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اهدیابن اهدیاب و 

باتک تاصخشم 

1307  - 1360 دمحم ، یتشهب ، هسانشرس : 
یتشهب رتکد  دیهش  هللاتیآ  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  میظنت  هیهت و  یتشهب ؛ ینیسح  دمحم  اهدیابن / اهدیاب و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 هعقب ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 182 يرهاظ :  تاصخشم 

(8 راثآ هرود   : ) تسورف
5-15-6887-964 کباش : 

بتکم  " ناونع اب  نآرق  ریـسفت  تاسلج  رد  هک  تسا  یتشهب  رتکد  دیهـش  هللاتیآ  ثحابم  هسلـس  هدـنریگرب  رد  رـضاح  باتک  تشادداـی : 
تسا هدیدرگ  داریا  نارمع  لآ  هروس  ات 110  تایآ 102  نوماریپ  نآرق "

190 ص] ، ] 1379 هعقب ، یلبق : پاچ  تشاددای : 
. نآرق هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهدیابن : اهدیاب و  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
. نآرق هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهدیابن : اهدیاب و  دلج :  يور  ناونع 

نآرق هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهدیابن : اهدیاب و  رگید :  ناونع 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم : 
( نارمع لآ  هروس   ) ریسافت عوضوم : 

یتشهب رتکد  دیهش  هللاتیآ  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  هدوزفا :  هسانش 
BP196/6/ب9ب2 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/3775 ییوید :  يدنب  هدر 
م11781-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

تاسلج رد  ات 1355  ياهلاس 1349  نیب  هک  تسا  یتشهب  رتکد  دیهش  هللاتیآ  ثحابم  هلسلس  هدنریگرب  رد  تسامش  يور  شیپ  هک  یباتک 
نیا رد  یتـشهب  رتـکد  تسا . هدـیدرگ  داریا  هدـشیم  لیکـشت  نآرق « بتکم   « باـتک ناوـنع  اـب  هبنـشکی  ره  هاـگماش  رد  هک  ینآرق  ریـسفت 

هب رما  هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  لاح  نیع  رد  هدنزرا و  رایـسب  ثحبم  نارمع و  لآ  هروس  ات 110  تایآ 102  حیضوت  ریـسفت و  هب  تاسلج 
يارجا لاـمعا و  وـس و  کـی  زا  یحطـس  ياهتـشادرب  اـی  اهیمهفجـک  هطـساوهب  هک  یییتلادـع  یب  تـخادرپیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و 

شقن هک  هاگنآ  تسا . رابفـسأت  یـسب  هدـیدرگ  اور  زاس  ناسنا  مهم و  فیلکت  نیا  رب  يوس  رگد  زا  نیملـسم  نایم  رد  لـصا  نیا  حیحـصان 
رد نآ  یعامتجا  درکراک  هک  هاگنآ  و  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دـیابن  دـیاب و  دنـسپان ، هدیدنـسپ و  رـش ، ریخ و  تخانـش  رد  لصا  نیا  نیداـینب 

نیا رابنایز  ياهدـمایپ  دوش ، مهف  اهناسنا  يرگباختنا  لامعا  يارب  بسانم  طیارـش  هنیمز و  ندومن  مهارف  یعاـمتجا و  طـیحم  يزاـس  ملاـس 
ددرگیم . راکشآ  رتشیب  رتشیب و  تلاهج  تلفغ و 

يرمع دزرون ، تردابم  يراک  هچ  هب  دهد و  ماجنا  هچ  دیاب  هکنیا  هب  خساپ  رد  ناسنا  یـشزرا  یقالخا و  ياهیرواد  هرابرد  وگتفگ  تحب و 
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صاصتخا دوخ  هب  ثحب  نیمه  رـشب  هشیدنا  خیرات  رد  ار  یلمع  تمکح  قالخا و  هفـسلف  زا  یمهم  شخب  دراد . رـشب  یناگدنز  يازارد  هب 
دیابن دیاب و  دهد و  زیمت  تسردان  زا  ار  تسرد  هک  تسا  نیا  دوخ  یگدنز  تاظحل  یمامت  رد  ناسنا  ره  ینارگنلد  هغدـغد و  تسا . هداد 

هک تسور  نآ  زا  نیا  دبایب . هدـنارتسگ  نماد  ماد و  وا  ربارب  رد  هک  ییاهههاررازه  نایم  زا  ار  شیوخ  هار  دسانـشب و  ار  شیوخ  یناگدـنز 
، دورب داـسف  هار  هب  رگباـختنا  دـنک ، یگدـنز  رگباـختنا  دوش ، گرزب  رگباـختنا  دـیایب ، اـیند  هب  رگباـختنا  دـیاب  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  «
؛ دنکیم نییعت  ار  یمالسا  تموکح  تردق  لامعا  بوچراهچ  یمالـسا و  هعماج  یلک  حرط  دوخ  نیا  و  ( 1 ») دورب حالصا  هار  هب  رگباختنا 

ماظن ار ، مالـسا  يداصتقا  یعامتجا و  ماظن   « هجیتن رد  و  دوش « هتفرگ  ناـسنا  تسد  زا  باـختنا  هنیمز  دـیابن  زگره  گرم  هظحل  اـت   « هک ارچ 
زا سپ  دـیاب  ار  همه  ار ، مالـسا  يرادا  یندـم و  قوقح  یندـم و  ماظن  ار ، مالـسا  ییازج  قوقح  تازاجم و  رفیک و  ماظن  ار ، مالـسا  یتیبرت 

نیا هراومه  هک  دنتـسه  یلماوع  بابـسا و  اـما  ( 2 .») تسین ناسنا  رگید  دـتفیب  يرگباـختنا  زا  ناـسنا  اـج  ره  تخانـش . لـصا  نیا  هب  هجوت 
تـسد زا  ار  شايرگباـختنا  زیگناتوهـش  تاـغیلبت  هناـیزات  تابرـض  ریز  هـن  مالـسا  ناـسنا  : « دـنهدیم رارق  دـیدهت  دروـم  ار  يرگباـختنا 

شومارف لصا  یتایح  هدنزاس و  شقن  هک  تساجنیا  و  ( 3 .») يداصتقا کلهم  تابرض  يرادان و  رقف و  هدنشک  تابرض  ریز  هن  و  دهدیم ...
و لیمحت ( نودب   ( هدیدنسپ هب  نتشاداو  دوشیم . نشور  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دودحم ( هنارظنگنت و  یمهف  اب  هتخیمآ  ای  و   ( هدش

ناـمه مک  شیب و  نیا  تسا . یمالـسا  هعماـج  تمالـس  ياـقب  نماـض  یقـالخا ( ریغ  صحفت  سـسجت و  زا  رود  هـب   ( دنـسپان زا  نتـشادزاب 
اب دوشیم ، طوبرم  تردـق  طباور  زا  یـشان  یعامتجا  دـسافم  اب  هزرابم  هب  هک  اجنآ  ًاـصوصخ  رـشب ، زورما  گـنهرف  رد  هک  تسا  یموهفم 

يداصتقا یگنهرف ، یعامتجا ، ياهداهن  اهراتخاس و  همه  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنماد  تسا . هدش  هتخانـش  یعامتجا  دقن  ناونع 
هب رما  لـماک  تیاـعر  هب  تسا  طورـشم  لدـع  قح و  تموکح  زا  يرادروخرب  همزـال  هکناـنچ  تسا ، هدرتسگ  یمالـسا  هعماـج  یـسایس  و 

هعماج نیا  امـش و  نیا  تسا . قح  زا  فارحنا  رطخ  ضرعم  رد  دینک  ضرف  هعماج  رد  امـش  هک  ار  یتردق  عون  ره  رکنم . زا  یهن  فورعم و 
رد دناهدز  هیکت  یعامتجا  نوگانوگ  ياهبـصنم  رب  هک  یناسک  تردـق و  نابحاص  رثؤم  رایـسب  شقن  تیمها و  هب  هجوت  اب  دـیاب  هک  دـیتسه 

باتک حیرص  صن  هب  انب  هک  ارچ  دنتسه ، یمالسا  تما  داحآ  همه  نآ ، يارجا  نالماع  ظاحلهب  لصا ، نیا  هرتسگ  دیشوکب «. دوخ  تداعس 
هب رما  قیرط  زا  امـش  هک  تسا  نیا  لدـع  قح و  تموـکح  هب  ندیـسر  هار  تداعـس و  هب  ندیـسر  هار  دـینادب  دـیاب  امـش  درف  درف  ، « تنـس و 

(4 .») دیسرب یفده  نینچ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
يارب یتشهب  رتکد  تسا . رکنم  فورعم و  تخانـش  بتارم  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  هک  ییاهثحب  هعومجم  رد  رگید  هجوت  بلاـج  روحم 
ياراد هاـگ  هـک  دــنچ  ره  تـسا ؛ سانــشسکهمه  مـهفسکهمه و  رــش  ریخ و  لوصــالا  یلع  تـسا : هدرمــشرب  یلحارم  تخانــش  نـیا 

زا ییاهییاسانـش  هریاد  رد  هاگ  و  تسا ، هشیدنا  رکف و  ملاع و  ناگدیزرو  روخ  رد  دبلطیم و  رتشیب  يزروهشیدنا  هک  تسا  ییاهیگدـیچیپ 
میمصت ره  یفنم  تبثم و  ياههبنج  هبساحم  رد  دراد  هدهعهب  ار  هعماج  يربهر  تیلوئـسم  نوچ  هک  ومه  دریگیم : تروص  ماما  دید  هیواز 

ياهتـشادرب زا  ولمم  باتک  نیا  ثحابم  دش ، دهاوخ  هظحالم  هچنانچ  دریگ . رظن  رد  زین  ار  نیملـسم  هماع  حـلاصم  رتملاع ، يرظنم  زا  دـیاب 
تسا . نید  زا  ام  نامز  ياهشسرپ  هب  یبایخساپ  ددصرد  هک  تسا  يدنمماظن  رگنوسهمه و  یلوصا ،

شالت دوجو  اب  هک  هدوب  راتفگ  هدزناـپ  لـماش  هعومجم  نیا  هک  دوش  هداد  رکذـت  باـتک  نیا  ثحاـبم  بیترت  لکـش و  هراـبرد  تسا  مزـال 
نیمه هب  دشن . دوقفم  هسلج  جـنپ  ياهراون  نتفای  هب  قفوم  باتک  راشتنا  نامز  ات  یتشهب  رتکد  دیهـش  ياههشیدـنا  راثآ و  رـشن  داینب  ناوارف ،

بلاطم هصالخ  ًالومعم  هک  تسا  هدوب  لاور  نیا  رب  یتشهب  رتکد  هویش  هک  اجنآ  زا  لاح ، نیع  رد  دنشابیم . صقان  تاسلج  زا  یخرب  لیلد 
نیا دوجو  اب  هک  ارچ  دشاب ، نکمم  بلاطم  هتـسویپ  مهف  هطـساو  نیدب  هک  تسا  دـیما  دـیوگ ، زاب  هسلج  ره  يادـتبا  رد  ار  نیـشیپ  تاسلج 

هب ار  رثا  نیا  هجیتـن  رد  و  میراد ؛ هگن  راـظتنا  رد  نـیا  زا  شیب  ار  تـقیقح  نارگوجتـسج  تـفرعم و  ناگنـشت  هـک  دـمآ  ناـمغیرد  صیاـقن 
هب هجوتاب  زین  تاسلج  بیترت  دـیآ . مهارف  صقاون  نیا  عفر  ناکما  هدـنیآ  رد  هک  دـشاب  میزاـسیم . رـشتنم  دـینکیم  هظحـالم  هک  یتروص 

هدوب ثحابم  هلسلس  نیا  مهدراهچ  هسلج  لصا  رد  باتک  نیا  مهد  هسلج  هنومن ، ناونع  هب  ور ، نیمه  زا  هدیدرگ و  میظنت  دوجوم  ياهراون 
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رد ار  اـم  مینکیم  اـضاقت  دـنراد  تسد  رد  هدوقفم  تاـسلج  زا  یناـشن  ًـالامتحا  هک  يدارفا  زا  مینکیم و  هدافتـسا  تصرف  نیمه  زا  تسا .
دننک . يرای  يدعب  ياهپاچ  رد  ردقنارگ  رثا  نیا  لیمکت 

رد یتشدورم ، ياقآ  بانج  مرتحم ، راتساریو  هک  یـشیاتس  روخ  رد  شالت  زا  ار  داینب  ناوارف  ینادردق  نانتما و  بتارم  تسا  مزال  نایاپ  رد 
مییامن . مالعا  دناهدش  لمحتم  عبانم  جارختسا  شیاریو و  قابطنا ،

ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب 
یتشهب  رتکد  دیهش  هللا  تیآ 

لوا هسلج 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
: دندوب نارمع  لآ  هروس  زا  تایآ  نیا  دوب ، هتفرگ  رارق  ریسفت  ثحب و  دروم  هک  یتایآ 

ِهّللا َۀَـمِْعن  اوُرُکْذاَو  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاعیمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْْعاَو  ( 102) َنوُِملْـسُم ُْمْتنَا  َو  ّاِلا  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاَُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتَا  اُونَما  َنیذـّلا  اَـهُّیَا  اَـی 
ْمَُکل ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اَْهنِم  ْمُکَذَْـقنَاَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  اَفَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ًاناوِْخا  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَاَف  مُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَاَـف  ًءادـْعَا  ُْمْتنُک  ْذِا  مُْکیَلَع 

(104  ) نوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلُوا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمأَی  َو  ِْریَْخلا  َیِلا  َنوُعْدَی  ٌۀَُّما  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  ( 103  ) نوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ 
اّمَاَـف ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َمْوَی  ( 105) ٌمیظَع ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکَئلُوا  ُتاَنِّیَْبلا و  ُمُهَءاَج  اَم  ِدـَعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  َو 

ْمُه ِهّللا  ِۀَمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبا  َنیذَّلا  اّمَا  َو  ( 106  ) نوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  مُِکناْمیا  َدَْعب  ُْمتْرَفَکَا  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنیّذلا 
َیِلا َو  ِضْرَالا  ِیف  اَم  َو  ِتاوَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهِّلل  َو  ( 108  ) َنیَِملاَْعلِّل ًاْملُظ  ُدیُری  ُهّللا  اَم  َو  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اَهُولتن  ِهَّللا  ُتایا  َْکِلت  ( 107  ) َنوُِدلاَخ اَهیف 

ِباَـتِکلا ُلـْهَا  َنَمآ  َْول  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْوت  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَت  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمأـَت  ِساـّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍۀَُّما  َریَخ  ُْمْتنُک  ( 109  ) رُومُـالا ُعَجُْرت  ِهّللا 
(110  ) َنوُقِساَفلا ُمُهُرَثْکَا  َو  َنُونِموُملا  ُمُْهنِم  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل 

دیرب و هانپ  ادـخ  دـنویپ  هتـشر و  هب  یگمه  ناملـسم . رگم  دـیریمن ، دیـشاب . هتـشاد  اورپ  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  ادـخ  زا  ناناملـسم ، يا 
هب ار  امش  ياهلد  ادخ  دیدوب و  رگیدکی  نانمـشد  امـش  هک  خیرات  زا  هظحل  نآ  رد  دیـشاب ، ناتدوخ  رب  ادخ  تمعن  دای  هب  دیـشابم . هدنکارپ 
نآ زا  ار  امـش  ادـخ  دـیدوب و  شتآ  يانفرژ  شتآ و  زا  یهاگترپ  بل  رب  امـش  دـیدش . ردارب  شتمعن  وترپ  رد  درک و  نابرهم  تسویپ و  مه 
هب یتعامج  تما و  دیاب  امـش  زا  دـییآ ! هار  هب  هک ، دـشاب  دـنکیم . نشور  راکـشآ و  امـش  يارب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تایآ  ادـخ  داد . تاجن 

اهنآ لثم  امـش  ناراگتـسر . دـناناشیا  زاب . دنـسپان  زا  و  درادیماو ، هدیدنـسپ  هتـسیاش و  راـک  هب  دـنکیم ؛ یکین  هب  توعد  هک  دـیآ  دوجو 
گرزب ياهجنکـش  اهنیا  يارب  دندش . فالتخا  راچد  هدنکارپ و  قرفتم و  زاب  دمآ  ناشیارب  ادـخ  رگنـشور  لیالد  هکنآ  زا  سپ  هک  دیـشابن 

نامیا هکنآ  زا  سپ  اـیآ  هک [ دـننک  شهوکن  ار   [ نایورهیـس اـما  هایـس ، ییاـههرهچ  دـنوشیم و  دیفـس  ییاـههرهچ  هک  زور  نآ  رد  تسه .
تمحر رد  اهنآ  نادیفـسور ، اما  دـیدیزرویم . هک  يرفک  نآ  رفیک  هب  ار  باذـع  دیـشچب  کنیا  نیاربانب ، دـیتفر ؟ رفک  هار  هب  زاب  دـیدروآ 

نیمز نامـسآ و  رد  هچره  دنک . یمتـس  نایناهج  هب  دـهاوخیمن  ادـخ  میناوخیم و  ارف  قح  هب  وت  رب  ار  ادـخ  تایآ  ام  هنادواج . دـنیادخ و 
مدرم قلخ و  يارب  هک  دـیتسه  دـیدوب و  یتعامج  تما و  نیرتهب  امـش  دوشیم . هدـنادرگ  زاـب  وا  يوس  هب  راـک  همه  و  تسوا ، ِنآ  زا  تسا 

رگا دیزرویم . نامیا  ادخ  هب  دیرادیم و  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  دیرادیماو و  هتسیاش  ياهراک  هب  دیاهدش . هدروآ  نوریب  دیاهدمآ و  دیدپ 
. دناناراکهبت ناشرتشیب  اما  دنروآیم ، نامیا  اهنآ  زا  یضعب  دوب . رتهب  ناشیارب  دندروآیم  نامیا  مه  باتک  لها 

ام هک  تسه  يرارـصا  دـنوشب . هدـیمهف  ناشدوخ  لاور  رد  تایآ  نیا  هک  تسا  مهم  یلیخ  دـش ، ضرع  شیپ  ياـهثحب  رد  هک  روط  ناـمه 
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؟ دیوگیم هچ  نآرق  تسیچ ؟ تایآ  هنیمز  میمهفب . میناوخب و  شدوخ ، لاور  نآ  رد  و  دراد ، رارق  نآ  رد  هک  ياهعومجم  نآ  رد  ار  تایآ 
ياـهلاس لوط  رد  مالـسا  تضهن  نیتسخن  ناگدـشتیبرت  و  )ص ( مرکا ربمغیپ  هک  ییاـسرفتقاط  هاـکناج و  تاـمحز  اـب  دـهاوخیم ؟ هچ 
درادیم هضرع  یهلا  نییآ  نیا  هک  ییاهرایعم  ساسارب  ار  ناشدوخ  دناهدش و  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ياهدع  دناهدرک ، لمحت  هّکم  جنررپ 

ییوگ دارفا  نیا  هتـشذگ ، شدارفا  کـتکت  یگدـنز  زا  مه  لاـس  لاـس و 50  لاـس و 40  رگا 20  هک  یتعامج  ون ، یتعاـمج  دـناهتخاس .
يوس هب  دناهدرک و  اهر  ار  یلبق  ياهـشیارگ  اهداقتعا و  اههویـش و  اهتداع و  اهتنـس و  همه  دناهتفای . هرابود  يدلوت  دناهدش و  دلوتم  هرابود 

اوقت و هار  هب  دناهدرک و  دازآ  یتسرپفده  زا  ار  دوخ  دناهدش . کیدزن  یتسرپادخ  هب  دناهتفرگ و  هلـصاف  یتسرپدوخ  زا  دـناهدمآ . مالـسا 
، هچراپکی اهناسنا ، هب  يرشب و  تعامج  هب  دناهدرک و  صالخ  یفنم  یگلیبق  تاساسحا  یتسرپهلیبق و  زا  ار  دوخ  دناهدش . کیدزن  تلیـضف 
تیادـه و اب  مالـسا و  راوگرزب  ربمغیپ  يربهر  هب  دودـعم  ياهدـع  رادهشیر ، يزاسدوخ  نینچ  کـی  اـب  دـنرگنیم . ادـخ ، قلخ  تروص  هب 

نهذ رد  خـیرات « هنهپ  رد   « ریبعت ملیاـم  دـنروایب . دوجو  هب  خـیرات  هنهپ  رد  ون ، یتاـصتخم  اـب  هزاـت  ياهعماـج  دناهتـسناوت  نآرق  يرگنـشور 
نآ رد  دـهاوخیم  هزاـت  يروـهظون ، اـپون و  تما  نینچ  کـی  لاـح ، ساـنلل .« تجرُخا  ٍۀـما  ریخ  متنک   « هیآ هـب  میـسرب  اـت  دـنامب ، ناتـسود 

ياهزیچ نامه  دنهاوخیم  هک  ینانمـشد  دوشیم . زادناهقرفت  نانمـشد  راتفرگ  یلو  دتفیب ، هار  زاجح  هدکتملظ  نآ  رد  خیرات و  هدـکتملظ 
ياهدحاو تما  یمالـسا ، دیحوت  تکرب  هب  هک  اههفیاط  اههلیبق و  اهدرف و  نیا  تعامج ، نیا  تما ، نیا  دننک . هدنز  هرابود  ار  هدـششومارف 

نآ تسا . گرزب  رطخ  بیسآ و  کی  ضرعم  رد  کنیا  هدرک ، صالخ  نوگانوگ  ياهکرش  موش  راثآ  زا  ار  اهنآ  قیمع  یتسرپادخ  هدش و 
ندـش هدـنز  یلخاد و  تاـفالتخا  هب  ندـش  راـتفرگ  هراـبود  میتفگ ، نخـس  نآ  نوماریپ  لیـصفت  هب  هسلج  ود  نیا  رد  هک  يرطخ  بیـسآ و 

، تعامج نیا  يارب  تما ، موق و  نیا  يارب  تسا . هتخادنا  رطخ  هب  ار  اپون  هعماج  نیا  تیدوجوم  هک  تسا  دیدج  ياهلکش  هب  اهیگتسددنچ 
: تفگ ناشیا  هب  دـیاب  داد . تینوصم  نکفاهقرفت  لماوع  ربارب  رد  اهنآ  هب  دـیاب  درک . ناشرایـشوه  دـیاب  تسا و  ینارگن  ياج  کـش  نودـب 

دیاهدرک شومارف  رگم  دوـب ؟ زیچ  هچ  ییادـج  قرفت و  زا  امـش  تاـجن  یگتـسویپ و  مه  هب  لـماع  هتفر  ناـتدای  رگم  دـییاجک !؟ دـییاجک ؟
زا ناتیگتـسبمه  هریاد  دـیدوب و  دـنواشیوخ ( ینعی   ( موـق دـیاهدش . تما  کـنیا  دـیدوب ؛ ماوـقا  امـش  دوـب ؟ هـچ  امـش  ندـش  تـما  ياـنبریز 
مه زاب  رگا  یکم . یبرثی ، یندم ، ياهیگتـسبمه  دشیم  تفرگیم  جوا  مه  رگا  هطبار  نیا  تفریمن . رتارف  یگلیبق  ینوخ و  ياهیگتـسبمه 

دندوب ینیوانع  همه  اهنیا  ندوب ، یبرع  ندوب ، يزاجح  ندوب ، ینمی  ندوب ، یکم  ندوب ، یبرثی  اما  یبرع . تاراختفا  دـشیم  تفرگیم  جوا 
ینعی  ( تما ار  یتعامج  تسناوتیمن  زگره  اهنیا  دشخبب . يدصقم  فدـه و  هورگ  کی  هب  هک  دـندوبن  ینیوانع  اهنیا  یلاخوت . اوتحممک و 

يربهر ماِما و  مه  دیـشاب و  هتـشاد  مامَا  مه  ردام . دشاب و  ما  ات  دنک  هدنیاز  یهورگ  دنک ؛ رادهشیر  یهورگ  دـنک ؛ فدـه ( ياراد  یهورگ 
روحم رب  و  ياهلیبق ، ياهتکرح  ياهلیبق و  یـشیوخ و  موق و  روحم  رب  تسناوتیمن  یتاصتخم ، نینچ  اـب  یتعاـمج  دََرب . شیپ  هب  ار  امـش  هک 

، یگدنز هویش  کی  نتشاد  وترپ  رد  دوب . قح  وترپ  رد  دیدش ، تما  امـش  رگا  دیایب . دوجو  هب  ایفارغج  موب و  زرم و  تدحو  ای  نابز  تدحو 
ارچ دوب . ندوبییادخ  ادخ و  امش ، ندرک  تما  رد  رثؤم  لماع  نآ  دیماجنایم . تشگیم و  زاب  ادخ  هب  دشیم و  زاغآ  ادخ  زا  هک  یفدهاب 

یلیخ نآرق  ياهشخب  نیا   - ( دینکن شومارف  دیوشیم ؟ لالضا  قرفت و  راچد  رگید  راب  نمشد ، بیرف  لافغا و  اب  لالضا ، اوغا و  اب  دیراد 
تـسد هب  خـیرات  رد  ار  مالـسا  همانـسانش  مالـسا و  مان  دـیدش و  ناملـسم  یحابـص  دـنچ  هک  دوبن  یفاک  اهنت  دورن ، ناـتدای  تسا - ( هدـنز 

تسا نیا  مهم  َنوُِملسُم «. متنَا  الا و  َُّنتوُمَت  ِهتاقت و ال  ّقَح  هللا  اوّقتا  اونما ، نیذلا  اهیا  ای  . « تسین یفاک  امش  تداعـس  يارب  رما  نیا  دیدروآ .
ادخ و هبنج  تیاعر  ءاغتبا ، اوقت ، اب  ناملسم  ادخ . میلست  قح و  میلـست  دیـشاب و  ملـسم  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  ناملـسم . رگم  دیریمن  هک 
رد ار  تداعس  لماع  نیا  یتقو  ات  امش . تداعـس  لماع  تسا  نیا  هتاُقت - « قح  هّللا  اوقتا   - : « دیاش دیاب و  هک  روط  نآ  ندرک ، ار  ادخ  نییآ 
زا دیتسه و  هچراپکی  دیراد و  تدحو  دیدنمتداعـس و  تسا ، مکحم  تداعـس  لماع  نیا  اب  ناتدنویپ  ناتدوخ و  هک  یتقو  ات  دیراد ، رایتخا 

امـش هب  یـسک  هچ  دش . دهاوخ  لزلزتم  مه  تاکرب  نآ  دش ، لزلزتم  لماع  نیا  هکنیا  ضحم  هب  رادروخرب . یگچراپکی  تدـحو و  تاکرب 
هتفگ غورد  هتفگ ، هک  ره  دیوشب ؟ ناملسم  دیناوتیم  ربمغیپ ، مالسا و  هب  یگتسباو  یناملسم و  مالسا و  همانسانش  ندروآ  تسد  هب  اب  هتفگ 
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نیرخآ ات  میهاوخب  ام  رگا  بوخ ، َنوملسُم «. متنَا  الا و  َُّنتومَتال  هتاقت و  قح  هللا  اوّقتا  اونما  نیذلا  اهّیا  ای  . « تسا لافغا  تسا ؛ بیرف  تسا ؛
وترپ رد  دـییایب  همه  اوقّرَفَتال ؛« ًاـعیمج و  هللا  لـبحب  اومـصتعاو  » ؟ مینکب دـیاب  هچ  ناملـسم ، رگم  میریمن  میـشاب و  ناملـسم  یگدـنز  هظحل 

، ادخ هتشر  هللا : لبح  تسیچ ؟ هتشر  نآ  دیریگب . رارق  هتشر  کی  نوماریپ  نورد و  هب  حیبست ، کی  هدنکارپ  ياههناد  لثم  ادخ ، هب  نتـسویپ 
هللادبع نبدمحم  صخـش  یتح  ادخ . مان  هب  همه  اما  شاهمه ...  شماما ، شربمایپ ، شباتک ، شمیلعت ، شدوخ ، شمان ، ادخ ؛ ادخ . اب  دنویپ 

 ... هللا لوسر  ناونع  هب 

ناناملسم يارب  اهیدمحم «  « ناونع دقن 

ار اهناملـسم  اـم  طـلغ  هب  امـش  هـک  میتـفریم  راـجنلک  یبرغ  ناگدنـسیون  نـیا  اـب  اـم  یتدـم  مدرک ، ضرع  هـتفه  نآ  دـینک ؛ تـقد  بوـخ 
اما میراد ؛ تسود  ار  وا  میراذـگیم و  مارتحا  ربمایپ  دـمحم  هب  ام  دـیناوخیم . دـمحم ، ناوریپ  اهیدـمحم و  ینعی   ، Mohammedan

. دیمانیم يدمحم « ، « ناملـسم ياج  هب  ار  ام  هک  دـینکیم  هابتـشا  امـش  تسا . ملـسم « ، « دـهاوخیم نآرق  هچنآ  بسحرب  ام ، یخیرات  بقل 
ات تسا -  حیـسم  ناتروحم  ناتبطق و  ینعی  دـیاهدرک .[ سایق  نآ  هب  مه  ار  ام   [ دـیاهدیمان یحیـسم  ار  ناتدوخ  نوچ  امـش  دراد ! قرف  یلیخ 

دوشیم مک  مک  ادخ ، کیرش  دوشیم  مک  مک  ادخ ، رسپ  دوشیم  لوا  دوشیم : حیسم  راگدیرفآ  يادخ  رب  مدقم  دیآیم  حیسم  هک  اجنآ 
امـش رد  ادخ  مان  اما  تسه ، امـش  رد  حیـسم  مان  هک  ردق  نآ  ینعی  یفرط ، نیا  ماغدا  مه  نآ  ادخ ؛ رد  ماغدا  دوشیم  مه  دعب  ادخ ، ياتمه 

وا میشاب . يدمحم  ام  تساوخیمن  وا  میشاب . روط  نیا  ام  تساوخیمن  ام  نآرق  ام و  ربمغیپ  دیدرک ! دوخیب  تسامـش . فارحنا  نیا  تسین .
نآرق هک  تسا  بلاج  یلیخ  تسا . هللا  لوسر  تسیچ ؟ ام  يارب  دمحم  ادخ . ربارب  رد  میلـست  میـشاب ؛ ملـسم  میـشاب ؛ ییادخ  ام  تساوخیم 
نآرق ّصن  نیا  هللا .« لوسر  ای   « دنیوگب هکلب  دنیوگن ؛ دمحم « ای   « رگید مالـسا ، خیرات  رد  دـعب  هب  ياهرود  زا  اهناملـسم  هکنیا  رب  دراد  هیکت 

نبدـمحم  « ندرک ادـص  نوچ  ینعی  دـنک . تسرد  تافیرـشت  کی  ربمغیپ  يارب  بیترت  نیا  اب  هتـساوخ  نآرق  دـننکیم  رکف  اهیـضعب  تسا .
نیا منکیمن  رکف  دوشب . لـئاق  تافیرـشت  دـمحم  يارب  هتـساوخ  نآرق  درکیم ، ادـص  ماـن  اـب  ار  يرگید  سک  ره  دوب و  یلوـمعم  هللادـبع «

هدنزرا صخـش  هب  هجوت  هتـساوخیم  نآرق  هک  دینکیمن  رکف  ایآ  دشاب . مالـسا  حور  اب  یبسانم  بوغرم و  بولطم و  هیجوت  نادنچ  هیجوت 
یـسک هچ  هب  تقو  نامه  ینکیم ، ادص  ادخ « ربمایپ  ، « ینکیم ادص  هللا « لوسر   « ار وا  یتقو  دشاب ؟ ادخ  هب  هجوت  وترپ  رد  مه  )ص ( ربمغیپ

، نیاربانب تسا ؟ رما  نیا  هب  اهناملـسم  قیوشت  رد  مهم  لماع  کی  هلأسم  نیا  هک  درک  رکف  دوشیمن  لقاال  ایآ  ادـخ . هب  هللا ؛ هب  يراد ؟ هجوت 
. دـینکیم رفنتم  ناتدوخ  زا  ار  ام  ناناملـسم ، هب  تبـسن  ناتریبعت  نیا  اـب  مه  دـیوشیم و  بکترم  یخیراـت  هابتـشا  مه  امـش  میتفگ  اـهنآ  هب 
ار ام  دوخیب  اقآ ، هک  دنراد  يریگرد  اهسانشقرش  سانشانقرش و  یبرغ  ناگدنسیون  نیا  اب  یمالسا  ناگدنسیون  نارکفتم و  هک  تساهتدم 
هدرک و رثا  اهنآ  درس  نهآ  رد  مرگ  سفن  نیا  هک  دوشیم  هدید  رخاوا  نیا  ناملـسم . ملـسم ؛ دییوگب  ام  هب  دییوگن ؛  Mohammedan

دنمانیم . اهنیا  لاثما  ناملسم و  ملسم و  نامه  ار  ام  اهنآ  زا  ياهدع  هک  مینیبیم  اهباتک  تالاقم و  زا  يرایسب  رد  هناتخبشوخ 

یتسود ماما  / ربمغیپ عون  ود 

هب مرکا  ربمایپ  تسام . تدحو  لماع  نیا ، نوچ  مینک ؛ یگدنز  تسوا ، ربارب  رد  ندوب  میلـست  مالـسا و  هک  ادخ ، دـنویپ  اب  هراومه  دـیاب  ام 
ربمغیپ و هب  ام  شیارگ  قشع و  هک  دنوشیم  هتخانش  ام  نایم  رد  نیوانع  نیا  اب  هللایلو  نینمؤملاریما و  ناونع  هب  )ع ( یلع هللالوسر و  ناونع 

یتسودماما یتسودربمغیپ و  اقفر : تساج  نیمه  ثحب  دوشب . ادخ  اب  ام  دنویپ  تیوقت  هب  یکمک  هکلب  دوشن ؛ ادخ  اب  ام  دـنویپ  باجح  ماما 
نم تساجنیا . ثحب  کـمک ؟ اـمنهار و  یتسودماـما  یتسودربمغیپ و  اـی  عناـم ، باـجح و  یتسودماـما  یتسودربمغیپ و  تسا ؟ هنوگچ  وت 

. دنادب فیعـض  راوگرزب ( ربمغیپ   ( ادخ یحو  لماح  نآرق و  هدنروآ  اب  ار  شاهطبار  دهاوخب  هک  دوشب  ادیپ  یناملـسم  چـیه  منکیمن  نامگ 
یـسک نینچ  دشاب . دـنمورین  نآرق  هدـنروآ  نآرق و  اب  شاهطبار  دـیاب  دوخبدوخ  تسا  ناملـسم  سک  ره  تسا !؟ نکمم  يزیچ  نینچ  رگم 
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) ار ناـماما  ینعی   ( دنتـسه انـشآ  نآرق  حور  اـب  ربـمغیپ  زا  دـعب  هک  ار  اـهنآ  ار ، نآرق  ناـیاناد  نارـسفم و  دـشاب و  هتفر  رتـالاب  شتفرعم  رگا 
یتسودماما یتسودربمغیپ و  هک  تسا  نیا  ثحب  تساجک ؟ ثحب  سپ  تسین . ثحب  ياج  دشاب . يوق  مه  اهنآ  اب  شدـنویپ  دـیاب  دسانـشب ،

باجح هک  یتسودماـما  یتسودربمغیپ و  کـی  و  دـنکیم ، رتکیدزن  ادـخ  هب  ار  وت  هک  یتسودماـما  یتسودربمغیپ و  کـی  دراد : تلاـح  ود 
ادـخ و ربمغیپ  ناونع  هب  ار  ربمغیپ  رگا  هلب . تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  اما  دـنکیم . رود  ادـخ  زا  ار  وت  دوشیم و  ادـخ  اـب  وت  تسویپ 

ِقـشاع رگا  اما  دنکیم . کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  یتسود  نیا  یـشاب ، هتـشاد  تسود  ادخ  مکح  هدننک  ارجا  ادخ و  باتک  ادخ و  نید  هدنروآ 
نیمه همئا  شالت  ربمغیپ و  شالت  دنکیم ؟ کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  مه  نیا  روطچ ؟ میشاب  ربمغیپ  تاراختفا  مان و  لکیه و  لیامش و  لکش و 

؟ یگنوراو عون  هچ  اما  دندوب ؟ تحاران  دنتخانشیم  هنوراو  ار  اهنآ  هک  یناسک  تسد  زا  دوخ  یگدنز  نارود  رد  ردقنیا  ام  همئا  ارچ  دوب .
، تماما ماقم  دض  راک  نیا  هکنیا  يارب  دندرک . یتحاران  راهظا  دندرب و  جنر  همئا  اذل  دـشاب ؛ هنوگچ  دـیاب  ماما  اب  هطبار  دـندیمهفیمن  اهنآ 
ال دیوگب : ار  نیمه  دهاوخیم  تایآ  نیا  سپ  دیاینرد . بآ  زا  تما  يرادمچرپ  تیالو و  ماقم  دـض  توبن ، ماقم  دـض  تلاسر ، ماقم  دـض 
ًاعیمج و ال هللا  لبحب  اومـصتعا  و  . « دیـشاب ادـخ  قح و  ربارب  رد  میلـست  ملـسم و  هظحل  نیرخآ  ات  دـینک  یعـس  نوملـسُم ؛ متنَا  ـالا و  َُّنتومَت 

هللا ۀمعن  اورکذاو  . « دیوشن ییادج  قّرفت و  راچد  دیهدب و  رارق  هانپ  ار  وا  دینک ؛ هیکت  وا  رب  دیوشب ؛ عمج  ادخ  روحم  رب  دییایب  همه  اوقّرَفَت ؛«
مکل هّللا  نّیَُبی  کلذک  اهنم ؛ مُکذـقنَاَف  راّنلا  نم  ٍةرفُح  افَـش  یلع  متنک  ًاناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  َنیب  ّفلاف  ًءادـعا  متنک  ذا  مکیلع ،

. داد تاجن  ادخ  هب  نامیا  وترپ  رد  ار  امـش  ادخ  دـیتخوسیم و  نک  داش  نمـشد  یلخاد و  ياهگنج  شتآ  رد  امـش  نودـتهت .« مکلعل  هتایآ 
هدنز ثحب  زاغآ  شخب  نیا  دییامرفب ؛ تیانع  دعب -  دـیوگیم و  ار  اهنیا  نآرق  دـییارگیم ؟ ییادـج  قرفت و  هب  زاب  ارچ  هتفر ؟ ناتدای  ارچ 

نآ ار ؛ یگلیبـق  یموـق و  تاـساسحا  نـیا  اهییادــج ، نـیا  دــینک  اـهر  سپ  دــنکیم . يریگوـلج  تـسا -  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
رکنملا و نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  ٌۀما  مکنم  نکتلو  » ؟ دیوشب هچ  دینک . شومارف  ار  بذاک  ياهیگتـسویپمههب 
: تاصتخم نیا  اب  يربهر ، فده و  ياراد  دیآ  دوجو  هب  یتما  دیاب  هدنکارپ  ياههلیبق  هدـنکارپ و  ياهناسنا  امـش  زا  نوحلفملا «. مه  کئلوا 
: دنهدب نامرف  دنناوتیم  دـننکیم و  ادـیپ  تردـق  یتقو  دـشاب . یکین  يوس  هب  شتوعد  دـنکیم ، توعد  ایند  رد  یتقو  ریخلا . یلا  نوعدـی 

نینچ دـننکیم . نغدـغ  ار  تسردان  هتـسیاشان و  ياهراک  دـنهدیم . نامرف  هتـسیاش  ياهراک  هب  رکنملا . نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی 
نوحلفملا . مه  کئلوا  و  تسا : دنمتداعس  راگتسر و  هک  تسا  یتعامج 

هب رگید  راب  کی  دراد . ياهدننکهدنز  هدنز و  ینعم  یلیخ  دینک  همجرت  حیـضوت  نودب  ار  نآرق  هاگ  ره  هک  مدرک  ضرع  ناتـسود  امـش  هب 
! دیراذگب رانک  ار  همه  اهتیموق ، اهیتسرپهلیبق ، اهیزاب ، شیوخ  موق و  اهیهاوخدوخ ، دیهدب . شوگ  مه  لد  شوگ  اب  دـینک . هجوت  تایآ  نیا 

یتما دیاب  هدننک ، ور  ریز و  رادهشیر و  یلوحت  ینوگرگد و  بالقنا و  کی  اب  یگدنکارپ ، راچد  ياهناسنا  امش  نیمه  زا  مکنم ،(  ( امـش زا 
؛« ریخلا یلا  نوعدی  : « تسا نینچ  تما  نیا  تاصتخم  نتـشاد . يربهر  فده و  ینعی  تما ؛ تلـصخ  اب  یتعامج  دیآ . دوجو  هب  یتعامج  و 

ییاورناـمرف و فورعملاـب ؛« نورمأـی  : « شاییاورناـمرف دـناسر ، تردـق  هب  ار  نآ  تفر و  شیپ  توعد  نیا  رگا  و  تسا . یکین  هب  شتوـعد 
تشز و رکنم و  ندرک  نغدغ  شندرک ، داجیا  اهتیرومأم  شندرک ، راداو  و  رکنملا ؛« نع  نوهنی  و  . « تسا هتـسیاش  هچنآ  هب  شنداد  نامرف 

(5 .) تسا دنسپان 

مود هسلج 

؟ دنرکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  هب  فظوم  یناسک  هچ 

و رکنملا ؛ نع  نوـهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ریخلا و  یلا  نوعدـی  ۀـُّما  مکنم  نکتلو  : « میدوـب هتخادرپ  هیآ  نیا  نوـماریپ  ثحب  ریـسفت و  هب 
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نامرف هدیدنسپ ( هتسیاش و   ( فورعم هب  دننکیم و  توعد  ریخ  یکین و  هب  هک  دیوش  یتعامج  تما و  امش  دیاب  (. 6 ») نوحلفملا مه  کئلوا 
. نادنمتداعس ناراگتسر و  دنانانیا  و  دنرادیم ، زاب  دنسپان ( هتسیاشان و   ( رکنم زا  و  دنهدیم ؛

تاصتخم نیا  اب  یتعامج  یهورگ و  ناشیا  نایم  زا  هک  دـنکیم  توعد  ار  ناناملـسم  هیآ  نیا  ایآ  هک  دـش  حرطم  ثحب  نیا  شیپ  هتفه  رد 
ای دـنوش ، رادهدـهع  ار  راـک  نیا  امـش  زا  ياهتـسد  دـیاب  دـیوگیم  اـیآ  دـیآ ؟ دوـجو  هب  رکنم ( زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ ، هب  توـعد  (

؟ دشاب یتما  هعماج و  نینچ  دیاب  هچراپکی  امش  تما  امش و  هعماج  دیوگیم 
روط نیا  یتعامج «  « امش زا  ۀما ؛« مکنم  نکتل  و  : « تسا نِم «  « هملک دوجو  دنراد  دناهتشاد و  ار  لوا  تشادرب  هیآ  نیا  زا  یضعب  هکنیا  تلع 
هدام نیا  زا  ینعی  تسا . ادتبا  نامه  يارب  وشن و  يارب  نایب ، يارب  نییبت ، يارب  اجنیا  رد  نم «  « هک میتفگ  یلو  امـش . زا  یـضعب  ینعی  دنـشاب ؛

یبرع و نابز  رد  مه  یساف ، نابز  رد  مه  ریبعت  نیا  دیـشاب . یتعامج  نینچ  ناگدنزاس  دیاب  امـش  دیآ . دیدپ  یتعامج  نینچ  دیاب  مدرم  امش 
ار بلطم  هک  مینیبیم  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تاـیآ  نآرق  رد  اـم  یتـقو  صوـصخب  تسا . ناوارف  نِم «  « لداـعم يارب  رگید  ياـهنابز  رد  مه 

َنوُرمَأت ِساّنِلل ، ْتَجِرُْخا  ٍۀَُّما  َْریَخ  ُمْتنُک  : « میناوخیم هیآ ، جـنپ  هلـصاف  اب  تایآ ، نیمه  لابند  یتقو  دـنامیمن . ماـهبا  ياـج  دـنکیم ، نشور 
نطب و زا  مدرم  يارب  هک  دیاهدوب  یتعامج  تما و  نیرتهب  همه ، امش ، تسین . يربخ  نِم «  « زا هک  مینیبیم  رَکنُملا ،« ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفورعَملِاب و 
، دیوگیم امـش ؛« زا  یهورگ   « دـیوگیمن رگید  اجنیا  دـینکیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاهدش و  هداد  نوریب  هنامز  نامز و  مکش 

ۀما مکانلعج  کلذـکو  : « دـنراد دای  هب  ار  هیآ  نیا  دـندوب  هک  یناتـسود  ًامتح  میدرک  ریـسفت  ًالبق  هک  یتایآ  نمـض  رد  امـش . همه  متنک :« «
تما ار  امش  نانچنآ  ام  دوب . (، 7) هرقب هروس  رد  هلبق ، تایآ  رد  هیآ  نیا  ادیهش «. مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهش  اونوکتل  اطسو 

ار بلطم  کـی  هیآ  ود  ره  ناـهج . مدرم  همه  رب  مدرم -  رب  دیـشاب  هاوـگ  دـهاش و  دیهـش و  تـجح و  اـت  میتخاـس  هنوـمن  هعماـج  هنوـمن و 
نکتلو  « و اطـسو « ۀما  مکانلعج  کلذک  و  »، « سانلل تجرخا  ۀـما  ریخ  متنک   « هیآ هس  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  نیرتمک  ياج  دـیوگیم .

. تسین يدیدرت  نیرتمک  ياج  نیا  رد  دنناسرب . ار  ینعم  کی  دنهاوخیم  هس  ره  ریخلا ،« یلا  نوعدی  ۀما  مکنم 
نآ يارجا  تیفیک  تسا و  ییافک  بجاو  ای  تسا  ینیع  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  هک  هدـنیآ -  ثحاـبم  زا  یکی  نیارباـنب ،

فورعم و هب  رما  هک  دنکن  رکف  یـسک  رظن ، نیا  زا  دـنکیم . ادـیپ  طابترا  روکذـم ، بلطم  اب  هلمج  زا  يددـعتم ، بلاطم  اب  تسا -  هنوگچ 
نینچ امـش  همه  دـیوگب  دـهاوخیم  ۀـما « مکنم  نکتلو  . « درک میهاوخ  ثحب  ًادـعب  ار  رگید  ياهرظن  تسا - . ییافک  بجاو  رکنم  زا  یهن 
ثحب نآ  هّمتَت  نیا  دنکیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنکیم ؛ ریخ  هب  توعد  هک  دیایب  دوجو  هب  یتما  نینچ  دیاب  امش  زا  دیوش . یتما 

دراد . اج  تسا و  مزال  زونه  حیضوت  نیا  دادیم  ناشن  هک  دش  ییاهلاؤس  نم  زا  ًادعب  نوچ  دوب - . شیپ  هتفه  مکنم « «
، دـیآ شیپ  ییافک  بجاو  تسا  نکمم  اجنآ  رد  میراد . شیپ  رد  هک  تسا  یثحب  تلاسر ، نیا  اـب  دوشب  یتما  تما  نیا  دـیاب  هنوگچ  هکنیا 
] رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   [ تفگ میهاوـخ  ًادـعب  اـم  دـنکیم . بارخ  یلیخ  ار  راـک  مکنم «  « نیا نوـچ  مکنم ؛«  « ناوـنع نیا  هب  هن  اـما 

). دمآ دهاوخ  هک  تسا  يراکتبا  فیطل  نییبت  کی  ، ( تسا ییافک  بجاو 
یلا نوعدـی  : « تاـصتخم نیا  اـب  دـیآ  دوجو  هب  یتما  امـش  زا  دـیاب  ۀـُّما ،« مکنم  نکتلو  : « دوب نیا  میدوب  هداد  هدـعو  بشما  هک  یثـحب  نآ 

هکنیا يارب  رکنم . زا  دنکیم  یهن  رکنملا ؛« نع  نوهنی  . « فورعم هب  دـناریم  نامرف  فورعملاب ؛« نورمأی  . « دـنکیم ریخ  هب  توعد  ریخلا ؛«
یلا » ( ریخ  « یکی دـنکیم ؛ توعد  نوعدـی ،«  « یکی میمهفب : بوخ  ار  هملک  شـش  دـیاب  دـیوگیم ، هچ  هیآ  نیا  هک  دوـش  هدـیمهف  بوـخ 

ًالماـک دـیاب  تاـملک  نیا  یهن . رما ، توـعد ، رکنم ، فورعم ، ریخ ، رکنم .« » ؛« فورعم » ؛« یهن » ؛( فورعملاـب نورمأـی  » ( رما  « یکی ریخلا ؛(
. دوش نشور  ام  يارب  ًالماک  هیآ  نیا  زا  روظنم  ات  دوشب  هتفاکش  هتخانش و 

( ریخ  ) يانعم

؛ یلیـضفت تفـص  تروص  هب  رتبوخ  تفـص ؛ تروص  هب  بوخ ، کین ، یبوخ ؛ یکین ، دراد : ینعم  دـنچ  تغل  رظن  زا  یبرع  ناـبز  رد  ریَخ « «
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. تورث لام ،
هتفر راک  هب  رتهب «  « ینعم هب  ریخ  نآرق  رد  راب  تصـش  کیدزن  دـیاش  تسا . هتفر  راـک  هب  داـیز  یلیخ  رتهب «  « ینعم هب  میرک  نآرق  رد  ریخ « «

ام : « میناوخیم هرقب  هروـس  هیآ 106  رد  دـنوش . انـشآ  نآرق  نابز  اب  يردـق  ناتـسود  ات  مناوخب  ار  ياهیآ  دـیهدب  هزاجا  هنومن ، يارب  تسا .
، میزادنیب بقع  هب  ای  میراپسب  یشومارف  تسد  هب  ای  مینک  خسن  هک  ار  ياهناشن  هیآ و  ره  ام  اهلثم ؛« وا  اهنم  ٍریَخب  ِتأن  اهسننوَا  ٍۀیآ  نِم  خسنن 

تـسا ناوارف  نآرق  تایآ  رد  لیبق  نیا  زا  تسا . هتفر  راک  هب  رتهب  ینعم  هب  ریخ  هک  تسا  مولعم  اجنیا  میروآیم . ار  نآ  دننام  ای  نآ  زا  رتهب 
رتهب و تسا -  رتهب  اهناسريزور  همه  زا  ادـخ  نیقازرلا ؛« ریَخ  هللاو  : « ًالثم تسا . هتفر  راک  هب  انعم  نیا  هب  ریخ  هیآ  تصـش  هب  کیدزن  رد  و 

. تسا اهناسريزور  نیرتهب  ادخ  دراد . دوجو  هملک  کی  نیرتهب  رتهب و  يارب  یبرع  نابز  رد  نوچ  نیرتهب ؛
ةولّصلا اومیقا  َو  : « هرقب هروس  هیآ 110  ًالثم  تسا . هتفر  راک  هب  انعم  نیا  رد  ناوارف  نآرق  رد  ریخ  تسا . یبوخ  بوخ و  ریخ ، رگید  ياـنعم 

یکین راک  ره  دیزادرپب ، تاکز  دیراد و  اپ  هب  زامن  ٌریصب ؛« َنولَمعَت  اِمب  َهللا  َّنِا  ِهللا  َدنِع  ُهودَِجت  ٍریَخ  نم  مُکِـسُفنَِأل  اومِّدَُقت  ام  ةاکّزلا و  اوتآ  و 
لام و ینعم  هب  ریَخ  تسانیب . دینکیم  امـش  هچنآ  رب  ادخ  تفای ؛ دیهاوخ  ادخ  شیپ  ار  نآ  زیخاتـسر  رد  دیتسرفب ، ناتدوخ  يارب  رتولج  هک 

ربارب رد  ناـسنا  (. 8 ») دـیدََشل ِریَخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِا  َو  دیهََـشل  َکـِلذ  یلَع  ُهَّنِا  َو  دوـنََکل  ِهِّبَِرل  َناـسنِالا  َّنِا  : « تسا هتفر  راـک  هب  نآرق  رد  مـه  تورث 
مکحم شوکتخـس و  صرق و  اپورپ  یلیخ  ریخ  یتسود  رد  وا  و  تسا ، بلطم  نیا  هاوگ  دراد و  ربخ  مه  شدوخ  تسا و  ساپـسان  شیادخ 

حدـم شیاتـس و  گـنهآ  اـی  تسا  شهوکن  گـنهآ  تسا ؟ یگنهآ  هچ  تاـیآ  گـنهآ  اـجنیا  تسا ؟ دوصقم  يریخ  هچ  اـجنیا  رد  تسا .
رد وا  ، « تفگ ناوتیمن  دمآیمن . رد  تسرد  دوب  رتبوخ  ای  یبوخ  ینعم  هب  رگا  دشاب ؟ ینعم  هچ  هب  دـیاب  هیآ  نیا  رد  ریخ  شهوکن . تسا ؟

یتسودتورث و یتسودلوپ و  رد  ناسنا  نآ  و  : « دشاب تورث  لام و  ینعم  هب  دناوتیم  طقف  اجنیا  ریخ  تسا .« شوکتخس  یتسودریخ  هنیمز 
ینعم هب  ریخ  دیوگیم . ناسنا  شهوکن  شنزرـس و  داقتنا و  ناونع  هب  ار  نیا  !» تسا شوکتخـس  مکحم و  صرق و  اپورپ  یلیخ  یتسودلام 

نم هک  دش  ببـس  لام  یتسود  9 ؛) ») ّیبَر رکذ  نَع  ریَخلا  َّبح  ُتببحا  ّینِا  و  : « هلمج زا  تسا ؛ هتفر  راـک  هب  زین  رگید  هـیآ  نیدـنچ  رد  لاـم 
. منک شومارف  ار  ادخ 

اوقبتــساف : « هدـمآ نآرق  رد  زین  اـهیکین  ینعم  هـب  تاریخ ، تـسا . هدـمآ  نآرق  رد  زین  ناگدـیزگرب  ناـکین و  ینعم  هـب  ریخ ،( عـمج   ( راـیخَا
اوقبتـساف مُکاتآ  ام  یف  مُکَُولبیل  نکلو  ًةدـحاو  ًۀـُّما  مکلعجل  هللا  ءاـش  ول  و  . « دـیراذگب هقباـسم  رگیدـکی  اـب  اـهیکین  هار  رد  10 ؛) ») تاریخلا

ياههار رد  ار  امش  ات  تساوخ  وا  اما  درکیم ، شور  هار و  کی  ياراد  تعامج و  کی  ار  امش  همه  تساوخیم  ادخ  رگا  11 ؛) ») تاریخلا
هقباسم رگیدـکی  اب  اهیکین  تاریخ و  هار  رد  دـینک و  هدافتـسا  نوگانوگ  تاناکما  نوگانوگ و  ياههار  نیا  زا  نیاربانب ، دـیامزایب . فلتخم 

دیراذگب .
هیآ نیا  رد  هک  مینیبب  دییامرفب  الاح  تسا . هتفر  راک  هب  تورث  لام و  بوخ ، مدآ  رتبوخ ، رتکین ، بوخ ، کین ، ینعم  هب  نآرق  رد  ریخ  سپ 

یتما هب  دیوش  لیدبت  امـش  ریخلا ؛« یلا  نوعدی  ۀما  مکنم  نکتلو  : « تسا یناعم  نیا  زا  کی  مادـک  هب  ریخ  تسام  ثحب  دروم  هک  ياهمیرک 
دنراذـگیم تورث  رد  هقباـسم  هک  اهناملـسم  زا  ياهدـع  هتبلا  دـشاب - . دـناوتیمن  تورث  ینعم  هب  ریخ  اـجنیا  دـنکیم . توـعد  ریخ  هب  هک 

هب هک  میـشاب  یتما  هدومرف  ام  هب  شدوخ  ادخ  میتسه ! نامرف  عیطم  ام  دنیوگب  ات  دشاب ، تورث  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  ریخ  هک  دیآیمن  ناشدب 
یلا نوعدـی  ۀـما  مکنم  نکتلو  » ؟ روطچ رتوـکین  ینعم  هب  اـما  تسین . لاـم  تورث و  ینعم  هب  هیآ  رد  ریخ  سپ  مینک ! توـعد  تورث  لاـم و 

اما دروخیم ، نآ  ياـنعم  هب  دـشاب و  هیآ  ینعم  دـناوتیم  نیا  دـنکیم . توعد  تسا  رتهب  هچنآ  هب  هک  دـیوش  یتما  هب  لیدـبت  امـش  ریخلا ؛«
»، فورعملاب نورمأی  : « دیوگیم شدعب  نوچ  تسین ؛ رترب  یلیضفت و  تفـص  هنیمز  هنیمز ، هک  میوشیم  هجوتم  يدعب  ياههلمج  هب  هجوتاب 

لیلحت نیمه  اب  دناوتیم  سانـشنآرق  کی  نیاربانب ، تسین . يرترب  یلیـضفت و  هبنج  ًامتح  فورعم  ینعم  رد  دـنهدیم و  نامرف  فورعم  هب 
هک دوشیم  نینچ  هیآ  ياـنعم  تروص  نیا  رد  قلطم . تروص  هب  کـین  یکین و  تسا : لوا  ینعم  ناـمه  هیآ  رد  ریخ  زا  روظنم  هک  دربب  یپ 

هکنیا اـب  نم  یبوـخ . بوـخ و  هب  ناگدـننک  توـعد  دـننکیم ؛« توـعد  تسا  بوـخ  هچنآ  هب  هک  دـیوش  لیدـبت  یتعاـمج  هب  دـیاب  امـش  «
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هک اجنآ  ات  مه ، یمک  تسا  رتهب  دـیآیمن . مشوخ  تخاونکی  یلیلحت  ثحب  کی  زا  یلیخ  اما  مهدـب ، همادا  ار  ثحب  مهاوخیم  یهاگهگ 
هک تسا  یتـما  اـم  تما  زورما  میجـالح . هدرم  دـنچ  ناـمدوخ  مینیبـب  دـیاب  هرخـالاب  مینک . قیبـطت  دوشیم ، طیارـش  نیا  رد  تسا و  رـسیم 
ارف دنوریم ، یگدـنز  رذـگهر  نیا  رد  دـنراد  هک  ار  یمدرم  ماهداتـسیا و  ناهج  ياههار  راهچ  رـس  هک  متـسه  یتما  نم  دـیوگب  دـناوتیم 

ام ایآ  تسا . یکین  ریخ و  همه  هب ! دننیبیم ، دننکیم  هاگن  یتقو  زین  اهنآ  مینکیم . توعد  تمس  نیا  هب  ار  امـش  ام  دییایب ؛ میوگب  مناوخ و 
؟ میتسه یتما  نینچ  هک  میشاب  هتشاد  اعدا  میناوتیم 

مه دصرد  داتشه  ناملـسم  یتح  میاهدوبن ، لماک  ناملـسم  ياهرود  چیه  رد  هک  ام  صقان - ، ناناملـسم  ام  اهنرق  زیزع ، نارهاوخ  ناردارب و 
ایند رد  اهنرق -  صقاـن ، ناملـسمهمین  ناناملـسم  نیمه  یلو  مالـسلا ؛ هیلع  یلع  هرود  یتح  ربمغیپ ؛ هرود  یتح  ياهرود ! چـیه  رد  میاهدوبن ؛

رب ایآ  دننیبب  دنتساوخیم  دندرکیم و  هاگن  ناهج  فارطا  هب  یتقو  ایند  نانیبنشور  نادنمـشوه و  ینعی  میدرک . افیا  ًاعقاو  ار  یتلاسر  نینچ 
بوخ هچنآ  یناشن  ناونع  هب  دناوتیم  ایند  رد  تما  کی  یسایس  ییاضق و  یندم و  یملع ، یعامتجا و  يدام ، يونعم و  یگدنز  مه ، يور 

ملق هب  هچنآ  هن  دـینک ؛ هعلاطم  ار  مالـسا  شرتسگ  خـیرات  دـیرادرب  مالـسا . هعماج  دـنتفاییمن : رتشیب  هعماج  کی  هن ، اـی  دوشب  یفرعم  تسا 
نیمه دناهتشون . اهناملـسم  ریغ  زا  ياهدع  هچنآ  هکلب  دننک ؛ فیرعت  ناشدوخ  زا  دناهتـساوخ  اهنیا  هک  دینک  رکف  ات  هدش ، هتـشون  اهناملـسم 

دیرادرب هدش  همجرت  یـسراف  هب  دعب  هتـشون و  یـسیلگنا  هب  لبق  يدـنچ  ییایلاتیا  مناخ  نآ  هک  ار  مالـسا « عیرـس  تفرـشیپ   « کچوک هوزج 
. دوب هدش  هتسب  ناشاهلاب  هب  يزوریپ  غلبم -  همه  دنزابرس و  همه  هک  نیملـسم -  مالـسا و  نازابرـس  ناناملـسم و  دیوگیم  وا  دینک . هعلاطم 
ره اهنیا  هک  دندوب  هدینـش  رگید  ياهنیمزرـس  مدرم  ياهقلخ  ياههدوت  نوچ  ارچ ؟ دوب . هدوشگ  هار  ناشربارب  رد  اجنآ  ًالبق  دنتفریم  اج  ره 

لاوحا نیا  مامت  اب  اما  دنربیم ، مه  تمینغ  دنریگیم و  مه  یگنج  يارـسا  دنراد ، مه  ییاهدنببریگب  اهـشکبنزب و  یهاگ  اهتنوشخ و  دنچ 
ناگدنروآ دنالدع ؛ نالماح  دنریخ ؛ نالماح  اهنیا  دینیبیم  دـینک  هسیاقم  ار  اهنآ  یتقو  دـنرتهب . بتارم  هب  ناشیلحم  دـساف  ياهتموکح  زا 

هتخانـش دنتـشاد ، رگید  مدرم  هچنآ  تبـسن  هب  بوخ ، یگدنز  رتهب ، یگدنز  ناگدنروآ  ناگدنراد و  ناونع  هب  نیملـسم  دـنرتهب . یگدـنز 
تقایل اب  یهدنامرف  نازابرس و  يرواگنج  هدنرب و  ریشمش  هب  دناوتیم  دصرد  دنچ  ات  ناریا  رد  مالـسا  تفرـشیپ  ناریا : نیمه  رد  دندشیم .

ار تضهن  نیا  ولج  دنتساوخیم  وا  لاثما  درگدزی و  نارالاسهپس  نادبهپسا و  هک  يدح  نآ  رد  دشاب ؟ طوبرم  مالسا  هاپـس  قیال  ناهدنامرف 
نایهاپـس نامک  ریت و  هزین و  ریـشمش و  ایآ  درک ، یگناخ  نیمزرـس  نیا  رد  ار  مالـسا  هچنآ  هنرگو  عنام . نتـشادرب  نایم  زا  دح  رد  دـنریگب .

ایآ دوب ؟ مالـسا  نایهاپـس  زا  یخرب  یلامتحا  ياجبان  ياهیزوسشتآ  ایآ  دوب ؟ مالـسا  هاپـس  دارفا  زا  یخرب  زواجت  يدنت و  ایآ  دوب ؟ مالـسا 
؛ دـشاب ریخ  سردآ  هکنیا  دـنک ؟ یگناخ  ییاج  کی  ار  مالـسا  دـناوتیم  زیچ  هچ  هن ! دـنک ؟ یگناخ  اج  کی  رد  ار  مالـسا  دـناوتیم  اـهنیا 

دهاوخب هک  درکیم  روـطخ  شرکف  هب  رگا  دـیدیم  ناملـسم  یناریا  نیمه  یتـقو  هکنیا  دـشاب . حالـص  ریخ و  هدـنروآ  دـشاب ؛ ریخ  یناـشن 
ربارب رد  ات  ناتفاكاخ ، رب  نانکهدجـس و  مه  نآ  تشذگیم ؛ دنبرد  رد و  رازه  زا  دـیاب  دوب . لاحم  ياهوزرآ  نآ  وزج  دـنیبب ، ار  درگدزی 

ناوـنع هب  شیاـهراک  زا  یخرب  اهیدـنت و  هک  رمع  نیمه  ار - ، رَمُع  نیمه  هنیدـم . تـفریم  صخـش  نـیمه  ـالاح  دـشیم . رهاـظ  درگدزی 
دیدیم دیدیم ؛ دوشیم -  عقاو  اجب  يریگهدرخ  داقتنا و  دروم  هیلع ، همالس  هللا و  تاولـص  مرکا ، ربمایپ  نیـشناج  يارب  بسانمان  ياهراک 

نودب تافیرشت ، نودب  یلومعم ، سابل  کی  اب  یلومعم ، نهاریپ  کی  اب  یلومعم  درم  کی  لثم  روانهپ ، عیسو و  نیمزرـس  نیا  رادنامرف  هک 
زا تسا . ینتـشاد  تسود  ًاعقاو  بیجع ! دید  دنک . تیاکـش  شـشوگ  گنت  دورب  اقآ  نیمه  هکنیا  يارب  تسا  هدامآ  شـشوگ  دنبرد ، رد و 

، یلوئسم کی  اب  رگا  زورما  امش  نیمه  تسا . تسدرود  هک  یلئاسم  نآ  رس  اهالاب و  الاب  نآ  مورب  ارچ  الاح  زورما ... نیمه  مسرپیم ، امش 
تحار و ناسآ و  راک  وا  هب  نتفرگ  ساـمت  دـینیبب  دـیوش و  وربور  ینید ، ملاـع  کـی  اـی  یلحم ، راـک  کـی  اـی  شخب ، هرادا  لوئـسم  هاوخ 

لاس دـنچ  هک  تسین  مزال  دـنزب  فرح  وا  اب  هملک  راهچ  مدآ  هکنیا  يارب  دز و  فرح  تساخرب ، تسـشن ، وا  اـب  دوشیم  تسا و  یفّلکتیب 
ای مینکیم ،« ضرع   « دـیوگب منکیم ،« ضرع   « دـیوگب هکنیا  ياج  هب  ًالثم  دربب  راک  هب  اجبان  ار  یبقل  کی  ادابم  دریگب ، دای  باقلا  بادآ و 

! دراد هبذاج  تسا و  نیشنلد  امش  يارب  ردقچ  یتفگ ...« متفگ ؛  « دیوگب هداس  یلیخ  دیدرک - ،« ضرع   « دیوگب دیدومرف ،«  « ياج هب 
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ناـیم رد  یمالـسا  ریغ  ياـههعماج  زا  یخرب  یعاـمتجا  یـسایس و  يرکف و  ناربـهر  نارادـمامز و  هک  دیونـشیم  یتـقو  ـالاح  نـیمه  اـمش 
يربهر رتمک  یمالسا  ياههعماج  رد  هک  دینیبب  یتقو  اما  دراد ؟ هبذاج  امش  يارب  ردقچ  دننکیم ، یگدنز  مدرم  لثم  دنامدرم ، اب  دنامدرم ،

ندرب راک  هب  نودب  یلومعم و  ناسآ و  هداس ، وا  اب  نتفرگ  طابترا  دـشاب و  هتـشاد  یفلکتمک  مه  وا  مهدکی  هک  دـینک  ادـیپ  دـیناوتیم  ار 
ریسا یمالسا ، هعماج  رد  یماقم ، ره  رد  سکره ، دوشیم . روآشدنچ  امـش  يارب  دشاب ، باقلا  بادآ و  تافیرـشت و  تاملک و  اههلمج و 
يارب لقاال  اقآ  مییوگیم  میدرکیم ... داقتنا  نامدوخ  زا  لقاال  تحارص  اب  ام  رگا  تسا . مالسا  زا  رود  دشاب ، تافیرـشت  بادآ و  باقلا و 

ملاع نم  ًالقا  روج . کی  یناحور  ریغ  تاماقم  روج ، کی  یناحور  تاماقم  دوشب . عورـش  باقلا  هقباسم  ات  مینکن  تسرد  باقلا  ناـمدوخ 
ای دـنکن ، اعد  ًالوا  دورب و  ربنم  يالاب  دراد  روضح  یعجرم  کی  هک  یـسلجم  رد  يربنم  کی  هکنیا  هب  ياو  مشابن . باقلا  ریـسا  رگید  ینید 

؟ دروخیم مالسا  هب  نیا  ياجک  تسیچ ؟ نیا  چیه ! رگید  داتفا  یمظع «  « هملک رگا  دیوگن ! یمظعلا « هللا  تیآ  ترـضح   « درک اعد  مه  رگا 
ياههورگ اهرـشق و  رد  تافیرـشت  اب  هزراـبم  ربهر  مناوتیم  رگید  مشاـب ، یمظعلا  هللا  تیآ  هللا و  تیآ  ریـسا  ینید  ِملاـع  ِنم  یتقو  بوخ ،

. تشاد هبرگ  کی  شاهناخ  رد  درم  نیا  دـیرخیم . تشوگ  لحم  رد  یباصق  ناکد  کـی  زا  یحلاـص  درم  کـی  دـنیوگیم  موشب -؟ رگید 
، دادیم وا  هب  هک  یتشوگ  ریـس  جـنپ  رب  هوالع  تشاد ، تسود  ار  اقآ  نآ  هک  باصق  درم  درخب ، تشوگ  ات  تفریم  یباصق  ناـکد  هب  یتقو 

کی بکترم  باصق  دـید  درخب ، تشوگ  دـمآ  درم  نآ  يزور  کی  اـقآ . هبرگ  يارب  تفگیم  درکیم و  عمج  تشوگ  لاغـشآ  مه  یمک 
دوخ شیپ  داتفا . شاهبرگ  دای  ناهگان  دـهدب . رکذـت  وا  هب  دـنک و  هزرابم  وا  فالخ  اـب  هک  تسنادیم  مزـال  هفیظو  مکح  هب  دـش . فـالخ 

نآ رگید  دـهدب  تشوگ  مه  رگا  یناث ، رد  دـهدیمن ؛ نم  هب  بوخ  تشوگ  ًالوا  ًامتح  نکن  ار  راـک  نیا  میوگب  باـصق  هب  نم  رگا  تفگ 
هناـخ زا  ار  هبرگ  تفر . هناـخ  هب  دـیرخن و  تشوگ  زور  نآ  دوب  ياهتخاـسدوخ  درم  نوـچ  وا  دـهدیمن . ماهبرگ  يارب  ار  تشوـگ  لاغـشآ 
ياقآ تفگ ، نمـض  رد  هدـب ؛ تشوگ  ریـس  جـنپ  تفگ  دـمآ و  یباصق  ناکد  هب  تشگرب و  درک . دازآ  دـهعت  نیا  زا  ار  دوخ  درک و  نوریب 

لاغـشآ نآ  زا  زورما  تفگ  داد و  اقآ  هب  ار  تشوگ  دیـشک و  مه  رد  وربا  باصق  تسین . تسرد  يدرک  وت  هک  يراک  نـالف  یـشابباصق ،
هناخ هب  لوا  نم  ادخ ! هدنب  ینکیم  هابتـشا  تفگ  درم  دنامیم . اذغیب  دعب  هب  نیا  زا  تاهبرگ  تسین ؛ يربخ  مدادیم  زور  ره  هک  اهتـشوگ 
لوا نامه  زا  ار  هبرگ  ًـالقا  دـیاب  وت  نم و  نم ! ياـقآ  مدرک . يریگهدرخ  داـقتنا و  وت  هب  مدـمآ  دـعب  مدرک ، نوریب  هناـخ  زا  ار  هبرگ  متفر و 
دراو زا  ربخیب  مه  زاب  دوب و  اجنیا  بش  نآ  هک  ولوچوک  نآ  تامارتحا ... باقلا و  بادآ و  اب  ار  نم  دـنناوتب  هک  دـش  رارق  رگا  مینک . نوریب 

ایب متفگ  مدرک و  ادص  ار  وا  نم  تفگ . وا  هب  يزیچ  مه  ناتـسود  زا  یکی  دینک ! متخ  تاولـص  تفگ  مدـش  دراو  نم  یتقو  دوب ، نم  ندـش 
هب مارتـحا  يارب  تاولـص  هک  دوب  نیا  متفگ  وا  هب  هچنآ  تسا ... یبوـخ  زیچ  ندرک  متخ  تاولـص  متفگ  وا  هب  منیبـب ! ناـج  وـلوچوک  اـجنیا 

ناـکاپ نادـناخ و  ربمغیپ و  دوخ  يارب  مارتحا  نیا  میتساوخ  نم . هب  مارتـحا  يارب  هن  تسا ، ربـمغیپ  نادـناخ  زا  ناـکاپ  نادـناخ و  ربـمغیپ و 
راتفر لیم  قباطم  رگا  دننک ... ریـسا  ندرکن ، و  ندرک ، متخ  تاولـص  کی  اب  دنناوتب  ار  هدنب  هک  دـشاب  رارق  رگا  دـنامب . ظوفحم  شنادـناخ 

ار متاولص  هریج  مدرکن ، ییاپمدرم  مدرک و  ییاپقح  لیم ، فالخ  هدرخ  کی  رگا  یلو  دننکیم ؛ متخ  تاولـص  میارب  مورب  ییاج  ره  منک ،
. مروخیمن راک  درد  هب  نم  رگید  تقو  نآ  دننک ، عطق 

هک دنداد  عالطا  اجنآ  نانادرگراک  زا  یخرب  متفریم . مورب  دیاب  هک  ار  یهار  متـشاد و  هدـهع  رب  ار  گرزب  یتیلوئـسم  ياهقطنم  رد  ینامز 
امـش اما  مینکیم ؛ نانچ  مینکیم ، نینچ  میربیمن ؛ وضویب  ار  امـش  مسا  میتسه ؛ لئاق  امـش  يارب  تامارتحا  روج  همه  ام  دییوگب  ینالف  هب 

هک دییوگب  دیناسرب و  مالـس  نایاقآ  نیا  هب  نم  لوق  زا  متفگ  میتسه ؟ اجنیا  مه  ام  رخآ  هک  دینکیمن  تیاعر  ًالـصا  دـینکیم و  نینچ  ارچ 
میارب چـیه  میوگیمن  باقلا ... بادآیب و  هچ  دـییوگب و  نخـس  باقلا  بادآ و  اب  هچ  نم  يارب  هک  ماهدروآ  راب  يروج  نیا  ار  مدوخ  نم 
باقلا بادآ و  اب  مارتحا و  اب  نم  اب  هک  دیایب  مشوخ  دیاش  میتسین . شریـسا  اما  دنکیم ، قرف  متـسین ؛ ياهکلم  نینچ  یعدم  دـنکیمن ؛ قرف 

لایخ اهنیا  مشابن . باقلا  نیا  ریسا  هک  مزاسب  ار  مدوخ  متـسناوت  ردق  نیا  تسا . هدرکن  ریـسا  ارم  لقاال  ندمآ  شوخ  نیا  اما  دییوگب ، نخس 
ار نیا  لومعم  قبط  رگید  دبال  دندرکیم  رکف  دـندربیم و  راک  هب  نم  يارب  باقلا  یلیخ  ناشاههمان  رد  یهاگ  ًالومعم  نوچ  دـندرکیم ...
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نینهآ ياهدـنب  تسا . كزان  دـنب  کی  هزات  نیا  دـشاب ؟ باقلا  ریـسا  نید  ملاع  تسین  فیح  نازرا ! تفم و  هچ  میرخیم -  باقلا  نیا  اـب 
هب یناشن  دیهاوخیم  دـشاب . یناشن  سردآ و  هعماج ، ياهرتگرزب  اب  مدرم  طباور  یگداس  یگتـسراو ، رد  دـیاب  ام  هعماج  هچ ؟ اهنآ  میراد !

هراومدآ یعیبط و  هداس و  عامتجا ، یـسایس  يرکف و  ناربهر  ناگدـننکهرادا ، ناربهر و  مدرم و  اههدوت و  نیب  هطبار  اجک  هک  میهدـب  اـمش 
تما یمالسا و  هعماج  دوبن ؟ ای  دوب  یسردآ  نینچ  ام  هعماج  يزور  ایآ  میربب . یمالسا  هعماج  هب  ار  امش  میریگب و  ار  ناتتسد  دییایب  تسا ؟
يارب دنهاوخب  ایند  هشوگ  ره  هک  متـسه  یتما  نآ  نم  هک  دنک  اعدا  تبـسن ، هب  تسناوتیم ، اهتدم  ایند  یگدـنز  هار  راهچ  رـس  رب  یمالـسا 

ام يوس  هب  ناهج  ریخ  حالـصا و  حالـص و  نادـنموزرآ  نانیبنشور و  ياهمـشچ  دـننزیم ؛ لثم  نم  هب  دـننزب  لَثَم  ریخ  ساـسارب  یگدـنز 
یهاگیاج نینچ  رد  اهبیع  نیا  مامت  اب  یلو  میتشاد ، بیع  یلیخ  ام  شیاهبیع . مامت  اب  دـنکب  ییاعدا  نینچ  تسناوتیم  يزور  تسا . هتخود 

زور تامولعم  نیرتالاب  زا  یهاگآ  يارب  یلاع  هسردـم  مادـک  هب  تفرگ ؟ دای  ار  یملع  لماکت  تامولعم و  دـیاب  اجک  میتشاد . رارق  اـیند  رد 
؛ هتشون وسور  رییپ  ار  ملع  خیرات  نیا  میاهتشونن . ام  هک  ار  خیرات  نیا  تسا . ملع  خیرات  نیا  مالسا . نیمزرـس  یلاع  سرادم  هب  تفر ؟ دیاب 

سرادم نرق  دنچ  لوط  رد  دنیبب  دینک . هعلاطم  دیرادرب  هتشون ؛ ندمت  خیرات  3 ندمت ، خیر  تنارود 1  لیو  هتشون ؛ مولع  خیرات  يرگید  نآ 
ناـهج یتـیگ و  ياـههار  هب  فرـشم  يدـنلب ، کـی  زارف  رب  مییوـگب  میتـسناوتیم  مه  اـم  تسین . ریخ  مـلع  رگم  دوـب . مـلع  ریخ  سردآ  اـم 

تـسیود هچ ؟ شیپ  لاس  دص  هچ ؟ شیپ  لاس  هاجنپ  هچ ؟ زورما  دـییایب . ملع  تمـس  هب  هک  مینکیم  توعد  ار  ایند  مدرم  همه  میاهداتـسیا ؛
؛ میراد طاطحنا  گنهآ  تسا  نرق  دنچ  هنافسأتم  هچ ؟ شیپ  لاس  دصناپ  هچ ؟ شیپ  لاس  دصراهچ  هچ ؟ شیپ  لاس  دصیس  هچ ؟ شیپ  لاس 

هتـشر نالف  رد  لیـصحت  يارب  نم  ، « دـسرپب ناتـسود  زا  یکی  رگا  میاهتـسشن  اجنیا  هک  مه  نالا  هدـنهدرازآ . سب  كانرطخ ، سب  یگنهآ 
یعامتجا هتشر  نالف  رد  فلتخم ،( ياهیسانشناور   ( ناور سفن و  هب  طوبرم  مولع  هتشر  نالف  رد  يزاسوراد ، یکشزپ ، هتشر  نالف  رد  ینف ،

وا هب  هک  دیراد  ناشن  مالـسا  نیمزرـس  رد  هاگـشناد  کی  ایآ  دشاب «؟ رتهب  اج  همه  زا  هک  مورب  اجک  مناوخب ؛ سرد  مهاوخیم  يداصتقا ، و 
نکمم  « میوگیم هکنیا  دوب  نکمم  هک  یتفرشیپ  اب  ام ! رب  ياو  ماهداتسرف ؟ ریخ  تمـس  هب  ار  وت  نم  ورب و  اجنآ  هب  دییوگب  دیهدب و  سردآ 

یـسانشقرش و تاسـسؤم  دـندنبب  ناـگناگیب  رب  ار  هار  نیا  مالـسا  تما  هدـش  رادـیب  ياـههورگ  هک  تسه  نآ  دـیما  هللادـمحب  نوچ  دوب ،«
نیا ام  يارب  یتدـم  یتسار  هب  دنـشاب ، هتـشاد  عیـشت  عرـش و  مالـسا ، تخانـش  هنیمز  رد  ناگناگیب  نارگید و  ِیـسانشهعیش  یـسانشمالسا و 

هک مورب  ییاـج  هب  مهاوـخب  نـم  رگا  ینـالف ، دیـسرپ  یناوـج  رگا  درذـگب ، هـک  رگید  یحابـص  دـنچ  دـنکن  هـک  دوـب  هدـمآ  شیپ  ینارگن 
، منکب هعلاطم  مناوخب و  سرد  عیشت  ای  مالسا  هرابرد  هدهجیتن ، روخبدرد و  هب  رادحور و  رادناج و  هتفر و  هتسش و  مظنم و  کیتامتـسیس و 

ناوج دـنچ  مدینـش  لبق  لاس  ود  یکی  دوب . روآتفخ  یلیخ  اـم  يارب  نیا  میهدـب . وا  هب  ار  سرادـم  نآ  سردآ  میوش  راـچان  اـم  تقو  نآ 
دندمآ و ناریا  هب  اههنیمز  نیا  رد  لیصحت  يارب  دندرکیم ، راک  یـسانشنید  یـسانشقرش و  ياههتـشر  رد  ناشدوخ  روشک  رد  هک  ینپاژ 

دنتسناوتن یهاتوک  تدم  زا  شیب  اما  دندرک ، لیصحت  هب  عورش  مق  رادلکـش  تبـسن  هب  تاسـسؤم  زا  یخرب  رد  یتح  دندش و  یفرعم  مق  هب 
مولع هرابرد  تالیـصحت  يارب  رگید  ياههعماج  زا  هک  ار  ییاهناوج  يرادـهگن  هضرع  نالا  یتح  ام  ینعی  دـنتفر . دـندرک و  اـهر  دـننامب و 

. میرادن دنیآیم  ام  هعماج  هب  یعیش  یمالسا و 
هب ریخلا ؛« یلا  نوعدی  ۀما  مکنم  نکتلو  » ؟ میریخ هب  یعاد  مییوگب  مینک و  دنلب  رـس  میناوتب  میـشاب و  زارفرـس  هک  میتسه  یتما  رگید  ام  ایآ 

میورب . توعد «  « غارس هب  دش  مولعم  ریخ «  « يانعم هک  لاح  تسا . ریخ  هب  هدننک  توعد  هک  دیوش  لیدبت  یتعامج  تما و 

( ریخ هب  توعد   ) يانعم

، میریگب تسد  هب  ملق  میرادرب ، ذـغاک  ًامئاد  اتـسدوخ  ياهمدآ  لثم  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ریخ  هب  توعد  اـیآ  هچ ؟ ینعی  ریخ  هب  توعد 
نیا ناگدـنراد  هک  میتسه  اـم  نیا  مییوگب  نوبیرت ، هباـطخ و  زیم  تشپ  اـی  ربنم  يـالاب  اـی  هداتـسیا  اـی  هتـسشن  مینک ، ینارنخـس  میورب ، ربنم 

هکنیا ای  تساعدا ، لایخ و  تشم  کی  هتشادن و  دوجو  درادن و  دوجو  ًالـصا  ای  هک  میرامـشب  ار  يرخافم  مینک  عورـش  و  میتسه ، تازایتما 
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الاح اما  هدوب ، یتاراختفا  نینچ  ام  هعماج  رد  یتقو  کی  مییوگب  ینعی  تسا ؟ ناولهپ  دَُوب  متـسر  هک  منآ  نم  لیبق  زا  هتـشاد  دوجو  مه  رگا 
سوا و ياهآ  اهناملسم ، ياهآ  هتفگ  مالسا  ًاعقاو  ینعی  تسا ! هدننکزئمـشم  هک  نیا  تسا ؟ نیا  ریخ  هب  توعد  زا  روظنم  ایآ  تسین . يربخ 
؛ دـینک اهر  دـینک ، هدـنز  ار  هنیرید  ياههنیک  هبترمود  هار  نیا  زا  دـیهاوخیم  دـیدرک و  عورـش  ار  یموق  تاراختفا  رد  هقباسم  هک  یجرزخ 
، دیتشاد یناکاین  یموق و  تاراختفا  هنیمز  رد  هک  ییاهییارسهسامح  یـسامح و  راعـشا  نآ  ياج  هب  ینعی  دینک . ریخ  هب  توعد  دیـشاب  یتما 
، مالسلا هیلع  ماما ، هک  تسا  نآ  ای  تسا ؟ نیا  ریخ  هب  توعد  زا  روظنم  ایآ  دییوگب ؟ یلع  ربمغیپ ، نآرق ، مالسا ، هرابرد  هسامح  دییایب  الاح 

؟ ناتنابز ریغ  اب  دینک  توعد  نتشیوخ  هار  نتشیوخ و  هب  ار  مدرم  مکتنسلا ؛« ریغب  مکسفنا  یلا  سانلا  ةاعد  اونوک  و  : « دیوگیم هعیش  هب 
. دوشب امش  غلبم  ایند  رد  رگوجتسج  ِفصنم  ناسنا  ره  ات  دیوش  هنومن  هعماج  سانلا ؛« یلع  ءادهـش  اونوکتل  ًاطـسو  ًۀما  مکانلعج  کلذک  »و 

یمالسا هنومن  کچوک  هعماج  کی  ایند  نیا  رد  درادن . دوجو  دیشاب  هتشاد  غلبم  هناگیب  يارب  امش  هکنیا  هب  یجایتحا  رگید  تروص  نیا  رد 
میاهدناوخ ... میدینش و  فرح  میدز و  فرح  سب  زا  ام  همه  نوچ  جراخ . يارب  هچ  لخاد و  يارب  هچ  تسا ؛ غیلبت  نیرتهب  نتخاس 

، رادـقم ره  هب  اج ، ره  روطنیمه . مه  نامدوخ  ناوج  لسن  ییاعدا . ياههار  هن  تسا ، نتـسیز  رتهب  يارب  یلمع  ياههار  نتفاـی  یپ  رد  اـیند 
تساجنآ . وا  نامیا  رکف و  ناج و  لد و  دوخب  دوخ  تسین ؛ غیلبت  هب  یجایتحا  چیه  رگید  دشاب  هتشاد  غارس  یمالسا  ياهرایعم  هب  لمع 

هدوب مولع  ياههتشر  زا  یکی  ریبد  شدوخ  ام  تسود  نیا  میدرکیم . تبحـص  سرادم  رد  ینید  تامیلعت  سرد  نوماریپ  یتسود  اب  زورید 
یناجیابرذآ هدروخلاس  درم  نیا  دراد . يراکمه  رظنبحاص  کی  ناونع  هب  مولع  ياـهباتک  هیهت  رد  دـنکیم و  سیردـت  یمک  مه  ـالاح  و 

هزات نآ  نایب  نوچ  اما  میاهدینـش ، نارگید  زا  میاهتفگ و  مه  ام  دوخ  ررکم  ار  هلمج  نیا  تفگ . ياهلمج  تسین ، زورما  لسن  هب  طوبرم  هک 
رکف نیا  هک  منک  ضرع  مهاوخیم  تسا . هزات  دادـیور ، نیا  دراد . یگزاـت  هلمج  نیا  نوچ  هکنیا  هن  منکیم  لـقن  امـش  يارب  ار  نآ  تسا 

مسینوـمک و اـب  هزراـبم  ًافرـص  شفدـه  هک  ینید  تاـمیلعت  نآ  هک  تـسا  نـیا  شعقاو  ینـالف ، تـفگ  تـسا . هزاـت  رت و  هعماـج  رد  زوـنه 
هک ینید  تاغیلبت  ینید و  تامیلعت  نآ  شاب  نئمطم  يراک ؟ ياجک  تفگیم ! بوخ  هچ  دزرایمن . راّنص  دشاب  دوجوم  عضو  هدننکهیجوت 

رتهب و رتیمالـسا و  رتیناسنا و  یگدـنز  مالـسا  وترپ  رد  هک  نک  يراک  تسـشن . دـهاوخن  اهلد  هب  دـشاب  مسینومک  ندـیبوک  شگنهآ  ًاـفرص 
رد ربخ  کی  وا  میناوخب ، وا  شوگ  رب  ردـق  ره  ـالاو  میهنب ؛ رگوجتـسج  ناوج  ناگدـید  ربارب  رد  رتهارمه  داد  لدـع و  اـب  رتهناتـسرپاتکی و 

یگدـنز زا  دـنیبیم ، اج  نالف  رد  ملیف  کی  دـنیبیم ، نویزیولت  رد  شرازگ  کی  دـنیبیم ، همانزور  رد  ریوصت  کـی  دـناوخیم ، هماـنزور 
ارچ دشاب . ناریا  نیمزرس  رد  شنت  دنچ  ره  تسا ، نارگید  هناخ  رد  شلد  دوشیم و  علطم  نارگید  راک  لکـش  نارگید و  عضو  نارگید و 

شیب دیاش  و  دوبن ، نابز  هب  مه  دصرد  هد  دـیاش  مالـسا ، رد  ریخ  هب  توعد  هک  مینک  سمل  میهاوخیمن  ارچ  مینکیم ؟ یخوش  تایعقاو  اب 
؟ دوب لمع  هب  شدصرد  دون  زا 

نآ رد  ناملـسم  نویلیم  دص  هب  کیدزن  زورما  هک  ینیمزرـس  نیا  دینک . هعلاطم  دیرادرب  ار  يزنودنآ  نیمزرـس  نیا  ندـش  ناملـسم  خـیرات 
دمآ : ام  لزنم  هب  یناوج  کی  شیپ  هتفه  ود  یکی  تفر ؟ اجنآ  هب  غلبم  تفر ؟ اجنآ  هب  ظعاو  دش ؟ ناملسم  هنوگچ  تسه 

! مکیلع مالس  - 
مالسلا . مکیلع  و  - 

. اکیرمآ رد  یمالسا  غلبم  متسه ؛ ینالف  هدنب  بناج (: هب  قح  لکیه  کی  اب  - (
؟ دیاهدناوخ ییاهسرد  هچ  اقآ ؛ دییامرفب  بوخ  - 

ار غّلبم  ردـقنیا  . ( غّلبم کی  هزادـنا  هب  مدـناوخ ؛ ییاهزیچ  کـی  یبرع ... تاـیبدا  نیا  زا  هدرخ  کـی  ملپید  زا  دـعب  لاـس  هس  ود  یچیه ؛ - 
متفرگ (! دای  زیچ  غّلبم  کی  هزادنا  هب  تفگیم  هک  تفرگیم  یتسدکی 

یچ ... ؟ رگید  بوخ ، - 
داـقتنا سرتـسد  رد  ار  مدوـخ  نم  هک  دـننادیم  نم  هب  کـیدزن  ياـقفر  هک  تسا  نیا  يارب  منکیم  لـقن  سلاـجم  رد  ار  بلاـطم  نـیا  رگا 

اهدیابن www.Ghaemiyeh.comاهدیاب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


حرطم ناتـسود  امـش  اب  ار  اهنیا  هک  مراد  قح  سپ  ماهداد . رارق  مدوخ  راک  هب  مدوخ ، یگدنز  هب  مدوخ ، لمع  هب  داقتنا  مدوخ ، زا  یـصخش 
زا مراد  قح  نیاربانب  دوشب ، داقتنا  مراد  لیم  منکیم -  توعد  ًالـصا  تسیچ ، مهدیم  هزاجا  مهدیم -  هزاجا  مدوخ  هب  تبـسن  یتقو  منک .

. منک داقتنا  مه  نامرشق 
نآ زا  اما   ( یخوش يور  زا  دـشاب . مسجم  اجنآ  امـش  لمع  رد  رتشیب  مالـسا  دـیاب  هچ ؟ اهنیا  اـهیزاسدوخ و  رظن  زا  بوخ ، اـقآ ، متفگ  وا  هب 

ولپ و تسا ؛ یبوخ  زیچ  هللادـمحب  هک  ام  يارب  تسین ، یبوخ  زیچ  همه  يارب  رگا  مالـسا  تفگ : دزیخیمرب ( لد  زا  یهاـگ  هک  ییاـهیخوش 
هکنیا دوـب  ییاـعدا  همجرت  هک  دروآرد  یـسیلگنا  هب  ياهتـشون  شبیج  زا  درک  تسد  دـعب  تـسا . هاربور  هـشیمه  اـهنیا  تشروـخ و  غرم و 

زا یکی  زا  هک  دوب  ياهتشون  ییاعدا  همجرت  تسا . حیحص  هزادنا  هچ  مینیبب  ات  دوبن  كردم  لصا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ییاعدا «  « میوگیم
موحرم طبس  !- « تسا مالسا  نیما  هک  یسک  ینعی  مالسالا ! ۀقث  مالسالا «... ۀقث  بانج  نوچ   « دوب هتشون  دوب . هتفرگ  مانب  هتـسجرب و  ياملع 

نیا دنربب «. هرهب  ناشیا  تاغیلبت  زا  دننک و  هدافتسا  ناشیا  دوجو  زا  هک  دوشیم  هیـصوت  نینمؤم  هب  دنتـسه ، اکیرمآ  مزاع  غیلبت  يارب  نالف ،
دح هچ  ات  نیا  هک  منادیمن  نم  دوب . هتشاذگ  شبیج  رد  ار  نآ  دندوب و  هدرک  یمسر  همجرت  يرتسگداد  همجرتلاراد  هب  دوب  هداد  ار  هتشون 
رثا تیفرظ  دوشیم  لوا  دروخرب  رد  هک  يدـح  رد  یمهفن ، یمهفب -  مدـش . رثأتم  ًاعقاو  یلو  هن ، ای  دوب  اقآ  نآ  زا  ًاعقاو  اـیآ  دوب و  حـیحص 

ار نم  تفگ  يدمآ . اجنیا  يدوخیب  ياهدمآ ؛ یهابتشا  نم  هناخ  ًالقا  وت  هک  میدرک  یلاح  وا  هب  داد ، صیخـشت  درف  کی  رد  ار  بلطم  کی 
قح طقف  دـینزن . فرح  مه  هملک  کی  مالـسا  هرابرد  ناتدوخ  زا  امـش  هکنیا  یکی  منکیم : امـش  هب  ییامنهار  ود  متفگ  دـینک . ییاـمنهار 

هژوـس اـجنآ  نـک  یعــس  هـکنیا  مود  ینک . ناـیب  یــسیلگنا  هـب  یمهفیم  یــسراف  هـب  ار  رظنبحاـص  دارفا  ياههتــشون  زا  یخرب  رگا  يراد 
، اقآ هلب  هک  تفگ  دعب  دوب ! اجنآ  مالسا  دض  ياههمانزور  هژوس  يارب  یبوخ  یلیخ  لکیه  نوچ  يوشن -؛ مالـسا  دض  يدوهی  ياههمانزور 

هلمج نیا  اب  دـنک ! تیادـه  ار  اهنآ  ادـخ  متفگ  دـندوب . لاحـشوخ  یلیخ  دـندمآیم و  نم  شیپ  هقالع  اب  یلیخ  ناوج  بالط  مدوب ؛ مق  نم 
غیلبت دـهاوخب  روج  نیا  هک  یمالـسا  دنتـشاد . فیرـشت  بش  نآ  مه  نامرـضاح  ناتـسود  زا  یـضعب  هکنیا  لـثم  میدرک - . ماـمت  ار  بلطم 

مالـسا غیلبت  اهنیا  دیهنن . جرا  دیراذگن ؛ مارتحا  دینکن ؛ قیوشت  دینکن ؛ تیامح  دـیراذگن ؛ هیام  دـیهدن ؛ لوپ  شغیلبت  يارب  ًالقا  امـش  دوشب ،
تـسار دـشاب . یمالـسا  یگدـنز  یلمع  هنومن  دوریم  اجنآ  هب  دوشیم  اپ  هک  اـقآ  نیا  دوخ  ًـالقا  هک  تسا  نیا  شهار  مالـسا  غیلبت  تسین .

؛-  رگید نایدا  اهبتکم و  هرابرد  هن  مالـسا ، هرابرد  هن  دـیوگن -  ینخـس  یهاگآان  يور  زا  دـنزب ؛ فرح  یهاگآ  اـب  دـشاب ؛ تسرد  دـشاب ؛
رد مالـسا ! غیلبت  تسا  نیا  دنک . راتفر  یمالـسا  قالخا  اب  بسانتم  يراتفر  اب  نارگید  اب  دنکن ؛ یـشک  هرهب  دنکن ؛ يرادناکد  دـنکن ؛ یلغد 

قالخا و راتفر و  رد  هک  یناملـسم  ات  دنچ  تفرن . سک  چـیه  تسدربز ، نیغلبم  نآ  زا  یتح  هن  نیغلبم و  لیبق  نیا  زا  هن  يزنودـنآ  نیمزرس 
هب یتقو  هک  دیـشاب  یتما  هلمج : نیا  رد  دوشیم  هصالخ  ریخلا  یلا  نوعدی  دنتفر و ... دشیم  هدـید  ریخلا  یلا  نوعدـی  ياههبذـج  ناشراک 

نیا شیانعم  امش ، حیضوت  ریسفت و  نودب  دوخب ، دوخ  دیدنویپب ، یمالسا  تما  مالسا و  هب  دییایب  دیوش ، ناملـسم  دییایب  دییوگیم  نارگید 
دهاوخن . مه  حیضوت  دهاوخن ؛ مه  ریسفت  دوخب  دوخ  ةویحلا . ریخ  یلع  یح  لمعلا ؛ ریخ  یلع  یح  ریخ ؛ يوس  هب  دییایب  هک  دشاب 

، تسا دنلب  ایند  رد  ناتگناب  تسا ، دـنلب  ناتیادـص  دـیتسه ، هدـننکتوعد  هک  یتما  هب  دـیوش  لیدـبت  ریخلا : یلا  نوعدـی  ۀـما  مکنم  نکتلو 
. تسا رترب  نییآ  تسا و  ریخ  هار  ام  نییآ  ای  میتسه  ریخ  ام  دنک  اعدا  هک  تروص  نیا  هب  هن  اما  دـنکیم ، ریخ  هب  توعد  ار  مدرم  هک  یگناب 

دنمهفیم دننیبیم ، ار  امـش  دننکیم و  زاب  ار  ناشمـشچ  مدرم  یتقو  دییایب ، ام  يوس  هب  دییوگب  هک  ردـق  نیمه  دـهاوخیمن . ار  باقلا  نیا 
دروم مه  اب  دیاب  دعب  هلمج  ود  میمهفیم . همیرک  هیآ  زا  لوا  هلمج  نیا  زا  ام  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  دـیاهدرک . ریخ  هب  توعد  ار  اهنآ  هک 

نیا نوماریپ  هدـنیآ  هسلج  يارب  دـنناوتیم  دنـشاب  هعلاطم  لها  هک  یناتـسود  رکنملا .( نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی   ( دریگب رارق  ثحب 
. دنیامرفب هعلاطم  یهن ( رما و  رکنم ، فورعم ،  ( هملک راهچ 

دراد يرتشیب  لیـصفت  هب  جاـیتحا  یهن  رما و  ثحب  نوچ  اـی  مینک  اـنعم  هسلج  کـی  رد  ار  بلطم  راـهچ  نیا  میناوتیم  اـم  اـیآ  هک  منادیمن 
. میزادرپب نآ  هب  هسلج  کی  زا  شیب  میوشیم  راچان 
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موس هسلج 

هراشا

يارب هک  دـیاهدوب  ياهعماج  نیرتهب  امـش  12 ؛) ») هللااب نونمؤت  رکنملا و  نع  نوهنت  فورعملاـب و  نورمأـت  ساـنلل ، تجرخا  ۀـما  ریخ  متنک  «
دیروآیم . نامیا  ادخ  هب  دینکیم و  تعنامم  تسیاشان  ياهراک  زا  دیهدیم و  نامرف  هتسیاش  ياهراک  هب  دیاهدش . هداد  نوریب  تیرشب 

هار رد  هقباـسم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تبون  هس  هعوـمجم  نیمه  رد  دوـب ، اـم  ریـسفت  ثحب و  دروـم  هک  یتاـیآ  هعوـمجم  رد 
تـسیاشان هچنآ  زا  دنهدیم ؛ نامرف  ریخ  هب  دوب : هیآ  نیا  دوب  نامریـسفت  ثحب  زاغآ  رد  هک  ياهیآ  تسا . هدش  دای  یکین  هب  هجوت  اهیکین و 

دنکیم دای  باتک  لها  زا  هورگ  نآ  زا  تایآ  نیا  رد  موس ، تبون  رد  زاب  دندنمتداعـس . هک  دنتـسه  اهنیا  اـهنت  و  دـنکیم ، يریگولج  تسا 
لیّللا و ءانآ  هللا  تایآ  َنولتَی  ٌۀمئاق  ۀُّما  ِباتکلا  لهَا  نِم  ًءاوَس  اوسَیل  . « دـنراد هجوت  اهیکین  تاریخ و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هک 

نم کــئلوا  تاریخلا و  یف  نوعِراــُسی  رکنملا و  نـع  نوـهنی  فورعملاــب و  نورمأــی  رخــآلا و  موــیلا  هللااــب و  نوــنمؤی  نودُجــسَی . مـه 
زیخاتسر دناهداتسیا ، دنامئاق ، هک  دنتسه  یمدرم  اهنآ  زا  یخرب  دنتسین . روجکی  يراصن ( دوهی و  همه   ( باتک لها  همه  ( 13 .») نیحلاصلا

زور هب  دـنراد ، نامیا  ادـخ  هب  دـنرازگیم . هدجـس  راگدرورپ  هاگرد  رب  دـنناوخیم و  بش  کیرات  تاظحل  نآ  رد  ار  ادـخ  تایآ  دـنراد ،
هب اهیکین  تاریخ و  هار  رد  دنراد و  يریگرد  تسیاشان  دنـسپان و  رکنم و  اب  دنهدیم ، نامرف  هتـسیاش  فورعم و  هب  دنراد ، نامیا  نیـسپزاب 

. دناناگتسیاش زا  اهنیا  دنزادرپیم . رتشیب  هچ  ره  تعرس  لامعا  هعراسم و  هقباسم و 
فورعم و ینعم  هکنیا  يارب  دنکیم . دای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یلکـش  هب  ًامومع  هک  تسه  نآرق  رد  زین  يرگید  ددـعتم  تایآ 

لباـق هتکن  کـی  مناوـخب . ار  روکذـم  تاـیآ  منادیم  بساـنم  دوـشب ، نشور  رتـهب  تساهبـش ، نیا  ثحب  عوـضوم  هـک  یهن ، رما و  رکنم و 
رد هنیدم ، رد  هدیـسر  تردق  هب  ِیمالـسا  هعماج  ندـمآ  دوجو  هب  زا  لبق  یتح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هک  تسا  نیا  هظحالم 

یسوم موق  ناگدبز  زا  هیآ 157  فارعاهروس  رد  دندوب . هکم  رد  زونه  اهناملـسم  ربمغیپ و  هک  یتقو  نآ  ینعی  تسا ؛ هدـمآ  مالـسا  میلاعت 
خـساپ دـنریگیم . یخـساپ  راگدرورپ  زا  دـننکیم و  اعد  ادـخ  هار  رد  ناـشدوخ  يارب  اـجنآ  رد  دـنتفر ؛ تاـقیم  هب  وا  اـب  هک  دـنکیم  داـی 

قحتـسم باذع و  نیا  هتـسیاش  ار  اهنآ  نم  هک  دـسریم  یناسک  هب  نم ( بناج  زا  اههجنکـش  اهیتخـس و   ( نم باذـع  تسا : نیا  راگدرورپ 
ةاکزلا نوتؤی  نوقّتی و  نیذـلل  : « يارب تشاد  مهاوخ  ررقم  ار  دوخ  تمحر  نیاربانب ، تسا . هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  متمحر  و  منادـب ، باذـع 

فورعملاب و مهرمأی  لیجنالا ، ةارّوتلا و  یف  مهَدنع  ًابوتکم  هَنودِـجَی  يذـلا  یّمالا  ّیبّنلا  لوسّرلا  نوعبّتی  نیذـلا  نونمؤی . انتایآب  مه  نیذـلاو 
هب و اونمآ  نیذـلاف  مهیلع ؛ تناک  یتلا  لالغالا  مُهَرـِصا و  مهنع  ُعَضَی  ثئاـبخلا و  مهیلع  مّرحی  تاـبیّطلا و  مهل  ّلـُحی  رکنملا و  نع  مهیهنی 
؛ هدوبن باتک  لها  زا  هک  یما  ربمایپ  زا  درک  دنهاوخ  يوریپ  هک  اهنآ  نوحلفملا «. مه  کئلوا  هعم  لِزنُا  يذلا  رّونلا  اوعّبتاو  هورَـصَن  هورّزَع و 

هچنآ هب  ار  اهنآ  هک  يربمایپ  دنباییم . هتشون  نآ  رد  ار  شمان  هدش و  دای  تسا  ناشیا  دزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  وا  زا  هک  يربمایپ  نامه 
مارح اهنآ  رب  ار  اهدـیلپ  دـنکیم و  مالعا  لالح  ناشیارب  ار  اههزیکاپ  درادیمزاب . تسا  هتـسیاشان  هچنآ  زا  دـهدیم و  نامرف  تسا  هتـسیاش 

. دنکیم زاب  اهنآ  زا  هدش  هدز  اهنآ  رب  هک  ار  ییاهدنب  اهلغ و  درادیمرب و  ناششود  زا  تساهنآ  شود  رب  هک  ار  ینیگنس  راب  دنکیم . مالعا 
یتسارب دنشاب ، هدش  لزان  وا  هب  هک  ینشور  رون و  لابند  دنشاب و  وا  یماح  دننک و  يرای  ار  وا  دنروایب و  نامیا  يربمایپ  نینچ  هب  هک  یناسک 

. دنراگتسر
) دـیلپ ياهزیچ   ( ثئابخ نتخانـش  مارح  و  هزیکاپ ( كاپ و  ياهزیچ   ( تابیط ندرک  مالعا  لالح  راـنک  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا 

ییاهدنب اهلغ و  زا  اهناسنا  ندرک  دازآ  هداد . رارق  راشف  تحت  ار  ناشناج  مسج و  هک  ینیگنـس  ياهراب  زا  اهناسنا  ندرک  دازآ  دـنکیم . دای 
رارق رـشب  هار  رـس  رب  هک  ییاهیکیرات  تاملظ و  ندودز  يارب  يرگنـشور  ینـشور و  رون و  ندمآ  هتخیوآ . ناشیاپ  تسد و  ندرگ و  رب  هک 

. میراد راک  اهنآ  اب  ییاهن  يریگهجیتن  ماگنه  ًادعب  نوچ  دینک ، تقد  تالمج  نیا  کتکت  يور  منکیم  شهاوخ  هتفرگ -.
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زا دنکیم ، توعد  هتـسیاش  فورعم و  هب  ار  مدرم  ادـخ  بناج  زا  يربمایپ  دوشیم : دای  اهتلـصخ  نیا  اب  وا  ندـمآ  زا  لبق  ربمغیپ  تلاسر  زا 
ار تیرـشب  شود  رب  نیگنـس  ياهراب  دنکیم ، مالعا  مارح  ار  اهدب  اهدیلپ و  دنکیم ، مالعا  لالح  ار  اهبوخ  اههزیکاپ و  درادیم ، زاب  رکنم 

زورما رگا  بوخ ، دروآیم . دوخ  اب  يرگنشور  ینـشور و  رون و  درادیمرب و  وا  زا  ار  اهدنب  اهریجنز و  اهلغ و  دهنیم ، نییاپ  ناشـشود  زا 
هدش هابت  فرحنم و  رامیب ، جازم  رگا  دنـسانشیم ، تاصتخم  نیا  اب  ار  وا  هک  یناسک  دنک ، روهظ  اهتلـصخ  نیمه  اب  يربمغیپ  نینچ  ایند  رد 

.) نوحلفملا مه  کئلوا  هعم  لزنُا  يذلا  رّونلا  اوعّبتاو  هورصن  هورّزع و  هب و  اونمآ  نیذلاف  . ( دنوریم وا  لابند  هب  دوخب  دوخ  دنـشاب ، هتـشادن 
دنراگتسر . مه  اهنآ  دوخب  دوخ  دنوریم و  يربمایپ  نینچ  لابند  دوخب  دوخ  مدرم 

میرح و هب  زواجتم  راکهبت ، دندوب  یمدرم  دیوگیم : لیئارـسا  ینب  نایم  زا  مالـسا ( لبق  زا   ( هتـشذگ زا  فارعا ،[  [ هروس نیمه  زا  هیآ 164 
و . « دندوب هداتفارد  يرگزواجت  يراکدب و  نیا  اب  هکلب  دنتـسشنیمن ، مارآ  هک  دندوب  یهورگ  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا  بلاج  ادـخ . دودـح 
هب اورّکُذ  ام  اوسَن  اّملف  نوقّتی  مهّلعل  مّکبر و  یلا  ًةرذـعَم  اولاـق  ًادـیدش ؛ ًاباذـع  مهبّذـعم  َوا  مهُِکلهُم  هللا  ًاـموق  نوظِعَت  َِمل  مهنم  ۀـُّما  تلاـق  ذا 
هب موق  يالقع  ناشیدناتحلصم و  زا  ياهتسد  ( 14 .») نوقـسفَی اوناک  اِمب  سِئب  ٍباذعب  اومَلَظ  نیذلا  انذَخَا  ءوّسلا و  نع  نوهنی  نیذلا  انیجنا 

دنهدیمن رثا  بیترت  دنهدیمن و  شوگ  امش  فرح  هب  هک  ار  یمدرم  امـش  ارچ  دنتفگ : دندرک و  ور  اهزواجت  اهیتشز و  اب  زرابم  هورگ  نیا 
هک دـیزادرپیم  یلدتخـس  مدرم  هب  بترم  دـیاهدمآ  امـش  دـیهدیم ؟ زردـنا  دـنپ و  دـینکیم و  هظعوـم  دـنهدیم  ردـه  ار  امـش  فرح  و 
هک هورگ  نیا  اما  دـینک . اهر  ار  اهنآ  درک . دـهاوخ  راچد  یکاـندرد  هجنکـش  باذـع و  هب  اـی  درک ! دـهاوخ  دوباـن  ار  اـهنآ  ادـخ  ماـجنارس 

نیب زا  قح  دوش  بلاغ  طیحم  رب  داسف  رگا  هک  دوب  هدیمهف  تخانشیم و  هعماج  درف و  کی  ندوب  هدنز  تایح و  همزال  ار  داسف  اب  يریگرد 
دنیوگیم هچنآ  تسا و  رمثیب  ناشراک  هکنیا  باسح  هب  رگا  هک  دننادیم  دناهدشن ، داسف  نیا  میلـست  هک  یناسک  تسـشنن . مارآ  دوریم ،

دهاوخ فیعـض  تلیـضف  قح و  گنهآ  مارآ  مارآ  دنرادرب ، تسد  قحان  ندرک  اوسر  قح و  ندرک  المرب  زا  دوریم ، رده  دـنکیمن و  رثا 
بناج زا  ام  مکبر ؛« یلا  ةرذعم  : « ًالوا اما  دنراد ، تمواقم  ام  تارکذت  ربارب  رد  دنالدتخـس و  اهنیا  هک  مینادیم  ام  هن ؛ دـنتفگ  اهنیا  دـش .

هب ًالقا  دـنوشیم ، داسف  میلـست  دـنراد  ییاهناسنا  یتقو  دورب . اههدرپ  تشپ  هب  قح  میراذـگن  هک  تسا  نیا  نآ  میراد و  تلاسر  کـی  ادـخ 
مییوگب يدرک ، هانگ  یتسـشن و  شوماخ  ارچ  تسا  هاچ  هب  انیبان  يدید  هک  وت  دش  لاؤس  ام  زا  رگا  ادخ  هاگـشیپ  رد  ات  میهدـب ، رکذـت  اهنآ 

ادخ ربارب  رد  میهاوخیم  ًالوا  دـنتفگ  نوقتی ،« مهلعل  مکبر و  یلا  ةرذـعم  اولاق  ): « تسا بلاج  یلیخ  هلمج  نیا   ( ًایناث و  میتسـشنن . شوماخ 
هلمج نیا  دنوش . اوقتاب  دیاش  دنراذگب ، رثا  اهنآ  رب  دنتساوخ  ًایناث ، و  میدماین ؛ هاتوک  میتشاد  هک  یتلاسر  رد  ام  مییوگب  میشاب و  هتشاد  رذع 

هچ دوشیمن . يدیمون  راچد  یناسآ  نیا  هب  هتسویپ  ادخ  هب  ِناسنا  دش . يدیمون  میلـست  ناوتیمن  یناسآ  نیا  هب  ینعی  تسا . رادینعم  یلیخ 
هیخا و ال فسوی و  نم  اوسّـسحتف  اوبهذا  ّیُنب  ای  : « شنادـنزرف هب  هیلع ، هللا  مالـس  بوقعی ، میلعت  نیا  تسا  یلاع  هچ  میلعت ! نیا  تسا  یلاع 
هتفر و فسوی  تساـهلاس  هک  تسا  تسرد  نم ، نادـنزرف  يا  ( 15 (؛« نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  ُسئیاـی  ـال  هنا  هللا ، حَور  نم  اوسئیاـت 

شوگ دـیورب ، مه  زاب  یلو  دـیرادن ، وا  یـصالخ  هب  يدـیما  هدـش و  رـصم  رادـنامرف  نارومأـم  ریـسا  مه  شردارب  کـنیا  هک  تسا  تسرد 
ادیپ ار  شردارب  فسوی و  ياپ  در  دیورب  دینک . ادیپ  ار  شردارب  فسوی و  ياپ  در  دیاش  دـیهدب ، جرخ  هب  سـسحت  سـسجت و  دـیناباوخب ،

هنا ال : « دوشیم نایب  نآرق  رد  هراومه  هک  تسا  يدنمنوناق  کی  نیا  نوچ  ارچ ؟ دـیوشن . دـیمون  ادـخ  یـشخبشیاشگ  حور و  زا  دـینک و 
ادخ و هب  نامیا  اب  ناسنا  دنوشیم . سویأم  ادـخ  هب  نامیایب  مدرم  طقف  ادـخ  ینیرفآشیاشگ  زا  نورفاکلا ؛« موقلا  الا  هللا  حور  نم  ُسئیای 
هیـصان و رد  ام  دـییوگیم ، امـش  هک  نیا  مامت  اب  دـنیوگیم  یـشیدناتحلصم  نآ  ربارب  رد  هورگ  نیا  دـنرادن . ياهطبار  رگیدـمه  اب  سأـی 
ام لاح  نیا  اب  دنـشاب ؛ دـنوادخ  نیرفآتکاله  باذـع  راظتنا  رد  دـیاب  دـندش و  داـسف  میلـست  هک  میناوخیم  رگزواـجت  مدرم  نیا  یناـشیپ 

ینیبشیپ لباق  زونه  ام  يارب  هک  يرثا  دسرب -  يرثا  هب  دـیاش  مینکیم ، ار  نامدوخ  شالت  ام  مینکیم ؛ ار  نامدوخ  راک  ام  میتسین ؛ سویأم 
نآ زا  نیا  دـنراد . ایند  رگباـسح  ياـهلقاع  هک  تسا  یلومعم  ییـالَقُع  ِياهبـساحم  ياهیراودـیما  زا  شیب  يراودـیما  زا  رادـقم  نیا  تسین .

ایند . ياهلقاع  هن  دنراد  ایند  ياهقشاع  هک  تسا  ییاهیراودیما 
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مالسا هدش  بیترت  ناسنا 

مه هک  یناسنا  میوگیم  لقعیب ، ناسنا  میوگیمن  دـننک . تیبرت  قشاع  ناسنا  دـنهاوخیم  نایدا  مالـسا و  ماهتفگ ، ناتـسود  هب  ررکم  نم 
، دـسرب ار  اهباسح  هک  یناسنا  تسا . لـقاع  قشاـع  دـهاوخیم ، هچنآ  دـنک . تیبرت  قشعیب  لـقاع  دـهاوخیمن  قشاـع . مه  دـشاب و  لـقاع 
، دنک باسح  ار  اهیگدامآ  اهدادعتسا و  دنک ، هاگن  ار  تایضتقم  دنک ، هعلاطم  ار  اههنیمز  دنک ، زاب  ار  شیاهشوگ  دنک ، زاب  ار  شیاهمـشچ 
رد هک  دـنادب  ار  نیا  اما  دـنک . باختنا  ار  بسانم  هار  دـنک و  باـسح  ار  اـهنیا  ماـمت  دـنک ، باـسح  ار  تالکـشم  دـنک ، باـسح  ار  عناوم 

. دریگب مارآ  دراذـگیمن  هک  تسا  ییامرگ  يروش و  وا  رد  تسا . قشاـع  مدآ  ِراـک  نیا ، درادـن . دوجو  نداتـسیا  زاـب  شـالت  زا  یگدـنز ،
مالـسا زا  لـبق  زا  هیآ  نیا  تسین . اـهنآ  رد  دـناشکب ، يدـیمون  هب  ار  اـهنآ  هبـساحم  تسا  نکمم  هک  ییاـهناسنا  دـیمون ، ياـهناسنا  شمارآ 

يارب بلطم  نیا  مالـسا . زا  لـبق  نرق  نیدـنچ  تسا ؛ رود  هتـشذگ  رد  یـسوم  نییآ  ناوریپ  یخیراـت  عـضوم  کـی  ناـیب  دـنکیم . تبحص 
تسا . هکم  رد  زونه  مالسا  هک  یعقوم  رد  دوشیم ؟ لقن  اجک  دوشیم . لقن  اهناملسم  يرایشوه 

توکـس ام  يارب  یتلاح  چیه  رد  ادخ  مکبر «. یلا  ًةرذعم  اولاق  ًادیدش ؛ ًاباذع  مهبّذعُم  وا  مهُکلهُم  هللا  ًاموق  نوظعت  َِمل  مهنم  ۀـُّما  تلاق  ذا  »و 
. دیآ دوجو  هب  ییاورپ  ییاوقت و  اهنآ  رد  دیاش  هکنیا  دـیما  هب  مییوگب  مه  زاب  نوقتی ؛« مهلعل  و  . « تسا هدرکن  زیوجت  ار  یـشالتیب  قلطم و 

روط نامه  مه  ماجنارـس  هب .« اورکذ  ام  اوسَن  املف  : « دیامرفیم ادـخ  دـنکیم . مالعا  ادـخ  ار  هجیتن  تسیچ ؟ هجیتن  اما  دنتـسین . سویأم  اهنآ 
ات هک  ار  ییاهنآ  دندرک . شومارف  دندادن و  رثا  بیترت  قح  نایامنهار  نیا  تارکذت  هب  اهنیا  دندرکیم . رکف  ناشیدناتحلـصم  نآ  هک  دش 

تایآ نیا  ارچ  اما  میدرک . تازاجم  دنتـشاد  هک  ییاهیراکهبت  رفیک  هب  ار  ناملاظ  اما  میداد . تاجن  دنتـشاد  يریگرد  ءوسلا (  ( يدب اب  رخآ 
دنکیم و دای  هلأسم  نیا  زا  نآرق  دراد  رارق  ناشهار  رـس  هدننکسویأم  لماوع  دناهکم و  رد  ناناملـسم  هک  یتاظحل  نآ  رد  ارچ  دش ؟ لزان 

دنکیم ؟ هیکت  ءوس  اب  هزرابم  لدع و  قح و  هماقا  يارب  شالت  هار  رد  يریگیپ  رب 
روط نیا  دـنکیم  شدـنزرف  هب  هک  ياهدـنزاس  ياهـشرافس  نمـض  ناـمقل  هک  مینیبیم  هدـفه ، هیآ  کـی ( یـس و  هروس   ( ناـمقل هروس  رد 
يا نم ، كرـسپ  يا  رومُالا ؛« مزَع  نِم  کلذ  ّنِا  کباصَا ، ام  یلع  ِربْصاَو  رکنملا  نع  َْهناَو  فورعملاب  رمأ  ةولّـصلا و  مقا  ّیُنب  اـی  : « دـیوگیم

ار نارگید  نک و  هزرابم  هتـسیاشان  رکنم و  اب  هد ؛ نامرف  کین  هتـسیاش و  فورعم و  هب  هدنزاس . زامن  نآ  زامن : شاب ! زامن  بظاوم  مدنزرف ،
رگا تسا . هدمآ  نآ  لابند  هب  هلمج  نیا  هک  تسا  بلاج  یلیخ  کباصا .« ام  یلع  ربصاو  : « دـیوگیم شاهلابند  هب  رادزاب . تسیاشان  راک  زا 

رما شایگدنز  همانرب  دنامب و  قح  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  مولعم  شاب . ابیکش  شربارب  رد  دیسر  وت  هب  هار  نیا  رد  یلکشم  یتحاران و 
نیا تسه . نآ  لابند  اههثداح  اهتبیصم و  هکلب  دنامیمن ؛ یقاب  شیارب  وق  رپ  باوختخر  یگدنز و  رگید  دشاب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

نم  ( تسا عطاق  یساسا  لوصا  نآ  زا  اهراک و  نآ  زا  نیا  شاب . ابیکش  دیآیم  تغارس  هک  یثداوح  ربارب  رد  دیوگیم ، هلصافالب  هک  تسا 
راب مه  دـهدیم و  راوتـسا  یتمیزع  ناملـسم  ناسنا  هب  زامن  مه  دراد . طابترا  تیعطاق  تمیزع و  اب  هک  تسا  ییاهراک  نآ  زا  رومالا .( مزع 

. دشاب هتشادن  يراگزاس  داسف  ملظ و  رکنم و  اب  شجازم  هک  تلصخ  نیا  اب  ندمآ 
ناملـسم ناسنا  کی  هکلم  رد  وخ ، قلخ و  رد  نامتخاس ، رد  جازم ، رد  دـیاب  يدنـسپان ، رکنم  يدنـسپان ، يدـب  يدنـسپان ، ْملظ  تلاح  نیا 

هلمج کی  نیا  يور  مناوتب  ینامز  مراودیما  دشاب . هتـشاد  داسف  اب  هزرابم  هار  رد  راوتـسا  ياهدارا  تمیزع و  هشیمه  وا  دشاب و  تسودادـخ 
. مینکب هیکت  یلیخ  دیاب  ریخا  هلمج  نیا  يور  مشاب . هتشاد  ناتسود  يارب  یناور  رظن  زا  یلیلحت  ثحب  کی  ریخا 

تداع ناملـسم  تلاسر  دوشیم  مولعم  نیاربانب ، مینیبیم . هنیمز  نیا  رد  ترجه ، زا  لبق  ینعی  یکم ، ياههروس  رد  هک  تسا  یتاـیآ  اـهنیا 
ای مالسا ، توعد  عورش  اب  تلاسر  نیا  تسا . رکنم  زا  یهن  و  ریخ ( لباقم  رد  ءوس   ( ءوس زا  یهن  فورعم ،( هب  رما   ( ریخ هب  توعد  هدیدنسپ 

. تسین دهدیم  تموکح  لیکـشت  یمالـسا  هعماج  هک  یعقوم  هب  رـصحنم  دوشیم و  زاغآ  مالـسا ، توعد  نیتسخن  لحارم  نامه  رد  لقاال 
تما و زا  دنکیم  دای  مود ( تسیب و  هروس   ( جح هروس  رد  هدـش . لزان  تسا  هدـمآ  هنیدـم  رد  هک  ییاههروس  رد  زین  يرگید  رایـسب  تایآ 
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زیوجت اب  تاـیآ  نیا  دـننکیم . هدافتـسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  هداد  اـهنآ  هب  ادـخ  هک  یتاـناکما  زا  هک  یمدرم  تعاـمج و 
یلع هّللا  ّنِا  اوملُظ و  مّهناب  نولتاقی  نیذلل  نذُا  . « ترجه مود  لاس  لئاوا  لوا و  لاس  رخاوا  رد  دوشیم ؛ عورش  اهناملسم  يارب  لاتق  داهج و 

ٌعَِیب و ُعِماوَص و  تمّدَُهل  ضعِبب  مهَـضعب  َسانلا  هّللا  ُعفد  ول ال  هّللا و  انُّبر  اولوقی  نَا  ّالا  ّقَح  ریغب  مهراید  نم  اوجرُخا  نیذـلا  ریدََـقل . مهِرـصَن 
ةولّـصلا اوماقَا  ضرالا  یف  مهاّنّکم  ْنِا  نیذـلا  زیزع . ٌّيوقل  هّللا  ّنا  هرـصنَی  نَم  هّللا  ّنرُـصنََیل  ًاریثک و  هّللا  ُمسا  اهیف  رکذـُی  ُدـجاسم  ٌتاولص و 

؟ ارچ دنگنجب . هدش  هداد  هزاجا  نادـهاجم  نالتاقم و  نیا  هب  ( 16 .») رومالا ُۀـبقاع  هّلل  رکنملا و  نع  اوهَن  فورعملاب و  اورَمَأ  ةاکزلا و  اوتآو 
هدنار نوریب  قحان  هب  ناشیاههناشاک  اههناخ و  زا  هک  اهنامه  دنک . يرای  ار  اهنآ  هک  تساناوت  ادخ  هتفر و  متـس  اهنآ  رب  اریز  اوملُظ ؛« مّهناب  «

يدـنمنوناق نیا  میتسرپیم . ار  وا  طقف  اـم  تسا ؛ ناـهج  راگدـیرفآ  يادـخ  طـقف  اـم  يادـخ  دـندوب  هتفگ  هک  دوب  نیا  ناـشمرج  دـندش و 
هک دوبن  رگا  ضعبب ،« مهـضعب  َسانلا  هّللا  عفد  ول ال  و  . « دنوش هیبنت  نادهاجم  تسد  هب  نازواجتم  خیرات ، زا  یلحارم  رد  دـیاب  هک  تسادـخ 

مـسا اهیف  رکذی  دجاسم  تاولـص و  عیب و  عماوص و  تمّدهل  : « درکیم عفد  قح  میرح  زا  رگید  یهورگ  هلیـسو  هب  ار  مدرم  زا  یهورگ  ادخ 
همه همه و  دوشیم  هدرب  ناوارف  ادـخ  مان  وا  رد  هک  ییاهدجـسم  اههناخزامن و  اهزامن و  اهاسیلک ، اههعموص و  رگید  تقو  نآ  اریثک ،« هللا 

هللا نا  . « دنکیم يرای  ار  وا  ادخ  دـنک  يرای  ار  ادـخ  هک  ره  دـنکیم . يرای  تسرد  دـنک  يرای  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  و  دـشیم . ناریو 
تاناکما اهنآ  هب  یتقو  ضرالا ( یف  مهاـنّکم  نا   ( میهدیم تاـناکما  اـهنآ  هب  یتقو  هک  اـهنامه  تسا . هیاپدـنلب  اـناوت و  ادـخ  زیزع ،« ّيوقل 
دنرادیم زاب  تشز  رکنم و  زا  دنهدیم و  نامرف  هتـسیاش  فورعم و  هب  دنزادرپیم و  ار  تاکز  دنرادیم و  اپ  هب  ار  زامن  میهدیم ، یتردـق 

. تسا هنیدم  رد  یمالسا  هعماج  هرود  نیتسخن  رد  نیا ، تسادخ . نآ  زا  اهراک  ماجرف  رومالا ،« ۀبقاع  و هللا  . « دننکیم هزرابم  نآ  اب  و 
راک کی  دـندمآ  رد  هتـسویپ  مه  هب  هعماج  کی  تروص  هب  ناناملـسم  هک  ياهلحرم  نآ  رد  راـک  نیا  هکنیا  زا  دـنک  داـی  هکنیا  يارب  نآرق 

و : « دنکیم حرطم  يرگید  ریبعت  اب  ار  هلأسم  هدـئام  هروس  زا  مود  هیآ  رد  دنـشاب ، هار  نآ  رد  رگیدـکی  روای  رای و  دـیاب  هک  تسا  یعامتجا 
، هّللا اوّقتا  ناودعلاو و  مثالا  یلع  اونواعت  يوقتلاو و ال  ّربلا  یلع  اونواعت  اودتعت  ْنَا  مارحلا  دجسملا  نع  مکوّدَص  نَا  ٍموق  ُنائنش  مُکّنَمِرجیال 
دیوش و هدیشک  ياهتـسیاشان  هار  هب  تینابـصع  يور  زا  ات  دنکن  یـصاع  ار  امـش  هورگ  موق و  کی  يراتفردب  (« 17 .) باقعلا دیدش  هّللا  نا 

. دیورب ینکشنوناق  زواجت و  هار  هب  قیرط  نیا  زا  مه  امش 
ناشراک دـندنبياپ . نآ  هب  هک  تسا  یکلـسم  ياـهرایعم  يور  نارگید ، يراتفردـب  نارگید و  زواـجت  ربارب  رد  کلـسماب ، مدرم  تمواـقم 

یلع اونواعت  الو  . « دیـشاب رگیدـکی  روای  دیـشاب ؛ هتـشاد  نواعت  یـسرتادخ ،( یکین و   ( اوقت ّرب و  رب  تسین . رایعم  زا  جراخ  رایعم و  زا  یلاخ 
هّللا نا  . « دیشاب هتشاد  ار  ادخ  باسح  ادخ . زا  دیـشاب  هتـشاد  اورپ  هّللا ،« اوقتاو  . « دینکن کمک  ار  یـسک  زواجت  هانگ و  رب  ناودعلاو ،« مثالا 

ربلا و یلع  اونواعت   ( اوقت ّرب و  ریبعت  اب  اما  رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  يراکمه  هب  دنکیم  توعد  ار  اهناملـسم  باقعلا «. دـیدش 
يوقتلا .(

يارب تسا  هدـمآ  نامیااب  مدرم  فصو  رد  هک  ار  هبوت  هروس  هیآ 112  طقف  نونکا  مروآیم . شدوخ  ياج  رد  هک  تسه  زین  رگید  یتاـیآ 
. مناوخیم امش 

لیجنالاو ةاروتلا  یف  ًاّقح  هیلع  ًادعَو  نولَتُقی  نوُلتقَیف و  هّللا  لیبس  یف  نولتاُقی  ۀّنجلا  مهل  ّناب  مَهلاوما  مهَـسفنا و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  «
نوِحئاّسلا َنودِماحلا  َنودـباعلا  َنوبئاّتلا  میظعلا . زوفلاوه  کلذ  هب و  ُمتعیاب  يذـلا  مُکعیبب  اورِـشبتساف  هّللا  نم  هدـهعب  یفوَا  نَم  و  نآرقلاو ،

حاورا لاوما و  اهناج ، ادخ  ( 18 .») نینمؤملا رَِّشب  هّللا و  دودحل  نوِظفاحلاو  رکنملا  نع  نوهاّنلا  فورعملاب و  نورمآلا  َنودـجاّسلا  َنوعکاّرلا 
هتـشک دنـشکیم و  دـننکیم ؛ راکیپ  ادـخ  هار  رد  تسامـش . نآ  زا  نادـیواج  تشهب  تفگ ، اهنآ  هب  ربارب  رد  دـیرخ و  اـهنآ  زا  ار  ناـنمؤم 

مه راب  کـی  رگا  دـنابئات ، هک  ناـنمؤم  نآ  تسا ... هداد  نآرق  لـیجنا و  تاروت و  رد  قح  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـعو  نیا  دـنوشیم ؛
؛ دـندماح تسا . تسرپادـخ  ناملـسم  ناسنا  کی  یگدـنز  حور  تدابع  هک  دـننادیم  دـندباع . دـندرگیم . زاب  قح  هار  هب  دـننک  یئاـطخ 

. دننکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنراذگیم . عوضخ  اب  ار  زامن  دنراد و  هزور  دناحئاس ؛ دنیادخ . رازگساپس  رگشیاتس و  هراومه 
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سنا و فورعم  ریخ و  اب  هک  تسا  یناسنا  نامیااب  ناسنا  هک  تسا  نایم  هب  بلطم  نیا  ياـپ  دـینیبیم  لـحارم  نیا  ماـمت  رد  ترجه  زا  دـعب 
دای هب  هراومه  ار  دوخ  هکنیا  رد  دوشیم  هصالخ  شایگدنز  شاهویش ، شنییآ ، تسا . راگزاسان  دراد و  رهق  رکنم  ءوس و  اب  دراد و  یتشآ 

اب يریگرد  رد  اشوک و  شایگدنز  طیحم  رد  اهیکین  شرتسگ  رد  هراومه  هکلب  دنکن ، افتکا  نادب  یتح  دراد ؛ هگن  ادـخ  هب  هجوتم  ادـخ و 
تایآ نیا  عومجم  زا  امش  الاح  بوخ ، دمآیم . تسد  هب  تایآ  نیا  زا  هک  دوب  ياهصالخ  نیا  دشاب . رگشالت  شایگدنز  طیحم  رد  اهیدب 

تسیچ ؟ یهن  تسیچ ؟ رما  تسیچ ؟ رکنم  تسیچ ؟ فورعم  دیدروآ ؟ تسد  هب  زیچ  هچ 
اههنیمز نیا  رد  نادنمشناد  املع و  یلیلحت  ثحابم  لقن  اب  ار  بلطم  منکیمن ؛ هتسخ  ار  امـش  نم  دش ، ثحب  یلیخ  رکنم  فورعم و  هرابرد 

ءوس و رکنم و  دـنراد و  مه  ندرگ  رد  تسد  ریخ  فورعم و  هک  تفرگ  هجیتـن  روـط  نیا  ناوـتیم  اهیـسررب  عوـمجم  زا  منکیم . هصـالخ 
فرط رد  ءوس  ناودـع و  یغب و  ءاشحف و  رکنم و  فرط ، کی  فورعم  ریخ و  ناـسحا و  لدـع و  مه . ندرگ  رد  تسد  مه  یغب  ءاـشحف و 

. دیمهف فرط  نآ  اب  دیاب  ار  فرط  نیا  دیمهف . مه  اب  دیاب  ار  اهنیا  رگید .

دناینیدارف یتالوقم  ناسحا  لدع و 

هک تسا  نآ  رکنم  نکب ؛ هتفگ  ادخ  هک  تسا  نآ  فورعم  دنیوگیم  دندرک ... کشخ  ردق  نآ  ار  هلأسم  دندمآ  هدع  کی  دینک ، هظحالم 
ياهفرح نآ  زا  نیا  اما  تسا ، تسرد  امش  شیامرف  نیا  هک  تسا  نیا  اهنیا  اب  ام  نخس  دوشیمن . نامرس  مه  يرگید  زیچ  نکن ؛ هتفگ  ادخ 

نایب ار  ادـخ  نکن « نکب -   « دـهاوخیم یتقو  نآرق  دوخ  هکنیا  يارب  تسا . هدننکزئمـشم  هک  دوشیم  ناـیب  دـب  ردـق  نآ  هک  تسا  یتسرد 
ام هب  ار  ادـخ  یهن  رما و  دـهاوخیم  یتقو  ینعی  رکنملاو .« ءاشحفلا  نع  یهنی  و  ناسحالاو ، لدـعلاب  رمأی  هّللا  نا  : « دـیوگیم روطنیا  دـنک 

لدع و زا  دیاب  ًالبق  امـش  ینعی  دنکیم . عنم  رکنم  ءاشحف و  زا  دهدیم و  نامرف  ناسحا  لدع و  هب  هک  تسا  نآ  ادخ  دیوگیم  دنک  یفرعم 
ناِدب تشادرب  نیا  اب  وت  ناه ، دیوگیم  تقو  نآ  دیشاب ؛ هتـشاد  یتشادرب  کی  مه  رکنم  ءاشحف و  زا  دیـشاب ؛ هتـشاد  یتشادرب  کی  ناسحا 

هک تسا  نآ  ناسحا  لدع و  فورعم و  هک  تسا  تسرد  امـش  شیامرف  نیا  نیاربانب ، تسادـخ . وا  ناسحا ، لدـع و  دـیوگیم  هک  نآ  هک 
رما تخانـش  ورگ  رد  ناـسحا  لدـع و  فورعم و  زا  اـم  تخانـش  و   « هک دـینکیم  ناـیب  نآ  اـب  هک  ياهلمج  نیا  دروـم  رد  اـما  هتفگ ، ادـخ 

نآرق تایآ  گنهآ  اب  یلیخ  بلطم  نیا  هن . ای  تسه  ناسحا  لدـع و  زیچ  نیا  میمهفب  دـعب  ات  هتفگ ، هچ  ادـخ  مینیبب  دـیاب  لوا  تسادـخ ،«
یتخانـش ءوس ،( یغب و  رکنم و  لباقم  رد  ، ( فورعم ناسحا و  لدـع و  زا  ادـخ ، یهن  رما و  زا  یهاگآ  زا  لـبق  دـیاب  اـم  دـیآیمن . رد  روج 

! منکب رکنم  فورعم و  نوماریپ  دیاب  هک  یثحب  لوا  هب  مدیسر  هزات  نم  دش و  مامت  ثحب  لوا  تعاس  کی  میشاب -. هتشاد 
هنیمز نیا  مینک . لاـبند  ار  ثحب  اـت  درک  دـنهاوخ  هلـصوح  اـقفر  بش ، ادرف  بشما و  یپردیپ ، تاـسلج  نیا  رد  هعفد  نیا  هـک  ملاحـشوخ 

هـشیمه زا  شیب  شیپ و  زا  شیب  هک  هدـش  نراقتم  ییاهزور  اب  ام  ثحب  نیا  مینک . لابند  ار  ثحب  نیا  بش  ادرف  ات  دـشاب  ناتنهذ  رد  يرکف 
نیا رب  وا  هزیگنا  فده و  هرابرد  مالسلا ، هیلع  ماما ، زا  هک  ار  یتاملک  امش  یتقو  میتسه . امهیلع ، هللا  مالس  یلع ، نب  نیسح  زیخاتسر  دای  هب 

. دروخیم مشچ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  نیمه  زیچ  ره  زا  شیب  دینیبیم  دینکیم ، هعلاطم  هدیسر  زیخاتسر 
راشف تحت  ماش  تموکح  هتخورفدوخ  نارومأم  ار  لدع  قح و  ياوشیپ  نیـسح  لوسر ، طبـس  نیـسح  یلع ، دـنزرف  نیـسح  هدازآ ، نیـسح 
داسف اب  هزرابم  هدیکچ  هک  نیـسح  دنک . دییأت  ار  نآ  دراذگب و  هحـص  داسف  ملظ و  نیگنن و  رـسارس  تموکح  نیا  هب  دـیاب  هک  دـنداد  رارق 

! داسف رب  ندراذگ  هحص  هکلب  يراکشزاس ، اهنت  هن  دوشیم . توعد  داسف  اب  يراکشزاس  هب  تسا 
زا هراومه  ار  داسف  اب  يریگرد  لصا  رایـشوه  ناسنا  کی  تروص  هب  دـیاب  تفرگیمن  رارق  راشف  تحت  نیـسح  ماما  رگا  يداع  طیارـش  رد 

دـشاب و بقارم  دـیاب  وا  دـنامب . هتخانـش  نانچمه  لدـع  قح و  رادـمچرپ  ناونع  هب  ات  داد -  ناـشن  هک  روط  ناـمه  دادیم -  ناـشن  شدوخ 
ار ماـش  نیگنن  تموکح  هعماـج ، رد  لدـع  قـح و  ناراداوـه  هتـسویپ  مه  هب  تردـق  رب  اـکتا  اـب  دـناوتب  هک  يزور  يارب  دـنک  يزاـسهنیمز 

نیا دیاب  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولص  ربمغیپ ، دنزرف  یلع و  دنزرف  يارب  يداع  فراعتم و  تروص  هب  راک  ریـسم  کیتکات و  دنک . نوگنرس 
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، یبتجم ماما  شردارب  تماعز  ییاوشیپ و  نامز  رد  لاس  هد  دودح  درک : یگدنز  هویـش  نیا  اب  اهلاس  نیـسح  ماما  تسا . یعیبط  نیا  دوبیم .
دوب نیـسح  ماما  راوگرزب  ردارب  هک  مه  یبتجم  ماما  هیلع . هللا  تاولـص  یبتجم ، ماما  تلحر  زا  سپ  رگید  لاس  هد  دودـح  و  هیلع ، هللا  مالس 
بل یفارحنا ، ره  تبسانم  هب  یتیانج ، ره  تبسانم  هب  ياهثداح ، ره  تبسانم  هب  ناشیا  درکن . توکس  ماش  تموکح  داسف  ربارب  رد  هاگ  چیه 

یهاوخقح ادابم  ات  دندرکیم  هذخاؤم  شیاوران  ياهراک  رب  ار  ماش  تموکح  و  دندرکیم ، داقتنا  دنتشونیم ، همان  دندوشگیم ، نخـس  هب 
. دوبن دعاسم  ماش  تموکح  هیلع  هدننکش  مه  رد  هدنبوک و  مایق  کی  يارب  طیارش  تاناکما و  هچ  رگ  دریمب ؛ هعماج  رد  یتسرپقح  و 

هک دـهدب  ناـشن  دوـخ  يریگعـضوم  اـب  دـیاشگب و  نخـس  هب  بل  هک  ردـق  نیمه  دـنکن ، توکـس  لـطاب  ربارب  رد  هک  سرتـن  ناـسنا  کـی 
. تسا هدرک  هتسیاش  یکمک  نآ  گرم  زا  يریگولج  هعماج و  کی  رد  یتسرپقح  حور  لصا  نتشادهگن  هب  تسا ، ریذپانیتشآ 

ار راک  نیا  شناگداز ، ردارب  ای  مامعا  ینب  زا  یخرب  اب  هارمه  یهاگ  و  ییاهنت ، هب  نیـسح  ماما  هیلع ، هللا  مالـس  یبتجم ، ماما  تلحر  زا  سپ 
، تسا هدرم  هیواعم  مردپ  منکیم  مالعا  وت  هب  دیوگیم ، دیزی  دورب . رتارف  مه  هیواعم  زا  تساوخیم  هیواعم ، نیـشناج  دیزی ، دادیم . ماجنا 

نم تموکح  يارب  يریگب ؛ تعیب  همه  زا  دیاب  هنیدم ، رادنامرف  يا  وت  نانمؤم . ياورنامرف  تسوا  تسا ؛ هیواعم  نبدیزی  کنیا  نینمؤملاریما 
رظان رتشیب  سک ،« چیه   « نیا رد  و  ریگب . تخس  وا  رب  درک  یچیپرـس  نم  تعیب  زا  سک  ره  تسین . انثتـسم  سک  چیه  يریگب و  قفاوم  يأر 

. دراد رارق  اـمهیلع ، هللا  مالـس  یلع ، نب  نیـسح  هللادـبعوبا  اـهنآ  سأر  رد  هک  هدـش  هتخانـش  هرهچ  دـنچ  هب  تسا  رظاـن  رتـشیب  تسیک ؟ هـب 
ار وا  دنادیم  تسا و  رایشوه  ماما  دننکیم . راضحا  ار  وا  دنیآیم و  ماما  غارس  هب  هنیدم  رادنامرف  نارومأم  ریخأت ، ياهظحل  نودب  هاگنابش ،

ّرقم هب  درادیمرب و  شدوـخ  هارمه  ار  ياهدـع  دـتفین . ریگ  ماد  نیتـسخن  نـیا  رد  اـت  دـنکیم  هداـمآ  ياهـنیمز  اذـل  دـنهاوخیم ؛ هـچ  يارب 
تـسا یعقوم  نالا  دینک . هلمح  دش ، دنلب  نم  يادص  دیدید  رگا  دیتسیاب ؛ نوریب  دیوگیم  هدع  نآ  هب  دیآیم . هنیدم  رادنامرف  يرادـنامرف 

. دنشکیم بقع  ار  ناشدوخ  میدنمتردق  ام  دننکب  ساسحا  رگا  اذل  دنتسین ؛ زهجم  هنیدم  رد  ام  اب  ندش  وربور  يارب  اهنیا  هک 
؛ هنارادمتـسایس هنارایـشوه و  یـشنکاو  دـهدیم : ناشن  یـشنکاو  دـیامرفیم . یلمأـت  ماـما  دـنکیم . غـالبا  ار  شدوخ  تیرومأـم  رادـنامرف 

ياهدرک توعد  يرما  يارب  ارم  وت  دیوگیم  رادنامرف  هب  دیوگیمن . مه  غورد  یتح  يرادمتسایس  نیا  رد  هک  یقرتم  كاپ و  يرادمتسایس 
ادرف ات  نک  ربص  ًالقا  درادـن . يدایز  شزرا  يریگب  قفاوم  يأر  نم  زا  اجنیا  بشما  رگا  دراد . شزرا  دـشاب  نارگید  راظنا  ربارب  رد  رگا  هک 

ربخ وا  هب  شنارومأم  ًامتح  هدوب و  علطم  لاوحا  عاـضوا و  زا  هنیدـم  رادـنامرف  هک  تسا  نیا  رهاـظ  يریگب . قفاوم  يأر  نم  زا  ماـع  ـألم  رد 
رادنامرف هب  ناورم  یتقو  هکنیا  يارب  دیوگیم . نخـس  تردق  عضوم  زا  دراد  دنتـسه و  وا  اب  رفن  دنچ  هدـمآ و  هنوگچ  ماما  هک  دـندوب  هداد 

لاح ره  هب  دوریمن . راب  ریز  وا  نکب ، ینکب  دـیاب  هچ  ره  اج  نیمه  ای  ریگب  تعیب  ماما  زا  اـج  نیمه  روخن و  ار  اـهفرح  نیا  لوگ  دـیوگیم 
یتموکح نارومأم  هک  دوب  یمیمـصت  نیا  دوش . جراخ  هنیدـم  زا  شناسک  اب  عیرـس  یلیخ  هاگنابـش  دریگیم  میمـصت  دـیآیم . نوریب  ماـما 

هدش لقن  هنوگ  نیا  ماما  تشذگرس  رد  دریگب ! تکرح  هب  میمصت  هنابش  هرابکی  هب  نیسح  ماما  دوشیم  رگم  دنتـشادن . ار  نآ  راظتنا  زگره 
رد ییاهاج ، کی  رد  ناسنا ، یگدنز  زا  یعقاوم  رد  ربمغیپ . كاپ  تبرت  رانک  دمآ  دومرف ، مهارف  ار  تکرح  تامدقم  یتقو  بش  نامه  هک 

یناـکم یناـمز و  هرطاـخ  دـهدیم . صاـخ  یتلاـح  وا  هب  هک  دوشیم  رتهدـنز  رترادـیب و  وا  رد  هفطاـع  ساـسحا و  یعون  ییاـهاضف ، کـی 
مامت هاگداعیم  یلع  نب  نیـسح  كاپ  تبرت  دوخ  دینادیم ، هک  روط  نامه  دراذگیم . رثا  یلیخ  عقاوم  نیا  رد  یناکم  ینامز و  ياهتبـسانم 

؛ درکیم هدـنز  ار  یحور  اهنآ  رد  تبرت  نآ  دنتـشاد . يریگرد  داسف  ملظ و  ياهتموکح  اب  شتداهـش  زا  دـعب  اهنرق  یط  هک  دوب  ینازاـبناج 
دوب . هدش  یهتنم  نادیهش  رالاس  نیا  تداهش  هب  هک  ار  ياهیحور 

تسه هیلع ، هللا  مالس  نیسح ، رهطم  مرح  رد  ادهش  روبق  مان  هب  ادهش و  دای  هب  هک  اجنآ  ربارب  رد  چیه ، هک  ماما  ربق  ربارب  رد  یتقو  مدوخ  نم 
نیا رد  نیسح  متشاد . صاخ  یساسحا  مدرکیم  مالس  قح  هار  نازابکاپ  نیا  رب  یتقو  دوب . هدش  رتهدنز  نم  رد  بیجع  یساسحا  مداتـسیا ،

کیبن ربق  اذـه  مهللا  : « دراد یـشیاین  دـنکیم . ور  ادـخ  هب  وا  تاـظحل  نیا  رد  تسا . هداتـسیا  ربمغیپ  كاـپ  تبرت  راـنک  رد  هدـمآ و  اـنگنت 
! ایادخ رکنملا «. رکنا  فورعملا و  بحا  ینا  مهللا  تملع . دق  ام  رمألا  نم  ینرضح  دق  و  کیبن ، تنب  نب  انا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم ،
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یطیارـش هچ  رد  ینادیم  تدوخ  وت  متـسه . وت  ربمایپ  نیا  هدازرتخد  مه  نم  تسوت . راکادف  هدنب  نآ  هاگمارآ  نیا  تربمایپ ، هاگمارآ  نیا 
مالعا منکیم و  نامیپ  دیدجت  وت  اب  تربمایپ ، هدازرتخد  نم ، ایادـخ ! یهاگآ . ماهدـش  راچد  نادـب  هک  ینارحب  زا  عضو و  زا  ماهتفرگ . رارق 
یتـقو رکنملا .« رکنا  فورعملا و  بـحا  : « مراد هناراکـشزاسان  يریگعــضوم  دنــسپان  رکنم و  ربارب  رد  مـفورعم و  رادتــسود  هـک  مـنکیم 

شاینتان ردارب  هیفنح  دمحم  دراگنیم . ياهمانتیصو  دوش . صخـشم  لوا  نامه  زا  جورخ  نیا  هرهچ  دیاب  دوش ، جراخ  هنیدم  زا  دهاوخیم 
ًانمض دنک و  علطم  بترم  دیآیم  شیپ  هک  يرابخا  زا  ار  ترضح  نآ  دشاب و  هنیدم  رد  هک  دهاوخیم  وا  زا  دهدیم و  رارق  دوخ  یصو  ار 

همانتیــصو تقوـنآ  دریگب . هدـهع  رب  رگید  تاـهج  رظن  زا  یگداوناـخ و  رظن  زا  تـشاد -  شود  رب  هنیدــم  رد  ماـما  هـک  ار  ییاهتیلوئــسم 
دسیونیم .

لیلد ماما  هک  تسا  نیا  تسام  بشما  ثحب  هب  طوبرم  هک  یتمسق  نآ  رتبلاج . يرگید  زا  کی  ره  تسا ، يدایز  بلاطم  همانتیـصو  نیا  رد 
، يدـج تما  یف  حالـصالا  بلطل  ُتجرَخ  امنا  و  ًاـملاظ ، ـال  ًادـسفم و  ـال  ًارطب و  ـالو  ًارـشا  جرخا  مل  ّینا  و  : « دـنکیم مـالعا  ار  شجورخ 
، مداـهنن ندرگ  تساوخیم  نم  زا  تموکح  هچنآ  هب  نم  منکیم  مـالعا  رکنملا «. نع  یهنا  فورعملاـب و  رمآ  نا  دـیرا  هیلع ، هللا  تاوـلص 
، مردام ردـپ و  هاگیاج  مدوخ ، هاگیاج  زا  هنیدـم ، زا  مدز . تسد  مایق  کـی  هب  منکیم  مـالعا  مدرک . ماـیق  مدرک ؛ جورخ  نآ  ربارب  رد  هکلب 

نوریب نم  رگا  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت  ناگمه  اما  موریم ، نوریب  مراد  وخ  نآ  هب  هک  ینیمزرـس  زا  میدادجا و  ءابآ و  هناخ  زا  مدج ، هاگیاج 
ینعی رـشا  هدوبن . رطب  ای  رـشا  راک  نیا  رد  نم  هزیگنا  مدادـن ، رد  نت  هیواـعم  نب  دـیزی  اـب  تعیب  هب  نم  رگا  مدـشن ، میلـست  نم  رگا  موریم ،

هک تسیک  رگید  كرـسپ  نیا  تفگ  نیـسح  هک  دـنک  ریـسفت  روط  نیا  ار  ینیـسح  مایق  ًادـعب  یـسک  ادابم  نتفرن . راب  ریز  ینیبگرزبدوخ ؛
نب دیز  دنزرف  هماسا  رگا  هک  متسه  اهنآ  زا  نم  هن ! هن ! دسریمن . وا  هب  تبون  متـسه  نم  ات  نوچ  دنک ؛ ییاورنامرف  ام  رب  دهاوخیم  هدمآ و 

دیزی هب  تبون  متـسه  نم  اـت  میوگب  هک  تسین  نیا  هصق  مشاـب . وا  ربناـمرف  عیطم و  دـیاب  دـننک  اورناـمرف  قـح  هب  ار  هدازمـالغ ، نآ  هثراـح ،
؟ تسیچ رتب  ًارطب «. و ال  . « تسین نتفرن  راب  ریز  هصق  مراد . ینس  ای  یگداوناخ  مدقت  تفارـش و  وا  هب  تبـسن  نم  هکنیا  باسح  هب  دسریمن ؛

یهاوخدـب یفرظمک و  يور  زا  اـی  يزوـتهنیک ، یهاوخدـب و  يور  زا  متفرن ، تعیب  نیا  راـب  ریز  متفر و  اـجنیا  زا  نم  رگا  هک  تسین  نـینچ 
هتخانـشن ار  دوخ  عقوم  نم  هک  تسا  هدوـبن  نآ  يور  زا  یفرظمک و  يور  زا  یهاوخدـب و  يور  زا  نم  نتفر  تسا . یهاوخدـب  رطب ، دـشاب .

.» ًاملاظ ًادـسفم و ال  و ال  . « دـننزب نکـشتمیق  ياهبـسچرب  اههلطاب و  غاد  نینچ  ینیـسح  مایق  هب  ادابم  ماهتخانـش . ار  زیچ  همه  نم  هن ! مشاب .
یگدنز دنک و  اپ  هب  داسف  دهاوخیم  هتـساخ و  اپ  هب  هک  یـسک  مایق  دوش . یقلت  مظن  تینما و  دض  رب  درف  کی  مایق  ناونع  هب  نم  مایق  ادابم 

ادابم ًاملاظ «. و ال  . « متـسین دسفم  نم  هن ! دوشب . ریـسفت  روج  نیا  ادابم  دنزب . مه  هب  دـنک و  هابت  دـنراد  مدرم  هک  ار  یـشمارآ  مظن و  مدرم و 
رگا اما  ماهدرک . اپ  هب  يزیخاتـسر  ماهدرک و  مایق  قح  نآ  هب  زواجت  يارب  منک و  زواـجت  یـسک  قح  هب  مهاوخیم  نم  هک  دـنک  رکف  یـسک 

زا مه  ، ( مدش جراخ  مدرک و  جورخ  نم  يدج ؛« ۀما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  : « منکیم مالعا  نم  تسیچ ؟ يارب  سپ  تسین  اهنیا 
حالـصا راتـساوخ  بلاط و  هکنیا  يارب  مدرک  ار  ماظن  نیا  اب  هزرابم  تفلاخم و  مالعا  و  مدش ( جراخ  ماظن  نیا  زا  مه  مدش و  جراخ  هنیدـم 

دنزب فرح  نم  اب  دهاوخیم  مه  سک  ره  تسین . رتشیب  زیچ  کی  نم  هتساوخ  منکیم  مالعا  نم  مدوب . ربمایپ  مدج  تما  یمالسا ، تما  رد 
: تسین رتشیب  زیچ  کی  نم  هتـساوخ  رکنملا «. نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دـیرا  ینا  . « تسیچ هرکاذـم  عوضوم  دـنادب  دـنک ، هرکاذـم  و 

دنسپان . تسیاشان و  رکنم و  زا  يریگولج  هدیدنسپ ؛ هتسیاش و  فورعم و  جیورت 
نیا رد  زج  تمایق  هک  یلع  نب  نیسح  يا  مهاوگ  رکنملا ؛« نع  َتیهن  فورعملاب و  َترمَا  ةاکزلا و  تیتأ  ةولّـصلا و  تمقا  دق  کنا  دهـشا  «

اب یتساوخ  هک  يدوب  وت  نیا  دـنامب . یقاب  ادـخ  اب  ادـخ  ياههدـنب  هطبار  دـنامب و  اـپ  هب  اـج و  هب  زاـمن  یتساوخ  هک  يدوب  وت  نیا  دوبن . هار 
اب يداد و  نامرف  هتـسیاش  فورعم و  هب  تمایق ، اب  هک  يدوب  وت  نیا  دـنامب . هدـنز  هعماج  رد  ادـخ  هار  رد  ندرک  جرخ  لوپ  قافنا و  تمایق ،

هّللا مالـس  یّنم  مکیلع  کلحرب . تَخانَا  کئانفب و  ّتلَح  یتلا  حاورالا  یلع  و  هللادـبع ، ابا  ای  کیلع  مالـسلا  . « يداتفا رد  هتـسیاشان  رکنم و 
هللادبع «. ابا  ای  راهنلا ، لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ًادبا 
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نایم رد  امـش  اب  بش  ادرف  ادـخ  تساوخ  هب  تایآ ، زا  هدافتـسا  اب  یهن  رما و  رکنم و  فورعم و  رتشیب  تخانـش  هنیمز  رد  ار  نامثحب  هلاـبند 
تشاذگ . میهاوخ 

مراهچ هسلج 

هراشا

نوحلفملا «. مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا ، یلا  نوعدی  ۀما  مکنم  نکتلو  «
. دنروآ دوجو  هب  يربهر  کی  ياراد  فدهکی و  هچراپکی و  ياهعماج  تما و  هک  دـنکیم  توعد  ار  ناناملـسم  یمالـسا و  هعماج  نآرق 

تداعـس هب  هک  تسا  ياهعماـج  نینچ  طـقف  دراد . يریگرد  رکنم  اـب  دـهدیم ؛ ناـمرف  فورعم  هب  دـنکیم ؛ توـعد  ریخ  هب  هک  ياهعماـج 
. رگیدـکی اب  طبترم  هتـسویپ و  مه  هب  وس  کی  زا  بلاـج . سب  تسا  يرـصع  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يرـصع  اـم و  ياـیند  دـسریم .
، ایند نوگانوگ  ياههراق  رد  ناتدوخ ، زا  رود  رایـسب  ماوقا  اهنیمزرـس و  زا  رهـش  نیا  مدرم  امـش  زورما  هک  ياهّرمزور  دنتـسم و  ياـهیهاگآ 

تـسا تسرد  دوبن . مه  ناشدوخ  هب  کیدزن  رگید  رهـش  مدرم  لاوحا  هرابرد  رهـش  کی  مدرم  رایتخا  رد  ًالبق  هک  تسا  ییاهیهاگآ  دیراد ،
دنتفا راک  هب  قیاقح  رشن  هار  رد  هچنآ  زا  شیب  تالجم -  اههمانزور و  نویزیولت ، ویدار ، زا  معا  زورما  يایند  رد  یعمج  طابترا  لیاسو  هک 

رد دشاب ، نایوپقح  نایوگقح و  ناشیدـناقح ، رایتخا  رد  هچنآ  زا  شیب  دـنمدوس  ياهرازبا  نیا  هک  تسا  تسرد  دـننکیم ؛ ینکارپغورد 
ناشدوخ دوس  هب  هک  دـننکیم  رـشتنم  نآ  دـنهاوخیم و  دوخ  هک  دـنیوگیم  نآ  روز ، رز و  ياهتردـق  رب  هیکت  اب  هک  تسا  یناسک  رایتخا 

ناهج هرابرد  ار  یقیاقح  دـنناوتیم  رامـشیب  ياـهغورد  ناـمه  يـالبال  زا  رایـشوه  كریز و  مدرم  لـقاال  لاوحا  نیا  همه  اـب  یلو  دـشاب ،
دوبن . رسیم  نادنمشوه ، نیا  يارب  یتح  زگره ، ًاقباس  هک  دننک  فشک  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  اهنآ  یگدنز  نامز و  مدرم  رصاعم و 

اهینوگرگد ناباتش  دنور 
هد ره  رد  یهاگ  دینیبیم  يرشب  یگدنز  فلتخم  ياهشخب  رد  تسا . هتفرگ  تعرـس  بیجع  نآ  رد  اهینوگرگد  هک  تسا  ییایند  ام  يایند 

ًابیرقت یلاس  هد  ره  ریخا  ههد  دـنچ  نیا  رد  تعیبط  هب  طوبرم  مولع  نونف و  عیانـص و  شخب  رد  میراذـگیم . دـیدج  يرـصع  هب  اپ  ام  لاـس 
؛ میدوبن متا  رصع  رد  ریخا  لاس  یس  دودح  زا  لبق  ات  میدوبن و  اضف  رصع  رد  ریخا  لاس  هدزناپ  زا  لبق  ات  ام  تسا . هدمآ  باسح  هب  يرـصع 

لیاسو رـصع  ریخا ، لاس  هاجنپ  لاس و  تصـش  زا  لبق  ات  متا  رـصع  میدـمآیمن . رامـش  هب  متا  رـصع  رد  اما  میدوب  هدـش  انـشآ  متا  اب  هزاـت 
هک هدش  مک  هتشذگ  هب  تبسن  اههلصاف  ردق  نیا  راخب  نیشام  رصع  هتیسیرتکلا ، رصع  دیورب ، رتولج  هب  نینچمه  و  جاوما ، یعمج و  طابترا 

سم رصع  شتآ و  رصع  نهآ و  رصع  اب  ار  دیدج  رجح  رصع  دعب  مینک ، هسیاقم  دیدج  رجح  رصع  اب  ار  میدق  رجح  رصع  ياههلصاف  رگا 
یلاس هدزناپ  هد  ره  هک  میـسریم  ینرق  هب  هرابکی  اما  تسا ، لاس  دص  دنچ  لاس و  رازه  دنچ  اههلـصاف  اجنآ  رد  دینیبیم  میجنـسب ، غرفم  و 

تیصاخ نیمه  ام  رصع  مه  يرشب  یعامتجا  يرکف و  ياهینوگرگد  رد  ملع . تعنـص و  گنهرف و  زا  دیدج  عطقم  کی  هب  دوشیم  لیدبت 
دراد . ار 

، هتـشذگ میگدـنز  زا  دـشیدنیب ، یگدـنز  هب  هتـساوخیم  هک  يدرف  کی  تروص  هب  هک  یلاـس  دـنچ  یـس و  نیا  رد  منکیم  رکف  نـالا  نم 
ییاورنامرف و ینارمکح و  تردـق و  تلود و  یلو  تسا  هدرکیم  یگدـنز  رکفت  عون  کی  هرطیـس  ریز  رد  ایند  یلاس  دـنچ  ره  رد  منیبیم 

ریخا لاس  هد  دنچ  نیا  رد  یعامتجا  یـسایس و  لامآ  ياههبعک  يرکف و  ياههبعک  تسا . هدرواین  ماود  مه  لاس  هد  یهاگ  رکف  نیا  هرطیس 
ياج هب  ار  شیاج  هک  تشذگن  لاس  هدزناپ  لاس و  هد  دیاش  دوب . تیرشب  لامآ  هبعک  یکولب  زور  کی  دناهداد ! اج  رییغت  تعرـس  هب  ردقچ 

مراهچ هبعک  يوجتـسج  رد  اسبهچ  تیرـشب  زورما  زاـب  و  داد ، موس  ياـج  هب  ار  شیاـج  هک  دـییاپن  يرید  زاـب  داد . رگید  ییوس  هب  رگید و 
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رد شالت  نیا  اب  شاهتشذگ ، زا  هتسویپ  مه  هب  یهاگآ  نیا  اب  یکاخ ، هرک  يور  رب  تیرشب  یگتسویپ  مه  هب  طابترا و  نیا  اب  يرصع  تسا .
رد ینوگرگد  نیا  اب  شرـصاعم ، ناهج  هرابرد  دنمـشزرا  هظحالم و  لباق  یبسن  یهاگآ  نیا  اـب  شاهدـنیآ ، زا  یهاـگآ  يرگنهدـنیآ و  هار 

دوشیم یتحار  هب  اـم  رـصع  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  بلاـج . بیجع و  رایـسب  تسا  يرـصع  شایگدـنز ، نطاـب  رد  یگدـنز و  رهاـظم 
میدیسر . نآ  هب  بشما  هک  ریخ  رکنم و  فورعم و  ثحبم  زا  شخب  نیا  هب  طوبرم  تسا  یثحب  درک ، ثحب  شاهرابرد 

، تسیچ ریخ  هک  دیـسر  اـجنیا  هب  لاؤس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ :  هب  توـعد  هب  تسا  طوـبرم  هک  همیرک  تاـیآ  نیا  ریـسفت  رد 
کین یکین و  ینعم  هب  نآرق  رد  ریخ  میتفگ  میدرک . ینعم  ًالبق  نآرق  رد  نآ  میهافم  تغل و  رظن  زا  ار  ریخ  تسیچ . رکنم  تسیچ ، فورعم 
هعماـج دـهاوخیمن  نآرق  نوچ  تسا ؛ کـین  یکین و  هیآ  نیا  رد  ریخ  زا  روظنم  کـش  نودـب  میتفگ  دـیآیم . مه  لاـم  ینعم  هب  دـیآیم ؛

تسرپلوپ و تورث ؛ لام و  هب  دنک  توعد  ار  همه  هک  دیروآ  دوجو  هب  یتما  دیاب  امـش  ناناملـسم ، يا  هک  دـنک  توعد  نیا  هب  ار  یمالـسا 
یلع ّهنا  دونََکل و  ّهبرل  ناـسنالا  ّنا  : « دـیوگیم دـنکیم و  شهوکن  ار  ناـسنا  رگید  تاـیآ  رد  نآرق  دوخ  میدرک  لـقن  نوچ  تسرپتورث !

مه شدوـخ  دـنادیم . مه  شدوـخ  تسا -  ساپـسان  شراگدـنوادخ  ربارب  رد  ناـسنا  نیا  (.« 19) دـیدشل ریخلا  بِّحل  ّهنا  دیهََـشل و  کـلذ 
شیپ قلطم  طوقـس  بیـشارس  ات  هک  دریگیم  رارق  یـساپسان  هار  رد  نانچ  یهاگ  هک  تسا  يدوجوم  هک  تسا  بلطم  نیا  هاوگ  دنادیم و 

لاـم و ریخ و  یتـسود  رد  دـیدشل ؛« ریخلا  ّبحل  ّهنا   « هک تسا  نیا  دـشکیم  فارحنا  هـب  ار  ناـسنا  نـیا  هـک  یلماوـع  نآ  زا  یکی  دوریم .
ار نیا  دوشیم و  تسودلام  هک  تسادخ  یساپسان  تهج  رد  مدآ  هک  دیوگیم  نآرق  یتقو  تسا . وردنت  ریگتخـس و  شوکتخـس و  تورث 
هب نم  دینک . توعد  لام  عمج  هب  هک  دیوش  یتما  ناناملـسم ! ناه  هک  دنک  توعد  ار  مدرم  هیآ  نیا  رد  دناوتیمن  زگره  دنکیم ، شهوکن 
هب نداد  تیمها  ماـمتها و  هک  دـشاب  بلاـج  ثحب  کـی  هعیلط  تسناوتیم  نوـچ  متـشذگ ، ثحب  نیا  زا  شیپ  بش  هس  ود  نآ  رد  تعرس 

هتکن نیا  هب  زاب  مدرگرب و  ثحب  يانثا  رد  یمک  زاب  نامثحب  تبـسانم  هب  مراچان  بشما  یلو  دشاب . دیاب  اجک  ات  يرـشب  یگدنز  رد  داصتقا 
منکب . ياهراشا 

( فورعم  ) يانعم

؛« هِملَع َئیـشلا : َفَرَع  : « میراد یبرع  تغل  رد  تسیچ ؟ فورعم  اما  تسا . یکین  کین و  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  ریخ  هک  تسا  نشور  نیاربانب 
. داد رفیک  وا  هب  ینعی  هازاج ؛« هَفَرَع : : « میراد درک . فارتعا  شهانگ  هب  َّرَقَا ؛« ِهْبنَذـِب : َفَرَع  : « میراد دـش . هاگآ  نآ  رب  ینعی  تخانـش  ار  زیچ 
؛« مهتسایسب ماق  مهَرما و  ّربد   « ینعی موقلا ،« یلع  َفَرَع  : « میراد دوب . درمیاپ  ابیکش و  راک  کی  ربارب  رد  َرَبَص ؛«  « ینعی رمالل « َفَرَع  : « میراد
زا دـیاب  يوغل  نیزاوم  يور  تسا ؟ هدـش  هتفرگ  اه  » َفَرَع  « نیا زا  کی  مادـک  زا  فورعم  هملک  الاح  دوب . ربهر  ینعی  دوب ، فیرع  یموق  رب 

تغل . رظن  زا  نیا  هدش -.« هتخانش   « ینعی فورعم « . « دشاب هدش  هتفرگ  هملع «  « ینعم هب  َئیشلا « َفَرَع  «
دراوم رد  قلطم  نتخانـش  ینعم  هب  هداـم  نیا  تاقتـشم  تسا . هتفر  راـک  هب  ررکم  قـلطم  روـط  هب  نتخانـش  ینعم  هب  َفَرَع «  « نآرق دوـخ  رد 
ثحب شاهرابرد  رگیدـمه  اب  ًالبق  هک  مروایب  ار  یتاـیآ  منکیم  یعـس  هرقب . هروس  زا  هیآ 146  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  يداـیز 

روط نامه  دنـسانشیم  ار  مالـسا  ربمایپ  میداد  باتک  ناشیا  هب  هک  اهنآ  مهءانبا ؛« نوفرعی  امک  هنوفرعی  َباتکلا  مهاـنیتآ  نیذـلا  . « میاهدرک
ینعم رد  هشیر  نیا  تاقتشم  لامعتـسا  دراوم  تسا . هتفر  راک  هب  تخانـش  لصا  ینعم  هب  هنوفرعی «  « اجنیا رد  دنـسانشیم . ار  ناشنارـسپ  هک 
هرهچ رد  یسانشیم . ار  توادع  ینمشد و  هنیک و  اهنآ  هرهچ  امیس و  رد  دیوگیم  یتایآ  رد  تسا . ناوارف  رایـسب  نآرق  رد  تخانـش  لصا 

هب دینکیم و  ریخ  هب  توعد  هک  دیوش  یتما  دیاب  دیوگیم ، هیآ  اهنیا . لاثما  و  دیسانشیم ، ار  لوقعمان  دنسپان و  تامیمصت  اهنآ  تروص  و 
. تسین نشور  نادنچ  بلطم  ًارهاظ  اههتخانش ؟« هب  دیهدیم  نامرف   « هچ ینعی  دیهدیم . نامرف  اههتخانش ( هب  ینعی   ( فورعم

( رکنم  ) يانعم

اهدیابن www.Ghaemiyeh.comاهدیاب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هک  یناتسود  تخانشیمن . ار  ینالف  ینعی  هفرعی ؛« مل  َلجرلا : رکن  . « دوب ربخیب  يراک  زا  ینعی  هَلِهَج ،« رمالا : رکن  . « میورب رکنم  غارس  هب 
. هتخانشن زیچ  مان  ینعی  هرکن  هدش ، هتخانش  دوجوم  مان  ینعی  هفرعم  دنراد . دای  هب  ار  هرکن  هفرعم و  دنتسه  انـشآ  برع  تایبدا  تاحالطـصا 

یهن َهباـع و  هَلِعف : هیلع  رکنا  . « دـش وا  قح  رکنم  ینعی  دـش ، رکنم  هَدَـهَج ؛« هَقح : رکنا  . « تسوا زا  لوـعفم  مسا  رَکنُم «  « هک هلهج ،« هرکنأ : «
دیدـشلا ُرمالا  رَکنُملا ؛ ُرمالا  رُکنلا : . « درک ییوجبیع  تفرگ ، بیع  وا  رب  درک ، يریگهدرخ  درک ، داقتنا  ینعی  درک  راکنا  وا  رب  ار  راـک  هنع ؛«

ادخ ياضر  نآ  رد  هچنآ  ینعی  رکنم  لعف ؛« وا  ٍلوق  نم  هللا  یضر  هیف  سیل  ام  رکنملا : . « تشز تخس  راک  رکنم ، راک  ینعی  رُکن « » ؛« ّيوقلا
فورعم نآ  لباقم  رد  و  فورعملا ،« هدـض  و  ، « تسا رکنم  تسادـخ  يدونـشوخ  فالخرب  هک  يرادرک  یلمع ، يراتفگ ، ینخـس ، تسین .

لدعلاب و رمأی  هللا  نا   (« مدرک توالت  بشید  هک  ياهیآ  رد  هک  روط  نامه  تسا . هتفر  راک  هب  ررکم  دنسپان  يانعم  هب  رکنم  نآرق  رد  تسا .
یغب فیدر  رد  و  تشز ( راک  ینعی   ( تسا نشور  نآ  ینعم  هک  ءاشحف ، فیدر  رد  رکنم  یغبلاو (« رکنملا  ءاشحفلا و  نع  یهنی  ناسحالا و 

راک هب  هتخانـشن  ینعم  هب  رکنم  هک  دنبایرد  دنناوتب  اقفر  دش  ضرع  هچنآ  هب  هجوت  اب  منکیم  رکف  تسا . هتفرگ  رارق  زواجت ( متـس و  ینعی  (
دوشیم دـیایب ، نآ  لباقم  رد  فورعم  یتقو  و  تسا . هتفر  راک  هب  هتـسیاشان  دنـسپان و  تشز و  ینعم  هب  دایز  رایـسب  دراوم  رد  اـما  دوریم ،

یتقو دراد ؟ دوجو  تسا ( هملک  یلصا  ینعم  هک   ( هتخانش ینعم  هدیدنسپ و  هتسیاش و  ینعم  نایم  یتبسانم  هچ  بوخ ، هدیدنسپ . هتـسیاش و 
نآرق رد  دیآیم ؟ نوریب  هزات  ینعم  کی  یلصا  ینعم  نیا  مکـش  زا  هک  هدش  روطچ  تسا ، هدش « هتخانـش   « تغل رد  هژاو  نیا  یلـصا  ینعم 

فورعم نخس  20 ؛) ») ًيذَأ اهعبتی  ۀقدص  نم  ٌریخ  ٌةرفغم  فورعم و  ٌلوق  » ؛ هتفر راک  هب  هدیدنسپ  ینعم  هب  فورعم  ًاملسم  هک  میراد  يدراوم 
هتخانـش نخـس  ینعی  فورعم « لوق   « اجنیا اـیآ  دـشاب . ّتنم  رازآ و  تیذا و  شلاـبند  هب  هک  ياهقدـص  زا  تسا  رتهب  تشذـگ ، ترفغم و  و 

ینعم هب  هدش « هتخانـش   « ینعم زا  هک  تسا  هدـش  روطچ  تسا . هدیدنـسپ  نخـس  روظنم  هک  تسا  نشور  یلیخ  هدیدنـسپ ؟ نخـس  ای  هدـش ،
دشاب . ام  ثحب  يانبریز  دناوتیم  هک  تسا  هتکن  نیمه  دراد و  هتکن  کی  هلأسم  نیا  میاهدش ؟ لقتنم  هدیدنسپ 

دنـسپان و هتـسیاش ، هدیدنـسپ و  یکین ، ریخ و  اما  تسیاشان . دنـسپان و  ینعی  رکنم  و  هتـسیاش ، هدیدنـسپ و  ینعی  فورعم  هک  میدـیمهف  اـم 
رایعم اما  دنکیم . قرف  اهنییآ  اهتنس و  بسح  رب  اهطیحم ، بسح  رب  اهرکف ، زرط  بسح  رب  اهدید ، بسح  رب  اههقیلس ، بسح  رب  هتـسیاشان ،
نیمه رد  بشما  ثحب  هلاـبند  هک  دـش  ضرع  ناـشیا  هب  درک و  یتسود  ثحب  ناـیاپ  رد  بشید  هک  تسا  یلاؤس  نیا  ) ؟ تسیچ شکـالم  و 

.) تسا هنیمز 

يدب یبوخ و  ندوب  قلطم  ای  یبسن 

فورعم و هژاو  هنیمز  رد  هچنآ  اب  مینک ، حرطم  يدب ، یکین و  رـش ، ریخ و  دنـسپان ، هدیدنـسپ و  رایعم  هنیمز  رد  بشما  میهاوخیم  ام  هچنآ 
نیا دـیاب  دوشب ، زاب  بلطم  نیا  هکنیا  يارب  دراد . یمکحم  هطبار  مه  اب  میدرک ، هراـشا  هدیدنـسپ  ینعم  هب  هدـش « هتخانـش   « ینعم زا  لاـقتنا 

، يدـب یبوخ و  دـب ، بوخ و  ایآ  تسا : نیا  ثحب  نآ  مینک . حرطم  دنتـسه  نآ  راتفرگ  رتشیب  ام  ناوج  ناتـسود  ام و  ناتـسود  هک  ار  یثحب 
یثحب تسا . یکلسم  ییانبریز  ياهثحب  نآ  زا  ثحب  نیا  دراد ؟ زین  قلطم  لیصا و  عطاق و  ياهرایعم  ای  یبسن ، تسا  يرما  ییابیز ، یتشز و 
راکفا رد  ون  لاح ، نیع  رد  و  یلمع ، تمکح  صوصخب  هفـسلف و  رد  هنیرید  رایـسب  یثحب  نورق . خیرات  هحفـص  رب  رادومن  رادـیدپ و  تسا 
هلـسلس کی  لیـصا و  رایعم  کی  ابیز ، تشز و  هدیدنـسپان ، هدیدنـسپ و  يدب ، یبوخ و  ایآ  هک  هدوب  حرطم  هلأسم  نیا  هاگرید  زا  یمومع .
دنـسپان اجنیا  يراک  کی  ای  دب ؟ ایند  هشوگ  نآ  رد  تسا و  بوخ  ایند  هشوگ  نیا  رد  يزیچ  ایآ  ینعی  هن ؟ ای  دراد  قلطم  تباث و  ياهرایعم 

هب ایند  زا  ياهشوگ  رد  لقاال  دـیاقع  ءارآ و  نیب  گـنج  هک  عقوم  نآ  رد  میدـق ، رایـسب  ياـهنامز  رد  تسا ؟ هدیدنـسپ  رگید  ياـج  تسا و 
يراک ره  هکلب  درادن ، دوجو  دب  بوخ و  يارب  یلصا  یـساسا و  رایعم  ًالـصا  اقآ ، هن  دنتفگ  ياهدع  تشاد ، نایرج  قنوررپ  يراک  تروص 

نآ دیآیم و  ناششوخ  راک  نیا  زا  نیمزرـس  نیا  لها  موق  نیا  ای  درف  نیا  رگا  تسا . هنوگچ  یمدآ  ره  دزن  ياهشوگ و  ره  رد  دید  دیاب  ار 
دـب و مییوگیم  دـننادیم  دـب  ار  نآ  مه  رگا  تسا ؛( بوخ  اـهنآ  يارب  ینعی  تسا ، بوخ  ) ؛ تسا بوـخ  مییوـگیم  دـننادیم ، بوـخ  ار 
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نآ اب  دوشب  هک  تسین  يرایعم  چیه  مییوگیم  مینکیمن . قلطم  مکح  تقو  چیه  هتسد .( نآ  يارب  ینعی  تسا ، دنسپان  دب و  ) ؛ تسا دنسپان 
کی ابیز  تشز و  تخانش  رد  هک  تسا  یمدآ  اناد  فوسلیف  مدآ  هکنیا  هجیتن  تسا . بوخ  ای  تسا  دب  ًاقلطم  زیچ  نالف  ای  راک  نالف  تفگ 

ار يزیچ  هچ  مدرم  رکف  مدرم و  ناهد  دنیبب  درگنب و  مدرم  رکف  مدرم و  ناهد  هب  دهدن ؛ رارق  رایعم  ار  نوناق  کی  دهدن ؛ رارق  رایعم  ار  يأر 
ياـج هب  رگا  دـعب  تسا . بوخ  تسا ، بوخ  دـییوگیم  امـش  هک  نیمه  دـییوگیم ؛ تسرد  امـش  هلب ، دـیوگب  تقو  نآ  دـننادیم ؛ بوخ 

دب ًاعقاو  دییوگیم ، هک  يراک  نیمه  دییوگیم ؛ تسرد  مه  امـش  دیوگب  دننادیم ، دـب  ار  راک  نیمه  يرگید  هتـسد  دـید  تفر و  يرگید 
. دهدب ناشن  هتفرگ  هرهچ  راک  نیا  ربارب  رد  دیآیم ، هک  اهنیا  شیپ  دـهدب ؛ ناشن  زاب  هرهچ  راک  نآ  ربارب  رد  دوریم ، هک  اهنآ  شیپ  تسا .

مدرم همه  رگا  و  قفوم . رایـسب  یگدـنز  رد  تساناد و  میکح و  یمدآ  نینچ  و  سانـشجازم . دـشاب و  وگجازم  دروخب ؛ زور  خرن  هب  ار  ناـن 
حالطصا نیا  ًاقافتا  دنکیم . یگدنز  لک  حلص  رد  تیرشب  دزیخیمرب و  نایم  زا  اهکاکطصا  اهگنج و  ًالـصا  مینک  تیبرت  روج  نیا  ار  ایند 

جرم جره و  شنیب :  کی  نیا  زاسب . هنامز  اب  وت  دزاسن ، وت  اب  هنامز  زاسب ! زیچ  همه  اب  شنیب : نیمه  يارب  تسا  هدش  حالطصا  یلک « حلـص  «
اب ِیگدنز  ِرّشبم  زاغآ ، رد  ابیز . تشز و  دب ، کین و  تخانش  يارب  رایعم  هنوگ  چیه  نتشادن  اهتنس ؛ تاداع و  لاعفا ، لامعا و  یبایشزرا  رد 

. قلطم يراب  دنب و  یب  خزود  يوس  هب  تیرشب  هار  هدنیاشگ  ماجنارس  اما  سک ؛ همه  اب  افص  حلص و 

حبق نسح و  هرابرد  هرعاشا  رظن 

هب مالـسا  هاگدید  زا  دب  بوخ و  تخانـش  هرابرد  رگید  هتـسد  یطارفا  دنت و  ياهتلاخد  زا  هک  نیرکفتم  زا  ياهتـسد  مالـسا  هیلوا  نورق  رد 
مناسنا و کـی  هک  نم  زا  رگا  درادـن . تحـص  یتاذ  حـبق  نسح و  درادـن ؛ دوجو  یتاذ  دـب  بوخ و  اـم  رظن  زا  دـنتفگ  دـندوب ، هدـمآ  هوتس 
«؟ تسا بوخ  اـی  تسا  دـب  راـک  نـالف  : « دیـسرپب منادـب ، ممهفب و  اـت  ماهدرک  لاـبند  مییاـناوت  دـح  رد  ار  زیچ  همه  مرایـشوه و  مهاـگآ و 

ادخ دینیبب  تسا : نیا  شـسردآ  درادن . رتشیب  سردآ  کی  دب  بوخ و  دـنتفگ  میـسانشب ؟ اجک  زا  ار  دـب  بوخ و  سپ  منادیمن . میوگیم 
، ادـخ نکن  نکب -  زا  رظنفرـص  دـب . دوشیم  ناـمه  نکن ، هتفگ  ار  يزیچ  هچ  بوـخ ؛ دوـشیم  ناـمه  تقو  نآ  نکب ، هتفگ  ار  يزیچ  هچ 
ام تقو  نآ  ایآ  نکب ، ار  راک  نالف  داد  نامرف  ادخ  یتقو  دییوگیم  امش  دندیسرپ  اهنآ  زا  تسین . رسیم  زگره  رشب  يارب  یسانشدب  بوخ و 

، نکن دـیوگیمن  ار  بوخ  راـک  هک  ادـخ  مییوگیم  تقو  نآ  نکن ، داد  ناـمرف  یتقو  و  تسا ؟ یبوخ  راـک  راـک ، نآ  هک  مینکیم  فشک 
ادخ یتقو  ًالـصا  تسین . مه  نیا  ًالـصا  ریخهن ، دنتفگ  تسا ؟ يدـب  راک  مینکیم  فشک  اذـل  نکن ، دـیوگیم  هک  تسا  دـب  راک  نآ  دـبال 

لولح راک  نیا  رکیپ  رد  يدـب  وا  نامرف  نیا  اب  نکن ، تفگ  یتقو  و  دـنکیم . لولح  راک  نیا  رکیپ  رد  یبوخ  وا  ناـمرف  نیا  اـب  نکب ، تفگ 
ادخ رگا  هدب . ماجنا  ار  نآ  دیوگب  ادخ  هک  دوشیم  بوخ  یتقو  یتسه  نیوکت و  ملاع  رد  راک  ًالصا  مینکیم . فشک  ام  هکنیا  هن  دنکیم .

هک دنرادن  یکالم  رایعم و  چـیه  ناشتیهام ، رد  ناشرهوج ، رد  ناشتاذ ، رد  اهراک  سپ  دـشیم . دـب  راک  نآ  نکن ، تفگیم  ار  راک  نامه 
اهنیا یتاذ . حبق  نسح و  نارکنم  دندوب : اهيرعـشا  اهنیا  تسا . دب  ای  تسا  بوخ  راک  نآ  ایآ  هک  مینک  فشک  مه  هلیـسو  دص  اب  میناوتب  ام 
طقف رـشب  درادن . دوجو  يدب  بوخ و  نوچ  دزادنیب ؛ راک  هب  ار  شرکف  لقع و  دناوتیمن  دب  بوخ و  نتخانـش  يارب  رـشب  ًالـصا  دنتفگیم 

ادخ هک  نامرف  نیا  تکرب  هب  زیچ  نآ  هک  دمهفب  قیرط  نیا  زا  و  نکب ، هتفگ  اجک  رد  ادـخ  دـمهفب  ات  دزادـنیب  راک  هب  ار  شرکف  مامت  دـیاب 
نوچ تسا . هدش  دب  راک  نیا  نامرف  نیا  لابندـب  دـمهفب  تقو  نآ  ات  نکن ، هداد  نامرف  ادـخ  اجک  دـمهفب  دـیاب  رـشب  و  هدـش . بوخ  هتفگ ،

. درادـن دوجو  یحبق  نسح و  و  ابیز ، تشز و  دـب ، بوخ و  ءایـشا ، لاعفا و  لامعا و  تیهام  رهوج و  تاذ و  رد  اهنکن  نکب -  نیا  نودـب 
ای شیپ  لاس  تصـش  هاجنپ  دودـح  رد  منک . لقن  یفیطل  هتکن  کی  اهیجرم . جره و  نامه  ورهلابند  دـندش  دـندش ؟ هچ  اـهنیا  تقیقح  رد 

ياهلجم روشک  زا  جراخ  رد  دندوب ، تیطورـشم  نایرج  رد  هک  ییاهیناریا  زا  ياهدع  کی  هطورـشم ، رـصع  رد  شیپ ، لاس  داتفه  تصش - 
هچ لوا  دندمآرد ، بآ  زا  ياهرهچ  هچ  دندوب ، ياهرهچ  هچ  مادک  ره  هلجم  نیا  ناگدـننادرگ  هکنیا  هواک . هلجم  مان  هب  دـندرکیم  رـشتنم 

کی (، 21) هلجم نیا  تـالاقم  زا  یکی  رد  یلو  میوـش . ثحب  نآ  دراو  میهاوـخیمن  ًـالعف  تسا و  يرگید  ثحب  دـندش ، هچ  دـعب  دـندوب ،
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نیا بلاج  ثحب  نآ  میشاب . هدرک  دای  نآ  زا  نامریـسفت  تاسلج  نیا  رد  یتبـسانم  هب  مه  رگید  راب  کی  دیاش  هک  هدش  حرطم  یبلاج  ثحب 
قبط رب  ناشیگدـنز  دـننکیم  یعـس  ًالماک  هک  عرـشتم  یلیخ  نیدـتم و  یلیخ  ياهمدآ  مینیبیم  ام  هک  دوشیم  روطچ  دـیوگیم ، هک  تسا 

نیرتدرمناوجان نیرتلذر و  نیرتفیثک ، نآ  زا  هک  دینیبیم  ار  اهنآ  دندز ، اپ  تشپ  تعیرـش  هب  دندش و  نیدیب  رگا  دـشاب ، تعیرـش  ياهبلاق 
باسح يور  شیاهراک  هک  هاربور  ًاتبسن  تسا  یمدآ  تسوا ، رب  رود و  تعیرـش  دنب  ات  تسا . هبرجت  کی  نیا  دنیآیم ؟ رد  بآ  زا  اهناسنا 

ادـخ هب  هن  هک  يرگید  دارفا  نایم  رد  هک  یلاح  رد  راب . دـنبیب و  دوشیم  هرابکی  تسین : زیچ  چـیه  رگید  دـش  هراپ  هک  دـنب  نیا  اـما  تسا ؛
، اهبدا اهیشنمیتول ، اهیدرمناوج ، عون  کی  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  مینیبیم  زاب  نآرق ، هب  هن  ربمایپ ، هب  هن  دندقتعم ، نید  هب  هن  دندقتعم ،

تلع دوب  هتفگ  دوب . هدیسر  ياهظحالم  لباق  ًاتبـسن  هجیتن  هب  رگلیلحت  نآ  تفرگ . غارـس  ناوتیم  ار  اهیکین  اهمظن ، اهیرایـشوه ، اههفطاع ،
ار اهنآ  دنیوگب ، وا  هب  دناهتـساوخ  هک  ار  يدـب  بوخ و  ره  هدرک ، زاب  شوگ  مشچ و  ات  هک  تسا  یناسنا  ناسنا ، نیا  هک  تسا  نیا  رما  نیا 

نیا زا  ادخ  هکنیا  يارب  دناهتفگ  وا  هب  اباب ؟ منکن  ارچ  هدیسرپ ، هچب  نکن . ار  راک  نیا  ناج ، هچب  هتفگ  وا  هب  شردپ  دناهتسب . ادخ  نید و  هب 
تشز و نیا  نیاربانب ، دیآیم . شـشوخ  راک  نیا  زا  ادخ  هکنیا  يارب  منکب ؟ ارچ  نکب . ار  راک  نالف  ناج ، هچب  ای  دـیآیمن . شـشوخ  راک 

الاح تسا ؛ هدوب  لصتم  ادخ (  ( أدبم هطقن  کی  هب  هراومه  وا ، يراتفر  یلمع و  تیـصخش  رد  وا ، شنم  رد  وا ، نهذ  رد  دـب  بوخ و  ابیز و 
ناسنا نآ  اما  دـنامیمن . شیارب  زیچ  چـیه  رگید  دوریم و  شلابند  هب  مه  اهنآ  مامت  دـش ، ادـخیب  دـش و  هتفرگ  وا  تسد  زا  أدـبم  نیا  هک 

درف هب  رـصحنم  شقن  وا  تیبرت  رد  لاـح  ره  هب  هدوب  دـقتعم  مه  رگا  اـی  هدوبن  دـقتعم  ادـخ  هب  اـی  ًالـصا  وا  نوچ  تسا ؛ نیا  زا  ریغ  ادـخیب 
دیاب ناسنا  نوچ  دـناهدادیم  خـساپ  وا  هب  ارچ ، دیـسرپیم  یتقو  نکن ، تیذا  ار  هیاسمه  هچب  دـنتفگیم  وا  هب  هک  مه  یهاگ  نوچ  هتـشادن .

هفطاع دـیاب  مدآ  نوچ  منک ؟ کمک  ارچ  نک ! کـمک  هراـچیب  مدآ  نیا  هب  ناـج ، هچب  تسا . مزـال  تیمدآ  ار  یمدآ  دـشاب . تسودناـسنا 
نیا رخآ  منزن ؟ ارچ  يدز ؟ دایرف  دنلب  اجنیا  رد  ارچ  ناج ، هچب  نک . شکمک  وشاپ  تسه ، اجنیا  هراچیب  مدآ  کی  هک  ینیبیم  دشاب . هتشاد 

مه الاح  بوخ ، دنداد . دای  نکن  نکب -  رادقم  کی  وا  هب  اهرایعم  نیا  اب  نک . رتمارآ  ار  تیادص  يردق  کی  تسا ؛ نارگید  رازآ  تیذا و 
ربارب رد  هک  دینیبیم  نیاربانب ، دراد . رظن  رد  ار  يوق و ... فیعـض و  هیاسمه و  تیناسنا و  ناسنا و  زونه  هرخالاب  تسا  هدیرب  ادخ  زا  وا  هک 
هلاقم نیا  هک  تسا  نامه  شتشونرس  ًافاصنا  دندرک  تسرد  نویرعـشا  هک  ینید  تسا . هدنام  یقاب  شیارب  یقالخا  راب  دنب و  عون  کی  اهنیا 

و هداد ، نامرف  ادخ  نوچ  تسا  بوخ  راک  نالف  درادن و  دوجو  يدب  بوخ و  ایند  رد  ًالـصا  میتفگ  ام  دش  رارق  رگا  دـنکیم . لیلحت  هواک 
. هتفگ ادخ  هکنیا  يارب  میوگب ؟ تسار  دیاب  نم  ارچ  تشادـن ... دوجو  یبوخ  راک  نیا  رهوج  تاذ و  رد  ًالـصا  دوب  هدادـن  نامرف  ادـخ  رگا 

(. 22 ») اهلها یلا  تانامالا  اوّدؤت  نا  مکرمأی  هللا  نا  ، « هتفگ ادخ  نوچ  منادرگرب ؟ اهنآ  هب  ار  مدرم  تناما  دیاب  ارچ 
رگا نیا ، زا  رتـالاب  دوبن . بوخ  رگید  دوب  هتفگن  ادـخ  رگا  ریخ ! هن  دوبن ؟ بوخ  يرادـتناما  رگید  دوب ، هتفگن  ادـخ  رگا  اـیآ  بوخ . رایـسب 

، دوب هداد  تنایخ  نامرف  ادخ  رگا  دشیم ! نئاخ  دیاب  مدآ  دشیم و  يدـب  راک  ندادتناما  ًالـصا  دـیهدن  مدرم  هب  ار  اهتناما  دوب  هتفگ  ادـخ 
! دنـشاب هتفر  هار  نیا  هب  ناملـسم  دنمـشیدنا  هدع  کی  دوشیم  رگم  هک  دینک  بجعت  امـش  دیاش  دب ! دشیم  تناما  بوخ ، دـشیم  تنایخ 

هدرپ چـیه  هک  هدـش  یجالح  ردـق  نآ  هدوب و  نرق  دـنچ  یط  ثحب  نیا  تسین . هیجوت  ثحب و  ياج  چـیه  تسا و  حیرـص  صن و  نیا  یلو 
. درادـن دوجو  دوخ  يدوخ  هب  يدـب  کـین و  اـیند  رد  ًالـصا  دـنیوگیم  ًاحیرـص  ناـیاقآ  نیا  مناـخ ، هلب  اـقآ ، هلب  تسین . نآ  يور  یماـهبا 

. بوخ دشیم  تنایخ  نک ، تنایخ  دوب  هتفگ  ادخ  رگا  هتفگ . ادخ  نوچ  تسا  بوخ  يرادتناما 
يزیچ رگید  دـنتفرگ  شتـسد  زا  ار  ادـخ  هک  هاگ  نآ  دـش ، نیا  شايرکف  يانبریز  یـسک  کـی  رگا  منکیم : لاؤس  امـش  زا  ـالاح  بوخ ،
يراب دنب و  چـیه  رگید  وا  يارب  دـیاب  تفگیم . هلاقم  نآ  رگلیلحت  هدنـسیون  هک  دوشب  نامه  دـیاب  وا  لاح  نیا  رد  دـنامیم ؟ یقاب  شیارب 
دوجو وا  يارب  یتشز  نوچ  اهراک ؛ نیرتتشز  بکترم  ناسنا ، نیرتفیثک  نئاخ ، نیرتدب  دوشب  دـش ، هدـیرب  ادـخ  زا  هک  یتقو  دـنامن . یقاب 

. دشاب هتفگ  ادـخ  ات  تسین  دـقتعم  ادـخ  هب  رگید  نیا  هک  الاح  اما  دـیوگب ، ادـخ  هک  دوب  نآ  ابیز  دـیوگب ؛ ادـخ  هک  دوب  نآ  تشز  درادـن .
دنامیمن . شیارب  ییابیز  تشز و  رگید  نیاربانب 
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شزرا و تیجح و  هاگیاپ  ندرک  مکحم  تهج  رد  تنس ، باتک و  هب  ناملـسم  ناسنا  یگتـسباو  تیوقت  تهج  رد  ياهدع  فسأت  لامک  اب 
. دـشاب كاـنرطخ  رایـسب  تسناوتیم  مالـسا  تما  يارب  یتسار  هب  هک  دـنتفر  یطارفا  ییوس  هب  ادـخ ، لوسر  تنـس  ادـخ و  مـالک  تیدـنس 
یحو و تیب  لها  هب  یکتم  بهذـم  کی  ناونع  هب  هعیـش  بهذـم  ًاـصوصخم  و  مالـسا ، ملاـع  رد  رایـسب  ِنادنمـشیدنا  هراومه  هناتخبـشوخ 

ملاع نیا  رد  هابتـشا ! دینکیم . هابتـشا  اقآ ، هن  دنتفگ  دنداتـسیا ؛ اهنیا  ولج  دـندمآ  ادـخ ، لوسر  تنـسو  ادـخ  باتک  هب  اههرهچ  نیرتانـشآ 
دوجو ابیز  تشز و  دب و  بوخ و  يارب  لیـصا  ياهرایعم  هلـسلس  کی  يرـشب ، یگدنز  تایعقاو  رد  یناسنا ، یگدـنز  ملاع  نیا  رد  یتسه ،
تـشز تسا ، دب  اهراک  زا  يرادقم  دمهفب  تسناوتیم  رایـشوه  رـشب  دوبن ، راک  رد  مه  ییحو  دوبن ، راک  رد  مه  ینید  ًالـصا  رگا  هک  دراد 

شايرـشب ناوت  نامه  اب  رـشب  تیرـشب ، ملاع  رد  تسا . هتـسیاش  هدیدنـسپ و  تسابیز ، تسا ، بوخ  رگید  يرادقم  تسا و  دنـسپان  تسا ،
نامه اب  رشب  هچنآ  فورعم : دسانشن . هدیدنسپ  هتـسیاش و  ار  ییاهراک  دسانـشب و  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  ار  ییاهراک  هک  دراد  ار  نآ  تردق 

. هتخانـشن یگدیدنـسپ  یگتـسیاش و  هب  شايرطف  تخانـش  نامه  اـب  رـشب  هچنآ  رکنم : هتخانـش ؛ یگتـسیاش  یکین و  هب  شايرطف  تیادـه 
دنسپ و دورب ، یحو  غارس  ناسنا  هکنآ  زا  لبق  سپ  هدش . هتخانشن  یگدیدنسپ  یگتسیاش و  هب  رکنم : هدش ؛ هتخانش  یگتـسیاش  هب  فورعم :

شیارب یئوس  رش و  ریخ و  دراد ؛ دوجو  شیارب  يرکنم  فورعم و  دراد ؛ دوجو  شیارب  یتسیاشان  تسیاش و  دراد ؛ دوجو  شیارب  يدنسپان 
یتشز و يرـش و  يریخ و  يدنـسپان و  ياهدیدنـسپ و  دمهفب  دناوتن  چیه  یحو  ياهنم  یگدنز  هار  رد  ناسنا  هک  تسین  نانچ  دراد . دوجو 

دراد . هار  شیاهراک  رد  ییابیز 
هب داقتعا  یساسا  لوصا  یلصا و  ياهتشادرب  زا  یکی  تقیقح  رد  هفـسلف  نیا  تشادرب و  نیا  هیرظن و  نیا  هدیقع و  نیا  هک  دینادب  تسین  دب 

. هیلدع دنراد : همانسانش  کی  اجنیا  رد  ود  ره  هعیش ، رکف و  نیا  رادفرط  ینـس  ینـس . هعیـش و  زا  معا  هیلدع ؛ دنیوگیم  اهنیا  هب  تسا . لدع 
 - نکب ادـخ و  ياـهنامرف  ماـمت  دـیاب  درادـن ، دوجو  يدـب  یبوخ و  اـبیز و  تشز و  ناـهج  رد  ًالـصا  هک  رظن  نآ  قبط  رب  هکنیا  يارب  ارچ ؟

هتشادن باتک  باسح و  ادخ  ياهراک  دیاب  تسین ! باسح  يور  زا  دنکیم  هچ  ره  ادخ  دشاب . فازگ  انبریز و  یب  انبم و  یب  ادخ  ياهنکن 
نیا تسین ؛ حیبق  ادخ  زا  ًالصا  دینک ، ضرف  هک  یلکش  ره  هب  دروایب ، رد  ار  یسک  ره  ردپ  تساوخ  ادخ  رگا  دنیوگیم  ًاحیرص  اهنآ  دشاب .
يارب درادن ؛ یبیع  دـهدب  تشهب  شاداپ  مدرم  نیرتتسپ  هب  تساوخ  ادـخ  رگا  و  درادـن . ینعم  حـیبق  ملظ  ًالـصا  ادـخ  هرابرد  تسین . ملظ 
تـسا یبوخ  مدآ  هکنیا  زا  هکنیا  هن  تسا ، یبوخ  مدآ  وا  هک  میمهفیم  هدعو  نآ  زا  ام  داد  تشهب  هدعو  یناسنا  هب  ادخ  یتقو  ًالـصا  هکنیا 

هظحالم ـالاح  لدـع . هب  داـقتعا  ربارب  رد  یهورگ  دـندش  اـهنیا  مینک . عورـش  رـس  نآ  زا  ار  اهییاسانـش  دـیاب  اـم  تسا . تشهب  لـها  میمهفب 
ینعی لدع  هب  داقتعا  دراد . تیمها  هعیـش  ام  هاگدید  زا  یمالـسا  ینیبناهج  يداقتعا و  لوصا  رد  ردق  نیا  لدع  هب  داقتعا  ارچ  هک  دینکیم 

یعامتجا . یقالخا و  ياهشزرا  هنیمز  رد  يرکف  جرم  جره و  یفن 
تما دیاب  امش  اهناملسم ، يا  دیوگیم  دهدب ، هرهچ  لکش و  گنر و  مالسا  تما  هب  دهاوخیم  یتقو  لوا  نامه  زا  نآرق  هیآ  نیا  نیاربانب ،
ینعی دیایب . ناگمه  مشچ  هب  رکنم  اب  يریگرد  فورعم و  زا  تیامح  ریخ و  امش  راتفر  راتفگ و  هشیدنا و  يامیـس  رد  هک  دیوش  یتعامج  و 

زا یـشان  یندمآ  شوخ  دیایب ؛ ناشـشوخ  دنوش و  بذج  دننکیم ، هاگن  یمالـسا  هعماج  يامیـس  هب  ناملـسمریغ ، ياهناسنا  تیرـشب ، ایند ،
ناملسم هعماج  درف و  یعامتجا  یگدنز  هرهچ  امیس و  هب  رود  زا  یتقو  فرحنم -  ياهناسنا  میوگیمن  ایند -  ملاس  ياهناسنا  ملاس . ترطف 
ياـهراک ربارب  رد  امـش  يریگعضوم  هب  یتـقو  دـننک . امـش  راـثن  ار  تسا « بوخ  هچ  هب !  « نیا تسا . بوـخ  هچ  هب ! دـننیبب  دـننکیم ، هاـگن 

هک ياهدیدنـسپ  هتـسیاش و  نامه  دناهدیدنـسپ . هتـسیاش و  فورعم و  نایماح  دنافورعملاب ؛ نارمآ  اهنیا  دنیوگب  دننکیم ، هاگن  نوگانوگ 
هچ و  ییاـهناسنا ! هچ  هب ! دـنیوگب  دنونـشیم  ار  امـش  راـبخا  رود  زا  یتقو  دنـسانشیم . ناـشدوخ  ملاـس  ترطف  اـب  ناملـسم  ریغ  ياـهناسنا 
رد دریگیمن . دوخ  هب  هکل  هک  ییاهـسابل  لثم  دریذـپیمن . ار  نآ  دـهدیمن ؛ هار  دوخ  هب  ار  دنـسپان  راک  ًالـصا  شاهعماج  درف و  ياهعماج !

یگدیدنـسپ یگتـسیاش و  هب  هچنآ  تسیاشان و  رکنم و  اب  ًالـصا  هک  هتفر  راـک  هب  ياهویـش  شـشنم ، رد  شتیبرت ، رد  شرهوج ، رد  شتاذ ،
هیآ . نیا  دافم  تسا  نیا  رکنملا «. نع  یهنی  . « درادن شزاس  دوشن  هتخانش 
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دادادخ شوه  اب  دیاب  هک  تیرـشب  ایآ  دیدرک ، حرطم  ار  هلأسم  نالا  هک  بیترت  نیا  هب  دیتفگ و  امـش  هک  بیترت  نیا  هب  لاؤس : کی  بوخ ،
شقن دیایب ، یگدنز  نادیم  هب  هار  نیا  زا  دهد و  صیخـشت  دسانـشب و  ار  رکنم  فورعم و  دـب و  بوخ و  ابیز و  تشز و  شايرطف  شنیب  و 
ًالصا لقعلا «. هب  مکح  عرـشلا ، هب  مکح  امّلک   « مییوگیم ام  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  دوشیم ؟ هچ  نآرق  باتک و  یحو و  عرش و 

، يرـشب نیتسخن  ياهتـشادرب  نآ  يرطف ، شنیب  نآ  اهتنم ، دـنایتشآ . مه  اب  ود  ره  درادـن . دوجو  يراگزاسان  لقع  نیب  یحو و  نید و  نیب 
تخانـشزاب و ار  هار  لصا  یتقو  دـعب  دسانـشب . زاـب  یلک  تروص  هب  ههاریب  زا  ار  هار  هک  يروط  هب  دربب ، ولج  يرادـقم  ار  ناـسنا  دـناوتیم 

دح نادـب  زوـنه  تایهاـگآ  هک  ار  ییاـهاجنآ  ـالاح  دـیوگیم  دـیآیم و  شکمک  هب  یحو  تقونآ  تخانـشزاب ، ار  نآ  یلک  تاـصتخم 
هک ییاهدعب  هلسلس  کی  مه  نیا  اهیراکهزیر ؛ هلـسلس  کی  مه  نیا  منکیم : کمک  وت  هب  یـسانشب  مه  ار  اهیراکهزیر  یناوتب  هک  هدیـسرن 
ود ره  میراد . هدشن  هتخانش  داعبا  رادقم  کی  و  يرکف ، يرطف و  شنیب  اب  میراد  هدش  هتخانش  داعبا  رادقم  کی  یـسانشب . ياهتـسناوتن  زونه 

دنیوگیم وا  هب  دوشیمن . رورغ  راچد  زگره  كریز ، دنمـشوه  ناسنا  اناد ، لقع  دـنرادن . يراگزاسان  مه  اب  چـیه  دـنراگزاس و  مه  اب  مه 
هک تسا  نیا  تقیقح  ییوگیم  تسا ؟ روطچ  راک  نالف  مسرپیم : وت  زا  الاح  اما  میمهفیم ، وت  نم و  ار  ابیز  تشز و  يرادـقم  کی  اـقآ ،

مرادن . یفاک  تاعلاطم  نآ  دروم  رد  زونه 
مه اب  كرتشم  ياهسلج  رد  ياهسردم  رد  شیپ  هتفه  ود  دودـح  رد  منیبیم ، ار  ناشیا  سلجم  نیا  رد  نالا  هک  رـضاح  ناتـسود  زا  یکی  اب 
اذغ ءانثا  رد  رگا  تسا . دب  ای  تسا  بوخ  دروخب  بآ  اذغ  زا  دـعب  ای  لبق  ناسنا  رگا  ایآ  هک  دـش  تبحـص  هلأسم  نیا  نوماریپ  اجنآ  میدوب .
اجنآ هدـنب  درک . لقن  یباـتک  یکـشزپ و  زا  ار  يرظن  یـسک  ره  تسا ؟ روطچ  دروخب  تاـعیام  اذـغ  زا  دـعب  تسا ؟ روطچ  دروخب  تاـعیام 
چیه هسلج  رد  نارـضاح  نوچ  مینک -؟ راذگاو  ثحب  نیا  نیـصصختم  هب  ار  ثحب  نیا  هک  دـییامرفیم  تقفاوم  ناتـسود  ایآ  مدرک  ضرع 

ار یبلطم  یلومعم ( ای  هتسجربمین  ای  هتسجرب  رظنبحاص  کی  زا   ( یسک کی  زا  مادک  ره  میرادن و  یصصخت  تاعلاطم  هتـشر  نیا  رد  مادک 
ار ناتـسود  هک  تسا  نیا  لح  هار  نیرتهب  هک  میدرک  رکف  مینکب . هناصـصختم  يرواد  کی  هنیمز  نیا  رد  میناوتب  هکنیا  نودب  مینکیم  لقن 
) هیذغت تشادهب  یسانشاذغ و   ( تسا ایند  زورما  یتاعلاطم  هتـشر  کی  شدوخ  هک  هتـشر ، نیا  رد  درف  نیرتهدبز  نیرتهب و  هب  میهد  عاجرا 

راک نآ  نالوئـسم  رایتخا  رد  رتلـصفم  رتطوسبم و  ار  بلطم  ًالوا  نوگانوگ  يارآ  نوگانوگ و  تاعلاطم  هب  هجوت  اب  هک  میهاوخب  اـهنآ  زا  و 
جراخ دوخ  هدهع  زا  ار  رظن  باختنا  لاح  ره  هب  دشاب . باتک  باسح و  يور  زا  دننک  باختنا  ار  يرظن  تسا  رارق  رگا  ًایناث ، و  دنهدب ، رارق 

، اذغ زا  لبق  ندروخ  بآ  هکنیا  هرابرد  ندرک  رظن  راهظا  یهاگ  ملع  تفرشیپ  رصع  نیمه  رد  هک  دنادیم  رایـشوه  ناسنا  بوخ ، میتسناد .
میروآیمن رد  رس  زیچ  چیه  زا  هن  میلقعیب و  لقعیب  هن  ام  هک  تسا  تسرد  دوشیم . یلکـشم  راک  تسا  هنوگچ  اذغ  زا  دعب  اذغ و  طسو 

ام هن  و  تفگیم ، اقآ  نآ  هک  تسابیز  تشز و  تخانـش  يارب  كـالم  راـیعم و  هنوگره  دـقاف  دوخ  يدوخ  هب  يرـشب  لاـعفا  لاـمعا و  هن  و 
رضاح ام  ارچ  دیوگیم . اقآ  نیا  هک  میرایب ، رد  رس  زیچ  همه  زا  میناوتب  مه  یحو  وترپ  زا  هدافتسا  نودب  هک  میراد  مهف  زیچ  همه  ِلک  ِلقع 
زادنیب راک  هب  ار  اهنآ  اجب ؛ ترکف  مه  اجب و  تلقع  مه  رهاوخ ؛ هن  ردارب و  هن  میریذپب ؟ میسانشب و  تسه  هک  روط  نامه  ار  تیعقاو  میتسین 
یعبنم زا  نکفاوترپ  رگنشور ، یغارچ  یحو  دوخ . ياج  هب  هچ  ره  نکن . يراگنالهس  یهاتوک و  ياهرذ  لقع  نتخادنا  راک  هب  رد  زگره  و 

نآ زا  دننکیم و  لابند  تسا  هدش  هداتسرف  مالسا  ربمغیپ  اب  هک  ار  يرون  اهنآ  دیوگیم  هیآ  مدرک . لقن  ار  هیآ  بشید  ییانشور ... ینارون ،
مه فرط  نیا  زا  نادنمتداعس . دنتسه  اهنیا  23 ؛) ») نوحلفملا مه  کئلوا  ، « دیوگیم دعب  و  هعم « لزنُا  يذلا  رونلا  اوعبتاو  . « دننکیم يوریپ 

دیوگب ادخ  هک  تسا  نآ  تشز  ای  ابیز ؛ هن  تسا و  تشز  هن  دوخ  يدوخ  هب  اهراک  ًالـصا  هک  دناهتفگ  وت  هب  اجیب  دوخیب و  دـیوگیم  نآرق 
تسا . نیا  سکع  بلطم  نکب . دیوگب  ادخ  هک  تسا  نآ  ابیز  و  نکن ،

نیب ام  نوچ  نیبنشور ... هدرکنلیصحت  ًانایحا  هدرکلیـصحت و  زا  معا  سلجم ، نارـضاح  همه  هک  تسا  یفاک  مناوخیم  هک  ار  ياهیآ  نیا 
، هن ای  دنـشاب  هدـناوخ  یباتک  ياـبفلا  هک  یناتـسود  زا  معا  میتسه . لـئاق  هجونم  صوصخ  مومع و  ندوب ، نیبنشور  ندوب و  هدرکلیـصحت 
هک ار  ياهیآ  نامه  لوا  دیوگیم . هچ  نآرق  هک  دنبایب  ار  هلأسم  دنناوتب  تایآ  نیا  کمک  هب  منکیم  رکف  دنانیبنشور  هک  یناتـسود  همه 
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ِناسحالا و ِلدـعلاب و  ُرمأَی  هّللا  نا  ): « مهدزناش هروس   ( لحن هروس  زا  هیآ 90  رگید . ياهیآ  دعب  مناوخیم و  امـش  يارب  مدناوخ  مه  بشید 
هب داد  لدع و  هب  دـهدب ، نامرف  دـهاوخیم  یتقو  ادـخ  نورَّکَذـَت «. مکَّلَعل  مکُظِعَی  یغبلا  رکنُملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنَی  یبرُقلا و  يذ  ءاتیا 
راک  ( ءاشحف زا  دنکیم  یهن  دنکب ، دهاوخیم  هک  مه  یهن  دسرب . شناشیوخ  ناگتسب و  هب  ناسنا  هکنیا  هب  دهدیم . نامرف  یکین  ناسحا و 
نآ هک  دیما  نادب  نورّکذـت ،« مکّلعل   « دـهدیم دـنپ  امـش  هب  مکظعی ؛« ). « متـس زواجت و  ملظ و   ( یغب دنـسپان ،( تسیاشان و   ( رکنم تشز ،(
اجک زا  ادخ  رما  دیوگب  دـهاوخیم  نآرق  یتقو  سپ  دـیتفیب . ناتدوخ  يرطف  ینورد  ياوآ  دای  هب  امـش  دوش و  رادـیب  امـش  رد  يرطف  شنیب 
نیا رگا  یغب . رکنم و  ءاشحف و  دیوگیم  دوریم ، وس  مادک  هب  ادخ  یهن  دـیوگب  دـهاوخیم  یتقو  و  ناسحا . لدـع و  دـیوگیم  دـیآیم ،

دوشیم روطچ  دنک ، ادیپ  اهنآ  زا  یهاگآ  چیه  دناوتن  دوخ  يدوخ  هب  دشابن و  هدش  هتخانش  دشاب و  هقباسیب  هدنونـش  يارب  اهتهج  اهوس و 
يارب اـم  دـیوگب . ناکاکـش -  ياـهرگم  رگا و  نآ  زا  رگم  رگا و  دـنچ  هیآ  نیا  هنیمز  رد  یـسک  تسا  نکمم  مینکب ؟ ناـیب  وا  يارب  ار  نیا 

هب ار  ياهیآ  اجنآ  میربیم . فارعا  هروس  هب  میریگیم و  ار  وا  تسد  دورب ، رانک  تساهضرم  ضرغ و  زا  یشان  هک  اهرگم  رگا و  نیا  هکنیا 
امش همه  نهذ  رب  ریخا  هیآ  ود  نیا  لقاال  مراودیما  فارعا . هروس  زا  هیآ 28  دیاین : رد  شکیج  رگید  فورعم  لوق  هب  هک  میهدیم  ناشن  وا 

ددنبب . شقن 
ّیبر َرَمَا  ُلق  نوملعت ؟ ام ال  هّللا  یلع  َنولوقت  َا  ءاشحَفلاب . ُُرمأی  هّللا ال  ّنِا  لق  اهب . اـنَرَمَا  هّللا  اـنَءابآ و  اـهیلع  اندَـجَو  اولاـق  ًۀـشحاف  اولَعَف  اذا  »و 

هرابرد اجنیا  امـش  همه  يرطف  شنیب  نامه  مهاوخیم  نوچ  منکیم ؛ نایب  یفاضا  حیـضوت  چـیه  نودـب  ار  هیآ  قیقد  همجرت  لوا  طـسِقلاب «.
نامرف ام  هب  ادخ  و  دـندرکیم ، ار  راک  نیمه  مه  نامناردـپ  هک  میتفای  نانچ  ام  دـنتفگ  دـندرک ، یتشز  راک  یتقو  دـنک . يرواد  هلأسم  نیا 
یهاگآ ملع و  عالطا و  نآ  زا  هک  دییوگیم  ار  يزیچ  ادخ  هب  تبـسن  ایآ  دهدیمن ؛ نامرف  تشز  راک  هب  ادخ  وگب  مینکب . ار  راک  نیا  هداد 

. تسا هداد  نامرف  لدع  طسق و  هب  نم  يادخ  وگب  دیرادن .
نیمه اب  مه  ار  نامناردپ  دنتفگیم  دندشیم  یتشز  راک  بکترم  یتقو  دیشیدنیب . لوا  هیآ  نومـضم  يور  رگید  راب  کی  ناتـسود  بوخ ،

نسح و راکنا  اب  هیآ  نیا  ایآ  دهدیمن . نامرف  تشز  راک  هب  ادخ  وگب  مینکب . ار  راک  نیا  هداد  نامرف  ام  هب  ادخ  میتفاییم و  تشز  ياهراک 
نکن تفگ  ار  راک  نامه  رگا  بوخ و  دوشیم  ًاروف  نکب  تفگ  ادـخ  ار  يراک  رگا  ًالـصا  هک  انبم  نآ  یتاذ و  حـبق  نسح و  یلقع و  حـبق 

ناشیاعدا نیا  رد  اهنیا  رگا  مینکب . ار  راک  نیا  هداد  نامرف  اـم  هب  ادـخ  هک  دـندوب  یعدـم  صاخـشا  نیا  تسا ؟ راـگزاس  دـب ، دوشیم  ًاروف 
سپ هداد ، ار  نآ  نامرف  ادخ  دـنیوگیم  اهنآ  هک  تسا  يراک  نوچ  تسا ، تشز  راک  نیا  تفگ  اهنآ  هب  دـشیمن  رگید  دـنتفگیم  تسار 
غورد امـش  تفگ  ناوتیم  ینعی  ءاشحفلاب ؟« رمأی  هّللا ال  نا  لق  : « تفگ ناشیا  هب  هیلدع  ریغ  يانبم  ساسا  رب  دوشیم  ایآ  تسا . یبوخ  راک 

یـضوع وت  میوگیم  وا  هب  نم  هک  تسا  راک  کـی  تاذ  رد  یتشز  دوشیم  مولعم  هلب . دـهدیمن ؟ ناـمرف  تشز  راـک  هب  ادـخ  دـییوگیم ؛
هب ار  خـساپ  نیا  دوشیم  دـشابن  یتشز  اهراک  تاذ  رد  رگا  دـهدب . ناـمرف  تشز  راـک  هب  هک  دوشیمن  ییوگیم ؛ فـالخ  وت  ياهدـیمهف ،

دنتفگیم دندرکیم . هیجوت  دـینکیم ؛ ار  تشز  راک  نیا  ارچ  متفگیم  ناشیا  هب  دـندرکیم . یتشز  راک  نم  رظن  هب  اهنآ  داد ؟ اهنآ  هیجوت 
! ریخ مییوگیم  اهنآ  هب  یلو  هداد . روتـسد  ام  هب  روط  نیمه  مه  ادخ  دندرکیم ؛ نینچ  ناگتـشذگ  دندرکیم ؛ ار  راک  نیمه  مه  نامناردپ 

میمهفیم نکشنادند  تحارص  اب  هیآ  نیا  اب  ءاشحفلاب .« رمأی  هّللا ال  نا   « نوچ دهدیمن ، ار  يروتسد  نینچ  زگره  ادخ  میوگیم  عطاق  نم 
راک نیا  هتفگ  ادخ  دنتفگ  تشوگ  خیب  دندمآ  رگا  یتح  هک  دراد  یلیـصا  ياهرایعم  ابیز  تشز و  دیوگیم  مالـسا  ینیبناهج  نآرق و  هک 
نم یلو  دیـشاب ، دیهاوخیم  هک  ره  امـش  ییوگب  خـساپ  رد  یناوتیم  تسا ، تشز  راک  نیا  هک  یتفایرد  ملاس  شنیب  نآ  اب  ًاعقاو  نکب و  ار 

تسین . راگزاس  ادخ  تمکح  ملع و  ماقم  اب  روتسد  نیا  دهدب و  دناوتیمن  ار  يروتسد  نینچ  ادخ  هک  ممهفیم 

یعرش ياههلیح  هرابرد 

مدآ چـیه  مه  ایند  رد  مینک و  مضه  میناوتیمن  ام  مییوگیم  مییوگیم . ابر  یعرـش  ياههلیح  هرابرد  ررکم  ام  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  نیا 
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دیاب مه  ار  هتـشذگ  ياهابر  دیوگب  دیروخن و  ابر  دیوگب  ینوناق  کی  ای  باتک  کی  هک  دنک  مضه  دناوتب  هک  میاهدـیدن  الاح  ات  ار  یملاس 
تیربک یطوق  کی  رگا  دیوگب  دعب  دیریگب ، تخـس  ار  هلأسم  ردق  نیا  دـیاهدرک و  گنج  مالعا  ربمایپ  ادـخ و  اب  دیـشخبن  رگا  دیـشخبب و 
دوشیم رگم  دـنیوگیم  دزاسیمن . يدازیمدآ  چـیه  لقع  اـب  نیا  ًالـصا  دوشیمن . نیا  مییوگیم  اـم  درادـن ! یلاکـشا  دـیدرک  شاهمیمض 

بهذميرعشا مه  هیلدع  هعیش  هعماج  رد  مینیبیم  یهاگ  هنافسأتم  ام  تساج . نیمه  شدراوم  زا  یکی  هلب ! دمهفب ؟ ار  عرـش  لقع  اب  ناسنا 
دنیوگیم ماهتخادنا ! راک  زا  ار  يرـشب  لقع  نم  هک  دییامرفیم  سپ  دمهفب ؟ زیچ  دـناوتیم  شلقع  اب  ناسنا  رگم  دـیوگیم  دوشیم . ادـیپ 

؟ هچ ینعی  هیآ  نیا  دهدیم . تلاخد  نآرق  دوخ  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  اما  دیهدن . تلاخد  ًاقلطم  ار  لقع  ماکحا  تخانش  رد  اقآ 
يزیچ دوشیم  مولعم  ءاشحفلاب ،« رمأی  هّللا ال  ّنا  لق  اهب . انرَمَأ  هّللاو  انءابآ  اهیلع  اندـجو  اولاـق  ۀـشحاف  اولعف  اذا  و   « دـیوگیم هیآ  نیا  یتقو 

دهدیمن . نامرف  تشز  راک  هب  زگره  ادخ  تسا و  تشز  راک  نیا  هک  دمهفب  دناوتیم  یملاس  ناسنا  ره  هک  تسه 
ءاشحفلا نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالاو و  لدعلاب  رمأی  هّللا  ّنا  . « میهدیم تسرد  مه  ار  لوا  هیآ  نآ  میدیمهف  ار  هیآ  نیا  هک  الاح 

ۀما مکنم  نکتل  و  : « میمهفب نشور  تسا  نامریـسفت  ثحب  عوـضوم  هک  ار  ياهیآ  میناوـتیم  نیا ، لاـبند  هب  ـالاح  (« 24 .) یغبلا رکنملا و  و 
دیآ دوجو  هب  یتعامج  تما و  اهناملـسم  امـش  زا  دیاب  نوحلفملا «. مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا  یلا  نوعدی 

ترطف رگم  اقآ ! دریذپیم . دسانـشیم و  یکین  هب  ار  وا  تیرـشب  ترطف  هک  یکین  ریخ و  نامه  دنتـسه . یکین  ریخ و  هب  هدـننک  توعد  هک 
لکـشم راک  میـسریم  ییاـهاج  هب  یتقو  هک  تسا  تسرد  هلب . يدودـح  اـت  دسانـشب ؟ ار  یکین  دـناوتیم  شايرطف  شنیب  اـب  رـشب  رـشب و 

اههتـسیاش اههدیدنـسپ و  فورعم و  نایماح  هک  تسا  نیا  اـیند  رد  اـهنیا  كراـم  فورعملاـب «. نورمأـی  و  . « هلب يدودـح  اـت  یلو  دوشیم ،
ناشرس مه  اهناملسم  ریغ  رگم  اقآ ! دننیبب . اهنآ  یگدنز  يامیس  رد  ار  تیـصوصخ  نیا  رود  زا  دنناوتیم  ناملـسم  ریغ  مدرم  یتح  دنتـسه .

! اقآ ریخ  دـنمهفب ؟ ار  دـب  بوخ و  دـعب  اـت  دـنوش  ناملـسم  لوا  دـیاب  هکنیا  هن  رگم  تسا ؟ دـب  زیچ  هچ  تسا و  بوخ  زیچ  هچ  هک  دوشیم 
رد یتـقو  ییاـیب ، نییاـپ  اـی  يورب  ـالاب  اـقآ ، هلب  رَکنُملا «. ِنَع  َنوهنَی  َو  . « تسا دـب  بوـخ و  اـیند  همه  رد  هک  تسه  دـب  بوـخ و  يرادـقم 

مالسا غارس  رگید  دنتفاین  قح  لدع و  هماقا  هار  رد  هناربدم  هنارایشوه و  ریگیپ و  شالت  داهج و  دندرک و  هاگن  رود  زا  یمالـسا  ياههعماج 
، دنیآیمن ام  مالـسا  ام و  غارـس  اهنآ  اهنت  هن  تفاین ، ققحت  لدع  قح و  هماقا  هار  رد  یـشبنج  یـششوک و  مالـسا  وترپ  رد  یتقو  دـنوریمن .
. تسا هتـشادرب  رمث  ِرمثم  ِرثؤم  هتفای  ققحت  ياهمدق  لدع  هماقا  هار  رد  دنک  اعدا  دناوتیم  هک  دنوریم  ییاج  غارـس  مه  ام  دوخ  مدرم  هکلب 

راتـساوخ شايرطف  شنیب  ترطف و  نامه  اب  ناوج  دـنوشن . فرحنم  ناـمناناوج  هک  مینک  هچ  هک  دینیـشنب  مه  رود  دـییاین  اـقفر  مه  دوخیب 
هتفیش قشاع و  وا  دشابن . ییادخ  هاوخ  دشاب ، ییادخ  هاوخ  دشابن ؛ هاوخ  دشاب ، مالـسا  هاوخ  تسا ؛ مرتحم  ناوج  رظن  رد  لدع  تسا . لدع 

رمأی هّللا  ّنا   « دـیوگیم نآرق  ینیبیمن  رگم  تسا . حیحـص  دـیوگیم  نآرق  تسا . طـلغ  لدـع  هب  وت  یگتفیـش  نیا  وگن  وت  و  تسا . لدـع 
یبر رما  لق   « دیوگیم ینیبیمن  رگم  دهدیم . لدع  هب  نامرف  هک  تسا  نآ  ادخ  دیوگیم  دنک  یفرعم  ار  ادخ  دهاوخیم  یتقو  لدـعلاب ؟«

ار یمالسا  نیمزرـس  یمالـسا و  هعماج  ناوج  يرطف  حیحـص  شیارگ  نیا  ارچ  دهدیم . نامرف  طسق  هب  هک  تسا  نآ  نم  يادخ  طسقلاب ؟«
ناوج نیا  هتـساوخ  ادـخ  تسا . دنـسپادخ  شیارگ  نامه  شیارگ  نیا  تساجب . شیارگ  نیا  تسا . تسرد  شیارگ  نیا  ینکیم ؟ هئطخت 
رمأی هّللا  ّنا  : « نوچ دناسرب ؛ ادخ  هب  ار  وا  دناوتیم  هار  نیا  يدـنبیم ؟ وا  ولج  ار  هار  نیا  ارچ  وت  دـسرب ؛ ادـخ  هب  ات  دورب  شنیب  نیمه  لابند 
لدع سردآ  زا  ادخ  سردآ  هک  مینکیم  میاهدرک و  یهاتوک  هچ  مینیبب  نارگد ، وت و  نم و  نم ، وت و  طسقلاب «. یبر  رما  : « نوچ لدـعلاب ؛«

اب ناوج  نآ  الاو  میاهدرک ، ادـج  مه  زا  ار  سردآ  ود  نیا  هک  تسام  هانگ  نیا  تسوت . يافج  نیا  تسا ، نم  ياـفج  نیا  تسا . هدـش  ادـج 
يور زا  اما  میوگن ، ار  عطاق  رظن  نیا  متـشاد  تسود  مداد . عطاق  رظن  دوخیب  نم  مسرپیم -  امـش  زا  نم  دوریمن ؟ تسرد  شايرطف  شنیب 

؟ ینکیم هئطخت  ار  وا  دنک  زاورپ  لدع  يوس  هب  وا  حور  لد و  رگا  دوریم ؟ هابتشا  ناوج  نآ  ایآ  مهاوخیم : رظن  امـش  زا  اما  متفگ . معبط 
هچ نیبب  دیوگیم ؟ هچ  لقع  سپ  دیوگیم ؟ هچ  ترطف  سپ  دیوگیم ؟ هچ  نآرق  سپ  یـسانشیم ؟ ییادـخ  ریغ  شیارگ  ار  شیارگ  نیا 

لدع و میاهدمآ  هک  ینم  وت و  ای  دسرب  ادخ  هب  لدع  ریـسم  زا  دهاوخیم  نیا  دوریم : یفارحنا  هار  یـسک  هچ  نیبب  تسا . رگزواجت  یـسک 
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، یلع نب  نیـسح  دینیبیم  رگا  میاهدرک ؟ هابتـشا  ناممادک  دشاب ! مه  هملظلا  سیئر  اما  دشاب  ییادـخ  ناسنا  میاهدرک ؟ ادـج  مه  زا  ار  ادـخ 
نینمؤملاریما نامراختفا ، هیام  ياوشیپ  ماما و  دینیبیم  رگا  دنراد ، تسود  ار  وا  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  هک  تسا  ياهرهچ  هیلع ، هّللا  مالس 

رد ار  وا  یـسیلگنا  شیپ  نرق  کی  ًابیرقت  هدنـسیون  نآ  دنراد ... تسود  ار  وا  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  هک  تسا  ياهرهچ  مالـسلاهیلع  یلع 
، شلاجنج رپ  باتک  عوضوم  ار  وا  شنم  وا و  شور  وا ، یگدـنز  ینانبل  یحیـسم  هدنـسیون  نآ  دیاتـسیم . ناهج  گرزب  ناـنامرهق  فیدر 
. دسیونب زیچ  یلع  هرابرد  هک  هچ  ار  یحیـسم  نیا  اباب ، يا  دییوگن  ًاروف  دینیبیم  ار  اهنیا  رگا  دنکیم . ۀـیناسنالا  ۀـلادعلا  توص  یلع  مامالا 

وت ياهدید . ار  یلع  یکیرات  هب  وت  یناسانشب . یسانشب و  لدع  ییانشور  رد  ار  یلع  یهاوخیمن  وت  ینکیم ! هابتـشا  وت  ینکیم ! هابتـشا  وت 
وت ینکیم . هابتـشا  وـت  یناسانـشب . مـه  یـسانشب و  مـه  هداـعلاقوف  ياـهراک  تاـمارک و  رادـقم  کـی  هرهچ  رد  ار  یلع  طـقف  یهاوـخیم 

ياهراک تازجعم ، تامارک ، تسا . هابتشا  نیا  يروایب . ادخ  هار  هب  هداعلاقوف  ياهراک  تامارک و  هب  داقتعا  وترپ  رد  ار  تیرشب  یهاوخیم 
هدناوخ نآرق  سک  ره  دراد . یباتک  دراد ، یباسح  دراد ، يدنمنوناق  دراد ، يدح  شدوخ  يارب  نآ  ظوفحم ؛ شدوخ  ياج  رـس  هداعلاقوف 

هب تمارک  هزجعم و  نیا  دش  رارق  یتقو  دنکیم . نایب  تحارص  اب  یتسه  خیرات  رد  ار  اسآهزجعم  دادیور  نآرق  هک  تسا  نئمطم  دنادیم و 
هک تسا  هابتشا  نیا  اما  تسین . ياهلأسم  نیا  دشابن ؟ یلع  تسد  هب  یتح  ارچ  دشابن ؟ ربمغیپ  تسد  هب  ارچ  دشاب ، مالسلا  هیلع  یسیع  تسد 
هب هار  مادک  زا  ار  تیرشب  دهاوخیم  نآرق  نیبب  تسا . هابتشا  وت  راک  نیا  يروایب . ادخ  يوس  هب  هار  نیا  زا  ًافرص  ار  تیرـشب  یهاوخیم  وت 

رکنملا و ءاشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالا و  لدـعلاب و  رمأی  هّللا  ّنا  : « دـیوگیم دروایب . ادـخ  نییآ  يوس  هب  ادـخ و  يوس 
ادخ ماما  ادـخ و  ربمایپ  ادـخ و  نید  ادـخ و  باتک  ادـخ و  هار  ادـخ و  يوس  هب  توعد  يارب  يدـنمدوس  هار  هار ، نیا  ینکیم  رکف  یغبلا «.

نورد ترهـش ، نورد  تدجـسم ، نورد  تاهناشاک ، نورد  تاهناخ ، نورد  دـیرب :  نورد  هب  ار  يرـس  هکنیا  شندوب  هناشن  تسه ! تسین ؟
دیارگیم . هدییارگ و  وس  مادک  هب  اهلد  دینیبب  دیرگنب و  و  تمالسا -  نیمزرس 

امش تسودقح . ینـس  ناملـسم  يارب  نینچمه  هکلب  هعیـش ، ناملـسم  يارب  طقف  هن  تسا ؛ ینتـشادتسود  بوبحم و  مالـسلاهیلع ، نیـسح ،
نیسحلا سأر  دجسم  نیسحلا و  سأر  اما  تسین . یعیش  رهش  کی  مه  هرهاق  تسین . یعیش  روشک  کی  رـصم  روشک  هک  دینادیم  ناتـسود 

نب نیسح  مایق  رد  هکنیا  يارب  تسا . شـشکرپ  مه  یعیـش  ریغ  ناملـسم  نامه  يارب  نیـسح  مان  نوچ  تسا . هتـسجرب  هاگیاپ  کی  اجنآ  رد 
موـلعم یتـقو  دوـشیم . دـنمهقالع  وا  هب  ملاـس  ناـسنا  ره  ترطف  لد و  هک  هتخانـش  ياهرهچ  رد  ار  نیـسح  ماـیق ، نیا  راـثآ  یـسررب  یلع و 

نخـس شرادافو  نارای  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنروآ ، ور  راختفارپ  یتداهـش  هب  دنتـسه  وا  نوماریپ  هک  ناینیـسح  نیـسح و  دـیاب  هک  دوشیم 
تّریغت دق  اینّدلا  ّنا  اوََرت و  دق  ام  رمالا  نم  انب  لَزن  دق  ّهنا  : « دـنکیم نایب  روط  نیا  ار  شاینورد  كاپ  تاساسحا  كاپ و  نورد  دـیوگیم .

، میتفریم یهار  يوس  هب  میدرکیم ، لابند  ار  ياهشقن  ام  تسا . هنوگچ  لاوحا  عاضوا و  هک  دینیبیم  ناتـسود  اهفورعم .« ََربدَا  ترّکنت و  و 
تیاـمح اـم  یبـلطقح  یهاوختلادـع و  زا  هـک  ییورین  رپ  ناوارف  ياـههورگ  يور  مـیدرکیم ، باـسح  یناراـی  راـصنا و  ناوـعا و  يور 

هب و لَمُعی  قحلا ال  ّنَا  نورت  ام  َا  . « دناهدیـشک ریـشمش  ام  يور  هب  ام  ناگدـننک  توعد  نامه  مینیبیم  الاح  میدرکیم ، باسح  دـندرکیم 
دینیبیمن امـش  ایآ  امَرب «. َالا  نیملاظلا  عم  ةایَْحلا  ةداعـسلا و  الا  توملا  يرا  یناف ال  ّهبر ؛ ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهانَُتی  ـال  لـطابلا  ّنا 

لطاب زا  سک  چیه  هک  تسا  نانچ  لطاب  هرطیـس  دـینیبیمن  ایآ  دـنکیمن ؟ لمع  انتعا و  نآ  هب  دـهدیمن و  شوگ  قح  هب  یـسک  رگید  هک 
یتخبـشوخ و تداعـس و  زج  ار  گرم  هک  منک  مـالعا  دـیاب  متـسه  نیـسح  هک  نم  اـما  درادـن ؟ يریگرد  لـطاب  اـب  دـنکیمن و  يریگولج 

شوگ نانخـس  نیا  هب  هک  یناسک  همه  مباییمن . یگنتلد  هیام  مََرب و  زج  ار  قح  هب  نارگزواجت  نارگمتـس و  نیا  اـب  یتسیزمه  و  یگدـنز ،
رد هک  یناسک  همه  زورما  و  تساهنآ . راظتنا  رد  ریذپلد  یتداهش  ینتـشاد ، تسود  یگرم  راختفارپ ، یگرم  هک  دننکیم  ساسحا  دنهدیم 

نیا اب  هک  دـننکیم  ساسحا  دـننکیم  يزابناج  لدـع  قح و  هماقا  هار  رد  هک  ییاهنآ  همه  دـننکیم و  شالت  لدـع  قح و  هماقا  يارب  اـیند 
. دنراد ینتسسگان  يدنویپ  مالسا ، گرزب  ياوشیپ  ماما و  نیا  اب  ربمغیپ ، نامدود  هتسجرب  هرهچ 

مک و مه  ناملسم  ریغ  یتیلقا  عیش و  ریغ  هعیش و  ناناملـسم  زا  تسا  یبیکرت  هک  ناتـسکاپ  رد  تفگیم  تسا . یناتـسکاپ  هک  مراد  یتسود 
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مینکیم ساسحا  ام  دـناهتخیمآ ، مه  هب  رتشیب  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  هک  ناتـسودنه  نیـشن  ناملـسم  شخب  رد  اـی  و  تسه ، نآ  رد  شیب 
زا یلیخ  يارب  اروشاع  مینکیم  ساسحا  هک  نانچمه  تسه . مه  رگید  ياهیلیخ  زور  تسین ؛ تسودنیـسح  نایعیـش  ام  زور  طـقف  اروشاـع 
هار رد  راونیسح  هک  تسا  یمدرم  همه  زیگناهرطاخ  یخیرات  یعقاو  زور  اروشاع  تسین . یعقاو  زور  دنرمـشیم  هعیـش  ار  دوخ  هک  یناسک 

هتـسناوتیم و شترـضح ، كاپ  تبرت  شترـضح ، دای  نیـسح ، ماـن  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـنايزابناج . تداهـش و  هداـمآ  لدـع  قح و 
اب رگـشزاسان  ناسحا و  لدـع و  رادتـسود  راتـساوخ و  شترطف  ياوآ  اب  هک  دـشاب  ینز  درم و  ره  يارب  دـیواج  هدـنز و  يراعـش  دـناوتیم 
هار نیمه  زا  دنناوتیم  دنـسرب . ادـخ  هب  هار  نیمه  زا  دـنناوتیم  اهنیا  اهناسنا ! اهنز و  اهدرم و  نینچ  رب  تراشب  تسا . یغب  رکنم و  ءاشحف و 

ای یهاوخدوخ  يور  زا  ناشیهاوخفورعم  یهاوخداد و  یهاوخلدـع و  نیا  هکنیا  طرـش  هب  طرـش ؛ کی  هب  اـما  دـندنویپب ، ادـخ  نادرم  هب 
هعماج ادخ ؛ ناگدنب  هعماج  هب  قلعتم  تسا  یناسنا  وا  هقبط . زا  مه  هدمآرد و  دوخ  زا  مه  هتسویپ ، ادخ  هب  ناسنا  نوچ  دشابن . یهاوخهقبط 

. دوشیمن ینادنز  هقبط  راصح  دوخ و  راصح  رد  رگید  وا  اهناسنا .

مجنپ هسلج 

هراشا

.» نوحلفملا مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  ۀما  مکنم  نکتلو 
نآرق میلعت  زا  يرتنـشور  تشادرب  هک  دوش  تیادـه  يروط  تسا  هتـسیاش  تسا ، عوضوم  قـح  هک  روـط  ناـمه  اـم ، ثحب  نیا  هکنیا  يارب 

ات هک  ار  یبلاطم  بشما  مدـید  بسانم  دـیایب ، نامتـسد  هب  مالـسا  یلمع  یتدـیقع و  ماظن  زا  جرارپ  هیاپ  گرزب و  نکر  نیا  هنیمز  رد  میرک 
زیزع ناتـسود  يروآداـی  یهاـگآ و  عـالطا و  يارب  ًاـنیع  مدرک و  میظنت  تشادداـی و  ار  يدـنبعمج  نیا  منک . يدـنبعمج  مـیاهتفگ  اـجنیا 
يانبم دش  بیـصن  یقیفوت  رگا  هدنیآ  رد  دنامب و  اهراون  رد  صخالاب  اههظفاح و  رد  مظنم  يدـنبعمج  کی  تروص  هب  ًانایحا  ات  مناوخیم 

. دشاب رگید  رگشهوژپ  ناتسود  يارب  ای  مدوخ  يارب  ثحب  همادا 
رد ینف ، یملع و  ياهـشزرا  رد  ینوگرگد  لزلزت و  میربیم : رـس  هب  اهـشزرا  عیرـس  لزلزت  رـصع  رد  ام  هک  دش  نیا  اجنیا  ات  ثحب  هصالخ 

هنیمز رد  هچ  یلیـصا  شزرا  چیه  ًالوصا  هک  تسانعم  نادـب  نیا  ایآ  یلو  یناسنا . یقالخا و  یعامتجا و  ياهـشزرا  رد  يرکف و  ياهـشزرا 
رود هب  اهینوگرگد  اهلزلزت و  نیا  زا  هک  تسین  تسد  رد  یسانشناسنا  یقالخا و  یعامتجا و  لئاسم  هنیمز  رد  هچ  یـسانشتعیبط و  ملع و 
نیا رد  ایآ  منکیم : رارکت  هراب  نیا  رد  ار  لاؤس  تسا ، یناسنا  یعامتجاو و  یقالخا  ياهـشزرا  ام  ثحب  هنیمز  نادیم و  هک  اجنآ  زا  دشاب ؟

زا یخرب  هن ؟ اـی  دراد  دوجو  دـشاب  دنمـشزرا  سک  ره  يارب  ماـظن و  ره  رد  اـج و  همه  تقو و  همه  هک  یلیـصا  تباـث و  ياهـشزرا  هریاد ،
یقالخا یناسنا و  ياهشزرا  همه  نانآ  رظن  زا  درادن . دوجو  تاصتخم  نیا  اب  ییاهـشزرا  نینچ  هک  دناهدییارگ  رظن  نیا  هب  يرکف  ياهبتکم 

زین اهتنـس  اهدادرارق و  اهتداع و  دنتـسه . اهتنـس  اـهدادرارق و  اـهتداع ، هدروآرف  دـنايدروآردنم و  رگید  تراـبع  هب  یبسن و  یعاـمتجا  و 
لوحت روطت و  رییغت و  ینوگرگد و  اب  نیاربانب ، تساهنیا . دـننام  يداصتقا و  طباور  یعامتجا و  تاماظن  اـی  اـهطیحم  یعیبط  طیارـش  دولوم 

دنتفایم نیرید  شزرا  رابتعا و  زا  دوخ  هب  دوخ  اهنآ  زا  هدمآ  تسد  هب  ياهشزرا  اهنآ و  زا  یشان  ياهتنس  اهدادرارق و  نیا  طیارـش ، نیا  رد 
شیارگ . کی  هورگ و  کی  نیا  دنراد -. رارق  یتابثیب  ینوگرگد و  ضرعم  رد  و 

، ناسنا یعامتجا  یقالخا و  یگدـنز  ناسنا و  هب  طوبرم  لئاسم  نادـیم  رد  دـنیوگیم  اهنآ  دـنریذپیمن . ار  رظن  نیا  اهبتکم  زا  رگید  یخرب 
، نیاربانب دنور . رامـش  هب  اهماظن  همه  رد  تباث  يانبریز  دـیاب  تقیقح  رد  اهـشزرا  نیا  دنالیـصا . تباث و  هک  دـنراد  دوجو  مه  ییاهـشزرا 

. تسین یعامتجا  یقالخا و  یناسنا و  ياهشزرا  هنیمز  رد  یتابثیب  ییانبمیب ، یگیاپیب ، یماظنیب ، جرم ، جره و 

حبُق نسُح و  هرابرد  هلزتعم  هرعاشا و  رظن 
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یبهذم يارآ  بهاذم و  ینید و  ياهبتکم  هب  رگید  یلکـش  هب  شیارگ  ود  رظن و  ود  نیمه  هک  مدـش  روآدای  ار  هتکن  نیا  بشید  ثحب  رد 
اما ار . مود  رظن  هیبش  یهورگ  دنراد و  ار  نیتسخن  رظن  هیبش  یناسک  رگید . نایدا  ناوریپ  نایم  رد  هچ  نیملـسم و  نایم  رد  هچ  هتفای ؛ هار  مه 

بوخ و اهییابیز ، اهیتشز و  اهحبق ، نسح و  اـیآ  تسا : حرطم  تروص  نیا  هب  هلأـسم  اـهبتکم  نیا  رد  رگد ، یلکـش  رد  رگید و  ياهویـش  هب 
طیارش کی  رد  وخ ، قلخ و  کی  راتفر ، کی  راک ، کی  دنیادخ ؟ هدارا  عبات  ًافرص  ای  دنراد  یتلاصا  اهرکنم  فورعم و  اهرش ، ریخ و  اهدب ،

ادخ رگا  دشاب . هدومرف  هچ  ادخ  ات  رش ؛ مه  ریخ و  مه  حیبق ، مه  نَسَح و  مه  ابیز ، مه  تشز و  مه  دب ، مه  دشاب  بوخ  مه  دناوتیم  نیعم 
دب طیارش  نامه  رد  راک  نامه  وا  یهن  اب  دشاب  هدرک  یهن  نآ  زا  ادخ  رگا  و  دوشیم ، بوخ  راک  نامه  وا  نامرف  اب  دشاب  هداد  نامرف  نادب 

هرعاشا هب  هک  تسا  يرظن  نیا  دشاب . هتشاد  ییابیز  یتشز و  ادخ ، نامرف  زا  رظنفرص  دوخ ، تاذ  رد  هک  تسین  يراک  چیه  هنرگو  دوشیم .
) هیلدع  ( رگید یهورگ  اهنیا  لباقم  رد  تشاد . دهاوخن  ینعم  ادخ  هرابرد  ملظ  لدع و  زا  ثحب  نآ  قبط  رب  هک  يرظن  دوشیم . هداد  تبسن 

اهنآ زج  میکح  يادخ  هک  دراد  یتباث  لیصا و  ياهرایعم  ییابیز  یتشز و  حبق ، نسح و  دنیوگیم  هیماما ، هعیش  تنس و  لها  هلزتعم  زا  معا 
تـشز دب و  دوخ  هب  دوخ  هچنآ  زا  زج  و  دهدن ، نامرف  تسا  هدیدنـسپ  نَسَح و  بوخ و  تاذلاب  دوخ و  هب  دوخ  هچنادب  زج  دنکن ؛ هدارا  ار 
یشان ، ( انبور یـشان و  هن  دنتـسه ، ادخ  یهن  رما و  يانبریز  ساسا و  تقیقح  رد  اهحبق  نسح و  نیا  دنکن . یهن  تسا  روآنایز  دنـسپان و  و 

تسا . هیلدع  رظن  نیا  وا .( یهن  رما و  زا 
. دوشیم حرطم  رگید  یتروـص  هب  بلطم  نیمه  یهاـگ  منکیم . هفاـضا  تحارـص  هب  متفگ ، هراـشا  لکـش  هب  بشید  هک  ار  یبـلطم  بشما 

نامه ساسا  رب  هک  دراد  دوجو  ییاهرایعم  ءایشا  تاذ  رد  هک  تسا  تسرد  تسا ؛ یتاذ  حبق  نسح و  هک  تسا  تسرد  دنیوگیم  یهورگ 
تخانـش زا  هجرد  چیه  ییاناوت  یلک  روط  هب  رـشب  لقع  یلو  درک ، میـسقت  دنـسپان  دنـسپ و  هورگ  ود  هب  ار  لاعفا  لامعا و  ناوتیم  اهرایعم 

هب دوخ  هنرگ  و  دیوگیم ، هچ  یحو  نامرف  هک  دنیشنب  راظتنا  رد  دیاب  حبق  نسح و  نیا  تخانـش  يارب  رـشب  درادن . ار  یحبق  نسح و  نینچ 
یهاگآ نودب  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  تسا . یکی  ًابیرقت  هرعاشا  رظن  اب  رظن  نیا  یلمع  هجیتن  درادـن . یهار  نیرتمک  اهرایعم  نینچ  تخانش 

نآرق يریگعضوم  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  نایاپ  رد  بشید  دب . ای  تسا  بوخ  هک  داد  رظن  ناوتیمن  زیچ  چیه  هرابرد  ادخ  یهن  رما و  رب 
شتاذ هب  هجوت  اب  هک  تسه  ییاهراک  هدش . هداهن  حـبق  نسح و  لاعفا  لامعا و  تاذ  رد  ًالوا ، دـیوگیم ، نآرق  تسا . نشور  هنیمز  نیا  رد 
تـشز تسا ، حـیبق  تسا ، دنـسپان  شایعیبط  راـثآ  تاذ و  هب  هجوت  اـب  هک  تسه  ییاـهراک  و  تسا ، بوخ  تسا ، هدیدنـسپ  تسا ، نَسَح 

لباق اهنت  هن  دناتخانـش  لباق  هک  ییاهیبوخ  ینعی  دـنکیم ، داـی  فورعم  هملک  اـب  اـهیبوخ  نآ  زا  تحارـص  اـب  نآرق  نیا ، رب  هوـالع  تسا .
ینعی دنکیم ؛ دای  رکنم  ناونع  اب  اهتـشز  اهحیبق و  نآ  زا  و  سانـشسکهمه . رادـناشن و  ياهیبوخ  دناسانـش : سکهمه  هکلب  دـناتخانش ،

دش نیا  ییاهن  هجیتن  نیاربانب ، دراذگیم . رکنم  فورعم و  يور  زیچ  ره  زا  شیب  ار  بلطم  هیاپ  نآرق  سانـشسکهمه . رادناشن و  ياهیدب 
هدـش هتخانـش  ياهیدـب  تسیچ ؟ رکنم  تسا . رادـناشن  سانـشسکهمه  هدـش  هتخانـش  ياـهیبوخ  ناـمه  فورعم  ياـنعم  تـقیقح  رد  هـک 

اذل دودرم . فورعم و  تسا ؛ راکنا  دروم  هچنآ  رکنم : تسا ؛ لوبق  دروم  هدش و  هتخانش  یبوخ  هب  هچنآ  فورعم : رادناشن . سانشسکهمه 
. تسا رتبسانم  رتکیدزن و  رگید  ياههشیر  همه  زا  درک ، در  یفن و  ار  وا  ینعی  هرکنأ ،«  « هشیر اب  حالطصا  نیا  رد  رکنم 

ینـشور هجیتـن  هب  تسا  رکنم  فورعم و  تخانـش  هک  ار  ثحب  دـیدج  عـطقم  دـیدج و  ثحب  زا  لوا  شخب  اـم  منکیم  رکف  بیترت  نیا  هب 
ياهدب رادناشن و  ياهبوخ  نیمه  زا  هک  يریذپانراکنا  نشور  تخانش  کمک  هب  دیاب  تیرشب  دیوگیم  تحارـص  اب  نآرق  میـشاب . هدناسر 

دسانشب . ار  نیتسار  نییآ  مالسا و  قح و  هار  قح و  دراد ، رادناشن 
ادخ مالـسا  قح ، نییآ  نیتسار :  مالـسا  تخانـش  ياههار  نیرتنـشور  زا  یکی  تسیچ ؟ یـسانشمالسا  نشور  هار  منکیم : رارکت  رگید  راب 

، نییآ مادک  تقو  نآ  يراد . دب  کین و  ابیز و  تشز و  زا  هک  ینک  زاغآ  یسانشسکهمه  ياهرایعم  اب  ار  تايرگوجتـسج  هک  تسا  نیا 
دودرم و ياهیدـب   ( رکنم زا  دوـشیم و  تیاـمح  رادـناشن ( هدـش  هتخانـش  ياـهیبوخ   ( فورعم زا  نییآ  نآ  رد  هک  ینییآ  تسادـخ ؟ نـییآ 

هنوگ نیا  تسامـش : اب  همه  زا  شیب  منخـس  يور  نخـس  نیا  رد  صوصخب  ناوج ! ناتـسود  دوشیم . هزراـبم  اـهنآ  اـب  شهوکن و  دورطم (
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نم هچنآ  تساوآمه . اوآمهان ؟ راگزاسان و  ای  تساوآمه  امش  ترطف  ياوآ  اب  تسا ؟ یتخانش  هنوگچ  قح  هار  تخانش  مالـسا و  تخانش 
میقتسم هار  هب  توعد  ادخ و  هب  توعد  قح و  هب  توعد  یعیبط  هار  نیا  هب  تبسن  ردق  نیا  ارچ  ام  دوب . نیمه  متشاد  هیکت  نآ  يور  بشید 
تیوـقت رد  دـیاب  ارچ  هک  ثحب  نیا  يور  متـشاد  هیکت  بشید  مینکیم ؟ میدرک و  ییاـنتعایب  یهلا  میقتـسم  طارـص  ادـخ و  تـسار  هار  و 

يرطف شیارگ  نیا  زا  هار و  نیا  زا  ادـخ ، ياوشیپ  ادـخ و  ربمایپ  ادـخ و  باـتک  ادـخ و  نییآ  ادـخ و  هار  ادـخ و  يوس  هب  اـهناسنا  شیارگ 
سانشسکهمه ياهدنسپان  اهرکنم ، اهیدب ، اهیتشز و  زا  اهنآ  يرازیب  رفنت و  و  سانـشسکهمه ، ياهیکین  اهیبوخ ، يوس  هب  ملاس  ياهناسنا 

ایوگ یسب  متفه ( هروس   ( فارعا هروس  هیآ 28  تایآ  نیا  نایم  رد  تسه . یناوارف  تایآ  نآرق  رد  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  دوشن . هدافتـسا 
ام ال هّللا  یلع  نولوقت  َا  ءاشحفلاب  رمأی  هّللا ال  ّنا  لق  اـهب . اـنرمأ  هّللا  اـنءابآ و  اـهیلع  اندـجو  اولاـق  ۀـشحاف  اولعف  اذا  و  . « نشور اـیوگ و  دوب ؛
ام هب  ادخ  ًایناث ، اهتنـس . زا  يرادساپ  يارب  تسا ، هنیرید  تنـس  ًالوا  دـنیوگیم  دـینکیم «؟ ارچ   « مییوگیم دـننکیم ؛ تشز  راک  نوملعت «.

ادخ نامرف  هک  دندوب  نآ  یعدم  مه  دندرکیم و  دانتـسا  نآ  ندوب  تنـس  تمدق و  هب  مه  ناشراک  هیجوت  يارب  دینکب . ار  راک  نیمه  هتفگ 
تشز راک  هب  زگره  ادخ  ًالصا  وگب  دیوگیم ، دهدیم و  تسد  هب  يدنمنوناق  کی  اذل  دنک . در  ار  اعدا  نیا  دهاوخیم  نآرق  تسا . نیمه 

. تسا دنسپان  ای  تسا  هدیدنسپ  راک  نآ  نیبب  نک  تقد  هن ، ای  هداد  نامرف  يزیچ  هب  ادخ  هکنیا  تخانش  يارب  ینعی  دهدیمن . نامرف  دنسپان 
نوچ دننکیم ؛ هابتشا  هداد ، نامرف  روج  نیا  ادخ  دنتفگ  دندمآ  مه  هتسجرب  ملاع  رازه  رگا  هک  یمهفب  یناوتیم  يدنسپان  تخانـش  هار  زا 

يدـنمنوناق کی  نیا  یغبلاو «. رکنملاو  ءاشحفلا  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالاو و  لدـعلاب  رمأی  هّللا  ّنا  ءاشحفلاب . رمأـی  ـال  هّللا  ّنا  «
ینعی تسا ؛ فورعم  اهماظن ، اهنوناق و  اهتلصخ ، اهراتفر ، اهراک ، هلـسلس  کی  مالـسا  رظن  زا  بیترت  نیا  هب  هدنزرا . يدنمنوناق  کی  تسا .

، اهنوناق اهقلخ ، اهیوخ ، اهتلـصخ ، اهراک ، زا  هلـسلس  کـی  و  دـنایبوخ . هب  هدـش  هتخانـش  سانـشسکهمه و  هدیدنـسپ  کـین و  هتـسیاش و 
هیآ نیا  ساسا  دنتـسه . سانـشسکهمه  هدـش و  هتخانـش  رادـناشن  دودرم  دودرم ؛ هدـش ، راـکنا  هدـش ، در  ینعی  دـنرکنم ؛ رگید  ياـهماظن 

نورمأی ریخلا و  یلا  نوعدی  ۀـّما  مکنم  نکتلو   « هک تسا  نیا  دـش  زاغآ  نآ  اب  نآرق  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحب  هک  ياهمیرک 
نافلاخم و  ناِدب ، ناگدننکقیوشت  فورعم و  ناراداوه  دیاب  مالسا  تما  یمالسا و  هعماج  ناملسم و  درف  رکنملا .« نع  نوهنی  فورعملاب و 
ياـهکت دارفا و  يارب  تیرـشب  ملاـع  رد  اـیند و  رد  دوـخ  هب  دوـخ  یتـما ، هعماـج و  نینچ  درف و  نینچ  دنـشاب . نآ  زا  ناگدـنرادزاب  رکنم و 

یلع ءادهش  اونوکتل  ًاطسو  ۀّما  مکانلعج  کلذک  و  . « دنوشیم قشمرس  هنومن و  وگلا ، یتیگ ، رسارس  رد  قلخ  ياههدوت  يارب  رگوجتسج و 
، تما نیا  دارفا و  نیا  و  تسا ، تما  نیا  يارب  تلیـضف  يالعا  لَثَم  یلـصا و  قشمرـس  ربماـیپ  (« 25 .) ادیهـش مکیلع  لوسّرلا  َنوکی  سانلا و 
رد شایلصا  هاگیاج  هب  دسرن  هیاپ  نیا  هب  ات  یمالسا  هعماج  درف و  و  همه . يارب  نآ  هنومن  هعماج  شاهعماج  و  نآ ، یقلَخ  یمومع و  هنومن 

رگا مدوب  هدرک  میظنت  هک  يدنبعمج  نیا  اب  مراودیما  میتشاد . اجنیا  ات  هک  ییاهثحب  يدنبعمج  هصالخ و  نیا  تسا . هدیسرن  تیرشب  خیرات 
تسا نیا  منک  ثحب  شاهرابرد  مهاوخیم  بشما  هچنآ  ثحب  همادا  اما  دشاب . هدش  فرطرب  هتشاد  دوجو  هتشذگ  ياهثحب  رد  یماهبا  هطقن 
کین ياهـشزرا  ياـههنومن  نیا  زا  يرادـقم  دـنیوگیم  ینعی  دـنهاوخیم . هنوـمن  اـقفر  کـنیا  میتـفگ ؛ ار  تاـیلک  زا  یلیخ  اـجنیا  اـت  هـک 

. وگب ار  نوناق  نیا  زا  جراخ  ياهیتشز  زا  ییاههنومن  مه  يرادـقم  وگب . ام  يارب  ار  روطت  نوناـق  زا  جراـخ  ِتباـث  یمومع  سانـشسکهمه 
. مراد ییاههنومن  رگنشور ، ِمالسا  زا  اسران  نکلا و  ینابز  ناونع  هب  نم  دراد . مالسا  مراد ؛ نم  هکنیا  هن  مراد . دایز  یلیخ  هنومن 

رکنم فورعم و  تباث  دراوم 

زا يرادقم  لوا  تسا . ینخس  عوضوم  دوخ  ياهنومن  ره  هک  تسا  یهیدب  منک . هدرشف  ثحب  اههنومن  نیا  يور  يرادقم  مهاوخیم  بشما 
لوحت نیناوق  لومشم  منکیم  ضرع  لاثم  ناونع  هب  اجنیا  رد  هک  یتایقلخ  نیا  ایآ  هک  مهاوخب  يرواد  امـش  زا  منزب و  لاثم  يدرف  تایقلخ 
دننکیم . شوگ  ثحب  نیا  هب  ًادعب  هک  اهنآ  زا  زین  و  مهاوخیم ، دنتسه  هک  یمارگ  ناردارب  نارهاوخ و  زا  ار  يرواد  هن . ای  دنروطت  و 

دیدرت تسین ؟ ای  تسه  تلـصخ  يوخ و  ود  يزاونرگد ، يرگنرگد و  راـثیا و  تشذـگ و  دوج و  و  يرگندوخ ، ییاـپدوخ و  لـخب و  اـیآ 
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شدوخ عمج  طقف  شساوح  لیخب  مدآ  مینک . میسقت  هورگ  ود  هب  دوشیم  رظن  نیا  زا  ار  اهمدآ  تسا و  مدآ  ياهتلـصخ  زا  اهنیا  هک  تسین 
. تسوا سکعرب  زاونرگد  هدننکراثیا  هدنشخب  ِداوج  ِمدآ  و  تسا ؛

هکنیا  ( يزاونرگد و  دشاب ( شدوخ  رکف  هب  طقف  ناسنا  هکنیا   ( يزاوندوخ رگا  دینکیم ، یگدنز  ماظن  نیا  رد  هک  امـش  دید  زا  لوا : لاؤس 
رکنم لخاد  يزاونرگد  دییامرفیم  رکنم ؟ لخاد  مادک  تسا و  فورعم  لخاد  مادک  دینک ، هسیاقم  مه  اب  ار  دشاب ( رگید  ياهناسنا  رکف  هب 

هراب نیا  رد  قیمع  یفسلف  تاعلاطم  رادقم  کی  دیاب  مراد ؛ کش  منادیمن ،  « دییامرفیم هکنیا  ای  تسا ؟ فورعم  لخاد  يزاوندوخ  تسا و 
يدنبهدر دیتسه ، ماظن  نیا  رد  هک  امـش  يارب  تسین ؟ رادناشن  ياهابیز  تشز و  نآ  زا  امـش ، يارب  لقاال  اهنیا ، ایآ  مهدب «؟ باوج  ات  منکب 

ینانچ نینچ و  ياهلیلحت  یقیقد ، تاعلاطم  ياهفـسلف ، لکـشم ؟ ای  تسا  ناسآ  یناـسنا  تلاـح  ود  يوخ و  ود  تلـصخ و  ود  نیا  دروم  رد 
. تسا سانشسکهمه  تسا ؟ سانشسکهمه  روما  وزج  اهنیا  ای  تسا  جایتحا  دروم 

یلاکـشا تسا . مسیلاتیپاک  ای  مسیلادوئف  ياهماظن  دولوم  ياـهقالخا  وزج  اـهقالخا  نیا  دـنیوگیم  میورب . نارگید  غارـس  هب  دـیهدب  هزاـجا 
هب دشاب . هدرک  روبع  اهتفآ  نیا  زا  هک  میوریم  ياهعماج  غارس  مییآیم و  رد  نامدوخ  تسیلاتیپاکهمین  لادوئفهمین  هعماج  نیا  زا  ام  درادن !

ماظن رد  دنکیم ، یگدنز  هیاسمه  ناتسکبزا  نیمه  رد  دنکیم ، یگدنز  يوروش  رد  زورما  هک  يدرف  میوریم . یتسیلایـسوس  هعماج  کی 
هرادا يارب  راک  هدزاب  دزمتسد و  رادقم  کی  دنکیم و  راک  تسین ؛ يرادهیامرس  ماظن  رد  تسا ؛ مدآ  کی  دنکیم ، یگدنز  تسیلایـسوس 

شدزمتـسد نامه  اب  اقآ  نیا  بوخ ؛ رایـسب  دروآیمن . ریگ  يزیچ  مه  نیا  زا  شیب  دنهدیم ؛ وا  هب  شاهچب  نز و  ًانایحا  شدوخ و  یگدنز 
نیمه تسین . يرادهیامرس  تمیقنارگ  ياهالاک  هزمشوخ  یکاروخ  زا  مروظنم  دروآیم . هناخ  هب  دریگیم و  هزمشوخ  یکاروخ  يرادقم 

نم زونه  هک  میدروخ  ياهزمشوخ  یلیخ  رینپ  هزات و  نان  ام  ناتسراغلب  رد  ییاتسور  رد  یلاخ ؛ ناتسود  ياج  میوگیم -. ار  رینپ  هزات و  نان 
ناگتـسب زا  یکی  دروآیم . هناخ  هب  درخیم و  رینپ  هزات و  نان  ضورفم  درف  نآ  هک  دـینک  ضرف  میروآیم . داـی  هب  ار  نآ  هشیمه  اـههچب  و 

ناهنپ ار  رینپ  نان و  اههچب ، دیوگیم  ًاروف  درم  نیا  دـیآیم . لخاد  هب  دـنزیم و  رد  وا -  رهاوخ  لثم  تسین -  هداوناخ  وضع  هک  شکیدزن 
رینپ نان و  نامه  دزم ، نامه  اب  هدمآ ، یتعنص  ای  يزرواشک  هاگراک  نامه  زا  تسا و  یلوا  نآ  راکمه  هک  يرگید  درم  هد  نیمه  رد  دینک .

، يدروآ افـص  يدـمآ ، شوخ  مرهاوخ  هب ! دـیوگیم ، وا  اما  دـیآیم . لـخاد  هب  دـنزیم و  رد  مه  وا  رهاوخ  هدروآ . هناـخ  هب  هدـیرخ و  ار 
کی رد  هد و  کی  رد  تسیلایـسوس  ناـسنا  ود  نیا  راـک  ود  نیا  زا  هکنیا  دروم  رد  امـش  اـیآ  میروخب . مه  اـب  ار  رینپ  ناـن و  نیا  اـت  نیـشنب 

روآ و زازئمـشا  عوبطمان و  دنـسپان و  تشز و  رکنم و  یلوا  راک  هک  دـیراد  کش  دـینکیم ؟ دـیدرت  تسا  رکنم  فورعم و  مادـک  طیارش ،
تاـعلاطم دـهاوخیم ؟ هفـسلف  نیا  دـیراد ؟ کـش  نیا  رد  تسا ؟ شخبییانـشور  نـشور و  روآـطاشن ، یمود  نـیا  راـک  تـسا و  روآرفنت 

شیپ ياهثداح  نینچ  کـی  مه  نیچ  رد  مینک  ضرف  میوریم . نیچ  هب  يورو  زا  ـالاح  بوخ ، تسه ؟ نآ  رد  یثحب  دـهاوخیم ؟ یتسینینل 
زا لبق  هیلوا  ياهناسنا  هعماج  نایم  هب  نوزاـمآ و  ياـهلگنج  هب  دـینکیم ؟ مکح  هچ  اـجنآ  دـننک . يراـک  نینچ  رگراـک  رفن  ود  دـیآیم و 

دیآیم لگنج  زا  هدشن ، نیزگیاج  زونه  هک  یناسنا  دشاب (! هتـشاد  دوجو  خیرات  رد  یتیکلام  زا  لبق  ناسنا  رگا  هتبلا  . ( میوریم تیکلام - 
یمدآ هدیـسرن . تیکلام  تعارز و  هب  مه  زونه  دروآیم ؛ دوخ  هارمه  ار  شراکـش  دیآیم و  نابایب  زا  ای  دروآیم ؛ دوخ  اب  ار  شکاروخ  و 
ییاهنت هب  شدوخ  دهاوخیم  هدرک ، راکش  غرم  کی  مه  نابایب  رد  ای  لگنج  نامه  رد  هدروآ ، دوخ  اب  یکاروخ  يرادقم  هدمآ ، لگنج  زا 

. لثم دـیلوت  مییوگیم  هداوناخ  مییوگن  رگا  لاحره ، هب  تسا . نیرق  هداوناخ  اب  مدآ  درادـن ؛ انعم  هداوناخ  زا  لبق  مدآ  نوچ  هداوناخ ... اب  ای 
اب ای  مینکیم ،( ثحب  ندـمت  نیا  زا  لبق  ناسنا  زا  نوچ  دوشب ! تراسج  هک  مییوگیمن  رـسمه   ( شیاتمه اـب  اـی  تساـهنت  شدوخ  مدآ  نیا 
)، تسا یشحوهمین  وا  درادن ؛ گنـس  زج  يزیچ  نوچ   ( گنـس کی  ًاروف  اذغ  بحاص  دسریم . هار  زا  ياهنـسرگ  مدآ  هک  هتـسشن  شاهچب 

نامه تسا و  لگنج  نامه  زا  تسا و  درف  نامه  فیدرمه  مه  وا  هک  دینک  ضرف  ار  يرگید  سک  دنیبن . درف  نآ  ات  دراذـگیم  اذـغ  يور 
زا لـبق  ناـسنا  درادـن و  تغل  مه  زونه  رگا  میروخب . مه  اـب  ار  اذـغ  نیا  نیـشنب  اـیب  دـیوگیم  وا  دـنکیم . روبع  یمدآ  دراد . ار  یکاروخ 
ود نیا  لمع  ود  نیا  هسیاقم  رد  دییامرفب ! هللا ؛ مسب  فراعت : هناشن  هب  دـهدیم  ناشن  یتسد  ای  دـهدیم  ناکت  يرـس  تسا ، تغل  تاملک و 
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هتفرگ ماجنا  یماظن  هچ  رد  راک  نیا  دیـسرپیم  ایآ  دـینامیم ؟ ماـظن  نییعت  رظتنم  دـینک  يدـنبهدر  دـیهاوخب  امـش  رگا  یـشحوهمین  ناـسنا 
، مکح نآ  لومشم  یتسیلایسوس  ماظن  رد  رگا  تسا ، مکح  نیا  لومـشم  دشاب  هتفرگ  ماجنا  یتسیلاتیپاک  ماظن  رد  رگا  دییوگیم  ایآ  تسا ؟

توکس هکنیا  طوحالا  مراد و  دیدرت  شمکح  هرابرد  ًالصا  تسا  خیرات  زا  لبق  ناسنا  رگا  موس و  مکح  لومشم  یتسینومک  ماظن  رد  رگا 
یعامتجا یعیبط و  طیحم  ماظن و  راظتنا  رد  رایعم  نیا  ساسارب  ناسنا  راک  يدنبهدر  تسا و  نشور  اهنیا  هکنیا  ای  تسا ؟ نینچنیا  ایآ  منک ؟

ترطف تسا ؛ هدیدنـسپ  دشاب ، سک  ره  زا  دشاب ، ماظن  ره  رد  دـشاب ، اجره  يزاونرگد ، یگدنـشخب ، شـشخب ، راثیا ، تسین ؟ اهفرح  نیا  و 
ره زا  ندـش ، زکرمتم  رقتـسم و  دوخ  رد  ندـنام و  ربخیب  نارگد  زا  ندیـشیدنا ، دوخ  هب  طقف  نتفرورف ، دوخ  رد  ددنـسپیم . ار  نآ  ناسنا 

. تسا دنسپان  يراک  دشاب  ماظن  ره  رد  سک 
زا يربخیب  نتفرورف و  دوخ  رد  يزاوندوخ و  لخب و  نتخانش  تشز  و  راثیا ، ششخب و  دوج و  نتخانـش  بوخ  هک  تسا  نیا  نم  تشادرب 

تورث میسقت  دیلوت و  رازبا  تیفیک  اهماظن و  ياهینوگرگد  شوختسد  تسا ؛ تباث  ياهرایعم  نآ  زا  تسا ؛ تباث  ياهـشزرا  نآ  زا  نارگد ،
دزاسیم راثیا  ياراد  ِناسنا  رتشیب  هک  ار  یماظن  نآ  میـسانشب ، ار  اـهماظن  میهاوخیم  یتقو  اـم  تسا : سکع  هب  هکلب  تسین ، اـهنیا  لاـثما  و 

یناسنا ماظن  مییوگیم  دروآیم ، راب  رگید  ياهناسنا  هب  انتعایب  هتفرورف  دوخ  رد  ناسنا  هک  ار  یماـظن  نآ  و  تسا ، یبوخ  ماـظن  مییوگیم 
، رایعم نیا  ندرک  نیگنـس  کبـس  رد  هن  میربیم  راک  هب  ار  رایعم  نیا  اـهماظن  ندرک  نیگنـس  کبـس و  رد  اـم  تسا . سکع  بلطم  تسین .

دننک . يرواد  ناشدوخ  دنناوتیم  ناتسود  تسا . نیا  نم  دید  تسین ؟ ای  تسه  روطنیا  ار . اهماظن 
هک تسا  یفرح  هچ  نتـشاد . زاب  دنلب و  رظن  ربارب  رد  يرظنگنت  ردـص ؛ هعـس  يرظنهداشگ و  رهم و  ربارب  رد  دـسح  کشر و  رگید : هنومن 

اقفر هب  ررکم  نوچ  موشیمن . ماظن  نآ  لطعم  میآیم و  نوریب  يرادهیامرـس  ماظن  زا  نم  ًالـصا  تسا ؟ يرادهیامرـس  ماظن  هب  طوبرم  اـهنیا 
رتفیثک رتطحنم و  رتدساف و  ماظن  دییأت  شیانعم  درایلیم ، کی  رد  کی  یتح  زگره ، زگره و  یتسیـسکرام  ياهماظن  زا  نم  داقتنا  ماهتفگ ،

طقف ام  دسانـشیمن . برغ  قرـش و  ام ، داقتنا  دروم  يرگیدام  مسیلایرتام و  ماهتفگ  ررکم  تسین . اهنآ  لاثما  یتسیلادوئف و  ای  یتسیلاـتیپاک 
، مینک يداقتنا  ثحب  مسیلایرتام  هرابرد  دـش  رارق  رگا  ـالا  و  دوشن . چوپ  چـیه و  وا  يارب  زیچ  همه  هک  میتسه  هدـیرب  ادـخ  زا  ِناـسنا  نارگن 

يرگیداـم زا  رتنجل  رتتسپ ، رتفیثک ، بتارم  هب  رادهیامرـس  برغ  يرگیداـم  ماهدرک ، ضرع  یـصوصخ  یمومع و  ياـهثحب  رد  راـب  اـههد 
کی رد  دوشن . ریسفت  اهـشزرا ، یلیلحت  یـسررب  تهج  زا  ریغ  رگید ، تهج  رد  ياهرذ  زگره  نم  ضیارع  سپ  تسا . تسیـسکرام  كولب 

هاگشناد ای  هاگراک  کی  رد  ود  ره  ناسنا  ود  نیا  دنتسه ؛ ناسنا  ود  یتسینومک ، هعماج  کی  رد  رتالاب : نآ  زا  یتح  و  یتسیلایسوس ، هعماج 
، دنیبیم ار  دوخ  تسیسکرام  قیفر  ياهتفرشیپ  یتقو  دنیبیم ، ار  شناراطقمه  ناتسود و  ياهتفرـشیپ  یتقو  اهنیا  زا  یکی  دننکیم . یگدنز 

زور هب  زور  هدنـشخرد  ياههرهچ  ام  هعماج  رد  هک  تسا  بوخ  هچ  دـیوگیم  دوشیم و  مه  لاحـشوخ  یهاگ  یتح  دوشیمن و  تحاراـن 
وا تفرـشیپ  راک  رد  دـسرب  شتـسد  رگا  دـنکیم ؛ یتحاران  کشر و  ساـسحا  دـنیبیم  ار  وا  ياهتفرـشیپ  یتقو  يرگید  نآ  دوشیم . رتشیب 

رظن هب  ایآ  مینک . دب  بوخ و  ابیز و  تشز و  يدنبهدر و  ات  میروآیم  ولج  ار  ناسنا  ود  نیا  يریگعضوم  راتفر و  دـنکیم . مه  ینکـشراک 
، نامز نآ  نامز و  نیا  ماظن ، نآ  ماظن و  نیا  ایآ  ابیز ؟ مادـک  تسا و  تشز  مادـک  هکنیا  رد  مینکیم  کش  مینامیم و  ددرم  لطعم و  امش 
ییاـقیرفآ و ییایـسآ ، ییاـپورا و  مـجع ، برع و  هدـناوخنسرد ، هعماـج  هدـناوخسرد و  هعماـج  يزرواـشک ، هعماـج  یتعنـص و  هعماـج 

تلـصخ نآ  ياراد  هک  یمدآ  تسا ؟ نشور  رایعم  نیا  لخاد  رد  راک  يدنبهدر  ای  دنراد ، هلأسم  نیا  رد  یـشقن  دیفـس  هایـس و  ییاکیرمآ ،
هک مه  یمدآ  دشاب . یماظن  ره  رد  دراد ؛ دنسپان  تلصخ  کی  نیا  دنیبب ، ار  اهنآ  تفرـشیپ  دناوتیمن  دنیبب ، ار  نارگید  دناوتیمن  هک  تسا 

ار مورحم  ياههدوت  تیساسح  نایب  نیا  اب  دیهاوخیم  امش  اقآ ، دییوگن  ًاروف  دراد . ياهدیدنسپ  تلصخ  دنیبب  ار  نارگید  تفرشیپ  دناوتیم 
تـساوخ تقو  هچ  مالـسا  مینک . يراک  نینچ  میتساوخن  ام  دیمانب . دسح  ار  نآ  دیربب و  نیب  زا  بهاوم  همه  زا  رادروخرب  نامعنتم  ربارب  رد 

رد هک  یناسنا  نآ  زا  متفگـش  رد  دـیوگیم  شرذوبا  دـنکیم ، داقتنا  دـسح  زا  شثیدـح  نآرق و  هک  یمالـسا  نامه  دـنکب ؟ يراـک  نینچ 
نوریب هناـخ  زا  دریگیمن و  تسد  هب  ریـشمش  اـما  دـنریگیم ، ار  شايزور  دـننکیم و  لاـمیاپ  ار  شقح  هـک  دـنکیم  یگدـنز  ياهعماـج 
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نآ مینکیم و  مالـسا  ساسا  رب  ام  هک  ییاهثحب  يارب  تسا . مالـسا  کـی  هب  طوبرم  ود  ره  دریگب . ار  شقح  دـگنجب و  هنادرم  اـت  دـیآیمن 
زا مینیبب  مینک ، لیلحت  ار  لئاسم  لوا  رذـگدوز  ياهتیـساسح  نیا  زا  رود  یمک  ًاعقاو  دـییایب  دـینک . زاب  باسح  ود  يرادهیامرـس  ياهقالخا 

، دـیآیم یناسنا  یتسینومک  هعماج  نامه  رد  میورب . یتمـس  هب  اهرایعم  نآ  اب  میـشاب . هتـشاد  تسد  رد  رایعم  هلـسلس  کـی  تسا . رارق  هچ 
زا دعب  دراد . هگن  ات  دهدیم  شقیفر  تسد  هب  ار  نآ  دوشب . سیخ  بآ  رد  همان  نیا  هک  دسرتیم  دنک ؛ انـش  دورب  دـهاوخیم  دراد . ياهمان 
مدآ کی  تسین . يرادشزرا  زیچ  همان  همان - ؟ مادک  دیوگیم ، شقیفر  یلو  دریگیم ، ار  شاهمان  غارـس  دیآیم و  نوریب  درک  انـش  هکنآ 
کی یناسنا  رظن  زا  تسینومک  ناسنا  کـی  ربارب  رد  رفن  ود  نیا  دـنادرگیم . زاـب  وا  هب  ار  هماـن  شقیفر  دـنکیم و  ار  راـک  نیمه  زین  رگید 

دیوگب یسک  تسا  نکمم  ًاروف  زاب  الاح  دسانـشیمن . میژر  ماظن و  تنایخ ، یتسردان و  یتسرد و  تناما و  روج ؟ ود  ای  دنراد  شزرا  روج 
ثحب نآ  یک !؟ دینک . تیبرت  رگزواجت  دساف  ياهمیژر  يارب  قیدص  نارازگتمدخ  یتسرد ، تناما و  هب  اهناسنا  قیوشت  اب  دیهاوخیم  امش 

کی هب  ام  تقو  هچ  مینکیم . ثحب  نآ  ياج  تیبسن و  هرابرد  بش  ادرف  سپ  ای  بش  ادرف  هّللا  ءاـش  نا  میـسریم . نآ  هب  هک  تسا  يرگید 
تـسا یهانگ  ملاظ  هب  کمک  نواعت و  میاهتفگ  هراومه  هک  ام  شاـب ؟ رگزواـجت  ملاـظ  رازگتمدـخ  میتفگ  نیما  راکتـسرد  قیدـص  ناـسنا 
ثحب دوبن . اجنآ  ثحب  مینک . ادج  مه  زا  ار  اهباسح  نیا  مینکیم . موکحم  خیرات  رد  ار  هملظ  ناوعا  میراد  هک  تسا  نرق  نیدـنچ  گرزب !
تـسا نشور  لمع  ود  نیا  ییابیز  یتشز و  یتسردان . تنایخ و  یتسرد و  تناما و  هاگدید  زا  دوب . هاگدید  نیا  زا  لمع  ود  هسیاقم  هرابرد 
مینیبب میهاوخیم  تساجنیا . لاؤس  دهدیم ؟ زیمت  ار  بلطم  اجنیا  رد  ملاس  ناسنا  ره  ترطف  ای  تساهدادرارق  اهماظن و  عبات  تسا ؟ مهبم  ای 

نآ لاثما  لام و  لوپ و  دعو ... فلخ  دهع ، هب  يافو  میرادن . ای  میراد  تشز  ابیز و  تخانش  يارب  سانشترطف  ياهرایعم  هلـسلس  کی  ایآ 
مه اب  یمیژر ، ره  رد  یماظن ، ره  رد  دـینک ؛ رکف  دـیهاوخیم  ییایند  ره  رد  ار  رفن  ود  دـیآ . شیپ  يداصتقا  ياهثحب  ات  تسین  راـک  رد  مه 

امرـس و ای  امرگ  باتفآ و  ریز  تعاـس  دـنچ  هدـعو  لـحم  رد  یکی  نآ  و  دـباوخیم ، دـهدیم ، مل  دوریم ، شاهناـخ  هب  یکی  دـنراد . رارق 
ای تسا  تشز  راک  نیا  هکنیا  تخانـش  رد  دتـسیایم . لطعم  رازنمچ ، رازهزبس و  کی  رانک  رد  یعیبط  يداـع  طیارـش  رد  ًالـصا  اـی  ناراـب ،
زا تسا ؛ دنسپان  دعو ، فلخ  و  هدیدنسپ ، دهع  هب  يافو  تسا ؟ نشور  بلطم  ای  تسا ، میژر  رظتنم  تسا ؟ ماظن  عبات  تسه ؟ يدیدرت  ابیز ،

سرتن هک  دینیبیم  ار  ناسنا  کی  تلذ . ینوبز و  تعاجـش ، یگنادرم و  تسا  روط  نیمه  میژر . ره  رد  ماظن و  ره  رد  سک ، ره  زا  اج ، ره 
وا زا  روج  رازه  هک  دـینیبیم  ار  يرگید  ناسنا  دـنکیم . عافد  نآ  زا  دتـسیایم و  دـیایب  حیحـص  بوخ و  شرظن  هب  يزیچ  هک  اجنآ  تسا .
ایآ دـنراد ؟ شزرا  کی  ماقم و  کـی  امـش  يرطف  شـشک  ربارب  رد  ناـسنا  ود  نیا  دوشیم . هچ  مینیبب  ـالاح  دـیوگیم  دنـشکیم ، يراوس 

ناسنا و  دراد ، شزرا  طیارـش  ره  رد  ماظن و  ره  رد  راکادـف ، سرتن  عاجـش  ناـسنا  اـی  دـننکیم ؟ یگدـنز  یمیژر  هچ  رد  مینیبب  دـییوگیم 
؛ فاصنا تما ؟ ره  هعماج و  ره  ماظن و  ره  میژر و  ره  رد  تسا ، بوغرمان  بولطمان و  دنسپان و  بوبحمان و  فیعـض ، لیلذ  نوبز  يوسرت 

يدنـسپیم دوخ  يارب  هچنآ  دنـسپن و  مه  نارگید  رب  يدنـسپیمن  دوخ  رب  هچنآ  ینعی  ندرک . هاگن  هدـید  کی  اب  ار  نارگید  دوخ و  ینعی 
نارگید بوخ  تسین ! يزیچ  نم  دـب  یلو  تسا ، گرزب  یلیخ  نارگید  دـب  یفاصنایب : و  فاـصنا . دوشیم  نیا  دنـسپب . مه  نارگید  يارب 
يراظتنا يدیدرت و  رکنم ، مادک  تسا و  فورعم  کی  مادک  هکنیا  تخانش  رد  دینک ! اولح  اولح  ار  نم  بوخ  یلو  تسا ، شزرامک  یلیخ 

میژر ماـظن و  مادـک  رد  یناـسنا  نینچ  هک  دـیماظن ، رظتنم  اـی  دـیوگیم ؟ هچ  نآرق  هک  دـینامیم  یحو  رظتنم  دروم  نیا  رد  یتـح  دـیراد ؟
. تسا هللا  ءاشام  یلا  هک  مه  یعامتجا  ياهرایعم  دوب . يدرف  ياهرایعم  زا  هلسلس  کی  نیا  دنکیم ؟ یگدنز 

کی رد  هعماج  نآ  رد  هک  مادام  دینک ، نهپ  ياهعماج  رس  رب  ار  نآرق  ًالصا  دییایب ، نییاپ  ای  دیورب  الاب  مدرک ، هراشا  بشید  هک  روط  نامه 
ار شاهرهچ  مامت  تسا . نجل  هعماج  نیا  زیچ ، همه  زا  رادروخرب  نامعنتم  رگید  يوس  زا  و  دراد ، دوجو  نازرل  امرس  زا  هراچیب  هنـسرگ  وس 
ای یلیجنا ، ای  تسا ، ینآرق  هعماـج  هعماـج  نا  دـنیبب  هک  دوشیم  نیا  رظتنم  اـیند  رد  یـسک  اـیآ  تسا . نجل  زاـب  دـیناشوپب  نآرق  اـب  هک  مه 

ياهترورـض دوشیم و  هاگن  ناسنا  مشچ  هب  اهناسنا  همه  هب  هعماج  رد  رگا  دـنکیم  هاگن  تسیئوئام ؟ اـی  ییاتـسوا ، اـی  ییادوب ، اـی  یتاروت ،
ياهنابایخ تسا ، شزرایب  اهنآ  تاجایتحا  دوشیمن ، هاگن  ناسنا  ناونع  هب  اهناسنا  هب  رگید  ياهعماـج  رد  دوشیم ... نیمأـت  اـهنآ  یگدـنز 
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هعماج نیا  هدـش . لیدـبت  روهام  هرد و  هب  شیاههلوچ  هلاچ -  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  شرگید  فرط  اما  دراد ، يراکلگ  رهـش  فرط  کی 
ادـیپ راظتنا  تلاح  شندرک  دـب  بوخ و  هعماـج و  عون  ود  نیا  يدـنبهدر  رد  اـیند  ملاـس  مدرم  اـیآ  دـشاب ، هتـشاد  دـهاوخیم  یبسچرب  ره 

؟ دـیامرفیم هچ  اتـسوا  صوصن  هتفگ ؟ هچ  هراب  نیا  رد  لـیجنا  اـی  دـیوگیم ؟ هچ  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  مینیبب  دـنیوگیم  دـننکیم و 
نیا هتفگ ؟ هچ  سکراـم  هتفگ ؟ هچ  هنیمز  نیا  رد  ننل  هدروآ ؟ هچ  هراـب  نیا  رد  وئاـم  باـتک  دـیوگیم ؟ هـچ  يدـنه  نـییآ  ياـهداشیناپوا 

ثحب ردـق  نیا  تسین . یکـش  تسا . دوـبمک  ياراد  تسا ؛ صقاـن  تسا ؛ دـب  هعماـج  نـیا  مییوـگیم  میتـسین . اـهنیا  رظتنم  تـسین . اـهفرح 
دهاوخیمن .

؛ تسا هار  هب  مه  مکـش  نییاپ  تسا ؛ هار  هب  مکـش  نآ  رد  دـننکیم . کشخ  رت و  بوخ  ار  اـهمدآ  نآ  رد  هک  تسا  ياهعماـج  رگید : لاـثم 
نیا ینیبیم  ینک  هاگن  بوخ  یتقو  اما  دنراد ؛ ار  یگدـنز  یقرب  مزاول  همه  مهارف ؛ همه  يارب  ایرد  رانک  هنالاس  یـصخرم  هار ؛ هب  ور  سابل 

مه رگا  هعماج . گرزب  نیـشام  رد  دنتـسه  ياهدارایب  ياههرهم  چـیپ و  دنتـسه  هعماج  نیا  رد  هک  تماقتسار  ياهـشوگ  ود  رـس و  کـی 
رگباختنا ناسنا  رگید  هعماج  رد  هعماج . روج  کی  نیا  دننک . هدافتـسا  ناشتـشوگ  زا  بوخ  هک  تسا  نیا  يارب  دـننکیم  ناشراورپ  بوخ 

قح زا  مورحم  ناسنا  يرگباختنا و  قح  زا  رادروخرب  ناسنا  میراد : ناسنا  روج  ود  اب  هعماج  روج  ود  سپ  دـنکیم . باختنا  شدوخ  تسا ؛
، دنتـسه ثحب  هب  انـشآ  هک  یناتـسود  يارب  یلو  دوشب . هدرتسگ  ثحب  يردق  دـیاب  دوشیم و  فیرظ  هلأسم  يردـق  کی  اجنیا  يرگباختنا .

مادـک هکنیا  درادـن . لیلحت  دـیدرت و  ثحب و  هب  جایتحا  تسا  دـب  مادـک  تسا و  بوخ  هعماـج  عون  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  هکنیا  باـختنا 
. دشاب هتشاد  رتشیب  حیضوت  هب  جایتحا  یمک  طقف  دیاش  مدرک ، ضرع  دراد ؟ یفابهفسلف  هب  جایتحا  یناسنا ، دض  مادک  تسا و  یناسنا 
یهورگ تسا . تخانـش  لباق  ملاس  ناسنا  ره  يارب  یتحار  هب  اهدنـسپان ، دنـسپ و  نیا  اهدـب ، بوخ و  نیا  هک  تسا  نیا  میمهفیم  ام  هچنآ 

نکتل و   « توعد رد  نآرق  همیرک  تایآ  زا  هچنآ  دنتـسه . سانـشسکهمه ( ِدودرم  دب   ( رکنم یهورگ  و  سانـشسکهمه ( ِبوخ   ( فورعم
نیتسخن ياهماگ  اهناسنا  دهاوخیم  نآرق  هک  تسا  نیا  میمهفیم  رکنملا « نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  ۀـّما  مکنم 

يارب غیلبت  نیرتـهب  منکیم : رارکت  ار  هتکن  نیا  رگید  راـب  لـیلد  نیمه  هب  دـنرادرب . اهتخانـش  نیا  کـمک  هب  ار  نیتـسار  هار  باـختنا  يارب 
يدوس دناوتب  منکیمن  نامگ  نیا ، نودب  رگید  ياهغیلبت  تسا . هنومن  یمالـسا  تما  هنومن و  ناملـسم  عمج  هنومن و  ناملـسم  درف  مالـسا ،

دشاب . هتشاد  مالسا  جیورت  يارب 
بنیز راوگرزب ، يوناـب  کـی  یگنادرم  زا  مهاوخیم  اـهزور  نیا  تبـسانم  هب  مدرک . داـی  یگنادرم  يدـنمورین و  تردـق و  تعاجـش و  زا 

ار ياهدنزومآ  ياههکت  زور  تبـسانم  هب  منکن  تصرف  دـش  ببـس  ثحب  ندـش  ینالوط  اهبـش  نیا  رد  منک . يدای  اهیلع ، هللا  مالـس  يربک ،
. میوگب زیزع  ناردارب  نارهاوخ و  امش  مدوخ و  رکذت  يارب 

یگنادرم نیا  ياههرهچ  تسا . روآنیسحت  زیگناباجعا و  یسب  هدنـشخرد ، یـسب  البرک  تشذگرـس  خیرات و  یناشیپ  رب  بنیز  یگنادرم 
ردارب هتشک و  ردپ  نادنزرف  هدیدغاد ، نانز  زا  لکشتم  یناوراک  ناوراک ، کی  تسرپرـس  يوناب  ناونع  هب  بنیز  اج  کی  تسا . نوگانوگ 
مدرم عمج  ربارب  رد  اهیلع ، هللا  مالـس  بنیز ، اج  کی  تسا . نایامن  جـنر  دردرپ و  زارف و  بیـشنرپ و  ینالوط  رایـسب  رفـس  کی  رد  هتـشک ،

رد مدرم  نیا  اب  هک  تسا  مالـسلا ، هیلع  یلع ، نینمؤملاریما  ییوگ  هک  دـنکیم  باطخ  باتع و  ار  اـهنآ  ناـنچ  دتـسیایم و  نخـس  هب  هفوک 
. دنکیم تحاران  ار  وا  هک  دیوگیم  نخس  تیعطاق  تحارص و  اب  نانچ  دایز  نب  هّللادیبع  ربارب  رد  اج  کی  دیوگیم . نخس  هفوک  دجـسم 
، یخیرات ذخأم  کی  زا  ار  بنیز  نانخـس  زا  یتمـسق  مهاوخیم  بشما  تسا . هداتـسیا  هیواعم ، نب  دیزی  نامز ، توغاط  ربارب  رد  اج  کی  و 

یهورگ دیوگیم ، جاجتحا  رد  یسربط  میناوخب . ار  نآ  همه  میسریمن  تسا و  لصفم  هباطخ  نیا  مناوخب . امش  يارب  یسربط ، جاجتحا  زا 
، دندش دراو  دیزی  رب  شسدقم  مرح  ناهارمه و  و  امهیلع ، هللا  مالس  نیسحلا ، نب  یلع  داجس  ماما  یتقو  دناهدرک  لقن  دامتعا  دروم  دارفا  زا 
هب درک  عورـش  تشاد  تسد  رد  هک  یتسدبوچ  کی  اب  كاپان  دیزی  دنتـشاذگ . یتشط  رد  دیزی  ربارب  رد  دـندروآ  ار  هللادـبعابا  سدـقم  رس 
زا یکی  ناکاین و  زا  یکی  هک  يرعـش  ندـناوخ  داـشنا و  نتـسج و  لـثم  لـّثمَت و  هب  درک  عورـش  دـعب  و  ندز ، رـس  نیا  كراـبم  ياهنادـند 
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دوب : هدورس  مالسا  خیرات  رد  هورگ  نیا  نامدقشیپ 
الف کلملاب ، ُمشاه  تبعل  [ 
] لزن ٌیحو  َءاج و ال  ٌربخ 

اودهش ردبب  یخایشَا  تیل 
لسَالا عقو  نم  جرزخلا  َعَزَج 

ًاحرَف اّولهتسا  اّولَهَال و 
لشت دیزی ال  ای  اولاقل  و 

اهَلثِم ردبب  هانیزجف 
لدتعاف ٍردب  ُلثم  انمَقَا  و 

مقتنَا مل  نِا  فدنخ  نم  تسل  [ 
] لعف ناک  ام  دمحا  یَنب  نم 

يادهش ربارب  رد  ناناملسم  زا  شیرق  هک  یماقتنا  زا  دنکیم  دای  دوب ، هدش  هتفگ  رگید  هارمگ  کی  هلیسو  هب  ربمغیپ  نامز  رد  هک  راعشا  نیا 
یباتیب عزج و  دندوب و  رـضاح  دندش ، هتـشک  ردب  رد  هک  ام  ناگرزب  دندوب ، ردب  رد  هک  ام  ياهدرمریپ  شاک  يا  دیوگیم  دـنتفرگ . ردـب 

روط نیمه  دازیرم ! تتسد  دیزی  يا  دنتفگیم  رورس  ینامداش و  اب  دنتفگیم و  کیربت  ام  هب  دندیدیم و  كاندرد  هثداح  نیا  زا  ار  جرزخ 
دوجو هب  ییاغوغ  هچ  اـهیلع ، هللا  مالـس  بنیز ، ِتحاراـن  هدیدمتـس  حور  رد  راعـشا  نیا  ندـناوخ  اـب  تسادـیپ  دـناوخیم و  ار  راعـشا  نیا 

: تلاق و  نیعمجا ( مهلیع  هللا  تاولص   ( هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  اهُّما  بلاطیبا و  نب  ّیلع  تنب  بنیز  هیلا  تماقف  : « دیوگیم دعب  دیآیم .
يءوسلا اوءاسا و  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  : « لوقی کلذک  هناحبس  هّللا  قدص  نیلسرملا . دیس  يّدج  یلع  هّللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هّللدمحلا  «

کل انحبـصاف  ءامـسلا  قافآ  انیلع  تقیـض  ضرالا و  راطقا  انیلع  َتذخا  نیح  دیزی  ای  َتننظَا  نوئزهتـسی .« اهب  اوناک  هّللا و  تایآب  اوبذک  نَا 
كرطخ مظعل  کلذ  ّنَا  و  ًانانتما ، ۀـمارک و  هنم  کیلع  ًاناوه و  هّللا  نم  انب  ّنَا  رادـتقا . وذ  انیلع  تنا  و  راطق ، یف  ًاقوس  کیلا  قاسن  راسا ، یف 

کل اینّدـلا  َتیأر  نیح  ًاحرم  کیورذـم  ضفنت  ًاـحرف و  کیردـصا  برـضت  کـفطع ، یف  ترظن  کـفَناب و  تخمـشف  كردـق ، ۀـلالجو 
نبسحت و ال   « هّللا َلوق  َتیسنا  ًالهج  شطتال  ًالهم  ًالهمف  انناطلس ، کل  صلخ  انکلم و  کل  افص  نیح  ۀقستم و  کیدل  رومالا  ۀقـسوتسم و 

(. 26 ») نیهم ٌباذع  مهل  ًامثا و  اودادزیل  مهل  یلُمن  اّمنا  مهسفنال  ریخ  مهل  یلُمن  اّمنَا  اورفک  نیذلا 
مدرم ماجنارس  دیوگیم ، هک  هدومرف  تسار  ادخ  ناربمایپ . رالاس  میاین ، رب  ادخ  دورد  تسا . نایناهج  يادخ  صوصخم  شیاتس  ساپس و  «

هـصرع ياهدمآ  هک  الاح  ینکیم  نامگ  وت  ایآ  دـیزی ، يا  دنرامـش . هرخـسم  ار  نآ  دـنرادنپ و  غورد  ار  ادـخ  تایآ  هک  دوش  نآ  هراکدـب 
گنت ام  رب  مه  ار  نامـسآ  ياههنارک  قافآ و  و  ياهتـشاذگن ، یقاـب  اـم  يارب  يدازآ  ناـما و  نما و  ياـج  ياهدرک و  گـنت  اـم  رب  ار  نیمز 

، ياهتفای ییاناوت  تردق و  ام  رب  وت  دنروآیم و  وت  شیپ  دننکیم و  فیدر  راطق  کی  رد  ار  ام  میاهدش -، وت  تسد  ریـسا  زورما  ياهدرک و 
هتـشاد تزع  وت  هک  تسا  هتـساوخ  ادخ  میـشاب و  هتـشاد  تلذ  ام  تسا  هتـساوخ  ادخ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  هک  ینکیم  رکف  وت  ایآ  - 

رظن دوخ  يوس  هب  ربکت  اب  ياهدیـشک و  ار  تاینیب  هک  تسوت  ردـق  تلالج  وت و  يـالاو  ماـقم  رطاـخ  هب  نیا  هک  ینکیم  رکف  اـیآ  یـشاب ؟
هک الاح  هدـش ؛ عمج  وت  يارب  ایند  ینیبیم  هک  الاح  یهدیم ؟ ناکت  رورغ  زا  ار  تیاهخاش  یبوکیم و  هنیـس  رب  يداـش  تسد  ياهدـنکفا ،

؛ هدیـسر وت  تسد  هب  یعدمیب  صلاخ ، كاپ و  دوب  ام  نآ  زا  هک  ییاورنامرف  نآ  ینیبیم  هک  الاح  هدش ؛ هار  هب  ور  وت  يارب  اهراک  ینیبیم 
لهج و يور  زا  ینادان و  لهج و  اب  مارآ ! مارآ ! دیزی ، يآ  هتفرگ ؛ رارق  وت  رایتخا  رد  یعدم  نودب  دوب  ام  نآ  زا  هک  یتردـق  ناطلـس و  نآ 

یتلهم اهنآ  هب  ام  رگا  دننکن  لایخ  نارفاک  هک : ار  ادـخ  مالک  هتفر  تدای  ایآ  هدـن ! ناشن  یفرظمک  یکبـس و  يرـسهریخ و  نانچ  تاینادان 
طوقـس ياپ  هک  اجنآ  ات  ناشنایغط  رد  اهنیا  ات  میهدیم  تلهم  اهنآ  هب  ام  مینک ؛ یبوخ  اـهنآ  هب  میهاوخیم  اـم  هک  تسا  نیا  يارب  میهدیم 
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تسا «؟ هدننکراوخ  ياهجنکش  ماجنارس  اهنآ  يارب  دنور و  شیپ  دسرب 
شناسک نیرتزیزع  هک  ینز  البرک . كانلوه  ياهراتشک  تشک و  ياههنحص  رظان  ینز  ریسا . ینز  دنزیم ؟ فرح  یسک  هچ  اب  یـسک  هچ 

هب هلانرپ  هجضرپ و  ینارفـسمه  اب  بولطمان ، یعـضو  اب  گنـسرف ، اهدص  گنـسرف ، اههد  ار  وا  هک  ینز  هدید . هدیتلغ  نوخ  كاخ و  رد  ار 
درم نیا  ربارب  رد  شزیزع  رس  هک  درگنیم  شمـشچ  اب  دناهدرک و  رـضاح  هماکدوخ  نمـشد  نیا  ربارب  رد  ار  وا  الاح  و  دناهدرب ، ماش  يوس 

دزیخیم و اپ  هب  یتلاح  نینچ  رد  ینز  نینچ  دـنکیم . رـس  نآ  هب  اهتناها  اهتراسج و  هچ  دراد  يرورغ  هچ  اـب  وا  تسا و  راوخنوخ  راّدـغ و 
دیوگیم . نخس  ردتقم  هماکدوخ  ياورنامرف  نیا  اب  هنوگ  نیا 

نایب یمومع  سلجم  نیا  رد  هدش  تدم  نیا  رد  اهنآ  اب  هک  ار  يراتفر  زا  يرادقم  دـیآیم  رب  ددـص  رد  راوگرزب  يوناب  نیا  هباطخ  نیا  رد 
نوچ يراکبان  ياورنامرف  راکبان و  ِناسنا  ِياناوت  ِتسد  ِریـسا  نیا  دـنراد و  تکرـش  نآ  رد  راضح  هک  تسا  هاگداد  کی  رد  ییوگ  دـنک .

ربمغیپ هفیلخ  ار  دوخ  هک  یـسک  نارومأم  تسد  هب  ربمغیپ  نادـناخ  اب  هک  دـناسرب  نارگید  شوگ  هب  یهار  کی  زا  ًـالقا  دـهاوخیم  دـیزی ،
تسا . هدش  راتفر  هنوگچ  دنادیم 

، ّنههوجو تیدبا  و  َّنهروتـس ، تکته  دق  و  ًایابـس ، هّللا  لوسر  تانب  کقوس  کئامَا و  كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا ؟ نبا  ای  لدعلا  نم  َا  «
بئاغلا و و  دـیعبلا ، بیرقلا و  ّنههوجو  حفـصتی  لهانملا و  لـهال  نزربتی  لـقانملا و  َّنهفرـشتست  دـلب و  یلا  دـلب  نم  ءادـعالا  ّنهب  اودـحت 

ًادوجح هّللا و  یلع  کنم  ًاّوتع  یمح ، َّنهتامح  نم  و ال  یلو ، ّنهلاـجر  نم  ّنهعم  سیل  عیفرلا  یندـلا و  و  عیـضولا ، فیرـشلا و  و  دیهـشلا ،
(.« 27) هّللا دنع  نم  ءاج  امل  ًاعفد  هّللا و  لوسرل 

هب رداچ  رد  نونکا  وت  ناکزینک  هک  تسا  لدع  نوناق  نیا  ایآ  ربمایپ ! ناگدش  دازآ  رـسپ  يا  تسا ؟ لدع  نوناق  زا  نیا  ایآ  دیلپ ! دـیزی  يآ  «
ناشیاههرهچ دشاب ، هدش  هراپ  ربمایپ  نارتخد  ياهششوپ  دیشکب ؟ وس  نآ  وس و  نیا  هب  ناریسا  تروص  هب  ار  ادخ  ربمایپ  نارتخد  دنرب و  رس 

مابتشپ يالاب  لزنم  نآ  لها  لزنم  ره  رد  دنربب ، رگید  رهش  هب  رهش  کی  زا  رتش  راوس  ار  اهنیا  اهنمشد  دشاب ، هدش  راکشآ  هناگیب  ربارب  رد 
رب رود و  هک  اهنآ  دنرادرب  یبآ  دنهاوخیم  هک  اج  ره  رد  دنربیم ، ماش  يوس  هب  ریسا  ناونع  هب  هک  دنتسه  یناسک  هچ  اهنیا  دننیبب  ات  دنورب 
رد رود  کیدزن و  زا  دنهدیم ، لیکـشت  ار  ناوراک  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  اهنیا  دنـسرپب  دننک و  هاگن  اهنیا  هب  دـناهدش  عمج  هکرب  نآ 

نانآ تروص  رد  ناـگمه  لذر ، تسپ و  بیجن و  لیـصا و  عیـضو ، فیرـش و  دـنوش ، هریخ  اـهنیا  موصعم  كاـپ و  ياـههرهچ  اـهتروص و 
ریـسفت دـیاب  هنوگچ  وت ، زواجت  نیا  وت ، متـس  نیا  دـیزی ! يآ  دـننک . تیامح  اهنآ  زا  ات  دنتـسین  اهنآ  اب  اـهنآ  نادرم  هک  یلاـح  رد  دـنرگنب ،

هللا «. دنع  نم  ءاج  امل  ًاعفد  هللا و  لوسرل  ًادوحج  هّللا و  یلع  کنم  اّوتع  » «؟ دوش
ربمایپ تلاسر  رکنم  وت  ياهدرک . ادخ  رب  نایغط  وت  ادخ ... رب  یـشکرس  ناونع  هب  وت  ياهراک  نیا  هک  درک  دهاوخ  نشور  خیرات  دیزی ! يآ  «

.» يدز هدننز  ياهراک  نیا  هب  تسد  ینک و  شوماخ  ار  ادخ  یحو  رون  یتساوخیم  وت  يدوب . ادخ 
نیا زا  هک  یبش  ود  نیا   ( هدنیآ ياهبـش  رد  زاب  درک ، باجیا  نامثحب  طیارـش  مدرک و  تصرف  رگا  دهدیم . همادا  نخـس  هب  نانچمه  بنیز 
درم نز و  رد  یگنادرم  تعاجـش و  تیوقت  يارب  راوگرزب  يوناب  نیا  نانخـس  زا  ار  يرگید  رگنـشور  ياـههعطق  تسه ( ناـمثحب  زا  هرود 

. دناوخ مهاوخ  نیسح ، نادناخ  نیسح و  و  ربمایپ ، نادناخ  ربمایپ و  یلع و  نادناخ  یلع و  رادتسود  هعیش و  ناملسم و 
دبعابا ای  کیلع  مالـسلاو  نامز . خیرات و  هنهپ  رد  نامیااب  نانز  نادرم و  راوگرزب  ملعم  يا  راوگرزب ؛ يوناب  يا  وت  رب  ام  همه  دورد  مالس و 

. هتاکرب هللا و  ۀمحر  هّللا و 

مشش هسلج 

فورعملاب و نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  ٌۀما  مکنم  نکتلو   « هیآ اب  هک  ياهمیرک  تایآ  ریسفت  تبـسانم  هب  رکنم  فورعم و  هرابرد  ام  ثحب 
یناگمه دادادخ  يرطف  شنیب  تخانش و  رادقم  نامه  اب  رشب  هک  دیـسر  اجنیا  هب  دشیم ، زاغآ  نوحلفملا « مه  کئلُوا  رکنملا و  نع  نوهنی 
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. دـنادیم دودرم  دنـسپان و  ار  اهقلخ  يوخ و  اهتلـصخ و  اهراک ، هلـسلس  کـی  دسانـشیم و  هدیدنـسپ  ار  اـهراک  اهتلـصخ و  هلـسلس  کـی 
تشز و رادقم  کی  و  هدش ،( هتخانش   ( فورعم میراد : سانشسکهمه  سانـشرس و  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  بوخ و  رادقم  کی  ام  نیاربانب ،

نیا تیاعر  هک  میهدب  همادا  ریـسم  نیا  رد  ار  نامثحب  میهاوخیم  الاح  دودرم .(  ( رکنم میراد : سانـشسکهمه  سانـشرس و  دنـسپان  دـب و 
نیا تسا و  مزال  متسیس  ره  رد  ماظن و  ره  رد  طیارـش ، عون  ره  رد  سک ، ره  يارب  لاح  ره  هب  سانـشسکهمه  ياهدنـسپان  اههدیدنـسپ و 

یلقع و هدیچیپ  قیمع و  ياهیسررب  راظتنا  ياج  دیدرت ، کش و  لزلزت و  ياج  اهنیا  تیاعر  رد  دوش . تیاعر  دیاب  هدش  هتخانـش  ياهرایعم 
ره هب  دوشب . تیاعر  اـهرایعم  نیا  دـیاب  هک  مینادیم  يرگید  زیچ  ره  یحو و  زا  لـبق  دـنامیمن . یحو  لوزن  راـظتنا  ياـج  یتح  اـی  یملع ،

رظن هب  یعطق  مزال و  يرورـض و  تسا  بتکم  بهذـم و  نید و  مادـک  عبات  ناسنا  هکنیا  زا  رظنفرـص  اهرایعم  نیا  تیاعر  اـهنت  هن  لاـح ،
هب تفر و  اهبتکم  باختنا  غارس  تفرگ و  تسد  رد  ار  يرطف  لوبق  دروم  هدش  هتخانش  ياهرایعم  نیا  دوشیم  رتالاب ، نیا  زا  هکلب  دسریم ،

. درک جراخ  يرـس  زا  دندرک ، ییانتعایب  دندز و  اپ  تشپ  مّلـسم  ياهرایعم  نیا  هب  هک  ار  اهنید  اهنییآ ، اهبتکم ، زا  رادقم  کی  اهنآ  کمک 
، تسا يرورض  شتیاعر  تسا و  مزال  هک  روطنامه  رشب  يارب  یسانشرایعم  زا  رادقم  نیا  ایآ  لاؤس : کنیا  و  تفر . شیپ  دوشیم  اجنیا  ات 

دیاب لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب  تسه ؟ مه  یفاک  طرش  تسا ، مزال  طرـش  هک  روط  نامه  اهنیا  ایآ  ام : نامز  حالطـصا  هب  تسه ؟ مه  یفاک 
هب ات  دورب  ولج  هخاـش  دـنچ  رد  دـیاب  ثحب  نیا  یفنم . اـی  تسا  تبثم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  مینیبب  میربب و  ولج  ار  ثحب  رگیدـکی  اـب  يردـق 

دوجو هب  نادنبهار  دننکیم و  فداصت  رگیدکی  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هدش  هتخانـش  ياهرایعم  نیا  لوا : هخاش  میـسرب . لاؤس  نیا  خساپ 
اب رـشب  تسا . یتسرد  تناما و  تشاد  ناوتیمن  يدـیدرت  نیرتمک  نآ  رد  هک  هدـش  هتخانـش  ياهرایعم  زا  یکی  میتفگ  بشید  دـنروآیم .

لزلزت نیرتمک  رما  نیا  رد  دنادیم . هدیدنسپ  درمـشیم و  کین  ار  نآ  دنادیم ؛ هتـسیاش  ییوخ  ار  یتسرد  تناما و  شايرطف  شنیب  نامه 
هچ هراب  نیا  رد  یحو  هکنیا  هب  یعامتجا و  يداصتقا و  ماظن  هب  ار  یتسرد  تناـما و  یگتـسیاش  یگدیدنـسپ و  رـشب  میرادـن و  يدـیدرت  و 

لدع و زا  تیامح  درمشیم  هدیدنـسپ  دیدرتیب  لمأتیب و  رـشب  میتفگ  بشید  هک  مه  ار  يرگید  رایعم  دنادیمن . طورـشم  هتفگن  ای  هتفگ 
دیاهدرک ششوک  ناتیزاسدوخ  دوخ و  یگدنزاس  رد  هک  یلاع  بانج  الاح  تسین . يدیدرت  مه  نیا  رد  تسا . متـس  ملظ و  اب  هزرابم  داد و 

. تسا هدراذگ  تناما  امـش  شیپ  ناّرب  ریـشمش  کی  هدمآ  ییاقآ  دیروایب ، راب  مّلـسم  ياهرایعم  نیا  تیاعر  هب  دّیقم  دهعتم و  ار  ناتدوخ  ات 
ًاروف ار  تناما  دیاب  رادتناما  دیهدب . ار  نم  یتناما  ریشمش  دیوگیم  دیآیم و  اقآ  نیا  زور  کی  تسا . تناما  امش  شیپ  ریـشمش  تساهتدم 

اقآ نیا  هک  دنهدیم  ربخ  امـش  هب  تقو  نامه  اّما  تسا . تناما  دض  نوچ  درادن ؛ دراد ، هگن  دوخ  شیپ  ار  نآ  هیناث  کی  هکنیا  قح  دـهدب .
راد و دنک و  دیدهت  ار  ياهراچیب  ناّرب  ریشمش  نآ  اب  دهاوخیم  الاح  دوب ، هتشاذگ  امش  دزن  ار  نآ  تشادن و  راک  ریـشمش  نیا  اب  اهتدم  هک 

لوا نامه ! وا  قوقح  لاوما و  ندوبر  هراچیب و  ناسنا  نیا  رب  نتفای  ّطلـست  نامه و  ندمآ  وا  تسد  هب  ریـشمش  دریگب . شتـسد  زا  ار  وا  رادن 
رگا دینیبیم  دینکیم  هعلاطم  یتقو  یلو  دنک . زواجت  يرگید  هب  مراذگیمن  متـسیایم و  وا  ولج  یلو  مهدیم  وا  هب  ار  ریـشمش  دـییوگیم 

هچ هرخالاب  دـبرچیم . هتفرگ  رارق  متـس  ملظ و  ضرعم  رد  ِناسنا  نآ  تاناکما  امـش و  تاـناکما  رب  وا  تاـناکما  دـمآ  وا  تسد  هب  ریـشمش 
رایعم تیاعر  هلأسم  سپ  میهدـب ؟ رارق  زواـجتم  ملاـظ  تسد  رد  ار  هدـنّرب  حالـس  میـشاب و  یتسرد  رادـتناما  مینک ؟ تناـما  تیاـعر  مینک ؟

تیاعر دـیهدب  وا  هب  ار  ریـشمش  رگا  دوشیم ؟ هچ  متـس  اب  هزراـبم  دوشیم ؟ هچ  داد  لدـع و  زا  تیاـمح  دوشیم ؟ هچ  مولظم  زا  تیاـمح 
تیاعر مولظم  زا  تیامح  رایعم  دـیهدن ، وا  هب  ار  ریـشمش  مه  رگا  تسا . هدـش  هتـشاذگ  اپ  ریز  مولظم  زا  تیامح  راـیعم  یلو  هدـش  تناـما 

هک تسا  يروط  تافداصت  تاقوا  یهاگ  هتبلا  دـناهدرک . فداصت  مه  اب  رایعم  ود  اـجنیا  رد  هدـشن . تیاـعر  يرادـتناما  راـیعم  یلو  هدـش ،
اجنیا رد  تسا . مادـک  اب  مدـقت  دـننکیم  فداصت  مه  اب  رایعم  ود  نیا  یتقو  هک  دـنادیم  مدآ  يدراوم  نینچ  رد  دـیآیمن . شیپ  نادـنبهار 

هب جایتحا  راک  نیا  زا  يریگهجیتن  اما  دوش . مولظم  زا  تیامح  يادـف  يرادـتناما  دـیاب  تسا : مود  رایعم  تیاـعر  اـب  مدـقت  هک  تسا  نشور 
ره تسین . میتفگ  اهرایعم  لصا  هرابرد  بشید  هک  یتساررـس  یفاص و  یگداـس و  ینـشور و  نآ  هب  دراد و  لـمأت  هبـساحم و  رادـقم  کـی 

دودح ًالوا  تسا . هدیچیپ  هبساحم  نیا  تاقوا  یهاگ  دهاوخیم . ندرک  نیگنـس  کبـس -  دهاوخیم ، هبـساحم  رادقم  کی  هرخالاب  يزیچ 
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ضرع لاـثم  نیا  رد  نم  هچنآ  یناـث ، رد  تسین . نشور  نادـنچ  يرگید  رب  یکی  زاـیتما  هک  تسا  يروـط  اـهرایعم  نـیا  زا  کـی  ره  شزرا 
رایعم دنچ  یتقو  دوشیم . هدیچیپ  عوضوم  دیآیم و  شیپ  رایعم  دنچ  نایم  كاکطصا  تاقوا  یهاگ  یلو  دوب ؛ رایعم  ود  كاکطصا  مدرک 

ياهمارح اهبجاو و  تیاعر  نیمه  رد  ناسنا  يارب  ًاعقاو  یهاگ  لئاسم  نیا  نیع  تسا . یلکـشم  راک  هبـساحم  دنوشیم ، زیوالگ  رگیدکی  اب 
حالطصا نآ  نم  دنراد . یملع  حالطصا  کی  يدراوم  نینچ  يارب  هقف  لوصا  هقف و  رد  میرادب ؟ مدقم  ار  کی  مادک  دیآیم : شیپ  یعرش 
دنیوگیم تلاح  نیا  هب  ام  هقف  لوصا  حالطـصا  رد  منکیم . ینعم  فداصت «  « هب تسه ، حالطـصا  نآ  رد  هک  یتقد  ناـمه  تیاـعر  اـب  ار ،

هار رـس  رب  مکح  ود  نتفرگ  رارق  ندرک : تـمحازم  ینعی  تـسا ؛ فداـصت  ناـمه  يارُخا  تراـبع  ًاـبیرقت  مـحازت  دـینادیم  امـش  مـحازت .« «
( 28 ...) دناهدرک تسرد  اجنیا  رد  يدنمنوناق  ود  یمالسا  هقف  نارگلیلحت  ندش . رگیدمه  تمحز  بابسا  رگیدکی و 

متفه هسلج 

هراشا

یتما ناناملـسم  امـش  زا  دـیاب  نوحلفملا «. مه  کـئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ریخلا و  یلا  نوعدـی  ۀـّما  مکنم  نکتلو  «
دنـسپان و رکنم و  زا  دنهدیم و  نامرف  هدش  هتخانـش  هتـسیاش  هدیدنـسپ و  فورعم و  هب  دننکیم ؛ توعد  یکین  ریخ و  هب  هک  دـیآ  دوجوهب 

. ناراگتسر دنانانیا  اهنت  دنرادیم . زاب  دورطم  دودرم و 
ناردارب و ناتـسود ، تسا . هـتفر  شیپ  يرادـقم  اـت  رکنم ، فورعم و  ریخ ، هراـبرد  مالـسا ، میلاـعت  زا  مـهم  ثـحبم  نـیا  هراـبرد  اـم  ثـحب 
تسا و یکین  کین و  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  ریخ  کی : میتفگ ، هک  دنراد  دای  هب  دناهتـشاد ، تکرـش  ثحب  هسلج  دنچ  نیا  رد  هک  ینارهاوخ 

ناشن هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  ریخ  هملک  هک  یتایآ  يدنبعمج  اما  هتفر ، راک  هب  تورث  لام و  ینعم  هب  نآرق  رگید  تایآ  زا  یخرب  رد  دـنچ  ره 
ّهنا دونََکل و  ّهبرل  َناسنالا  ّنا  . « تسا یفنم  داـقتنا و  شهوکن و  یتسودلاـم ، ینعم  هب  یهاوخریخ  ربارب  رد  نآرق  يریگعضوم  هک  دـهدیم 

زگره اذل  دنکیم ، داقتنا  یتسودلام  تدش  زا  نآرق  تسا . داقتنا  گنهآ  تایآ  نیا  گنهآ  دیدشل «. ریخلا  ّبحل  ّهنا  دیهـشل و  کلذ  یلع 
تسا نشور  دیآ . دوجوهب  دنکیم  توعد  تورث  هب  ار  ناهج  هک  یتما  تسودتورث و  یتما  امش  زا  دیاب  ناناملسم ، يآ  دیوگب  دناوتیمن 

اههجیتن نیا  هب  دـشیم . دـیاب  و  دـش ، رتهدرتسگ  رایـسب  ناـمثحب  رکنم  فورعم و  هراـبرد  تسا . یکین  کـین و  ینعم  هب  اـجنیا  رد  ریخ  هک 
اهماظن همه  رد  لاوحا و  طیارش و  همه  رد  رابتعا  شزرا و  ياراد  سانشسکهمه ، قلطم ، یمومع ، ياهرایعم  هلـسلس  کی  ام  هک  میدیـسر 

رد و  میراد ؛ رایتخا  رد  هدیدنـسپ  ياهرایعم  ناونع  هب  میراد ، یهاگآ  هک  زورما  ات  رـشب ، یگدنز  ياهنارود  همه  رد  اهمتـسیس و  همه  رد  و 
. هتسیاشان دنسپان و  دودرم و  ياهرایعم  ناونع  هب  رگید  ياهرایعم  هلسلس  کی  اهنآ  لباقم 

هب رابتعا  شزرا و  رظن  زا  دنالیصا و  تباث و  ییاهرایعم  مه  اهنآ  هکنیا  اب  تسین . یناگمه  شتخانش  هک  میراد  ییاهرایعم  رادقم  کی  ود :
ار شخب  ود  نیا  بشید  تسین . یگداس  یناسآ و  نیا  هب  اهنآ  ییاسانش  اما  دنتسه ، هتسباوان  اهمتـسیس  اهماظن و  طیارـش و  ناکم و  نامز و 
هبرجت و لالدتسا ، یـسررب ، کمک  هب  رـشب  هک  یتامولعم  نایم  رد  هکنیا  اب  مدرک . هیبشت  يرظن  ِیلالدتـسا  ِتامولعم  یهیدب و  تامولعم  هب 

یهاگآ تامولعم و  نیا  بسک  اما  دـیآیم ، تسد  هب  ناوارف  یمومع  رابتعا  شزرا و  ياراد  تباث و  یتامولعم  هدروآ  تسد  هب  اهنیا  ریاـظن 
تسین . یهیدب  تامولعم  زا  یهاگآ  دح  رد  اهنآ  زا 

رتعیسو ياهیهاگآ  هب  اهنآ  تخانش  هک  قلطم -  شزرا  ياراد  تباث و  لیـصا و  یلو  فیرظ  ياهرایعم  میراد -  اهرایعم  هلـسلس  کی  سپ ،
ادـیپ محازت  فداصت و  كاکطـصا ، مه  اب  اهرایعم  نیا  دـینیبیم  رـشب  لامعا  اهراتفر و  اهراک و  زا  يرایـسب  رد  میتفگ  دـعب  دراد . جاـیتحا 

، دننکیم ادـیپ  محازت  مه  اب  اهرایعم  هک  ییاج  رد  میتفگ  میدرک و  نایب  ددـعتم  ياهلاثم  اب  هنیمز  نیا  رد  ار  محازت  شقن  بشید  دـننکیم .
؛ درک يدنبعمج  دیاب  تسا . بوخ  تفگ  هرسکی  رگید  ساسا  رب  ای  تسا  دب  راک  نیا  تفگ  اهرایعم  نیا  زا  یکی  ساسا  رب  دوشیمن  رگید 

اهدیابن www.Ghaemiyeh.comاهدیاب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مه و  يور  رب  تفگ  میهاوخ  تقو  نآ  دوب  تبثم  تمـس  هب  ییاهن  لصاح  رگا  يدـنبعمج  هنزاوم و  هجیتن  ساسا  رب  درک و  هنزاوم  دـیاب 
ربج رد  میهدیم ...  ماجنا  ربج  رد  هک  يراک  لثم  تسرد  دوب ، یفنم  ددـع  هنزاوم  لـصاح  رگا  و  فورعم . تسا  يراـک  راـک  نیا  تبـسن ،

یهاگ ربج  ياهیدنمنوناق  کمک  هب  هتفرشیپ  تایضایر  رد  ام  هک  ار  يراک  نامه  تسا . یفنم  ددع  کی  يربج  هلمج  نیا  هجیتن  مییوگیم 
ددـع اههد  هوالعهب و  ددـع  اـههد  نآ  رد  هک  هلمج  نیا  لـصاح  مییوگیم  ماجنارـس  میهدیم و  ماـجنا  يربج  يرتم  کـی  هلمج  کـی  اـب 

ییاـهن و يریگعـضوم  و  مـینکیم . ار  راـک  ناـمه  مـه  اـجنیا  رد  تـسا ، یفنم  ددــع  کـی  راداـهنم و  ددــع  کـی  دراد ، دوـجو  راداـهنم 
هتخانـش رـشب  یگدـنز  رد  یناونع  کـی  اـب  ًـالومعم  راـک  نوـچ  تسا . رکنم  اـی  تسا  فورعم  راـک  نیا  هک  تسا  نیا  ییاـهن  ینزبسچرب 

رارق تباـث  روط  هب  ناونع  رتـیت و  نآ  ریز  رد  يربـج  هلمج  نیا  ماـقرا  همه  هک  دوشیم  هتخانـش  یناونع  رتـیت و  کـی  اـب  ًـالومعم  دوـشیم ،
يدـنبعمج لصاح  نیاربانب  دـشاب ، هدرک  رییغت  يربج  هلمج  نآ  ماقرا  زا  یخرب  اما  دـنامب  یقاـب  ناونع  رتیت و  نآ  تسا  نکمم  دریگیمن و 

لاوحا و عاضوا و  همه  رد  تباث  رظن  کـی  دـناوتیمن  تسا ، رکنم  تسا و  یفنم  اـی  تسا  فورعم  اـی  تسا  تبثم  راـک  نیا  مییوگیم  هک 
دـشیم مه  يور  رب  هشیمه  راک  نیا  دوبیم ، تباث  هشیمه  يربج  هلمج  هدـنهد  لیکـشت  ماقرا  نآ  ماـمت  رگا  هلب ، دـشاب . اـهماظن  طـیارش و 

ام دوش . نشور  يردق  بلطم  ات  میربیم  صاخـشا  يور  ار  لاثم  مهدیم . حیـضوت  رتشیب  ار  نیا  دنامیمن . تباث  اهنیا  اما  رکنم . ای  فورعم 
ماهدید و ًالبق  ار  وا  هک  یسک  اب  تسا . روط  نیا  ًالومعم  هفایق . لیامش و  لکش و  اب  ای  مان  اب  ای  میـسانشیم ؟ زیچ  هچ  اب  ار  صاخـشا  ًالومعم 

نیا اقآ ، نیا  تیوه  منکیم . قیبطت  هفایق  لکش و  نیا  رب  ار  وا  مان  منکیم . کیلع  مالس و  وا  اب  موشیم ؛ هجاوم  تسه  نم  نهذ  رد  شمان 
تیصخش بلاق  نیا  رد  هک  ییاوتحم  ایآ  اما  تسا ، تباث  هعماج  رد  ياهمانسانش  ییاسانش  رظن  زا  درف  نیا  تیصخش  تیصخش ، نیا  ناسنا ،

ياقآ نسح  نیا  مییوگیم  دـنکیم . رییغت  یلیخ  وا  هن ! تسا ؟ تباث  اهزور  اـههتفه و  اـههام و  اـهلاس و  لوط  رد  دراد  دوجو  ياهمانـسانش 
تبثم و ياهددع  مینکیم و  هاگن  وا  هب  ینالوط  يربج  هلمج  کی  تروص  هب  لکـش و  هب  هک  یتقو  تسا . یبوخ  مدآ  مه  يور  رب  ام  قیفر 
ور مدآ  مه  يور  رب  میوگیم  اذل  دیآیم ؛ رد  بآ  زا  یتبثم  ددع  دنامیم و  نآ  هت  يزیچ  رخآ  رد  مینکیم ، رـسک  مک و  مه  اب  ار  وا  یفنم 

میوگب دیدج  هبـساحم  نودـب  زاب  مدرک  دروخرب  اقآ  نسح  هب  هکنیا  ضحم  هب  مناوتیم  هبترمود  ایآ  درذـگیم . لاس  کی  تسا . یهار  هب 
دیاب درذـگیم  هک  زور  کی  یهاـگ  هاـم ، کـی  یهاـگ  چـیه ، هک  لاـس  کـی  هن ! تسا ؟ یبوخ  مدآ  مه  يور  رب  اـم  قیفر  اـقآ  نسح  نیا 
نامز رادـقم  کی  تشذـگ  اب  تشاد  دوجو  نامدوخ  قیفر  ياقآ  نسح  ناونع  ریز  رد  هک  ییاوتحم  نآ  اسب  هچ  تفرگ . رـس  زا  ار  هبـساحم 
ضوع ار  هبـساحم  هجیتن  هک  دشاب  هدش  اهنآ  نیـشناج  تفلکندرگ  یفنم  ددـع  راهچ  هس -  دـشاب و  هدـش  ضوع  دایز و  مک و  شیاهمقر 

رتحیحـص میهدـن ، رظن  میتفگیم  لاسراپ  هچنآ  ساسا  رب  لاسما  رگا  یفنم . هلمج  لاسما  یلو  دوب  تبثم  يربج  هلمج  لاسراپ  اـت  دـنکیم .
املع لوـق  هب  ار  لـبق  لاـس  کـی  تخانـش  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دوریم  مدآ  رـس  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  هک  ییاـههالک  زا  یلیخ  تسا .

لاسراپ مدآ  نیا  دیوگیم  سکع ، هب  ای  تسا . یبوخ  مدآ  مه  الاح  دوب  یبوخ  مدآ  لاسراپ  اقآ  نیا  دـیوگیم  ینعی  دـنکیم . باحـصتسا 
رایـسب ياقآ  کی  هب  دـب  صخـش  نآ  لاس  کی  تشذـگ  زا  سپ  تسا  نکمم  دـینک ! تقد  اما  تسا . يدـب  مدآ  مه  ـالاح  دوب ، يدـب  مدآ 

زا ار  هدـننز  یفنم  ياـههبنج  نآ  زا  يرادـقم  دـشاب  هتـسناوت  دـشاب و  هتـشاد  تبثم  يزاـسدوخ  تسا  نکمم  وا  دـشاب . هدـش  لیدـبت  بوخ 
مه لاسما  دوب  يدب  ناوج  لاسراپ  ییوگب  يرادن  قح  دـشاب . هدرک  بسک  هتـسیاش  یناسنا  تالامک  يرادـقم  دـشاب و  هدرک  رود  شدوخ 

کی مان و  کی  اب  ًالومعم  هک  نیعم  راک  کی  تسا . روط  نیمه  مه  اهراک  دـیریگب . رـس  زا  ار  هبـساحم  هک  تسا  نآ  تسرد  تسا . ناـمه 
، هتـشاد یفنم  بسچرب  ام  راکفا  ءارآ و  لدابت  رد  ام و  يوگتفگ  رد  ام ، زغم  رد  ام ، ناـبز  رد  اـم ، نهذ  رد  ینهذ  تروص  کـی  تشادرب و 

تمـس زا  ای  دور ، یفنم  تمـس  هب  تبثم  تمـس  زا  نآ  رد  هتفایققحت  ياـهرایعم  هنزاوم  طیارـش ، لاوحا و  عاـضوا و  رییغت  اـب  تسا  نکمم 
. دیارگب تبثم  تمس  يوس  هب  یفنم 

هب فطع  یگداس و  نیا  هب  لاوحا  عاضوا و  مامت  رد  لمع  کی  راک و  کی  يدـب  یبوخ و  هرابرد  رظن  راـهظا  هک  تساـجنیا  رد  نیارباـنب ،
رد هتفرگ  رارق  مه  ربارب  رد  محازتم و  مداصتم و  ياهرایعم  هبـساحم  ییاهن  دـنیآرب  رب  یهاگآ  هلأـسم ، نیا  تخانـش  تسین . رـسیم  هتـشذگ 
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رسک مک و  دناوتیم  دربب  باسح  رد  رـس  یتقو  یلومعم  ناسنا  ره  تسین و  هدیچیپ  تسا و  نشور  يرادقم  یهاگ  لمع ، کی  راک و  کی 
مدیرخ نان  کی  لایر ، راهچ  مدیرخ  غرم  مخت  ود  متفر ، رازاب  هب  زورما  نم  دییوگب  یلومعم  درف  ره  هب  رگا  امـش  دیوگب . ار  هجیتن  دـنک و 

زا یـضعب  یلو  دـیدرک . دـیرخ  لایر  شـش  امـش  زورما  دـیوگیم : امـش  هب  ار  باسح  تروص  هرخـالاب  هبـساحم  يرـصتخم  اـب  لاـیر ، ود 
جایتحا رتشیب  یگدـیزرو  رتشیب ، تقد  رتشیب ، هعلاطم  هب  هکلب  تسین ، ناسآ  نادـنچ  ناشهبـساحم  يدـنبعمج و  هک  تسه  اـهباسحتروص 

مه ار  یپردیپ  ياهلـسن  راودا و  رد  رـضاح و  طیحم  رد  شنکاو  ردـنا  شنکاو  ردـنا  شنکاو  نامز ، لماع  اـم  رگا  اـهراک  دروم  رد  دراد .
یتح تاقوا  یهاگ  تسه و  يدودح  ات  رگباسح ، دنمشیدنا  رکفتم  ياهناسنا  دح  رد  ییاهن ، دنیآرب  هب  ندرب  یپ  تاقوا  یهاگ  مینک ، دراو 
يارب داد  رظن  رگا  هک  دهدب -  يرظن  دراوم  نآ  رد  دـناوتیم  هک  یعبنم  اهنت  میتفگ  بشید  هک  تساجنیا  رد  تسا . نوریب  مه  اهنآ  ناوت  زا 

دماجنایم و یتسه  ناهن  راکـشآ و  هدنیآ و  لاح و  هتـشذگ و  ياناد  هب  هک  یعبنم  تسا : یحو  عبنم  دوب -  دهاوخ  یفاک  دامتعا و  لباق  ام 
. دوشیم طبترم  یهتنم و 

ثحب زا  شخب  نیا  ینعی  دـبای ؛ ناـیاپ  بلطم  نیا  اـب  دـناوتیم  ناـمثحب  نیا  و  تسا -  نیا  میوـگب  ثحب  نیا  هلاـبند  رد  دـیاب  بشما  هچنآ 
زا زور  حالطـصا  هب  و  یلک ، نوناق  رظن  زا  یلک ، يانعم  رظن  زا  رکنم  فورعم و  تاقوا  یهاـگ  اـهرایعم . یـسانشرکنم و  یـسانشفورعم و 

، اـهراک هعوـمجم  رد  هکلب  راـک ، کـی  رد  فـلتخم  ياـهرایعم  هـن  لـمع ، ارجا و  ماـقم  رد  یلو  تـسا ؛ هدـش  هتخانـش  کیژولوئدـیا ، رظن 
ذاختا دنریگیم و  رارق  مه  ربارب  رد  دننکیم و  محازت  مه  اب  کیژولوئدیا  هدش  هتخانش  ياهرکنم  کیژولوئدیا و  هدش  هتخانش  ياهفورعم 

مه لباقم  هدش  هتخانـش  رکنم  مه  يور  رب  راک  دنچ  هدش و  هتخانـش  فورعم  مه  يور  رب  راک  دـنچ  هک  تسا  لکـشم  رظن  نیا  زا  میمـصت 
رگا اـجنیا  رد  دروخیم . نیمز  نآ  اـی  دروخیم  نیمز  نیا  اـی  دـنک  روـبع  فـص  نیا  زا  دـهاوخیم  ناـسنا  یتـقو  دـناهدرک و  يدـنبفص 

رد هک  تسا  تسرد  تسا . رکنم  راک  نآ  هک  تسا  مولعم  مییوگیم  تسا . ناسآ  مینک  يدنبهدر  کیژولوئدیا  رظن  زا  ار  بلاطم  میهاوخب 
رکنم مه  رگید  راک  نآ  مییوگیم  ای  تسا . صخـشم  شايدـنبعمج  اما  دـشاب ، هتفرگ  رارق  مه  ربارب  رد  رایعم  هد  دـیاش  مه  راک  نآ  دوخ 

مناوتیم ای  هک  مراد  رارق  یطیارـش  رد  متاناکما  اـب  هدـنب  یلو  تسا . فورعم  مه  یکی  نآ  تسا ؛ فورعم  یکی  نیا  مییوگیم  دـعب  تسا .
دناوتیم ای  ناسنا  هک  دنریگیم  رارق  مه  ربارب  رد  هدش  هتخانـش  فورعم  ود  یهاگ  ار . اهرکنم  نآ  تیاعر  ای  منکب  ار  اهفورعم  نیا  تیاعر 

رد هعماج  ای  ناسنا  هک  دوشیم  هاگ  نیاربانب ، تسا . مهم  مادک  تسا و  مها  مادـک  دـنادیمن  هچرگ  ار ، يرگید  نآ  ای  دـهدب  ماجنا  ار  نیا 
هدـش هتخانـش  کیژولوئدـیا  رظن  زا  اههار  نآ  زا  مادـک  ره  مکح  هک  دریگیم  رارق  ییاهیهاردـنچ  اهیهارود و  رـس  رب  لمع  ارجا و  هلحرم 
دراوم نیا  رد  یلمع  يروف  فیلکت  صیخـشت  مسرب . مادک  هب  دیاب  منادیمن  نم  دـنراد و  كاکطـصا  مه  اب  ارجا  ماقم  رد  نالا  یلو  تسا ،

ياههبساحم یصخش و  تاعلاطم  اب  دناوتیم  ناسنا  تسا و  نشور  فیلکت  دراوم  یخرب  رد  تاقوا و  یخرب  رد  یلو  تسا . لکـشم  يراک 
امش نایانشآ  ییانـشآ و  نادیم  رد  دیراد و  کمک  يارب  هدامآ  لوپ  ناموت  جنپ  امـش  رگا  ًالثم  دسرب . یمیمـصت  کی  هب  هرخالاب  یـصخش 

ار ناموت  جنپ  نیا  هک  تسا  نشور  امش  يارب  درادن ، شروخ  یلو  دراد  نان  هک  تسه  یمدآ  کی  درادن و  بش  نان  هک  تسه  یمدآ  کی 
نیا هب  یگدیـسر  هک  دوـشیم  هاـگ  نینچمه  تسا . نشور  یکی  نآ  رب  یکی  نیا  مدـقت  درادـن . بش  ناـن  هـک  دـینک  یـصخش  نآ  فرص 

. يربهر هدهع  رب  تسیک ؟ هدهع  رب  یگدیسر  نیا  هک  دینکیم  رکف  اجنیا  تسا . جراخ  درف  شنیب  رکف و  هدهع  زا  باسح 

تسا يربهر  فیاظو  زا  هدیچیپ  رکنم  فورعم و  تخانش 

يرایسب رد  ًالصا  تخانش  ِدوخ  رکنم ، فورعم و  ییاهن  دنیآرب  تخانش  هک  تسا  نیا  میـسرب  نآ  هب  میتساوخیم  بشما  ثحب  رد  ام  هچنآ 
اهفورعم و هب  رما  زا  يرادـقم  هکنیا  هجیتن  دریگب . رارق  تما  يربهر  فیاظو  هریاد  رد  دـیاب  تسا و  جراخ  درف  ناوت  زا  یعامتجا  لـئاسم  زا 

درف تیلوئـسم  دودـح  زا  رکنم  فورعم و  تخانـش  يارجم  زا  ًالوصا  هکلب  میـسریم ،( نآ  هب  دـعب  هک   ( تردـق رظن  زا  هن  اهرکنم ، زا  یهن 
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تخانـش اب  دـیاب  ًامتح  دریگن ( ای  دریگب  ماجنا  راک  نالف  زورما  هکنیا   ( ارجا ِلاـح  رد  رکنم  فورعم و  تخانـش  ًـالوصا  ینعی  تسا . جراـخ 
ار رکنم  فورعم و  زوـنه  هک  یـسک  تـسا . رکنم  فورعم و  تخانـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  گرزب  هـفیظو  ماـجنا  طرـش  دـشاب .

ياهـشالت هـب  طوـبرم  دراوـم  صوـصخب  دراوـم ، زا  يرایـسب  رد  مـه  رکنم  فورعم و  تخانـش  دـنکب ؟ دراد  ییهن  رما و  هـچ  دسانـشیمن 
زا يرایـسب  رد  رکنم  زا  فورعم  تخانـش  يارب  صاخـشا  یتامولعم  تاناکما  دوریم . رتارف  يدرف  ياهیهاگآ  دودح  زا  ًالومعم  یعامتجا ،
ریز اجنآ  دوشیم و  عمج  هشوگ  ره  زا  هک  یتاعالطا  اب  طیحم ، دـید  نآ  اب  الاب ، دـید  نآ  اب  هک  تسا  يربهر  اهنت  تسین . یفاک  دراوم  نیا 

نامه دروم  رد  ادرف  دـیهدب . ماجنا  تسا ؛ فورعم  تسا ؛ مزال  تسا ؛ تحلـصم  راک  نیا  زورما  دـیوگب  دـناوتیم  دوشیم ، هنزاوم  ربز و  و 
دیهدن . ماجنا  تسا ؛ رکنم  تسین ؛ تحلصم  دیوگیم  راک 

نیا اقآ ، دنیوگیم  دنتفایم . کش  هب  ارجم  نیمه  زا  ناربهر  هرابرد  هک  دوشیم  هدید  فعض  هطقن  نیا  ام  یبهذم  رشق  رد  یهاگ  هنافسأتم 
زورما نکب ، ار  راـک  نیا  تفگیم  زورید  اـقآ  نیا  هک  هچ  ینعی  لـالح ! شاهقـش  کـی  دـشاب  مارح  شاهقـش  کـی  دنفـسوگ  هک  دـشن  هک 

کی هشیمه  هک  مینادیم  ربهر  ار  یـسک  ام  هکنیا  لثم  تسین - ! ییأرتباث  مدـقتباث  ربهر  کی  ًالـصا  وا  دوشیم  مولعم  نکن ! دـیوگیم 
. میاهدیمهفن زونه  دیاب  هک  روطنآ  ار  يربهر  ًالـصا  ام  تسا . سوملم  تسا ؛ نیع  تسین ، ضرف  هصیقن  نیا  دینک  رواب  دـهدب . نامرف  روج 
اب شاییانـشآ  ًالـصا  هدش ، گرزب  یمید  هک  هعیـش ( هعماج   ( هدوب ياهعماج  کی  ام  هعماج  نوچ  ماهدرک ، ضرع  اهثحب  رد  رگید  راب  کی 

و تسا ، بوخ  راک  نیا  دیوگیم  صاخ  یعامتجا  یسایس و  طیارـش  رد  یلو  تسا ، ربهر  نامه  ربهر  هلب ! تسا . مک  یلیخ  يربهر  يابفلا 
. وا صقن  هن  تسوا  يربهر  لامک  نیا  تسا . دب  بسچرب  نامه  اب  راک  نامه  دیوگیم  ادرف  هدش  نوگرگد  طیارش  رد 

؛ دنک باسح  اهراک  يور  نکمم ، دح  رد  يرگنهدنیآ  اب  راک ، ره  هدنیآ  ياههدزاب  هب  هجوت  اب  عماج ، عیسو و  سب  یتخانش  اب  دیاب  يربهر 
تـسا نیا  زا  یکاح  هک  وا  نامرف  اب  فورعم . دوشیم  نیا  دـینکب . ار  راک  نیا  دـهدب  نامرف  تقو  نآ  دریگب ؛ رظن  رد  مه  اب  ار  اهنآ  طـباور 

ام يارب  تسا  ياهناشن  وا  نامرف  تسا . فورعم  راک  نیا  هک  میمهفیم  ام  تسا ، تحلـصم  راک  نیا  تسا  هداد  ناشن  يربهر  تاـعلاطم  هک 
یلیلد هناـشن و  وا  عنم  تسا . رکنم  راـک  نیا  هک  میمهفیم  وا  عـنم  اـب  و  تسا . فورعم  مه  يور  رب  راـک  نیا  هک  تیعقاو  نیا  فـشک  يارب 

یتالیکشت و لکشتم و  راک  رد  هدشن  هدیزرو  ماخ و  هعماج  کی  رد  هک  یتقو  نآ  هب  ياو  تسا . رکنم  راک  نیا  هکنیا  رب  دامتعا  لباق  تسا 
ریزع رامیب  کی  امش  رگا  دیوگب ! نکن  نکب -  هدیچیپ  لئاسم  نیا  هرابرد  دشاب و  زور  رادمتسایس  دهاوخب  یسک  ره  يربهر ، زا  رادروخرب 

نآ درک -  رامیب  نآ  يارب  ییاوادـم  دیـسر  هار  زا  سک  ره  ام  یعامتجا  تنـس  یگدـنز و  لومعم  تنـس  قبط  رب  دیـشاب و  هتـشاد  هناـخ  رد 
نآ دـیوگیم  دـسریم ، یمود  دروخب ؛ دـیهدب  وا  هب  تسا ، بوخ  یلیخ  میدرک  هبرجت  تسا ، بلاـج  رایـسب  اود  نـالف  اـقآ  تفگ  دیـسر ،

هدـش هبرجت  لوپمآ  نآ  دـیوگیم  دـسریم ، یموس  دروخب ؛ دـیهدب  وا  هب  تسا ، بلاج  یلیخ  میدرک ، هبرجت  ار  تبرـش  نآ  رگید ، يوراد 
؛ نوجعم نالف  یمتفه  هدناشوج ؛ نالف  یمـشش  صرق ؛ نالف  یمجنپ  لوسپک ؛ نالف  یمراهچ  دـینک ؛ قیرزت  وا  هب  تسا ، دـیفم  یلیخ  تسا ،
هب ای  دنیوگیم ، هچ  نآ  نیا و  دینیبب  دـیناباوخیم  شوگ  ناتزیزع  رامیب  نیا  نامرد  رد  امـش  ایآ  بآ ...  نالف  یمهن  مسلط ؛ نالف  یمتـشه 

ياهتبابط اب  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  هتفرـشیپ ، ناسنا  امـش  صیخـشت  هب  رامیب ، کی  نامرد  روطچ  دـینکیم ؟ هعجارم  دامتعا  لباق  بیبط  کی 
امش منیبب  منکیم ، میسرت  ار  بیبط  ود  هرهچ  نم  دیریگیم ؟ هداس  ردقنیا  ار  یعامتجا  لئاسم  نامرد  اما  دریگب ، تروص  یمومع  ییاپرس 

رامیب هب  یهاگن  دـیروآیم  رامیب  رـس  يالاب  ار  وا  ای  دـیربیم  وا  شیپ  ار  رامیب  ات  هک  تسا  یبیبط  بیبط ، کی  دـینکیم : باختنا  ار  مادـک 
رامیب نیا  هب  ییاود  کی  دـهاوخیم  ناتلد  امـش  هک  دـنیبیم  امـش ؛ تاعقوت  امـش و  رکف  زرط  امـش و  رکف  عون  امـش و  هب  یهاگن  دـنکیم ،

ار اهوراد  دیربیم . هناخوراد  هب  ار  هخـسن  دسیونیم . يروف  رثا  ياراد  ياود  رادـقم  کی  اب  ياهخـسن  ًاروف  دـتفیب ؛ هار  رـصع  ات  هک  دـهدب 
نامرد ًاعقاو  رامیب  نیا  يرامیب  اما  دتفایم . هار  دیآیم و  اج  شلاح  مه  رـصع  دروخیم و  ار  اهوراد  رامیب  دیهدیم . رامیب  هب  دـیریگیم و 

وا یعقاو  نامرد  هنارگلافغا  تبابط  هخسن و  نیا  تلع  هب  ادرف  ات  طقف  رگا  تقوم . یحطس  يدوبهب  کی  هدرپ  تشپ  هتفر  شايرامیب  هدشن ؛
ار رگید  بیبط  کی  بیبط . روج  کی  نیا  تسا - . هدش  رتجالعلابعـص  رترادهشیر و  وا  رد  هجرد  کی  يرامیب  تقیقح  رد  دتفیب ، بقع 
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وا هک  دهاوخیم  ناتلد  امـش  همه  هک  دنیبیم  دزادنایم . امـش  هب  یهاگن  رامیب و  هب  یهاگن  دیروآیم . رامیب  رـس  رب  ار  وا  منکیم : میـسرت 
؛ دـنکیم تقد  بوخ  وا  دوشیمن . رامیب  امـش و  ماخ  تساوخ  نیا  میلـست  وا  اما  دوش ؛ بوخ  رـصع  ات  راـمیب  نیا  لاـح  هک  دـهدب  ییوراد 

ياهزیچ سکع و  لثم  شیامزآ ، صیخـشت و  ياهرازبا  مزاول و  ات  دـنکیم  ربص  تعاس  دـنچ  یتح  دـهدیم ؛ صیخـشت  ًالماک  ار  يرامیب 
زاغآ رامیب  يارب  رادهشقن  نامرد  کی  دـعب  و  دـنیبب ، ار  وا  تقوم  ياـهینوگرگد  دـنیبب ؛ ار  راـمیب  لـصفم  لاـح  حرـش  دوش و  مهارف  رگید ،

: دیورب رتکد  هناخ  رد  هب  دیسرتب و  مه  امش  دیوگب ؛ روآتشحو  ياهنایزه  دورب و  الاب  امـش  رامیب  بت  تسا  نکمم  مه  بش  یتح  دنکیم .
لاح رد  ترامیب  دریمیمن ؛ ترامیب  ریگب ؛ مارآ  ورب  مناج ؛ ورب  دـیوگیم : رتکد  نآ  دریمیم ! دراد  مراـمیب  تنماد ؛ هب  متـسد  رتکد ، ياـقآ 
نیا میلـست  یکـشزپ  ملاـس  نادـجو  زا  رادروـخرب  ِسانـشهفیظو  بیبـط  نآ  اـما  دـیوش ، تحاراـن  یلیخ  تسا  نـکمم  امـش  تـسا . ناـمرد 
رکف ناتـسود ، بوخ  دنکیم . باجیا  شایکـشزپ  هفیظو  هک  دهدیم  ماجنا  ار  يراک  وا  دوشیمن . رادرامیب  رامیب و  رذگدوز  ياهیتحاران 

شفرح مراد  هک  نالا  دیدنسپیم ؟ ار  بیبط  ود  نیا  زا  کی  مادک  هسلج ، رد  رضاح  نارهاوخ  ناردارب و  امش  نارضاح ، امـش  هک  دینکیم 
مدای دیوریم - . یلوا  بیبط  نآ  غارس  امش  رثکا  دیزادنیب : دوخ  یگدنز  همانراک  هب  یهاگن  یلو  ار ؛ مود  بیبط  دییوگیم  همه  منزیم  ار 

ناتیارب مه  ار  ینیع  ناتساد  نیا  نم  هک  تسه  تصرف  متشاد . هنیمز  نیمه  رد  ياهصق  تسام  ناگتـسب  زا  هک  یکـشزپ  اب  نم  دوخ  دیآیم 
. میریگب یپ  ار  ثحب  هیقب  دعب  ات  منک  وگزاب 

نیا رد  ییامرگ  ياراد  یناوج  نینس  رد  هک  یلم ، يدودح  ات  ینید و  تاساسحا  زا  رادروخرب  ینید ، ملاع  هداوناخ  کی  زا  تسا  یکـشزپ 
رد هک  ار  یلتُک  مَلَع و  هتسد و  نیا  دوب . اروشاع  مایا  دوب . هدمآ  مق  هب  يرفـس  لبق ، لاس  کی  تسیب و  دودح  شیپ ، تقو  یلیخ  دوب . هنیمز 

؟ دنیوگیم عیـشت  همـصاع  هیملع ، هزوح  ار  اجنیا  رخآ  ینالف ، تفگ  تسا . تحاران  یلیخ  مدید  دمآ . ام  هناخ  هب  دید . دنتخادنایم  هار  مق 
هفیظو اهنیا  هک  تسا  نیا  شتلع  ییوگیم ؛ تسار  متفگ  دـناهدرک !؟ تسرد  ینید  عجارم  هاگیاپ  رد  اـملع و  روضح  رد  هک  تسیچ  اـهنیا 
فرـص هب  اجبان  ياهراک  نیا  نتخادـنارب  هک  میوگب  وت  هب  لاح ، نیع  رد  اما  دـننکیمن . يرگنـشور  دـنهدیمن ؛ ماجنا  تسرد  ار  ناشدوخ 

ار ناشدوخ  راک  مدرم  یلو  تسا ، دـب  ییاهراک  نینچ  دـنیوگب  اهنیا  تسا  نکمم  تسا . دـب  اهراک  نیا  دـنیوگب  نایاقآ  نیا  هک  تسین  نیا 
مایق ياهراعش  يایحا  درک . هزرابم  ینیسح  ياروشاع  زا  هدافتـساءوس  نیا  اب  تشاد و  ياهمانرب  دیاب  اجبان  راک  نیا  نتخادنارب  يارب  دننکب .

هک لاسما  نیمه  ًاقافتا  متفگ : وا  هب  دوشیمن . تسرد  راک  نکن  نکب -  فرص  اب  الاو  دهاوخیم ، همانرب  امهیلع ، هللا  مالس  یلع ، نب  نیسح 
نایعیش عاطم  دیلقت  عجرم  هک  يدرجورب  ياقآ  نوچ  هک  تسا  نیا  هصق  تسا . یندینش  یلیخ  هک  هدمآ  شیپ  مق  رد  ياهصق  ییوگیم ، وت 
ياسؤر مرحم  زا  شیپ  لاـسما  دنتـسنادیم ، رَکنم  دنتـسنادیمن و  تسرد  ار  اـهنیا  هدـمآیمن و  ناشـشوخ  اـهراک  نیا  زا  یتمـسق  زا  تسا 

اهنتخادنا هار  هتـسد  نیا  ات  دینکن ، ار  راک  نالف  راک ، نالف  راک ، نالف  دییوگب  اهنیا  هب  دنتفگ  دـندرک و  توعد  دوخ  لزنم  هب  ار  مق  يایاکت 
مایپ خساپ  رد  وا  مق . فورعم  ياههیکت  زا  یکی  هتـسدرس  دوب  يدّیـس  سک  نالف  دوب ؟ هچ  اهنآ  شنکاو  اما  دـشاب . اربم  اهبیع  نیا  زا  لقاال 
زور جنپ  تصش و  دصیس و  هک  لاس  دییوگب  دیناسرب و  مالـس  اقآ  هب  ام  لوق  زا  اما  تسا ، عاطم  اقآ  رما  هتبلا  هک  دوب  هتفگ  يدرجورب  ياقآ 

» نکن  « فرص اب  نیبب ! متفگ  میشابن ! اقآ  دلقم  میهاوخیم  ار  زور  هد  نیا  مینکیم ، دیلقت  اقآ  زا  ام  ار  شزور  جنپ  هاجنپ و  دصیـس و  تسا ،
امـش همه  رگا  دییوگیم ! هچ  اقآ ، يا  تفگ  داد . جرخ  هب  تیدج  دیاب  درک . هزرابم  دـیاب  دـهاوخیم . همانرب  دوریمن . نیب  زا  رَکنم  نتفگ 
زبـس يراـکب  مه  راـب  رازه  رگا  هک  تسا  ییاـهرگا  نآ  زا  ییوگیم ، وـت  هک  رگا «  « نیا متفگ  دوـشیم . لـح  هلأـسم  دـییوگب  مـالک  کـی 

مه نان ؛ مه  تسا و  مان  مه  مسارم ، نیا  نتشاد  هگن  دنتسه ، طیارش  نیا  سابل و  نیا  رد  هک  ییاهنیا  زا  ياهدع  يارب  هکنیا  يارب  دوشیمن .
تحاران یلیخ  ینکیم . هابتـشا  دـنرذگیم  اهفرح  نیا  رـس  زا  یناسآ  نیا  هب  اهنآ  ینک  رکف  وت  رگا  نیارباـنب ، تساـیر . مه  تسا  یگدـنز 
یترفاسم هب  نم  هک  دشن  هلـصاف  رتشیب  هام  ود  دیاش  دش . مامت  وا  اب  ام  ثحب  هرخالاب  ینکیم ...  سویأم  ار  ام  يراد  وت  اباب ، يا  تفگ  دش .

نم يارب  متـشاد . بت  دـمآ . نم  رـس  يالاب  ًاروف  دـش و  ربخ  اب  کشزپ  تسود  نآ  مدـش . رامیب  اجنآ  رد  متفر . کشزپ  ياـقآ  نآ  رهـش  هب 
دنچ مهاوخیمن ؛ هخسن  ًالصا  تسین  ینوفع  داح و  نم  بت  رگا  نیبب  سیونن . کیتویبیتنآ  نم  يارب  رتکد ، متفگ  وا  هب  تشون . ياهخـسن 
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یلو مسیونیم ، کیتویبیتنآ  ناراـمیب  يارب  ًـالومعم  نم  تفگ  دوب ؟ هچ  رتکد  ياـقآ  خـساپ  دـینادیم  موشیم . بوخ  درذـگب  هک  يزور 
، رتـکد متفگ  تسود . نیا  اـب  اروشاـع  هثحاـبم  همادا  هب  مدرک  عورـش  دـمآ ؛ متـسد  كزگ  بت  لاـح  ناـمه  رد  نـم  مسیوـنیمن . وـت  يارب 

ییوگیمن وت  رگم  ارچ ؟ متفگ  مسیونیم . اهنآ  يارب  هلب ؛ تفگ  یسیونیم ؟ رگید  نارامیب  يارب  یـسیونیمن و  نم  يارب  یتفگ  مدیمهفن ؛
نوصم روـخدردهب  ساـسح  يوراد  نیا  ربارب  رد  ار  ندـب  هک  تسا  نیا  شررـض  نیرتـمک  تسا و  رـضم  کـیتویبیتنآ  ياـجبان  لامعتـسا 

رامیب بت  هک  مسیونب  ياهخـسن  مهاوخب  رگا  نم  هک  ینادیمن  وت  یلو  تسا ؛ روطنیا  هلب ، تفگ  دـنکیم ؟ تداـع  نآ  هب  ندـب  دـنکیم و 
راک نیا  دوش  غولش  تبطم  هکنیا  يارب  وت  ًاعقاو  رتکد ، متفگ  دنیآیمن . نم  بطم  هب  اهشیوخ  موق و  اههیاسمه و  نیا  ادرف  دوشن ، عطق  ًاروف 

اروشاع دـیآیم  تدای  بوخ  متفگ  تسین ! هراچ  هلب ، تفگ  يراد ؟ ار  يرازاب  بط  نیا  دـنورن  تسد  زا  اهیرتشم  هکنیا  يارب  ینکیم و  ار 
تحاران نان . مه  تسا  مان  مه  دنتـسه  سابل  نیا  رد  هک  هدـع  کـی  يارب  اـهفرح  نیا  متفگ  وت  هب  تقونآ  نم  یتفگ ؟ هچ  يدوب  مق  رد  هک 

، هتفر اجک  نید  سپ  تسا ؛ نیمه  تیارب  بطم  هک  مه  وت  بوخ ، هتفر . اجک  تیناسنا  هتفر ، اجک  نامیا  هتفر ، اجک  نید  سپ  یتفگ  يدش ،
چیه ًالـصا  ادخ  ياههدنب  نآ  يراد : قرف  کی  ادخ  ياههدنب  نآ  اب  وت  یلو  متفگ  وا  هب  هتفر !؟ اجک  تیناسنا  هتفر ، اجک  یکـشزپ  نادـجو 

یناوتیم نامه  اـب  يریگیم و  اـج  کـی  زا  حبـص  ار  تایلومعم  راـک  قوقح  وت  یلو  دـنرادن ، اـهراک  نیمه  زا  ریغ  یگدـنز  يارب  يّرمم 
تخادنا . ریز  ار  شرس  دش ؛ هدنمرش  تسین ؟ رتتخس  اهنآ  زا  وت  تیانج  ایآ  ینک ! یگدنز 

نایم زا  ام  مدرم  زا  يدایز  هدع  هکنیا  يارب  هدشن و  هتخاس  شدوخ  هکنیا  يارب  دـشیم ؟ بکترم  ار  فالخ  راک  نیا  رتکد  نآ  ارچ  بوخ ،
يرادهگن هب  شتمدخ  ءابطا ، نایاقآ  دوخ  رظن  زا  ام ، تبابط  هاگتـسد  دینیبیم  اذل  دندنـسپیم . ار  سیونهخـسن  رتکد  نآ  رتکد  عون  ود  نآ 

. تسا یعامتجا  لئاسم  اهـشالت و  اهتیلاعف و  رد  هلأسم  نیا  نیع  اهیرامیب . اب  یـساسا  هزرابم  زا  تسا  رتشیب  بتارم  هب  هدرپ  ریز  رد  اـهیرامیب 
هب هک  دسر  هچ  دننک ، هجوت  تدمزارد  یحالصا  ياهحرط  هب  دنتسین  رـضاح  ام  دنمهقالع  نامیااب  ساسح  نارهاوخ  ناردارب و  زا  يرایـسب 

ياهـشالت ریـسم  اب  سک  ره  هکیلاح  رد  دـننکیم . عفد  یتح  و  دـننکیمن ، بذـج  ار  رگنرود  ِرگنهدـنیآ  ياهیربهر  اهنآ  دـندنویپب . اـهنآ 
ِياراد رمثاب و  شالت  کی  ندناسر  رمث  هب  هک  دنادیم  دشاب  هتـشاد  یلومعم  ییانـشآ  خـیرات  لوط  رد  يرـشب  ياههعماج  يارب  روآحالص 

همه بیـصن  يرود  هدـنیآ  نینچ  شرگن  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  دراد . جایتحا  لسن  هس  ات  ود  کی ، هتـسویپ  مه  هب  شالت  هب  یهاگ  هدزاـب ،
؟ تسیچ جالع  سپ  دنشاب . هتـشاد  يدربرود  عماج و  يرگنهدنیآ  نینچ  دنناوتب  ناشدوخ  دارفا  همه  هک  تشاد  عقوت  دوشیمن  دوشب . سک 
. دننک راذگاو  ناشدامتعا  دروم  هدش  هتخانش  يربهر  هب  ار  اهتخانـش  نیا  دنـسانشب و  ار  یتسرد  يربهر  دنـشوکب  دارفا  هک  تسا  نیا  جالع 
هک یثحب  نیع  سانـشسکهمه - ؛ يراـیعم  نآ  کـمک  اـب  ییاـهرایعم ؟ هچ  کـمک  اـب  دنـسانشب ؟ هار  هچ  زا  ار  داـمتعا  دروم  يربهر  نیا 

دودـح ات  ناوتیم  سانـشسکهمه  ياهرکنم  اـهفورعم و  ناـمه  کـمک  هب  ار  يرکف  بتکم  متفگ  متفگیم . يرکف  ماـظن  هراـبرد  بشید 
یمدرم نآ  زا  هغالبلاجهن  متشه  داتشه و  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع ، یلع  نایقتم ، يالوم  نانمؤمریما ، دینیبیم  هک  تساجنیا  تخانـش . يدایز 
تخانـش يارب  امـش  نشور  تامولعم  میتفگ  دنکیم . داقتنا  دـننک  افتکا  ناشدوخ  تامولعم  هب  دـنهاوخب  رکنم  فورعم و  تخانـش  رد  هک 

تخانـش و هریاد  هـب  ار  رکنم  فورعم و  هریاد  دـنهاوخیم  هـک  تـسا  ییاـهنآ  رب  داـقتنا  تـسین . یفاـک  یلو  تـسه  مزـال  رکنم  فورعم و 
یلو دسانش . یم  یصخش  یهاگآ  کمک  اب  ناسنا  ار  اهرکنم  اهفورعم و  زا  رادقم  کی  هکنیا  زا  لفاغ  دننک ؛ دودحم  ناشیـصخش  یهاگآ 

نودـب و  يربـهر . تخانـش  تسا : يربـهر  ورملق  مه  رگید  رادـقم  کـی  تسا . يژولوئدـیا  يداـهتجا  تخانـش  ورملق  رگید  رادـقم  کـی 
تهج زا  یتح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  هفیظو  يافیا  هب  رداق  ددنویپب ، شماما  هب  تخانـش  نیا  رد  تما  هکنیا  نودب  کسمت ،

. تسین مه  تخانش 
و ال ّیـصو ، لمعب  نودـتقَی  و ال  ِّیبَن ، ََرثَا  َنوّصَتْقَی  ال  اهنید . یف  اهججح  ِفالتخا  یلع  قَرِفلا  هذـه  ِءاطخ  نم  ُبَجعا  یل ال  ام  و  ًابجع ! ایف  «
. اورکنَا ام  مهدنع  رَکنُملاو  اوفَرَع  ام  مهیف  فورعملا  تاوهَّشلا . یف  نوریـسَی  و  تاهبُّشلا ، یف  نولمعَی  بیع . نع  نوّفعی  و ال  بیغب ، نونمؤی 

ًيرُِعب يرَی  امیف  اهنم  َذَخَا  دق  هِسفَن ، ُماِما  مهنم  ٍئِرما  َّلک  َّنَاک  مهئارآ . یلع  تاّمهملا  یف  مُهلیوعت  و  مهسُفنَا ، یلا  تالَـضعُملا  یف  مهُعزفَم 
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.» ٍتامَکُحم ٍبابسَا  و  ٍتاِقث ،
ره هک  ینوگانوگ  ياهلالدتـسا  اب  اههورگ ، اههتـسد و  اههقرف و  نیا  ياطخ  شزغل و  فارحنا و  زا  مشابن ، تفگـش  رد  ارچ  و  متفگـش ، رد 

دندنویپیم و وا  زا  دعب  ربهر  نیشناج و  ربمایپ و  ّیـصو  راک  هب  هن  دنتـسه ، يربمایپ  ورهلابند  هن  دنراد . دوخ  هار  يارب  ناشنید  راک  رد  کی 
تـسا بیع  یتسار  هب  هک  ییاهراک  زا  هن  و  دنراد ، نامیا  یحو  بیغ و  هب  اهنآ  تخانـش  فورعم و  باختنا  رد  هن  دـننکیم ، يوریپ  نآ  زا 

دننکیم و لمع  اه  » دیامنیم نینچ   « اب و  دیامنیم (« نینچ  »، « تسا نینچ  »، « دسریم رظن  هب   « لثم  ( تاهبـش اب  هراومه  دننکیم . يراددوخ 
. دنک نامرد  ار  وا  دـهاوخیم  دـنیآیم  رامیب  نیلاب  رب  هک  یناسک  نوگانوگ  ياهتبابط  نامه  اب  هک  يرادرامیب  نآ  لثم  دـننکیم ؛ یگدـنز 
. دنوریم وس  نآ  وس و  نیا  هب  اهشیارگ  اب  تساهنآ . ياهشیارگ  اهتبغر و  اهتوهش و  ینورد و  ياهتساوخ  يدارفا  نینچ  ربهار  دوخ  هب  دوخ 

دب ناشدوخ  هچنآ  هب  تسا  رـصحنم  اهنآ  دزن  دودرم  رکنم و  دنـسانشیم ؛ ناشدوخ  هچنآ  هب  تسا  رـصحنم  اـهنآ  دزن  هدیدنـسپ  فورعم و 
يارآ رب  نشوران  ادـیپان و  مهبم و  ياهراک  رد  اـهنآ  ياـکتا  دنتـسه . ناـشدوخ  لکـشم  هدـیچیپ و  لـئاسم  رد  اـهنآ  هاـگهانپ  دنـسانشیم .

زا ربهر ! مه  تسا و  ورهر  مه  ربهار ؛ مه  تسا ، ربهر  مه  اقآ  دنتـسه . ناـشدوخ  ربهر  اـهنیا  زا  کـی  ره  ییوگ  تسا . ناـشدوخ  یـصخش 
اههلیسو اهببس و  و  مکحم ، تسا  یلیالد  ناشرظن  هب  هک  دنراد  یلئالد  اهکسمتسم و  دادیور  هثداح و  ره  هرابرد  رظن  راهظا  يارب  ناشدوخ 

. راوتسا تسا  ییاههتشر  و 
هب دربرود  فرژ و  قیمع و  يرگنهدنیآ  ياراد  عمتجم ، هتـسویپ و  مه  هب  یتما  ربهر ، مه  دنورهر و  مه  کی  ره  هک  نینچنیا  يدارفا  زا  ایآ 

نادـیم نآ  رد  شدوخ ، ياـنخارف  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریطخ  هفیظو  میهاوخیم  رگا  هکنیا  ییاـهن  هجیتـن  هن ! دـیآیم ؟ دوجو 
؛ يربهر روحم  نوماریپ  یگتـسویپ  مه  هب  دوش : داجیا  ام  دوخ  تسد  هب  دیاب  همدقم  نآ  هک  دراد  همدقم  کی  دریگب  ماجنا  شدوخ ، عیـسو 

ام . یعامتجا  دوبمک  نیرتگرزب  - 
تـسد هب  زور  ره  نامیعامتجا  ینید و  ياهوپاکت  رد  دینیبیم  رگا  میتسه ، وربور  ینوگانوگ  تالکـشم  اب  نامیرادنید  رد  ام  دینیبیم  رگا 

کی روحم  رب  ناهاگآ  یگتـسویپ  مه  هب  رد  شالت  یمومع و  یهاگآ  شیازفا  رد  ار  نآ  جـالع  دـیاب  دوریم ، نامرـس  هـالک  یـسک  کـی 
مهیلع هللامالـس  رگید ، ناماما  تداهـش  مایا  اروشاع و  زادـگ  زوس و  نیا  دـینیبیم  رگا  درک . وجتـسج  داـمتعا  لـباق  تسرد  هاـگآ  يربهر 

ای نتـشادن  زا  یـشان  ياـهتیمورحم  میناوتیم  اـم  هک  تسا  نیا  يارب  هدـنام ، اـم  رد  هزاـت  رت و  هراومه  هک  تسا  يزادـگ  زوـس و  نیعمجا ،
هتـسیاش و يربهر  ات  دزیخیم  اـپ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتقو  هک  اـغیرد  اـغیرد ! مینک . سمل  نامیگدـنز  رد  ار  حیحـص  يربهر  نتخانـشن 

ییورین دندنویپب و  وا  هب  دنناوتب  نامز  هدازآ  نارگشالت  هکنیا  زا  لبق  دشاب ، شدوخ  نامز  نارگشالت  يارب  افواب  افـصاب و  هاگآ و  نامیااب و 
. دهدیم تسد  زا  مایق  نیا  نیتسخن  ياهماگ  نامه  رد  ار  یگدنز  دریگیم و  رارق  نانمـشد  سرریت  رد  دـنروایب ، دوجو  هب  ریذـپانتسکش 

ریسم رد  ماما  یتح  دوب . سامت  رد  مه  رگید  ياهاج  یلیخ  هرصب و  اب  هکلب  دوب ، سامت  رد  هفوک  اب  طقف  هن  مالسلاهیلع ، ماما ، هک  دیاهدینش 
نیا هب  نتسویپ  يارب  یگدامآ  وا  حور  لد و  رد  تشاد  دیما  هک  درکیم  دروخرب  يرصنع  ره  هب  تشادن ، يدایز  نارفاسم  هک  عقوم  نآ  هار 

رـصانع اهنآ  نایم  رد  دندوبن و  تسدکی  هنافـسأتم  ماما  یلـصا  ناگدننکتوعد  درکیم . توعد  ار  وا  تفرگیم و  سامت  وا  اب  دشاب ، مایق 
. دندوب هتسویپ  ماما  هب  رگید  ياهدیما  هب  ياهدع  دندوبن و  تسدکی  مه  ماما  ناهارمه  هک  نانچمه  دوب ؛ هتخیمآ  مه  هب  صلاخان  صلاخ و 

شايربهر هفیظو  قبط  رب  ماما  تفریم . زاجح  يوس  هب  دـمآیم و  هفوک  تمـس  زا  قدزرف  هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد  دنـسیونیم  ناخروم 
: دیوگیم قدزرف  هک  دنکیم  لقن  ۀمغلافشک  رد  درذگیم . هچ  هفوک  رد  دنادب  ات  درکیم  ربخ  بسک  دیـسریم  هار  زا  هک  یـسک  ره  زا 

دوب ربخ  هچ  ترس  تشپ  سارفوبا ، سارفابا «؟ ای  كءارو  ام  : « دیـسرپ نم  زا  دروخرب و  نم  هب  هفوک  زا  متـشگزاب  رد  مالـسلاهیلع ، نیـسح ،
. ییوگب تسار  مهاوخیم  نم  هلب ، دومرف  ماما  مهدب ؟ شرازگ  امـش  هب  تسار  متفگ  دیُرا «. َقدصلا  لاق : کقدصا ؟ تلق : » ؟ يدـمآ یتقو 

تمدـخ رد  ناشریـشمش  ماما  تسوت  اب  هفوک  مدرم  ياهلد  هللادـنع «. نم  رـصنلا  هیماینب و  عمف  فویـسلا  اما  و  کعمف ، بولقلا  اما  : « متفگ
دیبع سانلا  هلب ، ییوگیم . تسار  هک  منکیم  ساسحا  َتقدـص .« الا  كارا  اـم  : « دومرف ماـما  دـنک . يراـی  ادـخ  هکنیا  رگم  تسا ؛ هیماینب 
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ریجنز رد  هدش  ریـسا  ناگدرب  مدرم  نونایّدلا . ّلق  ءالبلاب  اوصّحم  اذاف  مهـشیاعم و  هب  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلا ، یلع  قعل  نیدـلا  لاملا و 
هک یتقو  ات  اما  دنراد ، نید  دنتسه و  عمج  نید  رب  رود و  تساهنآ . نابز  هقلقل  اهنآ ؛ تسا  نابز  رس  رب  تسا  ینخـس  نید  دنالام . تورث و 

. تسا مک  یلیخ  اهرادنید  هدع  دـینیبیم  دـنیآیم ، رد  تخـس  شیامزآ  ضرعم  رد  هک  تقو  نآ  دـنکیم . مهارف  یگدـنز  اهنآ  يارب  نید 
دجـسم رد  ار  مدرم  هفوک  رد  دایز  نب  هللادـیبع  هک  دوب  قدزرف  دروخرب  نیمه  نراقم  دـیاش  هلب ، دـنامک . یلیخ  یکلـسم  دـهعتم  ياـهناسنا 

ربنم رب  و  دنکیم ؛ عمج  دوب ( مالـسلاهیلع  ماما  هدنیامن  هداتـسرف و  لیقع ، نبا  ملـسم  رود  مدرم  روشرپ  عامتجا  زورید  هاگیاپ  هک  اج  نامه  (
: دناوخیم ار  هباطخ  نیا  دوریم و 

، ۀقیرطلا دومحم  ةریـسلا ، َنَسَح  هومتفرع  دق  دیزی  نینمؤملاریما  اذـه  و  نّوبحت . امک  مهومتدـجوف  نایفـس ، یبا  لآ  متولب  مکنا  سانلا  اهیا  «
هدعب نم  دیزی  هنبا  اذه  و  هرـصع ، یف  ۀیواعم  هوبا  ناک  کلذک  و  هدهع ، یلع  ُُلبُـسلا  تنما  دق  هقح ، یف  ءاطعلا  یطعی  ۀـیعرلا ، یلا  ًانـسحم 
هودـع برح  یلا  مکجرُخا  مـکیلع و  اـهّرفوا  نا  ینرما  ۀـئمۀئم و  مـکقازرا  یف  مـکداز  دـق  مـهمرکی و  لاومـالاب و  مـهینغی  داـبعلا و  مرکی 
تسود امـش  هک  دنتـسه  روط  نامه  اهنآ  هک  دیاهدید  دیاهدومزآ . ار  نایفـسوبا  نادناخ  امـش  مدرم ، يآ  هوعیطا «. هل و  اوعمـساف  نیـسحلا ،

تیعر هب  هدیدنـسپ ، شور  ياراد  تسا  یمدآ  تریـسوکین ، تسا  یمدآ  دیـسانشیم : ار  دیزی ، نانمؤم ، هدنامرف  نانمؤم ، رادـمامز  دـیراد .
نما وا  نامز  رد  اههار  همه  دـشخبیم . اجب  تساجب ؛ دراد  یـششخب  اطع و  رگا  دـنکیم ؛ راـتفر  یبوخ  هب  تلم  مدرم و  اـب  دـنکیم ، یکین 

. دنکیم راتفر  یبوخ  هب  مدرم  اب  وا . زا  دعب  دـیزی  مه  نیا  دوب . روط  نیمه  شدوخ  نامز  رد  مه  هیواعم  شردـپ  هدـش ، مهارف  تینما  هدـش ،
قازرا رب  دص  دـص  تسا  هدـمآ  مه  الاح  دربیم . الاب  ار  ناشماقم  دراذـگیم . اهنآ  رایتخا  رد  لاوما  یلام و  تاناکما  دراد . ار  همه  مارتحا 

هب اما  مزادرپب ، امـش  هب  لامک  مامت و  ار  اههفاضا  نیا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  هدرک و  هفاضا  دـیریگیم  لاملاتیب  زا  هک  یمهـس  رب  اـمش و 
، اهندز فک  اههلهله ، تسیچ ؟ هباطخ  نیا  هب  مدرم  نیا  خساپ  دنک . جیسب  نیسح  شنمشد  اب  گنج  يارب  ار  امـش  اهیزاونتیعر  نیا  لابند 

! اهلابقتسا اهندیشک ، اروه 
. دـهدیم شرازگ  ماـما  هب  قدزرف  هک  یعقوم  ناـمه  اـب  تسا  نراـقم  ًاـبیرقت  یخیراـت  رظن  زا  هفوـک  عماـج  هفوـک و  رد  هنحـص  نیا  دـیاش 

لاملا دیبع  سانلا  . « ییوگیم تسرد  هلب ، دیامرفیم  ماما  تسا . هیماینب  تمدخ  رد  ناشیاهریـشمش  اما  تسامـش  اب  اهنیا  ياهلد  دیوگیم 
یعقاو رادنید  یعقاو و  یکلـسم  زونه  هتفرگن ، لکـش  کلـسم  ساسا  رب  دهعتیب  هدشن  هتخاس  ياهناسنا  نیا  مهتنـسلا «. یلع  قعل  نیدـلا  و 

نید اما  دیرخ . لوپ  اب  ار  ناشیراکمه  ار ، ناشـشیارگ  ار ، ناشیأر  دوشیم  دناتورث . لوپ و  یلام و  تاناکما  لام و  ناگدرب  اهنیا  دنتـسین ؛
میهاوخیم رتشیب  ام  تسا . دهعتم  نامیااب  نادرم  نانز و  اب  رتشیب  ام  نخس  يور  میرادن ؛ يراک  اهنیا  اب  اهنخس  نیا  رد  ام  هن ! ینید ، دهعت  و 

وترپ رد  یمالـسا  رتهب  یگدنز  طیارـش  دنهاوخیم  رگا  دننادب  دنوش و  رادیب  اهنآ  ات  مییوگب ؛ شابرایـشوه  اهنآ  هب  مییوگب ؛ نخـس  اهنآ  اب 
؟ دننک هجوت  رتشیب  یلئاسم  هچ  هب  دیاب  دنروایب ، دوجو  هب  ادخ  میقتـسم  طارـص  مالـسا و  شخبتداعـس  هار  وترپ  رد  مالـسا ، سدقم  نییآ 

رسیم حیحص  ناربهر  يربهر و  تخانـش  زا  سپ  ًافرـص  تخانـش  نیا  زا  یلحارم  هکنیا  هب  هجوت  ود ، نآ  حیحـص  تخانـش  رکنم ، فورعم ،
سب . دوب و  دهاوخ 

هب رما  ینیع  ای  ییافک  بوجو  نآ ، ینعم  یهن و  رما و  هرابرد  نامیریـسفت  ثحب  هلابند  دـش . ماـمت  رکنم  فورعم و  شخب  نیا  رد  اـم  ثحب 
نایاپ رد  و  طیارش ، نیا  یسررب  هدش و  هتفگ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  یهقف  بتک  رد  هک  یطیارـش  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 

. دوب دهاوخ  بلطم  ییاهن  يدنبعمج  يریگهجیتن و  زین 

متشه هسلج 

هراشا
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هعیلط رد  هک  نوحلفملا ،« مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  ۀـّما  مکنم  نکتلو   « همیرک هیآ  ریـسفت 
زا هک  دـش  باختنا  رظن  نیا  ۀـّما ( مکنم  نکتلو   ( لوا هلمج  هرابرد  هک  تفر  شیپ  اجنیا  اـت  دوب ، اهبـش  نیا  رد  ریـسفت  ثحب و  دروم  تاـیآ 

. دنراگتسر یتما  نینچ  اهنت  و  دننکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننکیم و  توعد  یکین  ریخ و  هب  هک  دیآ  دوجو  هب  یتما  امش  همه 
یکین و هب  هدـش  هتخانـش  میتـفر : رتارف  ینعم  نیا  زا  فورعم  دروـم  رد  هدـش .« هتخانـش   « ینعی فورعم  هک  میتـفگ  فورعم  هملک  هنیمز  رد 

اکتا اب  ناسنا  هچنآ  دودرم ؛ ینعی  رکنم  شلباقم  رد  و  سانشسکهمه ؛ سانشترطف ، هدیدنسپ  هتسیاش و  هتسیاش ؛ هدیدنـسپ و  یگتـسیاش ؛
دزن هک  تسا  یتفص  راک و  رکنم  سانشسکهمه . ِدنسپان  ینعی  رکنم  دریذپیمن . دنکیم و  راکنا  دنکیم ، در  ار  نآ  نشور  ياهیهاگآ  رب 

ینعی ریخ  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مه  ریخ  هراـبرد  تسا . در  راـکنا و  دروم  دودرم و  دـناملاس  ترطف  ياراد  هک  ملاـس  ياـهناسنا  مومع 
هتـسیاش و ياهراک  فورعم  میتفگ  میتفر و  رتارف  یماگ  رکنم  فورعم و  هرابرد  دـعب  درمـشیم . کین  ار  نآ  یناـسنا  ترطف  هچنآ  یکین ؛
هک تسا  يراک  زین  رکنم  دوریم . تبثم  تمس  هب  دروخیم ، مشچ  هب  راک  نآ  رد  هک  یفلتخم  داعبا  دنیآرب  لدعم و  هک  تسا  ياهدیدنسپ 
هب میتفر و  رتارف  یماگ  زاب  دهدیم . رارق  دودرم  ياهراک  فیدر  رد  ار  نآ  راک  نآ  فلتخم  ياههبنج  لیدعت  حرج و  یسررب و  هبساحم و 
زا یخرب  تخانـش  نیا ، رب  هوالع  دراد . جاـیتحا  فیرظ  ياههبـساحم  هب  یهاـگ  اهدـنیآرب  اهلدـعم و  نیا  تخانـش  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا 

اههدیدنسپ و اهیبوخ و  هب  ریخ و  رکنم و  فورعم و  ینعم  شرتسگ  هب  میدیسر  دعب  تسا . فیرظ  رایعم  نآ  دوخ  دنسپان  دنسپ و  ياهرایعم 
ندوب دنسپان  ندوب و  هدیدنسپ  ناوتیم  هچنآ  هب  میدیسر  میتفر و  رتارف  یماگ  زاب  دنتسه . تخانش  لباق  قیقد  ياهیسررب  اب  هک  ییاهدنسپان 
قطنم هچنآ  ینعی  فورعم  هک  دـش  نیا  هجیتن  لآملاب  و  داد . صیخـشت  یحو  جرا  رپ  یهاگآ  عبنم  کمک  هب  ار  شندوب  رـش  ندوب و  ریخ  و 

زا یکی  هچنآ  ینعی  رکنم  و  دسانـشیم ؛ یکین  هب  ار  نآ  یحو  جرارپ  عبنم  و  یلقع ، یملع و  قـیقد  ياهیـسررب  یموـمع ، ياهـشنیب  ترطف ،
رکنم و ِتخانـش  یهاگ  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دعب  هلحرم  رد  دـنکیم . در  درمـشیم و  دنـسپان  ار  نآ  یهاگآ  تفرعم و  تاجرد  نیا 

ندوب فورعم  يوس  هب  رد  ییاهن  دنیآرب  ییاهن و  تهج  تخانش  رد  دوشیم و  هدیچیپ  یقیبطت  ییارجا و  لحارم  رد  رـش  ریخ و  فورعم و 
تماما يربهر و  رایتخا  رد  ًالومعم  ییارجا  عیـسو  ییاـهیهاگآ  نیا  هک  دراد  یعیـسو  ياـهیهاگآ  هب  جاـیتحا  یفنم ،(  ( ندوب رکنم  تبثم ،( (

نیا تسا . تما  کـی  رد  يربهر  ياهییاسانـش  ورملق  رد  رکنم  فورعم و  لـحارم  زا  یخرب  تخانـش  نیارباـنب ، دراد . رارق  تما  کـی  يارب 
هک ياهبـشدنچ  ياهثحب  اب  مییوگب ، رکنم  فورعم و  ریخ و  نوماریپ  دـیاب  ار  هچنآ  میدیـسر . نآ  هب  بش  نیرخآ  رد  هک  دوب  یثحب  نیرخآ 

هدرتسگ ار  ثحب  نیا  زا  شیب  میهاوخیمن  رگید  میاهتفگ . ًابیرقت  دـش ، ضرع  بشما  ثحب  زاغآ  رد  نآ  ییاهن  يریگهجیتن  نآ و  تسرهف 
. نوهنی نورمأی و  نوعدی ، ینعم  مهف  هب  میدیسر  مینک .

توعد يانعم 

ینعم میـشاب . هدیمهف  بوخ  ار  هیآ  نیا  ات  میمهفب  بوخ  دـیاب  مه  ار  هژاو  هس  نیا  میتفگ  هچ ؟ ینعی  یهن  هچ ؟ ینعی  رما  هچ ؟ ینعی  توعد 
ناگمه دنناوخیم ، ارف  ار  مدرم  ینعی  نوعدی « . « دز ادص  ار  وا  ینعی  هاعد « . « تسا ندناوخ  ارف  ندز و  ادص  یبرع  مالک  رد  توعد  یلـصا 
توعد هسلج  نالف  هب  ار  امـش  دنیوگیم  هکنیا  تسا . نوعدی  یلـصا  ینعم  نیا  ریخ . هب  دنناوخیم  ارف  ار  ناشدوخ  یتح  دنناوخیم ، ارف  ار 

ارف عون  کی  اب  مه  راک  نیا  نوچ  ایب ؛ اج  نالف  هب  بشما  ینالف  میتفگ  میدز ؛ ادص  ار  امش  میدرک ، ربخ  ار  امش  هک  تسانعم  نیا  هب  میدرک 
نیا تعـسو  تسا . یلـصا  ینعم  نیا  زا  رتعیـسو  هیآ  نیا  رد  ینعم  نادیم  یلو  تسا . نوعدی  هملک  یلـصا  ینعم  نیا  تسا . هارمه  ندناوخ 

ای نفلت  اب  ار  امش  هکنیا  ياج  هب  رگا  ًالثم ، دیمهف . هنازور  تارواحم  رد  هملک  نیا  لامعتـسا  دراوم  کمک  هب  يدودح  ات  دوشیم  ار  نادیم 
). یبتک توعد   ( دنیوگیم توعد  زین  نیا  هب  دـییایب ، اج  نالف  هب  بشما  اقآ ، هک  دنـسیونب  ناتیارب  ياهمان  دـننک ، ادـص  توعد و  يروضح 

، نیاربانب تسا . هدرک  ادـیپ  شرتسگ  یبتک  ندـناوخارف  هب  یهافـش ، نابز و  اـب  ندـناوخ  ارف  ندز و  ادـص  هلحرم  زا  توعد  اـجنیا  رد  ینعی 
هب تسا  نکمم  اـی  دـشاب ، ریخ  هب  توعد  نوـماریپ  ینخـس  ناـیب  تروـص  هب  تسا  نکمم  دـننکیم ( ریخ  هب  توـعد  » ( ریخلا یلا  نوعدـی  «
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هب ار  مدرم  نآ  اب  تشون و  یباتک  تشون ، ياهلاقم  تشون ، ياهلمج  یـسک  رگا  دـشاب . ریخ  هب  توعد  نوماریپ  یباـتک  ياهلاـقم و  تروص 
راشتنا نتـشون و  دح  ات  درک  ادیپ  شرتسگ  ریخلا « یلا  نوعدی   « سپ دوشیم . هتفگ  ریخ  هب  توعد  مه  نآ  هب  دناوخ ، ارف  دیـشک و  ریخ  هار 

. ریخ يارب  یغیلبت  ياههتشون  اهباتک و  تالاقم و 
ياهعماج رد  اهمرآ  نیا  هک  دـندرک  هیهت  ییاهمرآ  ًالثم  ینتـشون ، ریغ  ياهراعـش  رادـقم  کـی  دنـسیونب  يزیچ  هکنیا  ياـج  هب  رگا  بوخ ،

هاگـشیامن نیا  هک  يروط  هب  دنتـشاذگ ، شیامن  هب  سکع  هاگـشیامن  رد  ار  ییاهـسکع  ای  دشاب ؛ ریخ  هب  هدـننک  کیرحت  هدـننک و  توعد 
اب ام  مدرم  فرع و  زونه  نوچ  دیاش  دوشیم ؟ بوسحم  ریخ  هب  توعد  رما  نیا  ایآ  دـناشک ؛ یکین  ریخ و  يوس  هب  ار  ياهدـننیب  ره  سکع 
زا یـشان  گنرد  نیا  یلو  مینک . رکف  دـیهدب  هزاجا  دـنیوگب  دـننک و  گـنرد  خـساپ  رد  دـناهدشن ، سونأـم  ریخ  هب  توعد  ون  لـیاسو  نیا 

یبتک همانتوعد  هتشون و  هلاقم و  کی  اب  سکع  هاگشیامن  دینیبیم  دینکب  تقد  رگا  تسا . توعد  ون  لیاسو  اهرازبا و  نیا  اب  هزات  ییانـشآ 
رتشیب یلیخ  نخـس  باتک و  هلاقم و  اههد  زا  هدننیب  رد  هدنز  ِسکع  هاگـشیامن  کی  ریثأت  یهاگ  هکلب  دشاب ، هتـشاد  دـناوتیمن  یقرف  چـیه 

. تسا ریخ  هب  توعد  زین  دناوخ  ارف  ریخ  يوس  هب  ار  ناگدننیب  هک  یسکع  هاگشیامن  نیاربانب ، تسا .

یلمع توعد 

، قالخا هب  ناسنا  هک  ردـق  نیمه  ینعی  دـنریخ . يوگلا  هاگ  اـهوگلا  نیا  یتما . یهورگ ، يدرف ، ياـهوگلا  میورب : رتـالاب  لـحارم  غارـس  هب 
ریخ تمـس  هب  ار  ناـسنا  هک  دراذـگیم  ار  رثا  نیا  ناـسنا  رد  شور  شنیب و  شناد و  نـیا  درگنب ، دارفا  یخرب  شور  شناد ، شنیب ، راـتفر ،

ياهبرـض یناسنا  دـینیبیم  دـینکیم و  روبع  ییاج  زا  دوخ  هچب  اب  امـش  ًالثم  ریخ . يوس  هب  یلمع  توعد  مییوگیم  مه  نیا  هب  دـناوخیم .
دوخ امش  تمدخ  لمع و  نیا  دشاب ، ناتراتفر  رظان  امـش  دنزرف  دیدرک و  دنلب  شزاون  اب  ار  وا  امـش  رگا  تسا . هداتفا  نیمز  يور  هدروخ و 

ریخ . يوس  هب  ناتدنزرف  يارب  تسا  یتوعد  دوخ  هب 
اذـل دوشب . مه  یلمع  ياـهتوعد  لـماش  اـت  دـنکیم  ادـیپ  شرتـسگ  توعد  هژاو  ینعم  تسا . توعد  قیداـصم  زا  یلمع  ِتوـعد  نیارباـنب ،

توعد رثا  قمع  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد . هیکت  یلمع  توعد  يور  هک  هدش  لقن  یتایاور  نوگانوگ  ياهترابع  اب  نید  نایاوشیپ  زا  دـینیبیم 
دیوگیم هک  تساجنیا  ات  ثیداحا  هیکت  دـینیبیم  تسا ، رتشیب  یلیخ  اهنیا  لاثما  سکع و  هاگـشیامن  یبتک و  یظفل و  ياـهتوعد  زا  یلمع 

هعیـش نیتسار و  عیـشت  نایب  رد  هعیـش ، هب  مالـسلاهیلع  ماما  زا  باطخ  لـصفم ، تیاور  نآ  رد  تسا . مدـقم  یناـبز  توعد  رب  یلمع  توعد 
امش تسا . یفاک  رفک  نامیا و  باتک  رد  تایاور  نیا  مکتنسلا «. ریغب  مکسفنا  یلا  سانلا  ةاعد  اونوک  و  : « دیامرفیم هلمج  زا  نیتسار  ندوب 

يوـس هـب  ار  مدرم  مالـسلا ، مـهیلع  دـمحم  نـب  رفعج  ناوریپ  ناگتـسباو و  ناراداوـه و  يا  مالـسلاهیلع ، یلع  ناوریپ  يا  عیـشت ، ناوریپ  يا 
ریغ اب  اما  دـیناوخب ، ناتهار  ناـتدوخ و  يوس  هب  ار  اـهنآ  دـینک ؛ توعد  ناـتنییآ  ناتبهذـم ، ناتـشنیب ، يوس  هب  ناـتهار ، يوس  هب  ناـتدوخ ،

داسک و  یملق ، ًاریخا  و  ینابز ، توعد  رازاب  جاور  ام  یعامتجا  یگدـنز  ياهتفآ  زا  یکی  هک  منک  ضرع  تحارـص  اب  دـیاب  نم  ناـتیاهنابز .
یلمع توعد  رازاب  ام  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  مروظنم  دـینکن  رکف  یلمع ، توعد  رازاب  داـسک  میوگیم  هکنیا  تسا . یلمع  توعد  رازاـب 

زا یلیخ  زا  شیب  تلیـضف  يراکادـف و  نامیا و  بلاـج  ياـههنومن  هک  منکیم  یگدـنز  یناـمز  رد  هک  متـسه  لاحـشوخ  هن ! تسا . داـسک 
توـعد اـم  ینعی  تسا . ناـمدوخ  مروـظنم  یلمع ، توـعد  رازاـب  داـسک  میوـگیم  هکنیا  دـنرگهولج . مـیراد  غارـس  هـک  رگید  ياـههرود 

جرا و نآ  یلمع  توعد  شخب  رد  هنافـسأتم  اـما  میتسه ، یّلجت  رپ  اـسب  هچ  یملق  یناـبز و  توعد  شخب  رد  هک  یملق  یناـبز و  ناگدـننک 
ناگدننک توعد  ام  یلمع  شنم  شور و  هب  مدرم  امـش  ردق  ره  هک  تسا  فسأت  ياج  میرادن . نادنچ  ار  نامتلاسر  اب  بسانتم  يراذـگرثا 

هکلب دوشن ، رتشیب  اهنت  هن  مینکیم  توعد  نادب  ار  امـش  ام  هچنآ  هب  ناتـشیارگ  هک  دراد  دوجو  ینارگن  نیا  دـیوشب  رتکیدزن  یملق  ینابز و 
يریگهجیتن کی  مکتنـسلا « ریغب  مکـسفنا  یلا  سانلا  ةاعد  اونوک  و   « نیا زا  نم  دـیهد  هزاجا  نیاربانب ، دوش . رتفیعـض  رتمک و  یهاـگ  یتح 

ًالـصا دـییامرفب  یعـس  دوشب . قنورمک  یملق  ینابز و  ياهتوعد  رازاب  يردـق  دـییامرفب  یعـس  ًالـصا  هک  تسا  نیا  هجیتن  نآ  منکب . دـیدج 
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ار نامیاهییاناوت  منکیم  هیصوت  رکفمه  ناتسود  هب  نیاربانب ، دوش . لیدبت  یلمع  توعد  غیلبت و  هکبـش  هب  ام  تما  رد  توعد  غیلبت و  هکبش 
نیا مینک . يراددوخ  یملق  ینابز و  ياهتوعد  رد  اهناوت  هزادنا  زا  شیب  فرـص  زا  مینک و  زکرمتم  یلمع  توعد  نادیم  شرتسگ  رد  رتشیب 
لوط رد  هک  يدـتمم  هبرجت  بسحرب  مه  مدرک و  ضرع  مراد  ثیدـح  نآرق و  تنـس و  باـتک و  زا  هک  یتـشادرب  بسحرب  مه  ار  هیـصوت 
اجنآ اجنیا و  رد  ینارنخـس  لوبق  يارب  نم  هب  یتقو  دینیبیم  یهاگ  اقفر  رگا  ماهتـشاد . توعد  نادـیم  رد  ندز  هلک  رـس و  لاس  هد  نیدـنچ 
دیاش نونک  ات  هک  یلیالد  نآ  زا  یکی  میوگب ، امش  هب  تحارص  اب  اما  دراد . یتالکشم  دراد ؛ یلئالد  موریمن ، راب  ریز  نم  دینکیم  توعد 
یملق یناـبز و  توعد  رادـقم  نیا  هب  ًالـصا  نم  هک  تسا  نیا  میوـگیم  همه  عـالطا  يارب  اـجنیا  یلو  ماهتفگن  هدـننک  هعجارم  ناتـسود  هب 

ار اهناوت  منکیم  رکف  نم  منادیمن . يوق  دنمورین و  دینکیم  رکف  امـش  یهاگ  هک  اهردقنآ  ار  یملق  ینابز و  توعد  شقن  متـسین . دـقتعم 
هدیقع ماظن  یمالسا و  تیبرت  هاگیلجت  یعمجهتسد  تروص  هب  هکلب  يدرف ، تروص  هب  هن  هک  ياهتسویپ  مه  هب  هتـسد  کی  داجیا  يارب  دیاب 

تالجم و تایرـشن و  تالاقم و  بتک و  لفاحم و  سلاجم و  نیا  همه  زا  یتوعد  نینچ  دربراک  میزادـنیب . راک  هب  دنـشاب  یمالـسا  لـمع  و 
مهاوخیم متـسه . نآ  هدـنیوگ  نم  نوچ  دـیریذپب  نم  زا  ار  فرح  نیا  مهاوخیمن  دـییامرفیم ؟ هچ  امـش  تسا . رتشیب  ینید  ياههمانزور 

ار رظن  نیا  ناـتیرطف  شنیب  ناـتترطف و  مـه  امـش  دـینیبیم  رگا  دـیرکفمه ، رگا  یمارگ ، نارهاوـخ  ناردارب و  دیـشیدنیب . نـشور  ناـتدوخ 
هابتشا نم  دینکیم  ساسحا  رگا  و  میشاب . هتشاد  مشاب و  هتشاد  دیشاب و  هتشاد  یلمع  شلابند  هب  مراودیما  رتهب ! هچ  دریذپیم ، ددنسپیم و 

، یلع ربمغیپ و  زا  یتایاور  میرک و  نآرق  تنس و  باتک و  زا  متشادرب  منکیم ، رارکت  مه  زاب  یلو  دینک . داقتنا  نم  زا  تحارـص  اب  منکیم 
ياهنادـیم رد  نوگاـنوگ  دـتمم  براـجت  زا  متـشادرب  و  نیعمجا ، مهیلع  هللا  مالـس  ربـمغیپ ، تیب  لـها  زا  يدـه  هـمئا  ریاـس  و  مالـسلاهیلع ،

. تسین رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دص  ود  هک  تسا  نیا  نوگانوگ 
. تساهنیا زا  رتعیسو  یلیخ  توعد  دوش . هداد  صاصتخا  نابز ، اب  توعد  یظفل ، توعد  نتفگ  هب  ًافرـص  ادابم  هیآ  نیا  رد  توعد  نیاربانب ،

لـسن اب  منخـس  هک  دینک  رکف  ادابم  میوگیم ، نخـس  ناوج  لسن  امـش  اب  میوگیم  یهاگ  نم  رگا  تسا . یلمع  توعد  همه ، هحولرـس  رد 
هک متفگیم  لبق  هتفه  ناتـسود  هب  دراد . رگد  گنهآ  نانآ  اب  منخـس  تسا و  رگید  زیچ  لاس  رظن  زا  مدوخ  زا  رتگرزب  لسن  اـب  ملاـسمه و 

لهچ لبق ، لاس  یـس  لبق ، لاس  تسیب  رد  یگمه  هک  منیبیم  دوخ  زا  رتهدروخلاـس  اـی  لاـسمه  ناتـسود  زا  ییاـههرهچ  هسلج  نیا  رد  نم 
عقوم نآ  روش  اب  ینیبنشور و  اب  ار  ناشدـنویپ  زونه  اهنآ  هک  دـینیبیم  امـش . لثم  دـناهدوب ، روعـشاب  افـصاب ، نامیااب ، ییاهناوج  لبق ، لاس 

. دنتسه اهنآ  نشور  روشرپ  شنیب  لاس  لهچ  لاس و  یس  طخ  نامه  رد  هک  دننیبیم  کیدزن  ییاههتسد  اب  ار  دوخ  مه  نالا  اهنآ  دناهدیربن .

. دشاب راوتسا  يدنویپ  یناوج  هحوبحب  رد  ای  یناوج  هناتسآ  رد  ناتسود  امش  هتشاذگ و  نس  هب  اپ  ناتسود  نیا  نایم  یگتسویپ  نیا  مراودیما 

. دننک یقلت  فیعض  دناهدش  رتهدروخلاس  هک  ینامیااب  نشور و  روشرپ و  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ار  ناشدنویپ  روشرپ ، نامیااب  ناناوج  ادابم 
؛ تسا ینالوط  کش  نودب  امش  يزاسدوخ  نارود  هک  تسا  نیا  رظن  زا  میوگیم ، ناوج  ناتسود  اب  ار  نخس  نیا  میوگیم  نم  هکنیا  یلو 
، نیاربانب تسا . رتنوزفا  کش  نودب  امش  هب  هدنیآ  یگتسباو  امـش و  هب  هدنیآ  قلعت  هدنیآ و  تسا ؛ رتشیب  کش  نودب  امـش  يدوجو  تارمث 
هک ياهجیتن  اب  ناسمه  ياهجیتن  هب  ناتهشیدنا  رگا  دیـشیدنیب و  لوا  نم . زا  دیلقت  فرـص  هب  طقف  هن  لمأت ؛ اب  اما  دـیریذپب ، ناوج ، ناتـسود 

دناوتیم دپتیم ، نآ  قشع  رد  ناتلد  هک  یقح  هار  يوس  هب  امش  یلمع  توعد  دینادب  دینک . لمع  دعب  دیریذپب و  دیسر ، ماهدیسر  نادب  نم 
هک دیآیم  مشوخ  دیوش ! وگلا  دشاب . رترثا  رپ  دیراد  غارـس  هک  یناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  نیرتهب  ناتدوخ و  یملق  ینابز و  ياهتوعد  زا 

؛ دـنریگیم هدرخ  تـهج ، کـی  زا  شیب  یهاـگ  و  تـهج ، کـی  رد  نـم  دوـخ  رب  تحارـص  اـب  دـنیآیم  یهاـگ  زیزع  ناتـسود  زا  یـضعب 
یعـس داقتنا  نیا  اب  دروخرب  رد  هک  ملاحـشوخ  تسین . وگلا  نیا  اب  بسانتم  وت  یگدنز  هشوگ  نیا  دنیوگیم  ام . ناوج  ناتـسود  ًاصوصخم 
هیجوت هار  هب  مرادن  تسود  چیه  منک . هیجوت  ار  نآ  تسه  مدوخ  رد  یـصقن  رگا  منکیمن  یعـس  مهدب و  خـساپ  هنافـصنم  اهنآ  هب  منکیم 

؟ ارچ دوش . حالـصا  تسه  نم  یگدنز  همانرب  هعومجم  رد  یلمع  یفعـض  هطقن  دوبمک و  رگا  هک  مشاب  قفوم  منکیم  وزرآ  موش . هدناشک 
يزیچ رگا  درک ، جیورت  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  يزیچ  رگا  تسا و  بوخ  رگا  یهلا  میقتـسم  طارـص  یگدـنز و  نیتسار  هار  ًالوا  هکنیا  يارب 

اهدیابن www.Ghaemiyeh.comاهدیاب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


رکف یتسارب  رگا  ًایناث ، و  مشاب . هار  نآ  رد  همه  زا  شیپ  همه و  زا  شیب  دیاب  نم  دوخ  ًامتح  سپ  تفگ ، نخـس  نآ  جرا  رد  دـیاب  هک  تسا 
یلمع توعد  رثا  شقن و  دوش ، فرـص  دـیاب  ریخ  نیا  هب  توـعد  هار  رد  مناوـت ، متقو ، میگدـنز ، مرمع ، زا  داـیز  اـی  مک  يرادـقم  منکیم 
رتشیب امنهار ، ای  دنربهر  ای  هک  ییاههرهچ  ربارب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدـنزاس  شقن  هب  ثحب  نیا  يانثا  رد  تسا . رتشیب  یلیخ 
شقن هب  نیبنشور  ناـمیااب و  نارهاوـخ  ناردارب و  منکیم  شهاوـخ  هیآ  زا  شخب  نیا  تبـسانم  هب  لاـحره  هب  یلو  تفگ . مهاوـخ  نخس 

.» ریخلا یلا  نوعدی  ۀما  مکنم  نکتلو  : « دننک هجوت  هتشذگ  زا  شیب  یلمع  توعد  هدنزاس  رثؤم و 

یهن رما و  يانعم 

ندرک و نغدق  نتـشادزاب ، ینعم  هب  یبرع  نابز  رد  یهن « . « داد نامرف  ینعی  َرَمَا « . « تسا نداد  نامرف  نامرف و  ینعم  هب  یبرع  نابز  رد  رما « «
مییوگیم میهدب  يراک  ماجنا  هب  نامرف  رگا  دنانامرف . ود  ره  تقیقح  رد  یهن  رما و  درک . نغدـق  درک ؛ عنم  ینعی  یهن « . « تسا ندرک  عنم 

میتفگ دـینکب «  « تروص هب  رگا  یهن و  دوشیم  میتفگ  دـینکن «  « تروص هب  رگا  یهَن .«  « مییوگیم میهد  يراک  كرت  هب  نامرف  رگا  و  َرَمَا « «
یلـصا ینعم  نیا  دیتسرپن . ار  وا  زج  هک  داد  نامرف  (، 29 ») هاّیا الا  اودـبعت  الَا  َرَمَا  : « تسا یفنم  رما  کی  رما  قلعتم  یهاگ  یتح  رما ؛ دوشیم 

هب نوناق  باتک  رد  ینکن  نکب  رگا  یلو  تسا . نکن  نکب  یظفل و  یهن  رما و  ناـمه  یهن  رما و  هویـش  هار و  نیتسخن  هتبلا  تسا . یهن  رما و 
هب دیسر  ناتشوگ  هب  یهافش  تروص  هب  امـش  هدنامرف  زا  ینامرف  رگا  مییوگیم . یهن  رما و  مه  ار  نآ  کش  نودب  ام  دمآ ، هتـشون  تروص 

چیه نیا  رد  مییوگیم . نامرف  رما و  مه  ار  نآ  درک  غالبا  امش  هب  ًابتک  ار  ینامرف  کی  امـش  هدنامرف  نامه  رگا  نامرف . رما و  دییوگیم  نآ 
ای یهافـش  نداد  نامرف  زا  تسا  ترابع  یهن  رما و  ًافرـص  تسا و  دودحم  رادـقم  نیا  ات  یهن  رما و  هریاد  ایآ  یلو  تسین . ياههبـش  کش و 

یهن رما و  نآرق  رد  ایآ  مینیبب  مینک  هعجارم  نآرق  هب  لوا  مینک . هعجارم  نآرق  هب  یبتک ؟ ای  یهافـش  ندرک  عنم  ندرک و  نغدـق  اـی  یبتک و 
. هن ای  تسا  هتفر  راک  هب  دراوم  نیا  ریغ  رد 

ام كرتن  َكُُرمأت ن  کتاولـص  َا  بیعـش ، ای  اولاق  : « دنیوگیم نینچ  بیعـش  هب  بیعـش  موق  هک  مینیبیم  دوه  هروس  تفه  داتـشه و  هیآ  رد 
تسد دنتسرپیم  نامناردپ  هچنآ  شتسرپ  زا  دیاب  ام  هک  دنکیم  ماهلا  مالعا و  دهدیم و  نامرف  وت  هب  تزامن  ایآ  بیعش ، يا  انؤابآ ؛« دبعی 
نامرف هک  دراد  نابز  زامن  رگم  تسا ؟ هدـنامرف  زامن  رگم  دـهدیم ؟ ینامرف  نینچ  وت  هب  تزامن  ایآ  بیعـش  يا  تسا : نیا  لاؤس  میرادرب ؟
تزامن ایآ  ینعی : دوشیم ؟ هچ  اجنیا  كرمأت «  « ینعم انؤابآ «؟ دبعی  ام  كرتن  نا  كرمأت  کتولـصا  » ؟ دهدب نامرف  هک  دراد  ملق  ای  دـهدب ،

راک هب  نتـشاداو  ینعم  هب  رما  اجنیا  سپ  مینک ؟ اهر  دنتـسرپیم  نامناردـپ  ار  هچنآ  ام  هک  درادیماو  دزیگنایمرب و  عطاـق  تروص  هب  ار  وت 
هروس هیآ 32   ( رگید هیآ  کـی  رد  تسا . هتفر  راـک  هب  مکحم ، عطاـق و  نتـشاداو  نتـشاداو ، ینعم  هب  نآرق  زا  هیآ  نیا  رد  رما  تـسا . هـتفر 
نیدب ار  اهنآ  اهنآ ، ياهایؤر  ایآ  نوغاط ؛« ٌموق  مه  مَا  اذهب  مهمالحا  مهرمأت  ما  : « دـیوگیم فرحنم  ياهناسنا  زا  شهوکن  رد  نآرق  روط ،(

کی هاگ  ره  نیاربانب ، دروآیم . هار  نیدـب  دـناشکیم و  ریـسم  نیدـب  ار  اهنآ  ایؤر  ینعی  دـهدیم ؟ نامرف  ایؤر  هچ  ینعی  دـهدیم ؟ ناـمرف 
نم هب  ایؤر  نیا  دهدیم ؛ نامرف  نینچ  دهدیم ؛ رما  نینچ  نم  هب  راک  نیا  مییوگیم  دش ، يراک  يوس  هب  ناسنا  هدـنناشک  راک ، کی  لمع ،

رد رما  هک  دـینکیم  هظحالم  دـشاب . هدـننکرما  دـناوتیم  مه  شنم  شنیب و  دـهدیم . نامرف  نینچ  نم  هب  شنیب  نیا  دـهدیم ؛ نامرف  نینچ 
یهنَت ةولّـصلا  ّنا  : « دـیوگیم زامن  هرابرد  توبکنع  هروس  زا  همیرک  هیآ  میورب . یهن  غارـس  هب  تسا . هتفر  راـک  هب  ینعم  نیا  هب  نآرق  دوخ 
یماقم کی  زامن  ًالثم  دـنکیم ؟ یهن  زاـمن  هچ  ینعی  دنـسپان . دودرم و  تشز و  راـک  زا  دـنکیم  یهن  زاـمن  ( 30 .») رکنملا ءاـشحفلا و  نع 
تردـق زامن  ینعی  رکنملا « ءاـشحفلا و  نع  یهنت  ةولّـصلا  ّنا   « دـیوگیم یتقو  دـنکیم ؟ عنم  ًاـبتک  اـی  دـنکیم ؟ نغدـق  ار  يزیچ  هک  تسا 

هدنرادزاب زمرت و  زامن  درادیم . زاب  دنـسپان  تشز و  راک  زا  ار  ناسنا  هک  دراد  ناسنا  رد  یگدنزاس  رثا  عون  کی  زامن  دراد . یگدـنرادزاب 
. تسا

، اـقآ دـنیوگیم  ًـالثم  دـنکیمن . ادا  ار  بلطم  قح  هک  دوـشیم  هجوـت  يروـط  هیآ  نیا  ینعم  هب  ماهدـید  یهاـگ  هک  منک  ضرع  تسین  دـب 
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یبصغ رازگزامن  مدآ  زامن  لـحم  دـیاب  نوچ  دـیوگیم  روطچ ؟ میوگیم  درادیم ؟ زاـب  رکنم  ءاـشحف و  زا  ار  مدآ  هنوگچ  زاـمن  ینادیم 
یبصغ دیاب  مه  شیوضو  بآ  دیوگیم  بوخ . یلیخ  میوگیم  دشابن . یبصغ  دیاب  مه  شـسابل  دیوگیم  بوخ . یلیخ  میوگیم  دـشابن .

شیوضو بآ  دـشابن ، یبصغ  شـسابل  دـشابن ، یبصغ  مدآ  زاـمن  لـحم  دـش  رارق  یتـقو  بوخ ، دـیوگیم  بوخ . یلیخ  میوگیم  دـشابن .
بصغ رگید  وا  هک  دوشیم  ببـس  زامن  دوشیم ! يریگولج  ندوب  بصاغ  بصغ و  رادقم  کی  زا  زامن  تکرب  هب  هجیتن  رد  دشابن ، یبصغ 

هیکت نآرق  هک  همه  نیا  ًاعقاو  ایآ  اما  دـنکن . هیهت  شیوضو  يارب  یبآ  شزاـمن ، يارب  یـسابل  شزاـمن ، يارب  ییاـج  مارح  لاـم  زا  دـنکن و 
ام نارازگزامن  هک  دشاب  هزادنا  نیا  رگا  تسا ؟ هزادنا  نیمه  دـنکیم ، یهن  رکنم  ءاشحف و  زا  زامن  راد ، اپ  هب  ار  زامن  دـیوگیم  دـنکیم و 

! تسا كانههبش  یبصغ و  نامهناخ  هکنیا  يارب  میناوخیم ؛ زامن  دجـسم  رد  میوریم  هناخ  ياج  هب  دنیوگیم  دننکیم : ادیپ  ار  شلح  هار 
ماـجنا يراـک  میوریم  ًـالثم  دـشابن . یبصغ  هک  مینکیم  ادـیپ  ياهشوگ  کـی  زا  هرخـالاب  مه  ساـبل  میروآیم . دجـسم  زا  مه  وضو  بآ 

. میناوخب زامن  دـنلب  ِیبصغ  ریغ  نهاریپ  کی  اب  دوب  یبصغ  مه  هماجریز  یتح  رگا  هک  منکیم  هیهت  دـنلب  نهاریپ  کی  شلوپ  اـب  میهدیم و 
یبصغ شاهناخ  یبصغریغ . سابل  کی  اب  دجـسم ؛ زا  بآ  دجـسم ؛ رد  زامن  رکنملا ! ءاـشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  ّنا  ياـنعم  دوشیم  نیا 

، دـشوپیم هک  یـسابل  دریگیم . وضو  دجـسم  بآ  زا  یلو  تسا ، یبـصغ  شایگدـنز  بآ و  دـناوخیم . زاـمن  دجـسم  رد  دوریم  تسا ،
هحلاصم زامن  ندوب  زمرت  هدرک ... هیهت  دنلب  نهاریپ  کی  یلو  هدمآ ، تسد  هب  مارح  هار  زا  همه  تسا و  یبصغ  همه  دروخیم ، هک  ییاذـغ 

ءاـشحفلا و نع  یهنت  ةولّـصلا  نا   « هیآ رد  تسا . مک  یلیخ  یلو  تسا  بوـخ  نیا  تسا . دـب  نیا  میوـگیمن  نم  هتبلا  رادـقم ! نـیا  هـب  دـش 
ًالصا يرکذل ...( ةولّصلا  مقا   ( دوشیم هتـشاد  اپ  رب  ادخ  يارب  هک  يزامن  ندرک ،( رو  رو  هن   ( یعقاو زامن  تسا . رگید  ییاج  هلأسم  رکنملا «
تسا هیبش  روکد  هب  رتشیب  هک  ام  هعماج  زامن  لثم  تسرد  تسا . یبوخ  روکد  حوریب . تسا  یمسج  هک  دینادب  دوبن  ادخ  دای  زامن  رد  رگا 

تاولـص ربمغیپ ، زا  یتیاور  رد  دریگیم . ماجنا  ناسنا  رد  ادـخ  دای  نتـشاد  هگن  هدـنز  يارب  راب  جـنپ  هک  ياهنازور  نیرمت  نیرمت ؛ نآ  هب  ات 
. دوب هتسشن  شنارای  اب  يزور  نومـضم ( نیا  هب  بیرق   ( ربمغیپ هک  هدش  تیاور  هعیـش  قیرط  زا  مه  هماع و  قیرط  زا  مه  هیلع ، همالـس  هّللا و 

يزور دشاب و  شاهناخ  ولج  رد  یبآ  رهن  یـسک  کی  رگا  دومرف  هللا . لوسر  ای  هن  دندرک  ضرع  تسیچ ؟ زامن  لَثَم  دینادیم  دومرف  اهنآ  هب 
زیمت ِزیمت  دنامیمن ؛ فیثک  رگید  هن ، دندرک  ضرع  دنامیم ؟ فیثک  شندب  رگید  ایآ  دـهدب  وشتـسش  بآ  رهن  نآ  رد  ار  شدوخ  راب  جـنپ 
امـش بلق  لد و  ناج و  حور و  نتـساریپ  رد  زامن  شقن  دومرف : دـنکیم . زیمت  ار  مدآ  نتفرگ  شود  ندرک و  مامح  راـب  جـنپ  يزور  تسا .
یهنت  « يزامن نینچ  ایآ  يرکف . يوشتسش  یحور و  يوشتسش  راب  جنپ  يزور  ینعی  زامن  دنک . كاپ  داسف  هانگ و  زا  ار  نآ  هک  تسا  نینچ 
زاـمن عیـسو ؟ هریاد  رد  اـی  دـش ، هراـشا  هک  یگنت  هریاد  نآ  رد  ياهریاد ؟ هـچ  رد  اـما  تـسه ! تـسین ؟ اـی  تـسه  رکنملا « ءاـشحفلا و  نـع 

هدنز هتـسویپ  وا  رد  ادخ  دای  هک  یناسنا  حور  هک  باسح  نیا  هب  درادیم . زاب  دودرم  دنـسپان و  تشز و  راک  زا  ار  اهناسنا  تسا . هدـنرادزاب 
زاـمن ینعی  رکنملاو ؟( ءاـشحفلا  نع  یهنت   ( تسیچ یهن  نیا  ینعم  سپ  دوریم . رتـمک  یلیخ  اـی  دوریمن ؛ رکنم  ءاـشحف و  نوماریپ  دـنامب 

ره هب  نتـشاداو ؛ ینعی  رما  نتـشادزاب و  ینعی  یهن  مینکیم . رکذ  نالا  هک  تسانعم  نامه  هب  تسرد  یهن  سپ  دراد . یگدـنرادزاب  تردـق 
همه زا  مادک  نتـشادزاب ، نتـشاداو و  ندرک ، توعد  ياههار  نایم  زا  میتفگ ، توعد  هرابرد  هچنآ  قبط  تسا . رترثؤم  نکمم و  هک  یلکش 

فورعم و هب  رما  رد  نیاربانب ، طیحم . هدـنزاس  درف و  هدـنزاس  هدـنزاس ؛ ياههار  یتیبرت ، ياههار  ییارجا ، یلمع و  ياـههار  تسا ؟ رترثؤم 
تردـق هـک  ياهلیــسو  ره  اـب  تـسا ؛ نـکمم  هـک  هلیــسو  قـیرط و  ره  هـب  نتــشاداو  ینعی  رما  تساـنعم ؟ هـچ  هـب  یهن  رما و  رکنم  زا  یهن 

. رتهب دشاب  رتشیب  شایگدنرادزاب  تردق  هک  ياهلیـسو  ره  نکمم ؛ هلیـسو  ره  اب  نتـشادزاب  ینعی  یهن  و  رتهب . دشاب  رتشیب  شایگدـنراداو 
. نوهنی نورمأی ، نوعدی ، يانعم  نیا 

دیاب ناناملـسم  امـش  زا  میورب . رکنملا « نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدـی  ۀـّما  مکنم  نکتلو   « هیآ ینعم  غارـس  هب  ـالاح 
فورعم هب  هدنراداو  تسا ؛ یکین  ریخ و  هب  هدننک  توعد  تیعمج  نیا  تاصخشم : نیا  اب  دیآ  دوجو  هب  هتسویپ  مه  هب  هچراپکی و  یتیعمج 

هب تاصخشم  نیا  اب  ياهتسویپ  مه  هب  تیعمج  نینچ  امش  زا  رگا  تسا . دنسپان  دودرم و  رکنم و  زا  هدنرادزاب  تسا ؛ هدیدنسپ  هتـسیاش و  و 
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نوحلفملا .« مه  کئلوا  و  : « تسا هعماج  نیا  ایند  دنمتداعس  هعماج  اهنت  هک  دینادب  دمآ ، دوجو 
هب رما  هنیمز  رد  یهقف  ياهباتک  رد  هک  دوش  حرطم  دـیاب  بلطم  هلأسم و  دـنچ  ثحب  نیا  لابند  هب  دوب . هیآ  نیا  ینعم  نوماریپ  ام  ثحب  نیا 

تـساوخ هب  هللا  ءاش  نا  ار  لئاسم  نیا  تسا . هدـمآ  یهن  رما و  دوخ  طیارـش  هدـننک و  یهن  هدـننک و  رما  طیارـش  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ياههویـش  نوماریپ  دـیاب  میدـیمهف  ار  یهن  رما و  ینعم  هک  مه  دـعب  منکیم . حرطم  هدـنیآ  هسلج  رد  اـجکی  ادـخ 

هسلج هس  ات  ود  نیب  میناوتب  عومجم  رد  هک  مراودیما  نم  مییوگب . نخس  رتشیب  دش ، رتنـشور  يدحات  کنیا  هک  توعد ، ياههویـش  رکنم و 
، هدـش ماجنا  ياهلیلحت  اههتفگ و  نیا  رب  يدـقن  ای  اههنیمز ، نیا  رد  یلاؤس  رگا  مه  ناتـسود  مراودـیما  میناـسرب . رمث  هب  ار  ثحب  نیا  رگید 

دروم دقن  نآ  ای  دوش  هداد  اهنآ  نوماریپ  یحیـضوت  بلطم  هلابند  رد  دیاب  رگا  ات  دنراذگب  نایم  رد  هسلج  هس  ات  ود  هلـصاف  نیمه  رد  دنراد 
هک نانچمه  میراد -. لوبق  دـشاب  اجب  هچنانچ  مه  ام  تسا و  هدرک  هنیمز  نیا  رد  يدـقن  اـم  تسود  نـالف  هک  دوشب  مـالعا  دوش  عقاو  لوبق 

مالس بنیز ، ترضح  هب  تبسن  مثحب  نمـض  رد  نم  هکنیا  هب  دندرک  داقتنا  بش  کی  هن ، ای  دنراد  فیرـشت  منادیمن  هک  ناتـسود  زا  یکی 
نز ماقم  هب  تبـسن  یـسانشانردق  هبئاش  عون  کی  ریبعت  نیا  دوخ  دناهتفگ  دنکیم . لمع  هنادرم  هک  تسا  ینز  مدوب  هدرک  ضرع  اهیلع ، هللا 
درم یعمج  باوبا  ندرک  یباسح  راـک  هکنیا  لـثم  دـنکیم ؟ لـمع  هتـسیاش  نز  نوچ  هک  تسا  ینز  وا  دـییوگیمن  ارچ  دراد . عاـمتجا  رد 

، تسا جـیار  یلیخ  هعماـج  رد  هک  تسا  يریبعت  هکلب  تسین  نم  یـصخش  ریبعت  هک  مریبـعت ، نیا  رد  نم  دـییامرفیم . حیحـص  متفگ  تسا !
نز نآ  هتـسیاش و  یگناـنز  نآ  میوگیم  دـنکیم ؛ لـمع  هنادرم  هک  تسا  ینز  تفگ  مهاوـخن  رگید  دـعب  هب  نیا  زا  منکیم . رظن  دـیدجت 

يارب راختفا  نیا  دـنکیم . لمع  دـیاب  هک  روط  نآ  شایعاـمتجا  یگداوناـخ و  يدرف ، یگدـنز  رد  وناـب  کـی  تلاـسر  رد  هک  ياهتـسیاش 
ناتـسود رگا  متفریذـپ . ناـشیا  زا  ار  داـقتنا  نیا  دـنکیم . لـمع  هنادرم «  « هک ینز  مییوگب  هکنیا  زا  تسا  رتـالاب  یلیخ  نز  کـی  زا  فیرعت 

ات دییامرفب  ًاهافـش  ای  دییامرفب  موقرم  ًابتک  ای  دیراذگب ؛ نایم  رد  منکیم  شهاوخ  دیـشاب  هتـشاد  دش  ضرع  هچنآ  رب  لیبق  ره  زا  ییاهداقتنا 
. مینک ضرع  دییامرفیم  نایب  رظن  ناونع  هب  امش  هچنآ  نوماریپ  ار  ییاهن  رظن  میناوتب  هدنام  یقاب  ثحب  نیا  زا  هک  ياهسلج  هس  ود  نیا  رد 

مهن هسلج 

خیش زا  هدجه  تیاور  تسا . هدمآ  دیدج  پاچ  ۀعیشلا [  [ لئاسو دلج 11  زا  هحفص 398  رد  تیاور  نیا  مدناوخ . ار  یتیاور  لبق  هسلج  رد 
اوهن و  فورعملاب ، اورما  ام  ریخب  یتما  لازت  لاق ال  ّهنا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا ، نع  َيُور  لاـق ، : « تسا هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسوط 

ضرالایف و رصان  مهل  نکی  مل  و  ضعب ، یلع  مهضعب  ّطلس  و  تاکربلا ، مهنم  تعزن  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  ّربلا ، یلع  اونواعت  و  رکنملا ، نع 
هب رما  هک  یتقو  اـت  هراومه  مالـسا ( تما   ( نم تما  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هیلع ، همالـس  هّللا و  تاولـص  ربماـیپ ، زا  ءامـسلا «. یف  ـال 

ضحم هب  اما  درب . دـهاوخ  رـس  هب  یبوخ  یکین و  ریخ و  رد  دـشاب  رگیدـکی  روای  راـی و  یکین  ّرب و  هار  رد  دـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هاگنآ دنوشیم . هریچ  طلـسم و  رگید  هورگ  رب  اهنآ  زا  یهورگ  دوشیم و  هتـشادرب  اهنآ  زا  یهلا  ياهتکرب  دندرک  اهر  ار  اهراک  نیا  هکنآ 

دنامیمن . ناشیارب  يروای  رای و  نامسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن 
هّللا مالـس  نیـسح ، نسح و  شدـنزرف  ود  هب  مالـسلا ، هیلع  یلع ، یلوم  تیـصو  شرافـس و  نمـض  رد  هک  تسه  یبلطم  زین  هغالبلاجـهن  زا 

هب باطخ  هکلب  و  شدنزرف ، ود  هب  باطخ  ناشیا  دمآ ، دراو  كرابم  قرف  رب  مجلم  نبا  رابگرم  تبرـض  هکنآ  زا  سپ  تسا . هدـمآ  امهیلع ،
هب رما  ( 31 .») مَُکل ُباجَتـُسی  الف  َنوعدـَت  ُّمث  مکُرارِـش  مکیلع  ّیلَُویَف  رکنملا  نع  َیهنلا  فورعملاب و  َرمـالا  اوکُرتت  ـال  : « دـیوگیم ناـگمه 

دیلپ مدرم  تسد  هب  امـش  نایم  رد  تموکح  دیدرک ، كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دینکم ! كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
، ادخ يا  هک  دینکیم  اعد  ًامئاد  امش  تقو  نآ  تفرگ ؛ دنهاوخ  تسد  هب  امـش  هعماج  رد  ار  تموکح  تردق و  مامز  اهنآ  داتفا . دهاوخ  دب 

ترخآ ایند و  رـش  زا  یمدرم  نآ  هکنیا  يارب  درادـن ؛ تباجا  هک  تسا  ییاـهاعد  نآ  زا  نیا  اـما  نک . صـالخ  ترخآ  اـیند و  رـش  زا  ار  اـم 
قح و زا  يرادساپ  گرزب  هفیظو  هک  یمدرم  دننکن ، لمحت  ار  تیلوئـسم  راب  هک  یمدرم  دنبنجن ، هک  یمدرم  دنبنجب . هک  دنوشیم  صالخ 
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رمالا اوکرتت  ال  . « دنـشاب یقلخ  ییادـخ و  نوناق  عون  ره  هب  تبـسن  تـالابمیب  هماـکدوخ  ياهتردـق  راـظتنا  رد  دـیاب  دـننک ، اـهر  ار  نوناـق 
مکل «. ُباجَتُسی  الف  َنوعدَت  ّمث  مکرارش  مکیلع  ّیلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و 

زرط یهاگ  هک  انعم  نیا  هب  تسا . هجوت  هظحالم و  لـباق  بلطم  ناـیب  کبـس  رظن  زا  ثیدـح  ياـهریبعت  نآرق و  ياـهریبعت  تاـقوا  یهاـگ 
رد نآرق و  تایآ  رد  تسا . عامتجا  تباث  ياهیدـنمنوناق  ادـخ و  ياهتنـس  زا  یکی  نایب  ددـص  رد  رتشیب  بلطم  کی  نایب  رد  ترابع  میظنت 

بلطم نیا  زا  يدنمنوناق  یعامتجا و  نوناق  کی  نایب  هویش  نامه  اب  هغالبلاجهن  ترابع  نیا  دروخیم . مشچ  هب  دایز  عوضوم  نیا  ثیداحا 
یلاو و امش  رارـش  هک  دوب  دهاوخ  نیا  ریذپانبانتجا  هجیتن  تلاح  نیا  رد  نوچ  دینکن ، اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنکیم . دای 

طورـشم لدع  قح و  تموکح  زا  يرادروخرب  تسا . يدـنمنوناق  کی  نیا  دـنوشیم . امـش  نایم  رد  تردـق  ياراد  اورنامرف و  رادـمامز و 
قح زا  فارحنا  رطخ  ضرعم  رد  دینک  ضرف  هعماج  رد  امـش  هک  ار  یتردـق  عون  ره  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماک  تیاعر  هب  تسا 

نوگانوگ ياهبـصنم  رب  هک  یناسک  تردـق و  نابحاص  رثؤم  رایـسب  شقن  تیمها و  هب  هجوت  اب  دـیاب  هک  دـیتسه  هعماـج  امـش و  نیا  تسا .
لدع قح و  تموکح  هب  ندیسر  هار  تداعس و  هب  ندیسر  هار  دینادب  دیاب  امش  درف  درف  دیـشوکب . دوخ  تداعـس  رد  دناهدز  هیکت  یعامتجا 

دیسرب . یفده  نینچ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیرط  زا  امش  هک  تسا  نیا 
دادیب داد و  دعب  دنروخیمن ؛ یباسح  ناکت  نآ  هب  ندیسر  يارب  اما  دنهاوخیم  ار  يزیچ  مدرم  هک  تسا  یتقو  هب  طوبرم  يدعب  يدنمنوناق 

یناوـخهضور و تـسا : یناوـخهضور  روـج  کـی  مـه  نـیا  دـننکیم . یناوـخهضور  لدـع  قـح و  زا  تـیمورحم  يارب  دــنزادنایم و  هار 
رد ناشراعــشا ، رد  ناـشتالاقم ، رد  ار  هـضور  نـیا  دـنامورحم . لدـع  قـح و  ییاورناـمرف  هیاـس  ریز  یگدـنز  زا  هـکنیا  يارب  یناوـخهیثرم 

نیا هک  اهنامه  اسب  هچ  هک  یلاح  رد  دـنناوخیم ؛ يرفن  هس  يرفن و  ود  ياهوگتفگ  رد  ناشیاهینارنخـس ، رد  ناـشتاسلج ، رد  ناـشیاهباتک ،
نینچ کـی  زا  دـننادب  دـیاب  اـهنیا  دنامیهـس . لدـع  قح و  ریـسم  زا  یعاـمتجا  یگدـنز  فارحنا  رد  ناـشدوخ  ًـالمع  دـنناوخیم  ار  هضور 
لمع هدیقع و  ماظن  قباطم  اهندرک ، دنلب  نامـسآ  يوس  هب  هجرد  نیرتیلاع  ات  ار  تسد  نآ  لابند  هب  دعب  اهندـناوخ و  هضور  یناوخهضور و 

تسین . هتخاس  يراک  یمالسا ،
؛ رگید ياهتردق  زا  سامتلا  شهاوخ و  هاوخ  دشاب ، ادخ  يوس  هب  اعد  نیا  هاوخ  ندرک ؛ اعد  هب  دیتفایم  تسا . يدعب  يدنمنوناق  نوعدـت « «

یملع یـسانشهعماج  یعامتجا  ياهیدـنمنوناق  زا  یکی  هب  تسا  کیدزن  هیبش و  بلطم  نیا  ردـقچ  مکل .« باجتـسی  ـال  : « تسا یکی  هجیتن 
دناوتیمن سک  چـیه  هاـگ  چـیه  تسین . جراـخ  زا  ندرک  دراو  ندرک و  رداـص  لـباق  اـهبالقنا  تاحالـصا و  دـیوگیم  هک  زورما  هتفرـشیپ 

دنک رداص  ياهعماج  هب  رگید  ياج  زا  ار  یبالقنا  عیرـس و  رادهشیر و  دـنت و  ياهینوگرگد  ای  یمرفر ، یتاحالـصا و  مارآ و  ياهینوگرگد 
موقب ام  ریغی  هّللا ال  ّنا   - : « دوش نوگرگد  شماظن  ات  دوش  نوگرگد  دـیاب  هک  تسا  هعماج  نآ  دوخ  نیا  دـنک . دراو  ار  نآ  ياهعماج  زا  ای 

(. 32 ») مهسفناب ام  اوّریغی  یتح 
رد امهیلع . هّللا  مالس  اضرلا ، یسوم  نب  یلع  متشه  ماما  زا  هحفص 394 ، هدزای  دلج  رد  لیاسو ، رد  مه  نآ  هک  تسا  یثیدح  رگید  ثیدح 

اوعدـیف مکُرارـش  مکیلع  َّنَلَمعتـُسَیل  وا  رکنملا ، نع  ّنهنتل  فورعملاب و  َّنرمأتل  : « تسا هدـمآ  اضر  ماما  زا  نومـضم  نیمه  مه  ثیدـح  نیا 
عامتجا ناَدب  رارش و  هب  امش  عامتجا  نارازگراک (  ( لاّمُع هنرگو  رکنم ، زا  یهن  درک و  دیهاوخ  فورعم  هب  رما  مهل «. ُباجتُسی  الف  مکُرایخ 

توعد یکین  ریخ و  هب  هراومه  ای  دنک ، اعد  هشیمه  دوشب و  ادـیپ  یبوخ  مدآ  مه  عامتجا  ياههشوگ  رد  رگا  تقو  نآ  دـنوشیم و  لیدـبت 
، دنهدیم تهج  هعماج  لمع  رکف و  هب  هعماج  نارازگراک  لامع و  هک  ردق  نآ  نوچ  تسین . راکهدـب  اهنآ  توعد  هب  یـسک  شوگ  دـنک ،

لقن یفلتخم  ثیداحا  دـینک . تقد  ثیداحا  نیا  رد  دـنهدب . تهج  هعماج  لـمع  رکف و  هب  هزادـنا  نآ  دـنناوتیمن  هعماـج  ناـیعاد  اـبطخ و 
بلطم و کی  راودا  مامت  رد  ینعی  دش  لقن  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  دش ، لقن  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دش ، لقن  ربمغیپ  زا  مدرک .

کی تسا . یکی  هلأـسم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  نارود  رد  مه  مالـسلاهیلع ، یلع  نارود  رد  مه  ربمغیپ ، نارود  رد  مه  تسا ؛ میلعت  کـی 
هک منک  ادـیپ  متـسناوتن  مه  اج  کـی  یتح  میتشاد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـعلاطم  رد  تسا ! یتباـث  نوناـق  بجع  و  دراد ، دوجو  تباـث  نوناـق 
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مکرایخ اوعدیف  مکرارش  مکیلع  َّنَلَمعتـُسَیل  وا  رکنملا  نع  َّنهنتل  فورعملاب و  َّنرمأتل  . « دروخیم انثتـسا  يدنمنوناق  نیا  رب  اجنآ  رد  میوگب 
یعامتجا ِیملع  ِفیرظ  لئاسم  زا  هلأـسم  نیا  نوچ  تسا ؛ دـیفم  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  هک  منکیم  ساـسحا  مهل «. باجتـُسی  ـالف 

. تسا
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياهعماج  رد  رگا  هک  دوشیم  روطچ  دینیبب  دـینک ؛ هاگن  ار  دوخ  یگدـنز  رب  رود و  دـییامرفب ! تقد  یمک 

نارازگراک نالوئـسم و  همه  هک  تسا  نیا  شریذـپانبانتجا  هجیتن  دـشن ، یلمع  دـش و  دـکار  داسک و  لدـع  قح و  زا  یمومع  يرادـساپ 
ياهراک یتقو  تسا ، لدـع  قح و  تموکح  تموکح ، یتقو  روطچ ؟ ارچ و  دـنوشیم . لیدـبت  هعماـج  نآ  دـب  دارفا  هب  مارآ  مارآ  هعماـج ،

هعماج کی  تموکح  تشرـس  تلـصخ و  یتقو  دـخرچیم ، لدـع  قح و  روحم  رب  هعماـج  کـی  یجراـخ  یلخاد و  تسایـس  یعاـمتجا و 
یتلاح نینچ  رد  تسادـخ ، قلخ  ادـخ و  قح  هماع و  قوقح  زا  تیامح  فاـصنا و  لدـع و  تشرـس  تلـصخ و  یهلا ، تشرـس  تلـصخ و 

تموکح نیا  رد  ار  يراـک  اـت  دـننکیم  تبغر  دـناسرتادخ ، هک  يرـصانع  دنـسانشیم ، ار  ادـخ  هک  يرـصانع  دـنبیاپ ، بوـخ و  رـصانع 
، یلوصا پیـسنرپ  اب  ییاهمدآ  ردام ، ردپ و  اب  ياهمدآ  لوا  دـننک  یهگآ  يراک  ره  يارب  یتقو  یماظن  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط  دـنریذپب .

. دنوشیم مدقشیپ  دپتیم  قلخ  ادخ و  هب  تمدخ  قشع  رد  ناشلد  هک  ییاهمدآ  نامیااب ، سرتادخ  ياهمدآ 
، یهاوخادخ يرگنادخ ، قح ، لدع ، تشرـس  شتـشرس ، هک  دشاب  یتموکح  تموکح  رگا  مسرپیم ، اما  دـنابذاج . ار  نایرون  رم  نایرون 
هچ دـنوریم ؟ تمـس  نآ  هب  یناـسک  هچ  لوا  دوشیم  شخپ  مادختـسا  یهگآ  یتـقو  یماـظن  نینچ  رد  دـشابن ، قـلخ  قلاـخ و  هب  تمدـخ 

؟ دنرتنامیا اب  هک  اهنآ  دنوریم ؟ بصنم  تمس و  تسپ و  کی  لوبق  يارب  یسیونمان  غارـس  رتشیب  لمع  يدازآ  اب  رتشیب و  تبغر  اب  یناسک 
تبغر ًالـصا  ملاس  كاپ و  رـصانع  لوا  نامه  زا  یماظن  نینچ  رد  هن ! دنرتسانـشهفیظو ؟ هک  اهنآ  دنرتدیقم ؟ هک  اهنآ  دـنرتیلوصا ؟ هک  اهنآ 

هرخالاب تسا ، هعماج  نیا  هب  طوبرم  راک  هرخـالاب  اـقآ  يا  میتفگ  میدرک ، قیوشت  ار  اـهنآ  رگا  ـالاح  دـنورب . یتلود  راـک  غارـس  دـننکیمن 
دیاب تسا ؛ دنمراک  نیا  سیئر ، نیا  لوئـسم ، نیا  تمـس ، نیا  تسپ ، نیا  نادند  ریز  تردام ، ترتخد ، تردپ ، ترـسپ ، تدوخ ، تشوگ 

اب ار  وا  رگا  ینک . تیاعر  ار  وا  قح  ینک و  هجوت  هدـننک  هعجارم  رفن  راهچ  هب  لقاال  ینک ؛ تمدـخ  اجنآ  رد  تدوخ  دـح  رد  ًالقا  يورب و 
تساوخ تفرگ و  رارق  قیوشت  نیا  ریثأت  تحت  و  دش ، راک  لوغشم  تفر و  مه  وا  میداد و  له  راک  تمـس  هب  میدرک و  هدامآ  اهقیوشت  نیا 

!؟ یهدیم دنچ  دراد ؛ یلفقرـس  تسپ  نیا  دنیوگیم  دریگب  ار  یتسپ  ات  دوریم  هک  لوا  نامه  زا  دنیبیم  دناوتیم !؟ رگم  اما  دنک ؛ یتمدخ 
طیارـش تحت  دـسرپیم و  یمکاح  ییامنهار ، يربهر ، کی  زا  ار  لوپ  نداد  هلأسم  هرخالاب  مینکیم . يراک  کـی  ار  لوپ  هرخـالاب  بوخ ،

هب تمدخ  فده  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  هرخالاب  ریگب . ار  راک  هدب و  لوپ  ورب  دـیوگب  وا  هب  مکاح  ربهر و  رفن  کی  تسا  نکمم  مه  یـصاخ 
متخ اجنیا  هب  هلأسم  هک  دـنیبیم  ادرف  اما  زادـنیب . هداتـسیا  ترـس  يالاب  هک  ياهدـنرد  ناویح  کی  ولج  مه  یمرن  برچ و  همقل  کـی  مدرم 

دـصرد دـهاوخیم ؛ تناـسروپ  وا  زا  دـنک ؛ قحاـن  قـح و  دـهاوخیم  وا  زا  ـالاب  ماـقم  نیا  دـنیبیم  تسه . مـه  رگید  تاـعقوت  دوـشیمن .
دعب دیآیم . رد  رگید  مه  بانج  نآ  دنک . ییاپيوق  یـشکفیعض و  دهاوخیم  وا  زا  دـهدب ؛ يأر  قحان  هب  دـهاوخیم  وا  زا  دـهاوخیم ؛

نم ورب ! منهج  یتفگ  نم  هب  مورب ؟ نم  یتـفگ  ارچ  اـقآ ، . « ورب تفگ  درک و  شقیوشت  هک  دـنزیم  ییاـقآ  نآ  رـس  رب  ار  شداـیرف  دـیآیم 
عون کی  وا  زا  قوفام  ماقم  دوریم . رتالاب  مه  نیا  زا  راک  تاقوا  یهاگ  تفگ ؟ وا  هب  دیاب  هچ  هدش «! رضاح  ممـشچ  شیپ  اج  نیمه  منهج 

یتراپ نالف  رد  يدوبن ؛ ینیشنبش  نالف  رد  بشید  ینالف ! ناه  . « تسا رابداسف  لمحت و  لباق  ریغ  وا  يارب  هک  دهاوخیم  مه  ییاهییاریذپ 
ترـس ییاریذـپ  ارچ  يرادـن ؟ يدـنمراک  بدا  ارچ  یلّما ؟ ردـق  نیا  وـت  ارچ  دوـبن ؟ یکـسیو  ارچ  میدـمآ  هک  تقاـتا  هب  یتشادـن ؛ تکرش 

نیا دنکب  شالت  مه  ردق  ره  تسا . يدنمنوناق  کی  داتفا  هعماج  يرادمامز  رب  رـش  سومان  موش  هیاس  رگا  دیآیم ! رد  اقآ  رفک  دوشیمن «؟
هب کیتاموتا  تروص  هب  اهراک  یلوصا . ریغ  اوقتیب ، دنب ، دیق و  یب  راب ، دنب و  یب  دـب ، ياهمدآ  دـتفایم : رارـش  تسد  هب  مارآ  مارآ  اهراک 

قیوشت و اب  دـنوشیم و  جراخ  هنودرگ  زا  دوخ  هب  دوخ  دـنالامک  تلیـضف و  یعون  ياراد  هک  ییاـهمدآ  دـتفایم و  دارفا  لـیبق  نیا  تسد 
لوا يرایعم ؟ هچ  اب  درک ؟ بیغرت  غیلبت و  قیوشت و  ار  رما  نیا  دوشیم  هنوگچ  هزات  درب . تمس  نآ  هب  ار  اهنآ  دوشیمن  مه  بیغرت  غیلبت و 
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شاینیگنس دیوگیم  نک . نیگنس  کبس -  مییوگیم  موش ؟ لوغشم  نم  ایآ  دراد ؛ مه  ار  بیع  نالف  اما  تسه  راک  نالف  اقآ ، دنـسرپیم 
؛ تسا لمحت  لباق  ریغ  نم  يارب  هک  هدش  ادیپ  راک  رگید  هشوگ  زا  هدنگ  بیع  کی  اقآ ، دیوگیم  دیآیم و  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـبرچیم .

دنکفا هیاس  هعماج  کی  يرادا  ماظن  نانکراک و  لامع و  رکیپ  رب  داسف  ناطرـس  یتقو  ورن ! رگید  میوگیم  مه  نم  بوخ ، منک ؟ هچ  ار  نآ 
قح تشرـس  هب  دوش و  ضوع  يرادا  ماظن  تشرـس  هکنیا  رگم  دوب ؛ هعماج  نآ  گرم  راظتنا  رد  دوز  ای  رید  دیاب  رگید  درک  ذوفن  نآ  رد  و 

متـشه ماـما  زا  یکی  و  مالـسلاهیلع ، یلع  زا  یکی  مرکا ، ربمغیپ  زا  یکی  ، ( تیاور هس  نیا  رد  دـینیبیم  هک  تسا  نیا  دوش . لیدـبت  لدـع  و 
َّنَلَمعتـُسَیل َوا  رکنملا  نع  ّنهنتل  فورعملاب و  َّنرمأتل  . « تسا هدـش  سکعنم  یعامتجا  یملع  نوناق  کی  تباث و  نوناـق  کـی  مالـسلا ( هیلع 

.» مهل باجتسی  الف  مکرایخ  اوعدیف  مکرارش ، مکیلع 
بلاج یلیخ  تسا . مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  دـننک . عورـش  خنرـس  نیا  زا  ار  بلطم  دـنناوتیم  دنـشاب  رتشیب  لیلحت  لها  هک  ییاـقفر 
بلطم نیا  هک  دنکیمن  لایخ  یـسک  رگید  تسه و  تایاور  هنیمز  نیا  رد  همئا  رتشیب  زا  هک  مینیبیم  میوریم  ولج  هک  مارآ  مارآ  تسا - .

. تسا نایاوشیپ  زا  یکی  نامز  طیارش  صوصخم 
عبَُّتی ٌموق  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  لاق  : « دیامرفیم تسا . هدش  لقن  مالسلاهیلع  رقاب ، ماما  زا  تیاور  نیا  هدوب ، ورم  یضاق  هک  تمصع  یبا  زا 

. اهفرشَا ضئارفلا و  یمـسأ  اوضفر  امک  اهوضفرل  مهنادبا  مهلاوماب و  نولمعی  ام  ریاسب  ةولـصلا  ترـضأ  ولو  لاق (: نَا  یلا   ( نؤارم موق  مهیف 
، هباـقعب مهّمُعیف  مهیلع ، لـج  زع و  هّللا  بضغ  متی  کـلانه  ضئارفلا . ماـقت  اـهب  ۀـمیظع  ۀـضیرف  رکنملا  نـع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  ّنا 

ۀضیرف ءاحلصلا ، جاهنم  ءایبنالا و  لیبس  رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاب  َرمالا  ّنا  رابکلا . راد  یف  راغـصلا  و  رارـشالا ، راد  یف  راربالا  کلهیف 
نیا رمالا «. میقتسی  ءادعالا و  نم  فصتنی  و  ضرالا ، رَّمعت  ملاظملا و  ُّدَُرت  بساکملا و  ّلحت  بهاذملا و  نمأت  ضئارفلا و  ماقت  اهب  ۀمیظع ،
ادـیپ یمدرم  طاـطحنا ، ياـههرود  نآ  رد  رخآ ، ياـههرود  نآ  رد  تسا . هدـش  تیاور  مالـسلا ، هیلع  رقاـب ، ماـما  زا  رباـج  قیرط  زا  تیاور 

اهدارم نیا  اوشیپ . اقآ و  تشم  کی  ورهلابند  هتسد  کی  دارم . هتسد  کی  دیرم و  هتـسد  کی  رگید ؛ هتـسد  کی  ورهلابند  دیرم و  دنوشیم 
مسارم دننادیم . یبوخ  دارفا  ار  اهنآ  مدرم  دنشخردیم . بوخ  یلیخ  تدابع  تئارق و  نادیم  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهاوشیپ ، نیا  اهاقآ ، و 

هک هدنـشخرد  رـصانع  نیا  اـما  دنـشخردیم . بوـخ  مـه  مـسارم  ناگدـننکرازگرب  اـهناوخنآرق و  دـنکیم . ادـیپ  تـیمها  یلیخ  یبهذـم 
. خـم یب  ماخ و  دنتـسه  یمدرم  دـنامیرک ، نآرق  بلاج  یهتنورد  ناگدـنناوخ  نید و  يرهاظ  مسارم  رتبلاج  هچ  ره  يرازگرب  نارازگراک 

رگا دـشاب . هتـسب  ناشیور  رب  يررـض  ره  رد  هک  اـجنآ  رگم  دـننادیمن ، بجاو  مزـال و  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـهنیا  نوچ  ارچ ؟
. دننادیم مزال  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تقو  نآ  دنیوگن ، ناشیا  هب  رتالاب  لگ  زا  رگا  دنیشن و  ناشنماد  هب  يدرگ 

یمدرم اهنیا  دنـشارتیم . ییاهزوجم  اههناهب و  اهرذع ، ناشدوخ  يارب  دینکیمن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ  اقآ ، دنیوگیم  یتقو 
اهر مه  ار  نآ  دوش ، ناشعفانم  محازم  دـناسرب و  يررـض  ناشیندـب  شیاسآ  یـصخش و  ای  یلام  عفاـنم  هب  مه  زاـمن  يزور  رگا  هک  دنتـسه 

هک دوشیم  مولعم  دندرک . اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  تابجاو ، نیرترب  نیرتجرارپ و  نیرتفیرش ، هک  روط  نامه  دننکیم ؛
هک تسا  گرزب  یبـجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیـشاب ! هاـگآ  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاـبجاو  فیلاـکت و  نـیرترب 

تقو نآ  دمآ ، شیپ  عضو  نیا  یتقو  دندرک ، ار  راک  نیا  یتقو  هکنیا  هجیتن  دوشیم . ینابهگن  دوشیم و  ماجنا  نآ  وترپ  رد  رگید  تابجاو 
ناکین هجیتن ، رد  دریگیمرب ؛ رد  ار  همه  دسریم و  العا  دـح  هب  لامک  مامت و  یمدرم  نینچ  رب  ّلج  ّزع و  يادـخ  مشخ  یطیارـش  نینچ  رد 

نیمزرـس رد  هانگیب ، ناکدوک  دندرگیم و  باقع  نیا  لومـشم  دنتـسه  مه  بوخ  مدآ  دنچ  رگا  یتح  دنوشیم و  دوبان  نادـب  يارـس  رد 
دنوشیم . دوبان  توافتیب  دهعتیب و  ناگرزب 

رگید تابجاو  هک  تسا  گرزب  سب  یبجاو  تساحلص . ناگتـسیاش و  ناکین و  شور  تسایبنا . شور  هار و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ندوب و هار  هب  ور  اههار ، تینما  دوریم (! اجک  اـت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنیبب  ، ( اـههار تینما  تسا . یندـش  ماـجنا  نآ  تکرب  هب 

فرطرب نآ  وترپ  رد  اهزواجت  اهمتـس و  دـیآیم ؛ تسد  هب  نآ  وترپ  رد  اهراک  بسک و  ندوب  شغ  لغیب و  اهراک ، بسک و  ندوب  لـالح 
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زا ماـقتنا  دـیآیم ؛ تسد  هب  نآ  وترپ  رد  نیمز  نارمع  يداـبآ و  ددرگیم ؛ زاـب  شناـبحاص  هب  نآ  وترپ  رد  هتفر  تسد  زا  قوقح  دوشیم ؛
لمع و عاعش  دینیبیم  دوشیم . تساررس  نآ  وترپ  رد  عامتجا  يرادمامز  عامتجا و  رما  عامتجا ، راک  دوشیم ؛ هتفرگ  نآ  وترپ  رد  نانمشد 
یعامتجا و تلادـع  تلیـضف ، یقالخا ، لئاسم  هعماج ، یحور  تایح  يونعم ، لـئاسم  دوریم ! اـجک  اـت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رثا 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ندرک و  دهعت  ساسحا  ندیبنج و  ورگ  رد  تسیچ ؟ ورگ  رد  یگدنز  لاور  تمالس و  تینما و  يداصتقا ، تلادع 

ندرمشن . هداس  کچوک و  ار  رکنم 
رایـسب هک  تسه  مالـسلاهیلع  یلع  زا  یمالک  هغالبلاجهن  رد  تسا . هدش  لقن  هغالبلاجهن  رد  مه  هدـمآ و  لئاسو  رد  مه  هک  تسا  یثیدـح 

نم ًاسأَی  هشطَِبب و  ًانُواهَت  و  هِذـخَِأب ، ًالهج  هَدـیعَو  اوئطبتـست  الف  هِعئاقو  هماّیَا و  هعِراوَق و  هّللا و  سَأب  نم  لاثمالا  مکدـنع  نا  و  : « تسا بلاج 
ِبوُکِرل َءاهَفُّسلا  ُهّللا  َنَعَلَف  رکنملا . نع  یهنلا  فورعملاب و  َرمالا  مِهکرَِتل  الا  مُکیدـیَا  َنَیب  یـضاملا  َنرقلا  نَْعلَی  مل  هَناحبـس  هّللا  ّناـف  هسأـَب .

خیرات و هحفص  رب  تسامش ؛ مشچ  شیپ  رد  ادخ  ياهیبوکرس  ياههنومن  ادخ ، مشخ  ياههنومن  ( 33 .») یهانَّتلا كرَِتل  ءامَلُحلاو  یِصاعَملا ،
ادابم مینکیم . مسجم  امش  ناگدید  ربارب  رد  همه  ار  زومآدنپ  راوگان  ثداوح  نآ  تخس و  ياهزور  نآ  نآرق . شباتک : روطس  يالبال  رد 
نیمز يور  تسار  تسار  بوخ ، گنشق و  میلوگنش و  بوخ  هک  ام  یلو  درک ، دیدهت  ار  فلختم  مدرم  شنآرق  رد  همه  نیا  ادخ  دییوگب 
یلمع ادخ  دیدهت  نیا  هک  دش  هچ  دییوگن  دتـسرفیم ! امـش  يارب  رترید  تسا  هداد  هدعو  ادخ  هک  ار  يرفیک  دینک  رکف  ادابم  میوریم ! هار 

امـش غارـس  ادـخ  كاندرد  باذـع  دـینک  رکف  اداـبم  تفرگ ! يزاـب  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  يزیچ  یهلا  مشخ  دـینک  رکف  اداـبم  دـشن .
طقف داد  رارق  تمحر  زا  تیمورحم  نعل و  لومـشم  دندوب  امـش  زا  لبق  هک  ار  هتـشذگ  نارود  مدرم  رگا  ناحبـس  يادخ  هن ! دمآ ! دـهاوخن 

؟ ارچ درک . رود  شتمحر  زا  ار  ناداـن  ناـفلختم  ادـخ  تقو  نآ  دـندوب . هدرک  اـهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوب  رطاـخ  نیدـب 
رد اهنآ  هکنیا  يارب  ارچ ؟ داد . رارق  نعل  لومـشم  درک و  رود  شتمحر  زا  مه  ار  هعماج  نآ  نایاناد  القع و  دـندشیم . هاـنگ  بکترم  نوچ 

؟ دـیایب تغارـس  هب  گرم  یـسرتیم  ینکیم ؟ یهاتوک  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  ارچ  دـندمآیمنرب . هانگ  فارحنا و  زا  اهنیا  نتـشادزاب  ددـص 
دنربب ؟ ار  تنان  یسرتیم 

قلُخ نم  ناقلُخل  رکنملا  نع  َیهنلا  ِفورعملاب و  َرمالا  َّنِا  و  . « لئاسو باتک  رد  مه  هدـمآ و  هغالبلاجـهن  رد  مه  هک  تسه  يرگید  یتیاور 
نا . « تسا لج  زع و  يادـخ  باـتک  زا  رکم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  (« 34 .) ٍقزر نِم  ناصُقنَی  لجا و ال  نِم  نابّرَُقی  امهنا ال  هناحبـس و  هّللا 

(« 35 .) یغبلا رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنی  ناسحالا و  لدعلاب و  رمأی  هّللا 
هریاد رد  ردـق  نیا  ناسنا ، يا  دـهاکیم ! ار  يزور  قزر و  هن  دـنکیم  کـیدزن  ار  گرم  لـجا و  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینادب 

ياهدنب دیآیمن ؛ شـشوخ  دهدیم  رد  نت  يراوخ  هب  هک  راوخ  نوبز  هراچیب  هدنب  زا  ادـخ  شاب ! رازگهفیظو  شابم ! رظنگنت  تایگدـنز 
دسرتیم . تشیعم  یگدنز و  یگنت  ای  گرم  زا  هک 

هیلع و هّللا  یلـص  یبنلا ، لاق  : « تسا هدمآ  هحفص 397  لئاسو  مهدزای  دلج  رد  هیلع ، همالـس  هّللا و  تاولـص  مرکا ، ربمغیپ  زا  تسا  یتیاور 
یهنی يذلا ال  لاق : هل ؟ نید  يذلا ال  فیعضلا  نمؤملا  ام  و  لیقف : هل . نید  يذلا ال  فیعضلا  نمؤملا  ضغبیل  ّلج ، ّزَع و  هّللا  ّنا  مّلـس ، هلا و 

بجعت اههدنونـش  درادن ! نید  هک  ینمؤم  دیآیم . شدب  درادن  نید  تسا و  راوخ  نوبز و  فیعـض و  هک  ینمؤم  هدنب  زا  ادخ  رکنملا «. نع 
تـسا ینمؤم  اما  تسا  نانمؤم  فص  رد  هک  یناسنا  نآ  دومرف  درادـن ؟ نید  هک  ینمؤم  نآ  تسیک  هّللا ، لوسر  اـی  دـندرک  ضرع  دـندرک ؛

. دوشیم در  نآ  رانک  زا  توافتیب  دوب  شناگدید  ربارب  رد  یتشز  دب و  زیچ  ره  دنکیمن ؛ رکنم  زا  یهن  گریب ؛ توافتیب و 
هفیظو هچ  لوئسم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شدوخ  رـصع  رد  قداص  ماما  دینیبب  مالـسلا ... هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 

رکف امـش  تسا  قداص  ماما  زا  متفگیمن  رگا  دبال  تسا -  قداص  ماما  زا  تیاور  دنکیم . یفرعم  ساسح  شقن  مادک  رادهدـهع  گرزب و 
همه هک  یباتک  نآرق ، و  همه ، ياوشیپ  ربمغیپ  یلع و  نادـنزرف  یلع و  دراد . تسد  هب  ریـشمش  هک  تسا  ینامز  رد  یلع  ماما  زا  دـیدرکیم 

. دنتسه ادصمه  هنیمز  نیا  رد  همه  دندمآ ، نآ  نییبت  غالبا و  غیلبت و  يارب  اهنآ 
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ٌۀما تسُِّدق  ام  : « تسا نیا  تیاور  تسا . روکذـم  هرامـش 9  تیاور  لئاسو ، هدزای  دلج  زا  هحفص 395  رد  مالـسلاهیلع  قداص ، ماما  تیاور 
عضاوت و اب  يوق  هک  دوشن  هتفرگ  تردق  اب  نانچ  يوق  زا  فیعـض  قح  نآ  رد  هک  یتما  هعماج و  عتعتم «. ریغ  اهیوق  نم  اهفیعـضل  ذَخُؤی  مل 

ياهتـساریپ هزنم و  سدـقم و  هعماج  دـشابن ، يراـس  يراـج و  نآ  رد  ياهویـش  نینچ  هک  ياهعماـج  دزادرپب ، وا  هب  ار  فیعـض  قح  عوضخ 
ناشتماما یتسار  یتسار  هک  دنتـسه  هعیـش - همئا  ام  همئا  زا  رفن  ود  یکی  طقف  دـننکیم  رکف  هک  اـهنآ  هدولآ . تسا  ياهعماـج  هکلب  تسین ،

ماما رگا  دـننیبب . ار  تایاور  نیا  هک  تسا  بوخ  دـندوب ، هدـش  یلک  حلـص  همه  راگنا  هیقب  و  نیـسح ( ماـما  یلع و  ماـما  ، ( تسا ریگمـشچ 
تشادن و هجوت  یماظن  نینچ  هب  هک  دوب  نآ  يارب  هن  دوبن ، یماظن  نینچ  هدنزاس  تضهن  کی  تسد  هب  ریشمش  ربهر  دوخ  نامز  رد  قداص 

رمث هب  ات  دنراد  زارد  رود و  سب  یهار  یهاگ  اهتضهن  تسنادیم  هک  دوب  نآ  يارب  دراذگب ؛ راک  نیا  رس  رب  ار  شناج  دیـسرتیم  هکنیا  هن 
. دنسر

تیاور نیا  رد  دنکیم . یفرعم  داهج  زا  هخاش  کی  ًامسر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  مالـسلا ، هیلع  یلع ، زا  رگید  تیاور 
، لدعلا و  نیقیلا ، و  ربصلا ، یلع  مئاعد : َعبرَا  یلع  ُنامیالا  : « دیامرفیم تسیچ ؟ نامیا  دنـسرپیم  هکنیا  هلمج  زا  دننکیم ؛ یتالاؤس  ماما  زا 
رد دـعب  دراد . ار  هیاپ  راهچ  نیا  نامیا  داهج . و  لدـع ، تیعطاق ،(  ( نیقی يریگیپ ،(  ( ییابیکـش دراد : نوتـس  راـهچ  ناـمیا  ( 36 .») داهجلا و 

یلع : « دراد هخاش  راهچ  هک  تسا  ياهیاپ  داهج  هیاپ  بعـش «. عبرا  یلع  اهنم  داهجلا  و  : « دیامرفیم دوشیم  داهج  دراو  یتقو  تیاور  نیمه 
نع یهَن  نَم  و  نینمؤملا ، َروهُظ  َّدَش  فورعملاب  َرَمَا  نَمَف  نیقسافلا . نآَنَش  و  نطاوَملا ، یف  قدّصلا  و  رکنملا ، نع  یهنلا  و  فورعملاب ، رمالا 
َموی هاضرَا  هل و  هّللا  بَضَغ  هّلل ، بِضَغ  نیقِـسافلا و  ءِینـش  نم  و  هیلع ، ام  یـضَق  نِطاوَملا  یف  َقَدَـص  نَم  َو  نیرفاـکلا ، َفُونُا  مَغرَا  رَکنُملا 

رد قدـص  شاهخاش  کی  رکنم ، زا  یهن  شاهخاش  کی  فورعم ، هب  رما  شاهخاش  کی  هخاش . راهچ  اب  تسا  ياهیاپ  داهج  اـما  و  ۀـمایقلا «.
دنک فورعم  هب  رما  سک  ره  ناراکهبت . اب  يرظنگنت  شاهخاش  کی  و  نتـشاد ( يدرمیاپ  ندوب و  نیتسار  اههاگنزب  نآ  رد  ینعی   ( نطاوم

ره هدـیلام . كاخ  هب  هدـناسر و  كاخ  هب  ار  ورود  قفاـنم و  مدرم  ینیب  دـنک  رکنم  زا  یهن  سک  ره  هدرک . مکحم  ار  ناـمیا  اـب  مدرم  تشپ 
هتفرگ و مشخ  ادخ  يارب  دشاب ، ریذپانیتشآ  ناراکهبت  اب  سک  ره  و  هداد . ماجنا  ار  شاهفیظو  دهد  ناشن  يدرمیاپ  اههاگنزب  رـس  رد  سک 
یـضار و ار  وا  تمایق  زور  دریگیم و  مشخ  لدع  قح و  نانمـشد  رب  وا  يارب  مه  ادخ  اذل  هتخاس ؛ رادومن  شاهرهچ  لد و  رد  ار  اهنآ  هنیک 

. دنکیم دنسرخ 

مهد هسلج 

همالس هّللا و  تاولص  مرکا ، ربمغیپ  زا  شدنس  اب  هک  هیلع  هّللا  ۀمحر  قودص  خیـش  زا  هحفص 407 ، لئاسو ، مهدزای  دلج  رد  تسا  یتیاور 
اهب لمع  اذاف  اهلماع ؛ الا  رضی  مل  ًاّرِـس  دبعلا  اهب  لمع  اذا  ۀیـصعَملا  ّنا  مَّلَـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا ، لوسر  لاق  و  : « دنکیم لقن  هیلع 

.» هّللا ةوادع  لها  هب  يدتقی  هللا و  نید  هلمعب  لذـی  هنا  کلذ  و  مالّـسلا : هیلع  دـمحم ، نب  رفعج  لاق  ۀـّماعلاب . ترـضا  هیلع  ریغی  مل  ًۀـینالَع و 
زا فّلخت  یتقو  اما  تسوا . دوخ  هجوتم  طقف  شنایز  دـنکیم ، ینامرفان  یناهنپ  نامرفان  هدـنب  هک  یتقو  ات  قح  نامرف  زا  فلخت  یناـمرفان و 

شنایز درکن ، روهظ  زورب و  نارگید  فرط  زا  وا  هیلع  يرثؤم  شنکاو  دش و  راکـشآ  هینالع و  ینامرفان  تیـصعم و  دـش ، ینلع  قح  نوناق 
بلطم نیا  ّرس  دهدیم و  حیضوت  مالسلا ، هیلع  قداص ، ماما  شراوگرزب  دنزرف  تسا . ربمغیپ  مالک  لقن  اجنیا  ات  دریگیم . ار  ناگمه  نماد 

شراکـشآ ینلع و  فلخت  نیا  اب  فلختم  نامرفان  ناسنا  نیا  هکنیا  يارب  تسا . ریگهمه  شناـیز  مود  تلاـح  رد  ارچ  هک  دـنکیم  ناـیب  ار 
یگدامآ دادعتـسا و  یعون  هک  یناسک  دربیم و  نیب  زا  ار  نوناق  مارتحا  دـهاکیم ؛ نوناـق  مارتحا  تزع و  زا  دـنکیم ؛ راوخ  ار  ادـخ  نییآ 

ثیدح . همجرت  نیا  دننکیم . ادتقا  یسأت و  وا  هب  دنوشیم و  وا  ورهلابند  تسه  ناشیا  رد  ادخ  اب  ینمشد 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ریطخ  گرزب و  هفیظو  رد  مهم  رایـسب  ياههبنج  زا  یکی  میتفگ  نامیلیلحت  ثحب  رد  دشاب  ناشرظن  ناتـسود  رگا 

. دـنکیم هدامآ  اههدوت  رد  ریخ  یگدامآ  دادعتـسا و  شرورپ  يارب  ار  یعامتجا  طیحم  هک  تسا  نیا  ریخ  هب  یلمع  ینابز و  توعد  رکنم و 
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دـشر يارب  يدـعاسم  طیحم  ياهعماج  نینچ  دراد ، جاور  ناودـع  متـس و  ملظ و  یهابت و  داسف و  هانگ و  وا  رد  هک  ياهعماج  سکع ، هب  و 
مالـسا یعاـمتجا  ماـظن  هراـبرد  هک  یناـسک  مراد  تسود  نم  تسا . يرـشب  ریخ  توق و  ياـههطقن  یگدرمژپ  يرـشب و  فعـض  ياـههطقن 

هدنز و یلیخ  دنیامرفب . هجوت  هدـمآ  میکح  نآرق  تایآ  نتم  رد  هدـش و  لقن  تایاور  نتم  رد  هک  ساسح  تاکن  نیا  هب  لقاال  دنـشیدنایم 
یـسانشناسنا و ياهلومرف  نیرتیقرتم  نیرتیلاع و  يور  هدیـسر ، تاملک  تایاور و  نیا  نتم  رد  هچ  تاـیآ و  نتم  رد  هچ  هک  تسا  بلاـج 
هب رما  رد  باـسح  تسا . هتـشاذگ  تشگنا  هدـمآ  رد  یملع  نیناوق  یملع و  ياـهرایعم  اـب  ملع  کـی  تروـص  هب  زورما  هک  یـسانشهعماج 
ریخ ياهدادعتـسا  حیحـص  ملاس و  شرورپ  يارب  ملاس  طیحم  تسا ؛ يزاسطیحم  باـسح  تسا ؛ يرگید  باـسح  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

زا طیحم ، تشادـهب  هب  طوبرم  لئاسم  رب  ایند  رد  روطچ  درادیمنرب . یخوش  نیا  تسا . یعامتجا  طیحم  تشادـهب  هلأسم  اهناسنا . رد  هتفهن 
تـشگنا ردـق  نیا  رـشب ، لـمع  مـلع و  لـماکت  یقرت و  ياـههولج  زا  یکی  ناوـنع  هـب  یبورکیم ، یمـسج  هدـننک  تیارـس  ياـهیرامیب  رظن 

یلو تسا -  مهم  یلیخ  تسه ، مه  روط  نیمه  میتسین ؛ نآ  تیمها  رکنم  ام  دـننکیم -  تسرد  تشادـهب  یناـهج  ناـمزاس  دـنراذگیم و 
هیکت رب  ام  داقتنا  ددرگ ؟ رتانتعایب  ناور  ناج و  تشادهب  هب  لباقم  هطقن  رد  دهد و  تیمها  ار  نت  تشادهب  دنک و  لزنت  دیاب  تیرـشب  ارچ 

قلخ و هدیقع و  رکف و  ناور و  ناج و  تشادهب  هب  ییانتعایب  رب  دیدش  داقتنا  درک -  هیکت  دیاب  نآ  رب  تسین -  نت  مسج و  تشادهب  يور 
ياهماظن رد  هچ  ام و  فیثک  يرادهیامرس  ياهماظن  رد  هچ  اهناسنا ، تیناسنا  جرا  ارچ  هک  تسا  نیا  رب  داقتنا  تسا . یمدآ  تلصخ  يوخ و 

ارچ ؟ دوشیم . هدیرب  هبنپ  اب  تیناسنا  رس  اج  ود  ره  رد  تسا ؟ مک  یکارتشا ،
یبلطم لیـصفت  هب  بش  نآ  هکنآ  اب  تسا . يدوجوم  عون  هچ  مالـسا  هاگدـید  زا  ناسنا  هک  دـش  ثحب  هنیمز  نیا  رد  لیـصفت  هب  بش  کـی 
ثحب کی  ریـسم  رد  ام  تسین ! هراچ  دوب . یلامجا  ثحب  کی  ثحب  نآ  مهم  عوضوم  نیا  دوخ  باسح  هب  میوگب  دـیاب  یلو  مدرک ، ضرع 

زا مدوصقم  ات  منک  رارکت  هلمج  دنچ  رد  ار  هدرشف  نآ  هدرشف  مراچان  بشما  مینک . لابند  وت  رد  وت  ار  اهثحب  میناوتیمن  میتسه و  یعامتجا 
دوش . نشور  ثیدح  نیا  حیضوت  هب  طوبرم  ِتمسق  نیا 

مالسا هاگدید  زا  ناسنا 

، دورب داسف  هار  هب  رگباختنا  دنک ، یگدـنز  رگباختنا  دوش ، گرزب  رگباختنا  دـیایب ، ایند  هب  رگباختنا  دـیاب  هک  تسا  يدوجوم  مالـسا  ناسنا 
ماظن ار ، مالـسا  يداصتقا  یعامتجا و  ماظن  دوشن . هتفرگ  شتـسد  زا  باختنا  هنیمز  زگره  گرم  هظحل  اـت  و  دورب ، حالـص  هار  هب  رگباـختنا 

زا سپ  دـیاب  ار  همه  ار ، مالـسا  يرادا  یندـم و  قوقح  یندـم و  ماظن  ار ، مالـسا  ییازج  قوقح  تازاجم و  رفیک و  ماظن  ار ، مالـسا  یتیبرت 
لاح نیا  رد  تسا . هدشن  تیاعر  وا  تیناسنا  جرا  رگید  تسین ؛ ناسنا  رگید  دتفیب  يرگباختنا  زا  ناسنا  اج  ره  تخانش . لصا  نیا  هب  هجوت 
راب بوخ  اما  دـنک ، یگزره  دـنک ، شون  شیع و  دـشونب ، دـشوپب ، دروخب ، دـنهدیم  بوخ  وا  هب  هک  تسا  يربراـب  شکراـب و  ناویح  اـی 

وا هب  نتـشاد  قمر  هزادـنا  هب  طـقف  هکلب  دـنهدیمن ، وا  هب  مه  ار  نیا  دـنناوتب  رگا  یتح  تسین . ناـسنا  رگید  وا  دـهدب . راـب  بوخ  دـشکب و 
مالسا یعامتجا  تلادع  تسین . مالـسا  ناسنا  اهنیا  زا  مادک  چیه  نیا . زا  رتدب  وا  وا ، زا  رتدب  نیا  دنریگیم . راک  وا  زا  هنایزات  اب  دنهدیم و 
مالـسا یعامتجا  ماـظن  ، ( دـهدیم تسد  زا  ار  شايرگباـختنا  زیگناربتوهـش  تاـغیلبت  هناـیزات  تابرـض  ریز  هن  مالـسا  ناـسنا  تسین . نیا 
تابرض يرادان و  رقف و  هدنشک  تابرض  ریز  هن  و  دوش ،( هتفرگ  شتسد  زا  يرگباختنا  ات  دوش  دراو  وا  حور  رب  یتابرـض  نینچ  دراذگیمن 

شـشوگ هب  تسرد  قح  ياوآ  هک  تسا  یناسنا  بلاج . رادـم  کی  رد  تسا  یناسنا  وا  ًارفک . نوکی  نا  رقفلا  داک  هک : يداصتقا -  کلهم 
هک تسا  یناسنا  دیآیم . دوجو  هب  ناوارف  شناگدید  ربارب  رد  یتسرپقح  ییوجقح و  ترطف  هدنزیگنارب  رظانم  هک  تسا  یناسنا  دسریم .

دناوتب هک  تسا  نیا  رد  ناسنا  شزرا  نوچ  دوش  دساف  دناوتیم  هکلب  دوشیمن ، هتـسب  دصرد  دص  وا  يور  هب  ندش  دساف  هار  لاح  نیع  رد 
! تسا يرنه  هچ  دوشب  دساف  دناوتن  رگا  الاو  دوشن ؛ یلو  دوش ، دساف 

. دهدب رییغت  مه  اب  ار  لئاسم  نیا  دناوتیم  عماج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیوگیم  تیاور  نیا  دوش ؟ روط  نیا  هک  مینک  هچ  بوخ ،
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يارب ار  هنیمز  یتساوخ  رگا  دوش . هتـسب  دیاب  تسا  زاب  هک  يدرف  داسف  هار  نامه  دیوگیم  ریگب . ار  داسف  قسف و  ندش  ینلع  ولج  دیوگیم 
رارق نیگنـس  راشف  کی  ضرعم  رد  ار  اههدوت  مدرم و  هماع  ياهدـمآ  ًالمع  يراذـگب ، زاب  روجف  قسف و  هب  رهاـجت  ندـش و  ینلع  راـشتنا و 

، یسنج هدننک  هارمگ  لماوع  ربارب  رد  دناوتیم  دح  هچ  ات  یلومعم  ناوج  کی  رگم  ددنبب . اهنآ  يور  هب  ار  باختنا  هار  اسب  هچ  هک  ياهداد 
ياهعماج نینچ  رد  دـننک ، طقاس  یتسه  زا  ییوپقح  ییوگقح و  مرج  هب  ار  اهناسنا  هک  ياهعماج  رد  دـنک ؟ تمواقم  يداصتقا  یعاـمتجا ،

اههدبز نوچ   ( دورب الاب  تسا  نکمم  اههدبز  يارب  دـیآیم ؟ نییاپ  ای  دوریم  الاب  یتسرپقح  ییوجقح و  ياهدادعتـسا  دـشر  ملاس  ناکما 
يرطخ اجنیا  ۀّماعلاب «. تَّرَـضَا  » ؟ تسین شزغل  لماع  اههدوت  يارب  روطچ ؟ اههدوت  يارب  یلو  دنوشیم ؛( رتجرارپ  دـنوش  رتهدـیدبآ  هچ  ره 

يرگباختنا ياههنایزات  ضرعم  رد  مدرم  عون  هکنیا  يارب  دنریگیم . رارق  شزغل  ضرعم  رد  اهنآ  مومع ؛ هار  رس  رب  اههدوت ؛ هار  رس  رب  تسا 
یعامتجا ماظن  دـشاب . كاپ  اهفارحنا  هنوگ  نیا  زا  عامتجا  ینلع  طیحم  دـیاب  دـنریگن  رارق  توهـش  سوه و  یهاـبت ، داـسف ، متـس ، هداـج  رب 

لومرف نآ  تسا  نیا  ددنبیمن . درف  يور  رب  دصرد  دص  روط  هب  ار  ندش  دساف  هار  اما  دنکیم ؛ كاپ  اهتلیـضف  دشر  يارب  ار  طیحم  مالـسا 
. مالسا یعامتجا 

، يدازآ دـیراذگب : دازآ  ار  مدرم  اقآ ، يا  دـنیوگیم  دـننکیم و  هاگن  بلطم  هب  يدـعب  کی  ياهدـع  هک  مینکیم  یگدـنز  یناـمز  رد  اـم 
یـسک رگا  دندوب . هدیتلغ  فرط  نآ  زا  هک  دندرکیم  یگدنز  كاخ  بآ و  نیا  رد  ياهرود  رد  اهگرزبردپ  ای  ام  ناردـپ  يدازآ ! يدازآ ،

نیا هب  دـنک و  هراپ  دریگب و  ار  نآ  ات  تفریم  الاب  راوید  زا  دـننزیم  دـندرک و  تسرد  کبنت  کـی  سک  نـالف  هناـخ  رد  هک  دـشیم  ربخ 
زور نآ  دوشیم . هجوت  ثیدح  نیا  هب  زورما  هن  دوب و  هدرک  هجوت  ثیدح  نیا  هب  هن  دوب ؛ هدیتلغ  وس  نآ  زا  نآ  دـنک ! رکنم  زا  یهن  بیترت 
الاب مدرم  راوید  زا  هیلع ، همالـس  هللا و  تاولـص  ادخ ، لوسر  تنـس  زا  تیامح  ناونع  هب  هک  یـسک  يا  هک  دوب  هدرک  تلفغ  ثیدح  نیا  زا 

و اهلماع ،« الا  ّرـضت  مل  ًارـس  دـبعلا  اهب  لـمع  اذا  ۀیـصعملا  نا  ، « ینک هراـپ  يریگب و  ار  نآ  دـننزیم  کـبنت  رگا  ینیبب  هکنیا  يارب  يوریم 
یهاـبت يوس  هب  ار  اـهنآ  دـنکیم و  همزمز  درم ، نز و  ناوج ، ریپ و  شوگ  رب  داـسف  ياـهاوآ  يرذـگیم  يرذـگ  يوک و  ره  زا  هک  زورما 

مارح و میرح  هّللا «. نید  هلمعب  لذی  هنا  کلذ  و  » ؟ ارچ ۀماعلاب .« تّرَضَا  هیلع  ریغی  مل  ًۀینالع و  اهب  لمع  اذا  و  ، « تفگ دیاب  وا  هب  دناوخیم .
نآ كانلوه . یلیس  ربارب  رد  تسا  يدس  مارتحا  نیا  دنامب . مرتحم  هعماج  رد  دیاب  لطاب  قح و  میرح  دشاب . ظوفحم  هعماج  رد  دیاب  لالح 
هار دـننیبب  هک  تسا  هدامآ  ناشجازم  هعماج  رد  اهیلیخ  هللا «. ةوادـع  لها  هب  يدـتقی  و  ... « مدز لاثم  رگنایغط  هناخدور  ربارب  رد  ار  دـس  بش 

ات تسا  زاب  يردلق  ییوگروز و  يارب  هار  دنیبب  هک  تسا  هدامآ  ناشجازم  اهیلیخ  دنوش . رتگندلا  همه  زا  اهنآ  ات  دوشیم  زاب  یگندـلا  يارب 
هناـبآم راـب  دـنب و  یب  ياهتـصرف  نینچ  رظتنم  ناـیارگلطاب  تسب . اـهنآ  يور  رب  ار  هار  دـیاب  دـنوش . رتردـلق  هلپ  کـی  هجرد و  کـی  اـهنآ 

فرط . کی  نیا  دنتسه -.
ًاریهطت َنامیالا  هّللا  َضَرَف  مالـسلا : هیلع  لاق  و  . « تسا هنیمز  نیا  رد  مه  بلطم  نیا  ثیدح و  نیا  تسا . هغالبلاجهن  باتک  رد  دعب  ثیدـح 

ًازع َداهجلا  و  نیّدـلل ، ًۀـبرقت  َّجـحلا  و  قلَخلا ، ِصالخال  ًءالتبا  مایـصلا  و  قزّرِلل ، ًابیبسَت  هاکزلا  و  ربِکلا ، نع  ًاـهیْزنَت  َةـالَّصلا  و  كرـشلا ، نم 
اتکی و راگدـیرفآ  هب  تسا  هدرک  مزال  ام  رب  ادـخ  ( 37 .») ءاهفـسلل ًاعدَر  رکنملا  نع  َیهنلا  و  ماوعلل ، ًۀحلـصم  فورعملاب  َرمالا  و  مالـسالل ،

ررقم ار  زامن  میوش . هزیکاپ  كاپ و  یتسرپادخ  ریغ  یتسرپتب و  كرش و  زا  ات  میروآ  نامیا  شرفیک  شاداپ و  زور  وا و  یحو  ناگدنروآ 
يزور قزر و  یناوارف  يارب  ياهلیسو  ات  هدرک  ررقم  ار  تاکز  میـشاب . تسرپادخ  مییآ و  رد  یتسرپدوخ  يدنـسپدوخ و  ربک و  زا  ات  هدرک 

ندرک و کیدزن  يارب  ياهلیسو  ات  هدرک  ررقم  ار  جح  دشاب . مدرم  صالخا  شیامزآ  يارب  ياهلیـسو  ات  هدرک  ررقم  ار  هزور  دشاب . ناگمه 
رد هدرک  ررقم  ار  فورعم  هب  رما  دشاب . مالـسا  يدنمهوکـش  تزع و  هیام  ات  هدرک  ررقم  ار  داهج  دشاب . نارادنید  نید و  یگتـسویپ  مه  هب 
هب زواجت  ینکـشقح و  زا  هک  يدرخبان  مدرم  ربارب  رد  دشاب  يدس  دنب و  هکنیا  يارب  هدرک  ررقم  ار  رکنم  زا  یهن  اههدوت . تحلـصم  تهج 

تسا . نیا  اهنآ  یقالخا  یناور و  يرامیب  دیآیم - ؛ ناششوخ  نوناق  قح و 
کی هب  تیاور  نـیا  رد  هحفـص 407 .) هدزای  دـلج  رد  ، ( دـنکیم لقن  مالـسلاهیلع  یلع  زا  لئاسو  بحاص  هک  تسا  یتیاور  دـعب ، تیاور 
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يداع ناناملـسم  دنهد ! شوگ  ار  تیاور  نیا  روما  نالوئـسم  دننک ! شوگ  ار  تیاور  نیا  ناملاع  تسا . هدش  هتخادرپ  بلطم  رگید  هشوگ 
همه زا  شیب  یلو  دـنهد ! شوگ  ار  تیاور  نیا  سانـشتیلوئسم  سانـشهفیظو  نامیااب  ناـنز  نادرم و  دـنهد ! شوگ  ار  تیاور  نیا  دـهعتم 
لاق لاق : . « مالـسلا هیلع  قداص ، ماما  زا   ] عئارـشلا  [ للع باتک  رد  قودص  زا  دـنهد . شوگ  تیاور  نیا  هب  دـیاب  ارما  املع و  هورگ  ود  نامه 

تلمع اذاف  ۀماعلا ، ملعت  نا  ریغ  نم  ًاّرـس  رکنملاب  ۀصاخلا  تلمع  اذا  الا  ۀصاخلا  بنذب  ۀـماعلا  بذـعی  هّللا ال  نا  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما 
لومـشم اههدبز  هانگ  رفیک  هب  ار  اههدوت  ادخ  لجوزع «. هّللا  نم  ۀبوقعلا  ناقیرفلا  بجوتـسا  ۀماعلا  کلذ  ریغت  ملف  ًاراهج  رکنملاب  ۀـصاخلا 

، يّرس دنشاب  هتشاد  یناهانگ  دنشاب ؛ هتـشاد  يّرـس  یـصخش  ناهانگ  طقف  اههدبز  هک  یتقو  تقو ؟ هچ  اما  دنکیمن . شیوخ  رفیک  باقع و 
دنسپان ياهراک  بکترم  اراکـشآ  اههدبز  یتقو  اما  تسا . يّرـس  یـصخش  فلخت  کی  طقف  هکلب  دنکیمن ، تیارـس  جراخ  هب  شراثآ  هک 

دوب . دنهاوخ  لجوزع  يادخ  رفیک  قحتسم  ود  ره  دیاینرب ، اههدبز  نیا  زا  يریگولج  ددص  رد  هدوت  دنوش و 
کی یلصا  هنیمز  دیاب  هک  تساهثیدح  نآ  زا  تسا و  حالـص  ریخ و  هار  رد  اههدبز  يرادهگن  يارب  اههدوت  تیلوئـسم  هب  رظان  ثیدح  نیا 

وا هب  یماع  يدرف  دنکیم و  یفالخ  راک  ییاقآ  دریگیم ... رارق  راک  حالـصا  یعامتجا و  يرادا و  ماظن  هب  طوبرم  لئاسم  زا  هدـمع  شخب 
ریز ار  شرس  مه  ادخ  هدنب  تسین «. یثحب  لهاج  اب  ار  ملاع  ورب ! : « دونشیم خساپ  يدرک ؟ ارچ  تسا ؛ فالخ  امـش  راک  نیا  اقآ ، دیوگیم 
سپ : « دونشیم خساپ  يدرک ؟ ار  فالخ  نیا  ارچ  اقآ ، دیوگیم  وا  هب  يداع  درف  کی  دوشیم ؛ یفالخ  بکترم  ریما  دوریم . دزادنایم و 

تملع نآ  اب  اباب  ورب  تسین «! یثحب  قوفام  اب  ار  نودام  نودام . دـنیوگیم  وت  هب  قوفام و  دـنیوگیم  نم  هب  هتفر ! اجک  یعاـمتجا  طابـضنا 
دنیوگیم وت  هب  دروخیمن . مالسا  درد  هب  اهنیا  باسب ! ار  تکشک  ورب  تایتالیکشت ! طابـضنا  نآ  اب  قوفام  سیئر و  يا  اباب  ورب  ملاع ! يا 

مه نآ  هک  تسا  لوئـسم  ریغ  ماقم  کی  طقف  یمالـسا  ماظن  رد  موصعم . دـنیوگیمن  قوفام ، دـنیوگیم  وت  هب  موصعم ؛ دـنیوگیمن  ملاع ،
دنالوئسم ریغ  هک  یتاجرد  نآ  رد  مه  ماما  ربمغیپ و  دنالوئـسم . همه  هیقب  38 ؛) ») نولئسی مه  لعفی و  امع  لئـسی  ال  : « هک تسوا  تسادخ .

موش يانبریز  نآ  زا  یعامتجا  يانبریز  چیه  دنالوئسم . همه  هیقب  نارگید ؟ هب  دراد  یطبر  هچ  نیا  اما  تساهنآ ؛ تمصع  هب  داقتعا  لیلد  هب 
اهنآ زا  دوشب  هکنآیب  تفرگ و  هدرخ  اهنآ  رب  دوشب  هکنآیب  دنکب  دـنهاوخیم  هچ  ره  دـنناوتب  ییاهناسنا ، ای  یناسنا ، هک  تسین  رتکانرطخ 

ٌلوئسم مکّلک  عار و  مُکّلُک  . « دنالوئسم رگیدکی  هب  تبـسن  همه  تسا . لباقتم  تیلوئـسم  یمالـسا  هعماج  رد  تیلوئـسم  درک . تساوخزاب 
» ۀیعر نَع 

، ورب  « هک دینـش  شداقتنا  خساپ  رد  رگا  دسریم ، رظن  هب  فالخ  امـش  راک  نیا  دـیوگیم  دریگیم و  هدرخ  ملاع  هب  هک  یماع  نآ  نیاربانب ،
نوچ درگنن ، درف  نآ  هب  ملاع  هدید  هب  رگید  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  نم  رظن  هب  درادـن ؛ رتشیب  هفیظو  کی  تسین ،« یثحب  لهاج  اب  ار  ملاع 

وت سیئر  نم   « هک دونـشیم  داقتنا  ره  ربارب  رد  شقوفام  ناـبز  زا  هک  نوداـم  درف  نآ  سانـشهر . یملاـع  هن  نادحالطـصا ، تسا  یلهاـج  وا 
ییایربک دنسم  رب  هک  تسا  یتوغاط  نیا  درگنن . قوفام  هدید  هب  وا  هب  دیاب  هتفر «؟ اجک  یبزح  ای  یتالیکشت  يرادا و  طابـضنا  سپ  متـسه ،

لوضف مدرم  هعماج  یمالـسا  هعماج  تساهرادنابز . اهرایـشوه و  هعماج  یمالـسا  هعماج  تسین . يربنامرف  تعاـطا و  هتـسیاش  هدز و  هیکت 
دنکیم داقتنا  هک  یمدآ  تساهمدآ . هعماج  تسین ؛ اههرب  هعماج  تسین . هرب  هک  انعم  نیا  هب  رادنابز  هن  اـجیب و  ییاـهلوضف  نآ  زا  هن  تسا ؛
رتمرتحم سک  همه  زا  لدع  قح و  لدع . قح و  اهزیچ : نیرتمرتحم  زا  يرادساپ  رطاخ  هب  یچ ؟ رطاخ  هب  اما  دـنکیم . تقد  همه  راک  رد  و 

تیامح تملظ و  اب  هزرابم  ینشور ، تینارون و  یتسرپادخ ، یتسرپقح و  تلادع و  تلیضف و  لدع ، نییآ  قح و  نییآ  زا  يرادساپ  تسا ؛
دنادیمن شدوـخ  ًالـصا  هک  یـسک  تسا . رکنم  فورعم و  تخانـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  یلـصا  طرـش  کـی  هـتبلا  روـن . زا 

اب ای  ملاع  نآ  اب  امـش  فالتخا  هک  تسا  تقو  کـی  دـنک ؟ یهن  دـنک و  رما  ار  زیچ  هچ  دـنک ؟ توعد  زیچ  هچ  هب  تسیچ ، رکنم  فورعم و 
درک کش  مدآ  رگا  هکنیا  يارب  دراد . يرگید  هار  رما  نیا  زارحا  تسین . رکنم  ای  تسه  رکنم  راک  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  قوفام  نآ 
ادیپ دایز  ملاع  مدآ  تسین . اقآ  نیا  هب  رـصحنم  هک  ملاع  دـیوگب  دـناوتیم  ملاع ، نیا  تخانـش  ای  تسا  تسرد  شدوخ  تخانـش  هکنیا  رد 
هناهب رگید  تقو  نآ  تسا ، رکنم  راک  نیا  دـش  مولعم  هکنیا  زا  دـعب  یلو  دـسرپیم . اهنآ  زا  دوریم و  رگید  ملاع  هد  غارـس  مدآ  دوشیم ؛
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رد دهاوخیم ، لد  هک  ندرک  لمع  نانچنآ  یعدمیب  ندوب و  یگدـنز  نادـیم  زاتهکی  ندیـشک و  شیپ  ار  تسین « یثحب  لهاج  اب  ار  ملاع  «
هعماج درادـن . دوجو  دـشابن  يراک  یـسک  اب  ار  یـسک  دـشابن و  نآ  رد  يرازآ  هک  یتشهب  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  تسین . یمالـسا  هعماج 

تـشونرس ياراد  همه  تسا و  هتـسویپ  هتـسب و  مه  هـب  ناشتـشونرس  نوـچ  دـنراد ، راـک  رگیدـمه  اـب  هـمه  هـک  تـسا  ياهعماـج  یمالـسا 
دعب دریگن . هدرخ  اهنآ  رب  یـسک  دننکیم  هچنآ  دنراد  راظتنا  هک  دیناوخب  یناسک  شوگ  هب  لوا  ار  ثیدـح  نیا  مدرک  ضرع  دـناكرتشم .

. دـیناوخب دـناهدش ، هدـیرفآ  يربنامرف  يربراب و  یـشکراب و  تعاطا و  يارب  طـقف  دـننکیم  لاـیخ  هک  اـههدوت  ینعی  ماوع ، مدرم  شوگ  هب 
قح ظفح  اب  یلو  دنربیم ، نامرف  دنادیم . ظوفحم  ار  دوخ  هب  تبـسن  داقتنا  قح  نارگید  يارب  هک  ياهدنامرف  زا  اما  دنربیم  نامرف  اهناسنا 

. شسرپ یگدیسر و  قح  ظفح  اب  داقتنا ؛
تیاور ردقنیا  هدوب . ثیدح  دنچ  نیمه  هک  دینکن  لایخ  یلو  میناسریم . نایاپ  هب  ار  ثیداحا  شخب  میناوخیم و  مه  رگید  ثیدح  کی 

. میوش رود  نامراک  لاور  زا  میهاوخیمن  میتسه . ثحب  نیا  رد  ام  تسا و  مهدراهچ  هسلج  کنیا  تسه ! بلطم  اهنآ  رد  ردقنیا  تسه و 
زا ار  تیاور  لئاسو  بحاص  تسا . حیحـص  ماظن  هدنراداپرب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنوگچ  دهدیم  ناشن  لآملاب  هک  تسا  یتیاور 

مهاهنی ول ال   « لوقی ذا  رابحألا ، یلع  هئانث  ءوس  نم  هئایلوأ  هب  هللا  ظعو  امب  سانلا  اهیا  اوربتعا  : « دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا ، هیلع  یلع ،
کلذ هللا  باع  امنا  و  نولعفی « اوناک  ام  سئبل  : « هلوق یلا  لیئارـسا « ینب  نم  اورفک  نیذلا  نعل  : « لاق و  مثالا « مهلوق  نع  رابحألا  نوینابرلا و 

هّللاو نورذـحی ، امم  ًۀـبهر  و  مهنم ، نولانی  اوناک  امیف  ۀـبغر  کلذ  نع  مهنوهنی  الف  داسفلا  رکنملا و  ۀـملظلا  نم  نوری  اوناـک  مهنـأل  مهیلع 
رمـألاب هللا  ادـبف  رکنملا « نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورمأـی  ضعب  ءاـیلوا  مهـضعب  نونمؤملا  : « لاـق و  ینوشخاو « ساـنلا  اوشخت  ـالف  : « لوـقی

رمـالا ّنأ  کـلذ  و  اهبعـص ، اـهنه و  اـهّلک  ضئارفلا  تماقتـسا  تمیُقا  تیُّدا و  ذا  اـهناب  هـملعل  هـنم  ۀـضیرف  رکنملا  نـع  یهنلاو  فورعملاـب 
نم تاقدـصلا  ذـخأ  و  مئاـنغلا ، ءیفلا و  ۀمـسق  ملاـظلا و  ۀـفلاخم  و  ملاـظملا ، ّدر  عـم  مالـسالا  یلا  ءاـعد  رکنملا  نـع  یهنلا  فورعملاـب و 

اهقح «. یف  اعضو  اهعضاوم و 
. دنکیم دوهی  هعماج  ياهالم  زا  ادخ  هک  یشهوکن  تسیچ ؟ زردنا  نیا  دهدیم . شئایلوا  هب  ادخ  هک  يزردنا  زا  دیریگ  تربع  مدرم ! يآ 
رد دنتشادن ؟ زاب  ناشدنسپان  ياهراک  دنتشاد و  هک  ییاوران  راتفگ  زا  ار  اهنآ  دوهی  هعماج  نویناحور  نادنمشناد و  اهالم و  ارچ  دیوگیم ،

هدرخ اهنآ  رب  ار  بلطم  نیا  ادخ  ارچ  دینادیم  ادخ . تمحر  زا  مورحم  دندش و  نوعلم  همه  لیئارـساینب و ... نارفاک  دـیامرفیم  رگید  هیآ 
؟ ارچ دـنتفرگیمن . ار  اهنآ  ولج  اما  دـندیدیم  یهابت  داسف و  رکنم و  دنـسپان و  ياهراک  رگزواجت  نارگمتـس  زا  اـهنآ  هکنیا  يارب  تفرگ ؟
و دننک ، رظنفرـص  دـندادیم  دـنداهنیم و  نایالم  نیا  هب  ناملاظ  نیمه  هک  ییاهمارتحا  زا  اهلوپ و  زا  ایادـه و  زا  دنتـسناوتیمن  هکنیا  يارب 
. دیسرتب نم  زا  دیسرتن ، مدرم  زا  دیوگیم  ادخ  هکنیا  اب  دسرب - ، یبیسآ  اهنآ  هب  دنمتردق  نارگمتس  نیا  بناج  زا  دندیسرتیم  هکنیا  يارب 

رگیدکی هب  دنتسه ، تشونرـسمه  نامیا  اب  مدرم  ضعب ،« ءایلوا  مهـضعب  نونمؤملا  : « هدومرف تسا ؛ هداد  ناشن  ار  هار  امـش  هب  نآرق  رد  ادخ 
هک يزیچ  نیلوا  هیآ  نیا  رد  دننکیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اذل  هتسب ، مه  هب  اهنآ  تشونرس  دناهتـسویپ و  نوچ  دنتـسه و  هتـسویپ 

. ادـخ بناج  زا  گرزب  تسا  یبجاو  هک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تسا  تراـبع  هدرک  رکذ  یعاـمتجا  تیـالو  رثا  ناونع  هب  ادـخ 
رما هریاد  نوچ  ارچ ؟ دوشیم . هار  هب  ور  تخـس ، ناسآ و  زا  رگید ، تابجاو  همه  دش  لمع  بجاو  نیا  یتقو  هک  دنادیم  ادـخ  نوچ  ارچ ؟

لاوما ندرک  میسقت  تسا ، رگزواجت  ملاظ و  اب  تفلاخم  تسا ، ملاظم  در  تسا ، مالـسا  هب  توعد  تسا : عیـسو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
دراوـم و رد  شنتخادرپ  و  دـنهدب ، دـیاب  هک  تسا  یناـسک  زا  اـهتایلام  اـهدازام و  تاقدـص و  نتفرگ  تـسا ، ناقحتـسم  ناـیم  رد  یموـمع 

ثیدح حیضوت  حرش و  دراو  منکیم و  افتکا  رادقم  نیمه  هب  ثیدح . نیا  همجرت  مه  نیا  دسرب . اهنآ  فرـصم  هب  دیاب  هک  تسا  یفراصم 
ماجنا هاتوک  یلیخ  یتدـم  رد  منکیم  یعـس  هک  تسا  بلاـطم  يدـنبعمج  لوا  شخب  میراد : راـک  ود  هدـنیآ  هسلج  هللا  ءاـش  نا  موشیمن .

(. 39) تساهمناخ نایاقآ و  زا  هدیسر  تالاؤس  هیقب  هب  خساپ  مود  شخب  و  دریگب ؛

مالعا تسرهف 
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مالعا تسرهف 

99 نوزامآ ،
39 40 اکیرمآ ،

38 40 يزنودنآ ،
104 يدنه ، نییآ 

155 مجلم ، نبا 
101 رذوبا ،

135 نایفسوبا ،
161 تمصع ، یبا 

106 جاجتحا ،
98 ناتسکبزا ،

60 هماسا ،
72 92 93 هرعاشا ،

75 نویرعشا ،
73 اهيرعشا ،

86 ۀیناسنالا ، ۀلادعلا  توص  یلع  مامالا 
158 اضر ، ماما 

106 داجس ، ماما 
165 169 174 قداص ، ماما 

46 104 لیجنا ،
54 104 لیجنا ،

104 اهداشیناپوا ،
37 سوا ،

104 اتسوا ،
76 144 تیب ، لها 

93 تنس ، لها 
31 36 38 ناریا ،

31 ناریا ،
161 رقاب ،
106 ردب ،

129 يدرجورب ،
133 هرصب ،

98 ناتسراغلب ،
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47 177 لیئارسا ، ینب 
178 لیئارساینب ،

88 ناتسکاپ ،
14 17 18 19 30 34 37 46 56 58 59 80 86 87 106 109 144 149 158 161 164 169 175 ربمغیپ ،

35 وسور ، رییپ 
35 ندمت ، خیرات 

35 ملع ، خیرات 
35 مولع ، خیرات 
46 54 تاروت ،

104 تاروت ،
161 رباج ،

143 169 دمحم ، نب  رفعج 
98 نیچ ،

15 134 زاجح ،
56 57 58 59 60 61 85 86 87 88 110 128 133 135 155 165 نیسح ،

128 هیملع ، هزوح 
37 جرزخ ،

106 جرزخ ،
107 جرزخ ،

87 نیسحلا ، سأر 
60 هثراح ، نب  دیز 

105 106 107 110 151 بنیز ،
36 نپاژ ،

77 86 ینس ،
56 57 108 109 ماش ،

147 بیعش ،
98 يوروش ،

169 قودص ، خیش 
155 یسوط ، خیش 

37 76 77 86 88 110 126 142 149 165 هعیش ،
83 93 هعیش ،

106 109 یسربط ،
88 128 130 133 اروشاع ،
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106 دایز ، نب  هّللادیبع 
134 دایز ، نب  هللادیبع 
77 82 83 93 هیلدع ،

174 للع ،
19 30 106 165 یلع ،

31 رَمُع ،
86 یسیع ،

134 135 قدزرف ،
86 هرهاق ،

68 70 74 77 78 80 81 82 83 84 86 93 95 96 101 103 104 105 119 143 144 147 148 156 162 163 165 170 178 نآرق ،
14 16 17 19 20 26 27 29 37 46 49 50 53 54 55 65 67

54 نآرق ،
36 40 128 129 130 مق ،

143 یفاک ،
73 75 هواک ،

105 108 البرک ،
134 ۀمغلافشک ،

106 133 134 135 هفوک ،
51 نامقل ،
104 نینل ،

98 تسینینل ،
104 وئام ،

100 مسیلایرتام ،
104 سکرام ،

100 تسیسکرام ،
101 تسیسکرام ،

56 57 یبتجم ،
59 هیفنح ، دمحم 

31 46 52 53 57 58 59 60 هنیدم ،
161 ورم ،

58 ناورم ،
134 لیقع ، نبا  ملسم 

73 هطورشم ،
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73 تیطورشم ،
49 86 رصم ،

57 60 106 135 هیواعم ،
92 هلزتعم ،
93 هلزتعم ،

14 هّکم ،
46 50 هکم ،

46 50 یسوم ،
131 155 156 163 164 173 هغالبلاجهن ،

155 164 166 174 هغالبلا ، جهن 
155 163 164 165 169 174 177 لئاسو ،

35 تنارود ، لیو 
88 ناتسودنه ،

16 برثی ،
31 درگدزی ،

57 60 106 107 108 109 110 135 دیزی ،
49 بوقعی ،
49 فسوی ،

: یتشهب رتکد  دیهش  هَّللاتیآ  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

یساسا  نوناق  يرظن  ینابم 
نآرق هاگدید  زا  لطاب  قح و 

یتسرپاتکی دورس 
" ندش ریسم  رد  يرگوجتسج   " یتعیرش رتکد 

نآرق هاگدید  زا  تخانش 
ترطف هاگدید  زا  تخانش 
هداوناخ میظنت  تشادهب و 

نآرق هاگدید  زا  ادخ 
ناکدوک تیبرت  رد  يدازآ  شقن 
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هشیدنا  کی  یسانشزاب 
يرادمروز جرم ، جره و  يدازآ ،
نآرق  زا  تشادرب  شور 

ردق بش 
مالسا تخانش 

مالسا رد  حیرفت  یقیسوم و 
؟ تسیچ زامن 

 (................. Anotates تیناحور (...................  يربهر ، تیالو ،
ص 177. باتک ، نیمه  ( 1
ص 177. باتک ، نیمه  ( 2
ص 178. باتک ، نیمه  ( 3

.161  - ص 160 باتک ، نیمه  ( 4
. تسا هدید  بیسآ  راون  زا  شخب  نیا  همادا  ( 5

). موس هروس   ( نارمع لآ  هروس  هیآ 104 ، ( 6
(. 2) هرقب هروس  هیآ 143  ( 7

(. هروس 100  ( تایداعلا هروس  ات 8  تایآ 6  ( 8
(. 38  ) داص هروس  هیآ 32 ، ( 9

.5  ) 48  ) هدئام 2 ؛  ) 148  ) هرقب ( 10
.5  ) 48  ) هدئام ( 11

هیآ 110. نارمع 3 ،) لآ  ( 12
تایآ 112 و 113. (، 3  ) نارمع لآ  ( 13

تایآ 164 و 165. (، 7  ) فارعا هروس  ( 14
هیآ 87. (، 12  ) فسوی هروس  ( 15

تایآ 41-39. ( 22  ) جح هروس  ( 16
هیآ 2. (، 5  ) هدئام هروس  ( 17

تایآ 112-111. (، 9  ) هبوت هروس  ( 18
ات 8. تایآ 6  (، 100  ) تایداع هروس  ( 19

هیآ 264. (، 2  ) هرقب هروس  ( 20
 - رخالا 1339 يداـمج  هرغ  هیروف 1921 /   2 10 هرامـش دـیدج ،( هرود   ( مود لاس  همانهام ،(  ( هواک تاظحالم - « تاـکن و   « هلاـقم ( 21

صص 2 1.
هیآ 58. (، 4  ) ءاسن هروس  ( 22

هیآ 157. (، 7  ) فارعا هروس  ( 23
هیآ 90. (، 16  ) لحن هروس  ( 24
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هیآ 143. (، 2  ) هرقب هروس  ( 25
ءزجلا 1403م ،( ( 1983 نانبل ، توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسسؤم  یـسربطلا ؛ بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  یبَا  جاجتحالا ، ( 26

ص 8-307. یناثلا ،
ص 308. نامه ، یسربط ، ( 27

. دماین تسد  هب  نآ  راون  ثحب و  نیا  همادا  یتشهب ، رتکد  دیهش  هللاتیآ  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  ناوارف  ياهششوک  مغر  یلع  ( 28
هیآ 40. (، 12  ) فسوی هروس  ( 29

هیآ 45. (، 29  ) توبکنع هروس  ( 30
هرقف 47. اههمان ، شخب  حلاص ، یحبص  حیحصت  هب  هغالبلا ، جهن  ( 31

هیآ 11. (، 13  ) دعر هروس  ( 32
». ةاصعلا مول   « هرقف هبطخ 192 ، حلاص ، یحبص  حیحصت  هغالبلا ، جهن  ( 33

هرقف 374. مَکِح ، باب  هغالبلا ، جهن  ( 34
هیآ 90. (، 16  ) لحن هروس  ( 35

هرقف 31. اهتمکح ، باب  هغالبلا ، جهن  ( 36
هرقف 252. اهتمکح ، باب  نامه ، هغالبلا ، جهن  ( 37

هیآ 23. (، 21  ) ءایبنا هروس  ( 38
هب رما   « ثحب ینایاپ  تاسلج  ياهراون  یتشهب ، رتکد  دیهش  هللاتیآ  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  عیـسو  ياهـششوک  مغر  هب  هنافـسأتم  ( 39

. دشن ادیپ  رکنم « زا  یهن  فورعم و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
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هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
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راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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