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يونعم يدازآ 

باتک تاصخشم 

17204-77 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
یضترم يرهطم ، هسانشرس : 

یضترم يرهطم ، يونعم / يدازآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.80 ص 69 -  دنفسا 1377 :)  رذآ -   ، ) ش 41 یمالسا ، فراعم  هلاقم ، :  اشنم 

سفن بیذهت  رگفیصوت : 
يدازآ رگفیصوت : 

يونعم يدازآ  لوا :  لصف 

(1  ) يونعم يدازآ 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یبا انالوم  انیبن و  اندیـس و  هیفـص ،  هبیبح و  هلوسر و  هللادـبع و  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیعمجا و  قیـالخلا  يراـب  نیملاـعلا  بر  هللادـمحلا 

نیموصعملا .  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلا  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مساقلا 
میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

(1  . ) هللا نود  نم  اباب  زا  اضعب  انضعب  ذختی  انئیش و ال  هب  كرشنال  هللا و  الا  دبعن  الا  مکنیب  انئیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق 
رسیم یعامتجا  يدازآ  نودب  يونعم  يدازآ  الثم  ایآ  هکنیا  هرابرد  ینعی  رگیدکی  هب  يدازآ  عون  ود  نیا  یگتـسباو  هرابرد  موس  هلحرم  رد 
ینعی مینک ،  یم  ثحب  مود  تمـسق  رد  رتشیب  و  هن ،  ای  تسه  رـسیم  يونعم  يدازآ  نودـب  یعامتجا  يدازآ  ایآ  سکعلاـب  و  هن ،  اـی  تسه 

يونعم يدازآ  هب  یعامتجا  يدازآ  یگتسباو 

الوم هملک 

ار ثحب  نیا  تبسانم  نیمه  هب  نم  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  تدالو  زور  هک  زورما  تبـسانم  هب  ار  یبلطم  منخـس  همدقم  رد 
يالوم تسا :  الوم  هملک  مینک  یم  لامعتـسا  ناشیا  سدـقم  دوجو  هرابرد  دایز  اـم  هک  یتاـملک  هلمج  زا  منک  یم  ضرع  مدرک ،  باـختنا 
لوسر سدـقم  صخـش  راب  لوا  ار  هملک  نیا  نینچ  الوم  لوق  هب  دومرف  نینچ  ـالوم  قلطم ،  روط  هب  ـالوم  یهاـگ  یلاوملا و  یلوم  ناـیقتم ، 
هالوم تنک  نم  دومرف :  درک ،  قالطا  دنراد  رظن  قافتا  نآ  هرابرد  ینـس  هعیـش و  هک  فورعم  هلمج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مرکا 

رد هکنیا  زا  میرذـگب  تسوا .  يـالوم  ما )  هدرک  دـنلب  ار  وا  تسد  نم  هک   ) یلع نیا  متـسه ،  وا  يـالوم  نم  هـک  نآ  ( 2  ) هالوم یلع  اذهف 
یم هک  اـجنآ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـصقم  هدـش  دراو  نآ  ریـسفت  رد  هتفر و  راـک  هب  نآ  رد  هملک  نیا  هک  تـسه  يا  هـیآ  مـه  نآرق 

تسا .  مرکا  لوسر  حیرص  صن  مدرک  ضرع  هک  يا  هلمج  نیا  یلو  ( 3  ) نینموملا حلاص  لیربج و  هالوم و  وه  هللا  ناف  دیامرف : 
نیا یلصا  موهفم  هک  منک  یم  ضرع  الامجا  ردق  نیمه  منک .  تبحـص  دایز  الوم  هملک  هرابرد  مهاوخ  یمن  بشما  هچ ؟  ینعی  الوم  هملک 
هدرب راک  هب  الوم  هملک  ای  یلو  ای  الو  هملک  دنـشاب ،  رگیدـکی  هب  لصتم  رگیدـکی و  يولهپ  هک  زیچ  ود  دروم  رد  تسا .  وند  برق و  هملک 
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اقآ هب  سکعلاب ،  تسا و  هدش  ناگدنب  هب  تبـسن  الوم  قالطا  دنوادخ  هب  الثم  دور .  یم  راک  هب  داضتم  ینعم  ود  رد  ابلاغ  اذـهل  دوش و  یم 
هب تسا .  هدـننک  دازآ  ینعی  قتعم  تسا ،  نیمه  مدوصقم  هک  ـالوم  هملک  یناـعم  زا  یکی  دوـش  یم  هتفگ  مه  مـالغ  هب  هدـش و  قـالطا  مه 
یم الوم  هدـننکدازآ  هب  مه  ینعی  قتعم  هب  مه  تسا و  هدـش  قالطا  قتعم  هب  مه  ـالوم ،  هملک  دـنیوگ .  یم  قتعم  دوش  یم  دازآ  هک  یـسک 

هدش .  دازآ  هب  مه  دنیوگ ، 
مهاوخ یمن  نم  تسا ؟  الوم  یناعم  زا  کیمادک  دوصقم  تسیچ ؟  دوصقم  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دندومرف :  مرکا  لوسر  هکنیا 

رد ار  ثیدح  نیمه  یمور  يالم  منک  یم  ضرع  مثحب  تبـسانم  هب  یلو  تسا  تسرد  اجنیا  رد  مدوخ  هدیقع  رظن  زا  یناعم  هچ  هک  میوگب 
مـشش رتـفد  رد  ارهاـظ  تسا .  هتفرگ  ار  شخب  يدازآ  ینعی  قـتعم  ینعی  ـالوم  هملک  زا  تسا و  هداد  جرخ  هب  یقوذ  کـی  هدروآ و  يوـنثم 

یم یفخم  ار  وا  دوشب  یفخم  قودنص  رد  دهاوخ  یم  یـضاق  هک  نز ،  راکتنایخ و  یـضاق  ناتـساد  دراد ،  یفورعم  ناتـساد  تسا .  يونثم 
ارم نواعم  ورب و  وت  مهد ،  یم  وت  هب  یهاوخ  یم  هچ  ره  هک  دنک  یم  سامتلا  لامح  نآ  هب  یـضاق  دـعب  دـنهد  یم  لامح  شود  هب  دـننک و 

اجنیا زا  الم  دعب  دنک  یم  دازآ  ار  وا  درخ و  یم  ار  قودنـص  دیآ  یم  دننک ،  یم  ربخ  ار  وا  نواعم  درخب  ار  قودنـص  نیا  دـیایب  ات  نک  ربخ 
دازآ هب  جایتحا  میناد  یمن  نامدوخ  یلو  میتسه  ینادنز  نت  تاوهش  ینادنز  نت  تاوهـش  قودنـص  رد  ام  همه  دیوگ :  یم  دنز ،  یم  زیرگ 
سپس دنتسه .  شخب  تاجن  هدننکدازآ و  نیلسرم  ءایبنا و  دشخب ،  تاجن  ندب  سفن و  تاوهش  قودنـص  نیا  زا  ار  ام  هک  میراد  يا  هدننک 

دیوگ :  یم 
داهتجا اب  ربمغیپ  ببس  نیز 

داهن الوم  یلع  ناو  دوخ  مان 
تسود الوم و  منم  ار  سک  ره  تفگ 

تسوا يالوم  یلع  نم  مع  نبا 
دنک تدازآ  هک  نآ  الوم ،  تسیک 

دنک رب  تیاپ  تیقر ز  دنب 
ربمغیپ ینعی  دـشابن ،  ای  دـشاب  نیمه  هالوم  یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  هلمج  ینعم  هکنیا  زا  رظن  عطق  ینعی  تسا ،  یتقیقح  کی  اـعقاو  نیا 

ندرک دازآ  يارب  یقح  رب  ربمغیپ  ره  هک  تسا  یتقیقح  دوخ  نیا  دوبن ،  ای  دوب  یـشخبدازآ  رابتعا  هب  داـهن  ماـن  ـالوم  ار  یلع  شدوخ و  هک 
 . تسا هدوب  تهج  نیمه  یقح  رب  ماما  ره  تیصاخ  تسا و  هدمآ  مدرم 

يدازآ ینعم 

ینعی تسا ،  لماکت  تایح و  مزاول  زا  یکی  يدازآ  هچ ؟  ینعی  دـنیوگ  یم  هک  یگدازآ  يدازآ و  نیا  تسیچ .  يدازآ  ینعم  مینیبب  لاـح 
هب دنمزاین  لاح  ره  ناسنا ،  عون  زا  ای  دشاب  هایگ  عون  زا  هدنز  دوجوم  هک  دنک  یمن  قرف  تسا .  يدازآ  هدنز  دوجوم  ياهیدـنمزاین  زا  یکی 

ياروام يرگید  ياهیدازآ  هب  ناسنا  تسا ،  يرگید  روط  ناویح  يدازآ  تسا ،  نآ  نامتخاس  اب  بسانتم  هایگ  يدازآ  اهتنم  تسا .  يدازآ 
مه يدازآ  هب  دـنمزاین  دـنرادن ،  لماکت  دـنک ،  یم  دـشر  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  هدـنز  دوجوم  ره  دراد .  زاین  ناویح  هایگ و  ياـهیدازآ 
زاین زیچ  هس  هب  لماکت  دـشر و  يارب  هدـنز  تادوجوم  دـشاب .  دازآ  دـیاب  هایگ  یلو  درادـن .  موهفم  تادامج  يارب  يدازآ  الـصا  دنتـسین . 

دنراد : 
يدازآ تینما 3 .  تیبرت 2 .   . 1

شومن دشر و  يارب  هایگ  کی  الثم  دنراد .  جایتحا  اهنآ  هب  ناشدشر  يارب  هدنز  تادوجوم  هک  لماوع  هلسلس  کی  زا  تسا  ترابع  تیبرت 
ناویح هایگ و  تاجایتحا  مامت  ناسنا  کی  دراد و  اذغ  هب  جایتحا  ناویح  کی  دنراد  جایتحا  ترارح  رون و  هب  دراد  جایتحا  كاخ  بآ و  هب 
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هک تسا  ییاهاذـغ  هلزنم  هب  لماوع  نیا  تسا  عمج  تیبرت  میلعت و  هملک  رد  اهنآ  همه  هک  یناسنا  تاجایتحا  هلـسلس  کی  هوالعب  دراد ،  ار 
مزاول زا  یکی  هیذاغ  هوق  دنکب  دشر  اذغ  نودب  دناوتب  هدنز  دوجوم  کی  هک  دینکن  رواب  دـنکب  دـشر  ات  دـسرب  هدـنز  دوجوم  کی  هب  دـیاب 

تسا .  هدنز  دوجوم  یگدنز 
تایح دراد ،  راـیتخا  رد  ار  يزیچ  هدـنز  دوجوم  ینعی  هچ ؟  ینعی  تینما  تسا  تینما  دراد  جاـیتحا  نآ  هب  هدـنز  دوجوم  هک  يزیچ  نیمود 
هیحان زا  نمـشد ،  کی  هیحان  زا  ینعی  دنریگن ،  وا  زا  دراد  ار  هچنآ  ات  دشاب  هتـشاد  تینما  دـیاب  دراد ،  مه  ار  تایح  لیاسو  مزاول و  دراد ، 

زا ار  شناج  دراد  ناج  ینعی  تینما ،  هب  مه  دراد و  جایتحا  تیبرت  میلعت و  هب  مه  ناسنا  دوشن .  بلـس  وا  زا  دراد  هچنآ  یجراخ ،  هوق  کی 
دنریگن .  وا  زا  دراد  ار  هچنآ  دنریگن ،  وا  زا  ار  شتمالس  دراد  تمالس  دنریگن ،  وا  زا  ار  شتورث  دراد  تورث  دنریگن ،  وا 

شیور شیپ  دنریگن  ار  شهار  يولج  ینعی  هچ ؟  ینعی  يدازآ  تسا .  يدازآ  دراد  جایتحا  نآ  هب  يا  هدـنز  دوجوم  ره  هک  يزیچ  نیموس 
يولج عناوم  لاح  نیع  رد  یلو  دـشاب  هتـشاد  مه  دـشر  لماوع  دـشاب ،  هتـشاد  تینما  هدـنز  دوجوم  کی  تسا  نکمم  دـننکن .  داجیا  عنام 

دیراکب نیمز  رد  ار  یلاهن  امـش  رگا  دشاب  يزاب  ياضف  شیولج  دیاب  دنکب  دـشر  دـهاوخ  یم  یتقو  تخرد  کی  الثم  دریگب ،  ار  شدـشر 
هک يا  هدـنز  دوجوم  ره  تسین  نآ  يارب  دـشر  ناکما  دـشاب  رانچ  لاهن  لاهن  نیا  ولو  دـشاب .  یگرزب  فقـس  کی  نآ  يالاب  هک  یلاح  رد 

دازآ ياهناسنا  عنام ،  ندوبن  ینعی  هچ ؟  ینعی  يدازآ  سپ  تسا  يدازآ  شتاجایتحا  زا  یکی  دنک ،  یط  ار  لماکت  دشر و  هار  دـهاوخ  یم 
یمن عنام  دوجو  هب  نت  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  دـننک ،  یم  هزرابم  تسه  ناشلماکت  دـشر و  يولج  رد  هک  یعناوم  اب  هک  دنتـسه  ییاـهناسنا 

 . يدازآ زا  يرصتخم  فیرعت  مه  نیا  دنهد ، 

يدازآ ماسقا 

هتفای لماکت  دوجوم  دوخ  يدرف  یگدـنز  رد  نیا  رب  هوالع  تسا و  یعامتجا  یگدـنز  وا  یگدـنز  تسا و  یـصاخ  دوجوم  کی  هک  ناسنا 
هلـسلس کـی  دـندنمزاین  اـهنآ  هـب  تاـناویح  ناـهایگ و  هـک  ییاـهیدازآ  زا  هتـشذگ  دراد ،  تواـفت  رایــسب  ناوـیح  هاـیگ و  اـی  تـسا و  يا 

؟  هچ ینعی  یعامتجا  يدازآ  تسا .  یعامتجا  يدازآ  عون  کی  مینک  یم  مسقنم  مسق  ود  هب  ار  اهنآ  ام  هک  دراد  مه  يرگید  ياهیدـنمزاین 
ار وا  دنـشابن ،  وا  لماکت  دـشر و  هار  رد  یعناـم  نارگید  دـشاب ،  هتـشاد  يدازآ  عاـمتجا  دارفا  ریاـس  هیحاـن  زا  عاـمتجا  رد  دـیاب  رـشب  ینعی 
 ، دـننکن مادختـسا  دـننکن ،  رامثتـسا  ار  وا  نارگید  دوش ،  هتفرگ  شتیلاعف  يولج  هک  دـنرواینرد  ینادـنز  کی  تلاح  هب  دـننکن ،  سوبحم 

یعامتجا يدازآ  دـنیوگ  یم  ار  نیا  دـنریگن ،  راک  هب  ناشدوخ  عفانم  تهج  رد  ار  وا  یمـسج  يرکف و  ياوق  مامت  ینعی  دـننکن ،  دابعتـسا 
دشاب .  دازآ  رگید  دارفا  هیحان  زا  ناسنا  هک  تسا  یعامتجا  يدازآ  دوخ 

هدرک هدافتسا  ءوس  ناشدوخ  تردق  زا  دنمتردق  دنمورین و  يدارفا  هک  تسا  هدوب  نیمه  خیرات  لوط  رد  رشب  یگدنز  ياهیراتفرگ  زا  یکی 
هب قلعتم  دیاب  هک  ار  نانآ  دوجو  هویم  دنا و  هداد  رارق  ناشدوخ  هدرب  هلزنم  هب  ار  اهنآ  دـنا ،  هتفرگ  ناشدوخ  تمدـخ  رد  ار  يرگید  دارفا  و 

دنا .  هدیچ  دوخ  عفن  هب  دشاب  ناشدوخ 
دوجو تخرد  هویم  تسا .  هویمرپ  تخرد  کی  لثم  شدوجو  یـسک  ره  يرگید .  هویم  ندیچ  ینعی  هچ ؟  ینعی  رامثتـسا  هملک  دـیناد  یم 

یم يراک  يدارفا  هک  یتقو  دـشاب .  شدوخ  لاـم  دـیاب  شـشزرا  لوصحم  شتیلاـعف ،  لوصحم  شرکف ،  راـک و  لوصحم  ینعی  یـسک  ره 
درف درف  نیا  دنیوگ  یم  دـننیچ ،  یم  ار  اهنآ  دوجو  ياه  هویم  دـنهد و  یم  قلعت  ناشدوخ  هب  ار  نارگید  دوجو  تخرد  لوصحم  هک  دـننک 

ار رگید  موق  یموق  ار ،  رگید  درف  يدرف  هک  تسا  هدوب  نیمه  شخیرات  لوط  رد  رـشب  ياـهیراتفرگ  زا  یکی  تسا  هدرک  رامثتـسا  ار  رگید 
 ، تسا هتفرگ  یم  وا  زا  ار  نادیم  دشاب  زاب  شدوخ  يارب  نادیم  هکنیا  يارب  لقادح  ای  تسا  هدیشک  یم  دوخ  یگدرب  هب  هدرک  یم  رامثتـسا 

هدافتـسا نیمز  زا  ود  ره  رفن ،  ود  هب  قلعتم  تسا  هدوب  ینیمز  دینک  ضرف  الثم  تسا  هتفرگ  وا  زا  ار  نادـیم  یلو  هدرک ،  یمن  رامثتـسا  ار  وا 
نیمز زا  ار  وا  هتفرگ و  یم  وا  زا  ار  يرگید  نیمز  دشاب  رتعیسو  شدوخ  نادیم  هکنیا  يارب  هدوب ،  رتدنمورین  رتیوق و  هک  نآ  دنا ،  هدرک  یم 
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 . دراد مان  یگدرب  تراسا و  نیا  هک  هتفرگ  یم  دوخ  تمدخ  رد  نیمز  اب  مه  ار  وا  ای  و  تسا ،  هدرک  یم  نوریب 

نآرق رد  یعامتجا  يدازآ 

تراسا زا  ار  دارفا  ینعی  دنهدب ،  یعامتجا  يدازآ  رشب  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  دنا  هتـشاد  ءایبنا  هک  ییاهفده  زا  یکی  دیجم ،  نآرق  صن  رد 
یم لگ  حالطـصا  هب  رـصع  کی  رد  هک  تسا  میهافم  یناعم و  زا  یـضعب  تسا !  یبیجع  باتک  نآرق  دنهدب .  تاجن  رگیدـکی  یگدـنب  و 

هک مینیب  یم  اهرصع  زا  یضعب  رد  تسا  هتشادن  جوا  ردقنآ  دینکب  هاگن  رگا  رگید  ياهرـصع  رد  یلو  دریگ  یم  جوا  دوش  یم  هدنز  دنک ، 
بیجع نیا  و  دراد ،  جوا  هملک  نیا  نآرق  رد  ردـقچ  مینیب  یم  مینک .  یم  هعجارم  نآرق  هب  یتـقو  دریگ  یم  جوا  قـحب  تاـملک ،  زا  یخرب 

رت و هدـنز  يا  هلمج  دـیناوتب  امـش  هک  منک  یمن  لاـیخ  نم  تسا .  یعاـمتجا  يدازآ  عوـضوم  نیمه  ینآرق ،  ياـه  هساـمح  زا  یکی  تسا 
رد هن  مهدجیه ،  نرق  رد  درک ،  دیهاوخن  ادیپ  ینامز  چیه  رد  امـش  دینک ،  ادـیپ  تسه  نآرق  رد  دروم  نیا  رد  هک  يا  هلمج  زا  رترادـجوم 

هدوب و مدرم  دزنابز  هزادـنا  زا  شیب  يدازآ  تسا و  هدوب  رـشب  يدازآ  هفـسالف  راعـش  هک  ییاهنرق  نیا  رد  متـسیب  نرق  رد  هن  مهدزون و  نرق 
دراد :  نآرق  هک  يا  هلمج  نیا  زا  رترادجوم  رت و  هدنز  دینکب  ادیپ  يا  هلمج  امش  تسا .  هدش  عقاو  راعش 

(4  . ) هللا نود  نم  ابابرا  اضعب  انضعب  دختیال  ائیش و  هب  كرشنال  هللا و  الا  دبعن  الا  مکننیب  اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق 
نیا هب  اـه ،  یحیـسم  نیا  هب  اـهیدوهی ،  نیا  هب  دنتـسه ،  هتـشذگ  ینامـسآ  باـتک  کـی  زا  يوریپ  یعدـم  هک  یناـسک  نیا  هب  ربـمغیپ !  يا 

دنتسه ینامسآ  میدق  باتک  کی  وریپ  هک  ییاهتلم  همه  هب  و  تسا -  هدمآ  ناشمسا  نآرق  رد  هک  اهیئباص  نیا  هب  دیاش  یتح  و  اهیتشترز - 
شا هلمج  کی  درادـن .  رتشیب  هلمج  ود  تسیچ ؟  مچرپ  نآ  مچرپ  کی  ریز  هملک ،  کـی  رود  میوش  عمج  اـم  همه  دـییایب  وگب :  روط  نیا 

ریغ هن  میتسرپب  ار  حیسم  هن  مینکن ،  شتسرپ  ار  يزیچ  هناگی  يادخ  زج  شتـسرپ ،  ماقم  رد  ائیـش  هب  كرـشنال  هللا و  الا  دبعن  الا  تسا :  نیا 
مینکن .  شتسرپ  ار  يدوجوم  چیه  ادخ  زج  مینک ،  شتسرپ  ار  نمرها  هن  ار و  حیسم 

کی مه  سک  چیه  دنادن و  شدوخ  هدرب  هدنب و  ار  يرگید  ام  زا  مادک  چیه  هکنیا  هللا  نود  نم  اباب  زا  اضعب  انـضعب  ذختی  و ال  مود :  هلمج 
تاواسمال ماظن  یغلم ،  رمثتسم  رمثتـسم و  رامثتـسا ،  ماظن  یغلم ،  يرکون  ییاقآ و  ماظن  ینعی  دنادن .  شدوخ  ياقآ  بابرا و  ار  رگید  رفن 

دشاب .  هتشادن  ار  يرگید  دابعتسا  رامثتسا و  قح  سک  چیه  یغلم ، 
یـضعب منک ،  ضرع  هدرـشف  روط  هب  ار  مضیارع  مهاوخ  یم  نوچ  تسا  دایز  تسه  هنیمز  نیا  رد  نآرق  رد  هک  یتایآ  تسین  هیآ  نیا  اـهنت 

میوگ :  یم  ار 
تثبل ادـیل و  انیف و  کبرن  ملا  تفگ :  وا  هب  نوعرف  درک و  یم  هثحابم  نوعرف  اب  یتقو  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نابز  زا  نآرق 

ینب تدبع  نآ  یلع  اهنمت  ۀمعن  کلت  و  تفگ :  وا  هب  یـسوم  ( 5  ) نیرفاکلا نم  تنا  تلعف و  یتلا  کتلعف  تلعف  نینـس و  كرمع  نم  اـنیف 
یسک نامه  وت  يدش ،  گرزب  ام  هرفس  رـس  يدش ،  گرزب  ام  هناخ  رد  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  تفگ :  یـسوم  هب  نوعرف  ( 6  ) لیئارسا

هک دراذگب  شرـس  رب  تنم  تساوخ  یم  یتشک  ار  مدآ  نآ  نوعرف ، )  ریبعت  هب   ) يداد ماجنا  ار  تیانج  نآ  يدـش  گرزب  یتقو  هک  یتسه 
الاح مدش ،  گرزب  وت  هناخ  رد  نم  فرح ! ؟  دش  مه  نیا  تفگ :  وا  هب  یسوم  يا  هدش  گرزب  ام  هرفس  رس  يا ،  هدش  گرزب  ام  هناخ  رد 
نیا هک  ما  هدـمآ  نم  منک ؟  توکـس  يا  هداد  رارق  تدوخ  هدـنب  هدرب و  ار  نم  موق  وت  هکنیا  لـباقم  رد  ما ،  هدـش  گرزب  وـت  هناـخ  رد  هک 

مهدب .  تاجن  ار  ناگدرب 
اهیطبق لـثم  ار  نوعرف  زگره  بوقعی ،  دـالوا  یـسوم ،  موق  هک  دـنناد  یم  همه  دـیوگ :  یم  ۀـمالا  هیزنت  باـتک  رد  ینیئاـن  هللا  هیآ  موـحرم 

نابز زا  دـیبعت  هملک  اب  ار  نیا  نآرق  دوب ،  هدرک  مادختـسا  شدوخ  هدرب  دـننام  ار  اـهنآ  نوعرف  نوچ  لاـح  نیع  رد  یلو  دـندرکن  شتـسرپ 
دنک .  یم  لقن  یسوم 

ياـهیگدرب اـه و  یگدـنب  عاونا  اـب  دـننک و  نیماـت  ار  یعاـمتجا  يدازآ  هک  تسا  نیا  عطق  روـط  هب  یلک و  روـط  هب  ءاـیبنا  دـصاقم  زا  یکی 
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یم شدوخ  تاسدـقم  زا  یکی  ار  یعامتجا  يدازآ  مه  زورما  يایند  دـننک .  هزرابم  تسه  عاـمتجا  رد  هک  ییاـهیدازآ  بلـس  یعاـمتجا و 
 ، اهگنج مامت  للعلا  ۀـلع  دـیوگ :  یم  اجنآ  رد  دـیمهف ،  یم  ار  نیا  دیـشاب ،  هدـناوخ  ار  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  همدـقم  رگا  دراـمش 

دنرازگ .  یمن  مارتحا  نارگید  يدازآ  هب  رشب  دارفا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ایند  رد  هک  اهیتخبدب  اهیزیرنوخ و 
مرکا ربمغیپ  تسا  سدـقم  مه  رایـسب  تسا و  سدـقم  هلب  تسا ؟  سدـقم  يدازآ  ایآ  تسا ؟  قفاوت  زورما  قطنم  اب  اجنیا  ات  ءایبنا  قطنم  ایآ 

هللا نید  الود و  هللا  لام  ـالوخ و  هللاداـبع  اودـختا  نیثـالث  صاـعلا  یباونب  غلب  اذا  دومرف :  تسه ،  مه  رتاوتم  دـنیوگ  یم  هک  دراد  يا  هلمج 
دنسرب رفن  یـس  هب  رگا  صاعلا  یبا  دالوا  دومرف :  دوب .  نارگن  تما  رب  اهنآ  هدنیآ  زا  تشاد و  میب  اهیوما  زا  هشیمه  مرکا  ربمغیپ  ( 7  ) الخد

 . تسا سدقم  یعامتجا  يدازآ  هک  باسح  دوخ  لام  ار  ادخ  لام  دوخ و  هدنب  ار  ادخ  ناگدنب  ، 

يونعم يدازآ 

دنا هدمآ  ناربمغیپ  هک  تسا  نیا  رد  تسه  يرـشب  ياهبتکم  ءایبنا و  بتکم  نایم  هک  یتوافت  تسا .  يونعم  يدازآ  يدازآ ،  رگید  عون  اما 
يدازآ اهنت  دراد  شزرا  رگید  زیچ  ره  زا  رتشیب  هک  تسا  يونعم  يدازآ  و  دـنهدب ،  يونعم  يدازآ  رـشب  هب  یعامتجا  يدازآ  رب  هوـالع  اـت 

نیا و  تسین .  یلمع  رـسیم و  يونعم  يدازآ  نودـب  یعامتجا  يدازآ  تسا و  سدـقم  مه  يونعم  يدازآ  هکلب  تسین ،  سدـقم  یعاـمتجا 
هک يرـشب  هعماج  زورما  درد  تسا  نیا  تسین و  یلمع  رـسیم و  يونعم  يدازآ  دـهاوخ  یم  زورما  رـشب  هک  يرـشب  هعماج  زورما  درد  تسا 

یمن ینامـسآ  ياهباتک  نامیا و  نید ،  ءاـیبنا ،  توبن ،  قیرط  زا  زج  ار  يونعم  يدازآ  نوچ  درادـن ،  ار  شتردـق  دـناوت ،  یمن  زورما  رـشب 
درک .  نیمات  ناوت 

هوق نارازه  ناـسنا  دوجو  رد  تسا  ینوگاـنوگ  زیارغ  اوق و  ياراد  بکرم و  دوـجوم  کـی  ناـسنا  هچ .  ینعی  يوـنعم  يدازآ  مینیبـب  لاـح 
ترطف دراد ،  لقع  لباقم ،  رد  دراد .  یبلط  نوزفا  یبلط و  هاج  دراد ،  عمط  صرح و  دراد  بضغ  دراد ،  توهـش  ناسنا  تسه .  دـنمورین 

مه نکمم  دـشاب و  دازآ  مدآ  کـی  تسا  نکمم  شدوـخ  حور  رظن  زا  نطاـب و  رظن  زا  اـنعم ،  رظن  زا  ناـسنا  دراد  یقـالخا  نادـجو  دراد ، 
شدوخ مشخ  ریسا  دشاب ،  شدوخ  توهش  ریسا  دشاب ،  شدوخ  صرح  هدنب  ناسنا  تسا  نکمم  ینعی  دشاب ،  هدنب  هدرب و  مدآ  کی  تسه 

تفگ :  دشاب  دازآ  اهنیا  همه  زا  تسا  نکمم  دشاب و  شدوخ  یبلط  نوزفا  ریسا  دشاب ، 
مداشلد دوخ  هتفگ  زا  میوگ و  یم  شاف 

مدازآ ناهج  ود  ره  زا  مقشع و  هدنب 
دور و یمن  یگدرب  راـب  ریز  دور ،  یمن  تلذ  راـب  ریز  تسا ،  درمدازآ  یعاـمتجا  رظن  زا  هک  روـط  ناـمه  هک  دـشاب  یناـسنا  تـسا  نـکمم 

لقع نادـجو و  ینعی  دـشاب ،  هدرک  ظـفح  ار  دوخ  يدازآ  مه  تیونعم  قـالخا و  رظن  زا  دـنک ،  یم  ظـفح  عاـمتجا  رد  ار  شدوخ  يدازآ 
دوش .  یم  هتفگ  اوقت  سفن و  هیکزت  نید  نابز  رد  هک  تسا  نامه  يدازآ  نیا  دشاب .  هتشاد  هگن  دازآ  ار  شدوخ 

يونعم  يدازآ  هب  یعامتجا  يدازآ  یگتسباو 
زآ صرح و  مشخ و  توهـش و  ریـسا  رـشب  ینعی  دشاب ؟  هتـشادن  يونعم  يدازآ  یلو  دـشاب  هتـشاد  یعامتجا  يدازآ  رـشب  تسا  نکمم  ایآ 

درامشب ؟  مرتحم  ار  نارگید  يدازآ  لاح  نیع  رد  یلو  دشاب  شدوخ 
دشاب و شدوخ  هراما  سفن  ریسا  دشاب ،  شدوخ  مشخ  توهش و  زآ و  صرح و  هدرب  رشب  دنهاوخ  یم  المع  هلب .  دنیوگ :  یم  المع  زورما 

نهپ شیر  هسوک و  ياه  هنومن  زا  یکی  نیا  درامـشب .  مرتحم  ار  یعامتجا  يدازآ  تسا ،  شدوخ  يریـسا  هک  يرـشب  نینچ  لاـح  نیع  رد 
مینک :  یم  یمیسقت  ربس و  کی  نییقطنم  لوق  هب  تسا .  نیمه  رشب  زورما  عامتجا  ياهداضت  زا  یکی  تسا . 

دوب نادان  نوچ  ایآ  درک ؟  یم  لامیاپ  ارچ  بوخ ،  رایـسب  درک .  یم  لاـمیاپ  ار  يدازآ  درمـش .  یمن  مرتحم  ار  يدازآ  میدـق  نارود  رـشب 
اهیرامیب رد  ـالثم  درامـشب ؟  مرتحم  ار  نارگید  يدازآ  هک  تسا  یفاـک  رگید  دـش  اـناد  رـشب  هکنیمه  درک و  یم  بلـس  ار  نارگید  يدازآ 
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زرط نآ  هک  تسا  یفاک  هدـش ،  اـناد  هک  زورما  یلو  تفرگ  یمن  هجیتن  چـیه  دوب  هدرک  نییعت  هک  یـصوصخم  يرواد  زا  دـش ،  یم  وربور 
زا درک  یم  بلـس  ار  نارگید  يدازآ  هک  میدـق  رـشب  ایآ  مینیبب  میهاوخ  یم  ام  دروایب .  نآ  ياج  ار  دـیدج  هجلاعم  دزیرب و  رود  ار  هجلاعم 

يور زا  تشادـن ،  يریثاـت  وا  رد  شناد  یناداـن و  ریخ ،  درک ؟  یم  بلـس  ار  يدازآ  یناداـن  يور  زا  تسناوـت ؟  یمن  هک  دوـب  تهج  نـیا 
یمن مرتـحم  ار  نارگید  قوقح  يدازآ و  هک  میدـق  رـشب  اـیآ  داد .  یم  صیخـشت  ار  شدوخ  دوس  هکنیا  رطاـخ  هب  درک ،  یم  بلـس  شناد 
يداد رارق  نیناوق  دننام  دوشب ؟  مامت  رگید  میدرک  ضوع  ار  نوناق  ات  هک  دوب ،  هدـش  عضو  روط  نیا  شنیناوق  هک  دوب  تهج  نیا  زا  درمش 

؟  دش یغلم  یگدرب  اعقاو  رگید  یغلم ،  یگدرب  نوناق  دنتفگ  هکنیمه  یغلم ،  یگدرب  نوناق  دنیوگب  اکیرمآ  رد  الثم  دراذگ ؛  یم  رـشب  هک 
رکفت زرط  درمـش  یمن  مرتحم  ار  قوقح  يدازآ و  میدـق  رـشب  هکنیا  تلع  ایآ  تساوتحم ؟  ناـمه  اوتحم  دـش ،  ضوع  شمرف  لکـش و  اـی 

دوب .  یبلط  تعفنم  نآ  زیچ و  کی  طقف  دوبن ،  اهنیا  زا  مادک  چیه  دوب ؟  شا  یفسلف 
 . دنک هدافتسا  شدوخ  عفن  هب  تساوخ  یم  يا  هلیسو  ره  زا  دوب ،  بلط  دوس  دوب ،  بلط  تعفنم  شدوخ  يدرف  تعیبط  مکح  هب  میدق  رشب 

عفن هب  تساوخ  یم  رطاق  بسا و  واـگ و  دنفـسوگ و  نهآ و  گنـس و  بوچ و  زا  هک  يروط  ناـمه  دـندوب .  رـشب  دارفا  لـیاسو ،  زا  یکی 
شا هرابرد  هک  يزیچ  دیرب ،  یم  ای  تشاک  یم  ار  یتخرد  هک  یتقو  نآ  دنک .  هدافتـسا  تساوخ  یم  مه  ناسنا  زا  دـنک ،  هدافتـسا  شدوخ 

یم ار  شرـس  هک  یتقو  نآ  درک و  یم  قاچ  رگا  ار  دنفـسوگ  درک .  یم  رکف  شدوخ  هراـبرد  طـقف  دوب ،  تخرد  نآ  دوخ  درک  یمن  رکف 
هدـنب تفرگ و  یم  هدرب  رگا  ار  رگید  دارفا  روـط  نیمه  تـفرگ .  یمن  رظن  رد  ار  يزیچ  شدوـخ  عفاـنم  زج  تـشاد ؟  يروـظنم  هـچ  دـیرب 

ار رـشب  هتـشذگ  نارود  رد  هک  یتلع  نآ  سپ  دوب .  شدوخ  یبلط  تعفنم  رطاخ  هب  درک ،  یم  بلـس  ار  ناـشقوقح  رگا  درک .  یم  شدوخ 
سح سب .  تسا و  هدوـب  وا  یبـلط  تعفنم  سح  نارگید ،  یعاـمتجا  قوـقح  ندرک  لاـمیاپ  یعاـمتجا و  يدازآ  بلـس  هب  درک  یم  راداو 

زا رتشیب  رگا  ندیعلب ،  يارب  زورما  رـشب  ناهد  تسا .  هدرکن  یقرف  هک  نآ  تسه ،  هلب  تسین ؟  ای  تسه  روطچ ؟  زورما  رـشب  یبلط  تعفنم 
تسین .  زاب  رتمک  دشابن  زاب  زورید  رشب  ناهد 

هدومن ضوع  ار  هیـضق  مرف  لکـش و  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  هک  يراـک  اـهنت  نیناوق .  رییغت  هن  دریگب  ار  زآ  يولج  تسا  هتـسناوت  ملع  هن 
دح هب  زونه  دوب ،  حیرـص  دوجوم  کی  میدـق  رـشب  دراذـگ .  یم  نآ  يور  قرورز  کی  شوپور ،  کی  تساوتحم ؛  ناـمه  اوتحم  تسا ، 
؟  ییوگ یم  هچ  یسوم  ( 8  ) نودباع انل  امهموق  و  تفگ :  یم  مه  امسر  درک ،  یم  دابعتسا  ار  مدرم  نوعرف  دوب .  هدیـسرن  ییورود  قافن و 
مان هب  زورما  رـشب  اما  تشاذگ .  یمن  شدوخ  دابعتـسا  رامثتـسا و  يور  شوپور  کی  رگید  دنتـسه .  ام  ناگدرب  دنتـسه ،  ام  ناگدنب  اهنیا 

يونعم يدازآ  نوچ  ارچ ؟  دراد ،  ار  اهیگدرب  اهیگدـنب و  اهقوقح ،  بلـس  اهیدازآ ،  بلـس  مامت  يدازآ ،  حلـص و  زا  عاـفد  دازآ و  ناـهج 
درادن .  اوقت  نوچ  تسین ،  دازآ  شدوخ  حور  هیحان  رد  نوچ  درادن ، 

هنهک یلیخ  رگید  اهیضعب  رظن  هب  هک  تساوقت  هب  عجار  تسا ؛  شزرا  اب  ناشیا  ياه  هلمج  همه  دننام  هک  دراد  يا  هلمج  مالـسلا  هیلع  یلع 
هار ره  دیلک  یهلا  ياوقت  ( 9  ) ۀکله لک  نم  هاجن  ۀکلم و  لک  نم  قتع  داعم و  ةریخ  دادس و  حاتفم  هللا  يوقت  نا  دیامرف :  یم  تسا !  هدـش 

 . درادن ترخآ  يارب  يا  هتخودنا  ناسنا  اوقت  نودب  دـنک .  یم  جـک  ار  دوخ  هار  دور ،  یمن  تسار  هار  هب  ناسنا  اوقت  نودـب  تسا .  یتسار 
 . دنک یم  دازآ  یتیقر  ره  زا  ار  رشب  هک  تساوقت  ۀکلم  لک  نم  قتع  و  درادن :  يدازآ  رشب  اوقت  نودب 

یعقاو درم  دازآ 

ناهج یعقاو  درم  دازآ  اذهل  دـهدب .  يدازآ  نارگید  هب  دـناوتب  ات  دوشب  دازآ  شدوخ  حور  هیحان  رد  شدوخ ،  دوجو  هیحان  رد  دـیاب  رـشب 
هک دنتـسه  يدارفا  اهنیا  نوچ  دنـشاب ،  وا  ناتـسبد  هدش  تیبرت  ای  بلاط و  یبا  نب  یلع  زارط  زا  هک  يدارفا  ای  بلاط  یبا  نب  یلع  تسیک ؟ 

دنا .  هدرک  ادیپ  تاجن  ناشدوخ  سفن  تراسا  زا  لوا  هجرد  رد 
دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع 
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(10 ( ؟  نینم ؤملاریما  لاقی  ناب  یسفن  نم  عنقاءا 
( 11  . ) اهلولح يرثلا  یف  لوطی  اهلوفق و  یلبلا  یلا  عرسی  سفنل  ادحا  ملظا  فیک  و 

باسح شدوخ  حور  سفن و  زا  تسوا ؛  وریپ  لقاال  ای  تسا و  یلع  دننام  هشیمه  هک  دشاب  شخب  يدازآ  دازآ و  اعقاو  دناوت  یم  سک  نآ 
الط و يا  ایند ،  دیفس  درز و  يا  ( 12  ) يریغ يرغ  ایند !  ای  دیوگب :  دریگب و  شفیرـش  نساحم  هب  تسد  تدابع  بارحم  رد  اهنت  دـشکب ، 
قوـقح و يارب  ییورود ،  قاـفن و  يور  زا  هن  اـعقاو و  یـسک  نآ  ما .  هدرک  هقـالط  هس  ار  وـت  نم  هدـب ،  بیرف  ار  یلع  ریغ  ورب  اـیند !  هرقن 

تقو نآ  دنک .  یم  توعد  ار  وا  تسا و  ینامـسآ  يادن  کی  شنادجو  رد  شریمـض ،  رد  شلد ،  رد  هک  تسا  لئاق  مارتحا  مدرم  يدازآ 
یم مدرم  رب  مکاح  هک  یتقو  دراد ،  ار  یـسرت  ادخ  نآ  راد ،  ار  تیونعم  نآ  دراد ،  ار  اوقت  نآ  هک  یـسک  نوچمه  کی  هک  دینیب  یم  امش 
یم ناشدوخ  ینهذ  قباوس  يور  مدرم  تسا .  یموکحم  مکاح و  نیمه  دنک  یمن  ساسحا  هک  ار  يزیچ  دنتـسه ،  وا  موکحم  مدرم  دوش و 

هب تشگ ،  یمرب  نآ  زا  ای  تفر  یم  نیفـص  گنج  يارب  هک  یتقو  دیـشاب .  نم  اب  دیریگن ،  میرح  دیوگ  یم  دنریگب ؛  میرح  وا  زا  دـنهاوخ 
زا يا  هدـع  دـندوب .  اجنآ  ناـیناریا  دیـسر .  تسا -  هدوب  ناریا  میدـق  ياهرهـش  زا  تسا و  قارع  ياهرهـش  زا  یکی  نـالا  هک  راـبنا -  رهش 
یم یناساس  نیطالـس  نیـشناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناشدوخ  لایخ  هب  دندوب .  هدـمآ  هفیلخ  لابقتـسا  هب  ناگرزب  اهرادـهد ،  اهادـخدک ، 
ارچ دومرف :  درک ،  ناشیادص  مالسلا  هیلع  یلع  ندیود .  هب  دندرک  عورـش  ماما  بکرم  يولج  رد  دندیـسر .  ناشیا  هب  هک  یتقو  دنتـسناد . 

میرازگ .  یم  نامدوخ  نیطالس  هب  نامدوخ ،  ناگرزب  هب  ام  هک  تسا  یمارتحا  کی  نیا  اقآ !  دنتفگ :  دینک ؟  یم  ار  راک  نیا 
رد ار  ناتدوخ  ارچ  دنک .  یم  راوخ  ار  امش  دنک ،  یم  لیلذ  تسپ و  ار  امـش  راک ،  نیا  دینکن .  ار  راک ،  نیا  هن ،  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 

دیدرکن یبوخ  نم  هب  ناتراک  نیا  اب  امش  هزات  متسه .  امش  زا  یکی  دننام  مه  نم  دینک ؟  یم  لیلذ  راوخ و  متسه  نات  هفیلخ  هک  نم  لباقم 
باسح امـش  زا  رترب  ار  مدوخ  اعقاو  دوش و  ادیپ  نم  رد  يرورغ  هدرکان  يادخ  تقو  کی  تسا  نکمم  ناتراک  نیا  اب  دیدرک ؛  يدـب  هکلب 

منک . 
چیه ادخ  زج  هللا  الا  دبعن  الا  تسا :  هتفریذپ  ار  نآرق  يادن  هک  یـسک  دراد ،  يونعم  يدازآ  هک  یـسک  درم ،  دازآ  کی  دنیوگ  یم  ار  نیا 

هن ار ،  يردم  هن  ار ،  يرجح  هن  ار ،  یگنس  هن  ار ،  یناسنا  هن  مینکن ؛  شتسرپ  ار  ییورین  چیه  ار ،  یتردق  چیه  ار ،  یسک  چیه  ار ،  يزیچ 
نآ میتسرپب .  ار  ادخ  طقف  ار ،  یبلط  هاج  هن  ار و  زآ  صرح و  هن  ار ،  توهش  هن  ار ،  مشخ  هن  ار ،  سفن  ياوه  هن  ار ،  نیمز  هن  ار ،  نامـسآ 

دهدب .  يونعم  يدازآ  دناوت  یم  وا  تقو 
هچ تسا  يونعم  درم  دازآ  هک  یـسک  اعقاو  دـینیبب  مناوخ ،  یم  ناـتیارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  نم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  دراد  يا  هباـطخ 

دیهدب .  ناشن  نم  هب  دیدرک ،  ادیپ  رگا  دینک ؟  ادیپ  ایند  رد  یحور  نینچ  کی  دیناوت  یم  امش  دراد !  یحور 
تسا .  یلاو  رب  مدرم  قوقح  مدرم و  رب  یلاو  قوقح  هب  هب  عجار  تسا ،  لصفم  یلیخ  هبطخ 

تـسا مکاح  یلاو و  دوخ  دیوگ ؟  یم  هک  ار  اهنیا  دینیبب ،   . ) دراد یتالمج  نآ  لیذ  رد  دـعب  دـنک ،  یم  ثحب  ترـضح  هک  دراد  یلئاسم 
درم دازآ  دیـشابن ،  روطنیا  ناتدوخ  ياهمکاح  اب  دنیوگ  یم  مدرم  هب  نارگید  هک  تسا  نیا  رثکادح  ام  يایند  رد  دـیوگ .  یم  مدرم  هب  هک 
ادابم ةربابجلا  هب  ملکت  امب  ینوملکت  ال  دیشاب ) .  درم  دازآ  دیشابن ،  هنوگ  نیا  متسه  مکاح  هک  نم  اب  دیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـشاب . 

ار وا  دینک و  یم  اپ  كاخ  دینک ،  یم  لیلذ  دینک ،  یم  کچوک  ار  ناتدوخ  هک  دیرب  یم  راک  هب  نارابج  لباقم  رد  هک  ار  یتاحالطصا  نآ 
دیربب .  راک  هب  نم  يارب  دیناسر ،  یم  شرع  هب  دیرب ،  یم  الاب 

ياپ ریز  هشیدنا  دهن  کلف  یسرک  هن 
دنز نالسرا  لزق  باکر  رب  هسوب  ات 

ظفحتی امب  ینم  اوظفحتت  و ال  دینک .  تبحص  دینز ،  یم  فرح  نارگید  اب  هک  روط  نامه  نم  اب  ادبا .  دینزب ،  فرح  هنوگ  نیا  نم  اب  ادابم 
هب ار  ناتدوخ  داقتنا  هنادرم  دیزابن ،  ار  ناتدوخ  مدز ،  يدنت  فرح  مدش ،  تحاران  ینابصع و  نم  انایحا  دیدید  رگا  ةردابلا و  لها  دنع  هب 
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هک يراک  ره  تسا ،  حیحـص  دییامرفب  امـش  هچ  ره  تهج ،  ره  هب  يراب  اب  ۀعناصملاب  ینوطلاختال  و  دـیریگن .  میرح  نم  زا  دـییوگب ،  نم 
دینکن ترشاعم  اهراکشزاس  لکش  هب  نم  اب  زگره  دینکن .  راتفر  نم  اب  شزاس )  هعناصم و  دنیوگ  یم  ار  نیا   ) تسا تسرد  دینک  یم  امش 

هک دـییوگب  يا  هملک  نم  هیلع  رگا  ینعی  دـییوگب ،  نم  لباقم  رد  ار  یقح  رگا  هک  دـینکن  نامگ  یل  لیق  قح  یف  الاقثتـسا  یب  اونظت  و ال  . 
اشم زا  ییورشوخ  لامک  اب  دوب ،  دهاوخن  راوشد  نیگنس و  نم  رب  ادبا  دینک ،  داقتنا  نم  زا  قح  هب  دمآ .  دهاوخ  نیگنس  نم  رب  تسا ،  قح 

زا نم  هک  دینکن  لایخ  دـیتسه ،  نم  تیعر  امـش  متـسه و  نات  هفیلخ  مکاح و  نم  هک  یناسک  يا  یـسفنل  ماظعا  سامتلا  و ال  مریذـپ .  یم 
ادبا .  دینک ،  شیاتس  ارم  دییوگب ،  قلمت  نم  زا  دینک ،  میظعت  دیجمت و  نم  زا  هک  مراد  ار  شهاوخ  نیا  امش 

نآ ینعی  هیلع  لقثا  امهب  لمعلا  ناک  هیلع  ضرعی  نآ  لدعلا  وا  هل  لاقی  نآ  قحلا  لقثتـسا  نم  هناف  دنک :  یم  رکذ  ار  یلک  هدعاق  کی  دـعب 
رت تخس  وا  يارب  قح  ندرک  لمع  یتفگ ،  ار  قح  ارچ  هک  دوش  یم  تحاران  دیآ و  یم  شراوشد  ییوگ  یم  وا  هب  ار  قح  یتقو  هک  یمدآ 

تسا . 
هدیقع درک .  یم  تروشم  يا  هلاسم  هرابرد  اهنآ  اب  دوب و  هدرک  عمج  تروشم  ناونع  هب  ار  يا  هدع  ناوریـشونا  دسیون :  یم  نس  نتـسیرک 

 ، هسلج اعقاو  درک  لایخ  دروخ ،  لوگ  هراچیب  ناریبد ،  زا  یکی  تسا .  تسرد  نامه  دییامرفب  امش  هچ  ره  دنتفگ  همه  تفگ ،  ار  شدوخ 
رظن ياـهبیع  تفگ ،  ار  شرظن  میوـگب .  ار  مرظن  نم  دـییامرفب  هزاـجا  تفگ  دـیوگب .  ار  شیار  دراد  قـح  مـه  وا  سا و  تروـشم  هـسلج 

هک ار  ییاهنادملق  دننک .  شتازاجم  هک  داد  روتسد  هلصافالب  و  روسج !  يا  بدا !  یب  يا  تفگ :  ناوریشونا  درک .  نایب  مه  ار  ناوریـشونا 
درم .  ات  دندیبوک  شرس  هب  ردقنآ  نیریاس  روضح  رد  دوب  اجنآ 

هک دینادب  اعطق  تسا ،  تخـس  وا  رب  نک ،  راتفر  تلادع  هب  هک  دنیوگب  وا  هب  رگا  دوش و  هتفگ  وا  هب  هک  درمـش  یم  نیگنـس  ار  قح  هک  نآ 
يا ( 13  ) لدعب ةروشم  وا  قحب  ۀلاقم  نع  اوفکت  الف  دنک :  یم  شهاوخ  رخآ  رد  و  تسا .  رت  تخـس  شیارب  یلیخ  تلادـع  قح و  هب  لمع 
نم هب  ار  ناتدوخ  تروشم  هکنیا  زا  قح و  داقتنا  قح و  نخس  زا  زگره  هک  منک  یم  شهاوخ  امش  زا  سانلا !  اهیا  نم  نارای  نم ،  باحصا 

دینکن .  هقیاضم  نم  هب  تبسن  دییوگب 
دهد .  یم  یعامتجا  يدازآ  نارگید  هب  هنوگ  نیدب  تموکح  ماقم  رد  تسا و  دازآ  يونعم  رظن  زا  هک  تسا  يدرم  زا  لماک  يا  هنومن  نیا 

 . هدب رارق  یلع  یعقاو  ناوریپ  زا  ار  ام  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تقیقح  هب  میهد  یم  مسق  ار  وت  ایادخ 

(2  ) يونعم يدازآ 

همدقم

( 14  . ) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرصا و  مهنع  عضی  و 
يدازآ ینعم  هکنیا  یکی  تسا ؛  تمـسق  هس  رب  لمتـشم  يونعم  يدازآ  ثحبم  رد  اـم  ضیارع  عومجم  هک  مدرک  ضرع  هتـشذگ  هتفه  رد 

رگیدکی هب  يدازآ  عون  ود  نیا  یگتـسباو  موس  هلحرم  یعامتجا .  يدازآ  يونعم و  يدازآ  تسا :  مسق  ود  رب  يدازآ  هکنیا  مود  تسیچ . 
يدازآ دوخ  هب  مهدـب  صاصتخا  ار  مدوخ  ضیارع  مهاوخ  یم  بشما  تسا .  يونعم  يدازآ  هب  یعاـمتجا  يدازآ  یگتـسباو  اـصوصخم  و 

نیا نم  اصوصخم  و  دشاب ؟  هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  يونعم  يدازآ  رشب  هک  دراد  یترورض  ایآ  هچ و  ینعی  يونعم  يدازآ  اساسا  هک  يونعم 
للع زا  یکی  دوخ  نیمه  تسا و  هدش  مک  رایسب  يونعم  يدازآ  هب  هجوت  زورما  هک  مهد  یم  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  تهج  نیا  زا  ار  هلاسم 

زورما رـصع  رد  سکع  رب  هک  یتروص  رد  تسا ،  هدـش  خوسنم  رگید  لئاسم  نیا  هک  دـننک  یم  لایخ  يرایـسب  تسا .  زورما  ياهیناماسبان 
تسین .  رتمک  دشابن  رتشیب  رگا  هتشذگ  راصعا  زا  يونعم  يدازآ  هب  رشب  زاین 

 ، يونعم يدازآ  رد  دـشاب .  دازآ  رگید  زیچ  دـیق  زا  يزیچ  هک  يروط  هب  دـهاوخ  یم  فرط  ود  هشیمه  يدازآ  هچ ؟  ینعی  يوـنعم  يدازآ 
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شدوخ زا  شدوخ  ناسنا  يدازآ  یعامتجا ،  يدازآ  فالخرب  يونعم  يدازآ  هک  تسا  نیا  باوج  دـشاب ؟  دازآ  دـهاوخ  یم  هچ  زا  ناسنا 
عقاو رد  تسا و  يدازآ  زا  یـصاخ  عون  يونعم  يدازآ  یلو  رگید ،  دارفا  تراـسا  دـیق و  زا  تسا  ناـسنا  يدازآ  یعاـمتجا  يدازآ  تسا . 

؟  دشاب شدوخ  تراسا  دـیق و  رد  دـناوت  یم  ناسنا  رگم  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاوس  نیا  ارهق  شدوخ .  تراسا  دـیق و  زا  تسا  ناسنا  يدازآ 
؟  تسا نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  هدننک ،  ریـسا  مه  دشاب و  ریـسا  مه  ریگ ،  هدرب  مه  دـشاب و  هدرب  مه  شدوخ ،  دـناوت  یم  زیچ  کی  رگم 

يدازآ ـالباقتم  يوـنعم و  یگدرب  تاـناویح  رد  رگا  لـثملا  یف  دـشابن ،  نکمم  رگا  رگید  دروـم  رد  تسا .  نکمم  هلب  تسا :  نیا  باوـج 
 . دشاب دوخ  زا  دازآ  دوخ  ای  دـشاب و  دوخ  ریـسا  هدرب و  دوخ  ناسنا  هکنیا  بیجع ،  دوجوم  نیا  ناسنا ،  رد  درادـن ،  ناکما  ینعم و  يونعم 

؟  تسا نکمم  نوچ  دراد .  ینعم 

بکرم دوجوم  کی  ناسنا ، 

ناسنا هک  ار  بلطم  نیا  تسا .  تقیقح  کی  تسا و  بکرم  تیـصخش  کی  رگید  تادوجوم  ناـیم  رد  ناـسنا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا 
ریغ تسا  یبلطم  و  دنا ،  هدرک  دییات  اهسانشناور  یتح  املع و  دنا ،  هدرک  دییات  اه  هفسلف  نایدا و  تسا ،  بکرم  دوجوم  تیـصخش و  کی 

دیدرت .  لباق 
 ( ناسنا هرابرد  اصاصتخا   ) ناسنا تقلخ  هرابرد  هک  دینیب  یم  نآرق  رد  امـش  منک .  یم  ضرع  ار  بلطم  یثیدح  ریبعت  ینآرق و  ریبعت  ادـتبا 
ار دوجوم  نیا  تقلخ  هک  یتقو  دیوگ :  یم  ناگتـشرف  هب  ( . 15  ) نیدجاس هلاوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  دـیامرف :  یم  نینچ 
زا ار  وا  نم  تسا ،  یکاخ  دوجوم  کـی  دوجوم  نیا  دـیوگ  یم  دـیرب .  هدجـس  وا  رب  مدـیمد ،  وا  رد  يزیچ  دوخ  حور  زا  مدرک و  لـیمکت 

ياراد هک  يدوجوم  نیمه  كاخ ،  بآ و  زا  هدـش  هدـیرفآ  دوجوم  نیمه  یلو  تسا .  يداـم  یعیبط و  دوجوم  کـی  منیرفآ ،  یم  كاـخ 
يانعم ام  هک  تسین  مزـال  ممد .  یم  وا  رد  يزیچ  مدوخ  حور  زا  یحور  نم  هیف  تخفن  و  رگید ،  ياـهناویح  دـننام  تسا  يدـسج  مسج و 

کی یکاخ  دوجوم  نیا  رد  هک  میناد  یم  الامجا  تسیچ .  تسا  هدیمان  دوخ  حور  ار  وا  ادخ  هچنآ  یهلا و  هخفن  هک  میمهفب  ار  ادـخ  حور 
اهنآ تشرـس  رد  دـیرفآ و  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ  دومرف :  مرکا  ربمغیپ  تسا ،  یفورعم  ثیدـح  دراد .  دوجو  یکاخ  ریغ  مه  يرگید  زیچ 

مه داهن و  ار  لقع  مه  وا  تشرـس  رد  دـیرفآ و  ار  ناسنا  داهن ،  ار  توهـش  اهنت  اهنآ  تشرـس  رد  دـیرفآ و  ار  تاناویح  داهن ،  ار  لقع  اهنت 
تسا .  هدروآ  رد  رعش  تروص  هب  ار  نیمه  يولوم  هک  ار  توهش 

دیجم قالخ  هک  ربمغیپ  تفگ 
دیرفآ نوگ  هس  ار  ملاع  قلخ 

اهناسنا .  مه  هورگ  کی  تاناویح و  هورگ  کی  ناگتشرف ،  هورگ  کی  هک  دیوگ  یم  دعب 
دیجم نآرق  رد  هک  یلئاسم  بلاطم و  زا  رظن  عطق  نامدوخ  ام  اعقاو  میمهفب .  يرت  هداس  نابز  کی  اب  ار  نیا  میهاوخب  ام  تسا  نکمم  ـالاح 

رظن عطق  دنا ،  هدرک  دییات  یـسانشناور  ياملع  دنا ،  هدرک  رظن  راهظا  هنیمز  نیا  رد  صوصخلاب  افرع  تسا ،  هدمآ  ثیدح  رد  تسا ،  هدمآ 
دناوت یم  یـسک  ره  هک  یبلطم  کی  زا  ار  بلطم  ام  میمهفب .  ار  يونعم  يدازآ  هلاسم  نیا  يا  هداس  نابز  کی  اب  میهاوخ  یم  اـهنیا  همه  زا 

تسا :  نیا  نآ  مینک و  یم  عورش  دنکب ،  ساسحا 
رگید  ياهناسنا  هب  تبسن  یگدرب 

 ، رتهب رتیلاع و  هچ  ره  كاشوپ و  هب  میراد  جایتحا  رتهب ،  رتهب  هچ  ره  كاروخ و  هب  میراد  جاـیتحا  ناـمدوخ  یگدـنز  رد  اـم  کـش  نودـب 
هب و  یگدنز ،  دایز  تالمجت  هب  میراد  جایتحا  دنزرف ،  نز و  هب  میراد  جایتحا  روط  نیمه  رتهب .  رتللجم  هچ  ره  نکـسم و  هب  میراد  جایتحا 

تفارـش و دـیاب  ای  اجنیا  هک  مینک  یم  ساسحا  میریگ .  یم  رارق  یهارود  کی  رـس  ام  اج  کی  رد  اما  میتسه .  دـنم  هقـالع  تاـیدام  لوپ و 
 ، هدـنژ سابل  میـشوپب  سابل  یلاخ ،  کشخ و  نان  یلو  میروخب  مان  میزاسب ،  رقف  اب  یلو  مینک  ظفح  ار  نامدوخ  ییاقآ  تدایـس و  تزع و 
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رظن فرص  نامدوخ  تدایس  ییاقآ و  تزع و  زا  ای  میشاب و  هقیضم  رد  هتشادن و  لوپ  رقحم ،  کچوک و  گنت و  هناخ  میـشاب  هتـشاد  هناخ 
زا يرایـسب  مینیب  یم  دوش .  یم  مهارف  ام  يارب  يردام  ياهتمعن  مامت  تقو  نآ  میهدـب .  تمدـخ  هب  نب  میهدـب ،  تلذ  کی  هب  نت  مینکب . 
یم رـضاح  اهیـضعب  هتبلا  دوش  دایز  یلیخ  ناش  یگدـنز  تایدام  هکنیا  تمیق  هب  ولو  دـنهدب  تلذ  هب  نت  دنتـسین  رـضاح  اـساسا  مدرم  دارفا 

دنک .  یم  یگتسکشرس  کی  ساسحا  شنادجو  قمع  رد  مدآ  نیمه  لاح  نیع  رد  یلو  دنهد  یم  تلذ  نیا  هب  نت  دنوش 
 ، دوـب ناوـید  تمدـخ  رد  وا -  لوـق  هـب  رگناوـت  شیورد ،  يرگید  رگناوـت و  یکی  دـندوب ،  ردارب  ود  دـیوگ :  یم  ناتــسلگ  رد  يدــعس 

رگناوت ردارب  دیوگ  یم  دروخ  یم  نان  شدوخ  يوزاب  روز  زا  يدعـس  ریبعت  هب  دوب و  رگراک  مدآ  کی  شیورد  نآ  یلو  دوب ،  رازگتمدخ 
زا ات  ناوید  تمدخ  رد  نم  لثم  ایب  مه  وت  یهرب ؟  تقـشم  نیا  زا  ات  ینک  یمن  تمدـخ  ارچ  وت  ردارب !  تفگ :  شیورد  ردارب  هب  زور  کی 

ردارب دـیوگ  یم  یبای .  ییاـهر  تخـس  رایـسب  ياـهراک  نیا  زا  ینکـش ،  مزیه  نیا  زا  يرگراـک ،  نیا  زا  تقـشم ،  تمحز و  جـنر و  نیا 
جـنر و نیا  زا  ات  ینک  یمن  تمدـخ  ارچ  وت  ییوگ  یم  نم  هب  وت  یهرب ؟  تمدـخ  تلد  زا  ات  ینک  یمن  راـک  ارچ  وت  داد :  باوج  شیورد 

تمدخ وا  یهرب ؟  تمدخ  تلذ  زا  ات  يوش  یمن  تقشم  جنر و  لمحتم  ینک ،  یمن  راک  ارچ  وت  میوگ  یم  وت  هب  نم  یهرب ،  راک  تقـشم 
تلذ تسا )  ریغ  شیپ  ندش  مخ  نوچ  تسا ،  يدازآ  بلـس  نوچ  تسا  تمدـخ  نوچ  یلو   ) دراد هک  ییاناوت  تورث و  لام و  همهنآ  اب  ار 

يرگید تمدخ  رد  نتـسب و  نیرز  رمک  هک  هب  نتـسشن ،  ندروخ و  دوخ  نان  هک  دنا  هتفگ  نادنمدرخ  دیوگ  یم  دـعب  دـهد  یم  صیخـشت 
نداتسیا : 

ریمخ ندرک  هتفت  نهآ  تسد  هب 
ریما شیپ  هنیس  رب  تسد  زا  هب 

یـسح هچ  نیا  دینکب .  لیلحت  یـسانشناور  هبنج  زا  ار  نیا  امـش  مهاوخ  یم  نم  دـینادب  يدایز  بلاطم  تسا  نکمم  ناتدوخ  هنیمز  نیا  رد 
هب تسد  هکنیا  رب  دهد  یم  حیجرت  ار  اهنیا  همه  تنکسم و  رقف و  ینکش و  مزیه  ندرکراک و  تقشم و  تمحز و  جنر و  هک  رشب  رد  تسا 

یتروص رد  موشب ،  يرگید  هدرب  متسین  رضاح  نم  دیوگ  یم  دراذگ ،  یم  تراسا  مه  ار  نیا  مسا  دتـسیاب ؟  دوخ  دننام  یـسک  شیپ  هنیس 
دوش یمن  مادختسا  هک  شندب  دوش ،  یم  مادختسا  شحور  طقف  دوش ،  یمن  مادختسا  وا  يورین  اعقاو  ینعی  تسین  يدام  یگدرب  نیا ،  هک 

ناـسنا حور  نکل  تسا  هدـشن  هدرب  ناـسنا  نت  هک  تسا  يا  یگدرب  اـما  تسا  یگدرب  تسه ،  مه  تسار  تسا ،  یگدرب  عوـن  کـی  نیا  . 
دیامرف :  یم  تسا ،  فورعم  ناوید  نآ  رد  ینعی  مالسلا ،  هیلع  یلع  هب  بوسنم  تسا  يا  یعابر  تسا .  هدش  هدرب  اعقاو 

ارح حبصت  نآ  تببحا  نآ  دبعلا  دک  دک 
ارط مدآ  ینب  لام  نم  لامالا  عطقا  و 

يرزا سانلا  دصقف  يرزی  بسکم  اذ  لقت  ال 
اردق  سانلا  یلعا  كریغ  نع  تینغتشا  ام  تنا 

لام زا  مشچ  شکب و  جـنر  نک ،  راک  شکب ،  تمخز  ناگدرب  ناگدـنب و  لثم  ینک ،  یگدـنز  دازآ  دـهاوخ  یم  تلد  رگا  دـیامرف :  یم 
یند تسپ و  مدرم  لام  زا  عمط  مشچ  میوگ  یمن  ینعی  دـنبب .  دـشاب ) یئاط  متاح  ولو  دـشاب ،  دـهاوخ  یم  هک  ره  امومع ،   ) مدآ نادـنزرف 

هب اهلغـش  زا  یخرب  یتقو  دارفا  زا  یـضعب  دیوگ  یم  دعب  یئاط .  متاح  لثم  مرک  دوج و  اب  یخـس  مدرم  لام  زا  دنبب  عمط  مشچ  یتح  دنبب ، 
نیا دیوگ  یم  نزب ،  لیب  نک ،  يرگراک  ییوگ  یم  الثم  تسا ،  تسپ  تسا .  نم  ناش  نود  لغش  نیا  دنیوگ  یم  دوش ،  یم  داهنشیپ  اهنآ 

زا رت  تسپ  ینک ،  نامگ  تسپ  ار  نآ  وت  هک  مه  هچ  ره  يراک ،  ره  دیامرف :  یم  تسا .  تسپ  دـیوگ  یم  نک ،  یلامح  تسا ،  یتسپ  راک 
هب وت  هک  تسین  رت  تسپ  نیا  زا  يزیچ  يرزا  سانلا  دـصقف  يرزی  بسکم  اذ  لقتال  تسین .  دـشاب  زارد  يرگید  شیپ  تعمط  تسد  هکنیا 

يریگب .  يزیچ  مدرم  زا  هک  يورب  دصق  نیا  هب  يورب ،  مدرم  دصق 
یتسه .  رترب  مدرم  همه  زا  یشاب ،  زاین  یب  نارگید  زا  هک  رادقم  نیمه  وت  اردق  سانلا  یلعا  كریغ  نع  تینغتشا  ام  تنا 
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تسا یغیلب  درم  هداعلا  قوف  شدوخ  ظحاح   ) تسا بدا  لها  هک  ننست  لها  ياملع  زا  رگید  یکی  ای  مدید  دوب  ظحاح  نانخس  رد  مرظن  هب 
 : دیوگ یم  دنز ) یم  مه  یبیجع  ياهفرح  تسا و  لئاق  مارتحا  مالسلا  هیلع  یلع  نخـس  ماقم  يارب  هداعلا  قوف  تسا و  نخـس  درم  افاصنا  و 
 . تسام ثحب  هب  طوبرم  شنخـس  هس  نخـس  هن  نآ  نایم  زا  درادـن .  ریظن  اـیند  رد  هک  تسا  نخـس  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  ناـیم  رد 

دیامرف :  یم  نینموملاریما 
(16  ) ریما نکت  تئش  نم  یلا  نسحا  هریظن ،  نکت  تئش  نم  نع  نغتسا  هریسا .  نکت  تئش  نم  یلا  جتحا 

 ، دهاوخ یم  تلد  هک  ره  زا  شاب  زاین  یب  یتسه ،  وا  هدرب  وت  يدش  یسک  دنمزاین  رگا  نادب  اما  شاب ،  یهاوخ  یم  یسک  ره  دنمزاین  ینعی 
اما تسا ،  یگدرب  تیقر و  یعون  رگید  دارفا  هب  دـنمزاین  سپ  یتسه .  وا  ریما  وت  دـهاوخ ،  یم  تلد  هک  ره  هب  نک  یکین  یتـسه ،  وا  لـثم 

تسا .  يونعم  یگدرب  تسا ،  حور  یگدرب  هن ،  تسا ؟  نت  یگدرب  تسا ؟  یگدرب  روج  هچ 
لئاسم نوچ  هک  یتاـهج  کـی  هب  هتبلا  دوش ،  یم  هتفگ  رتمک  اـهثحب  نیا  زورما  هنافـساتم  دـنا و  هتفگ  بوخ  نانخـس  ردـقچ  هنیمز  نیا  رد 

دیاب مه  دایز  اهنیا  هکنآ  لاح  دوش و  یم  هتفگ  رتمک  یقالخا  ياهثحب  دنکب ،  ثحب  اهنآ  هرابرد  دهاوخ  یم  ناسنا  تسا و  حرطم  يرگید 
دوش .  هتفگ 

زاب هک  تسا ،  نتـشاد  عمط  رتدب ،  یگدرب  زا  ینعی  تسا  یگـشیمه  یگدرب  عمط ،  ( 17  ) دبوم قر  عمطلا  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
تسا .  دایز  لئاسم  بلاطم و  هنیمز  نیا  رد  مه 

یلثم نآ  رد  تسا .  دازآ  ناسنا  نت  هکنیا  نیع  رد  تسه ،  مه  رگید  یگدرب  کی  نت  یگدرب  زا  ریغ  هک  دیمهفب  دـیناوت  یم  امـش  نیاربانب 
شیورد ردارب  نآ  زا  رتـشیب  هداـعلا  قوف  شا  يداـم  تاـناکما  رگناوت  ردارب  نآ  تفگ ،  شیورد  رگناوت و  ردارب  ود  دروـم  رد  يدعـس  هک 

تسا رتدازآ  وا  زا  نیا  حور  اما  تساهتمحز .  اهراک و  بوکدگل  هشیمه  هراچیب  هک  نیا  نت  تسا .  رتدازآ  یلیخ  نیا  نت  زا  وا  نت  تسا ، 
تسه مه  رگید  يدازآ  یعون  تسین .  نت  یگدرب  نآ ،  هک  تسه  مه  رگید  یگدرب  یعون  هک  دیمهفب  دیناوت  یم  الامجا  امش  اجنیا  سپ  . 

 . تسین نت  يدازآ  هک 

تورث لام و  یگدرب 

زا ار  رشب  قالخا ،  ياملع  مامت  تسا  تورث  لام و  هب  طوبرم  هک  تسه  يدازآ  یگدرب و  رگید  عون  کی  دییایب .  رتالاب  هجرد  کی  نیا  زا 
دراد يا  هلمج  زاب  شابن ،  ایند  لام  هدرب  هدنب و  ناسنا !  يا  هک  ناونع  نیمه  تحت  دنا ،  هتشاد  رذح  رب  دشاب  تورث  هدنب  لام و  هدرب  هکنیا 
اهیف سانلا  و  دـیامرف :  یم  دـعب  هاـگرارق .  هن  تسا  هاگنتـشذگ  رـشب  يارب  اـیند  رقم  راد  ـال  رمم  راد  ایندـلا  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

رد ایند ،  رازاب  نیا  رد  هک  مدرم  ( 18  ) اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر  اهقبواف و  اهیف  هسفن  عاب  لجر  دنوش :  یم  فنـص  ود  ایند  رد  مدرم  نالجر 
دنیآ یم  رگید  یضعب  دنور .  یم  دننک و  یم  هدرب  دنشورف ،  یم  ار  ناشدوخ  دنیآ  یم  یضعب  دنا .  هتسد  ود  دنیآ  یم  ایند  هاگنتشذگ  نیا 

دنور .  یم  دننک و  یم  دازآ  دنرخ ،  یم  ار  ناشدوخ 
لام دیق  رد  ریسا و  هدنب و  دناوت  یم  دشاب :  هتشاد  دناوت  یم  لاح  ود  ایند  تورث  لام و  هب  تبـسن  هک  دنک  یم  ساسحا  مه  ار  نیا  زاب  رـشب 

تفگ :  دشاب ،  دازآ  دناوت  یم  دشاب و 
رسپ يا  دازآ  شاب  لسگب ،  دنب 
رز دنب  میس و  دنب  یشاب  دنچ 

محور دیابن  محور ، )  هن  دشاب و  مدوخ  لاثما  هدرب  هدنب و  منت  هن   ) دشاب مدوخ  لاثما  هدرب  هدنب و  دیابن  هک  روط  نامه  نم  دـیوگ  یم  رـشب 
؟  هچ ینعی  ایند  لام  یگدنب  الـصا  دیوگ  یم  دروخ ،  یم  رب  يرتیلاع  هتکن  کی  هب  ناسنا  هک  تساج  نیمه  رد  دشاب  ایند  لام  ریـسا  هدنب و 
 ، کلم هناخ ،  هرقن ،  الط ،  ینعی  هچ ؟  ینعی  تورث  تورث .  ینعی  ایند  لام  دنکب ! ؟  شدوخ  هدنب  ار  ناسنا  هک  دراد  تردـق  ایند  لام  رگم 
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رگم تسا .  هدرم  تسا ،  دامج  نآ  ما ،  هدـنز  مناسنا ،  نم  دـننک ! ؟  يریگ  هدرب  هک  دـنراد  تردـق  اـهنیا  رگم  اـهزیچ .  روج  نیا  نیمز و 
تسیچ ؟  بلطم  تقیقح  سپ  هن .  دنکب ! ؟  شدوخ  هدرب  ار  هدنز  کی  هک  دراد  تردق  هدرم  دامج و 

تورث لام و  هدـنب  اعقاو  تسا ،  تورث  لام و  هدـنب  تسایند ،  هدرب  هدـنب و  دـنک  یم  رکف  ناسنا  هک  مه  اجنآ  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 
هتفرگ هدرب  ار  شدوخ  شدوخ  ینعی  تسا  صرح  هدـنب  تسا ،  شدوـخ  تیناوـیح  هدـنب  تسا ،  شدوـخ  یحور  صیاـصخ  هدـنب  تسین . 

ار ناسنا  دناوت  یمن  لوپ  هک  دنفـسوگ  دنکب ،  هدرب  ار  ناسنا  درادن  تردق  هک  نیمز  دنکب ،  هدـنب  ار  ناسنا  دـناوت  یمن  هک  لوپ  الا  تسا و 
دامج درادن ،  تردق  هک  نیشام  دنکب  هدرب  ار  ناسنا  درادن  تردق  هک  دنفـسوگ  دنکب ،  هدرب  ار  ناسنا  درادن  تردق  هک  نیمز  دنکب ،  هدنب 

هک تسا  شدوخ  نیا  دـنیب  یم  دفاکـش  یم  ار  هلاـسم  بوخ  ناـسنا  یتقو  دـنکب  فرـصت  ناـسنا  دوجو  رد  دـناوت  یمن  داـمج  الـصا  تسا 
توهـش مان  هب  تسا  يا  هوق  عمط ،  مان  هب  تسا  يا  هوق  صرح ،  مان  هب  شدوخ  رد  تسا  يا  هوق  کی  دنیب  یم  تسا  هدرک  هدرب  ار  شدوخ 

تـسا صرح  نیا  تسا ،  هدرک  هدرب  ار  وا  هک  تسا  مشح  نیا  تسا ،  هدرک  هدرب  ار  وا  هک  تسا  توهـش  نیا  مشخ ،  مان  هب  تسا  يا  هوق  ، 
نم تیارفا  تسا .  هدرک  هدرب  ار  وا  هک  تسا  سفن  ياوـه  نیا  تسا ،  هدرک  هدرب  ار  وا  هـک  تـسا  عـمط  نـیا  تـسا ،  هدرک  هدرب  ار  وا  هـک 

ياوه هدنب  تسا .  هداد  رارق  شدوخ  يادـخ  ار  شدوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یـسک  نآ  يدـید  ایآ  دـیوگ :  یم  نآرق  ( 19  ) هاوه ههلا  ذختا 
تسا ؟  هدش  سفن 

سرتب ایند  لام  زا  دنا  هتفگ  رگا  درادن ،  یتمذم  شدوخ  تاذ  دح  رد  ایند  تورث  لام و  دنیب  یم  درب ،  یم  یپ  بلطم  تقیقح  هب  رشب  اجنیا 
یم هدرب  هدنب و  ار  مدوخ  هک  متـسه  نم  دوخ  نیا  دنکب ،  هدـنب  ارم  دـناوت  یمن  تورث  لام و  دـنکن ،  شدوخ  هدـنب  دریگن و  هدرب  ار  وت  هک 

رد نم  هن  تسا  تمدـخ  رد  ایند  لام  هک  منیب  یم  تقو  نآ  منک ،  یم  دازآ  دـیلپ  یناـسفن  تافـص  دـیق  زا  ار  مدوخ  سپ  دـیوگ  یم  منک . 
یف ام  مکل  قلخ  يذلا  وه  دـیوگ :  یم  نآرق  هک  دـمهف  یم  ار  انعم  نیا  دـمهف ،  یم  ار  شدوخ  يدوجو  ماقم  تقو  نآ  ایند .  لام  تمدـخ 

وا تسا ،  نم  هدرب  هدنب و  تورث  لام و  سپ  دنیب  یم  دیرفآ ،  امـش  يارب  تسا  نیمز  نیا  رد  هچنآ  هک  ییادخ  تسوا  ( 20  ) اعیمج ضرالا 
هچ ؟  ینعی  یبلط  نوزفا  رطاخ  هب  یبلط  نوزفا  هچ ؟  ینعی  لخب  يرگید  سپ  وا ،  تمدخ  رد  نم  هن  تسا  نم  تمدخ  رد 

 ، یناد هجرد  دراد :  هجرد  ود  دراد ،  ماقم  ود  ناسنا  دوش  یم  شدوخ  هدـنب  هدرب و  شدوخ  دوش ،  یم  شدوخ  ریـسا  شدوخ  ناـسنا  هلب ، 
دنراذـگن ینعی  هچ ؟  ینعی  دـننک  ظـفح  ار  رـشب  يونعم  يدازآ  هک  دـنا  هدـمآ  ناربمغیپ  یناـسنا ،  هجرد  یلاـع ،  هجرد  و  یناویح ،  هجرد 

ناسنا یبلط  تعفنم  ریـسا  دوشب ،  ناسنا  مشخ  ریـسا  دوشب .  ناسنا  توهـش  ریـسا  ناسنا ،  نادـجو  لقع و  ناسنا ،  تیناسنا  ناسنا ،  تفارش 
دیدازآ امش  تسا ،  طلسم  امش  رب  امش  مشخ  هن  دیتسه  طلسم  ناتدوخ  مشخ  رب  دیدید  امش  تقو  ره  تسا  يونعم  يدازآ  ینعم  نیا  دوشب 
توهش رب  امش  دیدید  تقو  ره  دیدازآ  امش  تسا ،  طلسم  امـش  رب  امـش  مشخ  هن  دیتسه  طلـسم  ناتدوخ  توهـش  رب  امـش  دیدید  تقو  ره 

سفن نیا  تفرگ و  رارق  امش  لباقم  رد  عورشم  ریغ  دمآ  رد  کی  دیدید  امش  تقو  ره  امش ،  رب  امش  رب  توهـش  هن  دیتسه  طلـسم  ناتدوخ 
نیا رب  ریگن و  تسا ،  عورـشمان  نیا  هک  دنک  یم  مکح  امـش  لقع  نادجو و  نامیا و  اما  ریگب ،  ار  دمآرد  نیا  دیوگ  یم  دراد  قایتشا  امش 
یم دراد  مرحمان  نز  کی  دیدید  امـش  رگا  دـیتسه ،  يدازآ  ناسنا  اعقاو  يونعم  رظن  زا  امـش  دـینادب  دـیدش ،  بلاغ  ناتدوخ  یناسفن  لیم 

هک تسا  مکاح  امش  دوجو  رب  ینادجو  کی  یلو  ندرک ،  بیقعت  ینارچ و  مشچ  هب  دنک  یم  کیرحت  ار  امش  امش .  توهـش  سح  دور و 
ار يزیچ  کی  مشچ  ات  دیدید  رگا  اما  دیتسه  درمدازآ  امـش  دینادب  دینک  یم  تعاطا  ار  شنامرف  دهد  یم  نامرف  ات  دـنک و  یم  عنم  ار  امش 

 . دیتسه هدنب  هدرب و  دیریسا ،  امش  شلابند ،  دیود  یم  دهاوخ  یم  ار  يزیچ  کی  مکش  شلابند ،  دیود  یم  دهاوخ  یم 

یناویح نم  یناسنا و  نم 

نم کی  یناسنا و  نم  کی  تسا :  مکاح  نم  ود  اعقاو  ناسنا  رد  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  تقیقح  نیا  تسا .  بکرم  دوجوم  کی  ناسنا 
فورعم ناتـساد  نآ  رد  یلاع  ار  ناسنا  ینورد  داضت  هلاسم  نیا  يولوم  ردـقچ  و  تسا .  یناـسنا  نم  نآ  ناـسنا  یتقیقح  نم  هک  یناویح ، 

يونعم www.Ghaemiyeh.comيدازآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


ینورد و تیدـض  داضت و  نیا  ناسنا ،  هزادـنا  هب  يدوجوم  چـیه  رد  تسا  داـضت  لـصا  رهظم  اـعقاو  ناـسنا  تسا !  هدورـس  رتش  نونجم و 
یم دوب و  راوس  ار  يرتـش  یلیل ،  لزنم  هب  دورب  هکنیا  دـصق  هب  نونجم  هک  تسا  هدروآ  روج  نیا  ار  ناتـساد  دـنک .  یمن  تموـکح  یلخاد 
هار نیب  رد  دـنارب و  دـنت  ار  ناویح  نیا  دـناوتب  هکنیا  يارب  نوـنجم  راوـخ ،  ریـش  تشاد  يا  هچب  تشاد ،  يا  هرک  رتـش  نآ  اـضق  زا  تفر و 

هدرک رپ  ار  نونجم  یلیل ،  قشع  تفر .  دـش و  راوس  اـهنت  ار  رتـش  دوخ  تسب .  ار  رد  درک و  سبح  هناـخ  رد  ار  هرک  دوشن ،  وا  هرک  لـطعم 
شدوخ هرک  هرابرد  زج  دوب و  شا  هرک  لابند  گـناد  شـش  شـساوح  مه  رتش  رگید ،  فرط  زا  اـما  دیـشیدنا  یمن  یلیل  هراـبرد  زج  دوب . 
بکرم ندنار  هب  تشاد  هجوت  یتقو  ات  نونجم  دصقم .  رد  نآ  ادبم و  رد  نیا  لزنم ،  نآ  رد  یلیل  تسا و  لزنم  نیا  رد  هرک  دیـشیدنا  یمن 

هدش لش  شراهم  دید  یم  یتقو  رتش  دیدرگ .  یم  اهر  شتسد  زا  رتش  راهم  دوش ،  یم  قوشعم  هجوتم  شـساوح  اهنیب  نیا  رد  تفر .  یم  ، 
رب هدیـسر ،  لوا  لزنم  نامه  هب  هبترم  ود  دـید  یم  دـش ،  یم  شدوخ  لاـح  هجوتم  نونجم  تقو  کـی  لزنم  فرط  هب  تشگ  یم  رب  مارآ  ، 

لمع نیا  راب  دنچ  تشگ ،  یم  رب  ناویح  دش ،  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  ات  هرابود  تفر  یم  یتدم  نتفر .  هب  درک  یم  عورش  زاب  دنادرگ ،  یم 
دش :  رارکت 

رتش اب  عزانت  رد  نونجم  وچمه 
رح نونجم  هگ  دیبرچ و  رتش  هگ 
ناور یلیل  يوس  سپ  نونجم  لیم 

ناود شلفط  یپ  زا  هقان  لیم 
تخادنا .  نیمز  هب  ار  شدوخ  نونجم  دیوگ  یم  هک  اجنآ  ات 

میقشاع ود  ره  وچ  هقان  يا  تفگ 
میقیالان هرمه  سپ  دض  ود  ام 

دیوگ :  یم  دنز ،  یم  ار  شدوخ  زیرگ  دعب 
اهلاب الاب  يوس  هداشگ  ناج 

اهلاگنچ نیمز  ردنا  هدز  نت 
ناسنا .  نت  لیامت  رگید  ناسنا و  حور  لیامت  یکی  دراد :  دوجو  لیامت  ود  ناسنا  رد 

فرش یقرت و  ردنا  ناج  لیم 
فلع بابسا و  بسک  رد  نت  لیم 

لوپ دـشاب ،  دازآ  تحور  یـشاب و  تسرپ  نز  یناوت  یمن  یـشاب ،  تسرپ  مکـش  یناوت  یمن  دـشاب  دازآ  تحور  ناـج و  یهاوـخ  یم  رگا 
دازآ اعقاو  یهاوخ  یم  رگا  سپ  یـشاب ،  تسرپ  مشخ  یـشاب ،  تسرپ  توهـش  یناوت  یمن  عقاو  رد  دـشاب و  دازآ  تحور  یـشاب و  تسرپ 

ینکب .  دازآ  دیاب  ار  تحور  یشاب ، 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  مدید  یثیدح  میراد !  یبیجع  تانایب  ام  هنیمز  نیمه  رد  ردقچ 
منک یم  ساسحا  ار  تلاح  نیا  مدوخ  سفن  رد  نم  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  اـهنآ  زا  یکی  ( 21  ) هفص باحصا  نایم  رد  دنتفر  يزور  ملس  و 

دناوت یمن  اهنیا  زا  مادک  چیه  ینعی  تسا ،  یکی  گنس  الط و  نم  رظن  رد  نالا  تسا .  تمیق  یب  نم  مرظن  رد  اهیفام  ایند و  مامت  الـصا  هک 
گنـس تردق  الط و  تردق  هکلب  تسا ،  روج  کی  گنـس  زا  الط و  زا  نم  هدافتـسا  هک  دیوگب  دهاوخ  یمن  دشکب .  شدوخ  يوس  هب  ارم 

هب مناوت  یم  نم  الاح  ارح  ترص  تنا  اذا  دومرف :  درک و  وا  هب  یهاگن  مرکا  لوسر  تسا .  یکی  دناشکب  شدوخ  يوس  هب  ار  نم  هکنیا  رد 
 . تسا یتقیقح  کی  شدوخ  يونعم  يدازآ  اعقاو  سپ  یتسه .  يدازآ  درم  هک  میوگب  وت 

دوخ هرابرد  ناسنا  تواضق 
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تسا و بکرم  تیـصخش  کی  ناسنا  تیـصخش  اعقاو  هکنیا  هب  عجار  مینکب  رکذ  ینادـجو  لیالد  زاب  يرگید ،  لیالد  هلـسلس  کی  ـالاح 
هداد رـشب  هب  ار  ییاناوت  تردق و  نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دـشاب .  هدرب  دـناوت  یم  دـشاب و  دازآ  دـناوت  یم  يونعم  رظن  زا  ناسنا  اعقاو 

 ، دوش یم  یعدم  رفن  کی  تسا  هیلع  یعدم  یعدم و  زا  ریغ  یـضاق  هشیمه  عامتجا  رد  دشاب  شدوخ  یـضاق  دناوت  یم  شدوخ  هک  تسا 
هتبلا دنک .  مکح  هیلع  یعدم  یعدم و  نایم  تلادع  هب  دیاب  یـضاق  و  یـضاق ،  شیپ  دنور  یم  ناشرفن  ود  ره  هیلع .  یعدم  رگید  رفن  کی 
دناوت یم  ناـسنا  هک  تسا  روطچ  هک  دـیا  هدرک  رکف  چـیه  موس  رفن  کـی  یـضاق  رگید و  رفن  کـی  هیلع  یعدـم  تسا ،  رفن  کـی  یعدـم 

ارهق دـشاب و  شدوخ  یعدـم  شدوخ  یـضاق  شدوخ  مه  دـشاب و  شدوخ  هیلع  یعدـم  مه  شدوخ  ارهق  دـشاب و  شدوخ  یعدـم  شدوخ 
یم هچ ؟  ینعی  فاصنا  دـنک ؟  رداـص  مکح  شدوخ  ینعی  دـشاب .  شدوخ  یـضاق  شدوخ  مه  دـشاب و  شدوخ  هیلع  یعدـم  مه  شدوخ 

هنافرط یب  دناوت  یم  دوخ  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  یمدآ  ینعی  فاصنا  اب  مدآ  الـصا  هچ ؟  ینعی  تسا ،  یفاصنااب  مدآ  سک  نالف  دنیوگ 
زج نیا  تسا ! ؟  هنوگچ  نیا  دـنک  رداص  شدوخ  هیلع  مکح  تسا  رـصقم  شدوخ  هک  ییاج  رد  اـنایحا  دـنک و  تواـضق  شدوخ  هراـبرد 

دروم رد  رفن  کی  دـینیب  یم  هک  دـیراد  غارـس  ایند  رد  اـهفاصنا  ردـقچ  تسین .  يرگید  زیچ  دـشاب  بکرم  ناـسنا  یعقاو  تیـصخش  هکنیا 
تسا .  يرگید  اب  تلیضف  تسا ،  يرگید  اب  قح  هک  دنک  یم  رارقا  دهد ،  یم  حیجرت  شدوخ  رب  ار  يرگید  دهد ،  یم  فاصنا  شدوخ 

يومع ناشیا  دنتـسه .  مه  یناجیابرذآ  دندوب .  ناشدوخ  نامز  دیلقت  عجارم  زا  املع و  رباکا  ناگرزب  زا  يرمک  هوک  نیـسح  دیـس  موحرم 
مه ناشیا  هک  دندوب  میا -  هدـناوخ  سرد  ناشیا  تمدـخ  رد  ام  دـندوب و  ام  داتـسا  ام و  نامز  رد  هک  يرمک -  هوک  تجح  هللا  هیآ  موحرم 

دنتشاد یـسرد  هزوح  فجن  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  نآ  دننک و  یم  لقن  گرزب  درم  نیا  یگدنز  زا  یبیجع  نایرج  دندوب  يراوگرزب  درم 
هک اصوصخم  تشادن ،  یترهـش  زونه  تقو  نآ  رد  هماقم )  هللا  یلعا   ) يراصنا خیـش  رهاوج ،  بحاص  زا  دـعب  رهاوج و  بحاص  نامز  رد 
یم ار  ناریا  ياهرهـش  هک  انعم  نیا  هب  تحایـس  هب  دـمآ  دـعب  دوب ،  فجن  رد  یمک  تدـم  دوب ،  هدرکن  تماـقا  داـیز  مه  فجن  رد  ناـشیا 

رد يرتشیب  تدـم  دـنام ،  دهـشم  رد  یتدـم  درک .  یم  هدافتـسا  وا  تمدـخ  زا  دـنام و  یم  یتدـم  دـید ،  یم  يزربم  ملاع  اـج  ره  تشگ ، 
درم یتسارب  دوب  هتـشگرب  هک  دـعب  دوب  ناشاک  رد  ناشیا  لاس  هش  دوب  اـجنآ  رد  یقارن  موحرم  هک  ناـشاک  رد  يرتداـیز  تدـم  ناهفـصا و 

تـسا هتـشاد  یگدروخ  مهب  يرادـقم  مه  ناـشیا  ياهمـشچ  هتـشاد و  یکچوک  لـکیه  يراـصنا  خیـش  موحرم  دـنیوگ  یم  دوب و  يزربـم 
هدنژ و ياهسابل  دوب و  يا  هشیپ  دهاز  درم  یلیخ  نینچمه  دندوب ) یناتسزوخ  ناشیا  نوچ  ناتسزوخ ،  مدرم  زا  يرایـسب  لثم  دوب  یمخارت  )

اـضق زا  درک  یم  سیردـت  يدجـسم  رد  تشادـن .  رتشیب  مه  درگاش  ات  هس  ود  اـهروج ،  نیا  هنهک و  ـالثم  هماـمع  دیـشوپ ،  یم  یـسردنم 
 ، درک یم  سیردت  دمآ  یم  خیش  لوا  هک  دوب  روج  نیا  ناشیاهسرد  یلو  درک ،  یم  شیردت  دجسم  نامه  رد  مه  نیسح  دیس  اقآ  موحرم 
رب يدیدزاب  زا  دوش  یم  دجسم  دراو  نیـسح  دیـس  اقآ  موحرم  زور  کی  درک  یم  سیردت  دمآ  یم  نیـسح  دیـس  اقآ  دش  یم  مامت  هک  نآ 

میور یم  تفگ  دوب ،  هدنام  سرد  هب  تعاس  کی  دودـح  زونه  ددرگرب  هبترم  ود  هناخ و  دورب  هک  تسین  تصرف  رگید  دـید  تشگ ،  یم 
ود يارب  هتسشن ،  هشوگ  نآ  مه  يربنلج  ام  حالطصا  هب  خیش  کی  دید  تفر  دنیایب  نادرگاش  دوشب و  سرد  عقوم  ات  مینیشن  یم  دجسم  رد 

سیردت دراد  هتخپ  یلیخ  دید  درک ،  شوگ  ار  شیاهفرح  دینـش  یم  ار  شیادص  یلو  تسـشن  رانک  نامه  مه  وا  دنک  یم  سیردت  رفن  هس 
دیـس اقآ  هک  یلوهجم  درم  کی  وا  تیعجرملا و  بیرق  فورعم  رحبتم  ملاع  نیـسح  دیـس  اقآ  ـالاح  دـنک .  یم  هدافتـسا  امـسر  دـنک و  یم 
اعقاو ایآ  تسا .  هنوگچ  منیبب  مورب  رتدوز  یمک  مه  زورما  الاح  تفگ  زور  نآ  يادرف  تسا .  هتخانـش  یمن  اساسا  ار  يو  زورما  ات  نیـسح 
دوب زورید  هک  تسا  نامه  صیخشت  دید  درک ،  شوگ  تسشن ،  يرانک  کی  زاب  تفر .  رتدوز  تعاس  کی  ادمع  ادرف  تسا ؟  روط  نیمه 

نیمه مه  رگید  زور  کی  مینک  یم  ناحتما  مه  رگید  زور  کی  تفگ  رتلـضاف ،  شدوخ  زا  تسا و  یلـضاف  يالم  درم  درم ،  نیا  یتسار  ، 
دنک هدافتـسا  دناوت  یم  وا  زا  شدوخ  تسا و  رتملاع  شدوخ  زا  لوهجم  فورعمان  درم  نیا  هک  دـش  تباث  دـصرددص  شیارب  درک  ار  راک 

 . مراد امـش  يارب  يا  هزات  فرح  زورما  نم  نادرگاش !  تفگ :  دوب  هدشن  مامت  سرد  نآ  زونه  دندمآ  هک  شنادرگاش  تسـشن  تفر  دـعب 
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دنلب اج  زا  شدوخ  وا  سرد  ياپ  میورب  دیاب  رگیدمه  اب  همه  امـش  نم و  دیهاوخب ،  ار  شتـسار  رگا  منک .  یم  هدافتـسا  وا  زا  مه  نم  دوخ 
وا .  سرد  هب  دنتفر  اجکی  مه  نادرگاش  مامت  دش و 

 ، دش يراصنا  خیـش  نادرگاش  ءزج  نیـسح  دیـس  اقآ  تعاس  نآ  زا  تسا .  دوخ  عفانم  هیلع  مایق  دصرددص  رـشب ؟  رد  تسیچ  فاصنا  نیا 
شدوخ زا  روج  نیا  تسا )  يا  یلاع  ماقم  رایـسب  دـنک  باـسح  ییاـیند  هبنج  زا  ناـسنا  رگا  تیعجرم  دـیناد  یم   ) ار تیعجرم  کـی  ینعی 
مارتـحا تسیچ ؟  ندوب  سردـم  تسیچ ؟  ییاـقآ  درک  یمن  ساـسحا  مدآ  نیا  سفن  اـیآ  دوـمن .  ضیوـفت  يرگید  هب  ـالمع  درک و  بلس 
تسایر زا  ام  لثم  مه  وا  دمآ ،  یم  ششوخ  ییاقآ  تدایس و  زا  ام  لثم  مه  وا  دمآ ،  یم  ششوخ  مارتحا  زا  ام  لثم  مه  وا  ملسم  تسیچ ؟ 

هرابرد تسناوت  هک  تشاد  يدازآ  یلاـعتم  یلاـع  حور  کـی  درم  نیا  اـما  دـمآ .  یمن  شـشوخ  هکنیا  هن  دـمآ ،  یم  شـشوخ  تیعجرم  و 
 . دراد یبکرم  تیصخش  ناسنا  هک  نیا  ینعم  تسا  نیا  دنک .  رداص  مکح  شدوخ  هیلع  دنک و  تواضق  صخش  نآ  شدوخ و 

نادجو تمالم 

دیا هدینـش  مه  هک  نادجو  باذع  نیا  هچ ؟  ینعی  نادـجو  تمالم  نیا  دـنک .  یم  تمالم  ار  شدوخ  دـعب  دوش ،  یم  بکترم  هانگ  ناسنا 
 ، دوـش یم  هک  شعقوـم  لاـح  نیع  رد  دریمب .  اـهنیا  رد  نادـجو  هک  دـننک  یم  تیبرت  يروـط  ار  يدارفا  يرامعتـسا  ياـهتلود  هچ ؟  ینعی 

کی يارب  الـصا  ار  امیـشوریه  نابلخ  تسا .  هدـنز  نشور و  نآ  رد  یکچوک  غارچ  کی  زاـب  تسا ،  هدرم  دـننک  یم  لاـیخ  هک  ینادـجو 
تخوس یم  شتآ  رد  هک  يرهـش  هب  درک  هاگن  مه  دعب  تخادنا و  ار  شدوخ  بمب  تفر  هک  یتقو  یلو  دـندوب  هدرک  تیبرت  یتیانج  نانچ 

شتآ نایم  رد  روج  هچ  دنراد  دنا  هدشن  دراو  گنج  نادیم  رد  اساسا  هک  يدارفا  کچوک ،  هچب  نزریپ ،  درمریپ و  هانگ ،  یب  مدرم  دـید  و 
اما دندرک  قیوشت  دندرک ،  لیلجت  دندرک ،  لابقتسا  وا  زا  دندمآ  اکیرمآ  رد  دعب  دروخ  مهب  شلاح  تعاس  نامه  زا  دننز ،  یم  اپ  تسد و 

نیناجملاراد .  شندرب  دش ،  هناوید  نادجو  باذع  رطاخ  هب  مدآ  نامه  مک  مک  دنریگب  دنتسناوتن  ار  وا  نادجو  باذع  يولج 
 . دوش یم  شدوـخ  ظـعاو  شدوـخ  ناـسنا  هدـیرفآ ،  هماوـل  سفن  ناـسنا  رد  ادـخ  ( 22  ) ۀـماوللا سفنلاـب  مسقا  ـال  دـیوگ :  یم  مـه  نآرق 
وا يارب  شنورد  رد  دـنوادخ  هک  یـسک  ره  ینعی  هریغ  هظعوـم  هعفنی  مل  هسفن  نم  اـظعاو  هل  هللا  لـعجی  مل  نم  دـیامرف :  یم  نینموـملاریما 

یظعاو تدوخ  نورد  رد  دـیاب  لوا  ینک  یم  هابتـشا  يربب ،  هرهب  ینیـشنب و  نارگید  هظعوم  دـهدن ،  رارق  شدوخ  يارب  شدوخ  زا  یظعاو 
هظعوم ار  شدوخ  شدوخ  ناسنا  ینک .  یم  هدافتـسا  مه  ینوریب  ظعاو  هظعوم  زا  تقو  نآ  ینک ،  هدـنز  ار  تدوخ  نادـجو  ینک ،  داجیا 

ار شدوخ  ناـسنا  دـنک .  یم  تواـضق  دـنک و  یم  رداـص  مکح  شدوخ  هیلع  شدوخ  دـنک ،  یم  تمـالم  ار  شدوخ  شدوـخ  دـنک ،  یم 
مکسفنا اوبساح  دیشکب :  باسح  ناتدوخ  زا  دیوگ  یم  تسا ،  سفنلا  هبساحم  ام  ینید  ملـسم  بیجع  ياهروتـسد  ءزج  دنک  یم  هبـساحم 

زا دیاب  دشکب و  باسح  شدوخ  زا  دناوت  یم  ناسنا  دیـشکب و  باسح  ناتدوخ  زا  هدـش )  شومارف  اهفرح  نیا  هنافـساتم   ) اوبـساحت نا  لبق 
تمایق رد  ار  امش  لامعا  امش و  هکنآ  زا  لبق  دیجنـسب  دینک ،  نزو  ار  ناتدوخ  ( 23  ) اونزوت نا  لبق  مکـسفنا  اونز  و  دشب .  باسح  شدوخ 

ار شدوخ  ناسنا  دشک .  یم  باسح  شدوخ  زا  شدوخ  دجنـس ،  یم  دـنک ،  یم  نزو  ار  شدوخ  شدوخ  ناسنا ،  دـننک .  نزو  دنجنـسب ، 
دنک .  یم  تازاجم 

تسوا و یناسنا  تمـسق  هک  دراد  یلاع  تمـسق  بکرم ،  تیـصخش  نیا  دراد .  یبکرم  تیـصخش  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  اـهنیا  همه 
دازآ وا  یناوهش  یناویح و  تمـسق  زا  ناسنا  یناسنا  یلاع و  تمـسق  ینعی  يونعم  يدازآ  تسوا .  یناویح  تمـسق  هک  دراد  یناد  تمـسق 

 . دشاب

ار شدوخ  ناسنا  تازاجم 

 ، نینموملاریما تمدخ  دـیآ  یم  يدرم  مالـسلا :  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  يریبعت  داتفا  مدای  دـنک :  یم  تازاجم  ار  شدوخ  ناسنا  میتفگ 
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نتفگ ینعی  ندرک  هبوت  هک  درک  یم  لایخ  ام  زا  يرایسب  لثم  وا  دنک .  یم  يراج  ار  رافغتسا  هغیص  ینعی  دنک  یم  هبوت  دنک ،  یم  رافغتسا 
نییلعلا هجرد  رافغتـسالا  رافغتـسالا ؟  ام  يردـتا  کما  کتلکث  هدومرف :  وا  هب  یتدـش  کی  اـب  نینموملاریما  هیلا .  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا 

بوتا یبر و  هللا  رفغتسا  ییوگ :  یم  هک  هچ  ینعی  رافغتسا  یناد  یم  وت  الـصا  دنیـشنب !  تیازع  هب  تردام  دهدب ،  تگرم  ادخ  ینعی  ( 24)
دعب تسا .  دوخ  ندرک  موکحم  هبوت ،  دوخ  الصا  تسا .  هبترم  دنلب  نامدرم  هجرد  رافغتسا  تسیچ ؟  یناد  یم  ار  رافغتـسا  تقیقح  هیلا ؟ 

ناتیارب نم  لاح  هک  لصا  شش  اعومجم  لامک و  طرش  ود  لوبق و  طرش  ود  دراد ،  نکر  ود  دراد ،  لصا  دنچ  رافغتـسا  دومرف :  ترـضح 
منک .  یم  ضرع 

دشاب .  نامیشپ  شدوخ  هایس  هریت و  هتشذگ  زا  اعقاو  ناسنا  هک  تسا  نیا  رافغتسا  نکر  نیلوا  دومرف : 
دوشن .  بکترم  ار  هتشذگ  هانگ  نآ  هدنیآ  رد  هک  دریگب  میمصت  مود ، 

دنک .  ادا  دراد  همذ  هدهع و  رب  ار  مدرم  قوقح  رگا  هکنیا  موس 
ود نآ  رد  نم  دهاش  لحم  تسین و  نم  دهاش  لحم  اجنیا  ات  دنک .  اضق  دـنک ،  ناربج  تسا  هدرک  كرت  ار  یهلا  ضیارف  رگا  هکنیا  مراهچ 

نیا غارـس  هب  دـیاب  دـشاب ،  یعقاو  یـساسا و  هبوت  دـشاب ،  یلیـصا  هبوت  وت ،  هبوـت  یهاوـخ  یم  رگا  هکنیا  مجنپ  دوـمرف :  تسا .  رخآ  ياـت 
تـسوپ هک  ینک  بآ  ار  اهنآ  اه  هبوت  اه و  هودـنا  اه و  هصغ  اب  ناـنچنآ  يورب ،  تسا  هدـییور  تیـصعم  رد  تیـصعم و  زا  هک  ییاهتـشوگ 

دبسچب .  تندب  ناوختسا  هب  تندب 
یناشچب نآ  هب  ار  تعاط  جنر  دیاب  یتدم  تسا ،  هدیشچن  تیصعم  تذل  زج  یتذل  دنک و  تیصعم  تسا  هدرک  تداع  هک  ینت  نیا  مشش ، 

. 
مه يا  هبوت  هک  هتفر  نامدای  ام  هدش و  خوسنم  ندرک  هبوت  رگید  هک  تسا  زورما  هلب .  دننک ؟  هبوت  روج  نیا  هک  دنا  هدوب  مه  ییاهرشب  ایآ 

مینکب !  دیاب 
يازریم موحرم  درگاش  تسا ،  هدوب  ریخا  راصعا  رد  كولـس  ریـس و  قالخا و  گرزب  ياـملع  زا  ینادـمه  یلقنیـسح  ـالم  دـنوخآ  موحرم 

املع و رباکا  زا  یکی  تسا .  هدوب  لئاق  يدایز  مارتحا  ناشیا  يارب  گرزب  يازریم  دوخ  هدوب و  يراصنا  خیش  و  هماقم )  هللا  یلعا   ) يزاریش
هبوت مدآ  نیا  هک  زور  دـنچ  زا  دـعب  داد .  هبوت  ار  وا  ناشیا  دـنوخآ و  موحرم  تمدـخ  دـمآ  يدرم  تسا  هتـشون  ناشیا  نادارگاش  ناـگرزب 
هبنج زا  ار  نیا  نم  دوـب .  هدـش  بآ  شندـب  ياهتـشوگ  ماـمت  مدآ  نیا  تعرـس ،  نیا  هب  میـسانشب  ار  وا  میتـسناوت  یمن  الـصا  دـمآ ،  هدرک 

هن هزینرس ،  هن  تشاد ،  قالش  هن  ینادمه  یلقنیـسح  الم  دنوخآ  رـشب ! ؟  رد  تسیچ  نیا  میوگ  یم  نم  منک ،  یم  ضرع  مراد  یـساشناور 
هچ نیا  تشاد .  راک  ورـس  مدآ  نیا  لد  نادـجو و  اـب  تشاد ،  تیونعم  يورین  کـی  تشاد ،  داـشرا  يورین  کـی  طـقف  يرـشت ،  هن  یپوت 
زا هک  ییاهتـشوگ  نیا  هیلع  شا و  یندـب  تاوهـش  هیلع  شدوخ و  هیلع  ناـنچنآ  درک و  هدـنز  ار  وا  هک  دوـب  مدآ  نآ  رد  يا  هتفهن  نادـجو 

 . دوب هدش  رغال  نینچنیا  میتخانش ،  یمن  ار  وا  ام  دنتفگ  دندید  ار  وا  هک  زور  دنچ  زا  دعب  هک  تخیگنارب  تسا  هدییور  تیصعم 

ءایبنا همانرب  نیرتگرزب  يونعم ،  يدازآ 

و ( . 25  ) اهیـسد نم  باخ  دق  اهیکز و  نم  حلفا  دـق  يونعم  يدازآ  ینعی  سفن  هیکزت  الـصا  تسا ،  يونعم  يدازآ  ءایبنا  همانرب  نیرتگرزب 
يونعم يدازآ  زا  دنیوگ ،  یمن  نخـس  یعامتجا  يدازآ  زا  زج  اما  يدازآ ،  دنیوگ  یم  هراومه  هک  تسا  نیا  ام  رـصع  نارـسخ  نیرتگرزب 

هفـسلف و تروص  هب  هک  گرزب  تیانج  کی  ام  رـصع  رد  دنـسر .  یمن  مه  یعاـمتجا  يدازآ  هب  لـیلد  نیمه  هب  دـننز و  یمن  یفرح  رگید 
 ، دننک یمن  ثحب  چیه  ناسنا  يونعم  تفارش  یناسنا و  تیصخش  ناسنا ،  هرابرد  اساسا  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  حرطم  یفسلف  ياهمتسیس 

هقبط هک  تسین  يا  هقبط  ود  دوجوم  کی  ناسنا  درادن ،  دوجو  يزیچ  نینچ  الـصا  دنیوگ  یم  تسا ،  هدش  شومارف  یحور  نم  هیف  تخفن 
عزانت زج  تساقب و  عزانت  یگدنز  تسا ،  ناویح  کی  دنک ،  مین  قرف  چـیه  ناویح  کی  ای  ناسنا  الـصا  دـشاب ،  هتـشاد  یناد  هقبط  یلاع و 
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دیناد یم  تسین !  يرگید  زیچ  دوخ  عفانم  يارب  ندـیگنج  دوخ و  يارب  درف  ره  ندرک  شـالت  زج  یگدـنز  ینعی  تسین ،  يرگید  زیچ  اـقب 
هلمج هکلب  تسین .  يرگید  زیچ  گنج  نادیم  گنج و  زج  یگدنز  دـنیوگ  یم  تسا ! ؟  هدرک  دراو  هبرـض  تیرـشب  هب  ردـقچ  هلمج  نیا 

مه قـح ،  ینداد .  هن  تسا  ینتفرگ  قـح  دـنیوگ :  یم  تسا ،  یتـسرد  فرح  یلیخ  هک  دـننک  یم  لاـیخ  مـه  یـضعب  هـک  دـنیوگ  یم  يا 
ینداد .  مه  تسا و  ینتفرگ 

قح هکنیا  هن  يریگب  دیاب  ار  قح  وت  هک  تسا  نیا  هب  قیوشت  انمض  دهد ،  یمن  وت  هب  یـسک  تفرگ و  دیاب  طقف  ار  قح  هک  هلمج  نیا  الـصا 
فرح نیا  دندماین  ناربمغیپ  اما  تسناوتن .  هک  تسناوتن  رگا  دریگب ،  وت  زا  روز  هب  تسناوت  رگا  دیایب ،  دیاب  قح  بحاص  یهدـب ،  دـیاب  ار 
ریگب ار  قح  ورب  هکنیا  هب  دندرک  هیصوت  ار  هدش  لامیاپ  ار ،  مولظم  ینعی  ینداد ،  مه  تسا و  ینتفرگ  مه  قح ،  دنتفگ  ناربمغیپ  دننزب .  ار 

اعد دندش .  قفوم  بایماک و  مه  ناشدوخ  راک  نیا  رد  و  دهدب ،  ار  قح  هک  دنک  مایق  شدوخ  هیلع  دـندرک  راداو  ار  ملاظ  فرط  نآ  زا  و  ، 
منک :  یم 

سفن زا  هک  ینک  تیانع  قیفوت  ام  هب  دنتـشاد ،  لوا  هجرد  رد  ار  يونعم  يدازآ  هک  یعقاو  نادرمدازآ  نآ  قح  هب  میهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ 
میوش .  دازآ  نامدوخ  هراما 

امرفب تمارک  ام  همه  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  نک ،  تیانع  یعامتجا  يدازآ  نک ،  تیانع  يونعم  يدازآ  ام  هب  ایادخ 
روآرب .  ار  ام  همه  هعورشم  تاجاح  امرفب ،  انشآ  مالسا  قیاقح  هب  ار  ام  ایادخ 

زرمایب .  شخبب و  ار  ام  همه  تاوما  ایادخ 
تاولصلا عم  هحتافلا  ارق  نم  هللا  محر 

هبوت مود :  لصف 

(1  ) هبوت

همدقم

هل و انبجتساف  نیملاظلا .  نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  نا ال  تاملظلا  یف  يدانف  هیلع  ردقن  نل  نآ  نظف  ابـضاغم  بهذ  ذا  نونلااذ  و 
(26  . ) نینم ؤملا  یجنن  کلذک  مغلا و  نم  هانیجن 

 ، دریگب تروص  یحیحـص  لکـش  هب  رگا  تیدوبع  تدابع و  هک  مدرک  ضرع  هتـشذگ  بش  ود  رد  دوب .  اعد  تداـبع و  هراـبرد  اـم  ثحب 
 ، دشاب راک  رد  يزاجم  هبئاش  هکنیا  نودب  تیدوبع  هطـساو  هب  ناسنا  تسا ،  یهلا  سدقا  تاذ  هب  ناسنا  یعقاو  برقت  مزلتـسم  هاوخان  هاوخ 

تسا .  راگدرورپ  يوس  هب  نتفر  تسا ،  تکرح  تسا ،  كولس  تیدوبع  رگید  ترابع  هب  دوش و  یم  کیدزن  ادخ  هب 
هب دنک و  كولس  شراگدرورپ  يوس  هب  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  يا  هطقن  نیلوا  منک ،  ثحب  كولس  لزنم  نیلوا  هرابرد  مهاوخ  یم  بشما 

جایتحا دروم  ام  يارب  هک  يزیچ  نآ  و  دـنک ،  عورـش  هطقن  نیا  زا  هلحرم و  نیا  زا  لزنم و  نیا  زا  دـیاب  ددرگ  لـیان  راـگدرورپ  برق  ماـقم 
لمع درم  رگا  ام  درادـن .  يدوس  ناکلاس  یلاع  لزانم  هرابرد  ثحب  میا ،  هتـشادن  رب  وس  نآ  هب  یمدـق  هک  ام  يارب  ینعی  تسا  نیمه  تسا 

نامدوخ تدابع  تیدوبع و  ام  تسا و  هلحرم  مادک  تسا ،  لزنم  مادک  راگدرورپ  يوس  هب  كولس  برق و  لزنم  نیلوا  مینیبب  دیاب  میشاب ، 
مینک .  عورش  اجک  زا  ار 

 . مهدب همادا  هبوت  فارطا  رد  ار  مدوخ  ثحب  مهاوخ  یم  بشما  تسا  هبوت  لزنم  دنوادخ ،  هب  كولس  لزنم  نیلوا 

یناور رظن  زا  هبوت  لیلحت 
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هبوت ام  زا  يرایـسب  رظن  رد  دراد ؟  يرثا  هچ  ناسنا  يارب  يونعم  رظن  زا  تسا و  یتلاح  هچ  ناـسنا  يارب  یناور  رظن  زا  هبوت  هچ ؟  ینعی  هبوت 
تاصخـشم زا  یکی  هبوت  اساسا  مینک .  لیلحت  یناور  رظن  زا  ار  هبوت  هک  میا  هداتفین  رکف  نیا  هب  تقو  چیه  تسا ،  يا  هداس  رایـسب  رما  کی 

اهنآ زا  مادک  چیه  هک  دراد  یلاع  ياهدادعتسا  تالامک و  تاصخشم و  تازیمم و  يرایـسب  ناسنا  ینعی  تسا .  تاناویح  هب  تبـسن  ناسنا 
هللا ءاش  نا  هک  یموهفم  ینعم و  هب  هبوت  تسا .  هبوت  هلاسم  نیمه  ناسنا ،  رد  یلاع  ياهدادعتـسا  نیا  زا  یکی  درادـن ،  دوجو  تاـناویح  رد 

کی هبوت  تسین .  ظفل  هلوقم  زا  مینک ،  يراج  نابز  هب  ار  هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا  ظفل  اـم  هک  تسین  نیا  مهد ،  یم  حرـش  امـش  يارب 
نیا دوخ  هن  تسا  تلاح  نیا  نایب  هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتسا  ظفل  هک  تسا  ناسنا  رد  یحور  بالقنا  کی  هکلب  یحور و  یناور و  تلاح 

ام هکنیا  تسا  تقیقح  نآ  نیبم  هکلب  تسین  تقیقح  نآ  شدوخ  ظفل  اهنآ  رد  هک  رگید  ياهزیچ  زا  يرایـسب  لثم  هبوت ،  دوخ  هن  تلاـح ، 
راب کی  يزور  رگا  ام  مینک .  یم  هبوت  راب  دـنچ  يزور  هک  مینک  لاـیخ  دـیابن  هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا  مییوگ  یم  راـب  نیدـنچ  يزور 

مینک .  یم  لیصحت  ار  راگدرورپ  هب  برق  زا  یلزانم  لحارم و  املسم  مینکب ،  یعقاو  هبوت 
هک تسا  نـیا  نآ  دراد و  دوـجو  تاـناویح  تاـتابن و  تاداـمج و  ناـیم  یتواـفت  دـییامرفب .  هجوـت  مـنک ،  ضرع  مهاوـخ  یم  يا  همدـقم 
 ، دنهدب تهج  رییغت  ریـسم و  رییغت  ناشدوخ  نورد  زا  ناشدوخ  دـننک ،  یم  تکرح  هک  يریـسم  رد  هک  دـنرادن  ار  دادعتـسا  نیا  تادامج 

یگنس تکرح  ای  دنراد  ناشدوخ  رادم  رد  ناگراتس  همه  هک  یتاکرح  ای  دراد  شدوخ  رود  هب  ای  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  هک  یتکرح  لثم 
فرط هب  دوش و  یم  اـهر  عاـفترا  زا  هک  یگنـس  ینعی  تسا ،  یعطق  ملـسم و  نیا  دـیآ .  یم  نیمز  فرط  هب  دوش و  یم  اـهر  عاـفترا  زا  هک 
ریسم نامه  رد  دنک ،  یم  تکرح  نیعم  ریسم  کی  رد  دینک و  یم  اهر  امش  هک  ار  یگنس  ینعی  تسا ،  یعطق  ملسم و  نیا  دیآ .  یم  نیمز 
دیاب یلماع  تسین .  ریذپ  ناکما  گنس  نیا  نورد  هیحان  زا  تهج  رییغت  ریسم و  رییغت  دهد  یم  همادا  شدوخ  تکرح  هب  تهج  نامه  رد  و 

 . دشاب جوم  کی  لیبق  زا  ای  دشاب و  مسجم  دهاوخ  یم  لماع  نیا  لاح  دهد ،  رییغت  ار  دامج  نیا  گنس و  نیا  ریسم  ات  دوشب  ادیپ  جراخ  زا 
رییغت هک  دننک  شتیاده  جراخ  زا  هکنیا  رگم  دهد  یمن  ریـسم  رییغت  زگره  شدوخ  نورد  زا  دنتـسرف ،  یم  اضف  هب  هک  ار  انول  ای  ولوپآ  الثم 

رگا ینعی  دنهدب ،  ریسم  رییغت  ناشدوخ  نورد  زا  هک  دنراد  ار  دادعتسا  نیا  تاناویح ،  تاتابن و  لیبق  زا  هدنز  تادوجوم  یلو  دهدب  ریـسم 
دنهد .  یم  ریسم  رییغت  دشابن  راگزاس  اهنآ  تایح  همادا  اب  هک  دننک  دروخرب  یطیارش  هب 

ردق نیمه  دـنک ،  یم  تکرح  یتقو  سگم  کی  یتح  ای  رتوبک و  کی  ای  دنفـسوگ  کی  الثم  تسا .  حـضاو  رایـسب  تاناویح  دروم  رد  اما 
مه يا  هجرد  داتـشه  دص و  شدرگ  کی  تسا  نکمم  یتح  دهد و  یم  رییغت  ار  شدوخ  ریـسم  اروف  دوش ،  یم  هجاوم  لکـشم  کی  اب  هک 

دنک .  تکرح  شدوخ  یلوا  تکرح  تهج  فالخ  رد  تسرد  ینعی  دنکب 
ریسم دننک ،  یم  تیاده  ار  دوخ  ناشدوخ  نورد  زا  نیعم  دودح  طیارـش و  کی  رد  مه  ناهایگ  ینعی  دنتـسه ،  روط  نیا  مه  تاتابن  یتح 

دنک دروخرب  يا  هرخـص  هب  رگا  دور ،  یم  ییوـس  هب  دـنک و  یم  تکرح  نیمز  ریز  رد  هک  تخرد  کـی  هشیر  دـنهد .  یم  رییغت  ار  دوـخ 
ار شریـسم  درادن ،  یهار  تسین و  نتفر  ياج  هک  دمهفب  هک  ردق  نیمه  دنک .  یم  ضوع  ار  شریـسم  شدوخ  هدیـسرن )  ای  هدیـسر  الاح  )

دهد .  یم  رییغت 
ناویح هک  يریسم  رییغت  ای  دهد و  یم  هایگ  هک  يریسم  رییغت  لیبق  زا  هداس  نداد  ریسم  رییغت  هن  اما  تسا  نداد  ریـسم  رییغت  ناسنا  يارب  هبوت 

یـسررب و لـیلحت و  شزرا  ـالماک  یحور  یناور و  رظن  زا  تسا و  ناـسنا  دوـخ  صوـصخم  هک  يریـسم  رییغت  عوـن  کـی  هکلب  دـهد ،  یم 
دراد .  یگدیسر 

زا تهج  نیا  ناـسنا ،  دوخ  هیلع  ناـسنا  دوـخ  هیحاـن  زا  بـالقنا  یعوـن  ماـیق ،  یعوـن  ینورد ،  بـالقنا  عوـن  کـی  زا  تسا  تراـبع  هبوـت 
نامه درادن  ار  دادعتـسا  نیا  دنک ،  مایق  دناوت  یمن  دـنک ،  یمن  مایق  شدوخ  هیلع  یلو  دـهد  یم  ریـسم  رییغت  هایگ  تسا ،  ناسنا  تاصتخم 

تفگش دادعتسا  نیا  دهد و  یمن  ریسم  رییغت  شیوخ  ياقب  يارب  دوخ  نورد  زا  دامج  هک  تسه  توافت  نیا  دامج  هایگ و  نایم  هک  يروط 
مایق شدوخ  هیلع  رب  شدوخ  نورد  زا  هکنیا  نآ  تسه و  يرتزیگنا  تفگـش  دادعتـسا  ناسنا  رد  تسه ، )  مه  ناویح  رد   ) تسه تاـبن  رد 
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نیابتم فلتخم و  دوجوم  ود  زا  بالقنا  مایق و  دـنک و  یم  بالقنا  اعقاو  دـنک ،  یم  بالقنا  شدوخ  هیلع  دـنک ،  یم  مایق  اـعقاو  دـنک ،  یم 
یعنام نیا  دننک .  یم  بالقنا  مایق و  نانآ  هیلع  يرگید  هدع  دعب  دنراد ،  تسد  رد  ار  روما  مامز  يا  هدع  يروشک  رد  الثم  درادـن ،  یعنام 
یصاع یـضاران و  ار  اهنیا  دنا ،  هدرک  متـس  ملظ و  اهنیا  هب  اهنآ  يرگید ،  صاخـشا  دارفا و  اهنیا  دنتـسه و  یـصاخشا  دارفا و  اهنآ  درادن ، 

دنریگ و یم  لباقم  فرط  تسد  زا  ار  راک  مامز  دننک و  یم  بالقنا  اهنیا  هبترمکی  دـنا ،  هدـش  اهنیا  بالقنا  نایـصع و  ببـس  دـنا ،  هدرک 
شدوخ ناسنا  دوشب ،  بالقنا  مایق و  صخـش  کی  دوجو  لخاد  رد  هکنیا  یلو  درادن  یعنام  نیا  دنریگ .  یم  رارق  اهنآ  ياج  رد  ناشدوخ 

 . دوش یم  هلب  دنک ؟  مایق  شدوخ  هیلع  شدوخ  صخش  کی  دوش  یم  رگم  تسا ؟  هنوگچ  دنک ،  مایق  شدوخ  هیلع 

بکرم صخش  کی  ناسنا ، 

صخـش کی  اما  تسا  دـحاو  صخـش  کی  تسین .  صخـش  کی  دـنک ،  یم  لایخ  شدوخ  هچنآ  فـالخ  رب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  شتلع 
هایگ کی  تسا ،  هتـسشن  اجنیا  دامج  کی  تسا )  هدمآ  ثیدح  رد  هک  يریبعت  نامه  هب   ) میا هتـسشن  اجنیا  هک  ام  ینعی  طیـسب ،  هن  بکرم 

ناسنا کی  ینعی  تسا ،  هتسشن  اجنیا  لاح  نیمه  رد  مه  هتشرف  کی  تسا و  هتسشن  اجنیا  مه  یناوهش  ناویح  کی  تسا ،  هتسشن  اجنیا  مه 
یم كوخ  ار  نآ  رهظم  هک  یناوهـش -  ناویح  نآ  یهاگ  تسا .  عمج  وا  دوجو  رد  صیاـصخ  همه  هک  تسا  ینوجعم  هفرط  ارعـش  لوق  هب 

 . دـهد یمن  هتـشرف  ناطیـش و  هدـنرد و  نآ  هب  لاجم  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  روما  مامز  تسه ،  ناـسنا  دوجو  رد  هک  یکوخ  نیا  دـنناد - 
یم مکاح  ناسنا  دوجو  رب  دـیدج  تموکح  کی  دروخ و  یم  مهب  عاضوا  ماـمت  دوش .  یم  ماـیق  وا  هیلع  اـهنیا  زا  یکی  هیحاـن  رد  هبترمکی 

هدنرد نآ  ای  تسا  طلسم  وا  رب  شدوجو  ناطیش  ای  تسا  طلـسم  شدوجو  رب  شدوجو  ناویح  هک  تسا  یناسنا  نآ  راکهنگ  ناسنا  ددرگ . 
دنتسه .  راتفرگ  سوبحم و  وا  دوجو  رد  مه  یلاع  ياوق  کی  یناگتشرف ،  کی  تسا ،  طلسم  وا  رب  شدوجو 

تـسد رد  ار  یلخاد  روشک  نیا  روما  مامز  هک  وا  دوجو  یناد  تاماقم  هیلع  ناسنا  دوجو  یلاع  تاماقم  هکنیا  ینورد ،  ماـیق  نآ  ینعی  هبوت 
نامه درادـن .  دوجو  تابن  ناویح و  رد  هک  تسا  لکـش  تلاح و  نیا  دـنریگ .  یم  ار  اهنیا  همه  دـننک ،  یم  بالقنا  هبترمکی  دـنا .  هتفرگ 

یم ار  اهنآ  دننک ،  یم  بالقنا  مایق و  وا  دوجو  یلاع  تاماقم  هیلع  ناسنا  دوجو  یناد  تاماقم  یهاگ  ینعی  تسه ،  مه  شـسکع  هک  روط 
دنریگ .  یم  تسد  رد  ار  روشک  نیا  روما  مامز  دنزادنا و  یم  نادنز  هب  دنریگ و 

تـسه ناـسنا  دوجو  رد  هک  ییاوـق  ماـمت  تیبرت ،  رد  دـنناد  یمن  دـنناد ،  یمن  ار  تیبرت  نف  هک  دنتـسه  يدارفا  دیـشاب ،  هدرک  هبرجت  رگا 
یعیبط جایتحا  دح  رد  ار  یناوهـش  زیارغ  نیا  دـیاب  ام  تسین .  ثبع  وغل و  تسه .  یناوهـش  زیارغ  ام  رد  رگا  دـنراد .  یتحلـصم  تمکح و 

میهدب .  دیاب  ناشدوخ  هزادنا  هب  ار  اهنیا  ظح  دنراد ،  یظح  کی  دنراد ،  یقح  کی  دنراد ،  يدح  کی  مینک ،  عابشا 
یم ینابـساپ  يارب  ار  گـس  نیا  اـی  يراوس  يارب  ار  بسا  نیا  رگا  دیـشاب .  هتـشاد  ناـت  هناـخ  رد  یگـس  اـی  یبسا  امـش  هک  تسا  نیا  لـثم 

هب هک  دنوش  یم  ادیپ  يا  هقیلس  جک  ياهمدآ  کی  الاح  یهدب .  دیاب  ار  شکاروخ  دراد ،  كاروخ  هب  جایتحا  گس  ای  بسا  نیا  دیهاوخ . 
کی يزاب  هب  جایتحا  نیا  دوخ  دراد و  يزاب  هب  جایتحا  هچب  دـنروآ .  یم  راشف  تسا ،  ناشتیبرت  تلافک  تحت  هک  ناش  هچب  هب  ای  ناشدوخ 

عفد ار  يژرنا  نیا  دناوت  یم  يزاب  هلیسو  هب  طقف  وا  هک  تسا  هریخذ  كدوک  دوجو  رد  يژرنا  رادقم  کی  تسا .  راگدرورپ  ياهتمکح  زا 
بوخ منک .  تیبرت  ار  ما  هچب  مهاوخ  یم  دنیوگ  یم  هک  دنیب  یم  ار  یـصاخشا  ناسنا  الاح  ندرک .  يزاب  يارب  دراد  يا  هزیرغ  هچب  دنک . 

هچب دور  یم  شدوخ  هک  یـسلجم  ره  دنک .  يزاب  اه  هچب  اب  دورب  هلاس  شـش  ای  چنپ  هچب  دراذـگ  یمن  ینک ؟  تیبرت  یهاوخ  یم  روطچ  ، 
دنوش یم  ادـیپ  يدارفا  کـی  اـی  دریگ ،  یم  ار  وا  كاروخ  يولج  دریگ .  یم  ار  وا  هدـنخ  يولج  دوشب ،  تیبرت  هکنیا  يارب  درب  یم  مه  ار 

 ، دراذـگ یم  شرـس  همامع  ار  هلاس  تشه  هچب  دـنک ،  یم  هیهت  نیلعن  همامع و  ابع و  کی  تسا ،  ممعم  وا  دوخ  نوچ  هک  میا )  هدـید  ام  )
شدوجو یعیبط  تاجایتحا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  گرزب  هچب  درب  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  شدوخ  هارمه  دزادنا و  یم  شـشود  هب  ابع 

 ، هدش هریخذ  ياوق  نیا  یگلاس ،  دـنچ  تسیب و  نینـس  رد  ات  منهج .  شتآ  تمایق ،  ادـخ ،  دـنا  هتفگ  وا  هب  هراومه  تسا .  هدـشن  هدروآرب 

يونعم www.Ghaemiyeh.comيدازآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هدزاود رد  ردـپ  نیقلت  رثا  رد  دـیدید  یم  امـش  هک  يا  هچب  نیا  دـنک .  یم  هراـپ  ار  ریجنز  هبترمکی  هدـشن  عابـشا  تـالیامت  اهتوهـش و  نیا 
کی یگلاس  جنپ  تسیب و  رد  دینیب  یم  هبترمکی  دـناوخ ،  یم  اعد  دـناوخ ،  یم  بش  زامن  دیـشک ،  یم  لوط  هقیقد  تسیب  شزامن  یگلاس 

ار وا  زیارغ  ریاس  حور ،  هیلاع  تاـماقم  هناـهب  هب  امـش  هکنیا  يارب  ارچ ؟  تسادـیپان .  شرـس  نآ  هک  دـیآ  یم  رد  بآ  زا  يرجاـف  قساـف و 
رد ار  اهنیا  تدابع و  ادـخ و  هزیرغ  نیا  امـش  اما  تسا ،  هدوب  تدابع  تماـیق و  تسا ،  هدوب  ادـخ  هچب  زیارغ  رد  هتبلا  دـیا .  هدرک  بوکرس 
یم یتصرف  لابند  دیا ،  هدادن  ار  اهنآ  مهـس  دیا ،  هدادن  ار  اهنآ  ظح  قح و  دیا ،  هتخادنا  نادـنز  هب  دـیا ،  هدرک  تیوقت  هچب  نیا  رد  یلاح 
انشآ ناوج  نز  کی  اب  یسلجم  رد  ای  دنک و  اشامت  ار  یملیف  هچب  هک  تقو  کی  رد  دیآ ،  یم  شیپ  ناشیارب  هک  یتصرف  کی  رد  دندرگ ، 

هک ار  ینامتخاس  نآ  مامت  یلکب  دنک و  هراپ  ار  اهریجنز  هبترمکی  هدش ،  بوکرس  هدش  هریخذ  ياهورین  نیا  هک  تسا  یفاک  نامه  دوشب ، 
نیا سکع  تسرد  هبوت ،  دوش .  یم  رجفنم  دوشب ،  رجفنم  هک  یتوراب  لثم  تسرد  دزاس .  ناریو  تسا  هتخاـس  طـلغ  هب  وا  دوجو  رد  ردـپ 

داد و رازآ  ردقنیا  ار  شدوجو  هتشرف  هک  یتقو  تسا ،  یگدنرد  تاوهـش و  رد  قرغ  دنک و  یم  تیـصعم  هانگ و  هک  یمدآ  تسا .  هیـضق 
دیآ .  یم  دوجو  هب  يا  هعجاف  هبترمکی  درکن ،  عابشا 

وت هب  دیاب  ناهد  کی  نیمه  زا  يراد و  ناهد  کی  ینک  یم  لایخ  هک  ینک  یم  هابتـشا  میرادـن ،  ناهد  کی  ام  میناسنا ،  مه  وت  نم و  رخآ 
اهنیا همه  زا  يراد .  وت  ناهد  دصناپ  يراد ،  وت  رـس  دصناپ  يرـس ) . . .  ره  تسا و  رـس  دصناپ  ار  قشع   ) يراد ناهد  اهدص  دسرب ،  اذـغ 

نیا ینعی  ینک ،  یـضار  ندرک  تدابع  هب  ار  تدوخ  حور  دـیاب  وت  تسا .  تدابع  ناهد  وت  ياهناهد  نیا  زا  یکی  دـسرب .  اذـغ  وت  هب  دـیاب 
ینادنز ار  هتشرف  نیا  یتقو  ملاع ،  نآ  يوس  هب  ینک  زاورپ  دیاب  یتسه ،  تافص  یتوکلم  دوجوم  کی  وت  یهدب ،  وا  هب  دیاب  ار  ظح  قح و 
لیاسو همه  هک  یناوج  هفرم ،  ناوج  کی  دینیب  یم  امش  تقو  کی  دراد ؟  يدایز  ياهیتحاران  ضراوع و  هچ  دعب  یناد  یم  ایآ  ینک ،  یم 

عوضوم نیا  اقآ !  يا  درک .  یـشکدوخ  ارچ  میناد  یمن  دنیوگ  یم  همه  دـنک  یم  یـشکدوخ  کچوک  هناهب  هب  تسا ،  هدوب  مهارف  شیارب 
نیا زا  سدقم  ياهورین  نآ  هدوب ،  ینادنز  یسدقم  ياهورین  وا  دوجو  رد  هک  دناد  یمن  درک ! ؟  یـشکدوخ  ارچ  دوب !  کچوک  یلیخ  هک 
همه یـصخش  دینیب  یم  یهاگ  تسا .  هدمآ  دوجو  هب  لکـش  نآ  هب  ینایغط  هجیتن  رد  دنا ،  هدروآ  یمن  تقاط  دنا ،  هدرب  یم  جنر  یگدنز 

تفگ :  درب .  یم  جنر  تسا و  تحاران  دراد و  زیچ 
داش تسم و  نادنز  جنک  رد  یکی  نآ 

دارم یب  شرت و  غاب ،  رد  رگد  ناو 
یگدنز زا  تسین و  شوخ  تسا ،  تحاران  اما  تسا .  مهارف  شیارب  یگدـنز  لیاسو  همه  دـنک .  یم  یگدـنز  ناتـسوب  غاب و  رد  ینیب  یم 

تسا .  یضاران 
نورب زن  ناد  نورد  زا  تذل  هار 

نوصح رصق و  زا  نتسج  ناد  یقمحا 
تسا .  ناسنا  يونعم  ياهتذل  اهنآ  و  نوریب ،  زا  هن  دسرب  وا  هب  دیاب  ناسنا  نورد  زا  هک  تسه  مه  ییاهتذل  کی  هکنیا  يارب 

 . ناسنا یناویح  تسپ و  یناد و  تاماقم  هیلع  ناسنا  حور  سدـقم  یلاع و  تاـماقم  نداد  ناـشن  لـمعلا  سکع  زا  تسا  تراـبع  هبوت  سپ 
هبوت تیهام  نیا  ناسنا .  تفص  یناطیش  تفص و  یمیهب  ياوق  هیلع  ناسنا  تفص  هتـشرف  ياوق  سدقم  بالقنا  مایق و  زا  تسا  ترابع  هبوت 

؟  دوش یم  ادیپ  ناسنا  يارب  ینامیشپ  تمادن و  تشگزاب و  تلاح  نیا  هک  دوش  یم  روطچ  الاح  تسا . 

هبوت شیادیپ  طیارش 

رایـسب ياهریجنز  کی  دتفیب ،  راک  زا  یلکب  ناسنا  دوجو  سدقم  رـصانع  نآ  هک  دوشب  يراک  ناسنا  دوجو  رد  رگا  هک  دـینادب  ار  نیا  الوا 
روشک کی  رد  هک  يروط  نامه  یلو  دنک  یمن  ادیپ  هبوت  قیفوت  ناسنا  رگید  دنوشب ،  دازآ  دنناوتن  هک  دشاب  هدش  هتـسب  اهنآ  هب  يدـنمورین 
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رگا مه  ناسنا  دوجو  رد  دنـشاب ،  هدـنام  یقاب  روشک  نآ  مدرم  نایم  رد  كاـپ  رـصانع  مک )  ولو   ) يا هدـع  هک  دوش  یم  بـالقنا  تقو  نآ 
قیفوت ناسنا  دنـشاب .  یقاب  هلمجلا  یف  یکاپ  سدقم و  رـصانع  رگا  مه  ناسنا  دوجو  رد  دنـشاب ،  یقاب  هلمجلا  یف  یکاپ  سدـقم و  رـصانع 

ار ادخ  رگا  و  دوش ،  یم  نامیـشپ  دنک ،  یم  تشگزاب  ناسنا  یطیارـش  رد  الاح  دنک .  یمن  ادیپ  هبوت  قیفوت  زگره  الاو  دنک  یم  ادـیپ  هبوت 
عـضو دنک ،  یم  ادیپ  یگناوید  نونج و  انایحا  دنک .  یم  ادیپ  يرگید  تلاح  دسانـشن  ار  ادخ  رگا  دنک و  یم  هبوت  ادـخ  يوس  هب  دسانـشب 

دیآ ؟  یم  شیپ  يرگید 
ینعی امـش  ندز  دوش .  یم  دنلب  نیمز  زا  پوت  دـینز .  یم  نیمز  هب  دـیریگ و  یم  تسد  هب  ار  یپوت  امـش  تسا .  لمعلا  سکع  هبوت  میتفگ 

رثا رد  هک  تسا  یلمعلا  سکع  نیمز  زا  پوت  ندـش  دـنلب  تسامـش و  لمع  دریگ ،  یم  تروص  امـش  يورین  اـب  هک  نیمز  زا  پوت  تکرح 
لعفلا در  زورما  بارعا  حالطصا  هب  نیا  تسا و  لعف  نآ  لمعلا ،  سکع  نیا  تسا و  لمع  نآ  سپ  دوش .  یم  ادیپ  نیمز  هب  پوت  ندروخ 
ییورین رادقم  هب  دراد  یگتـسب  فرط  کی  زا  دور ؟  یم  الاب  ردقچ  دینز  یم  نیمز  هب  امـش  هک  ار  پوت  شنکاو .  نیا  تسا و  شنک  نآ  ، 

نیمز رادقم  ود  ره  نیمز ،  حطس  یگنوگچ  هب  دراد  یگتـسب  رگید  فرط  زا  و  امـش ،  هبرـض  تدش  ینعی  دور  یم  راک  هب  لعف  نآ  رد  هک 
یگتـسب فرط  کی  زا  لمعلا  سکع  نازیم  سپ  دوش .  یم  رتشیب  لمعلا  سکع  دشاب ،  هتـشاد  يرتشیب  تبالـص  دشاب و  رتفاص  رت و  تفس 

دنک .  یم  دروخرب  نآ  هب  پوت  هک  یحطس  نآ  یفاص  تبالص و  هب  رگید  فرط  زا  امش و  لمع  تدش  لمع  تدش  هب  دراد 
ینعی لمع  تدـش  هب  دراد  یگتـسب  فرط  کی  زا  دراد :  زیچ  ود  هب  یگتـسب  زین  یـصاعم  لباقم  رد  ناسنا  حور  نداد  ناشن  لـمعلا  سکع 

رتمک و ناسنا  تیـصعم  هچ  ره  دنک  یم  دراو  ناتحور  یلاع  تاماقم  رب  امـش  حور  یناد  تاماقم  هک  يا  هبرـض  تدـش  تیـصعم ،  تدـش 
یم دوجو  هب  يرتشیب  لمعلا  سکع  دـشاب ،  رتگرزب  تیـصعم  هچ  ره  دـنک و  یم  داـجیا  حور  رد  يرتمک  لـمعلا  سکع  دـشاب ،  رتکچوک 

شحاف گرزب و  یلیخ  ناشتیانج  رگا  دنا  بلقلا  یسق  یقش و  هکنیا  نیع  رد  دنتسه .  بلقلا  یـسق  یقـش و  رایـسب  هک  يدارفا  اذهل  دروآ . 
يور ار  بمب  نآ  دور  یم  هک  یئاکیرمآ  نابلخ  دینیب  یم  امـش  دهد  یم  ناشن  لمعلا  سکع  ناشحور  هک  دـینیب  یم  مه  ار  اهنامه  دـشاب ، 

 ، تسا هدیشک  شتآ  هب  ار  رهـش  کی  دنیب  یم  دنک ،  یم  شدوخ  لمع  رثا  هب  یهاگن  کی  ددرگ و  یم  رب  هک  دعب  دزادنا ،  یم  امیـشوریه 
 ، دـیآ یم  شبنج  هب  شنادـجو  اـج  ناـمه  زا  دـنزوس .  یم  نازوـس  منهج  کـی  رد  دـنراد  گرزب  کـچوک و  درم ،  نز و  ناوـج ،  ریپ و 

روشک هب  ددرگ  یم  رب  دننک ) یم  باختنا  اه  بلقلا  یـسق  نایم  زا  ار  یناسک  نینچ  هک  یتروص  رد   ) دنک یم  شتمالم  دـنک ،  یم  تکرح 
رد ار  شسکع  دننک ،  یم  دایز  ار  شقوقح  دنرب ،  یم  الاب  ار  شا  هجرد  دنزادنا ،  یم  شندرگ  هب  لگ  دننک ،  یم  لابقتسا  وا  زا  شدوخ ، 

نینچ نادجو  هک  تسا  هدوب  گرزب  ردقنآ  تیـصعم  تسا ،  هدوب  میظع  ردـقنآ  تنایخ  اما  دـننک  یم  شقیوشت  دـنزادنا ،  یم  اه  همانزور 
سکع زاب  مه  یبلقلا  یـسق  مدآ  یحور  هنیمز  نینچ  رد  هک  تسا  دیدش  حور  رب  هبرـض  ردقنآ  ینعی  دـنک ،  یم  رادـیب  مه  ار  یبلقلا  یـسق 
تولخ دوخ  هک  یتقو  اما  نانچ ،  مدرک و  نینچ  دنک  یم  لقن  دنک ،  یم  مسبت  دنیـشن  یم  هک  سلاجم  رد  مدآ  نیمه  دوش  یم  ادـیپ  لمعلا 

نم نیا  ياو ،  يا  دوش :  یم  مسجم  شرظن  رد  هرظنم  نآ  هبترمکی  دـباوخب ،  دـهاوخ  یم  رتـسب  رد  تسا ،  شدوخ  اـب  شدوخ  دـنک ،  یم 
هب شراـک  دوـش و  یم  هناوـید  مدآ  نیمه  هجیتـن ،  رد  مدـش !  بکترم  یگرزب  تیاـنج  هچ  ياو ،  يا  مدرک ! ؟  یتیاـنج  نـینچ  هـک  مدوـب 

تسا .  هدوب  گرزب  یلیخ  تیانج  نوچ  ارچ ؟  دشک ،  یم  ناتسرامیت 
هراچیب رطضم و  يارب  هیواعم  هک  ییاهتسایس  زا  یکی  تسا .  یبیجع  بلقلا و  یسق  درم  رایـسب  هیواعم ،  نارادرـس  زا  یکی  هاطرا ،  نب  رـسب 
داتـسرف یم  هاپـس  کی  سار  رد  ار  يدـماغ  نایفـس  ای  رـسب  ریظن  یناج  درم  کـی  هک  دوب  نیا  دوب  هدرک  باـختنا  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرک 

اب لیئارـسا  زورما  هـک  يراـک  نـیمه  ریظن   ) دـینکن هاـگن  هاـنگ  اـب  هاـنگ و  یب  هـب  رگید  تـفگ  یم  بلاـط و  یبا  نـب  یلع  ياـهزرم  لـخاد 
 ، دیشکب ار  هانگ  یب  هانگ و  اب  دیشکب ،  شتآ  هب  دینزب ،  نوخیبش  دیورب  اهنیا  ندرک  لصاتسم  يارب  دهد ، ) یم  ماجنا  یمالـسا  ياهروشک 

فرط نیا  تفر .  وا  داتـسرف .  ار  ةاطرا  نب  رـسب  نیمه  هبترم  کی  دندرک  یم  ار  راک  نیا  دیربب .  ار  ناشلام  دینکن ،  محر  ریبک  ریغـص و  هب 
رـسپ بلطملاادـبع  نب  سابع  نب  هللادـبع  ياه  هچب  رب  تسناوت  هلمج  زا  درک ،  يدایز  ياهتیانج  دـش ،  نمی  دراو  تفر ،  فرط  نآ  تفر ، 
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یلیخ تیاـنج  نوچ  دز .  ار  اـهنآ  ندرگ  دروآ ،  ریگ  ار  هاـنگ  یب  ریغـص  هچب  اـت  ود  دـبای .  تسد  دوب  نمی  یلاو  هک  نینموملاریما  يوـمع 
تیانج نیا  باوخ  رد  دیباوخ ،  یم  دش ،  نادجو  باذع  راچد  دعب  دـش ،  رادـیب  مه  بلقلا  یـسق  مدآ  نیمه  نادـجو  مک  مک  دوب  گرزب 

مک مک  شیاهتیانج ،  ریاس  دندوب و  مسجم  هانگ  یب  كدوک  ود  نیا  لفط ،  ود  نیا  شمشچ  يولج  رد  تفر ،  یم  هار  دید  یم  ار  شدوخ 
یم اهنابایخ  رد  تفرگ و  یم  تسد  هب  مه  یبوچ  ریـشمش  کی  دـش ،  یم  راوس  یبوچ  بسا  کی  دـش .  هناوید  دیـشک و  نونج  هب  شراک 

دندرک .  یم  وه  وه  دنتفرگ و  یم  ار  شرود  مه  اه  هچب  دز .  یم  قالش  دیود و 
تبالـص و دـشاب ،  فاص  دوش  یم  دراو  نآ  رب  هبرـض  هک  یحطـس  هک  تسا  نیا  ناسنا  حور  نداد  ناشن  لمعلا  سکع  مود  لـماع  میتفگ 

ولو تروص  نیا  رد  دـشاب .  يوق  مکحتـسم و  صخـش  نامیا  نآ  یناسنا ،  ترطف  نآ  یناـسنا ،  نادـجو  نآ  ینعی  دـشاب  هتـشاد  ماکحتـسا 
هورکم هک  یلامعا  یتح  ناهانگ و  رئاغـص  کچوک ،  ناهانگ  دـینیب  یم  امـش  اذـهل  و  تسا .  دایز  اتبـسن  لـمعلا  سکع  دـشاب ،  مک  هبرض 

نآ ناـشنامیا ،  نآ  يونعم ،  هتـشرف  نآ  دـنراد و  یمکحم  حور  هک  یمدرم  ناـمیا ،  اـب  مدرم  دوـجو  رد  دوـش  یمن  هدرمـش  هاـنگ  تسا و 
بکترم ار  شیات  دص  يزور  امـش  نم و  هک  یلامعا  دنک ،  یم  داجیا  لمعلا  سکع  تسا و  موکحم  دراد ،  ماکحتـسا  ناشیونعم  نادـجو 

برطـضم ناشحور  دنهد ،  یم  ماجنا  هک  هورکم  لمع  کی  ناکاپ ،  میا  هداد  ماجنا  یلمع  کی  هک  دـینک  یمن  ساسحا  چـیه  میوش و  یم 
 . دننک یم  رافغتسا  هبوت و  رگیدکی  رس  تشپ  بترم  دوش و  یم 

يزاریش اقآ  یلع  ازریم  جاح  موحرم  زا  يدای 

 ، مدرک دای  مدوخ  گرزب  داتـسا  نیا  زا  ناضمر  كرابم  هاـم  رد  مه  هتـشذگ  لاـس  نم  هک  تیونعم  رظن  زا  گرزب  رایـسب  رایـسب  درم  کـی 
مدوخ رمع  رد  نم  هک  تسا  ییانعم  لها  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  تسا  هیلع  هللا  ناوضر  یناهفـصا  يزاریـش  ياـقآ  یلع  ازریم  جاـح  موحرم 
بدا قوذ و  لها  زا  یضعب  میدش .  توعد  مق  يالضف  زا  یکی  لزنم  هب  عبت  هب  مه  ام  دندوب و  ام  نامهم  مق  رد  ناشیا  بش  کی  ما .  هدید 

یسراف یبرع و  رد  ار  اهرعش  نیرتهب  ردقچ  تسا و  بدا  رعـش و  لها  ردقچ  درم  نیا  هک  مدیمهف  بش  نآ  رد  دندوب .  اجنآ  رد  زین  رعـش  و 
یم دناوخ و  یم  مه  ناشیا  ظفاح و . . .  يدعـس ،  ياهرعـش  يداع ،  یلیخ  ياهرعـش  هتبلا  دـندناوخ  یم  ییاهرعـش  نارگید  دسانـش !  یم 

اهرعش روجنیا  مهنآ  ندناوخ  رعش  هتفگ و . . .  نینچ  یک  تسا ،  هتفگ  رتهب  نیا  ار  نومـضم  نیا  تسا ،  رتهب  رعـش  نآ  زا  رعـش  نیا  تفگ 
تفگ دیزرل ،  یم  تشاد  تدش  هب  مدآ  نیا  نوریب ،  میدمآ  یتقو  دناد  یم  ادخ  تسا .  هورکم  ندناوخ  رعش  بش  رد  اما  تسین ،  هانگ  هک 

یم هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا  بترم  مریگب ،  مناوت  یمن  ار  مدوخ  يولج  شرخآ  مناوخن  رعـش  بش  هک  مریگ  یم  میمـصت  ردـقنیا  نم  : 
میدش یمن  برطضم  ردقنیا  میدوب ،  هدروخ  بارش  ام  رگا  هللااب  ذایعلا  تسا .  هدش  بکترم  یگرزب  رایسب  تیصعم  هک  یـسک  لثم  تفگ ، 

دوب .  هدش  برطضم  هورکم  لمع  کی  هطساو  هب  درم  نیا  هک 
اهتازاجم روج  نآ  تقایل  شزرا و  امش  ام و  هک  دنراد  ییاهتازاجم  عون  کی  ادخ  هیحان  زا  دنتـسه  ادخ  بوبحم  نوچ  صاخـشا  روج  نیا 

نادرم بش  ینعم  مدیمهف ،  اجنآ  ار  يراد  هدنز  بش  ینعم  نم  دوب و  رادیب  حبـص  عولط  هب  تعاس  ود  زا  القا  درم  نیا  بش  ره  میرادن .  ار 
لاح ینعم  مدیمهف ،  اجنآ  ار  رافغتـسا  ینعم  مدیمهف ،  اجنآ  ار  یـسانشادخ  تدابع و  ینعم  مدیمهف ،  اجنآ  ار  تسا  زورفا  ناهج  زور  ادخ 

ار ام  دش  رادیب  ات  درک  شتازاجم  ادخ  دوب .  حبـص  ناذا  هک  دش  رادیب  یتقو  درم  نیا  بش  نآ  مدیمهف .  اجنآ  ار  ادخ  هب  ندش  بوذـجم  و 
هبرـض یکچوک  هبرـض  نینچ  کـی  دراد ،  یمکحتـسم  ناـمیا  نینچ  هک  یحور  دوـب !  بشید  ياهرعـش  رثا  ینـالف !  تفگ :  درک ،  رادـیب 

 ، دوش یم  دراو  شا  یلاع  تاماقم  رب  نآ  یناد  تاماقم  زا  هک  مه  یکچوک  هلمح  نینچ  کی  ینعی  دوش  یم  دراو  نآ  رب  هک  مه  یکچوک 
دنام یمن  تازاجم  نیبب !  هک  دنهد  یم  ناشن  تازاجم  یتح  دنهد ،  یم  ناشن  یتحاران  دـنهد ،  یم  ناشن  لمعلا  سکع  یلاع  تاماقم  نآ 

اب ندرک  تاجانم  تعاـس  ود  قیـال  دـنک ،  ندـناوخ  رعـش  فرـص  ار  شدوخ  تقو  تعاـس  ود  دـناوخب ،  رعـش  بترم  بش  رد  هک  یمدآ  ! 
تسین .  لاعتم  يادخ 
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رد دیآ  یم  ناتشوخ  هک  یفاص  رایـسب  ياضف  رد  ندرک ،  هزیکاپ  زا  دعب  ار  یفاص  رایـسب  هنیآ  امـش  رگا  منک :  ضرع  ناتیارب  يرگید  لاثم 
یمن ساسحا  البق  امـش  ار  درگ  نیا  تسا .  هتـسشن  درگ  نآ  يور  دـینیب  یم  یتدـم  زا  دـعب  دـنراذگب ،  زیم  کـی  يور  دـینک ،  سفنت  نآ 

ار یهایـس  هکل  رثا و  دوشب .  رت  فیثـک  راوید  هچ  ره  دـینک .  یمن  ساـسحا  مه  راوید  يور  دـینک ،  یمن  ساـسحا  مه  زیم  يور  دـیدرک ، 
رد مرکا  ربمغیپ  دوش .  یمن  رهاظ  شرثا  دسرب  نآ  هب  مه  یـشوم  غارچ  دود  دشاب  دودنا  ریق  هایـس و  رگا  هک  ییاج  ات  دهد  یم  ناشن  رتمک 

موی لک  هللارفغتـسال  ینا  یبلق و  یلع  ناـغیل  هنا  دومرف :  یم  درک .  یم  رافغتـسا  راـب  جـنپ  تسیب و  هکنآ  رگم  تسـشن  یمن  یـسلجم  چـیه 
یم ساسحا  ترودـک  راـثآ  ملد  يور  رب  تفگ :  یم  میمهف ) ! ؟  یم  هچ  مییوگ و  یم  هچ  اـم  الـصا  تسیچ ؟  اـهنیا  ( . ) 27  ) هرم نیعبس 

ام يارب  تسا ،  هنیآ  ام  يارب  اهترودـک  نآ  تسیچ ؟  اهترودـک  نآ  منک .  یم  رافغتـسا  اهترودـک  نیا  عفر  يارب  راـب  داـتفه  يزور  منک و 
دوجو هنیآ  رد  ار  ادخ  ولو  دنز ،  یم  ادخ  يارب  ار  شفرح  ولو  دنز  یم  فرح  ام  اب  هک  یتقو  وا  تسا .  ترودـک  وا  يارب  تسا ،  تینارون 

تسا .  ترودک  نیا  وا  رظن  زا  زاب  دنیب ،  یم  ام 
یلمع تسـشن و  یمن  تساخ و  یمن  رب  اج  چیه  هک  میدـید  ترـضح ،  تافو  هب  هدـنام  هام  ود  یکی  رد  هک  دـنا  هتفگ  نارگید  هملـس و  ما 
دیوـگ یم  هملـس  مادوـب  دـیدج  رکذ  کـی  رگید  نیا  هیلا ،  بوـتا  یبر و  هللارفغتـسا  هللا و  ناحبـس  تفگ :  یم  هکنیا  رگم  داد  یمن  ماـجنا 

دعب یـسفن ،  یلا  تیعن  تسا ،  هدش  رما  نم  هب  روط  نیا  دومرف :  دینک ؟  یم  رافغتـسا  دایز  اریخا  ردـقنیا  ارچ  هللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع 
هک درک  ساسحا  مرکا  ربمغیپ  دش  لزان  هک  هروس  نیا  تسا .  رصن  هروس  هدش  لزان  شسدقم  دوجو  رب  هک  يا  هروس  نیرخآ  هک  میدیمهف 

سانلا تیار  و  حتفلا .  هللا و  رـصن  ءاج  اذا  تسا :  نیا  هکرابم  هروس  يورب ،  دیاب  تسا ،  هدش  مامت  تتقو  رگید  وت  ینعی  تسا  ندرم  مالعا 
ظح مدآ  تسابیز !  ردقچ  تسا !  ذیذل  ردقچ  نآرق  نیا  ( ) 28  ) اباوت ناک  هنا  هرفغتسا  کبر و  دمحب  حبسف  اجاوفا .  هللا  نید  یف  نولخدی 

رب ار  وت  دمآ و  شا  يرای  رگید  هک  اجنآ  دیایب ،  راگدرورپ  يرای  هک  اجنآ  ربمغیپ !  يا  دـنک ) يراج  شدوخ  نابز  هب  ار  اهنیا  هک  دـنک  یم 
یم دراو  مالـسا  نید  هب  جوف  جوف  مدرم  يدـید  هکنیا  زا  سپ  دـش ،  وت  بیـصن  هکم  حـتف  ینعی  رهـش  حـتف  هک  اجنآ  درک ،  زوریپ  نیفلاخم 
نآ نایم  تسا  يا  هطبار  هچ  تسا .  ریذپ  هبوت  وا  هک  امن  رافغتـسا  نک و  دیمحت  حیبست و  ار  تدوخ  راگدرورپ  کبر  دمحب  حبـسف  دـنوش 

تتیرومام ینعی  نک ؟  حیبست  دنوش ،  یم  مالسا  لخاد  جوف  جوف  مدرم  هکنیا  زا  سپ  حتف و  يزوریپ و  زا  سپ  ارچ  هرخوم ؟  نیا  همدقم و 
و ( 29  ) مکنید مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  زا  یتح  تسا ،  هدـش  لزان  مرکا  ربمغیپ  رب  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ  نیا   ) دـش مامت  تفای ،  ناـیاپ 

وت تسا )  هدـش  لزاـن  رترید  مه  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هراـبرد  هک  ( 30  ) کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  هیآ 
نیا شاب ،  دوخ  رکف  رد  نیا  زا  دعب  دش ،  مامت  رگید  ینعی  هک  درک  ساسحا  ربمغیپ  نک ،  حیبست  سپ  يا ،  هداد  ماجنا  ار  تا  هفیظو  رگید 

درک .  یم  رافغتسا  حیبست و  انآف  انآ  هک  دوب 
هنوگ چـیه  و  تیـصعم ،  رـس  تشپ  تیـصعم  هانگ ،  رـس  تشپ  هانگ  بترم  دراد ،  ار  دودـناریق  راوید  نامه  مکح  ناملد  اهتخبدـب  ام  یلو 

هب ییاهریجنز  هچ  دـنا ،  هدـش  سبح  ردـقچ  اجک و  ام  حور  ياه  هتـشرف  نیا  مناد  یمن  نم  دوش .  یمن  داـجیا  اـم  حور  رد  یلمعلا  سکع 
دزرل ! ؟  یمن  دروخ ،  یمن  ناکت  ام  لد  هک  تسا  هدش  هتسب  اهنیا  ياپ  تسد و 

هتشذگ رگا  دیدید ،  ینامیـشپ  ساسحا  رگا  دیدید  یتمادن  رگا  دیدید ،  یناکت  ناتدوخ  حور  رد  رگا  تسا .  هبوت  تیدوبع ،  لزنم  نیلوا 
دوخ اب  و  تسا ،  هدوب  یبیـشارس  تسا ،  هدوب  اطخ  دـیا  هتفر  یم  نونکات  هک  یهار  دـیدرک  ساسحا  رگا  دـیدید ،  هریت  هایـس و  ار  ناتدوخ 

دیناوت یم  دیا و  هدیسر  كولس  لزنم  نیلوا  تدابع و  تیدوبع و  لزنم  نیلوا  هب  امـش  ادخ ،  هب  ور  ییالاب ،  رـس  هب  ور  مدرگرب  دیاب  دیتفگ 
 . هن هن ،  رگا  و  دینک ،  عورش  اجنآ  زا 

مالسلا هیلع  یلع  تحیصن 

درک يدایز  حیاصن  مالسلا  هیلع  یلع  نک .  تحیصن  ارم  نینموملاریما !  ای  تفگ :  مالسلا و  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  تمدخ  دمآ  یصخش 
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ایندـلا یف  لوقی  لمالا ،  لوطب  ۀـبوتلا  یجری  لمع و  ریغب  ةرخالا  اوجری  نمم  نکت  ال  دومرف :  منک .  یم  ضرع  ناتیارب  ار  شلوا  هلمج  ود  . 
شابم ناسک  نآ  زا  هکنیا  وت  هب  نم  تحیـصن  دومرف :  سب .  ار  ام  العف  هلمج  ود  نیمه  ( . 31  ) نیبغارلا لمعب  اهیف  لمعی  نیدهازلا و  لوقب 

ام .  همه  لثم  دسرب ،  ترخآ  هب  لمع  نودب  دهاوخ  یم  اما  دراد  ترخآ  هب  دیما  هک 
 . دوب شرـس  تشپ  مه  لمع  دوب  یقیقح  بح  رگا  تسین ،  یقیقح  بح  ام  بح  هزات  تسا .  یفاک  بلاط  یبا  نب  یلع  بح  مییوگ  یم  ام 

يدارفا رگا  و  دراد ،  جاـیتحا  هک  تسا  یناـسک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  مینک  یم  لاـیخ  تسا !  یفاـک  يرهاـظ  یگتـسباو  نیمه  مییوـگ  یم 
یم لایخ  ام  تسا !  یفاک  مه  رکشل  یهایس  میهاوخ .  یم  رکشل  یهایس  اتلاجع  ام  بوخ ،  رایسب  رگید  دنشاب  هتـشاد  مه  نیغورد  باستنا 

هب ار  وت  بلاط  یبا  نب  یلع  بح  رگا  تسا  غورد  اـهنیا  دومرف  نینموملاریما  یلو  تسا .  یفاـک  نیـسح  ماـما  رب  نیغورد  هیرگ  کـی  مینک 
وت بح  نادـب  دـناشک ،  لمع  هب  ار  وت  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رب  هیرگ  رگا  تسا .  نیتسار  قداص و  وت  بح  نادـب  دـناشک ،  لـمع 
وت هیرگ  رگا  تسا .  نیتسار  قداص و  وت  بح  نادـب  دـناشک ،  لمع  يوس  هب  ار  وت  یلع  نب  نیـسح  رب  هیرگ  رگا  تسا .  نیتسار  قداـص و 

هبوت هب  زاین  ساسحا  هک  شابم  ناسک  نآ  زا  درم !  يا  لمالا  لوطب  ۀبوتلا  یجری  مود و  هلمج  تسا .  ناطیش  بیرف  هن ،  رگا  تسا .  نیتسار 
تسا .  یقاب  تقو  دوش ،  یمن  رید  دنیوگ  یم  هشیمه  اما  دنراد  ادخ  دوجو  رد  ار 

نمم نکت  ال  دیوگ :  یم  ام  هب  يا  هلمج  نینچ  نک ،  تحیـصن  ار  ام  ناجاقآ !  مییوگب  شتمدخ و  میورب  مه  نم  دـیایب و  یلع  رگا  ردارب ! 
میتسه ناوج  زونه  ات  تسا ! ؟  یقاب  تقو  الاح  دوش ،  یمن  رید  اـقآ  مییوگب  یک  اـت  لـمالا  لوطب  هبوتلا  یجری  لـمع و  ریغب  ةرخـالا  اوجری 

کی یتقو  لاسنهک  ریپ و  دارفا  یـضعب  هک  تسا  نیا  بیجع  تسین .  شندرک  هبوت  تقو  رگید  هک  هلاس  تسیب  ناوج  اـقآ !  يا  مییوگ  یم 
 ، یناوج وت  اقآ !  يا  دنیوگ :  یم  تسا ،  تمادـن  هبوت و  لاح  دراد و  هجوت  شدوخ  هانگ  هب  تسا و  تدابع  هجوتم  هک  دـننیب  یم  ار  ناوج 

يرتشیب یگدامآ  تسا ،  هزات  زونه  هک  یتقو  ات  هخاش  کی  تسا .  شتقو  نیرتهب  یناوج  اقافتا  هدیـسرن .  وت  يارب  ياهفرح  نیا  تقو  زونه 
هک هداد  لوق  ناوج  نیا  هب  یـسک  هچ  هوالعب ،  دوش ،  یم  رتمک  شا  یگدامآ  دوشب ،  رتکـشخ  رتگرزب و  هچ  ره  دراد ،  ندـش  تسار  يارب 
یم هک  مه  يدرم  هنایم  رد  میناوج .  مییوگ  یم  میناوج  ات  دوشب ؟  ریپ  درذـگب و  يدرم  هناـیم  زا  دوشب ،  درم  هناـیم  دراذـگب ،  نس  هب  اـپ  وا 
تقو نآ  دش ،  هتفرگ  ام  زا  اهتردق  همه  میداتفا و  اهراک  همه  زا  میدش .  ریپ  هک  یتقو  تسا ،  يریپ  شتقو  هبوت  میراد ،  تقو  الاح  مییوگ 

 ، دـنام یمن  ناـمیارب  هبوت  لاـح  رگید  تقو  نآ  مینک ،  یمن  هبوت  چـیه  اـقافتا  تقو  نآ  میا ،  هدرک  هابتـشا  هک  میناد  یمن  مینک .  یم  هبوـت 
يارب تسا  رت  هدامآ  ناوج  کی  لد  تسین ،  ندرک  هبوت  يارب  رـضاح  رگید  ام  لد  هک  تسا  هدش  مخ  ام  رمک  یـصاعم  راب  ریز  رد  ردـقنآ 

يولوم :  دیوگ  یم  بوخ  هچ  ریپ .  لد  ات  ندرک  هبوت 
نتساخرب توق و  رد  نبراخ 

نتساک رد  یتسس و  رد  نکراخ 
 . نکب ار  راخ  نیا  ایب  اقآ  دـنتفگ :  دـش .  گرزب  راـخ  نیا  دوب .  هتـشاک  مدرم  هار  رـس  رد  ار  يراـخ  یـصخش  دـیوگ  یم  دروآ .  یم  یلثم 

رگید لاس  کی  مینک ،  یم  لاح  دوش ،  یمن  رید  تفگ :  زاب  دـنتفگ :  هرابود  دوش .  یم  هدـنک  تسا  يراـخ  هتوب  دوش ،  یمن  رید  تفگ : 
لاس مینک  یم  دعب  دوش ،  یمن  رید  تفگ  نکب .  ایب  دنتفگ :  هدش .  رتریپ  روطچ ؟  نکراخ  یلو  دش  رتگرزب  راخ  هتوب  دعب  لاس  مینک !  یم 

نکراخ اما  دش  یم  رتشیب  شرطخ  رتزیت و  شیاهراخ  رت ،  تفلک  شا  هنت  دیناود ،  یم  هشیر  رتشیب  درک .  یم  دشر  رتشیب  راخ  هتوب  لاس  هب 
دش :  یم  هتساک  شیورین  زا  رتریپ و 

نتساخرب توق و  رد  نب  راخ 
نتساک رد  یتسس و  رد  نک  راخ 

یم هشیر  رتشیب  دنک ،  یم  دشر  رتشیب  راخ  هتوب  نآ  لثم  وت  دوجو  رد  زور  هب  زور  دساف ،  قالخا  هلیذر ،  تاکلم  نیا  دـیوگب  دـهاوخ  یم 
زا تیورین ،  زا  يوش و  یم  رتریپ  زور  هب  زور  تدوخ  وت  یلو  دوش ،  یم  رتـگرزب  شرطخ  رتزیت و  شیاـهراخ  رت ،  تفلک  شا  هنت  دـناود ، 
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ار لاهن  کی  دـهاوخ  یم  هک  یتسه  يدـنمورین  يوق و  مدآ  کی  لثم  یتسه ،  ناوج  هک  یتقو  دوش .  یم  هتـساک  وت  سدـقم  ياهورین  نآ 
هک یتسه  يا  هوق  تسس  مدآ  کی  لثم  يدش ،  ریپ  هک  یتقو  اما  رود  يزادنا  یم  ینک  یم  مه  ار  شا  هشیر  ینک ،  یم  تعرـس  هب  دنکب ، 

دیآ .  یمن  رد  هشیر  زا  تخرد  دنز  یم  روز  هچ  ره  دنکب ،  شدوخ  تسد  اب  ار  يوق  تخرد  کی  دهاوخ  یم 
 ! مینک یم  هابتـشا  میزادـنیب  ریخات  هب  رگا  ار  بش  کی  تسا ،  تعاـس  کـی  شتعاـس  کـی  تسا ،  زور  کـی  شزور  کـی  مسق  ادـخ  هب 

رتهب بش  ادرف  زا  بشما  نیمه  هن  تسا ،  رتهب  هبوت  يارب  تسا و  ردـق  یلایل  زا  یکی  تسا ،  ناـضمر  هاـم  موس  تسیب و  بش  ادرف  دـییوگن 
دیاب لوا  تسین ،  لوبق  هبوت  نودـب  تدابع  تسا .  رتهب  شدـعب  هظحل  زا  هظحل  ره  تسا ،  رتهب  دـعب  تعاس  کـی  زا  تعاـس  نیمه  تسا ، 
هبوت ات  ام  دـش .  هزیکاپ  كاپ و  لحم  نآ  دراو  دـعب  درک ،  وشتـسش  دـیاب  لوا  مارخ  تاـبارخ  هب  هگنآ  نک و  ییوتـسش  تفگ :  درک .  هبوت 

یم جح  هب  مینک و  یمن  هبوت  میناوخ !  یم  زامن  مینک و  یمن  هبوت  میریگ !  یم  هزور  مینک و  یمن  هبوت  ام  مینک ! ؟  یم  یتدابع  هچ  مینکن ، 
هب مینک !  یم  تکرش  رکذ  سلاجم  رد  مینک و  یمن  هبوت  مییوگ !  یم  رکذ  مینک و  یمن  هبوت  میناوخ !  یم  نآرق  مینک و  یمن  هبوت  میور ! 
هب زور  هنابش  کی  نامه  دیناوخب ،  زامن  یکاپ  هبوت و  تلاح  اب  زور  هنابـش  کی  دعب  دیوشب و  كاپ  ات  دینکب  هبوت  کی  امـش  رگا  مسق  ادخ 

میتسین .  دلب  ار  شهار  میا ،  هدرک  مگ  ار  اعد  خاروس  دناسر .  یم  راگدرورپ  برق  ماقم  هب  درب و  یم  ولج  ار  امش  لاس  هد  هزادنا 
یبر و هللا  رافغتسا  نتفگ  ندرک ،  هبوت  درک  یم  لایخ  ام  لثم  مه  وا  درک .  رافغتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تمدخ  دمآ  یـصخش 

ردـقچ تخبدـب  نیا  دـیمهف  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا !  رتهب  یلیخ  ام  هبوت  رگید  مییوگب  ظیلغ  یلیخ  مه  ار  شا  نیغ  رگا  تسا و  هیلا  بوتا 
نخـس يدنت  نحل  اب  اجنیا  یلو  دـیوگب  نخـس  يدـنت  نحل  اب  دـهدب و  جرخ  هب  تدـح  روج  نیا  وا  هک  دـتفا  یم  قافتا  مک  تسا .  هارمگ 

 ! دنیـشنب تیازع  هب  تردام  يا  دهدب ،  تگرم  ادخ  نیا  نییلعلا  هجرد  رافغتـسالا  رافغتـسالا ؟  ام  يردـتا  کما ،  کتلکث  دومرف :  تفگ ، 
وج کی  تسا ،  سدـقم  تلاح  کی  هبوت و  تلاح  رافغتـسا ،  تسا .  هبترمدـنلب  نادرم  هجرد  رافغتـسا  تسیچ ؟  رافغتـسا  یناد  یم  وت  ایآ 
 ، دـینیب یم  سدـقم  ياضف  وج و  کی  رد  ار  ناتدوخ  دـعب  دـینکب ،  هبوت  اعقاو  دـینکب ،  ادـیپ  ار  هبوت  تلاـح  امـش  تسا .  كاـپ  سدـقم و 

هتفرگ ار  امش  رود  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دینک  یم  ساسحا  تسا ،  هدنکفا  هیاس  امـش  حور  رب  یهلا  تیانع  فطل و  هک  دینک  یم  ساسحا 
رظن رد  ار  شیوخ  ناهانگ  دنک و  یم  تمالم  ار  دوخ  دهد ،  یم  تسد  زا  ار  ینیبدوخ  ناسنا  هبوت  تلاح  رد  نوچ  دیوش ،  یم  كاپ  دنا ، 

دریگ .  یم 
يادخ هب  ار  هانگ  ییوگب ،  وا  هب  ار  هانگ  دنوخآ و  شیپ  شیشک ،  شیپ  يورب  تسین  مزال  ینک  هبوت  یهاوخ  یم  رگا  دنا  هتفگ  مالـسا  رد 
نیذـلا يدابع  ای  لق  نک .  رارقا  تدوخ  بونذـلا  راـفغ  يادـخ  دزن  ینک ؟  یم  فارتعا  رارقا و  رـشب  کـی  دزن  ار  هاـنگ  ارچ  وگب ،  تدوخ 
ناگدنب يا  نم ،  راکفارسا  ناگدنب  يا  تسادخ ،  يادن  نیا  ( 32  ) اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  ۀمحر  نم  اوطنفتال  مهسفنا  یلع  اوفرسا 

يوس هب  دییایب  دیـشابم ،  دیماان  نم  تمحر  زا  دیا ،  هدرک  ملظ  ناتدوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  نم ،  راکتیـصعم  ناگدنب  يا  نم ،  راکهنگ 
 . دیوشب دراو  هبوت  ياضف  وج و  رد  منک ،  یم  لوبق  مریذپ ،  یم  نم  نم ، 

یسدق ثیدح 

نیا یلاعت ،  كرابت و  يادخ  نیحبـسملا  حیبست  نم  یلا  بحا  نیبنذملا  نینا  دنک :  یم  فیـصوت  ار  هبوت  یلاع  ردقچ  یـسدق  ثیدـح  نیا 
هلان ناتدوخ  يادخ  هاگرد  هب  دیورب  ناگدننک  حیبست  حـیبست  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  رد  ناراکهنگ  همان  دومرف :  هلماک  هقلطم و  تمحر 

هک ناتدوخ   ) ناتدوخ لد  رد  یلو  تسا ،  هانگ  نارگید  شیپ  هانگ  هب  رارقا  دییوگن ،  یـسک  هب  دیایب  ناتدای  هب  ناهانگ  ات  دینک  رکف  دـینک 
راگدرورپ تاذ  شیپ  دیربب  ار  ناهانگ  نیا  دعب  دیریگب  رظن  رد  ار  ناتناهانگ  يدشاب )  ناتدوخ  دوجو  ذخاوم  یـضاق و  ناتدوخ  دیناد  یم 

حور دزرمآ ،  یم  ار  امـش  ادخ  دینک .  وشتـسش  بلط  دینک ،  ترفغم  بلط  دینک ،  عرـضت  دینک ،  هلان  دـییوگب ،  ار  ناتدوخ  ياهریـصقت  ، 
 ، یتذل کی  سپ  نآ  زا  دنک و  یم  امـش  لاح  لماش  ار  شدوخ  فطل  دنک ،  یم  تیانع  افـص  امـش  لد  هب  دنک  یم  هزیکاپ  كاپ و  ار  امش 
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امـش رظن  رد  ناهانگ  تاذـل  ناهانگ و  دـینک ،  یم  ساسحا  ناتدوخ  هقئاذ  رد  ار  تدابع  ینیریـش  هک  دوش  یم  داجیا  امـش  رد  یتلاح  کی 
 ، دینک هاگن  مدرم  سومان  هب  هک  دینک  یمن  تبغر  دـینیبب ،  ار  یناوهـش  ملیف  نالف  دـیورب  هک  دـینک  یمن  تبغر  رگید  دوش ،  یم  کچوک 
 . تسا بوخ  كاپ و  ياهراک  هب  ناتتبغر  همه  الصا  دینیب  یم  دینزب ،  تمهت  مدرم  هب  ای  دییوگب  غورد  دینک ،  تبیغ  هک  دینک  یمن  تبغر 

شرگید ياتود  هبوت و  لوبق  طرـش  شیاتود  تسا ،  هبوت  نکر  شیات  ود  هک  درک  رکذ  رافغتـسا  يارب  طرـش  شـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دعب 
مهد .  یم  حرش  امش  يارب  ار  ثیدح  نیا  بش  ادرف  هللا  ءاش  نا  هبوت  لامک  طرش 

زا ناشدوخ ،  یهاتوک  ریصقت و  زا  هراومه  دنیوگب :  نخـس  ناشدوخ  يادخ  اب  هک  هدوب  نیا  رد  ناشتذل  ناکاپ  نیرتکاپ  نآ  دینیب  یم  امش 
تانـسح  ) دـنیوگب نخـس  تسا -  رتالاب  هجرد  کی  مه  یلوا  كرت  زا  تسا و  یلوا  كرت  ام  تبـسن  هب  اـهنآ  هاـنگ  هک  ناـشدوخ -  هاـنگ 

یم هلان  روج  هچ  دنز ،  یم  فرح  هنوگچ  شدوخ  يادخ  اب  نیسحلا  نب  یلع  دینیبب  دیناوخب ،  ار  هزمحوبا  ياعد  نیبرقملا )  تائیس  راربالا 
ادخ كاپ  هدنب  هلان  نیا  اب  یکدنا  تسا ،  نیسحلا  نب  یلع  هلان  هزمحوبا  ياعد  نیا  نیحبسملا )  حیبست  نم  یلا  بحا  نیبنذملا  نینا   ! ) دنک

زا ناشدوخ ،  رقف  زا  ناشدوخ ،  یتسین  زا  هراومه  دـننز  یم  فرح  ناشدوخ  يادـخ  اب  یتقو  هک  دوب  نیا  رد  ناشتذـل  اـهنیا  میوشب .  انـشآ 
هچنآ تسا و  یهاتوک  تسا  نم  زا  هچنآ  ایادخ  دـنیوگ  یم  هراومه  دـنیوگب .  ناشدوخ  ياه  ندرک  یهاتوک  زا  ناشدوخ ،  زاین  جایتحا و 

 : تسا نیـسحلا  نب  یلع  زا  ( 33  ) تعمط کـمرک  تیار  اذا  تعزف و  یبونذ  تیار  اذا  يـالوم  يـالوم  تسا .  فطل  تمحر و  تسوـت  زا 
وت هب  هک  رظن  کی  اما  دریگ  یم  ارف  ارم  سرت  عزف و  فوخ و  دتفا ،  یم  مدوخ  ناهانگ  هب  هک  ممـشچ  نم !  ياقآ  نم ،  يالوم  نم ،  يادخ 
هب مشچ  کی  هب  متـسه ،  اجر  فوخ و  نایم  رد  هشیمه  نم  دوش ،  یم  ادیپ  نم  لد  رد  دـیما  اجر و  منیب ،  یم  هک  ار  وت  تمحر  منک ،  یم 
ود دـندوب .  نینچ  اهنآ  هلب ،  دوش .  یم  بلاغ  نم  رب  اـجر  منک  یم  هاـگن  وت  هب  رگید  مشچ  هب  دریگ ،  یم  ارم  فوخ  منک  یم  هاـگن  مدوخ 

منکب .  امش  يارب  تبیصم  رکذ  مه  هملک 
 . دنگنجب مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  دنهاوخ  یم  هنابـش  نیمه  دـندرک .  هلمح  دایز  هللادـیبع  روتـسد  قبط  دعـس  رمع  رکـشل  اعوسات  رـصع  رد 

وگب اهنیا  هب  ناج !  ردارب  دـیوگ :  یم  دـنهدب .  تلهم  ار  بش  کی  هک  دـهاوخ  یم  اهنیا  زا  ساـبعلا  لـضفلاوبا  شردارب  هلیـسو  هب  نیـسح 
تقو  ) دنهدب تلهم  ام  هب  ار  بشما  کی  اما  مگنج  یم  متـسین .  میلـست  لها  نم  مگنج .  یم  ادرف  نم  دنهدب ،  تلهم  ام  هب  ار  بشما  نیمه 

هک دناد  یم  شدوخ  ادخ  ردارب !  تفگ :  ار  هلمج  نیا  دنک ،  تقولا  عفد  دهاوخ  یم  نیسح  هک  دننکن  نامگ  هکنیا  يارب  دعب  دوب ) بورغ 
نم مراد  تسود  ار  وا  اب  تاجانم  مدوخ  يادـخ  اب  مرمع  رخآ  بش  ناونع  هب  ار  بشما  مهاوخ  یم  نم  مراد .  تسود  ار  وا  اب  تاـجانم  نم 

مهدب .  رارق  مدوخ  رافغتسا  هبوت و  بش  منک و  تاجانم  مدوخ  يادخ  اب  مرمع  رخآ  بش  ناونع  هب  ار  بشما  مهاوخ  یم 
ار ناشدوخ  بش  نآ  رد  دوب .  امرفمکح  ترـسم  تجهب و  يداـش و  اـیند  کـی  دوب ،  جارعم  دوب !  یبش  هچ  دـینادب  رگا  اروشاـع  بش  نآ 

رگید رفن  ود  دوب ،  همیخ  لخاد  یـسک  فیظنت ،  همیخ  ماـن  هب  دوب  يا  همیخ  دـندرتس .  یم  ار  ناشندـب  ياـهوم  یتح  دـندرک ،  یم  هزیکاـپ 
وا هب  يرگید  نآ  درک  یم  حازم  یخوش و  يرگید  اب  تسا -  ریرب  ارهاظ  هک  اـهنآ -  زا  یکی  دـندوب ،  هتفرگ  تبون  هداتـسیا و  همیخ  نوریب 

نیباوت نیا  دندمآ  نارگید  هک  یتقو  تسا !  حازم  بش  بشما  یلو  متـسین  حازم  لها  نم  اساسا  تفگ :  تسین .  حازم  بش  بشما  تفگ : 
فرح نیا  نمشد   ) دنتفگ دنتشذگ ،  نیسح  ياه  همیخ  رانک  زا  هکنآ  زا  سپ  دنتفگ ؟  هچ  ناش  هرابرد  دیناد  یم  دندید ،  ار  نیرفغتـسم  و 
يادص دشاب  هتـشذگ  لسع  روبنز  يودـنک  رانک  ار  ناسنا  هکنیا  لثم  ( 34  ) دجاس عکار و  نیبام  لحنلا  يودـک  يود  مهل  دـیوگ : ) یم  ار 

دوب .  دنلب  هنوگ  نیا  رافغتسا  زاین و  اعد و  رکذ و  هب  شباحصا  نیسح و  همزمز  يادص  تسا ؟  دنلب  هنوگچ  اهروبنز  همزمز 
رارق شدوخ  جارعم  بش  دهاوخ  یم   ) مهدـب رارق  مدوخ  رافغتـسا  هبوت و  بش  مهاوخ  یم  ار  بشما  نم  دـیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
عـضو نیا  اب  یلع  نب  نیـسح  ار  بش  نآ  هلب ،  میرادن ! ؟  يزاین  ام  دـنراد و  زاین  اهنآ  میرادـن ! ؟  هبوت  هب  يزاین  ام  ایآ  تقو  نآ  دـهدب ، )
يارب ار  ارغ  هباـطخ  نآ  هک  دوب  بش  نآ  رد  درک و  یگدیـسر  شتیب  لـها  دوخ و  ياـهراک  هب  درب ،  رـسب  تداـبع  لاـح  نیا  اـب  درب ،  رـسب 

 . درک تئارق  شدوخ  باحصا 
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البرک يارحص  بئات 

رح هبوت  البرک  يدج  رایسب  رایسب  هبوت  کی  لوبقم ،  هبوت  کی  دشاب :  نم  رخآ  ضرع  مربب و  مان  ناتیارب  البرک  يارحص  رد  بئات  کی  زا 
هب نیـسح  اب  هلباقم  يارب  راوس  رازه  دهاوخ  یم  دایز  هللادیبع  هک  راب  نیلوا  تسا .  يدـنمورین  عاجـش و  درم  رح ،  تسا .  یحایر  دـیزی  نب 

ناسنا نادجو  دش ،  گرزب  تیانج  هک  یتقو  متفگ  تسا .  هدرک  متس  ملظ و  ربمغیپ  تیب  لها  هب  وا  دنک .  یم  باختنا  ار  وا  دتسرفب ،  یلع 
لباقم رد  حور  یلاع  تاماقم  نداد  ناشن  لمعلا  سکع  دینیبب  لاح  دهد .  یم  ناشن  لمعلا  سکع  دشاب ) مه  يا  هدـنز  همین  نادـجو  رگا  )

 . مدرک بجعت  دیزرل ،  یم  دیب  لثم  هک  یلاح  رد  مدید  دعـس  رمع  رکـشل  ار  دـیزی  نب  رح  دـیوگ  یم  يوار  تسا ؟  هنوگچ  یناد  تاماقم 
یمن وت  زا  نم  تسیک ،  هفوک  مدرم  عجـشا  دندیـسرپ :  نم  زا  رگا  متـسناد و  یم  یعاجـش  رایـسب  درم  ار  وـت  نم  رح !  متفگ :  وـلج ،  متفر 

؟  یـسرت یم  هچ  زا  مسرت .  یمن  گنج  زا  نم  ینک ،  یم  هابتـشا  تفگ :  تسا .  هداتفا  تمادنا  هب  هزرل  يا ؟  هدیـسرت  روطچ  وت  متـشذگ ، 
ار هار  نیا  منک .  هچ  مناد  یمن  منیب ،  یم  ریخم  منهج  تشهب و  ناـیم  ار  مدوـخ  منیب ،  یم  منهج  تشهب و  یهار  ود  رـس  رد  ار  مدوـخ  نـم 

دوصقم هچ  هک  دیمهفن  یـسک  هک  يروط  هب  دز  رانک  ار  شدوخ  بسا  مارآ  مارآ  تفرگ .  ار  تشهب  هار  تبقاع ،  اما  ار ؟  هار  نآ  ای  مریگب 
هب دمآ  دز ،  قالـش  شدوخ  بسا  هب  هبترم  کی  دنریگب ،  ار  شیولج  دنتـسناوت  یمن  رگید  هک  يا  هطقن  هب  دیـسر  هکنیمه  دراد .  یفده  و 
 . ما هدـمآ  ناما  يارب  ما  هدـماین  گـنج  يارب  نم  هکنیا  تمـالع  هب  درک  هنوراو  ار  شدوخ  رپس  دـنا  هتـشون  یلع ،  نب  نیـسح  همیخ  فرط 

نیا هبوت  ایآ  ( 35 ( ؟  هبوت نم  یل  يرت  له  تسا :  نیا  شا  هلمج  نیلوا  دـنک .  یم  ضرع  مالـس  هللادـبع ،  ابا  اقآ  هب  دـناسر  یم  ار  شدوخ 
هب ار  ام  هک  الاح  تسا ! ؟  يا  هبوت  هچ  نیا  اقآ  دومرفن  دینیبب !  ار  ینیـسح  مرک  تسا .  لوبق  هتبلا  هلب ،  دومرف :  تسا ؟  لوبق  یـصاع  گس 

رگا تسا  مدرم  تیاده  لابند  هراومه  نیـسح  دنک .  یمن  رکف  روج  نیا  نیـسح  یلو  ینک ؟  یم  هبوت  يا  هدمآ  يا ،  هدناشن  یتخبدـب  نیا 
لیلد هب  منک ،  یم  لوبق  ار  نات  همه  هبوت  تفگ  یم  دندرک ،  یم  هبوت  دعس  رمع  نایرکشل  دندش ،  هتـشک  مه  شناناوج  مامت  هکنآ  زا  دعب 

هلب دومرف :  دوش ؟  یم  لوبق  منک  هبوت  نم  رگا  ایآ  دیوگ :  یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  البرک  هثداح  زا  دعب  هیواعم  نب  دیزی  هکنیا 
ناج نادیم ،  هب  مورب  نم  هدب  هزاجا  اقآ !  تفگ :  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  رح  درکن .  هبوت  وا  یلو  دوش ،  یم  لوبق  ینک  هبوت  اعقاو  رگا  وت  ، 

هزاجا رگا  اقآ !  مدرک :  ضرع  شاب ،  اجنیا  يا  هظحل  دـنچ  نییاپ ،  ایب  بسا  زا  یتسه ،  اـم  ناـمهم  وت  دومرف :  منک .  امـش  يادـف  ار  مدوخ 
ناـمه نم  ایادـخ  هک  درک  یم  همزمز  شدوـخ  اـب  نوـچ  ارچ ؟  تشاد ،  مرـش  دیـشک ،  یم  تلاـجخ  درم  نیا  تسا  رتـهب  مورب  نم  دـیهدب 

رانک رد  دشن  رـضاح  درم  نیا  ارچ  مدرک .  بوعرم  ار  وت  ربمغیپ  ياه  هچب  مدنازرل ،  ار  وت  يایلوا  لد  راب  نیلوا  يارب  هک  متـسه  يراکهنگ 
نم هب  شمـشچ  دیایب و  نیـسح  ياه  هچب  زا  یکی  دـنکن  ما ،  هتـسشن  اجنیا  نم  هک  یلاح  رد  هک  دیـشیدنا  نوچ  دنیـشنب ؟  یلع  نب  نیـسح 

موشب .  تلاجخ  یگدنمرش و  رد  قرغ  نم  دتفیب و 
نیرهاطلا .  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال 

اننوید دا  اناتوم و  محرا  اناضرم و  فشا  انتامهم و  فکا  انجئاوح و  ضقا  مهللا  هللا . . .  ای  مرکالا  لجالا  زعالا  مظعالا ،  میظعلا  کمـس  اـب 
یضرت .  بحت و  امل  انقفو  اریخ و  انروما  هبقاع  لعجا  انقازرا و  یف  عسو  و 

تاولصلا عم  هحتافلا  ارق  نم  هللا  محر 

(2  ) هبوت

همدقم

(36  . ) نیرساخلا نم  ننوکنل  انمحرت  انلرفغت و  مل  نا  انسفنا و  انملظ  انبر 
یـسک رگا  تسا .  تیدوبع  تدابع و  لها  كولـس و  لها  لزنم  نیلوا  هبوت  هک  میدرک  ضرع  دوب .  هبوت  هرابرد  هتـشذگ  بش  رد  ام  ثحب 
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دنک .  هبوت  ددرگزاب و  دوخ  هریت  هایس و  هتشذگ  زا  دیاب  دنک  هدامآ  ار  دوخ  هکنیا  يارب  دشاب .  هتشاد  ار  راگدرورپ  دزن  برقت  گنهآ 
هبوت لامک  هلحرم  طیارش و  تقیقح و  نآ ،  رد  تسا و  هداد  هبوت  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  سدقم  دوجو  هک  ار  یحیضوت  هک  مدرک  هدعو 
مهد یم  باوج  لاوس  کی  هب  منک  ضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  ترضح  نایب  هکنیا  زا  لبق  اتمدقم  منک .  نایب  امش  يارب  تسا .  هدرک  هیجوت  ار 

؟  دراد هبوت  تلهم  ناسنا  تقو  هچ  ات  ینعی  تسا ؟  عقوم  هچ  هبوت  تقو  دوش ،  یم  لوبق  ناسنا  زا  تقو  هچ  هبوت  تسا :  نیا  لاوس  نآ  . 

هبوت تلهم 

ندرک هبوت  يارب  تلهم  تسا ،  هدرواین  يور  وا  هب  امیقتـسم  گرم  هک  یتقو  ات  تسا و  یقاب  شتایح  هتـشر  تسه و  ایند  نیا  رد  اـت  ناـسنا 
نآ دوش .  یمن  عقاو  لوبق  دروم  هبوت  درادـن ،  تاـجن  هب  يدـیما  چـیه  تسا و  راـتفرگ  گرم  لاـگنچ  رد  ناـسنا  هک  یتقو  رد  اـهنت  دراد . 

ار رگید  ناهج  ار و  گرم  ناسنا  هک  يا  هظحل  ینعی   . ) تسا هدـش  هدـیمان  هنیاعم  تعاس  یثیدـح  تاریبعت  رد  هک  رخآ  تاظحل  تاعاس و 
 ، هظحل نآ  زا  لبق  دنیب ) یم  رـضاح  دوخ  لباقم  رد  ار  رگید  يایند  تسا ،  هدنز  زونه  هکنیا  نیع  رد  دنیب ،  یم  مشچ  هب  دـنک ،  یم  هنیاعم 

لاح اجنآ  رد  ناسنا  هب  درادـن  ینعم  هبوت  مه  ترخآ  ملاع  رد  هک  ناـنچمه  تسین .  لوبقم  هبوت  هظحل  نآ  رد  یلو  تسا  لوبق  ناـسنا  هبوت 
هتفریذپ وا  هبوت  تسا -  يرهاظ  لمع  کی  طقف  دوب و  دهاوخن  یعقاو  هبوت  اعطق  هک  دنک -  هبوت  دهاوخب  رگا  اضرف  هن  دنک و  یم  ادیپ  هبوت 

ثحب نیا  تهج  نیا  زا  تسا ،  نم  بشید  ضیارع  لمکم  لاوس  نیا  هب  نداد  باوج  نوچ  تسا ؟  روط  نیا  دروم  نیا  رد  ارچ  اـما  تسا . 
مدرک .  حرطم  بشما  ار 

هب انک  امب  انرفک  هدـحو و  هللااب  انما  اولاـق  انـساب  اوار  اـملف  هک :  دـنک  یم  حیرـصت  نآرق  تسین ؟  لوبق  هنیاـعم  هظحل  رد  هبوت  ارچ  هکنیا  اـما 
 ، دیسر ام  ماقتنا  نآ  هک  یتعاس  رد  میریذپ .  یمن  ار  ناش  هبوت  دننک و  هبوت  دنهاوخ  یم  دندید  ار  ام  ماقتنا  هکنیمه  ینعی  ( 37  . ) نیکرشم
ره تحت  ناسنا  رگا  ینعی  تسین ،  تشگزاب  ینامیشپ و  اهنت  هبوت  هکنیا  يارب  ارچ ؟  درادن ،  هدیاف  ندرک  هبوت  راهظا  ندرک و  نامیا  راهظا 

ادـیپ ناسنا  دوجو  رد  ینورد  بالقنا  کی  هک  تسا  تقو  نآ  هبوت  دوش .  یمن  هدرمـش  هبوت  نیا  ددرگزاب ،  دوخ  جـک  هار  زا  طقف  یلماـع 
تـسد رد  ار  ناسنا  دوجو  تکلمم  مامز  دـننک و  مایق  وا  ياهیراکهبت  هیلع  ناسنا  یناطیـش  یبضغ و  یناوهـش و  ياـهورین  ینعی  دوش ،  یم 

ناسنا .  ینورد  بالقنا  ینعی  هبوت  تسا  هبوت  يانعم  نیا  دنریگب . 
رد هک  تسا  یهیدب  دنیب ،  یم  ار  یهلا  باذع  تسا و  راتفرگ  گرم  لاگنچ  رد  دـنک  یم  ساسحا  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  یتقو  ناسنا 

هکردا اذا  یتح  دـیوگ :  یم  نوعرف  دروم  رد  نآرق  تسین .  ینورد  سدـقم  بالقنا  نامیا ،  راهظا  نیا  اما  دـنک .  یم  ناـمیا  راـهظا  اـجنآ 
اب دـنک ،  یم  ینوعرف  دروخ ،  یم  شنت  هب  ایند  داب  تسایند و  رد  ات  نوعرف  ( 38  ) لیئارـسا اونب  هب  تنما  يذلا  الا  هلا  هنا ال  تنما  لاق  قرغلا 

هرحس دوخ  دنک .  یم  تسرد  هضراعم  یسوم  هرحـس و  نیب  دریذپ ،  یمن  ار  يا  هظعوم  تحیـصن و  چیه  دوش ،  یمن  عناق  یلالدتـسا  چیه 
ایرد رد  هک  یماگنه  دنک .  یم  بیقعت  ار  اهنآ  دیآ ،  یم  رب  شموق  یـسوم و  نتـشک  ددصرد  دنک  یم  نایغط  رتشیب  وا  دنروآ و  یم  نامیا 

 : دیوگ یم  درادن  تاجن  هار  رگید  هک  دنک  یم  نیقی  دنیب و  یم  رمع  رخآ  تاظحل  رد  ار  دوخ  دریگ و  یم  رارق  ار  وا  بآ  دوش ،  یم  قرغ 
لوبق ارچ  ادخ  دوش .  یمن  لوبق  رگید  اجنیا  مدروآ .  نامیا  یـسوم  يادخ  هب  رگید  نم  هن ،  لیئارـسا  اونب  هب  تنما  يذلا  الا  هلا  هنا ال  تنما 

بالقنا نیا ،  ینورد .  سدقم  بالقنا  ینعی  هبوت  تسین .  هبوت  نیا  دنک  یم  لوبق  دشاب  هبوت  هن ،  دزرو ؟  یم  لخب  ادـخ  رگم  دـنک ؟  یمن 
لاح نیا  رد  دنیب و  یم  بآ  دـنک  یم  هاگن  هک  فرط  ره  هب  هتفرگ و  ار  شفارطا  مامت  بآ  ایرد  رعق  رد  هک  یمدآ  تسین .  ینورد  سدـقم 

هک الاح  هکلب  تسا ،  هدرکن  مایق  شدوخ  هیلع  شدوخ  تسا ،  هدـشن  هدـنز  شترطف  تسا ،  هدـشن  بلقنم  شنادـجو  دـنک  یم  هبوت  راهظا 
ارچ ( 39  ) لبق تیـصع  دق  نالا و  دنیوگ :  یم  وا  هب  اذهل  دنک .  یم  میلـست  راهظا  رارطـضا  يور  زا  دنیب ،  یم  هراچیب  رطـضم و  ار  شدوخ 

مولعم یتفگ ،  یم  ار  فرح  نیا  يدوب  دازآ  هک  یلاح  رد  شیپ  تعاس  کی  رگا  يدزن ؟  ار  فرح  نیا  يدوب  دازآ  هک  شیپ  تعاس  کـی 
یگراچیب رارطـضا و  تسین .  سدـقم  بالقنا  نیا ،  ینز  یم  ار  فرح  نیا  هک  الاح  اما  هدـش ،  ادـیپ  سدـقم  بالقنا  وت  نورد  رد  هک  دوب 
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ینامیـشپ نیا  یلو  دـنکن ؟  ینامیـشپ  راهظا  دوش  یم  تلادـع  راتفرگ  هک  يا  هظحل  نآ  رد  هک  تساـیند  ياـهیناج  زا  یناـج  مادـک  تسا . 
هک یلاح  رد  دش و  بلقنم  نورد  زا  شدوخ  ندش ،  راتفرگ  زا  لبق  یناج  رگا  تسین .  ندـمآ  حالـص  هب  تمالع  تسین ،  حالـصا  تسین ، 
رد رخآ ،  تاظحل  رد  هکنیا  تلع  سپ  تسا .  یعقاو  تشگزاب  هبوت و  شمـسا  نیا  تشادرب ،  تیانج  زا  تسد  دوب  شیارب  تیانج  ناکما 

تسین .  هبوت  الصا  تسین ،  لوبقم  تسه و  هبوت  هکنیا  هن  تسین  هبوت  هک  تسا  نیا  تسین ،  لوبقم  ناسنا  هبوت  ایند  نآ  هنیاعم  لاح 
مه ایند  نآ  رد  نوچ  دـش ،  نشور  لوا  باوج  ناـمه  زا  ـالوا  لاوس  نیا  باوج  تسین ؟  لوبق  رگید  ياـیند  رد  ناـسنا  هبوت  ارچ  هکنیا  اـما 

ینامیـشپ راهظا  نآ  منامیـشپ ،  ایادخ  دیوگ  یم  دنک و  یم  هبوت  ياعدا  هک  یتقو  مه  اجنآ  رد  دـنیب  یم  هدرک و  هنیاعم  ار  زیچ  همه  ناسنا 
هویم مکح  رد  تسیچ ؟  مکح  رد  دـیناد  یم  تفر ،  ایند  نیا  زا  هکنیمه  ناسنا  ایناث  تسین .  دازآ  بالقنا  تسین ،  ینورد  سدـقم  بالقنا 

هدش و ادج  تخرد  زا  یلکش ، )  ره  هب   ) سر مین  لاک و  تروص  هب  ای  تسا  هدیـسر  هکنآ  زا  سپ  هدوب و  تخرد  کی  يور  هک  تسا  يا 
یم نآ  هب  بآ  رگا  دنک ،  یم  دشر  تخرد  قیرط  زا  دـنک  یم  دـشر  رگا  تسا ،  تخرد  ماظن  عبات  تسا  تخرد  يور  ات  هویم  تسا  هداتفا 

زا دنک  یم  هدافتـسا  اوه  زا  رگا  دـسر ،  یم  تخرد  قیرط  زا  دـسر  یم  نآ  هب  ییاذـغ  هدام  رگا  تسا ،  تخرد  ياه  هشیر  قیرط  زا  دـسر 
رگا دریگ ،  یم  تروص  تخرد  رد  هک  تسا  یلاـعفنا  لـعف و  لـیلد  هب  دوـش  یم  نیریـش  شمعط  رگا  دـنک ،  یم  هدافتـسا  تخرد  قـیرط 
دور یم  نیب  زا  دوب  دوجوم  نآ  يارب  هک  یتاناکما  مامت  داتفا ،  تخرد  زا  هویم  هکنیمه  تسا ،  تخرد  هلیسو  هب  زاب  دنک  یم  رییغت  شگنر 

هک تشاد  دوجو  ناکما  نیا  دوب ،  لاک  سر و  مین  تروص  هب  تخرد  يور  رد  تسا  هداتفا  نیمز  يور  هک  یبیـس  الثم  هک  لبق  یتعاـس  اـت 
دوش رترطعم  دوش ،  رت  نیریش  دوش ،  رت  عوبطم  شمعط  دوش ،  رتشیب  شمجح  دنک ،  رییغت  شگنر  دیایب ،  ولج  هلحرم  کی  دوش ،  هدیـسر 

زا هک  تسا  يا  هظحل  نامه  رد  شتلاـح  نیرخآ  شتیلعف ،  نیرخآ  ینعی  دور ،  یم  نیب  زا  تاـناکما  ماـمت  داـتفا ،  تخرد  زا  هکنیمه  یلو 
دتفا .  یم  تخرد 

دوجوم ایند  رد  تعیبط و  رد  تسا ،  دوجوم  اهناسنا  ام  يارب  هک  یتاناکما  مامت  تسایند .  تخرد  هویم  تسا ،  تعیبط  تخرد  هویم  ناـسنا 
 . میتسه ایند  نیا  رد  هک  ام  تسا .  دوجوم  ایند  رد  زاب  مه  ندـش  رتدـب  ندـش و  دـب  لئاسو  دراد  ناکما  ایند  رد  ندـش  بوخ  ام  يارب  تسا 

میتسه .  تخرد  نیا  هویم  میتسه  ایند  تعیبط و  تخرد  يور 
مارگ يا  تسا  تخرد  نوچمه  ناهج  نیا 

ماخ مین  ياه  هویم  نوچ  نآ  رب  ام 
رگا میوش ،  یم  هدیـسر  دـسر  یم  هک  يا  هویم  لثم  مینک ،  تدابع  رگا  تسه ،  نامیارب  تاناکما  همه  میتسه ،  تعیبط  تخرد  يور  ام  ات 

 . دـسرب هویم  نیا  هب  تخرد  هار  زا  يا  هتـش  اـی  یمرک  هکنیا  لـثم  میوش  یم  هدز  تفآ  دوش  یم  هدز  تفآ  هک  يا  هویم  دـننام  مینک ،  هاـنگ 
یمن ام  هب  رگید  میدرم  یتقو  اذـل  دـسرب  ام  هب  دـیاب  تعیبط  تخرد  هار  زا  هک  تسا  ییاذـغ  بآ و  لثم  تسا ،  تاناکما  زا  یکی  مه  هبوت 
رییغت همه  تسایند ،  نیا  لام  اهتکرح  اه و  بـالقنا  اـهرییغت و  همه  تسا و  سدـقم  بـالقنا  کـی  هبوت  مدرک  ضرع  نوچ  ارچ ؟  دـسر ، 

ره رد  میتشاذـگ ،  ایند  نآ  هب  اپ  هکنیمه  تسایند .  نیا  رد  نتفر  نییاپ  نتفر و  الاب  تسایند ،  نیا  لام  اـهنداد  تهج  رییغت  اـهنداد و  ریـسم 
تیلعف دح  نیرخآ  میوش  یم  فقوتم  اج  نامه  رد  میتسه  هک  يزیچ  ره  يوس  هب  میتسه ،  هک  يریسم  ره  رد  میتسه ،  هک  يا  هجرد  دح و 

تسا .  هدش  مامت 
زا شندـب  بآ  عیام و  تسا  ردام  هیحان  زا  شیاذـغ  تسا ،  ردام  دوجو  هب  هتـسباو  تسا  ردام  محر  رد  اـت  لـفط  کـی  رگید :  لاـثم  کـی 
 ، دوش یم  مامت  وا  هب  شا  یگتسباو  رگید  دش ،  دلوتم  ردام  زا  هکنیمه  اما  تسا  ردام  هیحان  زا  شا  يرامیب  تمالـس و  تسا ،  ردام  دوجو 

ناسنا دنک .  یگدنز  تسا  محر  ماظن  هک  نیـشیپ  ماظن  اب  دناوت  یمن  هظحل  کی  رگید  دنک و  یم  تموکح  وا  یگدـنز  رب  رگید  ماظن  کی 
زا يا  هدافتـسا  نیرتکچوک  درادـن  ناـکما  دوش و  یم  ضوع  دـنک و  یم  رییغت  یلکب  شا  یگدـنز  ماـظن  تفر ،  اـیند  نیا  زا  هکنآ  زا  سپ 
لام همه  نداد ،  تهج  ریسم و  رییغت  نتفر و  نییاپ  نتفر و  الاب  يورـسپ ،  يورـشیپ و  هبوت ،  لمع و  دنکب .  تسه  ایند  نیا  رد  هک  یتاماظن 
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تسایند .  نیا 
تسا و لمع  زور  زورما  سانلااهیا !  دیوگ :  یم  ( 40  ) لمع باسح و ال  ادغ  باسح و  لمع و ال  مویلا  تسا :  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  نیا 
زا یـضعب  تسین .  ایند  رد  یتافاکم  چـیه  دـیوگب  دـهاوخب  هکنیا  هن  تسین .  باسح  هب  ندیـسر  تازاجم و  لحم  ایند  تسین .  باسح  زور 
هک دـینک  لایخ  هن  اما  تسا .  ناسنا  لـمع  هجیتن  دـسر  یم  ناـسنا  هب  اـیند  رد  هک  ییاهیتخبدـب  زا  یـضعب  تسا و  تاـفاکم  اـیند  رد  لاوحا 

لمع کی  هجیتن  رد  دـنک  یم  ادـیپ  ناسنا  هک  يدـب  تلاح  ره  هک  دـینک  لایخ  هن  دـسر و  یم  ایند  نیا  رد  ادـخ  ار  يدـب  لمع  ره  باـسح 
یلیـس هکنیا  الثم  تسوا ؟  لمع  يدـب  رب  لیلد  دـید ،  يا  یتخـس  ایند  نیا  رد  یناسنا  رگا  ایآ  نیارباـنب  تسین .  روج  نیا  تسوا .  هتـشذگ 

روج نیا  هن ،  تسا ؟  هدیسر  ایند  نیا  رد  اهنآ  باسح  هب  ادخ  ینعی  تساهنآ ؟  لمع  يدب  رب  لیلد  ( 41  . ) درب نیب  زا  ار  اهیناتسکاپ  دمآ و 
باسح یگدیـسر و  راد  تسا ،  لمع  راد  ایند  لمع  باسح و ال  ادـغ  باـسح و  ـال  لـمع و  مویلا  تسا :  نیا  اـم  هب  مالـسا  سرد  تسین . 

سب .  تسا و  باسح  راد  ارصحنم  تسین ،  لمع  راد  ترخآ  سکعرب ،  تسین .  ندرک 
 ، نوعرف ریظن  درک  هنیاعم  ار  توم  ناـسنا  هکنآ  زا  سپ  و  نآ ،  راـثآ  توم و  هنیاـعم  زا  لـبق  هب  تسا  دودـحم  ناـسنا  هبوت  هکنیا  رـس  سپ 

مدرک .  ضرع  امش  يارب  هک  دوب  اهنیمه  تسین ،  يا  هبوت  ترخآ  ملاع  رد  هکنیا  رس  نینچمه  و  تسین .  لوبق  وا  هبوت  رگید 
ریخات ار  هبوت  هک  میـشابن  یناسک  نآ  زا  مینک .  هدافتـسا  دیاب  تصرف  زا  لمع )  مویلا   ) ار یلع  نخـس  میریگب ؟  دـیاب  يا  هجیتن  هچ  اهنیا  زا 

 : هک اه  هدعو  يا  ( 42  . ) ارورغ الا  ناطیـشلا  مهدعیام  مهینمی و  مهدعی و  دیوگ :  یم  ادخ  تسا .  یقاب  تقو  هکنیا  باسح  هب  دنزادنا  یم 
ياهبیرف تسا ،  یناطیـش  ياه  هدـعو  تسا ،  هدـشن  زاب  ام  لگ  دـص  زا  لگ  کی  زونه  تسا ،  یقاب  یلیخ  ام  رمع  زا  زونه  دوش ،  یمن  رید 

 : میوشب مالسلا  هیلع  یلع  نخس  دراو  لاح  دش  مامت  نم  همدقم  دزادنیب .  ریخات  ار  هبوت  دیابن  ناسنا  تسا .  هراما  سفن 

مالسلا هیلع  یلع  رظن  زا  هبوت 

جوا تقیقح و  ینعم و  وا  هک  درک  ساـسحا  مالـسلا  هیلع  یلع  درک و  رافغتـسا  مالـسلا  هـیلع  یلع  كراـبم  روـضح  رد  صخـش  نآ  یتـقو 
دهدب تگرم  ادخ  يا  ( 43  . ) نییلعلا هجرد  رافغتسالا  رافغتسالا ؟  ام  يردتا  کما  کتلکث  دومرف :  وا  هب  ضرعت  اب  دناد ،  یمن  ار  رافغتسا 
دیرگب رافغتسا  تسیچ ؟  رافغتسا  تقیقح  هک  یناد  یم  الصا  ییوگ ؟  یم  ار  رافغتسا  ظفل  وت  دیرگب !  دنیـشنب و  وت  يازع  هب  تردام  يا  ! 

نآ رد  هک  یمدرم  ینعی  تسا .  نییلع  هجرد  رافغتـسا  تسیچ ؟  رافغتـسا  تقیقح  هک  یناد  یم  الـصا  ییوگ ؟  یم  ار  رافغتـسا  ظـفل  وـت  ! 
هک ار  هیاپ  شـش  نیا  هیاپ .  شـش  ساسا  رب  تسا  هملک  کی  هبوت  رافغتـسا و  دومرف :  دـعب  دـنا .  هتفرگ  رارق  برق  تاماقم  زا  الاب  تاجرد 

هبوت لوبق  طرـش  رگید  يات  ود  هبوت ،  ساسا  نکر و  اهنیا  زا  ات  ود  هک  دنا  هدرک  كرد  روط  نیا  املع  تسا ،  هدرک  نایب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هبوت ندـش  لماک  طرـش  رخآ  يات  ود  و  ار ) راد  تیهام  هبوت  لوبق  طرـش  رگید  يات  ود  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  هبوت  تیهام  اـت  ود  ینعی  )

تسیچ ؟  هیاپ  شش  نیا  الاح  دنتسه . 
هک هچنآ  رب  تسا  یتحاران  ینورد و  شتآ  فسات و  ترـسح و  ینامیـشپ و  هبوت  نکر )   ) طرـش نیلوا  یـضمام  یلع  مدـنلا  اـهلوا  دومرف : 

یتمادن کی  هبترمکی  دینکب ،  ناتدوخ  هتشذگ  لامعا  هایس  هحفص  هب  یهاگن  امش  هک  تسا  هبوت  اعقاو  تقو  نآ  هبوت  ینعی  تسا .  هتشذگ 
نم هک  دوب  يراک  هچ  نیا  هک  دریگب  شتآ  ناتلد  دوش و  داجیا  امـش  رد  يا  هداعلا  قوف  ترـسح  فسات و  کـی  يداـیز ،  ینامیـشپ  کـی 
یم تقو  کی  دهد  یم  ماجنا  ار  نآ  هکنیا  زا  دعب  دراد  دوس  شیارب  هکنیا  لایخ  هب  دنک  یم  يراک  کی  ناسنا  یهاگ  دیا  هدـید  مدرک ! ؟ 

و خآ !  دیوگ :  یم  تسا ،  هدوب  هابتـشا  شراک  نیا  دمهف  یم  هک  یتقو  تسا .  هتـشاد  ررـض  ناموت  رازه  هد  الثم  شیارب  راک  نیا  هک  دـنیب 
یم یهاـگ  هک  یتحاراـن  ینامیـشپ ،  دـنراذگ  یم  ار  نیا  مسا  مدرک ! ؟  ار  راـک  نـیا  نـم  ارچ  ياو !  يا  دزگ :  یم  ار  شا  هبابـس  تـشگنا 

مدرک و يراک  کی  اقآ !  دنیوگ :  یم  یهاگ  هک  یتحاران ،  ینامیـشپ ،  رثا  هک  منامیـشپ  يردق  هب  نالا  مدرک و  يراک  کی  اقآ !  دنیوگ : 
تسا یتمادن  ینامیشپ و  نینچ  ندرک  هبوت  لوا  طرش  مدوب !  هدروآرد  خاش  نم  تشاد  یم  خاش  ینامیشپ  رگا  هک  منامیـشپ  يردق  هب  نالا 
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. 
؟  تسا هتفگ  هچ  يراوخبارـش  هرابرد  نآرق  رخآ  هک  ینک  یم  رکف  هعفدـکی  يا ،  هدولآ  بارـش  الثم  مارح  کی  هب  بل  هتـساوخان  يادـخ 

(44  ) نوحلفت مکلعل  هوبنتجاف  ناطیـشلا  لمع  نم  سجر  مالزالا  باصنالا و  رـسیملا و  رمخلا و  امنا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  تسا :  هتفگ  نآرق 
دییوـجب يرود  اـهنیا  زا  دـیهاوخ ،  یم  يراگتـسر  تداعـس و  حالـص و  رگا  تسا .  يدـیلپ  یتـسرپ ،  تـب  ياـهراک  نآ  راـمق و  بارش ، 

یم هک  یلکـش  ره  هب  تسا .  هریبـک  ناـهانگ  زا  تسا .  مارح  مالـسا  رد  راـمق  دـیآ .  یمن  رد  روج  يراگتـسر  تداعـس و  اـب  يراوـخبارش 
دنک .  یمن  رامق  ناملسم  دشاب  دهاوخ 

نیمه دروم  رد  ردقچ  رگید  نآرق  میوش ؟  یم  بکترم  مه  ار  یمالسا  تامرحم  رئابک  میراد و  امش  نم و  هک  تسا  يا  یناملـسم  هچ  نیا 
تـسا مدرم  نایم  هک  ییاهتمهت  همهنیا  زا  ناـسنا  مسق  ادـخ  هب  دـشکب ! ؟  داد  ندز  تمهت  ندرک و  تبیغ  ینعی  اـم ،  ناـیم  جـیار  تیـصعم 

تبیغ يرگید  تسا و  نتفگ  غورد  اـهنآ  زا  یکی  میراد :  کـی  هجرد  هریبک  هاـنگ  ود  اـم  هچ ؟  ینعی  تمهت  دـیناد  یم  دـنک .  یم  بجعت 
مکدحا بحیا  اضعب  مکضعب  بتغی  ال  دنک .  یم  ادیپ  ار  نتفر  ار  منهج  قاقحتـسا  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  یهانگ  ینعی  هریبک  هانگ  ندرک 

یلاح رد  ار  شناملسم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  کیچیه  ایآ  دینکن  ار  رگیدکی  تبیغ  مدرم !  ( 45  ) اتیم هیخا  محل  لکای  نا 
رتالاب رگید  دشاب .  هدوب  شتـسود  دسانـشب و  ار  هدرم  ناسنا  رگا  اصوصخ  تسا ،  روآرفنت  ردقچ  هدرم  تشوگ  دروخب ! ؟  تسا  هدرم  هک 
ردقچ و  تمهت ،  دوش  یم  شمسا  دنوش  ماوت  رگیدمه  اب  هک  هانگ  ود  ینعی  تبیغ ،  هوالع  هب  غورد  ینعی  تمهت  تسه ؟  مه  ریبعت  نیا  زا 

الثم میروآ ،  یم  نامفرح  لوا  دـنیوگ  یم  کـی  مینک ،  یـسدقم  میهاوخ  یم  هک  اـم  زا  یـضعب  و  تسا !  جـیار  ندز  تمهت  اـم  ناـیم  رد 
یم تشاذگ !  هالک  دوش  مه  ار  ادخ  رس  هک  مینک  یم  لایخ  مینک ،  در  نامدوخ  ندرگ  زا  میهاوخ  یم  هدز ،  یتمهت  رفن  کی  هب  یـصخش 

 : دیوگ یم  تسا ،  هدرمش  گرزب  هانگ  کی  مه  ار  نیا  تسا ،  هتفرگ  مه  ار  نیا  يولج  نآرق  تسا .  روط  نیا  ینالف  دنیوگ  یم  مییوگ : 
درف هرابرد  یتشز  فرح  مدرم  نایم  رد  دـنراد  تسود  هک  نانآ  ( 46  ) میلا باذع  مهل  اونما  نیذلا  یف  ۀشحافلا  عیـشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا 

یـسک ای  یـضرغم  ای  یقمحا  کی  زا  رگا  تسا )  یکاندرد  باذع  ناشیارب   ) دنک ادیپ  عویـش  ینامیا  هسـسوم  کی  ینموم ،  دارفا  ینموم ، 
یم نیا  دوخ  دنیوگ .  یم  ما ،  هدینـش  دییوگب  دیرادن  قح  دیدینـش ،  یفرح  یـسک  هرابرد  تساجک  رد  شفرح  هشیر  هک  تسا  مولعم  هک 

تساشحف .  نداد  هعاشا  اهدنیوگ 
ینز دومرف :  ربمغیپ  هک  دـنادب  دـیاب  دـنک ،  یم  تنایخ  مدرم  سومان  هب  دـنک ،  یم  ینارچ  مشچ  هک  نآ  روط .  نیمه  مه  رگید  ناهانگ  و 

 . تسا هدرک  كرت  ار  هزور  هک  نآ  هدرک ،  كرت  ار  زامن  هک  نآ  روط ) نیمه   . ) تسا ندرک  ینارچ  مشچ  مشچ ،  يانز  ( 47  ) رظنلا نیعلا 
ار اهراگیـس  ینلع  دورب ،  هار  اهنابایخ  نیا  رد  ناضمر  هام  رد  دـشک  یم  تلاجخ  ناسنا  میتسه ! ؟  ییاهناملـسم  روج  هچ  اـم  مناد  یمن  نم 

ینابرهش مه  لاس  ره  تسا .  شبل  هشوگ  مه  راگیس  هتسشن و  نیشام  رد  هک  ینیب  یم  ار  یکی  دنور !  یم  هار  دنا و  هتـشاذگ  ناشبل  هشوگ 
کی هب  ینابـساپ  هک  میا  هدیدن  مه  ام  دنک  یم  مادقا  ینابرهـش  دوخ  دوشب ،  اهراوخ  هزور  ضرعتم  درادن  قح  یـسک  هک  دنک  یم  یمالعا 

هب نداد  شحف  ینعی  نآرق  هب  نداد  شحف  ینعی  لـمع  نیا  تسا .  مالـسا  تمرح  کـته  ینلع ،  يراوخ  هزور  دـهدب .  رکذـت  راوخ  هزور 
یلو يا  هدرک  هریبک  هانگ  کی  يروخب  تا  هناخ  رد  ار  هزور  رگا  روخب .  تا  هناـخ  رد  ورب  يروخب  هزور  یهاوخ  یم  رگا  مالـسا .  ربمغیپ 

يا .  هداد  مالسا  هب  مه  شحف  يراوخ ،  هزور  هکنیا  رب  هوالع  يروخ ،  یم  اهنابایخ  رد  ینلع  ار  هزور  یتقو 
تمهت هب  یهجوت  مینکب ،  نامدوخ  ياهیراوخ  بارـش  هب  یهجوت  مینکب ،  نامدوخ  ياهتبیغ  هب  یهجوت  کـی  دـیاب  لوا  ندرک ،  هبوت  يارب 

تخل هب  یهجوت  اهمناخ  مینکب ،  نامدوخ  ياه  ینارچ  مشچ  هب  یهجوت  مینکب ،  نامدوخ  ياهرامق  هب  یهجوت  مینکب ،  ناـمدوخ  ياـهندز 
هتخیوآ ناشیاهوم  زا  ار  اهنآ  هک  مدـید  ار  ییاهنز  جارعم  رد  نم  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـننکب .  ناشیاه  ندوب 

هک وت  تما  زا  ینانز  تفگ :  لیئربج  دنتـسه ! ؟  یناسک  هچ  اهنیا  مدیـسرپ :  لیئربج  زا  ریحتم  دندز ،  یم  نیـشتآ  ياه  هنایزات  اب  دـندوب و 
لاس دـصراهچ  رازه و  زا  اهنیا   . ) دـید نطاب  مشچ  هب  ربمغیپ  یلو  دوبن  یباجح  یب  هک  تقو  نآ  دـندناشوپ .  یمن  مرحمان  زا  ار  ناشیاهوم 
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نانچ نینچ و  ینانز  دـندز ،  یم  قالـش  ار  ناشناتـسپ  دـندوب  هتخیوآ  ناشیاهناتـسپ  زا  هک  مدـید  ار  ینانز  تفگ :  تسه )  اهباتک  رد  شیپ 
راهچ نیا  رخآ  دنهد .  یم  هئارا  مدرم  هب  ار  ناشندب  هک  دنتـسه  وت  تما  زا  ینانز  اهنیا  دنتفگ  نم  هب  دومرف :  دندوب ؟  یناسک  هچ  دـنا  هدوب 

حالطـصا هب  تسا ،  تسار  مسق  ادخ  هب  دنک ! ؟  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  دبا  ات  ار  دوخ  ناسنا  هک  دراد  شزرا  ناسنا  يارب  ردـقچ  ایند  زور 
شحف الاح  یک ؟  اـت  نداد  شحف  مالـسا  ربمغیپ  هب  یک ؟  اـت  ندرک  ماـیق  ادـخ  هیلع  یک ؟  اـت  يرد  هدرپ  رخآ  دور .  یمن  شزرد  يـالوم 

تسا و مالسا  ربمغیپ  هب  حیرـص  شحف  شیاپ  ات  رـس  هک  دوش  یم  رـشتنم  باتک  تکلمم  نیا  رد  هک  دیوگب  هچ  مدآ  یبتک .  ای  دشاب  یظفل 
نای ملا  یک ؟  ات  تلفغ  دینک ،  رکف  هرذ  کی  دییایب ،  دوخ  هب  دـنا !  هداد  نآ  هب  مه  رـشن  هزاجا  تسا ،  هدروخ  شتـشپ  مه  یمـسر  هرامش 

 ، دنوش عشاخ  دننک ،  ادیپ  عوشخ  ام  ياهلد  نیا  هک  یتقو  نآ  هدیـسرن  ایآ  ( 48  ) قحلا نم  لزنام  هللارکذل و  مهبولق  عشخت  نا  اونما  نیذـلل 
یه مینکب ! ؟  یهجوت  شتامیلعت  هب  مینکب ،  ییانتعا  تسا  هدـش  لزاـن  ادـخ  بناـج  زا  هک  یقح  نآرق  نیا  هب  ادـخ و  داـی  يارب  دـنوش  مرن 

یفاک اهنیا  هللاو  میزیر ،  یم  یکشا  هرطق  مینک و  یم  تکرـش  يا  هسلج  رد  میور  یم  هک  دشاب  شوخ  نیا  هب  رثکادح  ناملد  دیایب ،  مرحم 
 ، دـنتفر تسد  زا  نامیاهرـسپ  دـنتفر .  تـسد  زا  ناـمیاه  هـچب  مـینکب .  ناممالـسا  ناـمدوخ و  لاـح  هـب  یـساسا  رکف  کـی  دـیاب  تـسین . 

 . مینک هبوت  مینکب ،  يرکف  کی  تفر ،  تسد  زا  نام  هعماج  دنتفر ،  تسد  زا  نامیاهرتخد 

ینامیشپ تمادن و  هبوت :  لوا  نکر 

 . ینیبب ینامیشپ  تمادن و  رد  قرغ  ینیبب ،  ترسح  رد  قرغ  ار  تدوخ  دوشب ،  لعتشم  دریگب ،  شتآ  تحور  هک  تسا  نیا  شلوا  دومرف : 
دنچ يزور  نیبب  شکب ،  باسح  تدوخ  زا  نک ،  تسرد  تدوخ  يارب  یلامعالا  هبـساحم  کی  نک ،  زاـب  تناـهانگ  يور  رب  ار  تمـشچ 

دیوگ :  یم  ییاهب  خیش  يوش .  یم  بکترم  هریبک  هانگ 
دوب ياج  شتشهب  مدآ  وت  دج 

دوجس وا  رهب  دندرک  نایسدق 
مامت شدنتفگ  هدرکان  هنگ  کی 
مارخ نوریب  ورب  بنذم ،  یبنذم 

هانگ نیدنچ  اب  هک  يراد  عمط  وت 
؟  هایس ور  يا  يوش  تنج  لخاد 

تشگزاب مدع  هب  میمصت  مود :  نکر 

لمع نیا  نم  رگید  هک  يدـج  میمـصت  کـی  هنادرم ،  میمـصت  کـی  دوـعلا  كرت  یلع  مزعلا  دوـمرف :  تسیچ ؟  هبوـت  مود  نـکر )   ) طرش
نم اوطتقتال  هن  تسا ،  مامت  راک  سپ  دییوگن  مشاب  هدرکن  سویام  مدـناوخ  هک  يرعـش  نیا  اب  ار  امـش  هتبلا  منک .  یمن  رارکت  ار  تسیاشان 
دح یلو  دنا .  هدرک  رکذ  ار  طیارش  همه  دریذپ  یم  ادخ  دیدرگرب ،  دیراد  هانگ  هچ  ره  زا  دیشابن  سویام  یهلا  تمحر  زا  ( 49  ) هللا ۀمحر 

هکلب هن ،  دـش  هک  رتالاب  نآ  زا  دوش و  یم  لوبق  تا  هبوت  دیـسر  دـح  نیا  هب  تهانگ  رگا  دـنا  هتفگن  دـنا  هدرکن  رکذ  هاـنگ  يارب  هزادـنا  و 
وت حور  رد  سدـقم  بالقنا  دوشب ،  ادـیپ  وت  رد  ینورد  شتآ  رگا  ینک ،  هبوت  اعقاو  هکنیا  طرـش  هب  اما  دوش  یم  لوبق  نک  هبوت  دـنا  هتفگ 
چپ اجنیا  ییایب  هکنیا  هن  دشاب ،  میمصت  اعقاو  وت  میمصت  هکنیا  طرـش  هب  اما  تسا  لوبق  وت  هبوت  يریگب ،  دوع  مدع  رب  میمـصت  دوشب و  ادیپ 
ماما تسا .  رتدـب  دروخ و  یمن  درد  هب  نیا  ینک  شومارف  یتفر  هک  نوریب  میراد و  يدـب  عضو  بجع  ییوگب  ینکب و  تدوخ  اب  مه  یچپ 
ندرک هرخسم  نیا  نوچ  تسا  رتدب  ندرکن  رافغتسا  زا  ناشرافغتسا  دننک .  یم  رارکت  ار  هانگ  زاب  دننک و  یم  رافغتـسا  هک  یناسک  دومرف : 

تسا .  هبوت  ءازهتسا  تسادخ ،  ءازهتسا  تسا ،  هبوت 
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تسا :  هبوت  نکر  ود  نیا 
ندرکن رارکت  يارب  يدج  عطاق و  میمصت  مود  و  هانگ ،  زا  لماک  ینامیشپ  هتشذگ ،  زا  یتحاران  ینورد ،  لاعتـشا  ترـسح ،  تمادن ،  لوا 

 : دراد مه  طرش  ود  هبوت  اما  هانگ . 

مدرم قوقح  ندنادرگزاب  هبوت :  لوا  طرش 

؟  هچ ینعی  درذـگ .  یمن  شناگدـنب  قوقح  زا  تسا ،  لداع  ادـخ  ینادرگرب .  دـیاب  ار  ساـنلا  قح  مدرم ،  قوقح  هک  تسا  نیا  لوا  طرش 
ءاضرتسا دیاب  يا ؟  هدرک  تبیغ  مدرم  زا  ینک .  یـضار  ار  وا  لقاال  ای  ینادرگرب  شبحاص  هب  ار  لام  نآ  ای  دیاب  يا ؟  هدروخ  ار  مدرم  لام 

شاب .  یضار  نم  زا  منک  یم  شهاوخ  ما ،  هدرک  تبیغ  وت  زا  نم  اقآ  ییوگب  ینکشب  ار  تدوخ  يورب  ینک ، 
یلو رگید ،  ياـهاج  زا  رتـمک  هتبلا  مه  یگبلط  ماـیا  رد  مدوب ،  هبلط  هن .  اـی  تسا  تسرد  شنتفگ  مناد  یمن  هک  مراد  مدوـخ  نم  یناـیرج 

ناسنا دوخ  ینیب  یم  مه  تقو  کی  دننک .  یم  تبیغ  اقآ  نآ  اقآ و  نیا  زا  يا  هدـع  دنیـشن  یم  یـسلجم  کی  رد  ناسنا  هک  دـتفا  یم  قافتا 
متفرگ و رارق  یطیارـش  رد  هعفد  کی  نم  ار .  هیلع )  هللا  ناوضر   ) تجح ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  دنک  تمحر  ادخ  دوش  یم  راتفرگ 
رد یتح  مدوب و  هدناوخ  سرد  ناشیا  تمدخ  اهلاس  نم  تشاد و  نم  ندرگ  هب  يداتـسا  قح  هک  درم -  نیا  هک  مدوب  روشحم  یـصاخشا  اب 

تـسرد نیا  هک  مدرک  ساسحا  تقو  کی  دـش .  عقاو  تبیغ  دروم  مدوب -  هتفرگ  هزیاج  ناـشیا  زا  یمومع  هقباـسم  کـی  رد  ناـشیا  سرد 
زا دعب  زور  کی  دندوب .  هدروآ  فیرشت  میظعلادبع  ترضح  هب  یناتسبات  کی  رد  ناشیا  متفرگ ؟  رارق  یطیارش  نینچ  رد  ارچ  نم  تسین ، 

متفر هک  تسه  مدای  دنداد .  هزاجا  دـندوب .  نوردـنا  رد  ناشیا  تسا .  ینالف  دـییوگب  متفگ  مدز ،  ار  ناشیا  هناخ  برد  متفر  دوب .  يرهظ 
اقآ متفگ :  دوب ) ناشیا  توف  زا  لبق  لاس  هس  ود  دوب ،  ضیرم  درمریپ و   ) دـندوب هدرک  هیکت  یتشلاب  رب  دوب و  ناشیارـس  هب  یهالک  لـخاد . 

هدینش يدایز  اتبسن  تبیغ  اما  مک ،  هتبلا  یلو  ما  هدرک  تبیغ  امش  زا  نم  متفگ :  تسیچ ؟  دومرف :  منک .  ضرع  امـش  هب  ار  یبلطم  ما  هدمآ 
مه مدوخ  ناهد  هب  انایحا  ارچ  مدینش و  مدش و  رـضاح  دندرک  یم  تبیغ  امـش  زا  هک  يا  هسلج  رد  ارچ  هک  منامیـشپ  راک  نیا  زا  نم  و  ما ، 

هدمآ منکن ،  عامتسا  یسک  زا  ار  امش  تبیغ  مه  زگره  منکن و  تبیغ  امش  زا  زگره  رگید  هک  مراد  میمـصت  نوچ  نم  و  دمآ ،  امـش  تبیغ 
لاثما زا  ندرک  تبیغ  تفگ :  نم  هب  تشاد ،  هک  يا  يراوگرزب  اب  درم  نیا  دیرذگب ،  نم  زا  دیشخبب ،  ارم  هک  منک  ضرع  امـش  دوخ  هب  ما 

متـسناد یم  نم  دوش .  یم  طوبرم  ام  صخـش  هب  تقو  کـی  تسا و  مالـسا  هب  تناـها  هک  تسا  یلکـش  هب  تقو  کـی  تسا :  روج  ود  اـم 
صخـش هب  طوبرم  هدوب  هچ  ره  دوشب ،  نیهوـت  مالـسا  هب  هک  مدرکن  یتراـسج  متفگن و  يزیچ  نم  هن ،  متفگ )   . ) تسیچ ناـشیا  دوـصقم 

متشذگ .  نم  تفگ :  تسا .  ناتدوخ 
هب سانلا  قح  هدادـن ،  هتفرگ و  قلعت  وا  هب  تاکز  هک  یـسک  نآ  دزادرپب .  ار  مدرم  نوید  قوقح و  دـیاب  دـنک  هبوت  دـهاوخ  یم  رگا  ناـسنا 

یـسک نآ  دزادرپب .  دیاب  تسا و  شندرگ  هب  سانلا  قح  هدادن .  هتفرگ و  قلعت  وا  هب  سمخ  هک  یـسک  نآ  دزادرپب .  دیاب  تسا و  شندرگ 
رب یتیانج  رگا  دـنادرگرب .  دـیاب  هدروآ  تسد  هب  لاـم  یمارح  هار  ره  زا  یـسک  ره  دـنادرگرب .  شبحاـص  هب  دـیاب  تسا  هدروخ  هوشر  هک 

نیا هبوت  طرـش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هبوت !  تفگ :  ناوت  یمن  هک  يروـطنیمه  دـنک .  ءاـضرتسا  ار  وا  دـیاب  تسا ،  هدرک  دراو  یـسک 
هب هک  یتسه  مه  یطیارـش  کی  رد  یهدب و  هک  يرادن  زیچ  چیه  الاح  يا و  هدروخ  ار  مدرم  لام  الثم  يزادرپب .  ار  مدرم  قوقح  هک  تسا 

 . دنک یم  یضار  ار  وا  هللا  ءاش  نا  ادخ  نک .  ترفغم  بلط  شیارب  نک ،  رافغتسا  اجنیا  رد  تسا . )  هدرم  وا  الثم   ) يرادن یسرتسد  وا 

یهلا قوقح  يادا  مود :  طرش 

ییاه هزور  تسادـخ .  لام  هزور  تسا ،  هللا  قح  هزور  ـالثم  هچ ؟  ینعی  یهلا  قح  ینک .  ادا  ار  یهلا  قوقح  هک  تسا  نیا  هبوت  مود  طرش 
 ، يا هتفرن  جـح  يا و  هدوب  عیطتـسم  يروایب .  اـجب  ار  شیاـضق  دـیاب  يا  هدرک  كرت  هک  ار  ییاـهزامن  ینک .  اـضق  دـیاب  يا  هدروخ  هک  ار 
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هتـشادن یعرـش  رذع  چیه  دوشب و  عیطتـسم  یـسک  رگا  هک  تسا  دراو  جـح  هلاسم  رد  تسین .  یخوش  اهنیا  یهدـب .  ماجنا  دـیاب  ار  تجح 
 ، دهدب هزاجا  وا  هب  شتورث  تاناکما  دشاب و  هتشاد  یلام  تعاطتسا  دشابن ،  یعنام  هار  رظن  زا  دشاب و  هتشاد  یعیبط  تعاطتسا  ینعی   ) دشاب

یـسک نینچ  دریمب ،  ات  دورن  دورن و  جح  هب  لاح  نیع  رد  و  دشاب ) هتـشادن  نتفر  تردق  هک  دشابن  ضیرم  دشاب و  هتـشاد  یندب  تعاطتـسا 
(50  ) اینارصن تئش  نا  ایدوهی و  تئش  نا  تم  دنیوگ :  یم  وا  هب  دنیآ و  یم  یهلا  ناگتشرف  تفر ،  دهاوخن  ایند  زا  ناملسم  ندرم ،  ماگنه 

یمن رگید  وت  ریمب ،  ینارـصن  یهاوخ  یم  ریمب ،  يدوهی  یهاوخ  یم  یتـسه ،  ریخم  ـالاح  يا ،  هدرواـین  اـجب  ار  یمالـسا  نکر  نیا  هک  وت 
يریمب .  ناملسم  یناوت 

همان دعب  مدرک ،  تبحص  ضایع  نب  لیضف  هب  عجار  هک  شیپ  بش  هس  ود  داتفا  مدای  دناوخن ؟  زامن  دشاب و  ناملسم  ناسنا  دوش  یم  روطچ 
رد مه  ار  نیا  دـیرازگ ،  یم  مارتحا  ناتدوخ  نیعمتـسم  هب  رگا  امـش  دـندوب  هتـشون  نآ  رد  هک  يا  همرتحم  مناخ  کـی  زا  دـنداد  نم  هب  يا 

میوگ :  یم  نم  تسه ،  مه  رتهب  هکلب  درادن  یعنام  شنتفگ  نوچ  دییوگب  هسلج 
اجنیا هب  مه  زاب  متفرگ  میمـصت  متفرگ .  رارق  ریثات  تحت  ادیدش  مدـمآ و  اجنیا  هب  راب  نیلوا  يارب  بش  کی  طقف  نم  هک  دوب  هتـشون  ناشیا 

ای ناتـسبد  رد  تسین  مدای  الاح   ) متـسه هریدـم  متـسه ،  یتیبرت  مولع  هسناـسیل  نم  دـمآ .  مهاوخ  رگید  ياهبـش  ما و  هدـمآ  بشما  میاـیب . 
نم دـیتفگ .  بلق  روضح  زامن و  هب  عجار  اـی  دـش .  بلقنم  دینـش و  ار  نآرق  هیآ  کـی  ضاـیع  نب  لیـضف  دـیتفگ  همهنیا  امـش  ناتـسریبد ) 

ییاـنعم موـهفم و  هچ  نم  يارب  بلق  روـضح  ممهف ،  یمن  ار  زاـمن  ینعم  هک  نم  منک ؟  هچ  ممهف  یمن  ار  نآرق  ینعم  اـساسا  هـک  تخبدـب 
دای ام  هب  ار  نآرق  یلو  میدرک  یط  ار  هاگـشناد  میتفر و  ناتـسریبد  ناتـسبد و  میتفر و  ناتـسکدوک  ام  هک  هتـشون  هناک  لاح  نابز  هب  دراد ؟ 

اب شیب  مک و  مدرم  هک  يدودح  ات  دنهدب  میلعت  ار  یبرع  نابز  هکنیا  يارب  دینک  مهارف  يا  هلیـسو  اجنیا  رد  امـش  سپ  دندادن .  هک  دـندادن 
هیآ کی  دننک ،  توالت  حور  اب  ار  نآرق  دنناوخب ،  حور  اب  ار  زامن  دنناوتب  لقاال  دـنوشب و  انـشآ  زامن  ینعم  اب  دـنوشب ،  انـشآ  نآرق  یناعم 

دنمهفب .  دوش ،  یم  هدناوخ  هک  نآرق 
دناد یم  تابجاو  بجوا  زا  ار  نیا  تسا و  هدرک  مـالعا  هشیمه  ( 51) اجنیا اقفر . ) تروشم  اب   ) مهدـب یمومع  باوج  کی  مهاوخ  یم  نم 

صرح درک ،  دیاب  هچ  یلو  دنمهفب .  ار  ناشدوخ  نآرق  دـنیوگ ،  یم  هچ  زامن  رد  هک  دـنمهفب  دـنوشب .  انـشآ  یبرع  نابز  اب  اهناملـسم  هک 
نابز ات  میتسرف  یم  مه  ار  نام  هلاس  تفه  هچب  تسا .  تایدام  دـمآرد و  دـیلک  یـسیلگنا  ناـبز  نوچ  هک  تسا  هتفرگ  ار  اـم  ناـنچنآ  اـیند 
یبرع سالک  کی  میتسین  رـضاح  یلو  دـنادن  ار  یـسیلگنا  نابز  نآ  رد  رفن  کی  لقاال  هک  تسا  يا  هداوناـخ  رتمک  دریگب .  داـی  یـسیلگنا 

نیمدنچ يارب  میریگب .  دای  نامنآرق  رطاخ  هب  میریگب ،  دای  نامزامن  رطاخ  هب  میریگب ،  دای  ادـخ  رطاخ  هب  ار  یبرع  نابز  میهدـب و  لیکـشت 
مان دـنیایب و  هدـع  کی  میراد .  ار  نادرم  يارب  مه  نانز و  يارب  مه  سالک ،  نداد  لیکـشت  یگدامآ  اجنیا  رد  ام  هک  مینک  یم  مـالعا  راـب 

هلیـسو ناگیار  روط  هب  اهنیا  يارب  تسا  رـضاح  هسـسوم  نیا  ناشدوخ .  سالک  رد  نایاقآ  ناشدوخ و  سالک  رد  اـهمناخ  دـننک ،  یـسیون 
 . تسا بجاو  نوچ  دنریگب ،  دای  ار  یبرع  نابز  ات  دنک  مهارف 

هبوت لامک  لوا  طرش 

ار ییاهتـشوگ  نیا  هک  تسا  هبوت  تقو  نآ  هبوت  دومرف :  تسا .  یعقاو  هبوت  لامک  طرـش  هک  دومرف  ار  عوضوم  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  دـعب 
ندب رد  ینیـشن  بش  سلاجم  رد  هک  ییاهتـشوگ  نیا  ینعی  هچ ؟  ینعی  تسین .  ناسنا  تشوگ  اهنیا  ینک ،  بآ  يا  هدـینایور  مارح  رد  هک 

 ، تسا مارح  زا  تتـشوگ  تسا ،  مارح  زا  تتـسوپ  تسا ،  مارح  زا  تناوختـسا  مارح و  زا  يا  هدرک  تسرد  هک  یلکیه  نیا  تـسا ،  هدـمآ 
ار تدوخ  دوش .  ادیپ  دشاب  هدـییور  لالح  زا  هک  یتشوگ  اهنیا  ياجب  ینک و  بآ  ار  اهنیا  هک  ینک  شـشوک  دـیاب  تسا ،  مارح  زا  تنوخ 

دینک .  یمن  رواب  امتح  نک .  بوذ 
نیدهتجم زا  یکی  دیونـش و  یم  دایز  الاح  ار  شیاهرعـش  هک  یناسارخ -  يوضر  بیبح  ازریم  جاح  موحرم  هک  دندومرف  یم  لقن  ام  يوبا 
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رد درم  نیا  دوـب .  یقاـچ  رایـسب  درم  تشاد و  یگرزب  یلیخ  لـکیه  تسا -  هدوـب  میکح  فوـسلیف و  فراـع و  يدرم  ناـسارخ و  گرزب 
ترهـش نآ  اب  یملع و  تاماقم  نآ  اب  بیبح  ازریم  جاح  دوش .  یم  فداصم  هدوب  تقیقح  انعم و  لد و  لها  هک  یـصخش  اب  شرمع  رخاوا 

یتدم زا  دعب  دنتفگ :  ناشیا  دز .  وناز  ینعم  لها  یقتم و  دهاز  درم  نیا  شیپ  تفر  دوب ،  ناسارخ  لوا  هجرد  دـهتجم  هکنیا  اب  یعامتجا و 
دنریگ یم  ییاذغ  میژر  ندش  رغال  يارب  اپورا  دنور  یم  مدرم   . ) دوب هدش  کچوک  هک  یلاح  رد  مدید  ار  لکیه  نآ  اب  بیبح  ازریم  جاح 

نیا هـک  دـش  مالـسلا  هـیلع  یلع  نخـس  قادـصم  هدـش .  بآ  هدـش ،  کـچوک  شرمع  رخآ  رد  بیبـح  ازریم  جاـح  لـکیه  میدـید  اـم  ! ( 
 . نک بآ  تسا ،  هدییور  تلفغ  لاح  رد  هک  مارح )  هار  زا  میوگ  یمن  منک و  یمن  تراسج  ناشیا  هب  نم  هتبلا   ) ار ییاهتشوگ 

هبوت لامک  مود  طرش 

زا ناشچب .  ار  تعاط  جـنر  تسا ،  هدیـشچ  ار  تیـصعم  تذـل  همهنیا  هک  ندـب  نیا  هب  دومرف :  منک .  ضرع  ناتیارب  مه  ار  طرـش  نیمـشش 
 . تسین ناسنا  یجنران  كران  مدآ  دوش ،  یمن  ناسنا  الـصا  دوش .  یمن  ادـخ  هدـنب  مدآ  يرگ  کجنران  ای  ایب  نوریب  ندوب  یجنران  كزاـن 
 ، تسا تخـس  تـیارب  يریگب  اـیحا  حبـص  اـت  یهاوـخ  یم  بـش  ریگب .  تـسا  تخـس  نوـچ  اـصوصخم  تـسا ،  تخـس  يریگ  یم  هزور 

 . نک بیدات  ار  تدوخ  هدب ،  یتخس  جنر و  تدوخ  هب  مه  یتدم  کی  نکب .  ار  راک  نیا  تسا  تخس  نوچ  اصوصخم 

نآرق ریبعت  ود 

هللا نا  دیوگ :  یم  الثم  دنک ،  یم  ماوت  ریهطت  اب  ار  هبوت  هکنیا  یکی  تسا ،  هدرک  رکذ  هبوت  زا  دعب  ار  ریبعت  ود  نیا  هک  دراد  ریبعت  ود  نآرق 
یم دـیوگب ؟  دـهاوخ  یم  هچ  نآرق  دراد .  یم  تسود  ار  نارگوشتـسش  ناگدـننک و  هبوت  ادـخ  ( 52  ) نیرهطتملا بحی  نیباوـتلا و  بحی 

تفاظن تسین .  ندـب  لکیه و  هب  اهنت  تفاظن  شاب ،  هتـشاد  انیب  مشچ  نک .  كاپ  هدـب ،  وشتـسش  ار  تدوخ  هبوت  بآ  اب  نک و  هبوت  دـیوگ 
مدرم نیرت  فیظن  زا  ام  ربمغیپ  مینک .  كرد  مه  دیاب  تسه ،  مه  لامک  هک  تسین  بیع  اهنت  هن  نیا  هتبلا  میا .  هدرک  كرد  بوخ  ار  ندب 
ضوع ار  نامدوخ  نهاریپ  مینز ،  یم  نوباص  ار  نامدوخ  ندب  مامت  راب  کی  زور  دـنچ  ره  میریگ ،  یم  شود  میور  یم  زور  ره  دوب .  ایند 

! ؟  یتسه لکیه  نیمه  طقف  وت  رخآ  میشاب .  هزیکاپ  میهاوخ  یم  ارچ ؟  مینک ،  یم  يریگ  هکل  بترم  ار  نامدوخ  راولش  تک و  مینک .  یم 
هزیکاپ هبوت  بآ  اب  ار  حور  لد و  بلق و  نیا  نک .  هزیکاپ  ار  تلد  نک ،  هزیکاپ  ار  تبلق  نک ،  هزیکاـپ  ار  تحور  نک ،  هزیکاـپ  ار  تدوخ 

نیرهطتملا .  بحی  نیباوتلا و  بحی  هللا  نا  نک . 
هللا ناـف  حلـصا  هملظ و  دـعب  نم  باـت  نمف  دـنک :  یم  حالـصا  هملک  هب  نورقم  يرگید  دراوم  رد  ار  هبوت  هک  تسا  نیا  نآرق  رگید  ریبـعت 

زا یمین  یهاـگ  هک  تسا  نیا  ناـسنا  تایـصوصخ  تاصخـشم و  زا  یکی  هـک  مدرک  ضرع  بـشید  ( 53  ) میحر روـفغ  هللا  نا  هیلع  بوـتی 
یناد تاماقم  فرط  زا  یهاگ  بالقنا ،  مایق و  نیا  هک  مدرک  ضرع  و  دنک .  یم  بالقنا  دنک ،  یم  مایق  شدوجو  رگید  مین  هیلع  وا  دوجو 
مایق ریمـض  قمع  لد و  دنک ،  یم  مایق  نادجو  دنک ،  یم  مایق  تنطیـش  دنک ،  یم  مایق  بضغ  دنک ،  یم  مایق  توهـش  تسا :  ناسنا  دوجو 

زا سدـقم ، )  ریغ  سدـقم و  ینعی  مییوگ  یم  یناد  یلاع و  هک  اجنیا   ) دـشاب ناسنا  دوجو  سدـقمان  تاماقم  فرط  زا  مایق  رگا  دـنک .  یم 
دهز سدق و  مان  هب  هک  يدارفا  مدز :  لاثم  بشید  تساولب ،  شمسا  تسوشبلب ،  بالقنا ،  مایق و  نیا  هجیتن  دشاب ،  یناویح  رـصانع  فرط 
کی دنوش ،  یم  هتخیسگ  راسفا  هک  دینیب  یم  هبترمکی  دنا ،  هداد  تیمورحم  ناشدوخ  هب  دنا و  هدیشک  تیمورحم  تاوهش  ظاحل  زا  اوقت  و 

هک تسا  یبالقنا  مایق و  فالخ  رب  نیا  یلو  تسین .  اولب  راجفنا و  زج  نیا  مسا  دوش .  یم  امرفمکح  اـهنآ  رب  یبیجع  بوشآ  اولب و  تلاـح 
یـسانشادخ و ترطف  هک  ییاتدوک  دـنکب ،  ناـسنا  دوجو  رد  لـقع  هک  یبـالقنا  دوش .  یم  داـجیا  ناـسنا  دوجو  سدـقم  رـصانع  فرط  زا 

موش راثآ  سدـقم  بالقنا  تسا .  حالـصا  اب  ماوت  سدـقم  بالقنا  تسا .  سدـقم  بـالقنا  کـی  دـنکب ،  وا  دوجو  رد  ناـسنا  یتسرپادـخ 
هیلع یلع  هک  مدرک  ضرع  ( 54  ) بابلالا یلوا  ای  ةایح  صاصقلا  یف  مکل  و  دنک .  یم  صاصق  سدقم  بالقنا  درب .  یم  نیب  زا  ار  هتـشذگ 
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ندرک صاصق  نامه  نیا  نک ،  بآ  تسا  هدییور  مارح  زا  هک  ار  ییاهتشوگ  ریگب ،  صاصق  شکب ،  ماقتنا  تدوخ  ندب  زا  دومرف :  مالسلا 
یم مه  نایم  زا  دربب و  نایم  زا  ار  هتشذگ  موش  راثآ  دهاوخ  یم  دش ،  سدقم  هک  یتقو  بالقنا  تسا .  یناسفن  تاوهـش  زا  نتفرگ  ماقتنا  و 

درب . 
مایق کی  هبوت  الـصا ،  دیامن .  حالـصا  دنک و  هبوت  هک  نآ  حلـصا  هملظ و  دعب  نم  بات  نمف  دنک :  یم  ریبعت  روط  نیا  نآرق  هک  تسا  نیا 

تسین .  يزیچ  نیا  زا  ریغ  تسا و  یحالصا 
زا یکی  مدرک  ضرع  بشید  منک .  یم  رـصتخم  ار  مدوـخ  ضیارع  نم  اذـل  میریگب ،  رـس  هب  نآرق  مینک و  اـعد  دـیاب  تسا و  ءاـیحا  بـش 

تسه مه  تاناویح  رد  تسین ،  ناسنا  تاصتخم  زا  نداد ،  تهج  رییغت  نداد ،  ریسم  رییغت  هک  مدرک  ضرع  تسا و  هبوت  ناسنا  تاصخشم 
زا تسا ،  ینورد  سدـقم  بالقنا  یعون  ینعم  هب  تسا و  هبوت  شمان  هک  يریـسم  رییغت  نآ  یلو  تسه ،  يدودـح  ات  مه  هاـیگ  رد  یتح  و 

 . دیشاب هتشاد  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  تسا .  ناسنا  تاصتخم 

ءایلوا ءایبنا و  صتخم  راک 

یم دوجو  هب  عامتجا  رد  یبالقنا  هک  يرـشب  ناربهر  ریاس  هک  تسا  نیا  يرـشب  ناربهر  ریاس  هب  تبـسن  ءایبنا  تازیمم  تاصتخم و  زا  یکی 
رد ههبج  ود  دـننازیگنا ،  رب  رگید  یتاقبط  ای  هقبط  هیلع  ار  رـشب  دارفا  زا  یتاقبط  اـی  يا  هقبط  یهورگ ،  دـنوش  یم  قفوم  رثکادـح  دـنروآ ، 

اهنیا تسد  هب  هحلـسا  دنهدب ،  اهنیا  تسد  هب  بوچ  حالطـصا  هب  دننازیگنارب ،  رگید  ههبج  هیلع  ار  ههبج  کی  دـنروایب و  دوجو  هب  عامتجا 
ملاظ و هقبط  کی  هک  ییاج  رد  تسا ؟  یبوخ  راک  اجک  رد  تسا .  یبوخ  راک  نیا  هتبلا  دنبوکب .  اهنآ  رس  رب  هک  دننک  ناشراداو  دنهدب و 

دراد دوجو  لمع  نیا  مالـسا  رد  هک  تسا  یناسنا  لمع  کی  شدوخ  قح  قاقحا  هب  مولظم  ندرک  توعد  دیایب  دوجو  هب  مولظم  هقبط  کی 
هیلع یلع  يایاصو  زا  تسه .  ملاظ  هیلع  مولظم  تیوقت  قیوشت و  مالـسا و  هماـنرب  رد  اـصوصخم  دـندرک و  یم  ار  راـک  نیا  مه  ناربمغیپ  . 

هشیمه ( 55  ) انوع مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  اـنوک  هک :  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  شراوگرزب  دـنزرف  ود  هب  مالـسلا 
دیشاب .  رگمتس  هیلع  شکمتس  مولظم و  رای  رگمتس و  نمشد 

اهنآ زا  ریغ  دـنا ،  هدوب  رداق  ناربمغیپ  طقف  دنتـسین ،  نآ  ماجنا  هب  رداق  ایند  رد  اه  بـالقنا  ناربهر  ریاـس  هک  تسه  رگید  لـمع  کـی  یلو 
دعب دنک و  هانگ  ساسحا  شدوخ  رشب  هک  دننک  يراک  ینعی  ندنازیگنارب  شدوخ  هیلع  ار  رشب  دوخ  هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  رداق  یـسک 
دینک یمن  ادیپ  ار  رفن  کی  ءایبنا  ریغ  رد  امـش  تسا .  هبوت  نآ  مان  هک  دنک ،  اتدوک  دنک ،  سدقم  بالقنا  دنک ،  مایق  شدوخ  هیلع  شدوخ 

یم رب  ملاظ  هیلع  ار  مولظم  اهنت  هن  ناربمغیپ  دـنک .  بالقنا  ماـیق و  هب  راداو  ناـشدوخ  ياـهیراکهبت  هیلع  ار  مدرم  دـشاب  هتـشاد  تردـق  هک 
مولظم مه  مالسا ،  دینیب  یم  دینک  هعلاطم  ار  مالسا  خیرات  رگا  امش  دننازیگنارب !  شدوخ  هیلع  ار  ملاظ  دوخ  دنتـسناوت  یم  هکلب  دنتخیگنا ، 

اهنآ تسا و  هتخیگنارب  اه  لهجوبا  اه و  نایفسوبا  لثم  اه  تفلک  ندرگ  نآ  هیلع  ار  هدش  هدرمش  ریقح  حالطـصا  هب  فعـضتسم و  ریقف و  و 
 . تسا ءاـیلوا  ءاـیبنا و  تردـق  رد  طـقف  رگید  نیا  تسا .  هداد  رارق  فص  کـی  هدرک و  فص  مه  فـیدر و  مه  نیفعـضتسم  ناـمه  اـب  ار 

 . تسین ءایلوا  ءایبنا و  ریغ  تردق  رد  شدوخ ،  ياهیراکهبت  هیلع  رشب  نتخیگنارب 

یفاح رشب  هبوت 

هدوبن اهفرح  نیا  هنطنط و  هبکبکاب و  تسا ،  هدوب  روطچ  اما  عضو  میناد  یم   ) تشذگ یم  دادغب  رازاب  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
زا يزینک  تشذگ ،  یم  هناخ  نآ  يولج  زا  ماما  هک  یتقو  دوب .  دنلب  بوکب  نزب و  برط و  زاوآ و  زاس و  يادـص  يا  هناخ  کی  زا  تسا ) 
وا زا  ماما  دنربب  ار  نآ  يرادرهش  نیرومام  الثم  ات  دوب  هدروآ  هک  تشاد  تسد  رد  يا  هبورکاخ  فرظ  هک  یلاح  رد  دوب  هدمآ  نوریب  هناخ 

هناخ نیا  بحاص  تسا .  دازآ  هک  تسا  مولعم  تفگ :  درک ،  بجعت  لاوس  نیا  زا  زینک  دازآ ؟  ای  تسا  هدـنب  هناـخ  نیا  بحاـص  دیـسرپ : 
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لاوس و دـیاش  ـالاح  دـینک ! ؟  یم  امـش  هک  تسا  یلاوس  هچ  نیا  تسا .  رهـش  نیا  فورعم  ياهتیـصخش  لاـجر و  زا  یکی  هک  تسا  رـشب 
زینک نیا  نتـشگرب  هک  تسه  ردقنیا  یلو  تسا  هدشن  هتـشون  ثیدح  خیرات و  رد  اهنیا  هک  تسا  هدـش  لدـب  در و  مه  يرگید  ياه  باوج 

ییاقآ کی  تفگ :  يدش ؟  لطعم  رد  مد  ارچ  دیشک ،  لوط  ارچ  دیسرپ :  وا  زا  رشب )  ) هناخبحاص تشگرب ،  هناخ  هب  هک  یتقو  دیشک  لوط 
رد مداد ،  باوج  روج  نیا  درک و  لاوس  روج  نیا  نم  زا  درک ،  وگتفگ  نینچ  نم  اب  مئالع .  نیا  یناـشن و  نیا  اـب  دوشب  در  اـجنیا  زا  دـمآ 

نیا دوبن :  دنلب  اجنیا  اهادص  رـس و  نیا  هک  دوب  یم  هدنب  رگا  تسا ،  دازآ  تسین و  هدنب  وا  هک  تسا  مولعم  هلب  تفگ :  نم  هب  راک  رخآ  نآ 
تفگ درم  نآ  زا  نز  نیا  هک  یتامالع  اب  دینش و  ار  هلمج  نیا  ات  رشب  دوبن .  اهیشایع  نیا  دوبن :  اه  يراوخبارـش  نیا  دوبن :  اه  بوکب  نزب و 
رگید اهنیا  تسا .  نیا  ندرک  داجیا  ینورد  بالقنا  هبوت و  هب  ندرک  راداو  الاح   . ) تسا هدوب  رفعج  نب  یـسوم  هک  دیمهف  درک .  فیرعت  و 

ياپ اب  درکن  ادیپ  مه  ندرک  اپب  شفک  تلهم  درم  نیا  دنرادن . ) ار  يراک  نینچ  تردق  ءایلوا  ءایبنا و  ریغ  تسا .  ءایلوا  ءایبنا و  ياهراک  زا 
ماما ياـپ  تسد و  هب  ار  شدوخ  دیـسر .  ماـما  هب  اـت  دـیود  فرط  نیا  زا  تفگ :  تفر ؟  فرط  مادـک  زا  دیـسرپ :  برد .  مد  دـیود  هنهرب 
هدنب اعقاو  مهاوخ  یم  تعاس  نیا  زا  متسه .  هدنب  هک  مدرک  یمن  سح  یلو  متسه ،  هدنب  نم  دیتفگ ،  تسار  امش  اقآ !  تفگ :  تخادنا و 

مه سپ  نآ  زا  و  درب .  نایم  زا  ار  طاسب  نآ  مامت  تشگرب و  درک و  هبوت  ماما  تسد  هب  اج  نامه  منک .  هبوت  امش  تسد  هب  ما  هدمآ  مشاب . 
 . هنهرباپ رشب  ینعی  یفاح  رشب  دنتفگ :  یم  وا  هب  تفر و  یم  هار  هنهرب  ياپ  اب  دادغب  ياهنابایخ  اهرازاب و  رد  درکن و  شیاپ  هب  شفک  رگید 
هک دوب  یلاح  رد  دش  نم  بیـصن  رفعج  هب  یـسوم  ماما  تمدخ  رد  هک  یقیفوت  نآ  نوچ  تفگ :  يور ؟  یم  هار  هنهرب  ياپ  اب  ارچ  دنتفگ : 

ظفح هشیمه  يارب  دش  نم  بیـصن  قیفوت  نآ ،  رد  هک  ار  یتایه  نآ  مهاوخ  یم  منک  میاپ  هب  شفک  هک  دـهاوخ  یمن  ملد  دوب .  هنهرب  میاپ 
 . منک

هبابلوبا هبوت 

شیپ ار  هبابلوبا  دنتفگ :  اهنآ  دنک .  هرسکی  ار  نانآ  راک  هک  تفرگ  میمـصت  مرکا  لوسر  دندرک .  نیملـسم  مالـسا و  هب  یتنایخ  هظیرق  ینب 
رثا رد  یلو  دـندرک  تروشم  وا  اب  تفر .  مه  وا  ورب .  دومرف :  مرکا  ربمغیپ  مینک .  یم  تروشم  وا  اب  ام  تسا .  نامیپ  مه  اب  وا  تسرفب .  ام 

هک درک  يا  هراشا  تفگ ،  يا  هلمج  درکن .  تیاعر  ار  نیملـسم  مالـسا و  عفانم  تروشم  رد  تشاد ،  نایدوهی  اب  هک  یـصاخ  طباور  کـی 
مه سک  چیه  الاح  تسا .  هدرک  تنایخ  هک  درک  ساسحا  نوریب و  دـمآ  نیملـسم .  ررـض  هب  دوب و  نایدوهی  عفن  هب  هراشا  نآ  هلمج و  نآ 

ندید يارب  هن  یلو  دمآ  هناخ  هب  دش .  یم  رترو  هلعـش  شلد  رد  شتآ  نیا  دمآ ،  یم  هنیدم  فرط  هب  تشاد و  یم  رب  هک  مدـق  درادـن  ربخ 
تسب و نوتـس  کی  هب  مکحم  نامـسیر ،  اب  ار  شدوخ  ربمغیپ .  دجـسم  هب  تفر  تشادرب و  شدوخ  اـب  نامـسیر ،  کـی  هکلب  هچب ،  نز و 
 ، تجاـح ياـضق  اـی  زاـمن  ندـناوخ  يارب  طـقف  درک .  مهاوخن  زاـب  نوتـس  نیا  زا  ار  مدوخ  نم  دوشن ،  لوبق  نم  هبوـت  اـت  ایادـخ !  تفگ : 
 ، مدرک طلغ  ایادخ !  دوب :  عرضت  سامتلا و  لوغـشم  دروخ .  یم  اذغ  مه  يرـصتخم  رادقم  درک .  یم  زاب  ار  نامـسیر  دمآ و  یم  شرتخد 
زا ار  مدوخ  نم  دوشن  لوبق  نم  هبوت  ات  ایادخ  مدرک .  تنایخ  وت  ربمغیپ  هب  ایادخ  مدرک ،  تنایخ  نیملـسم  مالـسا و  هب  ایادـخ  مدرک ،  هانگ 
 ، درک یم  رارقا  دمآ و  یم  نم  شیپ  رگا  دومرف :  تسا ،  هدرک  نینچ  هبابلوبا  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ :  مریمب .  ات  درک  مهاوخن  زاب  نوتس  نیا 
ود مناد  یمن  نم  دنک .  یم  یگدیـسر  وا  هب  شدوخ  ادخ  ادـخ و  شیپ  تفر  میقتـسم  وا  یلو  مدرک  یم  رافغتـسا  شیارب  ادـخ  دزن  رد  نم 

ربمایپ تسا .  لوبق  درم  نیا  هبوت  هک  دـش  یحو  ترـضح  نآ  هب  هک  دوب  هملـس  ما  هناخ  رد  مرکا  ربمغیپ  رتشیب ،  اـی  دیـشک  لوط  زور  هناـبش 
 : دومرف مهدـب ؟  وا  هب  ار  تراشب  نیا  نم  هک  دـیهد  یم  هزاجا  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  هملـس  ما  دـش .  لوبق  هبابلوبا  هبوت  هملـس !  ما  دومرف : 

هملـس ما  دـندوب .  هتخاس  دجـسم  رود  ات  رود  ار  اهنآ  تشاد و  دجـسم  يوس  هب  يا  هچیرد  مادـک  ره  ربمغیپ  هناخ  ياهقاتا  درادـن .  یعناـم 
ادـص هنیدـم  رد  پوت  لثم  فرح  نیا  درک .  لوبق  ار  وت  هبوت  ادـخ  هک  مهدـب  تتراـشب  هباـبلوبا  تفگ :  دروآ و  نوریب  هچیرد  زا  ار  شرس 

دهاوخ یم  ملد  نم  دنکن .  زاب  یـسک  هن ،  تفگ :  دننک .  زاب  وا  زا  ار  نامـسیر  دنتخیر  نیملـسم  درک .  لوبق  ار  هبابلوبا  هبوت  ادخ  هک  درک 
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تـسد اب  دـییایب  امـش  هک  تسا  نیا  شـشهاوخ  هبابلوبا  هللا !  لوسر  ای  دـنتفگ :  دـننک .  زاب  ارم  ناشدوخ  كرابم  تسد  اب  مرکا  ربمغیپ  هک 
كاپ نانچنآ  دـش .  لوبق  وت  هبوت  هبابلوبا  دومرف :  نیا . )  ینعی  یقیقح  هبوت   . ) درک زاب  دـمآ و  ربماـیپ  دـینک .  زاـب  ار  وا  ناـتدوخ  كراـبم 

 . دوشیم دلوتم  ردام  زا  هک  يراد  ار  يا  هچب  نآ  تلاح  وت  نالا  يدـش .  ( 56  ) نیرهطتملا بحی  نیباوتلا و  بحی  هللا  نا  قادصم  هک  يدـش 
دجسم ياهنوتس  زا  یکی  يور  رد  هک  دنناد  یم  دنا  هدش  فرـشم  هنیدم  هب  هک  یناسک   . ) درادن دوجو  وت  دوجو  رد  هانگ  زا  يا  هکل  رگید 
اهنوتـس لحم  یلو  هدوب  یبوچ  عقوم  نآ  هتبلا  هک  تسا  نوتـس  نامه  نیا  ۀبابل .  یبا  ۀناوطـسا  ای :  ۀبوتلا  ۀناوطـسا  تسا :  هدش  هتـشون  یبنلا 
هبابلوبا دـعب  دـندرک ) زاب  نآ  زا  ار  هباـبلوبا  ناـشدوخ  كراـبم  تسد  اـب  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  يا  هناوتـسا  ناـمه  نیا  تسا .  هدرکن  رییغت 

دومرف مهدب .  هقدص  ادخ  هار  رد  ار  متورث  مامت  تفریذپ ،  ارم  هبوت  ادخ  هک  تمعن  نیا  هنارکش  هب  مهاوخ  یم  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع 
 . مهدب هقدص  هدش  لوبق  ادخ  هار  رد  ما  هبوت  هکنیا  هنارکـش  هب  ار  متورث  ثلث  ود  دـیهدب  هزاجا  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  نکن ،  ار  راک  نیا  : 

ادـخ هار  رد  ار  متورث  ثلث  کی  هدـب  هزاجا  هن ،  دومرف :  مهدـب ،  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ار  متورث  فصن  دـیهدب  هزاـجا  تفگ :  هن .  دومرف : 
یم ارچ  یهدب ،  هقدص  ار  تتورث  همه  یهاوخ  یم  ارچ  تسرد ،  شیاهباسح  همه  تسا و  مالـسا  درادـن .  یعنام  دومرف :  مهدـب ،  هقدـص 

ار شا  هیقب  هدب ،  ادخ  هار  رد  ار  ثلث  کی  رادقم ،  کی  دننک ؟  هچ  تا  هچب  نز و  یهدـب ،  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ار  تتورث  فصن  یهاوخ 
(57  . ) راد هگن 

 ! هللا لوسر  ای  تسا ؟  هتـشاذگ  اهنآ  يارب  يزیچ  هچ  دراد و  هچب  ات  دـنچ  دیـسرپ :  دـعب  دـناوخ .  زاـمن  وا  رب  ربمغیپ  تفر و  اـیند  زا  يدرم 
یمن زامن  مدآ  نیا  رب  نم  دیدوب ،  هتفگ  نم  هب  البق  ار  نیا  رگا  دومرف :  داد .  ادخ  هار  رد  ار  همه  ندرم  زا  لبق  اما  تشاد ،  تورث  يرادـقم 

تسا ! ؟  هدرک  اهر  عامتجا  رد  ار  هنسرگ  ياه  هچب  مدناوخ ، 
 ، ثلث رب  دیاز  هب  نک ،  ثلث  تیـصو  دـننک ،  جرخ  نینچ  ادـخ  هار  رد  ار  متورث  نم  زا  دـعب  هک  ینک  تیـصو  یهاوخ  یم  رگا  دـنیوگ  یم 

دهاوخب رگا  دوش ،  یم  شگرم  هب  یهتنم  هک  یضرم  نآ  رد  ضیرم  صخش  هک  تساملع  زا  یضعب  ياوتف  یتح  و  تسین .  ذفان  وت  تیصو 
تیصو ناونع  هب  هک  هتـساوخن  ولو  تسا  هدرک  ار  راک  نیا  توم  ضرم  رد  نوچ  دهدب ،  ادخ  هار  رد  ار  شلام  ثلث  زا  شیب  شتوم  زا  لبق 

ار .  تورث  ثلث  طقف  دومرف :  نوچ  ارچ ؟  تسین ،  زیاج  مه  زاب  تسا ،  هدرک  ار  راک  نیا  شدوخ  تسد  هب  دهدب و 
ياهبش اهبش ،  نیا  هک  مدرک  ناونع  اهبـش  نیا  رد  اصوصخم  ار  هبوت  ثحب  نم  میوش .  سویام  دیابن  ام  دراد و  بتارم  تاجرد و  هبوت  هتبلا 
ششوک لوا  هجرد  رد  دینک .  ترفغم  بلط  دینک ،  رافغتسا  بلط  ناتدوخ  يارب  لوا  هجرد  رد  ناردارب !  تسا .  رافغتـسا  تدابع و  اعد و 

ود هک  دیریگب  میمـصت  هک  تسا  نیا  هب  دیوش .  نامیـشپ  هک  تسا  نیا  هب  ناتندش  كاپ  دیوش .  كاپ  ناتدوخ  هتـشذگ  ناهانگ  زا  ات  دینک 
ار ناتدوخ  رگا  هللاو  دینادرگزاب .  ادخ  هب  ار  ادخ  قوقح  دـینادرگ ،  زاب  اهنآ  هب  ار  مدرم  قوقح  هک  دـیریگب  میمـصت  دـینکن ،  رارکت  هبترم 

 . دینک هبوت  مارخ  تابارخ  هب  هگنآ  نک و  ییوشتسش  دوش  یم  باجتسم  ناتیاهاعد  همه  هک  دینیب  یم  دعب  دینک ،  كاپ 

نیقلا نب  ریهز  هبوت 

 . نیقلا نب  ریهز  مان  هب  یلع  نب  نیسح  باحصا  زا  تسا  يرگید  درم  مدرک .  ضرع  امش  يارب  ار  یحایر  دیزی  نب  رح  هبوت  ناتساد  بشید 
يرگید .  لکش  هب  یلو  تسا  نیباوت  نآ  زا  مه  وا 

 - هللااب ذایعلا  هک -  درک  یم  رکف  تسا و  هدش  هتشک  مولظم  نامثع  دوب  دقتعم  هک  دوب  یناسک  زا  دوب ،  نامثع  نایعیـش  زا  ینعی  دوب  ینامثع 
هک مه  هللادبعابا  تشگ .  یم  رب  قارع  هب  هکم  زا  وا  دوبن .  بوخ  یلع  ترـضح  اب  تسا .  هتـشاد  یتلاخد  اه  هنتف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک تسناد  یم  دوب و  نموم  شلد  قمع  رد  هک  دوب  يدرم  لاح  نیع  رد  نوچ  هن .  ای  دوشب  وربور  ناـشیا  اـب  هک  تشاد  دـیدرت  دـندمآ  یم 

درواینرب و ار  نآ  مه  وا  دنک و  ییاضاقت  وا  زا  ماما  دعب  دوشب و  وربور  دیسرت  یم  دراد  تما  نیا  رب  یقح  هچ  تسا و  ربمغیپ  دنزرف  نیـسح 
دندمآ دورف  هاچ  کی  رس  رب  ای  بآ  کی  رس  رب  ینعی  دمآ ،  دورف  اج  کی  رد  ماما  اب  ارابجا  هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد  تسا  يدب  راک  نیا 
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سیئر وا   ) شا هلیبق  لها  ناوعا و  ناسک و  اب  وا  اقافتا  ریهز ،  لابند  دنتفر  هک  یتقو  دیایب .  دییوگب  هک  داتسرف  ریهز  لابند  ار  یصخش  ماما  . 
نیسحلا هللادبعابا  بجا  ای  نیسحلا  بجا  ریهز !  ای  تفگ :  دمآ و  هللادبعابا  هداتسرف  ات  دوب .  ندروخ  راهان  لوغـشم  يا  همیخ  رد  دوب ) هلیبق 

مه دنام ،  دوب  هک  روط  نامه  هرفس  رد  شتسد  دنا  هتشون  دش  متـساوخ  یمن  نم  هک  هچنآ  تفگ :  دوخ  اب  دیرپ و  شتروص  زا  گنر  ریهز 
هناک دنا :  هتـشون  میآ .  یمن  دیوگب  تسناوت  یم  هن  میآ و  یم  دیوگب  تسناوت  یم  هن  دـندش  تحاران  همه  نوچ  شناسک ،  مه  شدوخ و 

اب ولج و  دمآ  هدرک .  توکس  هللادبعابا  هدنیامن  باوج  رد  ریهز  هک  دش  هیـضق  هجوتم  تشاد .  يا  هنموم  هحلاص  نز  ریطلا  مهـسو  ؤر  یلع 
هک ینک  راختفا  دـیاب  وت  تسا .  هتـساوخ  ار  وت  ارهز  دـنزرف  ربمغیپ ،  رـسپ  یـشک ! ؟  یمن  تلاجخ  ریهز !  دز :  دایرف  یبیجع  تمالم  کـی 

چیه دیاش  تسا و  هدشن  هتـشون  خیرات  رد  ینعی  مناد -  یمن  نم  تهارک .  اب  یلو  تفر  دوش و  دنلب  ریهز  وش !  دنلب  يراد ؟  دیدرت  يورب ، 
تسا ملسم  هچنآ  یلو  دینش  هچ  تفگ و  هچ  تشذگ و  هچ  اهنآ  نایم  درک ،  تاقالم  ریهز  اب  هللادبعابا  هک  یتدم  نآ  رد  هک  دنادن -  سک 

یلو تشاد  مژد  هتفرگ و  شا  هرهچ  تفر ،  یم  یتـقو  دوـب .  نتفر  تقو  رد  ریهز  هرهچ  زا  ریغ  نتـشگرب  زا  دـعب  ریهز  هرهچ  هک  تسا  نیا 
ار زیچ  هچ  مناد .  یمن  نم  درک ،  داجیا  وا  دوجو  رد  نیـسح  یبالقنا  هچ  دوب .  داش  لاحـشوخ و  نادنخ و  شا  هرهچ  دمآ  نوریب  هک  یتقو 

دندید دشن ،  لطعم  دمآ ،  تفرگ .  تروص  ریهز  دوجو  رد  سدقم  بالقنا  هک  مناد  یم  ردق  نیمه  یلو  مناد .  یمن  نم  دروآ ،  شدای  هب 
شردپ هناخ  هب  دـیربب  ار  وا  هک  درک  تیـصو  شنز  هب  عجار  نانچ .  ار  میاه  هچب  دـینک ،  نینچ  ار  متورث  ملاوما ،  دـنک :  یم  تیـصو  دراد 

یم تسا .  مامت  ریهز  راـک  رگید  هک  دـندیمهف  همه  متفر .  نم  تفگ :  درک و  هداـمآ  زهجم و  ار  شدوخ  ماـمت .  تیـصو  کـی  دـیناسرب ، 
نیـسح دج  يدش ،  لیان  یعیفر  ماقم  کی  هب  یتفر و  وت  ریهز !  تفگ :  تفرگ و  ار  شنماد  دمآ ،  وا  نز  دورب ،  تساوخ  هک  یتقو  دنیوگ 

رگید دعب  دـنک .  تعافـش  نم  زا  نیـسح  ردام  نیـسح ،  دـج  تمایق  رد  هک  مریگ  یم  ار  وت  نماد  زورما  نم  درک ،  دـهاوخ  تعافـش  وت  زا 
هک دیسر  ربخ  وا  هب  ات  دماجنا .  یم  اجک  هب  هیضق  هک  تسا  نارگن  ریهز  نز  دوب .  یبیجع  عضو  دش .  البرک  مدقم  فص  باحـصا  زا  ریهز 

نفک ریهز  یلو  دنراد  نفک  همه  نارگید  دـبال  هک  درک  رکف  دوخ  شیپ  دـش .  دیهـش  مه  ریهز  دـندش و  دیهـش  همه  شباحـصا  نیـسح و 
 ، دمآ مالغ  نآ  هک  یتقو  یلو  نک .  نفک  ار  ریهز  ندب  ورب  تفگ :  داتـسرف ،  مالغ  کی  هلیـسو  هب  ار  ینفک  درادن .  مه  ار  یـسک  درادن و 

درادن .  نفک  مه  ریهز  ياقآ  ندب  دید  نوچ  نک  نفک  ار  ریهز  ندب  هک  درک  ایح  مرش و  هک  دید  ار  یعضو 
نیرهاطلا .  هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  هللااب و  الا  هوق  لوحال و ال 

امرفب .  ریخ  هب  متخ  ار  ام  همه  رما  تبقاع  ایادخ 
امرفب .  تیانع  ام  همه  هب  حوصن  هبوت  یقیقح ،  هبوت  قیفوت  ایادخ 

رذگرد .  ام  ناهانگ  زا  تدوخ  مرک  فطل و  هب  ایادخ 
نادرگم .  مورحم  اهبش  نیا  ضیف  نیا  زا  ار  ام  ایادخ 

تاولصلا عم  هحتافلا  ارق  نم  هللا  محر 

اعد تدابع و  موس :  لصف 

(1  ) اعد تدابع و 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هتالاسر غلبم  هرـس و  ظفاح  هیفـص و  هبیبح و  هلوسر و  هللادـبع و  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیعمجا و  قیالخلا  يراب  نیملاـعلا  بر  هللادـمحلا 

ناطیـشلا نم  هللااب  ذوعا  نیموصعملا ،  نیرهاطلا  نیبیطلا و  هلا  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مساقلا  یبا  انالوم  انیبن و  اندـیس و 
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میجرلا : 
(58  . ) ةولصلا ربصلاب و  اونیعتسا  اونما  نیذلا  اهیا  ای 

هک یثحب  عوضوم  دش .  یم  عورش  هدنیآ  بش  زا  نم  ینارنخس  منک و  ینارنخس  اجنیا  رد  نم  بشما  هک  دوبن  انب  دیدینش  هک  يروط  نامه 
تساعد و تدابع و  هام  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  نیا  تبـسانم  هب  تسا  اـعد  تداـبع و  هلاـسم  دوب  هدـش  مـالعا  هدـنیآ  بش  جـنپ  يارب 
ام ار  اهبش  نیا  تسا  تنس  هک  تسا  ییاهبش  ینعی  تسا  ءایحا  اهبـش  تسا و  ردق  یلایل  مایا و  هک  یلایل  مایا و  نیا  تبـسانم  هب  صوصخلاب 
هب ندرک  يراد  هدنز  بش  ندرک و  يراد  هگن  هدنز  ار  اهبـش  نیا  ینعی  اهبـش  نیا  ءایحا  و  ندرک ،  هدـنز  ینعی  ءایحا  هملک  میرادـب .  هدـنز 

 . دوشب عورش  بشما  زا  ثحب  نیا  هک  دوب  نینچ  ردقم  منک .  تبحص  اعد  تدابع و  هرابرد  هک  دوب  نیا  ربانب  تبسانم  نیا 

ءایحا هملک 

ندناریم ینعم  هب  هک  هتاما  لباقم  هطقن  ندرک ،  هدنز  ینعی  ءایحا  مدرک  ضرع  هک  منک  یم  عورش  ءایحا  هملک  نیمه  زا  ار  مدوخ  ثحب  نم 
دـشاب و هدـنز  یـسک  بش  تسا  نکمم  دراد :  تلاـح  ود  تسا  ناـسنا  تقو  زا  یتمـسق  هک  بش  هک  دـناسر  یم  نینچ  هملک  نـیا  تـسا . 
اب ادـخ و  دای  اب  ار  بش  نآ  زا  یـساپ  لقاال  ای  ار و  بش  نآ  ماـمت  ناـسنا  هک  تسا  یبش  نآ  هدـنز  بش  دـشاب .  هدرم  وا  بش  تسا  نکمم 

تاذ یـشومارف  تلفغ و  اب  ار  بش  نآ  مامت  ناسنا  هک  تسا  یبش  نآ  هدرم  بش  و  دربب .  رـس  هب  راگدرورپ  تاذ  اب  زاین  زار و  اب  تاجانم و 
هک بش  تسا  فراعت  عون  کی  تسا ،  يزاجم  ریبعت  کـی  ریبعت  نیا  هک  دـنک  لاـیخ  یـسک  تسا  نکمم  دربب  رـس  هب  راـگدرورپ  سدـقم 

مینک یم  یگدنز  نآ  يور  رد  ام  هک  نیمز  هرکمین  نیا  هک  نامز  زا  يرادقم  تسا .  نامز  تسا ،  بش  هرخالاب  بش  درادن ،  هدرم  هدنز و 
هن دراد و  یگدـنز  هن  بش  تسا ،  بش  لاح  ره  هب  بش  بش ،  دـنیوگ  یم  نآ  هب  دـبات .  یمن  دیـشروخ  رون  تسین و  دیـشروخ  اـب  هجاوم 

یگدرم . 
امش ار  نامز  هعطق  نیا  هک  تسین  نیا  شدوصقم  نتشادهگن ،  هدنز  ار  بش  ءایحا ،  دیوگ  یم  هک  یـسک  نآ  یلو  تسا  تسار  نخـس  نیا 

نامز .  زا  هعطق  نیا  رد  تسامش  دوخ  نتشادهگن  هدنز  دوصقم  دیرادهگن ،  هدنز 
رارق نآ  لخاد  رد  ام  همه  هک  تسا  زیچ  کی  ناـمز  مینک  یم  لاـیخ  اـم  دوش .  یم  روصت  ادـتبا  هک  هچنآ  فـالخ  رب  رت ،  قیقد  تراـبع  هب 

ینامز تسین .  ام  نامز  نآ  میا  هتفرگ  رارق  نآ  لخاد  رد  همه  مینک  یم  رکف  هک  یناـمز  نآ  تسین .  روج  نیا  هک  یتروص  رد  میا ،  هتفرگ 
نیمز نیا  نامز  تسین  ام  نامز  نآ  مینک .  یم  باسح  ار  اهلاس  اههام و  اه و  هتفه  قیاقد و  تاعاس و  مینک ،  یم  باـسح  نآ  يور  اـم  هک 

تـسین ادج  کفنم و  ام  دوخ  زا  ام  دوجو  نامز  ام ،  نامز  تسام  دوجو  ءزج  ام ،  دوخ  دوجو  اب  دحتم  تسا  یتقیقح  کی  ام  نامز  تسا . 
مینک یم  لایخ  دعب  مینک ،  یم  قیبطت  نآ  اب  مینک ،  یم  باسح  نیمز  نامز  اب  دراد  هزادـنا  رادـقم و  هک  ار  نامز  نیا  ام  تسه  هک  يزیچ  ، 

صوصخم ینعی  تسا  رگید  زیچ  کی  امـش  نامز  تسا ،  زیچ  کی  نم  نامز  هن ،  میا ،  هتفرگ  رارق  نآ  رد  ام  همه  تسا و  زیچ  کی  ناـمز 
داتفهودص هک  نم  دـق  تسامـش و  لام  رادـقم  تیمک و  نیا  تسا  رتمیتناس  تصـش  دـص و  الثم  امـش  دـق  هک  روط  نیمه  تسا ،  ناتدوخ 

هب صوصخم  هزادنا  کی  دق و  کی  مه  نم  دـیراد ،  هزادـنا  کی  دـق و  کی  امـش  نم .  صوصخم  تسا  زیچ  کی  نیا  زاب  تسا  رتمیتناس 
ریغتم لایس و  كرحتم و  دوجو  کی  ناتدوجو  نوچ  امـش  تسا )  يا  هناگادج  بلطم  دنـشابن  ای  دنـشاب  رگیدکی  اب  ربارب  اهنیا  الاح   ) دوخ

 ، دراد شدوخ  نورد  رد  نامز  کی  مه  لگ  نآ  مراد ،  مدوخ  نورد  رد  نامز  کی  مه  نم  دـیراد .  ناتدوخ  نورد  رد  نامز  کی  تسا ، 
يزیچ ره  نورد  رد  هک  ینامز  و  دراد ،  شدوخ  نورد  رد  نامز  کی  مه  گنـس  نیا  دراد ،  شدوخ  نورد  رد  نامز  کی  مه  تخرد  نآ 

تسا .  زیچ  نآ  دوجو  نیع  تسه 
ره میراد ،  هگن  هدنز  ار  نامدوخ  نامز  ینعی  میراد  هگن  هدنز  ار  نامز  میناد .  یم  ار  ردق  بش  ءایحا  ینعم  میتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاح 
زا میتسه .  ام  دوخ  نامه  نآ  تسیچ ؟  تسام  نورد  رد  هک  یناـمز  نآ  میراد .  هگن  هدـنز  تساـم  نورد  رد  هک  ار  یناـمز  نآ  ناممادـک 
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هدنز اعقاو  میشاب .  هدنز  اعقاو  بش  کی  نامدوخ  ینعی  میراد  هگن  هدنز  ار  نامدوخ  بش  ار ،  نامدوخ  نامز  سپ  تسین .  ادج  ام  تقیقح 
هتـشذگ نامز  ار و  ناسنا  هتـشذگ  تماـیق ،  زور  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداـحا  راـبخا و  رد  مینک .  یگدـنز  هدرم  هکنیا  هن  مینک  یگدـنز 

هایـس و نآ  زا  یتاعطق  هک  دننیب  یم  ار  يدوجوم  کی  دننک  یم  هاگن  یتقو  دننیب ،  یم  فلتخم  اهناسنا  دنهد و  یم  هئارا  ناسنا  هب  ار  ناسنا 
نیا رتشیب  يرگید  تسا ،  هریت  دـنیب  یم  ار  تاـعطق  نیا  رتشیب  رفن  کـی  فـالتخا  هب  تسا  ناـشخرد  دیفـس و  نآ  زا  یتاـعطق  تسا و  هریت 

سکع رب  يرگید  و  دنیبب ،  دیفس  ار  همه  دنیبب .  هایس  هطقن  دنچ  اهنیا  مامت  رد  تسا  نکمم  یکی  تسا .  قارب  دیفـس و  دنیب  یم  ار  تاعطق 
نیا تسوت ،  نامز  نیا  دنیوگ  یم  دنا ؟  هداد  هئارا  وا  هب  هک  تسیچ  نیا  دنک :  یم  بجعت  دـنیبب .  هایـس  ار  همه  دـنیبب و  دیفـس  هطقن  دـنچ 

يروش يا ،  هتـشاد  يزاورپ  هک  یتاـعاس  نآ  يا ،  هتـشاد  هگن  ینارون  نشور و  ار  رمع  نیا  ار ،  ناـمز  نیا  هک  یتاـعاس  نآ  تسوـت .  رمع 
هک یتاعاس  نآ  تسا .  ینارون  ناشخرد  تاعاس  نامه  تاعاس  نآ  تسا ،  هدوب  هدنز  ادخ  دای  هب  تلد  نیا  يا ،  هتشاد  یقشع  يا ،  هتشاد 

هدوب لفاغ  تاعاس  نآ  رد  هک  یتاعاس  نآ  اما  و  تسوت ،  ینارون  تاعاس  يا ،  هداد  ماجنا  يدیفم  راک  يا ،  هدرک  یتمدـخ  تاعاس  نآ  رد 
تسوت نامز  نیا  تسوت .  رمع  یکیرات  یگریت و  نارود  اهنآ  يا ،  هتشادرب  مسق  ادخ  ياضر  فالخ  رب  يا ،  هدوب  تاوهـش  رد  قرغ  يا ، 

 . تسوت رمع  نیا  ، 

ادخ دای  تدابع ،  حور 

دـنک و یم  ییاعد  دـناوخ ،  یم  يزامن  دـنک ،  یم  تدابع  هک  یتقو  ناسنا  هک  تسا  نیا  تدابع  حور  تسا .  راگدرورپ  دای  تدابع  حور 
 ، رادب اپب  ار  زامن  دـیوگ  یم  نآرق  ( . 59  ) يرکذل ةولـصلا  مقا  و  دشاب :  هدنز  شدوخ  يادخ  دای  هب  شلد  دـهد ،  یم  ماجنا  هک  یلمع  ره 
هللا رکذـل  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  نا  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  رگید  ياج  رد  و  یـشاب .  نم  دای  هب  هکنیا  يارب  هچ ؟  يارب 

تروص حیحـص  بادآ  طیارـش و  اب  هک  يزامن  یعقاو ،  زامن  یقیقح ،  زاـمن  هتبلا  دوش .  یم  رکذ  زاـمن  تیـصاخ  هیآ  نیا  رد  ( 60  . ) ربکا
یم تارکنم  تشز و  راک  زا  ار  ناسنا  ولج  زامن  دوخ  دناوخب  تسرد  زامن  دـشاب و  ناوخ  زامن  ناسنا  اعقاو  رگا  دـیامرف  یم  دـشاب .  هتفرگ 

دـناوخب و تسرد  حیحـص و  زامن  ناسنا  هک  تسا  لاحم  دـشاب .  وگغورد  دـناوخب و  لوبقم  تسرد و  زاـمن  ناـسنا  هک  تسا  لاـحم  دریگ 
بارـش لابند  هب  هک  دهدب  هزاجا  وا  هب  شتفارـش  دشاب و  تسرد  حیحـص و  زامن  ناسنا  هک  تسا  لاحم  دورب .  ندرک  تبیغ  فرط  هب  شلد 
دناشک یم  تینارون  ملاع  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  زامن  تیـصاخ  نیا ،  دورب .  يرگید  تشز  راک  ره  لابند  دورب ،  ءاشحف  لابند  دورب ، 

. 
هعیرشلا حابصم  مان  هب  میراد  یباتک  ام  تسا .  هدش  لقن  هعیرـشلا  حابـصم  فورعم  باتک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  یتیاور 

یمن ربتعم  ار  باتک  نیا  نادنچ  یسلجم  موحرم  لثم  املع  زا  یضعب  هکنیا  وگ  دنناد  یم  ربتعم  ار  باتک  نیا  گرزب  ياملع  زا  يرایسب  هک 
سوواط و نب  دیـس  يرون ،  یجاح  لثم  تسا  یفورعم  باتک  یلو  تسا .  ینافرع  نیماضم  هلـسلس  کی  نآ  نیماضم  هکنیا  رابتعا  هب  دنناد 

قداص ماما  اب  رـصاعم  ضایع ،  نب  لیـضف  مان  هب  تسا  يدرم  تسه  يدایز  ثیداحا  باتک  نیا  رد  دـننک .  یم  لقن  باـتک  نیا  زا  نارگید 
نیا تقرـس و  يدزد و  روجف و  قسف و  هاـنگ و  هب  ار  شیوـخ  رمع  زا  ینارود  هک  تسا  ینادرم  زا  یکی  تسا  فیراـعم  زا  وا  مالـسلا  هیلع 
دهز اوقت و  رد  ار ) شدوخ  رمع  زا  یمین   ) ار شدوخ  رمع  همتت  دنک و  یم  ادیپ  یبیجع  یحور  بالقنا  کی  دعب  تسا ،  هدرب  رس  هب  اهفرح 

شدوـخ ریگ و  هندرگرـس  دوـب  یفورعم  دزد  کـی  وا  دراد  فورعم  ناتـساد  درب .  یم  رـس  هب  یهاوـخ  تقیقح  تـفرعم و  رد  تداـبع و  و 
يدنلب راوید  منزب .  ار  هناخ  نآ  بش  نآ  هک  مدوب  هتفرگ  رظن  رد  ار  يا  هناخ  یبش  دیوگ :  یم  دنک ،  یم  لقن  روط  نیا  ار  شدوخ  ناتـساد 

ياه هناـخ  زا  یکی  رد  میاـیب .  نییاـپ  متـساوخ  یم  مدیـسر و  هک  راوید  يـالاب  نآ  هب  متفر  ـالاب  راوید  زا  دوب  هتـشذگ  بش  همین  زا  تشاد 
لوغـشم اقافتا  دـنراد .  یم  هگن  هدـنز  ار  ناشدوخ  ياهبـش  هک  یمدرم  نآ  زا  ییاوقتاب ،  دـهاز و  دـباع و  درم  هناـخالاب )  رد  اـی   ) هیاـسمه

هیآ نیا  هب  دباع  نآرق و  يراق  درم  راوید  يالاب  دیـسر  ات  اضق  زا  ( 61  . ) ییابیز رایـسب  نحل  شوخ و  گنهآ  کی  اب  دوب ،  نآرق  ندـناوخ 
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تسا نیا  هیآ  ینعم  تسناد .  یم  ار  انعم  دوب ،  برع  ( 62  ) قحلا نم  لزن  ام  هللارکذل و  مهبولق  عشخت  نا  اونما  نیذلل  نای  ملا  دوب :  هدیسر 
تواسق ادـخ ؟  دای  شریذـپ  يارب  دوشب  مرن  دـننک  یم  نامیا  ياعدا  هک  یمدرم  لد  نامیا ،  اب  مدرم  لد  هک  یتقو  نآ  تسا  هدیـسرن  اـیآ  : 

يراوخبارـش و یک ؟  ات  ندرک  تبیغ  ییوگغورد و  یک ؟  ات  يراوخ  مارح  یک ؟  ات  ندـیباوخ  یک ؟  ات  يربخ  یب  تلفغ و  یک ؟  ات  بلق 
يا نم ،  هدنب  يا  دیوگ :  یم  ام  هب  دراد  ادخ  میتسه ،  مدرم  ام  مه  شبطاخم  تسادخ ،  يادص  نیا  یک ؟  ات  تیصعم  یک ؟  ات  يزابرامق 

؟  دسرب دهاوخ  یم  یک  ادـخ ،  دای  يارب  دوشب  عشاخ  عضاخ و  ادـخ ،  دای  يارب  دوشب  مرن  دـهاوخ  یم  وت  لد  نیا  هک  یتقو  نآ  ناملـسم ! 
ات یک ؟  ات  لواپچ  يرگتراغ و  يدزد و  لیضف !  دیوگ :  یم  تسا ،  هتخاس  بطاخم  ار  لیضف  هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  دباع  درم  نیا  نانچنآ 

هبوت درک  يا  هبوت  دـمآ ،  نییاپ  راوید  زا  اـج  ناـمه  و  تسا ،  شتقو  نـالا  نیمه  ایادـخ  تفگ  تقو  کـی  دروخ .  یناـکت  دینـش ،  ار  هیآ 
دندوب .  عضاخ  وا  لباقم  رد  مدرم  مامت  هک  دیسر  ییاج  هب  شراک  داد .  رارق  لوا  هجرد  دابع  فیدر  رد  ار  درم  نیا  هک  يا  هبوت  حوصن ، 

زگره هک  لیضف  دنتفگ  یلو  دنیبب  ار  ضایع  نب  لیضف  تشاد  وزرآ  یلیخ  دیشرلا  نوراه  دورب .  دیشرلا  نوراه  رابرد  هب  هک  دوبن  يدرم  وا 
هفیلخ تسا ،  نوراه  لیـضف .  غارـس  هب  تفر  تقو  کی  میور ،  یم  ام  دیآ  یمن  رگا  لیـضف  تفگ :  نوراه  دـیآ .  یمن  ینوراه  رابرد  هب 
يدرم تسایند .  نیطالـس  نیرتردتقم  زا  یکی  دشاب .  وا  هزادنا  هب  شکلم  هعـس  هک  تسا  هدـمآ  یهاشداپ  مک  ایند  رد  هک  تسا  يردـتقم 
روضح رد  دمآ  تسا .  هدرب  رس  هب  اهفرح  نیا  ندیصقر و  ندز و  هب  ياوخبارش و  هب  حبـص  ات  ار  اهبـش  هک  تسا  يدرم  رجاف  قساف و  تسا 
روضح رد  نوراه  میدـید  دـنتفگ  دـندوب  اجنآ  هک  یناسک  مامت  درک ) بلقنم  ار  وا   ) ندرک تبحـص  هلمج  دـنچ  اب  لیـضف  نیمه  لیـضف ، 

وا يارب  کی  کی  ار  شناهانگ  درک ،  یم  شا  هظعوم  تحیـصن و  دش .  يراج  ناراب  لثم  وا  ياهکـشا  دش و  کچوک  کچوک و  لیـضف 
دیـسر تفرعم  اوقت و  زا  هجرد  نیا  هب  هک  درک  ادـیپ  هرود  نیا  رد  هک  یتلاح  نیا  اب  وا  ضایع ،  نب  لیـضف  تسا  يدرم  نینچ  کی  درمش . 

تسا .  هدرک  كرد  مه  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  هب  یسوم  ینامز  ینعی  نوراه  نامز  تسا و  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رصاعم 
نیا ماما  مدرک و  لاوس  ماما  زا  یلئاسم  قداص و  ماما  تمدخ  متفر  نم  هک  تسا  یعدـم  درم  نیا  هک  تسا  یباتک  هعیرـشلا  حابـصم  باتک 
یم قرف  یلیخ  قداص ،  ماما  دزن  دورب  یتقو  دـهاز  اوقت و  اـب  تفرعم و  اـب  فراـع و  نینچ  نیا  يدرم  تسا  یهیدـب  داد .  نم  هب  ار  اـهباوج 

رتالاب حطـس  کی  رد  وا  تالا  ؤس  ارهق  قداص  ماما  دزن  دور  یم  دسرپب و  دـهاوخ  یم  تایکـش  زا  يا  هلاسم  الثم  هک  نابراس  نالف  اب  دـنک 
یم رارق  يرتالاب  حطـس  کی  رد  باتک  اعبط  تسا .  رتالاب  حطـس  کی  رد  دهد  یم  نارگید  هب  هک  ییاهباوج  زا  مه  ماما  ياهباوج  تسا و 

 . دنک یم  نایب  ار  زامن  رارسا  دنک ،  یم  نایب  ار  وضو  رارسا  باتک  نیا  رد  قداص  ماما  الثم  دریگ . 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح 

هب قداص  ماما  دیـشاب .  هدید  ینافرع  ياهباتک  رد  شیب  مک و  دیاش  ار  هلمج  نیا  تسا و  باتک  نآ  رد  تسا  نم  دهاش  لحم  هک  يا  هلمج 
ایآ لیضف !  تسه )  مه  يا  هدننز  هلمج  رظن  کی  زا  تسا و  یبیجع  هلمج  یلیخ   ) ۀیبوبرلا اههنک  ةرهوج  ۀیدوبعلا  لیضف  ای  دومرف :  لیـضف 
هنک تسا و  تیدوبع  شرهاظ  هک  تسا  يرهوگ  تیدوبع  تسا ؟  يرهوگ  هچ  تیدوبع  یناد  یم  اـیآ  تسیچ ؟  تیدوبع  هک  یناد  یم  وت 

هتـساوخ قداص  رفعج  ماما  ایآ  هچ ؟  ینعی  دـییوگب  تسا  نکمم  تسا  تیبوبر  شدـصقم  فدـه و  لزنم و  نیرخآ  شنطاـب ،  تیاـهن و  و 
 . هن دسر ؟  یم  ییادخ  هب  یگدنب  زا  هدنب  کی  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  ایآ  ییادخ ؟  شرخآ  تسا و  یگدـنب  شلوا  تیدوبع  هک  دـیامرفب 

یم رظن  رد  هک  يا  یناـعم  دـنزادنیب ،  تسد  ار  رگید  مدرم  هکنیا  يارب  ناـفرع  لـها  دـیآ .  یمن  یتاریبـعت  نـینچ  زگره  هـمئا  تاریبـعت  رد 
يولوم الثم  تسا ،  مدرم  هب  نداد  کلقلق  عون  کی  نیا  دنوشب .  تحاران  دنروخب و  ناکت  نارگید  هک  دنیوگ  یم  یتاریبعت  کی  اب  دنریگ 

دیوگ :  یم  يرتسبش  دنراد .  یتاریبعت  نینچ  يرتسبش  ای 
تسیچ تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  یتسنادب 
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لوق هب  هک  دـیوگ  یم  يریبعت  کی  اب  دراد .  حیحـص  دوصقم  کی  تساهفرح .  نیا  زا  ریغ  وا  دوصقم  یلو  تسا  یبیجع  فرح  یلیخ  نیا 
 ، هن ای  تسه  يونثم  رد  مناد  یمن  دنهد ،  یم  تبـسن  يولوم  هب  هک  تسه  یفورعم  رعـش  کی  دـشاب ،  هداد  کلقلق  ار  اهامندـهاز  شدوخ 

دیوگ :  یم 
دش هللا  ناوت  یم  تدابع  زا 

دش هللا  میلک  یسوم  ناوت  ین 
ار ثیدح  نیا  لاح  هچ ؟  ینعی  دش  هللا  دوش  یم  تدابع  زا  یلو  دش  هللا  میلک  یـسوم  دوش  یمن  تدابع  زا  دیوگ  یم  تسا !  بیجع  یلیخ 

دوش .  یم  حضاو  مه  رعش  نآ  ینعم  منک  ینعم  ناتیارب  نم  هک 
بحاص ینعی  يراگدنوادخ  ییادخ .  يراگدـنوادخ و  نایم  تسا  قرف  ییادـخ .  هن  يراگدـنوادخ ،  طلـست ،  ینعی  تیبوبر  ینعم  الـصا 
ياهرتش دـندرک  یم  تراغ  دـنک و  بارخ  ار  هبعک  تساوخ  یم  دـمآ و  ههربا  هک  لیفلا  باحـصا  هیـضق  رد  ندوب  رایتخا  بحاـص  ندوب ، 

تیـصخش تمظع و  هفایق و  ههربا  دزن  تفر  بلطملادـبع  دـندوب .  هدرب  ناشدوخ  اب  هتفرگ و  دوب  نابایب  رد  هک  مه  ار  بلطملادـبع  باـنج 
ضرعتم هک  دهاوخب  نم  زا  دنک و  تعافـش  گرزب  درم  نیا  رگا  هک  درک  رکف  دوخ  اب  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ  ار  ههربا  یلیخ  بلطملادـبع 

نارتش هرابرد  طقف  دوشگ  نخـس  هب  بل  هک  یتقو  بلطملادبع  وا  راظتنا  فالخ  رب  یلو  منک  یمن  بارخ  منکن  بارخ  ار  نآ  موشن و  هبعک 
 ، مدرک یم  باسح  یگرزب  مدآ  یلیخ  ار  وت  نم  تفگ  درک ،  بجعت  ههربا  درکن .  تبحص  مه  کی  هبعک  هرابرد  درک ،  تبحـص  شدوخ 
وا ینک ،  یم  تعافـش  تدوخ  ياهرتش  يارب  يا  هدمآ  منیب  یم  الاح  ینک ،  تعافـش  هبعک  يارب  هکنیا  يارب  يا  هدمآ  وت  مدرک  لایخ  نم 

دراد .  يراگدنوادخ  دوخ  زا  مه  هناخ  نآ  متسه و  نارتش  راگدنوادخ  نم  بر  تیبلل  لبالا و  بر  انا  تفگ :  داد .  یبوخ  باوج  مه 
ملاع و مامت  یقیقح  بحاص  وت  راگدـنوادخ  هکنیا  باب  زا  بر ،  مییوگ  یم  هک  مه  ادـخ  هب  ام  بحاص .  راگدـنوادخ ،  ینعی  بر  هملک 

سپ اهملاع .  مامت  بحاص  تسا .  بحاص  راگدـنوادخ و  هک  ار  يادـخ  ساپـس  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  مییوگ :  یم  تساـهملاع .  ماـمت 
ره يراگدـنوادخ  ییادـخ و  نایم  تسا  قرف  ییادـخ  هن  يراگدـنوادخ  ینعی  تیبوبر  و  راگدـنوادخ ،  بحاص و  ینعی  بر  ینعم  لـصا 

تسه .  مه  زیچ  نآ  راگدنوادخ  بر و  تسه ،  هک  يزیچ  ره  کلام  یسک 
تسا یبلاج  رایسب  هتکن  تسا  تیبوبر  شهنک  تیاهن و  هک  تسا  يا  هرهوج  کی  تیدوبع  دومرف  ماما  هک  تسیچ  ثیدح  نیا  ینعم  لاح 

يراگدنوادخ تردق و  بحاصت و  رب  دنک  یط  رتشیب  ار  ادخ  یگدنب  هار  ناسنا  هچ  ره  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  ادخ  یگدنب  تیدوبع ،  . 
لئاـسم یـضعب  زا  یتـسرهف  منک ،  یم  ضرع  ناـتیارب  ار  شکچوک  عوضوم  کـی  طـقف  هسلج  نیا  رد  نم  روطچ ؟  دوش ،  یم  هدوزفا  شا 

 . مهد یم  طسب  ار  شعوضوم  کی  یلو  منک  یم  ضرع  شرگید 

سفن رب  طلست  تیبوبر :  هجرد  نیلوا 

 ، دوش یم  شدوخ  سفن  کـلم  بر و  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  ادـیپ  تیدوبع  هجیتـن  رد  هک  يراگدـنوادخ  تیبوـبر و  هجرد  نیلوا 
ام رایتخا  رد  نامدوخ  سفن  مامز  تسا :  نیا  مینک  یم  ساسحا  الماک  هک  ام  ياهیگراچیب  زا  یکی  دنک .  یم  ادیپ  شدوخ  سفن  رب  طلـست 

میرادن ار  نامدوخ  مکش  رایتخا  میرادن ،  ار  نامدوخ  تاوهـش  رایتخا  میرادن ،  ار  نامدوخ  نابز  رایتخا  میرادن ،  ار  نامدوخ  رایتخا  تسین 
ام تسا .  یتخبدـب  تیاهن  نیا  و  میرادـن ،  ار  نامدوخ  ياپ  رایتخا  میرادـن ،  ار  نامدوخ  مشچ  رایتخا  میرادـن ،  ار  نامدوخ  نماد  راـیتخا  ، 

شلد مشچ  نیا  هک  میتسه  ام  نیا  ینعی  میتسه .  مشچ  نیا  رایتخا  رد  اـم  تسین .  اـم  راـیتخا  رد  مشچ  نیا  یلو  اـهنابایخ  نیا  رد  میور  یم 
تفگ :  تسا ،  مشچ  نیا  عبات  مه  ام  لد  دنکب ،  توهش  رظن  مدرم  سیماون  هب  دهاوخ  یم  شلد  دنک ،  ینارچ  مشچ  دهاوخ  یم 

دوب لیام  وچ  مشچ  دورب  لد 
دوب لد  شک  هتشر  رظن  تسد 
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یم مرگ  نام  هناچ  حالطصا  هب  ندز ،  فرح  هب  میوش  یم  مرگ  هک  یتقو  میرادن  ار  نامدوخ  نابز  رایتخا  میتسین .  نامدوخ  نابز  کلام  ام 
میراد هگن  میناوت  یم  ار  نامدوخ  زار  هن  تسا  هتخادـنا  لگ  سلجم  هک  الاح  هتخادـنا ،  لگ  سلجم  مییوگ  یم  هچ  هک  میمهف  یمن  دوش ، 

 . میرادـن ار  نامدوخ  شوگ  رایتخا  ( 63  . . . ) مینکن تبیغ  مدرم  زا  میناوـت  یمن  میـشاب ،  مدرم  شوـپ  بیع  میناوـت  یمن  ار ،  مدرم  زار  هـن 
مه اـم  دـیآ  یم  شـشوخ  بعل  وهل و  زا  میتـسه  میلـست  مه  اـم  دـیآ ،  یم  شـشوخ  تبیغ  زا  ـالثم  دـیایب ،  شـشوخ  نامـشوگ  هک  هچره 
نم دوخ   ) مییوگ یم  میرادـن  ار  نامدوخ  بضغ  رایتخا  میرادـن .  ار  نامدوخ  ياپ  رایتخا  میرادـن .  ار  نامتـسد  راـیتخا  میتسه .  شیملـست 
نم ینعی  مدش  ینابصع  هچ ! ؟  ینعی  مدش  ینابصع  متفگ :  دمآ  مناهد  هب  هچ  ره  مدش ،  ینابصع  رگید  اقآ  متسه )  صاخـشا  نآ  زا  یکی 
یم مناهد  هب  هک  هچ  ره  تسوا ،  تسد  رگید  نم  رایتخا  مدش  ینابـصع  هک  ردـق  نیمه  متـسین  مدوخ  سفن  کلام  هک  متـسه  یمدآ  کی 

ام ات  الصا  دشاب ؟  شدوخ  سفن  کلام  ناسنا  دیابن  ایآ  تسین .  شدوخ  توهش  کلام  يرگید  نآ  میوگ .  یم  متسه  ینابصع  نوچ  دیآ 
 . دشاب شدوخ  سفن  کلام  دیاب  ناملسم  هن  میشاب ؟  ناملسم  میناوت  یم  میشابن  نامدوخ  سفن  کلام 

ندوب سفن  تارطاخ  کلام  هجرد :  نیمود 

ار هلاسم  نیا  میشاب )   ) نامدوخ ریمـض  تارطاخ  نامدوخ ،  سفن  تارطاخ  کلام  رتالاب ،  میورب  هجرد  کی  متفگ .  هجرد  نیا  ات  نم  هزات 
 . میتسه ناموخ  نابز  کلام  میتسه ،  نامدوخ  نابز  کلام  میتسه  نامدوخ  مشچ  کـلام  هک  اـم  زا  هک  ییاـهنامه  دـییامرفب  هجوت  ـالماک 

اجنیا هک  ییاهنیمه  زا  مادـک  چـیه  میتسین ،  یعوضوم  کی  کلام  میتسه ،  نامدوخ  تینابـصع  کلام  میتسه ،  ناـمدوخ  توهـش  کـلام 
؟  هچ ینعی  میتسین .  نامدوخ  یناسفن  تارطاخ  ینهذ و  تارطاـخ  کـلام  مناد )  یمن  نم  دنـشاب ،  هللا  ءاـیلوا  اـجنیا  رد  دـیاش   ) میا هتـسشن 
نآ زا  خاش ،  نآ  هب  دور  یم  خاش  نیا  زا  دشاب .  ام  تسد  شرایتخا  هکنیا  نودب  دـهد  یم  خر  ام  نهذ  رد  هک  يا  یناعم  یعادـت  نیا  ینعی 
نیا يالاب  دور  یم  دـیا ،  هدـید  تخرد  يالاب  ار  کشجنگ  دراد .  ار  کشجنگ  کی  مکح  ام  لاـیخ  هوق  خاـش . . .  نیا  هب  دور  یم  خاـش 
نیا زا  امئاد  ام  لایخ  هوق  رگید .  هخاش  يالاب  دور  یم  زاب  رگید ،  هخاش  يالاب  درب  یم  زاب  رگید ،  هخاش  نیا  يالاب  دور  یم  اروف  هخاـش ، 
کی هراـبرد  طـقف  هک  نک  داـجیا  تدوخ  يارب  نهذ  زکرمت  هقیقد  هد  منک  یم  شهاوخ  دـنیوگ  یم  اـم  هب  درپ .  یم  هخاـش  نآ  هب  هخاـش 

الا ةولـص  ال  شاب .  هتـشاد  بلق  روضح  نهذ و  زکرمت  یناوخ  یم  هک  زاـمن  دـنیوگ  یم  امـش  اـم و  هب  میتسناوت ؟  رگا  یـشیدنیب .  عوضوم 
وت ینعی  تسین  لوبق  اما  يدناوخن ،  زامن  ارچ  دنیوگ  یمن  وت  هب  ینعی  تسا ،  حیحص  تسین ،  لوبق  بلق  روضح  نودب  زامن  بلقلا  روضحب 

هزاغم رد  لفق  هک  تسا  نیا  لثم  میتسه  راد  هزاغم  دـینک  ضرف  رگا  ربکا ،  هللا  میتفگ  ات  درادـن .  وت  يارب  یتیـصاخ  درب ،  یمن  ییاـج  هب  ار 
ناملد تسام ،  کلم  نالف  رد  ناملد  تسا ،  هرادا  رد  ناملد  تسا ،  هزاغم  رد  ناملد  اما  میناوخ  یم  ار  هروس  دمح و  میدرک ،  زاب  ار  نام 

میا هدناوخ  زامن  دایز  مه  سب  زا  هتاکرب .  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  میتفگ  هک  میوش  یم  هجوتم  تقو  کی  تسا ،  توهش  نالف  لابند 
چیه هکنیا  نودـب  مینک  یم  مامت  میور و  یم  مکیلع  مالـسلا  ات  ربکا  هللا  زا  راـکدوخ  روط  هب  مینک ،  یمن  هابتـشا  تسا ،  هدـش  تداـع  ارهق 

تـسا یندش  مه  یلیخ  تسا ،  یندش  ریخ ،  تسا .  یندشن  دییوگن  دشاب  نهذ  زکرمت  بلق و  روضح  دیاب  زامن  رد  هکنآ  لاح  و  میمهفب ، 
هک دیناوخب  يزامن  دیناوت  یم  اعقاو  دیرادرب  مدق  تیدوبع  هار  رد  دینک  ششوک  امـش  رگا  ۀیبوبرلا )  اههنک  ةرهوج  هیدوبعلا   ) تیدوبع اب  ، 

الـصا دیـشاب ،  ادخ  هجوتم  دـیناوخ  یم  زامن  هقیقد  هد  دیـشاب ،  ادـخ  هجوتم  طقف  هقیقد  جـنپ  نیا  مامت  رد  دـشک  یم  لوط  هقیقد  جـنپ  رگا 
دیـشاب هللا  ءایلوا  زا  یـضعب  لثم  دعب  دیـشاب ) لاح  نیمه  هب   ) تعاس کی  تعاس ،  مین  دوشن ،  فرـصنم  يزیچ  چیه  هب  ادخ  ریغ  زا  ناتنهذ 

رگا یتح  هک  دیوشب  قرغ  نانچنآ  دنکن ،  ادیپ  تافتلا  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  چیه  هب  ناتنهذ  دینک و  تدابع  هرـسکی  حبـص  ات  بش  لوا  زا  هک 
دوشب .  زکرمتم  امش  نهذ  ردقنیا  دیوشن  هجوتم  دیمهفن و  دیونشن و  امش  دننکب  مه  دایرف  داد و  امش  شوگ  خیب  دنیایب 

زامن  لاح  رد  داجس  ماما  بلق  روضح 
هچب تسد  هک  دندرک  دایرف  داد و  دنتخیر  اهنز  تسکش  شتسد  داتفا  ماب  تشپ  زا  ماما  ياه  هچب  زا  یکی  دوب .  تدابع  لوغشم  داجس  ماما 
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داد رگید  دارفا  دندرک .  هلان  اهنز  درک ،  هیرگ  هچب  دنتسب  ار  هچب  تسد  دندروآ  دنب  هتسکش  دنتفر  میروایب .  دنب  هتـسکش  میورب  تسکش ، 
وا تسد  دید  شا ،  هچب  هب  داتفا  شمشچ  طایح ،  رد  دمآ  دش  غراف  تدابع  زا  هکنآ  زا  دعب  ماما  تشذگ  هیـضق  دش .  مامت  دندرک ،  لاق  و 

امـش هک  یتقو  رد  میتسب  ار  وا  تسد  میدروآ ،  دنب  هتـسکش  تسکـش و  شتـسد  داتفا  ماب  زا  هچب  دنتفگ  تسا ؟  هدش  روطچ  دنا ،  هتـسب  ار 
مدشن .  هجوتم  نم  الصا  هک  دروخ  مسق  ماما  دیدوب .  تدابع  زامن و  لوغشم 

ار يدارفا  مدوخ  رمع  رد  مدوخ  هدنب  دنوش  یمن  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  مدرم  همه  تسا ،  نیدباعلا  نیز  ماما  وا  دییوگب  امـش  تسا  نکمم 
نانچ زامن  رخآ  ات  دننک  یم  زامن  هب  عورـش  هک  یلوا  زا  هک  دوب  سوسحم  نم  يارب  هک  هجرد -  دح و  نیا  رد  میوگ  یمن  هتبلا  ما -  هدـید 
نینچ ما  هدید  نم  و  دنتـسین ،  ناشدوخ  فارطا  هجوتم  اعقاو  هک  دنوش  یم  زامن  رد  قرغ  نانچ  دنوش و  یم  ادـخ  دای  ادـخ و  رکذ  رد  قرغ 

تسا .  طلست  نیا  شرثا  نیلوا  یگدنب و  تیدوبع و  هجیتن  ۀیبوبرلا  اههنک  ةرهوج  ۀیدوبعلا  ار  یناسک 
دوشن ادیپ  ناسنا  يارب  نیا  رگا  تسا و  طلست  هجرد  لقا  هک  طلـست  زا  هجرد  کی  میدرک .  ضرع  هسلج  نیا  رد  ار  طلـست  زا  هلحرم  ود  ام 

یم زامن  باب  رد  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا ،  سفن  رب  طلست  تسین ،  یهلا  هاگرد  لوبقم  شیاهتدابع  دشاب  هتشاد  نیقی  ناسنا  دیاب 
زامن دریگ ؟  یم  ار  رکنم  اشحف و  يولج  هنوگچ  زامن  دریگ .  یم  ار  رکنم  اشحف و  ولج  زامن  رکنملا  ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةولصلا  نا  دیوگ 

تیدوبع و زامن  هن ،  دریگب ؟  ار  امـش  ولج  شموتاب  اب  دـیایب  تشز  راـک  کـی  لاـبند  دـیورب  دـیهاوخ  یم  امـش  یتقو  هک  تسا  سیلپ  رگم 
تسا سفن  رب  طلست  طلست ،  هجرد  لقا  تسا و  طلست  تیبوبر و  تیدوبع و  نیا  هجیتن  تسا .  یگدنب 

اوقت

تمزلا همراحم و  هللا  ءایلوا  تمح  هللا  يوقت  نا  سفن .  رب  طلـست  ینعی  هچ ؟  ینعی  يرادهگن  دوخ  يرادهگن .  دوخ  ینعی  هچ ؟  ینعی  اوقت 
یم يرادـهگن  یهلا  تامرحم  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  کـی  یهلا  ياوقت  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 64  ) هتفاخم مهبولق 

نیذلا اهیا  ای  دـیوگ :  یم  هزور  باب  رد  نآرق  دزاس ،  یم  نیزگیاج  ناسنا  لد  رد  ار  ادـخ  فوخ  هک  تسا  نیا  شرگید  تیـصاخ  دـنک . 
تـسا هدـش  ضرف  هزور  امـش  يارب  نامیا ،  اب  مدرم  نیا  ( 65  ) نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذـلا  یلع  بتک  اـمک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اوـنما 

اوقت و حور  امش  رد  هکنیا  يارب  نوقتت  مکلعل  دنک :  یم  رکذ  مه  ار  هفسلف  نآرق  ارچ ؟  دوب ،  هدش  ضرف  امش  ناینیـشیپ  يارب  هک  نانچمه 
هیدوبعلا  ) تیبوبر دومرف  قداص  ماما  هک  تسا  نامه  سفن  رب  طلـست  سفن .  رب  طلـست  ینعی  هچ ؟  ینعی  اوقت  هکلم  دوشب .  ادـیپ  اوقت  هکلم 

هیبوبرلا . )  اههنک  هرهوج 
لد رد  ناضمر  هام  زا  دـعب  میدـنارذگ ،  ار  یلاوتم  ياه  هزور  میدـینارذگ ،  ار  ییایحا  ياهبـش  میدـنارذگ ،  ار  یناضمر  هاـم  رگا  اـم  سپ 

رتشیب قباس  زا  نامدوخ  تینابصع  رب  میتسه .  طلـسم  ناضمر  هام  زا  شیپ  زا  شیب  نامدوخ  تاوهـش  رب  رگید  هک  میدرک  ساسحا  نامدوخ 
طلـسم رتشیب  نامدوخ  حراوج  اضعا و  رب  میتسه .  طلـسم  رتشیب  نامدوخ  نابز  رب  میتسه ،  طلـسم  رتشیب  ناـمدوخ  مشچ  رب  میتسه .  طلـسم 

اما تسام ،  هزور  یلوبق  تمـالع  نیا  میریگب ،  ار  هراـما  سفن  ولج  میناوت  یم  میتسه و  طلـسم  رتشیب  ناـمدوخ  سفن  رب  هرخـالاب  میتسه و 
طقف هزور  زا  ناشظح  مدرم  زا  یضعب  هک  دومرف  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نآ  ناضمر -  هام  زا  ام  ظح  دش ،  مامت  تشذگ و  یناضمر  هام  رگا 

رحس و هک  سب  زا  مه  بلغا   ) میدیـشک ییاهیگنـشت  کی  ییاهیگنـسرگ و  کی  هام  کی  هک  هدوب  نیا  طقف  تسا -  یگنـشت  یگنـسرگ و 
رد میدرک و  ادیپ  هام  کی  نیا  تدم  رد  یلاح  دب  کی  میوش ، )  یم  لاح  دب  لقاال  یلو  میوش  یمن  مه  هنسرگ  هنـشت و  میروخ  یم  راطفا 

هزور هک  میدرک  مهتم  ار  هزور  میدمآ  مه  دعب  دش  رتمک  راک  رب  ام  تردق  نوچ  دش و  رتمک  ندرک  راک  رب  ام  تردق  یلاح  دـب  نیا  هجیتن 
هک نآ  دش .  مک  مندناوخ  سرد  تردـق  ناضمر  هام  نیا  مامت  رد  نم  دـیوگ  یم  تسوجـشناد  لصحم و  هک  نآ  ( ؟  ایند رد  راک  دـش  مه 
رد تسام ،  هزور  ندشن  لوبق  تمالع  نیا  تسا )  يزیچ  دب  هزور  سپ  دش ،  مک  نم  راک  نالف  تردق  دـیوگ  یم  تسا  يرگید  راک  لها 

هدـش هتفگ  هک  روط  نیمه  رگا  دـهدب ،  یگنـسرگ  شدوخ  هب  اعقاو  رگا  دـشاب ،  یعقاو  ریگ  هزور  ناضمر  هام  رد  ناـسنا  رگا  هک  یتروص 
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هتـشادن راهان  رگید  الاح  دروخ ،  یم  ماش  کی  راهان و  کی  هناحبـص و  کی  البق  ینعی  دنک ،  هدعو  ود  هب  لیدبت  ار  اذـغ  هدـعو  هس  تسا 
فراعتم ياذغ  کی  هکلب  دنک  لیمحت  هدعم  رب  دایز  یلیخ  هن  رحـس  مه  دعب  دشاب ،  رـصتخم  هناحبـص  کی  هزادنا  هب  طقف  شراطفا  دشاب ، 

مه ریخ و  راـک  رب  شا  یحور  يورین  مه  تسا و  هدرک  ادـیپ  شیازفا  راـک  رب  شا  یندـب  يورین  مه  هـک  دـنک  یم  ساـسحا  دـعب  دروـخب ، 
تسا .  تدابع  لقادح  نیا  سفن ،  رب  طلست  يارب  شا  یحور  يورین 

رفعج ماما  هغـالبلا و  جـهن  نآرق و  تسا .  بلطم  نیمه  شداـفم  هک  منک  همجرت  ناـتیارب  ار  هیآ  نیا  مدـناوخ ،  منخـس  يادـتبا  رد  يا  هیآ 
دینیب یم  دینک  یم  هاگن  امـش  هک  یتقو  یلو  دنـشاب  هتفگ  فلتخم  ياهنابز  هب  قرفتم و  ار  تاملک  هک  هچ  ره  نیدـباعلا  نیز  ماما  قداص و 

نیا اج  ود  رد  ینعی  میناوخ ،  یم  نینچنیا  نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  رد  ام  دننک  یم  رکذ  ار  تقیقح  کی  دـنا و  هتفایرد  ار  تقیقح  کی  همه 
هدـش ریـسفت  هزور  هب  هک  ربص -  زا  زامن و  زا  نامیا !  لـها  يا  ( 66  ) ةولـصلا ربصلاب و  اونیعتـسا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  تسا :  هدش  رارکت  هیآ 
یمن وت  ینعی  نک ،  دادمتـسا  هزور  زا  نک ،  دادمتـسا  زامن  زا  دـنیوگ  یم  اـم  هب  تسا !  بیجع  یلیخ  ریبعت  نیا  دـیریگب .  کـمک  تسا - 
ورین عبنم  کی  هب  ار  امـش  دیناوخب ،  زامن  دـنتفگ  امـش  هب  رگا  تسا !  ییورین  عبنم  هچ  هزور  نیا  تسا !  ییورین  عبنم  هچ  زامن  نیا  هک  یناد 

طلـسم ناتدوخ  حور  سفن و  رب  هکنیا  يارب  دنا ،  هدرک  تیاده  ورین  عبنم  کی  هب  ار  امـش  دیریگب  هزور  دنا  هتفگ  رگا  دنا و  هدرک  تیاده 
ۀیبوبرلا .  اههنک  ةرهوج  ۀیدوبعلا  دیریگب .  هزور  دیناوخب ،  زامن  دیوشب 

ولج تیدوبع  ریسم  رد  امش  هک  هجرد  ره  هب  دراد  بتارم  تاجرد و  هن ،  دنک ؟  یم  ادیپ  همتاخ  اج  نیمه  هب  طلست  تیبوبر و  نیا  ایآ  لاح 
کی مدرک  ضرع  هک  يا  هجرد  نیا  زا  دینک .  یم  ادیپ  طلـست  ینعی  دینک  یم  ادـیپ  تیالو  حالطـصا  هب  دـینک و  یم  ادـیپ  تیبوبر  دـیورب 

 . دیوش یم  ناتدوخ  سفن  تارطاخ  کلام  هک  دیسر  یم  اجنآ  هب  رتالاب  هجرد 

رتالاب تاجرد 

ندب يور  دیناوت  یم  یتح  دـیوش .  یم  ناتدوخ -  هرابرد  لقاال  هوعدـلا -  باجتـسم  ناسنا  کی  هلب ،  تسه ؟  يا  هجرد  مه  نیا  زا  رتالاب 
نیا زا  رتالاب  ایآ  تسا )  طلست  شا  هجیتن  هیبوبرلا  اههنک  هرهوج   ) تیدوبع هجیتن  رد  دینک .  تمارک  دینکن ،  زاجعا  دیراذگب .  رثا  ناتدوخ 

تسه ؟  مه 
یگدنب تیدوبع و  رثا  رد  یناسنا  هک  دننک  رواب  دنناوت  یمن  صاخشا  زا  یلیخ  تسا ،  دایز  یلیخ  ام  ياهرکف  ام و  مهف  ارب  رتالاب ،  اما  هلب ، 

دناوتب ینعی  دنک ،  فرـصت  دـناوتب  مه  ناهج  رد  هک  ییاج  هب  دـسرب  تسا ،  هدرک  یط  ار  تیدوبع  طارـص  هک  نیا  رثا  رد  للذـت ،  ادـخ و 
یسیع هرابرد  نآرق  هک  روط  نآ   ) دهدب افش  ار  سیپ  کی  دهدب ،  افـش  ار  دازردام  روک  کی  دنک ،  هجلاعم  یحور  هار  زا  ار  يرامیب  کی 

و دنک :  یم  هضافا  ادخ  هک  تسا  یتردق  نامه  ادخ  نذا  تسا .  هداد  یتردق  نینچ  اهنآ  هب  ادـخ  هللا ،  نذا  هب  هتبلا  دـنک ) یم  لقن  میرم  نب 
رتالاب هجرد  کـی  نیا  ( . 68  ) هللا نذاـب  یتوملا  یحا  و  رگید :  هیآ  رد  اـی  ( 67  ) ینذاب یتوملا  جرخت  ذا  ینذاب و  صربـالا  همکـالا و  يربت 

منک یم  ضرع  یبلاطم  امـش  يارب  برق  يانعم  هرابرد  هللا  ءاش  نا  دـعب  هسلج  رد  منک .  تبحـص  نآ  هراـبرد  مهاوخ  یمن  نونکا  هک  تسا 
مهاوخ حیـضوت  امـش  يارب  هللا  ءاش  نا  ار  انعم  نیا  هچ ؟  ینعی  دـنوادخ  هب  برقت  هچ ؟  ینعی  هللا  یلا  هبق  مییوگ :  یم  تدابع  رد  اـم  هکنیا 

داد . 
هجیتن هک  تیدوبع  نیا  دینکن  لایخ  ینیبدوخ  هابتـشا  اما  تسا ،  هدش  لئان  يراگدنوادخ  نیا  هب  هک  تسا  ییاه  هدنب  اهدـبع و  نآ  زا  یلع 
تینم رورغ و  شا  هجیتن  تسین ،  راگزاس  تیدوبع  اب  ینیبدوخ  ادبا ،  تسه ،  مه  ینیبدوخ  شا  هجیتن  تسا ،  طلـست  يراگدنوادخ و  شا 
تسین يرگید  زیچ  يراسکاخ  للذت و  زج  تیدوبع  دسر .  یمن  ییاج  هب  شراک  تیبوبر  يارب  دنک  یگدنب  هک  يا  هدنب  نآ  ادبا ،  تسا ، 

ابر .  یل  نوکت  نا  ازع  یل  یفک  ادبع و  کل  نوکا  نا  ارخف  یل  ینک  ایادخ !  دنک :  یم  ضرع  شدوخ  ياهتاجانم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  . 
یشاب نم  راگدرورپ  راگدنوادخ و  بر و  وت  هک  سب  نم  يارب  تفارـش  تزع و  نیا  مشاب و  وت  هدنب  هک  سب  نم  يارب  راختفا  نیا  ایادخ ! 
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ینیوکت تیالو  نودب  دنیوگ ،  یم  هک  تیالو  هلاسم  الصا  میشاب .  لئاق  مه  دیاب  میتسه و  لئاق  تاماقم  یلیخ  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ام  . 
دنرادـن داوس  دـنا ،  هدـیمهفن  دـنا ،  هدرک  هابتـشا  تسین ،  تیالو  اساسا  منکب -  ضرع  ناـتیارب  هسلج  کـی  دـیاش  هک  يدودـح  نیا  رد  - 
هنالهاج ناشدوخ  شیپ  ار  رگید  زیچ  کی  تسیچ ،  هک  دنمهف  یمن  ار  ینیوکت  تیالو  یتح  دنا و  هدش  ینیوکت  تیالو  رکنم  هک  یناسک 

دسر یمن  لئاسم  نیا  هب  ناشروعش  نوچ  دنا  هتـشون  مه  ناشیاهباتک  رد  دنا  هتفگ  مدرم  هب  بترم  مه  ار  اهنامه  دنا و  هدرک  روصت  ضرف و 
مود ادـخ ،  نتخانـش  لوا  تسا :  هلاسم  ود  رب  عرف  ندرک ،  رظن  راهظا  لئاسم  روج  نیا  رد  دنـسانش .  یمن  ار  ادـخ  ناـسنا و  اـساسا  اـهنآ  . 

بوبحم نینچنیا  هک  یلع  تدابع .  ینعم  تیدوبع و  ینعم  ادـخ و  هب  ناسنا  برقت  ینعم  ناـسنا و  ینورد  ياهدادعتـسا  ناـسنا و  نتخاـنش 
يراصنا : )  هجاوخ  ای   ) ریخلا یبا  دیعس  وبا  دیوگ  یم  بوخ  هچ  تسا .  تیدوبع  رطاخ  هب  تسا 

دنک هچ  ار  ناج  تخانش  ار  وت  هک  سک  نآ 
دنک هچ  ار  نامناخ  لایع و  دنزرف و 

(70  ) یشخب شناهج  ود  ره  ( 69  ) ینک هناوید 
دنک هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت  هناوید 

دنک .  ادیپ  ربکت  رورغ و  تینم و  دهاوخب  هک  دراد  اهتیبوبر  نیا  هب  ییانتعا  هچ  دوش  یم  وت  بوذجم  هک  یسک  نآ 
مایا رگید  فرط  زا  تسا و  ندرک  یگدـنب  تیدوبع و  یلایل  مایا و  تساعد ،  یلایل  مایا و  تسا ،  ءاـیحا  یلاـیل  ماـیا و  فرط  کـی  زا  ماـیا 

ام مرکا  ربمایپ  زا  دعب  تسادخ .  ناگدـنب  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  يدرم  نآ  تداهـش  مایا  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  تداهش 
تافو و ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ندروخ  تبرـض  زا  تعاس  جنپ  لهچ و  دودح  رد  دـنا  هدز  نیمخت  میرادـن .  غارـس  یگدـنب  نیا  هب  يا  هدـنب 
زا تعاس  جـنپ  لهچ و  تدـم  نیا  نم  رظن  هب  دـش و  هلـصاف  درک  زاورپ  توکلم  ملاع  هب  شحور  غرم  هک  يا  هظحل  نآ  ات  ینعی  شتداـهش 

نیقی و دـنیب .  یم  ناسنا  تعاس  جـنپ  لـهچ و  نیا  رد  ار  یلع  تیـصخش  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  یگدـنز  ياـه  هرود  نیرتزیگنا  تریح 
هتفرگ ار  شدوخ  هزیاج  هک  تسا  یتاعاس  تاظحل و  وا  دوخ  رظن  زا  دوش ،  یم  نایامن  نارگید  رب  تعاس  جـنپ  لهچ و  نیا  رد  یلع  ناـمیا 

هغالبلا جهن  رد  تسا .  يرگید  زیچ  یلع  دورب .  شراگدرورپ  دزن  دهاوخ  یم  راختفا  لامک  اب  تسا ،  هدـناسر  تیاهن  هب  ار  هقباسم  تسا ، 
هللا نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  انتف  دـقل  نونتفیـال و  مه  اـنما و  اولوقی  نا  اوکرتی  ساـنلا  بسحا  دـش :  لزاـن  هک  هیآ  نیا  دـیامرف  یم  تسا ، 

وزرآ متـشاد .  تداهـش  يوزرآ  یلیخ  نم  دوش  یم  ادـیپ  اـه  هنتف  مالـسا  تما  رد  هک  مدـیمهف  نم  ( 71  ) نیبذاکلا نلعیل  اوقدص و  نیذـلا 
ار نیا   ، ) مدش تحاران  تفرگ ،  ملد  یلیخ  مدشن  دیهش  نم  هک  یتقو  دندش  دیهش  نیملسم  زا  رفن  داتفه  موشب .  دیهش  دحا  رد  هک  متـشاد 
نسح و ماما  دراد :  هناخ  رد  کچوک  هچب  ود  تسا .  هلاس  جنپ  تسیب و  درم  کی  ابیرقت  یلع  دحا  گنج  نامز  رد  دـیوگ  یم  ناوج  کی 

هکنآ زا  سپ  هک  تسا  هدرک  بات  یب  ار  یلع  تداهـش  يوزرآ  نانچنآ  لاح  نیع  رد  هرهاط ،  هقیدص  دـننام  دراد  يرـسمه  نیـسح .  ماما 
نم ایآ  هللا !  لوسر  ای  هک  دوب  هدرک  لاوس  البق  شدوخ  مه  دوب ،  هداد  هدـعو  وا  هب  ـالبق  مرکا  ربمغیپ  دوش ) یم  تحاراـن  دوش  یمن  دـیهش 

تفر دـش  تحاران  دـشن  دیهـش  دـحا  رد  دـید  هک  یتقو  یلو  يور .  یم  ایند  زا  دیهـش  وت  هک  دوب  هدومرف  ربمغیپ  مور ؟  یم  ایند  زا  هنوگچ 
رد نم  روطچ  سپ  دنک ،  یم  نم  يزور  ار  تداهـش  دنوادخ  هک  دـیدوب  هدومرف  روط  نیا  نم  هب  امـش  هللا  لوسر  ای  مرکا :  لوسر  تمدـخ 
 : درک یلع  زا  دننام  لاوس  کی  ربمغیپ  دعب  دوب .  یهاوخ  تما  نیا  دیهـش  امتح  وت  دوش ،  یمن  رید  ناج  یلع  دومرف :  مدشن ؟  دیهـش  دـحا 
هک اجنآ  هللا !  لوسر  ای  دـهد !  یم  یباوج  هچ  درک ؟  یهاوخ  ربص  هنوگچ  یـشاب  هداتفا  تداهـش  رتسب  رد  هک  یتقو  نآ  وگب  مناـج !  یلع 

تداهـش رتسب  رد  نم  هک  یتقو  نآ  دییامرفب  نم  هب  امـش  تسا .  يرازگـساپس  رکـش و  ياج  تسا و  يرـشب  ياج  اجنآ  تسین ،  ربص  ياج 
منک .  یم  رکش  ار  ادخ  هنوگچ  ما  هداتفا 

تفگ یم  دش .  دـهاوخ  هتفاکـش  ادـخ  هار  رد  وا  قرف  نیا  هک  تسناد  یم  الامجا  تفر .  یم  شدوخ  هتـشگ  مگ  نیا  لابند  هب  یلع  هشیمه 
هک دوـب  هدوـمرف  یلع  هب  ربـمغیپ  دوـب ؟  دـهاوخ  يا  هظحل  هچ  تجهب  رپ  تذـل و  رپ  هظحل  نآ  اـبیز ،  هظحل  نآ  نینزاـن .  هظحل  نآ  ایادـخ 
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یم هچ  ره  رگید  هک  دوـب  هدرک  ساـسحا  شبلق  هکنیا  لـثم  یلع  يرجه  لاس 41  ناضمر  هام  نآ  رد  تسا و  ناـضمر  هاـم  رد  وت  تداـهش 
راظتنا تلاح  کی  یلع  ناضمر  هام  نیا  رد  هک  دندوب  هدرک  ساسحا  یلع  ياه  هچب  دوش .  یم  عقاو  ناضمر  هام  نیا  رد  دوشب  عقاو  دهاوخ 

یم هباطخ  هبطخ و  مدرم  يارب  تسا ،  ناضمر  مهدزیس  زور  دشک  یم  ار  یگرزب  رما  کی  راظتنا  هکنیا  لثم  دراد  يا  هرهلد  بارطـضا و  و 
هتـشذگ زور  دـنچ  هام  نیا  زا  نسح !  مزیزع  دز  ادـص  دـیرب ،  ار  شفرح  نسح ،  ماما  هب  داتفا  شمـشچ  هباطخ  هبطخ و  طسو  رد  دـناوخ . 

؟  دـسرپ یم  شناوج  نیا  زا  روطچ  تسا ،  هتـشذگ  زور  دـنچ  هک  دـناد  یم  همه  زا  رتهب  شدوخ  یلع  تسا .  یبیجع  لاوس  یلیخ  تسا ؟ 
تـسا حضاو  یلیخ  ( ؟  تسا هدنام  یقاب  زور  دنچ  هام  نیا  زا  منیـسح !  نیـسح :  ماما  هب  درک  ور  اروف  زور .  هدزیـس  ناج  ردـپ  درک  ضرع 

 : دومرف دیـشک ،  نساحم  هب  یتسد  تسا .  هدنام  یقاب  زور  هدفه  ناج  ردپ  تسا )  هدنام  یقاب  زور  هدفه  تسا  هتـشذگ  زور  هدزیـس  یتقو 
تشاد .  ار  يزور  نینچ  تعاس و  نینچ  راظتنا  دوشب  باضخ  رس  نیا  نوخ  اب  نساحم  نیا  هک  تسا  کیدزن  رایسب 

برطضم و یلیخ  نارگید  تسا ؛  نیا  هدرک  داریا  تعاس  جنپ  لهچ و  نیمه  لالخ  رد  هک  نینموملاریما  ابیز  رایسب  ياه  هلمج  نآ  زا  یکی 
دراو توملا  نم  ینءاجف  ام  هللا  و  دومرف :  درک ،  یم  تشاشب  راهظا  شدوخ  یلو  دندرک  یم  هیرگ  دـنتخیر و  یم  کشا  دـندوب ،  تحاران 

تهارک هرذ  کی  مرادن .  یتهارک  چیه  نم  مدرم  رگا  هک  مسق  ادخ  هب  دـجو  بلاط  درو و  براقک  الا  تنک  ام  هترکنا و  علاط  هتهرک و ال 
دیناد یم  دومرف  دعب  دوب .  هدـش  هتخانـش  نامهم  کی  دوبن ،  يا  هتخانـشان  نامهم  کی  دوبن ،  يا  هتخانـشن  رما  کی  نم  يارب  نیا  مرادـن . 

دبای .  یم  ار  وا  دور و  یم  شدوخ  قوشعم  بولطم و  لابند  هب  هک  تسا  یقشاع  نآ  لثم  تسیک ؟  لثم  نم  لثم 
 ! دوش یم  لاحـشوخ  ردقچ  دنک ،  یم  ادیپ  ار  بآ  ناهگان  دور  یم  بآ  لابند  کیرات  بش  کی  رد  هک  تسا  يا  هنـشت  نآ  لثم  نم  لثم 

تفگ : 
دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 

دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردن  و 
یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 
بـش رد  میزیرب ؟  نامرـس  هب  یکاـخ  هچ  رگید  اـم  امـش  زا  دـعب  یلو  تسا  نینچ  امـش  يارب  نینموـملاریما  اـی  هلب  دـندمآ :  یم  شباحـصا 

یم نوریب  یهاگ  تشاد ،  یـصاخ  عضو  کـی  ترـضح  نوچ  يرگید ،  بش  بشما  هک  دـندوب  هدرک  ساـسحا  یلع  ياـه  هچب  مهدزون ، 
 . دندوب هتفر  Ơ دوخ هناخ  هب  مادـک  ره  اه  هچب  دـیباوخن  حبـص  ات  یلع  مه  ار  بش  نآ  و  تشگ ،  یم  رب  درک  یم  هاگن  نامـسآ  هب  دـمآ 

نسح شراوگرزب  دنزرف  دنک .  یم  تدابع  دناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد  هک  دراد  شلزنم  رد  یقاطا  کی  ینعی  دراد  ییالـصم  نینموملاریما 
هب تفر  راوگرزب ،  ردپ  تمدخ  دمآ  درک ،  تعجارم  شدوخ  هناخ  زا  حبص  عولط  زا  لبق  دوب ،  هتفر  دوخ  هناخ  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب 

شدـنزرف يارب  دوب  هداد  خر  شیارب  بش  نآ  رد  هک  ار  ینایرج  هاگنآ  تسا .  تداـبع  لوغـشم  تسا و  هتـسشن  یلع  دـید  ردـپ ،  يالـصم 
ارم مشچ  متخادـنین )  رتـسب  مدـیباوخن ،  بشید  نم  ینعی   ) مدوب هتـسشن  هک  روـط  نیمه  نم  بشید  ناـج !  رـسپ  دوـمرف  درک ،  لـقن  نسح 
انا ینیع و  ینتکلم  مدـید :  ار  امـش  دـج  مرکا  ربمغیپ  نم  اـیور  ملاـع  ناـمه  رد  یبیجع  تعرـس  کـی  هب  هظحل و  کـیرد  تفرگ .  باوخ 

کی مدوب  هتسشن  هک  يروط  نامه  دش ،  طلسم  نم  رب  باوخ  دش ،  طلسم  نم  رب  ممشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یل  حنـسف  سلاج 
نم کتما  نم  تیقل  اذام  هللا  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  مدرک .  ضرع  وا  هب  ار  تما  تیاکـش  اروف  مدید  ار  ربمغیپ  ات  مدید .  ار  ربمغیپ  هظحل 

زا هللا  لوسر  ای  دـندرک !  دراو  نم  لد  رب  نوخ  ردـقچ  وت  تما  نیا  مدیـشک و  هچ  وت  تما  نیا  تسد  زا  نم  هللا !  لوسر  اـی  ددـللا  دوـالا و 
(72  . . . ) میوگب وت  هب  مدوخ  نانمشد 

(2) اعد تدابع و 
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همدقم

یثیدح مدرک و  تبحص  دراد  رـشب  يارب  تیدوبع  هک  يراثآ  یتسرپ و  قح  قح و  یگدنب  تیدوبع ،  هب  عجار  يرادقم  هتـشذگ  هسلج  رد 
هیبوبرلا و اههنک  هرهوج  ةدوبعلا  دوب :  نیا  ثیدح  مدرک .  ناونع  تسا  هدش  تیاور  هعیرشلا  حابصم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار 
ار یبلطم  انمـض  منکب و  اهنآ  فارطا  رد  يرتشیب  نایب  هک  دراد  جایتحا  هتـشذگ  تاحیـضوت  یلو  مداد  یتاحیـضوت  ثیدح  نیا  فارطا  رد 

لوا مناسر .  یم  امـش  ضرع  هب  تسا ،  تداـبع  حور  هک  دـنوادخ  هب  برقت  هلاـسم  ینعی  منک  تبحـص  هسلج  نیا  رد  هک  مداد  هدـعو  هک 
منک .  یم  ضرع  امش  يارب  ار  برقت  هلاسم 

 ، دیهدب یتاکز  ای  دیهدب و  ماجنا  یجح  دنریگب ،  يا  هزور  دیناوخب ،  يزامن  الثم  دـیهدب ،  ماجنا  یتدابع  دـیهاوخ  یم  هک  یتقو  همه  امش 
یلاعت كرابت و  يادخ  هب  هکنیا  يارب  مناوخ  یم  زامن  ینعی  هللا  یلا  ۀـبرق  مناوخ  یم  زامن  دـییوگ :  یم  ناتدوخ  تین  رد  دـینک و  یم  تین 

کیدزن ادخ  هب  هکنیا  يارب  هللا  یلا  ۀبرق  منک  یم  جح  موشب ،  کیدزن  ادخ  هب  هکنیا  يارب  هللا  یلا  ۀـبرق  مریگ  یم  هزور  موشب ،  کیدزن  رد 
موشب .  کیدزن  ادخ  هب  هکنیا  يارب  منک  یم  تمدخ  رگید  ياهناسنا  هب  منک ،  یم  ناسحا  موشب ، 

ای دراد  ینعم  ادخ  هب  ندش  کیدزن  اساسا  هک  مهدب  حیـضوت  امـش  يارب  هسلج  نیا  رد  ار  ادخ  هب  ندـش  کیدزن  ینعم  نیا  مهاوخ  یم  نم 
تدابع و نآ   ) تعاط تدابع و  هلیـسو  کی  هب  رـشب  اعقاو  تسا  یقیقح  یکیدزن  کی  ادخ  هب  ندـش  کیدزن  ایآ  رگید  ترابع  و  درادـن ، 

لاثم ود  نم  روطچ ؟  تسا ،  يزاجم  موهفم  کی  تسا ،  ریبعت  کی  میوش ،  یم  کیدزن  ادخ  هب  دـشاب ) دـهاوخ  یم  یلکـش  ره  هب  تعاط 
ندـش کـیدزن  هک  يدروم  رد  یکی  تسا و  یقیقح  یکیدزن  یئیـش  اـب  یئیـش  یکیدزن  هک  يدروم  رد  یکی  منک ،  یم  ضرع  امـش  يارب 

 . تسین یعقاو  یقیقح و  تسا ،  يزاجم  ریبعت  کی  رگید  یش ء  هب  یش ء  کی 

یقیقح ندش  کیدزن 

تکرح امش  هک  هچ  ره  مق .  هب  دیورب  دینک  تکرح  دیهاوخ  یم  اجنیا  زا  امش  تسا :  یقیقح  ندش ،  کیدزن  زا  ام  ریبعت  هک  ییاج  نآ  اما 
ینعم و مق  هب  امـش  ندـش  کیدزن  نیا  اجنیا  یتسار  هب  موش .  یم  رود  نارهت  زا  موش و  یم  کـیدزن  مراد  مق  هب  نم  دـییوگ  یم  دـینک  یم 

ندش کیدزن  يانعم  کی  نیا  موش .  یم  کیدزن  مق  رهـش  هب  نم  دییوگ  یم  نیا  ربانب  دـینک ،  یم  مک  ار  هلـصاف  کی  ینعی  دراد ،  موهفم 
ات دوش  یم  مک  هلصاف  نیا  اجیردت  تسه و  مق  امش و  نایم  يا  هلـصاف  دیور ،  یم  مق  هب  دینک  یم  تکرح  هک  نارهت  زا  امـش  اعقاو  تسا . 

دیا و هدیسر  مق  هب  امـش  ینعی  درادن  ینعم  ابیرقت  مه  یکیدزن  هملک  رگید  هک  دیوش  یم  کیدزن  ردقنآ  دیـسر ،  یم  مق  هب  امـش  هک  یتقو 
 . تسا یقیقح  ندش  کیدزن  ندش ،  کیدزن  نیا  دیا  هدش  لصاو  مق  هب 

يزاجم ندش  کیدزن 

ای ماقم  تردـق و  بحاص  کی  امـش  روطچ ؟  تسین ،  یقیقح  ندـش  کیدزن  تسا و  ریبعت  طقف  هک  میراد  مه  رگید  ندـش  کیدزن  کـی 
مییوگ یم  ام  ار  دارفا  زا  یضعب  هاگنآ  تسوا .  رایتخا  رد  یناوارف  تورث  ناوارف و  تردق  کی  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یتورث  بحاص  کی 

کیدزن ایآ  تردـق  بحاص  نالف  اب  امـش  دنـسرپ  یم  امـش  زا  تسا .  کیدزن  ماقم  نالف  اب  صخـش  نالف  تسا ،  ماـقم  نـالف  ناـکیدزن  زا 
بحاص نآ  اب  نم  روطچ ؟  تسا ،  کیدزن  یلیخ  وا  هب  سک  نالف  اما  متـسین  کیدزن  نم  هن ،  دییوگ  یم  الثم  دیتسین ؟  کیدزن  ای  دیتسه 

لح نم  لکـشم  دـنک  یفرعم  يو  هب  ارم  وا  دـشاب ،  کیدزن  وا  هب  هک  یمدآ  کی  کیدزن  مورب  مهاوخ  یم  مراد ،  يراـک  تردـق  ماـقم و 
نیا زا  دوصقم  دوب ،  کـیدزن  دومحم  ناطلـس  هب  زاـیا  دـییوگ  یم  رگا  امـش  تسا ؟  یندـش  کـیدزن  عون  هچ  ندـش  کـیدزن  نیا  دوـش . 

ربمغیپ هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـییوگ  یم  الثم  دـینک ،  یم  ادـیپ  ار  يزیچ  نینچ  کی  یتردـق  بحاص  ره  يارب  اـی  تسیچ ؟  ندوب  کـیدزن 
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 ، دـندرک یم  باسح  دـندمآ  یم  رگا  ینعی  دوب ؟  مک  یلع  ربمغیپ و  نایم  یناکم  هلـصاف  هشیمه  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـیآ  دوب .  کـیدزن 
؟  دوب یلع  دوب  رتمک  رگید  هلصاف  ره  زا  ربمغیپ  مسج  هلصاف  اب  شمـسج  هلـصاف  هک  نآ  دندوب و  ربمغیپ  زا  يا  هلـصاف  کی  اب  دارفا  هشیمه 

نیا دوصقم  هن ،  تسا ؟  مک  وا  یناکم  هلـصاف  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  ایآ  تسا ،  کیدزن  ماقم  نالف  اب  صخـش  نـالف  دـییوگ  یم  یتقو 
امـش تسین ،  نیا  امـش  دوصقم  هکنآ  لاح  تسین و  کیدزن  وا  هب  ماقم  بحاص  نآ  قاتا  رد  تمدخـشیپ  سپ  دـشاب  روج  نیا  رگا  تسین . 

تسین .  کیدزن  اساسا  تسا  کیدزن  مدآ  نآ  هب  دییوگ  یم  امش  هک  ینعم  نآ  هب  تمدخشیپ  نآ  دیناد  یم 
تیبوبحم و کی  مدآ  نیا  وا  نهذ  رد  وا ،  لد  رد  تسا :  نیا  ناتدوصقم  تسا ؟  برقم  کیدزن و  وا  دزن  دییوگ  یم  انعم  هچ  هب  امش  سپ 

نیا تسا ،  شدوخ  هتـساوخ  لـثم  وا  يارب  وا  هتـساوخ  دـنک ،  یمن  در  ار  وا  شهاوخ  دزادـنا ،  یمن  نیمز  هب  ار  وا  هتفگ  هک  دراد  یمارتحا 
 ، وا دوخ  اـب  نیا  دوخ  ینعی  تسا ،  يزاـجم  برق  تسا ،  ریبـعت  عقاو  رد  مییوگ ،  یم  هک  مه  يونعم  برق  یلو  تسا  يوـنعم  برق  برق ، 
هب تسوا ،  فطل  تیانع و  دروم  دراد ،  یتیبوبحم  کی  مدآ  نآ  حور  نهذ و  رد  نیا  طقف  هکلب  تسین  کیدزن  وا  صخـش  اـب  نیا  صخش 

تسا .  کیدزن  مییوگ  یم  ام  تهج  نیا 
رثا رد  هدنب  مییوگ  یم  ام  یتقو  ینعی  تسین ،  لوا  ینعم  هب  یکیدزن  املسم  تسیچ ؟  دوش ؟  یم  کیدزن  ادخ  هب  يا  هدنب  هکنیا  ینعم  لاح 
ادخ وا و  نایم  البق  هک  انعم  نیا  هب  دوش ،  یم  مک  ادخ  اب  شا  هلـصاف  هدنب  کی  هک  تسین  نیا  دوصقم  دوش ،  یم  کیدزن  ادـخ  هب  تدابع 
یم نآرق  رد  هک  يا  هلحرم  نآ  دوش و  یم  مک  هلـصاف  هک  يا  هنوگ  هب  دوـش  یم  کـیدزن  کـیدزن و  اجیردـت  تشاد ،  دوـجو  يا  هلـصاف 

ود لثم  دبای ) یم  ققحت   ، ) تسا بر  ءاقل  راگدرورپ و  تاقالم  نآ  مسا  هک  هیقامالف  احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  دیوگ : 
نیا دوصقم  اعطق  درادـن و  ینعم  هک  روج  نیا  دـسر .  یم  ادـخ  هب  مه  مدآ  دیـسر ،  یم  مق  هب  امـش  الثم  دنـسر  یم  رگیدـکی  هب  هک  مسج 

ناکم ادخ  درادـن و  هلـصاف  شدوخ  ناگدـنب  اب  ادـخ  هک  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  یلقع  لیلد  اههد  زا  هتـشذگ  هکنیا  يارب  ارچ ؟  تسین ، 
هب یکیدزن  برق و  ام  هب  هک  اـهنامه  یلقن ،  قطنم  ینعی  مه ،  مالـسا  قطنم  نآرق و  قطنم  رظن  زا  دوشب ،  ضرف  يا  هلـصاف  نینچ  هک  درادـن 
زا یکی  دیوشب ،  کیدزن  ادخ  هب  دنا  هتفگ  ام  هب  هک  اهنامه  دنا ،  هداد  روتـسد  ام  هب  ار  هللادنع  يافلز  هک  اهنامه  دنا ،  هداد  روتـسد  ار  ادخ 
رود يدوجوم  چـیه  زا  ادـخ  تسا ،  کـیدزن  تادوجوم  همه  هب  ادـخ  تسا  هتفگ  قطنم  ناـمه  تسا ،  کـیدزن  ادـخ  هب  یکی  تسا  ادـخ 

ناسنا هب  ناـسنا  ندرگ  گر  زا  اـم  ( 73  ) دـیرولا لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هسفن و  هب  سوـسوت  اـم  ملعن  ناـسنالا و  اـنقلخ  دـقل  و  تسین : 
تسین .  رود  يدوجوم  چیه  زا  ادخ  تسامش .  اب  ادخ  دیشاب  امش  هک  اج  ره  ( 74  ) متنک امنیا  مکعم  وه  و و  رگید :  هیآ  میرتکیدزن . 
کیدزن ایواستم  مدرم  همه  هب  ادخ  منک .  یم  ضرع  دـعب  هک  تسه  بلطم  کی  هلب ،  درادـن ،  ینعم  ندرک  مک  ار  هلـصاف  انعم  نیا  هب  سپ 

همه هب  ادخ  یلو  دنرود  ادخ  زا  انایحا  ایشا و  دنتـسین .  کیدزن  ادخ  هب  ایواستم  ایـشا  یلو  تسا  کیدزن  ایواستم  ءایـشا  همه  هب  هکلب  تسا 
ام دشاب و  یش  ود  نایم  هلـصاف  هک  انعم  نآ  هب  لاح  ره  هب  منک .  ضرع  ناتیارب  مناوتب  دیاش  دراد ،  يزمر  مه  نیا  هک  تسا  کیدزن  ءایـشا 

تسین .  مینک .  مک  ار  یش  ود  نیا  هلصاف  تدابع  رثا  رد  میهاوخب 
ریبعت کی  ادـخ  هب  برقت  رگید  ترابع  هب  و  تسا ؟  یعامتجا  تاـماقم  هب  برقت  ریظن  دـنوادخ  هب  برق  ینعی  تسا ؟  مود  ینعم  اـیآ  سپ 

دادرارق نینچ  نامدوخ  یعامتجا  تارواحم  رد  هک  روط  نیمه  مینک ؟  یم  لامعتـسا  هک  تسا  زاجم  کی  میرب ؟  یم  راـک  هب  اـم  هک  تسا 
برقت برق و  ار  ندوب  هجوت  دروم  ندوـب ،  فـطل  دروـم  ندوـب ،  تیاـنع  دروـم  تسین ،  ندوـب  کـیدزن  اـعقاو  هک  یبـلطم  کـی  میدرک ، 

رد هک  تسا  نیمه  راگدرورپ  هب  برقت  ینعم  دنیوگ  یم  دـننک ،  یم  روصت  روج  نیا  املع  زا  يرایـسب  یتح و  دارفا  زا  يرایـسب  میدـیمان . 
دزن رد  رـشب  رگید  دارفا  همه  زا  ینعی  تسا  رتکیدزن  ادـخ  هب  رگید  مدرم  همه  زا  مرکا  ربمغیپ  مییوگ  یم  رگا  تسا  زاـجم  ریبعت و  هجیتـن ، 

قوذ و قباطم  رتشیب  ناتنادنزرف  زا  یکی  دنزرف  دنچ  نیا  نایم  رد  دیشاب و  هتـشاد  دنزرف  دنچ  تسا  نکمم  امـش  مشاب .  هدرک  هیبشت  ار  ادخ 
اهنآ همه  زا  ینعی  تسا  رتکیدزن  نم  هب  مرگید  ياه  هچب  همه  زا  ما  هچب  نیا  میاه  هچب  نایم  نم  دییوگ  یم  دشاب ،  امـش  لآ  هدـیا  هقیلس و 

انایحا دینیـشن ،  یم  مه  رانک  هناخ  کی  رد  همه  دنتـسه ،  کیدزن  امـش  مسج  هب  ایواستم  اه  هچب  همه  الا  و  تسا ،  نم  تیاـنع  دروم  رتشیب 
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یم امش  زا  هلصاف  رتم  ود  اب  دیراد  تسود  رتشیب  ار  وا  هک  يا  هچب  نآ  دنیشن و  یم  ناترانک  دیراد  تسود  رتمک  ار  وا  امش  هک  يا  هچب  نآ 
ام هکنیا  ـالا  میوشب و  عقاو  راـگدرورپ  تیاـنع  دروم  رتـشیب  اـم  هک  تسین  نیا  زج  راـگدرورپ  دزن  ندـش  برقم  ياـنعم  دـنیوگ  یم  دنیـشن 

ینعم دوشب ،  کیدزن  ام  هب  ادخ  دیایب و  ام  فرط  هب  ادخ  درادن  ینعم  هک  روط  نیمه  درادن .  ینعم  میورب  ادـخ  فرط  هب  میوشب و  کیدزن 
؟  هچ ینعی  میوشب  کیدزن  ادخ  هب  ام  تسا ،  کیدزن  زیچ  همه  هب  هک  ادخ  میوشب ،  کیدزن  ادخ  هب  اعقاو  ام  درادن  مه 

ادخ هب  برق  ینعم 

ادخ هب  ندـش  کیدزن  تسین .  رارق  نیا  زا  بلطم  ریخ ،  دـنیوگ ،  یم  دـنراد ،  يرتشیب  رت  تفرعم  رت و  قیقد  يرظن  هک  املع  زا  هدـمع  نآ 
کیدزن نیا  هک  دـینکن  لایخ  اما  دوش  یم  رتکیدزن  ادـخ  هب  ناسنا  اعقاو  يریبعت .  يزاجم و  ندـش  کیدزن  هن  تسا  یقیقح  ندـش  کیدزن 

كرابت و يادخ  دـیوگ  یم  تسیچ ؟  یپ  تسین .  نایم  رد  هلـصاف  تبحـص  مینک .  یم  مک  ار  هلـصاف  کی  هک  تسا  نیا  يزاجم و  ندـش 
دامادریم ریبعت  هب  تسا .  ملع  نیع  تسا ،  ضحم  ملع  وا  تسا .  یتسه  یهانتیال  نوناک  تسا ،  دـح  یب  دوجو  تسا ،  قلطم  لامک  یلاـعت 

هب تادوجوم  تسا ،  قلطم  لامک  وا  ةدارالا .  هلک  هلک و  هدارا  ةایحلا ،  هلک  هلک و  هاـیح  ةردـقلا ،  هلک  هلک و  ةردـق  ملعلا ،  هلک  هلک و  ملع 
ندـش کیدزن  نیا  دـنوش .  یم  کـیدزن  اـعقاو  یتسه  تیعقاو  زکرم و  نوناـک و  هب  دـننک  یم  بسک  هک  يدوجو  یعقاو  تـالامک  بسح 

رد عامتجا  رد  ناسنا  کی  ندش  برقم  عون  زا  تسین ،  ریبعت  زاجم و  تسا ،  یقیقح  یعقاو و  یلو  تسین  ینامسج  تسا ،  یعقاو  یکیدزن 
هن تسا ،  رتشیب  شفطل  راثآ  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هک  تسین  ردپ  دزن  رد  دـنزرف  کی  ندـش  برقم  عون  زا  ای  تردـق و  بحاص  کی  دزن 

اجنآ هجیتن  رد  تسا و  یعقاو  برق  برق ،  نیا  تسا و  رتکیدزن  ادخ  هب  ام  زا  نینموملاریما  اعقاو  تسا ،  رتکیدزن  ادـخ  هب  ام  زا  ربمغیپ  اعقاو 
مینک یم  تکرح   ) ادخ يوس  هب  مدق  هب  مدق  ام  دـشاب ،  تیدوبع  ام  تیدوبع  اعقاو  رگا  میهد  یم  ماجنا  تیدوبع  مینک ،  یم  تدابع  ام  هک 

نیسحلا نب  یلع  ریظن  یصاخشا  نوچ  مییوگب ،  ریس  تسین .  تسرد  اجنیا  تاملک  نیا  رگید  تسا ،  ریبعت  میوگ  یم  نم  هک  مه  مدق  زاب  ( 
ۀعرشم و کیلا  بلاطملا  لبس  دجا  ینا  مهللا  دیوگ :  یم  نیسحلا  نب  یلع  ماما  مینکیم .  ریبعت  مه  ام  دنا  هدرک  ریبعت  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع 

کیلا لحارلا  نا  و  دـیوگ :  یم  هک  اجنآ  ات  هثاغا  دـصرمب  نیفوهلملل  ۀـباجا و  عضومب  نیجارلل  کنا  ملعا  ۀـعرتم و  کیدـل  ءاجرلا  لهانم 
 ، دنک یط  دیابن  يرود  یلیخ  ياههار  تسا ،  کیدزن  شهار  دنک  یم  چوک  تکرح و  وت  يوس  هب  هک  يرفاسم  نآ  ایادخ  ۀـفاسملا  بیرق 

تسا .  کیدزن  شتفاسم 
چیه ام  رگا  تفرعم  زا  تسا  يا  هنیجنگ  مسق  ادـخ  هب  تساهاعد .  نیا  دراد  دوجو  هعیـش  ياـیند  رد  هک  یگرزب  ياـه  هنیجنگ  نآ  زا  یکی 

مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  زا  هیولع ،  هفیحـص  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  میراد ،  هک  ییاهاعد  زا  ریغ  میتشادـن  يرگید  رب  لـیلد 
هفیحص ریغ  نیسحلا  نب  یلع  زا  هزمحوبا  ياعد  زج  یلع و  زا  لیمک  ياعد  زج  ام  رگا  هیداجس ،  هفیحص  ریغ  ياهاعد  ای  هیداجـس  هفیحص 
يرگید زیچ  نرق  هدراـهچ  رد  مالـسا  میتشادـن و  نیـسحلا  نب  یلع  زا  هزمحوبا  ياـعد  زج  یلع و  زا  لـیمک  ياـعد  زج  اـم  رگا  هیداـجس ، 

اهنیا ردقنآ  تسا .  یفاک  هدش  رهاظ  يرثا  ود  نینچ  تلاهج  تیودب و  يایند  نآ  زا  مالسا  ياهدرگاش  زا  نت  ود  طسوت  هکنیمه  تشادن ، 
تسین .  يزیچ  نیا  زج  زاجعا  الصا  هک  دراد  تعفر  جوا و 

هب ندـش  کیدزن  نیا  دوش .  یم  کیدزن  ادـخ  هب  یتسار  هب  ناسنا  تسا و  تقیقح  تسا و  یعقاو  برقت  برقت ،  دـنیوگ  یم  لاح ،  ره  هب 
ملع و رب  تسا ،  قالطالا  یلع  ملع  ادـخ  مینک .  یم  ادـیپ  يرتشیب  تالامک  بترم  ام  تسا ،  قلطم  لامک  هک  ادـخ  ینعی  هچ ؟  ینعی  ادـخ 
 ( هکنیا و   ) تیدوبع هلاسم  رد  سپ  دوش .  یم  هدوزفا  ام  تردق  رب  تسا ،  قالطالا  یلع  تردق  ادخ  دوش .  یم  هدوزفا  ام  تریـصب  نامیا و 
هک هچ  ره  هیبوبرلا )  اههنک  هرهوج  هدابعلا  قداص  رفعج  ماما  ریبعت  هب  ای  دـننک  تنطلـس  هک  ات  نک  یگدـنب  رعاش  نآ  لوق  هب   ) نک یگدـنب 
یم هدوزفا  وت  تردق  طلـست و  ندوب و  بحاص  رب  هللاابذایعلا )  ییادخ  هن   ) وت يراگدنوادخ  تیبوبر و  رب  يورب ،  ولج  تیدوبع  هار  نیا  رد 

یطلست ؟  هنوگچ  لاح  تسا .  طلست  تردق و  بسک  هار  تدابع  دوش . 
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دودح زا  شرخآ  لحارم  نآ  هچ  رگا  مهد  یم  حیضوت  امش  يارب  هلحرم -  شش  رد  رابتعا  کی  هب  ای  و  هلحرم -  جنپ  رد  نم  ار  طلست  نیا 
مه هتـشذگ  هسلج  منک .  هراـشا  مه  رخآ  هلحرم  هب  مراـچان  منک  ضرع  دـیاب  ار  لوا  لـحارم  نوچ  اـما  تسا .  رتداـیز  تاـسلج  هنوگ  نیا 

 . مدرک ضرع  ار  یتمسق 

دوخ رب  طلست  تدابع ،  رثا  نیلوا 

مادک تسا و  لوبق  تدابع  مادـک  دـیمهفب  امـش  اجنیا  زا  تسا )  دوخ  رب  طلـست   ) دـنک یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  هک  تدابع  رثا  نیلوا 
ار ناسنا  هکنیا  نودب  تدابع  ناسنا  هک  دینکن  رواب  ینعی  تسین .  تدابع  دنک  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هکنیا  نودـب  تدابع  تسین .  لوبق 

ماجنا تسرد  مه  ار  شتدابع  دوشب و  کیدزن  ادخ  هب  یلو  دنک  تدابع  ناسنا  هک  دینکن  رواب  ینعی  تسین ،  تدابع  دـنک  کیدزن  ادـخ  هب 
لوبقم یلاعبانج  هدنب و  تدابع  تقو  نآ  تسا .  دنوادخ  هب  ندش  کیدزن  برقت و  بکرم  تدابع  تسا ،  لاحم  يزیچ  نینچ  دشاب ،  هداد 
نامیا تریـصب و  رب  یلو  دوشب  کیدزن  یتسه  یهانتیال  نوناک  نیا  ادخ ،  هب  ناسنا  هک  دینکن  رواب  و  دنک .  کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هک  تسا 

ام هکنیا  يارب  تسا  هناـشن  نیلوا  هک  هلحرم  نیلوا  دوـشن .  هدوزفا  شطلـست  هدارا و  تاـیح و  تردـق و  رب  دوـشن .  هدوزفا  شا  ییانـشور  و 
نیا مینک ،  تدابع  ام  رگا  ینعی  هچ ؟  ینعی  تسام  لمع  یعامتجا  شزرا  تسین ،  ای  تسه  راگدرورپ  لوبق  دروم  اـم  تداـبع  اـیآ  میمهفب 

هک دـشاب  نامدای  هشیمه  ام  هکنیا  يارب  تسیچ ؟  يارب  دـنک -  یم  قدـص  رتشیب  زامن  هرابرد  اصوصخم  تسه و  مه  ررکم  هک  تداـبع - 
نم هک  دراد  يا  هدیاف  هچ  ادخ  يارب  تسیچ ؟  ادخ  يارب  ام  ندناوخ  زامن  هدیاف  دننک  یم  لاوس  دارفا  یهاگ  میراد  ییادخ  میتسه و  هدـنب 
شا هدنب  نم  هک  دناد  یمن  ادخ  رگم  منک ،  یگدنب  مالعا  ادخ  دزن  مناوخب ،  زامن  نم  دییوگ  یم  امـش  دیوگ :  یم  يرگید  مناوخب ؟  زامن 
رگا دراد .  يا  هدنب  نینچ  هک  دورن  شدای  ادـخ  ات  منک  یـسولپاچ  منک ،  میظعت  منک ،  یگدـنب  مالعا  متـسیاب  اجنآ  مورب  بترم  هک  متـسه 

 ، ریخ تسیچ ؟  يارب  ندرک  تدابع  سپ  دور  یمن  شدای  زگره  ادخ  دییوگ  یم  هک  امـش  تسین  ادخ  هک  ییادخ  نینچ  دورب  شدای  ادـخ 
نیا يارب  زامن  دراد ،  ییادخ  دورن  شدای  هدـنب  هک  تسا  نیا  يارب  زامن  دراد ،  يا  هدـنب  نینچ  دورن  شدای  ادـخ  هک  تسین  نیا  يارب  زامن 
مامت رد  دراد ،  دوجو  ام  بلق  رد  دراد ،  دوجو  ام  رـس  يـالاب  رد  ییاـنیب  مشچ  ینعی  میتسه ،  هدـنب  هک  دـشاب  ناـمدای  هشیمه  اـم  هک  تسا 
هکنیا سپ  میراد  هفیظو  فیلکت و  سپ  میتسه  هدنب  تسین ،  ثبع  ام  تقلخ  میتسه  هدنب  هکنیا  بجوم  هب  دورن  نامدای  دراد ،  دوجو  ناهج 

 ، متـسه هدـنب  نم  هک  منک  یم  تیدوبع  مالعا  هللا و  ناحبـس  هللاابالا ،  هوق  ـال  لوح و  ـال  ربکا ،  هللا  میوگ :  یم  بترم  مناوخ  یم  زاـمن  نم 
هدـنب هک  تسه  ناـمدای  تسا :  نیا  شا  هدـیاف  هلحرم  نیا  رد  تسیچ ؟  نآ  هدـیاف  دـشاب  نم  لد  رد  ادـخ  داـی  هشیمه  هک  تسا  نـیا  يارب 

نامدای دوشب .  لمع  دـیاب  نوناق  نیا  هب  دراد ،  دوجو  ایند  رد  ییادـخ  نوناـق  هک  تسه  ناـمدای  میراد ،  هفیظو  هک  تسه  ناـمدای  میتسه ، 
 . دراد دوجو  يا  هنالداع  نوناق  دشاب  دیاب 

انیس نبا  نخس 

ینانوی فوسلیف ،  چیه  وا  زا  لبق  هک  تسا  هدرک  حرط  ار  یلئاسم  هلسلس  کی  مالسا  وترپ  رد  یمالسا ،  گرزب  فوسلیف  نیا  انیس ،  یلعوب 
یم دوش ،  یم  تدابع  هلاسم  دراو  دعب  تسا ،  عبطلاب  یندم  ناسنا  هک  دوش  یم  هلاسم  نیا  دراو  هلمج  زا  تسا  هدرکن  حرط  ینانوی ،  ریغ  و 
دراد ترورـض  رـشب  یعامتجا  یگدنز  يارب  و  یعامتجا )  ریغ  رظن  زا  مه  دـنک و  یم  ثحب  یعامتجا  رظن  زا  مه   ) یعامتجا رظن  زا  دـیوگ 

دراد و دوجو  رـشب  یگدنز  يارب  يا  هنالداع  نوناق  ادخ  نآ  بناج  زا  هک  دوشب  هجوتم  ییاسانـش  زا  سپ  دسانـشب و  ار  شدوخ  يادخ  هک 
 . دراد ییادخ  تسا و  هدنب  هک  دشاب  شدای  ناسنا  هشیمه  ات  دوشب  رارکت  مه  تدابع  دشاب ،  تشاد  دوجو  تدابع  تسا  مزال  بجاو و  زاب 

ولج دیآ  یم  زامن  دـنک ،  ملاظ  دـهاوخ  یم  دریگ ،  یم  ار  وا  هانگ  تیـصعم و  ولج  تشاد  دوجو  شحور  رد  نیقلت  رکذـت و  نیا  هک  یتقو 
! ؟  ینک ملظ  یهاوخ  یم  ارچ  سپ   ، ) متـسین اهر  نم  یتفگ  هک  وت  يدرک ،  تیدوبع  مالعا  هک  وت  دـیوگ  یم  دوش ،  یم  مسجم  شمـشچ 
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رد ات  تسا  هدـش  بجاو  تدابع  تهج  نیا  هب  ریرکتلاب  هضفورملا  ةدابعلا  مهیلع  تضرف  و  دـیوگ :  یم  دراد ؟  ینوناق  هچ  اجنیا  رد  ( 75 ()
هانگ عنام  نامیا  نیا  دوشب و  دیدجت  شنامیا  امئاد  تسا  نامیا  اب  دهع  دیدجت  هک  ورین  نیا  رثا  رد  هک  دوشب  ادیپ  ییورین  نینچ  ناسنا  حور 

دوشب .  ندرک 
ات هتـشذگ  هسلج  رد  نم  ار  هلحرم  نیا  شدوخ  رب  دـنک  یم  ادـیپ  تدابع  مدرک  ضرع  هیحان  زا  ناـسنا  هک  تسا  یطلـست  هجرد  نیلوا  نیا 

مـشچ رب  ناسنا  طلـست  شدوخ ،  حراوج  اضعا و  رب  ناسنا  طلـست  تداـبع  یعطق  ياهتیـصاخ  زا  یکی  هک  مدرک  ضرع  ناـتیارب  يا  هزادـنا 
نابز رب  ناسنا  طلست  شدوخ ،  مشچ  رب  ناسنا  طلـست  شدوخ ،  حراوج  اضعا و  رب  ناسنا  طلـست  شدوخ ،  نابز  رب  ناسنا  طلـست  شدوخ ، 

 ، شدوخ شوگ  رب  ناسنا  طلست  شدوخ ،  نابز  رب  ناسنا  طلست  شدوخ ،  مشچ  رب  ناسنا  طلست  شدوخ ،  شوگ  رب  ناسنا  طلست  شدوخ ، 
تدابع تدابع )  نآ   ) دشابن تصاخ )  نیا   ) رگا شدوخ  دوجو  رسارس  رب  شدوخ و  ياپ  رب  ناسنا  طلست  شدوخ ،  تسد  رب  ناسنا  طلـست 
هلحرم نیلوا  هک )  متفایرد   ) هیبوبرلا اههنک  هرهوج  ۀیدوبعلا  هکنیا  زا  (76  ) رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالصلا  نا  هک  نآرق  صن  هب  تسین 

تالیامت تاوهـش و  زیارغ و  اوق ،  رب  طلـست  یهانتیال ،  تردـق  نوناک  هب  ندـش  کیدزن  هناشن  نیلوا  طلـست و  تردـق و  يراگدـنوادخ و 
میوشب .  طلسم  نامدوخ  رب  نامدوخ  تسام ،  دوخ  ياضعا  رب  طلست  ام و  دوخ  یناسفن 

هکنیا دنـسر .  یم  نآ  هب  دنـشاب ،  هدرک  نیرمت  یلیخ  تسین  مزال  دـننک ،  تدابع  رگا  مه  مدرم  هماـع  هک  تسا  هماـع  هلحرم  هلحرم ،  نیا 
 . تسا یمهم  رایسب  فیلکت  هن ،  میرادن ،  فیلکت  امش  ام و  سپ  دینک  لایخ  هکنیا  هن  هماع  منک  یم  ضرع 

لایخ هوق  رب  طلست 

اجنیا هک  امش  ام و  نالا  ینعی  تسا ،  لایخ  هوق  هشیدنا و  رب  طلست  نآ  تسا و  يرتیلاع  رتالاب و  هلحرم  کی  میرذگب ،  ام  هک  هلحرم  نیا  زا 
تسام و رایتخا  رد  ام  هشیدنا  هک  مینک  یم  لایخ  روج  نیا  میور ،  یم  نامدوخ  بسک  راک و  لابند  مینک  یم  تکرح  اهزور  میا ،  هتـسشن 

لایخ هوق  هشیدـنا  زا  مدوصقم  اجنیا   ) تسا هشیدـنا  دـنار  یم  نامرف  اـم  رب  هک  نآ  میناد  یمن  میتسه و  مکاـح  هک  میتسه  ناـمدوخ  اـم  نیا 
تعاس کی  ار  ناتدوخ  نهذ  دیتسناوت  رگا  دینیـشنب ،  هسلج  کی  رد  امـش  تسا .  مکاح  ام  رب  يا  هدنکارپ  ياه  هشیدنا  کی  ینعی  تسا ) 

رب امـش  هک  دوش  یم  مولعم  تقو  نآ  دـنکن ،  رارف  امـش  لاـگنچ  زا  لاـیخ  هوق  هک  يروط  هب  دـینک  زکرمتم  صوصخب  عوضوم  کـی  يور 
دیتسه .  طلسم  ناتدوخ  هشیدنا 

لد ینعی  بلق  روضح  تسا .  یبـیجع  ریبـعت  یلیخ  بلق  روضح  هلاـسم  نیا  هچ ؟  ینعی  بلق  روضح  الـصا  تسا .  بلق  روضح  يارب  زاـمن 
رضاح زامن  رد  تلد  نیبب  نک ،  بیاغ  رـضاح  تسا ،  هلبق  فرط  هب  تیور  یناوخ و  یم  زامن  یتقو  وت  ینعی  دشابن ،  بیاغ  دشاب و  رـضاح 
دییوگ یم  ات  دشاب  رضاح  دهاوخ  یم  مه  ناتلد  دوش .  یم  رضاح  وا  دینک و  یم  بئاغ  رضاح  ار  ناتلد  زامن  لوا  رد  امش  بیاغ ؟  ای  تسا 

ات لوا  زا  ار  سرد  امـش  هدرک ،  رارف  سالک  درگاش  نیا  دینیب  یم  تقو  کی  نیملاعلا ،  بر  هللادمحلا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  ربکا ،  هللا 
لد هب  میراد  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  مییوگ  یم  میناوخ و  یم  زامن  اـم  هک  یتقو  تسا  هدوبن  سـالک  رد  درگاـش  دوخ  یلو  دـیا  هداد  رخآ 

ام مسج  نیا  مینیب  یم  میتفگ  هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  یتقو  اما  مینک ،  یم  نیقلت  نامدوخ  حور  هب  مینک ،  یم  میهفن  نامدوخ 
اجنیا رد  هنافساتم  اما  تسا  هدوب  لد  نیا  سالک ،  درگاش  تسا و  هدوب  ام  لد  هب  نداد  سرد  لوغشم  ام ،  حراوج  اضعا و  ام ،  نابز  ینعی  ، 
سرد رده  میا و  هداد  ار  سرد  ام  تسا و  هدرک  رارف  رضاح و  هتفگ  سالک  لوا  درگاش  میا ،  هداد  ار  سرد  ام  هک  هدوب  يا  هنوگ  هب  عضو 

میا .  هداد 
زا تسه  یتیاور  تسا ،  يدایز  بلاطم  زاب  مه  هنیمز  نیا  رد  دـشابن .  بیاغ  دـشاب و  رـضاح  زامن  رد  وت  لد  بلق ،  روضح  دـنا  هتفگ  ام  هب 

ار بلطم  نیا  همه  زا  رتهب  هک  یـسک  املع  زا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تسه  یثیدح  مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
هلیختملا و هاوق  هممهل و  ام  ۀـضایر  فراعلا  دـنع  دابعلا  و  دـیوگ :  یم  فراع  تدابع  باب  رد  تسانیـس .  یلعوب  سیئرلا  خیـش  هدرک  نایب 
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یلع وب  هک  تسا  یسرد  تسا ،  ثیدح  نومضم  نیع  نومضم  نیا  ( ) 77  ) سدقلا بانج  یلا  رورغلا  بانج  نع  دیوعتلاب  اهرجیل  همهوتملا 
رد دـنک ،  یم  تدابع  هک  یتقو  اسانـش  اناد و  مدآ  کی  دـنک  یم  تدابع  هک  فراـع  مدآ  دـیوگ  یم  تسا )  هتفرگ  همئا  ربمغیپ و  زا  اـنیس 
رس زاو  دشاب  رضاح  هشیمه  لایخ  هوق  دوشب و  ادخ  هجوتم  نهذ  هک  دهدیم  تیمها  شدوخ  لایخ  هوق  زکرمت  هب  يزیچ  ره  زا  شیب  تدابع 

 . دنکن رارف  سالک  نیا 

لد زا  مرکا  ربمغیپ  ریبعت 

یبیجع ریبعت  رایـسب  تسا .  نوریب  ام  راـیتخا  زا  هک  ییاـهلد  نیا  میراد ،  اـم  هک  ییاـهلد  روج  نیا  لد ،  هب  عجار  مرکا  ربمغیپ  دراد  يریبعت 
ارهظ حـیرلا  اهبلقت  ةرجـش  یلع  ۀـقلعم  ةالف  یف  ۀـشیر  لثمک  بلقلا  اذـه  لثم  اـمنا  دـیامرف :  یم  دـنک ،  یم  رکذ  یلثم  مرکا  ربمغیپ  تسا ! 

 - غرم رپ  الثم  رپ -  کی  لثم  دنا ،  هدرکن  ادـیپ  نیرمت  تدابع  اب  زونه  تسا و  هدـشن  تیبرت  ناشلد  هک  ییاهناسنا  اهناسنا ،  لد  لثم  نطبلا 
یم تلاح  کی  هب  یکرپ  نیا  دینیبب  دینک  هاگن  دـعب  دـینک ،  نازیوآ  تخرد  هخاش  کی  هب  نابایب  ارحـص و  رد  ار  رپ  کی  رگا  امـش  تسا . 
یم دینک ،  یمن  مه  میـسن  ساسحا  امـش  هک  دزوب  مه  کچوک  رایـسب  میـسن  کی  دوش .  یم  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  امئاد  دـینیب  یم  دتـسیا ، 
لایخ هوق  لثم  تسا ، )  لایخ  هوق  روظنم  اجنیا  رد  هک   ) مدآ ینب  بلق  لثم  دیوگ  یم  دنک .  یم  تکرح  دراد  هخاش  نیا  يور  رپ  نیا  دـینیب 

رد يا  هخاش  هب  هک  تسا  يرپ  نآ  لثم  تسا ،  نوریب  ناـسنا  راـیتخا  زا  دور و  یم  هخاـش  نآ  هب  هخاـش  نیا  زا  دتـسیا ،  یمن  اـج  کـی  هک 
هدروآ :  رد  رعش  هب  ار  نومضم  نیمه  يولوم  دنام .  یمن  تباث  هک  دشاب  هتخیوآ  نابایب 

تسا يرپ  نوچمه  لد  هک  ربمغیپ  تفگ 
يرصرص تسد  هب  ینابایب  رد 

هن دوبن .  روج  نیا  ریخ ،  دوب .  روج  نیمه  هللااب  ذایعلا  مه  بلاط  یبا  نب  یلع  لد  دینک  یم  لایخ  دبال  ادبا .  تسا ؟  روج  نیا  اهلد  همه  ایآ 
نب لیمک  رـسای و  رامع  ینرق ،  سیوا  ایآ  دـندوبن .  روج  نیا  مه  بلاط  یبا  نب  یلع  کچوک  ياهدرگاش  هکلب  بلاط ،  یبا  نب  یلع  اـهنت 

ام دارفا  نیا  زا  میا .  هدـید  نامدوخ  نامز  رد  ام  هک  يدارفا  رد  ما ،  هدـید  ام  ار  اهنیا  زا  رتمک  یتح  و  ادـبا .  دـندوب ؟  روج  نیا  یعخن  دایز 
تیدوبع رثا  رد  ار  تردق  نیا  دنا  هتسناوت  ینعی  دنتـسه  ناشدوخ  لایخ  هوق  رب  طلـسم  ناشدوخ و  لایخ  هوق  کلام  اهنیا  هک  میا  هدید  دایز 

تعاس کی  نیا  مامت  رد  هک  يروط  هب  دننک  زکرمتم  هطقن  کی  هب  ار  نهذ  یلاوتم  تعاس  کی  دنهاوخب  رگا  هک  دننک  ادیپ  ادخ  یگدنب  و 
هجیتن رد  تسا و  طلـست  تردـق و  شدوخ  نیا  دـننکب .  يراـک  نینچ  دـنناوت  یم  دـنکن  ادـیپ  هجوت  يرگید  هطقن  چـیه  هب  نهذ  هرذ  کـی 

رب هک  تسا  نیمه  هب  اـهنآ  تیمها  اـساسا  تسا .  نکمم  يزیچ  نینچ  دوـش .  یم  ادـیپ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هب  یعقاو  ندـش  کـیدزن 
 ! یمور يالم  ار  بلاطم  روج  نیا  دیوگ  یم  یلاع  ردـقچ  دـنک .  یمن  تموکح  اهنآ  رب  لایخ  ینعی  هشیدـنا  دـنمکاح ،  ناشدوخ  هشیدـنا 

ناممشچ هک  ام  سکع  رب  تسا ؛  رادیب  ملد  یلو  دباوخ  یم  ممشچ  نم  یبلق  مانیال  ینیع و  مانی  دومرف :  هک  مرکا  ربمغیپ  زا  تسه  یثیدح 
دیوگ :  یم  تسا .  رادیب  ملد  دباوخب  هک  ممشچ  نم  دومرف  ربمغیپ  تسا .  باوخ  رد  ناملد  تسا و  رادیب 

مانی يانیع  هک  ربمغیپ  تفگ 
مانالا  بر  نه  بلقلا  مانیال 

تسا !  یلاع  ردقچ 
باوخ هب  هتفر  لد  رادیبوت و  مشچ 

باب حتف  رد  لد  باوخ و  رد  نم  مشچ 
ین موکحم  ما  هشیدنا  مکاح 

(78  ) ینب رب  دمآ  مکاح  انب  هک  نوچ 
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تسا .  هتخاسن  ارم  لایخ  هشیدنا و  ما ،  هتخاس  نم  ار  نآ  انب ؛  تسانب و  لثم  ما  هشیدنا  نم و  لثم 
سگم هشیدنا  مجوا  غرم  وچ  نم 
سرتسد ار  سگم  نم  رب  دوب  یک 

 . دنک یم  ادیپ  تردق  طلست و  ناسنا  هک  تسا  یلحارم  زا  رابتعا ) کی  هب  موس  و   ) مود هلحرم  نیا ، 

ندب زا  حور  زاین  یب 

يارب يرذع  تسا  رود  هکنیا  فرـص  هب  یلو  تسا  رود  ام  تاروصت  رکف و  حطـس  زا  لحارم  نیا  هچ  رگا  تسه ؟  مه  يرگید  لحارم  ایآ 
میوگ یم  هک  لحارم  نیا  دینکن  لایخ  زاب   . ) تسه مه  يرتالاب  هلحرم  هلب ،  مینامب .  ربخ  یب  اهنیا  زاو  میسانشن  ار  اهنیا  ام  هک  دوش  یمن  ام 

هب برقت  و  دـنوادخ -  هب  برقت  هجیتن  رد  ناسنا  تسا ) .  لـحارم  یلیخ  ربمغیپ ،  ماـما و  هلحرم  هب  دـسرب  اـت  تسا .  ربمغیپ  اـی  ماـما  لاـم  ، 
 - راگدرورپ ربارب  رد  ندوب  ضحم  تعاطا  راگدرورپ و  دزن  رد  للذـت  ندرک و  شومارف  ار  دوخ  صالخا و  تیدوبع و  هجیتن  رد  دـنوادخ 
مه نـالا ،  اـم  روطچ ؟  دوش ،  یم  زاـین  یب  شندـب  زا  شحور  تسا ،  حور  هب  دـنمزاین  شندـب  هکنیا  نیع  رد  هک  هلحرم  نیا  هب  دـسر  یم 

يراک دناوت  یمن  تسین ،  هتخاس  وا  زا  يراک  اجنیا  رد  ام  حور  نیا  دشابن  ام  ندب  نیا  مه  رگا  تسین ؛  هدـنز  ام  ندـب  نیا  دـشابن  نامحور 
رد ییاهناسنا  هکنیا  ای  ندـب ؟  هب  دـنمزاین  ناشحور  مه  تسا و  حور  هب  دـنمزاین  ناشندـب  مه  دـنروج ؟  نیمه  اهناسنا  همه  ایآ  اما  دـنکب . 
یم زاین  یب  روطچ  دوش .  یم  زاین  یب  ناشندـب  زا  ناشحور  لقاال  هک  دـح  نیا  هب  دنـسر  یم  راـگدرورپ ،  تیدوبع  ادـخ و  هب  برقت  هجیتن 
 ( ، تسین ندرم  ینعم  هب  هیلخت  اجنیا  رد  هتبلا   ) دننک هیلخت  ندب  نیا  زا  ار  حور  حالطـصا  هب  هک  دننک  یم  ادیپ  ار  تردـق  نیا  ینعی  دوش ؟ 

دننک .  یم  ظفح  ندب  لباقم  رد  ار  حور  لالقتسا  نامه  ینعی 
ار شدوخ  هک  يروط  هب  دننک  کفنم  ندب  زا  ار  حور  ینعی  دـننک ،  هیلخت  دـنراد  تردـق  هک  یـصاخشا  نینچ  دنتـسه  نامدوخ ،  نامز  رد 

قفا دنک ،  یم  ریس  رگید  ياج  رد  شدوخ  تسا و  تدابع  لوغـشم  الثم  اجنیا  رد  هک  دنیب  یم  ار  شوخ  ندب  دنیب .  یم  ندب  نیا  رب  طلـسم 
یمن میکح  ار  میکح  ام  دیوگ  یم  دراد ،  یترابع  قارشا  خیش  هب  فورعم  يدرورهـس ،  نیدلا  باهـش  خیـش  دنیب .  یم  دراد  ار  يرتعیـسو 
یمن میکح  ار  میکح  ام  دیوگ  یم  دامادریم  دنک .  علخ  شندب  زا  ار  شدوخ  حور  هکنیا  رب  دشاب  هتشاد  تردق  هک  یتقو  نآ  رگم  میرامش 

شندـب زا  ار  شدوخ  حور  دـناوتب  دـنک  هدارا  هک  تقو  ره  ینعی  دـشاب ،  هدـش  هکلم  شیارب  ندـب  علخ  هک  يا  هلحرم  نآ  رد  رگم  میرامش 
دنک .  ادج  لقتسم و 

زا یلیخ  ام  هکنیا  يارب  مینکن ،  رواب  میراد  مه  قح  مینک ؛  یمن  رواب  ار  ییاهزیچ  نینچ  تسا .  دایز  نیگنـس و  اـهفرح  نیا  لـیخ  اـم  يارب 
نامه ار  تیدوبع  هار  هک  ام  میا ،  هتفرن  هک  ام  دییایب .  نییاپ  یمک  نامدوخ  ياهندرکن  رواب  ینیبدب و  نآ  زا  یلو  میتسه .  ترپ  لحارم  نیا 
مینیبب ات  میا  هدرکن  یط  مه  ار  شلوا  هام  کی  ام  تسه ؟  ادخ  تدابع  رد  رثا  رادـقم  نیمه  ایآ  مینیبب  ات  میا  هدرکن  یط  مه  ار  شلوا  مدـق 

ادـخ تدابع  رد  رثا  رادـقم  نیمه  امـش  میتفرگن .  تسرد  هزور  کی  ناضمر  هام  کی  اـم  تسه ؟  ادـخ  تداـبع  رد  رثا  رادـقم  نیمه  اـیآ 
ایند رد  ار  اهراک  همه  امـش  دـینک ؛  هبرجت  اعقاو  ار  ناضمر  هام  کی  نیمه  امـش  میتفرگن .  تسرد  هزور  کی  ناضمر  هام  کی  ام  تسه ؟ 

روتـسد راهطا  همئا  تسا و  هدومرف  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نیمه  یعقاو ،  هزور  کی  دـینک و  هبرجت  ار  ناضمر  هاـم  کـی  دـینک ،  یم  هبرجت 
راک نیا  مینک .  لمع  تسا  رگید  لئاسم  هدع  کی  تابورـشم و  تالوکام و  ندرک  كرت  هک  ار  هزور  رهاظ  الوا  ینعی  دـیریگب ،  دـنا  هداد 
هام کی  نیا  رد  ینعی  میریگب ؛  مه  ار  هزور  نآ  تسا  هدش  ریبعت  صاخ  هزور  ثیدح  رد  يا  هزور  نآ  یلو  مینک ،  یم  ام  همه  هتبلا  هک  ار 
نیا ولو  دـیوگن  غورد  دـنکن ،  تبیغ  ام  نابز  هک  مینک  شـشوک  ناضمر  هام  رد  دریگب .  هزور  مه  ام  نابز  دریگن ،  هزور  اـم  ناـهد  اـهنت  ، 

مئاص ال بر  دومرف :  ربمغیپ  تسین .  ندروخن  هب  اهنت  هزور  نوچ  دـیوگن ؛  غورد  دـنکن ،  راطفا  شنابز  دراد ؛  يدایز  عفاـنم  شیارب  غورد 
 ، دـیوگن وغل  هدوهیب و  ام  نابز  یگنـشت .  یگنـسرگ و  زج  دـنرادن  يا  هرهب  ظح و  هک  ییاهراد  هزور  اسب  يا  شطعلا  عوجلا و  الا  هل  ظح 
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شحف دونـشن ،  بعل  وهل و  دونـشن ،  تبیغ  ام  شوگ  دـنزن .  يرگید  فرح  تسام  ترخآ  ای  ام  ياـیند  یگدـنز  زاـین  دروم  هک  یفرح  زج 
هب ام  مدـق  دوشن ؛  زارد  تنایخ  فرط  هب  ام  مدـق  دوشن ؛  زارد  تنایخ  فرط  هب  اـم  تسد  دوشن ؛  هریخ  مدرم  سوماـن  هب  اـم  مشچ  دونـشن ؛ 
 ، مینک ناحتما  میهدـب .  رارق  تمدـق  ناسحا و  تبحم و  ییوجلد و  ماعطا و  هام  ار  ناضمر  هام  نیا  لباقم ،  رد  دورن .  ملظ  تنایخ و  فرط 
؛  دشخب یمن  ای  دشخب  یم  ار  شدوخ  رثا  تیدوبع  تدابع و  هام  کی  زا  دعب  دینیبب  امـش  تقو  نآ  میـشاب ،  ناسنا  مینک  شـشوک  هام  کی 

ینعی تیبوبر  امـش  هب  هزور  نیمه  هاـم  کـی  زا  دـعب  دـینیبب  دـنک ؛  یمن  اـی  دـنک  یم  ضوع  ار  امـش  هزور  نیمه  هاـم  کـی  زا  دـعب  دـینیبب 
کی نیا  رد  هن ،  دیدید  رگا  اما  دینک .  راکنا  ار  دعب  لحارم  نآ  دادن ،  دیدید  رگا  دهد .  یمن  ای  دهد  یم  تردق  طلـست  يراگدنوادخ و 
ادیپ ناتدوخ  حراوج  اضعا و  رب  ناتدوخ ،  تاوهش  زئارغ و  ناتدوخ ،  سفن  رب  طلست  ینعی  بحاصت  يراگدنوادخ و  تیبوبر و  رادقم  هام 

 . تسا یلمع  مه  رگید  لحارم  نآ  هک  دینک  رواب  سپ  دینک  یم 

ندب رد  فرصت  رب  تردق 

ناسنا هب  مه  رتشیب  نیا  زا  دـنک و  یم  کـیدزن  ادـخ  هب  ار  ناـسنا  رتشیب  مه  نیا  زا  تیدوبع  بکرم  نیا  اـیا  تسه ؟  مه  رتـالاب  نیا  زا  اـیآ 
لقتـسم ندـب  زا  حور  هک  دوش  یم  یهتنم  اجنیا  هب  دوخ ) ندـب  اب  ناسنا  هطبار  ینعی   ) شا هطبار  اهنت  هن  هلب ،  دـهد ؟  یم  ییاناوت  تردـق و 

نیا یتح  دنک ؛  یم  دنکب  شدوخ  ندب  رد  دهاوخب  هک  یفرـصت  ره  هک  يا  هلحرم  هب  دسر  یم  دنک ،  بلـس  ندب  زا  ار  شدوخ  زاین  دوش و 
دریگب تعاس  کی  ار  شدوخ  بلق  تکرح  ولج  دینک ) یم  رواب  رید  دیاش  ار  بلطم  نیا  امش  زا  یـضعب  مناد  یم   ) دنک یم  ادیپ  ار  تردق 

ادیپ تردق  هلب  دنک ؛  ضرالا  یط  ندب  نیمه  اب  هک  دنک  یم  ادیپ  تردق  دریمن ،  دشکن و  سفن  تعاس  ود  دنک  یم  ادیپ  تردق  دریمن ،  و 
 . تسا تدابع  رثا  نیا  دنک .  یم 

نوریب يایند  فرصت  رب  تردق 

يا هدنب  هک  تسا  یتردق  نآ  رتالاب ،  هلحرم  نآ  تسه .  مه  شرتالاب  دـینک ،  یمن  تشحو  امـش  رگا  هلب  تسه ؟  مه  رتالاب  مه  نیا  زا  ایآ 
يایند رد  دناوت  یم  یتسه  یهانتیال  نوناک  هب  ندش  کیدزن  رثا  رد  یهلا  سدقا  تاذ  هب  برق  رثا  رد  دنوادخ و  تیدوبع  یگدـنب و  رثا  رد 
ةرهوج ۀیدوبعلا  دناوت .  یم  دنک ،  مین  ود  ار  هام  صرق  دناوت  یم  دنک ،  اهدژا  هب  لیدبت  یبوچ  دناوت  یم  دنک ،  فرصت  مه  شدوخ  نوریب 

مینک .  تبحص  ار  نامدوخ  هلحرم  نامه  ام  تسا ،  رود  یلیخ  ام  زا  لحارم  نیا  اما  ۀیبوبرلا .  اههنک 
رابتعا کی  هب  بش  نیا  یلو  دوشب ؛  ءایحا  دیاب  تسا و  ءایحا  ياهبش  زا  بشما  هکنیا  زا  هتشذگ  میا ،  هتـسشن  میا  هدمآ  بشما  اجنیا  هک  ام 

یبش نیا  لثم  رد  منک ، )  یم  رکذ  مدقم   ) تسا تمائش  هک  رابتعا  نآ  هب  اما  یتمائـش .  کی  رابتعا  کی  هب  تسا و  هدرک  ادیپ  یتنمیم  کی 
 ، تسین يداع  نتفر  کـی  بلاـط  یبا  نبا  یلع  نتفر  هکنیا  يارب  تنمیم ،  اـما  و  میا .  هداد  تسد  زا  اـم  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  لـثم  يدرم 

دمآ هک  یتقو  نینموملاریما  نفد  بش  نامه  رد  يدبع  ناحوص  نب  ۀعـصعص  هک  روط  نیمه  دراد ؛  داب  كرابم  اعقاو  هک  تسا  ینتفر  کی 
هتساوخ ریما  ترضح  کیدزن  صاوخ  زا  هیلع  هللا  مالـس  یبتجم  ترـضح  هک  دندوب  دودعم  رفن  دنچ  وا و   ) داتـسیا نینم  ؤملاریما  ربق  يالاب 

نینم ؤملاریما  هب  دراد  قلعت  هک  تسا  یبـش  مه  تسا ،  ءاـیحا  بش  مه  يدرم !  یلاـع  هچ  يدرک و  یگدـنز  بوخ  هچ  تفگ  دـنیایب ) دوـب 
؟  دراد یشیوخ  موق و  هچ  امـش  هب  یلع  دیتسه ؟  یلع  هتفیـش  ردقنیا  امـش  هک  دراد  یتیزم  هچ  نارگید  هب  تبـسن  یلع  مالـسلا .  هیلع  یلع 

تیصوصخ تسیچ ؟  یلع  تیصوصخ  تیزم و  تسا .  هتشادن  يدام  طباور  هنوگ  چیه  تسا ؟  هتشاد  يدام  طباور  هچ  امش  اب  یلع  چیه . 
دح هب  مدرک  ضرع  هک  یطلـست  تیبوبر و  لحارم  نآ  مامت  هک  تسا  يا  هدنب  دشیدنا ،  یمن  يرگید  عوضوم  رد  یگدنب  تیدوبع و  یلع 

دنیب .  یم  رظان  رضاح و  شدوخ  لامعا  رد  ار  ادخ  هشیمه  هک  تسا  يا  هدنب  تسا ،  هدرک  یط  یلعا 
ناسنا تسا .  مالـسا  تازجعم  زا  کی  تسه  هغالبلا  جـهن  رد  هک  رتشا  کلام  هب  یلع  نامرف  یعخن !  رتشا  کلام  هب  دـسیون  یم  یلاـع  هچ 
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رداص  ) گرزب میظع و  یعامتجا  لمعلا  روتـسد  نینچ  کی  یـشحو  يودـب و  موق  نانچ  نایم  رد  شیپ  نرق  هدراهچ  رد  دـنک ،  یم  تریح 
هک یمدرم  نیا  مناد  یمن  نم  دنا .  هدرک  میظنت  دنا  هتسشن  هفـسالف  هدع  کی  هک  متـسیب  مهدزون و  نرق  رد  دنک  یم  لایخ  ناسنا  هک  ( دوش

يارب تسا .  ماوع  يارب  هزجعم  نآ  دوشب ؟  اهدژا  اصع  کـی  هکنیا  هب  تسا  رـصحنم  هزجعم  دـنا  هدرک  لاـیخ  دـندرگ ،  یم  هزجعم  لاـبند 
نیا اجنآ  رد  تسا .  هزجعم  رتشا  کلام  هب  یلع  نامرف  تسا ،  هزجعم  هینابعـش  تاجانم  یلامث و  هزمحوبا  ياعد  لیمک و  ياعد  ملاع  مدرم 

تدوخ تیعر  ار  مدرم  یتسه و  مدرم  نیا  قوفام  یلاو و  نوچ  رـصم ،  روشک  رد  يا  هتفر  هک  الاح  نکن  لایخ  کلام !  دـسیون :  یم  روج 
هک نآ  دنک ؛  یم  میـسقت  ار  مدرم  تسین .  نینچ  هن  ینکب ؛  دهاوخ  یم  تلد  هک  يراک  ره  هدنرد  گرگ  کی  لثم  نیاربانب  يرادنپ ،  یم 
یم تساجنیا -  ممالک  دهاش  هک  شرخآ -  رد  دعب  وت .  عونمه  تسا  یناسنا  تسین  ناملـسم  مه  نآ  تسوت و  ینید  ردارب  تسا  ناملـسم 

کیلع رمالا  یلا  اما و  مکاح ،  وت  دـنموکحم و  اهنآ  يا ،  هتفرگ  رارق  تدوخ  تیعر  تسدالاب  رد  هتبلا  وت  مهقوف  کناف  کـلام !  دـیامرف : 
رگا متسه ،  وت  بقارم  تسوت ؛  رس  الاب  مشاب ،  نم  هک  درک  رداص  وت  يارب  ار  غالبا  نیا  تشون و  وت  هب  ار  نامرف  نیا  هک  یسک  نآ  کقوف 

ار وت  هک  تسا  یـسک  نآ  رـس  يالاب  رد  راگدرورپ  سدقا  تاذ  و  ( 79  ) كالو نم  قوف  هللاو  منک .  یم  تتازاجم  ینک  اـطخ  اـپ  زا  تسد 
دنک .  اطخ  اپ  زا  تسد  ادابم  دسرت  یم  شدوخ  يادخ  زا  هشیمه  یلع  تسا و  یلع  رس  الاب  رد  ادخ  درک ؛  رصم  مدرم  مکاح 

رد قرغتـسم  نانچنآ  دتـسیا ،  زامن  رد  یلع  هک  رتالاب  نیا  زا  هچ  رگید  تسا ،  رکف  لایخ و  زکرمت  هلحرم  هک  مود  هلحرم  اـب ) طاـبترا  رد  )
دیاش درب و  یم  جنر  دنروایب  نوریب  دـنهاوخب  رگا  يداع  لاح  رد  تسا و  هتفر  ورف  شکرابم  ياپ  هب  هک  يریت  هک  دوش  یم  تدابع  ادـخ و 

هب یلع  تسا .  تاهج  نیا  هطـساو  هب  تسا  یلع  هک  یلع  دنک .  یمن  سح  دنـشک و  یم  نوریب  شندب  زا  زامن  لاح  رد  دنک ،  یم  یبات  یب 
يارب تسا  هتفگ  ینادان  لهاج  مدآ  کی  ما  هدینـش  تسا .  ندروخ  بآ  وا  يارب  لـئاسم  روج  نیا  ضرـالا و  یط  تسا  هدیـسر  يا  هلحرم 

تازجعم لئاضف و  همهنیا  دـنا  هدـمآ  دـق  رتم  ود  يارب  بلاط ، )  یبا  نب  یلع  هللاابذایعلا  ینعی   ) یمین ورتم  ود  ای  مین و  ورتم  کی  مدآ  کـی 
ود سدق  هک  یـسک  نیاربانب  دوش .  یم  تسرد  لکیه  اب  لئاسم  روج  نیا  دنا  هدرک  لایخ  اهنیا  دربب .  ار  اهنیا  لقع  روش  هدرم  دـنا !  هتخاس 

تسا قنع  نب  جوا  لام  دشاب  هتـشاد  دوجو  ایند  رد  يا  هزجعم  رگا  اهمدآ  روج  نیا  رظن  زا  دشاب .  هتـشاد  يرتشیب  رثا  کی  دیاب  وا  تسا  رتم 
یمن ار  ادـخ  هب  برقت  ارچ  دنـسانشب ؟  دـنهاوخ  یمن  ار  ادـخ  ارچ  دنـسانشب ؟  دـنهاوخ  یمن  ارچ  اهنیا  هدوب .  گرزب  لـیخ  شلکیه  نوچ 

ار ملاع  راک  ادـخ  هتفگن  نیا ،  ینعی  ینیوکت  تیالو  هتفگ  یـسک  رگا  دـنمهفب ؟  دـنهاوخ  یمن  ار  تیدوبع  ینعم  ارچ  دـنمهفب ؟  دـنهاوخ 
لوا مدق  الـصا  ینعی  ینیوکت  تیالو  تسا .  لاحم  يزیچ  نینچ  هتـسشن .  يا  هشوگ  هتفر  شدوخ  هدرک و  راذگاو  ناسنا  کی  هب  هللاابذایعلا 

هجرد .  هب  هجرد  یلو  تسا  تیالو  تیدوبع 
 ، مود مدـق  دـیوش  یم  ناتدوخ  زیارغ  کلام  دـیوش ،  یم  تسد  نیا  کلام  هک  تسا  نیا  شلوا  هجرد  تردـق . )  طلـست و  ینعی  تیالو  )
یم ادیپ  نیوکت  ناهج  رب  مه  یطلـست  کی  هک  اجنآ  هب  دیـسر  یم  ات  دـیور ) یم  شیپ   ) مدـق هب  مدـق  دـیوش .  یم  ناتدوخ  هشیدـنا  کلام 
نیا هب  میراد و  تسود  تهج  نیا  هب  ار  یلع  ام  تسا .  یتفرعم  یب  يروعـش و  یب  ياهنم  ياهفرح  نیا  درادن .  ار  اهفرح  نیا  رگید  دـینک . 
ناهج رد  يدوخ  رگید  هک  نآ  تسا ،  هدش  دوخیب  دوخ  زا  هک  نآ  تسا ؛  هتفهن  عوضوم  نیا  رشب  ترطف  رد  هک  میتسه  یلع  هتفیـش  تهج 

 . تسین وا  طاسب  رد  يرگید  زیچ  ادخ  زج  تسادخ و  تسه  هچ  ره  درادن ،  دوجو  وا 

تداهش رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

مک یلع .  ناتسود  نایعیش و  يارب  یلع ،  نادنزرف  يارب  تسا  یبارطضا  رپ  رایـسب  بش  بشما  راگدورپ .  حلاص  هدنب  نیا  تدایع  هب  میورب 
یلع دنا  هدینش  هک  روط  نامه  درک .  دهاوخن  ادیپ  تاجن  مومسم  تبرض  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  رگید  هک  دندوب  هدیمهف  يرایسب  شیب  و 

تسکش و ار  یلع  رپس  دمآ و  دورف  یلع  نینزان  قرف  رب  هک  دروخ  یتخس  تبرض  کی  دودبع  نب  رمع و  زا  قدنخ  گنج  رد  مالـسلا  هیلع 
دوبهب مخز  نآ  دـنکفا .  كاخ  هب  ار  وا  ماما  دـعب  هلحرم  رد  دـشاب و  كانرطخ  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  اما  تفاکـش  ار  ماـما  قرف  زا  يرادـقم 
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فاکش دوب .  هدش  دراو  دودبع  نب  ورمع  تبرـض  البق  هک  دش  دراو  هطقن  نامه  رد  دبا  لزا و  نیعل  نیا  تبرـض  هک  دنا  هتـشون  درک .  ادیپ 
ارهاظ یلع ،  نادنزرف  زا  یکی  دنک .  ادیپ  دوبهب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندوب  راودیما  زاب  دارفا  یلیخ  دش .  ادیپ  یلع  كرابم  رس  رد  یمیظع 
مـشچ يروک  هب  دبا !  لزا و  نیعل  يا  تفگ  داتفا ،  مجلم  نب  نمحرلادبع  هب  شمـشچ  دنک  روبع  دـمآ  یتقو  موثلک ،  ما  شراوگرزب  رتخد 

يدمآراک رایسب  ریـشمش  ما .  هدیرخ  مهرد  رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم  تفگ  دز و  يدنخبل  دنک .  تیانع  افـش  ار  مردپ  ادخ  مراودیما  وت 
همه رب  ار  نآ  رگا  مدز  وت  ردپ  هب  نم  هک  یتبرـض  نیا  مناد  یم  مدوخ  نم  دـنا .  هدرک  مومـسم  ار  ریـشمش  نیا  ما  هداد  مهرد  رازه  تسا ، 

 . درک عطق  یلع  زا  ار  یلع  نادـنزرف  دـیما  يدایز  دودـح  ات  نخـس  نیا  دـشاب .  عمج  ترطاـخ  دـنریم ،  یم  مدرم  همه  دـننک  میـسقت  مدرم 
یبیبط ما -  هدناوخ  خیرات  رد  یتقو  کی  هک  روط  نآ  درم -  نیا  ارهاظ  یلولس .  ورمع  نب  یناه  مان  هب  تسا  يدرم  دیروایب .  بیبط  دنتفگ 

یبـط تالیـصحت  دـنا  هدرک  یم  هرادا  ار  نآ  ناریا  نایحیـسم  تسا و  هدوب  ناریا  رد  هک  روپاـش  يدـنج  هاگـشناد  نیمه  رد  هک  تسا  هدوب 
دنا هتـشون  دنک .  هجلاعم  دناوتب  هکلب  دـنک و  هنیاعم  ات  دـندروآ  دـندرک و  راضحا  ار  درم  نیا  دـنتفر و  دوب .  هفوک  رد  شتماقا  دوب و  هدرک 
یم تخادنا و  مخز  لحم  رد  مرگ  امرگ  ار  گر  نآ  دیـشک ،  نوریب  ار  یگر  وا  هیر  زا  دـندرک .  حـبذ  ار  يزب  ای  يدنفـسوگ  داد  روتـسد 
ردق نیمه  یلو  مناد ،  یمن  نم  رگید  ار  اهنیا  تسا ؛  هدرک  ذوفن  ردـقچ  دـمهفب  تساوخ  یم  ای  تسا  ردـقچ  مس  نیا  راثآ  دـنیبب  تساوخ 
طقف دزن ،  یفرح  درک ،  رایتخا  توکـس  دـش  غراـف  شدوخ  یبط  شیاـمزآ  زا  درم  نیا  هک  یتقو  تسا ،  هتـشون  نینچ  خـیرات  هک  مناد  یم 

نادناخ و دیما  رگید  هک  دوب  اجنیا  دـییامرفب .  دـیراد  یتیـصو  رگا  نینم !  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  نینم و  ؤملاریما  هب  درک  ور  ردـق  نیمه 
دش .  عطق  یلع  نایعیش  دیما  یلع و  ناسک 

نآ زا  دراد  ینانمـشد  و  هتخانـشن ،  اـپ  زا  رـس  دراد  یناتـسود  تـسا .  ود  ره  توادـع  ضعب و  تـبحم و  رهم و  نوناـک  مالـسلا  هـیلع  یلع 
هک يزور  هنابش  ود  هب  کیدزن  فرظ  رد  دراد .  مه  یبیجع  ناتسود  دراد ،  مجلم  نمحرلادبع  دننام  ینمـشد  هک  روط  نیمه  ماصخلادلا . 

همه دننک و  تدایع  یلع  زا  دناوخ  یم  هراجا  اهنیا  همه  دنا و  هدرک  عامتجا  یلع  هناخ  رود  دنراد ،  يا  هلولو  یلع  ناتسود  تسا ،  هتشذگ 
میونشب ار  یلع  يادص  ام  رگید  راب  کی  تسا  نکمم  ایآ  مینک ؛  ترایز  ار  نامدوخ  يالوم  لامج  دیهدب  هزاجا  ام  هب  راب  کی  دنیوگ  یم 

هیرگ و دنبرطـضم ،  دنا ،  هدرک  عامتجا  یلع  هناخ  رود  مدرم  مدید  دیوگ  یم  تسا ،  هتابن  نب  غبـصا  اهنآ  زا  یکی  مینیبب ؟  ار  یلع  هرهچ  ، 
رکـشت مدرم  زا  شراوگرزب  ردپ  فرط  زا  دمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مدید  ات  دنتـسه .  دورو  هزاجا  رظتنم  همه  دـننک ،  یم  هلان 

امـش زا  مردپ  دینک .  تاقالم  ناشیا  اب  دیناوتب  امـش  هک  تسین  یعـضو  نم  ردپ  عضو  سانلااهیا !  دومرف ،  دعب  دـنا ،  هدرک  تبحم  هک  درک 
امـش تاقالم  ناکما  نم  يارب  دیا ؟  هداتـسیا  اجنیا  ارچ  دیوشب ،  قرفتم  ناتدوخ ،  ياه  هناخ  هب  دیورب  تسا  هدومرف  هدرک و  یهاوخترذعم 

راب مداتسیا ،  موش .  رود  دهد  یمن  ارای  نم  ياپ  نیا  مورب ،  مناوت  یمن  مدید  مدرک  رکف  هچ  ره  نم  یلو  دندش  قرفتم  مدرم  تسین .  رـسیم 
مدرک ضرع  یتفرن ؟  ارچ  مدینش ،  هلب  مدرک :  ضرع  متفگ ؟  هچ  نم  هک  يدینشن  رگم  غبصا !  تفگ :  دید ،  ارم  دمآ ،  یبتجم  ماما  رگید 

 . تفرگ هزاجا  نم  يارب  تفر و  منک .  ترایز  ار  اقآ  رگید  راب  کی  تسه  روج  ره  دـهاوخ  یم  ملد  دوش .  یمن  نتفر  هب  رـضاح  نم  لد  : 
ای هک  مدادن  صیخشت  نم  دنا .  هتسب  نینم  ؤملاریما  رس  هب  يدرز  لامتسد  کی  ینعی  يدرز  هباصا  کی  مدید  نینم ،  ؤملاریما  نیلاب  رب  متفر 

قراخ رما  کی  تیمومـسم  نیا  ریـشمش و  تبرـض  لباقم  رد  یلع  ندب  تمواقم  دنا  هتفگ  یـضعب  لامتـسد .  نیا  ای  دوب  رتدرز  یلع  هرهچ 
 ، دـش یم  شوه  یب  یهاگ  یلع  رخآ ،  تاظحل  نیا  رد  تفر .  یم  ایند  زا  ریـشمش  نامه  برـض  هب  یلع  دـیاب  هدـعاقلا  یلع  تسا ؛  هداعلا 
هچ یحیاصن ،  هچ  دوب ؛  يراج  هظعوم  تحیـصن و  ادـخ و  رکذ  هب  شـسدقم  نابز  اب  دـمآ  یم  شوه  هب  یتقو  دـمآ .  یم  شوه  هب  یهاگ 

دوبن .  رضاح  یلع  رتسب  رانک  یسک  یلع  دالوا  زا  ریغ  تقو  نآ  رد  رگید  ینانخس !  هچ  یظعاوم ، 
زا یهاگ  دـنک و  یم  تبحـص  یهاگ  اقآ  دـننیب  یم  دـنا ،  هتفرگ  ار  یلع  رتسب  رود  یلع  لافطا  تسا .  هملک  کی  نیمه  نم  تبیـصم  رکذ 

یبر ۀکئالم  اوقفرا  دنز :  یم  فرح  ناگتشرف  اب  دنز ،  یم  فرح  یسک  اب  هکنیا  لثم  دندینـش ،  ار  یلع  يادص  تقو  کی  دور .  یم  لاح 
دهـشا دش :  دنلب  یلع  يادص  دندید  هبترمکی  دینک ،  راتفر  ارادم  هب  نم  اب  دیا !  هدـمآ  نم  حور  ضبق  يارب  هک  مراگدرورپ  ناگتـشرف  یب 
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یم تداهش  دوب :  یلع  نانخس  اهنیا  یلعالا .  قیفرالا  یلعالا  قیفرلا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال 
 . . . دش دنلب  یلع  هناخ  زا  نویـش  دایرف  درک .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ربمغیپ .  تلاسر  هب  مهد  یم  تداهـش  ادـخ ،  تینادـحو  هب  مهد 

(80)

(3  ) اعد تدابع و 

همدقم

الیصا .  ةرکب و  اوحبس  و  اریثک .  ارکذ  هللا  اورکذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
 . دروآ یم  دوجو  هب  یتالاؤس  تدابع  عوضوم  رد  دارفا  زا  یـضعب  يارب  هک  مینیب  یم  ییاهزیچ  یهاـگ  ناـمدوخ  یمالـسا  تاریبعت  رد  اـم 

ةولـصلا همئا : )  تاملک  رد  تسه و  مرکا  لوسر  تاملک  رد  مه  نوچ   ) دـندومرف مرکا  ربمغیپ  هک  دـنیوگ  یم  اـم  هب  زاـمن  دروم  رد  ـالثم 
تسا .  نید  همیخ  دومع  زامن  ( 81  ) نیدلا دومع 

هدـیبوک نیمز  هب  هک  یخیم  مه  هقلح و  مه  بانط و  مه  دراد و  رداچ  مه  هک  مینادـب  يا  هدـشاپ  رب  همیخ  کـی  هلزنم  هب  ار  نید  رگا  ینعی 
يوبن ثیدح  رد  اصوصخم  و  تسا .  هدشاپ  رب  همیخ  نیا  دومع  هلزنم  هب  زامن  تسا ،  هتـشاد  هاگن  اپ  رب  ار  همیخ  نآ  هک  يدومع  مه  دـنا و 

دراو زامن  هرابرد  تسا .  هدش  هداد  حیضوت  مدرک  ضرع  امش  يارب  هک  لکـش  نیمه  هب  بلطم  نیمه  تسا ،  هدومرف  نایب  مرکا  لوسر  هک 
نیا هب  تسا ،  زامن  یلوبق  ناسنا  لامعا  ریاس  شریذـپ  یلوبق و  طرـش  ینعی  ( 82  ) اهاوسام تدر  نا  اهاوس و  ام  لـبق  تلبق  نا  تسا :  هدـش 

ياهراک ریاس  دوشب ،  در  هک  یقطنم  ریغ  تسردان و  اما  دناوخب  زامن  ای  دناوخن و  زامن  دـهدب و  ماجنا  يریخ  ياهراک  ناسنا  رگا  هک  ینعم 
لک نابرق  ةاولصلا  هک :  تسا  رگید  ثیدح  رد  تسوا .  زامن  ندش  لوبق  ناسنا ،  ریخ  ياهراک  ریاس  یلوبق  طرش  دوش .  یم  در  مه  وا  ریخ 

تـسا نازیرگ  تحاران و  نم  ؤم  زا  هشیمه  ناطیـش  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد  زاب  تسا .  راکزیهرپ  ناسنا  ره  برقت  هیام  زامن  ( 83  ) یقت
ناوت یم  دـیجم  نآرق  دوخ  زا  یتح  میراد و  دایز  ثیداحا  رابخا و  رد  ام  هک  اهنیا  لاـثما  و  تسه :  شزاـمن  ظـفاحم  بقارم و  هک  یماداـم 

درک .  طابنتسا  ار  زامن  هداعلا  قوف  تیمها  ینعی  ار  بلطم  نیا 
تیمها هراـبرد  هک  یثیداـحا  همهنیا  هک  دوش  یم  هدینـش  دارفا  یـضعب  زا  یهاـگ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  یلاؤس 

 ، دشابن ربتعم  حیحـص و  ثیداحا  دشابن ،  ربتعم  حیحـص و  ثیداحا  دشابن ،  تسرد  دشاب ،  یگتخاس  اهنیا  زا  یخرب  دیاب  لقاال  تسه  زامن 
دنا و هتخاس  دش ،  غاد  تدابع  دـهز و  رازاب  ینعی  دـندش  دایز  دابع  داهز و  هک  ییاه  هرود  رد  ار  اهنیا  دـیاش  دـشابن ؛  همئا  ربمغیپ و  مالک 
هب شیب  مک و  ناـشراک  هک  تداـبع  رد  یطارفا  یلیخ  کلـسم و  دـهاز  دـندش  ادـیپ  دارفا  هک  يرجه  موـس  مود و  ياـهنرق  رد  اـصوصخم 

 . دوب هدش  هدیشک  تینابهر 

تدابع رد  طارفا  زا  يا  هنومن 

تدابع و فرص  ار  ناشدوخ  يورین  مامت  هک  دندش  ادیپ  يدارفا  مینیب  یم  ام  دش ،  ادیپ  مالسا  يایند  رد  مه  فوصت  هک  ییاهتقو  نامه  زا 
 ، میثخ نب  عیبر  مان  هب  میراد  ار  يدرم  نینموملاریما  باحـصا  نایم  رد  الثم  دـندومن .  شومارف  ار  یمالـسا  فیاـظو  ریاـس  دـندرک و  زاـمن 

نیا رد  معـالطا  مرادـن و  نیقی  نم  هن ،  اـی  تسه  وا  ربق  نیا ،  ـالاح  تسا .  دهـشم  رد  وا  هب  بوسنم  يربـق  هک  فورعم  عیبر  هجاوخ  نیمه 
 . تسین یکـش  دنرامـش  یم  مالـسا  يایند  فورعم  دهاز  تشه  زا  یکی  ینعی  هینامث  داهز  زا  یکی  ار  وا  هکنیا  رد  یلو  تسین  یفاک  هنیمز 

تفر یم  یهاگ  دوب و  هدـنک  ار  شدوخ  ربق  ( 84  ) شرمع رخآ  نارود  رد  هک  دوب  هدیـشک  تدابع  دهز و  هب  شراک  ردقنیا  میثخ  نب  عیبر 
دیاب تبقاع  دورن  تدای  تفگ :  یم  درک ،  یم  هظعوم  تحیـصن و  دوخ  دیباوخ و  یم  دوب  هدنک  شدوخ  يارب  شدوخ  هک  يدحلو  ربق  رد 
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زیزع دـنزرف  یلع  نب  نیـسح  مدرم  هک  درک  ادـیپ  عالطا  هک  دوب  یتقو  نآ  دندینـش  وا  زا  اعد  رکذ  زا  ریغ  هک  يا  هلمج  اـهنت  اـجنیا ،  ییاـیب 
دیهش ار  ناش  ربمغیپ  دنزرف  هک  تما  نیا  رب  ياو  يا :  هثداح  نینچ  زا  فسات  رثات و  راهظا  رد  تفگ  هملک  دنچ  دنا :  هدرک  دیهش  ار  ربمغیپ 

مدروآ .  نابز  هب  دوب  رکذ  ریغ  هک  ار  هملک  دنچ  نیا  نم  ارچ  هک  درک  یم  رافغتسا  اهدعب  دنیوگ  یم  دندرک ! 
 : درک ضرع  نینموملاریما  تمدخ  دمآ  زور  یکی  تسا .  هدوب  ناشیا  نایهاپـس  ءزج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  نارود  رد  مدآ  نیمه 
ام نینموملاریما !  ای  تسا .  هدوب  يا  هدع  هدنیامن  وا  هک  دوش  یم  مولعم  دیوگ  یم  هک  مهار  انا  لاتق .  اذه  یف  انککـش  انا  نینموملاریما !  ای 
ام میگنج ،  یم  هلبق  لها  اب  میراد  ام  نوچ  ارچ ؟  دـشابن  یعرـش  گنج  گنج  نیا  میـسرت  یم  میراد ،  دـیدرت  کش و  گنج  نیا  هراـبرد 

یفرط زا  و  دنتـسیا .  یم  هلبق  هب  ور  ام  لثم  دـنناوخ ،  یم  زامن  ام  لثم  دـنیوگ ،  یم  نیتداهـش  ام  لثم  اهنآ  هک  میگنج  یم  یمدرم  اب  میراد 
رد هک  دینک  راذگاو  ار  يراک  نم  هب  منک  یم  شهاوخ  نینم !  ؤملاریما  تفگ :  دنک .  يریگ  هرانک  تساوخ  یمن  دوب ،  نینموملاریما  هعیش 

(85  . ) دشابن کش  نآ  رد  هک  تسرفب  یتیرومام  لابند  ییاج و  هب  ار  نم  دشاب ،  هتشادن  دوجو  کش  نآ 
ای درک  اـضاقت  شدوخ  مناد  یمن  متـسرف .  یم  رگید  ياـج  هب  ار  وت  نم  ینک  یم  کـش  وت  رگا  بوخ ،  رایـسب  دوـمرف :  مه  نینموـملاریما 

دحرس رد  اما  دهدب  ماجنا  تساوخ  یم  يزابرس  راک  دوب .  زابرس  زاب  مه  اجنآ  رد  هک  دنداتسرف  تادحرس  زا  یکی  هب  ار  وا  ترضح  ائادتبا 
هنومن نیا  دنشاب .  اهناملسم  ریغ  دنـشاب ،  ناتـسرپ  تب  ای  رافک  شفرط  دمآ  نایم  هب  يزیرنوخ  گنج و  ياپ  انایحا  رگا  هک  یمالـسا  روشک 

دندوب .  نامز  نآ  رد  هک  يدابع  داهز و  زا  دوب  يا 
دراد یلع  هک  یهار  رد  اـما  دـشاب  یلع  دـننام  يدرم  باـکر  رد  مدآ  هـک  درادـن  شزرا  نـیا ،  دراد ؟  شزرا  ردـقچ  تداـبع  دـهز و  نـیا 

 ، دنک طایتحا  هب  لمع  و  تسردان ،  ای  تسا  تسرد  ایآ  هک  دنک  کش  دـهد ،  یم  داهج  نامرف  یلع  هک  ییاجنآ  رد  دـنک و  یم  ییامنهار 
دایز یلیخ  فرح  نیا  مه  مدرم  نایم  رد  هک  دینیب  یم  میریگب ؟  راد  کش  هزور  ام  ارچ  دنیوگ :  یم  هکنیا  لثم  دراذـگب .  طایتحا  رب  ار  انب 

هک يا  هزور  هک  ییاج  میور  یم  میراد ؟  کـش  هک  میگنجب  ییاـج  ارچ  تسا ؟  يراـک  هچ  نیا  میریگب ،  راد  کـش  هزور  اـم  ارچ  تسا : 
مه دهاوخ و  یم  لمع  مه  دهاوخ ؛  یم  لمع  مه  دهاوخ ؛  یم  تریصب  مالسا  دراد ؟  یشزرا  هچ  نیا  دشابن .  راد  کش  هزور  میریگ  یم 
یم یگدنز  هیواعم  نب  دیزی  دننام  يرترگمتـس  هیواعم و  دننام  يرگمتـس  نارود  رد  درادـن .  تریـصب  عیبر )  هجاوخ   ) مدآ نیا  تریـصب . 

مامت دوش و  یم  بکترم  مالـسا  خیرات  رد  ار  اهتیانج  نیرتگرزب  هک  يدـیزی  دـنک ،  یم  ور  ریز و  دراد  ار  ادـخ  نید  هک  يا  هیواعم   ) دـنک
رکذ زج  تسا و  ندـناوخ  زامن  لوغـشم  امئاد  زور  بش و  هدرک ،  باختنا  يا  هشوگ  کی  هتفر  اقآ  دور ، ) یم  ردـه  دراد  ربمغیپ  تامحز 
دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  زا  فسات  راهظا  ناونع  هب  هک  مه  يا  هلمج  کی  دیآ ،  یمن  شنابز  هب  يرگید  هملک  ادخ 

ارچ متفگن ؟  مویق  ای  یح  ای  نآ  ياج  هب  ارچ  متفگن ؟  هللادمحلا  هللا ،  ناحبس  ياج  هب  ارچ  دش ،  ایند  فرح  نیا  هک  دوش  یم  نامیشپ  دعب  ، 
(86  ) اطرفم وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يری  ال  دـیآ .  یمن  رد  روج  یمالـسا  تامیلعت  اب  نیا  متفگن ؟  هللااب  الا  ةوق  الو  لوح  ال  متفگن ،  ربکا  هللا 

 . دنک ای  دور  یم  دنت  ای  لهاج 

یعامتجا لئاسم  هب  هجوت  رد  طارفا 

؛  دیآ یمن  روج  یمالسا  تامیلعت  اب  تسا .  نید  همیخ  دومع  هیاپ و  زامن  نیدلا  دومع  ةاولصلا  هک  فرح  نیا  الـصا  دنیوگ  یم  هدع  کی 
 ، تسا ( 87  ) ناسحالا لدـعلاب و  رمای  هللا  نا  نید  مالـسا  دـهد ،  یم  تیمها  یعامتجا  لئاسم  هب  يزیچ  ره  زا  شیب  هک  تسا  ینید  مالـسا 

یهن فورعمب و  رما  نید  مالـسا  تسا ،  ( 88  ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلـسرا  دقل  نید  مالـسا 
 ، تسا راک  لمع و  تیلاـعف و  نید  مالـسا  ( 89  ) رکنملا نع  نوهنت  فورعملاـب و  نورماـت  ساـنلل  تجرخا  ۀـما  ریخ  متنک  تسا :  رکنم  زا 
هن دوشب ؟  لئاق  تیمها  همهنیا  تادابع  يارب  دوش  یم  روطچ  دهد ،  یم  تیمها  لئاسم  نیا  هب  هماهنیا  هک  ینید  تسا ؛  یگرزب  نید  مالسا 

یعامتجا تامیلعت  لابند  ورب  مالـسا ،  یقالخا  تامیلعت  لابند  دورب  درادـن ؛  يدایز  تیمها  مالـسا  يایند  رد  تدابع  هلاـسم  اـساسا  سپ  ، 
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يرتمهم راک  هک  یمدآ  اما  دننک  تدابع  دنناوخب و  زامن  دـیاب  دـنرادن  يرتمهم  راک  هک  ییاهنآ  تساهراکیب ؛  لام  تدابع  هلاسم  مالـسا ؛ 
دیاب تسه  هک  يروط  نامه  ار  مالـسا  كانرطخ .  رایـسب  رایـسب  تسا و  یطلغ  رکف  مه  نیا  دـنک !  تداـبع  درادـن  یموزل  رگید  هک  دراد 

تخانش . 
فـسات لامک  اب  منک .  یم  ساسحا  نامدوخ  عاـمتجا  رد  يراـمیب  کـی  تروص  هب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  منک  یم  ضرع  نم  هک  ار  نیا 

نب عیبر  هتـسد  کی  دنتـسه ؛  هتـسد  ود  منک )  یمن  ضرع  ار  همه  هتبلا   ) ناشرثکا دـنراد ،  یمالـسا  روش  هک  ییاهنآ  اـم  عاـمتجا  رد  نـالا 
نتفر و ترایز  ندـناوخ و  هلفان  اعد و  رکذ  زا  تسا  ترابع  اهنیا  يارب  مالـسا  دـننک .  یم  رکف  عیبر  هجاوخ  لـثم  دـننک ،  یم  رکف  یمیثخ 

هـصالخ حـیتافم  باتک  رد  اهنیا  يارب  مالـسا  همه  داعملا .  داز  باتک  حـیتافم و  باتک  ینعی  اهنیا  يارب  مالـسا  ندـناوخ .  اروشاع  ترایز 
مالـسا ناکرا  لوصا و  هب  يراک  الـصا  دـننک ؛  یم  رکف  میثخ  نب  عیبر  لثم  تسرد  درادـن .  دوجو  اـساسا  يزیچ  نیا  زا  ریغ  تسا و  هدـش 

هقبط کی  هک  تسا  نیا  اهنیا  يور  دـنک  لـمعلا  سکع  دـنرادن .  يراـک  اـساسا  زیچ  چـیه  هب  دـنرادن ،  مالـسا  تیبرت  هب  يراـک  دـنرادن ، 
صاخشا روج  نیا  دنهد .  یم  ناشن  مه  تیـساسح  دنهد و  یم  تیمها  مالـسا  یعامتجا  لئاسم  هب  اعقاو  هک  اهوردنت  زا  هدش  ادیپ  يرگید 

نیا دور .  یمن  جح  هب  اما  تسا  هدش  عیطتسم  الثم  هک  ما  هدید  یهاگ  نم  ار  اهنیمه  زا  یخرب  یلو  دنتسه ،  شزرا  اب  مه  یلیخ  رظن  نیا  زا 
 ، دور یمن  هکم  هب  دوش  یم  عیطتـسم  یتقو  دـپت  یم  مالـسا  يارب  شلد  تسا و  دـنمقالع  مالـسا  هب  اعقاو  تسا ،  ناملـسم  اعقاو  هک  یمدآ 

کی دیلقت  هکنیا  اب  دهد ،  یمن  تیمها  درک  دیلقت  دیاب  لئاسم  رد  هکنیا  هب  دهد .  یمن  تیمها  شزامن  هب  تسین .  مهم  یلیخ  شیارب  الصا 
ینعی ینک ،  طابنتـسا  تدوخ  امیقتـسم  ار  هزور  زامن و  دـننام  یلئاسم  دـیاب  وت  اقآ  دـنیوگ  یم  تسیچ ؟  دـیلقت  يانعم  تسا .  یلوقعم  رما 
کی ای  و  تسا ،  راوشد  یلیخ  تراک  هک  ینکب  طایتحا  هب  لمع  ای  ینکب  طابنتسا  صـصخت  يور  زا  تدوخ  هک  یـشاب  صـصختم  ردقنیا 

 . نک راتفر  وا  رظن  قباطم  ینک ،  یم  هعجارم  صـصختم  بیبط  کی  هب  هکنیا  لثم  ریگب و  رظن  رد  ار  طیارـشلا  عماج  ملاع  لدع  صـصختم 
یمن تیمها  ناش  هزور  هب  یـضعب  ای  تسا .  هتخادنا  تمحز  هب  رتشیب  ار  شدوخ  دنکن ،  دیلقت  رگا  ینعی  دنکن ،  دیلقت  ناسنا  هک  دوش  یمن 

دنهد .  یمن  ماجنا  ار  شیاضق  دش ،  اضق  ناش  هزور  ترفاسم و  دنتفر  رگا  دنهد ؛ 
دنلماک ناملسم  اهنیا  هن  هک  یتروص  رد  دنناد ،  یم  لماک  ناملسم  اهنیا  هن  هک  یتروص  رد  دنناد ،  یم  لماک  ناملسم  ار  ناشدوخ  مه  اهنیا 

دوش یمن  و  دریگب ،  ار  مالـسا  تدابع  ناسنا  دوش  یمن  دراد .  یمن  رب  ( 90  ) ضعبب رفکن  ضعبب و  نمون  هک  تسا  ینید  مالـسا  اهنآ .  هن  و 
 . دراد یمن  رب  ةولـصلا  اومیقا  دـیوگ  یم  هک  اج  ره  نآرق  دـنک .  اهر  ار  شتدابع  دریگب و  ار  مالـسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـسنا 
 . دـنک اهر  ار  شرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  اما  دریگن ،  ار  شا  یعامتجا  لئاسم  قـالخا و  یلو  دریگب  ار  مالـسا  تداـبع  ناـسنا  دوش  یمن 

یتا دیوگ  یم  شرـس  تشپ  ةاولـصلا  ماقا  دیوگ  یم  رگا  ةاوکزلا .  اوتا  دیوگ  یم  شرـس  تشپ  ةاولـصلا  اومیقا  دیوگ  یم  هک  اج  ره  نآرق 
 ، تسادخ هدنب و  نایم  هطبار  هب  طوبرم  ةاولصلا  نومیقی  ةاوکزلا .  نوتوی  دیوگ  یم  شرـس  تشپ  ةاولـصلا  نومیقی  دیوگ  یم  رگا  ةاوکزلا 

يادخ وا و  نایم  تباث  مئاد و  هطبار  کی  دیاب  مه  ناملسم  رفن  کی  تسادخ .  ناگدنب  رگید  هدنب و  نایم  هطبار  هب  طوبرم  ةاوکزلا  نوتوی 
دای نودب  ادـخ ،  رکذ  نودـب  تدابع ،  نودـب  دـشاب .  رارقرب  شدوخ  هعماج  وا و  نایم  مئاد  تباث و  هطبار  کی  مه  دـشاب و  رارقرب  شدوخ 

ناسنا دوخ  یتح  تخاس و  یمالـسا  هعماج  کی  دوش  یمن  هزور  نودب  زامن ،  نودب  بلق ،  روضح  نودـب  قح ،  اب  تاجانم  نودـب  ادـخ ، 
یگدیسر نودب  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نودب  ملاس ،  طیحم  کی  نودب  حلاص و  عامتجا  کی  نودب  نینچمه  و  دنام .  یمن  ملاس 

 . دوب یبوخ  دباع  دوش  یمن  ناملسم  دارفا  نایم  محارت  فطاعت و  و 

مالسا لماک  هنومن  مالسلا ،  هیلع  یلع 

تدابع هک  يروط  هب  تسایند  دـباع  لوا  دـباع و  کی  دـینیب  یم  دـینک ،  هاگن  رظن  کی  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هک  یتقو  امش 
رـسارس تسا ،  هبذـج  رـسارس  هک  یتدابع  هکلب  دوشب ،  تسار  مخ و  طقف  هک  یتدابع  هن  مهنآ  دوش ،  یم  لـثملا  برـض  همه ،  ناـیم  یلع 
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تسا .  کشا  هیرگ و  رسارس  تسا ،  قشع  رسارس  تسا ،  روش 
یم تسا ،  یلع  باحـصا  زا  وا  هک  دـناد  یم  هیواعم  دوش  یم  وربور  هیواعم  اب  رارـض  مان  هب  يدرم  تسا ،  هتفر  اـیند  زا  یلع  هکنیا  زا  دـعب 
لاح نیع  رد  یلو  دوب  رت  سانـش  یلع  رگید  سک  ره  زا  هیواعم  دوخ  ینک .  فیـصوت  نم  ربارب  يدوب  وا  اب  هک  ار  یلع  مهاوخ  یم  دیوگ : 

يدوجوم نینچ  کی  رـشب  دیـشک .  یم  ریـشمش  وا  يور  هب  هکنآ  لاـح  تشاد و  تدارا  یلع  هب  شلد  هت  رد  نوچ  تشاد ،  تسود  ار  نیا 
یمن یهاتوک  وا  هرابرد  یتیانج  چیه  زا  لاح  نیع  رد  یلو  تشاد .  داقتعا  مدآ  هب  ناطیـش  هک  يروط  نامه  تشاد ،  داقتعا  یلع  هب  تسا . 
مدید شتدابع  بارحم  رد  ار  یلع  نم  یبش  کی  رد  تفگ :  درک ،  لقن  هیواعم  يارب  دوب  هدید  ار  یلع  هک  يدهاشم  زا  یکی  رارض  درک . 

دیچیپ و یم  دوخ  هب  ادخ  فوخ  زا  تدابع  بارحم  رد  دـشاب ،  هدز  ار  وا  رام  هک  یمدآ  لثم  نیزحلا  ءاکب  یکبی  میلـسلا و  لملمت  لملمتی 
شا هیرگ  هیواـعم  منهج .  شتآ  زا  هآ  هآ  تـفگ  یم  بـترم  تـخیر ،  یم  کـشا  تـسیرگ و  یم  هودـنا  نزح و  رد  قرغ  مدآ  کـی  لـثم 

تسیرگ .  تفرگ و 
کیرحت دوب  هتفر  ایند  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هیلع  ار  يدع  تساوخ  یم  درک ،  ادیپ  متاح  نب  يدع  اب  هک  يدروخرب  رد  هیواعم  نینچمه 

فراط هفرط  فیرط ،  ياهمان  هب  تشاد  رـسپ  هس  يدع  ( ؟  دندش روطچ  فراط  هفرط و  فیرط و  تافرطلا ؟  نیا  تفگ :  يدـع  هب  دـنک . 
هکلب دروایب ،  شدای  هب  ار  شیاهناوج  غاد  دنک ،  يزیگنا  هنتف  تساوخ  یم  هیواعم  دـندش .  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  هس  ره  هک 

 : تفگ دـندش .  هتـشک  یلع  باکر  رد  نیفـص  رد  ناش  همه  تفگ :  يدـع  دریگب . ) رارقا  مالـسلا  هیلع  یلع  هیلع  هملک  کی  وا  زا  دـناوتب 
هب تخادنا و  ولج  ار  وت  ياه  هچب  دیـشک و  رانک  ار  نیـسح  نسح و  ار  شدوخ  ياه  هچب  درک ،  یفاصنا  یب  دادن ،  فاصنا  وت  هرابرد  یلع 
 . مشاب هدنز  نم  دشاب و  كاخ  ریز  یلع  نالا  دیابن  مداد ،  یم  فاصنا  نم  رگا  مدادن .  فاصنا  یلع  هرابرد  نم  تفگ :  يدع  داد .  نتشک 

یلع يدـع ،  ییوگب .  یلع  هرابرد  میارب  ار  تقیقح  دـهاوخ  یم  ملد  يدـع !  يا  تفگ :  تسا ،  هدروخ  گنـس  هب  شریت  دـید  هک  هیواعم 
درک .  فیصوت  لصفم  رایسب  ار  مالسلا  هیلع 

 . تخیر کشا  رایسب  تسا .  هدش  يراج  ششیر  يور  هب  هیواعم  سجن  ياهکشا  مدید  تقو  کی  دش ،  هک  راک  رخآ  دیوگ :  یم  وا  دوخ 
دروایب .  ار  يدرم  یلع  لثم  هک  تسا  میقع  راگزور  نامز و  تاهیه !  تفگ :  درک و  كاپ  ار  شیاهکشا  دوخ  نیتسآ  اب  دعب 

یمن شیادیپ  يرگید  ياج  بارحم  ریغ  رد  دوب و  بارحم  لها  طقف  یلع  ایآ  اما  یلع ،  تدابع  زا  نیا  دراد !  هولج  هنوگچ  تقیقح  دـینیبب 
دوش ؟ 

نیکاسم و اـه ،  هراـچیب  اهدنمتـسم ،  لاوحا  عاـضوا و  هب  درف  نیرت  هاـگآ  تسا ،  درف  نیرت  یعاـمتجا  رظن  ره  زا  هک  مینیب  یم  ار  یلع  زاـب 
شدرگ مدرم  نایم  رد  اصخش  تخادنا و  یم  شـشود  يور  ار  شقالـش  ینعی  شدوخ  هرد  اهزور  دوب ،  هفیلخ  هک  یلاح  رد  تساهیکاش . 
لئاسم دـیورب و  لوا  ( 91  ) رجتملا مث  هقفلا  درک :  یم  داـیرف  دیـسر  یم  هک  راـجت  هب  دوـمن .  یم  یگدیـسر  اـهنآ  ياـهراک  هـب  درک و  یم 
یـسک رگا  دینکن .  يوبر  هلماعم  دینکن ،  مارح  هلماعم  دینک ؛  تراجت  دییایب  دعب  دیریگب ،  دای  ار  شا  یعرـش  ماکحا  دیریگب ،  دای  تراجت 

نم راب  لوا  دوب .  نینچنیا  دباع  درم  نیا  ( 92  . ) مکزع یلا  اودغا  ورب :  وشاپ  دوز  تفگ  یم  یلع  دورب ،  شبسک  لابند  هب  رید  تساوخ  یم 
دوب و هدـیپسچ  ناـشیا  هب  دوب  هدـمآ  يا  يدـکتم  يریقف ،  درم  تقو  کـی  مدینـش .  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زا  ار  ثیدـح  نیا 

تـسا هدش  هفرح  شیارب  ییادگ  دنکب ،  یبسک  راک و  دناوت  یم  هک  تسا  يدرم  دید  درک ،  هاگن  شا  هفایق  هب  ناشیا  تساوخ .  یم  يزیچ 
حبص مکزع  یلا  اودغا  درک :  یم  دایرف  مدرم  هب  نینموملاریما  تفگ  دومرف ،  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلمج  نیمه  هلمج  زا  درک .  شتحیـصن  . 

هتـشاد دـمآرد  دوخ  زا  هک  یتقو  ناسنا  نات ،  يزور  ناتبـسک ،  ناتراک ،  لابند  دـیورب  ینعی  دـیورب  ناتدوخ  فرـش  تزع و  لابند  هب  زور 
تسا .  تفارش  تسا ،  تزع  بسک  راک و  تسا .  زیزع  دنک ،  هرادا  دوخ  ار  شا  یگدنز  دشاب و 

هک تسا  لداع  یـضاق  کی  دنیـشن ،  یم  هک  اضق  دنـسم  رد  تسا .  دـباع  لوا  تدابع  رد  یعقاو .  ناملـسم  کی  هنومن  دـنیوگ  یم  ار  نیا 
؛  تسا عاجش  هدنامرف  کی  تسا ؛  عاجش  هدنامرف  کی  زابرس و  کی  دور ،  یم  گنج  نادیم  دوش .  یمن  فرحنم  تلادع  زا  وم  رـس  کی 
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لوا دنیشن ،  یم  هباطخ  یسرک  يور  مراد .  هبرجت  گنج  رد  ما و  هدیگنج  یناوج  لوا  زا  نم  دومرف :  شدوخ  هک  لوا  هجرد  هدنامرف  کی 
مالسا لماک  هنومن  نیا ،  تسا .  روط  نیمه  یتلیضف  ره  رد  و  تسا ،  سردم  ملعم و  لوا  دنیـشن  یم  سیردت  یـسرک  يور  تسا .  بیطخ 

تسا . 
 . میرادن لوبق  ار  شا  هشوگ  نآ  یلو  میرادن  لوبق  ار  مالسا  هشوگ  نیا  مییوگب  هک  دریذپ  یمن  ار  ضعبب  رفکن  ضعبب و  نمونزگره  مالسا 
 . مینک اهر  ار  رگید  ياه  هشوگ  یلو  میپسچب  میریگب و  ار  هشوگ  کی  ام  هک  دوش  یم  هدش و  ادیپ  اج  نیمه  زا  مالسا  يایند  رد  تافارحنا 

شور دوب ،  طلغ  هتـشذگ  رد  ام  ناکلـسم  دهاز  زا  رایـسب  شور  زا  هک  يروط  نیمه  مینک .  یم  دـساف  بارخ و  ار  همه  ارهق  بیترت  نیا  هب 
یناسک شور  دوب ،  طلغ  دندرک  یم  وجتسج  اعد  و  ( 93  ) ضایب رد  دندرک ،  یم  وجتسج  الثم  حاتفم  باتک  رد  ار  مالسا  مامت  هک  یناسک 

 . تسا طلغ  دنشیدنیب  مالسا  یعامتجا  لئاسم  رد  دنهاوخ  یم  طقف  هداد و  افعتسا  هضیرف  هلفان و  تدابع و  اعد و  زا  یلک  روط  هب  هک  مه 

یمالسا هعماج  کی  هرهچ 

هعماج کی  هرهچ  اجنیا  رد  ( 94  . ) مهنیب ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذلاو  هللا  لوسر  دـمحم  دـیامرف :  یم  انحتف  انا  هکرابم  هروس  رد 
رد رافکلا  یلع  ءادشا  مود  هلحرم  تسا .  ربمغیپ  هب  نامیا  ربمغیپ و  اب  تیعم  دنک ،  یم  رکذ  هک  یلوا  هلءاسم  تسا و  هدش  میسرت  یمالـسا 

ار ناشیاترازه  دنتـسه و  دـجاسم  سالپ  طقف  هک  ییاه  سدـقم  هکـشخ  نیا  سپ  تسا .  ندوب  دـنمورین  يوق و  مکحم و  ناگناگیب  لباقم 
میرک نآرق  هک  یتیصاخ  نیلوا  ناملسم و  ياهتیـصاخ  زا  یکی  دنتـسین .  ناملـسم  دیآ ،  یمن  رد  ناشیادص  دزادنا و  یم  ولج  زابرـس  کی 

متنا اونزحت و  اونهت و ال  الو  دریذپ :  یمن  ار  تسس  ناملسم  مالسا ،  تسا .  نمشد  لباقم  رد  ماکحتسا  توق و  تدش ،  تسا ،  هدرک  رکذ 
هزادنا هب  ینید  چـیه  دـیوگ :  یم  ندـمت  خـیرات  باتک  رد  تنارود  لیو  تسین .  مالـسا  نید  رد  یتسـس  ( 95  ) نینم ؤم  متنک  نا  نولعـالا 

هقی ندوب ،  زاب  هقی  نتخیر ،  بآ  بل  هشوگ  زا  ندرک ،  جـک  ار  ندرگ  تسا .  هدرکن  توعد  يدـنمورین  توق و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسا 
هآ ندرک ،  هلان  تسا .  مالـسا  دـض  اهنیا  ندیـشک ،  رـس  هب  ار  ابع  ندیـشک ،  نیمز  هب  ار  اـپ  ندز ،  مبیرغ  نم  هنن  هب  ار  دوخ  ندوب ،  كرچ 

یناوت یم  هک  وت  هداد .  ورین  تردق و  هداد ،  توق  هداد ،  تمالـس  وت  هب  ادـخ  ( 96  . ) ثدحف کبر  ۀمعنب  اما  تسا .  مالسا  دض  ندیـشک 
یم هآ  ارچ  هدادـن ،  درد  وت  هب  هک  ادـخ  مداد ؛  يدرد  کی  ینعی  ندیـشک  هآ  رخآ  یـشک ؟  یم  هآ  دوخیب  ارچ  يریگب ،  تسار  ار  ترمک 
یم رس  رب  ار  ابع  اب  روج  نیا  یلع  ایآ  میور ؟  یم  هار  وت  نم و  هک  تفر  یم  هار  روط  نیمه  یلع  ایآ  تسادخ .  تمعن  نارفک  نیا  یشک ؟ 

 ، ردنکسا دس  لثم  مکحم  دیدش  هناگیب ،  لباقم  رد  رافکلا  یلع  ءادشا  دنتسین .  مالسا  زا  اهنیا  تفر ؟  یم  هار  روط  نآ  روطنیا و  دیـشک و 
نینهآ . 

 ، نامدوخ ياهـسدقم  غارـس  میور  یم  یتقو  زاب  یمیمـص ،  تسود و  نابرهم ،  مهنیب  ءاـمحر  روطچ ؟  ناناملـسم  اـب  ناـشدوخ ،  ناـیم  رد 
دنشوج یمن  يدحا  اب  دنسوبع ،  هدرک و  مخا  هشیمه  تسا ؛  نارگید  هب  تبـسن  ینابرهم  تیمیمـص و  مینیب  یمن  اهنیا  دوجو  رد  هک  يزیچ 
مالـسا هب  ار  ناشدوخ  دنتـسین ،  ناملـسم  اهنیا  دنراد ،  تنم  ایند  مدرم  همه  رـس  رب  دننک ،  یمین  مسبت  يدحا  هب  دـندنخ ،  یمن  يدـحا  اب  ، 

مود .  تیصوصخ  مه  نیا  دنا .  هتسب 
 . هن تسا ؟  یفاک  ندوب  ناملـسم  يارب  نیملـسم ،  هب  تبـسن  تیمیمـص  ینابرهم و  رافک و  لباقم  رد  تدش  تسا ؟  یفاک  رگید  نیمه  ایآ 

نایم رد  نابرهم  یمیمـص و  و  هناگیب ،  لـباقم  رد  دـیدش  درف  نیمه  لاـح  نیع  رد  ( 97  ) اناوضر هللا  نم  الـضف  نوغتبی  ادجـس  اعکر  مهیرت 
اعکر تاجانم  تدابع و  لاح  رد  اعد و  لاح  رد  دوجـس ،  رد  و  عوکر ،  رد  ینیب ،  یم  تدابع  بارحم  رد  یتقو  ار  ناناملـسم  اب  اهیدوخ و 

اعد و موشب .  لـئاق  زرم  تداـبع  اـعد و  ناـیم  مهاوخ  یمن  هتبلا  تسا .  شیاـعد  اـناوضر  هللا و  نم  الـضف  نوغتبی  تسا ،  شتداـبع  ادـجس 
تدابع یلو  تساعد  طقف  هک  تسا  یتدابع  ینعی  تسا  صلاخ  ياـعد  افرـص  لـمع  کـی  یهاـگ  اـما  اـعد ،  مه  تداـبع  تسا و  تداـبع 

هزور .  لثم  تسین  اعد  اساسا  يرگید  تدابع  ای  و  زامن ،  لثم  تسا  طولخم  نآ  رد  اعد  ریغ  اعد و  يرگید 
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رد شتانجو ،  رد  یتسرپادـخ  راثآ  اوقت ،  راثآ  تدابع ،  راـثآ  هک  دـنک  یم  تداـبع  ردـقنآ  ( 98  ) دوجـسلا رثا  نم  مههوجو  یف  مهاـمیس 
رد دتفا .  یم  ادخ  دای  هب  دنیب  یم  هک  ار  وا  دنیب ،  یم  ار  ادخ  دای  یـسانشادخ و  شدوجو  رد  دنکب  هاگن  وا  هب  هک  ره  تسادیپ ؛  شا  هرهچ 

ینیشنمه یکاب  ام  سلاجن  نم  هللا !  حورای  دندرک :  لاوس  وا  زا  میرم  نب  یسیع  نییراوح  هک  دشاب ) مرکا  لوسر  زا  دیاش  و   ) تسا ثیدح 
یم ار  وا  یتقو  هک  دینیشنب  یـسک  اب  ( 99  ) هلمع ریخلا  یف  مکبغری  هقطنم و  مکملع  یف  دـیزی  هتیور و  هللا  مک  رکذـی  نم  دوـمرف :  مـینک ؟ 

مکملع یف  دیزی  نیا  رب  هوالع  هک  سک  نآ  اب  دیبایب ، ) ار  یتسرپادخ  یـسرتادخ و  شتانجو  رد  وا ،  يامیـس  رد   ) دیتفیب ادخ  دای  هب  دـینیب 
دینک یم  هاگن  شلمع  هب  یتقو  هلمع  ریخلا  یف  مکبغری  دیازفا .  یم  امش  ملع  رب  دینک ،  یم  هدافتسا  شنخس  زا  دیوگ  یم  هک  نخس  هقطنم 

دینک .  تساخرب  تسشن و  یناسک  نینچ  اب  دیوش .  یم  قیوشت  ریخ  راک  هب  ، 
بجعی هقوس  یلع  يوتـساف  ظلغتـساف  هرزاف  هاطـش  جرخا  عرزک  لـیجنالا  یف  مهلثم  ةاروتلا و  یف  مهلثم  کـلذ  دـیوگ :  یم  هیآ  هلاـبند  رد 

دوجو هب  یتما  نینچ  هک  تسا  هدش  هتفگ  ناش  هرابرد  دـنا ،  هدـش  دای  تفـص  اب  اهنیا  لیجنا  تاروت و  رد  ( 100  ) رافکلا مهب  ظیغیل  عارزلا 
نیمز رد  هک  تسا  مدنگ  کی  لثم  تسا ،  تعارز  کی  لثم  ناشلثم  هک  دنا  هدـش  فیـصوت  هدرک و  ادـیپ  مسجت  لکـش  نیا  هب  دـیآ .  یم 

رت تشرد  گرب  نیا  اجیردت  یلو  دـهد  یم  نوریب  یکزان  گرب  زاغآ  رد  دـیور ،  یم  تسا  هدـنز  نوچ  نیمز  زا  دـعب ،  دوش و  یم  تشک 
يور هک  دیآ  یم  رد  یلکـش  هب  دعب  دـیآ ،  یم  رد  تفلک  هقاس  کی  تروص  هب  مک  مک  هکنانچنآ  دـنک ،  یم  ادـیپ  ماکحتـسا  دوش و  یم 

همه هک  دـنک  یم  دـشر  ناـنچنآ  تشادـن .  لالقتـسا  دوخ  زا  نیمز و  يور  هداـتفا  دوب  یگرب  ـالبق  هک  یلاـح  رد  دتـسیا  یم  شدوخ  ياـپ 
لاح رد  تلم  هچ  يا ،  هدنلاب  تلم  هچ  يدیـشر ،  تلم  هچ  هک  دروآ  یم  رد  تریح  هب  ار  یـسانش  ناسنا  ناصـصختم  همه  ار ،  نازرواشک 
نیا اعطق  اناوضر  هللا و  نم  الـضف  نوغتبی  مه  ادجـس و  اعکر  مه  مهنیب  ءامحر  مه  دـشاب ،  رافکلا  یلع  ءادـشا  مه  هک  یتلم  هتبلا  يدـشر ! 

کیمادک الصا  میتسه ؟  تخبدب  روخ و  يرس  وت  ردقنیا  ارچ  میتسه ؟  طاطحنا  لاح  رد  ردقنیا  نیملسم  ام  ارچ  دییوگب  الاح  تسا .  روج 
تسا ! ؟  یعقوت  هچ  نیا  و  تسه ،  ام  رد  صیاصخ  نیا  زا 

هک دوش  یمن  ببس  اهنیا  یلو  تسا ،  نیا  زا  یلاح  نآ  تاروتسد  تسا و  یعامتجا  نید  مالـسا  هک  میراد  فارتعا  دص  رد  دص  هکنیا  اب  ام 
 . میرامشب کچوک  ار  زامن  میرامشب ،  کچوک  مینک ،  ریقحت  ار  ادخ  اب  طابترا  اعد و  تدابع و  ام 

زامن ندرمش  کبس 

ار زامن  اما  ندناوخ  زامن  و  تسا ،  گرزب  هانگ  کی  ندـناوخن  زامن  تسا .  زامن  ندرمـش  کبـس  ینعی  زامن  فافختـسا  ناهانگ ،  زا  یکی 
هب دمآ  ریصبوبا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  زا  سپ  تسا .  يرگید  هانگ  ندرک  یقلت  تیمها  یب  ندرک ،  فافختـسا  ندرمـش ،  فیفخ 
 ! ریـصبوبا تفگ :  ریـصبوبا  هب  هدیمح  مادعب  تسیرگ .  دوب  روک  هک  مه  ریـصبوبا  تسیرگ .  هدـیمح  ما  دـنک .  ضرع  یتیلـست  هدـیمح  ما 

دعب دوـب .  يا  هوـشغ  لاـح  اـبیرقت  هـک  تـفر  ورف  یلاـح  کـی  رد  اـما  داد .  خر  یبـیجع  ناـیرج  يدــیدن !  ار  ماـما  رخآ  هـظحل  يدوـبن و 
توعد ار  همه  تعاطا و  رما  ام  دنوش .  رـضاح  نم  رـس  يالاب  دنیایب  دییوگب  ارم  کیدزن  ناشیوخ  مامت  دومرف :  درک و  زاب  ار  شیاهمـشچ 

درک ور  درک ،  زاب  ار  شمشچ  هبترمکی  درک  یم  یط  ار  شرمع  رخآ  تاظحل  هک  تالاح  نامه  رد  ماما  دندش ،  عمج  همه  یتقو  میدرک . 
کبـس ار  زامن  هک  یمدرم  هب  اـم  تعافـش  زگره  ( 101  ) ةولـصلاب افختـسم  لانت  ـال  انتعافـش  نا  تفگ :  ار  هلمج  کـی  نیمه  تیعمج و  هب 

درک .  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تفگ و  ار  نیا  دیسر .  دهاوخن  دنرامشب 
هک یناسک  هب  دومرف  هکلب  تسا ،  نشور  یلیخ  شفیلکت  هک  نآ  دسر ؛  یمن  دـنناوخ  یمن  زامن  هک  یمدرم  هب  ام  تعافـش  هک  دومرفن  ماما 

دناوخب شمارآ  اب  یبوخ  زامن  دناوت  یم  دراد ،  تصرف  تقو و  ینعی  دنرامش ؟  یم  کبس  ار  زامن  هچ  ینعی  دنرامـش .  یم  کبـس  ار  زامن 
اب دعب  دریگ و  یم  یعیرـس  يوضو  کی  دش  هک  بورغ  کیدزن  دناوخ ،  یمن  بورغ  کیدزن  ات  ار  رـصع  رهظ و  زامن  دـناوخ .  یمن  یلو 

روضح هن  دراد و  شمارآ  هن  هرخوم ،  هن  دراد  همدـقم  هن  هک  يزامن  فرط ؛  نآ  دراذـگ  یم  ار  شرهم  اروف  دـناوخ و  یم  زامن  کی  هلجع 
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نیا تسا .  زامن  ندرمـش  فیفخ  نیا  میناوخب .  مه  ار  نامزامن  دـیاب  تسا و  يراک  مه  نیا  رگید  بوخ  هک  دـنک  یم  لمع  يروط  بلق . 
وضو دور  یم  لماک  شمارآ  اب  دوش  یم  هک  رهظ  لوا  دور ؛  یم  شلابقتسا  هب  ناسنا  هک  يزامن  نآ  اب  دراد  قرف  یلیخ  ندناوخ  زامن  روج 

 . دـناوخ یم  زامن  رطاخ  غارف  تحار و  لایخ  اب  دـیوگ و  یم  هماقا  ناذا و  دوخ  يالـصم  رد  دـیآ  یم  دـعب  یبادآ ،  اـب  يوضو  دریگ ،  یم 
نیا تمالع  نیا  دیوگ .  یم  ادخ  رکذ  دناوخ و  یم  بیقعت  بلق  شمارآ  اب  زامن  زا  دعب  یتدم  دور ،  یمن  اروف  تفگ  هک  ار  مکیلع  مالسلا 

دراد .  مارتحا  هناخ  نیا  رد  زامن  هک  تسا 
رهظ و زامن  تسا ،  باتفآ  مد  نآ  ناشحبص  زامن   ) دنرامش یم  کچوک  ینعی  دننک  یم  فافختـسا  ار  زامن  ناشدوخ  هک  ییاه  ناوخ  زامن 

هبرجت دنناوخ ) یم  باتش  هلجع و  اب  ار  زامن  تسا و  هتشذگ  بش  زا  تعاس  راهچ  ناشاشع  برغم و  زامن  تسا ،  بورغ  مد  نآ  ناشرصع 
زامن دنشاب ،  ناوخ  زامن  ناتیاه  هچب  دیـشاب و  ناوخ  زامن  اعقاو  دیهاوخب  رگا  امـش  دنناوخ .  یمن  زامن  الـصا  اهنیا  ياه  هچب  هک  هداد  ناشن 

ییالـصم کی  هناخ  رد  ناتدوخ  يارب  الوا  دیرامـشب .  مرتحم  ندـناوخ ،  زامن  زا  رتـالاب  دـیناوخب ؛  زاـمن  میوگ  یمن  دیرامـشب .  مرتحم  ار 
ناتدوخ يارب  بارحم  کی  لـثم  دـشاب ،  ناـتزامن  ياـج  هک  دـینک  باـختنا  ار  يا  هطقن  هناـخ  رد  ینعی  تسه  مه  بحتـسمدینک  باـختنا 
یلـصم ناونع  هب  ار  قاـتا  کـی  تشاد )  زاـمن  ياـج  تشاد ،  یلـصم  کـی  مرکا  ربـمغیپ  هک  يروط  نامهدـیناوت  یم  رگا  دـینک .  تسرد 

هتشاد مه  كاپ  زامناج  کی  دینک .  صخشم  ندناوخ  زامن  يارب  ار  هطقن  کی  ناتدوخ  قاتا  رد  دیرادن ،  يدایز  قاتا  رگا  دینک .  باختنا 
 . دیـشاب هتـشاد  نتفگ  رکذ  يارب  یحیبست  دیـشاب ،  هتـشاد  كاوسم  دـیراذگب ،  يا  هزیکاپ  زامناج  دـیتسیا ،  یم  هک  زامن  لحم  رد  دیـشاب . 

 . دشابن باتش  هلجع و  اب  ردقنیا  دیریگ ،  یم  وضو  هک  یتقو 

مالسلا هیلع  یلع  يوضو 

دیوگ یم  تسا  هداد  حرش  ار  یلع  يوضو  هک  یسک  نآ  ردارب !  دوش  یمن  مسا  اب  هک  یلع  هعیش  میتسه .  یلع  هعیـش  هک  مینک  یم  اعدا  ام 
هللا و مسب  تفگ :  دـیوش ) یم  ار  شتـسد  ناسنا  هک  یلوا  بابحتـسا  نآ   ) درب بآ  هب  تسد  ات  دریگب .  وضو  دـمآ و  بلاـط  یبا  نبا  یلع  : 

هدب رارق  ناگزیکاپ  زا  ارم  هدب ،  رارق  ناراک  هبوت  زا  ارم  ایادـخ  وت ،  هب  وت و  مان  هب  نیرهطتملا  نم  ینلعجا  نیباوتلا و  نم  ینعجا  مهللا  هللااب ، 
 ، دور یم  بآ  غارـس  یتـقو  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ .  ندرک  هزیکاـپ  ینعی  هبوت  متفگ  مدرک و  ثحب  هبوـت  هب  عـجار  هتـشذگ  بش  ود  رد  ! 
یم ام  هب  و  دتفا .  یم  شدوخ  حور  ندرک  هزیکاپ  دای  هب  دنک ،  یم  زیمت  هک  ار  شتـسد  دتفا .  یم  هبوت  دای  هب  تسا  تراهط  زرم  بآ  نوچ 
نیا غارس  یتقو  يوش ،  یم  هجاوم  تسا  هداد  رارق  یگزیکاپ  هلیسو  ار  نآ  ادخ  هک  يا  هدام  نیا  اب  روهط ،  نیا  هب  بآ ،  نیا  اب  یتقو  دیوگ 

تسه و مه  يرگید  یگزیکاپ  کی  هک  مهفب  ینک ،  یم  هزیکاپ  ییوش و  یم  نآ  اب  ار  تتـسد  دـتفا و  یم  نآ  هب  تمـشچ  يور ،  یم  هدام 
هیلع یلع  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  تسا .  هبوـت  بآ  بآ ،  نآ  تسا و  حور  یگزیکاـپ  یگزیکاـپ ،  نآ  هک  تـسه  مـه  يرگید  بآ  کـی 
موی یهجو  دوست  ـال  هوجولا و  هیف  دوست  موی  یهجو  ضیب  مهلا  تفگ :  تخیر و  بآ  شتروص  يور  تسـش ،  هک  ار  شیاهتـسد  مالـسلا 
دوش یم  قارب  دیوش  یم  بآ  اب  ار  شتروص  هک  یتقو  دنک .  یم  ینارون  رهاظ  بسح  رب  دـیوش و  یم  دراد  ار  تروص  هوجولا .  هیف  ضیبت 
کی اـب  ماوت  دـیاب  اـما  دـشاب  مه  دـیاب  تسا و  بوـخ  نیا  دـنک .  یمن  تعاـنق  نیا  هب  مه  مالـسا  دـنک ،  یمن  تعاـنق  نیا  هب  هک  یلع  یلو 
ياه هرهچ  هک  اجنآ  نادرگ  دیفس  ارم  هرهچ  ایادخ !  دومرف  دشاب .  رگید  هرهچ  يدیفـس  کی  اب  رگید ،  تینارون  کی  اب  رگید ،  یگزیکاپ 

 ، دارفا هک  اجنآ  نادرگ .  دیفسور  ارم  نکم ،  هایس  ارم  هرهچ  دوش  یم  دیفـس  ییاه  هرهچ  هک  اجنآ  ایادخ !  تمایق )   ) دوش یم  هایـس  هریت و 
دلخلا ینیمیب و  یباتک  ینطعا  مهللا  تفگ :  تخیر و  بآ  شتسار  تسد  يور  دعب  نکم .  هایـسور  ارم  دنوش ،  یم  دیفـسور  ای  هایـسور و 

هب اهدنمتداعـس  لمع  همان  نوچ   ) هدـب متـسار  تسد  هب  ارم  لمع  همان  تمایق  رد  اراگدرورپ !  اریـسی  اباسح  ینبـساح  يراسیب و  نانجلا  یف 
شپچ تسد  يور  دعب  دتفا . ) یم  ترخآ  باسح  دای  هب   ) شکب باسح  ناسآ  نم  زا  اجنآ  رد  ایادـخ !  دوش ) یم  هداد  ناش  تسار  تسد 

نارینلا تاعطقم  نم  کبذوعا  یقنع و  یلا  ۀلولغم  اهلعجت  يرهظ و ال  ءارو  نم  یلامـشب و ال  یباتک  ینطعت  مهللا ال  تفگ :  تخیر و  بآ 
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زا هن  دنهد  یم  اهنآ  هب  رس  تشپ  زا  يا  هدع  لمع  همان   ) هدم نم  هب  رس  تشپ  زا  ار  نآ  زین  هدم و  مپچ  تسد  هب  ارم  لمع  همان  اراگدرورپ ! 
وت هب  منهج  شتآ  تاعطق  زا  ایادخ !  هدـم .  رارق  مندرگ  رد  هدـش  لغ  لولغم و  ارم  تسد  نیا  ایادـخ !  دراد . ) يزمر  مه  نآ  هک  ور  شیپ 

تدوخ تاکرب  تمحر و  هب  ارم  ایادخ !  کتاکرب  کتمحرب و  ینشغ  مهللا  تفگ :  دیشک و  رـس  حسم  مدید  دعب  دیوگ  یم  مرب .  یم  هانپ 
رادب و تباث  طارص  هب  ارم  ياپ  ود  نیا  ایادخ !  مادقالا  هیف  لزت  موی  طارصلا  یلع  یمدق  تبث  مهللا  تفگ :  دیشک و  ار  اپ  حسم  نک .  قرغ 

یهار رد  ارم  تکرح  شور و  ارم ،  یعـسو  لمع  ایادخ !  ( 102  ) ینع کیضری  امیف  ییعـس  لعجا  دزغل  یم  اهمدق  هک  يزور  نآ  نازغلم ، 
ییوضو دوش و  یم  لوبق  روج  کی  دشاب ،  ماوت  هجوت  شهاوخ و  تساوخ و  اب  ردقنیا  هک  ییوضو  تسا .  نآ  رد  وت  ياضر  هک  هدـب  رارق 

رگید .  روج  میریگ  یم  ام  هک 
دیوگب دنک و  تعانق  شتابجاو  هب  طقف  زامن  رد  هک  دنک  شـشوک  ناسنا  دیابن  درمـش .  کبـس  دیابن  درک ،  فافختـسا  دـیابن  ار  زامن  سپ 

یفاک مه  یکی  ای  تفگ  دـیاب  ربکا  هللا  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  ات  هس  دـیوگ  یم  ایآ  تسیچ ؛  دـیلقت  عجرم  ياوتف  مینیبب  میورب 
رگید دوش .  هتفگ  ات  هس  هک  تسا  نیا  یبحتسم  طایتحا  تسا ،  یفاک  مه  یکی  دیوگ  یم  دهتجم  دیوگب .  ار  شیاوتف  دیاب  دهتجم  تسا ؟ 

هک میـشاب  يروط  دیاب  ام  تسا .  زامن  زا  زارف  نیا  میناوخ .  یمن  رتشیب  یکی  مه  ام  تسا ،  یفاک  یکی  دنا  هتفگ  هک  الاح  مییوگب  دـیابن  ام 
مه ار  رگید  يات  ود  نآ  میرامـش و  یم  منتغم  ام  مییوگب  بحتـسم ،  رگید  يات  ود  تسا و  بجاو  یکی  دیوگ  یم  ام  هب  دـهتجم  مه  یتقو 

 . مییوگ یم 

تادابع ریاس  ندرمش  کبس 

 - هک منک )  یم  نم  هک  تسا  یخوش  نیا  الاح   ) دنریگ یم  یلکش  هب  ار  هزور  یضعب  درمـش .  کبـس  درک ،  فافختـسا  دیایب  مه  ار  هزور 
ات ناضمر  هام  رد  اهنیا  هک  مراد  غارـس  ار  يدارفا  نم  مدرک .  یمن  لوبق  ار  اـهنیا  هزور  نیا  الـصا  مدوب  ادـخ  ياـج  هب  نم  رگا  هللااـبذایعلا - 
یم رادیب  نانچ  دنباوخ ،  یم  دنناوخ و  یم  ار  ناشزامن  دش  هک  حبـص  عولط  لوا  دننک ،  تدابع  هکنیا  يارب  هب  اما  دـنباوخ ،  یمن  ار  حـبص 

دباوخن ار  حبص  ات  بش  مدآ  دش ! ؟  يا  هزور  هچ  نیا  رخآ  راطفا  هرفس  رس  دننیشنب  دعب  دنناوخب و  هلجع  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هک  دنوش 
لثم نم  هدـیقع  هب  تسین ! ؟  هزور  هب  فافختـسا  نیا  ایآ  دـنکن .  ساسحا  ار  هزور  جـنر  دـشاب و  باوخ  اـمتح  هزور  لاـح  رد  هکنیا  يارب 

منیبن !  ار  تیور  مهاوخ  یم  هک  مراد  رفنت  وت  زا  ردقنیا  نم  هزور !  يا  ینعی  تسا ،  هزور  هب  هداد  شحف 
فافختـسا نآ  هب  میناوخ و  یم  زامن  مینک ،  یم  فافختـسا  نآ  هب  میریگ و  یم  هزور  مینک ؟  یم  فافختـسا  نآ  هب  یلو  مینک  یم  جح  ام 

تیـص نذ  ؤم  هک  تسا  بحتـسم  مینک ؟  یم  فافختـسا  ناذا  هب  روطچ  ـالاح  مینک ،  یم  فافختـسا  نآ  هب  مییوگ و  یم  ناذا  مینک ؟  یم 
هک نآرق  ندناوخ  ابیز  گنهآ  اب  فورح ،  ندرک  تئارق  ابیز  ینعی  دیوجت  نآرق ،  تئارق  رد  هک  يروط  نامه  دـشاب .  توص  شوخ  ینعی 

یلاـح کـی  اـب  ار  ناذا  دـشاب ؛  زاوآ  شوخ  ینعی  تیـص  نذ  ؤـم  هک  تسا  بحتـسم  زین  ناذا  رد  تسا ،  تنـس  دراد  حور  رد  يرتـشیب  رثا 
ییوگب اهنآ  هب  رگا  اما  دنیوگب  ناذا  بوخ  دنناوت  یم  دنتسه و  تیص  دارفا  یلیخ  دروایب .  ادخ  دای  هب  دروایب ،  لاح  هب  ار  مدرم  هک  دناوخب 

؟  مشاب نذ  ؤم  هک  متـسه  نییاپ  ردقنیا  نم  تسا ؛  شناش  رـسک  نیا  دنک  یم  لایخ  نوچ  ارچ ؟  دیوگ .  یمن  وگب ،  دنلب  ناذا  کی  ورب  اقآ 
نیا دوب .  نذ  ؤـم  مه  دوـب  هفیلخ  هک  یتـقو  ناـمه  رد  دوـب ،  نذ  ؤـم  بلاـط  یبا  نب  یلع  یـشاب .  نذ  ؤـم  کـی  هک  ینک  راـختفا  دـیاب  اـقآ 

نایعا هک  نم  دیوگب  دنادب و  صاخشا  ناش  هب  هتسب  ار  ندوب  نذ  ؤم  ای  دشاب  نذ  ؤم  هک  دنکب  شگنن  رفن  کی  هک  تسا  ناذا  هب  فافختـسا 
تسا .  فافختسا  همه  اهنیا  مشاب ؟  نذ  ؤم  ارچ  رگید  نم  متسه ،  اهتیصخش  لاجر و  زا  متسه ،  فارشا  و 

روط نآ  هن  تسا .  نآ  تیعماج  هب  مالسا  شزرا  میـشاب .  عماج  لماک و  ناملـسم  دیاب  ام  مینک .  فافختـسا  تدابع  هب  دیابن  زگره  ام  سپ 
تامیلعت هب  طقف  ار  مالـسا  هک  میـشاب  دـنا  هدـش  ادـیپ  اریخا  هک  اه  نآ  لثم  هن  مینک و  اهر  ار  نآ  ریغ  میبسچب و  تدابع  هب  طقف  هک  میـشاب 

یم ضرع  ار  ثحب  نیا  هلابند  هک  بش  ادرف  هللا  ءاـش  نا  مینک ،  ریقحت  ار  تداـبع  مینک ،  فافختـسا  تداـبع  هب  میـسانشب و  شا  یعاـمتجا 
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بکرم نکر و  کی  شدوخ  هکنیا  زا  هتـشذگ  تدابع ،  هک  منک  یم  ثحب  یمالـسا  فیاـظو  ریاـس  رظن  زا  تداـبع  شزرا  هب  عجار  منک . 
کیدزن تسوا و  هب  ندش  کیدزن  ندوب و  ادـخ  دای  يارب  زامن  ( 103  ) يرکذل ةاولصلا  مقا  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا و  راگدرورپ  هب  برقت 

یم مه  فیاظو  ریاس  زا  مینک ،  ریقحت  ار  تدابع  ام  رگا  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  درادن ،  زاین  دوخ  ياروام  يرگید  فدـه  هب  ادـخ  هب  ندـش 
مهد .  یم  همتاخ  ار  مدوخ  ضیارع  اج  نیمه  رد  تسا .  یمالسا  تاروتسد  ریاس  يارجا  نماض  هیرجم و  هوق  تدابع  مینام . 

لها ار  اـم  تدوخ ،  صلاـخ  كاـپ و  نارگتاـجانم  نآرق ،  ناـبحاص  نآ  قح  هب  تهاـگ ،  رد  نادـباع  قح  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  ایادـخ ! 
هدب .  رارق  یعقاو  تدابع 

نادرگ .  عماج  یناملسم  ار  ام  نک و  انشآ  مالسا  نید  تیعماج  هب  ار  ام  ایادخ ! 
نک .  تمارک  ام  همه  هب  تین  صولخ  قیفوت  ایادخ ! 

زرمایب .  شخبب و  ار  ام  همه  تاوما  زرمایب ،  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  زیزع  ياهبش  نیا  رد  ایادخ ! 
 . تاولصلا عم  ۀحتافلا  ءارق  نم  هللا  محر 

(4  ) اعدو تدابع 

همدقم

(104  . ) ربکا هللا  رکذل  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت  یهنت  ةاولصلا  نا 
تسا نیا  ینعم  هب  تدابع  نتشاد  تلاصا  هکنیا  حیضوت  دنتسه .  نآ  یتیبرت  همانرب  ءزج  دنراد  هک  یتلاصا  زا  هتـشذگ  تادابع  مالـسا ،  رد 

الا سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  تسا :  تقلخ  فادـها  ءزج  شدوخ  تدابع  رـشب ،  یگدـنز  لئاسم  زا  رظن  عطق  یتهج ،  ره  زا  رظن  عطق  هک 
دشاب .  يرگید  زیچ  هلیسو  یعقاو و  لماکت  يارب  عقاو  رد  قح و  هب  برقت  يارب  تسا  یبکرم  تدابع  ( 105  . ) نودبعیل

یتیبرت همانرب  دوخ  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه  ینعی  دنتسه ،  مه  رگید  زیچ  همدقم  تلاصا ،  نیا  زا  هتـشذگ  تادابع ،  لاح  نیع  رد  یلو 
يارب هک  یلیاسو  زا  یکی  دـنک ،  تیبرت  یعامتجا  رظن  زا  هچ  یقالخا و  رظن  زا  هچ  دارفا  دـهاوخ  یم  هک  مالـسا  هک  ینعم  نیا  هب  دنمالـسا 

الاح تسا .  تدابع  تسا -  رتذـفان  رترث و  ؤم  رـشب  حور  قالخا و  رد  يرگید  هلیـسو  ره  زا  هلیـسو  نیا  اضق  زا  و  هدرک -  ذاـختا  راـک  نیا 
مهد .  یم  حیضوت  ار  بلطم  نیا  تسا ،  هنوگچ 

تمالـس رد  هک  روط  نامه  تسا .  ندرک  رظن  فرـص  دوخ  عفانم  زا  نتـشذگ و  دوخ  زا  ندرک و  شومارف  ار  دوخ  یقالخا ،  لئاسم  روحم 
کی مه  قـالخا  رد  تسا ،  يروخرپ  كرت  ینعی  هیمح  هلاـسم  نآ  تساـهیبوخ و  همه  اـشنم  ادـبم و  هلزنم  هب  هک  تسه  لـصا  کـی  ندـب 

 . تسا تینم  كرت  ندرک و  اهر  يدوخ و  زا  ییاهر  نآ  تسا و  یقالخا  لئاسم  همه  ساسا  سا  هک  دراد  دوجو  هلاسم 

تلادع قالخا و  هناوتشپ  نامیا ، 

 ، رـشب هک  یلکـشم  رگید .  دارفا  قوقح  تیاعر  ینعی  تلادـع  تسا .  تلادـع  تساه  لصا  همه  ردام  هک  لصا  نآ  یعامتجا ،  لئاسم  رد 
ات تلادع  هک  دنادن  ای  تسانشن و  ار  قالخا  هک  تسین  سک  چیه  ینعی  تساهنیا ؛  ییارجا  هبنج  زا  عامتجا ،  رد  مه  دراد و  قالخا  رد  مه 

دنیب یم  دنک  تیاعر  ار  یقالخا  لصا  کی  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  یتقو  نآ  تسارجا .  هلحرم  رد  راک  لکـشم  دراد .  ترورـض  هزادنا  هچ 
 . رگید فرط  رد  قالخا  هتفرگ و  رارق  فرط  کی  رد  ییوگتـسار  دنیب  یم  رگید ،  فرط  رد  قالخا  هتفرگ و  رارق  فرط  کی  رد  شعفانم 

مینیب یم  هک  تساجنیا  دنک .  رظنفرـص  دوس  زا  دزوب و  تناما  دیوگب ،  تسار  دیاب  ای  دربب و  ار  دوس  دنک و  تنایخ  دیوگب ،  غورد  دـیاب  ای 
قالخا هناوتشپ  هک  يزیچ  نآ  دنک .  یم  لمع  تلادع  دض  قالخا و  دض  دسر  یم  هک  لمع  ياپ  دنز  یم  تلادع  قالخا و  زا  مد  هک  رـشب 
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اهنت دنز  یم  رانک  ار  دوس  دریگ و  یم  شیپ  ار  تلادع  قالخا و  هار  تلوهـس  هب  ناسنا  دـنک  ادـیپ  دوجو  ناسنا  رد  رگا  تسا و  تلادـع  و 
هب سدـقم و  رما  کی  ناونع  هب  تلادـع  هب  ناسنا  تقو  هچ  قالخا .  دوخ  هب  ناـمیا  تلادـع و  دوخ  هب  ناـمیا  یناـمیا ؟  هچ  تسا .  ناـمیا 

رـشب اذهل  دشاب .  هتـشاد  نامیا  ادخ  ینعی  سدقت  ساسا  لصا و  هب  هک  تقو  نآ  دـنک ؟  یم  ادـیپ  نامیا  سدـقم  رما  کی  ناونع  هب  قالخا 
دراد .  نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  دنبیاپ  قالخا  هب  المع  هزادنا  نآ  تسا .  دقتعم  ادخ  هب  هک  تسا  دنبیاپ  تلادع  هب  هزادنا  نآ  هب  المع 

یفاک میـشاب  ملاع  اهنآ  هب  میـسانشب و  ار  قالخا  تلادع و  ام  رگا  تسا ؛  یفاک  ملع  هک  دـندرک  یم  لایخ  تسا .  نیمه  ام  رـصع  لکـشم 
دیفم تلادـع  قالخا و  يارب  اهنت  هن  دوشب ،  نامیا  زا  کفنم  ملع  رگا  هک  داد  ناشن  لمع  یلو  میـشاب .  لداع  یقـالخا و  هکنیا  يارب  تسا 

 ، دش ادیپ  نامیا  رگا  اما  الاک .  درب  رت  هدیزگ  دیآ ،  غارچ  اب  يدزد  نوچ  هک  دوش  یم  ییانـس  لوق  قادصم  تسه .  مه  رـضم  هکلب  تسین 
 ، دمآ هک  یبهذم  نامیا  تسا .  هناوتشپ  نودب  سانکسا  رـشن  لثم  یبهذم  نامیا  نودب  تلادع  قالخا و  دوش  یم  اجرباپ  تلادع  قالخا و 

رارق تلادـع  قالخا و  زا  ازجم  رما  کی  تروص  هب  ادـخ  شـسرپ  هلاسم  مالـسا  رد  مینیب  یم  ام  تقو  نآ  دـیآ .  یم  مه  تلادـع  قالخا و 
قالخا تلادع و  مییوگب  ای  دهد  یم  رارق  تلادع  قالخا و  ار  نآ  ینشاچ  دهد ،  یم  روتسد  مالسا  هک  ار  تدابع  ینعی  تسا ؛  هدشن  هداد 

تسین .  نکمم  نیا  زا  ریغ  نوچ  دهد  یم  رارق  تدابع  ار  نآ  ینشاچ  دنک ،  یم  حرط  هک  ار 
؟  دیایب تازاجم  يارب  شدوخ  ياپ  اب  مرجم  هک  دیراد  غارـس  ایند  بتاکم  زا  یبتکم  هچ  رد  ایند و  ياجک  رد  امـش  منک :  یم  ضرع  یلاثم 

يوس هب  شدوخ  هدارا  رایتخا و  هب  شدوخ و  ياپ  اب  ار  مرجم  هک  یتردـق  اهنت  دـنک .  یم  رارف  تازاجم  زا  هک  تسا  نیا  مرجم  راک  هشیمه 
هکنیا هتبلا   . ) مینیب یم  دروم  نیا  رد  يدایز  ياه  هنومن  مینک ،  یم  هاگن  مالسا  ردص  هب  یتقو  ام  تسا .  نامیا  تردق  دناشک  یم  تازاجم 

شا هنومن  دوب  نامیا  هک  هزادنا  هب  مه  مالسا  ردص  ریغ  رد  ریخ ،  میرادن ؛  هنومن  مالسا  ردص  ریغ  رد  هکنیا  هن  مالسا ،  ردص  رد  میوگ  یم 
رگید فرط  زا  تسا .  هدرک  نیعم  تازاجم  دزد  راک و  انز  راوخبارش و  الثم  تسا ،  هدرک  نیعم  تازاجم  مرجم  يارب  مالسا  تسه . )  مه 

یـضاق و زگره  مالـسا  دوش .  یم  عفد  يا  ههبـش  كدنا  اب  دودح  ینعی  تاهبـشلاب  وردت  دودـحلا  هکنیا :  نآ  تسه و  یلـصا  مالـسا  رد  ، 
شدوخ هک  دراذگ  یم  ییورین  مرجم  لد  رد  یلکب  دـنک ،  ادـیپ  ار  مرجم  ات  دـنک  قیقحت  سـسجت و  دورب  هک  دـنک  یمن  فلکم  ار  مکاح 

ای ربمغیپ  روضح  هدـمآ  شدوخ  یـسک  هک  تسا  هداتفا  قافتا  اسب  هچ  نینموملاریما  نامز  رد  مرکا و  ربمایپ  نامز  رد  دـیایب .  تازاجم  يارب 
كاپ ارم  متـسه  هدولآ  نم  نک ،  تازاجم  ارم  ما ،  هدـش  بکترم  ار  مرج  نالف  نم  نینموملاریما )  اـی   ! ) هللا لوسر  اـی  تسا :  هتفگ  ماـما و 

نک . 
صخـش نآ  لئاسم ،  زوج  نیا  رد  نوچ  نک .  تازاجم  ارم  ما  هدرک  انز  نم  هللا !  لوسر  اـی  تفگ :  مرکا و  لوسر  تمدـخ  دـمآ  یـصخش 

مدرک انز  ییوگ  یم  يدیـسوب و  ار  نز  نآ  وت  دیاش  تلبق  کلعل  دـیامرف :  یم  ربمغیپ  تسین .  یفاک  راب  کی  دـنک و  رارقا  دـیاب  راب  راهچ 
 . دوب هدش  مامت  هیضق  تسانز ،  لثم  مه  ندیسوب  میوگب  متـساوخ  یم  الاح  مدیـسوب ،  هلب  تفگ  یم  رگا  دراذگ . ) یم  شناهد  هب  فرح  )
هن تفگ :  دوبن . ) نیا  زا  رتشیب  هلب ،  دیوگب  دیاش   ) یتفرگ نوگـشین  ار  فرط  وت  دـیاش  تزمغ  کلعل  مدرک .  انز  هللا !  لوسر  ای  هن  تفگ : 
ما هدش  هدولآ  نم  هللا !  لوسر  ای  هن  تفگ :  تسا .  هدرکن  ادیپ  یعقاو  يانز  هدیسر و  انز  دح  هب  کیدزن  ات  دیاش  مدرک .  انز  هللا !  لوسر  ای 

دنامب رگید  ایند  يارب  مهاوخ  یمن  نم  هک  ینک  تازاجم  ارم  ایند  نیمه  رد  ینک و  يراج  نم  رب  دح  ات  ما  هدمآ  نم  ما ،  هدش  سجن  نم  ، 
. 

نم نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تمدخ  دمآ  ینز  ( : 106  ) تسا یفاک  رد  منک  یم  ضرع  ار  ثیدح  نیا 
 ، نک هزیکاپ  ارم  ینرهط  ما ،  هدـش  هلماح  مه  انز  هار  زا  ما و  هدرک  انز  مرهوش  ندوبن  رد  متـسه ،  راد  رهوش  نم  ما ؛  هدرک  هنـصحم  ياـنز 

یتح یـضاق  هک  تسین  نیا  رب  مالـسا  يانب  الـصا  و   . ) ینک رارقا  راب  راهچ  دـیاب  تسین ،  یفاک  رارقا  راب  کی  دومرف :  ماـما  ما ،  هدولآ  نم 
 : دومرف دنک ) .  یم  شدر  يا  هناهب  کی  هب  دنک ،  یم  رارقا  صخـش  هک  یتقو  هکلب  دشکب  رارقا  لیحلا  فیاطل  هب  ای  دنک  سـسجت  دورب و 

هچب نآ  فیلکت  تقو  نآ  مینک ،  راسگنـس  ار  وت  رگا  ام  دوش .  راسگنـس  ینعی  مجر  دیاب  دـنک  انز  رگا  راد  رهوش  نز  کی  بوخ ،  رایـسب 
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يا هچب  هک  یلاح  رد  دمآ  دندید  تقو  کی  هام  دنچ  زا  دعب  تفر .  نز  نآ  میناوت .  یمن  هک  ار  هچب  دوش ؟  یم  هچ  يراد  محر  رد  هک  يا 
دومرف مود )  رارقا  نیا   ) دمآ ایندب  هچب  تسا ،  هچب  نیا  نم  رذـع  یتفگ  نک .  هزیکاپ  ارم  ینرهط  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  دراد .  لغب  رد 

 ، دهاوخ یم  ردام  يراتسرپ  دهاوخ ،  یم  ردام  ریش  دهاوخ ،  یم  ردام  وا  دراد ؟  ریصقت  هچ  هچب  نیا  مینک ،  راسگنـس  ار  وت  ام  رگا  الاح  : 
ای دوـب :  شهارمه  مه  هچب  دـمآ ،  لاـس  ود  یکی  زا  دـعب  دوـب .  تحاراـن  هک  یلاـح  رد  تشگرب  دراد .  جاـیتحا  وـت  هب  هچب  نیا  ورب  ـالاح 

نیا هن ،  دومرف :  نک .  هزیکاپ  ارم  تسا ،  هدش  گرزب  درادن ،  ندروخ  ریش  هب  جایتحا  دروخ ،  یمن  ریش  رگید  هچب  ینرهط  نینم !  ؤملاریما 
نیا ایادـخ !  تفگ :  یم  تخیر و  یم  کـشا  تفر ،  هتفرگ و  ار  شا  هچب  تسد  هک  هـعفد  نـیا  ورب .  دراد ،  جاـیتحا  رداـم  هـب  زوـنه  هـچب 

 ! ایادخ دـنک .  یم  در  يا  هناهب  هب  ارم  یتبون  ره  دـنک و  هزیکاپ  ارم  ات  نیملـسم  هفیلخ  شیپ  وت ،  ماما  شیپ  مدـمآ  نم  هک  تسا  راب  نیموس 
یقفانم مدآ  هک  ثیرح  نب  رمع و  اقافتا  موش .  كاپ  هلیـسو  نیدب  دنک و  راسگنـس  ارم  هک  ما  هدمآ  نم  مهاوخ .  یمن  ار  یگدولآ  نیا  نم 
هیـضق نینچ  کی  تفگ :  تسا ؟  ربخ  هچ  هدـش ،  هچ  تفگ :  دور .  یم  دـیوگ و  یم  هک  یلاح  رد  نز  نیا  هب  داتفا  شمـشچ  تسه ،  مه 
دهاوخ یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  زا  لـفاغ  موـش ؛  یم  وا  فـلکتم  نم  نم ،  هب  هدـب  ار  هچب  منک ؛  یم  شلح  نم  اـیب  تفگ :  مراد .  يا 

 ، ما هدرک  انز  نم  ینرهط !  نینم !  ؤملاریما  ای  تشگرب :  ثیرح  نب  ورمع  هچب و  اـب  نز  نیا  دـندید  تقو  کـی  دریگب .  وا  زا  مراـهچ  رارقا 
ار هیـضق  ارچ  هک  دش  تحاران  نینموملاریما  نک ،  هزیکاپ  ارم  دنک ،  گرزب  ار  وا  هک  هدرک  لوبق  درم  نیا  دـش ،  نشور  مه  ما  هچب  فیلکت 

دیشک .  اجنیا  هب 
تادابع دـنک ،  یم  قالخا  تلادـع و  میلـست  ار  ناسنا  دزادـنا و  یم  گنچ  ناسنا  نادـجو  قمع  رد  هک  تسا  بهذـم  ناـمیا و  يورین  نیا 

ناسنا نامیا  هک  هزادنا  ره  هب  دریگب ،  ورین  توق و  دنک ،  ادیپ  توارط  دوشب ،  هزات  دوشب ،  دیدجت  ناسنا  ینامیا  تایح  هک  تسا  نیا  يارب 
ریاد ندرکن  ندرک و  تیـصعم  دنک .  یم  تیـصعم  رتمک  دشاب  ادـخ  دای  هب  ناسنا  هک  هزادـنا  ره  هب  تسادـخ و  دای  هب  رتشیب  دـشاب ،  رتشیب 

تیـصعم رتشیب  دشاب ،  هدرک  شومارف  ار  ادخ  ینعی  دشاب  لفاغ  ناسنا  هک  هزادنا  ره  هب  تسا .  رکذت  تلفغ و  رادم  ریاد  تسین ،  ملع  رادم 
 . دنک یم  تیصعم  رتمک  دیایب  شدای  هب  رتشیب  ادخ  هک  هزادنا  ره  هب  دنک و  یم 

تمصع ینعم 

هانگ زگره  اهنیا  دییوگ  یم  هچ ؟  ینعی  دنموصعم  همئا  ای  ناربمغیپ  هکنیا  دنـسرپ  یم  امـش  زا  دـنموصعم .  همئا  ناربمغیپ و  هک  دـیا  هدـینش 
تـسا نکمم  روج  ود  ار  ارچ  نیا  دننک ؟  یمن  هانگ  ارچ  دنـسرپ  یم  امـش  زا  دعب  یلو  تسا .  نیمه  شیانعم  تسا ،  تسرد  دـننک ؟  یمن 

ناشندرک هانگ  عنام  دـصق  رهق و  هب  دـنوادخ  هک  دـننک  یمن  هاـنگ  دـنموصعم و  تهج  نآ  زا  همئا  ناربمغیپ و  هکنیا  یکی  دـیهدب .  باوج 
تلیـضف و دشاب  نیا  تمـصع  ینعم  رگا  دریگ .  یم  ار  ناشیولج  دوش و  یم  عنام  دنوادخ  دـننک  هانگ  دـنهاوخ  یم  تقو  ره  ینعی  تسا ، 

عنام دریگب ،  ار  ام  يولج  جراخ  زا  يا  هوق  کی  مینک  تیـصعم  میهاوخب  تقو  ره  هک  دشاب  روج  نیا  رگا  مه  امـش  هدنب و  تسین .  یلامک 
اب ناشقرف  یتروص  نینچ  رد  دنراد ؟  ام  رب  یتلیضف  هچ  اهنآ  سپ  مینک ،  یمن  تیصعم  ارهق  ددرگ ،  هانگ  ام و  نایم  لئاح  دوشب و  محازم  و 

تیـصعم دنهاوخ  یم  اهنآ  هک  یتقو  تسا ؛  هدش  لئاق  ضیعبت  نانآ  هب  تبـسن  ادخ  هک  دنتـسه  یناگدنب  اهنآ  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  طقف  ام 
نیا هب  دنموصعم  اهنآ  هکنیا  تسا  هابتشا  هن ،  دنریگ .  یمن  ار  يولج  مینک  تیصعم  میهاوخ  یم  هک  ام  یلو  دنریگ ،  یم  ار  ناشیولج  دننک 

تسیچ ؟  هیضق  سپ  دوش !  یم  عنام  ادخ  یلو  دننک  تیصعم  دنهاوخ  یم  اهنآ  هک  تسین  ینعم 
نامیا یب  درف  الثم  تسا .  ناسنا  دای  هب  رتشیب  ادـخ  دـشاب ،  رتدایز  هک  هزادـنا  ره  هب  نامیا  تسا .  نامیا  هجرد  تیاهن  نآ  تمـصع ،  ینعم 

 . تسا قلطم  لفاغ  صخـش ،  نیا  تسادخ .  دتفا  یمن  شدای  هب  هک  يزیچ  الـصا  درذگ ،  یم  هام  کی  درذـگ ،  یم  مامت  زور  کی  اساسا 
رـس يالاب  ادـخ  نیا  میراد ،  ییادـخ  ام  هک  دـننک  یم  رکف  دـنتفا ،  یم  ادـخ  دای  هب  تاقوا  زا  یهاـگ  هک  دنتـسه  روج  نیا  دارفا  زا  یـضعب 

 . تسین يادخ  اساسا  ییوگ  دنک ،  یم  شومارف  هبترم  ود  دعب  دیآ ،  یم  شنهذ  رد  ادخ  هظحل  کی  نیمه  یلو  دـینیب ،  یم  ادـخ  تسام ، 
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اهنآ زا  تیـصعم  دـنتلفغ ،  لاح  رد  یتقو  روضح .  لاـح  رد  یهاـگ  دـنتلفغ و  رد  یهاـگ  تسا ،  رتشیب  ناـشنامیا  هک  دارفا  زا  یـضعب  یلو 
دنراد ادـخ  هب  هجوت  هک  یلاح  رد  نوچ  دوش ،  یمن  رداـص  اـهنآ  زا  تیـصعم  ارهق  دنتـسه  روضح  لاـح  رد  هک  یتقو  اـما  دوش  یم  رداـص 
ناسنا دراد ،  روضح  تسه و  ناسنا  حور  رد  اعقاو  ناـمیا  هک  یلاـح  رد  ( 107  ( ) نم ؤم  وه  ینازلا و  ینزیال  ) دننک تیـصعم  درادن  ناکما 
رضاح وا  لد  رد  ادخ  هشیمه  ینعی  دش  روضحلا  مئاد  ناسنا  هک  يروط  هب  دیـسر  لامک  دح  هب  ناسنا  نامیا  رگا  لاح  دنک .  یمن  تیـصعم 
مهیلت لاجر ال  دـیوگ :  یم  نآرق  تسادـخ .  دای  هب  لاـح  نیع  رد  دـنک  یم  هک  ار  يراـک  ره  دـهد ،  یمن  تسد  وا  هب  تلفغ  الـصا  دوب ، 
دیوگ یمن  دراد ،  یمن  زاب  زگره  ادخ  دای  زا  ار  اهنآ  تراجت ،  شورف ،  دـیرخ و  هلماعم ،  هک  نیا  درم  ( 108  ) هللا رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال 

هک تسا  هدرک  قیوشت  سکعرب  دینکن  تراجت  دـینکن ،  هلماعم  دـیوگب  مدرم  هب  هک  تسا  هدـماین  مالـسا  دـننک .  یمن  تراجت  هک  ینادرم 
یم بسک  دننک ،  یم  تراجت  دننک ،  یم  شورف  دـیرخ  هک  ینادرم  دـیامرف  یم  دـینک  تراجت  دـینک ،  هلماعم  دـینک ،  بسک  دـینک ،  راک 

یلاقب يراطع و  يوزارت  تشپ  دنتـسین ،  لفاغ  ادـخ  زا  مه  ینآ  دـنراد ،  ار  اهنیا  همه  هک  یلاـح  رد  یلو  دـنراد  یگدـنز  لـغاشم  دـننک ، 
یمن شومارف  زگره  هک  ار  يزیچ  اما  تسا ،  نتفرگ  لوپ  نداد و  لیوحت  سنج  هملاکم و  ندز و  فرح  لوغشم  مه  امئاد  تسا و  شدوخ 
یمن هانگ  تقو  چیه  اعبط  دشاب ،  شرظن  رد  ادخ  هشیمه  دشاب ،  روضحلا  مئاد  یـسک  رگا  تسه .  شنهذ  رد  هشیمه  ادخ  تسادخ ،  دنک 
یمن شومارف  تقو  چـیه  هک  یناسک  ینعی  نیموصعم  میرادـن .  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  ریغ  يروضحلا  مئاد  نینچ  کی  اـم  هتبلا  دـنک . 

دنراد .  ییادخ  هک  دننک 
صیخـشت رگا  الاح  شتآ ؟  رد  دیورب  ای  دیربب  شتآ  رد  ار  ناتتـسد  هک  تسا  هداتفا  قافتا  امـش  يارب  چـیه  ایآ  منک :  ضرع  ناتیارب  یلاثم 

رگم میزادنیب  شتآ  رد  ار  نامدوخ  هک  مینک  هدارا  امـش  ام و  هک  دتفا  یمن  قافتا  مه  راب  کی  رمع  مامت  رد  تسا .  يرگید  هلاسم  دیهدن ، 
میهاوخ اعطق  میتفیب  شتآ  رد  رگا  هکنیا  هب  ام  ملع  شتآ ،  یگدـنزوس  هب  اـم  ملع  هکنیا  يارب  ارچ ؟  مینک .  یـشکدوخ  میهاوخب  هک  یتقو 

هب قح  ياـیلوا  دریگ .  یم  میزادـنیب  شتآ  رد  ار  ناـمدوخ  هکنیا  زا  ار  اـم  يوـلج  هشیمه  میراد ،  شتآ  اـت  تسا و  ینیقی  ملع  کـی  درم ، 
دنموصعم .  اهنآ  اذهل  دنراد و  نامیا  هانگ  یگدنزوس  هب  میراد ،  نامیا  شتآ  یگدنزوس  هب  ام  هک  هزادنا  نامه 

یم نشور  تسا  مالـسا  یتیبرت  هماـنرب  ءزج  تداـبع  هک  هلمج  نیا  زا  دوصقم  تسیچ ،  موصعم  ینعم  هک  دـش  مولعم  بلطم  نیا  هک  ـالاح 
قالخا و هب  رتشیب  دـشاب ،  ادـخ  دای  هب  رتشیب  ناسنا  هک  هچ  ره  دـتفیب و  ادـخ  داـی  هب  دوز  هب  دوز  ناـسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تداـبع  دوش . 

تسا .  ینشور  رایسب  رایسب  باسح  کی  نیا  و  دوش ،  یم  قوقح  تلادع و 
رد تسا .  تیحیـسم  زا  ریغ  مالـسا  تسا .  هتخیمآ  مه  هب  ترخآ  ایند و  هنوگچ  مالـسا  رد  هک  دـییامرفب  هجوت  عوضوم  نیا  هب  الماک  لاح 
ای دراد ؛  قلعت  يا  هناگادج  يایند  هب  ترخآ  ایند و  زا  کی  ره  دـیوگ  یم  تیحیـسم  تسادـج .  ترخآ  باسح  زا  ایند  باسح  تیحیـسم 

تسا .  هداد  رارق  ترخآ  نتم  رد  ار  ایند  ایند و  نتم  رد  ار  ترخآ  مالسا  تسین .  روط  نیا  مالسا  رد  اما  نآ ،  ای  نیا 
نارگید :  روما  اب  زامن  ندوب  ماوت 

تفاظن   . 1
یعامتجا  قوقح   . 2

ادخ هب  هجوت  بلق و  روضح  يارب  دشاب .  هتـشاد  ادخ  فوخ  دشاب ،  ادـخ  دای  هب  ناسنا  هک  تسا  نیمه  شـصلاخ  يورخا  هبنج  زامن ،  الثم 
ریثات ندرک  وشتسش  نتفر .  ادخ  دزن  يارب  رگم  نک .  هزیکاپ  ار  تدوخ  نک ،  وشتسش  ریگب ،  وضو  ورب  درادن ؛  ترورض  بادآ  همهنیا  هک 

اوسلغاف ةالـصلا  یلا  متمق  اذا  دیامرف :  یم  دنوادخ  یلو  هن ،  ای  دشاب  هتـسش  ناسنا  تروص  هک  درادن  ریثات  نتفر  ادـخ  شیپ  رظن  زا  دراد ؟ 
دعب يوشب ،  ار  تیاهتـسد  يوشب ،  ار  تتروص  ریگب ،  وضو  لوا  یتسیاـب  زاـمن  هب  یهاوخ  یم  هک  یتقو  قفارملا  یلا  مکیدـیا  مکهوجو و 

ار تندب  مامت  دـیاب  یتسه  بنج  رگا  ( 109  ) اورهطاف ابنج  متنک  نا  و  تسا .  هدرک  ماوت  تدابع  اب  ار  تفاـظن  منیب  یم  وش .  زاـمن  لوغـشم 
حابم لالح و  دیاب  یناوخ  یم  زامن  نآ  اب  هک  یسابل  نآ  یناوخب ،  زامن  یهاوخ  یم  تسا .  تدابع  هب  نورقم  تفاظن  اجنیا  یهد .  وشتـسش 
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دیوگ یم  هکنیا  نمـض  رد  دوش .  یم  ماوت  قوقح  اب  تدابع  اجنیا  زاب  تسا .  لطاب  تزامن  دشاب  وت  سابل  رد  یبصغ  خن  کی  رگا  دـشاب . 
قوـقح نآ  رد  هک  ار  یـشتسرپ  نم  دـیوگ  یم  مالـسا  ینعی  يرامـشب .  مرتـحم  دـیاب  ار  قوـقح  دـیوگ  یم  ینک ،  شتـسرپ  ار  ادـخ  دـیاب 

لوبق اساسا  دشابن  مرتحم  یعامتجا  قوقح  نآ  رد  هک  ار  یـشتسرپ  نم  دـیوگ  یم  مالـسا  ینعی  يرامـشب .  مرتحم  دـشابن  مرتحم  یعامتجا 
مدرم زا  روز  هب  ایآ  متـسه  نآ  رد  نم  هک  يا  هناخ  نیا  دـنک  یم  رکف  لوا  دـناوخب ،  زاـمن  دـهاوخ  یم  یتقو  رازگزاـمن  کـی  نآ  مرادـن . 

بیترت يروط  ار  شا  هناخ  هک  تسا  روبجم  دـناوخب  زامن  دـهاوخ  یم  رگا  سپ  تسا .  لطاب  مزامن  ما  هتفرگ  روز  هب  رگا  هن ؟  اـی  ما  هتفرگ 
یسابل روط ،  نیمه  شیاپ  ریز  شرف  دراد ؛  هگن  یضار  ار  وا  ای  دشاب و  هدیرخ  شا  یلصا  بحاص  زا  ینعی  دشاب ،  لالح  شیارب  هک  دهدب 

زاـب دـهدن  رگا  دـهدب و  دـیاب  ار  نآ  تاـکز  اـی  سمخ  تسا ،  هتفرگ  قلعت  وا  هب  ارقف  زا  یقوقح  رگا  یتـح  و  روط ،  نیمه  دراد  نت  هب  هک 
تسا .  لطاب  شزامن 
یسانش  تهج   . 3

يارب هک  يدـبعم  نیلوا  تساجک ؟  هبعک  دـیتسیاب .  هبعک  هب  ور  نات  همه  دـیاب  دـیناوخب  زامن  دـیهاوخ  یم  رگا  دـنیوگ  یم  اـم  هب  نینچمه 
يدجسم دبعم و  نیلوا  هب  ور  دیاب  نات  همه  ( 110 ( ) اکرابم ۀکبب  يذلل  سانلل  عضو  تیب  لوا  نا   ) تسا هدش  هتخاس  ایند  رد  ادخ  شتـسرپ 
تساجنآ ادخ  رگم  میتسیاب ؟  اجنآ  هب  ور  ام  ارچ  الاح  دیتسیاب .  هدش  هتخاس  لیعامسا  شدنزرف  میهاربا و  ادخ  گرزب  ربمغیپ  تسد  هب  هک 

هرهچ دـیتسیاب ،  فرط  ره  هب  ور  ( 111  ) هللا هجو  مثف  اولوت  امنیاف  دـیوگ :  یم  هک  نآرق  هللااب ؟ )  ذاـیعلا   ) تسا هبعک  هناـخ  رد  ادـخ  رگم   ؟
ادخ فرط  هب  نییاپ .  هب  ور  ای  ینک  هاگن  الاب  هب  ور  يا .  هداتـسیا  ادخ  هب  ور  فرط ،  نآ  هب  ور  ای  دیتسایب  فرط  نیا  هب  ور  تساجنیا .  ادخ 

برغم هب  دـیا ،  هتفر  ادـخ  يوس  هب  مه  زاب  دـنربب  ورف  مه  نیمز  هقبط  نیمتفه  ات  ینامـسیر  اب  ار  امـش  رگا  دومرف :  ربمغیپ  يا .  هدرک  هاـگن 
یم میتسیاب ؟  هبعک  هب  ور  دیاب  ام  ارچ  سپ  درادن ،  تهج  هک  ادخ  دیتسه .  ادخ  اب  دیا  هتـسشن  هک  مه  اجنیا  دیا ،  هتفر  ادخ  يوس  هب  دیورب 

هطقن کی  هب  ور  نات  همه  دیریگب .  مه  یعامتجا  تیبرت  میلعت و  کی  دیاب  لاح  نیع  رد  دیهد ،  یم  ماجنا  تدابع  دـیراد  هک  امـش  دـیوگ 
هطقن کی  هب  ور  رگا  اما  تسا .  تتـشت  قرفت و  رهظم  نیا  فرط ،  نآ  زا  یکی  دتـسیاب  فرط  نیا  زا  کی  دشابن ،  روج  نیا  رگا  دـیتسیاب . 
كرـش يوب  اساسا  هک  مینک  باختنا  ار  هطقن  مادک  الاح  دننک .  یم  بیقعت  ار  تهج  کی  نیملـسم  همه  دیتسه ؛  سانـش  تهج   ̠ دیداتـسیا
یتسیا یم  ییاج  هب  ور  يا ،  هدرک  مارتحا  ار  تدابع  زاب  یتسیاب  نآ  هب  ور  رگا  هک  نک  باختنا  ار  يا  هطقن  نآ  دیوگ  یم  دـشاب ؟  هتـشادن 

تسا .  تدابع  مارتحا  دبعم ،  مارتحا  تسا .  دبعم  نیلوا  هک 
تقو  طابضنا   . 4

زا حبـص  زامن  تقو  دوش .  یم  باسح  مه  شا  هقیقد  دراد و  ینیعم  صخـشم و  تقو  کی  ینکب ،  یهاوخ  یم  هک  تدابع  دـیوگ  یم  زاـب 
لطاب تزامن  ینک ،  عورـش  باتفآ  عولط  زا  دعب  ای  حبـص  عولط  زا  لبق  هقیقد  کی  ادمع  رگا  تسا و  باتفآ  عولط  لوا  ات  حبـص  عولط  لوا 

هک ادخ  هدنام ،  حبص  عولط  هب  تعاس  کی  نالا  دیآ ،  یم  مباوخ  العف  نم  ییوگب  دوش  یمن  دشاب  ود  نیا  نیب  دیاب  تسین .  تسرد  تسا 
دوش یم  اهزامن  ندرک  لوبق  هدامآ  دشوپ و  یم  ار  شا  یمـسر  سابل  هللااب -  ذایعلا  نیعولطلا -  نیب  رد  ادخ  رگم  درادن .  يرادـیب  باوخ و 

 ، ما هدیـشک  یباوخ  رادیب  بشید  نم  ( 112  ، ) مون ۀنـس و ال  هدـخات  ال  تسا ،  هیوسلا  یلع  تاظحل  همه  تاعاس و  ماـمت  هک  ادـخ  يارب   ؟
تقو رد  شدوخ  تقو  رد  زج  یـسانشب .  دـیاب  ار  تقو  طابـضنا  مناوخب !  ار  مزامن  رتدوز  تعاـس  مین  مهاوخ  یم  دـیآ ،  یم  مباوخ  یلیخ 

نیا اب  دـیاب  وت  دـنک ؛  یم  قرف  وت  رظن  زا  هن ،  دـشاب ؟  تقو  نآ  ای  تقو  نیا  هک  دـنک  یم  قرف  ادـخ  رظن  زا  ایآ  یناوخب .  زامن  دـیابن  رگید 
رهظ و زامن  یناوخب و  ار  تزامن  يوش و  رادیب  نیعولطلا  نیب  دـیاب  يدوب ،  رادـیب  مه  بش  همین  تعاس 2  ات  بش  رگا  يوش .  تیبرت  زاـمن 

تسا .  روطنیمه  مه  اشع  برغم و  تسین .  لوبق  مه  تقو  زا  دعب  تسین .  لوبق  تقو  زا  لبق  تسا ؛  روط  نیمه  مه  رصع 
تاساسحا  طبض   . 5

طوبرم لئاسم  نیا  هب  یتسرپادخ  مالسا  رد  هن ،  راک ؟  هچ  لئاسم  نیا  هب  ار  یتسرپادخ  تسا ؛  یتسرپادخ  تسا ،  تدابع  زامن  دییوگ  یم 
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يا هیرگ  کی  مناوخ  یم  زامن  نم  دیوگب ) یـسک  تسا  نکمم   ) تسین لئاق  ییادج  رگید  لئاسم  شتـسرپ و  تدابع و  نیب  مالـسا  تسا . 
يا هیضق  دای  هب  ای  منکب  زامن  طسو  مه 

هطقن کی  هب  ور  هک  زامن  لاح  رد  تسا .  تاساسحا  طبـض  رهظم  زاـمن  ریخ ،  تسین !  يزیچ  مدـنخ ،  یم  منیب  یم  يزیچ  کـی  متفا ،  یم 
هدنخ و یتسیاب .  دیاب  رادربخ  تلاح  کی  رد  ینک ،  تسار  جک و  فرط  نآ  ای  فرط  نیا  هب  هن  یـشاب ،  هطقن  نامه  هب  ور  دیاب  یتسیا  یم 
رد متـسه ،  ادخ  دای  هب  درادن ؛  تافانم  تدابع  حور  اب  اهنیا  زا  کی  چیه  دیوگ  یم  ادبا  روطچ ؟  ندیماشآ  ندروخ و  ادـبا  روطچ ؟  هیرگ 

نیمه رد  وت  ریخ ،  مروخب .  يزیچ  زاـمن  نیب  رد  اـی  میرگب  مهاوخ  یم  دریگ  یم  ما  هیرگ  مدـنخب ،  مهاوـخ  یم  دریگ  یم  ما  هدـنخ  نمض 
تدوخ یطابضنا  یب  رب  يوشب ،  طلسم  تا  هیرگ  رب  يوشب ،  طلسم  تا  هدنخ  رب  يوشب ،  طلسم  تمکـش  رب  ات  ینک  نیرمت  دیاب  مک  تدم 
تدابع تسا .  یتیبرت  همانرب  ءزج  مالـسا  رد  تدابع  نوچ  تسا ،  تدابع  یلو  تسا  یعامتجا  لـئاسم  هلـسلس  کـی  اـهنیا  يوشب .  طلـسم 

تسین .  هتفریذپ  لوصا  نیا  تیاعر  نودب 
هنینءامط   . 6

اما منک  یم  تیاعر  ار  طیارش  نآ  همه  مناوخ  یم  ار  هروس  دمح و  یتقو  زامن  لاح  رد  هدنب  تسا !  بیجع  اعقاو  مه  نیا  روطچ ؟  هنینامط 
 . مهد یم  تکرح  پچ  تسار و  فرط  هب  ار  مدوخ  مراذگ ،  یم  ار  رگید  ياپ  کی  مراد ،  یم  رب  ار  میاپ  کی  مهد ؛  یم  ناکت  ار  مدوخ 

نیا مهد .  یم  تکرح  ار  متـسد  ای  میاهاپ  مهد ،  یم  تکرح  ار  مدوخ  بترم  دوجـس  اـی  عوکر  رد  تسا .  لـطاب  وت  زاـمن  نیا  دـیوگ  یم 
هتفرگن رارق  تندـب  ات  ربکا ،  هللا  ییوگب  یهاوخ  یم  یتسیا  یم  یتقو  ینعی  یناوخب  زامن  هنینامط  شمارآ و  اـب  دـیاب  تسا .  لـطاب  وت  زاـمن 

رگا هاـگنآ  ربـکا  هللا  ییوگب  دـعب  يریگب ،  مارآ  دـیاب  تسا .  لـطاب  ربـکا  هللا  ییوـگب  تکرح  لاـح  رد  رگا  ربـکا  هللا  ییوـگب  دـیابن  تسا 
تحاران وت  زا  يرگید  يوضع  ای  دـنک  یم  درد  تیاپ  اضرف  رگا  وگن .  رکذ  نزن  یفرح  اـما  هدـب  ناـکت  یهدـب  ناـکت  ار  تدوخ  یتساوخ 

طسو رگا  زاب  نیملاعلا . . . .  بر  هللا  دمحلا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  وگب  يدرک  ادیپ  هک  رارقتـسا  ریگب ؛  تحار  نک ،  توکـس  تسا ، 
مه دشاب .  دیاب  هنینامط  شمارآ و  اب  هدب .  همادا  هبترم  ود  دـعب  نک ،  تحار  ار  تدوخ  نک ،  توکـس  ریگب ،  مارآ  دـمآ ،  درد  تیاپ  زامن 

تمسج .  مه  دشاب و  هتشاد  هنینامط  دیاب  تحور 
ادخ  حلاص  ناگدنب  همه  اب  افص  حلص و  مالعا   . 7

زامن رد  دنیوگ  یم  ام  هب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  كرش  ادخ  ریغ  هب  هجوت  تسادخ .  هب  هجوت  زامن  زامن .  ياهتمسق  ریاس  غارـس  مییآ  یم 
همه اب  افـص  حلـص و  مالعا  ادـخ .  هتـسیاش  ناگدـنب  عیمج  رب  ام و  رب  تمالـس  ام ،  رب  مالـس  نیحلاصلا  هللاداـبع  یلع  اـنیلع و  مالـسلا  وگب 

ییوگ یم  زامن  لاح  رد  ینک .  یم  هتـسیاش  دارفا  همه  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  مالعا  اهیزورما  لوق  هب  ینک .  یم  ادخ  حـلاص  ناگدـنب 
تـسا نکمم  ما .  هتـسیاشان  دوخ  میـشاب ،  هتـشاد  گنج  رـس  يا  هتـسیاش  هدنب  اب  رگا  نوچ  مرادن  گنج  رـس  يا  هتـسیاش  هدنب  چـیه  اب  نم 

حور و مالـسا  رد  یلو  درادن .  یطابترا  تسادخ -  هب  بلق  روضح  هک  تدابع -  حور  اب  نیحلاصلا  هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالـسلا  دییوگب : 
رظن زا  هکنیا  اب  تسه .  مه  تیبرت  بتکم  تسا ،  راگدرورپ  برقت  بکرم  هکنیا  نمض  زامن  تسا .  هتخیمآ  یتیبرت  لئاسم  اب  تدابع  رکیپ 

مزـال و نارگید  ندرکن  شوـمارف  یعاـمتجا  رظن  زا  اـما  تسا ،  رتـهب  دـنک  شوـمارف  ار  نارگید  شدوـخ و  ناـسنا  هـچ  ره  يوـنعم  لـئاسم 
تسا .  يرورض 

 . نیعتـسا كایاو  دـبعا  كایا  مییوگ  یمن  نیعتـسن ،  كایا  دـبعن و  كاـیا  مییوگ :  یم  تسا  زاـمن  یعطق  ءزج  هک  ( 113  ) دـمح هروس  رد 
یمن روج  نیا  ام  مریگ .  یم  کـمک  وت  زا  اـهنت  متـسرپ ،  یم  ار  وت  اـهنت  نم  ایادـخ  ینعی  تسا ،  هدـحو  ملکتم  حالطـصا  هب  دـبعا  كاـیا 
مییوج یم  تناعتـسا  کمک و  وت  زا  اهنت  ام  ایادخ !  میتسرپ ،  یم  ار  وت  اهنت  ام  ایادخ !  نیعتـسن  كایا  دـبعن و  كایا  مییوگ :  یم  مییوگ ، 
هعماج هب  شدوخ  یگتـسویپ  یگتـسباو و  ناسنا  انمـض  متـسه .  رگید  ياهناملـسم  همه  اب  نم  متـسین ،  اـهنت  نم  ایادـخ !  مییوگ  یم  ینعی 
رکیپ زا  يوضع  لک و  زا  یئزج  موضع ،  نم  متسین ،  کت  متسین ،  درف  نم  ایادخ !  دنک :  یم  مالعا  یگدنب  تدابع و  لاح  رد  ار  یمالـسا 
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 . مییوج یم  کمک  وت  زا  اهنت  میتسرپ ،  یم  ار  وت  اهنت  ام  دراد ؛ ) دوجو  ام  درادـن ،  دوجو  نم  مالـسا  يایند  رد   ) نم هن  میتسه  ام  متـسه ؛ 
 . تسا يروآدای  رکذت و  تسا ،  سرد  شدوخ  مادک  ره  هک  زامن  ياهتمسق  ریاس  روط  نیمه 

ربکا هللا  هملک  ریثات 

سرت ناسنا  دوشن ؟  بوعرم  دریگب و  رارق  ییاهنایرج  کی  لـباقم  رد  هک  تسیک  ناـسنا  رگم  دریگب .  رظن  رد  ار  ربکا  هللا  هملک  امـش  ـالثم 
رد دریگ .  یم  ار  وا  سرت  دـنک ،  یم  هاگن  ار  نییاـپ  دور و  یم  نآ  يـالاب  اـی  دریگ  یم  رارق  هک  میظع  هوک  کـی  لـباقم  رد  ناـسنا  دراد . 

دنیب یم  ار  يا  هبکبک  هبدبد و  بحاص  دنیب ،  یم  ار  یتبیه  تردق و  بحاص  کی  تقو  دـسرت .  یم  دـنیب ،  یم  ار  شدوخ  هک  ایرد  لباقم 
 ، رشب يارب  نیا  دوش .  یم  وا  تمظع  بوعرم  نوچ  ارچ ؟  دتفیب  تنکل  هب  شنابز  دزابب ،  ار  شدوخ  تسا  نکمم  دور  یم  وا  روضح  هب  ای 
ار وا  زیچ  چـیه  سک و  چـیه  تمظع  زگره  تسا ،  هدرک  نیقلت  شدوخ  هب  ار  ربکا  هللا  هک  یـسک  نآ  ربکا  هللا  هدـنیوگ  اـما  تسا .  یعیبط 

ادخ نم  ینعی  تسا ؛  یهلا  سدقا  تاذ  فیصوت ،  ره  زا  رتگرزب  هکلب  زیچ و  ره  زا  رتگرزب  ینعی  ربکا  هللا  نوچ  ارچ ؟  دنک ،  یمن  بوعرم 
رد زیچ  همه  مسانـش ،  یم  تمظع  هب  ار  ادـخ  نم  یتقو  رگید  مسانـش .  یم  تمظع  هب  ار  ادـخ  نم  یتقو  رگید  مسانـش .  یم  تمظع  اب  ار 
 : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک .  یم  گرزب  ار  ناسنا  حور  دـهد ،  یم  تیـصخش  ناسنا  هب  ربکا  هللا  هملک  نیا  تسا .  ریقح  نم  لباقم 
ره ادخ  ریغ  اذـهل  تسا و  هدرک  هولج  قح  لها  حور  رد  تمظع  هب  ادـخ  ینعی  ( 114  ) مهنیعا یف  هنود  ام  رغصف  مهـسفنا  یف  قلاخلا  مظع 

تسا .  کچوک  ناشرظن  رد  تسه ،  هچ 
رارق ( 115  ) هینیـسح نیا  ياضف  رد  هک  امـش  الثم  تسا .  یبسن  رما  کی  یگرزب  یکچوک و  منکب ،  ضرع  ناتیارب  یحیـضوت  کـی  اـجنیا 
یلیخ ناترظن  هب  رالات  نیا  دـیدوب ،  یم  اجنیا  ثلث  ـالثم  اـجنیا  زا  رتکچوک  رـالات  کـی  رد  دـییایب  اـجنیا  هب  هکنآ  زا  لـبق  رگا  دـیا ،  هتفرگ 

هب رالات  نیا  دییآ ،  یم  اجنیا  هب  هک  اجنآ  زا  دشاب ،  اجنیا  ربارب  هس  هک  دیـشاب  يرالات  رد  امـش  لوا  سکع ،  رب  رگا  یلو  دـمآ .  یم  گرزب 
نآ زا  رتگرزب  رگید  دوجوم  نآ  رگا  دـنیب ،  یم  رگید  دوجوم  رانک  رد  ار  يدوجوم  یتقو  ناسنا  هشیمه  دـیآ .  یم  کچوک  یلیخ  ناترظن 

انـشآ ناشراگدرورپ  تمظع  اب  هک  يدارفا  اذهل  دنیب .  یم  گرزب  ار  نآ  دشاب ،  نآ  زا  رت  کچوک  رگا  دنیب و  یم  کچوک  ار  نآ  دـشاب ، 
 ، دـشاب گرزب  دـناوت  یمن  تسا ،  کچوک  ریقح و  ناشرظن  رد  يرگید  زیچ  ره  الـصا  دـننک ،  یم  سح  ار  راـگدرورپ  تمظع  دنتـسه و 

دیوگ :  یم  یلاع  یلیخ  ناتسوب  رد  يدعس 
تسین چیه  ادخ  زج  نافراع  رب 
تسین چیپ  رد  چیپ  زج  لقع  هر 

تسا نیمه  دوجو  تدحو  یناعم  زا  یکی  درادن .  دوجو  الصا  دنیوگ  یم  دنتسین و  لئاق  تیئیـش  چیه  يارب  ادخ  زا  ریغ  نافراع  دیوگ  یم 
وا دوجو  رگا  دیوگ  یم  تسه ؛  رگید  يدوجوم  وا  زا  ریغ  دیوگب  دناوت  یمن  الصا  رگید  دسانش ،  یم  تمظع  هب  ار  ادخ  یتقو  فراع  هک 

دیوگ :  یم  دعب  دیوگ ،  یم  ینعم  نیمه  هب  ار  دوجو  تدحو  مه  يدعس  تسا .  مدع  تسه  هچ  ره  وا  ریغ  تسا 
سانش قیاقح  اب  نیا  نتفگ  ناوت 

سایق لها  دنریگ  هدرخ  یلو 
هچ ! ؟  ینعی  دوجو  تدحو  هک  دنریگ  یم  بیع  دنسایق  لها  وا  لوق  هب  هک  يدارفا  اما  میوگ  یم  هچ  نم  هک  دنمهف  یم  ناسانش  تقیقح 

دنتسیچ نیمز  نامسآ و  سپ  هک 
دنتسیک دد  وید و  مدآ و  ینب 

تسیچ ؟  دد  وید و  تسیچ ؟  مدآ  ینب  تسیچ ؟  نامسآ  تسیچ ؟  نیمز  سپ  تسین ،  يزیچ  ادخ  ریغ  رگا 
دنمشوه يا  يدیسرپ  هدیدنسپ 
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دنسپ تیارد  میوگب  تباوج 
کلف هوک  ایرد و  دیشروخ و  هک 

کلم وید و  دازیمدآ و  يرپ و 
دنرتمک نآ  زا  دنتسه  هچ  ره  همه 
دنرب یتسه  مان  شا  یتسه  اب  هک 

ییوگب وت  تسین ،  ادخ  ریغ  تسه و  ادخ  میوگ  یم  یتقو  هک  درادن  دوجو  هتـشرف  ناسنا و  نیمز و  نامـسآ و  میوگ  یمن  نم  دیوگ :  یم 
تسه .  میوگب  هک  منیب  یم  نیا  زا  رتکچوک  منیب  یم  هچ  ره  وا  ریغ  متخانش ،  تمظع  هب  ار  وا  یتقو  هن ،  ما ،  هدش  رگید  ءایشا  رکنم  نم 

متسیچ نم  تسایرد  هک  ییاج  هک 
متسین نم  هک  اقح  تسه  وا  رگ 

یهلا تمظع  هک  یتقو  دنک ،  یم  ادیپ  مسجت  ناترظن  رد  یهلا  تمظع  دییوگب ،  لد  حور و  قمع  زا  رگا  ربکا ،  هللا  دـییوگ  یم  امـش  یتقو 
دینک عوشخ  عوضخ و  یسک  لباقم  رد  دیسرتب ،  یسک  زا  تسا  لاحم  دیایب ،  گرزب  ناترظن  هب  یسک  تسا  لاحم  دش ،  ادیپ  امـش  لد  رد 

زا يدازآ  ادخ  یگدنب  همزال  دوش و  یم  وا  هدنب  دسانـشب ،  تمظع  هب  ار  ادخ  ناسنا  رگا  تسا .  روآ  يدازآ  ادـخ  یگدـنب  هک  تسا  نیا  . 
تفگ :  تسادخ .  ریغ 

رح يدرگن  ات  هدنب  يوشن 
رپ ار  رپ  فرظ  درک  ناوتن 

دوب هچ  یگدنب  هک  ییوگ  دنچ 
دوبن یگدنکش  زج  یگدنب 

ادخ ریغ  تراقح  كاردا  اب  تسا  مزالم  هشیمه  یهلا  تمظع  كاردا  نوچ  ادخ ؛  ریغ  زا  ندش  دازآ  اب  تسا  يواسم  هشیمه  ادخ  یگدـنب 
ار ریقح  دنک .  یگدـنب  تسا  ریقح  هک  تهج  نآ  زا  ار  ریقح  تسا  لاحم  دـید ،  کچوک  ریقح و  دوب  هچ  ره  ار  ادـخ  ریغ  ناسنا  یتقو  و  ، 

دنک .  یم  یگدنب  هک  دنیب  یم  میظع  طلغ  هب  ناسنا 
مادـک ره  اه  تداهـش  هدـمحب و  یلعالا و  یبر  ناحبـس  هدـمحب ،  میظعلا و  یبر  ناحبـس  دـمحلا هللا ،  هللا ،  ناحبـس  لثم  زامن  رگید  راکذا 

دنراد .  يزمر 
مه راب  کی  مینک  یم  عوکر  راب  کی  هک  روط  نیمه  مینک ؟  یم  هدجس  رابود  ام  ارچ  درک :  لاوس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یـصخش 
نآ ناـسنا  هک  تسا  نیا  هدجـس  نوچ  تسا ؛  عوکر  زا  يرتشیب  عوشخ  رتـالاب و  عوضخ  کـی  هدجـس  هک  دـیناد  یم  هتبلا   . ) مینک هدـجس 

یناـشیپ هطقن  نیرتزیزع  مه  رـس  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  ناـسنا  زغم  هک  اـجنآ  تسا ،  رـس  ناـسنا  وضع  نیرتزیزع  ار -  شوـضع  نیرتزیزع 
راگدرورپ لباقم  رد  روط  نیا  دـیاس ،  یم  كاـخ  رب  نیبج  دراذـگ ،  یم  كاـخ  ینعی  زیچ  نیرت  تسپ  يور  تیدوبع  تمـالع  هب  تسا - 

نیا نینم  ؤملاریما  تسا ؟  لاخ  رد  یتیصوصخ  هچ  مینک  یم  هدجس  رابود  زامن  تعکر  ره  رد  ام  ارچ  تفگ :  دنک ) .  یم  یکچوک  راهظا 
ینعی يراد  یم  رب  يراذگ و  یم  هدجس  رب  رس  هک  لوا  ( 116  . ) يرخا ةرات  مکجرخت  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم  دناوخ :  ار  هیآ 

میا هدمآ  دوجو  هب  كاخ  زا  میتسه  هچ  ره  تسا ،  كاخ  شا  هشیر  ام  رکیپ  نیا  مامت  میا ،  هدش  هدـیرفآ  كاخ  زا  ام  همه  مکانقلخ .  اهنم 
تدای رادرب و  كاخ  زا  ار  ترـس  هرابود  يدرگ ،  یم  رب  كاخ  هب  زاب  يریم و  یم  هک  دیایب  تدای  راذـگب ،  كاخ  هب  ار  ترـس  هبترم  ود  . 

 . دش یهاوخ  ثوعبم  روشحم و  كاخ  نیمه  زا  رگید  راب  هک  دتفیب 

دوخ نادناخ  ندناوخ  زامن  هب  تبسن  ام  تیلوؤسم 
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یم چـیه  میـشاب .  هدرب  یپ  تسا  نید  دومع  هک  زامن  تیمها  هب  ام  دـهاوخ  یم  ملد  یلیخ  مهد .  یم  همتاخ  مضیارع  هب  هتکن  کی  رکذ  اـب 
زامن لوؤسم  مه  اـم ،  زا  يدرف  ره  هن ؟  اـی  میتسه  ناـمدوخ  دـنزرف  نز و  ینعی  ناـمدوخ ،  نادـناخ  ندـناوخ  زاـمن  لو  ؤسم  اـم  هک  دـیناد 

(117  ) اهیلع ربطصا  ةالـصلاب و  کلها  رما  و  تسا :  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  شا ،  هچب  نز و  ینعی  شلها  زامن  لوؤسم  مه  تسا و  شدوخ 
رما نیا  هب  ام  همه  درادـن ،  ربماـیپ  هب  صاـصتخا  نیا  شاـب .  رباـص  زاـمن  رب  مه  تدوخ  نک و  رما  زاـمن  هب  ار  تدوخ  نادـناخ  ربماـیپ !  يا 

میتسه .  فظوم 
دای ینیرمت  زامن  یگلاس  تفه  زا  هچب  هب  هک  تسا  هدیـسر  روتـسد  داد .  نیرمت  زامن  هب  دیاب  یکدوک  زا  ار  اه  هچب  درک ؟  دیاب  هچ  ار  هچب 

زامن هب  دناوت  یم  یگلاس  تفه  زا  دناوخب .  دناوت  یم  ار  زامن  تروص  یلو  دناوخب  حیحـص  زامن  دناوت  یمن  هلاس  تفه  هچب  هتبلا  دـیهدب . 
هداوناخ رد  دنهدب ،  دای  وا  هب  ناتسبد  رد  ار  زامن  دیاب  دور ،  یم  ناتـسبد  هب  هچب  هک  یلوا  نامه  ینعی  رتخد .  هچ  رـسپ و  هچ  دنک ،  تداع 

نات هچب  هک  دینک  ششوک  درادن .  يا  هجیتن  روز  اب  ندرک  راداو  نداد و  دای  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  یلو  دنهدب .  دای  وا  هب  دیاب  مه 
مهارف ار  نات  هچب  قیوشت  تابجوم  دیناوت  یم  هک  یلکـش  ره  هب  دوشب .  قیوشت  راک  نیا  هب  دـشاب و  هتـشاد  تبغر  ندـناوخ  زامن  هب  لوا  زا 
دناوخ یم  زامن  یتقو  دمهفب  هک  دینک  تبحم  راهظا  دیهدب ،  هزیاج  دییوگب ،  هللا  كراب  وا  هب  دایز  دناوخب ،  زامن  قوش  قوذ و  اب  هک  دینک 

هک تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  درب .  ندناوخ  زامن  قوشم  طیحم  رد  دیاب  ار  هچب  هکنیا  رگید  دوش ،  یم  هدوزفا  وا  هب  تبسن  امش  تبحم  رب  ، 
عمج رد  روضح  الـصا  نوچ  دوش ،  یمن  قیوشت  راک  نیا  هب  دنیبن ،  ار  عمج  دناوخ  زامن  دـشابن و  عمج  رد  رگا  دورن ،  دجـسم  هب  هچب  رگا 
رگید هک  هب  دـنک ،  یم  ادـیپ  يرتشیب  تدابع  حور  دـنیب ،  یم  تدابع  لها  عمج  رد  ار  شدوخ  یتقو  مه  گرزب  مدآ  تسا .  ناسنا  قوشم 

یم تکرـش  یبهذم  سلاجم  رد  رتمک  اه  هچب  هکنیا  ینید و  سلاجم  دباعم و  دجـسم و  هب  ام  نتفر  مک  هنافـساتم  تسا .  ریثات  تحت  رتشیب 
تسا .  هفیظو  امش  يارب  نیا  یلو  دننکن  ادیپ  تبغر  ادتبا  زا  اهنیا  هک  دوش  یم  ببس  دننک ، 

ره زا  هن  نک ،  شیاوعد  نزب ،  رـشت  هدـب ،  نامرف  هنابآماقآ  دـیوگ  یمن  نک ،  ندـناوخ  زامن  هب  راداو  ار  تا  هچب  دـیوگ  یم  هک  مالـسا  اما 
هچب اب  ام  دیاب  دینک .  هدافتـسا  دیاب  امـش  درک ،  هدافتـسا  ندناوخ  زامن  تدابع و  هب  وا  قیوشت  يارب  دوش  یم  رتهب  دـیناد  یم  هک  يا  هلیـسو 
انشآ دباعم  دجاسم و  اب  یگچب  زا  هک  نامدوخ  ام  دنوشب .  انشآ  دباعم  دجاسم و  اب  اهنآ  ات  میشاب  هتـشاد  نتفر  دجـسم  همانرب  نامدوخ  ياه 

هب دعب  دنا و  هتفر  ناتـسبد  هب  دنا ،  هدش  هلاس  تفه  هک  ام  ياه  هچب  هک  میور  یم  دجـسم  هب  ردقچ  زورما  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  میدوب ، 
نکمم الاح  دنوش .  یم  يرارف  دجاسم  زا  ارهق  اهنیا  دنورب .  تسا -  هدیـسرن  دـجاسم  هب  ناشیاپ  الـصا  یلو  هاگـشناد  هب  دـعب  ناتـسریبد و 

مه ار  اهنآ  دنز .  یم  نانچ  نینچ و  فرح  دـیآ و  یم  ناوخ  هضور  کی  الثم  ای  تسا ،  فیثک  تسا ،  بارخ  دجـسم  عضو  دـییوگب  تسا 
مه ار  نیا  سپ  مینک .  حالـصا  دـیاب  ار  نامدوخ  دـجاسم  عضو  دوش .  یمن  ماـمت  اـج  کـی  رد  هک  هفیظو  مینک .  تسرد  هک  میراد  هفیظو 

زامن هب  هک  یلکش  هب  مینک  ناوخ  زامن  مه  ار  نامدوخ  نادناخ  هک  میراد  هفیظو  میناوخب و  زامن  میراد  هفیظو  ام  هک  دینکن  شومارف  زگره 
مییوگب .  اه  هچب  يارب  ار  ندناوخ  زامن  هفسلف  میناوت  یم  هک  يدودح  رد  ندناوخ و  زامن  تیصاخ  دیاوف و  دنوشب ،  قیوشت  بغار و 

رارق منهج  نیا  رد  ار  امش  زیچ  هچ  رقس  یف  مککلس  ام  دنسرپ :  یم  دنتـسه  بذعم  یلاح  رد  منهج  رها  زا  یـضعب  هک  تسه  نآرق  هیآ  رد 
عم ضوـخن  اـنک  میدرک و  یمن  کـمک  ارقف  هب  میدـناوخ ،  یم  زاـمن  اـم  نیکـسملا  معطن  کـن  مل  نیلـصملا و  نـم  کـن  مـل  اولاـق  داد ؟ 

میتفگ یم  نامدوخ  ای  میدرک  یم  شوگ  میتفر  یم  دنتفگ  یم  نید  دض  هک  اج  ره  میدش ،  یم  دراو  مه  يدنرچ  ره  رد  ( 118  ) نیضئاخلا
تسا .  نیا  شا  هجیتن   ؛

یتسرد هب  دـشاب و  زامن  رگا  نوچ  تسا ؟  همیخ  نیا  دومع  زامن  دـیوگ  یم  ربمغیپ  ارچ  تسا ،  مهم  ردـقنیا  مالـسا  رد  زاـمن  ارچ  اـجنیا  زا 
دوش .  یم  تسرد  زیچ  همه  دوشب ،  ارجا 

دـش مامت  یتقو  هک  ییایاصو  نامه  دوش ،  یم  عورـش  هللا  هللا  هلمج  اب  دـیا و  هدینـش  ررکم  هک  شیاـیاصو -  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
ادخ ( 119  ) مکنید دومع  اهناف  ةالصلاب  هللا  هللا  دومرف :  زامن  هب  عجار  درک -  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  دیـشکن  لوط  رتشیب  هظحل  دنچ 
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 . تسامش نید  همیخ  هناوتسا  زامن  هک  زامن  هرابرد  ار  ادخ  ار ، 

البرک يارحص  رد  هللادبعابا  زامن 

مشاه ینب  مامت  هللادبعابا و  هباحص  بلاغ  اروشاع  رهظ  ات  ینعی  تفرگ .  تروص  رهظ  زا  دعب  بلغا  اهراتشک  اروشاع  زور  رد  هک  دیناد  یم 
هک يزادناریت  نایرج  کی  رد  هللادبعابا  باحصا  زا  رفن  یس  دودح  رد  طقف  دندوب ،  هدنز  دندش ،  دیهـش  همه  زا  دعب  هک  هللادبعابا  دوخ  و 

دندوب .  تایح  دیق  رد  اروشاع  رهظ  ات  رگید  رد  یقاب  الا  دندش و  دیهش  دنداتفا و  كاخ  هب  رهظ  زا  لبق  دش ،  ماجنا  نمشد  هلیسو  هب 
ناملد ام  تسا و  زامن  تقو  هللادبعابا !  ای  درک :  ضرع  دمآ  تسا .  رهظ  لوا  نالا  هک  دـش  هجوتم  تقو  کی  هللادـبعابا  باحـصا  زا  يدرم 

نیا دنیوگ  یم  تسا .  زامن  تقو  هک  درک  قیدصت  درک ،  یهاگن  هللادـبعابا  میناوخب .  امـش  اب  یتعامج  زامن  راب  نیرخآ  يارب  دـهاوخ  یم 
ام دای  هب  ار  زامن  ینعی  دشاب  ترکذ  رگا  داتفا ،  تدای  هب  زامن  ینعی  دشاب  ترکذ  رگا   ( ةالصلا ترکذ  ای   ) ةالصلا ترکذ  دومرف :  ار  هلمج 

هتـشاذگ تسد  فک  هب  رـس  هک   ) يدرم دـهدب .  رارق  نازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدرک ،  دای  ار  زاـمن  نیلـصملا )  نم  هللا  کـلعج  يدروآ ) 
دینیبـب دـهدب .  رارق  نارازگزاـمن  دـینیبب  دـهدب .  رارق  نارازگزاـمن  زا  ار  وت  ادـخ  هک  دـنک  یم  اـعد  ماـما  ار  يدـهاجم  نینچ  کـی  تسا . 

 ! ( دراد یماقم  هچ  یعقاو  رازگزامن 
دوش یم  هدیمان  فوخ  زامن  یمالسا  هقف  حالطصا  رد  هک  يزامن  دندناوخ ،  زامن  گنج  نادیم  رد  اج  نامه  میناوخ .  یم  زامن  هلب  دومرف : 
يارب دـناوخب  تعکر  ود  دـیاب  زاب  دـشاب  مه  نطو  رد  رگا  ناسنا  ینعی  تعکر ،  راهچ  هن  تسا  تعکر  ود  رفاسم  زاـمن  لـثم  فوخ  زاـمن  . 

فظوم نازابرـس  دروخ ،  یم  مهب  ناش  یعافد  عضو  دنتـسیاب  زامن  هب  همه  رگا  نوچ  دناوخ .  ففخم  دـیاب  اجنآ  رد  تسین و  لاجم  هکنیا 
یم ربص  دناوخ  هک  تعکر  کی  تعامج  ماما  دننک .  ادتقا  تعامج  ماما  هب  یمین  دنتسیاب و  نمشد  لباقم  رد  یمین  زامن ،  لاح  رد  دنتـسه 
روط نیمه  ماما  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  ناشدوخ  ياقفر  زا  ار  تسپ  دـنور  یم  اه  نآ  دـعب  دـنناوخب .  ار  ناشرگید  تعکر  اهنآ  اـت  دـنک 

دنناوخ .  یم  ماما  مود  تعکر  اب  ار  ناشدوخ  زامن  دنیآ و  یم  رگید  نازابرس  تسا .  هداتسیا  ای  هتسشن  رظتنم 
هک يا  هدع  نآ  اذهل  دندوبن .  رود  نمـشد  زا  نانچ  اریز  دوب  یـصاخ  عضو  کی  هللادبعابا  عضو  یلو  دـناوخ  یفوخ  زامن  نینچ  هللادـبع  ابا 
 . تشاذگن تحار  ار  اهنآ  مه  هظحل  نیا  رد  یتح  مرش  یب  يایح  یب  نمـشد  دندوب و  هداتـسیا  هللادبعابا  کیدزن  دننک  عافد  دنتـساوخ  یم 
 : درک دایرف  یکی  هک  ناـیز  ریت  مه  يزادـناریت ؛  عون  ود  درک ،  يزادـناریت  هب  عورـش  نمـشد  دوب ،  زاـمن  لوغـشم  هللادـبعابا  هک  یلاـح  رد 

ییاهریت مه  و  تسین !  لوبق  وت  زامن  اذل  یتسه .  یغای  دیزی  تدوخ  نامز  نایاوشیپ  رب  وت  درادن ،  يا  هدیاف  وت  زامن  ناوخن ،  زامن  نیسح ! 
 ، دندوب هداد  رارق  رپس  ناشیا  يارب  ار  ناشدوخ  هک  هللادبع  ابا  هباحص  زا  رفن  ود  زا  یکی  دندرک .  یم  باترپ  ناش  یلومعم  ياهنامک  زا  هک 

شنداد ناج  کیدزن  رگید  دش ،  مامت  هللادبعابا  زامن  یتقو  هک  داتفا  یلاح  هب  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  اهنآ  زا  یکی  دـنداتفا .  كاخ  يور 
ایآ تیفوا ؟  هللادـبعابا !  ای  درک :  ضرع  تفگ .  یبیجع  هلمج  وا  دندیـسر ،  وا  نیلاب  هب  یتقو  دـندناسر .  وا  نیلاب  هب  ار  ناشدوخ  اقآ  دوب . 

دیاش مه  يراکادـف  رادـقم  نیا  هک  تسالاب  گرزب و  ردـقنآ  نیـسح  قح  هک  درک  یم  رکف  زونه  هکنیا  لثم  مدروآ ؟  اجب  ار  اـفو  قح  نم 
البرک .  يارحص  رد  هللادبعابا  زامن  دوب  نیا  دشابن  یفاک 

هس ود  درک .  دوجس  عوکر و  تفگ ،  دعقا  موقا و  هتوق  هللا و  لوحب  تفگ ،  هللا  ناحبس  تفگ ،  رکذ  تفگ ،  ریبکت  زامن  نیا  رد  هللادبع  ابا 
هب دـمآ ،  شیپ  يرگید  دوجـس  دـمآ ،  شیپ  يرگید  عوکر  دـمآ ،  شیپ  يرگید  زامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  زامن  نیا  زا  دـعب  تعاس 
رس تشپ  زا  ار  ریت  دش  روبجم  هللادبعابا  دراو و  شـسدقم  هنیـس  هب  يریت  هک  دوب  یتقو  نآ  هللادبعابا  عوکر  اما  تفگ :  رکذ  يرگید  لکش 

داتفا نیمز  هب  تسا  يور  زا  ارهق  هللادبعابا  نوچ  دشن ،  یناشیپ  رب  دوجس  دوب ؟  یلکش  هچ  هب  هللادبعابا  دوجس  دیناد  یم  ایآ  دروایب .  نوریب 
هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دوب :  نیا  هللادبعابا  رکذ  تشاذگ .  البرک  مرگ  ياهکاخ  يور  ار  شتروص  تسار  فرط   ؛

نیرهاطلا .  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  الو 
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مظعالا . . .  میظعلا  کمس  اب 
نک .  تمارک  ام  همه  هب  ار  تدوخ  یگدنب  تیدوبع و  تدابع و  قیفوت  امرفب .  ریخ  هب  متخ  ار  ام  رما  تبقاع  ایادخ ! 

رادب .  ظوفحم  سنا  نج و  نیطایش  رش  زا  ار  ام  نادرگب ،  صلاخ  ار  ام  همه  ياهتین  هدب ،  رارق  یعقاو  نارازگزامن  زا  ار  ام  ایادخ ! 
زرمایب .  شخبب و  ام  همه  تاوما  ایادخ ! 
 . تاولصلا عم  ۀحتافلا  ءارق  نم  هللا  محر 

داهج ترجه و  مراهچ :  لصف 

(1) داهج ترجه و 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یبا انالوم  انیبن و  اندیـس و  هیفـص ،  هبیبح و  هلوسر و  هللادـبع و  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیعمجا و  قئـالخلا  يراـب  نیملاـعلا  بر  هللادـمحلا 

میجرلا :  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  نیموصعملا ،  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلا  یلع  ملس و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مساقلا 
( 120  . ) هللا یلع  هرجا  عق  دقف و  توملا  هکردی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  و 

 . تسا ترجه  هلاسم  دراد ،  صوصخم  ياج  یمالـسا  هقف  رد  تسا و  هدـش  دایز  تیاـنع  نآ  هب  دـیجم  نآرق  رد  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 
اب ادـخ  لوـسر  هک  یترجه  ناـمه  تسا ،  هتفرگ  تروـص  مالـسا  ردـص  رد  هک  تسا  یخیراـت  هثداـح  کـی  افرـص  بلغا  رظن  رد  ترجه 

یخیرات شزرا  مالسا و  خیرات  رد  تسا  یگرزب  هثداح  نیا ،  هتبلا  و  دش .  يرجه  خیرات  ادبم  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  شباحصا 
فیدر رد  نیرجاهم  تسا و  هدش  دای  ترجه  زا  نآرق  رد  هک  همهنیا  تسا و  یخیرات  هثداح  کی  افرـص  ترجه  ایآ  یلو  دراد  هداعلا  قوف 

صاخ هعقاو  کی  هب  رظان  اهنیا  همه  ایآ  اودهاج ) اورجاه و  اونما و  نیذـلا   ) تدـهاجم هیاپ  هب  هیاپ  ترجاهم  دـنوش و  یم  رکذ  نیدـهاجم 
ای و  درادـن ؟  موهفم  ینعم و  مالـسا  رد  ترجه  هرود ،  نآ  زا  دـعب  یلک  روـط  هب  زورما و  رگید  و  هتـشذگ ،  هب  طوـبرم  يا  هثداـح  تسا ، 
هب صاصتخا  داهج  نامیا و  هک  يروط  نامه  اودـهاج و  اورجاه و  اونما و  نیذـلا  تسا  داهج  دـننام  تسا ،  نامیا  دوخ  دـننام  مه  ترجه 

ردص ياهداهج  دننام  تفرگ ،  تروص  مالسا  ردص  رد  هک  یترجه  درادن .  مالـسا  ردص  هب  صاصتخا  مه  ترجه  دنرادن ،  مالـسا  ردص 
تسا .  یلاوس  شدوخ  نیا  مالسا .  رد  مکح  کی  زا  تسا  یقادصم  کی  هک  تسا  مالسا 

 : دـنیوگ یم  احیرـص  ناشیا  تسا و  روطـسم  هغالبلا  جـهن  رد  هک  دـنا  هدرک  حرط  ار  هلاـسم  نیا  ناـشدوخ  تاـملک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
نیعم ناکم  نیعم و  ناـمز  کـی  هب  صاـصتخا  ترجه  ینعی  تسا .  یقاـب  شدوخ  لوا  عضو  مکح و  هب  ترجه  لوـالا  هدـح  یلع  ةرجهلا 
مزـال نارگید  رب  ربمغیپ  عبت  هب  ترجه  هفیظو  تقو  نآ  رد  سپ  دـندومرف ،  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  مرکا  ربـمغیپ  نوچ  هک  تسا  هتـشادن 

ترجه ربمغیپ ،  نامز  زا  دعب  رگید  دندش و  یم  هدناوخ  رجاهم  دندوب ،  هدمآ  هنیدم  هب  ناشیا  تمدـخ  رد  هارمه و  هک  اهنآ  دـش و  بجاو 
لوالا هدح  یلع  ةرجهلا  هن  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  یلع  درادن .  ینعم  عوضوم و 

ترجه فیرعت 

 ، ندرک تکرح  ندـیزگ ،  يرود  ینعی  ترجه  مینک ؟  فیرعت  دـیاب  هنوگچ  مینک ،  فیرعت  ار  ترجه  میهاوـخب  رگا  هچ ؟  ینعی  ترجه 
یمن يزیچ  نینچ  هک  تسا  مولعم  ناـمیا .  تاـجن  يارب  هچ ؟  يارب  نتـشاذگ ،  رـس  تشپ  ار  همه  راـید ،  راـی و  زا  نطو ،  زا  ندرک  چوـک 

ندیزگ يرود  ینعی  ترجه  دراد .  یطیارـش  هتبلا  یلو  دشاب  نیعم  ناکم  کی  هب  نیعم و  نامز  کی  هب  دودحم  مالـسا  قطنم  رظن  زا  دناوت 
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میا هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  ام  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  شپ  نامیا .  تاجن  يارب  نتـسش  تسد  زیچ  همه  زا  یگدنز و  زا  و  نامناخ ،  زا 
هنال و هناخ و  رهش و  نایم  زا  ام  هک  تسا  ریاد  رما  تسا ،  رطخ  رد  ام  مالسا  تسا ،  رطخ  رد  ام  هعماج  نامیا  تسا ،  رطخ  رد  نامنامیا  هک 
دورب و تسد  زا  هلیـسو  نیا  هب  نارگید  نامیا  ای  دورب  تسد  زا  نامنامیا  مینامب و  نامدوخ  هنال  هناخ و  رد  ای   ) مینک باختنا  ار  یکی  نامیا 

دنک .  یم  باختنا  ار  یمود  مالسا و  مینک )  رظن  فرص  دوخ  هنال  هناخ و  زا  میهدب  تاجن  ار  نامیا  هکنیا  يارب  هن ،  ای 
مدرم ام  بلغا  لثم  دـنوش ،  یم  کسمتم  طیحم  ربج  هب  زورما  حالطـصا  هب  هک  ار  يدارفا  رذـع  هیآ  نیا  هک  تسه  میرک  نآرق  رد  يا  هیآ 

 ! مناخ الثم  ای  یتسه ؟  روج  نیا  ارچ  وت  اقآ  تسا :  هدش  رذع  کی  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  طیحم  ربج  هلاسم  زورما  دریذـپ ) یمن   ، ) زورما
رد ارچ  وت  دـنیوگ :  یم  يرگید  نآ  هب  دـنک  یم  اـضتقا  نینچنیا  طـیحم  تسا ،  طـیحم  رگید  دـیوگ :  یم  ییآ ؟  یم  نوریب  تخل  ارچ  وت 

يارب ولو  دوشب ،  هدیشون  بارش  نآ  رد  هک  يا  هرفس  رس  رب  نتسشن  ینک ؟  یم  تکرش  تسا  مارح  سلاجم  نآ  رد  تکرـش  هک  یـسلاجم 
دنک یم  اضتقا  نینچ  نیا  اجنیا  طیارش  عاضوا و  دیوگ :  یم  ینک ؟  یم  تکرـش  یـسلجم  نینچ  رد  ارچ  تسا .  مارح  لالح ،  نان  ندروخ 
رگم تسا ،  طیحم  رگید ،  بوخ  دیوگ :  یم  دـننیب ؟  یم  كانرطخ  ياهملیف  دـنور  یم  تیاه  هچب  ارچ  تسا .  دـساف  طیحم  مینک ،  هچ  ، 
تسا .  هدش  رذع  کی  يا  هدع  يارب  طیحم  ربج  هلاسم  تسا !  دساف  طیحم  دنور ؟  یمن  دجسم  هب  ارچ  تفرگ ! ؟  ار  شیولج  دوش  یم 
لمع دش  یمن  نیا  زا  رتهب  طیحم  نیا  رد  داد ،  یمن  هزاجا  طیحم  تسا ،  دساف  طیحم  تسین .  عومسم  هجو  چیه  هب  رذع  نیا  مالسا  رظن  زا 

دعاسم یمالـسا  یگدنز  کی  يارب  ار  نامدوخ  طیحم  میراد  هفیظو  لوا  هجرد  رد  ام  ینعی  تسا .  عومـسم  ریغ  رذع  مالـسا  رظن  زا  درک ، 
هب ار  نامدوخ  وج  یمالـسا و  طیحم  کـی  لکـش  هب  ار  نآ  میتسین  رداـق  اـم  هک  تسا  یلکـش  هب  میتسه  نآ  رد  هک  یطیحم  رگا  یلو  مینک 

نامیا طیحم ،  وج و  نیا  رد  هک  مینک  ساسحا  و  میروایب ،  رد  یمالـسا  وج  کی  لکـش  هب  ار  نامدوخ  وج  یمالـسا و  طیحم  کـی  لـکش 
 ( نک اهر   . ) نک اهر  ار  طیحم  دـیوگ  یم  مالـسا  دور ،  یم  نیب  زا  نام  هدـنیآ  لسن  نامیاه ،  هچب  نامیا  نامیا  نامنز ،  نامیا  ناـمدوخ ، 

رگید روشک  هب  دنک  اهر  ار  يروشک  ای  دورب  رگید  رهـش  هب  دنک  اهر  ار  يرهـش  ناسنا  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هک  درادـن  یموزل  مه  طیحم 
کی ینعی  دنک ؛  یم  قدص  اه  هلحم  هب  تبـسن  نارهت ،  دـننام  گرزب  ياهرهـش  رد  دـنک .  یم  قدـص  مه  اه  هلحم  دروم  رد  یلکب  دورب ، 

بادآ و اب  يدح  ات  دوش ،  یم  گرزب  لحم  نآ  رد  هک  ناسنا  هچب  دشاب و  یمالـسا  وج  دناوت  یم  شوج  دشاب ،  یمالـسا  دـناوت  یم  هلحم 
یم ضوع  وج  يرگید ،  هقطنم  هب  میورب  مینک  ضوع  ار  هقطنم  مینک ،  ضوع  ار  هلحم  ام  رگا  دوش .  یم  گرزب  یمالـسا  تیبرت  میلاـعت و 

 ، رهـش طسو  الثم  دـننک ،  یم  یگدـنز  یمالـسا  طیحم  کی  رد  دـنک ؛  قدـص  نارگید  زا  رتشیب  بلطم  نیا  دـیاش  اهیرازاب  رد  الثم  دوش . 
اـه و هچوـک  اـه و  هلحم  رهـش  نیا  رد  تسه  یلو  دراد ،  یمالـسا  وـج  تـالحم  زا  يرایـسب  مه  رهـش  بوـنج  زا  ریغ  هتبلا  رهـش ،  بوـنج 
رد دجـسم  ندوبن  نآ  دنا ،  هدرک  ادـیپ  هطاحا  اجنآ  رب  هک  ییاه  هیاسمه  نآ  دربب ،  اجنآ  هب  ار  شا  هچب  نز و  ناسنا  رگا  اعقاو  هک  ییاهوج 
 ، درادن دوجو  يدجسم  دتفا ،  یمن  زگره  دننک  تیاعر  ار  یمالسا  رئاعـش  هک  يدرم  نز و  کی  هب  هچب  نز و  مشچ  اجنآ  رد  هکنیا  اجنآ ، 

حبـص ینک ،  یم  هاگن  هک  هناخ  ره  هب  سکعرب  دوش ،  یمن  هدینـش  یمالـسا  دوش ،  یمن  هدینـش  ییادخ  مسا  درادـن ،  دوجو  یظعو  هسلج 
زاوآ زج  يزاوآ  تسه ،  گس  کی  مه  شلیبموتا  رد  دنک .  یم  هقردب  ار  وا  دراد  مه  گس  کی  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  نوریب  ناسنا  کی 

 ، دنک یمن  دروخرب  ناسنا  دنرادن  مالـسا  زا  یتمالع  چیه  هک  ییاهناسنا  زج  یناسنا  هب  دوش ،  یمن  هدینـش  اجنآ  رد  بعل  وهل و  یقیـسوم و 
دنا هدـش  گرزب  یمالـسا  ياهاضف  اهوج و  رد  نوچ  ردام  ردـپ و  نآ  دوخ  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دـنراذگ . ) یم  ریثاـت  اـهنآ  رب  روما  نیا  )

یگلاس ود  زا  هک  يا  هچب  یلو  دـننک ،  یمن  يرییغت  نادـنچ  ای  دـننک  یمن  يرییغت  دـننامب  اجنآ  مه  لاس  تسیب  رگا  اـهنآ  دـنکن ؛  يریثاـت 
فیلکت اجنیا  دمآ .  دهاوخن  نوریب  ناملسم  هچب  کی  تروص  هب  رگید  نیقی  عطق و  روط  هب  دنیب ،  یم  ار  یطیحم  نینچ  دنک  یم  زاب  مشچ 

تسیچ ؟ 
یم یتقو  یمالـسا .  طیحم  هب  دننک  لیدبت  ار  طیحم  نیا  هک  تسا  نیا  دنراد  هک  يا  هفیظو  نیلوا  دنور ،  یم  اه  هلحم  نینچ  هب  هک  يدارفا 
دنک یمن  يراک  مه  اهنت  دجسم  دیروایب .  دوجو  هب  دجسم  دینک  ششوک  درادن ،  دوجو  يدجسم  اجنآ  فارطا  رد  دینیب  یم  اجنآ و  دیور 
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نآرق تئارق  دشاب ،  ظعو  دـشاب ،  هسلج  دـشاب ،  دجـسم  دـنک ؛  یمن  يراک  دـشابن  يرگید  ره  دـشاب و  یتعامج  زامن  يدجـسم و  هکنیا  ، 
غیلبت و ببـس  هکلب  تسا  هدرکن  یفلخت  دوخ ) ترجه  اب   ) ناسنا اهنت  هن  دریگب ،  تروص  ییاهراک  نینچ  رگا  دـشاب .  مالـسا  غیلبت  دـشاب ، 
رس نیا  رهش و  رس  نآ  تشاد ،  ار  مکح  کی  رهش  همه  دوب ؛  کچوک  اهرهش  دوبن ،  اهفرح  نیا  مایالا  میدق  رد  تسا .  هدش  مالسا  جیورت 

دراد .  دوخ  هب  صوصخم  مکح  کی  شا  هلحم  ره  نارهت  لثم  یگرزب  ياهرهش  رد  اما  تشاد .  ار  مکح  کی  رهش 
اولاق ضرالا  یف  نیفعضتسم  انک  اولاق  متنک  میف  اولاق  مهسفنا  یملاظ  ۀکئالملا  مهفوت  نیذلا  نا  دیامرف :  یم  ترجه )   ) هنیمز نیا  رد  نآرق 

ار و نیا  عضو  دنیآ ،  یم  اهنیا  حور  ضبق  يارب  یهلا  ناگتشرف  یتقو  هک  دنتـسه  یهورگ  ( . 121  ) اهناورج اهتف  ۀعساو  هللا  ضرا  نکت  ملا 
ارچ نینچنیا ؟  ارچ  دیرب ؟  یم  رـسب  یعـضو  هچ  رد  امـش  دنیوگ :  یم  اهنیا  هب  دننیب .  یم  بارخ  یلیخ  ار  اهنیا  هدـنورپ  زورما  حالطـصا  هب 
انک دنروآ :  یم  تسا  رذع  ناشدوخ  لایخ  هب  دننک و  یم  رکذ  اهناسنا  يارب  ایند  رد  هک  ییاهرذع  نیا  زا  اهنآ  کیرات ! ؟  هایـس و  ردـقنیا 

دیسر یمن  ملع  هب  نامتسد  هک  ام  میدوب .  هداتفا  نیمز  هشوگ  کی  رد  میدوب ،  یسران  تسد  هراچیب  مدرم  کی  ام  ضرالا  یف  نیفعـضتسم 
کی ام  تفگ .  یمن  يزیچ  ام  هب  یسک  تسیچ .  تقیقح  تسیچ ،  مالسا  میتسناد  یم  هچ  ام  دیسر .  یمن  ملعم  هب  دیـسر ،  یمن  ملاع  هب  ، 
دنیوگ یم  دننک و  یم  لوبق  ار  رذع  نیا  ناگتشرف  ایآ  دوبن .  دعاسم  دوب ،  دساف  ام  طیحم  دیسر ،  یمن  يزیچ  هب  نامتسد  هک  میدوب  ییاج 
هدوبن امش  ریصقت  هدوب  دساف  امش  طیحم  هکنیا  دنیوگ  یم  ایآ  درک ؟  دهاوخن  باذع  ار  امش  مه  ادخ  دیروذعم ،  امش  سپ  بوخ ،  رایـسب 

نیمزرس نیمه  هب  دندوب  هتـسب  ار  امـش  دوبن ؟  خارف  ادخ  نیمز  ایآ  اهیف  اورج  اهتف  ۀعـساو  هللا  ضرا  نکت  ملا  اولاق  دنیوگ  یم  اهنآ  هب  هن ،   ؟
ترجه و اجنآ  هب  امـش  رگا  هک  ییاج  ایند  رد  دوب  ای  دوب ؟  امـش  طـیحم  نیمه  دـننام  اـیند  ياـج  همه  اـیآ  دـساف ؟  طـیحم  نیمه  دـساف و 

ایآ اهیف  اورج  اهتف  ۀعـساو  هللا  ضرا  نکت  ملا  دـیدرکن ؟  ار  راک  نیا  ارچ  دوب ؟  دـعاسم  دـصرددص  طیحم  دـیدرک ،  یم  چوک  ترفاسم و 
دیتفرن ؟  رگید  طیحم  هب  ارچ  رگید !  طیحم  دساف ،  طیحم  نیا  دینک ؟  ترجه  دیتسناوت  یمن  ایآ  دوبن ؟  خارف  ادخ  نیمز 

هک نتفر  ییاج  هب  ندرک و  اهر  ار  نطو  ندرک ،  اهر  ار  یگدـنز  هنال و  هناخ و  ینعی  ندرک  ترجه  یلک  روط  هب  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا 
هدـشن و خوسنم  تسا ؛  یقاب  هشیمه  يارب  مه  شمکح  تسا و  یـساسا  هلاسم  کی  دـنک ،  ادـیپ  تاجن  نامیا  اجنآ  رد  هک  نتفر  اـجنآ  رد 

 . درادن لوا  ردص  نیرجاهم  هب  صاصتخا 

هفوصتم یخرب  طلغ  تشادرب 

یتح دنراد ،  یطارفا  ياهفوصت  عون  کی  حالطـصا  هب  هک  یـضعب  يارب  هک  تسا  هدرک  رکذ  یلکـش  هب  ار  بلاطم  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  اما 
هناـخ زا  هک  سک  ره  دـیوگ :  یم  هیآ  دـنا .  هدرک  ینعم  يرگید  روـط  هب  ار  هیآ  الـصا  هک  ینعم  نیا  هـب  هدروآ ،  دوـجو  هـب  مهاـفت  ءوـس 
رکذ شدوخ  هناخ  ار  ادبم  هک  تسا  تسرد  دنیوگ :  یم  تسا . . .  هدرک  چوک  شربمایپ  ادخ و  يوس  هب  هک  یلاح  رد  دور  نوریب  شدوخ 

صالخا بتارم  نتشاد ،  يونعم  یبلق و  كولـس  ریـس و  ینعی  ندرک  تارفاسم  ادخ  يوس  هب  تسا .  ناسنا  قالخا  طوبرم  نیا  دیامن و  یم 
 . دـنک اهر  ار  شا  هنال  هناخ و  ناسنا  هک  درادـن  نیا  هب  یجایتحا  نتفر  ـالاب  برق  تاـماقم  هب  نتفر .  ـالاب  برق  تاـماقم  هب  ندرک ،  یط  ار 

تاذ هب  برقت  ات  دیامن  صلاخ  ار  شدوخ  دنک و  هیفـصت  بیذهت و  ار  شدوخ  سفن  لاح  نیع  رد  دنیـشنب و  یـسرک  ریز  دـناوت  یم  ناسنا 
نیا تیاغ  دنیوگ :  یم  تسادخ .  تاذ  هب  برقت  بجوم  هک  دنکب  ییاهراک  دناوخب ،  اعد  دریگب ،  هزور  دناوخب ،  زامن  دـنک ؛  ادـیپ  ادـخ 

تفگ :  نتفر .  الاب  ادخ  يوس  هب  تسادخ ،  ریس 
تسا ییاهد  دوخ  زا  قشع  هار  كولس 

تافاسم عطق  لزنم و  یط  هن 
هناخ دوخ  هناخ  نیا  زا  دوصقم  ربمغیپ ،  ادـخ و  هب  رجاهم  دوشب  جراخ  شدوخ  هناـخ  زا  یـسک  ره  دـیوگ  یم  نآرق  هکنیا  زا  دوصقم  سپ 

شرجا دنک ،  ترجه  ادـخ  يوس  هب  دوشب ،  جراخ  تینانا  زا  دوشب ،  جراخ  تینم  زا  دوشب ،  جراخ  يدوخ  زا  سک  ره  ینعی  تسا ؛  سفن 
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تسین .  تسرد  تسا ،  طلغ  هتبلا  نیا  یلوا  تسادخ .  رب 
هناـخ هن  ار  هناـخ  نیمه  دـنک ،  یم  رکذ  هناـخ  ار  ادـتبا  هک  تسا  نیا  نآرق  ناـیب  زاـجعا  هدرک ،  رکذ  ار  ترجه  ود  ره  هیآ ،  نیا  رد  نآرق 

هب يا  هناخ  زا  یهاوخ  یم  هک  یـسک  يا  دیوگ :  یم  یلو  دنک ،  یم  یگدنز  نآ  رد  ناسنا  هک  یلگ  هناخ  نیمه  ار ،  هنال  نیمه  ار ،  سفن 
ییاقآ منک ،  یم  ترجه  منامیا  يارب  هکنیا  مان  هب  ینک  ترجه  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  یهاوخ  یم  هک  ياقآ  ینک ،  ترجه  رگید  هناخ 

هب یناکم  زا  ییاج ،  هب  ییاج  زا  هکنیا  نیع  رد  هک  یـشاب  هتـشاد  دیاب  ار  شباسح  ینک !  یم  ترجه  رگید  روشک  هب  يروشک  زا  یتح  هک 
رگا دشابن ،  ادخ  فده  رگا  سب .  دشاب و  ادخ  دیاب  طقف  طقف و  فده  تسیچ ؟  ندرک  چوک  ترجه و  نیا  زا  تفرح  يور ،  یم  یناکم 
ینک اهر  مه  ار  اهسابل  یتح  ردارب و  ردام و  ردپ و  هچب و  نز و  ینک ،  اهر  ار  نامناخ  مامت  رگا  ایند ،  رس  نآ  هب  يورب  مه  ایند  رـس  نیا  زا 

هللا و یلا  هترجهف  هلوسر  هللا و  یلا  هترجه  تناـک  نم  دومرف :  مرکا  ربـمغیپ  هک  دوب  نیا  درادـن .  شزرا  یهاـش  کـی  يورب  روع  تخل و  ، 
رجاهم اما  مهاوخ  یم  رجاـهم  نم  دومرف  ( . 122  ) هیلا رجاه  ام  یلا  هترجهف  اهبیـصی  ةءارما  مءا  هبیـصی  لام  یلا  هترجه  تناک  نم  هلوسر و 

نیا مهاوـخ  یم  نم  تسا .  هنیدـم  هک  هرجهلاراد  هب  دـنیایب  رگید  ياهرهـش  اـی  هکم  زا  يا  هدـع  هک  متـسین  نیا  لاـبند  طـقف  نم  صلخم . 
 . درادن یشزرا  دشابن  هللا  یف  رگا هللا و  دشاب .  هللا  یف  ناشراک هللا و 

یمالسا دهج  رد  تین  فده و 

ادخ و هار  رد  ندز  ریشمش  تسین .  ندیگنج  مالسا  نمشد  اب  ندز و  ریشمش  فرص  یمالسا ،  داهج  تسا .  روط  نیمه  مه  یمالـسا  داهج 
جرخ هب  ترارح  رتشیب  مه  رگید  ياهزابرس  زا  دشاب ،  مه  نیملسم  فوفـص  رد  یـسک  تسا  نکمم  الا  تسا و  داهج  ادخ  ياضر  دصق  هب 
پاچ مسکع  دوش ،  هدرب  دایز  ممـسا  راختفا ،  مان ،  ترهـش ،  الثم  دیفاکـشب ،  ار  شلد  يوت  رگا  اما  دنک  كاخ  درگ و  مه  رتشیب  دـهدب ، 

نامرهق رگا  دوب .  میهاوخ  نامرهق  میدشن ،  هتشک  رگا  میدشن .  هتشک  دیاش  تسا  رگید  ياهفده  هب  ای  دوشب  تبث  خیرات  رد  ممـسا  دوشب ، 
اب ار  ود  ره  ترخآ  ایند و  سپ  دـمآ .  دـنهاوخ  ردام  يرـسمه  هب  ابیز  نانز  داد ،  دـنهاوخ  اـه  هزیاـج  داد ،  دـنهاوخ  اـم  هب  اـهلوپ  میـشاب ، 

طرـش هب  اما  دسر  یم  ایند  هتبلا  هن ،  میراد .  نینچنیا  يایند  مه  میا و  هدرک  تکرـش  هللا  لیبس  یف  داهج  رد  میا  هتفر  مه  میراد ؛  رگیدـکی 
دشابن .  ایند  وت  فده  هکنیا 

دهد و یم  جرخ  هب  تعاجـش  گنج  نیا  رد  یلیخ  هنیدم )  نکاس  ناناملـسم  زا  ینعی   ) راصنا زا  یکی  دندید  تسا ؛  دحا  گنج  رد  ارهاظ 
درد زا  درک و  یم  یط  ار  شرخآ  تاظحل  دوب و  هداتفا  اهکاخ  يور  وا  هک  یلاح  رد  تخادنا .  كاخ  هب  ار  يدایز  دـنرفاو  درک  رنه  یلیخ 

زابرـس یلیخ  دوب ،  یبوخ  دهاجم  یلیخ  ینالف  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ :  مرکا و  لوسر  تمدخ  دـندمآ  یـضعب  دیـشک ،  یم  جـنر  یلیخ  مه 
درکن .  یتافتلا  ربمغیپ  درک .  تیلاعف  یلیخ  زورما  دوب ،  یبوخ 

دهد یمن  تیمها  يراکادف  زابرس  نینچ  هب  ربمغیپ  ارچ  دش :  بجعت  بابسا  درکن .  یتافتلا  ربمغیپ  مه  زاب  دنتفگ .  ار  نخـس  نیا  رگید  راب 
يراد نالا  يدرک و  هدـهاجم  هللا  لیبس  یف  هک  وت  هب  میوگ  یم  کیربت  ابحرم ،  تفگ :  دیـسر ،  وا  نیلاب  هب  نیملـسم  زا  یکی  هکنیا  ات   ! ؟

نم دوش .  یمن  مرـس  هللا  لیبس  یف  دیهـش  هللا و  لیبس  یف  دوش ،  یمن  مرـس  اـهفرح  نیا  نم  تفگ :  يور .  یم  نیب  زا  هللا  لـیبس  یف  دـیهش 
ینطو و بصعت  هکم ،  مدرم  فرط  نآ  دنتـسه و  هنیدم  مدرم  فرط  نیا  دنگنج ؛  یم  رگیدمه  اب  دـنراد  هکم  مدرم  هنیدـم و  مدرم  مدـید 

بـصعت نطو و  بصعت  رطاخ  هب  نم  دوش ،  یمن  مرـس  نم  ییوگ ،  یم  وت  هک  اهفرح  نیا  منک .  نینچ  هک  درک  راداو  ارم  يرگ  يرهـشمه 
ار اهدرد  نیا  مرادـن  تقاط  نم  تفگ :  درب ،  یم  جـنر  درد  زا  دـید  نوچ  مه  دـعب  مدرک .  راک  نیا  يرگ  يرهـشمه  بصعت  يرگ و  یلم 

هزاـت درک ،  مه  یـشکدوخ  داد ،  راـشف  کـی  شبلق و  يور  تشاذـگ  ار  شریـشمش  رـس  درک و  تکرح  اـج  زا  تمحز  هـب  مـنک .  لـمحت 
ینعی دـشاب ،  هللا  لیبس  یف  ترجه  دـیاب  ترجه  دـشاب ،  هللا  لـیبس  یف  داـهج  دـیاب  داـهج  نوچ  درکن ،  ییاـنتعا  ربمغیپ  ارچ  هک  دـندیمهف 

مالـسا ار  ود  ره  کلاس .  فراع  مه  دشاب و  رجاهم  مه  هدننک ،  ترجه  دشاب ؛  ماوت  ود  ره  هللا  یلا  كولـس  اب  يرهاظ  ترفاسم  ترجه ، 
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دهاوخ .  یم  مه  اب 
 : دـنکب ترجه  ود  دـحاو  نآ  رد  ینعی  هلوـسر  هللا و  یلا  ارجاـهم  هتیب  نم  جرخی  نـم  و  دـنک :  یم  رکذ  رگیدـکی  اـب  ار  ود  ره  هـیآ ،  نـیا 

صالخا هلحرم  هب  تینم  تینانا و  هلحرم  زا  شحور  دوشب و  لقتنم  رگید  رهش  هب  يرهـش  ار  شمـسج  یحور ،  ترجه  یمـسج و  ترجه 
زا رگید  ار  وا  رجا  تسا )  یلاع  یلیخ  ریبعت  کی   ) هللا یلع  هرجا  عقو  دـقف  دـیوگ :  یم  نآرق  ار  يرجاهم  نینچنیا  دورب .  الاب  دـنک و  یقرت 

دیناوتب هک  تساهفرح  نیا  زا  رتالاب  بلطم  ینعی  تسادخ .  وا  رجا  راد  هدـهع  هک  ریبعت  نیا  تسادـخ .  وا  رجا  راد  هدـهع  دـیهاوخب ؛  ادـخ 
 . دوب دهاوخ  هچ  يرجاهم  نینچ  رجا  دینک  روصت 

هللا یلا  رجاهم  ملع ،  بلاط 

تسا و بسانم  اجب و  لیخ  میمعت  نیا  هک  تسین )  مدای  نالا  دشاب ،  هتشاد  ثیدح  مه  دیاش   ) دنا هداد  یمیمعت  همیرک ،  هیآ  نیا  ریسفت  رد 
هورگ کی  لماش  هیآ  نیا  هکنیا  نآ  و  تسا )  روط  نیمه  تفگ  میهاوخ  اعطق  رگید  هک  دشاب  یثیدح  رگا   ) دـشاب تسرد  هک  تسین  دـیعب 

هچ يارب  دننک  یم  ترجه  يرگید ،  رهش  هب  ناشدوخ  نطو  رهش  هک  یملع  نابلاط  دنتـسه ،  ملع  نابلاط  هورگ ،  نآ  دوش و  یم  مه  رگید 
هن تسا ؟  راختفا  هن  تسا ؟  ترهش  هن  تسا ؟  مان  ایآ  تسیچ ؟  شزومآ  نیا  زا  ناشفده  دنزومایب ،  یمالـسا  فراعم  ملع و  هکنیا  يارب   ؟
 ، مدرم غیلبت  داشرا و  طقف  طقف و  ناشفدـه  هکلب  هن  دـنهدب ؟  اهنآ  هب  تاهوجو  هن  دنـسوبب ؟  ار  ناشتـسد  هن  دننیـشنب ؟  نارگید  تسد  الاب 

نیا دـنرجاهم ؛  اهنیا  دـنوش  یم  ادـیپ  دایز  دـنوشب و  ادـیپ  رگا  يدارفا  نینچ  تسا .  مدرم  تیادـه  داشرا و  دـعب  ناشدوخ و  نامیا  داـیدزا 
ياهزاین عفر  شناد  ملع و  شزومآ  زا  ناشفده  و  شناد ،  ملع و  شزومآ  يارب  دنا  هدـش  رود  ناشدوخ  ياهرهـش  اهنطو و  زا  هک  ینابیرغ 

تسادخ .  يارب  راک  یمالسا و 
ماکحا ریـسفت ،  یمالـسا ،  دیاقع  هکنیا  يارب  دشاب ،  هتفر  یمالـسا  صاخ  فراعم  شزومآ  يارب  طقف  یناسنا  نینچ  هک  درادـن  موزل  یتح 

 . تسا هیآ  نیا  قادصم  زین  دشاب  یمالـسا  زاین  کی  عفر  شفده  دنک و  باختنا  ار  رگید  هتـشر  کی  یـسک  رگا  دزومایب .  یمالـسا و . . . 
هب جایتحا  یمالسا  هعماج  ساسحا :  نیا  يارب  تسا ؟  هتفر  هتشر  نیا  لابند  ارچ  یلو  تسا  هدرک  باختنا  ار  یکـشزپ  هتـشر  یـصخش  الثم 

هکلب دیایب ،  شمسا  يور  يرتکد  رتیت  هکنیا  يارب  هن  دنک ،  رپ  ار  شبیج  هکنیا  يارب  هن  تسا  هتفر  یکـشزپ  لابند  دراد .  ناملـسم  کشزپ 
دنشاب و یفاک  هک  يردق  هب  کشزپ  هدع  کی  هب  دراد  زاین  مالـسا  هک  ار  مالـسا  يایند  ییافک  بجاو  نیا  ییافک ،  هضیرف  نیا  هکنیا  يارب 

جرخی نم  و   . ) تسا هلوسر  هللا و  یلا  رجاهم  مه  یـصخش  نینچ  دهد .  ماجنا  دوشب .  هجلاعم  ناشیاهیرامیب  دوشب و  ناشزاین  عفر  نیملـسم 
ردارب دـنریمب .  ترجاـهم  نیا  لـالخ  رد  رگا  مه  يدارفا  نینچ  هللا )  یلع  هرجا  عـقو  دـقف  هکردـی  مـث  هلوـسر  هللا و  یلا  ارجاـهم  هـتیب  نـم 

رجاهم .  گرزب  ردارب  دهاجم  تسا و  دهاجم  کچوک  ردارب  رجاهم  نوچ  دنتسه  ادهش  کچوک 
اب اهنیا  رجا  دـسر ،  یم  ارف  ناـشگرم  ترجاـهم  لـالخ  رد  دـنوش و  یم  جراـخ  ناـشدوخ  هناـخ  زا  هک  ینارجاـهم  دـیوگ :  یم  نآرق  سپ 

دنوش .  یم  رکذ  رگیدکی  اب  ماوت  دهاجم  رجاهم و  هشیمه  هک  میا  هدرک  ضرع  مه  رگید  ياج  رد  و  تسادخ . 
مالسا نمشد  اب  دنک و  یم  تکرح  دوخ  رهش  هناخ و  زا  دراد .  فعاضم  رجا  رگید  نیا  دهاجم ،  مه  دشاب و  رجاهم  مه  یسک ،  رگا  الاح 

 ، نیا تسیک ؟  نیا  دـنک  یم  يراک  نینچ  دـهدب ،  تاجن  ار  هعماج  نامیا  هکنیا  يارب  هعماج .  نامیا  نداد  تاجن  ( 123  ) يارب دگنج  یم 
تسا هللا  یلع  هرجا  عقو  دقف  توملا  هکردی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  قادصم و  مه  دهاجم ،  مه  تسا و  رجاهم  مه 

نولتاقی ۀنجلا  مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینم  ؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  میراد :  هللا  لیبس  یف  داهج  هب  عجار  هک  یتایآ  همهنآ  قادصم  مه  و 
 . دهاجم مه  دنرجاهم و  مه  یصاخشا ،  نینچ  ( 124  ) نارقلا لیجنالا و  ةاروتلا و  یف  قح  هیلع  ادهو  نولتقی  نولتقیف و  هللا  لیبس  یف 

دهاجم رجاهم و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما 
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تـشپ تسا و  هدرک  اهر  ار  دوخ  راید  رهـش و  هناخ و  وا  دهاجم .  مه  تسا و  رجاهم  مه  نآرق ،  قطنم  رد  هیلع  هللا  مالـس  یلع  نب  نیـسح 
ات تشاذگ  رس  تشپ  دوب  رصم  هک  ار  شراید  رهش و  مه  نارمع  نب  یسوم  دوب .  رجاهم  نارمع  نب  یسوم  هک  نانچمه  تسا  هتـشاذگ  رس 
 ( لباب  ) شدوخ نطو  راید و  رهش و  ( 125  ) یبر یلا  بهاذ  ینا  دوب :  رجاهم  میهاربا  دهاجم .  هن  دوب  رجاهم  طقف  وا  یلو  دیسر ،  نیدم  هب 
هک ادتبا  رد  مالـسا  ردص  نیرجاهم  دـهاجم .  مه  تسا و  رجاهم  مه  هک  تسا  نیا  دراد  هک  يزایتما  یلع  نب  نیـسح  تفر .  درک و  اهر  ار 

نیا دیسر ،  داهج  روتـسد  هک  اهدعب  دندوب ؛  رجاهم  طقف  اهنآ  دوب .  هدیـسرن  اهنآ  يارب  داهج  روتـسد  دندوبن و  دهاجم  زونه  دندوب  رجاهم 
هیلع یلع  نب  نیـسح  سدقم  دوجو  دهاجم ،  مه  دوب و  رجاهم  مه  لوا ،  زور  زا  هک  یـسک  اما  دندش .  مه  نیدـهاجم  هب  لیدـبت  نیرجاهم 

نآ هب  وت  هک  تسه  يا  هجرد  هبترم و  منیـسح !  دوب :  هدومرف  وا  هب  اـیور  ملاـع  رد  مرکا  ربـمغیپ  هللا . )  یلع  هرجا  عـقو  دـقف   ) دوـب مالـسلا 
 ( هلوسر هللا و  یلا  ارجاهم   ) يورب الاب  تداهش  ناکلپ  زا  رگم  دیسر  یهاوخن  هجرد  هلحرم و 

يذ هام  متـشه  زور   ) درک تکرح  هکم  زا  هک  يزور  نآ  زا  دوب ؛  ترجاهم  لاح  رد  یلع  نب  نیـسح  المع  زور  راـهچ  تسیب و  دودـح  رد 
هکم زا  هک  يزور  نآ  دروآ .  دورف  اجنآ  رد  ار  شدوخ  هاگرخ  دوب و  شزادـناراب  اجنآ  دیـسر و  البرک  نیمزرـس  هب  هک  يزور  ات  هجحلا ) 
مدا دلو  یلع  توملا  طخ  درک :  رکذ  رگیدکی  اب  ماوت  ار  شداهج  ترجه و  دـناوخ ،  دـنا  هدرک  لقن  ار  یفورعم  هبطخ  نآ  درک و  تکرح 
هداد رارق  تنیز  مدآ  دـنزرف  يارب  گرم  سانلا !  اهیا  فسوی  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  ةاـتفلا و  دـیج  یلع  ةداـقلا  طـخم 

 ، نامیا هار  رد  تداهش  درادن .  یمیب  گرم  درادن ،  یسرت  گرم  تسا .  تنیز  ناوج  نز  کی  يارب  دنبندرگ  کی  هکنانچنآ  تسا ،  هدش 
دزیوآ یم  دوخ  ندرگ  هب  ناوج  نز  کی  هک  تسا  يدنبندرگ  نآ  دننام  درم  يارب  دراذگ و  یم  رـس  رب  هک  تسا .  راختفا  جات  ناسنا  يارب 

مشچ هب  ایوگ  اج  نیمه  زا  نالا  سانلا !  اهیا  البرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقتت  یلاصواب  یناک  تسا .  رویز  تسا ،  تنیز   ؛
اناضر هللا  یـضر  دننک .  ادج  نم  دنب  زا  دـنب  دـنهاوخ  یم  دـنا و  هتخیر  نابایب  ياهگرگ  نآ  هنوگچ  نیمزرـس ،  نآ  رد  هک  منیب  یم  مدوخ 

ام يارب  وا  میدنـسپ ؛  یم  ار  نآ  ام  ددنـسپب  وا  هچ  ره  تسوا .  ياضر  ام  ياـضر  میرادـن ،  ییاـضر  ناـمدوخ  زا  تیب  لـها  اـم  تیبلا  لـها 
تفگ :  كرحت  ددنسپب  كرحت  نوکس ،  ددنسپب  ملکت ،  ددنسپب  نوکس  ملکت ؛  ددنسپب  ملکت  میدنسپ ،  یم  توکس  ددنسپب  تمالس 

ددنسپ یم  اضر  ریسا  میاضق 
ددنسپ یم  اضق  هچنادب  میاضر 

مبوک ياپ  ارچ  مزای  تسد  ارچ 
ددنسپ یم  اپ  تسد و  یب  هجاوخ  ارم 

احبصم لحار  یناف  انعم  لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  الذاب  انیف  ناک  نم  دنک :  یم  مالعا  ار  شدوخ  ترجه  رخآ ،  هلمج  رد 
ره میهاوخ ، )  یمن  رتشیب  هیدـه  کی  هار  نیا  رد  ام   ) دـنک هیدـه  ار  شبلق  نوخ  هک  تسا  هداـمآ  ـالماک  هک  یـسک  ره  ( 126  ) هللاءاش نا 

شدوخ يادخ  يارب  يا  هیده  نینچ  هار  نیا  رد  تسا ،  مبلق  نوخ  ما  هیده  هک  نم  دـننام  دـشاب و  زاوآ  مه  نم  اب  تسا  رـضاح  هک  یـسک 
تلحر چوک و  کی  هدامآ  دشاب ،  ترجاهم  کی  هدامآ  دراد ،  یگدامآ  نینچ  دـهدب ،  شدوخ  يادـخ  هار  رد  يا  هیدـه  نینچ  دتـسرفب ، 

هللا .  ءاش  نا  احبصم  لحار  یناف  درک :  مهاوخ  چوک  دوز  حبص  نم  هک  دشاب 
نب نیـسح  نانخـس  رد  تسا  نکمم  دندرک  یم  لایخ  هک  يدارفا  دندوب  زونه  دیاش  ادتبا  رد  دـندمآ .  یلع  نب  نیـسح  هارمه  يدایز  هدـع 

تساوخ یمن  یلع  نب  نیسح  یلو  دندش ،  قحلم  يا  هدع  مه  هار  نیب  دشاب .  راک  رد  یتمالس  زاب  دیاش  دشاب ،  راک  رد  هغلابم  یکدنا  یلع 
دنتشادن یگتسیاش  نانچ  هک  يدارفا  درک .  هیفصت  ار  شباحصا  هک  تفگ  ینانخس  فلتخم ،  نطاوم  رد  دنشاب .  شهارمه  یفیعض  رصانع 

اهنآ هرابرد  یلع  نب  نیسح  هک  دندنام  یقاب  يدارفا  دندنام .  یقاب  اهرایع  مامت  دندنام  اهصلاخ  دندش ،  لابرغ  دندش ،  جراخ  دندش .  ادج 
نم امـش ،  ردب و  باحـصا  نایم  دوشب  ریاد  رما  رگا  نم !  باحـصا  ینعی  مرادن ؛  غارـس  رتافواب  رتهب و  مدوخ  نارای  زا  نم  هک  داد  تداهش 

 . دیتسه ادهش  همه  رس  جات  امش  مهد ؛  یم  حیجرت  ار  امش  نم  امش ،  نیفص و  باحصا  نایم  دوشب  ریاد  رما  رگا  مهد ؛  یم  حیجرت  ار  امش 
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نانیمطا اهنآ  هب  نمـشد  هیحان  زا  متـشادرب .  ار  متعیب  نم  دیوگ  یم  دنک .  یم  صخرم  ار  اهنآ  هه  هللادـبعابا  هک  یتقو  نآ  اروشاع  بش  رد 
هک ناج  کی  میا ؛  هدرک  باختنا  ار  وت  هار  رد  تداهـش  اـم  اـقآ  دـنیوگ :  یم  لاـح  نیع  رد  درادـن .  يراـک  امـش  هب  یـسک  هک  دـهد  یم 
هک یـسک  لوا  یلع  نب  سابع  هوخا  کلذب  مهادب  میدرک .  یم  ادـف  وت  هار  رد  ار  همه  میتشاد و  یم  ناج  رازه  شاک  يا  درادـن ،  یـشزرا 

شدوخ اب  دنیب  یم  یباحـصا  هکنیا  زا  دـش  داش  هللادـبعابا  سدـقم  بلق  ردـقچ  دوب ،  سابعلا  لضفلا  یبا  شردارب  تفگ ،  ار  نخـس  نینچ 
هلحرم نیا  هب  راک  هک  الاح  دومرف :  درک ،  رکذ  اهنآ  يارب  ار  یبلاطم  هللادـبعابا  تقو  نآ  دـصقم .  مه  هدـیقع و  مه  رکفمه ،  گـنهامه ، 

دنام .  دهاوخن  هدنز  ادرف  مه  امش  زا  رفن  کی  یتح  میوگ :  یم  امش  هب  الامجا  ار  ادرف  عیاقو  نم  دیسر ، 
تبث خیرات  رد  هشیمه  يارب  شاداپ  نیا  هک  داد  شدوخ  باحصا  هب  یشاداپ  داد ،  شدوخ  باحـصا  هب  يراختفا  اروشاع  زور  رد  هللادبعابا 
تسا هداتفا  همیخ  رد  تسا و  ضیرم  رامیب و  هک  نیدباعلا -  نیز  زج  يدرم  رگید  دنا .  هدش  دیهش  همه  تسا .  رخآ  تاظحل  نآ  در  دش . 

نیا هدـش  مق  علق و  ياهندـب  زج  دـینک ،  یم  هاـگن  تسا .  هداتـسیا  اـهنت  هکرعم  طـسو  نمـشد .  اـیند  کـی  تسا و  نیـسح  تسین .  یقاـب  . 
هدش مق  علق و  ياهندب  نیا  زج  نیمز  يور  رد  يا  هدنز  نم  تسا :  نیا  شیانعم  هک  دیوگ  یم  ییاه  هلمج  دـنیب .  یمن  ار  یـسک  باحـصا 

تفگ :  منیب .  یمن 
نیمز يور  رب  دنا  نالد  هدرم 

نیشنمه موش  هدرم  اب  هچ  رهب 
یم يرای  دـنک و  یم  راصنتـسا  دراد  هک  یلاح  رد  یلع  نب  نیـسح  دـنا .  هدـنز  دـنا ،  هداتفا  كاخ  يور  ای  دنتـسه  كاخ  ریز  رد  هک  اهنآ 
یم دایرف  هدش .  مق  علق و  ياهدنب  نیمه  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  اه  هدنز  نآ  دهاوخ ،  یم  کمک  دنیب  یم  هک  ییاه  هدـنز  اهنت  زا  دـهاوخ ، 
اهیا مکتمون  نع  اوموق  تعاجـش !  هشیب  ناریـش  يا  رازراک و  نادرم  يا  افـص و  اب  ناعاجـش  يا  ءاجیهل  ناسرف  ای  افـصلا و  لاطبا  ای  دشک : 

ياهنود نیا  دیناد  یمن  رگم  دینک ،  تکرح  دـیزیخ ،  اپب  نیگنـس  باوخ  نیا  زا  ناگدازگرزب !  يا  ةاتعلا  لوسرلا  مرح  نع  اوعنما  مارکلا و 
اهندـب و نایم  هک  مناد  یم  نم  دـیراد !  قح  دـیراد ،  قح  دـیباوخب ،  دـیباوخب ،  دـننک ؟  هلمح  ربمغیپ  مرح  هب  دـنراد  دـصق  فیثک  تسپ و 

تسا .  هداتفا  ییادج  امش  سدقم  ياهرس 
هللا . . .  ای  مرکالا  لجالا  زع  الا  مظعالا  میظعلا  کمساب  نیرهاطلا .  هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  ال 

 . هدب رارق  نآرق  تمعن  نادردق  ار  ام  امرفب .  انـشآ  مالـسا  سدقم  قیاقح  هب  ار  ام  ياهبلق  نادرگب .  رونم  نامیا  رون  هب  ار  ام  ياهلد  ایادخ ! 
دوخ تمحر  تیانع و  لومـشم  ام  تاوما  امرفب .  صلاخ  ار  ام  اهتین  هدب .  رارق  وا  لآ  ربمغیپ و  نادردـق  هدـب ،  رارق  مالـسا  تمعن  نادردـق 

امرفب . 
 . نامزلا بحاص  انالوم  جرف  یف  لجع  و 

(2) داهج ترجه و 

همدقم

سیدـقت اب  ار  داهج  ترجه و  عوضوم  ود  میرک  نآرق  تسا .  راوتـسا  داهج  ترجه و  هیاـپ  ود  رب  یعاـمتجا  هبنج  زا  مالـسا  سدـقم  نید 
دیامرف .  یم  هداعلا  قوف  ار  نیدهاجم  نیرجاهم و  دنک و  یم  دای  صاخ 

 . نتفر نامیا  نیمزرس  هب  ندرک و  چوک  ندش و  رود  نتفر و  رانک  نتسش و  تسد  یگدنز  نامناخ و  زا  نامیا ،  تاجن  يارب  ینعی  ترجه 
اووا و نیذـلا  هللا و  لیبس  یف  اودـهاج  اورجاه و  اونما و  نیذـلاو  مینیب :  یم  ار  اودـهاج  اورجاـه و  تراـبع  نآرق  زا  يداـیز  تاـیآ  رد  اـم 

یم هدناوخ  نیرجاهم  مان  هب  یهورگ  دـنداد :  یم  لیکـشت  ار  هورگ  ود  مالـسا  ردـص  نیملـسم  ( 127  ) اقح نونم  ؤملا  مه  کـئلوا  اورـصن 
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رهـش و دوخ  نامیا  تاجن  يارب  هک  دـندوب  ینانموم  ناناملـسم و  نیرجاهم ،  هنیدـم و  نانکاس  راصنا  راصنا .  ماـن  هب  رگید  هورگ  دـندش و 
مالسا و ناکرا  زا  ینکر  یندشن و  خسن  مکح  کی  مالـسا  رد  داهج  دننام  زین  ترجه  دندوب .  هدمآ  هنیدم  هب  هدرک و  اهر  ار  شیوخ  راید 
زا یضعب  هکنیا  يارب  دشاب .  ترجه  ناملـسم  کی  هفیظو  هک  دیایب  شیپ  یطیارـش  تسا  نکمم  هشیمه  ینعی  تسا ،  هدنز  هشیمه  یمکح 

 : منک یم  ضرع  داهج  زین  ترجه و  عوضوم  رد  ار  یبلطم  دورب ،  نیب  زا  دهدب  خر  فرط  ود  رد  تسا  نکمم  انایحا  هک  تاهابتشا 

ناهانگ زا  ترجه 

 : دوـش یم  ناـهانگ  زا  ترجه  هب  ریبـعت  ترجه  زا  هکنیا  نآ  تسا و  هدـش  مـه  يرگید  ریـسفت  ریبـعت و  داـهج ،  زا  نـینچمه  ترجه و  زا 
ای تسا  تسرد  ریسفت  ریبعت و  نیا  ایآ  دنیزگ .  يرود  دنک و  ترجه  ناهانگ  زا  هک  تسا  یسک  رجاهم  ( 128  ) تائیسلا رجه  نم  رجاهملا 
زا نوچ  تسا  رجاهم  یعون  دـش ،  رود  درک و  يریگ  هرانک  تسـش ،  تسد  هاـنگ  نآ  زا  رگا  تسا  هدولآ  یهاـنگ  هب  هک  یـسک  ـالثم  هن ؟ 

ترجه نآ  زا  هتشاذگ و  رانک  ار  هئیـس  هانگ و  هبترمکی  نوچ  دنتـسه  رجاهم  ایند  ناراک  هبوت  همه  قطنم  نیا  اب  تسا .  هتـسج  يرود  هانگ 
یفاح .  رشب  ضایع و  نب  لیضف  ریظن  دنا ،  هدرک 

درک و یعقاو  هبوت  تشاذـگ ،  رانک  ار  ناهانگ  مامت  دـش ،  ادـیپ  وا  رد  یلوحت  دـعب  دوب .  دزد  ادـتبا  رد  هک  تسا  يدرم  ضایع  نب  لیـضف 
هندرگ رـس  دزد  کی  البق  هک  یلاح  رد  دـش ،  يرگید  هدـع  یبرم  ملعم و  هکلب  دـش ،  ییاوقتاب  درم  طـقف  هن  دـش  ناـگرزب  زا  یکی  اهدـعب 

 . دیایب نییاپ  نآ  زا  دهاوخ  یم  دنیشن و  یم  راوید  يور  دور  یم  الاب  يراوید  زا  بش  کی  دنتشادن .  یتحار  وا  میب  زا  مدرم  هک  دوب  يریگ 
نآرق نیزح  يادص  دـناوخ و  یم  نآرق  دـناوخ ،  یم  اعد  دـناوخ ،  یم  بش  زامن  درک ،  یم  يراد  هدـنز  بش  يدـهاز  دـباع و  درم  اقافتا 

عـشخت نا  اونمآ  نیذـلل  نای  ملا  دوب :  دیـسر  هیآ  نیا  هب  اقافتا  هک  دینـش  ار  ناوخ  نآرق  يادـص  ناهگان  دیـسر .  یم  شوگ  هب  شندـناوخ 
بلق تواسق  یک  ات  ینعی  دوش ؟  مارآ  مرن و  ادخ  دای  يارب  ناشبلق  نامیا ،  نایعدم  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  ( 129  ) هللا رکذل  مهبولق 

زا ندش  ادج  تقو  ایآ  تسین ؟  ادخ  يوس  هب  ندرکور  ندنادرگربور ،  تقو  ایآ  ندرک ؟  ادخ  هب  تشپ  یک  ات  نایصع ،  يرجت و  یک  ات  ، 
اج نامه  تسوا ،  صخـش  بطاـخم  ییوگ  دـش ،  یحو  وا  دوخ  هب  ییوگ  دینـش ،  راوید  يور  ار  هلمج  نیا  هک  درم  نیا  تسین ؟  ناـهانگ 
هچ ره  و  رامق ،  بارش ،  يدزد ،  نآ  زا  دعب  دمآ و  نییاپ  راوید  زا  تسا .  نآ  تقو  مه  نالا  تسا ،  هدیسر  شتقو  يرآ ،  ایادخ !  تفگ : 
هب ار  مدرم  لاوما  دوب ،  رودـقم  وا  يارب  هک  يدـح  ات  دـیزگ .  يرود  درک و  ترجه  همه  زا  تشاذـگ .  رانک  دوب  نآ  هب  التبم  انایحا  هک  ار 

تائیـس و زا  ینعی  تسا  رجاهم  مه  نیا  سپ  درک ،  تافام  ناربج  درک ،  ادا  ار  یهلا  قوقح  درک ،  ءاضرتسا  لقاال  ای  داد  سپ  ناـشنابحاص 
دیزگ .  يرود  ناهانگ 

ترـضح زور  کی  دوب .  دادـغب  ناشایع  نایعا و  لاجر و  زا  رـشب ؛  مان  هب  دوب  دادـغب  رد  يدرم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ناـمز  رد 
هلابز هکنیا  يارب  دوب  هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  يزینک  اقافتا  تشذـگ .  یم  درم  نیا  هناـخ  برد  يولج  زا  هیلع )  هللا  مالـس   ) رفعج نب  یـسوم 

یگراوخیم و لوغـشم  اجنآ  رد  ناـگراوخیم  هک  دوب  مولعم  دوب .  دـنلب  هناـخ  زا  راـت  يادـص  لاـح  ناـمه  رد  دزیرب .  نوریب  ار  هناـخ  ياـه 
ایآ تسیک ؟  هناـخ  هناـخ ،  نیا  دیـسرپ :  ءازهتـسا  نعط و  هب  زینک  نآ  زا  ماـما  دنتـسه .  یناوـخ  زاوآ  لوغـشم  ناـناوخزاوآ  ناگدـنناوخ و 

دناوت یم  وا  تسا .  نایعا  لاجر و  زا  یکی  رشب ،  هناخ  یناد ؟  یمن  ایآ  تفگ :  درک ،  بجعت  زینک  دازآ ؟  ای  تسا  هدنب  هناخ  نیا  بحاص 
عاضوا هک  دوب  هدنب  رگا  دیآ ؛  یم  نوریب  شا  هناخ  زا  اهادص  ورـس  نیا  هک  تسا  دازآ  دومرف  تسا .  دازآ  هک  تسا  مولعم  دـشاب ! ؟  هدـنب 

ارچ دیـسرپ :  وا  زا  تشگرب ،  رید  وا  نوچ  ددرگرب .  زینک  نیا  هک  دوب  رظتنم  رـشب  اقافتا  تفر .  دومرف و  ار  هلمج  نیا  ماـما  دوبن .  روط  نیا 
برد يولج  زا  دوب ،  ادـیپ  وا  زا  تدابع  اوقت و  دـهز  راثآ  دوب و  شیامیـس  رد  نایقتم  ناـحلاص و  مئـالع  هک  يدرم  تفگ :  يدـمآ ؟  رید 

دیـسرپ وا  تفگ  درک ؟  یلاوـس  هج  تفگ :  مداد ،  باوـج  وا  هب  مه  نم  درک ،  یلاؤـس  داـتفا  نم  هب  هـک  شمـشچ  درک ،  یم  روـبع  هناـخ 
نیا هک  دوبن  دازآ  رگا  تسا ،  دازآ  هک  هلب  تفگ :  مه  وا  تفگ !  هچ  وا  تسا .  دازآ  متفگ  مه  نم  هدنب ؟  ای  تسا  دازآ  هناخ  نیا  بحاص 
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اپ هب  شفک  هکنیا  لاـجم  رـشب  تفر .  فرط  نیا  زا  تفگ :  زینک  تفر ؟  اـجک  تفگ :  و  داد .  ناـکت  ار  درم  نیا  هملک ،  نیمه  دوبن !  روط 
ماما تمدخ  ار  دوخ  دشاب .  هیلع )  هللا  مالـس   ) مظاک یـسوم  ماما  دیاب  درم  نیا  هک  درک  ساسحا  دوخ  دیود و  هنهرب  ياپ  درکن ؛  ادیپ  دنک 

توهـش يدازآ  يدازآ ،  نیا  مشاب .  ادخ  هدنب  مشاب ؛  هدنب  مهاوخ  یم  تعاس  نیا  زا  اقآ !  تفگ :  داتفا و  ناشیا  ياپ  تسد و  هب  دناسر و 
هاج و يدازآ  دـشاب ،  لیخت  يدازآ  دـشاب ،  نماد  يدازآ  دـشاب ،  توهـش  يدازآ  هک  ار  يا  يدازآ  نینچ  نم  تیناـسنا .  تراـسا  تسا و 
 . مشاب دازآ  ادخ  ریغ  زا  ادـخ و  هدـنب  تعاس  نیا  زا  مهاوخ  یم  مهاوخ .  یمن  دـشاب ،  نم  ترطف  لقع و  تسا  ریـسا  هک  نآ  دـشاب و  ماقم 

رودـب ار  هانگ  لیاسو  مامت  درک ،  يریگ  هراـنک  تسج ،  يرود  ناـهانگ  زا  هظحل  ناـمه  رد  ینعی  درک ؛  هبوت  ماـما  تسد  هب  هظحل  ناـمه 
ترجه ناهانگ  زا  نوچ  رجاهم ،  تسا  يدرم  مه  نیا  سپ  تائیـسلا )  رجه  نم  رجاهملا   ) درک ور  تعاط  هب  تشپ و  ناـهانگ  هب  تخیر و 

 . درک

سفن اب  داهج 

تسا یسک  دهاجم  دنک .  داهج  دوخ  سفن  اب  هک  تسا  یسک  دهاجم  هسفن )  دهاج  نم  دهاجملا   : ) تسا داهج  باب  رد  ریبعت  نیمه  دننام 
هراما سفن  اب  دـناوتب  لـقع )  رگید  فرط  کـی  زا  سفن و  فرط  کـی  زا   ) دراد دوجو  اـهناسنا  همه  رد  هشیمه  هک  ینورد  هزراـبم  رد  هک 

رب هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتعاجـش  هاوه  بلغ  نم  سانلا  عجـشا  دیامرف :  یم  نینموملاریما  دنک .  هزرابم  دوخ  یناسفن  ياهاوه  اب  دوخ ، 
تسا .  نآ  یساسا  تعاجش  دوش .  زوریپ  دوخ  سفن  ياوه 

يرادرب هنزو  ناونع  هب  ار  یگنس  هک  دید  ار  ناملسم  ناناوج  درک .  یم  روبع  هنیدم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زور  کی 
 ، درک يرادرب  هرهب  اج  نامه  ادخ  لوسر  دنک .  یم  دنلب  رتهب  ار  هنزو  یـسک  هچ  دننیبب  هکنیا  يارب  دننک  یم  ییامزآ  روز  دننک ،  یم  دنلب 

لوسر ای  هلب  دنتفگ :  همه  تسامش ؟  زا  کیمادک  امـش  نیرتیوق  هک  منک  يرواد  مشاب .  امـش  رواد  یـضاق و  نم  دیهاوخ  یم  ایآ  دومرف : 
امش همه  زا  تسا ،  رتیوق  همه  زا  یسک  هچ  میوگب  نم  ات  دینک  دنلب  ار  گنس  نیا  هک  درادن  جایتحا  دومرف :  رتهب !  امش  زا  يرواد  هچ  هللا ، 
امـش نیرتیوق  دریگب .  ار  دوخ  سفن  ياوه  يولج  دـناوتب  دـنک ،  یم  ادـیپ  دـیدش  سوه  لیم و  یهانگ  هب  یتقو  هک  تسا  یـسک  نآ  رتیوق 
تسا یسک  نآ  عاجـش  دنک .  هزرابم  دوخ  سفن  اب  هک  تسا  یـسک  دهاجم  دنکن .  تیـصعم  هب  راداو  ار  وا  سفن ،  ياوه  هک  تسا  یـسک 

دیآرب .  شیوخ  سفن  هدهع  زا  هک 
دنناد یم  نافرع  یگنادرم و  توتف و  رهظم  ار  وا  مه  ناراکشزرو  تسایند و  ناناولهپ  زا  یکی  هک  یلو -  يایروپ  هرابرد  یفورعم  ناتـساد 
نیعم زور  رد  اجنآ  لوا  هجرد  ناولهپ  اب  ات  دـنک  یم  رفـس  يروشک  هب  زور  کی  هک  دـننک  یم  لقن  ( - 130  ) هدوب يا  هشیپ  فراـع  درم  و 

ریخ اولح  هک  دروخ  یم  رب  ینزریپ  هب  هعمج  بش  رد  دوب .  هدـناسر  كاخ  هب  ار  ناناولهپ  همه  تشپ  هک  یلاـح  رد  دـهدب  یناولهپ  هقباـسم 
 ، مراد یتجاـح  تفگ :  داد و  اولح  وا  هب  دـمآ و  ولج  تخانـش ؛  یمن  ار  یلو  ياـیروپ  نزریپ  دراد .  اـعد  ساـمتلا  مه  مدرم  زا  دـنک و  یم 
رد تسا  رارق  هدـمآ و  جراخ  زا  يرگید  نامرهق  تسا و  روشک  نامرهق  نم  رـسپ  تفگ :  نزریپ  یتجاـح ؟  هچ  تفگ  نک .  اـعد  نم  يارب 
وا يوربآ  دروخب  نیمز  نم  رسپ  رگا  دوش .  یم  هرادا  مرسپ  ینامرهق  قوقح  نیمه  اب  ام  یگدنز  مامت  دهد .  هقباسم  مرـسپ  اب  اهزور  نیمه 
 . منک یم  اعد  نم  شاب .  نئمطم  تفگ :  یلو  يایروپ  مور  یم  نیب  زا  مه  نزریپ  نم  دوش و  یم  هابت  ام  یگدنز  مامت  چیه ،  تسا  هتفر  هک 

یـسک ناـمرهق  هک  دیـسر  اـجنیا  هب  هن ؟  اـی  منزب  نیمز  هب  ار  وا  مدوب ،  ناولهپ  نآ  زا  رتـیوق  رگا  اـیآ  منک ؟  هچ  ادرف  هک  درک  رکف  درم  نیا 
 ، فیعض رایـسب  ار  وا  تفای و  يوق  رایـسب  ار  دوخ  تفرگ .  یتشک  لباقم  فرط  اب  دوعوم  زور  دنک .  هزرابم  دوخ  سفن  ياوه  اب  هک  تسا 
مه دـعب  درک و  يدروامه  وا  اـب  یتدـم  دـمهفن ،  یـسک  هک  هکنیا  يارب  یلو  دـناسرب .  كاـخ  ار  وا  تشپ  اروف  تسناوت  یم  هک  يروط  هب 
هک درک  ساـسحا  تقو  ناـمه  رد  دـنا  هتـشون  تسـشن .  شا  هنیـس  يور  دز و  نیمز  هب  ار  وا  فیرح ،  هک  درک  تسـس  ار  شدوـخ  يروـط 

دعب درک .  سفن  اب  داهج  هظحل  کی  هکنیا  يارب  ارچ ؟  دـنیب ،  یم  دوخ  بلق  اب  ار  توکلم  ییوگ  درک ،  زاب  ار  شبلق  لاعتم  يادـخ  ییوگ 
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رتالاب داد  جرخ  هب  يا  ینامرهق  نوچ  هاوه ،  بلغ  نم  سانلا  عجشا  نوچ  هسفن  دهاج  نم  داهجلا  نوچ  ارچ ؟  دش ،  هللا  ءایلوا  زا  درم  نیمه 
یـسک نآ  هکلب  دنک .  دنلب  ار  هنزو  هک  تسین  یـسک  نآ  يوق  دـنمروز و  دومرف :  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نامه  رگید و  ياهینامرهق  همه  زا 

دوش .  زوریپ  هراما  سفن  اب  هزرابم  نادیم  رد  هک  تسا 
رازه اب  هنت  کی  هک  یـسک  دنتفگ ،  یم  لیلی  سراف  وا  هب  هک  ینامرهق  تسا ،  دودبع  نب  ورمع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـساد  نیا ،  زا  رتالاب 
یمن نمـشد  هک  يروـط  هـب  دـندوب  قدـنخ  زا  رگید  فرط  رد  نمـشد  فرط و  کـی  نیملـسم  قدـنخ ،  گـنج  رد  درک .  یم  يربارب  رفن 

یم قدنخ  فرط  نیا  هب  هدش  یقیرط  ره  هب  ار  دوخ  دوب ،  دودبع  نب  ورمع  اهنآ  زا  یکی  هک  رافک  زا  رفن  دنچ  دـنک .  روبع  نآ  زا  تسناوت 
تارج يدحا  دنتسناد ،  یم  ار  درم  نیا  هقباس  هک  ناناملـسم  هزرابم ؟  نم  له  دشک :  یم  دایرف  دهد و  یم  نالوج  ار  دوخ  بسا  دنناسر . 

هچ دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامه ،  ندش  هتـشک  نامه و  نتفر  دنتـسناد  یم  نوچ  دراذگب  نادیم  هب  اپ  دنک  یمن 
ای دومرف :  دوب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هلاس  دنچ  تسیب و  یناوج  زج  دروخ  یمن  ناکت  اج  زا  يدـحا  دور ؟  یم  درم  نیا  نادـیم  هب  یـسک 
 . دروخن ناکت  اج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زج  يدحا  هزرابم ؟  نم  له  دیشک :  دایرف  درم  نیا  رگید  راب  نیشنب ،  هن ،  دومرف :  نم ،  هللا !  لوسر 

دهاوخب ار  ناناملـسم  رذـع  هکنیا  يارب  باطخ  نب  رمع  دـیبلط ،  هزرابم  هک  مراهچ  اـی  موس  هعفد  نیـشنب .  ـالعف  ناـج  یلع  دومرف :  ربمغیپ 
 . دنک يربارب  وا  اب  دناوتب  یسک  هک  تسین  یلوغ  صخش  نیا  تسا .  هتساوخ  شرذع  دیوگ  یمن  باوج  یـسک  رگا  هللا !  لوسر  ای  تفگ : 

ناسنا کی  هک  لوغ  نیا  ای  درک .  دنلب  شتسد  يور  رپس  ناونع  هب  ار  رتش  هرک  کی  وا  درک ،  هلمح  ام  هلفاق  هب  دزد  يرفس ،  رد  تقو  کی 
هنیس يور  و  اهینامرهق ،  نیرتگرزب  ینعی  دنکفا .  یم  كاخ  هب  ار  ینامرهق  نینچ  دیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هرخالاب  دگنجب .  دناوت  یمن 

دنک .  ادج  ندب  زا  ار  نامرهق  نیا  رس  دنیشن ،  یم  وا 
یلع يور  رب  تخادنا  ودخ  وا 

یلو ره  یبن و  ره  راختفا 
یم دنلب  وا  هنیـس  يور  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تخادـنا .  مالـسلا  هیلع  یلع  كرابم  تروص  هب  ناهد  بآ  تشاد ،  هک  یتینابـصع  تدـش  زا 

تروص هب  وت  دیامرف :  یم  يدمآ ؟  ارچ  یتفر و  ارچ  دیوگ :  یم  دودبع  نب  ورمع  دنیـشن .  یم  دیآ  یم  دعب  دنز ،  یم  مدـق  یتدـم  دوش . 
نم تینابصع  منک  یم  ادج  ندب  زا  ار  وت  رس  مراد  هک  یلاح  رد  مدیسرت  مدش  ینابصع  تحاران و  هک  مدرک  یـساسحا  یتخادنا ،  بآ  نم 

 . دشاب هتشاد  یتلاخد  ادخ  ریغ  مراک  رد  مهاوخ  یمن  منز .  یم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تسا .  سفن  ياوه  نآ  دشاب و  هتشاد  تلاخد  مراک  رد 
 . عاجش دهاجم و  نامرهق ،  دنیوگ  یم  ار  نیا 

یفارحنا ریسفت 

تـسرد ریبعت  نیا  ایآ  تسا .  سفن  لوغ  اـب  هزراـبم  داـهج ،  زا  رگید  ریبعت  هاـنگ و  رهـش  زا  ندـیزگ  يرود  ترجه ،  زا  رگید  ریبعت  سپ ، 
دهاجملا هلمج  زین  تائیـسلا و  رجه  نم  رجاهملا  هلمج  تسا .  هدش  مه  یفارحنا  ریـسفت  اما  تسا ،  تسرد  یعون  هب  ریبعت  نیا  هن ؟  ای  تسا 

تـسا نیا  رد  فارحنا  هابتـشا و  یلو  تسا .  سفن  اب  داهج  ربکا  داهج  دومرف  مرکا  ربمغیپ  هکلب  دـنا ،  هتفگ  نید  ءایلوا  ار  هسفن  دـهاج  نم 
اب داهج  يرهاظ و  ینامـسج و  ترجه  تسا ،  سفن  اب  داهج  نامه  داـهج  ناـهانگ و  زا  ترجه  ناـمه  ترجه  هکنیا  هناـهب  هب  یـضعب  هک 
 ، مینک اهر  ار  هچب  نز و  هناخ و  دوش ،  یم  مزال  هک  یعقاوم  رد  هکنآ  ياج  هب  دـنتفگ ) و   ) دنتـشاذگ رانک  دندیـسوب و  ار  یجراخ  نمـشد 
یم اهر  ار  ناهانگ  مینیـشن و  یم  هناخ  رد  میوش ،  ياهرهـش  هراوآ  مینک و  اهر  ار  راید  رهـش و  مینک ،  اهر  ار  ردام  ردپ و  نادـنواشیوخ و 

 ، میوش لمحتم  ار  نید  نانمشد  اب  ادخ  هار  رد  هدهاجم  تمحز  هکنآ  ياج  هب  مه  ام  تفگ :  يرگید  میوش .  یم  رجاهم  مه  ام  یپ  مینک ، 
زا ترجه  ینعم  هب  ترجه  میرتـالاب !  مه  اـهنآ  زا  مینک و  یم  داـهج  دوخ  سفن  اـب  هدرب  ورف  تبقارم  بیج  هب  رـس  مینیـشن ،  یم  هناـخ  رد 

تسا .  هابتشا  دنداد .  رارق  رگید  داهج  ترجه و  یفن  يارب  يا  هناهب  ار  سفن  اب  داهج  ینعم  هب  داهج  تائیس و 
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زا مـیدرک .  یفن  يرگید  هناـهب  هـب  ار  یکی  تـقو  ره  داـهج .  کـی  هـن  دراد  داـهج  ود  مالـسا  ترجه ،  کـی  هـن  دراد  ترجه  ود  مالـسا 
و ترجاهم ،  هبنج  ود  ره  هب  دندوب  رجاهم  راهطا ) همئا  مالسلا ،  هیلع  یلع  مرکا ،  لوسر   ) ام نید  ءایلوا  میا .  هدش  فرحنم  مالسا  تامیلعت 

نیمه زا  زج  ار  تاجرد  نآ  هک  تسه  یتاجرد  کـی  مه  یناـحور  يونعم و  رظن  زا  اـساسا  تدـهاجم .  هبنج  ود  ره  هب  دـندوب ،  هدـهاجم 
ترجه یناسنا  ای  دنک و  ادیپ  ار  هدـهاجم  هجرد  یلو  دـشاب  هدـیدن  ار  داهج  نادـیم  یناسنا  هک  درادـن  ناکما  تفر .  الاب  دوش  یمن  ناکلپ 

دنک .  ادیپ  ار  رجاهم  هجرد  یلو  دشاب  هدرکن 
 ، دنک ادیپ  دیاب  هک  ار  یـصوصخم  یگتخپ  نآ  دـنکن  یط  ار  نآ  سالک  ناسنا  ات  هک  دنتـسه  لماوع  یـضعب  تسا ؛  روط  نیا  ناسنا  ناور 

مالـسا رد  دراد ،  سدقت  نآ  رد  درجت  هک  تیحیـسم  فالخرب  تسا .  سدـقم  هبنج  دـنچ  زا  مالـسا  رظن  زا  جاودزا  الثم  دـنک ،  یمن  ادـیپ 
یگتخپ عون  کی  تسا .  ناسنا  حور  یتیبرت  هبنج  شسدقت  دراوم  زا  یکی  تسا ؟  لئاق  سدقت  لهات  يارب  مالسا  ارچ  دراد .  سدقت  لهات 

درجم رمع  رخآ  ات  نز  کی  ای  درم  کـی  رگا  ینعی  دوش .  یمن  ادـیپ  لـهات  هلیـسو  هب  زج  هک  تسه  ناـسنا  حور  يارب  لاـمک  عون  کـی  و 
کی لاح  نیع  رد  دنارذگب ،  سفن  اب  هدهاجم  هبقارم و  هب  دریگب ،  هزور  دناوخب ،  زامن  دشکب ،  تضایر  ار  شرمع  مامت  هکنیا  ولو  دـنامب 

هک تسا  نیا  درجم .  درم  هچ  دـشاب  درجم  نز  هچ  تسا ؛  هدـشن  لهاتم  هک  تسا  نیا  شتلع  تسه و  درجم  مدآ  نیا  حور  رد  یماـخ  عون 
دنیوگب صاخشا  یضعب  تسا  نکمم  تسا .  ناسنا  حور  یگتخپ  تیبرت و  رد  ریثات  ار  نآ  تاهج  زا  یکی  دناد و  یم  تنس  ار  لهات  مالسا 

کی لباقم  رد  ندش  دهعتم  ندرک ،  رـسمه  رایتخا  لهات ،  هلاسم  هن ،  مینام .  یمن  یقاب  تبوزع  لاح  هب  هرخالاب  یلو  میتسین  لهاتم  رگا  ام 
یلماوع دوش .  یمن  شنیـشناج  رگید  زیچ  دنک .  یم  لماک  هتخپ و  ار  ناسنا  حور  هک  تسا  نادنزرف  لباقم  رد  ندوب  دهعتم  دـعب  رـسمه و 

ياج رد  سفناب  داهج  دریگ .  یمن  ار  يرگید  ياج  مادـک  چـیه  تسا ؛  رثوم  دوخ  ياـج  هب  مادـک  ره  تسا ،  رث  ؤم  ناـسنا  تیبرت  رد  هک 
داهج دنک و  یمن  رپ  ار  نآ  ياج  تائیـس  زا  ترجه  هک  تسا  يزیچ  یلمع  ترجه  اما  نینچمه .  تائیـس  زا  ترجه  تسا ،  ظوفحم  دوخ 

ود ره  مالسا  هک  تسا  نیا  دنک .  یمن  رپ  ار  سفن  اب  داهج  ياج  مه  نمـشد  اب  داهج  و  دنک .  یمن  رپ  ار  سفن  اب  داهج  ياج  مه  نمـشد  اب 
 . دهد یم  رارق  رگیدکی  رانک  رد  ار 

داهج ترجه و  رب  يدج  تین 

ربمغیپ تسین .  ترجه  طیارـش  طیارـش ،  همه  تسین و  داهج  طیارـش  طیارـش ،  همه  نوچ  تسیچ ؟  فلتخم  طیارـش  رد  دارفا  فیلکت  اـما 
تین رد  هک  تسا  نیا  ناملـسم  رفن  کی  فیلکت  تسا  هدومرف  تسا .  هدرک  نیعم  ار  صاخـشا  فیلکت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

 : دنک داهج  درک  باجیا  يا  هفیظو  رگا  دنک ،  ترجه  درک  باجیا  يا  هفیظو  رگا  هک  دشاب  يزیچ  نینچ  هشیمه  وا  یعقاو  دـصق  يدـج و 
 ، تسا هدنارورپن  دوخ  زغم  رد  ار  گنج  رکف  ای  هدرکن  گنج  هک  سک  نآ  قافنلا  نم  ۀبعـش  یلع  تام  وزغب  هسفن  ثدحی  مل  زغی و  مل  نم 
 ، دـننک داـهج  ترجه و  درک  باـجیا  هفیظو  رگا  هک  تسا  یتین  نینچ  ناـشتین  هک  يدارفا  تسا .  هدرم  قاـفن  زا  يا  هبعـش  رد  دریمب  یتقو 

ررـضلا و یلوا  ریغ  نینموـملا  نم  نودـعاقلا  يوتـسیال  دـیامرف :  یم  نآرق  دنـسرب ،  یعقاو  نیدـهاجم  نیرجاـهم و  هیاـپ  هب  تـسا  نـکمم 
ینـسحلا و هللادعو  الک  ۀجرد و  نیدـعاقلا  یلع  مهـسفنا  مهلاوماب و  نیدـهاجملا  هللا  لضف  مهـسفنا  مهلاوماب و  هللا  لیبس  یف  نودـهاجملا 
هک ینانیشن  هناخ  و  ناشناج ،  لام و  هب  دندهاجم  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  ناناملسم ،  ( 131  ) امیظع ارجا  نیدعاقلا  یلع  نیدهاجملا  هللا  لضف 

هتـسشن هناخ  رد  دراد  دوجو  ۀیافکلا  هب  نم  هکنیا  لیلد  هب  طقف  دنیآ ) .  یمن  باسح  هب  الـصا  اهنآ  دیوگ .  یمن  ار  فلختم  نانیـشن  هناخ  )
نیا رگا  هک  تسه  ناشتین  رد  یلو  دنرامیب ) دنلش و  دنروک و   ) دنروذعم هک  ار  ینانیشن  هناخ  نآرق ،  دنتسین .  ربارب  رگیدکی  اب  زگره  دنا ، 

مه هک  دـنک  یمن  یفن  دـنتفرگ ،  یم  تقبـس  هللا  لیبس  یف  داهج  نیا  رد  نارگید  زا  دنتـشاد ،  یمن  ار  رذـع  نیا  دوب و  یمن  اهنآ  رد  صقن 
تسا .  تسرد  دوخ  ياج  رد  هلاسم  نیا  دنشاب .  هللا  لیبس  یف  نیدهاجم  هجرد 

هارمه مه  مردارب  متشاد  تسود  نینم !  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  ناشیا  تمدخ  یصخش  درک ،  یم  تعجارم  نیفـص  زا  نینموملاریما  یتقو 
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شمیمصت تسیچ ؟  شلد  رد  تسیچ ؟  شتین  وگب  دومرف :  ترضح  دش .  یم  لئان  امش  باکر  كرد  ضیف  هب  دوب و  امش  باکر  رد  ام و 
رگا دماین و  هک  نامه  رتهب  دماین ،  دوب و  روذعم  رگا  دماین ؟  دوب و  روذعم  هن ،  ای  دیایب  تسناوتن  دوب و  روذـعم  وت  ردارب  نیا  ایآ  تسیچ ؟ 

ؤملاریما ای  هلب  تفگ :  هدوب ،  ام  اب  سپ  دـشاب ،  ام  اب  هک  دوب  نیا  وا  میمـصت  دوب و  ام  اب  شلیم  دوب ،  ام  اـب  شلد  یلو  دـماین  دوب و  روذـعم 
دنا هدوب  ام  اب  هکلب  دنناردام .  ياهمحر  رد  زونه  هک  يدارفا  دنا  هدوب  ام  اب  هکلب  هدوب ،  ام  اب  وت  ردارب  اهنت  هن  دومرف :  دوب ،  روط  نیا  نینم ! 

هک دشاب  نیا  ناشیوزرآ  تین و  بلق ،  میمـص  زا  اعقاو  هک  دنوش  ادـیپ  يدارفا  رگا  تمایق  هنماد  ات  دـنناردپ ،  بالـصا  رد  زونه  هک  يدارفا 
میرامش .  یم  نیفص  باحصا  ءزج  ار  اهنآ  ام  مدیگنج ،  یم  وا  باکر  رد  مدرک و  یم  كرد  ار  یلع  شاک  يا 

هب تسا ،  جرف  راظتنا  لامعا  لضفا  هکنیا  دننک  یم  لایخ  یـضعب  هچ ؟  ینعی  ( 132  ) جرفلا راظتنا  لامعالا  لضفا  هچ ؟  ینعی  روهظ  راـظتنا 
رفن هدزیس  دصیس و  ینعی  دنتسه  شباحصا  صاوخ  هک  يا  هدع  اب  هجرف )  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  میشاب  هتشاد  راظتنا  هک  تسانعم  نیا 

نآ دننک ،  رارقرب  ار  لماک  يدازآ  هافر و  تینما و  دنرادرب ،  نیمز  يور  زا  ار  مالـسا  نانمـشد  دـعب  دـننک ،  روهظ  صاوخ  ریغ  يا  هدـع  و 
هدب دـنبب ،  ریگب و  ینعی   ! ) تسا جرف  راظتنا  مه  لامعا  لضفا  مییوگ  یم  میراد و  ار  یجرف  نینچ  راظتنا  ام  دـییامرفب !  دـنیوگب  ام  هب  تقو 

یعقاو و يوزرآ  ینعی  ندش ،  دیهش  انایحا  ندیگنج و  ندوب و  ماما  باکر  رد  راظتنا  ینعی  نتشاد  جرف  راظتنا  هن ،  ناولهپ ) !  نم  تسد  هب 
هرهب هدافتـسا و  تبون  دش و  ماجنا  اهراک  همه  هک  دـعب  هدـب ،  ماجنا  ار  اهراک  ورب  وت  هکنیا  يوزرآ  هن  قح ،  هار  رد  ندوب  دـهاجم  یقیقح 

هب یتقو  میتسین .  یـسوم  موق  دـننام  ام  هللا !  لوسر  اـی  دـنتفگ :  ربمغیپ  باحـصا  هک  یـسوم  موق  دـننام  میآ !  یم  نم  تقو  نآ  دـش  يریگ 
تنا و بهذاف  یـسوم !  دنتفگ :  دنتـسه ،  اجنآ  رد  یگنج  نادرم  هدع  کی  دـندید  دندیـسر و  دوب  اجنآ  رد  هقلامع  هک  نیطـسلف  کیدزن 
ار هناخ  دینک ،  یلاخ  نمـشد  زا  هیفـصت و  ار  اجنآ  دیگنجب ،  دیورب  ادخ  وت و  میا ،  هتـسشن  اجنیا  ام  ( 133  ) نودـعاق انهیه  انا  التاقف  کبر 
هب ام  مینک .  هدافتسا  اهتمعن  زا  مینیـشنب و  تحار  میورب  دیاب  طقف  تسین ،  يرطخ  چیه  هک  دیدروآ  ربخ  ام  يارب  یتقو  دینزب ؛  وراج  بآ و 
نات هناخ  زا  تسا ،  هدرک  لاغـشا  ار  امـش  هناخ  هک  ار  نمـشد  هک  دیراد  هفیظو  مه  امـش  یچ ؟  امـش  سپ  تفگ :  یـسوم  مییآ !  یم  اجنآ 

ای مییوگ :  یم  ام  دنتفگ .  لیئارـسا  نیب  هک  مینز  یمن  ار  فرح  نآ  ام  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ :  ( دادقم دننام   ) ربمغیپ باحـصا  دینک ،  نوریب 
مینز .  یم  شتآ  هب  دینزب  شتآ  هب  میزیر ،  یم  ایرد  هب  دیزیرب  ایرد  هب  ار  ناتدوخ  هک  دیهدب  نامرف  رگا  امش  هللا !  لوسر 

ترایز رد  مینک .  حالـصا  ار  ایند  ناـشیا  تمدـخ  رد  ناـمز و  ماـما  باـکر  رد  هک  دـشاب  نیا  اـم  تین  رد  اـعقاو  ینعی  نتـشاد  جرف  راـظتنا 
 ( مینک یمن  هجوت  مه  نآ  يانعم  هب  هدش و  درو  کی  ام  يارب  هک   ) امیظع ازوف  زوفنف  کعم  انک  انتیل  ای  مییوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا 

میدوب و تمدـخ ،  رد  ام  شاک  يا  هک  تسا  نیا  شیانعم  میدرک .  یم  ادـیپ  میظع  يراگتـسر  میدوب و  وت  اب  اـم  شاـک  يا  هللادـبعابا !  اـی 
زا هک  دنتـسه  يدارفا  تسا ؟  تقیقح  يور  زا  ام  ياعد  نیا  ایآ  میدرک .  یم  ادیپ  میظع  يراگتـسر  تداهـش ،  هار  زا  میدـش و  یم  دـیهش 

 . تسا نابز  هقلقل  میناوخ .  یم  همانترایز  رد  هک  ام  رثکا  یلو  دننک  یم  اعدا  تقیقح  يور 

گرزب ياملع  زا  یکی  يایؤر 

هعیش گرزب  ياملع  زا  یکی  مرادن .  غارس  مدوخ  باحصا  زا  رتافواب  رتهب و  یباحـصا  نم  دومرف :  اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا 
یلیخ نیـسح  ماما  باحـصا  مدرک  یم  رکف  مدوخ  اب  هک  لیلد  نیا  هب  دشاب  هدومرف  هللادبعابا  ار  هلمج  نیا  هک  متـشادن  رواب  نم  دوب :  هتفگ 
دنزرف تسا ،  یلع  دنزرف  تسا ،  نامز  ماما  تسا ،  ربمغیپ  هناحیر  تسا ،  نیـسح  ماما  داد .  جرخ  هب  تواقـش  یلیخ  نمـشد  دندرکن .  رنه 
دندرک يرای  هک  اهنآ  درک .  یم  يرای  ار  وا  دـید ،  یم  عضو  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  مه  يداـع  ناملـسم  ره  تسا ؛  ارهز 

یم لاعتم  يادخ  هکنیا  لثم  دـیوگ :  یم  ملاع  نیا  دـندوب ،  يدـب  مدرم  یلیخ  دـندرکن  يرای  هک  اه  نآ  دـندادن ،  جرخ  هب  ینامرهق  یلیخ 
تمدـخ رد  مه  نم  تسـالبرک و  هنحـص  هک  مدـید  اـی  ؤر  ملاـع  رد  یبـش  درواـیب .  نوریب  هابتـشا  تلاـهج و  تلفغ و  نیا  زا  ارم  تساوخ 

 ، ما هدمآ  امش  يرای  يارب  نم  هللا !  لوسر  نبای  متفگ :  مدرک .  مالس  متفر ،  ترضح  تمدخ  منک .  یم  یگدامآ  مالعا  ما  هدمآ  هللادبعابا 
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هک میدوب  هدـناوخ  لتقم  بتک  رد  ام   ) دـش زامن  تقو  میهد .  یم  روتـسد  وت  هب  عقوم  هب  دومرف :  مشاـب .  امـش  باحـصا  ءزج  ما  هدـمآ  نم 
زامن میهاوخ  یم  ام  دومرف :  دـناوخب ) زامن  ناـشیا  اـت  دـنداد  رارق  هللادـبعابا  رپس  ار  دوخ  دـندمآ  يرگید  دارفا  یفنح و  هللادـبع  نب  دـیعس 

نم متـسیا .  یم  مشچ ،  متفگ :  يوش .  نمـشد  ریت  ندیـسر  زا  عنام  دـنک ،  یم  يزادـنا  ریت  نمـشد  یتقو  ات  تسیاب  اجنیا  رد  وت  میناوخب ، 
 ، دش نم  کیدزن  ات  دیآ .  یم  ترضح  فرط  هب  تعرس  هب  دراد  ریت  کی  میدی  دندش ،  زامن  لوغشم  ترـضح  مداتـسیا .  ترـضح  يولج 

هیلا بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  متفگ :  ایور  ملاع  رد  درک .  تباصا  هللادبعابا  سدقم  ندـب  هب  ریت  مدـید  هاگان  مدرک .  مخ  ار  دوخ  رایتخا  یب 
موس و هعفد  دروخ !  ترـضح  هب  زاب  مدـش .  مخ  دـش  نم  کیدزن  ات  دـمآ .  يریت  مود  هعفد  مراذـگ .  یمن  رگید  دـش !  يدـب  راـک  بجع 
ام دومرف :  درک و  یمـسبت  ترـضح  مدـید  مدرک  هاـگن  ناـهگان  دروخ !  ترـضح  هب  ریت  درک و  مخ  ار  دوخ  تروص  نیمه  هب  مه  مراـهچ 
یم بترم  هتـسشن و  دوخ  هناخ  رد  مدرکن .  ادـیپ  مدوخ  باحـصا  زا  رتافواب  رتهب و  یباحـصا  (134  ) یباحـصا نم  یفا  ربا و  اباحـصا  تیار 

هب لمع  ياپ  میدش .  یم  لئان  يراگتسر  نیا  هب  مه  ام  شاک  يا  میدوب ،  یم  مه  ام  شاک  يا  امیظع  ازوف  ازوفنف  کعم  انک  انتیل  ای  دیوگ : 
نابز .  فرح و  درم  هن  دندوب  لمع  درم  نم  باحصا  هن .  ای  دیتسه  نینچنیا  مه  لمع  رد  هک  دوش  مولعم  ات  تسا  هدماین  نایم 

زا لبق  باحصا  رتشیب  اروشاع  زور  رد  هللادبعابا .  زامن  کیدزن  تسه ،  مه  رهظ  کیدزن  ابیرقت  دش .  هدیـشک  اجنیا  هب  دوخ  هب  دوخ  منخس 
 . دـندوب تایح  دـیق  رد  هللادـبعابا  سدـقم  دوجو  تیب و  لها  همه  باحـصا و  زا  يا  هدـع  زونه  اروشاع  رهظ  ات  ینعی  دـندش ،  دیهـش  رهظ 
ود داتفه و  اب  هللادبعابا  کچوک  فص  دنداتسیا .  يرگیدکی  لباقم  رد  فص  ود  هک  دوب  يزادناریت  نآ  رد  باحـصا  تداهـش  لوا  هلحرم 

داتفه و يارب  دریگب .  دوخ  هب  تسکـش  هفایق  هرذ  کی  دشن  رـضاح  هللادـبعابا  ریظن .  یب  هسامحرپ  هناعاجـش و  هیحور  کی  اب  یلو  دوب  رفن 
هک دهد  یم  رارق  شباحـصا  هنمیم  رد  ار  نیقلا  نب  ریهز  بانج  بترم .  مظنم و  داد .  رارق  هدنامرف  دادرارق ،  بلق  هرـسیم و  هنمیم و  رفن  ود 

عورش ار  گنج  دنهاوخ  یم  هزاجا  باحصا  دش .  فورعم  یلع  نب  نیـسح  تیار  بحاص  نیـسح و  رادملع  رادمچرپ و  مان  هب  زور  نآ  زا 
نید تساوخ  یم  شلد  وا  دوب .  هدرک  ییاهللعت  ادتبا  رد  دعس  رمع  مینک .  یمن  عورش  ام  هدرکن  عورـش  نمـشد  ات  هن ،  دیامرف :  یم  دننک . 

دیمهف یمن  ار  نایرج  دایز  نبا  دوشن .  گنج  هکلب  ات  تشون  یم  یتحلصم  ياه  همان  بترم  دشاب .  هتـشاد  مه  اب  ار  امرخ  ادخ و  ار ،  ایند  و 
میا هداد  وا  هب  ار  تیرومام  هک  يرگید  سک  هب  یهد .  ماجنا  یهاوخ  یمن  رگا  دوش ،  هرـسکی  دـیاب  راک  هک  تشون  وا  هب  يدـیدش  هماـن  . 

ار ریما  رما  مگنج و  یم  تفگ :  تشذگ !  شنید  زا  دوب ،  ایند  نید و  نیب  ریاد  هک  يرما  رد  درذـگب .  تسناوت  یمن  ایند  زا  نک .  راذـگاو 
هب هتـشذگ  ياهـشرازگ  تسا  نکمم  درک  یم  رکف  هک  دوب  نیا  لولعم  دعـس  رمع  ياهتلاذر  زا  يرادقم  اروشاع  زور  رد  منک .  یم  تعاطا 

یهایـسور زا  ار  شدوخ  هکنیا  يارب  اذل  تسا .  هدوب  نیـسح  هاوخاوه  رادقم  کی  دزرو و  یم  للعت  دعـس  رمع  هک  دـشاب  هدیـسر  دایز  نبا 
رگیدـکی لباقم  فرط  ود  هک  یتقو  دـننک ؛  لقن  دایز  نبا  يارب  ار  اهنآ  هکنیا  يارب  درک  اهتلاذز  هلـسلس  کی  دروایب ،  نوریب  داـیز  نبا  دزن 

ینیسح مایخ  فرط  هب  درک و  نامک  هب  ار  ریت  هک  یسک  نیلوا  دندش ،  هدامآ  همه  دیـشاب ،  هدامآ  تفگ :  دوخ  ياهزادناریت  هب  دنداتـسیا ، 
ریت نیـسح  فرط  هب  هک  یـسک  لوا  هک  دیهدب  تداهـش  دایز  هللادـیبع  دزن  همه  سانلااهیا !  دز :  دایرف  دـعب  ( 135  . ) دوب وا  دوخ  تخادـنا 

مدوب .  نم  تخادنا . 
هک ( 136) اهیکمران امـش  ام و  ياـهبنارگ  زیزع و  رایـسب  تسود  راوگرزب ،  ملاـع  موحرم  زا  هک  يا  هضور  مسر  یم  اـجنیا  هب  تقو  ره  نم 
یم درم  نیا  دـیآ .  یم  مدای  هب  مدـناوخ ،  شباتک  رد  ای  مدینـش  هیلع )  هللا  ناوضر   ) یتیآ موحرم  تفر .  ام  تسد  زا  شیپ  لاس  هد  دودـح 

هچ اب  دیناد  یم  ایآ  دش ،  عورش  تخادنا ،  دعـس  رمع  هک  يریت  اب  تفای .  همتاخ  ریت  کی  اب  دش و  عورـش  ریت  کی  اب  البرک  گنج  تفگ : 
زا سپ  دوب ،  هداتـسیا  هنحـص  طسو  رد  هللادبعابا  دش ؟  هفرطکی  نآ  زا  دـعب  دـش و  جراخ  یفرط  ود  هبنج  زا  ینعی  درک ،  ادـیپ  همتاخ  يریت 
زا ار  نوخ  ات  دز  الاب  ار  شنهاریپ  درک .  تباصا  شکرابم  یناشیپ  هب  یگنـس  ناهگان  دوب .  هدـش  هتـسخ  هدرک و  يدایز  ياهرف  رک و  هکنآ 

اجنآ رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هزرابم  راک  دش .  دراو  شکرابم  هنیـس  هب  يا  هبعـش  هس  دولآرهز و  ریت  لاح  نامه  رد  هک  دنک  كاپ  شنیبج 
ۀلم یلع  هللااب و  هللا و  مسب  تسا :  شیادـخ  طقف  وا  بطاخم  دـهد و  یمن  یگنج  راعـش  رگید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـندید  و  تفای ،  نایاپ 
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هللا .  لوسر 
 . دمآ هللادبعابا  باحـصا  فرط  هب  ناراب  دـننام  ریت  رگید  مه  دـعب  دوب .  دعـس  رمع  هلیـسو  دـش ،  اهر  هک  يریت  نیلوا  هک  تسا  نیا  ضرغ 

دادعت دنتخادنا و  دنتـشاد  هلچ  رد  ریت  هچ  ره  دندرک و  دنلب  ار  رگید  ياپ  نیمز و  يور  دـندناباوخ  ار  اپ  کی  دـندرک ،  یگنادرم  مه  اهنیا 
نت هب  نت  گنج  دعب  دندش .  دیهـش  یمومع  يزادـناریت  نیا  رد  هللادـبعابا  باحـصا  زا  يا  هدـع  دـندنکفا .  كاخ  هب  ار  نمـشد  زا  يدایز 

 ، تفر یم  نادیم  هب  هللادبعابا  باحـصا  زا  يدرم  دندش .  رـضاح  نت  هب  نت  گنج  يارب  فرط  ود  تشاد .  نامز  هب  جایتحا  هک  دـش  عورش 
همه رد  دـندمآ و  یم  مه  اهنآ  زا  تفر ،  یم  نادـیم  هب  هللادـبعابا  باحـصا  ناـمیا  حور  نآ  مه  دراوم  همه  رد  دـندمآ و  یم  مه  اـهنآ  زا 
جنپ یهاگ  دـش و  یم  زوریپ  دـیگنج  یم  اهنآ  زا  یکی  اب  رگا  ناشدرمریپ  داد .  یم  يزوریپ  هللادـبعابا  باحـصا  نامیا  حور  نآ  مه  دراوم 

درب .  یم  نایم  زا  ار  رفن  هد  رفن 
دمآ دوب -  شحور  رد  مه  ینیسح  هسامح  نآ  دوب و  عاجش  یلیخ  هک  يرکاش -  بیبش  یبا  نب  سباع  مان  هب  هللادبعابا  باحـصا  زا  يدرم 

 ، تشادرب رس  زا  ار  دوخ  تشگرب .  دش و  ینابـصع  تحاران و  درم  نیا  دیایب .  درکن  تارج  یـسک  دیبلط .  دروامه  داتـسیا و  نادیم  طسو 
تارج مه  زاب  دـیگنجب !  سباع  اب  دـییایب  الاح  تفگ :  دـمآ و  نادـیم  هب  تخل  درک و  نوریب  اپ  زا  ار  همکچ  دروآ ،  نوریب  ندـب  زا  ار  هرز 

نیا هب  دندرک و  باترپ  درم  نیا  يوس  هب  ار  اه  هتسکش  ریـشمش  خولک و  گنـس و  دندز ؛  هنادرمناوجان  لمع  کی  هب  تسد  دعب  دندرکن . 
(137  ) میهام هن  مهام  هک  تفرگ  رب  نشوج ز  دندومن .  دیهش  ار  وا  هلیسو 

اعقاو اـهنآ ) نادرم  مه  ناـنز و  مـه   ) دـنداد ناـشن  اـفو  افـص و  یلیخ  دـنداد ،  ناـشن  یگنادرم  یلیخ  اروشاـع  زور  رد  هللادـبعابا  باحـصا 
یم هچ  اهنآ  زا  دندید  یم  تقو  نآ  دوب  یم  اهیگنرف  خیرات  رد  اهولبات  نیا  رگا  تسا .  ریظن  یب  هک  دنتخاس  تیرـشب  خـیرات  رد  ییاهولبات 

يوق و یلیخ  درم  شردام .  مه  دوب و  شهارمه  شنز  مه  ـالبرک ،  رد  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  یبلک  ریمع  نب  هللادـبع  باـنج  دـنتخاس . 
هدرک فافز  هزات  ( ؟  يراپـس یم  یک  هب  ار  نم  يور ،  یم  اجک  دوش :  یم  عناـم  وا  نز  دورب ،  نادـیم  هب  دـهاوخ  یم  یتقو  دوب .  یعاـجش 

تدوخ زورما  رگا  تسوت .  ناحتما  زور  زورما  يونشب .  ار  تنز  فرح  ادابم  مرسپ !  تفگ :  دمآ و  شردام  اروف  منک ؟  هچ  نم  سپ  دوب )
 ، نز نیمه  دعب  دوش .  یم  دیهش  ات  دگنج  یم  دور  یم  گرزب  درم  نیا  درک .  مهاوخن  لالح  وت  هب  ار  مناتسپ  ریش  ینکن ،  نیسح  يادف  ار 

بجاو ار  داهج  نانز  رب  ادـخ  درگرب !  نز  نیا  دـنک :  یم  داـیرف  هللادـبع  اـبا  دـنک ،  یم  هلمح  نمـشد  هب  دراد و  یم  رب  ار  يا  همیخ  دومع 
شردام يارب  دنک و  یم  ادـج  ندـب  زا  ار  گرزب  درم  نیا  رـس  دـنک ،  یم  تلاذر  نمـشد  یلو  دـنک .  یم  تعاطا  ار  اقآ  رما  تسا .  هدرکن 

نیرفآ مرـسپ ،  ابحرم  دسوب :  یم  دناپـسچ ،  یم  هنیـس  هب  دریگ ،  یم  لغب  ار  شناوج  رـس  ریگب !  لیوحت  ار  تا  هچب  ایب  دـننک :  یم  باترپ 
ام دیوگ :  یم  دزادنا و  یم  نمـشد  رکـشل  فرط  هب  ار  نآ  دعب  مدرک .  لالح  وت  هب  ار  مریـش  مدش و  یـضار  وت  زا  نم  رگید  الاح  مرـسپ ، 

میریگ .  یمن  سپ  میا  هداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  يزیچ 
هب ریشمش  هک  تسا  هلاس  هزاود  هچب  کی  دنهاوخ ،  یم  هزاجا  وا  زا  دنا و  هدمآ  هک  يدارفا  زج  هنحص  نیا  رد  دنیب  یم  تقو  کی  هللادبعابا 

لفط نیا  ۀکرعملا .  یف  هوبا  لتق  باش  جرخ  و   ) مورب گنج  نادیم  هب  نم  دیهد  هزاجا  درک ،  ضرع  اقآ  تمدخ  دمآ  تسا ؛  هتسب  شرمک 
نم دومرف :  مورب ،  مهاوخ  یم  نم  دیهد ،  هزاجا  درک :  ضرع  ورن ،  یکدوک ،  وت  دومرف :  تسا )  هدش  دیهش  شردپ  البق  هک  تسا  یسک 

ار تدوخ  رگا  يورب .  دـیاب  تسا  هتفگ  هداد و  نامرف  نم  هب  مردام  ینترما  یما  هللادـبعابا !  اـی  تفگ :  دـشابن .  یـضار  ترداـم  مسرت  یم 
يدـحا هک  درک  تسرد  يراختفا  هک  تسا  تیبرت  اب  نانچنآ  تسا ،  بدا  اب  نانچنآ  لـفط  نیا  متـسین .  یـضار  وت  زا  ینکن  نیـسح  يادـف 

یفرعم ار  دوخ  دارفا ،  هک  دوب  یبوخ  مسر  برع  رد  درک .  یم  یفرعم  ار  شدوخ  تفر .  یم  نادـیم  هب  هک  یـسک  ره  دوـب .  درکن  تسرد 
 . تسا هدوب  باحـصا  زا  کیمادـک  سپ  هک  هدـنام  لوهجم  خـیرات  رد  درکن ،  یفرعم  ار  دوخ  لفط  نیا  هک  تهج  نیمه  هب  دـندرک و  یم 
هب يراکتبا  اما  دناوخ  زجر  دناوخن ؟  زجر  ایآ  ارچ ؟  ۀکرعملا .  یف  هوبا  لتق  باش  جرخ  و  دـنا :  هتـشون  طقف  دـنا ،  هتخانـشن  ار  وا  لتاقم ، 
هب درک  عورـش  تفر .  نادیم  هب  یتقو  لفط  نیا  دوب .  هدادـن  جرخ  هب  یـسک  چـیه  هک  يراکتبا  دـناوخ ؛  رگید  يروط  ار  زجر  داد و  جرخ 
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نیمه نم  یفرعم  يارب  تسا و  نیـسح  شیاقآ  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  سانلا !  اهیا  ریمـالا  معن  نیـسح و  يریما  تفگ :  ندـناوخ ،  زجر 
تسا .  یفاک 

ریمالا معن  نیسح و  يریما 
ریذنلا ریشبلا  دا  ؤف  رورس 

ۀمکحلا باوصلاب و  انتنسلا  ددس  ۀماقتـسالا و  يدهلاب و  انمرکا  ۀمرحلا و  نافرع  ۀینلا و  قدص  ۀیـصعملا و  دعب  ۀعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهللا 
ۀفرعملا .  ملعلاب و  انبولق  الما  و 

ناشنانمـشد رب  ار  ناناملـسم  هدب ،  رارق  مالـسا  نید  یعقاو  نیدهاجم  نیرجاهم و  زا  ار  ام  نادرگب .  رونم  نامیا  رون  هب  ار  ام  ياهلد  ایادـخ 
نادرگرب .  ناشدوخ  رب  ار  دونع  دوهی  رش  نادرگب ،  زوریپ  اه  ههبج  همه  رد 

امرفب .  دوخ  تمحر  قیرغ  ار  ام  تاوما  امرفب ،  تیانع  افش  الجاع  ار  روظنم  ضیرم  نیملسم ،  ياضرم  ایادخ 
 . نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  ال 

(3) داهج ترجه و 

همدقم

رکذ رگیدکی  اب  ماوت  ود و  نیا  ررکم  میرک  نآرق  رد  دراد و  دوجو  مالسا  رد  هک  داهج -  ترجه و  لصا  ود  هرابرد  هتشذگ  هسلج  ود  رد 
هبنج زا  ناسنا  حور  لیمکت  تیبرت و  رد  ود  نیا  شزرا  هرابرد  تسا و  یلبق  ياهثحب  ممتم  ام  زورما  ثحب  دش .  داریا  ییاهثحب  دنا -  هدـش 
نایب تسا  هدـش  داهج  ترجه و  زا  یطارفا ،  لکـش  رد  هک  ار  یـصاخ  ریبعت  البق  مینک .  یم  تبحـص  یعامتجا  هبنج  زا  اـنایحا  یقـالخا و 

میداد .  حیضوت  ار  تقیقح  میدرک و 
ندش ادج  ینعی  ترجه  مینیب  یم  میروآ  یم  تسد  هب  يونعم  يدام و  زا  معا  اه ،  ههبج  همه  رد  ار  داهج  ترجه و  حور  میهاوخب  رگا  ام 

نمـشد و اب  داهج  هچ  يریگرد ،  ینعی  داهج  و  تسا ،  هدناپـسچ  نآ  هب  ار  دوخ  ناسنا  ای  هدیپسچ  ناسنا  هب  هچنآ  زا  ندرک  ادـج  ار  دوخ  ، 
سفن .  اب  داهج  هچ 

ینعم هب  تقو  نآ  ناسنا  ینعی  دنام .  یمن  یقاب  يزیچ  تراسا  ینوبز و  زج  ناسنا  يارب  دنشابن ،  رگا  هک  دنتسه  يزیچ  ود  داهج  ترجه و 
 ، ناسنا رگا  الا  دشابن و  هدناپـسچ ،  نآ  هب  ار  شدوخ  ای  تسا  هدـیپسچ  وا  هب  هدرک و  ادـیپ  هطاحا  هب و  هچنآ  نوبز  هک  تسا  ناسنا  یقیقح 

ریـسا و یناسنا  تسین ،  یعقاو  ینعم  هب  دازآ  ناسنا  دـنک ،  یم  تسیز  نآ  رد  هک  دـشاب  يا  يونعم  طـیحم  نوبز  اـی  يداـم و  طـیحم  نوبز 
 . تسا هراچیب  نوبز و 

مالسا رد  رفس  شیاتس 

نیا دوصقم  هتبلا  ( ؟  رـضح ای  تسا  رتهب  رفـس  ناسنا  يارب  ایآ  هک  تسا  يا  هلاسم  دوخ  نیا  میریگب .  رظن  رد  ار  يرهاظ  ياهترجه  اـم  رگا 
کی رد  هشیمه  هک  تسا  رتهب  ناسنا  يارب  ایآ  دشاب ) هتـشادن  نطو  دشاب ،  هتـشادن  رـضح  تقو  چیه  دـشاب و  رفـسلا  مئاد  ناسنا  هک  تسین 

تسا ؟  یترجه  دوخ  رفس ،  تسا و  دیفم  ناسنا  يارب  رفس  ای  دهدن  خر  شیارب  ایند  رد  يرفس  دنک و  یگدنز  نطو 
رقم و اـساسا  يدارفا  هک  يروط  هب  هدوب  هتـشذگ  نارود  رد  هک  اـنعم  نآ  هب  تحایـس  هچ  رگا  تسا .  هدوتـس  رفـس  یلک  روط  هب  مالـسا  رد 

یلو تسین ،  یبولطم  رما  اه ) یلوک  ریظن  ام  حالطصا  هب  دشاب  یتسرد  هیبشت  رگا   ) دندرک یم  ترفاسم  اجنآ  هب  اجنیا  زا  هتـشادن  یهاگیاج 
 ، دوشن جراخ  رهـش  نآ  زا  دنک و  یگدنز  رهـش  کی  رد  ای  دیاین و  نوریب  دوخ  هد  زا  دنک و  یگدنز  هد  کی  رد  رمع  همه  رد  ناسنا  هکنیا 
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دروآ .  یم  راب  نوبز  فیعض و  ار  ناسنا  حور  زین  دنکن  رفس  رگید  ياهروشک  هب  دنک و  یگدنز  يروشک  رد 
هب ماخ  ناسنا ،  رگا  اریز   ) تسا هدرک  بسک  رضح  رد  هک  یملع  يا  هیامرس  اب  اصوصخ  دورب ،  ترفاسم  هب  هک  دنک  ادیپ  قیفوت  ناسنا  رگا 
یم ناسنا  حور  يور  رفـس  هک  يرثا  نآ  دوب .  دهاوخ  رث  ؤم  رایـسب  ددرگرب ،  دنیبب و  ار  اه  هدیدان  و  درک ) دـهاوخن  يا  هدافتـسا  دورب  رفس 

باتک یتح  دنک  یمن  داجیا  يرگید  لماع  چیه  دنک ،  یم  داجیا  ناسنا  حور  رد  نطو  زا  ترجه  ترفاسم و  هک  يا  یگتخپ  نآ  دراذـگ ، 
 . مناوخ یم  باتک  منک ،  هعلاطم  مورب و  روشک  همهنیا  هب  هکنیا  ياج  هب  دیوگب  دورن و  یمالـسا  ياهروشک  رد  الثم  ناسنا  رگا  ندـناوخ ، 
هک ار -  ترفاسم  ياج  زگره  ندـناوخ  باتک  یلو  تسا  دـیفم  یلیخ  ندـناوخ  باتک  هک  تسین  کش  دیـسر .  دـهاوخن  بولطم  هجیتن  هب 
لق تسا :  هدرک  ضرا  رد  ریـس  هب  رما  هک  میراد  یتایآ  نآرق  رد  دریگ .  یمن  تسا -  ندرک  هدهاشم  کیدزن  زاو  نداد  طیحم  وج و  رییغت 

نآرق یلو  تسا  خیرات  هعلاطم  دوصقم ،  هک  دنراد  رظن  قافتا  ابیرقت  نیرـسفم  ( 139  ) ضرالا یف  اوریسی  ملوا  ای  ( 138  ) ضرالا یف  اوریس 
زا رتقداص  نیا  هک  دـنک  یم  یخیرات  راثآ  هعلاطم  هب  توعد  هکلب  دـنک  یمن  هیـصوت  یخیرات  ياـهباتک  ندـناوخ  هب  خـیرات ،  هعلاـطم  يارب 
 . دریگ یمن  ار  نآ  ياج  رفـس  ریغ  هک  تسا  يزیچ  رفـس  دراد .  دوخ  هارمه  ار  رفـس  هدیاف  تسا و  رفـس  نوچ  تسا ،  خـیرات  بتک  هعلاطم 

دیوگ :  یم  هک  تسه  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  بوسنم  ناوید  رد  يرعش 
یلعل بلط  یف  ناطوالا  نع  برغت 
دئاوف سمخ  رافسالا  یفف  رفاس  و 

ۀشیعم باستکا  مه و  جرفت 
(140  ) دجام ۀبحص  بادآ و  ملع و  و 

وت فده  یلو  نک  رفس  دروخب .  ناکت  دناوت  یمن  رگید  دندنب  یم  شفک  هگنل  کی  شیاپ  هب  یتقو  هک  شابن  هتـسباپ  غرم  لثم  نک ،  رفس 
تسا :  هتفهن  هدیاف  جنپ  رفس  رد  و  دشاب .  اهلامک  بسک  اهتلیضف و  بلط  ینعی  اهیرترب  اهولع و  بلط  رفس ،  زا 

رد هک  یقباوس  اب  تسا .  طـیحم  رد  هک  یتقو  اـت  ناـسنا  ینک .  یم  ادـیپ  جرفت  دوش ،  یم  فرطرب  تلد  زا  اههودـنا  مغ ،  مه و  جرفت   - 1
هب نتفر ،  نوریب  رهش  هزاورد  زا  ندرک و  ترفاسم  تساهیراتفرگ .  هصغ و  هودنا و  مغ و  روآدای  وا  يارب  هشیمه  تارطاخ  دراد ،  یگدنز 
؛  دینک یم  ادیپ  تاجن  اه  مغ  مه و  زا  هک  تسا  نیا  شا  هدیاف  نیلوا  سپ  نامه .  ندنام  رهش  رد  اه  هصغ  مغ و  تسا و  نامه  یعیبط  روط 

ددرگ .  یم  دازآ  یتدم  يارب  دوش ،  یم  لامدگل  اه  هصغ  مغ و  ینیگنس  ریز  هک  ناسنا  حور  لقاال 
بـسک رد  اهتـشیعم ،  رد  دـیابن  ناسنا  دـینک .  تشیعم  بسک  تک  ترفاـسم  اـب  دـیناوت  یم  دیـشاب  شوهاـب  رگا  ۀـشیعم .  باـستکا  و   - 2
طیحم زا  ار  شیاپ  رگا  دراد ،  هک  یتقایل  اـب  ناـسنا  هک  اـسب  هچ  دراد .  دوجو  شطیحم  رد  هک  هچنآ  هب  دـشاب  دودـحم  شرکف  اهدـمآرد ، 

دنک .  ادیپ  يرتشیب  قنور  دوش و  رتهب  یلیخ  شا  یگدنز  دشاب ،  رتهب  شیارب  دورب  طیحم  هب  هتشاذگ و  نوریب  دوخ 
گرزب و ياـهملاع  امـش  رهـش  رد  تسا  نکمم  تسا .  ییاـیند  کـی  یملاـع  ره  دـینک .  ملع  بسک  تشیعم ،  بسک  زا  ریغ  مـلع .  و   - 3

دـشابن امـش  رهـش  ملاع  دـح  رد  رظن  کی  زا  تسا  نکمم  تسا ،  رگید  رهـش  رد  هک  یملاع  دراد .  ییوب  یلگ  ره  یلو  دنـشاب  یلوا  هجرد 
دش دیهاوخ  انشآ  زین  يرگید  ملع  يایند  اب  دیتشاد  هک  ییایند  زا  ریغ  دیدش ،  وربور  وا  يایند  اب  یتقو  دراد .  ییایند  دوخ  يارب  مه  وا  یلو 

دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  يرگید  مولع  و 
 ، دینک یم  رفـس  رگید  ياج  هب  یتقو  دنناد .  یم  وت  روشک  ای  رهـش  مدرم  هک  تسین  یقالخا  بادآ و  اهقالخا  بادآ و  همه  بادآ .  و   - 4
 ، تسامـش مدرم  تاداع  زا  رتهب  اهنآ  ياهتداع  دروخرب و  هک  دـیوش  یم  هجوتم  اـنایحا  دـینک و  یم  دروخرب  رگید  بادآ  هلـسلس  کـی  اـب 
 . دیزومایب ترفاسم  رد  قالخا  بادآ و  هلـسلس  کی  تسا  نکمم  تسامـش .  مدرم  بادآ  زا  رتهب  دـننک  یم  تیاعر  اجنآ  مدرم  هک  یبادآ 
 . دینک باختنا  ار  رتبوخ  بادآ  دینک و  تواضق  دینک ،  هسیاقم  دیراذگب و  رگیدکی  لباقم  دوخ ،  بادآ  اب  ار  اهنآ  بادآ  دیناوت  یم  لقاال 

قیفوت گرزب  نامدرم  اب  ینیشنمه  هب  رفس ،  رد  ینیـشنمه  ینعی  تبحـص  تسا .  تبحـص  ملع ،  بسک  هلاسم  زا  ریغ  دجام .  ۀبحـص  و   - 5
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اب ینیـشنمه  روظنم  هکلب  تسا  ملعت  میلعت و  تبحـص  هن   ) دـهد یم  لامک  امـش  حور  هب  گرزب  دارفا  اب  تبحـص  یهاـگ  دـینک .  یم  ادـیپ 
تساهنآ . ) 

ناوت یم  اجک  ار  اهلته  نیرتنارگ  مینیبب  میورب  هک  دـشابن  نیا  ترفاسم  زا  ناتفدـه  دـینک و  ترفاسم  هک  تسا  نیا  شیانعم  یلعلا  بلط  یف 
بلط یف  ناطوالا  نع  برغت  لیبق .  نیا  زا  داد و  ماجنا  ناوت  یم  اجک  ار  یـشایع  نالف  دروخ ،  ناوت  یم  اجک  ار  اهاذغ  نیرتهب  درک ،  ادیپ 
 . دوش یم  امش  بیصن  نطو  زا  ترجه  رثا  رد  هک  تساهنیا  و  نک ،  يرود  نطو  زا  اهلامک  اهءاقر و  اهولع و  اهتلیضف و  بلط  رد  یلعلا 

هدرک رفس  ياملع  يرترب 

يرگید یگتخپ  لامک و  دـنا ،  هتـشگرب  هتخادرپ و  ترفاسم  هب  یگتخپ  نارود  زا  دـعب  اصوصخم  هک  یملاع  دارفا  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات 
يرعاش يدعس  زین  ارعـش  نایم  رد  تسا .  نونف  يذ  فارطالا و  عماج  یمدرم  دراد ،  یـصاخ  زایتما  املع  نایم  رد  ییاهب  خیـش  دنا .  هتـشاد 

لزغ هساـمح و  هب  وا  رعـش  تسا .  یعیـسو  هریاد  يدعـس  مهف  هریاد  ینعی  تسا ،  هتفگ  رعـش  فـلتخم  ياهتمـسق  رد  هک  هبناـج  همه  تـسا 
رد لاس  یـس  تدم  هک  تسا  يدرم  يدعـس  تسا .  یلاع  حطـس  رد  مه  اهتمـسق  همه  رد  درادن ؛  صاصتخا  رگید  عون  زردـنا و  ینافرع و 
رد لاس  یس  دودح  رد  نآ  زا  دعب  هتشذگ ،  لیصحت  هب  نآ  لاس  یس  هک  هدرک  هلاس  دون  رمع  کی  درم  نیا  تسا .  هدرک  ترفاسم  شرمع 

ناتـسوب ناتـسلگ و  تسا .  هتخادرپ  شیاهباتک  فیلات  هب  هک  هدوب  وا  یگتخپ  لامک و  هرود  رگید  لاـس  یـس  تسا و  هدرک  ترفاـسم  اـیند 
دیوگ :  یم  ناتسوب  رد  تسا .  يا  هتخپ  لماک و  اتبسن  درم  کی  يدعس  لیلد  نیمه  هب  تسوا .  یگتخپ  نارود  زا  دعب  همه 

یسب متشگب  ملاع  ياصقا  رد 
یسک ره  اب  مایا  مدرب  رسب 

متفای ما  هشوت  يا  هشوگ  ره  ز 
متفای يا  هشوخ  ینمرخ  ره  ز 

کبلعب  ) دش نانچ  مدوب  رغشاک  رد  دش ،  نینچ  مدوب  کبلعب  عماج  رد  هک  دیوگ  یم  لیبق  نیا  زا  یتالمج  ناتسوب  ناتسلگ و  اهناتـساد  رد 
متفگ :  وا  هب  دناوخ ،  یم  وحن  هک  مدش  فداصم  یکدوک  اب  رغشاک  رد  اجک ) !  رغشاک  اجک و 

دش وحم  ام  لد  زا  ربص  تقاط و  دش  وحن  سوه  ات  ار  وت  عبط 
ام هارمه  یـسک  متفر  یم  هک  زاجح  رفـس  رد  دش ؛  نانچ  مدید و  هچ  دـش ،  نینچ  مدوب ،  تانموس  رد  ناتـسودنه  رد  دـیوگ  یم  یهاگ  ای 

دبای .  یم  لامک  اهنیا  اب  رعاش  حور  هک  تسین  کش  تسا .  هدرک  سکعنم  ار  اهنیا  همه  درک .  نانچ  هک  دوب 
یعون زین  يولوم  راعشا  رد  تسین .  يزیچ  نینچ  ظفاح  رعش  رد  یلو  دینیب ،  یم  یگبناج  همه  عون  کی  يدعس  رعش  رد  امش  هک  تسا  نیا 

تسانشآ و فلتخم  ياهنابز  اب  اذل  هدرب و  رـسب  فلتخم  ياهتلم  اب  تسا ،  هدرک  رفـس  رایـسب  مه  يولوم  نوچ  دید  ناوت  یم  یگبناج  همه 
فراع درم  اعقاو  میراد و  وا  هب  ام  هک  یتدارا  همه  اب   ) ظفاح یلو  هدوب .  انـشآ  فلتخم  ياـهگنهرف  اـب  تسا ،  هدرب  راـک  هب  فلتخم  تاـغل 

 ، تسا يدعب  کی  تسا )  قیمع  رایسب  هنیمز  نیا  رد  دسر و  یمن  مه  وا  درگ  هب  يدعس  ینافرع ،  ياهلزغ  رد  تسا و  هدوب  يا  هداعلا  قوف 
دیوگ :  یم  دنکب .  لد  هتسناوت  یمن  زاریش  زا  وا  درادن .  رتشیب  دعب  کی 

تسا تایح  بآ  ناهفصا  هچ  رگا 
هب ناهفصا  زا  ام  زاریش  یلو 

دیوگ :  یم  ای 
شلاثم یب  فصو  زاریش و  اشوخ 

شلاوز زا  راد  هگن  ادنوادخ 
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نانچنآ یلو  دـمآ  دزی  ات  درک و  رفـس  راب  کی  دـیوگ  یم  دـنام ،  دـیبسچ و  دوب  هک  ار  ییاج  ناـمه  یلـصم و  تشگلگ  یلـصم و  بآ  وا 
ددرگرب :  زاریش  هب  هک  درک  یم  وزرآ  بترم  هک  دش  تحاران 

مورب ناریو  لزنم  نیزک  زور  نآ  شوخ  لد  يا 
مورب ناناج  یپ  مبلط و ز  ناج  تحار 

تفرگب ردنکس  نادنز  تشحو  زا  ملد 
مورب نامیلس  کلم  ات  مدنب و  رب  تخر 

هک تسا  هدمآ  میدق  ياه  هناسفا  خیرات و  رد  هکنیا  مود  تیب  حیـضوت  تسه .  زین  وا  لاح  نایب  تسا ،  ینافرع  هک  لاح  نیع  رد  رعـش  نیا 
یفرط زا  درب و  یم  دزی  نادنز  هب  دنک ،  ینادنز  تساوخ  یم  هک  ار  یسک  ره  ینعی  درک  دوخ  سبحم  ار  دزی  هدمآ ،  ناریا  هب  هک  ردنکـسا 

دندیمان :  یم  نامیلس  کلم  ار  دیشمج  تخت  زاریش و  میدق  رد 
تفرگب ردنکس  نادنز  تشحو  زا  ملد 

مورب نامیلس  کلم  ات  مدنب و  رب  تخر 
ملاع نامیلـس ،  کـلم  زا  دـصقم  و  هداـم ،  تعیبط و  ملاـع  هب  نت  ردنکـس ،  نادـنز  زا  دوصقم  میریگب ،  رظن  رد  ار  نآ  یناـفرع  ینعم  رگا 

تسه .  مه  زاریش ) هب  تشگزاب  يوزرآ   ) انعم نیا  هب  ماهیا  لاح  نیع  رد  یلو  تسانعم ، 
هدرک فارتعا  نینچمه  دشابن و  یسانشان  قح  درم  مه  دوخ  هدادن و  هولج  سانشان  قح  مدرم  ار  اهنآ  دروخنرب و  اهیدزی  هب  هکنیا  يارب  دعب 

دنک :  یم  شیاتس  اهنآ  زا  يرگید  رعش  رد  دنا ،  هدرک  يراتفرشوخ  وا  اب  دزی  مدرم  هک  دشاب 
دزی رهش  نانکاس  اب  وگب  ام  زا  ابص  يا 

امش ناگوچ  يوگ  ناسانش  قح  ام  رس  يا 
زاریـش هب  هبترم  ود  اج  نامه  زا  میتسین .  ایرد  لها  ام  هن ،  تفگ  اجنآ  یلو  تفر  ایرد  رانک  ات  دنکب .  ناتـسودنه  هب  مه  يرفـس  دوب  رارق  و 

دنک .  اهر  ار  اجنآ  دشن  رضاح  رگید  دنام و  یلصم  تشگلگ  نامه  رد  تشگرب . 
تـسا يدرم  وا  دنک .  یم  قرف  یلیخ  تسا  هدماین  نوریب  فجن  هزاورد  زا  لاس  هاجنپ  هک  ییالم  اب  هتـشگ ،  ار  ایند  هک  ییاهب  خیـش  املـسم 

ار خیرات  ام  یتقو  دـنا ،  هدوب  روط  نیمه  میراد  ام  هک  رگید  ياملع  رایـسب  تسا .  هتـشاد  راک  رـس و  ایند  رد  فیاوط  اههورگ و  همه  اب  هک 
ياه هتشر  رد  یعونتم  ياهداتسا  دنا و  هتشاد  راک  ورـس و  نوگانوگ  تاقبط  اب  هدرک و  ترفاسم  دایز  هک  ییاملع  مینیب  یم  مینک  یم  هاگن 
هغبان اهنآ  هزادنا  هب  هک  يدارفا  هب  تبسن  دنراد  يرتعیسو  رتزاب و  رکف  دنا ،  هدوب  مدرم  اب  يرهش  ره  رد  و   ( یناث دیهش  ریظن   ) هدید فلتخم 
هدشن جراخ  دوخ  طیحم  زا  هتسیز و  طیحم  کی  رد  هشیمه  یلو  هدوبن  اهنآ  زا  رتمک  ناشصالخا  هدوبن ،  اهنآ  زا  رتمک  ناشغوبن  دنا ،  هدوب 

دوب .  دهاوخن  اهنآ  ربارب  اهنیا  حور  یگتخپ  ارهق  دنا ، 
نیا اهیـضعب ،  مهوت  فالخ  رب  میتفگ  یلو  تائیـسلا  رجه  نم  رجاهما  تسا :  هدش  ثیداحا  رد  مه  يونعم  ریبعت  ترجه ،  زا  مدرک  ضرع 

یمالسا ترجه  ینعی  تسا .  يونعم  یحور و  حطس  رد  ترجه  کی  تابثا  هکلب  تسین ،  ینامـسج  يرهاظ و  ترجه  یفن  شیانعم  ریبعت 
 ، دشابن دوخ  هد  رهـش و  ریـسا  دشابن ،  شا  هقطنم  نوبز  دنک ،  ترجه  دوخ  هقطنم  هد و  راید و  رهـش و  زا  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  رـصحنم 

یفن يدازآ و  عون  کی  دوخ  هک  دـشابن  دوخ  طیحم  ییاـیفارغج  لـماوع  ریـسا  دـشابن ،  تسا  هدرک  تسیز  نآ  رد  هک  ییاوه  بآ و  ریـسا 
نآ رد  هک  یحور  هقطنم  ریـسا  تسا و  هدـیپسچ  وا  هب  هک  یحور  ياـهتداع  اهتلـصخ و  ریـسا  دـیابن  ناـسنا  نینچمه  هکلب  تـسا ،  تراـسا 

 . دشاب دوخ  یحور  وج  ریسا  دنک و  یم  یگدنز 

تاداع زا  ترجاهم 
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یم ادیپ  وا  يارب  یحور  ای  یمسج  تداع  کی  دوش و  یم  لصا  کی  وا  يارب  هعماج  فرع  دنک ؛  یم  ادیپ  تداع  ییاهزیچ  کی  هب  ناسنا 
باوج شکن ،  راگیس  دیوگ :  یم  اهنآ  هب  کشزپ  یتقو  دنشک ،  یم  راگیس  هک  دارفا  زا  یلیخ  ندیشک .  راگیس  تداع  لثم  تداع  دوش . 

نم رجاـهملا  تسا .  تفم  فرح  هک  تسا !  ضرم  بجوم  تداـع  كرت  منک ،  كرت  ار  متداـع  مناوت  یمن  ما ،  هدرک  تداـع  دـنهد :  یم 
یندیـشک راگیـس  کـی  زا  رگا  وت  دـنک .  ترجه  دوش و  ادـج  تسا  هدـیبسچ  وا  هب  هک  هچنآ  زا  دـناوتب  هک  تسا  نآ  درم  تائیـسلا .  رجه 

یتسین .  ناسنا  ینک ،  ترجه  یناوتن 
یمن عطق  راگیـس  زا  راگیـس  یهاگ  ما ،  هدیدن  ار  وا  ریظن  زونه  اعقاو  نم  هک  دوب  يراگیـس  کی  هماقم )  هللا  یلع   ) تجح هللا  تیآ  موحرم 
نارهت هب  هجلاعم  يارب  دندش ،  ضیرم  یتقو  دیشک .  یم  راگیـس  تاقوا  رثکا  ناشیا  دیـشک .  یمن  یلوط  دش  یم  عطق  هک  مه  یهاگ  دش ، 

نیا نم  دوب :  هتفگ  یخوش  هب  ادتبا  ناشیا  دـینک ،  كرت  ار  راگیـس  دـیاب  دـیراد  مه  يویر  يرامیب  نوچ  دـنتفگ  ءابطا  نارهت  رد  دـندمآ و 
رضم اعقاو  دراد و  رطخ  ناتیارب  لاح  ره  هب  دنتفگ :  منک ؟  هچ  مهاوخ  یم  ار  هنیس  دشابن ،  راگیـس  رگا  مهاوخ ؛  یم  راگیـس  يارب  ار  هنیس 

ار ارم  نیا  میمـصت ،  کی  مزع و  کی  درک .  مامت  ار  راک  مشک  یمن  کی  مشک .  یمن  تفگ :  هلب ،  دنتفگ :  تسا ؟  رـضم  دومرف :  تسا . 
داد .  رارق  تداع  کی  زا  رجاهم  کی  تروص  هب 

 . دـنک كرت  ار  ندروخ  كاخ  هک  دـننک  يراک  اـت  درک  عمج  ار  نارگید  ءاـبطا و  تشاد ،  ندروخ  كاـخ  هب  تداـع  نوماـم  دـنیوگ  یم 
هدنژ دندرک .  یم  تبحـص  هنیمز  نیا  رد  يزور  دیـشخبن .  هدیاف  تفگ ،  يزیچ  سک  ره  نک و  نانچ  نک ،  نینچ  دنتفگ :  دنداد  نوجعم 

میمصت کی  كولملا  تامزع  نم  ۀمزع  تفگ :  تسیچ ؟  دندیسرپ :  تسا .  نم  دزن  درد  نیا  ياود  تفگ :  دوب  هتـسشن  رد  مد  هک  یـشوپ 
دش .  نامه  و  دیوگ ،  یم  تسار  تفگ :  دروخرب ،  řșƠ ام تریغ  گر  هب  ناهاش . 

الثم نایاقآ ،  ات  تسا  جیار  اهمناخ  نایم  رد  رتشیب  یعامتجا ،  تاداع  هک  منک  ضرع  دیاب  هنافساتم  دشاب .  تاداع  ریسا  ردقنیا  دیابن  ناسنا 
دنق سورع  رـس  يور  هک  تسا  نیا  مسر  یـسورع  رد  اـی  دـننک و  ناـنچ  نینچ و  تیم ،  ملهچ  متفه و  موـس و  زور  رد  هک  تسا  نیا  مسر 

دراد و يا  هفـسلف  هچ  لاح  تشاذگ ! ؟  اپ  ریز  ار  نآ  دوش  یم  رگم  درک ؟  دوش  یم  هچ  تسا ،  مسر  دـنیوگ :  یم  اهنیا .  لاثما  دـنیاسب و 
ریسا ردقنیا  دیابن  ناسنا  یگراچیب .  تراقح و  ینوبز ،  نیا  دادن  ماجنا  دوش  یمن  هک  ار  مسر  رگید ،  تسا  مسر  دنهد :  یم  باوج  ارچ ؟ 

لثم هتبلا  دشاب .  قطنم  عبات  دیاب  مدآ  دـشاب .  اهفرع  ریـسا  ردـقنیا  دـیابن  مه  اهیزورما  لثم  هتبلا  دـشاب .  قطنم  عبات  دـیاب  مدآ  دـشاب ،  اهفرع 
نم ریخ  مفلاخم !  تسا  تنس  هچ  ره  اب  نم  ریخ ،  مفلاخم !  تسا  تنس  هچ  ره  اب  نم  تفگ :  دوب و  نکش  تنـس  تهج  یب  دیابن  اهیزورما 

نداتفا فرط  نآ  زا  مه  نآ  مفلاخم .  درادن  قطنم  هک  هچ  ره  اب  قفاوم و  دراد  قطنم  هک  يزیچ  ره  اب  متسین ؛  مفلاخم  تسا  تنس  هچ  ره  اب 
تسا . 

زا یکی  اب  هزرابم  ناسنا ،  تیصخش  شرورپ  ایحا و  تسیچ ؟  شیانعم  دناد .  یم  لصا  کی  اهناسنا  یگدنز  رد  ار  ترجه  مالـسا  نیاربانب 
 . شابن لگ  تشخ و  ریـسا  شابن .  يا  هدـش  دـلوتم  نآ  رد  هک  یطیحم  ریـسا  ناـسنا !  يا  ناـسنا :  تراـسا  ینوبز و  لـماوع  نیرت  یـساسا 
هن دنک و  لگ  بآ و  هقطنم و  نوبز  ریسا و  ار  دوخ  هن  هک  دشاب  لئاق  لالقتـسا  تیرح و  يدازآ و  رادقم  نیا  دوخ  يارب  دیاب  ناسنا  ( 141)

تسا یسک  رجاهم  تائیـسلا  رجه  نم  رجاهملا  دشاب .  تسا  هدرک  لیمحت  وا  هب  طیحم  هک  یتشز  قالخا  نایفرع و  تاداع و  نوبز  ریـسا و 
ادیپ هطاحا  ناسنا  رب  هک  ییاهیتشز  زا  ندش  ادج  ینعی  ترجه  دوش .  ادج  دب  تافـص  اهیتشز و  اهیدیلپ ،  اهیدـب ،  تادیـس ،  زا  دـناوتب  هک 
دوخ ترجه ،  هک  میریگ  یم  هجیتـن  سپ  تسا .  هدرک  ادـیپ  هطاـحا  ناـسنا  رب  هک  يونعم  يداـم و  ياهیدـیلپ  ار  دوخ  ندرک  دازآ  هدرک ، 

داهج .  غارس  میورب  تسا .  یتیبرت  لماع  کی 
عناوم  اب  يریگرد 

دیاب ناسنا  ایآ  دوش .  یم  وربور  تالکـشم  عناوم و  اب  ناـسنا  تسا .  سفن  اـب  داـهج  هک  نآ  يونعم  ریبعت  رد  یتح  يریگرد ،  ینعی  داـهج 
نوبز ریسا و  دیابن  ناسنا  هک  روط  نیمه  هن ،  دشاب ؟  عناوم  نوبز  ریسا و  دیابن  ناسنا  هک  روط  نیمه  هن ،  دشاب ؟  عناوم  نوبز  ریسا و  هشیمه 
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هار رـس  زا  ار  عناوم  دوخ  تسد  هب  هک  يا  هدش  هدـیرفآ  نیا  يارب  وت  ناسنا !  يا  دـشاب :  دـیابن  زین  عناوم  نوبز  ریـسا و  دـشاب ،  دوخ  طیحم 
يرادرب .  شیوخ 

ۀعـس اریثک و  امغارم  ضرالا  یف  دجی  هللا  لیبس  یف  رجاهی  نم  و  دیامرف :  یم  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  ترابع و  زا  لبق 
( . 142  . ) دید دهاوخ  اه  هعس  اهمغارم و  نیمز  يور  رد  دنک ،  ترجه  سک  ره  دینک ؛  ترجه 

یملاظ ۀـکئالملا  مهیفوت  نیذـلا  نا  تسا :  نیفعـضتسم  هیآ  هللا  لیبس  یف  رجاهی  نم  زا و  لـبق  هیآ  ود  دراد .  یبیجع  ریبعت  اـجنیا  رد  نآرق 
ضبق ار  يا  هدع  هکئالم  یتقو  (143  ) اهیف رجاهتف  ۀعساو  هللا  ضرا  نکت  ملا  ولاق  ضرالا  یف  نیفعـضتسم  انک  اولاق  متنک  میف  اولاق  مهـسفنا 

هدع ام  دنهد :  یم  باوج  تسا ؟  روط  نیا  ارچ  دنـسرپ :  یم  تسا .  دیلپ  هایـس و  کیرات و  رایـسب  اهنآ  هدنورپ  دننیب  یم  دننک .  یم  حور 
نیا زا  و  داد ،  یمن  هزاـجا  طـیحم  ربـج  دیـسر ،  یمن  ییاـج  هب  نامتـسد  هـک  مـیدرک  یم  یگدـنز  یطیحم  رد  میدوـب ،  هراـچیب  مدرم  يا 

زا دـناوت  یمن  هک  تسا  تخرد  تسا .  تخرد  کی  رذـع  اهنیا  تسین .  رذـع  ناسنا  يارب  اهنیا  دـنیوگ :  یم  هکئالم  دـنفاب .  یم  تالمهم 
ياهمدآ لـثم  تیاـهگرب  تروص  يا و  هدـش  هدرمژپ  نارهت  ياـهنابایخ  راـنک  رد  ارچ  مییوگب :  یتخرد  هب  رگا  دـنک .  تکرح  دوخ  ياـج 

تخرد نیا  ریصقت  دننک ؟  یم  دود  ردقچ  هک  دینیب  یمن  ار  دحاو  تکرش  ياهسوبوتا  رگم  دیوگ :  یم  تسا ؟  هدش  هایـس  ردقنیا  یکایرت 
مرخ زبس و  شیاهگرب  ات  دورب  ناـبایب  هب  ـالثم  دـنک و  ضوع  ار  شیاـج  دـناوت  یمن  هک  تخرد  تسیچ ؟  تخرد  ریـصقت  اـعقاو  تسیچ ؟ 

دنک .  ادج  ار  دوخ  دناوت  یمن  تسا ،  لصو  نیمز  هب  شیاه  هشیر  دوجوم ،  نیا  تخرد ،  نیا  دنوش ! 
اهوتـسرپ رجاهم ،  ياهرتوبک  ریغ  رجاهم ،  ياهرتوبک  میراد :  دایز  رجاهم  تاناویح ،  نایم  رد  ام  دنرادن .  ار  یتراسا  نینچ  تاناویح  یتح 

مرگ اوه  هک  ناتسبات  رد  اهوتسرپ  دنراد .  یناتـسمز  یناتـسبات و  ترجاهم  دننک ،  یم  ترجاهم  ایرد  ياهیهام  رگید .  تاناویح  زا  یلیخ  و 
سکعلاب .  دننک و  یم  یخسرف  دنچ  ترجاهم  کی  دنور و  یم  درس  قطانم  هب  دوش ،  یم 

دننک یم  هایس  ار  يا  هقطنم  هک  يروط  هب  دننک  یم  ترجاهم  رگید  تمسق  هب  ایرد  تمسق  کی  زا  فلتخم  ياهلصف  رد  اهیهام  زا  يرایسب 
یم وا  زا  یتقو  هک  دروآ  یم  دوخ  يارب  يرذـع  نینچ  ناسنا  یتروص ،  نینچ  رد  ددـنب .  یمن  گنـس  لـگ و  كاـخ و  هب  ار  دوخ  ناویح  . 

ینیم نز  امنیـس ،  همهنیا  دوب !  دساف  ام  طیحم  دهد :  یم  باوج  یتسه ؟  هدولآ  دیلپ و  ردقنیا  ارچ  یفیثک ،  ردقنیا  ارچ  متنک  میف  دنـسرپ : 
ود دیورب  طیحم  نیا  زا  دش  یمن  ایآ  تسیچ ؟  تالمهم  نیا  دنیوگ :  یم  تسا !  طیحم  ربج  یـشورف و . . .  بورـشم  ناکد  شوپ ،  پوژ 

دنهاوخ یم  میدوب .  مغرم  اجنیا  رد  ام  دـنیوگ :  یم  اهنیا  اهیف ) اورجاهتف  ۀعـساو  هللا  ضرا  نکت  ملا  اولاق  ( ؟  رتهب طیحم  رت ،  فرطنآ  مدـق 
ار ام  ینیب  نمشد  هشیمه  دوب ،  دب  ام  طیحم  میدوب ،  نوبز  ریسا و  تسد و  ریز  یلو  میتشاد  لوبق  ار  نیتداهـش  میدوب ،  ناملـسم  ام  دنیوگب 
رد هک  یسک  ره  ۀعـسو  اریثک  امغارم  ضرالا  یف  دجی  هللا  لیبس  یف  رجاهی  نم  و  دیدوب ،  روط  نیا  اجنیا  دنیوگ :  یم  دیلام .  یم  كاخ  هب 

هعفد کی  رگا  دوش ؛  یم  ریگرد  نمشد  اب  اجنآ  رد  ینعی  تسا  همغارم  نیمزرس  اجنآ  هک  دسر  یم  ینیمزرـس  هب  دنک ،  ترجاهم  ادخ  هار 
هللا لیبس  یف  رجاهی  نم  و  داهج .  يریگرد ،  ینعی  لامب ؛  كاخ  هب  ار  نمـشد  ینیب  وت  مه  هعفد  کی  دیلام ،  كاخ  هب  ار  تا  ینیب  نمـشد 

هللا .  یلع  هرجا  عقو  دقف  توملا  هکردی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  ۀعسو و  اریثک  امغارم  ضرالا  یف  دجی 
یم دوش ،  یم  هداد  رکذت  اهنآ  هب  یقالخا  لئاسم  هب  عجار  یتقو  هک  دـنا  هدرک  تداع  یـضعب  تسا .  روطنیمه  مه  بلطم  يونعم  ریبعت  رد 

دنکن هاگن  مدآ  دوش  یم  رگم  نکن !  هاگن  مرحمان  نز  هب  دیوگب !  غورد  دوش  یم  روبجم  ناسنا  هرخالاب  وگن !  غورد  دوش ،  یمن  دـنیوگ : 
تسام :  تایبدا  گنن  تسین ،  راختفا  تسا ؛  ناسنا  یفن  مایخ  رعش  نیا  متفگ :  يا  هسلج  رد   ؟

زیگنارهم هم  نآ  لامج  وت  برای 
زیبربنع لبنس  هب  يا  هتسارآ 

رگنم يو  رد  هک  ینک  یمه  مکح  سپ 
زیرم راد و  جک  هک  دوب  نینچ  مکح  نیا 
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 : دـیوگ یم  شاب .  هتـشاد  نهذ  روضح  زامن  رد  اقآ  مییوگ :  یم  يدرک ،  یفن  ار  ناسنا  تیناسنا  وت  تسین ،  ربج  مناوت !  یمن  تسا ،  ربج 
هبقارم یشاب .  هتشاد  بلق  روضح  زامن  رد  یناوت  یم  ینک  هبقارم  رگا  يرادن ؛  هبقارم  شاب .  هتـشاد  دنتفگ  یمن  دش ،  یمن  رگا  دوش !  یمن 

رگید .  ياهتمسق  هب  دسر  هچ  ات  دیآ  یمن  تنهذ  وت  هزاجا  نودب  ینهذ  هرطاخ  ینعی  دریگ ،  یم  رارق  ترایتخا  رد  زین  وت  لایخ  نک ، 
ین موکحم  ما  هشیدنا  مکاح 

یبن رب  دمآ  مکاح  انب  هک  نوچ 
دنا هشیدنا  هرخس  ناقلخ  هلمج 

دنا هشیپ  مغ  لد و  هتسخ  ببس  نیز 
رگا هک  هداد  ناسنا  هب  یتیرح  يدازآ و  نانچنآ  تسا ؛  هدادـن  رارق  يدوجوم  چـیه  رخـسم  ار  ناسنا  ادـخ  دـشاب ؟  رخـسم  دـیاب  ناسنا  ارچ 

يریگرد دیاب  دوخ  اب  ناسنا  دهاوخ ،  یم  يریگرد  یلو  دـشاب  طلـسم  زیچ  همه  رب  دـنک و  دازآ  زیچ  همه  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  دـهاوخب ، 
 ، دـشاب هتـشادن  يریگرد  رگا  املـسم  دـشاب .  هتـشاد  يریگرد  دوخ  یبلط  تحار  یتسرپ و  تذـل  اـب  دوخ ،  سفن  ياوه  اـب  دـشاب ؛  هتـشاد 
ای نآ ،  ندروآ  رد  دوـخ  تعاـطا  رد  ندرک و  هدرب  هراـما و  سفن  اـب  يریگرد  اـی  ود :  نیا  زا  یکی  ناـیم  تـسا  ریاد  رما  تـسا .  موـکحم 

عیطم راداو و  ار  وا  وت  رگا  هک  تسا  نیا  هراما  سفن  تیصاخ  کتلغـش  هلغـشت  مل  نآ  سفنلا  ندیدرگ .  نآ  نوبز  ریـسا و  ندشن و  ریگرد 
تخاس .  دهاوخ  دوخ  عیطم  لوغشم و  ار  وت  وا  ینکن ،  دوخ 

هک روط  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  مشاب ؟  بولغم  نم  يدازآ :  دوب ؟  هچ  دوخ  يایند  كرت  هفسلف  رد  وا  قطنم  یلع و  ترـضح  دهز  هفـسلف 
یمن دوخ  رب  زگره  رتـشیب  نادـنچ  دـص  یلوا و  قـیرط  هب  دـشاب ،  اـهبحرم  اهدودـبع و  نب  ورمع  بوـلغم  گـنج  نادـیم  رد  دیدنـسپ  یمن 

 ! نینم ؤملاریما  ای  تفگ :  باصق  تشذگ .  یم  یباصق  ناکد  رانک  زا  ترضح  يزور  دشاب .  سفن  ياوه  لیم و  کی  بولغم  هک  دیدنسپ 
تفگ مرادن  لوپ  نالا  دومرف :  دیربب .  دیهاوخ  یم  رگا  ما ،  هدروآ  یبوخ  رایسب  ياهتـشوگ  تسا )  هدوب  ناشیا  تفالخ  نارود  رد  ارهاظ  )

وت زا  دنک ،  ربص  هک  میوگب  دوخ  مکش  هب  متسناوت  یمن  نم  رگا  دنک .  ربص  میوگ  یم  مکش  هب  نم  دومرف :  ترضح  منک .  یم  ربص  نم  : 
نابز زا  اهتنم  هروآرد ،  رعـش  هب  يدعـس  ار  ناتـساد  نیمه  دـنک ،  ربص  هک  میوگ  یم  دوخ  مکـش  هب  نم  یلو  ینک !  ربص  هک  متـساوخ  یم 

دیوگ :  یم  فراع  کی 
مروعـش لقع و  هکنیا  هن  مدلب  مهاوخب  رگا  نم  زقلا  اذه  جئاسن  حمقلا و  اذه  بابل  لسعلا و  اذه  یفـصم  یلا  قیرطلا  تیدته  تئـس ال  ولو 

دننک یم  هیهت  ناشدوخ  يارب  ایند  نیطالس  هک  ار  هچنآ  اهکاروخ ،  نیرتیلاع  اهـسابل ،  نیرتیلاع  ناوت  یم  هنوگچ  هک  مناد  یم  دسر ؛  یمن 
 . منک یمن  مهد ؛  رارق  دوخ  سفن  ياوه  تراـسا  رد  ار  دوـخ  نم  هک  تسا  نیا  راـک  نیا  ینعم  ياوـه  ینبلغی  نا  تاـهیه  نکلو  درک  هیهت 

کبلاخم نم  تللسنا  دق  وش ،  مگ  ورب  ینعی  کبراغ  یلع  کلبحف  ایند  ای  ینع  کیلا  ییابیز :  رایسب  ياهریبعت  رد  دنک  یم  ایند  هب  باطخ 
مدرک اهر  وت  ياهلاگنچ  زا  ار  دوخ  نم  یلو  یتخادنا  نم  فرط  هب  ار  تیاهلاگنچ  وت  مدازآ ،  وت  ربارب  رد  نم  ( 144  ) کلئابح نم  تلفا  و 

ریز رد  هچنآ  کلف و  نیا  لباقم  رد  مدازآ و  نم  مداد .  تاـجن  اـهماد  نیا  زا  ار  دوخ  نم  یلو  يدرتسگ ،  نم  هار  رد  ار  دوخ  ياـهماد  وت  . 
سفن .  اب  داهج  یعقاو ،  يریگرد  دنیوگ  یم  نیا  هب  منک .  یمن  يدوجوم  چیه  نوبز  لیلذ و  ریسا و  ار  دوخ  تسا ،  کلف  نیا  هبق 

زا ینعی  فرط  ود  زا  ار  البرک  هنحص  رگا  تسا .  هتشذگ  ربمغیپ  تیب  لها  رب  هک  تسا  ییاهزور  نیرت  تخـس  زا  یکی  مرحم  مهدزای  زور 
خـساپ هکئـالم و  زور  نآ  نانخـس  هدـنهد  ناـشن  تسا  يا  هنحـص  هکنیا  لـثم  مینیب  یم  میرگنب .  نآ  یناـملظ  هحفـص  زا  ینارون و  هحفص 

ام ال ملعا  ینا  لاق  کل  سدقن  كدمحب و  حبـسن  نحن  ءامدلا و  کفـسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا  هک  ناسنا  شنیرفآ  هرابرد  دنوادخ 
امـش هک  تفگ  اهنآ  هب  لاعتم  يادخ  هچنآ  زین  و  دش .  رهاظ  البرک  رد  دـندید ،  اهیدـب  زا  رـشب  تشرـس  رد  هکئالم  هچ  ره  ( 145  ) نوملعت
البرک هثداح  رد  يرشب )  ياهتلیضف  مامت   ) دندیدن ار  رـشب  تلیـضف  ینارون و  هحفـص  ینعی  نآ  رگید  فرط  دندید و  ار  هیـضق  فرط  کی 

تسا .  یبیجع  شیامزآ  هنحص  نینچ  کی  دش .  رهاظ 
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یکی تسا .  ریظن  یب  تفگ  دوشب  دـیاش  عومجم  رد  ریظن ؛  مک  ای  تسا  ریظن  یب  ای  ایند  رد  دوخ  عون  رد  هک  دـندرک  اهتواسق  یعاونا  اـهنیا 
هب ار  رفن  تشه  هعقاو  نیا  رد  دنا ؛  هدرک  ءاصحا  دـندیرب .  رـس  دنتـشگ ،  شردام  مشچ  لباقم  رد  ار  یلفط  ای  یناوج  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا 

هعطق ای  هدیرب و  رـس  ای  ناشناردام  مشچ  يولج  هک  دنا  هدوب  یناکدوک  رگید  رفن  جـنپ  و  هدرم ،  غلاب و  اهنآ  رفن  هس  هک  دنتـشک  لکـش  نیا 
رد هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  هللادبع  بانج  دنا  هدوب  البرک  رد  ناشناردام  هک  رفن  تشه  نیا  زا  یکی  دـنا ،  هدـش  هعطق 

همیخ لباقم  رد  لفط  نیا  تداهـش  تسه ،  ربتعم  لتاقم  رد  هچنآ  ربانب  هللادـبعابا .  هراوخریـش  لفط  تسا ،  فورعم  رغـصا  یلع  هب  ام  نایم 
 . هعدوا یتح  عیـضرلا  يدـلوب  ینتیا  هاتخا  ای  دـنتفرگ :  لغب  رد  یظفاحادـخ  ندیـسوب و  يارب  ار  لفط  هللادـبعابا  اقآ  تسا .  هتفرگ  تروص 

دیآ و یم  يریت  دعـس  رـسپ  هراشا  اب  دوب ،  هداتـسیا  اج  نامه  زین  شردام  دندیـسوب و  یم  ار  لفط  هللادبعابا  هک  یلاح  نامه  رد  دنا  هتـشون 
دنک .  یم  هراپ  ار  لفط  نیا  يولگ 

یلع ترـضح  ردام  یلو  دوب .  وا  عیجف  تداهـش  دـهاش  البرک  رد  شردام  هک  تسا  نسح  ماما  دـنزرف  نسحلا  نب  مساق  بانج  رگید  یکی 
تسا .  هدوبن  البرک  رد  الیل  هدوب ،  البرک  رد  الیل  دنیوگ  یم  هک  یترهش  مغریلع  تسا .  هدوبن  البرک  رد  ربکا 

يربک بنیز  بانج  دـنزرف  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوع  تشاد ،  روضح  شردام  تسا و  هدـش  دیهـش  البرک  رد  هک  یناـناوج  زا  رگید  یکی 
هک دندوب  البرک  رد  رسپ  ود  رفعج  نب  هللادبع  زا  دوب .  شراوگرزب  رسپ  تداهش  دهاش  مالسلا  امهیلع  بنیز  ینعی  تسا ،  ( اهیلع هللا  مالـس  )
نآ زا  یکی  و  تسا .  هدـش  دیهـش  ـالبرک  رد  زین  بنیز  رـسپ  نیارباـنب  دـندش .  دیهـش  ود  ره  دوـب و  رگید  نز  زا  يرگید  بنیز و  زا  یکی 
هچ لبق و  هچ  بنیز  هک  دنا  هتـشونن  یلتقم  چـیه  رد  هک  تسا  نیا  دـناسر ،  یم  ار  هللجم  يوناب  نیا  یلاع  رایـسب  رایـسب  تبرت  هک  یبیاجع 
ای ینعی  تسا ؛  یبدا  یب  یعون  درک  یم  رکف  دربب ،  ار  ماـن  نیا  تساوخ  یم  رگا  ییوگ  دـشاب .  هدرب  وا  زا  یماـن  شرـسپ  تداهـش  زا  دـعب 

هیخا و ای  دز :  دایرف  دیود و  نوریب  همیخ  زا  بنیز  ربکا ،  یلع  تداهـش  رد  الثم  دوش .  وت  يادف  هک  تسین  نیا  لباق  نم  دنزرف  هللادـبعابا ! 
دشاب .  هدرک  يراک  نینچ  شدنزرف  تداهش  رد  هک  دنا  هتشونن  چیه  یلو  درک ،  رپ  ار  اضف  شدایرف  هک  هیخا !  نیا 

تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  هیقر  شردام  لیقع و  نب  ملسم  بانج  نادنزرف  زا  یکی  دش  دیهش  البرک  رد  هک  يرگید  ناوج 
یناوج نآ  رگید  یبلک و  ریمع  نب  هللادبع  یکی  دنتـسه :  باحـصا  زا  مه  رفن  هس  ود  دش .  دیهـش  شردام  مشچ  لباقم  رد  مه  ناوج  نیا  . 

شیپ هسلج  رد  هک  دندش  دیهش  ناشردام  مشچ  لباقم  رد  مه  ود  نیا  تسا .  هدوب  باحصا  زا  کیمادک  رـسپ  هک  هدشن  هتخانـش  هک  تسا 
میدرک .  تبحص  ناش  هرابرد 

دید یتقو  دوب .  همیخ  رد  تشاد  لاس  هد  هک  لفط  نیا  دیـسر ،  تداهـش  هب  هللادـبعابا  زا  دـعب  هک  تسا  تیب  لها  ناـناوج  زا  یکی  رگید ، 
اه هدز  تهب  لثم  تشاد ،  يا  هدز  تهب  تلاح  اروعذم  جرخ  دنا :  هتـشون  وا  هرابرد  اجنیا  دـیود .  نوریب  همیخ  زا  دـش ،  نوگرگد  عاضوا 

دوب و هراوشوگ  لـفط  نیا  شوگ  ود  رد  هک  منک  یمن  شومارف  هک  دـنک  یم  لـقن  لـقان  تسا .  هدـش  هچ  هک  دوـب  ریحتم  درک و  یم  هاـگن 
دیرب .  ار  وا  رس  دمآ و  رفن  کی  هک  دوب  هداتسیا  زین  شردام 

دنیاین و نوریب  اه  همیخ  زا  تیب  لها  هک  دندوب  هداد  روتـسد  هللادـبعابا  هکنیا  تسا  بیجع  زوسناج و  هللادـبعابا  يارب  یلیخ  هک  رگید  یکی 
هلاس هد  هدوب .  رـضاح  البرک  رد  مه  وا  ردام  هک  نسحلا  نب  هللادبع  مان  هب  یبتجم  نسح  ماما  دراد  يدـنزرف  دـش .  یم  تعاطا  روتـسد  نیا 

هدیدن ار  دوخ  ردپ  وا  لاح  ره  هب  دش .  دیهـش  شردپ  هک  دوب  هراوخریـش  ای  ردام  محر  رد  وا  تشادن  ردپ  دش  دـلوتم  لفط  نیا  یتقو   ) دوب
ییاناوت هداـتفا و  هاـگلتق  لادوگ  رد  هک  هللادـبعابا -  رمع  تاـظحل  نیرخآ  رد  لـفط  نیا  دـندوب .  هدـش  گرزب  هللادـبعابا  نماد  رد  و  دوب )

دروآ و نوریب  بنیز  تسد  زا  ار  دوخ  دوب ،  يوـق  وا  یلو  تفرگ  ار  وا  دـیود و  بنیز  دـمآ .  نوریب  همیخ  زا  هبترمکی  دنتـشادن -  تکرح 
هچ نیـسح  هللا !  ناحبـس  تخادنا .  هللادبعابا  شوغآ  رد  ار  دوخ  دیود و  موش .  یمن  ادج  زا  میومع  زا  ادـخ  هب  یمع  قرافا  هللاو ال  تفگ : 

نیا دنزب .  يریـشمش  هللادبعابا  هب  هکنیا  يارب  دمآ  يدرم  لاح  نامه  رد  تفرگ .  شوغآ  رد  ار  لفط  نیا  هللادـبعابا  دراد !  یبلق  هچ  ربص و 
شتـسد دروآ و  ولج  ار  دوخ  تسد  لـفط  نیا  درک ،  هلاوح  ار  ریـشمش  اـت  ینزب ؟  ارم  يومع  یهاوخ  یم  وت  ءاـنخللا  نب  اـی  تفگ :  لـفط 
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قحلم تردپ  دج  هب  بیرق  نع  نک ،  ربص  ردارب !  دنزرف  دومرف :  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  نیـسح  دش .  دنلب  وا  هامع  ای  دایرف  دش .  هدیرب 
دش .  یهاوخ 

هللا . . .  ای  مرکالا  لجالا  زعالا  مظعالا  میظعلا  کمساب  نیرهاطلا .  هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  ال 
 . هدب رارق  نآرق  تمعن  نادردق  ار  ام  امرفب .  انـشآ  مالـسا  سدقم  قیاقح  هب  ار  ام  ياهبلق  نادرگب .  رونم  نامیا  رون  هب  ار  ام  ياهلد  ایادخ ! 

دوخ تمحر  تیانع و  لومـشم  ام  تاوما  امرفب .  صلاخ  ار  ام  اهتین  هدب .  رارق  وا  لآ  ربمغیپ و  نادردـق  هدـب ،  رارق  مالـسا  تمعن  نادردـق 
امرفب . 

تاولصلا عم  ۀحتافلا  ءارق  نم  هللا  محر 

حور يراوگرزب  يراوگرزب و  مجنپ :  لصف 

حور يراوگرزب  یگرزب و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یبا انالوم  انیبن و  اندیـس و  هیفـص ،  هبیبح و  هلوسر و  هللادـبع و  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیعمجا و  قئالخلا  يراب  نیملاـعلا  بر  هللا  دـمحلا 

میجرلا :  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  نیموصعملا ،  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مساقلا 
( 146  ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  ۀیضرم  ۀیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای 

حور یسک  رگا  هک  مدرک  بلطم  نیا  هرابرد  یثحب  دوب  دقعنم  اجنیا  رد  نیسحلا  هللادبعابا  سدقم  دوجو  دلوت  تبسانم  هب  هک  يا  هسلج  رد 
ياهباوخ زارد ،  رمع  انایحا  لماک و  شیاسآ  هک  ییاهندب  اه و  نت  نآ  اهنت  دتفا .  یم  جنر  تمحز و  هب  وا  نت  هاوخان  هاوخ  دوشب ،  گرزب 

حور هک  يدارفا  اما  دنکچوک ،  ریقح و  ياه  حور  ياراد  هک  دنوش  یم  دنمرهب  اهزیچ  هنوگ  نیا  ذیذل و  رایسب  ياهکاروخ  تحار ،  رایسب 
 . دوش یم  اهنآ  نت  ياهیرامیب  ببـس  دوش ،  یم  اهنآ  رمع  یهاتوک  انایحا  اهنآ و  نت  جـنر  ببـس  اهنآ  حور  یگرزب  نیمه  دـنراد ،  گرزب 

دیوگ :  یم  هک  مدناوخ  ار  یبنتم  رعش  اصوصخم  مدرک ،  ثحب  يرادقم  بلطم  نیا  هرابرد 
ارابک سوفنلا  تناک  اذا 

ماسجالا  اهدارم  یف  تبعت 
تسا و بلطم  کی  حور  یگرزب  هک  میامن  رکذ  ار  ود  نیا  نایم  قرف  منکب و  حور  يراوگرزب  یگرزب و  هراـبرد  یثحب  مهاوخ  یم  بشما 
 ، یگرزب ره  اـما  تسه  یگرزب  يراوـگرزب ،  ره  تسین .  يراوـگرزب  حور ،  یگرزب  ره  ینعی  تـسا ؛  يرتیلاـع  بـلطم  حور  يراوـگرزب 

بلطم :  حیضوت  لاح  تسین .  يراوگرزب 
تسا .  کچوک  حور  هناشن  کچوک  تمه  تسا و  گرزب  حور  هناشن  گرزب  تمه  املسم 

راگزور نادرم  هک  راد  دنلب  تمه 
دنا هدیسر  ییاج  هب  دنلب  تمه  زا 

دیوگ :  یم  يرگید 
تسا هتخات  هناریو  هب  دغج  غاب و  هب  لبلب 

تسا هتخاس  هناخ  دوخ  تمه  ردق  هب  سک  ره 
 . تسا قداص  دریگب  رارق  ناسنا  هک  يریسم  ره  رد  نیا  و 

شناد هار  رد  گرزب  تمه 

يونعم www.Ghaemiyeh.comيدازآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


داوس یب  هک  دـشاب  هتـشاد  تامولعم  هملپید  کی  دـح  رد  دریگب و  یملپید  هک  تسا  عناق  یکی  دـنک ،  یم  قرف  اـهتمه  ملع  ریـسم  رد  ـالثم 
شدوخ رمع  زا  هدافتـسا  رثکادـح  هک  تسا  نیا  شتمه  تسین ،  عناق  ملع  زا  يدـح  چـیه  هب  اـساسا  هک  دـینیب  یم  ار  يرگید  یلو  دـشابن . 

دیا هدینش  ار  ینوریب  ناحیروبا  فورعم  ناتساد  دنکن .  یهاتوک  یملع  لئاسم  فشک  بلج و  بذج و  زا  شرمع  هظحل  نیرخآ  ات  دنکب و 
هداعلا قوف  درم  خروم ،  سانش و  هعماج  نادیضایر ،  میکح ،  درم  نیا  تسا .  ردقلا  لوهجم  زونه  هک  دنراد  فارتعا  نیققحم  هک  يدرم  ، 
یلعوب رب  ناحیروبا  ملـسم  میریگب  رظن  رد  ار  یحاون  اهتمـسق و  زا  یـضعب  رگا  هتبلا  دنهد .  یم  حیجرت  انیـس  یلعوب  ار  وا  یـضعب  تسا  يا 

نیا دنتسه .  مه  رگیدکی  رصاعم  ود  نیا  دراد .  حیجرت  ناحیروبا  رب  یلعوب  رگید  ياهتمسق  یـضعب  رد  هک  روط  نیمه  دراد ،  حیجرت  انیس 
زا یتمهاب  درم  ره  دننام  یلو  دور  یم  دنک ،  یم  راضحا  ار  وا  رابجالاب  دومحم  ناطلس  تسا .  دیدج  فشک  قیقحت و  شناد و  هتفیـش  درم 

اجنآ رد  دنیب  یم  دور .  یم  دنه  هب  دومحم  ناطلـس  هارمه  هب  دنک .  یم  حتف  ار  ناتـسودنه  دومحم  ناطلـس  دنک .  یم  هدافتـسا  یتصرف  ره 
ياهلاس دریگ .  یم  دای  یلعا  دـح  هب  يریپ  رد  ار  ناـبز  نیا  دـناد .  یمن  ار  تیرکـسناس  ناـبز  یلو  تسا  مولع  تاـعالطا و  زا  يا  هنیجنگ 

باتک نیا  هک  ۀلولقم  وا  لقعلا  یف  ۀلوذ  رم  ۀـلوقم  نم  دـنهلل  ام  قیقحت  مان  هب  دروآ  یم  دوجو  هب  يرثا  دـنک ،  یم  هعلاطم  اجنآ  رد  يدایز 
تسایند .  ناسانش  دنه  شزرا  اب  رایسب  عبانم  زا  یکی  زورما 

رد ناحیروبا  هک  درک  ادـیپ  عالطا  دوب -  شا  هیاسمه  هک  اهقف -  زا  یکی  دوب ،  راـضتحا  لاـح  رد  توم و  ضرم  رد  مدآ  نیا  هک  یتقو  رد 
زا يرگید  ياج  ای  ثرا  باب  زا  ( 147  ) یهقف هلاسم  کی  داتفا  هیقف  هب  شمشچ  ات  دوب  اجب  ششوه  شتدایع .  هب  تفر  تسا .  یلاح  نینچ 

باوج ناـحیروبا  یـسرپ ؟  یم  هلاـسم  نم  زا  يریم .  یم  يراد  هک  تقو  نیا  رد  وت  هک  دومن  ضارتـعا  درک و  بجعت  هیقف  درک .  لاؤس  وا 
منادن مریمب و  ای  تسا  رتهب  منادـب  و  مریم )  یم  بیرق  نع  مناد  یم  مدوخ  نم  هکنیا  هن   ) مریمب نم  رگا  ایآ  منک :  یم  یلاوس  وت  زا  نم  داد 

هک دیـشکن  یلوط  مدیـسر ،  ما  هناخ  هب  نم  هکنیا  زا  يدعب  دـیوگ  یم  هیقف  مسرپ .  یم  لیلد  نیمه  هب  تفگ :  ینادـب .  يریمب و  تفگ :   ؟
گرزب تمه  کی  ياراد  هک  گرزب  درم  کی  دنیوگ  یم  ار  نیا  مدینـش .  ار  شیاه  هچب  هیرگ  يادص  درم !  ناحیروبا  هک  دش  دنلب  دایرف 

 . تسا شناد  هار  رد 

تورث ندرک  عمج  رد  گرزب  تمه 

رد یتمه  چـیه  اساسا  یـضعب  تسا ؟  يواستم  ياه  تورث  ندروآدرگ  رد  اهتمه  رگم  تورث .  ندرک  عمج  رد  الثم  تسا  گرزب  يرگید 
زا اولو  دشاب ،  يرکون  هار  زا  ولو  دنروایب  تسد  هب  ینان  دوشب ؛  ریـس  ناشمکـش  هک  تسا  نیا  طقف  ناشفدـه  دـنرادن ،  تورث  ندرک  عمج 
هک ییاهنآ  لاح  دروایب .  درگ  دهاوخ  یم  دشاب ،  هتـشاد  دهاوخ  یم  یکی  یلو  دشاب .  نداد  تلذ  هب  نت  هار  ار  اولو  دشاب ،  یگزویرد  هار 

ادبا .  دنتسه ؟  يواسم  مه  اب  دنراد ،  ار  تورث  ندرک  عمج  تمه 
زا یضعب  یهاگ  هک  منک  ضرع  مه  ار  هتکن  نیا  دنتسین .  عناق  مک  هب  هک  تسه  ناشدوجو  رد  تورث  ندرک  عمج  هیعاد  کی  اساسا  یخرب 

لابند هک  دـننیب  یم  ار  یمدآ  یتقو  دنتـسین  درم  هکنیا  لیلد  هب  دـنرادن ،  مه  هکنیا  لیلد  هب  دـنرادن ،  هضرع  هکنیا  لـیلد  هب  تمه  یب  دارفا 
یم دـننز ،  یم  دـهز  اوـقت و  زا  مد  دـنناوخ ،  یم  ار  دـهز  تاـیآ  دـندنخ ،  یم  وا  هـب  دـننک ،  یم  شریقحت  دور ،  یم  تورث  ندرک  عـمج 

فیعـض وت  وا  دور ،  یم  مه  یتسرپ  ایند  تلاح  صرح و  نامه  اب  دور ،  یم  تورث  ندرک  عمج  لابند  هک  وا  اقآ !  هن  دننک  هطلاغم  دنهاوخ 
؛  یلع لثم  تسا  تمه  درم  هک  دنک  تمذم  ار  وا  دناوت  یم  یعقاو  دهاز  کی  تسا .  مومذم  تسا .  رتالاب  تفـصادگ  تمه  نود  تمه و 

لوپ نآ  هب  ار  شدوخ  دراد ،  یمن  هگن  شدوـخ  يارب  تسین ،  صیرح  تسین ،  دـنمزآ  اـما  تسا  تورث  ندرک  ادـیپ  درم  تسا ،  راـک  درم 
تمذـم ار  نیا  دراد  قـح  هک  تسوا  ندرک ،  کـمک  يارب  ندرک ،  جرخ  يارب  هچ ؟  يارب  یلو  دروآ  یم  تسد  هـب  ار  لوـپ  ددـنب .  یمهن 
تدوجو رد  روش  يراد ،  میمـصت  يراد ،  میمـصت  يراد ،  تمیزع  يراد ،  تمه  هک  یـسک  يا  صیرح !  يا  دنمزآ !  يا  دیوگب :  دنک و 

؟  تسا هدش  فدـه  وت  يارب  تورث  ارچ  ینک ؟  یم  فرـصم  تورث  ندرک  عمج  هار  رد  ار  تیورین  ارچ  تسه ،  تدوجو  رد  ورین  تسه ، 
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یم يرگید  تسد  زا  یگزویرد  تبکن و  اب  ار  تورث  لاـم و  ناـمه  هک  رظن  تسپ  تمه  نود  نم  اـما  دـشاب .  هلیـسو  وت  يارب  دـیاب  تورث 
منک .  داقتنا  وا  زا  مرادن  قح  دهدب ) نم  هب  ار  شتورث  مینویلیم  کی  مرازه ،  کی  هک  مسوب  یم  ار  وا  ياپ  مسوب ،  یم  ار  وا  تسد   ) مریگ

ماقم  یبلط و  هاج  ریسم  رد  دنلب  تمه 
دنلب درم  ردنکـسا  هکنیا  رد  هن  دنتـسه ؟  يواـستم  مدرم  تهج  نیا  رد  رگم  دور .  یم  ماـقم  یگرزب و  یبـلط و  هاـج  ریـسم  رد  رگید  یکی 
رارق شدوخ  نامرف  زیمهم و  ریز  رد  ار  ایند  مامت  هک  دش  ادیپ  شرـس  رد  هیعاد  نیا  هک  دوب  يدرم  درک .  کش  دوش  یمن  تسا  هدوب  یتمه 

 ، درادن دوجو  وا  رد  یبلط  يرترب  سح  درادن ،  دوجو  وا  رد  ییاقآ  تدایس و  سح  اساسا  هک  یتفـص  رکون  مدآ  کی  زا  ردنکـسا  دهدب . 
دوش یمن  یلو  گرزب ،  ياهحور  تفگ  دـیاب  ار  اهنیا  روطنیمه .  مه  وا  لاثما  هاـشردان و  تسا .  رتـالاب  یلیخ  تسین ،  شدوجو  رد  تمه 

هک یگرزب  حور  اما  تسا  گرزب  حور  کی  تسا ،  گرزب  حور  کی  تسا ،  گرزب  یبلط  هاج  کی  ردنکسا  راوگرزب ،  ياهحور  تفگ 
 ، حور نیا  مینیب  یم  شدوـجو ،  رد  میور  یم  یتـقو  تسیچ ؟  هدرک  دـشر  حور  نیا  رد  هک  يا  هخاـش  تسا ؟  هدرک  دـشر  زیچ  هچ  وا  رد 

نیرتگرزب دـهاوخ  یم  تسا ؛  ذوفن  تسا ،  ترهـش  تسا ،  یبلط  هاج  تسا  هدـش  گرزب  وا  رد  هک  يا  هخاـش  نآ  اـما  تسا  هدـش  گرزب 
هک یحور  نینچ  دشاب .  ناهج  درم  نیرتطلـسم  دهاوخ  یم  دشاب ،  ناهج  نایاشگروشک  نیرتروهـشم  دهاوخ  یم  دشاب ،  ناهج  ياهتردـق 

تـسناوت یم  ردنکـسا  رگم  دـید ؟  یتحار  ایند  رد  ردنکـسا  نت  رگم  دـنیب .  مین  یتحار  مه  وا  نت  یبلط ،  هاج  هیحان  رد  یلو  تسا  گرزب 
دنیبب ؟  یتحار  شنت  دشاب و  ردنکسا 

يردان نامه  دروآ ،  یم  رد  ار  اهمشچ  هک  يردان  نامه  تخاس ،  یم  اه  هرانم  اه  هلک  زا  هک  يردان  نامه  رگمتـس ،  ردان  نامه  ردان  رگم 
یمن رد  شیاپ  زا  زور  هد  شـشفک  یهاگ  دـشاب ؟  هتـشاد  شیاسآ  شنت  دـشاب و  ردان  تسناوتیم  دوب ،  گرزب  هناوید  یبلط  هاـج  کـی  هک 

درک .  یمن  ندروآرد  تصرف  الصا  دمآ ، 
راد ارسناوراک  نآ  دوب .  یتخس  ناتـسمز  درک .  یم  روبع  ارـسناوراک  کی  يولج  زا  ردیز  هنهد  نیمه  زا  ردان  بش  کی  هک  دننک  یم  لقن 
رب راوس  لکیه  يوق  مدآ  کی  مدرک ،  زاب  ار  رد  ات  دـننز .  یم  مکحم  ارـسناوراک  رد  مدـید  تقو  کی  هک  دوب  بش  ياـه  همین  دـیوگ  یم 

هدامآ غرم  مخت  يدایز  رادقم  تفگ  متشادن .  غرم  مخت  زا  ریغ  يزیچ  نم  يراد ؟  هچ  اذغ  تفگ :  اروف  وت  دمآ  یلکیه  يوق  رایـسب  بسا 
 ، درک رامیت  ار  شبـسا  دـعب  مداد  وا  هب  ار  اهنیا  همه  روایب .  وج  مه  مبـسا  يارب  روایب ،  نان  تفگ :  متخپ .  مدرک ،  هدامآ  شیارب  نم  نک . 

کی درب و  شبیج  رب  تسد  دورب ،  تساوخ  یتقو  دز .  مه  یترچ  کـی  دوب و  اـجنآ  یتعاـس  ود  دیـشک .  وا  نت  اـهاپ و  اهتـسد و  هب  تسد 
یلوط نالا  تفگ  دـعب  منماد .  تخیر ؛  ار  اـهنآ  متفرگ .  ار  منماد  متفرگ .  ار  منماد  ریگب .  ار  تنماد  تفگ :  دروآ .  نوریب  یفرـشا  تشم 

ات دیوگ  یم  دییایب .  نم  رس  تشپ  اروف  اج ،  نالف  متفر  نم  تفگ  ردان  وگب  دمآ ،  یتقو  دیآ .  یم  نم  رـس  تشپ  جوف  کی  هک  دشک  یمن 
 . دننکن فقوت  وگب  دندمآ  یتقو  یتسیا ،  یم  ماب  تشپ  يالاب  يور  یم  تفگ :  داتفا .  متـسد  زا  نماد  دروخ ،  ناکت  ار  متـسد  ردان  مدینش 
 : مدز دایرف  الاب  زا  نم  دـندمآ ،  هاش  جوف  درک ) یم  تکرح  شجوف  زا  لبق  تعاـس  ود  بش ،  لد  نآ  رد  شدوخ   . ) دـنیایب نم  رـس  تشپ 

دنتفر .  همه  دورن ،  درکن  تارج  رفن  کی  یلو  دندرک  یم  رغرغ  اهنآ  دشاب ،  هطقن  نالف  رد  دیاب  قارطا  هک  داد  نامرف  ردان 
تدایـس کی  دهاوخب  دروخب ؛  ار  اهاذغ  نیرتیلاع  دناوت  یمن  دباوخب ،  مه  هوقرپ  باوختخر  رد  دـناوت  مین  رگید  دـشاب  ردان  دـهاوخب  مدآ 

مه هرخالاب  دـنیبب ،  شیاسآ  دـناوت  یمن  شنت  دـشاب ،  مه  گرزب  رگمتـس  کی  ولو  گرزب  بلط  تسایر  کـی  بلط ،  هاـج  کـی  بلط ، 
 . درادن نت  شیاسآ  هرخالاب  دشاب .  هتـشاد  گرزب  حور  دشاب ،  هتـشاد  گرزب  تمه  دهاوخب  يا  هتـشر  ره  رد  سک  ره  دوش و  یم  هتـشک 

دندوبن .  راوگرزب  یلو  دوب  گرزب  ناشحور  دنتشادن ،  حور  يراوگرزب  مدرک ،  ضرع  هک  يدارفا  زا  کی  چیه  اما 
ینعی دشاب ،  هتشادن  ملع  زا  ریغ  يرگید  تلیـضف  دشاب و  گرزب  ملاع  کی  یـصخش  مینک  ضرف  تسیچ ؟  يراوگرزب  یگرزب و  نیب  قرف 
هدارا کی  ینعی  تسا ،  گرزب  هشیدنا  رکف و  کی  نیا  دنک ،  دیدج  قیقحت  دنک ،  دیدج  فشک  کی  دـهاوخ  یم  طقف  هک  دـشاب  یـسک 
تورث دور و  یم  تورث  لاـبند  هشیمه  هک  تسا  گرزب  بلط  نوزفا  کـی  يرگید  نآ  تـسا .  مـلع  هار  رد  گرزب  تـمه  کـی  گرزب و 
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هنیک کی  يرگید  تسا ،  گرزب  تباـقر  کـی  يرگید  تسا .  گرزب  صرح  کـی  تسا ،  گرزب  توهـش  کـی  تسا ،  فدـه  وا  يارب 
گرزب ياه  یتسرپدوخ  اهنیا  ماـمت  تسا .  گرزب  یبلط  هاـج  کـی  يرگید  تسا ،  گرزب  تداـسح  کـی  يرگید  تسا ،  گرزب  يزوت 

 . تسین يراوگرزب  یلو  تسه  یگرزب  تفگ ؛  يراوگرزب  دوش  یمن  ار  اهنیا  زا  کی  چیه  دنتسه . 

يراوگرزب

نآرق ریبعت  هب  شدوخ و  ناور  حور و  ریمض و  رد  ناسنا  هکنیا  نآ  تسا و  هجوت  لباق  رایسب  یفـسلف  یناور و  هبنج  زا  هک  تسا  يا  هلءاسم 
رد يرگید  یگرزب  ساسحا  عون  کی  تسا -  گرزب  ياه  یتسرپ  دوخ  هب  شتـشگزاب  هک  اهیگرزب -  هنوگ  نیا  زا  ریغ  شدوخ  ترطف  رد 

نییدام نایاقآ  نیا  هک  ممهفب  ما .  هتـسناوتن  زونه  نم  و  گرزب .  تیناسنا  تفگ  دیاب  ار  نآ  تسین ؛  اهعون  نیا  زا  هک  دنک  یم  دوخ  دوجو 
رد هتبلا   ) رشب دارفا  زا  یـضعب  رد  لقالا  ای  رـشب  رد  تسا  یـساسحا  هچ  نیا  رخآ  دننک ؟  هیجوت  دنناوت  یم  هنوگچ  ار  اهنیا  اهتـسیلایرتام ،  ، 
رد یهاگ  هک  تسا )  نشور  الماک  رگید  یضعب  رد  فیعض و  یلیخ  ای  تسا  شوماخ  ای  غارچ  نیا  یضعب  رد  یلو  تسه  رشب  دارفا  مومع 

کی هن  تسا  گرزب  ناـسنا  کـی  نیا  دـنک ؟  یم  ساـسحا  تفارـش  تروص  هب  ار  گرزب  ینعی  دـنک  یم  تفارـش  ساـسحا  شدوخ  حور 
؟  روطچ دراذـگ ،  یم  یتسرپدوخ  يور  اپ  يراوگرزب  تفارـش و  کی  ساسحا  رطاخ  هب  تسا .  یتسرپدوخ  زا  رتالاب  گرزب .  تسرپدوخ 

رتشیب وا  زا  نم  دراد و  تورث  رادـقم  مدآ  نالف  مشاب ؛  مدآ  نـالف  زا  رتگرزب  هک  تسین  نیا  لاـبند  اـما  دـشاب  گرزب  دـهاوخ  یم  مدآ  نیا 
موکحم طقف  مدآ  نالف  مشاب ،  رتشیب  وا  زا  نم  دـنک ،  تعاطا  وا  منک و  رما  نم  دـشاب ،  نم  مکح  موکحم  طـقف  مدآ  نـالف  مشاـب ،  هتـشاد 
ساسحا شدوخ  حور  سفن و  يارب  اهیدیلپ ،  لباقم  رد  عیطم .  وا  مشاب و  رما  دیاب  نم  دنک ،  تعالطا  وا  منک و  رما  نم  دـشاب ،  نم  مکح 

شدوخ حور  رد  دناد ،  یم  یتسپ  ار  غورد  الـصا  دیوگب ،  غورد  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  شحور  اساسا  یناسنا  الثم  دنک ،  یم  یگرزب 
دنک .  یم  ولع  ساسحا 

رد ناسنا  تسا .  یتسپ  تئاـند و  لـباقم  رد  مییوگ  یم  يراوگرزب  نآ  هب  هک  یگرزب  نیا  تسا .  یمک  یکچوک و  لـباقم  رد  یگرزب  نآ 
نآ دراد .  زارتحا  اهتئاند  زا  نآ  بجوم  هب  هک  دـنک  یم  كرد  شدوخ  رد  ار  یتفارـش  کی  ینعی  دـنک  یم  يراوگرزب  ساسحا  دوخ  حور 
هن دنک  یگدنز  ریش  لثم  مدآ  هک  تسا  نیا  تسه  رگا  یگدنز  دیوگ  یم  هک  تسا  لئاق  تیمها  ردقنآ  یتسرپ  هاج  يارب  تسرپ  هاج  مدآ 

دردب .  ار  وا  يرگید  هکنیا  هن  دردب  ینعی  دنفسوگ ،  لثم 
دص هکنیا  ات  منک  یگدنز  ریش  لاس  کی  هک  مهد  یم  حیجرت  نم  دوب  هتفگ  شناتـسود  زا  یکی  هب  ایلاتیا ،  فورعم  روتاتکید  ینیلوسوم ، 

دنفسوگ لاس  دص  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  منک  مدوخ  همعط  مروخب و  ار  نارگید  مشاب ،  ریش  لاس  کی  هکنیا  منک ؛  یگدنز  دنفـسوگ  لاس 
منک یم  شهاوخ  تفگ  یم  داد و  یم  یلوپ  کی  شتسود  هب  بترم  تفگ و  ار  نیا  مشاب .  ریش  کی  ماک  رد  ندش  هدروخ  هدامآ  مشاب و 
اما دنـشاب  دنفـسوگ  مدرم  هک  مشاب  ریـش  مناوت  یم  طرـش  نیا  اب  نم  نوچ  ارچ ؟  نکن ،  لقن  ییاج  رد  متـسه  هدنز  نم  ات  ار  هلمج  نیا  هک 
نیا مدرم  رگا  اما  دنشاب .  ریش  نم  لثم  دنـشاب .  ریـش  نم  لثم  دنـشاب ،  ینیلوسوم  لثم  دنهاوخ  یم  مه  اهنآ  دنمهفب  ار  هلمج  نیا  مدرم  رگا 

رد مشاب  ریش  نم  هک  دنشاب  دنفسوگ  دیاب  اه  نآ  مشاب .  ریش  مناوت  یمن  نم  رگید  دنشاب ،  ریش  نم  لثم  دنهاوخب  مه  اهنآ  دنمهفب  ار  هلمج 
تسین .  يراوگرزب  اما  تسه  یگرزب  صخش  نیا 

یم الصا  دنک .  شا  همعط  يرگید  هک  دشابن  يدنفـسوگ  ینعی  دنـشاب ،  ریـش  مدرم  همه  دهاوخ  یم  راوگرزب  تسا ؟  هنوگچ  راوگرزب  اما 
ساسحا نآرق  ریبعت  هب  تسا  تیناسنا  ساسحا  تسا ،  يراوگرزب  ساسحا  شیانعم  نیا  دـشاب .  هتـشادن  دوجو  اـیند  رد  یگدـنرد  دـهاوخ 

 . دراد ار  يراوگرزب  موهفم  نامه  تسا و  هدمآ  دایز  یمالسا  راثآ  رد  تمارک  هملک  تسا .  سفن  تمارک  ساسحا  تسا ،  تزع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس 
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یم همجرت  طـلغ  ار  هلمج  نیا  یهاـگ  ما  هتفگ  ررکم  ( 148  . ) قـالخالا مراـکم  ممتـال  ثعب  ینا  دومرف :  مرکا ،  ربمغیپ  زا  تسا  يا  هلمج 
زا رتشیب  ربمغیپ  تسین ؛  ییاسر  همجرت  نیا  هن ،  منک .  لیمکت  ار  کین  قالخا  هک  مدـش  ثوعبم  نم  هک  دومرف  ربمغیپ  دـنیوگ  یم  دـننک ، 

عون ره  یبتکم  بحاص  ره  تسین .  يا  هزات  زیچ  منک ،  لیمکت  ار  کین  قـالخا  هک  مدـش  ثوعبم  نم  دـشاب  هتفگ  ربمغیپ  رگا  تفگ .  نیا 
نیا شا  هدیقع  دـشاب ،  هدروآ  یقالخا  نآ  میوگ .  یم  نم  هک  تسا  نیمه  کین  قالخا  هک  تسا  نیا  شا  هدـیقع  دـشاب ،  هدروآ  یقالخا 

قالخا هک  تسا  دقتعم  مه  دهد  یم  یتسپ  یندـت و  روتـسد  اساسا  هک  یقالخا  نآ  میوگ .  یم  نم  هک  تسا  نیمه  کین  قالخا  هک  تسا 
هب تسین .  فعـض  زا  رتالاب  یهانگ  دـشاب ،  روز  هب  شا  هیکت  دـیاب  رـشب  دـیوگ  یم  اـساسا  هک  هچین  لـثم  يرگید  نآ  تسا .  نیمه  کـین 

قالخا دومرف  اـهنت  هن  ربمغیپ  میوگ .  یم  نم  هک  تسا  نیمه  کـین  قـالخا  دـیوگ  یم  مه  دـیریگن  ار  شلاـب  ریز  دـینکن و  محرت  فیعض 
 ( تسین يا  هزات  زیچ  هک  نیا  دنیوگ ،  یم  همه  ار  کین   ) کین میوگ  یمن  اهنت  نم  درک :  ریسفت  دوخ  بتکم  رد  مه  ار  یکین  هکلب  کین ، 
 ، يراوگرزب قالخا  ینعی  تسه ؛  تمرکم  حور  نآ  رد  هک  منک  لیمکت  ار  یقـالخا  هک  مدـش  ثوعبم  نم  قـالخالا  مراـکم  ممتـال  ثعب 
 ، تئاند یتسپ ،  دـشاب  اقآ  نم  حور  هک  يا  ییاقآ  هکلب  موشب .  طلـسم  يرگید  رب  هک  یتدایـس  نآ  يانعم  هب  ییاـقآ  هن  اـما  ییاـقآ  قـالخا 

راثآ رد  ام  يردق  هب  هنیمز  نیا  رد  و  دنادب ،  اهنیا  زا  رتالاب  رترب و  ار  شدوخ  دـشاب ،  هتـشاد  زارتحا  هلیذر  تافـص  مامت  زا  تبیغ ،  غورد ، 
 . هللا ءاش  ام  یلا  هک  مراد  یمالسا 

مالسلا هیلع  یلع  نانخس 

نل کناف  بئاغرلا ،  یلا  کتقاس  نآ  ۀـیند و  لک  نع  کسفن  مرکا  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
ره لباقم  رد  یتسپ .  راک  ره  زا  رادب  رترب  رادب ،  راوگرزب  رادب ،  یمارگ  ار  تدوخ  حور  مناج !  رـسپ  اضوع  کسفن  نم  لذبت  امب  ضاتعت 

اروف دوخ  هب  دوخ  دـینیب ،  یم  نآ  يور  يراـبغ  يدرگ  دوـشب ،  هدوـلآ  یتـسپ  نیا  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  نم  حور  هک  نک  رکف  یتـسپ 
يا یـشاقن  يولبات  نینچ  فیح  دـیوگ  یم  ینک ،  یم  ار  راـک  نیا  ارچ  ییوگب  وا  هب  رگا  دـنک .  یم  زیمت  ار  نآ  دراد و  یم  رب  ار  لامتـسد 

دشاب ! ؟  نآ  رد  یهایس  هکل  نینچ  هک  تسین 
دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب ،  نآ  رد  هایس  هکل  کی  تسا  فیح  هک  تسا  یلاع  ابیز و  ردقنآ  یـشاقن  يولبات  نیا  هک  دنک  یم  سح 

زا رظن  عطق  یعمطم ،  ره  زا  رظن  عطق  هک  نک  تیـصخش  ساسحا  نک ،  تمظع  ساسحا  نک ،  ییابیز  ساسحا  هنوگ  نیا  تدوخ  حور  رد 
دیآ ؟  یم  شیپ  غورد  یهدب ،  یتسپ  هب  نت  هک  ینادب  نیا  زا  رتگرزب  ار  تدوخ  الصا  يدام ،  تجاح  ره  زا  رظن  عطق  یلایخ ،  ره 

تجاح ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  تیناـسنا  ماـقم  یناـسنا ،  وت  ییاـبیز ،  يراوگرزب ،  یگرزب ،  وت  تسا ؛  تناـئد  تسا ،  یتسپ  غورد 
نکم .  زارد  يرگید  شیپ  تسد  زاسب و  مک  هب  ( 149  . ) لسوتلا للقتلا و ال  دومرف :  دهاوخب ،  سامتلا  تروص  هب  يرگید  زا  ار  شدوخ 

طق رویغ  ینز  ام  دـیوگ :  یم  دراد ،  یبیجع  هلمج  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  داـیز  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تاـملک  رد  اـصوصخم 
اعرـش انز  هک  تسا  نیا  زا  رظن  عطق  نیا  دـنک  یمن  انز  زگره  دـنمتریغ  مدآ  کی  دـنک ،  یمن  انز  فرـش  اـب  مدآ  کـی  زگره  ینعی  ( 150)

دیامرف یم  دـنک .  یمن  ای  دـنک  یم  بقاعم  ار  راک  انز  مدآ  کی  تمایق  رد  ادـخ  ایآ  هک  تسا  نیا  زا  رظن  عطق  تسین ،  مارح  ای  تسا  مارح 
یمن انز  زگره  دـنک ،  یم  شدوخ  حور  رد  تفارـش  ساسحا  دـنک ،  یم  تمظع  ساسحا  هک  یمدآ  رویغ ،  مدآ  کی  فیرـش ،  مدآ  کی 

دنک . 
نایرج دـنک ،  هسامح  ساسحا  شدوخ  حور  رد  دـیاب  نآ  ندینـش  اـب  ناملـسم  کـی  تسا و  هساـمح  هک  تسا  هغـالبلا  جـهن  رد  يا  هلمج 

نیا شرظن  رد  نینم  ؤملاریما  هیواعم ،  رکشل  اب  نیفـص  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ییورایور  نیلوا  رد  دیا .  هدینـش  دبال  تسا و  فورعم 
ریشمش رگیدکی  يور  هب  نیملسم  دوشب و  لح  فالتخا  نیا  هکلب  دنوشب  هلدابم  اهریفـس  دوشب ،  هلدابم  اه  همان  دنکن ،  گنج  ادتبا  هک  دوب 
دندومن لاغشا  ار  تارف  رانک  زا  بآ  نتشادرب  لحم  دندرک ،  یتسدشیپ  ناشدوخ  لایخ  هب  دندمآ ،  هک  یتقو  شباحصا  هیواعم و  دنـشکن . 
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 ، تشون يا  همان  دنا .  هدز  يراک  نینچ  هب  تسد  اهنیا  دید  دش  دراو  هک  یتقو  نینم  ؤملاریما  دـنروخب .  تسکـش  حالطـصا  اب  هار  نیا  زا  و 
 ، میتسرفب ریفـس  مینک ،  تبحـص  مه  اب  میا  هدـمآ  ام  میرادـن ،  گنج  رگیدـکی  اب  زونه  هک  ام  دـینکن ،  ار  راـک  نیا  هک  داتـسرف  ار  یـسک 

یتصرف نیا  ام  تفگ  دشن ،  رضاح  لکش  چیه  هب  هیواعم  دریگن ،  تروص  گنج  دنک و  حالصا  نیملسم  نایم  دنوادخ  هکلب  مینک  تاقالم 
نییاپ ناطیـش  رخ  زا  ام -  حالطـصا  هب  هک -  دنتفگ  هچ  ره  دندرک ،  ار  راک  نیا  ترـضح  راب  دنچ  میهد  یمن  تسد  زا  زگره  میراد  هک  ار 

یلو میـشکب  ریـشمش  دش  میهاوخ  روبجم  دوشب  مامت  نامبآ  دشکب و  لوط  زور  ود  ای  کی  رگا  مینک ،  ربص  یبآ  یب  اب  میناوتیم  هک  ام  ایب . 
 . تسین گنج  زج  يا  هراچ  دـید  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش .  یمن  هک  دوش  یمن  تفگ  مینک ،  هرکاذـم  اـت  دـشاب  یتصرف  مهاوخ  یم  نم 

لها یلع  نیا  راکزیهرپ ،  یقتم و  یلع  نیا  دباع ،  یلع  نیا  دهاز ،  یلع  نیا  دینیبب  دناوخ .  يرـصتخم  هباطخ  شدوخ  باحـصا  يارب  دمآ 
 ، منایرکـشل تسا )  یـسامح  هباطخ   ) لاتقلا مکومعطتـسا  دـق  دومرف :  اـم ) نابآمدـهاز  فـالخ  رب   ! ) دـنک یم  ظـفح  ار  تیناـسنا  تفارش 

هدش بلط  گنج  دنهاوخ ،  یم  امـش  زا  كاروخ  کی  لثم  ار  اهریـشمش  دنهاوخ ،  یم  امـش  زا  كاروخ  دـننام  ار  گنج  اهنیا  منایهاپس ! 
هتـشت نم !  نایرکـشل  درک ؟  دیاب  هچ  دیناد  یم  دندرک ،  نینچ  اهنیا  هک  الاح  ءاملا  نم  اوورت  ءامدلا  نم  فویـسلا  وور  دومرف :  دـعب  دـنا ، 

دعب دیوش .  باریـس  ناتدوخ  ات  دینک  باریـس  اهدیلپ  نیا  نوخ  زا  ار  ناتدوخ  ياهریـشمش  نیا  درادن :  دوجو  رتشیب  هار  کی  دـیا ؟  هدـنام 
هاتوک يا  هلمج  یـسامح ،  ياه  هباطخ  همه  رد  منک  یمن  لایخ  نم   ) نیرهاق مکتوم  یف  ةایحلا  نیروهقم و  مکتاـیح  یف  توملاـف  دومرف : 

هک یگدـنز  تسین ،  ندیـشون  بآ  ندروـخ و  ناـن  هک  یگدـنز  تسیچ ؟  یگدـنز  ینعم  دـشاب ) هتـشاد  دوـجو  یجیهم  ییاـسر و  نیا  هب 
هدنز دیشاب و  نمـشد  بولغم  رگا  یلو  دیتسه  هدنز  تقو  نآ  دیـشاب ،  زوریپ  دریمب و  رگا  تسین .  نتفر  هار  هک  یگدنز  تسین ،  ندیباوخ 

دیا .  هدرم  هک  دینادب  دیشاب ، 
دیمد .  دوخ  باحصا  رد  ار  تمارک  تزع و  حور  مالسلا  هیلع  یلع  روط  نیا 

ؤملاریما یلک  روط  هب  منک .  یم  ضرع  امـش  يارب  ار  اـهنآ  زا  ییاهتمـسق  هک  تسه  نینم  ؤملاریما  زا  يرگید  ياـه  هلمج  اـه  هنیمز  نیا  رد 
یم تبیغ  باب  رد  الثم  دـناد .  یم  تئاند  ار  هلیذر  قـالخا  همه  ینعی  دراذـگ ،  یم  سفن  یتسپ  باـسح  يور  ار  هیند  قـالخا  ماـمت  نینم 

کی عاجـش ،  کی  درم ،  کی  دـننک ،  یم  تبیغ  اه  تسپ  اه ،  تمه  فیعـض  اـهناوتان ،  اـه ،  هراـچیب  (151  ) زجاعلا دهج  ۀبیغلا  دـیوگ : 
يولج لقادح  ای  دیوگ  یم  شیور  يولج  دراد  يداقتنا  یـسک  زا  رگا  دـنک ،  یم  شدوخ  حور  رد  تفارـش  تمارک و  ساسحا  هک  یمدآ 

هب دننک  یم  عورش  دوش ،  یم  هک  رس  تسپ  تسا  يرگید  بلطم  دننک  یم  قلمت  یحادم و  یـضعب  هکنیا  الاح  دنک ،  یم  توکـس  شیور 
ساسحا هک  یمدآ  تسا ،  تئاند  یتسپ و  زا  تسا ،  ناناوتان  هدارا  تسا ،  نازجاع  تمه  ياهنم  نیا  دیوگ  یم  ندرک ،  تبیغ  ییوگدـب و 

دنک .  یمن  تبیغ  دنک ،  یم  تفارش 
نآ ( 152  ) هناسل اهیلع  رما  نم  هسفن  هیلع  تناه  هرـض و  فشک  نم  لذلاب  یـضر  عمطلا و  رعـشتسا  نم  هسفنب  يرزا  دـیامرف :  یم  نینچمه 

ینعی تسا ،  هدرک  رت  تسپ  ار  شدوخ  تسا ،  هدرک  ریقح  کـچوک و  ار  شدوـخ  هداد ،  رارق  دوـخ  راعـش  ار  نارگید  هب  عـمط  هک  یـسک 
وگزاب نارگید  يارب  ار  دوخ  یتحاران  جنر و  هک  یـسک  نآ  و  ددنبب .  عمط  نارگید  هب  هک  تسا  لاحم  دنک ،  یم  تمظع  ساسحا  هک  مدآ 
تسین رـضاح  یتح  دنک  یم  تزع  تیناسنا و  ساسحا  هک  یمدآ  فیرـش ،  مدآ  کی  تسا .  هداد  يراوخ  هب  نت  هک  دنادب  دیاب  دنک ،  یم 

دنک .  یمن  نایب  نارگید  يارب  دنک و  یم  لمحت  ار  شجنر  دیوگب ،  نارگید  هب  ار  دوخ  جنر 
مدمآرد مراچان و  یلیخ  ما ،  هدش  ریقف  یلیخ  هک  نتفگ  شدوخ  یتسدگنت  زا  درک  عورـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دمآ  یـصخش 

نانچ .  منک و  یم  نینچ  و  دهد ،  یمن  ار  مجرخ  فافک 
هللاو نم  اقآ !  تفگ :  صخـش  نآ  دروایب ،  تفر  ات  هدـب ،  وا  هب  نک و  هیهت  رانید  رادـقم  نالف  ورب  دومرف :  ناـشناسک  زا  یکی  هب  ترـضح 

یهاوخ یم  يزیچ  نم  زا  هک  دوب  نیا  اـهفرح  نیا  زا  وت  دوصقم  هک  متفگن  مه  نم  دومرف :  مهاوخب .  يزیچ  امـش  زا  هک  دوبن  نیا  مدوصقم 
لقن مدرم  يارب  يراد  هک  يراتفرگ  یتخس و  یگراچیب و  ره  هک  دشاب  وت  هب  نم  زا  تحیـصن  نیا  منک ؛  یم  وت  هب  تحیـصن  کی  نم  یلو 
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هک مه  یلیـس  اب  ار  تدوخ  تروص  ینعی  دـشاب ؛  کـچوک  نارگید  رظن  رد  نم  ؤم  درادـن  تسود  مالـسا  يوش .  یم  کـچوک  اریز  نکن 
 ، ار شدوخ  درد  هک  یـسک  نآ  هرـض  فشک  نم  لذلاب  یـضر  و  دیوگ :  یم  مه  یلع  نک .  ظفح  ار  تدوخ  تزع  راد ،  هگن  خرـس  هدش 
 ، میتسه هراچیب  لیخ  ام  اـقآ !  دـیوگ :  یم  اـج  همه  درب .  یم  نیب  زا  ار  دوخ  تزع  وربآ و  دـیوگ  یم  نارگید  يارب  ار  شدوخ  یگراـچیب 

رتزیزع زیچ  ره  زا  وربآ  وگن .  ار  اهنیا  نانچ ،  تسا و  نینچ  تسا ،  مارد  یلیخ  اـهیزورما  لوق  هب  ناـمعاضوا  تسا ،  دـب  یلیخ  اـم  عاـضوا 
تسا .  رت  یمارگ  يرگید  زیچ  ره  زا  نم  ؤم  تزع  تسا ، 

شدوخ توهش  عبات  هک  یسک  نآ  دهد ،  یم  هبلغ  شدوخ  رب  ار  شدوخ  سفن  ياوه  هک  یسک  نآ  هناسل  اهیلع  رما  نم  هسفن  هیلع  تناه  و 
 . تسا یتسپ  یعون  یتـسرپ  توهـش  تسا .  هدرک  تسپ  ار  شدوخ  هدرک ،  شدوخ  هب  ار  تناـها  نیلوا  هک  دـنادب  دـیاب  تسا  تسرپاوه  و 

مامت و  تسا ،  ندوبن  راوگرزب  تسا .  حور  تسپ  نآ  دوش و  یم  عمج  هملک  کی  رد  یقـالخا  لـیاذر  ماـمت  یلع  شدوخ  قطنم  رد  الـصا 
یم دـینک ،  يراوگرزب  ساسحا  ناتدوخ  حور  رد  تسا .  حور  يراوگرزب  نآ  و  دـنک ،  یم  عمج  هملک  کی  رد  یلع  ار  یقـالخا  لـیاضف 

دینیب یم  دـینک ،  يراوگرزب  ساسحا  ناتدوخ  حور  رد  دـیتسه .  تماقتـسا  اب  دـینیب  یم  دـیتسه ،  نیما  دـینیب  یم  دـیتسه ،  وگتـسار  دـینیب 
ندروخ بارـش  نوچ  دیروخ  یمن  بارـش  الثم  دینک  یمن  یتسپ  راک  چیه  دینک ،  یمن  تبیغ  دـیتسه ،  عبطلا  عینم  دـیتسه ،  راد  نتـشیوخ 

کی رد  دریگ .  یم  ندب  زا  ار  ینیگنـس  ندب و  نزو  هجیتن  رد  و  دریگ ،  یم  ناسنا  زا  ار  لقع  دـشاب ) تقوم  ولو   ) یتسم دروآ و  یم  یتسم 
دوش .  یم  رعشیال  ناویح  کی  هب  لیدبت  دوش ،  بلس  ناسنا  زا  تیناسنا  رگا  مه  تقوم  تدم 

( دهدن یتسپ  هب  نت  دریمب و  ناسنا  یتسپ ؛  هن  گرم و  تسین :  طارفا  رب  میانب  نم  ( 153  ) ۀیندل ۀینملا و ال  دومرف :  رگید  هلمج  رد 

هفوصتم تامیلعت  تراسخ 

تامیلعت هار  زا  مالسا  هک  یگرزب  ياهتراسخ  زا  یکی  یلو  دراد .  دایز  یلاع  تامیلعت  هتسجرب و  تاکن  نامدوخ  هفوصتم  افرع و  تامیلعت 
زا يونام  تامیلعت  رگید و  يوس  زا  ییادوب  تامیلعت  فرط  کی  زا  تیحیسم  تامیلعت  ریثات  تحت  اهنیا  هک  دوب  نیا  دید ،  هفوصتم  افرع و 
در ناشتـسد  زا  باسح  ندرک  شومارف  ار  دوخ  هلاسم  رد  نتـشک و  سفن  ناشدوخ  حالطـصا  هب  سفن و  اب  هزرابم  هلاسم  رد  رگید ،  فرط 

رگید عون  ندرک  هدنز  يدوخ و  یعون  ندرک  مدهنم  رادفرط  مالـسا  دندید  یم  دندرک  یم  مالـسا  تامیلعت  هب  یهجوت  كدنا  رگا  تفر . 
شومارف هک  دنک  یم  هیـصوت  ار  یناویح  لفاس  ار  دوخ  نکن .  شومارف  ار  دوخ  نک و  شومارف  ار  دوخ  دیوگ  یم  مالـسا  تسا .  يدوخ  زا 

دوجو رد  رگید  شنم  کی  رگید ،  دوخ  کی  دهاوخ  یم  دهاوخ ،  یم  دیهاوخ ،  یم  امـش  حور  رد  رگید  تدالو  دلوت و  کی  یلو  دـینک 
دوش .  هدنز  امش 

مدید مدناوخ ،  ار  يدیعس  اضرمالغ  دیـس  ياقآ  همانلابقا  هک  مه  دعب  مدش و  هتکن  نیا  هجوتم  نم  هک  دوب  رتشیب  ای  شیپ  لاس  هدزاود  دیاش 
ار تدوخ  يدوخ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هدرک و  ناـیب  يدوخ  هفـسلف  ناونع  تحت  ار  یبلطم  هدـش  هتکن  نیا  هجوتم  يروهـال  لاـبقا  هک 

بایزاب .  ار  تدوخ  یناسنا  يدوخ  بایزاب ، 
اونوکت الو  دنک :  شومارف  ار  شدوخ  هک  دروآ  یم  رد  یلکش  هب  ار  ناسنا  ادخ  هک  دناد  یم  نیا  ار  یهلا  ياهتبوقع  زا  یکی  مالـسا  الـصا 

ار اهنآ  ادخ  ادخ ،  ندرک  شومارف  هجیتن  رد  دـننک و  یم  شومارف  ار  دـنوادخ  هک  دیـشابم  یناسک  زا  مهـسفنا  مهایـسناف  هللا  اوسن  نیذـلاک 
دـشاب تدای  دیوگ  یم  نآرق  هک  يدوخ  نآ  اما  دوخ  دیوگ  یم  دـننک .  یم  شومارف  ار  ناشدوخ  هک  تسا  نیا  شباقع  دـنک .  یم  بقاعم 

دیوگ یم  دشاب ،  تدای  تا  یتسرپ  لوپ  دیوگ  یمن  دشاب ،  تدای  تا  یبلط  هاج  دیوگ  یمن  دشاب ،  تدای  تتوهـش  دـیوگ  یمن  تسیچ ؟ 
کی یتسه ،  یتیـصخش  کی  یتسه  یتیناسنا  کی  وت  یتسه ،  نیا  زا  رترب  وت  یتسین ،  نیا  وت  دشاب .  تدای  تدوخ  نک ،  شومارف  ار  اهنیا 

ار یسک  هچ  امش  الاو  نکن .  شومارف  ار  نآ  ینیب ،  یم  تفارش  هچراپکی  ار  تدوخ  یبایب  تدوخ  رد  ار  شنم  نآ  یتقو  هک  یتسه  یـشنم 
( درک رکف  اهنیا  هرابرد  دیاب  دراد ،  لمات  اهنیا  ( ؟  دشاب هدرک  اوقت  هب  توعد  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شیب  هک  دـینک  یم  ادـیپ  ایند  رد 
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هدرک ایند  كرت  هب  توعد  ار  مدرم  یلع  زا  شیب  یسک  هچ  تسا ؟  هدرک  سفن  ياوه  اب  هزرابم  هب  توعد  ار  مدرم  یلع  زا  شیب  یسک  هچ 
دنک .  یم  شنم  تزع و  هب  توعد  ار  اهناسنا  شدوخ  تامیلعت  رد  یلع  نیمه  یلو  سک .  چیه  تسا ؟ 

کلعج دـق  كریغ و  دـبع  نکت  و ال  دراد :  ار  هلمج  نیا  دـیامرف ،  یم  نسح  ماما  هب  باطخ  مدرک  ضرع  هک  ییاه  هلمج  نامه  هلابند  رد 
 ، دنک یم  عضاوت  هب  توعد  هک  یلع  نک ،  ظفح  ار  تدوخ  تسا ،  هدیرفآ  دازآ  ار  وت  ادخ  شابم ،  يرگید  ناسنا  هدنب  مکرـسپ !  ارح  هللا 
 ، هن دنک ؟  یم  تینم  هب  توعد  روطچ  دنک ،  یم  هیـصوت  سفن  ياوه  اب  هزرابم  هب  هشیمه  هک  یلع  تسایند ،  مدرم  نیرت  عضاوتم  هک  یلع 

زگره كریغ  دـبع  نکت  ـالو  دـیوگ :  یم  هک  تسا  نیا  دـنامب ،  ظوـفحم  دـیاب  هک  تسا  یتـینم  نیا  تسا .  تـینم  نآ  زا  ریغ  تـینم  نـیا 
اب ندرک ،  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  شیپ  يراـسکاخ  راـهظا  ندوب ،  يرگید  هدرب  ندوب ،  يرگید  هدـنب  نکم ،  يرگید  هدـنب  ار  تدوخ 

 . دراد تافانم  وت  یناسنا  تزع  ییادخ و  تفارش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس 

نیا هب  عجار  هک  تسا  بسانم  مدرک ،  ناونع  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دالیم  هک  هتـشذگ  هتفه  ثحب  هلابند  رد  نم  ار  ثحب  نیا  نوچ 
دهاش ناتیارب  دیشک -  اجنیا  هب  ار  ام  ناشیا  هرابرد  ثحب  هک  نیـسحلا -  هللادبعابا  سدقم  دوجو  تاملک  زا  يراوگرزب  هلاسم  ینعی  بلطم 

 . تسا هدیسرن  ام  هب  يدایز  تاملک  ترضح ،  نآ  نامز  صاخ  عضو  هطساو  هب  ریما  ترـضح  فالخ  رب  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  مروایب . 
 . تفالخ هلاس  جـنپ  نارود  ياه  هباطخ  اه و  هبطخ  اصوصخم  میراد ،  هباطخ  هبطخ و  تروص  هب  يدایز  دنتـسم  تاـیاور  نینم  ؤملاریما  زا 
رد هک  يا  هداعلا  قوف  قانتخا  نآ  هطساو  هب  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  اصوصخم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  زا  یلو 

ناشیا هب  درک  یمن  تارج  یسک  دوب ؛  یبیجع  عضو  هچ  دیا  هدینش  هک   ) تشاد دوجو  هیواعم  هاگتسد  فرط  زا  ترـضح  نآ  تماما  نامز 
تاملک هک  ار  ییاهباتک  یتقو  کی  نم  تسا .  هدـش  لقن  مک  یلیخ  دـنک ) لقن  درک  یمن  تارج  دوب  هدینـش  ینخـس  رگا  دوشب و  کیدزن 

چیه یلو  تسین  دایز  ردقنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تاملک  هکنآ  اب  تسا  بیجع  مدید  مدرک ،  یم  هعلاطم  دـنا  هدرک  لقن  ار  ترـضح 
هراومه يراوگرزب ،  اب  تسا  يواسم  نیـسح  حور  هکنیا  لثم  الـصا  دروخ ،  یمن  مشچ  هب  يراوگرزب  هزادـنا  هب  ناشیا  تاملک  رد  یبلطم 

منک .  یم  ضرع  ار  اهنآ  زا  ییاهتمسق  نم  لاح  دنز ،  یم  يراوگرزب  زا  مد 
ار اهگنج  نآ  هکنآ  زا  سپ  دـیا .  هدینـش  مه  یلیخ  تفگ :  شتایح  تاظحل  نیـسپاو  رد  ماـما  هک  تسا  ییاـه  هلمج  ناـمه  اـهنآ  زا  یکی 

هداتفا نیمز  يور  اهریت  تابرض  هطساو  هب  تسا و  هدش  هتـسخ  هداعلا  قوف  تسا ،  هدرک  نت  هب  نت  گنج  تسا ،  هدرک  هلمح  تسا ،  هدرک 
وناز ياه  هدنک  يور  ار  شدوخ  دناوتیم  هک  تسا  نیا  رثکادح  درادن ،  نداتـسیا  اپ  يور  تردـق  رگید  هدـمآ و  شندـب  زا  يدایز  نوخ  و 

ار مرح  ياـه  همیخ  دـنورب  دـنهاوخ  یم  اـیوگ  هک  دوش  یم  هجوتم  تسین ،  شدوج  رد  قمر  رگید  دـهدب و  هیکت  ریـشمش  هب  دـنک و  دـنلب 
يا ناگتخورف ،  دوخ  يا  نایفـس !  یبا  لا  ۀعیـش  ای  مکلیو  دنک :  یم  دنلب  ار  شدایرف  دوش و  یم  دـنلب  تسه  یتمحز  ره  هب  دـننک .  تراغ 

نوفاخت متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  امش  رب  ياو  دیا !  هدرک  تسپ  اهنیا  يرکون  هب  ار  ناتدوخ  هک  یناسک  يا  نایفس ،  یبا  لآ  نایعیش 
تمایق ادخ و  هب  مریگ  دیـشاب ،  درمدازآ  دـشاب ،  امـش  دوجو  رد  تیرح  هرذ  کی  دیـشابن ،  ناملـسم  رگا  مکایند  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا 

تسد دشاب  هدرب  تیناسنا  زا  ییوب  هک  یسک  کی  فیرـش  ناسنا  کی  دینکب .  ناتدوخ  رد  تفارـش  ساسحا  رادقم  نیا  یلو  دیتسین  دقتعم 
انا دومرف :  میدرک ؟  تیرح  فالخرب  يراک  هچ  اـم  همطاـف ؟  دـنزرف  ییوگ  یم  هچ  دـنتفگ :  دـنز .  یمن  دـیدز  امـش  هک  يراـک  نینچ  هب 

(154  . ) حانج نهیلع  سیل  ءاسنلا  یننولتاقت و  متنا  مکلتاقا و 
ات تسا  هدـناوخ  هکم  رد  هک  يا  هباطخ  نیلوا  زا  دـنز ،  یم  جوم  يراوگرزب  تمارک و  تسا  هدـناوخ  هار  نیب  رد  ماما  هک  ییاـه  هبطخ  رد 
نآ ات  ةاتفلا  دیج  یلع  ةداقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  طخ  دوش :  یم  عورـش  نینچ  تسا  هدناوخ  هکم  رد  هک  يا  هباطخ  اهنآ ،  نیرخآ 

(155  ) هللاءاش نااحبـصم  لحار  ینناف  انعم  لح  ریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  الذاب  انیف  ناک  نمف  دـیامرف :  یم  هک  رخآ 
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مدوخ مهاوخب  هک  دسر  هچ  ات  مشاب  هدنز  منیبب و  ار  دساف  عاضوا  نیا  هک  دـهد  یمن  هزاجا  نم  هب  نم  حور  الـصا  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یم 
نینچ نایم  رد  هک  مناد  یم  راختفا  مدوخ  يارب  نم  ( 156  ) امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعس و  الا  توملا  يرا  ینا ال  موش .  اهنیا  ءزج  مه 

تسا .  حور  یگدرسفا  تسا ،  تلاسک  تسا ،  تمالم  تسا ،  یگتسخ  نم  يارب  نارگمتس  نیا  اب  یگدنز  مشابن  یتیعمج 
یلبنت ره  هک  دندرک  یم  يا  هناردپ  ياهتحیصن  نامه  بلغا  دندرک و  یم  ییاهتبحص  دنتشاد .  دروخرب  ماما  اب  صاخـشا  یلیخ  هار  نیب  رد 
نامه وت  هب  نم  دومرف :  اهنیا  زا  یکی  باوج  رد  دیهدن .  نتـشک  هب  ار  ناتدوخ  دـیورب  تسا ،  كانرطخ  یلیخ  عاضوا  اقآ !  يا  دـنک :  یم 

زا ار  وا  تساوخ  یم  هک  شیومع  رـسپ  باوج  رد  درک ،  یم  تکرـش  گـنج  رد  ربـمغیپ  باـکر  رد  هک  راـصنا  زا  یکی  هک  میوـگ  یم  ار 
دناوخ :  ار  راعشا  نیا  ماما  دعب  تفگ .  دراد  زاب  گنج 

یتفلا یلع  راع  توملاب  ام  یضماس و 
املسم دهاج  اقح و  يون  ام  اذا 

هسفنب نیحلاصلا  لاجرلا  یسار  و 
امرجم فلاخ  اروبثم و  قراف  و 

ملا مل  تنم  نآ  مدنا و  مل  تشع  ناف 
(157  ) امغرت شیعت و  نآ  الذ  کب  یفک 

تسا و قح  دوـش  یم  هتـشک  هار  نآ  رد  دور و  یم  هک  یهار  زا  شتین  هک  یتروـص  رد  درمناوجاـن  کـی  يارب  گرم  مور ،  یم  نم  ریخ ، 
 ، تسا ناحلاص  اب  یهارمه  يراکمه و  هار  رد  هک  یگرم  تسا .  راختفا  هکلب  تسین  گنن  اهنت  هن  دـنک ،  یم  داـهج  ناملـسم  کـی  دـننام 
نآ رد  منام .  یم  هدـنز  ای  موش  یم  هتـشک  ای  مریم .  یم  نم  ای  منام  یم  نم  ای  تسا .  راختفا  تسا  نامرجم  اـب  تفلاـخم  هار  رد  هک  یگرم 

کب یفک  متسین .  تمالم  دروم  مریمب  مه  رگا  تسین .  زیمآ  گنن  رگید  تسا و  راختفا  اب  ما  یگدنز  منامب ،  هدنز  رگا  مور  یم  هک  یهار 
 . دشاب هدیلام  كاخ  هب  تغامد  ینامب و  هدـنز  هک  تسا  یفاک  وت  يارب  تلذ  نیا  ینک !  یم  عنم  ارم  هک  یـسک  يا  امغرت  شیعت و  نآ  الذ 
نم يارب  یگتـسکشرس  اب  یگدـنز  مهاوخ  یم  يدنلبرـس  اب  ماوت  ار  یگدـنز  نم  ادـبا  دـشاب ؟  هدـیلام  كاخ  هب  مغامد  مشاـب و  هدـنز  نم 

میور .  یم  ام  درادن  موهفم 
گنن اب  یگدنز  رب  تفارش  اب  ندرم  نداد  حیجرت  يراوگرزب و  تمرکم و  دنک ،  یم  تبحص  شدوخ  باحـصا  اب  هک  یتقو  هار  نیب  رد  زاب 

لمع قح  هب  هک  دینیب  یمن  تسین ؟  زاب  ناتیاهمشچ  دینیب ؟  یمن  هنع ؟  یهانتیال  لطابلا  نآ  هب و  لمعی  قحلا ال  نآ  نورت  الا  تسوا :  راعش 
اققحم هللا  ءاقل  یف  نم  ؤملا  بغریل  یطیارش  نینچ  رد  دنک ؟  یمن  یهن  نآ  زا  یـسک  دراد و  دوجو  داسف  همهنیا  هک  دینیب  یمن  دوش ،  یمن 

هک دـنهد  یم  ربـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یتـقو  هدرب  ثرا  هب  شردـپ  زا  ار  تفارـش  تـمارک و  دـنک .  بـلط  ار  گرم  دـیاب  نـم  ؤـم  (158)
هدوبر دوب  ناناملسم  هانپ  رد  هک  ار  همذ )  لها   ) ناملسم ریغ  نز  کی  هراوشوگ  نمض  رد  دنا و  هدرک  تراغ  ار  رابنا  رهش  هیواعم  نایرکشل 
تسین .  تمالم  دروم  نم  رظن  زا  دریمب ،  يا  هثداح  نینچ  مغ  رد  ناملسم  کی  رگا  مسق  ادخ  هب  دیوگ :  یم  شنانخس  نمض  رد  دنا ، 
روحم یمالـسا ،  قالخا  روحم  نامه  ینعی  يراوگرزب  تمرکم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تایح  نیرخآ  ات  مینیب  یم  اروشاع ،  زور  مییآ  یم 

نم دیبعلا  رارقا  رقا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  دیوگ ال  یم  دایز  نبا  هداتسرف  باوج  رد  دراد .  دوجو  وا  تاملک  رد  یمالسا  تیبرت 
نینچ مدرک ،  هابتـشا  نم  هک  منک  رارقا  میآ  یمن  زگره  هدرب  هدـنب و  کی  دـننام  مهد ؛  یمن  امـش  تسد  هب  تسد  تسپ ،  مدآ  کی  دـننام 

ناکیدزن مامت  دنا ،  هدش  هتـشک  شباحـصا  مامت  هک  یلاح  رد  ینعی  دگنج  یم  دراد  هک  یلاح  نامه  رد  نیا  زا  رتالاب  تسا .  لاحم  يزیچ 
یم شمشچ  لباقم  رد  هدش  ملق  ار  شناردارب  دنیب ،  یم  شمشچ  لباقم  رد  ار  شدیـشر  نادنزرف  ياه  هتـشک  دنا ،  هدش  دیهـش  شبراقا  و 

رد لاح  نیع  رد  دننک ،  یم  ریـسا  مه  ار  شتیب  لها  شمرح و  مایخ  رد  دنزیر  یم  رگید  تعاس  دنچ  ات  هک  دـنیب  یم  لد  مشچ  هب  و  دـنیب ، 
سوئرم وت  مشاب و  سیئر  دیاب  نم  هکنیا  ینعم  هب  ییاقآ  هن  اما  ییاقآ  تدایس و  تموکح  راعش  دهد ،  یم  راعش  دگنج  یم  هک  لاح  نامه 
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مهدب :  نت  تسپ  تفص  کی  هب  هک  دهد  یمن  هزاجا  نم  هب  ما  ییاقآ  هک  متسه  ییاقآ  نم  هک )  ینعم  نیا  هب  هکلب  )
راعلا بوکر  نم  یلولا  توملا 

(159  ) رانلا لاوخد  نم  یلوا  راعلاو 
ناـگرزب همه  اـما  دنتـسه  مه  ناـگرزب  ناراوگرزب ،  هتبلا  ناراوـگرزب .  اـب  ناـگرزب  تواـفت  تسا  نیا  حور و  يراوـگرزب  ینعم  تسا  نیا 

یم ناش  يراوگرزب  زا  هراومه  میتسیا ،  یم  ناراوگرزب  نیا  لباقم  رد  ام  یتقو  هک  تسا  نیا  دنگرزب .  ناراوگرزب  همه  دنتـسین .  راوگرزب 
ام ( 160  ) رکنملا نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةاوکزلا و  تیتا  ةاولـصلا و  تمقا  دق  کنا  دهـشا  يراوگرزب :  ياهنم  یگرزب  زا  هن  مییوگ 

یتفر وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  ام  مییوگب :  دیاب  مییوگب .  شا  یگرزب  زا  دیاب  مییوگب ؟  دـیاب  هچ  میتسیاب  میهاوخب  هاش  ردان  لباقم  رد  رگا 
یم نیـسح  هب  اما  يدروآ ،  نامیارب  رون  هوک  يدروآ ،  ناـمیارب  رون  ياـیرد  يدروآ ،  ناـمیارب  ار  رون  ساـملا  يدرک و  تراـغ  ار  دـنه  و 

وت يدرک ،  رکنم  زا  یهن  يدرک  فورعم  هب  رما  وت  يدرک ،  يروآ  عمج  تورث  هن  يداد  تاـکز  وت  هک  میهد  یم  تداهـش  اـم  هک  مییوـگ 
 ، تدوخ یبلط  هاج  هار  رد  هن  تدوخ ،  مکش  هار  رد  هن  يدیـشوک  ادخ  هار  رد  وت  يدرک ،  هدنز  تسادخ  اب  هدنب  دنویپ  ساسا  هک  ار  زامن 

يدوبن گرزب  بلط  تورث  کی  وت  يدوبن ،  گرزب  يزوت  هنیک  کی  وت  يدوبن ،  گرزب  ماقتنا  کی  وت  يدوبن ،  گرزب  بلط  هاج  کی  وت 
هب ار  وت  هک  ار  يدوخ  نآ  يدرک و  شوـمارف  ار  یناوـیح  يدرف و  دوـخ  هک  يدوـب  یـسک  وـت  يدوـب ،  گرزب  هللا  لـیبس  یف  دـهاجم  وـت  ، 

يدرک داهج  يدیشوک ،  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  ام  ( 161  ) داهج قح  هللا  یف  تدهاج  کنا  دهشا  يدرک .  هدنز  دهد  یم  دنویپ  تیادخ 
دوب .  تقیقح  قح و  هکلب  دوب ،  ماقم  هاج و  هار  رد  هن  توهش و  هار  رد  هن  تداهج  یلو 

تمرکم ینعی  تسا  تیبرت  یمالسا و  قلخ  روحم  هک  یحور  نآ  زا  هک  میهد  یم  مسق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تقیقح  هب  ار  وت  ایادخ 
ناباتب .  ام  همه  ياهلد  رد  ار  ینیسح  يراوگرزب  یساسحا  نآ  تفارش و  تمظع و  زا  يوترپ  نادرگب ،  ام  همه  بیصن  يراوگرزب ،  و 

نادرگب .  دنمقالع  انیب و  هاگآ و  نامدوخ  تشونرس  هب  تبسن  ار  ناملسم  ام  ایادخ 
 . نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  الو  لوح  و ال 

بیغ هب  نامیا  مشش :  لصف 

بیغ هب  نامیا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یبا انالوم  انیبن و  اندیـس و  هیفـص ،  هبیبح و  هلوسر و  هللادـبع و  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیعمجا و  قئالخلا  يراب  نیملاـعلا  بر  هللا  دـمحلا 

میجرلا :  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  نیموصعملا ،  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مساقلا 
(162  . ) نوقفنی مهانقزر  امم  ةاولصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونم  ؤی  نیذلا 

نیا دوصقم  تسا .  ینم  ؤم  درم  سک  نـالف  مییوگ  یم  نم .  ؤـم  مییوـگ  یم  دارفا  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  فورعم  روـط  نیا  اـم  فرع  رد 
یم هلفان  دور ،  یم  ترایز  دـهد ،  یم  دایز  مه  ار  تابحتـسم  دـهد ،  یم  ماجنا  ار  شتابجاو  ینعی  تسا ؛  يدـبعتم  دـباع و  درم  هک  تسا 

یبآم مدآ  ای  ینم  ؤم  مدآ  سک  نالف  مییوگ  یم  تسین ،  تاصخشم  نیا  ياراد  هک  يرگید  درف  هرابرد  اما  دیوگ .  یم  دایز  رکذ  دناوخ ، 
دراد .  نآرق  مه  حالطصا  کی  یلو  تسا  فرع  حالطصا  نیا  تسین . 

ینعی هچ ؟  ینعی  نآرق  حالـصا  رد  نم  ؤـم  نم .  ؤـم  ریغ  رفاـک و  دـیوگ  یم  رگید  یـضعب  هب  نـم  ؤـم  دـیوگ  یم  درم  زا  یـضعب  هـب  نآرق 
مینک ؟  عورش  نامیا  دوخ  زا  هچ ؟  ینعی  نامیا  تسا .  نامیا  دقاف  هک  یسک  ینعی  نم  ؤم  ریغ  نامیا .  بحاص 

مرکا ربمغیپ  تمدـخ  دـندمآ  نیـشن  هیداب  بارعا  زا  يا  هدـع  تسا .  دـیجم  نآرق  صن  نیا ،  تسا و  داقتعا  بلق و  لد ،  هب  طوبرم  ناـمیا 
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نکل اونم و  ؤت  مل  لق  انما  بارعالا  تلاق  دش :  لزان  نآرق  هیآ  مدیدروآ .  نامیا  ام  هللا  لوسر  ای  انما  دنتفگ :  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ناـمیا اـم  دـنتفگ  و  ربمغیپ )  ) وت دزن  دـندمآ  نیـشن  هیداـب  بارعا  زا  یهورگ  ینعی  ( 163  ) مکبولق یف  نامیالا  لخدـی  اـمل  انملـسا و  اولوق 
ندروآ نابز  هب  ار  نیتداهـش  ینعی  ندروآ  مالـسا   ، ) میدروآ مالـسا  ام  دـییوگب  میدروآ ،  نامیا  ام  دـییوگن  امـش  وگب :  اهنآ  هب  میدروآ . 
میمهف یم  هیآ  نیا  زا  تسا .  هدرکن  ذوفن  مدرم  امـش  لد  رد  نامیا  زونه  تسا )  نطاب  داقتعا  هب  طوبرم  تسا ،  بلق  هب  طوبرم  ناـمیا  یلو 

دشاب هتشاد  هدجـس  راثآ  هک  ناسنا  یناشیپ  هب  طوبرم  هن  ناسنا ،  ندب  هب  طوبرم  هن  ناسنا  حور  هب  طوبرم  تسا  یتقیقح  یعقاو و  نامیا  هک 
یلبق تلاح  کی  زا  تسا  ترابع  هک  روما -  نیا  هشیر  هب  هکلب  دشابن ،  ای  دشاب  ادخ  رکذتم  هک  ناسنا  نابز  هب  طوبرم  هن  دشاب و  هتشادن  ای 

هب نامیا  میوگب  دنوادخ ؟  تافص  هب  نامیا  میوگب  ادخ ؟  هب  میوگب  هچ ؟  هب  نامیا  دیسرپ :  یم  امش  تسا .  طوبرم  يداقتعا -  يرکف و  و 
رد ار  اهنیا  مامت  نآرق  دوخ  یلو  تسا  تسرد  اهنیا  همه  هلب  تسه ؟  يداـعم  هکنیا  هب  ناـمیا  میوگب  وا ؟  رب  یحو  لوزن  ربمغیپ و  تلاـسر 

کی هب  هرقب  هروس  هیآ  نیلوا  رد  هک  تسا  يا  هملک  هملک  نآ  مهدب .  حیضوت  ار  نآ  مهاوخ  یم  طقف  نم  هک  تسا  هدرک  عمج  هملک  کی 
میناوخ :  یم  روط  نیا  هرقب  هروس  رد  تسا .  هدش  رکذ  رگید  رابتعا  هب  نآ  هیآ  نیموس  رد  رابتعا و  هب  نآ  هیآ  نیموس  رد  رابتعا و 

 . نوقفنی مه  انقزر  امم  ةاولصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونموی  نیذلا  نیقتملل .  يده  هیف  بیرال  باتکلا  کلذ  ملا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب 
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هب نامیا  هملک ؛  نیدـنچ  ياج  هب  تسا  هملک  کی  بیغ  هملک  دـنراد ،  نامیا  یناهن  قیاقح  هب  هک  اهنآ  بیغلاب  نونموی  نیذـلا  تراـبع  رد 
راگدرورپ تافـص  هب  نامیا  تسه ،  ادـخ  هب  نامیا  هملک ؛  نیدـنچ  ياج  هب  تسا  هملک  کـی  راـگدرورپ  تافـص  هب  ناـمیا  تسه ،  ادـخ 

هـسلج نیا  اب  بسانتم  هک  يا  هزادـنا  ات  ار  بیغ  هملک  الاح  تسه .  نیعم  طیارـش  کی  رد  یبیغ  یناـهن و  ياهیریگتـسد  هب  ناـمیا  تسه ، 
منک .  یم  ضرع  ار  مضیارع  هلابند  دعب  مهد ،  یم  حرش  دشاب 

بیغ  ینعم 
بلطم زاـب  ناـهنپ ،  یفخم ،  ناـهن ،  ینعی  بیغ  مدرک  ضرع  تسا ؟  بیغ  هب  ناـمیا  رد  نم  ؤم  ریغ  نم و  ؤم  مدآ  قرف  هک  هچ  ینعی  بیغ 

رد هک  میـشاب  هتـشاد  نامیا  ام  رگا  سپ  تسا .  ناهنپ  ام  زا  راوید  نیا  تشپ  میتسه ،  هطوحم  نیا  رد  ام  هک  نالا  هچ ؟  زا  ناهنپ  دشن .  لح 
هتسشن نآ  يور  ام  هک  نیمز  نیا  ریز  يرتم  دصناپ  هلصاف  رد  دنسرپب  ام  زا  نالا  رگا  تسا ؟  بیغ  هب  نامیا  درذگ  یم  هچ  راوید  نیا  تشپ 

هب ام  رگا  ایآ  تسا ؛  ناهن  ام  زا  ادرف  هن .  تسا ؟  بیغ  هب  نامیا  نیا  مینادب ،  رگا  ایآ  میناد .  یمن  تسا ،  ناهن  مییوگ )  یم  ( ؟  تسیچ میا 
یم قافتا  یثداوح  هچ  ادرف  هک  میشاب  هتشاد  داقتعا  مینک و  ییوگشیپ  الاح  زا  رگا  میـشاب ،  هتـشاد  نامیا  دنوش  یم  عقاو  ادرف  هک  ییایاضق 
بیغ هب  نامیا  زا  دوصقم  سپ  هن .  تسا ؟  بیغ  هتـشذگ  هب  نامیا  تسا .  ناهنپ  ام  زا  هتـشذگ  یتح  هن .  تسا ؟  بیغ  هب  نامیا  نیا  دـتفا ، 
سح  ) ام ساوح  اب  هک  تسه  ملاع  نیا  رد  ییاهزیچ  کی  دـییامرفب .  هجوت  دـیاب  اجنیا  هچ ؟  زا  ناـهن  تسیچ ؟  ناـهن  هب  ناـمیا  تسیچ ؟ 

زا یلو  میراد  ساوح  اهنیا  زا  شیب  ام  یضعب ،  لوق  هب   . ) دنکاردا لباق  هماش )  سح  و  هقئاذ ،  سح  هسمال ،  سح  هعماس ،  سح  هرـصاب ، 
نیا تشپ  رد  هک  ار  هچنآ  نامدوخ  مشچ  اب  هک  تسا  ناکما  نیا  ام  يارب  یلو  تسا  یفخم  ام  زا  نالا  راوید  نیا  تشپ  تسا ) .  عون  نیمه 

ای دونـشب ،  تسا  رداـق  اـم  شوگ  دـنیبب  ار  نآ  تسا  رداـق  اـم  مشچ  دـشاب  ناـهنپ  دـناوت  یمن  اـم  مشچ  زا  ینعی  مینیبـب ،  درذـگ  یم  راوید 
رهاظ اب  ناسنا  هک  ییاهزیچ  ینعی  تداهـش  میوگ  یم  ار  اهنیا  دیوبب .  تسا  رداق  ام  هسمال  دـشچب  ار  اهنآ  تسا  رداق  ام  هقئاذ  هک  ییاهزیچ 

 ، دودح نیا  رد  تسا و  هدش  هیبعت  ام  ندب  رهاظ  رد  نا  رازبا  هک  میراد  يا  هتـسوپ  تاکاردا  کی  ام  دنک  كرد  ار  اهنآ  دـناوت  یم  شندـب 
رتدنمورین رت و  يوق  ام  زا  تاناویح  ساوح ،  نیا  زا  یضعب  رد  انایحا  دنراد و  مه  تاناویح  میراد  ام  هک  یساوح  ینعی  دنراد  مه  تاناویح 

رایـسب ناسنا  شوگ  زا  گس ،  هلمج  نآ  زا  تاناویح  زا  يرایـسب  شوگ  تسا .  رتزیت  ناسنا  مشچ  زا  تاـناویح  زا  يرایـسب  مشچ  دنتـسه . 
رگا امـش  تسا .  رت  ساسح  هداعلا  قوف  ناسنا  زا  فیعـض  هچروم  نیمه  هچروم ،  هلمج  زا  تاناویح و  زا  يرایـسب  هماش  تسا .  رت  ساسح 

دیناوت یمن  هماش  يور  زا  دـیوشب  قاـتا  دراو  هکنیا  فرـص  هب  دـنیبن  ناتمـشچ  رگا  دـیراذگب ،  قاـتا  هچقاـط  يور  ار  تشوگ  فرظ  کـی 
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كرد دـمهف و  یم  ار  اهنیا  زا  رتقیقد  رایـسب  شدوخ  هماش  اب  هچروم  یلو  تسا  دوجوم  قاتا  نیا  رد  تشوگ  زا  يرادـقم  نالا  هک  دـیمهفب 
 ، تسین بیغ  ءزج  دنیوگ  یم  دنک ،  كرد  دناوتب  شدوخ  ساوح  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  ار  ییاهزیچ  ساوح  دـنیوگ  یم  ار  اهنیا  دـنک .  یم 

مدوخ مشچ  اب  ادرف  دوش  ادیپ  دـهاوخ  یم  ادرف  هک  ار  یلکـش  ینعی  منک  یم  كرد  مدوخ  ساوح  نیمه  اب  نم  ار  ثداوح  تسا .  راکـشآ 
اب دوش  هیهت  دهاوخ  یم  ادرف  هک  ار  ییاذـغ  مونـشب ،  دـناوت  یم  مدوخ  شوگ  اب  دوش  دـنلب  دـهاوخ  یم  ادرف  هک  ار  يزاوآ  منیبب ،  مناوت  می 
زا تسا  تراـبع  بیغ  تسیچ ؟  بیغ  سپ  تسا .  تداهـش  نآرق  حالطـصا  هب  تسین ،  بیغ  نیا ،  سپ  مـشچب .  مناوـت  یم  مدوـخ  هـقئاذ 

مناوت یمن  مدوخ  ساوح  اب  مدوخ  ندب  هتـسوپ  اب  نم  هک  تسه  ياهتیعقاو  یتسه و  ملاع  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  فارتعا  رارقا و  ناسنا  هکنیا 
دنتسین اهنآ  كاردا  هب  رداق  نم  هماش  هسمال و  نم ،  هقئاذ  نم ،  شوگ  نم ،  مشچ  مشاب  هتشاد  روضح  اجنیا  هکنیا  اولو  منک  كرد  ار  اهنآ 

ادـیپ سامت  يارب  هک  تسا  يدودـحم  رایـسب  رایـسب  لـیاسو  مراد  نم  هک  یـساوح  نیا  هک  منک  تواـضق  روطنیا  مدوخ  هراـب  رد  نم  ینعی 
زا ایند  نیا  اب  مهاوخ  یم  یتقو  هکنیا  يارب  دـنا ؟  هداد  نم  هب  هچ  يارب  ار  مشچ  الـصا  تسا ،  هدـش  هداد  نم  هب  جراخ  يایند  اب  نم  ندرک 

هکنیا يارب  دـنا ،  هداد  نم  هب  هچ  يارب  ار  شوـگ  نیمه  مروآ ،  تسد  هب  ار  مدوـخ  هار  مناوـتب و  منک ،  ادـیپ  طاـبترا  اهلکـش  اـهگنر و  هار 
ماجنا ار  ما  یگدنز  ياهراک  ایند  نیا  رد  مهاوخ  یم  یتقو  اذل  دنوش .  یم  كاردا  شوگ  هلیسو  هب  هک  تاوصا  مان  هب  تسا  يرگید  جاوما 

ملاع رد  هچ  ره  هک  نم  يارب  تسا  يرازبا  مراد ،  نم  هک  یـساوح  نیا  ایا  اـما  ساوح .  ریاـس  نینیچمه  مشاـب ،  هتـشاد  شوگ  دـیاب  مهد . 
هکلب تسا .  هابتـشا  نیا  هن  مشاب ؟  هتـشادن  لوبق  منکن ،  كرد  مدوخ  ساوح  اب  ار  يزیچ  رگا  هک  يروطب  منک  كرد  اهنآ  اـب  تسا  یتسه 

هک دنک  لایخ  هک  تسه  نیمه  دـهد ،  یم  نآ  هب  مه  یملع  لکـش  دوش و  یم  بکترم  شدوخ  یگدـنز  رد  رـشب  هک  یهابتـشا  نیرتگرزب 
هک يروطب  دنک  فشک  ساوح  نیمه  اب  تسا  ایند  نیا  رد  ار  هچ  ره  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هدـش  هداد  تعیبط  ایند و  رد  هب  هک  یـساوح 

ار نآ  مدوخ  تسد  اـب  نم  دوب  یم  رگا  هک  ارچ  درادـن ،  دوجو  دـیوگب  دـنک و  یفن  ارنآ  درکن ،  كرد  شدوـخ  ساوـح  اـب  ار  يزیچ  رگا 
ار ییاهزیچ  مامت  مدیـشچ .  یم  ارنآ  مدوخ  هقئاذ  اب  ای  مدینـش  یم  ارنآ  مدوخ  شوگ  اب  ای  مدـید  یم  ارنآ  مدوخ  مشچ  اب  مدرک ،  یم  سمل 

دودـح زا  هک  تسه  ياهتیعقاو  قیاقح و  هکنیا  هب  نامیا  تسا  هدرک  نایب  بیغ  هملک  اب  نآرق  دـشاب ،  هتـشاد  نامیا  اهنآ  هب  دـیاب  ناسنا  هک 
ناسنا هب  یلیالد  تسا  هدـش  هداد  ناـشن  ناـسنا  هب  يرگید  هار  منک ؟  لوبق  ار  اـهنآ  دوجو  نم  يزیچ  هچ  اـب  سپ  تسا .  نوریب  نم  ساوح 
یناسک نینموم  دیوگ  یم  نآرق  هکنیا  يانعم  هک  تسا  مولعم  مه  نیا  هتبلا  دنک .  لوبق  ار  بیغ  دـناوت  یم  اهنآ  هار  زا  هک  تسا  هدـش  هداد 

لوبق ارنآ  مینموم و  ام  مییوگب  دـنتفگ ،  ام  هب  یناهن  يرما  لکـش  هب  هک  ار  يزیچ  ره  هک  تسین  نیا  دـنروآ  یم  بیغ  هب  نامیا  هک  دنتـسه 
نیذلا مییوگب :  دنک  یم  نانچ  نینچ و  نانچ ،  تسا و  نینچ  مراد و  نج  زا  يرکشل  نم  دیوگ  یم  دیآ و  یم  ریگ  نج  نالف  الثم  میراد . 
هکنیا میشاب  هتـشاد  نامیا  مه  ریگ  نج  نیا  ياعدا  هب  دیاب  ام  سپ  میـشاب ،  هتـشاد  نامیا  بیغ  هب  هک  تسا  هدش  هتفگ  ام  هب  بیغلاب  نونموی 
نامیا دیاب  دشاب  بیغ  تروص  هب  هک  ییاعدا  ره  هب  متفگن  تسا .  هدش  هداد  حیضوت  نآرق  ریغ  نآرق و  رگید  ياهاج  رد  تسیچ  بیغ  نآ 

 . دوب دیابن  یناهن  قیاقح  رکنم  دوب  بیغ  رکنم  دیابن  هکلب  دشاب . 

بیغ هب  ندروآ  نامیا  هار 

نیا شا  هلحرم  نیلوا  دراد .  یلحارم  منک  یم  ضرع  نم  دروایب  نامیا  بیغ  هب  دـناوت  یم  یهار  هچ  زا  ناـسنا  هک  دـییوگب  امـش  رگا  لاـح 
یم دراو  کش  هلحرم  هب  یفن  هلحرم  زا  ار  ناسنا  ینعی  دریگ ،  یم  ار  بیغ  راکنا  يولج  لـقاال  هک  تسه  اـیند  رد  هناـشن  نارازه  هک  تسا 
نیا اب  مینک ،  مین  سح  ار  اهنآ  ام  هک  دراد  دوجو  زیچ  نارازه  ام  سوملم  سوسحم و  يایند  نیمه  رد  هک  تسا  هدـش  مولعم  زورما  دـنک . 

منک :  ضرع  امش  يارب  نشور  یلیخ  لاثم  کی  مینک .  یمن  سح  نامدوخ  ساوح 
نایم میدق  زا  ادص  توص و  باب  رد  دوب .  یتوص  جوم  دنتخانش  یم  هک  ار  یجوم  اهنت  تساضف ،  رد  هک  یجاوما  نایم  رد  مایالا  میدق  رد 

 . دسر یم  ناسنا  شوگ  هب  شیادـص  دروخ ،  یم  یگنـس  هب  یگنـس  دونـش .  یم  يرگید  دـنز و  یم  فرح  ناسنا  تسا .  هدوب  ثحب  املع 
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رگید تقو  رد  ای  تکرح  عقوم  رد  انایحا  ار  شدوجو  دـینک و  یم  ساسحا  اـجنیا  رد  امـش  هک  ییاوه  نیا  دـنتفگ  یم  تسا ؟  هنوگچ  نیا 
رد ار  یگنـس  یتـقو  دراد و  یم  رب  جوم  هک  دـینیب  یم  ناـتدوخ  مشچ  اـب  ار  بآ  امـش  هک  روط  نیمه  تسا .  بآ  لـثم  دـینک ،  یم  كرد 

روط نیمه  دوش ،  یم  رتفیعـض  ددرگ  یم  شخپ  رتشیب  هچ  ره  دوش و  یم  شخپ  شجوم  دنک و  یم  داجیا  جوم  دیزادنا ،  یم  بآ  ضوح 
اجنآ رد  دوش  یم  امـش  شوگ  راو  جوم  نیا  دوش و  یم  ادـیپ  یجوم  اوه  رد  دروخ  یم  مه  هب  گنـس  ات  ود  ای  دـینز  یم  فرح  امـش  یتقو 
دینک یم  كاردا  ار  يزیچ  امش  هجیتن  رد  دیآ .  یم  رد  تکرح  هب  هک  تسا  باصعا  تسا ،  ناوختـسا  تسا ،  يا  هدرپ  تسا ،  یهاگتـسد 

دشاب .  یکرد  جاوما  باب  رد  تسناوت  یمن  رشب  نیا  زا  شیب  رگید  توص  مان  هب 
یجاوما یتوص  جوم  زا  ریغ  هک  تسا  هدش  مولعم  هداد ،  رشب  تسد  اب  یـسح  مولع  هک  ینئارق  هار  زا  ینعی  یـسح  مولع  نیمه  هار  زا  زورما 

كرد ار  جاوما  نآ  تسین  رداق  ام  ساوح  زا  یـسح  چـیه  هن  ام و  شوگ  هن  یتح  دنتـسین و  یتوص  جوم  اب  تبـسن  فرط  اـساسا  هک  تسه 
جوم تروص  هب  رگا  تسین .  یتوص  جوم  دـنک ،  یم  شخپ  اـهویدار  هک  یجاوـما  یکینورتـکلا ،  جاوـما  لـثم  دـنراد .  دوـجو  یلو  دـنک 

یم ناسارخ  هب  دـسرب  ات  دـشکب  لوط  رتشیب  اـی  مین  تعاـس و  کـی  دـیاش  دوش ،  یم  شخپ  نارهت  رد  ـالثم  هک  یتقو  دـیاب  دوب  یم  یتوص 
 . دـشک یم  لوط  هقیقد  تسیب  دودـح  رد  دـنک ،  یط  ار  خـسرف  راهچ  تسیب و  ینعی  نارهت  مق و  هلـصاف  یتوص  جوم  دوش  انب  رگا  دـنیوگ 

هلـصاف رد  مه  ییوگدنلب  کی  منز  یم  فرح  اجنیا  هک  نم  الثم  رگا  تسا .  دـنک  رایـسب  یکینورتکلا  جوم  هب  تبـسن  نآ  تکرح  تعرس 
تاملک تروص  نیا  رد  ار ،  وگدنلب  يادص  مه  دیونـشب و  نم  يادص  مه  امـش ،  دیایب و  ادص  مه  اجنآ  زا  هک  دـشاب  داجیا  يرتم  تسیود 

يا هظحل  هلصاف  اب  دیونش و  یم  نم  زا  ار  هملک  کی  ینعی  دیونش  یم  هلصاف  اب  ار 
رد دنز ،  یم  فرح  هک  ویدار  دینیب  یم  امـش  یلو  دسرب ،  امـش  هب  وگ  دـنلب  یتوص  جوم  ات  دـشک  یم  لوط  ینعی  دیونـش ،  یم  وگدـنلب  زا 
رد دنز ،  یم  فرح  هک  ویدار  دینیب  یم  امش  یلو  دسرب  امش  هب  وگدنلب  یتوص  جوم  ات  دشک  یم  لوط  ینعی  دیونـش  یم  امـش  هظحل  نامه 

نیا هب  دینک ،  یم  تبحص  اج  نیمه  رد  هک  تسا  نیا  دننام  دینز ،  یم  فرح  ناسارخ  اب  الثم  نفلت  اب  یتقو  ای  دیونش  یم  امش  هظحل  نامه 
اجنیا .  هب  ددرگ  یم  رب  تعرس  نامه  اب  ناسارخ و  هب  دور  یم  میس )  یب  ای  میس  اب  لاح   ) یکینورتکلا جوم  لکش  هب  توص  تعرس ، 

نآ رد  هک  یمدرم  زا  رتدوز  دنتـسه  ایند  رـس  نآ  رد  هک  یمدرم  ار  ناتـسلگنا  رد  فورعم  تعاس  يادص  دـنیوگ  یم  تسا ،  یفورعم  لثم 
رد ناتسلگنا  رد  هک  یمدرم  لبق  ار  تعاس  نآ  يادص  دیریگب ،  ار  ناتسلگنا  يویدار  اجنیا  رد  امش  رگا  ینعی  دنونش ،  یم  دنتـسه ،  نادیم 
 ، دنونـشب ار  تعاـس  نیا  يادـص  یتوص  جوم  اـب  اوه و  قیرط  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یمدرم  يارب  اریز  ارچ ؟  دیونـش ،  یم  دـنا ،  نادـیم  نآ 
 ، دـننک یم  شوگ  ناریا  رد  الثم  یکینورتکلا  جوم  اب  ارنآ  يادـص  هک  یمدرم  يارب  یلو  دـشکب  لوط  هیناث  ود  ای  هیناـث  کـی  تسا  نکمم 

ادص نیا  امـش  هجیتن  رد  دسر  یم  اهنآ  اب  ادص  نیا  هک  دشک  یمن  لوط  مه  هیناث  مینویلیم  کی  دیاش  هیناث  مرازه  کی  چیه ،  هک  هیناث  کی 
مینک كرد  ار  اهنآ  میناوت  یم  ام  یسح  هچ  اب  دراد ،  دوجو  اضف  رد  جاوما  نیا  دیونش .  یم  رتدوز  تساجنآ ،  رد  هک  یسیلگنا  کی  زا  ار 

ام الامجا  سپ  دننیبب .  ار  اهنآ  هکنیا  نودب  دنروآ  تسدب  ار  جاوما  نیا  لوط  دـنناوت  یم  املع  یتح  یملع ،  نئارق  اب  طقف  یـسح  چـیه  اب   ؟
نم دیوگب  دنک و  دودحم  ار  شدوخ  قیدصت  نامیا و  هریاد  ناسنا  هک  تسا  هنالهاج  رایسب  رایسب  دنراد ،  دوجو  جاوما  نیا  هک  میمهف  یم 

 . مراد نامیا  منک .  یم  كرد  مدوخ  ساوح  زا  یکی  اب  امیقتسم  ار  نآ  هک  زیچ  ره  هب  طقف 

بیغ هب  نامیا  ینعم 

دوجو یحو  دراد  دوجو  ییادخ  دراد ،  دوجو  یبیغ  هک  میـشاب  هتـشاد  نامیا  هک  تسا  نیا  طقف  ایا  تسیچ ؟  بیغلاب  نونموی  نیذـلا  ینعم 
ینامز ماما  هک  میـشاب  هتـشاد  نامیا  ای  دراد ؟  دوجو  يداعم  دنراد ،  یبیغ  اشنم  ینامـسآ  بتک  دـنراد ،  دوجو  ناگتـشرف  هکئالم و  دراد ، 

بیغ هب  نامیا  تقونآ  بیغ  هب  نامیا  تسا ،  رتالاب  هن ،  دنک ؟  یم  ادـیپ  همتاخ  اج  نیمه  هب  تسا و  نیمه  بیغ  هب  نامیا  ایآ  دراد ؟  دوجو 
ادج تسه  یبیغ  هک  تسین  روج  نیا  هک  میشاب  هتشاد  نامیا  دشاب ،  هتـشاد  بیغ  اب  شدوخ  نایم  هطبار  هب  مه  ینامیا  کی  ناسنا  هک  تسا 
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يادخ يا  نیعتـسن  كایا  دبعن و  كایا  دیناوخ  یم  دمح  هروس  رد  امـش  میـشاب ،  هتـشاد  نامیا  یبیغ  ياهددم  هب  دـیاب  ادـج ،  میتسه  ام  و 
دادمتـسا نیا   ، ) میهاوخ یم  ورین  وت  زا  میریگ ،  یم  ددـم  وت  زا  میریگ ،  یم  کمک  وت  زا  مینک و  یم  شتـسرپ  ار  وت  اهنت  ام  ناهنپ  ناهن و 

تـسد رد  اهورین  مامت  هتـشر  رـس  هک  میناد  یم  یلو  میزادنا  یم  راک  هب  يا  هداد  ام  هب  وت  هک  ییاهورین  نیا  میور  یم  هک  یهار  رب  تسا ) 
میهاوخ .  یم  تیاده  وت  زا  میهاوخ  یم  ددم  وت  زا  میهاوخ  یم  توق  وت  زا  تسوت 

ۀمیزغلا یلع  ددـشا  یحراوـج و  کتمدـخ  یلع  وـق  بر ،  اـی  بر  اـی  بر  اـی  میناوـخ :  یم  روـطنیا  لـیمک  ياـعد  رد  تسا ؛  هعمج  بش 
هدب ورین  نم  حراوج  اضعا و  هب  اراگدرورپ  اراگدرورپ  اراگدرورپ  کتمدخب  لاصتالا  یف  ماودلا  کتیشخ و  یف  دحلا  یل  به  یحناوج و 
اهنت هن  دیهاوخ .  یم  ورین  دینک و  یم  دادمتـسا  ادخ  زا  دیهد ،  یم  ناشن  تمدخ  هب  هدامآ  هدـنب  ار  ناتدوخ  تدوخ ،  تمدـخ  هار  رد  یلو 

نم لد  هب  ایادخ  مهاوخ ،  یم  ورین  وت  زا  مه  مدوخ  میمـصت  مزع و  يارب  مدوخ و  لد  يارب  مهاوخ ،  یم  ورین  مدوخ  حراوج  اضعا و  يارب 
نک مکحم  ارم  هدارا  هدب  میمصت  مزع و 

 ، تسا یبوخ  فرح  هک  دنیوگ  یم  يا  هتکن  هن ،  مدوخ ؟  يارب  نم  شدوخ ،  يارب  بیغ  هب  مراد  نامیا  بوخ ،  رایسب  هچ  ینعی  اعد  الصا 
زا هک  يا  یهلا  ياه  هفسلف  هتبلا  یهلا  هفـسلف  هک  تسا  نیا  هک  تسا  بهذم  نید و  یهلا و  هفـسلف  نایم  هک  ییاهتوافت  زا  یکی  دنیوگ  یم 

هراتس مدآ  کی  لثم  دنراد ،  داقتعا  تداهش  زا  يادج  یبیغ  هب  ملاع ،  زا  يادج  ییادخ  هب  رثکادح  دنا  هدرکن  دادمتسا  مالسا  لثم  بهذم 
هک تسه  بوخ ،  دش .  فشک  نینچ  ناشکهک  رد  نوتپن ،  مان  هب  هک  دش  فشک  يا  هراتس  یـسمش  هموظنم  رد  دیوگ  یم  الثم  هک  سانش 

نید دوش .  یم  رارقرب  بیغ  ناهج  ام و  نایم  ادخ ،  هدنب و  نایم  هک  تسا  يا  هطبار  نآ  هدـمع  نید ،  رد  یلو  طوبرم ؟  هچ  نم  هب  تسه ، 
اهدـنویپ و دـیوگ  یم  رگید  فرط  زا  و  تمدـخ ،  هب  نینموملاریما -  ریبعت  هب  شـشوک و -  لمع و  هب  دـنک  یم  راداو  ار  ام  فرط  کـی  زا 
هب یناد ،  یمن  تدوخ  هک  یناـهن  هار  کـی  زا  نک ،  دادمتـسا  وت  هاوخب ،  وت  نک ،  اـعد  وـت  تسه ؛  اـجنیا  بیغ و  ناـیم  يوـنعم  يا  هطبار 

رگا دراد ؛  یطیارـش  هتبلا  هک  نک  اعد  دنک .  یم  الب  عفر  یناد  یمن  وت  هک  یناهن  هار  کی  هقدص ،  دـیوگ  یم  یـسر .  یم  هجیتن  فدـه و 
 ، هاوخب ماهلا  اهراک  رد  دنوادخ  زا  ریگب ،  میمصت  تفرگ .  دیهاوخ  ار  شتباجتسا  یناهن  هار  کی  زا  امش  دریگب  تروص  طیارش  نآ  اب  اعد 

 . دسر یم  ددم  وت  هب  بیغ  زا  درک ،  یماهلا  وت  بلق  هب  ادخ  هاگنزب ،  رس  نیعم ،  عقوم  رد  ینیب  یم  دعب 

دراد یباسح  یبیغ ،  دادما 

 ، یبیغ ددم  هن ،  هدب !  ددم  نم  هب  ایب  بیغ  سا  مییوگب ،  مینیشنب و  نام  هناخ  رد  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  دراد ؛  یطیارش  یبیغ  ددم  هتبلا 
میشاب .  هتشاد  نیعم  طیارش  کی  رد  یبیغ  ياهددم  هب  نامیا  بیغ و  هب  نامیا  ام  هک  تسا  نیا  هدمع  سپ  دراد .  طیارش  نوناق و 

اجنآ رشب ،  تیلاعف  ياپ  رشب ،  لقع  ياپ  رشب ،  ملع  ياپ  رگید  هک  اجنآ  رـشب .  عامتجا  سایقم  رد  یلو  تسا  یبیع  ددم  دوخ  یحو ،  الـصا 
ییامنهار تیاده و  ار  رـشب  ربمایپ ))  )) مان هب  هدع  کی  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـسر ،  یمن  رکف  لقع و  ياپ  دـسر ،  یمن  سح  ياپ  رگید  هک 

ار شروخ  راک  تسا ،  هدرک  ار  شدوخ  تیلاعف  رشب  رگید  تسا ،  رشب  یناوتان  زجع و  ياج  هک  اجنآ  دناسر .  یم  ددم  بیغ  زا  دنک ،  یم 
هللا همعن  اورکذا  و  دیامرف :  یم  مرکا  ربمغیپ  هرابرد  نآرق  تسا .  یبیغ  ددـم  ياج  تسین ،  وا  تردـق  رد  تسا و  ناوتان  تسا ،  هداد  ماجنا 
نیا مدرم !  يا  ( 165  ) اهنم مکذقناف  رانلا  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  اناوخا و  هتمعنت  نتحیـصاغف  نکبولق  نیب  فلاف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع 
کی هب  اهناسنا ) همه  هکلب  اهبرع ،  امـش  اهنت  هن  اـهناسنا ؛  امـش  اهرـشب ،  امـش  مدرم ،  امـش  ینعی   ) امـش هک  دـینکن  شومارف  ار  ادـخ  تمعن 

امش هب  داد ،  تاجن  ار  امش  ربمغیپ  نیا  هلیسو  هب  دنوادخ  دیدرک .  یم  یعطق  طوقـس  بیرق  نع  دیدوب و  هدیـسر  یکانرطخ  رایـسب  هاگترپ 
دـیفم و ناـمیا  نیا  ناـسنا ،  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  يارب  ردـقچ  و  تـسا .  یبـیغ  ددـم  نـیا ،  درک .  صـالخ  ار  امـش  داد ،  يدازآ ؛ 

تسا !  هدنرادهگن 
مراد ییاه  هبرجت  نینچ  ما  یـصخش  یگدنز  رد  مدوخ  ما و  هدرک  دروخرب  نم  هن ؛  اب  دیا  هدرک  دروخرب  یـصاخشا  نینچ  اب  مناد  یمن  نم 
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کی ییاهدـییات ،  کـی  دورب ،  تسا  هدرک  نیعم  وا  يارب  ادـخ  هک  ار  یهار  نآ  رگا  هک  دـنک  یم  ساـسحا  روـج  نـیا  یهاـگ  ناـسنا  هـک 
یم هگن  ار  مدآ  ینامیا  نینچ  کی  ردـقچ  و  دـنک ،  یم  راک  وا  يارب  هک  وا  رکف  مهف و  لـقع و  زا  رتـالاب  تسه  یناـهن  یبیغ و  ياـهتیامح 

تسا !  دیفم  ناسنا  یگدنز  يارب  دراد و 
دهشم  هب  نتفر  يدرجورب و  هللا  هیآ  ناتساد 

موحرم هب  طوبرم  ما ؛  هتفگ  اهینارنخس  رد  هک  تسه  مدای  مه  رگید  زاب  ود  یکی  میوگن ،  ار  نآ  هک  تسا  غیرد  داتفا ،  مدای  نالا  یناتـساد 
هتفر درجورب  متـشاد .  تدارا  ناشیا  تمدخ  کیدزن  زا  نم  دنیایب ،  مق  هب  ناشیا  هکنیا  زا  لبق  تسا .  هماقم )  هللا  یلعا   ) يدرجورب هللا  هیآ 
هتبلا دـش ،  دـیلقت  عجرم  سک  وه  دـییوگن  دـحوم .  یتسار  هب  اوقت و  اب  تقیقح  رد  دوب  يدرم  مدوب .  هدیـسر  ناشتمدـخ  اـجنآ  رد  مدوب و 

نم و دیحوت  زا  رتالاب  یلیخ  تاجرد  دیلقت  عجارم  مینک ،  باسح  امـش  ام و  سایقم  هب  رگا  هلب ،  دراد .  بتارم  مه  دـیحوت  تسه .  دـحوم 
یگدنز رد  ار  دیحوت  اساسا  هک  دوب  یـسک  وا  میوگ  یم  ار  یلاع  یلیخ  هجرد  کی ؛  دحوم ،  میوگ  یک  نم  هک  یتقو  یلو  دـنراد  ار  امش 
میمـصت دندوب ،  هدمآ  مق  هب  ناشیا  هک  دوب  یلوا  لاس  تشاد .  ادـخ  ياهریگتـسد  هب  یبیجع  دامتعا  اکتا و  کی  درک ،  یم  سمل  شدوخ 

هب جایتحا  هک  فورعم  يرامیب  نآ  دندوب ،  هدش  رامیب  هک  تقو  نآ  رد  دنا .  هتشاد  يا  هنوگ  رذن  هکنیا  لثم  دهشم .  هب  دنورب  دندوب  هتفرگ 
ناشلد رد  دنتفر  مق  هب  مق  ياملع  تساوخرد  هب  دعب  دندرک و  لمع  دندروآ و  نارهت  هب  درجورب  هب  ار  ناشیا  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  یحارج 

مق رد  هک  هام  شـش  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  دـنورب  دـیامرفب  تیانع  افـش  ناشیا  هب  دـنوادخ  رگا  هک  دـندوب  هدرک  رذـن 
هک دننک  یم  حرط  ناشباحصا  حالطصا  هب  ناتسود و  هسلج  رد  زور  کی  دهشم ؛  هب  دنورب  دنتفرگ  میمصت  دمآ ،  شیپ  ناتـسبات  دندنام و 
یم ضرع  امـش  هب  بوخ  رایـسب  دننک :  یم  ضرع  ناشباحـصا  دنک ،  مالعا  دیآ  یم  نم  هارمه  سک  ره  مورب .  دهـشم  هب  مهاوخ  یم  نم 

 ، میدرک شاکنک  میتسشن ،  مه  رود  ام  هک  درک  لقن  نم  يارب  تسا  دیلقت  عجارم  زا  یکی  هکنیا  مه  هک  ناشصاخ  باحـصا  زا  یکی  مینک 
یمن ار  ناشیا  نارهت  مدرم  زونه  نامز  نآ  رد  یلو  میتخانـش  یم  ام  ار  اقآ  نوچ  ارچ ؟  دهـشم  دـنورب  اقآ  تسین  تحلـصم  هک  میدرک  رکف 
تسا گرزب  درم  نیا  ماقم  هتسیاش  هک  یلیلجت  نیاربانب  دنتخانش .  یمن  ناریا  مدرم  یلک  روط  هب  دنتخانش و  یمن  ناسارخ  مدرم  دنتخانش ، 

نیا ناشلد  رد  دشاب .  یعرـش  رذن  هک  دنا  هدناوخن  هغیـص  یـسک  مه  ناشرذن  يارب  دنامب ،  رگید  لاس  ود  یکی  ناشیا  دیراذگب  دوش  یمن 
هک میتفرگ  میمـصت  دنورب .  تسه  ناش  هتـسیاش  هک  یلیلجت  اب  دنتخانـش  ار  ناشیا  ناریا  مدرم  دندش و  فورعم  هک  دعب  دنا ،  هدرک  ار  تین 
زا مادک  ره  دنیآ ؟  می  نم  هارمه  یک  نایاقآ  زا  دنا :  هتفگ  هسلج  رد  زاب  زور  دنچ  زا  دعب  مینک  فرـصنم  ار  ناشیا  دـندومرف ،  هرابود  رگا 

دوب و لیبموتا  طقف  تقونآ  دـیا  هتـساخرب  يرامیب  زا  هزات  امـش  اـقآ !  يا  تفگ :  یکی  دندیـشارت .  يا  هناـهب  دـندنز و  یفرح  ناشناتـسود 
هک درک  زرد  اقفر  زا  یکی  نابز  زا  یلو  تفگ ،  يرگید  زیچ  يرگید  دوش ،  زاب  اه  هیخب  تسا  نکمم  دـیوش ،  یم  تحاراـن  دوبن  اـمیپاوه 
یم هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنورن ،  دهـشم  هب  دـنیوگ  یم  ار  اهنیا  درک  كرد  اـقآ  هک  تفگ  يا  هلمج  دـیورب .  دهـشم  هب  دـیابن  امـش  ارچ 
نیا ات  اقآ  درک :  لقن  نم  يارب  اقآ  نآ  دیآ ،  یمن  لمع  هب  تسامـش  هتـسیاش  هک  یلیلجت  دنـسانش و  یمن  ار  امـش  ناریا  مدرم  زونه  مییوگ 

یتالضفت تدم  نیا  رد  دنوادخ  متفرگ و  رمع  ادخ  زا  لاس  داتفه  تفگ :  دوب  ناشلاس  داتفه  ناشیا  تقو  نآ  دروخ  یناکت  دینش  ار  هلمج 
رد ما  هفیظو  منیبب  هک  هدوب  نیا  هشیمه  نم  رکف  تسا ،  هدوب  ریدقت  همه  تسا  هدوبن  ریبدت  تالضفت  نیا  زا  کی  چیه  تسا و  هدرک  نم  رب 

یمن ادـیپ  ای  منک  یم  ادـیپ  تیـصخش  لزنت ،  اـی  منک  یم  یقرت  مور  یم  هک  یهار  رد  نم  هک  ما  هدرکن  رکف  تقو  چـیه  تسیچ .  ادـخ  هار 
مدوخ یگلاس  داتفه  رد  تسا  تشز  تسا  یهلا  ریدقت  دـیآ ،  شیپ  هچ  ره  مهدـب .  ماجنا  ار  مدوخ  هفیظو  هک  هدوب  نیا  هشیمه  مرکف  منک 

منیب یم  درف  کی  هدنب و  کی  تروص  هب  ار  مدوخ  هک  یتقو  مراد  ار  قح  تیانع  هک  تقو  مراد  ییادخ  هک  یتقو  منک ،  ریبدت  مدوخ  يارب 
ایآ دوزفا  وا  تزع  رب  دـنوادخ  زور  هب  زور  درک  توف  هک  يزور  زا  درم  نیا  هک  مدـید  و  مور .  یم  ریخ  دـنک .  یمن  شومارف  ارم  مه  ادـخ 
هب دارفا  هب  یهلا  ياهدادـما  ادـبا  دـشاب ؟  قح  تیانع  ای  لـضفت و  دروم  هک  تشاد  یـشیوخ  موق و  ادـخ  اـب  هللااـب  ذوعن  يدرجورب  هللا  تیآ 

دراد .  یباسح  تیرشب  هب  تاعامتجا و 
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ضرالا نکاس  ءامسلا و  نکاس  هنع  یـضری  لزالز  سانللا و  نم  فالتخا  یلع  یتما  یف  ثعبپ  دومرف :  دوعوم  يدهم  هراب  رد  مرکا  ربمغیپ 
تسا و هتشاذگن  بحاص  یب  ار  ایند  زگره  ادخ  ( 166  ) ۀیوسلاب مهنیب  مسقی  لاق :  هللا  لوسر  ای  احاحص  ام  و  اولاق :  احاحص  لاملا  مسقی  و 

کی هلیـسوب  ار  تیرـشب  ادخ  تسا ،  رطخ  رد  تیرـشب  اعقاو  هک  اجنآ  هب  دشک  یم  ایند  راک  هک  یتقو  نآ  تشاذگ ،  دـهاوخن  بحاص  یب 
 . دهد یم  تاجن  رشب 

نارکفنشور نایم  رد  ناهج  هدنیآ  هب  تبسن  ینیبدب 

اب ینیبدب  نیا  دیناد  یم  چیه  تسا و  هدش  ادیپ  تیرـشب  هدنیآ  هب  تبـسن  ناهج  نارکفنـشور  رد  يا  ینیبدـب  هنوگچ  نالا  دـیناد  یمن  چـیه 
یگدنز مییوگ  یم  شیپ  لاس  دص  مدرم  لثم  نالا  هک  میناد  یم  ار  تمعن  نیا  ردق  اهناملسم  ام  تساجب ؟  يرهاظ ،  لماوع  للع و  سایقم 

درادن یلیلد  مییوگ  یم  نامدوخ  شیپ  دشاب .  مه  رگید  لاس  رازه  دص  دیاش  تسه و  مه  رگید  لاس  رازه  رگید ،  لاس  دـصناپ  الثم  رـشب 
باـتک رد  لـسار  هلمج  زا   ) اـیند نارکفنـشور  حالطـصا  هب  زا  يا  هدـع  زورما  اـما  دوـشب .  ضرقنم  تیرـشب  هک  درادـن  یلیلد  دـشابن ،  هک 
ینیبدب نینچ  هک  یناسک  زا  یکی  تسا .  هدیـسر  ارف  شـضارقنا  تقو  هدرک و  مامت  ار  شدوخ  نارود  تیرـشب ،  هک  دندقتعم  ون ) ياهدیما 

 ، دنک یم  دوبان  ار  شدوخ  یفرگـش  تراهم  کی  اب  رـشب  يوق ،  لامتحا  هب  دـیوگ :  یم  وا  تسا .  نتـشینا  دراد  رـشب  هدـنیآ  هب  تبـسن  يا 
 ، دوبن يزیچ  نینچ  هتشذگ  رد  تسا .  هدرک  ادیپ  ار  تیرشب  ندرب  نایم  زا  تردق  هک  هدیـسر  ییاج  هب  برخم  ياهورین  دیلوت  رظن  زا  نوچ 

رازه دص  الثم  دنکب ؟  تسناوت  یم  راکچ  تشاد ،  مه  ار  تقو  ياهتردق  نیرتگرزب  رگا  دارفا  نیرتبوبحم  مدرم ،  نیرتکانرطخ  هتشذگرد 
یمن نیا  زا  شیب  تشک !  ار  مدآ  رازه  یـس  فـسوی  نب  جاـجح  دـینیبب  هللا !  ناحبـس  دـنتفگ :  یم  تشک .  یم  ار  مدآ  رفن  رازه  هاـجنپ  اـی 

نآ مکش  يآ  نزب ،  ار  نیا  ندرگ  يآ  هک  دالج  يورین  اب  ریشمش و  اب  رگم  داد .  یمن  هزاجا  نیا  زا  شیب  رصع  نآ  ندمت  دشکب .  تسناوت 
رازه یـس  زا  دشکب  مه  ار  رفن  راهچ  هس  يزور  دنک ،  تموکح  هک  مه  لاس  تسیب  مدآ  تشک ؟  دوش  یم  ار  مدآ  ردـقچ  نک ،  هرفـس  ار 

نآ هک  يرهش  هزات  ادبا  دوب ؟  هچ  دنک  تیانج  تسناوت  یم  هک  يرثکادح  مور  راوخنوخ  روتارپما  رازـس ،  نآ  ای  دوش ،  یمن  رتشیب  هک  رفن 
تمظع تعـسو و  نیا  هب  يرهـش  داد ،  یمن  هزاجا  زور  نآ  لیاسو  ادبا  دشاب ؟  نارهت  هزادنا  هب  دش  یم  رگم  الـصا  دـندز  یم  شتآ  تقو 

ادیپ رازـس  کی  رگا  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  تیرـشب  ندمت  زورما  یلو  دنتـسه .  دیدج  ندـمت  دولوم  رتگرزب ،  ياهرهـش  نارهت و  لثم 
ناملآ مظعا  ردص  تسا .  هتفر  نیب  زا  تیرـشب  مامت  دنزب ،  شا  هلک  هب  ینآ  نونج  کی  هک  دوشب  ادیپ  ایند  لوا  هجرد  تردـق  کی  دوشب ، 
بولغم يرگید  دوب و  بلاغ  یکی  گنج  رد  الاح  ات  تشاد ،  دهاوخن  یبولغم  بلاغ و  رگید  دهدب ،  خر  یناهج  موس  گنج  رگا  تفگ : 

ینعی تشاد ،  دـهاوخن  دوجو  یبولغم  بلاغ و  دریگب  تروص  ناهج  یلوا  هجرد  ياهتردـق  ناـیم  خر  يرگید  یناـهج  گـنج  رگا  یلو  ، 
ایند هک  مینک  باسح  رگا  تساه  نیبدب  اب  قح  تسیک ؟  اب  قح  يرهاظ ،  طیارش  ساسا  رب  اعقاو  دور ،  یم  نایم  زا  ود  ره  بولغم  بلاغ و 

شنتفر نایم  زا  و  توراب )  زا  هجرد  ردـص  هچ ؟  ینعی  توراب  رگید   ) رت كانرطخ  مه  توراب  رابنا  زا  تسا ،  توراب  رابنا  يور  یتسار  هب 
درادن یلیلد  چیه  يرهاظ  للع  يور  مه  یتسار  دنا ،  نیبدب  ایند  هدنیآ  هب  هک  تسا  ییاهنآ  اب  قح  تسا ،  رـسیم  همکد  دـنچ  نداد  راشف  اب 

ار ناشدوخ  ياه  هچب  دننکب و  يداع  یعیبط و  رمع  کی  ام  ياه  هچب  هک  میـشاب  راودیما  دیابن  میـشاب .  نیبدب  مه  دیاب  میـشابن ،  نیبدب  هک 
دننیبب . 

زا دـنزب ،  شا  هلک  هب  ینونج  رگا  دـنک و  یم  تنوکـس  اجنآ  مک  مک  هک  مینک  یم  رکف  دوخ  اـب  دور  یم  هاـم  هرک  هب  رـشب  مینیب  یم  زورما 
هتبلا مییوگ  یم  بیغلاب ،  نونموی  نیذلا  میریگ  یم  نید  زا  ام  هک  تسا  یماهلا  نآ  تسا و  زیچ  کی  اهنت  دنک ،  یم  مدـهنم  ار  نیمز  اجنآ 
شیپ تارطخ  نیا  زا  یمیلقا )   ) رتگرزب یمک  ياهسایقم  يروشک )  يا ،  هلیبق  ياهسایقم   ) کچوک ياهسایقم  هب  تیرشب  يارب  هتـشذگرد 

هب یناهج  سایقم  هب  رطخ  هک  مه  یتقو  تسا .  هدرک  ظفح  ار  نآ  هلیـسو  کی  هب  دـنوادخ  مان ،  ادـخ  دـشاب  یبحاص  ار  ناهج  یلو  هدـمآ 
نونج زا  تسا  هدـنکآ  اپورا  دـیوگ :  یم  يدـناگ ،  دـنز  یمن  یبوخ  فرح  هچ  دوش ،  یمن  هتفرگ  ملاـع  زا  یهلا  فطل  زاـب  دـیآ ،  دوجو 
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 . دنراد نونج  اب  ماوت  ياهغوبن  دننونجم ،  مه  ناشغباون  مه ؛  اب  غوبن  غورد و 

نید رظن  زا  نشور  هدنیآ 

زا ناملایخ  مییوگ  یم  رهاظ ،  لوصا  يور  زا  هن  میا  هتفرگ  نید  قیرط  زا  هک  ییاـهربخ  قطنم  رظن  زا  بیغلاـب  نونموی  نیذـلا  نید ،  رظن  زا 
هدنیآ رد  هک  هچنآ  يارب  هدوب  يا  همدـقم  تسا  هدوب  هتـشذگ  رد  هچ  ره  تسا .  تحار  دوشب  دوبان  تسین و  یلکب  تیرـشب  هک  تهج  نیا 

ماما دیوگ  یمن  دنوادخ  هک  دراد  ثیدح  دوش .  یم  لماک  اهلقع  مالـسا  ریبعت  هب  نآ  رد  هک  میراد  ور  شیپ  يا  هدـنیآ  ام  دـیآ .  یم  شیپ 
دبای و یم  زاب  ار  شدوخ  لقع  رـشب  و  ( 167  ) مهلوقع تلمک  یتح  دراذگ  یم  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شدوخ  فطل  تسد  هرود  نآ  رد  نامز 

تینما دوش ،  یم  رتلماک  مدرم  تشادهب  و  ینالوط :  اهرمع  هرود  نآ  رد  دـیامرف :  یم  دـنک .  یمن  دوخ  هب  دوخ  ار  اه  یلقع  یب  نیا  رگید 
اب مه  ( 169  ) نوسناج نیگساک و  دننک  یم  حلص  رگیدکی  اب  ناگدنرد  (168  ) عابسلا هکلم  یف  حلطـصت  ددرگ ،  یم  رارقرب  لماک  روط  هب 
نآ ياجک  هب  امش  هزات  هللا .  ءاش  ام  یلا  هک  دراد  هریخذ  ورین و  عبانم  ردقنآ  نیمز  (170  ) اهدبکذالفا ضرالا  جرخی  دننک و  یم  حلص  مه 

ییورین رثکادح  نیمز  دهد .  اج  دوخ  رد  دناوت  یم  اهنیا  زا  شیب  هن ،  تسا ؟  دایز  تیعمج  درایلیم  جنپ  راهچ  دییوگ  یم  دـیا ! ؟  هدرب  یپ 
دراب .  یم  ار  شتاکرب  نامسآ  دراذگ .  یم  رشب  رایتخا  رد  دراد  هک  ار  ینوفدم  ياهجنگ  دراد ،  هک  ار 

رد ام  لثم  مینیب  یم  میرگن ،  یم  ار  زورما  نشور  حالطـصا  هب  يایند  مینک و  یم  هعلاطم  اهزیچ  نیا  يور  یبهذم ،  ماهلا  يور  ام  هک  یتقو 
یمدرم لثم  میـسرن  ای  مسرب  هرود  نآ  هب  اصخـش  ام  هک  هاوخ  تسام  راظتنا  رد  هک  دهد  یم  دـیون  ام  هب  نید  هک  ییایند  هب  تبـسن  ایند  نیا 

هزات دـنا .  هدرک  بصن  نآ  رد  یعونـصم  غارچ  یلو  تسا  کیرات  شدوخ  تاذ  رد  لنوت  دـننک .  یم  روبع  لنوت  کی  زا  دـنراد  هک  تسا 
؛  دنسر یم  تسا  یعیبط  نآ  ینشور  هک  نشور  رایسب  زاب و  رایسب  ياضف  کی  هب  دندمآ ،  نوریب  هک  یتقو  دنیایب .  نوریب  لنوت  نیا  زا  دیاب 

تقیقح هـب  دـیحوت  تـسا ،  رارقرب  یعقاو  ینعم  هـب  يدازآ  تـسا ،  رارقرب  یعقاو  ینعم  هـب  تـینما  تـسا ،  رارقرب  یعقاو  ینعم  هـب  تلادـع 
هک دینادب  دیوگ :  یم  نآرق  ( 171) اهتوم دعب  ضرالا  هللاا  نآ  اوملعا  دنک .  یم  نشور  ار  ایند  دوش و  یم  رهاظ  دـنک و  یم  عولط  شدوخ 

صاصتخا بلطم  نیا  هک  تسا  هدش  ریـسفت  روط  نیا  ام  ثیداحا  رد  ار  هیآ  نیا  دنک .  یم  هدـنز  راهب  ماگنه  رد  ار  هدرم  نیمز  نیمه  ادـخ 
امب رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  دش  ریگناهج  داسف  يزور  هک  يدید  امش  رگا  تسا .  نینچ  مه  رشب  عامتجا  نیمز  درادن ،  یکاخ  نیمز  هب 
راهب هرود  رگید  تفرگ ،  ناتـسمز  ار  ایند  دـییوگن  دـیوشن ،  سویام  درم ،  ناتـسمز  لصف  لثم  ملاع  ماـمت  رگا  (172  ) سانلا يدیا  تبـسک 

دمآ .  دهاوخ  يراهب  ریخ ،  دش .  یضقنم 
 ، یصخش سایقم  هب  صخش  يارب  اهددم  اهتنم  تسا ،  یناهن  یبیغ و  ياهددم  هب  نامیا  ناهن و  هب  نامیا  بیغلاب ،  نونموی  نیذلا  ینعم  نیا 
 ، تلادـع رـسارس  یناهج ،  دـحاو  تموکح  تسا .  یناهج  سایقم  هب  تیرـشب  ناهج  يارب  یعامتجا و  سایقم  هب  کـچوک  عاـمتجا  يارب 

نیا مضیارع  همتاـخ  رد  دوب .  دـهاوخ  یقرت  رـسارس  یبوخ و  رـسارس  شیاـسآ ،  رـسارس  هاـفر ،  رـسارس  تکرب ،  رـسارس  تینما ،  رـسارس 
مناوخ :  یم  دیتسه  ظفح  امش  رثکا  دیاش  هک  ار  حاتتفا  ياهد  تالمج 

یلا هداقلا  کتعاط و  یلا  هاعدلا  نم  اهیف  انلعجت  هلها و  قافنلا و  اهب  بذب  هلها و  مالسالا و  اهب  زعت  همنرک ،  هلود  یف  کیلا  بغرن  انا  مهلا 
هرخالا .  ایندلا و  همارک  اتهب  انقزوت  کلیبس و 

ناماد زا  ار  ام  تسد  هدـب .  رارق  وا  جرف  یعقاو  نیرظتنم  ءزج  نامیا و  لـها  ار  اـم  هک  بشما  بحاـص  قح  هب  میهد  یم  مسق  ار  وت  ایادـخ ! 
امرفم .  هاتوک  اهنآ  تیناقح  هب  نامیا  تیب و  لها  يالو 

امرفب .  تمارک  ام  همه  هب  تیب  صولخ  لمع و  قیفوت  نک ،  انشآ  مالسا  سدقم  نید  قیاقح  هب  ار  ام  ایادخ 
 . دمحم لآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 
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؟  تسیچ تیناسنا  رایعم  متفه :  لصف 

؟  تسیچ تیناسنا  رایعم 

لیمحت نم  رب  طیارـش  ای  ما  هدرک  تسرد  ییاهراک  مدوخ  يارب  ما  ییاناوت  تیفرظ و  هزادنا  زا  شیب  تسا و  هتفرگ  یلیخ  نم  تقو  هچ  رگ 
نتـسشن هکنیا  يارب  تقفاوم  هک  مدیدن  نیا  زج  يا  هراچ  دندرک  اجنیا  رد  یثحب  ياضاقت  نم  زا  ناتـسود  یتقو  لاح  نیع  رد  تسا ،  هدرک 

تسا .  لیاسم  نیرتمهم  زا  نم  یتارب  نتشاذگ  نایم  رد  زیزع  نایوجشناد  امش  اب  ار  یمالسا  لیاسم  ندرک و  تبحص  و 
ثحب اذل  میزادرپب .  هرکاذم  هب  رگیدکی  اب  دینک و  رکف  نآ  هرابرد  ات  دزیگنارب  ار  امـش  نهذ  هک  منک  حرط  ار  یلئاسم  هک  مهد  یم  حیجرت 

رگا تسیچ .  تیناسنا  نازیم  رایعم و  مینادـب  میهاوخ  یم  ینعی  تسا ،  تیناسنا  راـیعم  ثحب  عوضوم  دراد .  لا  ؤس  حرط و  هبنج  رتشیب  نم 
هدر هچ  رد  تاناویح  فلتخم  ياه  هدر  نایم  رد  ناسنا  هک  دننک  یم  ثحب  اجنآ  رد  تسا .  حرطم  ناسنا  مسج  طقف  یسانش  تسیز  رظن  زا 
ریظن نارادـناج  رگید  عاونا  لـباقم  رد  دـنمان  یم  ناـسنا  ار  نارادـناج  عاونا  زا  عوـن  کـی  هرخـالاب  تسا و . . .  رادناتـسپ  ـالثم  تسا .  يا 

یم هار  اپ  ود  اب  دنتسه ،  نیمز  يور  رب  هک  رشب  دارفا  همه  یسانش ،  تسیز  سایقم  اب  هریغ .  تارشح و  نایاپراچ ،  ناگدنزخ ،  ناگدنرپ ، 
یف تسین و  یـسانش  تسیز  تیناسنا  در  اهناسنا  نایم  یتوافت  چیه  رایعم  نیا  اب  و  دنناسنا ،  دننز ،  یم  فرح  دنتـسه و  نخان  نهپ  دـنور ، 

 ، دننز یم  فرح  دنتسه و  نخان  نهپ  دنور ،  یم  هار  اپ  ود  اب  دنتسه ،  نیمز  يور  هب  هک  رـشب  دارفا  همه  یـسانش ،  تسیز  سایقم  اب  لثملا 
تـسیز سایقم  اب  لثملا  یف  تسین ،  یـسانش  تسیز  تیناسنا  رد  اهناسنا  نایم  یتوافت  چیه  رایعم  نیا  اب  دـنناسنا ،  رایعم ،  نیا  اب  دـنناسنا و 
تـسیز هبنج  زا  ینعی  ابمومول ؛  هک  تسا  ناسنا  رادقم  نامه  هبموچ  یـسوم  تیـسانشناور  سایقم  اب  یتح  یکـشزپ و  سایقم  اب  یـسانش و 

نیب دـنک ،  یم  وگتفگ  ناسنا  یناور  تازاهج  ای  یندـب  تازاهج  هرابرد  هک  ساشناور  کی  رظن  زا  یتح  کشزپ و  کـی  رظن  زا  یـسانش ، 
تـسیز رظن  زا  ود  ره  تشاذگ ،  یقرف  ناوت  یمن  دیزی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نایم  هک  نانچمه  تشاذگ  یقرف  ناوت  یمن  رفن  ود  نیا 

هب دوش ،  یم  هدـیمان  یناسنا  لامک  تفارـش و  هک  هچنآ  ناسنا ،  تیناسنا  ایآ  یلو  دنتـسه ،  ناسنا  یـسانشناور  یتح  یکـشزپ و  یـسانش و 
؟  تسا نیمه 

صقان ناسنا  لماک و  ناسنا 

همدقم

نآ تسا .  یلاعتم  یقرتم و  ناسنا  هداتفا و  نییاپ  ناسنا  زا  نخـس  تسا ،  صقان  ناسنا  لماک و  ناـسنا  زا  نخـس  مینیب  یم  یناـسنا  مولع  رد 
لباق صقاـن ،  تسا  نکمم  دـشاب و  لـماک  تسا  نکمم  یعاـمتجا  مولع  رظن  زا  یقـالخا ،  مولع  رظن  زا  یناـسنا ،  مولع  رظن  زا  هک  یناـسنا 
رایعم تسا ؟  ناسنا  مادک  دـشاب ،  ریقحت  هتـسیاش  هکلب  دـشابن  میظعت  شیاتـس و  لباق  هجو  چـیه  هب  ایب  دـشاب و  میرکت  ریدـقت و  شیاتس و 

میراذگ یم  قرف  اهنآ  زیچ  هچ  رد  میراذگ ؟  یم  قرف  ابمومول  هبموچ و  الثم  نایم  هک  تسا  هنوگچ  نیا  تساجک ؟  رد  تسیچ و  تیناسنا 
زا هکنیا  اب  شیاتـس ؛  لباق  یناسنا  ار  رگید  تسا و  هداد  رارق  مادـعا  قحتـسم  یتح  شهوکن و  لباق  طـحنم  ناـسنا  زا  ار  یکی  زیچ ،  هچ   ؟
ره تسا ؛  رگیدکی  هیبش  همه  ناش  یناور  تازاهج  یتح  دنرگیدکی ،  هیبش  دننک  یفاکـش  دبلاک  ار  ود  ره  رگا  یـسانش  تسیز  ياه  هبنج 
زا شهوکن  لباق  ناسنا  ندـب  ياضعا  هک  اسب  هچ  دنتـسه و  هدـعم و . . .  اـه و  هچیهاـم  هیلک ،  دـبک ،  باـصعا ،  هلـسلس  بلق و  ياراد  ود 

تسا ؟  هدش  ود  نیا  توافت  ثعاب  هک  نآ  رد  زیچ  هچ  سپ  دنک .  راک  رتهب  یلاعتم  ناسنا  ندب  ياضعا 
ییاهناسنا نآرق  الثم  تسا .  هدوب  حرطم  بهاذم  نایدا و  رد  زین  یناسنا و  مولع  رد  میدق  زا  هک  تسا  یمهم  رایسب  رایـسب  هلاسم  نامه  نیا 

یلو دینک ،  هدجس  مدآ  هب  میتفگ  ناگتشرف  هب  ام  دیوگ :  یم  هکنانچ  دناد ،  یم  کئالم  تیدوجـسم  هتـسیاش  هتـشرف و  زا  رتالاب  رترب و  ار 
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دوجو هب  ار  توافت  رادـقم  نیا  هک  تسا  ییاهرایعم  اهـسایقم و  هچ  دـنراد .  يرترب  اهنیا  رب  نایاپراهچ  دـیوگ  یم  زین  ییاـهناسنا  دروم  رد 
دص مه  ادخ  عوضوم  اب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یحطس  رد  ناسنا  هلاسم  یتح  درادن و  طابترا  مه  بهذم  نید و  هب  یتح  نیا  تسا ؟  هدروآ 

هلاسم تیناسنا و  ناسنا و  هلاسم  زاب  دنرادن ،  داقتعا  بهذم  نید و  ادخ و  هب  هک  مه  ناهج  يدام  نافوسلیف  ینعی  درادن ؛  یگتـسب  دص  رد 
رتورف ناسنا  رترب و  ناسنا  يدام ،  بتاکم  رظن  زا  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  اجنیا  رد  دـنا .  هدرک  حرطم  ار  رتورف  ناـسنا  رترب و  ناـسنا 

 . تسیچ باوج  مینیبب  لاح  دوب ،  لاوس  نیا  تسیچ ؟  يرتورف  كالم  يرترب و  كالم  دنتسه و  ییاهناسنا  هنوگچ 

تیناسنا رایعم  هرابرد  فلتخم  تایرظن 

ملع  - 1

یلو دنتـسه  يواسم  رگیدکی  اب  یـسانش  تسیز  رظن  زا  اهناسنا  هک  مییوگب  میهدب و  رارق  تیناسنا  رایعم  كالم و  ار  ملع  میناوت  یم  ام  ایآ 
نایم تسا  يزرم  دـنک ؛  یم  توافت  تیناسنا  ریغ  اب  تیناسنا  رایعم ،  نآ  اب  تسا و  یندروآ  تسد  هب  ینعی  یباـستکا  هک  تسه  زیچ  کـی 

زا هک  هزادنا  ره  تسا و  رتناسنا  دنک ،  ادیپ  يرتشیب  شناد  یهاگآ و  ناسنا  هک  هزادـنا  ره  تسا ؟  شناد  نآ  و  رتورف ،  ناسنا  رترب و  ناسنا 
تـسا هتفرن  هسردم  هب  زونه  هک  یـسک  زا  لوا  سالک  زومآ  شناد  نیاربانب  تسا .  رت  هرهب  یب  تیناسنا  زا  دشاب ،  رت  هرهب  یب  شناد  ملع و 

هک ییوجـشناد  مه  هاگـشناد  هرود  رد  روط . . .  نیمه  تسا و  رتناسنا  لوا  سالک  زومآ  شناد  زا  مود  سالک  زومآ  شناد  تسا .  رتناسنا 
هک مادک  ره  زین  نادنمشناد  املع و  نایم  رد  تسا .  رتناسنا  دنک  یم  یط  ار  رخآ  لبق  ام  لاس  هک  ییوجـشناد  زا  دنک  یم  یط  ار  رخآ  لاس 

تسا .  رتناسنا  تسا  رتشیب  شتامولعم 
ساسا رب  ار  اهناسنا  امـش  ایآ  دوش ؟  عقاو  لوبق  دودرم  دـناوت  یم  تسه ،  مه  راـیعم  اـهنت  تسا و  تیناـسنا  راـیعم  شناد  ملع و  هکنیا  اـیآ 

زا امـش و  شناد  زا  رذوبا  شناد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  ایآ  دینک  یم  شیاتـس  امـش  هک  ار  رذوبا  دینک ؟  یم  شهوکن  شیاتـس و  ناشـشناد 
نیا هب  اـیآ  تسامـش  شیاتـس  دروم  رذوبا  لـباقم ،  رد  شهوکن و  دروم  هیواـعم  هکنیا  تسا ؟  هدوب  رتشیب  شدوخ  ناـمز  ياـهناسنا  شناد 
نامگ نم  روطچ ؟  ابمومول  هبموچ و  دروم  رد  تسا ؟  رتشیب  هیواعم  زا  رذوبا  تامولعم  دیا  هدید  دـیا و  هدرک  باسح  امـش  هک  تسا  لیلد 

ام نامز  رد  هک  مییوگب  دـیاب  سایقم  نیا  اب  دـشاب .  رتناـسنا  تسا  رتملاـع  هک  ره  دـشاب و  تیناـسنا  راـیعم  شناد  ملع و  اـهنت  هک  منک  یمن 
ياهناسنا نیرتناسنا  دوب -  رتملاع  ملاع  نادنمـشناد  همه  زا  دـیاش  مه  اعقاو  تسا و  رتشیب  شترهـش  ملاع  نادنمـشناد  همه  زا  هک  نیتشینا - 

 . تسا هدوب  نامز 

يوخ قلخ و   - 2

هب ندوب  نشور  ندوب ،  ربخاـب  یهاـگآ و  تیناـسنا .  يارب  تسا  یطرـش  هتبلا  شناد  تسین ،  شناد  هب  تیناـسنا  هک  تسا  نیا  رگید  هیرظن 
تسا تیناسنا  ياه  هیاپ  زا  یکی  دراد ،  یتلاخد  مه  رگا  تسین .  یفاک  املـسم  نیا  اما  درک  یفن  دوش  یمن  ار  عامتجا  هب  دوخ و  هب  ناهج ، 

 . شناد هب  هن  تسا  يوخ  قلخ و  هب  تیناسنا  دـیوگ  یم  هیرظن  نیا  منک .  یم  ضرع  دـعب  هک  تسا  فرح  مه  شندوب  هیاپ  لصا  رد  هزات  ، 
وا يوخ  قلخ و  یلو  دـنادب  ار  زیچ  همه  دـشاب و  اناد  هاگآ و  ناسنا ،  تسا  نکمم  رگید .  هلاسم  یهاـگآ  تسا  هلاـسم  کـی  يوخ  قلخ و 
نآ اب  هک  تسا  يزیارغ  عبات  يوخ  قلخ و  رظن  زا  ناویح  کـی  روطچ ؟  دـشاب ،  یناویح  يوخ  قلخ و  هکلب  دـشابن ،  یناـسنا  يوخ  قلخ و 

زیارغ نامه  وا  یتح  درادن و  مکح  هدارا  کی  شا  هزیرغ  لباقم  رد  ینعی  دنک ؛  یم  تموکح  وا  رب  زیارغ  ربج  تسا ،  هدـش  هدـیرفآ  زیارغ 
يارب افو  یگدـنرد و  تسافواب .  لاح  نیع  رد  هدـنرد و  ناویح  گـس  مییوگ  یم  رگا  تسین .  يرگید  زیچ  هزیرغ  زا  ریغ  تسا و  شدوخ 
کی ناویح  نیا  يارب  یـشیدنا  لام  ای  صرح  تسا ،  شیدنا  لام  ای  صیرح  ناویح  کی  هچروم  مییوگ  یم  رگا  تسا .  هزیرغ  ناویح  نیا 
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هب اـی  دـنراد .  ار  ناویح  يوخ  قلخ و  ناـمه  هک  دنتـسه  ناـهج  رد  ییاـهناسنا  سب .  دـنک و  یم  تموکح  وا  رب  هزیرغ  ربـج  تسا .  هزیرغ 
 ، دنا هدرکن  تیبرت  ار  ناشدوخ  دنا ،  هتخاسن  یناسنا  حرط  ساسا  رب  ار  ناشدوخ  دنراد ،  ار  یعیبط  یلوا  يوخ  قلخ و  نامه  رگید  ترابع 

تسا .  شدوخ  تعیبط  موکحم  شدوخ  نورد  رد  هک  یناسنا  تعیبط ،  قفاوم  دصرد  دص  ناسنا  کی  دنتسه ،  یعیبط  ناسنا 
شتوافت تقو  نآ  دراد .  تسد  رد  ار  ملع  غارچ  تسا ،  شتعیبط  موکحم  هک  یلاح  رد  وا  تسا .  غارچ  یهاـگآ و  ملع ،  روطچ ؟  وا  ملع 

یلو تسا  شدوخ  ناکم  نامز و  هب  دودـحم  فیعـض و  شزیارغ  نیمات  يارب  ناویح  یهاـگآ  عاعـش  هک  دوش  یم  تهج  نیا  رد  ناویح  اـب 
هقطنم زا  دـنک  یم  ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ  نامز  دـنک ،  یم  ادـیپ  عالطا  هتـشذگ  ناـمز  رب  هک  يروط  هب  دـهد  یم  تردـق  ناـسنا  هب  یهاـگآ 

دور .  یم  رگید  هرک  هب  دوش و  یم  جراخ  مه  شدوخ  هرک  زا  هک  اجنآ  ات  دور  یم  رگید  ییاه  هقطنم  هب  دوش و  یم  جراخ  شدوخ 
طابترا ناسنا  ياهـشزومآ  هب  یهاگآ ،  رگید  ترابع  هب  تسا ،  یهاـگآ  هلاـسم  زا  ریغ  تسا ،  رگید  يرما  کـی  يوخ  قلخ و  هلاـسم  یلو 
شرورپ تداع و  دننک ،  تیبرت  ار  وا  دیاب  دنهدب  یهاگآ  ناسنا  هب  دـنهاوخب  رگا  یناسنا .  ياه  شرورپ  هب  يوخ  قلخ و  دـنک و  یم  ادـیپ 

طرش یلو  تسه  شرورپ  طرـش  شزومآ ،  لماع  هک  ینعم  نیا  هب  دهاوخ ،  یم  شزومآ  لماوع  زا  ریغ  لماوع  هلـسلس  کی  نیا ،  دنهد و 
یفاک .  طرش  هن  تسا  مزال 

هچ هک  منک  یم  ضرع  دـعب  دـشاب .  لوـبق  لـباق  نادـنچ  هک  منک  یمن  لاـیخ  تسناد ،  یم  شناد  اـهنت  ار  تیناـسنا  راـیعم  هک  لوا  هـیرظن 
هلاسم نیا  هزات  اما  دراد ،  يرتشیب  نارادفرط  دور ،  یم  يوخ  قلخ و  غارس  هک  مود  هیرظن  یلو  دنا .  هدرک  لابند  ار  هیرظن  نیمه  یصاخشا 

تسا :  هیرظن  دنچ  مه  اجنیا  رد  تسا ؟  تیناسنا  رایعم  يوخ  قلخ و  مادک  هک  تسا  حرطم 
یتسودناسنا 

سپ تسا .  تبحم  رگید ،  بوخ  ياهیوخ  همه  ردام  تسا و  یتسودـناسنا  تسا ،  تبحم  تسا  تیناسنا  راـیعم  هک  ییوخ  نآ  هکنیا  یکی 
هب هک  ندیشیدنا  ردق  نامه  نارگید  تشونرس  هب  تسا :  ناسنا  دوب  تسودناسنا  دوب و  یتسودناسنا  ساسا  رب  شا  يوخ  قلخ و  یسک  رگا 

یباتک رد  دنرذگ .  یم  راثیا  ار  نیا  مسا  نید  قطنم  رد  ندیشیدنا .  دوخ  تشونرـس  زا  رتشیب  نارگید  تشونرـس  هب  هکلب  دوخ و  تشونرس 
یم تسود  دوخ  يارب  هک  رادـب  تسود  ار  نامه  Ơ ارگید يارب  نیا :  دوش  یم  تفای  ناهج  نایدا  ماـمت  رد  هک  روتـسد  کـی  دوب :  هتـشون 

کسفنل بحت  ام  كریغل  ببحا  تسا :  ترابع  نیا  هب  ام  ثیداحا  رد  يدنسپ .  یمن  دوخ  يارب  هک  دنـسپم  ار  نامه  نارگید  يارب  يراد و 
یمن دوخ  يارب  هک  دنـسپن  ار  ناـمه  وا  يارب  یهاوـخ و  یم  دوـخ  يارب  هک  هاوـخب  ار  ناـمه  نارگید  يارب  ( 173  ) اـهل هرکت  اـم  هل  هرکا  و 

یم هیکت  دایز  تبحم  هملک  يور  تیحیـسم  بتکم  رد  مه  ودنه  بتکم  رد  دـیناد  یم  هکنانچ  تسا .  تبحم  قطنم  قطنم ،  نیا  يدنـسپ ، 
یفارحنا کی  بتکم  ود  نیا  رد  هتبلا  تسین .  حرطم  يرگید  هلاـسم  تبحم  زا  ریغ  الـصا  دـینک .  تبحم  دراوم  همه  رد  دـنیوگ  یم  دوش ؛ 

هرابرد دیاب  دعب  تسا و  يا  هیرظن  مه  نیا  تسا .  ریدـخت  یعون  دـنیوگ  یم  اهنآ  هک  یتبحم  یلو  تبحم ،  دـنیوگ  یم  اهنآ  ینعی  تسه ؛ 
هن ؟  ای  تسا  یفاک  ندوب  تیناسنا  رایعم  يارب  ییاهنت  هب  تبحم  ایآ  هک  مینک  تبحص  نآ 

ناسنا رتالاب ،  ناسنا  ای  یقالخا  ناسنا  تسا .  یتسودناسنا  تسا  حرطم  تیناسنا  رایعم  رد  هک  یفرح  نیلوا  يوخ ،  قلخ و  هیرظن  رد  میتفگ 
امش هک  ار  رذوبا  دنـسرپب ؛  ام  زا  رگا  دوش ،  یم  لح  نامتالکـشم  زا  رادقم  کی  رایعم  نیا  اب  دشاب .  تسودناسنا  هک  تسا  یناسنا  رتارف ، 

 ، نتـسناد فرـص  یهاگآ  شناد و  ار  يرترب  كالم  ینعی  لوا  رایعم  اب  میدید  دیهد ؟  یم  حیجرت  هچ  ياربت  دـیهد  یم  حـیجرت  هیواعم  رب 
رکف رد  طقف  دوب  یناسنا  هیواعم  مییوگ :  یم  دوش .  یم  لح  هلاسم  نیا  رادـقم  کی  مود  رایعم  اـب  یلو  دـیآ  یمن  رد  روج  اـم  حـیجرت  نیا 

دوـجوم کـی  وا  سپ  دوـب .  هدرک  رامثتـسا  روز  هـب  دوـخ  ياـه  یبـلط  هاـج  عابـشا  يارب  ار  رگید  ياـهناسنا  و  شدوـخ ،  يارب  شدوـخ و 
دوب رـضاح  هیواعم  نیمه  دوب و  مهارف  شیارب  تاـناکما  همه  هکنیا  اـب  سکع ،  رب  رذوبا  یلو  دوب .  تسرپ  دوخ  دنـسپ و  دوخ  هاوخدوخ ، 

تـشونرس هب  هکنیا  يارب  دوـب و  هدرک  لاـمیاپ  ار  مدرم  قوـقح  هیواـعم  هکنیا  رطاـخ  هب  دـنک ،  مهارف  وا  يارب  ار  یگدـنز  طیارـش  نیرتـهب 
تبرغ رد  هذـبر  هاگدـیعبت  رد  تشاذـگ و  راک  نیا  رـس  رب  ار  شناج  هک  اجنآ  ات  درک  هزرابم  رابج  هیواعم  همه  اـب  دیـشیدنا ،  یم  نارگید 
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هک تسا  نیا  رطاـخ  هب  میناد .  یم  ناوـیح  کـی  هکلب  میناد  یمن  ناـسنا  ار  هیواـعم  میناد و  یم  ناـسنا  ار  رذوـبا  اـم  هکنیا  سپ  داد .  ناـج 
رگید .  ياهناسنا  رکف  رد  رذوبا  دوب و  شدوخ  روخآ  رکف  رد  طقف  هیواعم 

هدش ام  هب  لیدبت  وا  نم  هکنیا  يارب  هدرک ،  یم  سح  ار  عامتجا  درد  هکنیا  يارب  میناد ؟  یم  لماک  ناسنا  کی  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  ام 
اعقاو هکلب  دوبن  رگید  ياهناسنا  زا  ازجم  درف  کی  تروص  هب  وا  درک .  یم  بذـج  ار  اهناسنا  همه  هک  دوب  يدوخ  وا  دوخ  هکنیا  يارب  دـب ، 
ندـب ياج  کی  رد  يا  یتحاران  یتقو  هک  درک  یم  ساسحا  ندـب  کی  رد  بصع  کی  تشگنا ،  کـی  رـصنع ،  کـی  هلزنم  هب  ار  شدوخ 

ياه هفـسلف  متـسیب  نرق  رد  هکنیا  زا  لبق  تسوا ؛  دوخ  لام  تاریبعت  نیا  الـصا  و  ددرگ .  یم  رارق  یب  مارآاـن و  وضع  نیا  دوش ،  یم  ادـیپ 
وا هیحان  زا  هک  يرادنامرف   ) وا لماع  هک  دوش  یم  رادربخ  هک  یتقو  تسا .  هتفگ  ار  اهنیا  مالسلا  هیلع  یلع  دنروایب  ار  اهفرح  نیا  یتسیناموا 

ینامهم هچ  لاح  تسه .  هغالبلا  جهن  رد  هک  دـسیون  یم  وا  هب  يزیمآ  باتع  همان  تسا ،  هدرک  تکرـش  ینامهم  کی  رد  تسا )  بوصنم 
هن هدوب ؟  رامق  اجنآ  رد  هن  تسا ؟  هدوب  بورشم  نآ  هرفس  رس  رد  هک  دوب  هدرک  تکرـش  يا  ینامهم  رد  رادنامرف  نآ  ایآ  تسا ؟  هدوب  يا 

دروم ینامهم  نآ  ارچ  سپ  هن  دـندوب ؟  هداد  ماجنا  رگید  مارح  راـک  اـجنآ  رد  هن  دـندوب ؟  هدـناصقر  هدروآ و  ار  ییاـهنز  ـالثم  اـجنآ  رد  ، 
 . وعدـم مهینغ  وفجم و  مهلئاع  موق  ماعط  یلا  بیجت  کنا  تننظ  اـم  و  دـیوگ :  یم  دوش ؟  یم  هتـشون  دـنت  هماـن  دریگ و  یم  رارق  تمـالم 

تکرـش اجنآ  رد  اینغا  هقبط  ینعی  هدوب ،  یفارـشا  افرـص  هک  تسا  هدرک  تکرـش  يا  هرفـس  رـس  رب  هک  هدوب  نیا  شرادـنامرف  هاـنگ  ( 174)
دراذگب یسلجم  رد  ياپ  نم  هدنیامن  نم ،  رادنامرف  هک  مدرک  یمن  رواب  نم  دیوگ :  یم  مالسلا  هیلع  یلع  دنا ،  هدوب  مورحم  ارقف  هتـشاد و 

دیوگ یم  دوخ  هرابرد  دهد .  یم  حرش  رادنامرف  نآ  يارب  شدوخ  یگدنز  دوخ و  هب  عجار  دعب  تسا .  هدش  لیکشت  فارشا  زا  افرـص  هک 
هیلع یلع  نانخس  دنکن .  ساسحا  ار  دوخ  درد  اساسا  هک  دوب  هدش  ببـس  اهنآ  درد  درک ؛  یم  ساسحا  رتشیب  شدوخ  درد  زا  ار  مدرم  درد 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  طقف  هن  مینک  یم  شیاتس  ردقنیا  هک  ار  یلع  اما  تسا .  هدوب  میکح  دنمشناد و  اناد و  اعقاو  وا  هک  هداد  ناشن  مالسلا 
نکر نیا  دوب ،  ناسنا  هک  مینک  یم  شیاتس  تهج  نیا  زا  رشیب  (175  ) اهباب یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  دومرف :  ربمایپ  هک  هدوب  ربمغیپ  ملع  باب 
ریاـس هکناـنچ  درک ،  یم  ساـسحا  ار  نارگید  درد  دوبن ،  لـفاغ  دیـشیدنا ،  یم  مورحم  ياـهناسنا  تشونرـس  هب  هک  تشاد  ار  تیناـسنا  زا 

 . تشاد مه  ار  تیناسنا  ناکرا 

هدارا  - 3

طلـست تیناسنا ،  رایعم  رگید  ترابع  هب  دوخ .  سفن  رب  ناسنا  هدـننک  طلـسم  هدارا  تسا ،  هدارا  تیناسنا  راـیعم  دـیوگ :  یم  رگید  بتکم 
یم رداص  ناـسنا  زا  يراـک  ره  هک  يروط  هب  دوخ ،  تاوهـش  رب  دوخ ،  زیارغ  رب  دوخ ،  باـصعا  رب  دوخ ،  سفن  رب  دوخ ،  رب  تسا  ناـسنا 

ینوریب هبنج  تسا ،  هبذاج  ششک و  کی  ناسنا  رد  لیم  هدارا .  لیم و  نایم  تسا  قرف  لیم .  مکح  هب  هن  دشاب  هدارا  لقع و  مکح  هب  دوش 
هبذاج کی  یسنج  لیامت  الثم  ای  دشک .  یم  شدوخ  يوس  هب  ار  ناسنا  یش  نآ  هک  یجراخ  یش  ناسنا و  نیب  تسا  يا  هطبار  کی  دراد ، 

شدوخ يوس  هب  ار  ناـسنا  باوخ  تسا ؛  روط  نیمه  مه  باوخ  یتح  دـشک .  یم  شدوخ  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  لـیم  کـی  تسا ، 
هب ار  ناسنا  ماقم ،  هاج و  توهـش  ماقم ،  هاج و  هب  لـیم  دوش .  یم  هدیـشک  تسا  باوخ  ماـن  هک  یتلاـح  نآ  يوس  هب  ناـسنا  دـناشک ،  یم 

اهنیا .  لاثما  دناشک و  یم  شدوخ  يوس 
رارق ناـسنا  راـیتخا  رد  لاـیما  ینعی  دـنک  یم  دازآ  لاـیما  شـشک  زا  ار  ناـسنا  تسا ،  لـیم  سکع  رب  دراد .  ینورد  هبنج  رتشیب  هدارا  یلو 

 ، تسا ندوب  لیم  ره  زا  ریغ  ندوب  رکف  میمـصت و  عبات  دـشکب ،  شلیم  هک  روط  ره  هن  دـنک  یم  راـک  دـنک  یم  هدارا  هک  روط  ره  دـهدیم . 
 ، تسا هدوب  هدارا  هلاسم  يور  ناش  هیکت  رتشیب  ام  میدـق  نویقالخا  قالخا ،  ياـملع  دیـشاب  هدرک  هجوت  رگا  تسا .  لاـیما  رب  طلـست  یعون 

دـشاب اهلیم  نامه  هک  هزیرغ  عبات  تسا  يدوجوم  ناویح  تسا .  هدارا  تیناسنا ،  نازیم  رایعم و  دـنتفگ  یم  ناسنا ،  ياهلیم  رب  مکاـح  هدارا 
هزادنا ره  رب  هک  دنک  هدارا  دناوت  یم  دشاب ،  دازآ  هزیرغ  ربج  زا  رایتخا  مکح  هب  هدارا و  مکح  هب  دناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  یلو 
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ناتساد تسا .  هدش  ناوارف  دیکات  مالسا  رد  هراما ،  سفن  رب  طلـست  هرابرد  تسا .  رود  هب  تیناسنا  زا  دشابن ،  طلـسم  شدوخ  رب  ناسنا  هک 
منک :  یم  لقن  دیشاب -  هدینش  دیاش  هک  هنیمز -  نیا  رد  ار  یکچوک 

گنـس هک  بیترت  نیا  هب  دـندوب  ییاـمزآ  روز  لوغـشم  ناـناوج  زا  یهورگ  درک .  یم  روـبع  یلحم  زا  هنیدـم  رد  مرکا  ربـمغیپ  دـنا  هتـشون 
همه لثم  مه  نیا  دـنک .  دـنلب  ار  نآ  دـناوت  یم  رتهب  یـسک  هچ  دـننیبب  ات  دـنرادیم ) رب  رتلاه  هک  ییاهنیا  لثم   ) دـندرک یم  دـنلب  ار  یگرزب 

 ، درذگب اجنآ  زا  دمآ  مرکا  ربمغیپ  یتقو  دنراد ،  یم  رب  رگیدـکی  هب  کیدزن  ار  هنزو  رفن  ود  یهاگ  نوچ  دراد ،  رواد  هب  جایتحا  تاقباسم 
ار هنزو  رتهب  ام  زا  کیمادک  هک  دینک  يرواد  ام  نایم  دیتسیاب و  اجنیا  امـش  لوسر !  ای  تسین :  ربمغیپ  زا  رتهب  يرواد  چـیه  دـنتفگ  ناناوج 

همه زا  میوگب  دیهاوخ  یم  دومرف :  ربمغیپ  راک ،  رخآ  دندش ،  لوغشم  اهنآ  درک ،  لوبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مینک ،  یم  دنلب 
مـشخ دیآ ،  یم  مشخ  هب  یتقو  هک  تسا  یـسک  نآ  رتدنمورین  رتیوق و  همه  زا  دومرف :  هللا !  لوسر  ای  هلب  تسیک ؟  رتدنمورین  رتیوق و  امش 
ياضر ریغ  هب  ار  وا  ندـمآ  شوخ  نآ  دـیآ ،  یم  شـشوخ  يزیچ  زا  هک  هاگنآ  و  دوش ؛  طلـسم  شدوخ  مشخ  رب  وا  هکلب  دـنکن  هبلغ  وا  رب 

لیلحت و اروف  ار  یندـب  ییامزآ  روز  نآ  ربماـیپ  ینعی  دوش .  طلـسم  شدوخ  تبغر  لـیم و  رب  شدوخ ،  ياـضر  رب  دـناوتب  دزادـنین و  ادـخ 
هک نآ  تسا ؛  يراک  کی  مه  نیا  هتبلا  تفگ  دومن ) لیلحت   ) هدارا توق  يور  ار  وزاب  توق  هلاسم  درک و  یحور  هقباـسم  کـی  هب  لیدـبت 
 . تسا نآ  کـچوک  ياـه  هناـشن  زا  یکی  وزاـب  روز  تسین ،  وزاـب  روز  هب  طـقف  يدرم  اـما  تسا  رتدرم  تسا  رتدرم  تسا  رتیوق  شیوزاـب 

دیوگ :  یم  یمور  يالم  تسا .  هدارا  توق  رد  يدرم  ساسا 
وک درم  توهش  تقو  مشخ و  تقو 

وک هب  وک  منینچ  يدرم  بلاط 
یعامتجا ینوریب ،  هبنج  یکی  دوب :  رتدرم  همه  ار  ههبج  رد  نوچ  میناد ،  یم  ادـخ  درم  میناد ،  یم  ادـخ  ریـش  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اـم 

ره رب  شا  هدارا  دوب ؛  طلـسم  شدوخ  رب  هک  شدوخ  نورد  هبنج  رتمهم  نآ  زا  دـنکفا و  یم  كاخ  هب  ار  یناولهپ  ره  هک  هزراـبم  ياهنادـیم 
 ، هدارا توق  يدرم و  رظن  زا  ردقچ  هدروآ ،  يونثم  رد  ار  نآ  يولوم  هک  ناتساد  نیا  دوب .  مکاح  يا  هشیدنا  ره  رب  یتوهش ،  ره  رب  یلیم ، 

هدنکفا كاخ  هب  ار  شدوخ  دنمورین  رایسب  نمـشد  هلاس ،  جنپ  تسیب و  ناوج  کی  هک  تسا  یفیطل  یلاع و  يولبات  هچ  تسا !  هداعلا  قوف 
یلع اعبط  دزادـنا .  یم  فت  مالـسلا  هیلع  یلع  تروص  هب  وا  دـنک ،  ادـج  ندـب  زا  ار  شرـس  ات  دنیـشن  یم  شا  هنیـس  يور  دور  یم  تسا ، 

؟  یتفر ارچ  دیوگ :  یم  نمشد  ددرگ  یم  رب  دعب  دنز ،  یم  مدق  هظحل  دنچ  دنک .  یم  رظن  فرص  وا  رس  ندیرب  زا  اتقوم  دوش  یم  تحاران 
هار رد  ما و  هفیظو  ماـجنا  يارب  هن  مدوب  هدـیرب  مدوخ  مشخ  مکح  هب  مدوب ،  هدـیرب  زا  ار  وت  رـس  لاـح  نآ  رد  رگا  هکنیا  يارب  دـیوگ :  یم 

دشاب !  طلسم  شدوخ  ياضر  رب  شدوخ ،  مشخ  رب  شدوخ ،  باصعا  رب  شدوخ ،  رب  مدآ  ردقنیا  ادخ  هار  رد  مفده و 
 : مهدب همتاخ  مدوخ  ضیارع  هب  منک و  ضرع  امش  يارب  مه  رگید  رایعم  ود  یکی  تسا .  تیناسنا  رایعم  کی  رظن و  کی  مه  نیا 

يدازآ  - 4

موکحم دنکن ،  لمحت  ار  يربج  چیه  هک  تسا  ناسنا  هزادنا  نآ  ناسنا  ینعی  هچ ؟  ینعی  تسا .  يدازآ  ناسنا ،  تیناسنا  يارب  رگید  رایعم 
يرایعم ناونع  هب  يدازآ  يور  دیدج  ياهبتکم  رد  هک  دیناد  یم  دنک .  باختنا  هنادازآ  شدوخ  ار  زیچ  همه  دشابن ،  یتردـق  چـیه  ریـسا  و 

سپ تسا .  ناـسنا  هزادـنا  ناـمه  هب  دـنک ،  تسیز  دازآ  دـناوتب  درف  هک  هزادـنا  ره  هب  ینعی  دوش ؛  یم  هیکت  رتشیب  یناـسنا ،  ياـهرایعم  زا 
تسرد مه  شیپ ،  تایرظن  لثم  مه  هیرظن  نیا  هن ؟  ای  تسا  تسرد  هیرظن  نیا  ایآ  تسا ؟  روطچ  هیرظن  نیا  تسا .  تیناسنا  رایعم  يدازآ 

یلو تسا  تسرد  ناسنا ،  تیناسنا  زا  یئزج  ناونع  هب  یلو  تسا  تسرد  ناسنا ،  تیناسنا  زا  یئزج  ناونع  هب  ینعی  تسرداـن !  مه  تسا و 
قیوشت و رگیدـکی  هب  تبـسن  اـهناسنا  تبحم  هک  روط  ناـمه  مالـسا  رظن  زا  تسین ،  تسرد  دـشاب ،  تیناـسنا  راـیعم  ماـمت  هکنیا  ناونع  هب 

تیرح تسا ،  هدش  توعد  نآ  هب  سیدقت و  دوخ  سفن  رب  ناسنا  طلـست  هک  روط  نامه  تسا و  هدـش  توعد  نآ  هب  سیدـقت و  بیغرت و 
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تسا .  هدش  سیدقت  مه  يدازآ 
ماما شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يا  همانتیـصو  رد  هغالبلا  جهن  رد  تسا .  هتفگ  ار  شفرح  دراوم  نیا  همه  رد  تسا !  بیجع  مالـسا 

هب نت  رادب ؛  رترب  یتسپ  راک  ره  زا  ار  شیوخ  ناج  ار ،  تدوخ  ۀیند  لک  نع  کسفن  مرکا  تسا :  هدـمآ  دـنا ،  هتـشون  مالـسلا  هیلع  نسح 
ناج زا  هک  هچنآ  ياج  هب  اضوع  کسفن  نم  لذـبت  امم  ضاـتعت  نل  کـناف  تسا .  تسپ  ياـهراک  زا  رتـالاب  وت  ناـج  هک  هدـم  تسپ  راـک 

لیم و کی  يازا  رد  شیوخ  ناـج  زا  تدوخ ،  فرـش  زا  هک  هچنآ  ینک .  یمن  تفاـیرد  يزیچ  يزادرپ ،  یم  تاوهـش  لـباقم  رد  تدوخ 
ات درادـن ،  ضوع  يزادرپ ،  یم  توهـش  لیم و  کی  يازا  رد  شیوخ  ناج  زا  هک  هچنآ  ینک .  یمن  تفایرد  يزیچ  يزادرپ ،  یم  توهش 

هدیرفآ دازآ  ار  وت  ادخ  هک  زاسم  يرگید  هدنب  ار  تدوخ  زگره  ( 176  ) ارح هللا  کلعج  دق  كریغ و  دبع  نکت  و ال  دیامرف :  یم  هک  اجنآ 
یم ار  ناسنا  کی  ناونع  هب  وت  هکلب  تسا  هدیرفآ  دازآ  یتسه ،  نسح  ماما  هک  ار  نم  رـسپ  هک  وت  اهنت  ادخ  هک  دیوگب  دهاوخ  یمن  تسا . 

رد مسیلایـسناتسیزگا  بتکم  رد  هکنانچ  تسا ،  يا  هیرظن  تسا -  يدازآ  تیناسنا  رایعم  هک  مه -  نیا  تسا .  تقلخ  هلاسم  نوچ  دیوگ : 
 . تسا هدش  هیکت  يدازآ  هلاسم  يور  رتشیب  تیناسنا ،  رایعم  دروم 

فیلکت تیلوؤسم و   - 5

یلیخ نآ  يور  ام  ناـمز  رد  مه  دـعب  هدـش ،  عورـش  تناـک  زا  رتشیب  نیا  هتبلا  هک  تسا  فیلکت  تیلوؤسم و  تیناـسنا ،  يارب  رگید  راـیعم 
ریغ نیا   ) دنک تیلوؤسم  ساسحا  رگید  ياهناسنا  لباقم  رد  دنک ،  فیلکت  ساسحا  هک  تسا  یسک  نآ  ناسنا  دنیوگ  یم  دنا ،  هدرک  هیکت 

شدوخ هلئاـع  لوؤسم  تسا ،  شدوخ  لو  ؤسم  یتح  تسا و  شیوخ  هعماـج  لوؤسم  هک  دـنک  ساـسحا  دوشن ، ) هابتـشا  تسا ،  تبحم  زا 
تـسا ثحب  یلو  دوش ،  یم  ثحب  دوش  یم  هیکت  نآ  يور  مه  لیخ  تسا ،  هدرک  ادـیپ  یعیـسو  همادا  ام  نامز  رد  تیلوؤسم  هلاسم  تسا . 

ار تیلو  ؤسم  ساسحا  ناسنا  دروآ ؟  تسدـب  ار  اـهنیا  دوش  یم  اـجک  زا  تسا .  روطنیمه  مه  يدازآ  تسیچ ؟  تیلو  ؤسم  ياـه  هشیر  هک 
اب اـیآ  تسیچ ؟  ساـسحا  نیا  هشیر  دـنک ؛  یم  تیلوؤسم  ساـسحا  ناـسنا  کـی  هک  دوش  یم  روطچ  ینعی  دروآ ؟  تسد  هب  دـیاب  هنوگچ 

يورین هچ  ار  لو  ؤسم  نادجو  نیا  دیآ ؟  یم  دوجو  هب  شنادجو  رد  تیلوؤسم  ملوؤسم ،  نم  دیوگب  مدآ  هکنیا  دوش ؟  یم  تسرد  نتفگ 
 . تسا یبلطم  شدوخ  مه  نیا  دزاس ؟  یم 

ییابیز  - 6

 ، تسا هدرک  فیصوت  ییابیز  ساسا  رب  ار  قالخا  نوطالفا  دنک ،  یم  هیکت  ییابیز  يور  بتکم  نیا  منک .  هراشا  مه  رگید  بتکم  کی  هب 
یم تبحم  يور  زا  ار  تلادع  بتکم  کی  دندنـسپ .  یم  اهبتکم  همه  ار  تلادع  الثم  دشاب ،  ابیز  هک  تسا  یناسنا  يزیچ  نآ  دـیوگ :  یم 
یم ار  نآ  تسا  لئاق  يدنواشیوخ  يدازآ  تلادع و  نیب  نوچ  مه  یکی  ددنسپ .  یم  نآ  یقالخا  نازیم  يور  زا  ار  تلادع  يرگید  ددنسپ 

تلادع دیوگ :  یم  دنیب ،  یم  ییابیز  کنیع  اب  ار  تلادع  نوطالفا  دجنـسب .  تیلوؤسم  نازیم  اب  ار  تلادع  تسا  نکمم  يرگید  ددنـسپ . 
دـش و یم  نزاوت  اشنم  هک  تسا  بوخ  لـیلد  نیا  هب  هعماـج )  رد  یعاـمتجا  تلادـع  هچ  درف و  رد  یقـالخا  تلادـع  هچ   ) تسا بوخ  هک 

تسا هدرک  هاوختلادع  زا  وا  هک  تسا  رشب  ییوج  ییابیز  نسح  نامه  و  تسابیز .  دشاب  تلادع  رد  هک  يا  هعماج  دنک .  یم  ییابیز  داجیا 
شا هشیر  دنک ؛  تیوقت  دوخ  ار  ییابیز  ساسحا  دیاب  دسرب ،  یناسنا  ياهتلصخ  هب  دشاب و  ناسنا  دهاوخب  رگا  ناسنا  . 

بتکم .  کی  مه  نیا  تسا .  يونعم  ياهییابیز  نآ  یناسنا  ياهییابیز  هک  دراد  هجوت  وا  هتبلا  تسا .  ییابیز 
کیمادک تیناسنا  رایعم  تفگ .  دوش  یم  هچ  هرخالاب  مینیبب  ات  درک  میهاوخ  تواضق  اهبتکم  نیا  هرابرد  يرادـقم  ( 177  ) رگید هسلج  رد 

یقالخا و یفـسلف ،  ياهرایعم  هرابرد  مینیبب  میزاسب ،  تیناسنا  رایعم  اب  تسین ؛  تسد  میدید  هک  یـسانش  تسیز  فرح  نآ  تساهنیا ؟  زا 
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دیوگ .  یم  هچ  اه  هنیمز  نیا  رد  مالسا  تفگ و  ناوت  یم  هچ  یبهذم 
 . نیرهاطلا هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 

تیناسنا بتکم  متشه :  لصف 

تیناسنا بتکم 

شدوخ هشیمه  میسانش ،  یم  ام  هک  تسا  یناهج  ققحم  رگـشواک و  دوجوم  هناگی  دوخ  هک  یناسنا  تسا .  تیناسنا  بتکم  ثحب  عوضوم 
تسا .  هدوب  وا  دوخ  ناسنا ،  ثحب  دروم  لئاسم  زا  یکی  هتسویپ  ینعی  تسا ؛  هدوب  شدوخ  قیقحت  ثحب و  تاعوضوم  زا  یکی 

 ، تلادع شناد ،  ریظن  ناسنا  ناویح  قوف  صاخ  نو  ؤش  هکنانچ  تسا ،  هدوب  هارمه  یلاعت  سدق و  یعون  اب  هراومه  تیناسنا  هملک  موهفم 
هدش و هتخانـش  سدقم  رما  کی  ناونع  هب  الامجا  تیناسنا  ناسنا و  سپ  دنوش .  یم  هتخانـش  تاسدقم  ناونع  هب  یقالخا  نادجو  يدازآ و 

زونه ارهاظ  دنا ،  هتفرگ  رارق  راکنا  دودرم  اه  نآ  زا  یخرب  یتح  هدش و  دیدرت  رـشب  تاسدقم  زا  يرایـسب  هرابرد  هکنآ  اب  ینعی  دوش ؛  یم 
ار اهنآ  دـنک و  ریقحت  ار  ناسنا  تیناویح  قوف  ام  ياـه  هبنج  ار ،  تیناـسنا  صاـخ  نو  ؤش  ـالمع  هک  تسا .  هدـشن  ادـیپ  ناـهج  رد  یبتکم 

تسا :  بسانم  نآ  رکذ  هک  دراد  یفورعم  لزغ  نامدوخ  يولوم  دنکن .  سیدقت 
تسوزرآ مناتسلگ  غاب و  هک  خر  يامنب 

تسوزرآ مناوارف  دنق  هک  بل  ياشگب 
منز یمه  اهافسا  او  راو  بوقعی 

تسوزرآ مناعنک  فسوی  بوخ  رادید 
تفرگ ملد  رصنع  تسس  ناهرمه  نیز 

تسوزرآ مناتسد  متسر  ادخ و  ریش 
رهش درگ  تشگ  یمه  غارچ  اب  خیش  يد 

تسوزرآ مناسنا  ملد و  دد  وید و  زک 
ام میا  هتشگ  دوشن  یم  تفای  هک  متفگ 

( 178  ) تسوزرآ منآ  دوشن  یم  تفای  هک  نآ  تفگ 
دیوگ :  یم  دشاب ؛  هداد  یباوج  ای  دشاب  هدرک  یلابقتسا  هتساوخ  شدوخ  تابیط  رد  يدعس  و 

تسوزرآ تناناج  هدماین  نورب  ناج  زا 
تسوزرآ تنامیا  هدیرب و  ان  رانز 

يا هدرکن  يدرم  تمه  يا و  هدید  رم 
تسوزرآ تنادرم  هرفس  قح  هاگناو 

ینز یمه  قحلا  انا  فال  راو  نوعرف 
تسوزرآ تنارمع  یسوم  برق  هاگنآ 

 ، دـهد یم  لیکـشت  نآ  زا  لیلجت  تیناسنا و  هلاسم  ینید )  ریغ  تایبدا  هچ  ینید و  تایبدا  هچ   ) رـشب هدـمع  تایبدا  زا  یتمـسق  لاح  ره  هب 
يدایز بلاطم  هنیمز  نیا  رد  نآ )  یـسراف  هرهچ  رد  هچ  یبرع و  هرهچ  رد  هچ   ) میراد عالطا  نآ  زا  ام  هک  یمالـسا  تایبدا  رد  اـصوصخم 

 . تسا دوجوم 
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ریخا نورق  رد  دوخ  ماقم  زا  تیناسنا  طوقس 

 ، درک طوقـس  هبترم  کی  دوب  لئاق  نآ  يارب  قباس  رـشب  هک  یتسادـق  ماقم  نآ  زا  تیناسنا  درک  ملع  هک  یمیظع  تفرـشیپ  اب  ریخا  نورق  رد 
تسا .  رت  هدننک  هدرخ  شطوقس  ارهق  دنک  طوقس  یتقو  دشاب ،  هتفر  الاب  ردق  ره  دوجوم  کی  نوچ  يا ؛  هدرخ  رایسب  رایسب  طوقس 
تسا :  هتفر  نخس  ناسنا  ییادخ  همین  ماقم  نیا  زا  نامدوخ  تایبدا  رد  ردقچ  دوب .  هدیسر  ییادخ  همین  ماقم  کی  هب  تسرد  ناسنا 

قارف حرش  مهد  هچ  مسدق  نشلگ  ریاط 
ما هداتفا  نوچ  هثداح  هگماد  نیا  رد  هک 

دیوگ :  یم  ظفاح  و 
ریفص دز  یم  شرع  هرگنکز  ار  وت 

تسا هداتفا  هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن 
طوقـس درک ،  طوقـس  هبترم  کی  دوب ،  هدرک  ضرف  دوخ  يارب  دوخ  هک  یلاـع  خـماش و  ماـقم  نیا  زا  ناـسنا  دوب  نیا  ریخا  نرق  هس  ود  رد 

ار نیمز  درک و  یم  رکف  نیمز  هرابرد  قباس  هک  هچنآ  هک  دوب  ملاع  تءایه  هلءاـسم  درک  رـشب  هک  یفاـشتکا  نیلوا  يا .  هدـننک  درخ  رایـسب 
هک دمآرد  یکچوک  هراتـس  تروص  هب  نیمز  دـش و  ضوع  هبترمکی  نیمز ،  رود  هب  رایـس  ار  ناگراتـس  كالفا  تسناد و  یم  ناهج  زکرم 

ناکما و هریاد  زکرم  ناسنا  هکنیا  تقو  نآ  درادن و  ناگراتس  ناهج  رد  يدایز  تیمها  دیشروخ  دوخ  هزات  و  دخرچب ،  دیاب  دیشروخ  درگ 
يا ناکما و  هریاد  زکرم  يا  دیوگب :  اهفرح  نیا  زا  درکن  تارج  یسک  رگید  دش و  عقاو  راکنا  دیدرت و  دروم  تخس  تسا ،  تقلخ  فده 

ناسنا هرابرد  ام  هک  اهروج  نآ  سپ  هن ،  دـنتفگ :  یتوهال .  رهاظم  دیـشروخ  یتوسان .  رهاوج  هاش و  وت  ناـکم  نوک و  ملاـع  هدـبز  زکرم 
اب كالفا ،  ناگراتـس و  يارب  نیمز  تیزکرم  اب  دوب  هدرک  مءاوت  هک  ار  ناهج  رد  شدوخ  تیزکرم  رکف  ناسنا  تسین .  میدرک ،  یم  لایخ 
هک دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  دش .  دراو  ناسنا  رکیپ  رب  يرگید  هدـننک  هدرخ  رایـسب  رایـسب  ياه  هبرـض  ادـعب  داد .  تسد  زا  یملع  هبرـض  نیا 
هک دوب  داـقتعا  نیا  رب  تسناد و  یم  یهلا  هخفن  دوخ  تسناد .  یم  هللا  ۀـفیلخ  تسناد .  یم  داژن  ینامـسآ  اـبیرقت  يدوجوم  ار  دوخ  ناـسنا 

هبترم کی  عاونا ،  روطت  لوحت و  هلءاسم  رد  يژولویب  تاقیقحت  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  ناـسنا  هک  هدـش  هدـیمد  دـبلاک  نیا  رد  ادـخ  حور 
نومیم وت  ناسنا !  يا  تفگ :  درامـش ؛  یم  ریقح  تسپ و  یلیخ  ار  اهنآ  ناـسنا  هک  یتاـناویح  نیمه  هب  درک  لـصتم  ار  ناـسنا  داژن  بسن و 

هب هبنج  نآ  یتسه .  داژن  مه  تاناویح  اب  هرخـالاب  رگید و  تاـناویح  لـثم  یناویح  کـی  لـسن  زا  یـشابن  داژن  نومیم  ازرف  اـی  یتسه و  داژن 
دش .  دراو  یناسنا  سدقت  ناسنا و  هرکیپ  رب  هک  دوب  يرگید  هبرض  نیا  و  دش ،  هتفرگ  ناسنا  هک  لکش  نیا  هب  یگدازادخ  حالطصا 

ناسنا ینعی  دش .  دراو  ناسنا  ناشخرد  ارهاظ  تایلمع  هدنورپ و  هقباس و  هب  هک  دوب  يا  هبرض  رث ،  ؤم  رایسب  ياه  هبرـض  نآ  زا  رگید  یکی 
یهلا قشع  زج  هک  ییادـخ  هزنم و  كاپ و  دـشاب  هتـشاد  یتیلاعف  دـناوت  یم  هک  داد  یم  ناشن  شدوخ  تیلاـعف  رد  ناـسنا  ینعی  دـش .  دراو 
ییاه هیـضرف  هبترمکی  دشاب .  هتـشادن  يداع  یناویح و  هبنج  چیه  دشاب ،  هتـشادن  يا  هزیگنا  یکین  ناسحا و  زج  دشاب ،  هتـشادن  يا  هزیگنا 
كاپ سدـقم و  نینچنیا  تسا .  هدرک  تسرد  دوخ  يارب  ناـسنا  هک  يا  هدـنورپ  نیا  ریخ ،  هک  دـیدرگ  دومناو  نینچ  اـهنآ  رد  دـش و  ادـیپ 

مان تسا ،  هداد  ییابیز  رنه و  مان  تسا ،  هداد  یبلط  شناد  یتسود و  شناد  مان  اهنآ  هب  رـشب  هک  یتایلمع  مامت  تسین ؛  روج  نیا  هزیکاـپ ، 
ناـمه عوـن  زا  تسا ،  هداد  یعیبـطلا  ءارواـم  هبنج  اـهنآ  هب  تـسا و  هداد  یلاـعت  سیدـقت و  حـیبست و  ماـن  تـسا ،  هداد  نادـجو  قـالخا و 

همـشچرس تفگ :  یکی  تسا .  يرت  هدـیچیپ  لکـش  مزیناکم و  کی  اب  ناسنا  رد  یلو  دوش  یم  ادـیپ  مه  تاناویح  رد  هک  تسا  ییاهتیلاعف 
مکش یمدآ  شیع  هیام  اهنت  هن  دنتفگ :  نارگید  یلو  تسا .  مکـش  یمدآ  شیع  هیام  تسا :  هتفگ  مه  ام  يدعـس  تسا .  مکـش  اهنیا  همه 

الاب و یلیخ  ناسنا  يارب  زین  ار  ماقم  نیا  رگید ،  یضعب  و  تسا .  مکـش  مه  یمدآ  لد  هیام  تسا ،  مکـش  مه  یمدآ  رکف  هیام  هکلب  تسا ، 
رت !  نییاپ  مه  مکش  زا  دنتفگ :  دندمآ و  نییاپ  رادقم  کی  دندید ،  الاو 

نایم زا  دش و  بارخ  ییاه  هبرـض  اب  تسا ،  هتـشاد  هک  يدـیجمت  سیدـقت و  لباق  ياهتیلاعف  ناشخرد ،  قباوس  رظن  زا  ناسنا  هدـنورپ  سپ 
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ملاع زکرم  ار  دوخ  زور  کی  هک  يدوجوم  نیا  مینک  یسررب  ار  دوجوم  نیا  مییایب  اساسا  دنتفگ :  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  مک  مک  تفر . 
دوخ لاـمعا  يارب  هک  يدوـجوم  نیا  تشادـنپ ،  یم  یهلا  حور  زا  يا  هنوـمن  دوـخ  رد  تسناد و  یم  دوـخ  یلیفط  ار  تقلخ  ناـهج و  و  ، 
يا هیضرف  زاب  دهد ؟  یم  لیکـشت  هچ  ار  وا  تسیچ ؟  الـصا  دوب ،  لئاق  یناویح  قوفام  ياه  هبنج  دوب ،  لئاق  يا  هداعلا  قوف  تسادق  انایحا 
مظن رظن  زا  نامتفاب ،  رظن  زا  تسین .  دوپ  رات و  رظن  زا  تادامج  یتح  ناهایگ و  اعدم و  رپ  دوجوم  نیا  نایم  یتوافت  چـیه  هک  دـمآ  دوجوب 

اب لاوج  کی  توافت  لثم  دـننک .  یمن  قرف  هدروآ ،  دوجو  هب  ار  اـهنیا  هک  يا  هداـم  نآ  دوپوراـت و  رظن  زا  یلو  تسه  تواـفت  لکـش ،  و 
اب ار  ینوتـساف  هچراپ  رت و  هراوق  یب  رت و  تشرد  یلیخ  ياهلخن  اب  ار  لاوج  یلو  دنا  هتفاب  مشپ  زا  ار  ود  ره  هک  تسا  ینوتـساف  هچراپ  کی 

لـصا رد  یلو  تسه  رگید  ياهزیچ  یلیخ  نامتفاب و  تفارظ و  رد  ییاهتوافت  دامج  ای  هاـیگ  ناـسنا و  ناـیم  هلب ،  فیرظ .  رایـسب  ياـهلخن 
ياهنیـشام لثم  تسا  نیـشام  کی  ناسنا  درادـن ،  دوجو  یهلا  هخفن  حور و  رگید ،  تسین .  یقرف  هدروآ ،  دوجو  هب  ار  اـهنیا  هک  يا  هداـم 

نیـشام ام  نیـشام  کی  تسا  نم  لغب  امـش و  تسد  رد  هک  یتعاس  دـنک .  یم  توافت  اـب  نیـشام  هتبلا  تسا .  نیـشام  عون  زا  ینعی  رگید ، 
رایـسب رایـسب  هتبلا  تسا  نیـشام  کی  مه  دراد  هعطق  نویلیم  هس  ای  جنپ  دنیوگ  یم  هک  ولوپآ  تسا ،  نیـشام  کی  مه  لیبموتا  کی  تسا ، 

رظن هب  تسین .  يدیدرت  درادن ،  يرگید  هبنج  ینیشام  هبنج  زج  اهنیـشام و  همه  لثم  تسا  نیـشام  کی  هکنیا  رد  اما  رت  میظع  رت و  هدیچیپ 
دـص رد  دـص  یناسنا  ياهـشزرا  زاب  اهفرح ،  نیا  همه  اب  یلو  دـش .  دراو  تیناـسنا  رکیپ  رب  هک  دوب  يا  هبرـض  نیرخآ  نیا ،  هک  دـسر  یم 

یلکب ار  محرت  تلادع و  تیونعم ،  يدازآ ،  حلـص ،  لیبق  زا  یمیهافم  هک  یفـسلف  ياهمتـسیس  هفـسلف و  زا  يا  هراپ  رد  رگم  دشن  موکحم 
 . دنتفرگ یخوش 

هدمآ دیدپ  ضقانت  تیناسنا و  هرابود  روهظ 

شدوخ هب  یتلاصا  دـنک ،  یم  روهظ  دراد  تیناسنا  هبترم  ود  میتسه ،  متـسیب  نرق  مود  همین  رد  هک  اذـه  اننامز  یلا  مهدزون  نرق  طـساوا  زا 
دوبن دوبعم  هتـشذگ  رد  ناسنا  یتسرپ ،  ناسنا  تروص  هب  یتح  یناسنا و  ياهبتکم  مان  هب  دوش  یم  ادیپ  ناهج  رد  ییاهبتکم  زاب  دریگ ؛  یم 

ره زا  ار  ناسنا  تعیبط ،  ءاروام  ادخ و  تخانـش  تیونعم ،  يارب  مه  نآرق  کش  نودـب  دوب .  تیونعم  گرزب  هچیرد  دوب ،  گرزب  تیآ  ، 
ار قافآ  ( 179  . ) مهسفنا یف  قافالا و  یف  انتایا  مهیرنـس  دناد :  یم  رتبـسانم  يرگید  هچیرد  ره  زا  يرگید و  هزاورد  ره  زا  يرگید ،  تیآ 
و تسا :  هدمآ  دوجو  هب  ارعـش  ابدا و  افرع و  نایم  رد  سفنا  قافآ و  حالطـصا  هک  تساج  نیمه  زا  و  ادج ،  ار  سفنا  دنک ،  یم  رکذ  ادج 

يارب تسا  ییاـه  هچیرد  اـه و  هزاورد  اـه  هنیمز  اـه ،  هناـشن  نیمز ،  رد  ( 180  ) نورـصبت الفا  مکـسفنا  یفو  نینقوملل .  تایآ  ضرـالا  یف 
تریصب ارچ  ینعی  دینیب ؟  یمن  ایآ  نورـصبت  الفا  دنک .  یم  رکذ  القتـسم  ار  دوجو  صوصخب  امـش  دوجو  رد  و  توکلم ،  بیغ و  هدهاشم 

دیرگنب .  دینک و  تقد  ناتدوخ  رد  دینک ؟  یمن  تقد  ارچ  دیرادن ؟ 
نامیا یهلا و  تیونعم  يوس  هب  دوخ  زا  ناسنا  روبع  يارب  گرزب  هزاورد  کی  گرزب و  تیآ  کی  ناونع  هب  هتشذگ  رد  هک  دوجوم  نیمه 

هتسناوتن دسر  یم  رظن  هب  هک  یلکش  هب  دش ،  عقاو  عوضوم  يرگید  لکش  هب  هبترم  نیا  اما  دش .  عقاو  عوضوم  زاب  دوب ،  توکلم  بیغ و  هب 
تفارش ولع و  تسادق و  دهاوخ  یم  ون  زا  تیرشب  ینعی  تسا .  نیا  مهم  هلاسم  هدمع و  لکشم  دشخب و  تاجن  ضقانت  زا  ار  شدوخ  تسا 

دیآ نایم  هب  قباس  ياهرایعم  نآ  هکنآ  نودب  یلو  دوش  عقاو  ياهتیلاعف  فده  دوش ،  عقاو  تیاغ  فده و  هک  يروط  هب  دـبایزاب  ار  شدوخ 
نایم رد  ( 181  ) اعیمج ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  يذلا  وه  هلاسم  هکنآ  نودب  دوش ،  هداد  وا  هب  ییادخان  هبنج  ییادخ و  هبنج  هکنآ  نودب  ، 

تـسا تیهولا  زا  يرهظم  وا  ینعی  تسا ،  هدیمد  وا  رد  رگید  ناهج  زا  هکلب  ناهج  نیا  زا  هن  يزیچ  کی  ینعی  دوخ  حور  زا  ادخ  هک  دـیایب 
رد یلو  دوشن ،  یثحب  مه  ناسنا  كرحم  ینورد و  ياه  هزیگنا  یناسنا ،  تاکرحم  ياـه  هبنج  رد  یتح  دـیاین و  ناـیم  هب  اـهنیا  رگید  هن ؛   ؛

دنشاب .  یم  مرتحم  سدقم و  يروما  یناسنا  روعش  ناسنا و  لاح  نیع 
 ، متـسه تسود  رـشب  متـسه ،  يدازآ  رادفرط  محلـص ،  رادفرط  نم  دیوگ :  یم  تسه ،  یبتکم  ره  عبات  سک  ره  دینیب  یم  امـش  مه  نالا 
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مارتحا دوش :  یم  عورش  ترابع  نیا  اب  الصا  رشب  قوقح  هیمالعا  یتح  متسه .  رـشب  قوقح  رادفرط  متـسه ،  قح  رادفرط  متلادع ،  رادفرط 
نیا رب  اه  تیبرت  میلعت و  دعب  هک  دنوشب  لئاق  سیدقت  مارتحا و  لباق  یتاذ  تیثیح  کی  رشب  يارب  دنهاوخ  یم  ینعی  رـشب ؛  یتاذ  تیثیح  هب 

نامیا امـش  یتاذ  تسادق  هب  ات  منادب  سیدقت  لباق  مارتحا و  لباق  یتاذ  تیثیح  کی  ياراد  ار  یلاعبانج  هدـنب  هک  يروط  هب  دـشاب ،  ساسا 
تسادق نینچ  کی  نم  دوجو  رد  مه  امـش  منکن و  نینچ  منک ،  زواجت  امـش  قوقح  هب  مناوت  یم  هکنیا  اب  نامیا  نیا  بجوم  هب  منک و  ادیپ 

قوقح هب  امش  هک  دوشب  ثعاب  یتاذ  تسادق  نیا  هب  امش  نامیا  نآ  یلو  دینک  زواجت  نم  قوقح  هب  دیناوت  یم  هکنیا  اب  دیـشاب و  لئاق  یتاذ 
قباس ياهرایعم  ساسا  ریغ  رب  يا  هفسلف  دنتسه ،  یتسود  رـشب  هفـسلف  بلاط  هک  یناسک  زا  رایـسب  دینکن ،  زواجت  نم  ياه  يدازآ  هب  نم ، 
رـشب قطنم  رکف و  رد  هکلب  یگدنز و  رد  گرزب  ضقانت  دیآ و  یم  شیپ  مهم  هدمع و  لاکـشا  هک  تساج  نیمه  کلذـعم  دـنهاوخ .  یم 

 . دشاب هتشاد  هیاپ  دناوت  یمن  ادبا  هک  یقطنم  دیآ ،  یم  دوجو  هب  زورما 

لک حلص 

دنتسه هتبلا  دنیوگ .  لک  حلص  نآ  هب  هک  دنک  حیرشت  یموهفم  نآ  هب  ار  یتسودناسنا  هک  یسک  دشاب  ایند  ققحم  مدرم  زا  منک  یمن  نامگ 
ام رظن  رد  نیاربانب  دنرـشب ،  همه  اقآ !  دـنیوگ :  یم  دـیآ ،  یم  شیپ  یتسودـناسنا  تیرـشب و  تبحـص  ات  هک  يداع  یماع و  دارفا  نایم  رد 

رظن زا  هک  اهناسنا  همه  روطچ ؟  یناسنا  ياهـشزرا  مییوگ ؛  یم  مینک .  هاگن  مه  هب  مشچ  کی  هب  دـیاب  همه  دنـشاب ،  روج  کـی  دـیاب  همه 
یشناد یب  تلع  دییوگب  تسا  نکمم  الاح   ) شناد یب  یکی  تسا و  شناد  اب  رشب  کی  دنتـسین ؛  روج  کی  یناسنا  ياهـشزرا  ندوب  دجاو 
يرگید تسا و  رگمتـس  یکی  هدولآ ،  كاپان و  يرگید  تسا و  راکزیهرپ  كاپ و  رـشب  کـی  هدوبن . )  شراـیتخا  رد  ملع  هک  هدوب  نیا  وا 

همه اهنیا  مییوگب  یتسود  رـشب  هفـسلف  مکح  هب  دیاب  ام  ایآ  هاوخدب ،  يرگید  تسا و  هاوخدـب  يرگید  تسا و  هاوخ  ریخ  یکی  شکمتس ، 
اب شناد ،  یب  ای  تسا  شناد  اب  رـشب  نیا  هک  میراد  راـکچ  رگید  میتسه ؛  لـئاق  مارتحا  رـشب  يارب  اـم  دـننک ؟  یمن  قرف  اـم  يارب  دنرـشب و 

تسود رشب  دیاب  ام  دسفم !  رضم و  راکدب و  ای  تسا  حلـصم  هاوخدب ،  ای  تسا  هاوخکین  اوقت ،  یب  ای  تساوقت  اب  نامیا ،  یب  ای  تسا  نامیا 
تنایخ تیرشب  هب  مییوگب ،  نینچ  رگا  دنک !  قرف  دیابن  یبتکم  کلسم و  ره  هب  رشب  کی  یگتسباو  ام  رظن  رد  رگید  میـشاب .  لک  حلـص  و 

میا .  هدرک 
زا ینعی  دوب ،  ناسنا  کی  مه  هبموچ  یـسوم  دوب ،  ناسنا  کی  ابمومول  نامدوخ :  نامز  زا  رگید و  هراق  کـی  زا  منز ،  یم  لاـثم  اـهرود  زا 

توافت ابمومول  نوخ  هورگ  اب  هبموچ  یسوم  نوخ  هورگ  اضرف  تسین ،  هبموچ  یسوم  ابمول و  داژن  نایم  یتوافت  چیه  یـسانش ،  تسیز  رظن 
راک رد  يرگید  بجوم  تسین ،  ناشنوخ  هورگ  بجوم  هب  دیراد ،  رفنت  يرگید  زا  دیدنم و  هقالع  اهنیا  زا  یکی  هب  امش  رگا  دشاب ،  هتشاد 

ره دـییوگب  دیـشاب و  توافت  یب  رفن  ود  نیا  هب  تبـسن  دـیناوت  یم  دیـشاب ،  تسودـناسنا  رـشب  کی  دـیهاوخ  یم  هک  امـش  ایآ  یلو  تسا ، 
نامه ار  ابمومول  ار و  ابمومول  هک  مشاب  هتـشاد  تسود  ردق  نامه  ار  هبموچ  دیاب  نم  دنک ،  یم  قرف  هچ  دنناسنا  هک  الاح  دـنناسنا ؛  ناشود 
تسین روط  نیا  میشاب ؟  هتشاد  رفنت  رادقم  کی  هب  ود  ره  زا  دیاب  میشاب ،  هتشاد  رفنت  تسانب  رگا  و  ار ؛  هبموچ  هک  مشاب  هتشاد  تسود  ردق 

.

ناویح اب  ناسنا  یساسا  توافت 

ینعی هچ ؟  ینعی  لعفلاب .  رتمک  تسا و  هوقلاب  رتشیب  یناویح  ره  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  ناویح  اب  یـساسا  تواـفت  کـی  ناـسنا 
الثم هک  تسه  ندوب  بسا  زا  یمک  رادـقم  دراد ،  دـشاب ،  هتـشاد  دـیاب  ندوب  بسا  زا  هچ  ره  ینعی  لعفلاب ،  تسا و  بسا  بسا  کی  ـالثم 

 . تاناویح ریاس  روطنیمه  دـیآ و  یم  ایند  هب  لعفلاب  هبرگ  کی  دـیآ .  یم  ایند  هب  لعفلاب  تسا  کی  بسا  دروآ .  تسد  هب  نیرمت  اـب  دـیاب 
هک تسین  مولعم  الـصا  دیآ  یم  ایند  هب  هک  یلوا  ینعی  دیآ ؛  یم  ایند  هب  هوقلاب  دـص  رد  دـص  دوجوم  کی  تروص  هب  هک  تسا  ناسنا  یلو 
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رد دـشاب ،  دنفـسوگ  کی  تیعقاو  تسا  نکمم  دـشاب ،  گرگ  کی  تیعقاو  هدـنیآ  رد  وا  تیعقاو  تسا  نکمم  دوش ،  یم  هچ  هدـنیآ  رد 
گرزب فوسلیف  نیهلاتملاردـص ،  دـشاب .  ناسنا  کـی  تیعقاو  شتیعقاو  تسا  نکمم  نینچمه  تسا .  ناـسنا  لکـش  لکـش ،  هک  یتروص 

یم دـنعون .  کـی  دارفا  همه  ناـسنا  دارفا  دـننک  یم  لاـیخ  مدرم  هک  تسا  هابتـشا  هک  بلطم  نیا  يور  دراد  يرارـصا  یناریا ،  یمالـسا و 
تـسیز رظن  زا  تسا ،  فوسلیف  کی  وا  هتبلا  عون .  هن  تسا  سنج  ناـسنا  نوچ  دراد  دوجو  اـهناسنا  عاونا  ناـسنا ،  دارفا  ددـع  هب  دـنیوگ : 

کی یلو  دنتسه .  عون  کی  ناسنا  دارفا  همه  دنیب ،  یم  ار  اهزاهج  اهمادنا و  طقف  هک  سانش  تسیز  کی  رظن  زا  دنک .  یمن  هاگن  یـسانش 
دناوت یمن  دوش ،  یم  هدیمان  تیناسنا  هک  هچنآ  شتاکلم و  هب  دناد  یم  هتـسباو  ار  ناسنا  تیعقاو  دـنک و  یم  هعلاطم  ار  ناسنا  هک  فوسلیف 
مییوگ یم  اذـل  دراد ؛  دوجو  فلتخم  عاونا  ناسنا ،  دارفا  ددـع  هب  دـیوگ :  یم  دنتـسه ،  عون  کی  دارفا  ناـسنا ،  دارفا  همه  هک  دـنک  رواـب 

ماقم هب  اساسا  ناسنا  دارفا  زا  يرایـسب  دنـسر و  یم  یعقاو  ماقم  نآ  هب  ناسنا  دارفا  زا  یـضعب  دنتـسه .  هوقلاـب  ياهـشزرا  ناـسنا  ياهـشزرا 
اما تسا  ناسنا  لکش  لکـش ،  ینعی  ( 182  ) ناویح بلق  بلقلا  ناـسنا و  ةروص  ةروصلا  نینم  ؤملاریما  ریبعت  هب  دنـسر .  یمن  یعقاو  ناـسنا 

نطاب هکنیا  ام  و  تسا .  گرگ  کی  تسا ،  ریـش  کی  تسا ،  كوخ  کی  تسا ،  گنلپ  کی  تسا ؛  هدـنرد  ناویح  کـی  نطاـب  شنطاـب 
 . تسین مدرم  دارفا  همه  رد  دشاب ،  ناسنا  اعقاو  ینعی  دشاب  رهاظ  اب  بسانتم 

تنک تسوگا  تیناسنا  نید 

ناهج رد  تیناسنا  ياه  هفسلف  مان  هب  ییاه  هفسلف  ینعی  تسا ؛  هتـشگزاب  تیناسنا  بتکم  يوس  هب  يدایز  دودح  ات  هبترم  ود  ناهج  میتفگ 
راکتبا عارتخا و  سیسات و  مهدزون  نرق  طساوا  رد  تنک  تسوگا  هک  تسا  یتیناسنا  نید  رت  بیجع  اهنیا  همه  زا  دیاش  و  تسا ،  هدش  ادیپ 

يور دوب .  هدـش  عقاو  رگید  فرط  زا  شنادـجو  لد و  و  فرط ،  کـی  زا  شرکف  لـقع و  ناـیم  یبیجع  تسب  نب  کـی  رد  درم  نیا  درک . 
یم هدید  عامتجا  رد  هک  يدسافم  مامت  دراد و  ترورض  رـشب  يارب  نید  تفگ :  تیناسنا و  نید  مان  هب  درک  عارتخا  ار  يزیچ  تهج  نیمه 

 ( تسا هدوب  کیلوتاک  بهذم  هب  هشیمه  شهجوت  وا  هک   ) هتشذگ نید  تسا .  هتفرگ  یتسس  عامتجا  رد  نید  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دوش 
هرود یعیبطلا ،  ءاروام  ینابر و  هرود  دوب ؛  هداد  صیخشت  ار  يا  هناگ  هس  ياه  هرود  وا  درادن .  دشاب  زورما  رشب  نید  هک  ار  نیا  تیحالص 

یعیبـصلا ءارواـم  رکفت  زرط  هب  طوبرم  کـیلوتاک  بهذـم  تفگ :  وا . ) دوخ  لوق  هب   ) تبثم یققحت و  یملع و  هرود  و  یلقعت ،  یفـسلف و 
هشیر ياهنم  درک  عارتخا  ار  نید  دریذپ .  یمن  ار  یعیبطلاءاروام  رکفت  رگید  رشب ،  تسا و  ملع  رصع  رصع ،  رگید  زورما  تسا .  هدوب  رشب 

نید رد  هک  ار  یبادآ  رئاعـش و  کسانم و  موسر و  بادآ و  مامت  یلو  یبیغ ) !  هشیر  ياهنم  دـشاب  نید  نید ،  تسا :  بیجع  یلیخ   ) یبیغ
رد دـنا  هتفگ  یتح  و  ادـخ .  یب  ربماـیپ  اـما  ربماـیپ  کـی  ناونع  هب  مه  شدوخ  هدـش .  لـئاق  شیـشک  شدوخ  نید  يارب  یتـح  درک .  لوبق 

یضعب دروآ .  شدوخ  تیناسنا  نید  رد  ار  کیلوتاک  بهذم  کسانم  بادآ و  نامه  نیع  رد  هدرک .  سابتقا  کیلوتاک  بهذم  زا  شبادآ 
رگید يرادن ،  لوبق  ار  کیلوتاک  بهذم  هک  وت  میرادن ،  يراک  درادن  یهلا  هشیر  هک  ینید  اب  ام  دـنتفگ :  یم  دـندرک ،  یم  ضارعا  وا  هب 

بادآ و يرادـن ،  لوبق  ار  ادـخ  وت  يروآ ؟  یم  دـنک ،  یم  هولج  تافارخ  ملاع  کـی  رظن  زا  تسا  نکمم  یتح  هک  ار  تافیرـشت  نیا  ارچ 
ینک ! ؟  یم  لوبق  يروآ و  یم  ار  شکسانم 

هب ار  اهنآ  هک  دراد  تاداع  بادآ و  هلـسلس  کی  ماجنا  هب  زاین  دراد ،  شتـسرپ  تدابع و  هب  زاـین  رـشب  دوب ؛  وا  اـب  قح  تهج  کـی  زا  یلو 
 ، تدابع هوـالع  هب  یلو  دوب  یبیغ  هشیر  ياـهنم  هک  دروآ  رـشب  ناـیم  رد  ینید  وا  هک  دوب  نیا  درواـیب .  ( 183  ) اـجب رگید  ناونع  موهفم و 
وا هناخ  دراد و  يدایز  ناوریپ  عابتا و  درم  نیا  هک  مدـناوخ  اهباتک  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  بیجع  و  رئاعـش ،  کسانم  تاداـع و  بادآ و 
زا نایرج  تسا و  هتشاد  يا  هقوشعم  وا  مدناوخ ،  یبرع  ياهباتک  زا  یکی  رد  هک  يروط  هب  تسا .  هدرک  ادیپ  ار  هبعک  مکح  شناوریپ  يارب 
يو دـسرب ،  وا  لاصو  هب  هکنیا  زا  لبق  دوش و  یم  نز  نآ  قشاع  وا  دـعب  دوش و  یم  موکحم  دـبا  سبح  هب  نز  نآ  رهوش  هک  هدوب  رارق  نیا 

تاساسحا لد و  يایند  هب  دروآ  ور  لقع  يایند  زا  اج  نیمه  زا  اساسا  دنیوگ  یم  و  دـنک .  یمن  شومارف  ار  وا  مه  رمع  رخآ  ات  دریم و  یم 

يونعم www.Ghaemiyeh.comيدازآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


يارذع میرم  ار  يو  هقوشعم  وا  عابتا  هک  دوب  هتـشون  باتک  نیا  رد  دنک .  عارتخا  ار  تیناسنا  نید  هکنیا  هب  دش  یهتنم  شراک  مه  دـعب  و  ، 
تسوگا تیناسنا  بتکم  ناوریپ  دنتسه .  لئاق  مارتحا  سیدقت و  ارذع  میرم  يارب  اه  یحیسم  هک  يا  هزادنا  هب  ینعی  دنناوخ ؛  یم  نید  نیا 

هب رـشب ،  تلاصا  رگید  ترابع  هب  تیناـسنا و  بتکم  هلاـسم  اهدـعب  یلو  دـنلئاق .  تیـسدق  حالطـصا  هب  سیدـقت و  وا  هقوشعم  يارب  تنک 
کی رد  ار  بلاـطم  همه  دـیاب  نوـچ  دیونـش .  یم  دـیناوخ و  یم  دـینیب و  یم  ناـتدوخ  امـش  زورما  هک  تسا  هدـش  حرطم  رگید  ياـهلکش 

يدایز یلیخ  لئاسم  ناسنا  تلاصا  ناسنا و  باـب  رد  منک .  یم  ضرع  رـصتخم  هصـالخ و  روط  هب  ار  ییاهتمـسق  منک .  هصـالخ  ینارنخس 
 : منک یم  ضرع  ار  اهنیا  لا ،  ؤس  تروص  هب  لقاال  تسه . 

ناسنا تیلوؤسم  رایتخا و 

اعقاو ایآ  تسا .  ناسنا  تلاسر  تیلو و  ؤسم  هلاـسم  ناـسنا و  راـیتخا  يدازآ و  هلاـسم  تسا ،  حرطم  ناـسنا  هراـبرد  هک  یتـالاوس  هلمج  زا 
زا ار  باوج  رگا  هتبلا  دـهد ؟  ماجنا  ار  نآ  دـیاب  هک  دراد  یتلاسر  ایآ  و  دراد ؟  یتیلوؤسم  ایآ  و  تسا ؟  راتخم  دازآ و  دوجوم  کی  ناـسنا 

و دنیوگ ،  یم  نآ  هب  مه  رهدلا  هک  ناسنا  هروس  مان  هب  تسا  يا  هروس  نآرق  رد  دص .  رد  دص  میوگب  دیاب  دـیهاوخب ،  یمالـسا  قطنم  رظن 
ؤـسم تلاسر و  يدازآ و  رایتخا و  زا  تسا و  هدـش  هدرب  مان  ناـسنا  زا  هروس ،  نیا  لوا  رد  هک  دوش  یم  هدـیمان  ناـسنا  هروس  تهج  نیا  زا 

دوش :  یم  عورش  تایآ  نیا  اب  هروس  نیا  ناسنا .  تیلو 
هانیده انا  اریـصب .  اعیمـس  هانلعجف  هیلتبن  جاشما  ۀـفطن  نم  ناسنالا  انقلخ  انا  اروکذـم .  ائیـش  نکی  مل  رهدـلا  نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له 

(184) اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا 
هتساوخ يدازآ  وا  زا  تسا ؟  هتساوخ  هچ  وا  زا  تقلخ  قلاخ  تسین .  تقلخ  قلاخ  هاگتسد و  لباقم  رد  روبجم  دوجوم  کی  ناسنا  نیاربانب 

هدـهع هب  یتلاسر  هک  يدوجوم  تروص  هب  لو .  ؤسم  دوجوم  کی  تروص  هب  تسا ،  هدـیرفآ  دازآ  دوجوم  کـی  تروص  هب  ار  وا  تسا ؟ 
هدرک ناسنا  هرابرد  نآرق  هک  تسا  يریبعت  دینک ،  ادیپ  دـیناوت  یمن  رتالاب  نیا  زا  يریبعت  امـش  رگید  هک  تاریبعت  نیرتگرزب  یتح  و  دراد . 
تقلخ زاغآ  رد  دیوگ  یم  تسا ؛  هدرکن  سیدقت  دیجمت و  ار  ناسنا  نآرق  لثم  یباتک  چیه  اعطق  ادخ .  نیـشناج  هللا  ۀفیلخ  دـیامرف :  یم  ، 

یتقو  ) نیمز يور  يادخ  دیناد .  یمن  امش  هک  مناد  یم  يزیچ  نم  تفگ :  ناشیا  هب  ادخ  دنتساخرب .  لاوس  ضارتعا  هب  ناگتشرف  هب  ناسنا 
دوجوم نیا  دوجو  رد  هک  یناوارف  ياهدادعتـسا  زا  دـنک ؟  یم  هچ  زا  تیاـکح  نیا  تسا ، )  نیمه  شیاـنعم  ییادـخ ،  همین  مییوـگ ،  یم 

تسه . 
لئاق یماقم  هچ  ناسنا  يارب  تسا -  تیناسنا  بتکم  کی  یفـسلف  ياـه  هبنج  زا  دوخ  هک  مالـسا -  دـینیبب  (185  ) اهلک ءامـسالا  مدا  ملع  و 

همه نتخانـش  دیلک  زیچ ) نآ  نتخانـش  دیلک  ینعی  زیچ  کی  مسا   . ) نتـسناد ار  اه  مسا  مامت  دـیوگ :  یم  زیمآزمر  تروص  کی  هب  تسا ! 
هب دعب  دـش .  هدـنرب  ناگتـشرف  زا  ناسنا  میدروآ .  ناسنا  نیا  هقباسم  نادـیم  رد  ار  الاب  ملاع  ناگتـشرف  دـعب  میدرک .  میلعت  وا  هب  ام  ار  زیچ 

دوجوم نیا  دـیتفگ :  دـیدناوخ ،  ار  هکـس  فرط  نآ  امـش  دـیناد !  یمن  امـش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  نم  متفگن  ناگتـشرف !  میتفگ :  ناشیا 
 ، دیدوب هدناوخن  ار  هکـس  فرط  نیا  یلو  دـنک .  یم  يراکبارخ  یـشکمدآ و  دـنک ،  یم  يزیرنوخ  تسا ،  بضغ  توهـش و  ياراد  نوچ 
ام هب  وت  هک  ار  هچنآ  طقف  ام  میناد ؛  یمن  ام  هک  مینک  یم  فارتعا  ایادخ  ( 186  ) انتملع ام  الا  انل  ملع  کناحبس ال  هک  دندرک  فارتعا  همه 

هدجس عوضخ و  دوجوم  نیا  هاگشیپ  رد  میتفگ :  ناگتشرف  هب  تقو  نآ  میتفگ .  ار  نخـس  نآ  هک  دوب  نامتلاهج  زا  میناد .  یم  ینک  میلعت 
تلاـسر و ندوب  لـئاق  رظن  زا  ریبعت  نیرتـگرزب  لاـح  ره  هب  ( 188  ( ) سیلبا الا  اودجـسف  مدال  اودجـسا  ۀـکئالملل  اـنلق  اذا  و  ( ) 187  ) دینک

مدوخ هک  ادـخ  نم  دـناد :  یم  یتسه  دوجو و  لمکم  دـناد ،  یم  قح  نیـشناج  هفیلخ و  ار  وا  هک  تسا  نیمه  ناـسنا  يارب  راـیتخا  يدازآ 
 . ینم تیقالخ  تیلاعف و  رهظم  وت  یهدب ،  ماجنا  یتسیاب  وت  متشاذگ ،  وت  هدهع  هب  مدرک ،  ضیوفت  وت  هب  ار  متیقالخ  زا  یتمسق  مقالخ ، 
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ناسنا تذل  تداعس و 

منک :  یم  رازگرب  هراشا  لامجا و  روط  هب  مه  ار  نیا  تسا .  ناسنا  تذل  تداعس و  هلاسم  ناسنا ،  هرابرد  رگید  هلاسم 
زا مه  ای  و  نورد ،  زا  ای  دنک  وجتـسج  دیاب  نوریب  زا  ار  تذل  ایآ  درک ؟  وجتـسج  دیاب  اجک  زا  ار  اهتذل  اعبط  دور .  یم  تذـل  لابند  ناسنا 

امئاد دـننک و  یم  وجتـسج  ناشدوخ  دوجو  زا  نوریب  ار  تذـل  نوناـک  هک  صاخـشا  زا  يرایـسب  یتبـسن ؟  هچ  هب  و  نورد ،  زا  مه  نوریب و 
ینعی دنسانش ؛  یمن  ناسنا  کی  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  هک  دنتسه  اهنامه  دنریگب ،  ماک  یگدنز  زا  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  دنتـسه  نیا  لابند 

دنهاوخ یم  اـجک  زا  ار  فیک  دنـسانش .  یمن  دزیخ -  یم  رب  ناـسنا  دوخ  نورد  زا  هک  تجهب -  تذـل و  یلـصا  نوناـک  ناونع  هب  ار  دوخ 
هراباک .  زا  یم ،  ماج  زا  دنک ؟  وجتسج 

درم نآ  هب  باـطخ  درک ؛  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  يا  هراوـخیم  هک  درم  نآ  ناتـساد  رد  یمور  يـالم  دـیوگ  یم  بوـخ  هچ 
تفگ :  هراوخیم 

مدع ییوج  یم  هچ  یتسه  همه  يا 
مندرک یهاوخ  یم  هچ  ایرد  همه  يو 
یشوخ ره  ناک  بوخ و  یشوخ و  وت 

یشک هداب  تنم  دوخ  ارچ  وت 
زا ار  اهتذـل  مامت  اساسا  هکنیا  هتبلا  دراد ،  لیبق  نیا  زا  يرگید  راعـشا  ضرع و  ار  وا  خرچ  ناـسنا و  تسا  رهوج  دـیوگ :  یم  هک  اـجنآ  اـت 

دیوگ :  یم  هک  اجنآ  لثم  دشاب ،  هغلابم  قارغا و  نیا  يولوم  راعشا  یضعب  رد  دیاش  تسین .  تسرد  درک ،  وجتسج  دیاب  نورد 
نورب زن  ناد  نورد  زا  تذل  هار 

نوصح رصق و  زا  نتسج  ناد  یقمحا 
داش تسم و  نادنز  جنک  رد  یکی  نآ 

دارم یب  شرت و  غاب  رد  یکی  ناو 
رد ار  اهتذـل  مامت  هک  درادـنپب  دـیابن  دـهاوخ ،  یم  تذـل  رگا  ناسنا  هک  تسا  نیا  شدوصقم  تسین .  جراخ  ءایـشا  ندرک  اهر  شدوصقم 
رب ود  نیا  نایم  ینزاوت  دیاب  لقاال  ای  تسا ،  شدوخ  دوجو  رد  تذل  یلـصا  نوناک  دنک .  ادیپ  دـناوت  یم  شدوخ  دوجو  زا  نوریب  تایدام 

دشاب .  رارق 
یم تیناسنا  بتکم  ار  شدوخ  هک  یبتکم  نآ  منک .  یم  ضرع  امش  يارب  نآ  زا  يرـصتخم  هک  تسه  يرگید  دایز  بلاطم  ناسنا  هرابرد 

يانعم هب  تیناسنا  بتکم  دـناوت  یم  تقو  نآ  داد ،  باوج  اهلاوس  نآ  هب  رگا  دـهدب ،  باوج  اـهلاوس  هلـسلس  کـی  هب  دـیاب  اـمتح  دـناد ، 
دشاب .  یعقاو 

تیونعم هدرب .  یپ  تیونعم  يایند  هب  شدوخ  دوجو  زا  رشب  الـصا  دوب .  تیونعم  يایند  هزاورد  هچیرد و  ناسنا  مدرک  ضرع  هک  روطنامه 
یکی هب  میهاوخب  رگا  ای  مینک  اهر  اجکی  ار  ود  ره  تیناسنا  نید و  دـیاب  ای  ینعی  دـنریذپان ؛  کیکفت  رما  ود  تیناـسنا  نید و  تیناـسنا ،  و 
میناوت یمن  هک  نانچمه  مینک ،  اهر  ار  ناسنا  تسادـق  ار ،  تیناسنا  میبسچب و  نید  هب  میناوت  یمن  میبسچب ؛  مه  يرگید  هب  دـیاب  میبسچب ، 

 . دنریذپان کیکفت  دنماوت ،  رگیدکی  اب  ود  نیا  مینک ،  اهر  ار  نید  میبسچب و  تیناسنا  هب 

ناسنا تلاصا  بتاکم  رد  ضقانت 

طوقس هتشذگ  رد  تیناسنا  هک  تسا  نیمه  شـساسا  تسا .  نیمه  دراد  دوجو  يرـشب  تلاصا  ياهبتکم  رد  میتسه  یعدم  ام  هک  یـضقانت 
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ریسم فده  هکنیا  رظن  زا  ناسنا  خماش  ماقم  رد  ام  هک  دوش  ببس  دیابن  یسویملطب  تایه  رییغت  ینعی  درک ؛  طوقـس  مه  طلغ  هب  هتبلا  درک ، 
نیا هب  شدوخ  یلماکت  ریـسم  رد  تعیبط  ینعی  تسا ؛  ناهج  فده  ناسنا  دشابن ،  ای  دشاب  ناهج  زکرم  نیمز  مینک .  دیدرت  تسا ،  تقلخ 

وا ام  هکنیا  رد  دنک  یمن  یتوافت  رما  نیا  مینادب .  تاناویح  لسن  زا  ار  وا  هچ  مینادب و  هعاسلا  قلخ  دوجوم  کی  ار  ناسنا  هچ  دور ،  یم  وس 
هرابرد رگا  تسا .  هدمآ  دوجو  هب  ادخ  داژن  زا  ناسنا  تفگن  هک  وا  یحور ،  نم  هیف  تخفن  دنتفگ :  مینادن .  ای  مینادب  یهلا  حور  ياراد  ار 

ار وا  هک  دوب  دـندروآ  رگید  ناهج  زا  هک  یکاخ  نآ  دـندروآ و  رگید  ناهج  زا  ار  ناسنا  تشرـس  ار ،  ناسنا  هدام  تفگ :  یم  الثم  ناـسنا 
هک یناـسک  يا  ( 189 ( ) دـنک شودـخم  ار  نآ  تسناوت  یم  لماکت  لصا  دـننام  یملع  دـیدج  تایرظن   ) دومن سدـقم  خـماش و  يدوجوم 

ناسحا و ماـن  هب  یـساسحا  ناـسنا  رد  اـیآ  مییوگ :  یم  اـم  تسا ،  تیرـشب  امـش  ناـمیا  عوضوم  تسا و  یتسود  رـشب  هفـسلف  امـش  هفـسلف 
هکنیا لثم  تسا  طلغ  مه  اهنآ  ماجنا  هب  رـشب  توعد  درادـن ،  دوجو  ینعم  چـیه  هب  دـییوگب  رگا  هن ؟  ای  دراد  دوجو  تمدـخ  يراکوکین و 

ساـسحا دـیوگب :  یـسک  تسا  نکمم  تسیچ ؟  تسه  هک  نیا  یلو  تسه .  یـساسحا  نینچ  هن  مینک !  توعد  ار  ناویح  اـی  گنـس  کـی 
زا فیعض  دارفا  هدع   ) کی مینیب  یم  الثم  هک  یتقو  نآ  تسا .  يزاس  نیشناج  عون  کی  تسه ،  ام  رد  هک  نارگید  هب  تبسن  يرازگتمدخ 

تمدـخ اهنیا  هب  مینک ،  میلعت  ار  اهنیا  میورب  هک  دوش  یم  تیوقت  اـم  رد  ناـمدوخ  لاـیخ  هب  یتسودـناسنا  سح  و  ( 190 ( ) دنمورحم میلعت 
یم رکف  لوا  هتـشاذگ ؛  اهنآ  ياج  هب  ار  دوخ  ناسنا  مینیب  یم  مینک  تقد  بوخ  رگا  دنیوگ  یم  میهدـب ،  تاجن  ار  اهمولظم  میورب  مینک ، 

نامه دعب  وا ،  ياج  هب  تسا  شدوخ  نیا  نالا  هک  دریگ  یم  رظن  رد  دعب  دـنادب ،  وا  هقبط  رد  ار  شدوخ  شدوخ و  هقبط  رد  ار  وا  هک  دـنک 
يارب دشاب  هتـشاد  تلاصا  هک  زیچ  چیه  ناسنا  رد  الا  دزیخ و  یم  رب  مولظم  عافد  هب  اجنیا  دنک ،  عافد  دیاب  شدوخ  زا  هک  یتسرپدوخ  سح 

درادن .  دوجو  دنک  عافد  مولظم  کی  زا  هکنیا 
مییوگ یم  ام  هن ؟  ای  دراد  دوجو  ناسنا  رد  یتفارـش  نینچ  ایآ  هن ؟  ای  دراد  دوجو  یـسح  نینچ  الوا  دـهدب :  باوج  دـیاب  تیناـسنا  بتکم 

 . تسا ساسحا  رهظم  تسا .  یهلا  مرک  دوج و  رهظم  هللا ،  ۀـفیلخ  ناسنا  هک  نامه  مکح  هب  ( 191 ( ) اهاوقت اهروجف و  امهلاف   ) دراد دوجو 
شا یتسه  مامت  یلو  دـنک  تیلاعف  شدوخ  يارب  شدوخ  تایح  اقب و  ظـفح  يارب  دراد  هفیظو  تسا  هاوخدوخ  هکنیا  نیع  رد  ناـسنا  ینعی 

مه یقالخا  نادـجو  تسه ،  مه  تیرـشب  تسه .  مه  يزاس  ایند  تسه ،  مه  يزاس  ناهج  تسه ،  مه  یهاوخ  ریخ  تسین .  یهاوخدوخ 
تسه . 

سح هطساو  هب  طقف  يدارفا  دندرک .  یفرعم  نم  هب  ار  نالاحشوخ  هسسوم  مان  هب  يا  هسس  ؤم  مدوب ،  زاریـش  رد  نم  هک  شیپ  يدنچ  نیمه 
زا یکی  زا  متفر  دنا ،  هدرک  عمج  ار  اه  لال  رک و  زا  يا  هدع  نآ  رد  دنا و  هداد  لیکشت  هسس  ؤم  کی  ناشدوخ  یـصخش  ینامیا  ینورد و 

ندید نتفر و  سالک  نآ  رس  تعاس  کی  یتح  میتسه .  یجنران  كزان  حالطصا  هب  دارفا  هک  ام  يارب  اعقاو  مدرک .  دیدزاب  نآ  ياهـسالک 
 ، دننک یم  جک  ار  ناشناهد  دننزب ،  فرح  هراشا  هب  هملک  کی  دنهاوخ  یم  یتقو  هک  اه  هچب  هب  دـنک  یم  هاگن  مدآ  تساسرف .  تقاط  اهنآ 
اب يا  هقالع  قشع و  هچ  اب  يا ،  يزوسلد  هچ  اب  مدآ  نیا  هک  مدـید  یم  دوب .  هدازماـما  شمـسا  اـقافتا  دوب و  مه  دیـس  هک  مدـید  ار  ییاـقآ 
يا هجدوب  هسـس  ؤم  نآ  نوچ  دشاب ،  رتمک  مه  راگزومآ  کی  قوقح  زا  دیاش  دریگ  یم  هک  یقوقح  هک  مدرک  ادیپ  عالطا  اج  نامه  هکنیا 
اهنآ هب  یتمحز  هچ  اب  ار  نخـس  ینعم  انمـض  دـهدب .  دای  اهنآ  هب  ار  نتـشون  ات  دراذـگ  یم  مدرم  لال  رک و  ياـه  هچب  رـس  هب  رـس  درادـن - 

 ، دـننک یم  هاگن  وا  ناهد  هب  اهنآ  یتقو  هک  درک  یم  تسار  جـک و  يروج  ار  شناهد  اجنیا ،  دـیوگب :  تساوخ  یم  یتقو  الثم  دـنامهفب . 
اهزیچ .  روج  نیا  زا  اجنیا و  تشون  یم  هتخت  يور  اروف  اجنیا .  دیوگ  یم  وا  هک  دنمهفب 

نیسحت نسح  یلک  روط  هب  تسا .  تیناسنا  تلاصا  رگشیامن  تیناسنا و  رهظم  نیا  رـشب ؟  رد  تسا  یـسح  هچ  نیا  رـشب ؟  رد  تسیچ  نیا 
ام يارب  ار  البرک  نادیهش  مان  هک  یتقو  تسیچ ؟  دنا ،  هدوب  هتـشذگ  ياهنامز  رد  هکنیا  ول  نادب و  هب  تبـسن  رفنت  سح  ناکین و  هب  تبـسن 

مارتحا باجعا و  سح  کی  لوا و  هتـسد  هب  تبـسن  رفنت  سح  کی  نامدوخ  رد  دـنا ،  هداد  ماجنا  هک  ییاهیراکادـف  نآ  اب  دـننک  یم  رکذ 
نادیهـش هقبط  رد  ار  نامدوخ  مینک ،  یم  رکف  ام  تسا ؛  هقبط  هلءاـسم  زاـب  اـعقاو  اـیآ  تسیچ ؟  نیا  مینک .  یم  ادـیپ  مود  هتـسد  هب  تبـسن 

يونعم www.Ghaemiyeh.comيدازآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


نامدوخ نانمشد  زا  هک  تسا  يرفنت  سح  نامه  رمـش  دیزی و  ار  رفنت  سح  نیا  و  رگید ،  هتـسد  نآ  رد  ار  نامنانمـشد  مینیب و  یم  البرک 
میراد نامدوخ  هب  هک  تسا  یلیامت  نامه  میراد  البرک  نادیهش  هب  تبسن  هک  یمارتحا  سح  نآ  مینک و  یم  اهنآ  هجوتم  ار  نآ  یلو  میراد 
باسح تدوخ  هب  تبسن  رگمتس  تدوخ و  نمـشد  ار  وا  هک  مه  یـسک  نآ  سپ  تسا ،  روط  نیا  رگا  مینک ! ؟  یم  نایب  تروص  نیا  هب  و 

نادیهـش زا  دراذگ و  یم  مارتحا  اهنآ  هب  دنک و  نیـسحت  رمـش  دیزی و  زا  الثم  هک  دراد  قح  مه  وا  نوچ  درادـن  قرف  چـیه  وت  اب  ینک ،  یم 
یم ادیپ  رفنت  لوا  هتسد  زا  وت  هک  یـسح  نامه  مکح  هب  دراذگ و  یم  دوخ  هقبط  مه  رانک  ار  شدوخ  مه  وا  اریز  دشاب ،  هتـشاد  رفنت  البرک 

نیسحت وت  نآ  هب  تبسن  دراد و  نیـسحت  يراد  رفنت  نآ  هب  تبـسن  سکع  رب  وا  یتشاد ،  باجعا  نیـسحت و  مود  هتـسد  هب  تبـسن  يدرک و 
دراد .  رفنت  يراد 

يایرد تیناسنا و  ناهج  اب  تسا و  تیناسنا  هچیرد  هکلب  تسین ،  درف  هچیرد  تسین ،  یـصخش  هچیرد  زا  اـجنیا  رد  امـش  تسین .  روط  نیا 
تسا .  نایم  رد  تقیقح  هکلب  تسین  رفنت  نم و  رگید  شرگن ،  نیا  رد  دیرگن . ) یم  عوضوم  هب   ) دراد لاصتا  امش  تیناسنا 

یصخش نم  دراد  رفنت  اهنآ  نانمشد  هب  تبسن  دنک و  یم  نیسحت  البرک  نادیهش  هب  تبسن  هک  نم  نآ  يراد ،  اجنآ  رد  هک  يدنویپ  نآ  رد 
تسیچ اهنیا  دهدب .  باوج  لا  ؤس  نیا  هب  دیاب  تسا ،  لئاق  تلاصا  تیرشب  يارب  هک  تیناسنا  بتکم  تسا  یعون  یلک و  نم  کی  تسین ، 

دراد .  يرازگساپس  هب  رشب  هک  يا  هناقداص  قشع  لیبق  زا  يرگید  لئاسم  نینچمه  و  دوش ؟  یم  ادیپ  اجک  زا  و 
دش ادیپ  ناسنا  ياهشزرا  تلاصا  هک  یتقو  تسا .  يا  هلءاسم  شدوخ  نیا  دنک .  يرازگساپس  هدرک  یکین  هک  یـسک  زا  دهاوخ  یم  ناسنا 

منک :  یم  هراشا  طقف  دیآ .  یم  نایم  هب  ناسنا  دوخ  هلءاسم  تقو  نآ  ، 
؟  تسا نیـشام  کی  دـیوگ ؛  یم  مسیلایرتام  هک  تسا  نامه  شدوپ  رات و  اعقاو  ایآ  دراد ،  دوجو  ییاـهتلاصا  نینچ  وا  رد  هک  یناـسنا  نیا 

دیاب هچ  شا  هرابرد  دوشب ،  هتخاس  مه  ولوپآ  ربارب  رازه  ینیشام  رگا  تسا .  میظع  طقف  دشاب ،  گرزب  هزادنا  ره  نیشام  تسولوپآ ؟  کی 
رگا هن .  سدقم ؟  مییوگب  میناوت  یم  هن  فیرـش ؟  مییوگب  میناوت  یم  ایآ  اما  هداعلا .  قوف  زیگنا ،  تفگـش  میظع ،  مییوگب  دـیاب  مییوگب ؟ 

 ، زیگنا تفگـش  میظع ،  تیدوجوم  کی  زاب  دـشاب ،  هتـشاد  مظنم  تاعطق  هتـشر و  اهدرایلیم  دـشاب و  مه  یلعف  يولوپآ  ربارب  درایلیم  کی 
یتاذ .  تیثیح  ياراد  سدقم ،  فیرش ،  مییوگب  نآ  هب  هک  دسرب  هیاپ  نیا  هب  تسین  نکمم  زگره  تسا  هداعلا  قوف  روآ و  تریح 

دنناوت یم  هنوگچ  دنتسه ،  فلتخم  ياهلکـش  هب  ناسنا  تلاصا  رادفرط  هک  یئاهنیا  تسینومک ،  نافوسلیف  نینچمه  رـشب و  قوقح  هیمالعا 
ناشیارب اهـشزرا  تلاصا  هک  یتقو  دنهدب ؟  غارـس  ار  یحور  نم  هیف  تخفن  رـشب  دوجو  رد  هکنیا  نودب  دننزب  رـشب  سدقت  تیثیح و  زا  مد 

مه ار  رگید  لاؤس  کی  میدیسر .  مه  ناسنا  دوخ  تلاصا  هب  میدمآ  الاح  دوش .  یم  صخشم  ناشیارب  ناسنا  دوخ  تلاصا  دش ،  صخـشم 
 : منک ضرع  رصتخم  روط  هب  دیاب 

ادخ اب  ناسنا  تلاصا  هطبار 

رد هک  ناهج  نیا  رد  تسا  ناسنا  نیمه  طقف  ایآ  یحور . )  نم  هیف  تخفن   ) ناسنا دوخ  تلاصا  هب  میدیـسر  ناسنا ،  ياهـشزرا  تلاـصا  زا 
دوجو هب  نیریـش  هرطق  کی  افداصت  اقآ  نیا  اهنت  رهز ،  سونایقا  کی  نایم  رد  ییاپورا  کی  لوق  هب  و  تسا ؟  تملظ  تیاهن  یب  کی  نایم 

تسا ؟  رون  ناهج  رون  هدنیامن  رون  هرذ  نیا  تسا ،  نیریش  سونایقا  هدنیامن  نیریش  هرطق  نیا  هن ،  ای  هدمآ ؟ 
تاومـسلا و رون  هللا  دنتـسین .  ریذـپ  کـیکفت  مه  زا  ود و  نیا  الـصا  ینعی  دوش ،  یم  نشور  ادـخ  اـب  ناـسنا  تلاـصا  هطبار  هک  تساـجنیا 

یمن ار  وطـسرا  لوا  كرحم  ( 193  ( ) تسا تعیبط  ملاـع  تکرح و  ءادـبم   ) هک تسین  نیا  طـقف  ادـخ  ادـخ  دـیتفگ  رگا  ( . 192  ) ضرالا
 ( تسا  ) مالـسا يادخ  روظنم )  . ) تسا ناهج  زا  یبنجا  ادج و  دوجوم  کی  وا  تسا ،  مالـسا  يادـخ  زا  ریغ  وطـسرا  لوا  كرحم  میوگ . 

ییاهتلاصا مامت  يارب  دنک ؛  یم  ادیپ  يرگید  هرظنم  امـش  يارب  ناهج  هعفدکی  ادخ ،  دیتفگ  ات  نطابلا .  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  هک : 
رون هرذ  کی  امـش  رگا  هک  دـیمهف  یم  دوش ؛  یم  ادـیپ  فدـه  دوش ،  یم  ادـیپ  ینعم  موهفم و  دـینک  یم  ساسحا  ناـتدوخ  دوجو  رد  هک 
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زا يوترپ  دراد ،  دوجو  ینیریش  زا  ینایاپ  یب  سونایقا  هک  تسا  نیا  يارب  دیتسه  نیریش  هرطق  رگا  دراد ،  دوجو  رون  زا  ناهج  نوچ  دیتسه 
تسامش .  ناج  رد  وا 

ياهضیعبت رب  ینبم  هک  ییاهزیچ  نآ  مالسا  رد  هک  ینعم  نیدب  تسا ،  یناسنا  ياهـسایقم  ساسا  رب  ینعی  تسا  یناسنا  بتکم  کی  مالـسا 
 ، درادن دوجو  هقطنم  درادـن ،  دوجو  نوخ  درادـن ،  دوجو  داژن  درادـن ،  دوجو  میلقا  مالـسا  رد  ینعی  درادـن ؛  دوجو  تساهناسنا  نیب  طلغ 

ياهـشزرا نامه  تساهناسنا ،  زایتما  كالم  هک  هچنآ  مالـسا  رد  تسین .  اهناسنا  زایتما  كالم  مالـسا  رد  ادـبا  اـهنیا  درادـن .  دوجو  ناـبز 
لئاق تلاصا  یناسنا  ياهشزرا  يارب  تهج  نآ  زا  تسا ،  لئاق  مارتحا  تیناسنا  يارب  تسا و  تیناسنا  بتکم  کی  هک  مالسا  تسا .  یناسنا 

 ، تسا لئاق  تلاصا  ناهج  يارب  هک  تسا  لئاق  تلاصا  ناسنا  دوخ  يارب  تهج  نآ  زا  و  تسا ،  لـئاق  تلاـصا  ناـسنا  دوخ  يارب  هک  تسا 
رابجلا زیزعلا  نمیهملا  نم  ؤملا  مالـسلا  سودـقلا  کلملا  وه  الا  هلا  ـال  يذـلا  هللا  وه   ) تسا فرتعم  لـئاق و  یلاـعتم  رداـق  يادـخ  هب  ینعی 

تسا مالسا  دشاب ،  هتشاد  دوجو  حیحص  قطنم  کی  ساسا  رب  دناوت  یم  هک  یناسنا  بتکم  اهنت  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  ( . 194 () ربکتملا
درادن .  دوجو  ناهج  رد  یتیناسنا  بتکم  رگید  و 

 . نیرهاطلا هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 
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.23 هیثاج -  - 19
.29 هرقب -  - 20

نز و دنتـشادن . یتورث  دـندوب و  نیرجاـهم  زا  دـندوبن  هنیدـم  لـها  زا  هک  دـندوب  ربمغیپ  باحـصا  يارقف  زا  يا  هدـع  هفـص  باحـصا  - 21
ياج دجـسم  هک  دیـسر  یهلا  روتـسد  دـعب  یلو  داد  رارق  ییاـج  هنیدـم  دجـسم  لـخاد  رد  لوا  اـهنیا  يارب  مرکا  ربمغیپ  دنتـشادن  یگدـنز 
هبیط هنیدم  هب  هک  یناسک  مه  نالا  هک  داد  رارق  دجـسم  يولهپ  ییوکـس  کی  رد  ار  اهنآ  لحم  مرکا  ربمغیپ  تسین .  اهزیچ  نیا  ندیباوخ و 
لحم نامه  نیا  دننیشن . یم  اه  هجاوخ  نالا  هک  تسه  ییوکس  هیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هناخ  لامش  رد  هک  دنناد  یم  دنا  هدش  فرشم 

. دنا هدوب  ناگرزب  رباکا و  زا  يرایسب  هفص  باحصا  نایم  رد  تسا .  هفص  باحصا 
.2 همایق -  - 22

9 ص 38 ، ج 11 -  هعیشلا ،  لئاسو  - 23
تمکح 409. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 24

9 و 10. سمش -  - 25
87 و 88. ءایبنا -  - 26

ص 322. ج 2 -  راحبلا ، هنیفس  - 27
.3  - 1 رصن ، - 28

.3 هدئام -  - 29
.67 هدئام -  - 30

تمکح 142. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 31
.53 رمز -  - 32

 . یلامث هزمحوبا  ياعد  - 33
موجسلا ص 118. عمد  - 34

ص 43. فوهل ،  - 35
.23 فارعا -  - 36
.84 نموم -  - 37
90 سنوی -  - 38

.91 سنوی -  - 39
هبطخ 42. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 40

. دش يراج  ناتسکاپ  رد  نامز  نآ  رد  هک  یلیس  هب  هراشا  - 41
.120 ءاسن -  - 42

تمکح 409. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 43
.90 هدئام -  - 44

.12 تارجح -  - 45
.19 رون -  - 46

ج 14. راونالاراحب ، - 47
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.16 دیدح -  - 48
.53 رمز -  - 49

ص 20 و 21. ج 8 -  لئاسو ،  - 50
. داشرا هینیسح  - 51

.222 هرقب -  - 52
.39 هدئام -  - 53
.179 هرقب -  - 54

همان 47. مالسالا  ضیف  هغالبلا  جهن  - 55
.222 هرقب -  - 56

ص 503. ج 2 -  راحبلا ، هنیفس  - 57
.153 هرقب -  - 58

.14 هط -  - 59
.45 توبکنع -  - 60

 ، شوخ گنهآ  اب  ندرک و  ادا  حیحـص  ار  فورح  اـب  ینعی  ندرک )  وکین  ینعی  دـیوجت   ) ندـناوخ دـیوجت  اـب  ار  نآرق  هک  دـیناد  یم  - 61
ام راهطا  همئا  تسا و  ینآرق  ياهتنـس  ءزج  ندناوخ ،  تسه  نآرق  اب  بسانتم  هک  یگنهآ  کی  اب  دشاب ، قسف  لها  ناحلا  زا  هن  هک  یگنهآ 

يادـص دـندناوخ . یم  نآرق  شوخ  رایـسب  زاوآ  اب  داجـس  ماما  رقاب و  ماما  میراد  تاـیاور  رد  اـم  دـندوب . مدـق  شیپ  هار  نیا  رد  ناـشدوخ 
رـس دندینـش  یم  ار  ماما  يادص  دنتـشذگ و  یم  هناخ  نآ  تشپ  هچوک  زا  هک  نیرباع  دش  یم  دنلب  هک  ناشلزنم  نورد  زا  ناشنآرق  ندناوخ 

. دـنا هتـشاد  یم  رب  بآ  اج  ود  یکی  زا  طقف  تسا و  هدوبن  هنیدـم  رد  يراج  بآ  اه  نامز  نآ  رد  . ) دـندش یم  بوکخیم  ناـشدوخ  ياـج 
دندیـشک یم  ار  نآ  تمحز  هب  هک  یلاح  رد  بآ  کشم  اب  اهاقـس  هک  داتفا  یم  قافتا  انایحا  دـندرب ) یم  بآ  لزانم  يارب  کشم  اب  اهاقس 

تنس نیا  قبط  دهاز  دباع  درم  نیا  دنوشب . ار  نآرق  ندناوخ  يادص  نیا  ات  دنداتسیا  یم  نیگنـس  راب  نیا  اب  دندیـسر  یم  اجنآ  هب  هک  یتقو 
. دناوخ یم  شدوخ  قاتا  رد  یشوخ  گنهآ  کی  اب  ار  نآرق  تایآ  درک ، یم  نآرق  همزمز  دوب ، رادیب  بش  لد  نآ  رد  ینآرق 

.16 دیدح -  - 62
 . تسا هدشن  طبض  ینارنخس  زا  يا  هیناث  دنچ  - 63

 . هبطخ مالسالا .  ضیف  هغالبلا  جهن  - 64
.183 هرقب ،  - 65
.153 هرقب -  - 66
.110 هدئام ،  - 67

.49 نارمع -  لآ  - 68
 . ینک تدوخ  بوذجم  هتفیش و  ار  وا  ینعی  - 69

 ( هیبوبرلا اههنک  هرهوج  هیدوبعلا   ) دیوگ یم  دراد  ار  تیبوبر  نامه  - 70
2 و 3. تیبوکنع -  - 71

 (. تسا هدشن  طبض  ینارنخس  نایاپ  زا  يا  هیناث  دنچ  - 72
.16 ق -  - 73
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.4 دیدح -  - 74
 . تسا هدشن  طبض  راون  يور  ینارنخس  زا  يا  هیناث  دنچ  - 75

.45 توبکنع -  - 76
 (. نیفراعلا تاماقم   ) مهن طمن  موس :  دلج  تاهیبنتلا ،  تاراشالا و  - 77

. انب ینعی  - 78
ص 993. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 79

 . تسا هدشن  طبض  راون  يور  ینارنخس  نایاپ  زا  يا  هیناث  دنچ  - 80
41 و 42. بازحا /  - 81

ح 10. ص 22 ، ج 3 /  لئاسو ،  - 82
تمکح 131. هغالبلا ،  جهن  - 83

ار نیسح  ماما  هک  یمایا  ینعی  دوب  هدنز  دش ، هلصاف  لاس  تسیب  هک  هللادبعابا  تداهش  نارود  ات  نینموملاریما  تداهش  زا  دعب  درم  نیا  - 84
. دزن ایند  فرح  حالطصا  هب  مه  هملک  کی  دوب و  تدایع  شراک  درم  نیا  مامت  لاس  تسیب  دنا  هتشون  دوب . هدنز  وا  دندرک  دیهش 

ار یلماوع  للع و  نایرج و  مدرک ،  یم  تبحـص  جراوخ  هرابرد  مرتحم  هسلج  نیا  رد  هک  ناضمر  كرابم  هاـم  مکی  تسیب و  زور  رد  - 85
 . مداد حیضوت  دنیآ ، دوجو  هب  هتشادن  لماک  ییانشآ  یمالسا  تفاقث  گنهرف  اب  هک  یکشخ  بآم  سدقم  هقبط  کی  دش  ببس  هک 

تمکح 67. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 86
.90 لحن /  - 87

.25 دیدح /  - 88
.110 نارمع /  لآ  - 89

.150 ءاسن /  - 90
ح 1. ص 282 ، ج 12 /  هعیشلا ،  لئاسو  - 91

ح 10. ص 4 ، نامه ،  - 92
اعد باتک  - 93

.29 حتف /  - 94
.139 نارمع /  لآ  - 95

.11 یحض /  - 96
.29 حتف /  - 97
.29 حتف /  - 98

 . مهتبحص ءامعلا و  هسلاجم  باب  ملعلا ،  لضف  باتک  یفاک ج 4 ، لوصا  - 99
.29 حتف /  - 100

ات 194  101

ح 11. ص 17 ، ج 3 /  لئاسو ،  - 101
ثیدح 5. ییاهب ،  خیش  نیعبرا  ح 1؛ ص 282 ، ج 1 /  لئاسو ،  - 102
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.14 هط /  - 103
.45 توبکنع /  - 104
.56 تایراذلا /  - 105

ص 158. ج 7 /  یفاک ،  عورف  - 106
ص 14. ص 24 ، ج 1 /  لئاسو ،  - 107

.37 رون /  - 108
.6 هدئام /  - 109

.96 نارمع /  لآ  - 110
.115 هرقب /  - 111
.255 هرقب /  - 112

زا هروس ،  دروم  رد  درادن . دوجو  دمح  هروس  نودب  زامن  باتکلا  هحتافب  الا  ةالـص  ال  دوش : هدناوخ  يزامن  ره  رد  دیاب  دمح  هروس  - 113
. دیناوخب دیاب  امتح  ار  دمح  یلو  دینک  باختنا  دیناوت  یم  دیتساوخ  هک  يا  هروس  ره 

هبطخ 184. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 114
. داشرا هینیسح  - 115

.55 هط /  - 116
.132 هط /  - 117

.45-42 رثدم /  - 118
همان 48. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 119

.100 ءاسن /  - 120
.97 ءاسن /  - 121

. داهج باتک  هعیشلا ،  لئاسو  - 122
 . تسا راون  زا  يداتفا  - 123

.111 هبوت /  - 124
.99  / تافاص - 125

ص 53. فوهل ،  - 126
.74 لافنا /  - 127

ص 697. ج 2 /  راحبلا ، ۀنیفس  - 128
.16 دیدح /  - 129

یناولهپ ینامرهق و  رهظم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اهراکـشزرو  هتـشذگرد  تسا .  هتفر  نیب  زا  تایونعم  نیا  زورما  ياهـشزرو  رد  هتبلا  - 130
گنج نادیم  رد  مه  تسا ؛  نامرهق  ههبج  ود  ره  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسه .  ياه  یـضعب  نایم  رد  يا  هزادـنا  ات  مه  الاح  دنتـسناد . یم 

 . سفن اب  هزرابم  نادیم  رد  مه  دیگنج و  یم  اهناسنا  اب  هک 
؟ وک درم  توهش  تقو  مشخ و  تقو 

وک هب  وک  منینچ  هک  يدرم  بلاط 
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ندوبن سفن  ياوه  ریـسا  سفن و  ياوه  اب  هزرابم  يونعم و  تعاجـش و  یگنادرم ،  توتف ،  کی  اب  ینامارهق  یناولهپ و  هشیمه  هک  دوب  نیا 
حور دـنک ، هاـگن  مدرم  سوماـن  هب  دوش  یمن  هریخ  رگید  دـتفا  یم  مرحماـن  هب  شمـشچ  هک  اـجنآ  دوـب ، ناـمرهق  هک  نآ  ینعی  دوـب ، ماوـت 

، دروخ یمن  بارـش  نامرهق  داد . یمن  انز  هزاجا  وا  هب  شا  ینامرهق  درک ، یمن  انز  ناـمرهق  دـنک . هاـگن  هک  داد  یمن  هزاـجا  وا  هب  یناـمرهق 
تمهت داد . یمن  نتفگ  غورد  هزاـجا  وا  هب  شا  یناـمرهق  تفگ ،  یمن  غورد  ناـمرهق  دروخب . بارـش  داد . یمن  هزاـجا  وا  هب  شا  یناـمرهق 

 ، نامرهق داد . یمن  هزاجا  وا  هب  ینامرهق  درک ، یمن  یـسولپاچ  قلمت و  ناـمرهق  داد ، یمن  نتفگ  غورد  هزاـجا  وا  هب  شا  یناـمرهق  دز ، یمن 
زا هک  تسا  نیا  هدـمع  دـنک ، دـنلب  ار  ینهآ  ای  رتلاه  کی  گنـس ،  کی  نیگنـس ،  هنزو  کی  هک  تسین  یـسک  طقف  يوق  ناسنا  عاـجش و 

. دیآرب هراما  سفن  هدهع 
.95 ءاسن /  - 131

ح 5. ب 2 ، ف 10 ، رثالا ، بختنم  - 132
.24 هدئام /  - 133

ص 219. ج 1 /  نیظعاولا ،  ۀضور  - 134
فورعم برع  نیب  يزادنا  ریت  رد  وا  تراهم  دوب و  يرهام  یلیخ  زادـنا  ریت  دوب ، ربمغیپ  باحـصا  زا  هک  صاقو  دعـس  شردـپ  اقافتا  - 135

. دوب هدرک  تمدخ  یلیخ  رظن  نیا  زا  مه  یمالسا  ياهگنج  رد  دوب و 
 . تسا هدوب  نارهت )   ) کمران دجسم  ینارنخس ،  داریا  لحم  - 136

 . یماظن - 137
.69 لمن /  - 138

.9 مور /  - 139
ص 22. كردتسم ج 3 /  - 140

نز و جنر  بجوم  هک  یکچوک  ریقح و  هناخ  رد  صخش  نآ  دش . دوخ  باحصا  زا  یکی  لزنم  دراو  يزور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 141
ءزج هراد  ۀعس  ناسنالا  ةداعس  نم  هک  تسا  مالـسا  روتـسد  رد  تسا .  ینکمتم  درم  وا  هک  تسناد  یم  ماما  درک . یم  یگدنز  دوب  شا  هچب 

ار راک  نیا  دـشاب و  عیـسو  شا  هناخ  هک  تسه  شیارب  یناکما  نینچ  یـسک  رگا  دـشاب . عیـسو  شا  هناـخ  هک  تسا  نیا  ناـسنا  ياـهتداعس 
گنت و هناخ  رد  لاح  نیا  اب  دراد و  ار  ناکما  وا  هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسا .  هدرک  ملظ  دوخ  دـنزرف  نز و  رب  دـنکن ،
نز و دوخ ، لها  رطاخ  هب  ار  تا  هناخ  یناوت  یم  هک  وت  ینک ؟  یم  یگدـنز  اـجنیا  ارچ  وت  دومرف : دـنک . یم  یگدـنز  يرقحم  کـچوک و 
رد مه  مگرزب  ردپ  ردپ و  ما ،  هدش  دلوتم  اجنیا  رد  نم  تسا ،  نم  يردپ  هناخ  نیا  هللا !  لوسر  نب  ای  تفگ :  یهدب .  هعـسوت  دوخ  دـنزرف 

ردپ ردپ و  مریگ  دومرف : تحارص  لامک  اب  قداص  ماما  مورب !  نوریب  ما  يردپ  هناخ  زا  مهاوخ  یمن  دنا ، هدرک  یگدنز  هدش و  دلوتم  اجنیا 
يریـصقت هچ  تا  هچب  نز و  يوش ؟  لمحتم  ار  تردام  ردپ و  يروعـش  یب  همیرج  یهاوخ  یم  وت  دنتـشادن . روعـش  مادـکچیه  وت  گرزب 

 . تسا تفم  فرح  همه  دنا ، هدمآ  ایند  هب  اجنیا  مگرزب  ردپ  ردپ و  ما ،  هتفرگ  وخ  اجنیا  هب  ما ،  هدش  دلوتم  اجنیا  نم  ورب . اجنیا  زا  دنراد !؟
ماغر هدام  زا  مغارم  هدوب .  وا  هک  اجنآ  هب  تسین  دودحم  تسا و  خارف  ادخ  نیمز  دنیب  یم  ینعی  ییانخرف ؛  ینعی  هعـس  . 100 ءاسن /  - 142

نیا شیانعم  تسا ،  بحتـسم  رد  فنا  ماغرا  دنیوگ  یم  هکنیا  ندنالام .  كاخ  هب  ار  ینیب  ینعی  فنا  ماغر  مرن .  كاخ  ینعی  ماعز  تسا . 
هک دشاب  گنس  ای  رهم  لثم  كاخ  سنج  زا  يزیچ  ای  كاخ  رادقم  کی  دراذگ ، یم  كاخ  يور  هک  ار  شرس  هدجـس  رد  ناسنا  هک  تسا 

. دریگ رارق  كاخ  يور  هدجس  لاح  رد  مه  ینیب  رس 
.97 ءاسن /  - 143

همان 45. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 144
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.30 هرقب /  - 145
.30  - 28 رجف /  - 146

نم و ؤم  رایسب  رایسب  ناملسم  کی  هک  تسا  هدمآ  دنا  هتشون  نیققحم  هک  مه  شلاح  حرـش  رد  دهد و  یم  ناشن  شراثآ  ناحیروبا  - 147
 ، مالسا زا  یمسا  هک  اج  ره  انیس  یلعوب  لثم  اهنیا ، ریغ  ۀیقابلا و  راثآلا  لثم  هتـشونن  مه  ینید  نونف  رد  هک  ییاهباتکرد  تسا .  دوب  يدقتعم 
وا صالخا  رد  ناسنا  هک  دـنک  یم  رظن  راـهظا  داـقتعا  يور  زا  هناـنم و  ؤم  هناعـضاخ و  يردـق  هب  دـیآ  یم  یمالـسا  تاررقم  زا  نآرق و  زا 

. دنک یمن  کش 
ص 89. ج 5 /  ءاضیبلا ، ۀجحملا  - 148

تمکح 390 نامه  - 149
تمکح 297. نامه  - 150

تمکح 453. نامه ،  - 151
تمکح 2. نامه  - 152

تمکح 390. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 153
ص 105 فوهل ،  - 154

ص 53. نامه ،  - 155

ص 69. نامه ،  - 156
ص 116. مومهملا ،  سفن  ص 230 ؛ يرولا ،  مالعا  - 157

لوقعلا ص 245. فحت  - 158
ص 219. موهملا ،  سفن  - 159
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
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هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

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

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

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

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

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

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

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
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 
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IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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