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! موکحم نانیشناج  یئاضق  همکحم 

باتک تاصخشم 

يروطالف داوجلادبع  حرش :  همجرت و  یفوک /  مساقلاوبا  شراگن  موکحم / !  نانیشناج  یئاضق  همکحم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1370 مالسا ، هناخباتک  اج :] یب  رشن [ :  تاصخشم 

179ص. يرهاظ :  تاصخشم 
4 هثالثلا ؛ عدب  یف  هثاغتسالا ،  همجرت  حرش و  تسورف : 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
2125191 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان همدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 
هب نانآ  ناوریپ  هدنکارپ  قاروا  يالبال  زا  هدمآ ، دراو  مالـسا  رکیپ  رب  نامثع  رمع و  رکبوبا ، هثالث ، يافلخ  تسد  هب  هک  ار  یتامطل  یتقو  ات 

« لوا شخب  . » دنرواین تسد 
« مود شخب  . » دیشاب عالطا  یب  راوگرزب )!(  هس  نیا  تیناقح  لیالد  یتسس  زا  هک  یعقوم  ات  و 

« موس شخب  . » دیدینشن يو  نانمشد  نابز  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف ، درم  هناگی  تیلضفا  للع  هک  یماگنه  ات  و 
. تسا طاشن  یب  هدرسفا و  امش  نامیا  حور  نازرل و  امش  بلق  لتخم و  امش  ینید  راکفا 

كرت دهشم  دصق  هب  ار  ناهفصا  یجرادم  یط  زا  دعب  دش . دلوتم  ناهفـصا  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1304  رد  يروطالف  داوجلادبع  رتکد 
تسج . هرهب  هریغ  و  ینکدک ، يداه  خیش  يروباشین ، بیدا  نوچ  یناگرزب  يرضحم  زا  اجنآ  رد  درک و 

، یسابلک اضردمحم  خیش  هللا  ۀیآ  موحرم  زا  وا  تخادرپ . یهاگشناد  تالیـصحت  هب  ینید ، تالیـصحت  اب  نامز  مه  دمآ و  نارهت  هب  سپس 
. تسا هتشاد  تفایرد  داهتجا  هزاجا 

تشاد و تفایرد  ارتکد  هجرد  لاس 1341  رد  نلک  هاگـشناد  زا  تفر و  ناملآ  هب  دوخ  ياه  هتـسناد  لیمکت  يارب  یـسمش  لاس 1333  رد 
. تشامگ تمه  هعیش  فراعم  شناد و  رشن  هب  اج  نامه  رد 

رد و  تفگ ، تایح  دوردـب  سرد  سالک  رد  سیردـت  ماگنه  هب  یگلاس  لاس  لاس 71  رد  لاس 1375  رد  تکربرپ  يرمع  زا  سپ  ناـشیا 
. دش هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا 

وا باتک  فلؤم و  لاح  حرش 

(: يو بسن   ) فلؤم لاح  حرش 

یلع مساقلاوبا  يو  دیوگ : یم  یطخ )  ) تازجعملا نویع  باتک  رخاوا  رد  یضترم  دیس  یضر و  دیس  رـصاعم  باهولادبع  نب  نیـسح  خیش 
. دشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئالاداوج )  ) داوج دمحم  مامالا  نب  یسوم  نب  دمحا  نب 

: وا قالخا  بهذم و 
هب روط  نیا  یضعب  نانخس  زا  اهنت  هتسناد ، هدیقعلا  حیحص  قالخا و  شوخ  تشرـس و  كاپ  صخـش  ار  يو  مومع  روط  هب  مجارت  نابحاص 
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رگیدـکی اب  تاـملک  هسیاـقم  تقد و  زا  سپ  هدـش و  نیرهاـط  همئا  هراـبرد  ّولغ  هب  لـیامتم  يردـق  رمع  رخاوا  رد  يو  هک  دـیآ  یم  تسد 
. دوش یم  فوشکم  بسن  نیا  ندوب  ساسا  یب  یتسردان و 

: يو تافیلأت 
بهاذـم ياملع  اب  هثحابم  هلداجم و  مالک و  ملع  صوصخ  رد  هک  یتراـهم  رظن  زا  هدومن و  فیلأـت  هفلتخم  نونف  رد  باـتک  زا 52  زواجتم 

. تسا هتشاگن  نف  نیا  رد  ار  دوخ  بتک  بلاغ  هتشاد 
{7 هحفص }

: باتک نیا  تبسن 
دشاب هتشون  یباتک  عوضوم  نیا  رد  زین  مثیم  نبا  دیاش  هک  نیا  رظن  زا  یضعب  طقف  هتـسناد ، يو  راثآ  زا  ار  باتک  نیا  مجارت ، نابحاص  رثکا 

. دنناد یم  تسا ) هعیش  نادنمشناد  نیملکتم و  ناگرزب  زا  یکی  هک   ) مثیم نبا  هب  بوسنم  ار  باتک  نیا 

: باتک نیا  عوضوم  مان و 

تافیلأت زا  هثدحملا  عدبلا  مان  هب  ار  نآ  يا  هدـع  هثاغتـسا و  یـضعب  هثاغا و  ار  نآ  یـضعب  هدـش ، هدرب  مسا  فلتخم  ياه  مان  هب  باتک  نیا 
: هدش میسقت  شخب  ود  رب  باتک  نیا  تروص  ره  رد  دنا -  هدروآ  باسح  هب  فلؤم 

روظنم هب  زین  مود  شخب  هداد . صاصتخا  هدـش  هتـسب  مالـسا  اب  افلخ  تسد  هب  هک  ییاـه  ههاریپ  اـه و  تعدـب  ناـیب  هب  ًاـبیرقت  ار  لوا  شخب 
. دراد یم  رب  نانآ  لیاضف  نیرتمهم  يور  زا  ار  سیلدت  ياه  هدرپ  هدش ، ناگدرب  مان  تیناقح  هلدا  یتسس  نایب  لفکتم  نانیمطا ، داجیا 
تفالخ نانآ ، لیاضف  یتسردان  تازواجت و  نایب  نمض  هک  میتسناد  یم  یفاک  ار  مود  لوا و  شخب  اهنت  هچرگ  زین  ام  دیوگ ) یم  هدنراگن  »

هاگآ ناشیا  يا  هدرپ  ریز  تازواجت  یناهنپ و  رارـسا  هب  ار  هدـنناوخ  ثیح  ره  زا  هدومن و  تباث  ار  وا  تیلـضفا  مالـسلا و  هیلع  یلع  لصفالب 
هناـنئاخ و تاـنیقلت  هار  فرط  ره  زا  دنتـشاذگن . یقاـب  رطاـخ  هغدـغد  ياـج  رگید  بتارم ، نیا  هب  اـه  نآ  ناوریپ  فارتعا  زا  سپ  هدومن و 

يارب زاب  یلو  دیامن ، دودسم  دنلوغشم ، هنالهاج  ياه  یشاپ  مس  هب  ًامـسر  يرکف ، نشور  سابل  رد  هک  ینایوجارجام  زا  يا  هدع  نیگارهز 
نیا يارب  هداد ، بیترت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  تیلـضفا  تابثا  روظنم  هب  یموس  شخب  شخب ، ود  نیا  زا  غارف  زا  سپ  نانیمطا  دیزم 

هک
{8 هحفص }

نومأم هثحابم  طقف  میـشاب ، هدومن  نئمطم  مرگلد و  ار  ناگدنناوخ  ًانمـض  هدـش و  رکذـتم  ار  يا  هتـسجرب  هدـمع و  تاهج  میـشاب  هتـسناوت 
. میدومن همجرت  حرش و  لقن و  تسا  دوجوم  نآ  دوخ  رد  يدایز  قدص  دهاوش  نآ  دانسا  تحص  رب  هوالع  هک  ار  یسابع  هفیلخ 

: فلؤم تاور  خیاشم 

زا یکی  هک   ) یفوک کلام  نب  دمحم  نب  رفعج  ریسفت و  بحاص  یمق  میهاربا  نب  یلع  وا  هزاجا  خیاشم  دیآ ، یمرب  يو  تایاور  زا  هچنانچ 
. هدوب یسوم  نبدمحا  فلؤم  دوخ  ردپ  و  تسا ) قودص  خیاشم 

: وا تافو 

رد اجنامه  رد  هدومن و  تافو  تسا  عقاو  زاریش  یخـسرف  ًابیرقت 20  هک  اسف ، یخسرف   5 یمرک ، ماـن  هب  يا  هیرق  رد  يرجه   352  ) لاس رد 
. هدش هدرپس  كاخ  هب  یمامح  ارسناوراک و  یکیدزن 
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: شراگن رد  ام  شور 

اهتمـسق ماـمت  همجرت  زا  ار  اـم  نآ ، ياـه  تمـسق  زا  یـضعب  تضومغ  مه  باـتک و  لـصا  تاجردـنم  زا  یـضعب  ندوبن  لاکـشا  زا  یلاـخ 
رکذتم دنراد  فارتعا  ام  ینـس  ناردارب  هک  ار  ییاه  تمـسق  طقف  مینک  تباث  شراگن  رد  ار  دوخ  یفرط  یب  هک  نیا  يارب  هدومن . فرـصنم 

ندوب و یمتح  یلقع ، دـهاوش  لالدتـسا و  اب  هک  هدرک  یعـس  میـشاب ، هدـش  هیماما  رابخا  هب  کسمت  زا  ریزگاـن  ییاـج  ًاـنایحا  رگا  و  هدـش ،
هب مینک  یفرعم  هثاغتسا  ياه  تمسق  یضعب  حرش  ای  هثاغتسا  زا  سابتقا  ار  نآ  رگا  لصا  نیا  يور  مینک . تباث  ار  ربخ  نآ  ندوب  حیحص 

{9 هحفص }

هدنراگن همدقم 

یهار يداع  ریغ  تاکرح  اب  هداد ، همتاخ  دوخ  یعیبط  ریـس  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  توم  هب  مالـسا  نید  دیدرت  نودب 
رد نونکا  هک  یتروص  رگید ، تروص  هب  هداد  رییغت  ار  دوخ  عضو  یهاوخن  یهاوخ  هدومن ، زاـغآ  ار  یفیثک  بوشآرپ و  كاـنرطخ و  سب 
قبط دزاس و  ادج  تخرد ) هخاش   ) دوخ ردام  نماد  زا  ار  ییابیز  لگ  ام  ریگمتس  تسد  رگا  دمآرد . مینک  یم  هدهاشم  نیملـسم  قرف  مامت 

هب هدـش . لدـبم  يروآرفنت  تفاثک  یگدرمژپ و  کـی  هب  يو  تفاـطل  توارط و  نآ  هک  درذـگن  يرید  دراپـس ، نآ  نیا و  تسد  هب  لومعم 
. دش دهاوخ  ابیزان  تشز و  ام  تسد  رد  دوب ، ابیز  دوخ  ردام  شوغآ  رد  هک  هزادنا  نامه 

تیبرت اب  هشیمه  يارب  تساوخ  یم  درک و  یم  ییابرلد  دوخ  یلـصا  خاش  رب  لگ  نوچ  يزور  هک  ینونک  مالـسا  نیا  هب  رگا  ساـیق  نیا  اـب 
جیاتن زا  يا  هیاریپ  ره  دـیناشک . شزور  نیا  هب  مورحم و  ضیف  نآ  زا  شنارگمتـس  تسد  یلو  دراد . هگن  ار  دوخ  توارط  تقیقح  نانابغاب 

. میا هدروخ  مک  میروخب  فسأت  نآ  لاح  هب  ام  هزادنا  ره  و  دراد ، اج  دشاب  هدش  هتسب  وا  هب  كاپان  مومسم و  راکفا 
ینوناق ناـمه  نیا  دومن ؟ یم  دوخ  ياـبیز  لاـمج  بوذـجم  ار  بولق  هریخ و  ار  ناگدـننیب  هک  تسا  یناـشخرد  رهوگ  ناـمه  نیا  یتسار !

هک تسا  یشناد  نامه  نیا  دومن ؟ راسمرـش  لجخ و  دوخ  لباقم  رد  ار  ناراذگ  نوناق  هیلک  هدیچیپ ، مه  رد  ار  نایدا  مامت  راموط  هک  تسا 
تیرفع نتخادنارب  دصق  هب 

{10 هحفص }
تملظ ياه  باجح  ریز  رد  ار  شییابیز  نونکا  هک  تسا  رهوگ  ناـمه  نیا  يرآ !! دوب ؟ هدومن  هداـمآ  حلـسم و  ار  دوخ  یناداـن  تلاـهج و 

دوخ جرا  تسا  کیدزن  هک  تسا  شناد  نامه  نیا  هدمآرد . تیاکح  هناسفا و  سابل  هب  کنیا  هک  تسا  نوناق  نامه  نیا  دنا . هدومن  ناهنپ 
عقاو سکان  سکره و  ضارتعا  نآ و  نیا و  هرخست  دروم  رتشیب  نیا  زا  هدش  هتسب  نآ  هب  هک  ییاه  هیاریپ  هطساوب  هداد ، تسد  زا  یلک  هب  ار 

. ددرگ
رشب تداعس  ربهر  تساوخ  یم  هک  یمالسا  نآ  شیالآ ، یب  مالسا  نآ  طیسب ، مالسا  نآ  یعقاو ، مالسا  نآ  صلاخ ، مالسا  نآ  سپ  افـسا !

هچ هب  و  اجک ؟ زا  ار  نآ  تفر ؟ اجک  دش ؟ هچ  كاپ  مالـسا  نآ  هرخالاب  دوب و  هدمآ  تمایق  زور  ات  رـشب  هرادا  يارب  هک  یمالـسا  نآ  دشاب ،
؟ دروآ گنچ  هب  دیاب  هلیسو 

یلو دیامن ، هیهت  دوخ  يارب  یحیحـص  باوج  دناوتن  رما  يادتبا  رد  دیاش  دیامنب ، دوخ  زا  ار  تالاؤس  نیا  هک  ینادجواب  صخـش  ره  يراب !
هاتوک تقیقح  هرهچیرپ  نآ  ناماد  هب  ندیـسر  زا  ًالماک  ام  تسد  زونه  هک  دنک  یم  فارتعا  یقیمع  یـسررب  لماک و  تقد  زا  دـعب  ًاملـسم 
تاداع تابصعت و  دنب  كاپ ، سرت و  نودب  يوق ، یلد  اب  خسار ، یمزع  تین و  اب  ناوارف ، قاتشم  لمحت  اب  دایز ، تمحز  اب  ناوت  یم  هدشن .

لوا زور  زا  هک  ار  يا  هدنـشک  ياه  بورکیم  هتخاس  هدامآ  هزرابم  هنوگره  يارب  ار  دوخ  مامت  هقالع  اب  هدومن ، هراپ  ار  کلهم  هناروکروک 
تفارظ تفاطل و  اب  ار  نآ  رگید  زور  زاب  هتـشادرب و  نایم  زا  هنامیکح  تاقیرزت  اب  دنا ، هدش  نسح  سورع  نآ  فیطل  قورع  لخاد  نوخ  اب 
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. دومن هدهاشم  دوخ  هیلوا 
ینابرهم و ارادـم و  ملح ، ربص ، هلـصوح ، هشیدـنا ، داـیز ، تقو  هتفریذـپ . ماـجنا  يدوز  هب  تسین  نکمم  لـمع  نیا  هک  تسا  راکـشآ  یلو 

کی هدییارگ ، هزرابم  هب  قرف  بهاذم و  مامت  اب  هنت  کی  هک  دراد  مزال  ینایاپ  یب  تمواقم  هرخالاب 
{11 هحفص }

یناهج رشب و  تدحو  هکلب  یمالسا  تدحو  هداد ، ملاع  عیمج  هکلب  نیملسم  عیمج  تسد  هب  مارم ، کی  نید ، کی  تقیقح ، کی  مالـسا ،
. دومن داجیا 

نیا فصو  نیا  اب  یلو  میـشاب ، مه  وا  راظتنا  هب  هتـشاد و  راظتنا  لماک  تاهج  مامت  هب  يدرف  دـیاب  لماک  روط  هب  ار  اـنعم  نیا  هچرگ  يراـب !
. مییامنن هفیظو  ماجنا  هداتسیا  زاب  تمحز  ششوک و  زا  میراد و  هضرع  رگیدکی  رب  سأی  تایآ  هتشادزاب ، راک  زا  ار  ام  دیابن  راظتنا 

رگم ات  ما  هدوب  ددـص  رد  هتـسناد و  یم  هعماج  رازگتمدـخ  ار  دوخ  ینید  یعامتجا و  هفیظو  مکح  هب  زاـبرید  زا  هک  هدـنب  رارـصا  نیا  يور 
یم زغم  رد  ار  ناـمرآ  نیا  ناـمز  ره  میزیرب و  ار  اـنب  نیا  هدولاـش  نارگید  یگنهاـمه  اـب  اـی  اـهنت  دوخ  هزادـنا  هب  هدـمآ ، تسد  هب  یتـصرف 

باتک نیا  هداد  تسد  هب  يا  هتـشر  رـس  دوخ  لضف  هب  ادخ  کنیا  متـسج ، یم  یهار  نآ  يارب  مدومن و  یم  رکف  نآ  فارطا  رد  هدـینارورپ 
تعدـب راب  تفاثک  يانب  هدولاش  راک و  تیانج  نایاوشیپ  داسف  أشنم  هدـمآرب ، ددـص  رد  رـصتخم  روط  هب  هبترم  نیلوا  يارب  هک  یباتک  ینعی 

( یتافرصت تاحالصا و  اب   ) نآ همجرت  هب  یناوارف  تبغر  قوش و  اب  ناتسود ، زا  یکی  ياضاقت  هب  داتفا . متسد  هب  دیامن ، راکشآ  ار  نید  رد 
زا یـضعب  باتک  لیذ  رد  يرـصتخم  تانایب  اب  تسا  نکمم  هک  ییاج  نآ  ات  دوش ، یـضتقم  باـتک  عضو  رگا  هک  مدـش  نآ  رب  هدومن  ماـیق 

هیلک سپس  هدومن ، هدامآ  دبای  راشتنا  هنیمز  نیا  رد  ًالقتـسم  تسا  نکمم  هک  يدعب  تاراشتنا  هلـسلس  يارب  ار  هنیمز  هدومن ، نایب  ار  بلاطم 
ای ضرغم  نانمشد  هیحان  زا  نونکات  هک  ییاه  تعدب  رت  هداس  ترابع  هب  هدمآ و  دراو  مالسا  رکیپ  رب  لاح  هب  ات  هک  ییاه  بیسآ  تامطل و 
اب زین  زیزع  ناگدنناوخ  امـش  مراودـیما  میامن . دومناو  یفاش  كردـم  لیلد و  اب  هدـش  هتـشاذگ  نید  هب  اه  تمـسق  مامت  رد  نادان  ناتـسود 

يا هناضرغم  رظن  نآ  نتشون  زا  دینکن  روصت  هدومن ، هعلاطم  ار  باتک  نیا  ینیب  شوخ 
{12 هحفص }

عورـش اجنیا  زا  نید  رد  يورجک  يور و  ههاریب  هک  نیا  رظن  زا  طقف  دیـشاب  نئمطم  هکلب  تسا ، هدوب  راک  رد  یـصوصخب  هفیاط  هب  تبـسن 
. مییامن یم  هدومن و  عورش  اج  نیمه  زا  میرداق  هک  اج  نآ  ات  حالصا  ماقم  رد  زین  ام  هدش 

اریز میریـصقت . یب  رظن  کی  هب  يا و  هزادـنا  اـت  میـشاب ، هتفر  اـطخ  هب  دوخ  هدـیقع  رد  رگا  نیملـسم  مومع  هکلب  امـش  اـم و  زیزع ! ناردارب 
نایاوشیپ هک  رگید  یـضعب  رد  ناـیاوشیپ و  اـه  هقرف  زا  یـضعب  رد  هک  مینک  هچ  یلو  میـشاب . تسرپ  تقیقح  تسرپادـخ و  میلیاـم  یگمه 

هب ییاه  هیاریپ  هدیسر  یم  ناشرظن  هب  هک  یصقان  حلاصم  زور  زا  ای  یتسود  ناونع  هب  نادان  يا  هدع  دنا ، هتشاد  یتقیقح  یب  كاپ و  ًاملـسم 
هب میشوکب و  هچره  هک  میـشاب  نئمطم  دیاب  نونکا  دنا . هدیناشک  يزور  هیـس  یتخبدب و  نیا  هب  ار  ام  هدومن ، داجیا  یتافالتخا  هتـسب و  نید 

ار ام  هدنکارپ  ياه  لد  دناوتب  هک  يدحاو  تقیقح  نآ  بلط  رد  هدماین و  نییاپ  جاجل  رـس  زا  یتقو  ات  مینک ، شالت  یمالـسا  تدحو  راظتنا 
. میوش یمن  يردارب  تدحو و  داجیا  هب  قفوم  میرادنرب ، هناحلصم  مدق  دزاس ، زکرمتم  دحاو  هطقن  کی  هب 

هک نیا  ضرف  هب  هتـشاد  ترودک  رگیدکی  زا  لد  رد  هک  تسا  سوسحم  زاب  مینک ، یتسود  راهظا  هدـیقع  فالتخا  اب  مه  رگا  تسا  یعیبط 
هتاذ دـح  یف  مالـسا  عطق  روط  هب  نیا  رب  هوالع  میرهاظتم . راکایر و  تاراهظا  نیا  رد  میناد  یم  دوخ  میـشاب  دـنزرف  ردـپ و  ای  ردارب  مه  اـب 

هدومن زاب  نانمـشد  ضارتعا  يارب  ار  هار  هجیتن  رد  هدـش و  هتـسب  نآ  هب  هک  تسا  ییاه  ههاریب  هجیتن  تاـفالتخا  نیا  هدوبن ، رادرب  فـالتخا 
هب هقبط  مالـسا  ردص  دننام  زوربزور  ًانئمطم  هدـنامن ، یقاب  ضارتعا  يارب  اج  رگید  دـیآ  نایم  هب  یقیقح  مالـسا  رگا  هک  یتروص  رد  تسا .
هک ار  يدسافم  هداد  یتاحیـضوت  نیا  زا  شیب  هک  نیا  لاجم  رگید  اج  نیا  رد  تشگ . دنهاوخ  لیان  مالـسا  فرـش  هب  راختفا  لامک  اب  هقبط 

ام شور  نیا  رب 
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{13 هحفص }
لمأت و رکف و  اب  هک  مراد  راـظتنا  زیزع  ناگدـنناوخ  امـش  زا  طـقف  و  میهد . یم  همتاـخ  دوخ  نخـس  هب  هتـسنادن  میهد ، حرـش  تسا  بترتم 
کمک و ام  هب  ًالمع  هلیـسو  نیدـب  داشلد و  ار  ام  دوخ  ینید  دـیاقع  راکفا و  حالـصا  هب  هتخادرپ و  اهباتک  لیبق  نیا  هعلاطم  هب  ماـمت  تبغر 

. دییامرف تدعاسم 
{14 هحفص }

راصتخا روط  هب  فلؤم  همدقم 

هراشا

ار يرامش  یب  هورگ  مدمآرب ، اهتیئود  تافالتخا و  نیا  للع  زا  ییوج  یپ  ددص  رد  هتـسیرگن ، ار  مالـسا  ناوریپ  راکفا  ارآ و  تقد  هب  نوچ 
نآرق ماکحا  زا  يرایـسب  دوخ  نارـس  دیلقت  هب  ناشیا  مدید  مدومن . هدهاشم  تقیقح  تیاده و  قیرط  زا  نایـسن  تلفغ و  لهج و  تملظ  رد 

. دنناد یم  لالح  ار  ینیقی  ياهمارح  یضعب  مارح و  ار  ملسم  ياهلالح  زا  يا  هراپ  و  هتشاذگ ، كورتم  ار 

یهارمگ ببس 

رد و  هداهن ، يرانک  ار  ترتع  قح  هک  دشاب  یم  تیالو  ماقم  زا  ناشیا  نتسج  يرود  ندنادرگور و  طقف  یهارمگ  نیا  ببـس  تسا  یهیدب 
نیا فصو  اب  هک  تسا ! بجعت  یـسب  ياج  ًاعقاو  دـننیب . یم  تلالظ  ياـیرد  قرغ  ار  نارگید  قح و  رب  ار  دوخ  راکـشآ  یهارمگ  نیا  نیع 
دوخ ياوشیپ  ادـتقم و  ار  سفن  ياوه  دـنا و  هدومن  بارخ  كورتـم و  ار  دـیجم  نآرق  ماـکحا  بلاـغ  بآ و  رب  اـه  نآ  بهذـم  ساـسا  هک 

. دننک یم  دادملق  نید  زا  جراخ  رفاک و  ار  دوخ  نیفلاخم  دنناد و  یم  قح  روای  رای و  ار  دوخ  زاب  هتشاذگاپ ، ریز  ار  تقیقح  قح و  هتخاس ،
وجتـسج و هب  هک  مدـش  نآ  رب  متفاـی ، هریچ  ناـشیا  بولق  رب  ار  یگریت  تملظ و  مدـید و  هنوگ  نیدـب  ار  ناـنیا  شور  هار و  نوچ  هرخـالاب 

ات هدییارگ ، شواک 
{15 هحفص }

. مییامن مادقا  نآ  حالصا  هب  سپس  دروآ ، گنچ  هب  ار  يزور  هیس  نیا  همشچرس  أشنمرس و  رگم 
تـسد زا  دنمروز  ردتقم و  صاخـشا  زا  ریغ  هب  روز و  هوق و  لامعا  هب  زج  ریگ  ملاع  راد و  هنماد  تاعیاش  نیا  متـسناد  یم  هک  ییاج  نآ  زا 

راکفا و ینادان -  راهظا  بصعت و  لامعا  یهارمگ و  يور و  ژک  زا  لاعتم -  دزیا  هب  یگدنهانپ  اب  ناوارف  ششوک  اب  تسین ، هتخاس  يرگید 
مناوتب هتـشگ ، ّللدم  نم  رب  ناراکتیانج  تایانج  هک  ییاج  هب  ات  هداد ، رارق  هعلاطم  تحت  ار  اه  تیانج  نیا  ردـتقم  نایاوشیپ  رادرک  راتفر و 

ینعی نانآ  نیفلاخم  زا  هدرک ، هشیپ  دـشاب ) هک  ره   ) ار تیناسنا  ملاع  ناهاوخریخ  رـشب و  ناداتـسا  يزور  هم ، مارآ  يرطاخ  يوق و  یبلق  اـب 
نآ نیا  هب  يزرو  نیک  رهم و  نارگید  دـیلقت  هب  هناروکروک  هک  تسا  یـسک  فاصنا  اب  لـقاع  اریز  میوج . يرازیب  تیرـشب  ملاـع  نانمـشد 

. دریگ لد  هب  ار  ناهاوخدب  نیک  ناهاوخ و  ریخ  رهم  تیناسنا  هفیظو  نادجو و  مکح  هب  رکفت  يور  زا  هدومنن ،
ماـمت همـشچرس  و  متـشگ ، قـح  فـالخ  تاـعیاش  نیا  أدـبم  فـشک  هب  قـفوم  يداـیز ، تاـعلاطم  تقد و  رایـسب و  جـنر  زا  سپ  ماـجنارس 

. متخانش ار  راب  تبکن  ساسا  نیا  سسؤم  مدروآ و  تسد  هب  ار  اه  يراکبارخ 

تعدب أشنم 

هیلک فارتعا  هب  ینعی  نمـشد  تسود و  فارتعا  هب  تسناوت  هک  یـسک  لوا  مدـید  شناد  رون  ییانـشور و  مک  هب  زاب  مشچ  اـب  شناد  ینعی 
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زا دعب  رمع و  سپـس  رکبوبا ، دـیوگ ، نخـس  ادـخ  لوسر  ياه  هتفگ  فالخرب  مومع  راظنا  رد  تراسج ، ییوررپ و  مامت  اب  ناسیون  خـیرات 
يارب هک  ییاهتعدب  اهتعدب ؛ دوخ  تفالخ  تدم  تردق و  بسحرب  دوخ  هبون  هب  کیره  هک  دوب  نامثع  نآ 

{16 هحفص }
ناـیوجارجام و ناـنید و  یب  يارب  ار  هار  هدـش و  تقیقح  باـجح  یلک  هب  هک  ییاهتعدـب  تخادـنا ، نیملـسم  نیب  ییادـج  هقرفت و  هشیمه 

هچنانچ ، ) دشاب یم  داحلا  رفک و  بجوم  ناشیا ، ناوریپ  هتفگ  هب  اه  نآ  زا  يا  هراپ  ًامـسر  هک  ییاهتعدب  دومن ، زاب  يدعب  ناراذـگ  تعدـب 
. دنتشاذگ ياج  هب  دوخ  زا  دش ) دهاوخ  هراشا  کی  هب  کی  ًادعب 

هناروکروک دیلقت 

، دنناد یم  رفک  دح  رد  ار  نانیا  ياهتعدب  یضعب  هک  نیا  اب  ینعی  تافارتعا  نیا  دوجو  اب  ناشیا  ناوریپ  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  یتسار 
لوسر ینیـشناج  لباق  هزیکاپ و  كاپ و  نامدرم  ار  ناشیا  زونه  رتدب  همه  زا  هکلب  دنراد ، یمنرب  اهنآ  هب  هقالع  راهظا  يوریپ و  زا  تسد  زاب 

. دنروآ یم  باسح  هب  ادخ 
زا يوریپ  اب  هک  مدومن ، هدهاشم  داد ، یم  لیکـشت  ار  ینید  تیلقا  هک  رگید  هقرف  هتـسد و  کی  هوبنا  تیعمج  نیا  لباقم  رد  رگید  فرط  زا 

عقاو تیرثکا  ياه  هجنکش  تاضرعت و  دروم  هشیمه  لصا  نیا  يور  فلاخم و  ًادج  هاگتسد  نیا  اب  تمـصع  لآ  ادخ و  لوسر  تاروتـسد 
یم هنامرش  یب  ياه  يزادنا  تسد  نیا  زا  یـصالخ  راظتنا  هب  زور  بش و  هتـشادنرب ، دوخ  دیاقع  زا  تسد  ناهن  رد  یلو  دنوش . یم  هدش و 

. دننارذگ
تاعلاطم نیا  هجیتن 

دیاـش اـت  مرادرب ، هدرپ  کـشخ  تیبـصع  یمومع و  تلاـهج  نیا  زا  يا  هلیـسو  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  تاـعلاطم  تادـهاشم و  هنوـگ  نیا 
قبط هک  ار  یتایانج  اهتعدـب و  روظنم  نیدـب  دـنرادرب . دوخ  یثوروم  ینادان  زا  تسد  هدـش  هاگآ  دـنعالطا ، یب  رما  تقیقح  زا  هک  یناسک 

، ناشیا دوخ  ناوریپ  فارتعا  رارقا و 
{17 هحفص }

هفیاط طقف  هک  ییاه  تعدـب  زا  يدـح  ات  حیـضوت و  هداس  یتانایب  اب  ار  کیره  هدومن ، يروآ  عمج  باتک  نیا  رد  هدز ، رـس  رفن  هس  نیا  زا 
لهج و نایاوشیپ  نیا  ياه  يراک  بارخ  هدومن و  تباث  رتهب  ار  دوخ  ياعدـم  مناوتب  ات  مدرک . يراددوخ  دـنهد ، یم  تبـسن  اـهنآ  هب  هعیش 

. منایامنب ناهج  نیملسم  مومع  هب  ار  ینادان  ناماما 
نبا  یسوم  نب  دمحا  نب  یلع  مساقلاوبا -

مالسلا  هیلع  داوجلا  مامالا 
يرجه یفوتم 352 
{18 هحفص }

لوا شخب 

هراشا

زا لبق  تیادـه  نایاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ملاع  یجنم  هناـگی  كاـپ  ناور  رب  دورد  لاـعتم و  دزیا  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
. میزادرپ یم  مالسا  رد  نآ  تابجوم  تعدب و  نایب  هب  ًاحیضوت  بلطم  رد  عورش 

! موکحم نانیشناج  یئاضق  www.Ghaemiyeh.comهمکحم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


تعدب زا  روظنم 
دنک دومناو  يروط  ینعی  دیامن ، باسح  ملاع  هطوبـضم  نیناوق  ای  نایدا  زا  یکی  ياپ  هب  هدومن ، عارتخا  دوخ  شیپ  زا  ار  ینوناق  یـسک  رگا 

هب ار  همّلـسم  نیناوق  ماـکحا و  زا  یکی  هک  نیا  اـی  هدیـسر و  ننقم  نآ  اـی  نید  نآ  هدـنروآ  زا  یلعج ، ِنوناـق  نیا  دـننک  روصت  نارگید  هک 
. دنمان یم  راذگ  تعدب  ار  یسک  نینچ  تعدب و  ار  لمع  نینچ  دوش ، مامت  نّنقم  بهذم و  سیئر  نامه  مان  هب  هک  درادرب  نیب  زا  یمسق 

نیملسم یتخبدب  زاغآ 

هراشا

نیا رد  ایند  نیا  رد  دیاب  شوخان ، ای  شوخ  ابیز  ای  تشز  دـب  ای  بوخ  ینیعم ، تدـم  ات  یـسکره  هک  دـنک  یم  باجیا  نینچ  لماکت  نوناق 
. دباتشب يرتکاپ  يارس  هب  هتسب  اه  یگدولآ  نیا  زا  مشچ  ماجنارس  هدومن ، یگدنز  دابآ  بارخ 

دیاب یهاوخن  یهاوخ  درم و  دیاب  هک  میراد  قیدصت  همه  میناد و  یم  همه 
{19 هحفص }

دش و دهاوخ  داجیا  یتالوحت  هچ  ام ، نتـسب  ورف  مشچ  ندرم و  زا  سپ  هک  میناد  یمن  ًاعون  یلو  دـش ؛ راپـسهر  زومرم  يداو  نیا  بوص  هب 
. دراد ار  دب  ای  بوخ  یتارثا ، هچ  اه  هدنز  يارب  ام  ندش  دوبان 

دوخ گرم  زا  سپ  ياهدـمآ  شیپ  نوماریپ  رد  هداد و  رارق  دوخ  راک  سایقم  ار  نارگید  ندرم  يا  هزادـنا  ات  میناوت  یم  فصو  نیا  اـب  اـما 
هعماج هب  ام  تمدخ  میشابن و  دب  بوخ و  هب  دنباپ  قالخادب و  دسفم ، ریرش ، صخش  ام  رگا  مییوگب  میناوت  یم  ًالامجا  سپ  مینک . تواضق 

یتح ینعی  همه  هکلب  دنوش ، یمن  هدرسفا  ام -  ناگتسب  نیرت  کیدزن  یتح  یسک -  اهنت  هن  ام  ندرم  زا  دشاب . نآ  نیا و  رازآ  تیذا و  طقف 
هک یگرزب  يوزرآ  هب  ام  ندرم  هب  ایوگ  هدـش ، فوعـشم  رورـسم و  ًالماک  دونـش ، یم  ای  هدینـش  ار  ام  مسر  مسا و  طـقف  هک  مه  یـسک  نآ 

كاپ دوخ  راتفگ  راتفر و  رادرک و  رد  هدومن ، تسیز  یکاپ  هب  ایند  رد  ام  رگا  سکع  هب  دوش . یم  لیان  داد  یمن  ار  نآ  هب  ندیـسر  لامتحا 
نداد تسد  زا  هب  ام  ناگتـسب  طقف  هن  ام  ندرم  زا  سپ  نیا  دوجو  اب  دـشاب ، هدـشن  هعماج  دـیاع  یـصوصخ  هب  عفن  ام  زا  هک  نیا  ولو  میـشاب 

. تسشن دنهاوخ  ام  يازع  هب  هدومن  نت  هب  متام  سابل  ام  ندرم  هب  يا  هعماج  هکلب  دنروخ ، یم  سوسفا  ییاهبنارگ  رهوگ  نینچ  کی 
ود نآ ، نامرهق  هک  دنک  لقن  ام  يارب  دشاب ، هتشذگ  نرق  هب  طوبرم  هک  ار  یناتساد  یسک  رگا  دینک ، تقد  بوخ  منک : یم  ضرع  ًاحیضوت 

شکمشک و نیا  هک  میسرب  ییاج  هب  میراد  راظتنا  ًامیاد  هتفاین ، همتاخ  هصق  لقن  ات  ام  دنشاب ، راکدب  راکوکین و  هاوخدب ، و  هاوخ ، ریخ  رفن :
حور رورس  یتحار و  کی  ًابلق  دوش ، یم  راکوکین  صخش  اب  درب  تقو  ره  اذل  دوش . مامت  هاوخدب  نآ  نایز  هاوخریخ و  دوس  هب  هلداجم  نیا 

ماف هریت  گنر  هایس  هدرپ  تسا ، راکدب  نآ  اب  هبلغ  هک  میسرب  ییاج  رگا  سکع  هب  هدومن ، سح  دوخ  لد  رد  یشخب 
{20 هحفص }

هتسکشلد هدرسفا و  تخس  دیشک ، نمادکاپ  صخش  نآ  ندش  هتـشک  هب  راک  رگا  هک  ییاج  هب  ات  دریگ ، یم  ار  ام  فیطل  بلق  يور  یفیثک 
هب رگا  سکع ، هب  و  دوب . دهاوخ  نایامن  ام  هرهچ  رد  یبوخ  هب  یگدرسفا  مغ و  موش  تارثا  میراد  رطاخ  رد  ار  هصق  نآ  هک  یتدم  ات  هدش ،

تبیـصم کی  زا  یتحار  هناشن  هب  یقیمع  سفن  هدش ، هدنـسرخ  لاحـشوخ و  مینک ، دروخرب  ریرـش  صخـش  نآ  نتفر  نیب  زا  ندـش و  دوبان 
. میشک یم  یگرزب  یلامتحا 

سپ تسا ؟ هدیسرن  ام  هب  يرش  يریخ و  اه  نآ  زا  میا و  هدیدن  ار  رفن  ود  نآ  هک  ام  تسمادک ؟ بلطم  نیا  ّرـس  و  اجک ؟ زا  سح  نیا  ارچ ؟
يدـب اب  زاـب  میـشاب ، دـب  مه  هچ  ره  اـم  تفگ  دـیاب  تـالاؤس  نیا  باوج  رد  تسا ؟ هدـش  ادـیپ  اـم  لد  رد  اـجک  زا  ینمـشد  یتسود و  نیا 

اب میا و  هدیزرون  یتسود  كاپ  صخـش  نآ  هب  تقیقح  رد  مینک  تقد  بوخ  رگا  نیاربانب  میتلادع . قشاع  زاب  میـشاب  ملاظ  هچره  میفلاخم .
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و یکاپان ، نمـشد  یکاپ و  هتفیـش  ًاتاذ  ام  سپ  تسا . یکاپان  اب  ام  ینمـشد  یکاپ و  هب  تبـسن  اـم  یتسود  میا . هدومنن  ینمـشد  كاـپان  نآ 
. میراد لد  هب  يریذپ  نایاپ  هنیک  يرگمتس ، زا  هدوب ، لدع  تسود 

زا وزارت ، نیمه  اب  هدومن و  همکاحم  نازیم  نیمه  اب  ار  ام  ادـخ  تسا  نکمم  ایآ  یحیحـص ، نازیم  بجع  تسا و  یقیقد  يوزارت  بجع  هآ !
؟ دنک تساوخزاب  ام  ياه  طیرفت  طارفا و 

مک دش . میهاوخ  دوخ  ياه  يرادرکدب  رفیک  هب  موکحم  قیقد  يوزارت  نیمه  اب  دـش . دـهاوخ  تساوخزاب  ام  زا  نازیم  نیمه  اب  ًانیقی  يرآ !
رد ندرک  رکف  يارب  ار  دوخ  بوخ  هک  تسا  نیا  همدـقم  نیا  زا  اـم  دوصقم  تسین  هباـطخ  هظعوم و  اـم  روظنم  میدـش ، رود  بلطم  زا  مک 

نیرتـگرزب نیا  گرم  نوماریپ  رد  ندرک  تقد  هب  ار  دوخ  ًـالماک  و  مینک . هداـمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  فارطا 
هلمجلاب  تقیقح و  تلادع و  یکاپ و  همسجم  نیا  هک  ار  یتارثا  نایاوشیپ و  ياوشیپ 

{21 هحفص }
هزیرغ ترطف و  قبط  ایآ  مینیب  هب  میزاس . اـیهم  دراذـگب ، یقاـب  دـیاب  هتـشاذگ و  یقاـب  ناـیمدآ  ياـهلد  رد  ملاـع و  رد  تیناـسنا -  همـسجم 
هناگی قارف  شتآ  رد  هشیمه  هک  دنتـشاد  قح  ایآ  دننکن ؟ شومارف  زگره  ار  زادـگناج  زوس  رگج  تبیـصم  نیا  دنتـشاد  قح  مدرم  تیناسنا 

مالس ارهز  ترضح  نوچ  دنتشاد  قح  ایآ  دننک ؟ هیرگ  دوخ  يزور  هیس  یتخبدب و  هب  زور  هنابش  هتخوس ، رـشب  ملعم  یبرم و  ملاع و  یجنم 
دوخ ياوشیپ  تعباتم  هب  زین  اه  نآ  دوب  ناشتسد  رد  رایتخا  رگا  هک  دنتشاد  قح  ایآ  دنیامنب ؟ یهلا  هاگشیپ  زا  گرم  ياضاقت  میاد  اهیلع  هللا 

؟ دنریمب
هدرمن و وا  رد  تیناـسنا  فطاوع  ماـمت  زونه  سکره  دـیاب  هک  يروط  هب  تسا . یناـگمه  یمومع و  قوـقح  نیا  ترطف  یهاوـگ  هب  يرآ !
زا ار  دوخ  یتحار  دچیپ و  هب  دوخ  هب  هدیزگ  رام  نوچ  كاندرد  تبیصم  نیا  هشیدنا  رد  دراد ، سدق  ملاع  كاپ  زیارغ  زا  يا  هرهب  رصتخم 

و هدومن ، دوخ  بوبحم  بولطم و  نیرخآ  نیتـسخن و  هار  ياـنف  ار  دوخ  یتـسه  مسج و  حور و  هک  یـسک  دـشاب  فرتـعم  و  دـهدب . تسد 
یلاـعت یقرت و  هجرد  یلعا  هب  دروآ ، یم  داـی  هب  ار  تیربـب  شّحوت و  ملاوع  خـیرات و  لـبق  اـم  راودا  دوـخ  ییارقهق  ریـس  رد  هک  ار  يرـشب 

نایاپ ات  هک  دراداج  و  تسا . هدوب  يدنم  هقالع  تبحم و  رهم و  هنوگره  هتسیاش  شیاتـس و  روخ  رد  اه  نیا  زا  شیب  یـسک  نینچ  هدیناسر ،
، یتـسرد تقیقح ، یتـسار ، تلادـع ، هبترم  نیرخآ  نیلوا و  يارب  هک  تاـنئاک  عیمج  و  اـه ، تشد  اـه و  هوک  نیمز ، نامـسآ ، یتـح  ملاـع 
زا ار  دوخ  ینیوکت  طاـسبنا  حرف و  هشیمه  يارب  و  دـنزیر . ورف  ترـسح  کشرـس  دـندید ، یم  هدـنز  ار  تیناـسنا  فطاوع  ماـمت  و  تبحم ،

تمحر و یلک  هب  هدروخ  سوسفا  نارازه  كاپ ، فطاوع  نآ  ندش  دوبان  نتفر و  نیب  زا  تبیصم  رد  ًامئاد  زین  اه  نآ  دیاب  و  دنهدب . تسد 
كاپان رشب  نیا  هب  تمدخ  زا  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  تقفش 

{22 هحفص }
. دنیامن يراددوخ 

رثأتم روط  نیا  هک  هدـش  هدـید  یـسک  رتمک  هدیـشوپن -  دوخ  هب  یتسه  هماج  میهاـفم ، نیا  زا  یکی  مه  هدومن  يارب  یتح  هک  سوسفا  یلو 
نیا زا  يوـبن  بـتکم  نادرگاـش  ناوریپ و  رگم  ارچ ؟ دـندوب . هداـتفا  شوـج  بـنج و  هـب  يرگید  راـک  يارب  هـمه  يرفن ) دــنچ  زج   ) دوـش
متـس ملظ و  اب  دنتـشاد و  یمن  تسود  ار  یکین  تلادـع و  اه  نآ  رگم  هدوبن ؟ تیناـسنا  هزیرغ  اـه  نآ  رد  رگم  دـندوب ؟ يراـع  تاـساسحا 

؟ داد همتاخ  دوخ  یتسه  هب  تفر و  نیب  زا  يدوز  نیا  هب  هک  دوب  اسان  ردق  نیا  اه  نآ  يرادافو  رگم  دندوبن ؟ نمشد 
تارهاظت اه و  يراکایر  و  اه ، یگنرود  يور  زا  هدرپ  يا  هزادـنا  ات  اـه  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  دـیاب  هک  تسا  یگتـسکشرس  هیاـم  یتسار 
بوسحم تانئاک  هنادرد  تادوجوم و  دبـسرس  لگ  هک  ار  یناسنا  نیا  دـیاب  میرادرب . میا  هتفرگ  تایح  ادـخ  زا  ناسنا  ماـن  هب  هک  ناـمدوخ 

قالخا راتفگ و  راتفر و  رادرک و  رد  تاضقانت  ردـقنآ  مهبم ، تیهام  نیا  بیجع ، تقلخ  نیا  مییوگب  دـیاب  مینک . یفرعم  رگید  روج  هدـش 
دوش یم  ریحتم  شدوخ  ًالماک  دراذـگ و  یمن  یقاب  دوشب  وا  هرابرد  یحیحـص  تواضق  کی  هک  نیا  يارب  اج  هک  دـهد  یم  ناـشن  دوخ  زا 
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دوخ زا  یبوخ  ردـق  نآ  ناسنا  نیا  هک  دوش  یم  اسب  هچ  تساجک ؟ زا  اه  یکاپان  نیا  سپ  تسوا ، داهن  رد  یکاپ  نآ  هب  ترطف  نآ  رگا  هک 
یسک هک  دنکیم  یسنجدب  ترارش و  يردق  هب  تاقوا  يا  هراپ  هدمآ و  رد  سابل  نیا  هب  تسا  يا  هتشرف  دوش  یم  روصت  هک  دهد  یم  ناشن 

موصعم كاپ و  ترطف  بسح  هب  ار  ناـسنا  ناـمدوخ )  ) اـم ردـق  ره  تفگ  ناوت  یم  ًـالامجا  یلو  تسین . نآ  هراـبرد  ندرک  رکف  تقاـط  ار 
دنوادخ کی  دنک  هعجارم  دوخ  ترطف  هب  هاگره  هک  يدوجوم  نیمه  اریز  میـشاب ، كانمیب  يو  زا  تخـس  دیاب  لمع  ماقم  رد  زاب  مینادـب ،

دش انب  رگا  هک  یناسنا  نیمه  تسا ، یسدقم  هتشرف  کی  و  یکاپ ،
{23 هحفص }

ربمغیپ کی  لداع و  یـضاق  کی  دـیامنب ، تواـضق  تسین ، وا  دوخ  هب  طوبرم  هک  ییاـه  عوضوم  نوماریپ  رد  اـی  دـنک و  داـقتنا  نارگید  زا 
تلادـع و ادـخ و  اب  دـنک . یم  شومارف  زیچ  همه  زا  دـمآ ، نایم  هب  دوخ  یـصخش  عفانم  هاـگره  ناـسنا ، نیمه  دـسر . یم  رظن  هب  یلدـکاپ 

تقیقح یتسرپ ، تقیقح  يرادافو ، سفن ، تزع  تفارـش ، درادـنپ . یم  یموهوم  رما  ار  نادـجو  ياهادـن  ترطف و  درادـن . يراـک  یتسرد 
هچره سکره و  تسا  لیام  دسانـش . یمن  ار  زیچ  چیه  دوخ  دوصقم  فدـه و  زج  دـناد . یم  یبدا  ياه  هژاو  ینعم و  یب  ظافلا  ار  یتسود 

يوزرآ هب  ندیسر  يارب  هک  دنک  یم  ادیپ  تلاذر  ردق  نآ  ترارـش و  ردق  نآ  هصالخ  دیامنب . دوخ  دوصقم  دوخ و  يادف  تسایند  نیا  رد 
. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  تیثیح  وربآ و  یتح  تسا  رضاح  دوخ 

تـسرپدوخ مدرم  نیمه  مدرم ، نیب  رد  يریذپان  لاوز  بالقنا  شروش و  ادخ  لوسر  توف  هک  دیراد  راظتنا  ایآ  فصو  نیا  اب  الاح  بوخ :
یناسک زا  دیاب  طقف  ار  تاعقوت  نیا  هن ! دنـشاب ؟ هدش  رازلگ  تقیقح  نابغاب  تسد  رد  زین  راز  هروش  ياه  نیمز  دیراد  عقوت  دشاب ؟ هدـنکفا 

تسد فک  رد  ناگیار  هب  شناد ، ملع و  رشن  يارب  ار  دوخ  ناج  دنتـساوخ . یمرب  دوخ  یتسه  رـس  زا  ینید  فیاظو  ماجنا  يارب  هک  تشاد 
دیاب تسین . یندـش  ماـمت  اـم  لد  درد  تشذـگ . دـیاب  اـه  تبحـص  نیا  همه  زا  دـندومن . یم  تقیقح  ملاـع  میدـقت  و  دنتـشاذگ ، یم  دوخ 

. دومن وجتسج  اج  نآ  زا  ار  یتخبدب  لماع  تسیرگن و  تقد  هب  ار  ادخ  لوسر  توف  زا  دعب  ثداوح 

مالسا رد  تعدب  نیتسخن 

هب نانز  نویـش  هجـض و  ياهادص  شیب  مک و  دیـشوپن . دوخ  هب  لمع  هماج  کی  چیه  ام  تاراظتنا  دش . راپـسهر  سدق  ملاع  هب  ادخ  لوسر 
. دیسر یم  شوگ 

{24 هحفص }
هیلع یلع  یگدرکرس  هب  يدودعم  رفن  دنچ  طقف  درک . یمن  دمآ  تفر و  یسک  رگید  دوب . امرف  مکح  يروآ  تهب  توکس  ربمغیپ  هناخ  رد 

میوگب مناوت  یمن  مناد و  یمن  دنتـسه . ادخ  لوسر  دسج  نیفکت  لیـسغت و  لوغـشم  هدیـشک ، مه  رد  ياه  هفایق  حورجم ، ياهلد  اب  مالـسلا 
؟ دوب حورجم  همه  زا  شیب  اه  نیا  زا  کی  مادک  لد  ایآ  دندومن ؟ یم  هفیظو  ماجنا  هنوگچ  دنتشاد . يراکفا  هچ  عقوم  نیا  رد  نت  دنچ  نیا 

دنچ نیا  اب  يراکمه  يارب  ایآ  تسا ؟ ربخ  هچ  تسیچ ؟ دش ، ادـیپ  نایفـسوبا  هلک  رـس و  راک  نیب  رد  هک  مناد  یم  یلو  مناد  یمن  ار  اه  نیا 
یم هدروآ ، دوخ  اب  یبیجع  ربخ  دراد  يرگید  روظنم  وا  هن ! دیآ ؟ یم  تعرـس  نیدب  سدقم  مسج  نیا  اب  عادو  نیرخآ  يارب  ایآ  هدمآ ؟ نت 

ار نید  تموکح  هدز ، ینادان  هب  دـمع  هب  ار  دوخ  ای  دـندوب ، هدرکن  ادـیپ  یتسرد  یهاگآ  نید  حور  زا  هک  ار  یتما  یگدز  باتـش  دـهاوخ 
ینیـشناج تفالخ و  رـس  رب  دوب  نیمز  يور  زونه  نآ  سـسؤم  كاپ  دسج  هک  نیا  دوجو  اب  هدرک ، روصت  يدام  ياه  تموکح  ریاس  دننام 

مه هرخالاب  و  دزاس ، هاگآ  ار  الوم  هفیقـس  ناتـساد  زا  دهاوخ  یم  دهد . عالطا  ار ) تما  نیا  یگدزباتـش  دهاوخ  یم  . ) دـندرک یم  عازن  نآ 
نیا زا  اـی  دوب  هدـش  همیـسارس  روط  نیا  مالـسا  لاـح  هب  يزوسلد  يور  زا  اـیآ  دوـب ، هچ  ربـخ  نیا  زا  وا  رظن  هک  نیا  زا  اـما  تخاـس . هاـگآ 

زا و  دندرک ، یمادقا  هچ  مشاه  ینب  مالـسلا و  هیلع  یلع  دوب و  هچ  ربخ  نیا  لمعلا  سکع  هک  نیا  زا  و  تشاد . يرگید  روظنم  يربخـشوخ 
مامت صوصخم  هدـع  کی  دوس  هب  هرخالاب  دـش و  اپرب  ییاه  هشقن  هچ  اب  ناـسک و  هچ  يراـی  تسد  هب  هنوگچ و  اـغوغ  نیا  لـصا  هک  نیا 
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: مییوگ یم  هدومن ، دزشوگ  ار  تعدب  لصا  اج  نیا  رد  طقف  هدرک و  رظن  فرص  ًالعف  ام  اه  نیا  مامت  زا  تشگ ،
اه تیلاعف  نیا  تامدقم و  نیا  هجیتن  هک  میناد  یم  ردق  نیمه  تسین . يراک  اهنآ  هب  دوب  هک  ره  تسد  هب  راک  ساسا  دوب و  هچره  تامدقم 

دش نیا 
{25 هحفص }

نیلوا یتسردان ، نیلوا  ملظ ، نیلوا  هار  نیا  زا  و  دناوخ . یم  شیوخ  تعاطا  هب  ار  مدرم  رکبوبا  هک  دندید  دندش  باسح  رس  تقو  کی  هک 
رکذتاب نآ  نتسب  يارب  ادخ  لوسر  هک  ار  يداسف  هچیرد  دزیر . یم  یمالسا  قیاقح  هب  تبسن  ار  يور  جک  هدولاش  هدومن و  زاغآ  ار  تعدب 

. دنک یم  زاب  رت  مامت  هچره  تراهم  اب  هدیشک ، اه  تمحز  ( 1) یحوی یحو  الا  وه  نا  نداد 
چیه نیملسم  مامت  فارتعا  هب  هک  نیا  اب  لوسر -  ادخ و  روتسد  نذا و  نودب  هنارسدوخ و  هعفد  نیلوا  يارب  دنیوگ ) یم  ناوریپ  هچنانچ   ) و

نامرف تحت  رد  ار  مدرم  هفلتخم  تاقبط  دوب ، هدومنن  بجاو  يدحا  رب  ار  وا  اب  تعیب  دوب و  هتخانشن  هعاطالا  بجاو  تقو  نآ  ات  ار  وا  سک 
ار يا  هدع  روز و  هب  ار  یهورگ  دـنک . یم  يزاب  ار  یـصوصخب  شقن  هفیاط  ره  ندومن  تکاس  يارب  و  دروآ ، یم  رد  دوخ  دایقنا  ییاور و 

دزاس . یم  دوخ  عیطم  دیعو  دعو و  هب  ار  يا  هتسد  لیم و  هب 
. دندش یم  میسقت  هقبط  هس  هب  روز ، مکح  نیا  نتفریذپ  رظن  زا  نامز  نآ  رد  زین  ربمغیپ  تما 

اب یتیاضران  نیرت  کچوک  نودب  هک  دندوب  یناسک  نانیا  قفاوم : بزح  - 1
*******

هچره دوخ  شیپ  زا  سکره  دنهدب  هزاجا  و  دوش . دازآ  سکره  رب  ینید  دـیاقع  ماکحا و  رد  هدـیقع  يأر و  راهظا  رگا  هک  نیا  رظن  زا  - 1
زا طقف  نید  هک  نیا  رظن  زا  مه  و  دور ، یم  نیب  زا  هرس  کی  هدش ، خسم  نید  یلک  هب  یتدم  كدنا  زا  سپ  ددنبب ، نید  ياپ  هب  دهاوخ  یم 

نید يارب  مرکا  ربمغیپ  رظن ) نیا  زا  ، ) ددرگ یمن  هاگآ  قیاقح  نآ  زا  ءادتبا  يو  زج  سک  چیه  و  دوش ، ءاقلا  دـیاب  یبن  حور  هب  ادـخ  فرط 
رکف هـب  زین  ناـنار  سوـه  هـک  نـیا  اـت  تـسین » یهلا  یحو  زج  میوـگ  یم  نـم  ار  هـچ  نآ   » مدرم يا  دوـمرف  یم  لوا  زا  هداد ، رارق  یمیرح 

. دندنبن نید  هب  ار  ینیگآرهز  ياه  هیاریپ  هداتفین ، ناربمغیپ  ماکحا  رد  فرصت  لخد و  ای  يربمغیپ و 
لاح هب  ات  دوب  یمن  اه  يریگولج  نیا  رگا  ًاملـسم  یلو  دندرک . دننکب ، دیابن  هک  يراک  هدادـن ، شوگ  نانخـس  نیا  هب  نایوج  ارجام  هچرگ 

. دنام یمن  یقاب  هدنام ، مالسا  زا  هک  مه  یمسا  نیمه 
{26 هحفص }

مرج کیرش  لدع  هاگشیپ  رد  هتخاس ، راوتـسا  ار  تعدب  نیا  ياه  هیاپ  لمع  نیا  اب  و  دندومن ، تعیب  وا  اب  هداد ، نت  يو  نامرف  هب  لیم  مامت 
. دنوش یم  هدش و  بوسحم 

دیاقع یتسس  فعض و  هطساوب  طقف  دنـشاب ، هتفرگ  رارق  یـصاخ  تسایر  ریثأت و  تحت  هک  نیا  نودب  هورگ  نیا  ناگدز : تریح  بزح  - 2
تسد و یلک  هب  دندید  اپرب  ار  رظتنم  ریغ  ياغوغ  هک  نیا  ضحم  هب  هدش ، یتخس  تریح  راچد  دوخ  يرکف  هتوک  هطساو  هب  يا  هزادنا  ات  و 

راظتنا هب  یتبثم ، مادقا  نودب  هتفرگ ، شیپ  ار  طایتحا  هار  راچان  هب  دنزاس . مولعم  ار  قح  بحاص  قح و  دنتـسناوتن  هدرک و  مگ  ار  دوخ  ياپ 
دیرد و مه  رد  ار  اه  نآ  تلاهج  هدرپ  قح  رون  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دنتـسشن . تکاس  دهد  تاجن  تریح  نیا  زا  ار  اه  نآ  ادـخ  هک  نیا 

. تشاذگن اج  هب  ناشیا  رب  يرذع  هتخاس ، فرطرب  ار  اه  نآ  تریح  تابجوم 
يدیدرت نیرتکچوک  هک  نیا  نودب  و  دنتخانش ، یم  یبوخ  هب  زین  ار  صاخشا  انشآ و  ینید  تانوئـش  مامت  هب  هفیاط  نیا  فلاخم : بزح  - 3

ناج سرت  زا  رت ، مامت  هچره  رابجا  هارکا و  يور  زا  ملاظ ، نیدئاق  یهاوخ  دوخ  یهارمگ و  هب  هجوت  مامت  اب  هکلب  دوش ، ادیپ  اه  نآ  لد  رد 
يور زا  هداد ، رییغت  ار  ارجم  ًادعب  دنناوتب  دیاش  هک  نیا  دـیما  هب  تقیقح ، هزاریـش  ندروخ  مه  هب  زا  يریگولج  مالـسا و  ظفح  هطـساو  هب  ای 

. دنداد تعیب  هب  نت  دننادرگرب ، دوخ  یلوا  حرط  هب  هبترم  ود  ار  ساسا  ریبدت 
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يارب هک  نیا  رظن  زا  دنا  هدوبن  مرج  کیرش  راکاطخ و  هک  نیا  رب  هوالع  دنتفر ، راب  ریز  یحیحـص  قطنم  نینچ  کی  يور  زا  هک  هفیاط  نیا 
. تسا هدوب  تایانج  نیا  نیبلاط  نیببسم و  ندرگ  هب  طقف  نآ  لابو  رزو  و  روجأم ، دنا . هتسشن  تکاس  اه  یتسردان  لباقم  رد  مالسا  ظفح 

{27 هحفص }
یفده هب  هناداتسا  یلیخ  ماجنارـس  و  ( 1) هدومن كولـس  اه  نآ  رظن  قباطم  هتـسد  هس  نیا  زا  کیره  اب  رکبوبا  دـش  هراشا  هچ  نانچ  هرخالاب 

، یلمع ار  یتسرداـن  نیتـسخن  ماـجنا ، ار  یناـمرفان  نیتـسخن  هدـش ، قفوم  تخیر  یم  نآ  ندومن  یلمع  يارب  اـه  هشقن  اـه  لاـس  اـیوگ  هک ،
. تشاذگ نید  رد  ار  تعدب  نیتسخن 

مود تعدب 

دوس هب  تفالخ  رما  رـس  رب  عازن  هرخالاب  دمآ و  رد  قح  سابل  رد  یقیقح  یب  رما  و  دش ، شوماخ  يا  هزادـنا  ات  عوقولا  رظتنم  ياغوغ  شتآ 
يارب ار  نارگید  قح  دـیاب  هنوگچ  درک ؟ دـیاب  هچ  دیـشوک ! یغورد  تفالخ  نیا  ظفح  يارب  دـیاب  نونکا  تفای . نایاپ  قح  فلاخم  بزح 
زگره هن ! درک ؟ تیامح  تنایخ  نیا  زا  مالـسا ، نیناوق  هب  لمع  اب  ییوگ ، تقیقح  اب  يراکتـسرد ، اب  ناوت  یم  اـیآ  دومن ؟ يرادـهگن  دوخ 
يارب دیاب  هکلب  دـنک ، يرادـهگن  نآ  زا  یتسار  تلادـع و  اب  هتـشگ  راوتـسا  اپرب و  متـس  ملظ و  اب  هک  ار  ییانب  دـناوتب  یـسک  تسین  نکمم 

. دهد گنر  بآ و  يرگید  غورد  اب  ار  غورد  دیامن و  متس  ملظ ، تیامح 
قح يذار  دوخ  ینعی  دنتشاذگ ، ار  يرگید  تعدب  يانب  یلعج  تسایر  زا  تسارح  يارب  دوخ و  ظفح  روظنم  هب  زین  نارگمتس  هک  دوب  نیا 
زج هب  هک  ار  یلاملا  تیب  دنک ، هبلاطم  تشاد  قح  ادـخ  لوسر  طقف  هک  ار  یلاملا  تیب  لاملا ، تیب  هراچیب ، هدز  کلف  مدرم  زا  هک  دنتـسناد 

بلط دنک ، فرصت  نآ  رد  دناوت  یمن  رگید  یسک  ربمغیپ  قلطم  نیشناج  قح و  رب  یصو 
*******

لیـصفت حرـش و  زا  اذل  هدـش ، هتـشاذگ  نید  رد  هثالث  يافلخ  تسد  هب  هک  تسا  ییاه  تعدـب  نایب  طقف  باتک  نیا  زا  ام  روظنم  نوچ  - 1
هناخباتک تاراشتنا  هلسلس  نمـض  يدوز  هب  هک  يرگید  باتک  هب  ار  نآ  نایب  هدومن ، يراددوخ  زور  نآ  ياهدمآ  شیپ  تعدب و  نیا  لصا 

. مییامن یم  لوکوم  دبای ، یم  راشتنا  مالسا 
{28 هحفص }

. دنیامن
سوه يوه و  لباقم  رد  هک  ادـخ  دنـسرتب ؟ ارچ  دندیـسرت . یمن  مه  تمظع  نآ  اـب  يادـخ  ادـخ ! زا  یتح  دنتـشاد  یتأرج  بجع  ًاـعقاو  هآ 

. دومنن توهـش  تفلاخم  دـیاب  طقف  هن ! دومن ؟ يوریپ  دـیاب  مه  رگید  سک  زا  يوه  زا  زج  رگم  يوه ؟ زا  رتهب  ییادـخ  هچ  درادـن . یماـقم 
ةوکز و سمخ و  تبغر  اضر و  هب  ینعی  دنریذپ !؟ یم  ار  تعدب  نیا  زین  مدرم  ایآ  بوخ ! دیـسرت . ناتـسرپ  توهـش  تتامـش  زا  طقف  دـیاب 

هفیلخ یـصو و  زج  ار  هفیظو  نیا  هک  دنناد  یم  شیب  مک و  مدرم  تسین . مه  یناسآ  نیا  هب  هن ! دنهد ؟ یم  اهنآ  هب  ار  یمالـسا  ياه  تایلام 
ارتفا تمهت و  نیا  هناکاب  یب  دیاب  مییادخ . لوسر  هفیلخ  ام  تفگ  دیاب  مدرم  تاکسا  يارب  سپ  دوش . راد  هدهع  دناوت  یمن  يرگید  ربمغیپ 

. تشاذگ نید  رد  راک  تفر  شیپ  يارب  ار  تعدب  نیا  دیاب  تسب . لوسر  ادخ و  هب  ار 
اب بسانت  ثیح  ره  زا  دیاب  یـسکره  نیـشناج  و  نیـشناج ، يانعم  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دراد ؟ ینعم  هچ  ادخ  لوسر  هفیلخ  رگم  بجع !
هک ییادخ  نامه  ادخ  فرط  زا  دیاب  تسا ، ینید  روما  مها  زا  نوچ  صوصخ  هب  تفالخ  نیا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دشاب ؟ هتشاد  سک  نآ 

؟ ددرگ نییعت  هدرکن  شومارف  ار  ام  ماکحا  نیرتکچوک  رد 
یم یلقع  نازیم  مادک  قبط  نوناق و  هچ  هب  روطچ ، سپ  هتـشاذگن ، فیلکت  الب  ار  نیملـسم  ادخ  ًانیقی  دـشاب . روط  نیمه  دـیاب  ًاملـسم  ارچ !
ایند هدعاق  هشیمه  هن  رگم  نیا ، زا  رتهب  ینازیم  هچ  متـس ، هدعاق  روز و  نازیم  قبط  تفگ  دـیاب  تسا  یهیدـب  دومن !؟ لوبق  ار  اعدا  نیا  ناوت 
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کی اه  نیا  تساجک ؟ ادخ  تسیچ ؟ تقیقح  تسا ؟ مادک  اه  فرح  نیا  هچ ؟ ینعی  تعدب  دیسرتن . دیاب  سپ  دوب ؟ دهاوخ  هدوب و  نیا  رب 
( اهدوبعم نیرتمهم  ای  يوه ، اه  بوبحم  نیرتابیز  ای  يوه   ) يوه تسه  هچ  نآ  تسین . شیب  یظافلا  تشم 

{29 هحفص }
. دراد نآ  اب  يربارب  تقایل  يدوجوم  مادک  زیچ و  هچ  تسا .

لوسر ۀفیلخ   ) هژاو نیا  دومن و  یفرعم  ادخ  لوسر  هفیلخ  ار  دوخ  رایتخا ، دـمع و  ینعی  شناد  ملع و  يور  زا  یمرـش  یب  لامک  اب  هرخالاب 
غورد و  دیمان ، ربمغیپ  نیشناج  ار  دوخ  درک و  ملع  دوخ  يارب  تفگ ، وا  هب  ناوت  یمن  دشابن  بوصنم  ادخ  بناج  زا  یسک  ات  هک  ار  يا  ( هللا

. تشاذگ راگدای  هب  ار  ینشور  نیا  هب 
شاداپ مینیبب  مینک و  یگدیـسر  ددنبب ، لوسر  ادخ و  رب  ار  یغورد  نینچ  رایتخا  دـمع و  ملع و  يور  زا  هک  یـسک  باسح  هب  دـیاب  نونکا 

. دومرف ررقم  هچ  ادخ  ار  تشز  رادرک  نیا 
لقن مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  نیملـسم  مامت  هک  ار  يربخ  دـیاب  یلطعم ، هوشر و  عقوت  تمحز  نودـب  هداـس ، یلیخ 

هب میناوتب  يدوز  هب  ات  درک ، تشاد  دای  ناـشیا  هدـنورپ  رد  ( 1 «) دنهد ياج  نیـشتآ  ناکم  رد  ار  وا  ددنب  غورد  نم  رب  سکره  : » دـنا هدومن 
رب دوخ  هزرابم  هب  عیـسو  نادیم  نیا  رد  هتـسناوت  هزادنا  هچ  ات  روشحلـس  عاجـش  لوا  نیا  منیبب  هدومن ، یگدیـسر  ناشیا  رگید  ياه  باسح 

. دهد همادا  قح  فالخ 
یمـسق هب  نآ  تامدـقم  تفرگ و  ماجنا  يروط  اعدا  نیا  هک  میـشاب  رکاـش  یلیخ  دـیاب  اـم  اـهراد  ریگ و  نیا  همه  نیب  رد  تسه  هک  يزیچ 

یمک اب  مه  نونکا  و   ) دـمهفب تسناوت  سکره  و  دـنامن . یقاب  هفیلخ  ترـضح  يارب  يزاـس  لـمحم  یـشارت و  رذـع  ياـج  هک  دـش  مهارف 
، دـنا هتـشادن  زایتما  رکبوبا  رب  یتاهج  زا  رگا  هک   ) زین هباحـص  ریاس  دـشاب ، حیحـص  رکبوبا  زا  اعدا  نیا  رگا  هک  دـمهفب ) دـناوت  یم  هعلاطم 

و دنیامنب . ار  ییاعدا  نینچ  کی  دنتشاد  قح  دنا ) هدوبن  مه  رتمک 
*******

رب غورد  یحوی » یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ـال   » دـیوگ یمن  نخـس  یهلا  یحو  هب  زج  هک  يربمغیپ  رب  غورد  کـش  نودـب  اریز  - 1
ك دشاب . یم  تیبوبر  راکنا  ینعم  رد  رفک و  ادخ  رب  غورد  لقن  تداهش  لقع و  هاوگ  هب  و  تسادخ .

{30 هحفص }
. مییامن تسرد  دحاو  نامز  رد  ربمغیپ  نیا  يارب  هفیلخ  اهدص  مالسا ، یتمالس  هب  هتفریذپ ، اه  نآ  زا  میتشاد  قح  زین  ام  باسح  نیا  يور 

هشوگ و زا  رکبوبا ) لاح  هب  يزوسلد  يارب  هن  ، ) دوخ دیاقع  ظفح  يارب  اهرت  غاد  شآ  زا  هساک  هدع  کی  تسا  نکمم  فصو  نیا  اب  یلو 
زایتما نارگید  رب  ور  نیا  زا  دنتـسناد ، تفالخ  قیال  ار  يو  هدیناسر و  ماقم  نیدـب  ار  وا  تما  زا  یعمج  نوچ  دـنیوگب : هدروآ  رد  رـس  رانک 

دیاب باسح  نیا  اب  و  دشاب . راک  رـس  رب  ادخ  لوسر  لثم  تسرد  هداد ، يو  تسد  هب  ار  روما  مامت  دـقع  لح و  دـیاب  هدومن و  ادـیپ  یـصاخ 
نیا كاپ  تما  نامه  ینعی  تما  نوچ  درامـشب . راکتنایخ  راکهانگ و  ار  وا  درادـن  قح  یـسک  هدوبن ، يریـصقت  رکبوبا  رب  هک  درک  فارتعا 

. دنا هدوب  باوص  حالص و  رب  هناهاوخریخ  لمع  نیا  رد  هداد ، رارق  هفیلخ  دوخ  يارب  ار  همه )!( زا  رتکاپ  صخش 
زا دوخ  مادـقا  رب  لیلد  تما  زا  هتـسد  نیا  ایآ  مسرپ : یم  لدتـسم  زا  تسا ) رکبوبا  تیناـقح  هلدا  نیرت  مکحم  زا  هک   ) لـیلد نیا  خـساپ  رد 

رکبوبا دوخ  هاوخلد  هب  اه  نیا  ای  دوب  هداد  ار  يا  هزاجا  نینچ  ناشیا  هب  شلوسر  ادـخ و  ایآ  هن ؟ ای  دنتـشاد  ادـخ  لوسر  تاشیامرف  ای  نآرق 
دیهد و هئارا  ام  هب  ار  نآ  ًافطل  هک  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  دوب ، هدیـسر  اهنآ  هب  يروتـسد  دییامرفب  رگا  دندید ؟ حـلاص  تفالخ  يارب  ار 
زا لالدتسا و  نیا  زا  هدیشک ، تلاجخ  امـش  ضوع  هب  ام  هک  میهاوخ  یم  هزاجا  دنداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  لیلد  نودب  هک  دیفرتعم  دوخ  رگا 

، دشاب یکره  یکره  جرم و  جره و  اه  تموکح  ریاس  دننام  دـهاوخب  مه  نید  تموکح  دـش  رارق  رگا  هچ  میوش . ریز  هب  رـس  هدـیقع ، نیا 
نودب ار  نید  میرادن  قح  رگید  دیامن ، جـیار  نوناق  لومعم و  لوادـتم و  دوب  شعفن  هب  دیـشک و  شلیم  هچ  ره  يا  هتـسد  ره  زور  ره  ینعی 
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. میراذگب یفیثک  تالیکشت  نینچ  يور  ار  نآ  سدقم  مان  هدرک ، مان  دب  تهج 
{31 هحفص }

يدودح سدقم  نامزاس  نیا  يارب  هدومن ، رارق  رب  نارگید  ینارـسوه  دوخ و  يراذگ  نوناق  نیب  ینـشور  زایتما  هک  ار  يادـخ  ساپـس  یلو 
رگید یسک  وا  لوسر  دوخ و  زج  هک  نیا  ات  هتـشاد  ررقم  یتخـس  ياهباذع  ناراذگ  تعدب  نوناق و  زا  نیفلختم  شاداپ  رد  و  دومرف . ینیعم 

. دننکن هفاضا  نآ  هب  ای  هتساکن و  نید  زا 

هابتشا ردنا  هابتشا 

نآ زا  دـعب  ینعی  دـنراذگب . ارجا  دروم  هب  یبوخ  هب  دنتـسناوتن  مه  ار  ناشدوخ  یلعج  نوناق  نیمه  زورما ) لثم  هک   ) تسا اج  نیا  یتخبدـب 
زا یقیقح و  نیملـسم  زا  يا  هدع  تسا  نکمم  دنتـسناد  یم  هک  نیا  دوجو  اب  دـسرب ، اه  نآ  تسد  هب  ینید  ياه  تایلام  مامت  دـش  رارق  هک 
روز راب  ریز  زا  ار  دوخ  يدیدم  ياه  تدم  زا  سپ  دنا  هتسناوت  هدش و  لمحتم  یتامحز  هدرب و  اه  جنر  مالسا  تفرـشیپ  هار  رد  هک  یناسک 

ناشیا هب  ةوکز  نداد  زا  هدادن ، اه  نآ  هاوخلد  قباطم  یباوج  اهنآ  هب  تسا ) نکمم   ) دنشاب تقیقح  قح و  عیطم  طقف  هدومن ، جراخ  متـس  و 
دندروخرب و عنام  نیدب  لمع  ماقم  رد  یتقو  ور  نیا  زا  هدیـشکن ، یلامتحا  هتـسد  نینچ  کی  يارب  يا  هشقن  نیا  دوجو  اب  دـنیامن . یچیپرس 
هک هدیـسرن  يرما  ام  هب  شلوسر  ادخ و  زا  دـنیوگ : یم  هدز  قح  فرح  کی  طقف  هتـشاذگ ، ار  یـشکرس  يانب  نیملـسم  زا  یـضعب  دـندید 
روز ینعی  يدازآ ، عون  ره  هدـننک  بلـس  قوقح ، هدـننک  لامیاپ  تالکـشم ، لالح  نماد  هب  تسد  ریزگان  میهدـب . امـش  تسد  هب  ار  هوجو 

باـنج دـندیمان ، نید  زا  دـترم  تعدـب و  لـها  ار  اـه  نآ  نارگید  تاـضارتعا  زا  يریگوـلج  يارب  هـک  نآ  زا  سپ  هدز ، ریـشمش  هزینرس و 
یبوکرس هب  ار  یهورگ  دیلو  نب  دلاخ  یتسرپرس  هب  رکبوبا ،

{32 هحفص }
وربور ادخ  هاگرد  هدـنار  كرـشم و  تشم  کی  اب  هک  نیا  لثم  تسرد  ( 1) دندومنن یهاتوک  هفیظو  رد  زین  نانیا  ًافاصنا  دنداتـسرف . اه  نآ 

هچب نز و  هتـشک ، ار  اهنآ  نیزرابم  مامت  هدومنن ، دنا  هدیـشک  نید  يارب  هفیاط  نیا  هک  ار  یتامحز  نامیا و  نید و  تاعارم  ًادبا  دـنا ، هدـش 
. دندرب تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  هتفرگ ، تراسا  هب  ار  نانآ  ياه 

شاک يا  دندرک . یم  اهنیا  اب  دـندومن ، یم  رافک  اب  نیملـسم  هک  يا  هلماعم  نامه  شاک  يا  دـندوب ، هدرک  افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  شاک  يا 
نتـشک زا  سپ  بش  نامه  رد  ینعی  داد . یمن  ماجنا  دراد ، گنن  نآ  طبـض  زا  مالـسا  خـیرات  هک  ار  يراک  ناملـسم  رفن  کی  ماـن  هب  دـلاخ 

. دش یمن  روآ  مرش  لمع  نآ  بکترم  يو  نز  اب  دوب ) هدش  دترم  نانیا  هدیقع  هب  هک  نیملسم  هدرکرس   ) هریون نب  کلام 
*******

هک یلاح  رد  دومن  جیوزت  دوب ، برع  نانز  نیرتابیز  زا  هک  لاهنملا ، نم  تنب  میمت  ما  وا  رـسمه  اب  تشک و  ار  کلام  دـلاخ ، هک  نیمه  - 1
زا ار  ریت  ياه  هبوچ  هدرک  هلمح  يو  هب  رمع  لاحلا  یف  تشگرب . هنیدم  هب  یـصاخ ) رتخبت  کی  اب   ) هدرب ورف  دوخ  همامع  هب  ریت  هبوچ  دـنچ 
هب يدش !؟ عمج  يو  نز  اب  ار و  ناملسم  درم  یتشک  ( تسا ریثا  نبا  خیرات  رد  هچنانچ   ) تفگ يو  هب  تسکـش و  هدیـشک  نوریب  يو  همامع 
هب هتفگ ) تارفلا  نب  یـسوم  نب  ۀمیثو  همجرت  رد  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  هچنانچ   ) سپـس دومن . مهاوخ  راسگنـس  ارت  نم  هک  دنگوس  ادـخ 

. هدرک اطخ  هدیمهف و  روط  نیا  ار  ادخ  مکح  يو  هک  داد : خساپ  رکب  یبا  ینکراسگنس . ار  وا  دیاب  هدرک ، انز  دلاخ  ًاققحم  تفگ : رکب  یبا 
. دومن رارکت  ار  خساپ  نامه  رکبوبا  زاب  شکب ، ار  وا  هتشک  ار  یناملسم  وا  تفگ : رمع  ًایناث 

هتخآ ادخ  تسد  هب  هک  ار  يریشمش  نم  تفگ : دومن ) تحار  ار  رمع  لایخ  هبترم  نیرخآ  يارب   ) رکبوبا دومن  رارـصا  دایز  رمع  نوچ  یلو 
. دومن دازآ  ار  ناریسا  هداد  لاملا  تیب  زا  ار  کلام  ياهبنوخ  درک ) هک  یتمدخ  طقف  یلب  . ) منک یمن  فالغ  هدش ،

دلاخ و تسد  هب  کلام  ندش  هتشک  نآ ، ملـسم  ردق  دنا . هتـشون  ناسیون  خیرات  مامت  تایئزج  زا  یـضعب  رد  فالتخا  یمک  اب  ار  هعقاو  نیا 
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هب يدقاولا و  ءادفلا  یبا  ریثالا  نبا  يربط  خیرات  هب  دوش  عوجر  دشاب . یم  رکبوبا  نداد  ییالابرـس  باوج  کلام و  نز  اب  دلاخ  ندـش  عمج 
ك.ن. تنس . لها  هربتعم  خیراوت  ریاس  دعس و  نبا  تاقبط  ینالقسعلا . رجح  نبا  تاقبط 

{33 هحفص }
. دنشاب هدومن  ار  نیگنن  تازواجت  نینچ  کی  اه ، يراکتیانج  نینچ  کی  دوخ  تاوزغ  رد  نیملسم  دراد  هقباس  یک  اجک ؟

راتفر نیا  دنتفگن  ایآ  دندرکن ؟ داقتنا  ناشیا  لمع  نیا  زا  ایآ  دندرک ؟ هچ  نیملسم  ریاس  مینیبب  نونکا  روشحلس ؛ هتـسد  نیا  تیانج  دوب  نیا 
مه تیناسنا  بتارم  زا  يا  هبترم  چیه  اب  یتورم ، چیه  اب  يا ، هفطاع  چیه  اب  دهد ، یمن  قفو  ینید  چیه  نیناوق  اب  هک  نیا  رب  هوالع  هنایـشحو 

!؟ دنتفریذپ ار  اهنآ  ای  دندومنن ؟ لوبق  دندرک و  در  دندوب  هدروآ  تمینغ  مسر  هب  ناشیا  هک  ار  یلاوما  ایآ  تسین !؟ راگزاس 
يارب ادـخ  لوسر  اه  لاس  هک  نیملـسم  نیمه  تفگ : هداد ، مغ  درد و  زا  رپ  لد  اب  رگج ، نوخ  اب  ار  تالاؤس  نیا  باوج  دـیاب  هک  سوسفا !

! چیه دندرکن  هک  داقتنا  نیملسم  نیمه  دوب ، هدید  اه  جنر  هدیـشک ، اه  تمحز  ناشیا  لامک  یقرت و  يارب  نانآ ، تیبرت  يارب  اهنآ ، يرادیب 
فرـصت نآ  رد  دـنتفرگ و  يردـپ  ثرا  نوچ  ار  تمینغ  زاب ، هرهچ  اب  ییور ، رپ  لامک  اب  دوخ ! ياج  هب  دـندومنن  هک  راجزنا  رفنت و  راـهظا 

. دندش فرصتم  دوخ  كولمم  ِناگدرب  دننام  ار  ناملسم  ياهنز  دندومن ،
. دندرک تفلاخم  دندوب  رمع  مالسلا و  هیلع  یلع  اهنآ  همه  زا  رت  مهم  هک  يرفن  دنچ  نیب  نیا  رد  طقف 

، هدومنن لوبق  يزینک  هب  دندوب ، هداد  ترـضح  نآ  هب  هیمهـس  ناونع  هب  هک  ار  هیفنح  نب  دمحم  ردام  رفعج و  رتخد  هلوخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
اهنیا دنتسین ، زینک  ریـسا و  اهنیا  هک  داد  ناشن  همه  هب  ًالمع  هدروآرد ، شیوخ  دقع  هب  يو  لیم  اضر و  هب  دازآ ، نز  کی  لثم  ار  وا  تسرد 

. دش فرصتم  ناوت  یمن  دقع  نودب  ار 
هک یتقو  ات  دومن  تظفاحم  دیامنب ، نآ  رد  یفرصت  هک  نیا  نودب  ار  دوخ  هیمهس  هدرک ، ینارگن  راهظا  ًامـسر  هنارباج  لمع  نیا  زا  زین  رمع 

تفالخ هب 
{34 هحفص }

. درک در  شنابحاص  هب  ار  نآ  دیسر 

رکبوبا اما 

کلام یتقو  دـلاخ  يا  هدـعاق  هچ  قبط  تفگ : یم  رمع  داد . یم  رمع  تاضارتعا  هب  هک  دوب  يو  ییالاب  رـس  ياه  باوج  رت  بیجع  همه  زا 
رهوش زا  نز  نآ  هک  نآ  زا  لـبق  و  دـشاب ) تمینغ  هک  نیا  ضرف  هب   ) تمینغ میـسقت  زا  شیپ  يو  نز  اـب  تشک و  ار  اـهنآ  سیئر  هریوـن  نب 

داد و باوج  یهانگ  زا  رتدب  رذع  اب  و  هدومن ، یقلت  يدرـسنوخ  هب  ار  ضارتعا  نیا  رکبوبا  یلو  ( 1 (!؟ هدومن یکیدزن  دراد ، هگن  هدع  دوخ 
. دنا هدش  بکترم  ار  يدایز  ياهاطخ  نیملـسم  ریاس  زین  دلاخ  زا  لبق  ینعی  ( 2 .) تسین راکاطخ  لوا  هدوب ، نیملـسم  زا  يدرف  دلاخ  تفگ :

.( دومنن يریگ  تخس  دلاخ  هب  دیاب  سپ  )
یلو درکن ، عناق  ار  رمع  ور  نیمه  زا  دوب و  اسران  ًارهاظ  هچرگ  باوج  نیا 

*******
عرـش رد  هک  هدوب  رظن  نیا  زا  هدومن ؟ فرـصت  دلاخ  نتـشاد ، هگن  هدـع  زا  لبق  ایناث  میـسقت و  زا  لبق  الوا  ارچ  هک  رمع  فارتعا  ود  نیا  - 1
دیاب داتفا ، نیملسم  تسد  هب  یتمینغ  دوش ، یم  بوسنم  يو  فرط  زا  هک  یـسک  ای  ربمغیپ  نذا  هب  هک  یگنج  رد  هاگره  هدش : ررقم  سدقم 

زا ای  دریم  یم  يو  رهوش  هک  ینز  زین  و  دیامنن -  ار  یفرصت  نیرتکچوک  نآ  رد  سک  چیه  دوشن ، میسقت  تمینغ  نآ  اوشیپ  نآ  فرط  زا  ات 
مه يزینک  یتح  درادن . ار  وا  اب  یکیدزن  قح  ناونع  چیه  هب  سک  چیه  دنکن ، ربص  ینیعم  تدـم  ات  رگا  دریگ ، یم  قالط  دوخ  یلوا  رهوش 
رد فرـصت  دیامنن -  ربص  اربتـسا ) روظنم  هب   ) يدودحم نامز  ات  رگا  دمآ ، يرگید  دزن  هب  هدش  ادج  ناونع  ره  هب  دوخ  یلوا  رهوش  زا  رگا 
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لمع لباقم  رد  هک  یعرش  دح  رفک و  هب  دیاب  دلاخ  نیاربانب  هدش . بکترم  ار  ءانز  زا  یمـسق  فرـصتم  صخـش  عونمم و  ادج  مارح و  يو 
. دسرب هدش  ررقم  يو  تشز 

نیا تیاهن   ) هدومنن داهتجا  هلأسم  نیا  رد  دـلاخ  زیزعب ) نیدـهتجملا  یلع  ءاطخلا  ام  ءاطخاف و  دـهتجا  هنا  : ) هتفگ رکبوبا  یلوق  رب  اـنب  و  - 2
هعلق کی  نونکات ) عقوم  نامه  زا   ) هاتوک هلمج  نیا  تسین . بای  مک  دهتجم  هاگتـسد  رد  اطخ  عاتم  اریز ) شخبب  رمع  يا   ) هدرک اطخ  هک )

. تخاس ناراکتیانج  ناراذگ و  تعدب  مامت  يارب  یمکحم  گرزب و 
{35 هحفص }

هانگ تسین ، یهانگ  راکاطخ  دلاخ  رب  دـنامهف  یم  اریز  دوبن . هتـشادن ) یهجوت  نآ  هب  مه  رکبوبا  دوخ  ًانئمطم  هک  یتفاطل   ) تفاطل یب  ًانطاب 
نم رب  هانگ  دندش . بکترم  تسا ، اهاطخ  نیا  لثم  رازه  نارازه  ساسا  هک  ار  یگرزب  يدمع و  ياهاطخ  دلاخ  زا  لبق  هک  تسا  یناسک  رب 
دلاخ سپ  يدومن . يراکمه  اطخ  نیا  رد  نم  اـب  هک  تسا  وت  رب  هاـنگ  مدـیناسر و  هیاـپ  نیدـب  ار  دوخ  یعرـش  قاقحتـسا  نودـب  هک  تسا 

. دشاب یمن  راکاطخ  نیلوا  هک  یتروص  رد  هدز ، رس  وا  زا  ییاطخ  هک  تسا  نیملسم  زا  يدرم  هراچیب 
هب هک  یناسک  ثیدح  لها  تداهـش  قبط  هک  نآ  لاح  دنتخادنارب و  نیب  زا  دنا ، هدـش  دـترم  هک  نیا  مان  هب  ار  ناناملـسم  هورگ  نیا  هرخالاب 

نیتداهش هب  رارقا  یگمه  میدناوخ و  زامن  همه  ام  اهنآ و  تفگ و  ناذا  اهنآ  نذؤم  دنا : هتفگ  دندوب  هدش  یبوکرـس  رومأم  دلاخ  یتسرپرس 
عیمج تیاور  قبط   ) دش ثعاب  نیمه  دـیاش  تسناد ؟ دـترم  ار  اهنآ  دـیاب  ییازـسان  رفک و  هچ  هب  اجک و  زا  ایآ  تروص  نیا  رد  سپ  میداد ،
ملاع راـگدرورپ  یگناـگی  هب  هک  ینک  یم  هلتاـقم  یموق  اـب  وت  تفگ : یم  رکب  یبا  هب  دوخ  ضارتعا  نمـض  رمع  هک  ثیدـح ) نیا  ناـیوار 

نم دومرف : یم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  هک  نآ  لاح  دـنراد و  رارقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مرکا  لوسر  تلاسر  هب  هداد ، تداـهش 
باسح هدوب و  ظوفحم  اهنآ  لام  ناج و  تروص  نیا  رد  هک  دنهد  تداهـش  نم  تلاسر  هب  ادخ و  تینادـحو  هب  ات  مگنجب  مدرم  اب  مرومأم 

هدهاجم هلتاقم و  ناشیا  اب  زین  نم  دندومن ، عنم  دنداد  یم  ادخ  لوسر  هب  هچنآ  زا  ارم  نوچ  تفگ : خساپ  رد  رکبوبا  اما  تسا . ادـخ  اب  اهنآ 
. مدرک

؟ دوب هدش  تباث  اجک  زا  رکبوبا  يارب  هلتاقم  قح  نیا  دیـسرپ : وا  نیعبات  رکبوبا و  زا  دیاب  ییاسران ! باوج  بجع  یتشز ! رادرک  بجع  هآ ،
ای دنک ؟ هزرابم  وا  اب  دیاب  دهدن  هوکز  وا  هب  سکره  هک  تشاد  روتسد  وا  لوسر  ادخ و  زا  ایآ 

{36 هحفص }
قح ًاحیرص  هک  یتیاور  کی  ای  هیآ  کی  هک  تساهنآ  رب  سپ  تشاد ، روتسد  ادخ  زا  دنیوگ  رگا  دومن ؟ ار  هنالقاع  مادقا  نیا  دوخ  شیپ  زا 

ار نیملـسم  هک  یـسک  ایآ  مییوگ  دومن ، ار  لمع  نیا  دوخ  شیپ  زا  دـنیوگ  رگا  و  دـنروایب . دوخ  ياعدـم  دـهاش  دـشاب ، هداد  رکبوبا  هب  ار 
لام و نوخ و  دینادب  قح  يذ  ار  نآ  رگا  رگداد ؟ قح و  هب  ای  تسا ؟ راکمتس  قحان و  هب  امش  دزن  رد  دربب ، تمینغ  هب  ار  اهنآ  لام  دشکب و 

تابثا يارب  نیمه  دینادب ، رگمتـس  ار  نآ  رگا  دـیا و  هدـش  جراخ  نید  زا  یمهف  بحاص  ره  یهاوگ  هب  هتـسناد و  حابم  ار  نیملـسم  سومان 
. تسا یفاک  امش  دیاقع  یمامتان  وا و  رفک 

دنام یمن  هدرپ  ریز  هشیمه  يارب  تیانج 

رمع هک  نآ  زا  سپ  لصا  نیا  يور  تشاد . همادا  شیوخ  تفالخ  نامز  ات  هدوبن ، رکبوبا  نامز  هب  رـصحنم  رمع  یگدرزآ  لد  یتیاضران و 
رمع رظن  زا  ار  دوخ  درک  یم  یعس  زین  دلاخ  تشاد ، رفنت  دلاخ  زا  ًامیاد  درک و  در  نآ  هیلوا  نابحاص  هب  ار  دوخ  هیمهس  دیـسر ، تفالخ  هب 
دوخ زا  رمع  دـش و  یم  عقاو  ًارارک  نآ  ریظن  دـیاش  هک  يرما   ) رما نیا  رد  رمع  یندـشن  مامت  راجزنا  نیا  تلع  اـیآ  یتسار  دراد . هاـگن  رود 
رفن کی  هب  تبـسن  يزوسلد  يور  زا  ای  تشاد ؟ هک  دوب  ینامیا  داقتعا و  يور  زا  راجزنا  نیا  اـیآ  دوب ؟ هچ  داد ) یمن  ناـشن  یلمعلا  سکع 

هک یلوتقم  کلام ، میوگ  یم  طقف  درک ! مهاوخن  تواضق  مه  منادب  رگا  مناد و  یمن  ار  اهنیا  نم  دوب ؟ هدش  هدرزآ  لد  روط  نیا  ناملسم ،
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ینعی تشاد . تقافر  هقباس  رمع  اب  تسج ، یم  يرازیب  هزادنا  نیا  ات  دـلاخ  يو  لتاق  زا  درک و  یم  هقالع  راهظا  وا  هب  تبـسن  ردـق  نیا  رمع 
! امش دوخ  اب  يرواد  رگید  دنتشاد . مه  اب  یگدناوخ  ردارب  تمس  ًابیرقت  دوب و  وا  دهع  مه  مسق ، مه  فیلح ، تیلهاج  نامز  رد 

{37 هحفص }
زا هیماما  ناـگرزب  تیاور  قبط   ) هک يزور  اـت  تشاد  تشاد و  همادا  روط  نیمه  یگریت  نیا  هک  تسا  ملـسم  ردـق  نیا  دوب ، هچره  هرخـالاب 
هک دوب  يزور  زور  نآ  دـیامن . راکـشآ  دوب ، یفخم  نیفرط  مشچ  زا  یتـح  هک  يزومر  رارـسا و  زا  يردـق  تساوخ  ادـخ  نیموصعم  قیرط 

کی اب  لاح  نیع  رد  کلام و  هب  تبسن  هودنا  ترسح و  کی  اب  دیاش  دومن . تاقالم  هنیدم  جراخ  ياه  ناتسب  زا  یـضعب  رد  ار  دلاخ  رمع ،
ار کلام  نم  رگا  هک  شاب  هدوسآ  تفگ : باوج  رد  دلاخ  یتشک  ار  کلام  هک  يدوب  وت  دلاخ ! يا  تفگ : دـلاخ  هب  تبـسن  یبضغ  هنیک و 
زا یکی  زین  لباقم  رد  دوش ) یم  مولعم  دلاخ  هنانئاخ  مادقا  نیا  ّرس  باوج  نیا  زا  ًانمض  ، ) متشک دوب  وا  نم و  نیب  هک  یطباور  یگریت  يارب 

. متشک دوب  يدولآ  لگ  طباور  وا  امش و  نیب  هک  ار  یناسک 
هچ لـباقم ، رد  رمع  تسین  مولعم  دـشاب !؟ یفخم  مه  رمع  لـثم  رظن  زا  یتـح  دـیاب  وا  ندـش  هتـشک  هیـضق  هک  تسیک  صخـش  نآ  بجع !

يور زا  هک  یترارح  نآ  ای  یعونـصم  ترارح  ایآ  تشذگ ؟ دهاوخ  دلاخ  ياهاطخ  زا  رگید  ایآ  داد ! دهاوخ  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع 
دهاوخ مولعم  امش  رب  هیضق  لقن  زا  دعب  اهنآ  خساپ  هک  تسا  ییاه  شسرپ  اهنیا  دوش ؟ یم  مامت  دوب ، هدش  داجیا  وا  يارب  ینید  ریغ  تاهج 

( تخانش یمن  ار  وا  لتاق  زور  نآ  ات  هدش و  داشلد  وا  ندش  هتشک  زا  رمع  هک  یلوتقم   ) لوتقم مان  دلاخ  یتقو  هک  دینادب  ردق  نیا  سپ  دش ،
نتسج شنامشچ  زا  يدنسرخ  قرب  داد . تسد  رمع  هب  یبیرغ  تلاح  متشک ، زین  ار  هدابع » نب  دعـس   » رمع يا  تفگ  هک  نیمه  ینعی  درب  ار 

هنیـس هب  دروآ ، یم  باسح  هب  ادخ  نمـشد  هک  ار  يدلاخ  دش ، یم  بوسحم  هاگرد  هدـنار  لاح  هب  ات  هک  ار  يدـلاخ  نامه  دـلاخ ، دومن و 
ییوت دلاخ ! يا  تفگ : ودب  هدومن  شزاون  ار  وا  دـشاب ، دوخ  دـنبلد  دـنزرف  اب  ینابرهم  تقفـش و  رـس  رب  هک  نابرهم  ردـپ  نوچ  هدینابـسچ ،

، ادخ لوسر  ریشمش  ییوت  ادخ ، ریشمش 
{38 هحفص }

قح زا  رگا  یتسار  تشگ . روهـشم  ادخ  ریـشمش  هب  همه  دزن  رد  زورما  زا  و  دش . ادـخ  ِبوبحم  ادـخ ، ضوغبم  ِدـلاخ  تشگرب . قرو  رگید 
، مینکن شومارف  زگره  دراد  ام  ندرگ  هب  دوخ  ياهرادرک  هنوگ  نیا  هب  رمع  هک  ار  یگرزب  قح  دیاب  میـشاب  فاصنا  اب  یمک  رگا  میرذگن ،
وا ياه  يزاس  رهاظ  تارهاظت و  زا  هک  میتشاد  قح  داد ، یمن  رمع  ار  تاناحتما  نیا  دش و  یمن  تافداصت  نیا  رگا  هک  مینک  قیدـصت  دـیاب 

. مینک يرواد  وا  ياهراک  وا و  نوماریپ  یناسآ  هب  میناوتن  میتفیب و  کش  رد 
هک دـش  یم  رمع  دـصاقم  تفرـشیپ  عنام  نمـشد و  ور  هچ  زا  دوب و  هدرک  هچ  رمع  اب  تشاد و  یتمـس  هچ  رگم  هدابع  نب  دعـس  نیا  بوخ ،

؟ دشاب یفخم  رمع  رظن  زا  لاح  هب  ات  ربخ  نیا  دیاب  ارچ  و  دنک ؟ ضوع  ار  رمع  شلتق  ربخ  روط  نیا  دیاب 
مدرم هلـصافالب  ادخ ، لوسر  توف  زا  سپ  یتاهج ) هطـساو  هب   ) هک دوب  یـسک  لوا  وا  و  دوب ، جرزخ  موق  سیئر  راصنا و  زا  هدابع  نب  دـعس 

رـس رب  رکبوبا  دـش و  نوریب  وا  تسد  زا  راک  نوچ  یلو  هدومن ، تعیب  ياـضاقت  دوخ  يارب  اـهنآ  زا  هدومن ، عمج  دوخ  رود  ار  راـصنا  ینعی 
هک نیا  تیاهن  دومنن . تعیب  زین  رمع  اب  داتفا ، رمع  تسد  هب  راک  مامز  هک  نیا  زا  سپ  هدـیزرو و  عانتما  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  يو  دـمآ ، راـک 

یلو دنتـشاذگ ، دازآ  ار  وا  ادـتبا  هچرگ  دـش . یمن  وا  ضرعتم  سک  چـیه  سرت ! زا  دـندوب  تیمها  اب  وا  هفیاط  دوب و  هریـشع  بحاص  نوچ 
وا اـب  ندرک  تعیب  رکبوبا و  تفـالخ  نتفریذـپ  يارب  ار  هداـبع  نب  دعـس  راـبجا  مازلا و  گـنهآ  یتقو  دـننک  یم  لـقن  وا  رـسپ  زا  هچ  ناـنچ 
دای دـنگوس  نم  ردـپ  دـیریذپب ! ار  نآ  مهد  یم  يدـنپ  امـش  هب  ینابرهم  يور  زا  نم  تفگ : تیعمج  هب  باطخ  سیق »  » يو رـسپ  دـندومن ،

دهاوخن تعیب  تسد  امش  اب  و  دوب ، دهاوخ  رادافو  دوخ  دنگوس  هب  تبسن  وا  عطق  روط  هب  و  دنکن ، تعیب  امش  اب  زگره  هک  هدرک 
{39 هحفص }

یلمع زین  ناشیا  نتـشک  دیـشکب و  ار  وا  تیب  لها  نادنزرف و  لوا  هک  نیا  رگم  دیـشکب ، دیناوت  یمن  ار  وا  و  دوش . هتـشک  هک  نیا  رگم  داد ،
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اه یجرزخ  و  دـندرگ ، دوبان  اه  یجرزخ  مامت  هک  نیا  رگم  دـنور  یمن  نیب  زا  سوا  و  دـنوش ، هتـشک  سوا  هلیبق  ماـمت  هک  نیا  رگم  دوشن ،
ياجبان شهاوخ  نیا  لامیاپ  ار  دوخ  تامحز  دییایب و  سپ  دندرگ . لحمـضم  تسین و  نمی  فیاوط  مامت  هک  نیا  رگم  دش  دنهاوخن  دوبان 

، دوش لزلزتم  هبترم  ود  ددرگ ، راوتـسا  تسا  کیدزن  نآ  ياه  هیاپ  هدرک و  ادـیپ  یتروص  رـس و  هزات  هک  ار  يرما  دـیراذگن  دـینکن و  دوخ 
سک چیه  درک و  یم  یگدنز  شیاسآ  لامک  رد  زین  دعس  دنتشاذگ . دازآ  ار  وا  هدیـشک ، يو  زا  تسد  دنتفریذپ و  ار  زردنا  نیا  زین  ناشیا 

زا یکی  رد  هار  نیب  رد  دـش ، جراخ  هنیدـم  زا  ماش  هب  ترفاسم  دـصق  هب  دعـس  یتقو  ًاقافتا  هک  رمع . تفالخ  نامز  ات  دـش ، یمن  وا  ضرعتم 
نمشد لوا  هک  دلاخ  نیمه   ) دیلو نب  دلاخ  هدومن . فقوت  دنتشاد ، ینکس  اجنآ  رد  وا  ناسک  زا  یضعب  دوب و  قشمد  دالب  زا  هک  ناسغ  ءارق 

زا وا  فلخت  تهج  هب  دعـس  ندروآرد  اپ  زا  دصق  هب  هدش  هاگآ  دعـس  لاح  زا  دوب ، ماش  رد  عقوم  نیا  رد  هک  دش ) ادخ  ریـشمش  دعب  ادخ و 
ار دوخ  هدومن ، تکرح  ماش  زا  تشاد  ییازس  هب  تیفورعم  يزادناریت  رد  وا  دوخ  لثم  هک  شیرق  نادرم  زا  یکی  یهارمه  هب  رکبوبا ، تعیب 
رد ار  دوخ  دوب ، اجنآ  زا  دعس  ریسم  هک  یهار  نامه  فرط  ود  رد  یلبق  ياه  ینیب  شیپ  اب  هنابـش  و  دندیناسر . دوب  اجنآ  دعـس  هک  یلحم  هب 
ود اب  تشذگ  یم  هار  نیا  زا  راوس و  دوخ  بسا  رب  لایخ  یب  دعس  هک  نیمه  دندومن . یفخم  دوب  ریسم  رب  فرشم  هک  وم ، ياه  تخرد  نیب 

. دندروآرد اپ  زا  ار  وا  هدیناسر ، لطاب  کی  اب  ندرکن  یهارمه  يازس  هب  ار  وا  ریت  بوچ 
تیانج نیا  ندـناشوپ  يارب  دـلاخ  دـش ، یم  ماـمت  هفیلخ  تفـالخ  ياـهب  هب  دـلاخ و  ناـج  تمیق  هب  بلطم  نیا  فشک  هک  نیا  رظن  زا  یلو 

هلیح گنرین و 
{40 هحفص }

رد نانآ  تایلمع  زا  يدایز  ياه  هناسفا  دوب و  دـقتعم  ناـسنا  هیلع  رب  يو  تافرـصت  نج و  هب  تخـس  برع  نوچ  ینعی  درب . راـک  هب  یبیرغ 
نزو نیمه  رب  نج  هب  بوسنم  راعـشا  بلغا  هک  ار  ریز  رعـش  ود  اعدـم ، نیا  تابثا  يارب  هداد ، تبـسن  نج  هب  ار  وا  لتق  دوب ، عیاش  اهنآ  نیب 

: داد راشتنا  برع  نیب  رد  هدش ) هدورس 
هدابع نب  دعس  جرزخلا  دیسلا  انلتق  دق 

(1) هداوف طخت  ملفنیمهسب  هانیم  رف 
یـشوپال يارب  مه  زورما  هچرگ  دـنیب  یم  دـنک ، یم  رکف  ناـسنا  هچره  اریز  تفرگ . هجیتـن  دـیاب  هک  روـط  نآ  هشقن  نـیا  زا  مـه  ًاـفاصنا  و 

هدیشک يروآ  تریح  ياه  هشقن  راکفا ، قانتخا  روظنم  هب  دنراد و  شیپ  رد  يروآ  ماسرس  ياه  هار  همکاح  ياه  هاگتسد  مامت  رد  تایانج 
لتق نیا  هک  مه  یـسک  نآ  یتح  دـنکن  رارقا  لتاق  دوخ  رگا  هک  يدـح  اتینعی  دـح ، نیا  ات  هک  هدـش  یتیانج  رتمک  لاـح  نیع  رد  یلو  دـنا ؛

. ددرگن هاگآ  هدش  عقاو  يو  كرابم  رطاخ  هب  ًالصا 
نامه و  دنتـشک . رتدـیدش  هچره  متـس  ملظ و  اب  هتـشگرب ، ادـخ  نید  زا  رفاک و  هک  نیا  مان  هب  تعدـب  يور  زا  ار  هریون  نب  کلام  هرخـالاب 

لاوما و زا  هچنآ  هدومن و  يروآ  عمج  دـندوب ، هدـنام  هریون  نب  کلام  هریـشع  زا  هک  يدارفا  دیـسر ، رمع  هب  تبون  نوچ  میتفگ  هک  يروط 
ناونع هب  هک  زین  ار  نانآ  نانز  هک  دنا  هتفگ  نینچ  تیاور  لها  زا  یـضعب  هکلب  هدینادرگ ، زاب  اهنآ  هب  دوب ، نیملـسم  دزن  رد  ناشیا  نادنزرف 

. دومن در  ناشدوخ  ياهرهوش  هب  رادراب  ياه  مکش  اب  ار  اهنآ  زا  یضعب  هتفرگ ، سپ  زاب  اهنآ  زا  دندوب ، نیملسم  تسد  رد  يزینک 
ینعی میروآ . لمع  هب  يرتشیب  تقد  نآ  فارطا  رد  هدومن ، هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  رمع  راـتفر  رکبوبا و  مادـقا  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا 

هک هدیسر  نآ  تقو 
*******

نآ هداد  رارق  ریت  بوچ ? ود  فدـه  ار  وا  هک ) بیترت  نیا  هب  ، ) میتشک ار  هدابع  نب  دعـس  اـه  یجرزخ  سیئر  دیـس و  اـم  هک  قیقحت  هب  - 1
. دومنن یطخت  يو  بلق  زا  اهریت 

{41 هحفص }
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، لباقتم لمع  ود  نیا  داضتم و  راتفر  ود  نیا  ایآ  مینک : لاؤس  دننز ، یم  هنیـس  هب  ار  اهنآ  تیناقح  گنـس  هک  یناسک  نارای و  ناتـسود و  زا 
نوچ دوب ؟ مالـسا  روتـسد  فالخرب  فلاخم و  مادک  و  ادخ -  هدیدنـسپ  عقاو و  قباطم  مادـک  تفای ، ماجنا  يرگید  فالخ  رب  کی  ره  هک 
هدوب لالح  ناناملـسم  رب  مه  دـش ، هتفرگ  هک  یمیانغ  مییوگب  تسین  نکمم  ینعی  مینادـب ، قح  يذ  دوخ  لـمع  رد  ار  ود  ره  تسین  نکمم 

مه دـشاب ، لالح  مه  زیچ  کی  تسا  لاحم  اریز  دـینادرگرب .» دوخ  نابحاص  هب  ار  اـهنآ  رمع  نوچ  ، » دوب مارح  مه  و  هتفرگ » رکبوبا  نوچ  »
هب مارح  هب  ار  اـهنآ  لاوما  تشک و  ار  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  قح  اـنب  رکبوبا  دوب ، قـح  رب  رمع  لـمع  رگا  تفگ : دـیاب  ریزگاـن  سپ  مارح .

میظع متس  ملظ و  هلیسو  نیدب  و  دومن ، میسقت  نیملسم  نیب  ادخ  روتسد  فالخ  رب  زین  ار  نانآ  نانز  نادنزرف و  داد و  نیملـسم  ریاس  دروخ 
باوص هب  دوخ  لمع  رد  رکبوبا  رگا  و  دیناسر . توبث  هب  تفالخ  خماش  ماقم  تهج  ار  دوخ  تیناقح  هدـش ، بکترم  ار  يریذـپان  ناربج  و 
دندوب هتفرگ  ار  لاوما  نیا  هک  زین  نیملسم  ریاس  و  دهدب ، نارگید  هب  ار  اهنآ  لاوما  هتـشک و  ار  نیملـسم  زا  یهورگ  هک  هتـشاد  قح  هدوب و 

هب سپ  دندوب ، هدمآ  رد  ناشفرصت  هب  هتفرگ و  رارق  اهنآ  تسد  ریز  قاقحتسا  يور  زا  نیلوتقم  نادنزرف  نانز و  دندوب و  هدش  کلام  ًامسر 
طقف هدرپس ؛ نارگید  تسد  هب  مارح  هب  هتفرگ و  نآ  یعرـش  نابحاص  زا  ار  نانز  لاوما و  قحاـن  هب  هتفر و  اـطخ  هب  دوخ  راـک  رد  رمع  نیقی 
رهاظ همه  رب  ار  دوخ  تقایل  هلیـسو  نیدـب  تسا ، هدـش  كاپان  نادـنزرف  ندـمآ  ایند  هب  مارح و  رـشن  بجوم  يا  هدـع  رطاخ  یلـست  ضحم 

فاصنا يا  هرذ  نادجو  رطاخ  هب  دییایب و  دیناد ، یم  نارادملع  نیا  نابیتشپ  نایاوشیپ و  نیا  رادتسود  ار  دوخ  هک  یناسک  يا  سپ  تخاس .
داسفلا رهاظ  ياهراک  لیبق  نیا  رد  هک  یتالیوأت  هیجوت و  یـشوپ و  هدرپ  زا  دیناهرب و  هلاس  دص  نیدنچ  تداع  دنب و  دـیق  زا  ار  دوخ ، هداد 

هار
{42 هحفص }

دنمتداعـس قح  زا  يوریپ  هب  هدروآ  تسد  هب  تسه ، هک  روط  نآ  ار  اهنآ  تیناقح  هفیاط و  ره  راک  نازیم  دیناوتب  ات  دیرادرب  تسد  درادـن ،
. دیدرگ

مّوس تعدب 

تالیکـشت نیا  زا  یهورگ  و  تفرگ ، دوخ  هب  یتروص  رـس و  یـصوصخب  هدـع  رطاخ  ياضر  هب  طقف  تالیکـشت  نیا  دـش  هتفگ  هچ  نانچ 
هجوتم دوخ  هب  ار  مومع  رظن  دوب و  تیمها  دروم  شتفلاخم  همه  زا  شیب  هک  یسک  نیفلاخم  نیب  رد  دندوب . فلاخم  ًامسر  یضعب  اضران و 

. دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  نیدحوملا  یلوم  درک ، یم 
مالـسا تفرـشیپ  ًاساسا  هتفای و  یماوق  وا  تامحز  زا  مالـسا  تسا و  یتسرد  تقیقح و  همـسجم  هک  یـصخش  نینچ  تفلاخم  تسا  یهیدـب 

هب مشچ  تما » عیمج   » زور نآ  مه  عطق  روط  هب  هدوب و  هجوت  نایاش  رایـسب  تسوا ، ياه  یگتـشذگ  دوخ  زا  تاـحوتف و  تامدـخ و  نیهر 
بآ زا  دنتـساوخ  یم  هتـشاد ، ار  ینلع  تفلاخم  راظتنا  ًامـسر  يا  هدع  دـنا . هدومن  یم  ینیب  شیپ  روط  کی  هب  کیره  هتخود ، یلوم  راتفر 

دندوبن لیام  چیه  هدید ، شمارآ  توکس و  رد  ار  حالص  مالسا  ظفح  روظنم  هب  يا  هدع  سکع  هب  و  دنریگب . یهام  دوخ  عفن  هب  دولآ  لگ 
ور نیا  زا  و  دوش ، کلهم  ضرم  نیا  راچد  هتفرگن ، دوخ  هب  یماوق  وا  فیطل  ياه  ناوختـسا  زونه  هک  یتقو  نآ  رد  نس و  زاغآ  رد  مالـسا 

تخـس تفلاـخم  نیا  عوقو  زا  مه  یهورگ  دـندرک . یم  حرط  هنـالقاع  يا  هشقن  یعقاو  حالـصا  يارب  هدوب ، ییوج  هراـچ  ددـص  رد  ًاـمئاد 
سکره و  دندید ، یم  نیفلاخم  تفرشیپ  ببـس  ار  هچ  ره  روظنم  نیمه  هب  هدوب ، یلامتحا  ياغوغ  زایریگولج  رکف  رد  ًامئاد  هدوب ، كانمیب 

. دندیشوک یم  وا  نتخادنارب  رد  دوب ، هلیسو  ره  هب  دنتفای  یم  دوخ  تایقرت  عنام  ار 
{43 هحفص }

هلیـسو هناگی  لماع و  نیرتگرزب  دیـشوک  دیاب  رودقملا  یتح  نیفلاخم  ندرک  اپ  تسد و  یب  يارب  هشقن و  نیا  ماجنا  يارب  هک  تسا  یعیبط 
رکف ات  دومن ، دنمزاین  بش  نان  هب  یتح  ار  اهنآ  دوش و  عطق  اهنآ  زا  لوپ  هک  درک  يراک  دیاب  ینعی  دروآ . نوریب  اهنآ  تسد  زا  ار  تفرـشیپ 
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جایتحا هطـساو  هب  دنوش ، تفای  زوسلد  رایـشوه و  اهنآ  نیب  رد  مه  یناسک  رگا  ای  دربب . اهنآ  رطاخ  زا  ار  زیچ  همه  يزور  ندروآ  گنچ  هب 
شیپ ار  شور  نیمه  تخبدب  شکمتس  ياه  یتارمعتـسم  اب  هشیمه  نابلط  رامعتـسا  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  دنهد . ماجنا  يراک  دنناوتن 

مه رگا  ای  دنتفیب و  دوخ  يدازآ  لالقتسا و  رکف  هب  هدومن ، زواجت  يزور  هنابـش  تاجایتحا  دودح  زا  اهنآ  رکف  دنراذگ  یمن  زگره  هتفرگ ،
. دنشاب هتشادن  ندروخ  ناکت  تردق  هک  دنشاب ، هراچیب  روصحم و  ردق  نآ  دنداتفا  رکف  هب 

وا درگ  یسک  و  دوش ، تسد  یهت  هنالداعان  تازواجت  نیا  نمـشد  بیقر و  هناگی  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تخیر  يا  هشقن  دیاب  هرخالاب  سپ 
دصاقم تفرشیپ  يارب  هک  دراد  یتورث  وا  كاپ  رـسمه  نوچ  یلو  درادن ، يا  هرهب  ییایند  هیلام  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  هچرگ  دریگن ، ار 

ادخ هک  نیا  وگ  تفرگ . ار  نآ  تسا  نکمم  هک  یمـسا  ره  هب  تسه و  هک  یتمیق  ره  هب  دـیاب  سپ  دوب ، دـهاوخ  کمک  مالـسلا  هیلع  یلع 
زا دیاب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دشاب ،) دشاب  هچره   ) دشاب یمیظع  متـس  ملظ و  نید و  رد  تعدب  راک  نیا  هک  نیا  ضرف  هب  و  دـشابن ! یـضار 

یصخش ماقم  ظفح  يارب  دیشوک و  دیاب  يوه  ناکرا  ماکحتسا  هار  رد  طقف  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تشادن ؟ مرش  نادجو  زا  دیـسرتن ؟ ادخ 
یلو تشاد . غیرد  دـیابن  یلمع  چـیه  زا  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  داد و  تسد  زا  دـیابن  ار  ملـسم  لـصا  نیا  ارچ ! دیـشک ؟ تمحز  دـیاب  دوخ 
يا هدـنبیرف  رهاظ  کـی  هب  ار  تناـیخ  دـیناشوپ و  یکاـپ  ساـبل  تیاـنج  مادـنا  هب  هک  دومن  تبظاوم  رودـقملا  یتح  دـیاب  تسه  هک  يزیچ 

شیارآ
{44 هحفص }

نتفرگ يارب  دـیاب  سپ  دوشن . عقاو  نآ  نیا و  مجاهت  دروم  دایز  هشیپ  تنایخ  راـک و  تیاـنج  هتفاـینرد ، ار  بلطم  زگره  سکره  اـت  دومن ،
یمن ییاهنت  هب  وت  ربمغیپ  رتخد  يا  تفگ : دیاب  دش . دراو  عرش  قیرط  زا  ربمغیپ  رتخد  كدف  ییاراد  لواپچ  يارب  ینعی  یلوم ، رسمه  لاوما 

هب ثرا  دوخ  زا  ناربمغیپ  ام  هدومرف  ربمغیپ  دوخ  نوچ  تسا . نیملـسم  عیمج  قح  هقدـص و  لاوما  نیا  ییامن . بحاصت  ار  لاوما  نیا  یناوت 
تسا . هقدص  دنامب  ام  زا  هچره  هتشاذگن  ياج 

قح زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرخالاب  و  تشگ . یلمع  اه  هشقن  نیا  مامت  و  دـش ، هتفگ  دوش  هتفگ  دـیاب  هک  نانخـس  نیا  مامت  يراـب 
تـسد زا  ار  دوخ  قوقح  تسین  رـضاح  یگداس  هب  زگره  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  لثم  تسا  یهیدب  یلو  دش . مورحم  دوخ  یـصخش 

هک اـم  قوقح  نارگید  هک  درادـن  یتـیمها  زورما  اـم  يارب  هچرگا  درخ . یمن  دوخ  رب  ار  ملظ  زگره  ینعی  دـنکن . عاـفد  دوخ  قح  زا  هداد و 
يارب هک  درادـن  یعنام  ام  يارب  هک  نیا  وگ  و  منیـشنب ، هتـشاذگ  تسد  يور  تسد  یتحار  هب  اـم  دـنروخب و  مه  ار  اـم  یتسه  تسا ، لـهس 
کمک دوخ  نانمـشد  اب  یتلم  دوخ و  نتخاس  دوبان  هار  رد  نارگید ، تسد  كرچ  ندرک  هتخودنا  لایخ  هب  ای  یتقیقح  یب  ماقم  هب  ندیـسر 

زا يا  هرذ  متس ، ملظ و  هب  یسک  دوشن  یـضار  زگره  دیاب  دراد . تیمها  رایـسب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  لثم  يارب  انعم  نیا  یلو  مینک .
هدنبیرف و  دراذگ ) یمن  ثرا  ربمغیپ   ) یعرـش سابل  نیا  دیاب  دیامرف . هزرابم  رگمتـس  بصاغ و  اب  ناکما  دح  ات  دیاب  دنک . بضغ  ار  وا  قح 

... دروآ نوریب  هنقتم  لیالد  اب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدناشوپ  تیانج  نیا  مادنا  هب  هک  ار  يا 
هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مردپ  دومرف : راتفگ  نیا  خـساپ  رد  رکبوبا » نارای  نیعبات و  عیمج  تیاور  قبط   » ترـضح نآ  ور  نیا  زا 

« میراذگ یمن  ثرا  ناربمغیپ  ام  نخس  نیا  هک  نیا  ضرف  هب  ینعی  هدیشخب ، هدومن و  ادها  نم  هب  ار  كدف  مّلس 
{45 هحفص }

. هدش نم  هب  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  تسا  یششخب  هدیسرن و  نم  هب  ثرا  هب  نیمز  نیا  دشاب ، حیحص 
راتفگ هللااب » ذوعن   » ای تفریذـپ  ار  مالـسلا  اهیلع  هرهاـط  هقیدـص  لوق  رکبوبا  اـیآ  دوب ؟ یفاـک  بلطم  تاـبثا  يارب  نخـس  نیمه  اـیآ  بوخ !

هک نیا  امک  ، ) دشاب هاگآ  هیضق  لصا  زا  دشاب و  هتـشاد  قیدصت  مه  ًانطاب  رکبوبا  رگا  هک  تسا  یهیدب  درک ؟ لمح  غورد  رب  ار  شترـضح 
رودقملا یتح  دیاب  دریذـپب . دراد  تفلاخم  وا  ياه  هشقن  مامت  اب  هک  ار  ینخـس  نخـس ، نیا  هجو  چـیه  هب  هکلب  یگداس ، نیا  هب  دـیابن  دوب )

رب دـنا ) هدرمـش  مرتحم  ار  اـهنآ  لوسر  ادـخ و  هک  یناـسک  تمرح  کـتح  تمیق  هب  ولو   ) تسه هک  یتمیق  ره  هب  اـت  دـنک  یـشارت  لاکـشا 
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زاب یلو  داد ، یهاوگ  رما  قدص  رب  يو  دروآ . دهاش  ار  نمیا  ما  ترـضح  دیبلط . دهاش  ترـضح  زا  هک  دوب  نیا  ددرگ . قیاف  دوخ  دوصقم 
ترضح هک  دنفرتعم  نایوار  مامت  هکنآ  لاح  تسین و  هتفریذپ  تواضق  ماقم  رد  نز  تداهـش  تسا و  نز  نمیا  ما  تفگ : هتفریذپن ، رکبوبا 
مالـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  نیدـحوملا  یلوـم  سپـس  تسا . تشهب  لـها  زا  نمیا  ما  ما : هدوـمرف  هلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوـسر 

دهد یم  یهاوگ  دوخ  عفن  هب  تسا و  وت  رهوش  نیا  تفگ  تفریذپن و  مه  ار  نیا  رکبوبا  داد . یهاوگ  رما  نیا  تیناقح  رب  هدروآ . فیرـشت 
(1 .) دنراد قافتا  نیا  رب  هماع  نایوار  همه  هکنآ  لاح  دشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  قح  و 

*******
نانیمطا يارب  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ردق  یلاع  ناراگنربخ  ثیداحا و  نیظفاح  زا  يا  هدع  ار  ثیدـح  نیا  - 1

: میوش یم  رکذتم  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ 
تیاور اج  نامه  هک  ج7 ص236 )  ) دئاوزلا عمجم  رد  یمثیه  ظفاح  ج4 ص321 -)  ) هملس ما  زا  دوخ  قیرط  هب  خیرات ، رد  يدادغب  بیطخ 

نبا زاب  دـننک . یم  لقن  هشیاـع  زا  ود  ره  هباحـصلا ، لـیاضف  رد  یناعمـس  بقاـنم و  رد  هیودرم  نبا  ظـفاح  دـهد . یم  تبـسن  رازب  هب  ار  نآ 
نل اـفلتخی و  نل  قحلا  عم  یلع  یلع و  عم  لازی  نل  قحلا   » هک تراـبع  نیا  هب  تیاـهن  هشیاـع ، زا  یـسودرف  رد  یملید  بقاـنم و  رد  هیودرم 

زا ج1 ص68 )  ) هسایـسلاو هماـمالا  رد  هبیتق  نبا  دـش ) دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  هدوب  قح  اـب  یلع  یلع و  اـب  هشیمه  يارب  قح  ( ) اـقرتغی
قحلا عم  یلع  هک  ترابع  نیا  هب  راربالا  عیب  رد  يرـشخمز  یلع و  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  هک  ترابع  نیدب  هشیاع  زا  رکب  یبا  نب  دمحم 
ماـگنه اـت  هدوب  یلع  اـب  نآرق  قح و  و  نآرق ، قح و  اـب  یلع  ضوـحلا ) یلع  داری  یتـح  اـقرتفی  نلو  یلع  عـم  نآرقلا  قـحلا و  و  نآرقلا ، و 

نبا قیرط  زا  تراـبع  نیمه  هب  بقاـنم  رد  زین  ءاـبطخ ) رـالاس  هلفاـق   ) یمزراوخ دـش . دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ضوح  هب  لوصو 
یم تیاور  يروباشین  هللادبع  وبا  مکاح  یقهیب و  رکبوبا  ظفاح  قیرط  زا  نیطمـسملا  دئارف  رد  یئوخ  مالـسالا  خیـش  دـنک . یم  لقن  هیودرم 

. دنک
نابنج هلـسلس  زاب  دـش ، هدـهاشم  ثیدـح  نیا  لـقن  رد  هک  هددـعتم  قرط  همه  نیا  اـب  راـبخا و  نیا  دوجو  اـب  هک  نیا  راـگزور  بیاـجع  زا 

زا سک  چـیه  هدوب . اـه  یناداـن  اـه و  غورد  نیرتگرزب  ثیدـح  نیا  هتفگ  ( 168 ص167 -  ) دوخ هنـسلا  جاـهنم  رد  همیمت » نبا   » ناـهارمگ
نابز رب  هک  نیا  زا  تسا  رت  هزنم  ادخ  لوسر  هک  تسا  ینانخس  زا  نیا  هکلب  هدومنن ، لقن  فیعض  دانسا  هب  هن  حیحـص و  دانـسا  هب  هن  ربمغیپ 

. دزاس يراج  شکرابم 
{46 هحفص }

! يراب دنسرب . ضوح  هب  شاداپ  زور  ات  دنرادن ، ییادج  مه  زا  زگره  تسا و  یلع  اب  اج  همه  رد  قح  قح و  اب  یلع  هدومرف  ادخ  لوسر  هک 
هب همه  اهنیا  تسناد . یهاوخ  اوه  تسردان و  درم  ربمغیپ ، هتفگ  فالخ  رب  ار  ترضح  نآ  تفریذپن و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تداهـش  رکبوبا 

دز و اپ  تشپ  هداد ، یهاوگ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  یلوم  یکاپ  تراـهط و  هب  هک  زین  ادـخ  هتفگ  هب  دوخ ، ياـج 
هزیکاپ كاپ و  یتمظع  اب  یکاپ  کی  هب  ار  امش  هدرب و  تیب  لها  امـش  زا  ار  یکاپان  دهاوخ  یم  ادخ  طقف  ( ) 1) هدومرف هک  ار  ادخ  تداهش 
مالـسلا هیلع  یلع  یتـسرد  هب  ادـخ  لوسر  هک  نیا  اـب  ینعی  فصو ، نیا  اـب  نونکا  فاـصنا ، لـها  يا  بوخ  ( 2 .) هدومن بیذکت  دنادرگب )

نآ ياـج  رگید  دراد ، یم  راـهظا  ار  دوخ  تداهـش  یتسرداـن  هنوگره  زا  ترـضح  نآ  یکاـپ  هب  ادـخ  هک  نآ  زا  سپ  دـهد و  یم  یهاوگ 
رگا ایآ  دنادب . كاپان  تسردان و  هللااب » ذوعن   » ار ترضح  نآ  یسک  هک  تسه 

*******
. اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  - 1

لخاد مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  انیقی  هک  یتیب  لها  نامه  تیب  لها  يآ ? نیا  روظنم  هک  دنراد  عامجا  نیرسفم  مامت  اریز  - 2
. دنشاب یم  دنتسه ، نآ  رد 
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{47 هحفص }
کـش نودب  فالخ و  نودب  دومن ، بیذکت  ار  ادخ  یـسک  رگا  ایآ  تسا ! هدومنن  بیذکت  ار  ادخ  ًامـسر  دنک  ادـیپ  يداقتعا  نینچ  یـسک 

. دوب دهاوخ  رفاک  نیقی  هب  جراخ و  نیملسم  تاداقتعا  دودح  زا  مالسا  قرف  مامت  قافتا  هب  یصخش  نینچ  داقتعا  ادخ  هب  ارچ ! هدشن ! رفاک 
نیا زا  يروعـش  مادـک  اب  نادـجو و  هچ  اب  مینادـب ؟ كاپ  ار  اـه  هفیلخ  نیا  قح و  هب  ار  اـه  تفـالخ  نیا  ور  هچ  زا  اـم  فصو ، نیا  اـب  سپ 

؟ مییامن متـس  هعماج  دوخ و  قح  رد  دـح  هچ  ات  و  مینک ؟ یـشوپ  مشچ  ضامغا و  زیمآرفک  ياهرادرک  نیا  زا  ناهانگ ، نیا  زا  اه ، یکاـپان 
. میرذگب دوش ؟ فوخم  ابیزان و  نمیرها  نیا  میلست  لقع  يورین  دیاب  یک  ات  دراد ، يدح  دوخ  يارب  مه  تداع  بصعت و  رخآ 

اب نتفگ  نخـس  رگید  هک  دش  نیقی  دیـشخبن و  يدوس  ارهز  ترـضح  شـشوک  دوب ، نتفریذپن  نتفرگ و  داریا  رب  رکبوبا  يانب  نوچ  هرخالاب 
. درادن يا  هدیاف  داد ) هک  نیا  امک   ) دهدب یهاوگ  راتفگ  نیا  قدص  هب  مه  ادـخ  رگا  هک  دـش  مّلـسم  و  تسین ، ریذـپ  هجیتن  یـصخش  نینچ 
؟ دنکاپ تسد و  دوخ  قح  دادرتسا  يارب  زاب  و  دروایب ؟ يرگید  دهاش  ترضح  هک  دراد  اج  زونه  ایآ  سپ  تشادن ). مه  يا  هدیاف  هچنانچ  )

اریز دومن ، یم  در  يا  هناـهب  هب  دوخ  هبون  هب  ار  کـی  ره  رکبوبا  دـنداد ، یم  یهاوگ  بلطم  نیا  هب  مه  نیملـسم  ماـمت  رگا  عطق  روـط  هب  هن 
دولآ بضغ  یتلاح  اب  تفـشآرب و  تخـس  ارهز  ترـضح  ور  نیا  زا  درادـن ! يا  هشیدـنا  قولخم  زا  دـنک ، در  ار  ادـخ  تداهـش  هک  یـسک 

تاـقالم ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  هک  یتـقو  اـت  دـیوگن ، نخـس  رمع )  ) وا قیفر  اـب  وا و  اـب  رگید  هک  درک  داـی  مسق  هدومرف ، كرت  ار  سلجم 
یمغ و تخاـس و  دراو  ترـضح  نآ  بلق  رب  یکلهم  تـحارج  مـلظ  نـیا  يراـب  دـیامنب . يو  هـب  ار  هنارباـج  لـمع  نـیا  تیاکـش  هدوـمن ،

دوجو هب  شترضح  رادغاد  لد  رد  يریذپان  نایاپ  یگدرسفا 
{48 هحفص }

. دیشخب ییاهر  شا  هدکمتام  نیا  زا  ماجنارس  و  دروآ ،
تسین مولعم  تسرد  یلو  دندیدن ، داشلد  نادنخ و  گرم  نامز  ات  ادخ  لوسر  توف  زا  دعب  یسک  ار  ترضح  هک  دراد  ترهش  تیاور  نیا 

مالـسلا و هیلع  یلع  زا  تفالخ   ) قح بضغ  نیا  رثا  رد  ای  هدوب ؟ نایملاع  ربمغیپ  كانفـسا  نادقف  دولوم  طقف  دـتمم  یگدرـسفا  نیا  ایآ  هک 
ود ره  ای  دمآ ؟ دوجو  هب  دوب ، ربمغیپ  هلاس  نیدنچ  تامحز  لاطبا  نآ  میقتسم  هجیتن  هک  یقح  بصغ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  كدف 
هک تسا  ملـسم  ینعم  نیا  یلو  تسین . مولعم  دربب  نیب  زا  ار  کش  هک  يروط  هب  اه  نیا  زا  کی  چـیه  دـندش ؟ ینارگن  نیا  شیادـیپ  ثعاب 

هزادنا ات  هک  یلکـش  هب  دومن و  رهاظ  يزادگناج  تیـصو  کی  تروص  هب  ار  دوخ  رثا  نیرخآ  یندشن  مارآ  مشچ  نیا  طرفم و  بصغ  نیا 
هک دیناسر  ییاج  هب  ار  راک  یگدرـسفا  نیا  ینعی  تخاس . راکـشآ  تشاد ، یمرب  ارهز  ترـضح  ینورد  ياهدرد  يور  زا  ار  ماهبا  هدرپ  يا 

زامن هب  قفوم  نیبصاـغ  نیا  زا  کـی  چـیه  اـت  دراپـسب ، كاـخ  هب  هنابـش  ار  شکاـپ  دـسج  هک  درک  تیـصو  نیقتملا  یلوم  هب  ربمغیپ  تخد 
، دوب هدنام  ياج  هب  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  يا  هدننک  هریخ  عاعـش  نیرخآ  یلوم  ترـضح  لصا  نیا  يور  دنوشن . شرهطا  هزانج  رب  ندراذگ 
هک ار  یتناما  دومن و  ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  ملاع  ياـه  هصغ  مغ و  لـباقم  رد  و  كاـخ ، رد  شحوم  یکیراـت  نآ  رد  بش و  تملظ  نآ  رد 

. دومرف در  شبحاص  هب  رگج  نوخ  اهدص  اب  تشاد ، تسد  رد 
رب هدش ، هاگآ  ترـضح  نآ  یناهنپ  نفد  زا  راظتنا  فالخرب  دندوب ، هدمآ  ربمغیپ  رتخد  لاح  زا  شـسرپ  هب  هزات  هک  یمدرم  بش  نآ  حـبص 
مه نم  هدومن  تیـصو  نینچ  نم  هب  يو  دومرف : اهنآ  خـساپ  رد  ترـضح  يدرک ؟ نینچ  هک  دـش  ثعاب  هچ  دـنتفگ : هدومن ، ضارتعا  یلوم 

هعیش نایوار  مامت  نابز  زا  تیاور  نیا  : ) دومرف ادخ  لوسر  اریز  میامن . راتفر  وا  تیصو  فالخ  رب  مدوبن  رضاح 
{49 هحفص }

نم سپ  تسا ] هدرک  تیذا  ار  نـم  ( ] 1) هدومن تیذا  ار  وا  هک  یسک  تسا ، نم  رگج  هراپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ( » دوش یم  هدینـش  ینـس  و 
نوگرگد مدرم  لاوحا  باوج  نیا  زا  مشاب ! هدـیزرو  تفلاخم  وا  اب  هدرک ، تیذا  ار  ادـخ  لوسر  تیـصو ، نیا  زا  یچیپرـس  اب  متـشادن  اور 
كانـساره تیـصو  نیا  میخو  تبقاع  زا  یعمج  و  دنتخوس ، یم  ندراذگ  زامن  هب  تیقفوم  زا  نامرح  تبیـصم و  شتآ  رد  یهورگ  هدـش ،
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ادخ هک  یمدرم  نآ  ینعی   ) مدرم زا  يا  هراپ  دندرک . یم  هشیدنا  ادخ  لوسر  دزن  رد  دوخ  یگتـسکشرس  يراسمرـش و  تلجخ و  رب  هدوب و 
هشیدنا رد  دندش و  رطاخ  هدیجنر  ردکم و  يو  زا  هتسناد ، نیلماکلا  یلوم  هب  دنتسم  ار  راک  نیا  يا  هزادنا  ات  دنتسناد )! یمن  وگتسار  مه  ار 

ادیپ ار  ترـضح  نآ  ربق  ات  دینک  وجتـسج  داد  روتـسد  مدرم  هب  دش ، یم  بوسحم  هدع  نیا  صخاش  درف  هک  رمع  ور  نیا  زا  دنداتفا . ناربج 
راچد يرتشیب  تریح  هب  دندیشوک  هچره  دنتفای ، رتمک  دنتسج  هچره  ناشیا  یلو  میراذگب . زامن  ترضح  نآ  رب  مینک و  شبن  ار  نآ  هدومن 
ندنام لوهجم  هب  دنام و  لوهجم  تخاس . راکـشآ  دوخ  یناهنپ  هب  ار  تایانج  مامت  دش و  ناهنپ  اهرظن  زا  هشیمه  يارب  ربق  هرخالاب  دـندش ،

زورما و زورید و  هک  ار  يرارـسا  زومر و  قیاقح و  مامت  دوخ  تبیغ  هب  دـش و  بیاغ  اهدـید  زا  تخاس . فورعم  ار  اهراکتیانج  ماـمت  دوخ 
ندش ناهنپ  ّرس  زا  ناتـسود  زا  یکی  باوج  رد  هک  يروط  نامه   ) یتسار دومن . رهاظ  دش ، دهاوخ  هدش و  اه  تبحـص  نآ  فارطا  رد  ادرف 

هب اجک  زا  میتسناد ، یم  یبوخ  هب  ار  نآ  لحم  ام  زورما  دش و  یمن  ناهنپ  اه  هدید  زا  ربق  نیا  رگا  متفگ ) دومن  یم  لاؤس  ارهز  ترضح  ربق 
رد ترضح  نآ  هک  يا  هدنشک  ياهدرد 

*******
هدومن طبـض  ترـضح  نآ  بقانم  باب  رد  اهنآ  ناراگنربخ  نیرتمهم  هدوب ، تنـس  لها  هرتاوتم  ثیداحا  زا  ینعم  تهج  زا  ثیدـح  نیا  - 1

. بلاطلا هیافک  رد  یجنک  قعاوصو  رد  رجح  نبا  حاحص و  نابحاص  زا  دوادوبا  دمحا . يذمرت . ملسم . يراخب . دنا .
{50 هحفص }

یم دـش ، تلاـسر  نادـناخ  سمـش  نآ  ندومن  بورغ  بجوم  ماجنارـس  هدومن و  یفخم  ربـص  ياـه  هدرپ  ریز  رد  شکراـبم  هنیـس  نوناـک 
قح هک  دش  یم  مّلسم  ام  هب  اج  نآ  زا  دوب و  اضران  نامز  نآ  تالیکشت  زا  ترـضح  هک  مینک  نییعت  متـسناوت  یم  یهار  هچ  زا  میدیـسر !؟
زا ملسم  روط  هب  اجک  زا  دش !؟ یم  حضاو  ام  رب  ادخ  لوسر  رگج  هراپ  هب  تبسن  اهنآ  تمس  ملظ و  اجک  زا  هدومن ؟ بصغ  ار  ترـضح  نآ 
رب هوالع  دـش ، یمن  ناهنپ  ربق  رگا  نوچ  میدرک !؟ یم  لصاح  عالطا  افلخ  نیا  ياه  گنرین  هقح و  اه و  يزاب  هسیـسد  اهراک و  اه و  هشقن 

ار رما  ارهز ، ترـضح  يدونـشخ  زا  یکاح  یلعج  رابخا  اب  دـنناشوپب و  ار  دوخ  ياهتیانج  يور  کلک  زود و  نارازه  اب  دوب  نکمم  هک  نیا 
( هکلب دنک  عناق  ار  فرط  تسناوت  یمن  اهنت  هن   ) تفگ یم  ار  قیاقح  یضعب  هعیش  قیرط  زا  مه  یتیاور  دنچ  رگا  نیا  رب  هوالع  دننک ، هبتشم 

دوخ زا  ًاروف  دوش ، یم  هاگآ  ربق  نیا  ندـش  ناهنپ  زا  هک  یـسکره  هکلب  هن ! ناملـسم  درف  ره  نونکا  یلو  دوبن . روآ  نیقی  مه  اـم  دوخ  يارب 
مه رگا  ای  دنتـشادن  مه  یتیفورعم  اهنآ  بلغا  دیاش  هک  مالـسا  ردـص  نیملـسم  عون  ربق  دـیاب  ارچ  دـسرپ  یم  هدـش ، ایوج  ار  بلطم  نیا  ّرس 

ار وا  ادـخ  هک  يدـنزرف  هناگی  ربق  دـشاب و  مولعم  اهنآ ) ربق  دـیاب  ارچ  ، ) دوبن ربمغیپ  تخد  ترهـش  اب  هسیاقم  فرط  اهنآ  تیفورعم  دنتـشاد 
راثآ يرادهگن  هب  ردق  نآ  هک  نیملـسم  دیاب  ارچ  دشاب ؟ بیاغ  اهرظن  زا  دومرف ، یم  هقالع  راهظا  وا  هب  ردق  نآ  ادخ  لوسر  هدومن و  حدـم 

، تسین دومن  یقلت  ار  نآ  یگداس  هب  ناوتب  هک  يداع  رما  کی  رما  نیا  ًاملسم  دنشابن ؟ هاگآ  ینعم  نیا  زا  دندوب ، دنمقالع  دوخ  ناگتشذگ 
خساپ يارب  دشاب  واکجنک  یکدنا  صخش ، رگا  هرخالاب  ات  دراد  همادا  روط  نیمه  اهـشسرپ  نیا  دشاب . هتـشاد  یمهم  تهج  کی  دیاب  ًامتح 

يا همش  يراب ! دش . دهاوخ  فوکشم  وا  رب  يرارسا  شهوژپ ، نیا  لالخ  رد  هکلب  بلطم ، نیا  رس  اهنت  هن  هتسشنن و  اپ  زا  دوخ  تالاؤس  نیا 
زا

ادیپ یناسک  زونه  تسا  نکمم  نوچ  یلو  تشگ . نایب  نانیا  زیمآرفک  ياهرادرک  زا  يردق  و  دـش ! هتفگ  راوگرزب !! ود  نآ  ملـسم  تایانج 
ار مالـسلا  اهیلع  همطاف  سکره   » هتفگ شیپ  ربخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  مییوگ  یم  ور  نیا  زا  دـشاب ، هدومنن  عناـق  ار  اـهنآ  تاـنایب  نیا  هک  دوش 

راگدرورپ همطاف  ای   » هک هماـع  زا  يورم  تیاور  هب  هجوتاـب  و  هدرک » تیذا  ار  ادـخ  دـنک  تیذا  ارم  سکره  هدومن و  تیذا  ارم  دـنک  تیذا 
هب يربک و  هقیدـص  ربق  ندـنام  ناهنپ  للع  زا  ییوجیپ  اـب  و  ( 1 «) دوش یم  دنـسرخ  وت  يدنـسرخ  هب  نیگمـشخ و  وت  مشخ  بجوم  هب  ملاع 

، دوب هدـش  شترـضح  هب  تبـسن  ناراکافج  نیا  زا  هک  ییاهافج  اه و  متـس  هطـساو  هب  ارهز  ترـضح  هک  نیا  هب  فارتعا  اب  رت  هداس  ترابع 
ههبش ياج  رگید  اهنیا ) دوجو  اب  ، ) دنیامن لصاح  یعالطا  مه  وا  ربق  زا  یتح  دشن  رـضاح  دنراذگب و  زامن  شا  هزانج  رب  اهنیا  دشن  یـضار 
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هک تسین  نخـس  چیه  ياج  دـنا . هدومن  تیذا  ار  ادـخ  ادـخ و  لوسر  نیقی  هب  تشز  رادرک  نیا  اب  هدوب و  ادـخ  بوضغم  ناشیا  هک  تسین 
رتفد نآ  رد  هدومن ، زاب  ناشلاح  هب  یگدیسر  يارب  ینشور  هحفص  دوخ  تابساحم  رتفد  رد  ملاع  راگدرورپ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنیا 

مهنعل هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذـلا  نا  : » هک دـنک  یم  نایب  روط  نیا  دـنا  هدومن  تیذا  ربمغیپ  ادـخ و  هب  هک  ار  یناسک  نیا  ینعی  اهنیا  شاداپ 
ایند و رد  يادـخ  دـنا ، هدومن  تیذا  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  یناسک  ملـسم ، روط  هب  ینعی  انیهم » اباذـع  مهل  دـعا  هرخالا و  ایندـلا و  یف  هللا 

یمن نامگ  رگید  فصو  نیا  اب  سپ  تسا . هتخاس  ایهم  ناشیا  يارب  يا  هدـننک  راوخ  روآ و  تبکن  باذـع  هدومن و  تنعل  ار  ناـنآ  ترخآ 
اب دنراد  میمصت  هک  یناسک  رگم  یسک ، دور 

*******
دئوملا ص فرـشلا  رد  یناهبن  هدومن و  لقن  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  همجرت  رد  هباصا  رد  ینالقـسعلا  رجح  نبا  ار  تیاور  نیا  - 1

. دهد یم  تبسن  نسح ) دانسا  هب   ) لاجر زا  نآ  ریغ  یناربط و  هب  ار  نآ  تیاور   59
{52 هحفص }

هار دـشاب  رداق  دـنهد ، حـیجرت  نآ  رب  ار  تداع  شک  قح  زادـنارب و  تقیقح  يورین  اـج  همه  هدومن و  ینمـشد  تخـس  نآ  يرواد  درخ و 
. دیامن ادیپ  نارگمتس  نیا  يراکمتس  هب  نداد  تروص  ورس  يارب  یحالصا 

دوخ ار  ریما  ترضح  هتسنادن و  وگتسار  ار  ترضح  دوخ  تواضق  نیا  رد  يو  هک  میتخانش  نیا  رد  ار  رکبوبا  هانگ  اطخ و  لاح  هب  ات  يراب !
ترضح هک  نیا  زا  رظن  فرـص  رکبوبا  ایآ  هک  دشن  تبحـص  نیا  زا  چیه  یلو  هدومن ؛ بیذکت  زین  ار  ادخ  هدرک و  روصت  وگغورد  هاوخ و 

، دوبن ناشیا  زا  دـهاش  ياضاقت  يارب  زا  اـج  رگید  هدوب و  وگتـسار  ترـضح  نآ  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دـندوب و  وا  همـصاخم  فرط  ارهز 
قح رکبوبا  ایآ  درک ) یم  رکبوبا  رب  ار  ییاـعدا  نینچ  یکاـپان  وگغورد و  دـمآ  رفن  کـی  ضرف  هب  رگا  هک  يروط  هب   ) اـهنیا زا  رظن  فرص 

! هن ای  دریذپن ؟ ار  اعدا  نیا  تشاد  قح  ایآ  دهاوخب ؟ دهاش  وا  زا  تشاد 
مادک زا  دیاب  یـضاق  هک  دیامن  یم  مولعم  هدومن ، نییعت  عفارت  ماگنه  ار  یـضاق  هفیظو  هک  تسا  ییاضق  هلأسم  کی  هب  طوبرم  شـسرپ  نیا 
یلوم دننک  یم  تیاور  هعیش  ياملع  هچنانچ  ار  هلأسم  نیمه  دیامنب . ندروخ  دنگوس  هب  مزلم  ار  کی  مادک  هتساوخ و  هاوگ  نیفرط  زا  کی 

وا رب  ار  وا  رکنم  ياـطخ  یگداـس  هب  هدومرف  حرطم  رکبوبا  اـب  تفریذـپن ، ار  ترـضح  نآ  تداهـش  رکبوبا  هکنآ  زا  سپ  يریذـپلد  روط  هب 
: دومرف يو  هب  تخاس ، ادیوه 

. يوگ خساپ  یتسار  هب  مسرپ  یم  وت  زا  هچنآ  رکبوبا  يا  مالسلا : هیلع  یلع 
وگب رکبوبا :

لام نآ  هک  یتروص  رد  دنداد ، رارق  مکاح  هدـش ، عقاو  يزیچ  رـس  رب  اهنآ  نیب  هک  یعازن  رد  ارت  رفن  ود  رگا  رکبوبا  يا  مالـسلا : هیلع  یلع 
ار دوخ  نانخـس  نیفرط  هک  نآ  زا  لبق  وت  اـیآ  دـشاب ، هتـشادن  یطلـست  هنوگ  چـیه  نآ  رب  يرگید  هدوب ، اـهنآ  زا  یکی  تسد  رد  عازن  دروم 

فوشکم رما  تقیقح  هک  نآ  زا  لبق  دنیوگب و 
{53 هحفص }

يرگید هب  ینک و  یم  جراخ  دراد  تسد  رد  نونکا  هک  یـسک  نآ  زا  ار  لام  نیا  ددرگ ، مولعم  نآ  یقیقح  بحاص  هک  نآ  زا  لـبق  دوش و 
؟ یهد یم 

هن رکبوبا :
. ینک یم  ررقم  دنگوس  کی  مادک  رب  هدومن ، اضاقت  دهاش  هاوگ و  کی  مادک  زا  بوخ  مالسلا : هیلع  یلع 

ار یعدـم  هدومن و  ار  اـعدا  نیا  بیذـکت  هک  ار  يرگید  نآ  هتـساوخ و  دـهاش  تسا  لاـم  نیا  تیکلاـم  یعدـم  هک  یـسک  نآ  زا  رکبوـبا :
مـسق رکنم  هفیظو  ندروآ و  دهاش  یعدم  هفیظو  دومرف ، ادـخ  لوسر  هک  نیا  هچ  میامن . یم  مازلا  ندروخ  دـنگوس  هب  دـناد ، یم  وگغورد 
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تسا . ندروخ 
ییامن یم  یمکح  اهنآ  هب  تبسن  ور  هچ  زا  یهن !؟ یم  قرف  دوخ  يرواد  ماقم  رد  نارگید  ام و  نیب  ارچ  سپ  رکبوبا  يا  مالـسلا : هیلع  یلع 

!؟ ینک یم  راتفر  نآ  فالخرب  ام  يارب  و 
؟ ما هتشاذگ  قرف  هنوگچ  اجک ؟ زا  روطچ ؟ رکبوبا ؟

رفن ود  رگا  هلأسم  نآ  اما  تسین . اضق  هلأسم  کی  نتسناد  هب  دنمزاین  نآ  حیـضوت  هک : دومرف  یـشیامرف  رکبوبا  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
ار دوخ  دومن و  فرـصت  نسح  هیمهـس  رد  دـمحا ) ًالثم   ) يرگید صخـش  سپـس  دـندوب . یلام  کلام  تکرـش  هب  دومحم ) نسح و  ًـالثم  )

کیرـش دناوتیمن  نسح  تروص  نیا  رد  دروایب ، دـهاش  دـیاب  ریزگان  دـمحا  تمحازم  عفر  يارب  نسح  هک  يروط  هب  تسناد ، قح  بحاص 
دـشاب و هاوگ  كرتـشم  لاـم  نآ  رد  دوخ  کیرـش  قدـص  رب  دـناوت  یمن  یکیرـش  چـیه  هصـالخ  روط  هب  دریگب و  دـهاش  ار  دومحم  دوخ 

: وگتفگ نیا  هجیتن  یلوم و  باوج  نونکا  دهدب . تداهش  شدوخ  ياعدا  رب  دناوت  یمن  سک  چیه  نینچمه 
زیاج کیرش  عفن  رب  ار  کیرش  یهاوگ  هک  نیا  دوجو  اب  وت  مالسلا : هیلع  یلع 

{54 هحفص }
وت اب  تسا ، هقدص  لام  نیا  هدومرف  ادخ  لوسر  دـننک  یم  نامگ  هک  یناسک  نآ  اریز  یتفریذـپ ، تواضق  نیا  رد  فصو  نیا  اب  یناد ، یمن 

یتفریذپ و ار  اکرـش  ینعی  اهنآ  تداهـش  فصو  نیا  اب  دنراد . تکرـش  هقدص  نیا  رد  دـشاب ) هتـشاد  تیعقاو  نامگ  نیا  هک  نیا  ضرف  هب  )
( تسا ناسکی  همه  هب  تبـسن  هک   ) یمالـسا نوناق  مکح  هب  هدنام  ادـخ  لوسر  زا  هچنآ  نیا  رب  هوالع  يداد و  همتاخ  دوخ  عفن  هب  ار  هیـضق 

تابثا رد  ات  میتسین  یعدم  میرادن و  یعازن  یـسک  اب  ام  اه  نیا  زا  هتـشذگ  دـشاب . ام  تسد  رد  هدیـسرن ، نآ  فالخ  رب  یلیلد  یتقو  ات  دـیاب 
يوعد تابثا  يارب  دیاب  دراد  ییاعدا  ام  اب  یـسک  رگا  تسا و  ام  تسد  رد  ًانوناق  لام  نیا  نوچ  میـشاب . ندروآ  دـهاش  هب  جاتحم  دوخ  قح 

وا دیاع  یعفن  هرهب و  وا ، تداهـش  لوبق  ضرف  رب  هک  يدهاش  دشاب ، هتـشادن  يا  هرهب  بیـصن و  لام  نیا  رد  دوخ  هک  يدهاش  دهاش ، دوخ 
. مینک دای  دنگوس  دیاب  دوخ  راکنا  تابثا  يارب  دش ) هتفگ  ًالبق  هک  روط  نامه   ) میرکنم هک  ام  هدروآ و  يدهاش  نینچ  ددرگن ،

نیا و  دـندرب ، یم  بیـصن  لاـم  نیا  زا  هک  ار  یناـسک  تداهـش  يدومن . یچیپرـس  وا  لوسر  ادـخ و  هتفگ  زا  هک  یتسار  هب  رکبوبا  يا  سپ 
هب دنداد و  تداهش  دوخ  کیرش  دوس  هب  دوخ و  عفن  هب  هک  ار  یهورگ  تداهـش  رت  هاتوک  ترابع  هب  دش و  یم  مامت  اهنآ  دوس  هب  تداهش 

نیا ایآ  سپ  يدومن ، دـهاش  ياضاقت  میدوب  رکنم  هک  ام  زا  یتفریذـپ و  تسین ، لوبقم  نانآ  تداهـش  وت ، رارقا  قبط  مالـسا و  نوناـق  مکح 
ياه يراک  هبت  يور  رب  ناشیا  هک  ار  یگنرین  هقح و  هدرپ  هک  نیا  روظنم  هب  یلوم  سپ  دوب -!؟ يرگید  زیچ  ییوگروز  متس و  زج  وت  لمع 
لمع لداع  دهاش  رفن  دـنچ  رگا  ایآ  رکبوبا  يا  دومرف  دـیامن ، المرب  شیپ  زا  شیب  ار  نانآ  ياه  يراک  هانگ  هدز ، الاب  دـندوب  هدیـشک  دوخ 

بیترت هچ  دنهد ، یهاوگ  نآ  رب  هداد و  تبسن  يربک  هرهاط  ترضح  هب  هللااب  ذوعن  ار  تفع  فالخ 
{55 هحفص }

؟ يدهد یم  ناشیا  ياه  هتفگ  رب  يرثا 
. دز مهاوخ  دح  ار  ارهز  نم  دهد  تداهش  نینچ  يدوهش  رگا  مسق  ادخ  هب  رکبوبا :
يوش . یم  جراخ  وا  لوسر  ادخ و  نید  زا  وت  رکبوبا  يا  نیاربانب  مالسلا : هیلع  یلع 

؟ ارچ رکبوبا :
زا ار  یتسردان  يدیلپ و  هتـساوخ  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  « ) سجرلا مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا   » قلاخ تداهـش  وت  اریز  مالـسلا : هیلع  یلع 
یم وگغورد  ما  هدومن  رود  همطاف  زا  ار  یکاپان  هدومرف  هک  ادـخ  ینعی  مییامن . یم  قیدـصت  ار  وا  زیچان  قولخم  هداهن  اپ  ریز  ار  دربب ) اـمش 

. يریذپ یم  دنهد  یم  یهاوگ  هللااب  ذوعن  ترضح  نآ  یکاپان  هب  هک  ار  یناسک  هتفگ  و  يرادنپ .
نیا رد  ار  دوخ  عافد  نیرخآ  باوج و  نیرخآ  درواین ، قح  لباقم  رد  تمواقم  بات  دـنام ، زجاع  مالـسلا  هیلع  یلع  خـساپ  زا  نوچ  رکبوبا :
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. دراذگ اهنت  قح  اب  ار  یلع  دورب و  هتساوخرب  سلجم  زا  هک  دید 
يروط نآ  ار  اه  يراک  هبت  نیا  يا  هقیقد  دینک و  كاپ  دوخ  لقع  هدید  زا  بصعت  رابغ  يا  هظحل  ادـخ  هب  ار  امـش  فاصنا ، لها  يا  نونکا 

: دینک يرواد  دوخ  دیرگنب و  تسه  هک 
نوناق قبط  ادـخ و  مکح  هب  هک  یثرا  يارب  ادـخ  لوسر  ناگدـنامزاب  زا  یـسک  هک  رت  نیگنن  نیا  زا  تیانج  رتدـب و  نیا  زا  متـس  ملظ و  ایآ 

؟ دنادب كاپان  هداد  یهاوگ  اهنآ  یکاپ  هب  ادخ  هک  ار  یتیب  لها  هک  رتالاب  نیا  زا  تعدب  ایآ  دنک ؟ اضاقت  دهاش  تسا  اهنآ  تسد  رد  مالسا 
کی دهدب  هزاجا  دوخ  هب  یتح  هک  دنک  یفرعم  تسردان  ملاظ و  ردق  نیا  ار  یتسرد  تلادع و  ياه  همـسجم  نیا  هک  رتشیب  نیا  زا  افج  ایآ 

( ادخ لوسر  مکح  هب  هک  يا  هقدص   ) هقدص دینک  یم  تساوخرد  امش  ار  هچنآ  دیوگب  هتسب ، اهنآ  هب  يروآ  مرش  تمهت  نینچ 
{56 هحفص }

دیتسه نید  هب  انتعا  یب  تسرپایند و  هاوخدوس و  ردق  نیا  امـش  ینعی  دـشاب . یم  هدوب ) مارح  اهنآ  رب  تسین » لالح  هقدـص  تیب  لها  ام  رب  »
. دیرادن هدش  مارح  امش  رب  هچنآ  زا  كاب  یتح  هک 

لامآ هب  ندیـسر  روظنم  هب  هداهن ، اپ  ریز  ار  وا  ربمغیپ  تاـشیامرف  حیرـص  ادـخ و  هتفگ  صن  هک  تسین ، نکمم  رت  حیـضف  نآ  زا  تعدـب  هن 
. دنادب نیاخ  بصاغ و  ار  ناکاپ  نآ  مامت  یمرش  یب  اب  دوخ  هنانئاخ 

اهیلع ارهز  ترـضح  هتـسناد و  یم  نیملـسم  قح  قدـص و  ار  لام  نیا  ًاعقاو  ای  هک  دـش  نیا  اـج  نیا  رد  رکبوبا  باـسح  هصـالخ ، هرخـالاب 
قح هب  يوعد  نیا  رد  ار  ناشیا  هک  نیا  ای  و  هدش . رفاک  هدومن و  ادخ  بیذکت  نیاربانب  هدـید ، یم  قح  فالخ  رب  يوعد  نیا  رد  ار  مالـسلا 

اهیلع همطاـف  هب  نوچ  تروص  نیا  رد  هدومن ، مورحم  دوخ  قوقح  زا  ار  ناـشیا  هدرک و  بضغ  ار  اـهنآ  قـح  فـصو  نیا  اـب  هتـسناد و  یم 
. هتشگ يدزیا  تنعل  قحتسم  هتفگ ) شیپ  هیآ  ربخ و  قبط  و   ) هدرک متس  ادخ  هب  هدومن  متس  مالسلا 

تبحـص دومن ، لقن  تلاسر  نادناخ  تاکـسا  يارب  رکبوبا  هک  میراذگ ) یمن  ثرا  ناربمغیپ  ام  : ) ربخ نیا  نوماریپ  رد  ام  هک  نیا  زا  دـیاش 
زاب يربخ  نینچ  کی  نتـشاد  تسد  رد  اب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نیا  زا  هدرک ، یقلت  حیحـص  ار  نآ  هابتـشا  هب  یـضعب  میدرکن ،
ادخ ای   ) دندوب نادان  نآرق  هب  ردق  نیا  نارگدادیب  هک  میهد  یم  نانیمطا  ناشیا  هب  ام  یلو  دنوش ؛ دـیدرت  تریح و  راچد  هدوب  ثرا  یعدـم 

ینعی دراد ، تفلاخم  نآرق  حیرص  اب  ربخ  نیا  دنتسنادن  هک  دوب ) هدومن  رک  روک و  ار  اهنآ  شوگ  مشچ و  يروط  هب  اهنآ  ندرک  اوسر  يارب 
زا هک  نیا  فصو  اب  درب و  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  ینعی  دواد » نامیلـس  ثرو   » هدومرف دـنوادخ  هک  نیا  دوجو  اـب  لـهج  يور  زا  هتـسنادن و 

بر هلعجا  بوقعی و  لآ  نم  ثراو  ینثری  ایلو  کندل  نم  یل  بهف   » هتفگ وا  هک  دهد  یم  ربخ  ایرکز 
{57 هحفص }

اب هد ، رارق  ربنامرف  عیطم و  نم ! يادخ  ار  وا  شخبب و  نم  هب  دربب ، ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  ینیشناج  نیشناج ، کی  دنوادخ  ایضر »
. میراذگ یمن  ثرا  دوخ  زا  ناربمغیپ  هورگ  ام  ثرونال » ءایبنالا  رشاعم  نحن   » هدومرف ادخ  لوسر  دنتفگ  زاب  همه  نیا 

دوب نکمم  هک  نیا  اب  ینعی  دنزادنیب  ههبـش  هب  ار  نادنمـشناد  یتح  هک  دننک  لعج  ار  ربخ  يروط  دوب  نکمم  هک  نیا  دوجو  اب  هناتخبـشوخ ،
ثرا امـش » ربمغیپ   » نم ثرواال » انا   » هداد ءایبنالا  متاخ  هب  تبـسن  طقف  ءایبنا -  ماـمت  هب  نآ  نداد  تبـسن  و  ناربمغیپ » هورگ  اـم   » ضوع رد 

نکمم همه  اهنیا  هک  نیا  اب  ، ) دشاب هتـشادن  یحیرـص  تفلاخم  نآرق  اب  مه  هدومن و  تباث  ار  دوخ  ياعدم  مه  هک  دنتفگ  یم  مراذگ ، یمن 
هب یگداس  هب  دناوت  یم  یـسکره  هک  دندرک  لعج  ار  ربخ  يروط  ناشیا  دنامب ، هدیـشوپ  قح  تساوخ  یمن  ادـخ  هک  یهار  نآ  زا  زاب  دوب )

. دربب یپ  ناشیا  ییاوسر 
ارف قح  هب  شوگ  دنتـسین  هدوبن و  لیام  هک  یناـسک  یلو  دـنام . عناـمالب  روط  ناـمه  همه  يارب  نآ  هب  لوصو  هار  دـشن و  هدیـشوپ  قح  یلب 
قفو يارب  يروآ  هدنخ  تاهیجوت  هدشن  عناق  دـح  نیا  هب  راچان  دـنا ، هداد  رارق  دوخ  هیلوا  هفیظو  ار  یهاوخژاژ  یـشوپ و  قح  هکلب  دـنراد ،

: دنا هتفگ  هدومن  نآرق  هب  ربخ  نیا  نداد 
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هدرب ثرا  هب  ار  توبن  ایرکز  زا  ییحی  دواد و  زا  نامیلـس  هک  تسا  نیا  دهد ، یم  ربخ  ربمغیپ  ود  ندراذـگ  ثرا  زا  هک  هیآ  ود  نیا  دوصقم 
سکره راک  هیجوت  نیا  یتسار  دـنراذگب . ثرا  هب  دوخ  نوچ  يربمغیپ  يارب  ار  ییاـیند  فراـخز  هک  دـندوب  نیا  زا  رتـالاب  اـهنآ  ـالاو  دـنا 

قوف ینادان  کی  دایز و  تقامح  کی  هناققحم  ناـیب  نیا  هناـفوسلیف و  قیقحت  نیا  هکلب  تسین  هتخاـس  يدنمـشناد  ره  زا  ناـیب  نیا  تسین و 
تمعن ود  نیا  یسکره  رد  هک  دراد  جایتحا  يا  هداعلا 

{58 هحفص }
عقاو ازهتـسا  دروم  اهنیا  زا  شیب  دیاب  اج  هب  ان  تیامح  هک  دـینادب  نیقی  یلو  دوشب  امـش  بجعت  ثعاب  ام  هجهل  نیا  دـیاش  دوش . یمن  تفای 

هک دننک  رکف  دندشن  رـضاح  ردـق  نیا  هک  دـندوب  هناگیب  لقع  زا  هیاپ  هچ  ات  نمـشد و  رکف  اب  هزادـنا  هچ  ات  نانیا  تسین  مولعم  اریز  ددرگ .
مامت رد  ثرا  هب  ار  دوخ  يربمغیپ  مدآ  ترـضح  ثرا ) تامیـسقت  نتفرگ  رظن  رد  اب   ) دیاب دوب ، یم  یثرا  اهزیچ  ریاس  دـننام  مه  توبن  رگا 
یثرا توبن  دش  رارق  رگا  عطق  روط  هب  اریز  میـشاب ؛ یلقتـسم  ربمغیپ  کی  اهام  زا  مادکره  نالا  باسح  نیا  يور  هتـشاذگ و  دوخ  نادنزرف 

نآ رگید  هنرگو  هدومن  مورحم  نآ  زا  ار  یـضعب  هداد و  یـضعب  هب  دوخ  لیم  هب  ار  ثرا  نیا  ادخ  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  چیه  دشاب 
قبط تیم  زا  ناگدنامزاب  ندرب  هرهب  ینعی   ) ثرا هلأسم  هب  طوبرم  هک  داد  ادخ  تسا  یلـضفت  کی  مه  نیا  تفگ  دیاب  دیمان . دیابن  ثرا  ار 

هناتخبـشوخ یلو  داد ؛ یم  دوخ  ندوب  لوعجم  یتسردان و  رب  ربخ  نیا  دوخ  هک  ییاه  یهاوگ  زا  يا  همـش  دوب  نیا  دشاب . یمن  نیعم ) نازیم 
ره دراد  یموش  نطاب  تسردان  قحان و  رما  سب  زا  هکلب  تسین . ریذـپ  همتاخ  تاضارتعا  نیا  هدوبن و  یندـش  مامت  دـهاوش  نیا  هناتخبدـب  ای 
هب دروایب  مه  هب  ار  بلطم  هت  رـس و  دهاوخب  هچره  و  دـیامن ، یم  دروخرب  يرتراد  هلابند  ياه  یتسردان  هب  دزادرپب  نآ  هب  رتدایز  ناسنا  هچ 

راظتنا قحان  رما  زا  دـیابن  مه  نیا  زا  ریغ  ملـسم  ددرگ . یم  هجاوم  درذـگب  اهنآ  زا  دـناوت  یمن  هک  يرگید  ریذـپان  تمرم  ياه  هنخر  کـی 
، تسا داقتنا  دروم  اپارس  نآ  يابیزان  تماق  يژک و  رسارس  میرگنب  نآ  هب  هک  فرط  ره  زا  راگزاسان و  زیچ  همه  اب  قحان  اریز  میشاب . هتشاد 

ناتـسردان زا  يا  هدـع  هجوت  دروم  یهاتوک  تدـم  يارب  تسا  نکمم  مه  قحاـن  نیمه  مینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  زورما  هچناـنچ  هک  نیا  وگ 
رت مامت  هچره  تعرـس  هب  راگزور  شدرگ  اهنت  هک  دوب  دنـسرخ  دـیاب  یلو  دـنیامن . شالت  نآ  ظـفح  رد  دـنچ  یناـهاوخاوه  هتفرگ و  رارق 

يرادیاپان
{59 هحفص }

ای دنتفر ، نایم  زا  نارگمتـس  نیا  هک  نیمه  ینعی  یتدـم  كدـنا  هب  هدومن و  رهاظ  ار  تسرپدوس  ناهاوخاوه  نیا  یتسـس  یهاوخاوه و  نیا 
يا  هناراکم  هنانئاخ و  ياه  هدرپ  مک  مک  دش ، هاتوک  دوخ  موش  دصاقم  ماجنا  زا  ناشتسد 

کی یبیغ  تسد  اب  هدومن ، نایرع  ًالماک  ار  هدیشوپ  تایانج  نآ  هدز و  الاب  دندوب ، هتخادنا  تافاثک  نیا  يور  رت  مامت  هچره  تراهم  اب  هک 
... دنز یم  قرو  ار  خیرات  روآ  گنن  کیرات و  هریت و  هحفص 

هزات لیاسو  کی  رکبوبا  رادرک  گنر  هریت  هبنپ  یجالح  يارب  هدومن  زاب  يرگید  هار  زا  ار  نخـس  رـس  ام  رگا  هک  دوب  نیا  همدقم  همه  اهنیا 
قایتشا هب  هدیـشکن و  ام  نماد  زا  تسد  داقتنا  هار  ياـه  مخ  چـیپ و  نیا  رد  هدومنن  تلـالم  تلاـسک و  راـهظا  امـش  میدروآ ، نادـیم  هب  يا 

ربخ و  هدومن ، رظن  فرص  تالاکشا  مامت  زا  رگا  مییوگب  میهاوخ  یم  ام  اریز  دینک . تعیاشم  ار  ام  مدق  هب  مدق  دوصقم  هگلزنم  هب  ندیـسر 
! رکبوبا يا  میـسرپب  رکبوبا  زا  دیاب  هتفریذپن ، ماجنا  وا  اب  ام  يوگتفگ  زاب  مینادب ، لاکـشا  یب  ار  وا  تواضق  لداع و  ار  رکبوبا  حیحـص و  ار 

ریاس ارچ  دوب ، ادخ  لوسر  هتفگ  قبط  رب  راتفر  حالـصا و  ناتروظنم  ًاعقاو  مه  امـش  حیحـص و  ربخ  رگا  دوبن و  يا  هساک  مین  هساک  ریز  رگا 
ریـشمش و دـنفرتعم ) رابخا  نیلقان  هک  يروط  نامه   ) ارچ یتفرگن ، دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  یلاوما  كرتام و 

هیلع یلع  زا  ار  دروآرد ) ورگ  زا  ار  نآ  یلوم  هدوب ، ورگ  رد  ادخ  لوسر  توف  ماگنه  هک  يا  هرز  نامه   ) ترضح نآ  هرز  همامع و  رتسا و 
هقدص عامج  اب  هک  یسک  تسد  رد  ار  نآ  ارچ  سپ  دوب  نیملسم  عیمج  قح  هقدص و  ادخ  لوسر  لاوما  ًاعقاو  رگا  يدومنن !؟ هبلاطم  مالسلا 

هیلع یلع  نتـشک  نیاربانب  تفگ : میهاوخ  هدرک ، بحاـصت  ار  اـهنآ  روز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ییوگب  رگا  يداـهن ؟ یقاـب  تسا  مارح  وا  رب 
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ریغ نم  هک  ادخ  لوسر  شیامرف  هب  انب  هتسناد ، لالح  دوب  مارح  يو  رب  نید ) ترورض   ) قبط هچنآ  هک  نیا  رظن  زا  مالسلا 
{60 هحفص }

نتـسناد حابم  تهج  زا  زین  ناشیا  هدوب  بجاو  نیملـسم  مامت  رب  وا ) لتق  (، ) دیـشکب ار  وا  دیاب  داد  رییغت  ار  دوخ  نید  سکره   ) هولتقاف هنید 
بجاو رکبوبا ) يا  امش  یتح   ) مامت نازیم  نیا  يور  میدش  جراخ  نید  زا  دترم و  ادخ ، مکح  نیا  نداد  رییغت  یعطق و  ملـسم و  بجاو  نیا 

. درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  هک  تسا  ییاج  اجنیا  دیا . هدش  لقتلا 
تسا نکمم  تفگ : هتسب  دوخ  هب  يرگید  حالس  رکبوبا  هئربت  يارب  هدیـشکن ، يراد  فرط  زا  تسد  تاحاضتفا  همه  نیا  اب  یـسک  رگا  زاب 

میهاوخ دومن ؛ یـشوپ  مشچ  اهنآ  زا  رکبوبا  لـصا  نیا  يور  هدیـشخب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  ناـمز  رد  ار  لاوما  نیا  لوسر  ترـضح 
: تفگ

. میدنمزاین دیتسه  نآ  دقاف  امش  هک  ینشور  لیلد  هب  ییاعدا  نینچ  کی  نتفریذپ  يارب  ًالوا :
قح لاوما  نیا  هک  نیا  ناـمگ  هب  هدروآ ، رکبوبا  دزن  هب  ار  ریما  ترـضح  ربـمغیپ  يوـمع  ساـبع  هک  یعقوـم  نآ  ارچ  دوـب  نینچ  رگا  ًاـیناث :
نیا هدومرفن  وا  باوج  رد  یلوم  ارچ  دومن ، یم  هبلاـطم  ار  هماـمع  ریـشمش و  رتـسا و  هرز و  تسا  مدـقم  یلع  رب  ثاریم  نیا  زا  وا  تسوا و 

ملـسم و سپ  هدـش  کسمتم  يرگید  لیلد  هب  تیناـقح  تاـبثا  يارب  ارچ  يرادـن ؟ یقح  نآ  رب  وت  هدیـشخب و  نم  هب  ادـخ  لوسر  ار  لاوما 
يارب هک  نیا  تیاهن  دوب . دوخ  بیقر  ندرک  نیشن  هناخ  يارب  وا  ششوک  همه  تشاد و  يرگید  روظنم  كدف  بصغ  نیا  زا  رکبوبا  ملسم ،

لعج تخاس ، ادـیوه  ار  وا  يزاب  هقح  گنرین و  هک  يربخ  دومن ، زاـب  ار  وا  تشم  ماجنارـس  هک  يربخ  دوخ  تیاـنج  ندومن  یلاـم  تساـم 
تملظ اهراورخ  يالبال  زا  ار  قح  رون  دوخ  هدعو  قبط  هک  ار  يادخ  ساپـس  یلو  دش . نادـیم  دراو  یبأم  سدـقم  یعرـش و  هار  زا  هدومن ،

. درک راومه  هداس و  لهس و  ناهوژپ  تقیقح  رب  ار  هار  هدومن ، نابات 
{61 هحفص }

یم امـش  زا  تسا . هقدـص  هدـنام  یقاب  ام  زا  هچنآ  هتـشاذگن ، ثرا  ناربمغیپ  ام  هدومرف  ادـخ  لوسر  دـیتسه  یعدـم  هک  یناـسک  يا  سپس 
هقدص هک  نیا  دوجو  اب  ینعی  فصو  نیا  اب  هتفگ و  اهنآ  هب  دییوگب  رگا  هن ، ای  هدومن  دزشوگ  دوخ  تیب  لها  هب  ار  شیامرف  نیا  ایآ  میـسرپ 

روط هب  دـندومن  یم  اضاقت  ار  یمارح  هدومن ، ییانتعا  یب  ادـخ  مکح  هب  زاب  دوب ، هدومن  یهن  ار  اهنآ  زین  ادـخ  لوسر  هدوب و  مارح  ناـنآ  رب 
هب صوصخم  هک  یمکح  ینعی  مکح  نیا  هتسب ، راک  هب  يا  هلیح  ادخ » هب  هانپ   » ادخ لوسر  دییوگب  رگا  و  دیا ، هدومن  بیذکت  ار  ادخ  عطق 

هدومن شالت  یمارح  ندروآ  تسد  هب  يارب  هدرک ، یقحان  مایق  ینادان  يور  زا  ناـشیا  هک  درک  يراـک  هدـیناشوپ ، اـهنآ  زا  هدوب  تیب  لـها 
هک نیا  زج  تسین  يا  هراچ  سپ  دـیا . هدـش  جراخ  نید  زا  هدـش  رفاـک  نآ  ماـکحا  ادـخ و  لوسر  هب  دـیدرت  نودـب  هتخاـس ، اوسر  ار  دوخ 

ار یملاع  هداد و  ماجنا  دوخ  تفالخ  نامز  رد  لوا  هفیلخ  هک  هدوب  ینایاش  تامدخ  زا  یکی  تعدب  نیا  و  یـشک ، قح  نیا  دینک ؛ قیدـصت 
!... دومن دوخ  تنم  نیهر 

مراهچ تعدب 

ادخ لوسر  زا  دعب  دندوب . انشآ  نآ  ناکرا  ءازج و  هدش و  رضاح  لوسر  ترـضح  تعامج  زامن  هب  شیب  مک و  رازگ و  زامن  همه  نیملـسم 
راظتنا مه  سک  چـیه  دوب و  زامن  نامه  زامن  دـندناوخ . یم  تعامج  هب  رکبوبا  اب  ار  زامن  نامه  یتدـم  اـت  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 

ات دوب  هیرظن  نیا  داقتعا و  نیا  دنتـسناد . یم  رفک  نید و  رییغت  بجوم  ار  نآ  رییغت  دـیاش  هکلب  دـنک . ادـیپ  يرییغت  نیرت  کچوک  تشادـن 
هک ار  ینخس  زامن  نیب  رد  دندش . فداصم  دندوبن ، نآ  روصت  هب  رداق  زگره  هک  یبیرغ  هثداح  بیرغ ، هثداح  اب  نیملـسم  نیمه  هک  يزور 

زا لبق  ینعی  دندینش ، رکبوبا  ناهد  زا  دندینشن ، مه  رخآ  ات  هدینشن و  سک  چیه  زا  نامز  نآ  ات 
{2 هحفص }
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! ابجع دـندید ، ایوگ  دـندیمهف ، یمن  مه  رخآ  ات  هدـیمهفن و  ار  نآ  يانعم  اهنآ  بلاغ  هک  يا  هلمج  هب  ار  يو  مکیلع ) مالـسلا   ) زامن مـالس 
زامن نیا  تسین ؟ قباس  رکبوبا  نامه  رگم  رکبوبا  نیا  تسا ؟ ینخـس  هچ  نخـس  نیا  تسا ؟ يزاـمن  هچ  زاـمن  نیا  تسا ؟ يزور  هچ  زورما 

یب ًارهاظ  هک  يا  هلمج  کی  دیاب  هک  هدش  ماهلا  رکبوبا  هب  تساوخن  يادـخ  دـیاش  دـشاب ؟ یمن  هداد  روتـسد  ربمغیپ  هک  يزامن  نامه  رگم 
دلاخ « » هب هترما  امدلاخ  لعفیال   » دـهدب ار  دوخ  زامن  مالـس  هک  نیا  زا  لبق  زورما  دراد  روتـسد  رکبوبا  دـیاش  دـیوگب ! تسا  لمهم  ینعم و 

، دـنک یم  ییوگ  ناشیرپ  رکبوبا  زورما  دـیاش  هن ! ای  دزاس ، يراج  كرابم  نابز  هب  ار  دـهدب »! ماـجنا  مداد  وا  هب  هک  ار  يروتـسد  نآ  دـیابن 
هب هلمج  نیا  دـیاب  ارچ  دوب ، تلفغ  وهـس و  رگا  دوب ، ییوگ  ناـشیرپ  رگا  یلو  هدـش ! يراـج  وا  ناـبز  رب  نخـس  نیا  ًاـتلفغ  اـی  ًاوهـس  دـیاش 

نیب رد  مه  نآ  نخس  نیا  ّرس  بلطم و  عقاو  هرخالاب  تفای ؟ همتاخ  هلمج  کی  نیمه  هب  وا  ییوگ  نایذه  دوز  ارچ  و  دیوگب !؟ ار  صوصخ 
. تسین مولعم  زونه  تسیچ ؟ مالس  زا  لبق  زامن 

ار نآ  يدوز  هب  دـندرک  روـصت  ییاـنعم  تقو  ناـمه  هلمج  نیا  يارب  رگا  مـه  یهورگ  دـنام ، لوـهجم  هـشیمه  يارب  مـه  يا  هدـع  يارب  و 
! هن ای  دوش  هتفگ  زامن  زا  جراخ  ینخـس  زامن  نیب  رد  تسا  زیاج  ایآ  هک  نیا  ماقم  رد  تنـس  لها  ياـهقف  زا  یعمج  طـقف  دـندومن . شومارف 

میناوت یمن  هتفگ  ار  نخس  نیا  يراچان  ترورـض و  يور  زا  رکبوبا  نوچ  هک  دنا  هدومن  تواضق  روط  نیا  هدیـشک و  شیپ  ار  هیـضق  نیمه 
ارچ نونکا  و  هتفرگ ؟ همـشچرس  اجک  زا  و  هدوب ؟ یترورـض  هنوگچ  اما  مینادب . زیاج  ار  زامن  نیب  رد  نتفگ  نخـس  هدومن ، داهـشتسا  نآ  هب 

و دنا . هدرکن  ییوگتفگ  نآ  فارطا  رد  هدنارن و  نخـس  چـیه  اهنیا  زا  هدرک ؟ ادـیپ  ترورـض  صوصخ  هب  هلمج  نیا  ارچ  و  هدـنام ؟ یفخم 
نآ زا  ًالصا  دنامب و  كورتم  یلک  هب  یبیجع  رما  نینچ  کی  هک  تسا  بجعت  ياج  یلیخ  یتسار 

{63 هحفص }
؛ نآ ندوب  زیمآرارـسا  رب  یبوخ  تلـالد  هعقاو  لـصا  ندـنام  لوهجم  نیمه  درک  نییعت  یبیاـص  سدـح  هب  ناوـتب  دـیاش  دوـشن ! ییوـگتفگ 
، زوـمرم هعقاو  ندوـب  گـنرین  زا  ینـشور  هناـشن  هتـشاد و  هدز ، یم  همطل  رکبوـبا  تاـیثیح  وربآ و  هب  نآ  فاـشکنا  هـک  یندوـب  زیمآرارـسا 

نآ هک  تشادن  تهج  چیه  الاو  تسا ؛ هدوب  هتخاس ، یم  لزلزتم  ار  وا  ناوریپ  زا  يرامـش  یب  هدع  کی  دیاقع  نآ  ندش  ینلع  هک  يزومرم 
تهج يوتف  ماقم  رد  هک  تشادن  انعم  چیه  و  دنروآ . مه  هب  ار  بلطم  هت  رس و  هدوب  ترورـض  هک  نیا  مان  هب  طقف  هدومن ، ضرف  مدعلاک  ار 

زا هچرگ  وا ، ناوریپ  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  زگره  لـصا  نیا  يور  سپ  دـنرذگب . نآ  زا  هناروکروک  هدومنن  نییعت  ار  نآ  ندوب  ترورض 
یسدح نیا  هب  هتـشادن و  ار  عقوت  نیا  ناشیا  زا  زین  ام  دننک . ثحب  نآ  فارطا  رد  دومن ، نایب  راکـشآ  ار  نآ  دنـشاب ، هاگآ  مه  رما  تقیقح 

لد رد  اهنت  هن  يدـیدرت  چـیه  ياج  يرگید  مینک  هماقا  میناوتب  نآ  تحـص  رب  مه  يدـهاوش  رگا  ًاـصوصخ  و  میراد . ناـنیمطا  میا  هدز  هک 
. میتسرف یم  نیرفن  ییادرف ، يزورما ، يزورید ، ملاع ، ناراکتیانج  حور  هب  مه  اب  همه  هتشاذگن ، یقاب  مه  امش  لد  رد  هکلب  دوخ 

ام دهاوش  کنیا 

تعدب تعدب و  و  هدوب ، تعدب  کش  نودـب  ینطاب  زامن  نینچ  کی  نتـسناد  یعرـش  رکبوبا و  ياج  هب  ان  لمع  نیا  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
مارح و هب  هجوت  نودب  و  هنافرط ، یب  تواضق  کی  میهاوخب  رگا  ینعی  اه  نیا  زا  رظن  فرـص  تسا ، مالـسا  دورطم  ادـخ و  ضوغبم  راذـگ 

عطق روط  هب  مییوگب : دـیاب  میزادرپب  يرواد  شواک و  هب  عوقولا  رظتنم  ریغ  هثداح  نیا  ّرـس  فشک  يارب  طقف  هدومن ، لمع  نیا  ندوب  لالح 
ییاجنآ ات  زامن  لوا  زا   ) لمأت يردق  زا  دعب  هک  یتیانج  عینش ، تیانج  حیضف و  رما  کی  هب  زامن  شیپ  ار  دلاخ  رکبوبا ،

{64 هحفص }
نینچ کی  هب  دـش ، نامیـشپ  نآ  ندـش  یلمع  زا  رکفت ، زا  دـعب  هک  یتیاـنج  هدـید ، دوخ  هاگتـسد  هب  لـخم  ار  نآ  تفگ ) ار  هلمج  نیا  هک 
یلیخ هنرگو  تفرگ ، یم  تروص  هلـصافالب  زامن  زا  دـعب  درک  یمن  یهن  رگا  هک  هدوب  يروط  مه  تیانج  نآ  ًاعطق  و  هدومن ، راداو  یتیانج 

لصا و زا  سک  چیه  هک  ار  ینخس  زامن ، نیب  رد  مه  نآ  دنـشاب  هجوتم  همه  هک  يروط  هب  ماع و  ءالم  رد  هک  دهاوخ  یم  ینادان  تقامح و 
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دنلب هیضق  فشک  يارب  مدرم  يادص  رـس و  دراد  لامتحا  هک  یکانرطخ  عقوم  نینچ  کی  رد  و  هتخاس ! يراج  نابز  رب  هدوبن  هاگآ  نآ  عرف 
تیرومام نآ  از  ار  وا  ربص  يور  زا  هنایفخم و  هدش ، مامت  زامن  هک  دهدن  تصرف  دوخ  هب  ردق  نآ  و  دیامن ! یهن  ار  دلاخ  دوش ، اوسر  هدش ،

. دوشن ناشیرپ  هقباس  یب  رما  نیا  هب  درورب  هطساو  هب  مدرم  راکفا  لقاال  هک  درادب  زاب 
نیملسم داقتنا  دروم  نالا  هدش و  لطاب  زامن  نخـس  نیا  اب  هک  نیا  زا  یلک  هب  ار  رکبوبا  هجوت  هک  دشاب  مهم  ردق  نیا  هیـضق  ًامتح  دیاب  سپ 

. دشاب هدش  ریزگان  برطضم و  تخس  هلمج  نیا  نتفگ  رد  هدومن ، بلس  موش ، یم  عقاو 
هک درک  ادیپ  نیقی  هتسبرس  لامجا و  روط  هب  هدیجنس و  نآ  اب  ار  رکبوبا  رادرک  نیا  ناوت  یم  لمات  كدنا  اب  هک  تسا  ینیزاوم  همه  اه  نیا 
دنک یفخم  هساک  مین  نیا  ریز  ار  دوخ  تساوخ  یم  هنوگچ  و  هدوب ؟ هچ  يریز  هساک  نآ  هک  نیا  یلو ، دوب ؛ هساک  مین  ریز  يا  هساک  کـی 

رد هک  یقیقد  هناهاگآ  راـک  زا  دـیاب  تخادرپ . سـسجت  هب  رگید  هار  زا  دـیاب  هدـماین  تسد  هب  نازیم  نیا  اـب  رگید  دـشن ؟ قفوم  هرخـالاب  و 
نینچ کی  هب  ار  دوخ  ام  هک  نیا  زا  لبق  ناشیا  هک  ار  يادخ  ساپس  یلو  دومن ؛ لاؤس  دنا  هدوب  مخ  چیپ و  رپ  رظانم  نیا  رظان  رانک  هشوگ و 

ام يارب  ربخ  ثیدح و  سابل  هب  هدومن و  هیهت  ار  ام  باوج  مینک ، لاؤس  هک  نیا  زا  شیپ  هتخاس ، عفترم  ار  ام  جایتحا  منیبب  جاتحم  یـصحفت 
. دنا هتشاذگ  یقاب 

لیمکت دییأت و  روظنم  هب   ) موصعم زا  هک  هچنآ  هصالخ  هیضق و  لصا  نونکا 
{65 هحفص }

: دوش یم  لقن  هتفگ ) شیپ  یلقع  دهاوش 
زا داتسیا  زامن  هب  نوچ  یلو  دناسرب ، لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم  حبـص ، زامن  مالـس  زا  دعب  هک  هدومن  رما  دلاخ  هب  رکبوبا 
رد ور  نیا  زا  دـش . ناساره  تخـس  داد ، یم  رما  نیا  نداد  ماجنا  زا  یمیظع  هنتف  بوشآ و  لاـمتحا  هک  نیا  زا  هدـش و  نامیـشپ  دوخ  هتفگ 
زیچ همه  فالخرب  هک  یتیرومام  نآ  زا  ار  دلاخ  هتفگ و  ار  زومرم  هلمج  نیا  دنلب  يادـص  اب  زامن  مالـس  زا  لبق  ینعی  تصرف  تقو  نیرخآ 

( تسه هکنآ  لاح  دشابن و  حیحـص  مه  ربخ  نیا  هک  نیا  ولو   ) یلقع دـهاوش  نآ  اب  یـسک  منک  یمن  روصت  نم  دومن . یهن  دوب ، هداد  وا  هب 
. دیامنب کش  هدوب  روط  نیمه  هثداح  نیا  لصا  هک  نیا  رد 

هک يروتسد  نیا  ینعی  رکبوبا  رما  نیا  ایآ  دیسرپ  يو  ناوریپ  زا  دیاب  نونکا  تشاد ، هشیدنا  نآ  ندش  راکـشآ  زا  رکبوبا  هک  هچنآ  دوب  نیا 
هک یلطاب  زامن  نیا  ایآ  دوش ؟ یمن  بوسحم  ینامرفان  ادـخ و  هتفگ  فـالخ  رب  دوب ، هدومن  رداـص  نینمؤملاریما  نوچ  یناملـسم  لـتق  يارب 

كرت ار ، ندناوخ  لطاب  زامن  نیا  ایآ  دـیآ ؟ یمن  باسح  هب  هانگ  دـندومنن  هداعا  نارگید  هن  وا و  دوخ  هن  مه  نآ  زا  دـعب  دـناوخ و  رکبوبا 
رگا رفک ) دـقف  ًادـمعتم  هولـصلا  كرت  نم   ) دومرف مرکا  ربمغیپ  هک  ار  یـشیامرف  ایآ  تفگ ؟ دـیابن  هولـصلا  كرات  ار  رکبوبا  زامن و  ندومن 
يارب و  مینادـب ؟ كاپ  ار  رکبوبا  زونه  دـیاب  ام  ایآ  دـنک ؟ یمن  قیبطت  رکبوبا  اب  هدـش ، رفاک  یتسار  هب  دـنک  كرت  ًادـمع  ار  شزاـمن  یـسک 

! ... تسا یفاصنا  یب  یلیخ  ًاعقاو  مینک ؟ يزاس  لمحم  وا  ياه  عرش  فالخ 

مجنپ تعدب 

... دـسرب دوخ  هنیعم  هطوبـضم و  فراصم  هب  يو  دـید  حالـص  هب  هدوب و  نانآ  سیئر  تسد  رد  دـیاب  نیملـسم  لاملا  تیب  عامجا ، مکح  هب 
هب نازیم  نیا  قبط 

{66 هحفص }
قح ماـت و  هزاـجا  ترـضح  نآ  زا  هک  یناـسک  هب  نآ  زا  دـعب  و  هدوب ، ترـضح  نآ  صوصخم  قح  نیا  ربـمغیپ  تاـیح  ناـمز  اـت  عطق  روط 

تافرصت هیلک  هتشادن ، ار  لاملا  تیب  رد  فرصت  قح  دشاب  هک  ناونع  ره  هب  سکره  نانیا  زا  ریغ  هدش ، راذگاو  دنا  هتـشاد  قلطم  ینیـشناج 
فرـصت دزم  ترجا و  ناونع  هب  هتـسناد و  قح  يذ  ار  دوخ  مارح  لمع  نیا  لـباقم  رد  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشاب ، یم  مارح  لـطاب و  وا 
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. دیامن نییعت  شیوخ  يارب  مه  يا  هیمهس  دوخ ، عورشمان 
اهزیچ نیا  هب  رگید  دومن ، بصغ  ار  تفالخ  دیـسرتن و  ادخ  زا  هک  نیمه  تسا ) ام  شیپ  مه  دون  دمآ  دـص  هک  نوچ  رظن : زا   ) رکبوبا یلو 

نیا ینعی  اهنیا  دـیناد  یم  هتبلا  دومن . نییعت  مهرد  هس  يزور  دوخ  ياـج  هباـن  تفـالخ  نیا  لـباقم  رد  همه  هتفگ  هب  هدومنن ، ییاـنتعا  چـیه 
دومن و موسرم  ار  مارح  نیا  هک  نیا  ظاحل  زا  و  دوب ، مارح  وا  رب  هتفرگ  ماجنا  سدـقم  عراش  نذا  نودـب  نوچ  هک  نیا  وگ  اـهرادرک ، هنوگ 

رگا هدوـب ، زیچاـن  یلیخ  تفـالخ  بصغ  لـباقم  رد  زاـب  یلو  تسا . هتـشاذگ  نید  رد  تعدـب  دنتـسناد ، لـالح  وا  زا  يوریپ  هب  زین  نارگید 
نیا حیـضوت  يارب  باتک  فلؤم  هک  نیا  اب  ور  نیا  زا  میناـم ، یم  زاـب  یلـصا  دـصقم  زا  میچیپب  رکبوبا  لاـمعا  روط  نیا  هب  میـشاب  هتـساوخ 

زین رما  نیا  رد  ار  رکبوبا  يراک  زواجت  هجیتن  رد  هدومرف و  نایب  يدایز  لیصفت  لوط و  اب  ار  نآ  تایصوصخ  لاملا و  تیب  فراصم  تعدب 
، یهقف هیلیـصفت  لیالد  اب  مومع  ندوبن  انـشآ  هطـساو  هب  ًانیقی  هک  نآ  لیـصفت  زا  هدومن  افتکا  رـصتخم  نایب  نیمه  هب  ام  زاب  هدیناسر ، توبث 

يافلخ مامت  هدـش ، لوادـتم  دـعب  يدـنچ  زا  رکبوبا  تعدـب  نیا  هک  میوش  یم  رکذـتم  ار  نیا  یلو  مییاـمن ، یم  رظنفرـص  تسا  روآ  لـالم 
. دشاب یم  راوگرزب )!( نیا  ندرگ  رب  ناشیا  يراک  زواجت  لاب  رزو و  میتفگ  ًالبق  هچنآ  هب  انب  ور  نیا  زا  دنتشاد و  يرجم  ار  نآ  یغورد 

{67 هحفص }

مشش تعدب 

یکی ار  نآرق  نیظفاح  تایح  همتاخ  هقرو  نامز  رورم  اـه و  گـنج  ندـمآ  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دـعب 
و ( 1) هوب هدش  هتشون  نیظفاح  نیمه  هنیـس  هحفـص  رد  هک  ینآرق  نآرق ، نتفر  نیب  زا  میب  داد  یم  اهنآ  هب  دومن و  یم  اضما  يرگید  زا  سپ 

قدص رب  کی  ره  هک  نیا  طرـش  هب  هدومن و  بلط  ار  يدوجوم  نیظفاح  هک  دومن  رـضاح  یتخـس  هب  ار  رکبوبا  رمع  رارـصا  داهنـشیپ و  مه 
شقرو ره  هک  يا  هدـنکارپ  نآرق  هتفریذـپ ، ار  اهنآ  نخـس  دـنروایب  لداع  هاوگ  ود  تسا ، نآرق  زا  تایآ  نیا  هک  نیا  رب  ینعی  دوخ ، راتفگ 

. دیامن عمج  دش ، یم  ظفح  یصخش  هنیس  قودنص  رد 
هک نیا  زا  رت  هداس  یلیخ  یلیخ  هدومرف و  عوقو  زا  لبق  ار  هعقاو  جالع  ربکا  یبن  روتـسد  اب  دوخ و  نیبرود  رکف  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هچرگ 
یم دوـخ  هک  یتاـهج  زا  هک  تسوـپ  رب  نآ  لوزن  بیترت  هب  رخآ  هـب  اـت  لوا  زا  ار  نآرق  هداد و  ماـجنا  ار  هـفیظو  نـیا  دنتـشادنپ ، یم  اـهنیا 

. دندیسر دوخ  دصقم  هب  تسردان  ای  تسرد  هرخالاب  و  دنتفرگ ، شیپ  دوخ  دوصقم  ندومن  یلمع  يارب  ار  یمخ  چیپ و  رپ  هار  دنتسناد ،
، دندومن یمن  لوبق  دنروآ ، یمن  لداع  دهاش  ود  ات  هتفرگ و  تخـس  ار  راک  نآرق  نتفریذـپ  رد  اهنیا  هک  نیا  ّرـس  دـیوگ : یم  باتک  فلؤم 

لامتحا دوخ  هیلع  رب  نآ  نتفریذپ  رد  هک  ییاهررض  هطساو  هب   ) ار یلع  نآرق  هک  دوب  نیا 
*******

ار نآرق  نارگید ) نآرق  لثم   ) صقان و  رگید ) رفن  ود  یکی  یلوم و  نآرق  لثم   ) لماک روط  هب  شیب  مک و  کیره  ناسیون  یحو  هچرگ  - 1
، هدـشن اهنآ  هب  یهجوت  دـش ، رکذ  الاب  رد  نآ  زا  يردـق  هک  یتاـهج  هب  هنافـساتم  یلو  دـندوب ؛ هدومن  طبـض  اـه  تسوپ  اـه و  ناوختـسا  رب 

. دشن اضاقت  وا  زا  هدوب ) هک  مه  هلباقم  ناونع  هب  ولو   ) رخآ ات  الوم  نآ  نآرق  لثم  صوصخ 
{68 هحفص }

نذا نودـب  عراش و  نذا  نودـب  اهنیا  مادـقا  نیا  هک  نیا  رظن  زا  مه  دـیاش  لـصا و  نیا  يور  و  دـنیامن ، طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  دـنداد ) یم 
یلع هب  اه  ییانتعا  یب  نیا  نوچ  یلو  هدومن ، باسح  رکبوبا  ققحم  ياه  تعدب  فیدر  رد  ار  لمع  نیا  هتفرگ  ماجنا  يو ، قح  هب  نیـشناج 

هچ نانچ  دش و  یم  باسح  زیچان  یلیخ  نآ  لباقم  رد  لوا و  تعدب  نامه  دولوم  همه  هدوبن و  هقباس  یب  تامادقا  روط  نیا  مالـسلا و  هیلع 
: مییوگ یم  طقف  هدومنن ، يراشفاپ  دروم  نیا  رد  دایز  ام  دوش ، نیودـت  دـیاب  ییاـهباتک  میزادرپب ، تاـیئزج  نیا  هب  میهاوخب  رگا  دـش  هتفگ 
ار دـهاش  ود  ًاعقاو  دوبن و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ییانتعا  یب  جاجل و  دانع و  ناـشروظنم  اـه  نیا  مه  ضرف  هب  رگا  هک  تسا  ملـسم  ردـق  نیا 
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ادـخ لوسر  رـضحم  رد  لاس  ياه  لاس  هک  ار  ینآرق  نآرق ، هب  تبـسن  اـهنآ  یناداـن  تلاـهج و  هب  دـیاب  دنتـساوخ  یم  دوخ  ناـنیمطا  يارب 
دننک تموکح  اهنآ  رب  تعیرـش  هیاپ  ساسا و  نید و  ینابم  هب  نانادان  نیا  لثم  دـیاب  هک  نیملـسم  لاح  هب  دـیدنخ و  دـندومن ، یم  عامتـسا 

(1 .) دومن هیرگ 

متفه تعدب 

اب ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  دوخ  دـید  حالـص  قبط  دومرف ، تلحر  نآ  رد  هک  یـضرم  شیوخ ، ضرم  زا  لـبق  يدـنچ  مرکا  لوسر 
، هدومن ولخاس  ار  هنیدم  جراخ  هدش  جراخ  هنیدم  زا  روتسد  نیا  بجوم  هب  هماسا  داتسرف . ماش  يوس  هب  هماسا  یگدرکرس  هب  رمع  رکبوبا و 

تلاسک ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  دومن ، فقوت  اج  نامه  رد  نیرومأم  مامت  ندـمآ  درگ  راظتنا  هب  درک و  يروآ  عمج  ار  نیرومام  شیب  مک و 
رد نایوار ) مامت  تیاور  قبط  و   ) هدز مهب 

*******
.ن دیسر دهاوخ  امش  رظن  هب  ناشیا  ياه  تعدب  لیذ  رد  نآرق  رب  رمع  صوصخ )  ) طلست شناد و  زا  يا  هنومن  - 1

{69 هحفص }
هب دـییامن ! زهجم  ار  هماسا  هاپـس  دومرف : یم  تایح  نامز  نیرخآ  ات  ینعی  ًامئاد  تلاسک  زور  هدزناـپ  نآ  رد  ینعی  دوخ  ضرم  تدـم  ماـمت 

دومرف یم  رتـشیب  هچره  یلو  ( 1) دزروب فلخت  هماسا  هاپـس )  ) شیج زا  سکره  دنک  تنعل  ادـخ  دـینکن ! فلخت  يو  زا  دیباتـشب ، نآ  يوس 
رپ یلد  اب  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  دندوب ، تباث  دوخ  یتسس  تفلاخم و  رب  روط  نامه  هدیشخب ، رمع  رکبوبا و  ینعی  ود  نیا  رد  يریثأت  رتمک 

وا شیامرف  هب  ادخ  لوسر  ندوب  هدنز  دوجو  اب  یتقو  تسا  یهیدب  دومرف ، میلست  ار  دوخ  كاپ  یحور  كاندرد و  یبلق  نوخ و 
*******

زا کی  چـیه  دومن ، لقن  ملـسم  لاسرا  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تاور  ناگرزب  زا  يدایز  هدـع  ار  تالمج  نیا  - 1
ص20  ) هغالبلا جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لحن و  للم و  رد  یناتـسرهش  اهنآ  هلمج  زا  دـنا . هدرکن  يرظن  راهظا  نآ  رد  زین  نیخروم 
هک  ) یهجوت نایاش  ناـیب  همهملا ص 89  لوصفلا  رد   ) يوسوم نیدـلا  فرـش  لآ  نیـسحلادبع  دیـس  عبتتم  ریبخ و  همالع  دنـشاب . یم  ج2 )
زا ناشیا  ندومن  یچیپرـس  ماجنارـس  هماسا و  اب  یهارمه  زا  ناشیا  یتسـس  دیدرت  نودب  هک  دنا  هدومرف  دـسر ) یم  امـش  رظن  هب  نآ  لصاح 
هب ندیـسر  اریز  دوب . دوخ  شهاوخ  نیا  ياه  نوتـس  نتـشارفارب  یناهنپ و  گنرین  نیا  ياه  هیاپ  ندومن  مکحم  روظنم  هب  طقف  يو  تعاـطا 
هب  ) دنیامن هحماسم  رما  نیا  رد  هچره  هک  دنتسناد  یم  الماک  هدوب ، رتالاب  ادخ  لوسر  شیامرف  تعباتم  زا  بتارم  هب  اهنآ  دزن  رد  فده  نیا 
اب تکرح  و  تظلغ ، كدنا  هک  یتروص  رد  تفر . دهاوخن  ناشتـسد  زا  هماسا  اب  یهارمه  هرخالاب  دورن ) ایند  زا  ادـخ  لوسر  هک  نیا  ضرف 

. دننام یم  زاب  دوخ  فده  زا  هشیمه  يارب  هدروآ  نوریب  اهنآ  گنچ  زا  ار  يزراب  تیعقوم  کی  هماسا 
نیا زا  یمالسا  تختیاپ  رگم  ات  دیشوک  یم  روظنم  نیمه  هب  هدومرف  ینیب  شیپ  ار  هشقن  نیمه  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يراب 

ندادن تسد  زا  روظنم  هب  طقف  زین  اهنیا  شالت  هناتخبدب  یلو  دشاب ؛ دعاسم  مالسلا  هیلع  یلوم  يارب  عنامالب  هنیمز  هدش  یلاخ  نایوج  ارجام 
اب یهاـگ  هدز  یتاثبـشت  هب  تسد  ادـخ  لوسر  رما  ندومن  یغلم  يارب  دومرف  تلحر  ادـخ  لوسر  هک  نیمه  ور  نیا  زا  دوـب ، تیعقوـم  نیمه 

حیرـص رما  دوخ  هدـساف  تایرظن  قبط  ناشیا  زا  يدایز  هدـع  ماجنارـس  هدومن ، تفلاخم  هماسا  تسایر  اب  یناـمز  یـشکرکشل و  نیا  لـصا 
. دندرک یلاخ  هناش  هماسا  اب  تعباتم  زا  هشیمه  يارب  یهانگ  زا  رتدب  ياهرذع  اب  هتشاذگ  اپ  ریز  ار  ادخ  لوسر 

{70 هحفص }
نوچ هماـسا  هراـچیب  ور  نیا  زا  دـننادب . رثا  أـشنم  ار  ترـضح  نآ  هتفگ  يو  توم  زا  دـعب  هک  تشاد  عقوت  دـیابن  زگره  دـنهدن ، رثا  بیترت 

يراظتنا راظتنا ، بناج  هب  مامت  یگداس  اب  دنک ، ییانتعا  یب  ادـخ  لوسر  روتـسد  هب  مه  یناملـسم  تسا  نکمم  هک  درک  یمن  روصت  زگره 
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دزشوگ اهنآ  هب  ار  ادخ  لوسر  رما  يا  همان  هلیـسو  هب  ًارکذت »  » یهاگهاگ طقف  هداتـسیا ، دوب  يدیما  ان  ضحم  ضحم و  سأی  نآ  همتاخ  هک 
. دندومن یم  وا  ياه  هتفگ  هب  یهجوت  رتمک  هدوب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  ینعی  دوخ  دصاقم  ماجنا  مرگرـس  روط  نامه  نانیا  یلو  دومن . یم 

يدصاق طسوت  هب  و  داد ، باوج  ماغیپ  کی  اب  ار  هماسا  ياه  همان  ادخ و  لوسر  رما  سپـس  تفای . همتاخ  اهنآ  دارم  قفو  رب  راک  هک  یتقو  ات 
دوخ ياـهراک  رد  نوچ  زین  نم  دـندید ، دـنمزاین  نم  هب  ار  دوخ  هتـسیرگن  دوخ  ياـهراک  رد  مدرم ، هماـسا  يا  هک : دوـمن  راـهظا  روـط  نیا 
یم هدروآرد  ینالوط  راظتنا  زا  ار  وت  هلیـسو  نیدـب  هتـشاد ، هگن  دوخ  دزن  رد  ار  رمع  ور  نیا  زا  متفاـی ، دـنمزاین  رمع  هب  ار  دوخ  متـسیرگن ،

. شاب راوتسا  یتشاد  هک  یتیرومأم  نآ  ماجنا  رب  دوخ  وت  میوگ :
هب یتلاح  هچ  اج  نیا  تسین  مولعم  هماسا ...! رب  تسایر  رکف  رد  نانیا  دوخ و  نیـسوئرم  راظتنا  رد  هماسا  يروآ ، هدـنخ  يزاب  بجع  یتسار 

تسا ملسم  ردق  نیا  یلو  دنیبب ؛ شیوخ  ياورنامرف  سیئر و  ار  نیـسوئرم  تسد و  الاب  ار ، دوخ  ناتـسد  ریز  دیاب  هک  دهد  یم  تسد  هماسا 
هدش مامت  نارگ  یلیخ  يو  هب  ربخ  نیا  دـیاب  هدوب  هک  رظن  ره  زا  و  هتفر ، زیگنا  تریح  باوج  نیا  راب  ریز  اه  يدوز  نیا  هب  دـیابن  هماسا  هک 

هب یناکت  دوب  شمد » هب  بوراج  تفر  یمن  دوخ  خاروس  هب  شوم   » هیضق لثم  تسرد  هک  یماغیپ  نیا  صوصخ  دوب ، مه  روط  نیا  و  دشاب ،
تسار رگا  یهاوخ ؟ یم  نذا  رمع  يارب  هزات  هک  ینک  یلاخ  هناش  نم  نامرف  ریز  زا  هداد  ناذا  وت  هب  یک  تشون  باوج  رد  هداد  هماسا 

{71 هحفص }
مولعم یلو  امن . لمع  ادخ  روتـسد  هب  باتـشب و  دوخ  تیرومأم  هب  دوز  یـشاب ، هدرک  تعاطا  ار  وا  لوسر  ادخ و  یهاوخ  یم  ییوگ و  یم 

دیاش تسا . رطخ  رد  شناج  دنکب  رارـصا  مه  یلیخ  رگا  دوب ، دـهاوخن  هتفریذـپ  يو  نخـس  رگید  درادـن ، گنر  هماسا  تسام  رگید  تسا 
اهنآ زا  تسد  هدش ، یـضار  دیـسر ) وا  هب  دیعو  دعو و  رب  ینبم   ) يا همان  ماغیپ و  دوخ  همان  خـساپ  رد  نوچ  هک  هدوب  مه  هنیمز  نیمه  يور 

. تفر دوخ  تیرومأم  يوس  هب  ییاهنت  هب  تشادرب و 

متشه تعدب 

تمدـخ وا  هب  هک  یناـسک  هب  دـیاب  تسا ، رکبوبا  یگنادرم  و  يدرمناوج ، تقو  نوـنکا  دیـسر ، ارف  وا  نتفر  تقو  دـش و  رپ  رکبوـبا  هناـمیپ 
تمدخ لحارم  مامت  رد  هک  رمع  دش ، یم  بوسحم  رکبوبا  هب  ناراذگ  تمدـخ  صخاش  درف  هک  رمع  دـیاب  درک . دـنک و  تمدـخ  دـندرک 

. دومن و  دیامن ، لثم  هب  هلباقم  رکبوبا  دـیاب  تفرگ ، دریگ و  رارق  رکبوبا  هناصلاخ  فاطلا  دروم  همه  زا  شیپ  دـیاب  دوب ، مدـق  شیپ  يراذـگ 
(« 1) مداد رارق  دوخ  نیشناج  ار  رمع  نم  مدرم   » هلمج کی  اب  دیاب  لقاال  اه  تمحز  جنر و  نیا  لباقم  رد  ینعی 

*******
کـش رد  رکبوبا  راک  زا  زونه  مه  يا  هدـع  رگا  هک  تفگ  ینخـس  درک و  يراک  دوخ  تافو  ماگنه  دومن . ناربج  رمع  ار  تمدـخ  نیا  - 1

هب اهنآ  نامگ  هدمآ  نوریب  کش  زا  الماک  هدیسر ، تفالخ  هب  ادخ  لوسر  باختنا  هب  رکبوبا  دندرک  یم  نامگ  یـضعب  زونه  رگا  و  دندوب .
راک  ) سپ منک  نیعم  نیشناج  رگا  تفگ : هتفگ ) ار  نخس  نیا  دوب  دیدرت  رد  نیـشناج  نییعت  يارب  هک  یتقو  نامه  ارهاظ  . ) دش لدبم  نیقی 
سپ مراذگاو  دوخ  هب  ار  تما  رگا  و  دومن ، نیعم  نیشناج  رکبوبا ) ینعی   ) دوب نم  زا  رتهب  هک  مه  یسک  نآ  قیقحت  هب  اریز ) هدومنن  یفالخ 
دوخ خیرات  رد  ماشه  نبا  ادخ ...) لوسر  ینعی   ) دوب نم  زا  رتهب  هک  یـسک  تشاذگاو  دوخ  هب  ار  تما  قیقحت  هب  نوچ ) ما  هتفرن  ههاریب  زاب  )

هب ار  رکبوبا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  رد  مدرم  تفگ  یمن  ار  نخـس  نیا  رگا  دـیوگ : یم  ترابع  نیا  لقن  زا  سپ 
. دندرک یمن  کش  هدومن ، بوصنم  تفالخ 

{72 هحفص }
هک روـط  نآ  وا ، تاـمحز  زا  هدوـمنن و  يدرمناوجاـن  مه  رکبوـبا  ًاـقح  تشاد و  ار  راـظتنا  نیمه  مـه  رمع  درک . و  دـنک ، داـش  ار  رمع  لد 

. دومن مالعا  ًامسر  زین  ار  رمع  ینیـشناج  تفالخ و  درک ، یم  یط  ار  دوخ  یگدنز  قیاقد  نیرخآ  هک  يروط  نامه  درک ، ینادردق  تسناوت 

! موکحم نانیشناج  یئاضق  www.Ghaemiyeh.comهمکحم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هتفگ  نیا  یلو  دندیناسرت ؛ یم  ادخ  زا  ار  رکبوبا  یضاران و  لمع  نیا  زا  رثکا  مدرم  دنراد ، نایوار  مامت  هک  یقافتا  هب  یلو 
ادـخ اب  تفلاخم  هک  نیا  ولو   ) تیناسنا فطاوع  هب  انب  تساوخ  یم  هک  يرکبوبا  دوب ، رمع  فالختـسا  رب  وا  يانب  هک  يرکبوبا  رکبوبا ، رد 

ادخ یتقو  هنیآ  ره  دیناسرت ؟ یم  ادخ  زا  ارم  امـش  ایآ  تفگ : اهنآ  باوج  رد  دومنن . يریثأت  رتمک  دیامن ، يراذگـساپس  رمع  زا  دـشاب ) مه 
تأرج و هلمج  ود  نـیا  هـب  رکبوـبا  ( 1 .) مداد رارق  دوـخ  نیـشناج  هفیلخ و  ار  مدرم  نیرتـهب  نم  تفگ  مهاوـخ  يو  هـب  مدوـمن  تاـقالم  ار 

. دومن تباث  ادخ  لباقم  رد  ار  دوخ  ییاناوت  تماهش و 
، دناوتب دهاوخب و  هچره  هتـشادن  یکاب  مدرم  زا  ًانیقی  دسرتن ، مه  ادـخ  زا  یتح  هک  دـشاب  هتـشاد  تماهـش  ردـق  نآ  هک  یـسک  تسا  مولعم 

هک یمیظع  ملظ  تعدب و  نیا  زا  هتشذگ  ام  یلو  داد . ماجنا  مه  رکبوبا  هچنانچ  داد ، دهاوخ  ماجنا 
*******

هللا نم  یبحتـس  ینا ال  : ) تفگ یم  ظحاج ) تیاور  هب  انب   ) هدرمـش مرتحم  ار  رکبوبا  یلیخ  رمع  هک  دوب  تمدخ  نیمه  هطـساو  هب  دیاش  - 1
ار ناشیا  لمع  ماقم  رد  زاب  يراوگرزب  سح  نآ  هنافـساتم  یلو  میامن ؛ تفلاخم  رکبوبا  اب  هک  منک  یم  ایح  ادـخ  زا  نم  رکبابا ) فلاخا  نا 

يدایز دراوم  و  نیدترم ، مکح  و  دودـح ، زا  دروم  دـص  رد  لقاال  فارتعا  نیا  اب  ناشیا  بانج  ماظن ) میهاربا  لوق  هب  انب   ) هتـشاذگن تحار 
. درک تفلاخم  يو  اب  امسر  هتشادن ، هگن  مه  ار  رکبوبا  مارتحا  الصا  دومن ) یم  راتفر  ادخ  مکح  فالخرب  هک  نیا  رب  هوالع  ، ) رگید

{73 هحفص }
یم ادـخ  زا  ارم  امـش  ایآ  تفگ : هک  نیا  روظنم  ایآ  مینیبب  هدـش  هاگآ  رکبوبا  تماهـش  نیا  رارـسا  زا  يردـق  میتسین ، لیم  یب  دـش  بکترم 

یمن مه  ادـخ  زا  یتح  هک  مراد  نانیمطا  دوخ  رب  ردـق  نآ  يراکزیهرپ  يوقت و  تدـش  زا  نم  دـیوگب  تساوخ  یم  ایآ  دوب ؟ هچ  دـیناسرت ،
مل اوه  مکسفنا  اوک  زتالف   » ادخ هتفگ  فالخرب  ًامسر  یتشز ، رایسب  يدنـسپدوخ  تقامح و  ترثک  رب  هوالع  هک  نیا  هدوب ، نیا  رگا  مسرت .

ینخس نینچ  هدنیوگ  دشاب و  یم  تسا ) رتاناد  ناراکزیهرپ  هب  يادخ  دیشکن ، مدرم  خر  هب  دیـشاب » هتـشاد  رگا   » ار دوخ  یکاپ  « ) یقتا نمل 
هدوبن دوخ  یکاپ  يوقت و  زا  نداد  ربخ  وا  روظنم  مییوگب  مه  رگا  و  دوب . دهاوخ  مالسا  قیاقح  زا  ربخ  یب  نادان و  راکهانگ و  عطق  روط  هب 

رت هاتوک  دوخ  نماد  زا  ار  ییادخ  باذع  ادخ و  تسد  و  زیچان ، دوخ  هرابرد  ار  اه  ندیناسرت  ادخ  زا  نیا  نانخـس و  هلوقم  نیا  ًالـصا  هکلب 
رتهب ار  قیاقح  هدومن ، لح  رتهب  ار  ام  لکـشم  هیجوت ، نیا  هک  دـیناسرت ؟ یم  ادـخ  زا  ارم  ایآ  هتفگ  ییانتعا  یب  يور  زا  هدـید ، یم  اـهنیا  زا 

. دزاس رت  نایامن  يدیدرت  لباق  ریغ  روط  هب  ار  وا  یعقاو  رفک  تینوعرف و  هدرک ، یجالح 
ار ادخ  رگا  تفگ  هلصافالب  ور  نیا  زا  هتشاذگ ، ادخ  رس  رب  مه  یتنم  دوخ  لایخ  هب  دوب ، یضار  یلیخ  هتفگ  نیا  زا  رکبوبا  تروص ، ره  رد 

(1 .) مداد رارق  اهنآ  هفیلخ  نیشناج و  ار  مدرم  نیرتهب  تفگ  میهاوخ  مدید 
*******

یگدـنز رخآ  تاـعاس  رد  ادـخ ، لوسر  نیخروـم ) ریاـس  هعمز و  نب  هللادـبع  زا  ماـشه  نبا  لـقن  هب  اـنب   ) هک يرمع  ناـمه  رمع ، اـجنیا  - 1
ماجنارـس هدـش  اپرب  ادـخ  لوسر  لیم  فالخ  رب  ناشیا  فارتعا  هب  انب  هک  يزاـمن  ناـمه   ) وا زاـمن  ریبکت  يادـص  هک  یتقو  نآ  رد  شیوخ ،

یـصوصخم تلاح  اـب  دیـسر  شکراـبم  شوگ  هب  تشگ ) بوصنم  تفـالخ  هب  هشیمه  يارب  اـج  نیمه  زا  باـختنا و  يو  ياـج  هب  رکبوبا 
رجنم يو  تفالخ  هب  ماجنارـس  هک  یندـناوخ  زامن  نیا  زا  ینعی   ) نیا زا  ناناملـسم  ادـخ و  کلذ ) نم  نوملـسملا  هللا و  یباـی   ) يو هراـبرد 

. دش تما ! ریخ  رمع ) نیمه  اجنیا  ، ) دومرف دنراد  عانتما  ابا و  دش ) دهاوخ 
هیفـصت ار  ناشیا  یعیام  هچ  لامعتـسا  اب  يا و  هناخراک  هچ  رد  هلاس  دنچ  نیا  رد  وت  مینادب ) حیحـص  ار  ربخ  نیا  رگا   ) مناد یمن  نم  ایادخ 

لیم و  داد . تیاضر  راک  نیا  رب  هک  دوب  رکبوبا  نآ  هکلب  يدوبن ، اضر  زاب  هن  ای  يداد ؟ اضر  يو  تفالخ  هب  يدومنن و  ابا  رگید  هک  يدومن 
. درب نیب  زا  ار  روتسد  هک  دوب  وا 

نیا تیاهن  دش . میهاوخ  رکذـتم  اجنآ  ار  نآ  مقـس  تحـص و  هدومن ، يرتشیب  ثحب  ربخ  نیا  فارطا  رد  باتک  نیمه  مود  شخب  لئاوا  رد 
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نیا وگ  ییاه  تواضق  نینچ  هک  يدوجو  اب  دـینادب  ات  میدومن  یلامجا  هراشا  کی  ناشیا  ناوریپ  دـیاقع  یتسـس  راهظا  روظنم  هب  اـجنیا  هک 
هزیکاپ و كاپ و  ار  اهنآ  لمات  نودـب  زاب  هتـشگ )  ) رجنم تاحاضتفا  نیا  هب  ماجنارـس  هدـش و  لعج  افلخ  ندوتـس  روظنم  هب  اـهنآ  بلغا  هک 

! دنناد یم  تفالخ  هتسیاش 
{74 هحفص }

یمن ار  يدنرچ  نخـس  ره  دـنرخ و  یمن  ار  یفیخـس  عاتم  ره  ناگدـنب ، یلاشوپ  هاگتـسد  لثم  ییادـخ  هاگتـسد  هک  درکن  رکف  ردـق  نآ  و 
دوخ لمع  زا  روط  نیا  نونکا  هک  یتشاد  هزاجا  یک  زا  اجک و  زا  يدومن و  ار  راک  نیا  وت  ًالـصا  نازیم  هچ  هب  تفگ  دنهاوخ  وا  هب  دنریذپ ،

. يدیرخ دوخ  رب  ار  یندشان  مامت  لاب  وزو و  یتشاذگ و  یتعدب  طقف  هک  نیا  هن  رگم  يدنسرخ ،

مهن تعدب 

كاپ فطاوع  زا  دـیاب  هک  مه  ار  يا  هجیتن  نیرخآ  هدیـشوپ  دوخ  هب  لمع  هماج  شمارآ ، ینامداش و  اـب  شیب  مک و  رکبوبا  لاـمآ  وزرآ و 
بلاق کی  رد  ناج  قیفر  يارب  مه  ار  يدنموربآ  لیاسو  درک و  یط  دشابن ) ییوربآ  یب  رگا   ) يدنموربآ هب  ار  ییایند  تفرگ ، دریگب  دوخ ،

هب دریمب و  دیاب  دریمب - دیاب  نونکا  تسا . سویأم  نآ  هب  ندیسر  زا  ًالماک  دشاب  هتشاد  مه  رگا  درادن و  ینامرآ  رگید  تخاس . مهارف  دوخ 
تلذ و تزع و  هک  یملاع  تسا ، ام  يزور  هنابـش  لامعا  نیمه  نآ  هلاعف  ياوق  هک  یملاع  تسا ، ملاع  نیمه  حور  هک  یملاع  رگید ، ملاـع 

رد  هک  تسا  یتلذ  تزع و  تواقش و  تداعس و  نیمه  نآ  تواقش  تداعس و 
{75 هحفص }

کی هدش  هک  يروط  ره  هب  ایند  نیا  رد  تسناوت  هک  اقآ ... نیا  نیاربانب  بوخ  دورب ، یملاع  نینچ  کی  هب  دـیاب  میا ، هدومن  داجیا  ملاع  نیا 
هب دزاس ، عنامالب  راومه و  ار  دوخ  ریسم  ییایـسآ  لیـس  يردلق  هب  هک  دش  قفوم  و  دنک ، بسک  دوخ  يارب  يرادیاپان  یغورد و  ولو  تزع ،
ای هتفگ  لاح  هب  ات  هچنآ  اب  ولو  زیچ  همه  اب  هک  نیا  وگ  هدـش  هک  يروط  ره  هب  مه  یبصنم  ماقم و  نینچ  کی  تزع و  نینچ  کی  داتفا  رکف 

تانایرج اب  درک  هچ  ندرم  زا  دعب  مناد  یمن  نم  يا ، هقباس  یب  ناولهپ  بجع  یتسار  دیامن ، هیهت  ملاع  نآ  يارب  دشاب ، فلاخم  هداد  ماجنا 
؟ دومن هزرابم  هنوگچ  هار و  هچ  زا  ملاع  نآ 

وا هب  ًادعب  مه  رمع  هک  یتیـصو  تیـصو ، دید ، لاونم  نیدب  ار  لاح  یتقو  هک  دوب  یلزنم  هاج و  نینچ  کی  بسک  يارب  دیاش  مناد  یم  یلو 
یلو درک  هشیدنا  ای   ) درکن هشیدنا  چـیه  دیراپـسب ، كاخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  يولهپ  ارم  تفگ  درک ، دومن  ادـتقا 
هقدص رکبوبا ) دوخ  هتفگ  هب  انب   ) ای نیمز  نیا  هک  نیا  هچ  دباوخب ، نیـشتآ  راوید  راهچ  رد  ینعی  یبصغ  ناکم  رد  دیاب  هک  تشادـن ) یکاب 

، دوخ تایح  نامز  رد  ار  نیمز  نیا  ادـخ  لوسر  یلامتحا ) هب  اـنب   ) اـی هتـشاد . نیثراو  هب  صاـصتخا  و  ثاریم ، اـی  دوب  نیملـسم  ماـمت  قح  و 
روط هب  هتـشادن ، فرـصت  قح  ًایناث  رمع  ًالوا و  رکبوبا  تروص  هس  نیا  زا  کی  ره  رد  هدومرف . جراخ  كرت  ام  زا  هداد  شیوخ  هب  راـصحنا 

كرت ام  زا  شیوخ  يارب  ار  نیمز  نیا  دوخ  تایح  نامز  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  رگا  اریز  دنرگمتـس ، بصاغ و  عطق 
لزنم ( ) مکل نذوی  نا  الا  یبنلا  تویب  اولخدت  ال   ( ادخ مکح  هب  هک  ار  يا  هناخ  مرکا  لوسر  نذا  نودب  تروص  نیا  رد  دـشاب  هدومن  جراخ 

زواجت نیا  اب  هدش . فرـصتم  دومن ، یفرـصت  نیرت  کچوک  نآ  رد  دیابن  و  دـش ، لخاد  دـیابن  دـیوشن ) لخاد  هزاجا  نودـب  ار  ربمغیپ  ياه 
قح ربمغیپ و  لام  نیمز  نیا  رگا  دنتشاذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  ییادیوه  ملظ  يرگمتس و  دوخ  يراک 

{76 هحفص }
اهنآ هزاجا  نذا و  نودـب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  نیملـسم  مامت  قح  رد  راکهانگ و  بصاغ و  اهنیا  دـیاب  تسا ، اهنآ  رب  هقدـص  نیملـسم و  عیمج 

ناـشیا هب  اـی  هدرک  راذـگاو  رمع  رکبوبا و  هب  ار  قح  نیا  دوخ  ياـضر  هب  نیملـسم  دـنیوگب  لاـحم  ضرف  هب  رگا  و  دنـشاب ، هدومن  فرـصت 
ولو یلمع  نینچ  کی  هدوبن ، زیاج  تنس ) لها  يا  امـش  لوق  هب  انب   ) هقدص ندومن  هبهو  شورف  هک  نیا  رظن  زا  تفگ ) میهاوخ  دنا ، هتخورف 
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میسرپ یم  امش  زا  هک  نیا  رب  هوالع  تسین . تسرد  دشاب ، هدش  عقاو  مه  مالسا  ردص  نیملسم  دوبن ) راک  رد  ًاملسم  هک  یعامجا   ) عامجا هب 
رد ارچ  رمع  رکبوبا و  یهگناو  دـش . ققحم  اجک  زا  عامجا  دـندوب ، فلاخم  نامزاس  نیا  ساسا  اب  مه  رخآ ، هب  ات  هک  نیفلاـخم  همه  نآ  اـب 
وا کلم  ربمغیپ و  هب  دنتسم  همه  هک  ار  ینیمز  هدومنن  هنایفخم  يرادیرخ  ای  شـشخب و  نینچ  کی  هب  هراشا  چیه  ًالـصا  دوخ  تیـصو  عقوم 

رگا اهنیا  رب  هوالع  دنراپـسب . كاخ  هب  نآ  رد  ار  ناشرهطم  ياه  ندـب  دـنداد  روتـسد  هداس » یلیخ   » دوخ یـصخش  لام  لـثم  دنتـسناد ، یم 
کی و  رکبوبا ، هب  ار  یتمدخ  ییاقآ و  نینچ  کی  دنتـشادن  قح  اهنآ  زگره  هدوب ، ملاع  ضارقنا  ات  نیملـسم  مامت  قح  دـشاب  هقدـص  یتسار 

. دنوش بکترم  هدنیآ  تاقبط  هب  تبسن  ار  يرگمتس  یشک و  قح  نینچ 
زا طقف  هکلب  هدوبن  ترـضح  نآ  ثراو  رفن ، ود  نیا  تفگ  میهاوخ  زاـب  دـننادب  ترـضح  نآ  نیثراو  قح  هکرت و  زج  ار  نیمز  نیا  رگا  اـما 
زا کی  ره  رفن  ود  نیا  دنک  روصت  یعالطا  یب  يور  زا  یسک  تسا  نکمم  دنا ... هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نارگید  قح  متس  ملظ و  يور 

توف زا  دـعب  هک  نیا  زا  لفاغ  دـنا ، هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ناشیا  قح  رد  هدومن ، هدافتـسا  دـنا  هدوب  ادـخ  لوسر  هجوز  هک  دوخ  رتخد  قح 
نیا نیب  ترضح  نآ  لام  نمث 1/8 )  ) تمسق تشه  زا  تمسق  کی  دیاب  تثارو  نازیم  قبط  هدوب و  تایح  دیق  رد  ناشیا  زا  نز  ترضح 9 

تمسق هن  زا  تمسق  کی  رفن ، کی  ره  نیاربانب  دوش  تمسق  نز  رفن  هن 
{77 هحفص }

يا هزادنا  هب  نیا  هتشادن و  قاقحتسا  رتشیب  ار  لام  مامت  نمث  عست  رت  هاتوک  ترابع  هب  و  ( 1/8  ) تمسق تشه  زا  تمسق  کی  زا  عست 1/9 ) )
لمع نیا  دنتـشادن  قح  ثارو  قوقح  نییعت  لام و  ندش  میـسقت  زا  لبق  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ، هدوبن  دشاب  یفاو  دوخ  ردپ  ود  نفد  هب  هک 

هتـشاذگن و ثرا  دوخ  زا  ادـخ  لوسر  دـنتفگ  یم  هک  دـندوب  یناسک  نامه  نانیا  اه  نیا  زا  رظن  فرـص  دـنهد . ماجنا  ار  هناملاظ  هنارباج و 
مورحم دوخ  قح  زا  ار  كاپ  هیرذ  فاـصنا  یب  ناـملاظ  نیا  ییور  هچ  هب  اـجک و  زا  سپ  تسا ، نیملـسم  عیمج  قح  هقدـص و  تسه  هچنآ 

؟ دندرک شومارف  ار  همه  هدمآ  شیپ  یصخش  عفانم  ياپ  زاب  هک  نیا  نیمه  و  دندومن ؟
ندش یلمع  زا  دوخ  هبون  هب  زین  ام  ( 1) دندش لیان  ادخ  لوسر  يراوج  مه  هب  دـندوب  هدومن  تیـصو  هک  يروط  نامه  رمع  رکبوبا و  يراب ،

مه نیمه  هک  نیا  هچ  میرازگساپس ، دنراد  ام  رب  ینید ، دیاقع  ماکحتسا  یبلق و  تانانیمطا  هار  رد  نانیا  هک  یتنم  زا  دنسرخ و  تیـصو  نیا 
یبوخ لیلد  اه  نآ  هنانئاخ  لامعا  راکفا و  حیرـشت  تایانج و  تابثا  يارب  سب ، تسا و  یئادخ  لضفت  طقف  هدنراگن  هدـیقع  هب  هک  يراوج 

ياه هیاپ  رب  دوخ  مشچ  هب  يربخم  ربخ  هب  جایتحا  نودب  هک  ینفدم  اهنآ ، نفدـم  نوماریپ  رد  یـسررب  هعلاطم و  اب  دـناوت  یم  سکره  هدوب .
خیرات تاحفـص  رد  اه ) ندرگ  نوخ  اه و  لد  نوخ  نینوخ :  ) زمرق طخ  هک  یتایانج  اهنآ ، تایانج  ریاس  زا  دـنیب ، یم  راوتـسا  متـس  ملظ و 

تشخ اب  رفن  ود  نیا  ربق  رگا  سکع  هب  یلو  ددرگ ؛ هاگآ  زین  تسا ، جردنم  نامز  نآ 
*******

رابخا زج  رودقملا  یتح  نانیمطا  داجیا  يارب  هدنراگن ) فلؤم و   ) ام تسا ، ناگدنـسیون  ضارما  زا  یکی  بصعت  لامعا  هک  نیا  رظن  زا  - 1
نآ حیرـشت  هک  ییاه  تعدـب  زا  دنتـسین  انـشآ  یلوصا ) هقف و   ) یملع تاحالطـصا  اب  امومع  هک  نیا  رظن  زا  مه  و  هدومنن ، لـقن  ار  یقاـفتا 

. تسا هدش  يراددوخ  تسا  یملع  تاحالطصا  نتسناد  هب  جاتحم 
{78 هحفص }

يدوز نیا  هب  دوب  نکمم  دندوب ، هدش  هدرپس  كاخ  هب  دشابن  یبصغ  هک  یناکم  رد  قاقحتـسا  يور  زا  و  هدشن ، تسرد  روز  ملظ و  لگ  و 
حدـم و ماقم  رد  راوگرزب  ود  نآ  نوماریپ  هک  ییاهارتفا  اب  هتـشگن ، یلجنم  فشکنم و  ناـهوژپ  قح  رب  قیاـقح  بلق ، ناـنیمطا  نیا  اـب  اـه ،

تارهاظت همیمـض  هب  ارتفا  نارازه  يـالبال  رد  قح  دـش ) دـهاوخ  مولعم  مود  شخب  رد  هچناـنچ   ) دـنهد یم  تبـسن  ربمغیپ  هب  اـهنآ  ندوتس 
هک يروط  نامه   ) یلمع دانـسا  نیا  هک  نونکا  یلو  دـش ؛ یم  هدیـشوپ  یلمع ، سوسحم و  دنـس  کی  ندوبن  تسد  رد  اـب  یبآـم و  سدـقم 

هجرد اهتنم  هب  تقامح  تمعن  زا  هک  یـسک  رگم   ) سک چـیه  يارب  رگید  تسا ، تسد  رد  میدـش ) رکذـتم  ارهز  ترـضح  نفدـم  هب  عجار 
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. دروخ دهاوخن  ار  بصعتم  هاوخدوخ و  هدنسیون  تشم  کی  بیرف  هدنامن ، یقاب  ههبش  ياج  دشاب ) هدش  دنم  هرهب 
تـساج هب  یلو  تفای . همتاخ  دوش  هتـشاگن  تساوخ  یم  هدنراگن  فلؤم و  باختنا  قبط  هک  ییاه  تعدـب  نآ   ) رکبوبا ياه  تعدـب  اجنیا 

هنوگچ ار  دوخ  دصاقم  نیرخآ  و  تفگ ؟ یم  هچ  رخآ  تاظحل  نیا  رد  مینیبب  هتفر  رکبوبا  نیلاب  رب  مه  اب  اج  نیمه  زا  رگید  هبترم  کی  هک 
اـه و يرگدادـیب  هب  اـیآ  دوش ؟ یم  رهاـظ  اـه  يرگمتـس  نیا  زا  وا  تاـملک  امیـس و  رد  ینامیـشپ  رثا  اـیآ  دوـمن ؟ یم  اـقلا  دوـخ  ناوریپ  هب 

تسا ییاهارتفا  همه  اه  يرگدادیب  نیا  تازواجت ، بصغ و  نیا  اه ، يرگمتس  نیا  نانخس ، نیا  ًالـصا  هن  ای  دراد ؟ فارتعا  دوخ  تازواجت 
. دنهد یم  تبسن  مالسا  هار  رد  دهاجم  كاپ و  صخش  نیا  هب  هعیش ) مان  هب   ) نیملسم تشم  کی  هک 

نایعیـش هب  هن  هک  نیا  هچ  میـسرب ، تالاؤس  نیا  خـساپ  هب  وا  دوخ  تاملک  زا  دـیاش  میوش . رـضاح  رـضتحم  نیا  نیلاب  رب  ناـمدوخ  اـم  دـیاب 
نوچ  ) دنلیاق وا  يارب  يو  ناتسود  هک  یتاماقم  هب  هن  و  دننمشد ) نوچ   ) تسا يدامتعا 

{79 هحفص }
يو ناتسود  دننک و  ییوگ  فازگ  تازواجت  نیا  تبسن  رد  دیاش  نایعیـش  دنـشیوخ ) یثوروم  دیاقع  رادتـسود  تقیقح  رد  يو و  تسود 
درز يامیس  زا  ار  عقاو  رکبوبا و  دوخ  نهد  زا  ار  قح  فرح  دیاب  سپ  ( 1 .) دنیامن یحادم  و  یشارت ، عامجا  يزاس و  تیلضفا  تهج  نودب 

. رکبوبا گرم  رتسب  ام و  کنیا  دروآ . تسد  هب  وا  هدرمژپ  و 
کی اب  دوخ  هقباس  تایلمع  فالخ  رب  شیوخ و  ناهاوخاوه  ناتـسود و  مغر  یلع  تنـس ) لها  ناـیوار  ماـمت  قاـفتا  عاـمجا و  هب   ) رکبوبا

هناش نآ  ماجنا  زا  دوب  راک  هس  و  مدوب ، هدادن  ماجنا  مراد  یم  تسود  مداد و  ماجنا  دوب  راک  هس  دیوگ : یم  تمادن  ینامیشپ و  رسارس  هفایق 
هک یتروص  رد  مدیسرپن ، ادخ  لوسر  زا  هدومن  یهاتوک  نآ  ندیسرپ  زا  تسا  زیچ  هس  و  مدوب . هداد  ماجنا  مراد  یم  تسود  مدرک و  یلاخ 

هجاوم يزمر  نانخـس  اب  دـیاب  مییآ ، یم  رـضتحم  نیا  نیلاب  هب  یمهف  زیچ  يارب  هک  مه  نونکا  هللا  ناحبـس  مدوب . هدیـسرپ  مراد  یم  تسود 
هب ینعی  يو  ناتـسود  هب  تسا  بوخ  دروآ ؟ تسد  هب  دیاب  اجک  زا  ار  نانخـس  نیا  ریـسفت  درک ؟ دیاب  هچ  سپ  دوشن و  ام  موهفم  چیه  هدش 

. میسرپب ناشیا  زا  مینک و  هعجارم  دننک  یم  لقن  یجاهتبا  کی  اب  ار  نانخس  نیا  هک  یناسک  نامه 
. نانخس نیا  ریسفت  يو و  ناتسود  کنیا 

، مشاب هدرک  لاؤس  متـشاد  لیم  هتفگ ، هک  يزیچ  هس  نآ  رد  اهنت  هدومن ، داجیا  تنـس  لها  نیب  رد  یفالتخا  نانخـس  نیا  زا  يا  هراپ  ریـسفت 
هدوب و مامت  قافتا  دروم  هک  ار  یبلاطم  طقف  هدشن  جراخ  فاصنا  لادـتعا و  قیرط  زا  میهاوخ  یم  هرامه  هک  زین  فلؤم )  ) ام دـنراد . قافتا 

دوخ هب  ناوت  یم  هلیسو  نیدب 
*******

. دیسر دهاوخ  امش  رظن  هب  مود  شخب  لیاوا  رد  نآ  فارطا  رد  ثحب  دقن و  اب  رکبوبا  تیملعا  تیلضفا و  زا  هیکاح  رابخا  زا  يا  همش  - 1
{80 هحفص }

: دـنیوگ یم  میزادرپ ... یم  ریـسفت  نیمه  لقن  هب  هتـشادن  يراک  يو  رگید  نانخـس  اب  ور  نیا  زا  مییاـمن . رکذ  دومن ، تباـث  ناـشیا  نیعباـت 
؟ تسیک قح  تفالخ  رما  نیا  - 3 درب ؟ یم  ثرا  هزادنا  هچ  دـلج  - 2 ( 1 (؟ تسیچ هلالک  - 1 هک : دوب  نیا  لاؤس  هس  نیا  زا  رکبوبا  روـظنم 

؟ اهدیدرت کش و  نیا  رکبوبا و  اه ؟ ینادان  نیا  رکبوبا و  تالاؤس ؟ نیا  رکبوبا و  هللا » ناحبس  »
، هدز دوخ  بصعت  ینادان و  لهج و  زا  رپ  ياه  هنیـس  هب  ار  يو  ییاوشیپ  گنـس  زاب  تافارتعا  نیا  دوجو  اب  هک  نانادان  نیا  رب  ياو  رازه  يا 
هب ناسرب  ربمغیپ  يا  ( » کیلا لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  اـی   ) دوجو اـی  دومن ؟ لـماک  ار  دوخ  نید  ادـخ  لوسر  اـیآ  دـسرپ : یمن  دوخ  زا  چـیه 

؟ تشاذگ صقان  ار  نید  هدادن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  زاب  هدش » لزان  وت  هب  هچنآ  مدرم 
ار اهنآ  زاب  ماکحا  نیا  هب  تما  ندوب  جاتحم  دوجو  اب  ادخ  لوسر  دیسرپن ، ضرف ) هب   ) مه يرگید  هدومنن و  ار  تالاوس  نیا  رکبوبا  رگا  ایآ 

صیقنت مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  يدمحم  تعیرـش  لیطعت  بجوم  یتبـسن  نینچ  کی  ایآ  تفگن ؟ سک  چیه  هب  و  تشاذـگ ؟ لمهم 
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یم تسود  ، » دوخ یگدنز  رخآ  تاظحل  رد  رکبوبا  رارقا  نیا  ایآ  ناهاوخاوه  يا  هتشذگ ) اهنیا  همه  زا  ( ؟ دشاب یمن  تلاسر  توبن و  ماقم 
باختنا ینیشناج  هب  ار  یسک  ادخ  لوسر   » هکنیا هب  دوخ  گرم  مد  رد  رمع  فارتعا  مه  و  تسیک »؟ زا  تفالخ  رما  مدوب  هدیسرپ  مراد 

*******
هتـشادن رـسپ  ردـپ و  ثراو  هک  یتیم  رب  یهاگ  تسا ) روکذـم  ریـسافت  بلغا  تغل و  بتک  ریاس  نیرحبلا و  عمجم  رد  هچناـنچ   ) هلـالک - 1

یب  ) رهاوخ ردارب و  رب  هدیـسر  راهطا  همئا  زا  هک  یتیاور  ربانب  هدش و  هتفگ  دنتـسه  دلو  دلاو و  زا  ریغ  هک  نیثراو  رب  هاگ  هدش  قالطا  دشاب 
هک هدش ) رب  ثرا  هل  هلالک  يارب  هک  یناعم  نآ  هتبلا   ) یناعم مامت  نیب  ملـسم  ردق  تفگ  ناوت  یم  ابیرقت  دوش - یم  هتفگ  یماو ) با  ای  اهنت 

. دشاب یم  ریخا  يانعم  نیمه  دراد  يرتشیب  تبسانم  مه  اسن ) هروس  هیآ 175-15   ) نآرق اب 
{81 هحفص }

. دنک یمن  زاب  ار  امش  شوگ  مشچ و  (« 1) هدومنن
زیتس ینمشد و  رس  رب  ناسنا  رگم  یتسار  دزاس ؟ یمن  مولعم  ار  يو  دیدرت  کش و  دیامن ؟ یمن  تباث  ار  رکبوبا  يرگمتـس  ندوب و  بصاغ 

هدـنام یقاب  یـسک  لد  رد  يدـیدرت  نیرت  کچوک  ياج  زونه  نشور  دـهاوش  نیا  اب  درک  روصت  ناوت  یمن  هنرگو  دـشاب  دوخ  نادـجو  اـب 
. دشاب

مود هفیلخ  تمدخ  ای  اهتعدب ،

لوا تعدب 

، شیوخ تیلاعف  طیحم  رد  هدیناسر ، یقت  هجرد  تیاهن  هب  ار  دوخ  دنک  یعس  تیانج  ولو  راک  ره  رد  هک  یناسنا  تسا  شیاتس  لباق  ردقچ 
. ددرگ تباث  روحم  اهنت 

شیوـخ فدـه  هب  ندیـسر  يارب  یناـشف  ناـج  چـیه  زا  ناـکما  دـح  اـت  درادرب ، مدـق  عاـمتجا  حالـص  ادـخ و  هار  رد  تفرگ  میمـصت  رگا 
دـش ممـصم  رگا  دـنک و  داجیا  دـباین ) هار  نآ  رد  ینامرفان  هبئاـش  هک  يروط  هب   ) دوخ ملاـع  رد  یهجوت  ناـیاش  لوحت  هدومنن ، يراددوخ 

يرادـیرخ ییاهب  نارگ  هنادـنموربآ و  شتآ  درخ  یم  دوخ  رب  شتآ  رگا  ًالقا  هدیـشخب ، ناگیامورف  هب  ار  یتمه  نود  دـشاب ، راـک  تناـیخ 
نید ياه  نوتس  هک  دراذگب  یتعدب  ًالقا  دش ، راذگ  تعدب  رگا  دنک ،

*******
املسم هچرگ  تداهـش  نیا  هک  میوش  یم  روآدای  نونکا  هدش  رکذتم  ار  رمع  تداهـش  نیا  دبای ) رییغت  دوش  تقد   ) یقرواپ ص 47 رد  - 1

نیا رظن  زا  یلو  درک ) میهاوخ  نایب  ًالصفم  دبای  یم  راشتنا  باتک  نیا  زا  دعب  هک  یباتک  هفیقس  ياغوغ  رد  هچ  نانچ   ) هدوب غورد  عنـصت و 
دوجو اب  دـینادب  ات  میدومن  لقن  امـش  يارب  ار  نآ  ام  هتـسکش  مه  رد  ار  اهنآ  دـصاقم  ًالماک  فلاخم و  وا  ناوریپ  دـیاقع  اب  فارتعا  نیا  هک 

. دراد مزال  کشخ  بصعت  اه  نیا  يوریپ  هزادنا  هچ  ات  تافارتعا  نیا  اه و  ییوگ  ضیقن  دض و  نیا  تاضقانت و  نیا 
{82 هحفص }

دینک رواب  دـهد . دوخ  ياوه  داب  هب  هکلب  انف ، داب  هب  یـشاداپ ، چـیه  لباقم  رد  ار  هراچیب  نیملـسم  تامحز  هتخاس ، لزلزتم  نآ  هلیـسو  هب  ار 
نازیم کی  هب  دب ) بوخ و   ) سکره شیپ  اج و  همه  هشیمه و  تسین . یندـش  شومارف  یندـش و  دوبان  زگره  و  نادواج ، يرثا  نینچ  کی 
تمه نیا  يرـس  ره  رد  هک  میناد  یم  ار  نیا  یلو  درب . دهاوخ  ار  دوخ  تامحز  هجیتن  هتـشگ ، روهـشم  یـصاخ  رظن  کی  زا  صوصخ و  هب 
غیرد زیچ  چیه  زا  ادخ  هار  رد  هک  دهاوخ  یم  يدرمناوج  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  درادن . ار  تروص  نیا  تیلباق  يرـصنع  ره  هدـشن و  تفای 
لـصا ربانب  ای   » لصا نیا  يور  دیامنن . یهجوت  فده  هب  ندیـسر  زج  زیچ  چـیه  هب  يوه  هار  رد  هک  تسا  مزال  یـصخش  رمع  لثم  دـنکن و 
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قفوم سک  چیه  هک  درک  يراک  تخادنا . دوخ  تیعقاو  زا  ار  زامن  تشاذگ . دوخ  زا  ینادواج  راگدای  نآ  تامدقم  زامن و  رد  رمع  رگید »
ربانب عامجا و  هب  هک  ار  ییوضو  تسا ، زامن  تحص  طرش  تراهط و  ببـس  هک  ار  ییوضو  وضو ، رکیپ  ینعی ، دناوخب . حیحـص  زامن  دوشن 
عقوم رد  رگم  تسین ، حیحـص  نآ  نودـب  زاـمن  وضوب )» ـالا  ةولـص  ـال   » دومرف هک   ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  شیاـمرف 

یلا متمق  اذا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   » دومرف هک   ) ادـخ هتفگ  صن  فـالخرب  هدوـمن  خـسم  ار  نآ  تسکـش و  مه  رد  ممیت ، موزل  ترورض و 
یم هک  یناـمز  ناگدـیورگ  هورگ  يا  « ) نیبـعکلا یلا  مکلجرا  مکُـسؤرب و  اوحمـسا  قفارملا و  یلا  مکیدـیا  مکهوـجو و  ولـسغاف  هولـصلا 

حـسم زا  ار  مدرم  دییامن ) حسم  اپ  یگدمآرب  ود  ات  ار  دوخ  ياپ  رـس و  دییوشب و  ار  ناتدوخ  ياهتـسد  تروص و  دـیراذگب ، زامن  دـیهاوخ 
يوغل راک  هتخاس ، لحمضم  ار  وضو  ناکرا  زا  یکی  ینعی  دوش . هتسش  وضو  رد  دیاب  اهاپ  هک  داد  روتسد  نآ  ياج  هب  هدرک ، عنم  اپ  ندومن 

نیا رابریز  یگداس  هب  ًاـعقاو  دومن . لـطاب  ار  اـهزامن  ماـمت  هجیتن  رد  بارخ و  ار  وضو  هدومن . وضو  رد  لـخاد  درادـن  وضو  اـب  ساـمت  هک 
اب  فلاخم  ًاحیرص  هک  یمکح  مکح ،

{83 هحفص }
هزادـنا نیا  ات  یمارم  چـیه  یبصعت و  چـیه  الاو  دراد  مزال  يا  هداعلا  قوف  يزغم  یب  کی  نونج و  رادـقم  کی  طـقف  نتفر  تسا  نآرق  هیآ 

ندناچیپ رس  روظنم  هب  هتـشاذگ ، ار  حالـصا  کح و  لیوأت و  هیجوت و  يانب  نیعبات  لصا  نیا  يور  دهد ...  یمن  هزاجا  ار  ینادان  رخرخت و 
یم هدز  گنچ  تسا ، داهـشتسا ) لباق  ریغ  اوه و  رد  اپ  دمآ  دـهاوخ  هچنانچ  و  ، ) لوهجم نآ  تیوه  هک  يزیچ  هب  هراچیب  ماوع  تشم  کی 

هب رظن  و  دریگارف » ار  اجنآ  شتآ  هک  نیا  زا  لبق  دیهد  وشتسش  ار  ناتدوخ  ياپ  تسد و  ناتشگنا  يالبال   » دومرف ادخ  لوسر  نوچ  دنیوگ :
هیآ هک  نیا  اب  هداد ، وشتـسش  بآ  اب  ار  اهاپ  دـیاب  سپ  تسا ) فیثک  ياه  هنـشاپ  روظنم  هک   ) شتآ زا  اپ  ياـه  هنـشاپ  رب  ياو  هتفگ  هک  نیا 

مییوگب ربخ  ود  نیا  طساو  هب  دیاب  زاب  دنک ، یم  نیعم  رـس ) اپ و   ) حسم ود  و  تروص ) تسد و   ) نتـسش ود  ار  وضو  يازجا  دودح و  نآرق 
اپ رـس و  یب  تالالدتـسا  نیا  لباقم  رد  میلـست  زج  یماع  مدرم  تسا  یهیدب  اپ ...  هن  هدوب  رـس  حـسم  طقف  شروظنم  هدومن و  هابتـشا  نآرق 
اپ نتسش  تیمها  طقف  هکلب  هن  ای  هدوب  وضو  طیارش  ازجا و  نایب  يارب  ًاصوصخ  ای  ربخ  ود  نیا  هک  دننک  رکف  دنناوت  یمن  هتـشادن ، يا  هراچ 

، دشاب بجاو  ای  حودمم و  نآ  ناتشگنا  يالبال  اپ و  نتـسش  هچرگا  دشاب و  حیحـص  ربخ  هک  نیا  ولو  موزل ، تروص  رد  هدرک . دزـشوگ  ار 
، هناگادج تسا  يروتـسد  کی  مه  نیا  هکلب  دـنک . لاغـشا  ار  وضو  يازجا  زا  یکی  ياج  لمع  نیا  تسین  مزال  هدوبن ، طوبرم  وضو  هب  زاب 

دوش تاعارم  دشاب ) حیحص  رگا   ) دوخ ياج  رد  دیاب  هک  هدیسر ، عراش  زا  ًالقتـسم  یگزیکاپ  تفاظن و  دروم  رد  هک  یتاروتـسد  ریاس  لثم 
...

هیآ حیرص  صن و  اب  هک  نیا  رظن  زا  تفگ : میهاوخ  هدوب ، وضو  طیارـش  ازجا و  نایب  يارب  ربخ  نیا  دوش  هتفگ  رگا  ینعی  لوا  تروص  رد  و 
زگره ینعی  تسین . اهنآ  ندوب  لوعجم  هب  مکح  زج  يا  هراچ  هدشن ، هتفریذپ  دراد  تفلاخم 

{84 هحفص }
ار هزادنا  نآ  ادخ  لوسر  هدومرف ، بجاو  ار  اپ  یگدمآرب  ات  ناتشگنا  رس  زا  حسم  طقف  دنوادخ  هک  نیا  دوجو  اب  مینک  تواضق  میناوت  یمن 

صن هک  يروط  نامه  دـیاب  سپ  دـشاب . هداد  ادـخ  هب  تبـسن  ماکحا  نایب  هنیمز  رد  ار  یتلاهج  ینادان و  عون  کی  ًادـمع  و  هتـسنادن ، یفاک 
ار نآ  ندروآ  باسح  هب  ءزج  و  جراـخ ، وضو  يازجا  زا  ار  اـپ  نتـسش  تسا ، هاوگ  زین  راـهطا  همئا  ناـیب  دـنک و  یم  تلـالد  نآرق  حـیرص 

. مینادب تعدب 
تشفک يور  تسا  زیاج  نتسش  ضوع  تفگ  دومن  بجاو  ار  نتسش  حسم ، ضوع  هک  نیا  زا  دعب  هدومنن  افتکا  نیمه  هب  بانج  نیا  يراب !

دنا هتـسناوتن  اجنیا  رگید  هناتخبـشوخ  یلو  دییامن . لماک  ار  وضو  دیهدب  دوخ  هب  ندروآرد  شفک  تمحز  هک  نیا  نودب  دینک و  حـسم  ار 
. دنهدب یتروص  رس و  ار  دوخ  هتفگ  هدروآ  ار  اه  شفک  حسم  بوجو  موزل و  رب  يربخ 

ار دوخ  ناتـسود  دوخ و  ًاراختفا  داهن و  نآ  ياج  هب  تعدـب  ود  هتـشادرب و  ار  بجاو  کی  ییاـهنت ، هب  وضو  نیمه  رد  رمع  تروص  ره  رد 
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رارق دوخ  راگدرورپ  بابرا و  ادـخ  لباقم  رد  ار  نادـهاز  املع و   ) ینعی هللا ) نود  نم  ًاـبابرا  مهناـبهر  مهراـبحا و  اوذـختا   ) هیآ نیا  تحت 
هتـسناد رثا  ءاشنم  ادخ  لباقم  رد  ار  دوخ  املع   » هک نیا  زا  دارم  دنراد ، قافتا  نیرـسفم  مامت  هک  يروط  نامه  اریز  تخاس . جردنم  دـنداد )

روک زین  ناـنیا  و  هتـسناد ، مارح  ار  لـالح  لـالح و  ناـشیا  رب  ار  مارح  اـهنآ  هک  هدوب  نیا  نآ  تهج  اـهنت  هکلب  هدوبن ، اـهنآ  ندـیتسرپ  دـنا »
. دنا هدومن  ار  ناراذگ  تعدب  نیا  تعباتم  هتشاذگ ، رانک  ار  ادخ  لوق  هناروک 

مود تعدب 

زا يراذـگ ) تعدـب   ) تمدـخ لیمکت  روظنم  هب  دـیاب  دز . مه  هب  زین  ار  نآ  ناکرا  دـیاب  هدیـسر ، زامن  تبون  نونکا  تفای ، نایاپ  وضو  راک 
هک يا  هچوک  نیلوا 

{85 هحفص }
یح  » تفگ هک  تشاد  نآ  رب  ار  رمع  اهدـیاب »  » نیمه دـیاش  دومن . بارخ  ار  اه  هیاپ  یکی  یکی  هتفرگ  دـناسر ، یم  زاـمن  ناتـسوب  هب  ار  اـم 

نیملکتملا ماما  ناشیا  دزن  هک  یچـشوق  هچنانچ   ) هماع هتفگ  قبط  هعیـش و  عامجا  هب  هک  ار  دیباتـشب ) لامعا  نیرتوکین  هب  « ) لمعلا ریخ  یلع 
دوخ طلغ  حیحـصت  يارب  و  دـنک ، طاقـسا  هماقا  ناذا و  زا  دوب ، هماقا  ناذا و  ءزج  ( 1 () دنک یم  حیرصت  دوخ  دیرجت  حرـش  رد  هدش  بّقلم 
همه هدرکن ، تبغر  داهج  هب  یسک  رگید  مینادب  لامعا  نیرتهب  ار  زامن  رگا  هک  نیا  هناهب  هب  هداد ، رارق  زیوآ  تسد  ار  یهانگ  زا  رتدب  رذع 

لوسر ادـخ و  زا  رتالاب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسین  نیا  زا  رت  نشور  يرفک  ًاعقاو  دـهد . ماجنا  ار  روآ  حاضتفا  لمع  نیا  دنبـسچ ، یم  زامن  هب 
یتسار دیامن ، روصت  انشآ  ماکحا  یناهن  رارسا  رب  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  شیب  ار  نتشیوخ  هتسناد ، نآ 

*******
رمع هک : هتشون  نینچ  تماما  ثحبم  رد  نارهط ) پاچ  ص408   ) دیرجت حرش  رد  نیملکتملا ) ماما  هماع  لوق  هب  انب  ای   ) يرعشا یچشوق  - 1

هتشاد و زاب  اهنآ  زا  ار  امش  نونکا  نم  هدوب : لوادتم )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  زیچ  هس  مدرم  يا  الَا  تفگ  ربنم  رب  يزور 
. لمع ریخ  یلع  یح  و  دمآ ) دهاوخ  الصفم  ود ، نیا  حرش   ) جح هعتم  اهنز ، هعتم  منک : یم  باقع  ار  نآ  نیبکترم  هدومن . مارح 

کی رگید  دهتجم  اب  دهتجم  فلاخم  هک  نیا  رظن  زا  دیوگ : یم  هتخادرپ  راذتعا  هب  فارتعا  نیا  زا  دعب  یچشوق  هک  نیا  راگزور  بیارغ  زا 
صن لباقم  رد  رمع  ياجبان  داهتجا  نیا  شزرا  متـسناد  یم  شاـک  يا  ایادـخ )  ) هب سپ  تسین ، يا  هقباـس  یب  دـیدج و  هثداـح  هزاـت و  رما 
رازه يا  تسیچ ؟ تسا  وت  تفلاـخم  شتفلاـخم  هک  يربمغیپ  نآ  دـیوگ . یمن  نخـس  وت  یحو  هب  زج  هک  يربـمغیپ  نآ  ربـمغیپ ، شیاـمرف 

، دهتجم هتفرگ  همشچرس  وا  ملع  عبنم  زا  یمالـسا  ماکحا  مامت  هک  ار  ییادخ  لوسر  ادخ ، لوسر  هک  یـسک  نآ  جاجل  زا  رپ  حور  هب  نیرفن 
هب طقف  هک  یـسک  هب  ینادان  لهج و  تبـسن  هدـیمان ، تسا ) یهلا  یعقاو  مکح  نتـشادن  زا  یـشان  هک  يداهتجا  نامه   ) داـهتجا ار  وا  ملع  و 

یتسار هب  دهدب . هدوبن  یهلا  ماکحا  نایب  هب  تبسن  صوصخ  شـسدقم ، تحاس  رد  دیدرت  کش و  يا  هرذ  هدمآ و  رـشب  ندومن  اناد  روظنم 
. ددنخ یم  هدرم  ناوج  نز  هناضرفم ، تاهیجوت  نیا  هب  دیوگب  هک  یسک  تسین  وگ  فازگ 

{86 هحفص }
ادخ مکح  تسا ، لوهجم  یسک  رتمک  رب  نآ  یبارخ  هک  یبارخ  اپ  ارس  هفـسلف  کی  فرـص  هب  هک  تسا  مزال  يزغم  یب  ییایح و  یب  یلیخ 

یمکح نینچ  کی  ندروآ  داهج و  يزیر  هیاپ  هک  دشاب  هدیمهفن  ردق  نآ  تفالخ ، یعدم  هک  دـح  نیا  ات  مه  تلاهج  رخآ  دـهد . رییغت  ار 
هجوت ینعی ، تادابع  حور  نتشاد  هدنز  اتکی و  دنوادخ  ندومن  تدابع  شتـسرپ و  مالـسا و  نید  هب  مدرم  تیاده  داشرا و  روظنم  هب  ًاساسا 

اب زامن   » ینعی مالسا  حور  يارب  نآ  ندوب  همدقم  زا  رظن  فرـص  هنرگو  هدوب ؛ تسا  زامن  نآ  درف  مامت  هکلب  درف و  هاش  هک  یهجوت  ادخ ، هب 
ياج یلو  تشادن ؟ ندش  عیرشت  قح  ًادبا  باسح  نیا  يور  هدیـسرن و  رظن  هب  رگید  زیچ  يا  هنایـشحو  تراغ  لتق و  زج  داهج  دوخ  هجوت »
هلمج کـی  لـصا  نیا  يور  دراذـگب ، صقاـن  دـح  نیا  اـت  ار  هماـقا  ناذا و  دـیابن  هک  دوـب  هدـیمهف  ردـق  نآ  هفیلخ  هک  تسا  یقاـب  شرکش 
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هبترم ود  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ضوع داد  روتـسد  و  هداد ، رارق  هلمج  نیا  ياـج  هب  ( 1) دوب هتفرگ  رارق  دوخ  يوگ  ناذا  زا  هک  یکحـضم 
اهزارف تفگ : دشاب  هدش  لیاق  یقرف  مه  هماقا  ناذا و  نیب  هک  نیا  يارب  زین  دـنیوگب و  تسا ) باوخ  زا  رتهب  زامن   « ) مونلا نم  ریخ  هولـصلا  »

اهنآ مامت  هللا  الا  هلا  زا ال  ریغ  هب  هک  نیا  دوجو  اب   ) ار هماقا  راکذا  و 
*******

ار حبص  زامن  هدمآ ، رمع  دزن  هب  یهاگحبـص )  ) نذؤم هتفگ : ةالـصلا ) ءادنلا  یف  اجام ،  ) باب رد  اطوملا  رد  کلام  ماما  هصالخ  روط  هب  - 1
نیا داد  روتسد  رمع  اج  نیمه  زا  تسا ، باوخ  زا  رتهب  زامن  مونلا » نم  ریخ  هالصلا   » تفگ تفای  هتفخ  ار  يو  نوچ  یلو  دومن . نالعا  وا  هب 

ار ربـخ  نیا  دـیوگ  یم  دـسر  یم  هک  اـج  نیا  هب  اـطوملا »  » باـتک نیمه  حرـش  رد  یناـقرز  همـالع  دـننک . هفاـضا  حبـص  ناذا  اـب  ار  هـلمج 
رد حالفلا  یلع  یح  هب  هاگره  تفگ : دوخ  نذوم  هب  رمع  هک : بیترت  نیا  هب  تیاهن  هدومن  لقن  رمع  زا  قیرط  ود  زا  ننسلا »  » رد ینقرادلا » »

لقن دوخ  بتک  رد  ةاور  زا  يا  هدـع  زین  ار  نومـضم  نیمه  نیع  مونلا  نم  ریخ  هالـصلا  مونلا » نم  ریخ  ةالـصلا  : » وـگب يدیـسر  حبـص  ناذا 
دیـسلا ماقم  یلاع  دیـس  همهملا » لوصفلا   » باتک هب  اـهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هدـش ، اـفتکا  نیمه  هب  راـصتخا  تیاـعر  رظن  زا  هک  هدومن 

. دوش هعجارم  يوسوملا  نیدلا  فرش  لآ  نیسحلادبع 
{87 هحفص }

هلمج زارف و  نآ  اـهنت  ًالـصفت  یلو  دـییوگب . رارکت  نودـب  یکی و  یکی  دـش ) یم  رارکت  يرکذ  ره  هدـش و  هـتفگ  اـت  ود  اـت  ود  ناذا  لـثم 
. دوش رارکت  هبترم  ود  دیاب  روط  نامه  تفگ  هداد  تیمها  هدیسر  ادخ  زا  هک  یتالمج  زا  شیب  ار  دوخ  یعارتخا 

موس تعدب 

یتسود و ادخ  دیحوت و  سرد  نیرت  قیقد  لاح  نیع  رد  شتـسرپ و  یلاجم  رهاظم و  نیرت  گرزب  زا  یکی  زامن  میدش  رکذـتم  ًالبق  هچنانچ 
زا ار  ام  نآ  ماجنا  زاغآ و  رد  رکفت  زامن و  طیارـش  ازجا و  رد  تقد  دشاب . یم  تیدحا  ترـضح  ياوس  ام  زا  يزاین  یب  نیرمت  نیرت  فیطل 

یلاخ هب  و  صولخ ، هب  هجوتم  ادتبا  زا  ار  دوخ  رازگزامن  هک  نیا  هچ  دیامن  یم  تباث  ًالماک  ار  ینعم  نیا  و  زاین ، یب  بلطم  نیا  رب  لالدتسا 
رد هدومن ، سدق  ملاع  هجوتم  ار  دوخ  تاساسحا  زکرم  بلق و  هک  یشوخ  تلاح  نینچ  کی  رد  هدید  فظوم  ادخ  ریغ  زا  لد  هناخ  ندومن 

شوغآ هک  یتلاح  نیا  رد  دیامن ، یم  ساسحا  رـشارش  مامت  هب  لاعتم  دزیا  لباقم  رد  ار  ياوس  ام  مامت  دوخ و  يزیچان  هک  یکاپ  تلاح  نیا 
مرک لضفت و  فرگـش  رحب  تاجن  قیاـق  هک  یتلاـح  نیا  رد  دـنیب ، یم  زاـب  دوخ  دـنمزاین  اپارـس  دوجو  نتفرگرب  رد  يارب  ار  یهلا  ناـبرهم 

تلاح نینچ  کی  رد  هرخالاب  درگن ، یم  هداـمآ  رـضاح و  كولـس  قیرط  ناگدـناماو  ندـیناسر  لـحاس  هب  روظنم  هب  ار  تیدـحا  ترـضح 
تاساسحا تارثا  ربکا » هللا   » سدـقم هملک  نتفگ  اب  هدومن ، راهظا  نابز  هار  زا  ار  دوخ  بالقنا  ناـفوط و  نیا  هک  دراد  تیرومأـم  یـسدقم ،

هدومن یط  ار  لامک  نابدرن  رورپ  حور  لحارم  بیترت  نیمه  هب  سپـس  دراپـسب ، اوه  جاوما  رگ ، تناما  تسد  هب  هشیمه  يارب  ار  دوخ  كاپ 
راهظا ار  دوخ  ینید  دیاقع  رگید  راب  هدیسر ، زامن  دهشت  نیرخآ  هب  ات 

{88 هحفص }
تمحر ضیف و  هتخاس  بطاخم  ار  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  مامت  هجوت  کی  اب  ًادـعب  هداد ، همتاخ  ار  دهـشت  مرکا  ربمغیپ  رب  دورد  اب  درادـب و 
مالـسلا  » اب ای  ادـخ و  کین  ناگدـنب  رب  دورد  نیحلاصلا » هللادابع  یلع  انیلع و  مالـسلا   » هلمج اب  هدومن ، اضاقت  ناشیا  يارب  ار  يدزیا  لازیال 

روط هب  باسح  نیا  يور  دهد . همتاخ  ار  زامن  ناتـسرپادخ ) هورگ  يا  امـش  رب  يدنوادخ  ياهتنم  یب  تمحر  دورد و  هللا » همحر  مکیلع و 
هک يدویق  نآ  هدش ، جراخ  زامن  میرح  زا  تخاس ، يراج  نابز  رب  ار  انیلع » مالسلا  ای  مکیلع  مالـسلا   » هلمج ود  نیا  زا  یکی  هک  نیمه  عطق 
ود هک  ییاهزامن  رد   ) زین لوا  دهشت  زا  سپ  هداد  روتـسد  رمع »  » فصو نیا  اب  یلو  دوش . یم  هتـشادرب  وا  ندرگ  زا  دوب  تاعارم  هب  فظوم 

هدش جراخ  زامن  زا  لوا  تعکر  ود  زا  سپ  وا  نیعبات  مامت  هک  دش  ثعاب  دنیوگب و  ار  نیحلاصلا  هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا  دراد ) دهـشت 
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. گرزب درم  نیا  ناشخرد  تامدخ  یکی  دوب  نیا  دنناوخب . یحیحص  همین  زامن  کی  دنناوتن  لقاال  و 

مراهچ تعدب 

نیا يردـق  هب  مه  وا  زا  دـعب  و  دومن . لومعم  ار  نیمآ »  » نتفگ دـمح ، هروس  زا  دـعب  هک  دوـب  نیا  رمع  ياـه  يراـک  تفارظ  زا  رگید  یکی 
فرط زا  و  دنرادنپ . یم  هتـشادنپ و  بجاو  ار  نآ  ناوریپ ، بلغا  دیاش  هک  درک  ادیپ  موزل  نآ  ملعت  میلعت و  يروط  هب  تفای و  تیمها  هملک 

(1 .) دنناوخب زامن  هتـسب  تسد  لماک  عضاوت  روظنم  هب  داد  روتـسد  دشاب ، هدش  هدناوخ  زامن  زور  نآ  دم  نیرخآ  قباطم  هک  نیا  يارب  رگید 
لمع ناشیا  هتفگ  هب  رت  مامت  هچره  رارصا  اب  زین  نیعبات 

*******
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  یتایاور  دوخ  بتک  رد  زین  نارگید  و  هولصلا » باتک   » رد دوخ  حاحص  رد  کی  ره  ملسم  و  يراخب ، - 1

. دوش یم  هریرهوبا  بانج  ینعی  لاحلا  مولعم  رفن  کی  هب  یهتنم  تایاور  نیا  مامت  هناتخبشوخ  یلو  دنا ، هدومن  لقن  هلآ 
هب رمع  هک  يا  هریرهوبا  نامه  دومن ، تقرـس  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه   10 نیرحب »  » رب دوخ  ندوب  یلاو  نامز  رد  هک  يا  هریره  وبا  ناـمه 
رد هچنانچ  وا  دوخ  رارقا  قبط  هک  يا  هریرهوبا  نامه  دـش . جراخ  هنایزات  ياج  زا  نوخ  ات  دز  ار  وا  هنایزات  اـب  ردـق  نآ  يدزد ، نیمه  رفیک 
ادخ باتک  نمشد  يا  ادخ ! نمشد  يا  هتفگ : يو  هب  شندومن  لزع  تقو  رد  رمع  تسا ، روکذم  هباصالاو  دعـس ، نبا  تاقبط  دیرفلا ، دقع 

رابرد نیبرقم  زا  هیما  ینب  نامثع و  لیم  تسایـس و  قفو  رب  يرابخا  ندومن  لعج  هطـساو  هب  هک  يا  هریرهوبا  نامه  يدـیدزد ؟ ار  ادـخ  لام 
نایاش هقباس و  یب  یتسار  هک   ) باتک کی  يوسوملا ، نیدلا  فرـش  لآ  نیـسحلادبع  دیـسلا  ردقلا  لیلج  ملاع  هک  يا  هریرهوبا  نامه  دش ،

لقن ربمغیپ  زا  ار  رابخا  نیا  اهنت  هریرهوبا  نیمه  يراـب  دـنا ، هدومن  فیلاـت  وا  ياـه  تناـیخ  ندـنایامن  روظنم  هب  يو و  ماـن  هب  تسا ) هجوت 
. هتخاس نئمطم  نآ  ندوب  ارتفا  هب  ار  ام  دوخ ، لاح  حرش  نیا  اب  و  هدومن .

{89 هحفص }
رب ینبم  یتایاور  هماع  ناـیوار  نوچ  یلو  دنـشوک . یم  تعدـب  ود  نیا  غورد  رـسارس  غورف  ظـفح  رد  رودـقملا  یتح  دـننک و  یم  هدومن و 
زا تسا و  لاحلا  مولعم  هریرهوبا  مه  نآ  رفن و  کی  هب  اهنآ  مامت  دانتسا  هک  نیا  وگ  ( 1 .) دننک یم  لقن  ادخ  لوسر  هب  لمع  ود  نیا  دانتسا 

لوسر زا  دـعب  نآ  ندـش  لعج  عارتخا و  رب  همه  هک  میوش  رکذـتم  ار  ییاه  تعدـب  طقف  باتک  نیا  رد  میتشاذـگ  رارق  مه  ام  رگید  فرط 
. میراذگ یم  او  ناتدوخ  رایتخا  هب  لمع  ود  نیا  ندومنن  هدومن و  باسح  تعدب  رد  ار  امش  ور  نیا  زا  دنشاب . هتشاد  قافتا  ادخ 

مجنپ تعدب 

، تشاد تراهم  یلیخ  رگید  مولع  ریاس  لثم  تأیه  ملع  رد  رمع  نوچ 
*******

ار تسار  تسد  زامن  عقوم  رد  ربمغیپ  هک  دنهد ، یم  تبـسن  روط  نیا  یـضعب  اریز  تسا . هدـننک  جـیگ  و  فلتخم ، تایاور ، نیمه  هزات  - 1
تسد فک  تشپ  رب  ار  تسار  تسد  هک  دنک  یم  لقن  ییاسنلا  دوادوبا و  ملسم ، نوچ  يا  هراپ  دنابسچ و  یم  هنیـس  هب  پچ و  تسد  يور 
فان يالاب  هنیس  ریز  ار  اه  تسد  هتفگ  ملسم  حیحـص  حرـش  رد  يرونلا  و  دنداد ، یم  رارق  پچ  تسد  قاس  رب  ار  تسار  تسد  چم  پچ و 

. تشاذگ یم 
{90 هحفص }

عقوم نیمه  برغم  زامن  هدش و  برغم  دوش ) هدید  نامسآ  رد  نآ  هعـشا  زونه  هچرگا   ) دیـشروخ صرق  ندش  ناهنپ  ضحم  هب  درک  روصت 
، دوش نایامن  نامـسآ  رد  ياهراتـس  هک  نیا  زا  لبق  دـیاب  برغم  زامن  داد ، روتـسد  يدایز  رارـصا  کی  اب  باـسح  نیا  اـب  دوش ، یم  بجاو 
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ات ار  شبرغم  زامن  سکره  مدرک  یم  مکح  نم  دوب ، یناـسآ  راـک  ندرک  دازآ  هدـنب  همه  يارب  رگا  هک  دوب  یعدـم  یتح  هدـش و  هدـناوخ 
عقوم نیمه  رد  زین  ناراد  هزور  هک  داد  هزاج  رما  نیا  ياضتقم  هب  ًادعب  دیامن . دازآ  هدنب  کی  دیاب  دزادنیب ، ریخات  هراتس  ندش  نایامن  تقو 

. دنیامن راطفا 
يوس هب  باتـش  رد  دیکأت  رظن  زا  مه  و  هراتـس ) عولط  دیـشروخ و  ندـش  ناهنپ  نیب   ) تقو یگنت  ندوب و  دودـحم  رظن  زا  مه ، روتـسد  نیا 

یم انف  داب  رب  اهنآ  تامحز  لطاب و  ناگدز ، کلف  نآ  زامن  هزور و  هجیتن  رد  هدـش ، فداصم  دیـشروخ  بورغ  زا  لبق  اـب  بلغا  نآ  ماـجنا 
ياهزامن لاوحا  عاضوا و  زا  نایوار  هک  ار  هچنآ  اب  ًاحیرـص  یلعج  نوناق  نیا  مییوگ  یم  طقف  هدرک ، رظن  فرـص  مه  نیا  زا  زاب  یلو  دور .

هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنفرتعم  دوخ  ناشیا  نایوار  اریز  دراد ، تفلاخم  دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  برغم 
زامن رد  ًاـمئاد  ترـضح  هک  دـننک  یم  تیاور  اـهنآ  زا  يا  هدـع  و  هدومرف ، یم  تئارق  دوخ  زاـمن  رد  ار  ماـعنا  هروس  تاـقوا  زا  یـضعب  هلآ 

ندناوخ ًاملـسم  تروص  ره  رد  دومن . یم  تئارق  تسا ، هدوب  هروس  ود  نیا  لثم  رادقم  رد  هک  ییاه  هروس  روطلا و  مجنلاو و  هروس  برغم 
ندش رهاظ  زا  دعب  یتدم  ات  ادخ  لوسر  هک  ییاج  رد  سپ  هدیماجنا ، یم  روط  هب  ناگراتس  عولط  زا  سپ  یتدم  ات  يا  هروس  ود  نینچ  کی 
لعج يرارصا  نینچ  اب  ار  مکح  نیا  يراذگ  تعدب  نوناق  زج  هب  ینوناق  هدعاق و  هچ  قبط  رمع  هدوب ، برغم  زامن  لوغـشم  زونه  ناگراتس 

. دومن
{91 هحفص }

مشش تعدب 

تبظاوم و هتـشاد ، يدایز  باوث  ًالقتـسم  دوخ  هک  هدومرف ، ررقم  رتو  زامن  مان  هب  يزامن  بش ، هلفان  زامن  زا  دـعب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
زا هک  دوب  ادخ  لوسر  طقف  هدومنن و  ادیپ  يزیخ  رحس  قیفوت  سک  همه  هک  نیا  هناهب  هب  رمع  زین  اج  نیا  دراد . تلیضف  رایـسب  نآ  تاعارم 

بوخ هچ  سپ  دـنرادن ، ار  تیعقوـم  نیا  نارگید  نوـچ  تفگ : دوـمرف ، یمن  كرت  زین  ار  تعکر  کـی  وا  رب  بش  زاـمن  ندوـب  بجاو  رظن 
ار دوخ  ًالمع  هدومن  ررقم  ار  رما  نیا  وا  روتـسد  فالخ  رب  عراش و  نذا  نودب  هرخالاب  مییامن . لدبم  اشع  زامن  زا  دـعب  هب  ار  نآ  تقو  تسا 

. درک راهظا  ار  رفک ) ، ) دوخ یبلق  دیاقع  رگید  راب  هدومن ، یفرعم  وا  لوسر  ادخ و  زا  رتاناد  حلاصم ، هب  ملع  رد 

متفه تعدب 

، یعامتجا قالخا  نیرتروآ  نایز  زا  یکی  دش  قفوم  ات  دومن  اه  یناشف  ناج  دروخ ، رگج  نوخ  اه  تدم  دیشک ، تمحز  ادخ  لوسر  اهلاس 
تیئود و ببـس  و  رگید ، هدع  رفنت  راجزنا و  دجوم  و  يا ، هدـع  توخن  ربک و  دـلوم  هک  تیفارـشا  و  درادرب ، نیب  زا  ار  یتاقبط  زایتما  ینعی 

نیا هیاس  ریز  رد  هک  دـیامن ، ردارب  سوئرم  اب  ار  سیئر  ربارب ، ینغ  اب  ار  ریقف  هدرب ، نوریب  مدرم  زغم  زا  تسا ، يریذـپان  حالـصا  تاـفالتخا 
يوخ نامه  زاب  هک  تشذگن  يرید  یلو  دهد . ماجنا  دـمآ  یم  رظن  هب  ریذـپان  ناکما  نآ  تفرـشیپ  زور  نآ  رد  هک  ار  دوخ  دـصاقم  داحتا ،

. دنتـشگرب شیوخ  لصا  نامه  هب  دندوب  هتفر  يردارب  راب  ریز  روز  ای  اضر  هب  یتدم  هک  یمدرم  داتفا و  راک  هب  عنامالب  اه  هلک  رد  تینوعرف 
نیا هب  اه ، يدوز  نیا  هب  دنتـسناوت  یمن  یلو  دـندوب ، لیام  ًابلاغ  هچرگ  برع ) صوصخ   ) مدرم دوبن ... همدـقم  یب  راک  نیا  هک  نیا  تیاهن 

ریز زا  هناش  اه ، یگداس 
{92 هحفص }

ار هشیت  نیلوا  رمع )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  باحـصا  نیرت  لد  رپ  هک  یتقو  ات  دندوب  هناهب  رظتنم  دـننک . یلاخ  دـیق  نیا  راب 
نیب دـیاب  هک  یتاکز  تاکز ، میـسقت  رد  دز . دـشاب ، راوتـسا  نایناهج  لد  نیمز  رد  تساوخ ، یم  هشیمه  يارب  هک  يا  هشیر  نیدـب  ًاراـختفا 
ریاس رب  ار  شیرق  هتـشاد ، مدقم  راصنا  رب  ار  نیرجاهم  دش ، لیاق  یتازایتما  دوش ، میـسقت  دارفا ) رد   ) یتوافت چیه  نودـب  نیعم  هفیاط  تشه 
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، هدش لیاق  يرگید  تیمها  شدوخ ) رتخد   ) هصفح و  رکبوبا ) رتخد   ) هشیاع يارب  شیرق  ياه  نز  زا  داد . حـیجرت  مجع  رب  ار  برع  برع ،
دوجو اب  و  هتفریذـپ ، شیب  مک و  ار  تعدـب  نیا  تسردان و  میـسقت  نیمه  زین  مدرم  ( 1 .) داد لاـملا  تیب  زا  نارگید  ربارب  ود  رفن  ود  نیا  هـب 

. دندروخ ییاراوگ  هب  ییور  رپ  لامک  اب  هدرکن ، ییانتعا  زاب  دوب  مارح  لام  نیا  رد  فرـصت  ادخ  لوسر  روتـسد  اب  تفلاخم  رظن  زا  هک  نیا 
ادخ لوسر  اه  لاس  هک  نیگنن  تخرد  نیا  زا  دنتسناوت  هداد ، رـصع  نآ  نابلط  تیفارـشا  تسد  هب  یبوخ  هناهب  رمع  راتفر  نیا  تسا  یهیدب 

هب ار  مدرم  تسا ، یکاح  یبوخ  هب  نامثع  رـصع  هکنانچ  هبترم  ود  دـننیچب و  دوخ  عفن  هب  یبوخ  ياـه  هویم  دیـشوک ، یم  نآ  عمق  علق و  رد 
. دننادرگرب لاح  نامه 

متشه تعدب 

، دنادب رتاناد  ماکحا  رارـسا  هب  رتالاب و  ار  دوخ  مه  ًانایحا  دـنک و  تفلاخم  ادـخ  لوسر  ادـخ و  اب  هک  نیا  زا  رمع  میدـید  هک  يروط  نامه 
، تشادن يا  هشیدنا 

*******
اج نیا  یلو  دشاب . یم  رمع  تاعارتخا  زا  اهنیا  هک  دـنک  یم  رارقا  هدوب ، فرتعم  دـیرجت  حرـش  رد  يرعـشا  یچـشوق  ار  الاب  بتارم  نیا  - 1

رما رگید  دـهتجم  اب  دـهتجم  فالتخا  نوچ  دوش ، یمن  رمع  رب  يریگ  بیع  بجوم  اهنیا  دـیوگ  یم  هدومن  ار  دوخ  زیمآرفک  راذـتعا  نامه 
. میهاوخ یم  شزوپ  وت  زا  هدنهانپ و  وت  هب  نانخس  نیا  زا  ایادخ  تسین ... يا  هزات 

{93 هحفص }
هک یللع  دولوم  اـهنآ  بلغا  دوبن ، هدـش  یقلت  هک  یگداـس  نیا  هب  اـج  همه  رد  اـه  تعدـب  نیا  اـهرظن و  راـهظا  نیا  تسه  هک  يزیچ  یلو 

، تسا رمع  لثم  یصاخشا  ياه  تیعقوم  هرود و  نآ  تسایـس  تایـضتقم  مدرم و  لاوحا  عاضوا و  رد  يرتشیب  تقد  هب  جاتحم  نآ  نتـسناد 
رثوم لـماوع  یـضعب  تسین ، دروم  یب  یلو  تسین ، اـه  صحف  ثحب و  نیا  اـه و  تقد  نیا  یـضتقم  باـتک  نیا  عـضو  هچرگ  و  دـشاب . یم 

. میرگنب يرتزاب  هدید  اب  رتهب و  ار  قیاقح  هدومن ، حیرشت  میناوت  یم  ات  ار  دعب ) رمع و  نامز  رد  صوصخ  )
هب مالـسا  زا  لـبق  اـت  نوچ  دـنتفای ، طلـست  زور  نآ  هدـنز  کـلامم  رتـشیب  رب  تفرگ و  ـالاب  مالـسا  هیاـس  ریز  رد  برع  داژن  راـک  هک  نیمه 
هوق نآ  یلک  هب  تیلهاج  نامز  رد  تشاد ، يا  هقباس  یلوق ) هب   ) مه هنیمز  نیا  رد  رگا  ای  دوب و  هدرکن  تداـع  يراد  تکلمم  ینیـشنرهش و 

هک نیا  رظن  زا  مه  و  دوب . هداد  تسد  زا  اـه  يدرگ  ناـبایب  اهراتـشک و  تشک و  اـهدروخ و  دز و  نآ  لـالخ  رد  ار  يراد  مدرم  تساـیس و 
یبوخ هب  تشذـگ ) اـهنآ  شناد  نازیم  زا  يا  همـش  هچناـنچ   ) نآرق هب  ناـیاناد  نیا  هک  يروط  هب  ار  یـسایس  نیناوق  تاـیئزج و  ماـمت  نآرق 
هشیمه يارب  وا  يراد  مدرم  یسایس و  تاروتـسد  هک   ) مه مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  تسد  و  دوب ، هدشن  رکذتم  دنیامن  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوتب 

نینچ کی  ندرب  هار  هب  تاهج ) نیا  زا  . ) دوب هدـش  هاتوک  تفالخ  ماقم  زا  تسه ) هدوب و  يرـصع  ره  ياملع  هجوت  دروم  لـمع و  هتـسیاش 
دومن روبجم  ار  نانآ  رگید  فرط  زا  یناریا ، ًاصوصخم  برع  ریغ  اب  شزیمآ  یفرط و  زا  یشیدنا  هراچ  هدش  لکشم  اهنآ  رب  يردتقم  تلود 

مادختسا يراد  ناوید  ناوید و  لیکشت  روظنم  هب  ار  اهنآ  ًامسر  هدومن ، هدافتسا  یناریا  ناریبد  زا  تالیکشت  ندومن  رارقرب  هرادا و  يارب  هک 
روظنم هب  ًاءادتبا  تسناوت  یمالسا  ریغ  نیناوق  هک  دش  نیا  یمالسا  ریغ  لود  اب  اهنآ  ياهـشزیمآ  نیا  هرمث  تامادختـسا و  نیا  هجیتن  دنیامن .

لیمکت
{94 هحفص }

مالـسا نوناق  مکحم  راوید  راهچ  رد  نیناوق  نیا  ياپ  هک  نیمه  هناتخبدـب  یلو  دـیامن . تموکح  مدرم  رب  یمالـسا  ماکحا  سابل  رد  صقاون 
زا یمالـسا  نیناوق  نیب  رد  طقف  هک  نیا  دـیق  یتح  هک  تشگ  راوتـسا  يروط  زین  یمالـسا  ماکحا  رد  هلخادـم  نوناق و  لعج  يانب  دـش ، زاـب 
میب و  تفر ، نیب  زا  دننکن ، یمکح  نآرق  صن  اب  فلاخم  لقاال  هک  دنـشاب  نیا  دنباپ  دننیب و  یمن  نآرق  رهاظ  رد  هک  دـننک  هدافتـسا  ینوناق 
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رمع ور  نیا  زا  دش . دم  میلـس  قوذ  نتخادنا  راک  هب  رظن ، راهظا  هدش ، نوریب  اهزغم  زا  اه  تفلاخم  نیا  رثا  رد  یهلا  باذع  اب  ندـش  هجاوم 
مالـسا ناوریپ  مامت  هک  نیا  اب  ینعی  دومن ، عضو  تاکز  يارب  يا  هزات  نوناـق  دوب ، هدـش  هتفرگ ) ناـیناریا  زا  هک  يا  هقیلـس   ) دوخ هقیلـس  هب 

بآ یتسد و  بآ  هب  هک  ار  شمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  زا  کی  هد  نداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  دنراد  قافتا  یگمه 
اب هدومرف و  نیعم  تاکز  ناونع  هب  دشاب ، هدش  هداد  بآ  یتسد  بآ  اب  طقف  هک  یتروص  رد  ار  اهنآ  زا  کی  تسیب و  هدش و  باریـس  ناراب 

لاـملا تیب  میناوتب  هک  نیا  يارب  تفگ : فـصو  نیا  اـب  تسا ، هدـش  هتـشادرب  تاـیلام  نیا  ( 1) قسو جـنپ  زا  رتمک  زا  دـنراد  قاـفتا  هک  نیا 
هدوسآ باسح  رد  يراـک  هابتـشا  زا  هدومن و  مهارف  ار  ناگدـنریگ  ناگدـنهد و  تاـکز  یتحار  هک  نیا  روظنم  هب  مییاـمن و  مهارف  يرتشیب 

زا ( 2) زیفق کی  مهرد و  کـی  یعورزم  نیمز  بیرج  ره  لـباقم  رد  اـه  یقارع  زا  یناریا  ناـهاشداپ  هک  يروط  ناـمه  تسا  بوخ  میوش ،
كولم هک  يروط  نامه  مه  اه  يرـصم  زا  و  بیترت ، نیمه  هب  اه  یقارع  زا  مه  ام  دـنتفرگ ، یم  اه  نیمز  نابحاص  زا  دوب ) هچره   ) تابوبح

کی  رانید و  کی  بیرج  ره  لباقم  رد  هیردنکسا 
*******

. دشاب یم  لاقثم ، ریس و 4  زیربت و 6  نم  هداس 57/5  تدابع  هب  عاص و  نزو 60  بسح  هب  هک  تسا  یلیک  قسو  - 1
. دشاب یم  لاقثم  زیربت و 20  نم   11/5 ای ، عاص  نآ 12  نزو  هک  تسا  یلیک  زیفق  - 2

{95 هحفص }
اـم و یتخبـشوخ  یلو  دیـشوپ  دوخ  هب  لـمع  هعماـج  يدوز  هب  دیـسر و  رمع  زغم  هب  رکف  نیا  میرگب ، تاـکز  دـندوب  هدومن  نیعم  ( 1) بدا

تعدب هک  نیا  زا  شیپ  هدومرف و  ینیب  شیپ  ار  اهنیا  بلغا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  اج  نیا  ناراذگ  تعدب  یتخبدب 
اه یقارع  زا  زیفق  مهرد و   » ترابع نیا  هب  ًالبق  ار  مکح  نیا  ندوب  وغل  هتسب و  اهنآ  رب  ار  هار  دندروآرد ، روعـش  مهف و  مخت  زا  رـس  ناراذگ 

مهم هدوبن ، اه  تبحص  نیا  راکهدب  اه  نیا  شوگ  فصو  نیا  اب  یلو  ( 2) هدومرف مالعا  ًامسر  هدش » هتشادرب  اه  يرصم  زا  بدرا  رانید و  و 
هک ییاه  شتآ  نیا  همه ، زا  رتدب  دندیناسر . زورما  یتخب  هریت  نیا  هب  هراچیب و  ار  نیملسم  اوسر و  ار  دوخ  هتشاذگ ، اپ  ریز  ار  اه  نیا  زا  رت 

دوب تعدب  کی  ًاتروص  هچرگ  و  درک ، یم  مومسم  ار  همه  نآ  دود  دیـسر و  یم  اج  همه  یبیرغ  هوق  کی  اب  دش  یم  نشور  اهنآ  تسد  هب 
تعدب کی  دندرک ، راک  کی  طقف  اجنیا  هک  نیا  لثم  دش . یم  رهاظ  نوئش  مامت  رد  نآ  موش  هجیتن  بلغا  یلو 

*******
... دـشاب یم  هتفگ  شیپ  زیفق »  » ربارب ود  تسرد  ًانزو  هک  تسا  یلیک  ءاب ) دـیدشت  لاد و  حـتف  و  ءار ، نوکـس  و  هزمه ، رـسک  هب   ) بدرا - 1

. دشاب یم  تسا  لاقثم  هک 615  یلوق  رب  انب  یقارع ، عاص  باسح  هب  هتفگ  شیپ  نزو  اب  اه  لیک  نیا  لیدبت  هکنآ  حیضوت 
، رـصم لها  صوصخم  تسا  یگرزب  لیک  نآ  هک  نیا  بدرا و  ظفلت  یگنوگچ ، ناـیب  زا  سپ  بدر »  » هاـم رد  سورعلا  جاـت  رد  يریبز  - 2

بدرا زا  رـصم  زیفق و  مهرد و  نداد  زا  قارع  اه » بدرا  رـصم  تعنم  اهزیفق و  اهمهرد و  قارعلا  تعنم  : » هک تسا  ثیدـح  رد  دـیوگ  یم 
شیاجنگ 24 هب  بدرا  دنیوگ  یم  هدومن  لقن  ار  اهبدرا  رـصم  تعنم  ینعی  ثیدح  نیمه  رخآ  تمـسق  هیاهن  رد  زین  يرزج ، دندش . عونمم 

هدیـسر ام  هب  تیاور  نیا  هریره  یبا  زا  دواد  یبا  ملـسم و  قیرط  زا  دـیوگ : یم  فجن ) عبط  ص14   ) دوقعلا روذـش  رد  يزیرقم  تسا . عاص 
نداد زا  قارع  اهرانید » اه و  بدرا  رصم  تعنم  و  اهرانید ، اهیدم و  ماشلا  تعنم  و  اهزیفق ، اهمهرد و  قارعلا  تعنم  دومرف : ادخ  لوسر  هک 

اب یلو  دندش : عونمم  رانید ، بدرا و  زا  رصم  و  رانید ، و  دشاب ) یم  لاقثم  ریس و 135  زیربت و 24  نم  هک 21   ) يدمزا ماش  زیفق و  مهرد و 
. دنتشگ رومام  اهنیا  ندادب  عونمم و  نداد  هوکز  زا  رمع  مرک  لضف و  هب  زاب  تایاور  نیا  دوجو 

{96 هحفص }
ضوع هب  هک  یناسک  نامه  ینعی   ) مدرم یتسه  لام و  هک  دـندرک  يراک  ینعم  رد  یلو  دـنتفرگ ؛ جارخ  تاکز  ضوع  هب  طـقف  دنتـشاذگ ،

( دـنتفرگ یم  ار  مارح  لوپ  نیا  نیـسردم  نیدـهاجم و  ءاملع ، ءاـهقف ، لـثم  هک  یناـسک  مه  دـنداد و  یم  ار  یعارتخا  تاـیلام  نیا  تاـکز 
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! تشگ رجا  یب  اهنآ  تامحز  جنر و  لطاب ، اهنآ  تادابع  یبصغ ، ناشـسوبلم  نکـسم و  هدییور ، مارح  زا  اهنآ  تسوپ  تشوگ و  و  كاپان ،
قح هک  نیا  اب  و  درک . یم  شدرگ  اهنآ  تسد  رد  دـنام ، اهنآ  هدـهع  هب  روط  نامه  تاکز »  » نارگید قح  یمـسر و  تاـیلام  نوچ  ارچ ... ؟
رظن زا  مییوگن  رگا  مه  نآ  هک  دنداد  یم  هجیتن  یب  ییاوه و  تایلام  کی  لباقم ، رد  طقف  دـندرک . یم  نآ  رد  یفرـصت  هنوگره  دنتـشادن ،

زا زین  ار  مارح  نیا  نتفرگ  و  دنتـسناد ، لالح  ار  تاکز  ندادـن  هک  یناسک  مییوگن  رگا  و  دـندوب ، راکهانگ  راکهانگ ، صخـش  هب  کـمک 
هب دهد  رییغت  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  رفک » دقف  هنید  ریغ  نم  : » هک ادـخ  لوسر  هتفگ  هب  انب  ، ) دـندروآ باسح  هب  لالح  رایتخا  ملع و  يور 

دیاب لقاال  دنا ، هدش  رفاک  دوش ،) یم  بوسحم  نید  رییغت  عرـش  هملـسم  ماکحا  زا  یمکح  ره  رییغت  هک  نیا  رظن  زا  مه  هدش و  رفاک  قیقحت 
باـسح قبط  هک  یناـسک  زا  تاـیلام  نیا  دوخ  رگید  فرط  زا  و  دـش . یمن  هدوب  اـهنآ  ندرگ  رب  هک  یبـجاو  قـح  طاقـسا  هک  تشاد  نیقی 

سپـس تسا ... هدوب  مارح  ردـنا  مارح  و  هجو ، نودـب  دـنتفرگ ، یم  ناشیا  زا  رابجا  هب  باسح  نیا  اب  هدوبن و  بجاو  تاکز  اهنآ  رب  تاـکز 
نیناوق بلغا  ندوب  لوهجم  انب و  نیا  ماکحتـسا  هب  هفیلخ  جایتحا  هفیلخ و  هاگتـسد  رد  یمالـسا  ریغ  لـلم  ذوفن  ظاـحل  زا  میتفگ  هک  ناـنچ 

رس و مک  مک  دوب ،) هدرک  دوخ  هشیپ  هک  قلطم  يدازآ  زا  مه  يراچان و  زا  مه   ) للم یسایس  نیناوق  هب  وا  هجوت  و  يو ، رب  یمالسا  یـسایس 
دیسر ییاج  هب  راک  ینعی  دیناسر . داهج  هب  ار  دوخ  ات  دمآ  شیپ  کی  کی  هدومن و  رهاظ  یمالـسا  ماکحا  نیب  رد  ار  للم  ریاس  نیناوق  هلک 

هک
{97 هحفص }

داهج يارب  ار  نانآ  هداد ، صیـصخت  ینیعم  هدـع  هب  ار  لام  نیا  زا  یتمـسق  تسا  بوخ  هچ  تفگ : هتفگ  شیپ  جارخ  نتفرگ  زا  سپ  هفیلخ 
قفاوم ار  راک  نیا  هک  زین  مدرم  دنشاب . هتشاد  لاغتشا  شیوخ  راک  بسک و  هب  یتحار  هب  دنناوتب  نیملسم  ریاس  ینعی  نارگید  ات  دومن . هدامآ 

روما ریاس  لـثم  هک  يداـهج  هجیتن  رد  دـندومن . یناـیاش  لابقتـسا  نآ  زا  هدومن  تقفاوم  رکف  نیا  اـب  دـندید ، دوخ  یلبنت  یبلط و  تحار  اـب 
صوصخ هب  هقبط  هب  صاصتخا  ندید و ...  تحارج  ندش و  هتـشک  جنر و  تمحز و  نیا  دوبن  لیام  عراش  هدـش و  هظحالم  نآ  رد  يواست 

هراچ یب  دنمتـسم و  تشم  کی  نابلط  تحار  هدمآ ، نوریب  سدقم  تروص  نآ  زا  دننک ، تسیز  یتحار  رد  تهج  نیا  زا  نارگید  هتـشاد ،
زا یکی  هک  يداهج  و  هداد ، اهنآ  هب  یمارح »  » ترجا کی  لـباقم ، رد  هفیلخ  هک  نیا  ماـن  هب  و  دنداتـسرف ، یم  نادـیم  هب  دوخ  یناـبرق  هب  ار 

 ... . دندوب شوخ  لد  هدومن ، لدبم  مارح  لوپ  مه  نآ  یلوپ ، لمع  کی  هب  تسا  یمالسا  تادابع 
؛ دنتـشادن فرـصت  قح  مارح و  اهنآ  رب  دوبن ، داهج  اهنآ  لمع  هک  نیا  رظن  زا  داتفا ، یم  ناشتـسد  هب  مه  یتمینغ  رگا  نیدهاجم  نیا  هراچیب 
، اه تعامج  ماما  شیپ  اـهقف ، يارب  لاـم  نیمه  زا  دراد  دوخ  ياـج  هک  اـهنیا  دـندش . یم  کـلام  فرـصتم و  سرت  نودـب  یمالـس  هب  یلو 

زین اهنآ  دش . ررقم  ینیعم  رادقم  زین  اهوگ  ناذا  نیسردم و  اه ، تعامج  ماما  هب  زین  اهنآ  دش . ررقم  ینیعم  رادقم  زین  اهوگ  ناذا  نیسردم و 
ماکحا نایب  شاداپ و  یب  سرد  باوث ، یب  ناذا  لطاب ، تعامج  زاـمن  مارح  ترجا  نیا  لـباقم  رد  هدومن . ادـتقا  هفیلخ  باـنج  لـک  ماـما  هب 

ةالـص كرت  نم  : ) ار هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  فالخ  نودب  ملـسم و  راتفگ  و  دندش ؛ راد  هدهع  ار  ادـخ  ياضر  زا  یلاخ  تعیرش 
تقباطم اهنآ  اب  ثیح  ره  زا  هک  هدش ) رفاک  دیامن  كرت  رایتخا  دمع و  يور  زا  ار  زامن  کی  هک  یـسک  ( ) رفک دقف  ًادمعتم  ًادـماع  ةدـحاو 

. دندرک یمن  ییانتعا  نآ  هب  هتخادنا  تشپ  سپ  درک ، یم 
{98 هحفص }

ار یمومع  تعاجش  يروشحلس و  حور  تعدب  نیا  نتفریذپ  هب  و  هفیلخ ، اب  تعباتم  هب  موق  ناگرزب  نیمه  روما و  رداصم  نیمه  ماجنارس  و 
دنتساوخ یم  هزات  هک  نیملسم  هراچیب  هدش ، مارح  ردنا  مارح  همه  اهباستکا  بسک و  اهدتس  داد و  همه  هک  دندرک  يراک  چیه ! دنتشک  هک 

ریـس کـی  هب  هدومن  فرحنم  ار  اـهنآ  نارگمتـس  روز  نیا  ناـنیاخ ، تسد  نیا  دـنتفر ، یم  ادـخ  يوـس  هب  ور  هزاـت  و  دـننک ، یناـحور  ریس 
! دندومن راچد  دش  دهاوخ  هدش و  هدیشک  نآ  هلابند  زونه  زونه و  هک  يدیدش  عیرس و  ییارقهق 

مهن تعدب 
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هک يزغم  ینینزان  نآ  نابرق  هب  هآ  دـنک ، یم  رارح  بسک  منهج  نیا  زا  لوا  دوش ، یم  اـپ  هب  اـیند  رد  یـشتآ  ره  هک  دزوسب  تیفارـشا  ردـپ 
ون زا  رـس  میتفگ  هک  روط  ناـمه  زاـب  و  دنتـشاذگن . هک  سوسفا  یلو  درک . یم  هدکـشتآ  نیا  ندرک  شوماـخ  فورـصم  ار  دوخ  مه  ماـمت 
نیا دیسر  یم  ناشتسد  تشاد و  اج  اجک  ره  دنداد ، اهنآ  هب  یتروص  رـس و  دندرک ، شریمعت  دندومن ، میمرت  ار  هنهک  ياه  هاگتـسد  نامه 

، هدشن عناق  نیمه  هب  یلو  دندومن . یتازواجت  دندش ، لیاق  یتازایتما  تاکز  میـسقت  رد  میتفگ  هک  يروط  نامه  و  دنداد ، اج  ار  ابیزان  لمع 
نامیا هک  یتروص  رد  دوب : هدومرف  سدـقم  عراش  هک  نیا  اب  مه  هدومن ) بجاو  باتک  لها  رب  سدـقم  عراش  هک  یتایلام   ) هیزج نتفرگ  رد 

رمع فصو  نیا  اب  دنزادرپب . لاملا  تیب  هب  لوپ  ینیعم  رادقم  يرفن  ره  يواست  روط  هب  همه  دیاب  دندشن ، مه  گنج  هب  رـضاح  دـندرواین و 
باسح هب  لاح و  بسانت  هب  کی  ره  زا  هتشاذگ ، قرف  ارقف  اب  ار  نیطسوتم  نیطسوتم و  اب  ار  نادنمتورث  هدومن ، میسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اهنیا 

. تفرگ یم  ناشدوخ 
ریقف هقبط  هب  یتدعاسم  کمک و  هار  نیا  زا  درک  یم  لایخ  دیاش  هک  نیا  وگ 

{99 هحفص }
رفک رد  هک  يروط  نامه  همه  دیاب  هدش ، تباث  اهنآ  رب  ناشیا  رفک  هیحان  زا  نوچ  تایلام  نیا  هک ، نیا  زا  لفاغ  یلو  دـیامن ؛ یم  طسوتم  و 
طقف دشاب ) حیحص  مه  ییاج  رد  رگا   ) یتاقبط میسقت  اما  دنشاب . ربارب  زین  دنهد  یم  دوخ  رفک  رفیک  هب  هک  يا  هیزج  نیا  رد  دنراد ، يواست 
رتمک فاعم و  ارقف  ًالصا  تروص  نیا  رد  هک  تاکز ) سمخ و  لثم  . ) دشاب هدش  هتـشاذگ  تورث  رب  عرـش  مکح  هیاپ  هک  تسا  يدروم  رد 

اب هدش ، مامت  نادان  نادمتسم  نآ  نایز  هب  دص  رد  دص  قافرا  نبا  مالـسا  تسایـس  فالخ  رب  هک  نیا  رب  هوالع  هدشن . ررقم  اهنآ  رب  یتایلام 
دوخ رفک  یکیرات  رد  دبا  ات  مورحم و  مالسا  نتفریذپ  زا  هدنام ، یقاب  دوخ  زغم  یب  دیلاقت  تاداع و  نامه  هب  هشیمه  يارب  یمک ، ياهب  داد 

نوریب نت  زا  ار  یثاریم  هنهک  تسوپ  هدـش ، يروـط  ره  دـش ، یم  یلکـشم  رما  اـهنآ  يارب  نداد  هیزج  رگا  سکع  هب  دـندش . یم  نادرگرس 
لماک شیامرف  هک  دوب  ارقف ) هب  کمک  ( ) 1) صقان هفسلف  نیمه  هطساو  هب  دیاش )  ) هرخالاب دنتشگ ...  یم  لیان  مالسا  نید  فرش  هب  هدومن 

. تخورف يزیچان  ياهب  هب  تعدب  نیا  اب  ار  مالسا  هراچیب و  ار  اهنآ  هکلب  دومنن ، ارقف  هب  کمک  اهنت  هن  هتشاذگ  اپ  ریز  ار  ادخ  لوسر 

مهد تعدب 

حالـص هک  دنتـسه  یناـسک  یبرقلا  يذ  نوچ  هنافـساتم  یلو  دـسرب . اـهنآ  تسد  هب  دـیاب  تسا ، یبرقلا  يذ  قح  سمخ  نآرق ، هیآ  قباـطم 
نامه  ) دـیاب دوش . هاتوک  لام  نیا  زا  اهنآ  تسد  دـیاب  رظن  نیا  زا  دـنک . یم  باجیا  ار  اهنآ  یتسد  یهت  رقف و  تسایـس  ياضتقم  تفالخ و 

جاتحم ردقم  نیا  اهنآ  میتفگ ) هک  يروط 
*******

نیا رد  وا  اب  الـصا  دـیاب  چـیه ، هک  الاو  تشاذـگ  ار  تعدـب  نیا  ارقف  هب  قافرا  رطاـخ  هب  رمع  مییوگب  هک  تسا  یتروص  رد  همه  اـهنیا  - 1
. تفگن نخس  عوضوم 

{100 هحفص }
هجیتن رد  ات  درادنرب ، اهنآ  یهارمه  هب  یمدق  سک  چـیه  دـنداتفا  رکف  هب  مه  رگا  هکلب  درذـگن ، ناشزغم  زا  تفالخ  رکف  اهنت  هن  هک  دنـشاب 

(1 .) دنسرب دوخ  فده  هب  تمحز  نودب  هدش ، دعاسم  ثیح  ره  زا  هنیمز  زاب و  ناراک  زواجت  نیا  رب  تهج  ره  زا  هار 
يو تسا  رمع  تبون  لاح  هدومن ، هاـتوک  كدـف  زا  میقتـسم  ریغ  روط  هب  ار  يو  تسد  درک و  یلوم  هب  ار  دوخ  تمدـخ  هک  رکبوبا  بوخ !

. درک هللادمحب  دنک و  لیمکت  ار  رکبوبا  تمدخ  لقاال  دیاب  زین 
هداد امش  هب  ار  اهنآ  زا  یضعب  نآ  رب  انب  میهدب ، امش  هب  ار  نآ  سمخ  مامت  هک  تسین  اور  هدش و  دایز  لاوما  تفگ : نینمؤملاریما  هب  ًامـسر 
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تهج نودب  دوخ  قح  زا  زگره  یـسک  نینمؤملاریما  لثم  تسا  مولعم  میرب ... یم  راک  هب  هریغ  هحلـسا و  بسا و  ندـیرخ  يارب  ار  یقبام  و 
رگا و  هدم ، یهد  یم  ام  هب  تدوخ  لام  زا  رگا  دومرف : وا  باوج  رد  ور  نیا  زا  دنک . یمن  زیوجت  ار  رمع  هنالهاج  راتفر  نیا  و  درذگ ، یمن 

، تسام قوقح  ندومن  در  وت  روظنم 
*******

ءیش نم  متمنغ  امنا  اوملعاو   » هیآ لیذ  رد  يو  هک ، دنک  یم  تیاور  هیفنحلا  نب  دمحم  زا  ملـسم  نب  سیق  زا  یئیفلا »  » باتک رد  ییاسن  - 1
یضعب دمآ . دوجو  هب  یبرقلا ، يذ  مهس  ترضح و  نآ  مهـس  فرـصم  رد  یفالتخا  باحـصا  نیب  ادخ  لوسر  زا  دعب  هتفگ  هسمخ » ناف هللا 

ناکیدزن صوصخم  يا  هدـعو  ترـضح ، نآ  ناکیدزن  قح  ار  یبرقلا » يذ   » مهـس يا  هراپ  هتـسناد ، هفیلخ  هب  صتخم  ار  ادـخ  لوسر  مهس 
رد هزرابم  يارب  رکشل ، نداد  تروص  رـس  هحلـسا و  بسا و  دیرخ  هار  رد  دیاب  لاوما  نیا  هک : نیا  رب  ماجنارـس  یلو  دنتـشادنپ . یم  هفیلخ ،

فارتـعا هب  اـنب   ) و دوخ ، ریـسفت  رد  يربـط  و  ج3 ص185 ) « ) روثنملا ردلا   » ریـسفت رد  یطویـس  دـندرک . قافتا  دوش  فرـصم  مالـسا ، هار 
فورعم یچشوق  دنا . هدومن  لقن  ار  تیاور  نیمه  دوخ  بتک  رد  کی  ره  زین  ناسیون  خیرات  املع و  ناراگنربخ و  زا  يدایز  هدع  یطویس )

هک  ) قباس راذـتعا  ناـمه  اـب  رما  نیا  رد  رمع  ندوب  مدـق  شیپ  يرازگ و  تعدـب  هب  رارقا  لـمع و  نیا  ندوب  تعدـب  هب  فارتعا  زا  سپ  مه 
. دزادرپ یم  یلام  تسام  هب  تسین ) يداریا  رمع  رب  سپ  دوب ، ربمغیپ  داهتجا  اب  فلاخم  رمع  داهتجا  نوچ 

{101 هحفص }
هلیسو هب  هرخالاب  هدومن ، رظنفرص  یـضعب ، نتفرگ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  و  مامت ، نداد  زا  رمع  هک  دوب  نیا  ییامن . در  ام  هب  ار  نآ  مامت  دیاب 

. دیسر دوخ  عورشمان  فراصم  هب  هفیلخ 
راظتنا دـیابن  زگره  سپ  تساج . یب  نتـشاد  یکاپ  راظتنا  نیعباـت  زا  دـشاب  كاـب  یب  روسج و  ردـق  نیا  اوشیپ  هفیلخ و  یتقو  تسا  یهیدـب 
يراذگ تعدب  اریز  دـننک . تفلاخم  یتعدـب  نینچ  کی  اب  ای  هدومن  يراددوخ  یمارح  لام  نینچ  کی  نتفرگ  زا  ناشیا  هک  میـشاب  هتـشاد 
ندومن هنخر  زا  يریگولج  روظنم  هب  هک  راذگ ) تعدب  ندومن  تازاجم  تعدب و  ندومن  مارح   ) یمکحم راوید  نآ  رگید  هدش ، يداع  رما 
نیناوق یتاذ  تمظع  نآ  و  ناریو ، دوب  هدش  هدیـشک  هیعرـش  ماکحا  فارطا  رد  ناوارف ، جنر  تمحز و  اب  نید ، رد  اسران  دولآرهز و  راکفا 

نیا رد  هدـش ، دوبان  هکلب  زیچان ، هیهلا  تاروتـسد  هب  تبـسن  يرـسدوخ  يراـک و  زواـجت  زا  ناـشیا  سرت  لـباقم  رد  و  مدرم ، رظن  رد  ینید 
قوقح مارح و  ياه  لوپ  نیا  زا  رادقم  ره  و  هدومن ، لابقتـسا  زاب  هرهچ  اب  نیملـسم  نیمه  داد ، یم  خر  اهدمآ  شیپ  نیا  زا  هچ  ره  تروص 

. دندیعلب یم  يدنسرخ  جوم  اپارس  یبلق  اب  زورما ) لثم   ) دش یم  هداد  ناشیا  هب  هک  نارگید 

مهدزای تعدب 

دزن رد  زامن  نیا  هدومرف ...  نییعت  یصوصخ  هب  بحتسم  ياهزامن  ناضمر  هام  ياهبش  رد  ناراد  هزور  يارب  تما  عامجا  هب  لوسر  ترضح 
هک نیا  اب  هدوب و  يدارف  روط  هب  لوا  زور  زا  نآ  عضو  و  موسوم ، ( 1) حیوارت زامن  هب  هماع 

*******
. دوش هدناوخ  تعامج  هب  هک  تسا  ناضمر  ياهبش  بحتسم ) زامن   ) هلفان نامه  اهقف ، حالطصا  رد  نآ  هحیورت و  عمج  تغل  رد  حیوارت  - 1

. دیامن یم  تحارتسا  راذگزامن  تعکر ، راهچ  ره  زا  دعب  هک  دنتفگ  حیوارت  رظن  نیا  زا  ار  زامن  نیا  هیاهن »  » رد يرزج  لوق  هب  انب  و 
رد رمع  نآ  سـسوم  اهنت  هدوبن ، لومعم  رمع  تفالخ  لیاوا  رکبوبا و  تفالخ  نامز  ادـخ و  لوسر  نامز  رد  ةاور  مامت  لوق  رب  انب  زامن  نیا 
يو هک  دنک : یم  لقن  بیترت  نیدب  يراقلا  نب  نمحرلادبع  زا  دوخ  هحیحـص  رد  يراخب  ار  نآ  سیـسات  حرـش  دشاب . یم  يرجه  لاس 14 
نم يارب  تفگ  دیدب ، هرظنم  نیا  هک  رمع  میدید . زامن  هب  لوغشم  يا  هشوگ  ره  رد  و  هدنکارپ ، ار  مدرم  هتفر ، دجسم  هب  رمع  اب  یبش  هتفگ 
نیا تسا ، رتکیدزن  ادخ  تعاطا  هب  دنراذگب ، زامن  دناوخ ) یم  ار  تئارق  وا  اهنت  نوچ  تعامج ، ماما  کی  اب  ینعی   ) يراق کی  اب  مدرم  رگا 
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رکف هرمث  هعفد  نیا  هک  رمع  میتفر ، دجـسم  هب  هک  دـعب  بش  دومن . نییعت  تعامج  نآ  تماـما  هب  ار  بعک  نب  یبا  اـج  ناـمه  رد  تفگب و 
دراد يراخب  رب  هک  یحرـش  رد  ینالطـسق  تعدب ... نیا  تسا ، یتعدب  بوخ  هچ ) هو ! « ) هذه ۀعدبلا  تمعن  : » تفگ دومن  هدهاشم  ار  دوخ 

نآ یلعف  ددع  نیا  هب  هک  دوب  نیا  دیمان ، تعدب  تیفیک ) نیا  هب   ) ار زامن  نیا  رمع  هک  نیا  تلع  دیوگ : یم  دسر  یم  ثیدـح  نیا  هب  یتقو 
. تشادن یعالطا  نآ  زا  یسک  مه  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد  هدیسرن  ادخ  لوسر  زا  تعامج ، هب  مه  نآ  بش  لوا  رد  بش ، ره  مه 

{102 هحفص }
نیملـسم قرف  مامت  قافتا  اب  زاب  دوش ، هدـناوخ  تعامج  هب  دـهدب  هزاجا  اهزامن  ریاس  لثم  مه  ار  زامن  نیا  دوب  نکمم  سدـقم  عراـش  يارب 

لاس 14 كرابم  هام  ياه  بش  زا  یبش  دوب  ییادـج ، هقرفت و  هاوخدـب  و  قافتا ، داحتا و  رادتـسود  هک  یهار  نآ  زا  رمع  یلو  دادـن ، هزاجا 
وا نیبزیت  رظن  داّقن و  رکف  ًاروف  هتخاس ، رثاتم  ار  وا  دندوب  زاین  زار و  لوغشم  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  مدرم  هرظنم  دمآ ، دجسم  هب  هک  ترجه 

تعاطا و هب  یگدـنکارپ ، نیا  زا  دـنراذگب ، زامن  تعامج  هب  ینعی  اج  کی  همه  رگا  نم  يارب  تفگ  و  تخیگنارب . عراش  هئطخت  رب  ار  يو 
دـمآ و دجـسم  هب  هک  نیمه  دـعب  بش  دومن . باختنا  تعامج  نآ  رب  تماما  هب  ار  بعک  نبا  یبا  ور  نیا  زا  تسا . رت  کیدزن  ادـخ  ياضر 

(1 .) تسا یتعدب  بوخ  تعدب )  ) نیا یتسار  تفگ  یبیجع  يدنسرخ  کی  اب  دیاش  دید  اپرب  ار  تعامج  زامن 
*******

نآ سدقم  عراش  تسا  یعامتجا  یگدنز  روبعلا  بعص  ياه  هندرگ  رد  رشب  تفرشیپ  هلیـسو  نیرتهب  یگنهامه  قافتا و  هک  نیا  رظن  زا  - 1
نیرتگرزب يارجا  نمـض  ار  یلمع  سرد  نیا  يدایز  ياهدـیون  تادـیکات و  اـب  هدومن . تبث  یناملـسم  درف  ره  ییزور  هنابـش  هماـنرب  رد  ار 

هک نیا  رظن  زا  یلو  دومن ؛ اجرب  اپ  هدـنز و  هشیمه  يارب  هناگ ، جـنپ  زامن  ینعی  تعیرـش ، ياـه  هناوتـسا  نیرت  تمظع  اـب  و  ینید ، فیاـظو 
هتشاد مزال  يا  هبیاش  یب  تغارف  کی  صوصخم و  تولخ  کی  رما ، نیا  هدوب و  دوخ  راگدرورپ  هب  هدنب  یکیدزن  تدابع  زا  یلـصا  روظنم 

ياـهزامن رد  عاـمتجا  زا  رظن  نیا  زا  دـشاب ، یم  دوش ) یم  رـسیم  ناـسنا  يارب  عاـمتجا  لاـح  رد  رتـمک  هک   ) یقیمع هجوت  کـی  هب  جاـتحم 
یلو داد ؛ تیمها  رتشیب  ار  نآ  يدابع  حور  يونعم و  هبنج  هدومن ، يریگولج  دـشابن ) بجاو  هک  یتروص  رد  نیدـیع  زاـمن  رگم   » بحتـسم

، هدرک روصت  صقان  ار  ادـخ  لوسر  روتـسد  دوب ، هدیـشچن  ار  هناصلاخ  تاجانم  ییاـهنت و  تذـل  زونه  لـفاغ و  هبنج  نیا  زا  دـیاش  هک  رمع 
. تشاد يرجم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  يدمحم  عرش  لیمکت  روظنم  هب  ار  دوخ  شیامرف 

{104 هحفص }
بجعت هجرد  تسا ، ینکسم  يوراد  بوخ  ًاتقیقح  و  تسا ، یشیامرف  بوخ  ًاعقاو  دوش ) یم  روک  نآ  لباقم  رد  اه  هدید  هدش  تبث  يراک ،

نطاب و يروک  بجوم  یهلا  یضاق  اهنت  میتفگ  یمن  رگا  دوب و  یمن  وراد  نیا  رگا  دروآ . یم  نییاپ  تعرـس  هب  دشاب ، دایز  مه  هچره  ار  ام 
لقن ادخ  لوسر  زا  هک  یتایاور  همه  نیا  دوجو  اب  اهنیا  هک  دنک  عناق  ار  ام  تسناوت  یمن  رگید  زیچ  چیه  دیاش  هدـش ، اهنیا  تیرخ  ینادان و 
کی اب  زاب  تسا ، شتآ  رد  یتعدب  ره  تعدب و  یلوعجم  هزات و  مکح  ره  هدومرف : ادخ  لوسر  دنیوگ  یم  عامجا  هب  هک  نیا  اب  دننک و  یم 

ای و  دننک ، یمن  رکف  چیه  یلو  تسا ! یتعدب  بوخ  دـنیوگ : یم  يا  هنالهاج  راختفا  کی  اب  روآ ، مرـش  یمرـش  یب  کی  اب  هنایماع و  روهت 
. هدومرف ار  اه  تعدب  مامت  تسا  شتآ  رد  یتعدب  ره  هدومرف  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  دنمهفب  دنهاوخ  یمن  ای  دنمهف و  یمن  دـننک و  یم  رکف 

دنا هدش  لیاق  اهنیا  هک  يدروم  یب  زایتما  نیا  يارب  اج  ًالصا  تسین  روصتم  نآ  رد  یبوخ  زگره  عرـش و  فالخ  رب  ًاساسا  هک  نیا  رظن  زا  و 
. دشاب هدومن  زیوجت  ار  بوخ  تعدب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  هتشاذگن ،

مهدزاود تعدب 

نالا میدروخرب . دندوب ، هدومن  هک  يا  همزال  ياه  حالـصا  کح و  هب  يا  هزادنا  ات  میدش و  غراف  هزور  زامن و  زا  ًالعف  هک  ار  يادخ  ساپس 
ناکرا لیدبت  رییغت و  يارب  یعیـسو  نادیم  دراد ، يدتمم  هقباس  نوچ  تسا و  یمیدـق  تادابع  زا  ًاتروص  هک  مه  جـح  هدیـسر ، جـح  تبون 
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یسدنهم يرامعم و  هدومن ، رظنراهظا  تسا  نکمم  مه  ادخ  هناخ  ياهانب  نامتخاس و  لصا  رد  هک  نیا  رب  هوالع  تسا . دوجوم  نآ  يدابع 
. دسرب تادابع  تبون  دعب  ات  درک . فرصت  لخد و  هدش  هک  ییاه  نامتخاس  لصا  رد  دیاب  ادتبا  سپ  درک .

{105 هحفص }

؟ تسیچ فرصت  نآ 

ینعی ادخ  هناخ  یکیدزن  رد  هک  دنناد  یم  دنا ، هدینش  ار  نآ  لیاسم  هدید و  ار  نآ  هشقن  لقاال  ای  دنا و  هدش  فرشم  هللا  تیب  هب  هک  یناسک 
ماقم نم  اوذختا  : » هدومرف هک  نآرق  مکح  هب  هک  دوش  یم  هدید  میهاربا  ماقم  مان  هب  یعفترم  ناکم  لکش ، یبعکم  نامتخاس  نامه  کیدزن 

 ... دنراذگب زامن  تعکر  ود  عضوم  نآ  رد  نایجاح  فاوط  زا  دعب  تسا  بجاو  دیهد ) رارق  دوخ  هاگزامن  ار  میهاربا  ماقم  « ) یلصم میهاربا 
رد هدمآ ، ینامتخاس  تروص  هب  هتفای و  هعسوت  گنس  نآ  فارطا  يردق  نالا  هدوبن و  شیب  یگنـس  کی  نآ  لصا  هک  ار  میهاربا  ماقم  نیا 

هدروآ ینونک  ناکم  هب  هداد و  رییغت  دوب ، هدومرف  بصن  میهاربا  هک  یناکم  ینعی  دوخ  هیلوا  ناکم  زا  یلهاـج  ياـه  برع  تیلهاـج  ناـمز 
هب ار  میهاربا  ماقم  هک  دوب  نیا  دومرف  هناخ  نآ  رد  هک  یتافرـصت  زا  یکی  دـش ، طلـسم  هکم  رب  ًـالماک  هک  نیا  زا  دـعب  ادـخ  لوسر  دـندوب .
رد دـیاب  هک  يزامن  حیحـص و  مدرم  تادابع  هک  نیا  ات  داد ، تدوع  هدوب  میهاربا  ترـضح  نداتـسیا  ياج  ًاعقاو  هک  دوخ  هیلوا  ياج  نامه 

راـکفا تاداـع و  زا  وا  تسوپ  تشوگ و  هک  یـسک  هب  تبون  هک  نیمه  زاـب  یلو  دوشن . عقاو  رگید  ياـج  رد  دوش و  هدـناوخ  میهاربا  ماـقم 
گنس نیا  لصا  ياج  تسیک  هک  داد  رد  ادن  هتخیگنارب ، لیدبت  رییغت و  رب  ار  وا  تیلهاج  سح  دیسر ، دوب  هدرک  ادیپ  ومن  دشر و  تیلهاج 

ار نآ  ریـسم  یتح  تقد  هب  مدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  يزور  نینچ  کی  نوچ  و  مناد ، یم  یبوخ  هب  ار  نآ  ياج  نم  تفگ : يدرم  دـنادب ؟ ار 
هار نیمه  زا  تسا و  یقاب  لاح  نامه  هب  زورما  ات  دینادرگرب و  دوب  تیلهاج  رد  هک  یناکم  هب  گنس  وا  ییامنهار  هب  سپس  ما . هدومن  طبض 

ناکم نآ  رد  دننادن و  ار  نآ  یلصا  ناکم  هک  یناسک  هدشن ، هدناوخ  دوش ، هدناوخ  ینیعم  عضوم  رد  نآرق  صن  قبط  دیاب  هک  یفاوط  زامن 
دیاب هدوبن  للخ  زا  یکاخ  اهنآ  جح  دنراذگن  فاوط  زامن 

{106 هحفص }
. دنتسرفب نآ  نیببسم  حور  هاگشیپ  هب  ار  ییاه  جح  نینچ  کی  باوث  هشیمه  يارب 

مهدزیس تعدب 

زان همـشرک  اب  باتفآ  درک ، یم  اـضتقا  تعیبط  تنـس  هک  يروط  ناـمه  زور  ره  لـثم  هکلب  زوریرپ  زورید و  لـثم  مه  زورما  رکـش  ار  ادـخ 
ینأت زا  ییاهسرد  هک  یباذج  شمارآ  هچ  هب ! هب  دروآرب . قفا  زا  رس  قرشم  فرط  زا  دوخ  یگـشیمه  يزانط  شمارآ و  نآ  اب  صوصخم و 
ياه ناکلپ  دوعص  یگدنز و  مخ  چیپرپ و  ياه  هار  كولـس  هک  ینوزوم  هاتوک و  ياه  مدق  هچ  هو ! تخومآ . یم  ام  هب  یگدزان  باتـش  و 
ًالمع دوب ، یبوخ  قشمرس  داد ، یم  يدیفم  میلعت  درک ، یم  ناسآ  دوخ  شور  اب  ار ، یناسنا  ياه  لآ  هدیا  وزرآ و  اه و  فده  هدننک  هتسخ 

نآ دوب ، یتعاس  شوخ  هچ  یتسار  دومن . یم  میلعت  ام  هب  دیما ، سرد  اهدـص  تشاد ، دوخ  فدـه  يوس  هب  هک  يریذـپان  للخ  دـیما  نآ  اب 
وا هناردـپ  هناریپ و  ياه  تحیـصن  اه و  سرد  ندینـش  يارب  ار  لد  شوگ  لاس  نهک  داتـسا  نیا  تفر  دـمآ و  اه  لاس  زا  سپ  ام  هک  یتعاس 

میتشاد نانیمطا  میداد . یم  يرگید  ماکحتـسا  ار  دوخ  بلق  فیعـض  ياه  هدرپ  دوپ  رات و  درک  یم  وا  هک  یتانیقلت  اب  میدوب . هدومن  رـضاح 
هتشاد شیپ  رد  هک  یفده  ره  هب  زین  ام  میتشاد  نیقی  و  دش . دهاوخ  ناهنپ  ام  رظن  زا  برغم  فرط  رد  ماجنارس  دسر و  یم  دوخ  فده  هب  وا 

ام نانخس  نیا  دینکن ، بجعت  میراد . یمرب  نیب  زا  دشاب  نکفا  درم  دنچ  ره  ار  یعنام  ره  و  دیسر . میهاوخ  یگدومزآ  تماقتسا و  اب  میـشاب 
. دینادن طبر  یب  میتکرح  رد  نآ  يوس  هب  هک  يا  هنحص  اب  هتشادنپن ، هنارعاش  ياه  یفاب  لایخ  ار 

ار دوخ  میتسه  هک  اجنیا  زا  میتشاد  تردق  ای  مینک ، رـضاح  اجنیا  ار  رمع  هباطخ  سلجم  هدیچیپ  مه  رد  ار  نامز  راموط  میدوب ، رداق  ام  رگا 
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يو رضحم  هب 
{107 هحفص }

هب اـم  هتـشذگن و  ترجه  زا  شیپ  یلاـس  دـنچ  هک  يزورما  نیمه  ینعی   ) زور نیا  رد  میدـید : یم  مینیـشنب ، وا  نیعمتـسم  لـخاد  هدـیناسر 
نیا زا  ام  نهذ  دوب ، یم  تعیبط  قیاقح  زا  نتفرگ  دنپ  رب  ام  يانب  رگا  میدوب ، یم  یقیقد  درم  کی  ام  رگا  میا ) هدـش  رـضاح  رمع  ینارنخس 

نیعمتسم )  ) ام نوچ  هک  نیا  تیاهن  میدرب . یم  هدافتسا  لاس  نهک  ریپ  نآ  راتفر  زا  هدوبن ، یلاخ  راکفا 
یلو دوب ؛ روآ  بجعت  یندینش و  ام  يارب  يا  هثداح  ره  و  میتشادن ، راظتنا  يرگید  زیچ  هزور  همه  شمارآ  زج  دوبن ، یـصوصخم  فده  ار 
یمن دـندوب ، هدرب  هدافتـسا  هدروخ  لاـس  داتـسا  ياـه  میلعت  زا  اـم  زا  رتشیب  دـندوب و  هدرک  ناور  ار  دوخ  ياهـسرد  اـم  زا  رتهب  هک  یناـسک 

دنسرب دندرک  یم  نآ  نت  رد  دوجو  سابل  جیردت  هب  دنراد و  هک  ییاه  فده  هب  زین  اهنیا  دنتساوخ  یم  دشاب ، زور  ره  لثم  زورما  دنتساوخ 
یم اهنآ  نت  رد  يرگید  حور  دوب ، شخب  تذـل  دـندوب ، نآ  دـجوم  دوخ  هک  یثداوح  نآ  ًاـصوصخ  اـهنآ  يارب  ثداوح  اـم ، فـالخ  رب  و 

. دیمد
نامه هب  رارقرب و  يروط  نامه  ار  ادـخ  لوسر  ماکحا  همه  دوخ و  ياـج  هب  ار  زیچ  همه  میتساوخ  یم  زورما  مرکا  لوسر  ناوریپ  اـم  يراـب 

تاروتسد رد  يریگ  هدرخ  يانب  زاب  دنتـساوخ  یم  مه  يا  هدع  دنتـشادن . ار  وزرآ  نیا  همه  یلو  مینیبب ، یقاب  هدروا  ادخ  لوسر  هک  یمـسق 
یب يانب  ییأر ، دوخ  يانب  ییامندوخ ، يانب  تجاجل ، يانب  دنتـساوخ  یم  تسین ، يریگ  هدرخ  ياج  اـجک !؟ يریگ  هدرخ  هن ! هن  اد ، لوسر 
نیا رد  میتشاد ) یم  نید  درد  يا  هرذ  هک  یتروص  رد   ) ام سپ  دنراذگب . ار  يا  هدیدنـسپان  يانب  ره  يانب  هرخالاب  و  نید ، ینابم  هب  ییانتعا 

تذـل و اهنآ  میدرک  یم  بجعت  هعقاو  نیا  زا  ام  دـنق ، اهنآ  میدروخ  یم  مغ  ام  يداش ، اـهنآ  میدرک و  یم  يراز  یمظن  یب  كدـنا  هب  زور 
لوسر نمز  یف  اتناک  ناتعتم  ، » دیوگ یم  رمع  میدینش  یتقو  ام  فیک !

{108 هحفص }
کـشخ نامناهد  هب  بآ  مدرک ) شمارح  نم » نامه   » نم دوب  لالح  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  يا  هرهب  ود  ( ) 1 «) امهمرحا اناف  ناتللحم  هللا 
هرخالاب دید و  یم  یبوخ  کمک  دوخ  يارب  قح  زا  ار  ام  ندومنن  ینابیتشپ  هک  وا  درک ، یم  هدافتسا  ام  یسح  یب  توکس و  زا  وا  یلو  دش .

شیوخ ماک  هب  لسع  زا  رت  نیریـش  تبرـش  نخـس  نیا  زا  لمع و  نیا  زا  دومن ، یم  باسح  يا  هبقرتم  ریغ  تمعن  ار  ام  نداد  يراوس  هک  وا 
ام نآ  یلو  دیسر . مه  ییاج  هب  هتبلا  تفر و  یم  شیپ  نآ  يوس  هب  زور  هب  زور  تشاد و  یفده  تشاد . مه  قح  دروآ و  یم  شدرگ  رد 

*******
نوماریپ رد  هک  نیا  تیاهن  تسا . ینـس » هعیـش و   » هفیاط ود  نیب  هرتاوتم  راـبخا  زا  رمع ، روتـسد  هب  هعتم ، ود  نیا  زا  مدرم  ندـش  عونمم  - 1

دیرب یم  هدافتسا  نانز  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  ( » نهروجا نهوتأف  نهنم  هب  متعمتسا  امف   ) هیآ ریسفت  رس  رب  هورگ  ود  نیا  نیب  یعازن  عوضوم 
. هدش اپرب  تسا ، نایعیش  ینآرق  كردم  اهنت  هک  دینک » در  ناشیا  هب  ار  نانآ  دزم 

دیاب هکلب  دومن ، نییعت  نآ  لباقم  رد  یترجا  هدرک ، دودحم  نآ  ندرب  هرهب  تسین  نکمم  هک   ) میاد دـقع  فالخ  رب  هک  نیا  رظن  زا  نایعیش 
، دودـحم هرهب  لـباقم  رد  ترجا ، هیآ  نیا  رد  تشاد ،) ررقم  نز  يارب  يرهم  صوـصخم ، ناـمز  صاـخ و  هدافتـسا  نـتفرگ  رظن  رد  نودـب 
زا هک  هزادنا  نآ  هچنآ ، رادقم ، نآ  امف »  » دنیوگ یم  هدومن و  نییعت  دوشب ، دیابن  هدشن و  تاعارم  میاد  دـقع  رد  هک  يدودـحم  هرهب  نامه 

« هعتم  » ینعی دودـحم  جاودزا  ندوب  حیحـص  رب  لیلد  ار  هیآ  نیا  رظن  نیا  زا  نایعیـش ) . ) دـینک در  ناـشیا  هب  ار  ناـشترجا  دـیدرب  هرهب  ناـنز 
نیظفاح و زا  يا  هدعو  دوخ ) ریسفت  رد   ) يربط ریرج  نبا  لثم  ننست  لها  ناگرزب  ًافداصت  یلو  دنیامن ؛ یم  راکنا  ار  نآ  هماع  نکیل  هتسناد 
و يدسلا ، ریبج و  نب  دیعس  و  بعک ، نب  یبا  و  سابع ، نبا  لثم  زا  یمسم ) لجا  یلا   ) هملک هفاضا 3  هب  ار  هیآ  نیا  نانیمطا  دروم  صاخشا 
هب ینعی : خـلا ) یمـسم  لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف   ) هتـسد نیا  تئارق  رب  انب  هیآ  نیا  لصا  هک  دنتـسه  یعدـم  هدومن  لقن  ناـشیا ، ریغ 

نایعیـش يار  اب  ثیح  ره  زا  نیاربانب  تسا . هدوب  خلا  دیدرب  هدافتـسا  هدش  هدرب  مسا  دقع  نمـض  هک  یتدـم  ات  نانز  زا  هک  يا  هزادـنا  نامه 
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ثیداحا دوخ  حیحص  رد  کی  ره  ملـسم  يراخب و  هک  نیا  رب  هوالع  دنک . یم  نایب  ار  اهنآ  هیرظن  هجهل ، تحارـص  اب  هکلب  هدومن  تقباطم 
صوصخ هب  عوضوم  نیمه  رد  زین  املع  رثکا  دنا . هدومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  لمع  نیا  ندوب  یعرـش  رب  يدایز 

. دنیامرف هعجارم  اهنآ  هب  دیاب  نیبلاط  هک  دنا  هدومن  فیلأت  ییاهباتک 
{109 هحفص }

قح و هک  ام  میدوب و  اـم  نآ  میتفر . یمن  دوب  هدومن  راومه  ادـخ  لوسر  هک  ار  یهار  میدومن ، یمن  بیقعت  ار  دوخ  فدـه  هک  اـم  میدوب و 
راـبجا و هب  هک  اـم  میدوب و  اـم  نآ  میدز . یم  رد  نآ  رد و  نیا  هب  ار  دوخ  یجک  تاـملظ  رد  هناروکروک  هتخادـنا و  تشپ  سپ  ار  تقیقح 

نتفریذـپ يارب  ار  دوخ  هعماـس  یفراـعتم  ریغ  هچیرد  زا  هتـشاذگ و  هبنپ  ادـخ  لوسر  تاـشیامرف  ندینـش  يارب  ار  دوخ  ياـه  شوگ  راـیتخا 
. میدروآ راک  رس  رب  ار  اه  یتخبدب  همه  نیا  میدومن و  وا  يوریپ  هناکاب  یب  هک  ام  میدوب و  ام  يرآ  میدوب . هدومن  زاب  قح  فالخ  نانخس 

دنتفریذپ ار  وا  دیاقع  اهنآ  دندوب . ام  ناردپ  نیرـصاعم  ای  ام و  ناردپ  نانآ  میتسین . اهنآ  ام  دـندوبن و  ام  نانآ  دـییوگب  امـش  منک  یم  نامگ 
میدوب ام  میوگ : یم  هدومن  رارکت  ار  روآ  بجعت  هلمج  نیمه  زاب  نم  یلو  تسا . يرایـسب  قرف  اهنآ  ام و  نایم  سپ  میتسین . وا  وریپ  ام  یلو 

هـشیدنا رد  نامز  زا  يا  ههرب  مینک و  تقد  دوخ  ياهراک  رد  يا  هظحل  ات  دـییایب  دـیرادن ، رواب  رگا  میتخیر . ار  ساسا  نیا  هدولاش  هک  ام  و 
، مینک یمن  لابقتـسا  تسا  لطاب  میناد  یم  هک  نیا  دوجو  اب  ار  لطاب  ام  ایآ  مینز . یمن  قح  هب  اپ  تشپ  ام  ایآ  مینیبب  هتفر  ورف  دوخ  تاـیلمع 
لاح و روخارف  هب  شیب  مک و  ( ؟ اه قلمت  اه و  یـسولپاچ  نیا  ایا  میرادن  ار  تسردان  لیم  نیا  طلغ و  توهـش  نیا  ایآ  مییامن ؟ یمن  جیورت 

میدوب نامز  نآ  رگا  ام  دـینک  یم  روصت  امـش  مییاهنآ ، زا  ریغ  اـم  رگم  و  دـندوب ؟ نیا  زا  ریغ  اـهنآ  رگم  تسین ؟ اـم  رد  اهدـمآ ) شیپ  قبط 
نیا سپ  دنیام ، نانآ  مییاهنآ و  ام  هن ! دندوب ؟ یم  رت  تفـص  وید  رت و  نمیرها  ام  زا  دندوب  نامز  نیا  رد  اهنآ  رگا  و  میدوب ؟ یم  يا  هتـشرف 

رمع و سلجم   ) سلجم نآ  زور  همه  ًاملـسم  تسا . اهنآ  لمع  زا  اـه  یگراـچیب  نیا  همه  هدـمآ و  دوجو  هب  اـم  تسد  هب  اـه  یتخبدـب  همه 
تاناحتما نیا  زا  ام  مد  ره  و  دوش ، یم  رازگرب  لـفاحم  نیا  تعاـس  ره  و  رارقرب ، مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  یمـسا  ناوریپ 

. میوش یم  دودرم 
{110 هحفص }

اهلد رد  نیا  ياج  اجنیا  میرذگب  تسا ، رثا  یب  رادیاپان و  ام  ینامیـشپ  و  رذگ ، دوز  هجیتن و  یب  ام  سوسفا  هک  سوسفا  هافهلا ، و  هافـسا ، و 
. مینک یمن  یتافتلا  یب  دایز  مه  ام  دنک ! یم  دمآ  شیپ  اه  تمسق  نیا  یهاگ  هک  مینک  هچ  یلو  تسا  مزال  رتهب  ياج  تسین ،

هدومن لالح  ادخ  لوسر  ار  هچنآ  تفگ  هدومن و  راهظا  ادخ  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ًامسر  مامت  یکاب  یب  اب  رمع  هک  میدیسر  اجنیا  هب  هرخالاب 
ار نخـس  نیا  منک ! یم  مارح  ربمغیپ ) تسد  هب  ناگدـش  تیبرت  امـش  نامه  نیملـسم ، امـش  نامه  رب   ) امـش رب  نونکا  نم ) نامه   ) نم دوب ،
هچ ات  دینیبب  دینک  تقد  بوخ  دیاب  هک  تسا  اج  نیا  دماینرد . سک  چـیه  سفن  دـشن . هجاوم  یلمعلا  سکع  چـیه  اب  هناتخبـشوخ  تفگ و 

دروآ میهاوخ  هار  هب  ار  وت  ریـشمش  نیا  اب  یتفر  ههاریب  رگا  دنتفگ  يو  هب  لوا  زور  هک  یبصعتم  بارعا  هک  دوب  هدـش  دـعاسم  هنیمز  هزادـنا 
نآ رگا  مناد  یمن  نم  دنتـسناد . یم  رایتخا  بحاص  دح  نیا  زا  شیب  دـح و  نیا  ات  ار  وا  دـندرک . یمن  باسح  يور  ههاریب  ار  اه  نیا  رگید 

شهار بوخ  ادخ  هب  دمآ ؟ یم  رد  تروص  هچ  هب  رمالا  رخآ  و  دیشک ؟ یم  اجک  هب  نید  ماجنارـس  دنام ، یم  ياج  هب  روط  نیمه  هاگتـسد 
هب رجنم  رمالا  رخآ  هک  یگرزب  ياهاطخ  دمآ  دهاوخ  هچنانچ  وا  دشاب . هتـشاد  ار  راک  تشپ  تسرد  تسناوتن  نامثع  اهتنم  دوب . هدـیمهف  ار 

. تشگ یم  نایوجماک  ماک  هب  ایند  دش و  یم  یلمع  اه  هشقن  الاو  دومن  دش  وا  طوقس 
. تسیچ لالح  رما  ود  نآ  مینیبب  دیاب  نونکا  دوب . لالح  ود  میرحت  دیدج  نوناق  لصاح  هک  میدیمهف  اجنیا  ات  هرخالاب 

نم هک  يا  هدیاف  و  هرهب ، هعتم و  ود  نآ  هک  داد  حیضوت  سلجم  نآ  رد  رمع  دوخ  میزادرپ ، هب  نآ  ریسفت  هب  ام  هک  نیا  زا  شیپ  هناتخبشوخ 
یفاک همه  يارب  هزادنا  نیمه  نوچ  یلو  تسا  نانز  هعتم  يرگید  جح و  هعتم  یکی  مدرک  مارح 
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. میدـنمزاین يرتشیب  حیـضوت  هب  دـشاب  لوهجم  جـح  هعتم  صوصخ  دـنا  هدـشن  فرـشم  هللا  تیب  ترایز  هب  هک  یناسک  يارب  دـیاش  هدوبن و 
: حیضوت کنیا 

هکم نیمز  هب  هکنآ  زا  سپ  تسا ، فورعم  عادوـلا  ۀـجح  ماـن  هب  هک  دوـخ  جـح  نیرخآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
صوصخم طیارـش  نآ  اب  و  هتفرگن ، رظن  رد  ار  يرتش  ندرک  ینابرق  روظنم  هب  نتـسب ، مارحا  عقاوم  رد  هک  یناسک  دـنداد  روتـسد  دندیـسر ،

يدـه قوس  هک  یناسک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دوخ  ریبعت  قبط  دـنا و  هدرکن  يراذـگ  تمـالع  یناـبرق  يارب  ار  نآ 
نیا دنیوگ ) یم  يده  قوس  صوصخم ، زرط  هب  ینابرق  يارب  ار  واگ  ای  رتش  نییعت  ینعی  لمع  نیا  عرـش  ناسل  رد  هک  نیا  هچ  ، ) دنا هدومنن 

نم رگا  هک  دومرف  هفاضا  زاب  و  دنیامن . رـضاح  ( 1) عتمت هرمع  ندروآ  اج  هب  روظنم  هب  ار  دوخ  دننزب و  مهرب  ار  دوخ  مارحا  دـیاب  صاخـشا 
ات ار  دوخ  ما و  هدومن  يده  قوس  نوچ  یلو  مدرک  یم  لمع  دوخ  مداد ، امش  هب  هک  يروتـسد  نیمه  هب  نیقی  هب  مدوب ، هدومنن  يده  قوس 

مرادن قح  دیناسرب  نایاپ  هب  ادخ  يارب  ار  هرمع  جح و  ةرمعلا هللا ) جحلا و  اومتاو  : ) هک ادخ  مکح  هب  ما  هدرک  هدامآ  جـح  يارب  هزادـنا  نیا 
. مهد ماجنا  هتفگ  امش  هب  ار  هچنآ  هدش و  جراخ  دوخ  مارحا  زا 

: دوش یم  هصالخ  نوناق  تحت 3  رد  لوسر  ترضح  شیامرف  نیا  لصاح 
جح نیا  رد  هک  نیا  رظن  زا   ) هدش هدیمان  درفم  جـح  هک  یجح  نینچ  کی  هب  ندومن  ادـتبا  و  هرمع ، ندروآ  اج  هب  زا  لبق  جـح  تحـص  - 1

نآ ور  نیا  زا  داد ، ماجنا  هرمع  لامعا  زا  ادج  اهنت و  ار  نآ  تخادرپ و  جح  لمع  هب  ادتبا  زا  دیاب 
*******

هرهب یتحار  هب  هدومن و  هدافتـسا  دوب  هدـش  مارح  وا  رب  البق  هک  يروما  نآ  زا  دـناوت  یم  هنادازآ  صخـش  هرمع  نیا  ماجنا  زا  دـعب  نوچ  - 1
یم جح  هعتم  عتمت و  هرمع  ار  هرمع  نیا  اذل  تسا  زیاج  وا  رب  یعتمت  هنوگره  دـشاب ، هدومنن  هدامآ  جـح  يارب  ایناث  ار  دوخ  ات  ددرگ و  دـنم 

. دنمان
{112 هحفص }

اب ار  رتش  ندش  مرحم  ماگنه  یـسک  رگا  ینعی  تسا ، يده  قوس  هب  طورـشم  دـنیوگ ) یم  هرمع  لامعا  زا  ادـج  هناگادـج و  درفم و  عجار 
هرمع ادتبا  مهن  زور  زا  لبق  دیاب  هکلب  دروآ ، اج  هب  درفم  جـح  درادـن  قح  دـنکن ، رـضاح  ینابرق  يارب  یـصوصخ  هب  ياه  هناشن  تمالع و 

. تسین حیحص  دوش  هداد  ماجنا  يراک  ره  نیا  زا  ریغ  سپ  دزادرپب . جح  لامعا  هب  زور  نآ  رد  سپس  هدروآ ، اج  هب  ار  عتمت 
ار جح  لامعا  زا  يردـق  يدـه  قوس  نیمه  هطـساو  هب  عقاو  رد  هدـش و  هدامآ  جـح  يارب  هک  نیا  رظن  زا  هدومن  يدـه  قوس  هک  یـسک  - 2

طقف هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تسین . هتفریذـپ  دـنکب  هچ  ره  نیا  زا  ریغ  هدـیناسر  نایاپ  هب  ار  جـح  نامه  نآرق  صن  هب  دـیاب  هداد  ماجنا 
، دومن یم  جح  يارب  زا  ایهم  ار  صخـش  جح  تین  اهنت  رگا  ینعی  الاو  دوش ، یمن  باسح  جح  يارب  یگدامآ  جح  تین  هب  نتـسب  مارحا  اهنت 

قبط و  هدزن ، مه  رب  ار  ندش  ایهم  هزادنا  نیمه  دندومرف ، لوسر  ترـضح  هک  يروط  نامه  دوب  بجاو  تشاد ، یمن  مزال  يرگید  طرـش  و 
. دناسرب نایاپ  هب  ار  نامه  هتفگ  شیپ  هیآ 

هب ًادعب  هدش و  جراخ  مارحا  زا  دیاب  دـنا  هدومنن  يدـه  قوس  هک  یناسک  ( » عتمیل لحیلف و  يدـهلا  قاس  نکی  مل  نم   ) دومرف هک  نیا  زا  - 3
جح هب  لوا  مارحا  ناـمه  اـب  دـنرادن  قح  دـنا ، هدومنن  يدـه  قوس  هک  یناـسک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دـنوش .» مرحم  عتمت  مارحا 

. دنروآ اج  هب  ار  جح  لامعا  يرگید  مارحا  اب  ون  زا  رس  هدش  جراخ  مارحا  نآ  زا  دیاب  دنزادرپب 
قوس هاوخ  دش  مرحم  هک  يروط  ره  هب  سکره  هک  هدومن  دـیکا  رما  هدرک ، خـسن  ار  نآ  دـیدج  نوناق  هک  یـسدقم  روتـسد  نامه  دوب  نیا 

جح هعتم  مان  هب  هک  نیا  تهج  هدومن و  مارح  هفیلخ  هک  تسا  جح  هعتم  نامه  عتمت  هرمع   ) عتمت هرمع  درادـن  قح  هن  ای  دـشاب  هدرک  يدـه 
لیذ رد  ًالبق  تسا  هدش  فورعم 
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جح نامه  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  شیامرف  فالخ  رب  نم و  شیامرف  قبط  دیاب  دروآ ، اج  هب  ار  دش ) هداد  حیـضوت 
یحاکن ینعی  دودحم  حاکن  ینعی  اه  نز  هعتم  اما  دـندرک ...  مارح  ناشیا  هک  یجح  هعتم  دوب  نیا  دزادرپب . تشاد  تین  رد  طقف  هک  يدرفم 

لالح مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  رمع  دوخ  رارقا  قبط  و  دوش ، یم  هتـسب  ینیعم  تدم  يارب  نیفرط  رایتخا  هب  هک 
(1 .) دهد یم  یهاوگ  نآ  ندوب  لالح  ندوب و  یعرش  هب  نهروجا ) نهوتأف  ِءاسنلا  نم  متعتمتسا  امف   ) زین نآرق  هیآ  هدوب و  لوادتم  و 

*******
دنا هتشاگن  نومضم  نیدب  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  بتکم  نادرگاش  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  سابع  نیا  لاح  حرـش  نمـض  هیماما  ياملع  - 1

هدـینادرگ ار  نخـس  يور  اروف  هدـید  ار  وا  دوب  ربنم  رب  ماگنه  نیا  رد  هک  ریبز  نبا  دـش ، هکم  لخاد  يزور  دوخ  ییانیبان  ناـمز  رد  يو  هک 
ار ادخ  لوسر  نارای  هداد ، مانـشد  نینموملا  ما  هشیاع  هب  هک  دانک ) روک  ار  شبلق  ادـخ   ) يروک دـمآ  امـش  يوس  هب  مدرم  هورگ  يا  تفگ :
هب هک  نخـس  نیا  دـناد ...  یم  لـالح  تسا  ضحم  ياـنز  هک  ار  يا  هعتم  ناـمه  هعتم  هدومن ، تنعل  دوب ) ریبز  شدوخ  ردـپ  وا  روـظنم  هک  )
هک ییاج  هب  ات  ار  سابع  نبا  زین  وا  ربب ، رت  کیدزن  ارم  تفگ : دومن  یم  ار  وا  یشکاصع  هک  همرکع  دوخ  مالغ  هب  دیسر ، سابع  نبا  شوگ 

نیا هب  باوج  زا  دعب  مشاه و  ینب  تیمها  رب  ینبم  رـصتخم  زجر  ندـناوخ  زا  سپ  سابع  نبا  ماگنه  نیا  رد  هدرب ، دیـسر  ریبز  نبا  لباقم  هب 
ار دوخ  نانز  هدروآ ، نوریب  هناخ  زا  زیتس  گنج و  يارب  ار  ادـخ  لوسر  نز  هک  نیا  رظن  زا  زین  ریبز  وت  ردـپ  و  دوب ، ام  زا  هشیاع  تیمها  هک 
نآ تافو  زا  دـعب  ار  ادـخ  لوسر  تشاد ، ناهنپ  مرحمان ) رظن  زا  تسا  اـهنآ  نتـشاد  ظوفحم  زا  هیاـنک   ) ناـشدوخ زارد  ياـه  نماد  ریز  رد 

يور زا  هللا  و  ینادـیم ، لالح  تسا  ضحم  ياـنز  هک  يا  هعتم  ناـمه  هعتم ، یتفگ  هک  نیا  اـما  تفگ  اـهنیا  زا  دـعب  دومنن ، يراـی  ترـضح 
، نخـس نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  هدـماین ...  دـیامن  میرحت  ار  نآ  هک  يربمغیپ  مه  نآ  زا  سپ  هدوب و  لومعم  هعتم  ادـخ  لوسر  نامز  رد  قیقحت 

نامز رد  لـمع  نیا  هک  دومن  رارقا  ًاحیرـص  و  اـهمرحا ) اـناف  ناـتللحم  هللا  لوسر  نمز  یناـتئاک  ناـتعتم   ) تفگ هک  تسا  باـطخ  نبا  هتفگ 
رظن زا   ) ار وا  میرحت  ندومن و  مارح  یلو  میریذپ . یم  هعتم  ندوب  لالح  هب  ار  وا  تداهـش  ام  کنیا  تسا . هدوب  لالح  جـیار و  ادـخ  لوسر 

هب هعتم  زا  الصا  وت  بانج  هک  ریبز )! نبا  يا  شاب  هدوسآ   ) یهگناو مینادرگ . یمرب  وا  دوخ  هب  تسین ) رثا  ءاشنم  ادخ  هتفگ  لابق  رد  هک  نیا 
! يا هدازانز  تسا ، ضحم  يانز  هعتم  هک  تدوخ  هتفگ  هب  يا  هدمآ  ایند 

يدرب یـصخش و  مان  هجـسوع   ) نک لاؤس  ار  هجـسوع » يدرب   » ناتـساد وا  زا  هتفر  تردام  دزن  هب  يدمآ  دورف  هک  ربنم  زا  يرادن ) رواب  رگا 
نیا هک  ریبز  نبا  تفر . دومن و  كرت  ار  ریبز  نبا  تفگب و  نیا  دوش ) یم  هتفگ  هایـس  يابع  هب  مه  ینمی و  سابل  هب  مه  نآ  و  درب ، ود  ینعی 

تقیقح نیگمـشخ  یتلاح  اب  لاح  نیع  رد  دایز و  رارـصا  اب  هتفر ، شردام  دزن  هب  ناوارف  یگدرـسفا  اب  دوب ، هدمآ  نارگ  رایـسب  وا  رب  نخس 
ادخ لوسر  اب  لاح  نامه  رد  هک  تردپ  دراد ، یم  میدقت  ادخ  لوسر  رب  درب  ود  هجـسوع »  » يور داد  خساپ  شردام  دـش . ایوج  ار  ناتـساد 

زا یکی  اج  نامه  زین  ترضح  دیامن ، یم  هوکـش  ترـضح  نآ  اب  ضرم ، نیا  جالع  يارب  شیوخ  ینادان  تبوزع و  يرـسمه و  یب  زا  دوب ،
يدودحم تدم  يارب  ارم  نآ  لباقم  رد  هدروآ ، نم  شیپ  زور  نآ  هلـصافالب  زین  وا  دـیامنب . ار  شدرد  نامرد  ات  هداد  يو  هب  ار  درب  ود  نیا 

هدروآ رگید  درب  ود  روظنم  نامه  هب  هک  تشذگن  يرید  یلو  تفر . دش  يرپس  دودحم  تدم  نوچ  دومن و  هغیص ) روهشم  لوق  هب  و   ) هعتم
. دومن هعتم  ارم  زاب 

. سابع نبا  تفگ : دروآ ؟ نایم  هب  وت  اب  ار  عوضوم  نیا  یک  منادب  وگب  اما  یتسه ... هعتم  دنزرف  وت  نیاربانب  مدش ، نتـسبآ  وت » هب   » هعفد نیا 
اهنآ اب  هلداجم  يارای  ار  یسک  زگره  هک  تسا  ینابز  ار  اهنآ  متفگن  هتخاسن و  عونمم  مشاه  ینب  اب  هلباقم  زا  ار  وت  نم  رگم  رسپ  يا  تفگ :

. هدش رکذتم  بوشآ  رهش  نبا  ار  بتارم  نیا  تسین !!
{114 هحفص }

یمن اپ  زا  رس  تمدخ ، هار  رد  رگید  و  دوب ، عون  هب  تمدخ  هتفیرف  هک  یهار  نآ  زا  تشاد و  هک  یـصالخا  تدش  زا  رمع  ار ) هعتم  نیا  اما  )
هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  راتفگ  زا  نتـشذگ  ناج  زا  زا ، رتـالاب  یتح  هکلب  داد  یمن  زیمت  مه  زا  ار  لوسر  ادـخ و  لوق  تخاـنش ،
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رد ام  تخاس . لومعم  ار  دوخ  شیامرف  هدومن  مارح  زین ) ار  هعتم  نیا  هار  نیا  زا   ) تشذـگ یم  مامت  ییانتعا  یب  اب  زین  لاعتم  يادـخ  مّلس و 
میتسین لیم  یب  طقف  مییوگ . یمن  نخـس  هدرک  ادیپ  تیـصخش  هیاپ  نیا  ات  هک  یـصخش  نینچ  کی  اب  مینز و  یمن  فرح  دروم  نینچ  کی 

. میوش رکذتم  هتشاد  عامتجا  يارب  دیدج  نوناق  نیا  هک  ار  یعفانم 
رگم درک . یمن  انز  سک  چیه  تفگ ، یمن  ار  نخس  نیا  باطخ  رسپ  رگا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دننک  یم  لقن  هک  يروط  نآ 

نآ اب  یسنج  هزیرغ  تسا  مولعم  تفگ : دیاب  ًاحیضوت  نخس  نیا  تقیقح  هب  ندیسر  يارب  یقش . راک  دب 
{115 هحفص }

هب تسد  نز ) درم و   ) یناوج ره  اـب  صوصخ  همه ، اـب  دـنک ، تماقتـسا  نآ  لـباقم  رد  دـناوت  یم  یـسک  رتمک  هک ، بیرغ  بیجع و  راـشف 
هدش ررقم  وا  يارب  ًاعبط  هک  یهار  نامه  زا  نآ  ندومن  تکاس  عانقا و  زج  يا  هراچ  عقوم  نینچ  کی  رد  تسا  یعیبط  دش . دهاوخ  نابیرگ 
روآ نایز  زین  نآ  هب  یلحم  یب  ییانتعا و  یب  رگید  فرط  زا  رـضم و  نآ  يداع  هار  ریغ  زا  شتآ  نیا  ندناشن  ورف  تسا  ملـسم  ینعی  تسین .
هکلب دوب . دـهاوخن  ریذـپ  مایتلا  اـهزیچ  نیا  هب  نآ  ضرم  هک  هدـیرفآ  ار  نآ  يروط  عون  ظـفح  روظنم  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا .

هک دنام ، یم  يا  هنـسرگ  مدآ  لثم  دوش  تحار  نآ  لاگنچ  زا  دشاب  هتـشاد  راظتنا  فصو  نیا  اب  هدومنن و  يرثوم  مادقا  هک  یـسک  تسرد 
شهاوخ نیا  زا  ار  نآ  تمالم  دـیدهت و  یناـبرهم ، تحیـصن ، اـب  دـشاب  هتـساوخ  اـی  هداد  اذـغ  هدـعو  دوخ  مکـش  هب  یگنـسرگ  عفر  يارب 

یـضار ندومن  حیرفت  نتفر و  شدرگ  تعیبط و  رظانم  ندید  اب  ار  دوخ  مکـش  دریگب  میمـصت  اذغ  ضوع  رد  هک  نیا  ای  دیامن و  فرـصنم 
نیا زا  هنسرگ  مدآ  نیا  ردق  ره  نیاربانب  دهدب . ار  دوخ  یگنسرگ  سح  باوج  تسا ، رگید  هوق  کی  هب  طوبرم  هک  ییاذغ  اب  ینعی  دیامن ،

اب ینعی  فصو  نیا  اب  بوخ  مینک . هدافتـسا  توهـش  سح  هب  دوخ  ییالابرـس  ياهباوج  زا  میناوت  یم  مه  ام  دریگ  یم  هجیتن  دوخ  تامادقا 
نآ یعیبط  نامرد  زج  يرارف  هار  چیه  ایآ  درب  یم  هوق  نیا  لیامت  زا  هک  یجنر  نیا  اب  هدـش و  دراو  ناوج  زغم  هب  هوق  نیا  زا  هک  يراشف  نیا 

! هن تسا . یهیدـب  تسه ؟ يرگید  هراـچ  دریگب  درم  زا  ار  دوـخ  شهاوـخ  نز  نز و  زا  ار  شدوـخ  درد  ياود  درم ، هک  نیا  زج  اـیآ  دراد ؟
لومعم يا  هدـع  دزن  هکلب  دوجوم  زین  دـشاب ، تعیبط  سومان  تفالخرب  هک  ییاه  هار  و  عورـشم ، ریغ  ياـه  هار  هار ، نآ  زا  ریغ  هچرگ  یلب ،

، نیقی دـشاب  یم  رـشب  لـسن  نتفر  نیب  زا  بجوـم  زین  و  تسا ، یعیبـط  ياـضتقا  فـالخ  رب  ًاـساسا  قرط  نیا  هک  نـیا  ظاـحل  زا  یلو  تـسا ؛
عرش رد  نآ  نیبکترم 

{116 هحفص }
هجیتن هب  تسا ، تفلاخم  نیا  میقتـسم  رثا  هک ، یکلهم  یمـسج  یحور و  ياه  ناـیز  ناـیز  زج  هدـش ، بوسحم  راـکهانگ  مرجم و  تعیبط 

. دیسر دهاوخن  يرگید 
نیب زا  عون و  ياقب  يارب  همه  همه و  یجالع  هار  نینچ  کی  ندـش  یعیبط  هوق و  نینچ  کی  دوجو  لصا  هک  نیمه  زا  ینعی  رظن  نیمه  زا  و 

، تسا یعاـمتجا  ماـظن  یـصخش و  جازم  ندز  مه  رب  بجوم  هوق  نیا  ندرب  راـک  هب  رد  نتفر  ههاریب  هک  نیا  زا  مه  هدوب و  رـشب  دارفا  نتفرن 
. دنادب مارح  اوران و  ار  نآ  زین  یلقع  ره  و  عرش ، ره  دیاب 

يداریا لباق  ریغ  لماک و  نوناق  یتیمها ، اب  یتایح  رما  نینچ  کـی  هنیمز  رد  تسا  ناـیدا  لـمکا  هک  مالـسا  نید  زا  دـیاب  تامدـقم ، نیا  اـب 
هوق نیا  بیجع  راشف  یعیبط 2 - ریغ  قرط  نایز  لصا 1 - هس  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالسا  هک  میشاب  هتشاد  عقوت  دیاب  میشاب . هتـشاد  راظتنا 

کـلهم و ياـه  طارفا  بجوم  وا  قلطم  يدازآ  هک  نیا  و  ناـسنا ، يرـس  دوخ  توهـش 3 - عفد  زا  ناسنا  ندوب  جـالع  ـال  و  نز ) درم و  هب  )
نآ ندـش  عطقنم  هکلب  رـشب ، لسن  ندـش  مه  رب  مهرد  عامتجا و  مظن  ندروخ  مه  هب  هرخالاب  و  یگداوناخ ، تالیکـشت  نتفر  نیب  زا  ثعاب 

عاطقنا یعامتجا و  دـسافم  یمـسج و  یحور و  ياه  نایز  زا  يریگولج  روظنم  هب  ًالوا  لـصا ) هس  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـیاب  . ) ددرگ یم 
هک دـشاب ، هدرک  عضو  یلدـتعم  نوناق  یعیبط ، هار  کی  نیمه  يارب  ًایناث  هدومن . يریگولج  یعیبط  ریغ  ياه  هار  زا  لوا ) لصا  قبط  ، ) لـسن
ملظ رـشب  هب  هار  نیا  زا  مود  لصا  قبط  ات   ) هداد رارق  یلکـشم  طیارـش  تحت  رگیدکی  هب  ار  درم  نز و  ندیـسر  و  دودحم ، ار  ناسنا  دایز  هن 
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لصا قبط   ) ات دنریگب . ماک  رگیدکی  زا  نتشاد  توهش  طرش  زج  یطرش  چیه  نودب  يدازآ  تیاهن  رد  نز  درم و  دراذگب  هن  و  دشاب ) هدرک 
دوش یم  هدهاشم  هچنانچ  دوخ  يدازآ  زا  رس  دوخ  رشب  نیا  موس )

{117 هحفص }
هدومن تاعارم  ار  تاهج  نیا  مامت  ًاقیقد  مالسا  تسه ، مه  نینچ  ادخ  رکـش  هب  و  دشاب . نینچ  دیاب  يرآ  دیامنب ...  ار  هدافتـسا  ءوس  تیاهن 
ندیرب رس  لثم  یلمحت  لباق  ریغ  ياهرفیک  کی  ره  يارب  هدرک و  يریگولج  یعیبط  ریغ  ياه  هار  زا  هجو  نیرت  تخـس  هب  ًالوا  ینعی  تسا ،

اب بیجع و  زرط  هب  نتفرگ ، ماک  رگیدـکی و  هب  درم  نز و  ندیـسر  ینعی  هار  کی  نیمه  جرم  جره و  زا  ًاـیناث  هتـشاد . ررقم  ندز  هناـیزات  و 
نز ندوبن  نادرگرس  ناریح و  یناگدنز ، تلوهس  لسن ، ياقب  روظنم  هب  هدومن ، تعنامم  نیفلختم  يارب  یتخس  ياه  تازاجم  نتشاد  ررقم 

و تسا ) يدـنزرف  ردـپ و  هقالع  دولوم  هک   ) ناکدوک حیحـص  تیبرت  یعامتجا ، طباور  ماکحتـسا  مدرم ، راک  نتفاـی  ناـماس  رـس و  درم ، و 
قبط هک   ) لقتـسم ياه  تموکح  کچوک ، ياه  هرادا  لیکـشت  ینعی  یمیاد ، ياه  جاودزا  هب  ار  مدرم  زیچ  ره  زا  لـبق  رگید ، جـیاتن  رایـسب 

رد تیفیک  نیا  هب  جاودزا  نیا  هک  نیا  رظن  زا  سپـس  تسا . هدومرف  توعد  یجیهم  تانایب  اب  دوش ) لیکـشت  دیاب  نآ  مکاح  ریدـم و  نوئش 
صقاون ای  یصخش  تایرظن  یعامتجا ، تاهج  یگداوناخ ، عناوم  يرادان ، هک  ییاه  ناوج  اسب  هچ  هدوبن  روسیم  سک  همه  يارب  اج و  همه 

هک یناسک  اب  یلوصا  يور  هک  ییاه  نز  رایـسب  هچ  زین  و  دـنیامن ، مادـقا  یجاودزا  نینچ  هب  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ناـشیا  هب  اـهنآ  یگدـنز 
رذگدوز رگیدکی  هب  درم  نز و  نیا  جایتحا  ًاساسا  هک  اسب  هچ  عناوم  نیا  زا  رظنفرص  ای  و  دنعونمم ، میاد  حاکن  زا  دنتسه  اهنآ  هجوت  فرط 

نیا راشف  تحت  يروط  هب  صاخـشا  نیا  هک  نیا  رظن  زا  مه  و  تاهج ) نیا  يور  هرخالاب   ) دنتـسین مه  اـب  یگدـنز  همادا  هب  لـیام  یلک  هب  و 
، دیامن شیوخ  تعیبط  میلـست  ار  دوخ  دیاب  ریزگان  راچان و  هرخالاب  هک  دنـشک  یم  رجز  دوخ  تالیامت  نیا  زا  یمـسق  هب  هدـش و  عقاو  هوق 

ًاعطق و دشابن ، دننک  نامرد  ار  دوخ  درد  نآ  هیاس  ریز  رد  دنناوتب  صاخشا  نیا  هک  ینوناق  رگا  هک  تشاد  نانیمطا  دیاب  رظن ) ود  نیا  زا  )
{118 هحفص }

ار دوخ  بولطم  طقف  هک  شکرـس  تعیبط  فصو  نیا  اب  و  تفرگ . دـنهاوخ  ماک  رگیدـکی  زا  عنامالب  هداـهن  ندرگ  ار  تعیبط  مکح  ًاـعطق 
هک نیمه  دهد ، یم  تیمها  زیچ  ره  زا  شیب  ار  دوخ  فده  هشیمه  و  ددرگ ، وا  قوشعم  يادف  زیچ  همه  دـهاوخ  یم  و  سب ، دسانـش و  یم 

هداوناخ لیکـشت  لسن ، ظفح  دناد ، یمن  روغث  دودح و  دمهف ، یمن  جرم  جره و  رگید  تفای ، عنامالب  ار  هار  دـید و  یگداس  نیا  هب  ار  راک 
هداد تسد  زا  ار  یگداـس  نیا  هب  هار  تسین  رـضاح  هتفرگ  ماـک  قیرط ، ره  هب  سکره و  زا  هتـشادنپ ، موهوم  ار  یلقع  نیناوق  همه  نیا  و ... 

شخب تذل  زیچ  ره  زا  شیب  هک  ار  روجاو  روج و  ياه  ترـشاعم  نیا  تسین  رـضاح  زگره  دـشکب ، شود  هب  ار  دـنزرف  و  نز ، نیگنـس  راب 
عیابط نیا  دینک  تقد  بوخ  لاح  دیامن . هداد  تسد  زا  ار  یلوا  تذل  یلک  هب  یتدم  زا  سپ  هک  نز  کی  دنباپ  ار  دوخ  هتشاذگ  رانک  تسا 

یتسین لاوز و  هاگترپ  رد  یتعرس  هچ  اب  دیسر ؟ دهاوخ  لزنت  زا  دح  هچ  هب  رشب  عون  رامآ  دیناسر ؟ دنهاوخ  اجک  هب  ار  راک  هتخیـسگ  راسفا 
يزور هیـس  یتخبدـب و  تبکن و  زا  رپ  یگدـنز  کی  هدـش ؟ التبم  يداـیز  عیاـجف  هچ  هب  هعجاـف  کـی  نیا  اـب  هک  نیا  رب  هوـالع  دـنتفا ؟ یم 

، دومن یچیپرس  یلک  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هن ، و  داهن ، ندرگ  ار  تعیبط  مکح  ناوت  یم  هن  هک  كانرطخ  تیعقوم  نیا  رد  سپ  درک ، دنهاوخ 
هب ، ) دشاب هداد  همتاخ  عیاجف  مامت  هب  هک  نوناق  کی  هب  دشاب ، هدومن  تاعارم  ار  تهج  ود  ره  هک  ینوناق  کی  هب  لدتعم ، نوناق  کی  هب  ام 

جایتحا نیا  و  دشاب ، هتشاذگ  امنهر  نودب  اهنت و  ار  ام  فوخم  هندرگ  نیا  رد  مالـسا ، رگا  نونکا  میدنمزاین ...  تخـس  ینوناق ) نینچ  کی 
يادخ ساپس  یلو  میشاب ؟ هتشاد  نانیمطا  نآ  ياجک  هب  هتشاد ، نآ  هب  يدیما  هنوگچ  رگید  دشاب ، هدرک  تلفغ  نآ  زا  هدرواینرب  ار  ام  مربم 

رد هک  ینقتم  مکحم و  نوناق  دیـشخب و  تاجن  یگدز  تریح  زا  ار  ام  دـنلب  يادـص  اـب  هدروآرب ، هیآ  کـی  اـب  ار  اـم  يدـنمزاین  نیا  هک  ار 
نآ راظتنا 

{119 هحفص }
امف  ) هتفگ شیپ  هیآ  هک  تسا  ینوناق  نامه  ام  موزل  دروم  نوناق  نیا  میوگ ، یم  میشاب  هتـشاد  ندناوخ  رـس  رگا  کنیا  دومرف ، نایب  میتسه 
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نیرتوکین هب  دیزادرپب ) ناشیا  هب  ار  نآ  ياهب  هزادنا  نامه  هب  دیرب  یم  هرهب  نانز  زا  هک  هزادـنا  نامه  هب  نهروجا ، نهوتأف  نهنم  معتمتـسا 
، دومن رارقا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  شتیلحو  ندوب  جیار  هب  رمع  هک  تسا  ینوناق  نامه  نیا  هدومرف ، نایب  هجهل 

لیم هب  دـنتفین  انز  هب  هک  نیا  يارب  دـننک  یگدـنز  رگیدـکی  اب  ًامیاد  دـنهاوخ  یمن  هک  يدرم  نز و  هداد  هزاجا  هک  تسا  ینوناق  نامه  نیا 
دعب داد  روتـسد  زوس  نامناخ  ضارما  زا  يریگولج  لسن و  ظفح  روظنم  هب  هک  تسا  ینوناق  نامه  نیا  دنـشاب ، مه  اب  يدودحم  نامز  دوخ 

. ددرگ مولعم  دشاب  هتشادرب  راب  یلوا  رهوش  زا  رگا  ات  تسا  عونمم  ریغ  اب  حاکن  زا  يدودحم  تدم  يارب  نز ، تلصاوم  تدم  ندمآ  رس  زا 
، هدـش کیدزن  رگید  درم  اب  هلـصافالب ، دوخ  توهـش  تعیبط و  ياـضتقم  هب  دـناوتب  اـت  هتـشاذگن  دازآ  ار  نز  هک  تسا  ینوناـق  ناـمه  نیا 

. ددرگ یتبراقم  زادنارب  نامناخ  ضارما  ببس  و  درم ، ود  بآ  طالتخا  بجوم 
ود رشب  لسن  متح  روط  هب  دش ، یم  نوناق  نیا  تاعارم  ایند  رـساترس  رد  رگا  ًاعقاو  یحیحـص ! نوناق  بجع  و  یلدتعم ! نوناق  بجع  یتسار 

، اه ینادرگرس  همه  نیا  ًانیقی  دوب . یمن  نیب  رد  زوس  نامناخ  نوگانوگ  ضارما  نیا  زا  يرثا  متح  روط  هب  دوب ! یم  نآ  یلعف  هیئاصحا  ربارب 
ریز ار  نوناق  نیا  يروط  هب  ناطیـش  يرایتسد  کمک و  اب  هفیلخ  مرگ  سفن  هک  فیح  یلو  تفای ! یمن  دوجو  روآ  گنن  تامادقا  همه  نیا 
نآ اب  انز  باکترا  هب  رضاح  اج ) همه  زا  هدناماو  دیاش  مه  نآ  یلیلق  هدع  زج   ) هعیش ینـس و  مجع ، برع و  نیملـسم  زورما  هک  دومن  ور  و 

نیا دنرازیب . هدیچیپرس  یمالسا  ملسم  نوناق  نینچ  کی  هب  مادقا  و  دنتسه ، یعرش  تادیدهت  يریگتخس و  همه  نآ  اب  يریگولج  همه 
{120 هحفص }

صخـش زا  رگ  دـش  یمن  عقاو  انز  دومن ، یمن  يریگولج  هعتم  زا  باطخ  رـسپ  رگا  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  شیامرف  حیرـشت  دوب 
. یقش راکدب و 

مهدراهچ تعدب 

دساف و ار  یعامتجا  هدوبن  عجار  لعاف  صخش  هب  اهنت  نآ  ررـض  هک  یناهانگ  لباقم  رد  عامتجا  هزاریـش  ماکحتـسا  روظنم  هب  سدقم  عراش 
زا هتفرگ  تربع  زین  نارگید  وا  نداد  رجز  و  لعاف ، صخـش  باذـع  نمـض  ات  هدومن ، نییعت  ییاـهرفیک  اـیند  نیمه  رد  دـنک ، یم  تخبدـب 

. دنیامنن ار  تشز  لمع  نینچ  کی  هب  مادقا  رکف  زگره  دنوش ، راتفرگ  موش  تشونرس  نیا  هب  ادابم  هک  نیا  سرت 
هب هدـش ، عضو  توافتم  زین  اـهنآ  لـباقم  رد  هررقم  ياـه  باذـع  تسا ، تواـفتم  عاـمتجا  رد  یـصاعم  نیا  داـسف  نازیم  هک  یهار  نآ  زا  و 

کی اب  رمع  یلو  دـننک ؛ یمن  باسح  رگید  مرجم  ياپ  هب  ار  یمرجم  چـیه  مرج  هدـشن  بترتم  رگید  هانگ  رب  یهانگ  چـیه  دـح  هک  يروط 
ادـخ لوسر  یتح  هک  یقیمع  ینیب  شیپ  کی  رابتعا  کی  هب  هدرک و  رهاظ  يراد  باسح  رد  زین  ار  دوخ  رحبت  کحـضم  صقاـن و  باـسح 
مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  لمع  شیامرف و  قبط  هک  نیا  دوجو  اب  داد  روتـسد  دومن . دوب ، هدومنن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
یم جراخ  یعیبط  لاح  زا  دـیماشآ  رمخ  سکره  ناشیا ) لایخ  هب   ) هک نیا  رظن  زا  فصو  نیا  اب  دز ، دـح  هناـیزات  راوخ 40  بارش  هب  دیاب 
عرش روتـسد 80  قبط  دـیاب  يرتفم  نینچ  کی  دـهد و  یم  تبـسن  رگید  دنـسپان  لاعفا  ای  انز  هب  ار  اهنآ  ددـنب و  یم  ارتفا  نارگید  هب  دوش و 

(1 .) دیامن ناج  شون  هنایزات  دیاب 80  رمخ ) براش   ) سپ روخب ، هنایزات 
*******

هب ار  يراوخبارش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  رمخ » دح   » رد دوخ  حیحص  رد  ملسم  - 1
رمع هب  هک  تبون  یلو  دومن ؛ یم  لمع  شور  نیمه  هب  زین  رکبوبا  هدز ، هنایزات   40 امرخ ) تخرد  هخاش   ) هدیرج ود  اب  يراوخ  بارش  مرج 

داد روتسد  هدرک ، راتفر  تسا  هنایزات  دودح 80  نیرتکبس  هک  نمحرلادبع  هتفگ  هب  ماجنارس  هدومن ، تروشم  هنیمز  نیا  رد  مدرم  اب  دیـسر 
حرـش رد  زین  يوونلا » . » دیامن یم  لقن  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  يرگید  تایاور  ملـسم  اج  نیمه  رد  دننزب ... . هنایزات  ار 80  راوخ  بارش 

. دنک یم  قیدصت  ار  ملسم  هتفگ  دوخ 

! موکحم نانیشناج  یئاضق  www.Ghaemiyeh.comهمکحم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


رب لـمع  نیا  رد  هک  نیا  وگ  تشاد . لوـمعم  هناـیزات  راوخ 80  بارـش  دـح  رد  رمع  دـیوگ : یم  دوخ  نیعبرا  حرـش  رد  یمثیهلا  رجح  نبا 
زا تشز  رادرک  نیا  رد  مدرم  هک  نیا  رظن  زا  اریز  درادـن ، يروذـحم  چـیه  یلو  دومن ، لـمع  رکبوبا  راـتفر  ادـخ و  لوسر  روتـسد  فـالخ 

راتفر نیا  سپ  دندش . يرتدیدش  تازاجم  رفیک و  راوازس  دندرک ، يور  هدایز  هدومن و  زواجت  دنتـشاد  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  يا  هزادنا 
لصف  ) لئاوالا هرضاحم  رد  نیدلا  ءالع  خیـش  همالع  افلخلا و  خیرات  رد  زین  یطویـس  اور ... دوب ، یلمع  حیحـص و  دوب ، يداهتجا  دوخ  رمع 

اه تعدب  زا  هنایزات  هک 80  نیا  رد  يدیدرت  سک  چیه  هصالخ  روط  هب  و  دنیامن ، یم  فارتعا  تعدب  نیا  رد  رمع  ندوب  مدق  شیپ  هب  ( 28
. تسا هدومنن  دیدرت  هدوب  رمع  ياه  يروآرد  نم  و 

{121 هحفص }
. دندوب هدیمهف  ار  سک  همه  زا  ناهنپ  ياه  لولعم  للع و  نیا  تعیبط  ياهزار  نیا  اه ، بیغ  ملع  نیا  اجک  زا  ناشیا  مناد  یمن  نم  ياو ! يا 

سدقم رس  رگا  ًاعقاو  دراد . يدح  مه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  يرترب  تعیبط ، رارـسا  رب  طلـست  بیغ ، ملع  نتـسناد  رخآ 
زا ددنخ ، یم  نآ  هب  لمات  یمک  اب  يروعش  بحاص  ره  هک  ییاضق  ياه  شاکنک  نیا  مییوگب  دیاب  مینک ، ادج  شرهطم  رکیپ  زا  ار  فاصنا 
یب دوخ  زا  ًامتح  درک  رمخ  برش  سکره  هک  دنتشاد  نانیمطا  رما  نیا  هب  ناشیا  هک  تسا ! دیجمت  ریدقت و  لباق  یلیخ  نیملسم  هفیلخ  لثم 

صوصخم لاح  نآ  رد  تروص ) ره  رد  . ) هتشذگ وا  رظن  زا  یناسک  ای  هتشاد ، سامت  یـصاخشا  اب  يدوخ  یب  نآ  رد  ًانیقی  دوش و  یم  دوخ 
هدیهوکن ياهرادرک  ای  طاول  ای  انز  تسین  راوخ ) بارش  صخش  نیا  ، ) هدوب نمؤم  ًامتح  هفیلخ ) ضرف  هب  انب   ) هک صاخـشا  نآ  زا  یکی  هب 

دح دیاب  باسح  نیا  يور  و  هدومن ، فذق  ار  نمؤم  نآ  عراش  دوخ  ترابع  هب  هداد و  رگید 
{122 هحفص }

! دروخب ار  هدننک  فذق  صخش 
یـسک نینچ  ناشدوخ  رارقا  هب  اریز  دـنا . هدومن  قافرا  یـصخش  نینچ  کی  لاح  هب  یلیخ  باسح  نیا  اب  ناشیا  هک  نیا  رتمهم  اهنیا  همه  زا 

مود لباقم  رد  لهچ و  لوا  هانگ  لباقم  رد  دیاب  سپ  مود ) هانگ  نیا   ) هدومن فذق  ار  يرگید  مه  و  هانگ ) کی  نیا   ) هدومن رمخ  برش  مه 
تعدـب فذـق و  ندوب  یمتح   ) لوا ینیب  شیپ  نآ  هب  یهز  سپ  هدومن ...  رظن  فرـص  هناـیزات  زا 40  ًاـقافرا  هفیلخ  یلو  دروخب  هناـیزات   80

هاگره نیا  رب  هوالع  رمخ ) برـش  لباقم  رد  هناـیزات  ندزن 40   ) مود قافرا  تشذـگ و  نیا  اب  ناشتداعـس  هب  اشوخ  و  هنایزات ) نتشاذگ 80 
ارجا وا  قح  رد  تازاجم  نیرتدـیدش  طـقف  دـیاب  دـش ، بکترم  لاـح  کـی  رد  هاـنگ  ود  یـسک  رگا  هک  نیا  دروم  رد  هفیلخ  شیاـمرف  نیا 

مه ییانز  اج  نامه  يدزد  نمـض  هدش و  يا  هناخ  دراو  يدزد  يارب  هک  یلاح  رد  صخـش  هک  مه  ییاج  رد  دـیاب  دـشاب ، حیحـص  ددرگ ،
زا کی  چیه  هکنآ  لاح  دومن و  داجیا  دودح  رد  یلک  رییغت  کی  لاونم  نیا  يور  درک و  تشذگ  رظن و  فرص  وا  تازاجم  کی  زا  هدومن 
هب ردق  نآ  شتواخـس  گید  زورما  ياه  هفیلخ  لثم  ًالقا  هک  دزاسب  هفیلخ  يارب  ادخ  مه  زاب  یلو  دنتـسین . قفاوم  رییغت  نیا  اب  یمالـسا  قرف 

مکحم و ار  نآ  ساسا  دـهد و  رارق  نآ  رب  تایلام  تازاجم ، ضوع  رد  هدومن ، رظن  فرـص  راوخ  بارـش  دـح  زا  یلک  هب  هک  دـماین  شوج 
. دنک جیار  ار  نآ  ندیماشآ  شورف و  دیرخ و 

یم جـیورت  تایلام  اب  فرط  کی  زا  هچرگ  دـشاب ، یقاب  هدـنخ  ياـج  هکنیا  يارب  هکلب  دـنا ، هدومنن  دازآ  ار  مدرم  داـیز  مه  زورما  هن ! یلو 
تیمـسر ار  نآ  ندروخ  هدومن  قیوشت  ندـیماشآ  هب  ار  نآ  فرط  کی  زا  ینعی  دـننک ، یم  تازاجم  ار  نیرهاظتم  مه  فرط  نآ  زا  دـنیامن 

تحابق یتسار  دنیامن ! یم  عنم  ار  وا  دشاب ) راک  رد  رگا   ) يرس وت  یگندرا و  اب  لاح  نامه  رد  رگید  فرط  زا  دنهد ، یم 
{123 هحفص }

اما دنـشکب . نانیا  دـیاب  ار  تلاجخ  نیا  نینقم و  نیا  شیر  هب  تحاـبق  نیا  یلو  تسا . یفیرـش  تفـص  دوخ ، هبون  هب  تلاـجخ  ًاـعقاو  دراد .
. دومنن يریگتخس  دایز  دیاب  تسا  ریقف  تلم  مک و  تکلمم  تادیاع  نوچ  هک  دینکن  شومارف 

مهدزناپ تعدب 
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دیرب دیاب  ار  تشگنا  طقف 4  تسد  زا  دومرف  هقراسلا » قراسلا و   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دنیوگ  یم  قافتالاب  نایوار  مامت 
دتسیاب تسرد  دناوتب  زامن  رد  هک  دننک  عطق  يروط  ار  اپ  موزل  تروص  رد  و  دنراذگب ، دیاب  زامن  وضو و  يارب  ار  تصـش  تسد و  فک  و 

یناث هفیلخ  فصو  نیا  اـب  تسا ) وگتـسار  نآرق  مکح  هب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  و   ) هدومن مکح  روط  نیا  ادـخ  لوسر  دومرف  هک  نیا  اـی  و 
. دومن یم  يریگولج  رتشیب  دسافم  زا  تعدب  نیا  اب  دوخ  هدیقع  هب  درک و  یم  عطق  كزوق  زا  ار  اپ  چم و  زا  ار  دزد  تسد 

اهنآ دادعت  رب  هلیـسو  نیدب  درکن ، تسرد  اهدزد  نیا  يارب  هاگـشیاسآ  کی  ًالقا  هک  دوب  نونمم  هفیلخ  زا  يردق  دیاب  زین  اج  نیا  ًافاصنا  اما 
باختنا روما  هرادا  يارب  ار  اهنآ  نیرت  تسد  ریز  هک  دـشن ، لـیاق  مارتحا  اـهنآ  يارب  ردـق  نیا  زورما  لـثم  و  دادـن ، جاور  ار  يدزد  دوزفین ،

تـسد کی  الوا  هک  تسناد  یم  وا  تسا . تلم  راب  رب  يرابرـس  شیازفا  بجوم  ندیرب  تسد  دـیوگب  دـیابن  هک  دـیمهف  ردـق  نیا  وا  دـنک .
هب ار  اهنیا  زا  رفن  نیدنچ  راب  هک  دنرت  یضار  هبترم  رازه  تلم  دشاب ، مه  رابرس  هک  نیا  ضرف  هب  ًایناث  تسین ، ندوب  راب  رس  بجوم  نتـشادن 
ره رد  لاس   40 فرظ 30 - رد  دش  جاور  ندیرب  تسد  رگا  هک  دوب  هدیمهف  دبال  وا  دورن . جارات  هب  اهنآ  یتسه  فرط  نآ  زا  هدیـشک  شود 

ار تلم  همه  یهاتوک  تدم  فرظ  رد  دشخبب  دوخ  مرک  هب  مه  ار  ندیرب  تسد  رگا  یلو  دشابن ، رتشیب  هدیرب  تسد  راهچ  هس  دیاش  يرهش 
طقاس یتسه  زا 

{124 هحفص }
. درک دهاوخ 

بیجع ناترظن  هب  نانخس  نیا  ًانایحا  رگا  میوگ  یم  زاب  یلو  دشاب ؛ هدنام  یقاب  ام  نانخس  نیا  رد  يداریا  ياج  یسک  يارب  منک  یمن  نامگ 
کیدزن زا  ار  کچوک  گرزب و  ياهدزد  یئزج ، یلک و  ياه  يدزد  دـیرگنب . هدز  کلف  تلم  نیا  يزور  هیـس  هب  هناـقیمع  يردـق  دـمآ ،

ندیرب تسد  هک  یتقو  اب  ار  نآ  هجیتن  همتاخ  رد  دـیروآ و  رظن  رد  زین  ار  اهنآ  تامارتحا  دیـشخبب ، هن ! اهتازاجم  لباقم ، رد  دـینک ، یـسررب 
. ددرگ نوزفا  ناتنانیمطا  لیاز و  امش  بجعت  ات  دینک ، هسیاقم  دشاب ، لومعم 

مهدزناش تعدب 

رب همه  هک  يروط  هب   ) قالط ماسقا  ناکرا و  طیارـش ، فارطا  رد  یتاحیـضوت  هب  دنمزاین  نآ  نایب  زا  لبق  هدوب ، قالط  هب  طوبرم  تعدب  نیا 
. میشاب یم  دنشاب ) هتشاد  قافتا  نآ  تحص 

لاح رد  دیاب  نز  دوش 1 - تاعارم  نآ  رد  زیچ  هک 4  نآ  زا  سپ  رگم  تسین ، قالط  قالط  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم 
هدرک یکیدزن  وا  هب  درم  هک  ییکاپ  نآ  رد  ای  ضیح  لاح  رد  سپ  دـشاب . تسا  هتفرگن  ماجنا  یکیدزن  نآ  رد  هک  ییکاپ  نانچ  کی  یکاـپ 
هغیص دشاب  هتـشاد  قالط  هدارا  هک  نیا  نودب  رگا  سپ  دناوخب . دوخ  رایتخا  هدارا و  هب  ار  قالط  هغیـص  درم  دیاب  - 2 تسین . حیحص  قالط 
ًامتح هغیص  يارجا  عقوم  رد  دیاب  - 3 تسین . حیحـص  يو  قالط  تفگ ، ار  هلمج  نیا  رابجا  روز و  هب  ای  تخاس ، يراج  ناـبز  رب  ار  قـالط 
ینعی قالط  ظـفل  صوصخ  - 4 تسا . لطاب  قالط  مه  تروص  نیا  رد  هنرگو  دـشاب . رـضاح  قالط  هغیـص  ندینـش  رب  لداع  دـهاش  رفن  ود 

فالتخا دروم  هلمج  نیا  زا  ریغ  هتشاد و  قافتا  نآ  تحص  رب  همه  هک   ) قلاط تنا  هلمج 
{125 هحفص }

طیارـش و نیا  تحـص  تسین ...  حیحـص  دـش  عقاو  يرگید  تیفیک  ره  هب  ظفل و  ره  هب  ظـفل  نیا  نودـب  رگا  سپ  دوش ، هتفگ  دـیاب  تسا )
نیا اب  یسک  رگا  هک  دنراد  قیدصت  همه  هدوب  ینس  و  ( 1) هعیش ياضما  قافتا و  دروم  اهنآ  تیناقح 

*******
ود رکبوبا و  ادخ و  لوسر  دهع  رد  هتفگ : يو  هک  دنک  یم  لقن  هفلتخم  قیرط  هب  سابع  نبا  زا  دوخ ، حیحص  زا  قالط  باتک  رد  ملسم  - 1
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بوسحم قالط  کی  هبترم ) هس  یتسه  هقلطم  وت  دیوگب  هغیص  کی  اب  سلجم و  کی  رد  هک  نیا  ینعی   ) ثالث قالط  رمع  تفالخ  زا  لاس 
هدـش ررقم  یتصرف  اهنآ  يارب  هک  يزیچ  يوس  هب  مدرم  تفگ  يو  رمع ، تفالخ  تدـم  زا  لاـس  ود  ندـش  يرپس  زا  سپ  نکیل ، دـش . یم 

دوخ هتفگ  بجوم  هب  تفگ و  هب  نیا  میهد . رثا  بیترت  یگدزباتـش ) مرج  هب   ) ناـنآ نخـس  نیا  هب  تسا  بوـخ  هچ  سپ  دـننک . یم  باـتش 
مـساق ددرگ . یم  عقاو  قالط  هس  ًاعقاو  هبترم » هس  یتسه  هقلطم  وت   » دـیوگب دوخ  نز  هب  سکره  هک : تشاد  ررقم  نینچ  ینعی  دومن . لـمع 

و دواد ، یبا  زا  راـنملا  هلجم  دلج 4  زا  رد ص 210  دیـشرلا  اضر  دـمحم  و  يراخب ، حیحـص  زا  هارملا  ریرحت  باـتک  زا  رد ص 173  کـب 
هللا یّلـص  ربمغیپ  ياه  تواضق  زا  یکی  هک  دـنک  یم  هفاضا  اضر  دـمحم  یلو  دـنا . هدومن  لقن  ار  نخـس  نیمه  یقهیب ، مکاح و  و  ییاـسن ،

کی رد  ار  دوخ  نز  هناکر ، تفگ : هک  دـیامن ، یم  لقن  سابع  نبا  زا  یقهیب  هک  تسا  ییاضق  رمع  مکح  نیا  فالخرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ضرع يراد ؟ قالط  هنوگچ  دومرف  ترضح  درب  ادخ  لوسر  دزن  هب  ار  ارجام  دش . نامیشپ  تخس  راک  نیا  زا  یلو  هدومن ؛ قالط  هس  هسلج 

وا هب  یناوت  یم  یـشاب  لیام  رگا  نونکا  هدـشن  بوسحم  رتشیب  قالط  کی  نیا  دومرف  یلب . تفگ : هسلج ؟ کی  رد  دومرف : قـالط  هس  درک 
ریرحت زا  نیما ص 172  کب  مساق  تسا ...  هدش  رذتم  مود  ءزج  شدوخ ص 191  هریس  رد  قحـسا  نبا  زین  ار  بلطم  نیمه  ییامن . عوجر 

نز هک  يدرم  زا  ادـخ  لوسر  یتقو  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا ) اـب   ) یعلیز و  یبطرق ، ییاـسن و  زا  هتفگ : شیپ  هارملا 
لاح و  دینک ؟ یم  يزاب  ادخ  باتک  اب  ایآ  دومرف ، سپس  هداتـسیا ، ياپ  هب  مشخ  تلاح  اب  هدش ، ربخ  هداد  هسلج  کی  رد  قالط  هس  ار  دوخ 

رب لیلد  هدومن ، ریبعت  يزاب  هب  ار  سلجم  کـی  رد  قـالط  هس  هک  نیا  رظن  زا  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگ  یم  بتاـک  . ) میامـش نیب  رد  نم  هکنآ 
هب هجوتاب  هک  تسا  نیا  قح  یلو  دـنداقتعا ؛ نیمه  هب  زین  نیعبات  زا  یتعامج  بیـسم و  نب  دیعـس  هچ  ناـنچ  دـننادب . یقـالط  نینچ  نـالطب 
رد همه  بتارم  نیا  تسا . هبترم  هس  هملک  ناـمه  هبترم » هس  يا  هقلطم  وت   » هلمج رد  يزاـب  زا  دوصقم  هک  درک  نیقی  ناوت  یم  رگید  راـبخا 

. تسا روکذم  ص 52  همهملا » لوصف   » باتک
{126 هحفص }

دراد قح  درم  هدـشن  رازگرب  وا  هدـع ، نامز  یتقو  ات  هک  نیا  تیاهن  هدـش ، لصاح  ییادـج  وا  نز  وا و  نیب  داد ، قالط  ار  دوخ  نز  طـیارش 
يارب قح  نیا  تسه  هک  يزیچ  یلو  دیامن ، عوجر  دوخ  هیلوا  حاکن  نامه  هب  یعرـش  ترابع  هب  یتشآ و  دوخ  نز  اب  يا ، هزات  دـقع  نودـب 

رد نیاربانب  دنک . عوجر  هب ؟؟؟؟  هدع ، نامز  ندش  يرپس  زا  لبق  دـناوت  یم  قالط  نیمود  نیلوا و  رد  طقف  هدوبن ، تباث  یقالط  ره  رد  درم 
هب قـالط ، ییادـج و  نیا  زین  يدـیدج  دـقع  هلیـسو  هب  یتح  هک  دـتفا  یم  ییادـج  اـهنآ  نیب  يروط  هب  هدـش ، طـقاس  قح  نیا  موس  قـالط 

، هدـش هناـگیب  دوخ  یلوا  رهوش  اـب  یلک  هب  و  هدومن . راـیتخا  يرگید  رهوش  نز ، هک  نیا  زا  سپ  رگم  دوـش ، یمن  لدـبم  حاـکن  یکیدزن و 
وا هدع  تدم  داد و  قالط  ار  وا  یمود  رهوش  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دربب  نیب  زا  هلیـسو  نیدب  ار  هتـشذگ  ياه  یتشآ  رهق و  یلبق ، قباوس 

ییادج و هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  زین  ار  هتکن  نیا  اما  دیامن ...  جاودزا  دوخ  یلوا  رهوش  اب  يدیدج  دـقع  هلیـسو  هب  دـناوت  یم  دـش ، يرپس 
عقاو قالط  هغیـص  هس  رارکت  اب  سلجم و  هس  رد  قالط  هس  نیا  هک  تسا ، قـالط  هس  ببـس  یتروص  رد  رگیدـکی  زا  درم  نز و  تیمورحم 
کی نامه  رد  هاوخ  تسین  هتفریذـپ  يو  زا  دـنک ، ارجا  رارکت  نودـب  هغیـص  کی  اب  ار  قـالط  هس  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دوش ،

، دنک ارجا  قالط  هس  دـصق  هب  ار  قلاط » تنا   » طقف هاوخ  دـیوگب و  یقالط  هس  وت  اثلث » قلاط  تنا   » هدومن حیرـصت  ندوب  قالط  هس  هب  هغیص 
دهاوخن یلمع  دـیامن  قالط  هس  ار  دوخ  نز  سلجم  کی  رد  هغیـص  هس  اب  دـهاوخب  رگا  هچنانچ  دوش . یمن  عقاو  قالط  هس  تروص  ره  رد 

. دوب
هس رد  زج  ار  قالط  هس  قالط و  ظفل  اب  زج  ار  قالط  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  همه ، قافتا  هب  هک  دش  مولعم  ًالامجا  اجنیا  ات 

ات  مکح  نیا  هک  مینادب  دیاب  نونکا  دنا . هتسناد  یمن  حیحص  قالط ، هغیص  ندومن  رارکت  هبترم  زا 3  ریغ  هب  سلجم و 
{127 هحفص }

رد هلمج  نیمه  اب  ار  قالط  هس  و  قلاط » تنا   » اب ار  قالط  کی  هدومن  لمع  نآ  قبط  مدرم  و  یقاب ، لاح  نیمه  هب  رمع  تفـالخ  زا  لاـس  ود 
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. دنتشاد یم  يرجم  سلجم  هس 
عازن دـمآ  شیپ  رثا  رد  هک  هدـش ، يداع  رما  کی  نیا  مدرم  يارب  هتفر  هتفر  هک : دـش  هجوتم  هتکن  نیا  هب  رمع  هبترم  کی  تاـقوا  نیمه  رد 

( اهدرم  ) بضغ مشخ و  دروم  رد  ًالامجا  و  رگید ، تاهج  هب  دروخرب  هطـساو  هب  ای  دوخ ، ياـه  نز  دـیدهت  روظنم  هب  اـی  یگداوناـخ  ياـه 
نامه رد  دوش  یم  رت  نازورف  بضغ  شتآ  هک  تاقوا  يا  هراپ  و  مهد » یم  قالط  ارت   » هک دننک  یم  دای  دنگوس  تینابـصع  يور  زا  یهاگ 

هک نیا  اب  دـمآ ، دنـسپان  رمع  رظن  رد  رما  ود  نیا  نوچ  دزاس . یم  هقلطم  ار  دوخ  نز  یقالط ) هس  وت  « ) اثلث قلاط  تنا   » هغیـص کی  اب  هسلج 
اب و  تسا . مزال  قالط  هغیص  ادخ ) لوسر  شیامرف  قبط   ) و هدوبن ، یفاک  قالط  يارب  مهد  یم  قالط  ار  وت  هک  نیا  هب  مسق  اهنت  تسناد  یم 

سلجم کی  رد  سکره  هک : دومن  مکح  فصو  نیا  اب  هدومنن  باسح  قالط  هس  ادـخ  لوسر  ار  اـثلث » قلاـط  تنا   » تشاد فارتعا  هک  نیا 
شیوخ ياه  نز  نداد  قالط  هب  دنگوس  هک  یـصاخشا  هک : تشاد  ررقم  زین  و  دوب ، دـهاوخ  حیحـص  وا  لمع  دومن ، قالط  هس  ار  دوخ  نز 

. دنوش یم  هقلطم  اهنآ  نانز  دنهد ) یمن  قالط  ار  دوخ  نز  و  هدومن ، راتفر  دوخ  مسق  فالخ  رب  ًابلاغ  هک  نیا  مرج  هب   ) دنک یم  دای 
مـسق هب  نز  ندش  هقلطم  ینعی   ) مسق هب  قالط  صوصخ  يرتشیب  تداشر  اب  هتـشاذگ و  ار  تعدـب  ود  نیا  تداشر  لامک  اب  ناشیا  هرخالاب 

. دنداهن مان  هعدبلا  قالط  ار  قالط ) هغیص  نودب  اهنت 
ره هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  نیا  هب  رارقا  نیا  اب  و  قالط ، نیا  ندوب  تعدـب  هب  فارتعا  اب  زین  ناشیا  نیعبات 

ره تعدب و  نید  رد  يا  هزات  رما 
{128 هحفص }

هب هک  دنک  یمن  هدرکن و  رکف  چیه  و  هدومن ، يوریپ  يو  روتـسد  زا  تیاضر  لامک  اب  زاب  تسا ، شتآ  رد  یهارمگ  ره  یهارمگ و  یتعدـب 
ًاملسم نارگید  اب  ناشجاودزا  و  یقاب ، دوخ  هیلوا  نارهوش  دقع  رد  زونه  یتسردان ، ياه  قالط  نینچ  کی  اب  نانز  نیا  ربمغیپ  ادخ و  مکح 

 ... درک دنهاوخ  كاپان  دساف و  ار  یملاع  یکاپان ، ناگدازانز  نینچ  کی  اب  هداد ، هعماج  لیوحت  یمارح  نادنزرف  دوب ، انز 

مهدفه تعدب 

يربارب يردارب و  داحتا و  نوهرم  همه  همه و  اه  یتخب  کین  تاداعـس و  هب  ندیـسر  هعماج و  ياهتفرـشیپ  تایقرت و  مامت  هک  یهار  نآ  زا 
، دوب نکمم  هک  ار  يدراوم  کی  کی  هتشاد ، یتاشرافـس  دیکات و  زیچ  ره  زا  رتدایز  نید و  ره  زا  شیپ  هنیمز ، نیا  رد  مالـسا ، نید  تسا ،

نامه ار  يربارب  يردارب و  هتشرف  باذج  یشور  اب  دزاس  رهاظ  ار  دوخ  سوحنم  هلک  رس و  یتاقبط ، فالتخا  تیئود و  تشرـس  دب  تیرفع 
زا ار  هعماج  هدومن ، راوتـسا  ار  يدنمتداعـس  راوید  راهچ  هک  هدیـشوک  تخـس  دـیعو ، دـعو و  اب  ًالمع  ًالوق و  دومن ، بوصنم  مسجم و  اج 

. دراد ظوفحم  یتخبدب  لماع  نیا  دنزگ 
ولج رد  یعیـسو  نادـیم  و  هداد ، عاـمتجا  يـالب  نیا  تسد  هب  یبوخ  تیعقوم  صوصخ  هب  هک  جاودزا  دروـم  رد  سدـقم  عراـش  ور  نیا  زا 

رـضاح يرـسپ  رتخد و  ردام ، ردـپ و  رتمک  و  تسا ، اه  یمـشچ  مه  مشچ و  تارخافت و  يارب  زا  هلیـسو  نیرتهب  هدومن ، زاب  یتاقبط  زاـیتما 
انثتـسا نودب  هدومن و  عضو  یلدتعم  نوناق  ییاویـش  تانایب  اب  دـنیامن . جاودزا  دنتـسین  ربارب  اهنآ  اب  يدام  يایازم  رد  هک  یناسک  اب  دنتـسه ،

مکءاج نم   » هک دومن  دزشوگ  همه  هب  يدنلب  يادصاب  نیملسم  مامت  عامجا  هب  و  دومرف . مزال  همه  رب  ار  نآ  قبط  رب  لمع 
{129 هحفص }

دمآ و امش  دزن  يراگتساوخ  هب  هک  یسک  ینعی  ( 1 «) ریبک داسف  ضرالا و  یف  هنتف  نکت  اولعفت  نا ال  هوجوزف ، هتناما  هنید و  نوضرت  اـبطاخ 
نیا زا  ددرگ ...  یم  داجیا  نیمز  رد  یگرزب  هنتف  داسف و  هنرگو  دـیهدب ، رتخد  وا  هب  دوب ، امـش  دنـسپ  دروم  يو  يراد  تناـما  يراد و  نید 

هب ار  يردارب  بتارم  مکیوخا » نیب  وحلصاف  هوخا  نونمؤملا  امنا   » نآرق هیآ  حیرشت  رد  زین  عادولا  ۀجح  ینعی  دوخ  جح  نیرخآ  رد  هتشذگ 
نایب دنـشاب . یم  دوخ  نانمـشد  رـس  رب  تسد  کی  دـننام  هلمج  و  ربارب ، مه  اب  نانآ  ياه  نوخ  ردارب و  رگیدـکی  اب  نینمؤم  هک  ترابع  نیا 
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. تسب نایوجارجام  رب  ار  هار  دوب  نکمم  ات  و  هدومرف ،
زا رـصتخم  ینارنخـس  نیا  اب  و  تخیر ! ار  یگرزب  نوناق  هچ  هدولاش  هاتوک ، تالمج  نیا  اـب  ادـخ  لوسر  دـینیبب : هدومن  تقد  بوخ  نونکا 

و وفک ، بسانت و  نازیم ، طـقف  هتـشادرب ، نیب  زا  ار  يا  هلیبق  يداژن و  تازاـیتما  يداـم ، تازاـیتما  دومن ! يریگولج  يراد  هنماد  هدـسفم  هچ 
زا رترب  ار  دوخ  ماـقم  هجرد و  هدـش ) مه  یمـشچ  مه  يارب  لـقاال   ) دنتـساوخ مه  رگا  هک  درک  يراـک  داد و  رارق  عرو  ناـمیا و  ار  يربارب 

کیرحت هب  ولو  بلط  هاج  رـشب  هک  تخیر  ار  هیاپ  يروط  دنـسرب . يدنمتداعـس  هب  هک  يوقت ) عرو و   ) دننک یط  ار  یهار  دنیامنب ، نارگید 
هار نیا  رد  هدش و  زیاح  ار  يوقت  زا  يا  هجرد  رگا  هچرگ  یلب  دـهد ؛ رارق  نامیا  يراکزیهرپ و  ار  دوخ  فدـه  هدـش ، هک  مه  تباقر  سح 

نیمه تسا  نکمم  راک  يادتبا  رد  دشاب  هچره  یلو  تباقر ؛ رظن  زا  هن  دوب  دهاوخ  بلاط  يوقت ، دوخ  يارب  ار  يوقت  رگید  دیسر  ییاج  هب 
قیوشت دوخ  يوقت  زا  یشان  زایتما 

*******
هیلع و هللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  هریره  یبا  زا  ج4 ص264 )  ) يرزج ریثا  نبا  لوصالا  عماج  رصتخم  لوصولا ، ریسیت  رد  ثیدح  نیا  - 1

یم تبـسن  مه  يذـمرمت  هب  ار  نآ  لقن  و  هدومن ، لقن  هقلخ » هنید و  نوضرت  « » هتناما هنید و  نوضرت   » ياج هب  یلو  هدـش ، لـقن  مّلـس  هلآ و 
. دهد

{130 هحفص }
یلمع اهروتـسد  نیا  رگا  دش ! یم  هچ  يراوتـسا ! هیاپ  بجع  ییوکین و  ساسا  بجع  ایادـخ  تسه ...  و  دـشاب ، ییاناوت  كرحم  گرزب و 

. دیسر یم  یقرت  زا  هیاپ  هچ  ات  رشب  تشگ ! یم 
هب ار  یتاقبط  تازایتما  يداژن ، تازاـیتما  زاـب  دـیچرب . ار  هاگتـسد  نیا  هدز ، مه  رب  ار  ساـسا  نیا  هک  دریگب  سک  نآ  زا  ار  اـم  ماـقتنا  ادـخ 

تـشپ سپ  تسا ، امـش  نیرتراکزیهرپ  راگدرورپ  دزن  رد  امـش  نیرت  یمارگ  مکیقتا » هللادنع  مکمرکا  نا  : » هک ار  ادخ  هتفگ  دروآ ، نادیم 
ار مجع  برع و  اوران ، شیرق  ریغ  رب  ار  شیرق  زا  نتفرگ  نز  داد . يرترب  مجع  رب  ار  برع  مامت  برع و  لیابق  ریاس  رب  ار  شیرق  تخادـنا .

مجع نینچمه  و  تشاذگ ، اهنآ  رایتخا  هب  مجع  برع و  زا  ار  رسمه  باختنا  راتخم و  ار  شیرق  لباقم  رد  و  تسنادن ، نانآ  اب  جاودزا  قیال 
رب نیملسم  هک  ار  یتمس  تسرد ، تشاذگ ...  دازآ  تمسق  نیا  رد  ار  برع  یلو  دنیامن . جاودزا  برع  اب  هک  تسناد  نآ  زا  رت  تسپ  ار  اه 

نیا زا  هک  ادـخ  لوسر  هک  نیا  اب  داد ...  برع  ریغ  اب  برع  هب  رـشب و  دارفا  ریاس  اب  شیرق  هب  ار  تمـس  نامه  دـنراد ، باتک  لـها  راـفک و 
هعابـض داـسف ، نمیرها  نیا  زا  يریگولج  يارب  ًامـسر  هتفگ  شیپ  تاـشیامرف  نآ  رب  هوـالع  تشاد ، قـالطا  یبوخ  هب  برع  ياـبیزان  يوخ 

هب ار  دوخ  يومع  رتخد  ارچ  دیناد  یم  دومرف  و  هدومن ، جیوزت  دوب ) هدنک  ینب  هدنب  هک   ) دوسالا نب  دادقم  هب  ار  بلطملادـبع  نب  ریبز  رتخد 
دومن هفاضا  و  دنـسرب . نآ  هب  دـنناوتب  نیملـسم  هتفرگ ، دوخ  هب  یقنورو  جاور  حاکن  رما  هک : نیا  روظنم  هب  دومرف  هن ! دـنتفگ  مداد ؟ دادـقم 

همه اب  تسا ، اهامش  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  رد  امش  نیرتراوگرزب  دینادب ، همه  هک :
، هدنادرگ ور  ادخ  لوسر  تنـس  زا  رمع  زاب  تسین . نم  زا  دومن  یچیپرـس  نم  نوناق  زا  هک  یـسک  دومرف  ترـضح  هک  نیا  دوجو  اب  اهنیا و 

لوسر زا  دعب 
{131 هحفص }

يردارب و ینعی  مالـسا  تلم  ناج  لباقم ، رد  هداد و  ناج  نآ  هب  ون  زا  رـس  هدرک ، يرایبآ  ار  دوخ  تشز  يوخ  ناج  همین  هشیر  نامه  ادـخ 
. تفرگ نانآ  زا  ار  يربارب 

اه لد  رد  یتخـس  هب  هدیـسر ، اج  همه  هب  ییاسآ  قرب  تعرـس  هب  نوناق  نیا  دوب ، دـعاسم  هنیمز  دعتـسم و  هداـم  هک  یهار  نآ  زا  هناتخبدـب 
ینوناـق نینچ  کـی  میلـست  ار  دوخ  دنتـسناوت  یمن  هتـشادنپ  یبـیرغ  رما  مجع  رب  ار  برع  ندوـب  لـالح  بلغا ، هک  يروـط  هب  دوـمن ، هشیر 

مجع ینعی   ) یلاوم اب  برع  نانز  جاودزا  ایآ  دسرپ ، یم  بجعت  اب  دـیاش  هدـمآ ، یلوم  دزن  هب  یـصخش  هنمزا  نامه  رد  هچ  نانچ  دـنیامنب ،
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ياه نوخ  دیامرف : یم  هداد  خساپ  ار  لاؤس  نیا  يرتشیب  بجعت  اب  ترضح  تسا ؟ حیحص  دندوب ) برع  دزن  رد  یگدنب  ناونع  هب  هک  ییاه 
یم قافتا  تردن  هب  لومعم و  برع  نیب  رد  ابیزان  نوناق  نیا  زونه  هنافساتم  ( ... 1 !!) هن امش ، ياه  جرف  یلو  دنکب ! يربارب  رگیدکی  اب  امش 

. دنهدب اه  مجع  هب  ار  دوخ  نارتخد  هک  دتفا 
رد فلؤم  هچرگ  ( ... 2) باتک نیا  رظن  زا  مود  هفیلخ  تعدب  نیرخآ  دوب  نیا 

*******
زایتما يارب  زا  اج  رگید  دشاب . ربارب  دراد ، روما  ریاس  هب  تبسن  هک  هداعلا  قوف  تیمها  همه  نیا  اب  نیملسم  نوخ  هک  ییاج  تسا  یهیدب  - 1

. دنام یمن  جورف  رد 
هک ییاج  رد  رگم  دـیامنب ، يرظن  راهظا  دوخ  زا  ادـخ  روتـسد  فالخ  رب  تساوخ  یمن  تسناوت  یم  اـت  رکبوبا  دـش ، هدـهاشم  هچناـنچ  - 2
رد ار  نآرق  ندومن  عمج  لثم  یتح  هتفر  شیپ  طایتحا  اب  یلیخ  روما  ریاس  رد  هنرگو  دـش . یم  يراک  زواجت  زا  ریزگان  تفالخ  ظفح  يارب 
دش یم  هدینـش  يو  زا  ًارارک  مه  فرط  نآ  زا  منک و  مادقا  هدومنن  فظوم  ار  ام  ادخ  لوسر  هک  يرما  هب  هنوگچ  تفگ  یم  هدادن  نت  ادتبا 
رمع یلو  دوب ؛ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  لوق  متفگ  باوص  هب  نخـس  رگا  دوخ و  هیحان  زا  متفر  اطخ  هب  رگا  نم  هک 

رظنراهظا و هدش  رتلماک  هلحرمنیا  رد  رکبوبا  هب  تبـسن  دـنک ، یم  باجیا  لماکت  نوناق  هک  يروطنامه  هدومنن و  تیاعر  دـح  نیا  ات  رگید 
نایب ار  مکح  ًاحیرـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  هک  ییاج  رد  یتح  و  دـش . رتشیب  یهلا  ماکحا  زا  هفلتخم  عضاوم  رد  يو  تاداـهتجا  وا  لوق  هب 
نیا داد ، یم  اوتف  تشادـن  یطبر  تفـالخ  تسایـس  هب  هک  مه  یماـکحا  رد  هتـشادن ، یکاـب  دوخ  يأر  نداد  حـیجرت  زا  ناـشیا  دوب ، هدومن 

يراک هدنگ  دمآ  دهاوخ  هچنانچ  و  تسب ، تشپ  زا  ار  همه  تسد  نامثع  دیسر ، نامثع  نامز  هب  ات  تفر  لامک  يوس  هب  زور  هب  زور  شور 
. دومن یبیرغ  ياه 

{132 هحفص }
مومع و نهذ  زا  رود  تاحالطـصا  اب  دروخرب  هظحالم  هب  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  ام  یلو  هدرمـش ، هفیلخ  رب  زین  ار  يرگید  ياه  تعدب  نیب  نیا 

. میهد یم  همتاخ  ار  بلطم  اجنیا  افتکا و  ردق  نیمه  هب  هدشن  رکذتم  ندوبن  هشقانم  زا  یلاخ  هظحالم  هب  ار  رگید  یضعب 
یتخس ضرم  هب  رمع  رخآ  ات  دوخ  ياوشیپ  ادتقم و  لثم  زین  مود  هفیلخ  بانج  منک  ضرع  هداد  تراشب  امـش  هب  هک  تسا  بسانم  یلیخ  اما 

ثرا باب  رد  نآرق  تایآ  یناعم  نتـسنادن  يور  هک  يدایز  تاهابتـشا  رب  هوالع  زین  ناـشیا  ینعی  درب . دوخ  اـب  ار  نآ  هشیمه  يارب  ـالتبم و 
هب درب ، یم  جـنر  دوخ  لـهج  نیا  زا  تخـس  تخوس و  یم  هلـالک  ینعم  نتـسنادن  ضرم  رد  زین  رمع  رخآ  هب  اـت  نیا ) رب  هوـالع  ، ) دـندومن
رد زین  ناـشیا  هچرگ  يراـب  مناد ...  یمن  ار  هلـالک  ینعم  مور و  یم  اـیند  زا  نم  تفگ  یم  ینازوس ) ترـسح  کـی  اـب  دـیاش   ) هک يروـط 
رود رظن  زا  ار  وا  شناد  تیمها  هداتـسرف ، تاولـص  رکبوبا  ییاناد  هب  دـیاب  زاـب  یلو  دـندوب ؛ ربارب  لوا  هفیلخ  اـب  تغل  نیا  ياـنعم  نتـسنادن 

ار لاؤس  نیا  ارچ  هک  دوب  نیا  رد  يو  ترسح  هتسناد ، لوسر  ترضح  زا  ندیسرپن  زا  یشان  ار  هلالک  ینعم  نتسنادن  وا  هک  نیا  هچ  تشادن 
نآ هک  نیا  دوجو  اب  هدیسرپ و  ادخ  لوسر  زا  ررکم  هک  نیا  اب  هک : دندومن  فارتعا  ناشدوخ  رمع »  » اقآ نیا  یلو  مدومنن ؟ ترـضح  نآ  زا 

ار هصفح »  » دوخ رتخد  هک  دـسر ، یم  ییاج  هب  راک  ناشیا  دوخ  هتفگ  هب  اـنب  هکلب  ما . هدـیمهفن  زاـب  هتفگ  ارم  باوج  هعفد  ره  رد  ترـضح 
هلالک ینعم  زا  یتفای ، لاحشوخ  ار  ادخ  لوسر  تقو  ره  دیوگ  یم  يو  هب  هدومن  لاؤس  نیا  رد  هطساو 

{133 هحفص }
وت هب  ار  روتسد  نیا  تردپ  دیامرف : یم  خساپ  رد  ادخ  لوسر  هنافساتم  یلو  دیامن ؛ یم  لمع  دوخ  ردپ  هتفگ  بجوم  هب  زین  وا  نک . شسرپ 

. تسناد دهاوخن  زگره  ار  هلالک  ینعم  يو  مناد  یم  نم  هک ) راد  عمج  رطاخ  ( ؟ داد
ایند و تداعـس  ربهر  هتفرگ ، تسد  رد  ار  نیملـسم  روما  مامز  ادـخ ، لوسر  ینیـشناج  ماـن  هب  تساوخ  یم  هک  یـسک  شناد  نازیم  دوب  نیا 

. تسادخ اب  نانآ  شنیب  شناد و  نازیم  ناشیا و  ناهاوخاوه  ناوریپ و  باسح  رگید  اما  دشاب ! ناشیا  تالکشم  عجرم  نانآ و  ترخآ 
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هب يو  تایلمع  داسف  یبارخ و  هک  نیا  رظن  زا  ام  یلو  تسا ؛ هدومن  ریبعت  تعدـب  هب  زین  ار  ناـمثع  ياـه  يورجک  باـتک  نیا  فلؤم  هچرگ 
هب ینوناـق )  ) يزیچ ندومن  هفاـضا  زا  تراـبع  هک  تعدـب  ياـنعم  قبط  هدروآرد و  نوناـق  تروص  زا  ار  نآ  یلک  هب  هک  هدیـسر  يا  هزادـنا 

یهیدب میناوخ ، یم  تفلاخم  مان  هبار  اهنآ  رظن ) نیا  زا  ، ) هداتفا مه  تعدب  تروص  زا  یتح  دشاب ، یم  نیناوق  زا  ینوناق  نتـشادرب  ای  نیناوق 
اه يراـک  تفاـثک  نیا  يارب  نیا  زا  رت  هنادـنموربآ  یمـسا  هک  دوب  دـیهاوخ  فرتعم  هدومن  قیدـصت  ار  اـم  ندـناوخ  زا  سپ  زین  امـش  تسا 

. تسین روصتم 

نامثع ياه  تفلاخم  ای  اه  تعدب 

لوا تفلاخم 

، هدش راکشآ  رتمک  اهنآ  يا  هدرپ  ریز  ياهراک  و  رت ، ظوفحم  راظنا  رد  رمع  رکبوبا و  ماقم  دمآ ، یمن  راک  رـس  رب  نامثع  رگا  عطق  روط  هب 
هک یهار  نآ  زا  تسـشن  تفالخ  هکیرا  رب  نامثع  هک  نیمه  هناتخبـشوخ  یلو  دنتـسیرگن . یم  نانآ  هب  سیدقت  هدـید  هب  مدرم  نیا  زا  شیب 

يانعم و  تشادن ، یگنرز  ًالصا 
{134 هحفص }

یگداس هب  دوب ، هدش  عقاو  تیلهاج  تاداع  تیموق و  ریثأت  تحت  دایز  تفگ ) دیاب  لقاال  ، ) تسناد یم  مه  رگا  ای  تسناد ، یمن  ار  تسایس 
یب هوـیب و  یناـنز  هدـیدغاد ، ینارداـم  میتـی ، یناـکدوک  هدیـشاپ ، مه  زا  ییاـه  هداوناـخ  هتخیر ، اـه  نوـخ  نآ  دـیدشت  يارب  هک  ار  ییاـنب 
نیا طـقف  یلب  دز . مه  رب  دوب  هدـش  رارقرب  رمع  رکبوبا و  تدـهاجم  هب  هک  مه  یمظن  ناـمه  یتح  تخیر . مه  رد  دـندوب ، هدـش  تسرپرس 

تسد هب  داد  یم  لیکـشت  ار  اه  تفالخ  نیا  هیاپ  ساسا و  هک  ار  يزومر  رارـسا و  هتخادرپ  قیقحت  هب  مدرم  دش  ثعاب  هک  دومن ، ار  تمدخ 
او يرتشیب  قیقحت  ثحب و  هب  ار  يدعب  ياه  نامز  لها  ادص و  رـس و  هب  ار  نامز  نآ  مدرم  الامجا )  ) ینعی دنیامن . الم  رب  راکـشآ و  هدروآ ،

روسج نانچ  ار  نآ  درب ، نیب  زا  دنـشاب  هتـشاد  هفیلخ  هب  تبـسن  مدرم  تسا  راوازـس  هک  ار  يا  هقـالع  ینیب و  شوخ  نآ  هجیتن  رد  و  تشاد ،
. دنربب نیب  زا  دنا  هتخانـش  ربمغیپ  ینیـشناج  هب  هک  ار  یـسک  هدیروش ، شیوخ  رـصع  هفیلخ  رب  دنداد ، هزاجا  دوخ  هب  سرت  نودـب  هک  دومن 
دز نماد  ار  يراد  هنماد  تافالتخا  شتآ  دـندشن ، دـنبلد  ًالماک  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  هب  یتح  مدرم  رگید  يو  زا  سپ  هک  درک  يراک 
نآ خـلت  ياه  هویم  هشیمه  يارب  هک  درک  يرایبآ  ار  ینادواج  قافن  مخت  دـشابن . مه  یندـش  شوماخ  دـیاش  هدـشن و  شوماخ  نونکاـت  هک 

هدینش شیب  مک و  هک ، اهدمآ ، شیپ  نآ  بجوم  رگا  دوب ، یمن  نیا  رگا  دینک  رواب  دور ...  یم  هتفر و  ورف  نیملـسم  قلح  هب  هاوخان  هاوخ و 
اهراـک دـش ، یم  حالـصا  یبوخ  هب  هفیلخ  ود  ياـه  يراـکبارخ  داـتفا ، یم  یلوم  تسد  هب  یعیبـط  يروـط  هب  تفـالخ  و  تشگ ، یمن  دـیا 

هب هدومن  يرای  يو  اب  هنامز  شدرگ  هناتخبدـب  یلو  تشگ . یم  راوتـسا  دوب  هتخیر  ربمغیپ  هک  يا  هدولاش  ینعی  دوخ  هیلوا  ساسارب  عناـمالب 
ریگ و ملاع  نآ  داسف  هک  تشاذگ  یم  يروط  تشاذگ ، یم  تعدب  رگا  درک ، دنکب  دیابن  هک  ییاهراک  و  تسشن ، دنیـشنب  دیابن  هک  ییاج 

هب دص  رد  دص  یتح 
{135 هحفص }

زا ار  یـشیدنا  لآم  یلک  هب  نآ  هار  رد  تشاد و  فدـه  کی  طقف  هک  دوب  نیا  رثا  رد  همه  اهنیا  دـشاب ، روآ  ناـیز  يو  دوخ  تفـالخ  ماـقم 
یم وا  دومن . یم  تلفغ  دوخ  یـصخش  يوربآ  تیثـیح و  ظـفح  زا  یتـح  نآ  لـباقم  رد  هک  تشاد  دوصقم  کـی  طـقف  وا  دوب . هداد  تسد 

. دشخب تاجن  تفخ  نیا  زا  دندرک ، یم  نیکمت  اهنآ  زا  هتفر و  مشاه  ینب  راب  ریز  اهتدم  هک  ار  مشاه  ینب  یمیدـق  بیقر  هیما  ینب  تساوخ 
هب ور  يا  هزادنا  ات  يوبن  تاقیرزت  اب  دوب و  هدرک  هشیر  برع  ناج  مسج و  رد  هک  ار  يا  هدنشک  ضارما  نآ  برکیم  زاب  تشاد  رظن  رد  وا 

(1 ...) دنک جییهت  هدومن ، تیوقت  دوب ، يدوبهب 
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*******
هیما ینب  وا  هک  نیا  هچ  دوب ، تسرد  نامثع  هب  تبـسن  رمع  ینیب  شیپ  دـیوگ : یم  ج1 ص66 )  ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  - 1

هینمرا حـتف  زا  سپ  و  دوشخب . نانآ  هب  یناوارف  كـالما  هدرک ، راذـگاو  ناـشیا  هب  ار  اـه  ناتـسا  يرادناتـسا  هدومن  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار 
نومـضم نیدب  نامثع ، هب  باطخ  يرعـش  یحمجلا ، دینج  لبنحلا  نب  نمحرلادـبع  زا  سپـس  دومن . اطع  ناورم  هب  ار  دالب  نآ  مامت  سمخ 

ناحتما روظنم  هب  ار  وت  یلو  هدومنن ؛ اهر  فیلکتالب  دنوادخ  ار  يزیچ  چیه  هک  نایملاع  راگدرورپ  يادخ ، هب  دنگوس  هک : دـیامن  یم  لقن 
نایب ار  تیادـه  هار  دنتـشذگ  وت  زا  شیپ  هک  رمع ) رکبوبا ،  ) يراکتـسرد رفن  ود  هک  نیا  هچ  ار ، وت  ای  دـیامن  ناحتما  ار  اـم  اـی  هک  هدـیرفآ 
تهج نودـب  ناورم  هب  وت  کنیا  یلو  دـندوشخبن ، یـسک  هب  تهج  نودـب  یمهرد  هتفرگن  يزچ  متـس  ملظ و  هب  سک  چـیه  زا  و  دـندومن ،

؟ دراد توافت  نانآ  راتفر  اب  وت  راتفر  هزادنا  هچ  هو ! يدیشخب . ار  اهرهش  سمخ 
رمع هک  نیا  - 1 تسا : هجوت  دروم  همه  زا  شیب  زیچ  ود  دنا  هدومن  ناشیا  ناوریپ  ناتسود و  هک  تافارتعا  نیا  نمض  دیوگ ) یم  هدنراگن  )

تفالخ دزمان  ار  وا  ور  هچ  هب  رگید  يو  دولآرهز  راکفا  قالخا و  هب  قباوس و  هب  وا  ندوب  انـشآ  نامثع و  هب  تبـسن  دوخ  ینیب  شیپ  نیا  اـب 
رفن ود  تازواجت  یلک  هب  هک  دوب ، هدیـسر  یبارخ  زا  هیاپ  هچ  اـت  ناـمثع  راـتفر  هک  نیا  - 2 دیـشیدنین ؟ راک  نیا  رد  ادـخ  زا  هنوگچ  دومن ؟

... ؟ هدیدرگ اور  اهنآ  یکاپ  هب  تداهش  روط  نیا  هدش ، شومارف  نیشیپ  راکتسرد  نیما و 
هعجارم هدومن  لقن  بانج  نیا  هناراکزواجت  ياه  شـشخب  لذب و  زا  يرگید  بتارم  ج1 ص 66 و 67 )  ) رد صوصخ  هب  دیدحلا  یبا  نبا 

. دنیامن
{136 هحفص }

روما مامز  دوخ ، راک  لوا  رد  ینعی  تشاذگ . دش  شتکاله  بجوم  ماجنارس  هک  يا  هنالهاج  رایـسب  تعدب  راب  نیلوا  يارب  لصا  نیا  يور 
نیریاس ( 1) هداد اهنآ  هب  بلغا  ار  لاملا  تیب  دیـشخب . قمر  ناج و  ناج ، همین  هدـنرد  راوخ  نوخ  ناگرگ  نآ  هب  هداد  اه  يوما  تسد  هب  ار 

دروآرد و ادـص  رـس و  هب  ار  اـه  هچب  یتـح  هک  داد  جرخ  هب  یتسایـس  یب  ردـقنآ  هار  نـیا  رد  و  دوـمن ، مورحم  دوـخ  هملـسم  قوـقح  زا  ار 
هکیرا يدوز  هب  دـش ، یمن  روظنم  نارادـمامز  اسؤر و  تقاـیل  رگید  اـم ) لـثم ...   ) یـصوصخ یـصخش و  تاـیرظن  نیا  اـب  نوچ  ماـجنارس 

. تشگ نارکف  نشور  مامت  نوعطم  هشیمه  يارب  و  لوتقم ، دوخ  داب و  رب  تفالخ 

مود تفلاخم 

. تشادـن يرترب  يرگید  رب  قح  نیا  رد  یـسک  هدوب ، نیملـسم  مامت  قح  ینابایب ) یناتـسهوک و   ) اه هاگارچ  هیلک  نامثع  تفالخ  ناـمز  اـت 
نیملسم دومن ، یمن  وفاکت  یمالسا  ياه  تایلام  اب  ناشتاجراخم  هک  نیا  رظن  زا  دیاش  دیسر ، بانج  نیا  هب  هک  تبون  یلو 

*******
هب نتفاین  هار  تلاسر و  رابرد  زا  ندش  هدـنار  زا  سپ  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  نامثع ، دـیوگ  یم  ج1 ص 66 و 67 )  ) دیدحلا یبا  نبا  - 1

ناونع هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  ار  یکدف  نامه  كدف ، زین  و  دیشخب ، يو  هب  مهرد  دنادرگرب و 100000  رمع  رکبا و  یبا  تفالخ  رابرد 
یم سپس   ) داد ناورم  هب  نیملسم ، لاملا  تیب  زا  مهرد  هفاضا 100000  هب  دندومن ، یم  هبلاطم  شراوگرزب  ردپ  ششخب  هار  زا  مه  ثرا و 
هیرگ هب  عورـش  هداهن  وا  ولج  رد  هدروآ  نامثع  دزن  هب  ار  لاـملا  نیب  ياهدـیلک  لاـملا  نیب  يدـصتم  مقرا  نب  دـیز  عقوم ) نیمه  رد  دـیوگ 

نآ زا  نم  هیرگ  هن  تفگ  میامن ؟ محر  هلـص  رگا  ینک  یم  هیرگ  ایآ  تفگ  دوب ) هدیمهف  ار  وا  هیرگ  تهج  يا  هزادـنا  ات  هک  نامثع  . ) دومن
رگا هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يراد ...  یم  رب  يدوب  هدیـشخب  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هچنآ  ضوع  هب  ار  لام  نیا  هک  مدرک  یم  ناـمگ  هک  تسا 
اجنیا ار  اهدیلک  مقرا  نبا  يا  تفگ : تشادنپ  تراسج  ار  دیز »  » قح نخـس  نیا  هک  نامثع  يا ، هداد  دایز  یهدب  ناورم  هب  مهرد  اهنت 100 

( درامگ میهاوخ  راک  نیدب   ) هتسج ار  وت  زا  ریغ  ام  هک  راذگب .
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هب هزات و  فراصم  هک  ار  یلاملا  تیب  مارح ، لاـم  نیمه  اـب  و  ( 1) تخورف ار  اه  هاگارچ  نآ  امـسر  هتخاس و  عونمم  یمومع  هدافتـسا  زا  ار 
هک اضرف  اریز  تشادـن ...  ار  نآ  هب  مادـقا  تأرج  یناملـسم  چـیه  هک  درک  يراـک  هدومن  تیوقت  دوب ، هدرک  ادـیپ  وا  ناـمز  رد  یـصوصخ 

نیملسم تشاد  لوبق  رگا  و  لیلد ؟ هچ  هب  تسوا ، دوخ  یصخش  لام  اه  نیمز  نیا  دوب  یعدم  رگا  اجک ؟ زا  شورف  قح  زاب  دشاب  مه  هفیلخ 
نوناق نیا  تخورف و  ادخ ) لوسر  تاروتسد  هب  ییانتعا  یب  يور  زا  زج   ) ور هچ  زا  سپ  تسا  یناگمه  قوقح  زا  دنتسه و  يواسم  نآ  رد 

؟ تشاذگ دوخ  ناگدنیآ  يارب  قشمرس  ار  تعدب  نیا  ینعی 

موس تفلاخم 

يو رب  هدومن ، جراخ  هنیدم  زا  شیوخ  تایح  نامز  رد  ار  نامثع  يومع  صاعلا  یبا  نب  مکح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  ترـضح 
اب يرارف و  هنیدم  زا  روط  نامه  زین  يو  دومن . شتیدحا  ترـضح  هاگرد  دورطم  هجیتن  رد  نتـشیوخ و  هاگرد  دورطم  ادج  هداتـسرف ، تنعل 
رـس رب  نامثع  هک  یتقو  ات  تشگ ، فورعم  هللا » لوسر  هدنار  هللا ، لوسر  دیرط   » مان هب  لصا  نیا  يور  دومن ، یم  یگدنز  ناورم  دوخ  رـسپ 
رارق شیوخ  راکـشیپ  روما و  ربدم  بتاک و  ار  ناورم  شرـسپ  و  دومن ، ییاریذپ  يو  زا  هدینادرگزاب  هنیدم  هب  ار  وا  عقوم  نیا  رد  دمآ . راک 
دوبن نکمم  زگره  دوب  حالصا  لباق  لقاال  ای  و  مالسا ، نید  هب  نیدتم  رگا  مکح  دوخ  يومع  هک  دوبن  مهفان  ردق  نآ  نامثع  هک  نیا  اب  داد .

مه رفاک  اهنت  رگا  هتفریذپ  زاب  شوغآ  اب  نیریاس  لثم  زین  ار  وا  هکلب  دنارب ، دوخ  دزن  زا  ار  وا  ادخ  لوسر 
*******

. دـندوب هدـش  عونمم  هنیدـم  فارطا  ياه  هاـگارچ  زا  هیما  ینب  يانثتـسا  هب  نیملـسم  ماـمت  دـیوگ  یم  ج1 ص67 )  ) دـیدحلا یبا  نـبا  *- 1
. تسا فرتعم  ار  بتارم  نیا  دیرجت  حرش  زا  ( 408  ) رد زین  یچشوق 

{138 هحفص }
نیا هب  ات  دشاب ، حالصا  لباق  ریغ  تاذ و  دب  ریرش ، تسردان ، درم  رایسب  امتح  دیاب  سپ  دنار . یمن  دوخ  شیپ  زا  روط  نیا  ار  وا  زاب  دوب  یم 
اموق دـجت  الو   » دوب هدومرف  ادـخ  هک  نیا  اب  و  تسناد ) یم  ار  بتارم  نیا  همه  نامثع  هک  نیا  فصو  اب  . ) دوش عقاو  هاـگرد  هدـنار  تیفیک 

ار یهورگ  یبای  یمن  ینعی : مهتریـشع » وا  مهناوخا  وا  مهءانبا  مهئابا و  اوناک  ولو  هلوسر  هللا و  داـج  نم  نودآ  رخـالا  مویلا  هللااـب و  نونموی 
ای ناردپ  نانمـشد  نآ  هچرگا  دنزرو . یتسود  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  فصو ) نیا  اب  و   ) دنـشاب هدیورگ  نیـسپ  زاب  زور  يادـخ و  هب  هک 

بولغم ار  وا  تیلهاج  هت  رس و  یب  راکفا  تیموق و  بصعت  يردق  هب  زاب  بتارم ) نیا  همه  دوجو  اب  « ) دنشاب نآ  ناسک  ای  ناردارب  ای  نارسپ 
دیامن ینابرهم  تفطالم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  ترضح  ضوغم  اب  هک  نیا  زا  هیما ، ینب  نداد  یقرت  لباقم  رد  هک  دوب  هتخاس 

هک نیا  زا  و  درادب ، تسود  ار  ادخ  نمـشد  هک  نیا  زا  دهد و  ياج  دوخ  رهم  رپ  شوغآ  رد  ار  یمالـسا  هاگـشیپ  هدـش  هدـنار  هک  نیا  زا  و 
هداس یلیخ  تاراکتبا  دوب ! یبوخ  هفیلخ  بجع  اقح  دومن . یمن  يا  هشیدنا  تشادن و  یکاب  دنک  یفرعم  نامیا  یب  ار  دوخ  هیآ ، نیمه  قبط 

تیاعر يرادـبناج و   » فدـه کی  لمع ، نیا  زا  داد  یم  قیالان  صاخـشا  تسد  هب  ار  روما  هرادا  مه  رگا  تشاد . يا  هبیاش  ره  زا  یلاـخ  و 
. دشابن اتود  یکی و  ناشیا  هناملاظ  تازواجت  رب  یعاود  هک  دوبن  لثم ...  تشادن  رظن  رد  رتشیب  هیما » ینب  نداتفا  ولج  تفرشیپ و  تیموق ،

مراهچ تفلاخم 

تفلاخم نسح  یفرط ، زا  وا  تالیمحت  راشف و  درب . نیب  زا  ار  وا  مارتحا  دز ، یم  رود  روحم  کی  رود  بلغا  هک  نامثع  ياه  يراـک  بارخ 
دوز هاتوک و  ياه  هلعش  هتفر  هتفر  روسج و  ار  اهنآ  شیب  مک و  رگید ، فرط  زا  مدرم  ینیبدب  و 

{139 هحفص }
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يدعب شروش  نیشن ، ورف 
رد تسناوت  یم  ات  یلو  دش . یم  عقاو  رویغ  نیملسم  هلمح  داقتنا و  ردوم  یصوصخ ، یمومع و  سلاجم  بلغا  تخاس . یم  نایامن  ار  دوخ 

دادمتـسا لوپ ، دـیدهت ، کتک ، زا  درک . یم  تکاس  تفر  یم  شیپ  هک  يروط  ره  هب  ار  دوخ  فرط  هدومن  تماقتـسا  تاداقتنا  نیا  لـباقم 
داـقتنا و لـباقم  رد  زور  نآ  هک  هیرظن  نـیمه  ماـجنا  يارب  دـیاش  ددـنبب ، نیریاـس  رب  ار  هار  رفن  کـی  هیبـنت  اـب  درک  یم  یعـس  تـسج . یم 
اب هدز  دـننک  عناق  نیهارب  لیالد و  نیرتهب  نماد  هب  تسد  تشادـن ، يا  هدـننک  عناـق  باوج  نوچ  یمومع ، سلجم  نآ  رد  راـمع  ییوجبیع 

لعج نامثع  ياقآ  عرـش  رد  طقف  هک  یعرـش  دح  روهظون ، یعرـش  دح  کی  هدـمآ ، دورف  ربنم  زا  هتخورفارب  ياه  هرهچ  ناوارف و  یمـشخ 
يرای هب  ار  نارگید  خیبوت  نیا  رد  هک  نیا  رب  هوالع  هتخادـنا ، نیمز  رب  تشپ  هب  ار  رامع  ینعی  تخاس . يراج  ( 1) وگقح رامع  رب  دوب  هدش 

اب ماجنارس  هتفر  شوه  زا  رامع  هک  دیبوک ، هانگیب  رامع  مکش  رب  ار  كرابم  ياپ  ردق  نآ  شدوخ  صخش  دیبلط ، یم 
*******

هفاضا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنـسم  زا  رکاسع  نبا  زا  ار  تیاور  نیمه  دابآردـیح ، عبط  ج7 ص75 )  ) لامعلازنک رد  يدـنه  یقتم  همالع  - 1
یفرعلا هبح  زا  دابآردیح  پاچ  كردتسم ج 2 ص 391  رد  يروباشین  مکاح  دیامن ...  یم  لقن  تسا ، شتآ  رد  رامع  لتاق  هک  هلمج  نیا 

: تفگ باوج  رد  میدومن . لاؤس  اه  هنتف  هدمآ  شیپ  زا  هدش  دراو  نامیلا  نب  هفیذح  رب  يراصنا  دوعسم  یبا  اب  نم  تفگ : هک  دنک  یم  لقن 
دیوگ یم  تسادخ  باتک  اب  هرامه  وا  هک  نیا  هچ  تسا ، نآ  رد  هیمس  نبا  هک  دینک  يوریپ  يا  هتسد  نآ  زا  و  دیشاب ، هدوب  نآرق  اب  هتسویپ 

وت دومرف  يو  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدینـش  نم  هچ  تسا  رامع  نامه  وا  تفگ  تسیک ؟ هیمـس  نبا  مدیـسرپ  زاب 
سپـس یماشایب . تسایند  زا  وت  يزور  نیرخآ  هک  يا  هتخیمآ  بآ  اب  مرگریـش  دنـشکب و  ار  وت  ناشکرـس  هورگ  هک  یتقو  ات  درم ، یهاوخن 
حاحص ملسم و  يراخب و  هحیحص  رد  ار  ربخ  نیا  ندشن  لقن  ابیرقت   ) ربخ نیا  تیمها  تحص و  هب  قیدصت  زا  سپ  يروباشین  مکاح  نیمه 
تحص هب  ج3 ص391 )  ) هدیسر پاچ  هب  نآ  لیذ  رد  هک  كردتـسم  نیمه  صیخلت  رد  یبهذ  نینچمه  دیامن . یم  یقلت  بجعت  هب  رگید ،

. دیامن یم  فارتعا  ربخ  نیا 
{140 هحفص }

. داد همتاخ  دوخ  یعرش  دح  هب  تسا ، نآ  يادا  زا  رت  هنادنمتفارش  یناملسم  ره  هک  ییاهازسان  شحف و 
هیما ینب  تسد  هب  تفرگ و  هک  مه  روـط  نیمه  . ) دریگب دوـخ  هب  ار  تنطلـس  ياـه  هاگتـسد  گـنر  درک  عورـش  تفـالخ  هاگتـسد  تسرد 
رخآ دومن ، یم  ضارتعا  يو  رب  قح  ان  هب  تهج و  نودب  رامع  هک  اضرف  دـشاب و  نامثع  بناج  هب  قح  هک  نیا  ضرف  هب  رخآ  دـش ) لیمکت 

؟ دننک يوریپ  يو  زا  عنامالب  مه  نارگید  هک  درادب  اور  ار  رما  نیا  نیملـسم  هفیلخ  دیاب  روطچ  اجک ؟ زا  روتـسد  نیا  ینعم ؟ هچ  ندز  دـگل 
ام هدیـسر ، رامع  صوصخ  هب  تبـسن  ناشیا  زا  هک  یتاشرافـس  هب  انب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  قبط  هک  یتروص  رد  ... 

رامع دـنا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هتـسد  ود  ره  عامجا  هب  انب  اریز  مینادـب ، راـک  ریـصقت  ار  راـمع  میناوت  یمن  زگره 
ار یفرط  دـندش  هتـسد  ود  هب  مدرم  هاگره  نیاربانب  دـننز ، یم  رود  روحم  کی  رب  رامع  قح و  هدوب ، رامع  اب  هتـسویپ  قح  قح و  اـب  هراـمه 
ار ادـخ  لوسر  شیامرف  نیقی  هب  مینادـب  لطاب  رب  ار  رامع  هداد  ناـمثع  هب  ار  قح  رگا  نیا  دوجو  اـب  تسا . نآ  رد  راـمع  هک  دـینک  باـختنا 

نامثع و  رامع ، اب  قح  هک  میشاب  هتشاد  نانیمطا  دیاب  سپ  ( 1 .) میا هدومن  بیذکت 
*******

زا همقلع  زا  لیهک  نب  هملس  زا  بشوح  نب  ماوع  يدوگ  یم  ةاضقلا  یضاق  رب  در  ماقم  رد  یفاش  باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یضترم  دیس  - 1
وا رب  هک  یسک  دومن و  دهاوخ  ینمشد  يو  اب  ادخ  دنک  ینمشد  رامع  اب  هک  یسک  : » دومرف ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  دیلو  نب  دلاخ 

، هجنکش راوازس  روط  نیا  هک  دینش  رامع  زا  نامثع  هک  دوب  یتشرد  نخس  مادک  دیامرف ، یم  سپس  دیآ » راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  دریگ  مشخ 
رد ار  وا  ًانایحا  هدومن  دزشوگ  يو  هب  ار  وا  ياه  تعدب  نارگید  رامع و  انامه  یلب ) ( ؟ دش دوب  نوریب  یهلا  دودح  هزادنا  زا  هک  يا  هجنکش 
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دوخ رذع  ای  دشکب  تسرد  دوخ  راتفر  زا  ای  هک  دوب  وا  رب  تروص  نیا  رد  دنداد . یم  رارق  باتع  دروم  تشاد  هک  يا  هدوتسان  لاعفا  لباقم 
یمن تسد  وا  ندومن  شنزرـس  زا  زاب  یـسک  رگا  فصو  نیا  اب  دـیامن . هئربت  ار  دوخ  عناق و  ار  نارگید  هتفگ  زاب  اهنآ  ندروآ  اج  هب  رد  ار 

ناهاشداپ نارابج و  نوچ  ادـخ  روتـسد  فالخرب  هک  نیا  هن  درادزاب ، لـمع  نیا  زا  ار  وا  تحیـصن  دـنپ و  اـب  تشاد  یم  قح  هزاـت  دیـشک ،
. دوش هعجارم  ج10 ص240 )  ) دیدحلا یبا  نبا  حرش  هب  دناشن ...  ورف  قیرط  نیدب  ار  دوخ  هنیک  مشخ و  شتآ  رگمتس 

{141 هحفص }
ياـه هنیک  ندومن  یلاـخ  روظنم  هب  روـج  نیطالـس  دـننام   ) و اـپ ، تشپ  ربـمغیپ  ادـخ و  تاـشیامرف  هب  یتـسرپدوخ  یهاوـخدوخ و  يور  زا 

. تسا هدز  اپ  فک  دگل و  وگ  قح  رامع  مکش  هب  یصخش )

مجنپ تفلاخم 

هب و   ) دندینـش یم  ار  اه  باوج  نیمه  و  دنتـشاد ، ار  تاضارتعا  نیمه  زین  نارگید  هدوبن ، نامثع  رامع و  هب  صوصخم  باوج  لاوس و  نیا 
نامه يرافغ  رذوبا  دیا ؟ هدینشن  رگم  دندروخ  یم  ار  یعرـش  ياهدح  نیمه  دندرک و  یم  ار  اهریـصقت  نیمه  ناراذگ ) تعدب  حالطـصا 

رتوگتـسار يا ) هدنیوگ   ) رب هتخادناین  هیاس  نامـسآ  هدیدن و  دوخ  تشپ  رب  نیمز  دومرف  يو  یفرعم  ماقم  رد  ادخ  لوسر  هک  يرافغ  رذوبا 
هیلع یلع  هک  ارم  باحـصا  زا  نـت  هک 4  داتـسرف  یحو  نم  هب  يادـخ  دومرف : رگید  ياج  رد  ادـخ  لوسر  زاـب  هک  يرذوبا  ناـمه  رذوبا ، زا 
هیلع یلع  نانآ  دومرف ): رفن  نآ 4  زا  لاؤس  زا  سپ  و   ) هدومن اهنآ  یتسود  هب  رومام  زین  ارم  و  دراد ، یم  تسود  تسا  اـهنآ  گرزب  مالـسلا 

نیمه لوسر ، ادـخ و  بوبحم  نیمه  ( رذوبا نیا  دـیا  هدینـشن  رگم  ( ) 1) دنـشاب یم  يرافغ  رذوبا  دادقم و  ناملـس و  اهنآ و  گرزب  مالـسلا 
رذوبا نیمه  هدوب ، يو  اب  قح  ادخ  لوسر  تداهش  هب  انب  اج و  هب  يو  ضارتعا  هک  یسک  نیمه  هتفگ ، یمن  غورد  ًانیقی  هک  یسک 

*******
بحب ینرما  هللا   » هک دیامن  یم  لقن  ترابع  نیدب  ریدـقلا ) ضیفلا   ) نآ حرـش  رد  يوانم  ریغـصلا و  عماجلا  رد  یطویـس  ار  ثیدـح  نیا  - 1

فارتعا ربخ  نیا  تحص  رب  ود  ره  سپس  ناملس » دادقملا و  رذوبا و  مهنم و  یلع  لاق  هللا  لوسر  ای  انل  مهنیب  لیق  مهبحی  هنا  ینربخا  هعبرا و 
. دنیامن یم  لقن  كردتسم  رد  مکاح  هجام و  نبا  يذمرت و  ار  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  هفاضا  یطویس  هک  نیا  تیاهن  دنیامن . یم 

{142 هحفص }
یبیجع زرط  هچ  هب  و  دش ؟ دیعبت  هذبر »  » زاجح ياه  نیمزرس  نیرتدب  هب  جراخ و  هنیدم  زا  يروآ  تقر  عضو  هچ  هب  و  داتفا ؟ يزور  هچ  هب 

مه ییاج  هدینـشن و  رگا  دیـسر ؟ دوخ  ییوگ  قح  يازـس  هب  هنوگچ  ماجنارـس  درپس و  ناج  سک  یب  اـهنت و  کـشخ ، نیمزرـس  ناـمه  رد 
هچ ات  يرسدوخ  دینادب  ات  ( 1) دینک هدافتسا  تسامش  سر  تسد  رد  هک  یبتک  زا  ای  دیسرپب و  شلها  زا  دیا  هدیدن 

*******
هک دنا  هدومن  تیاور  دوخ ) قیرط  هب  کیره   ) ناسیون خیرات  عیمج  دـیوگ . یم  ج1 ص240 )  ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  - 1

مهرد تباث 100000  دیزی  مهرد و  ساعل 300000  یبا  نب  مکحلا  نب  ثرح  هب  هدومن و  ناورم  هب  ار ) دوخ  هتفگ  شیپ  شـشخب   ) ناـمثع
باذع نیرفاک  هب  میلا » باذعب  نیرفاکلا  رـشب  و   )» ندـناوخ هب  عورـش  هدرک ) دومناو  نحل  نیا  هب  ار  اه  شـشخب  نیا  حور   ) رذوبا دیـشخب .

مهرشبف هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذلا و  نوزنکی  نیذلاو  : » هک درک  توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دومن . يوگ ) هدژم  ار  یکاندرد 
تراشب یکاندرد  باذع  هب  ار  نانآ  دننک ، یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  دـنیامن و  یم  هریخذ  هدروآدرگ ، هرقن  الط و  هک  یناسک  « ) میلا باذـعب 

هدیـسر نم  هب  هچنآ  زا  دیاب  هک  داد  ماغیپ  رذوبا  هب  شیوخ  هدـنب  هلیـسو  هب  زین  يو  دـیناسر . نامثع  شوگ  هب  ار  نانخـس  نیا  ناورم  هد ... )
ادـخ و باـتک  ندـناوخ  زا  ار  نم  ناـمثع  اـیآ  تفگ : خـساپ  رد  تشادـن ، یفدـه  ادـخ  ياـضر  زج  هک  يرذوبا  رذوبا ، ییاـمن . يراددوخ 
رد نامثع  ندروآ  مشخ  هب  اب  ادخ  نتشاد  هگن  دونشوخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنک ؟ یم  یهن  یهلا ، روتـسد  هب  نانز  اپ  تشپ  ندومن  شنزرس 
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نامثع مشخ  نیشتآ ، تالمج  نیا  مروآ . مشخ  هب  ار  ادخ  نامثع  ندومن  یضار  اب  هک  نیا  زا  تسا ، رتوکین  نم  يارب  رت و  بوبحم  نم  دزن 
تفگب و نیا  يورب  ماش  هب  دیاب  کنیا  هدـش ، نوزفا  نم  باحـصا  هب  تصرح  نم و  هب  وت  رازآ  تفگ  يو  هب  هدومن  نوزف  شیپ  زا  شیب  ار 
داـقتنا و ياـنب  زین  ماـش  رد  داـتفا  یمن  رثؤم  وا  گرزب  حور  رد  يا  هرذ  اهدـیعبت  نیا  هک  هوژپ  قـح  رذوـبا  یلو  دوـمن . دـیعبت  ماـش  هب  ار  وا 

زین نامثع  تشون . نامثع  هب  ار  بتارم  هدمآ  هوتس  هب  وا  تسد  زا  هیواعم  هک  يدح  هب  ات  تشاذگ  ار  هیواعم  ياه  يراک  زواجت  هب  ضارتعا 
ام يوس  هب  هدومن  راوس  اه  بکرم  نیرتراومهان  نیرت و  تخـس  رب  هدوب ) بدـنج  رذوبا  یلـصا  مان  نوچ   ) ار بدـنج  هک  تشون  خـساپ  رد 

کشخ ياه  هخاش  نارتش و  ياپ  زج  هک  یناتسهوک  ياه  هار  زا  ار  بکرم  نآ  زور  بش و  هک  نک  هناور  يو  اب  يرومأم  انمـض  تسرفب و 
هب زین  هیواعم  دوش ...  دراو  هنیدـم  هب  هتخیر  ورف  وا  نار  تشوگ  هک  یلاح  رد  ماـمت  یتحاراـن  اـب  اـت  دـنارب ، دوش  یمن  تفاـی  يزیچ  نآ  رد 

، ورب یهاوخ  یم  ینیمزرـس  ره  هب  کنیا  هک  داد  ماغیپ  يو  هب  نامثع  هدـمآ  هنیدـم  هب  یـشارخلد ) لاح  اب   ) رذوبا و  دومن ، لـمع  وا  روتـسد 
ار وت  نم  تفگ  هدومن  تحار  ار  وا  لایخ  نامثع  ماجنارس  ات  داتفین  لوبقم  درک ، باختنا  ار  اجک  ره  رـصم  سدقملا و  تیب  هکم و  زا  رذوبا 

. دناوخ الاب  ملاع  يانخارف  هب  يانگنت  نیا  زا  ار  وا  سدق  ماع  کیپ  ات  دوب  دوب و  اجنآ  رد  زین  يو  داتسرف . داتسرف و  مهاوخ  هذبر  هب 
{143 هحفص }

توارط دوخ  عرعرت  تیلوفط و  لیاوا  نامه  رد  مالـسا  هنوگچ  دـینادب  ات  دوب ؟ هدیـسر  هیاپ  هچ  ات  نایوگ  قح  تیمولظم  لـباقم  رد  دـح و 
یم يرگید  زیچ  قح  نخـس  زج  رذوبا  رگم  رخآ  دینک ...  يراز  نیملـسم  مالـسا و  لاح  رب  دـینادب و  ار  اهنیا  ات  دوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ 
ادـخ رگم  دوـبن ؟ وگتـسار  وا  رگم  تـشاد . ضارتـعا  يرگید  زیچ  رب  ناـمثع  تایدـعت  تازواـجت و  اـه و  يور  هداـیز  رب  زج  رگم  تـفگ .

نامثع رگم  دیـشاب . نایوگتـسار  اب  دیزیهرپب و  يادخ  زا  ناگدنورگ  يا  نیقداصلا » عم  اونوک  هللاوقتا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  ، » دوب هدومرفن 
رگا دـنک ؟ یهارمه  نایوگتـسار  اب  هفیظولا  بسح  و  دـشاب ؟ هیآ  نیا  رد  ناگدربمان  ءزج  ات  دوب  هدـیورگن  مالـسا  هب  دوب و  هدرواـین  ناـمیا 

یب رذوبا  هک  ًاضرف  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  دومن . اه  ناـبایب  ردـب  رد  ار  رذوبا  روط  نیا  نوناـق  هچ  اـب  سپ  دوب ، مالـسا  نید  هب  نمؤم  یتسار 
رگید زیچ  رب  ینار  ضرغ  رب  زج  ار  لمع  نیا  ایآ  دیدوب ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  یعرش  دح  نیا  دیسرپ  دیاب  ناشیا  زا  درک ، یم  ضارتعا  تهج 

؟ تسناد تفالخ  قیال  ناوت  یم  ار  يوه  وریپ  ضرغم و  صخش  نینچ  ایآ  و  دومن ؟ لمح  ناوت  یم 

مشش تفلاخم 

راک همه  هب  جک  لماع  نیا  اریز  تسا  یگ  هقیلـس  جک  رت  مومذـم  همه  زا  یلو  تسا  مومذـم  یجک  ره  دوشن . هقیلـس  جـک  مدآ  دـنک  ادـخ 
بوخ و ناسنا 
{144 هحفص }

هماج ار  ییابیزان  ره  بوخ  هقیلـس  سکع  هب  دنـسپان ... راک  هب  دـسر  هچ  ات  دـیامن ، یم  ابیزان  ار  ناسنا  هدیدنـسپ  راک  دـنک . یم  ریثأـت  دـب 
رواب رگا  دیامن ...  یم  بوذـجم  ار  يا  هدـع  لقاال  و  دـهد . یم  یبناج  هب  قح  هفایق  اه  یتسردان  هب  موش ، دـصاقم  هب  هدومن ، نت  رب  ییابیز 

نییزت و ریبدـت  رکف و  اب  ار  دوخ  ياه  تعدـب  دوب و  هقیلـس  شوخ  رمع  هچره  دـینیبب  دـیوش . قیقد  ناـمثع  راـتفر  رمع و  شور  رد  دـیرادن 
تـسس زغم  یب  ياه  تعدـب  کی  نامثع  لباقم  هطقن  داد ، یم  ماجنا  ناکم  نامز و  ياـضتقم  اـب  قباـطم  هدومن ، لـیوات  هیجوت و  شیارآ و 

هب سکره  هک  يروط  هب  تشاذگ  یم  ياج  هب  تشادن ، یگتـسباو  وا ) هتفگ  شیپ  فده  زج   ) زیچ چیه  اب  فلاخم و  زیچ  همه  اب  هک  ابیزان 
. دهد جرخ  هب  يراکتبا  دوخ  زا  تمحز  روز و  هب  هتساوخ  یم  وا  هک  درب  یم  یپ  يدوز 

تسین هدوبن و  راکنا  ياج  سک  چیه  يارب  نآ  ندوب  دیع  نیملـسم و  دایعا  نیرتمهم  زا  هک  هجحلا ) يذ   10  ) نابرق دیع  مسارم  رد  هچنانچ 
رازگرب دنداد  یم  ماجنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  يروط  نامه  هب  زور  نآ  مسارم  مامت  نیشن  ملسم  طاقن  مامت  رد  و 

. دومن کنخ  یلیخ  لاح  نیع  رد  روآ و  هدنخ  فرـصت  کی  زین ) دیدرت  لباق  ریغ  مسارم  نیا  رد  نامثع  بانج  ، ) دوشب مه  دیاب  دـش و  یم 
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اب ینید  تاروتـسد  ریاس  يراکزیهرپ و  يوقت و  هب  ار  مدرم  دـناوخب و  جاح  ریما  دـیاب  دـیع  زاـمن  زا  دـعب  هک  ار  يا  هبطخ  هکم  داد  روتـسد 
دوخ فطل  هب  دـنناوخب و  رهظ  زاـمن  تقو  هجحلا ) يذ  زور 9   ) هفرع زور  رد  ار ) هبطخ  نیا  درک  رما  ، ) دـیامن توعد  یـصوصخم  تاـنایب 

رد ینعی  هکم  رد  دومن و  فذـح  مارگورپ 9  زا  مه  زور 10 و  همانرب  زا  مه  ار  زور ) نیا  یبهذم  راعـش  نیرتگرزب  ینعی   ) نابرق دـیع  زامن 
وا راتفگ  راتفر و  هدومن  يوریپ  يو  زا  زین  اج  همه  زا  ربخ  یب  ربخ و  اب  نایجاح  دومرف . لیطعت  ار  ادخ  لوسر  تنس  اه ، ناکم  نیرت  فیرش 

اب دنداد . حیجرت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  ترضح  شیامرف  لمع و  رب  ار 
{145 هحفص }

اهنت یلب  دـنیامن ...  یم  لمع  نآ  مسارم  هب  هتـسناد و  دـیع  ار  مهد  زور  نامه  دـشاب ، اجکره  هکم  نیمز  زا  ریغ  رد  ناـیجاح  نیمه  هک  نیا 
زا هماع  هک  تسا  یتیاور  نخـس  نیا  دیؤم  دندوب ، ترـضح  نآ  ناوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  دومن  تفلاخم  تعدب  نیا  اب  لوا  زا  هک  یـسک 

نیا رد  مدرم  تساوخ  یم  هدومن  ضیوفت  ار  جاح  تراما  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نامثع  تاونس  زا  یکی  رد  هک : دنیامن  یم  لقن  ترضح  نآ 
هتشاذگ وا  هک  یتعدب  قباطم  زین  ترـضح  هک  دوب  نیا  يو  یلـصا  دصقم  دیاش  دنیامن و  رازگرب  ار  جح  مسارم  یلوم  یگدرکرـس  هب  لاس 
دـصقم زا  هک  یلوم  هنافـساتم  یلو  دوش ؛ اجرب  اپ  وا  عارتخا  هلیـسو  نیدب  ات  دـیامن  كرت  زین  ار  دـیع  زامن  هدومن ، تئارق  مهن  زور  ار  هبطخ 

مک و چیه  نودب  ار  مسارم  مامت  هدناوخ و  هبطخ  ادـخ  لوسر  لثم  هنیآ  ره  متفر ، جـح  هب  مدرم  اب  نم  رگا  دومرف  باوج  رد  دوب  هاگآ  يو 
رظن فرـص  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دید  دوخ  هینـس  تنـس  فلاخم  ار  لمع  نیا  هک  زین  نامثع  دروآ . مهاوخ  اج  هب  ترـضح  نآ  لثم  يدایز 

 ... تخاس رومأم  دزمان و  راک  نیا  يارب  ار  يرگید  هدومن 

متفه تفلاخم 

هب ار  نامثع  رمع و  نب  هللادـیبع  ناتـساد  لثم  نیا  دومن ، شغاد  دـیاب  دزوسب  لفط  لاح  هب  رداـم  زا  شیب  رگا  هیاد  هک : فورعم  تسا  یلثم 
راک راک ، نیا  هک  دندز  یم  سدح  روط  نیا  يا  هدع  دز ، رجنخ  ار  رمع  ؤلؤلوبا  هک  ینامز  تسا ...  رارق  نیا  زا  نآ  حرش  هک  دروآ  یم  دای 

. تسا هدمآ  رفاک  مجع  لکیه  يوق  صخـش  ینعم  هب  مه  رخ و  ینعم  هب  مه  فتک » لثم   » جلع  ) تسا مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  جـلع 
هک یتقو  رد  قیقحت  نودب  ور  نیا  زا  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  هدـنب  نازمره »  » دوخ ردـپ  براض  هک  درک  نیقی  هنیرق  نیا  يور  زا  رمع  نبا 

رمع شوگ  هب  هک  ربخ  نیا  تشک . ار  هانگ  یب  نازمره  تشاد  تایح  زونه  رمع 
{146 هحفص }

یب ار  وا  مرـسپ »  » هللادـبع نوچ  نیارباـنب  سب ...  هدوب و  ؤلؤلوبا  اـهنت  براـض  هتـشادن ، یتشگنا  ندز  نیا  رد  نازمره  الـصا  تفگ : دیـسر ،
 ... دریذپ یمن  ار  وا  ياهبنوخ  نازمره  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  اریز  ارچ ) ، ) دومن مهاوخ  وا  نتشک  هب  مکح  منامب  هدنز  رگا  هتشک ، ریصقت 

ار وا  يدنزرف  ردپ و  تبحم  دناسرب و  لتق  هب  هدنب  کی  لباقم  رد  ار  دوخ  رسپ  دوب  یضار  زاب  دوب  هچره  رگا  هک  شفاصنا  هب  اشوخ  یتسار 
نامه تسا  یهیدب  دیـسر  نامثع  هب  تبون  درم . هدیقع  نیمه  اب  هدشن و  قفوم  هنافـساتم  یلو  دوب ، هتـشادن  زاب  یعرـش  مکح  نیا  يارجا  زا 

ار وا  مادعا  ینعی  یعرـش  مکح  يارجا  دیاب  هتفریذپن  لوپ  دوخ  مالغ  نوخ  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یلوم  دوب  هدـیمهف  رمع  هک  يروط 
نم نوچ  نونکا  تشک . یقح  چـیه  نودـب  ار  نازمره »  » نم هدـنب  رمع ، نب  هللادـیبع  دومرف  نامثع  هب  دوب ، مه  روط  نیمه  و  دـیامن ، اضاقت 

ادـخ و زا  شیب  هک  ینامثع  اما  مناـسرب . شلمع  نیا  رفیک  صاـصق و  هب  اـت  نک  میلـست  نم  هب  ار  رمع  نبا  متـسه ، وا  نوخ  بحاـص  یلو و 
رد تخوس  یم  هللادـیبع  لاح  هب  شلد  رمع  زا  شیب  هدـش  ردام  زا  رت  نابرهم  هیاد  هک  یناـمثع  درک ! یم  ار  عاـمتجا  ماـظن  تاـعارم  لوسر 

دراو يو ) ناگدـنامزاب  هداوناخ و  و   ) رمع لآ  رب  یتبیـصم  مشکب  ار  شرـسپ  نم  زورما  رگا  هدـش ، هتـشک  رمع  زورید  تفگ : یلوم  خـساپ 
رد ار  ادخ  نوناق  يارجا  هدیزرو ، عانتما  وا  میلست  زا  رذع  نیا  اب  ( 1 .) درادن ار  نآ  لمحت  بات  زگره  ناشیا  هک  ما  هدروآ 

*******
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تافاضا یکدنا  اب  ار  باوج  نیمه  مالـسلا و  هیلع  یلع  ياضاقت  نیمه  حلاص  نبا  نابا  زا  قحـسا  نب  دمحم  زا  ییاکبلا  هللادبع  نب  دایز  - 1
یم لقن  دسر  یم  امش  رظن  هب  نآ  هصالخ  هک  نیملسم  نامثع و  زا  یناتساد  شردپ  زا  دیز  نب  یسیع  نب  نسح  زا  زین  داتق  . » دیامن یم  لقن 

رد تفرگ . رارق  نیملـسم  داقتنا  هلمح و  دروم  تخـس  هدومن  یـشوپ  مشچ  يو  هانگ  زا  هدیـشخب  ار  هللادـیبع  هک  نآ  زا  سپ  نامثع  دـیامن :
. دوب نم  رد  ششخب  نیا  یگتسیاش  مراد . تیالو  طلـست و  نانآ  رب  هدوب  مدرم  مامت  رب  رتهم  هفیلخ و  نم  نوچ  درک  دومناو  روط  نیا  خساپ 

نتشک هب  یـضار  سیئر  نآ  دوخ  هدش و  عقاو  يرگید  تسایر  نامز  رد  لتق  نیا  ًالوا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  یلوم  شیامرف  اب  خساپ  نیا  اما 
عاضوا هک  نامثع  دش ، در  یتشادن  ندیـشخب  قح  زاب  دوب ، یم  مه  وت  تسایر  نامز  رد  رگا  ایناث  تسین و  طوبرم  چـیه  وت  هب  الـصا  هدوب و 

رد دومن  هناور  هفوک  هب  ار  هللادیبع  دوز  دـنریذپ ، یمن  هللادـیبع  هرابرد  يرگید  تواضق  مادـعا  زا  ریغ  نیملـسم  تسناد  هدـید ، روط  نیا  ار 
مـشچ زا  اـت  تشگ ) فورعم  رمع  نبا  هفیوک  ماـن  هب  ًادـعب  هک  دوب  ینیمز  ناـمه  نیا   ) داد صیـصخت  يو  هب  يا  هناـخ  کـلم و  اـج  ناـمه 

تسا . روکذم   243 هغالبلا ج 1 ص 242 - جهن  حرش  رد  الصفم  ناتساد  نیا  دشاب . رود  نیملسم 
يأر داهتجا و  قبط  دیوگ ، یم  هتخادـنا  راک  هب  ار  دوخ  يزاس  موصعم  نیـشام  نامه  زاب  قوف  بتارم  هب  فارتعا  زا  سپ  يرعـشا  یچـشوق 

هدشن تباث  ناشیا  تماما  زونه  هک  داتفا  قافتا  یتقو  نازمره  ندش  هتشک  اریز  هدوب  جراخ  ناشیا  هفیظو  دودح  زا  هللادیبع  مادعا  بانج  نآ 
؟ دیسرن هفیلخ  دوخ  كرابم  رکف  هب  نکش  نادند  باوج  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  زا  اهنت  نم  فسات  دیوگ ) یم  هدنراگن   ) دوب

{147 هحفص }
رما نیا  تشک . مهاوخ  ار  وا  مبای  تسد  يو  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  شاب  هاگآ  دومرف  وا  باوج  رد  یلوم  یلو  تسنادـن ، هتـسیاش  اج  همه 

قحلم هیواعم  هب  هتخیرگ  ماش  هب  سرت  زا  دـید  ناس  نیدـب  ار  راک  هک  رمع  نب  هللادـیبع  داتفا . یلوم  تسد  هب  روما  مامز  یتقو  اـت  دوب  دوب و 
نآ رد  هناتخبدـب  اما  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  یلوم  اب  هزرابم  هب  هیواعم  نایرکـشل  ءزج  هک  نیفـص  گنج  ات  دوب  وا  دزن  روط  نیمه  و  دـش .

( مادعا  ) شیوخ يازـس  هب  دومن ، یمن  كرت  ار  ادخ  نوناق  تعدب  يور  زا  نامثع  لثم  مه  یلع  تشادن و  نامثع  لثم  يزوسلد  نوچ  تقو 
(1 .) دیسر

*******
مالسا تمظع  ظفح  يو  روظنم  دیوگ : یم  هتشاذگ  ار  نامثع  فرط  زا  یهاوخرذع  يانب  بتارم  نیا  هب  فارتعا  زا  سپ  هاضقلا  یضاق  - 1
بلطم تقیقح  زا  هک  یهار  نآ  زا  هدومن و  ادـیپ  اهنآ  دزن  رد  يدـب  ساکعنا  لمع  نیا  دیـسرت  یم  هک  نیا  هچ  هدوب  نید  نانمـشد  رظن  رد 
ثعاب دوخ  نیا  دنتشک و  ار  وا  رسپ  زورما  دوخ و  ماما  زورید  نیملسم  دنیوگب ، هتفرگ  ییوگازسان  داب  هب  ار  نیملسم  مالسا و  دنتـسین  هاگآ 

تتامش و هچ  دیوگ : یم  نومضم ) نیدب  ( ) یضاق نیمه  در  رد   ) ناریا پاچ  یفاش ص 280  رد  یضترم  دیس  دش . یم  یتخس  تسکشرس 
دوش لیطعت  ادخ  ماکحا  زا  یمکح  هک  تسا  یتروص  رد  اهنآ  تتامـش  دراد . روصت  یهلا  دودح  زا  يدح  نتـشاد  اپ  هب  هنیمز  رد  ییوگدب 

هللادیبع نتـشک  زا  نآ  ندـشن  شاف  يارب  نامثع  دوش  هتفگ  ات  هدوب  ماما  رـسپ  ماما و  ندـش  هتـشک  رد  يراتفرگ  اطخ و  هانگ و  هچ  یهگناو 
يو روتـسد  هب  يرگید  ادخ و  نذا  نودب  ود  نآ  زا  یکی  ای  تلادـع و  قبط  يرگید  ملظ و  يور  زا  یکی  هک  یتروص  رد  درک ؟ يراددوخ 

. تسا هدش  هتشک 
{148 هحفص }

متشه تفلاخم 

رفیک راوگان  تبرش  يا  هتشذگ  ناج  زا  تسد  هب  مرجم  نارادمامز  زا  یکی  تقو  ره  هک  دشاب  مه  رخآ  ات  دیاش  و  هدوب ، هدعاق  نیا  هدوب  ات 
دندیشوک یم  دوخ  ظفح  رد  هدیسر ، دوخ  باسح  هب  يردق  يو  نانیشناج  ناراکمه و  یتدم  ات  دندرک ، یم  ناج  شون  ار  شیوخ  لامعا 

مه سرت  نیا  لقاال  رگا  اعقاو  دنوشن . راتفرگ  تشونرـس  نادب  ات  دـندرک ، یم  بانتجا  دوب  ناشمرتحم  راکمه  لتق  ببـس  هچنآ  زا  هرامه  و 
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لتق رثا  رب  هک  تسا  نیا  ام  روظنم  تسین . دوصقم  اهنیا  میرذـگب  میتشادـن ...  فاصنا  یب  ياسؤر  نیا  اـب  یباـسح  رگید  چـیه  هک  دوب  یمن 
هک درک  یم  روـصت  نوـچ  ادـتبا  یلو  دـش ، رمع  زا  رتدـب  یلیخ  واراـک  ماجنارــس  هـچرگ  درک . عـمج  ار  دوـخ  ياـپ  تـسد و  ناـمثع  رمع 

دوشن يرگید  ؤلؤلوبا  کی  راچد  هک  نیا  سرت  زا  هتـشاد ، يو  لتق  رد  یتلاخد  رمع  نتفر  دجـسم  هب  یکیراـت  نآ  رد  ندومن و  يزیخرحس 
زا دـعب  هب  تسا  رجف  عولط  اب  نراقم  رجفلا ) نآرق  و   ) نآرق هیآ  قبط  نآ  تقو  لوا  هک  یحبـص  زاـمن  ینعی  داد . رییغت  ار  حبـص  زاـمن  تقو 

هدشن حبـص  زامن  تقو  زونه  رجف  عولط  لوا  ینعی  تسا . حبـص  زامن  ندراذگ  تقو  هزات  دش  نشور  اوه  بوخ  یتقو  تفگ : هتخادـنا  رجف 
( اه يا  هیما  ونب   ) ییاذک نایوار  نامه  نابز  زا  تیاور  ردق  نآ  نخـس  نیا  ندومن  اجرباپ  يارب  فرط  نآ  زا  و  تسین ...  زیاج  تقو  نآ  رد 
هب هکلب  دنناوخب . زامن  رجف  عولط  لوا  دنوش  یمن  هدشن و  رضاح  يو  ناوریپ  رثکا  هک  درک  يراک  هتخاس ، هبتـشم  ًادج  ار  رما  ات  درک ، لعج 
نآ رب  هفیلخ  ود  ادخ و  لوسر  لمع  اه  لاس  هاوگ و  نآ  هب  نآرق  هک  ار  يزامن  نینچ  کی  هک  دـنا  هدـش  اجرباپ  هدـیقع  نیا  رد  يا  هزادـنا 

... دنناد یمن  لمع  هتسیاش  تعدب و  دوب ، هدش  هداهن  هیاپ 
{149 هحفص }

مهن تفلاخم 

هب یهاوخداد  ملظت و  هب  انب  هک  دوبن  يزور  هدش ، زواجتم  دح  زا  هیما ، ونب  لامع  تسد  زا  نیملسم  ياه  تیاکش  هوکـش و  نامثع  نامز  رد 
دعو و اب  ییاه  کیپ  اه و  همان  دوب ، اه  يرگدادیب  همه  سسؤم  تقیقح  رد  کیرش و  اه  يرگمتس  نآ  مامت  رد  دوخ  هک  يا  هفیلخ  رابرد 
. درک یم  مرگرـس  ار  مدرم  دوب  هک  يروط  ره  هب  هداد  خساپ  ییاه  هدعو  اب  ار  تایاکـش  لباقم  رد  وا  یلو  دیاین ، دیدهت  فیطلت و  اب  دیعو ،

یم وا  هچنآ  زا ) رتدیدش  هبترم  رازه   ) شرـس هب  دمآ  دش . دوشب  دـیابن  هک  يراک  هجیتن  تشذـگ و  دـح  زا  زین  اه  یمرگرـس  نیا  هک  نیا  ات 
... دیسرت

فرتعم قیاـقح  هب  شیپ  زا  شیب  اـت  هدـیناسر  امـش  رظن  هب  ار  رـصم  ياهدـمآ  شیپ  زا  يا  هنومن  ریزگاـن  بلطم  ندـش  نشور  يارب  کـنیا 
. دیدرگ

وا زا  یمالـسا  نیناوق  قبط  و  وا ، لیم  فالخ  رب  امیاد  هتـشاذگ ، راشف  تحت  ار  نامثع  دح  زا  شیب  هک  يدالب  زا  یکی  خیرات  تداهـش  قبط 
نیب هک  ینیما  تسرد و  صخش  نداتسرف  ای  رصم ، لماع »  » لزع ياضاقت  رب  ینبم  یتیاکش  ماجنارس  هک  دوب . رصم  دندومن ، یم  ییاهاضاقت 

، تشاد ار  نیملـسم  یمرگرـس  يدنب و  نهد  هبنج  رتشیب  هک  رابرد  تسایـس  یلو  دـندومن . يو  هب  دـشاب  هتـشاد  تراظن  رـصم  لماع  اهنآ و 
ناونع هب  دیآرد ، تقیقح  قح و  نابیتشپ  يریثک  هدع  نیب  زا  دوب  هتسناوت  هک  يرکبوبا  نب  دمحم  نامه  رکبوبا  نب  دمحم  هک  دش  یـضتقم 

ار اه  هراچیب  نآ  ًانئمطم  دوب و  اه  يرصم  دارم  قفو  رب  دص  رد  دص  دمحم  ینمادکاپ  رظن  زا  هچرگ  مازعا  نیا  ددرگ . مازعا  رصم  هب  تراظن 
یم روآ  نایز  هفیلخ  نارای  هفیلخ و  يارب  دوب  شخبدوس  تلم  يارب  هک  هزادنا  نیمه  هب  هنافسأتم  یلو  داد ، یم  تاجن  نارگمتس  لاگنچ  زا 

اب هک  یتفلاخم  رظن  زا  رکبوبا  نب  دمحم  اریز  دومن .
{150 هحفص }

نیا هک  نامثع  ور  نیا  زا  داتـسیا . یم  ناج  ياـپ  اـت  یتسرداـن  اـب  هزراـبم  رد  هتفرن ، هنارباـج  تاـشیامرف  راـب  ریز  زگره  تشاد ، يرگدادـیب 
هک دید  نیا  رب  حالص  دوبن ، نآ  ندش  یلمع  هب  لیام  هداد و  دمحم  هب  ناگدیدمتس  ینورد  شتآ  ندناشن  ورف  روظنم  هب  طقف  ار  تیرومأم 

رداص زین  ار  يو  لتق  مکح  هلـصافالب  رـصم ، فرط  هب  اـه  يرـصم  زا  يا  هدـع  اـب  ار  وا  ندومن  هناور  دـمحم و  يارب  مکح  رودـص  زا  سپ 
ار وا  راک  دمحم  ندومن  تراظن  زا  شیپ  يو  ات  دـناسرب ، رـصم  لماع  تسد  هب  رـصم  هب  دـمحم  ندیـسر  زا  لبق  ار  نآ  يا  هلیـسو  هب  هدومن 
ار نآ  سکره  زا  هدیـشوپ  ات  دومن  شرافـس  هداد ، دوخ  ناگدـنب  زا  یکی  هب  يا  همان  نینچ  کی  دومن ، یلمع  ار  هیرظن  نیا  هرخالاب  دزاسب .

رصم بوص  هب  دوخ  تیرومأم  ماجنا  يارب  رت  مامت  هچره  تعرس  هب  راوس و  نامثع  ياه  بکرم  زا  یبکرم  رب  زین  وا  دناسرب . رصم  لماع  هب 
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يا هزادنا  ات  وا  تکرح  عضو  نوچ  هتبلا  دنداد . شرازگ  ار  یگنوگچ  هدید ، ار  کیپ  نآ  دمحم  ناهارمه  هار  نیب  رد  ار  اضق  دش . راپسهر 
ریگتسد دصاق  روتسد  نیا  بجوم  هب  دنیامن . ییوجزاب  وا  زا  هدومن  بیقعت  ار  وا  داد  روتسد  دمحم  تشاد ، هیضق  ندوب  زیمآرارسا  رب  رعشم 

اب عقوم  نینچ  کی  رد  همان  نینچ  کی  هک  تسا  مولعم  دـمآ ...  تسد  هب  دـمحم  نیمه  مادـعا  مکح  ینعی  نامثع  زا  همان  شیتفت  زا  سپ  و 
هنانئاخ هدـساف و  تاـین  هب  شیپ  زا  شیب  ار  اـهنآ  هنوگچ  دـشخب . یم  شناـهارمه  دـمحم و  هیحور  رد  یبیرغ  ریثأـت  هچ  ناـمثع  قباوس  نآ 

دراد و یگدنبیرف  دصق  طقف  طقف و  هدوبن  حالصا  نامثع  ضرغ  هک  دش  نیقی  اهنآ  يارب  ینعی  دوب  مه  روط  نیمه  دیامن . یم  علطم  نامثع 
عمج ار  هنیدم  مدرم  یپ  رد  یپ  دتمم و  یگناب ، ادـن و  اب  هدومن و  تعجارم  هنیدـم  هب  اج  نامه  زا  دوخ  ناهارمه  اب  دـمحم  ور  نیا  زا  سب ،

هب هتسباو  هس  ره  هک  یبکرم  کیپ و  همان و  نانآ ، نانیمطا  يارب  و  دومن ، حیرـشت  داد و  حیـضوت  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  ناتـساد  هدرک ، يروآ 
هب دوب ، نامثع 

{151 هحفص }
يارب دش . هدیشک  يروآ  سرت  نایغط  شروش و  هب  راک  نایاپ  دنلب ، ادص  رس و  دش . رو  هلعـش  بالقنا  شتآ  ون  زا  رـس  دنداد ... ناشن  مدرم 
 ... دندش هدوسآ  نیملسم  تسد  زا  وا  وا و  تسد  زا  نیملسم  ماجنارس  هتخیر . یشک  نامثع  هیاپ  اجنامه  زا  هرصاحم و  نامثع  هبترم  نیلوا 

یب راهظا  همان  نیا  زا  دنک ، هئربت  دوخ  دناوتب  دـیاش  هک  نیا  دـیما  هب  زاب  لیالد ، اه و  هناشن  همه  نیا  اب  نامثع  هک  نیا  رت  کحـضم  همه  زا 
ًالـصا همان  نیا  هدنـسیون  زا  امـش )! ناج  هب   ) یلو تسا . نم  زا  هس  ره  دـبع ، نیا  و  همان ، رهم  نیا  و  بکرم ، نیا  تفگ : یم  هدومن  یعالطا 

يا هزادنا  ات  زین  نیملسم  ( ... 1) ما هداد  ار  يروتسد  نینچ  کی  يرگید  هب  هن  مدوب ، نآ  هدنسیون  دوخ  هن  هتشادن ، یعالطا 
*******

نامثع تافارتعا  نیا  هدومن  لقن  ار  ناتساد  نیا  سکره  دیوگ  یم  هک  نآ  زا  سپ  ص 270   ) یفاش رد  یضترم  دیس  هصالخ ) روط  هب  - ) 1
باحصا زا  یهورگ  دعس و  ریبز و  هحلط و  مالسلا و  هیلع  یلع  یلوم  رضحم  رد  هدروآ  هنیدم  هب  همان  هک  دنک  یم  لقن  هدش ، رکذتم  زین  ار 

رد دندش . دراو  نامثع  رب  دوب  یلوم  تسد  هب  همان  هک  یلاح  رد  تیعمج  نیمه  سپـس  دـش . نایب  لیـصفت  روط  هب  ناتـساد  و  دـش . هدوشگ 
زا اهنت  ادخ  هب  دـنگوس  اب  هدرک ، فارتعا  همه  هب  دومن ، یم  وا  زا  همان  هدنـسیون  رتش و  همانرهم و  مالغ و  زا  ترـضح  ياه  شـسرپ  خـساپ 

و يوش !؟ یمن  هاگآ  وت  درب و  یم  دشاب  یم  وت  رهم  هب  هک  يا  همان  وت  مالغ  هنوگچ  دومرف  ترـضح  دومن . یعالطا  یب  راهظا  نآ  هدنـسیون 
لمع نیا  رد  ار  هک  کـنیا  دومرف  یلوم  هک  نیا  اـت  دومن  رارقا  زین  تسا ، نم  هدنـسیون  طـخ  طـخ ، نیا  هک  نیا  هب  یتح  رگید  تیاور  رباـنب 

تاجن گرم  لاگنچ  زا  ار  وا  رگید  هبترم  کی  هک  ییالوم  نامه  مالـسلا  هیلع  یلوم  باوج  رد  مامت ) یمرـش  یب  اـب  يو  ( ؟ یناد یم  مهتم 
شرادرک میخو  بقاوع  هب  زردنا ، اب  ار  نامثع  تکاس و  ار  نانآ  هدومن ، يرگ  یجنایم  نایشروش  نیب  وا و  نیب  هک  ییالوم  نامه  دوب ، هداد 

تفگ یلوم ) نیمه  خساپ  رد  نامثع   ) دوب رتکاپ  یماهتا  نینچ  گنن  هب  ندش  هدولآ  زا  شسدقم  نماد  هک  ییالوم  نامه  دوب . هتخاس  هاگآ 
یلع رب  نخـس  نیا  یماهتا ... !؟ نینچ  یلوم و  رابتعا  یب  خرچ  يا  وت  رب  وفت  مزاس ... یم  مهتم  ار  مدوخ  بتاـک  و  مناد ! یم  مهتم  ار  وت  نم 

راپسهر شیوخ  لزنم  هب  نوریب و  اج  نآ  زا  هدوب ، وت  روتسد  نیا  دومرف : یم  هک  یلاح  رد  ناوارف  یمشخ  اب  دمآ . نارگ  تخس  مالسلا  هیلع 
دندرک ... دنتساوخ  یم  هچنآ  هدرک  هدافتسا  یلوم  يریگ  هرانک  زا  زین  مدرم  تشگ .

. دیسر ودب  هلصافالب  هک  يرازگساپس  نآ  هجیتن  دوب  نآ  و  یلوم ، تامحز  زا  نامثع  يرازگساپس  دوب  نیا 
رد تفالخ  تمظع  زا  هک  نیا  رظن  زا  لقاال  ، ) بوشآ شروش و  رد  الوم  تلاخد  نیرتکچوک  هک  نیا  زا  لفاغ  یـسک  رگا  اه  نیا  رب  هوالع 

دـش و یم  مامت  نارگ  ترـضح  نآ  دوخ  يارب  دـص  رد  دـص  هدومن ،) یم  یناسآ  راک  اه  نآ  رب  ار  هفیلخ  رب  نایغط  و  هتـساک ، مدرم  مشچ 
و دندومن ) دروخرب  تارطخ  نیمه  هب  ماجنارس  یتلاخد  نینچ  کی  نودب  هچنانچ   ) هتـشاد ناشیا  تفالخ  يارب  یمیظع  رطخ  یمادقا  نینچ 

مهتم هللااب ) ذوعن   ) اه تمسق  زا  یضعب  رد  ار  الوم  تاهج ) نیا  زا  لفاغ  هک  دوش  ادیپ  یـسک  رگا   ) دوب یم  تسایـس  فالخ  رب  متح  روط  هب 
لوسر نمـشد  ادخ و  نمـشد  طخ  هب  هک  يا  همان  نینچ  کی  رد  ار ، ترـضح  نآ  هک  تسین  ییاناوت  نآ  ار  سک  چیه  عطق  روط  هب  دنادب ،
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گنچ هب  نامثع  بکرم  رب  راوس  نامثع  مالغ  تسد  زا  هتشگ ، اضما  نامثع  رهم  اب  و  هدش ، هتشون  ناورم »  » ترضح نآ  دوخ  نمشد  ادخ و 
حرش زا  ار  ماقم  نیا  لیصفت  دز . ار  تمهت  نیا  ترـضح  نآ  يوربور  تشاد و  ار  ییاناوت  نیا  هک  نامثع  رگم  دیـشخبب ! دنادب  مهتم  هدمآ ،

ك.ن دیروآ . تسد  هب  ج1 ص229 )  ) بهذم یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن 
{152 هحفص }

يروتـسد نینچ  ناورم  هب  وت  یتح  ییوگ و  یم  تسار  رگا  دـنتفگ  دوب  هدـش  هتـشون  ناورم  طخ  هب  همان  نوچ  هتفریذـپ  ار  نامثع  عافد  نیا 
هک نیا  رظن  زا  یلو  مییامن . همکاحم  ار  يو  ات  نک  میلـست  ار  وا  سپ  تسا ، هدومن  مادقا  يروآ  گنن  رما  نینچ  هب  دوخ  شیپ  زا  وا  هدادن و 

. دیسر دوخ  يازس  هب  ماجنارس  هتفریذپن و  مه  ار  اضاقت  نیا  دوب  راک  رد  هفیلخ  دوخ  تشگنا  ًاملسم 
***

هب دـشاب ، یم  هدـش  التبم  دوخ  یناوج  زاغآ  رد  مالـسا  هک  ییاـه  يراـمیب  زا  يا  هنومن  نداد  تسد  هب  اـهنت  باـتک  نیا  زا  اـم  روظنم  نوچ 
. مینیب یم  مزال  هماع  خیراوت  زا  ار  يا  هتکن  رکذت  یظفاحادخ  زا  لبق  یلو  میهد ، یم  همتاخ  ار  شخب  نیا  هدومن  افتکا  هزادنا  نیمه 

{153 هحفص }
هتکن کنیا 

نآ نایب  رد  هجهل  تحارـص  هتفای و  یم  نایاپ  يراوگان  عضو  هب  هک  ار  یخیرات  ياهدـمآ  شیپ  بلغا  اـم  ینـس »  » ناردارب خـیراوت  ًاـمومع 
نآ نایب  زا  ریزگان  یگدنسیون  ياضتقا  هب  مه  رگا  ای  هتشاگنا ، هدینشن  ار  اهنآ  ًالصا  ای  تسا ، هدوب  روآ  نایز  نانآ  یصخش  هدیقع  هب  عیاقو 

لقاـال اـی  لاـفغا و  ار  عـالطا  یب  هدـنناوخ  ًاـصوصخ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  ناتـساد  نآ  هتـسکش  اپرـس  لاـمجا و  هب  يروط  هب  دـندش ، یم 
يو كرابم  ملق  شزغل  هدنـسیون و  تسد  شزرل  زا  یبوخ  هب  هتخیـسگ  مه  زا  تالمج  نامه  ًابلاغ  تسه  هک  يزیچ  دنک ...  یم  نادرگرس 

هدنناوخ دای  هب  ار  هدـش  شومارف  ياه  ینتـشون  هلـسلس  کی  هدروآ  رد  نخـس  هب  ار  صقان  ياه  ترابع  نامه  تقد  یمک  هدومن ، تیاکح 
نامه یقرواپ  رد  و  هدش ، رکذـتم  هیواعم  نامثع و  رذوبا و  زا  ار  یناتـساد  شیپ  هحفـص  دـنچ  رد  دیـشاب  هدرکن  شومارف  رگا  دروآ ...  یم 
نیرت مهم  زا  یکی  زا  ییاهزارف  ثحب ، دروم  هتکن  ندومن  مسجم  يارب  نونکا  میدروآ . دوخ  ینس  ناردارب  ياه  هتشون  زا  يدهاوش  هحفص 

هب يردق  لقع  يورین  تدعاسم  هب  امش و  هزاجا  اب  هدومن  لقن  هتشاگن  ناتساد  نیمه  نوماریپ  رد  هک  يربط » خیرات   » ینعی یمالـسا  خیراوت 
. میزادرپ یم  نآ  هیزجت  لیلحت و 

يربط همکاحم 
زا ار  يو  هیواعم  نتخاس  راپـسهر  هیواعم و  رذوبا و  هیـضق  دیوگ : یم  يرجه  لاس 30  رابخا  نمض  ج3 ص335 )  ) دوخ خیرات  رد  يربط 
یم تهارک  نآ  نایب  زا  نم  هک  هدش  هتفگ  ییاه  نخس  مازعا  نیا  ببس  نوماریپ  رد  قیقحت  يور  زا  هتشگ ، عقاو  لاس  نیا  رد  هنیدم  هب  ماش 

کیرحت هب  رذوبا  هک : دنیوگ  یم  ار  هصق )  ) نیا دنیوج  یم  راذتعا  هیواعم  فرط  زا  هک  یناسک  اما  مزرو .
{154 هحفص }

يادخ رذابا ! يا  تفگ : يو  خساپ  رد  هیواعم  ییوگیم ؟ هللا  لام  ار  نیملسم  لام  وت  تسیچ  ببـس  هک  درک  ضارتعا  هیواعم  هب  ءادوسلا  نبا 
ار نیا  سپ  تفگ : تسین ؟ ادـخ  هب  هتـسباو  ام  روما  مامت  و  ادـخ ، زا  قیالخ  ییاراد  یتسه و  ادـخ و  ناگدـنب  ام  رگم  داـنک ! تمحر  ار  وت 

یم زاـب  هلمج  دـنچ  نیا  لـقن  زا  سپ  تسا . نیملـسم  زا  تفگ  مهاوخ  یلو  تسین  ادـخ  زا  نآ  میوگ  یمن  نم  تفگ : ًاـیناث  زین  يو  وـگم ،
مان هب  هیواعم  هاگ  شیپ  رد  کیرحت  نیا  تماصلا  نب  ةدابع  هلیـسو  هب  هرخالاب  هدش و  زین  ءادردـلاوبا »  » كرحم ءادوسلا  نبا  نیمه  دـیوگ ؛

ار تاقبط  مامت  و  دومن ، مایق  ماش  رد  يو  هک  درمـش  یم  رذوبا  رب  رگید  هانگ  کی  هلـصافالاب  درذگ  یم  هک  نیا  زا  دوش . یم  مامت  رذوبا » »
هللا لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  رـشب  و  ! » ارقف ياه  هنتف  يا  و  اـینغا ! هورگ  يا  هتفگ : یم  هداد و  رارق  بطاـخم 

قافنا ادخ  هار  رد  هدومن و  هریخذ  ار  هرقن  الط و  هک  یهورگ  نآ  هب  هد  تراشب  « ) مهروهظ مهبونج و  مهابج و  اهب  يوکت  ران ) نم  ناکمب  )
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هیآ نیا  و  ار ) نانآ  ياه  تشپ  اهولهپ و  اه و  یناشیپ  هتخادـگ  ياـه  هرقن  ـالط و  نآ  هب  دـنهن  غاد  هک ) یمیظع  هاـگ  ياـج  هب   ) دـننک یمن 
هک دـسیون  یم  نامثع  هب  وا  تیاکـش و  هیواعم  هب  اینغا  هدـیروش ، اینغا  رب  ارقف  ات  هدرک ، یم  رارکت  ردـق  نآ  یفاضا  هملک  دـنچ  اب  ار  نآرق 

خروم نیا  زا  هک  هدیسر  ارف  نآ  ماگنه  نونکا  خیرات ، نیا  زا  یتمسق  لقن  دوب  نیا  دنک . یم  نانچ  نینچ و  هتفرگ  تخس  ام  رب  ار  راک  رذوبا 
: میسرپب گرزب 

روآ نایز  هیواعم  سدقم  تحاس  هب  خلت  قیاقح  نآ  ایآ  هدوب ؟ هچ  دیدیزرو  تهارک  یخیرات  قیاقح  هلـسلس  کی  نایب  زا  امـش  هک  نیا  ّرس 
یلو دـیدومرف ؟ يراددوخ  نتـشون  زا  يو  تیثیح  وربآ و  ظفح  روظنم  هب  هدـش  بکترم  رذوبا  هک  دوب  ییاهاطخ  ناهانگ و  اه  نآ  ای  دوب ؟

نودب روط  نامه  ار  يو  ضارتعا  ود  یکی  اریز  دیا ، هدومنن  كرت  ار  قیاقح  نآ  رذوبا ، يراد  وربآ  يارب  ًانیقی 
{155 هحفص }

کی ار  هیواعم  لباقم  رد  و  وجارجام ، صخـش  کی  ار  رذوبا  هدـنناوخ  ره  هک  دـیا  هدومرف  لقن  ساسا  یب  کنخ و  يا  هزادـنا  هب  همدـقم و 
هناتخبـشوخ یلو  دـیا . هدوـمرف  یـشوپ  تـقیقح  هیواـعم  يرادـبناج  هـب  طـقف  ًاـنیقی  سپ  دسانـش . یم  يراکتـسرد  ناـبرهم و  فوؤر ، درم 

همدقمالب تهج و  نودب  رذوبا  هک  دنک  یم  يربهر  هزادنا  نیا  ات  ار  یفصنم  هدنناوخ  ره  ام و  درخ ، يورین  رذوبا و  راکنا  نودب  تیـصخش 
زا دوب ، یمن  نیب  رد  یمهم  عوضوم  کی  رگا  مه  مدرم  هدرک ، یمن  ییارـس  هبطخ  هدـید ، یمن  ییاه  یتسردان  تازواجت و  کی  یتقو  ات  و 

اه و يرگدادـیب  ًانیقی  و  اه ، نیا  زا  رت  مهم  یلیخ  عیاـقو  ًاـققحم  سپ  دـمآ . یمن  دوجو  هب  ناـنآ  رد  یبـالقنا  شروش و  نآرق  هیآ  ود  یکی 
نداد زا  يا  هزادنا  هب  ءاینغا  و  هدمآ ، هوتس  هب  یتسدگنت  زا  يردق  هب  ءارقف  دوب و  هدیـسر  ییاج  هب  لاملا  تیب  ياهـسیل  تفل و  تازواجت و 

ار مدرم  دسرب ، نامثع  هاگـشیپ  هب  شدایرف  هیواعم  هک  يروط  نآ  روط ، نآ  هیآ  کی  هک  دنا  هدوب  هدومن  يراددوخ  نادنمتـسم  نآ  قوقح 
ار دوخ  مشچ  ینیب و  هنتف ، دسیونب : باوج  رد  نامثع  دیاب  ارچ  سپ  تسا ، هدوبن  هجوت  هتـسیاش  مه  ردـق  نیا  دـییوگب  رگا  تخاس . بلقنم 

دیاب ارچ  تسرفب ؟ نم  يوس  هب  ار  رذوبا  امنم و  شیر  ار  تحارج  نیا  سپ  دـنک . اجرباپ  ار  دوخ  هک  نیا  رگم  دتـسیان  زاب  هتخاـس ، رادومن 
نامثع امـش  لوق  هبانب  هک : متفرگ  دشاب ... ؟ یم  روآ  سرت  هیاپ  نیا  ات  ندناوخ  نآرق  رگم  دـیامنب !؟ هشیدـنا  رذوبا  زا  هزادـنا  نیا  ات  نامثع 
ییاطخ هب  ار  وا  رت  مامت  هچره  تمیالم  اب  رذوبا  دورو  زا  سپ  زین  نامثع  دوخ  و  تسرفب . هنیدم  هب  ار  رذوبا  ارادم  ینابرهم و  اب  داد  روتسد 

زا سپ  دیوگ  یم  اریز   ) دـیهد یم  تبـسن  رذوبا  هب  هک  یکـشخ  هلمج  خـساپ  رد  امـش  شیامرف  هب  و  هتخاس ، هجوتم  دوب  هدومن  ماش  رد  هک 
هللا لام  دـیابن  ار  نیملـسم  لاـم  تفگ  باوج  رد  وا  دنتـشاد ، تیاکـش  وت  زا  ماـش  مدرم  ارچ  تفگ  ناـمثع  ناـمثع ، سلجم  هب  رذوبا  دورو 

لام اینغا  دیابن  تفگ  زین  دنیوگب و 
{156 هحفص }

رد یتخـس  ایند و  زا  يریگ  هزانک  هب  ار  نانآ  مناوت  یمن  و  هدوب ، مدرم  زا  یهلا  قوقح  نتفرگ  تواضق و  نم  هفیظو  تفگ  دننک ) هتخودـنا 
هب انب  ارچ  دنامن ؟ مه  هنیدم  رد  یتح  رذوبا  هک  دش  هچ  میـسرپ  یم  اما  میتفریذـپ . امـش  زا  ار  اه  نیا  همه  میامن . روبجم  تشیعم  ندـنارذگ 

یتسار ایآ  تشاد ؟ ینایز  هچ  وا  يارب  هنیدـم  رگم  دورب !؟ نوریب  هنیدـم  زا  هک  تساوخ  هزاجا  نامثع  زا  همدـقم  نودـب  شدوخ  امـش ، لوق 
هوک هب  هنیدم  ياه  هناخ  تقو  ره  هک  تشاد  روتسد  ادخ  لوسر  زا  رذوبا  ًاعقاو  دییامرف ؟ یم  امش  هک  تسا  نیمه  رذوبا  ياضاقت  نیا  تلع 

ایآ دنک ؟ باختنا  ار  اوه  بآ و  دب  کشخ  نابایب  نآ  هذبر »  » دراذگب ار  اج  همه  ارچ  یهگناو  دوش !؟ جراخ  هنیدـم  زا  دـیاب  دیـسر  علـس » »
هچ هذـبر  رگم  دـنک !؟ كرت  هذـبر »  » رطاـخ هب  ار  همه  هکم »  » لـثم یهاـگتدابع  اـی  اوه ، بآ و  شوخ  ياـهاج  اهرهـش ، همه  نیا  دوـب  اور 

و دومنن . رذوبا  هب  یمارتحا  یب  چـیه  نامثع  هک  میدرک  لوبق  مه  ار  امـش  شیاـمرف  نیا  زاـب  هتـشذگ و  اـه  نیا  زا  تشاد ... !؟ یتیـصوصخ 
دییوگ یم  امـش  هک  روط  نیمه  رگا  هک  مینک  یم  لاؤس  زاب  اما  دنزاس . عفترم  ار  وا  تاجایتحا  هک  داد  وا  هب  مالغ  ود  دـنچ و  ینارتش  یتح 
رذوبا تامالغ  نیا  هدوب ؟ اجک  هذـبر  نیا  دراپـسب !؟ ناج  اهنت  هّکی و  بیجع  راب  تقر  عضو  نآ  هب  تبرغ و  تلاـح  نآ  هب  ارچ  سپ  دـشاب ،

نآ سپ  دـشاب !؟ شنیلاب  هب  یـسک  دـیابن  وا ) ریپ  نز  زج  یلوق  رب  انب  و   ) وا رتخد  زج  سک  چـیه  يو  گرم  عقوم  رد  هک  دـندوب ؟ هتفر  اجک 
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یتح هک  دندش  افو  یب  ردق  نیا  هداد  همتاخ  دوخ  ینابرهم  هب  ناشیا  ارچ  دش !؟ هچ  اقآ  نیا  ینابز  نیریش  ییور و  شوخ  نآ  نامثع ، تفأر 
عقاو هنیدم  یلیم  هس  رد  هذبر  نوچ   ) ناشیا اب  رتشیب  لیم  هس  هزادنا  هب  هک  يا  هذـبر  نیا  زا  دـهاجم ، ناملـسم  رفن  کی  زا  ینادردـق  ضحم 

یم هیرگ  هب  ار  يا  هفطاع  اب  صخـش  ره  هک  رذوبا  شارخ  رگج  عضو  نیا  هک  دندرک  يراک  ارچ  دـنتفرگن !؟! ربخ  تشادـن ، هلـصاف  تسا )
يارب دروآ 

{157 هحفص }
صاخ رای  نیا  گرزب ، درم  نیا  لاح  زا  نیملـسم  یتح  هک  دـندوب  هدرک  هچ  رگم  ابجع ! دـشاب .!؟! ناشیا  يرگمتـس  زا  یبوخ  هاوگ  هشیمه 

رب شیوخ  ردپ  گرم  زا  سپ  وا  رتخد  زا ج 3 ) رد ص 355  خروم  نیا  دوخ  لوق  هب  انب   ) یتقو ارچ  ایادخ ! دندنام !؟! ربخ  یب  ادـخ  لوسر 
نامز هچ  رد  و  ور ؛ هچ  زا  هک  نیا  زا  وا و  لاـح  زا  همه  هتخاـس ، فقاو  رذوبا  لاـح  زا  ار  راذـگ  هار  نیملـسم  زا  هتـسد  نآ  هدـمآ و  هار  رس 

؟ دییامن یشک  قح  هزادنا  نیا  ات  دیدش ، یضار  هنوگچ  امش  راوگرزب ! هدنسیون  يا  دندش !؟! بجعت  رد  قرغ  اپارـس  هدمآ  اج  نیا  هب  رذوبا 
نیب زا  ار  ناتدوخ  نانخـس  رجا  روط  نیا  ور  هچ  زا  رخآ  سپ  دـیا ، هدوبن  عالطا  یب  هعقاو  تقیقح  زا  ناتدوخ  لوا  شیامرف  هب  اـنب  هک  اـمش 
یمن مه  ار  تالمج  نیا  لقاال  دوب  بوخ  سپ  میرگنب ؟ دیدرت  کش و  يور  زا  امـش  تاشیامرف  مامت  هب  ام  هک  دیدرک  يراک  ارچ  دـیدرب ؟

هبال زا  ار  دوخ  تیناقح  هتفگ و  ار  هتسکش  اپارـس  هلمج  دنچ  نیا  تخاس  روبجم  ار  امـش  هک  هدوب  رذوبا  تیناحور  ایآ  مناد  یمن  دیدومرف .
ناتموکحم یشوپ  تقیقح  هب  هدومن ، همکاحم  نانخس  نیمه  اب  ار  امش  هک  دسرب  يزور  دیدرک  یمن  نامگ  امش  ایآ  دزاس ؟ ادیوه  نآ  يال 

...!؟ دنیامن
ام ینـس  ناردارب  خـیراوت  ندـناوخ  هب  رگا  منک  یم  ضرع  مرتحم  ناگدـنناوخ  امـش  هب  هداد  همتاخ  گرزب  خروم  نیا  همکاحم  هب  اـج  نیا 
زا یـضعب  بیرف  دیدومرف ، هعلاطم  هدش  رکذـتم  اج ) نیا  ات  لوا  زا   ) باتک نیا  رد  ام  هک  ار  ییاه  تمـسق  نیا  صوصخ  هب  دـیدش و  قفوم 
ام ناردارب  رابخا  بتک  هعلاطم  هب  یـسر  تسد  رگا  لقاال  هک  هدروآ  نابز  هب  ار  گنگ  تراـبع  نآ  يرتشیب  تقد  اـب  هدروخن ، ار  تارهاـظت 

. ددرگ راکشآ  امش  رب  قیاقح  خیرات  نیمه  زا  دیرادن 
***

{158 هحفص }

مود شخب 

ناهاوخاوه همکاحم 

زاغآرس

شهوکن شیاتس و  مذ ، حدم و 

هب يزومرم ، ادیپان و  هتشر  ود  اب  هشوگ  ود  زا  ار  رشب » دارفا   » ام لد  ییامن ، دوخ  هب  یگتسبلد  ینوزف  و  یهاوخدوخ ، ندش  نوریب  هزادنا  زا 
شهوکن و زا  رایتخا  یب  و  ناداش ، ندش  شیاتـس  زا  دوخ  هب  دوخ  هدومن ، بوک  خـیم  تخـس  شهوکن ، شیاتـس و  مذ ، حدـم و  روحم  ود 
رد یتساک  یگتسکش ، یتسس ، یگدناماو ، يرگید  نیا  دوش ، یم  ام  كرحم  قوشم و  نآ  هک  هزادنا  ره  هب  میرفنتم ... نتشگ  عقاو  مومذم 

. دیامن یم  داجیا  ام  حور 
قوف تمذم  تردق  رایسب  هچ  دناسر و  یم  هدیناسر و  میتسناد  یمن  نآ  لها  ار  دوخ  هک  یتاماقم  هب  ار  ام  هک  یکدنا ، حدم  يورین  اسب  هچ 

هک اهتموکح  بازحا ، اه ، نمجنا  اه ، هتـسد  ردـقچ  درب ! یم  هدرب و  ام  زا  ار  اهراک  نیرت  یئزج  ماجنا  ییاناوت  یلک  هب  هک  يزیچاـن  هداـعلا 
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اه نامزاس  نیمه  زا  دایز  هچ  و  دنا ! هدش  قفوم  یگرزب  ياه  فده  لیـصحت  هب  یفده ) یب  اب  ًانایحا   ) هدیـسر و یقرت  جوا  هب  هلیـسو  نادـب 
! دنا هتشگ  موکحم  ندش  هدیچرب  یگدنکارپ و  گرم  هب  التبم و  يدیماان  سأی و  ضرم  هب  دوخ  تیلوفط  زاغآ  رد  هار  نیمه  زا  هک 

{158 هحفص }
اب دندش  قفوم  رگا  هتفرگ  تسد  رد  ار  یعامتجا  ای  درف  تشونرـس  دنناوت  یم  یبوخ  هب  داضتم  يورین  ود  نیا  لامجا  روط  هب  نوچ  نیاربانب 

زگره یلو  مینادب ؛ دـیلپ  یخزود و  هدام  ار  تمذـم  شهوکن و  و  سدـقم ، یتوکلم و  يورین  ار  حدـم  میراد  قح  ام  سپ  دـننک . يزاب  نآ 
یناوتان دـلوم  هک  تهج  نیا  زا  طقف  مذ  و  سدـقم ، تسا  ییاـناوت  دـجوم  هک  رظن  نیا  زا  اـهنت  حدـم  هک  مینک  شومارف  ار  هتکن  نیا  دـیابن 

صقان دـب و  یمود  و  لامک ، اب  وکین و  اـه  هدـید  رد  ار  اـم  یلوا  هک  تسور  نآ  زا  نیا  تیـضوغبم  نآ و  تیبوبحم  رتشیب  هدوبن  دـیلپ  تسا 
یتسـس نیا  و  لیامت ، نیمه  هدییاز  بیجع  يورین  نآ  هک  میـشاب  فرتعم  دـیاب  مینک ، تواضق  رت  قیقد  میهاوخب  رگا  هکلب  دـهد . یم  هولج 
داـجیا یبـیجع  ترارح  دوخ  رد  مییازفیب  دوخ  تهاـجو  رب  شیپ و  زا  شیب  میناوـتب  رتـهب  هک  نیا  يارب  ینعی  دـشاب . یم  رفنت  نیمه  دوـلوم 

هدوب هعماج  دنسپ  دروم  هک  ییاهراک  هب  میاد  ور  نیا  زا  میتسیا . یم  زاب  تفرـشیپ  زا  میوشن  یفرعم  نیا  زا  رتدب  هک  نیا  روظنم  هب  و  هدومن ،
يا هعماج  بوخ و  ار  دوخ  هدش  مه  غورد  هب  رگا  ات  میشوک  یم  رتالاب  نیا  زا  مینازیرگ ... دندنـسپ  یمن  مومع  هک  ییاه  نآ  زا  هدز  تسد 
مه يدام و  تایقرت  هب  هجنپ  يوق  لماع  نیا  فطل  هیاس  ریز  رد  میناشوپ و  یم  ار  دوخ  بیاعم  ناـکما  دـح  اـت  هدومن ، شیوخ  يوگاـنث  ار 

. میدرگ یم  لیان  يویند  ضارغا  اب  ندش  شوغآ 
روظنم هب  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  هکلب  هاگتـسد  یـصخش ، لاح  روخارف  هب  طیحم و  ياضتقا  هب  میـشاب  هتـشاد  ییاناوت  رگا  هک  تسا  اج  نیا 

. میهد یم  رارق  دوخ  دصاقم  تفرشیپ  يارب  زا  هلیسو  نیرتهب  ار  نآ  هتخاس  رارقرب  نیفلاخم  نانمشد و  زا  ییوگدب  شیوخ و  زا  ییوگانث 
هب زین  لباقم  رد  و  دـهد ، نالوج  اه  نامـسآ  زارف  رب  ار  نانیـشن  كاخ  هوک و  ار  یهاـک  دـناوت  یم  یناـسآ  هب  هک  هاگتـسد  نیا  تسا  مولعم 

رداق یتیلاعف  كدنا 
{160 هحفص }

هک نیا  هچ  داد  دهاوخ  ماجنا  لوقعلاریحم  اسآزجعم و  یتایلمع  ام  يارب  دـبوکب ، یتسین  كاخ  هب  ار  نانادرگ  نامـسآ  هاک و  ار  هوک  تسا 
فارطا رد  ثحب  مک  مک  دور . یم  رامش  هب  راک  یلصا  ساسا  هیلوا و  داوم  زا  ییوگازسان  تمهت ، یتسردان ، غورد ، يو  تیلاعف  طیحم  رد 

زا هک  مینیب  یم  بسانم  هداتفا ، ورین  ود  نیا  ریثأـت  شور و  نیا  نوماریپ  رد  يرتشیب  قیقحت  رکف  هب  هک  دـیناسر  ییاـج  هب  ار  اـم  عوضوم  نیا 
... میدرگ هاگآ  ورین  ود  نیا  ریثأت  تعاس  نیلوا  شور و  نیا  شیادیپ  زور  نیلوا 

راجزنا و  ندش ، هدوتـس  هب  ام  دح  زا  نوزف  يدنم  هقالع  یلو  دـهد ، یمن  یعالطا  ام  هب  نوئـش  ریاس  لثم  زین  تمـسق  نیا  رد  خـیرات  هچرگ 
ام هب  ینعی  دـنک . یم  عوضوم  نیا  رد  تواـضق  هار  رد  اـم  هب  ینـشور  رایـسب  کـمک  ندـش ، شهوـکن  زا  اـم  ياز  تریح  ترفن  بیجع و 
هب ود  ره  تعاس  کی  رد  ربارب و  رـشب  شیادیپ  خیرات  اب  ورین  ود  نیا  ریثأت  شور و  نیا  شیادیپ  خـیرات  مییوگب  رگا  هک  دـهد  یم  نانیمطا 

بیترت کی  هب  تقو  تایـضتقم  اـب  قباـطم  ناـمز  ره  لکـش و  کـی  هب  زور  ره  هک  نیا  تیاـهن  میا ... هتفرن  اـطخ  هب  يرپ  دـنا  هدـمآ  دوجو 
زین ار  نیا  درب ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  لاح  اب  بسانم  جایتحا و  قباـطم  يدرف  ره  هقبط و  ره  هتـسد و  ره  هدـمآ و  یم  شیپ  یـصوصخب ،
نیا هب  همه  زا  شیب  هدوب ، اهنآ  هجوتم  یمومع  راکفا  هک  یناسک  هصالخ  روط  هب  نایاورنامرف و  همکاح و  هقبط  هک  تشاد  ملـسم  ناوت  یم 

ار يا  هدع  میقتسم  ریغ  میقتـسم و  روط  هب  راک  نیا  يارب  ًامـسر  ینعی  دنرب . یم  هدرب و  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  همه  زا  رتدایز  دنمزاین و  لماع 
همانزور کسام  ریز  رد  يا  هرود  رعاـش و  تسوپ  رد  یتقو  لاـقن و  شیورد و  هّبج  هب  یناـمز  بیطخ و  ساـبل  هب  یهاـگ  هدومن  مادختـسا 

. دننک یم  يرادهگن  قلمتم  ناسولپاچ  نآ  زا  لیوط  ضیرع و  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  ریاس  تارهاظت  يراگن و 
{161 هحفص }

هن هحتاف  دیاب  رگید  دنک ، لخاد  ناراد  نید  تسوپ  لج و  رد  ار  دوخ  هتفرگ ، دوخ  هب  ینید  هبنج  نیگآرهز  دصاقم  نیا  يزور  دنکن  ادـخ 
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هب هدـع  کی  رطاخ  هب  طقف  اه  ناـمزاس  ریاـس  دراوم و  ریاـس  رد  رگا  هک  نیا  هچ  تسـش . همه  زا  لد  دـناوخ ، ار  ناراد  نید  نید و  همتاـخ 
ناگدنورگ نیدقتعم و  زا  درف  درف  يارب  زا  یبیجع  كرحم  یصخش  دیاقع  ظفح  نآ  رب  هوالع  اج  نیا  رد  دش ، یم  اپ  تسد و  یـصوصخ 

مه نونکا  رگا  دشاب ... یم  لماع  نیرترثؤم  نیرتهب و  دارفا  دیاقع  نامه  تسین . یـصوصخ  تامادختـسا  هب  زاین  نادنچ  رگید  دوب . دهاوخ 
مالـسا ربمغیپ  تلحر  زا  دعب   ) مالـسا ردص  عاضوا  رد  هعلاطم  یمک  دوخ و  یـصخش  تالیامت  رد  رکفت  یکدنا  زا  سپ  انیقی  دیرادن ، رواب 

دمآ و شوخ  ضحم  ناشیا  تایح  نامز  رد  افلخ  ناوریپ  هنوگچ  دید  دیهاوخ  ینعی  دش . دیهاوخ  قفاوم  ام  اب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
ره هب  اجک و  ره  زا  هدز  هنیـس  هب  ار  نآ  تیناقح  گنـس  شیوخ  یـصخش  دـیاقع  ماکحتـسا  روظنم  هب  زین  دـعب  هنمزا  رد  رگید و  تاهج  ای 

بیاعم و ندـناشوپ  هار  ود  نیا  اب  هدیـشوپ ، یم  ار  نانآ  بیاعم  هدـش  هک  یندـنک  ناج  ره  هب  هدیـشارت و  اـهنآ  يارب  یبقاـنم  دوب  هک  ناـبز 
. دنا هدناسر  نآ  زا  رتالاب  هکلب  مظعا  شرع  هب  ار  نانآ  نسح  لامک و  اپارس  ياهراتفر  رادرک و  بقانم و  عارتخا 

... مینک تباث  ار  دوخ  ياعدـم  هدومن ، یجالح  شخب  ود  نیا  رد  ار  اناوت  لماع  ود  نیا  میتسناوت  اـت  داد  قیفوت  اـم  هب  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
نینچ نیقی  هب  هک  مینک  دومناو  هدومن  رطاخ  هدوسآ  ار  امش  تمـسق  نیا  زا  هتـشادرب  هدرپ  هدیـشوپ  بیاعم  زا  لوا  شخب  رد  میتسناوت  ینعی 

هب بقانم و  نیرتهب  زا  یـضعب  هک  میتفاـی  قیفوت  زین  مود  شخب  رد  دـنا و  هتـشادن  ار  ادـخ  لوسر  ینیـشناج  تفـالخ و  تیحالـص  یناـسک 
یب هدومن  لیلحت  هیزجت و  هدش ، هدروآ  راوگرزب  هس  نیا  تیناقح  رب  هک  ار  نانآ  تالالدتسا  نیرت  مکحم  زا  يا  هراپ  رگید  ترابع 

{162 هحفص }
رگید یبآ  ون  زا  رـس  ار  هقح  دـیاقع  هشیر  هدومن ، المرب  ار  اج  همه  زا  لفاغ  ياه  هدنـشارت  تقیقح و  یب  ناحاّدـم  ییاوسر  اهنآ و  يداـینب 

. میشخب يا  هزات  توارط  نآ  سدقم  تخرد  هب  هداد 

شخب نیا  رد  ام  شور 

يا هراشا  رطاخ  دـیدجت  روظنم  هب  زین  نونکا  یلو  میدـش  رکذـتم  ار  عوضوم  نیا  شراگن ، رد  ام  شور  ناونع  تحت  باتک  لوا  رد  هچرگ 
رب لالدتـسا  ياج  مک  مک  هدیـسر و  تمارک  دـح  رـس  هب  هک  ار  یلیاـضف  بقاـنم و  نآ  اـهنت  هدـش  یعـس  شخب  نیا  رد  مییوگ  یم  هدومن ،

قیاقح نیریش  رصتخم  لاح  نیع  رد  ناور و  یملق  اب  سپـس  هدرک  نایب  ناشیا  وریپ  دقتعم و  رفن  کی  لثم  تسرد  هتفرگ ، ار  نانآ  تیناقح 
. میروآ نایم  هب  دوخ  ناردارب  اب  ار  یخلت 

! ناشیا تیناقح  لیالد  ای  رکبوبا  لیاضف  دوصقم : زاغآ 

لوا لیلد 

يارب درادن  ار  نآ  یگتـسیاش  يرگید  يو  نیـشناج  هفیلخ و  زج  هب  هک  هیاپ  دنلب  سب  یماقم  دوخ  سدقم  نانخـس  نمـض  كاپ  راگدرورپ 
ینعی دیامن . یم  دزشوگ  ار  درم  نیا  تمظع  یگرزب و  هجوت ، بلاج  سب  ینابز  اب  هدومرف ، نییعت  یمالسا  يافلخ  هتسد  رس  قیدص  رکبوبا 

هک یتقو  رد  ادخ  لوسر  درف  هب  رـصحنم  نیرق  رفن و  ود  زا  یمود  رکبوبا  راغلا » یف  امهذا  نینثا  یناث   » دیامرف یم  يو  زا  ییوگانث  ماقم  رد 
« درف هب  رصحنم  یهارمه  یتبحص و  مه   » تاراختفا نیرتگرزب  زا  یکی  تمظع  نابز  نیا  اب  هلیـسو و  نیدب  هرخالاب  دندوب و  راغ  رد  ود  نآ 

رد تقد  خیراوت و  هعلاطم  اب  مه  اقح  و  دناوخ . یم  ورف  ام  رب  ار  رکبوبا 
{163 هحفص }

لاح دشابن و  هنوگچ  هتشاد ، ار  ینیشناج  تقایل  هدوب و  یـشیاتس  نینچ  هتـسیاش  رکبوبا  هک  درک  فارتعا  دیاب  مالـسا  ردص  ياهدمآ  شیپ 
رد و  تخیرگ ، یم  نانمـشد  تسد  زا  اهنت  هّکی و  هت ، رـس و  یب  کشخ  روآ  بعر  نابایب  نآ  رد  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  نآ  رد  هک  نآ 
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هدـیزخ يا  هشوگ  رد  لقاال  ای  هتـسج و  يرارف  هار  شیوخ ، تاجن  رکف  هب  کی  ره  هتـسش  يو  يرای  زا  تسد  ناتـسود  هیلک  هک  یتقو  نآ 
لیان ادخ  لوسر  اب  یمدمه  راختفا  هب  هتساوخ  ياپ  رب  ترـضح  نآ  يرای  هب  هک  دوب  رکبوبا  راوگرزب  نیا  اهنت  بیجع ) لاح  نیا  رد   ) دندوب

. دومن یم  مهارف  ار  ترضح  نآ  يرطاخ  هدوسآ  تابجوم  ًانمض  هدش . قفوم  یسدقم  سب  یتبحص  مه  هب  ناشیا  هیاپ  دنلب  هیاس  رد  و 
نیا هب  هک  یتیـصخش  نینچ  کی  دـیاب  امتح  هدوب و  شیاتـس  هتـسیاش  سیدـقت و  لـباق  اـهنیا  زا  شیب  يراوگرزب  نینچ  کـی  یتسار  هب ! هب 

راـختفا هدرکن ، شوـمارف  ار  هتـشذگ  تقادـص  هدیـشکن و  هنیرید  تقاـفر  زا  تسد  زاـب  تسا ) نیب  رد  ناـج  رطخ  هـک   ) تیعقوـم تماـخو 
. تشاد دهاوخ  هک  سپ  دشاب ، هتشادن  ار  یگتسیاش  نیا  ناشیا  رگا  دنک ، ادیپ  ار  ترضح  نآ  ینیشناج 

ام يوگتفگ  داقتنا 

یم هتفر  یـضاق  هب  اهنت  میناوتب  ات  یگـشیمه  تداـع  قبط  اـم  هک  یهار  نآ  زا  کـنیا  هدـش ، هیآ  نیا  هب  هک  یلالدتـسا  نآ  لـصاح  دوب  نیا 
بصعت هک  دوش  یم  نیا  ام  تامحز  هرهب  هدش ، يراکشآ  ياهاطخ  گرزب و  تاهابتـشا  راچد  بلغا  میریگب ، هجیتن  دوخ  دوس  هب  میهاوخ 

قیبطت دوخ  تادـقتعم  اب  ار  هیآ  دـنا  هتـساوخ  یم  هک  یهار  نآ  زا  زین  افو  اب  نارای  نیا  مییامن . یم  تباث  نارگید  هب  ار  دوخ  یفاـصنا  یب  و 
نیا زا  ، ) دنهد شوگ  دهد  یم  رکذت  هیآ  هک  ار  هچنآ  دنا  هدوبن  لیام  دنیامن و  ورف  هیآ  نیا  رد  ار  دوخ  دیاقع  تمحز  روز و  هب  هدومن و 

{164 هحفص }
ای دندرکن  رکف  چیه  یلو  دنتـسناد . قیال  تفالخ  یتح  یماقم  ره  يارب  ار  وا  هار  نیا  زا  هدرک  یـشوخ  لد  رکبوبا  یتبحـص  مه  هب  اهنت  ور )

روظنم هب  رکبوبا  ایآ  هتـشگ ، راوتـسا  يا  هیاپ  هچ  رب  نآ  يانب  هدوب و  هچ  تبحاصم  نیا  ساسا  هک  دـندرواین  دوخ  كراـبم  يور  هب  هتـسناد 
هب زین  یتدـعاسم  کمک و  تاقالم  زا  سپ  ایآ  هدومن و  دروخرب  ناشیا  هب  هار  نیب  رد  افداصت  ای  هدـش  نوریب  هکم  زا  ترـضح  نآ  اب  يرای 

شمارآ بجوم  لقاال  ایآ  دینارذگ . ار  میخو  لحارم  نآ  ادخ  کمک  هب  روط  نامه  ترـضح  نآ  سدقم  دوجو  هن ؟ ای  دومن  ترـضح  نآ 
ای دش  دوب  وا  بلق  توق  ببس  یمرگلد و  بجوم  یهلا ، هدش  هداتـسرف  ورف  شمارآ )  ) هنیکـس اهنت  هک  یکاپ  دوجو  نآ  بلق  توق  رطاخ و 

اهنیا دوجو  اب  ایآ  داد . یم  يرادلد  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هزات  دیزرل و  یم  دوخ  رب  دیب  نوچ  هتـساوخن  يادـخ  هن 
نزحتال هلیـسو  هب  ترـضح  هبحاصل » لوقی  ذا   » دـیامرف یم  ادـخ  هک  يروط  نامه  هن  ای  دوب  روآ  ناـنیمطا  يو  يارب  ادـخ  لوسر  يرادـلد 

تلفغ زا  ار  وا  تسام » اب  ادخ   » انعم هللا  نا  یتوکلم  يادـن  اب  هدومرف و  یهن  امـسر  هتـشاد  هک  يدـتمم  یگدرـسفا  زا  ار  وا  شابم » نیگمغ  »
(1) یتلیـضف هنوگچ  یفداصت  یتبحـص  مه  نیا  دراد و  یـشزرا  هچ  یتبحاصم  نینچ  کی  ایآ  نیاربانب  هتخاس . یم  هجوتم  ادـخ  هب  تاجن و 

یسک يراوگرزب  نازیم  ندش  تبحص  مه  فرص  رگم  ددرگ  یم  بوسحم  يو  يارب 
*******

همه نآ  نتـشاگنا  هدـیدان  ضرف  هب  هدوب و  یهارمه  نیا  رد  هک  یتاهج  مامت  زا  یـشوپ  مشچ  ضرف  هب  هک  مهاوخ  یم  فاصنا  امـش  زا  - 1
ای هدوب  یناشفناج  نیا  اـیآ  اـهنیا  همه  ضرف  هب  هدوب ، يا  هناـقداص  يراـی  کـی  هک  نیا  ضرف  هب  هدوب و  یتبحـص  مه  نیا  رد  هک  شهوکن 
زا رظن  فرـص   ) ینعی مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رتسب  رد  تداشر  لامک  اب  نیملـسم  مامت  قافتا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ 

باسح ناتدوخ  نونکا  دوب  هدیباوخ  ناکما  صخـش  لوا  يارب  ندش  ادـف  ینابرق و  رتسب  رد  ینیقی  یمتح و  گرم  رتسب  رد  ادـخ ) تساوخ 
. دیروآ تسد  هب  دیاب ، هک  هچنآ  هسیاقم  نیا  زا  دینک و 

{165 هحفص }
ربخ تسرپادخ  دحوم و  رفن  کی  اب  ادخ  رکنم  رفاک و  رفن  کی  یتبحـص  مه  زا  ادخ  هنوگچ  دینیبب  هک  دـیا  هدـناوخن  نآرق  رگم  دوش . یم 

وا هب  تفگ  ـالجر ) كاوس  مث  هقطن  نم  مث  بارت  نم  کـقلخ  يذـلاب  ترفکا  هرواـحی  وه  هبحاـص و  هل  لاـق   ) تـالمج نیا  اـی  دـهد  یم 
ار وت  نآ  زا  سپـس  دـیرفآ و  هفطن  زا  سپـس  كاخ و  زا  ارت  هکنآ  هب  يدـش  رفاک  ایآ  دومن  یم  هرواحم  يو  اـب  هک  نآ  لاـح  وا و  بحاـص 

! موکحم نانیشناج  یئاضق  www.Ghaemiyeh.comهمکحم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا زا  ناتدوخ  امـش  اـم  ناردارب  يا  یتسار  دـیناد ؟ یمن  نآرق  زا  دـنک  یم  یفرعم  رفاـک  ار  بحاـص  هک  تـالمج  نیا  اـی   ) تخاـس يدرم 
هتشادن انب  ام  ناردارب ، يا  میامن . بجعت  رایسب  امش  رکف  زرط  زا  دیاب  منک  رواب  مه  رگا  منک . رواب  مناوت  یمن  دیراد ؟ تیاضر  تالالدتـسا 

زین صخش  نیا  نوماریپ  رد  میتسین  رـضاح  یتح  میربب و  نیب  زا  ار  رکبوبا  تهاجو  يا  همدقم  چیه  یب  هدومن ، داقتنا  تهج  نودب  میرادن  و 
هب راداو  ار  ام  اه  یشارت  هفیلخ  اه و  يراشفاپ  هک  منک  هچ  یلو  مییامنب . یتبحص  دنتسین ، وگتفگ  دروم  هک  ادخ  لوسر  باحـصا  ریاس  لثم 

نایب زا  ریزگان  هدیسر ، تسا  ناوریپ  امـش  دیاقع  تفالخ و  هاگتـسد  نایز  هب  دص  رد  دص  هک  یقیاقح  هب  هجیتن  رد  هدومن و  يرتشیب  قیقدت 
لوسر نداد  يرادلد  نایب  زا  سپ  یلاعت ) كرابت و   ) دنوادخ هنوگچ  دیرگنب  نآرق ، هیآ  نیا  امـش و  نیا  دیرادن  رواب  رگا  میدرگ . یم  نآ 
دینیبب دیامرف  یم  رکبوبا  زا  زین  یقیقد  شهوکن  دیامن ، یم  ترضح  نآ  زا  هک  یـشیاتس  سابل  رد  هنوگچ  تشذگ  هچنانچ   ) رکبوبا هب  ادخ 

شمارآ تملظ ) هدوت  نآ  رد  فوخم و  هزاغم  نآ  رد   ) يادخ سپ  ینعی  اهورت » مل  دونجب  هدیاو  هیلع  هتنیکس  هللا  لزناف  : » دیوگ یم  روطچ 
اب دینک  تقد  بوخ  دومن ... ینابیتشپ  ییادیپان  نارای  اب  ار  ترضح ) نآ  اهنت  ینعی  . ) داتـسرف ورف  ادخ ) لوسر  رب  اهنت  ینعی   ) يو رب  ار  دوخ 

اب دندوب و  هدش  هدنهانپ  راغ  نآ  هب  نانمشد  زا  تشحو  اب  ود  ره  هک  نیا  دوجو  اب  هک  دهد  یم  رکذت  ار  هتکن  نیا  ادخ  ینابز  هچ 
{166 هحفص }

لوسر رب  ار  دوخ  شمارآ  ادخ  فصو  نیا  اب  دوب ، دـنمزاین  شمارآ  يرادـلد و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هداعلا  قوف  ساره  نآ  اب  رکبوبا  هک  نیا 
یقاب بیجع  یناشیرپ  بارطـضا و  نامه  تخـس و  میب  نامه  رد  ار  رکبوبا  هداد ، صیـصخت  يو  هب  ار  تبهوم  نیا  هداتـسرف و  ورف  شیوخ 

. دیدن ششخب  نیا  راوازس  ار  وا  دیشخبب )  ) تشاذگ و
رگید سک  چیه  روخ  رد  هدش  لزان  وا  ربمیپ  رب  اهنت  دیاب  هتشاد ، یتیصوصخ  ییادخ  شمارآ  نوچ  هک  دینک  روصت  هابتشا  هب  اج  نیا  دیاش 
روصت نیا  هک  میهد  یم  نانیمطا  امـش  هب  ام  یلو  مینک . تباـث  رکبوبا  يارب  یناـصقن  هار  نیا  زا  میناوت  یمن  اـم  باـسح  نیا  يور  تسین و 

یلع هتنیکـس  هللا  لزناف   » هک ییاجنآ  دـهد ، یم  ربخ  نینح  هوزغ  زا  هک  ییاجنآ  نآرق ، زا  رگید  ياج  رد  ادـخ  ار  نآ  یتسردان  تسرداـن و 
شیوخ لوسر  رب  ار  دوخ  شمارآ  يادخ  سپ   ) هدومن نییعت  ار  ششخب  نیا  ناگتـسیاش  هک  ییاجنآ  دیامرف  یم  نینمؤملا » یلع  هلوسرلا و 

نآ نتشادن  هللااب ) ذوعن   ) ای رکبوبا  نامیا  یتسس  منکچ ) ایادخ   ) هلیسو نیدب  هک  ییاجنآ  دیوگ  یم  داتسرف ) ورف  ناگدنورگ  نینموم و  رب  و 
چیه نودـب  هدومرف ، نایب  نآرق  زا  ییاج  نینچ  کی  رد  ار  امـش  روصت  نیا  یتسردان  امـش  ام و  راگدرورپ  هرخـالاب  دـنک ، یم  تیاـکح  ار 

. دنک یم  دزشوگ  ار  شمارآ  نیا  نتشادن  تیصوصخ  یضومغ  یگدیچیپ و 
نینح زور  رد  لقاال  دشن  شلاح  لماش  ییادخ  شمارآ  راغ  زور  رد  رگا  بوخ  دـییوگب ، هدـشن  عناق  تانایب  نیا  اب  امـش  لد  مسرت  یم  زاب 

زا مه  زور  نیا  رد  هک  ( 1) مهد یم  دیون  امش  هب  نم  زاب  یلو  تشگ . ییادخ  فطل  نیا  لومشم 
*******

گنج هکرعم  رد  یسک  مشاه  ینب  زا  رفن  بلطملادبع و 7  نب  سابع  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  ریغ  ناراگنربخ  مامت  قافتا  هب  زور  نیا  رد  - 1
رارف دوب ، هدومن  یهارمه  ربمغیپ  اب  رابگرم  نادیم  نآ  رد  هتـشذگ و  دوخ  ناج  زا  یـضعب  لوق  هب  راغ  زور  هک  يرکبوبا  یتح  همه  هدنامن ،
نانآ ییافو  یب  زین  ادخ  دنتـسکش ، ار  دوخ  دهع  هدش و  هدنکارپ  ترـضح  نآ  رود  زا  هدیـشک  تسد  ربمغیپ  يرای  زا  دومن و  رایتخا  رارقرب 
تقاض ائیش و  مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  ذا  نینح  مویو  هک  دومرف  نایب  دوخ  باتک  رد  یتخـس  شهوکن  اب  هتخیمآ  هشیمه  يارب  ار 

هب نوچ  نینح  زور  رد  داد  يراـی  يادـخ  نینمؤملا  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  نیربدـم  متیلو  مث  تبحر  اـمب  ضرـالا  مکیلع 
گنت امـش  رب  یخارف  نآ  اب  نیمز  ار و  ناتنانمـشد  هنمیه  زا  زیچ  چـیه  تساـکن  امـش  رظن  زا  سپ  ناترکـشل  یهوبنا  ار  امـش  دروآ  تفگش 

ورف وا  ناگدنورگ  شیوخ و  لوسر  رب  ار  دوخ  شمارآ  يادخ  سپس  دیدومن . ناتدوخ  نمشد  هب  تشپ  تمیزه  يور  زا  نآ  زا  سپ  هدش ،
هب یبـیجع  یگدنبـسچ  کـی  ادـخ  شنزرـس  نیا  هناتخبـشوخ  دـیدش . موـحرم  شمارآ  نآ  زا  دـیدوبن  نینمؤـم  زا  هک  امـش  ینعی  داتـسرف .

یتح هدومن و  تیاضر  راهظا  نیملسم  تیعمج  يدایز  زا  هک  یسک  اهنت  ناهاوخاوه  دوخ  تیاور  رب  انب  اریز  دراد . راغ  رای  نیمه  صوصخ 
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صاصتخا راغ  رای  رارف  نیا  هتبلا  دندوب . هفیلخ  بانج  نامه  دوب ، يرارف  لوا  سپس  دش و  میهاوخن  بولغم  تیعمج  نیا  زا  زورما  ام  تفگ 
تـسایر دیاش  دندرب و  یم  رد  هب  ار  دوخ  ناج  همه  رب  مدقم  دش  یم  تخـس  راک  تقو  ره  دنتـشاد  تعاجـش  سب  زا  تشادن ، هعفد  نیا  هب 

، ریبز هحلط ، نامثع ، ناشدوخ و  راوگرزب  قیفر  اب  هک  دوبن  دـمحا  زور  رگم  دـیاش  هدوب  اه  يرارف  تسایر  نیمه  هجیتن  مه  ناشیا  نیملـسم 
هورگ تسا و  هدـش  هداد  اـهنآ  هب  تشهب  هدـعو  ناردارب  لوـق  هـب  هـک  يرفن  نامه 10  ینعی  حارجلا  هدیبعوبا  دیعـس ، دعـس ، نمحرلادـبع ،
مالک رد  ادخ  هک  یهلا  ياه  باذع  اه و  تمالم  نآ  راوازـس  دنتـشاذگ و  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  قح و  اب  ار  ادخ  لوسر  هتخیرگ ، يرگید 
یمن ام  هک  دراد  يرگید  يانعم  نآرق  نیا  اـیآ  مناد  یمن  دنتـشگ  هدومرف ) ناـیب   153 - 154 ياـه 155 - هیآ  نارمع ، لآ  هروس  رد   ) دوخ

. میمهف
{167 هحفص }

میهن یماو  ناتدوخ  فاصنا  هب  ار  امش  نونکا  دندوب . اه  يرارف  ءزج  ناشبلاق  کی  رد  ناج  قیفر  ناشیا و  دنام  هرهب  یب  يوامـس  هدئام  نیا 
سکره نینمؤم  زا  ریغ  هداد و  صاصتخا  نینمؤم  هب  شیوخ و  لوسر  هب  ادخ  هک  یتبهوم  نیا  زا  رکبوبا  ارچ  دـییوگب  دـیناوت  یم  ایآ  مینیبب 
بـصعت رگا  منک  یم  نامگ  دندنام . هرهب  یب  راغ  زور  مه  نینح و  زور  رد  مه  ناشیا ) ارچ  دییوگب  دـیناوت  یم  ایآ   ) هدـنام هرهب  یب  نآ  زا 

. دشاب هدمآ  امش  تسد  هب  خساپ  شسرپ  نیا  دوخ  زا  دیشاب  هداهن  رانک  هب  ار 
{168 هحفص }

مود لیلد 

مامت دیاب  دیوگ ، یم  ندـمآ  دورف  دوردـب  زین  یهلا  یحو  ترـضح  نآ  نتفگ  یگدـنز  دوردـب  اب  ناربمیپ  متاخ  مرکا  ربمیپ  هک  نیا  رظن  زا 
. دوش نایب  ماکحا  مامت  هب  تبسن  تمـسق و  ره  رد  نانآ  ياه  يدنمزاین  هیلک  هدش ، فرطرب  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  لبق  ات  مدرم  تاجایتحا 

یم نآ  ندومن  اجرباپ  يزیر و  هیاپ  رد  ادـخ  لوسر  اه  لاس  هک  يا  هیاپ  دـنلب  يانب  نیا  ظـفح  يارب  رگا  هک  مینک  قیدـصت  دـیاب  ور  نیا  زا 
لیکـشت ملاع  ياه  نامزاس  زا  کی  کی  نتخادنارب  ندومن و  خسن  ضحم  هک  یعیـسو  نامزاس  نیا  زا  يرادهگن  روظنم  هب  رگا  دیـشوک و 

ربمغیپ نآ  يارب  ینیـشناج  رگا  هتـسبرس  روط  هب  دوشن و  نیعم  نیعجارم  نادنمزاین و  يارب  یهانپ  أجلم و  رگا  ددرگن ، نییعت  يروحم  هدش ،
شیپ هدنام  نادرگرس  ناریح و  همه  ناوریپ ، هجیتن  رد  هدنام ، هتفگان  نید  زا  یمظعا  تمـسق  هدش و  هجوتم  ربمیپ  هب  یگرزب  ناصقن  دشابن 
یبارخ هب  ور  تلحر  زور  نامه  زا  مدرم  ینید  عضو  شومارف و  یلصا  ماکحا  هداد ، ماکحا  هب  یبیجع  رییغت  هنمزا  عاضوا  تالکشم و  دمآ 

، تایـسایس تالماعم ، تادابع ،  ) تمـسق ره  رد  يدـیدج  همانرب  اب  هزات  دنتـساوخ  یم  هک  یمدرم  هتـشگ ، دـب  زا  رتدـب  زور  ره  هتـشاذگ و 
راتفرگ یتخـس  یگراچیب  تریح و  هب  تشگرب ، هلیـسو  هن  تفر و  شیپ  هار  هن  هدـنام  اج  همه  زا  دـنوش ، انـشآ  تاـیلام و )...  تاـیداصتقا ،
اجرباپ ار  نآ  ساسا  هیاپ و  اهنت  راوتسا و  ار  مالسا  نکر  نیرتگرزب  يدزیا  یحو  قبط  ادخ  لوسر  دیاب  باسح  نآ  يور  سپ  دش . دنهاوخ 

مکلـضفا و مکمویل  دومرف  دنلب  يادـص  اب  دومن . مه  یفرعم  ادـخ  لضف  هب  دـنک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ینعی  دـیامن .
رب تسا ، اهامش  مامت  شناد  قوف  ام  يو  شناد  هک  يدرف  نآ  رتشیب و  امش  همه  زا  وا  لاصخ  لیاضف و  هک  یـسک  دیاب  مدرم ) يا   ) مکملعا

ار دوخ  هفیظو  ادخ  لوسر  دیامن . تماما  امش 
{169 هحفص }

ترـضح نآ  توف  زا  دـعب  هدومن  راتفر  شیامرف  نیا  قبط  رب  وم  هب  وم  زین  مدرم  اـقح  دیـشخب . تاـجن  ینادرگرـس  زا  ار  مدرم  داد و  ماـجنا 
لوسر شیامرف  زا  هصالخ  روط  هب  سپ  دندیزگرب . تفالخ  رما  يارب  ار  وا  هدومن و  باختنا  ار  دارفا  نیرتدنمـشناد  نیرتلـضاف و  هلـصافالب 

لاق لیق و  لاجنج و  راج و  زا  دومن و  اضما  ار  وا  تفـالخ  هماـن  يدـیدرت  چـیه  نودـب  ناوت  یم  رکبوبا  ّتیملعا  رب  مدرم  قاـفتا  زا  ادـخ و 
مدرم ياضاقت  وا و  دوخ  یـصخش  لیم  هب  هتـسشن و  تفالخ  هکیرا  رب  مرکا  ربمغیپ  ّصن  هب  رکبوبا  تفگ  بلق  ناـنیمطا  اـب  دـیهر و  هدوهیب 
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نآ تیلاعف  هکلب  دننک ، یشارت  هفیلخ  دوخ  شیپ  زا  هک  دوب  نیا  يارب  هن  دندرک  یمادقا  راک  نیا  رد  مه  مدرم  رگا  یلب  تسا . هدوبن  هتسباو 
یپ هک  تسیک  دنمتداعس  تفگ  رپ  ناهد  اب  ناوت  یم  سپ  دننک . یفرعم  ار  دارفا  لضفا  ملعا و  هک  هدوب  رظن  نیا  زا  مامت  مامت و  نانمادکاپ 

. دورگب مالسا  تقیقح  یقیقح و  مالسا  هب  هتسب  رکبوبا  يزوریپ  هب  لد  هتفرگ  ار  تقیقح 

داقتنا

مرتحم ناگدنناوخ  تسام . تبون  نونکا  دبای . یم  همتاخ  دـنراد  تیاضر  نآ  زا  ناشیا  ناوریپ  مامت  ًاملـسم  هک  ینایب  هب  زین  لیلد  نیا  اجنیا 
تیملعا نوماریپ  رد  یـسررب  هزاجا  ام  هب  میراد  اضاقت  ناشیا  زا  طقف  هدزن  ناهرب  نیا  بیکرت  هب  تسد  دوخ  ناردارب  يور  لـگ  ضحم  اـم 

شناد هیاپ  هب  سک  چـیه  شناد  اـعقاو  هدوب و  تما  ماـمت  ملعا  لـضفا و  رکبوبا  دـنیوگ  یم  هک  يروط  ناـمه  یتسار  مینیبب  هداد  ار  رکبوبا 
ار يو  تفالخ  هفیلخ و  ار  رکبوبا  میراد  قح  ایآ  باسح  نیا  اب  هدوب و  دارفا  مامت  قوفام  ناشیا  یقالخا  لیاضف  ًاققحم  دـسر و  یمن  ناشیا 

ملعا لضفا و  تسا و  ناتسکرت  هب  میور  یم  هک  هر  نیا  هن ، ای  مینادب  ترضح  نآ  هدناشن  تسد  ار  وا  هرخالاب  ادخ و  لوسر  بناج  زا 
{170 هحفص }

. هدومن یفرعم  ار  يرگید  شیامرف  نیا  هدوب و  يرگید 
عامجا ساسا  دوخ و  شناد  نازیم  دومرف . ًالمع  ار  ام  تالاؤس  نیا  خـساپ  فطل  هار  زا  هدرک و  مک  ار  ام  تمحز  رکبوبا  دوخ  هناتخبـشوخ 

دییایب و ام  ياپ  هب  اپ  هداد  ام  تسد  هب  تسد  دیتسین ، هاگآ  تافارتعا  نآ  زا  امش  رگا  تسا . هتخاس  ادیوه  شیوخ  راتفر  راتفگ و  اب  ار  تما 
. دیونشب ناشیا  ناتسود  نایز  زا  ار  يو  راتفر  نانخس و 

، دییامن فیلکت  دوب  یم  راد  هدهع  دـش و  یم  لّفکتم  ادـخ  لوسر  هچنا  هب  ارم  دـیهاوخ  یم  امـش  رگا  مدرم  يا  دومرف  یم  اج  کی  رکبوبا 
یم دوخ  شیپ  زا  میوگ  یم  هچنآ  نم  یلو  دوب . انـشآ  شیوخ  فیاظو  ماـمت  هب  دـسر و  یم  یحو  ادـخ  لوسر  هب  اریز  مزجاـع . نآ  زا  نم 

هچ ات  شناد  خاک  راوتـسا و  هزادـنا  هچ  ات  ملع  هیاپ  هللا  ناحبـس  تسا . نم  دوخ  زا  متفگ  اطخ  رگا  تسادـخ و  زا  متفگ  تسرد  رگا  میوگ 
ندش هدیچرب  یحو و  ندیـسرن  ندومن ، اطخ  رذع  دیاب  زاب  نیملـسم  تاجایتحا  مامت  ندـش  لماک  زا  دـعب  زونه  هک  تمظع  اب  عیفر و  ردـق 

باتک و دیاب  دشاب  روط  نیمه  مه  دیاب  یلب  دهدن . ار  مدرم  يدنمزاین  باوج  یبن  تنـس  ادـخ و  باتک  زونه  دـیاب  دـشاب . تلاسر  هاگتـسد 
هب ار  ماکحا  هک  تشاد  قح  هزادـنا  نیا  ات  مه  ناشیا  ما . هتفگ  دوخ  شیپ  زا  متفگ  اـطخ  رگا  نم  دـیوگب  رکبوبا  دـیاب  دـشابن . یفاـک  تنس 

باتک و مامت  هب  اریز  دوب ، اور  ناشیا  يارب  اهدیاب  نیا  هن ! دوبن ؟ ملع  ناشیا  رگم  اجک ! زا  اهدـیاب  نیا  ارچ ؟! دـیامرف ! نایب  دوخ  رظن  يأر و 
قح ور  نیا  زا  تسناد ، یمن  ار  ینید  فیاـظو  هیلک  تشذـگ ) لوا  شخب  رد  ناـشیا  یناداـن  زا  يا  هنومن  هچناـنچ  ، ) تشادـن هطاـحا  تنس 

مدرم ملعا  ام  ناردارب  لوق  هب  هک  اهیـشارت  ملعا  نآ  مناد  یمن  یلو  تشاد  ار  قح  نیا  يو  دنادب . دوخ  ینادان  رذع  ار  یحو  ندماین  تشاد 
هک دندوب ؟ هدرک  ادیپ  ار  قح  نیا  اجک  زا  دندوب ، هدومن  باختنا  ار 

{171 هحفص }
رد « ) مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » رگم دنـسرپن ، ملعا  بانج  زا  دیاین ؟ رد  اه  نآ  زا  مادـک  چـیه  يادـص  هدینـش و  ناشیا  زا  ار  تافارتعا  نیا 

باتک نیا  رد  زیچ  چیه  نایب  زا  ام  « ) ءیش نم  باتکلا  یف  انطرف  ام   » رگم تسین ؟ ادخ  هتفگ  مدومن ) لماک  امش  يارب  ار  امش  نید  زور  نیا 
وت هب  ار  باتک  نیا  ام  ۀمحر » يده و  ءیـش و  لکل  ًانایبت  باتکلا  کیلع  انلزن   » رگم دـشاب ؟ یمن  یلاعت  قح  نخـس  میدومنن ) يراذـگورف 

چیه دومنن و  ار  تالاؤس  نیا  سک  چیه  تسین ؟ ینامـسآ  یحو  دشاب ) ناشیا  رب  یتمحر  تیاده و  هدومن ، نایب  ار  يزیچ  ره  ات  میداتـسرف 
اوسر حضتفم و  ار  ناتدوخ  ییأر  مادک  قبط  ییور و  هچ  هب  امش  نامز ، ملعا  يا  راوگرزب ، يا  هک  درکن  ضارتعا  هفیلخ  ترـضح  هب  سک 

نیا دـیهد ؟ یم  هولج  تسردان  ار  وا  نانخـس  مامتان و  ار  ادـخ  باـتک  دوخ  هئربت  يارب  هداد  داـب  رب  ار  اـه  شارت  ملعا  اـم  تاـمحز  هدومن ،
نآ زا  رتدنمـشناد  لقاال  دوب  تما  ملعا  رگا  رکبوبا  یتسار  دیاش  دنتـشاد ، قح  مه  دیاش  و  دندرکن ؟ ار  ضارتعا  نیا  دندومنن و  ار  تالاؤس 
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! تسین ام  لکشم  نیا  يارب  یلح  هار  چیه  هنرگو  دهاکب ! ام  بجعت  زا  يرادقم  اهدیاش  نیا  رگم  تسا ... هدوب  اه 
يروط نامه  یتسار  مینیبب  دیاب  هدیسر ، ناشیا  تیلـضفا  تبون  کنیا  ناوریپ ، لوق  هب  هللا ! لوسر  هفیلخ  تیملعا  نازیم  زا  يا  همـش  دوب  نیا 

یتسردان تشونرـس  هب  ناشیا  تیملعا  لثم  مه  نیا  هن ! ای  دـنا ، هدوب  تما  دارفا  نیرتهب  هدوب و  نوزف  همه  زا  ناشیا  لـیاضف  دـنیوگ  یم  هک 
دوخ نانخـس  هب  طقف  میهن ، یمن  رتارف  مدق  هفیلخ  رود  زا  هتفرن ، زارد  رود و  هار  دایز  اعدا  نیا  ندومن  یجالح  يارب  دـشاب ... ؟ یم  راتفرگ 

... دوش ام  ریگتسد  يزیچ  ناشیا  تیلضفا  زا  رگم  ات  میهد ، یم  ارف  شوگ  ناشیا 
تاملک ندینش  يارب  ار  ناتدوخ  ام ! زیزع  ناگدنناوخ  يا  زین  امش  هآ !

{172 هحفص }
دینک اهر  ارم  دینک ! اهر  ارم  مکیف ،» یلع  مکنم و  ریخب  تسلف  ینولیقا  ینولیقا   » دایرف زونه  روطچ  دینیبب  دـینک . هدامآ  راوگرزب  نیا  رابررد 

زا ررکم  رد  ررکم  هک  داـیرف ) نیا  روطچ  دـینیبب  دـیراد  ارف  شوگ  بوخ  ( ) متـسین امـش  نیرتـهب  تسامـش ، نیب  رد  یلع  هک  ییاـج  رد  نم 
سپ دنک ، یمن  عناق  ار  امش  مه  رکبوبا  یتوکلم  يادن  نیا  رگا  دوب ، دهاوخ  زادنا  نینط  هوژپ  قح  امش  شوگ  رد  ( 1 .) دش یم  هدینش  ناشیا 

منک و یم  یگرزب  امـش  رب  نم  مدرم ) يا  « ) مکیف ّیلع  مکریخب و  تسل  مکتیلو و  : » تفگ یم  هک  دـیراد  ارف  ناشیا  رگید  يادـن  هب  شوگ 
لضفا ار  ناشیا  دناوتب  یسک  رگید  منک  یمن  نامگ  تافارتعا  نیا  اب  متسین ... امـش  نیرتهب  نم  تسامـش  نیب  رد  یلع  یتقو  ات  هک  نآ  لاح 

مه نآ  تسا و  تما  ریخ  هک  دشاب  يدرف  نآ  هرهب  تفالخ  دیاب  هک  دشاب  هتـشاد  دـیدرت  ینعم  نیا  رد  یـسک  منک  یمن  نامگ  دـنادب . تما 
یتح هدومن  يرـس  هریخ  جاجل و  دوخ  درخ  اب  هزادـنا  نیا  اـت  یـسک  منک  یمن  ناـمگ  سب . دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  اـهنت  هفیلخ  رارقا  قبط 

، شیپ رد  يرگید  هار  نیا ، زج  يرامـش  یب  هورگ  هک  نآ  لاح  منکن و  نامگ  هنوگچ  یلو  منک  یمن  نامگ  دریذپن . ار  هفیلخ  لثم  تداهش 
ار تما  ریخ  نیا  ناشدوخ  عامجا  هب  ام  ناردارب  لوق  هب  هک  یتما  نآ  هک  نآ  لاح  و  منکن ، نامگ  هنوگچ  دنرادن . رس  رد  يرگید  هشیدنا  و 

. دنا هدومنن  هجوت  دوخ ، گرزب  ياطخ  هب  هتشادنارف ، وا  نخس  هب  شوگ  رگید  اج  نیا  رد  دنا ، هدومن  باختنا 
*******

، ملفاغ نیا  زا  و  هدوبن ، انـشآ  نآرق  هب  نم  اـهنت  هن  هک  دـنامهف ، همه  هب  دومن ، اوسر  ار  دوخ  ناـهاوخاوه  نانخـس  نیا  اـب  رکبوبا  یتسار  - 1
هداتـسرف ورف  نامز  نآ  ات  هک  هچ  نامه  يور  زا  هدوبن  یحو  هب  جاتحم  رگید  دنام ، یم  هدنز  مه  ادـخ  لوسر  دوخ  رگا  نید  لامکا  زا  سپ 

نیا زا  نادان و  نآرق  هب  نم  اهنت  هن  دنامهف  همه  هب   ) تسا یهانگ  زا  رتدب  رذع  یحو  عاطقنا  نیاربانب  و  درک ، یم  نایب  ار  ماکحا  دوب ، هدـش 
يذ دنناد  یم  ملعا  ارم  هک  نیا  رد  دح  نیا  ات  دیاش  رت و  نادان  بتارم  هب  نم  زا  دـنناد  یم  ملعا  ارم  هک  مه  ییاه  نآ  زا  هکلب  ملفاغ  بتارم 

،م،ن. دنشاب قح 
{173 هحفص }

هچیرد دوخ  ریمحت  روظنم  هب  دیـسر  اـه  نآ  شوگ  هب  نانخـس  نیا  یهاوخن  یهاوخ  هک  یناـسک  نآ  هک  نآ  لاـح  منکن و  ناـمگ  هنوـگچ 
هب تبـسن   ) سرت نودب  تیعمج  مشچ  رد  هک  یلامکاب  هفیلخ  هچ  و  یبوخ ! يالوم  هچ  هب ! هب  دـنتفگ : هدرک  زاب  تاشیامرف  يور  هب  يرگید 
هک تسا  ینتورف  هچ  نیا  فاصنا ! لها  يا  فاصنا  رخآ  هآ  دـنک !؟ یم  ینتورف  یـسفن و  هتـسکش  یناسل  هچ  اـب  دوخ ) یگرزب  تهاـجو و 
یم یفرعم  تما  ریخ  ار  وا  دوـخ  ینتورف  نمـض  رد  ارچ  و  درک ؟ یم  ینتورف  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  اـهنت  ارچ  مه  نآ  هدوـمن ؟ هفیلخ 
ارچ یبوخ  نیا  هب  ياقآ  نیا  رخآ  درکن ؟ باسح  کچوک  رمع  هب  تبسن  ار  دوخ  ارچ  دومرفن : يرگید  هب  تبسن  ار  ینتورف  نیا  ارچ  دومن ؟

رگید دـش ، یم  تباث  مالـسلا  هیلع  یلع  يرترب  یهاوخن  یهاوخ  هک  درک  یم  دـمآ  شیپ  ییایاضق  ًالمع  یتقو  یهگناو  دـش ؟ لیاق  ضیعبت 
یلعا سودرف  يوس  هب  راوس  تقیقح  قـح و  بکرم  رب  و  هدـش ، هداـیپ  ناطیـش  رخ  زا  اـت  دـییایب  سپ  دراد ؟ ینعم  هچ  و  اـجک ؟ ( 1) ینتورف
لوسر شیامرف  قبط  هک  دینک  قیدصت  هتفگ  شیپ  ربخ  نآ  اب  و  تافارتعا ، نیا  اب  تامدقم ، نیا  اب  ادخ  هب  ار  امش  دییایب و  میدرگ . راپـسهر 
هدومن محر  دوخ  هب  دییایب و  ، ) سب تسا و  یلع  تما  ریخ  هک  رکبوبا  فارتعا  قباطم  دـشاب و  تفالخ  راد  هدـهع  تما  ریخ  دـیاب  هک  ادـخ 
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تفالخ هب  ار  يرگید  رکبوبا ، زا  ریغ  نایب  نیا  اب  ادخ  لوسر  هک  دـینک  قیدـصت  تسا ، یلع  قح  تفالخ  هک  دـینک ) قیدـصت  سرت  نودـب 
مه ار  رکبوبا  رگا  ( 2 .) تسا هدومن  بوصنم 

*******
یلام تسام  دناوت  یمن  داهتجا  رذـع  اب  اج  نیا  رگید  نوچ  یلو  دوش  یم  رکذـتم  دـیرجت  حرـش  رد  یچـشوق  ار  بتارم  نیا  زا  يا  هراپ  - 1
ن دیهر !؟! دیاب  هنوگچ  نکش  نادند  هیجوت  نیا  ریگ  زا  ایادخ ! دنا . هدومرف  یم  ینتورف  یسفن و  هتسکش  رکبوبا  اقآ  دیامرف : یم  دنک ،

نداد یهاوگ  نیا  اب  یـسک  منک  یمن  نامگ  مییوگ ، یم  مه  اجنیا  یلو  دش ؛ دهاوخ  یفرعم  ًالـصفم  تما  لضفا  موس  شخب  رد  هچرگ  - 2
ناشلد هک  یناسک  رگم  دشاب . هتشاد  مالسلا  هیلع  یلع  يرترب  رد  دیدرت  یـسک  زونه  مالـسلا  هیلع  یلع  تیملعا  تیلـضفا و  هب  رکبوبا  ياه 

ن دننک . یم  ینمشد  دوخ  اب  هتخوس  يو  زا  رتشیب  یلیخ  رکبوبا  لاح  هب 
{174 هحفص }

رمع دوب  یمن  یلع  رگا  « ) رمع کلهل  یلع  ول ال   » هبترم زا 70  شیب  هک  ار  رمع  هتفگ  دینک . قیدصت  ار  رمع  لقاال  سپ  دیناد  یمن  وگتسار 
... تسین هدیدنسپ  يدرف  چیه  هاگشیپ  رد  رما  کی  رطاخ  هب  يراشفاپ  ردق  نیا  رخآ  دیریذپب ، دش ) یم  كاله 

مییوگب لصا  زا  رگا  هنرگو  میریذـپب  ار  ربخ  نیا  اه  نآ  زا  هدومن  راتفر  تملاسم  هب  دوخ  ناردارب  اب  ام  هک  تسا  یتقو  ات  همه  اـه  نیا  هزاـت 
یم نارگید  زا  رتهب  ار  تما  ملعا  لـضفا و  دوخ  ًاـنیقی  هک  يربمغیپ  هدومنن ، يراذـگورف  اـم  تاـجایتحا  نیرتکچوک  ناـیب  زا  هک  يربـمغیپ 

هک يربمغیپ  هدوب ، هاگآ  لقع ) رهاظ  تواضق  نازیم و  قبط  لقاال   ) تما تسد  هب  رما  نیا  يراذگاو  میخو  تبقاع  زا  هک  يربمغیپ  هتخانش ،
هب ار  مـهم  تجاـح  نـیا  رگا  دـنکن ، ناـیب  ار  ریطخ  رما  نـیا  رگا  يربـمغیپ  نـینچ  کـی  هدوـبن ، يو  فدـه  يرگید  زیچ  تـما  حالـص  زج 

دهاوخ بوسحم  راکاطخ  تخس  يروعش  بحاص  ره  دزن  رد  دنک ، نادرگرس  ار  اه  نآ  رتدب  هک  دیوگب  يزیچ  رگا  درواینرب ، ییاراکـشآ 
...! چیه هک  مییایب  نایم  هب  دوخ  ناردارب  اب  هار  نیا  زا  لصا  زا  ام  رگا  يراب ! دش ...

موس لیلد 

ادخ لوسر  رـسمه  يو و  رتخد   ) هشیاع زا  رکبوبا ) هدنب   ) لالب هک  تسا  يربخ  رکبوبا  راکنا  زا  یلاخ  تفالخ  لیالد  نیرت  نشور  زا  یکی 
رخآ تاـعاس  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنک . یم  تیاور  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  زا  ناـشیا  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 

یگـشیمه و ییاوشیپ  تیرومأم  نیمه  هب  تقیقح  رد  و  دومرف . بوصنم  نیملـسم  اب  زامن  ییاوشیپ  تماـما و  هب  ار  رکبوبا  دوخ ، یناگدـنز 
يارب ربمغیپ  هک  ار  یسک  هماع ) نیملکتم  زا  یضعب  هتفگ  هب  انب   ) تسا یهیدب  دومن ، اضما  ار  وا  ینیشناج 

{175 هحفص }
، دومرف دزمان  ار  وا  ًالمع  ادـخ  لوسر  هک  نیا  رب  هوالع  سپ  ددرگ . نییعت  زین  ناـنآ  ترخآ  يارب  تسا  راوازـس  دـیزگرب ، نیملـسم  ياـیند 

. دنا هدومن  باختنا  ار  ناشیا  ییانیب  يور  زا  هتخانش  یبوخ  هب  ار  ماقم  نیا  قیال  مه  تما 

داقتنا

ات هدوبن و  جاجل  رب  ام  يانب  ادـخ  يرای  هب  هک  یهار  نآ  زا  زیزع  ناگدـنناوخ  ددرگ . یم  زاغآ  ام  داقتنا  دـبای و  یم  نایاپ  لالدتـسا  اج  نیا 
مامتان و اه  باوج  نآ  هک  نیا  وگ   ) دشاب هتشاد  ییاه  باوج  تسا  نکمم  هک  يراد  هلابند  نانخس  زا  میـشوک  یم  هدیـشوک و  ناکما  دح 
هب ناگدنورگ  بهذم و  ره  ناوریپ  ًاساسا  نوچ  مییوگ  یمن  دوخ  ناردارب  خـساپ  رد  ام  ور  نیا  زا  مییامن . يراددوخ  دـشاب ) لاکـشا  دروم 
زا هزادنا  نامه  هب  لباقم  رد  هدومن ، راوتسا  هدش  یهار  ره  زا  یتمیق و  ره  هب  ار  دوخ  دیاقع  ناینب  رگم  ات  دنـشوک  یم  اوق  مامت  اب  یمارم  ره 

دریگ یم  الاب  يردق  هب  بصعت  نیا  راک  هاگ ، نوچ  و  دنیامن ، دوبان  نک و  هشیر  ار  نآ  ناکما  تروص  رد  هتـساک  دوخ  نیفلاخم  مارم  جرا 
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نیرتوکین هلیـسو و  نیرتهب  ار  نآ  هکلب  دـنناد ، یمن  دـب  ار  تمهت  ارتفا و  غورد و  اهنت  هن  دوخ  دـیاقع  ظفح  هار  رد  زغم  یب  ناوریپ  نیا  هک 
هک زیچ  ره  يارب  و  ناگرزب ) اـیلوا ، ربمغیپ ، ادـخ ،  ) سکره هب  تبـسن  تاءارتفا  اـه و  غورد  نیا  اـب  دوخ  لاـیخ  هب  هدروآ و  باـسح  هب  هار 

مییوگ یمن  ام  . ) دـنا هدـش  ساسا  نیـسسؤم  ادـخ و  فرط  زا  ییاهب  نارگ  شاداپ  هتـسیاش  هداد و  ماجنا  تمیق  نارگ  سب  یتمدـخ  دـشاب ،
هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  هب  انب  مییوگ : یمن  زگره  ام  زین  و  دومن ... نانیمطا  ربخ  نیا  هب  ناوت  یمن  سپ  تسا ) نینح  نوچ 

فلاخ ام  هوذـخف و  هللا  باتک  قفاو  امف  یبر  باتک  یلع  ینع  هب  اوثدـحت  اـم  اوضرعاـف  یلع  بذکیـس  دومرف : همه ) قاـفتا  هب   ) هک مّلـس  و 
غورد نم  رب  هک  دشاب  دوز   ) ینعی هوذبناف » هللا  باتک 

{176 هحفص }
دیریگب و دمآرد  قفاوم  هچره  دینک ، نازیم  نآ  اب  هتشاد  هضرع  ادخ  باتک  هب  دننک  یم  تیاکح  نم  زا  امش  يارب  هچ  نآ  سپ  دوش ، هتـسب 

یهلا یحو  ندش  هداتـسرف  ورف  زا  یتدم  هک  نیا  زا  سپ  مکح ، نیا  تفالخ و  نییعت  نیا  نوچ  دیزادنا ،) رود  هب  دوب  نآ  فالخ  رب  هچ  نآ 
ادـخ ماـکحا  زا  یمکح  چـیه  رگید  هک  نآ  زا  سپ  و  هتـشذگ ، مدرک ) لـماک  امـش  يارب  ار  امـش  نید  زورما  « ) مکنید مکل  تلمکا  مویلا  »
نیا اب  فالخ  نییعت  نیا  نوچ  مییوگ  یمن  زگره  ام   ) تسا نآرق  اب  فلاخم  دوش  ناـیب  یعقوم  نینچ  هک  یمکح  ره  دوب و  هدـنامن  هتفگاـن 

هک يروط  نامه  مییوگ . یمن  زگره  ام  دوب ... دهاوخ  غورد  ضحم  ضحم و  غورد  نیقی  سپ  هدمآرد ) فلاخم  ادخ  باتک  اب  همدـقم  ود 
صوصخ هب  امـش  نانخـس  نیا  هب  دـنراد  قح  زین  نایعیـش  دـییامن ، یمن  داـمتعا  نایعیـش  راـبخا  هب  امـش  هتفگ ) شیپ  ياـه  هنیمز  نیا  يور  )
تداهـش رکبوبا  هک  يروط  نامه  مییوگ ، یمن  ام  دـنرگنب ...! یتسردان  هدـید  هب  دـیا ، هدومن  لقن  دوخ  تیناقح  تاـبثا  يارب  هک  یناـنخس 

هب ار  نآ  و  دوب ) وگتسار  ًانیقی  نآرق  یهاوگ  هب  هک  نیا  دوجو  اب   ) هتفریذپن ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مالـسا  تیـصخش  نیرتگرزب 
، ربخ نیا  زین  ام  سپ  دومن ، در  دـشک ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  قح  قحان ،) هب  هللااب  ذوعن   ) دـشاب و یم  همطاـف  رـسمه  یلع  نوچ  هک  نیا  رذـع 

مه حیحـص  هک  نیا  ضرف  هب   ) هدـش لقن  راوگرزب  نیا  تفالخ  تابثا  يارب  رکبوبا ) رتخد   ) هشیاـع و  رکبوبا ) هدـنب   ) لـالب زا  هک  ار  يربخ 
تسردان ار  ربخ  يوار  ندوب  مهتم  ضحم  هب  هتشاد ، ربخ  لوبق  در و  يارب  امش  هک  يا  هدعاق  نآ  قبط  مییوگ  یمن  ام  میریذپب ! دیابن  دشاب )

یلع اب  يدولآ  لگ  قباوس  هب  ندوب  مهتم  مه  شیوخ و  ردپ  یتسود  هب  ندوب  مهتم  رظن  زا  ار  هشیاع  دیاب  زین  ام  سپ  دـیروآ  یم  باسح  هب 
يوار هک  يربخ  صوصخ  وا  ربخ  هب  ًالـصا  هدومن  در  دـش ) یم  هدـید  وا  زا  رخآ  ات  نآ  رثا  ناتدوخ  خـیراوت  تداهـش  هب  هک   ) مالـسلا هیلع 

هدنب لالب  يرگید 
{177 هحفص }

اب ار  تالاکـشا  نیا  ام  دـییامنن ! باسح  هتفگ  مه  امـش  مییوگ . یمن  ار  نانخـس  نیا  زگره  زگره و  ام  هن ! هن ! مییامنن  ییاـنتعا  هدوب  رکبوبا 
هاگن یـضار  ًالماک  ار  نامدوخ  نادجو  هک  نیا  روظنم  هب  ام  هکلب  دیرادنپن ! هدومن  مه  امـش  مییامن . یمن  لالدتـسا  نیا  هب  دراد  اج  هک  نیا 

کسمتم میراد ) ود  ره  هللا  دمح  هب  هک   ) لقع يورین  هب  زیچ  ره  زا  لبق  میشاب ، هدومن  هزیکاپ  كاپ و  يا  ههبش  ره  زا  ار  امش  بلق  و  هتشاد ،
يا مییوگ  یم  ینعی  مییاـمن . یم  لالدتـسا  تساهامـش  لوبق  دروم  هدوب و  اـه  نآ  لـقان  ناـتدوخ  هک  يراـبخا  هب  موزل  تروـص  رد  هدـش ،
یم ندش  زامن » شیپ   » ینعی تیرومأم  نیا  اهنت  رگا  مینک  ضرع  هناتسود  دیاب  یلو  دشاب ؛ حیحـص  رکبوبا  تیرومأم  نیا  میتفرگ  ناتـسود !

رتشیب راک  نیا  يارب  وا  یگتسیاش  مدقم و  رکبوبا  رب  تفالخ  رد  دیاب  دیسا  نب  باتع  هک  دینک  قیدصت  سپ  دشاب  تفالخ  رب  لیلد  تسناوت 
نآ دوخ  و  هدـش ، راذـگاو  يو  هب  ءاشع  برغم و  حبـص و  زاـمن  يزاـمن » شیپ   » هکم حـتف  ماـگنه  نیملـسم ) ماـمت  عاـمجا  هب   ) اریز دـشاب ،

ًاملسم و  دندش ، دهعتم  ار  رصع  رهظ و  زامن  ییاوشیپ  اهنت  دش . یمن  هدید  شسدقم  دوجو  يارب  یعنام  چیه  تمالس و  هک  نیا  اب  ترـضح 
روضح اب  ترـضح و  نآ  دوخ  يارب  ییاوشیپ  نتـشاد  ناکما  اـب  لوسر و  ترـضح  دوخ  ندوب  اـب  اـه  ناـکم  نیرتدنمتفارـش  رد  هک  یـسک 

ترورض و تقو  هب  هک  تسا  یسک  زا  رتشیب  وا  تناما  یکاپ و  افص ، یگتسیاش ، بتارم  هب  دوش ، بوصنم  عیفر  ماقم  نیا  هب  رابک  باحصا 
دهعت ترـضح ، نآ  ندوب  ناتـسرپ  رظن  زا  زین  باحـصا  ناگرزب  بلغا  يارب  هک  یتقو  هب  ترـضح ، نآ  تلاسک  ضرم و  تقو  هب  يراچان ،
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مه ناـیاپ  هب  ناـتدوخ ) فارتعا  قبط   ) هک یتیرومأـم  صوصخ  ددرگ ، رومأـم  یتقو  نینچ  کـی  هب  دـسر ، یم  رظن  هب  نکمم  ریغ  راـک  نیا 
. دسرن

هدید تیاور  نیا  لقن  رد  هک  یبیجع  یگدیروش  زا  رظن  فرص  یناث ، رد 
{178 هحفص }

یعقوم نینچ  کی  رد  دوش . یم  يرپس  لوسر  ترضح  یگدنز  رخآ  تاعاس  هک  یعقوم  نینچ  کی  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرص  و  دوش ، یم 
رد دریگ . یم  دوخ  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  ییاه  هفایق  یتح  و  تاراشا ، راتفر ، راـتفگ ، تاـکرح ، هب  هدوت  راـکفا  تاـهیجوت و  ماـمت  هک 

نیرتکچوک دیابن  یعقوم ) نینچ  کی  رد   ) تسا هتشگ  يوبن  يابیز  لامج  زا  هشوت  نیرخآ  ندیچ  وحم  اه  لد  مامت  هک  یعقوم  نینچ  کی 
« يزامن شیپ   » یـضعب هک  تایاور  یناشیرپ  نیا  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  و  دـیآ . دوجو  هب  ترـضح  نآ  تاکرح  نیرتکچوک  رد  یفـالتخا 
زا دعب  ترضح  هک  يزامن  نامه  زامن ، کی  رد  اهنت  ار  نآ  ییاوشیپ  یضعب  و  دننک ، یم  لقن  ترضح  نآ  یـضیرم  مایا  مامت  رد  ار  رکبوبا 

هلصافالب لوسر  ترـضح  هک  نیا  رب  قافتا  زا  سپ  هدرکن ، افتکا  تافالتخا  نیمه  هب  هزات  دنیامن و  یم  قیدصت  دومرف . یگدنز  دوردب  نآ 
یم نیمز  يورب  شکراـبم  ياـهاپ  هداد و  هیکت  ساـبع  نب  لـضف  یلع و  هب  هک  یلاـح  رد  رکبوبا  نتفگ  زاـمن ) لوا  ربکا  هللا   ) ریبکت زا  دـعب 

هلآ و هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  ترضح  دنیوگ  یم  یـضعب  هدش  هتـسد  ود  زاب  هدناوخ ، زامن  هتـسشن  روطنامه  هدش و  بارحم  لخاد  دیـشک 
ادخ لوسر  زامن  هب  رکبوبا  رکبوبا و  زامن  هب  مدرم  هک  يروط  هب  لوا  فص  زا  نوریب  دوخ  رس  تشپ  رد  جراخ و  بارحم  زا  ار  رکبوبا  مّلس 

. دنناوخ یم  زامن  اه  نآ  زامن  هب  نیریاس  هدش  زامن  هب  لوغشم  بارحم  رد  ود  ره  دنیوگ  یم  رگید  یـضعب  و  داد ، شرارق  دناوخ ، یم  زامن 
هب تبـسن  یلک  هب  ار  وا  ناشیرپ و  ار  هدنونـش  رکف  تخـس  یناشیرپ ) نینچ  کی  یعقوم  نینچ  کـی  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  هلمجلاـب  (و 

دوخ شیپ  زا  کی  ره  هک  هاوخاوه  هدـع  کی  ندز  ارتفا  ندوب و  لوعجم  یـساسا و  یب  یتسردان و  هب  و  هدومن ، نیبدـب  تایاور  نیا  نیلقاـن 
رد فالتخا  نیا  زا  یکدنا  دوب  راوازـس  هنرگو  دـهد ، یم  یهاوگ  هدرک  ادـیپ  یتشز  رایـسب  نایاپ  کی  روط  نیا  ماجنارـس  هتخیر  يا  هشقن 

هک دیسا  نب  باتع  زامن 
{179 هحفص }

هناتخبشوخ مییوگ  یم  اه  نیا  مامت  زا  رظن  فرـص  هرخالاب  دش ... یم  تشاد ، نامز  نیا  اب  يرتدایز  هلـصاف  مه  تیمها و  نیا  زا  یلاخ  مه 
نوگژاو هعفد  کی  میا ، هدیشک  اهتمحز  همه  نیا  نآ ، ندرک  اجرباپ  يارب  هک  ار  رکبوبا  تفالخ  یسرک  دیاب  میریذپب ، ار  تایاور  نیا  رگا 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : دییوگ  یم  دیتفگ و  قافتا  هب  همه  دـیا  هدرکن  شومارف  رگا  امـش  مییوگب ، دـیاب  مییامن ،
نآ اب  رکبوبا  نتفگ  ریبکت  ضحم  هب  ترضح  دیراد  لوبق  هک  امـش  دسرب ، ییاج  هب  يو  يزامن  شیپ  نیا  رکبوبا و  ییاوشیپ  نیا  تشاذگن 

تباث ار  راوگرزب  نیا  تفـالخ  صقاـن  تیرومأـم  نیا  ياـجک  زا  رگید  اـم  سپ  دومن ، راـنک  رب  ار  رکبوبا  هدروآ  فیرـشت  تلاـسک  تلاـح 
تابثا يارب  ار  مامت  همین  دشاب ) راک  رد  یتیرومأم  رگا   ) تیرومأم نیمه  هدوب  یقاب  دوخ  داقتعا  هب  نادرم  امش  زاب  فصو  نیا  اب  ایآ  مینک ؟
ربمغیپ ایآ  ًادبا .!) ( !؟ دینک یم  راکنا  دـنام  مامتان  رکبوبا  زامن  نیا  هک  ار  ناتدوخ  هتفگ  ایآ  زگره .)! ( ؟! دـیناد یم  یفاک  ناتدوخ  ياعدـم 
دیهاوخ ایآ  هللااب .)! ذوعن  ( !؟ دیناد یم  راک  اطخ  لمع  نیا  رد  داد ، یمن  ماجنا  يراک  تفگ و  یمن  نخـس  ادخ  یحو  هب  زج  هک  ار  يربمغیپ 

اب هچنانچ   ) دش یم  مامت  نیملسم  ررض  هب  لمع  نیا  نوچ  و  دوب . هدمآ  بارحم  رد  نارگید  ءازغا  هب  ای  دوخ و  شیپ  زا  رکبوبا  نوچ  تفگ 
هدمآ دجسم  هب  هنتف  ندرک  شوماخ  يو و  ندومن  رانکرب  يارب  دیدش  ضرم  نآ  اب  ربمغیپ  ور  نیا  زا  دش ) مه  نانآ  نایز  هب  یمامتان  نامه 
هروس ناتـساد  لثم  مه  اجنیا  دییوگ  یم  هتخاس  یـضار  ار  ناتدوخ  هدـش  يروط  ره  هب  ایآ  دـیتسین .)! یـضار  هک  مه  نیا  نتفگ  هب  ( !!؟ دوب

یلع هکم  هب  يو  ندیسر  زا  لبق  یلو  هداد  رکبوبا  هب  رافک  رب  ندناوخ  روظنم  هب  ار  هروس  ترضح  لوا  هک  دشاب ، یم  كوبت  هوزغ  تئارب و 
مه ار  نیا  رگا  ( ؟! تخاس رومأـم  هار ) همین  ناـمه  زا   ) رکبوبا نادرگرب  و  راـفک ، رب  ندـناوخ  و  رکبوبا ، زا  هروس  نتفرگ  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

!(. دنک یم  تباث  ار  يو  یگتسیاشان  هزات  هک  دییوگب 
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{180 هحفص }
هک هدش ؟ لزان  یحو  نم  هب  تبسن  ایآ  دیـسرپ  یم  ترـضح  زا  دوخ ، تعجارم  زا  سپ  رکبوبا  اریز  دش . تباث  اج  نآ  رد  هک  يروط  نامه 

تیرومأـم نیا  هک  هداتـسرف  یحو  نم  هب  يادـخ  رکبوبا ! يا  هن ! دومرف  ترـضح  متـشگ ؟ تشگزاـب  هب  رومأـم  دـش و  هتفرگ  نم  زا  هروـس 
وت هک  یتسرد  هب  ینعی  تسا  نم  زا  یلع  هک  یتسرد  هب  و  دهد . ماجنا  دـناوت  یمن  يرگید  دـشاب  نم  زا  هک  یـسک  زج  نم و  زج  ار  نیگنس 

!... ینعی رازه  و  ینعی ...  یشاب ، یمن  ینیشناج  هتسیاش  وت  هک  یتسرد  هب  ینعی  یتسین  نم  زا 
لقن امـش  هک  يربخ  نیا  قبط  مییوگب  دـیاب  میتسین ، رادرب  تسد  ام  زاب  دـیریگب  سپ  ار  ناتدوخ  فرح  مه  امـش  رگا  هک  یهار  نآ  زا  هزات 
هتفگ هب  اریز  دـنا  هدوب  ةولـصلا  كرات  ناـشیا  هجیتن  رد  تسرداـن و  لـطاب و  هفیلخ  زاـمن  ناـتدوخ  ناـیاوشیپ  اـملع و  مکح  هب  دـیدومرف و 
زامن نینچ  کی  هک  دـنا ؟ هدوب  تعامج  کی  يارب  ماما  ود  ره  عقاو  رد  هداتـسیا و  زامن  هب  ترـضح  يولهپ  بارحم  رد  رکبوبا  ای  ناـتدوخ 

هک دـنا ؟ هدراذـگ  زامن  ناشیا  تماما  هب  نارگید  ترـضح و  تماما  هب  ناشیا  هک  نیا  ای  دـنناد و  یمن  زیاج  امـش  ياملع  ار  هزامن  شیپ  ود 
؟ هدوب حیحـص  ناشزامن  ياجک  مینیبب  دییوگب  میتشذگ  ناشیا  تفالخ  زا  تیرومأم و  زا  ام  سپ  تسا ! تسردان  امـش  ناگرزب  دزن  مه  نیا 

هزاجا ینازیم  هچ  اب  دـیاب  و  درک ؟ دـیاب  هچ  ار  ناشیا  زامن  ندومن  كرت  سپ  دـندرکن  هداعا  رگا  دـندرک و  هداعا  ار  زامن  نیا  یعقوم  هچ  و 
و رازه ، و  و ، و ، داد ؟

نینچ کی  ًالـصا  هک  نیا  رد  ار  ام  دومن و  نیبدب  همه  هب  تبـسن  ار  ام  رتدب  دنامب ! چـیه ، دـنکب ، تسناوتن  هک  يراک  ربخ  نیا  هرخالاب  سپ 
اما درک . هجوتم  هعقاو  ندوب  زیمآرارسا  هب  ار  ام  هک  تشاد  ار  هدیاف  نیا  درکن  يراک  چیه  رگا  یلو  تخاس . ددرم  تخس  هن  ای  هدوب  يزامن 

مه نیا  نکل  درک ؟ دامتعا  ناوت  یم  هک  لوق  هب  و  دروآ ؟ تسد  هب  دیاب  اجک  زا  ار  رارسا  نیا  هک  تسا  نیا  رد  يراتفرگ 
{181 هحفص }

عامجا هب  ادخ  لوسر  هک  یناسک  نماد  هب  زومر  فشک  رد  ناوت  یم  دروآ ، تسدب  یناسآ  هب  ناوت  یم  ادخ  دمح  هب  درادن ، یلاکـشا  دایز 
اهنآ هب  تبـسن  ادـخ  لوسر  تما  قافتا  هب  هک  یناگرزب  نآ  زا  ناوت  یم  دز ، گنچ  هداد  تداهـش  اهنآ  ییوگتـسار  یکاـپ و  هب  تما  عیمج 

اقرتفی نل  امهنا  ینأبن  ریبخلا  فیطللا  ناف  امهب  متکـسمت  نا  ام  اولـضت  نل  یتیب . لـها  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  : » دومرف
زگره هک  مراذـگ ، یم  ياج  هب  ار  متیب  لـها  ینعی  دوخ  ترتع  ادـخ و  باـتک  اـهبنارگ : زیچ  ود  امـش  نیب  رد  نم  ضوحلا » یلع  ادری  یتح 

ادج مه  زا  ود  نیا  هک  هداد  ربخ  نم  هب  زیچ  همه  هب  هاگآ  اناد و  يادخ  اریز  دش  دیهاوخن  هارمگ  دیا  هدز  گنچ  ود  نآ  هب  هک  یمادام  امش 
ناردارب دوخ  نانخـس  زا  ناوت  یم  نیا  رب  هوالع  دومن ، هدافتـسا  امعم  نیا  لح  يارب  ناگرزب  نیا  زا  ناوت  یم  دنـسرب ،) ضوح  هب  ات  دنوشن 

. دروآ تسد  هب  يدهاوش  كاپ  نایاوشیپ  نیا  راتفگ  قدص  يارب  شیوخ ، ینس 
نماد رد  رس  لوسر  ترضح  هک  یتقو  اب  نراقم  زور  ره  تداع  هب  لالب  مالسلا : هیلع  تیب  لها  شیامرف  هب  انب  تیرومأم  نیا  ساسا  نایب  اما 

یلو دینشن ، ترضح  نآ  زا  یباوج  هشیمه  فالخ  رب  دروآرب ، ةالصلادایرف  هدمآ  هناخ  رد  رب  دندوب ، هتفر  شوه  زا  هداهن  مالسلا  هیلع  یلع 
زا ربخ  یب   ) لالب تسا . لوغـشم  دوخ  هب  ادخ  لوسر  اریز  دنراذگب  زامن  رکبوبا  اب  نک  رما  مدرم  هب  دیوگ : یم  هشیاع  هک  دینـش  ضوع  رد 

نامه تسرد  هناتخبشوخ  یلو  دومن ؛ لمع  نآ  قبط  رب  يروف  هدیسر ، ادخ  لوسر  فرط  زا  يروتسد  نینچ  هک  نیا  نامگ  هب  مه  اجک ) ره 
دنلب يو  ریبکت  يادص  هبترم  کی  هک  تشگرب ، بداع  لاح  هب  زین  ترضح  دوب  هدرک  هدامآ  نتفگ  ربکا  هللا  يارب  ار  دوخ  رکبوبا  هک  یتقو 

رکبوبا اب  ندناوخ  زامن  هب  ار  مدرم  ات  مدرک  رما  لالب  هب  نم  تفگ  دوز  هشیاع  تسیچ ؟ ادص  نیا  دیسرپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ترضح  دش ،
رکبوبا يادص  نیا  کنیا  . ) دیامن رومأم 

{182 هحفص }
هب هک  یلاح  رد  سپس  دیتسه ، فسوی  نارسمه  لثم  اهنز  امش  دیشاب  هاگآ  دومرف  هدش  دنلب  نارگید  کمک  اب  گنردالب  ترـضح  تسا .)

ترـضح نآ  هنومیم  ياج  هب  سابع  نبا  لضف  اج  نآ  زا  هدـمآ  قاطا  برد  مد  ات  دوب  هداد  هیکت  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ و  هجوز  هنومیم 
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یم ار  ترضح  نآ  ریبکت  يادص  همه  هک  یلاح  رد  هتسشن  دوخ  هداد و  رارق  مدرم  بارحم و  نیب  ار  رکبوبا  هدیسر ، بارحم  هب  ات  هتفرگ  ار 
. دیناسر نایاپ  هب  تعامج  نآ  اب  ار  زامن  دندینش 

رابخا زا  ام  دـهاوش  نونکا  تسا ، هتـشادن  روصت  ناشـسدقم  تحاس  هب  تبـسن  غورد  زگره  هک  یناـسک  ناـبز  زا  هیـضق  نآ  لـصا  دوب  نیا 
عطق روط  هب  دروخ و  یمن  مه  هب  ًالـصا  هک  يرگید  تامدـقم  کی  اب  ار  ربخ  نیا  زا  ییاهتمـسق  ام  ناردارب  ناراگنربخ  هناتخبـشوخ  ناوریپ 

هیـضق نیا  لـصا  هک  نیا  هب  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  هدومن . لـقن  تسا ، هدوب  لوعجم  ًاـنیقی  هتـشادن و  یطاـبترا  تـالمج  نیا  اـب  تامدـقم  نآ 
هب ار  ترـضح  نآ  هک   ) لالب باوج  رد  لوسر  ترـضح  دنیوگ ، یم  ینعی  دنیامن . یم  مرگلد  دـش ، لقن  تیب  لها  زا  هک  تسا  يروطنامه 

، تسین راک  نیا  يارب  هدامآ  ایهم و  ًارهاظ  تسا و  بلقلا  قیقر  رکبوبا  تفگ : ًاروف  هشیاع  دیرادب ، مدقم  ار  رکبوبا  دومرف  دـناوخ ) یم  زامن 
رگم دندنسپ  یمن  هدومن و  عانتما  يو  لوسر  ادخ و  دومرف  يو  خساپ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  تشاد  مدقم  ار  رمع  دیاب 

. دیتسه فسوی  نارسمه )  ) ياقفر لثم  اهنز )  ) اهامش هک  دیشاب  هاگآ  دومرف ) اج  نیمه  و  ، ) ار رکبوبا  میدقت 
ور هچ  زا  و  دراد ؟ اه  نآ  اب  یتبـسانم  هچ  هشیاع  و  دـندوب ؟ هدرک  هچ  فسوی  اب  فسوی  ياـقفر  رگم  دـیمهف  دـیاب  کـنیا  تیاور ، دوب  نیا 
هب ییارتـفا  هتفگن  یغورد  تیاور  نیارباـنب  هک  هشیاـع  یلو  دـندوب ، هتـسب  غورد  فسوی  هب  فسوی  ناـنز  دـش ؟ هیبـشت  نیا  راوازـس  هشیاـع 

رمع بلقلا و  قیفر  رکبوبا  هک  نیا  نتفگ  اهنت  هب  رخآ  دنک ؟ ادیپ  ار  نآ  مکح  دیاب  ارچ  سپ  دوب ، هتسبن  ترضح 
{183 هحفص }

ادخ لوسر  شیامرف  نیا  همدقم  دیاب  دـشاب . هتفگ  يرگید  زیچ  هشیاع  ًامتح  دـیاب  سپ  دوش ! یمن  شهوکن  نیا  راوازـس  هک  تسا  هتـسیاش 
دـشاب هتـسب  ترـضح  هب  ییارتفا  و  دشاب . هدروآ  الاب  يرگید  یبارخ  هشیاع  هدیـسر ، تیب  لها  زا  هک  يروط  نامه  دیاب  دـشاب . يرگید  رما 
یناسآ نیا  هب  هدمآ ، رد  شراوگرزب  ردـپ  سناش  هب  یگداس  نیا  هب  هک  یماقم  نینچ  کی  هب  هشیاع  تسین  لوقعم  ًالـصا  هک  نیا  رب  هوالع 

دیوگ یمن  نخس  یهلا  یحو  هب  زج  هک  یـسک  هب  تبـسن  يزیمآ  تراسج  یلوضف  دشاب ، هتفگ  مه  ار  ینخـس  نینچ  کی  رگا  هزات  دنزباپ !
... تسا هدش  بکترم 

شوگ يادص  اب  لیلد  نیا  زاب  دهد ، یمن  هزاجا  ام  هب  لالدتـسا  نیا  یبارخ  زاب  میهد  همتاخ  ار  وگتفگ  میهاوخ  یم  هچره  مینک  هچ  ایادخ !
لوسر فرط  زا  حیحـص و  یتیرومأم  نینچ  کی  هک  نیا  ضرف  هب  دـیوگ  یم  زاب  دـنک ، یم  تلالد  يرگید  لاکـشا  کی  هب  ار  ام  یـشارخ 

لوق هب  هجیتن  رد  هنیدـم و  نیملـسم  زامن  شیپ  رکبوبا  الاب  تسد  دوش ، یم  تباث  رکبوبا  تفالخ  اجک  زا  هزات  دیـسر . مه  نایاپ  هب  و  ادـخ ،
ًاقباس هک  ییاهزامن  شیپ  نامه  تسبوخ  مه  اه  نآ  سپ  دـننک ؟ هچ  رگید  ياهرهـش  بوخ  دـشاب ، هنیدـم  لها  ياوشیپ  دـیاب  ناـهاوخاوه 

دومرف و یم  نیعم  تعامج  ماما  اهرهـش  ریاس  يارب  شیوخ  تایح  نامز  رد  لوسر  ترـضح  نوچ  ، ) دننادب هفیلخ  هدـش  نیعم  اه  نآ  يارب 
هد مالسا و  کی  تسا  كرابم  هب ! هب  دش ) تباث  مه  اه  نآ  تفالخ  سپ  دشاب ، یم  تفالخ  رب  لیلد  هک  مه  يزامنـشیپ  لالدتـسا ، نیاربانب 

!... نیشناج هفیلخ و  اه 

مراهچ لیلد 

رکبوبا يارب  يراوگرزب  تلیـضف و  کی  اهنت  هدوبن ، لیلد  رابتعا  کی  هب  میا  هدومن  هدامآ  ار  دوخ  نآ  ناـیب  روظنم  هب  نونکا  هک  لـیلد  نیا 
رگید رابتعا  هب  هدوب ،

{184 هحفص }
لاح هب  ات  مییوگ ، یم  هداد  رییغت  قباـس  اـب  نآ  ناـیب  رد  ار  دوخ  شور  مه  اـم  راـچان  هب  ور  نیا  زا  دوش . یم  بوسحم  یلیلد  ره  دـج  ردـپ 

میهاوخ یم  نونکا  یلو  درادن ، تسد  الاب  قوفام و  رگید  ادخ  هک  میتشاد  یم  نیقی  تسین ، ییورین  ادخ  يورین  زا  رتالاب  هک  میدوب  دـقتعم 
هدیقع هب  دیاب  هک  ار  امـش  تراشب  دیا ، هدوب  دـقتعم  ام  لثم  مه  امـش  رگا  هدوبن ، شیب  ینامگ  ام  نیقی  نیا  مهوت و  ام ، داقتعا  نیا  مییوگب ،
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تیاضر تساوخرد  وا  زا  ربمغیپ  هلیسو  هب  هدرب ، یم  باسح  يو  زا  تمظع  نآ  هب  يادخ  هک  میراد  غارـس  ار  یـسک  ام  اریز  دیدنخب ! دوخ 
لوسر هب  كرابت  دـنوادخ  ناشیا  ناهاوخاوه  تیاور  رب  انب  هک  تسا ، قیدـص  رکبوبا  تیعمج  ياـقآ  راوگرزب  نیمه  سک  نآ  هدومن ، یم 

!( هللا ناحبـس  ( !؟ یتسه یـضار  نم  زا  وت  اـیآ  میـضار ، وت  زا  نم  ضار » ینع  تنا  لـهف  ضار  کـنع  ینا   » وگب رکبوبا  هب  هک  هدومرف  دوخ 
رارق هچ  هب  ناـشیا  باـنج  يأر  هرخـالاب  میناد  یمن  یلو  دومن ؛ هفیلخ  باـنج  زا  ار  شریذـپ  ياـضاقت  اـب  هتخیمآ  لاؤـس  نیا  ادـخ  بوـخ ،

زا هک  وسرت ! يادخ  نآ  ادخ ! ترـضح  هب  هنرگو  دنـشاب ، هدیـشخب  دوخ  مرک  هب  میراودیما  یلو  هن ؟ ای  دندش  یـضار  ادـخ  زا  ایآ  تفرگ ؟
...!؟ تساجک دمهفب  هک  یسک  یلو  لیلد ! گرزب  ردپ  دوب  نیا  دش ...!! دهاوخ  هدش و  مامت  نارگ  یلیخ  دهاوخ  یم  همان  تیاضر  رکبوبا 

مجنپ لیلد 

تحـص رد  دیدرت  کش و  راکنا و  يارب  زا  اج  و  هداد ، بقل  یتسار ) همـسجم   ) قیدص ار  وا  ادخ  لوسر  هک  سب  نیمه  ار  رکبوبا  تیناقح 
هک دوخ  بلق  اج  نیمه  زا  ام  دشاب  هدومرف  ار  یـشیامرف  نینچ  کی  ادخ  لوسر  رگا  یتسار  تسا . هتـشاذگن  یقاب  ناشیا  هناقداص  تامادقا 

نیا تیناقح  ًامسر  هتسش  ناشیا  اب  تفلاخم  ثول  زا  دسرب ، نامتسد  ار  سک  ره  بلق  تسا  لهس 
{185 هحفص }

. میتسیا یم  ناج  ياپ  ات  نآ  جیورت  تابثا و  يارب  هوالع  هب  هداهن ، ندرگ  ار  راوگرزب 

داقتنا

شوگ هب  یتح  نآ  يادـص  هک  دـنا  هدرک  لعج  یناـهنپ  رد  يروط  ار  ربخ  نیا  نادـنب  ارتفا  ناـنز و  غورد  هک  سوسفا  دـص  سوسفا و  یلو 
نیا دوـب  نکمم  هک  بیجع  ياـههاگنزب  رد  لـصا  نیا  يور  دوـب . هدرکن  ادـیپ  یعـالطا  ربـخ  نیا  زا  ناـشیا  حور  هدیـسرن و  رکبوـبا  دوـخ 
دوخ یتح  همه  و  دوشب ، راوگرزب  نیا  قدـص  رب  لـیلد  نیرتـهب  هکلب  یبوخ  لـیلد  دـنیوگ ) یم  هک  يروط  نیا   ) لوسر ترـضح  تداـهش 
عناق تمحز و  نودـب  هداس و  ناهرب  نیا  زا  یتبحـص  ًادـبا  زاب  دنتـشاد ، يا  هداعلا  قوف  زاین  یلیلد  نینچ  کی  صوصخ  یلیلد  ره  هب  ناـشیا 
سپ تسا ، یلاخ  یفازگ  ره  زا  ادخ  لوسر  نخس  نوچ  هداد و  بقل  قیدص  ارم  ادخ  لوسر  نوچ  دنتفگن  زگره  دندرواین و  نایم  هب  هدننک 

زا يربخ  نینچ  نوچ  دنتـشاد ، مه  قح  دـنتفگن و  نینچ  زگره  يراب ! دـشاب . یم  لاعتم  دزیا  دارم  قفو  رب  همه  نم  تامادـقا  نم و  تفـالخ 
اعد نیا  اب  زین  ناشیا  تیعقوم  نامز و  عضو  ًاساسا  اهنیا  رب  هوالع  و  دوب ، هدومنن  لقن  ناـشیا  يارب  مه  یـسک  دـندوب و  هدینـشن  ادـخ  لوسر 

. دوبن اعدا  هب  زاین  رگید  دنتسناد و  یم  قیقحت  روط  هب  ار  ناشیا  لماک )!( تقادص  همه  اریز  داد . یمن  قفو 
« ربکالا قیدصلا  انا   » دیوگب اسر  يادـص  اب  هدومن  ار  يا  هناقداص  ياعدا  نینچ  کی  ربنم  رب  تیعمج  مشچ  رد  تسناوت  هک  یـسک  اهنت  یلب 

... سب دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  دیامنب . يراکنا  نیرتکچوک  تسناوتن  مه  سک  چیه  و  میوگتسار ، نیرتگرزب  نم 
***

{186 هحفص }
ساسا و یتقو  هچرگ  و  دـبای . یم  نایاپ  تسا  راصتخا  رب  نآ  يانب  هک  نیا  رظن  زا  رکبوبا  لیاضف  نیرتاـجرباپ  لـیالد و  نیرت  مکحم  اـجنیا 

هدنک اج  زا  نآ  هشیر  تفالخ و  هدولاش  یتقو  هچرگ  ینعی  درادن . ددجم  یبارخ  هب  يزاین  هدش  ناریو  زین  انب  فقس و  ًاعبط  دش  بارخ  هیاپ 
هک درک  دیاب  هچ  یلو  درادن . يا  هزات  یـسررب  هب  جایتحا  مولعم و  هدش  هداهن  بارخ  هیاپ  نیمه  رب  هک  زین  نارگید  راک  باسح  رگید  دـش ،

یـضار مه  لقع  هتفگ  شیپ  ساـیق  نیمه  يور  رگا  هک  هدومن  هولج  راوتـسا  لاـح  نیع  رد  اـبیز و  یهوبنا  هدوت  ناـهذا  رد  اـنب  نیا  يروط 
رگید رادقم  زین  انب  نیا  یبارخ  يارب  دیاب  راچان  هب  سپ  دیامن . یم  حیقلت  حور  هب  یمومـسم  ياه  شین  اب  ار  دوخ  یتیاضران  بلق  زاب  دوش ،

: تفگ هدومن و  فرصم  ذغاک  هلصوح و  تقو ،
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یناث هفیلخ ! تفالخ  لیالد 

لوا لیلد 

زا یضعب  داجیا  اهتدعاسم و  ًانایحا  ناشیا و  اب  ترـضح  نآ  ندومن  تعیب  نآ  زا  رتالاب  هثالث و  يافلخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  توکس 
تاداع رثا  رد  هک  مه  یناسک  دیاب  هدـش ، بوسحم  ( 1) ناراوگرزب نآ  تیناقح  رب  هاوگ  نیرتزراب  ترـضح  نآ  تسد  هب  هناتـسود  طباور 

وریپ یمرگلد  اب  هداهن  يرانک  ار  جاجل  مالسلا  هیلع  یلع  یلوم  یهارمه  هب  لقاال  دنتسه  هدوب و  داقتعا  یب  اه  نآ  هب  یطیحم  کشخ 
*******

زا ار  لیلد  نیا  میناوت  یم  مینک ، رظن  فرص  دومن ، باختنا  دوخ  زا  دعب  تفالخ  يارب  ار  رمع  ملسم  روط  هب  رکبوبا  هک  نیا  زا  رگا  هتبلا  - 1
شیاـمرف رگید  دوب  بآ  رب  شا  هیاـپ  ناـشیا  دوخ  تفـالخ  هک  نآ  زا  دـعب  تسه  هک  يزیچ  یلو  هن ! هک  ـالاو  مییاـمن  باـسح  هلدا  نیرتهب 

ن میهد . رارق  دامتعا  دروم  میناوت  یمن  ار  ناشیا  بارخ 
{187 هحفص }

حدم ربمغیپ و  نانخس  زگره  هتشاد ، تفالخ  ناکرا  ندومن  راوتسا  هار  رد  یلوم  تقفاوم  نیا  هک  ار  یتیمها  دنـشاب  نئمطم  و  دندرگ ، اهنآ 
هب کی  ره  هباحـص  زا  بلغا  هدوبن ، اهنآ  هب  صوصخم  ترـضح  نآ  ندوتـس  اریز  تشاد ، دـهاوخن  هتـشادن و  ترـضح  نآ  ياهدـیجمت  و 

ورجک اهتمـسق و  مامت  رد  باحـصا  نآ  یتسرد  هب  یگتـسباو  ندش  هدوتـس  نیا  لاح  نیع  رد  هدش و  هدوتـس  هدوب  اهنآ  روخ  رد  هک  یناسل 
ماقم هب  اه  نآ  هک  نیا  زا  دعب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  تدعاسم  کمک و  سکع  هب  یلو  درادن ، هتـشادن و  لحارم  مامت  رد  نانآ  ندوبن 
داینب یب  هدش  يوبن  تفالخ  نوماریپ  رد  لاح  هب  ات  هک  ار  ییاهوگتفگ  هک  دـهد  یم  هزاجا  همه  هب  ًاودـب  هتفرگ ، تروص  دندیـسر  تفالخ 

. دنهدب ءافلخ  بناج  هب  ار  قح  دیدرت  نودب  هتسناد ،

داقتنا

دیاب هچ  یلو  داهن ؛ ندرگ  ار  نایاوشیپ  نیا  مکح  هناصلخم  دـیاب  مه  یتسار  دـش ، نایب  لـیلد  نیا  رد  هک  دـشاب  نیمه  هیـضق  عقاو  رگا  یلب 
روغ یکدنا  ینعی  دهد . یم  هئارا  ام  هب  دوخ  شیالآ  یب  هداس و  هفایق  اب  ار  تقیقح  دهاش  هدومن ، وغل  ار  هزاجا  نیا  یسررب  يردق  هک  درک 

تیناقح رب  لیلد  اهنت  هن  هک  دهد  یم  ناشن  یللع  لولعم  ار  ترضح  نآ  ياه  تدعاسم  ندومن و  تعیب  مالسلا و  هیلع  یلع  توکس  یسر ،
رما ود  نیا  زا  کـیره  هنماد  نوچ  یلو  دـنک ؛ یم  تباـث  ار  ناـشیا  یقحاـن  يرگمتـس و  يردـلق و  ییوگروز و  ًـالماک  هکلب  تسین ، ناـنآ 

يارب طقف  هدز  زابرـس  نآ  زا  نونکا  ور ، نیا  زا  دـشاب ، راگزاس  باتک  نیا  زا  ام  رظن  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رتزارد  ندومن ) تعیب  توکـس و  )
: مییامن یم  راکشآ  ار  لمع  ود  نیا  حور  لاؤس  ود  یکی  اب  ًالامجا  ناهذا  ندشن  ناشیرپ 

هب ینارگن  لد  چیه  نودب  لوا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ایآ  میسرپ  یم  ًاودب  ینعی 
{188 هحفص }

چیه ارچ  سپ  تفگ  میهاوخ  دوب ، یـضار  لوا  زا  دـییوگب  رگا  دـش ؟ یـضار  ًادـعب  هن ، ای  دوب ؟ یـضار  ناراوگرزب  نیا  زا  کیره  تفـالخ 
یفاک ترـضح  نآ  یتیاضران  يارب  دومن  یمن  تعیب  تفالخ  نامز  زا  یتدم  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ  یمن  يراگن  ربخ  چـیه  یخیرات و 

هچ يدعب  نداد  اضر  نیا  ببس  لوا و  یتیاضران  نآ  تلع  دیسرپ ، میهاوخ  دش ، یضار  ًادعب  هن ! دییوگب  رگا  و  تسا ) یفاک  ًانیقی  ( ؟ تسین
ایآ دش ؟ لدـبم  تیاضر  هب  ببـس  هچ  هب  اجک و  زا  دوب  تفالخ  يارب  ناراوگرزب  نیا  یقیالان  دولوم  ًانیقی  هک  لوا  یتیاضران  نآ  ایآ  هدوب ؟
یم ار  نانآ  قیدصت  تدـم  نیا  ندـش  يرپس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـندناوخ  یم  هک  دزن  تقایل  سرد  هاتوک  تدـم  نیا  رد  اه  نیا 
لوا یتیاضران  نامه  ایآ  تسین ؟ سب  هدوب  یـضاران  رخآ  هب  اـت  مالـسلا  هیلع  یلع  مینک  ادـیپ  نیقی  هک  نیا  يارب  ریخأـت  نیمه  اـیآ  دومرف ؟
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يور زا  یلع  یتـسار  دـییوگب  دـیناوت  یم  فصو  نیا  اـب  اـیآ  تسین !؟! یبوـخ  هاوـگ  يدـعب  تعیب  توکـس و  باـسح  ندـش  نشور  يارب 
هدـش و ترـضح  نآ  یمرگلد  ببـس  هک  یتهج  کی  دـیناوت  یم  اـیآ  تسـشن !؟! یم  تکاـس  اـه  نآ  لـباقم  رد  اـی  هدومن  تعیب  تیاـضر 

ماقم رد  هک  یتاشیامرف  نآ  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  یلع  دـییوگب  دـیناوت  یمن  ایآ  دـینک ؟! ادـیپ  هدروآ  مهارف  ار  ناـشیا  تیاـضر  تاـبجوم 
یم اه  نامزاس  نیا  یتسردان  زا  یملع  سرد  ام  هب  دوخ  ندرک  یلاخ  هناش  نیا  اب  دومرف  یم  اه  هاگتـسد  نیا  زا  رخآ  هب  اـت  دوخ  یتیاـضران 

تعیب زا  وا  یچیپرـس  فـلخت و  ناـکما  تعاـس  نیرخآ  داد  یم  تعیب  هب  نت  مالـسلا  هیلع  یلع  هـک  ار  یتعاـس  نآ  دـیناوت  یمن  اـیآ  داد !؟!
راشف کی  دولوم  یمالسا و  دید  حالص  کی  زا  یـشان  ار  هنادرـسلد  هدوب ) راک  رد  یتعیب  مییوگب  رگا   ) تعیب نیا  دیناوت  یمن  ایآ  دینادب !؟!

ادـیپان و لماوع  زا  يا  هنومن  کی  ات  دـیراد  ارف  شوگ  دـینک ، قیدـصت  ار  بتارم  نیا  دـیناوت  یمن  زونه  رگا  دـینادب !؟! ناهنپ  يا  هزادـنا  ات 
... مییامن نایب  هدوب  یم  هاگآ  نآ  زا  یسک  رتمک  نیسسؤم  زج  هک  زومرم 

{189 هحفص }
هب هار  نیا  زا  هدومن و  جـیوزت  رمع  هب  ار  موثلک  ما  دوخ  رتخد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ققحم  هماـع  نیب  رد  صوصخ  بلطم  نیا  ًاـبیرقت 

هنرگو دومرف ؛ اضما  ار  وا  ینمادکاپ  یتسار و  یتسرد ، هلیـسو  نیدب  هتـشاد ، یعرم  يو  هب  تبـسن  ار  داد  ینابرهم و  تیاهن  ام  ناردارب  لوق 
تسردان و ار  وا  هتشاد و  لد  هب  يا  هنیک  وا  زا  هک  یسک  تسد  هب  ار  دوخ  هشوگ  رگج  رتخد و  یسک  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  تشادن  ینعم 

نیا هب  هطبار  نینچ  کـی  دوـخ  نمـشد  نیب  دوـخ و  نیب  ناـسنا  هک  دـشابن  لـقع  طرـش  نیا  زگره ، و  زگره ، دـهدب  هتـشادنپ ، یم  كاـپان 
. دشاب هدوب  نیب  رد  یگداس  نیا  هب  مه  نآ  یجاودزا  یتسار  هک  تسا  تسرد  یتقو  ات  لالدتسا  نیا  نخـس و  نیا  یلب  دنک . داجیا  یکیدزن 
. میهاوخب شزوپ  اه  نآ  زا  اـم  و  اـم ، زا  اـم  ناردارب  دـیاب  رگید  میدروخرب ، جاودزا  نیا  مخ  چـیپ و  رپ  سب  ار  هب  لوبق  ضرف  هب  یتقو  یلو 

. هیضق لصا  کنیا 
. تفریذـپن ار  وا  شهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن . يراگتـساوخ  موثلک  ما  زا  ساـبع  هلیـسو  هب  رمع  هک : هدیـسر  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  زا 

رگید هناتخبـشوخ  یلو  تشک ؛ مهاوخ  ار  وا  دهدن  ار  دوخ  رتخد  رگا  تفگ  رمع  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  راک  نتفریذـپن  نیا  لمعلا  سکع 
شیوخ ياضاقت  در  رب  ار  یلوم  یگداتسیا  هک  رمع  دوب ، راوتسا  دوخ  يأر  رب  روط  نامه  یلوم  ینعی  تشادن . یلمعلا  سکع  ناشیا  نخس 

یم هنوگچ  هک  رگنب  هتـسشن ، ربنم  کیدزن  هدمآ و  دجـسم  هب  هعمج  زور  تفگ  سابع  هب  يرتشیب  یگتفـشآ  اب  دـنک ، لمحت  تسناوت  یمن 
باحصا زا  يدرم  مدرم ، يا  تفگ : دش  غراف  زامن  هبطخ  زا  رمع  یتقو  دومن ، لمع  يو  روتسد  هب  سابع  مشکب ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  مناوت 

هچ امش  نونکا  هتشگ ، هاگآ  نآ  رب  ییاهنت  هب  رمع »  » نینمؤملاریما هک  قیقحت  هب  هدومن و  نصحم  يانز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دمحم 
دزاس يراج  راکانز  نآ  رب  ار  ادخ  مکح  دیاب  دشاب ، هدش  علطم  نآ  رب  رمع  نینمؤملاریما  رگا  هک  دش ، دنلب  ادص  فرط  ره  زا  دـییوگ ؟ یم 

دهاش هب  زاین  و 
{190 هحفص }

هب رمع  هدیسر ، سابع  رمع و  تبون  کنیا  دندش ، قرفتم  مک  مک  مدرم  تفای ، همتاخ  اج  نیمه  یلعج  راکانز  نخس  هتشر  تسین . يرگید 
ار راک  نیا  نم  دنکن  ار  راک  نآ  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  هک  وگب  و  وگب ! ارم  تردـق  ناتـساد و  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ورب  تفگ  سابع 
هب هک  سک  نآ  نم  یلو  تسا ؛ ناسآ  يو  رب  يراک  نینچ  مناد  یم  نم  دومرف  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  شوگ  هب  ماـغیپ  نیا  درک . مهاوخ 
هب ار  وت  و  منک ، یم  نم  ینک  یمن  وت  رگا  تفگ  یلوم  هب  دوب ، هداتفا  ریگرد  تخس  نیب  نیا  رد  هک  سابع  متسین ، دیامن  مادقا  يراک  نینچ 
زین يو  تخاس . هاگآ  دراد  تسد  رد  موثلک  ما  هب  تبـسن  هک  يرایتخا  زا  ار  وا  هدـمآ  رمع  دزن  هب  سپـس  امنم ؛ نم  تفلاخم  دـنگوس  ادـخ 

وا تسد  هب  ار  دوخ  رتخد  رایتخا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یـسک  نآ  بلاطیبا و  نب  یلع  يومع  سابع  نیا  تفگ : هدومن  عمج  ار  مدرم 
... درب وا  هناخ  هب  هدروآرد و  وا  دقع  هب  ار  رتخد  سابع  غالبا  نیا  زا  سپ  دیامن ، جیورت  نم  هب  ار  دوخ  رتخد  هدرک  رما  يو  هب  هداد و 

هب زاب  دوش  یم  بوسحم  نتفر  یـضاق  هب  اهنت  ام  ناردارب  رظن  رد  تانایب  نیا  نوچ  یلو  هعیـش ؛ رظن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تدعاسم  دوب  نیا 
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راـبخا یهاوگ  هب  خـیرات و  تداهـش  قبط  مینک ، یم  ضرع  هتـشاذگ  تسا  اـه  نآ  لوبق  دروم  هک  یتاـیاور  ناـمه  رد  قیقحت  ياـنب  راـچان 
یلو و رایتخا و  بحاص  ینعم  ماـمت  هب  عقوم  نآ  رد  ساـبع  هدـش و  عقاو  ساـبع  تسد  هب  جـیوزت  نیا  اـم ، ینـس  ناردارب  فرط  زا  هدیـسر 

. دش یم  بوسحم  رتخد  رتگرزب 
قیدـصت دروم  هک  یکرادـم  تداهـش  دوب  نیا  دومرف . یمن  یتلاخد  نیرتکچوک  ًادـبا  تکاـس و  لـحارم  ماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو ؛

راذـگاو سابع  هب  ار  رتخد  نیا  رما  مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  تیاضر  رب  لیلد  ار  جاودزا  نیا  هک  امـش  میـسرپ  یم  ام  نونکا  تسام . ناردارب 
تلاخد يریگ و  هرانک  نیا  رس  زا  چیه  ایآ  دیامن !؟!

{191 هحفص }
یسک مالـسلا  هیلع  یلع  دننام  هک  دینک  یـضار  ار  دوخ  لد  دیناوت  یم  چیه  ایآ  دیا !؟! هدومرف  ییوج  یپ  گرزب  رما  نیا  رد  یلوم  ندرکن 

هب هانپ  هک  نیا  دشاب و  هتـشادن  یتلاخد  دوخ  یتجح  چیه  نودب  ًالـصا  دهدب و  نامز  هفیلخ  رمع  لثم  هب  ار  دوخ  هشوگ  رگج  زیوجت  هزاجا 
یمن یهجوت  رما  نیا  هب  تشاد ، گنن  نداد  رهوش  هب  رتخد  زا  تیلهاج ) تاداع  قبط   ) ًاساسا نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  لمع  دییوگ  یم  ادخ 

ار ساـبع  نوچ  تفگ  دـیهاوخ  هن ! اـی  و  داد ؟ رهوش  هب  سک  چـیه  هطـساو  نودـب  ار  دوخ  رگید  نارتخد  ارچ  سپ  دـشاب  نیا  رگا  دومن !؟!
نیا رگا  هزات  دـییامرف ! یمن  هک  مه  ار  تسردان  شیامرف  نیا  دومن ؟ راذـگاو  وا  هب  ار  راک  نیا  يو  مارتحا  يارب  هتـسناد ، یم  دوخ  زا  رتالاب 

هب رفعج  نب  هللادبع  هب  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  دوخ  رگید  رتخد  جیوزت  ترـضح  ارچ  سپ  دوب ، یم  لوبق  لباق  هتـسکشاپ  تسد و  تاهیجوت 
ارچ دوب . یلع  رتخد  هک  مه  رتخد  یلع ، نامه  هک  مه  یلع  دوب ، سابع  نامه  هک  سابع  دوب ، هدـنز  هک  سابع  تشاذـگن !؟! ساـبع  هدـهع 

ای دوب ؟ رمع  زا  رتشیب  یلیخ  شتیمها  مومع  رظن  رد  هللادبع  رگم  دومن ؟ مادقا  یلع  هدش  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  نیا  رهوش  اجنیا  نوچ  طقف 
اهنت هن  هک  هدید  یم  يزیچ  هفیلخ  بانج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  طقف  يرآ  هدوب ؟ يرگید  تیـصوصخ  رمع  رد  تسا  فرح  اه  نیا  همه  هن !
ياه هاگنزب  نیا  ًاعون  دش ، هتفگ  هک  يروطنامه  نیخروم  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  هدـید ؛ یمن  اور  ار  وا  هب  نداد  رتخد  هکلب  ندرکن  تلاخد 
نامه ادـخ  لضف  هب  زاب  یلو  دـنا ، هتـشذگ  نآ  زا  هتـسب  مشچ  هدـشن ، رکذـتم  تسا  روآ  نایز  ناشدوخ  یـصخش  دـیاقع  هب  هک  ار  یخرات 

. دوش یم  هدینش  مامتان  تالمج  نیمه  نابز  ریز  زا  یناهنپ  ثداوح  بلغا  هک  هداتفا  قافتا  يروط  میتفگ  لوا  شخب  رخآ  رد  هک  يروط 
هک میوش  یم  رکذـتم  نوـنکا  لـیلد . نیا  لـباقم  رد  اـم  داـقتنا  دوـب  نیا  رمع و  تفـالخ  تاـبثا  يارب  هدـننک  جـیگ  لـیلد  نیرتـهب  دوـب  نیا 

تالاوحا نمض  ناهاوخاوه 
{192 هحفص }

اهنت یـضعب  هک  تسا  نیا  دـنراد  لیلد  نیا  اب  هک  يزایتما  اهنآ  یلو  دـنیامن . یم  لقن  داد  اهنآ  هب  لـیلد  هبنج  ناوت  یم  هک  یلیاـضف  ناـشیا 
توبن هکلب  تفالخ  هبترم  قوف  هک  يزیگنا  تریح  تاماقم  نداد  ناشن  يارب  هدرک ، زواجت  تلیـضف  دـح  زا  رگید  هراـپ  و  بلق ، توق  يارب 

ار اه  نآ  هک  نیا  زا  تسا  نکمم  نوچ  هک  نیا  تیاهن  مییامن ، یم  میدـقت  دـنچ  يا  هنومن  کی  ره  زا  کنیا  اـم  تسا . بوخ  رایـسب  تسا ،
اب مه  لیلد و  يانعم  اب  مه  نآ  يانعم  هک  مینک  یم  باـختنا  ار  هاوگ  تغل  ور  نیا  زا  میوش ، عقاو  ناردارب  ضارتعا  دروم  میناوخ  یم  لـیلد 

. دشاب هتشاد  شزاس  لیلد  کمک  يانعم 

رمع تعاجش  لوا ؛ هاوگ 

نامه زا  دندومن ، یمن  راهظا  ار  دوخ  هدـیقع  ناهنپ و  رافک  سرت  زا  نیملـسم  زونه  هک  يزور  نامه  زا  دروآ ، نامیا  هک  لوا  زور  نامه  زا 
نامه زا  دوبن ، ینید  تارهاظت  هب  رومأم  سک  چیه  تفرگ و  یم  ماجنا  يّرس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تاغیلبت  زونه  هک  يزور 

نیا ناـمیا ، هوق  هک  دیـسر  یم  نیا  همه  رظن  هب  دوب  تسد  رد  هک  اـن ... قباوس  يور  زا  دـیاش  و  دومن ، هجوـتم  دوـخ  هب  هریخ و  ار  همه  زور 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  یتـح  هک  یکاـنرطخ  عقوم  نینچ  کـی  رد  اریز  هدومن ، داـجیا  ناـشیا  يارب  ار  هداـعلا  قوـف  تعاـجش 
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زورما زا  يادـخ  مویلا » اذـه  دـعب  ًارـس  هللادـبعی  ال   » دـنتفگ ندروآ  نامیا  مد  نامه  رد  دـنلب  يادـص  اب  ناشیا  دومرف ، یمن  ینلع  تاراـهظا 
دیون نیا  و  ( 1) دنتفگ ار  نخس  نیا  دوش . تدابع  یناهنپ  هب  دیابن  هتشذگ 

*******
یم عافد  ياـضاقت  ترـضح  زا  هچره  هدوب . هجنکـش  تحت  رمع ، ندروآ  مالـسا  زا  لـبق  اـت  نیملـسم  ماـمت  ناردارب ، تیاور  رباـنب  اریز  - 1

ترـضح نآ  هب  میرادن ، تقاط  ام  یهدن  عافد  هزاجا  رگا  هکنیا  رب  ینبم  ار  دوخ  تیاکـش  نیرخآ  هرخالاب  ات  دـش ، یمن  هتفریذـپ  دـندومن ،
هزرابم روظنم  هب  دروآ ، مالـسا  رمع  هک  نیمه  یلو  داتـسرف ، هشبح  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  یتسرپرـس  هب  ار  نیملـسم  زین  ترـضح  دندومن .

هدنخ دومرف . عنم  نآ  زا  هتسناد ، دروم  یب  ار  تعاجش  نیا  ترضح  هک  نیا  تیاهن  دناوخ . ار  الاب  زجر  هدیشک و  فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش 
م ن دنروآ . یم  باسح  هب  لیاضف  زا  ار  نآ  زاب  رما  نیا  رد  رمع  يراکاطخ  هب  فارتعا  اب  ناهاوخاوه  هک  تسا  اجنیا 

{193 هحفص }
تـسناوت یم  رافک  اب  ناشیا  هنت  کی  هزرابم  هلباقم و  تردـق  رب  یبوخ  لیلد  و  هدوب ، ناـشدوخ  ندروآ  ناـمیا  زا  یـشان  هک  ار  شخب  حور 

. راکشآ تسا  یمتس  نتسنادن  تفالخ  قیال  ار  یمرتحم  دوجو  نینچ  کی  تسا  یهیدب  دنراد ، نیملسم  مومع  هب  دشاب ،

داقتنا

اجک زا  رمع  بلق  توق  نیا  دیسرپ ، میهاوخ  امش  زا  میدومن ، زاب  ار  دوخ  مشچ  هک  نیمه  یلو  میریذپ ، یم  هتسب  مشچ  ار  تعاجـش  نیا  ام 
ایآ دوب ؟ هدش  لد  يوق  ادخ  لوسر  زا  شیب  یتح  هک  دش  هچ  دوب ؟ اجک  هب  رافک  مامت  اب  هزرابم  يارب  ناشیا  یمرگ  تشپ  نیا  و  هدش ؟ ادیپ 
وا نامیا  هللارفغتـسا )  ) ای دیلاب ؟ یم  دوخ  تیـصخش  هب  هکنیا  ای  تشاد ؟ هتخودنا  يدایز  تورث  ای  دندوب  رتمهم  رتشیب و  وا  ناسک  هریـشع و 

هعجارم ناشیا  تالاوحا  هب  هک  نیمه  یلو  دـشاب ؛ لوهجم  ًاودـب  دـیاش  ام  يارب  هدوب ؟ اهنآ  زا  کی  مادـک  دوب ؟ ربمغیپ  ناـمیا  زا  رت  مکحم 
اهگنج و زا  ار  ناـشیا  ياـهزرل  سرت و  اـه و  ندومن  رارف  اـه و  نتخیرگ  و  هدرک ، هعلاـطم  رگید  ياهتمـسق  رد  ار  ناـشیا  تعاجـش  هدومن 
هک زین  امـش  هب  هدومن ، قیدصت  ار  ناشیا  ياعدا  بلق  میمـص  زا  هدروآ  تسد  هب  ار  تالاؤس  نآ  مامت  باوج  هللادمحب  میرگن ، یم  اهراکیپ 

!... میتسرف یم  نیرفآ  دیا  هدومرف  لقن  نامیا  هرجش  يرایبآ  يارب  ار  لیاضف  هنوگ  نیا 
{194 هحفص }

مود هاوگ 

زارف و تاـملظ  نآ  رد  تشهب و  زارد  رود و  ياـهمخ  چـیپ و  نآ  رد  دـنوادخ  هک  میهد  یم  تراـشب  نانیـشن  تـنج  ماـمت  هـب  اـم  اـجنیا  زا 
شیامرف هب  دـیرادن  رواب  رگا  تسا . هدومرف  هیهت  امـش  يارب  یتیادـه  لعـشم  تقو ، زا  شیپ  هتـشاذگن ، لـمهم  ار  امـش  سودرف ، ياهبیـشن 

نامرف زا  مدرم  نیاربانب  تسا . نایتشهب  مامت  غارچ  تشهب  رد  رمع  ۀنجلا ، یف  ۀـنجلا  لها  جارـس  رمع  ّنِا  هک  دـیرادارف ، شوگ  ادـخ  لوسر 
. دینکن دیدرت  ناشتفالخ  رد  هدومنن  یچیپرس  ایند  نیا  رد  ناشیا 

داقتنا

نیا میا  هدینش  هچره  نونکات  دییوگب ، هدرکن  رواب  ار  ادخ  لوسر  هتفگ  یتح  هدمآرد و  ناتیادص  رس و  امش  ام  ضوع  میسرت  یم  هعفد  نیا 
اهیهارمگ اهیـشوپ و  تقیقح  اهیژک ، اهیتسردان ، اب  هتخیمآ  هک  ییایند  تسا ، یلاعت  یقرت و  راد  هک  ییاـیند  اـیند ، نیا  رد  اـهنت  اـم  هک  هدوب 
هدروآرب ار  ام  زاین  دوخ  فطل  هب  مه  ادخ  میتسه و  دنـشاب ، یم  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  سدقم  دوجو  هک  یتیاده  لعاشم  هب  دـنمزاین  تسا ،

ضوع تالیکـشت  یلک  هب  هک  گرم  زا  سپ  یلو  داد . رارق  یناشفارون  غارچ  ًارینم » ًاجارـس   » ار ربمغیپ  دیامرف  یم  دوخ  هک  يروط  نامه  و 
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غارچ جارس و  رگید  درادن ، انعم  ییامنهر  تیاده ، یهارمگ ، یکیرات ، هدوب ، ییانـشور  رون و  اپارـس  هک  تشهب  رد  صوصخ  و  دوش ، یم 
و دننک ؟ یمن  باسح  یتشهب  ار  ایبنا  رگم  دـنناد  یم  نایتشهب  غارچ  ار  رمع  هک  نایعدـم  نیا  یهگناو  تسا . مادـک  نانخـس  نیا  هچ ؟ ینعی 

نایتشهب مامت  غارچ  هفیلخ  ياجک  سپ  دـنناد  یم  نشور  مه  یتشهب و  مه  رگا  و  دـنناد ؟ یمن  نشور  ار  اـهنآ  رگم  دـننک  یم  باـسح  رگا 
رتالاب مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ءایبنالا  متاخ  زا  رمع  هدرکن  يادخ  رگم  دشن ؟ هداد  ایبنا  متاخ  هب  یتح  یماقم  نینچ  کی  ارچ  دش ؟

{195 هحفص }
رگا دـهد  یم  هولج  غارچ  نوچ  ار  ناشیا  ناهج  نآ  رد  ناشیا  یتریـس  کـین  هک  تسا  نیا  ربخ  نیا  دوصقم  دـنیوگ  یم  هک  نیا  اـی  تسا ؟

. درادن ینعم  تشهب  لها  يارب  تسا  یغارچ  هک  نیا  رگید  یلو  تسا  غارچ  لثم  ناشیا  دوش  هتفگ  دوب  یفاک  اهنت  هک  دشاب  نیا 

! لاحم لایخ  یهز  لطاب  موس ؛ هاوگ 

یهز لطاب ! روصت  یهز  هدوب ؟! تسرپ  تب  هللااب  ذوعن  دوخ  ندروآ  مالـسا  زا  لبق  رمع  یتسار  یتسار  هک  دـیدرک  یم  روصت  نونکاـت  اـمش 
هلظ نم  فاخی  هنم و  برهی  ورمع  نم  باهی  ناک  ناطیشلا  نا  ، » هدیـسر سدق  ماقم  زا  يو  هرابرد  هک  تسیـسک  نامه  ناشیا  لاحم ! لایخ 

درک و یم  رارف  يو  زا  تشاد و  هشیدنا  رمع  بانج  هیاس  زا  لوا  نامه  زا  دیسرتن ) ادخ  زا  هک  یناطیـش  نامه   ) ناطیـش هک  یتسرد  هب  خلا »
هدوبن ناطیـش  مرگ  سفن  رثا  کی  چیه  اه  نیا  دندوب ، رفاک  يادخ  هب  دـندومرف و  یم  اه  تب  تدابع  هک  مه  ینامز  رد  یتح  دیـسرت و  یم 
هدروخ ار  ناطیـش  بیرف  همه  هک  یکیرات  نامز  نآ  رد  قوف  تداهـش  هب  هک  ار  يراوگرزب  نیا  دـیناوت  یم  ایآ  فصو  نیا  اب  بوخ  تسا .

؟ دینادن تفالخ  قیال  هللااب ) ذوعن   ) ای دب  دنا ، هدومرف  یم  ار  اه  تب  تدابع  یکاپ  هب  ناشیا  زاب  دندوب ،

داقتنا

یـسک نآ  زا  هک  تسا  نیا  ام  تراسج  اهنت  یلب  دشاب . هتـشاد  ار  اهتراسج  نیا  تأرج  دناوت  یمن  یـسک  زگره  دیـسر  اجنیا  هب  هک  راک  هن !
ار دحا  زور  نیزرابم  رارف  هک  نآرق  هیآ  ایآ  دیا ؟ هدناوخن  نآرق  امـش  ایآ  راوگرزب  يا  میـسرپب  هدومرف  عارتخا  ار  غورد  اپارـس  ربخ  نیا  هک 

نآ صخاش  دارفا  زا  هفیلخ  بانج  هک  )
{196 هحفص }

ناشتامادقا ضعب  هطساوب  ار  نانآ  ناطیش  انامه  اوبسک  ام  ضعبب  ناطیشلا  مهلزتسا  امنا  هک   ) دناد یم  نانآ  رب  ناطیـش  طلـست  هجیتن  دندوب )
موی ینتیأر   ) دیامرف یم  دـحا  زور  رد  شیوخ  ندومن  رارف  فصو  رد  هک  هفیلخ  دوخ  شیامرف  نوچ  ای  دـیناد ؟ یمن  نآرق  زا  دومن ) هارمگ 
یم یهوک  زب  کی  لثم  هوک ، يور  رارف  لاح  هب  هک  یلاـح  رد  دـحا  زور  رد  ار  دوخ  نم  يورا ، لـثم  اـمزهنم  لـبجلا  یف  ودـعا  اـنا  دـحا و 

یتسه هک  ره  شارت  ربخ  بانج  يا  هرخالاب  دیناد !؟! یمن  اهیرارف  ءزج  ار  ناشیا  دیا  هدینـشن  ار ) شیامرف  نیا  نوچ  ای  (، ) مدید یم  مدـیود 
رمع زا  مه  رگا  ناطیـش  هک  يدرک  تباث  تامدقم  نیا  اب  نوچ  يدومن . تراسج  هفیلخ  سدقم  تحاس  هب  ینادان  يور  زا  هک  نادـب  ار  نیا 
یم دوشن  رت  هارمگ  هک  نیا  يارب  هک  ینک  لوبق  دیاب  يریگن  سپ  ار  ربخ  نیا  رگا  نیاربانب  تسا  هدوبن  ناشیا  تیمها  رظن  زا  هدرک  یم  رارف 

! رمع اب  وت  ینمشد  دوب  نیا  هتخیرگ ،

مراهچ هاوگ 

ادخ لوسر  دنتفگ  ناشیا  یکاپ  تابثا  يارب  هداد ، بیترت  الاب  هخـسن  زا  رتدنمدوس  يرگید  هخـسن  رمع  تمـصع  يارب  شیدـنا  ریخ  نابیبط 
رد ار  دوخ  كاپ  همـسجم   ) شمارآ سدقم ) رکیپ   ) هک یتسرد  هب  رمع » ناسل  یلع  قطنت  هنیکـسلا  نا   » هدومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 

دهاوخن قحان  قح و  عرـش و  فالخ  زگره  يراوگرزب  نینچ  کی  یهیدـب  دـیوگ . یم  نخـس  ناشیا  نابز  هب  هدومن ) ناهنپ  رمع  ناـبز  ریز 
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. مینادن هفیلخ  ار  ناشیا  هک  تسا  فاصنا  زا  رود  سپ  درک .

داقتنا

، هدش هتشون  ضیرم  گرم  زا  دعب  هخسن  نیا  هک  نیا  رب  هوالع  هنافسأتم 
{197 هحفص }

اـطخ و اریز  دوبن ، شخب  هجیتـن  زاـب  دـمآ ، یم  تسد  هب  هخـسن  نیا  مه  ناـشیا  توـف  زا  لـبق  رگا  هک  دوـب ، دـیدش  يردـق  هب  ضرم  دوـخ 
تـسد رد  هک  يرگید  دهاوش  ربانب  مه  دـندومرف و  ( 1) رمع کلهل  یلع  ـالول  دروم  زا 70  شیب  هک  ناشدوخ  رارقا  ربانب  ناـشیا  ياهـشزغل 

يور ناشیا  هک  ار  يزور  نآ  دیا  هدرک  شومارف  رگم  دوش . یلام  تسام  اهتبحص  نیا  اب  دنامب و  یفخم  یـسک  زا  هک  هدوب  ردقنآ  هن  میراد 
ای تفگ  هتـساوخ  اپ  هب  ینز  اج  نامه  رد  هک  میاـمن ، یم  شتبوقع  دـهد ، رارق  دوخ  نز  رهم  مهرد  زا 400  شیب  سکره  دـنتفگ : یم  ربنم 

مهرد زا 400  شیب  رب  وت  یلو  دنهدب ، الط ) زا  رپ  واگ  تسوپ  کی   ) راطنقام هب  هدش  یـضار  ادـخ  هیآ 19 ) هروس 4   ) هیآ یهاوگ  هب  رمع !
سانلا . » دـنتفگ دوخ  شزغل  ندومن  یلام  تسام  يارب  ضارتعا و  نیا  باوج  رد  هفیلخ  هک  دـیا  هدرک  شومارف  رگم  ییاـمن !؟! یم  تبوقع 

رگا مبلط . یم  شزرمآ  ادخ  زا  هدرپ  تشپ  نانز  یتح  دنرت  دنمـشناد  رمع  زا  مامت  مدرم  هللا .» رفغتـسا  تارّدخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  مهلک 
یم دندوب  لوغـشم  يزاب  هب  هک  یناکدوک  رب  يزور  ناشیا  هک  دیروایب  رطاخ  هب  ار  رگید  هیـضق  نیا  لقاال  سپ  دـیا ، هدرک  شومارف  ار  نیا 

زا هک  يزور  نآ  زا  دنتفگ  لافطا ) نآ  ییوجلد  روظنم  هب  دیاش   ) دنتشذگ
*******

هب هتسباو  ار  دوخ  تایح  ناشیا  یتح  ینالقسع  تیاور  هب  انب  درک  دیاب  هچ  يو  اب  تفگ . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  الول  رمع  اهنت  شاک  يا  - 1
تایح ناشیا  هک  فصو  نیا  اب  تقو  نآ  تفگ . یم  دش ، یم  كاله  رمع  دوب  یمن  ذاعم  رگا  رمع ) کلهل  ذاعم  ول ال   ) هتـسناد ذاعم  تایح 
دومرف ردب  گنج  رد  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  یبیجع  ربخ  ناهاوخاوه  زاب  دناد ، یم  نآ  نیا و  هب  هتسباو  ار  دوخ 

تفای یمن  تاجن  سک  چیه  و  هدش ) كاله  همه  ، ) دمآ یم  دورف  ام  رب  یهلا  باذع  رگا  باطخلا ) نبا  الا  انماجنام  باذـعلا  انیلع  لزن  ول  )
كاله ادخ  لوسر  یلو  دبای ، تاجن  وا  دیاب  هک  هتشاد  تیمها  ادخ  لوسر  زا  شیب  یتح  وت  دزن  رد  رمع  ینعی  ناحبس ! ای  باطخ . نبا  رگم 

زا لضفا  رکبوبا  هک  نیا  هب  داقتعا  هب  ات  درک ، یم  باسح  ناگدـنبای  تاـجن  ءزج  رمع  اـب  مه  ار  رکبوبا  يوار  نیا  هدوب  بوخ  سپ  دوش !؟!
م-ن دشاب . هتشاد  شزاس  زین  تسا ) اه  نآ  ینید  دیاقع  ءزج  هک   ) دشاب یم  وا 

{198 هحفص }
یکی هدروخ ، گنـس  هب  ناشریت  هناتخبدب  ما . هدیدن  يربخ  هدش ) يرپس  نم  یکدوک  نارود  هک  يزور  نآ  زا  ینعی : ، ) ما هدش  رود  اهامش 
هدرک تاقالم  دوب ) ریخ  همـسجم  هک   ) ار ادـخ  لوسر  هک  نآ  لاح  و  ییوگ ؟ یم  نینچ  مه  وت  ایآ  شاب ! تکاس  تفگ : ناکدوک  نامه  زا 

هک دندومرف  ناربج  قیرط  نیدـب  ار  دوخ  ینادان  دـندومن ، ادـیپ  ار  ییابیزان  تیعقوم  رایـسب  اج  نیا  نوچ  ناشیا  هک  دـیروایب  رطاخ  هب  يا !؟
زا ناکوک  یتح  مدرم  مامت  نایبصلا .» یتح  رمع  نم  لقعا  سانلا  لک  و   » دنتفگ هداد ، رارق  دوخ  ناهد  يور  هتشادرب  نیمز  زا  كاخ  يردق 

دندید و یم  ناهاوخاوه  اهنت  هک  تفگ  یم  نخس  ناشیا  نابز  رب  قیرط  هچ  هب  اجک و  یک و  شمارآ  نآ  سپ  ناحبـس ! ای  دنرت ! لقاع  رمع 
!... دید یم  هفیلخ  دوخ  طقف  دنام و  یم  ناهنپ  ناشیا  رظن  زا  هک  دز  یم  رس  وا  زا  هنوگچ  اه  شزغل  نیا  و  دندینش ؟ یم 

مجنپ هاوگ 

انب هک  دیسر  ییاج  هب  ناشراک  تخیرگ ، یم  ناشیا  زا  ناطیـش  تفگ و  یم  نخـس  ناشنابز  رب  شمارآ  هک  یتشهب  غارچ  نیا  ادخ  لضف  هب 
هتخت ار  دوخ  كرابم  ناـکد  ( 1) ناشیا ندومن  يریگولج  سرت  زا  راوگرزب  نیا  ناـمز  رد  ناطیـش  ناـشرظنم ، تسود  نانمـشد  تیاور  هب 
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چیه زا  ادخ و  زا  هک  یناطیـش  نامه  ناطیـش ، هک  ییاج  رد  یتسار  درک ، یمن  رما  یـصاعم  هب  رگید  هتـشادرب ، مدرم  رـس  زا  تسد  هدومن و 
( وا هک  ییاج  ، ) تسا هتشادن  هگن  مارتحا  هتشادن و  كاب  ردق  نیا  متاخ ) ات  مدآ  زا   ) ناربمغیپ زا  کی 

*******
رما ناطیـش  ۀنـس » ذختت  وا  دـحا  اهیف  دوعی  الف  اهنع  یهنی  نا  افوخ  رمع  مایا  یـصاعملاب  رمأی  ناک ال  ناطیـشلا  نا   » هک تسا  نیا  تیاور  - 1

م. ددرگن ، جیار  دنکن و  مادقا  نآ  هب  سک  سپ  دراد  زاب  ار  مدرم  يو  هدیسرت  یم  اریز  رمع  نامز  رد  یصاعم  هب  تسا  هدرک  یمن 
{199 هحفص }

، هدومن تجاجل  هیاپ  نیا  ات  دیابن  میراد ، تفارش  وا  رب  میتاقولخم و  فرـشا  هک  ام  درمـش ، مرتحم  ار  وا  دنک و  هشیدنا  هزادنا  نیا  ات  رمع  زا 
! مییامنن ینادردق  ناشیا  زا 

داقتنا

يرمع نآ  رگا  دش و  زواجتم  ادخ  لوسر  نامز  لومعم  دح  زا  يراوخ  بارش  ةاضقلا ) یضاق  لوق  هب  انب   ) يو رصع  رد  هک  يرمع  نآ  رگا 
اهدـص یـشک و  مدآ  رامق ، انز ، غورد ، يو  ناـمز  رد  هک  يرمع  نآ  رگا  داد و  یقرت  هناـیزات  هب 80  هنایزات  زا 40  ار  راوخبارـش  رفیک  هک 

یم ناردارب )! يا   ) امـش هک  دـشاب  يرمع  نیا  زا  ریغ  میا ، هتخانـش  باتک  نیا  رد  نونکات  هک  يرمع  نآ  رگا  دـش ، یم  عقاو  رگید  تایانج 
!.. تسا راوگرزب  نامه  ناشیا  هک  سوسفا  یلو  میرگنب . يو  هب  سیدقت  هدید  هب  مه  ام  دیاش  دییوگ ؟

مشش هاوگ 

رکبوبا اهولوت  نا   » دیامرفب يو  تفالخ  تابثا  يارب  رمع و  حدـم  رد  ادـخ  لوسر  هک  دوش  یمن  نیا  زا  رت  هیاپ  دـنلب  یـشیاتس  رترب و  ییانث 
، هدش تفالخ  رما  راد  هدهع  رکبوبا  رگا  هسفن » یف  ایوق  هللا  نید  یف  ًایوق  هودجت  رمع  اهولوت  نا  هسفن و  یف  ًافیعض  هللا  نید  یف  ًایوق  هودجت 
ود ره  رد  ار  وا  دریگ  تسد  رد  ار  نآ  مامز  رمع  رگا  هک ) یتروص  رد   ) دیبای یم  فیعـض  يراد  نتـشیوخ  رد  يوق و  ادـخ  نید  رد  ار  يو 

یلدود و ياج  رگید  دشاب  ادخ  لوسر  زا  نخـس  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفای ،) دیهاوخ  دـنمورین  دوخ  صخـش  مه  نید و  مه   ) تمـسق
. دراذگ یمن  یقاب  یسک  رب  شزرل 

{200 هحفص }

داقتنا

هدینش رگا  هن ! ای  تسا ؟ عفان  دارم  لاح  هب  گناد  شـش  هد  کی  زا  شیب  دیرم ر ، کی  دنیوگ : یم  هک  دیا  هدینـش  ار  نخـس  نیا  مناد  یمن 
رمع رگا  دینک  رواب  تسا . روآ  نایز  دارم  صخـش  يارب  نمـشد  رازه  رازه  زا  شیب  دیرم  نیمه  یهاگ  هک  دیونـشب  مه  ار  نیا  نونکا  دـیا 

زا رگید  هک  دومن  یم  هیبنت  تخس  ار  ناهاوخاوه  نیا  مک  تسد  ای  درک ، یم  هایس  ار  اه  نیا  راگزور  دینش ، یم  ار  فیجارا  نیا  دوب و  یم 
کچوک رکبوبا  هب  تبـسن  ردق  نآ  ار  وا  فرط  نآ  زا  دنهدن و  حیجرت  رکبوبا  رب  ار  وا  هیاپ  نیا  ات  فرط  کی  زا  ینعی  دننکن . اهیلوضف  نیا 

هک نیا  رگم  مدومنن  یکین  راـک  هدارا  نم  اریز  مدوب . یم  رکبوـبا  هنیـس  رد  یئوـم  هک  متـشاد  یم  تسود  هتفگ  رمع  دـنیوگی  هک  دنرمـشن 
يو زا  رتدوز  رگم  ات  مدومن  یم  باتـش  دومرف ، یم  رما  یکین  راک  هب  ادـخ  لوسر  ناـمز  ره  قیقحت  هب  و  دوب . هتـسج  تقبـس  نم  رب  رکبوبا 

نخس رگا  هک  دنناسرب  ییاج  هب  ار  ینمشد  یتسود ، رس  زا  هک  هیاپ  نیا  ات  مه  ینادان  رخآ  متفای . یم  مدق  شیپ  ار  يو  زاب  یلو  مهد . ماجنا 
هدوب انشآ  نانخس  مامت  هب  هک  دنتشاذگ  یم  یسک  هدهع  هب  ار  یشارت  تلیضف  نیا  ًالقا  دوب  بوخ  دریذپن ؟ یسک  دنشاب ، هتشاد  مه  یتسرد 

!... دومن یمن  ار  یتشز  ياه  ییوگ  ضقانت  نینچ  کی 
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متفه هاوگ 

رمع راذگ  ار  اضق  دومن  یم  یناوخرعش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  يرعاش  يزور  هک : دننک  تیاور  دوعسم  نبا  زا 
رمع ًاررکم  داد . ندـناوخ  هزاـجا  زاـب  دـندرب  فیرـشت  رمع  هک  نیمه  دوـمرف ، توکـس  هب  رومأـم  ار  رعاـش  ترـضح  داـتفا . سلجم  نآ  هب 

. داد ندناوخ  هزاجا  زاب  موس  هعفد  يارب  دش . نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  رمع  ًایناث  دومن . تکاس  ار  رعاش  زین  ادخ  لوسر  ًاددـجم  تشگرب .
ات

{201 هحفص }
قاط تقاـط  ار  رعاـش  دومرف . ندـناوخ  هزاـجا  ترـضح  هک  هعفد  نیا  یلو  دـش . رارکت  تاکـسا  نیمه  جورخ و  دورو و  نیمه  موس  هبترم 

رد ترـضح  مزاجم . ندناوخ  رد  دورب  نوچ  منیـشنب و  تکاس  دیاب  دیایب  هاگره  هک  تسیک  صخـش  نیا  رگم  هللا  لوسر  ای  دیـسرپ : هدـش ،
و باطخلا ، نب  رمع  صخـش  نیا  تفگ : ینعی  دومرف . رمع  زا  دـنک ) یم  تباث  ار  وا  يراوگرزب  ثیح  ره  زا  هک   ) یبیجع شیاتـس  شباوج 

. دیوج یم  يرود  هدوب ، رازیب  لطاب  زا  هک  تسا  یسک  نامه 

داقتنا

ساپ هب  نم  سپ  درادـن ، يا  هنایم  لطاب  اب  نأش  یلاع  درم  نیا  هک  نیا  رظن  زا  تسین و  شیب  لیطابا  هلـسلس  کـی  وت  راعـشا  نیا  نوچ  ینعی 
، هداد یهاوگ  میکاپ  هب  كاپ  راگدرورپ  هک  نم  نامه  میادـخ  لوسر  هک  نم  ناـمه  نم ، یلو  مدومن . توکـس  هب  رومأـم  ار  وت  يو  مارتحا 

یم ارف  شوگ  وت ، ياه  ییارـس  هوای  هب  وت ، لیطابا  هب  وت ، نانخـس  هب  نم  نامه  مدرگ ، یمن  هتـشگن و  لطاب  چیه  درگ  زگره  هک  نم  نامه 
! میامن یمن  يا  هشیدنا  چیه  مهد و 

.؟! هیاپ نیا  ات  نید  اب  ربمغیپ ، اب  ادخ ، اب  یگزیتس  هو !

داقتنا متشه و  هاوگ 

ناتسغورد نونکات  منک  یم  نامگ  یلو  دیا ؛ هدید  شیب  مک و  دیاش  هدینش و  ناتسراهب  ناتسلاد ، ناتـسلگ ، ناتـسلاهن ، ناتـسغاب ، همه  امش 
، راکتیانج نانابغورد  تسد  هب  غورد  يالاهن  نآ  رد  هک  یبیجع  ناتـسغورد  کی  هب  ار  امـش  دیـشاب  لیام  رگا  کنیا  دیا . هدینـشن  هدیدن و 

تسد هب  نآ  زا  فالتخا  ییورد و  هویم  هتشگ ، يرایبآ  کلک  گنرین و  بآ  اب  هدش ، سرغ  ریوزت  هلیح و  نیمز  رد 
{202 هحفص }

کی نونکا  تشذگ . امش  رظن  زا  زیگنا  تریح  ياه  لاهن  نیا  زا  شیب  مک و  دیـشاب ، هدرکن  شومارف  رگا  منک ، ییامنهر  ار ) امـش  ، ) هدمآ
هب ات  رمع  شیاتـس  میوگب  مهاوخ  یم  منارذـگب . امـش  رظن  زا  مهاوخ  یم  مریحتم ، نآ  يراذـگ  مان  رد  ًاعقاو  هک  ار  یبیجع  راد  خاش  غورد 

داتفین ریخأت  هب  نم  رب  یحو  ندـمآ  دورف  رمع  یلع  لزنیـس  هتننظالا  یحولا  ینعاطبا  ام  هدومرف : ادـخ  لوسر  دـنیوگ  یم  هک  هدیـسر  ییاج 
(1 .) دوش یم  لزان  رمع  رب  مدرک  یم  نامگ  هک  نیا  رگم 

لوسر دح  نیا  ات  هک  دوب  هدرک  ادیپ  ار  يزایتما  هنوگچ  اجک و  زا  یتسرپ  تب  نآ  اب  ناتـسرپ و  تب  نیب  رد  رمع  ایادخ ! هو ! رازه  و  هو ! هو !
؟ هدید یم  دوخ  رب  مدقم  ار  وا  و  هدز ! یم  مشچ  يو  زا  ادخ 

لبق وت  لوسر  رگا  اهلا ! راب  ددرگ !؟! لوزعم  توبن  ماقم  نیا  زا  دوب  کیدزن  هک  دوب  هدومن  یشزغل  هچ  وت ، یمارگ  ربمغیپ  رگم  اراگدرورپ ،
!؟! هچ ینعی  نخس  نیا  سپ  تشادن  ربخ  ینعم  نیا  زا  رگا  و  تسیچ ؟ دیدرت  کش و  نیا  سپ  تسا ، هدوب  هاگآ  دوخ  يربمغیپ  زا  تثعب  زا 
وت فاطلا  هتـسیاش  سپـس  هدـیتسرپ و  ار  وت  ریغ  عیفر  ماقم  نید  هب  ندـش  هتخیگنارب  زا  لبق  وت  ناربمغیپ  زا  کی  مادـک  نونکات  ایآ  انابرهم !
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(2 (!؟! دنا هتشگ 
*******

هلخدی ملف  رمعلل  ۀنجلا  یف  ًارـصق  يأر  یبنلا  نا  : ) دنیوگ یم  هک  مناسر  یم  ناتکرابم  رظن  هب  يرگید  ربخ  هتـشگن  مامت  امـش  بجعت  ات  - 1
اب خاک  تشاد ) تیدحا  ترضح  هب  تبسن  هک  یبرق  ماقم و  همه  نآ  اب   ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  یبن  هک  یتسرد  هب  رمعلل » ةریغ 

نیا فارطا  رد  وگتفگ  زا  هک  ام  یتسار  تشاذـگن . مدـق  خاک  نآ  رد  دومرف  ار  هفیلخ  تریغ  تیاعر  یلو  دـید ، تشهب  رد  ار  رمع  تمظع 
م.ن. دینک !؟! یم  ادیپ  یلاح  هچ  ندناوخ  زا  امش  مناد  یمن  میدش ، هتسخ  فیجارا 

. رمعلا مکیف  ثعبل  ثعبا  مل  ول  دومرف : ادـخ  لوسر  دـنیوگ  یم  هک  تفرگ  الاب  يردـق  هب  ناشیا  یتسرپ  تب  راک  هک  نیا  رت  مهم  نیا  زا  - 2
مناد یمن  یلو  دش . ثوعبم  مدرم  تیاده  يارب  ادخ  لوسر  تسا  مولعم  دش ... یم  ثوعبم  امش  نیب  رد  رمع  مدش ، یمن  هتخیگنارب  نم  رگا 

ن !؟! دندش یم  هتخیگنارب  روظنم  هچ  هب  دندومرف ، یم  بوچ  گنس و  شتسرپ  هک  اقآ  نآ 
{203 هحفص }

نآ يداقن  لیلحت و  هیزجت و  لیاضف و  نیا  زا  هدافتـسا  هار  يا  هزادنا  ات  مینک  یم  روصت  هداد ، همتاخ  رمع  زیگنا  تریح  تاماقم  هب  اج  نیا 
همتاخ ار  شخب  نیا  هدش ، رکذتم  نامثع  بانج  زا  تلیضف  ود  یکی  ( 1) تسین يزاین  نادنچ  هک  نیا  دوجو  اب  کنیا  دشاب . هدمآ  تسد  هب 
(2 .) میناوخ یم  ناشیا  تیناقح  رب  هاوگ  ار  لیاضف  نآ  میوشن ، عقاو  دوخ  ناردارب  ضارتعا  دروم  هک  نیا  يارب  زین  اج  نیا  و  میهد ، یم 

: لوا هاوگ 

ود نامثع  بانج  دومن ، مرگلد  دوخ  یکاپ  هب  ار  ام  هار  نیا  زا  و  درک ، ادـیپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يداماد  راختفا  هبترم  کـی  اـهنت  رمع  رگا 
ادخ لوسر  تشاذگاو ، يرگید  هب  ار  دوخ  رتخد  رما  دش » هتفگ  هچنانچ   » مالسلا هیلع  یلع  رگا  تفای ، ار  ادخ  لوسر  يداماد  راختفا  هبترم 

رتخد زا  مالـسلا  هیلع  یلع  لوق  هب  انب  رگا  دومن . تباـث  ناـمثع  يارب  ار  راـختفا  نیا  شیوخ  كراـبم  تسد  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
هب دوب ، دنسرخ  جاودزا  نیا  زا  رایسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  ترضح  تشادن ، ( 3) یشوخ لد  رمع  هب  دوخ  نداد 

*******
رد تبحـص  هدش  مولعم  دوخ  هب  دوخ  ناشیا  تفالخ  عضو  میدش  هاگآ  راوگرزب )!( ود  نآ  تفالخ  یگنوگچ  زا  ام  هکنآ  زا  سپ  اریز  - 1

هلمج دنچ  ًارـصتخم  دوش ، كاپ  یلیامت  هنوگره  گنز  زا  اه  لد  هنیآ  یلک  هب  هکنیا  روظنم  هب  اهنت  یلو  هدوهیب ؛ تسا  یجنر  نآ ، نوماریپ 
.ن مینارذگ یم  امش  رظن  زا  ناشیا  یکاپ  همانیهاوگ  زا  يا 

یب ار  ام  شماجنا  زاغآ و  رد  هعلاطم  نآ ، ندوب  ساسا  یب  زا  رظن  فرـص  هک  یبارخ  ياروش  نامه   ) يروش اـهنآ  لـیالد  نیرتهب  نوچ  - 2
.ن دننک ادیپ  یضارتعا  هار  هتسنادن  لیلد  ار  لیاضف  نیا  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دشاب  یم  دیامن ،) یم  یلالدتسا  هنوگره  زا  زاین 

خیـش هچنانچ  دش . دـنهاوخ  تسد  یهت  ام  ناردارب  یلک  هب  هنرگو  مینادـب ، حیحـص  ار  یجیوزت  نینچ  ام  هک  تسا  یتقو  ات  همه  اه  نیا  - 3
اب يو  ینمـشد  هک  راکب  نب  ریبز  هار  زا  تیاور  نیا  هک  نیا  هطـساوب  مه  هدش و  تیاور  نیا  لقن  رد  هک  یبیجع  فالتخا  رظن  زا  مه  دـیفم ،

ضرف هب  هتـشذگ ، اه  نیا  زا  دـیامن . یم  راکنا  ار  يربخ  نینچ  کی  تحـص  هدیـسر ، اـم  هب  تسا ، فورعم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
هب هک  نیا  ضرف  هب  و  دـنیوگ ) یم  مه  یـضعب  هچ  ناـنچ   ) دوب هدـش  دـقع  نیا  راد  هدـهع  یلوم  دوخ  هک  نیا  ضرف  هب  تیاور و  نیا  لوبق 

رمع تفـالخ  تاـبثا  رب  یتلـالد  هچ  هزاـت  تسین ) ینتفریذـپ  هک   ) بتارم نیا  نتفریذـپ  ضرف  هب  هدومرف و  ار  یمادـقا  نینچ  دوـخ  تیاـضر 
ن. .!؟! یلالدتسا بجع  ًاعقاو  سک !؟! نآ  تیناقح  ینعی  نداد ! یسک  هب  رتخد  رگم  تشاد ؟ دهاوخ 

{204 هحفص }
هب زونه  رمع  اب  جاودزا  رگا  مدرک . یمن  زواجت  وت  زا  متـشاد  یم  يرگید  رتخد  رگا  دومرف : یم  نامثع  هب  دنیوگ ) یم  هچنانچ   ) هک يروط 
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( رون ود  بحاص  « ) نیرونلاوذ  » جاودزا ود  نیمه  رثا  رد  ار  وا  هک  هدیـسر  يا  هزادنا  هب  نامثع  اب  جاودزا  تحـص  دوش  یم  لقن  دیدرت  روط 
یب یتسار  مینادب !؟! ینیـشناج  راوازـس  ار  وا  ام  تسین  یفاک  ایآ  هداد  یم  نامثع  هب  ادـخ  لوسر  هک  یتیمها  نیا  اب  سپ  (، 1) دنا هداد  بقل 

! تسا یفاصنا 

داقتنا

رد و  هدومن ، جیوزت  نامثع  هب  دندوب  بوسنم  ترضح  نآ  هب  هک  ار  همان  تنیز  هیقر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  رد 
ترـضح تثعب  زا  سپ  بهل  یبا  نب  ۀبتع  هک  نیا  رد  و  هداد ، صاعلا  یبا  هب  ار  بنیز  بهل و  یبا  نبا  ۀـبتع  هب  ار  هیقر  تثعب  زا  لبق  هک  نیا 

اب هدش ، راتفرگ  ادخ  لوسر  نیرفن  هب  لمع  نیا  رثا  رد  هداد و  قالط  ار  وا  شیرق  بیرف  هب  دیامنب ، هیقر  رد  یفرصت  هک  نآ  زا  لبق  لوسر و 
اهر ار  بنیز  صاعلا  یبا  هک  نیا  رد  و  داد ، همتاخ  دوخ  یگدـنز  هب  هدـش ، ریـش  همعط  رمالا  رخآ  هدـش  یم  وا  زا  هک  اه  تظفاحم  همه  نآ 

، دوخ ندش  دازآ  لباقم  رد  لوا  هبترم  هدش ، ریسا  نیملسم  تسد  هب  هعفد  ود  هدرکن ،
*******

لقن لوق  نامثع 5  ندوب  نیرونلاوذ  يارب  دانک ) روشحم  شنیبوبحم  اب  يادخ   ) تسا بیجع  نارادتسود  نآ  زا  یتسار  هک  يربط  بحم  - 1
.ن تسین حیرفت  زا  یلاخ  نآ  هب  هعجارم  هک  دیامن  یم 

{205 هحفص }
حاکن نامه  اب  ًایناث  هدروآ و  مالـسا  دش ، ادخ  لوسر  شنزرـس  دروم  هک  نیا  زا  سپ  مود  هبترم  رد  هدـینادرگرب و  ادـخ  لوسر  هب  ار  بنیز 

رهوش یب  هدرم و  نامثع  هناخ  رد  صاعلا  یبا  ندرم  زا  شیپ  یمک  هلصاف  هب  هیقر  یتدم  زا  سپ  هک  نیا  رد  و  هدیـسر ، بنیز  لاصو  هب  لوا 
روط هب  بتارم  نیا  مامت  رد  هتـشگ . لیان  وا  يرـسمه  هب  هرخـالاب  بنیز و  راگتـساوخ  ار  ناـمثع  ناـمثع ، ندـش  رـسمه  یب  بنیز و  ندـش 
نیا زا  هدنام ، هدیـشوپ  یـضعب  رب  تسیک ، نارتخد  نیا  ردام »  » هک بلطم  نیا  یلو  دنراد ؛ قافتا  ناراگنربخ  ناسیون و  خـیرات  مامت  لامجا 

اب رتخد  ود  نیا  هک  دنفرتعم  دوخ  ام  ینـس  ناردارب  ربتعم  خیراوت  بلغا  هناتخبـشوخ  اما  دنا . هدومن  بوسنم  هجیدـخ  هب  ار  نانآ  طلغ  هب  ور 
یتسرپرـس تحت  وا ، ندرم  رثا  رد  سپـس  يراداـن و  هطـساو  هب  ادـتبا  هک  هدوب ، هجیدـخ  ترـضح  رهاوخ  ( 1) ۀلاه زا  مان ) دـنه   ) رـسپ کی 

ادخ لوسر  نیاربانب  دنتـشگ . بوسنم  ترـضح  نآ  هب  نامز  نآ  تداع  قبط  گرزب و  ادـخ  لوسر  نماد  رد  هرخالاب  و  هدـمآرد ، هجیدـخ 
لوسر هک  درک  قیدصت  ناوت  یم  اجک  زا  سپ  دوش . تباث  وا  يارب  یتلیضف  هار  نیا  زا  ات  تشادن ، دهدب  نامثع  بناج  هب  هک  يرتخد  ًالصا 

اب نتـشاد  تبـسن  هطـساو  هب  ار  جاودزا  نیمه  دیهاوخب  مه  رگا  و  مدرک ؟ یمن  زواجت  وت  زا  هدوب  یم  یثلاث  رتخد  نم  يارب  رگا  هتفگ  ادـخ 
صاعلا و یبا  دیاب  سپ  دینک ، باسح  نامثع  يارب  یلامک  ادخ  لوسر 

*******
هدومن و جاودزا  میقع  ینب  زا  يدرم  اب  موزخم ، ینب  زا  يدرم  اب  جاودزا  زا  سپ  دوب ، هجیدخ  ترضح  رهاوخ  ردام ) فرط  زا  هک   ) هلاه - 1

رظن زا  هجیتن  رد  هدش ، گرزب  شیوخ  ردپ  ناسک  اب  رـسپ  نآ  ادخ و  لوسر  نماد  رد  رتخد  ود  نآ  هک  دنام ، ياج  هب  يو  زا  دنزرف  هس  نیا 
جاودزا رد  هطـساو  هک  زین  ۀلاه  دنتـشگ ؛ بوسنم  هجیدخ  هب  ود  نآ  ادـخ و  لوسر  هب  رتخد  ود  نآ  ناشدوخ ، ردام  ردـپ و  ندوبن  فورعم 

هجیدخ لوسر و  ترضح  هب  رصحنم  رتخد  ود  نآ  یتسرپرس  هتفگ ، یگدنز  دوردب  جاودزا  نیا  زا  سپ  یتدم  دوب ، هجیدخ  اب  ادخ  لوسر 
.ن دوش یم 

{206 هحفص }
هک يرتخد  ود  زا  نامثع  يراگتـساوخ  ندش  هتفریذپ  رگا  یهگنآو  دینادب . نانآ  قح  ار  تلیـضف  نیا  هکلب  مدـقم و  راختفا  نیا  رد  ار  هبتع 
زا رمع  رکبوبا و  يراگتـساوخ  ندـش  در  ندـشن و  هتفریذـپ  دـیاب  سپ  دـشاب ، نامثع  يارب  یماقم  هدوب ، اهنآ  رـس  رب  ادـخ  لوسر  مسا  اهنت 
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ناـمثع رب  بتارم  هب  ار  ناـنآ  امـش  هک  يراوگرزب  ود  ناـمه  راوگرزب ، ود  نآ  يارب  یبیجع  يراوخ  یتسپ و  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
يارب ار  یگرزب  تیبوبحم  یگتـسیاش و  دیاب  زین  ریما  ترـضح  يراگتـساوخ  ندش  هتفریذپ  اهنت  فرط  نآ  زا  و  دشاب ... دیهد ، یم  حـیجرت 

رمع رکبوبا و  ماقم  هجرد و  زا  تلیـضف  نیا  ندیـشارت  اب  هک  دیدوب  یم  هجوتم  رگا  منک  یم  نامگ  یلب  درک ... دهاوخ  و  دنک ! تباث  یلوم 
. دیدومرف یمن  یشیامرف  نینچ  زگره  دوزفا ، دیهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماقم  رب  هتساک و 

مود هاوگ 

مه رمع ، رکبوبا و  اه  نآ  نیب  رد  هک   ) باحصا هتـسشن  دوخ  لزنم  رد  هنهرب  ياه » نار   » اب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور 
هتـشاد یهجوت  دوخ  نار  یگنهرب  هب  هک  نیا  نودب  زین  ترـضح  دندرک . یم  دش  دـمآ و  ناشیا  دزن  هب  هشیمه  تداع  هب  دـندش ) یم  هدـید 

هب ار  سلجم  نامثع  بانج  هک  یتقو  ات  دوب . یم  وگتفگ  لوغـشم  نانآ  اب  دیامنب ، ار  باحـصا  مارتحا  تیاعر  لقاال  هک  نیا  نودـب  دـشاب و 
بلطم نیا  ّرـس  زا  هک  یلئاس  باوج  رد  هدـیناشوپ و  ار  كرابم  ياـه  نار  ًاروف  ترـضح  ناـشیا  دورو  ضحم  دـندومرف . نیزم  دوخ  مودـق 

(، دومن یم  داـقتنا  ناـمثع ، دورو  ضحم  هب  نآ  ندیـشوپ  نیا  هب  باحـصا و  همه  نآ  دوـجو  اـب  نار  یگنهرب  نآ  زا  ًاـبیرقت  و   ) هدـش اـیوج 
هب ار  نامثع  تمظع  اب  ماقم  تهج  نودـب  وت  هدـننک ! داـقتنا  يا  ینعی  دـننک ؟ یم  اـیح  يو  زا  هکئـالم  هک  یـسک  زا  منکن  اـیح  اـیآ  دومرف :

هباحص
{207 هحفص }

زین میادخ  لوسر  هک  ینم  نامه  نم ، سپ  دـنرب ! یم  باسح  يو  زا  ادـخ  هکئالم  هک  هدیـسر  ییاج  هب  نامثع  راک  ینک . یم  هنزاوم  رگید 
!!! منک ایح  يو  زا  هکئالم  تعباتم  هب  دیاب 

داقتنا

هچ نامثع  زا  هکئالم  ءایح  تلع  هک ، نیا  زا  تسا ، هدش  هدیشارت  يریزگان  يدرـسلد و  يور  زا  متح  روط  هب  هک  تلیـضف  نیا  يداّقن  رد  ام 
هک یتقو  نآ  رد  ای  دنا ؟ هدرب  یم  فیرـشت  نامـسآ  هب  ناشیا  هک  یتقو  رد  ایآ  دـنا ؟ هدرک  یم  ایح  نانیا  یعقوم  هچ  رد  هک  نیا  زا  و  هدوب ؟

ناتدوخ لوق  هب  انب  هک  يرمع  رکبوبا و  زا  لقاال  چـیه ، هک  ادـخ  زا  هکئالم  ارچ  هک  نیا  زا  و  دـنا ؟ هدـمآ  یم  دورف  ناشیا  تمدـخ  هب  نانآ 
ردق نیا  میسرپ  یم  طقف  هدومن ، یشوپ  مشچ  اه  نیا  همه  زا  دندرک ، یمن  ایح  دنا  هدوب  رـضاح  مه  سلجم  نآ  رد  هدوب و  نامثع  زا  لضفا 

ار دوخ  ياجک  دندرک  یم  ایح  یتقو  هکئالم  مینیبب  دییوگب  ادخ  هب  ار  امـش  دوب ، شکرابم  نار  ندناشوپب  ادخ  لوسر  يایح  هک  دش  مولعم 
!؟!) 1) دنا هدیناشوپ  یم  نامثع  سدقم  ياه  هدید  زا 

کی اب  هک  يدهاوش  زا  هنومن  دنچ  نونکا  دـبای ، یم  همتاخ  راوگرزب  هس  نیا  زا  کی  ره  هب  یـصاصتخا  يدارفنا و  ياه  یهاوگ  اج  نیا  ات 
رد زین  ار  نارگید  رفن  هس  نیا  زا  شیب  یتقو  يرفن و  هس  ینامز  و  يرفن ، ود  یهاگ  هدز ، ناشن  هس  زا  شیب  ناشن و  هس  هکلب  ناشن و  ود  ریت 

. مینک یم  لقن  هداد ، تکرش  تلیضف 
*******

.ن دننک یم  باسح  تروع  درم  يارب  ار  الاب  هب  وناز  زا  زاب  يربتعم  كردم  نینچ  نتشاد  تسد  رد  اب  اه  نیا  هک  تساج  نیا  بجعت  - 1
{208 هحفص }

لوا هاوگ 

«. دنشاب یم  نم  ریزو  ود  ره  رمع  رکبوبا و  : » هتفگ هدومرف و  تحار  ار  همه  لایخ  هلمج  کی  اب  ادخ  لوسر  دنیوگ 
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داقتنا

یم کمک  ورای  هک   ) ریزو يانعم  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  تسا ) ندرک  کمک  ندومن و  يرای  هک  ، ) ترازو ياـنعم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یتسار 
نآ ینز  يأر  ندومن و  یلیم  یب  راهظا  اب  و  دحا ، هزرابم  و  نینح ، زور  لثم  اهگنج  بلغا  زا  رمع  رکبوبا و  رارف  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دـشاب )
رد رکبوبا  نتـشگرب  هار  همین  زا  اب  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  مچرپ  ندش  راذگاو  ربیخ و  زور  اه  نآ  زیرگ  تسکـش و  اب  ردـب و  گنج  رد  اه 

مامت تفرگ  رظن  رد  اب   ) مالـسلا هیلع  یلوم  هب  تیرومأم  نیا  ضیوفت  و  تشذـگ ) هکنانچ  ، ) رافک رب  ۀـئارب  هروس  ندـناوخ  تیرومأم  تقو 
ياه یناشفناج  نتفرگ  رظن  رد  اـب  منک  یمن  ناـمگ  زین  و  دـننک !! کـش  راوگرزب  ود  نیا  ترازو  رد  یـسک  منک  یمن  ناـمگ  بتارم ) نیا 

مالسلا هیلع  یلع  هدومرف : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  ینـس ) هعیـش و  لوبق  دروم   ) شیامرف هب  هجوت  اب  مالـسلا و  هیلع  یلع 
نآرق هیآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دش ، دهاوخن  ثوعبم  يربمغیپ  نم  زا  سپ  تسه  هک  یقرف  تسا . یسوم  هب  تبسن  نوراه  لثم  نم  هب  تبـسن 
ربمغیپ ریزو  یـسک  زونه  بتارم ) نیا  هب  هجوت  اب   ) میداد رارق  يو  ریزو  ار  نوره »  » یـسوم ردارب  اریزو ، نوره  هاخا  انلعجو  دیوگ : یم  هک 

.!. دشاب هتخانشن  ار  مالسلا » هیلع  یلع  ینعی  »

مود هاوگ 

اودـتقا هدومرف : هداد ، بیترت  رمع  رکبوبا و  صوصخ  ییاوشیپ  يارب  رگید  بیجع  هخـسن  کـی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
رکب و  یبا  يدعب  نم  نیذللاب 

{210 هحفص }
. دینک ادتقا  درک  دنهاوخ  ینیشناج  نم  زا  دعب  هک  رمع ) رکبوبا و   ) رفن ود  نیا  هب  رمع ،

داقتنا

كراـبم رطاـخ  زا  یلک  هب  یبوخ  نیا  هب  هلمج  نیا  هک  تساـجنیا  سوسفا  یلو  دـنک ، یم  نشور  یبوـخ  هب  ار  نیملـسم  فـیلکت  ربـخ  نیا 
ربـخ یهگناو  دنتـشاد  تلفغ  نآ  زا  زین  رخآ  هب  اـت  هکلب  دـماین ، ناـشدایب  عازن  ندـناباوخ  يارب  هفیقـس  زور  اـهنت  هن  هـتفر و  رمع  رکبوـبا و 

ود يارب  تمحز  نیا  هب  هک  يزایتما  نیا  تفگ ، دـیاب  رایـسب  فسأت  اب  هک  دـننک  یم  لـقن  باحـصا  ماـمت  هب  تبـسن  ربخ  نیا  لـثم  يرگید 
(، 1) میدتها متیدتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحصا  دومرف ، ادخ  لوسر  دنیوگ  یم  نوچ  دوش . یم  لامیاپ  هبترم  کی  دوب ، هدش  تسرد  راوگرزب 

هکلب هدومن ، ادتقا  رمع  رکبوبا و  هب  ًامتح  تسین  مزال  نیاربانب  تفای . دیهاوخ  تیاده  دیدرک  ادتقا  مادکره  هب  دنناگراتس  لثم  نم  باحصا 
هوالع دشن . لئاق  ناراوگرزب  نیا  يارب  ار  زایتما  نیا  تسناد و  يوغل  راک  ار  رکبوبا  اب  تعیب  ًالصا  دومن . يوریپ  ةدابع  نب  دعس  زا  ناوت  یم 

يواسم نع  اوفک   » هک رگید  بیجع  ربخ  نآ  اب  هدرمش ، ییاوشیپ  هتـسیاش  كاپ و  صاخـشا  ار  باحـصا  هیلک  هک  ربخ  نیا  دوخ  هک  نیا  رب 
نم باحصا  بیاعم  زا  یباحصا »

*******
زا یکی  نوـچ  تسین . ارجا  لـباق  ًالـصا  هدرک ، داـجیا  باحـصا  ناوریپ  يارب  يروآ  ماسرـس  یگدز  تریح  هک  ربـخ  نـیا  دوـخ  ًاـساسا  - 1

یکی هباحص ، رثکا  اب  فلاخم  نامثع  یکی  دعس ، اب  فلاخم  رمع ، یکی  رکبوبا ، یکی  تفالخ ، هاگتـسد  فلاخم  هدابع  نب  دعـس  باحـصا 
هرخالاب سپ  رگیدـکی ، اب  فلاخم  هباحـص  بلغا  روط  نیمه  یلع ، اب  زرابم  فلاخم و  ریبز  یکی  هحلط  یکی  اه ، نآ  مامت  اب  فلاخم  یلع 

نینچ دـیوگب  هک  نیا  رگم  دوشب ...؟ دـیاب  هچ  تافالتخا  همه  نیا  اب  هدز  شزغم  هب  مالـسا  سوه  هک  يزور  هیـس  نآ  فیلکت  تسین  مولعم 
ن !. دوش راتفرگ  الب  نیا  هب  دیاب  سوه  نیا  مرج  هب  یتخبدب 
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{210 هحفص }
تشذـگ و لباق  راکاطخ و  كاپان و  ار  نانآ  یمود  ییاوشیپ و  لباق  كاپ و  ار  اه  نآ  یلوا  هدوب ، راـگزاسان  یلک  هب  دـینک ، یـشوپ  مشچ 

؟ دوش یم  هچ  نادرگرس  نیملسم  نیا  فیلکت  سپ  هللا  ناحبس  دناد . یم  محرت 

موس هاوگ 

نادنملاس گرزب  اقآ و  ود  رمع  رکبوبا و  بانج  دیدرت  نودـب  ۀـنجلا ، لها  لوهک  ادیـس  رمع  رکبابا و  نا  هک  هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا 
(1 .) دنتشهب

داقتنا

وم یب  ناناوج  تشهب  لها  مامت  درم ، درج  ۀنجلا  لها  عیمج  هدومرف  تما  مامت  قافتا  هب  ادـخ  لوسر  هک  فیح  یلو  تسا ، كرابم  یتسار 
رود یلب  دوب ..؟ دنهاوخ  اجک  سوؤرم  شنادنملاس  نآ  تشهب و  مادک  دیس  لاس  نهک  درمریپ  ود  نیا  فصو  نیا  اب  مناد  یمن  نم  دنتسه .

هک ار  تشهب  يور  ًالـصا  ریپ ، راوگرزب  ود  نیا  دنامهفب  هتـساوخ  یم  ربخ  نیا  اب  ادخ  لوسر  مییوگب  مینک ، قیدصت  ار  ربخ  نیا  رگا  تسین 
دنهاوخن تسا  ناناوج  ياج  طقف 

*******
ود مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ۀنجلا ، لها  بابش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  نا  ربخ  اب  يراکمه  يارب  هیما  ینب  نامز  رد  هک  ربخ  نیا  - 1

رمع نب  هللادبع  نآ  لصا  يوار  اهنت  هدش ، هدیشارت  لعج و  تسادخ ) لوسر  تاشیامرف  زا  تما  عیمج  قافتا  هب  هک   ) دنتـشهب ناناوج  ياقآ 
ردپ ربخ  نیا  اب  هرخالاب  هک  دشاب . یم  تشذـگ  لوا  شخب  رد  نازمره  لتق  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  یلوم  اب  يو  ناتـساد  هک  يرمع  نبا  نامه 

هک دنتـسه  یناسک  دیـس  راوگرزب  ود  نیا  هک : مینک . ینعم  روط  نیا  رمع  رکبوبا و  ياـضر  ضحم  رگا  یلب  دومن . عیاـض  ار  دوخ  راوگرزب 
دیاب دشاب ) نیا  ینعم  رگا  ، ) دوب دنهاوخ  باوج  ناشنیسوئرم  مه  اهنآ و  مه  باسح  نیا  يور  دنا و  هدوب  لاس  نهک  دنملاس و  ایند  نیا  رد 
هدوب نینـسح  تسایر  تحت  مه  راوگرزب  ود  نیا  دیاب  تسا  نینـسح  بیـصن  هرهب و  تشهب  تدایـس  عامجا  هب  هتفگ  شیپ  ربخ  قبط  تفگ 

.ن درادن ینعم  تسایر  رگید 
{211 هحفص }

... ناراوگرزب نیا  نتفر  تشهب  فیلکت  دوب  نیا  دید ...!
میـشاب هتـسناوت  هلیـسو  نیدب  میراودیما  دـش ، یگدیـسر  شباسح  هب  يا  هزادـنا  ات  دوب ، هک  ره  هدنـشارت ، دوب و  هچره  لیاضف  نیا  هرخالاب 

. میشاب هداد  تسد  هب  هدومن  مادختسا  دوخ  رشن  يارب  ار  يرامشیب  بتک  هک  لیاضف  هنوگ  نیا  یفارص  یجالح و  يارب  ینازیم 
! هزادنا ره  يدرف  ره  دـشاب و  رگمتـس  هچره  يرادـمامز  ره  دـیدرت  نودـب  هک : میزاس  یم  ناشن  رطاخ  ار  هتکن  نیا  زین  شخب  نیا  نایاپ  رد 

یگـشیمه شور  فالخ  رب  هاوخان  هاوخ و  شیوخ ، دـصاقم  ماجنا  لالخ  رد  دراد و  شیپ  رد  هک  یلحارم  نارذـگ  یط  رد  زاب  دـشاب  دـیلپ 
دنوش یم  ییاه  شزغل  راچد  شیوخ  تاکلم  فالخ  رب  یهاـگهاگ  زین  کـین  نادرم  هچناـنچ  دـش ، دـهاوخ  هدـید  يو  زا  ییاـهیکین  دوخ 

، هداد رارق  يو  یکاپ  نازیم  ار  رادرکدب  صخش  کین  لمع  ناوت  یمن  نیاربانب  دنشاب .) موصعم  هک  نیا  رگم  )
شهوکن ار  وا  هار  نیا  زا  هتسناد ، يو  یتشرسدب  رب  لیلد  ار  راکوکین  صخش  نیا  شزغل  میراد  قح  هن  و  دومن ، شیاتس  ار  وا  هلیـسو  نیدب 

ود نآ  قیرفت  عمج و  زا  سپ  هدرک ، هنزاوم  ار  يو  ياه  يدب  اه و  یکین  هک  میراد  یسک  هرابرد  مامت  تواضق  قح  یتقو  رد  هکلب  مییامن ،
هب تسا ) یناملـسم  ره  هفیظو  هک   ) یعفنیذ کین و  ياـهراک  اـهنت  نتفرگ  ماـجنا  هطـساو  هب  طـقف  دـیابن  اـم  ور  نیا  زا  میزادرپب . يرواد  هب 

ياه نایز  هب  هجوت  نودب  هدومن ، یـشوپ  مشچ  هدش  مامت  مالـسا  ناج  تمیق  هب  تسرد  هک  ناشتازواجت  زا  یلک  هب  ناراوگرزب ! نیا  تسد 
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كاپ و قالطا  روط  هب  ار  نانآ  يزیچان  عفانم  رطاخ  هب  طـقف  هتـشگ ، نیملـسم  عیمج  مالـسا و  هجوتم  ناـنیا  فرط  زا  هک  یناربج  لـباق  ریغ 
عطق روط  هب  داـتفا ، یم  قح  ناـبحاص  تسد  هب  هنادازآ  قح  نیا  رگا  هک  میزرو  تلفغ  نیا  زا  لـباقم  رد  مینادـب و  تفـالخ  هتـسیاش  یتـح 

ياهدوس
{212 هحفص }

رد هک  يروط  نامه  هب  مالسا  هدیسر ، ناراد  نید  نید و  هب  تسین ، زیچان  روما  نیا  اب  سایق  ًالـصا  هک  ینایز  هنوگره  زا  یلاخ  هدننک  هریخ 
نیا رب  هوالع  دش . یم  ریگ  ناهج  دوخ ، یلوا  ساسا  نامه  هب  ندنام  یقاب  اب  روط و  نامه  هب  دروآرد ، لزلزت  هب  ار  یملاع  هاتوک  تدم  نآ 

مشچ و دوخ ، مان ، کی  اب  اهنت  نونکا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يدـعب  ياهییاشگروشک  تامدـخ و  نامه  هزات  هک 
لوا شخب  رد  هچنانچ   ) هدـش هتخیمآ  یمالـسا  ریغ  تسایـس  اب  لوا  تعاـس  ناـمه  زا  هک  نیا  رظن  زا  ًاـمامت )  ) هدومن رپ  ار  اـم  ياـه  شوگ 

( یمالـسا مان  کی  هفاضا  هب   » تنطلـس سابل  هب  یتدم  زا  سپ  ور ) نیا  زا  ، ) تفرگ دوخ  هب  يرگید  گنر  تسخن  زور  نامه  زا  و  میتفگ ،)
نازیم هب  نارادـمامز و  تالیامت  قبط  رـصع و  ره  ياهدـمآ  شیپ  اب  قباـطم  دـیدج  ساـبل  نیا  ياـضتقا  هب  زور  هب  زور  هجیتن  رد  هدـمآرد ،

هب ییاه  هیاریپ  ضوع  رد  هدش و  هدز  نآ  رانک  هشوگ و  زا  هتسد ، ره  هاوخلد  هب  هدش و  عقاو  یبیجع  تالمح  شوختـسد  یمومع ، ياهاوه 
هتـسشن یگـشیمه  گرم  راظتنا  هب  یتسین  رتسب  رد  یندـشان  جالع  هدنـشک و  ضارما  رازه  نارازه  اـب  اـم  زورما  لـثم  ماجنارـس  هتـسب و  نآ 
شومارف ار  هتکن  نیا  زگره  صاخـشا  هب  تبـسن  دوخ  ياه  يرواد  رد  هتخانـش  زاب  ندز  نایز  زا  ار  تمدخ  هک  تسام  هفیظو  سپ  تسا ...!

يور زا  نازیم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  شخب و  ود  نیا  تاجردـنم  هب  هجوـت  زا  سپ  هک  میراد  راـظتنا  زین  دوـخ  ینـس  ناردارب  زا  مییاـمنن ...
... دندنب ورف  ام  رب  ضارتعا  نابز  هداد ، ناراد  قح  هب  ار  قح  فاصنا 

مود شخب  نایاپ 

{213 هحفص }

موس شخب 

یسابع هفیلخ  نومأم  نابز  زا  تما  لضفا 

حرش همجرت و 

نابز داد  یم  ناشن  دوخ  زا  هار  نیا  رد  هک  یطرفم  هقالع  قوذ و  فورعم و  بهذم  ره  هقبط و  ره  زا  نادنمـشناد  مومع  اب  نومأم  تاثحابم 
اب فداـصت  بسحرب  یلبق  ینیب  شیپ  نودـب  تاـقوا  يا  هراـپ  هداد و  بیترت  یـسلاجم  روـظنم  نیمه  هب  یهاـگ  تـسا ... ماـع  صاـخ و  دز 

دوخ یـصخش  تفرـشیپ  رب  هوالع  هار  نیا  زا  و  تخادرپ ، یم  وگتفگ  هب  هدیـشک  شیپ  ار  یعوضوم  تفای  یم  ساـمت  ناـگرزب  زا  سکره 
زا بکرم  یتیعمج  اـت  داد  روتـسد  يو  هب  هتـساوخ  ار  مثکا  نبا  ییحی  هشیمه  تداـع  هب  يزور  دومن ... یم  شناد  ملع و  زا  یبیجع  قیوشت 

نیا زا  یهورگ  روتـسد  نیا  بجوم  هب  زین  ییحی  دنک  رـضاح  يو  دزن  هب  هدومن  مهارف  ( 1) مالک ملع  نیصصختم  ثیدح و  نف  نادنمـشناد 
هب ناذـیتسا  زا  سپ  و  دراو ، تشاد ) یم  ار  هفیلخ  يرابرد  سیئر  تَمِـس  ًابیرقت  هک   ) بجاح قاطا  هب  ار  ناـنآ  ًاودـب  هدروآدرگ ، هتـسد  ود 

نیا اب  بیترت و  نیا  هب  یسلجم  چیه  ای  رتمک  نامز  نآ  ات  مه  دیاش  یلو  دوبن ؛ هقباس  یب  نومأم  زا  راک  نیا  هچرگ  دنتفای . راب  هفیلخ  سلجم 
ندش بولغم  زا  هک  يدیدش  رفنت  رظن  زا   ) هدشن عورش  یتقو  ات  صوصخ  يا  هثحابم  ره  ًالوصا  هچرگ  زین  و  دوب ، هدشن  لیکـشت  ینیب  شیپ 

تسین رود  یلو  تسا ، روآ  بعر  شیب  مک و  تسا ) نیب  رد 
*******
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. تسا هدومن  لقن  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قیرط  ود  زا  قودص  ار  هثحابم  نیا  - 1
{215 هحفص }

نونکات هک  یتاـثحابم  نآ  یتح  هثحاـبم ، ره  زا  شیب  نیفرط  يارب  هدـش  تلع  رب  دـیزم  تافیرـشت  نیا  سلجم و  نیا  هثحاـبم و  نیا  مییوگب 
، دوب هدرب  یپ  ینعم  نیا  هب  یبوخ  هب  هک  نومأم  یلو  هدوب ، مه  روط  نیمه  و  تسا ، هدوب  روآ  سرت  هدومن  اـملع  نیمه  اـب  نومأـم  نیا  دوخ 

دیاع يا  هجیتن  هدش و  لامیاپ  قح  ًانیقی  دشاب  نیب  رد  لاح  نیا  ات  هدوب و  هظفاح  رکف و  تخسرس  نمـشد  سرت ، تسناد  یم  هک  نیا  رظن  زا 
بلاغ صخـش  تامحز  هداد ، نیبولغم  تسد  هب  يا  هناهب  رذع و  تسا  نکمم  تلاح  نیا  دوخ  تسناد  یم  هک  نیا  رظن  زا  مه  دوش و  یمن 

مه رد  ار  تاطابـضنا  دویق و  ماـمت  اـت  دیـشوک  یم  هتفرگ ، مرگ  اـهنآ  اـب  هشیمه  زا  شیب  هعفد  نیا  رظن ، ود  نیا  زا  دورب ، نیب  زا  یناـسآ  هب 
سنا رگیدکی  اب  هلیسو  نیدب  هتخادرپ  هقرفتم  ياه  تبحـص  هب  ادتبا  ور  نیا  زا  دیامن . لیدبت  هناتـسود  سلجم  کی  هب  ار  سلجم  هتـسکش ،

مک دش ، رطاخ  هدوسآ  تمسق  نیا  زا  يا  هزادنا  ات  هک  نیمه  سپـس  دومن . يداع  راک  کی  ًابیرقت  ار  سلجم  نآ  رد  نتفگ  نخـس  هتفرگ و 
دوخ و نیب  ار  امـش  هک  تسا  نیا  امـش  ندـیناسر  مه  هب  روضح  زا  نم  روظنم  تفگ : هدرک  نایب  سلجم  نیا  داقعنا  زا  ار  دوخ  دوصقم  مک 
هک نیا  رظن  زا  دومن  نایب  هزادنا  نیا  ات  ار  دوخ  دصقم  هک  نیمه  مشاب . هتـشاد  يرذع  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هداد ، رارق  ۀجح  دوخ  يادخ 

همطل يو  دوصقم  هب  هار  نیا  زا  دوش و  جراخ  سلجم  زا  دناوتن  يرذع  چـیه  هب  سک  چـیه  هدـنام  یقاب  بیترت  نیمه  هب  رخآ  هب  ات  سلجم 
نآ ماجنارس  رب  دراد  یتجاح  ياضق  ای  شیپ  رد  یمهم  اهامش  زا  سکره  سپ  تسا  رظن  رد  یفده  نینچ  کی  نوچ  تفگ  دیاین ، دراو  يا 

يدویق نآ  زا  یتح  ار  اهنآ  هدوشگ ، ار  اهدنب  هدروآرد  ار  اهادر  داد  روتسد  زین  و  دنک ، تبحص  هنادازآ  هتـسشن ، يدازآ  هب  دناوتب  ات  دیآرب 
یقاب سک  چیه  يارب  يرذع  نیرتمک  ات  دیشوک  ردقنآ  هصالخ  تخاس و  دازآ  دوب  هدمآ  شیپ  نانآ  رب  سابل  هیحان  زا  هک 

{216 هحفص }
نایب ار  دوخ  فده  ًایناث  دش ، غراف  تمـسق  نیا  زا  یتقو  دنهد . همادا  دوخ  تیلاعف  هب  یعنام  چیه  نودـب  راکفا  هک  درک  يراک  تشاذـگن و 

مه و  دـنک ، دازآ  هدومن  داجیا  اه  نآ  يارب  طیحم  هک  يدـیاقع  راکفا و  دـیلاقت و  تاداع و  تراسا  زا  ار  اه  نآ  هک  نیا  روظنم  هب  هدرک و 
هک هدومن  زاغآ  تحیـصن  شور  نیدب  درادرب ، قح  هرهچ  زا  هدرپ  اه  نآ  کمک  هب  دناوتب  هدروآ  نییاپ  جاجل  رـس  زا  ار  نانآ  هک  نیا  يارب 

توعد امـش  زا  مهد ، رارق  يرذع  ۀـجح و  ار  امـش  شیوخ  يادـخ  دزن  رد  تمایق  يادرف  هک  نیا  روظنم  هب  طقف  نم  نادنمـشناد  هورگ  يا 
نآ زا  دیسرتب و  يادخ  زا  سپ  دیا ، هتفرگ  ندرگ  رب  یمیظع  تیلوؤسم  سلجم  نیا  رد  ناتدوخ  ندیناسر  مه  هب  روضح  اب  زین  امش  مدومن .

سکره رب  در  زا  ار  امـش  نم  يرادبناج  دراد و  زاب  دشاب  هچره  ییوگ  قح  زا  ار  امـش  نم  تلالج  ادابم  دینک . هشیدنا  دـیراد  شیپ  رد  هچ 
مدقم زیچ  ره  رب  ار  يو  يرادربنامرف  دییوج و  یکیدزن  لاعتم  دزیا  يوس  هب  دیزیهرپب و  خزود  نازوس  ياه  هلعـش  زا  دوش . ریگولج  دـشاب ،

. دنادرگ طلسم  يو  رب  ار  زیچان  قولخم  نامه  يادخ  دروآ ، تسد  هب  ار  یقولخم  لد  ادخ  ینامرفان  اب  دهاوخب  سکره  اریز  دیراد .
هزرابم هکلب  هرظانم  هثحابم و  نم  اب  نادـجو  يورین  تحت  درخ و  مامت  اـب  هدومن ، راز  راـک  هداـمآ  ار  ناـتدوخ  لوقع  بوخ  امـش  نیارباـنب 

مرکا ربمغیپ  زا  دعب  قیالخ  نیرترب  رـشبلا و  ریخ  هک  نیا  هب  دقتعم  متـسه  يدرم  نم  تفگ : هدومن  حرطم  ار  ثحب  عوضوم  سپـس  دـینک ...
ات هدومن  در  ارم  ما ، هتفر  اطخ  هب  رگا  و  قیدصت ، ارم  مباصم  هدیقع  نیا  رد  رگا  نونکا  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
هک مه  ار  يرگنـس  نیرخآ  هدرکن ، اـفتکا  هزادـنا  نیمه  هب  یلو  دـیروایب ؛ نم  در  رد  ار  دوخ  نیهارب  لـیالد و  دـیراد  ییاـناوت  هک  اـج  نآ 

لیم لیم ، نونکا  تفگ ، هدرپس  اه  نآ  تسد  هب  دوش ، بلاغ  دوخ  فرط  هب  نآ  نتشاد  تسد  رد  اب  دوب  نکمم 
{217 هحفص }

یناسک اب  دُرب  دصرد  داتـشه  هثحابم  رد  ًالوصا  نوچ  . ) مسرپب امـش  زا  نم  دیلیام  رگا  دیـسرپب و  نم  زا  امـش  دـیهاوخ  یم  رگا  تساهامش ،
نیا دربـب ) نیب  زا  ار  يو  ییادـتبا  لـحارم  ناـمه  رد  دـیاش  فیعـض و  ار  دوخ  مصخ  هیحور  لوا  ناـمه  زا  هدومن ، شـسرپ  ادـتبا  هک  تسا 

يریگولج سلجم و  مظن  تیاعر  يارب  نومأم  زاب  مینک ، یم  لاؤس  وت  زا  ام  دنتفگ  هدش ، هتفگ  خساپ  ثیدح  نادنمشناد  فرط  زا  داهنشیپ 
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هک نیا  روظنم  هب  دوخ  نیب  زا  ار  رفن  کی  امش  تفگ ، دنک ، یم  دوبان  وحم و  دوخ  ياپ  تسد و  ریز  رد  ار  قح  ًانیقی  هک  یجنشت  جنـشت ، زا 
رگا دینک و  میمرت  ار  وا  ياطخ  تفر ، اطخ  هب  ییاج  ًانایحا  رگا  دیراد ، ارف  شوگ  يو  نخس  هب  هدومن  باختنا  دشاب ، تبحـص  فرط  نم  اب 

روتـسد نیا  بجوم  هب  دـیراد . راـهظا  ار  دوخ  رظن  يو  توکـس  زا  سپ  دـیناد ، یم  امـش  تسناد و  یمن  ًالـصا  اـی  درک  شوـمارف  ار  يزیچ 
هب هک  یتیاور  اریز  دراد . يرترب  همه  رب  لضفا و  همه  زا  رکبوبا  ادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  میدـقتعم  ام  تفگ : نانآ  زا  یکی  عورـش و  هثحابم 
نم زا  دعب  هک  يرفن  ود  نآ  هب  رمع » رکب و  یبا  يدعب  نم  نیذللاب  اودتقا  : » هک هدیـسر ، ام  هب  ادخ  لوسر  زا  هدش  اضما  نآ  تحـص  عامجا 

ربمغیپ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تسا  یهیدب  دینک ! يوریپ  نانآ  زا  هدومن  ادتقا  رمع  رکبوبا و  ینعی  دنیآ ، یم  راک  رـس  رب 
نیقی ناوت  یم  ور  نیا  زا  دـیوگ . یمن  نخـس  تما  حـلاصم  رب  زج  همه  داقتعا  هب  و  هدوب ، قیـالخ  رب  یناـبرهم  تفأر و  همـسجم  تمحر و 

لامتحا رگا  هنرگو  تسا  هدومن  شبوصنم  ماقم  نیا  هب  حلاص و  ییاوشیپ  يارب  ار  وا  ربمغیپ  هتـشاد ، يرترب  همه  رب  رکبوبا  نوچ  هک  تشاد 
یمیظع متس  مییوگب ، دیاب  تسا ، هدومن  باختنا  ار  وا  نودام  مرکا  ربمغیپ  فصو  نیا  اب  هدوب و  وا  قوفام  رگید  رفن  کی  هک  میهدب  ار  نیا 

نیا ساسا  هک  يا  هتکن  باوج  زا  لبق  نومأم  میـشکب ... تسد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  دوخ  دیاقع  زا  دیاب  هجیتن  رد  و  هتـشاد ، اور  تما  رب 
: تفگ هدش  رکذتم  دز ، مه  هب  ار  لالدتسا 

{218 هحفص }
نیا اب  دومن . میسقت  رگیدکی  اب  فلاخم  هتسد  ود  هب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  رظن  کی  هب  دایز و  تسام  سرتسد  رد  نونکا  هک  یثیداحا  رابخا و 

روصت تسردان  لطاب و  ار  همه  ای  مینادـب و  قح  رب  حیحـص و  دنـشاب ) زین  مه  دـض  رب  هک  نیا  وگ  ینعی   ) ار رابخا  مامت  دـیاب  اـی  اـم  فصو 
زا مینادب  حیحص  ار  همه  رگا  اما  مینک ، ضرف  شریذپ  لباق  ریغ  تسردان و  ار  یـضعب  لوبق و  لباق  حیحـص و  ار  یـضعب  هک  نیا  ای  مینک و 

دیاب ًارهق  میتسناد ، حیحـص  ار  هتـسد  کی  یتقو  اریز  میا . هتـسناد  لطاب  ار  همه  رگیدـکی ، اب  اـه  نآ  يراـگزاسان  ندوب و  یگتـسد  ود  رظن 
رد و  تسین ) لوقعم  ًالصا  حیحـص ، مه  ود  ره  رگیدکی و  دض  رب  هتـسد  ود  رما و  ود  نخـس ، ود  نوچ   ) مینادب لطاب  ار  نآ  فلاخم  هتـسد 
اما میا ، هدروآ  باسح  هب  تسردان  ار  رابخا  مامت  ود ، ره  نتسناد  حیحـص  زا  و  هدومن ، لطاب  ار  يرگید  کی  ره  نتـسناد  حیحـص  زا  هجیتن 

سدـقم عرـش  ماکحا  ندـیچرب  لیطعت و  و  نید ، ندـش  هدیـشاپ  هب  مه  زاـب  نیقی  هب  مینادـب ، داـمتعا  لـباق  ریغ  لـطاب و  ار  همه  لوا  زا  رگا 
زیمت و يارب  هدـش  هتخیمآ  مه  هب  تسردان  اـی  تسرد  راـبخا  هک  مینک  رارقا  دـیاب  هدوبن  ینتفریذـپ  تروص  ود  نیا  سپ  میا . هدرک  فارتعا 

دروم هک  جراخ  زا  یلیلد  دیاب  مینک ، در  ای  لوبق  ار  يربخ  داقتعا  يور  زا  میناوتب  هک  نیا  يارب  هرخالاب  رگیدـکی و  زا  اه  نآ  نتخاس  ادـج 
. میشاب هتشاد  تسد  رد  دشاب ، تما  عیمج  لوبق 

یم رود  ار  نآ  لـماک  داـمتعا  اـب  لوا  زا  هک  ـالاو  دـهدن ، دوخ  ندوب  تسرداـن  هب  یهاوگ  هسفن  یف  ربخ  دوخ  هک  تسا  یتـقو  اـت  نیا  هتبلا 
يو زا  زگره  مینادب ، يدنمـشناد  ره  زا  رتاناد  ار  ترـضح  نآ  و  تمحر ، ربمغیپ  ار  ربمغیپ  ام  هک  یتروص  رد  ربخ : نیا  ام و  کنیا  مینکفا .

ناوریپ هک  میناد  یمن  اور  زگره  و  دیامنب ، ییاز  تشحو  فالتخا  روآ و  ماسرـس  تریح  راچد  هلمج  کی  اب  ار  تما  هک  مینیب  یمن  راوازس 
، يرودقم ریغ  فیلکت  یندشان و  رما  کی  هب  ار  دوخ 

{219 هحفص }
رگیدکی اب  ماکحا  دراوم و  زا  يرایـسب  رد  رفن  ود  نیا  هدوب و  رفن  ود  رمع  رکبوبا و  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  سپ  دـیامن . فلکم  رومأم و 

نیب رد  هک  یفالتخا  نینچ  کی  اب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  تشذـگ ) هچنانچ   ) دـنا هتـشاد  لمع  رد  مه  رکف و  زرط  رد  مه  يدـیدش  فالتخا 
ارجا لباق  ریغ  روتـسد  نیا  هدوبن و  ربمغیپ  زا  زیگنا  فـالتخا  ربخ  نیا  نیقی  هب  تفگ  ناوت  یم  تسین ، نکمم  ود  ره  زا  يوریپ  تساـه ، نآ 
لوسر روتسد  هجیتن  رد  هدرک و  تفلاخم  رمع  اب  ًارهق  دیامنب  رکبوبا  زا  يوریپ  دهاوخب  یسک  رگا  اریز  تسا ، هدشن  رداص  ترـضح  نآ  زا 

ادخ لوسر  روتسد  زا  زاب  هدیزرو و  تفلاخم  رکبوبا ، اب  ًانیقی  دومن  رمع  يوریپ  رگا  و  هتـسبن ، راک  هب  دینک  يوریپ  رمع  زا  هتفگ  هک  ار  ادخ 
هدیـسرن ترـضح  نآ  زا  نیقی  هب  یلاحم  رما  نینچ  کی  و  لاحم ، فالتخا  نیا  اـب  مه  رفن  ود  ره  زا  يوریپ  فرط  نآ  زا  هدومن و  یچیپرس 
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رکبوبا مریگب  تسود  دوخ  يارب  دوب  یم  رارق  رگا  ًالیلخ  رکبابا  تذخت  ًالیلخ ال  ًادختم  تنک  ول  هدومرف : ادخ  لوسر  تفگ  یمود  تسا ...
یم تیاور  قافتا  هب  امـش  اریز  دـشاب ، هدومرف  یـشیامرف  نینچ  ادـخ  لوسر  تسین  نکمم  تفگ  نومأم  مدومن ... یم  باختنا  یتسود  هب  ار 

اب ار  اه  نآ  هلیـسو  نیدب  تسب و  یم  يردارب  دـقع  دوخ  باحـصا  زا  رفن  ود  ره  نیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  يزور  هک  دـینک 
، تسین ردارب  نم  اب  یـسک  ایآ  دیـسرپ  یلع  تشاذگ ، اهنت  ردارب و  یب  روط  نامه  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگم  دومن ، یم  ردارب  رگیدـکی 

فصو نیا  اب  بوخ  سب ، یـشاب و  ردارب  نم  اب  دیاب  وت  ینعی  مدوخ ، يارب  رگم  متخادنین  ریخأت  ار  وت  رما  نم  هدومرف ، باوج  رد  ترـضح 
نآ زا  یلو  مینک ؛ در  دیاب  ار  ربخ  نیا  مینادب  حیحـص  ار  ربخ  نآ  رگا  میا و  هدومن  بیذـکت  ار  ربخ  نآ  نیقی  هب  مینک  لوبق  ار  ربخ  نیا  رگا 

نیرتهب هتفگ  ربنم  يور  یلع  تفگ : یموس  مینادـب ... غورد  لـطاب و  ار  لوا  ربخ  دـیاب  تسا  تما  ماـمت  قیدـصت  دروم  ربـخ  نیا  هک  یهار 
زا دعب  مدرم 

{220 هحفص }
یم لضفا  رم  رکبوبا و  یتسار  رگا  تفگ  هتفریذـپن  زین  ار  ربخ  نیا  نومأـم  دنـشاب ... یم  رمع  رکبوبا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ 
هیلع یلع  تدم  نیا  مامت  رد  هک  يروط  نامه  ، ) دومن یمن  سیئر  اه  نآ  رب  ار  دیز  نب  ۀماسا  و  صاع ، نب  رمع و  ربمغیپ  هاگ  چیه  دـندوب ،

هب هزادـنا  نآ  مراوازـس  ربمغیپ  ینیـشناج  هب  نم  هک  هزادـنا  نآ  تفگ  یمن  رگید  ياـج  زین  یلع  دوخ  و  دـشن ) سک  چـیه  سوئرم  مالـسلا 
رگا نینچمه  دـندرگ و  زاـب  دوخ  هنیرید  تداـع  هب  دـنزیرگب و  رفک  تیرفع  يوس  هب  مدرم  مسرت  یم  هک  نیا  زج  متـسین . راوازـس  منهاریپ 
هطوغ رفک  يایرد  رد  نانآ  هک  یتقو  نامه  ینعی  اه  نآ  زا  شیپ  نم  دومرف  یمن  زگره  دوب ، هدرک  رارقا  اه  نآ  يرترب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

شیاتـس ار  يادخ  زین  دـندوب  هدـش  ناهنپ  هریت  كاخ  اهراورخ  ریز  رد  نانیا  هک  یتقو  نامه  ینعی  اهنآ  زا  دـعب  هدـیتسرپ و  ار  ادـخ  دوب  رو 
هک یماگنه  تفگ  یمراهچ  دـش ... تکاـس  یمّوس  دنمـشناد  دنـشاب ، هتـشاد  يرترب  نم  رب  ناـنآ  تفگ  ناوت  یم  ور  هچ  زا  سپ  ما . هدومن 
هب ار  يرگید  هتشادرب  يو  رس  زا  تسد  هک  دومن  یم  اضاقت  مدرم  زا  هتسب و  دوخ  يور  رب  ار  هناخ  ِرد  تفالخ  زا  ءافعتـسا  روظنم  هب  رکبوبا 

یـسک نآ  نیاربانب  هتـشاد  مدقم  هداد و  يرترب  همه  رب  ادخ  لوسر  ار  وت  تفگ  یم  هدمآ  يو  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـننیزگرب ، تفالخ 
لضفا ار  رکبوبا  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  نیا  اب  کنیا  تسیک ؟ دنادب  تسد  ریز  ار  وت  هتشاد و  يرترب  وت  رب  ار  يرگید  دناوتب  هک 

نت لوا  نامه  زا  ناتدوخ ) لوق  هب  انب   ) روطچ سپ  تشاد  یم  رارق  رکبوبا  يرترب  هب  هزادـنا  نیا  ات  یلع  رگا  تفگ ، نومأم  مینادـن ...؟ تما 
یتـسار رگا  فرط  نآ  زا  و  دومن . تعیب  هزاـت  تشذـگ  ارهز ) ترـضح  تاـفو  زا  سپ  یلوق  رب  اـنب   ) یتدـم هک  نآ  زا  سپ  هدادـن  تعیب  هب 

رفن ود  نیا  زا  یکتبم  تفگ  یم  ینوناق  هچ  يور  و  دهدب ؟ افعتـسا  تساوخ  یم  ینازیم  هچ  هب  رکبوبا  سپ  دوب ، هدیزگرب  ار  رکبوبا  ربمغیپ 
خساپ ما ؟ هدومن  باختنا  امش  يارب  ار  رمع » هدیبعابا و  »

{221 هحفص }
بوبحم دیسرپ  ربمغیپ  زا  صاع  نب  رمع و  يزور  هک  دنک  یم  لقن  ار  ربخ  نیا  رکبوبا  تیلضفا  يارب  یمجنپ  تفای ... نایاپ  زین  صخش  نیا 

همه زا  شیب  ربمغیپ  دزن  رد  یسک  نیقی  هب  و  رکبوبا . ینعی  يو  ردپ  دومرف : نادرم ؟ زا  تفگ  هشیاع ، دومرف : تسیک ؟ وت  دزن  رد  نانز  نیرت 
دوخ هتفگ  شیپ  ناردارب  ناـمه  تشونرـس  هب  ینعی  لـطاب  زین  ربـخ  نیا  تفگ  خـساپ  رد  نومأـم  دوب . دـهاوخ  رترب  همه  رب  دـشاب  بوـبحم 
تفگ یم  هداـهن  دوخ  شیپ  رد  يا  هدـش  ناـیرب  غرم  يزور  ناـتدوخ ) تیاور  قبط   ) هک تسا  يربمغیپ  ناـمه  ربمغیپ  نیا  اریز  تسـالتبم ،

نونکا دش ، رضاح  مالسلا  هیلع  یلع  باجتسم و  اعد  هلصافالب  روایب . نم  يوس  هب  تسوت  دزن  رد  قیالخ  نیرت  بوبحم  هک  ار  یسک  ایادخ 
هک ار  يربخ  هتفریذـپ و  ار  لوا  ربخ  هک  نیا  ییاـناوت  هک  یهار  نآ  زا  زین  باـنج  نیا  تفریذـپ . دـیهاوخ  ار  تیاور  ود  نیا  زا  کـی  مادـک 

یلع تفگ : داد  یمن  شوگ  ار  یمراهچ  باوج  لاؤس و  تسرد  ایوگ  هک  یمـشش  تسب ... ورف  بل  تشادـن ، دـنک ، در  هدرک  لقن  نومأـم 
تسا یهیدب  دز . مهاوخ  هنایزات  ددنب  یم  ییارتفا  يرگید  هب  هک  یسک  دننام  ار  وا  دهد  يرترب  رکبوبا  رب  ارم  یسک  رگا  تفگ  مالسلا  هیلع 

یم هک  نیا  اب  نومأم  مییامنب . يدـیدرت  نیرتکچوک  رکبوبا  تیلـضفا  رد  میرادـن  قح  ام  دـشاب ، هتـشاد  شـشوک  هزادـنا  نیا  اـت  یلع  یتقو 
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رگید باوج  هس  اب  هدیـشوپ  مشچ  نآ  زا  فصو  نیا  اـب  دـهد ، رکذـت  ًاررکم  دوب  هداد  یمراـهچ  صخـش  هب  هک  ار  یباوج  ناـمه  تسناوت 
: دومن تباث  ار  ربخ  نیا  یتسردان 

نیا زگره ، دنزب ؟ هنایزات  هداد ) یم  لیضفت  ار  وا  تهج  نودب  هک  ًاضرف   ) هتسبن ارتفا  هک  ار  یسک  هتـساوخ  یم  ینوناق  هچ  يور  زا  یلع  - 1
. تسا هدوبن  يراکزواجت  تعدب و  نینچ  کی  لها  یلع  ًادبا  و  تسین ، یلع  زا  نخس 

رکبوبا و رارقا  نیا  کنیا  متسین . اهامـش  نیرتهب  هک  یتروص  رد  مدش  رتهم  امـش  رب  نم  دیوگ  یم  دنلب  يادص  اب  امـش  ماما  رکبوبا  نیا  - 2
، یلع یهاوگ  نآ 

{222 هحفص }
. دنرتوگتسار دوخ  هتفگ  نیا  رد  رفن  ود  نیا  زا  کی  مادک  منیب  هب  دییوگب 

وا امش  روطچ  سپ  تسین . نیملسم  رب  تسایر  هتـسیاش  وگ  غورد  هک  هتفگ  غورد  رگا  غورد  ای  هتفگ  تسار  یلع  ای  هتـشذگ  اه  نیا  زا  - 3
روـط نیا  دـیاب  هک  هدـش  لزاـن  وا  رب  یحو  اـیآ  میـسرپ  یم  هدوـب ، دـقتعم  ینعم  نیمه  هب  ًاـعقاو  هتفگ و  تسار  رگا  و  دـیناد ؟ یم  هفیلخ  ار 
کی هک  هدـننک  ناـمگ  رخآ  هدز ؟ ار  فرح  نیا  ناـمگ  يور  زا  دـییوگ  یم  هک  نیا  اـی  دـش و  عطقنم  ربـمغیپ  توـم  هب  هک  یحو  دـیوگب ؛
لیلد نودـب  هک  يرکفتم  ره  نخـس  مییوـگ  یم  هزاـت  هتفگ ؟ ار  هلمج  نیا  لـقع  رکف و  يور  زا  تفگ  دـیهاوخ  اـی  تسین و  شیب  يریحتم 
دوخ تفگ  هدرک  یم  رکف  یتدـم  اـیوگ  هک  یمتفه  هدوب ...؟ هچ  تسا  لـضفا  رکبوـبا  هک  نیا  رد  وا  لـیلد  منیب  هب  دـیاب  تسین ، ینتفریذـپ 
اریز دشاب  ربمغیپ  زا  ربخ  نیا  تسا  لاحم  تفگ  نومأم  رتالاب ، نیا  زا  تلیـضف  هچ  دنتـشهب . نادـنملاس  رتهم  ود  رمع  رکبوبا و  هتفگ  ربمغیپ 

هتیعجـشا دوش  یمن  تشهب  لـخاد  نزریپ  دومرف  یم  ربمغیپ  يزور  هک  تسین  ربمغیپ  زا  تیاور  نیا  رگم  درادـن ، دوجو  دـنملاس  تشهب  رد 
ام ابارتا ، ابرع  ًاراکبا  نه  انلعجف  ءاشنا  نه  انأشنا  انا  : » ندناوخ اب  ترضح  هک  نیا  ات  درک . هیرگ  هدش  رثأتم  تخـس  دینـش  ار  نخـس  نیا  هک 
اب هک  نیا  ات  ( ) میهد یم  رارق  ناشنارهوش  لاس  مه  تسود و  رهوش  هزیـشود و  هشیمه  يارب  ار  اه  نآ  هدـیرفآ  تدـالو  نودـب  ار  ناـیروح 

نیاربانب دش ، دهاوخن  تشهب  دراو  یگدرسفا  يریپ و  اب  سک  چیه  هتشگرب و  یناوج  هب  همه  هک  دنداد ، نانیمطا  وا  هب  تایآ ) نیا  ندناوخ 
، دنریگ رارق  نیـسح  نسح و  تسایر  تحت  رد  کش  نودب  تسیاب  یم  دندرگرب ، یناوج  هب  هدوب و  هتـسد  نیا  ءزج  مه  رمع  رکبوبا و  رگا 

رتهم ود  نیسح  نسح و  هدومرف  ربمغیپ  دییوگ  یم  ناتدوخ  امـش  اریز  تشاد  دنهاوخن  يدرف  چیه  رب  تسایر  هنوگ  چیه  تروص  نیا  رد  و 
زا رتهب  اه  نآ  ردپ  هدوب ، نیرخآ ) نیلوا و  زا   ) دنتشهب ناناوج 

{223 هحفص }
هب تمدخ  مان  هب  تشادن ، تسد  رد  يدـهاش  رکبوبا  يرترب  يارب  هک  یمتـشه  دومن ... تکاس  زین  ار  دنمـشناد  نیا  خـساپ  نیا  تساه ، نآ 
هچ هو ! دش  یم  ثوعبم  تمدخ  نیدب  رمع  مدش ، یمن  هتخیگنارب  يربمغیپ  هب  نم  رگا  هک  هدیسر ، روط  نیا  ربمغیپ  زا  تفگ : رمع  هاگـشیپ 
یم ملاع  راگدرورپ  اریز  دـشاب . هدوشگ  ناهد  یتسردان  هلمج  نینچ  نتفگ  هب  ربمغیپ  تسا  لاحم  تفگ  نومأـم  نیا .!؟! زا  رتـالاب  یتلیـضف 

زا ناربمغیپ و  زا  هک  ار  ینامز  روایب  دای  هب  میرم ، نب  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  نم  کنم و  مهقاثیم و  نییبنلا  نم  انذخا  ذا  و  دیامرف :
هتفرگ نامیپ  دـناد  یم  ادـخ  دوخ  هک  ینامز  رد  تثعب  زا  لبق  ربمغیپ  ره  زا  ینعی  میتفرگ . نامیپ  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  زا  وت و 

هک يرگید  دوشن و  ثوعبم  هدش ، هتفرگ  دـهع  وا  زا  هیآ  نیا  مکح  هب  ربمغیپ  نوچ  هک  یـسک  درک  رواب  ناوت  یم  ایآ  فصو  نیا  اب  هدـش ،
رظن يا  هفرع  زور  کی  رد  ربمغیپ  تفگ : یمهن  تفای ... نایاپ  زین  خـساپ  نیا  دوش !؟! هتخیگنارب  يربمغیپ  هب  هدادـن  ار  یناـمیپ  نینچ  زگره 

رخف و صوصخ  روط  هب  رمع و  هب  مومع و  روط  هب  دوخ  ناگدـنب  مامت  هب  يادـخ  دومرف  نیکمن  مسبت  کی  زا  سپ  داتفا ، رمع  هب  شکرابم 
تسیاب یم  نیاربانب  تفگ  هتشاد  یبیجع  هلصوح  لد و  اه  نآ  نتفگ  خساپ  فیجارا و  نیا  ندینش  رد  یتسار  هک  نومأم  دنک . یم  تاهابم 

طقف طقف و  ادـخ  هک  تسا  لاحم  يزیچ  نینچ  کی  دـشاب و  هدـش  هداد  رمع  هب  يرترب  تیـصوصخ و  نیا  اهنت  ناسکی و  نیریاس  اب  ربمغیپ 
تالاؤس خساپ  اهنت  هب  نومأم  نونکات  هچرگ  دنک ... رخف  نیریاس  نمض  دوخ  ربمغیپ  هب  یتح  هتخاس و  رمع  هژیو  ار  یصوصخ  تاهابم  نیا 
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نیا يرآ  تفگ : يدنت ) كدنا  اب  دیاش   ) ور نیا  زا  هدیشخب  يو  هیحور  رد  يرگید  ریثأت  غورد  اپارـس  ربخ  نیا  ًارهاظ  یلو  دومن  یم  افتکا 
یم تبـسن  ربمغیپ  هب  هک  تسین  رت  بیجع  تقیقح ، یب  دـنرچ و  تیاور  نآ  زا  هتـشگ  امـش  یمرگرـس  یـشوخلد و  هیام  هک  امـش  تایاور 

هک دیهد 
{224 هحفص }

رکبوبا هدـنب  لالب  متفر  شیپ  ادـص  رثا  رب  نوچ  دومن ، هجوتم  دوخ  هب  ارم  شفک )  ) نیلعن يادـص  تشهب  هب  دوخ  دورو  اب  نراقم  هتفگ  يو 
یم ظوفحم  دوخ  شیپ  اهنت  ناتدوخ  يدنلبرـس  يارب  ار  روآ  مرـش  تمهت  نیا  شاک  يا  تسا ، هدـمآ  تشهب  هب  نم  زا  رتدوز  هک  مدـید  ار 

رکبوـبا رب  یلع  تیلـضفا  هب  هک  نایعیـش )  ) ار یناـسک  زودرگج  حالـس  نیا  اـب  دـیهاوخ  یم  هک  تساـج  نـیا  بـجعت  رتـشیب  یلو  دـیتشاد .
هب دـسر  هچ  ات  رکبوبا و  دوخ  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  رترب  ربمغیپ  زا  یتح  رکبوبا  هدـنب  دـییوگ : یم  نانآ  باوج  رد  هتخاس  دوباـن  دـندقتعم ،

دییوگ یم  هک  تسا  يربخ  نآ  لثم  یتسرداـن  رد  امـش  ربخ  نیا  زین  و  تسا ، هدوب  ربمغیپ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  دوخ  رارقا  هب  هزاـت  هک  یلع 
نآ هتنچ  رد  هک  یفیجارا  نآ  باـسح  هب  هعفد  کـی  تساوـخ  یم  نومأـم  هچرگ  تخیرگ ... یم  وا  هیاـس  زا  دیـسرت و  یم  رمع  زا  ناـطیش 
ود نیا  هک  نآ  زا  شیپ  رظن  نیمه  هب  مه  دیاش  دهد و  همتاخ  دنتـشاذگ  یم  شیامن  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هدش و  هتخودـنا  نادنمـشناد 
دش یمن  یضار  اه  نآ  لد  هک  یهار  نآ  زا  یلو  داد ؛ لیوحت  اج  کی  ار  باوج  لاؤس و  هدومن  یتسد  شیپ  دوش  هدینش  نانآ  نابز  زا  ربخ 
رفن زاب  دوب  هدز  مه  هب  ار  اه  نآ  رکف  نازیم  یلک  هب  ندـش  بولغم  یگدروخ و  تسکـش  موش  تارثا  اـی  و  دـنوش ، میلـست  یگداـس  نیا  هب 
رمع زج  اـم  زا  سک  چـیه  دـمآ  یم  دورف  یهلا  باذـع  رگا  هدومرف  ردـب  زور  رد  ربمغیپ  هک  دـناوخ ، يربخ  کـی  هنومن  ناـمه  زا  یمهد ،

ات ار  تما  نیا  يدح  مهیف ) تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام   ) هیآ نیا  قبط  دنوادخ  هک  ار  یتمـس  نامه  امـش  تفگ ، نومأم  تفای ... یمن  تاجن 
یمهدزای (... 1 (؟! دیناد یم  ربمغیپ  اب  شود  مه  ار  وا  دیهد و  یم  رمع  هب  دـهد ، یم  ربمغیپ  هب  دـنکن ) باذـع  یتسه  نانآ  نیب  رد  وت  یتقو 

ربخ
*******

تاجن لها  ار  رمع  اـهنت  ًاـساسا  تسا  لهـس  هک  یتسود  مه  يربخ  نینچ  کـی  اـب  هک  درب ، نومأـم  رظن  زا  ار  هتکن  نیا  هثحاـبم  ترارح  - 1
هدییاز هک  يرکف  فالتخا  رثا  رد  زج  باوج  نیا  ناصقن  دـیوگ : یم  حراش  دـیامن . یم  بوسحم  نیکلاه  هرمز  رد  ار  ربمغیپ  یتح  هتـسناد 

. دشاب یم  يا  هثحابم  نینچ  کی  دوجو  تحص و  رب  لیلد  دوخ  اه  تمسق  نیمه  هدوبن و  تسا  هثحابم 
{225 هحفص }

هللا یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هک : هدومن  لقن  هدوب ) یناملـسم  درم  کی  رمع  درک  یم  تباث  هزات  دـش  یم  هتفریذـپ  رگا  هک  نیا  وگ   ) يرت هنابیجن 
نمـض مود  شخب  یقرواـپ  رد  رفن  هد  نیا  یماـسا   ) هداد تداهـش  تساـه  نآ  زا  یکی  رمع  هک  رفن  هد  نتفر  تشهب  هب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و 
هدشن ۀفیذح »  » نماد هب  تسد  دیدرت  کش و  نآ  اب  رم  هدوب  یم  تسرد  ثیدح  نیا  رگا  تفگ  نومأم  تشذـگ ...) رکبوبا  تیناقح  لیالد 

تداهـش هب  نوچ  رمع  دییوگب  هدومنن  هشیدنا  رمع  ندـش  رفاک  زا  هک  نیا  رگم  یلب  منیقفانم ؟ زا  نم  ایآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ  یمن  و 
... دـینادب غورد  ار  لوا  ربخ  نآ  دـیاب  دـیا  هتفریذـپ  امـش  ار  ربخ  نیا  اـت  هنرگو  تساوخ . یم  یهاوگ  ۀـفیذح  زا  تشادـن ، ییاـنتعا  ربمغیپ 

ار دوخ  کحـضم  لاح  نیع  رد  هداتفا و  راک  زا  ریت  هبوچ  نیرخآ  دومن  میدقت  ناشیا  هب  ار  زرابم ، نیرفآ  راختفا  ناشن  دیاب  هک  یمهدزاود 
، مدوب رت  نیگنـس  اه  نآ  زا  نم  دـنتفرگ ، رارق  رگید  هفک  رد  نم  تما  وزارت ، هفک  کـی  رد  نم  هدومرف ، ربمغیپ  تفگ  هدروآرد  شکرت  زا 

دـش لیان  راختفا  نیمه  هب  زین  وا  تفرگ  رارق  رمع  وا  زا  دـعب  دوب ، رت  نیگنـس  اـه  نآ  زا  نم  لـثم  زین  وا  تسـشن  نم  ياـج  هب  رکبوبا  سپس 
رظن زا  ای  تفگ  نومأم  دنـشاب ..) هدرب  ناشورف  مدآ  رابنا  هب  یناگیاب  يارب  ار  وزارت  نیا  دـیاب  باسح  نیا  يور  . ) دـش هتـشادرب  وزارت  سپس 

هب هک  مه  نیا  دنا . هتشاد  ینیگنس  تما  مامت  رب  ناشلامعا  رظن  زا  ای  تسا و  غورد  ًاملسم  هک  نیا  دنا  هدوب  رت  نیگنس  رمع  رکبوبا و  لکیه ،
ار همه  هک  نیا  يارب  نومأم  دیـسر  هک  اج  نیا  تفریذـپ ...؟ ار  ربخ  نیا  ناوت  یم  اـجک  زا  سپ  دـشاب ، یم  رت  غورد  یلوا  زا  همه  تداـهش 
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رد يرترب  نازیم  ًالوا  هک  تفرگ  رارقا  نانآ  زا  لاؤس  ود  اب  ًاودب  دزاس ، رطاخ  هدوسآ 
{226 هحفص }

نآ رد  یـسک  رگا  هک  دراد  یتیـصوصخ  کی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  ًایناث  هدوب ، يراکوکین  حلاص و  لمع  مالـسا 
نیریاس ادـخ  لوسر  زا  سپ  رگید  دـش  نیریاس  قوفام  هار  نیا  زا  دومن و  ادـیپ  يرگید  رب  يرترب  تمـس  يراکوکین »  » نازیم نیا  اـب  ناـمز 

هیلع یلع  لیاضف  هب  کنیا  تفگ : زیمآ  تحیصن  ینحل  اب  سپس  دیسر . دنهاوخن  صخش  نآ  یگیاپ  دنلب  هب  دنشوکب  يراکوکین  رد  هچره 
دنهد یم  لوسر ) نامز  رد   ) رفن هد  نیا  هب  تبسن  هک  هچنآ  مامت  اب  ار  نآ  دیرگنب ، هدش  لقن  امش  نایاوشیپ  نابز  زا  هک  یلیاضف  نآ  مالسلا 

ناتدوخ رارقا  قبط  هنرگو  تسامـش  اب  قح  دوب  اه  نآ  مامت  زا  یئزج  کی  هزادنا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  يراکوکین  رگا  دـینک ، هسیاقم 
هـساپ نومأم  نانخـس  هب  ًالمع  دوخ  ندـنکفا  ریز  هب  رـس  اب  نیرـضاح  دـینادب . تما  لضفا  ار  یلع  دـیریذپب و  ار  ناتنایاوشیپ  یهاوگ  لـقاال 

یهاتوک میتشاد  ییاناوت  هک  ییاج  نآ  ات  ام  دـنتفگ : دـیدش ، تکاس  ارچ  دیـسرپ  دـید  تکاـس  ریز و  هب  رـس  ار  اـه  نآ  هک  نومأـم  دـنداد .
، دشاب هتفر  اه  نآ  رظن  زا  داد  یم  لامتحا  هک  ار  یلیالد  هزات  هتـشگن  یـضار  نومأم  لد  زونه  یلو  دـندش ، تکاس  اه  نآ  هچرگ  میدومنن .

لیالد نامه  اب  یهاتوک  ياه  باوج  لاؤس و  اب  هدیشک  شیپ 
رد تقبـس  یتسد و  شیپ  دـنتفگ  همه  دوب ؟ هچ  لامعا  نیرتوکین  ءایبنالا  متاخ  تثعب  زا  سپ  دـیوگ : یم  دـنک ، یم  تباث  ار  دوخ  ياعدـم 

یلع هک  يزور  نآ  اریز  رکبوبا ، دنتفگ  هدروآ ؟ نامیا  ربمغیپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رتدوز  یـسک  ایآ  تفگ  ربمغیپ . هب  ندیورگ  نامیا و 
هدوب فّلکم  هک  یتقو  نآ  رد  تلوهک و  نینـس  رد  رکبوبا  سکع  هب  یلو  دوب . فّلکم  ریغ  كدوک و  زونه  دروآ ، ناـمیا  رکبوبا  زا  رتدوز 

. دروآ نامیا  دش  یم  هتفریذپ  يو  نامیا  و 
ناـمیا ترـضح  نآ  داهنـشیپ  ربمغیپ و  توعد  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیقی  هب  تفگ  نومأـم  دراد . تقبـس  یلع  رب  رکبوبا  باـسح  نیا  يور 

توعد هدروآ و 
{227 هحفص }

نیا روخ  رد  فّلکم و  ار  یلع  ادخ  ات  متح  روط  هب  هدوبن و  ادخ  یحو  هب  زج  یحوی  یحو  الا  وه  نا  هک  ادـخ  هتفگ  هب  هک  مه  ادـخ  لوسر 
کی درادـن ، ار  فیلکت  نیگنـس  راب  لمحت  بات  یـسک  هب  ادـخ  زگره  اریز  هتخاس ، یمن  رومأم  راک  نیا  اـب  ار  ربمغیپ  هدـید ، یمن  فیلکت 

هیلع یلع  نامیا  تحـص  لالدتـسا  نیا  اب  دش . دهاوخ  رفاک  دـهدب  ادـخ  هب  ار  یتشز  تبـسن  یـسک  رگا  دومن و  دـهاوخن  ار  یلیمحت  نینچ 
، ادخ هار  رد  داهج  دنتفگ : تسیچ ؟ لامعا  لضفا  نامیا  زا  دعب  دیـسرپ  ًایناث  دومن . تباث  ار  ترـضح  نآ  تیلـضفا  و  يو ، تقبـس  مالـسلا ،

ناج هدـهاجم و  هیاپ  هب  هداد ) تشهب  هدـعو  نانآ  هب  ربمغیپ  دـنتفگ  یم  هک  يرفن  هد  نامه   ) رفن هد  نیا  زا  کی  چـیه  هدـهاجم  ایآ  تفگ :
زا زواجتم  هک  نمشد  ناگتشک  دینیبب  بوخ  ردب ، گنج  نیا  دسر ؟ یم  ادخ  نانمشد  اب  دربن  نادیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیلاعف  یناشف و 
زا رفن  کی  دروآرد . ياپ  زا  ییاـهنت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  یقباـم  دـش  هتـشک  مالـسا  نایرکـشل  تسد  هب  هک  نت  زا 40  ریغ  دوـب  نت   60
هب رکبوبا  ایآ  دیـسرپ : نومأم  دومن . یم  ریبدت  هتـسشن  ربمغیپ  يولهپ  عقوم  نیا  رد  رکبوبا  ضوع  رد  دوب ، نینچ  یلع  رگا  تفگ : نیرـضاح 
ادخ هب  نم  تفگ : صخش  نآ  دوب ؟ یم  دنمزاین  يو  تاروتسد  ریبدت و  هب  ربمغیپ  هک  نیا  ای  ربمغیپ ؟ تکرش  هب  ای  دومن ؟ یم  ریبدت  ییاهنت 
اهنت رگا  دوب ؟ دـهاوخ  وا  يارب  یتلیـضف  هچ  رکبوبا  نتـسشن  یـسرک  نیا  سپ  نومأم  مریذـپب . ار  تمـسق  هس  نیا  زا  یکی  رگا  مرب  یم  هانپ 

، هتفگ هابتـشا  يور  زا  ملاع  راگدرورپ  دیوگب  ادـخ ) هب  هانپ   ) دـیاب دـشاب ، يرترب  راختفا و  يدنلبرـس و  بجوم  نتـسشن  گنج و  زا  فّلخت 
هدومرف تمحرم  یگرزب  شاداپ  نانآ  هب  هداد و  يرترب  ناگتـسشنزاب  رب  دنـشوک  یم  قح  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  هب  هک  ار  ینازابناج  ادخ 

دیدج هنحص  هلیسو  نیدب  دیامن و  یم  قاحسا  هجوتم  هدینادرگ  مومع  زا  نخـس  يور  نومأم  رگید  اج  نیا  ءاسن ) هروس  هیآ 97  زا  . ) تسا
لیاضف تابثا  يارب  یبلاج  رایسب  و 
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ماعطلا نومعطیو  هیآ  هب  دیـسر  ات  دناوخ  زین  قاحـسا  نک ! تئارق  ار  یتا  له  هروس  قاحـسا  دیوگ : یم  دنک و  یم  داجیا  مالـسلا  هیلع  یلع 
ار ناریسا  ناردپ و  یب  نایاونیب و  ادخ  یتسود  هب  تسا » مالسلا  هیلع  یلع  دارم   » راکوکین مدرم  نیا  ینعی  ًاریسا  ًامیتی و  ًانیکـسم و  هبح  یلع 

هیلع یلع  زگره  ایآ  دیـسرپ  ًایناث  مالـسلا ، هیلع  یلع  تفگ : قاحـسا  تسیک !؟ شیاتـس  تایآ  نیا  اـیآ  دیـسرپ  نومأـم  دـیامن ... یم  ماـعطا 
هیلع یلع  دوخ  نانخـس  اهنت  اج  نیا  ادـخ  میهدـب  لاـمتحا  هک  نیا  اـت  منک  یم  يریگ  تسد  ار  ناـگراچیب  نم  هک  هتفگ  یـسک  هب  مالـسلا 
یلع هن ! تفگ : قاحسا  تسا ؟ روط  نیا  ایآ  تسا ؟ هدوبن  هتخاس  یلع  زا  ًاساسا  یلمع  نینچ  کی  دیاش  هدومن و  تیاکح  لقن و  ار  مالـسلا 
هیلع یلع  هب  یندـش  عقاو  ینطاب و  تلیـضف  تفـص و  کی  یناـهنپ و  رما  کـی  زا  ادـخ  نیارباـنب  هتفگن  یـسک  هب  ار  دوخ  لـمع  نیا  زگره 

دنوادخ هک  درک  یم  رارقا  قاحسا  هک  نیا  زا  سپ  نومأم  اج  نیا  هدوب ... یلع  اب  يراکوکین  نیا  ًانیقی  باسح  نیا  يور  دهد و  یم  مالـسلا 
مالـسلا هیلع  یلع  يارب  يرگید  تلیـضف  کی  دوخ  نیا  و  هدوتـسن ، ار  تشهب  ياه  ییابیز  ینیریـش  نیا  اب  هروس ، نیا  لـثم  اـجک  چـیه  رد 

؟ یتسین دنهد  یم  تداهش  رفن  هد  نآ  نتفر  تشهب  هب  هک  یناسک  زا  وت  ایآ  دسرپ  یم  وا  زا  دنک . یم  تابثا 
. ارچ قاحسا :

رفاک وت  دزن  رد  ایآ  دنک  کش  دهد  یم  یهاوگ  رفن  هد  نیا  نتفر  تشهب  هب  هک  يربخ  نآ  ندوب  حیحصان  حیحص و  رد  یـسک  رگا  نومأم :
. تسا

. هن قاحسا :
؟ ینک یم  شرفک  هب  مکح  ایآ  دیامن  دیدرت  تسا  نآرق  زا  هیآ  نیا  هک  نیا  رد  یسک  رگا  ایآ  نومأم :

. تسا رفاک  یلب  قاحسا :
ایآ قاحسا  يا  هک  نآ  رگید  دیازفا !؟ یمن  یلع  لیاضف  رب  نیا  ایآ  نومأم :

{229 هحفص }
( تشذگ نیا  زا  شیپ  هحفص  ود  ربخ  نیا   ) تسا حیحص  وت  دزن  رد  ینایرب  غرم  ربخ 

. یلب قاحسا :
: يریذپب دیاب  ار  لامتحا  زا 4  یکی  اریز  دش  ادیوه  وت  ینمشد  دانع و  قاحسا  يا  کنیا  نومأم :

. هدرک رضاح  ار  وا  دنوادخ  هلصافالب  هدوب ، همه  زا  رت  بوبحم  همه و  زا  رترب  نوچ  یلع  باجتسم و  ربمغیپ  ياعد  - 1
. دشاب قیالخ  نیرت  بوبحم  یلع  هک  دوش  یمن  تباث  نیاربانب  دودرم و  ربمغیپ  ياعد  - 2

. دش دهاوخن  تباث  یلع  تیبوبحم  زاب  نیاربانب  داتسرف  ار  یلع  فصو  نیا  اب  تشاد  یلع  زا  رترب  ار  یناسک  هک  نیا  اب  ادخ  - 3
یم ار  لوا  لامتحا  رگا  نونکا  داتـسرف . ار  یلع  باسح  یب  روط  نیمه  هتخانـش  یمن  ار  نودام  قوفام و  لوضفم ، لضاف و  ًاساسا  ادـخ  - 4

یـسرت یمن  یهارمگ  رفک و  زا  يراد و  تأرج  ار  مادکره  رگید  لامتحا  هس  زا  و  يدرک ، یمن  نارگید  يارب  يراشفاپ  همه  نیا  یتفریذـپ 
دیشک شیپ  ار  انعم ) هللا  نا  نزحت  هبحاصل ال  لوقیذا  راغلا  یف  امهذا  نینثا  یناث   ) هیآ نامه  سپس  هدنکفا  ریز  هب  رس  یتدم  قاحـسا  ریذپب .
کی هار  نیا  زا  هدـناوخ و  ربـمغیپ  تبحـص ) مه  قیفر و   ) بحاـص ار  رکبوبا  ادـخ  هک  نیا  زا  میتـفگ ) مود  شخب  رد  هک  يروط  ناـمه   ) و

هداد يرادـلد  وا  هب  تسام ) اب  ادـخ   ) هلمج اب  ربمغیپ  هک  نیا  زا  مه  هدومن و  رکبوبا  زا  هدومنن  سک  چـیه  زا  نونکاـت  هک  یبذاـج  شیاـتس 
تسس تغل  هب  وت  شناد  هیاپ  هزادنا  هچ  ات  هللا ؟ ناحبس  دیوگ : یم  زیمآ  بجعت  يا  هفایق  اب  نومأم  دنک . یم  لالدتـسا  يو  يرترب  رب  تسا ،

مه اب  دوخ  تبحص  مه  فیدر  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  بحاص  قیفر و  ًامتح  رگم  تسا !؟! فیعض  و 
{230 هحفص }

هب يدش  رفاک  ایآ  درک  یم  وگتفگ  وا  اب  هک  یتقو  رد  شقیفر  صخش  نآ  هب  تفگ   ) تسین نآرق  هیآ  رگم  دشاب ؟ وا  خنس  زا  ای  وا  اب  هدیقع 
شحولا ترعذ  دقل  و   » تسین يدازا  رعـش  رگم  دهد ؟ یم  ربخ  رفاک  اب  نمؤم  رفن  کی  تقافر  زا  هک  دـیرفآ )؟ كاخ  زا  ارت  هک  یـسک  نآ 
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یم سپـس  دـناوخ ؟ یم  دوخ  قیفر  ار  بسا  هک  میدیـسرت ) یـشحو  تاناویح  زا  مبـسا  ینعی  دوخ  بحاص  قیفر و  اـب  نم  « ) یبحاـص هیف و 
اب تسه و  یحلاط  حـلاص و  ره  اب  دـب و  بوخ و  ره  اب  ادـخ  اریز  تسین . یتلیـضف  زین  تسام » اب  ادـخ  ( » اـنعم هللا  نا   ) هلمج نیا  اـما  دـیوگ 

یتسار بوخ و  ار  نآ  رگا  تیـصعم ؟ ای  دوب  تعاط  دب ، ای  دوب  بوخ  رکبوبا  ینیگمغ  نزح و  نیا  منادب  وگب  اما  تسین . هک  تسین  یـسک 
یهاوگ نآرق  هک  يروط  نامه  رگا  و  دومن . يریگولج  یکین ، لمع  کی  زا  يربمغیپ  هفیظو  فالخ  رب  ربمغیپ  ییوگب  دـیاب  ینادـب  تعاط 

ار دوخ  شمارآ  ادخ  اج  نیا  منیبب  وگب  یهگناو  ینک . یم  تباث  رکبوبا  يارب  یتلیضف  اجک  زا  سپ  ینادب ، تیصعم  هانگ و  ار  نآ  دهد  یم 
. داتسرف هک  رب 

امـش هب  يدوس  چیه  يدایز  نآ  یلو  هدمآ  ناتـشوخ  ناتدوخ  يدایز  زا  هک  یتقو  نینح  زور  دیامرف  یم  ادخ  هک  اج  نآ  منیبب  وگب  نومأم :
رب دوخ و  لوسر  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادـخ  نآ  زا  دـعب  دـیتخیرگ . هدومن  تشپ  سپـس  هدـش  گـنت  امـش  رب  یخارف  نآ  اـب  نیمز  هدیـشخبن ،

تـسا نیا  هن  رگم  دندوب ؟ رفن  دنچ  شمارآ  ناگتـسیاش  نایک و  ناگدـنامزاب  و  ناس ؟ هچ  اه  يرارف  ًالوا ، منیبب ) وگب   ) داتـسرف ورف  نینمؤم 
راهم سابع  دز و  یم  ریـشمش  اهنت  یلع  هدومنن ، اهر  ار  ربمغیپ  روط  نامه  رگید  رفن  جنپ  سابع و  اب  یلع  اه  يرارف  ءزج  رمع  رکبوبا و  هک 

تظفاحم ار  سدقم  دوجو  نآ  هدز و  هقلح  تیاده  لعشم  نیرت  ینارون  نیرخآ و  درگادرگ  راو  هناورپ  نت  جنپ  نآ  هتفرگ ، ار  ربمغیپ  رتسا 
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، دـنا هدوب  نت  تفه  نیمه  طـقف  هک  نینمؤم  لوسر و  رب  ار  دوخ  شمارآ  دـیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـندومن ؟ یم 
قحسا يا  درکن ؟ ادیپ  ار  شمارآ  نیا  یگتـسیاش  رکبوبا  ارچ  و  دوبن ؟ زاین  یب  یهلا  شمارآ  زا  اج  نیا  ربمغیپ  روطچ  سپ  ما . هداتـسرف  ورف 

يریذـپلد نیا  هب  شمارآ  فطل و  دـگنجب و  تیعمج  همه  نآ  اب  هنت  کی  یـسرت  نیرتمک  نودـب  كانرطخ  هکرعم  نیا  رد  هک  یـسک  اـیآ 
فصو نیا  اب  دشاب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  اب  راغ  راوید  راهچ  رد  هک  یسک  نآ  ای  تسا  لضفا  نیا  دوش . شلاح  لماش 

كانلوه بش  نآ  ربمغیپ  رتسب  رد  هتشاذگ و  تسد  فک  رد  ار  دوخ  رس  هک  یسک  ایآ  قاحـسا ! يا  دشاب !؟! هتـشادن  ار  شمارآ  نآ  تقایل 
هب ربمغیپ  هک  نیا  زا  سپ  ینعی   ) تیرومأـم نیا  زا  سپ  هک  یـسک  اـیآ  دومن و  یم  يرادـهگن  ربـمغیپ  زا  دوخ  ناـج  اـب  هدروآ و  زور  هب  ار 
یم ملاس  وت  مباوخب ) نم  رگا   ) ایآ دسرپ  یم  لوا  هدوب  ترـضح  نآ  لاح  نارگن  زونه  زاب  یباوخب ) نم  ياج  رد  دـیاب  تفگ  ادـخ  روتـسد 

هفالم نامه  هتفر ، دمآ  یم  نآ  زا  یمتح  گرم  يوب  هک  يرتسب  هب  مارآ  يرطاخ  اب  ًاتعاط و  ًاعمـس و  اب  ربمغیپ  نداد  نیمأت  زا  سپ  و  ینام ؟
یـسک نامه  اهنت  نتـشک  روظنم  هب  هناخ  رود  هک  ار  ینانمـشد  يادص  یبوخ  هب  هک  نیا  دوجو  اب  و  هدیچیپ ، دوخ  هب  ار  ربمغیپ  یـصاصتخا 
توق ایند  کی  اب  زاب  دنیب ، یم  رت  کیدزن  ار  گرم  فوخم  يالویه  هظحل  ره  هک  نیا  اب  دونـش و  یم  دنا  هدز  هقلح  هدـیباوخ ، رتسب  رد  هک 
ربمغیپ هب  نانمـشد  ریت  ندـمآ  گنـس  هب  رجف و  عولط  زا  سپ  و  هدـیباوخ ، حبـص  هب  ات  رابگرم  رتسب  نآ  رد  روط  نامه  ادـخ  هب  ءاکتا  لد و 

ملاع هانپ  هیاس  ریز  رد  راغ و  رد  هک  سک  نآ  ای  تسا  لضفا  نیا  ایآ  هدوب  مدق  شیپ  رترب و  نیریاس  رب  روما  مامت  رد  هشیمه  هدـش و  قحلم 
( هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم   ) هدومرف ربمغیپ  هک  ار  یثیدـح  نآ  ینعی  ار  تیـالو  ثیدـح  قاحـسا  يا  تفگ : زاـب  دیـسرت ...!؟! یم  دوخ  رب 

. ینک یم  تیاور 
{232 هحفص }
. يرآ قاحسا :

. نک تیاور  نومأم :
. دناوخ ار  ثیدح  قاحسا 

؟ دنک یمن  ادیپ  تیولوا  قح  رمع  رکبوبا و  رب  یلع  نیاربانب  ایآ  نومأم :
. دراد صاصتخا  وا  هب  تیولوا  قح  نیا  ًابیرقت  ینعی  هدش ، هتفگ  هثراح  نب  دیز  هطساو  هب  هلمج  نیا  دنیوگ  یم  مدرم  قاحسا :

. تفگ ار  ربخ  نیا  اجک  ربمغیپ  نومأم :
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. ترجه لاس  عادولا  ۀجح  قاحسا :
. دش هتشک  اجک  دیز  نومأم :

.؟ هدوبن هلمج  نیا  نتفگ  زا  لبق  لاس  هتوم 8  رگم  يرجه . لاس 8  هتوم  گنج  رد  قاحسا :
ترـضح دارم  دنیوگب  هدمآ  شیپ  رگید  هار  زا  تسا  نکمم  دروخ  گنـس  هب  قاحـسا  ریت  هک  نونکا  تسناد  یم  هک  نومأم  ارچ . قاحـسا :

. تسوا تسود  مه  یلع  متـسه  وا  تسود  نم  سکره  اـی  تسوا  يومع  رـسپ  مه  یلع  متـسه ، وا  يوـمع  رـسپ  نم  سکره  هک  هدوـب  نیا 
هلاس رسپ 15  کی  وت  رگا  قاحسا ، يا  تفگ  دننک ) یم  ینعم  روط  نیمه  نایوجارجام  زا  یـضعب  هدمآ و  مه  ینعم  ود  نیا  هب  یلوم  اریز  )

دیوگب ای  . ) تسا نم  يومع  رسپ  يومع  رسپ  نم  يومع  رسپ  دینادب  مدرم  يا  دیوگب  مدرم  هب  هک  یشاب  هتـشاد  هدومن  ادیپ  يدشر  هزات  هک 
تدب شیوخ  هلاس  رسپ 15  لمع  نیا  زا  وت  ایآ  دنک ، اپ  تسد و  دوخ  نخـس  نیا  ندنالوبق  يارب  و  تسا ) نم  تسود  تسود  نم ، تسود 

. دیآ یمن 
. ارچ قاحسا :

تدوخ رسپ  زا  هک  ار  ینخس  يوش  یم  یضار  روطچ  وت  سپ  نومأم :
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دوخ راگدرورپ  ار  دوخ  نادنمشناد  اهقف و  ایآ  هک  امش  رب  ياو  یهدب !؟! تبسن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  یناد  یم  بیع 
نآ ینعی   ) تلزنم ثیدح  ایآ  قاحـسا  يا  تفگ  هبترم  نیرخآ  يارب  سپـس  دـینک ...!؟ یم  تعاطا  دـننک  یم  رما  امـش  هب  هچره  هداد ، رارق 
هب نوراه  لثم  نم  هب  تبـسن  وت  يدـعب ، یبن  هنا ال  ـالا  یـسوم  نم  نوره  ۀـلزنمب  ینم  تنا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمغیپ  هک  یثیدـح 

. نیاد یم  حیحص  ار  دوب ) دهاوخن  يربمغیپ  رگید  نم  دعب  تسه  هک  یقرف  یشاب . یم  یسوم 
. يرآ قاحسا :

، دوب یهاوخ  نم  هفیلخ  مه  وت  دوب  یـسوم  هفیلخ  نوراـه  هک  يروـط  ناـمه  هک  هدوـب  نیا  ربـمغیپ  دارم  دـنک  تباـث  هک  نیا  يارب  نومأـم ،
. دوبن یسوم  يردام » ردپ و   » ردارب نوراه  ایآ  تفگ :

. ارچ قاحسا :
! هن قاحسا : دوب ؟ روط  نیمه  مه  یلع  نومأم :

هتـشاد مه  يرگید  تیـصوصخ  نوراه  ایآ  دوب  نوراه  لثم  هار  هچ  زا  یلع  نیاربانب  دوبن ، یلع  یلو  دوب  مه  ربمغیپ  نوراه  هوالع  نومأـم :
یم تاقیم  هب  هک  یتقو  نامه  ینعی  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  نوراه  یسوم  قاحسا : دنا ؟ هدوب  ناسکی  تفالخ  رد  اهنت  مییوگب  هک  نیا  زج 

هک ناکدوک ، نانز و  ناناوتان و  زا  هدـع  کی  رب  ار  یلع  نتفر  گنج  هب  عقوم  طـقف  ربمغیپ  یلو  دومن . نیـشناج  دوخ  ناوریپ  ماـمت  رب  تفر 
. دومن دوخ  نیشناج  سیئر و  دندوب ، هدنام  هنیدم  رد 

. درب دوخ  هارمه  ار  یسک  تاقیم  هب  نتفر  ماگنه  یسوم  ایآ  نومأم :
. يرآ قاحسا :

هفیلخ درب  دوخ  هارمه  هک  ییاهنآ  رب  یتح  همه  رب  ار  نوراه  رگم  نومأم :
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. دوب هدادن  رارق 

. ارچ قاحسا :
. دنتفر مرکا  یبن  هارمه  اه  نآ  زا  يدایز  هدع  هک  نیا  وگ  دش  بوصنم  یمومع  تفالخ  هب  نوراه  لثم  روط  نیمه  مه  یلع  بوخ ، نومأم :
هروس 20: اـت 33  تاـیآ 30  زا   ) هدرک یم  يراـکمه  يواـب  ًامـسر  یـسوم و  ریزو  نآرق  مکح  هب  نوراـه  هـک  نـیا  رظن  زا  نـیا  رب  هوـالع 
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زین یلع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زاس ) کیرـش  مراد  ندرگ  هب  هک  يا  هفیظو  نیا  رد  ار  وا  هدـب و  رارق  نم  ریزو  ارم  ردارب  نوراه  اراگدرورپ 
یلیلد ره  زا  یلک  هب  ار  اهقف  اج  نیا  ات  تسا ... هتـشاد  تفالخ  تافو  زا  دـعب  هچ  تایح و  ناـمز  رد  هچ  مدرم  مومع  رب  هدوب و  ربمغیپ  ریزو 
. دروآ نوریب  ناشزغم  زا  دوب  هدش  نیزگیاج  نانآ  زغم  رد  دیلاقت  تاداع و  رثا  رد  رکف  نودب  هک  ار  یگرزب  هابتشا  هدومن ، تسد  یهت 

هیلع یلع  تماما  ایآ  دیـسرپ  یکی  داد . اهنآ  تسد  هب  ار  شـسرپ  رایتخا  زین  اـج  نیا  هدـش ، وگتفگ  دراو  مـالک  ملع  نیـصصختم  اـب  سپس 
... هدیسرن ام  هب  و  و ، جح ، زامن ، تابجاو  ریاس  لثم  مالسلا 

؟ ارچ نومأم :
... هدنام یقاب  فالخ  نودب  اه  نآ  هدش  فالتخا  یلع  تفالخ  رد  طقف  ارچ  سپ  - 

... دش یمن  مامت  یسک  نایز  دوس و  هب  نآ  دوبن  دوب و  هدوبن ، تبغر  هجوت و  دروم  تفالخ  لثم  تابجاو  نآ  زا  کی  چیه  اریز  نومأم :
اب مدرم  هدومن و  نیعم  ار  یـسک  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  تفگ ، دـیاب  نیاربانب  تسا . هدوب  نابرهم  فوؤر و  ربمغیپ  هک  يرادـن  راکنا  یمود :

... تسا هداد  اه  نآ  دوخ  تسد  هب  ار  هفیلخ  نییعت  رایتخا  هظحالم  نیا  هب  دنوش ، راتفرگ  ادخ  باذع  هب  دنیامن و  تفلاخم  وا 
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نکمم دتـسرفب ، ربمغیپ  رگا  تسناد  یم  هک  نیا  اب  هدرکن و  ار  تیاـعر  نیا  هدوب  رت  ناـبرهم  هک  نیا  اـب  ادـخ  اریز  مرکنم ، تخـس  نومأـم :
ایآ یهگناو  هداتـسرف  اه  نآ  يارب  ربمغیپ  هتخوسن و  مدرم  لاح  هب  امـش  لثم  شلد  زاب  دنوش  باذع  قحتـسم  هدومن  ینامرفان  یـضعب  تسا 

تـسد هب  طقف  ار  رایتخا  رگا  و  وک ؟ هدـش  باختنا  همه  رایتخا  هب  هک  يرفن  کی  نآ  سپ  دـشاب  نیا  رگا  داد ؟ همه  تسد  هب  ار  رایتخا  نیا 
...؟ تسیچ اه  نآ  تمالع  و  دننایک ؟ ضعب  نآ  هداد  یضعب 

... دشاب یم  دب  دوب ، دب  اه  نآ  رظن  رد  هچره  بوخ و  رکبوبا ) تفالخ  لثم  ، ) هدوب بوخ  نیملسم  هدیقع  هب  هچره  هتفگ ، ربمغیپ  یموس :
بوخ اـهنت  رگا  و  میرادـن ، يزیچ  نینچ  کـی  هک  تسا ؟ بوخ  هتـسناد  بوخ  نیملـسم  ماـمت  ار  هچره  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  نومأـم :

نیا يا  هدع  هک  يروط  نامه  هدوب ، بوخ  سپ  دنتسناد ، بوخ  ار  یلع  تفالخ  نوچ  نایعیش  تفگ  میهاوخ  تسا ؟ یفاک  یضعب  نتـسناد 
ثیدح نیا  ام  رگا  هک  درک  شومارف  ار  هتکن  نیا  نومأم  اما  دش ؟ دهاوخ  تباث  تفالخ  نیا  اجک  زا  سپ  دـنا ، هدـید  يرگید  رد  ار  یبوخ 
هتـسیاش ار  وا  رمع  رکبوبا و  ناوریپ  مه  اریز  سب ، دوب و  یلع  دنا  هدرک  قافتا  وا  رب  نیملـسم  مامت  هک  یـسک  اهنت  مییوگب  دیاب  میریذـپب  ار 
رکبوبا یلو  دنناد . یم  تفالخ  راوازس  ار  وا  نایعیـش  مه  دنا و  هدومن  باختنا  مراهچ ) هفیلخ  مان  هب   ) راک نیا  يارب  ار  وا  هتـسناد و  تفالخ 

قافتا هب  تما  مامت  سپ  دنناد . یمن  قیال  ار  نانآ  دنتـسه  تما  زا  هتـسد  کی  هک  نایعیـش  هتـسناد  هتـسیاش  ناشدوخ  ناوریپ  طقف  ار  رمع  و 
... هن ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  یلو  دنناد ، یم  ینیشناج  نیا  لها  ار  یلع  ینس ) هعیش و  )

... دنا هدرک  اطخ  تما  مییوگب  تساور  ایآ  یمراهچ :
بجاو هن  ار  تماما  هک  امش  لوق  هب  انب  هک  اه  نآ  هچ ؟ ینعی  اطخ  نومأم :
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!... دنشابن ای  دنشاب  راک  اطخ  هک  نیا  ات  دنا  هدرکن  عارتخا  یمکح  کی  دنا و  هدادن  ماجنا  يراک ، بحتسم  هن  دیناد و  یم 

مشاب هتـشاد  مزال  دهاش  ات  متـسین  یعدم  نم  نومأم : دروایب . دهاش  دیاب  یعدم  نوچ  روایب ، دهاش  یتسه  یلع  تماما  یعدم  رگا  یمجنپ :
هدـید یم  هفیلخ  لزع  بصن و  رد  رایتخا  بحاص  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  یعدـم  یلب  منک . یم  وا  تماما  هب  فارتعا  رارقا و  طـقف  نم 

ریغ دیاب  دهاش  مه  فرط  نآ  زا  دنا و  هدوب  یعدم  همه  رایتخا و  بحاص  همه  امـش  لوق  هب  انب  نوچ  یلو  دنروایب . دهاش  دـیاب  اه  نآ  دـنا .
... تسین نکمم  راک  نیا  هنافسأتم  یلو  دنروایب . دهاش  ادخ  لوسر  تما  ریغ  زا  دیاب  ور  نیا  زا  دشاب ، یعدم  زا 

. تشاد يا  هفیظو  هچ  یلع  ادخ  لوسر  زا  دعب  ایآ  یمشش :
. داد ماجنا  هک  يا  هفیظو  نامه  نومأم :
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. دنک یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  تیالو  دوبن  بجاو  ایآ 
ار ماقم  نیا  وا  يارب  مدرم  ای  هدوب و  هدرک  بسک  ار  نآ  تمحز  هب  یلع  ًادـعب  دوبن  یلع  رد  یتقو  کی  هک  دوب  يزیچ  تماـما  رگا  نومأـم :

تماما هنافـسأتم  یلو  دنک . مالعا  ار  دیدج  رما  نیا  ندش  ادیپ  مومع  هب  دوب  یلع  هفیظو  هک  تسامـش  اب  قح  تقو  نآ  دندوب ، هدومن  تباث 
هطـساو هب  هک  میداد ) رارق  ماما  ار  اه  نآ  ام  دـیوگ  یم  مدآ  دواد ، میهاربا ، هیـضق  رد  هچ  ناـنچ   ) تسادـخ تسد  هب  طـقف  هک  تسا  يرما 

هک تشاد  یم  یطیارـش  کی  تماما  رگا  هنرگو ، دیامرف ، یم  لّضفت  صخـش  هب  هدـنیآ  نامز  رد  تمـصع  و  محر ، یکاپ  بسن و  تفارش 
رد رفن  کی  هنومن  ضحم  نونکات  دتفیب و  تماما  زا  دش  كرت  ار  طیارـش  نآ  تقو  ره  تسیاب  یم  دوب ، صاخـشا  تسد  هب  روما  ریاس  لثم 

... هدشن التبم  یتشونرس  نینچ  هب  ملاع 
!؟! ینک یم  تباث  اجک  زا  ار  یلع  تماما  سپ  یمتفه :

{237 هحفص }
يا هرذ  رگا  یلب  تشگن . رفک  كرـش و  درگ  دوخ  موق  تعباتم  هب  زگره  هدروآ ، نامیا  ادـخ  هب  یکدوک  زا  ربمغیپ  لثم  هک  نیا  زا  نومأم :

تفالخ هتـسیاش  ًادـبا  ملاع ، للم  مامت  عاـمجا  هب  هدرک ، هک  یتسرپ  تب  نیا  هدومن و  هک  یملظ  نیا  هطـساو  هب  هدوب ، هدز  مدـق  رفک  هار  رد 
يدـهع لانی  ـال  هک   ) ادـخ هتفگ  هب  مه  نیا  دوش و  لـصاح  یملظ  نینچ  کـی  یگتـسیاش  رب  يرگید  عاـمجا  کـی  هک  نیا  رگم  دوب . یمن 

... تسا لاحم  درک  دنهاوخن  ادیپ  ارم  دهع  یگتسیاش  ناتسرپ  تب  نیملاظلا )
اهنآ اـب  هدومن  راـکیپ  هیواـعم  اـب  هک  يروط  ناـمه  یلع  ارچ  دـندوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  روما  ماـمز  قحاـن  هب  رمع  رکبوـبا و  رگا  یمتـشه :

...؟ دیگنجن
قح امـش  سپ  درادن . ارچ  نوچ و  دـهاوخ و  یمن  تلع  هدوبن  هک  يزیچ  دـینک ، یم  امـش  هک  تسا  یتسردان  لاحم و  شـسرپ  نیا  نومأم :
نیا هب  ادخ  فرط  زا  یتسار  رگا  مینک . یـسررب  ار  یلع  تفالخ  هیاپ  ساسا و  لوا  دیاب  ام  یهگناو  دـیگنج ، هیواعم  اب  ارچ  دیـسرپب  دـیراد 

وت راگدرورپ  هب  هیآ 68 : ءاسن   ) دـیامرف یم  ربمغیپ  هب  تبـسن  ادـخ  هچنانچ  هنرگو  تسا ، رفک  وا  راک  رد  ارچ  نوچ و  رگید  هدیـسر  ماـقم 
دوخ لد  رد  یتهارک  چیه  سپـس  هداد . رارق  مکح  دوخ  راک  رد  ار  وت  هک  یتقو  رگم  دنوش  یمن  بوسحم  وت  هب  هدیورگ  نانیا  هک  دنگوس 

. میا هدومنن  ادـیپ  داقتعا  يو  تفالخ  هب  ام  دوش  یم  مولعم  دـشاب ) اه  نآ  عبط  فالخ  رب  هک  نیا  ولو  دـنباین ، يا  هدومن  هک  یتواضق  نیا  زا 
ییوکین زرط  هب  نانآ  زا  هک  ادخ  هتفگ  قبط  هکم  نیکرـشم  اب  تشادـن  يروای  رای و  هک  یتقو  نآ  رد  ینعی  ادـتبا  ربمغیپ  دوخ  رگم  یهگناو 

ره ار  نیکرشم  دیشکب   ) ادخ روتسد  هب  هدومن  ادیپ  نابیتشپ  کمک و  هک  دعب  رگم  و  دشن ! دراو  حلص  رد  زا  هیآ 85 ) رجح ، هروس  ، ) رذگب
لاؤس و  هب  زاین  هدوبن  روآ  بجعت  مالسلا  هیلع  یلع  لمع  دشاب  نیا  ربمغیپ  راتفر  هک  ییاج  سپ  دومنن ؟ گنج  اه  نآ  اب  دیتفای ) اجک 

{239 هحفص }
... درادن شسرپ 

نیا مدرم  هب  تسین  بجاو  دشاب  ۀعاطالا  بجاو  ماما  رگا  یلع  رب  یلو  تسا ، بجاو  تلاسر  ندومن و  غیلبت  ءایبنا  رب  مییوگب  ام  ارچ  یمهن :
...؟ دناسرب ار  ادخ  مکح 

نیملـسم هفیظو  هک  يروط  نامه  هک  نیا  تیاهن  هدش ، تباث  ینیعم  ياج  رد  هک  دشاب  یم  ادخ » هناخ   » دـننام تسرد  ماما  هفیلخ و  نومأم :
رد هتفرگ  ار  ماما  رود  هک  دـنفظوم  مه  روط  نیمه  دـنروآ  ياـج  هب  ار  جـح  لاـمعا  فاوط و  نآ  رود  هک  تسا  نیا  ادـخ  هناـخ  هب  تبـسن 
رود دنرادن ، ای  دنرادب  هگن  ار  ادـخ  هناخ  مارتحا  رگا  هک  يروط  نامه  دـننک و  يرادرب  نامرف  وا  زا  هدومن و  هعجارم  وا  هب  دوخ  تاجایتحا 

ای دـنورب  ماما  راب  ریز  اه  نیا  رگا  مه  روط  نیمه  دوش ، یمن  هدوزفا  نآ  رب  هدـشن و  هتـساک  يزیچ  هناخ  نآ  زا  دـننکن  ای  دـننکب  فاوط  نآ 
ماما رود  رگا  تسه  هک  يزیچ  یلب  دید . دنهاوخ  باذع  هن  رگا  و  باوث ، لها  دندش  وا  نامرف  تحت  رگا  طقف  هدزن  يررـض  ماما  هب  دـنورن 

هار هب  ار  اه  نآ  دزادـنارب و  ار  نیفلاخم  دوخ  نایفارطا  يرای  هب  دـیاب  هک  دوش ، یم  تباث  وا  يارب  يا  هزاـت  هفیظو  کـی  اـج  نیا  دـنتفرگ  ار 
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... دروآ تسار 
یلع مییوگ  یمن  هک  ام  هنرگو  دنتسج ... یم  يرود  يو  زا  هک  دومن  شنزرس  تمالم و  ار  نیملسم  دیاب  تسشن  یم  تکاس  یلع  رگا  سپ 

... تسا غیلبت  فظوم  ناربمغیپ  لثم  دوب و  ربمغیپ 
. تسا یلع  نیشناج  نآ  هک  مینک  تباث  اجک  زا  دشاب  دیاب  یماما  نیشناج و  کی  ربمغیپ  زا  دعب  ًامتح  مییوگب  رگا  یمهد :

مولعم ار  هام  نآ  یلو  دنک  بجاو  ار  یهام  کی  هزور  ادخ  رگا  تفگ : نومأم  زاب ... یلو  دوب ، هدـش  تباث  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  هچرگ 
یهاتوک لوهجم  هام  کی  نیا  هزور  زا  هک  ار  یناسک  زا  تسین  مولعم  هزور  هام  هک  نیا  اب  و  دیامنن ،

{239 هحفص }
. تسا تسرد  ادخ  زا  يروز  فیلکت  نینچ  کی  ایآ  دنک ، باذع  هدومن 

! هن ًانیقی 
؟ دنتسین روذعم  نآ  ندادن  ماجنا  رد  مدرم  ایآ 

. ارچ ًاملسم 
هدوب و یتسردان  روز و  فیلکت  هنرگو  دشاب  هدومن  مولعم  ربمغیپ  ًامتح  دیاب  تسا . نیمه  دننام  تسرد  مه  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  هیـضق 

هفیلخ ترـضح  نآ  کش  نودب  سپ  میدروآ . یلع  تفالخ  رب  ناتدوخ  قیدـصت  هب  يرابخا  ربمغیپ  زا  ررکم  رد  ررکم  نیا  رب  قباس  مه  ام 
میهاوخ هدش ، راذگاو  مدرم  لوقع  هب  هام  کی  نآ  نتخاس  مولعم  نینچ  مه  تفالخ و  نییعت  تسا  نکمم  ییوگب  رگا  و  دـشاب ، یم  ربمغیپ 

...؟ تشاد میهاوخ  يزاین  هچ  ربمغیپ  هب  رگید  سپ  دنمهفب  ار  ادخ  ماکحا  لوقع  دش  رارق  رگا  تفگ 
نامیا تقو  رد  یلع  تسا  مولعم  اجک  زا  ًالـصا  تفگ : هدومن ، دـیدجت  ار  هدـش  ياـه  تبحـص  تفرگ و  رـس  زا  ار  بلطم  هزاـت  یمهدزاـی 

... هدوب كدوک  یلع  دنیوگ  یم  مدرم  نوچ  هدش ، عقاو  فیلکت  يور  زا  وا  نامیا  هک  اجک  زا  هدوب و  غلاب  ندروآ 
ار یلع  دوخ ، شیپ  زا  ربمغیپ  هک  نیا  ای  هدومن و  توعد  ناـمیا  هب  ار  وا  هداتـسرف و  یلع  يوس  هب  ار  ربمغیپ  ادـخ  هک  تسا  نیا  اـی  نومأـم :

هنرگو هدومن ؛ فیلکت  هتـسناد و  یم  فّلکم  ار  وا  ادـخ  نوچ  هک  تسین  ههبـش  ياـج  رگید  هک  دـشاب  هتفگ  ادـخ  رگا  اـما  هدومن ، فیلکت 
اب سپ  درک ، یلع  هب  ار  داهنـشیپ  نیا  دوخ  شیپ  زا  ربمغیپ  دـییوگب  رگا  و  تسا . رت  كاـپ  نآ  زا  ادـخ  هدوب و  وا  تردـق  قوف  روز و  مکح 
یم وا  تردق  هنیآ  ره  ددنب  ارتفا  ام  هب  ار  نانخس  زا  یضعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دمحم  رگا  ات 46 - هیآ 44  ۀقاحلا  هروس   ) تایآ نیا 
نیا دیهدب ؟ ربمغیپ  هب  ار  یتشز  تبـسن  نینچ  کی  دـیوش  یم  یـضار  هنوگچ  و  دـینک ؟ یم  هچ  مینک ) یم  عطق  ار  يو  لد  گر  و  میریگ ،

... دندش تکاس  دیسر  اج  نیا  هب  هک  راک  دندرک . فرصم  ار  دوخ  ییاناوت  دندز و  ار  دوخ  روز  زین  هتسد 
{240 هحفص }

رد ار  وا  هتبلا  ددـنب  غورد  نم  رب  سکره   » هک تسین  یعامجا  تیاور  نیا  اـیآ  تفگ : هدومن ، شـسرپ  هب  عورـش  اـه  نآ  هزاـجا  اـب  نومأـم :
ای کچوک   ) ار یتیـصعم  ینامرفان  يور  زا  سکره  دومرف  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تفگ : ارچ . دـنتفگ : مهد » ياـج  نیـشتآ  هاـگیاج 

. ارچ دنتفگ : دراد ؟ یم  هگن  هشیمه  يارب  منهج  تاقبط  نیب  ار  وا  ادخ  دزاس ، عیاش  دـهد و  رارق  نید  ءزج  ار  نآ  هدـش و  بکترم  گرزب )
کی راشتنا  ایآ  و  دییوگب ؟ ادـخ ) ربمغیپ  نیـشناج   ) هللا لوسر  هفیلخ  وا  هب  تسا  حیحـص  هدـشن  نیعم  ادـخ  فرط  زا  هک  یـسک  ایآ  تفگ :

و دیا . هدومن  نادجو  اب  هرباکم  ناتدوخ  تافارتعا  نیمه  فالخ  رب  درادن  یلاکـشا  دییوگب  رگا  تسین ؟ ادخ  هتفگ  فالخ  رب  یماقم  نینچ 
يا هتـسد  نامه  زا  امـش  دـیتسین ، نادرگرب  يور  نآ  راشتنا  زا  زاب  دـیناد  یم  ادـخ  روتـسد  فالخ  رب  ار  یتبـسن  نینچ  کی  هک  نیا  اـب  رگا 
هلمج نآ  اـی  هدرکن  نیعم  هفیلخ  دُرم و  ادـخ  لوسر  هک  دـیریذپ  یم  ار  نیا  منیبب : دـییوگب  نونکا  دـننامب . شتآ  رد  دـیاب  هک  دوب  دـیهاوخ 

نیـشناج رگا  اریز  تسا ، لاحم  هک  اه  نآ  ندوب  تسرد  ود و  ره  نتفریذپ  اما  تسا  هللا » لوسر  ۀفیلخ   » رکبوبا هک  دـیراد  لوبق  ار  ناتدوخ 
ار ود  نیا  زا  یکی  رگا  هدوـمنن و  نـیعم  دـییوگ  یم  ارچ  سپ  درک  نـیعم  رگا  دـش و  هللا  لوـسر  ۀـفیلخ  اـجک  زا  رکبوـبا  سپ  درکن  نـیعم 
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هظحل دیـسرتب و  ادخ  زا  دییایب و  کنیا  دیا ... هتـسب  ءارتفا  هداد و  تبـسن  هللا  لوسر  هب  غورد  هب  ار  يرگید  نآ  هک  دوش  یم  تباث  دیتفریذپ 
هدنب زا  زج  ادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دییوج . يرود  تاهبـش  زا  دینکفا و  رود  دوخ  ندرگ  زا  ار  تشز  دیلقت  راسفا  دیور و  ورف  دوخ  رد  يا 

كوکشم رما  رـس  رب  يراشفاپ  هک  دینادب  تفریذپ . دهاوخن  هتـشاذگ  ياپ  یتسار  قدص و  هقلح  رد  هدومن و  راتفر  لقع  روتـسد  هب  هک  يا 
شرظن هب  يا  هتفگان  نانخـس  هلـسلس  کی  زاب  حـیاصن  نیا  نمـض  نوچ  دوب ... دـهاوخ  شتآ  رد  ًاملـسم  زین  رفاک  هدادـن ، يا  هرهب  رفک  زج 
يالوم اقآ و  هدـنب  نیا  هک  دوش  یم  اـیآ  دـیرخ ، ار  يا  هدـنب  یـسک  رگا  منیبب  دـییوگب  تفگ : هدومن ، یتـالاؤس  هب  عورـش  هبترم  ود  دیـسر 

هدش و رادیرخ 
{241 هحفص }

اقآ دیا  هدومن  باختنا  شیوخ  يوه  لیم و  يور  زا  امـش  هک  ار  یـسک  یلقع  هچ  اب  سپ  تفگ : هن . دنتفگ : ددرگ ! وا  لیلذ  هدنب و  رادیرخ 
تقیقح رد  یلو و  رتهم و  رت و  گرزب  هتـشاد  قح  وا  رب  امـش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیهن . یم  ندرگ  ار  وا  مکح  هداد  رارق  دوخ  ياوشیپ  و 

و دـییوگب ؟ هللا  لوسر  هفیلخ  وا  هب  و  دـینک ؟ راوس  دوخ  ندرگ  رب  ار  یـسک  نینچ  کی  دـیاب  هک  اجک  زا  ینادان  نیا  سپ  دـیتسه . وا  هفیلخ 
هفیلخ اریز  تفگ : باوج  رد  رفن  کی  دیـشکب ...!؟! نامثع  لثم  ار  وا  دـیدومن  مشخ  وا  رب  دـیدرک ، سوه  دیـشک و  ناـتلیم  مه  يزور  رگا 

زا دـنتفگ : تسیک . زا  اه  نآ  لاوما  مامت  نیملـسم و  ایآ  تفگ : دـنراتخم . دوخ  لیکو  لزع  بصن و  رد  ناناملـسم  هدوب و  نیملـسم  لیکو 
شیوخ فیعـض  ناگدنب  نیا  زا  رتراوازـس  تسرپرـس  لیکو و  نییعت  هب  دوخ  هک  كولمم  قولخم و  ظفح  يارب  ادخ  نیاربانب  تفگ : ادخ .

...؟! تسین دنروآ  یم  راک  رـس  رب  ییاغوغ  باختنا و  یقیالان  لیکو  هدومن و  داسفا  حالـصا  مان  هب  رتدـب  هدـش ، هابتـشا  راچد  هظحل  ره  هک 
راک تلالـض ، ای  دوب  تیاده  ربمغیپ  ندرکن » نیعم  هفیلخ   » نیا ایآ  تفگ : هن ! دـنتفگ : هن ؟ ای  درک  نیعم  يا  هفیلخ  ربمغیپ  ایآ  تفگ : سپس 

: دنتفگ هن ؟ ای  دننک  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  مدرم  هفیظو  ایآ  تفگ : هدوب . یتسرد  نیع  تیادـه و  ضحم  دـنتفگ : تسردان . ای  هدوب  یتسرد 
يوریپ زا  تسد  مدرم  ارچ  دندرک ؟ نیعم  هفیلخ  ادخ  لوسر  لمع  فالخ  رب  مدرم  ارچ  سپ  بجع ! تفگ : دندومن . يوریپ  مه  مدرم  يرآ 

رگا دنتفر ؟ تلالـض  یهارمگ و  هب  ارچ  و  دندومن ؟ دوب ، هدومنن  ادـخ  لوسر  هک  ار  يراک  هدومن و  تیادـه  هب  تشپ  هدیـشک  ادـخ  لوسر 
فارتعا دـیاب  هدوب ، تسرد  تما  راک  دـییوگب  رگا  دوب و  دـهاوخ  تلالـض  نیع  تما  راتفر  نیا  سپ  هدوب  تیادـه  ندرکن  نیعم  نیـشناج 

یم لایخ  هک  یباحـصا  زا  تما و  زا  مدرم و  زا  ام  یهگناو  هداد  ماـجنا  يا  یهارمگ  اپارـس  لـمع  تسرداـن و  راـک  ادـخ  لوسر  هک  دـینک 
قیدصت هب  نونکا  هدوب و  تسرد  دنا  هداد  ماجنا  ار  يراک  ره  دیدوب  دـقتعم  دـننک و  عامجا  یتسردان  رما  کی  رب  هدوبن  نکمم  هک  دـیدرک 

گرزب و ياطخ  کی  ناتدوخ 
{242 هحفص }

هدوب تیاده  ندرکن  نیعم  نیـشناج  رگا  مییوگ  یم  میتشذـگ ،) اه  نیا  همه  زا  ام  ، ) دـیدومن دروخرب  اه  نآ  زا  يراکنا  لباق  ریغ  یهارمگ 
یقاـب ناـتدوخ  رارقا  هب  ار  تعدـب  نیا  ارچ  دز ؟ اـپ  تـشپ  ربـمغیپ  یلمع  قشمرـس  هـب  ناـشیا  ارچ  دوـمن ؟ نـیعم  نیـشناج  رکبوـبا  ارچ  سپ 
هفیلخ رکبوبا  لثم  هن  تشاذگاو و  دوخ  هب  ار  مدرم  ادـخ ) لوق  هب   ) ادـخ لوسر  دـننام  هن  هک  دوب  رمع  لمع  رت  تسردان  نیا  زا  تشاذـگ ؟

عارتخا ار  يرگید  زیچ  کـی  دوخ  شیپ  زا  هکلب  تفرگ  ار  رکبوبا  تلالـض  لاـبند  هن  دومن و  ادـخ  لوسر  تیادـه  تعباـتم  هن  دومن . نیعم 
؟ دومن لّوحم  يروش  هب  ار  مدرم  راک  هدومن ،

رمع ربمغیپ و  دیاب  هدوب  تسرد  رکبوبا  زا  دییوگب  رگا  دینادب و  هارمگ  ار  رمع  رکبوبا و  دیاب  هدوب  تسرد  ربمغیپ  راک  دـییوگب  رگا  نونکا 
ره لمع  تسین  نکمم  نوچ  دنـشاب . هتفر  یهارمگ  هب  دیاب  رکبوبا  ربمغیپ و  دـینادب ، تسرد  ار  رمع  زا  رگا  دـیهد و  تبـسن  یهارمگ  هب  ار 

يارب دـییوگب : دـنلب  يادـص  اب  سرت  تمحز و  نودـب  سپ  تسناد  دـیهاوخن  هارمگ  هک  مه  ار  ادـخ  لوسر  ًاـنیقی  دـینادب و  حیحـص  ار  هس 
همه هب  هدرک و  یفرعم  قح  زا  رود  هارمگ و  ار  دوـخ  یناـمرفان ، نیا  اـب  هدوـمن و  یچیپرـس  ربـمغیپ  شور  زا  هک  سب  نیمه  رمع  رکبوـبا و 

تربع ام  ياه  يراکاطخ  نیا  زا  لقاال  اهرت ، هارمگ  ام  زا  يا  دـنتفگ : ًالمع  زین  امـش  هب  میتسین و  ییاوشیپ  هتـسیاش  ناهارمگ  ام  دـندنامهف 
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... دشن هدید  يو  زا  ینامرفان  نیرتکچوک  هک  دینک  يوریپ  یسک  زا  هدیشک ، ام  زا  تسد  دینزن و  اپ  تشپ  ناتدوخ  تداعس  هب  هتفرگ 
: دیوگ یم  هداد  نایاپ  نیشتآ  یتاملک  اب  ار  دوخ  يوگتفگ  هدومن ، دزشوگ  ار  قباس  بلاطم  یـضعب  رگید  لاؤس  ود  یکی  اب  نومأم  اج  نیا 

باذع هب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ادرف  هک  دیدنبم ، ارتفا  دینزن و  ناتهب  ادخ  هب  دح  نیا  ات  دیرادم و  اور  متـس  هیاپ  نیا  ات  رخآ  امـش ! رب  ياو 
. دوب دیهاوخ  نامهیم  ییاز  شتآ  ناکم  رد  هشیمه  يارب  دـیا  هتـسب  غورد  ادـخ  لوسر  هب  هک  نیا  رظن  زا  دـش و  دـیهاوخ  راتفرگ  یکاندرد 

دش و هلبق  هجوتم  هدینادرگ ، اه  نآ  زا  يور  سپس 
{243 هحفص }

متـشاد شود  رب  هک  ار  يا  هفیظو  نم  اراگدرورپ  مدومن . تیادـه  ار  اـه  نیا  نم  ایادـخ ! تفگ : درک و  زارد  نامـسآ  هب  ار  دوخ  تسد  ود 
. مدومن نشور  هک  نیا  رگم  دوبن  یکیرات  هشوگ  و  متـشاذگن ، یقاب  اـه  نیا  يارب  يدـیدرت  کـش و  چـیه  ياـج  نم  اـنابرهم ! مداد . ماـجنا 
ار سلجم  تفگب و  نیا  مدومن . کـیدزن  وت  هب  ار  دوخ  تما ، ماـمت  رب  وا  ندوب  مدـقم  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیلـضفا  تاـبثا  اـب  نم  اـهلاراب !

... داد همتاخ 
ور نومأم  دندش . جراخ  اج  نآ  زا  تریح  قرغ  ینامـشچ  هدرمژپ و  ياه  هفایق  هتـسکش و  لد  جک و  ياه  ندرگ  اب  زین  روشحلـس  هدوت  نیا 

دناوت یمن  سک  چـیه  فصو  نیا  اـب  هتبلا  دنتـشاد . تسد  رد  هورگ  نیا  هک  يا  هیامرـس  تیاـهن  دوب  نیا  تفگ : هدومن  لهـس  نب  لـضف  هب 
. دنادب اه  نآ  ییوگ  نخس  زا  عنام  ارم  ماقم  تلالج و 

طقف هک  یـصقاون  رد  تقد  اب  هک  میوش ، یم  رکذـتم  ًاررکم  همتاخ  رد  یلو  دـبای ؛ یم  نایاپ  ام  باتک  موس  شخب  نومأم و  سلجم  اج  نیا 
نتـشاد تقیقح  ندوب و  یمتح  هب  دیناوت  یم  دش ، یم  هدـید  نیفرط  ياه  باوج  لاؤس و  زا  يا  هراپ  رد  هثحابم  زا  دولوم  ترارح  هجیتن  رد 

رگا هدنزاس  اریز  دیهدن . هدوب » املع  زا  یضعب  رکف  هدییاز  هثحابم  نیا   » هک ار  لایخ  نیا  لامتحا  زگره  هدومن ، فارتعا  یسلجم  نینچ  کی 
راک زا  یعیبط  روط  نیا  هتخاس  رهاظ  راـنک  هشوگ و  زا  ار  دوخ  یهاوخن  یهاوخ  ننـست ، ياـه  هناـشن  زاـب  دـشاب  هتـشاد  تراـهم  مه  هچره 

ام نیمأت و  یبوخ  هب  ام  روظنم  زاب  نآ  ندوب  یگتخاس  ضرف  هب  هک  تسا  هدش  هتخیر  يروط  بلاطم  هدولاش  نیا ، زا  هتـشذگ  دمآ . یمنرد 
. دناسر یم  دوصقم  تیاهن  هب  ار 

مالسلاو
{244 هحفص }

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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


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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