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هرادا رد  قالخا 

باتک تاصخشم 

 : رشن تاصخشم  يرهاظم  زا  یقالخا  ياهسرد  هلسلس  هرادا  رد  قالخا  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1312 نیسح -  يرهاظم  هسانشرس : 
یسیونتسرهف یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  750 کباش :  ص 174  يرهاظ :  تاصخشم  یگنهرف 1370 . روما  مق ;  يرادنامرف  مق 

مق يرادنامرف  هدوزفا :  هسانـش  مالـسا   ) تیریدـم عوضوم :  یمالـسا  قالخا  عوضوم :  سیونریز  تروصب  همانباتک  تشاددای :  یلبق 
72  71-739 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  ییوید 297/61 :  يدنب  هدر  فلا 3  م   / BP247/8 هرگنک :  يدنب  هدر  یگنهرف  روما 

همدقم

دشر هب  ار  شیاهدادعتسا  دربب و  لماکت  يوس  هب  ار  دوخ  ات  دشوک  یم  ناسنا  ور  نیمه  زا  تسوجادخ ، هاوخ و  لامک  یمدآ  ترطف 
یم ییوس  هب  ار  وا  کی  ره  دـنا و  تیلاعف  هب  وا  دوجو  رد  هدـنراد  زاب  زین  هدـننک و  قیوشت  لـماوع  هعومجم  دـنیارف ، نیا  رد.دـناسرب 

هک یناسنا  .دنک  یم  لزنت  تیناویح  دح  ات  ناسنا  عقوت  شا  يدوجو  هفـسلف  دـنک ، هبلغ  ناسنا  رب  هدـنراد  زاب  لماوع  هک  هاگره  .دـنرب 
باوخ روخ و  هب  طقف  نونکا  تشادن  قح  ترـضح  ناوضر  تیاضر و  زج  یفده  درک و  یم  رظن  وا  هب  تشاد و  یم  ادخ  هب  ور  دیاب 

.تسا هدیرب  تعیبط  يوس  نآ  نامسآ و  زا  دشیدنا و  یم  توهش  و 

اهراذنا عقوم و  هب  ياهرکذت  اب  نانآ  دوش ؛ یم  صخشم  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  یهلا و  يایبنا  گرزب  شقن  هک  تسا  اج  نیا  رد 
همه اب  ار  وا  طابترا  یتح  لیماف و  تسود ، هیاسمه و  داتسا ، ملعم و  ردام ، ردپ و  مدرم ، ادخ ، اب  ار  ناسنا  هطبار  دوخ  ياه  تراشب  و 

یتسه
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یم قالخا  ار  نآ  هک  تسا  نامه  اهریـشبت  اهزردنا و  اهرکذـت و  نیا.دـنروآ  یم  دای  هب  ار  یلاع  ياه  فدـه  دـننک و  یم  صخـشم 
وکین قـالخا  هب  ار  ناـنآ  دـننک و  حیحـصت  ار  مدرم  ياـهرادرک  اـهراتفر و  اـت  دـندش  ثوعبم  نیا  يارب  ناربماـیپ  همه  اـساسا  میماـن ،

یم ناشیا  دوخ  هک  نانچ  دـش  ثوعبم  یقالخا  نینچ  لماکت  يارب  هک  دوب  اهنآ  نیرخآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمایپ  دـننازیگنارب و 
.مشخب لماکت  ار  قالخا  مراکم  ات  مدش  هتخیگنا  رب  نمم  قالخالا ؛ مراکم  ممتال  تثعب  ینا  دیامرف :

، هناخ رد  هبناـج  همه  روط  هب  ار  قـالخا  اـت  دـنراد  هدـهع  رب  ینید  ناـملاع  ار  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناـماما  ناربماـیپ و  تلاـسر  همادا 
کی تروص  هب  ار  دوخ  ام  راگزور  رد  مهم  نیا  .دنزاس  انشآ  شیوخ  فیاظو  هب  ار  ناگمه  دنهد و  میلعت  هرادا  هناخراک و  هسردم ،

.دراد ییآراک  نوگانوگ  ياه  نامزاس  اه و  هرادا  رد  هداد و  ناشن  يرورض  مربم و  زاین 

.مینک رازگرب  تارادا  نانکراک  يارب  ار  یقالخا  ثحابم  هلسلس  ات  میدش  نآ  رب  ور  نیمه  زا 

عمج رد  يرهاـظم  هللا  هیآ  ترـضح  قـالخا ، ملعم  عبتتم و  هیقف  هک  تسا  یقـالخا  ياـه  ثحب  هعومجم  زا  لکـشتم  رـضاح ، باـتک 
نونکا هک  یتروص  هب  شیاریو  يزاس و  دنتـسم  عبانم ، جارختـسا  راون ، زا  ندش  هدایپ  زا  سپ  هک  دـنا  هدرک  حرطم  اه  هرادا  نانکراک 

هژیو هب  تلود  ردقنارگ  يادهـش  هب  ار  نآ  ور  نیا  زا  تسا  تلود  هتفه  تبـسانم  هب  رثا  نیا  راشتنا  .تسا  هدمآ  رد  دینک  یم  هظحالم 
.مینک یم  میدقت  رنهاب  یئاجر و  ماقم  الاو  دیهش  ود 

، دنمجرا دیتاسا  روضح  اب  ار  یقالخا  ياه  ثحب  هنوگ  نیا  هک  میوش  یم  روآ  دای 
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میا و هدرک  رازگرب  يریگیپ و  ینارهت  يدراهتشا و  يداتسا ، نم ، ؤم  يدابآ ، هاش  ر0 ،)  ) یجنایم يدمحا  یلمآ ، يداوج  مظع ، تایآ 
.دیسر دهاوخ  پاچ  هب  يرگید  هعومجم  رد  يدوز  هب 

رویرهش 1381 یقلاخ  داوج  دمحم 

نایرادا راک  شزرا 

هیلع تیب  لها  تایاور  نآرق و  مالـسا ، رظن  زا  .یتامدخ  راک  یعیزوت و  راک  يدیلوت ، راک  تسا : راک  رب  فقوتم  یتکلمم  ره  داصتقا 
لثم یعیزوت  راـک  يدـیلوت و  راـک  رب  ار  مدرم  هک  مالـسا  ینعی  دراد ؛ يرتشیب  تیمها  اـه -  هرادا  ریظن  یتامدـخ -  ياـهراک  مالـسلا 

زا رتالاب  یتدابع  تفگ : ناوت  یم  هک  ییاج  ات  تسا ؛ هدومن  دـیکءات  هداد و  تیمها  رتشیب  یتامدـخ  راک  هب  هدرک ، شرافـس  تراـجت 
.تسین هعماج  هب  تمدخ 

: تسا هدمآ  یتیاور  رد  تسا ؛ رتالاب  داهج  زا  یتح  جح و  یبحتسم ، هزور  بش ، زامن  زا  یتامدخ ، راک  باوث 

(1 ( ؛ هروربم هجح  نیعبس  لدعی  نم  ؤملا  هجاح  ءاضق 

.تسا لوبقم  جح  داتفه ، اب  يواسم  مدرم ، تجاح  ندروآرب 

نیا دـنک  یم  روآ  نیقی  ار  نآ  هچ  نآ  اما  دـش ، یم  هیجوت  یعون  هب  دوب و  لکـشم  شلوبق  دوب  تیاور  کـی  نیمه  رگا  هراـب  نیا  رد 
.تسا هدش  لقن  رتاوتم ، یپ و  رد  یپ  روط  هب  تیاور  نیا  هک  تسا 

لقن ار  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  مرکا و  ربمایپ  هریس  زا  يا  هشوگ  اج  نیا  رد 

.دیربب یپ  رتشیب  مدرم  هب  تمدخ  شزرا  هب  ات  مینک  یم 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  رگا  ای  .دنک  زاب  یناملـسم  راک  زا  يا  هرگ  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شـشوک  یعس و 
هیلع همئا  ربمایپ و  هریس  خیرات و  زا  .دوب  رت  هدننک  لاح  شوخ  بش  زامن  زا  شیارب  دوشگ ، یم  یناملسم  کی  راک  زا  يا  هرگ 
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ناراوگرزب نآ  يارب  يا  هزادنا  هب  نانآ ، هب  ندرک  نیهوت  ناناملسم ، راک  رد  ندوب  توافت  یب  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  مالـسلا 
.دندش یمن  تحاران  هزادنا  نآ  تفر ، یم  ایند  زا  ناشدنزرف  رگا  یتح  هک  هدوب  زیگنا  مغ  هدننک و  تحاران 

مدرم راک  زا  ییاشگ  هرگ  رد  ردص  هعس  شقن 

، دوب هلیبق  سیئر  نوچ  يو  .دوش  ناملـسم  ات  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  ماش  زا  یئاـط ) متاـح  رـسپ   ) متاـح نب  يدـع 
یم يدـع  .دـندرب  دوخ  هناـخ  هب  زین  راـهن  عقوم  دـندناشن ، دوخ  راـنک  رد  ار  وا  هک  نیا  نآ  رب  هوـالع  .دـندرک  مارتحا  وا  هب  ترـضح 

تعاس کی  زا  شیب  دیـسر و  ینزریپ  هک  مدوب  تکرح  لاح  رد  ربمایپ  هرمه  هک  نیا  یکی  تشاد : تلع  ود  مندـش  ناملـسم  دـیوگ :
، مدش هتـسخ  ربص  هلـصوح و  همه  نآ  زا  نم  هک  يدح  هب  داد ، ار  نز  ریپ  نآ  باوج  طلـست ، مسبت و  اب  ناشیا  درک ، لطعم  ار  ربمغیپ 
، تلاح نآ  هک  متفایرد  مدـید  هک  ار  تلاح  نیا  .درک  یم  وگ  تفگ و  نز  ریپ  اب  ردـص  هعـس  هنینءامط و  لاـمک  اـب  ترـضح  نآ  اـما 

.تسین يداع 

، تسا شیالآ  یب  هداس و  رایـسب  شا  یگدنز  عضو  مدید  مدش ، ربمغیپ  هناخ  دراو  یتقو  هک  دوب  نیا  نم  ندروآ  مالـسا  رگید  تهج 
كاخ يور  هللا  لوسر  دوخ  و  دـناشن ، نآ  يور  ارم  هک  دوب  دنفـسوگ  تسوپ  کی  طقف  درادـن ، هناخ  رد  مه  يریـصح  هک  يدـح  هب 

.تسشن

ساسحا ار  هنیمز  نیا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دش و  ایهم  يدـع  ندـش  ناملـسم  يارب  هنیمز  اه  هنحـص  نیا  ندـید  اب  يرآ ،
: دومرف وا  هب  ار  زیمآ  هزجعم  هلمج  نیا  درک 

یئاط و متاح  رسپ  وت  يدع ! يا 
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هب هک  یناد  یم  تدوخ  تسا و  مارح  یتسه -  ینارـصن  هک  وت -  نید  رد  مدرم  زا  نتفرگ  تاـیلام  هیرـشع و  یتسه ، یتءارج  اـب  درم 
! متسرپ تب  نم  هک : ینک  یم  اعدا  تتسایر  رطاخ 

هب ربمایپ  هک  دوب  اج  نیا  .مدش  ناملـسم  مدینـش  ار  هلمج  نیا  ات  مدوخ و  زج  تسناد  یمن  سک  چیه  ار  بلطم  نیا  دیوگ : یم  يدـع 
قارع ماش و  مور ، ناریا ، رب  مالـسا  هک  دـشک  یمن  یلوط  ریگن ، رظن  رد  ار  هنیدـم  ناناملـسم و  ینونک  عاـضوا  يدـع ! دـندومرف : نم 

.دندرگ یم  زارفرس  ناناملسم  دوش و  یم  طلسم 

شرـس رب  تنم  نآرق  هک  تسا  يدح  هب  راوگرزب  نآ  ردص  هعـس  دوب ، ربمایپ  ردص  هعـس  دروم  رد  هک  تسا  لوا  هلمج  ثحب : دـهاش 
: دیامرف یم  دراذگ و  یم 

(2 ( ؛ كردص کل  حرشن  ملا 

.میا هداشگن  ار  تا  هنیس  وت  يارب  ایآ  ربمایپ  يا 

ناناملسم هب  نیهوت  زا  ربمایپ  ندش  هتخورفارب 

(3  ) يرکذلا هعفنتف  رکذی  وا  یکزی  هلعل 

دریذـپ و دـنپ  ای  دـیارگ  یکاپ  هب  وا  دـیاش  یناد  یم  هچ  وت  دـمآ و  وا  شیپ  اـنیبان  درم  نآ  هک  دـینادرگ  يور  دیـشک و  مه  رد  هرهچ 
.دهد شدوس  زردنا ،

نیمه رد  درک ، یم  تبحـص  ترـضح  اب  دوب و  هتـسشن  ربمایپ  تمدـخ  يدـنم  تورث  صخـش  هک : تسا  نآ  تاـیآ  نیا  لوزن  نءاـش 
اب ور  نیا  زا  .تسشن  یفارـشا  رادلوپ  درم  نآ  رانک  رد  دید  یمن  شمـشچ  نوچ  يو  دیـسر ، موتکم ) نبا   ) ییانیبان ریقف و  درم  ماگنه 

هجوتم دوب و  اـنیبان  موتکم  نبا  هچ  رگا  درک ، روج  عمج و  ار  دوخ  لوـمتم  صخـش  نآ  ینعی  دـش ؛ هجاوـم  يزیمآ  نیهوـت  دروـخ  رب 
تینابصع تدش  زا  مرکا  ربمایپ  كرابم  گنر  .نیمه  طقف  دوب ، زیمآ  نیهوت  دروخ  رب  اما  دشن ،
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لوسر ای  ریخ  تفگ : دسرب !؟ وت  هب  وا  رقف  زا  يدیـسرت  يدرک ؟ نینچ  ارچ  دومرف : درک و  لومتم  صخـش  نآ  هب  ور  دش و  هتخورفارب 
دیوگب و هچ  تسناد  یمن  دوب و  هداتفا  ریگ  هراچیب  هللا ! لوسر  ای  ریخ  تفگ : دسرب !؟ وا  هب  وت  تورث  لومت و  زا  يدیسرت  دومرف : هللا !

: تفگ دش و  نیگهودنا  تدش  هب  ربمایپ  یتحاران  زا 

هب ور  ربمایپ.يوش  یـضار  نم  زا  يرذگرد و  نم  ياطخ  زا  ات  مهدب  موتکم  نبا  هب  ار  منکمت  لام و  فصن  مرـضاح  نم  هللا  لوسر  ای 
: دومرف هدرک و  موتکم  نبا 

رظن زا  .مدـش  وا  لـثم  تورث  تهج  زا  یتـقو  مسرت  یم  هللا  لوسر  اـی  ریخ  تفگ : يریذـپب ؟ ار  وا  لاـم  فصن  يرـضاح  موـتکم ! نبا 
.مدرگ شدننامه  رین  قالخا 

هدرکن هدافتـسا  ربماـیپ  رـضحم  زا  وت  زا  رتشیب  دـشابن و  وت  زا  رتهب  وا  هک  مولعم  اـجک  زا  ینک ، یم  شرتور  دـیآ  یم  اـنیبان  ریقف  یتقو 
!؟ دشاب

هیکت تسایر  دنـسم  رب  هک  یـسیئر  هتـسشن و  شا  هرادا  زیم  تشپ  هک  يدـنمراک  هک  دـهد  یم  ار  سرد  نیا  ام  هب  سبع  هروس  يرآ ،
اب دناوتب  هک  دشاب  يردق  هب  دیاب  شردص  هعس  دراد  عوجر  بابرا  هک  یسک  .دشاب  هتشاد  ردص  هعس  هدوب و  دروخرب  شوخ  دیاب  هدز 
یم ینابصع  دوز  هک  ددرگ  هجاوم  يدارفا  اب  رگا  دنکن و  نیبدب  بالقنا  مالسا و  هب  ار  مدرم  دهد و  باوج  مسبت  اب  .دزاسب  اهعقوت  رپ 

هتـساوخ تجاح و  ات  و  تسین -  مک  ناشدادـعت  و  دـننادان -  هک  يدارفا  هرابرد  ای  .دـشاب  طلـسم  شباصعا  رب  اج -  یب  یتح  .دـنوش 
ردص هعس  دننک ، یم  تراسج  بالقنا  هب  دوش  یمن  هدروآ  رب  ناش 
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنکن ، نیهوت  ناملسم ، هب  دهد و  جرخ  هب 

(4 (؛ هبراحملاب ینزراب  دقف  ایلو  ناهءا  نم 

.دشاب هدرک  ادخ  اب  گنج  هک  تسا  نآ  دننامه  شهانگ  دنک  نیهوت  یناملسم  هب  یسک  رگا 

یلدایرد يرازگ و  تمدخ  يوگلا  نیرتهب  ربمایپ 

.دنک ادیپ  ترضح  نآ  هب  یتهابش  ات  دشوکب  دیاب  اما  دشاب ، ربمغیپ  لثم  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  تسرد 

(5) رخالا مویلا  هللا و  اوجری  ناک  نمل  هنسح  هوسا  مهیف  مکل  ناک  دقل 

.ددنب یم  دیما  نیسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  هک  یسک  يارب  ینعی  تسوکین  یقشمرس  نانآ  زا  يزوریپ  رد  امش  يارب  اعطق 

هیهت تسناوت  یم  املسم  تشادن ، بسانم  نهاریپ  ناشیا ، .میریگب  قشمرـس  ربمایپ  زا  یگدنز  رد  دیاب  میهاوخ  یم  تشهب  ادخ و  رگا 
.دز یم  زابرس  بسانم  سابل  هیهت  زا  دنک ، یگدنز  نانآ  دننامه  دشاب و  ناس  کی  دارفا ، نیرت  فیعض  اب  تساوخ  یم  نوچ  اما  دنک 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

(6) ..سانلا هفعضب  مهسفنءا  اوردقی  نءا  لدعلا  همئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللا  نا 

.دنشاب مدرم  فیعض  هقبط  نوچمه  دنریگ و  تخس  دوخ  رب  هک  هدرمش  بجاو  قح  نایاوشیپ  رب  دنوادخ 

ناریقف و يارب  هک  نآ  طرـش  هب  دـهدب ، ترـضح  نآ  هب  یلوپ  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنم  هقالع  زا  یـصخش 
.درک ضرع  اذل  دیامن ؛ هیهت  ینهاریپ  شدوخ  يارب  هکلب  دنکن  فرصم  نافیعض 

شـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .ینک  هیهت  دوخ  يارب  نهاریپ  کی  نآ  اب  ات  امـش  يارب  ما  هدروآ  ار  مهرد  شـش  نیا  هللا ! لوسر  ای 
هب یهاـگن  ربماـیپ  دروآ ، ار  نهاریپ  یتـقو  .دـیرخ  ینهاریپ  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  .رخب  نهاریپ  ورب  دومرف : داد و  یلع  هب  ار  مهرد 

نارگ دندید  هدرک و  نهاریپ 
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مالـسلا هیلع  یلع  يرخب !؟ ار  شرت  نازرا  ینک و  ضوع  يربـب و  ار  نهاریپ  نیا  یناوـت  یم  دوـمرف : هدرک و  یلع  هب  ور  تسا ؛ تمیق 
اب ایب  دومرف : اذـل  تسا ، نیگنـس  یلع  يارب  راک  نیا  هک  درک  ساسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  .هللا  لوسر  اـی  هلب  داد : باوج 
رد .دندیـشوپ  اـج  ناـمه  ار  نآ  یمارگ  لوـسر  دـندیرخ و  مهرد  ود  هب  نهاریپ  کـی  دـنداد و  سپ  ار  نهاریپ  دـنتفر و  .مـیورب  مـه 

.دنک ریس  ار  شا  هنسرگ  مکش  ات  دنداد  ریقف  نآ  هب  ار  شمهرد  ود  تشادن ، اذغ  دوب و  هنسرگ  هک  دندروخرب  يریقف  هب  تشگزاب 

یعاتم نآ  اـب  هک  دـنا  هداد  نم  هب  مهرد  ود  تفگ : یتحاراـن ؟ ارچ  دـندومرف : دوب ، تحاراـن  نیگمغ و  هک  دندیـسر  يزینک  هب  سپس 
، تسا تحاران  مه  زاب  هک  دـید  اما  داد ، وا  هب  زین  ار  هدـنام  یقاـب  مهرد  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .ما  هدرگ  مگ  ار  نآ  مرخب و 

.منک تعافش  ار  وت  ات  میورب  مه  اب  ایب  دومرف : .دننز  یم  مکتک  مدرگرب  هناخ  هب  رگا  ما  هدرک  رید  تفگ : زینک  یتحاران ؟ ارچ  دومرف ؛

دوب بد  ؤم  رایسب  هک  ینز  ماجنارس  درک ، مالس  موس  مود و  هعفد  دماین ، باوج  اما  .درک  مالس  دز و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هک دوب  نآ  رطاخ  هب  مندرک  رید  متخانش ، ار  امش  يادص  مدیمهف و  لوا  هعفد  نامه  هللا ! لوسر  ای  .درک  ضرع  دوشگ و  ار  رد  دمآ و 

.مونشب ررکم  ار  امش  مالس  متشاد  تسود 

رطاخ هب  ار  زینک  نیا  ادخ ! لوسر  يا  داد : باوج  نز  .منک  تعافش  ار  هچب  رتخد  نیا  هدمآ  دومرف : ربمغیپ 

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 14 



ریس ار  يا  هنسرگ  دناشوپ ، ار  يا  هنهرب  دوب ! یتکرب  اب  لوپ  بجع  دومرف : دش و  لاحشوخ  رایسب  ربمایپ  .مدرک  دازآ  ادخ  هار  رد  امش 
تـسا هدرک  ریــس  ار  يا  هنــسرگ  هدروآ و  تـسد  هـب  ار  يا  هـچب  رتـخد  لد  هـک  نـیا  زا  ربماـیپ  يرآ ، .دوـمن  دازآ  ار  يزینک  درک و 

.دوش یم  لاحشوخ 

ار هناخ  ناشیا  هک  دیـشکن  یلوط  دـندیرخ ، يا  هناـخ  هرـس  سدـق  يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  موحرم  مق  هیملع  هزوح  سـس  ؤم  يارب 
ناشیا مان  هب  ار  هناخ  رگید  موس  هعفد  .درک  هزوح  فرـص  هتخورف و  زین  ار  نآ  دـیرخ ، يرگید  هناـخ  .درک  هزوح  فرـص  تخورف و 

.دشورفب دناوتن  هک  دندیرخ  ناشیا  نادنزرف  مان  هب  هکلب  دندیرخن 

ناملسم ریغ  ریسا  یتحاران  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رثءات 

یم ار  سابع  هلان  هک  نیا  زا  دربن  مباوخ  بشید  دومرف : ربمغیپ  دـندنارذگ ، ریجنز  ریز  ار  بش  دـنتفرگ و  ار  ناریـسا  ردـب  گـنج  رد 
يورین رازه  هدزاود  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـیربب  یپ  بلطم  تمظع  هب  ات  دـینک  مسجم  ناـتنهذ  رد  قیقد  ار  هتکن  مدـینش !

اب راوخ  رگج  دـنه  هک  يا  هکم  دـندرک ، لیمحت  ربمغیپ  رب  گـنج  نآ 74  مدرم  هک  يا  هـکم  هدرک ، ریخـست  ار  هـکم  هدـمآ و  زهجم 
هدنمزر هللا ! لوسر  ای  هک : دندروآ  ربخ  ترضح  نآ  يارب  هک  تسا  یتیعقوم  نینچ  رد  هداتـسیا ، ربمایپ  لباقم  رد  نایفـسوبا  شرهوش 

: دهد یم  راعش  اه  هچوک  رد  و  هتفرگ ، تسد  هب  مچرپ  یتاساسحا  دنت و  يا 

: همحلملا موی  مویلا 

.تسا ماقتنا  زور  زورما 

: هک نک  مالعا  همه  هب  درگب و  اه  هچوک  رد  ریگب و  شتسد  زا  ار  مچرپ  ورب و  دندومرف : یلع  هب  ربمایپ 

.تسا وفع  ششخب و  زور  زورما  : همحرملا موی  مویلا 

هک نیا  زا  ربمایپ 
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، دناوخ ار  راختفارپ  فورعم و  هبطخ  نآ  داتسیا و  ادخ  هناخ  لباقم  رد  دوب ، لاحشوخ  رایـسب  دنکـشب ، ار  اه  تب  یلع  طسوت  تسناوت 
: دومرف نانآ  هب  ور  ربمایپ  دندیزرل ، یم  سرت  زا  رارسا  ...هدحو  هدحو  هللا  هلاال  دومرف : هبطخ  نآ  زا  يزارف  رد  ناشیا 

بیرثتال درک : تئارق  ار  هیآ  نیا  ربمایپ...و  ینک  هرداصم  ار  ناملاوما  یشکب ، .تساجب  ینک  هچ  ره  دنتفگ : یگمه  امش ؟ اب  منک  هچ 
.تسین یشنزرس  امش  رب  زورما  ( 7) ...مویلا مکیلع 

یم امـش  ياهاطخ  زا  منک و  یم  ار  هلماعم  نامه  امـش  اب  زین  نم  زورما  ...تشذـگ و  اه  هتـشذگ  تفگ : شناردارب  هب  فسوی  مردارب 
اما تسا ، یمالسا  تمحر  وفع و  لومـشم  دشاب ، ناملـسم  ریغ  ولو  دنک  یگدنز  مالـسا  مچرپ  ریز  رد  سک  ره  هظحل  نیا  زا  مرذگ ،

(8) .دوش تازاجم  دهدب و  سپ  باسح  دیاب  دنک  يا  هئطوت  رگا 

غیلبت داشرا و  يارب  و  یلع ، هجیدـخ و  زج  تشادـن  ار  یـسک  هک  ینامز  ربمغیپ  .تسا  سرد  ام  يارب  مینک  تقد  ثداوح  نیا  هب  رگا 
یمن ناملسم  هک  یلذر  نارفاک  يارب  اه و  لهجوبا  اه ، نایفسوبا  يارب  یتح  ترضح  نآ  دیپت ، یم  همه  يارب  شلد  درک  یم  تکرح 

.درک یم  هیرگ  دندش 

نانآ هب  دننک و  شناراب  گنـس  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  ربمغیپ  تقو  ره  هک  دندوب  هدرک  راداو  ار  شابوا  لذارا و  اه و  هچب  شیرق  رافک 
فالتخا دش  یم  هتشک  ربمغیپ  رگا  نوچ  دوش ، هتـشک  هک  دننزن  ترـضح  نآ  ساسح  ياهاج  هب  ار  گنـس  هک  دندوب  هدرک  شرافس 

نآ ياـپ  قاـس  هب  ار  اـه  گنـس  اذـل  دـننک ، شکرجز  ار  ناـشیا  دنتـساوخ  یم  .دـمآ  یم  دوجو  هب  برع  فئاوط  ریاـس  شیرق و  نیب 
دندز یم  راوگرزب 
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یم قاتا  لخاد  ار  ربمایپ  مالـسا ، روای  نز  هناگی  هجیدخ ، .دـنامب  ناما  رد  ناراب  گنـس  زا  ات  تشگ  یم  رب  هناخ  هب  یهاگ  ربمایپ  ( 9)
يراج نوخ  نآ  زا  تسا و  مخز  ربمایپ  ياهاپ  دینکن ، ناراب  گنس  ار  هناخ.دز  یم  دایرف  دومن و  یم  ترـضح  نآ  رپس  ار  دوخ  درب و 

...و تسا 

! هللا لوسر  ای  دیسرپ  یم  شرـسمه  تساخ ، یم  اپ  هب  تلاسر  ماجنا  يارب  هدماین  رد  باتفآ  زونه  .دوش  یمن  هتـسخ  سویءام و  ربمایپ 
يارب .دنوش  تیاده  دیاب  .دنرب  یم  رـس  هب  ینادان  لهج و  رد  دنا و  هراچ  یب  اه  نیا  تسا ، بیرغ  مالـسا  دومرف : یم  يور ؟ یم  اجک 
.دنداد یم  هتسکش  ياه  ناوختسا  گنس و  اب  ار  شخـساپ  نانچمه  شیرق  اما  تساخ ، یم  اپ  هب  تیرومءام  ماجنا  تهج  راب  نیمدنچ 

...و تفر  یم  ارح  هوک  هب  ربمایپ  هک  دنداد  یم  ربخ  هجیدخ  هب  دش ، یم  هدنهانپ  هوک  هب  یهاگ 

تسج و هب...و  هتوب  نآ  گنـس و  نیا  ریز  میتشاد ، یم  رب  هشوت  داز و  يرادـقم  هجیدـخ  ترـضح  اـب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
ياپ قاس  زا  نوخ  هک  میدـید  یم  میدرک و  یم  ادـیپ  يراغ  رد  ای  هتوب و  گنـس ، ریز  ار  ربمایپ  ماجنارـس  میتخادرپ ، یم  ربمایپ  يوج 

: دنک یم  همزمز  یتلاح  نآ  اب  دزیر و  یم  ربمایپ 

(10 (؛ نوملعی مهناف ال  یموق ؛ دها  مهللا 

.دنمهف یمن  نوچ  نکن ، باذع  ار  نانآ  نک و  تیاده  ارم  موق  ایادخ ،

.دندوب نینچ  زین  مالسا  مهیلع  نیرهاط  همئا  یهلا و  يایبنا  دنامب ؛ اه  هرطاخ  رد  هشیمه  دیاب  هک  تسا  ربمایپ  راعش  نیا 

مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  ردص  هعس 

گرزب یلیخ  ناشتیانج  هک  تهج  نآ  زا  دنتخانش ، ار  وا  فسوی  ترضح  ناردارب  هک  یتقو  دیامرف : یم  نآرق 

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 17 



: دومرف فسوی  ترضح  دندیشک و  یم  تلاجخ  دوب 

(11  ) مویلا مکیلع  بیرثت  ال 

.تسین یشنزرس  امش  رب  زورما 

هرفس رـس  دمآ و  یم  فسوی  ترـضح  دنتخادنا و  یم  هرفـس  فسوی  ناردارب  هب  مارتحا  رطاخ  هب  رابرد  نارومءام  دسیون : یم  خیرات 
اذـغ دنتـسناوت  یمن  دندیـشک و  یم  تلاـجخ  دـندروآ و  یم  داـی  هب  دـندوب  هدرک  وا  قح  رد  هک  ار  یتیاـنج  شناردارب  تسـشن ، یم 

: دومرف درک و  داریا  یقطن  اذغ  فرص  زا  لبق  يزور  فسوی  ترضح  اذل  دنروخب ،

ات ...و  دیتخادنا  هاچ  رد  ارم  امش  دیدناسر ، بصنم  تمس و  نیا  هب  ارم  امش  هک  دینادب  ار  نیا  دیـشک ؟ یم  تلاجخ  ارچ  نم ! ناردارب 
...و دش  یهتنم  اج  نیا  هب  نم  تشونرس  ماجنارس و  هک  نیا 

لالج و هب  فسوی  دندروآ ، ار  ردپ  دیروایب ، ار  مردپ  دیورب  تفگ : شناردارب  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  فسوی  دیامرف : یم  مه  نآرق 
، دز هک  یفرح  نیلوا  مالـسلا  هیلع  فـسوی  دـندرک ، یناوارف  مارتـحا  وا  هب  شناردارب  ردـپ و  هک  يا  هزادـنا  هب  تسا ، هدیـسر  تمظع 

ناطیـش راک  دش  رداص  نانآ  هیحان  زا  هک  ییاهاطخ  نآ  یـشاب ، تحاران  مناردارب  تسد  زا  ادابم  ناجردپ ؟ تفگ : شردپ  هب  باطخ 
نانآ زا  شخبب و  ار  مناردارب  مردـپ ! (، 12  ) درک داجیا  داجیا  ار  دب  هنحـص  نآ  تخادنا و  ترودک  مناردارب  نم و  نیب  ناطیـش  دوب ،

.رذگرد

.میشاب هنوگ  نیا  ات  مینک  ششوک  سپ  تسا ، یهلا  ناسنا  کی  شور  نیا 

ياه ندروخ  رگج  نوخ  اب  هک  بالقنا  نیا  دیهاوخب  رگا  تسا ، هدش  هدراذگ  امـش  هدـهع  هب  يریطخ  ساسح و  تیلوئـسم  ناردارب !
رگا دینک ، ادیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ایبنا و  هب  یتهابش  لقادح  دیاب  دسرب  ییاج  هب  هدیسر  يزوریپ  هب  ناوارف 
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نامزاس اه و  هرادا  رد  تشپ  ار  مدرم  دینک و  يزاب  ذغاک  ینعی  دیشاب ؛ هتشاد  تهابش  توغاط  نامز  هب  دیهاوخب  هتساوخن -  يادخ  - 
.دیا هدومن  لامیاپ  ار  نادیهش  نوخ  و  دیا ، هدز  بالقنا  هب  هبرض...و  دینکن  ناگدننک  هعجارم  هب  انتعا  دیرادهگن و  اه 

مدرم راک  زا  ییاشگ  هرگ  تیمها 

رب يرابب  هک  اج  ره  رابب ، ربا ! يا  تفگ : یم  هنارورغم  دمآ  یم  شرس  يالاب  ربا  یتقو  هک  دوب  رورغم  ملاظ و  یمکاح  دیـشرلا  نوراه 
ياهنم يایند  موس  ود  ابیرقت  دوب و  هدـشن  فشک  اکیرمآ  هک  ناـمز  نآ  ینعی  دوب ؛ روطنیمه  مه  یتسار  هب  يا و  هدـیراب  نم  تکلمم 
یعقاو نارادتسود  زا  نیتسار و  نایعیش  زا  يو  تشاد ، نیطقی  نب  یلع  مان  هب  يریزو  نوراه ، نیمه  .دوب  مالسا  هطلـس  تحت  اکیرمآ 

نم اقآ ! هک : تشون  یم  همان  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  بترم  دیـشک ، یم  رجز  دوب و  ملظ  مچرپ  ریز  هک  دوب ، راهطا  همئا 
درک یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  منک ؟ صالخ  نوراه  ترازو  بصنم  زا  ار  مدوخ  مناوت  یم  ایآ  مشک ، یم  رجز  ملظ  مچرپ  ریز 

ییاشگب یناملـسم  راک  زا  يا  هرگ  یناوتب  رگا  تسا ، ناملـسم  هب  تمدخ  وت  هانگ  هرافک  نوچ  ینامب ، یقاب  دوخ  بصنم  رد  دیاب  هک 
(13) .يا هتخادرپ  ار  تناهانگ  هرافک 

همیخ تمایق  زور  رد  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  ییاج  ات  تسا ، یگرزب  هانگ  رایـسب  ندوب  روج  مکاح  ملاظ و  مچرپ  ریز 
هک ار  يدارفا  نآ  یتح  دیامرف : یم  سپـس  و  دنرب ، یم  همیخ  نآ  هب  دـشاب  هدرک  یملظ  زواجت و  هک  یـسک  ره  دـننک و  یم  اپ  هب  يا 

هدرک ایهم  ملاظ  يارب  ملق  دنا و  هتخیر  ملاظ  تاود  رد  بآ 
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تمدخ رد  هانگ  هجرد  هک  نیا  اب  دنریگ ؛ یم  ياج  نایم  کی  رد  وا  دوخ  اب  ملاظ  مدختسم  کی  ینعی  دننک ؛ یم  همیخ  نآ  لخاد  دنا 
زا يا  هرگ  هک  تسا  نیا  یگرزب  هانگ  نینچ  هرافک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  اما  تسالاب ، دح  نیا  ات  ندوب  ملاظ 

.ییاشگب یناملسم  کی  راک 

هناصلاخ تمدخ 

ورف راک  زا  يا  هرگ  هک  دـننآ  رکف  رد  هشیمه  مرتحم  میظع و  رـشق  نیا  .تسا  نانآ  راک  یهد  ناماس  مدرم و  هب  تمدـخ  نایرادا  راک 
هب ترخآ  اـیند و  رد  دوـش و  نادـیواج  تکربرپ و  اـهراک  نیا  دـنهاوخب  رگا  هک  تساـج  نیا  هتکن  اـما  .دـنیاشگب  ادـخ  قـلخ  هتـسب 

.مینک یم  ثحب  عوضوم  نیا  هرابرد  یکدنا  اج  نیا  رد  هک  تسور  نیمه  زا  .ددرگ  شوغآ  مه  صالخا  اب  دیاب  دیایب  ناشراک 

هاگ ره  هک  تسا  رهاظت  ایر و  صولخ ، لـباقم  رد  .دراد  هارمه  هب  ار  تاـجن  تینارون و  سدـقت و  هراومه  هک  تسا  يا  هژاو  صولخ 
هعماج رد  ریثءات  ثیح  زا  هژاو  ود  نیا  يانعم  هجیتن و  .دوش  یم  یعادـت  ناتنهذ  رد  تملظ  ینومیمان و  دـینک  یم  روصت  ار  هملک  نیا 

.تسا هدومن  سدقمان  سدقم و  ار  نآ  هدرک و  تیارس  زین  دوخ  ظفل  هب  یتح  هک  تسا  عیسو  گرزب و  يا  هزادنا  هب 

رهاـظت اـیر و  زا  زیهرپ  صولخ و  بسک  دروـم  رد  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  عوـجر  مالـسا  مهیلع  تیب  لـها  تیاور  نآرق و  هب  یتـقو 
.تسا هدش  ناوارف  دیکءات 

تسا نیا  یهد  رارق  تا  یگدنز  هحولرس  دیاب  هک  ار  يزیچ  نیلوا  یـسرب ، انف  اقل و  ماقم  هب  یهاوخ  یم  رگا  دیامرف : یم  میرک  نآرق 
گنر تیاهراک  همه  هب  هک 
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.یهدب صولخ 

(14  ) هغبص هللا  نم  نسحا  نم  و  هللا ، هغبص 

رد هچنآ  ایند و  زا  شـشزرا  یتح  دنک ، یم  ادیپ  شزرا  دشاب  هتـشاد  دوخ  هارمه  هب  ار  صولخ  رگا  دشاب ، کچوک  هک  هچ  ره  لمع ،
.دوش یم  رت  گرزب  رتشیب و  تسا  نآ 

تیمها يردق  هب  دوب  هناصلاخ  هک  اج  نآ  زا  اما  تشادـن ، ینادـنچ  یلوپ  شزرا  هک  داد  ریقف  هب  يرتشگنا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
.دش لزان  لمع  نیا  صوصخ  رد  تیالو  هیآ  نآرق  رد  هک  تفای 

(15) ...نوعکار مهو  هوکزلا  نوت  ؤیو  هولصلا  نومیقی  نیذلا  نونم  ؤی  نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  امنا 

تاکز عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم  اپ  رب  زامن  هک  یناسک  نامه.دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  ادـخ و  اهنت  امـش  یلو 
.دنهد یم 

يرتـشیب تیمها  زا  هیآ  نیا  اـما  .تسا  مالـسلا  هـیلع  یلع  دروـم  رد  هـبآ  دصیـس  زا  زواـجتم  لوزن  نءاـش  ینـس  هعیـش و  فارتـعا  هـب 
هقلطم تیالو  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  هک  تسا  لیلد  نیرت  مکحم  هعیـش  يارب  تسا و  رادروخرب 

.تسا یهلا 

کی ای  .دزرا  یم  تسا  ترخآ  اـیند و  رد  هچ  نآ  هب  هک  اـج  نآ  اـت  دوش ، یم  شزرارپ  اـهب  مک  رتشگنا  کـی  صولخ ، رثا  رد  يرآ ،
یم مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچ  دوش  یم  رتالاب  سنا  نج و  تدابع  زا  هناصلاخ  ریشمش  هبرض 

: دیامرف

(16 (؛ نیلقثلا هدابع  نم  لضفءا  قدنخلا  موی  یلع  هیرض 

.تسا رتالاب  سنا  نج و  تدابع  زا  درک  دراو  دودبع  نب  رمع  رب  هک  قدنخ  گنج  رد  یلع  هبرض  تدابع  شزرا 

مدرم تدابع  تمایق  زور  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  نامز  زا  ینعی 
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: رگید فرط  رد  ریشمش  هبرض  نآ  باوث  و  فرط ، کی  سنا  نج و  هکلب 

شا هبرض  نآ  اما  تسا ، هتشاد  صالخا  اهدربن  نآ  همه  رد  دز و  یناوارف  ياهریشمش  دیگنج و  رایسب  مالسا  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
.تسا ییانثتسا 

ار شترجه  هنیمز  دـیناهر و  رطخ  زا  ار  ترـضح  نآ  دـیباوخ و  رتسب  رد  ربمایپ  ياـج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیبملا  هلیل  رد  هک  نیا  اـی 
نیمه اما  تساهراک ، نیا  قوف  مالـسلا  هیلع  یلع  يریلد  تعاجـش و  نوچ  تسا ، کچوک  هداـس و  یلع ، يارب  راـک  نیا.درک  مهارف 

: تسا الاب  رایسب  هیآ  نیا  نومضم  و  ( 17  ) دوش یم  لزان  شا  هرابرد  يا  هیآ  هک  دنک  یم  ادیپ  شزرا  يا  هزادنا  هب  لمع 

(18) دابعلاب فوءر  هللا  هللا و  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و 

هیلع یلع  هک  یبش  دننام  درذـگ  یم  ادـخ  ياضر  هار  رد  دوخ  ناج  زا  هک  تسا  یـسک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  دارم  مدرم  نایم  زا  و 
.تسا یناگدنب  نینچ  راد  تسود  ادخ  دیباوخ و  رتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياج  هب  مالسلا 

نآ زا  یلو  تسا  عیسو  گرزب و  رایـسب  يراذگ  ریثءات  يدام و  تهج  زا  یبوخ  راک  اسب  هچ  ینعی  دوش ، یم  سکع  هب  هیـضق  یهاگ 
یلمع هدرکان  يادخ  رگا  .دزرا  یمن  یـسگم  لام  هب  درادن و  یـشزرا  چیه  دنوادخ  دزن  رد  دریگ  یمن  دوخ  هب  صولخ  گنر  هک  اج 

.تسا رفک  دح  رد  گرزب و  سب  یهانگ  هک  لطاب ، اهنت  هن  دشاب ، هتشاد  رهاظت  ایر و  گنر 

داتفه نم  دهد : یم  باوج  يدوب ؟ هراک  هچ  دنیوگ : یم  وا  هب  دنروآ و  یم  رشحم  فص  رد  ار  یسک  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد 
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یم هظعوم  ار  نانآ  مدـناوخ و  یم  ثیدـح  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  متخومآ و  یم  نید  سرد  ادـخ  ياضر  يارب  لاس 
....و مدرک 

كراب دنیوگب  وت  هب  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هکلب  هدوبن  ادـخ  يارب  اهنت  اما  يدرک  نینچ  لاس  داتفه  هک  تسا  تسرد  دوش : یم  باطخ 
....و ( 19  ) ییامن بسک  یعامتجا  تیعقوم  تدوخ  يارب  ینک و  ادیپ  یترهش  هک  دوب  نیا  يارب  ای  و  تسا ! یبوخ  ملاع  هچ  هللا !

ور نیمه  زا  .تسا  هدوب  ایر  رهاظت و  اب  مءاوت  ای  هتـشادن و  صولخ  گنر  شیاهراک  هک  ارچ  دـنک ، یم  ریگ  ناسنا  هک  تسا  اـج  نیا 
! دیزادنیب شتآ  هب  ور ، هب  ار  وا  هک  دسر  یم  روتسد 

مه ماجنارس  و  ندیدرگ ، صـصختم  یمالـسا  نونف  رد  ندش و  ملاع  ندروخ و  رگج  نوخ  لاس  داتفه  تسا  كاندرد  تخـس و  هچ 
.نتخوس شتآ  رد 

اب متفر و  ههبج  مدـقم  طـخ  هب  دـیوگ : یم  يا ؟ هدروآ  هچ  يزور  نینچ  يارب  دنـسرپ  یم  یـصخش  زا.تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد 
مدقم طخ  رد  یتفر ، ههبج  هلب ، .دوش  یم  باطخ  ..و  مدوب  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  هدامآ  زین  دوخ  متشک و  نانآ  زا  مدیگنج ، نمشد 

مه اقآ  هللا ! كراب  دنیوگب : وت  هب  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  دوبن ، صلاخ  وت  لمع  نیا  اما  يدـش  مه  هتـشک  یتح  يدرک و  ادـیپ  روضح 
هچ رگا  دینک ، شتآ  هناور  ار  وا  دوش : یم  باطخ  یهلا  نارومءام  هب....و  دگنج ! یم  بوخ  هچ  دراد و  یتعاجش  هچ  تفر ، ههبج  هب 

.دنراد ادهش  ار  ماقم  نیموس  تسا و  ینید  نادنمشناد  ناملاع و  ماقم  ماقم ، نیمود  تسا و  یهلا  يایبنا  نآ  زا  تمایق  زور  رد 

، رشحم رد  هک  ینامز 
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لمع هک  تسا  یتروص  رد  ماقم ، همه  نیا  اما  .دننک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  همه  دنشخرد و  یم  هام  لثم  ادهـش  دوش ، یم  هتـسب  فص 
.تسا شتآ  رد  ناسنا  هاگیاج  هنرگو  دشاب  صلاخ 

يارب زور  هنابـش  ملق  مدق و  لوپ و  نابز  اب  هدومن و  مدرم  فقو  ار  شرمع  هک  ار  یـصخش  تمایق  زور  میناوخ  یم  تیاور  رد  مه  زاب 
ادخ راذگ  تمدخ  دیوگ : یم  يدوب ؟ هراک  هچ  دنـسرپ : یم  وا  زا  دننک و  یم  رـضاح  یهلا  لدع  رـضحم  رد  تسا ، هدرک  راک  مدرم 

، دوبن ادـخ  يارب  تیاهراک  اما  يدوب  نینچ  هک  تسا  تسرد  دـسر : یم  باـطخ  مدرک و  مدرم  فرـص  ار  ما  یگدـنز  الـصا  مدوب و 
مه ار  وا  هک  دـسر  یم  روتـسد  ماجنارـس  .تشاد  ایر  تلمع  ینک و  بسک  یعاـمتجا  تیعقوم  ترهـش و  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  هکلب 

(20) .دینک شتآ  لخاد 

دیاب دـنک و  یم  لطاب  ار  نآ...و  هزور  زامن و  لثم  دـشاب  يدابع  لمع  رد  رگا  رهاظت  ایر و  هک  تسا  ملـسم  اهقف  همه  دزن  بلطم  نیا 
.تسا شزرا  یب  چوپ و  ندوبن  صلاخ  تروص  رد  دشابن و  يدابع  لمع ، رگا  و.دوش  هدروآ  اج  هب  هرابود 

: دیامرف یم  هداد و  صولخ  هب  يدایز  تیمها  میرک  نآرق 

(21 (؛ نیذلا هل  نیصلخم  هللا  اودبعیل  الا  اورما  امو 

.دننک شتسرپ  نید  رد  لماک  صولخ  هب  ار  ادخ  هک  نیا  رب  رگم  دندشن  رما  و 

(22) ادحا هبر  هدابعب  كرشی  الو  احلاص  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف 

.دزاسن کیرش  شتسرپ  رد  ار  سک  چیه  دزادرپب و  هتسیاش  راک  هب  دیاب  دراد  دیما  دوخ  راگدرورپ  ياقل  هب  یسک  ره  سپ 

ادخ هک  یماقم  ینعی  دسرب ؛ راگدرورپ  ياقل  ماقم  هب  دهاوخب  یسک  رگا  يرآ ،
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صالخا ماقم  هب  دیاب  دـشابن  شلد  رد  سک  چـیه  زیچ و  چـیه  ادـخ  زج  هتـسکش و  ار  اه  تب  مامت  دـشاب ، هتـشاد  تموکح  وا  لد  رب 
.دریگب رظن  رد  ار  ادخ  طقف  يراک  ره  رد  و  دسرب ،

زا ار  ناسنا  دزاس و  یم  لطاب  ار  لمع  کیرات و  ار  لد  ایر  .میزاس  رود  دوخ  زا  ار  رهاظت  ایر و  .مینک  حالصا  ار  دوخ  دییایب  نازیزع !
مه اما  دربب  الاب  ار  دوخ  ات  دشوک  یم  زاس  رهاظ  ناسنا  .درادن  تسود  ار  زاب  نابز  راکایر و  ناسنا  سک  چیه  .دـنک  یم  .درط  هعماج 

یگمه هک  مینک  يراک  دییایب  تسا ؛ ییابیز  رایـسب  گنر  صولخ ، گنر  .دتفا  یم  ادـخ  رظن  زا  مه  دوش و  یم  روفنم  مدرم  نایم  رد 
، ندیماشآ ندروخ ، اب  .دهدب  تدابع  صالخا و  گنر  شیاهراک  مامت  هب  دـناوت  یم  ناسنا  .میـشاب  نیزم  گنر ، نیا  هب  یگدـنز  رد 

کی باوث...و  دیوشب  یفرظ  دیامن ، هدامآ  ییاذغ  دنک ، نهپ  يا  هرفـس  ینز  رگا  : هک میراد  تیاور  .دنک  بسک  باوث  ...و  ندـیباوخ 
(23  ) دوش یم  هتشون  شلمع  همان  رد  دیهش 

شیاسآ هافر و  هب  ار  شا  هچب  نز و  هدروآ و  تسد  هب  یلوپ  وزاب  تمحز  اب  دنک ، يرای  ار  شرـسمه  هناخ ، رد  يدرم  رگا  نینچ  مه 
: دراد دیهش  باوث  دناسرب 

(24 ( ؛ هللا لیبس  یف  دهاجملاک  هلایع  یلع  داکلا 

.تسا هللا  لیبس  یف  دهاجم  نوچ  مه  دنک ، یم  شالت  شا  هداوناخ  هرادا  يارب  هک  يرگراک 

ادخ يارب  رگا  راک  .دشاب  هتـشاد  صولخ  گنر  هدوب و  ادـخ  ياضر  يارب  راک  هک  تسا  ینامز  باوث ، رجا و  همه  نیا  تسا  یهیدـب 
وا يارب  رومءام و  یکلم  دوش  یم  هتخیر  تبانج  لسغ  رد  هک  یبآ  هرطق  ره  يارب  دشاب 
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.دنک یم  ششخب  بلط  رافغتسا و  تمایق  زور  ات 

، بحتسم ای  هدوب ، بجاو  ای  ناشیاهراک  مامت...و  ءاطغلا  فشاک  سواط ، نب  دیس  دیهش ، دننام  ناگرزب ، زا  یـضعب  هک  دننک  یم  لقن 
.دنداد یم  صولخ  تدابع و  گنر  ناشیاهراک  مامت  هب  نوچ  دنا ، هتشادن  حابم  یتح  هورکم و  مارح و 

هبلط و رگا  لاح  دریگب ؛ ورین  ات  دروخ  یم  .دـنک  ادـیپ  راک  يارب  یگدامآ  هدرک و  رود  نت  زا  ار  یگتـسخ  ات  دـباوخ  یم  یهلا  ناسنا 
ندرک راک  يارب  تسا  رگراک  رگا  و  شعوجر ، بابرا  ياهراک  نتخادنا  هار  يارب  تسا  يرادا  رگا  شلیـصحت ، يارب  تسا  لصحم 

یم ات  دینک ، ارادم  مدرم  اب  دیـشاب ، نادراک  دینک ، تیلاعف  دیناوت  یم  مه  امـش...و  هعماج  داصتقا  ياه  خرچ  ندروآ  رد  تکرح  هب  و 
.دیهد ماجنا  ادخ  يارب  ار  اه  نیا  همه  هک  دییامن  یعس  دینک و  دروخرب  یمالسا  قالخا  اب  دییاشگب ، مدرم  راک  زا  هرگ  دیناوت 

صالخا جیاتن 

ای ناش  ياهراک  هک  يروط  هب  دـنا ؛ هتفای  تسد  كولـس ، تیونعم و  رد  يدـنلب  ماقم  هب  هناصلاخ  لمع  اب  یهلا  ياه  ناسنا  هک  میتفگ 
.دنهد یم  صولخ  تدابع و  گنر  زین  ناشحابم  ياهراک  هب  دنرادن و  یگدنز  رد  هورکم  ای  مارح و  ینعی  بحتـسم ؛ ای  تسا  بجاو 

دینک و لمع  نات  یهلا  یناسنا و  هفیظو  هب  دوخ  راک  لحم  هرادا و  رد  لقادح  دیـشاب  نینچ  ناتیاهراک  همه  رد  دـیناوت  یمن  رگا  امش 
.دیروآ اج  هب  ترخآ  ملاع  باسح  هب  ادخ و  ياضر  يارب  هللا و  لیبس  یف  ار  نآ 

، ریـسکا هک  دـنا  هتفگ  هبیرغ  مولع  رد  .تسا  یبیجع  ریـسکا  صولخ  دـندومرف : یم  اهراب  هللا  همحر  یئابطابط  همـالع  راوگرزب  داتـسا 
سم هب  رگا  هک  تسا  يا  هدام 
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رگا هک  مناد  یم  اما  هن ، ای  درک  الط  ار  سم  دوش  یم  ایآ  ریخ و  ای  تسا  تسرد  يزیچ  نینچ  مناد  یمن  .دـنک  یم  الط  ار  نآ  دروخب 
.دنک یم  هولج  گرزب  رایسب  ادخ  دزن  دشاب  مه  کچوک  یلیخ  لمع  هچ  رگا  دروخب -  صولخ  گنر  ناسنا ، لمع  هب 

: مینک یم  لقن  ار  نآ  جیاتن  نید و  ناملاع  هناصلاخ  لامعا  زا  يا  هشوگ  اج  نیا  رد 

همالع اب  دیوگ : یم  هدوب  ناشیا  نادرگاش  زا  هک  يریازج  دیس  موحرم  .تسا  صولخ  لها  زا  ناگرزب و  زا  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
هب هک  تشذگن  یتدم  درک ، تلحر  نم  زا  لبق  همالع  .مییایب  يرگید  باوخ  هب  میتفر  ایند  زا  لوا  مادک  ره  هک  میدوب  هدرک  هدـهاعم 

؟ دروخ تدرد  هب  رتشیب  تلامعا  زا  کی  مادک  تسا ؟ هنوگچ  تیعـضو  مدیـسرپ : تسا ، طاشن  اب  شاشب و  یلیخ  مدید  دـمآ ، مباوخ 
.دروخ مدرد  هب  یلیخ  یلو  دوب  کچوک  هچ  رگا  نآ  يات  هس  ای  ود  اما  دوب  دیفم  شا  همه  نم  ياهراک  تفگ 

هچب هک  مدید  ناهگان  دیراب ، يدنت  رایسب  گرگت  دیرغ و  نامـسآ  مدوب ، دجـسم  هب  نتفر  لاح  رد  يربا  زور  کی  رد  هک : نیا  یکی 
ياضر يارب  نم  دوب ، هدش  هدنامرد  دیود و  یم  فرط  نآ  هب  فرط  نی  زا  دـیبوک -  یم  شرـس  رب  گرگت  هک  یلاح  رد  يا -  هبرگ 

ربق لوا  بش  رد  ترخآ و  ملاع  رد  لمع  نیا  .مدرک  شیاهر  دش و  مامت  گرگت  هک  نیا  ات  متفرگ  میابع  ریز  ار  هبرگ  هچب  نآ  ادـخ 
.دروخ مدرد  هب  یلیخ 

هک یلاح  رد  هار ، رد  يزور  هک : دوب  نیا  دوب  زاس  هراچ  میارب  ترخآ  ملاع  رد  هک  یلمع  نیمود 
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نم تساوخ و  شلد  دید و  نم  تسد  رد  ار  بیس  دوب -  شردام  شوغآ  رد  هک  يدوهی -  هچب  کی  متفر و  یم  دوب  متسد  رد  یبیس 
.مداد وا  هب  ار  ببس  ادخ  ياضر  يارب  زین 

.دـننک یم  تناها  وا  هب  دـنا و  هتفرگ  ار  یـصخش  فارطا  یتیعمج  مدـید  مدرک  یم  روبع  یهار  زا  يزور  هک : دوب  نیا  لـمع  نیموس 
.دنا هتفرگ  ار  شرود  هک  دنتـسه  ناراکبلط  اه  نیا  تسا و  راکهدب  مدرم  هب  هدش و  تسکـشرو  اقآ  نیا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، ار  نایرج 
هیلع یلع  هرابرد  ( 25) .مدروآ تسد  هب  ار  يراـتفرگ  ناـسنا  لد  .مداد و  تاـجن  اـه  نآ  تسد  زا  ار  وا  .مدـش و  نماـض  متفر و  ولج 

ار دوخ  ماش  هدرک و  راثیا  نانآ  دندوب ؟ هدرک  هچ  اه  نآ  رگم  ارچ ؟ هدش ، لزان  یتا  له  هروس  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و 
سپ دنداد ، یم  نارگید  هب  ار  ناش  هناخ  هک  يروط  هب  دندرک ؛ یم  راثیا  دایز  باحـصا ، ای  ناناملـسم و  نامز  نآ  رد  .دـنداد ! ریقف  هب 

.دراد يرگید  رس  هدوبن و  ماش  نداد  راثیا و  طقف  هیضق 

رگا هک  دندرک  رذن  هضف  اه  نآ  مداخ  مالسا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  دندش ، رامیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
رد یلئاس  هک  دندوب ، دندرک  هدامآ  راطفا  يارب  يرصتخم  ياذغ  .دنتفای  افش  ود  ره  دنریگب ، هزور  زور  هس  دنبای  افش  راوگرزب  ود  نآ 

رارکت راک  نیا  زور  هس  ات  .دـندروخن  بآ  زج  يزیچ  بش ، نآ  دـنداد و  وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  هتـشاد  مدـقم  دوخ  رب  ار  وا  اه  نآ  دز ،
دزن نیسح  نسح و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  ات.دش 
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، دندمآ مالـسا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  یگمه  دش و  تحاران  دید  فعـض  لاح  رد  ار  اه  نآ  یتقو  .دـندمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(26  ) .دناوخ ربمغیپ  رب  ار  یتا  له  هروس  دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  .هنسرگ  مه  ادیدش  دوب و  تدابع  بارحم  رد  ناشیا 

(27) اریسا امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و 

؟ دوش یم  گرزب  ادخ  رظن  رد  دح  نیا  ات  همطاف  ترضح  لمع  نیا  ارچ 

: دیامرف یم  ناشلمع  دییءات  رد  دنوادخ  .تسا و  هللا  هجول  هک : تسا  نیا  شرس 

.هللا هجول  مکمعطن  امنا 

.تسادخ يارب  طقف  طقف و  ام  ياه  يرگراثیا  اه و  ماعطا  انامه 

هب ات  دنک  یم  يراک  ای  .تسه  رین  تبرق  دـصق  تسین و  ییایر  لمع  نیا  دورب ، تشهب  هب  ات  دـهد  یم  ماجنا  بوخ  راک  یهاگ  ناسنا 
، منهج هن  تسا و  تشهب  هن  شرظن  هک  دـهد  یم  يراـک  یهاـگ  اـما  .دوش  یمن  بوسحم  اـیر  تسادـخ و  يارب  مه  نیا  .دورن  منهج 

هدرک بسک  ار  ییالاو  ماقم  دسرب  لامک  زا  دح  نیا  هب  دناوتب  ناسنا  رگا  .تسا  یـضار  ادخ  نوچ  دروآ  یم  اج  هب  ار  لمع  نآ  هکلب 
.تسا

ار یکچوک  هداعلا  قوف  لمع  کی  اذل.تسین  شخب  تاجن  تسا و  کبس  هک  دننیب  یم  دنجنس و  یم  ار  ناسنا  لمع  تمایق ، زور  رد 
دوش یم  باطخ  ناگتشرف  هب  ددرگ ، یم  بجاو  ناسنا  رب  تشهب  هک  ییاج  ات  دوش ، یم  نیگنـس  رایـسب  هک  دننک  یم  همیمـض  نآ  هب 

شزرا دوب  نم  رطاخ  هب  نوچ  کشا  هرطق  نآ  و  تخیر ، یکـشا  هرطق  دیـشک و  تلاجخ  نم  زا  شهانگ  رطاـخ  هب  نم  هدـنب  نیا  هک :
.تسا نیگنس  دراد و  الاو 

زا بش  لد  رد 
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هکلب منهج ، شتآ  زا  سرت  تشهب و  هب  نتفر  يراتفرگ و  عفر  يارب  هن  نآ  نتفگ ؛ سدـقو  حوبـس  وفعلا و  هللا ، ای  نتـساخرب و  باوخ 
یم مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نوچ  یناسنا  .دـهاوخ  یم  قیفوت  تسا و  لکـشم  رایـسب  ادـخ ، ياضر  يدونـشخ و  يارب  طقف  طقف و 

(28  ) ...كران نم  افوخ  کتدبع  ام  یهلا  دیوگب : هک  دهاوخ 

زا یـسءات  هب  یهاـگ  میناوـت  یم  دوـمیپ و  ار  صوـلخ  لوا  هبترم  مینکرب  دوـخ  لد  زا  ار  رهاـظت  اـیر و  هشیر  هـک  میوـش  ممـصم  رگا 
.میهد ماجنا  صلاخ  لامعا  ارهز  ترضح  نینم و  ؤملاریما 

دـنک و تولخ  وا  اب  یتاظحل  دور و  ادـخ  غارـس  هب  هدنمرـش  هدز و  تلجخ  يا  هرهچ  اب  دروآ  دای  هب  یهاـگ  ناـسنا  هک  تساـبیز  هچ 
راگدرورپ تیاضر  بلج  يارب  دـهد  یم  ماـجنا  مه  يراـک  رگا  .دروآ  تسد  هب  ار  یناـسنا  لد  وا  ياـضر  يارب  اـی  .دزیرب و  یکـشا 

لاـمعا ناـمه  هک  دـشاب  نئمطم  دـسرب  هلحرم  نیا  هب  دـناوتب  یـسک  رگا  .منهج  زا  سرت  هن  دـشاب و  هتـشاد  تشهب  هـب  رظن  هـن  دـشاب ؛
.دناسر یم  يراگتسر  هب  ار  وا  دشاب  کچوک  هک  مه  هزادنا  ره  شصلاخ 

میراذـگ یم  نوریب  مدـق  هناـخ  زا  هک  یناـمز  ینعی  مینک ؛ شـالت  صـالخا  بسک  يارب  میناوـت  یم  هظحل  نـیمه  زا  اـم  زا  مادـک  ره 
تیادـخ اب  يدـش  راک  لحم  دراو  هک  یماگنه  .مورب و  راـک  لـحم  هرادا و  هب  مهاوخ  یم  وت  قلخ  هب  تمدـخ  يارب  ایادـخ ! مییوگب :

هتـشاد یناسنا  دروخرب  .دنتـسه  نم  عوجر  بابرا  هک  تناگدنب -  اب  مهاوخ  یم  وت  يدونـشخ  اضر و  يارب  ایادخ ! هک  يدـنبب  نامیپ 
ياه ناسنا  لکشم  هک  مشوک  یم  وت  رطاخ  هب  و  مشاب ،
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دنک یم  ادـیپ  هار  لد  هب  ماجنارـس  دـنک و  یم  خوسر  لـقع  رد  ظـفل  مک  مک  سپـس  تسا و  ظـفل  طـقف  ادـتبا  .منک  لـح  ار  راـتفرگ 
تمایق زور  رد  دریگ و  یم  دوخ  هب  صالخا  گنر  جیردت  هب  شلامعا  دنک و  یم  ناسنا  لماش  ار  شهجوت  تیانع و  ملاع  راگدرورپ 

.دریگ یم  رارق  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نابحم  ناتسود و  فص  رد 

روـضح رد  دیـسر ، یم  رظن  هـب  لاحـشوخ  داـش و  رایـسب  هـک  یلاـح  رد  تـفر ؛ ربـنم  يـالاب  يزور  مالــسلا  هـیلع  موـلعلارحب  همـالع 
قیفوت مک  هک  دوب  اه  تدـم  منادرگ ، نآ  نیزگیاـج  ار  صولخ  منک و  رب  لد  زا  اـیر  هشیر  متـسناوت  نم  هک : درک  اـعدا  شنادرگاـش 

زا دوب ، هدش  داجیا  نم  دوجو  رد  تدابع  رد  یتسس  تلاح  کی  متشادن ، ار  زاین  زار و  بش و  زامن  نآرق و  ندناوخ  لاح  مدوب ، هدش 
یف هروفـصع  کـنع  تکـش  دـنتفگ : نم  هب  باـطخ  باوـخ  رد  مدـید و  یباوـخ  ماجنارـس  هک  نیا  اـت  مدرک  یم  بجعت  عـضو  نـیا 

.تسا هدرک  تیاکش  وت  زا  ادخ  شیپ  یکشجنگ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدمآ  دوجو  هب  وت  رد  هک  یتلاح  نیا  هرضحلا ؛

تسا و يا  هچب  تسد  رد  یکـشجنگ  هچب  مدید  هک  مدوب  نتفر  لاح  رد  لبق  زور  دنچ  هک  دیـسر  مرطاخ  هب  مدش و  رادـیب  باوخ  زا 
رانک زا  یتوافت  یب  اب  مدرکن و  نینچ  مهد  تاجن  ار  کشجنگ  هچب  نآ  متـسناوت  یم  هک  یلاـح  رد  نم  دـنک و  یم  يزاـب  وا  اـب  دراد 

تحاران و رایسب  يرادیب ، زا  دعب  .تسا  هدوب  هیـضق  نیا  رطاخ  هب  اه  قیفوت  بلـس  نآ  هک  مدیمهف  باوخ  نیا  ندید  اب  متـشذگ و  نآ 
ریحتم
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یناـشیرپ یگتفرگ و  تلاـح  کـی  اـب  منک !؟ ناربج  ار  هابتـشا  نآ  هنوگچ  نم  تسا  هدرم  هک  کـشجنگ  هچب  نآ  منک ، هچ  هک  مدوب 
ار رام  مدرک و  دـنلب  ار  میاصع  تسا  یکـشجنگ  هچب  راکـش  لاح  رد  يراـم  هک  مدـید  ادـخ ، تیاـنع  زا  اـقافتا  مدـش ، ارحـص  یهار 

نم هب  هک  مدید  باوخ  رد  دعب  بش  مدرک ، شـشزاون  هتـشادرب و  نیمز  زا  مداد ، تاجن  رطخ  زا  ار  کشجنگ  هچب  متخاس و  يراوتم 
: دنیوگ یم 

؛ هرضحلا یف  هروفصع  کنع  ترکش 

.درک رکشت  ینادردق و  وت  زا  ادخ  دزن  یکشجنگ  هچب 

.دش فرط  رب  میطاشن  یب  تلاح  نآ  هک  دوب  باوخ  نیا  زا  دعب 

ترایز هک  روط  نیمه  متفر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  مرح  هب  ترایز ، تهج  تسا : هتفگ  ناگرزب  زا  یکی  هک  دننک  یم  لقن 
حیرـض هب  ور  دش و  مرح  دراو  یناوج  مدـید  هاگان  هک  مدـید  یم  ار  ماما  ینعی  مدز ؛ یم  فرح  ترـضح  نآ  اب  متـشاد  مدـناوخ  یم 
نایرج رظان  نم  دید و  یمن  ار  هنحص  نیا  ناوج  دوخ  اما  درک  میظعت  وا  يارب  داد و  ار  شباوج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .درک  مالس 

!؟ تسا هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  تیانع  دروم  هزادنا  نیا  ات  هک  هدرک  هچ  ناوج  نیا  مدرک ، بجعت  مدوب ،

یتسیک وت  مدیـسرپ : وا  زا  یتولخ  ياج  رد  مداتفا و  هار  شلابند  هب  هک  دوب  نتفر  لاح  رد  هدش و  جراخ  مرح  زا  ترایز  زا  دعب  ناوج 
؟ يا هدیسر  ماقم  نیا  هب  هنوگچ  و 

؟ ماقم مادک  تفگ :

یماقم وت  هک  تسا  مولعم  .درک  میظعت  تیارب  داد و  ار  تباوج  ترـضح  نآ  يدرک  مالـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  یتقو  متفگ :
ار يا  هناصلاخ  راک  هچ  يراد ؛ ادخ  دزن  ییالاو 
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!؟ يا هداد  ماجنا  وا  يارب 

نیا هب  ینطاب  لـیم  هک  نیا  اـب  نم  منک و  جاودزا  شردارب  رتخد  اـب  هک  تساوخ  نم  زا  مردـپ  متـسه ، نیـشن  هیداـب  نم  تفگ : ناوج 
هک ار  هچنآ  مرسمه  هک  مدش  هجوتم  فافز  بش  رد  متفریذپ ، ار  نآ  ادخ  ياضر  يارب  هدش و  مردپ  تساوخ  میلست  متـشادن  جاودزا 
ات .متخیرن  ار  وا  تیثیح  هدرک و  ظفح  ار  وا  يوربآ  متشاذگ و  مسفن  يور  اپ  ادخ  رطاخ  هب  نم  درادن و  دشاب  هتـشاد  رتخد  کی  دیاب 
وا نم  و  مروایب ، نیـسح  ماما  ترایز  هب  ار  وا  هک  تساوخ  نم  زا  تشادن  نتفر  ناوت  تردق و  هک  یلاح  رد  مردپ  لبق  يدنچ  هک  نیا 
اب عادو  يارب  هدرک و  نفد  ار  وا  لـبق ، یتاـعاس  دومن ، تلحر  اـیند  زا  تراـیز ، زا  دـعب  مردـپ  .مدروآ  ـالبرک  هب  هتفرگ و  شود  هب  ار 

.مدمآ اج  نیا  هب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

میظعت شیارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  زیزع  نانچ  نآ  دروآ  اج  هب  وا  ياضر  رطاخ  هب  ادخ و  يارب  ار  راک  ناسنا  يرآ ،
.دنک یم 

يراذگ تنم  زا  زیهرپ 

زین نارگ و  تموکح  نارادـم و  تسایـس  هب  باطخ  عقاو  رد  رتشا و  کـلام  هب  يدنمـشزرا  رایـسب  روشنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
نآ یتح  هک  تسا  مالسا  ملاع  يارب  يراختفا  روشنم ، نیا  .تسا  هتـشون  دنراد  راک  رـس و  عوجر  بابرا  اب  يوحن  هب  هک  یناسک  مامت 
مه اب  عامتجا  تلادـع  رد  تقد  اوتحم و  رظن  زا  روشنم  ود  نیا  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدرک و  هسیاقم  لـلم  ناـمزاس  روشنم  ار 

زا دعب  فلتخم  ياهروشک  زا  ایند  نارکفتم  هک  تسا  يروشنم  للم ، نامزاس  روشنم  دنتسین ؛ سایق  لباق 
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ینامز ار  روشنم  نآ  نینم  ؤملاریما  اما.دنتـشون  ار  نآ  ات  دـندومن  شالت  دـندرک و  رکف  لاس  ود  دـندمآ ، مه  درگ  مود  یناهج  گنج 
.دوب تموکح  يارب  نتفر  يایهم  و  بکرم ، رب  راوس  رتشا  کلام  هک  تشون 

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  روشنم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(29 (؛ ناسحالا لطبی  نملا  ناف...کناسحاب  کتیعر  یلع  نملا  كایا و 

.درب یم  نیب  زا  ار  يراکوکین  شاداپ  نداهن  تنم  اریز....يراذگ  تنم  مدرم ، رب  يداد  ماجنا  هک  ییاه  تمدخ  اب  زگره  ادابم 

بابرا مشچ  هک  دنتـشاد  ناوارف  شالت  ناراوگرزب  نآ  هک  دـنیب  یم  دـنک  یم  هعلاطم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هریـس  یتقو  ناـسنا 
همین رد  هک  دندرک  یم  یعس  هشیمه  ور ، نیا  زا  دنشکب ، تلاجخ  هجیتن  رد  هک  دتفین  نانآ  مشچ  هب  ناراتفرگ  نادنمتسم و  و  عوجر ،

هک تسا  یسک  هچ  دندش  یمن  هجوتم  نامورحم  هک  يروط  هب  دننک ؛ فرطرب  ار  نانآ  ياهزاین  هتفر و  نامورحم  غارـس  هب  بش  ياه 
.تفر یم  ناشتسد  زا  تمعن  هک  دنتخانش  یم  ار  ناش  یماح  روای و  ینامز  .دباتش  یم  نانآ  يرای  هب 

هناخ هب  هناخ  هچوک ، هب  هچوک  بش ، لد  رد  اما  هدش ، مه  ریپ  یفرط  زا  دراد و  هک  یتموکح  ياه  يراتفرگ  همه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
دریگ یم  شتسد  زا  دنک ، لمح  مزیه  دناوت  یمن  ینزریپ  دنیب  یم  یتقو  هک  اج  نآ  ات  دزادرپ ؛ یم  مدرم  تالکشم  لح  هب  دور و  یم 

یتیاضران راهظا  دندوشگ و  یم  هلگ  هب  نابز  دنتخانـش و  یمن  ار  یلع  دراوم  زا  یـضعب  رد  یتح  .دناسر  یم  نز  ریپ  هناخ  هب  ار  نآ  و 
.دندرک یم  ترضح  نآ  زا 

نتفر هار  لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک : تسا  هدمآ  خیرات  رد 
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راـهظا یگدـنز ، راـشف  یگتـسخ و  رثا  رد  درب و  یم  شا  هناـخ  هب  هـتفرگ و  شود  رب  یبآ  کـشم  ینز  دـندرک  هدـهاشم  هـک  دـندوب 
یم تکرح  یلع  لاـبند  هب  ناـنز  قن  نز ، نآ  تفرگ و  وا  زا  ار  بآ  کـشم  تفر و  ولج  یلع  .درک  یم  یلع  تموکح  زا  یتیاـضران 
تفر دوخ  لزنم  هب  هکلب  درکن ، یفرعم  ار  دوخ  فصو ، نیا  اب  دنز  یم  فرح  شرـس  تشپ  نز  نآ  دید  یم  هک  یلاح  رد  یلع  .درک 

منک و ییاونان  مناوت  یم  مه  دومرف : تسرپرـس  یب  نز  هب  باطخ  و  دروآ ، نز  نآ  لزنم  هب  دومن و  هیهت  ...و  امرخ  درآ و  يرادـقم  و 
کـشا ناراب  لثم  درک و  لغب  ار  اه  هچب  یلع  مزپ ، یم  نان  نم  نک و  يراد  هچب  وت  تفگ : نز  مهد !؟ ماجنا  ار  مادک  يراد ، هچب  مه 

ایوگ دیـشخبب ، ار  یلع  دومرف : یم  اه  هچب  هب  بترم  داد و  یم  شزاون  ار  نانآ  تشاذـگ و  یم  اـه  هچب  ناـهد  رد  اـمرخ  تخیر ، یم 
اب دنک ، یم  يراد  هچب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دید  دـمآ و  يرگید  نز  ماگنه ، نیا  رد  ...و  تسا  هدرک  یهاتوک  امـش  هرابرد 
وا مدوب ، هدـش  هتـسخ  دوب ، مشود  هب  بآ  کـشم  ریخ ، داد : باوج  نز  یـسانش ؟ یم  ار  درم  نیا  تفگ : تفر و  نز  دزن  ماـمت  هلجع 

.دروآ نامیارب  مزیه  امرخ و  درآ ، يرادقم  درک و  کمک  تفرگ و  ار  بآ  کشم  دمآ 

یلع و تمدـخ  دـمآ  تحاران ، هدنمرـش و  رایـسب  تسرپرـس  یب  نز  تسا ؟ مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  درم ، نیا  تفگ : هیاـسمه  نز 
دش و ریزارس  یلع  نامشچ  زا  کشا  .ندرک  یهاوخ  رذع  هب  درک  عورش 
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.ما هدرک  یهاتوک  امش  قح  رد  دوش  یم  مولعم  منک ، یهاوخ  رذع  وت  زا  دیاب  نم  دومرف :

رد یصخش  مدید  مدرک  یم  روبع  هچوک  زا  بش  یکیرات  رد  هک : دنک  یم  لقن  يوار  .دندوب  نینچ  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  همه 
هک ینان  هرفس  و  تسا ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدید  متفر و  شکیدزن  دش ، نیمز  شقن  دنک  یم  لمح  شود  رب  يراب  هک  یلاح 

.تسا هدش  نیمز  شخپ  تشاد  شود  رب 

یهار دمآ و  نوریب  سلجم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، یلام  کمک  تساوخ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  دـمآ  یـصخش 
ترـضح تفر ، تفرگ و  ار  لوـپ  یتـقو  جاـتحم  صخـش  نآ  دـماین ، هسلج  هب  شدوـخ  داتـسرف و  شیارب  مهرد  رازه  دـش و  شلزنم 

هب وا  مشچ  متـساوخ  یمن  دومرف : دیدروایب ؟ ار  لوپ  ناتدوخ  ارچ  هللا ! لوسر  نب  ای  دش : لا  ؤس  .دـندرک  تکرـش  هسلج  رد  دـندمآ و 
(30) .دشکب تلاجخ  دتفیب و  ممشچ 

ناوت مراد و  یـضرق  نم  ناج ! نیـسح  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  یـسک  هک : دـنا  هدرک  لقن  يرگید  دروم  رد 
رتهب هک  مشورفب  یـسک  هچ  هب  ار  وربآ  نیا  و  میامن ، ادا  ار  مضرق  ات  مشورفب  وربآ  دیاب  هک  مدرک  رکف  اذـل  و  مرادـن ، ار  نآ  تخادرپ 

.مهد ماجنا  وت  اب  ار  هلماعم  نیا  ات  ما  هدمآ  وت  دزن  کنیا  دشاب ! امش  زا 

دراو لوپ  نداد  ماگنه  اما  دروآ ، لوپ  تفر و  لزنم  هب  تساخرب و  ياج  زا  دـش ، نیگمغ  تحاران و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک نیا  لثم  یشورفب ، وربآ  تسین  مزال  دندومرف : دندرب و  شفرط  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  درک و  زاب  یمک  ار  رد  هکلب  دشن  قاتا 
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.دتفیب شمشچ  هب  وا  مشچ  هک  تشاذگن  نداد  لوپ  ماگنه  .ما و  هدادن  وت  هب  یلوپ  الصا 

یم یگدیـسر  ناگراچیب ، هب  میقتـسم  ریغ  ای  بش و  یکیرات  رد  اـم  ناـماما  هک : دـنک  روطخ  دارفا ، زا  يرایـسب  نهذ  هب  تسا  نکمم 
یم هکلب  درادن ، انعم  ناراوگرزب  نآ  هرابرد  ای  اریز  تسین ، نیا  هیـضق  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  اما  دزن ، رـس  نانآ  زا  ایر  ات  دندرک 

.دشکن تلاجخ  لباقم  فرط  هک  دنتساوخ 

رد رگا  نکن ، لوکوم  اهادرف  ادرف و  هب  ار  عوجر  بابرا  راک  يا ، هتفریذپ  ار  یتیلوئسم  هک  يرهاوخ  ردارب و  میشابن  ریش  نم  هن  واگ 
هدرک و يراوگرزب  تسا ، يرادا  تعاس  زا  جراخ  رگا  و  ییاشگب ، شراـک  زا  هرگ  هک  تسا  وت  هفیظو  هدرک ، عوجر  يرادا  تعاـس 

.يراذگن تنم  هک  شاب  بظاوم  و  امن ، لح  ار  شلکشم 

یم هک  یتقو  اما  دنهد ، یم  يدایز  ریش  اهواگ  زا  یضعب  دنتسه ؛ ریش  نم  هن  واگ  یضعب  دنیوگ : یم  هک  تسا  روهـشم  ماوع  نایم  رد 
يارب یتمدـخ  يراـک و  یـسک ؟ دزیر ! یم  نیمز  هب  ار  اهریـش  همه  دـنز و  یم  دـگل  کـی  يرادرب  شناتـسپ  ریز  زا  ار  ریـش  یهاوـخ 
ماجنا ار  شا  هفیظو  هدیـشک و  ار  شتمحز  هک  تسا  ریـش  نم  هن  واگ  دننامه  دراذگ  یم  شرـس  رب  تنم  دـهد و  یم  ماجنا  یـصخش 

ار شتمحز  لصاح  هجیتن و  طقف  واگ  هک : تسا  نیا  راذـگ ، تنم  ناسنا  اب  واگ  قرف.تسا  هدرک  دوبان  ار  همه  تنم  کی  اب  اما  هداد ،
، دوش یم  زین  هانگ  بکترم  دـنک ، یم  دوبان  لطاب و  ار  شلمع  شاداپ  هک  نیا  رب  هوالع  نتـشاذگ ، تنم  اب  ناسنا  اـما  دـنک  یم  دوباـن 

.دنک یم  وحم  طبح و  ار  باوث  رجا و  نتشاذگ ، تنم 

بالقنا ندیسر  رمث  هب  يارب  نم  الثم  هک  دراذگب ، نانآ  رس  رب  تنم  دشکب و  نارگید  خر  هب  ار  دوخ  بوخ  ياهراک  دیابن  ناناملـسم 
نازاـبناج و نینچ  مه  نیدوقفم و  ادهـش و  زیزع  مظعم و  هداوناـخ  مارتـحا...و  متفر  نادـنز  مدومن ، یناـشف  ناـج  مدرک ، يراـک  ادـف 

بجاو ام  همه  رب  ناگدازآ 
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دننک نینچ  رگا  هک  دنراذگن  تنم  نارگید  رب  هک  دنشاب  بظاوم  دیاب  زین  نانآ  دنتـسه ، ام  هعماج  يارب  يراختفا  نانآ  تسا و  مزال  و 
تبث ناـشلمع  هماـن  رد  یگرزب  هاـنگ  هجیتن  رد  دومن و  دـنهاوخ  تحاراـن  ناـشدوخ  زا  ار  ادهـش  هدرک و  طـبح  ار  دوخ  باوث  رجا و 

.دش دهاوخ 

بجُع زا  زیهرپ 

ار دوخ  لامعا  نآ  هب  ندش  فصتم  اب  هک  میـشاب  بظاوم  مییوجب و  يرود  نآ  زا  دیاب  یگمه  ام  هک  یتشز  هلیذر و  تافـص  زا  یکی 
.تسا بجع  مینکن  طبح 

.دور و یم  لمع  نآ  زا  قح  رون  دیدومن ، نینچ  رگا  هک  دینکن  باسح  گرزب  ار  دوخ  لمع  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
.شبحاص مه  لمع و  دوخ  مه  تسا ، منهج  هب  طوبرم  یلمع  نینچ  نآرق  هدومرف  هب 

: دنا هدومن  يرایسب  يراشفاپ  نآ  زا  بانتجا  رب  هتشاد و  یصاخ  تیساسح  بجع ، هب  تبسن  قالخا  ملع  ياملع 

ایر بجع و  قرف 

: هک تسا  نیا  ایر  بجع و  نایم  قرف 

دوخ نداد  ناشن  رهاظت و  يارب  تقیقح  عقاو و  رد  اما  دـهد  یم  ماجنا  ادـخ  يارب  رهاظ  رد  ار  لمع  ناسنا  ینعی  تسا ؛ لـمع  رد  اـیر 
.دنیامن باسح  یبوخ  مدآ  ار  وا  دامتعا و  وا  هب  هک  نیا  ات  تسا 

.دنک هولج  گرزب  شرظن  رد  راک  نآ  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ندیلاب ، نآ  هب  ندید و  گرزب  ار  لمع  ینعی  بجع  اما 

لوا زا  لیمک  ياعد  .دندرک  یم  ششخب  وفع و  بلط  ادخ  زا  دنتـشاد و  اه  هیرگ  اه  بش  رد  ام  مالـسلا  هیلع  ناماما  یمارگ و  لوسر 
رطاخ هب  دهد  یم  خر  نیموصعم  ناربمایپ و  يارب  هک  تلاح  نیا  .تسا  ریصقت  هب  رارقا  هیرگ و  شیاپ  ات  رـس  تسا ، هلان  هآ و  رخآ ، ات 

.دنناد یم  چیه  ار  ناشلمع  هتسناد و  رصاق  ار  دوخ  زاب  دننک  یم  لمع  هچ  ره  دننیب ، یمن  ار  دوخ  تدابع  هک  تسا  نیمه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هدش قیدص  قساف ، دندمآ ، نوریب  دجسم  زا  یتقو  (، 31  ) قیدص يرگید  دوب و  قساف  یکی  هک  دندش  دجسم  دراو  رفن  ود 
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لمع هب  قیدص  اما  درک ، هتـشذگ  زا  ینامیـشپ  تمادـن و  راهظا  تخیر و  کشا  شناهانگ  رطاخ  هب  قساف  اریز  .قساف  قیدـص ، دوب و 
قساف هدومن و  طوقس  یقیدص  هجرد  نآ  زا  هجیتن  رد  دومن و  هولج  گرزب  شرظن  رد  شلمع  دیلاب و  دوخ  هب  درک و  راختفا  شدوخ 

(32) .دیدرگ

ییالاو دنلب و  ماقم  هب  هک  دوش  یم  لیاز  شقسف  اهنت  هن  دنک  ادیپ  ینورد  مطالت  دلانب و  شریصقت  يارب  اعقاو  رگا  راک ، هانگ  صخش 
.دوش یم  زاب  شیارب  یناشخرد  هدنورپ  هتسب و  شهایس  هدنورپ  دسر ، یم  زین 

(33  ) تانسح مهتائیس  هللا  لدبی  کئلواف  احلاص  المع  لمع  نما و  بات و  نم  الا 

طوقس قسف  هب  یقیدص  ماقم  زا  دشاب ، یضار  دوخ  زا  دزانب و  شلامعا  هب  دنادن و  رـصقم  راک و  هانگ  ار  دوخ  یـسک  رگا  سکع ، هب 
.تسا هدادن  ماجنا  ار  یلمع  الصا  هک  ییوگ  دنک ، یم 

بجع اب  هزرابم  یسراف و  ناملس 

لها انم  هجرد  رد  ناملس  هک  دنک  یم  روطخ  شنهذ  هب  لاوس  نیا  دنک  یم  رکف  ناملـس  ترـضح  تلزنم  ماقم و  هرابرد  یتقو  ناسنا 
؟ دندشن لئان  هجرد  نیا  هب  یمارگ  لوسر  باحصا  زا  مادک  چیه  دیسر و  تیبلا 

هجرد کی  یتح  یمارگ  لوسر  بوخ  باحصا  زا  يرایسب  دومیپ و  ار  نامیا  زا  هجرد  هن  ناملس  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ههبج هب  ینعی  دوبن ؛ مزر  باحصا  زا  وا  دندیـسرن ؛ ماقم  نآ  هب  مه  ....و  دادقم  رذوبا و  دیـسر ؟ یماقم  هب  ناملـس  .دندومیپن  ار  نآ  زا 

.تسا هدرکن  لقن  ام  يارب  خیرات  تسین و  هرهش  يروآ  مزر  رد  رامع  کلام و  دننامه  اما  درک ، یم  تکرش  گنج  رد  تفر و  یم 

دش بوصنم  نئادم  يرادناتسا  هب  مود  هفیلخ  نامز  رد  ناملس  ترضح 
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تفر ایند  زا  ناملس  یتقو  هک  دنا  هتشون  .درک  ناوارف  هتسیاش و  تامدخ  تشاد و  زین  ار  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ییالو  هزاجا  يو 
.دومن نفک  لسغ و  ار  وا  دمآ و  نئادم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

دیفم یلیخ  مه  ام  هسلج  يارب  هک  مهم -  رایـسب  يا  هلمج  هب  دیـسر ، ماقم  نیا  هب  هللا  همحر  ناملـس  ارچ  هک  مدرک  یم  رکف  یتقو  نم 
! اقآ متفگ : دـنک ، یم  هیرگ  هک  مدـید  مدوب  ناملـس  نیلاب  رد  گرم  ماگنه  هک : دـنک  یم  لقن  يوار  هک  نیا  نآ  مدروخرب و  تسا - 
رد ناملس  يوش ؟ یم  تیب  لها  هللا و  لوسر  رب  دراو  گرم  زا  دعب  يا و  هدیـسر  تیبلا  لها  انم  هجرد  هب  هک  وت  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ 

: دومرف هک  درک ، بلقنم  ارم  دمآ و  مدای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یتیاور  دومرف : مباوج 

(34 ( ؛ نولقثملا کله  نوفخملا و  اجن 

.تکاله رد  ناراب  نیگنس  دنراگتسر و  ناراب  کبس 

تسا و هدرک  هیارک  هزاغم  کی  وا  يرادناتسا  هک  مدید  مدرک و  رظن  ناملس )  ) رادناتـسا ياقآ  نامتخاس  هب  هک : دهد  یم  همادا  يوار 
کی مدـید  تسا .) هدربن  دوخ  شیپ  ار  نانآ  اـی  هتـشادن  هچب  نز و  دوش  یم  مولعم   ) .شلزنم مه  تسا و  شراـک  لـحم  مه  اـج ، نآ 

رد هک  دراد  یلگ  هساـک  کـی  .شباوختخر  مه  تسا و  وا  شرف  مه  نیتسوپ ، نیا  هک  تسا  هدـیباوخ  نآ  يور  هتخادـنا و  ینیتـسوپ 
هب ندرک  تمدـخ  يارب  مه  تاود  ملق و  کـی  .شیوضو  ریهطت و  يارب  یلگ  هباـتفآ  کـی  دـنک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ندروـخ  اذـغ 

دلان یم  شلاح  عضو و  نیا  اب  .شا  هعماج 
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.مراب نیگنس  مراب ، نیگنس  دیوگ  یم  و 

اما هدوب ، ادخ  عیطم  هدنب  هدرک و  تدابع  ار  شرمع  مامت  هچ  رگا  درادـن ، بجع  هک  ارچ  دـسرب  تیبلا  لها  انم  هجرد  هب  دـیاب  ناملس 
.دناد یم  رصقم  ار  دوخ  زاب 

كانرطخ هاگتسیا 

دروم داتفه  رد  دـیاب  دوش  یم  رـشحم  فص  دراو  ناسنا  هک  ینامز  ینعی  دراد ؛ دوجو  یـسرزاب  تسا  هندرگ  نیدـنچ  تمایق  زور  رد 
هدننک یـسرزاب  هاگتـسیا ، نیا  رد  .دراد  مان  داصرم  هاگتـسیا  نآ  تسا و  كانرطخ  اه  هاگتـسیا  زا  یکی  .دهدب  سپ  باتک  باسح و 

.تسا دنوادخ  دوخ 

(35) داصرملابل کبر  نا 

: دراد انعم  ود  روکذم  هیآ 

؛ دشاب یم  تلامعا  رظان  هدوب و  وت  هاگ  نیمک  رد  دنوادخ  - 1

تزع و هب  هک  تسا  هدروخ  مسق  دـنوادخ  تسادـخ و  اـب  تسا  ساـنلا  قح  هب  طوـبرم  هک  وـت  باـتک  باـسح و  تماـیق  زور  رد  - 2
.تشذگ مهاوخن  سانلا  قح  زا  اما  مرذگب  تسا  نکمم  هللا  قح  زا  دنگوس  ملالج 

هتفر تسد  رد  يراخ  رگا  یتح  هک  داصرم ، مود  هار  سیلپ  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ایادخ  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
.يرگید تخرد  زا  ای  دوب  تدوخ  تخرد  زا  راخ  نیا  ایآ  هک  ینک  یم  لاوس  مه  نآ  زا  دشاب 

رد رعـش  هب  هنوگ  نیا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  نایرع  رهاـط  اـباب  اهرابکبـس ، زج  دـنرذگ  یمن  هار  سیلپ  نیا  زا  يرآ ،
: تسا هدروآ 

مراخ هب  عناق  يرتشا  نوچ  يوم 

مراب هب  يراورخ  يراخ  مروخ 

نیگنس راب  لیلق و  جرخ  نیا  اب 

مراسمرش بحاص  يور  رد  زونه 

: تسا هدورس  یلاع  رایسب  زین  يدعس 

دیکچ يرباز  ناراب  هرطق  یکی 
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دیدب ایرد  يانهپ  وچ  دش  لجخ 

لباقم رد  ار  دوخ  داتفا و  ایرد  هب  یناراب  هرطق  دیوگ : یم 
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اج نآ  زا  تسیچ !؟ ایرد  لباقم  رد  هرطق  کی  متـسین ، نم  تسا  ایرد  هک  اج  نآ  تفگ : دوخ  اب  دـید و  کـچوک  نآ  تمظع  اـیرد و 
.دش ؤل  ؤل  رد و  داتفا و  فدص  ناهد  لخاد  هرطق  نیمه  ماجنارس  دید  زیچان  ار  شلمع  هدرمش و  کچوک  ار  دوخ  هک 

.دش تسه  درک و  باسح  تسین  ار  دوخ  يرآ 

مرکا ربمغیپ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک ، هسیاقم  مالـسلا  هیلع  یلع  لامعا  اب  ار  شدوخ  لامعا  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  بوخ  هچ 
نارود نیا  رد  دوب ؛ ادخ  قلخ  هب  تمدخ  شراک  هراومه  تسشنن و  راکیب   - دوب نیـشن  هناخ  هک  یلاس  نآ 25  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 

.دومن رفح  یتانق  اه  غاب  نآ  زا  کی  ره  يارب  درک و  تسرد  ارقف  يارب  ناتسلخن  غاب  مالسلا 26  هیلع  یلع  هلاس ،  25

تانق زا  رهظ  ماگنه  .دندوب  هاچ  ندنک  لاح  رد  دوب -  بآ  مک  هک  اه -  تانق  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دیوگ : یم  ربنق 
ناتـسد مالـسلا  هیلع  یلع  هتخپ ، يودک  یلع ! ای  متفگ : يراد ؟ هچ  راهان  ربنق ! دـندومرف : زامن  زا  دـعب  هدـناوخ و  زامن  دـندمآ  نوریب 
دندروخ یم  ار  هتخپ  يودک  یلع  دیوگ : یم  ربنق  روایب : ار  اذغ  دندومرف : دنتسش و  دمآ  یم  نوریب  همشچ  زا  هک  یبآ  اب  ار  شکرابم 

ناوت یم  هک  یمکش  دور ؛ منهج  هب  مکش  رطاخ  هب  هک  یـسک  نآ  رب  داب  ادخ  تنعل  هک : دندرک  یم  همزمز  ار  تاملک  نیا  بل  ریز  و 
.درک ریس  هتخپ  يودک  وج و  نان  اب  ار  نآ 

لاح رد  اقآ  گنلک ، تفر ، هاچ  لخاد  تانق ، ندنک  يارب  دروخ و  ار  هتخپ  يودک  یلع 
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لگ شکرابم  نساحم  مدید  دمآ ، نوریب  هاچ  زا  دهد ، همادا  ار  شراک  تسناوتن  رگید  درک و  ناروف  بآ  دروخ و  یگنـس  هب  ندـنک 
فرط نیا  شیاپ  کی  دوب ، هدـماین  نوریب  هاچ  زا  زونه  هک  یلاـح  رد  یلع  ناـشیوخ  ناگتـسب و  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  .تسا  هدولآ 

یم ربنق  .روایب  تاود  ملق و  ربنق  دومرف : داتفا ، شماوقا  ناشیوخ و  هب  شمـشچ  تشاد  رارق  هاچ  فرط  نآ  رد  ار  شرگید  ياپ  هاـچ و 
هتشادن هاچ  نیا  هب  یتشاد  مشچ  دندومرف : هدرک و  شناشیوخ  موق و  هب  ور  هاچ  نامه  رانک  رد  اقآ  مدروآ  تاود  ملق و  متفر و  دیوگ 

زا دندرک و  فقو  نیفعضتسم  يارب  ار  تانق  لاح ، نامه  رد  .تسا  اه  میتی  لام  تسا ؛ نانز  هویب  ارقف و  لام  تانق  هاچ و  نیا  دیـشاب ،
(36) .دندمآ نوریب  هاچ 

هداتـسیا باتفآ  طسو  رد  یلع  مدـید  مدـمآ ، نوریب  هناخ  زا  دوب  نازوس  مرگ و  باـتفآ  هک  یلاـح  رد  رهظ  زا  دـعب  دـیوگ : یم  يوار 
هداتـسیا اج  نیا  ارچ  نازوس  يامرگ  نیا  رد  دینک ، تحارتسا  مه  امـش  دـنتحارتسا  رد  همه  یلع ! ای  مدرک : ضرع  متفر و  ولج  تسا ،

.دنزب ار  ما  هناخ  رد  دشکب  تلاجخ  دشاب و  هتشاد  یلکشم  یصخش  مسرت  یم  دومرف : يا ؟

؟ تسا هدش  هچ  دومرف : ترـضح  .سرب  مدایرف  هب  یلع ! ای  دروآ : رب  دایرف  یلع و  تمدخ  دمآ  ینز  لاح ، نیمه  رد  دیوگ : یم  يوار 
.تسا هدرک  نوریب  هناخ  زا  ارم  مرهوش  تفگ :

ناوج دز ، رد  یلع  رد ! تشپ  دمآ  داتفا  هار  نز  .مهد  یتشآ  ار  امش  میورب  ایب  دومرف : داتفا و  هار  نز  نآ  هناخ  فرط  هب  نینم  ؤملاریما 
زا مه  دمآ -  رد  تشپ  یبدا  یب 
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تـسد ریز  تسا و  نز  نیا  دـندومرف : شوخ  نابز  اب  هدرک و  مالـس  نینم  ؤملاریما  راتفگ -  ظاحل  زا  مه  دوب و  بدا  یب  سابل  ظاحل 
ینابـصع ناوج  يا ؟ هدنار  نوریب  تا  هناخ  زا  مرگ  ياوه  نیا  رد  ارچ  يروآ ، تسد  هب  ار  شلد  ینک و  تمدـخ  وا  هب  دـیاب  تسا  وت 

.دز مهاوخ  تشتآ  ییایب  هناخ  هب  رگا  يا ؟ هدرب  مرحمان  دزن  ار  تیاکش  تفگ : درک و  شنز  هب  ور  هدش 

ساـمتلا هب  تخانـش ، ار  یلع  راد  ریگ و  نیا  رد  ناوج  .درک  یتخـس  وا  هب  تفرگ و  ار  ناوـج  نهاریپ  دینـش  ار  هلمج  نیا  یتـقو  یلع 
ترـسمه اب  هک  تسا  نیا  تا  هبوت  دندومرف : دندرک و  شیاهر  مالـسلا  هیلع  یلع...و  منک  یمن  رارکت  رگید  مدرک  هابتـشا  اقآ ! داتفا ،

.ینک شزاس 

دلان و یم  دـیوگ ، یم  شریـصقت  روصق و  زا  لاح ، نیا  اب  اما  تسا ، نارگید  رکف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اما  دـنتحارتسا  رد  همه  يرآ ،
يادص زا  دتفا و  یم  امغا  تلاح  هب  ادخ  فوخ  زا  تسا ؛ دنلب  شا  هلان  دایرف و  زاب  یلو  دناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  .دـنک  یم  شغ 

.دنوش یم  رادیب  نارگید  هک  هناخ  لها  هن  شا  هلان 

وا اب  ار  دوخ  دیروآ و  دای  هب  ار  یلع  دـناشکب  منهج  هب  بجع  هار  زا  ار  امـش  تساوخ  درک و  يا  هسوسو  ناطیـش  هدرکن  يادـخ  رگا 
ریـس و دیهاوخ  یم  رگا  .ایرد  لباقم  رد  تسا  يا  هرطق  هرذ و  یلع  ياهراک  لباقم  رد  امـش  ياهراک  هک  دید  دیهاوخ  دینک ، هسیاقم 

هتـشاد رظن  رد  ار  زیچ  ود  دیاب  دـیوش  تشهب  لها  دـیهاوخ  یم  رگا  دیـسرب ، يراگتـسر  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  دیـشاب ، هتـشاد  یکولس 
: دیشاب

-1
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.دشاب مکاح  امش  لامعا  مامت  رب  هصالخ  يرادا و  راک  رب  یگدنز ، رب  یگنر  کی  صولخ و 

.دناشکن فارحنا  هب  ار  امش  بجع ، اب  ناطیش  هک  دیشاب  بظاوم  - 2

لاحشوخ دهد  ماجنا  رگید  کین  لمع  ره  ای  دناوخب و  بش  زامن  هک  یـسک  دنک ، ادخ  قلخ  هب  تمدخ  هک  یـسک  تسا  یهیدب  هتبلا 
.دنیب گرزب  ار  نآ  دلابب و  دوخ  لمع  هب  دیابن  ناسنا  هک : نیا  تسه  هک  يزیچ  اهنت  دوش ، یم 

قفوم ناریدم  ياه  یگژیو 

سیئر و دـیاب  دـشاب ، مظنم  لکـشتم و  دـهاوخب  رگا  هداوناـخ -  کـی  تیعمج  دـننام  دـشاب -  کـچوک  هک  دـنچ  ره  يا  هعماـج  ره 
.دوش یم  مکاح  هعماج  نآ  رد  جرم  جره و  یمظن و  یب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب ، هتشاد  تسرپرس 

ياج هب  ـالثم  تسا ، هدومرف  ناـیب  رگید  فلتخم  ياـهرییغت  هب  هکلب  رییغت ، نیا  هب  اـهتنم  تسا ؛ هتفریذـپ  ار  بلطم  نیا  رین  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  درب و  یم  راک  هب  ماوق  هملک  تسایر 

(37  ) ءاسنلا یلع  نوماوق  لاجرلا 

.دنتسه نانز  تسرپرس  نادرم ،

.هناخ لها  هقفن  يراد  هدهع  يرگید  .شریذپ و  یتخس  مدرم و  ندوب  رت  یلقعت  یکی  دشاب : لیلد  ود  هب  دیاش  نیا  و 

هرادا و ره  رد  تسرپرـس  سیئر و  ندوب  ینعی  تسا ؛ هتفریذپ  ار  نآ  مالـسا  هدوب و  ییالقع  رما  کی  یتسرپرـس ، تسایر و  نیاربانب ،
ریز دارفا  هدـنامرف و  کـی  رما  تحت  دارفا  هکلب  تسین  یفاـک  سیئر  دوجو  اـهنت  لکـشت ، ندروآ  دوجو  هب  مظن و  داـجیا  یتالیکـشت 

رد ات  دنشاب  هتشاد  ییاه  یگژیو  دیاب  ناریدم  اس و  ؤر  اما  دننک ؛ يوریپ  وا  زا  دنشاب و  هتشاد  يریذپ  تعاطا  دیاب  سیئر ، کی  تسد 
رب ار  اه  نآ  زا  یخرب  اج  نیا  رد  هک  دنشاب  قفوم  دوخ  راک 
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: میرمش یم 

دهعت صصخت و  - 1

هک دش  هتـساوخ  نامز  نآ  ربمایپ  زا  و  داتفا ، قافتا  قحان  قح و  نیب  یگنج  هک : تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  تولاج  تولاط و  هرابرد 
ار یناوج  ملاع  راگدرورپ  دیامن ، یفرعم  يا  هدنامرف  ات  تساوخ  دنوادخ  زا  ربمایپ  نآ  .دـنک  نییعت  رگـشل  يارب  یهدـنامرف  سیئر و 

يوس زا  ربمایپ  نآ  .تسین  تسایر  یهدنامرف و  بسانم  تسا و  ناوج  نیا  هک  دندرک  ضارتعا  مدرم  .دیزگرب  رکشل  یهدنامرف  يارب 
: دهعت صصخت و  دراد  تفص  ود  ناوج ، نیا  هک  درک  مالعا  مدرم  هب  دنوادخ 

.تسا قفوم  ریدم  کی  هیلوا  یگژیو  تفص  ود  نیا  هک  میمهف  یم  یبوخ  هب  نآرق ، نیا  زا 

تاساوم داجیا  - 2

اب هدومن و  ارادم  دوخ  ناتسد  ریز  زاب  رگید  ياج  ره  رد  ای  هرادا و  هناخ ، رد  مینک  یعس  یگمه  دیاب  و  تسا ، مهم  رایسب  طرـش ، نیا 
.دشاب مکاح  ام  نیب  تاساوم  نوناق  مینک و  دروخرب  ردارب  یمیمص و  قیفر  کی  لثم  نانآ 

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

(38) .تسا مکاح  نانآ  دوجو  رب  تاساوم  هک  دنشاب  يدارفا  زا  دیاب  وت  رکشل  ناهدنامرف  اهرادنامرف و  کلام ! يا 

هتفرگ تءاشن  نیوکت  ملاع  زا  دراد  مالـسا  هک  یتاـساوم  .تسا  نیوکت  ملاـع  زا  هدـش  یپک  و  تسا ، یمهم  رایـسب  نوناـق  تاـساوم ،
ناسنا رس  دنیوگ : یم  اذل  .ندب  رد  تسا  سیئر  هلزنم  هب  رـس  اضعا ، نیب  رد...و  مشچ  تسد ، اپ ، دراد : یفلتخم  ياضعا  ناسنا  .تسا 

هیقب رب  هدـننک  لیمحت  هاگ  چـیه  رـس  تسا و  مکاح  يربارب  تاساوم و  نوناق  ندـب  ياـضعا  هیقب  رـس و  نیب  .تسا  هسیئر  ياـضعا  زا 
.دنک یمن  دروخ  رب  هنادبتسم  نانآ  اب  تسین و  ندب  ياضعا 

: هک تسا  هدورس  یلاع  رایسب  همحرلا  هیلع  يدعس 

ینب
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دنرگیدکی ياضعا  مدآ 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور دروآ  درد  هب  يوضع  وچ 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

یمغ یب  نارگید  تنحم  زکوت 

یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن 

نیا .تسا  هدروآ  یفاک  لوصا  مود  دـلج  رد  هنیمز  نیا  رد  تیاور  هاجنپ  دودـح  ینیلک  موحرم  تسا ؛ تایاور  زا  هتفرگرب  راعـش  نیا 
هک تسا  تحاران  اپ  اهنت  هن  دـشاب ، هتفر  ورف  مشچ  هب  هک  تسا  نیا  لثم  دور  ورف  اپ  هب  يراخ  رگا  ینعی  تسا ؛ تاواسم  نوناق  ناـمه 
هب رـس  ینعی  ندب ، سیئر  و  دوش ، یم  عورـش  اپ  تاجن  يارب  یناگمه  تیلاعف  هک  تساج  نیا  .دـنوش  یم  هلانمه  اپ  اب  زین  اضعا  رگید 

دوخ هدوبن و  توافت  یب  اضعا  زا  کی  چیه  .دـنروآ  رد  اپ  زا  ار  راخ  غیت و  نآ  مامت  تقد  اب  ات  دـهد  یم  نامرف...و  زغم  مشچ  تسد ،
یلاحشوخ تذل و  اپ  یلاحشوخ  تذل و  تسا ، نم  درد  اپ  درد  دیوگ : یم  تسا -  ندب  سیئر  هک  رـس -  هکلب  دنـشک ، یمن  رانک  ار 

.دنشاب نینچ  دیاب  ناناملسم  و  تسا ، نینچ  زین  عیرشت  ملاع  رد  مالسا  روتسد  .تسا  نم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(39 ( ؛ ملسمب سیلف  نیملسملا  رومءاب  متهی  ملو  حبصءا  نم 

.تسین ناملسم  دزرون ، تمه  ناناملسم ، روما  هب  دنک و  حبص  هک  یسک 

ندوب یقطنم  - 3

روز و اـب  هن  دوش  دراو  راـک  نادـیم  هب  قطنم  لالدتـسا و  اـب  لوئـسم  سیئر و  هک  تسا  نیا  قفوم  ریدـم  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
ماود و یمظن  نینچ  هللا  همحر  انیس  یلعوب  سیئرلا  خیش  لوق  هب  اما  دیایب  دوجو  هب  لکشت  لیمحت  روز و  اب  تسا  نکمم  هتبلا  .يردلق 

روز هلیسو  هب  ار  یگنس  رگا  امش  .تشاد  دهاوخن  رارمتسا 
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دهاوخن همادا  نآ  زا  شیب  تفر و  دـهاوخ  الاب  امـش  يوزاب  روز و  هزادـنا  هب  گنـس  نآ  دـیدرک ، باترپ  الاب  فرط  هب  وزاب  يورین  و 
.دمآ دهاوخ  نییاپ  فرط  هب  ماجنارس  و  تفای ،

ار نانآ  هک  درادـن  یتفرـشیپ  اهنت  هن  دـنک  لیمحت  شناتـسد  ریز  رب  ار  شرظن  دـهاوخب  یـسیئر  ردام و  ردـپ ، رگا  نآرق ، هدومرف  قبط 
يوس هب  مامت  تعرـس  اب  تبثم ، هجیتن  نتفرگ  ياج  هب  ناسنا  دمآ  نایم  هب  تنوشخ  ییوخ و  دنت  رگا  اذل.دروآ  دهاوخ  راب  يا  هدـقع 

.دور یم  دوخ  بولطم  دض 

رد دنـسیونب و  الط  بآ  اب  ار  نآ  هرادا ، رد  نالوئـسم  و  هناخ ، رد  ناردام  ناردـپ و  دـیاب  هک  دراد  ینخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  نآ  دننک و  بصن  ناشقاتا 

(40) ...اوجری امل  توفءا  ناک  هللا  هیصعمب  ارمءا  لواه  نم 

.دسر یم  دوخ  بولطم  دض  هب  دوش و  یم  عطق  وا  دیما  املسم  دروآ ، تسد  هب  ار  يزیچ  فالخ  هانگ و  هار  زا  یسک  رگا 

ییوخدنت زا  زیهرپ  - 4

يارب زین  ار  ربق  راشف  تبیـصم  دروخ ، یم  تسکـش  هدوب و  قفومان  تیریدم  دنـسم  رد  هک  نیا  زا  هتـشذگ  نابرهمان ، وخدنت و  سیئر 
.تسا هدیرخ  دوخ 

هب ناگتـشرف  تفر  اـیند  زا  هک  یناـمز  تسا ، هدومن  ناوارف  ياـهراکیپ  مالـسا  يارب  هتفر و  ههبج  تسا ، یبوخ  كاـپ و  ناوج  ذاـعم ،
.تسا هدش  رپ  هکئالم  زا  ذاعم  عییشت  رد  نیمز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنا  هدومن  تکرش  شا  هزانج  عییـشت  رد  يردق 

اب ار  ربق  هک  ینامز  اما  دنتشاذگ ، ربق  رب  دوخ  كرابم  تسد  اب  و  دندرک ، تکرـش  شنفک  لسغ و  عییـشت و  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر 
رپ كاخ 
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شا هنیـس  ياه  ناوختـسا  هک  داد  ذاعم  هب  يراشف  نانچ  ربق  دندومرف : هدرک و  باحـصا  هب  ور  ربمایپ  دندیناشوپ ، ار  نآ  يور  هدومن و 
، دوب یبوخ  مدآ  يرآ ، دومرف : ربمایپ  .دوب  یبوخ  ناسنا  هک  ذاعم  هللا ! لوسر  ای  دندیسرپ : دندرک و  بجعت  باحصا  تسکـش ، مه  رد 

.دوب وخدنت  تشاد و  يدنت  راتفر  شناتسد  ریز  اب  هناخ  رد  اما  دور ، یم  مه  تشهب 

ردص هعس  - 5

ور هب  ور  ثداوح  اب  دنناوت  یم  ناریدم  نالوئـسم و  هک  تسا  رازبا  نیا  اب  .تسا  ریدم  کی  مزال  تافـص  زا  ردـص ، هعـس  یلد و  ایرد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هک  تسور  نیمه  زا  .دننک  كرد  ار  مدرم  تالکشم  دنوش و 

(41 (؛ ردصلا هعس  هسایرلا  هلآ 

.تسا ردص  هعس  تسایر ، رازبا 

یمن زاب  دشاب  ینابصع  هتسخ و  هک  هچ  ره  تسد  ریز  دارفا  ندوب  دب  و  راک ، یتخـس  عوجر و  بابرا  يدایز  رثا  رد  سیئر ، لوئـسم و 
بوخ راک  هجیتن ، رد  دشاب و  هتشاد  عوجر  بابرا  اب  بسانمان  نشخ و  دروخرب  دوش و  جراخ  لادتعا  زرم  زا  دنک و  یقالخا  دب  دناوت 

.دنک دوبان  طبح و  ار  شا  هتشذگ  تامدخ  و 

نیا رد  هک  درازایب ، اج  یب  ار  ینم  ؤم  ناملسم و  لد  یفرط  زا  اما  دنک  بالقنا  هعماج و  هب  تمدخ  لاس  کی  هک  یـسک  تسا  نکمم 
هب تناها  هک  ارچ  دنک ؛ ملع  دق  دـنناوت  یمن  هانگ  نآ  لباقم  رد  زاب  دـشاب -  الاب  هچ  ره  تدابع -  تمدـخ و  لاس  کی  نآ  تروص ،

: تسادخ اب  گنج  ناملسم ،

(42 (؛ هبراحملاب ینز  راب  دقف  ایلو  ناها  نم 

.تسا چیه  همه  اه  ناونع  نیا  دینکن ، مگ  ار  دوخ  دیوشن و  رورغم  تنواعم ، ای  تسایر  زیم  نتشاد  رطاخ  هب  نازیزع !

یکی
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فطلت نامه  متفر  یم  ناشیا  تمدخ  یتقو  تاقوا  زا  یضعب  نم  هک : تسا  نیمه  بالقنا  نءاشلا  میظع  ربهر  گرزب  ياه  تمارک  زا 
.دوب هدرکن  توافت  يا  هرذ  مدوب و  هدید  ياه 1335 و 1336  لاس  رد  هک  مدید  یم  ار  ییاه  هاگن  نامه  اه و 

: دومرف تلم  هتسراو  قداص و  یمیمص ، راذگ  تمدخ  یئاجر ، دیهش  هب  هرس  سدق  ماما  ترضح  يزور 

تعاس کی  ات  وت  نم و  مولعم  اجک  زا  !... دروخب لوگ  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  يروهمج  تساـیر  نیا  یئاـجر ! ياـقآ 
.میزانب نامیروهمج  تسایر  هب  میهاوخب  میشاب و  هدنز  رگید 

ردص هعس  جیاتن 

لوا تمسق 

: دومرف وا  هب  باطخ  دنوادخ  دش  تلاسر  هب  ثوعبم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یماگنه 

(43  ) یغط هنا  نوعرف  یلا  بهذا 

.تسا هتساخرب  یشکرس  هب  وا  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب  یسوم  يا 

هب ردص  هعس  ایادخ ! تفگ : هکلب  نک ! اطع  نم  هب  تنکم  تردق و  ای  زهجم و  رکشل  کی  ایادخ  تفگن ، یسوم  ترـضح  اج  نیا  رد 
: امرف تیانع  نم 

(44  ) یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحا  يرما و  یل  رسیو  يردص  یل  حرشا  بر 

.دنمهفب ار  منخس  ات  ياشگب  هرگ  منابز  زا  زاس و  ناسآ  نم  يارب  ار  مراک  نادرگ و  هداشگ  ار  ما  هنیس  اراگدرورپ ! تفگ : یسوم 

ردص هعـس  یـسک  رگا  دوش و  یم  ناسآ  وا  رب  اهراک  دشاب  لد  ایرد  یـسک  رگا  هک  دنامهف  یم  ام  هب  ندروآ  رـس  تشپ  بترت و  نیا 
هلـصوح شمارآ و  اب  هجیتن  رد  دنک و  یم  ادیپ  باصعا  رب  طلـست  دش  يوق  شا  هدارا  یتقو  .ددرگ  یم  يوق  شا  هدارا  دـشاب ، هتـشاد 

یم هار  لاحشوخ  یضار و  ار  نانآ  دنک و  یم  یقطنم  دروخرب  شناگدننک  هعجارم  اب  .دنز و  یم  فرح 
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.دزادنا

ناور رد  تسا ، رتشیب  ناسنا  يارب  يزهجم  رکـشل  ره  زا  یتنکم و  تردق و  ره  زا  ردـص ، هعـس  ریثءات  هک  تفگ  ناوت  یم  تءارج  هب 
دننک یبایزرا  ار  یسک  باصعا  رب  طلست  ردص و  هعس  تیـصخش و  دنهاوخب  رگا  هک  راشف  نوناق  مان  هب  دراد  دوجو  يرایعم  یـسانش 

تـسا تروص  نیا  هب  مه  ناحتما  هوحن  .دننک  یم  شیامزآ  راشف ، نوناق  اب  ار  وا  ادـتبا  دـننک ، لوحم  وا  هب  ار  يدـیلک  تسپ  راک و  ات 
يروط هب  دننک ؛ یم  نشور  شنامـشچ  لباقم  رد  يوق  پمال  کی  دنناشن و  یم  يا  هدنهد  رازآ  هدننک و  تحاران  ياج  رد  ار  وا  هک :
شچیپ لا  ؤس  ادتبا  دنوش ، یم  ندز  فرح  لوغـشم  وا  اب  رفن  هس  ای  ود  سپـس  دننک ، یم  تحاران  دص  رد  دص  ار  وا  مسج  رظن  زا  هک 

دنت و کیکر و  ياه  فرح  هب  دننک  یم  عورـش  وا  هب  باطخ  ...و ، موس  مود و  لاوس  هدادن  باوج  ار  لا  ؤس  کی  زونه  دـننک و  یم 
، دننک یم  شا  ینابصع  دص  رد  دص  زین  یحور  رظن  زا  هک  ییاج  ات  زیمآرخسمت ،

: دنک یم  ادیپ  تلاح  هس  صخش  یعضو  نینچ  رد 

.دراذگن وا  يور  یحور  یمسج و  يرثا  چیه  دشاب و  طلسم  شباصعا  رب  ینعی  دهدن ؛ تسد  زا  ار  شلرتنک  هجو  چیه  هب  - 1

.دشاب هدز  تشحو  وسرت و  ياه  ناسنا  نوچ  مه  دزرلب و  شندب  دتفیب و  هیرگ  هب  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  - 2

وسرت و نانچ  نآ  هن  دراذگن و  شدوجو  رد  یحور  یمسج و  رثا  چیه  هک  تماهـش  اب  عاجـش و  نانچ  نآ  هن  طسو ، تسا  یناسنا  - 3
، دزرلب دشاب و  هدز  تشحو  هک  لدزب 
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یم هگن  لد  رد  ار  همه  دوش ، یمن  هتخاـب  دوخ  اـما  دوش  یم  تحاراـن  دـنک ، یم  يروخ  دوـخ  ینعی  تسا ؛ ود  نیا  نیب  یتلاـح  هکلب 
.دیوگ یمن  يزیچ  دراد و 

يدیلک ياه  تسپ  اهراک و  ناوت  یمن  دنتسه و  هزوفر  مود  هورگ  .تسا  تسیب  لوا  مسق  ياه  ناسنا  هرمن  دنیوگ : یم  ناسانش  ناور 
.درک لوحم  ار  ساسح  ياهراک  ناوت  یمن  زین  هورگ  نیا  هب  دنراد ؛ طسوتم  هرمن  مه  موس  هورگ  .دومن  راذگاو  نانآ  هب  ار 

تسا هدومرف  هدرک و  نییعت  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  تسا  يرایعم  نیا ، زا  رتهب  .تسا  یبوخ  رایـسب  نوناق  نوناق ، نیا 
: هک

(45 (؛ ردصلا هعس  هسایرلا  هلا 

.تسا یلد  ایرد  یتسرپرس ، تسایر و  تلآ  هلیسو و 

هتـشادن هشیت  راجن  کی  شکچ و  رگنهآ  کی  و  تسین ، نکمم  شیارب  نتـشون  دـشاب  هتـشادن  ملق  یـشنم  کـی  رگا  هک  روط  ناـمه 
يروهمج رد  اصوصخم  .دـنک  تسایر  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشادن  ردـص  هعـس  رگا  زین  سیئر  کی  دوش ، یم  لـیطعت  ناـشراک  دنـشاب 

نیا لباقم  رد  دیاب  امش  تسا و  اج  یب  تاعقوت  نآ  زا  يرایـسب  هک  هتفر ، الاب  مدرم  عقوت  هک  نیا  تسه  هک  یمهم  يراتفرگ  یمالـسا 
هعـس رثا  رد  دـنور  یم  نوریب  امـش  قاتا  زا  عوجر  بابرا  یتقو  هک  يروط  هب  دـیهد ؛ ناشن  يدرـسنوخ  دوخ  زا  تاراـظتنا  تاـعقوت و 

.دشاب نیب  شوخ  یضار و  امش  قطنم  لالدتسا و  ینابز و  شوخ  ردص ،

يارب هک  یتبیـصم  نیلوا  .یگدنز  رد  هن  دیوش و  یم  قفوم  ماقم  تسپ و  رد  هن  دـینکن  شالت  ردـص  هعـس  ندروآ  تسد  هب  يارب  رگا 
دتفا و یم  رطخ  هب  ناتیایند  مه  دش ، فیعض  امش  باصعا  رگا  .تسا  باصعا  فعض  دیآ  یم  دوجو  هب  ناتدوخ 
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.ترخآ هن  تشاد و  دیهاوخ  ایند  هن  هجیتن  رد  ناتترخآ ، مه 

یناگدنز هب  ارذگ  یهاگن  تسا ، هدوب  ردص  هعس  طلست و  نیمه  زاس ، تشونرـس  ياه  بالقنا  ناربهر  گرزب و  نادرم  يزوریپ  زمر 
تسا هدوب  ترضح  نآ  تیقفوم  زومر  زا  یکی  یلد ، ایرد  ردص و  هعس  هک  دهد  یم  ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 

: دیامرف یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  حارشنا  هروس  رد  زین  نآرق  و 

كردص کل  حرشن  ملا 

راتفر و اب  دنناوت  یم  و  تساه ، نآ  تسد  هب  مدرم  لکـشم  لح  هک  دننادب  دیاب  دنا ، هتـسشن  زیم  تشپ  رد  هک  ینادـنمراک  ناریدـم و 
.دننک غیلبت  زکرم  ار  ناش  هرادا  قاتا  دنشاب و  بالقنا  غلبم  ردص  هعس  یمالسا و  رادرک 

یم دیـسر  یم  شتـسد  هب  هک  ییاـه  هماـن  مالـسلا  هیلع  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  جاـح  موحرم  گرزب ، عـجرم  هک : دـننک  یم  لـقن 
کی هام  ره  رد  درک و  یم  عمج  دوب  ازـسان  شحف و  هک  ار  ییاه  همان  نآ  و  دوب -  مه  لکـشم  شیارب  راـک  نیا  هچ  رگا  دـندناوخ - 

.تخیر یم  يوج  بآ  رد  درب و  یم  اصخش  شدوخ  دنکن  ادیپ  یهاگآ  اه  نآ  نتم  زا  یسک  نیا  يارب  هتسب و  ار  اه  نآ  زا  لامتسد 

يدب شاداپ  هدنهد  شحف  لثم  دوش  یم  مه  وا  دسیونب ، شحف  نانآ  لثم  ینعی  دهدب ؛ باوج  ییاه  همان  نینچ  هب  دهاوخب  یسک  رگا 
.دینک یبوخ  وا  هب  دیاب  امش  درک  يدب  امش  هب  یسک  رگا  يدب  هب  هن  هدب ، یبوخ  هب  ار 

(46 ( ؛ هتءاسا هیزجی  یسملا ء  ناف  کیلا ؛ ءاسءا  نم  یلا  نسحءا 

دهاوخ شلمع  يازج  هب  دب  مدآ  اریز  نک ، یبوخ  دنک  یم  يدب  وت  هب  هک  یسک  هب 
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.دیسر

شتافاکم تسد  هب  دـینک و  دروخرب  ینابرهم  تفوطع و  اب  وا  اـب  دـیبوکب ، تسا  هدرک  يدـب  امـش  هب  هک  ار  یـسک  دـیهاوخ  یم  رگا 
.دیسر دهاوخ  شلمع  يازج  هب  تشذگ ، دح  زا  دش و  دایز  وا  يدب  رگا  هک  دیشاب  نئمطم  دیراپسب ،

دوب یبساک  دیامرف : یم  دنک و  یم  لقن  شیارب  مه  يا  هیضق  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  دیرملا  هینم  رد  مالسلا  هیلع  یناث  دیهـش  موحرم 
یم داتــسیا و  یم  مکاـح  لـباقم  رد  دـمآ و  یم  وا  تشذــگ ، یم  شا  هزاـغم  يور  هـب  ور  زا  تـقو  مکاـح  هاـگره  هـک  حوـل  هداـس 

(47  ) هتءاسا هیزجی  یسملا ء  ناف  کیلا ؛ ءاسءا  نم  یلا  نسحءا  : تفگ

بـساک نیمه  يزور  هک  نیا  ات  تشاذگ ، یم  ریثءات  مکاح  رب  تسـشن و  یم  لد  رب  تساخ  یم  رب  لد  زا  هک  اج  نآ  زا  نخـس  نیا  و 
.دناوخ یم  شیارب  ار  هلمج  نیمه  دمآ و  یم  مکاح  دزن  تعنامم  نودـب  دازآ و  روط  هب  نآ  زا  دـعب  درک و  ادـیپ  تموکح  رد  یماقم 

برق و همه  نیا  مکاح  دزن  دـیاب  ارچ  بساـک  نیا  دـنتفگ : دـش و  هتخیگنارب  دوسح  سولپاـچ و  ناـیفارطا  تداـسح  هک  دوب  اـج  نیا 
...و دشاب  هتشاد  تلزنم 

فطل و دروم  همه  نیا  هک  بساک  نیا  تفگ : مکاح  هب  درک و  زاغآ  ار  هسوسو  تیاعـس و  تفر و  مکاح  دزن  نانآ  زا  یکی  ماجنارس 
مکاح دزن  زا  ...و  دهد  یم  دب  يوب  مکاح  ناهد  دیوگ : یم  دنک و  یم  ییوج  بیع  وت  زا  دنیشن و  یم  اه  هچوک  رس  تسا  وت  تیانع 

لخاد ریس  يرادقم  زور  نآ  درک و  توعد  ینامهیم  هب  ار  وا  تفر و  بساک  دزن  دمآ ، نوریب  هک 
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بیغرت دوسح  درم  نآ  اما  دش ، فرصنم  مکاح  تمدخ  هب  نتفر  هار  ریـس  ندروخ  رطاخ  هب  مه  بساک  .داد  بساک  هب  تخیر و  اذغ 
داهنـشیپ حول  هداس  بساک  وگب ، نخـس  وا  اب  رود  زا  تسیان و  مکاح  کیدزن  یهتنم  ورب  درادن ، یعنام  تنتفر  هک : درک  شقیوشت  و 
ینابـصع بساک  تسد  زا  هک  مکاح  کیلا  ءاسا  نم  یلا  نسحا  تفگ : داتـسیا و  مکاح  زا  هلـصاف  يرادقم  اب  تفر ، تفریذپ و  ار  وا 

ياه فرح  دروم  رد  مکاح  هک  دوب  اج  نیا  و  تفرگ ، شناهد  يولج  ار  شتـسد  اما  تفر ، ولج  بساک  رت ، کـیدزن  اـیب  تفگ : دوب 
اذل تشون ، یم  شدوخ  تسد  اب  دهدب ، يا  هزیاج  یسک  هب  تساوخ  یم  تقو  ره  هک  دوب  نیا  رب  مکاح  مسر  .دیـسر  نیقی  هب  دوسح 

هتشک ار  نآ  لماح  همان ، ندیسر  ضحم  هب  دوب : هتشون  دالج  هب  نآ  رد  هک  داد ، بساک  هب  تشاذگ و  تکاپ  لخاد  هتشون و  يا  همان 
دمآ و نوریب  یلاحشوخ  اب  هتـشون ، يا  هزیاج  شیارب  مکاح  هک  درک  لایخ  بساک  تسرفب ، نم  يارب  نک و  رپ  هاک  زا  ار  شتـسوپ  و 

رداص ار  بساک  لتق  مکح  مکاح  هک  دوب  رظتنم  هظحل  ره  دوب و  هداتـسیا  خاک  رد  نوریب  دوسح  هدـننک و  تیاعـس  نآ  لاـح  نیا  رد 
...و تشون  يا  هزیاج  میارب  زورما  مکاح  اقافتا  داد : باوج  بساک  هدش ؟ هچ  دیـسرپ  تسا  لاحـشوخ  هک  دید  ار  بساک  یتقو  دنک ،

رـضاح بساک  ناموت ، رازه  هد  هب  الثم  مرخ  یم  هدیدن  ار  تا  هزیاج  تفگ : تسا ، یمهم  هزیاج  امتح  هک  درک  لایخ  تخبدب  دوسح 
درب الاب  ار  تمیق  دوسح  .مشورف  یمن  تسا ! نم  هزیاج  تفگ : دشورفب و  دشن 
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دـیجنگ و یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  تفر و  تفرگ و  ار  همان  تکاپ  اذـل  دـشورفب ، هک  درک  یـضار  ار  بساـک  هک  نیا  اـت 
داد و ار  همان  دیـسر  دالج  دزن  یتقو  .تسا  هدرک  ناوارف  دوس  هدروآ و  رد  بساک  گنچ  زا  ار  یـشزرا  اب  هزیاـج  هک  درک  یم  روصت 

نم دزن  نک و  هاک  زا  رپ  هدنک و  ار  شتسوپ  هدیرب و  ار  همان  لماح  رس  تسا : هتـشون  نآ  رد  هک  دید  .دناوخ  هدرک و  زاب  ار  نآ  دالج 
تسرفب

متـسین نم  دوش  هتـشک  دـیاب  هک  يدرف  تسین ، نم  لام  همان  هک : دـش  دـنلب  شداـیرف  تشگ  هاـگآ  هماـن  ياوتحم  زا  یتقو  دوسح  درم 
! دوب دایرف  دیسرن  ییاج  هب  هچنآ  اما...و 

تـسوپ اب  دیاب  بساک  نیا  هک  درک  بجعت  مکاح  .درک  رارکت  ار  زور  ره  نخـس  نامه  هدمآ  رابرد  هب  بساک  لومعم  قبط  دعب  زور 
؟ يدرک هچ  ار  همان  دیسرپ  تسا ؟ رارق  هچ  زا  هیضق  دمآ ، یم  نم  دزن  هاک  زا  رپ 

.لوپ ردق  نالف  لباقم  رد  ینالف  هب  مداد  تفگ : بساک 

ینزب فرح  نم  رس  تشپ  ینیشنب و  اه  هچوک  رس  رب  هک  ینک  یم  تءارج  هنوگچ  تفگ : دوب  ینابـصع  نانچمه  هک  یلاح  رد  مکاح 
!؟ ینک تسرد  بیع  میارب  و 

دوش یم  هنوگچ  يدرک ، ناوارف  ياه  تبحم  نم  هب  يدـناسر ، ماقم  هب  ارم  وت  مکاح ! بانج  تفگ : درک و  رییغت  بساک  هرهچ  گنر 
!؟ دنزب رس  ییاطخ  نینچ  نم  زا  هک 

؟ یتفرگ تناهد  يولج  ار  تتسد  يداتسیا و  رود  هلصاف  رد  يدمآ  یتقو  هتشذگ  زور  ارچ  سپ  دیسرپ : مکاح 

دوسح نآ  هاک  زا  رپ  تسوپ  هک  دوب  لاح  نیمه  رد  .درک  فیرعت  مکاح  يارب  ار  شندروخ  ریس  ینامهم و  يارجام  بساک 
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! دندروآ ار  مامن  و 

يازس هب  ماجنارس  دب ، مدآ  هک  نک  یبوخ  وت  درک  يدب  وت  هب  یـسک  رگا  هک : دریگ  یم  هجیتن  نینچ  ناتـساد  نیا  زا  هللا  همحر  دیهش 
(48) .دیسر دهاوخ  شلامعا 

: هک مینک  همزمز  دوخ  اب  میناوخب و  زور  ره  ار  هیآ  نیا  دراد ؟ اج  يرآ ،

(49  ) یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحاو  يرما  یل  رسیو  يردص  یل  حرشا  بر 

تیعطاق - 6

هجیتن نیا  هب  دـنک  یم  هعلاطم  نانآ  هرابرد  ای  دونـش و  یم  ار  دـنا  هدوب  قفوم  زوریپ و  ایند  رد  هک  يدارفا  یگدـنز  حرـش  یتقو  ناسنا 
.تسا نانآ  تیعطاق  نوهرم  هورگ ، نیا  تیقفوم  يزوریپ و  هک  دسر  یم 

یسک رگا  تسا ، ملاع  راگدرورپ  هب  نامیا  راتفگ و  رد  تیدج  فده ، هب  ندیسر  هار  صیخشت  هفیظو ، صیخـشت  تیعطاق  زا  روظنم 
.دراد تیعطاق  دشاب  اراد  ار  تفص  راهچ  نیا 

صیخـشت یبوخ  هب  ار  نآ  دریگب و  رظن  رد  ار  فده  دیاب  ادتبا  دسرب ، فدـه  هب  دـهد و  ماجنا  يراک  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیا ، ربانب 
راـتفگ و ینعی  دـشاب ؛ يدـج  دوـخ  راـتفگ  رد  دـیاب  موـس  هبترم  رد  .تفر  یهار  هچ  زا  هـک  دـنادب  دـبایب و  ار  نآ  هار  سپـس  دـهدب ،
دشاب و هتـشاد  ادخ  هب  دیما  اه -  نیا  همه  زا  لبق  تفگ  دیاب  هکلب  و  مراهچ -  هلحرم  رد  .دشابن  راعـش  اهنت  دناوخب و  مه  اب  شرادرک 

.دنادب دوخ  نابیتشپ  هانپ و  ار  وا 

رد نادـیم  زا  اما  دـنا ، هتـشاد  يدایز  عنام  هک  دـیبای  یم  رد  دـینک ، هعلاطم  ار  نانآ  تازرابم  یگدـنز و  ناربمایپ و  قـالخا  رگا  اـمش 
هن يدام  رازبا  چیه  دـش ، ثوعبم  تلاسر  هب  هک  ینامز  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  الثم  دندیـسر ؛ ناشفدـه  هب  ماجنارـس  دـنتفرن و 

هن يرکشل ،
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ادخ بناج  زا  .دوب  هدـشن  اهدژا  زونه  هک  ییاصع  دوب و  شدوخ  تشادـن ؛ رایتخا  رد  يرگید  يدام  تاناکما  هن  یلوپ و  هن  یحالس ،
اب یـسوم  .تسا  هدرک  نایغط  نوعرف ، هک  ناسر ، ماجنا  هب  ار  دوخ  تیرومءام  نوعرف و  لباقم  رد  ورب  یـسوم ! يا  دوش : یم  باـطخ 
هب دیاب  هک  تسا  هتفای  زین  ار  هار  دیحوت ، رشن  ملظ و  ندرب  نیب  زا  يارب  هداد و  صیخـشت  ار  فده  وا  .دتفا  یم  هار  هب  تیعطاق ، حالس 
هب ادـخ  هب  ياکتا  زا  ار  تیعطاق  نیا  وا  .دـهد  تسکـش  ار  ملظ  رادمدرـس  ماجنارـس  ات  دـنک  تماقتـسا  دزیخرب ، متـس  ملظ و  اب  هلباقم 

یناسنا نینچ  .درک  دـهاوخ  شیراـی  ترـصن و  دـنوادخ  تسا ، قح  شهار  شفدـه و  نوچ  هک  تسا  هتفاـیرد  تسا و  هدروآ  تسد 
دوخ تسد  هب  ماجنارـس  ات  داتـسیا ! اج  نآ  لاس  کی  دـندادن ، شهار  دـمآ و  نوعرف  خاـک  لـباقم  اذـل  .دوش  یمن  هتـسخ  هاـگ  چـیه 

یسوم ترضح  هرخالاب  ات  داد ؛ رارق  تسکش  ضرعم  رد  ار  نوعرف  لوا ، دروخرب  نامه  رد  دورب و  نوعرف  دزن  هک  دش  قفوم  نمشد ،
.دوش لئان  دوخ  یهلا  سدقم و  فده  هب  هدیچرب و  ار  ینانچ  نآ  دبتسم  طاسب  تسناوت 

مود تمسق 

؛ دندوب یگرزب  عنام  زین  لیئارسا  ینب  دوخ  هکلب  دوبن ، نوعرف  ینعی  شنامز  زات  هتکید  اهنت  تشاد  رارق  یـسوم  هار  رـس  رب  هک  یعناوم 
مالسا نانمشد  نیرت  تخسرس  زورما  و  تسا ، هتفای  نایرج  زین  ام  راگزور  ياه  تسینویهص  ياه  گر  رد  ناشنوخ  هک  لیئارـسا  ینب 

.دنتسه اه  نیمه 

رارق ناشرایتخا  رد  ولپ  غرم و  تشگ و  یم  لزان  ناشیارب  ینامـسآ  هدـئام  نابایب ، رد  دـندوب ، ییوج  هناهب  ياـه  ناـسنا  لیئارـسا  ینب 
یمن عناق  زاب  دش  یم  هداد 
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: دنتفگ یم  هتفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  فارطا  دندش و 

رود ناشربمایپ  زا  زور  لهچ  یتقو  هک  دـندوب  رـصنع  تسـس  يردـق  هب  نانآ  میهاوخ ، یم...و  يزبس  ام  میهاوخ ، یم  زایپ  ریـس و  اـم 
ناوت یم  ایآ  دـندوب ! ییاه  ناسنا  نینچ  یـسوم  ترـضح  رکـشل  .دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  داقتعا  دـندش و  تسرپ  هلاـسوگ  دـندنام ،

نمـشد رب  ار  یـسوم  هک  یلماع  اهنت  هکلب.تسین  نینچ  املـسم  دـندناسر ؟ يزوریپ  هب  نوعرف  لـباقم  رد  ار  یـسوم  اـه  نیا  هک  تفگ 
دوب و ادـخ  هب  شلکوت  انامه  تسکـش  ار  اهدـس  عناوم و  مامت  تشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  اـه  هندرگ  ماـمت  دومن و  زوریپ  داد و  يرترب 

.فده هار  رد  شا  یگداتسیا  تیعطاق و 

اب ینعی  تسا ؛ هقباس  مک  ای  هقباس  یب  خـیرات  رد  هک  درک  يراک  تشاد  تیعطاـق  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دوب  هرفن  کـی  میهاربا  ترـضح 
! تسا نتشک  ادخ  تسا ؛ یکچوک  راک  نتسکش  تب  هک  دینکن  لایخ  امش  .تسکش  ار  اه  تب  مامت  ریت  کی 

یب ناـسنا  .دوـب و  هتفاـی  ار  هار  هتخانـش و  ار  فدـه  هک  ارچ  تشک ؛ ار  نیغورد  نایادـخ  تفرگ و  تسد  هب  ربـت  ییاـهنت  هب  وا  يرآ ،
.درب یمن  ییاج  هب  هار  فده ،

: دیامرف یم  هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.درادن چیه  درک  مگ  ار  وت  هک  یسک  دراد و  زیچ  همه  تفای  ار  وت  هک  یسک  ایادخ !

رد دندوب ، هتفر  هسنارف  هب  مالسلا  هیلع  ینیمخ  ماما  ترضح  بالقنا  ربهر  اب  تاقالم  يارب  هک  یماگنه  يرهطم  دیهـش  داتـسا  موحرم 
، هلیبسب نما  هفدـهب ، نما  مدـید : نما )  ) راهچ وا  رد  دوب  هتفگ  يدـید ؟ هچ  ینیمخ  ماما  درم  نیا  رد  هک : دندیـسرپ  وا  زا  يا  هبحاـصم 

هلوقب نما 
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.یلاعت كرابت و  هللااب  نما  و 

يا هلیـسو  ام.درک  ادـخ  میدرکن : يراک  ام.تسادـخ  تسه  هچ  ره  میتسین ، يا  هراک  ام  تفگ : یم  تفگ و  یم  ادـخ  زا  هشیمه  اذـل 
.تسادخ تسد  هب  همه  اهراک  میتسین ، شیب 

رگا غلب ، ام  غلب  ولو  میورب  ولج  دـیاب  تسا ، رطخ  رد  مالـسا  دومرف : درک  رداص  هک  ار  شا  هیمالعا  نیلوا  .دـندوب  عطاـق  رایـسب  ناـشیا 
فدـه هب  ماجنارـس  .دورب و  دـیاب  هاش  تفگ : یم  تشادـن ، رگ  هزجعم  ياصع  هک  نیا  اب  .تشادـن  مه  اـصع  وا  تشاد  اـصع  یـسوم 

.داتسرف خیرات  یناد  هلابز  هب  ار  رامعتسا  رکون  نیا  دیسر و  شسدقم 

.درک نوریب  ار  هاش  نتفگ  فرح و  اب  ینیمخ  ماما  درم  نیا  دومرف : یم  يرئاح  هللا  هیآ  موحرم 

همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ای  مالسلا و  هیلع  یسیع  یسوم ، میهاربا ، دیوگب : یـسک  هک  تسا  هدشن  هدینـش  ای  هدید و  نونک  ات 
اب فداصم  فدارم و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هعیـش  ینـس ، ناملـسم ، ریغ  ناملـسم ، زورما  دندروخ ! تسکـش  مالـسلا  هیلع  راهطا 

.دناد یم  یگدازآ  فرش و  يراک و  ادف  راثیا ،

دیـسر شفده  هب  زین  ماجنارـس  اما  دیرخ ، ناج  هب  ار  اه  همدص  هم  نآ  درک ، لمحت  ار  اه  تمحز  همه  نآ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
.دسرب دوخ  فده  هب  هک  دوبن  مولعم  دوب  هتشک  ار  هیواعم  صاع و  رمع و  وا  رگا 

: دسیون یم  هیناسنالا  هلادعلا  توص  یلع  مامالا  باتک  رد  ینارصن  قادرج  جرج 

، درم گرزب  نآ  نامشچ  شیپ  رد  شگرم  لاح  رد  نمشد  هک  تسا  یـسک  نآ  یلع  .دهد  یم  هانپ  همه  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  یلع 
فرصنم شنتشک  زا  تشادرب و  وا  زا  مشچ  درک و  ایح  ماما  یلو  دش ، نایرع 
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(50) .دش

دیوگ یم  شا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

هک یتقو  .دروآ  تسد  هب  ار  ناهج  ثلث  تفالخ  شغورد  نآ  يدازآ  هب  دیوگب و  غورد  کی  دشن  رـضاح  هک  تسا  یـسک  نآ  یلع 
تعیب وت  اب  یلع  ای  تفگ : داد و  نینم  ؤملاریما  هب  ار  شتـسد  فوع  نب  نمحرلادـبع  ینعی  اروش ، نآ  درمریپ  ییاذـک ، ياروش  نآ  رد 

: تفگ دیشک و  ار  شتسد  نینم  ؤملاریما  ینک ، لمع  نیخیش  شور  هب  هللا و  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  هک  نیا  طرـش  هب  منک  یم 
ار شداهنشیپ  نمحرلادبع  .منک  لمع  مدوخ  داهتجا  هب  هللا و  لوسر  تنس  هب  ادخ و  باتک  هب  هک  نیا  طرش  هب  منک  یم  تعیب  نم  هن ،

.دینش یفنم  باوج  اما  درک  رارکت  هبترم  هس  ات 

مالـسا ناهج  تفالخ  دهد و و  تبثم  باوج  نمحرلادبع  داهنـشیپ  نیاهب  تسناوت  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
تـسناوت یمن  یلع  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هب.درک  نامثع  هک  يراک  ناـمه  دـنکن ؛ لـمع  نیخیـش  شور  هب  دـعب  دریگ و  تسد  هب  ار 

(51) .دشاب وا  لام  ناهج  ثلث  هک  ولو  دیوگب  غورد  کی  یتح  تسین  رضاح  تسا و  ضحم  تقیقح  وا  هک  ارچ  دنک  يراک  نینچ 

جراوخ و نیفـص و  لمج ، گـنج  رد  ندـیگنج  لاـس  جـنپ  تسین ، تسکـش  یلع  يارب  نتـسشن  هناـخ  رد  لاـس  نـتفگ و 25  غورد 
.تسین تسکش  یلع  يارب  ندیسر ، تداهش  هب  بارحم  رد  ماجنارس 

: دیوگب یلع  هرابرد  شباتک  رد  قادرج  جرج  هک  دوش  یمن  نیا  زا  رتالاب  يزوریپ 

(52 ( ؛ هتلادع هدشل  بارحملا  یف  لتق 

.دش هتشک  يزرو ، لدع  رد  تدش  رطاخ  هب  تدابع ، بارحم  رد  یلع 

.دزرا یم  ایند  هب  ناملسم  ریغ  کی  زا  هلمج  نیا 

ربمایپ
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، تسا هداد  صیخـشت  ار  هار  دراد ، فدـه  هک  ارچ  درک ، ملع  دـق  شیرق  رافک  مامت  لـباقم  رد  ییاـهنت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هار زا  یتقو  رافک  .دسرب  شفده  هب  ات  دیرخ  ناج  هب  ار  شیرق  نکـش  رمک  ياه  تبیـصم  لاس  هدزیـس  اذـل  .دراد  لمع  اب  مءاوت  راعش 
وا دهاوخ ، یم  هچ  ام  زا  تردارب  رـسپ  دنتفگ : وا  هب  دنتـساوخ و  ار  ربمایپ  یمومع  بلاطوبا  دـندشن و  قفوم  هجنکـش  رازآ و  تیذا و 

تراـیتخا رد  ار  زاـجح  ياـه  نز  نیرتاـبیز  نیرتـهب و  یهاوخ  یم  نز  رگا  هک  وـگب  وا  هب  تسا ، هتخادـنا  رطخ  هب  ار  اـم  عفاـنم  ماـمت 
ریز فئاوط  همه  دـشاب و  وت  نآ  زا  زاجح  ییاورنامرف  یهاوخ  یم  تساـیر  رگا  و  یـشاب ! زاـجح  رادـلوپ  لومتم و  لوا  اـت  میراذـگب 

هدرک شگرزب  بلاطوبا ، ترـضح  هک  سک  یب  میتی  هچب  کـی  تساـیر ، هن  لوپ و  هن  تشاد و  نز  هن  ربمغیپ  اـقافتا  دـشاب ! وت  تسد 
.دوب

مپچ تسد  رد  ار  دیـشروخ  نم و  تسار  تسد  رد  ار  هاـم  هرک  رگا  هک  وـگب  ناـنآ  هب  دـندومرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
.نز هن  تسایر و  هن  مهاوخ ، یم  لوپ  هن  هللا  الا  هلا  ال  دییوگب : .مراد  یمن  رب  مفده  زا  تسد  دیراذگب 

.دسر یم  شفده  هب  دشاب  هک  مه  اهنت  ولو  یناسنا  نینچ  تیعطاق  يانعم  تسا  نیا 

 - دندوب هدش  ناملسم  هک  ار  رامع  ردام  ردپ و  هیمس -  رـسای و  الثم  دندش ؛ دراو  دیدهت  هار  زا  تسین ، زاس  راک  عیمطت ، دندید  یتقو 
دنتسب رگید  رتش  هب  ار  شرگید  ياپ  رتش و  کی  هب  ار  هیمس  ياپ  کی  دندروآ و  نارگید  باعرا  يارب 
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لوا .دـندرک  فصن  ود  هب  درادرب ، تسد  شنامیا  زا  دـشن  رـضاح  هک  ار  نامرهق  نز  نآ  دـندنار و  فرط  هب  ار  اـهرتش  زا  کـی  ره  و 
.دوب رامع  ردام  هیمس ، ینعی  نامرهق ، نز  نیمه  داد  مالسا  هک  دیهش 

یم ردـق  نآ  دـنتخادنا و  یم  نابایب  نازوس  غاد و  ياه  گیر  يور  رب  ار  وا  دـنز و  یم  هنایزات  يو  هب  دـندمآ ، رـسای  غارـس  هب  سپس 
هب هنایزات  ریز  ماجنارـس  هک  نیا  ات  دـندز ، یم  هنایزات  زاب  دـندروآ و  یم  شوه  هب  ار  وا  بآ  نتخیر  اب  دـعب  درک و  یم  شغ  ات  دـندز 

.دندناسر شتداهش 

نامه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دندش  یم  رت  تماقتسا  اب  نانآ  دندرک ، یم  رازآ  هجنکـش و  ار  ناناملـسم  رتشیب  هچ  ره  رافک 
ناشفده هب  زاب  دـندرک ؛ دـیعبت  ار  ناناملـسم  ربمایپ و  دوش ؛ یمن  دـندید  .درک  یم  رارکت  ار  هللا  الا  هلا  ینعی ال  دوخ  یگـشیمه  راعش 

یبا بعش  زا  جراخ  هجیدخ  ترضح  طقف  نیملسم  نیب  زا  دندرک -  ینادنز  بلاطوبا  بعـش  رد  ار  نانآ  لاس  هس  هرخالاب  دندیـسرن ،
زا اه  نز  دندرم ، یگنـشت  رثا  رد  اه  هچب  هک  يروط  هب  دندناسر ؛ یم  ناناملـسم  هب  يرـصتخم  ياذغ  بعـش  نوریب  زا  و  دوب -  بلاط 

ار یعضو  نینچ  ربمایپ  .دنتفر  نیب  زا  ناریپ  دوب و  دنلب  امرگ  امرس و  زا  اه  هچب  اه و  نز  دایرف  دنتشاذگ ، تسوپ  یگنشت  یگنـسرگ و 
(53  ) ...اوحلفت هللا  الا  هلا  الا  اولوق  دومرف : یم  درک و  یم  لمحت 

نادـیز یجرج  لوـق  هب  هدـع ، هن  تشاد و  هدـع  هن  هک  یعـضو  اـب  مـه  نآ  دـمآ  شیپ  شیارب  گـنج  داتـشه  دودـح  رگید  فرط  زا 
بسا و ناناملسم  یحیسم ،

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 64 



.دش یم  مخز  ناشیاهاپ  دنتخادرپ و  یم  گنج  هب  هنهرب  اپ  دنتشادن و  مه  شفک  دراوم  یضعب  رد  یتح 

.دش یم  مخز  ناشیاپ  دنتسب و  هنهک  ناشیاهاپ  هب  ناناملسم  هک  یگنج  ینعی  عاقرلا  تاذ  گنج 

تماقتسا ربص و   7

لکشم یب  سک  چیه  و  تسا ، ناوارف  لکشم  ایند  رد  هک  مینادب  دیاب  .تسا  تماقتسا ، ربص و  لوئسم ، ریدم و  طیارـش  زا  رگید  یکی 
.تسا هدرک  هطاحا  يراتفرگ  الب و  ار  ایند  .تسین  يراتفرگ  و 

(54 ( ؛ هقوفحم ءالبلاب  راد 

.تسا هدش  هدیچیپ  تبیصم ، الب و  اب  ایند 

هدـش هطاحا  اه  تبیـصم  يراتفرگ و  هلیـسو  هب  ایند  رد  زین  ناسنا  تسوا ، رب  طـیحم  بآ  دـشاب ، بآ  رد  یناـسنا  رگا  هک  روط  ناـمه 
هب ادرف  تسا و  یگنر  هب  زورما  .دراد  فـلتخم  عاوـنا  هدوـب و  کـچوک  گرزب و  اـه  لکـشم  هک  نیا  تسه  هک  يزیچ  اـهنت  تسا و 

: رگید گنر 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(55 ( ؛ ریثک سان  اهیف  قرغ  دق  قیمع  رحب  ایندلا 

.دش دنهاوخ  قرغ  ایند  نیا  رد  يرایسب  دارفا  تسایرد و  ایند 

ناما رد  نآ  جاوما  دم و  ررج و  زا  دشاب و  ایرد  رد  یـسک  دوش  یم  رگم  .دراد  هدـننک  دوبان  رگناریو و  ياه  جوم  دـم و  رزج و  ایرد 
.دنامب

.تسا ینافوط  شرگید  زور  تسا ، مارآ  زور  کی  ایرد  دننامه  زین  ایند 

(56 ( ؛ کیلع مویو  کل  موی  ناموی ، رهدلا 

.تسا وت  ررض  هب  شرگید  زور  و  وت ، دارم  قفو  رب  عفن و  هب  زور  کی  تسا ؛ زور  ود  ایند 

ياه يراتفرگ  اه و  یتخـس  اب  عاـمتجا  رد  هرادا و  رد  .تسا  تالکـشم  اـب  هارمه  یگدـنز  هک : مینک  كرد  زیچ  ره  زا  لـبق  دـیاب  اـم 
اه نآ  دیاب  دوب و  میهاوخ  ور  هب  ور  ددعتم 
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هب ار  دوخ  هدش و  جاوما  میلست  هک  نآ  هن  میراذگب ؛ رس  تشپ  ار  اه  نآ  هدش ، راوس  اه  جوم  رب  و  مینک ، لح  يرگید  زا  سپ  یکی  ار 
فده هب  ناوتب  هلیسو  نیدب  اهنت  و  تسا ؛ تالکشم  نوهرم  لامک ، تیقفوم و  هب  ندیسر  هک : مینادب  دیاب  نینچ  مه  .میراپـسب  جاوما 

.ظفاح لوق  هب  .دیسر 

تسود هب  هار  دربن  معنت  هدرورپ  زان 

دشاب شکالب  نادنر  هویش  یقشاع 

هجنپ تسد و  تالکشم  اه و  تبیصم  اب  دیاب  دسرب  لامک  هب  دهاوخب  یسک  رگا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  هاگدید  زا 
.دنک مرن 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

(57 ( ؛ ...ءالولل ءالبلا 

.تسا هللا  ءایلوا  يارب  یتخس ، تبیصم و 

.دناسر یم  تداعس  لامک و  فده و  هب  رتدوز  الب ، بکرم  اب  ار  وا  دشاب ، هتشاد  تسود  رتشیب  ار  هک  ره  ملاع  راگدرورپ  يرآ ،

نافوت و ناراب و  داب و  اب  و  دـشک ، یم  يدایز  ياه  یتخـس  دور ، یم  كاـخ  ریز  هک  یمدـنگ  هناد  تسا ، هنوگ  نیا  زین  نیوکت  ملاـع 
یم بوک  نمرخ  ياه  خرچ  يال  دـش  هشوخ  هک  ینامز  .دوش  یم  هتفکـش  یتدـم  زا  دـعب  هک  نیا  ات  دوش  یم  هجاوم  اـمرگ ، اـمرس و 

رد ریمخ  تروص  هب  ات  هدش  هتفوک  شرـس  رب  اه  تشم  هاگ  نآ  دوش ، یم  هل  هتفر  بایـسآ  خرچ  ریز  سپـس  .دوش  ادج  هاک  زا  ات  دور 
دراو دوش و  یم  هل  راب  نیمدنچ  يارب  ناسنا  ياه  نادند  ریز  نآ ، زا  دعب  .دـیآ  یم  رد  نان  لکـش  هب  دزوس و  یم  رونت  رد  دـیآ و  یم 

ار شرهوج  هریش و  دتسرف ، یم  رشع  ینثا  هب  هدعم  دوش و  یم  هتخپ  زین  هج  نآ  رد  هدش  هدعم 
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ناسنا يدوجو  يازجا  زا  هدش و  ناسنا  بذج  هک  نیا  ات  دنک  یم  لقتنم  ندب  هب  ار  نآ  لولـس  .دهد و  یم  لیوحت  لولـس  هب  هتفرگ و 
! .دوش یم  لماک 

راختفا هیام  ناش  هعماج  تکلمم و  يارب  هک  يدارفا  دینکن  لایخ  امش  .دنک  ریخست  ار  ملاع  دناوت  یم  تماقتسا  ربص و  اب  ناسنا  يرآ ،
دارفا زا  رتـمک  دادعتـسا  ظاـحل  زا  نادنمـشناد  نیا  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ؛ نینچ  زگره  دـنا ، هدوب  هغباـن  دادعتـسا  رظن  زا  دـنا  هدـش 

.دش هزوفر  اهراب  نیتشنا  دنا ، هدوب  طسوتم 

دندـید سرد  لوا  ياهزور  شریدـم  ملعم و  هل : دـننک  یم  لقن  سیئوس  شروشک  يارب  تسا  يراختفا  هک  سانـش  هایگ  نینل  هرابرد 
یمن دورب و  یبساک  راک و  لابند  هب  دیاب  وت  رسپ  دنتفگ  شردپ  هب  تسین ، بسانم  ملع  لیصحت  يارب  تسا و  فیعـض  شا  هظفاح  هک 

.دسرب ییاج  هب  دناوخب و  سرد  دناوت 

بیبط هکلب  دوب -  شدوخ  تساوخ  هک  دش -  سانش  هایگ  دنمشناد و  اهنت  هن  شدوخ  تماقتـسا  ربص و  شردپ ، تماقتـسا  رثا  رد  اما 
يرهام سانش  هایگ  مه  هجیتن  رد  .دیشوپ  لمع  هعماج  زین  دوشب  بیبط  وا  دنتـساوخ  یم  هک  شردام  ردپ و  هتـساوخ  هب  ینعی  دش ، زین 

دیعبت ار  وا  رگوداج  مسا  هب  تفر  ناملآ  هب  یتقو  تشون و  ترفاسم  رد  ار  دوخ  هماـن  ناـیاپ  وا  دـنا  هتـشون  قذاـح ، بیبط  مه  دـش و 
تشگزاب شنطو  هب  ماجنارس  تشون و  ار  شمود  همان  نایاپ  يرگید  ترفاسم  کی  رد  تقو  زاب  دنداد ، شا  هجنکـش  رجز و  دندرک ،

.دش شروشک  يارب  يراختفا  و 

، تشاد یبیجع  تماقتسا  ربص و  اما  دوب  مکاح  شا  یگدنز  رب  تکالف  رقف و  دوب ، مک  یلیخ  شدادعتسا  دنسیون : یم  روتساپ  هرابرد 
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رد روتـساپ  .داد  وا  هب  ار  دوخ  رتخد  شداتـسا  تشاد  هک  يراکتـشپ  تماقتـسا و  رطاخ  هب  دوب و  يا  هتخانـشان  درگاش  سـالک  رد  وا 
زج دندمآ  همه  دش  هک  یسورع  بش  اما  تسا ، هداد  وا  هب  ار  شرتخد  هاگشناد ، داتسا  هک  ارچ  دسانشن ، اپ  زا  رـس  دیاب  یعـضو  نینچ 
زا اذـل  منک  اهر  هراک  همین  متـسناوتن  دوب و  صقان  مشیامزآ  تفگ : تساوخ و  ترذـعم  همه  زا  دـمآ و  بش  ياـه  همین  هک  روتـساپ ،

.منک یم  یهاوخ  رذع  امش  همه 

موس تمسق 

داوس دوب و  يزاس  لفق  شلغش  و  دندوب ، هتفرگ  ار  شفارطا  هچب  نز و  دوب و  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  یـس  رومان -  بیدا  یکاکس - 
هب دریگب  مکاح  زا  يا  هزیاج  هک  نیا  يارب  دوب ، يراکتبا  بلاج و  زور  نآ  رد  دـیاش  هک  تخاـس  یلفق  راـبرد  شرافـس  هب  تشادـن ،
نآ مارتحا  هب  مکاح  دـش ، دراو  يدنمـشناد  ناهگان  هک  دوب  لفق  نآ  هب  مکاح  هاـگن  .درک  مکاـح  میدـقت  ار  لـفق  نآ  تفر و  راـبرد 

.تفرگ مرگ  وا  اب  رایسب  دناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  ملاع  تشاذگ و  رانک  ار  لفق  نآ  تساوخرب و  دوخ  ياج  زا  ملاع 

، دمآ هسردم  هب  اذل  .دوش  ملاع  دنک و  ملع  لیصحت  هک  دیسر  شنهد  هب  تخانـش و  ار  ملع  شزرا  دید  ار  هنحـص  نیا  یتقو  یکاکس 
دنک و شدر  هک  نیا  يارب  اذل  تسا  هتشذگ  وا  یلیـصحت  نس  دید  يو  مناوخب ، سرد  مهاوخ  یم  تفگ : هسردم  لوئـسم  هب  باطخ 

عورش ار  سرد  ات  ایب  نک و  ظفح  ار  نآ  ادرف  ات  ورب  مهد و  یم  وت  هب  هلمج  کی  تفگ : وا  هب  دیامن  فرصنم  میمصت  نیا  زا  ار  وا 
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: هک دوب  نیا  هلمج  نآ  مینک و 

كاپ ینک  شا  یغابد  رگا  تسا  هتفگ  هفینحوبا  داتسا  تسا و  سجن  گس  تسوپ  غابدلاب ؛ هریهطت  ذاتـس  الا  لاق  سجن ، بلکلا  دلج 
.دوش یم 

راشف منهذ  هب  تسا  هتفر  مدای  مدید  متـساوخرب  باوخ  زا  هک  حبـص  مدرک ، شظفح  ات  مدـناوخ ، هبترم  دصیـس  دـیوگ : یم  یکاکس 
: تفگ ما ، هدرک  ظفح  ار  زورید  هلمج  متفگ : هسردم  لوئـسم  هب  باطخ  مدمآ ، هسردـم  هب  مدـش و  لاحـشوخ  دـمآ ، مدای  ات  مدروآ 

ینک شا  یغابد  رگا  تسا  هتفگ  گس  تسا ، سجن  داتـسا  تسوپ  غابدـلاب ؛ هریهطت  بلکلا  لاـق  سجن  ذاتـسالا  دـلج  متفگ : ناوخب :
.دوش یم  كاپ 

فرح نیا  قوف  وا  تماقتسا  ربص و  اما  دش  ریقحت  رایسب  دش و  شهابتشا  هجوتم  یکاکس  دندیدنخ ، دندوب  سالک  رد  هک  ینادرگاش 
هب دوب  هتسخ  رایسب  هک  هار  نیب  رد  دش  يرگید  رهـش  مزاع  رهـش  نآ  زا  مناوخب ، سرد  دیاب  نم  هک  درک  نیقلت  شدوخ  هب  اذل  تساه 
رثا رد  دـکچ و  یم  یگنـس  يور  رب  الاب  زا  بآ  دـید  هک  دوب  تحارتسا  لاح  رد  تخرد  نآ  ریز  درک  دروخرب  يا  همـشچ  تخرد و 
نم لد  تسین ؛ رت  ناور  بآ  نیا  زا  ملع ، تفگ : دوخ  هب  .تسا  هدش  زاب  اج  گنـس  رد  گنـس ، يور  رب  بآ  تارطق  ندـیکچ  رارکت 

.دش مهاوخ  دنمشناد  ملاع و  امتح  مناوخب  سرد  رگا  سپ  رت ، تخس  گنس  نیا  زا  زین 

، تحاـصق ضورع ، وـحن ، فرـص ، تسه : ملع  هدراـهچ  نآ  رد  موـلعلا  حاـتفم  ماـن  هب  هک  تسا  هتـشون  یباـتک  یکاکـس  درم  نیمه 
...و یقیسوم  ملع  تغالب ،

.دوب صصختم  مولع  مامت  رد  وا  و 

هموظنم هب  تسا  لهس  هک  هرهز  دنکن  دوبان  ار  دوخ  شدوخ ، تسد  اب  رگا  زورما  ندمت 
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.دنک ریخست  ار  اضف  دناوت  یم  .دورب و  دناوت  یم  زین  یسمش 

اب هک  دـسرب  ییاـج  هب  دـناوت  یم  ناـسنا  نآرق : لوق  هب  .درک  ریخـست  دوش  یم  ار  توکلم  ملاـع  هک  اـضف ، زا  رتـمهم  رتـالاب و  هکلب  و 
: دشاب هتشاد  هطبار  هکئالم 

مکئایلوا نحن  نودعوت  متنک  یتلا  هنجلاب  اورـشبا  اونزحت و  الو  اوفاخت  الا  هکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذـلا  نا 
(58 (؛ نوعدت ام  اهیف  مکلو  مکسفنا  یهتشت  ام  اهیف  مکلو  هرخالا  یف  ایندلا و  هویحلا  یف 

: دنیوگ یم  دنیآ و  یم  دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، یگداتـسیا  سپـس  تسادخ ، ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  یناسک  تقیقح ، رد 
مییام و ناتناتسود  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  .دیـشاب  داش  دیدوب  هتفای  هدعو  هک  یتشهب  هب  دیـشابم و  نیگمغ  دیرادم و  میب  ناه ،

.تشاد دیهاوخ  اج  نآ  رد  دیشاب  هتساوخ  هچ  ره  تسامش و  يارب  تشهب  رد  دهاوخب  ناتیاهلد  هچ  ره 

.دننک ریخست  ار  توکلم  ملاع  دنناوت  یم  زین  نانیا  دنراد و  یتوکلم  شوگ  مشچ و  اما  دنرادن  ابفلا  داوس  یتح  هک  دنتسه  رایسب 

نیا اب  نم  هن ، تفگ : .دهدب  تیافـش  ادخ  متفگ : شرـس  يالاب  متفر  دوب ، ضیرم  يداوس  یب  درمریپ  درک  یم  لقن  مناتـسود  زا  یکی 
، شنیلاب هب  متفر  داتـسرف ، ملابند  هب  ار  یـسک  يزور  دیوگ : یم  منک ، یم  تربخ  دـش  کیدزن  مگرم  هک  تقو  ره  مریم ، یمن  ضرم 

.منک یم  تربخ  گرم  ماگنه  باوخب ، ورب و  وت  العف  اما  مور ، یم  ملاع  نیا  زا  هک  تسا  یبش  بشما ، تفگ : نم  هب  باطخ 

شرسپ ناشنب ، نک و  دنلب  ارم  تفگ : شرسپ  هب  متـسشن ، شرانک  رد  مدمآ و  درک ، میادص  هک  دوب  هتـشذگ  بش  همین  زا  تعاس  هس 
ار وا 
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هب دیـسر  ات  نینم  ؤملاریما  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  : تفگ هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  دـناشن ، نیمز  رب  درک و  لـغب 
، لاح دینک ، مارتحا  ار  درمریپ  هک  يدومرف  دوخ  وت  ایادـخ ! تفگ : ار  هلمج  نیا  مالـس ، مامتا ، زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترـضح 

.تفر ایند  زا  و...نک  ممارتحا  ایادخ ! ما  هدمآ  وت  هاگشیپ  هب  مراکهنگ و  درمریپ  کی  نم 

دوبن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هلاـس  تمحز 23  رگا  یـسر ، یمن  ییاـج  هب  یهد ، ناـشن  دوخ  زا  فعـض  يربـص و  یب  رگا 
.دش یمن  دنلب  رس  زورما  دننامه  تهاقف  تیالو و  دوبن ، هعیش  تماقتسا  ربص و  رگا  .دیسر  یمن  ییاج  هب  مالسا  يادص 

.دنناسرب يزوریپ  هب  ار  یمالسا  بالقنا  دنتسناوت  هک  دوب  اه  يراوگان  لمحت  تماقتسا و  ربص و  رثا  رد  ناریا  مدرم 

امش تسد  هب  هعماج  يراتفرگ  لکشم و  لح  هک  اه  نامزاس  هرادا و  زیزع  نانکراک  نادنمراک و  ناریدم و  نالوئـسم ، امـش  نیاربانب ،
تسا و دایز  اج  یب  تاعقوت  هک  تسا  تسرد  دـیناجنرن ، بالقنا  دوخ و  زا  ار  عوجر  باـبرا  دیـشاب ، هتـشاد  تماقتـسا  ربص و  تسا ،

وت تسا ، راتفرگ  هک  ارچ  .تسین  رصقم  عوجر  بابرا  درک ؟ دیاب  هچ  اما  تسا  لکشم  يراک  مدرم  ندرک  یـضار  ناوارف و  اهدوبمک 
ار شالت  مامت  زین  نانآ  هک  ارچ  دنتسین ، رصقم  مه  وت  زا  رتالاب  نالوئـسم  تسین ، ترایتخا  رد  نیا  زا  شیب  هک  ارچ  یتسین  رـصقم  مه 
وا اب  تنوشخ  تینابـصع و  اب  دوشن ، مه  شحف  لقاال  دـسر  یمن  شا  هتـساوخ  هب  عوجر  باـبرا  رگا  هک  تسا  نیا  فرح  دـننک ؛ یم 

اب دوش و  عناق  قطنم  ییور و  شوخ  اب  هکلب  دوشن ، دروخرب 
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.ددرگرب وت  دزن  زا  تیاضر 

یهلا ناحتما  ناریدم و 

هرمن کی  مادـک  هک  دوش  یم  یـسررب  اه  ناسنا  تارمن  ناحتما  نیا  رد  دـنوش و  ناحتما  دـیاب  اه  ناسنا  ماـمت  میرک  نآرق  هدومرف  هب 
مدآ یـسک  هچ  هک  دوش  تباث  دنوادخ  يارب  هک  تسین  نیا  يارب  ناحتما  نیا  .دنا  هتفرگ  يدودرم  هرمن  کی  مادـک  یلوبق و  زاتمم و 

یبوخ و ناحتما ، نیا  اب  دـنوادخ  .تسا  هنوگچ  ناملمع  همانراک  میمهفب  ام  هک  تسین  نیا  يارب  هکلب  دـب ، یـسک  هچ  تسا و  یبوخ 
.دنایامن یم  ام  هب  ار  نامدوخ  يدب 

(59 (؛ نیبذاکلا نملعیلو  اوقدص  نیذلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذلا  انتف  دقل  نونتفی و  مهو ال  انمآ  اولوقی  نا  سانلا  بسحا 

لابرغ نارازگراک ، نویـسایس ، بساک ، عراز ، یماظن ، يرادا ، یناحور ، يارب  دوب ؛ ناحتما  کی  مدرم  مامت  يارب  ام  یمالـسا  بالقنا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  يا  هلمج  نامه  دوب ؛ یبیجع 

(60 (؛ هلبرغ نلبرغتل  هلبلب و  نلبلبتل  قحلاب  هثعب  يذلاو 

! میا هراکچ  هک  دنامهف  ام  هب  بالقنا  نیا  هلیسو  هب  ملاع  راگدرورپ  میدماینرب ، بوخ  ناحتما  هدهع  زا  مدرم  ام  زا  يرایسب 

اه ناحتما  عاونا 

انا اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذـلا  نیرباصلارـشب  تارمثلا و  سفنالاو و  لاومالا  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءیـشب  مکنولبنلو 
(61  ) نودتهملا مه  کئلوا  همحرو و  مهبر  نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  .نوعجار  هیلا  انا  هللا و 

نآ ره  هک  شاب  بظاوم  میناسرب ، تداعـس  لامک و  هب  ات  میدروآ  ایند  نیا  هب  میدیرفآ و  ار  وت  ناسنا  يا  دیامرف : یم  هفیرـش  هیآ  نیا 
..و تدنزرف  هلیسو  هب  یهاگ  ناج ، هب  یهاگ  لام ، هب  یهاگ  یناحتما ، ضرعم  رد 

: دـینک لاوئـس  رگا  .ناـسنا و  يارب  دـیامرف : یم  باوج  رد  تسا ؟ هدـش  قلخ  يزیچ  هچ  يارب  یتسه  ملاـع  هک : دیـسرپب  نآرق  زا  رگا 
؟ هدش هدیرفآ  یچ  يارب  ناسنا 
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ناسنا .دهاوخن  دنیبن و  ادخ  زج  هب  هک  دسرب  ییاج  هب  ینعی  دوش ؛ یلماک  ناسنا  دسرب و  یهللادنع  ماقم  هب  هک  نیا  يارب  دـیامرف : یم 
.مدنگ هناد  نآ  دننامه  دنک ، مرن  هجنپ  تسد و  تائالتبا  تالکشم و  اب  هک  نیا  رگم  دسر  یمن  ماقم  نیا  هب 

ار دوخ  دزرو و  تماقتـسا  ربص و  اه  نآ  ربارب  رد  دوش و  زوریپ  اه  یتخـس  اه و  تبیـصم  رب  هک  دـسر  یم  تداعـس  هب  یناـمز  ناـسنا 
: دنتسه مسق  ود  تالکشم  اب  ههجاوم  رد  اه  ناسنا  الومعم  .دزابن 

هیلع نینم  ؤملاریما  هدومرف  هب  دننک ؛ یم  طوقـس  هجیتن  رد  دـنزاب و  یم  ار  دوخ  دـنرادن و  تماقتـسا  دنتـسین و  روبـص  هک  يدارفا  - 1
یم ياج  نیلفاسلا  لفسا  رد  هکلب  دنـسر و  یمن  تداعـس  لامک و  هب  اما  دننک ، یم  لمحت  ار  یتخـس  دننیب و  یم  ار  تبیـصم  مالـسلا 

.دنریگ

قالخا ملع  ناگرزب  هاگدـید  زا  .دـنناد  یم  ادـخ  فطل  ار  يراتفرگ  تبیـصم و  ینعی  دنتـسه ؛ هتـسد  نیا  لـباقم  رد  رگید  هورگ  - 2
الب و تبیصم ، تسادخ ، گرزب  ياه  تمعن  زا  نکمت  تردق و  لام ، هک  روط  نامه  دندقتعم : .تسادخ و  هیفخ  فاطلا  زا  تبیـصم 

.تسا وا  ياه  تمعن  زا  زین  تالکشم 

نکمت تسایر ، لوپ ، لثم  دنراد ؛ اه  تمعن  نیا  هب  هجوت  مه  نانآ  دهد و  یم  اه  ناسنا  هب  هک  ییاه  تمعن  ینعی : یلج  فطل  فلا - 
.تردق و 

....و يرادن  رقف و  دنزرف ، گرم  لثم  تسا ؛ یگراچیب  یتخبدب و  ناسنا  رظن  هب  هک  ییاه  يراتفرگ  ینعی : یفخ  فطل  ب - 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هب  ار  یفطـصم  اقآ  جاح  تداهـش  ربخ  یتقو  لثملا  یف  تسا ، فطل  دـنزرف ، گرم  نافراع ، هاگدـید  زا  يرآ ،
: دیامرف یم  دنهد  یم 
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کنیع کی  اب  رگا  دـننیب و  یمن  فطل  زج  ناهج  نیا  رد  افرع  .تسادـخ  هیفخ  فاطلا  زا  یفطـصم  گرم  نوعجار ، هیلا  اـنا  هللا و  اـنا 
یلاع تاماقم  هب  ار  ناسنا  هک  ارچ  تسا ، رتهب  شا  هیلج  فاطلا  زا  ادـخ  هیفخ  فاطلا  مییوگب : دـیاب  میرگنب  ناهج  هب  قالخا  ياـملع 

.دناسر یم 

تـشهب تقایل  ناـسنا  دوبن  منهج  رگا  دـنک ، یم  یتشهب  ار  یمنهج  درف  اریز  تسا ؛ هیفخ  فاـطلا  زا  زین  منهج  یتح  اـفرع  هاگدـید  زا 
شترودک ات  دوش  بوذ  يا  هجرد  رازه  نیدنچ  هروک  رد  یندعم  گنـس  نآ  دننام  دورب و  منهج  هب  دـیاب  سپ  .درک  یمن  ادـیپ  نتفر 

.دیایب تشهب  هب  نتفر  يارب  هنیمز  دوش و  هتفرگ 

ناسنا تلفغ 

هثداح ربارب  رد  تلفغ  نیا  اب  .دنک  یم  شومارف  ار  شیوخ  تقلخ  هفـسلف  اه و  همانرب  فادها ، هاگ  .تسا  رـس  کبـس  لفاغ و  ناسنا ،
: دیامرف یم  نآرق  دزاب ، یم  ار  دوخ  تیناسنا  دوش و  یم  رورغم  تمعن ، یناوارف  ماگنه  رد  دنکش و  یم  اه 

(62 (؛ اعونم ریخلا  هسم  اذا  اعوزج و  رشلا  هسم  اذا  اعوله  قلخ  ناسنالا  نا 

وا هب  يزیچ  نوچ  دـنک و  هبال  زجع و  دـسر  وا  هب  يا  همدـص  نوچ  تسا ، هدـش  قلخ  بات ، یب  دـنمزآ و  رایـسب  ناسنا ، هک  یتسار  هب 
.دزرو لخب  دسر 

.تسا ناسنا  ناحتما  شیامزآ و  هلیسو  ود  ره  تمقن  تمعن و 

تالکـشم زا  يا  هرگ  نآ  اب  هک  نیا  يارب  لـطاب ، ندرب  نیب  زا  قح و  تاـبثا  يارب  اـما  تسا  بوخ  تساـیر  مالـسلا  هیلع  یلع  رظن  زا 
.دوش زاب  ناناملسم 

..و ملع  لوپ ، لثم  اه  تمعن  هیقب  روط  نیمه  .دنزب  نیمز  هب  ار  ناسنا  دنک ، یمنهج  ار  ناسنا  هک  تسا  دب  یتسایر  نآ  نیاربانب ،

زا رقف  فراع ، يارب 
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.مهبر نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  دنتسرف : یم  دورد  وا  ارب  دنوادخ  دزاسب  رقف  اب  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ هیفخ  فاطلا 

: دناشک یم  رفک  هب  ار  اه  یضعب  رقف ، نیمه  اما 

(63) .ارفک نوکی  نءا  رقفلا  داک 

.تسا روآ  رفک  رقف  یهاگ ،

لمءات اب  ار  نآرق  رگا  .دـسرب  حالف  لاـمک و  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  همدـقم  همه  اـه  یتخـس  تالکـشم و  هک  دوب  لـفاغ  دـیابن  سپ 
یم تسا  هدش  میرک  نآرق  ياج  هس  رد  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  الثم  میبای ؛ یم  رد  نآ  زا  ینـشور  هب  ار  هتکن  نیمه  میناوخب 

: دیامرف

(64 (؛ نوکرشملا هرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نیدو  يدهلاب  هلوسر  لسرا  يذلا  وه 

، ناکرـشم دنچ  ره  دـنادرگ ، زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  تسرد ، نید  تیادـه و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا 
.دنشاب هتشادن  شوخ 

هک نانآ  تسد  هب  ینعی  دش ، دهاوخ  یناهج  نیفعضتسم ، نیمولظم و  تسد  هب  مالـسا  نید  هک  دهد  یم  دیون  یهلا ، تیآ  نیا  يرآ ،
هراومه و  تیالو ، ناشرگید  تسد  رد  تسا و  نآرق  ناشتسد  کی  رد  هک  نانآ  تسد  هب  دنا ، هداد  هتـشک  ای  هدش و  هجنکـش  هشیمه 

.دنمولظم یگدنز  رد 

: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد 

(65 (؛ نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نارکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقلو 

.درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  نیمز  هک  میتشون  تاروت ، زا  سپ  روبز ، رد  تقیقح ، رد 

.دشاب ترتع  شرگید  تسد  رد  نآرق و  شتسد  کی  رد  هک  تسا  نآ  نآرق  رظن  زا  حلاص  درف  انیقی 

جع رصع  یلو  يربهر  اب  هعیش و  نیا  تسد  هب  يرآ ، .دنا  نایعیـش  حلاص  ناگدنب  زا  روظنم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
نیمز هرک  يور  رد  مالسا  مچرپ 
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.دوش یم  هتشارفارب 

.تسا هتشاذگ  فعضتسم  ار  هعیش  نیمه  مسا  رگید  ياج  رد  نآرق 

هراپ .روایب  ار  مزیزع  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمآ  ایند  هب  جع  رـصع  یلو  ترـضح  یتقو  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
: هک دناوخ  ار  هیآ  نیا  هلصافالب  اقآ  تمدخ  مدروآ  متفرگ و  تسد  رس  ار  هام 

(66 (؛ نیثراولا مهلعجن  همئالا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و 

ثراو ار  ناشیا  مینادرگ و  مدرم  نایاوشیپ  ار  نانآ  میهن و  تنم  دـندوب  هدـش  تسد  ورف  نیمزرـس ، نآ  رد  هک  یناـسک  رب  میتساوخ  و 
.مینک

ادیپ یناهج  تموکح  فعضتسم  .دوش و  هتشارفارب  نیمز  هرک  يور  رد  نیفعضتسم  تسد  هب  مالسا  مچرپ  هک  تسا  هتساوخ  دنوادخ 
.دوب دهاوخ  نیفعضتسم  نآ  زا  تموکح ، هک : دنک  یم  رارکت  همه  نیا  نآرق  هک  نیا  زا  .دریگب  ار  ناهج  رساترس  مالسا  نیناوق  .دنک 
ینب هفیقس  تفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  يزور  زا  يا ، هدوب  مولظم  ادتبا  زا  هعیـش ! يا  هک : تسا  نیا  شا  هتکن 
رامع ناملـس ، رذابا ، هلمج : زا  دندرک ، تفلاخم  هدعاس  ینب  هفیقـس  اب  اه  هدـیمهف  ناملاع و  نالقاع ، زا  رفن  دش 114  لیکشت  هدعاس 

...و هملس  ما  همداخ ، هضف  ارهز ، نوچ : ینانز  و...و 

جنر ارهز  .دش  طقس  نسحم  دندیشک ، رجز  دنداد و  دیهش  لیکشت ، زاغآ  نامه  زا  هللا و  بزح  مان  هب  دندش  یهورگ  رفن و  نیا 114 
نآ دوخ  دنام و  تکاس  دندز و  ار  ارهز  شنامـشچ  لباقم  رد  تفرگ ، رارق  تیعـضو  نیرتدب  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دیـشک ،

.متفگن چیه  نم  دندز و  ار  ارهز  مناگدید  لباقم  رد  هک  دوب  ینامز  نم  يارب  هظحل  نیرت  تخس  .تسا  هدومرف  راوگرزب 

رد
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.دشاب شمشچ  رد  راخ  ولگ و  رد  ناوختسا  هک  یسک  لثم  مدرک  ربص  لاس   25 دیامرف : یم  هغالبلا  جهن 

مرج هب  یلیمحت  گنج  نیا  ماجنارـس  ات...و  البرک  هیـضق  تسا ، هدیـشک  ناوارف  ياه  ملظ  هدید ، ناوارف  ياه  هجنکـش  نونک  ات  هعیش 
.داتفا قافتا  تلع  نیمه  هب  هکم  نینوخ  هعمج  هعقاو  ای  تسا ، هدش  لیمحت  امش  هب  رابکتسا  فرط  زا  ندوب  هعیش 

دیامن طلـسم  ایند  مامت  هب  ار  شربمایپ  دـنک و  هدایپ  ناـهج  رد  ار  نوخ  نید  تالکـشم  اهرـس و  درد  نیا  نودـب  دـناوت  یم  دـنوادخ 
هن دنهد  ءاهب  هب  ار  تشهب  هللا ، همحر  یتشهب  مولظم  دیهش  لوق  هب  .دنسرب  لامک  هب  قیال  ياه  ناسنا  هک : تسا  نیا  ادخ  تنـس  اما...و 

: دیامرف یم  نآرق  زاب  .یشکب  یتخس  دیاب  یهاوخ  یم  ار  راگدرورپ  ياقل  رگا  یهاوخ ، یم  تشهب  رگا  هناهب  هب 

(67  ) يرسی رسعلا  عم  نا  يرسی ، رسعلا  عم  ناف 

.تسا یناسآ  يراوشد  اب  يرآ ، .تسا  یناسآ  يراوشد ، اب  هک  نادب  سپ 

دننادـب هک  تسا  نیا  ورگ  رد  نارازگراک -  ناریدـم و  هلمج  زا  ناـسنا -  ره  تیقفوم  هک  میروآ  یم  تسد  هب  رـصتخم  ثحب  نیا  زا 
هب ناحتما  اب  هک  تسا  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  لاـعتم ، دـنوادخ  اـساسا  دراد و  دوجو  شیاـمزآ  ناـحتما و  تقلخ ، سوماـق  رد 

ناحتما شیامزآ و  هلیسو  کی  ناونع  هب  هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  هک  یتیعقوم  ماقم و  هب  دیاب  تسا  نینچ  هک  لاح  .دسر  یم  يراگتسر 
هب ار  دوخ  نامزاس  هرادا و  مینک ، نینچ  رگا  .مییامن  تمدـخ  مدرم  هب  ادـخ  هب  لکوت  تینالقع و  يزیر ، همانرب  اب  میـشوکب  میرگنب و 

.تسادخ قلخ  هب  تمدخ  تدابع ، نیرت  گرزب  هک  ارچ  میا ، هدرک  لیدبت  هاگ  تدابع 

تیریدم رد  طایتحا  يزرودرخ و  تیمها 

دنچ
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: دنهد ماجنا  هدیجنس  یگدنز  رد  ار  ناشیاهراک  و  دنورب ، هار  طایتحا  ياصع  اب  دنشاب و  طاتحم  دیاب  هشیمه  هک  دنا  هورگ  هتسد و 

، دنراد یم  رب  هک  یمدـق  ره  عقاو  رد  دـنا و  هتفرگ  رارق  يریزارـس  رد  یترابع  هب  تسا و  الاب  هب  لاس  لهچ  زا  ناشنـس  هک  يدارفا  - 1
: دیامرف یم  هک  تسه  یتیاور  دروم  نیا  رد  .دنوش  یم  رت  کیدزن  باسح  زور  هب  هزادنا  نامه 

؛ یصع دقف  یصعتی  الو  نیعبرءا  غلب  نم 

.تسا هدرک  هانگ  دریگن  تسد  اصع  دوش و  هلاس  لهچ  هک  یسک 

، تیاور نیا  زا  .دنریگب  تسد  هب  اصع  دیاب  الاب  هب  لاس  لهچ  دارفا  هک  تسین  نیا  شیانعم  املـسم  تسا و  تیاور  يرهاظ  يانعم  نیا 
، دنیامن تکرح  طایتحا  ياصع  اب  دـننک و  يرتشیب  طایتحا  دـیاب  دـعب  هب  یگلاس  لهچ  زا  اه  ناسنا  هک : درک  هدافتـسا  نینچ  ناوت  یم 

.دنشابن هدز  تلاجخ  هدنکفارس و  تمایق  زور  ات  دنیاپب  ار  ناشرادرک  راتفر و  دیاب 

یم باطخ  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ ، يوس  زا  دنـسر ، یم  یگلاس  لهچ  هب  یتقو  اه  ناـسنا  هک : تسا  هدـمآ  تیاور  رد  زین  بلطم  نیا 
دـیریگب و تخـس  وا  رب  دوش ، یم  کیدزن  تماـیق  ربق و  هب  هک  دـناد  یم  هدرک و  ادـیپ  هبرجت  هدـش و  لـماک  وا  لـقع  رگید  هک  دوش 

.دیسیونب رت  قیقد  ار  شناهانگ 

؟ يدرک هانگ  ارچ  دوب ، هدش  لماک  تلقع  هک  یـسک  يا  مرجم ! يا  درمریپ ! يا  دوش : باطخ  تمایق  زور  رد  هک  تسا  تخـس  ردقچ 
...و يدوبن !؟ شیدنا  تبقاع  تیاهراک  رد  ارچ  يدینش و  یتفگ و  هدیجنسن  ارچ 

تایاور هراب  نیا  رد  .دننک  تکرح  طایتحا  ياصع  اب  هک  نیا  نآ ، مراد و  يرادا  دنمراک و  ياه  قلاخ  هب  مه  يا  هیصوت  - 2
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.دنشاب اه  تساخرب  تسشن و  اهدروخرب و  عون  باجح ، بظاوم  دیاب  هرادا ، رد  راک  نیع  رد  نانآ  دراد ، دوجو  ناوارف 

روتـسد نیا  .دشاب  شدوخ  بظاوم  دیاب  نز  هک  دـنامهف  یم  ام  هب  تایآ  نیا  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  هیآ  هد  زا  شیب  باجح  هرابرد 
.ترورض هزادنا  هب  يراچان  تروص  رد  و  دشاب ، هتشادن  سامت  مرحمان  درم  اب  دیاب  ناکما  دح  رد  نز  هک  تسا  نآرق 

(68) ..مکلذ باجح  ءارو  نم  نهولئساف  اعاتم  نهومتلءاس  اذاف 

.تسا رت  هزیکاپ  نانآ  ياه  لد  امش و  ياه  لد  يارب  نیا  دیهاوخب  نانآ  زا  هدرپ  تشپ  زا  دیتساوخ  يزیچ  نانز  زا  نوچ  و 

هک سامت  ینعی  تسا ؛ رتهب  ود  ره  لد  يارب  دنـشاب  هتـشادن  سامت  رگیدـکی  اب  مرحمان  درم  نز و  رگا  هک : هدروآ  نینچ  ار  شلیلد  و 
.دنک یم  داجیا  داسف  ماجنارس  هدروآ و  دوجو  هب  عمط  لد ، رد 

:. دیامرف یم  نآرق  هناخ  زا  نانز  نتفر  نوریب  صوصخ  رد 

(69) ..یلوالا هیلهاجلا  جربت  نجربت  الو  نکتویب  یف  نرقو 

.دینک یم  راکشآ  ار  دوخ  ياه  تنیز  میدق ، تیلهاج  راگزور  دننام  دیریگ و  رارق  ناتیاه  هناخ  رد  و 

نانز و لیـصحت  هک  میناد  یم  کش  یب  .دنکن  بسک  دوخ  يارب  ار  تالامک  دیایب و  نوریب  اقلطم  نز  هک  تسین  نیا  هیآ  موهفم  هتبلا 
شا همزال  لیبق ، نیا  زا  یلغاشم  يراتسرپ و  یملعم ، تبابط ، دننام  رگید  یلغـش  ياه  ترورـض  ای  هاگـشناد و  هسردم و  رد  نارتخد 

.تسا دروم  یب  ياه  حیرفت  اج و  یب  ياهدمآ  تفر و  هدش ، عقاو  یهن  دروم  نآرق  رد  هچ  نآ  .دیآ  نوریب  هناخ  زا  نز  هک  تسا  نآ 

(70) ..مهراصبا نم  اوضغی  نینم  ؤملل  لق  و 

هب هاگن  زا  ار  دوخ  نامشچ  وگب  نامیا  اب  نادرم  هب  ربمایپ  يا 
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.دنناشوپب مرحمان 

بجوم هدوبن و  زیگنا  توهـش  هاگن  رگا  دـیامرف  یم  دـنکن ، رظن  دـیاب  دوش  یم  داسف  هب  رجنم  شهاگن  هک  دـهد  لاـمتحا  ناـسنا  رگا 
.درک هاگن  دیابن  هزادنا  زا  شیب  مه  زاب  دشابن  مه  داسف 

: تسه نآ  رد  انعم  ود  دننکن ، رظن  رگیدکی  هب  دنشوپب و  مشچ  مرحمان  درم  زا  نز  مرحمان و  نز  زا  درم  دیامرف  یم  نآرق  هک  نیا 

؛ نک رظن  ترورض  هزادنا  هب  هدرک و  لرتنک  ار  تهاگن  فلا :

.زادنین نز  نامشچ  هب  ار  تیاه  مشچ  نکن و  هاگن  نز  هب  شاب و  ریز  هب  رس  ب :

هبیر توهـش و  يور  زا  هدوب و  ترورـض  هزادنا  هب  دیاب  رگیدکی  هب  مرحمان  نز  درم و  ندرک  رظن  دـیامرف : یم  دـنوادخ  لاح  ره  رد 
.دشابن

دیامن لرتنک  ار  دوخ  دشاب و  طایتحا  اب  دیاب  ندز  فرح  رد  نز  هک  تسا  نز  ندز  فرح  هرابرد  هدـمآ  نآرق  رد  هک  يرگید  بلطم 
: دنکن زیگنا  توهش  فیطل و  كزان ، ار  شیادص  و 

(71  ) ضرم هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف 

.دزرو عمط  تسا  يرامیب  شلد  رد  هک  نآ  ات  دییوگ  یم  نخس  همشرک  زان و  هب  سپ 

تیاهن رد  نارگید و  توهش  کیرحت  بجوم  زیگنا  توهش  تبحـص  هرخالاب  ادص و  ندرک  كزان  راتفگ و  رد  تفاطل  هک  نیا  يارب 
.دننک یم  عمط  وا  هب  دنرادن  اوقت  تسا و  ضیرم  ناشبلق  هک  يدارفا  ددرگ و  یم  داسف  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب 

: هک تسا  نیا  دراد  نانز  هب  نآرق  هک  يرگید  شرافس 

(72  ) هیلهاجلا جربت  نجربت  الو 

.دینک یم  راکشآ  ار  دوخ  ياه  تنیز  میدق ، تیلهاج  راگزور  دننام  و 

بلاج یناملسم ، وت  مناخ ! دیامرف : یم  هک  نیا  تسا  هدنهد  ناکت  دراد و  دوجو  هفیرش  هیآ  رد  هک  يا  هتکن 
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هب رازاب  هچوک و  رد  تیلهاج  نارود  رد  نانآ  تسا ، ناملسم  ریغ  نانز  ياهراتفر  زا  تسا و  تیلهاج  راک  ندرک ، رظن  بلج  ندش و 
.دننک هاگن  نانآ  هب  نادرم  هک  دندرک  یم  تکرح  يا  هنوگ 

نآ ياهرداچ  باروج و  ندیـشوپ  دـیتسه ، نآرق  وریپ  ناملـسم و  هک  امـش  يارب  راتـسرپ ، بیبط ، ملعم ، دـنمراک ، مرتحم  ناوناـب  يا 
یشیارآ عون  ره  هک  نیا  هصالخ  تسا و  مارح  دنک  بلج  دوخ  هب  ار  نارذگهر  دراد و  ادص  هک  یشفک  ندیشوپ  تسا ، مارح  ینانچ 

نآ رد  یفـالتخا  چـیه  تسا و  عجارم  نادـهتجم و  ماـمت  ياوتف  نیا  تسا ، مارح  مالـسا  هاگدـید  زا  دـیامن  بلج  ار  مرحماـن  رظن  هک 
.تسین

ارهز همطاف  دوش  قاتا  لخاد  تساوخ  ات  دش ، دراو  موتکم  ما  نبا  هک  دندوب  هتسشن  ارهز  ترضح  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تـشپ ارچ  تسا ، انیبان  هک  موتکم  ما  نبا  ناج ، ارهز  دومرف : دـنامهفب  مه  اـم  هب  هک  نیا  يارب  ربماـیپ  .تفر  هدرپ  تشپ  مالـسا  اـهیلع 

.وت نابرق  هب  نم  دومرف : هک  دش  لاحشوخ  يردق  هب  ربمایپ  مراد ، مشچ  هک  نم  هللا ! لوسر  ای  تفگ : ارهز  یتفر ؟ هدرپ 

رد فیفع و  دیاب  نز  دیوگ  یم  هکلب  .دشابن....و  رتکد  ملعم و  دوشن ، دراو  عامتجا  رد  دشابن و  یعامتجا  نز ، هک  دیوگ  یمن  مالـسا 
.دشاب تیعطاق  اب  ربکتم و  مرحمان ، لباقم 

ینیـشام هب  دیاین و  نوریب  هناخ  زا  اهنت  تولخ  عقاوم  رد  ینعی  دشاب ؛ وسرت  دیاب  هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ  نز  يارب  هک  يرگید  تفص 
تـسا نکمم  هک  دـهد  یم  فیعـض  رایـسب  لامتحا  هک  ییاج  ره  رد  هصالخ  .دوشن  راوس  دنتـسین  مرحماـن  دارفا  اـی  هدـننار و  زج  هک 

دیاب دوش  راد  هکل  شتفع 
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.تسا تفع  رد  اه  مناخ  یطایتحا  یب  رثا  رد  اهداسف  زا  دصرد  داتفه  هکلب  هاجنپ  .دورب  هار  طایتحا  ياصع  اب 

راب هب  ار  ییاه  تبیـصم  هچ  هاگن  کی  تسا و  هتـشاد  لاـبند  هب  ار  یعورـشمان  رکنم و  لـمع  مسبت ، کـی  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  هچ 
.تسا هدروآ 

اه هرادا  نانکراک  ناریدم و  ياهرادرک  هجیتن 

: تسا مسق  ود  ریثءات  تهج  زا  اه  ناسنا  لامعا 

مک شا  يرتشم  دـنک و  یم  یـشورف  نارگ  یبساک  رگا  الثم  دوش ؛ یم  هتـشاذگ  ناشدوخ  باسح  هب  ناشرادرک  راتفگ و  هک  يدارفا 
تسا و یلاباال  هک  یمناخ  .دوش  یم  هتخانـش  یـشورف  نارگ  ناونع  هب  هعماج  رد  و  دـنور ، یمن  شا  هزاغم  هب  رگید  مدرم  دوش و  یم 
راوخایر و ناونع  هب  هعماج  دروخ و  یم  ابر  هک  یـصخش  .تسا  يراب  دنب و  یب  نز  مدرم ، رظن  رد  دـنک ، یمن  ظفح  ار  دوخ  باجح 

.دوش یم  حرطم  تسپ 

ناشدوخ هب  اهنت  ناشناهانگ  هک  دنتسه  یهورگ  اما  درادن ، يدایز  لمعلا  سکع  ددرگ و  یم  رب  ناشدوخ  هب  مدرم  زا  هتسد  نیا  هانگ 
رگا الثم  دـنوش ؛ یم  تیعمج  کی  ندـش  روفنم  ثعاب  هورگ  نیا  هکلب  دـنوش ؛ یمن  نیبدـب  نانآ  دوخ  هب  اـهنت  مدرم  تسین و  طوبرم 
کی رگا  ینعی  تسا ، روط  نیمه  زین  شـسکع  ملاعلا  دسف  ملاعلا  دسف  اذا  دناشک : یم  يدب  يوس  هب  ار  همه  .دشاب  دـب  یناحور  کی 

.دنک یم  نیب  شوخ  تیناحور  هب  ار  مدرم  تسا و  رث  ؤم  اه  یبوخ  شرتسگ  رد  دشاب  بوخ  یناحور 

بابرا ياراد  هک  يدـنمراک  مه  رخالاب  اـی  شنواـعم و  اـی  هرادا  کـی  سیئر  ینعی  دنتـسه ؛ هنوگ  نیا  مه  هرادا  ناـنکراک  ناریدـم و 
، دننک دروخرب  ربکت  تنوشخ و  اب  عوجر  بابرا  اب  دنشاب و  دب  رگا  تسا  عوجر 
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گرزب رایـسب  هانگ  هک  تسا  اج  نیا  دـنراذگ و  یم  بالقنا  باسح  هب  هکلب  دـنراذگ ، یمن  نانآ  دوخ  باسح  هب  ار  يدـب  نیا  مدرم 
یگرزب رایـسب  هانگ  دنک  یمن  دهد و  ماجنا  ار  يراتفرگ  ناسنا  راک  هقیقد  دنچ  ضرع  رد  دناوت  یم  هک  يریدم  دـنمراک و  دوش ، یم 

.تسا هدش  بکترم  ار 

ار ربمغیپ  لد  ردق  نیا  ام ! نایعیش  يا  دومرف : درک ، یم  تحیصن  ینم  رد  ار  نایعیش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدمآ  تایاور  رد 
لد یک  ام  هللا ، لوسر  نب  ای  درک : ضرع  تساخرب و  اج  زا  درک و  بجعت  نایعیش  زا  یکی  نایم  نیا  رد  دینکن  تیذا  ار  ام  دینکشن و 

یـصخش يدوب و  راوس  بکرم  رب  زورید  هک  يدوبن  وت  رگم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  میدرزآ ؟ ار  امـش  یک  میتسکـش ، ار  ربمغیپ 
! یتسکش ار  ربمغیپ  لد  تراک  نیا  اب  يدش و  در  انتعا  یب  وت  نک و  راوس  زین  ارم  ما  هتسخ  نم  تفگ : دوب و  هدنام  هار  نیب 

تسس بالقنا  هب  مدرم  ینیبدب  ثعاب  دوش و  یم  مامت  بالقنا  مان  هب  امـش  راک  هک  نیا  تسا  رتگرزب  مه  نیا  زا  هک  یهانگ  نآ  اما  و 
توغاط تموکح  يوزرآ  هک  دوش  دروخرب  نانآ  اب  يا  هنوگ  هب  ینعی  دناشکب ؛ رفک  هب  ار  يا  هدع  .تسا  نکمم  عضو  نیا  .دوش  یم 

يوحن هب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  ندرگ  هب  نانآ  مامت  هانگ  تسا و  رفک  اعقاو  نیا  و  دوب ! نالا  زا  رتهب  هاش  نامز  دنیوگب  دـننک و  ار 
هنوگ هب  يوحن و  هب  ار  مدرم  يا  هدع  زورما  هک  تسا  زیگنا  فسءات  رایسب  .تسا  هتسکش  ار  نانآ  لد  هدرک و  تحاران 
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فرح نانآ  رـس  تشپ  دوش و  تسـس  بالقنا  تیناحور و  هب  مدرم  داقتعا  هک  دـنوش  یم  ثعاـب  دـنزاس و  یم  نیبدـب  بـالقنا  هب  يا 
.دننزب

یقیناود روصنم  رد  رب  يزور  دوب ، راوخ  بارـش  يدرم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مـالغ  نارقـش  دـالوا  زا  هک  ینارقش 
یم ار  يو  ماـما  دـیآ و  یم  نوریب  روصنم  هناـخ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـید  نیح  نیا  رد  .دریگب  یکمک  اـت  دوـب  هداتـسیا 

هب وا  راک  ماجنا  يارب  هدرک و  مارتحا  ینارقـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ ، کمک  يو  زا  دـمآ و  ترـضح  دزن  ینارقـش  تخاـنش ،
: دومرف سپس  داهن  ینارقش  نیتسآ  رد  دروآ  هتفرگ و  ار  وا  ياطع  هدومن و  وگزاب  روصنم  يارب  ار  وا  هتساوخ  تشگزاب  روصنم  هناخ 

؛ حـبقا کنم  وه  حـیبق و  دـحءا  لک  نم  حـیبقلا  نا  و  انم ، کناکمل  نسحءا ؛ کـنم  هناو  نسح  دـحا  لـک  نم  نسحلا  نا  نارقـش ؛ اـی 
(73 ( ؛ انم کناکمل 

تسا دب  یسک  ره  زا  دب  راک  یبوسنم و  ام  هب  وت ، هک  اریز  تسا ، رت  بوخ  وت  زا  تسا و  بوخ  یسک  ره  زا  بوخ  راک  ینارقـش ، يا 
.يراد تبسن  ام  اب  وت  هک  ارچ  تسا ، رتدب  وت  زا  و 

رت بوخ  وت  زا  اما  تسا  بوخ  یـسک  ره  زا  بوخ  راک  هک : مینزب  دوخ  رـس  يالاب  هدرک و  ولبات  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  وکین  رایـسب 
.یبالقنا هب  بوسنم  زورما  وت  هک  ارچ  رتدب  وت  زا  تسا و  دب  یسک  ره  زا  دب  راک  و  تسا ، راک  و  تسا ،

نیدوقفم ادهـش و  نادـنزرف  ردام و  ردـپ و  دـندرک ، هیدـه  ار  ناشـسدقم  نوخ  هتخاب ، كاپ  ياه  ناوج  بـالقنا ، نیا  يزوریپ  يارب 
اه کشا 
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زورما وت  نم و  رگا  سپ....و  دندیرخ  ناج  هب  اه  تقشم  اه و  تنحم  ناگدازآ  دنداد و  ار  دوخ  وضع  نیرتزیزع  نازابناج ، دنتخیر و 
.میا هدرک  لامیاپ  ار  ادهش  نوخ  مینکن  لمع  دوخ  هفیظو  هب 

قالخا ياه  سرد  رد  لاس  ره  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  .دنزن  بالقنا  هب  هبرض  امـش  رادرک  راتفگ و  هجیتن  هک  دیـشاب  بظاوم 
دینک يراک  رگا  دوش ، یم  هتشاذگ  نارگید  باسح  هب  امش  راک  هک  دیـشاب  بظاوم  دندومرف : یم  دندرک و  یم  تحیـصن  ام  هب  دوخ 

قیفوت رگید ، هک  تسا  یهانگ  ینعی  تسا ؛ یندوشخبان  هانگ  دوش  تسـس  رـشق  نیا  هب  مدرم  نامیا  دروخب و  تیناـحور  هب  هبرـض  هک 
.دنک یم  بلس  ناسنا  زا  ار  هبوت 

اهدروخرب رد  اه  ناسنا  تیصخش  هب  نداد  تیمها 

زا یـضعب  رد  .دنک  راک  هدیجنـس  دیوگب و  هدیجنـس  دـشاب ؛ طایتحا  اب  شیدـنا و  تبقاع  یعامتجا ، يدرف و  ياهراک  رد  دـیاب  ناسنا 
.ناسنا ناج  نانز و  تفع  سومان  ضرع و  سانلا ، قح  دروم  رد  هلمج  زا  تسا ؛ رت  مزال  يرورض و  طایتحا  نیا  دراوم 

رایـسب ياه  هتکن  هب  دینک  هعلاطم  یـسانش  ناسنا  هیواز  زا  ار  تایاور  نآرق و  رگا  امـش  تسا ، لئاق  رایـسب  تیمها  ناسنا  يارب  مالـسا 
اب ار  ناسنا  شزرا  نآرق  هنومن  يارب  .تسالاو  دح  هچ  ات  مالسا  رظنم  زا  ناسنا  تیصخش  هک  دیرب  یم  یپ  دینک و  یم  دروخرب  یمهم 

: دیامرف یم  دناد و  یم  يواسم  نیمز  يور  ياه  ناسنا  یمامت 

گرم فرش  رد  هک  ار  یصخش  یسک  رگا  نینچ  مه  دشاب و  هتـشک  ار  اه  ناسنا  مامت  هک  تسا  نآ  لثم  دشکب  ار  یناسنا  یـسک  رگا 
هیآ رد  نآرق  ( 74) ....سفن ریغب  اسفن  لتق  نم.دشاب  هدرک  هدنز  ار  یناهج  هک  تسا  نآ  دننامه  دهد ، تاجن  تسا 
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: دیامرف یم  مه  رگید 

انم ؤم  لتقب  نم  : دوب دهاوخ  بذعم  یگشیمه  دیواج و  نآ  رد  هک  تسا  منهج  شتآ  شتازاجم  دشکب  دمع  هب  ار  ینم  ؤم  یـسک  ره 
(75) ...منهج ؤازجف ه  ادمعتم 

رد اطخ -  هب  یتح  ار -  ناسنا  یـسک  رگا  الثم  دـنامهف ؛ یم  ام  هب  ار  مالـسا  هاگدـید  ار  ناـسنا  شزرا  زین  هید  یهقف  ماـکحا  هعلاـطم 
یپ رد  یپ  هزور  کی  یس و  مه  نآ  دریگب ؛ هزور  دیاب  زین  هام  ود  دهدب ، هید  دیاب  هک  نیا  رب  هوالع  دشکب ، رگید  وحن  هب  ای  فداصت 

.لصفنم روط  هب  زور  یس  و 

مالسا هاگدید  زا  ناسنا  تیصخش 

: دیامرف یم  ناسنا  تیصخش  نوماریپ  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

(76) .هبعکلا نم  همرح  مظعءا  نم  ؤملا 

.تسا رتشیب  هبعک ؛ مارتحا  زا  نم  ؤم  مارتحا  تفارش و 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  زاب 

(77 (؛ برقم کلم  نم  اولع  مرکءا  هللا و  دنع  همرح  مظعءا  نم  ؤملا  نا 

.تسا رت  برقم  برقم ، کلم  زا  دنوادخ  دزن  مارتحا  تیصخش و  تهج  زا  نموم 

یمن زین  یهلا  برقم  کلم  یتح  هک  دسر  یم  ییاج  هب  دیامیپب ، یلماکت  ریس  دنک و  تکرح  ناسنا  رگا  هک  تسا  نآ  يرترب  نیا  زار 
دبای یم  تسد  یماقم  هب  ناسنا  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  هاوگ  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  هیـضق  دـسرب ، اج  نآ  هب  دـناوت 

.تسا گنل  شیاپ  دبای و  یمن  هار  نآ  هب  یهلا  برقم  کلم  هک 

یم میایب  رتـالاب  يا  هرذ  رگا  تقرتحـال  هلمنءا  توندول  : ) تفگ لـیئربج  اـیب ، نم  هارمه  دومرف : لـیئربج  هب  ربماـیپ  جارعم ، هیـضق  رد 
.مرادن ندمآ  تردق  نیا  زا  شیب  و  مزوس ،

: تسا هدروآ  رد  رعش  هب  بوخ  افاصنا  ار  تیاور  نیا  يولوم 

میپ ردنا  ایب  الیربج  تفگ :

مین وت  فیرح  نم  ور  ور ، تفگ 

رد نآرق 
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: دش باطخ  هکئالم  هب  تسا ، یهلا  هفیلخ  هجرد  دهد  یم  ناسنا  هب  هک  ار  يا  هجرد  نیلوا  هرقب  هروس 

(78  ) هفیلخ ضرالا  یف  لعاج  ینا 

.تشامگ مهاوخ  يا  هفیلخ  نیمز  رد  نم 

.دوب یفاک  شیارب  زایتما ، هجرد و  نیا  زج  ناسنا  يارب  دوبن  رگا 

: دیامرف یم  دعب  هیآ  دنچ  هروس  نیمه  رد  هک  نآ  نیا ، زا  رتالاب 

(79  ) اهلک ءامسالا  مدآ  ملعو 

.تخومآ مدآ  هب  ار  امسا  یمامت  دنوادخ ، و 

ضارتعا ناـسنا  تقلخ  هراـبرد  هکئـالم  هک  اـج  نآ.درک  هولج  مدآ  رد  اـه  نآ  همه  دـش و  قح  تافـص  امـسا و  رهظم  ناـسنا  ینعی ،
ناسنا ندوب  زیرنوخ  عوضوم  ناگتشرف  ایوگ  هک...و  دنک  یم  اپ  هب  هدسفم  تسا و  زیر  دوخ  دوجوم  نیا  دندرک  یم  راهظا  دنتـشاد و 
دنتفگ اذل  تسا  زیگنا  هدسفم  شزئارغ  تالیامت و  تسا و  مسج  حور و  زا  بکرم  ناسنا  هک  دندوب  هدرک  كرد  دندوب و  هدیمهف  ار 

مینک یم  تداـبع  وـت  رب  اـم  تسا ، ندرک  تداـبع  يارب  رگا  ینک  یم  قـلخ  هچ  يارب  ار  زیر  نوـخ  دـسفم و  دوـجوم  نـیا  دـنوادخ !
هضرع ناگتـشرف  هکئالم و  هب  درک ، یلجت  مدآ  يارب  قح  تافـص  امـسا و  هک  یتقو  ناگتـشرف ، هب  ییوگ  باوج  ندنامهف و  يارب..و 

، میتسناد یمن  ام  ایادخ ! دنتفگ : دندومن و  یهاوخ  رذع  دنوادخ  زا  دندرب  یپ  دوخ  هابتشا  هب  دندید و  یلجت  ار  نآ  ناگتـشرف  دومن و 
میناد یمن  ام  هک  ار  ییاهزیچ  یناد  یم  وت  دوب و  دودحم  ام  ملع 

يرگید ماقم  ایلوا  ایبنا و  ماقم  تسه ، زین  ناـسنا  يارب  هکلب  درادـن  ناربماـیپ  هب  صاـصتخا  میدرمـش  ناـسنا  يارب  هک  ياـهزایتما  نیا 
: نیا زا  رتالاب  تسا 

: هک نیا  دیامرف  یم  نایب  ناسنا  يارب  نآرق  هک  يرگید  هجرد  زایتما و 

نم هیف  تخفن 
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(80  ) نیدجاس هل  اوعقف  یحور 

دندرک هدجس  یگمه  دینک  هدجس  مدآ  هب  هک  مدومن  رما  ناگتـشرف  هب  دش  لماک  ناسنا  مدیمد و  ناسنا  رد  دوخ  حور  زا  یتقو  ینعی 
کلم رگا  درک ، یبدا  یب  نجلا  نم  ناک  دوب : ناینج  زا  دوبن و  کلم  هکنیا  رطاخ  هب  درکن و  هدجس  شربکت  رطاخ  هب  هک  سیلبا  رگم 
هدنار دـنک  هزرابم  وت  اب  سک  ره  ناسنا ! يا  دـیامرف : یم  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  دـناسر  یم  بلاطم  نیا.دوبن  بدا  یب  هنوگ  نیا  دوب ،

.تسا رفاک  دوشن ، عضاوتم  تلباقم  رد  دنکن و  هدجس  وت  هب  هک  سک  نآ  تسا ، ربکتسم  وا  نم  هدید  زا  تسا و  نم  هاگرد 

: دیامرف یم  يا  هیآ  رد  دنوادخ  هک  نیا  ناسنا ، رگید  زایتما 

(81) اعیمج ضرالا  یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  مکل  رحسو 

.مدیرفآ امش  يارب  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچ  نآ  ره  اه  ناسنا  نیا 

: دیامرف یم  دنوادخ  نادب ، ار  دوخ  تلزنم  ردق و  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  وت  رطاخ  هب  وت و  يارب  یتسه  ملاع  هک  شاب  هاگآ  سپ 

(82  ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ایا 

.درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  یشالت و  رد  یتخس  هب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  وت  هک  اقح  ناسنا ، يا 

(84  ) یهتنملا کبر  یلا  نا  و  ( 83  ) یعجرلا کبر  یلا  نا  : دیامرف یم  رگید  ياه  هیآ  رد 

هکئالم یتح  یسک -  هک  يدح  هب  تسا  نیریش  شخب و  تذل  شا  هجیتن  اما  تسا  تقشمرپ  راوشد و  ریـسم  نیا  رد  تکرح  هچ  رگا 
.دنک كرد  ار  نآ  دناوت  یمن  ادخ -  برقم 

.تسا هداد  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسا  يرگید  زایتما  رگید  تادوجوم  رب  نآ  يرترب  ناسنا و  تمارک 

مهانلمحو مدآ  ینب  انمرک  دقلو 
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(85) الیضفت انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلضف  تابیطلا و  نم  مهانقزرو  رحبلا  ربلا و  یف 

ناشیا هب  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  میدـناشن و  اه  بکرم  رب  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  نادـنزرف  اـم  یتسار  هب  و 
.میداد يرترب  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  اه  نآ  میداد و  يزور 

دوخ فطل  تدارا و  دیهاوخب  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  یسک  امش  رگا  هک  تروص  نیدب  تسا ، سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  هیآ ، نیا 
ماگنه تدـنزرف  ای  تدوخ  دـیهد  ناـشن  نآ  زا  شیب  ار  دوخ  تدارا  دـیهاوخب  رگا  و  دـینک ، یم  ناـمهم  ار  وا  .دـیهد  ناـشن  وا  هب  ار 
سپـس دیروآ و  یم  ار  وا  دیرب و  یم  هیلقن  هلیـسو  دـینک  تبحم  راهظا  دـیهاوخب  نیا  زا  رتشیب  رگا  دـینک و  یم  یهارمه  وا  اب  ندـمآ 

ام دیامرف  یم  دنوادخ  .دیراذگب  وا  هب  ار  مارتحا  عون  نیرتالاب  نیرتهب و  دیشوک  یم  ماجنارس  دینک و  یم  هیهت  شیارب  ار  اذغ  نیرتهب 
.میتشاذگ وا  رایتخا  رد  ار...و  بکرم  اذغ ، نیرتهب  ینعی  میدرک ؛ نینچ  ناسنا  هب  زین 

نیرتالاب تبهوم ، نیا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  .تسا  هدومرف  اطع  دـنوادخ  هک  تسا  يرگید  زایتما  ناـسنا  هب  یهلا  تناـما  يراذـگاو 
: تسا هداد  ناسنا  هب  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  يا  هجرد  زایتما و 

(86 (؛ الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفشاو  اهنلمحی  نا  نیباف  لابجلاو  ضرالا  تاومسلا و  یلع  هنامالا  انضرع  انا 

كانساره نآ  زا  دندز و  زابرس  نآ  نتشادرب  زا  سپ  میدرک ، هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار  فیلکت  راب  یهلا و  تناما  ام 
.دوب نادان  يرگمتس  وا  یتسار  تشادرب ، ار  نآ  ناسنا  یلو  دندش ،

، هدنب رظن  هب 
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(87  ) نامحرلا شرع  نموملا  بلق  تسا : ادخ  شرع  ناسنا  لد  هک  میمهف  یم  تایاور  زا  ام  اریز  دشاب ، ناسنا  بلق  تناما ، نیا  دیاش 
: ای و 

(88 (؛ نموملا يدبع  بلق  ینعسی  نکل  و  یئامس ، یضرا و ال  ینعسی  ال 

.تسا نموم  بلق  لد و  مهاگیاج  یبایب  ارم  یهاوخ  یم  رگا  مشاب ، نآ  رد  نم  هک  دجنگ  یمن  یتسه  ملاع 

.دوب نادان  يرگمتس  وا  یتسار  هب  الوهج ؛ امولظ  ناک  هنا  دیامرف : یم  هک  تسا  هیآ  لیذ  بلطم  تسا  روآ  فسات  هک  يزیچ  اما 

ماقم همه  نیا  هک  دـناد  یمن  تسا و  هتخانـشن  ار  شدوخ  ناـسنا  تسه ، زین  لـهاج  رایـسب  هجرد ، زاـیتما و  همه  نآ  اـب  ناـسنا  يرآ ،
عمج رد  اـهنت  ار  دوخ  دنمـشزرا  رمع  تسا ، رو  هطوـغ  توهـش  بـالجنم  رد  دـنک  یمن  كرد  ار  دوـخ  تلزنم  ماـقم و  نوـچ  دراد ،

نآ اب  یتدم  دنهد  شتسد  هب  ار  ییاهبنارگ  رد  یتقو  هک  تسا  یلاسدرخ  هچب  نآ  دننامه  ناسنا  ...و  دنک  یم  فرـص  تایدام  يروآ 
یمن ار  دوخ  ناسنا  دیامرف  یم  دنوادخ  دنکش ، یم  ار  نآ  يرگید  تخس  مسج  اب  ای  یگنس  اب  دش  هتسخ  هک  مه  دعب  دنک ، یم  يزاب 
ماقم هب  سپـس  هیلخت و  ماقم  هب  دنک و  هدافتـسا  هبوت  تمعن  زا  دیاب  هک  یناسنا  دنک ، یم  متـس  دوخ  هب  تسا و  لهاج  یلیخ  دسانش و 
ریما لوـق  هب  اـی  دوـش و  یم  هفخ  رخآ  رد  دـنت و  یم  ار  دوـخ  رود  مشیربا  مرک  لـثم  دـسرب ، ...و  هـیکزت  ماـقم  هـب  ماجنارـس  هـیلحت و 

.دوش هفخ  ات  دلول  یم  هرذع  رد  هک  تسا  حارتسم  مرک  لثم  ع )  ) نینموملا

یم باوخ  ریبعت  هک  نیریس  نبا  دزن  یسک  رگا  دنا ، هتخانش  ار  ایند  ادخ  يایلوا 
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لوپ هک : دنک  یم  ریبعت  نینچ  وا  تسا ، هدش  سجنتم  مندب  سابل و  مداتفا و  حارتسم  هب  هک  ما  هدـید  باوخ  نم  دـیوگب  دورب و  دـناد 
هک تسا  شزرا  یب  تسپ و  يا  هزادنا  هب  مارح  لام  هک  دیوگب  دـهاوخ  یم  وا  ...و ! دروآ  یم  يور  وت  هب  ایند  دـسر  یم  وت  هب  يدایز 

.تسین شیب  يا  هرذع  انعم  ملاع  رد 

طوقس يدح  هب  دنک  یلوزن  ریس  دهاوخب  رگا  دنیبن و  ادخ  زج  هک  دسر  یم  ییاج  هب  دنک  يدوعص  ریس  دهاوخب  رگا  یفرط  زا  ناسنا 
.ددرگ یم  ...و  رت  تسپ  هدنرد  گس  زا  رترضم و  ناطرس  بورکیم  زا  هک  دنک  یم 

(89  ) نولقعی نیذلا ال  مکبلا  مصلا  هللا  دنع  باودلا  رش  نا 

دننادب اه  نامزاس  اه و  هرادا  نانکراک  ناریدم و  يرآ ، .دنـشیدنا  یمن  هک  دنتـسه  ینالال  نارک و  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدـب  اعطق 
همه تسا و  هدرک  يراذـگ  هیامرـس  رایـسب  وا ، زور  رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یناسنا  دنتـسه ؛ ور  هب  ور  یتیـصخش  ناسنا و  نینچ  اب  هک 

هب ور  یتسه ، همه  هراصع  اب  هک  دـنادب  دـیاب  یناـسنا  ره  اـب  ههجاوم  رد  سک  ره  عقاو  رد  .دـسرب  لـماکت  هب  وا  اـت  هدـیرفآ  ار  یتسه 
صوـصخ رد  مالـسا  هک  يدـیکات  همه  نیا  .دزاـس  مهارف  ار  شلماـکت  هـنیمز  وا ، هـب  يرازگ  تمدـخ  اـب  اـت  دراد  هـفیظو  تـسور و 

هب ور  ار  نآ  هدیجنـسن  ياـهراتفر  اـب  دـیابن  تسا و  یتـسه  دبـس  رـس  لـگ  دوـجوم ، نیا  هـک  تـسور  نآ  زا  هدرک  ناـسنا  تیـصخش 
ره هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  .تسوا  تقلخ  هب  مارتحا  ادخ و  هب  تمدخ  يا ، هدـیرفآ  نینچ  هب  تمدـخ  .دناکـشخ  درب و  یگدرـسفا 

مهف و نینچ  اب  زور 
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ترخآ يارـس  يارب  دـننیچ و  یم  لوصحم  نمرخ  نمرخ  هنارک ، ادـیپان  رازتشک  نیا  زا  دـنوش و  یم  رـضاح  دوخ  راک  رـس  رب  یکرد 
.دننک یم  هریخذ  دوخ ،

دنشک و یم  شتآ  هب  ار  رازتشک  نیا  هنالهاج  هدرک و  ریـسا  ناطیـش  دنمک  رد  ار  ناشدوجو  دوخ ، تسد  اب  هک  يدارفا  لاح  هب  ادب  و 
.دنرب یم  نیب  زا  ار  نارگید  دوخ و  يدوجو  ياهدادعتسا 

اهراک یهد  ناماس  رد  بیذهت  شقن 

يروحم نیرت و  یساسا  تفگ  ناوت  یم  رگید  ترابع  هب  .تسا  یمدآ  ياهراک  همه  رد  زاس  تشونرـس  يدیلک و  يرـصنع  بیذهت ،
موصعم ناماما  .دنریگ  هدهع  هب  ار  بیذهت  ریطخ  رما  ات  دندمآ  يرگید  زا  سپ  یکی  یهلا  ناربمایپ  .تسا  بیذـهت  ناسنا ، راک  نیرت 

: دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ تثعب  هفسلف  صوصخ  رد  میرک ، نآرق  .دنتشاد  یتلاسر  نینچ  زین  (ع )

(90 (؛ همکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزیو و  هتایآ  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه 

دـنادرگ و ناشکاپ  دـناوخب و  نانآ  رب  ار  وا  تایآ  ات  تخیگنارب  ناـشدوخ  زا  يا  هداتـسرف  ناداوس  یب  ناـیم  رد  هک  سک  نآ  تسوا 
.دزومایب ناشیدب  تمکح  باتک و 

رد .دنربب  الاب  ار  نانآ  تامولعم  حطـس  سپـس  دننک و  بذهم  ار  مدرم  ادتبا  ات  دنا  هدـمآ  یهلا  يایبنا  یمامت  نینچ  مه  و  ص )  ) ربمایپ
رایـسب شرورپ  بیذهت و  يزاسدوخ و  نیا  شزومآ و  شرورپ و  دیامرف : یم  نآرق  یلو  شرورپ ، شزومآ و  تسا  حلطـصم  ام  نایم 

.تسا دیکات  رب  لیلد  رارکت ، تسا و  هدش  رارکت  نآرق  رد  روکذم  هیآ  ور  نیا  زا  تسا ، مهم 

ياج ار  لیاضف  دنکرب و  ار  لیاذر  هشیر  ات  تسا  هدمآ  ربمایپ  .تسا  مدرم  ندومن  بذـهم  ناربمایپ  تثعب  زا  فدـه  نیتسخن  نیاربانب ،
.دناشنب نآ 

ناراگتسر

، بلطم یک  يارب  دـنوادخ  هروس  نیا  رد  تسین ، نآرق  رد  نآ  دـننامه  تسا و  درف  هب  رـصحنم  یتـهج  زا  نآرق  رد  سمـشلا  هروس و 
: دیامرف یم  مسق  هدزای  زا  دعب  يرآ ، .تسا  هدروآ  دیکات  نیدنچ  هدروخ و  مسق  هدزای 

(91 (؛ اهیسد نم  باخ  دق  اهیکز و  نم  حلفا  دق 

.تسا هتخاب  اعطق  تخاس  شا  هدولآ  هک  ره  دش و  راگتسر  اعطق  دنادرگ  كاپ  ار  دوخ  سفن  سک  ره 

تفص هک  یسک 

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 92 



.ار ترخآ  هن  دراد و  ار  ایند  تداعس  هن  تسا و  تخبدب  یقش و  دشاب ، مکاح  شدوجو  رب  لیاذر  هدرک و  خوسر  وا  رد  هلیذر 

سفن بیذـهت  قالخا و  هرابرد  نآرق  تایآ  موس  ود  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میرگنب  نآ  رب  تقد  هب  مینک و  هعلاطم  ار  نآرق  رگا 
.تسا

: دننام دنک ، یم  يزاس  دوخ  هب  شرافس  حیرص  روط  هب  تایآ  زا  یضعب 

(92 (؛ میلس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونب  لام و ال  عفنیال  موی 

.دروایب ادخ  يوس  هب  كاپ  یلد  هک  یسک  رگم  دهد  یمن  دوس  يدنزرف  لام و  چیه  هک  يزور 

(42 (؛ هبراحملاب ینز  راب  دقف  ایلو  ناها  نم 

.تسا چیه  همه  اه  ناونع  نیا  دینکن ، مگ  ار  دوخ  دیوشن و  رورغم  تنواعم ، ای  تسایر  زیم  نتشاد  رطاخ  هب  نازیزع !

نامه متفر  یم  ناشیا  تمدـخ  یتقو  تاقوا  زا  یـضعب  نم  هک : تسا  نیمه  بالقنا  نءاشلا  میظع  ربهر  گرزب  ياه  تمارک  زا  یکی 
.دوب هدرکن  توافت  يا  هرذ  مدوب و  هدید  ياه 1335 و 1336  لاس  رد  هک  مدید  یم  ار  ییاه  هاگن  نامه  اه و  فطلت 

: دومرف تلم  هتسراو  قداص و  یمیمص ، راذگ  تمدخ  یئاجر ، دیهش  هب  هرس  سدق  ماما  ترضح  يزور 

تعاس کی  ات  وت  نم و  مولعم  اجک  زا  !... دروخب لوگ  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  يروهمج  تساـیر  نیا  یئاـجر ! ياـقآ 
.میزانب نامیروهمج  تسایر  هب  میهاوخب  میشاب و  هدنز  رگید 

تیدوبع بیذهت و 

ار هچ  نآ  دسر و  یم  یهلا  ماکحا  یلاعت و  قح  ربارب  رد  ضحم  میلـست  تیدوبع و  هلحرم  هب  دشاب  بذـهم  هتخاس و  دوخ  هک  یـسک 
تینم و هلئسم  رگید  هدرک  هزیکاپ  ار  دوخ  سفن  نوچ  یسک  نینچ  .دریذپ  یم  دنیوگ  یم  ع )  ) موصعم ناماما  ناربمایپ و  هک 
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.دناد یم  وکین  دنک ، ورسخ  هک  ار  هچ  ره  درادن و  هار  وا  رد  یهاوخ  دوخ 

؟ تسیچ يارب  تعیرش  نآرق و  رد  یهاون  رماوا و  هک : نیا  رد  ناگرزب  نایم  تسه  یفالتخا 

.تسا هتساوخ  ام  زا  ادخ  هک  تسا  يزیچ  یهاون  رماوا و  دنیوگ : یم  تنس  لها  ناردارب 

ار نآ  ام  هچ  رگا  دشاب ، راک  رد  يا  همزلم  همات  تحلـصم  کی  دیاب  تسا : دـقتعم  ددنـسپ و  یمن  ار  رظن  نیا  فرح و  نیا  هعیـش  یلو 
...و میرادن  عالطا  نآ  زا  ام  هک  تسا  یتحلصم  تهج  هب  دنوادخ  نیناوق  اهروتسد و  مامت  .میشاب  هدیمهفن 

نیا رد  يرتالاب  فرح  کی  اما  تسا  تسرد  مالـسا  ياهقف  رظن  .دنیوگ  یم  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  اج  نیا  رد  مه  یموس  لوق  اما 
يارب ادخ  یهن  رما و  رگید ، ترابع  هب  دوش ؛ هدنز  ام  رد  دبعت  حور  ات  تسا  هدرک  یهن  رما و  دـنوادخ  هک : نیا  نآ  دراد و  دوجو  اج 
لئاسم اب  ینتـسسگان  یطابترا  تسا و  گرزب  مهم و  رایـسب  ياه  تداـبع  زا  جـح  ـالثم  .میوش  میلـست  قح  ربارب  رد  اـم  هک  تسا  نیا 

.دنز یم  جوم  نآ  رد  دبعت  حور  ماما  دراد ، یعامتجا  یسایس و 

ندرک فاوط  نتسب و  مارحا  هفسلف  الثم  دمهف ؛ یمن  ار  نآ  لامعا  زا  يرایسب  هفـسلف  دشیدنا ، یم  جح  لامعا  هرابرد  هک  یتقو  ناسنا 
رد ندـنام  تاـفرع ، رد  ندـنام  هرمج ، یمر  دراد ؟ یتـمکح  هچ  هورم  افـص و  نیب  یعـس  مینک ؟ فاوـط  دـیاب  تهج  هچ  هب  تسیچ ؟
یم هدنز  ام  رد  ار  میلست  حور  دبعت و  حور  لامعا  نیا  هک  میمهف  یم  ار  نیا  اهنت  میناد ، یمن  تسیچ ؟ يارب  ...و  ینم  رد  دنام  رعشم ،

تلیضف نیرتالاب  نیا  دنک و 
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.تسا

هدـبع ادـمحم  نا  دهـشا  تسا : هتـشاد  مدـقم  تلاـسر  رب  ار  نآ  زاـمن ، رد  دـنوادخ  هک  دراد  تیمها  يا  هزادـنا  هب  تیدوـبع  دـبعت و 
.تلاسر هاگ  نآ  دراد ، ار  تیدوبع  ماقم  تسا و  دبع  ادتبا  ربمایپ  ینعی  .هلوسرو 

ینک و فصن  ار  نآ  رگا  تسامـش  تسد  رد  هک  يرانا  نیا  ! هللا لوسر  نبای  درک : ضرع  دیـسر و  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  یـصخش 
تیدوبع میلست و  يانعم  تسا  نیا  .متسه  امش  فرح  میلـست  مریذپ و  یم  نم  مارح ، ار  شرگید  مسق  ینک و  لالح  ار  شمـسق  کی 

.تسادخ مکح  ع )  ) قداص ماما  مکح  هک  تسور  نآ  زا  میلست  نیا  .ادخ  ماکحا  ربارب  رد 

رد بیذهت  نیا  .دنا  هدرک  هیصوت  رایسب  نآ  هب  ناربمایپ ، نآرق و  هک  تسا  یمهم  رایسب  رما  بیذهت ، هک  میتسناد  دش  هتفگ  هچ  نآ  زا 
راک زا  ییاشگ  هرگ  لوئسم  مدرم و  روما  يدصتم  هک  یناسک  .دراد  يدیلک  شقن  نانآ ، روما  هب  یگدیسر  مدرم و  راک  یهد  ناماس 

هب یـسانش  هفیظو  يرگن و  هبناج  همه  تقد ، يزوس ، لد  اب  دنـشاب  هتخاس  دوخ  رگا  نانآ  .دـنراد  زاین  رتشیب  بیذـهت  هب  دنتـسه  نانآ 
.دننک یم  دروخرب  روما  اب  يزاب  ذغاک  يرگن و  یحطـس  يراگنا ، لهـس  یتوافت ، یب  اب  دندوبن  بذـهم  رگا  اما  دـنزادرپ ، یم  اهراک 

اه هرـصبت  اه و  هدام  اه و  نوناق  اب  دریگب و  روتـسد  دوخ  قوفام  لوئـسم  زا  دـیاب  يدـنمراک  ره  هک  تسا  نینچ  نیا  اـه  هرادا  تعیبط 
يدـنمراک رگا  دروآ ، یم  دوجو  هب  یگدز  لد  یگتـسخ و  هاـگ  دوش و  یم  ور  هب  ور  مخ  چـیپ و  اـب  يراـک  نینچ  اـعبط  دورب ، شیپ 

يدرسلد هنوگ  چیه  یب  دشاب ، میلس  بلق  ياراد  هزیکاپ و  بذهم و 
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هب دونشخ  یضار و  ار  عوجر  بابرا  دنک و  یم  لح  ار  تالکشم  دنک ، ینکش  نوناق  و  دراذگب ، رس  تشپ  ار  نیناوق  هک  نیا  نودب  و 
.دتسرف یم  هناخ 

نآ هناصلاخ  هناقداص و  شالت  هک  ارچ  دنا ، یـضار  زاب  دوشن - لح  مه  ناشراک  رگا  دنوش - ور  هب  ور  ینادنمراک  نینچ  اب  رگا  مدرم 
.دنا هدید  ار  اه 

.دنا هدش  هتشامگ  راک  هب  بذهم  ریغ  ياه  ناسنا  هک  تسا  نآ  لولعم  دوش  یم  هدید  اهاج  زا  يا  هراپ  رد  هک  ییاه  یناماسبان 

رگا لثملا  یف  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  اـه  هبنج  همه  هکلب  تسین  هزور  زاـمن و  هب  دارفا  دـیقت  طـقف  ناـمروظنم  بذـهم ، مییوگ  یم  یتقو 
ار نادـیم  دورب و  رانک  هک  تسا  نآ  شا  هفیظو  تسین ، وا  ناوت  رد  اه  نآ  ماـجنا  هک  دـنیب  یم  وا  دـنا و  هتـشامگ  يراـک  هب  ار  يدرف 

.تسا بذهم  هتخاس و  دوخ  وا  درک  نینچ  رگا  .دنک  زاب  يرت  هتسیاش  دارفا  يارب 

رد يداـیز  اـی  مک  لاوـما  دراد و  یتیلوئـسم  هک  يدرف  .تـسا  بیذـهت  رگید  قیداـصم  زا  لاـملا  تـیب  لاوـما  ظـفح  يراد و  تناـما 
.دنک فرصم  همانرب ، اب  هدش و  باسح  روط  هب  حیحص و  هار  رد  ار  اه  نآ  دشاب و  هتشاد  اورپ  دیاب  تسه  شرایتخا 

شور ملاس و  نادـجو  اب  ات  دـشاب  بذـهم  دـیاب  دـنراد  راک  رـس و  وا  اب  يداـیز  نادرگاـش  دـنک و  یم  سیردـت  هک  يداتـسا  ملعم و 
ناملاع و نینچ  مه  .دزاس  هدامآ  هعماج  يادرف  يارب  ار  اه  نآ  دهد و  شرورپ  ار  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  ياهدادعتسا  حیحص ،

.دش دهاوخ  حالصا  ملاع  دش ، نینچ  رگا  هک  دننک ، بیذهت  ار  دوخ  سفن  دیاب  ناروشناد 

رد بیذهت  شقن  بیترت  نیدب 

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 96 



دیکات سفن  هیکزت  رب  همه  نیا  هک  ایبنا - میلاعت  و  ارق : تمظع  هب  دوش و  یم  نشور  هعماج  روما  هرادا  اهراک و  حیحـص  یهد  ناـماس 
.میرب یم  یپ  دنا - هدرک 

شمارآ يرازگ و  تمدخ 

هک یسک  ینعی  تسا ؛ یناور  یحور و  شمارآ  اه  هبنج  نآ  زا  یکی  تسا ، رثوم  یمدآ  يارب  یفلتخم  ياه  هبنج  زا  مردم  هب  تمدخ 
مدرم همه  .دهد  یم  هیده  وا  هب  ار  شمارآ  ریسکا  دنک و  یم  يرای  ار  وا  امئاد  شنادجو  تسا  مدرم  راک  زا  ییاشگ  هرگ  هشیدنا  رد 
تسد هب  ار  نآ  يدام  تاناکما  لوپ و  اب  ات  دنتـسه  وپاکت  رد  الومعم  دنا ، هدرک  مگ  ار  نآ  ياه  هار  اما  دنا ، شمارآ  بسک  لابند  هب 

تیصخش و تردق و  نکمت و  هک  يدارفا  رایسب  هچ  تسین ، تردق  لوپ و  نوهرم  یـشوخ  شیاسآ و  هافر ، هک  تسا  نشور  .دنروآ 
يا هزادنا  هب  اما  دنراد  لوپ 

دـنداد و یم  ار  دوخ  یتسه  مامت  دوب  یندـیرخ  گرم  رگا  هک  هدرک  هطاحا  ار  ناـنآ  ینارگن  رطاـخ و  بارطـضا  هرهلد و  هصغ ، مغ ،
هیحور طاشن و  اب  اما  درادن  دنیـشنب  نآ  يور  هک  یـشرف  ای  هناخ و  یناسنا  هک  مینیب  یم  ناوارف  مه  ار  شـسکع  .دـندیرخ  یم  ار  نآ 

.دراد راقو  هنینامط و  تسا و 

: دراد لد  تینما  هک  دراد  شیاسآ  هافر و  یسک  نآرق ، رظن  زا 

(99 (؛ نودتهم مهو  نمالا  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا 

.دنناگتفای هار  ناشیا  ینمیا و  تسار  نانآ  دنا ، هدولاین  كرش  هب  ار  دوخ  نامیا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

اما دنرادن  تردق  تنکم و  لوپ ، هچ  رگا  دنا ، یقتم  نموم و  تسین ، ملظ  هانگ و  هب  هدولآ  ناشنامیا  دنراد و  نامیا  هک  يدارفا 
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شمارآ يارب  ار  زیچ  همه  یگدنز  رد  ناسنا  نیا ، ینعی  شیاسآ  هافر و  نیرتالاب  دنراد و  یبلق  تینما  هک  ارچ  دنراد ، شیاسآ  هافر و 
.دروآ تسد  هب  شمارآ  هنیکس و  هک  نیا  يارب  دهد  یم  هداوناخ  لیکشت  .دهاوخ  یم 

(100 (؛ همحر اتدوم و  مکنیب  لعجو  اهیلا  اونکستل  اجوزا  مکسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و 

.داهن تمحر  یتسود و  امش  نایم  دیریگ و  مارآ  اه  نادب  ات  دیرفآ  امش  يارب  ینارسمه  ناتدوخ  عون  زا  هک  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و 

يا هداوناخ  رب  تیونعم  یتقو  دوش ، یم  خلت  یگدنز  دش  نماان  هناخ  رگا  دوش ، ادیپ  لد  شمارآ  هک  تسا  نآ  يارب  هداوناخ  لیکـشت 
منهج هب  ار  یگدـنز  دوش و  یم  زارد  نابز  نز  رگـشاخرپ و  درم  دـننک ، یمن  تیاـعر  ار  رگیدـکی  قوقح  رهوش  نز و  دـشن  مکاـح 

.دننک یم  لیدبت 

تردق تسایر و  دراد ، رصق  نوچ  يا  هناخ  یـسک  دینیب  یم  یتقو  دراد ، هارمه  هب  ینارگن  بارطـضا و  دروآ ، یم  هصغ  مغ و  هانگ ،
.دیروخن ترسح  دراد ،

(101) ءام نامظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک  مهلامعا  اورفک  نیذلا  و 

.درادنپ یم  بآ  ار  نآ  هنشت  هک  تسا  راومه  نیمز  رد  یبارس  نوچ  ناشیاهراک  ندیزرو  رفک  هک  یناسک  و 

نینچ یگدنز  يور  رس و  رب  دوش ، یم  هدیبوک  نادنس  يور  رب  هک  یکتپ  لثم  دراد ، نادجو  باذع  یگدنبوک و  امئاد  راک  هانگ  درف 
، نایفارطا هب  هکلب  تسا ، نانآ  دوخ  ریگ  نابیرگ  طقف  هن  اـه  بارطـضا  اـه و  يراـتفرگ  نیا  .دراـب  یم  بارطـضا  هصغ و  مغ ، يدارفا 

ندنازوس شتآ  یعیبط  نایرج  نوچ  دزادنا و  یم  قاتا  رب  یتیربک  هک  يا  هناوید  دننامه  دنک ، یم  تیارـس  زین  ناشیوخ  ناگتـسباو و 
دنزرف و نز ، هناخ ، لیاسو  اذل  تسا 
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.دریگ یم  زین  ار  نارگید  ماد  ملاظ  ملظ و  شتآ  دنریگ ، یم  رارق  تراسخ  رطخ و  ضرعم  رد  یگمه  شدوخ 

: تسا كانتشحو  کیرات و  سانلا ) قح  هب  زواجت  یعامتجا و  هانگ  اصوصخم   ) هانگ اب  ماوت  یگدنز  ادخ ، ياهنم  یگدنز 

مل نم  اهاریدکی و  مل  هدی  جرخ  اذا  ضعب  قوف  اهضعب  تاملظ  باحس  هقوف  نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هاشقی  یجل  رحب  یف  تاملظک  وا 
(102 (؛ رون نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجی 

تسا و رگید  یجوم  نآ  يور  دناشوپ و  یم  ار  نآ  یجوم  هک  تسا  فرژ  ییایرد  رد  هک  تسا  ییاه  یکیرات  دـننام  ناشیاهراک  ای 
نوریب ار  شتـسد  هدـش  قرغ  ناسنا  هاگ  ره  .تسا  هتفرگ  رارق  یـضعب  يور  رب  یـضعب  هک  تسا  ییاه  یکیرات  تسا  يربا  نآ  يالاب 

.دوب دهاوخن  يرون  چیه  ار  وا  دشاب  هدادن  يرون  یسک  ره  هب  ادخ  دنیب و  یم  ار  نآ  تمحز  هب  دروآ ،

.میـشابن مدرم  تالکـشم  لح  رکف  رد  میهدـن و  ماـجنا  هدـش  هتـشاذگ  نامـشود  هب  هک  ییاـه  تیلوئـسم  هک  تسا  نآ  گرزب  هاـنگ 
ماجنا یبوخ  هب  تسه  هک  یتمـس  تسپ و  رد  هک  تسا  نآ  راد  بصنم  ای  دـنمراک و  کـی  يارب  نادـجو  شیاـسآ  رطاـخ و  شمارآ 

.تسا نادجو  یتحار  شمارآ و  نداد  فک  زا  زین  نآ  تبقاع  هک  هتشگ  میظع  هانگ  بکترم  کش  یب  دنکن  رگا  .دنک  هفیظو 

تـسا دوجوم  هیآ  دنچ  نیا  رد  ملع  ایند  کی  مییوگب  دیاب  تسا و  نآرق  تاهباشتم  زا  هک  هدش  دراو  هیآ  دـنچ  فهک  هروس  رخآ  رد 
تسا یسوم  رـضخ و  هرابرد  یناتـساد  هروس  نیا  رد  .دنک  یم  لح  یبوخ  هب  ار  لامعا  مسجت  ضیوفت و  ربج و  ردق  اضق و  هلئـسم  و 

رایسب هک 
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ناشنوریب هد  زا  هنـسرگ  دـندادن و  نانآ  هب  مدرم  اما  دـندرک  اذـغ  تساوخرد  دـندش و  یهد  اـی  رهـش  دراو  ود ، نآ  تسا : یندـناوخ 
هب هک  نیا  اب  یسوم  مینک  ریمعت  ار  راوید  نیا  دیاب  تفگ : رضخ  ترضح  دندرک ، دروخرب  يا  هتسکش  راوید  هب  هد  نوریب  رد  .دندرک 

دندادن و اذغ  ام  هب  تفگ : ضارتعا  تلاح  هب  اذل  دنک ، لمحت  تسناوتن  مه  زاب  ماما  دنکن  یضارتعا  هک  دوب  هداد  لوق  رضخ  ترضح 
.مینک ریمعت  مه  ار  ناش  راوید  الاح 

دورن و نیب  زا  لام  نیا  هک  نیا  يارب  تسا ، نوفدم  میتی  هچب  ود  زا  یلام  راوید ، نآ  ریز  دومرف : هیضق  نیا  ریـسفت  رد  رـضخ  ترـضح 
شرداـم ردـپ و  هک  نیا  يارب  اـحلاص ) اـمهوبا  ناـک  و  : ) دـیامرف یم  هیآ  نیمه  رد  .مدرک  ریمعت  ار  نآ  دـسرب  اـه  میتی  هچب  تسد  هب 

.دندوب حلاص  هتسیاش و 

یم رگا  هک  دنامهف  یم  ام  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  .دننک  ریمعت  ار  راوید  نآ  یـسوم  رـضخ و  ترـضح  هک  دش  ثعاب  ردام  ردـپ و  یبوخ 
يدارفا و  اونیب ، هدنامرد و  مدرم  هب  میناوت  یم  ات  میـشاب و  هعماج  رازگ  تمدخ  دیاب  دوش ، نیمات  نامنادـنزرف  دالوا و  هدـنیآ  میهاوخ 

رادرک ام  زا  هک  یتقو  .دراد  تراظن  ناگدـنب  ياهرادرک  یماـمت  رب  تساـنیب و  دـنوادخ  .مینک  تمدـخ  دـنرادن  یهاـنپ  ادـخ  زج  هک 
.دنک یم  نیمات  ار  ام  دراد  هک  یناوارف  ياه  هار  ار  شدوخ  دنیبب  هناقداص  تامدخ  حیحص و 

هتـشادن يزیچ  ندرم  ماگنه  دنا و  هدرم  هدرکن و  نیمات  يدام  رظن  زا  ار  ناشنادـنزرف  هدـنیآ  يردام  ردـپ و  هک  تسا  هداد  خر  رایـسب 
هتشاذگ ثرا  هب  دوخ  نادنزرف  يارب  هک  ار  یتیصخش  یگتسیاش و  نآ  اما  دنا ،
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.درک ناشزیزع  هعماج  رد  هدیناسر و  الاو  ماقم  هب  ار  نانآ  دندوب 

هچب درم ، یتـقو  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  تفگ : ملاـع  نک ، یتحیـصن  نم  هب  تفگ : يدنمـشناد  ملاـع و  هـب  ساـبع  ینب  ياـفلخ  زا  یکی 
مدید هیما  ینب  يافلخ  زا  ماما  دندش ، زیزع  شیاه  هچب  درک  هعماج  هب  يرایـسب  تمدـخ  يو  هک  اج  نآ  زا  ماما  دنتـشادن ، ماش  شیاه 

ییادگ هب  وا  ياه  هچب  هک  مدید  دیشکن  یلوط  دندرک و  میسقت  ربت  اب  ار  شیالط  ياه  شمش  درم  یتقو  هک  ار  رامح ) ناورم   ) یسک
.دنا هداتفا 

یشاب و رازآ  مدرم  هک  یتروص  رد  شاب ، رازگ  تمدخ  هعماج  رد  یهاوخ  یم  ار  تدنزرف  تداعس  یتخبـشوخ و  هدنیآ و  نیمات  رگا 
.دننیب یمن  ریخ  یگدنز  رد  زین  تنادنزرف  و  دریگ ، یم  ار  تیاپ  تسد و  اه  ملظ  نیا  تافاکم  ینک ، ملظ 

همادا ار  یلاع  تالیصحت  يراد  دصق  رگا  یتسین ، ناشیایند  نیمات  رکف  هب  اهنت  یهاوخ و  یم  ار  تنادنزرف  تداعس  یتخبشوخ و  رگا 
ثرا هب  وا  يارب  ار  ایند  رگا  ای  يزاسب و  رگ  تعنـص  ای  رجاـت  وا  زا  یهاوخ  یم  رگا  دـنریگب ، ار  یعاـمتجا  مهم  ياـه  تسپ  دـنهد و 

لوا درادن ، يا  هجیتن  يزوماین ، وا  هب  ار  مالسا  یقالخا  یعامتجا و  یعرش ، لئاسم  يزاسن ، انـشآ  شفیاظو  هب  هک  ینامز  ات  يراذگب ،
.یسایس یعامتجا و  ياه  تسپ  تراجت و  لغش و  دعب  زامن ،

زا یصخش  دومرف : یم  يرهطم  دیهـش  .دروآ  یمن  نادجو  شمارآ  رطاخ و  یگدوسآ  یگدنز ، رد  ییاراد  تورث و  هافر ، شیاسآ و 
تخبـشوخ ردـقچ  مدآ  نیا  میتفگ  یم  میدروخ و  یم  ترـسح  ام  همه  دوب و  یلاع  حطـس  رد  تیـصخش  رظنزا  نکمت و  لام و  رظن 

هک نیا  ات  ! تسا
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یم هچ  ! اـقآ تفگ : دـش و  ینابـصع  تسا ، بوـخ  دـالوا  نتـشاد  يوـش ؟ یمن  راد  هـچب  رچ  مـتفگ  وا  هـب  تبحـص  نمـض  رد  يزور 
رضاح هک  تسا  خلت  يردق  هب  شیارب  یگدنز  مدید  .دنوش  تخبدب  زین  مدالوا  مهاوخ  یمن  تسا ، سب  مدش  تخبدب  مدوخ  !؟ ییوگ

! دوش دالوا  ياراد  تسین 

رطاخ یگدوسآ  دنا ، هتفای  لماکت  یتعنـص  تفرـشیپ  یعامتجا و  مظن  يدام و  رظن  زا  ندمتم ، ياهروشک  هک  لاح  دینکن  روصت  امش 
یم روآ  باوخ  صرق  نوـیلیم  نیدـنچ  زور  هنابـش  ره  اـهروشک ، نیا  مدرم  هکلب  تسین ، نینچ  زگره  دـنراد ، مه  نادـجو  شمارآ  و 

.دننکب یتحارتسا  دنور و  باوخ  هب  یتعاس  دنچ  ات  دنروخ 

رد ار  یحور  تلاح  نیا  .تسا  شمارآ  ببـس  نداد ، ماجنا  هناقداص  هدیجنـس و  ار  نانآ  ياهراک  ندوب و  مدرم  رازگ  تمدـخ  يرآ ،
رد درک ، تمدخ  ادخ  هب  هک  یـسک  تسادخ و  هب  تمدخ  مدرم ، هب  تمدخ  .مینک  یم  هدـهاشم  ینـشور  هب  مودـخ  ياه  ناسنا  همه 

.تسا شمارآ 

تمایق رد  ناراد  بصنم  زا  یسر  باسح 

صاوخ يارب  تسا ، مدرم  مومع  باسح  زا  ریغ  ذـفنتم  راد و  بصنم  دارفا  صاوخ و  باسح  تمایق  زور  رد  تایاور ، نآرق و  رظن  زا 
.دوش یمن  مدرم  مومع  ماوع و  هب  دوش  یم  نانآ  هب  هک  ییاه  يریگ  تخس  دوش و  یم  لیکشت  يا  هناگادج  هدنورپ 

.دوش هدیزرمآ  ملاع  زا  هانگ  کی  هک  نآ  زا  لبق  دزرمآ  یم  لهاج  زا  هانگ  داتفه  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
: دنوش یم  راگتسر  تعافش  کی  اب  رصتخم و  باتک  باسح و  کی  اب  ماوع  مدرم  رهاطاباب ، لوق  هب 

تراچ تشه و  قح  هب  ادنوادخ 

يدیدن يدید ؟ رتش  دنیوگ  رگا 

، تسین نیا  صاوخ  باسح  اما  دننک  یم  هدافتسا  راگدرورپ  ياه  تمعن  زا  تشهب  رد  يداع  مدرم 
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مرکا ربمغیپ  دزن  وا  ياـج  تسا ، ندـع  تشهب  ناوضر و  تشهب  لـقاال  دـشابن  هللادـنع  رگا  ناـشیاج  يراگتـسر  تروص  رد  صاوخ 
: تسا (ص )

؛ اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  عم  کـئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و 
ناربمایپ و اب  ینعی  هتـشاد  یمارگ  ار  ناشیا  ادخ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  هرمز  رد  دننک ، تعاطا  ربمایپ  ادخ و  زا  هک  یناسک  (103)و 

.دننامدمه وکین  هچ  نانآ  دنا و  ناگتسیاش  نادیهش و  ناتسار و 

(104 (؛ ردتقم کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف  رهن ، بانج و  یف  نیقتملا  نا 

.دنتسه اناوت  یهاشداپ  دزن  قدص  هاگرارق  رد  اهرهن  اه و  غاب  نایم  رد  راگزیهرپ  مدرم  تقیقح ، رد 

ماقم نیا  .تسا  دـنوادخ  دزن  نانآ  هاگیاج  کـچوک و  ناـشیارب  تشهب  دـنا  هدـش  بذـهم  هدرک و  خوسر  ناـشلد  رد  اوقت  هک  ناـنآ 
: دسرب ماقم  نآ  هب  دوخ  هک  نیا  رگم  دنک  كرد  دناوت  یمن  ام  زا  رت  گرزب  امش و  نم و  ار  یهللادنع 

(105 (؛ نولمعی اوناک  امب  ءازج  نیعا  هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  نالف 

هدـش ناهنپ  نانآ  يارب  دـنداد  یم  ماجنا  هچ  نآ  شاداـپ  هب  تسا  ناگدـید  شخب  ینـشور  هچ  نآ  زا  زیچ  هچ  دـناد  یمن  سک  چـیه 
.تسا

.دندناوخ یم  ار  رعش  نیا  یصوصخ  ياه  هسلج  رد  اهراب  بالقنا  ناشلا  میظع  ربهر  ام ، راوگرزب  داتسا 

رای تماق  فلا  زج  لد  حولرب  تسین 

مداتسا دادن  دای  رگد  زیچ  منک  هچ 

: هک تسا  نیا  تیاور  هدرک و  لقن  داشرا  رد  یملید  موحرم  هک  تسا  یتیاور  همجرت  عقاو  رد  رعش  نیا  و 

نانآ تذـل  دوب ، دـنهاوخ  نم  شیپ  نانآ  تسا و  کچوک  ناـشیارب  تشهب  هک  دنتـسه  یهورگ  دـش : باـطخ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هب 
ندرک تبحص 
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هب دـنوادخ  فرط  زا  ...و  مراد  یم  رب  نانیا  مشچ  يولج  زا  ییاـه  هدرپ  مهد ، یم  يدوجو  هعـس  ناـنآ  هب  يرظن  ره  رد  .تسا  نم  اـب 
تمعن نآ  هرخالاب  و  اهرـصق ، اه ، نیعلاروح   ) دوخ ياه  تمعن  رد  اه  یتشهب  دـیراذگب  نم ! ناگدـنب  يا  هک  دوش  یم  باطخ  ناـنآ 

.تسا نم  اب  ندرک  هملاکم  امش  تذل  تمعن و  دنشاب ، معنتم  تشهب ) یلاع  ياه 

هتبلا  ) دنوش یم  رمغنم  توکلم  ملاع  رد  لاس  دـصتفه  ات  دـنوش  یم  تشهب  دراو  صاوخ )  ) هورگ نیا  یتقو  تسا : هدـمآ  تایاور  رد 
چیه وا  میتسه و  وا  لام  ام  ! ایادـخ هک  دـننک  یم  تیاکـش  ادـخ  دزن  اـه  نیعلا  روح  هک  نیا  اـت  ترخآ ) ياـه  لاـس  زا  لاـس  دـصتفه 
هرک رگید  .دـنریم  یم  شقـشع  زا  درم  نز و  مامت  دوش  رهاظ  ایند  رد  اـه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  ینیعلا  روح  .دـنک  یمن  اـم  هب  ییاـنتعا 
نم قشاع  وا  تسا ، تدحو  ملاع  رد  رمغنم  نم  هدنب  نیا  دوش : یم  باطخ  اه  نیعلا  روح  هب  ! دنک یمن  ادیپ  دیشروخ  هب  جایتحا  نیمز 

.هللا زج  يزیچ  تسین  شلد  حول  رب  دنک ، هجوت  يرگید  زیچ  هب  وا  هک  دراذگ  یمن  نم  تمحر  نم و  هب  رظن  تسا ،

اه و يراد  هدنز  بش  .تسا  هدیشک  اه  یتخس  اه و  تضایر  هدرواین ، تسد  هب  یناسآ  هب  ار  تمعن  ماقم و  همه  نیا  هک  تسا  یهیدب 
رب باسح  ماگنه  رد  .تسا  هدمآ  رب  نوریب  زوریپ  قفوم و  نآ  هدهع  زا  هدرک و  تکرش  تخـس  ياه  ناحتما  رد  تسا ، هدرک  اهداهج 

هدرک ادیپ  تاجن  شتآ  زا  تعافش  اب  دوش و  لوبق  قافرا  اب  هک  تسا  هدوبن  مدرم  ماوع  لثم  تسا ، هدش  اه  يریگ  تخس  وا 
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.تسادج ماوع  باسح  زا  صاوخ  باسح  .دشاب 

اه یسر  باسح  دشاب ، رتالاب  بصنم  ماقم و  هچ  ره  هک  تفگ  دیاب  اج  نیمه  رد 

کی باـسح  نینچ  مه  و  تسادـج ، یلوـمعم  دـنمراک  کـی  باـسح  زا  نالوئـسم  باـسح  ینعی  تسا ؛ رت  لکـشم  رت و  تخـس  مه 
.دراد رایسب  توافت  ...و  هسسوم  ای  هرادا  یچرادبآ  یچ و  تفاظن  باسح  اب  دنمراک 

.تسا قح  تافص  ءامسا و  رهظم  هک  ییاج  ات  تسا  الاب  رایسب  مدآ  ترضح  ماقم 

(106 (؛ هکئالملا یلع  مهضرع  مث  اهلک  ءامسالا  مدآ  ملع  و 

يور رد  ادـخ  ربمایپ  نیلوا  رـشبلاوبا - مدآ  نیمه  .دومن  هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  اهنآ  سپـس  تخومآ ، مدآ  هب  ار  اـه  ماـن  همه  ادـخ  و 
وا زا  شا  هجرد  دـش و  خـیبوت  ماقم  همه  نآ  اب  هک  درک  طوقـس  يا  هزادـنا  هب  یلوا  كرت  کی  رطاخ  هب  شدـنلب  ماقم  نیا  اب  نیمز - 
رد هک  یتقو  دـینکن  بجعت  امـش  اوطبها ) : ) دیـسر باـطخ  107)و  ( ) يوغف هبر  مدآ  یـصعو   ) دـش ادـخ  هاگرد  هدـنار  دـش و  هتفرگ 

.دش هتفریذپ  شا  هبوت  ماجنارس  ات  درک  هیرگ  لاس  تسیود  مدآ  دیناوخ  یم  تیاور 

مدآ هک  نیا  يارب  دشاب ؟ هدنار  تشهب  زا  یلوا  كرت  کی  اب  ارچ  دـندرک ، یم  هدجـس  وا  رب  کئالم  دوب و  تشهب  شیاج  هک  یمدآ 
رتالاب يونعم  يدام و  ياه  ماـقم  هچ  ره  .تسادـج  نارگید  اـب  وا  باـسح  دوبن ، یتلفغ  نینچ  راـظتنا  عقوت و  وا  زا  تسا و  صاوخ  زا 
ریـسم تسا و  مک  رمع  هک  ارچ  دوب ، مه  اه  هظحل  بظاوم  درک و  تلفغ  دـیابن  اذـل  .تسا  ناـسنا  هدـهع  رب  يرتشیب  تیلوئـسم  دـشاب 

همه دهد  خر  يروتف  ناشیاهراک  رد  يا  هظحل  رگا  دنا  هدیمهف  ار  هتکن  نیا  هک  نانآ  ینالوط و 
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.دتفا یم  هجض  هیرگ و  هب  ناشدوجو 

هللا هیآ  موـحرم  اـم  راوـگرزب  داتـسا  ناـمز  رد  ناهفـصا  فراـع  لد و  لـها  ياـملع  زا  هک  يزاریـش  اـقآ  یلع  ازریم  یجاـح  موـحرم 
ناگرزب زا  یکی  .تفر  یم  يرهطم  دیهـش  موحرم  شدرگاش  هرجح  هب  هیتجح  هسردـم  رد  دـمآ و  یم  مق  هب  یهاـگ  هاـگ  يدرجورب 

.دوب قیقد  مرظنم و  رایسب  ناشیاهراک  رد  ناشیا  هک  درک  لقن  میارب 

نآ دـندز و  مه  هب  ار  شمظن  اـه  ناـمهیم  بش  نآ  هک  مدوب  هتفر  ناـشیا  تراـیز  يارب  یبش  هک  درک  لـقن  میارب  يراوگرزب  صخش 
ار شبـش  زاـمن  تسناوتن  بش  نآ  دوب ، هدـیمد  رجف  عولط  دـنتفگ و  یم  ار  حبـص  ناذا  هک  دـش  رادـیب  یناـمز  دـیباوخ و  رید  ار  بش 

هدرم شناوج  هک  ییوگ  درک ، یم  هیرگ  دیچیپ ، یم  دوخ  هب  اه  هدیزگ  رام  لثم  بش ، زامن  ندناوخن  رطاخ  هب  ادخ  درم  نآ  دـناوخب ،
.تسا

زامن تقو  چیه  ام  اقآ ، متفگ  مدرک و  یخوش  اقآ  یلع  ازریم  موحرم  اب  تفگ : درک  یم  لقن  میارب  ار  هیضق  نیا  هک  راوگرزب  درم  نآ 
زورما هب  ات  یگلاس  هدزناش  زا  نم  بش  زامن  دـناوخن ! بش  زامن  هبلط  دوش  یم  رگم  تفگ  ! ناوخن بش  کی  مه  وت  میناوخ  یمن  بش 

! دوب هدشن  كرت 

زا هک  دنتـشاد  همانرب  ناشیا  تشادـن ، دوز  ای  رید  هقیقد  کی  هک  يروط  هب  دوب ، قیقد  رایـسب  شیاه  سرد  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح 
کی ملولـس  دنتخادنا  لولـس  رد  دـندرک و  ریگتـسد  ارم  هاش  نارومام  هک  یتقو  دـندومرف : یم  و  دـننک ، يور  هدایپ  هد  یلا  هن  تعاس 

نآرق همانرب  هک  هدزای  یلا  هد  تعاس  زا  مدرک و  یم  يور  هدایپ  تعاس  کی  زور  ره  اج  نآ  رد  دوب ، یکچوک  قاتا 
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.مدناوخ مه  ار  نآرق  متشاد ، ندناوخ 

ار هداعـسلا  جارعم  قالخا  رد  تشون و  ار  دنتـسم  هقف  رد  هدوب ، هیقف  قالخا و  ملعم  یقارن  دمحا  الم  موحرم  هداعـسلا  جارعم  بحاص 
رایـسب ياه  ناتـساد  تسا و  يونثم  بلاق  رد  هک  سیدقاط  مان  هب  تسا  هتـشون  یباتک  .دوب  مه  رعاش  وا  تسا ، یلاع  رایـسب  ود  ره  هک 

همه يارب  دیاش  هک  ییاه  تصرف  رد  ار  سیدقاط  نم  دنا  هدومرف  هک  هدش  لقن  ناشیا  زا  .تسا  هدیشک  رعـش  هب  نآ  رد  ار  يا  هدنزرا 
.ما هتشون  تسا  شزرا  یب  مدرم 

فسوی هک : نیا  نآ  درک و  تلفغ  کی  دنک ، ارحص  یهار  دوخ  نادنزرف  اب  ار  شفـسوی  تساوخ  یم  هک  یماگنه  بوقعی  ترـضح 
! دینک تبظاوم  وا  زا  امش  .دروخب  ار  ما  هچب  گرگ  مسرت  یم  تفگ : شنادنزرف  هب  هکلب  درپسن  ادخ  هب  ار 

نینچ تسا  ربمایپ  هک  بوقعی  ترـضح  خماش  ماقم  زا  اما  تسا ، هداتفا  اپ  شیپ  يداع و  رما  کی  یلومعم  ياه  ناسنا  زا  يراک  نینچ 
یناوارف ياه  هصغ  دش ، كاندرد  یتبیـصم  راچد  شراک  نیا  رطاخ  هب  دراپـسب  ادخ  هب  ار  شدنزرف  دـیاب  وا  دور و  یمن  راظتنا  يزیچ 
هدشمگ هب  ماجنارس  ات  دیلان  ردقنآ  هک  دشاب  نیا  شنامشچ  ندش  دیفس  زا  روظنم  .دش  دیفس  شنامشچ  ات  تسیرگ  ردق  نآ  دروخ و 
شرافـس شنادنزرف  هب  رگید  اج  نآ  بوقعی  ترـضح  دنربب ، فسوی  شردارب  دزن  ار  نیماینب  دنتـساوخ  یم  هک  یتقو  اما  .دیـسر  شا 

(108 () ...نیمحارلا محرا  وه  اظفاح و  ریخ  هللااف  : ) تفگ هکلب  درکن 

.دیسر شا  هدشمگ  هب  هک  نیا  ات  دش  هدوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  هرگ  اذل 

صاوخ هبوت  زا  ییاه  هنومن 

داتسا لوق  هب  .دیشک  یناوارف  ياهرجز  دید و  يدایز  ياه  تبیصم  ناشیا  فسوی : ترضح 
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یلومعم دارفا  يارب  اه  هنحـص  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دمآ  دوجو  هب  هانگ  هنیمز  فسوی 24  ترضح  يارب  یئابطابط  همالع  ام  راوگرزب 
دیرخ ناج  هب  ار  نادنز  هانگ ، زا  رارف  يارب  ترضح  نآ  اما  دندش  یم  هانگ  میلست  دنتخاب و  یم  ار  دوخ  دمآ  یم  شیپ  صاوخ  ریغ  و 

: تفگ و 

(109 (؛ هیلا یننوعدی  امم  یلا  بحا  نجسلا  بر 

.دنناوخ یم  نآ  هب  ارم  هچ  نآ  زا  تسا  رت  ینتشاد  تسود  نم  يارب  نادنز  اراگدرورپ ، تفگ : فسوی 

ناشیارب ار  نانآ  باوخ  فسوی  دندید و  یباوخ  وا  ياه  یلولـس  مه  ناتـسود و  زا  نت  ود  يزور  شتماقتـسا ، نامیا و  همه  نیا  اب  اما 
.دش دهاوخ  ناطلس  یقاس  يرگید  هتخیوآ و  راد  هب  نانآ  زا  یکی  هک : درک  ریبعت  نینچ 

دزن شاب ؛ مه  نم  داـی  هب  (110 ( ) کبر دـنع  ینرکداو  : ) تفگ تفر ، یم  هاـش  دزن  یقاـس  ناونع  هب  هک  نآ  هب  باـطخ  فسوی  سپس 
...و نک  یهجوت  مه  وا  هب  تسا ، نادنز  رد  یهانگ  یب  کی  هک  وگب  هاش 

.دمآ شدای  هب  لاس  دنچ  زا  دعب  هک  نیا  ات  دیوگب ، يزیچ  مه  فسوی  زا  هک  درک  شومارف  تفر و  صخش  نآ  نآرق  هدومرف  هب 

: دومرف وا  هب  باطخ  دمآ  فسوی  دزن  لیئربج  يزور 

؟ دیشخب تا  ییاهر  اخیلز  ماد  زا  یسک  هچ  دومن ؟ صالخ  تناردارب  تسد  زا  یسک  هچ  داد ؟ تاجن  هاچ  زا  ار  وت  یسک  هچ 

دنع ینرکذاو  : ) یتـفگ صخـش  نآ  هب  ارچ  دیـسرپ : لـیئربج  رخآ  رد  .لاـعتم  دـنوادخ  داد : باوج  فسوی  دیـسرپ ، لـیئربج  هچ  ره 
، دوب هبوت  لاـح  رد  هشیمه  فسوی  هتبلا  درک - هبوت  شراـک  نیا  زا  فسوی  يدربن ؟ هاـنپ  وا  هب  یتساوخن و  کـمک  ادـخ  زا  و  کـبر )

تشاد و هلان  هبانا و 
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میوش و یم  بکترم  یمرج  هچ  فسوی  رگم  ارچ ؟ .دنام  یقاب  نادـنز  رد  رگید  لاس ) تشه  دودـح   ) لاس نیدـنچ  شراک  نیا  يارب 
.تسا دیعب  رود و  فسوی  خماش  ماقم  زا  یلمع  نینچ  هک  تسا  نامه  هتکن  .تسا  يداع  رایسب  نامیارب  اهاطخ  هنوگ  نیا 

بیقعتار وا  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  و  تفرگن ، يا  هجیتن  اما  دـنک  تیادـه  ار  شموق  ات  درک  ناوارف  شالت  يو  اـیرکز : ترـضح 
رد هک  یبیـس  تخرد  هب  باطخ  دوش ، راتفرگ  شموق  تسد  هب  تسا  هدنامن  يزیچ  دید  دوب ، رارف  لاح  رد  دنناسرب ، لتق  هب  ات  دندرک 

دنتـسناوتن مدرم  تخرد و  نآ  هنت  يـال  تفر  اـیرکز  دـش و  زاـب  دـنوادخ  رما  هب  تخرد  سرب ! مداـیرف  هـب  تـفگ : دوـب  شیور  شیپ 
: دش باطخ  دنوادخ  يوس  زا  دننک ، شیادیپ 

ود هرا  شراک  نیمه  رطاخ  هب  دنام ، باوج  رد  درک و  ریگ  ایرکز  يدرواین ؟ هانپ  دـنوادخ  هب  يدـش و  لسوتم  تخرد  هب  ارچ  ایرکز !
شراک نآ  رفیک  لاح  ره  هب  یلو  درک  شملاس  دنوادخ  دعب  هتبلا  دندرک ، فصن  هدیرب و  طسو  زا  ایرکز  اب  ار  تخرد  دندروآ و  رس 

.دید ار 

بجوتسم شموق  هک  ییاج  ات  تفرگن  يا  هجیتن  چیه  اما  دیـشوک  شموق  تیاده  يارب  اه  لاس  راوگرزب  ربمایپ  نیا  سنوی : ترـضح 
: دش باطخ  سنوی  ترضح  هب  دندش ، باذع 

يدوز هب  هک  داد  ربخ  شموق  هب  ار  بلطم  نیا  سنوی  دـنوش ؛ باذـع  دـیاب  دـنرادن و  ار  ندـنام  هدـنز  تقاـیل  رگید  ناـنآ  ! سنوی يا 
نودب هک : نیا  نآ  درک و  یم  دیابن  هک  درک  يراک  سنوی  نایم  نیا  رد  اما  دوش ، یم  لزان  امش  رب  ادخ  باذع  دش و  دیهاوخ  كاله 

نیا يارب  اذل  .تفر  نوریب  رهش  زا  راگدرورپ  نذا 

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 109 



ور نیمه  زا  مینک ، هبوت  دییایب  دنتفگ : نارگید  هب  دندید  ار  باذع  راثآ  هک  هاگ  نآ  شموق  دارفا  زا  یخر  هک  ارچ  دـش ، هیبنت  شراک 
زا هدرک و  هبوت  وا  هاگـشیپ  هب  اذل  دنرادن و  ادخ  زج  یهانپ  هک  دنتفایرد  نانآ  .دـنتفاین  ار  وا  دنتـشگ  هچ  ره  دـنتفر و  سنوی  غارـس  هب 

.دشن لزان  باذع  تفریذپ و  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  دندش ، نامیشپ  دوخ  هتشذگ 

صالخ باذـع  زا  مدرک  هابتـشا  ایادـخ ! هللا و  ای  کی  اب  هاـنگ  یتخـس و  رـس  تجاـجل و  همه  نآ  اـب  موق  نآ  هک  تساـج  نیا  بلطم 
هتـسشن یتشک  رد  یتقو  اذل  .دوش  تازاجم  یلوا  كرت  کی  يارب  دیاب  ادخ  هار  رد  یگدـنب  تمدـخ و  همه  نآ  اب  سنوی  اما  دـندش ،

قرغ ار  یتشک  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دـش ، دـس  یتشک  لباقم  رد  دـمآ و  دوب ، ادـخ  رومام  هک  یگنهن  دورب  ایرد  فرط  نآ  هب  ات  دوب 
.دنبای یصالخ  ناویح  نآ  تسد  زا  دننک و  یهام  همعط  ار  وا  دمآ  رد  سک  ره  مان  هب  دننزب و  هعرق  هک  دش  نیا  رب  ناشمیمصت  دنک ،
سنوی .دـمآ  رد  سنوی  مان  هب  راب  هس  ره  دـندز  هعرق  هبترم  هس  ات  ...سنوی  مان  هب  زاـب  مود  هبترم  دـمآ ، رد  سنوی  ماـن  هب  دـندز  هعرق 

ندرک مضه  هزاجا  تسا  ادـخ  رومام  یهام  هک  اج  نآ  زا  دـیعلب ، ار  وا  گنهن  تخادـنا و  ایرد  هب  ار  دوخ  دـید  نینچ  ار  هیـضق  یتقو 
تروص ییاطخ  هدوب و  هابتـشا  رهـش  زا  شجورخ  هک  دش  هجوتم  سنوی  .تشاد  هگن  دوخ  مکـش  رد  ار  وا  طقف  تشادن و  ار  فسوی 

هبانا هبوت و  هب  تسد  یهام ، مکش  رد  اذل  تسا ، هداد 
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: تشادرب هثاغتسا  و 

(111 (؛ نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  نا ال  تاملظلا  یف  يدانف 

.مدوب ناراکمتس  زا  نم  هک  یتسار  وت  یهزنم  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک : دروآ  رب  دایرف  اه  یکیرات  لد  رد 

، تدم نیا  زا  سپ  دوب ، ینادنز  اذـغ  یب  بوطرم و  کیرات ، لولـس  کی  رد  ینعی  یهام ، مکـش  رد  زور  هنابـش  تفه  بیترت ، نیدـب 
.میدروآ نوریب  یهام  مکش  زا  و  مغلا ) نم  هانیجن  هل و  انبجتساف  : ) دش هتفریذپ  شا  هبوت 

: دیامرف یم  زاب 

(112 (؛ نوثعبی موی  یلا  هنطب  یف  ثبلل  نینحبسملا ، نم  ناک  هنا  الولف 

.دنام یم  یهام  نآ  مکش  رد  دنوش  یم  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  اعطق  دوبن ، ناگدننک  حیبست  هرمز  زا  وا  رگا  و 

اما دوش ، تازاجم  تمایق  زور  ات  هک  هتـشاد  ار  نآ  قاقحتـسا  شراک  نآ  رطاخ  هب  سنوی  هک  دوش  یم  هدیمهف  دنوادخ  نخـس  نیا  زا 
.تسا هدنهد  ناکت  رایسب  نیا  دش و  هتفریذپ  شا  هبوت  درک و  هبوت 

يادتبا نامه  رد  دـش ، يرهـش  دراو  لیئارـسا  ینب  زا  ربمایپ  هک  هدـش  لقن  .تسا  هدـمآ  ناوارف  خـیرات  رد و  نآرق  رد  ایاضق  نیا  ریظن 
.دـنا هدروخ  ار  شرـس  اه  هچروم  لاح  نیمه  رد  هدـنام و  نوریب  شرـس  هتفر و  راوآ  ریز  يدـهاز  دـباع و  ملاع  کـی  هک  دـید  دورو 

.دنا هدروخ  ار  شرـس  اه  هچروم  لاح  نیمه  رد  هدنام و  نوریب  شرـس  هتفر و  راوآ  ریز  يدهاز  دـباع و  ملاع  هک  نیا  زا  درک  بجعت 
هنوگ نیا  دیاب  ارچ  تسا ، هدیـشک  تضایر  هتـشادرب و  مدق  ادخ  هار  رد  لاس  داتفه  هک  يدـهاز  دـباع و  ملاع  هک  نیا  زا  درک  بجعت 

عییشت هدرم و  رهش  نآ  ملاظ  مکاح  هک  دش  علطم  ماگنه  نیمه  رد  دریمب ؟
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دریمب هنوگ  نآ  دیاب  دهاز  ملاع  تسا ؟ راک  رد  یتمکح  هچ  ایادخ  تشاد : نایب  درک و  تاجانم  ادخ  اب  دنا ! هدرک  وا  زا  یمهم  هزانج 
نیا هب  نآ  عفر  يارب  تشاد و  یتجاح  لبق  زور  دـنچ  ملاع  نآ  دـش  باطخ  !؟ دوش نفد  لالج  تمظع و  اب  هنوگ  نیا  ملاـظ  مکاـح  و 
دنا هدرک  متس  هک  یناسک  هب  (113 ( ) رانلا مکـسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  و ال   ) درک یم  نینچ  دیابن  و  درک ، هعجارم  ملاظ  مکاح 
نآ سپ  دومن ، یگدیسر  شیراتفرگ  هب  درک و  هدروآرب  ار  وا  تجاح  ملاظ  نیا  .دسر و  یم  امش  هب  خزود  شتآ  هک  دیوشم  لیامتم 
نآ زا  زین  ملاظ  نآ  میدرک و  شتازاجم  ایند  نیا  رد  دوشن  هدیـشک  تماـیق  خزرب و  ربق و  هب  شرفیک  هک  نیا  يارب  دراد و  رفیک  ملاـع 

میتساوخن میداد و  وا  هب  ایند  نیمه  رد  ملاع ) تجاح  ندرک  هدروآرب   ) ار شیوخ  راک  نیا  هجیتن  دوب ، هدرک  ناوارف  ياه  ملظ  هک  اـج 
دوب یتمدخ  نآ  شاداپ  هجیتن و  دندش  لئاق  مکاح  نیا  يارب  هک  ار  یتافیرـشت  نآ  اذل  میهدب ؛ وا  هب  ترخآ  ملاع  رد  ار  شـشاداپ  هک 

.دوب هدرک  ملاع  نآ  هب  هک 

صاوخ هبوت 

: تسا مسق  هس  هبوت 

؛ مدرم مومع  هبوت  - 1

؛) ع  ) فسوی بوقعی و  سنوی ، مدآ ، هبوت  دننام  دنز ، یم  رس  نانآ  زا  هک  یلوا  كرت  رطاخ  هب  ایبنا ، هبوت  - 2

یم اذـغ  یتـقو  ع )  ) نینموملاریما ینعی  دـننک ؛ یم  هبوت  ادـخ  ریغ  هب  هجوت  زا  ناـنآ  .تسا  ع )  ) نیموصعم هبوت  هک  صاوـخ  هبوـت  - 3
.تسا قح  ریغ  هب  هجوت  هانگ و  وا  يارب  نیمه  دیآ و  یم  ترثک  ملاع  هب  تدحو  ملاع  نآ  زا  ...و  دنک  یم  توهش  يافطا  ای  دروخ 
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يارب دوش  یم  رپ  يا  هشیـش  شمـشچ  کـشا  زا  هک  دـنک  یم  هیرگ  يا  هزادـنا  هب  ادـخ  فوخ  زا  س )  ) ارهز ترـضح  مینیب  یم  رگا 
.تسا هتشاد  قح  ریغ  هب  هجوت  يا  هظحل  دنچ  هک  تسا  نیمه 

دننک یم  روصت  يا  هدع  تسا ، اه  تبـسن  نیا  زا  رپ  لیمک  ياعد  دـهد و  یم  دوخ  هب  هانگ  تبـسن  دـلان و  یم  بش  لد  رد  ع )  ) یلع
يارب ار  نانخس  نآ  ع )  ) یلع هکلب  تسین ، تسرد  تشادرب  نیا  هک  نآ  لاح  تسا ، هدومرف  ام  شزومآ  يارب  ار  بلاطم  نآ  ع )  ) یلع

هک تسین  نینچ  دـنک و  یم  هبوت  شناـهانگ  زا  هدرک و  هاـنگ  ع )  ) یلع هللااـبذوعن  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  تسا ، هدوـمرف  شدوـخ 
.دیامن یم  ششخب  وفع و  بلط  دنوادخ  زا  دنک و  یم  هبوت  قح  ریغ  هب  هجوت  زا  ع )  ) موصعم دشاب ، هدرک  یلوا  كرت  ترضح 

راـظتنا و ناـسنا  نینچ  مه  تسین و  اـملع  زا  تسه  اـیبنا  زا  هک  یعقوـت  نآ  تسین و  اـیبنا  زا  تسه  موـصعم  زا  هـک  یعقوـت  نآ  يرآ ،
دیشاب هتشاد  هجوت  و  ناتدوخ ، هب  دیسرب  ات  دینک  هسیاقم  بیترت  نیمه  هب  .درادن  مدرم  هماع  زا  دراد  نادنمـشناد  املع و  زا  هک  یعقوت 

.رگید بتارم  هلسلس  روط  نیمه  دنرادن و  یلومعم  دنمراک  زا  دنراد  اه  هرادا  نالوئسم  زا  هک  يراظتنا  عقوت و  مدرم  مومع  هک 

تمایق رد  لامعا  مسجت 

صوصخ نیمه  رد  کنیا  میتفگ ، نخس  نانآ  زا  یشک  باسح  تیفیک  نالوئسم و  ناراد و  بصنم  لامعا  هب  یگدیسر  یگنوگچ  زا 
تـسا نیمه  دنام و  یم  یقاب  هشیمه  يارب  دوش و  یم  يدنب  تروص  دوخ ، بسانت  هب  ام  دب  کین و  رادرک  هنوگ  ره  هک  مییوگب  دیاب 

يانعم

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 113 



دروم رد  زین  نآ  سکع  هدرک و  داجیا  وا  يارب  ار  تشهب  هک  تسا  قداـص  رازگ و  تمدـخ  ناـسنا  کـی  لـمع  ینعی  لاـمعا ؛ مسجت 
.تسا قداص  راک  هانگ  ناسنا 

لوئسم ره  ینعی  دراد ؛ یگدننک  لرتنک  تیـصاخ  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نیا  زا  نالوئـسم  تارادا و  نانکراک  يارب  ثحب  نیا 
هتکن نیا  رگا  .دبای  یم  مسجت  شنامشچ  ولج  رد  تمایق  رد  دوش و  یم  طبض  تبث و  شیاهرادرک  یمامت  هک  دمهف  یم  يدنمراک  و 

رکف .دشیدنا  یمن  سالتخا  مدرم و  لاوما  لیم  فیح و  هب  دریگ و  یمن  هوشر  دنک ، یمن  اطخ  رگید  دش ، رکذـتم  نآ  هب  دـیمهف و  ار 
.دراد یم  زاب  اهراک  نیا  زا  ار  وا  لامعا  مسجت  باتک و  باسح و  تمایق و 

لمع مسجت  ماسقا 

: تسا مسق  هس  لمع ، مسجت 

تسوا رادرک  راتفگ و  راکفا ، نوهرم  ایند  نیا  رد  یمدآ  تواقش  ای  تداعس  تشون و  رس  هک  مینک  یم  هدافتسا  نآرق  زا  ایند : رد  - 1
راگتـسر و دنمتداعـس و  دـشاب  یهلا  حیحـص و  ناسنا  رادرک  نخـس و  راـکفا ، رگا  ینعی  تسا ؛ زاـس  تشونرـس  وا  يارب  شتاـکلم  و 
هب تبقاع  تواقـش ، دـشاب ، یهلا  ریغ  هتـسیاشان و  شلامعا  رادرک و  راتفگ ، هدوب و  هلیذر  تاکلم  رگا  دـش و  دـهاوخ  ریخ  هب  تبقاع 

.دش دهاوخ  شریگنابیرگ  منهج  شتآ  يرش و 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(114 (؛ قیحس ناکم  یف  حیرلا  هب  يوهت  وا  هفطحتف  ءامسلا  نم  رخ  امناکف  هللااب  كرشی  نم  و 

ییاج هب  ار  وا  داب  ای  دنا  هدوبر  ار  وا  يراکـش  ناغرم  هداتفا و  ورف  نامـسآ  زا  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دزرو  كرـش  ادخ  هب  سک  ره  و 
.تسا هدنکفا  رود 

ياه ناسنا  یگدنز  ینعی  تسا ، یلمع  كرش  اج  نیا  رد  كرش 
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ینارگن هدنیآ  زا  دنروخ ، یم  ار  اه  هتشذگ  مغ  .تسا  بارطـضا  تشحو و  اب  ماوت  هصغ و  مغ و  یتحاران و  اب  هارمه  یقـش ، قساف و 
.دننارگن برطضم و  هشیمه  رگید ، ياه  تیعقوم  رد  ندروخ و  باوخ ، ماگنه  دنراد ،

کی زین  ایند  نیا  رد  دـنور  یم  تشهب  هب  هک  نیا  رب  هوالع  نآرق  هدومرف  هب  تسپ ، دـب و  ياه  ناسنا  سکع  هب  بوخ  ياه  ناسنا  اـما 
: دنراد تزع  اب  كاپ و  یگدنز 

(115 (؛ نولمعی اوناکام  نسحاب  مهرجا  منیزرجنل  هبیط و  هویح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم 

نانآ هب  املسم  میـشخب و  یقیقح  تایح  يا  هزیکاپ  یگدنز  اب  ار  وا  اعطق  دشاب  نموم  دنک و  هتـسیاش  راک  نز -  ای  درم  زا  سک -  ره 
.داد میهاوخ  شاداپ  دنداد  یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  رتهب 

: دیامرف یم  رگید  هروس  رد 

(116 (؛ مهراد نم  ابیرق  لحت  وا  هعراق  اوعنص  امب  مهبیصت  اورفک  نیذلا  لازی  ال 

دورف ناشیاه  هناخ  کیدزن  ای  دسر  یم  نانآ  هب  يا  هدنبوک  تبیصم  دنا  هدرک  هچ  نآ  يازـس  هب  هتـسویپ  دنا  هدش  رفاک  هک  یناسک  و 
.دیآ یم 

تامرحم بکترم  دننک و  یم  كرت  ار  تابجاو  هصالخ  دنریگ و  یمن  هزور  دـنناوخ ، یمن  زامن  الثم  دـنراد ، یلمع  رفک  هک  يدارفا 
یمالسا ریغ  هتـسیاشان و  مدرم  اب  ناشرادرک  راتفگ و  دنرگن  یم  ینیبدب  کنیع  اب  هعماج  هب  دنملاظ و  رورـش و  ياه  ناسنا  دنوش  یم 

.تسا

يارب يرهاظ  لالج  هاج و  نیمه  هک  ارچ  دروخ ، ار  اهنآ  يرهاظ  عضو  بیرف  دیابن  تسا و  تکالف  یتخبدب و  هانگ ، اب  ماوت  یگدـنز 
: دیامرف یم  نآرق  .تسا  رس  درد  تمقن و  وا 

مهبذعیل هللا  دیری  امنا  مهدالوا  مهلاوما و ال  کبجعت  الف 
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(117 (؛ ایندلا هویحلا  یف  اهب 

اه نیا  هلیـسو  هب  اـیند  یگدـنز  رد  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  تسین  نیا  زج  درواـین ، بـجعت  یتفگـش و  هـب  ار  وـت  ناشنادـنزرف  لاوـما و 
.دنک ناشباذع 

ياضر هار  رد  ینعی  دیامن ، ریخ  هب  تبقاع  ار  ناسنا  دشاب و  هتشاد  لابند  هب  تداعـس  یـشوخ و  هک  تسا  بوخ  ینامز  تسایر  لام و 
.دشاب ناسنا  شخب  تاجن  باسح  زور  رد  دور و  راک  هب  ادخ 

هدـش تمعن  رپ  تشهب  وا  يارب  هک  تسا  وا  لمع  تسا ، تشهب  لـها  یـسک  رگا  هک : تسا  نیا  مه  مود  ياـنعم  هب  لاـمعا  مسجت  - 2
.تسوا لامعا  نامه  زین  نآ  هدرک ، هطاحا  ار  وا  برقع  رام و  تسا و  منهج  لها  یسک  رگا  تسا و 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 

؛ هرخالا هعرزم  ایندلا 

.تسا ترخآ  رازتشک  ایند 

لامعا تشهب  ياه  تمعن  هک  نیا  هصالخ  دـیامن و  یم  تشادرب  ار  نامه  ترخآ  ملاـع  رد  دـنک ، تشک  هچ  ره  اـیند  نیا  رد  ناـسنا 
: تساه ناسنا  دوخ 

؛ متحلصا امب  اوبرشا  اولک و 

.دیا هداتسرف  هدومن و  هیهت  دوخ  هک  ار  هچ  نآ  دیماشایب  دیروخب و 

یم باـطخ  ناـیمنهج  هب  منک  یم  هیهت  دوخ  ار  میمح  موقز و  تسا ؛ اـم  دوخ  تسد  هتخاـس  مه  نآ  هک  منهج  شتآ  تسا  نینچ  مه 
: دوش

(118 (؛ مکیدیا تمدق  امب  کلذ  باذعلا  اوقوذف 

.دیا هداتسرف  هدرک و  هیهت  دوخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  ار ، باذع  دیشچب 

، رافـسآ رد  نیهلاتملا  ردـص  موحرم  هک : نآ  حیـضوت  تسا ؛ لمع  اب  بساـنتم  دوجوم  هب  لـمع  لیدـبت  لاـمعا ، مسجت  موس  عون  - 3
هک یناسک  اصوصخم  ناراک ، ناور  ناسانش و  ناور  زا  هفـسالف ، زا  يا  هدع  کی  هک  تسا  نیا  خسانت  يانعم  دنک ؛ یم  در  ار  خسانت 

دریمب ناسنا  هاگ  ره  دنیوگ : یم  دنراد ، حور  راضحا  ياعدا 
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تسا و یلبق  ياه  ناـسنا  حور  میا  هتـسشن  اـج  نیا  رد  هک  اـم  حور  نونکا  لوق ، نیارباـنب  .دوش  یم  لـقتنم  يرگید  مسج  رب  وا  حور 
.دوش یم  لقتنم  يرگید  ماسجا  هب  نامحور  میورب  ایند  زا  هک  ینامز 

کی هب  شحور  دشاب  تخبـشوخ ، رگا  و  یتخبدـب ، مدآ  ای  یناویح  مسج  هب  وا  حور  دـشاب ، راکدـب  ناسنا  رگا  هک  دـندقتعم  یـضعب 
نیا .تفر  دهاوخ  یـسدقم ، مدآ  دبلاک  هب  شحور  دـشاب  یبوخ  مدآ  رگا  و  دوش ، یم  لقتنم  تسا  عفان  مدرم  يارب  هک  یبوخ  ناویح 
رگا ینعی  تسا ؛ لاحم  خسانت  دیوگ : یم  یفـسلف  ینابم  اب  دـنک و  یم  لطاب  ار  خـسانت  نیهلاتملا  ردـص  موحرم  .تسا  خـسانت  يانعم 

.تسا لاحم  نیا  ددرگ  رب  هوق  هب  لعف  زا  دهاوخب  يزیچ 

.دیدرگرب هک  تسا  لاحم  دوش  یم  باطخ  میوش  یبوخ  مدآ  ات  دینادرگرب  ار  ام  دنیوگ : یم  ربق  رد  یضعب  دیامرف : یم  نآرق 

(119  ) تکرت امیف  احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاق 

هک يراد  یخزرب  وت  ناسنا ! يا  دیامرف : یم  دعب  .مهد  ماجنا  یکین  راک  ما  هداهناو  هچ  نآ  رد  نم  دـیاش  دـینارگ  زاب  ارم  اراگدرورپ ،
.تسا خزرب  ملاع  رد  تمایق  زور  ات  وت  حور 

نآرق هب  کسمت  ندوب  لاحم  تابثا  يارب  مه  دعب  تسا ، لاحم  خسانت  هک  دنک  یم  تباث  یفـسلف  هاگدید  زا  نیهلاتملا  ردـص  موحرم 
ياـعدا سپ  تسا ، نآرق  ياـهراکهاش  زا  نیا  هک  مـینک  یم  هدافتـسا  یفیطل  قـیقد و  خـسانت  کـی  نآرق  زا  دـیامرف : یم  دـنک و  یم 

.دنک یم  ناهرب  هماقا  هاگ  نآ  هدش و  هدید  موس  يانعم  هب  لمع  مسجت  نیا  فشک  ملاع  رد  دیوگ  یم  دنک و  یم  دوهش  فشک 

نآ تسا و  ام  ثحب  دروم  نالا  دیوگ  یم  اردصالم  هک  یخسانت 
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تاکلم و نآ  دزاس ، یم  هکلم  نامیارب  ام  راکفا  اه و  لیخت  رادرک ، راتفگ ، ینعی  دزاـس ؛ یم  هکلم  اـم  يارب  اـم  لاـمعا  هک  تسا  نیا 
وا يارب  یهاوخ  ریخ  هکلب  دـشاب  کین  یـسک  راکفا  رادـنپ و  راتفگ ، لامعا ، رگا  ینعی  دـنک ، یم  داجیا  تیوه  اـم  يارب  مه  تـالاح 

.دوش یم  یهاوخ  ریخ  مدآ  راکدوخ  روط  هب  دوش و  یم  تسرد 

، دنشخرد یم  هام  لثم  هک  ینیب  یم  ار  اه  ناسنا  زا  یضعب  يدش ، رشحم  فص  دراو  یتقو  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
هب تمدـخ  اه و  تدابع  بوخ ، لامعا  اذـل  دوش ، یم  هریخ  وا  هب  همه  اه  مشچ  هک  دوش  یم  رـشحم  دراو  یلماـک  ناـسنا  کـی  ینعی 
رد امـش  راتفگ  رگا  اما  .تسا  هدرک  افوکـش  تیناسنا  رد  ار  امـش  هتخاـس و  تیناـسنا  ناـتیارب  مه  هکلم  هکلم و  امـش  يارب  ادـخ  قلخ 

.دشاب تیانج  ملظ و  امـش  رادرک  ای  دـشاب ، غورد  هعیاش و  تمهت ، تبیغ ، ییوج و  بیع  ازهتـسا ، نابز ، مخز  ندز و  شین  یگدـنز ،
رد .دنک  یم  ادیپ  ییوخدب  یگدنز و  تلاح  هاگآ  دوخان  روط  هب  رگید  امش  ینعی  دزاس ؛ یم  تلاح  امـش  يارب  مک  مک  اه ، ملظ  نیا 

.درب یم  تذل  ندرک  ملظ  زا  هک  يروط  هب  دوش  یم  ادیپ  یمسیداس  تلاح  ناسنا  يارب  اهواک - ناور  لوق  هب  هانگ -  يدایز  رثا 

ياه یقیـسوم  اه و  ملیف  اب  ناشراک  ورـس  هک  ییاه  نآ  گنلپ ، تروص  هب  تسا  هدرک  خوسر  ناـشلد  رد  ربکت  هک  ربکتم  ياـه  مدآ 
رگا .دنیآ  یم  رد  هابور  تروص  هب  قفانم  ياه  ناسنا  نومیم ، تروص  هب  تسا  داسف  ياه  هسلج  اب  ییاج و  همه  ياه  نز  اب  لذـتبم و 

یسک
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...و تسا  گس  یموس  هابور و  يرگید  نآ  نومیم و  ینالف  هک  دنیب  یم  ایند  نیمه  رد  دشاب  هتشاد  یتوکلم  تریصب و  مشچ 

: دیوگ یم  يوار  هک  تسا  هدروآ  رافسا  رد  یتیاور  اردصالم ،

؛ میدرک یم  هاگن  فاطم  هب  هتـسشن و  يا  هشوگ  رد  میدوب  هدرک  فاوط  ود  ره  هک  یلاح  رد  مدوب ، ع )  ) قداص ماـما  تمدـخ  يزور 
هدرک و یمـسبت  ترـضح  ! تسا ناوارف  یجاح  ردـقچ  ! جـیجحلا رثکا  ام  ! هللا لوسر  نب  اـی  مدرک : ضرع  ع )  ) قداـص ماـما  هب  باـطخ 

: دندومرف

(120 ( ؛ جیجحلا لقا  جیجضلا و  رثکا  ام 

.تسا دایز  ادص  رس و  تسا و  مک  یجاح 

نایم زا  نک ، هاگن  دـندومرف : دـندرک و  اطع  نم  هب  یتوکلم  مشچ  ع )  ) ماما اذـل  دـیامرف ، یم  هچ  ع )  ) ماما هک  مدـیمهفن  نیح  نیا  رد 
ياه تروص  هب  تسا ، ناویح  تسه  هچ  ره  تسا و  مک  رایـسب  مدآ  هک  مدید  متـسیرگن ؛ فاطم  فرط  هب  شکرابم  تسد  ناتـشگنا 

...و شوگرخ  گنلپ و  واگ و  شوم ،

تفر نز  یتقو  داد ، ار  شباوج  ربمایپ  دیسرپ ، يا  هلئسم  ربمایپ  زا  دمآ و  ینز  هک  دوب  هتسشن  ص )  ) مرکا ربمایپ  تمدخ  هشیاع  يزور 
: دومرف درک و  رییغت  ربماـیپ  كراـبم  گـنر  درک  تبیغ  اـت  ! دوب يدـق  هاـتوک  نز  هچ  هللا  لوـسر  اـی  تفگ : درک و  ار  وا  تبیغ  هشیاـع 

دوز يدـیبوک ؟ ار  شتیـصخش  ارچ  دروخ ، یم  رب  وا  هب  یتفگ  یم  شدوخ  دزن  رگا  هک  یتفگ  يزیچ  ارچ  ندرک ؟ تبیغ  ارچ  ! هشیاـع
ای تفگ : داتفا ، نوریب  شناهد  زا  هدـیدنگ  تشوگ  يرادـقم  دـش و  ادـیپ  هشیاع  يارب  غارفتـسا  تلاح  ماگنه ، نیا  رد  نک ؛ غارفتـسا 

!؟ دوب هچ  نیا  مدوب ، هدروخن  تشوگ  نم  هللا ! لوسر 

: دیامرف یم  هک  يا  هدناوخن  نآرق  رگم  دومرف : ترضح 

مکدحا بحیا  اضعب  مکضعب  بتغی  و ال 
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(121 (؛ ...هومتهرکف اتیم  یخا  محل  لکای  نا 

...دیراد تهارک  نآ  زا  دروخب ، ار  شا  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  ایآ  دنکن  یضعب  تبیغ  امش  زا  یضعب  و 

گس هک  یـسک  نآ  (122 ( ) دـیدح مویلا  كرـصبف  کئاطغ  کنع  انفـشکف  : ) دور یم  رانک  اه  هدرپ  تماـیق  زور  دـیامرف : یم  نآرق 
نیب و زیت  اه  مشچ  تماـیق  زور  دـنیبب ، هک  تسین  یتوکلم  مشچ  تسا و  هدـناشوپ  ار  شیور  هدرپ  یهتنم  تسا ، گـس  نـالا  زا  تسا 

.تسین ای  تسا  مدآ  هک  دننیب  یم  ار  وا  همه  نارگید  هن ، ای  تسا  مدآ  هک  دنیب  یم  ار  شدوخ  هاگ  نآ  دوش و  یم  نیب  تقیقح 

( نوملکت اهیف و ال  اوئشخا  : ) دوش یم  باطخ  نانآ  هب  دوش و  یم  دنلب  نایمنهج  زا  یضعب  يادخ  ادخ  دایرف و  داد و  نآرق  هدومرف  هب 
.اوسخا دیوگ : یم  دنک  رود  دوخ  زا  ار  اه  گس  دهاوخب  یتقو  برع  .دییوگم  نخس  نم  اب  دیوش و  مگ  نآ  رد  ( 123)

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  زین  ع )  ) داجس ماما  زا  تیاور  نیمه  هک  ع )  ) نیسح ماما  زا  تسا  یتیاور 

(124 (؛ رانلا بالک  مدا  اهناف  هبیغلا  بنتجا 

.تسا منهج  ياه  گس  شروخ  نآ ، هک  ارچ  زیهرپب ، تبیغ  زا 

رکذت ام  هب  ار  تیارو  نیا  هبترم  ود  ای  کی  یلاس  لقادـح  دوخ  یقالخا  ياه  سرد  رد  بالقنا  ناشلا  میظع  ربهر  ام  راوگرزب  داتـسا 
رد گس  نیا  .دنک  یم  گس  تروص  هب  ار  وا  هکلم  نیا  دزاس و  یم  هکلم  شیارب  يراک  نینچ  دنک ، تبیغ  هک  نآ  يرآ ، .دـناد  یم 
هک يا  هدـیدنگ  ياـه  تشوگ  ناـمه  ینعی  هدرک ؛ ییاـه  تبیغ  ناـمه  تلاـح  نیا  رد  دـهاوخ ، یم  اذـغ  دوـش و  یم  هنـسرگ  منهج 

منهج رد  هدروخ ،

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 120 



.دوش یم  اذغ  شیارب 

؟ دنک یم  تسرد  ار  اه  نآ  یـسک  هچ  دنیآ و  یم  اجک  زا  اه  گرگ  .درد  یم  ربق  رد  ار  ناسنا  دوش و  یم  گرگ  تشز ، ياه  يوخ 
.تسا اهزواجت  هرخالاب  اه و  ندروخ  مدرم  لام  اهابر ، اه ، هوشر  اه ، تیانج  اه ، ملظ  اه ، یقالخا  دب  هجیتن  اه  نآ 

: دنوش یم  رشحم  دراو  غالا  تروص  هب  مدرم  زا  يا  هتسد  دیامرف : یم  نآرق 

(125 (؛ قیهشو ریفز  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوفش  ینذلا  اماو 

.دنراد يا  هلان  دایرف و  شتآ  رد  دنا  هدش  تخب  هریت  هک  یناسک  اما  و 

یقش نانآ  دنا ، هدوب  توافت  یب  ناشمالسا  ادخ و  هب  تبسن  تیناسنا و  مدرم ، هب  ایند  رد  هک  نانآ  دنا ، هدوب  تواقـش  هک  ینانآ  ینعی 
غالا ریفز  قیقـش و  اهیف  مهل   ) دنوش یم  روشحم  غالا  تروص  هب  اه  یقـش  دیامرف  یم  سپـس  .دـنور  یم  منهج  هب  اه  یقـش  دنتـسه و 

، دـنک یم  ادـص  اـج  یب  اـج  نیا  رد  هک  یـسک  دـنیوگ : یم  ریفز  ار  شا  هلاـن  هآ  قیهـش و  ار  رخآ  تاـظحل  نآ  دـنک  یم  ادـص  یتقو 
.دـنک یم  لقن  لالدتـسا  نودـب  دونـش و  یم  لالدتـسا  نودـب  هرخـالاب  دـنک و  یم  ینکارپ  هعیاـش  دـبوک ، یم  ار  نارگید  تیـصخش 

.دنک یم  رعرع  اج  یب  هک  تسا  یغالا  نوچمه 

فـص رد  هنوراو  تسین ، راکهدب  قح  فرح  هب  ناشـشوگ  دنور و  یمن  قح  راب  ریز  هک  نانآ  جوجل ، ياه  ناسنا  دـیامرف : یم  نآرق 
تسا هنوراو  زین  اج  نآ  تسا  هنوراو  اج  نیا  هک  هنوگ  نامه  نیمز ، يور  رس  الاب و  اهاپ  ینعی  دنوش ، یم  رضاح  رشحم 

...یمع مکب  مث  مههوجو  یلع  همایقلا  موی  مه  رشحن  و 

دنروک مه  هک  دنیآ  یم  یلاح  رد  هورگ  نیا 
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دراذگ یم  نآ  يور  اپ  دنیب و  یم  ار  قح  تلادع و  هک  یـسک  دنیبب ، دناوت  یمن  ار  تلادـع  قح و  هک  یـسک  گنگ ، مه  رک و  مه  و 
.ددرگ یم  مسجم  شلمع  ینعی  دوش ، یم  روشحم  روک  یمعا و  تمایق  زور 

نآ تسا و  رهاظ  اج  نیا  ترخآ ، ور  نآ  ایند و  ور  نیا  دراد ، ورود  تسا و  هکـس  کی  ایند  اب  ترخآ  تفگ : دـیاب  هک  نیا  هصـالخ 
، تسا گس  زین  اج  نآ  درازآ ، یم  تهج  یب  ار  مدرم  تسا و  گس  اج  نیا  هک  یـسک  .تقیقح  اج  نآ  تسا  زاجم  اج  نیا  عقاو ، اج 

.دوش یم  روشحم  گرگ  اج  نآ  دراد ، ییوخ  دنرد  تلاح  اج  نیا  هک  یسک 

مینک داجیا  دوخ  رد  يرازگ  تمدخ  هکلم  تلاح  اه ، نآ  راک  ندرک  رت  ناور  مدرم و  هب  تمدخ  اب  میـشوکب  هک  نیا  بلطم  هصالخ 
ترخآ يارب  هشوت  داز و  تخودنا  نادنمراک  نارازگراک و  يارب  .دوش  مسجم  هدیدنـسپ ، وکین و  تروص  هب  ناملامعا  تمایق ، رد  و 
یتراـپ هژیو ، زاـیتما  زا  يرادروخرب  يراوخ ، هوشر  نوچ  یبرخم  رـصانع  دـنزاس و  ملاـس  ار  يرادا  ياـهراک  دـنور  هک  تسا  نیا  هب 

.دنرادرب نایم  زا  ار  مدرم  راک  رد  يراگنا  لهس  ینکش و  نوناق  يزاب ،

.دناوخ ارف  ترخآ  ادخ و  هب  ار  ناراکمه  ناتـسود و  درک و  تمدخ  حیحـص  روط  هب  ناوت  یم  هک  تسا  يرادا  ملاس  ياضف  کی  رد 
.میا هتخاس  ار  دوخ  تیوه  تیصخش و  يانب  زا  يرجآ  عقاو  رد  میراد  یم  رب  اج  نیا  رد  هک  یماگ  ره 

( هبوت  ) هانگ یهاتوک و  ناربج 

یلوئسم ای  يدنمراک و  تسیچ ؟ وا  فیلکت  .دوش  یم  بکترم  ار  یناهانگ  تلاح ، نیا  رد  دوش و  یم  نایسن  تلفغ و  راچد  ناسنا ،
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؟ مینکب دیاب  هچ  دش ، راتفرگ  یهانگ  هب  تلفغ  هابتشا و  ای  یگتسخ و  رثا  رد 

هتساوخ شناگدنب  زا  ررکم  هتـشاذگ و  زاب  همه  يارب  ار  اطخ  هانگ و  زا  تشگزاب  هار  دنوادخ  هک  مییوگب  دیاب  لاوس  نیا  باوج  رد 
تـسا هراچ  هار  اهنت  هبوت  .هبوت  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دنبای ، یم  تاجن  هک  تسا  قیرط  نیا  زا  اهنت  دـندرگ و  زاب  هار  نیا  هب  هک  تسا 

زا ینامیـشپ  ینورد و  لوحت  کـی  هبوـت  .درب  نیب  زا  ار  ناـهانگ  داد و  وـش  تسـش و  ار  هدوـلآ  بلق  ناوـت  یم  هلیـسو  نیا  هب  طـقف  و 
زا رتالاب  یتلیـضف  مالـسا  رد  .تسا  رتشیب  یکین  لمع  ره  زا  شباوث  هکلب  دـنک  یم  دوبان  ار  ناسنا  ناهانگ  طقف  هن  هک  تسا ، هتـشذگ 

.تسین هبوت 

یم ادیپ  ار  نانآ  یتقو  دشاب  هدرک  مگ  نابایب  رد  کیرات  بش  رد  ار  شا  هچب  نز و  هشوت  داز و  هک  یـسک  دـیامرف : یم  ع )  ) رقاب ماما 
رادقم نامه  دوش ، نامیـشپ  اه  هتـشذگ  زا  دنک و  هبوت  هانگ  زا  هک  یـسک  زا  زین  ملاع  راگدرورپ  دوش ،؟ یم  لاحـشوخ  ردـقچ  دـنک 

(126  ) .دوش یم  لاحشوخ 

یناهانگ زا  دنک و  هبانا  هلان و  ددرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  دوش و  نامیـشپ  شدب  هتـشذگ  زا  دنک و  هبوت  یـسک  رگا  دیامرف : یم  دنوادخ 
يدـب ناهانگ و  مامت  دزیرب ، یگدز  تلاـجخ  لاـح  نآ  زا  دـعب  مشچ  زا  یکـشا  هرطق  دوش ، هدنکفارـس  لـباقم  رد  هدـش  بکترم  هک 

(127 (. ) تانسح مهتائیس  هللا  لدبی  : ) دوش یم  هداد  رجا  باوث و  نآ  ياج  هب  هکلب  ددرگ ، یم  دوبان  شیاه 

.دنک یم  زاب  شیارب  یناشخرد  دیفس و  هدنورپ  دوبان و  راک  هبوت  درف  هایس  هدنورپ 

هدنورپ تمایق  زور 
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یناشخرد هدنورپ  هچ  هک  دینیبب  دـیناوخب و  ارم  لمع  همان  (128 ( ) هیباتکاورقا مواه   ) دیوگ یم  دـهد و  یم  ناشن  همه  هب  ار  ناشخرد 
.دوش یم  يزارفارس  يدنلبرس و  هب  لیدبت  یگدنکفارس  یگدنمرش و  نآ  رگید  و  مراد !

: دتسرف یم  یمالس  هدننک  هبوت  هب  شربمایپ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  سب  نیمه  هبوت  شزرا  تیمها و  زا 

(129 (؛ مکئیلع مالس  لقف  انتایاب  نونموی  نیذلا  کئاج  اذا  و 

دایز گرزب و  هچ  ره  هانگ  دیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  .امـش  رب  دورد  وگب : دنیآ ، وت  دزن  دـنراد  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نوچ  و 
: دوش یم  هدیزرمآ  هتفر و  نیب  زا  هبوت  ای  دشاب 

(130 (؛ اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقتال  مهسفنا  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق 

ماـمت دـینک  هبوت  رگا  دـینک ، هبوت  دـیوشن ، سویاـم  نم  تمحر  زا  دـیدرک ، فارـسا  شیوخ  سفن  رب  نم ؟ راـک  هنگ  ياـه  هدـنب  يا 
.مزرمآ یم  ار  امش  ناهانگ 

: دیامرف یم  هیآ  نیمه  لیذ  رد  ص )  ) ربمایپ

(131 ( ؛ هل بنذ  نمک ال  بنذلا  نم  بئاتلا 

.تسا هدرکن  هانگ  الصا  ییوگ  دنک  هبوت  شناهانگ  زا  هک  نآ 

دیآ یم  ایند  هب  هک  تسا  يا  هچب  نامه  لثم  یکاپ  تهج  زا  دـنک  هبوت  هک  مه  یناسنا  تسا ، كاپ  روطچ  دـیآ  یم  ایند  هب  یتقو  هچب 
.دنام یمن  یقاب  شا  هتشذگ  ناهانگ  زا  يرثا  چیه  رگید  و 

.تسا راگدرورپ  تمحر  زا  يدیماان  سای و  زین  هانگ  نیرتالاب  تسا ، هبوت  مالسا  رد  لمع  نیرت  تیلضف  اب  نیرتالاب و  هک  روط  نامه 
شنیب تلاح و  نیا  ین ، دص  هچ  ین و  کی  هچ  تشذگ  رس  زا  هک  بآ  ماوع  لوق  هب  تسا و  هتشذگ  ام  راک  رگید  دیوگب  یسک  رگا 

، تسا رت  گرزب  یهانگ  ره  زا 
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: دیامرف یم  نآرق  .تسین  ادخ  تمحر  زا  سای  زا  رتالاب  دینک  ضرف  امش  هک  ار  یهانگ  ره 

(132 (؛ نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  سایی  هنا ال  هللا  حور  نم  اوسایت  الف 

زا دنوش  یمن  سویام  تسا و  رفک  دـح  هب  شهانگ  دوش  سویام  ادـخ  تمحر  زا  یـسک  رگا  نوچ  دـیوشن ، سویام  ادـخ  تمحر  زا 
.نارفاک رگم  ادخ  تمحر 

هبوت رد  قیفوت  مدع 

.تسا هدننک  راودیما  رایـسب  تیاور  نیا  هک  دنک  یم  لقن  ع )  ) اضر ماما  زا  یتیاور  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  چ )  ) قودص موحرم 
یکی هک   ) هبطحق نب  دیمح  دزن  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  زا  یکی  رد  دندوب  دهشم  رد  ع )  ) اضر ترضح  یتقو  دیوگ : یم  يوار 
هزور نم  متفگ  روخب ، اذغ  ایب  هک  درک  فراعت  مه  نم  هب  دروخ  یم  ار  شا  هزور  مدـید  متفر ، دوب ) دیـشرلا  نوراه  رکـشل  نارـس  زا 

.يروخ یم  ار  تا  هزور  هک  يراد  يرذع  وت  املسم  مرادن ! يرذع  متسه و 

، دزرمآ یمن  ارم  دنوادخ  مناد ؟ یم  نم  تفگ : يروخ ؟ یم  ار  تا  هزور  روطچ  يرادن  رذع  رگا  متفگ : ! مرادن يرذـع  نم  هن  تفگ 
: داد باوـج  مدیـسرپ ، ار  شتلع  .رخآ  هقبط  هچ  دـشاب و  لوا  هقبط  هچ  تفر  مهاوـخ  منهج  هب  هک  نـم  مریگب ، هزور  هـچ  يارب  رگید 

نم هب  نوراـه  .متفر  تساوخ ، ارم  نوراـه  بش  ياـه  همین  هک  مدوب  هدـیباوخ  ما  هناـخ  رد  یبـش  هک : نیا  نآ  مراد و  یلـصفم  هیـضق 
ما هناخ  هب  زونه  یلو  تشگرب  تا ؛ هناخ  هب  ورب  درگرب  تفگ  ملام ، ناج و  دـح  ات  متفگ  یتسه ؟ نم  اب  اـجک  اـت  رادـقم و  هچ  تفگ 

شیوناز يور  يریشمش  هتسشن و  كانبضغ  نوراه  مدید  راب  نیا  دندنادرگرب ، ارم  هرابود  هک  مدوب  هدیسرن 
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هب زونه  زین  راب  نیا  .درگرب  تفگ  مسومان  ملام و  مناج ، ادـخ  ات  متفگ  یتسه ؟ نم  اب  اجک  اـت  تفگ : نم  هب  باـطخ  تسا ، هتـشاذگ 
ملام و مناج ، دـح  اـت  متفگ  یتسه ؟ نم  اـب  ردـقچ  دیـسرپ  دـندنادرگ ، زاـب  نوراـه  دزن  هب  راـب  نیموس  يارب  هک  مدوب  هدیـسرن  ملزنم 

.نک شوگ  تفگ  هچ  ره  مالغ  نیا  تفگ : نم و  هب  داد  ار  ریشمش  متساوخ ، ار  نیمه  تفگ : .منید  مسومان و 

دالوا زا  ناوج  رفن  تسیب  هک  مدـید  درک  زاب  ار  اـه  قاـتا  زا  یکی  رد  مـالغ  .تشاد  قاـتا  هس  هک  يا  هناـخ  رد  میدـمآ  میداـتفا و  هار 
مدز ار  نانآ  ندرگ  .نزب  ار  نانآ  ندرگ  تفگ : نم  هب  دروآ و  یهاچ  رس  ار  نانآ  .دنتـشاد  اپ  تسد و  هب  ریجنز  لغ و  ارهز  ترـضح 
نانآ ياپ  تسد و  هب  هک  .دنتـسه  قاتا  نآ  رد  ارهز  نادنزرف  زا  رگید  ناوج  تسیب  مدـید  درک  زاب  ار  مود  قاتا  رد  .متخیر  هاچ  رد  و 

زین نانآ  هک  دیفس  شیر  درمریپ  رفن  تسیب  مدید  درک  زاب  ار  موس  قاتا  .متخادنا  هاچ  هب  مدز و  زین  ار  نانآ  رس  .تسا  ریجنز  لغ و  زین 
: تفگ هدرک  نم  هب  يدنت  هاگن  يرخآ  نآ  .رفن  نیرخآ  هب  دیـسر  تبون  ات  مدز  کی  کی  زین  ار  نانآ  ندرگ  دندوب ، ارهز  نادنزرف  زا 

راک هک  وت  تفگ : مالغ  دیزرل ، مندب  هک  دوب  اج  نیا  یهد ؟ یم  باوج  هچ  یتشک  ار  ام  ارچ  دـیوگب  ارهز  مردام  تمایق  زور  رد  رگا 
هنوگچ دنوادخ  هانگ  مرج و  همه  نیا  اب  لاح  .متخادـنا  هاچ  لخاد  هب  ار  شرـس  مدز و  مه  ار  وا  ندرگ  یلطعم ؟ ارچ  يدرک  مامت  ار 

ارم
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(133 (!؟ دزرمآ یم 

.دریذپ یم  دنوادخ  دنوش  قفوم  رگا  دنوش ، یمن  هبوت  هب  قفوم  یناسک  نینچ  يرآ 

ادـخ زا  هبوت  ود  دوش ، عقاو  دـبع  زا  هک  يا  هبوت  ره  دـیامرف : یم  دراد و  فیطل  فیرظ و  يا  هلمج  یئاـبطابط  همـالع  گرزب ، رـسفم 
هبوت کی  ادخ  زا  هبوت  ود  دیامن ، لوبق  ار  شا  هبوت  مه  دعب  دنک  هبوت  ناسنا  ات  دهدب  قیفوت  ادخ  دیاب  لوا  هک  ارچ  دش ، دهاوخ  رداص 

.هدنب زا 

ور دعب  دـندش و  تحاران  یلیخ  اقآ  .مدرک  لقن  ترـضح  نآ  يارب  ار  هیـضق  مدـمآ و  ع )  ) اضر ترـضح  تمدـخ  دـیوگ : یم  يوار 
رتالاب دیـس  تصـش  نتـشک  زا  شهانگ  تسا ، هدرک  ادـیپ  ینالف  هک  ار  ادـخ  تمحر  زا  سای  تلاـح  نیا  دـندومرف : نم و  هب  دـندرک 

.تسا

ربمایپ ناسنا  يارب  هک  تسا  نیا  ادخ  هیفخ  فاطلا  زا  تسا ، نابرهم  ردقچ  ادخ  دندومرف : یم  هک  دنتشاد  یفیطل  هلمج  ماما  ترـضح 
لاس هد  هدش  ناوج  یتقو  دوش ، یم  گرزب  نوعرف  تسد  هب  هدش و  دقعنم  یسوم  هفطن  نوعرف  تخت  ریز  تداع  قرخ  اب  دتسرف ، یم 

وا هب  مه  ییاسر  هزجعم  دیامن ، یم  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  يو  لحارم  نیا  یط  زا  دـعب  دـنک  یم  شتیبرت  بیعـش  ترـضح  تسد  ریز 
: دیامرف یم  دـنک و  یم  نییعت  شیارب  مه  روای  ریزو و  (134 ( )؛ یغط هنا  نوعرف  یلا  بهذا  : ) دیامرف یم  وا  هب  باطخ  سپـس  دهدیم 

نم نکن ، يدنت  نزب و  فرح  نوعرف  اب  مرن  شوخ و  نابز  اب  یـسوم  يا  هک : دنک  یم  یـسوم  هب  ار  نوعرف  شرافـس  ایل  الوق  هل  الوقو 
هدرک تیبرت  لاس  لهچ  ار  یسوم  هک  تسا  ادخ  فطل  نیا  یشخی  وا  رکذتی  دنک  هبوت  دوش ، حالصا  وا  مراد  تسود 
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.دنک هبوت  دوش و  حالصا  وا  تسد  هب  نوعرف  دیاش  ات  دنک  یم  شربمایپ  و 

رگا دنیوگ  یم  دـنا و  هدرک  نییعت  یلزنم  كولـس  ریـس و  نیا  يارب  دـنراد و  یکولـس  ریـس و  سفن  هیفـصت  يارب  قالخا  ملع  ياملع 
هظحل کی  رد  دنک  یعقاو  هبوت  یـسک  رگا  .تسا و  هبوت  لوا  مدق  دـبایب  یهللادـنع  ماقم  دـنک و  ریـس  ادـخ  يوس  هب  دـهاوخب  یـسک 

.دنک یط  ار  هلاس  هاجنپ  هار  تسا  نکمم 

یئالبرک یکلم ، یـضاق ، موحرم  ریظن  یگرزب  ماقم و  یلاع  ییاهدرگاش  تسا و  قالخا  ملع  ياملع  زا  یکی  ینادمه  ققحم  موحرم 
دبع مان  هب  هدوب  یـصخش  فجن  رد  نادـمه  ققحم  موحرم  نیا  نامز  رد  دـنیوگ  یم  ناگرزب  تسا ، هداد  هعماـج  لـیوحت  نارگید  و 

نحـص دراو  یتقو  یتح  دندیـسرت و  یم  وا  زا  همه  هدوب و  یتال  یلاباال و  مدآ  اه ) يزورما  لوق  هب  دبع  نآ  يرارف ، هدـنب  ینعی  رارف ،
یمن دوب ؟ هدرک  یبوخ  راک  هچ  رارف  دبع  نیا  .دندرک  یم  زاب  هار  شیارب  ناشسرت  زا  مرم  هدش  یم  ع )  ) نینموملاریما ترـضح  رهطم 

زاب هار  شیارب  لومعم  قبط  دش  نحـص  دراو  یتقو  اذل  تسا ، هدوب  هداد  ماجنا  دشاب  ادخ  تیاضر  دروم  هک  يراک  املـسم  یلو  مناد ،
ریغ زین  شنتفر  هار  درکن و  مالـس  دیـسر  ناشیا  هب  یتقو  دبع  نیا  دمآ  یم  فرط  نآ  زا  ینادمه  ققحم  موحرم  نیح  نیا  رد  دندرک ،
وت مسا  دـندومرف  دـنرک و  وا  هب  يدـنت  هاگن  کـی  ققحم  موحرم  .درک  یم  تکرح  رورغ  اـب  ربکتم  ياـه  ناـسنا  دـننام  دوب و  يداـع 

هدرمـش تمینغ  ار  تصرف  ققحم  موحرم  مرارف  دبع  نم  تفگ  ات  مرارف ، دبع  نم  !؟ یـسانش یمن  ارم  تفگ : هنارورغم  مه  وا  تسیچ ؟
هقرج و 
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هب دش و  مطالتم  اج  نیمه  زا  رارف  دبع  شربمایپ ؟ ای  ادخ و  زا  يدرک ؟ رارف  یسک  هچ  زا  هلوسرو ؟ هللا  نم  تررفا  دندومرف : دندز ، ار 
.درک یعقاو  هبوت  داد و  ریسم  رییغت  یلک 

ار همزمز  نیا  هک  یلاح  رد  بش  ياه  همین  دودح  هک  نیا  ات  هلوسرو ؟ هللا  نم  تررفا  درک : یم  همزمز  شدوخ  اب  بترم  دعب  هب  نآ  زا 
مدرم زا  تسا و  هتفر  ایند  زا  ادخ  يایلوا  زا  یکی  هک  دندومرف  ینادمه  ققحم  موحرم  .درک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تشد  بل  رب 

رارف دبع  هناخ  يوس  هب  شرـس  تشپ  شنادرگاش  هداتفا و  ولج  راوگرزب  ملاع  نیا  .دـننک  تکرـش  شا  هزانج  عییـشت  رد  هک  تساوخ 
.دنداتفا هار 

.دومیپ هظحل  کی  رد  ار  هلاس  نیدنچ  هار  هرخالاب  دومن و  تکرش  زین  وا  نفد  رد  داد و  لسغ  ار  وا  شدوخ  تسد  اب  ققحم 

یسوم ترضح  نک ، نوریب  رهـش  زا  ار  درم  نیا  هک  دش  باطخ  یـسوم  ترـضح  هب  دوب ، هدرک  هانگ  دایز  يا  هدنب  هک  میراد  تیاور 
دیدرگ و فیعض  رایسب  دایز  رجز  تقشم و  رثا  رد  نابایب  رد  راک  هانگ  صخـش  نآ  .دومن  دیعبت  ار  وا  درک و  ارجا  ار  روتـسد  نیا  زین 

: هک نیا  نآ  تفگ و  يا  هلمج  صخش  نیا  دیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  .دش  شریگ  نابیرگ  يرامیب 

؛ هرخالا ایندلا و  هل  سیل  نم  محرا  هرخالا ؛ ایندلا و  هل  نم  ای 

.ترخآ هن  دراد و  ایند  هن  هک  یسک  هب  نک  محر  تسا ، وت  نآ  زا  ترخآ  ایند و  هک  یسک  يا 

، تسا هتفر  ایند  زا  ام  ناتسود  ایلوا و  زا  یکی  هک  دش  باطخ  یسوم  هب  درم ، درک و  همزمز  ار  ابیز  تالمج  نیا 
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.نک نفد  ار  وا  ورب و 

منک دیعبت  ار  ناوج  نیا  هک  يداد  روتسد  نم  هب  وت  ! ایادخ تفگ : تسا ، ناوج  نامه  هک  دندید  دندمآ  شباحصا  اب  یسوم  ترـضح 
اهنت هن  دومن ، هبوت  درک و  ادیپ  لوحت  اما  دوب  دب  يرآ ، دش  باطخ  دوب ؟ دـساف  ناوج  نیا  اعقاو  ایآ  مدرک ، نوریب  رهـش  زا  ار  وا  نم  و 

.دیدرگ ام  يایلوا  زا  هک  دش  هدیزرمآ  شناهانگ 

سانلا قح  هللا و  قح 

ود زین  هللا  قح  هب  طوبرم  ناهانگ  .سانلا  قح  اب  طبترم  يرگید  تسا و  هللا  قح  هب  طوبرم  هک  یناـهانگ  یکی  تسا : عون  ود  ناـهانگ 
، تسا یگرزب  رایـسب  هانگ  هک  نتفگ ، غورد  لثم  ندرک ؛ هبوت  اب  رگم  تسین  یندرک  اضق  ریذپ و  ناربج  هک  اه  نآ  یکی  تسا : هنوگ 

: دیامرف یم  نآرق  هک  يا  هزادنا  هب 

(135 (؛ نوبذاکلا مه  کئلوا  هللا و  تایاب  نونموی  نیذلا ال  بذکلا  يرتفی  امنا 

.دننایوگغورد ادخ ، نانآ  دنرادن و  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دننک  یم  يزادرپ  غورد  یناسک  اهنت 

وب نآ  زا  هکئالم  دور و  یم  اه  نامـسآ  هب  شناهد  زا  نفعت  دـنگ و  يوب  دـیوگب  غورد  کی  یـسک  رگا  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
اه هانگ  نیا  ...و  انز  مرحمان ، هب  هاگن  رامق ، يراوخ ، بارـش  لثم  یناهانگ  تسا  مسق  نیا  زا  دننک  یم  نعل  ار  وا  .دـنوش و  یم  تیذا 

.دنتسه هریبک  گرزب و  همه 

درازآ و یم  تدش  هب  ار  نایمنهج  هک  دهد  یم  دـنگ  يدوب  يدـح  هب  هدـننک  انز  هدـنهد و  انز  درم  نز و  نیتروع  میراد : تیاور  رد 
شروک منهج  شتآ  ياه  خیـس  اب  ادـتبا  تمایق  زور  دـنک ، مرحمان  هب  زیمآ  توهـش  هاگن  یـسک  رگا  هک  هدـمآ  تیاور  رد  نینچ  مه 

منهج هناور  سپس  هدرک و 
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یبوخ باوث و  هب  ددرگ  نامیشپ  هدنمرش و  شا  هتشذگ  زا  دوش و  لوحتم  ناسنا  رگا  یگرزب -  نیا  اب  ناهانگ -  نیمه  اما  .دننک  یم 
(. تانسح مهتائیس  هللا  لدبی  : ) دوش یم  لیدبت 

ناناملـسم و هنارت ، زاوآ و  زاس و  اب  دندرک  یم  شالت  رافک  مالـسا  ردص  رد  برطم ، مارح و  ياه  یقیـسوم  جاور  ندرک و  شوگ  اب 
.دنزاس Ù ارپ ربمایپ  ` رطا زا  ار  مدرم 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(136 (؛ هللا لیبس  نع  هب  لضیل  ثیدحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نم  و 

.دننک هارمگ  ادخ  هار  زا  یشناد  چیه  یب  ار  مدرم  ات  دنرادیرخ  ار  هدوهیب  نخس  هک  دنا  یناسک  مدرم  زا  یخرب  و 

.تسا هدمآ  مه  رانک  زاوآ  زاس و  هنارت و  سلاجم  اب  یتسرپ  تب  رگید  هیآ  رد 

(137 (؛ روزلا لوق  اوبنتجاو  ناثوالا  نم  سجرلا  اوبنتجاف 

.دیزرو بانتجا  لطاب  راتفگ  زا  دینک و  يرود  اه  تب  يدیلپ  زا 

، تسا گرزب  رایـسب  بعل  وهل و  هانگ و  سلاجم  اب  بسانتم  برطم و  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  عامتـسا و  هاـنگ  دوش  یم  مولعم  سپ 
.دوش یم  كاپ  هبوت  اب  شا  یگرزب  همه  اب  اما 

الثم دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  ياضف  ناوت  یم  تسا و  ریذـپ  ناربج  هک  توافت  نیا  اـب  یهتنم  تسا ؛ هللا  قح  زین  ناـهانگ  زا  رگید  تمـسق 
.دشابن نآ  زا  رت  گرزب  رتالاب و  یهانگ  دیاش  تسا و  هدرک  یگرزب  هانگ  دناوخن  ار  شزامن  یسک  رگا 

، دیرامـشب میارب  ار  هریبک  ناهانگ  ! هللا لوسر  نبای  مدرک : ضرع  و  ع )  ) قداـص ماـما  تمدـخ  متفر  دـیوگ : یم  هرارز  رـسپ  اـی  هرارز 
: میرادن رت  گرزب  ناهانگ  نیا  زا  هک  تسا  ات  تفه  هریبک  ناهانگ  دندومرف 

، میتی لام  ندروخ  - 5 ابر ، ندروخ  - 4 نیدلاو ، قاع  - 3 سفن ، لتق  - 2 ادخ ، هب  رفک  - 1
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.گنج زا  رارف  - 7 دنک ) ظفح  ار  شنید  دناوتن  هک  ییاج  هب  دورب  ناسنا  ینعی   ) هرجحلا دعب  برعت  - 6

زامن یـسک  رگا  هللا ، لوسر  نبای  دیـسرپ  اذـل  درمـشن ، اهنیا  ءزج  ار  هالـص  كرات  ع )  ) ماما هک  دـید  درک و  بجعت  هرارز  نب  هللادـبع 
.تسا رت  گرزب  شهانگ  دـناوخن  زامن  هک  یـسک  دـندومرف : ترـضح  دروخب ؟ میتی  لام  هک  نیا  اـی  تسا  گرزب  شهاـنگ  دـناوخن 

هب رفک  تفگ  دوب ؟ هچ  مدرمش  هک  يزیچ  لوا  دومرف : ع )  ) ماما يدرمـشن ؟ ار  زامن  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  هللا  لوسر  نبای  تفگ :
(138  ) رفک دقف  ادمعتم  هالصلا  كرت  نم  تسا  رفاک  ینعی  تسا ، یلوا  نامه  دناوخن  زامن  هک  یسک  دومرف : ادخ ،

وا زا  داد و  نز  وا  هب  دوش  یم  دـیرخ و  وا  زا  يزیچ  تخورف و  وا  هب  يزیچ  دوش  یم  ایند  رد  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  رفک  ياـنعم  هک 
.تساهناملسم ریغ  اب  تسنایدوهی و  هرمز  رد  هالصلا  كرات  ترخآ  رد  اما  تسا ) هدش  یهن  نداد  نز  هتبلا   ) تفرگ نز 

دوب نیا  دومرف : هک  يا  هلمج  نیرخآ  دنوش ، عمج  شرود  ناشیوخ  موق و  مامت  داد  روتسد  هک  دوب  راضتحا  لاح  رد  ع )  ) قداص ماما 
: هک

(139 ( ؛ هالصلاب فختسا  نمانتعافش  لانت  ال 

.درمشب کبس  ار  زامن  هک  یسک  هب  دسر  یمن  ام  تعافش 

ندناوخن تقو  لوا  نتخادنا و  ریخات  هب  ای  ینات و  نودب  هلجع و  اب  ندناوخ  هکلب  تسین  نآ  ندناوخن  يانعم  هب  زامن ، ندرمـش  کبس 
.تسا رادقم  نزو و  یب  کبس و  زامن  درادن ، زاب  تارکنم  اشحف و  زا  ار  وا  دراذگب و  ریثات  رازگزامن  درف  رد  هک  يزامن  .تسا 

: دیامرف یم  نآرق 

(140  ) نوهاس مهتولص  نع  مه  نیذلا  نیلصمللا  لیوف 

رب ياو  سپ 
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.دنلفاغ ناشزامن  زا  هک  نارازگزامن 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

.تسا هاچ  نآ  رد  ناشهاگیاج  دنرامش  یم  کبس  ار  زامن  هک  نانآ  منهج ، رد  تسا  یهاچ  لیو 

تـسا نیا  دراد  لوا  مسق  اب  هک  یقرف  اهنت  تسا ، هدـشن  بکترم  ار  هانگ  ییوگ  دـنک ، هبوت  رگا  اما  تسا  گرزب  رایـسب  هانگ  نیاربانب 
دیاب اج  نیا  رد  هکلب  تسین  ندینـش  زاوآ  راس و  ندرک و  يزاـب  راـمق  ندروخ ، بارـش  نتفگ ، غورد  هبوت  لـثم  اـج  نیا  رد  هبوت  هک 

.دنک اضق  ار  شیاهزامن  مامت 

دنیبب عرش  مکاح  رگا  هک  يدح  هب  تسا ، هدش  بکترم  ار  یگرزب  رایسب  هانگ  دروخب  ار  ناضمر  كرابم  هام  هزور  ادمع  یـسک  رگا 
ینلع ار  شا  هزور  رگا  موس  زور  دنزب و  وا  هب  هنایزات  دیاب 25  دید  رگا  زاب  مود  زور  دنزب ، هنایزات  وا 25  رب  لوا  زور  رد  تسا  بجاو 

ار شیاـضق  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا   ) .دوش یم  هدـیزرمآ  هبوت  اـب  شتیمها  همه  نیا  اـب  يراوخ  هزور  .دـننک  مادـعا  ار  وا  دـیاب  دروخب 
(. دریگب

رایـسب شهاـنگ  هک  تسا  مدرم  لاـم  هب  طوبرم  یکی  تسا : مسق  ود  مه  نیا  هک  تسا  ساـنلا  قـح  اـب  طـبترم  مه  ناـهانگ  مود  مسق 
یم یـسک  هب  ار  لوبقم  زامن  لهچ  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  .میربب  هانپ  دـنوادخ  هب  دـیاب  هک  يدـح  هب  تسا  گرزب 

مهاوـخن مدرم  لاـم  زا  دـنگوس  ملـالج  تزع و  هب  هک : تسا  هدروـخ  مسق  دـنوادخ  دراد و  بلط  یـسک  زا  مـهرد  کـی  هـک  دـنهد 
.تشذگ

رد تسا ؛ هتفر  نیب  زا  مرتحم  درف  کی  يوربآ  نآ  اـب  هک  تسا  یهاـنگ  ینعی  تسا ؛ دارفا  يوربآ  تیـصخش و  هب  طوبرم  مه  يرگید 
یم هتفریذپ  یماگنه  هبوت  تروص  نیا 
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ره اب  هک  دننادب  کین  دیاب  تارادا  نانکراک  .مییامن  هداعا  ار  وا  تیـصخش  وربآ و  نکمم ، تروص  ره  هب  میبلطب و  تیلالح  هک  دوش 
.دنراد راک  رس و  سانلا ، قح  هژیو  هب  قح ، ود 

: دیامرف یم  نآرق 

(141) ...بیرق نم  نوبوتی  مث  هلاهجب  ءوسلا  نولمعی  نیذلل  هللا  یلع  هیوتلا  امنا 

.دننک یم  هبوت  يدوز  هب  سپس  دنوش  یم  هانگ  بکترم  ینادان  يور  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  دنوادخ ، دزن  هبوت 

هبوت اروف  دیاب  دوش  هتفریذپ  شا  هبوت  دهاوخب  یسک  رگا  تسین و  هتفریذپ  شا  هبوت  دوش  هانگ  بکترم  دمع  يور  زا  یسک  رگا  سپ 
.تسین لوبق  شا  هبوت  تروص  نیا  ریغ  رد  گرم  مد  ات  دنکن  ادرف  زورما و  دنک و 

(142 (؛ رافک مه  نوتومی و  نیذلا  نالا و ال  تبت  ینا  لاق 

هبوت زین  تسین و  لوبق  مدرک  هبوت  نونکا  دـیوگ : یم  دـسر  رد  ناـشیا  زا  یکی  گرم  هک  یتقو  اـت  دـننک  یم  هاـنگ  هک  یناـسک  هبوت 
.دنریم یم  رفک  لاح  رد  هک  یناسک 

.رفک تلاح  رد  ندرم  يرگید  دشاب و  گرم  مد  هک  يا  هبوت  یکی  دنک : یمن  لوبق  ار  هبوت  دروم  ود  رد  دنوادخ 

گرزب هچ  ره  ناسنا  هانگ  دیتفگ  هک  درادن  تافانم  هتشذگ  نانخس  اب  بلاطم  نیا  ایآ  هک  نیا  نآ  دیآ و  یم  شیپ  یلاوس  اج  نیا  رد 
.تسا لوبق  شا  هبوت  دنک ، هبوت  تقو  ره  دشاب ،

: تسا مزال  یحیضوت  بلطم  مهف  يارب 

اریز منهج ، هب  هب  دنور و  یم  تشهب  هب  هن  دنشابن  دناعم  رگا  تفر و  دنهاوخن  تشهب  دنـشاب  دناعم  دنریمب و  رفک  لاح  رد  هک  يدارفا 
هب هب  دنور و  یم  تشهب  هب  هن  دنریمب  دنشاب و  بکرم  لهج  رد  هک  ینارفاک  تسا ، جوجل  دناعم و  يارب  منهج 
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ریغ رفاک و  ریغ  يارب  تعافـش  تمحر و  وفع و  تمایق  زور  رد  دوش ، یمن  لوبق  زین  ناـنآ  هبوت  هک  نیا  تسه  هک  يزیچ  یلو  منهج ،
.دنرادن ار  نتفرگ  رارق  وفع  دروم  تعافش و  دادعتسا  نانآ  اریز  تسا ، كرشم 

(143 (؛ طایخلا مس  یف  لمجلا  جلی  یتح  هنجلا  نولخدی  و ال 

.دوش لخاد  نزوس  خاروس  رد  رتش  هک  نآ  رگم  دنور  یمن  تشهب  هب  ناربکتم  نارفاک و 

؟ دوش یمن  لوبق  گرم  مد  هبوت  ارچ 

نینچ دـیآ ، یم  راد  ياپ  هک  مادـعا  هب  موکحم  صخـش  نوچمه  دـنیب ، یم  ار  شلمع  صخـش  دور و  یم  الاب  اه  هدرپ  گرم  ماـگنه 
، دننک دازآ  ار  راک  تیانج  نامه  رگا  دوش و  صالخ  گرم  زا  ات  دنک  یم  ینامیشپ  راهظا  هکلب  هانگ ، زا  هن  اما  تسا  نامیـشپ  یـسک 

.تسا لوا  مدآ  نامه  زاب 

: دیامرف یم  نآرق 

(144 (؛ اهلئاق وه  هملکاهنآ  الک  تکرت  امیف  احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاق 

ینخـس نیا  تسا ، نینچ  هن  مهد ، تروص  یکین  راک  ما  هدادـن  ماجنا  هچ  نآ  رد  نم  دـیاش  دـینادرگ  زاب  ارم  اراگدرورپ ، دـیوگ : یم 
.تسا نآ  هدنیوگ  وا  هک  تسا 

، تسین هبوت  يانعم  هب  ینامیـشپ ، نیا  هک  اریز  درادن ، يدوس  دوش  نامیـشپ  دـنک و  ریگ  ماد  هلت و  رد  ناسنا  ياپ  هک  هاگ  نآ  نیاربانب 
.ددرگ هدز  تلجخ  ادخ  رضحم  رد  هانگ  زا  دوش ، داجیا  ینورد  لوحت  مطالت و  ناسنا  رد  هک  تسا  نآ  هبوت 

: دندومرف هدمآ و  شنیلاب  هب  ترـضح  تسا ، دب  رایـسب  شعـضو  تسا و  راضتحا  لاح  رد  یناوج  هک  دندرک  ضرع  مالـسا  ربمایپ  هب 
؟ دراد ردام  ناوج  نیا  دندیـسرپ : ربمایپ  دوب ، هدرک  رک  روک و  ار  وا  شوگ  مشچ و  هاـنگ  دـیوگب ، تسناوتن  هللا  ـالا  هلا  ـال  وگب  ! ناوج

، دیایب دییوگب  دومرف : ! هللا لوسر  ای  هلب  دنتفگ :
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.دوب يدب  مدآ  ! هللا لوسر  ای  هن  تفگ : یتسه ؟ یضار  تناوج  زا  دومرف : ترضح  دمآ  شردام  یتقو 

ناوج دومرف : دعب  درک ، شا  یضار  ناوج  زا  هدروآ و  تسد  هب  ار  ردام  نآ  لد  ربمایپ  هرخالاب  و  شاب ، یضار  وا  زا  دومرف : ترـضح 
فوخم و رایـسب  لکیه  دب  مدآ  هکی  تفگ : ینیب ، یم  هچ  دـندومرف : ربمغیپ  هللا  الا  هلا  تفگ ال  دـش  زاب  شنامـشچ  هللا  الا  هلا  وگب ال 

: وگب دومرف : ربمایپ  منزب ، فرح  مناوت  یمن  هک  يروط  هب  دهد ، یم  راشف  هتشاذگ و  میولگ  رب  تسد  هک  كانتشحو 

(145 (؛ ریثکلا ینع  فعاو  ریسیلا  ینم  لبقا  ریثکلا ، نع  وفعیو  ریسیلا  لبقی  نمای 

ناهانگ زا  ریذـپب و  ار  مکچوک  لامعا  نم  زا  يرذـگ ، یم  گرزب  ناـهانگ  زا  ینک و  یم  لوبق  ار  کـچوک  لاـمعا  هک  ییادـخ  يا 
.رذگرد مگرزب 

نابرهم و مدآ  کی  تفر و  كانتـشحو  مدآ  نآ  هللا  لوسر  ای  تفگ : ینیب ؟ یم  هچ  دندیـسرپ  ربمایپ  درک  همزمز  ار  بلطم  نیا  ناوج 
درک همزمز  ار  هلمج  نآ  وا  نک و  رارکت  ار  هلمج  نآ  دندومرف : ترضح  .دنک  یم  تبحم  نم  هب  هتسشن و  مرس  يالاب  رد  امیس  شوخ 

.تفر ایند  زا  و 

گرم مد  هبوت  دـش ، لوحتم  نورد  زا  ناوج  نآ  هک  ارچ  تسا  یعقاو  هبوت  کی  هکلب  تسین  گرم  مد  هبوت  اـه  هبوت  زا  مسق  نیا  سپ 
.تسا نوعرف  هبوت  دوش ، یمن  عقاو  لوبق  دروم  هک 

اه تشون  یپ 

ص 285 ج 74 ، راونالا ، راحب  ( 1

هیآ 1 حارشنا 94 ، ( 2

هیآ 3-4 سبع 80  ( 3

ح 1 ص 558 ، ، 8 هعیشلا ، لئاسو  ( 4

هیآ 6 هنحتمم 60  ( 5

هبطخ 209 هغالبلا ، جهن  ( 6

هیآ 92 فسوی 12 ( 7

ص 107 ج 21 ، راونالاراحب ، ص 838 ، ج 2 ، يراغملا ، يدقاو ، ( 8

، ماشه نبا  ( 9
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ص 47 ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 25 ، ج 1 ، هبوبنلا ، هریسلا 

نامه ص 47 ریثا ، نبا  (10

هیآ 92 فسوی 12  (11

هیآ 100 فسوب 21  یتوخا  نیب  ینیب و  ناطیشلا  عزن  ( 12

ص 433 لاجرلا ، رایتخا  یسوط ، خیش  ( 13

هیآ 132 هرقب 2  (14

هیآ 55 هدئام 5  (15

216 ج 20 ، راونالا ، راحب  ص 32 ، ج 30 ، مکاح ، كردتسم ، ( 16

ص 100 ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 192 ، ج ، یبلح ، هریس  (17

هیآ 207 هرقب  (18

ج 1 ص 61 یفاک ، لوصا  (19

.نامه (20

هیآ 5 هنیب 98  (21

هیآ 110 فهک 18 ( 22

ص 79 لوقعلا ، فحت  ( 23

ح 1 ص 42 ، ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 24

ص 150 ج 8 ، تانجلا ، تاضور  ك.ر  (25

ج 29 ص 158 یناعملا ، حور  ص 6922 ، ج 10 ، ییطرق ، ص 670 ، ج 4 ، فاشکلا ، يرشخمز ، ( 26

هیآ 8 ناسنالا 76  ( 27

ص 210 ج 70 ، راونالاراحب ، ( 28

هرادا رد  www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 137 



همان 53 هغالبلا ، جهن  ( 29

.دوجلا ءاخسلا  باب  بولقلا ص 136 ، داشرا  یملید ، ( 30

.مدرم زا  یکدنا  رگم  دسر  یمن  ماقم  نآ  هب  تسا و  اوقت  نامیا و  زا  مراهچ  هبترم  قیدص  ( 31

ص 311 ج 72 ، راونالا ، راحب  ( 32

هیآ 70 ناقرف 25  (33

ص 55 ج 74 ، راونالا ، راحب  ( 34

هیآ 14 رجف  ( 35

ص 303 ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 543 ، ج 7 ، یفاک ، عورف  (36

هیآ 34 ءاسن 3  ( 37

همان 53 هغالبلا ، جهن  ( 38

ح 2 ص 559 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 39

ص 392 ج 73 ، راونالا ، راحب  ( 40

تمکح 176 حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  ( 41

ج 1 ص 558 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 42

هیآ 24 هط 20  ( 43

تایآ 28-25 نامه ، (44

تمکح 176 حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  ( 45

ص 171 ج 77 ، راونالا ، راحب  ( 46

ص 283 ج 75 ، نامه ، ( 47

ص 59 دیرملا ، هینم  یناث ، دیهش  ( 48
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ياه 28-24 هیآ  هط 20 ، ( 49

ج 6، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 50
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ص 313

ص 188 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  (51

ص 15 ج 1 ، هیناسنالا ، هلادعلا  توص  یلع  مامالا  ( 52

ص 350 ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 78 ، ج 2 ، يربط ، خیرات  (53

هبطخ 226 هغالبلا ، جهن  ( 54

ص 427 ج 87 ، راونالا ، راحب  ( 55

ح 140 ص 135 ، ج 73 ، نامه ، ( 56

ص 207 ج 67 ، راونالا ، راحب  (57

هیآ 30 تلصف 41  ( 58

هیآ 2 توبکنع 29 ، ( 59

هبطخ 16 حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  ( 60

هیآ 156 هرقب 2  ( 61

هیآ 20 جراعم 70  (62

ح 26 ص 29 ، ج 72 ، راونالا ، راحب  ( 63

هیآ 33 هبوت 9  ( 64

هیآ 105 ءایبنا 21  ( 65

هیآ 5 صصق 28  ( 66

هیآ 6-5 حارشنا 94  ( 67

33 هیآ ، نامه  ( 68

هیآ 33 نامه  (69
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هیآ 30 رون 24  ( 70

هیآ 32 بازحا 33  ( 71

هیآ 33 نامه  ( 72

ص 205 ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 73

هیآ 32 هدئام 5  ( 74

هیآ 96 ءاسن 4  ( 75

ح 35 ص 71 ، ج 67 ، راونالا ، راحب  ( 76

ج 21 ص 72 ، نامه : ( 77

هیآ 30 هرقب 2  ( 78

هیآ 31 نامه ، (79

هیآ 29 رجح 15  (80

هیآ 13 هیئاج 45  ( 81

هیآ 6 قاقشنا 84  ( 82

هیآ 8 قلع 96  ( 83

هیآ 42 مجن 53  ( 84

هیآ 70 ءارسا 17  ( 85

هیآ 72 بازحا  ( 86

،ص 67 و 191 نانجلا حیتافم  ،ص 287 ؛ ینسحلا ءامسا  حرش  ( 87

ج 4،ص 7 یلاثللا ، یلاوع  ( 88

هیآ 22 لافنا  ( 89
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هیآ 2 هعمج  ( 90

هیآ سمش  ( 91

هیآ 88 ءارعش  ( 92

هیآ 36 لحن  ( 93

هیآ 69 نامه ، ( 94

ج 7،ص 292،ح 15 هعیشلا ، ئلاسو  ( 95

هیآ 7 تلصف  ( 96

هیآ 103 هبوت  ( 97

هیآ 112 نامه  ( 98

هیآ 82 ماعنا  ( 99

هیآ 21 مور  ( 100

هیآ 39 رون  ( 101

هیآ 40 نامه ، ( 102

هیآ 69 ءاسن  ( 103

هیآ 55 و 54 رمق  ( 104

هیآ 17 هدجس  ( 105

هیآ 31 هرقب  ( 106

هیآ 121 هط  ( 107

هیآ 64 فسوی  ( 108

هیآ 33 فسوی  ( 109
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(110
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هیآ 42 نامه 

هیآ 87 ءایبنا  ( 111

هیآ 143 و 144 تافاص  ( 112

هیآ 113 دوه  ( 113

هیآ 31 جح  (114

هیآ 97 لحن  (115

هیآ 31 دعر  ( 116

هیآ 55 هبوت  ( 117

هیآ 182 نارمع  لآ  ( 118

هیآ 99. نونموم  ( 119

ج 27،ص 181 راونالا ، راحب  ( 120

هیآ 12 تارجح  ( 121

هیآ 22 ق  ( 122

هیآ 108 نونموم  ( 123

ج 8،ص 600 و ح 16 هعیشلا ، لئاسو  ( 124

هیآ 106 دوه  ( 125

یفاک ج 2،ص 435 لوصا  ( 126

هیآ 70 ناقرف  ( 127

هیآ 19 هقاح  ( 128

هیآ 54 ماعنا  (129
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هیآ 53 رمز  ( 130

ج 11،ص 358،ح 8 هعیشلا ، لئاسو  ( 131

هیآ 87 فسوی  ( 132

.اضرلا رابخا  نویع  ( 133

هیآ 24 هط  ( 134

هیآ 105 لحن  ( 135

هیآ 6 نامقل  ( 136

هیآ 30 جح  ( 137

673 ص ) ، ) راونالا ج 30 راحب  ( 138

ج 47،ص 7 نامه ، ( 139

هیآ 40 نوعام  ( 140

هیآ 17 ءاسن  ( 141

هیآ 18 نامه  ( 142

هیآ 40 فارعا  ( 143

هیآ 99 نونموم  ( 144

ج 71،ص 75 راونالا ، راحب  ( 145
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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