یناسک  راظتنا  رد  دیاب  تقو  نآ  مینادن ، ار  نمادکاپ  كاپ و  ناربهر  نیا  وادخ  ِتمعن 
. مکایا هللا و  انداعأ 

.44 (، 16  ) لحن .1
ص 199 . ج5 ، يذمرت ، حیحص  يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  ص33 ؛ ةدوملا ، عییانی  یفنح ، يزودنق  .2

55و 56 (، 5  ) هدئام .3
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.59 (، 4  ) ءاسن .4
موی ۀـیالولاب  يدون  اـم  ءیـشب  داـنی  مل  جـحلا و  موصلا و  ةاـکزلا و  ةالـصلا و  ۀـیالولا و  سمخ : یلع  مالـسإلا  ینب  (: » ع  ) رفعج نبا  نع  . 5

(27 باب ح8 ، ص 332 ، ج68 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  «. ) ریدغلا
تام هنامز  مامإ  فرعی  مل  تام و  نم  : » تسا فیرش  ثیدح  نیا  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  ینس  هعیش و  هک  يوبن  رتاوتم  ثیداحا  هلمج  زا  . 6

(4 باب ح35 ، ص 89 ، ج23 ، نامه ، «. ) ۀیلهاج ۀتیم 
... . َو َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِطَأ  ءاسن : ةروس  زا  ۀیآ 59  لیذ  ص 653 ، ج4 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، همالع  . 7

.65 (، 4  ) ءاسن .8
ص 264. ، 3 باب ج2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  18 ؛ باب ح1 ، ص1 ، ج8 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  .9

باب 238. ص 197 ، ج13 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  باب 31 ؛ ج 37  ص 476 ، ج14 ، راونالاراحب ، .10
90 (، 6  ) ماعنا . 11

.43 (، 19  ) میرم .12
.35 (، 10  ) سنوی . 13

.43 (، 16  ) لحن . 14
.7 (، 59  ) رشح . 15
.59 (، 4  ) ءاسن . 16

.151 (، 2  ) هرقب . 17
.21 (، 33  ) بازحا . 18
.28 (، 14  ) میهاربا . 19

5 تفرعم تبحم و  روشنم 

5 تفرعم تبحم و  روشنم 
لطاب نایاوشیپ  هب  ناقفانم  نارفاک و  تبحم 

نامزلارخآ رد  نیغورد  ياهدوبعم 
ادخ يایلوا  ادخ و  هب  نانمؤم  تبحم 

( جع  ) رصع ماما  هب  طوبرم  تایاور  قیقد  مهف  موزل 
نامزلارخآ رد  يریگ  هشوگ  تبوزع و  تیاور  یسررب 

نامزلارخآ رد  جرف  راظتنا  يانعم 
نایعیش رب  طلست  يارب  نانمشد  ۀئطوت 

لطاب نایاوشیپ  هب  ناقفانم  نارفاک و  تبحم 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

َةَّوُْقلا َّنَأ  َباَذَْعلا  َنْوَرَی  ْذِإ  ْاوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی  َْولَو  ِهّلِّل  ابُح  ُّدَشَأ  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ِهّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداَدنَأ  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُذِخَّتَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
اََنل َّنَأ  َْول  ْاوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َلاَقَو  ُباَبْسَألا . ُمِِهب  ْتَعَّطَقَتَو  َباَذَْعلا  ْاَُوأَرَو  ْاوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َنِم  ْاوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبَت  ْذِإ  ِباَذَْعلا . ُدیِدَش  َهّللا  َّنَأَو  ًاعیِمَج  ِهِّلل 
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 1. ِراَّنلا َنِم  َنیِجِراَِخب  مُه  اَمَو  ْمِْهیَلَع  ٍتاَرَسَح  ْمَُهلاَمْعَأ  ُهّللا  ُمِهیُِری  َِکلَذَک  اَّنِم  ْاوُؤَّرَبَت  اَمَک  ْمُْهنِم  َأَّرَبَتَنَف  ًةَّرَک 
، نانمؤم اما  دـنراد ؛ یم  تسود  ادـخ  دـننامه  ار  اـه  نآ  دـنریگ و  یم  یناـیاتمه  ادـخ  يارب  مدرم ، زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  تاـیآ  همجرت 
ار باذع  هک  یماگنه  دننیزگ ، یمرب  ار  ادـخ  زا  ریغ  يدوبعم  دـننک و  یم  متـس  هک  یناسک  تسا . يزیچ  ره  زا  رت  شیب  ادـخ  هب  ناشقـشع 

ناوریپ زا  نایاوشیپ  ماگنه ، نآ  رد  تسا . رفیک  تخس  باذعلا و  دیدش  ادخ  تسا و  ادخ  صوصخم  طقف  ورین  هک  تسناد  دنهاوخ  دننیبب ،
رد ناوریپ  دوش . یم  هاتوک  اج  همه  زا  ناشتسد  هتسسگ و  مه  زا  ناشیاهدنویپ  دننک و  یم  هدهاشم  ار  یهالارفیک  دنیوج ؛ یم  يرازیب  دوخ 
ام زا  زورما  اه  نآ  هک  نانچ  میتسج ؛ یم  يرازیب  نامهارمگ  ناربهر  زا  ات  میتشاد  یم  یتشگزاب  مه  ام  شاک  يا  دـنیوگ « : یم  ماـگنه  نآ 

یندش جراخ  شتآ  زا  اه  نآ  دهد و  یم  شیامن  اه  نآ  هب  ییاز  ترـسح  تروص  هب  ار  ناشیا  لامعا  ادخ  بیترت ، نیدب  دنتـسج .» يرازیب 
. دنتسین

هب هدـش و  فرحنم  تـسرد  هار  زا  هـک  دـیامرف  یم  هراـشا  یناـسک  هـب  دـنا  هـتفرگ  رارق   2 يدـیحوت تاـیآ  زا  سپ  هک  فیرـش  تاـیآ  نیا 
هب نیمز  رد  ار  یناسک  نارفاـک ، هک  تسا  نیا  دادـنا » ذاـختا   » زا روظنم  دـسرب  رظن  هب  تسا  نکمم  دـنا . هتفاـی  شیارگ  يرگید  ياـهدوبعم 

شیب نیـشیپ و  تایآ  لثم  مه  تایآ  نیا  هک  دوش  یم  نشور  يدعب ، تایآ  هب  هجوت  اب  یلو  دننک ؛ یم  ذاختا  شنیرفآ  رد  کیرـش  تروص 
رد دیحوت  ینیوکت و  یعیرـشت و  تیبوبر  رد  دیحوت  نایب  ماقم  رد  هکلب  تسین ؛ تیقلاخ  رد  دیحوت  نایب  ماقم  رد  نآرق ، يدیحوت  تایآ  رت 

شتـسرپ و ماـقم  رد  مدرم ، زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هدـش ، رکذ  تاـیآ  نیا  رد  هک  يدادـنا  ذاـختا  كرـش و  زا  روظنم  سپ  تسا . تیهولا 
ِلباقم رد  دنـشاب . هتـشاد  هقالع  ادخ  هب  دیاب  هک  دنوش  یم  دنم  هقالع  يا  هنوگ  هب  اه  نآ  هب  دنرمـش و  یم  ادـخ  ياتمه  ار  یناسک  تعاطا ،

و هدوب ، متس  ِلها  ود  ره  و  اوشیپ ، رگید  ۀتسد  وریپ  يا  هتـسد  ناکرـشم ، نایم  تسا . زیچ  ره  زا  رتدیدش  ادخ  هب  نانمؤم  تبحم  هورگ ، نیا 
. دنا هدرک  زواجت  ناشدوخ  ّدح  زا 

نامزلارخآ رد  نیغورد  ياهدوبعم 
نارود هک  ام  رـصع  رد  دـبای . یم  لّزنت  فلتخم  ياهدوبعم  رد  یناکم ، ینامز و  نوگانوگ  عاـضوا  بسح  هب  ادـخ ، ریغ  شتـسرپ  تبحم و 

هعماـج و زورما  دـش ، یم  هدـیتسرپ  درف  رت ، شیپ  رگا  تسا و  هدـمآرد  یعاـمتجا  تروص  هب  يدرف  تروص  زا  لـئاسم  تسا ، ناـمزلارخآ 
. دوش یم  هدیتسرپ  گنهرف 

ار دوخ  دنرمش و  یم  رترب  دوخ  زا  ار  یبرغ  ياهروشک  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدنام  بقع  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  ینیب  مک  دوخ  ۀیحور 
؛ دنریذپ یم  ارچ  نوچ و  یب  دنیوگب ، نانآ  هچ  ره  يور  نیا  زا  دنناد ؛ یمن  هسیاقم  لباق  اه  نآ  اب  یتردق ، یتعنص و  یلمع ، يرکف ، رظن  زا 

ياه شور  اه و  کلـسم  و  دنریذپ ، یم  ارچ  نوچ و  نودب  دنهد ، یم  هئارا  نانآ  هک  ار  ییاهزت  دنناد ؛ یم  ینامرآ  نیناوق  ار  اه  نآ  نیناوق 
، دادناذاختا یهاگ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  دادنا  ذاختا  شتـسرپ و  یعون  زین  هناروکروک  تعاطا  نیا  دننک . یم  لوبق  تعرـس  هب  ار  اه  نآ 

تـسرد ناناملـسم  لمع  نیا  ایآ  تسا . صاخ  گنهرف  هعماج و  اب  یهاگ  و  ناسنا ، اب  یهاگ  هکئالم ، نج و  اب  یهاگ  گنـس ، بوچ و  اـب 
شـشوک اه و  تیلاعف  لامعا ، مامت  هک  دمآ  دـهاوخ  يزور  تسا . یگرزب  رایـسب  ملظ  ادـخ ، هب  كرـش   3 ٌمیِظَع ؛ ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  تـسا :

هدوب ناشتواقش  هار  رد  همه  تداعس ، هب  ندیسر  يارب  ناشیاه  جنر  تامحز و  هک  دنبایرد  دوش و  ترـسح  ناشیارب  ناوریپ  ناربهر و  ياه 
ناوریپ و  دنزیرگ ، یم  اه  نآ  زا  هدرک ، اهر  ار  شیوخ  ناوریپ  ناربهر ، دنیوج . یم  تئارب  رگیدکی  زا  هتسد  ود  ره  يزور  نینچ  رد  تسا .

یمرب ایند  هب  ام  شاک  يا  : » دنیوگ یم  تسین . نتـسُج  يرازیب  ياج  ملاع ، نآ  هک  دـننیب  یم  نوچ  دـنا ، هدـش  نیگمـشخ  تدـش  هب  هک  زین 
. دش دهاوخن  جراخ  شتآ  زا  مادک  چـیه  دنتـسه و  شتآ  رد  هورگ  ود  ره  ماجنارـس ، مییوج .» يرازیب  يّربت و  اهنآ  زا  اج  نآ  رد  ات  میتشگ 
؛ دنریذپ یم  ارچ  نوچ و  نودب  دنروآ ، یم  دـیدپ  نانآ  هک  ار  يدـُم  دـننک ؛ یم  گنرمه  اکیرما  اپورا و  نارفاک  اب  ار  دوخ  هک  یناسک  ایآ 
هک یـسک  اب  دنوش ، یم  ار  نانآ  یـسایس  ياه  بتکم  ۀتفیـش  دننک و  یم  لوبق  یتفلاخم  چیه  نودـب  دـننک ، یم  عضو  ناشیا  هک  ار  ینیناوق 

. دـنیوگ یم  اـه  یبرغ  هک  تسا  نآ  قح  دـنیوگ : یم  دوش ، یم  ضارتعا  دارفا  نیا  هب  یتقو  دـنراد !؟ یتواـفت  تسناد ، یم  ادـخ  ار  نوعرف 
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ۀیآ نیمه  قیداصم  نانیا ، درادن . یطبر  رضاح  رصع  هب  دوش و  یم  طوبرم  خیرات  زا  یّصاخ  لحارم  هب  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  ییاهزیچ 
4 ... . ِهّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداَدنَأ  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُذِخَّتَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  هک  دنفیرش 

. دـنیوج یم  يرازیب  شیوخ  نایاوشیپ  زا  دـننیب ، یم  ار  ادـخ  باذـع  ناوریپ  یتقو  تسا . تیعبت  عابتا و  ۀـطبار  ناـمه  دادـنا ، ذاـختا  ۀـطبار 
يرمع ام  دش ؛ هچ  ام  فیلکت  هک  دنـسرپ  یم  اه  نآ  زا  ناوریپ  هچ  ره  تسا  يدبا  باذع  اه  نآ  تشونرـس  دندید  تمایق  زور  هک  یماگنه 

ام ِراک  يازج  میدز ، اهراوید  رب  و  میدیسوب ، ار  ناتسکع  میدرک ؛ تسرد  ار  امش  ياه  همسجم  میدز و  فک  میدیشک و  اروه  امش  يارب  ار 
یم هتـسسگ  اهدنویپ  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  میتشادن . ربخ  نامتـشونرس  زا  نامدوخ  هک  دـنهد  یم  خـساپ  نانآ  هب  نایاوشیپ  دوش ، یم  هچ 

. دور یم  نیب  زا  ناوریپ  يربهر و  ۀطبار  دوش و 
َْسِئبَو َراَّنلا  ُمُهَدَرْوَأَف  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدـْقَی  دـنرب : یم  منهج  هب  ار  اه  نآ  ناوریپ  سپـس  ار ، تلالـض  رفک و  نایاوشیپ  ادـتبا  زور ، نآ  رد 

رگا دنرادرب . ناششود  زا  ار  يراب  نانآ  ات  دندیتسرپ  یم  ار  دوخ  ناربهر  شیوخ ، تداعس  عفانم و  تلع  هب  نانآ ، ناوریپ   5. ُدوُرْوَْملا ُدْرِْولا 
نانآ ناربهر  هب  رایتخا  نیا  ادـخ  نذا  هب  هدوب و  ادـخ  شیامزآ  يارب  طقف  نیا  دـنا . هدرک  ناـشناوریپ  يارب  ییاـهراک  اـیند  رد  ناربهر ، نیا 

. دنا هدش  بکترم  ار  یگرزب  هابتشا  هک  دنمهف  یم  ترخآ  رد  یلو  تسا ؛ هدش  راذگاو 
يوریپ دنک . یم  نایب  ار  ادخ  ندوب  باذعلادیدش  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  رارکت  مه  رـس  تشپ  راب  هس  باذـع ، مسا  تایآ ، نیا  رد 
تداعس زا  تیمورحم  طقف  راک  نیا  ررض  دنک . یم  التبم  يدبا  باذع  هب  مورحم و  تداعـس  زا  ار  ناسنا  وا ، ياهروتـسد  ادخ و  زا  ندرکن 

. دراد لابند  هب  ار  یترخآ  دیدش  باذع  هکلب  تسین ؛ ییایند 
ایند هب  ام  شاک  يا  دنیوگ : یم  دننیب ، یم  تسا  یهالارهق  باذع و  هک  ار  شیوخ  يوریپ  تقیقح  ناوریپ ، یتقو  هک  تسا  نیا  رگید  ۀـتکن 

ار وا  اـت  هتفر  یـسک  لاـبند  هب  رمع  کـی  هک  یـسک  تسا . یبیجع  هنحـص  تماـیق  زور  مییوجب ! يّربت  دوخ  ناربـهر  زا  اـت  میتـشگ  یم  زاـب 
ناتنهذ رد  ار  هنومن  نیا  دیناوت  یم  اما  منزب ؛ ینیع  ياه  لاثم  مناوت  یمن  اج  نیا  رد  نم  دوش . یم  راچد  يدـبا  باذـع  هب  دـنک ، دـنمتداعس 

بش دنک ؛ یم  جرخ  دروآ و  یم  مهارف  لوپ  وا  يارب  دنک ؛ یم  یگدنز  دشک و  یم  تمحز  يرمع  رفن ، کی  قشع  هب  یـسک  دینک : روصت 
یم دنک و  یم  تبحـص  وا  ةرابرد  شناتـسود  اب  راک ، لحم  رد  دوش ؛ یم  رادـیب  باوخ  زا  وا  دای  اب  اهزور  دور و  یم  باوخ  هب  وا  دای  اب  اه 
راک هب  وا  ياه  فده  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  مامت  دنک ؛ یم  يوریپ  وا  کلـسم  زا  دـبایب ؛ وا  يارب  شدوخ  لثم  يرکفمه  وریپ و  ات  دـشوک 

هب هئـشن  کی  زا  دوش و  یم  ضوع  نایرج  ناهگان  هک  نیا  ات  دراذگ  یمن  وا  يور  ار  ادـخ  مسا  طقف  دتـسرپ و  یم  ار  وا  يرمع  دریگ ؛ یم 
يرمع دوش  یم  هجوتم  اج  نآ  و  زاب ، ترخآ  ناهج  هب  شهاگن  ددنب ، یم  مشچ  يدام  ناهج  زا  صخش  نآ  یتقو  دور . یم  رگید  يا  هئشن 

مهلامعأ هللا  مهیری  کلذـک  تسا : هدرک  هابت  نارـسخ  ررـض  اب  هدرک ، تعاـطا  وا  زا  هتـسب و  لد  ادـخ  زا  ریغ  رگید  ِسک  هب  نآ ، رد  هک  ار 
. دنک یم  وزرآ  ار  وا  زا  نتسج  يرازیب  دروخ و  یم  ترسح  رایسب  هک  تسا  تقو  نآ  مهیلع . تارسح 

ادخ يایلوا  ادخ و  هب  نانمؤم  تبحم 
ار دوخ  میدنبن و  لد  یسک  هب  ماخ ، تاساسحا  يور  زا  ربهر ، اوشیپ و  ذاختا  رد  هک  تسا  نیا  میریگ ، یم  فیرش  تایآ  نیا  زا  هک  یسرد 

. میهدن رارق  وا  رایتخا  رد 
: دوش دنسرخ  ادخ  دای  زا  دیاب  دوش ، دنسرخ  یسک  دای  زا  دشاب  رارق  رگا  ددنبب ؛ لد  ادخ  هب  دیاب  ددنبب ، لد  یـسک  هب  ناسنا  دشاب  رارق  رگا 

وریپ ناسنا  دشاب  رارق  رگا  دوش ؛ هدـنز  ادـخ  دای  اب  دـیاب  دوش ، هدـنز  یـسک  دای  اب  ناسنا  ِلد  دـشاب  رارق  رگا   6 یبلق شاع  كرکذـب  يالوم 
. تسا هدرک  تنامض  ار  نانآ  ادخ  دننوصم و  موصعم و  هابتشا  زا  نانآ  اریز  دشاب ؛ ادخ  يایلوا  وریپ  دیاب  دوشب ، یصخش  ِضحم 

ع)  ) موصعم ماما  نالف  زا  رتهب  صخـش ، نالف  ِراک  هدزاب  مییوگب  مینک و  هسیاقم  ماما  ربمایپ و  اب  ار  يدارفا  هک  دـسرب  ییاـج  هب  دـیابن  راـک 
. میشابن تسا  هدومرف  نیعم  ار  وا  جع )  ) نامز ماما  هک  یسک  عبات  ای  ع ،)  ) نامز ماما  عبات  ارچ  میشاب ، یـسک  عبات  دشاب  رارق  رگا  تسا . هدوب 

زین شراتفر  رد  درادـن و  دوجو  شـشور  دـیاقع و  راکفا و  رد  تحـص  يارب  یتنامـض  چـیه  هک  دوش  یـسک  وریپ  ناسنا  تسا  تسرد  اـیآ 
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هتـسب وا  شوگ  مشچ و  دوش  یم  ثعاب  شا  هقالع  تبحم و  دـبای ، یم  هقالع  یـسک  هب  ناسنا  هک  یماگنه  دوش !؟ یم  هدـید  هابتـشا  میالع 
: دنیبن ار  وا  ياهاطخ  اه و  بیع  رگید  دوش و 

. مصی یمعی و  ءیشلا  بح 
تبحم عون  نیا  تیحالص  یسک  تفگ : دیاب  خساپ  رد  دراد . ار  تبحم  عون  نیا  تیحالص  یـسک  هچ  هک  دیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  الاح 

یم هابتـشا  دهد ، یم  ماجنا  هک  ییاهراک  رد  تسوا ، ۀقالع  دروم  هک  یـسک  دهدب  لامتحا  ناسنا  رگا  دـشاب . نوصم  هابتـشا  زا  هک  دراد  ار 
ندرک هابتشا  هب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دشاب ؛ نوصم  هابتـشا  زا  هک  دنک  يوریپ  یـسک  زا  دیاب  ناسنا  اریز  دنک ؛ يوریپ  وا  زا  دیابن  رگید  دنک ،

. دبای نیقی  وا 
ص)  ) ربماـیپ عیطم  مود ، ۀـجرد  رد  و  مینک ، يوریپ  وا  زا  میـشاب و  هتـشاد  لد  رد  ار  ادـخ  تبحم  لوا ، ۀـجرد  رد  هک  تسا  نیا  اـم  ۀـفیظو 
اَی مینک : تیعبت  دنتسه ، قلطم  عاطم  ادخ  رما  هب  هک  موصعم  ناماما  زا  موس ، ۀجرد  رد  ِهّللا 7 و  ِنْذِِإب  َعاَُطِیل  َّالِإ  ٍلوُسَّر  نِم  اَْنلَسْرَأ  اَمَو  میشاب :

نیرت هیبش  هک  مینک  تیعبت  یسک  زا  دیاب  رضاح  رصع  رد  ماجنارـس ، و  ، 8 ْمُکنِم ِْرمَألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِطَأ  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیأ 
هب هک  ار  یتبحم  بتارم  زا  يا  هبترم  دـیاب  ام  تسا . اراد  ار  موصعم  ماما  تموکح  زا  يا  هبترم  وا  نذا  هب  تسا و  ع )  ) موصعم ماـما  هب  مدرم 

هنوگچ اما  تسا ؛ تبیغ  نارود  رد  جع )  ) نامز ماما  نیشناج  وا  اریز  میـشاب ؛ هتـشاد  زین  وا  نیـشناج  هیقف و  یلو  هب  میراد ، جع )  ) نامز ماما 
. درک تعاطا  درادن ، ار  موصعم  ماما  ینیشناج  تقایل  يرایعم ، نازیم و  چیه  اب  هک  یسک  زا  ناوت  یم 

( جع  ) رصع ماما  هب  طوبرم  تایاور  قیقد  مهف  موزل 
رد یلو  دوش ؛ یمن  هدید  یفالتخا  اه  نآ  نیماضم  دانسا و  رد  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  تایاور  جع )  ) رصع یلو  سدقم  دوجو  ةرابرد 

داجیا یهقف  ةداس  فیاظو  یـصخش و  لئاسم  رد  اه  ماهبا  نیا  یهاگ  تسا . زیمآ  ماهبا  ناسنا  يارب  تاـیاور  نآ  ياـنعم  مهف و  لاـح ، نیع 
دوش یم  مورحم  تیاور  یعقاو  مکح  زا  ناسنا ، هک  تسا  نیا  شتیاهن  دروآ و  یمن  دیدپ  ار  ینادنچ  لکـشم  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یم 

طابترا ناناملسم  ۀعماج  تشونرـس  اب  تیاور ، زا  تسردان  تشادرب  مهف و  فالتخا  یهاگ  اما  دنک ؛ یم  لمع  نآ  يرهاظ  مکح  هب  طقف  و 
. دبای یم 

نیا هک  تسا  هتفرگ  تروـص  یتسرداـن  ياـه  تشادرب  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  نارود  هب  طوـبرم  تاـیاور  ۀـنیمز  رد  هنافـسأتم 
یلو سدقم  دوجو  هب  هک  نیا  اب  مینک  فارتعا  خلت  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  دریگ . رارق  داهتجا  تقد و  دروم  دیاب  تلالد  دنس و  رظن  زا  تایاور 
نیا یئزج  دراوم  یسررب  يارب  میناد ، یم  راوگرزب  نآ  روهظ  رظتنم  ار  دوخ  میراد و  ار  ترـضح  يزابرـس  ياعدا  میدقتعم و  جع )  ) رـصع

. میا هدیشوکن  یفاک  ةزادنا  هب  تایاور ،
باتک هب  ای  هدینش  جع )  ) نامز ماما  راظتنا  تبیغ و  ۀنیمز  رد  ار  یبلاطم  نابیطخ  ناگدنیوگ و  زا  یبهذم ، سلاجم  رد  یلاسدرخ  زا  ام  ۀمه 
هزاجا نامدوخ  هب  اما  تسا ؛ هدرک  روطخ  نامنهذ  هب  ییاه  شـسرپ  یهاگ  نایم ، نیا  رد  میا . هدروخرب  مه )  ) ناماما خیرات  ۀنیمز  رد  ییاه 
هتـشک مایق و  تلع  هک  دـیآ  یم  شیپ  ام  يارب  لاؤس  نیا  لاثم ، يارب  مینک ؛ حرطم  ار  اه  نآ  ناوخ  هیثرم  ای  بیطخ  نآ  ربارب  رد  میا  هدادـن 

نهذ رد  لیبق  هنیا  زا  یناوارف  ياه  شسرپ  دوش !؟ ناناملـسم  عیفـش  هک  دوب  نیا  يارب  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  ع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  ندش 
ناملاع و دوجو  اب  تامولعم و  حطـس  شیازفا  اب  نامز ، لوط  رد  هللادمحب  دبای . یمن  اه  نآ  يارب  ینـشور  خساپ  هک  دوش  یم  حرطم  ناسنا 

نآ هب  یلو  دراد ؛ يرت  قیقد  یناعم  دیوگ ، یم  ظعاو  هک  ار  یتیاور  یهاگ  تسا . هدش  هداد  اه  شسرپ  نیا  زا  یضعب  باوج  نید ، ناگرزب 
نامزلا رخآ  رد  يریگ  هشوگ  تبوزع و  ِتیاور  یسررب  تسا . هجوت  یب  یناعم 

؛ دراد دوجو  یماهبا  طاقن  اه ، هنیمز  نیا  زا  یضعب  رد  هک  میا  هدناوخ  هدینـش و  تبیغ  نامز  رد  جع )  ) رـصع یلو  تبیغ  ةرابرد  یتایاور  ام 
: تسا هدمآ  جع )  ) رصع یلو  تبیغ  نامز  مدرم  ۀفیظو  ةرابرد  یتیاور ، رد  هک  دننک  یم  لقن  لاثم ، يارب 

؛ مکتویب سالجإ  ونوک 
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هعماج اب  ناسنا  هک  دراد  ناکما  نیا  ایآ  دیـشاب . هتـشادن  يراک  هعماج  هب  دیورن و  نوریب  هناخ  زا  دیتفیب و  قاتا  ۀـشوگ  رد  سالپ  لثم  ینعی 
رب نارفاک  نارابج و  نامزلارخآ ، ةرود  رد  هک  دـننک  یم  لقن  زین  ار  يرگید  تایاور  دـیاین !؟ نوریب  هناـخ  زا  دـشاب و  هتـشادن  يراـک  رس و 

رتهب دنزرف  زا  دنیازب ، رام  اه  نز  رگا  هرود  نیا  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  یتیاور  دوش . یم  راشرس  داسف  زا  نیمز  و  دنوش ، یم  طلـسم  مدرم 
رگا نوچ  دیریگب ؛ نز  دیابن  نادرم  ینعی  دوش ؛ یم  لالح  ندـنام  درجم  تبوزع و  نامزلارخآ ، ةرود  رد  هک  دراد  دوجو  مه  یتیاور  تسا .

دهاوخ یقاب  ناردپ  يارب  نادنزرف  ِلامعا  ِدب  ِبقاوع  دننک و  یم  داسف  نیمز  رد  دنوش و  یم  نید  ِنمـشد  ناشیا  نادـنزرف  دـندش ، راد  هچب 
. دنام

راصعا مامت  هب  تایاور  نیا  ایآ  يداشرا ؟ بلاطم  ای  دنتـسه  يدبعت  یعرـش  ياهروتـسد  ایآ  دشاب ، حیحـص  تایاور  نیا  دنـس  هک  ضرف  هب 
نیا وزج  زین  ع )  ) موصعم ناماما  ربمایپ و  روضح  رـصع  یتح  ایآ  دوش ؟ یم  طوبرم  تمایق  ات  جـع )  ) نامز ماما  تبیغ  ناـمز  زا  ناـمزلارخآ 

رد ایآ  تسا ؟ هدوب  قداص  بلاطم  نیا  دـنا ، هدرک  یم  یگدـنز  ناناملـسم  هک  ییاه  ناکم  رد  نورق ، نیا  لوط  رد  ایآ  تسا ؟ هدوب  نارود 
نادـنزرف دـشاب  رارق  رگا  دـنهد و  یمن  یتیمها  لامعا  اـه و  فرح  نیا  هب  نارفاـک  دـنوش !؟ راد  هچب  دـیابن  مه  ناـنمؤم  ناـمزلارخآ ، ةرود 

دوش یم  نیا  نانمؤم  ندشن  راد  هچب  ۀجیتن  تروص ، نیا  رد  دنهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوت  یم  رتهب  نارفاک  دنوش ، نید  نانمـشد  نانمؤم ،
. دنتسه يا  هدوهیب  لمهم و  ِتایاور  دنشاب ، حیحص  تایاور ، نیا  هک  یتروص  رد  دوش . ضرقنم  نانآ  لسن  هک 

ماهبا نیا  هب  دسرب ، ام  تسد  هب  زین  یحیحـص  تایاور  رگا  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  ینیغورد  یلعج و  تایاور  هلـسلس  زا  رظن  فرص 
. مینک کسمت  تایاور  قالطا  مومع و  هب  میناوت  یم  هزادنا  هچ  هب  ام  تسا و  هدوب  هچ  تیاور  نالف  رد  هدنیوگ  روظنم  هک  میوش  یم  التبم 

تنـس باتک و  تامکحم  رب  بیرغ ، بیجع و  نیماضم  اب  ربتعمریغ  ِیمومع  ِتاـیاور  نیمه  هک  دـسر  یم  ییاـج  هب  راـک  هنافّـسأتم  یهاـگ 
دنـس تایاور ، نیا  اسب  هچ  تسا . هتـشادن  دوجو  ًالـصا  ای  هدش  شومارف  تامکحم  نآ  ییوگ  هک  دوش  یم  عیاش  نانچ  مدرم  نیب  و  مکاح ،

یم دانتـسا  اه  نآ  هب  هداد ، رارق  لمع  كالم  ار  یتایاور  نینچ  لاح ، نیا  اب  یلو  دشاب ؛ فالتخا  زین  نآ  نومـضم  رد  هتـشادن و  زین  يربتعم 
یمن دیدپ  نادـنچ  لکـشم  دـیایب ، شیپ  یـصخش  لئاسم  رد  لامعا  نیا  رگا  میراپـس . یم  یـشومارف  هب  ار  تنـس  ِباتک  تامکحم  مینک و 

یم دـنویپ  ناملـسم  اه  نویلیم  تایح  تشونرـس  اب  تایاور  نیا  زا  یـضعب  اما  زامن ؛ مراهچ  موس و  تعکر  نیب  کش  رد  لاـثم  يارب  دروآ ؛
. دروآ یم  رد  یصاخ  لکش  هب  ار  ناناملسم  ۀعماج  اه ، نآ  ۀتسد  ره  زا  هدافتسا  دبای و 

هب دـنوشن ، راد  هچب  دـیابن  ناناملـسم  تسا و  لالح  تبوزع  نامزلارخآ ، ةرود  رد  هک  مینک  لمع  تیاور  نیا  هب  میهاوخب  رگا  دـینک  ضرف 
یم ضرقنم  ناناملـسم  لسن  دـنام و  یم  یقاب  نارفاک  لسن  طقف  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  زا  يوریپ  ۀـجیتن  داتفا . دـهاوخ  یقاـفتا  هچ  عقاو 

يدّبعت یعرـش و  روتـسد  ار  تایاور  نیا  دیابن  ام  هن !؟ ای  تسا  موصعم  مالک  نخـس ، نیا  هک  دهد  صیخـشت  دـناوت  یمن  ام  لقع  ایآ  دوش .
هناخ زا  دیابن  دنوش ؛ راد  هچب  دیابن  ناناملسم  نامزلارخآ ، ةرود  رد  هک  نیا  میریگب . رظن  رد  نامزلارخآ  ةرود  رد  یمالسا  ۀعماج  ّلک  يارب 

هب دـیاب  ناسنا  هک  زین  هدـیقع  نیا  تسا . یتسردان  رایـسب  ةدـیقع  دـننک ، تکرـش  هعماج  یعامتجا  لئاسم  رد  دـیابن  دـنور و  نوریب  ناشیاه 
. تسا یفارحنا  يا  هدیقع  دیوگب ، رکذ  طقف  دنیشنب و  يا  هشوگ  رد  جع )  ) نامز ماما  روهظ  راظتنا 

رظن رد  نودـب  میریگن . رظن  رد  ار  لـقع  میدیـسر ، عرـش  هب  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  تسا . یعاـمتجا  حـلاصم  عباـت  یعرـش ، ياهروتـسد 
هک تسا  نآ  يارب  دنا ، هدرکن  حیرـصت  ار  لئاسم  زا  یـضعب  ناهیقف ، رگا  درک . تابثا  ناوت  یمن  ار  یهقف  ۀلأسم  چیه  هقف ، رد  لقع  نتفرگ 

نآرق رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  ۀـنیمز  رد  یناوارف  تایآ  تاـیاور و  دراد . دانتـسا  یلقع  لوصا  هب  تیاور ، نـالف  دـمهف  یم  ناـسنا 
نیب هزور  زاـمن و  دور و  یم  نیب  زا  نید  دـش . دـهاوخ  لزاـن  ـالب  مدرم  رب  دوش ، كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  هک  تسا  هدـمآ 
دیاب سک  ره  هک  هدیقع  نیا  تسا . تسردان  مییوگب ، رکذ  طقف  مینیـشنب و  هناخ  ۀشوگرد  میرادرب و  تسد  رکنم  زا  یهن  شومارف و  مدرم 

میلعت و رگا  دیسر . یمن  امش  نم و  هب  مالسا  دوبن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  اریز  تسا ؛ یهابتـشا  ةدیقع  دراد ، هگن  ار  دوخ  نید 
یتایاور نینچ  هب  هک  دریذپ  یم  یملاس  لقع  چیه  ایآ  دنام . یمن  یقاب  یمالسا  ۀعماج  مالسا و  نید  دوب ، یمن  عامتجا  رد  حالـصا  داشرا و 
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نامزلارخآ رد  جرف  راظتنا  يانعم  مینزب !؟ مقر  نآ  اب  ار  ناملسم  اه  نویلیم  تشونرس  مینک و  لمع 
لامعأ لضفأ  تسا : تدابع  نیرترب  راظتنا ، نیا  هک  میـشاب  ترـضح  جرف  رظتنم  هک  تسا  نیا  جـع )  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  اـم  ۀـفیظو 

نتفرگ و هزور  باوث  زا  جـع ،)  ) نامز ماما  جرف  راظتنا  باوث  تسا . جرف  راظتنا  ام  نایعیـش  لاـمعا  نیرت  تلیـضف  اـب  ؛9  جرفلا راظتنا  انتعیش 
لیلحت ماقم  رد  یتح  میرادـن . یلماک  قیقد و  مهف  تایاور ، هنوگ  نیا  ةرابرد  ام  تسا . رت  شیب  ادـخ  هار  رد  ندرک  داـهجو  ندـناوخ  زاـمن 
راظتنا زا  ایند ، رد  ملظ  همه  نیا  دوجو  اب  هک  تسین  تسرد  تسا . مدرم  نتشاد  هگن  راودیما  يارب  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تایاور ، نیا 
ْاُولِْزلُزَو ءاَّرَّضلاَو  ءاَسْأَْبلا  ُمُْهتَّسَّم  مُِکْلبَق  نِم  ْاْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَّم  مُِکتْأَی  اََّملَو  َۀَّنَْجلا  ْاُولُخْدَـت  نَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  میوش : دـیماان  جـع )  ) نامز ماـما  جرف 

هک نآ  یب  دـیوش ، یم  تشهب  لخاد  دـیدرک  نامگ  ایآ   10 ؛  ٌبیِرَق ِهّللا  َرْـصَن  َّنِإ  ـالَأ  ِهّللا  ُرْـصَن  یَتَم  ُهَعَم  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی  یَّتَح 
دندش تحاران  نانچ  نآ  دیـسر و  اه  نآ  هب  اه  یتحاران  اه و  يراتفرگ  هک  نانامه  دسرب !؟ امـش  هب  ناگتـشذگ  ثداوح  نوچمه  یثداوح 

. تسا کیدزن  ادخ  يرای  هک  دیشاب  هاگآ  دمآ »!؟ دهاوخ  یِک  ادخ  يرای  سپ  : » دنتفگ دندوب ، هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  يدارفا  ربمایپ و  هک 
یَّتَح ْاُولِْزلُزَو  ءاَّرَّضلاَو  ءاَسْأَْبلا  ُمُْهتَّسَّم  مُِکْلبَق  نِم  ْاْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَـثَّم  مُِکتْأَـی  اََّملَو  َۀَّنَْجلا  ْاُولُخْدَـت  نَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  تسا : هدـمآ  رگید  ییاـج  رد 

هب دندرک  نامگ  مدرم  دـندش و  سویأم  نالوسر  هک  هاگ  نآ  ات   11 ؛  ٌبیِرَق ِهّللا  َرْصَن  َّنِإ  الَأ  ِهّللا  ُرْـصَن  یَتَم  ُهَعَم  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی 
باذع تازاجم و  دنتفای و  تاجن  میتساوخ ، هک  ار  نانآ  سپ  دمآ ؛ اه  نآ  غارـس  هب  ام  يرای  ماگنه ، نیا  رد  تسا . هدـش  هتفگ  غورد  نانآ 

. دوش یمن  هدنادرگ  زاب  راکهنگ  موق  زا  ام 
تیلاعف هعماج  رد  میـشاب ، جـع )  ) نامز ماما  جرف  رظتنم  ام  یتقو  تسا . هتـشاد  دوجو  زین  میدـق  ياه  تما  رد  يدـیماان  سأی و  ساسحا  نیا 

ایند رد  یـسک  دهد . یم  نت  گرم  هب  تحار  لایخ  اب  دیآ ، یمنرب  يراک  شتـسد  زا  هک  دنک  نامگ  دوش و  سویأم  ناسنا  یتقو  مینک . یم 
. دشاب جع )  ) نامز ماما  جرف  رظتنم  هک  دنک  یم  یگدنز  رادفده 

لیذ ردـص و  هک  نیا  ینعی  مینک ؛ یـسررب  دنـس  رظن  زا  لیلد ، اـب  ار  اـه  نآ  نیارق  و  تاـیاور ، ماـمت  هک  تسا  نیا  تاـیاور  زا  هدافتـسا  هار 
نیرت مهم  مینک . قیبطت  نآ  اب  تسا ، هدـش  دراو  يرگید  ناکم  ماقم و  رد  هک  ار  يرگید  هباشم  تایاور  میهد و  رارق  تقد  دروم  ار  تیاور 
ِّصن نآرق ، ِّصن  زا  هک  دنراد  دوجو  تامکحم  زا  هلسلس  ود  مینکن . تاهباشتم  يادف  ار  تامکحم  هک  تسا  نیا  تایاور  زا  هدافتـسا  لصا 
هجوت اب  سپس  میبایب ؛ ار  تامکحم  لوا ، ۀلهو  رد  دیاب  ام  دنوش . یم  طابنتسا  ربتعم  دنـس  ياراد  حیحـص و  تایاور  رتاوتم و  تیاور  ّتنس ،

نایعیش رب  طلست  يارب  نانمشد  ۀئطوت  میورب . تایاور  تاهباشتم  غارس  اه  نآ  هب 
هتـشادن يراک  اه  نآ  هب  دـندوب ، متـس  ریز  يرگید  ناناملـسم  رگا  هک  دـنک  یم  زیوجت  ام  يارب  یلقع  لـیلد  مادـک  تیاور و  هیآ و  مادـک 

. تشاد دیهاوخ  یناوارف  باوث  دینک ، عفر  ار  وا  زاین  و  تمدخ ، یناملسم  نمؤم و  هب  رگا  هک  نیا  رب  ینبم  میراد  یناوارف  تایاور  میشاب !؟
ياهروشک نیا ، دوجو  اب  دوش . یم  زواجت  ناشسومان  هب  دنوش و  یم  هتشک  اه  ناسنا  قارع  ناتسناغفا و  نیطـسلف ، نوچ  ییاه  نیمزرـس  رد 

!؟ درادن يربتعم  دنـس  چیه  هک  يریگ  هشوگ  تیاور  نآ  ای  تسا  مکحم  مولظم  ِتناعا  ِتیاور  ایآ  دینکن ! تلاخد  دنیوگ : یم  رگرامعتـسا 
رتهب ار  مالسا  لئاسم  لوصا  ات  مییوج  کسمت  یتایاور  نینچ  هب  رت  شیب  دیاب  ام  تیاور !؟ نآ  ای  دریگب  رارق  ریسفت  ِكالم  دیاب  تیاور  نیا 

رت شیب  هچ  ره  تسا . هدـمآ  دـیدپ  تایاور  نیا  هب  ندیـشخب  قّقحت  يارب  هدـش و  اـپ  رب  یتاـیاور  نینچ  ۀـیاپ  رب  نید ، مینک . رواـب  كرد و 
تامکحم مینزب و  شداشگرـس  زا  ار  روپیـش  یتقو  اما  دیـسر ؛ میهاوخ  رتهب  نید  یئزج  لئاسم  عورف و  هب  میـشیدنیب ، تاـیاور  نیا  ةراـبرد 

هک تسا  تقو  نآ  درک . میهاوخ  راتفرگ  اهالب  نیرت  گرزب  هب  ار  هعماـج  میورب ، نآ  هباـشتم  تاـیئزج  غارـس  هدرک ، اـهر  ار  تیاور  کـی 
. تسا ناناملسم  رب  طلست  هار  نیرتهب  مالسا  نانمشد  يارب  هار ، نیا  دسر . یم  شدیلپ  فادها  هب  یتمحز  چیه  نودب  ناطیش 

داقتعا ننـست  لها  دـنا . هتفرگ  یبوخ  ۀـجیتن  نآ ، زا  هداد و  جاور  تنـس  لها  نایم  گرزب  نیطایـش  هک  تسا  یبلطم  ربج ، اضق و  هب  داـقتعا 
یناطلس دض  تسا ، تلادع  ناهاوخ  هک  یناطلس  رگا  دننک  یم  حیرصت  یتح  تسا . بجاو  دشاب ، ناطلـس  هک  یـسک  ره  زا  تعاطا  دنراد :

؛ تشک ار  وا  داتسیا و  وا  ۀنابلط  قح  ةزرابم  لباقم  رد  دیاب  تسا و  هانگ  شمایق  دنک ، مایق  تسا ، ناناملـسم  رب  تموکح  لاح  رد  هک  رگید 
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مدرم رب  شلتق  زورید  ات  هک  یسک  نامه  ینعی  دوش ؛ یم  بجاو  مدرم  رب  شتعاطا  عقوم  نآ  تفای ، طلـست  مدرم  رب  ناطلـس  نامه  رگا  یلو 
ار وا  هتفیرف ، یتحار  هب  ار  ناطلـس  دـنداد ، جاور  تنـس  لها  ماوع  نیب  ار  داقتعا  نیا  یتقو  دوش . یم  بجاو  مدرم  رب  شتعاـطا  دوب ، بجاو 

. دنناد یم  بجاو  يرما  ار  ناطلس  زا  تعاطا  زین  مدرم  دنرخ و  یم 
يا هشقن  حیحـص  تایاور  زا  تسردان  تشادرب  حیحـصان و  تایاور  جـیورت  زا  رتهب  دوش ، طلـسم  زین  عیـشت  لها  رب  دـهاوخب  رامعتـسا  رگا 
چیه دش و  دـهاوخ  مورحم  ینید  فراعم  اه و  هزومآ  زا  دوب و  دـهاوخ  یقـساف  رفاک و  لسن  هعیـش  ةدـنیآ  لسن  هجیتن ، رد  تفای ؛ دـهاوخن 

؛ تسا سیلبا  اکیرما و  سلگنا ، لیئارـسا ، اه ، فارحنا  نیا  ۀـمه  ناـبیتشپ  تشاد . دـهاوخن  دوجو  هعماـج  رد  ناـنآ  تمواـقم  يارب  یلماـع 
دراو مه  رگا  ای  درادـن  یـساسا  هیاپ و  چـیه  یتیاور  نینچ  لصا  تشاد . دـهاوخ  دوجو  زین  ایند  نایاپ  اـت  هتـشاد ، دوجو  هشیمه  هک  یـسیلبا 

. تسا هدوب  یلامتحا  تقوم و  يانعم  تروص  هب  هدش ،
زین دوش و  یم  طوبرم  عیرشت  تقلخ و  فده  هب  یعیبط  روط  هب  هک  يداقتعا  لئاسم  لوصا  تسرد  مهف  رد  ملع ، لها  هک  میریگ  یم  هجیتن 

ورین و دـیابن  دـنراد و  هدـهع  رب  يریطخ  ۀـفیظو  دراد ، ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  یلوصا  ۀـبنج  هک  یلئاـسم  تسرد  ۀـئارا  رد 
هک دـنک  تاـبثا  دـناوتن  یناـسنا  رگا  دـننک . فرـص  تسین ، یگدـنز  رد  مدرم  زاـین  دروـم  هک  یلئاـسم  زا  یـضعب  یـسررب  رد  ار  ناـشرمع 
ایآ درک ؟ تمواقم  ملظ  لباقم  رد  دیابن  ایآ  اما  دنک ؛ یمن  داجیا  یلاکشا  هعماج  رد  هبترم ، هس  ای  تسا  هبترم  کی  زامن  رد  هعبرا  تاحیبست 

یتیلوؤسم ملاع ، نارابج  نادـسفم و  يزیگنا  هنتف  داـسف و  ربارب  رد  اـیآ  درک !؟ جـیورت  ناـهج  هعماـج و  حطـس  رد  ار  نیتسار  مالـسا  دـیابن 
نوخ دنیبب  یـسک  رگا  دنک . یم  رییغت  هعماج  تشونرـس  مینکن ، كرد  تسرد  ار  اه  نآ  خـساپ  رگا  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  نیا  میرادـن ؟

کیرـش تایانج  نیار  زین د  وا  دـهدن ، ماجنا  يراک  لاح  نیع  رد  دوش و  یم  زواـجت  ناـنآ  سیماون  هب  و  هتخیر ، نیمز  هب  ناناملـسم  ياـه 
ریـسا یمخز و  هتـشک و  همه  نیا  میوشب ، رگرامعتـسا  ياهروشک  رگید  مادص و  میلـست  سدقم ، عافد  لوط  رد  دوب  رارق  رگا  دوب . دهاوخ 

اب دنهاوخ  یم  دنا و  هدش  دحتم  مه  اب  تردقربا  ياهروشک  دش . ایحا  ناریا  رد  رگید  راب  یلیمحت ، گنج  لاس  تشه  اب  مالسا  میداد . یمن 
دارفا جیردت  هب  اهروشک  نیا  دنراذگ . یمن  تحار  ار  ناریا  روشک  رگرامعتـسا ، ياهروشک  دـننک . هلباقم  مالـسا  اب  دوخ  ةدرتسگ  تاغیلبت 

یم كرد  یبوخ  هب  ار  لئاسم  ناریا ، مدرم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هللادمحب  یلو  دنـسرب ؛ دوخ  موش  فادها  هب  ات  دـنبیرف  یم  ار  ناریا  هاگآان 
. دنروخ یمن  بیرف  اه  هئطوت  نیا  زا  دننک و 

ار هبناج  دنچ  يا  هلمح  دبایب و  ار  ناریا  هب  ذوفن  ياه  هار  دناوتب  هک  تسا  نیا  يارب  دنک ، یم  هلمح  قارع  ناتسناغفا و  هب  اکیرما  زورما  رگا 
ياه نوخ  دراذگ  یمن  هاگ  چیه  ادخ  هتبلا  دننک ؛ مامت  ار  ناریا  ۀیـضق  ناشدوخ  لوق  هب  دنک و  اپ  هب  ناریا  ّدـض  یلبق  ياه  همانرب  حرط و  اب 

َهِرَک َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  نَأ  ـَّالِإ  ُهّللا  َیبْأَـیَو  ْمِهِهاَْوفَأـِب  ِهّللا  َرُون  ْاوُؤـِفُْطی  نَأ  َنوُدـیُِری  دوـش : لاـمیاپ  دـنا ، هداد  مالـسا  يارب  ناریا  مدرم  هک  یکاـپ 
اب ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  نارفاک  ؛12  َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َنوُِرفاَْکلا . 

لامک يالعا  ّدح  روهظ و  ياهتنم  هب  ار  دوخ  رون  هک  دهاوخ  یمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دـننک ؛ شوماخ  شیوخ  ۀـنالهاج  راتفگ  هریت و  سفن 
رب ار  نآ  ات  داتسرف  قلخ  تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  ییادخ  وا  دنشاب . نآ  فلاخم  یـضاران و  نارفاک  دنچ  ره  دناسرب ؛

هحلاصم و دننک  یم  داهنشیپ  ام  هب  نیـشیپ  ياه  هشقن  اب  نانیا  دنـشاب . فلاخم  دونـشخان و  ناکرـشم  دنچ  ره  دهد ؛ يرترب  ملاع  نایدا  ۀمه 
تروص هب  ناریا  روشک  دـنروخب و  تسکـش  هرابود  ام  اب  گنج  رد  اداـبم  هک  دـنراد  ساره  اـم  اـب  ندرک  گـنج  زا  اریز  مینک ؛ يراـکمه 

. دنکب يا  هژیو  هجوت  نآ  هب  ایند  دوش و  حرطم  ایند  رد  يرگید  تردق 
شرتسگ ناهج  رد  ار  قح  تموکح  مالسا و  دیاب  میـشخب . یلاعت  ار  مهف  نیا  تسا  مزال  یلو  میتسه ؛ دقتعم  موصعم  ماما  تمـصع و  هب  ام 
ۀعـسوت داهج و  گنج و  ةرابرد  ار  یمالـسا  شنیب  لصا  دـیاب  ام  دوش . مامت  تجح  ناشیارب  دـننبب و  ار  قح  تموکح  ناـهج  مدرم  اـت  داد 

. دوش لح  تالکـشم  نیا  ۀمه  میراد  عقوت  دنـس  یب  تیاور  کی  اب  یلو  مینک ؛ لح  نآ  ِوترپ  رد  ار  رگید  لئاسم  میناوتب  ات  میریذپب  مالـسا 
تسین . رت  مک  دننز ، یم  مالسا  هب  نانمشد  هک  ییاهررض  زا  ینید ، لئاسم  رد  یفاک  تقد  تسرد و  مهف  نتشادن 
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.167-165 ( 2  ) هرقب .1
.163 (، 2  ) هرقب ُمیِحَّرلا » ُنَمْحَّرلا  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  َّال  ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ْمُکُه  ـ َلِإَو .» 2

.13 (، 31  ) نامقل . 3
.165 (، 2  ) هرقب . 4

هک یـشتآ  تسا  يدب  هاگدورو  هچ  دنک و  یم  شتآ  دراو  دوخ  هارمه  هب  ار  اه  نآ  دوب و  دهاوخ  شموق  شیپاشیپ  وا  تمایق ، زور  رد  . » 5
.98 (، 11  ) دوه دنوش ». یم  دراو  نآ  رب 

، نیدـجاسلا ماما  سدـقم  نابز  زا  یلامث  ةزمحوبا  فیرـش  ياـعد  زا  یتمـسق  دـبای ». یم  طاـشن  یگدـنز و  مبلق  وت  داـی  اـب  نم ! يـالوم  .» 6
همالع ناضمر ؛ هام  ياهرحـس  لامعا  یلامث ، ةزمحوبا  تاجانم  نانجلا ، حـیتافم  یمق ، ساـبع  خیـش  ر.ك : ( . ) ع  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح 

(6 باب ح2 ، ص89 ، ج98 ، راونالاراحب ، یسلجم ،
.64 (، 4  ) ءاسن .« دوش تعاطا  يو  زا  ادخ  نامرف  هب  هک  نیا  يارب  رگم  میداتسرفن ، ار  يربمایپ  چیه  . » 7

.59 (، 4  ) ءاسن دینک » يوریپ  ربمایپ } يایصوا  رمالاولوا ={  ادخ و  ربمایپ  زا  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  . » 8
.9 باب ح1 ، ص156 ، ج51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  . 9

.214 (، 2  ) هرقب .10
.110 (، 12  ) فسوی . 11

.31 (، 9  ) هبوت . 12

1 تیالو ۀموظنم 

1 تیالو ۀموظنم 
تیالو ینالقُع  نییبت  ترورض 

نامزلارخآ رد  نامیا  يریذپ  هنتف 
تیالو  ةدرتسگ  داعبا 

تیالو بتارم 
تیالو راثآ 

یهالا ریبدت  هب  تیاضر  .1
ساره نزح و  ره  زا  یگدیهر  .2

( مه  ) ناموصعم تیالو  اب  ادخ  تیالو  ۀطبار 
تیالو اب  تبحم  ۀطبار 

هناصلاخ ياّربت  الوت و  تلیضف 
( جع  ) نامز ماما  اب  ییالو  ۀطبار  تیوقت  ياه  هار 

هنافراع ۀطبار  تیوقت  .1
ادخ تساوخ  هاگ  یلجت  نامز ، ماما  بلق 

هناصلاخ تبحم  راهظا  .2

تیالو www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 43 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


هناقشاع ۀطبار  يرارقرب  .3

تیالو ییالقُع  نییبت  ترورض 
میهاوخب ادخ  زا  مینک و  وگ  تفگ و  ثحب و  مه )  ) تیب لها  فراعم  زا  یضعب  ةرابرد  میشوکب  تسا  بوخ  هچ  كرابم ، ماّیا  نیا  ۀناهب  هب 
یمیهافم اب  مه )  ) تیب لها  اب  ام  طباور  دنک . رت  نوزفا  شدوخ  يایلوا  دوخ و  هب  ار  ام  تبحم  تفرعم و  مه ،)  ) تیب لها  راونا  وترپ  رد  هک 

. دوش یم  حرطم  لیبق  نیا  زا  یمیهافم  عیشت و  تبحم ، تدوم ، تیالو ، تماما ، لیبق  زا 
تّدوم و و  میزرو ، یم  قشع  اه  نآ  هب  بلق  رد  میتسه ؛ مه )  ) تیب لها  تیالو  ینعی  ادخ ، ياه  تمعن  نیرت  گرزب  لومـشم  ام  هللادـمحلا 

تیوقت و  دوش ، تیوقت  دـیاب  هنوگچ  تاطابترا  نبا  اما  تسا ؛ تسرد  اه  نیا  ۀـمه  مینک . رهاظ  لمع  رد  مه )  ) تیب لها  هب  ار  دوخ  تبحم 
يادخ هک  یفراعم  میناد  یم  دراد ؟ یمالـسا  فراعم  هعومجم  رد  یهاگیاج  هچ  دهن و  یم  ام  تداعـس  رب  يریثأت  هچ  سدـقم  طابترا  نیا 

انشآ فراعم  نیا  اب  رت  شیب  سک  ره  هک  تسا  یبسانتم  مجسنم و  گنهامه ، ۀعومجم  هدومرف ، لزان  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ۀلیـسو  هب  یلاعتم 
اجک یمالسا  فراعم  ۀعومجم  نایم  مه )  ) تیب لها  تیالو  هاگیاج  دنک . یم  كرد  رتهب  ار  اه  نآ  یگگنهامه  ماجسنا و  طابترا و  دشاب ،

تالامک و زا  دـشاب ، هتـشادن  رگا  دـسر و  یم  یلاع  ياه  ماقم  لامک و  هب  دـشاب ، هتـشاد  را  تیالو  نیا  رگا  ناسنا  هک  تسا  روطچ  تسا ؟
؟ تسا یشقن  هاگیاج و  هچ  ياراد  ناسنا ، یلماکت  تکرح  رد  تیالو  دوش . یم  مورحم  اه  ماقم 

زین دنتـسه و  تیالو  نیا  ياراد  هک  یناسک  شیاتـس  رد  ناوارف  یتایاور  تسا ؛ هدـش  دراو  مه )  ) تیب لها  تیالو  ةرابرد  یبیجع  تاـیاور 
اما میدقتعم ؛ اه  نآ  هب  میا و  هدینـش  ار  تایاور  نیا  شیب  مک و  ام  ۀمه  دنمورحم . تمعن  نیا  زا  هک  یناسک  شنزرـس  رد  هدنبوک  یتایاور 
هک دنتسه  مدرم  زا  ییاهرـشق  زین  نامز  نیمه  رد  دیاش  میـشاب . ساسح  رت  شیب  تاداقتعا  فراعم و  ةرابرد  دیاب  هک  تسا  يا  هنامز  زورما 
یم تاجن  یهارمگ  زا  دندنب و  یم  ار  ناشراب  دنام ؛ یم  ظوفحم  ناش  هدیقع  مه )  ) تیب لها  لیاضف  رد  تیاور  دنچ  ندناوخ  ای  ندینش  اب 
یم يونعم  طابترا  نانچ  دـننک و  یم  زاورپ  الاب  ملاع  هب  كاپ  ییاه  لد  دـناوخب ، ربنم  يور  يا  هدـنیوگ  هک  تیاور  کی  اب  یهاـگ  دـنبای .

یهاگـشناد ياه  هدرک  لیـصحت  نارکفنـشور و  هژیو  و  هعماج ، ةدنیآ  رـصاعم و  لسن  يارب  لاح ، ره  هب  یلو  میمورحم ؛ نآ  زا  ام  هک  دنبای 
. دوش حرطم  رت  ینالقع  رت و  مهف  لباق  رت ، لدتسم  لئاسم  نیا  ات  دیشوک  دیاب 

تایدام هّدام و  زج  هک  دـنک  یم  تکرح  تمـس  نیا  هب  ایند  ياه  هدرک  لیـصحت  نارکفنـشور و  يرکف  شیارگ  هک  تسا  يا  هنامز  زورما 
یقلت يا  هنارعاش  ياهریبعت  ار  نآ  دوش ، یم  تبحـص  توکلم  بیغ و  ملاع  هب  نامیا  تفرعم و  نید و  زا  زین  یهاگ  رگا  دنریذپن . ار  يزیچ 
یناسک تسا . يدام  ملاع  نیمه  دراد ، تیعقاو  هچ  نآ  تسا و  هروطسا  نابز  يرعش و  نابز  نید ، نابز  هک  دننک  یم  حیرـصت  زین  یهاگ  و 
تبحص هکئالم  ملاع و  توکلم  اب  ناشطابترا  لیاضف و  اه ، تمارک  ادخ ، يایلوا  ياه  ماقم  زا  یتقو  دننک ، یم  یقلت  هنوگ  نیا  ار  نید  هک 
فـصو رد  دریگ و  یم  رارق  ییایؤر  یتلاح  رد  هک  يرعاش  دـننامه  دـنناد ؛ یم  هنارعاش  صاـخ  تلاـح  طـقف  یعقاوریغ و  ار  نآ  دوش ، یم 

، ییارگیّدام درامـش . یم  اه  ییابیز  دیارـس و  یم  اهرعـش  درادن ، یلامج  شزرا و  چیه  تسا و  هایـس  یگنـس و  يا  هرک  هک  نآ  اب  هام  ةرک 
1 ؛  ُرْهَّدلا اَّلِإ  اَنُِکلُْهی  اَمَو  اَیَْحنَو  ُتوُمَن  اَْینُّدلا  اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  اَم  اُولاَقَو  دوش : یم  زین  رتریگارف  ایند  رد  زور  هب  زور  هک  تسا  یناگمه  یشیارگ 

دنریگ یم  ار  اه  نآ  ياج  رگید  یهورگ  دنریم و  یم  ام  زا  یهورگ  تسین . راک  رد  ام  ییایند  یگدنز  نیمه  زج  يزیچ  دـنیوگ : یم  نانیا 
. تسا هدش  یلدبت  یفسلف  یملع و  یشیارگ  هب  لطاب ، ةدیقع  نیا  هزورما  دنک . یمن  دوبان  ار  ام  راگزور ، تعیبط و  زج  و 

زین دنـس  نودـب  ربتعم و  ریغ  تایاور  يارب  یتح  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  یناشیدـنا  هداس  تیالو ، لها  ناملـسم  ۀـعماج  نورد  رگید ، يوس  رد 
ثحب و ياپ  رگا  هک  تسا  یعیبط  تسین . نییبت  هیجوت و  لباق  زگره  هک  دـنوش  یم  دـقتعم  ییاـهزیچ  هب  دـننک و  یم  تسرد  ییاـه  هیجوت 

دوخ زا  میـشوکب  مینک و  راوتـسا  مکحم  ییاه  هیاپ  رب  ار  ینید  قیاقح  دیاب  هک  میدقتعم  ام  دنروخ . یم  تسکـش  دـیآ ، نایم  هب  يا  هشقانم 
هبلاطم لیلد  ام  زا  یتقو  هک  دـشابن  يروط  دزاس . رت  مکحم  رت و  لدتـسم  ار  فراـعم  نیا  هک  مینک  طابنتـسا  ییاـه  هتکن  تاـیاور  تاـیآ و 
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هدـنیآ يارب  يرما  نینچ  تسا . هدرک  لـقن  لوـهجم  یباـتک  زا  يا ، هدـنیوگ  هـک  میـسرب  يربـتعم  ریغ  تـیاور  هـب  رخآ ، ۀـلحرم  رد  دـننک ،
ياـنبم تسین . شراـبتعا  لـیلد  زیچ  ره  تفـص  اـما  دـشاب ؛ یتـسرد  بلطم  هسفن  ّدـح  یف  بلطم  نآ  تسا  نـکمم  هـتبلا  تـسا ؛ كاـنرطخ 

يارب مکحم  ییاه  لالدتـسا  مینک و  تقد  بلاطم  رد  دیاب  دشاب . هتخانـشان  ياه  باتک  زا  فیعـض و  لوهجم ، تایاور  دـیابن  ام  تاداقتعا 
نامزلارخآ رد  نامیا  يریذپ  هنتف  میبایب . نامدیاقع 

ۀنامیکح هنالقاع و  لدـتعم ، میقتـسم ، یـشم  هنوگ ، طیرفت  طارفا و  شیارگ  ود  نیا  نایم  زاس ، تشونرـس  ساسح و  ۀـهُرب  نیا  رد  دـیاب  ام 
یتدـیقع و ياهزرم  زا  دـناوتب  دـشاب و  دـیفم  ناگدـنیآ  مه  رـصاعم و  لسن  يارب  مه  نامدوخ و  يارب  مه  هک  مینک  ذاـختا  ار  یملع  قیمع 

ییاه هنتف  نینچ  هک  روط  نامه  تسا ؛ هتفرگ  رارق  يدج  ياهرطخ  ضرعم  رد  نامز ، نیا  رد  نامیا  هدـیقع و  دـنک . تظفاحم  مدرم  ینامیا 
دنا : هدومرف  ینیب  شیپ  نامزلارخآ  نارود  يارب  ار 

؛2 ارفاک یسمی  انمؤم و  لجرلا  حبصی 
. دنوش یم  ِرفاک  نامیا و  یب  ناهاگرصع  رد  دننمؤم و  ناهاگ  حبص  رد  نامزلارخآ  رد  مدرم 

دیاب دیـشک ؛ تمحز  دـیاب  داد . تیمها  دـیاب  نامیا  تیوقت  هب  دور . یم  تسد  زا  تحار  یلیخ  اه  نامیا  هک  تسا  يراگزور  ناـمه  زورما 
رت مک  وضو  ممیت و  لسغ و  تساجن ، تراهط و  لئاسم  زا  لـئاسم  نیا  شزرا  درک . ثحب  دـناوخ و  اـه  باـتک  درک ؛ لالدتـسا  درک ؛ رکف 

. تسین
دوش و اه  نآ  رـشن  فرـص  لایر  اه  نویلیم  و  هتـشون ، يا  هحفـص  دـص  دـنچ  مجح  اب  باتک  اهدـص  تراهط ، لئاسم  ةرابرد  دراد  اـج  رگا 

ۀـشیر هک  دیاقع  يارب  نآ  هیبش  يزیچ  مک  تسد  هک  تسا  ازـس  هتبلا  دور ؛ راک  هب  سالک  سرد و  لیکـشت  زیهجت و  يارب  نآ  ربارب  اهدص 
تیالو ةدرتسگ  داعبا  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دور ، یم  رامش  هب  اه  نیا  ۀمه 

لماع نیرترثؤم  ار  نآ  مینز و  یم  مد  نآ  زا  هک  یتیالو  زا  روظنم  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  مه )  ) تیب لها  تیالو  هب  ام  داقتعا  هک  میرگنب  لاـح 
رد هداد و  تیمها  نادب  همه  نیا  تایاور ، رد  هک  یتیالو  زا  روظنم  ایآ  تسا !؟ یخیرات  يا  هلأسم  طقف  میناد ، یم  ناسنا  يونعم  لماکت  رد 
ای دنا  هدوب  ص )  ) ربمایپ نانیـشناج  وا  ع )  ) موصعم دالوا  یلع و  مییوگب  هک  تسا  نیمه  هدش ، دـیکأت  نآ  رب  ناوارف  زین  ام  راعـشا  تایبدا و 

مالک ادخ و  مالک  نوچمه  مه )  ) تیب لها  مالک  هک  درادرب  رد  ار  تقیقح  نیا  تسا و  یخیرات  ۀلأسم  ره  زا  رتارف  تیالو ، ۀـلأسم  هک  نیا 
میوش نامیپ  مه  دهع و  مه  لمع  رد  ناشیا  اب  دـیاب  دراد ، تیجح  ناشیا  راتفگ  رادرک و  نوچ  و  تسا ، تجح  ام  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر 

؟ مینک لمع  ناش  هریس  هب  و 
تـسا یعطق  بلطم  نیا  ییاور ، ینآرق و  هاگدید  زا  تسا . رت  يدج  رتالاب و  زین  روما  نیا  ۀمه  زا  تیالو ، ۀلأسم  هک  تفگ  دیاب  خـساپ  رد 

رتالاو سب  یقیاقح  ةدـنرادرب  رد  تالاوم  تیالو و  ۀـلأسم  اما  مینک ؛ لمع  نادـب  دـیاب  دراد و  تیجح  ام  يارب  مه )  ) تیب لها  نانخـس  هک 
. تسا

موهفم زا  یّصاخ  دُعب  دهد ، یم  لیکشت  ار  یمالسا  فراعم  زا  یمهم  شخب  هک  مالسا  یـسایس  لئاسم  نتفای  تیمها  لیلد  هب  ام ، رـصع  رد 
موهفم یعامتجا  یـسایس –  دـُعب  رگید ، ریبعت  هب  تما و  تماما  تسایـس و  ۀـلأسم  نامه  هک  تسا  هدـش  عقاو  دـیکأت  دروم  رت  شیب  تیالو 

. تسا تیالو 
: تسا هدمآ  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  زا  یتیاور  رد 

3. ریدغلا موی  ۀیالولاب  يدون  ام  ءیشب  دانی  مل  جحلا و  موصلا و  ةاکزلا و  ةالصلا و  ۀیالولا و  سمخ : یلع  مالسإلا  ینب 
ریدـغ زور  رد  تیالو  زا  رت  تلیـضف  اب  يزیچ  هب  و  جـح ، هزور و  تاکز و  زامن و  تیالو و  تسا : هدـش  راوتـسا  هیاپ  جـنپ  رب  مالـسا  ياـنب 

. تسا هدشن  توعد 
؛ تسا یهالا  تموکح  تیمکاح و  قح  نتفریذـپ  يانعم  هب  هک  نتـشاد  تسود  يانعم  هب  طقف  هن  هدـش ، حرطم  تیاور  نیا  رد  هک  یتیـالو 
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. تسا تباث  دنوادخ  نذا  هب  ناشیا ، نایلاو  نابیان و  و  مه )  ) تیب لها  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  دنوادخ  زا  سپ  هک  یقح 
تسایر و قح  یمالـسا  تمارب  دـنوادخ ، يوس  زا  مه )  ) تیب لها  میـشاب  هتـشاد  هدـیقع  هک  تسا  انعم  نیدـب  اج  نیا  رد  تیـالو  شریذـپ 
ار ناشیا  هار  میراد  هفیظو  زین  ام  دنا . هدیشوک  هراومه  یمالسا  تموکح  يرارقرب  تهج  رد  يور  نیمه  زا  دنراد و  دنا و  هتشاد  تیمکاح 

ییاجرباپ هار  رد  میزاس و  مهارف  طیارـش  عماـج  هیقف  یلو  ینعی  وا ، بیاـن  نیـشناج و  اـی  موصعم  ماـما  ِتموکح  يارب  ار  هنیمز  هداد ، همادا 
یـسررب اب  تسا . رت  هدرتسگ  رتارف و  مه  نیا  زا  تیالو  تقیقح  اما  میـشوکب ؛ تسا  مه )  ) ناموصعم تیالو  رارمتـسا  هک  هیقف  تیالو  ماظن 
یموهفم تسا ؛ تیالو  ةدرتسگ  ِموهفم  داعبا  زا  یکی  طقف  تیالو  یعاـمتجا  یـسایس –  دـُعب  هک  میباـی  یم  رد  تیـالو  هب  طوبرم  تاـیاور 

تیالو بتارم  دریگ . رارق  يدربراک  هدرتسگ و  ییاه  شهوژپ  عوضوم  دراد  اج  نانچمه  هک  فرژ 
صاصتخا مه )  ) تیب لها  تیالو  هب  یهاگ  تسا ، هدـش  حرطم  ینوگانوگ  ياه  تروص  هب  تاـیاور  میرک و  نآرق  رد  هک  تیـالو  موهفم 

ٌفْوَخ ِهّللا َال  ءاَِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  میراد : هللا  تیالو  کی  رگید ، ترابع  هب  تسا . حـلاص  نمؤم  ره  ادـخ و  ّیلو  ره  تیالو  هرابرد  یهاـگ  دراد و 
ُهّللا دریگ : یم  هدـهع  رب  ار  اه  نآ  تیالو  مه  ادـخ  ًالباقتم  دـنهد ، یم  رارق  هللا  تیالو  تحت  ار  دوخ  هک  یناسک   4. َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع 

نمؤم تسا . دنوادخ  نانمؤم و  نیب  ینیفرط  يا  هطبار  تیالو ، نیا  تسا . وا  یلو  مه  ادخ  دش ، ادخ  یلو  هک  یسک  ره   5. ْاُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو 
و ص )  ) ربمغیپ يارب  تسه ، ادـخ  يارب  هک  یتیالو  مییوگ : یم  یتقو  تسا . مه )  ) تیب لها  تیالو  و  ص )  ) هللا لوسر  تیـالو  ادـخ ، ّیلو 
، دنوادخ تیالو  عاعـش  رد  هتبلا  دریگ ؛ یمرب  رد  ار  تیالو  نوؤش  مامت  هکلب  تسین ؛ تموکح  طقف  روظنم  دراد ، دوجو  زین  مه )  ) تیب لها 

نوؤش زا  یکی  تموکح ، بیترت ، نیدـب  دـنک . یم  نییعت  ار  نوناـق  مکاـح و  هک  تسا  ادـخ  نوـچ  دوـش ؛ یم  حرطم  زین  تموـکح  ۀـلأسم 
. تسا هللا  تیالو 

. دراد بتارم  کیکشت  هک  تسا  یموهفم  دوش ، یم  هداد  تبسن  ع )  ) موصعم ناماما  رگید  نانمؤمریما و  ص ،)  ) ربمغیپ ادخ ، هب  هک  یتیالو 
؛ تسا تباث  مه )  ) ناماما يارب  نآ  يدعب  بتارم  و  ص )  ) هللا لوسر  ةژیو  نآ  يدعب  ۀبترم  و  یلاعتم ، دنوادخ  يارب  نآ ، یتاذ  العا و  ۀبترم 
میتفریذـپ و دوخ  رایتخا  اب  ار  هطبار  نیا  ام  رگا  تسا . تیبوبر  تیدوبع و  ۀـطبار  هدـنب ، ادـخ و  نیب  هطبار  تسیچ ؟ تیالو  نیا  تقیقح  اما 

اما دوش ؛ یم  اـم  یلو  زین  وا  میوش و  یم  وا  یلو  اـم  هک  دـبای  یم  ققحت  نیفرطلا  ۀـهباشتم  يا  هطبار  تقو  نآ  میدیـشخب ، قـقحت  لـمع  رد 
، تیبوبر تیدوبع و  ۀـطبار  مینک . تیوقت  رارقرب و  ار  هطبار  نیا  نامدوخ  راـیتخا  اـب  دـیاب  اـم  تسا . امـش  نم و  تسد  هب  هطبار  نیا  راـیتخا 
هک تسا  يرایتخا  يا  هطبار  یعیرـشت ، تیالو  اما  میا ؛ هدنب  مه  ام  تسا و  ادخ  ادـخ  میهاوخن ، هچ  میهاوخب و  ام  هچ  تسا . ینیوکت  يرما 

راثآ میـشخب ؟ ققحت  ار  انعم  نیا  دیاب  هنوگچ  لاح  میا . هدنب  ام  یتسه و  ادخ  وت  هک  میتفریذـپب  ام  ایادـخ ! مییوگب  ینعی  میریذـپب ؛ دـیاب  ام 
تیالو

تیالو و دوش . یم  رارقرب  ادـخ  درف و  نیب  تیالو  ۀـطبار  دـنک ، یم  اضتقا  ام  تیدوبع  وا و  تیبوبر  هک  دـشاب  نانچ  ادـخ  اب  اـم  راـتفر  رگا 
یهالا ریبدت  هب  تیاضر  .1 دنک ؟ یم  اضتقا  ار  يزیچ  هچ  یهالا ، تیبوبر 

رگا تسا . هداد  ام  هب  هچ  ره  کلام  ام و  تایح  کـلام  اـم ، دوجو  کـلام  تسا . اـم  زیچ  همه  راـیتخا  بحاـص  وا  هک  نیا  ینعی  وا  تیبوبر 
ۀیاس رد  میراپـسب ، وا  تسد  هب  ار  نامدوخ  ریبدت  مینادب و  يزیچ  ره  رایتخا  بحاص  کلام و  ار  ادخ  هک  دشاب  نینچ  نیا  ادـخ  اب  ام  ۀـطبار 

یضار وا  ياضق  ریدقت و  هب  دراپسب ؛ ادخ  هب  ار  شروما  ریبدت  یمدآ  هک  الاو  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  هتبلا  میا ؛ هتفرگ  رارق  وا  یعیرـشت  تیالو 
عیرشت دبایب و  زیچ  همه  رایتخا  بحاص  لصا و  ار  وا  دنادب ؛ دوخ  یگدنز  ربّدم  ار  وا  دهاوخب ؛ کمک  وا  زا  طقف  دنک و  لکوت  وا  هب  دشاب ؛

ره دراد . ینوگانوگ  بتارم  ماقم ، نیا  هب  ندیـسر  دـبلط . یم  ار  قیمع  فراعم  هلـسلس  کی  دـنک ، لمع  دریذـپب و  ار  وا  ياهروتـسد  اـه و 
یم لوط  لاس  اه  هد  لاح ، ره  هب  دـیامیپب . شیب  مک و  ار  هار  نیا  دـناوت  یم  يدـنک  ای  تعرـس  اب  دراد ، هک  ییاهدادعتـسا  بسحرب  یـسک 

ساره نزح و  ره  زا  یگدیهر  . 2 دوش . هللاءایلوا  قیداصم  زا  دسرب و  تیلعف  هب  ریسم  نیا  رد  یسک  ره  تیلباق  دادعتسا و  ات  دشک 
َالَو ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهّللا َال  تسا : نیا  دـیامزایب ، ار  نارگید  مه  ار و  دوخ  مه  دـناوت  یم  نآ  ساسارب  یـسک  ره  هک  تیالو  يرهاظ  رثا  کـی 
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. تسین ینزح  فوخ و  چیه  ادخ ، يایلوا  يارب   6. َنُونَزْحَی ْمُه 
هاگدـید ربانب  دـهدب . تسد  زا  ار  نآ  هک  دـسرتب  ات  دـناد  یمن  يزیچ  کـلام  ار  شدوخ  هدـنب ، نآ ، رثا  رب  هک  تسا  تیـالو  تیـصاخ  نیا 

ۀمه تسا . هدوبن  هک  نم  لام  هتفر ، وا  لام  دورب . تفر ، نم  تسد  زا  رگا  تسا . وا  لام  مه  ناـج  یتح  تسا . ادـخ  لاـم  زیچ  همه  ییـالو ،
چیه مینک ، رارقرب  تیبوبر  تیدوبع و  ۀطبار  لمع ، رد  مه  داقتعا و  رد  مه  ادخ ، دوخ و  نیب  رگا  دریگ . یمرب  رد  ار  ناسنا  یگدنز  نوؤش 

ار هللا  تیبوبر  هک  ییاهنآ  ؛7  َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَلَف  اُوماَقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ  دنام : دهاوخن  یقاب  ینارگن  يارب  ییاج 
ترخآ ایند و  رد  یهودنا  سرت و  چیه  دندنام ، اجرباپ  ناشنامیا  داقتعا و  هتفگرب و  زین  لمع  رد  دندرک و  يدرمیاپ  هار  نیا  رد  دنتفریذپ و 

. تشاد دهاوخن 
. تسین شدوخ  لام  وا  دوجو  هک  ارچ  دننک ؛ شنزرـس  ار  وا  ای  فیرعت  وا  زا  هک  درادن  یک  اب  چیه  رگید  دناد ، یم  ادخ  ار  ادخ  هک  یـسک 
، ما هتشاد  یـصقن  هک  هدوب  نیا  تلع  هب  دشاب ، اج  هب  دننک و  شنزرـس  ارم  رگا  تسا . طوبرم  ادخ  هب  هک  دننک  یم  فیرعت  ادخ  كولمم  زا 

نم درادن . یطبر  نم  هب  دـننک ، شهوکن  تهج  یب  رگا  اما  منک ؛ فرطرب  ار  مصقن  دـیاب  تروص ، نیا  رد  تسا . هدوب  فیعـض  متیدوبع  و 
ینالف ۀناخ  راوید  دیوگب : امـش  هب  یـسک  هک  نیا  لثم  دننک . یم  شهوکن  ار  ادخ  کلم  نانیا  متـسه و  ادـخ  لام  متـسین . مدوخ  کلم  هک 

نالف شیوربا  نالف و  شمشچ  هک  مینک  شنزرس  ار  یسک  رگا  متسین . مدوخ  لام  هک  نم  دراد ؟ یطبر  هچ  نم  هب  دشاب . بوخ  تسا . جک 
یـسک نینچ  یگدـنز  رد  قلمت  موـهفم  درادـن . یطبر  اـم  هب  مینک . یم  تبحـص  شا  هراـبرد  هک  تسا  ادـخ  تاـقولخم  زا  یقوـلخم  تسا ،

هب زیچ  همه  یتقو  دنک . نیمأت  دیاب  ار  وا  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  ۀمه  هک  تسا  ادخ  طقف  دیوگب . قلمت  یـسک  هچ  يارب  دبای . یمن  قادصم 
هدرتسگ نانچ  ادخ  تیالو  راثآ  هصالخ ، درادن !؟ ادـخ  هک  دـنراد  هچ  نارگید  رگم  دـنک ؟ مخ  رـس  یـسک  هچ  يارب  سپ  تسا ، وا  تسد 

( مه  ) ناموصعم تیالو  اب  ادخ  تیالو  ۀطبار  دریگ . یم  رب  رد  ار  یمدآ  یگدنز  نوؤش  روما و  ۀمه  هک  تسا 
تیالو دراد . ادخ  اب  هک  تسا  يا  هطبار  نازیم  هب  ام  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  ماقم  تیمها  دـبات . یم  ص )  ) هللا لوسر  تیالو  رب  هللا  تیالو 

نوچ میراد ؛ یم  شتـسود  میهاوخ و  یم  ار  لوسر  تسا . هللا  تیاول  نامه  زا  یعاعـش  هکلب  درادن ؛ يا  هناگادـج  باسح  ص )  ) هللا لوسر 
؟ دـهاوخن ار  شتآرم  هاگ و  هولج  اما  دـهاوخب ، ار  شبوبحم  یـسک  دوش  یم  رگم  تسا . وا  ۀـنیآ  نوچ  تسا ؛ ام  یلـصا  بوبحم  ةداتـسرف 

هدرک روهظ  وا  يامن  مامت  ۀنیآ  رد  هک  تسا  هللا  تبحم  نامه  ص )  ) هللا لوسر  هب  تبحم  هکلب  تسین ؛ تبحم  ود  لوسر ، ادـخ و  هب  تبحم 
. درادن يزیچ  شدوخ  زا  دراد و  رارق  یهالا  ریثأت  تحت  شزیچ  همه  هک  تسا  ادخ  يامن  مامت  ۀنییآ  هللا  لوسر  تسا .

توبن و رد  زج  دنتسه و  ربمایپ  سفن  نوچمه  هک  یناموصعم  نامه  دوش ؛ یم  لقتنم  وا  نانیـشناج  هب  ص )  ) هللا لوسر  زا  سپ  ادخ  تیالو 
لزان ۀبترم  هاگ  نآ  دنک ؛ یم  روهظ  ع )  ) موصعم ناماما  هللا و  لوسر  رد  هک  تسا  هللا  تیالو  نامه  نیا  دنرادن . وا  اب  یتوافت  چیه  تلاسر ،

. دبای یم  یلجت  تسا ، رت  کیدزن  اه  نآ  هب  هک  سک  ره  رد  تیالو  نیا  رت 
( مه  ) تیب لها  تسود  نوچ  میراد ؟ یم  تسود  ار  مه )  ) تیب لها  يایلوا  ارچ  تسا . هللا  تیالو  وزج  زین  مه )  ) تیب لـها  يـالوا  تیـالو 

کی هکلب  تسین ؛ ادـج  رگید  کـی  زا  اـه  تبحم  نیا  دنتـسه . ادـخ  تسود  نوـچ  مـیراد ؟ یم  تـسود  ارچ  ار  مـه )  ) تـیب لـها  دنتـسه .
نیا مدآ  رگا  دـبای . یم  لزنت  توافتم  ياه  هجرد  رد  هک  تسا  يدـحاو  رون  دوش . یم  يراـج  نوگاـنوگ  يراـجم  زا  هک  تسا  همـشچرس 

نم و  هللاداع ، دـقف  مکاداـع  نم  و  هللا ، یلاو  دـقف  مکـالاو  نم  هک  دـیمهف  دـهاوخ  ار  تراـبع  نیا  ياـنعم  دـشاب ، هتـشاد  نهذ  رد  ار  بلطم 
زا زین  مه )  ) تیب لها  تفرعم  تسین . ادج  ادـخ  تبحم  زا  مه )  ) تیب لها  تبحم   8. هللا ضغبأ  دقف  مکـضغبأ  نم  و  هللا ، بحأ  دقف  مکبحأ 

. تسین ادج  ادخ  تفرعم 
ۀطبار دنکن . تیوقت  ایبنا  اب  ار  شا  هطبار  اما  دنک ؛ تیوقت  ادخ  اب  ار  شیوخ  یگدنب  ۀـطبار  دریذـپب و  ار  هللا  تیالو  ناسنا  دوش  یم  هنوگچ 

تیالو  اب  تبحم 
یتبحم ره  اما  دریگ ؛ یم  ار  شتسد  ییاج  ماجنارس  تسا و  بولطم  دوش ، لصاح  هک  یتروص  ره  هب  یسک و  ره  يارب  نادناخ  نیا  تبحم 
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زیچ همه  هک  ارچ  دشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  ع )  ) نانمؤمریما یگدنز  اما  دشابن ؛ نیدتم  یهالا  نید  چیه  هب  یسک  تسا  نکمم  تسین . تیالو 
تـسا نکمم  رگم  تسا . هدوب  ینتـشاد  تسود  وا )...  تغالب  و  تعاجـش ، اه ، تاجانم  تادابع ، ناریقف ، ماـتیا و  یتسرپرـس  تلادـع ،  ) وا

یلو تشاد ، تسود  ار  ع )  ) یلع هک  سک  ره  هتبلا  دشاب !؟ هتـشادن  تسود  ار  یقالخا  لیاضف  نیا  دـشاب و  هتـشاد  یملاس  ترطف  یـصخش 
اب طابترا  ببـس  هب  ع )  ) یلع اب  ار  نامطابترا  دیاب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هللا  تیالو  لدع  ع )  ) یلع تیالو  هک  ارچ  تسین ؛ ع )  ) یلع ّیلو  ادـخ و 

تبحم نیا  ماجنارس  دشاب ، هتـشاد  تبحم  ع )  ) یلع هب  مه  یبهذمال  رفاک  ره  مینکن . زاب  ع )  ) یلع يارب  ییادج  باسح  مینک و  رارقرب  ادخ 
هللا تیالو  نامه  شیارب  ع )  ) یلع تیالو  هک  تسا  یسک  نآ  ع )  ) یلع یلو  تسین . ع )  ) یلع یلو  رگید  وا  اما  تفرگ ؛ دهاوخ  ار  شتـسد 

هناصلاخ يّالوت  اّربت و  تلیضف  دشاب .
: تسا لّمأت  لباق  هک  دراد  اوتحمرپ  زغمرپ و  فیرش ، رایسب  یتیاور  ع )  ) داوج ماما 

وأ ًاودـع  یل  تیداع  له  نکلو  یب ، كززعتف  یلإ  کعاطقنا  اما  و  ۀـحارلا ، کلجعتف  ایندـلا  یف  كدـهز  اما  ءایبنالا : ضعب  یلإ  هللا  یحوأ 
8. ًایلو یل  تیلاو 

هتـشادرب نم  لد  زا  ار  ایند  هب  قشع  مراد و  دهز  ایند  رد  هک  هدرک  اطع  نم  هب  ار  یگرزب  تمعن  ادخ  هک  تفای  هجوت  ادخ  ناربمایپ  زا  ربمایپ 
هب ینعی  هللا ، یلا  عاطقنا  تسا . ییاوتحمرپ  انعمرپ و  الاو ، رایـسب  موهفم  هچ  هک  تسا  هداد  نم  هب  هللا  یلا  عاطقنا  تلاح  نآ ، زا  رتالاب  تسا .

یگرزب تمعن  یلیخ  یشاب . هتسویپ  وا  هب  طقف  هدیرب و  زیچ  همه  زا  دشاب . ادخ  اب  طقف  تراک  رس و  یـشاب . هتـشادن  دیما  ادخ  زج  زیچ  چیه 
یـسک هچ  هب  دـنک  روطخ  وا  نهذ  هب  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  هداد ، وا  هب  تمظع  نیا  هب  یتـمعن  ادـخ  هک  دـبای  هجوت  یـسک  یتـقو  تسا .

زج یسک  اب  یـسنا  چیه  دراد . ادخ  زا  ریغ  یـسک  هب  دیما  هن  ایند و  هب  یگتـسبلد  هن  رتالاب ؟ نیا  زا  یتمعن  هچ  تسا . هدش  هداد  یتمعن  نینچ 
کلجعتف ایندلا  یف  كدهز  اما  دیامرف : یم  ور  نیا  زا  دروایب ؛ رتالاب  ار  وا  مه  زاب  دریگب و  ار  شربمایپ  تسد  دهاوخ  یم  ادخ  درادن . ادـخ 

. ۀحارلا
ردـق ره  ناسنا  نوچ  یـشاب ؛ تحار  هدوسآ و  هک  دوش  یم  ثعاب  يور ، یمن  ایند  تنکم  لاـم و  لاـبند  يراد و  اـیند  هب  هک  یتبغر  یب  نیا 

هک دراد  لامتحا  اما  تسا ؛ یبوخ  رایسب  تفص  دهز ، هک  تسا  تسرد  دوش . یم  رت  شیب  شا  هصغ  يراتفرگ و  ددنبب ، لد  ایند  هب  رت  شیب 
. دراد یپ  رد  ار  ییایند  یگدوسآ  یتحار و  ینعی  ییایند ، شاداپ  دهز  هک  ارچ  دشابن ؛ ادخ  يارب  طقف 

هجوت و و  دور ، یمن  یـسک  چیه  ۀناخ  ِرد  ددنب ؛ یمن  يدیما  سک  چیه  هب  درادن ؛ ادخ  هب  زج  یهجوت  چیه  هک  یـسک  هچ ؟ هللا  یلا  عاطقنا 
یمدآ نوچ  یبایب ؛ تزع  نم  اب  هک  دوش  یم  ِببـس  وت  عاطقنا  نیا  یب ؛ كززعتف  یلإ  کعاطقنا  اما  هچ ؟ تسا ، ادـخ  اب  طقف  شراـک  رس و 

زا ردـق  ره  ناسنا  دوش . یم  شلیلذ  هزادـنا  نامه  دـشاب ، هتـشاد  يدـیما  يرگید  هب  شلد  هت  هک  يا  هزادـنا  ره  هب  دورب ، سک  ره  ۀـناخ  ِرد 
وا هب  هک  دشاب  هتـشادن  نارگید  هب  ییانتعا  چیه  یـسک  رگا  دوش . یم  رتزیزع  دشاب ، هتـشادن  يدیما  یـسک  هب  دـشاب و  رت  ینغتـسم  نارگید 

يزاین نوچ  دوش ؛ یم  رت  شیب  شتزع  هزادـنا  نامه  هب  دـننکن . ای  دـننک  شمارتحا  دـنهدن ؛ ای  دـنهدب  وا  هب  يزیچ  دـننکن ؛ ای  دـننک  کمک 
دیاب رتالاب  يزیچ  وت  دراد . تدوخ  يارب  ییایند  يرثا  مه  هللا  یلإ  عاطقنا  سپ  ادـخ ؟ قلخ  ۀـمه  زا  يزاـین  یب  زا  رتـالاب  یتذـل  هچ  درادـن .
يارب طقف  ار  یسک  يا ؟ هدرک  رارقرب  طابترا  یسک  اب  نم  ببـس  هب  طقف  ایآ  ایلو ؛ یل  تیلاو  وأ  اودع  یل  تیداع  له  نکلو  یـشاب : هتـشاد 

دـهز و زا  نیا ، يا ؟ هدرک  ینمـشد  تسا ، نمـشد  نم  اب  هک  نیا  تهج  هب  طقف  یـسک  اـب  اـیآ  يا ؟ هتـشاد  تسود  تسا ، نم  ةدـنب  هک  نآ 
. تسا رتالاب  مه  هللا  یلا  عاطقنا 

دهز زا  هناصلاخ  ياّربت  الوت و  هک  دهد  هجوت  وا  هب  هتـساوخ  یم  دنوادخ  اما  تسا ؛ هدوب  اراد  زین  ار  اربت  الوت و  ماقم  ادخ ، ربمایپ  نآ  دـیاش 
ار ادـخ  يایلوا  زا  یکی  اـیآ  اـیلو ؛ یل  تیلاو  وأ   » اـما دراد ؛ یم  تسود  ار  یـصخش  يدرف ، ره  یعیبط ، روط  هب  تسا . رت  مهم  زین  عاـطقنا  و 

لاثم روط  هب  دراد ؛ شدوخ  يارب  هک  یعفانم  ببـس  هب  اما  درادب ؛ تسود  ار  ادخ  يایلوا  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا  هن ؟ ای  يا  هتـشاد  تسود 
یل تیلاو  وأ  دیوگ : یمن  تسا . هتـشاد  تسود  شدوخ  يارب  ار  ادـخ  یلو  تروص ، نیا  رد  دـننک . تعافـش  ار  وا  تمایق  رد  هک  نیا  يارب 
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شزرا ادخ  دزن  هک  يزیچ  تسا . تیالو  ۀطبار  يا ، هناصلاخ  ۀطبار  نینچ  ایلو . یل  تیلاو  وأ  اودع  یل  تیداع  له  دـیامرف : یم  هکلب  ییلو ؛
ادـخ نانمـشد  هک  تهج  نادـب  ع )  ) یلع نانمـشد  اب  میرادـب و  تسود  تسا ، ادـخ  تسود  هک  ور  نآ  زا  ار  ع )  ) یلع هک  تسا  نیا  دراد ،

ار وا  دنشاب ، هتخانش  ار  ع )  ) یلع رگا  مه  نارفاک  دشاب . هتشادن  تسود  ار  ع )  ) یلع هک  تسا  یـسک  هچ  هنرگو  میزروب ؛ ینمـشد  دنتـسه ،
هتخانـشن ار  ع )  ) یلع هک  نآ  رگم  دـنزرو ، یم  قشع  یلامج  لاـمک و  ره  هب  هک  روط  ناـمه  دـنزرو ؛ یم  قشع  وا  هب  دـنراد و  یم  تسود 

هب ادـخ ، يایلوا  اب  ام  طابترا  میـشوکب  هک  تسا  نیا  مهم  دـشاب ؟ هتـشادن  تسود  ار  ع )  ) یلع هک  تسا  یترطف  كاپ  ناسنا  مادـک  دنـشاب .
: مییوگ یم  مه )  ) ناماما هب  باطخ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دشاب . هللا  تیالو  زا  یعاعش  جع ،)  ) رصع ماما  اب  هژیو 

؛9 هللاداع دقف  مکاداع  نم  هللا و  یلا  دقف و  مکالاو  نم 
. تسا هدیزرو  ینمشد  ادخ  اب  دزرو ، ینمشد  امش  اب  هک  ره  و  تسا ، هتفریذپ  ار  ادخ  تیالو  دیریذپب ، ار  امش  تیالو  هک  ره 

مینک میرکت  میرادب و  تسود  تهج  نآ  زا  زین  ار  جع )  ) نامز ماما  نابحم  دنک . یم  تیارـس  زین  ناشناتـسود  هب  ادـخ  يایلوا  ِتیالو  عاعش 
( جع  ) نامز ماما  اب  ییالو  ۀطبار  تیوقت  ياه  هار  دننامز . ماما  رادتسود  هک 

الاو ماقم  نیدب  هک  مینک  هچ  درک ، ادـف  تخاب و  اه  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  دـیزرو و  قشع  ادـخ  يایلوا  هب  هناصلاخ  دـیاب  میدـیمهف  هک  لاح 
هنافراع ۀطبار  تیوقت  .1 میبای ؟ تسد 

. دش دهاوخ  رت  شیب  رت و  يوق  مه  تیالو  ۀطبار  هک  تسا  نیا  شا  یعیبط  رثا  دوش ، رت  شیب  ادخ  يایلوا  هب  ام  تفرعم  ردقره 
ادخ اب  ار  بانج  نآ  طابترا  دشاب و  رت  شیب  ترـضح  هب  نامتفرعم  هک  نازیم  ره  هب  تسین . ادـج  ادـخ  تفرعم  زا  جـع )  ) نامز ماما  تفرعم 

. دش دهاوخ  رت  نوزفا  ادخ  هب  ام  تفرعم  میسانشب ، رت  شیب 
دننک نایب  ام  يارب  ار  ماکحا  قداص ، يوار  کی  دننام  هک  تسا  هزادنا  نیمه  هب  طقف  ایآ  دنراد ؟ طابترا  ادخ  اب  هزادنا  هچ  ناراوگرزب  نیا 

ادخ تساوخ  هاگ  یلجت  جع ،)  ) نامز ماما  بلق  تسا ؟ رتالاب  یلیخ  اه  نیا  زا  بلطم  ای 
ءاش اذإف  هللا  ۀیـشمل  ۀیعوأ  انبولق  دـنک : یمن  روهظ  دـهاوخ ، یم  ادـخ  هچ  نآ  زج  يزیچ  ناشلد  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ع )  ) موصعم ناماما 

و ص )  ) مرکا ربمایپ  بلق  میهاوخ . یم  ام  دهاوخب ، وا  هک  ار  هچ  نآ  ره  سپ  دریگ ؛ یم  لکش  ادخ  تساوخ  طقف  ام  ياه  لد  رد   10 انئش ؛
، دعب ۀبترم  رد  كاپ و  رون  هدراهچ  نیا  لوا ، ۀـبترم  رد  تسا . ادـخ  ةدارا  تساوخ و  هاگ  یلجت  ع )  ) موصعم ناماما  و  س )  ) ارهز ترـضح 

لیم يزیچ  هب  ناشیا  هک  یماگنه  دوش . یم  ادـیپ  اه  نآ  لد  رد  دـهاوخ ، یم  ادـخ  هک  ار  يزیچ  طقف  هک  دنتـسه  يروط  ادـخ  يایلوا  ریاس 
. تسا ادخ  تیشم  هدارا و  هاگ  یلجت  ناشیا ، بولق  هک  ارچ  دنشاب ؛ هتشاد  ار  لیم  نیا  هک  تسا  هتساوخ  ادخ  دننک ، یم  ادیپ 

يوریپ ناشیا  زا  میرادـب و  تسود  ار  ناشیا  دـیاب  ارچ  هک  دـبای  یم  هیجوت  مه )  ) تیب لها  يریذـپ  تیالو  هک  تسا  قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب 
یم تسود  زین  ار  ادـخ  رگا  تسا . ادـخ  تعاطا  تبحم و  نامه  ناشیا ، زا  تیعبت  و  مه )  ) تیب لها  تبحم  هک  تسا  نیا  شخـساپ  مینک ؟

هک ره  هللا ؛ عاطأ  دقف  مکعاطأ  نم  مینک : تعاطا  مه  ناشیا  زا  دیاب  مینک ، یم  تعاطا  ادخ  زا  رگا  میرادب و  تسود  ار  ناشیا  دـیاب  میراد ،
ناشدوخ يارب  دنرادن . ادخ  نخـس  زج  يزیچ  مه )  ) ناموصعم هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  تسا . هدرک  تعاطا  ادخ  زا  دنک ، تعاطا  امـش  زا 

نیرترب نیرتالاب و  دشاب ، یتسرد  ریبعت  هللا  یف  يانف  ریبعت  رگا  دنرادن . ناشدوخ  زا  یلالقتسا  چیه  دنتـسین . لئاق  هللا  تیدوبع  زا  ادج  ینأش 
هناصلاخ تبحم  راهظا  . 2 دنتسه . ناشیا  شقادصم 

اب هک  تسا  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  یحور  نامتخاس  دـنوادخ ، هکلب  دوش ؛ یمن  رارقرب  تخانـش  اب  طقف  نامیالوم  اب  ام  ییالو  ۀـطبار 
اوـلمع اوـنمآ و  نیذـلا  دوـش : یمن  لـح  نتفرگ  میمـصت  ندیـشیدنا و  اـب  طـقف  تیـالو  ۀـلأسم  دوـش . یم  هـتخادرپ  هتخاـس و  لـمع  رکف و 
نامیا نیب  دوش . یم  تیوقت  نامیا  تفای ، ققحت  لمع  یتقو  دراذگ و  یم  ریثأت  لمع  رد  دشاب ، یعقاو  نامیا  هک  هزادـنا  نام  هب  تاحلاصلا .

ماما ۀطبار  مه  دوش . رت  شیب  ناتتفرعم  ات  دیـشیدنیب  دیاب  ًامتح  دوش ، تیوقت  ناتنامیا  دیهاوخ  یم  رگا  تسا . رارقرب  لباقتم  ۀـطبار  لمع ، و 
تبحم راهظا  ترضح  هب  جع )  ) نامز ماما  دالیم  بش  دیروایب . لمع  ۀنحص  هب  ار  هطبار  نیا  مه  دیـسانشب و  رت  شیب  ادخ  اب  ار  جع )  ) نامز
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مارتحا تسا ، يدهم  شمان  هک  سک  ره  هب  مایا ، نیا  رد  هک  دنا  هتشاذگ  یبوخ  تنس  هچ  دیهدب . هیده  جع )  ) رصع ماما  ناتسود  هب  دینک .
رد نامیگدنز  تسا . هدش  گرزب  هدییور و  جع )  ) يدـهم مان  اب  نامتـسوپ  تشوگ و  همه  ام  دـنهد . یم  هزیاج  هیدـه و  وا  هب  دـننک و  یم 

. تسا اه  نآ  لام  ام  زیچ  همه  دور . یم  شیپ  تسا و  هتفرگ  لکش  مه )  ) تیب لها  مان  وترپ 
نایم اما  میرمـش ؛ یم  ماوع  لهاج و  دنتـسین ، دـلب  ار  ام  مالک  هفـسلف و  ای  لوصا  هقف و  تاحالطـصا  هک  نیا  تهج  هب  ار  یـصاخشا  یهاگ 

هب میزاتب ، زین  تعرـس  مامت  اب  اه  لاس  رگا  هک  تسا  هدربالاب  ار  اه  نآ  نانچ  ناشنامیا  ۀـبترم  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يدارفا  یهاگ  اـه  نیمه 
. میسر یمن  مه  ناشهار  درَگ 

مارح نآ  رد  ندرک  یهاتوک  و  بجاو ، هک  ارچ  دـناوخ ؛ دـیاب  ار  سرد  دوش . یمن  تسرد  ندـناوخ  سرد  اب  طقف  تیالو  ۀـطبار  هصـالخ ،
تیب لها  تبحم  يارب  مینک . ادـیپ  یلمع  ۀـطبار  مه )  ) تیب لها  اب  میـشوکب  دوش . یمن  تسرد  ندـناوخ  سرد  نیا  اـب  شا  همه  اـما  تسا ؛

هب ار  ناموتدص  نیا  مهاوخ  یم  وگب  بشما  يراد ، لوپ  ناموت  دص  رگا  لاثم  يارب  تسا ؛ رـسیم  نامیارب  هک  ردـقچ  ره  مینک ؛ قافنا  مه ) )
هب دربب ، مه  منهج  هب  ارم  نیا ، ببـس  هب  ادـخ  رگا  وگب  دـمهفن . مه  یـسک  وگن . مه  یـسک  هب  مهدـب . وا  ریقف  ناتـسود  هب  منامز  ماما  قشع 

دیما اـه  تداـبع  نآ  رد  هک  نیا  يارب  تسا . رت  شیب  وت  يارب  تداـبع  لاـس  رازه  زا  نیا ، رثا  منک . یم  ار  راـک  نیا  میـالوم  تبحم  قشع و 
. باقع هچ  دشاب و  هتشاد  باوث  هچ  مهد ؛ یم  ماجنا  جع )  ) نامز ماما  قشع  هب  ار  راک  نیا  وگب  وت  دراد . دوجو  باوث 

ۀیحور يرادقم  دیـشوکب  دـنراد . مّدـقت  ام  رب  یلیخ  اه  نآ  تقو  نآ  دـنوش . یم  ادـیپ  قشاع  ياه  مدآ  هنوگ  نیا  يداع ، دارفا  نایم  یهاگ 
. تسین زیچ  همه  تاحالطصا  نتفرگ  دای  دینک . ادیپ  مه  یقشاع  تّورم و 

يرادازع هیرگ و  میراد ؛ لسوت  اعد و  ام  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  دـشاب ، تلفغ  دروم  اـم  زا  يرایـسب  يارب  تسا  نکمم  هک  یمهم  ۀـتکن 
يردـق اه  تین  ندرک  صلاخ  تسا ؟ ادـخ  يارب  هناصلاخ  لامعا ، نیا  رد  نامتین  اـیآ  اـما   10 مینک ؛ یم  رارقرب  مه  رورـس  سلاـجم  میراد ؛

هک يراک  نارازه  زا  دـشاب ، هتـشاد  صولخ  هک  یکچوک  راک  شزرا  مینک . بسک  ار  صولخ  نیا  میـشوکب  دـهاوخ . یم  تمحز  تمه و 
: تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  تسا . رتالاب  رت و  شیب  دشاب ، هتشاد  هیاریپ  هیارآ و 

؛11 یل صلخ  نم  الإ  لبقأ  ینأل ال  ینود  یکیرشل  وهف  هلمع  یف  ًاکیرش  یعم  كرشأ  نم  کیرش و  ریخ  انأ 
؛ مراذگ یم  او  کیرـش  نآ  هب  ار  مدوخ  مهـس  دهد ، رارق  نم  يارب  یکیرـش  دـهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  رد  سک  ره  مکیرـش . نیرتهب  نم 

. دشاب نم  يارب  هناصلاخ  هک  نآ  رگم  منک ، یمن  لوبق  ار  یلمع  چیه  نم  هک  نیا  يارب 
، تسا ادخ  تیـشم  هدارا و  هاگتـساخ  شبلق  هک  زین  جـع )  ) نامز ماما  دـشاب . وا  يارب  هناصلاخ  نامیاهراک  ۀـمه  هک  دراد  تسود  دـنوادخ 

. دیرادب تسود  ار  وا  طقف  دراد  تسود 
و لیبموتا ، هدش ، لوپ  هاگیاج  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  رایسب  نمؤم  بلق  شزرا  ددنبب . لد  نادب  نمؤم  هک  درادن  ار  نآ  شزرا  ایند  فراخز 

ژاراگ هدش ، لیبموتا  هاگیاج  هک  اج  نآ  نمؤم ؛ لد  هن  تسا ، کناب  هدش ، لوپ  هاگیاج  هک  اج  نآ   12 دریگ رارق  ییایند  رهاظم  رگید  ۀناخ 
یئامس و ینعسی  مل  تسا : ایربک  هاگ  یلجت  هاگراب و  نمؤم ، ةدنب  بلق  تسا . نامحر  دنوادخ  شرع  نمؤم ، بلق  ؛13  نمؤم بلق  هن  تسا ،

ارم شیاجنگ  منمؤم  ةدنب  بلق  طقف  درادن و  ارم  شیاجنگ  کی  چـیه  منیمز  هن  منامـسآ و  هن  ؛14  نمؤملا يدبع  بلق  ینعسو  یـضرأ و  ال 
هناقشاع ۀطبار  يرارقرب  . 3 دراد .

لاس دص  رگا  تسا . یقیقح  يرما  طابترا ، نیا  هک  مینادب  مینک و  تیوقت  ار  نآ  و  رارقرب ، هناقـشاع  يا  هطبار  نامیاقآ  دیـس و  اب  میـشوکب 
فرح شنایانـشآ  اب  دـنک و  رارقرب  طابترا  نیمز  ةرک  فرط  نآ  اب  دـناوت  یم  تسا  هتـسشن  هک  اج  نیا  زا  ناسنا  دـنتفگ : یم  ام  هب  رت  شیپ 

ینویزیولت ياهریوصت  اب  ای  سیطانغمورتکلا  جاوما  اب  هک  تسناد  یمن  نامز  نآ  رد  رـشب  میدرک . یمن  رواب  دنیبب ، ار  ناشیا  تروص  دنزب و 
يونعم یحور و  لئاسم  ورملق  رد  دـنا . هدوب  دوجوم  زین  نامز  نامه  رد  جاوما  نیا  اما  درک ؛ رارقرب  طابترا  دوش  یم  ینفلت  ياه  طاـبترا  اـی 

. میمهف یمن  ام  دـنک و  یم  رثا  هک  دراد  دوجو  يا  هبذاج  ةوق  ملاع ، نیا  رد  هک  روط  نامه  میناد . یمن  امـش  نم و  هک  دراد  دوجو  یطباور 
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نیا دـبای . طابترا  مه )  ) ناموصعم يالاو  حور  اب  دـناوت  یم  یمدآ  حور  دراد . تیعقاو  تسا و  رارقرب  يا  هطبار  نینچ  زین  ام  لد  ةرتسگ  رد 
ناسنا هک  تسا  مهم  ردـقچ  اما  دـنک ؛ یم  یگدـنز  خـیرم  رد  ای  اکیرما  رد  هک  تسا  یـصخش  اب  ندرک  رارقرب  هبار  زا  رت  مهم  یلیخ  هطبار 
یهالا سدـق  تحاس  هب  ع )  ) شکاپ دادـجا  نوچمه  هک  یـسک  اب  دـبای ؛ طابترا  جـع )  ) نامز ماما  اب  تسا ، هتـسشن  هک  اج  نیمه  زا  دـناوتب 

15. هللا تاذ  یف  سوسمم  هنإف  دوب : ادخ  تاذ  رد  ینافو  وحم  ع )  ) یلع نانمؤمریما  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ لصتم 
، طابترا نیا  يرارقرب  يارب  تسا . رتالاب  یلیخ  اه  نیا  زا  هلأسم  تسا . هنارعاش  طابترا  کـی  يا ، هطبار  نینچ  دـننک  یم  ناـمگ  اـه  یـضعب 

دیا هدز  ار  لد  دیلک  دینک ، ادیپ  هجوت  هک  نیمه  تسا . امش  دوخ  تسد  شدیلک  دیشاب . هتـشاد  طابترا  يا  هنایار  ۀکبـش  اب  دیرادن  زاین  امش 
(، جع  ) رمالا بحاص  ترضح  مظعالا ، هللا  یلو  زورما  هن !؟ ای  دیشاب  هتـشاد  ار  طابترا  نیا  هک  دزرا  یم  ایآ  الاح  دوش . یم  رارقرب  طابترا  و 

!؟ دزرا یمن  ای  دزرا  یم  ایآ  دینک . رارقرب  ار  هطبار  نیا  دیناوت  یم  دیشاب  هک  یلاح  ره  رد  اج و  ره  امش  تسا . ام  ۀمه  يالوم  ماما و 
نیا دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دننک  یم  یمتس  هچ  دینیبب  میناد . یمن  ار  شردق  میا و  هتخانـشن  ار  نآ  تسا و  ام  رایتخا  رد  یجنگ  هچ  دینیبب 

ار فراعم  نیا  ات  دندروخ  یلد  نوخ  هچ  ایلوا  ایبنا و  دـننک . روصحم  یناهج  نیا  ضحم  طباور  رد  ار  یتسه  دـنریگب و  ام  زا  ار  اه  تفرعم 
کی اب  ههبش ، ياقلا  کی  اب  ینارنخس ، کی  اب  یضعب  اما  دندناسر ؛ رمث  هب  دندرک و  يرایبآ  و  دنتشاک ، هدرک ، تیوقت  نانمؤم  ياه  لد  رد 
نوخ سفن !؟ لتق  ای  تسا  رتالاب  تیانج  نیا  دوش !؟ یم  نیا  زا  رتالاب  یتیاـنج  اـیآ  دـنهد . داـب  رب  ار  فراـعم  نیا  ۀـمه  دـنهاوخ  یم  هلاـقم 

اه نوخ  نآ  تسا . رت  شیب  نوخ  زا  شـشزرا  اه  نامیا  نیا  دمآ . دیدپ  مدرم  لد  رد  اه  نامیا  نیا  ات  دش  هتخیر  ادخ  يایلوا  ایبنا و  نارازه 
هناسانـش تفرعم  ۀهبـش  کی  اب  هداس و  ینارنخـس  کی  اب  ار  اه  نامیا  اه و  تفرعم  نیا  تقو  نآ  دـیایب . دـیدپ  اه  نامیا  نیا  اـت  دـش  هتخیر 
نامدوخ نامیا  دیاب  ماما  مینک . تمواقم  یهارمگ  جاوما  نیا  ربارب  رد  میناوتب  ات  میـشوکب  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  دیاب  دندزدب . دنریگب و 

تـسا ام  رایتخا  رد  ییاه  جنگ  دـنا . هداد  ام  هب  مه  ار  نیا  دـیلک  میناهرب . اه  یهارمگ  زا  میریگب و  ار  نارگید  تسد  دـعب  مینک و  ظفح  ار 
. میریگب هرهب  اه  نآ  زا  میشوکب و  دیاب  هک 

زامن ناسنا  یهاگ  میریگب . دای  میا ، هتفرگن  دای  ار  ندرک  تدابع  هناقـشاع  زونه  رگا  دینکن . شومارف  ار  هناقـشاع  ياه  تدابع  نم ! نازیزع 
هک یـسک  اب  هسیاقم  رد  هچ  رگ  تسا ؛ تسپ  یلیخ  یتمه  نینچ  و  لزان ، یلیخ  یتدابع  نینچ  دوش . ناوارف  شا  يزور  اـت  دـناوخ  یم  بش 

ار یـسک  یمدآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دور . یمن  باوخ  هب  شقوـشعم ، داـی  زا  ناـسنا  یهاـگ  تسا . بوـخ  یلیخ  دـناوخ ، یمن  بش  زاـمن 
ع)  ) یلع ماما  دریذپ . تروص  راگدرورپ  تبحم  قشع و  يور  زا  هک  دبای  یم  الاو  شزرا  یتدابع  دـشابن . شدای  هب  دـشاب و  هتـشاد  تسود 

: دیامرف یم 
16. کتدبعف ةدابعلل  الهأ  کتدجو  نکل  کتنج و  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع  ام 

. یشتسرپ راوازس  وت  طقف  یتسه و  یندیتسرپ  نوچ  متسرپ ؛ یم  ار  وت  هکلب  متسرپ ؛ یمن  تشهب  يارب  شتآ و  زا  سرت  يور  زا  ار  وت 
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ترضح  منک !؟ هچ  متسرپن ، ار  وت  نم 

17 هل ؛ ابح  هدبعأ  ینکلو 
. یتسه ینتشاد  تسود  نوچ  منک ؛ یم  یگدنب  ار  وت 

. دربب الاب  عیرس  یلیخ  ار  ناسنا  دناوت  یم  هناقشاع  تدابع 
ِيدابع لمع  کی  زور ، هنابش  ره  رد  مک  تسد  دیاب  ریسم ، نیا  رد  تفرشیپ  يارب  تسا . لکشم  شلمع  اما  ناسآ ، هناقـشاع  تدابع  ياعدا 
ماجنا ار  تدابع  نیا  دهدن ، نم  هب  مه  يدزم  چیه  دابع ، نیا  يازا  رد  دـنوادخ  رگا  مینک  تین  هک  تروص  نیدـب  مینک  نیرمت  ار  هناصلاخ 

، دربب زین  منهج  هب  ارم  تدابع  نیا  ببس  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  دیوگ : یم  دشاب ، رتالاب  یـسک  تمه  رگا  و  دراد ، تسود  وا  نوچ  مهد ؛ یم 
تـسود هک  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  اریز  تسین ؛ نینچ  زگره  هتبلا  دراد ؛ تسود  ار  لمع  نیا  ماجنا  وا  مناد  یم  نوچ  مهد ؛ یم  ماجنا  ار  نآ 

. دـشاب مکاح  دـنوادخ  تبحم  یتسود و  طقف  هک  دورب  نوریب  دـیاب  نانچ  اه  عمط  راگدرورپ ، تبحم  ۀـصرع  زا  دـهد . یم  شاداپ  درادـب ،
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رد ای  مینک  تموادم  هنازور  روط  هب  نآرق ، هحفص  کی  تئارق  ای  هلفان  تعکر  ود  ندناوخ  نوچمه  کچوک ، يدابع  راک  کی  رب  میشوکب 
( هظحل دـنچ  يزور  دـنچ  ره   ) ار جـع )  ) نامزلا بحاص  ناـمیالوم  اـه ، یـصلاخان  زا  تبحم  قشع و  ندرک  كاـپ  فطاوع و  ریهطت  تهج 

نامیالوم هب  باطخ  میـشاب و  هتـشاد  ترـضح  هب  هناصلاخ  یلـسوت  ای  میناوخب  تین  نیمه  اب  ار  ترـضح  دـهع  ياعد  ای  مینک  دای  هناصلاخ 
رب یتدابع  نینچ  مشاب . امش  دای  هب  مهاوخ  یم  مراد ، تسود  ار  امـش  نوچ  هکلب  مهاوخ ؛ یمن  امـش  زا  يزیچ  لسوت  نیا  يازا  رد  مییوگب :

یناگدنز رد  هناصلاخ  ياهراک  رگا  درب . یم  الاب  رت  شیب  ار  نسانا  دراد و  يرترب  دریگب ، ماجنا  رگید  ياه  تین  اب  که  یتدابع  لاس  دص 
یم ییاج  هب  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  یگدنز  مامت  هناصلاخ ، تبحم  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رت  شیب  رت و  شیب  وا  قیفوت  دبای ، تموادم  یـسک 

: دیوگ یم  هک  دسر 
18. َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ِیتاَمَمَو  َياَیْحَمَو  یِکُُسنَو  ِیتَالَص  َّنِإ 

. تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ ، يارب  همه  مگرم ، یگدنز و  نم و  ياه  تدابع  مامت  زامن و 
: میهاوخ یم  نینچ  دنوادخ  زا  هینابعش  تاجانم  رد 

. کیلإ عاطقنإلا  لامک  یل  به  یهلإ 
. مُرِبب وت  زج  سک  همه  زیچ و  همه  زا  هک  نک  نانچ  ایادخ !

19. افرحنم كاوس  نع  افراع و  کل  نوکأف  جهبألا  كزع  رونب  ینقحلأ  و 
. تسا رتالاب  رگید  تذل  ره  زا  شطاشن  تجهب و  هک  تتزع  ماقم  رون  هب  ارم  ایادخ !

. منادرگ يور  وت  ریغ  زا  مشاب و  وت  ياسانش  طقف  هک  نآ  ات  نک  قلحم 
. منادرگب يور  وت  ریغ  زا  مسانشب و  ار  وت  طقف  ات  ینعی  افرحنم ؛ كاوس  نع  ًافراع و  کل  نوکأف  تسا . رصح  دیفم  رورجم ، راج و  میدقت 

دوخ و نیب  ار  يا  هناقشاع  هناصلاخ و  ۀطبار  نینچ  میـشوکب  میورب . شلابند  هب  میمهفب و  میناوخب و  ات  دنا  هتخومآ  ام  هب  ار  اه  تاجانم  نیا 
دهاوخ . یم  تمه  اما  تسا ؛ یندش  يرما  نینچ  مینک . رارقرب  ادخ  يایلوا  ادخ و 

.24 (، 45  ) هیثاج .1
ج69، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  انمؤم .»... یسمی  ارفاک و  حبصی  ًارفاک و  یـسمی  انمؤم و  حبـصی  دبعلا  نإ  لاق « : ع )  ) هللادبع یبا  نع  . 2

ح17 باب 34 ، ص225 ،
ح8. باب 27 ، ص332  ج68 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  .3

.62 (، 10  ) سنوی .4
.257(2  ) هرقب . 5

.62 (، 10  ) سنوی . 6
.13 (، 46  ) فاقحا . 7

ره و  تسا ، هدرک  ینمـشد  ادخ  اب  دنک ، ینمـشد  امـش  اب  هک  ره  و  تسا ، هتفریذپ  ار  ادخ  تیالو  انامه  دریذپب ، ار  امـش  تیالو  هک  ره  . » 8
ر.ك: «. ) تسا هدیزرو  هنیک  مشخ و  ادخ  اب  دزرو ، هنیک  مشخ و  امش  اب  هک  ره  و  تسا ، هتـشاد  تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار  امـش  هک 

( هریبک ۀعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  تایلک  یمق ، سابع  خیش 
. هریبک ۀعماج  ترایز  زا  رگید  یتمسق  . 9

ص 217. یعدلا ، ةدع  یلح ، دهف  نیا  . 10
ص 217. یعادلا ، ةدع  یلح ، دهف  نیا  ص 304 ، ج72 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  . 11
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ص 99) ناوید ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترضح  . ) تسین لِگ  زج  دپتن ، تقشع  هب  هک  یبلقتسین  لد  دشابن ، وت  دای  هب  هک  لد  نآ  . 12
يدرک لهب  ار  قیقحت  لدیدرک  لد  مان  تشوگ  يا  هراپ  .13

زادنا يوک  ناگس  شیپ  هب  ورزاجم  هب  يا  هدرک  مان  لد  هچ  نآ 
ص 151) هقیقحلا : ۀقیدح  ةدیزگ  يونزغ ، ییانس  . ) چیه یباین  وا  ردنا  ادخ  زج  چیپاچیپ  تقو  هک  لد  دوب  نآ 

ح61. باب 4 ، ص 39 ، ج58 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  . 14
ح5. ، 88 باب ص 312 ، ج39 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  . 15

ح4. باب 101 ، ص 14 ، ج41 ، راونالاراحب ، . 16
ح9. باب 43 ، ص 17 ، ج70 ، نامه ، .17

.162 (، 6  ) ماعنا . 18
خیش ر.ك : . ) تسا هدوب  ع )  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  ِیگـشیمه  ياه  تاجانم  زا  هک  هینابعـش  فیرـش  ِتاجانم  زا  ییاه  تمـسق  . 19

( ناضمر هام  ۀکرتشم  لامعا  نانجلا ، حیتافم  تایلک  یمق  سابع 

تیالو 2 ۀموظنم 

تیالو 2 ۀموظنم 
تیالو هاگ  هبذج  نارکمج ،

ییالو ناناوج  ناناوجون و  هب  شرافس 
تنس لها  هاگدید  زا  ( جع  ) نامز ماما 

( جع  ) نامز ماما  رمع  لوط 
( جع  ) نامز ماما  تبیغ  ِتمکح 

( جع  ) ماما ناج  ظفح  .1
تبیغ نارود  رد  ام  ۀفیظو  مدرم  نایم  موصعم  ماما  هدزای  روضح  تلع  ناهج  رد  قح  شریذپ  ۀنیمز  ندمآ  مهارف  .2

ناوت مامت  اب  یمالسا  ماظن  ظفح  . 1
بالقنا مظعم  ربهر  زا  هبناج  همه  ِتیامح  .2

تیالو هاگ  هبذج  نارکمج ،
رارق جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  صوصخم  تایانع  یهالا و  ّصاخ  فاطلا  لومـشم  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  ام  مدرم  هللادـمحب ،

ام دورو  لیاوا  رد  هدش . هتخاس  هاتوک  یتدم  رد  هک  تسا  نارکمج  سّدقم  دجـسم  هوکـشاب  ِنامتخاس  تایانع ، نیا  زراب  ۀنومن  دنا . هتفرگ 
یتح تشادن . دوجو  يزیچ  دوب ، هدش  هتخاس  هزات  هک  قاتا  دنچ  زا  ریغ  تشذگ ، یم  اه  نرق  دجـسم  نیا  يراذگ  هیاپ  زا  هک  نیا  اب  مق ، هب 
دنچ لوط  رد  جع ،)  ) نامز ماما  نارادتسود  تمه  اب  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  هللادمحب  اما  دش ؛ یمن  ادیپ  بآ  نتفرگ ، وضو  يارب  یهاگ 

ار تمظع  نیا  یتقو  هدـنب ، دـش . فیرـش  ناکم  نیا  هّجوتم  ناهج ، فانکا  فارطا و  زا  نانمؤم  ياه  لد  و  اپرب ، یمیظع  يانب  نینچ  لاـس ،
دیدپ مدرم  ياه  لد  رد  ار  یتبحم  نینچ  هک  تسا  هزجعم  نیا  متفا . یم   1 ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِّم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  فیرش  ۀیآ  دای  هب  منیب ، یم 

روشک و فارطا  زا  هعمج ، هبنـشراهچ و  ياـه  بش  هژیو  هب  هتفه ، ماـیا  ماـمت  رد  اـت  تسا  هتخاـس  هجوـتم  فیرـش ، ناـکم  نیا  هب  هدروآ و 
( جع  ) رـصع یلو  ترـضح  دوخ  ۀبذاج  کش ، نودب  دننک . عامتجا  جع )  ) نامز ماما  دای  هب  سدقم ، ناکم  نیا  رد  روشک ، ِجراخ  زا  یهاگ 

تیالو www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 53 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


یمن الاو  ماقم  هاگیاج و  نیدب  تمظعرپ  دجسم  نیا  دوبن ، نینچ  نیا  رگا  دنک و  یم  بذج  سیطانغم  نوچمه  ار  مدرم  ياه  لد  هک  تسا 
دیسر .

ترـضح فرط  زا  یهالا ، يونعم  ۀـبذاج  لومـشم  دـنا  هتفای  تقاـیل  رهـش  نیا  مدرم  نادیهـش ، نوخ  تکرب  هب  هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادـخ 
. تسا مک  مییوگب ، نخس  میشیدنیب و  نآ  تمظع  رد  ردق  ره  هک  گرزب  رایسب  یتمعن  دنوش ؛

مق رهـش  مدرم  نایم ، نیا  رد  دندنم . هرهب  مه )  ) تیب لها  هب  تفرعم  نامیا و  تمعن  زا  ام  مدرم  هک  تسا  نیا  هوکـشاب  ياه  عمج  نیا  ِلیلد 
ترـضح روهظ  دـیما  هب  عیـشت ، بتکم  مالـسا و  يارب  ار  ناشناج  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ  دـنا . هتفای  يرایـسب  قیفوت  ناشفیاظو  ماـجنا  رد 

اطع اه  نآ  هب  ار  يزوریپ  دنوادخ  هک  نیا  ات  دندرک  هزرابم  اه  لاس  روشک ، نیا  مدرم   2. دنا هتشاذگ  صالخا  قبط  رد  جع )  ) رمالا بحاص 
. تخاس رارقرب  روشک  نیا  رد  ار  یمالسا  سدقم  ماظن  درک و  نوگنرس  ناشیا  تسد  هب  ار  توغاط  ماظن  دومرف و 

هداتـسرف و گنج  نادـیم  هب  ار  ناشماوقا  نازیزع و  ای  هدرک  تکرـش  گنج  ياـه  ههبج  رد  ناـشدوخ  اـی  هک  ناـگتخابکاپ  نآ  ربارب  رد  اـم 
يارب میروآ و  دورف  میظعت  رـس  هک  نیا  زج  دـننک ، ینیرفآ  راـختفا  يزاـس و  هساـمح  سدـقم ، عاـفد  لاـس  تـشه  نارود  رد  دـنا  هتـسناوت 

یب نم  لثم  يا  هدـنب  نانخـس  زا  نانآ  میرادـن . يرگید  ةراچ  میبلطب ، افـش  ناشنازابناج  ناگدـنامزاب و  يارب  مینک و  اـعد  اـه  نآ  نادـیهش 
نامز هک  یناناوج  ناناوجون و  هب  دیاب  اما  دـنهاگآ ؛ ناشفیاظو  هب  لماک  روط  هب  ینارون  یبولق  اب  دـنا و  هتخانـش  ار  ناشهار  اه  نآ  دـنزاین .

ییالو ناناوجون  ناناوج و  هب  شرافس  دوش . هداد  رکذت  رصتخم  یبلاطم  دنا ، هدرکن  كرد  ار  گنج  نارود  ياه  هرطاخ  بالقنا و 
رارق مدرم  سرتسد  رد  و  هدـش ، هتـشون  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياه  باتک  هللادـمحب ، تسا و  ناوارف  بلطم  جـع )  ) رـصع یلو  وجو  ةرابرد 

، هوکـشاب لفحم  نیا  رد  مراد  تسود  تسا . اشگهار  دـیفم و  مه  زاب  هدـش ، رارکت  اهراب  هک  نیا  اب  بلاـطم ، نیا  زا  يرایـسب  تسا . هتفرگ 
. دنراپسب رطاخ  هب  ار  بلاطم  نیا  منک  یم  شهاوخ  ناشیا  زا  منک و  ضرع  زیزع  ناناوجون  ناناوج و  يارب  راصتخا ، هب  ار  مهم  بلطم  دنچ 

هدـیاف یب  تایاور  تایآ و  زا  يریگدرگ  لاـح  ره  هب  یلو  مهاوخ ؛ یم  رذـع  دنتـسه ، ینغتـسم  بلاـطم  نیا  زا  هک  ینازیزع  زا  نمـض ، رد 
. دوب دهاوخن 

، هّدام رابغ  درگ و  اب  دروخرب  رثا  رب  ام  ياه  لد  ۀنیآ  تسا  نکمم  دراد ، دوجو  ام  ياه  لد  رد  تیب : لها  هب  تفرعم  نامیا و  رون  هک  نیا  اب 
دناوت یم  لفاحم  سلاجم و  هنوگ  نیا  رد  بلاطم  نیا  رارکت  دـشاب . يریگدرگ  ییادز و  راگنز  دـنمزاین  یهاگدـنچ  زا  ره  دریگب و  راگنز 

3. بولقلا ءالج  ثیدحلا  نإف  دشاب : هتشاد  ار  نآ  هب  ندادالج  ندادافص و  اه و  لد  زا  يریگدرگ  شقن 
ماما ياهدیما  زا  نیقی  هب  روشک و  ياهدـیما  بالقنا و  ياه  هویم  نم و  یلـصا  نابطاخم  هک  زیزع  ناناوجون  ناناوج و  امـش  هب  نم  شرافس 

مولع و بسک  رد  دینادب و  رت  شیب  ار  دوخ  ردق  تسا . امـش  تسد  رد  هدنیآ  دینادب  هک  تسا  نیا  دیتسه ، مالـسا  ةدنیآ  يارب  جـع )  ) نامز
ياه یگدولآ  زا  ینارون و  هشیمه  ار  ناتیاه  لد  دـینک و  تیوقت  ار  ناتنامیا  هراومه  دیـشوکب  دـینکن . یهاـتوک  مه ،)  ) تیب لـها  فراـعم 

تنس لها  هاگدید  زا  جع )  ) نامز ماما  دیراد . هگن  كاپ  هانگ 
هراپ رد  دنهد ، یم  لیکشت  ار  ناهج  ناناملسم  رتشیب  هک  ننست ، لها  ناردارب  اب  ام  تسین . نایعیـش  ةژیو  جع ،)  ) رـصع یلو  دوجو  هب  داقتعا 

زا یکی  ننـست ، لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  قیدـصت  هب  اما  میراد ؛ ياه  فالتخا  یعرف  ثحابم  تماما و  لصا  لثم  يداقتعا ، ثحاـبم  زا  يا 
( جع  ) يدهم ترضح  روهظ  هب  داقتعا  درادن ، دوجو  فالتخا  ناناملسم  فیاوط  زا  يا  هفیاط  چیه  ینس و  هعیـش و  نیب  نآ ، رد  هک  یبلاطم 

. تسا
: دنا هدرک  قیدصت  ینشور  هب  ار  بلطم  نیا  هک  دیراپسب  رطاخ  هب  ار  ننست  لها  زا  باتک  ود 

ع)  ) رمالا بحاص  هب  داقتعا  باتک ، نیا  رد  يو  تسا . ننـست  لها  ناگرزب  زا  هک  یمثیه  رجح  نبا  ۀتـشون  هقرحملا ، قعاوصلا  باـتک  یکی 
ناگرزب زا  رگید  یکی   4. تسا هدرک  یفرعم  رتاوت  ّدح  زا  شیب  هنیمز ، نیا  رد  ار  تایاور  هتـسناد و  ناناملـسم  ۀـمه  نیب  كرتشم  يرما  ار 

(، ع  ) نامزلارخآ يدهم  ةرابرد  تایاور  هک  دنک  یم  حیرصت  باتک  نیا  رد  وا  هتـشون . ار  راصبألارون  باتک  هک  تسا  یجنلبـش  ننـست  لها 
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5. تسا رتاوتّدح  قوف 
درادن و دوجو  ناناملـسم  نایم  یفالتخا  جع )  ) يدهم ماما  روهظ  ةرابرد  هک  تسا  دقتعم  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  یلزتعم ، دـیدحلا  یبا  نبا 

6. دنراد رظن  قافتا  بلطم  نیا  رب  اه  نآ  فیاوط  مامت 
اه نآ  زا  یکی  هک  دنا  هتشون  یناوارف  ياه  باتک  ترضح ، روهظ  میالع  و  جع )  ) نامز ماما  دوجو  ةرابرد  ننـست ، لها  ناملاع  زا  يرایـسب 

نآرق ناظفاح  زا  یعفاش  یجنگ  ظفاح  ار  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  باتک  تسا . يدنه  یقتم  انالوم  يرگید  یعفاش و  یجنگ  ظفاح 
يرجه و مهد  نرق  رد  هک  ننست  لها  ناگرزب  رگید  زا   7. تسا هتسیز  یم  يرجه  متفه  نرق  دودح  رد  هک و  هتشون  ننـست  لها  ناگرزب  و 

8. تسا نامزلا  رخآ  يدهم  تامالع  یلع  ناهربلا  ِباتک  ِبحاص  يدنه ، یقتم  الوم  هتسیز ، یم  ناتسودنه  روشک  رد 
فرحنم و ياـه  مدآ  تسا  نکمم  هتبلا  ؛9  دنراد داقتعا  جع )  ) نامزلا بحاص  دوجو  لصا  هب  نایعیـش ، دـننامه  ننـست  لها  ناگرزب  يرآ ،

ةرابرد رابخا  هک  دـنراد  فارتعا  ننـست  لها  ناگرزب  دنتـسین . رظن  دروم  اج  نیا  رد  هک  دـننک  راکنا  زین  ار  داـتفآ  هک  دـنوش  ادـیپ  یلدروک 
( جع  ) نامز ماما  رمع  لوط  تسا . رتاوت  دح  قوف  هکلب  رتاوتم ، جع )  ) يدهم ماما  دوجو 

ات درذـگ و  یم  لاس  دـص  رازه و  زا  شیب  زیزع  نآ  تکربرپ  رمع  زا  تسا . جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  ندوب  هدـنز  ۀـلأسم  رگید ، بلطم 
دنک روطخ  ناناوج  نهذ  هب  یـشسرپ  دیاش  هنیمز ، نیا  رد  دنام . دهاوخ  یقاب  نیمز  رد  ترـضح  دیامرف ، هدارا  یلاعتم  يادـخ  هک  یماگنه 

. دنا هداد  یناوارف  ياه  خساپ  شسرپ  نیا  هب  دنـشاب !؟ هتـشادن  ربخ  وا  زا  نارگید  دشاب و  هدنز  ینالوط  رمع  اب  یـسک  دراد  ناکما  رگم  هک 
، دشاب هتـشاد  داقتعا  یهالا  تردق  هزجعم و  هب  یـسک  رگا  اما  منک ؛ حرطم  هدرتسگ  روط  هب  ار  شـسرپ  نیا  خـساپ  مهاوخ  یمن  اج  نیا  رد 

ُهّللا ُهَتاَمَأَف  دنک : هدنز  لاس  دص  زا  سپ  ار  يا  هدنب  دناوت  یم  ادخ  تسا  دقتعم  هک  یـسک  دنک . کش  نامز  ماما  رمع  لوط  ۀلأسم  رد  دـیابن 
ِیف اُوِثَبلَو  دراد : هگن  هدـنز  كاـشوپ  كاروخ و  نودـب  باوخ ، رد  ار  یهورگ  لاـس ، دصیـس  دـناوت  یم  هک  ییادـخ  ، 10 ُهَثََعب َُّمث  ٍماَع  َۀَـئِم 

!؟ دراد هگن  هدنز  نآ  زا  رت  شیب  ای  لاس  رازه  هس  ار  شناگدنب  زا  یکی  دناوت  یمن  ایآ   11، اًعِْست اوُداَدْزاَو  َنِینِس  ٍۀَئاِم  َثاََلث  ْمِهِفْهَک 
يداقتعا هزجعم  هب  دنـسانش و  یمن  ار  وا  تردـق  دـنوادخ و  هک  دـنک  یم  روطخ  یناسک  نهذ  هب  جـع )  ) نامز ماما  دوجو  هب  داـقتعا  مدـع 

ره هک  ارچ  دنک ؛ دراو  وا  لد  رد  ار  یّکـش  دروآ و  دـیدپ  ناملـسم  درف  تاداقتعا  رد  ار  يا  ههبـش  دـناوتب  هک  تسین  یـشسرپ  نیا  دـنرادن .
یلو دنا ؛ هدوب  باوخ  رد  لاس  دصیـس  هک  دنک  یم  دای  یناسک  زا  نآرق  رد  یلاعتم  دنوادخ  دناد . یم  تیاهن  یب  ار  ادخ  تردـق  یناملـسم 

: تسا هدرک  هدنز  ار  اه  نآ  هرابود  ادخ  دنا و  هتفر  ایند  نیا  زا  لاس  اهدص  هک  دنک  یم  دای  یناسک  زا  نینچمه  دنا . هدنام  هدنز 
ُْتِثَبل َلاَق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاَق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماَع  َۀَئِم  ُهّللا  ُهَتاَمَأَف  اَِهتْوَم  َدَْعب  ُهّللا  ِِهذ  َـ ـی َه ِیُْحی َیَّنَأ  َلاَق  اَهِـشوُرُع  یَلَع  ٌۀَیِواَخ  َیِهَو  ٍۀَیْرَق  یَلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  َْوأ 

َیلِإ ْرُظناَو  ِساَّنلِّل  ًۀَـیآ  َکَلَعْجَِنلَو  َكِراَمِح  َیلِإ  ْرُظناَو  ْهَّنَـسَتَی  َْمل  َِکباَرَـشَو  َکِماَعَط  َیلِإ  ْرُظناَف  ٍماَع  َۀَـئِم  َْتِثبَّل  لـَب  َلاَـق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  اًـمْوَی 
12  . ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاَق  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  اًمَْحل  اَهوُسْکَن  َُّمث  اَهُزِشُنن  َْفیَک  ِماَظِعلا 

؛ دراد هگن  ایند  نیا  رد  لاس  نارازه  ار  شا  هدنب  دناوت  یم  دنک ، هدارا  ادخ  یتقو  تسا . دنوادخ  دمحمان  تردق  ةدـنهد  ناشن  بلاطم ، نیا 
( جع  ) نامز ماما  تبیغ  تمکح  دیاین . شیپ  یلکشم  چیه  هک  روط  هب 

نیا تسا ؟ هدوـبن  مدرم  ناـیم  رد  ع )  ) رگید ناـماما  لـثم  ارچ  و  هدرک ، تبیغ  جـع )  ) رـصع یلو  تضح  ارچ  هـک  تـسا  نـیا  رگید  بـلطم 
نامز ماما  ِناج  ِظـفح  . 1 تسا . هدـش  هتـشون  نآ  هب  خـساپ  رد  یناوارف  ياه  باتک  و  هتفرگ ، رارق  ثحب  دروم  میدـق  زا  هک  تسا  یـشسرپ 

( جع )
يور رب  ار  وا  تلاسر  مامتان  فیاظو  ات  دومرف  نییعت  وا  يارب  ار  یموصعم  نیشناج  ع ،)  ) ایبنالا متاخ  سدقم  دوجو  زا  سپ  گرزب ، يادخ 

زا سپ  هک  تسا  یفیاظو  زا  دعتـسم  سوفن  تیبرت  و  یمالـسا ، ۀـعماج  يربهر  نآرق ، قیاقح  ناـیب  تاـیآ ، ریـسفت  دـناسرب . ماـمتا  هب  نیمز 
الإ یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنأ  : تسا توبن  ۀلأسم  ربمایپ ، اب  ماما  توافت  هناگی  دوش . یم  راذگاو  وا  نیشناج  هب  ص ،)  ) مالسا ربمایپ 

ع)  ) نانمؤم ریما  تسین . نم  زا  سپ  يربمایپ  چیه  هک  توافت  نیا  اب  یتسه  یـسوم  يارب  نوراه  ۀـلزنم  هب  نم ، يارب  وت  ؛13  يدعب یبنال  هنأ 
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:... دومرف نم  هب  ارح  راغ  رد  یحو  لوزن  نیتسخن  زا  سپ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  دیامرف  یم 
یم نم  هچ  نآ  و  يونش ، یم  مه  وت  مونـش ، یم  نم  هچ  نآ   14. ریزول کنکل  یبنب و  تسل  کنأ  الإ  يرأ  ام  يرت  عمسأ و  ام  عمـست  کنإ 

. ینم ریزو  هکلب  یتسین ؛ ربمایپ  وت  هک  توافت  نیا  اب  ینیب  یم  مه  وت  منیب ،
زا یناسک ، اما  دوش ؛ ص )  ) ربماـیپ نیـشناج  اـت  هدرک  یفرعم  مدرم  هب  تسا ، نشور  باـتفآ  لـثم  شیاـه  یگژیو  هک  ار  یـسک  نینچ  ادـخ 

هزات زیچ  رما ، نیا  هتبلا  دننک ؛ ضوع  ار  ص )  ) ربمایپ ینیشناج  ریـسم  ات  دندیـشوک  دندرک و  هدافتـساءوس  مدرم  رت  شیب  ِتلفغ  یهاگآان و 
رد نآرق  دندرک . یم  بیذکت  دش ، یم  هتخیگنارب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  ار  يربمغیپ  ره  مدرم  رت  شیب  زین  مالـسا  ربمغیپ  زا  شیب  دوبن . يا 

: دـننک راـکنا  ار  وا  دیـسر ، تلاـسر  هب  هک  يربماـیپ  ره  دـندوب  هدرک  شرافـس  مه  هب  ناگتـشذگ  نیا  رب  ینبم  دراد  یبیجع  ریبعت  هراـب  نیا 
15. نوغاط موق  مه  لب  هب  اوصاوتأ 

زا سپ  تسا . هدوبن  قفاوم  ع )  ) ایبنا ياه  هتـساوخ  اب  اه ، نآ  ییایند  ياه  سوه  اریز  تسا ؛ هدوب  هارمگ  لهاج و  مدرم  تعیبط  قح ، راـکنا 
دوب ببس  نیمه  هب  دنتشادن ؛ ار  یناهج  لدع  ماظن  يرارقرب  مالسا و  یمومع  شریذپ  یگدامآ  مدرم  رت  شیب  زین  ص )  ) مالـسا ربمایپ  روهظ 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  رـس  هب  ار  اهالب  نآ  وا ، زا  دعب  دـندناسر و  تداهـش  هب  تموکح ، لاس  دـنچ  زا  سپ  ار  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  هک 
. دندروآ مه )  ) ناماما ریاس  و  (ع )

ناهنپ اهرظن  زا  تسا ، ناملـسم  تما  يارب  یلاعتم  يادخ  ةریخذ  نیـسپاو  هک  ع )  ) رـصع یلو  سدقم  دوجو  رگا  دیناد ، یم  هک  روط  نامه 
بوکرـس و يارب  نامکاح ، نیطالـس و  ةزیگنا  دندناسر . یم  تداهـش  هب  رابج  نامکاح  روج  ملظ و  هب  شدادجا  دننام  زین  ار  وا  دش ، یمن 
، دوب هدیسر  نانآ  تسد  هب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  يرابخا  اریز  تسا ؛ هدوب  رت  شیب  یلیخ  جع ،)  ) رصع یلو  سدقم  دوجو  ندرک  دوبان 

نیمه دیچ . دهاوخرب  نیمز  يور  زا  ار  رفک  تموکح  ربمایپ ، نیشناج  نیسپاو  ناناملسم و  ياوشیپ  نیمهدزاود  هک  تشاد  تیاکح  نیا  زا 
تداهش هب  ار  وا  تفای ، دلوت  رگا  دوش و  دلوتم  جع )  ) نامز ماما  دنراذگن  ات  دنیآرب  ددص  رد  نارابج  نیطالـس و  هک  دوب  هدش  ثعاب  لیلد 

ناهج رد  قح  ِشریذپ  ۀنیمز  ِندمآ  مهارف  .2 دنناسرب .
بیاغ اب  دنبای ، یم  ار  یهالا  لدع  تموکح  تقایل  مدرم ، رت  شیب  هک  دسر  یم  ارف  ینامز  هدنیآ  رد  دناد  یم  ِگرزب  يادـخ  هک  اج  نآ  زا 
مهارف تیدوبع  تفرعم و  لدـع و  يزاس  یناهج  يارب  مزال  طیارـش  ات  تسا  هدومرف  ظفح  اهالب  زا  ار  ترـضح  جـع ،)  ) نامز ماما  نتخاس 

. دیآ
دهاوخ شیپ  زا  شیب  مدرم  نایم  قح  شریذپ  يارب  یگدامآ  دوش ، یم  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  دنچ  ره  جع ،)  ) نامز ماما  روهظ  ۀناتسآ  رد 
دردرـس نیا  دریگ و  یم  درد  شرـس  هک  دینک  ضرف  ار  یـصخش  دـینک : روصت  يداع  یلاثم  بلاق  رد  ار  یتیعـضو  نینچ  دـیناوت  یم  دـش .

ردق ره  يدرف  نینچ  دراذگ . یمن  یقاب  وا  يارب  یملاس  وضع  چیه  دـنک و  یم  بلـس  یّلک  هب  ار  وا  شیاسآ  هک  دروآ  یم  راشف  وا  هب  نانچ 
تیانج هعجاف و  متـس و  تسا . هنوگ  نیمه  زین  َملاع  درک . دهاوخ  لمع  وا  ۀخـسن  هب  هعجارم و  کشزپ  هب  تبقاع  دشاب ، تخـسرس  هک  مه 

نامه لاثم  نیا  دوش و  یم  ریبعت   16 اروج ًاملظ و  تئلم  هب  نآ  زا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ایند  ات  دوش  یم  رت  شیب  زور  هب  زور  ملاع ، نیا  رد 
ياه هار  یتقو  هژیو  هب  دوش ؛ یم  رت  شیب  کشزپ  ۀخسن  نتفریذپ  يارب  شا  یگدامآ  دوش ، یم  رت  نوزفا  وا  درد  هچ  ره  هک  تسا  یـضیرم 

میلست لماک  روط  هب  بیبط  ۀخـسن  ربارب  رد  تقو  نآ  دوش ، یم  هدروخرـس  اج  همه  زا  دیامزآ و  یم  شا  يرامیب  نامرد  يارب  ار  نوگانوگ 
. دوش یم 

میژر هـب  اـیند  مدرم  زا  یمین  زا  شیب  هتــشذگ ، نرق  رد  هـک  میدوـب  دـهاش  دـیامزآ . یم  ار  نوگاـنوگ  ياـه  هار  اـه  نرق  يرــشب ، ۀــعماج 
ياه متس  زا  ماظن ، نیا  شریذپ  اب  تسا و  هار  نیا  رد  اه  نآ  تداعس  هک  دندرک  یم  روصت  دندوب و  هتـسبلد  یتسیـسکرام  یتسیلایـسوس – 

- لاربـیل گنـس  زین  نونکا  دـندش . نامیـشپ  راـک  نیا  زا  دروخ و  گنـس  هب  ناشرـس  لاـس  داـتفه  زا  سپ  اـما  دـنبای ؛ یم  ییاـهر  ناـمکاح 
ام روشک  ياه  نادان  زا  یضعب  دریگ و  یم  زین  ار  ناریا  مدرم  تاغیلبت ، نیا  جوم  یهاگ  هنافسأتم  دننز و  یم  هنیـس  هب  ار  برغ  یـسارکومد 

تیالو www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 56 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


هب ناشرس  دننز ، یم  هنیس  هب  ار  یسارکومد  لاربیل - گنس  هک  یناسک  دیشک ، دهاوخن  یلوط  دیشاب  نئمطم  دناشک . یم  دوخ  تمـس  هب  ار 
زکرم ماظن ، نیا  ِيدمآراکان  ۀنومن  نیرتهب  دنک . نیمأت  ار  ناسنا  تداعـس  دناوت  یمن  میژر  نیا  هک  دیمهف  دنهاوخ  دروخ و  دـهاوخ  گنس 

هچب تسا . هدمآ  دیدپ  روشک  نیا  رد  یناوارف  تالکشم  اکیرما ، رد  میژر  نیا  رارقتسا  اب  تسا . اکیرما  ینعی  ناهج ، ِیـسارکومد  لاربیل – 
هداوناخ زا  يرایـسب  دشاب . ناشهارمه  دیاب  تروکـسا  ناشتمالـس ، زا  نانیمطا  يارب  دـنورب ، هسردـم  هب  دـنهاوخ  یم  اکیرمآ  رد  هک  ییاه 

رت و شیب  اکیرمآ  رد  اه  تیانج  زور  هب  زور  دندرگرب . هناخ  هب  ملاس  دنتسین  نئمطم  دنور ، یم  هسردم  هب  ناشیاه  هچب  هک  ییاکیرما  ياه 
رد هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دهد ، یم  روشک  نیا  نامرجم  دادـعت  زا  اکیرمآ  تلود  هک  يرامآ  دوش . یم  رت  هتـشابنا  ناینادـنز  زا  اه  نادـنز 

« نادـنز رد  نادـنز   » ار شمان  اکیرما ، ناینادـنز  زا  یـضعب  هک  فوخم  ییاه  نادـنز  دراد ؛ دوجو  ینادـنز  نویلیم  کی  زا  شیب  روشک  نیا 
. تسا هنوگ  نیا  ایند  ینونک  عضو  دنا . هتشاذگ 

زا ار  نانآ  هجدوب ، ِيرسک  يداصتقا و  ياه  یگتسکشرو  دروخ و  دهاوخ  گنس  هب  ناشرـس  دوز  ای  رید  اکیرما ، لثم  زین  رگید  ياهروشک 
نیا ماجنارـس ، تسا . هدروآ  مهارف  اکیرما  مدرم  تلود و  يارب  ار  یناوارف  تالکـشم  هجدوب ، دوبمک  ِیموجن  ماقرا  دروآ . دـهاوخ  رد  ياپ 

. دننکب يرگید  رکف  دیاب  تسین و  تسرد  اه  نآ  ِيراد  مدرم  يرادایند و  تسایس و  یگدنز و  شور  نیا  هک  دیمهف  دنهاوخ  اهروشک 
ور اج  نآ  رد  مالسا  زور  هب  زور  هللادمحب ، دیدید . اکیرما  یناهج ، رفک  بلق  رد  ار  ناناملـسم  میظع  تارهاظت  نویزیولت ، رد  شیپ  يدنچ 
زا هدرک ، ینیب  شیپ  ناریا  تلود  يزادـنارب  يارب  يا  هجدوب  هماـنرب و  یتح  دراد و  ناریا  زا  اـکیرما  تلود  هک  یـسرت  تسا و  شرتسگ  هب 

هشوگ و رد  یمیظع  ياهدجـسم  زور ، ره  هدرک . ذوفن  اج  نآ  رد  مالـسا  تسا و  ندیـسوپ  لاح  رد  اکیرما ، تلود  ۀـشیر  تسا . ور  نیمه 
120 دوب ، هدـش  رـشتنم  اکیرمآ  راشتنالاریثک  ياه  هماـنزور  زا  یکی  رد  هتـشذگ  لاـس  هک  يراـمآ  قبط  دوش . یم  هتخاـس  روشک  نآ  ِراـنک 

ناناملـسم تارهاظت  ۀنحـص  نیا  رگا  دوش . یم  هدوزفا  اکیرما  ناناملـسم  رامـش  رب  زور ، ره  تسا و  هدش  هتخاس  اکیرما  رد  گرزب  دجـسم 
. دراد تیعقاو  یلو  میدرک ؛ یمن  رواب  دیاش  میدوب ، هدرکن  هدهاشم  ار  ییاکیرما 

دوش و یمن  تفای  رگید  ياج  چیه  رد  مالـسا  رد  زج  ماظن ، نیا  دنتـسه و  تلادع  تقیقح و  رب  ینتبم  ماظن  ۀنـشت  ناهج ، مدرم  مامت  يرآ ،
ار جع )  ) يدهم ترـضح  تموکح  تقایل  يرـشب ، ۀعماج  هک  تسا  تقو  نآ  داهن ؛ دنهاوخ  ندرگ  ماظن  نیا  هب  دوز  ای  رید  رابج ، نامکاح 

یم قح  تموکح  ِراب  ریز  یناسآ  هب  ای  دنتسه  مالسا  شریذپ  ةدامآ  ناهج  مدرم  ۀمه  هک  تسین  نیا  فرح ، نیا  يانعم  هتبلا  تفای ؛ دهاوخ 
؛ دندیورگ مالسا  هب  مدرم  ات  تفرگ  ماجنا  اه  تمواقم  همه  نآ  دندش !؟ ناملسم  یناسآ  هب  مدرم  ص ،)  ) مالسا ربمایپ  نامز  رد  رگم  دنور .
رد يرامـش  یب  ياه  هورگ  زین  ع )  ) نامزلا بحاص  روهظ  نامز  رد  دـنریذپب . ار  مالـسا  هک  دنتـشاد  تقایل  نامز  نآ  مدرم  لاح ، ره  هبی  لو 
اما داتفا ؛ دـهاوخ  قاـفتا  ییاـه  گـنج  هچ  هک  تسا  هدـش  ینیب  شیپ  تاـیاور ، رد  دـنبای . یم  شیارگ  مالـسا  نید  هب  اـیند  راـنک  هشوگ و 

ار یناهج  لدع  تموکح  دنریذپ و  یم  ار  مالسا  دننز ، یم  اپ  تسد و  نارگمتس  لاگنچ  ریز  هک  هاوخ  تقیقح  مدرم  زا  يدصرد  ماجنارس 
، ترـضح دلوت  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  ادخ ، يوس  زا  جع ،)  ) رـصع یلو  سدقم  دوجو  ةریخذ  تلع  سپ  درک ؛ دـنهاوخ  رارقرب 

راک یلاعتم ، دنوادخ  درک . دنهاوخ  ار  یتقایل  نینچ  ناهج  مدرم  هک  دمآ  دهاوخ  يراگزور  اما  دنا ؛ هتشادن  ار  لدع  تموکح  تقایل  مدرم 
ار شیاه  تمعن  ادخ ، اما  میشاپب ؛ درادن  يا  هرمث  چیه  هک  يراز  هروش  نیمز  رد  ار  يرذب  تسا  نکمم  اه  ناسنا  ام  دنک . یمن  تمکح  یب 

. دنشاب هتشاد  ار  شتقایل  هک  دهد  یم  یناسک  هب  ار  تیالو  تماما و  تمعن  میکح ، دنوادخ  دهد . یمن  رده  هدوهیب 
میا هتـشاد  تقایل  هک  مینک  رکـش  ار  ادخ  دیاب  دـنز ، یم  دوجوم  جـع )  ) رـصع یلو  هب  قشع  نامیاه  لد  رد  هک  میراد  ار  راختفا  نیا  ام  رگا 
نیا هک  میهد  یم  مسق  جـع )  ) رـصع یلو  سدـقم  دوـجو  هب  ار  وـت  ایادـخ ! تسا . هداد  رارق  ناـمیاه  لد  رد  ار  تبحم  تفرعم و  نـیا  ادـخ 

! نکن نوریب  ام  ياه  لد  زا  ار  نامز  ماما  هب  تبحم  تفرعم و 
دیما يرگید  زیچ  هب  میا و  هتـسب  دـیما  نآ  هب  نامترخآ  اـیند و  تداعـس  يارب  اـم  هک  تسا  يا  هریخذ  هناـگی  جـع ،)  ) ناـمز ماـما  هب  تبحم 
هرطاخ نیا  زونه  مینک ! یناشف  ناج  ردـق  نیا  راوگرزب  نآ  بیاـن  يارب  میتسناوت  یم  هنوگچ  میدوب ، هتـسبن  لد  تبحم  نیا  هب  رگا  میرادـن .
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مدرم دومرف ، رداص  گنج  ياه  ههبج  رد  مدرم  ۀچراپکی  روضح  رب  ینبم  ار  یهاتوک  مایپ  ناوضر ا )..  ) لحار ماما  یتقو  هک  تسا  نادواج 
. دـندنادرگ یمرب  ار  مدرم  رارـصا  اب  نالوؤسم  دوب و  هدـش  رپ  اه  ههبج  رد  تکرـش  يارب  شریذـپ  تیفرظ  هک  دـنداد  ناشن  هقالع  ردـق  نآ 

مدرم نایم  ع )  ) موصعم ماما  هدزای  روضح  تلع  تسا . ناریا  مدرم  نامیا  تفرعم و  ۀناشن  يرما  نینچ 
مدرم نتـشادن  تقایل  لیلد  هب  جع )  ) نامز ماما  یتقو  دـنا !؟ هدوب  مدرم  نایم  ماما ، هدزای  ارچ  هک  دـیآ  شیپ  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  لاح 

يرارقرب تلادع و  يارجا  ناهاوخ  زین  اه  نآ  رگم  دـندرکن !؟ ار  راک  نیا  یلبق  ماما  هدزای  ارچ  دومرف ، تبیغ  قح ، تموکح  شریذـپ  يارب 
رب ار  یبجاو  رما  یلاعتم  يادـخ  تفگ : دـیاب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  دندیـشوک !؟ یمن  تهج  نیا  رد  رگم  دـندوبن و  یمالـسا  تموکح 

: دنک مامت  مدرم  رب  ار  تجح  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  زین  ایـصوا  ناربمغیپ و  نداتـسرف  تسا . مدرم  ندرک  تیاده  نامه  هک  هتفرگ  هدـهع 
صیخـشت لطاب  زا  ار  قح  هار  دنناوتب  مدرم  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  ناربمایپ  نداتـسرف  . 16 ِلُـسُّرلا َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  َّالَِئل 

رارق مدرم  سرتسد  رد  درک و  لزان  رـشب  تداعـس  يارب  ار  همانرب  نیرت  لماک  نیـسپاو و  ص )  ) متاخ ربمایپ  روهظ  اب  ادخ  ماجنارـس ، دنهد .
یلوط دـننک ، نایب  نارگید  يارب  دـننادب و  ار  نآرق  تقیقح  هک  دـندوبن  موصعم  صاخـشا  ص ،)  ) مرکا ربمغیپ  تافو  زا  سپ  رگا  اـما  داد ؛

. دش یم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  قیاقح  هک  دیشک  یمن 
ص)  ) مرکا ربمایپ  دش . یم  شومارف  ماکحا  نیا  يدنچ ، زا  سپ  اما  دندوب ؛ نآ  يارجا  دهاش  اهراب  مدرم ، هک  دوب  مالسا  ماکحا  زا  يرایسب 

ثحب نیا  ههد ، دـنچ  زا  دـعب  اما  دـندوب ؛ هدـید  ار  ناشیا  نتفرگ  وضو  مدرم  ۀـمه  دوب و  هتفرگ  عوضو  مدرم  مشچ  ِولج  لاـس  لوط 23  رد 
فالتخا ناناملسم  نیب  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  جنرآ . هب  ناتشگنا  زا  ای  تسا  هتخیر  یم  نییاپ  هب  جنرآ  زا  ار  بآ  ترـضح ، ایآ  هک  دمآ  شیپ 

. دنتشادن يربخ  مالسا  زا  زین  ام  ننـست  لها  ناردارب  دوبن ، مه )  ) تیب لها  نانمؤمریما و  نوچمه  یناسک  ياه  ییامنهار  رگا  دوب و  هتخادنا 
لها تامحز  نوهرم  زین  ننست  لها  مالسا  تسا ؛ ام  دزن  طقف  مالسا  هدش و  نایعیش  ام  لاح  لماش  طقف  مه )  ) تیب لها  تکرب  دینکن  لایخ 

هچ ره  دـنا . هدرک  یم  راـختفا  اـه  نآ  دزن  يدرگاـش  هب  هدوـب و  مه )  ) تیب لـها  نادرگاـش  اـه ، نآ  ناـملاع  ناـگرزب و  تسا . مه )  ) تـیب
یتحار هب  هک  دـندوب  رگن  یحطـس  هداس و  ناـمز ، نآ  دارفا  ردـق  نآ  هنرگو  تسا ؛ مه )  ) تیب لـها  تکرب  هب  دـنراد ، مالـسا  زا  ناناملـسم 

، درک یم  تبیغ  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ع ،)  ) نانمؤمریما رگا  دـندروخ . یم  بیرف  تعرـس  هب  دـندرک و  یم  شومارف  ار  قیاـقح 
زور ار  هعمج  زامن  هک  دیـسر  ییاج  هب  هیما  ینب  نامز  رد  ناناملـسم  راک  دـش . یم  شومارف  یلک  هب  مالـسا  قیاـقح  هک  دیـشک  یمن  یلوط 

، دروخب بارش  تساوخ  یم  تقو  ره  دوب و  هدرک  تسرد  بارش  زا  یـضوح  دوخ ، خاک  رد  افلخ  زا  رگید  یکی  دندناوخ . یم  هبنـشراهچ 
وا هب  هفیلخ ، یتسم  تلاح  رد  یهاگ  دش . یم  یشایع  لوغشم  ناکزینک  اب  مه  دعب  دروخ و  یم  نآ  زا  تشاذگ و  یم  ضوح  هب  ار  شناهد 
وا اب  هک  یکزینک  نت  رب  ار  دوخ  سابل  هفیلخ ، عقوم ، نامه  رد  دنتسه . امـش  رظتنم  تعامج  زامن  يارب  دجـسم  رد  مدرم  هک  دنداد  یم  ربخ 

ماگنه هاگراکـش ، رد  دـناوخب . زاـمن  مدرم  يارب  ناناملـسم  ۀـفیلخ  ماـن  هب  اـت  داتـسرف  یم  دجـسم  هب  ار  وا  دـناشوپ و  یم  درک  یم  یـشایع 
!؟ دنام یم  یقاب  یمسا  مالسا ، زا  رگید  افلخ ، عضو  نیا  اب  ایآ  دنداد . یم  رارق  ریت  فده  ار  نآرق  يزادناریت ،

نیمز رد  ار  مالـسا  قیاقح  تردـق ، مامت  اب  ع )  ) موصعم ناماما  نرق ، ود  زا  شیب  لوط  رد  هک  درک  یم  اضتقا  نامز  نآ  رد  یهـالا  تمکح 
هیقت ةدرپ  هک  نیا  اب  خیرات ، يال  هبال  زا  تسا . هتشاد  دوجو  يزیر  همانرب  تمکح و  ع ،)  ) موصعم ناماما  يراتفر  ةریـس  رد  دنهد . شرتسگ 

ار یقیقح  مالسا  دنا  هدیشوک  يرفاو  شالت  تمه و  هچ  اب  مه )  ) ناماما هک  تسا  فشک  لباق  یبوخ  هب  هدش ، هدیـشک  نآ  تاحفـص  يور 
یم رگید  ياهاج  و  ینونک ) ناتسناغفا   ) ورم ناتسربط و  یسراف و  قطانم  رد  ناریا ، ياهاتـسور  هب  ار  ناشنارای  یتح  نانآ  دنراد . هگن  هدنز 

زا رود  تفالخ و  زکرم  زا  رود  قطانم  یتح  يا ، هطقن  ره  رد  دننک . نایب  دنتسه ، تقیقح  ۀنشت  هک  مدرم  يارب  ار  مالسا  قیاقح  ات  دنداتسرف 
. تشادـن دوجو  نآ  ندرب  نیب  زا  ناکما  رگید  هک  داد  شرتسگ  نیمز  رد  ار  مالـسا  نانچ  ع )  ) موصعم ناماما  ياه  تیلاـعف  ماـش ، دادـغب و 

یم ماگنه ، نیا  رد  دوب . هدش  نیمضت  نیشیپ  ماما  هدزای  ياه  شالت  اب  نیمز  رد  ار  مالسا  ياقب  دیـسر ، تفالخ  هب  ع )  ) مهدزاود ماما  یتقو 
هب مالـسا  دـنوش ، بیاغ  مدرم  مشچ  زا  دنتـساوخ  یم  یلبق  ناماما  رگا  اما  درک ؛ هریخذ  يرگید  راـگزور  يارب  ار  اـهبنارگ  رهوگ  نیا  دـش 
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سپ دنتفای ؛ یمن  یهاگآ  دنراد ، یهاگآ  مالسا  زا  هک  يا  هزادنا  نیمه  هب  ننـست ، لها  ناردارب  یتح  دش و  یم  وحم  نیمز  ۀنحـص  زا  یلک 
هب رگید  ناماما  دـننام  دـش ، یمن  بیاغ  ادـخ  تیـشم  هدارا و  هب  ترـضح  رگا  هک  تسا  نیا  جـع )  ) نامز ماما  تبیغ  ۀفـسلف  ِثحب  ِلـصاح 
هک دنک  یم  روهظ  يزور  جع )  ) نامز ماما  دندنام . یم  مورحم  ع )  ) موصعم ماما  يربهر  زا  تمایق  تمایق  ات  اه  ناسنا  دیسر و  یم  تداهش 
زین نانآ  رگا  دندرکن و  تبیغ  جع )  ) نامز ماما  زا  لبق  ناماما  هک  دوب  مالسا  ظفح  يارب  دنشاب . هتشاد  ار  وا  شریذپ  ِیگدامآ  هعماج ، دارفا 

هدرک نیمـضت  ار  نآرق  ندوب  نادواج  ادـخ ، هک  تسا  تسرد  دـش . یم  وحم  نیمز  ۀنحـص  زا  مالـسا  قیاـقح  دـندرک ، یم  تبیغ  وا  دـننام 
قیاقح ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  زین  موصعمرـسفم  کی  دـیاب  نآرق  رانک  رد  دـنک . نامرد  ار  مدرم  درد  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  نآرق  اما  تسا ؛

تبیغ نارود  رد  ام  ۀفیظو  دنک . نایب  مدرم  يارب  ار  ماکحا  ریسافت  نآرق و 
هک تسا  نیا  تبیغ  نامز  رد  ام  ۀفیظو  تسیچ . جع )  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  ام  ۀفیظو  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  رگید ، ياج  رد 

نیا رارکت  دوش و  یم  ام  تفرعم  نامیا و  تیوقت  ثعاب  اهوگ  تفگ و  نیا  دبای . الج  نامنامیا  ات  میهدـب  لیکـشت  ار  یتاعامتجا  نینچ  نیا 
ناوت مامت  اب  یمالسا  ماظن  ِظفح  .1 دنک . یم  هدنز  ام  ياه  لد  رد  ار  نامیا  نانخس ،

عافد بالقنا و  نارود  دیهـش  رازه  اهدص  ِنوخ  ةرمث  ماظن ، نیا  تسا . هدش  ماجنا  يرایـسب  ياه  يراکادف  یمالـسا  ماظن  نیا  ییاپرب  يارب 
، دشاب رارقرب  ماظن  نیا  میهاوخب  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم  تسا . هدمآ  دیدپ  ناتسوب  نیا  ات  هدش  رپرپ  لگ  رازه  اهدص  تسا . سدقم 

یم همه  درک . یهاتوک  وا  تعاطا  رد  دیابن  و  دیزرو ، قشع  وا  هب  دیاب  دریگ ؛ رارق  تیامح  دروم  دیاب  دنامب ؛ ظوفحم  ماظن  نیا  روحم  دیاب 
هب یبـالقنا  نینچ  دوبن ، هر )  ) ینیمخ ماـما  ِصخـش  رگا  تسا . هر )  ) لـحار ماـما  تاـمحز  نوـهرم  یمالـسا ، ماـظن  نیا  يرارقرب  هک  دـنناد 

رگم دش . یمالسا  ماظن  نیا  ندنام  نادواج  يرارقرب و  ثعاب  ماما ، زا  مدرم  ۀبناج  همه  ياه  تیامح  هک  تسین  یکش  دیسر . یمن  يزوریپ 
بالقنا مظعم  ربهر  زا  هبناج  همه  تیاـمح  .2 دشاب . هتـشادن  يا  هقالع  یمالـسا  ماظن  هب  یلو  دشاب ؛ دنم  هقالع  یمالـسا  هب  ناسنا  دوش  یم 

..( هظفح ا )
تبحم و نیا  هللادـمحلا  هک  میـشاب  هتـشاد  وا  نیـشناج  هب  ار  یگدرپسرـس  تدارا و  تبحم و  نامه  دـیاب  تسین ، اـم  ناـیم  ماـما  زورما ، رگا 
ام دهد . ماجنا  یبوخ  هب  ار  يربهر  فیاظو  دناوتب  ات  دومرف  هریخذ  ار  یسک  نارود ، نیا  يارب  هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادخ  میراد . ار  تدارا 

. دنک ظفح  مالسا  ملاع  يربهر  يارب  ار  شترـضح  میهاوخب  ادخ  زا  بش ، ِیکیرات  تولخ و  رد  مینک ؛ اعد  وا  قیفوت  تمالـس و  يارب  دیاب 
امش مشچ  يروک  هب  مییوگب : نانمشد  هب  میشکب و  وا  نانمشد  خر  هب  ار  تدارا  نیا  میشاب و  وا  ۀبناج  همه  نابیتشپ  یماح و  لمع ، رد  دیاب 

تدـحو نیا  هدرکان  يادـخ  رگا  میا . هداتـسیا  نامربهر  ِرـس  تشپ  میتسه و  دـحتم  نانچمه  اـم  دـیدرکن ، یهاـتوک  يا  هئطوت  چـیه  زا  هک 
نم تسد  هب  ار  ناشداهج  راثیا و  ةرمث  نونکا  مه  دنداد و  ماجنا  ار  دوخ  ۀفیظو  ام  نادیهش  میتسه . امش  نم و  شلوؤسم  دوش ، راد  هشدخ 

مامت هب  مه  و  اه ، نآ  هب  همه  مینک ، یهاتوک  راک  نیا  رد  رگا  مینک . ظفح  ار  اه  نآ  ياهدرواتـسد  دـیاب  هک  میتسه  ام  دـنا ؛ هدرپس  امـش  و 
. میا هدرک  تنایخ  یهالا  يایلوا  ایبنا و 

یگرزب تردق  میراد . ناهج  نیا  رد  ار  یگرزب  تمعن  هچ  میناد  یمن  ام  تسا . تماما  توبن و  تخرد  زا  يا  هویم  یمالـسا ، سدـقم  ماظن 
فالخرب ییاوسر ، تحاضف و  لامک  اب  یلمع ، یمـسر و  روط  هب  هک  ییاج  ات  میا  هدروآرد  وناز  هب  یهـالا  تاـیانع  اـب  ار  اـکیرما  نوچمه 
يزادـنارب يارب  هجدوب  رـالد  نویلیم  تسیب  تسا ، هدرک  اـضما  شدوخ  هک  ییاـه  هماندـهع  نتـشاذگاپ  ریز  اـب  یللملا و  نیب  نیناوـق  ماـمت 

. دنک یم  بیوصت  ناریا  تموکح 
؛ دـنرخ یم  ناج  هب  ار  ییاوسر  نیا  دـنرخب !؟ ناج  هب  ار  ییاوسر  نیا  دـندش  یم  رـضاح  ایآ  تشادـن ، تیمها  نانآ  يارب  ناریا  ۀـلأسم  رگا 

ربهر هک  روط  نامه  میـشاب . نانآ  فرط  زا  يدیدج  ياه  هسیـسد  رظتنم  دـیاب  ام  دـننیب . یم  دوخ  یمدـق  کی  رد  ار  شیوخ  طوقـس  نوچ 
. دـنا هدرک  دـنا ، هتـسناوت  یم  هک  يراک  ره  هدرکن و  یهاتوک  يا  هئطوت  چـیه  زا  لاح  هب  ات  نانآ  تسا ، هدومرف  هظفح ا )..  ) بـالقنا مظعم 

ۀلأسم رد  ههبش  کش و  داجیا  درادن . يرثا  اه  هسیسد  نیا  تسا و  ماظن  نیا  نابیتشپ  یلاعتم ، يادخ  هک  دنشاب  هدش  هجوتم  دیاب  ام  نانمشد 
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هب ناـشرگید ، ياـه  هئطوت  لـثم  لـیبق  نیا  زا  يرگید  ياـه  هسیـسد  يروتاـتکید و  تموکح  هب  یمالـسا  ماـظن  ندرک  مهتم  هیقف ، تیـالو 
هک میراد  یمیظع  تمعن  مینادـب  میـسانشب و  ار  دوخ  تیعقوم  تیمها  هک  تسا  نیا  رـصع  نیا  رد  اـم  ۀـفیظو  تشگ . دـهاوخرب  ناـشدوخ 

. تسا ماظن  يربهر  زا  هبناج  همه  ِتیامح  نآ ، ۀنارکش 
صیاقن نیا  هک  میشاب  دنمدرخ  رایشوه و  ردق  نآ  دیاب  تسه ، ییاهروصق  رگا  دنز و  یم  رس  ییاهاطخ  یناسک  زا  رانک ، هشوگ و  رد  رگا 

ریما و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تموکح  نامز  رد  رگم  دنک . گنرمک  نآ  هب  ار  نامتبحم  ای  تسـس  ماظن  ّلک  لصا و  ةرابرد  ار  ام  دـیابن  یئزج ،
شیبامک هک  روط  نامه  دندوب !؟ زاوها  نیرحب و  سراف ، رادناتـسا  یناسک  هچ  ع )  ) یلع ماما  نامز  رد  تشادـن !؟ دوجو  صقن  ع )  ) نانمؤم

نب هللادیبع  شرـسپ ، هک  دوب  یـسک  وا  دوب . دیبع  نب  دایز  هیواعم ، ةدـناوخ  ردارب  ع ،)  ) یلع ترـضح  نارادناتـسا  زا  یکی  دـیراد ، یهاگآ 
ياج چیه  رد  هک  دوبن  نانچ  دندوبن ! هتـشرف  وا  نامکاح  نایلاو و  ۀـمه  ع ،)  ) نانمؤمریما تموکح  نامز  دـیگنج . ع )  ) نیـسح ماما  اب  دایز ،
ياه همان  نآ  دوب !؟ هچ  يارب  دش ، یم  يراج  هک  ییاهدـح  و  هدـیرب ، هک  نادزد  ياه  تسد  نآ  دریگن . ماجنا  یعرـش  فالخ  چـیه  ملاع ،

نآ ندوب  بولطم  تلع  تسا !؟ هدوب  یناسک  هچ  يارب  هدش ، تبث  هغالبلا  جهن  رد  هک  اه  هذـخاؤم  اه و  خـیبوت  نآ  ترـضح و  زیمآ  باتع 
زا اهاطخ ، ببـس  هب  هک  تسا  حیحـص  ایآ  اما  دهد ؛ خر  ییاطخ  تسا  نکمم  ماظن ، نیا  رانک  رد  دوب . ع )  ) یلع شروحم  هک  دوب  نیا  ماظن 

اجنا یملظ  چیه  دهد ؛ یمن  خر  یهابتشا  چیه  ام ، روشک  رد  دیوگ  یمن  سک  چیه  میرادرب !؟ تسد  ع )  ) یلع ترـضح  تموکح  تیامح 
همه ام  تشاذـگ . نآ  يربهر  ماـظن و  لـصا  باـسح  هب  دـیابن  ار  صیاـقن  نیا  اـما  دریگ ؛ یمن  تروص  یعرـش  فـالخ  چـیه  دریگ و  یمن 

هسوسو ادابم  درب . یم  راک  هب  تلادع  يارجا  یمالسا و  ماکحا  يارجا  يارب  ار  تیدج  تیاهن  هزع ،) ماد   ) بالقنا مظعم  ربهر  هک  میهاگآ 
یم ررـض  اهنت  هن  نامراک  نیا  اب  ام  دوش ! مک  نآ  يربهر  ماظن و  نیا  هب  ناشتبحم  دراذگب و  رثا  ام  ناناوج  زا  یـضعب  لد  رد  یناطیـش  ياه 

مینک . یم  تنایخ  دنا ، هدرک  يرایبآ  ار  تخرد  نیا  ناشنوخ  اب  هک  ینادیهش  ۀمه  هب  هکلب  مینک ،
(، 14  ) میهاربا امرف »! لیام  ناشیا  يوس  هب  ار  مدرم  بلق  اراگدرورپ ! : » هکم ِنیمزرس  ِكرت  ِماگنه  ع )  ) میهاربا ترضح  ياعد  زا  یتمـسق  .1

37
ناماقم مئاق  ار  ناشیا  نامز ، ماما  روهظ  ِيزاس  هنیمز  رد  مق  لها  میظع  شقن  هب  هراشا  اب  نوگ ، هزجعم  یثیدـح  نمـض  ع )  ) قداـص ماـما  .2

هک يرام  نوچمه  نآ ، رد  ملع  یلاخ و  نامیا  لها  زا  هفوک  هک  دشاب  دوز  : » دیامرف یم  یفرعم  نیمز  يور  رد  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح 
رد تلیـضف  ملع و  ندعم  همـشچرس و  رهـش ، نیا  دروآرب و  رـس  مق  مان  هب  يرهـش  رد  هاگ  نآ  دوش ؛ ناهنپ  دور ، یم  ورف  شیوخ  ةرفح  رد 

مئاق روهظ  یکیدزن  رد  یتیعضو  نینچ  دننامن . یقاب  نید  زا  رود  فیعض و  اه ، هلجح  رد  نارتخد  یتح  يدرف ، چیه  هک  ییاج  ات  دوش  ملاع 
، دشاب نیا  ریغ  هب  رگا  دهد و  یم  رارق  نیمز  يور  رد  شیوخ  تجح  ماقم  مئاق  ار  نآ  لها  مق و  یلاعتم  يادـخ  سپ  دوش ؛ یم  رادـیدپ  ام 
دبای و شرتسگ  ملاع  برغ  قرـش و  هب  مق  رهـش  زا  ملع ، درب . یم  ورف  مه  رد  ار  شلها  نیمز  دنام و  یمن  یقاب  نیمز  يور  رب  یتجح  چـیه 
، مئاق هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  دـشاب . هدیـسر  وا  هب  نید  ملع و  هک  نآ  رگم  دـنامن ، نیمز  يور  رد  سک  چـیه  دوش و  ماـمت  همه  رب  تجح 
زا سپ  رگم  ناگدنب ، زا  دنوادخ  انامه  دش . دـهاوخ  تجح  ِنارِکنم  زا  دـنوادخ  ماقتنا  مشخ و  رهق و  لوزن  ببـس  دومرف و  دـهاوخ  روهظ 

ح23) ص 213 ، ج60 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  «. ) دریگ یمن  ماقتنا  تجح ، راکنا 
؛ ثیدحلا اهؤالج  فیـسلا  نیری  امک  نیرتل  بولقلا  نإ  بولقلل . ءالج  ثیدحلا  نإف  اوثدـحت  اوقالت و  اورکاذـت و  (: » ص  ) هللا لوسر  لاق  .3

ِناـس هب  اـه ، بلق  اـنامه  تسا . بوـلق  شخبـالج  ثیدـح  رکذ  هک  ارچ  دـییوگب ؛ اـم  ثیداـحا  زا  دـینک و  تاـقالم  و  داـی ، ار  رگید  کـی 
ح8) ص 41 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، «. ) تسا ثیدح  رکذ  هب  نآ  لقیص  الج و  هک  دریگ  یم  راگنز  اهریشمش ،

زا باتک  نیا  رد  يو  ص 167-162 . ، 11 باب لصف 1 ، هقدنزلا ، عدبلا و  لهأ  یلع  ّدرلا  یف  هقرحملا  قعاوصلا  یمثیه . رجح  نبا  ر.ك : . 4
. تسا هدرک  حیرصت  هراب  نیا  رد  تایاور  ِرتاوت  هب  عافد و  جع )  ) يدهم ماما  روهظ  هب  ناناملسم  داقتعا 

رتاوت هب  حیرصت  نمض  یجنلبش ، ص 189-187 . راهطألا ، یبنلا  لآ  بقانم  یف  راصبالارون  یجنلبـش ، نمؤم  نب  نسح  نب  نمؤم  ر.ك : . 5
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تسا  مه )  ) تیب لها  لوسر و  نادناخ  زا  جع )  ) يدهم ماما  هک  دراد  یناوارف  دیکأت  يدهملا ، ثیداحا 
. تسا ع )  ) همطاـف نادـنزرف  زا  ناثدـحم ، رتـشیب  ةدـیقع  رب  اـنب  دـنک ، یم  روهظ  ناـمزلارخآ  رد  هک  جـع )  ) يدـهم دـسیون ...« : یم  يو  . 6
: دندقتعم هک  توافت  نیا  اب  دنا  هدرک  حیرصت  نآ  هب  ناشیاهباتک  رد  زین  ام  ناگرزب  دنراد و  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  زین  هلزتعم  ام ، باحصا 
ص باب 16 ، ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  «. ) دش دهاوخ  قلخ  نامزلارخآ  رد  تسا و  هدشن  قلخ  زونه  ترـضح  نآ 

(281
نـسح حیحـص و  ار  اه  نآ  هدرک و  یـسررب  جـع )  ) يدـهم ماما  ةرابرد  ار  یثیداحا  باتک  نیا  رد  م658ق )  ) یعفاش یجنگ  هللادـبع  وبا  .7

. تسا هتسناد 
باتک رد  يو  تسا . لاـمعلازنک  فورعم  ِباـتک  بحاـص  م 975 ق ،)  ) يدـنهلا یقتم  هب  فورعم  نیدـلا ، ماسح  نب  یلع  نیدـلا  ءـالع  . 8

ياواتف هب  دانتـسا  اب  تسا و  هدرک  عافد  تیودـهم  ةدـیقع  زا  یلالدتـسا  یناهرب و  يا  هویـش  اـب  ناـمزلارخآ  يدـهم  تاـمالع  یلع  ناـهربلا 
، دـندرگنزاب قح  هب  هک  یتروص  رد  ار  جـع )  ) يدـهم روهظ  هب  داقتعا  ِنارکنم  یلبنح ،) یکلام ، یفنح ، یعفاـش ،  ) هعبرا ِبهاذـم  ناـگرزب 

نامزلارخآ ص 183-178) يدهم  تامالع  یلع  ناهربلا  يدنهلا ، یقتم  ك : ر . . ) تسا هتسناد  مدلا  رودهم  لتقلا و  بجاو 
باتک و رد  يدهم   ) لوا لصف  يروای ،) يدهم  یسانشدوعوم و  ورملق  رد  یشواک   ) سونقق راظتنا  رد  يدیمعلا ، مشاه  رماثدیـس  ر.ك : . 9

ص 198-59. يدهم ،)  یسانشرابت   ) مود لصف  و  تنس )
.259 (، 2  ) هرقب .« دنازیگنارب هاگ  نآ  دناریم ؛ لاس  دص  ار  ریزُع }  }= وا دنوادخ ، سپ  .» 10

ةرابرد نایدوهی  (. 25 (، 18  ) فهک .« ) دندرک گنرد  رت  شیب  مه  لاس  هن  لاس و  دصیـس  { فهک راغ   }= ناشهاگ یفخم  رد  اه  نآ  و  .» 11
: دومرف خساپ  رد  ترـضح  تسا . هدشن  دراو  ام  تاروت  رد  هیآ ، نیا  رد  هفاضا  ِلاس  ُهن  هک  دندرک  ضارتعا  ع )  ) یلع نانمؤمریما  هب  هیآ  نیا 

.« تسا يرمق  ام  لاس  یسمش و  امش  لاس  هک  تسا  نیا  يارب  لاس  ُهن  نیا 
ار ناـگدرم  نیا  هنوگچ  ادـخ  هک  متریح } رد  : } تفگ دوـب . هدـش  ناریو  بارخ و  هک  درک  رذـگ  يا  هدـکهد  هب  هک  نآ  دـننامه  اـی  . » 12
هک رگنب  اه  ناوختـسا  رد  دومرف ... : ودب }  } تخاس و شا  هدنز  سپـس  دناریم ؛ لاس  دـص  ار  وا  دـنوادخ  سپ  درک . دـهاوخ  هدـنز  هرابود 
هک متـسناد  نیقی } هب  نوـنکا  مه  : } تفگ دـش ، نشور  وا  رب  راـک  نیا  نوـچ  میناـشوپ . یم  تشوـگ  نآ  رب  میدـنویپ و  یم  مهرد  هنوـگچ 

.259 (، 2  ) هرقب .« تسا اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ 
ص 264. ج2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا . یبا  نبا  .13

ص 197. ج13 ، نامه ، .14
تایراذ دـننامرفان ». شکرـس و  یمدرم  ًاعبط  هک  نآ  ای  دـنا  هدرک  شرافـس  نالوسر } بیذـکت  رب   } ار رگید  کـی  راـصعا ، مدرم  اـیآ  .» 15

.53 (، 51)
.165 (، 4  ) ءاسن دشابن ». یتجح  ادخ  رب  ار  مدرم  نالوسر ، نداتسرف  زا  سپ  هک  نآ  ات  .» 16

تیالو 3 ۀموظنم 

تیالو 3 ۀموظنم 
( جع  ) نامز ماما  ماقم  هوکش  تمظع و 

( جع  ) نامز ماما  ینیوکت  تیالو 
( جع  ) نامز ماما  ِنارکیب  ِتردق  ملع و 

ع)  ) اضر ماما  ِینیوکت  ِتیالو  زا  يا  هنومن 
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( جع  ) نامز ماما  اب  ییالو  طابترا  ةوحن 
( جع  ) نامز ماما  هب  لسوت  رارطضا و  ۀماگنه 

( جع  ) نامز ماما  هب  موادم  لسوت  هجوت و 
( جع  ) نامز ماما  تیاضر  بلج  يارب  وپاکت 

( جع  ) نامز ماما  یعیرشت  تیالو 
( جع  ) نامز ماما  تیالو  زا  يا  هولج  ناریا ، یمالسا  تموکح 

( جع  ) نامز ماما  يالاو  ماقم  هوکش  تمظع و 
رد دوش . یم  وحم  دزاب و  یم  ار  دوخ  شا  یگرزب  تعسو و  لباقم  رد  یمیظع  دوجوم  ره  هک  میا  هتفرگ  رارق  تمظع  زا  یسونایقا  ربارب  رد 
هب زاین  تسد  لاح ، ره  هب  ام  يانیبان  ياه  مشچ  هب  دسر  هچ  دـنک ؛ یم  هریخ  ار  ینیبزیت  مشچ  ره  هک  میا  هتفرگ  رارق  رون  زا  ینارکیب  لباقم 

. درک دهاوخن  مورحم  شیوخ  تمارک  يایرد  زا  ار  ام  هک  مینئمطم  میا و  هدرک  زارد  تمحر  سونایقا  نیا  يوس 
لها ریغ  نایم  ایآ  مناد  یمن  تسین . كرد  لباق  هدـنب  لاثما  يارب  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  ماقم  هژیو  هب  و  مه )  ) تیب لها  ماـقم  تمظع 

زا ار  ام  دـیابن  ماقم  نیا  تینارون  تمظع و  لاح ، ره  رد  اما  هن !؟ ای  دـننک  كرد  ار  ماقم  هنُک  هک  دـنوش  یم  تفای  ییاـه  ناـسنا  مه )  ) تیب
( جع  ) نامز ماما  ینیوکت  تیالو  دراد . زاب  نآ  رت  شیب  هچ  ره  كرد  يارب  ششوک 

یم هدـیمان  ینیوکت » تیالو   » هک تسا  یتقیقح  دـننک ، هراشا  ماقم  نیا  تلالج  هوکـش و  هب  ییاهریبعت  اب  دـنا  هتـسناوت  ام  ناـگرزب  هچ  نآ 
یناوتان ساسحا  نآ  تسرد  نییبت  رد  هدـنب  هک  تسا  نیا  شتقیقح  اما  هدـش ؛ هتفگ  ناوارف  اه  نخـس  ماـقم ، نیا  حیـضوت  نییبت و  رد  دوش .

ملع ماـقم  ةراـبرد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  هب  دوش ، زاـب  ناـمیارب  ـالاو  ماـقم  نیا  تمظع  ِكرد  يوس  هب  یهار  هک  نیا  يارب  منک . یم 
( جع  ) نامز ماما  نارکیب  تردق  ملع و  منک : یم  هراشا  مه )  ) ناماما

: دیوگ یم  تسا  هدوب  ع )  ) قداص ماما  صاخ  باحصا  زا  یکی  هک  یفریص  ریدس 
( یمق دوواد  زازب و  ییحی  رسیِم ، ریصبوبا ، ( ) ع  ) قداص ماما  باحصا  ِصاوخ  زا  یهورگ  اب 

زا ام  دنرادنپ  یم  هک  ینامدرم  زا  بجع  دومرف : یم  بضغ  یتحاران و  اب  ع )  ) ماما هک  میدینش  میدش . بایفرـش  ع )  ) قداص ماما  رـضحم  هب 
مادـک رد  مناد  یمن  هک  یلاح  رد  مبلط ؛ یم  ار  دوخ  زینک  یهاگ  انامه  دـناد ! یمن  دـنوادخ  زج  ار  بیغ  ملع  هک  یلاـح  رد  میعلطم ؛ بیغ 
شیاج زا  ترـضح  هک  یماـگنه  دوب .} هسلج  رد  نارـضاح  تفرعم  مهف و  ياـضتقم  هک  تفگ  نخـس  يا  هنوگ  هب   } تسا هناـخ  زا  هرجح 

ار ام  دـنوادخ ، میتشاد : هضرع  میتفر و  هناخ  لخاد  هب  بانج  نآ  لابند  هب  زین  رـسیم  ریـصبوبا و  نم و  تفر ، هناـخ  نوردـنا  هب  تساـخرب و 
یبیغ ملع  هب  ار  نآ  میهاگآ و  ماش  ناوارف  ملع  زا  ام  هک  یلاح  رد  دیتفگ ؛ یم  نانچ  نینچ و  ناتزینک  رما  رد  هک  میدینش  دنادرگ ! وت  يادف 

. میهد یمن  تبسن  تسا ، دنوادخ  صاخ  هک 
نَأ َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباَتِْکلا  َنِّم  ٌْملِع  ُهَدنِع  يِذَّلا  َلاَق  دیامرف : یم  هک  يا  هتفای  ادـخ  باتک  رد  ار  هیآ  نیا  ایآ  ریدـس ! يا  دومرف : ترـضح 

. دروآ مهاوخ  وت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  ار  تمشچ  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ : تشاد ، باتک  زا  یشناد  هک  یسک   1 ؛  َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَتْرَی 
. ما هدناوخ  یهاگ  ار  هیآ  نیا  موش . تیادف  متفگ :

!؟ تشاد دوجو  باتکلا » ملع   » زا رادقم  هچ  وا  دزن  هک  یناد  یم  ایآ  یسانش و  یم  ار  درم  نآ  ایآ  دومرف :
. منادب ات  دینک  مهاگآ  امش  متفگ :

!؟ تسا هنوگچ  باتکلا » ملع   » هب وا  ملع  تبسن  سپ  زبس . ییایرد  رد  ناراب  زا  يا  هرطق  ةزادنا  هب  دومرف :
! تسا زیچان  كدنا و  رایسب  هچ  متفگ :
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نیا ایآ  ریدس ! يا  داد ! تبسن  باتکلا » ملع   » هب ار  وا  ملع  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  ملع  نیا  تسا  رایـسب  هچ  ریدس ! يا  دومرف : نم  هب  سپ 
يارب وگب   2 ِباَتِْکلا ؛ ُْملِع  ُهَدـنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهّللِاب  یَفَک  ُْلق  دـیامرف : یم  هک  يا  هتفای  لجوزع  دـنوادخ  باـتک  رد  زین  ار  هیآ 

. دنک یم  تیافک  تسا ، وا  دزن  باتک  ملع  هک  یسک  ادخ و  امش ، نم و  نیب  ندنار  مکح  تداهش و 
! موش تیادف  ما ، هدناوخ  یهاگ  متفگ :

!؟ تسا وا  دزن  باتکلا » ملع   » مامت هک  یسک  ای  تسا  رت  میهف  رت و  ملاع  تسا ، وا  دزن  باتکلا » ملع   » زا يزیچان  ملع  هک  نآ  ایآ  دیسرپ :
. تسا وا  دزن  باتکلا » ملع   » مامت هک  یسک  عطق  هب  متفگ :

باتک ملع  مامت  دـنگوس ! ادـخ  هب  اندـنع ؛ هللا  هلک و  باتکلا  ملع  دومرف : هبترم  هس  درک و  هراشا  شرهطم  ۀنیـس  هب  شکرابم  تسد  اب  سپ 
3. تسا تیب  لها  ام ، دزن 

نامیلس ترضح  نامـشچ  کلپ  هک  نآ  زا  شیپ  ار  سیقلب  میظع  هاگراب  تسناوت  تشاد ، باتکلا » ملع   » زا يا  هرهب  نوچ  ایخرب  نب  فصآ 
دیامرف : یم  نآرق  هک  ارچ  دنک ؛ لقتنم  نیطسلف  هب  نمی  ياعنص  زا  دروخب ، مه  هب  (ع )

؛... ِباَتِْکلا َنِّم  ٌْملِع  ُهَدنِع  يِذَّلا  َلاَق 
نوچ هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نیاربانب ، تشاد ؛ دهاوخ  تلالد  تیلع  رب  تفـص  نآ  دننک ، لیلعت  یتفـص  رب  ار  یمکح  رگا  برع  نابز  رد 

رد ایخرب ، نب  فصآ  ملع  ینارون ، انعمرپ و  تیاور  نیاربانب  يرآ ، دهد . ماجنا  ار  يا  هداعلا  قراخ  راک  نینچ  تسناوت  تشاد ، یملع  نانچ 
وا هب  هک  اـیخرب  نب  فـصآ  ملع  رگید ، ناـیب  هب  تسا . نارکیب  ییاـیرد  ربارب  رد  زیچاـن  يا  هرطق  نوـچمه  مه )  ) تیب لـها  ملع  اـب  هسیاـقم 
ِملع يایرد  زا  زیچان  يا  هرطق  دـنک ، رـضاح  ع )  ) نامیلـس هاگـشیپ  رد  یندز  مه  رب  مشچ  زا  شیپ  ار  سیقلب  هاگراب  تخت و  ات  داد  تردـق 

. تسا ام  جع )  ) دوعوم يدهم  و  مه )  ) تیب لها 
هچ الاو و  تقیقح  هچ  هدرک ، اطع  شیوخ  ّصاخ  يایلوا  هب  دنوادخ  هک  یمولع  مینادـب  ات  دوش  یم  هدوشگ  یهار  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا 

نینچ میهجاوـم ، يا  هنارکیب  ياـیرد  نینچ  اـب  اـم  لاـح ، ره  هب  دراد . یپ  رد  ار  يراـثآ  ناـنچ  شا  هرطق  کـی  هک  تسا  یتـمظعرپ  ياـیرد 
فـصو میناوت  یم  هنوگچ  ار  یمیظع  تقیقح  نینچ  مینک !؟ هنامیپ  میناوت  یم  هنوگچ  نامدوخ  دودحم  فیعـض و  ياه  نهذ  اب  ار  ییایرد 

كاخ رب  میظعت  رـس  مه )  ) تیب لها  يالاو  حور  تردق و  ملع ، ِتمظع  ِهاگـشیپ  رد  هک  نیا  زج  دـنام  یمن  یقاب  نامیارب  يا  هراچ  مینک !؟
!؟  اجک امش  يالاو  ماقم  مهف  اجک و  ام  مییوگب : للذت  یناوتان و  ساسحا  اب  هارمه  مییاس و 

هعلاطم ار  مه )  ) تیب لها  ياه  ماقم  مولع و  هب  طوبرم  تایاور  بساـنم ، ییاـه  تصرف  رد  اـم  دـنمجرا  نارهاوخ  ناردارب و  تسا  هتـسیاش 
یـسونایقا جع )  ) رـصع ماما  دوجو  يراب ، دنبای . تسد  زاسراک  هدـنزومآ و  ییاه  هتکن  قیاقح و  هب  دـیاش  ات  دنـشیدنیب  نآ  ةرابرد  دـننک و 

تیـالو زا  يا  هنومن  دور . رامـش  هب  نآ  زا  يا  هرطق  اـیخرب  نب  فصآ  تردـق  ملع و  هک  تسا  تینارون  تمظع و  تردـق ، ملع ، زا  نارکیب 
ع)  ) اضر ماما  ینیوکت 

، دندوب رهوش  نز و  هک  ییاکیرما  يوجشناد  ود  اب  ناتسود ، زا  یکی  لزنم  سدقم و  دهشم  رد  هک  درک  لقن  میارب  نانیمطا  دروم  یـصخش 
ود نآ  دـندرک : لقن  ام  يارب  ار  ناتـساد  نآ  ناـبزیم ، ياـضاقت  هب  هک  دوب  هداد  خر  يروآ  تفگـش  ناتـساد  ود ، نآ  يارب  مدرک . تاـقالم 

. میدرک یم  الخ  ساسحا  دوخ  رد  هتسویپ  میدوب ، لیصحت  لوغشم  اکیرما  ياه  هاگـشناد  زا  یکی  رد  ام  هک  یتقو  دنتفگ : ییاکیرما  ناوج 
تسا یسنج  ةزیرغ  زا  یشان  دوبمک ، نیا  هک  مدرک  نامگ  سپـس  تسا ، یلاخ  اج  نیا  هک  مدرک  یم  ساسحا  تفگ : شا  هنیـس  هب  هراشا  اب 

الخ نآ  زین  جاودزا  زا  سپ  اما  مینک ؛ جاودزا  مه  اب  میتفرگ  میمصت  ود  ره  ور ، نیا  زا  دوش ؛ یم  رپ  الخ  نآ  رسمه ، باختنا  جاودزا و  اب  و 
رد متـشاد ، هقالع  مرـسمه  هب  هک  نیا  اب  مدش و  تحاران  تخـس  رما  نیا  زا  میدرک . یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  دوبمک  نآ  نانچمه  دشن و  رپ 

. متشادن مه  ار  وا  اب  ندرک  تبحص  ۀلصوح  یتح  یهاگ  مداد و  یمن  ناشن  وا  هب  یلیامت  رهاظ 
هقالع هک  ینکن  نامگ  منیزگ ، یم  يرود  وت  زا  مراد و  یـصاخ  لاـح  نم  هک  ینیب  یم  یهاـگ  رگا  متفگ : وا  هب  یهاوخرذـع  يارب  يزور 
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زا ره  تسا و  هدـشن  عفر  نونک  ات  هدوب و  نم  رد  ییوجـشناد  نارود  زا  الخ  ساـسحا  یگدرـسفا و  یتحاراـن و  نیا  هکلب  مرادـن ؛ وت  هب  يا 
الخ ساـسحا  نیا  هک  مدرب  یپ  وـگ ، تفگ و  زا  سپ  مراد . یتلاـح  نینچ  زین  نـم  ًاـقافتا  تـفگ : مرـسمه  موـش . یم  ـالتبم  نادـب  هاگدـنچ 

رت شیب  هک  میتشاذگ  انب  زاغآ  رد  میشیدنیب . يا  هراچ  نآ ، عفر  يارب  میتفرگ  میمـصت  هجیتن  رد  تسا ؛ ام  يود  ره  كرتشم  كرد  ینورد ،
يونعم لئاسم  اسیلک و  اب  ار  نامطابترا  دوش . فرطرب  الخ  نآ  دـیاش  ات  میزادرپب  يونعم  لئاسم  هب  میـشاب و  هتـشاد  دـمآ  تفر و  اـسیلک  هب 

رد هک  میدوب  هدینـش  نوچ  دـشن . عفر  يونعم  شطع  ـالخ و  نآ  اـما  میدرک ؛ هعلاـطم  زین  ار  ییاـه  باـتک  هنیمز ، نآ  رد  میداد و  شرتسگ 
هب ندیسر  يارب  يا  هژیو  ياه  نیرمت  ماجنا  تضایر و  هب  ار  مدرم  هک  دنراد  دوجو  یبهاذم  ناتسودنه ، نیچ و  هژیو  هب  یقرش ، ياهروشک 
رت کیدزن  اکیرما  هب  یقرـش ، ياـهروشک  رگید  زا  نیچ ، نوچ  و  مینک ، رفـس  اـهروشک  نآ  هب  میتفرگ  میمـصت  دـننک ، یم  توعد  تقیقح 

. میدرک رفس  نیچ  هب  ادتبا  تسا ،
یفرعم ام  هب  دندمآرـس ، تضایر  يونعم و  لئاسم  ۀـنیمز  رد  روشک  نآ  رد  هک  ار  یناسک  میتساوخ  اکیرما  ترافـس  نالوؤسم  زا  نیچ ، رد 

روشک نآ  يونعم  تیصخش  نیرت  گرزب  نیچ و  یبهذم  نایناحور  ربهر  دش  یم  هتفگ  هک  دندرک  یفرعم  ام  هب  ار  یصخش  اه  نآ  دننک و 
الخ يونعم و  دوبمک  اما  میدش ؛ لوغشم  تضایر  هب  یتدم  وا  کمک  ییامنهار و  اب  میورب و  وا  دزن  میدش  قفوم  ترافس ، کمک  اب  تسا .

. دشن فرطرب  نام  ینورد 
. دنتخادرپ یم  تضایر  تدابع و  هب  اه  نآ  رد  يا  هدـع  هک  دوب  ییاهدـبعم  ایلامیه  هوک  ياه  هنماد  رد  اج و  نآ  رد  میتفر . تبت  هب  نیچ  زا 

رایـسب میدش ، یم  لّمحتم  اج  نآ  هک  ییاه  تضایر  میزادرپب . تضایر  هب  ار  یتدـم  میبای و  هار  اهدـبعم  زا  یکی  هب  هک  دـنداد  هزاجا  ام  هب 
نآ رد  یتدم  ندنارذگ  زا  سپ  میدیباوخ . یم  دندوب  هدـیبوک  يزیت  ياه  خـیم  نآ ، يور  هک  یتخت  يور  بش  لهچ  هلمج  زا  دوب ؛ تخس 

ناضاترم اب  میتفر و  ناتـسودنه  هب  اج  نآ  زا  تسا . یقاب  نانچمه  ام  ینورد  الخ  میدرک  ساسحا  زاب  تدابع ، اـه و  تضاـیر  ماـجنا  اـج و 
دمآ دیدپ  ام  رد  رّوصت  نیا  ماجنارـس  میدش . سویأم  میتفرگن و  هجیتن  اما  میتخادرپ ؛ تضایر  هب  اج  نآ  رد  یتدم  میتفرگ و  سامت  یناوارف 

. دنک عابشا  ار  ناسنا  ینورد  الخ  دناوتب  هک  درادن  دوجو  یتیعقاو  ملاع ، رد  ًالصا  هک 
هب ناتسناغفا  قیرط  زا  ناتـسکاپ و  هب  ناتـسودنه  زا  میوش . راپـسهر  اکیرما  سپـس  اپورا و  هب  هنایمرواخ  قیرط  زا  میتفرگ  میمـصت  هنادیماان 

ِطسو رد  میدوب . هدرکن  هدهاشم  نونکات  ار  نآ  ۀنومن  هک  میتفای  یبیجع  رهش  ار  نآ  میدش و  دهشم  گرزب  رهش  دراو  ادتبا  میدمآ و  ناریا 
دوخ هب  ار  ام  دنتـشاد ، دـمآ  تفر و  نآ  هب  مدرم  زا  یهوبنا  هتـسویپ  هک  الط  ياه  هتـسدلگ  دـبنگ و  اب  هوکـش  اب  بلاج و  یناـمتخاس  رهش ،

لحارم نیرت  یلاع  هب  هک  تسا  یلماک  ناسنا  ع ،)  ) ماما دـنتفگ : دـنراد ؟ ینید  هچ  مدرم  نیا  تسا و  ربخ  هچ  اج  نیا  مدیـسرپ : درک . بلج 
ناناملـسم تسا . هدـنز  زین  ایند  زا  نتـسب  رب  تخر  زا  سپ  درادـن و  یگرم  رگید  ماقم ، نآ  هب  ندیـسر  اب  وا  تسا و  هدیـسر  یناسنا  لاـمک 

ار اـه  نآ  زاـین  ع )  ) ماـما دـنهاوخ و  یم  تجاـج  مارتحا  بدا و  ضرع  اـب  دـنور و  یم  ناـشماما  تراـیز  هب  دـنراد ، يداـقتعا  نینچ  نوچ 
. دزاس یم  هدروآرب 

حیبست ار  ادخ  يزیچ  ره  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد  دـنتفگ : دـینک . لقن  ام  يارب  ار  نآرق  زا  يا  هتـسجرب  ياه  تمـسق  : متفگ
دندقتعم نیا  رب  نوزفا  دنناد و  یم  هدنز  ار  وا  زاب  تسا ، هدرم  اه  نآ  ماما  هک  نیا  اب  روطچ  هک  دش  ییامعم  ام  يارب  نانخس  نآ  دیوگ . یم 

. میوش يوضر  دهشم  دراو  اشامت  يارب  میتفرگ  میمـصت  میدرکن و  رواب  دنیوگ ! یم  حیبست  ار  ادخ  ناتخرد ، اه و  هوک  یتح  زیچ ، همه  هک 
نامدورو زا  میتسه ، یجراخ  ام  دش  هجوتم  یتقو  تشاد ، تسد  رد  هرقن  شکور  اب  قامچ  هیبش  يا  هلیسو  هک  نامداخ  زا  یکی  نحص ، رد 

! تسا عونمم  اه  یجراخ  دورو  تفگ : درک و  يریگولج  نحص  هب 
یجراخ دورو  هک  دنتفگن  ام  هب  اجک  چیه  میا و  هدـش  دراو  نوگانوگ  نکاما  هب  میا و  هدرک  رفـس  ایند  رد  رتمولیک  رازه  نیدـنچ  ام  متفگ :

، میدرک رارصا  هچ  ره  میرادن . يدب  تین  تسا و  ّلحم  نیا  ياشامت  طقف  ام  دصق  دینک ؟ یم  يریگولج  ام  دورو  زا  امش  ارچ  تسا . عونمم 
بل يا  هناخ  رفاسم  يور  هبور  یلاوح  نآ  رد  میدـش و  رود  اج  نآ  زا  یتحاران  اب  ام  دـندرک . يریگولج  اـم  دورو  زا  تشادـن و  يا  هدـیاف 
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رد رگا  میـسانش ؟ یمن  ام  تسا و  ناهن  اج  نیا  رد  هک  دشاب  یتقیقح  ملاع  رد  دـنکن  هک  متفر  ورف  رکف  هب  نم  یتدـم  میتسـشن و  بآ  يوج 
، تمحز همه  نآ  اب  هک  تسا  روآ  جنر  روآ و  ترـسح  تخـس  نامیارب  میوش ، هاگآ  نآ  زا  ات  دنهدن  هار  ار  ام  نانآ  دشاب و  يربخ  اج  نیا 

. متسیرگ یتدم  تفرگ و  ما  هیرگ  رایتخا  یب  مینامب . مورحم  تقیقح  نآ  هب  ندیسر  زا  رفس  جنر  لّمحت  شالت و 
دنیوگ یم  غورد  ای  دنیوگ  یم  تسار  اه  نآ  تسا و  لماک  ناسنا  ماما و  ای  نوفدم  صخـش  نآ  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  رکف  نیا  ناهگان 

لابند هب  ام  هک  دـناد  یم  شدوخ  دراد ، هطاحا  اج  همه  رب  تسا و  هدـنز  وا  عقاو  هب  دـنیوگب و  تسار  اه  نآ  رگا  تسین . لماک  ناـسنا  وا  و 
نیمه میورب . اج  نآ  ياشامت  هب  درادن  یترورـض  دنیوگ ، یم  غورد  نانآ  رگا  دـبایرد و  ار  ام  دـیاب  میا و  هدـمآ  هار  همه  نیا  یفدـه ، هچ 

هب دـمآ و  مدزن  تشاد ، تسد  رد  حـیبست  رهم و  هنییآ ، يدادـعت  هک  یـشورف  تسد  مداد ، یم  یّلـست  ار  دوخ  متخیر و  یم  کشا  هک  روط 
نیدنچ هب  تقیقح  فشک  يارب  ام  هک  متفگ  وا  يارب  ار  نایرج  مدرک و  دنلبرـس  یتحاران ؟ ارچ  تفگ : نامدوخ  رهـش  ۀجهل  اب  یـسیلگنا و 

! شابن تحاران  تفگ : دنهد . یمن  نامهار  مرح  هب  میا ، هدمآ  اج  نیا  هب  هک  نونکا  میا و  هدیشک  تضایر  اه  لاس  میا و  هدرک  رفس  روشک 
مدرکن رکف  هظحل ، نآ  رد  نم  دنتـشادن . هزاجا  تقو  نآ  تفگ : دـندادن . نامهار  میتفر و  اج  نآ  هب  ام  نالا  متفگ : دـنهد ! یم  ناتهار  ورب .

هزاجا مرح  نامداخ  رت  شیپ  هک  دراد  ربخ  اجک  زا  دنز و  یم  فرح  نم  اب  یلحم  ۀجهل  اب  مه  نآ  یـسیلگنا  هب  شورف  تسد  نآ  روطچ  هک 
. متفگ وا  يارب  ار  ملد  زار  نم  ارچ  و  دنراد ، هزاجا  نونکا  دنهد و  هار  ار  ام  دنتشادن 

. تسا هدـیدن  ار  ام  دـیاش  متفگ : دوخ  شیپ  دـشن . ام  دورو  عنام  مداخ  میدیـسر ، نحـص  ِرد  هب  یتقو  میداتفا و  هار  مرح  يوس  هب  ماـجنارس 
اج نآ  زا  یهوبنا  تیعمج  هک  میدیـسر  ییورهار  هب  میدش و  نخـص  دراو  دادن . ناشن  یلمعلا  سکع  وا  اما  میدرک ؛ هاگن  وا  هب  میتشگرب و 

مرح ِرد  هب  هک  نیا  ات  دناشک  یم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ار  ام  تیعمج  راشف  میدش . ورهار  دراو  تیعمج  هارمه  زین  ام  دـندش . یم  مرح  دراو 
تمحازم و نودـب  دـش و  یم  رت  تولخ  منوماریپ  میتفر ، ولج  هچ  ره  تسا و  یلاـخ  مفارطا  هک  مدرک  ساـسحا  نم  ناـهگان  اـما  میدیـسر ؛

مالس میظعت و  رایتخا  یب  تسا . هداتسیا  یصخش  حیرـض  نورد  هک  مدرک  هدهاشم  مدیـسر و  سدقم  حیرـض  ياه  هرجنپ  هب  تیعمج  راشف 
تفر و منهذ  زا  هرابکی  دوب ، منهذ  رد  رت  شیپ  هچ  ره  نم  یهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف : داد و  ارم  مالـس  باوج  دـنخبل  اب  ترـضح  نآ  مدرک .

نیا نآ  متفگ و  ترـضح  رـضحم  رد  دمآ و  منهذ  هب  بلطم  کی  طقف  دماین . منهذ  هب  يزیچ  مهاوخ ، یم  هچ  هک  میوگب  متـساوخ  هچ  ره 
وت هب  دومرف : مدرک ، ضرع  ار  بلطم  نآ  یتقو  دـنیوگ ! یم  حـیبست  ار  ادـخ  تادوجوم  ۀـمه  تسا : هدـمآ  نآرق  رد  ما  هدینـش  نم  هک  دوب 

. دوـش یمن  نم  محازم  یـسک  تـسا و  توـلخ  منوـماریپ  هـک  مدرک  ساـسحا  زاـب  مدـمآ . نوریب  مرح  زا  راـیتخا  یب  دـعب  مـهد . یم  ناـشن 
داد تسد  نم  هب  یتلاح  مدش ، دراو  نحـص  هب  و  حراخ ، مرح  زا  یتقو  مدوب . هدنام  توهبم  اما  مدـش ؛ جراخ  مرح  زا  مدرک و  یظفاحادـخ 

رگید هنحص ، نیا  ةدهاشم  اب  دنیوگ . یم  حیبست  نامسآ  نیمز و  تخرد و  راوید و  رد و  زا  تسه ، نم  نوماریپ  هچ  نآ  ره  مدینـش  یم  هک 
هب بآ  يا  هدـع  هک  مدـید  یتـخت  يور  رب  یقاـتا  رد  ار  دوخ  ندـمآ  شوه  هب  زا  سپ  مداـتفا . نیمز  يور  رب  شوـه  یب  مدـیمهفن و  يزیچ 

. میآ شوه  هب  ات  دنتخیر  یم  متروص 
هک دسرب  یماقم  هب  دناوت  یم  ناسنا  تسا و  اج  نیا  رد  تقیقح  نآ  دراد و  دوجو  یتقیقح  ملاع  رد  هک  مدش  هجوتم  نم  هعقاو ، نآ  زا  سپ 

يوگ حیبست  زیچ  همه  هک  دیوگ  یم  تسار  نآرق  هک  مدرب  یپ  نینچمه  دشاب و  هتـشادن  گرم  دـشاب و  ناسکی  وا  يارب  یگدـنز  گرم و 
. تسا ادخ 

روط هب  دش . تباث  ناوج  نآ  يارب  دوهش  قیرط  زا  قیاقح  ۀمه  هداعلا  قراخ  دادخر  نآ  اب  هک  تسا  نیا  نیشیپ  ۀعقاو  رد  هجوت  بلاج  ۀتکن 
ادخ تخانش  ناهاوخ  یتقو  نوچ  دوش ؛ هاگآ  قیاقح  ۀمه  زا  وا  هک  دوب  مزال  يرایسب  تصرف  یملع ، ياه  یسررب  ناهرب و  قیرط  زا  ملسم 

رگید تماما و  تابثا  نآ  زا  سپ  توبن و  تابثا  هب  تبون  نآ ، زا  سپ  درک و  یم  فرـص  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  ار  یتدـم  دـیاب  دـش ، یم 
هعیـش و تیناقح  ترـضح ، تیناقح  و  ع )  ) متـشه ماما  تخانـش  اب  وا  دـش . تابثا  وا  يارب  زیچ  همه  هثداح ، کی  اب  اما  دیـسر ؛ یم  لـئاسم 

تافرـصت اه و  تیلاعف  موادـت  راتفر و  رد  موصعم  يرهاظ  گرم  درادـن و  گرم  ع )  ) ماما هک  تفایرد  تخانـش و  زین  ار  نانآ  ياـهداقتعا 
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اب طابترا  دش . تباث  وا  يارب  ام  ینید  یبهذم و  لوصا  سدقم و  روما  رگید  نآرق و  تیناقح  نینچمه  تسا . ریثأت  یب  وا  يونعم  ینیوکت و 
( جع  ) نامز ماما 

هنوگچ هدومرف ، هریخذ  اه  ینامزلارخآ  ام  لاثما  يارب  یلاعتم  دـنوادخ  هک  یمیظع  ینارون و  دوجوم  نینچ  اب  اـم  طاـبترا  هک  میرگنب  لاـح 
تسا و تبیغ  ةدرپ  سپ  رد  اما  دراد ؛ تایح  سدقم  دوجو  نیا  هک  میدقتعم  ننست  لها  ناردارب  زا  يرایسب  هارمه  هب  نایعیش  ام  ۀمه  تسا .

یب وا  زا  ام  هک  هنوگ  نامه  ایآ  تسا ؟ هاگآ  ام  لاـح  زا  ردـقچ  دراد ؟ اـم  اـب  یطاـبترا  هچ  تسا ؟ اـجک  وا  اـما  درک ؛ دـهاوخ  روهظ  يزور 
ۀماگنه .1 درادـن !؟ یـشقن  ام  یگدـنز  رد  زین  وا  میرادـن ، یـشقن  وا  یگدـنز  رد  ام  هک  روط  نامه  ایآ  تسا !؟ ربخ  یب  ام  زا  زین  وا  میربخ ،

( جع  ) نامز ماما  هب  لسوت  رارطضا و 
وا زا  مینک و  هجوت  زین  جـع )  ) نامز ماما  هب  میباـی ، یم  هجوت  گرزب  دـنوادخ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  رارطـضا ، زاـین و  ماـگنه  اـم  ۀـمه  دـیاش 

: میدـقتعم هک  ارچ  دـنک ؛ يراـتفرگ  رارطـضا و  عفر  اـم  زا  دراد ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  ییوربآ  باجتـسم و  ياـعد  ِتمرُح  هب  هک  میهاوخب 
تـسا ام  ياه  لد  رد  زکترم  ینامیا  رثا  رب  هاگآدوخان ، هجوت  نیا  تسا . هدوشگ  ام  يور  هب  دوخ  یلو  هار  زا  ار  شتمحر  ياهرد  دـنوادخ 

. دور یم  رد  هب  ناج  اب  هللاءاش  نا  تسا و  هدش  نوردنا  ردام  ریش  اب  هک 
سپ نابایب ، رد  يا  هدشمگ  هک  نیا  تسا ؟ انعم  هچ  هب  مییوگ ، یم  نامزلا » بحاص  ای  . » مینک یم  هجوت  ترضح  هب  رارطضا  ماگنه  هک  نیا 

ابا ای  و  ینثغأ ، نامزلا  بحاص  ای  دیوگ : یم  دوش ، یم  دیماان  اج  همه  زا  یتقو  ینادرگرس ، یگنشت و  یگنسرگ ، زور  هنابش  دنچ  لمحت  زا 
!؟ تسا انعم  هچ  هب  ینکردا ، يدهملا  حلاص 

رد ملاع  مامت  هک  تسا  انعم  نیدب  زج  ایآ  دراد !؟ یهاگآ  ام  تشونرس  ریمـض و  زا  اقآ  هک  تسا  نیا  زج  یلـسوت  هجوت و  نینچ  يانعم  ایآ 
يادص هنوگچ  دشاب ، هتـشادن  یملع  ۀطاحا  اه  لد  رب  دشابن و  وا  رایتخا  رد  ملاع  رگا  دراد !؟ یملع  ۀطاحا  ام  ياه  لد  رب  تسا و  وا  رایتخا 

لد ار  يرامیب  فیعـض  يادص  هنوگچ  دنک !؟ یم  کمک  وا  هب  يا  هلیـسو  هچ  اب  دوش و  یم  رادربخ  هنوگچ  دونـش !؟ یم  ار  نابایب  ةدشمگ 
هب ماقم  نیا  ایآ  تسا ؟ یماقم  هچ  نیا  دونش !؟ یم  هتفگن  یتح  ار  یمولظم  تیمولظم  دایرف  هنوگچ  ای  دونش  یم  شا  يرامیب  رتسب  رد  بش ،

لاوحا زا  رگید ، ياه  نامز  رد  دونش و  یم  ار  ام  يادص  رارطضا  ماگنه  طقف  ترضح  ایآ  میبای !؟ یم  رارطضا  ام  هک  تسا  رـصحنم  ینامز 
!؟ تسا ربخ  یب  ام 

: دیامرف یم  ترضح  دوخ 
یتسرپرـس و زا  زگره  اـم   4. تسین هدیـشوپ  ام  رب  امـش  رابخا  زا  يربخ  چـیه  و  میهاگآ ، دـتفا  یم  قاـفتا  ناـتیارب  هک  یثداوح  ماـمت  زا  اـم 

یم دورف  امش  رب  وس  ره  زا  اه  يراوشد  اهدرد و  دوب ، نیا  زج  رگا  میا و  هدربن  رطاخ  زا  ار  ناتدای  هدرکن و  یهاتوک  ناتروما  هب  یگدیـسر 
( جع  ) نامز ماما  هب  موادم  لسوت  هجوت و   5. دینک ینابیتشپ  ار  ام  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ ، دندرک ؛ یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد ، دمآ و 

( مه  ) تیب لها  ادـخ و  غارـس  رارطـضا  ماگنه  طقف  هک  نیا  یکی  دوب : دـهاوخ  هدـنزومآ  ام  يارب  تهج  ود  زا  میـشیدنیب ، هراب  نیا  رد  رگا 
یماگنه مینک . یمن  كرد  ار  شیوخ  يدنمزاین  تاقوا  زا  يرایسب  مییادخ و  يایلوا  ادخ و  دنمزاین  لاح  همه  رد  هشیمه و  هک  ارچ  میورن ؛
بابـسا رد  یلکـشم  هاگره  اما  میوش ؛ یم  لفاغ  شیوخ  رقف  يدـنمزاین و  زا  دـنک ، یم  عفر  ار  ام  ياهزاین  يداع  ياه  هار  زا  دـنوادخ ، هک 

یگـشیمه یتقیقح  ام ، رارطـضا  زاین و  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  مینک  یم  رارطـضا  ساسحا  میبای و  یم  رد  ار  شیوخ  زاین  دـیایب ، شیپ  يداـع 
. میشاب هتشاد  هجوت  ادخ  يایلوا  ادخ و  هب  دیاب  تدش ، لاح  رد  هچ  هافر و  لاح  رد  هچ  لاح ، همه  رد  نیاربانب ، تسا ؛

یم هکئالم  دوش ، یم  دنلب  اعد  هب  شیادص  یتقو  دناوخ ، یم  تدش  یتخـس و  تالاح  رد  طقف  ار  ادخ  هک  یـسک  تسا : هدمآ  یثیدـح  رد 
هکئالم دناوخ ، یم  ار  ادخ  یتخس  ماگنه  یتقو  تسا ، ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  هک  یسک  اما  میسانش ؛ یمن  ار  اعد  نیا  بحاص  ام  دنیوگ :

هب قیوشت  میمهف ، یم  تیاور  نیا  زا  ام  هچ  نآ  اما  دناد ؛ یم  ادخ  تسیچ ، نایب  نیا  ریبعت  ریـسفت و  لاح  تسا . انـشآ  شیادص  دنیوگ : یم 
نیا نیع  دوش . لح  رتدوز  ناتیراتفرگ  باجتسم و  رتدوز  ناتیاعد  زین  يراتفرگ  یتخس و  ماگنه  ات  دیـشاب  ادخ  دای  هب  هشیمه  هک  تسا  نیا 
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: مییوگب مینک و  زاب  شیایلوا  ادخ و  يارب  هناگادـج  باسح  ود  دـیابن  ام  ًالوصا  دراد . دوجو  زین  ادـخ  يایلوا  هب  لسوت  هجوت و  رد  بلطم ،
تسا . ادخ  رکذ  ام ، رکذ  انامه  ؛6  هللا رکذ  نم  انرکذ  نإ  تسا : ادخ  هار  نامه  لسوت ، هار  تسا . لسوت  هار  همه  یکی  و  ادخ ، هار  یکی 

ناگدنب هک  مییوج  یم  لسوت  اه  نادب  مینک و  یم  دای  ار  مه )  ) تیب لها  تهج  نآ  زا  دشاب !؟ ادج  ادخ  دای  زا  تیب  لها  دای  دوش  یم  رگم 
تسا ادخ  زا  نتساوخ  اعد و  هار  نامه  ادخ ، يایلوا  هب  لسوت  هار  دراد . دوجو  اه  نآ  دای  نطب  رد  ادخ  دای  ور ، نیا  زا  دنتسه ؛ ادخ  ۀتسیاش 

هژیو هب  ادـخ ، يایلوا  هب  لاـح ، همه  رد  دـیاب  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  دـسر . یم  هجیتن  هب  رتدوز  هک  رت  کـیدزن  رت و  میقتـسم  یهار  اـهتنم 
هب ماش  حبص و  ره  هکلب  دوشن ؛ صتخم  رارطضا  لاح  هب  سدقم ، دوجو  نآ  هب  ام  هجوت  میشاب . هتشاد  هجوت  جع )  ) رصع یلو  سدقم  دوجو 

زکرم هب  مینک ، هجوت  وا  هب  رت  شیب  هچ  ره  زور  هنابش  لوط  رد  میوش . رادیب  وا  دای  هب  حبـص  ره  میباوخب و  وا  دای  هب  بش  ره  میـشاب ؛ وا  دای 
ادخ هاگرد  نآ  تسا  اجک  ؛7  یتؤی هنم  يذلا  هللا  باب  نیإ  تسا : ادخ  ضیف  يارجم  وا  هک  ارچ  میا ؛ هدـش  رت  کیدزن  تمحر  ملع و  رون و 
هجو نآ  تسا  اجک  ؛8  ءایلوألا هجوتی  هیلإ  يذلا  هللا  هجو  نیإ  تسا : ادـخ  هجو  وا  دـنوش ؟ یم  دراو  نامیا  ملع و  رون و  يداو  هب  نآ  زا  هک 

هب هاگن  هجوت و  اه ، هجوت  نیرتهب  میوش ، یم  هجاوم  یـسک  اب  یتقو  دننیبب . ادخ  ۀنییآ  ار  شیور  دنروآ و  يور  وا  هب  ادخ  يایلوا  هک   9 ادخ
هار نیرت  کیدزن  سپ  مینک ؛ یم  هاگن  ادخ  تروص  هب  ایوگ  هک  تسا  نیا  تلاح  نیرتهب  میوش ، یم  هجاوم  ادخ  اب  یتقو  تسا . وا  تروص 
یلو هب  هجوت  ادـخ ، هب  هجوت  ِتلاح  نیرتهب  هار و  نیرت  کیدزن  سپ  مینک ؛ یم  هاگن  ادـخ  تروص  هب  ایوگ  هک  تسا  نیا  تلاح  نیرتهب  و 

. میا هدش  هدیرفآ  وا  دوجو  لیفط  هب  ام  یگمه  تسا و  ادخ  هجو  هک  یتمعن  یلو  نآ  تسا ؛ جع )  ) رصع
ترضح و صاخ  تیانع  تیالو و  لومشم  میناوت  یم  جع )  ) نسحلا نب  تجح  ترضح  نامیالوم  ینارون  تحاس  هب  موادم  هجوت  وترپ  رد 
هک تسا  تینارون  تمظع و  سونایقا  هب  زیچان  يا  هرطق  دنویپ  عقاو  رد  ادخ  هجو  نآ  هب  یقیقح  هجوت  میوش . شا  هناصلاخ  هژیو و  ياهاعد 

تـسا یمکحم  دس  تیونعم ، تردـق و  عبنم  نآ  هب  یعقاو  لسوت  دزاس . یم  لدـبم  یگناگی  ینـشور و  هب  ار  ام  ییاهنت  یکیرات و  ساسحا 
بلج يارب  وپاـکت  دراد . یم  هاـگن  ظوفحم  نوصم و  یترخآ  ییاـیند و  ياـه  تفآ  یناطیـش و  ياـه  هسوـسو  عـیمج  لـباقم  رد  ار  اـم  هک 

( جع  ) نامز ماما  تیاضر 
یمن رـصحنم  رارطـضا  لاح  هب  تسا و  یگـشیمه  ام  ریمـض  راتفگ و  راتفر و  زا  نامیالوم  یهاـگآ  میدرک  رواـب  یتقو  هک  نیا  مود  ۀـجیتن 

. دوش هدرزآ  لد  دجنرب و  ام  زا  هک  مینکن  يراک  میشوک  یم  دوش ،
: تسا هدومرف  رگید  ییاج  رد  میوش . یم  نیگیمغ  هدرزآ و  ام  دنوش ، یم  هانگ  بکترم  ام  نایعیش  یتقو  هک  تسا  هدومرف  راوگرزب  نآ 

تیالو  10. دـننک یم  رطاخ  هدرزآ  ار  اـم  تسا  رت  تسـس  يا  هشپ  لاـب  زا  ناـش  يرادـنید  هک  ناـنآ  هعیـش و  نادرخ  یب  ناـنادان و  یهاـگ 
( جع  ) نامز ماما  یعیرشت 

باب یهالا و  ضیف  ۀطـساو  وا  ینیوکت ، ملاع  رد  تسین . حرطم  یـصخش  لئاسم  ۀیاوز  زا  طقف  جـع )  ) رـصع یلو  سدـقم  دوجو  اب  طابترا 
تسا و اشگ  هرگ  جیاوح ، ياضق  رد  هچ  ایالب و  عفد  رد  هچ  تالکشم ، عفر  رد  هچ  نایعیـش ، هب  ترـضح  ّصاخ  تیانع  اعد و  تسا . ادخ 

تباث زین  یعیرشت  تیالو  ینیوکت ، تیالو  ماقم  رب  نوزفا  ترضح  يارب  دراد . رارق  ترـضح  ِینیوکت  تیالو  ورملق  رد  اه  نیا  ۀمه  اما   ؛...
ادا ار  شقح  هدرک و  راک  مک  رگید  ياه  هنیمز  زا  يرایسب  لثم  زین  هنیمز  نیا  رد  دنچ  ره  تسا . یمالسا  هعماج  رما  یلو  ماقم  رد  وا  تسا .

نامه یلاعتم  دـنوادخ  هعیـش ، يرکف  هاگتـسد  رد  هژیو  هب  مالـسا ، رظن  ساسا  رب  هک  میراد  یماخ  ِیلامجا  داقتعا  لاـح ، ره  رد  میا ، هدرکن 
. دنک نییعت  ومه  دیاب  زین  ار  نوناق  يرجم  نوناق و  تسه و  زین  یعیرشت » بر  ، » تسا ینیوکت » بر   » هک هنوگ 

هدرک و عضو  ار  مالـسا  یعامتجا  نیناوق  تسا . هتفرگ  هدـهعرب  هعماـج  رد  ار  نوناـق  ناـیرجم  نییعت  يراذـگنوناق و  ِرما  یلاـعتم ، دـنوادخ 
ۀعماـج ةرادا  يارب  یلـصا  يدـصتم  دـنوادخ ، يوس  زا  نوـنکا  مه  هک  یـسک  هداد و  رارق  مه )  ) ناـماما مرکا و  ربماـیپ  زین  ار  نآ  ناـیرجم 

؛ میراد داقتعا  هزادنا  نیا  ات  یلک  روط  هب  جع )  ) نامز ماما  ِیعیرشت  تیالو  هب  ام  ۀمه  تسا . جع )  ) رصع یلو  سدقم  دوجو  تسا ، یمالسا 
. تسا هدش  وغل  وا  یعیرشت  تیالو  یمالسا و  ۀعماج  یتسرپرس  ِماقم  ترـضح ، يرهاظ  تبیغ  ِنامز  ِلوط  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  اما 
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یمن مه  نویلیم  کی  هب  ناناملـسم  ماـمت  تیعمج  هک  هلاس 11  نارود 255  نآ  رد  یمالـسا  ۀعماج  هک  تسا  هتـساوخ  نینچ  دـنوادخ  ایآ 
هتشادن یتسرپرس  تسا ، هتشذگ  مه  درایلیم  کی  زا  ناناملـسم  تیعمج  هک  نامز  نیا  رد  یلو  دشاب ، هتـشاد  تسرپرـس  رما و  یلو  دیـسر ،

هک نایعیش  هژیو  هب  ناناملـسم و  نارود ، نیا  رد  ایآ  تسا !؟ هدرکن  نییعت  ار  دوخ  ياهروتـسد  ِيرجم  تبیغ ، ۀنامز  رد  دنوادخ  ایآ  دشاب !؟
نایعیش و نیب  یطابترا  هار  چیه  اربک ، تبیغ  نامز  رد  ایآ  دنرادن !؟ يزاین  رما  یلو  تسرپرس و  هب  هدش ، رفن  نویلیم  دص  زا  شیب  ناشرامش 

!؟ تسین ناشبیاغ  ماما 
ياه روتـسد  زا  تعاطا  جـع ،)  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  هک  دراد  دوجو  نایعیـش  ماـمت  رواـب  رد  يزاـکترا  یلاـمجا و  روط  هب  بلاـطم ، نیا 

طیارـش عماج  ثیدح  نایوار  ناملاع و  هب  عوجر  تبیغ ، ۀنامز  رد  ار  نایعیـش  ۀفیظو  جع )  ) نامز ماما  تسا . بجاو  طیارـش  ِعماج  دـهتجم 
: تسا هدومرف  نییعت 

ادخ تجح  نم ، دنیامـش و  رب  نم  تجح  ناشیا  هک  انامه  دینک ؛ هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  دوش ، یم  عقاو  ناتیارب  هک  یثداوح  رد  اما  و 
ماما هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  هیقف  یلو  اـه  نآ  ردـص  رد  طیارـش و  عماـج  ياـهیقف  تبیغ ، نارود  رد  فیرـش ، ثیدـح  نیارباـنب  مناـشیا . رب 

( جع  ) نامز ماما  تیالو  زا  يا  هولج  ناریا ، یمالسا  تموکح   12. دنوش یم  هدرمش  رب  جع )  ) نامز ماما  ياه  تجح  دنتسه ، ع )  ) موصعم
ِرکف نیا  مه )  ) تیب لها  رابت  زا  يدرم  يربهر  ِياول  رد  اـت  داد  قیفوت  ناریا  نایعیـش  اـم  هب  لاـس ، يدـنآ  رازه و  زا  سپ  ناـمحر ، دـنوادخ 

صلاخ و یناگدنب  میراذگ . ناینب  جع )  ) رصع ماما  زا  تباین  هب  ار  یمالـسا  یتموکح  میـشخب و  تینیع  ار  نایعیـش  مومع  ناهذا  رد  زکترم 
ياه نرق  زا  سپ  ات  دـندروآ  مهارف  ار  يا  هنیمز  شیوخ ، ِیتسه  مامت  ناج و  راثن  اب  دـندرک و  يرای  ار  یهـالا  ِربهر  نآ  هتـشذگ ، ناـج  زا 

. دبای قّقحت  یعیش  لیصا  ِلصا  نیا  يدامتم ،
ناوتان ناریا  یمالسا  بالقنا  ِتاکرب  شرامش  زا  یتح  ار  دوخ  نم  تسا ! هدرک  اطع  ناریا  نایعیش  هب  ار  یگرزب  تمعن  هچ  میحر ، دنوادخ 

ِتاـکرب رازه  نارازه  زا  یکی  میا ! هدـنام  لـفاغ  نآ  رامـش  یب  تاـکرب  زا  و  هتفرگ ، مک  تسد  یلیخ  ار  گرزب  تـمعن  نـیا  اـم  مـناد ! یم 
. دـننآرق ءزج  نیدـنچ  ظفاح  ای  لاـک  ظـفاح  لاـهنون ، نارازه  اهدـص و  یمالـسا ، ناریا  رد  نونکا  تسا . هعماـج  رد  نآرق  جاور  بـالقنا ،

فطل هب  زورما  تشادن . دوجو  دنناوخب ، حیحص  یبرع  ِنحل  اب  ار  نآرق  تایآ  یناعم  اما  دنناد ؛ یمن  نتشون  ندناوخ و  نالاهنون  زا  يرایسب 
. میراد نآرق  ظفاح  اه  هد  يراید  رهش و  ره  رد  یمالسا ، تموکح  وترپ  رد  ادخ و 

يرکـسعلا نسحلا  نب  تجح  سدـقم  دوجو  ِیعیرـشت  تیالو  ِرون  زا  يوترپ  ِشبات  طقف  تمعن ، تکرب و  همه  نیا  اب  ام  ِیمالـسا  تموکح 
!؟ دش دهاوخ  داجیا  نیمز  يور  رب  یتشهب  هچ  دباتب ، یتیگ  ۀنهپ  رب  لماک  روط  هب  دنک و  عولط  ناشخرد  دیشروخ  نیا  رگا  لاح  تسا . (ع )

، میتفر زین  ایند  زا  رگا  ای  مینک و  كرد  ار  زور  نآ  ات  درادب  هدنز  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  دـمآ ! دـهاوخ  يدوز  هب  زور  نآ  هللاءاش  نا 
. مینبب ار  نآ  رادتقا  تزع و  شیوخ ، مشچ  هب  و  هدرک ، هدهاشم  ار  همیرک  تلود  نآ  هدش ، هک  مه  يزور  دنچ  ات  دنک  هدنز  ار  ام  رگید  راب 

بلطم نیا  هب  دنناوخب ، حبص  زور  ره  تسا  بحتسم  هک  يدهَع  ياعد  رد  دنراد . نایعـش  هژیو  هب  ناناملـسم و  مامت  هک  تسا  ییوزرآ  نیا 
باکر رد  میایب و  منفک  نامه  اب  ات  نک  هدنز  ارم  مایا  نآ  رد  يدرب ، اینُد  زا  ترضح  روهظ  زا  شیپ  ات  ارم  رگا  ایادخ ! هک  تسا  هدش  هراشا 

: مبایرد مدوجو  مامت  اب  ار  تینارون  افص و  نارود  نآ  منک و  يزاب  ناج  میالوم 
ًایبلم یتانق  ًادرجم  یفیس  ًارهاش  ینفک  ًارزتؤم  يربق  نم  ینجرخأف  ًایضقم  ًامتح  كدابع  یلع  هتلعج  يذلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاح  نإ  مهللا 

ییادـج يا ، هدرک  یمتح  ياضق  تناگدـنب  ماـمت  رب  هک  یگرم  وا  نم و  ناـیم  رگا  اراـگردورپ !  13 يدابلا ؛ رـضاحلا و  یف  یعادـلا  ةوعد 
رهش و مدرم  مامت  رب  هک  ار  شتوعد  ما و  هدیشکرب  ماین  زا  ار  مریـشمش  ما ؛ هدرک  رب  رد  ار  منفک  هک  یلاح  رد  نازیگنارب ؛ ربق  زا  ارم  دنکفا ،

. ما هتفگ  کیبل  تسا ، بجاو  ملاع  راید 
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.40 (، 27  ) لمن .1
.43 (، 13  ) دعر .2

رافص نسح  نب  دمحم  تیاور 3  ص 257 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، تیاور 38 ؛ ص 170 ، باب 12 ، راونالاراحب ج 26 ، یسلجم ، همالع  . 3
ص 213. تاجردلا ، رئاصب  یمق ،

، راونالاراحب یسلجم ، همالع  «. ) مکرابخأ نم  یش  انع  بزعیال  مکئابناب و  املع  طیحن  انإف  : » فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  لاق  . 4
ص 152) ع ،)  ) يدهملا مامإلا  ۀملک  ص 495 . ج2 ، جاجتحالا ، یسربط ، ص 174 ؛ ج56 ،

مکملطـضا ءادلا و  مکب  لزنا  کلذ  الول  مکرکذل و  نیـسانال  مکتاعارمل و  نیلمهم  ریغ  انإ  : » مالـسلا ةولـصلا و  هیلع  يدهملا  انالوم  لاق  .5
ص 175) ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  «. ) انورهاظ هلالج و  لج  هللا  اوقتاف  ءادعالا 

ح 20. باب 95 ، ص 768 ، ج75 ، راونالاراحب ، .6
. هبدن ياعد  زا  ییاه  تمسق  7 و 8 .

یف یناف  هدیـسر و  برق  ۀـجرد  هب  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  سپ  دوش ، یم  قالطا  مه )  ) ناماما ایبنا و  ياه  ماـقم  زا  یـضعب  رب  هک  هللا  هجو  . 9
ازریم ر.ك : . ) دوش یم  زیاج  نانآ  رب  هللا  باب  هللا و  مسا  هللا ، بنج  هللا ، هجو  قالطا  یتقو ، نینچ  رد  دنا . هدش  هللا  تافص  هب  فصتم  و  هللا ،

ص 10) هللاءاقل ، ۀلاسر  يزیربت ، یکلم  اقآ  داوج 
ص473) جاجتحا ، یسربط ، «. ) هنم حجرأ  ۀضوعب  حانج  هنید  نم  مهئاقمح و  ۀعیش و  ءالاهج  اناذآ  دق  (: » جع  ) يدهملا لاق  .10

رد نامز  ماما  دـلوت  رت ، يوق  لقن  ربانب  هک  ارچ  تسا ؛ جـع )  ) نامز ماما  اقآ  دـلوت  ناـمز  اـت  هنیدـم  هب  ربماـیپ  ترجه  ناـمز  زا  روظنم ، . 11
. تسا هدش  عقاو  يرمق  لاس 255  نابعش  ۀمین  هعمج ، هاگرحس 

هللا ۀـجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهنإف  انثیدـح  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اما  و  : » دـیامرف یم  یعیفوتر  د  جـع )  ) نامز ماـما  .12
ح10 ) ، 31 باب ص181 ، ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  «. ) مهیلع

ِروهظ نامز  ات  رگا  یتح  دوب و  دهاوخ  جع )  ) نامز ماما  ِناروای  زا  دناوخب ، ار  نآ  یپایپ  زور  لهچ  سک  ره  هک  دهع  ياعد  زا  یتمسق  . 13
، یمق سابع  خیـش  ر.ك : . ) دـنادرگ دـهاوخ  زاب  ایند  هب  دـمحم  لآ  مئاق  ِيروای  يارب  ار  وا  یلاعتم ، رداق  دـنوادخ  دـشاب ، هتفر  ایند  زا  الوم 

(( جع  ) رصع ماما  ترضح  دهع  ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک 

تیالو 4 ۀموظنم 

تیالو 4 ۀموظنم 
نایعیش هب  جع )  ) نامز ماما  نارکیب  رهم 

( جع  ) نامز ماما  تبحم  ربارب  رد  افو  طرش 
( جع  ) نامز ماما  هب  يزرو  قشع  نارود  نیرتهب  یناوج ،

( جع  ) نامز ماما  ّصاخ  تیالو  هب  ندیسر  طرش 
یبناوج  یباداش  زا  ییوج  هرهب 

( جع  ) نامز ماما  اب  صاخ  نامیپ  دهع و 
( جع  ) نامز ماما  هب  هناصلاخ  یبلق  هّجوت 

نامزلارخآ ياه  هنتف  ربارب  رد  ناناوج  ۀفیظو 
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نایعیش هب  جع )  ) نامز ماما  نارکیب  رهم 
لیفط هب  میراد ، هچ  ره  تسا و  ناگدنب  رب  ادخ  تمحر  ۀیاس  جع )  ) رـصع یلو  سدـقم  دوجو  هک  میراد  ار  تفرعم  نیا  هللادـمحب  ام  ۀـمه 

ناشیاه هچب  يارب  ار  ناشدوخ  یتسه  هک  ار  ییاـهردام  تبحم  یتح  اـیند ، ياـهردام  نیرت  ناـبرهم  تبحم  رگا  تسا . راوگرزب  نآ  دوجو 
تبحم زا  يوترپ  وا  تبحم  هک  ارچ  دهاوخن ؛ شناوریپ  ناتـسود و  هب  جع )  ) نامز ماما  تبحم  ةزادنا  هب  دننک ، عمج  اج  کی  دنا ، هدرک  ادف 
ناتیارب نم  دینکن ، اعد  هچ  نانچ  میوگ و  یم  نیمآ  ناتیاعد  يارب  دینک ، اعد  رگا  هک  دومرف  شدوخ  تسا . ناگدـیرفآ  هب  ادـخ  تیاهن  یب 

( جع  ) نامز ماما  تبحم  ربارب  رد  افو  طرش  مراد . تسود  ار  امش  يوب  یتح  منک و  یم  رافغتسا  ناتیاه  شزغل  يارب  منک . یم  اعد 
ضیف و ۀطـساو  هب  میراد ، هچ  ره  ام  یبرـس . ود  ره  ینابرهم  یب  شوخ  هچ  دـبلط . یم  تبحم  لـباقم ، رد  ییـالاو ، تبحم  یتسود و  نینچ 

هنوگ ادـخ  ناشیا  تبحم  هک  ارچ  دـنهاوخ ؛ یمن  ام  زا  يزیچ  ناشنارکیب  تبحم  ربارب  رد  ناشیا  اـما  تسا ؛ مه )  ) تیب لـها  تبحم  فطل و 
رت نادردق  رترازگساپس و  نامیالوم  ياه  تیانع  ربارب  رد  ام  ردق  ره  میراد . هگن  ار  افو  طرش  زین  ام  هک  تسا  نیا  تبحم  طرش  یلو  تسا ؛

یـساپسان و ار  نامیالوم  یهالا  ياه  تبحم  هدرکاـن ، يادـخ  رگا  درک و  میهاوخ  هدافتـسا  رت  شیب  ترـضح  ةژیو  ياـه  تبحم  زا  میـشاب ،
قشع نارود  نیرتهب  یناوج ، میا . هتخاس  مورحم  ار  نامدوخ  هجیتن ، رد  هدرک و  لمع  يرادافو  تبحم و  ياضتقم  فالخرب  مینک ، شومارف 

( جع  ) نامز ماما  هب  يزرو 
تبحم یلاسدرخ ، یکدوک و  نارود  رد  یمدآ  تسا . یناوج  نارود  دـشچ ، یم  یبوخ  هب  ار  تبحم  معط  ناسنا  هک  رمع  تاقوا  نیرتهب  زا 

هناـهاگآ ار  نآ  تذـل  یلو  دـمهف ؛ یم  را  دوخ  ناـکیدزن  ردـپ و  رداـم ، تبحم  كدوک ، دـنک . یم  كرد  هناـهاگآان  كاردا  یعون  اـب  ار 
. دشچ یم  بوخ  یلیخ  ار  تبحم  ةزم  دعب ، هب  غولب  نارود  زاغآ  زا  اما  دناد ؛ یمن  ار  شردق  هجیتن ، رد  دنک و  یمن  كرد 

رد هک  ینازیزع  امـش  هب  تهج  نیا  هب  دنام ؛ یمن  یقاب  حطـس  نیا  رد  تبحم  ینیریـش  دعب ، تسا و  یناوج  نارود  صوصخم  یگژیو ، نیا 
یم جوم  ناتیاه  لد  رد  هک  یتبحم  زا  دـینادب و  ار  نارود  نیا  ردـق  هک  منک  یم  يروآدای  دـینک ، یم  یگدـنز  اهبرپ  ییـالط و  نارود  نیا 

ۀتـسیاش یـسک  دیهدب . لد  دیاب  یـسک  هچ  هب  دـیرادب و  تسود  دـیاب  ار  یـسک  هچ  هک  دـینادب  دـینک . هدافتـسا  لکـش  نیرتوکین  هب  دـنز ،
ار وا  تبحم  تیفرظ  تقایل و  ام  رادـقم  ره  هب  و  دربن ، دای  زا  ار  ام  هاـگ  چـیه  دـشاب ؛ هتـشادن  اـم  زا  یتشاد  مشچ  چـیه  هک  تسا  یگدادـلد 

دنادب یصخش  رگا  دشاب . وا  دای  هب  زین  شبوبحم  دهاوخ  یم  شلد  دراد ، یم  تسود  ار  یسک  یتقو  یمدآ  دنکن . هقیاضم  وا  میشاب ، هتشاد 
مینادـب رگا  لاـح  درک . دـهاوخ  راـختفا  یقیفر  نینچ  يراداـفو  هب  تـسا ، وا  هجوـتم  هراوـمه  شلد  يرهاـظ ، يرود  نـیع  رد  شقیفر  هـک 

قیفر رای و  نیرتهب  دیوگ ، یم  نامخـساپ  میبایب ، یبلق  هجوت  وا  هب  هک  نیا  ضحم  هب  دنک و  یمن  نامـشومارف  تقو  چیه  هک  میراد  یبوبحم 
یم ار  تخساپ  حلاصابا ، ای  کیلع  مالـسلا  ییوگب : ینک و  شیادص  مه  تلد  رد  رگا  هک  تسا  یفوؤر  ماما  نامه  وا  میا . هتفای  ار  شیوخ 

دوجو رد  دراد ، دوجو  یبوخ  هچ  ره  دهدب ؟ هیده  وا  هب  ار  شا  یتسود  یمدآ  ات  دوش  یم  ادیپ  وا  زا  رتهب  یـسک  ایآ  فاصوا ، نیا  اب  دهد .
ياـه لد  نیا  ردـق  سپ  تساراد ؛ ار  شنیرتـهب  دـینک ، ضرف  هک  ار  ینتـشاد  تسود  تلـصخ  تفـص و  ره  تسا ؛ عمج  ترـضح  سدـقم 

هب رت  شیب  وا  ات  دیـشاب  وا  دای  هب  دیناوت  یم  هچ  ره  تسا . یگدادلد  ۀتـسیاش  وا  هک  دیهدب  وا  هب  ار  ناتیاه  لد  دیـشوکب  دینادب و  ار  ناتکاپ 
( جع  ) نامز ماما  ّصاخ  تیالو  هب  ندیسر  طرش  دشاب . امش  دای 

تـسود ار  یـسک  هک  هاگ  نآ  یمدآ  تسا . تباث  تقیقح  هکلب  تسین ؛ هنارعاش  یبدا و  ةرازگ  طقف  یقیقح  ياه  بوبحم  اب  اـم  نیب  طـبار 
: دیامرف یم  نآرق  تسین . هنارعاش  ینامرآ  طقف  نیا  شداب . وا  دای  هب  زین  شبوبحم  دهاوخ  یم  شلد  دراد ، یم 

. مشاب ناتدای  هب  ات  دیشاب  نم  دای  هب  ؛1  مُکرُکذأ ِینوُرُکذاَف 
، راعشا زا  یضعب  انامه  ۀمکحل ؛ رعشلا  نم  نإ  دریگ : یمن  ار  نآ  ياج  يرگید  زیچ  چیه  هک  تسا  ابیز  ردق  نآ  هنامیکح  رعـش  کی  یهاگ 

: دیوگ یم  یتیب  رد  هر )  ) ظفاح تسا . قیمع  یتمکح  دنرادربرد ؛
دراد هگن  ات  هتشر  رس  راد  هاگندنویپ  دلسگن  قوشعم  هک  تساوه  ترگ 
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: دومرف تسا ؟ هنوگچ  امـش  دزن  نم  تیعقوم  منادب  مهاوخ  یم  اقآ ! تفگ : دش و  فرـشم  شماما  تمدـخ  مه )  ) ناماما باحـصا  زا  یکی 
هب میهد . یم  تیمها  وت  هب  مه  اـم  یهد ، یم  تیمها  اـم  هب  وت  هک  يا  هزادـنا  ناـمه  هب  تسا . هزادـنا  هچ  وت  دزن  اـم  تلزنم  تیعقوم و  نیبب 

عقوت اما  دـشابن ؛ ادـخ  دای  هب  یمدآ  دوش  یمن  تسا . یعقاو  يا  هطبار  نیا  میتسه . وت  دای  هب  مه  اـم  یـشاب ، اـم  داـی  هب  وت  هک  هزادـنا  ناـمه 
مه فرط  نآ  دهد ، یم  ناکت  هک  ار  هتشر  رـس  تسا . ینیفرط  يا  هطبار  دنک . هجوت  وا  هب  شدوخ  صاخ  يایلوا  لثم  ادخ  هک  دشاب  هتـشاد 

طابترا گنرد  یب  ات  هدـب  راشف  ار  هجوت  ۀـمکد  تسا . وت  تسد  طابترا  دـیلک  دـشاب ، ظوفحم  طاـبترا  یهاوخ  یم  رگا  دروخ . یم  ناـکت 
یناوج یباداش  زا  ییوج  هرهب  تسا . یفاک  هناصلاخ  یهجوت  هکلب  تسین ؛ شیپ  رد  يرود  هار  دوش . رارقرب 

نیا دناوت  یم  یناوج  نارود  زا  رتدوز  هن  دنک ؛ كرد  ار  هناقـشاع  میهافم  یناعم و  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  یتقو  نیرتهب  یناوج ، نارود 
ناوج اـت  درادـن . دوـجو  یمدآ  رد  ـالاو  یناـعم  نیا  كرد  تردـق  نارود ، ود  نیا  رد  هک  ارچ  يریپ ؛ تقو  رد  هن  دـنک ، كرد  ار  میهاـفم 

ات دـیدرک ، روراب  ناتیاه  لد  رد  یناوج  رد  ار  قشع  تخرد  رگا  دـینک . هدـنز  ناتیاه  لد  رد  ار  وا  ياـیلوا  ادـخ و  قشع  دیـشوکب  دـیتسه ،
عفر يارب  مه  دوب ؛ دـهاوخ  اشگ  هرگ  اـج  همه  هک  میظع  يا  هیامرـس  ؛2  تشاد دیهاوخ  یندشن  مامت  يا  هیامرـس  دـبا ، ات  هکلب  رمع ، نایاپ 

. تسا دیفم  یترخآ  يونعم و  ياه  قیفوت  يارب  مه  و  ییایند ، ياهالب  اه و  هنتف  زا  ندش  رود  تالکشم و 
دیناوت یم  ناناوج  امش  دوش . یم  فرطرب  مه )  ) تیب لها  تبحم  قشع  اب  ینعی  هلیـسو ، نیا  اب  وا  ياهزاین  ۀمه  اما  تسا ؛ زاین  اپارـس  یمدآ 

رد ار  امـش  ادـخ ، ةدارا  نذا و  اب  شئایلوا ، نینچمه  یلاعتم و  دـنوادخ  هک  دیـسرب  یماقم  هب  ادـخ  يایلوا  ادـخ و  هب  يزرو  قشع  ۀـیاس  رد 
، دهاوخ یم  شلد  هک  هنوگ  نآ  دریگب و  تسد  رد  ار  ام  روما  ۀتشررس  ام ، بوبحم  الوم و  هک  تسا  بوخ  هچ  دنناخرچب . ناشدوخ  تسد 

. تفرگ دهاوخ  هدهع  هب  ار  امش  ّصاخ  تیالو  درک و  دهاوخ  ار  راک  نیا  وا  دیهدب ، وا  تسد  هب  ار  ناترایتخا  امش  رگا  دیامرف . ریبدت 
اه فرح  نیا  دای  هب  مدـید ، هک  ار  امـش  كاپ  ياه  لد  نخـس . تخومآ  لگ  ضیف  زا  لـبلب  میروآ : یم  ناـبز  هب  رت  مک  ار  ینانخـس  نینچ 
زا ناگیار  هب  دراد ، شزرا  ردق  نیا  هک  ار  یلد  دیـشاب  بظاوم  دییاه . فرح  نیا  ۀتـسیاش  ناتکاپ  ياه  لد  اب  زیزع  ياه  ناوج  امـش  مداتفا .

ردق دشاب و  یعقاو  رادلد  هک  دیهدب  یسک  هب  ار  كاپ  لد  نیا  دیراپـسن . دنرادن ، تبحم  شزرا  هک  یناسک  هب  ار  ناتیاه  لد  دیهدن . تسد 
، دینزب شیادص  هاگره  هک  یقیفش  قیفر  دشاب ؛ امـش  رای  زین  اج  همه  رد  و  دشاب ، هتـشادن  امـش  رد  یعمط  چیه  هک  يرادلد  دنادب ؛ ار  ناتلد 
. دشاب هتشاد  اجکی  ار  اه  یبوخ  ۀمه  هک  يرادافو  جوا  رد  يروای  دهد ؛ ماجنا  امش  تداعس  يارب  دیآرب ، شتسد  زا  يراکره  دهد و  خساپ 

( جع  ) نامز ماما  اب  لصاخ  نامیپ  دهع و  تسا . هدرک  یفرعم  ام  هب  ار  یناسک  نینچ  هک  تسا  نیا  ادخ  ياه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  يرآ ،
ام تسد  هنافـسأتم  یلو  دراد ؛ اجکی  ار  اه  یبوخ  اه و  تلیـضف  ۀمه  هک  تسا  یبیاغ  ماما  یتسه ، ملاع  تیناسنا و  ملاع  رالاس  هلفاق  زورما ،

: تسا هاتوک  وا  نماد  زا 
وت ییوت  هناتسم  ۀلان  سردایرفوت  ییوت  هناخیم  رد  ِریما  زورما 

 3 وت ییوت  هناد  ییوت ، ماد  ییوت ، مارآ  ددرگن  مار  سک  هب  هک  ار  ام  ِلد  ِغرم 
طابترا وا  اب  میناوت  یم  دـنیب . یم  ار  ام  وا  یلو  مینیب ؛ یمن  ار  وا  تسین . عونمم  هاگ  چـیه  ترـضح ، اب  طابترا  يرارقرب  لاوحا ، نیا  ۀـمه  اب 

ماما اقآ  سّدقم  بلق  هجوتم  ار  نامدوخ  ياه  لد  هک  دراد  اج  دراد . زیزع  نآ  هب  یّصاخ  ّقلعت  هک  هعمج  ياهزور  رد  هژیو  هب  مینک ؛ رارقرب 
زج يزیچ  هک  شترـضح  ياضر  ادـخ و  ياضر  هار  و  میراد ، ناوت  رد  هچ  نآ  ره  هک  میدـنبب  ناـمیپ  ترـضح  نآ  اـب  ومینک  جـع )  ) ناـمز

. درک دهاوخن  غیرد  ام  هب  یکمک  چیه  زا  مه  راوگرزب  نآ  هک  میشاب  نئمطم  و  مینک . فرص  تسین ، ادخ  ياضر 
تسد ار  کّیلّول  نک  ّمهللا  ياعد   4. تسا بوبحم  اب  نامیپ  دیدجت  دهع  ياعد  هک  ارچ  میناوخب ؛ ار  دهع  فیرش  ياعد  اه  حبص  میـشوکب 

رد لومعم  روط  هب  هک  ار  جـع )  ) نامز ماما  زاـمن  هبدـن و  ياـعد  دـشاب ، رّـسیم  رگا  هعمج  ياـهزور  هژیو  هب  میناوخب ؛ راـب  کـی  يزور  مک 
( جع  ) نامز ماما  سّدقم  تحاس  هب  هناصلاخ  یبلق  هّجوت  میناوخب . دوش ، یم  هدناوخ  نارکمج  دجسم 

یبوخ ۀمه  هک  دیـشاب  نئمطم  دینک و  نیرمت  ار  نیا  تسا . نامیالوم  سّدقم  تحاس  هب  یبلق  هّجوت  دراد ، ناکما  اج  همه  هشیمه و  هچ  نآ 
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. دنک یم  ظفح  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  امش  يارب  ار  اه 
یگدنز مق  رد  نونکا  مه  هک  یناملاع  زا  یکی  منک : یم  لقن  امش  يارب  تسا ، هدرک  لقن  نم  يارب  ناتسود  زا  یکی  هک  ار  یناتساد  نونکا 

نم دزن  رصم  هاگشناد  ياهداتسا  زا  یکی  مارحلادجسم ، رد  مدوب ، هدش  فرشم  هّکم  هب  بالقنا  لیاوا  هک  يرفس  رد  : » دومرف یم  دنک ، یم 
ۀمجوت هاگره  مراد و  هقالع  هر )  ) ینیمخ ماما  ياه  ینارنخـس  هب  نم  تفگ : تفرگ و  سنا  نم  اب  متـسه ، یناریا  هک  تسناد  یتقو  دـمآ و 

: تفگ یم  وا  تفگ . میارب  یبرع  نابز  هب  ار  ماما  ياه  ینارنخس  زا  يا  هصالخ  هاگ  نآ  منک ؛ یم  هعلاطم  ار  نآ  دسرب ، متسد  هب  شا  یبرع 
یمرب هلمج  نیا  هب  یهاگ  ماما ، مالک  رد  اما  تسا ؛ هدماین  ماما  لثم  یتیصخش  مالـسا ، ملاع  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  مدرک  یم  نامگ 

نم ناج  ءادـفلا ؛ همدـقم  بارتل  یحور  « » ءادـفلا همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و  :» دـیوگ یم  دـنک و  یم  داـی  یـسک  زا  هک  مروخ 
رد متفر و  ور  نیا  زا  دناد ؛ یم  وا  ياپ  كاخ  يادف  ار  دوخ  ناج  ماما  هک  تسیک  صخـش  نیا  هک  مدرک  یم  بجعت  وا .» ياپ  كاخ  يادف 
مه نالا  دراد و  تلزنم  تیمها و  ردـق  نیا  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ  مالـسا  ملاع  رد  هک  تسیک  نیا  منادـب  ات  مدرک  قیقحت  نامدوخ  ياـهباتک 
هک مدـیمهف  اج  نآ  زا  و  میتفای . جـع )  ) يدـهم ترـضح  ةرابرد  ار  یتاـیاور  دوخ  عباـنم  رد  ماجنارـس  تسا . تاـیح  ياراد  نیمز  يور  رد 

هلیـسو نیمه ، و  وا ، ياپ  كاخ  يادف  نایملاع  مامت  ناج  نم و  ناج  دیوگ : یم  ماما  هک  تسا  زیزع  ردقچ  يدهم  ترـضح  سدقم  دوجو 
. منک رایتخا  ار  عیشت  بهذم  موش و  رصبتسم  ات  دش 

قیقحت دورب  رفن  کی  یبرع ، يروشک  رد  ایند  فرط  نآ  ات  دـش  ثعاب  تساخرب ، لد  هت  زا  هک  یمالک  ماما و  ۀـناصلاخ  تدارا  زاربا  کـی 
رصع یلو  سدقم  دوجو  هب  تبحم  تفرعم و  نیا  میظع و  ۀیامرس  نیا  هک  میراودیما  دبای . تدارا  جع )  ) نامز ماما  هب  دوش و  هعیـش  دنک و 

تبحم هللا  ءاش  نا  هک  ییاج  ات  میشاب  رادافو  ماقم  الاو  بوبحم  نیا  هب  مییوگ و  رکش  ار  تمعن  نیا  نامتّمه  ةزادنا  هب  مینادب . ردق  ار  جع ) )
نامّزلارخآ ياه  هنتف  ربارب  رد  ناناوج  ۀفیظو  دوش . ام  ۀمه  لاح  لماش  شترضح  ّصاخ  تیالو  و 

زیچ ره  زا  رت  شیب  یمالساریغ ، ياه  گنهرف  اه . شزرا  هلسلس  کی  اهرواب و  هلسلس  کی  تسا : ینتبم  نیکر  نکر  ود  رب  گنهرف  ساسا 
: تسا هدش  انب  راوتسا  مکحم و  ۀیاپود  رب  یمالسا  گنهرف  اما  دنرادن ؛ يراوتـسا  ۀیاپ  دنتـسه و  اهداد  رارق  اه و  هقیلـس  موسر ، بادآ ، عبات 

. اه شزرا  رگید  اهرواب و  یکی 
رد یمدآ  هاگیاج  تسا ؟ هدـمآ  دـیدپ  هچ  يارب  یتسه  ناهج  تسا ؟ اجک  یتسه  ّلـک  أدـبم  تسا : یتسه  هب  ناـسنا  دـیاقع  ناـمه  اـهرواب 

؛ ددرگ یمرب  داعم  تّوبن و  دـیحوت ، هب  هک  تسا  يدـیاقع  ۀـعومجم  اهرواب ، تفگ : ناوت  یم  عومجم  رد  تسیچ ؟ یتسه  ماظن  بوچراـچ 
دـنک و فرطرب  دـناوت  یم  وا  طقف  ار  ام  ياهزاین  تسا ؛ ناهج  ةدـننک  ریبدـت  هدـننادرگ و  دراد و  دوجو  ییادـخ  هک  داقتعا  نیا  لاثم  يارب 

ِیـساسا نکر  کی  هک  تسا  ییاـهرواب  ناـمه  اـه  نیا  مینک . تکرح  وا  تیاـضر  تهج  رد  طـقف  هک  تسا  نیا  رد  اـم  تداعـس  لاـمک و 
. دهد یم  لیکشت  ار  یمالسا  گنهرف 

تیاعر دـیاب  یمدآ  هک  تسا  يروما  ۀـعومجم  اه  شزرا  دزیخ . یمرب  اهرواب  نیا  زا  هک  تسا  ییاـه  شزرا  یمالـسا ، گـنهرف  مود  نکر 
. دسرب شا  ییاهن  تداعس  فده و  هب  ات  دنک 

ار یساسا  ِنکر  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  زین  مالسا  نانمشد  یعس  مینک . تیوقت  نارگید  نامدوخ و  رد  ار  لیصا  ِنکر  ود  نیا  دیاب  ام  لاح 
هک ییاج  ات  دـننک  فیعـضت  ار  ناناوج  رواب  نامیا و  ههبـش ، کش و  جـیورت  داجیا و  اب  دـنهاوخ  یم  فرط  کی  زا  دـنریگب . ام  ناناوج  زا 

جیردـت هب  اه ، شزرا  ّدـض  جـیورت  اب  دـنهاوخ  یم  رگید  فرط  زا  دوش و  لیدـبت  راختفا  گنهرف و  هب  اـم  ناوج  لـسن  ناـیم  ییارگ  کـش 
. دننک دوبان  وحم و  ناوج  لسن  نایم  هژیو  هب  هعماج و  رد  ار  یمالسا  ياه  شزرا 

نآ دوب . دـهاوخن  یترخآ  شاداپ  تداعـس و  یهالا و  برق  گرم ، زا  سپ  تایح  هب  ینیقی  رگید  دـش ، فیعـض  اه  ناـمیا  اـهرواب و  یتقو 
ماگنه دشاب  هتشاد  داقتعا  هک  دزادنا  یم  کنات  ریز  ار  دوخ  یتقو  وا  درک . دهاوخن  مالـسا  يادف  ار  دوخ  زگره  هلاس  هدزیـس  ناوجون  تقو 

!؟ منک ادف  ار  مناج  هچ  يارب  تفگ  دهاوخ  دشابن ، يداقتعا  نینچ  رگا  اما  دریگ ؛ یم  رارق  ع )  ) نیسح ماما  نماد  رب  شرس  تداهش ،
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نامیا و رد  دـناسر ، يزوریپ  هب  اه  هصرع  ۀـمه  رد  ار  بالقنا  هک  يراکادـف  راثیا و  همه  نآ  ّرـس  دـش ؟ بـالقنا  ِيزوریپ  ِببـس  يزیچ  هچ 
ربارب رد  میلـست  ّتلذ و  ِگنن  زج  دوب و  دـهاوخن  اه  يزوریپ  اهراثیا و  نآ  دوش ، تسـس  فیعـض و  اهرواب  یتقو  دوب . هتفهن  ِینید  ياهرواب 
عاونا ِجـیورت  اه و  شزرا  ندرک  گنرمک  اهرواب ، فیعـضت  رانک  رد  نمـشد ، شالت  نیرت  یلـصا  دـنام . دـهاوخن  ام  يارب  يزیچ  نمـشد ،

رداص ام  ناناوج  يارب  دـنا ، هدـش  رو  هطوغ  نآ  رد  ییاپورا  ییاکیرما و  ناناوج  هک  ار  يداسف  بالجنم  نامه  دـنهاوخ  یم  تسا . اهداسف 
. میدـهاش ار  یبرغ  ناناوجون  ناناوج و  ِتیانج  داسف و  زا  یبیجع  ِرابخا  رامآ و  مئاد  روط  هب  یهورگ ، ياـه  هناـسر  رد  اـهزور  نیا  دـننک .
رد هلاس  شـش  ۀچب  رـسپ  هک  دیدینـش  شیپ  يدـنچ  تسا . ناناوجون  تسد  هب  دوش ، یم  عقاو  اکیرما  رد  هک  یتایانج  مامت  دـص  رد  تصش 

، اه یشکدوخ  اه ، لتق  ِرامآ  تسا . هتشک  ار  وا  هدیشک و  هحلسا  یتخیر ، نم  ِزیم  يور  ار  تناهد  بآ  ارچ  هک  شا  یـسالکمه  هب  ضارتعا 
يارب دـیاش  اپورا  اکیرما و  رد  رگید  ياه  تیانج  ماسقا  اه و  يرازآ  كدوک  اه ، يزاـب  سنجمه  اـه ، هداوناـخ  یـشاپورف  اـه ، ندز  شتآ 

. دشابن یندرکرواب  امش 
نز و لاـثم  يارب  تسا . یمـسا  زین  یمـسر  ياـه  جاودزا  نیمه  زا  یلیخ  هک  نآ  نمـض  تسا . مـک  یلیخ  برغ  رد  یمـسر  جاودزا  راـمآ 
. دننیب یمن  ار  رگید  کی  هام  هب  هام  هک  یلاح  رد  دننک ؛ یم  جاودزا  یمسر  روط  هب  دنریگب ، کمک  يرادرهـش  زا  هک  نیا  يارب  اهنت  يدرم 
، دوش یم  دلوتم  یناماسبان  ةداوناخ  نینچ  رد  هک  يا  هچب  دینیبب  لاح  دنک . یم  یگدنز  شدوخ  تسود  اب  زین  نز  شدوخ و  تسود  اب  درم 

یعقاو ِردپ  هک  تسین  مولعم  ًالـصا  دسرب . دناوت  یم  يونعم  یقالخا و  دشر  هچ  هب  دید و  دهاوخ  دوخ  ردام  ردـپ و  زا  یتبحم  هفطاع و  هچ 
. تسیک هچب  نیا 

؛ دنناشکب یعـضو  نینچ  هب  زین  ار  ام  دساف ، ياه  ملیف  اه و  همانرب  اب  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یبرغ  ندـمت  درواتـسد  كانفـسا ، تیعـضو  نیا 
. دننک یم  لرتنک  ار  نآ  زین  یبرغ  ياهروشک  ِدوخ  یتح  هک  ینجهتسم  ياه  ملیف 

نیب اه  هناخدور  زا  یخرب  یتح  تسین . صیخشت  لباق  يرگید  ياهرهش  زا  ناشیاهرهش  زا  یخرب  هک  دنلصّتم  مه  هب  نانچ  اکیرمآ  اداناک و 
مه هب  ناشروما  ۀمه  لصّتم و  اکیرما  هب  دراد ، یتیعمجرپ  ياهرهش  هک  اداناک  بونج  ةدمع  تمـسق  ًاساسا  تسا و  كرتشم  روشک  ود  نیا 

ردـق نیا  اکیرما  اب  شطابترا  هک  يروشک  نینچ  لاح  تسا . اکیرما  تولخ  تایح  اداناک ، تسا  هدـش  فورعم  هک  ییاـج  اـت  تسا  طـبترم 
هـس هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دهد . یمن  شخپ  ةزاجا  اه  ملیف  نیا  زا  يرایـسب  هب  دـنک و  یم  لرتنک  ار  ییاکیرما  ياه  ملیف  تسا ، گنتاگنت 

زا زین  ار  لیئارسا  دنهاوخ  یم  ًاریخا  هک  دنراد  اتفن ) دادرارق   ) دازآ تراجت  دادرارق  رگیدکی  اب  اکیرما  کیزکم و  اداناک ، ِییاکیرما  روشک 
. دننک قحلم  دادرارق  نیا  هب  ایند  فرط  نیا 

ياه ملیف  نیا  ارچ  هک  دراد  ضارتعا  اکیرما  هب  تسا ، هدـش  لیدـبت  یهابت  داسف و  زا  یمنهج  هب  دوخ  هک  ییاداـناک  دادرارق ، نیا  دوجو  اـب 
یمن ناشروشک  رد  ار  نآ  شخپ  ةزاجا  اـه  ییاداـناک  هک  ار  ییاـه  ملیف  زا  یلیخ  لاـح ، نیع  رد  دـینک . یم  اـم  روشک  دراو  ار  زیگناداـسف 

. دنتسه اراد  زین  ار  داشرا  ترازو  زّوجم  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  شخپ  ام  روشک  رد  یمسر  ای  قاچاق  روط  هب  دنهد ،
ار یمالسا  ياه  شزرا  ًایناث  و  تیوقت ، ار  دوخ  ياهرواب  میـشوکب  دیاب  ًالوا  تسا . نیگنـس  رایـسب  ام  ۀفیظو  يا  هرطاخمرپ  نارود  نینچ  رد 
زا عاـفد  يداـقتعا و  ياـه  هیاـپ  تیوـقت  رد  تسین . اور  زگره  نید  رد  حـماست  لـهاست و  مـینک . ارجا  ماـمت  تیّدـج  اـب  دوـخ  یگدـنز  رد 

ههبـش لباقم  رد  و  دوش . عفر  ات  مینک  لابند  ار  نآ  دش ، ادیپ  نامیارب  يا  ههبـش  ّکش و  ینید  داقتعا  کی  رد  رگا  میـشاب . يّدج  نامدـیاقع 
نوخ ياهب  هب  هک  ار  یگرزب  ياه  تمعن  میـشاب و  ساسح  یمالـسا  ياه  شزرا  ربارب  رد  میتسیاـب و  ماـمت  تیّدـج  تریغ و  اـب  زین  ناـنکفا 

میهدن . تسد  زا  ناگیار  هب  تسا ، هدمآ  تسد  هب  دیهش  رازه  اهدص 
.152 (، 2  ) هرقب .1

: دیارس یم  نینچ  گنسنارگ  سدقم و  قشع  ةرابرد  هر )  ) يدعس .2
ص)  ) دمحم لآ  تسا و  سب  ص )  ) دمحم قشعیناوج  ینک و  یقشاع  رگا  يدعس 
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ص 120 ج1 ، بدا ، نارتخا  هر ،)  ) یناغون هللا  تیآ  زا  رعش  . 3
ع)  ) مئاق ناروای  زا  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  حبـص  لهچ  ات  سک  ره  : » دـیامرف یم  دـهع  ياعد  تمظع  تفارـش و  ةراـبرد  ع )  ) قداـص ماـما  .4
هب دنوادخ  دنک . داهج  ترـضح  تمدـخ  رد  ات  دـنک  یم  هدـنز  ار  وا  یلاعتم  دـنوادخ  دریمب ، ترـضح  روهظ  زا  شیپ  رگا  دـش و  دـهاوخ 

ص ج86 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  «. ) دـنادرگ وحم  يو  زا  ار  هئیـس  رازه  دـسیونب و  شیارب  هنـسح  رازه  اعد ، نیا  زا  هملک  رهةرامش 
( دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  تایلک  یمق ، سابع  خیش  61غ 

تبیغ ۀفسلف 

تبیغ ۀفسلف 
تبیغ ۀلأسم  ياه  ضرف  شیپ 

تبیغ ۀلأسم  نوگانوگ  ياه  هبنج 
ناسنا شنیرفآ  زا  فده 

ع)  ) ایبنا تثعب  زا  فده 
ایصوا تلاسر  زا  فده 

نآ تلع  ناماما و  دادعت 
ع )  ) مهدزاود ماما  تبیغ  تمکح 

تبیغ ۀلأسم  ياه  ضرف  شیپ 
قیفوت زا  اه  نرق  يارب  مدرم  دوش و  بیاغ  اهرظن  زا  نایعیش  مهدزاود  ماما  ات  دومرف  رّدقم  نینچ  یلاعتم  دنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  شـسرپ 

دنشاب . مورحم  ترضح  زا  يروضح  ةدافتسا 
هدومرف نییعت  یماما  هدـیرفآ و  ار  شنیرفآ  ناهج  هک  دراد  دوجو  ییادـخ  هک  تسا  نیا  لّوا  ضرف  دراد : ییاـه  ضرف  شیپ  شـسرپ ، نیا 

موس ضرف  تسا . هتـشاد  يدوصقم  فده و  ناهج  نیا  شنیرفآ  زا  یلاعتم ، دـنوادخ  هک  نیا  مود  ضرف  دـنک . ییامنهار  ار  مدرم  ات  تسا 
ییاه ناسنا  شنیرفآ ، ِفده  ِققحت  يارب  دنوادخ  ینعی  دراد ؛ ترورـض  تماما  توبن و  هاگتـسد  شنیرفآ ، فده  ققحت  رد  هک  تسا  نیا 
مدرم هک  دننک  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دنناسرب و  مدرم  هب  دننک و  تفایرد  ار  یهالا  یحو  دـنناوتب  نانآ  ات  تسا  هدـیزگرب  مدرم  نایم  ار 
مجنپ ضرف  دوش ؛ یم  هتـشاذگ  ع )  ) موصعم ناماما  ةدهع  رب  تماما  تّوبن ، ۀمتاخ  زا  سپ  هک  نیا  مراهچ  ضرف  دنبایرد . ار  یهالا  دصاقم 

تسا و هتشذگ  ترـضح  تبیغ  نامز  زا  نرق  هدزاود  زا  شیب  نونکات ، هدش و  ناهنپ  مدرم  ةدید  زا  نایعیـش  ماما  نیمهدزاود  هک  تسا  نیا 
. دنرب هرهب  شسّدقم  دوجو  زا  مدرم  ات  دنک  یم  روهظ  ادخ  ةدارا  نذا و  هب  ینامز  هچ  هک  تسین  نشور 

ادخ دوصقم  هدرک و  تفایرد  تسرد  ار  یهالا  یحو  ربمایپ ، هک  دنرادن  نانیمطا  یلو  دـنریذپ ؛ یم  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  دنتـسه  یناسک 
؛ دـنک هابتـشا  رگید  ياه  ناسنا  دـننام  دراد  لامتحا  تسا و  اطخلازیاج  ناسنا  تسا و  ناـسنا  زین  ربماـیپ  هک  ارچ  دـشاب ؛ هدـیمهف  تسرد  ار 

. درک دامتعا  ادخ  ربمایپ  هب  ناوت  یمن  نیاربانب 
خیرات هک  ضرف  هب  دوش . یمن  حرطم  هن ، ای  تسا  هدرک  نییعت  ینیشناج  دوخ  يارب  ادخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  هلأسم  نیا  رگید  دروم ، نیا  رد 

ادخ ربمایپ  هک  هدرک  یم  اعّدا  هتـسیز و  یم  ناتـسبرع  رد  شیپ  لاس  دصراهچ  رازه و  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  مان  هب  یـصخش  دـنک  تابثا 
مهف و هک  یناـسنا  درک . داـمتعا  نآ  هب  ناوـت  یمن  تسا  هدرک  نییعت  دوـخ  ینیـشناج  هـب  زین  ار  ع )  ) یلع ترـضح  ادـخ  فرط  زا  تـسا و 

. دمهفب یتسرد  هب  ار  ادخ  دصقم  دناوت  یم  روط  هچ  تسا ، اطخ  ضرعم  رد  وا  كاردا 
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رب وا  ياهداقتعا  ۀمه  نوچ  دنک ؛ كرد  ار  جع )  ) نامز ماما  دوجو  ۀفسلف  دناوت  یمن  رگید  دشاب ، هتـشاد  داقتعا  نانخـس  نیا  هب  یـسک  رگا 
. درک انب  ار  یگرزب  یملع  خاک  ناوت  یمن  تایّکش  ساسارب  هاگ  چیه  تسا و  هدش  انب  اه  كوکشم 

، تسا هدش  حرطم  تماما  تّوبن و  دیحوت و  باب  رد  مالک ، ملع  رد  هک  ار  یلئاسم  ناوت  یم  هدش  هتفگ  ضرف  شیپ  جنپ  شریذپ  تابثا و  اب 
مهدزاود نیـشناج  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  میراد ، لوبق  ار  وا  موصعم  نانیـشناج  ربمایپ و  ادخ و  ام  هک  یلاح  رد  درک . تابثا 

. تسا بیاغ  ربمایپ ،
ار ماظن  کی  زا  یتمـسق  ۀفـسلف  میهاوخب  رگا  ام  تسا . هعومجم  کی  زا  يوضع  ای  ماظن  کی  زا  یئزج  فصو  عقاو  رد  شـسرپ  نیا  خساپ 
، مینک جراخ  ار  هعومجم  کی  زا  يوضع  رگا  ام  مینک . كرد  ار  ماـظن  هعومجم و  نآ  ّلـک  دـیاب  میـسانشب ، ار  شهاـگیاج  مینک و  كرد 
رد هک  تسیچ  ناسنا  مشچ  کمدرم  ۀفسلف  دسرپب : یـسک  رگا  منک : ضرع  ار  يا  هداس  لاثم  دوش . یمن  هدرمـش  هعومجم  نآ  وضع  رگید 
راک زاس و  قّقحت  تیفیک  زا  هک  نیا  یکی  دراد : هبنج  ود  شـسرپ  نیا  دوش ؟ یم  زاب  کیرات  ياـه  ناـکم  رد  و  عمج ، نشور  ياـه  ناـکم 

ةریاد رد  هک  تسا  یلاؤس  ینعی  تسا ؛ یملع  یشسرپ  نیا  دوش . یم  هتسب  زاب و  هنوگچ  ناسنا  مشچ  کمدرم  هک  دوش  هدیـسرپ  هدیدپ  نیا 
ساّسح رون  هب  هک  دراد  یباصعا  ناسنا  مشچ  کـمدرم  تسا . خـساپ  لـباق  یملع  ياـه  شیاـمزآ  ساـسارب  دریگ و  یم  رارق  یبرجت  مولع 

رون و  عمج ، کمدرم  یضابقنا ، تلاح  نیا  اب  دنبای و  یم  یضابقنا  یتلاح  دنوش ، هجاوم  دیدش  رون  اب  یتقو  یبصع  ياه  لولس  نیا  دنتسه .
يرت شیب  رون  دورو  ۀـنیمز  دـنوش و  یم  زاب  اه  لولـس  نیا  راکدوخ  روط  هب  تسین ، یفاک  رون  هک  ییاج  رد  دوش و  یم  دراو  نآ  هب  رت  مک 

. دـننک یم  تکرح  نینچ  هنوگچ  یبـصع  ياـه  لولـس  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  اـج ، نیا  رد  دـنزاس . یم  مهارف  کـمدرم  يارب  ار 
زین مشچ  کمدرم  تکرح  هک  دنراد  یساکعنا  تکرح  اه  نآ  رگید  یضعب  و  يدارا ، تکرح  باصعا ، زا  یضعب  هک  دوش  یم  هداد  خساپ 

اه شسرپ  نیا  دنهد . یم  وضع  نیا  هب  ار  تیـصوصخ  نیا  کمدرم ، فارطا  یبصع  ياه  لولـس  هک  تسا  یـساکعنا  تکرح  زا  يا  هنومن 
ربارب رد  دـیاب  هک  تسیچ  مشچ  کمدرم  تمکح  هک  دوش  یم  لاؤس  ینامز  اما  دنتـسه ؛ هدـیدپ  نیا  شیادـیپ  یگنوگچ  ةرابرد  و  یملع ،

. دیوگ خساپ  نآ  هب  دناوت  یمن  ملع  دوش و  یم  طوبرم  هفسلف  هب  شسرپ  نیا  دوش . زاب  فیعض  رون  لباقم  رد  عمج و  دیدش  رون 
يارب دنراد ، مه  اب  یمسیناگرا  ۀطبار  هک  ناسنا  ندب  ياه  مادنا  ۀعومجم  تسا و  رادفده  ناسنا  شنیرفآ  ماظن  هک  دشاب  دقتعم  یـسک  رگا 

طابترا جراخ  طیحم  اب  دیاب  دسرب ، شفادها  هب  هک  نیا  يارب  ناسنا  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تقو  نآ  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  فدـه  کی 
هب جراخ  طیحم  اب  طابترا  يارب  ناسنا  دـنک . نیمأت  ار  شا  یناسنا  يونعم و  يّداـم و  ياـه  يدـنمزاین  كاروخ و  دـناوت  یمن  دـنکن  رارقرب 
هار نیا  زا  دـیاب  هک  تسا  مشچ  نیا  دوش و  یم  زاب  نوریب  طیحم  هب  ینامتخاس  زا  هک  تسا  يا  هچیرد  دـننام  لمع  نیا  دراد . جایتحا  ماـظن 

نینچ رون ، دوجو  اب  طقف  تسا . یلـصا  طرـش  رون  دوجو  طابترا ، نیا  ندرک  رارقرب  يارب  دـنک . رارقرب  طاـبترا  نوریب  طـیحم  ناـسنا و  نیب 
رارقرب طابترا  دـنیب و  یمن  يزیچ  دروایب ، راشف  شمـشچ  هب  ناسنا  هک  مه  ردـقره  قلطم  یکیرات  رد  هنرگو  دـش ؛ دـهاوخ  رارقرب  یطاـبترا 

یم نّیعم  ةدودحم  رد  صاخ و  عضو  رد  مشچ  دـهد . ماجنا  ار  شراک  يرون  ره  اب  دـناوتب  هک  تسین  هنوگ  نیا  مشچ  نامتخاس  دوش . یمن 
دناوت یمن  یبوخ  هب  مشچ ، دشاب ، مک  یلیخ  رگید  طیحم  رد  دایز و  یلیخ  طیحم  کی  رد  رون  رادقم  رگا  ینعی  دنک ؛ كرد  ار  رون  دـناوت 
قطانم دوش . دراو  ناسنا  مشچ  هب  ناسکی  رون ، هشیمه  هک  تسین  روط  نیا  تسین . ناـسکی  هشیمه  زین  ینوریب  عاـضوا  دـنک . كرد  رون  نآ 

. تسا نیمز  ییاـیفارغج  قطاـنم  ياـه  تواـفت  زا  نآ ، ندوب  بش  زور و  و  اوه ، ندوب  يربا  فاـص و  تسا . تواـفتم  زین  نیمز  ییاـیفارغج 
هاگتسد دیاب  دروآ ، تسد  هب  یتاعالطا  شدوخ  نوماریپ  زا  دشاب و  هتشاد  طابترا  نوریب  طبحم  اب  یعضو  ره  رد  دناوتب  هک  نیا  يارب  ناسنا 

ات دـهاوخ  یم  يراـکدوخ  هاگتـسد  مشچ ، تروـص ، نیا  رد  دـنک . كرد  یتـیعقوم  ره  رد  ار  روـن  هک  دوـش  میظنت  يا  هنوـگ  هب  شمـشچ 
. دنک میظنت  ار  رون  ات  میراد  زاین  مشچ  هب  نوریب  ناهج  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  سپ  دنک ؛ میظنت  ار  کمدرم 

ياه شخب  مشچ و  دیوگ  یم  درادنپ و  یم  یقافتا  ار  ناهج  ياه  ینوگرگد  دـشابن ، دـقتعم  ناسنا  شنیرفآ  ندوب  رادـفده  هب  یـسک  رگا 
حرطم یتقو  هفـسلف  تسا . هدوهیب  نآ  يازجا  مشچ و  دوجو  ۀفـسلف  زا  ثحب  یهاگدید ، نینچ  زا  تسا . هدمآ  دیدپ  یقافتا  نآ ، نوگانوگ 
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نامتخاس هک  دنک  یم  كرد  ناسنا  لقع  داد . صیخـشت  لقع  اب  ناوت  یم  ار  زیچ  ندوب  رادفده  تسا . راک  رد  یفده  مینادـب  هک  دوش  یم 
مشچ و راک  رگا  تسین . فدـه  یب  هدوهیب و  هاگتـسد ، نیا  رد  نوگانوگ  ياـهدربراک  اـب  بیجع  ياـه  لولـس  ماـسقا  دوجو  مشچ و  قیقد 

تسا طوبرم  مشچ  هب  مشچ  کمدرم  دنام . یمن  یقاب  مشچ  کمدرم  طاسبنا  ضابقنا و  ۀفـسلف  يارب  ییاج  مینادب ، یفداصت  ار  نآ  يازجا 
هب ناسنا  ندـب  یلک ، روط  هب  تسا و  طـبترم  زغم  یبصع  ماـظن  اـب  زین  ییاـنیب  هاگتـسد  دراد و  طاـبترا  ییاـنیب  هاگتـسد  هب  زین  مشچ  دوخ  و 

کمدرم طقف  ام  رگا  دبای . یم  انعم  مشچ  کمدرم  طاسبنا  ضابقنا و  هک  تسا  ماظن  نیا  رد  دوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  هدیچیپ  ماظن  تروص 
یخساپ تسا ، مشچ  زا  یئزج  مشچ ، کمدرم  هک  مینک  شومارف  میشاب و  نآ  يدوجو  ۀفسلف  یپ  رد  هتشاذگ ، هاگـشیامزآ  نورد  ار  مشچ 

شنیرفآ زا  فده  تفای . میهاوخن  شسرپ  نیا  يارب 
یئزج زین  ناسنا  يازجا  تسا و  میظع  ماظن  یتسه  ناهج  ّلک  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میسانشب ، ار  ناسنا  ِيدوجو  ۀفـسلف  میهاوخب  رگا 
ماظن کی  اه  نآ  زا  مادـک  ره  دـنراد و  طابترا  هدوب ، لصّتم  مه  اـب  گرزب  ماـظن  نیا  يازجا  ماـمت  دور . یم  رامـش  هب  گرزب  ماـظن  نیا  زا 

لیکـشت ار  لماک  ماظن  کی  لقتـسم ، تروص  هب  اه  نآ  ّلک  هک  تسا  کیدزن  ردق  نآ  اه  نآ  نیب  هطبار  یلو  دنیآ ؛ یم  رامـش  هب  لقتـسم 
. دنهد یم 

رظن رد  لماک  ماظن  تروص  هب  ار  ناهج  ات  مییامیپب  ار  یهالا  ۀفـسلف  ثحاـبم  زا  یلماـک  ریـسم  دـیاب  میهد ، شرتسگ  ار  ثحب  میهاوخب  رگا 
نآ أدبم  زا  ار  ناسنا  یگدنز  ریسم  هک  تسا  نیا  ام  فده  تسا . هدیرفآ  ار  ناهج  نیا  ادخ  ارچ  هک  مینک  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  میریگب و 

میهاوخن تسد  ینـشور  خـساپ  هب  مینک ، ادـج  ماظن  لک  زا  ار  وضع  نیا  میریگن و  رظن  رد  ار  هطبار  نیا  رگا  میباـیب . ناـمّزلارخآ  نارود  اـت 
ار دوخ  ياج  نآ ، ياضعا  ات  میهدب  ماظن  نیا  ّلک  هب  یخـساپ  ادتبا  دـیاب  نآ ، ياه  ضرف  شیپ  حرط  شـسرپ و  نیا  نتفای  انعم  يارب  تفای .

ص)  ) ایبنا تثعب  زا  فده  دنبایب . ماظن  نیا  رد 
تسا و ادیپان  نارک  هک  هدرتسگ  ناهج  نیا  رد  تسیچ ؟ ص )  ) ایبنا ندش  هتخیگنارب  ناسنا و  شنیرفآ  زا  فده  هک  تسا  نیا  شسرپ  لاح 

تارُک هک  نیا  زا  سپ  دـنوادخ ، تسا ؟ هدـیرفآ  نیمز  رد  ار  ناسنا  مان  هب  يدوجوم  دـنوادخ  ارچ  میرادـن ، یهاگآ  شماجنا  زاغآ و  زا  ام 
ریـسم دـناوتب  دـشاب و  هتـشاد  شنیزگ  ناوت  هک  دـنیرفایب  ار  يدوجوم  درک  هدارا  دـیرفآ ، نوگانوگ  ياه  ملاع  رد  ار  يرامـش  یب  ناوارف و 

ای دننک  یم  تعاطا  ادخ  زا  هشیمه  هک  دنتسه  یتادوجوم  ناگتـشرف ، دریذپب . ار  شنیزگ  نیا  تیلوؤسم  دنک و  نییعت  دوخ  ار  شا  یگدنز 
ِلْوَْقلِاب ُهَنوُِقبْسَی  َال  َنُومَرْکُّم -  ٌداَبِع  َْلب  دنور : یم  شیپ  ریخ  فرط  هب  هشیمه  دراد و  ریسم  کی  تسا و  هیوسکی  ناشیگدنز  رگید ، ریبعت  هب 

. دننک یم  لمع  وا  نامرف  هب  هتـسویپ  دنریگ و  یمن  یـشیپ  وا  رب  نخـس  رد  زگره  دنیوا . ۀتـسیاش  ناگدـنب  ناگتـشرف  ؛1  َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  مُهَو 
باختنا ار  دب  ياهراک  بوخ ، ياهراک  ياج  هب  دنناوت  یمن  ینعی  دنام ؛ یم  یقاب  رییغت  نودب  ناشراتخاس  هک  دنتسه  یتادوجوم  ناگتشرف 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  ع )  ) یلع نانمؤمریما  دننیزگرب . ار  تنایخ  تیانج و  تمدخ ، ياج  هب  دننک و 
. دنتسه ادخ  تدابع  لوغشم  هک  تسا  یناگتشرف  زا  راشرس  نامسآ  نارکیب  ياضف 

لاثم يارب  دنرادن ؛ دنهد  صیخـشت  مه  زا  ار  دب  بوخ و  دـننک و  تیلوؤسم  ساسحا  هک  نیا  روعـش  اما  دـنراد ؛ روعـش  تادوجوم  یـضعب 
ار یتیلوؤسم  دـننیزگرب و  ار  اه  نآ  زا  یکی  دـننک و  كرد  ار  اه  يدـب  اـه و  یبوخ  اـه ، شزرا  دـنناوت  یمن  اـما  دـنراد ؛ روعـش  تاـناویح 

دنریذپب .
؛ دـشاب هتـشاد  ریـسم  ود  شا  یگدـنز  دـشاب و  رگباـختنا  روعـش و  اـب  هک  تشاد  زاـین  يدوجوم  هب  یهـالا ، تیـشم  تمکح و  قـبط  نیمز ،

دب يدوجوم  هب  بوخ  دوجوم  کی  زا  دنک و  ضوع  ار  شریـسم  دناوتب  دـشاب ؛ هتـشاد  طوقـس  یّقرت و  ناکما  يونعم  رظن  زا  هک  يدوجوم 
تیلوؤسم دـنک و  نییعت  ار  شا  یگدـنز  ریـسم  شرایتخا  باختنا و  اب  اـت  دـیرفآ  ار  ناـسنا  دـنوادخ ، هک  دوب  تروص  نیا  هب  دوش . لیدـبت 

هب شا  یگدنز  ماجنارـس  ای  دـشاب : هتـشاد  ریـسم  ود  دـناوت  یم  يرگباختنا  دوجوم  نینچ  یگدـنز  دریذـپب . ار  شیوخ  تواقـش  ای  تداعس 
فدـه سپـس  تسین ؛ شرامـش  لباق  هک  دراد  یبتارم  دادـتما ، ره  هتبلا  سکعرب ؛ ای  دریذـپ و  نایاپ  فرـش  لاـمک و  یـشوخ و  تداـعس و 
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ناهج ود  رد  ار  تفارـش  لضف و  تداعـس و  تمحر و  ات  دـنیزگرب  ار  یگدـنز  تسرد  ریـسم  دوخ  رایتخا  اب  هک  تسا  نیا  ناـسنا  شنیرفآ 
. دبایب

، باختنا دراد . زاین  تسرد  ریـسم  زا  یهاگآ  هار و  تخانـش  هب  دـنک ، باختنا  ار  شیوخ  تداعـس  ریـسم  دـناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب  لاـح 
نآ هار  کی  هک  یهار  ود  کی  رد  دشاب و  هتشاد  ار  نتفر  نارهت  دصق  ناسنا  رگا  دشاب . یهاگآ  يور  زا  هک  دبای  یم  یعقاو  يانعم  یعقوم 

شیوخ فده  هار و  زا  دناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب  دسر . یمن  شدصقم  هب  هاگ  چیه  دوش ، یم  یهتنم  ناهفصا  هب  نآ  رگید  هار  نارهت و  هب 
رارق شرایتخا  رد  ار  یهاگآ  تخانـش و  نیا  هک  دراد  زاین  يا  هلیـسو  هب  دنک ، ضوع  ار  شریـسم  هار ، زا  هلحرم  ره  رد  دناوتب  دوش و  هاگآ 

رد اهزیچ  یلیخ  هک  دبای  یم  رد  دنک ، هعجارم  شیوخ  ياه  هتسناد  ۀعومجم  هب  رگا  یناسنا  ره  دنک . صخـشم  ار  وا  یلماکت  ریـسم  دهد و 
، یعامتجا لئاسم  رد  دـنک . بسک  اه  نآ  ةرابرد  یتاعالطا  دـناوت  یمن  دـشوک  یم  هچره  تسا و  ربخ  یب  اه  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  ملاـع 

دوجو یتالکـشم  یعامتجا  یناسنا و  مولع  لئاسم  زا  يا  هدـمع  شخب  رد  یللملا و  نیب  يرادروشک و  يداـصتقا و  ياـه  شور  یـسایس و 
یقوقح و یعاـمتجا ، لـئاسم  هژیو  هب  یناـسنا ، مولع  لـئاسم  رد  دـنا . هدیـسرن  اـه  نآ  ةراـبرد  یعطق  جـیاتن  هب  ناسانـشراک  زوـنه  هک  دراد 

ادخ دنتسه ، مالـسا  نید  هب  دقتعم  هک  یناسک  دنک . یم  قرف  مه  اب  هجرد  اه 180  نآ  ياه  خساپ  یهاگ  هک  دراد  دوجو  یلئاسم  یـسایس ،
. دننک یم  تابثا  هار  نیمه  زا  ار 

، دـنوادخ درک . تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دـهد ، صیخـشت  ار  شیوخ  تداعـس  لماکت و  ریـسم  دـناوتب  ناـسنا  هک  نیا  يارب  گرزب  دـنوادخ 
تابثا دنک . ناربج  دراد ، یحو  تفایرد  رد  ناسنا  لقع  هک  ار  ییاهدوبمک  دشخب و  ققحت  ار  ناسنا  شنیرفآ  فدـه  ات  داتـسرف  ار  ناربمایپ 

دیاب وا  ریخ . ای  دـمآ  دـهاوخ  يو  زا  سپ  زین  يرگید  ربماـیپ  هک  دـیوگب  دـیاب  وا  تسا . ربماـیپ  ِدوخ  ةدـهع  رب  ادـخ ، فرط  زا  ربماـیپ  تثعب 
رد شتّوبن  هک  تسا  یـسک  نامه  مالـسا ، ربمایپ  میدرک  تباث  ام  رگا  لاح ، نیع  رد  تسا . هتفای  ناماس  هنوگچ  توبن  هاگتـسد  هک  دـیوگب 
هک تسین  نیا  شیانعم  دـمآ ، دـهاوخن  يرگید  ربمایپ  وا  زا  سپ  تسا و  ناربمایپ  متاـخ  هدـش و  تاـبثا  مـالک و ...  دـیاقع و  ياـه  باـتک 

. میرادن زاین  يرگید  زیچ  چیه  هب  یحو ، ياوتحم  زج  هب  مالسا ، ربمایپ  ندمآ  اب  مییوگب :
. تسا هدرک  یفّرعم  یحو  رـسفم  ار  ربماـیپ  هک  تسا  نآرق  تسا . نآرق  ناـمه  هدـش ، لزاـن  ربماـیپ  هب  ادـخ  فرط  زا  هـک  یهـالا  یحو  نآ 
هک دینک  بّجعت  دیاش  دیراد . زاین  رّسفم  هب  دینک و  یمن  كرد  ار  ام  دصاقم  مامت  نآرق ، نیا  زا  امـش ، ۀمه  هک  دیامرف  یم  یلاعتم  دنوادخ 

تـشادرب همه ، هک  تسین  يروط  ياه  ناـسنا  ِيداـع  نتفگ  نخـس  درک ! ریـسفت  ار  نآ  دـیاب  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  یتیادـه  ناـیب و  هچ 
يارب دهد ، یم  هئارا  امش  هب  هاگشناد  ای  ناتسریبد  رد  یـضایر  ملعم  ای  کیزیف  ملعم  هک  یـسرد  لاثم ، يارب  دنـشاب ؛ هتـشاد  نآ  زا  یناسکی 
سیئر ای  رادمتـسایس  یتقو  ای  درادـن  ار  بلاـطم  نیا  تفاـیرد  مهف و  یگداـمآ  اـه  نآ  نهذ  تسین و  كرد  لـباق  ییادـتبا  نازومآ  شناد 

ياهریسفت اب  دناوت  یم  یـسایس  رّـسفم  میرادن . اه  نآ  زا  یلماک  كرد  یلو  میونـش ؛ یم  ار  وا  نانخـس  ام  دنک ، یم  قطن  يروشک  روهمج 
. دزاس هاگآ  روهمج  سیئر  ای  رادمتسایس  نآ  نانخس  روظنم  زا  ار  ام  دوخ ،

رشب ياهزاین  زا  يرامش  ات  تسا  هدومرف  لزان  کچوک  تبسن  هب  یباتک  بلاق  رد  تسا ، ناسنا  زاین  دروم  هک  ار  یفراعم  ۀعومجم  دنوادخ ،
دیاب لاح ، ره  رد  دـنبای . یم  ار  یفیرظ  ياه  هتکن  باتک  نیا  ۀـلمج  فرح و  ره  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اـما  دـنک ؛ ناـیب  میقتـسم  روط  هب  ار 
( مه  ) ناماما تماما  زا  فده  تسا . هدرک  نّیعم  ار  ناشیا  ادخ  هک  دراد  زاین  ینارّسفم  هب  شنتم ، ندوب  هدرشف  ببس  هب  نآرق  هک  تسناد 

: دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ 
2. ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو 

. ینک ریسفت  نایب و  مدرم  يارب  تسا ، هدرک  لزان  ناشیا  رب  ادخ  هک  ار  هچ  نآ  ات  میدروآ  دورف  وت  رب  ار  نآرق  ام 
زا تایآ  زا  يرایـسب  ریـسفت  شرمع ، ندوب  هاتوک  تلع  هب  یلو  درک ؛ ریـسفت  مدرم  يارب  ار  نآرق  زا  یتمـسق  دوخ ، ینامز  رد  ص )  ) ربماـیپ

. دنام یقاب  نآرق 
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ۀعماج تسایر  نتفرگ  يارب  يدارفا  دوب و  مکاح  ناناملـسم  ۀـعماج  رب  یّـصاخ  یعاـمتجا  یـسایس و  عاـضوا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ناـمز  رد 
یم دنتـشاد ، يا  هنیرید  ياه  ینمـشد  اه و  هنیک  اه  ناملـسم  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  اب  هک  زین  یناسک  دـندرک و  یم  يزاـس  هنیمز  یمالـسا 
يا همدص  ص )  ) ایبنا تثعب  فده  هب  دش ، یم  هدنسب  ص )  ) ربمایپ نانخـس  هب  نامز  نامه  رد  رگا  دننک . کشخ  ار  مالـسا  ۀشیر  دنتـساوخ 

ۀـشیدنا يرکف و  ياه  هیاپ  جیردت ، هب  ات  میراد  زاین  یناسک  هب  ام  هک  تسا  اجنیا  دوشن . فیرحت  هدنیآ  رد  هلأسم  نیمه  اما  دش ؛ یمن  دراو 
. دنیوگزاب مدرم  يارب  ار  هعماج  ياهزاین  دننک و  تیوقت  هعماج  رد  ار  یمالسا 

یم نوصم  ندش  فیرحت  زا  دوش و  یم  همیب  مالـسا  نید  لصا  یعـضو ، هچ  رد  هک  تسناد  یم  شیوخ  یملع  ۀـطاحا  اب  گرزب  دـنوادخ 
ایبنا نداتسرف  زا  ادخ  فده  ات  دنامب  تباث  نآ  نیداینب  یساسا و  لئاسم  دیاب  تسا ، ینامسآ  نید  نیسپاو  مالـسا ، نید  هک  اج  نآ  زا  دنام .

یمالـسا ۀعماج  رد  رکف  نیا  ياه  هیاپ  ات  دـیزگرب  رت  شیب  ای  نرق  ود  لوط  رد  ار  رفن  هدزاود  دـنوادخ ، ببـس  نیمه  هب  دـبای ؛ ققحت  (ص )
رد ار  ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  اـت  داد  یبیترت  شنیرفآ  رد  دـنوادخ  دناکـشخب . هشیر  زا  ار  مالـسا  تخرد  دـناوتن  سک  چـیه  دـنک و  ذوفن 
ات دـیزگرب  ار  ع )  ) موصعم ناماما  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  دـنزاس ، هاگآ  یهالا  یحو  زا  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  نوگانوگ  ياه  نامز 

، نّنـست لها  فیاوط  زا  یـضعب  دنامب . یقاب  راوتـسا  تباث و  مالـسا  نید  ياه  هشیر  ات  دـننک  لماک  مدرم  يارب  ار  یمالـسا  يرکف –  ینابم 
. دـنریذپ یمن  ار  بلطم  نیا  اه ، نآ  رگید  فیاوط  اما  دنـسانش ؛ یم  تسا ، تجح  ناشمالک  هک  یناسک  نارّـسفم و  ار  هناگ  هدزاود  ناماما 

نآ تمکح  ناماما و  دادعت 
نوگانوگ ياه  نامز  رد  ار  ناربمایپ  هک  لاس  دـصراهچ  رازه و  زا  سپ  دـنوادخ ، ارچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  ام  يارب  اـج  نیا  رد 

دنوادـخ دـیزگنرب !؟ ار  ماما  هدراهچ  ای  هدزیـس  ارچ  دـهد . رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  موصعم  ماما  هدزاود  تفرگ  میمـصت  ناـهگان  تخیگنارب ،
فرط زا  هک  يربمایپ  دنک . یم  نییعت  شدوخ  ار  اه  نآ  دادـعت  تسا و  هداتـسرف  ار  ناماما  یمالـسا ، ۀـعماج  رد  يرکف  ینابم  تیوقت  يارب 

ۀتـشرف اب  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  ییالاو  یحور  يافـص  و  بوخ ، یکیژولویزیف  یناور و  یحور ، تیعـضو  دـیاب  دوش ، یم  هتخیگنارب  ادـخ 
ات درک  یم  میظنت  يروط  ار  شنیرفآ  هاگتـسد  گرزب ، دـنوادخ  دـهد . ماجنا  دـناوت  یمن  یـسک  ره  ار  راک  نیا  دـنک . رارقرب  ساـمت  یحو 

ناهرب هاگـشیامزآ و  چـیه  دـشاب . هتـشاد  ار  یحو  تفایرد  ناوت  صاخ ، اـی  یعیبط  عضو  رد  دوش ، هتخیگنارب  ربماـیپ  هب  دوب  رارق  هک  يدرف 
يارب تسرد  تخانـش  دنک . كرد  ادخ  فرط  زا  ار  ع )  ) موصعم ناماما  ندـیزگرب  ناربمایپ و  ندـش  هتخیگنارب  تایئزج  دـناوت  یمن  یلقع 

. دراد جایتحا  زین  یحو  هب  لقع ، زا  ریغ  هب  ناسنا ، سپ  دبای ؛ یمن  قّقحت  لقع  اب  هاگ  چیه  هنادنمتداعس ، یگدنز 
رکفت کی  نیا  درک !؟ باختنا  ار  ماما  هدزاود  دنیزگرب ، ماما  دصیـس  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  اناوت  دنوادخ  ارچ  هک  دـنیوگ : یم  یناسک 

ای تماما  هب  درک  هدارا  هک  ار  يدوجوم  ره  دـناوت  یم  تسا و  رداق  ادـخ  نوچ  دـننک  یم  نامگ  ینعی  تسا ؛ ادـخ  ِراک  رد  هناـیارگ  فازگ 
هدش میظنت  ناسنا  حلاصم  ساسارب  هک  دراد  ییارجم  ادخ  راک  دنوش . باختنا  تماما  ای  يربمایپ  هب  دنناوت  یم  زین  اه  نآ  دنیزگرب ، يربمایپ 

دیدپ اه  ناسنا  باختنا  يارب  يا  هنیمز  ات  دشاب  هتـشاد  يداع  یماظن  یمالـسا ، ۀعماج  هک  تسا  نیا  رب  ناسنا  شنیرفآ  فده  لصا و  تسا .
رگا هک  دـشاب  يّدـح  ات  دـیاب  ناسنا  رایتخا  تردـق  دـندازآ . دنـشابن ، اه  نآ  ناـیم  ربماـیپ  ناـماما و  دنتـساوخ  مدرم  رگا  لاـثم  يارب  دـیآ ؛

ناسنا لاح ، ره  رد  دـنک . لـمع  یهـالا  ناربماـیپ  نانخـس  هب  سکعرب ، اـی  دـنک  نایـصع  مه  ادـخ  ربماـیپ  نخـس  ربارب  رد  دـناوتب  تساوخ ،
، ددعتم ياه  هار  شنیزگ  ۀنیمز  رد  سپ  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یتیدودحم  وا  باختنا  رد  دیابن  دنیزگرب و  ار  هار  ود  ره  دناوتب  دیاب  رگباختنا 

هعماج رد  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  زین  يرگید  لماوع  دیاب  دنک ، یم  توعد  تداعس  ریخ و  ياهراک  فرط  هب  ار  ناسنا  هک  یلماوع  زا  ریغ  هب 
( جع  ) مهدزاود ماما  تبیغ  تمکح  دوش . رارقرب  يواست 

هدوب هچ  دش  لزان  ص )  ) مالـسا ربمایپ  رب  هچ  نآ  یلـصا  روحم  ساسا و  دمهفب ، دهاوخب  یـسک  رگا  لاس ، دص  دنچ  رازه و  زا  سپ  زورما 
زا یهورگ  رگا  دراد . دوجو  زین  يرگید  فدـه  اما  دـبایب ؛ يا  هدـننک  عناـق  تسرد و  خـساپ  شیوخ ، ياـه  شـسرپ  يارب  دـناوت  یم  تسا 

ییامنهار زا  ریغ  هب  ماما  هک  تسا  تقو  نآ  دنهد ، همادا  ار  ع )  ) موصعم ناماما  ربمایپ و  هار  دنتـساوخ  دندیزگرب و  ار  تسرد  هار  اه  ناسنا 
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دنسانشب و ار  اه  هار  مدرم  ات  داد  یم  ناشن  تما  هب  ار  تشهب  منهج و  هار  نونکات  ماما  دریگ . یم  هدهعرب  زین  ار  يربهار  ۀفیظو  دوخ ، تما 
هعماج تماما  يربهر و  دیاب  ماما  دنهد ، لیکشت  ار  یمالسا  ۀعماج  دنهاوخ  یم  دنا و  هدرک  باختنا  ار  هار  هک  الاح  یلو  دننیزگرب ؛ دنناوتب 

، لاثم يارب  دریگب ؛ هدـهع  رب  ار  هعماج  نیا  تیریدـم  ریـسم ، لوط  رد  درب و  شیپ  تداعـس  لامک و  يوس  هب  ار  مدرم  دوش و  راد  هدـهع  ار 
: دومرف ترضح  دننک ، تعیب  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  اب  دندش  رضاح  هفوک  مدرم  یتقو 

3. اهبراغ یلع  اهلبح  تیقلأل  رصانلا ... دوجوب  ۀجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح  الول 
هدرک و تعیب  نم  اب  هک  الاح  اما  دورب ؛ دـهاوخ  یم  هک  فرط  ره  اـت  مدوب  هتخادـنا  رتش  شود  يور  ار  تفـالخ  رتش  راـهم  لاـح  هب  اـت  نم 

. مریذپب ار  هعماج  تیریدم  هک  تسا  نیا  نم  ۀفیظو  الاح  دش . مامت  نم  رب  تجح  دینک ، يرای  تفالخ  رما  رد  ارم  دیا  هدش  رضاح 
رخآ هام  ُهن  لاس و  راهچ  رد  هک  دوب  ع )  ) نانمؤمریما اه  نآ  نیتسخن  هک  دـمآ  مهارف  تموکح  ياه  هنیمز  ع )  ) موصعم ماـما  ود  يارب  طـقف 

ناماما نامز  رد  دـماین . شیپ  يا  هنیمز  نینچ  يرگید  ناـماما  يارب  یلو  دوب ؛ ع )  ) نسح ماـما  يرگید ، و  دیـسر ، تفـالخ  هب  شا  یگدـنز 
. میهاوخ یمن  ار  امش  میتسه و  دازآ  ام  دنتفگ : یم  مدرم  رگید ،

نیا دنهد . لیکـشت  هعماج  دنناوتب  هک  دندوبن  يدح  هب  اما  دـنروآ ؛ دـیدپ  ار  یکچوک  ياه  تیلقا  دنتـساوخ  یم  يدارفا  رانک ، هشوگرد و 
هدرک نییعت  ار  نانآ  ربمایپ  ادـخ و  هک  یناربهار  يارب  داتفا و  نارگمتـس  نالهاان و  تسد  هب  رگید  ِموصعم  ناماما  نامز  رد  يربهر  هک  دوب 

ارچ دماین ؛ شیپ  اه  نآ  يارب  يا  هفیظو  نینچ  يادا  ۀنیمز  دنریگ . هدهع  هب  ار  هعماج  تیریدم  دنناوتب  ات  دشن  مهارف  تموکح  ۀنیمز  دندوب ،
ۀعماج يزور  هک  دندوب  هدرک  ینیب  شیپ  دوخ  ِییادـخ  ملع  اب  ع )  ) موصعم ناماما  مرکا و  ربمایپ  دـندرک . یمن  یهارمه  اه  نآ  اب  مدرم  هک 

باحـصا تفلاخم  اب  تفریذپ ، ار  تموکح  ع )  ) نانمؤمریما هک  نیا  زا  شیپ  تفای . دـهاوخ  ار  یهالا  تموکح  شریذـپ  ِیگدامآ  يرـشب ،
ریدـم سیئر و  اب  مدرم  دوب و  هدـشن  لیکـشت  یمالـسا  ۀـعماج  ات  یلو  دـیگنج ؛ هناعطاق  اه  نآ  اب  دـش و  ور  هبور  نیفـص  ناورهن و  لمج و 

. تشادن يا  هفیظو  ترضح  دندوب ، هدرکن  تعیب  یمالسا  ۀعماج 
مکاح مالسا  نوناق  نآ  رد  و  لیکـشت ، یمالـسا  ۀعماج  هک  ارچ  دننکـش ؛ تعیب  دیابن  رگید  دننک ، یم  تعیب  دوخ  ماما  اب  مدرم  هک  یماگنه 

شریذپ يارب  یگدامآ  اه و  بتکم  ۀمه  زا  رـشب  ینادرگور  دنـشاب . دنبیاپ  دـنا ، هدرک  هک  یتعیب  نآ  هب  دـیاب  مدرم  اج  نیا  رد  تسا . هدـش 
قح تموکح 

نآ زا  کی  چیه  هک  دمهفب  دشاب و  هدش  سویأم  اه  يژولوئدـیا  اه و  بتکم  ۀـمه  زا  هک  ددـنب  یم  لد  یهالا  تموکح  هب  یماگنه  یمدآ 
زین اه  بتکم  نآ  زا  یلو  مییامزآ ؛ یم  ار  نآ  میور و  یم  یقرـش  ياه  بتکم  غارـس  هب  دـنتفگ : یم  یناسک  دـنرادن . ار  مزال  ییآراـک  اـه 

ياهروشک رگید  ناملآ و  اکیرما ، دـینیبب  مینک . هرادا  ار  هعماج  میناوت  یم  اـم  هک  دـننک  یم  اـعدا  اـه  لاربیل  زین  هزورما  دـنتفرگن . یخـساپ 
شیامزآ دیاب  زین  لاربیل  یـسارکومد  رکفت  تسا . يدـح  هچ  رد  اه  نآ  سرادـم  تینما  یگداوناخ و  تینما  دـنراد و  یتیعـضو  هچ  لاربیل 

هدامآ ادـخ  تموکح  شریذـپ  يارب  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  ات  دنتـسین . نیرفآ  تداعـس  اه  بتکم  نیا  هک  دـمهفب  رـشب  ات  دـهد  سپ  ار  دوخ 
دنهد نالوج  دیاب  اه  تموکح  اه و  بتکم  نیا  ۀمه  دنوش . حرطم  زین  تسیـشاف  مسینومک و  دننام  رگید  بتکم  اه  هد  تسا  نکمم  دوش ،

، دوخ تمحر  فطل و  باب  زا  دوب و  هاگآ  بلطم  نیا  زا  یلاعتم  دنوادخ  دریذپب . ار  یهالا  تموکح  رشب ، ات  دننارذگب  ار  دوخ  شیامزآ  و 
یناسک هتـشذگ  نارود  رد  تسناوت  یمن  ادخ  رگم  هک  دیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  اج  نیا  رد  درک . هریخذ  ار  مهدزاود  ماما  زور  نآ  يارب 
يراجم هشیمه  هک  تسین  نیا  رب  یهالا  تنـس  یلو  دهد ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  تسناوت  یم  ادخ  دننک !؟ اپرب  ار  یهالا  تموکح  ات  دنیرفایب  ار 

. دنک لمع  نایرج  فالخرب  دنز و  مهرب  ار  هعماج  یعیبط  يداع و 

26و 27 ( 21  ) ءایبنا .1
.44 (، 16  ) لحن .2
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ح23. ، 1 باب ص 32 ، ج32 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ص 202 ؛ ، 3 باب ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  .3

نآ راثآ  يرواب و  يدهم 

نآ راثآ  يرواب و  يدهم 
نّنست لها  هاگدید  زا  يرواب  يدهم 

عّیشت گنهرف  رد  يرواب  يدهم 
یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  يرواب  يدهم  ریثأت 
( جع  ) نامز ماما  رضحم  هب  لامعا  ۀضرع 

داقتعا  نیا  ِیتیبرت  رِاثآ 
( جع  ) نامز ماما  يارب  ندوب  هعیش  ِتقیقح 

( جع  ) نامز ماما  نایب  رد  ندوب  هعیش  تقیقح 
یعقاو ندوب  هعیش  هب  لوصو  راکهار 

اهراتفر رب  جع )  ) نامز ماما  تراظن  هب  هّجوت  .1
نید ياهروتسد  مامت  هب  هّجوت  موزل  .2

نّنست لها  هاگدید  زا  يرواب  يدهم 
لئاسم زا  يا  هراپ  ةرابرد  ام  تسا . ینس ، هعیش و  زا  ّمعا  مالـسا ، ياه  هقرف  مامت  نیب  كرتشم  ياهداقتعا  زا  جع ،)  ) يدهم ِدوجو  هب  داقتعا 

هک دـینادب  تسا  بلاج  تسا . مک  رایـسب  جـع )  ) يدـهم دوجو  هب  داقتعا  ةرابرد  یلو  میراد ؛ ییاه  فالتخا  ننـست  لها  ناردارب  اب  تماما 
ص)  ) مرکا ربمایپ  تایاور  هک  دنا  هدرک  فارتعا  دوخ  هتشون و  باتک  جع )  ) يدهم ترضح  دوجو  ةرابرد  نّنـست  لها  ناملاع  زا  يرایـسب 

یضعب یتح  تسا ؛ رتاوتم  ترضح  ةرابرد  ام  تایاور  هک  دنا  هدرک  اعّدا  نّنست  لها  ناملاع  زا  یـضعب  یتح  تسا ؛ رتاوتم  ترـضح  ةرابرد 
ياج چیه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ رتاوت  ّدـح  زا  رتالاب  جـع )  ) يدـهم ترـضح  ةرابرد  ام  تایاور  هک  دـنا  هدرک  اعّدا  ننـست  لها  ناملاع  زا 

، تنس لها  نایم  ترضح ، یصخش  ياه  یگژیو  ةرابرد   1. دنام یمن  یقاب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  تایاور  نیا  رودص  رد  يا  ههبـش  ّکش و 
ربمایپ نادناخ  زا  ع ،)  ) يدهم مان  هب  یصخش  نامزلارخآ ، رد  هک  دندقتعم  ًالامجا  ناشیا  زا  یـضعب  دراد . دوجو  ییاه  فالتخا  شیب  مک و 

نآ هب  ای  دننک  یمن  رکذ  دوش ، یم  دلوتم  ینامز  هچ  رد  ردام و  ردپ و  مادک  زا  ترضح  هک  ار  بلطم  نیا  اما  دنک ؛ یم  روهظ  ص )  ) مالسا
داقتعا ینعی  دنراد ؛ نایعیش  ام  داقتعا  نوچمه  يداقتعا  جع )  ) يدهم ترـضح  ةرابرد  هک  یناسک  دنتـسه  نّنـست  لها  نایم  دنتـسین . دقتعم 

. تسا س )  ) ارهز ۀمطاف  بلاط و  یبا  نبا  یلع  نادناخ  زا  دنزرف  نیمهدزای  جع )  ) دوعوم يدهم  هک  دنراد 
. دنا هدش  بایفرـش  يو  روضح  هب  زین  يدارفا  دراد و  تایح  جع )  ) يدهم ترـضح  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  یناسک  ننـست ، لها  ناملاع  نیب 

هدمآ لیان  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  روضح  هب  تبیغ ، نامز  هک  دنا  هدرک  رکذ  یناسک  ةرمز  رد  ار  ناشدوخ  ناگرزب  زا  یخرب  مان  یتح 
. دنا هدش  بایفرش  ترضح  تمدخ  هب  دنا  هدرک  اعّدا  هک  تسا  هدش  هدرب  یناسک  مان  نّنست ، لها  زا  یناوارف  ياه  باتک  رد  دنا .

هک ییاه  یگژیو  نیمه  اب  ترـضح  دوجو  لصا  رب  نوزفا  یناسک  مه  ننـست  لها  ناملاع  نایم  هک  دوب  نیا  هلمج ، دنچ  نیا  رکذ  زا  روظنم 
بایفرش ناشیا  تمدخ  دنناوت  یم  یناسک  زین  ترـضح  تبیغ  نامز  تسا و  بیاغ  نونکا  هدش و  ّدلوتم  ترـضح  دندقتعم : مییوگ ، یم  ام 

هب داقتعا  ۀلأسم  ًاساسا  ننـست ، لها  زا  یناسک  هتبلا  تسین ؛ زاین  ناوارف  ثحب  هب  یمالـسا  رگید  ياه  هقِرف  اب  هنیمز ، نیا  رد  نیاربانب ، دـنوش ؛
هک اه  نآ  ناثّدحم  ناملاع و  زا  یناسک  یلو  دـنا ؛ هتـشاگنا  یلعج  یتایاور  هراب  نیا  رد  زین  ار  ناشدوخ  تایاور  و  هدرک ، راکنا  ار  يدـهم 
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. دنا هدرک  حیرصت  جع )  ) يدهم دوجو  هب  تسین ، مه  مک  ناش  هدع 
هدزاود سنوت ، رصم و  ناریا ، ياهروشک  رد  هژیو  هب  نّنست  لها  زا  يرایـسب  زین  هیعفاش و  زا  يرایـسب  دننام  ننـست ، لها  فیاوط  زا  یـضعب 

ام ۀناگ  هدزاود  ِناماما  هب  ننـست ، لها  زا  هورگ  نیا  دـنناد . یم  دوخ  ینید  عجارم  و  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  ناهیقف  نیرت  گرزب  ار  هعیـش  ماما 
شیوخ یگدنز  روما  رد  دیاب  مدرم  تسا . ربتعم  اشگهار و  تما ، يارب  ناشنانخـس  هک  دنراد  داقتعا  یناهیقف  ناملاع و  هاگیاج  رد  نایعیش 

ینید عجارم  هاگیاجرد  ار  رفن  هدزاود  نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دـندقتعم  نّنـست  لها  زا  هتـسد  نیا  دـننک . هعجارم  ناشیا  ياهروتـسد ، هب 
. دننک هعجارم  اه  نآ  هب  دوخ  یقالخا  ینید و  لئاسم  رد  دیاب  مدرم  تسا و  هدومرف  نییعت  مدرم 

مرکا ربمایپ  روضح  ناـمز  دروآ . رامـش  هب  مالـسا  رد  تسایـس  زا  نید  کـیکفت  ۀـناوج  نیتسخن  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هدـیقع  ناـمه  نیا 
: دندوب دقتعم  ناناملـسم  ۀمه  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  هدید  یـسایس  عجرم  ینید و  عجرم  ندوب  یکی  رد  اه  ناملـسم  نیب  یفالتخا  چـیه  (ص )

مه هک  دندش  دـقتعم  نایعیـش  ترـضح ، دوجو  زا  سپ  تسا . هعماج  یـسایس  ربهر  مه  مدرم و  ینید  عجرم  مه  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش 
روما رد  ار  ع )  ) نانمؤمریما تیعجرم  نّنـست ، لها  زا  یـضعب  تسا . ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  ناـنمؤمریما  یـسایس ، عجرم  مه  ینید و  عجرم 
مدرم ینید  تیعجرم  يربهر و  يارب  ار  وا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوب ، نارگید  زا  شیب  ترـضح  ملع  نوچ  دنیوگ : یم  دنراد و  لوبق  یبهذـم 

دوب تلع  نیمه  هب  درک ؛ یفّرعم  مدرم  ینید  تیعجرم  يربـهر و  يارب  ار  وا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  درک ؛ یفّرعم 
یـسایس يربـهر  ياـنعم  هب  نیا  یلو  دـندرک ؛ یم  هعجارم  وا  هب  دـندنام ، یم  يا  هلأـسم  ّلـح  رد  تما  ناـملاع  تقو  ره  ربماـیپ  زا  سپ  هـک 
شیوخ مراهچ  ۀـفیلخ  هاگیاج  رد  ار  ع )  ) نانمؤمریما هاگ  نآ  موس ، ۀـفیلخ  سپـس  مود ، ۀـفیلخ  دـعب  لوا ، ۀـفیلخ  ادـتبا  مدرم  هکلب  تسین ؛

نییعت دـندش و  لئاق  کیکفت  یـسایس ، روما  ینید و  روما  رد  تیعجرم  نیب  ربماـیپ ، زا  سپ  نّنـست ، لـها  زا  یـضعب  مک  تسد  دـندیزگرب .
ار مود  ۀفیلخ  هاگ  نآ  دندیزگرب ؛ مدرم  ار  لوا  ۀفیلخ  هک  تروص  نیدب  دنداهن  نیـشیپ  ۀفیلخ  ای  مدرم  دوخ  ةدـهع  هب  ار  یـسایس  تیعجرم 

ینید عجرم  ار  ع )  ) همطاف ترـضح  نادـنزرف  زا  ع )  ) هناگ هدزاود  ناماما  نّنـست ، لـها  زا  یـضعب  هک  نآ  هصـالخ  درک . نییعت  لوا  ۀـفیلخ 
. دنا هدرک  حیرـصت  هلأسم  نیا  رب  هک  هیعفاش  فیاوط  زا  یـضعب  هژیو  هب  دـنناد ؛ یم  ربتعم  یبهذـم  روما  رد  ار  ناشیا  نانخـس  هتـسناد ، مدرم 

عّیشت گنهرف  رد  يرواب  يدهم 
ِیـسایس یملع و  عجرم  اهنت  هن  نامز ، رـصع و  ره  ماما  هعیـش ، داقتعا  هب  دندقتعم . رتالاو  یقیاقح  هب  شیوخ  موصعم  ناماما  ةرابرد  نایعیش 

2. تسا هدش  کیرش  تلاسر ، تّوبن و  ِماقم  زج  هب  ع ،)  ) مرکا ربمایپ  ياه  ماقم  ۀمه  رد  ادخ  ِتساوخ  هب  هک  تسا  یسک  هکلب  تسا ، مدرم 
یـسایس و ۀبنج  طقف  تسین و  يرهاظ  یتموکح  زین  وا  تموکح  تسا . يدادادخ  تردق  وا ، تردق  و  ییادخ ، ملع  ع ،)  ) موصعم ماما  ِملع 

دنک یم  هضافا  ع )  ) ماما هب  ار  تمکح  ملع و  یلاعتم ، دـنوادخ   3. تسا قلخ » ادخ و  نیب  لاصتا   » عون کی  هکلب  درادـن ؛ یگنهرف  یملع و 
زاین ملع  باـستکا  لیـصحت و  هب  هک  نیا  نودـب  ع )  ) ماـما تهج ، نیمه  هب  دـیامرف ؛ یم  اـطع  وا  هب  ار  ییاـه  تمارک  شیوخ ، تردـق  هب  و 

یم ار  ییاهزیچ  یکدوک  نینس  رد  دشاب ، هتشاد  زاین  ملع  باستکا  لیصحت و  هب  هک  دناد  یم  ار  ییاهزیچ  یکدوک  نینس  رد  دشاب ، هتـشاد 
فلکم یگلاس  رد 16-15  رگید  مدرم  لثم  مه  فیلکت  رظن  زا  ع )  ) ماما دنـسر . یمن  نآ  هب  مه  يریپ  نینـس  رد  گرزب  ناـملاع  هک  دـناد 

نآ دـسرب ، تماما  ماقم  هب  تیلوفط  رد  مه  رگا  تسین . رگید  مدرم  كرد  لـثم  وا ، كرد  تسا . فلکم  دـلوت  يادـتبا  زا  هکلب  دوش ؛ یمن 
نخس شدوخ  نابز  هب  یسک  ره  اب  دناد و  یم  زین  ار  مدرم  نوگانوگ  ياه  هفئاط  نابز  یتح  دناد . یم  تسا  هدش  هداهن  ماما  ةدهعرب  ار  هچ 
تیانع دوخ  نیتسار  ناوریپ  ادخ و  ۀتـسیاش  ناگدنب  هب  و  یحور ، یبلق و  تیالو  مدرم  بولق  رب  ع )  ) ماما اه ، نیا  ۀمه  زا  رتالاب  دـیوگ . یم 

اه و ّتین  زا  و  مدرم ، راتفر  زا  ع )  ) ماما دسر . یم  تباجا  هب  دوش و  یمن  در  دنک ، یم  دوخ  یعقاو  ناوریپ  قح  رد  هک  ییاعد  دراد . یّصاخ 
رد مه  جـع )  ) نامز ماما  هکلب  دراد ، ار  اه  یگژیو  نیا  دوخ  روضح  نامز  رد  رـضاح ، ماما  اهنت  هن  تسا . هاـگآ  اـه  نآ  یبلق  ياـه  یگژیو 

تقو رد  هک  تـسا  نایعیـش  ةژیو  ياـهداقتعا  وزج  نـیا  تـسا . هاـگآ  شنایعیـش  تـالاح  اـه و  تـین  راـتفر و  ماـمت  زا  دوـخ  تـبیغ  ناـمز 
. دیامرف یم  يریگتسد  زین  ترضح  دنوش و  یم  لّسوتم  جع )  ) مهدزاود ماما  هب  اج ، همه  زا  دیما  عطق  یگدنامرد و 
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اب ار  جـع )  ) نامز ماما  یبیغ  ياهدادـما  زا  يرایـسب  ام  زیزع  ناناوج  هک  دوب  نیا  یکی  دـش ، لیمحت  ام  تلم  رب  هک  یگنج  تاکرب  هلمج  زا 
تذل ياه  هرطاخ  نآ  میشورفن و  نازرا  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  ینارگ  تمیق  اب  هک  ار  میظع  ياه  هیامرـس  نیا  دندید . ناشدوخ  مشچ 

هب اه  تمارک  اه و  لسوت  هنوگ  نیا  شاک  يا  مینکن . شومارف  تسا ، هدـش  لـصاح  اـه  ههبج  رد  اـم  نازیزع  يارب  هک  ار  یتوکلم  شخب و 
یعیبط هاگتـسد  هاگ  چیه  جع )  ) ماما یناسر  دادما  هتبلا  دشاب ! هدنزرا  يا  هریخذ  ناگدنیآ  يارب  ات  دـش  یم  تبث  يروآ و  عمج  لماک  روط 
ةدارا ریسم  رد  هک  دنک  فّرصت  دناوت  یم  ییاج  ات  وا  تسا و  ادخ  تمکح  ریـسم  رد  جع )  ) ماما راک  دنز . یمن  مه  رب  ار  یهالا  تمکح  و 
هدارا نامه  جع )  ) ماما هدارا  وا . هاگتسد  ِضراعم  هن  تسا ، ادخ  تمکح  هاگتـسد  لّمکم  ناشیا  ياهراک  و  مه )  ) ناماما دوجو  دشاب . ادخ 

یم یّلجت  رولبت و  نآ  رد  ادـخ  تیـشم  هک  تسا  یفرظ  تسا ، ادـخ  تساوخ  هاگ  هولج  ام ، ياه  لد  4 ؛ هللا ۀیـشمل  هیعوأ  انبولق  تسا : ادخ 
رد يرواب  يدهم  ریثأت  ار . نآ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  هن  دنک ، یم  هدارا  ار  نامه  دـهاوخ ، یم  ادـخ  هک  ار  هچ  نآ  ره  جـع )  ) ماما بلق  دـبای .

یعامتجا يدرف و  یگدنز 
نوؤش ةرابرد  يداقتعا  یعامتجا و  یخیرات ، نوگانوگ  داـعبا  زا  ناوت  یم  تسا . هدرتسگ  رایـسب  جـع )  ) ناـمز ماـما  ةراـبرد  نخـس  لاـجم 

یعامتجا يدرف و  یگدـنز  رد  ار  جـع )  ) نامز ماما  سدـقم  دوجو  هب  داقتعا  ریثأـت  اـت  تسا  اـجب  رایـسب  اـما  دـنار ؛ نخـس  تماـما  فلتخم 
. مینک لیلحت  نامدوخ 

رد داقتعا  نیا  میروایب . نامیا  وا  هب  میـسانشب و  ار  شمظعا » یلو   » دوجو هک  تسا  هدرک  یناسحا  نینچ  ام  هب  هداـهن و  تنم  اـم  رب  دـنوادخ 
یماگ هار  نیا  رد  سک  ره  میریگب ؟ دیاب  یسرد  هچ  اه  هرطاخ  اه و  تشادگرزب  نیا  زا  ام  دشاب . هتـشاد  یقیمع  راثآ  دناوت  یم  ام  یگدنز 

ام تسیچ ؟ يارب  اـهاغوغ  اـه و  نشج  نیا  دوـب . دـهاوخ  روجأـم  یهـالا  هاگـشیپ  رد  دریگب ، شود  هب  ار  یکچوـک  مـچرپ  یتـح  درادرب و 
یلو مینک ؛ تنیز  ار  اهرهـش  مینک ؛ داـش  ار  اـه  لد  میریگب ؛ شنج  ار  شدـلوت  زورلاـس  میزروب ؛ قشع  وا  هب  میـشاب ؛ دـقتعم  وا  هب  میفّظوـم 

يّرـس هچ  میـشاب ؟ داش  يزور  دنچ  هک  تسا  نیا  يارب  ایآ  تسیچ ؟ يارب  ترـضح  مان  هب  اهادص  رـس و  نیا  تسیچ ؟ اهراک  نیا  زا  فده 
( جـع  ) نامز ماما  دوجو  هب  داقتعا  راثآ  زا  یکی  دراد ؟ ام  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  يریثأت  هچ  داقتعا  نیا  تسا ؟ هتفهن  داقتعا  نیا  رد 

( جع  ) نامز ماما  رضحم  هب  لامعا  ۀضرع  منک : یم  نایب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ورملق  رد  ار 
دوجو لامعألا » ضرع   » مان هب  یباب  ام  ییاور  ياهباتک  رد  تسا . هاگآ  نایعیـش  هژیو  هب  تما ، ياهراک  زا  جع )  ) نامز ماما  هک  میدـقتعم  ام 
قباطم و  زور ، ره  تاـیاور ، زا  رگید  یـضعب  قبط  ،7 و  زور ود  ای   6 زور کی  هتفه  ره  ام ، ياـهراک  ماـمت  تاـیاور ، زا  یخرب  قبط   5. دراد

8. دوش یم  هضرع  جع )  ) رصع ماما  رب  حبص  ره  رگید ، یتایاور 
نآ تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  زور  نآ  رد  ییاه  هلماعم  هچ  دنیبب  ات  دنز  یم  رتفد  هب  يرـس  زور  ره  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  يا  هناختراجت  تبحاص 
یم اه  هلماعم  کت  کت  هب  يرت  قیقد  ۀبساحم  رورم و  زین  هام  رخآ  رد  دهد و  یم  ماجنا  رتفد  يور  قیقد  يا  هعلاطم  راب ، کی  يا  هتفه  هاگ 

( جع  ) نامز ماما  ربارب  رد  مدرم  عضو  تسا  نکمم  دراد . شا  هناختراجت  تیعـضو  زا  یّلک  یـسرباسح  کی  لاس ، ره  رد  ماجنارـس  دـنک و 
، دـنا هداد  ماجنا  بش  مدرم  هک  ییاهراک  دریگ . یم  ماجنا  ماش  ره  حبـص و  ره  رد  لامعا ، ضرع  زا  هلحرم  کی  هک  دـشاب  لـیبق  نیا  زا  زین 

هئارا راوگرزب  نآ  روضح  هب  بش  دنا  هداد  ماجنا  ماش  ات  حبص  زا  هک  ییاهراک  دوش و  یم  هضرع  جع )  ) رصع یلو  ترضح  تمدخ  حبص ،
دـنراد و یم  میدـقت  جـع )  ) ماما روضح  هب  هبنـشراهچ  هبنـشود و  زور  ود  رد  ار  یگتفه  ياـهراک  عومجم  رگید ، يا  هلحرم  رد  دوش . یم 

داقتعا نیا  ِیتیبرت  راثآ  دوش . یم  هضرع  جع )  ) رصع یلو  سّدقم  دوجو  رب  مدرم  تارّدقم  مامت  ردق ، بش  رد  ماجنارس 
ضرف دیاب  ام  زا  کی  ره  یعامتجا . یگدنز  رد  هچ  يدرف و  یگدنز  رد  هچ  دشاب ؛ هتـشاد  ام  یگدنز  رد  یّمهم  ریثأت  دـیاب  يداقتعا  نینچ 

، میراذـگ یم  مارتحا  ناوارف  وا  هب  هک  یگرزب  صخـش  عالطا  ضرعم  رد  بش  ماـگنه  میهد ، یم  ماـجنا  هنازور  هک  ار  يراـک  ناـمه  مینک 
ظوفحم وا  لـباقم  رد  شیوربآ  دراد  تسود  تسا و  لـئاق  مارتـحا  تیـصخش و  یـسک  يارب  دوـخ  یگدـنز  رد  یـسک  ره  دریگ . یم  رارق 

ملیف وا  ياهراک  مامت  زا  هک  دوش  یم  بصن  سالک  رد  یفخم  نیبرود  کی  زورما  هک  دهدب  لامتحا  يزومآ  شناد  رگا  لاثم  يارب  دـشاب ؛
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ناسکی رگید  ياهزور  اب  سالک  رد  يدرف  نینچ  راتفر  ایآ  دـننک ، یم  اشامت  ار  ملیف  نآ  هسردـم  يایلوا  ماـگنه ، بش  دـنک و  یم  يرادرب 
هک ار  يزیچ  دهاوخ  یمن  شلد  اریز  دشاب ؛ رت  مظنم  رت و  بّدؤم  زور  نآ  رد  دشوک  یم  دشاب ، یلابُاال  یمدآ  هک  مه  ردق  ره  دوب ؟ دهاوخ 

. دننیبب نارگید  دوش ، یم  وا  يزیروربآ  ثعاب 
، دوش یم  هئارا  جـع )  ) نامز ماما  تمدـخ  هتفه  ره  ای  ماش  حبـص و  ره  میهد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  مامت  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  ام  رگا  لاـح 

یم هک  ینانخـس  تشرد  زیر و  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  تقیقح  نیا  هب  هراومه  رگا  تشاد . دـهاوخ  ام  یگدـنزاس  رد  ییالاب  رایـسب  ریثأـت 
ماجنا اراکـشآ  ای  ناهنپ  رد  هک  یتکرح  ره  میراد و  یمرب  هک  یماگ  ره  میزادنا ، یم  صاخـشا  اه و  ناکم  هب  هک  ییاه  هاگن  مامت  مییوگ ،

رییغت ام  راتفگ  راتفر و  ملسم ، روط  هب  دریگ ، یم  رارق  نامرورس  الوم و  رضحم  رد  همه  همه و  مینک ، یم  هک  ییاه  تین  یتح  و  میهد ، یم 
هب رگا  دـنک . هدـهاشم  وا  زا  ار  شزرا  مک  ای  تسیاشان  ییاهراک  جـع )  ) نامز ماما  درادـن  تسود  ام  زا  کی  چـیه  هک  ارچ  تفای ؛ دـهاوخ 

، وا سّدـقم  بلق  شجنر  هک  ارچ  دـجنرب ؛ اـم  زا  ناـمیالوم  لد  هک  مینکن  يراـک  میـشوک  یم  هراومه  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  یتقیقح  نینچ 
9؛ ٌمِیلَأ ٌباَذَـع  ْمَُهل  ِهّللا  َلوُسَر  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  دراد : یپ  رد  ار  یهالا  باذـع  رهق و  ص )  ) ادـخ لوسر  شجنر  تسا و  ادـخ  لوسر  شجنر 
هک میهد  ماجنا  ار  ییاهراک  تسا  مزال  ام  رب  نیاربانب ، دنراد ؛ شیپ  رد  كاندرد  یباذـع  دـنرازآ ، یم  ار  ادـخ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  نانآ 

. دنک داش  لاحشوخ و  ار  جع )  ) رصع ّیلو  سدقم  بلق 
چیه میزرو ، یم  قشع  جـع )  ) نامز ماما  هب  رگا  دوش . لاحـشوخ  وا  زا  تسود  نآ  دـهاوخ  یم  شلد  دراد و  تسود  ار  یـسک  یـسک ، ره 

رـس ام  زا  یکچوک  ياه  شزغل  یهاگ  رگا  هک  تسا  نابرهم  ردـق  نآ  راوگرزب  نآ  هّتبلا  دوش ؛ رّدـکم  ام  زا  وا  لد  میوش  یمن  یـضار  هاگ 
یم دـب  لامعا  زا  هراومه  تسا و  جـع )  ) رـصع یلو  سّدـقم  دوجو  هب  شهجوت  مئاد  هک  یـصخش  رگا  دـنک . یم  رافغتـسا  اـم  يارب  دـنزب ،

رافغتسا اعد و  وا  يارب  ترضح  دنرب ، یم  جع )  ) رـصع یلو  تمدخ  ار  شلمع  ۀمان  یتقو  دش ، بکترم  یهابتـشا  یفداصت  روط  هب  دزیهرپ ،
تیالو ِتقایل  دـشاب ، درف  ِیگـشیمه  راتفر  هانگ ، باکترا  هدرکان ، يادـخ  رگا  اما   10 دیاشخبب ؛ ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـنک و  یم 

( جع  ) نامز ماما  يارب  ندوب  هعیش  ِتقیقح  میرب . یم  هانپ  ادخ  هب  یعضو  نینچ  زا  هک  دهد  یم  تسد  زا  ار  ترضح 
مسا و رد  ام  میوش . یمن  هعیـش  همانـسانش ، اب  ام  دوش . یمن  تباث  اعّدا  اب  طـقف  نتفرگ  رارق  جـع )  ) ناـمز ماـما  ِتیـالو  تحت  ندوب و  هعیش 

یقیقح ِوریپ  هعیـش و  ار  ام  دح  هچ  ات  جـع )  ) نامز ماما  سدـقم  دوجو  دـنراد ؟ لوبق  ار  ام  عیـشت  ردـقچ  مه )  ) ناماما اما  میا ؛ هعیـش  ناونع 
هک دارفا  يرایـسب  زا  جـع )  ) نامز ماما  دزن  اما  دـنرادن ؛ هعیـش  مان  هک  یناسک  اسب  هچ  دنتـسین . ام  ۀمانـسانش  عبات  اه  نآ  دـناد ؟ یم  شیوخ 

ع)  ) اضر ماما  نایب  رد  ندوب  هعیش  تقیقح  دنرتزیزع . دنراد ، ار  عّیشت  ناونع 
کیلع مالسلا  میناوخ : یم  ترضح  ترایز  رد  تسا . فورعم  ینابرهم  تفأر و  هب  متشه  ماما  ع )  ) موصعم ناماما  مامت  نایم  هک  دیناد  یم 

، تسا هدوب  اه  نآ  ۀمه  زا  شیب  ع )  ) متـشه ماما  رد  تفأر  روهظ  هک  اج  نآ  زا  اما  دـنا ؛ هدوب  نابرهم  ناماما  ۀـمه  هتبلا  فوئرلا ؛ مامإلا  اهیأ 
. دنا هداد  فوؤر  بقل  ناشیا  هب 

بایفرش ع )  ) اضر ترضح  رـضحم  هب  ات  دنتفر  ع )  ) ماما ۀناخ  ِيوس  هب  نایعیـش  زا  يا  هدع  ورم ، رد  ترـضح  نآ  ِيدهع  ِتیالو  ِنارود  رد 
هضرع تفر و  ع )  ) ماما رـضحم  هب  نابرد  دنتـساوخ . دورو  ةزاجا  نابرد  زا  دندیـسر ، ماما  ۀناخ  ِرد  هب  یتقو  دننک . ضرع  یمالـس  دنوش و 

ماما دننک . ترایز  ار  امـش  دنهاوخ  یم  هزاجا  11 و  میتسه ع )  ) یلع نینمؤملاریما  نایعیـش  زا  دنیوگ  یم  هک  دنا  هدمآ  يرفن  دـنچ  تشاد :
ماما روضح  هب  میهاوخ  یم  میتسه و  ع )  ) یلع ماما  نایعیش  زا  ام  دنتفگ : زاب  دندمآ و  رگید  زور  نایعیـش ،  12. مهد یمن  هزاجا  دومرف : (ع )

اما دننک ؛ ترایز  ار  امـش  دنهاوخ  یم  امـش  نایعیـش  زا  هّدع  کی  درک : ضرع  ع )  ) ماما هب  دمآ و  هرابود  نابرد  میوش . بایفرـش  ع )  ) اضر
یمن ناشیا  هب  یبایفرش  ةزاجا  هاگ  چیه  ترضح  اما  دندمآ ، یم  ترـضح  ترایز  يارب  یپایپ  هام  ود  ات  هورگ  نیا  دادن . هزاجا  مه  زاب  ماما 
رگم دنهد ؟ یمن  رادید  ةزاجا  ام  هب  هک  تسیچ  ام  هانگ  دیسرپب  ع )  ) ماما زا  دنتفگ : نابرد  هب  هدش و  سویأم  ترـضح  رادید  زا  تبقاع  داد 

لوسر رسپ  يا  دندیـسرپ : ترـضح ، تمدخ  زا  دندمآ . نایعیـش  یتقو  دنوش . لخاد  ات  دومرف  هزاجا  ترـضح  ماگنه  نیمه  میا ؟ هدرک  هچ 
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دیا هتفگ  هک  رتالاب  نیا  زا  یهانگ  هچ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدوب  هچ  ام  هانگ  دیدومرف ؟ یمن  رادید  ةزاجا  تدم  نیا  لوط  رد  ارچ  ادخ !
، اه ناملس  و  ع ،)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  وا ، نایعیش  دیتسین . وا  ۀعیش  هک  امش  میتسه . ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  ام 
نابحم و زا  ام  دـیدوب  هتفگ  رگا  دـنتفگ :  13 دـندرکن . یچیپرـس  وا  ياه  نامرف  زا  کی  چـیه  زا  هک  دـندوب  اهرامع  اهدادـقم و  اهرذوبا و 

هعیش دیا ! هدرک  یگرزب  ياعدا  امـش   14. مداد یم  هزاجا  امـش  هب  لوا  زور  نامه  مدش و  یمن  تحاران  ناتمالک  زا  میتسه ، وا  نارادتـسود 
ام هک  دییوگ  یم  ینانخـس  میهد ؛ یمن  هزاجا  ام  هک  دینک  یم  ییاهراک  امـش  و  دراذـگب ، ام  ياپ  ياج  ار  شیاپ  دـیاب  هعیـش  ام ، وریپ  ینعی 

یعقاو ندوب  هعیش  هب  لوصو  راکهار  ؟15  دیتسه ام  ۀعیش  هنوگچ  لاوحا  نیا  اب  دینک . یمن  لمع  ام  ياهروتسد  هب  و  میدنسپ ، یمن 
اهراتفر رب  جع )  ) نامز ماما  تراظن  هب  هجوت  .1

عّیشت يوس  هب  یماگ  میناوتب  هک  نیا  يارب  دنروآ . رامش  هب  دوخ  نایعیـش  وزج  ار  ام  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  هک  میبایب  قیفوت  هللاءاش  نا 
، میـشاب هاگآ  هلأسم  نیا  هب  رگا  تسا . دوهـشم  ماما  يارب  ام  لاـمعا  هک  تسا  اـنعم  نیمه  هب  هجوت  اـهراک  نیرتهب  زا  یکی  میرادرب ، یعقاو 

ماما رب  ام  ياه  تین  راتفگ و  راتفر و  هک  دـنامب  یقاب  اـم  نهذ  رد  تقیقح  نیا  هشیمه  میـشوکب  رگا  میهد . یمن  ماـجنا  ار  اـهراک  زا  یلیخ 
رت هتسیاش  رتهب و  هچ  ره  ار  نامیاهراک  مینک و  لرتنک  ار  نامراتفر  راتفگ و  هک  درک  میهاوخ  ّتقد  هشیمه  دنام ، یمن  هدیشوپ  جع )  ) نامز

نید ياهروتسد  مامت  هب  هجوت  موزل  . 2 میهد . ماجنا 
روط هب   16. تسا نادـنواشیوخ  ناردارب و  ناتـسود و  اـب  هطبار  عطق  دـنوش ، یم  دونـشخان  نآ  زا  رایـسب  ( مه  ) ناـماما هک  يدراوم  زا  یکی 

هب ناشیا  اب  هک  دنراد  يریقف  نادنواشیوخ  نادنمتورث ، دـنراد . يرترب  یعامتجا  تیعقوم  هک  دـنهد  یم  ماجنا  یناسک  ار  محر  عطق  لومعم 
یکی میروآ . یمن  باسح  هب  دـیاب  هک  نانچ  ار  نارگید  ام  هک  تسا  نیا  ۀـناشن  محر  عطق  لاح ، ره  هب  دـننک . یم  هطبار  عطق  ناشرقف  لیلد 

اب یتح  میـشاب . هتـشاد  يا  همانرب  میـشوکب  دـیاب  ریقف ، نایانـشآ  هژیو  هب  نایانـشآ ، محر  ۀلـص  يارب  تسا . محر  ۀلـص  یعرـش ، تابجاو  زا 
ثعاب اهدمآ  تفر و  نیمه  اسب  هچ  مینک . محر  عطق  دیابن  دنا ، هداد  ماجنا  يدنسپان  ياهراک  یتح  ای  دنا  هدرک  دب  ام  هب  تبسن  هک  یناسک 

تمیمـص تحبم و  رگیدمه ، اب  نانمؤم  هک  تسا  نیا  دـنراد ، تسود  یلیخ  مه )  ) ناماما هک  ییاهزیچ  زا  دـنوش . حالـصا  اه  نآ  هک  دوش 
. دننک تمدخ  رگیدکی  هب  دنشاب و  هتشاد 

یمن ادا  ار  اهروتـسد  نیا  قح  دیاب ، هک  نانچ  ام  هنافـسأتم  یلو  دنا ؛ هدش  عقاو  دیکأت  دروم  یلیخ  ناماما  ياهروتـسد  رد  لئاسم  زا  یـضعب 
حلاص لمع  کین و  راک  مینک . یمن  تیاعر  دیاب  هک  نانچ  ار  نامنادنزرف  رسمه و  ناکیدزن ، ناشیوخ ، ناتسود ، قوقح  لاثم ، يارب  مینک ؛

ینوجعم مالـسا ، ياهروتـسد  ۀـعومجم  اما  تسا ؛ ظوفحم  دوخ  ياج  هب  حـلاص  لامعا  زا  کی  ره  هتبلا  تسین ؛ اعد  رکذ و  زاـمن و  طـقف  ، 
. دزیهرپب ناهانگ  ۀـمه  زا  دـهد و  ماجنا  ار  بوخ  ياهراک  ۀـمه  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ۀعیـش  مینک . يوریپ  اه  نآ  ۀـمه  زا  دـیاب  هک  تسا 

دنک یم  دشر  دح  زا  رت  شیب  شوضع  کی  هک  تسا  یمدآ  لثم  دهد ، یم  ماجنا  دنیب و  یم  ار  شدُعب  کی  طقف  نید  لئاسم  زا  هک  یسک 
تسد و کی  یهاگ  ای  تسا  کچوک  ناشتسد  ای  ناشرس  هک  دیا  هدید  ار  هقلخلا  صقان  دارفا  ریوصت  دنام . یم  کچوک  شیاضعا  ریاس  و 

ةدغ یتقو  دنیوگ ، یم  يژولویزیف  حیرشت و  ناملاع  هچ  نآ  ربانب  تسا . رت  گرزب  رایسب  ناشرگید  ياپ  تسد و  اب  هسیاقم  رد  ناشیاپ  کی 
یم ار  نید  ياهروتـسد  زا  یـضعب  طقف  هک  یناسک  دروخ . یم  مه  هب  ندب  ياه  مادنا  لیدعت  میظنت و  راک  دـبای ، یم  لالتخا  زغم ، زیفوپیه 

لکـش هک  ییاه  نآ  یلو  مینیب ؛ یمن  ار  اه  نآ  نطاب  میرادن و  تریـصب  ام  تسا . لداعتمان  اه  نآ  یعقاو  لکـش  دـننک ، یم  لمع  دـنریگ و 
ۀمه هب  دیاب  تسا . نوزومان  هراوق و  یب  ناشحور  مادنا  هک  دننیب  یم  دننک ، یم  هاگن  یصاخشا  نینچ  هب  یتقو  دننیب ، یم  ار  یصخش  ینطاب 
یلیخ جـع )  ) نامز ماما  هک  ییاهراک  زا  یکی  لاح ، ره  هب  مینک . لمع  بترم  مظنم و  روط  هب  هعومجم ، کـی  رد  مه ، اـب  نید  ياهروتـسد 

، دنـشاب رت  کـیدزن  رتانـشآ و  مه  اـب  نایعیـش  هچ  ره  تسا . رگید  کـی  روما  هب  نایعیـش  یگدیـسر  دوـش ، یم  داـش  نآ  زا  دراد و  تسود 
. دتـسرفب ار  دوخ  نامرف  دنوادخ  ات  دینک  تشذگ  وفع و  ؛17  هِْرمَِأب ُهّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  ْاوُحَفْـصاَو  ْاوُفْعاَف  تسا : رت  شیب  مه  ربارب  رد  ناشفیلکت 
مدرم و هانگ  زا  دیاب  درذگب ، امـش  ناهانگ  زا  ادخ  دـیراد  راظتنا  رگا  درذـگب . ام  زا  ادـخ  هک  میرادـن  تسود  رگم  میرذـگب . رگیدـمه  زا 

تیالو www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 84 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


زور رد  ادخ  دیرادن  تسود  رگم  دیا ! هدرک  یهابتشا  هک  دیرواین  مه  يور  هب  دوش ! یضار  امـش  زا  مه  ادخ  ات  دیرذگب  دیرذگب ! نارگید 
هدرک یهابتـشا  یـسک  رگا  دینک ! ناحتما  دیراد ، تسود  رگا  دیا ؟ هدرک  يراک  نینچ  هک  درواین  ناتیور  هب  درذگب و  امـش  هانگ  زا  تمایق 

. دینک یشوپ  هدرپ  تسا ،

هب نادنمشناد  حیرصت   ) ص76 يرواب ،) يدهم  یسانشدوعوم و  ورملق  رد  یشواک   ) سونقق راظتنا  رد  يدیمعلا ، مشاه  رماثدیس ، ر.ك : . 1
(. يدهملا ثیداحا  رتاوت 

. نامز ماما  ياه  ماقم  شخب  ر.ك : . 2
هب ار  نیمز  نامـسآ و  هک  قح  ۀلیـسو  نآ  تسا  اجک  ءامـسلا ؛ ضرألا و  نیب  لصتملا  ببـسلا  نیأ  : » مینک یم  اوجن  نینچ  هبدن  ياعد  رد  .3

«. تسا هتسویپ  مه 
، یـسلجم همالع  « . ) هللا ءاشی  نأ  الإ  نوؤاشت  ام  و  لوقی : هللا  انئـش و  ءاش  اذإف  هللا  ۀیـشمل  ۀیعوأ  انبولق  (: » ع  ) یلع نب  نسح  دـمحموبا  لاق  .4

(16 ، 10 باب ص336 ، ج25 ، راونالاراحب ،
باب 20 ص 333 ، ج23 ، مهیلع ؛) هللا  تاولـص  مهیلع  لاـمعألا  ضرع   )... 7 باب ص 172 ، ج6 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  5.ر.ك :

(. قلخلا یلع  ءادهشلا  مّهنأ  مهیلع و  لامعألا  ضرع  )
مجن يرون ، یسربط  نیسح  ازریم  «. ) دوش یم  هضرع  مه )  ) ناماما ادخ و  لوسر  هب  هبنشجنپ  زور  رد  لامعا  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  .6

ح16) ص 426 ، تاجردلا ، رئاصب  یمق ، رافص  نسح  نب  دمحم  ص825 ؛ ، 11 باب بقاثلا ،
ملع نآ  هب  دوش و  یم  هضرع  مه )  ) ناماما مرکا و  ربمایپ  رب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ره  رد  تّما  لامعا  : » تسا هدـش  تیاور  ع )  ) موصعم زا  .7

ص 69) ج5 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، ص 825 ؛ ، 11 باب بقاثلا ، مجن  يرون ، یسربط  نیسح  ازریم  «. ) دنبای یم 
هدیـشوپ ام  رب  امـش  زا  يزیچ  میهاگآ و  امـش  رابخا  لاوحا و  رب  هشیمه  انامه  دسیون « : یم  دوخ  كرابم  ۀمان  رد  ع )  ) يدـهم ترـضح  . 8

ح7. ، 31 باب ص 174 ، ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  تسین .»
.61(9  ) هبوت .9

ار جـع )  ) رـصع ماما  يابیز  ِتاجانم  يادـص  ارماس  سدـقم  ِبادرـس  رد  یبش  همین  هک  دـیوگ  یم  هماقم - هللا  یلعا  - سوواـط نب  دیـس  .10
انتیالو بذع  ءام  نم  اونجع  انتنیط و  لضاف  نم  اوقلخ  انم و  انتعیش  نإ  مهللا  دومرف « : یم  رافغتسا  بلط  نینچ  شنایعیش  قح  رد  هک  مدینش 
ۀفاضا زا  دنیام ؛ زا  ام  نایعیـش  اراگدرورپ ! مهلامعأب ؛... انحـضفتال  ۀمایقلا و  موی  مهباسح  انلوف  انیلع  الاکتإ  هولعف  ام  بونذلا  نم  مهلرفغاف 

اکتا اب  هک  ار  یناهانگ  ناشیارب  ياشخبب  سپ  تسا ؛ هدش  نیجع  ام  تیالو  ياراوگ  بآ  هب  ناشتـشرس  دنا و  هدش  هدیرفآ  ام  تقلخ  كاخ 
هدز تلجخ  اوسر و  ناشیا  ِلامعا  ندرک  راکـشآ  اب  ار  ام  امرف و  راذـگاو  ام  هب  ار  ناشتمایق  زور  باسح  دـنا و  هداد  ماـجنا  اـم  هب  داـمتعا  و 

(( توافت یکدنا  اب   ) ص149 ج2 ، ناسحلا ، يرقبعلا  يدنواهن ، ربکا  یلع  ص 302 ؛ ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  !« ) امرفم
. یلع ۀعیش  نحن  نولوقی  .11

. مهفرصاف لوعسم  انأ  ع :)  ) لاقف . 12
« هرماوأ نم  ًائیش  اوفلاخی  مل  نیذلا  رکب  یبأ  نب  دمحم  رامع و  دادقملا و  ناملس و  و  ع ،)  ) نیسحلا نسحلا و  هتعیش  امنإ  مکحی  و  .» 13

...« مکلوق و نم  هرکنأ  مل  هئادعأل  نوداعملا  هئایلوأل و  نولاوملا  هوبحم و  هولاوم و  مکنإ  متلق  ولف  .» 14
ج68، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ص 237 ؛ ج2 ، جاجتحا ، یسربط ، ص 313 ؛ ع ،)  ) يرگـسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  15.ر.ك :

ص 158.
اج هب  نامز  ماما  ِتاقالم  ِدیما  هب  هک  جح  ِرفـس  تسیب  زا  سپ  رایزهم  نب  یلع  تسا . محر  عطق  جع ،)  ) نامز ماما  ِرادـید  عناوم  زا  یکی  .16
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هک یبلاطم  نیتسخن  زا  یکی  روشرپ ، ِتاقالم  نیا  رد  تفای . روضح  فرش  ( جع  ) رـصع ماما  تمدخ  هب  مکی  تسیب و  ِرفـس  رد  دوب ، هدروآ 
زیچ هچ  سپ  میدوب ؛ تاراظتنا  رد  زور  بش و  ام  نسحلاابا ،! يا  : » دوب نیا  دومرف ، رایزهم  رـسپ  هب  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  ناـمیالوم ،

: دومرف ترضح  دوش .» نومنهر  امش  يوس  هب  ارم  ات  مدوب  هتفاین  ار  یـسک  نونکات  : » تشاد هضرع  تخادنا »؟ ریخأت  هب  ام  دزن  هب  ار  تندمآ 
هب یتریح  ناتـشورف ) دیرخ و  رد   ) دـیتخادرپ و لاوما  ِيزاس  نوزفا  هب  اما  تسین . هنوگ  نیا  هن ، دـنک !؟ ییامنهر  ار  وت  ات  یتفاین  ار  يدـحا  »
(، جع  ) يدهملا مئاقلا  يأر  نمم  ّیلولا  ةرـصبت  ینارحب ، مشاه  دیـس  «. ) دیدرک محر  عطق  دوخ  نیب  دیدروآ و  دیدپ  فیعـض  ِنانمؤم  ِنایز 

ۀلاسر 46) زا  یتمسق 
.109 (، 2  ) هرقب . 17

( جع  ) نامز ماما  ناروای 

( جع  ) نامز ماما  ناروای 
( جع  ) نامز ماما  نارای  ياه  یگژیو 

یحور يالاو  تردق  .1
يرابدرب .2

يرای تماقتسا و  شزرمآ ، بلط  .3
راگدرورپ اب  هناقشاع  ۀطبار  .4

نارفاک  لباقم  رد  يزارف  ندرگ  نانمؤم و  ربارب  رد  ینتورف  .5
اه شنزرس  زا  ندیسارهن  .6

یهالا یناسر  يرای  كالم 
یهلا ناربهر  زا  ندرکن  يوریپ  ماجرف 

نآ ياهرطخ  یهالا و  رکم  زا  ینمیا  ساسحا 
نامزلارخآ رد  ام  ۀفیظو 

تیونعم يوس  هب  ناهج  تشگزاب 

( جع  ) نامز ماما  نارای  ياه  یگژیو 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  یلاعتم  دنوادخ 

ْمَُهلْوَق َناَک  اَمَو  َنیِِرباَّصلا  ُّبُِحی  ُهّللاَو  ْاُوناَکَتْـسا  اَمَو  ْاوُفُعَـض  اَمَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباَصَأ  اَِمل  ْاُونَهَو  اَمَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاَق  ٍِّیبَّن  نِّم  نِّیَأَـکَو 
َنیِِرفاَْکلا 1 ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُصناو  اَنَماَْدقَأ  ْتِّبَثَو  اَنِْرمَأ  ِیف  اَنَفاَرْسِإَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبر  ْاُولاَق  نَأ  َّالِإ 

هن دندیزرو و  یتسـس  هن  دندید ، ادـخ  هار  رد  هک  یجنر  ره  زا  دـندرک و  دربن  ناشهارمه  هب  یناوارف  یهالا  نادرم  هک  یناربمایپ  رایـسب  هچ 
زا شخبب و  ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ ! هک  دوب  نیا  طقف  ناشنخـس  دراد . یم  تسود  ار  نایابیکـش  دنوادخ ، دنداد و  ناشن  ینوبز  فعض و 

! نک زوریپ  نارفاک  تیعمج  رب  ار  ام  رادب و  راوتسا  ار  ام  ياه  ماگ  رذگ ! رد  اهراک  رد  ام  ياه  يوردنت 
. دندیگنج ناکرـشم  نارفاک و  اب  ناربمایپ  باکر  رد  هناصلخم  هک  دراد  هراشا  تسرپادخ  یمدرم  هب  فیرـش  ۀـیآ  ود  نیا  رد  نویبر »  » ةژاو
رد ایوگ  هدـش ، نایب  نویبر »  » ةرابرد هیآ  ود  نیا  رد  هک  ییاه  یگژیو  مامت  درادـن و  نایجیـسب  زا  ریغ  یمات  قادـصم  اـم ، ۀـنامز  رد  نویبر 

. تسا هدش  لزان  ام  نایجیسب  نأش 
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« ناوارف یهالا  ِنادرم  ریثک ؛ نویبر   » قادصم اه  نآ  زا  کی  چیه  اما   2 میا ؛ هدوب  یناوارف  یهالا  ياه  مایق  دهاش  ص ،)  ) ربمایپ نامز  زا  سپ 
صلخم نایجیـسب  ریثک ،» نویبر   » ِقادصم نیرت  لماک  میرذگب ، ربمایپ  رـصع  زا  رگا  تفگ : ناوت  یم  نیقی  روط  هب  هک  ییاج  ات  تسا  هدوبن 

. دنا هدوب  یمالسا  ناریا  رد  ام 
صاخ ياه  یگژیو  ياراد  هدوب ، ریثک » نوّیبر   » ّمات ِقادـصم  زین  جـع )  ) نامز ماما  نیتسار  ناروای  دـیآ ، یمرب  تاـیاور  زا  هک  هنوگ  ناـمه 

. دنتسه ناشیا 
بلط ترفغم ، بلط  يرابدرب ، یحور ، يالاو  تردق  زا : دنترابع  تسا ، هدش  نایب  فیرش  ۀیا  ود  نیا  رد  هک  نویبر »  » یساسا ياه  یگژیو 

یحور يالاو  تردق  .1 مینک : یم  هئارا  رصتخم  یحیضوت  اه  یگژیو  نیا  زا  کی  ره  ةرابرد  هک  ترصن  بلط  تماقتسا و  يراوتسا و 
. دروآ یم  یپ  رد  ار  یناوارف  یفنم  راثآ  یعیبط  روط  هب  گنج ، ندش  ینالوط  تسا . ندش  هتشک  نتشک و  ندیگنج ، ۀصرع  گنج ، نادیم 

ثعاب گنج ، زا  یـشان  یناریو  رقف و  اه ، هچب  یتسرپرـس  یب  اه ، هداوناخ  یناماسبان  دـنزرف ، نز و  زا  يرود  نوچ  یلماوع  فرط ، کـی  زا 
یم زورب  ینامسج  ياه  يژرنا  ندب و  رد  یتسس  فعض و  راثآ  رگید ، فرط  زا  دوش و  یم  نارواگنج  یحور  يژرنا  هدارا و  ندش  تسس 

. دوش نمشد  لباقم  رد  میلست  عوضخ و  ثعاب  دناوت  یم  لماوع  نیا  ۀعومجم  دنک .
تماقتسا گنج  ياسرف  تقاط  ياه  نادیم  رد  هناصلاخ  وا ، لوسر  ادخ و  قشع  هب  هک  دیاتـس  یم  ار  يدهاجم  نارواگنج  یلاعتم ، دنوادخ 

ياه تبیـصم  دـماشیپ  گـنج و  ندـش  ینـالوط  اـب  یتح  هک  یناـشخرد  ناگراتـس  دـندادن ؛ ناـشن  دوخ  زا  فعـض  يا  هظحل  دـندیزرو و 
ْمَُهباَصَأ اَِمل  ْاُونَهَو  اَمَف  دندرب : الاب  میلست  عوضخ و  تسد  نمـشد ، ربارب  رد  هن  دش و  ادیپ  یفعـض  ناشنینهآ  ةدارا  قشع و  رد  هن  نوگانوگ ،

. دنداد ناشن  ینوبز  فعض و  هن  دندیزرو و  یتسس  هن  دندید ، ادخ  هار  رد  هک  يا  همدص  ره  زا  ؛3  ْاُوناَکَتْسا اَمَو  ْاوُفُعَض  اَمَو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف 
ات هک  ینادرم  ریلد  میا ؛ هدـید  مشچ  هب  سّدـقم  عاـفد  لاـس  تشه  لوـط  رد  شیوـخ  نایجیـسب  ناگدـنمزر و  رد  ار  يزراـب  یگژیو  نینچ 

. دنتخاس ادف  شیوخ  یهالا  نامیپ  ِرس  رب  ار  دوخ  یتسه  مامت  دندرک و  عافد  یمالسا  نهیم  مالسا و  زا  نوخ  ةرطق  نیسپاو  سفن و  نیسپاو 
يرابدرب .2

، ناش هداعلا  قوف  ِيرابدرب  ببس  هب  هک  دنریذپان  یگتسخ  ینادهاجم  دنریگ ، یم  رارق  دنوادخ  شیاتـس  دروم  هیآ ، نیا  رد  هک  ینادرمریلد 
نأـش رد  رگا  دراد . یم  تـسود  ار  یناگدـننکربص  نـینچ  دـنوادخ ، 4 و  نیرباـصلا ؛ بحی  هللا  و  دـنا : هدـش  یهـالا  سدـقا  تباذ  بوبحم 

دزن تیبوبحم  زا  رتالاب  یـشاداپ  هچ  دوب . یفاک  اـه  نآ  شاداـپ  يارب  دوب ، هدـشن  لزاـن  نآرق  رد  هلمج  نیمه  زج  نایجیـسب ، ناگدـنمزر و 
!؟ تشاد دهاوخ  مک  يزیچ  هچ  درادب ، تسود  ار  وا  شراگدرورپ  هک  نآ  تسا !؟ رّوصت  لباق  دنوادخ 

يرای تماقتسا و  شزرمآ ، بلط  .3
، شزرمآ ِبلط  زج  يزیچ  ناشلاق ، لاح و  ناـبز  يرواـگنج ، ياـه  جـنر  گـنج و  ياـه  تبیـصم  شکاـشک  رد  ینیتسار  نادـهاجم  نینچ 
5 ؛  اَنِْرمَأ ِیف  اَنَفاَرْـسِإَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبر  ْاُولاَق  نَأ  ـَّالِإ  ْمَُهلْوَق  َناَـک  اَـمَو  تسین : ناـشراگدرورپ  زا  يراـی  تماقتـسا و  بلط  یهاوخرذـع و 

رذگ . رد  اهراک  رد  ام  ياه  يوردنت  زا  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ ! هک  دوبن  نیا  زج  ناشنخس 
دوخ وت  ایادخ ! هک  دنروآ  یم  یهالا  هاگرد  هب  ریـصقت  رذع  هراومه  هکلب  دننیب ، یمن  ار  دوخ  لمع  دوخ و  اهنت  هن  یهالا ، ناروآ  مزر  نیا 

اََنل ْرِفْغا  اَنَّبر  رذـگ : رد  شیوخ  تمحرم  فطل و  هب  ام  یهاتوک  يور و  هدایز  هانگ و  زا  ياشخبب و  هفیظو  ماـجنا  رد  ار  اـم  ياـه  یهاـتوک 
وت زا  ام  یتسه  ۀـمه  اراگدرورپ ! اَنِْرمَأ 7 . ِیف  اَنَفاَرْـسِإَو  شوپب : مشچ  تدـهاجم  یگدـنب و  ۀـفیظو  ماجنا  رد  زین  ام  ياه  طارفا  و  اََنبُونُذ 6 .
راب امرف ! حالـصا  ناربج و  دوخ  وت  ار  ام  ياه  شزغل  اه و  یتساـک  نک و  یتمحرم  فطل و  مینک . یم  میدـقت  وت  هاـگرد  هب  نونکا  تسا و 
ياه بیرف  هار و  ۀـمادا  رد  یتسـس  زا  ناما  هچ  اما  میا ؛ هدـناسر  اج  نیدـب  اـت  شیاـهزیخ  تفا و  ۀـمه  اـب  ار  زیخرطخ  هار  نیا  اراـگدرورپ !

ره ایادخ ! راب  اَنَماَْدقَأ 8 . ْتِّبَثَو  رادب : اجرباپ  راوتـسا و  هراومه  هار ، نیا  ماجنارـس  ات  ار  ام  ایادـخ ! نونکا  سپ  ایند !؟ يریگ  نیمز  ناطیش و 
دوخ وت  ایادخ ! تسا . ملاع  ناراکبان  نارفاک و  رب  يزوریپ  ام  يوزرآ  تیاهن  اما  هجیتن ؛ هب  ندیسر  هن  تسا ، هفیظو  ماجنا  ام  تیرومأم  دنچ 
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ناسرب : فده  نیدب  ار  ام  شیوخ  رهاق  تردق  هب 
9. َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحیَو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  َّدَتْرَی  نَم  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

هک دنازیگنا  یمرب  ار  یموق  يدوز ، هب  دنوادخ  هک } دنادب  ، } ددرگزاب دوخ  نییآ  زا  هک  امش  زا  سک  ره  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
نارفاک لباقم  رد  نتورف و  هدنکفارـس و  نانمؤم  ربارب  رد  دـنراد و  یم  تسود  ار  دـنوادخ  زین  اـه  نآ  دراد و  یم  تسود  رایـسب  ار  ناـشیا 

. دنردتقم زارفارس و 
ناشن ار  نامیالا  فیعض  دارفا  ِیجازم  یمد  مد  يرصنع و  تسس  زا  نیتسار  نانمؤم  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  یتحاران  جنر و  نیـشیپ ، ۀیآ  نحل 

. نارفاک ۀقلح  هب  نامیا  تسس  ناناملسم  تشگزاب  درگبقع و  زا  ینارگن  یتحاران و  دهد ؛ یم 
هزات يا  هّدع  هب  طقف  ادـخ  نید  ماوق  دـیرادنپن  زگره  هک  تسا  نیتسار  نانمؤم  ربمایپ و  هب  زیگناروش  یتراشب  ةدـنرادربرد  ینارون  ۀـیآ  نیا 
يور مالـسا  زا  يا  هدـع  رگا  دور . یم  نـیب  زا  نآ  ياـهراختفا  مالـسا و  دـندرگزاب ، كرـش  رفک و  هـب  رگا  هـک  تـسا  فیعـض  ِناناملـسم 

هک تخیگنا  دهاوخرب  ار  ینانمؤم  هدـنیآ ، رد  دـنوادخ ، هک  ارچ  دـیهدن ؛ هار  شیوخ  هب  یهودـنا  زگره  دنتـشگزاب ، رفک  هب  دـندینادرگ و 
تسا و ناشیا  رادتسود  دنوادخ  هنوبحی ؛ مهبحی و  دنیوا : ّبحم  و  راگدنوادخ ، بوبحم  هک  تسا  نیا  ناشراختفا  لادم  تفـص و  نیتسخن 

یماقم هک  دنمشزرا  سب  یتلیضف  تسا ؛ هدش  رارقرب  ناشراگدرورپ  ناشیا و  نیب  ینیفرط  سّدقم و  یقشع  دندنوادخ . رادتـسود  زین  ناشیا 
. تسین یندش  رّوصت  نآ  زا  رتالاب 

نارفاک لباقم  رد  يزارف  ندرگ  نانمؤم و  ربارب  رد  ینتورف  .5
عضاوتم و ناـنمؤم  ربارب  رد  نیرفاـکلا ؛ یلع  ةزعأ  نینمؤملا و  یلع  ۀـلذأ  تسا : مه  اـب  هارمه  ِتفـص  ود  ینیفرط ، كاـپ  قشع  نیا  تمـالع 
هب نانمؤم  ربارب  رد  دنناشیا . ةدنب  ایوگ  هک  دنراد  عضاوت  نانچ  نامیا ، لها  لباقم  رد  دـنردتقم . زارف و  ندرگ  نارفاک  لباقم  رد  دـننتورف و 

لباقم رد  دنعضاوتم ، یکاخ و  نینچ  نانمؤم ، ربارب  رد  هک  نانیمه  دنناشیا . ِدوخ  ایوگ  هک  ییروط  هب  دنرادن ؛ ینیبدوخ  تینانا و  هجو  چیه 
زگره ار  نانآ  ایوگ  هک  دنا  يزارف  ندرگ  تردق و  تّزع و  جوا  رد  نانچ  ناشک  ندرگ  لباقم  رد  ناشیا  دـندنمتزع . تخـسرس و  نارفاک ،

. دنروآ یمن  رامش  هب 
مه هک  دهد  یم  ربخ  یحور  ینطاب و  يالاو  تفص  ود  اب  مدق  تباث  یناروابادخ  ِروهظ  زا  زیمآ ، هزجعم  ینارون و  ۀیآ  نیا  رد  یهالا  ةدعو 

يزار یبلق ، ِیگژیو  ود  نیا  اریز  تسین ؛ صیخـشت  لباق  يرهاظ  ياه  هار  زا  هک  ییـالاو  ياـه  یگژیو  دـنیوا ؛ ّبحم  مه  و  ادـخ ، بوبحم 
ۀناـشن ود  دنتـسه ، اراد  ار  یبـلق  ِیگژیو  ود  نیا  هک  یناـسک  اـما  دـنرادن ؛ یهاـگآ  نآ  زا  ناـگناگیب  هک  تسا  قوشعم  قشاـع و  نیب  ناـهن 
دنمتزع نیرفاکلا ؛ یلع  ةزعأ  . 2 نانمؤم ؛ ربارب  رد  نتورف  عضاخ و  نینمؤملا ؛ یلع  ۀلذأ  .1 دوش : یم  رادیدپ  ناشراتفگ  راتفر و  رد  يرهاظ 

. نارفاک ربارب  رد  ردتقم  و 
يارب مینک ، يرورم  مالـسا  خیرات  رب  هاگ  نآ  و  میهد ؛ قیبطت  دوب ، هدش  رکذ  « ریثک نّویبر   » يارب هک  یتایـصوصخ  رب  ار  اه  یگژیو  نیا  رگا 
دوجو هتبلا  دنفاصوا ؛ نیا  ياراد  ناشتیرثکا ، هک  ینویلیم  یـشترا  میبای ؛ یمن  یمالـسا  ناریا  نیرفآروش  نایجیـسب  زج  یقادـصم ، چـیه  نآ 

. تسا یعیبط  اه  یگژیو  نیا  يارب  نوگانوگ  ياه  هجرد  فعض و  تّدش و 
ياوشیپ ماما و  دنیآ . یم  رامـش  هب  دارفا  نیرتزیچان  نیرتریقح و  ناهج ، ياه  تردق  نیرتدنمتردق  ام ، نایجیـسب  نیب  تقیقح  نامـشچ  رد 

لماک ةرـصاحم  یلیمحت و  گنج  ۀـماگنه  رد  مه  نآ  شا ، هناـمز  تردـق  نیرترهاـق  ةراـبرد  هک  دوب  يدرمدار  ناـمه  ینویلیم ، هورگ  نیا 
چیه اکیرما ، : » دـیوگ یم  نخـس  لیلذ  راوخ و  یـشوم  ةرابرد  ایوگ  هک  تفگ  یم  نخـس  نانچ  مظنم ، یـشترا  هاپـس و  دوبن  اب  يداصتقا و 

ناریا اب  ار  شا  هطبار  اکیرما  دندرک : ضرع  شرـضحم  هب  هرهلد  اب  دیـشکب .» اکیرما  ِرـس  رب  دیراد ، دایرف  هچ  ره  «. » دنکب دناوت  یمن  یطلغ 
: دومرف تّزع  تبالص و  جوا  رد  ماگنه ، نیا  رد  دنهار . رد  سراف  جلیخ  يوس  هب  وا  یگنج  ياهوان  تسا و  هدرک  عطق  یّلک  روط  هب 

اب ار  شا  هطبار  راوخنوخ  یگرگ  دـنیوگب  يا  هرب  هب  هک  نیا  میـشاب . نارگن  نآ  عطق  زا  هک  تسا  هتـشاد  یعفن  هچ  ام  يارب  هطبار  نیا  رگم  »
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. دراد یلاحشوخ  رورس و  هکلب  درادن ؛ یتحاران  ینارگن و  اهنت  هن  تسا ، هدرک  عطق  وت 
شیالاو حور  هک  ارچ  دهد ؛ یمن  یجاب  كدنا  دنک و  یمن  عوضخ  یناطیـش  تردق  چیه  ربارب  رد  هک  تسا  نیرفاکلا  یلع  ةزعأ  ِیّلجت  نیا 

یهالا يایلوا  تیانع  ییادخ و  ِتردق  زا  میظع  يراسهوک  ینادرمدار ، نینچ  ۀناوتشپ  تسا . هدش  لصّتم  یهالا  تردق  ِنارکیب  سونایقا  هب 
رارق جـع )  ) رـصع ماما  ّصاخ  تیالو  تحت  ناشیا ، ردـص  رد  و  مه )  ) ناماما ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  ّصاـخ  ياـه  تیاـنع  تحت  ناـنیا  تسا .

ره دننک ؛ یمن  تراقح  تسکـش و  ساسحا  هاگ  چیه  دنروآ و  یمن  وربا  هب  مخ  نانمـشد ، تکوش  تبیه و  ربارب  رد  ور  نیا  زا  دنا ؛ هتفرگ 
رارقرب هناقشاع  يا  هطبار  تیاهن ، یب  ِتردق  اب  ینّابر ، نادرم  نیا  دنشاب . هتشدن  یحالس  چیه  نارفاک  نردم  قوف  ِتازیهجت  لباقم  رد  دنچ 

ریقف رگراک  ربارب  رد  ماما ، نامه  اما  دنا ؛ هتفای  وا  هب  ار  زیچ  همه  هتخاب و  وا  ربارب  رد  ار  شیوخ  یتسه  مامت  دـنا ؛ هدـش  وا  بوبحم  هدرک و 
مه نم  شاک  يا  : » دومرف یم  نایجیسب  هب  باطخ  ای  مسوب » یم  ار  امش  تسد  نم  : » دومرف یم  ینابرهم ، عوضخ و  لامک  اب  دیهـش ، ردپ  ای 

اه شنزرس  زا  ندیسارهن  .6 مدوب .» یجیسب  کی 
نوفاخیال هللا و  لیبس  یف  نودهاجی  دنـساره : یمن  یـشنزرس  چـیه  زا  هللا ، لیبس  یف  داهج  رد  هک  تسا  نیا  یهالا  نادرم  نیا  رگید  ۀـناشن 

، نادرمدار نیا  یگنهرف  ةدهاجم  دنرادن . یـساره  يرگ  تمالم  چیه  شنزرـس  زا  دـننک و  یم  هدـهاجم  ادـخ  هار  رد  اه  نآ   8 مئال ؛ ۀمول 
، دشابن راک  رد  یتمالم  یهالا  ياه  تدهاجم  رد  دوب ، انب  رگا  دـنرادن . یکاب  چـیه  اه  نآ  یلو  دـیاشگ ؛ یم  ناشّدـض  ار  نارگتمالم  نابز 

!؟ دوب هچ  يارب  هیآ  نیا 
ندـب و  دـندش ، هجنکـش  ینادـنز و  دـندش ؛ دـیعبت  اهرذوبا  اه و  يدـع  نبرجح  اهدـمح ، نبورمع  اهراّمت ، مثیم  نوچمه  صلخم  ینایعیش 

؛ دـندیرب ار  شنابز  هک  نآ  ات  دنتـشادنرب  تسد  وا  شیاتـس  و  ع )  ) یلع ناشیالوم  تیـالو  زا  يا  هظحل  اـما  دنتـشاد ؛ هگن  رادرب  ار  ناـشیاه 
. دندیسر تداهش  هب  تبقاع  دندیرد و  ار  ناشمکش 

هفیظو ماجنا  هار  رد  مینک و  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  میشاب ، نامنامز  ماما  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یعقاو  نایعیش  رامش  رد  میهاوخب  زین  ام  رگا 
؛ دوش هتشک  رورت و  نانمشد  تسد  هب  ناسنا  هک  تسا  تحار  یلیخ  میسارهن . زین  ناتـسود  شنزرـس  زا  یتح  يزیچ ، چیه  زا  قح ، راهظا  و 

شنزرـس زا  تخیگنا ، دهاوخرب  شنید  ندرک  هدنز  يارب  دنوادخ ، هک  یناسک  تسا . ناتـسود  تمالم  تسا ، لکـشم  شلّمحت  هچ  نآ  اما 
. دنساره یمن  زین  ناتسود 

، مییآ راتفرگ  نایوج  هنتف  نارگتمالم و  ماد  رد  اـی  مینکن و  هداـمآ  ینیگنـس  تیلوؤسم  نینچ  ياـفیا  يارب  ار  دوخ  رگا  هک  میـشاب  رذـح  رب 
یم يولع  هن  ناسنا  دایرف ، راعـش و  اب  هتبلا  دـننک ؛ یم  راتفر  مه )  ) تیب لها  فراعم  نآرق و  ِفـالخ  هک  دـش  میهاوخ  یبزح  هورگ و  وزج 
یم يرالاس  هتسیاش  یهانپ و  مالـسا  راعـش  مه  هاش  هنرگو  دشاب ؛ يولع  دیاب  نامراتفر  يربهر ، مظعم  ماقم  شیامرف  هب  ینیـسح . هن  دوش و 

ات میدوب  امش  اب  البرک  رد  شاک  يا  امیظع ؛ ًازوف  زوفنف  مکعم  انک  انتیل  ای  مییوگب : راتفگ  راعـش و  رد  رگا  تشاد  دهاوخ  يا  هدیاف  هچ  داد .
هنوگچ رگید  نیا  میونشب ؟ شحف  کی  میـشابن  رـضاح  میروخب ؟ یلیـس  کی  یتح  میـشابن  رـضاح  لمع  رد  اما  میدیـسر ؛ یم  تداهـش  هب 

!؟ تسا ندوب  ینیسح 
ار نادـیم  دـنزیرگ و  یم  اکیرما  دـیدهت  نیرت  کچوک  اب  هک  نامیا  تسـس  یمدرم  اجک !؟ وسرت  ناتریغ  یب  و  اجک ، رویغ  ناراوگرزب  نیا 

هرهب هچ  ینیـسح  ۀـسامح  هیحور و  زا  تسا ، نازرل  ناساره و  اکیرما  اب  هطبار  عطق  زا  هراومه  ناشیاه  لد  هک  نانآ  و  دـنراذگ ، یم  یلاخ 
یهالا یناسر  يرای  كالم  دنا !؟ هدرب  يا 

ییاه هنومن  دوب . دهاوخ  رت  هدرتسگ  وا  يایلوا  دنوادخ و  ياه  یناسر  ددم  دشاب ، رت  يوق  دنوادخ  اب  ام  ۀنالّکوتم  هناقشاع و  ۀطبار  هچ  ره 
تسا و هدش  مامت  راک  دندرک  یم  ساسحا  دارفا  نیرت  يوق  هک  ماگنه  نآ  دیدرک : هدهاشم  اه  ههبج  رد  اهراب  اهراب و  ار  هطبار  نیا  زا  ابیز 
هب هراومه  ناشنابز  هک  ارچ  دناسر ؛ یم  يرای  هب  ار  یهالا  ّصاخ  ياه  تیانع  ناگدنمزر ، ۀناقشاع  لکوت  صالخا و  میا ، هدروخ  تسکش 

دوب : ّمنرتم  هنالکوتم  هنازجاع و  تساوخرد  نیا 
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َنیِِرفاَْکلا 10 ِمْوَْقلا  یَلَع  اَنْرُصناو  اَنَماَْدقَأ  ْتِّبَثَو  اَنِْرمَأ  ِیف  اَنَفاَرْسِإَو  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبر 
شوخ لد  تیعمج  یناوارف  هب  یهالا ، تردـق  رب  اکتا  ياج  هب  دـشاب و  رت  مک  دـنوادخ ، هب  اـم  يدـنمزاین  ساـسحا  هچ  ره  رگید ، يوس  زا 
. دوب دهاوخ  رت  مک  ام  قح  رد  زین  یهالا  ياهدادما  اه و  تیانع  میشاب ، راودیما  یجراخ  ياه  کمک  هتفرشیپ و  يروآ  نف  هب  میراد و 

هدوب نیا  هراومه  دنوادخ  یعطق  اجرباپ و  ّتنـس  تسا . ادخ  زا  ام  يریگددـم  طابترا و  نازیم  ورگ  رد  یهالا  یناسر  ددـم  تیانع و  نازیم 
اَی دش : دـهاوخ  ناربج  نامحر  دـنوادخ  يوس  زا  نامیاهدوبمک  میهن ، صالخا  قبط  رد  میراد  هچ  ره  قح  نید  يرای  هار  رد  رگا  هک  تسا 
ماگ دهد و  یم  يرای  ار  امش  دیهد ، يرای  ار  ادخ  نییآ  رگا  نامیا ! لها  يا  ؛11 ْمُکَماَْدقَأ ْتِّبَُثیَو  ْمُکْرُصنَی  َهَّللا  اوُرُصنَت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 
ةویش تنس و  اما  تسا ؛ هتفرگن  هدهعرب  ار  ینیمـضت  سک  چیه  يارب  درادن و  یموق  شیوخ و  سک  چیه  اب  وا  دراد . یم  راوتـسا  ار  ناتیاه 

يا هدـعو  تفرگ ؛ دـهاوخ  هدـهعرب  ار  شا  يروای  دـنک ، يراـی  ار  وا  نید  دور و  وا  يوس  هب  هناـصلاخ  هک  ره  هک  تسا  نیا  وا  یگـشیمه 
تسا نیا  وا  یگشیمه  ةویش  تنس و  اما  تسا ؛ هتفرگن  هدهعرب  ار  ینیمـضت  سک  چیه  يارب  درادن و  یموق  شیوخ و  سک  چیه  هک  یعطق 

رد یفّلخت  چیه  هک  یعطق  يا  هدعو  تفرگ ؛ دـهاوخ  هدـهعرب  ار  شا  يروای  دـنک ، يرای  ار  وا  نید  دور و  وا  يوس  هب  هناصلاخ  هک  ره  هک 
. درک دهاوخن  ضقن  ار  شیوخ  ةدعو  زگره  دنوادخ ،  12 َداَعیِْملا ، ُِفلُْخی  َهّللا َال  َّنِإ  درادن ؛ هار  نآ 

هدـش و همیب  دـبا  ات  میا ، هدـش  دـنوادخ  ياهدادـما  اـه و  کـمک  لومـشم  سدـقم ، عاـفد  لاـس  تشه  لوط  رد  نوچ  هک  میرادـنپن  زگره 
روما رد  هچ  يدرف و  لئاسم  رد  هچ  دنوادخ ، اب  ام  ۀـطبار  هک  نامز  ره  تسا . باسح  تمکح و  يور  زا  دـنوادخ  راک  میا . هتفای  تینوصم 

راذگاو دوخ  هب  میوش ، یکّتم  دوخ  هب  هک  هاگره  دریگ و  یم  یتساک  ام  هب  زین  یهالا  یناسر  ددم  دیارگب ، یتساک  فعـض و  هب  یعامتجا ،
. دش میهاوخ 

تدابع و دـندوب و  ادـخ  دای  هب  هراومه  ناش ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  نوچ  هک  دـنک  یم  يروآداـی  ار  یناـسک  لاـح  میرک ، نآرق 
اما دیشخب ؛ ناشتزع  تشاد و  ناشتسود  مه  ادخ  دنتـشاد  یم  هگن  اجرباپ  هعماج  رد  ار  یهالا  ریاعـش  دندرک و  یمن  شومارف  ار  وا  ناگدنب 

: داد رییغت  ار  ناشتزع  لاح و  مه  دنوادخ  دنداد ، رییغت  دنوادخ  اب  ار  ناش  هطبار  لاح و  یتقو 
هب ار  یتمعن  هاگره  دنوادخ ، هک  تسا  لیلد  نآ  هب  نیا   13 ْمِهِـسُفنَِأب ؛... اَم  ْاوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یَلَع  اَهَمَْعنَأ  ًۀَمْعِّن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهّللا  َّنَِأب  َِکلَذ 

. دنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  موق ، نآ  هک  ماگنه  نآ  ات  دهد  یمن  رییغت  ار  نآ  دومرف ، اطع  یموق 
تمعن و جوا  دـییارگ ، یتسـس  هب  ادـخ  اب  ناش  هطبار  نوچ  دـندوب ، راگدرورپ  ياه  یمـشچ  رون  راگزور و  نادـنمتّزع  هک  ناـنامه  يرآ ،

: دییارگاو تلالظ  تلذ و  ضیضح  هب  ناشتّزع 
ار زامن  هک  دندنامزاب  ینانیـشناج  تسرپادخ ، موق  نآ  زا  ؛14  ًاّیَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاَوَهَّشلا  اوُعَبَّتاَو  َةاَلَّصلا  اوُعاَضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  نِم  َفَلَخَف 

. دنتفا ورف  یهارمگ  تلذ و  نایز و  هب  هک  دشاب  دوز  دندرک و  يوریپ  تاوهش  زا  دنتشاذگ و  ورف 
ای يراگن  خـیرات  باـتک  ساـسا ، زا  نآرق  تسا . اـم  يارب  یتربع  سرد  هکلب  تسین ؛ خـیرات  ِتیاور  طـقف  نآرق ، ینارون  ياـه  هدومرف  نیا 
نآ اه ، يزیخرحـس  نآ  رگا  هک  تسا  نیا  نیـشیپ  ۀیآ  مایپ  سرد و  تسا . يزاس  ناسنا  يرگتیاده و  باتک  هکلب  تسین ؛ يزادرپ  ناتـساد 

هنارت هب  يراپـس  شوگ  ینانچ و  نآ  ياه  ملیف  ياشامت  هب  ار  دوخ  ياج  اه ، لیمک  ياعد  اهاروشاع و  ترایز  نآ  و  اه ، عّرـضت  اه و  هیرگ 
نآ رگا  داد ؛ زامن  تمرح  ِيزاس  هاـبت  هب  ار  دوخ  ياـج  ازف  حور  ياـه  بلق  روضح  نآ  زیگناروش و  ياـهزامن  نآ  رگا  داد ؛ ییاذـک  ياـه 

: تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یهارمگ  يراوخ و  بالجنم  هب  نداتفا  ورف  یهارمگ و  عطق ، روط  هب  دش ، لدب  یتسرپ  سفن  هب  اه  یتسرپادخ 
. تخاس شیوخ  يادخ  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  سک  نآ  لاح  يدید  ایآ  15 ؛...  ُهاَوَه ُهََهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَأ 

ۀمادا رد  هدید ، هجنکش  ریذپان و  یگتسخ  ینازرابم  میشاب  دهاش  هک  دوب  دهاوخن  یتفگش  ياج  رگید  ینآرق ، فرژ  قیاقح  نیا  نتسناد  اب 
مدق و تابث  دـنوادخ ، زا  هک  نّویبر  یگـشیمه  ياعد  نآ  زار  زمر و  تسا  نیا  دـنتلغ و  ورف  قح  هار  اب  تیّدـض  یهارمگ و  رد  قح ، ریـسم 

. دنبلط یم  ار  یناطیش  تاهبش  اه و  هبذاج  زا  ندنام  رود  قیفوت 
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ثعاب ار  نامیا  هدیقع و  رد  داسف  دنک و  یم  نامراچد  دیدرت  هب  دیابر و  یم  ار  نامنامیا  نید و  یناطیـش ، ياه  يزیگنا  ههبـش  وس ، کی  زا 
یم نامیالتبم  یهابت  داسف و  هب  دـنک و  یم  وحم  ار  ام  ياه  تلیـضف  اه و  شزرا  ییایند ، ةدـنبیرف  ياه  هبذاـج  رگید ، يوس  زا  و  دوش ، یم 

هچ ربانب  دیـشک !؟ راظتنا  ار  یهالا  يرای  ناوت  یم  یکالم  هچ  قبط  یلاح ، نینچ  رد  دوش . یم  ثعاب  ار  راـتفر  قـالخا و  رد  داـسف  دزاـس و 
!؟ یتمکح هچ  ساسارب  یتّنس و 

يا هعماـج  نینچ  زا  تیاـمح  هک  دیـسر  دـهاوخ  ییاـج  هـب  راـک  دـبای ، جاور  يا  هعماـج  دارفا  رت  شیب  رد  یتسرپاـیند  يزیگنا و  هـنتف  رگا 
یماگنه ات  جع ،)  ) رصع ّیلو  ترضح  ةژیو  یه  تیانع  ۀیاس  رد  و  مه )  ) ناماما تکرب  هب  هللاءاش  نا  دوب . دهاوخ  یهالا  تمکح  فالخرب 

ماجرف دمآ . دهاوخن  دورف  ام  روشک  تلمرب و  ییاه  تبوقع  اهالب و  نینچ  تسا ، مکحم  جع )  ) نامز ماما  قح  رب  نیـشناج  اب  نامدنویپ  هک 
یهالا ناربهر  زا  ندرکن  يوریپ 

نیا قارع ، رد  یهالا  يربهر  زا  مدرم  نتـسسگ  دش و  یهالا  تیانع  اه و  تکرب  ۀـمه  لوزن  ثعاب  ناریا ، رد  یهالا  يربهر  اب  مدرم  دـنویپ 
. تشاد یپ  رد  نیمزرس  نآ  مدرم  يارب  ار  تکالف  جنر و  همه 

قارع ریاشع  مامت  دوب . رتاجرباپ  رتالاو و  یلیخ  نامز ، نآ  ِناریا  رد  ماما  تیعقوم  اب  هسیاـقم  رد  قارع  رد  میکح  یمظعلا  هللا  تیآ  تیعقوم 
داهج نامرف  اب  هک  دوب  نیا  شعّقوت  تفر و  دادـغب  هب  فجنزا  هبناج  همه  بالقنا  داجیا  يارب  بانج  نآ  دـندوب . يو  نادـیرم  نادـلقم و  زا 

، ییوج تیفاع  یبلط و  تحار  یتسرپایند و  ۀـیحور  ۀـبلغ  رثا  رب  قارع  مدرم  اما  دـننک ؛ ور  ریز و  ار  روشک  قارع ، ریاشع  نایعیـش و  ناشیا ،
يو هک  دش  ثعاب  قارع  مدرم  دروخرب  نیمه  دیاش  دندادن . وا  یناوخارف  هب  یخساپ  چیه  دنتشاذگ و  کیبل  یب  ار  راوگرزب  دیس  نیا  يادن 

. دورب ایند  زا  سردوز  یگرم  اب 
هایـس دود  هک  دوب  میظع  یهانگ  ناوضر ا )..  ) ردص دیهـش  هللا  تیآ  میکح و  هللا  تیآ  هلمج  زا  جع ،)  ) نامز ماما  نابیان  زا  ندرکن  تعاطا 

. دور یم  قارع  مدرم  مشچ  هب  مه  زونه  شا  یناملظ  و 
فیرـش تلم  هک  یلاح  رد  دـنرب ؛ یم  رـس  هب  تلذ  تکالف و  ضیـضح  رد  قارع  مدرم  ارچ  تسین . تمکح  باـسح و  یب  دـنوادخ ، راـک 

ياـقثولا ةورع  تسا . رارقرب  دـنوادخ  اـم و  تلم  نیب  هک  ینیتـم  هللا  لـبح  نآ  يرآ ، دـنراد ؟ رارق  تزع  تداعـس و  تمعن و  جوا  رد  ناریا 
نامیاه شزغل  دنوادخ  مینامب ، رادافو  میراد ، ادخ  يایلوا  ادخ و  اب  هک  ینامیپ  هب  رگا  دینادب . ار  تیالو  تمعن  ردق  نازیزع ! تسا . تیالو 

نآ ياهرطخ  یهالارکم و  زا  ینمیا  ساسحا  درک . دهاوخ  ناربج  ار 
هدـناسر يزوریپ  هب  ار  ام  ادـخ  نوچ  هک  رادـنپ  نیا  تسا . یهالارکم  زا  ینمیا  ساسحا  نامیا ، لها  يارب  اه  هاگترپ  نیرتزیخرطخ  زا  یکی 

نانچ دـنادخ  نازیزع ! تسا . لطاب  لـماک  روط  هب  دوش ، یم  هتفرگ  هدـیدان  مینکب  يراـک  ره  تشاد و  دـهاوخن  اـم  اـب  يراـک  رگید  تسا .
. دراد كاندرد  یتازاجم  اهتنا و  یب  یتردق  وا ، ؛16و  ِلاَحِْملا ُدیِدَش  َوُهَو  دشک : یم  تسام  زا  ار  وم  هک  تسا  ریگتخس  نیب و  کیراب 

نآ ات  ناتنامیا  هک  امش  میشاب . نارگن  نامروما  تبقاع  هدنیآ و  زا  دیاب  ساسا  نیا  رب  تسا . گرزب  ناهانگ  زا  یهالارکم  زا  ینمیا  ساسحا 
رد ناتتامولعم  هک  امـش  دینکن . هاگن  دیورب و  رانک  دیزغلن ، دینک و  تمواقم  يا  هدنبیرف  باّذج و  ۀنحـص  ره  ربارب  رد  هک  تسین  يوق  دـح 

دنوادخ دینک . يرود  نازیگنا  ههبـش  سلجم  زا  دیهدن و  شوگ  هدنبیرف  یناطیـش  نانخـس  هب  دیهد ، خساپ  يا  ههبـش  ره  هب  تسین  دـح  نآ 
: دیامرف یم  تسا ، اه  نامیا  اه و  هدارا  نیرت  يوق  ياراد  هک  هک  شربمایپ  هب  یلاعتم 

َعَم يَرْکِّذـلا  َدـَْعب  ْدـُعْقَت  َالَف  ُناَْطیَّشلا  َکَّنَیِـسُنی  اَّمِإَو  ِهِْریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  ْاوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اَِنتاَیآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اَذِإَو 
17  . َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا 

دراو يرگید  نخـس  رد  ات  نیزگ  يرود  ناشیا  زا  دننک ، یم  وگ  تفگ و  ام  تایآ  رد  يریگ  هدرخ  نعط و  اب  هک  يدید  ار  یهورگ  هاگره 
! نیشنم يراکمتس  هورگ  نینچ  اب  زگره  يروآدای  زا  سپ  دُرب ، تدای  زا  ناطیش  رگا  دنوش و 

ییارُـس هوای  هب  رگا  دینک . يریگ  هرانک  سلجم  نآ  زا  دیزیخرب و  دننک ، یم  نیهوت  ینید  ياه  شزرا  سّدـقم و  روما  هب  دـیدید  هچ  نانچ 
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18 ْمُُهْلثِّم اًذِإ  ْمُکَّنِإ  دیناشیا : لثم  مه  امش  تروص ، نیا  رد  دیتخود ، مشچ  زیگناداسف  ياه  هنحص  هب  ای  دیداد  ارف  شوگ  نانکفا  ههبـش  ياه 
اًعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاَْکلاَو  َنیِِقفاَنُْملا  ُعِماَج  َهّللا  َّنِإ  دش : دیهاوخ  کیرش  ناشباقع  رد  ناشهانگ و  رد  ایند  رد  هتساوخان  روط  هب  هاگ  نآ  و 

. دنک یم  عمج  خزود  رد  ار  نارفاک  ناقفانم و  ۀمه  دنوادخ   19  ؛
یم مشچ  شوگ و  اپارـس  ناشیا  ربارب  رد  و  سلجم ، مه  ناشیا  اب  هک  امـش  دـنرفاک . یمالـسا  لیـصا  ياه  شنیب  اه و  شزرا  مامت  هب  ناـنآ 

رهاوظ هب  طقف  امـش و  دیابر و  یم  ناتبولق  زا  ار  نامیا  دولآ ، هانگ  ياه  هنحـص  اه و  ههبـش  دیهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  یبلق  نامیا  دیوش ،
یقاب ینامیا  رگید  ناتیاه  لد  رد  هک  ییاج  ات  دنک ؛ یم  شوخلد  اه و ... يرادازع  تعامج ، ياهزامن  دجاسم ، رد  تکرـش  نوچ  يرادنید 

. دینک یم  راهظا  ار  مالسا  رهاظ ، رد  طقف  دنام و  دهاوخن 
، دیدیدنسپ هک  ار  مادک  ره  هاگ  نآ  و  دیونشب ؛ ار  اه  فرح  ۀمه  امش  هک  دنبیرف  یم  شرافس  نیا  اب  ار  ام  كاپ  ياه  ناوج  یسنا ، نیطایش 

نیرتهب صیخـشت  ییاناوت  یهالا ، تیادـه  تیانع و  تحت  هک  دنونـشب  ار  اه  لوق  ۀـمه  دـنزاجم  یناسک  طقف  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـینیزگرب ؛
: دنشاب هتشاد  ار  نآ  زا  يوریپ  نخس و 

زا دنونـش و  یم  ار  نانخـس  هک  یناسک  20 ؛ ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ُهَّللا  ُمُهاَدَـه  َنیِذَّلا  َِکَئلْوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا 
. دننادنمدرخ اه  نآ  تسا و  هدرک  ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دننک . یم  يوریپ  اه  نآ  نیرتوکین 

ههبـش سلاجم  زا  ندرک  يرود  ناشیا  ۀـفیظو  تسیچ !؟ دـنرادن  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يارب  ار  مزال  یملع  تردـق  هک  نانآ  ۀـفیظو  سپ 
: تسا زیگناداسف  ياه  هنحص  زیگنا و 

نادرگب و يور  نانآ  زا  ؛22  اًغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِـسُفنَأ  ِیف  ْمُهَّل  ُلقَو  ْمُهْظِعَو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  نادرگب  يور  نالهاج  زا  و  21 ؛ َنِیلِهاَْجلا ِنَع  ْضِرْعَأَو 
. نک دزشوگ  اه  نآ  هب  ار  ناشلامعا  جیاتن  اسر  ینایب  اب  هد و  زردنا  ار  اه  نآ 

یهالا رهق  شتآ  رد  نارفاک  اب  ینیـشنمه  زیگنا ، سوه  ياه  هنحـص  هب  نتخود  مشچ  زیگناداـسف و  ياـه  ههبـش  هب  ندرپس  شوگ  ِماـجنارس 
. تسا

ساسحا نام  هدنیآ  لسن  دوخ و  يارب  هعماج ، رد  اشحف  داسف و  نوزفازور  جاور  یناطیـش و  ياه  ههبـش  موجه  ربارب  رد  دیاب  ام  ۀمه  يرآ ،
نامزلارخآ رد  ام  ۀفیظو  میشاب . نارگن  مینک و  رطخ 

حبصی دشاب : رفاک  بش  نمؤم و  حبص  هنتفرپ ، ِنارود  نیا  رد  ناسنا  دراد  لامتحا  تسا و  لکـشم  یلیخ  نامزلارخآ  رد  يرادنید  دنا : هتفگ 
ار ناشنامیا  يا ، ههبـش  هنتف و  كدنا  ِربارب  رد  نامّزلارخآ  مدرم  هک  تسا  رظان  تقیقح  نیا  هب  بلطم ، نیا   23. ارفاک یسمی  انمؤم و  لجرلا 

نامنامیا يا  هناهب  كدن  هب ا  ات  میهدن  هزاجا  میریگن و  يرـسرس  ار  نامنامیا  نید و  هک  تسا  ام  يارب  يرادشه  نیا  دـنهد و  یم  تسد  زا 
دیاب هکلب  دننک ؛ لامیاپ  يروس  هبنشراهچ  ای  یناتساب  راثآ  يایحا  مان  هب  ار  ام  ینید  ياه  شزرا  هک  میشاب  تسـس  ردق  نآ  دیابن  دنریگب . ار 

هتـشاد تماقتـسا  ربص و  جع )  ) نامنامز ماما  ِفادها  زا  يرادـساپ  یمالـسا و  ياه  شزرا  ظفح  هار  رد  سفن ، بیذـهت  اوقت و  لیـصحت  اب 
: مینک رتدامآ  ترضح  روهظ  يارب  ار  دوخ  هظحل  هب  هحظل  میشاب و 

دیـشاب و رادیاپ  دینک و  ربص  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُِحْلُفت 24  ْمُکَّلََعل  َهّللا  ْاوُقَّتاَو  ْاوُِطباَرَو  ْاوُِرباَصَو  ْاوُِربْصا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی 
. دیوش راگتسر  دیاش  ات  دیزیهرپب  ادخ  زا  دینک و  يرادساپ  ینابزرم و 

شترضح روهظ  هک  نیا  اما  میراودیما ؛ سّدقم  روهظ  نآ  یکیدزن  هب  ام  ۀمه  ریخ ، ای  تسا  کیدزن  جع )  ) نامز ماما  روهظ  هک  نیا  ةرابرد 
. تسین طوبرم  ام  هب  دعب ، لاس  رازه  يادرف  ای  تسا  ادرف 

يارب هظحل  ره  هک  میروآ  دـیدپ  شیوخ  ۀـعماج  دوخ و  رد  یتیفرظ  تقایل و  ناـنچ  هک  تسا  نیا  تبیغ  ناـمز  رد  اـم  ۀـفیظو  نیرت  یلـصا 
تیونعم يوس  هب  ناهج  تشگزاب  میشاب . هدامآ  شترضح  روهظ 

ناگمه هک  دمآ  دـهاوخ  يزور  يدوز  هب  دروخب . گنـس  هب  اهرـس  ۀـمه  ات  تفای  دـهاوخ  جاور  ردـق  نآ  اشحف  داسف و  ینونک ، يایند  رد 
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ۀنیمز هک  تسا  یماگنه  نامز ، نآ  تسین . نآ  ياهروتـسد  هب  لمع  نید و  هب  تشگزاـب  زج  يا  هراـچ  تداعـس ، هب  ندیـسر  ِيارب  دـنمهفب 
. دوش یم  مهارف  نامیالوم  روهظ 

هک مدوب  دـهاش  یبرغ  ياه  هاگـشناد  زا  یکی  رد  مدوخ  تسا . هدـش  رادـیدپ  ناهج  ياهروشک  رد  هزورما  دنمـشزرا ، ِتشگزاب  نیا  راـثآ 
رد تّدش  هب  ییاکیرما  گنهرف  هک  ارچ  میرادن ؛ نامروشک  ةدنیآ  لسن  هب  يدیما  چیه  رگید  ام  دنتفگ : یم  هاگـشناد  ۀسیئر  تأیه  ياضعا 
اب هک  تسا  مالـسا  امـش  روشک  نید  هب  ام  دـیما  هناگی  یعـضو ، نینچ  رد  تسا . هتخاس  فرحنم  ار  نامناناوج  هتفای و  جاور  ناـمیاهروشک 

یتیبرت ياه  همانرب  ات  میهد  رارق  امـش  رایتخا  رد  لماک  روط  هب  ار  هاگـشناد  نیا  میرـضاح  ام  دـنک . یم  فلاخم  ییاکیرمآ  دـساف  گـنهرف 
. دیناهرب یهابت  داسف و  بالجنم  زا  ار  ام  ناناوج  دیناوتب  دیاش  دینک  ارجا  نآ  رد  ار  مالسا 

ِنانمـشد نایباهو و  رامـش  رد  نم  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  يرجات  اـج  نآ  رد  مدرک . هدـهاشم  روپاگنـس  رد  ار  تشگزاـب  نیا  رگید  ۀـنومن 
دوخ اب  مدـش و  ماما ؛ تیـصخش  شنم و  ِقشاع  نایتوغاط ، نادـسفم و  اب  ع )  ) ماما سدـقم  ةزرابم  ةدـهاشم  اـب  اـما  مدوب ؛ هعیـش  تخـسرس 

لام و مامت  نونکاـت  مدـش و  هعیـش  سپ  نآ  زا  تسا . ّقح  نیقی  هب  درورپب ، ار  يراوتـسا  ربهر  اوشیپ و  نینچ  دـناوتب  هک  یبهذـم  مدیـشیدنا 
. ما هدرک  راثن  راید  نیا  رد  عیشت  گنهرف  جیورت  يارب  ار  ما  یتسه 

ار تیب : لها  نآرق و  ِینارون  فراعم  تاملک و  يا ، هظحالم  یتسـس و  چیه  نودب  دیاب  ام  دـنا  هدومرف  مه )  ) ناماما هک  هنوگ  نامه  يرآ ،
دهاوخ بذـج  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  ار  قیال  ياه  لد  ناـشیا ، ِیناـیح  مـالک و  ۀـبذاج  هک  میـشاب  نئمطم  مینک و  هضرع  ناـهج  مدرم  هب 

. درک
ینعی دوش ؛ یم  هرادا  لاردف  تروص  هب  يزلام  روشک  دیناد ، یم  هک  نانچ  ما . هدوب  دـهاش  يزلام  روشک  رد  ار  تشگزاب  نیا  رگید  ۀـنومن 

تلایا و نیا  ریزو  تسخن  تسا . مکاح  ساپ » بزح   » مان هب  یبزح  يزلام ، ناـتنالک  ِتلاـیا  رد  دراد . لقتـسم  یتلود  شناتـسا  تلاـیا و  ره 
دش یم  مهارف  يا  هنیمز  شاک  يا  هک  درک  یم  وزرآ  يو  تسا . یعلادبع  کین  مان  هب  یعفاش  یّنس  ِیناحور  کی  ساپ ، بزح  صخش  لوا 

ةریـس ریثأت  تحت  وا  دـنزومایب . نایعیـش  امـش  زا  ار  یناملـسم  مالـسا و  تقیقح  ات  میتسرفب  ناریا  هب  ار  نامنایوجـشناد  میتسناوت  یم  اـم  هک 
بانج نآ  مهم  ياه  شیامرف  هک  دوب  تشاد  هقالع  ماما  هب  نانچ  يو  دوب . هدش  لیام  رایسب  هعیش  ّقح  ِبهذم  هب  هر )  ) ماما ترـضح  یهالا 

درک . یم  دای  یکین  هب  وا  زا  تشاد و  رطاخ  هب  یبوخ  هب  ار 

146و 147. (، 3  ) نارمع .1
.146 ( 3  ) نارمع لآ  .2

. نامه .3
.147 (، 3  ) نارمع لآ  . 4

. نامه 5و 6و 7 ، . 5
54 (، 5  ) هدئام . 8
.54 (، 5  ) هدئام .9

.147 (، 3  ) نارمع لآ  .10
.7 (، 47  ) دمحم .11

.9 (، 3  ) نارمع لآ  . 12
.53 (، 8  ) لافنا . 13
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.59 (، 19  ) میرم .14
.43 (، 25  ) ناقرف .15
.13 (، 13  ) دعر .16
.68 (، 6  ) ماعنا . 17
140 ( 4  ) ءاسن .18

.140 (، 4  ) ءاسن .19
.18 (، 39  ) رمز .20

.199 ( 7  ) فارعا .21
63 ( 4  ) ءاسن .22

ح 17. باب 34 ، ص 225 ، ج 69 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  .23
مکودع و اورباص  ضئارفلا و  ءادأ  یلع  اوربصإ  : » تسا هدومرف  فیرـش  ۀیآ  نیا  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  . 200 (، 3  ) نارمع لآ  .24
، شیوخ رظتنم  ماما  زا  و  يرادیاپ ، تماقتسا و  ناتنانمشد  ربارب  رد  دیشاب و  هتشاد  تابث  ربص و  تابجاو ، ماجنا  رد  رظتنملا ؛ مکمامإ  اوطبار 

ح13) ص 199 ، هبیغلا ، ینامعن ، «. ) دینک يرادساپ  تبقارم و 

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

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

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

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

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

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

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

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
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 
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زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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